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দাড়ি রুুষলয সৌন্দময 

দাড়ি ४ল্লায একড়ি ভান ও ফি সনয়াভত। দাড়ি দ্বাযা ড়তড়ন রুুলষক ३নুগৃীত কষযষেন এফ१ 
নাযী জাড়ত সেষক তাষক বফড়ষ্ট্য ভড়িত কষযষেন।  

দাড়ি রৄধভুাত্র ভখুভিষরয ७য কষয়কড়ি সক গুচ্ছ५ নয়; ফয१ ५া ५রাষভয ফাড়িক ফি একড়ি 
ড়নদযন। দাড়ি সেষি সযষখ এফ१ তায প্রড়ত ম্মান প্রদযন কযায ভাধযষভ ४ভযা ४ল্লায বনকিয 
রাব কযষত াড়য। ४ল্লাহ্ ফষরন: 

ِل   َذ َذ اِل َذ   ُي َذ ِّظ ْن   َذ َذ ْن   َذ ِل َذ   هَذ   ِهَّللا إِلنِهَّللا ى  ِل ْن  فَذ قْن َذ     ْنقُي ُي وِل  تَذ

“এ५ কাযষে সম ফযড়ি ४ল্লায ড়নদযন ভষূয প্রড়ত ম্মান প্রদযন কষয, এিা সতা তায রদষয়য 
তাকওয়ায५ ড়যচয়।” (যূা জ্জ- ৩২) 

 দাড়ি ভানফী (াল্লাল্লার ४রা५ড় ওয়া াল্লাভ)এয ३নুতৃ নীড়তয একড়ি ३ন্যতভ ড়যচয়। ড়তড়ন 
দাড়ি সেষি ড়দষত ও রম্বা কযষত ४ষদ কষযষেন।  

ড়কনু্ত ফি५ ড়যতাষয ড়ফলয় সম, দাড়িয প্রড়ত এত গুরুত্ব ও তায প্রড়ত ম্মাষনয ড়নষদয োকা 
স্বষত্বও ३ড়ধকা१ ভুরভান ড়ফলয়ড়িষক ३ড়ত নগেয ও তুচ্ছ ভষন কষয। সমন ঘেৃা বষয প্রড়তড়দন তা 
সে०ষচ সপরষত ভা ফযস্ত ষয় ষি। মাযা ভিুন কষয না তাযা ४ষযক স্টা५ষর তায াষে সখরা-
ধরুা কষয। সক७ রৄধভুাত্র েতুড়নয ७য সোি সোি কষয যাষখ ४ফায সক७ খফু५ ারকা কষয কার 
একড়ি সযখায ভত কষয যাষখ। সক७ ४ফায দাড়িষক সগা०ষপয াষে ড়ভড়রষয় ড়দষয় সগারাকৃড়ত কষয 
যাষখ।  

এ५ ড়চত্রগুষরা সদখষর একড়দষক সমভন রৃ२খ রাষগ ३ন্য ড়দষক তা সমন াষযযও াত্র। সম 
ভুরভানষক দাড়ি সেষি ড়দষত ४ষদ কযা ষয়ষে, দাড়িষক ম্মান কযষত ফরা ষয়ষে স५ 
ভুরভান সতা দূষযয কো সকান ড়ফষফকফাষনয ষেও এযকভ ४চযে কযা সাবনীয় নয়। ফি५ 
ড়যতাষয ড়ফলয় ষচ্ছ, ४ল্লাহ্ তা’४রা সম ४কৃড়তষত দাড়িষক ড়ৃষ্ট্ কষযষেন স ३ফস্থাষত५ 
তা ড়নজ ভখুভিষর ३ফড়ষ্ট্ সযষখ ५রাভী ড়ষ্ট্াচাষযয প্রড়ত ম্মান প্রদযনকাযী এযকভ বয 
ভানুষলয १খযা ४জ খফু५ ড়ফযর। (রা া७রা ওয়ারা কুওয়াতা ५ল্লা ড়ফল্লাহ)  

ভনীলীষদয ড়নকি দাড়িয ভরূয ও ম্মান:  

