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বূলভকো 

আল্লোয বকোন ৃলিই বফদদো ন। এই ৃলথফীয দদো নীর আকো,  মোকক আভযো আভোন ফলর। 
এই মলভকনয বফিনীকত আকে মত নদ- নদী,  োয,  োগয- ভোোগয তোকত আকে মত ম্পদ 
আয প্রোণী,  নোনো জোকতয আয আকোকযয ভোে,  তোকদয  আল্লো তোোরো দদোয ভকধে বযকেকেন,  
োলনয দদো লদক। ফকনয জন্তু জোকনোোযকক যোবু্বর আরোভীন ফকনয দদো লদক বযকেকেন। বকোন 
পর এভন বনই বম পকরয দদো বনই। বম পুর সুফো েড়ো ব তোয বৌযব রুলকক যোকে কলরকত।  

এবোকফ বগোটো ৃলিই যককে দদো লযফৃত। ভোনুল লনশ্চই ন এয ফেলতক্রভ। আল্লো যোবু্বর 
আরোলভন তোই নোযী ুযলকক ম্ভ্রভ আয ননলতকতোয দদোয অনুবূলত লদক ংযক্ষণ ককযকেন। 
ব োকেয দদো,  শ্রফন লিয দদো,  লফকফককয দদো বোর ভন্দ যে কযোয ্োকনয দদোয ফেফস্থো 
আল্লো োক আভোকদয ভকধে ৃলি ককয বযকেকেন। নোযীয জন্য ব ফেফস্থো লদক লতলন সুষ্পি 
লনকদদনো লদককেন। বই দদোয  ভৎকোয ফণদনো যককে এই ুলিকো। আয লপ্র েোত্র োোরী 
উল্লো ুলিকোলট নতযী ককয ভকয একলট দ্বীলন  োভোলজক  োলদো ূযণ কযকরো। ব এযই 
ভকধে- বফ কককলট এই প্রণন  লকেু ভূরেফোন ফইকয োথদক তযজভো ককযকে। আল্লো তোোরো 
তোকক লফকল ককয বরেনীয ভোধেকভ দ্বীন ইরোকভয আয বফী বেদভকতয বতৌলপক লদ্বনী এফং 
রৃলনো  আকেযোকত এয লফলনভ দোন করুন। আলভন।  

োইকদ কোভোরুলিন জোপযী  
প্রলতষ্ঠোতো অধেক্ষ 
জোকভো কোকলভো নযলংলদ 
দস্য- ল ফ 
যীো কোউলির 
ইরোভী ফেোংক ফোংরোকদ লরলভকটড  

 

 



 

 

লনকফদন 

ভোনফজীফকন দদো একলট ফোিফ প্রকোজন,  লফকল ককয নোযী  লযকত্রয জন্য অতেোফশ্যকী বূলণ। 
আল্লো তোোরো বমভন বভককদয প্রলত আফশ্যক ককযকেন দদোকক বতভলন ককযকেন ুরুলকদয 
প্রলত। লকন্তু ফড়ই লযতোকয লফল,  নোযীকদয দদোই আজকক ফক ক বফী লযতেি,  
উকলক্ষত। আফোয বকোথো বকোথো ঘৃলণত এফং বকককর লককফ কলথত।  

 

 

 

অথ  দদো করো  

কর োভোলজক লফলধ- লফধোকনয একলত্রবূত এভন একলট লিকোনো ফো ূত্র মো লদক ভলরো  ুরুল 
ফোই ইরোভী ভোজ  জীফন ফেফস্োয ৃঙ্খরো এফং লফধোকনয আতোবূি কত আয বই 
অনুমোী ফোিফ জীফন  োরোকত লফকলবোকফ ক্ষভ ।  

ভরূত,  ভোজ  জীফনকক লনস্করুল ঝোকভরোভুি  ৃঙ্খরোফদ্ধ যোেোয জকন্যই আল্লো তোোরো এই 
দদো ফেফস্োকক অফধোলযত ককয লদককেন।  

আো কলয এই কু্ষদ্র প্রোটুকু প্রকৃত অফস্ো অনুধোফন কযকত লকেুটো কর োোমে কযকফ। তকফই 
োথদক কফ আভোকদয শ্রভ। আল্লো আভোকদয দদো কযোয তলপক লদন। আলভন! ! !   

 

 



 

 

অফোক কো নো- - -   

*  জননক েোত্রী তোয এক োলিনীকক দদোলফীন ( লজোফলফীন)  অফস্ো ভোিোকদয বভৌলেক 
যীক্ষো তোয োকথ বমকত আফোন জোনো,  বম যীক্ষোলট লের রৄধু ুযল লক্ষককদয োকথ। 
ফোন্নফীয অনোগ্রকয আবোল বক আফোনকোলযনী ফকর উির :  “ক - - -  তুই লক জোলন নো,  
আভযো বতো লফং তোব্দীয ভোনুল! ”  

 

