
(البٌغاليت اللغت ) جىابها و وفاتهن بعد األولياء حياة شبهاث  

রীগণ কফরয জীবফত, এআ ংরেয উত্তযাবদ 

মাযা ভরন করয, রীগণ ভতৃযুয রযও কফরয জীবফত অরেন বকংফা কফরয তারদয জীফন বৃথফীয জীফরনয থথরকও উন্নত ভারনয, 

তারদয যরেরে বকেয দরীর। অরর এফ দরীর নে ফযং ংে ভাত্র । অভযা এ স্থারন তারদয বকেয প্রবদ্ধ ংে তযরর ধযরফা 

এফং জফাফ থদফায থেষ্টা কযরফা: : 

প্রথভ ংে:  তাযা ফরর: রীগণ ভাযা মাে না। কাযণ উরেখ রেরে:  

  ( يوىتىى ال اهلِل أولياَء إَى أال ) 

" াফধান ! রীগণ ভতৃযু ফযণ করযন না"।  

উত্তয: বপ্রে াঠক! অযফী বালায এআ ফাকুবি প্রথভ দৃবষ্টরত ভরন রফ, থমন এবি কযযঅরনয অোত বকংফা াদী। বকন্তু অরর 

এবি না থতা কযযঅরনয অোত অয না থকান াদী। ফযং এবি তারদয ততবযকৃত একবি অযফী ফাকু। অয থম কথা কযযঅন 

বকংফা যন্নরতয ং নে থবি যীেরতয দরীরও নে। এআযকভ ফাকু দ্বাযা তাযা জনাধাযণরক থধাকা বদরে থারক। বনরজয 

অক্বীদা ফা বফশ্বা প্রভাণারথে কযযঅন ফা াদীরয নযরূ ফাকু ততবয কযরত তারদয বদ্বধা ে না, অোয বরে তারদয ফযকও 

কাঁর না! (নাউময বফো) 

বদ্বতীে ংে: ীদগণ ভতৃযুয রযও জীবফত এিা তু ও প্রভাবণত ; তাআ ীদগণ জীবফত থাকরর রীগণ জীবফত থাকরফন না 

থকন؟ 

উত্তয: তরকেয খাবতরয মবদ থকউ এআযকভ বফশ্বাীরক ফরর: ভতৃযুয য কর ভানযলআ কফরয জীবফত থারক। কাযণ মবদ রীগণ 

জীবফত থারকন থতা াধাযণ ভানযরলযাও জীবফত থাকরফ। তারর তাযা ফুআ এআযকভ মযবি থকাযীরক ফররফ: তযবভ জ্ঞ , 

ভযখে এফং থফঅদফ কাযণ তযবভ রী ও াধাযণ ভানযলরদয ভান ভমোদায ভরন কযরো। থকাথাে রীরদয ফস্থা অয থকাথাে 

াধাযণ থরাক ! উবে প্রকায বক ভান থ বনরফাধে ! মবদ থ এতখাবন ফযরে থতা ফরা উবেৎ রফ ,ীদগণ ভতৃযুয রযও জীবফত 

তাআ রীগণও জীবফত এিা তারর থকভন মযবি ? থকাথাে ীদগরণয ভমোদা অয থকাথাে থতাভায রী !  

   অরর এআ ধযরনয থরারকযা রী, রীয কাযাভত ও থকচ্ছা কাবনী এত থফব ফরর থফড়াে থম, াধাযণ থরারকযা ভানফ 

জাবতয ভরধু রী নাভক দররক ফোরযা ভরন করয বনরেরে। অরর নফী, যারূ, বদ্দীকীন এফং ীদগরণয ভমোদা থম তারদয 

তযরনাে রনক থফব তা তারদয ফরা ে না। কাযণ রীয গুণ গাআরর তারদয স্বাথে ণূে ম রনুয গাআরর বক তা রফ ? 