४দভ (४२) সেষক রৄরু কষয ভস্ত নফী ও যাষূরয বফড়ষ্ট্য ড়ের দাড়ি যাখা। ३নুরূবাষফ 
োাফাষয় সকযাভ, তাষফ६ন, তাষফ-তাষফ६ন ও ४५ম্মাষয় ভজুতাষদীন কষর५ দাড়ি সযষখষেন। 
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এভন সকান ফেযনা ফা ঘিনা খু०ষজ াওয়া মাষফ না সম, তা०ষদয ভষধয সক७ দাড়ি সকষিষেন ফা ভিুন 
কষযষেন; ফয१ কাষযা দাড়ি না গজাষর তায জন্য তা०যা ४পষা কষযষেন। াাফী ক্বায় ড়ফন 
া’দ ( যা:) দাড়ি ড়ফীন সরাক ড়েষরন। তা०য ম্প্রদায় ४নাযযা ফরষরন, ায় দাড়ি মড়দ 
ফাজাষয ড়কষন াওয়া সমত তষফ ४ভযা তা०য জন্য দাড়ি ড়কষন ড়নতাভ।”  

প্রখযাত তাষফ६ ४নাপ ড়ফন কায় একজন ড়ফচেে, ফড়ুিভান ও জ্ঞানী সরাক ড়েষরন। ড়তড়ন 
ড়ৃষ্ট্গত ড়দক সেষক সখা०িা ও এক সচাখ ३ন্ধ ড়েষরন। তা०য দাড়িও ७ষে ড়ন। ३েচ ড়তড়ন ড়েষরন 
ড়নজ সগাষত্রয সনতা। সরাকযা ফরর, “ড়ফ াজায দীনায খযচ কষযও মড়দ মড়দ দাড়ি ড়কষন াওয়া 
সমত তষফ ४ভযা তা०য জন্য তা খড়যদ কযতাভ।” ড়ক ४শ্চময! সরাষকযা তা०য া ফা সচাষখয 
ত্র“ড়িষক ত্র“ড়ি ভষন কযর না। ড়কনু্ত তাযা দাড়ি না োকািাষক ३েন্দ কযর। সকননা তা०যা 
দাড়িষক ভষন কযষতন সৌরুলষত্বয ড়যচয়, ভুড়রষভয সৌন্দময ও ফযড়িষত্বয েূযতায প্রতীক। তা०যা 
দাড়ি ফা०চাষত ড়গষয় এফ१ তায ম্মান যো কযষত ড়গষয় ড়নষজয গদযান ড়দষয় সদয়াষক জ ভষন 
কযষতন।  

ড়কনু্ত ४পষা! ভুরভানষদয ३ফস্থা সদষখ তাযা দাড়িয প্রড়ত এত५ রুষ্ট্ সম, ३েয-ম্পদ ফযয় 
কষয ষরও তায ড়ফরুষি সমন ३ষঘাড়লত রিা५ষয় সনষভ ষিষে। াজায িাকা খযচ কষযও মড়দ 
এভন ত সম ४য কখষনা ভষুখ দাড়ি গজাষফ না, তাযা স ষে५ ३গ্রয ষতা। (না८মড়ুফল্লাহ)  

 

দাড়ি ভিুন াযাভ ওয়ায দরীর:  

४ল্লাহ্ ফষরন, 

هُي ْن   نِهَّللا َذ ُي َذ ِل   َذ ْن َذ  فَذ َذ ُي َذ ِّظ ُي ِهَّللا   َذ َذ    ِهَّللا

“(য়তান ফষর) ४ড়ভ ३ফয५ তাষদযষক ४ষদ কযফ, তাযা তখন ४ল্লায ড়ৃষ্ট্ষক ড়যফতযন 
কষয ড়দষফ।” (যূা ড়না२ ১১৯)  

দাড়ি ভিুন কযা ফা কতযন কযা ४ল্লায ড়ৃষ্ট্ষক ড়যফতযন কযায াড়ভর। ४ষয়া (যা:) সেষক 
ফড়েযত। নফী (াল্লাল্লার ४রা५ড় ওয়া াল্লাভ) ফষরষেন: দড়ি ড়জড়ন স্ববাফজাত। তম্মষধয ড়তড়ন 
७ষল্লখ কষযষেন: সগা०প কতযন কযা ও দাড়ি সেষি সদয়া।” (ভুড়রভ)  