*  জননক ভলরো ডোিোয োোতোকর মেন ডোিোযকদয লফকল বোলোক লযধোন অফস্ো লের,  
তেন ভকন লির রজ্জো- যভ বমন অকনক আকগই তোয বথকক োলরক বগকে। ব তোয বক  
অফফকক েুকর লদকলের এফং ক্রকভই লনকজয লযকধ ফস্ত্র গুলটক লনলির। ব বমন ফুঝোকত  োলির 
এটো ডোিোযী লফদেোয জকন্য অলযোমদ,  বম ফেলি তোয দ্বীন বথকক দূকয কয মোকফ এফং ভলরোযো 
তোয রজ্জো লনফোযণ  ইমমত আফরু যক্ষোয দদোকক দূকয লনকক্ষ কযকফ।  

 

*  একফোয কককজন আত্মী আভোকদয ফোড়ীকত বফড়োকত একলেকরন। মোযো স্ববোফতই লেকরন 
লফনী এফং দদোয ফেোোকয উৎোী। লকন্তু িোৎ রক্ষে ককয বদেরোভ,  তোকদয ড্রোইবোয তোকদয 
ভধে এক ঢুককরো এফং তোকদয লযফোকযয একজন দস্য লককফ ফক ড়করো। লকন্তু এ ফেোোকয 
তোযো বকোনই ভ্রকক্ষ কযকরন নো। অফস্ো বদকে ভকন র,  তোযো বোকফন এয োকথ দদোয কযোয 
বকোন প্রকোজন বনই।  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

             বফোন ব,    

                        তুলভ লক ধোযণো কযকত োকযো ঐ ভি                             
ভলরোযো লক জোকন,  বকন তোযো দদো কযকফ? উকযোকল্ললেত ঘটনোফরী এফং অনুরূ ঘটভোন 
অংেে অফস্ো এটোই প্রভোণ ককয বম,  তোকদয বকউ দদোকক লফকল োভোলজক কোর োয ফকর 
বদকেন,  মো োভোলজক বদ্রতোয উত্তযোলধকোয ূকত্রপ্রোপ্ত।  

আফোয বকউফো এটোকক তোয লতোয লকংফো স্বোভীয প্রলত আনুগতে প্রদদনোকথদ ফেফোয ককযন মোযো 
তোকদয দদোয লনকদদ বদন। আফোয বকউফো ভকন ককযন,  বম এটো করো একলট লফকল ঐলতহ্য এফং 
মুগ মুগ ধকয প্রলতোলরত ক আো একলট কোজ মোয ংযক্ষণ  োরন জরুযী।  

লকন্তু ( বফোন ব)  ঐ কর ভলরোযো লক কেন লনকজযকদয প্রশ্ন ককযকে বম,  তোযো বকন দদো 
কযকফ? দদো কযোটো কোয আনুগতে?  

তোকর রৄকন নো,  এটো র বই ভোন আল্লো যোবু্বর আরোভীকনয আনুগতে লমলন তোাঁয লপ্র নফী 
ভুোম্মদকক ( োাঃ)  ূযো আমোকফয ৫৯ আোকত এযোদ ককযকেন :   

অথদোৎ “ব নফী!  আলন আনোয স্ত্রীগণকক,  কন্যোগণকক  ভু‟লভন ভলরোগণকক ফকর লদন,  
তোযো বমন উয লদক বথকক ( লনকজকদয ভুেভন্ডর  ফক্ষকদকয উয)  লনকজযকদয  োদকযয 
আাঁ র ঝুলরক বদ,  একত তোকদয ব নো জতয কফ। পকর তোকদয উতেি কযো কফ নো। আল্লো 
ক্ষভোীর  যভ দোরু।” ( ূযো আহ মোফ,  ৩৩ :  আোত ৫৯)   



উকল্লেে “তোযো বমন লনকজকদয উয লনকজকদয  োদকযয আাঁ র ঝুলরক বদ” 

এয অথদ করো-  োদয লদক বমন উয বথকক বঢকক বন।  
অন্যথো ভুেভন্ডর  ফক্ষকদ অনোফৃত বযকে বমন বফয নো ।  
অনুরূ “একত তোকদয   ব নো জতয কফ”  
এয অথদ করো-         তোকদযকক এই যর   
োরীন বোলোক         লযলতো বদকে প্রকতেকক এ  
কথো কজই ফুকঝ বনকফ বম,  তোযো ম্ভ্রভীরো ভলরো,   
তোযো উিৃঙ্খর  বেরোলড় স্ত্রীকরোক ন।  
তোই বম বকোন দূযো োয লনকজয অন্তকযয ফোনো 
 তোকদয দ্বোযো ূণদ কযোয আো কযকফ নো।”  
 
তদ্রূ “তোকদযকক উতেি কযো কফ নো” 

এ ভভদোথদ করো- তোযো ম্ভ্রোন্ত   
লফকল ভূরেকফোকধয অলধকোযীনী ফকর  
লযল ত ো অোরীন আভন্ত্রকণয রক্ষে কফনো।  

                                                                                                                               

 

 

 

 