বপ্রে াঠক! ীদগণ ররন থআ ভান ফুবিফগে মাঁযা অোয দ্বীরনয প্রবতষ্ঠাে বনরজয জীফন উৎগে করয বদরেরেন। এক জন 

ভানযরলয কারে এয থেরে ফড় বকেয অয থদওোয থনআ। তাআ অো তাঅরা তারদয এআ ভমোদা বদরেরেন। অো ফররন:  

  ( َيْشُعُروى ال لكي و أْحياٌء َبْل أْهىاٌث اهلِل سبيِل في ُيْقَتُل لوي تقىلىا ال َو)

থে: (অোয যাস্তাে মাযা ীদ রেরেন তারদয ভতৃযু ফররা না, ফযং তাযা জীবফত বকন্তু থতাভযা তা নযবফ কযরত াযরো না) 

[ফাক্বাযা: ১৫৮] 

 তারদয এআ জীফরনয রূ-থযখা াদীর উরেখ রেরে। নফী াোোহু অরাআব ওো াোভ ফররন: ‘‘ ীদগরণয অত্মাগুররা 

জান্নারত ফযজ াবখয থরি থারক। তারদয জনু অযর েযরন্ত রন্ঠন অরে। জান্নারত থমখারন খযব তাযা বফেযণ করয। তায য 

থআ রন্ঠনগুবরয বনকি অশ্রে থনে। (ভযবরভ, ধুাে: বজাদ নং ৪৮৬২) 

    ীদগরণয ম্পরকে কযযঅন এফং যন্নরত এফ প্রভাণ এররে ফরর অভযা তারদয ভতৃযুয রযও ফবণেত রূর জীবফত ভরন 

কবয। বকন্তু রীরদয ম্পরকে এআ যকভ বকেয ফবণেত েবন ফরর অভযা তারদয ভতৃ ভরন কবয। এিাআ তু এিাআ প্রভাবণত। 

ীদগরণয ভমোদা েযবয করয রীরদয নারভ প্রোয কযায বেরন যু থিাআ থম, রীরদয কফরয জীবফত প্রভাণ কযায ভরধুআ 

রীফারদয ফুফা েরর নরেৎ ফন্ধ রে মাে।  



তৃতীে ংে:  ী াদীর ফবণেত রেরে, কফয বমোযরতয ভে কফযফাীরক ারাভ বদরত ে। অয ারাভ তারদয থদওো 

ে মাযা ারাভ শুরন ও উত্তয থদে। ফযো থগর কফযস্থারনয ভতৃ থরারকযা শুরন । তাআ কফযস্থ াধাযণ থরারকযাআ মবদ ারাভ 

শুনরত ও উত্তয বদরত ক্ষভ রত ারয থতা রীগণ ফুআ রফন। ফযো থগর রীগণ কফরয জীবফত।  

উত্তয: তারদয ফুাখুানযমােী মবদ থভরন থনওো ে, কফযস্থ থরারকযা ফাআ ারাভ শুরন ও উত্তয থদে, তারর প্রশ্ন ররা: এ থক্ষরত্র 

রীরদয থকান বফরল ভমোদা ফা তফবষ্টু থাকররা বক ? কাযণ াধাযণ থরারকযাও শুরন এফং রীযাও শুরন, উবরে এ থক্ষরত্র 

ভান। তাআ রীরদয এআ কাযরণ জীবফত ভরন কযরর াধাযণ থরাকরদযরকও জীবফত ভরন কযরত রফ, থমরতয উবে ক্ষআ 

শুনায ক্ষভতা যারখ। বকন্তু াধাযণ থরাক এফং রীগণ ফাআ কফরয জীবফত এ কথা থতা তাযা ফররন না।  

    অরর কফরয ারাভ থদওোয াদীগুবর ধুােন কযরর থদখা মাে থম, ারাভ ফাকুবি থতা াদীর যরেরে থমভন, ভযবরভ 

যীরপয ফণেনাে এররে: ‘‘ অস্ ারাভয অরা অবিদ্ বদোবয বভনার ভযবভনীনা ওোল্ ভযবরভীনা .. .. ’’। [ভযবরভ, জানাআম, 

নং ২২৫৩ (  

তরফ এআ ারাভ আকাররয এক ভযবরভ বাআয য ভযবরভ বাআয প্রবত ারারভয নুাে ? মায উত্তয থদওো জরূযী। বকংফা 