३তএফ সগা०প রম্বা কযা ४য দাড়ি সকষি সপরা সুস্থ স্ববাফ ড়ফষযাধী কাজ।  
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 ५ফষন ওভায (যা:) সেষক ফড়েযত। ড়তড়ন ফষরন, যারূলু্লাহ (াল্লাল্লার ४রা५ড় ওয়া াল্লাভ) 
ফষরষেন, 

   ُي ْن ِل ِل  َذ   َذ  ِلفُي 
فِّظ ُي     ْن ى  َذ فُي      ِّظحَذ أَذحْن وَذ   َذ     ِهَّللا َذ  ِل

 “সতাভযা ভুড়যকষদয ড়ফষযাড়ধতা কয। দাড়ি সেষি দাও এফ१ সগা०প সোি কয।” (ফখুাযী 
ও ভুড়রভ)  

 ४ফ ু রযায়যা ( যা:) সেষক ফড়েযত। ড়তড়ন ফষরন, নফী (াল্লাল্লার ४রা५ড় ওয়া াল্লাভ) 
ফষরষেন, 

   ُّز وَذ  جُي أَذ ْن ُي      ِهَّللا َذ  ِل ى  َذ جُي وَذ   َذ  ِلفُي      ِّظحَذ     ْن َذ

 “সগা०প সে०ষি সপর এফ१ দাড়ি রম্বা কয ४য এয ভাধযষভ ३ড়ি জূকষদয ড়ফষযাড়ধতা 
কয।” (ভুড়রভ)  

ফরায ३ষো যাষখ না সম, মাফতীয় ড়ফলষয় ভুড়যক-ড়ন্দু, ५রদী-খষৃ্ট্ান ও ३ড়ি জূকষদয 
ড়ফষযাড়ধতা কযা প্রড়তড়ি ভুরভাষনয ७য ওয়াড়জফ। এ জষন্য নফী ( াল্লাল্লার ४রা५ড় ওয়া 
াল্লাভ) ফষরষেন: “মাযা সকান জাড়তয াদৃয ३ফরম্বন কযষফ, স তাষদয५ ३ন্তবুযি ষফ।” 

(४ফ ুদা७দ, ४ভাদ াদীে ী) 

 যারূলু্লাহ (াল্লাল্লার ४রা५ড় ওয়া াল্লাভ) ४যও ফষরন, 

وَذ   َذ  ِل ِل ِل   ِل ْن   َذ ْن ُي ْن   َذ ْن   َذ ْن   نِهَّللا  فَذ َذ ْن   ِل

 “সম ফযড়ি সগা०প কাষি না স ४ভায ७ম্মষতয ३ন্তবুযি নয়।” (ড়তযড়ভমী, নাা६, াদীে ী) 
যারূলু্লাহ (াল্লাল্লার ४রা५ড় ওয়া াল্লাভ)এয ড়নষদয ওয়াড়জফ ফা ४ফযকতায দাফী যাষখ।  

३ন্য ড়দষক দাড়ি ভিুন কযায ভাধযষভ ড়নষজষক নাযীষদয কাতাষয াড়ভর কযা য়। সকননা নাযীযা 
দাড়ি ড়ফীন। সকান নাযী মড়দ রুুষলয ४কৃড়ত ধাযে কষয এফ१ সকান রুুল মড়দ নাযীয ४কৃড়ত 
ধাযে কষয তষফ তাযা রা’নত প্রাপ্ত। ५ফষন ४ব্বা (যা:) সেষক ফড়েযত। ড়তড়ন ফষরন যারূলু্লাহ 
(াল্লাল্লার ४রা५ড় ওয়া াল্লাভ) নাযীয াদৃয ३ফরম্বনকাযী রুুলষক এফ१ রুুষলয াদৃয 
३ফরম্বনকাযীনী নাযীষক ३ড়বা কষযষেন।” (েী ४ফ ুদা७দ, ড়তযড়ভমী)  

 

দাড়ি যাখা ওয়াড়জফ না সুন্নত?  