বফোন ব,   
 
তোযো লক জোকন বম,  এটো করো তোকদয ৃলিকতদো  লযমক্বদোতোয  
আকদকয ফোিফোন। লমলন আকো  মভীকনয একভোত্র স্রিো  
এফং লনন্ত্রো। লমলন ফদোলধক অফলত লকক তোয ৃলিয করেোণ  
 ংকোধন লনলত আয লকক ন।  
আর বকোয‟আকনয বঘোলণো করো :   
“আকো  মভীকন মো লকেু আকে ফই আল্লোয।”  
( ূযো ফোক্বোযো,  ২:  আোত ২৮৪)   



                    

  

  

  
  
 
  
  

 

  

  

 

  

  

 

 
                    লতলন বই যোক্রভোরী ত্তো লমলন  
                    লনকজই  বঘোলণো ককযকেন :   

“বই লদন দোভকয কোকে  
                   যকজগোয তথো ভুত্তোলককদয  
                   অলতলথরূক ভকফত কযকফো।  
                   আয অযোধীকদয তৃষ্ণোতদ অফস্ো 
                  জোোন্নোকভয লদকক োলকক লনক মোফ।”  
                     ( ূযো ভোযইোভ,  ১৯ :  আোত ৮৫- ৮৬)   
  
                  লতলন করন বই বোফ লযণোভ লদফকয একভোত্র অলধকতদো  লফ োযক।  



“বলদন বতোভযো বদেকত োকফ বম,                                                                                            
প্রকতেক িন্যধোত্রী ( রৃধ দোনকোযীনী)  লনকজয রৃগ্ধকোষ্য 

               ন্তোনকক বুকর মোকফ এফং প্রকতেক গবদফতী নোযীয গবদ   
         েক ড়কফ আয বরোককদয বদেকত োকফ  
         বনোলফীন অফস্োই ভোতোর দৃ উদভ্রোন্ত। 
            ( এটোই র লকোভকতয ংলক্ষপ্ত ল ত্র) ।                                                                    
তকফ বজকন বযে, ফস্তুত আল্লোয োলি েুফই কলিন।”  

                       ( ূযো োজ্জ,  ২২ :  আোত২)   
 

 

 

লতলন বই ুত লফত্র সুভোন ত্তো,  
লমলন;  বঘোলণো ককযকেন :  

“ব লদন আলভ জোোন্নোভকক লজক্ কযকফো,  
তুলভ লক ূণদ ক বগে? 

ব ফরকফ আয আকে লক? 
অযলদকক জোন্নোতকক ভুত্তোকীকদয অলত লনককট উলস্ত কযো কফ। বকোন দূযত্ব েোড়োই ”  

( ূযো ক্বোপ,  ৫০ :  আোত ৩০  ৩১)  
 

ভুলরভ বলি ব,   

তুলভ লক কেন আল্লোয বই বঘোলণো রৄকনে ফো োি ককযে? আর বকোয‟আকনয বোলো-   

“ব ভুোম্মদ ( ো: ) !  ভ‟ুলভন স্ত্রী বরোককদযকক ফরুন, তোযো বমন তোকদয দৃলিকক ংমত যোকে এফং 
লনকজকদয বমৌনোকঙ্গয লপোমত ককয  লনকজযো োজজ্জো প্রদদন নো ককয বকফর বই ফ লজলন 
েোড়ো মো আনো কতই প্রকোলত ক কড়। আয অফশ্যই তোযো তোকদয গ্রীফো  ফৰকদকয উয 
লনকজকদয ড়নো ( ভোথোয কোড়) বপকর যোেকফ এফং অফশ্যই তোযো তোকদয স্বোভী, লতো 
শ্বরৄয, ুত্র, স্বোভীয ুত্র, ভ্রোতো, ভ্রোতুষু্পত্র, বলিুত্র, তোকদয তী চ্চলযত্রফোন ফোন্নফীগণ এফং 
তোকদয আন দোীগণ, বমৌন কোভনোভুি ুযল এফং নোযীকদয বমৌনোঙ্গ ম্বকন্ন অ্ ফোরক ফেতীত 
কোয কোকে স্বী বৌন্দমদ প্রদদকনয রকক্ষ লনজ আফযণ প্রকো নো ককয এফং তোযো বমন তোকদয 
বগোন অঙ্গ আয োজজ্জো প্রকোোকথদ বজোকয বজোকয নো োাঁকট। ব ভু‟লভনগণ! বতোভযো ককর লভকর 
আল্লোয লদকক প্রতেোফতদন কয। মোকত বতোভযো পরকোভ কত োয।” ( ূযো নূয,  ২৪ : ৩১)   



ইভোভ ফুেোযী ( য: )  আলো ( যো: )  বথকক ফণদনো ককযকেন,  আল্লোহ  তো‟আরো প্রথকভই 
ভুোলজযো ভলরোকদয প্রলত যভ কযকফন,  বকননো তোযো মেনই আল্লোহ য এই বঘোলণো,  “আয 
অফশ্যই তোযো তোকদয গ্রীফো  ফৰকদকয উয লনকজকদয ড়নো ( ভোথোয কোড়)  বপকর 

যোেকফ”,  রৄনকত বককে তেন বথককই লনলদ্বদধো এয উয „আভর রৄরু ককয লদককে এফং ব 
জকন্য লনকজকদয ড়নোকক কযকে অকনক রম্বো  প্রি। 

 

বফোন ব,   

তুলভ ফরকফ লক,  আভযো তোকদয বথকক কত দকূয আলে?  