কফযফাীরদয ারাভ বদরর তাযা বৃথফীয ারারভয উত্তরযয ভত উত্তয থদে ? একথা াদীর ফবণেত েবন। এআ থে 

ভামাযন্থীযা বনরজয স্বারথেআ গ্রণ করযরে। তাআ উরাভারে থকযাভগণ ফরররেন: কফরয ারাভ থদওোিা তারদয জনু দুঅ স্বরূ 

ববফাদন স্বরূ নে। )রু, অমাবফ কাফয অউয বভাআ ভাওতা/৫০( 

রথেয বদরক রক্ষু কযরর তা রজ ফযো মাে। থআ ারারভয থে রচ্ছ, ‘‘ থ কফরযয বধফাী ভযবভন ও ভযবরভগণ থতাভারদয 

প্রবত াবন্ত ফবলেত থাক, অভযাও আনাঅো থতাভারদয ারথ বভবরত রত মাবচ্ছ" । [ ভযবরভ, ধুােঃ জানামা, আফনয ভাজা] 

ফরযন থতা এয দ্বাযা বক প্রভাবণত রচ্ছ রীযা কফরয জীবফত؟  

বফলেবি অরযাও বযষ্কায ে ভযারদ্দীনরদয জ্ঞারনয বদরক রক্ষু বদরর, তাঁযা এআ াদীগুবর কফযফাীরদয জনু দুঅ ফা কফয 

বমোযরতয দুঅ নযরচ্ছরদ ফণেনা করযরেন। বকন্তু ভামায বিযা এফ ফরযণু ভযারদ্দীনরদয ফযরেয বফযীত ফযরেরে এফং 

ফরররে, এয দ্বাযা ফযো মাে রীযা কফরয জীবফত ! অরর রীযা কফরয জীবফত প্রভাণ না রর স্বাথে জেন ে না থম ।   

 তাোড়া এবি ফযমখী জীফরনয বফলে অভযা তা দুবনোফী ারারভয ারথ তযরনা কযরত াবয না, থমভন রূফে ফবণেত রেরে।   

েতযথে ংে: ী াদীর ফবণেত রেরে, ভাআরেুতরক দপন কযায য মখন থরারকযা থপযত অর, তখন ভাআরেুত কফরয 

তারদয জযতায অওোম শুনরত াে। অয াধাযণ থরারকযাআ মবদ এ অওোম শুনরত াে থতা রীরদয থক্ষরত্র থতা এিা অরযা 

থফী ম্ভফ। ফযো থগর, রীযা কফরয জীবফত।  

উত্তয: অফায থআ উত্তযআ প্ররমাজু থম, মবদ ফ ভাআরেুতআ জযতায ব্দ শুনরত াে, তারর এখারন রীরদয থতা থকান তফবষ্টু 

প্রভাবণত ে না। তাআ এআ বফলেবি শুধয রীরদয জীবফত ওোয প্রভারণ থকন থ কযা রফ ? উবেৎ রফ তাযা ফররফ: াধাযণ 

থরারকযা এফং রীযা ফাআ কফরয জীবফত। বকন্তু তাযা থকফর রীরদযকআ জীবফত ফররে, াধাযণ থরাকরদয না। থে দরীরবি 

াধাযণ এফং রী ফায থক্ষরত্র প্ররমাজু ।  

    অরর ভাআরেুরতয দপরন যীক ওো থরাকরদয বপযায ভে তারদয েপ্পররয ব্দ শুনরত াযা বফলেবি একবি 

ফুবতক্রভধভেী বফলে, মায দ্বাযা অো তাঅরা ভাআরেুতরক অপরা, বযতা এফং দুঃখ ফুদনায নযবূবত থদন থম, মারদয 

তযবভ বৃথফীরত অন ভরন কযরত, মারদয ংস্পরে তযবভ বৃথফীরত অনরে-উোর থভরত থাকরত, তাযা অজ থতাভারক একা 