এ ড়নষয় ভানুল ভতড়ফষযাধ কযষরও দাড়ি যাখা সম ওয়াড়জফ সিা५ প্রড়েধানষমাগয ও গ্রেষমাগয 
কো। নফী (াল্লাল্লার ४রা५ড় ওয়া াল্লাভ) দাড়ি সযষখষেন ফষর५ ५া নফীজীয সুন্নত ফষর তায 
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গুরুত্ব কড়ভষয় সদয়ায সকান সুষমাগ সন५। সকননা নফীজী দাড়ি ড়নষজ সযষখষেন এফ१ তা যাখায 
জষন্য ড়নষদযও ড়দষয়ষেন। ४য ४ল্লাহ্ তা’४রা সমভন পযম কষযন নফী (াল্লাল্লার ४রা५ড় 
ওয়া াল্লাভ)ও সতভড়ন পযম ফা ওয়াড়জফ কষযন। তায কাযে ষচ্ছ নফীজী কখষনা ড়নষজয কল্পনা 
প্রতূ সকান কো ফরষতন না। ४ল্লাহ্ তা०য ড়নকি মা ওী কযষতন ড়তড়ন তা५ ফরষতন। (যূা 
নজভ२ ৩,৪) তাোিা নফীজী দাড়িয ড়ফলষয় সম কর ४ষদ চূক ব্দ ফযফায কষযষেন তায 
ড়ফযীষত এভন সকান াদীে খু०ষজ াওয়া মাষফ না মা দ্বাযা দাড়িষক সুন্নত ফা ভসু্তাাফ াফযস্ত 
মাষফ।  

ড়তযড়ভমীষত একড়ি াদীষে ফরা ষয়ষে:              ط  ه  ع ضه      ح ت  নফী (াল্লাল্লার 
४রা५ড় ওয়া াল্লাভ) বদঘযয ও প্রস্ত ড়দক সেষক তা०য দাড়ি কািষতন।” এ াদীেড়ি ভওম ুফা 
জার মায সকান ড়বড়ি সন५। ५ভাভ ড়তযড়ভমী াদীেড়ি ফেযনা কযায য ড়নষজ५ একোয প্রড়ত ५ড়িত 
কষযষেন। (দ্র२ েী ড়তযড়ভমী२ া/২৭৬২)  

 ५ভাভ ५ফষন তা५ড়ভয়া (য२) ফষরন, দাড়ি ভিুন কযা াযাভ। 

 ५ভাভ কুযতুফী (য:) ফষরন, দাড়ি ভিুন, ७োষনা ফা কতযন কযা সকানিা५ জাষয়জ নয়।  
 ায়খ ড়ফন ফাম (য:) ফষরন, দাড়িষক १যেে কযা, ড়যেূয যাখা ও তা সেষি সদয়া পযম। 

এ५ পযষময প্রড়ত ३ফষরা কযা জাষয়জ নয়। 

 া५খ ५ফষন ७া५ভীন (য:) ফষরন, দাড়ি যাখা ওয়াড়জফ, ७া ভিুন কযা াযাভ ফা কাফীযা 
গুনা।  

 প্রড়ি চায ভাজাষফয ড়পকা ড়ফদগেও দাড়ি সেষি সদয়া ওয়াড়জফ ও সকষি সপরাষক 
াযাভ ফষর ভত প্রকা কষযষেন। 

 ানাপী ভাজাষফয প্রড়ি গ্রন্ে রৃযষয ভখুতাষয (২য় খি/৪৫৯ २ৃ) ফরা ষয়ষে: রুুষলয 
জন্য দাড়ি কতযন কযা াযাভ। 

 ড়নায়া গ্রষন্ে ফরা ষয়ষে সম, দাড়ি এক ভড়ুষ্ট্য সফী ষর তা সকষি সপরা ওয়াড়জফ। ড়কনু্ত 
এয চা५ষত সফী কতযন কযা সমভনড়ি ড়শ্চভা সদষয সরাষকযা এফ१ সখা०জা রুুষলযা কষয 
তা সক७ বফধ ফষরনড়ন। ४য দাড়ি ম্পেূযিা५ সকষি সচ०ষে সপরা ড়ন্দুস্থাষনয ५রদী ও 
কাষপয-ভুষযকষদয কাজ।”  