মলদ সুদৃঢ় প্রলত্ো  ংককেয োকথ ফোৱফ কোকজ আভযো অফতীণদ ই,  তোকর আভোকদয 
ভোজ লযণত কফ তোকদয ভোকজয ভত লপৎনো  পোোদীন সুেী সুন্দয ভোকজ। এয এটো 
আশ্চকমদয বকোন লফল ন ফযং কলফ এ ফেোোকয উদ্বুদ্ধ কযকত ফকরকেন :   

অথদোৎ- বোর বরোককয ভত নো কত োযকর তো কো নো ফযং তোকদয দৃ োয ব িো কয। 
বকননো বোর োয ব িোটোই করেোকণয দযজো েুকর বদ। 



 

ভুলরভ বফোন !  বক বতোভোকক দদোয আকদ লদককেন? 

     

  বফোন ব,  

 

লতলন করন তোকদয,  বতোভোয এফং আভোকদয,  তথো ককরয স্রিো,  বম ম্পককদ আর-
বকোয‟আকনয বঘোলণো :  

“লতলনই  বতো আল্লো !  বতোভোকদয ৃজন- যক্ষণ  োরন  লফলফধদন কতদো। লতলন ফেতীত 
ইফোদকতয বমোগে বকোন ত্তো ( ভো‟ফুদ)  বনই। লতলনই ফলকেুয স্রিো। সুতযোং বতোভযো তোযই 
ইফোদত ( বগোরোভী)  কয। আয লতলনই ফ লজলনকয উয দোলত্বীর ( তত্ত্বোফধোক) ।” 

( ূযো আর আন‟আভ,  ৬ :  আোত ১০২)  



 
 

লতলন বতোভোয,  তোকদয তথো ককরয প্রলত লন‟আভত দোনকোযী অনুগ্রীর। 
আর বকোয‟আকনয বোলো :  “বতোভযো বম কর অনুগ্র ববোগ কযো তো আল্লোয লনকট কতই 

এককে।”( সুযো নোহ র,  ১৬ :  আোত ৫৩)  

 

 

লতলন বই ত্তো লমলন বতোভোকক তোকদযকক তথো করকক ভৃতুে দোনকোযী। আর বকোয‟আকনয 
বোলো-  “ভৃতুে মন্ত্রণো লনলশ্চতই আকফ। আয এ তোই,  মো বথকক বতোভযো োলরক বফড়োলিকর।” 

( ূযো ক্বোপ,  ৫০ :  আোত ১৯)  

 

 

     

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

 



বফোন ব,  

যোূরুল্লো  ( ো: ) এয স্ত্রীগণ তথো উম্মোোতুর ভু‟লভনীনগকণয ফেোোকয আল্লোহ য বই বঘোলণো লক 
তুলভ রৄকনকেো? মো লফকশ্বয ককরয জকন্য লক্ষো স্বরূ এফং অফশ্য োরনী।  

আল্লো তো আরো ফকরন :  

“বতোভযো নফীয ধভদীনীগকণয লনকট বকোন লকেু  োইকর দদোয আড়োর বথকক  োইকফ। এটো 
বতোভোকদয অন্তকযয জকন্য এফং তোকদয অন্তকযয জকন্য অলধকতয লফত্রতোয কোযণ।” ( ূযো 

আহ মোফ,  ৩৩:  আোত ৫৩)  

লফত্রতোয কোযণ,  অলত ুত- লফত্র আত্মো তথো নফী কোযীকভয ( ো: )  স্ত্রীগকণয জকন্য। মোযো 
করন- কর ভু‟লভন- ভ‟ুলভনোকদয ভোতৃতুরে ফো উম্মোতুর ভু‟লভনীন। মোযো লেকরন আল্লোহ য যোূর 
ভুোম্মদ ( ো: )  এয অলত ুত- লফত্র চ্চলযত্রীর োোফীগকণয অন্তবূদি। এই উম্মোকতয ভকদে 

আভোকদয নফীয কযই মোযো ম্মোন,  ভমদোদো  বশ্রষ্ঠকত্বয অলধকোলযনী। 

এফোয ল ন্তো কয ফতদভোন মকুগ আভোকদয অন্তযোত্মোয অফস্োন বকোথো?                                  
আভযো  আভোকদয ভোজ বকোথো আকে?  লমলন লনকজ স্রিো                                                                     

তোয  োইকত লক লৃিয লফত্রকযকণয ন্থো ম্পককদ অন্য বকউ অলধক অফলত কত োকয? 

 

 

 

 

বফোন ব,  

                               অলধকতয লফত্রতো কোকদয অন্তকযয জকন্য? 