থেরড় বনষ্ঠযরযয ভত বপরয মারচ্ছ, থতাভায কারে থকউআ থাকরে না।  

     এআ বফলেবি ফুবতক্রভ তাআ াদীর এিা অরবন থম, কফরযয কারে থম থকউ অরর ভাআরেুত তায েপ্পররয ব্দ শুনরত 

াে। অয না এ কথা ফরা রেরে থম, কফরযয অর ার থরাকরদয কথা-ফাতো ভাআরেুত শুনরত াে। বকন্তু ভামায বিযা এয 

দ্বাযা রীযা কফরয জীবফত তা ফযরে বনরেরে। কাযণ থবিআ, রীরদয কফরয জীবফত প্রভাণ না কযরত াযরর খানকা- দযগা 

অফাদ রফ না। অয অফাদ না রর বকেয থরারকয বফনা যঁবজয ভধযয ফুফা ফন্ধ রে মারফ। 

ঞ্চভ ংে: নফী াোোহু অরাআব ওোাোভ এয প্রবত দরূদ ও ারাভ থ কযরর বতবন উত্তয থদন। ফযো থগর নফী 

াোোহু অরাআব ওো াোভ কফরয জীবফত। তাআ তাঁয উত্তযূযী রীগণও জীবফত অরেন।  



উত্তয: প্রথভত: থল নফী এফং থশ্রষ্ঠ নফীয ারথ কবথত রীরদয তযরনা এরকফারয ভীেীন। থকফর জ্ঞযাআ এফং স্বাথোরেলীযাআ 

তা কযরত ারয। থকাথাে ভানফী ভযাম্মদ াোোহু অরাআব ওোাোভ অয থকাথাে কবথত রী !!  

বদ্বতীেতঃ নফী াোোহু অরাআব ওো াোভ কফরয জীবফত তাআ বতবন উত্তয থদন, বফলেবি বক এআ যকভ না নু বকেয ? বনরম্ময 

াদীবি ফথরাকন করুন। নফী াোোহু অরাআব ওো াোভ ফররন:  

 (حسي ، ّداؤّد أبى ) السالم عليِه أُرَّد حتّى روِحي اهلُل رَّد إال علَّى ُيسِلُن أحٍد ِهي ها

থে: ‘‘থম থকউআ মখন অভায প্রবত ারাভ থদে, তখন অো তাঅরা অভায রূ বপবযরে থদন থমন অবভ তায উত্তয থদআ। 

(অফূ দাউদ, ফাফ: বমোযাতযল্ কফূয, নং ২০৪)  

স্পষ্ট থম, নফী াোোহু অরাআব ওো াোভ কফরয জীবফত নে। তাআ বতবন ারাভকাযীয ারারভয উত্তয ততক্ষরণ বদরত ারযন 

না, মতক্ষরণ অো তাঅরা তাঁয অত্মারক যনযাে বপবযরে না থদন। থশ্রষ্ঠ নফীয থক্ষরত্র এআযকভ বনেভ থম অো তাঁয রূ 

বপবযরে থদন তঃয বতবন উত্তয থদন। বকন্তু কবথত রীরদয রূ বপবযরে থদওো ে তারদয বিরদয ারাভ ফা অরফদন শুনায 

জনু, এআ যকভ দরীর থকারনা নবথ-রত্র অরে বক? তা রেও মবদ ভরন কযা ে থম, কফযস্থ রীযা জীবফত তারর কফয থথরক 

ফাকুারা করযআ থদখাক। নরেৎ এআ জঘনু ন্ধ বফশ্বারয এখারনআ বনষ্পবত্ত ওো উবেৎ। 

লষ্ঠ ংে: থকাথাও বকেয খনন কযায ভে মবদ থকান রতজ রা াওো মাে, তারর এআ প্রকায থরারকযা ফররত শুরু করয: 

এআ থম রীয রা। রীযা থম কফরয জীবফত থারকন এিা তায ফড় প্রভাণ। কাযণ রাবি রতজ অরে, রে-রড় মােবন। তায 

য শুরু রে মাে দযগা বনভোণ এফং থআ রারয কাল্পবনক থকচ্ছা কাবনী ও তায ফংরয ও বরবরায ফণেনা।  

উত্তয: রূফে প্রভাণ  ফবণেত রেরে, নফীগরণয রা ভাবি খাে না। বকন্তু নফী ও যারূ োড়া নুরদযও খাে না এআ যকভ প্রভাণ 

াওো মাে না। তফযও মবদ থকাথাও এআ যকভ রা াওো মাে তারর বক তা দ্বাযা এিা প্রভাবণত ে থম, রীযা কফরয জীবফত? 