 ভাড়রকী ভাজাফ ভষত দাড়ি কািা াযাভ। (४র ४দাবী ४রা াযষ ড়কপায়াতুত্ তাষরফ 
যাব্বানী ৮ভ খি ৮৯ २ৃ) 

 ५ভাভ াষপ६ (য२) তা०য প্রখযাত গ্রন্ে ‘४র ७ম্ম’ ७ষল্লখ কষযষেন সম, দাড়ি কতযন কযা 
াযাভ।  
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 াষপ६ ভাজাষফয ४ষরভ ४মযা६ ফষরন: ড়েক কো ষচ্ছ সকান কাযে োিা ম্পেূয 
দাড়ি ভিুন কযা াযাভ। (াওয়াী াযওয়ানী ৯ভ খি ৩৭৬ २ৃ) 

 াম্বরী ভাজাষফয ড়ফদ্বানগেও দাড়ি ভিুনষক াযাভ ফষরষেন। (५নাপ, যষ ভনু্তাা)  

३তএফ দাড়ি ভিুন কযা ফি া। এ সেষক তওফা কযা ४ফযক। ३ফয দাড়ি ভিুন কযা ও 
সকষি সোি কযায া এক ভান নয়। মড়দও ७বয়ড়ি५ াষয কাজ।  

३ষনক ভানুল দাড়ি ভিুন কযািাষক খফু५ সোি ও তুচ্ছ ফযাায ভষন কষয। ড়কনু্ত ५া ভিুন কযা 
সকান ভয় ফষচষয় ফি গুনাষয ভষধয ३ন্তবুযি ষত াষয। সকননা এিা প্রকাষয াষয কাষজ 
ড়রপ্ত ওয়ায ३ন্যতভ। ४য প্রকাষয এবাষফ ३ন্যাষয় ড়রপ্ত ষয় তওফা না কযষর ষত াষয দাড়ি 
ভনু্ডনকাযী ४ল্লায কাষে েভা াষফ না। সকননা নফী (াল্লাল্লার ४রা५ড় ওয়া াল্লাভ) ফষরন, 

تِلي  ُي ُّ   جَذ اِل ِل  َذ  إِلال  ُي َذ ًفى أُي ِهَّللا  ُي
    ْن

“४ভায ७ম্মষতয ফা५ষক েভা কযা ষফ। ড়কনু্ত মাযা প্রকাষয াষয কাষজ ড়রপ্ত য় তাষদযষক 
েভা কযা ষফ না।” (ফখুাযী ও ভুড়রভ)  

তাোিা সকান ভানুল মড়দ দাড়িষক ३েন্দ কষয ফা তা ড়নষয় োট্টা-ড়ফদ্রূ কষয ३েফা দাড়িওয়ারা 
ভানুলষক তুচ্ছ-তাড়চ্ছরয কষয, তষফ ম্ভাফনা ४ষে একাযষে স ५রাভ সেষক সফয ষয় কুপযীষত 
ড়রপ্ত ষফ এফ१ ভযুতাদ ষয় মাষফ। সকননা নফী (ো:) মা ড়নষয় এষষেন তা ড়নষয় োট্টা-ড়ফদ্রূ 
কযা ফা ফযি কযা ফা তা ঘেৃা ও ३েন্দ কযা ५রাভ বি ওয়ায ३ন্যতভ একড়ি কাযে। ४ল্লাহ্ 
ফষরন 

هُي ُي   َذ ِل َذ  , طَذ   َذ   تِهَّللا َذ ُي    ِل َذنِهَّللا َذ  أَذ ْن َذ اُي    ِهَّللا ضْن َذ نَذ ُي   َذ َذ ِل   أَذعْن َذ  َذهُي ْن  فَذ َذحْن َذطَذ   ِل

“এ५ কাযষে সম, তাযা এভন ফস্তুয ३নুযে কষযষে মায প্রড়ত ४ল্লাহ্ যাগাড়িত। ४য তাযা তা०য 
নু্তড়ষ্ট্ষক ३েন্দ কষযষে। পষর ড়তড়ন তাষদয ४ভরগুষরা ফযফাদ কষয ড়দষয়ষেন।” (যূা 
ভুাম্মাদ२ ২৮) 