 

 



ক ভ’ুলভন বফোনলট,   

আল্লো তো‟আরো লফত্র বকোয‟আকন তোয লপ্র নফী ভুোম্মদকক ( ো: )  উকিকশ্য ফকরন :  “ব 
নফী!  আলন আনোয স্ত্রীগণকক,  কন্যোগণকক  ভু‟লভনকদয ভলরোগণকক ফকর লদন- তোযো বমন 
( উয লদক বথকক)  লনকজকদয ( ভুেভন্ডর  ফক্ষকদকয)  উয লনকজকদয  োদকযয আাঁ র 
ঝুলরক বদ। একত তোকদয ব নো জতয কফ। পকর,  তোকদয উতেি কযো কফ নো। আল্লোহ  
ক্ষভোীর  যভ দোরু।” ( ূযো আহ মোফ,  ৩৩ :  আোত ৫৯)   

যোইসুর ভোপোকিযীন আফরৃল্লোহ  লফন আব্বো ( যো: )  ফকরকেন:  ( উকযোি আোকত আল্লোহ  
তো‟আরো)  ঈভোনদোয ভলরোকদয লনকদদ লদকিন বম,  মেনই তোযো লফকল বকোন প্রকোজকন ফোইকয 
বফয কফ,  তেন বমন তোযো লনকজকদয  োদয লদক উয বথকক লনকজকদয ভুেভন্ডরকক বঢকক বদ,  
এভন বোকফ মোকফ ককয ফক্ষকদ আফৃত ।  

 
 
আল্লোহ  সুফোনোর ো তো’আরো  
ঈভোনদোয ভলরোকক এভন লনকদদ  
এ জন্যই লদককেন মোকত ককয  
তোকদয বোোকলমোফ ফো বফোযকোই 
তোকদয োধ্বী বদ্র ঐলতহ্যভী 
ভলরো ফকর লয  ককয বদ এফং েোযো    রৃি বরোককদয ভকন একট বদ 
তোোয েোো আফৃত লনযোো মোকত ককয     তোযো ইিো অলনিো ফোধে   
তোকদয ম্মোন  ভমদোদো কযকত।  
 

 

 

 

 

 

 



এফোয আল্লোহ য কোরোভ  রৃলনোয ফোিফতোয লদকক রক্ষ ককয বদেুন। মোযো যোিো ভকোযী,  িোট্টো-
লফদ্রূ,  লেনতোই  ফেোলব োকযয ম্মুেীন ,  তোযো একভোত্র রূ- বৌন্দকমদয প্রদদনকোযীণীযোই। 

তোকদয বফোনো  উিৃংেরোতোই এ জন্য দোী। 

 

লনকনোদ্ধতৃ আল্লোহ য বঘোলণোয উয একট ুল ন্তো কয 

 আল্লোহ  তো‟আরো আর বকোয‟আকন এযোদ ককযকেন:  “ফৃদ্ধো নোযী,  মোযো লফফোকয আো যোকে নো 
তোযো মলদ লনকজকদয  োদয েুকর যোকে,  তোকর তোকদয বকোন ( অযোধ)  গুণোহ  কফ নো। তকফ 
তদ করো,  তোযো স্বী রূ- বৌন্দকমদয প্রদদনকোলযণী লককফ তো েুরকত োযকফ নো। তকফ এ 
বথকক লফযত থোকোই তোকদয জন্য উত্তভ। আয আল্লোহ  ফদকশ্রোতো,  ফদ্।” ( ূযো নূয,  ২৪ 
আোত ৬০)   

সুভোন,  ূত- লফত্র ত্তো,  আল্লোহ  যোবু্বর „আরোভীন উকল্ললেত আোকত আভোকদয োভকন এই 
বঘোলণো লদকিন বম,  বম কর ভলরো বমৌফনকোর অলতফোলত ককয ফোধদককে উনীত ককে এফং 
ফোধদককেয কোযকণই লফফোকয আয বকোন আো ককয নো। অথদোৎ,  ুযলকদয আকৃি কযোয ভত 
বকোন লকেুই আয তোকদয কোকে অফলি বনই,  তোযো কেন স্বী রূ- বৌন্দমদ প্রকোোকথদ গোকয 
ভুকযকভয ( মোকদয োকথ লফফো জোকজ)  োভকন স্বী  োদয েুকর যোেকফ নো।  

মলদ োধোযণবোকফ  োদয েুকর যোেোয অনুভলত এফোয ফরত,  আভোকদয অফস্োটো লক? 



  

ব বফোন,   

তুলভ বতোভোয ভো,  উম্মুর ভু‟লভনীন আলো ( যো: )  এয কথোয লদকক একলট ভকনোকমোগ দো এফং 
রৄন,  মেন লতলন যোূরুল্লোহ কক ( ো: )  প্রশ্ন ককযলেকরন,  „বভকযো লনকজকদয কোড়কক 
( বোলোক ফো বফোযকো)  কতটুকো লনক য লদকক ঝুলরক লদকফ?‟  

তেন তোয উত্তকয যোূরুল্লো ( ো: )  ফকরলেকরন,  „তোযো স্বী দতোরুয োভকন অথদোৎ,  
বগোড়োরীয লনক  বযকে কোড় যকফ। „ উম্মুর ভু‟লভনীন ুন:  প্রশ্ন কযকরন বম,  মেন তোযো রম্বো 
কদকভ োাঁটকফ? ( তেন কোড় বতো উকি মোকফ,  ব ভ লক কযকফ?)  উত্তকয যোূর ( ো: )  
ফরকরন,  „তোযো কেন এক োকতয বফী রম্বো কদকভ োাঁটকফ নো।‟ ( ফুেোযী  ভুলরভ)   