না কখনও না। কাযণ রারয রতজ থাকা ববন্ন বফলে এফং রারয জীবফত থাকা নু বফলে। রারয ভরধু জীফন থাকরর থিা 

রা ে না ফযং জীবফত ভানযল ে। তাআ থকাথাও এআযকভ রতজ রা াওো থগররও রাবি কথা ফরর ফা নড়া-েড়া করয এিা 

কখনও শুনা মাে না। 

     বফলেবি এআ যকভও ফযো থমরত ারয থম, ফতেভারন ডািারযযা ঔলরধয ভাধুরভ রনক থক্ষরত্র রনক ভে থকান ভতৃ থদরক 

ফহু বদন ধরয থপাজরত যারখ। অয ভতৃ থদবি রতজ তথা তযতাজা থারক। বকন্তু থিা বক জীবফত থারক? অরর তা ভতৃ বকন্তু 

তারক তযতাজা যাখায থেষ্টা কযা রেরে ভাত্র। নযরূ থকান রা তযতাজা থাকরত ারয বকন্তু তা জীবফত ে না।  

     তাোড়া থকান রারয তযতাজা থাকািাআ থম রী ওোয প্রভাণ, এআ ধাযণাও বঠক নে। কাযণ বফববন্ন কাযরণ রাবি 

তযতাজা থাকরত ারয, থমভন থআ কফয ফা স্থারনয অফাওোয কাযরণ, থমভন প্রােীন বভরয বফরল উারে ভভী কযায ঘিনা । 
ফযং থআ ভভীগুবর এখনও ফতেভান। বকংফা অোয যভরত রা তযতাজা থাকরত ারয থমভন, নফী ও যারূগরণয ভতৃরদ। 

বকংফা অোয গজরফও তযতাজা থাকরত ারয, থমভন থপযাউরনয রা। অো তাঅরা ফররন:  

ٌَِّجْيَك فاليىَم)  يىًس ( لغاِفلىى اياِتٌا َعْي الٌاِس هي كثيرًا إَى َو ، أيًت خْلَفَك لوْي لتكىَى ِبَبَدًَِك ًُ  

থে: (ত:এফ অবভ অজ থতাভায রারক উদ্ধায কযরফা, থমন তযবভ থতাভায যফতেী থরাকরদয জরনু উরদ গ্ররণয উকযণ 

রে থারকা ; অয প্রকৃতরক্ষ রনক থরাক অভায উরদাফরী রত উদাীন যরেরে)। )যূা আউনয: ৯২( 

    থভাি কথা, এআ যকভ থখাঁড়া মযবি তরকেয ভাধুরভ তাযা রীরদযরক কফরয জীবফত প্রভাণ কযায রেষ্টা করয থারক। অয 

এবিআ রচ্ছ দগো ও ভামাযীরদয ভরূ তরফ গুপ্ত দযজা। কফযস্থ রীগণরক জীবফত প্রভাণ কযরত াযররআ অরস্ত অরস্ত ফাবক 

দযজাগুবর উম্মযি রে মাে। ফরা ে: জীবফত তাআ তাযা ভযযীদরদয অহ্বান শুরন, নময-বনোম গ্রণ করয এফং যাবয করয। 

অয এআ বারফ অফাদ রত থারক বরকেয ভন্ড, ভামায ও দযগাগুবর। থি বযরত থারক াথোরেলী এক ম্প্রদাে। অো 

তারদয বঠক থ থদখান। অভীন।  

ংকররন: অব্দযয যাকীফ (ভাদানী( 

দাওো থন্টায , খাপজী, থৌদী অযফ। 
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