 াফধান ভুরভান! ড়নষজয ४ভর ফযফাদ কযষফন না ফা ३জ্ঞতা ফত: ५রাভ সেষক সফয ষয় 
মাষফন না।  

ড়প্রয় বা५! ারাত ড়য়াভ ও ३ন্যান্য ওয়াড়জফ ড়ফলষয় ४ড়ন সমভন ४নায ারনকতযায 
४নুগতয কষযষেন। সকন এ५ ড়ফলয়ড়িষত তা०য নাপযভানী কযষেন? ७বয় ড়ফলষয়য ४ষদকাযী 
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যফ ড়ক একজন५ নয়? সকাোয় ४ল্লায প্রড়ত ম্মান প্রদযন? সকাোয় ६ভাষনয ফড়রষ্ঠিা ও 
তযতা? যীয়ষতয ড়ফধান ড়নষয় সকন এ५ ড়েড়নড়ভড়ন সখরা?  

রুুষলয সৌন্দময দাড়ি ভিুনষত নয়। ४ল্লাহ্ তা’४রা ভানুলষক ড়ৃষ্ট্ কষয তাষক নাযী জাতী 
সেষক ४রাদা ও বফড়ষ্ট্য ভড়িত কষযষেন। সৌরুলষত্বয ড়যচয় দাড়ি প্রদান কষয তায সৌন্দমযষক 
প্রসু্ফড়িত কষযষেন। ড়কবাষফ ভানুল তাষত নু্তষ্ট্ না ষয় তাষক ড়যফতযন কষয ড়নষজষক নাযী 
জাতীয াষে াদৃয কযষত চায়? ५রাষভয ত্রুষদয াষে ড়নষজষক ড়ভড়রত কযষত চায়? ४য 
ধাযো কষয সম, এষত५ যষয়ষে ३ড়তড়যি সৌন্দময ও ফযড়িত্ব!? দাড়ি ভিুন না কযষর ফা না কািষর 
সমন রুুষলয সৌন্দময५ পুষি ७ষে না। রুুলষক দাড়ি ড়দষয় সমন ४ল্লা বুর কষযষেন। 
(না७মড়ুফল্লাহ) তা५ স५ বুর সাধযাষত তাযা সমন ফযস্ত ষয় ७ষেষে। ४ল্লাহ্ ফষরন:  

تُي     ُي  أ ِل  أعْن َذ ُي  أأنْن

“সতাভযা५ ড়ক সফী জ্ঞান যাখ না ४ল্লাহ্ ३ড়ধক জ্ঞান যাষখন?” (যূা ফাকাযা२ ১৪০) 

 দাড়ি ড়ফীন রুুল মড়দ ३ড়ধক সুন্দয ত তষফ তা কযষত ४ল্লাহ্ ३াযগ ড়েষরন না। ড়কনু্ত ড়তড়ন 
এয ভাধযষভ রুুলষক ম্মাড়নত ও ভমযাদাফান কযষত সচষয়ষেন। ােযকয কষযষেন নাযীষদয সেষক।  

ম্মাড়নত বা५! ४নায এ५ কাষজ ড়ক রৃড়নয়াফী সকান ७কায ४ষে ড়ক? াষফন ড়ক ४ষখযাষত 
সকান েওয়াফ-সনকী? সকন ४ড়ন ড়নষজষক ४ল্লায সরাষধয ম্মখুীন কযষেন? সকন ४ড়ন 
প্রড়তড়দন একড়ি ३মো ড়যশ্রষভ ড়নষজষক ক্লান্ত কযষেন? সকন ভয় ও ३ষেযয ३চয় কযষেন?  

স ४ল্লাহ্ তুড়ভ ४ভাষদয ফা५ষক সতাভায নু্তড়ষ্ট্ ভরূক কাজ কযায তাওপীক দাও এফ१ সম 
কাষজ সতাভায ३নু্তড়ষ্ট্ ও সরাধ যষয়ষে তা সেষক ४ভাষদযষক ড়ফযত যাখ। ४ভীন॥ 
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