( সুফোনোল্লো ! ! ) ।  

উম্মুর ভু‟লভনীনগণ ফদদোই                                 লনকজকক  আফৃত যোেোয জকন্য স্বী কোড় 
রম্বো ককয যোয প্রলত জোগ                                   দৃলি যোেকতন। লকন্তু আভোকদয ভলরোযো 
রৄধু েোট ককয যোকতই ফেি,                                         আয এ ফেোোকয বকোন ভ্রকক্ষই বনই।  

প্রকো থোকক বম,                                                           লজোফ অথদ করো েতকযয ঢোকোনো,  
বফোযকো ফো যীকযয                                                    আিোদন।  

লকন্তু প্রকৃত প্রিোকফ                                                   লজোফ করো,  কর োভোলজক লফলধ-
লফধোনোফরীয                                                            একলত্রবূত এভন একলট লিকোনো ফো 
ূত্র মো ভলরো                                                         ুযল ফোইকক ইরোভী ভোজ  
জীফন ফেফস্োয                                                              ৃঙ্খরো এফং লফধোকনয 
আতোবূি                                                                         কত এফং থোককত ফক ক 
বফী                                                                                োোমে ককয। ভোজ  
জীফন ফেফস্ো                                                                           লনষ্করুল ঝোকভরোভুি  
ৃঙ্খরোফদ্ধ                                                                                  যোেোয জকন্যই আল্লো                                                                                       
তো‟আরো                                                                                    এই দদো ফেফস্োকক                                                                                   
অফধোলযত                                                                                       ককয লদককেন।  

 

 



 

দদোয ভোধেকভ ভলরোযো থোককত োকয কর প্রকোয োভোলজক লপৎনো- পোোদ  লফংৃেরোয উকধ্বদ 
এফং তোকদয বথকক উমুি লক্ষো লনক বফয কত োকয আভূর উৎকৃি একলট জোলত। তোই কলফ 
আল্লোভো আফরৃয যভোন আর- কোগযী ( যো: )  ফকরকেনাঃ ন্তোকনয  লযকত্রয বোর ভন্দ মো োই  
তোয জন্ধ দোনকোলযনী ভোতোয  লযকত্রয লবলত্তকত। 
  

 

ম্রোট বনকোলরন ফকরকেন :  Give me a good mother,I shall give you a good nation. 
„আভোকক একলট বোর ভো দো,  আলভ বতোভোকক একলট বোর জোলত উোয বদফ।‟  

 

উকল্লেে,  এভন আভূর উত্তভ জোলত লদক োযো লফকশ্ব লফজী কত োকয ইরোভ  ভুলরভ জোলত 
আয লফশ্ব লযূণদ ক উিকত োকয সুে,  োলন্ত,  োযষ্পলযক লনযোত্তো  লস্লতীরতো। পকর 
কোকভ কফ োযষ্পলযক বোকরোফোো  ম্প্রীলত। আয এবোকফই ক উিকত োকয এই ভকতদয 
ৃলথফীটো একলট জোন্নোত লোকফ।  

 

কলফ তোই ফকরকেন :   

“প্রীলত  বপ্রকভয ূন্য ফোাঁধকন কফ লভলর যষ্পকয,  
স্বগদ আলো দোাঁড়ো তেন আভোকদযই কুকড় ঘকয।”  



     থ লনকদদনোফরী  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বফোন ব,   

মোযো দদোয তথো লজোকফয ফেোোকয আল্লোহ য লদ্ধোকন্তয য লনজস্ব োলন্ডত্ব প্রকো কযকত  োন,  
তোকদয ফেোোকয আল্লোয বঘোলণো র আর বকোয‟আকনয বোলো :  “আল্লো  তোাঁয যোূর বকোন 
লফলকয লনকদদক লকংফো পোোরো ককয লদকর বকোন ঈভোনদোয ুযল  ঈভোনদোয নোযীয ব লফলক 
লবন্ন লদ্ধোন্ত গ্রকণয বকোন অলধকোয বনই। আয বম,  বকউ আল্লো  তোয যোূকরয আকদ অভোন্য 
( নোপোযভোনী)  কযকফ ব প্রকোকশ্য থভ্রোিতো লতত কফ।” [৩৩;৩৬] 
 
অনুরূ মোযো লনকজকদয লফ োয ফুলদ্ধ,  স্বকীতো এফং আল্লোয  তোাঁয যোূকরয ( ো: )  
আনুগকতেয প্রলত বকোনরূ গুযত্ব নো লদক ঢোরোবোকফ অকন্যয অনুযণ ককয তে থ 
লফ ুেতফস্ো জীফন লয োরনো কযকতো এফং ককয তোকদয উকিকশ্য আল্লোয যোূর ( ো: )  
এযোদ ককযকেনাঃ  “বতোভোকদয বকউ বমন এযকভ বফোদো নো  বম, ব ফরকফ আলভ  রলে 
ভোনুলকদয োকথ। সুতযোং ভোনুল মলদ বোর কোজ ককয,  তোকর আলভ বোর কোজ কযফ আয ভোনুল 
মলদ েোযো কোজ ককয তোকর আলভ েোয কোজ কযফ। ফযং বতোভযো লনকজযো লনকজকদয 
এভনবোকফ প্রস্তুত ককয নো বম,  বতোভযোই ভোনুলকদয লনক বোর কোজ কযকফ। আয মলদ বকউ 
েোযো কোজ কযকত  ো তেন লনকজযো েোযো কোজ বথকক লফযত থোককফ।”  



 

এফোয তোয উকিকশ্য ফরকত  োই। “লমলন ফকরন বম,  মলদ আলভ এই আধুলনক ভোকজ লজোফ লয,  
তোকর বরোককযো আভোয লদকক তোকোকফ িোট্টো- লফদ্র  োল- তোভোোয দৃলিকত। লকন্তু মলদ নো লয,  
তোকর আলভ ক বগরোভ আধুলনক!  আয তেনই ভোনুল আভোকক এভনটো কযকফ নো,  বকননো 
আলভ বতো তোকদয ভতই”।  

 

 

 

 

 

 

 

ব ্োনী গুণী  লফদূলী ভলরো!  বজকন বযে,  লনশ্চই আধুলনক  
ভোকজ ইরোভী নফলকিে লনকজকক গুেোকত লগক প্র লরত ভোজ  
ফেফস্ো বথকক ফেলতক্রভ োটোই র ঈভোন এফং ঈভোকনয দোলফ।  
বম লদকক বতোভোকক আফোন কযকেন, বতোভোয ুত- লফত্র যফ তথো  
ৃজন- যক্ষণ- োরন  লফফধদন কতদো। আল্লো লনকজ দদোয তথো  
লজোকফয ফেোোকয রকুভ কযোয কয এ লফলক ফেলিগত বকোন  
অলবভত েোটোকনো বকোন ভুলরকভয কক্ষ জোকম ন।  
 
 

 

 

 

 



গুরুত্বণূদ লফলোফরী 

বফোন ব,  
 

মোযো আধুলনকতো তথো লশ্চভো ইোরলদ- নোেোযোকদয আ োয- আ যকণয োভকন লনকজকদয যোলজত 
ফকর বভকন লনককে। তোকদয ফকরো বম,  তোযো লশ্চভো আধুলনকতোকক তথো ইোরদী উকিশ্য ককয 
ফরুক,  ব আভোকদয ভুলনকফযো!  আভযো বতোভোকদয বথককই লক্ষো গ্রণ ককযলে,  বতোভোকদয 
বথককই আভযো কলে ডোিোয,  োললতেক  োংফোলদক আয বতোভোকদয বথককই লক্ষো গ্রণ 
কযকত লগক আভযো ফদোকগ্র উকক্ষো ককয  করলে ইরোভী লফলধ লনকলধ,  এভনলক  োর-  রকন 
আভযো এতদূয এলগকলে বম,  আভোকদয ভকধে বক ুযল  বক ভলরো তোয ববদোকবদ উকি 
বগকে। তফু লক বতোভযো আভোকদয প্রলত ন্তি?  

বকোয‟আকন কোযীকভ এই প্রকশ্নয উত্তকয ফরো ককে :   

“ইোরদী  েৃিোনগণ কেকনো বতোভোয প্রলত ন্তি কফ নো,  মতক্ষণ নো তুলভ তোকদয ধভদোদদ 
অনুযণ কয।” ( ূযো ফোকোযো,  ২ :  আোত ১২০)   

অথদোৎ তোযো উত্তকয ফরকফ,  আভযো বতোভোকদয প্রলত একোযকণই ফক ক কভ ন্তি বম,  বতোভযো 
ধভদোদকদ এ মদন্ত ভুলরভ। ক্ষন্তকয ্োন,  লফ্োন,  লে,  ংসৃ্কলত,   োর-  রন,  বোোক-
লযিদ,  ল ন্তো- ব তনো এভনলক রৃলনোয োভলগ্রক লফলক বতোভযো আভোকদয অনুযণ অনুকযণ 
কযকত োয। তকফ বতোভোকদয প্রলত আভোকদয লযূণদ ন্তলিয একলট তদ,  বতোভযো আভোকদয 
ধভদোদদ গ্রণ কযো।  

ফরো মো,  কোকযো লে,  ংসৃ্কলত,   োর-  রন,  বোলোক- লযিদ,  ল ন্তো- ব তনো এভনলক 
রৃলনোয োভলগ্রক লফলোফরীকত অনুযণ  অনুকযণ কযকর অনলতলফরকম্ব তোয ধভদোদকদয অনুযণ 
 অনুকযণ ক মো। এলট করো স্বতাঃলদ্ধ কথো।  

আল্লোয যোূর ( ো: )  ফকরকেন :   

বতোভযো অফশ্যই বতোভোকদয ূফদফতদী জোলতকদয ধভদোদদকক এভনবোকফ আকি আকি অে অে 
ককয,  এক োত এক োত ককয অনুযণ অনুকযণ কযকফ বল মদন্ত তোযো মলদ লংস্র জন্তুয গুো 
প্রকফ ককয তোকর বতোভযো তোকত প্রকফ কযকফ। োোফোক লকযোভ ফরকরন:  ব আল্লোয যোূর 
!  ূফদফতদী জোলত ফরকত লক ইোরদী নোেোযো? যোূরুল্লো  ( ো: )  উত্তকয ফরকরন:  এযো েোড়ো 
আয কোযো? ( ভুলরভ)   

 



বফোন ব,   

বতোভোয জকন্য একোন্ত কতদফে বম,  তুলভ বকোয‟আন  োদী বথকক জীফন লয োরনোয োভলগ্রক 
লফলক লিক ্োন আযণ কযকফ এফং ফোিকফ এই ্োকনয স্বোদ আস্বোদন কযকফ। আয অলত গুযত্ব 
লদকফ বতোভোয বোলোক- লযিকদয লদকক মোকত ককয বতোভোয জীফকনয বকোন িকয ফো বকোন মদোক 
আল্লোহ য আইন  আকদ রংলঘত নো । তোকরই তুলভ ক উিকফ একলট উো ফো আদদ 
নভুনো। কলফ এই লফলকয উৎো লদকত লগক েুফ সুন্দয বোলো ফকরকেন?  

“ব বদকয  োকয কত কি কযকফ তুলভ বদকয রোলগো। 
বমেোকন োলফদক ক্ষলত,  বেোকন লক কযকফ তুলভ রোব জোলনো। 
রুকয লদকক এলগক আ ূণদ কয তোয পরতো 
রু  লদকই তুলভ ভোনুল ,  রৄধু বদ লদক ভোনুল ন।”  

বফোনলট আভোয,   

তুলভ আল্লোহ য দ্বীকনয জকন্য লনকজয ্োন এফং ভোর অকোতকয লফলরক বদোয ফেোোকয েোলদজোতুর 
কুফযো ( যো: )  এয অনুযণ কযকফ। আয দ্বীকনয ্োন আযণ,  অকেলণ  লফলরক বদোয 
ফেোোকয আকো ললদদকোহ  ( যো: )  এয অনুযণ কযকফ। আয আল্লোহ য দ্বীকনয উয অটর 
থোকোয লি,  োলকতোয ফেোোকয অনুযণ কযকফ আকর ইোলযকক। ( আম্মোয লফন ইোলয 
তথো সুভোইেো ( যো: )  এয লযফোয লমলন ইরোকভ প্রথভ ভলরো ীদ)   

তোকরই জীফকনয ফদকশ্রি বোোকন বৌাঁেকত ক্ষভ  োথদক কফ।  

ব আভোকদয বলফষ্যৎ ফংধযকদয ভোতো!  কলফয কথোয উয একটু ল ন্তো কয :   

“ভো র একলট লক্ষো লনককতন। মেন তুলভ তোকক বতভন ককয গিন কযকফ। তোকর গিন কযকর 
এভন একলট জোলত মোযো ভূরতই উৎকৃি ফো উৎকৃি ধভনী লদক গলিত।  

ভো র একলট কোনন মলদ তোকক সুলক্ষো রজ্জো  োরীনতো যক ললিত  ংযৰণ ককযো তোকর 
ব লতেই ( ন্তোন- ন্তলত লনক)  ত্র ল্লকফ আিোলদত  সুকোলবত ফোগোকনয ন্যো পুকট উিকফ। 
ভো র কর লক্ষককয প্রথভ লক্ষক। মোয গুণনো  কৃলতদকরোই মুগ- মুগোন্তয ধকয জগকত 
সুেেোলত অফলি বযকেকে।”  

 

 



 

ভুলরভ বফোনলট,  

 
মলদ বতোভোয এভন একলট েলফ থোকক বমটো  
বতোভোয ভূর আকৃলত  গিকনয োকথ লফযীত  
অথদোৎ কুৎলত অথফো তুলভ ক ড় ফস্কো  
 ফৃদ্ধো। তোকর লক বতোভোয বই েলফলট  
ফো এই অফস্োয একলট েলফ লদক আধুলনকতোয  
ধ্বজোধোযীযো লত্রকোয প্রিদ লদকত যোলজ কফ  
এই ফকর বম,  তুলভ একজন ংসৃ্কলত- ভনো ভলরো? 
  
অনুরূ তুলভ মলদ  লজোফ লযলতো  
একজন ম্ভ্রোন্ত ভলরো, তোকর বকোন লদন  
লক বতোভোকক বকউ লফভোন ফোরোয  োকুযী লদকফ? 
 
  
 
 
 
অনুরূ বোকফ তুলভ মলদ  ব োযোয লদক বথকক একটু কুৎলৎ তোকর লক বকউ বতোভোকক একটু 
ভকডলরং এয জকন্য আহ্বোন জোনোকফ?  
 
কেকনো ন ফযং বভোিো কথো র,  ফতদভোন লফকশ্বয আধুলনকতোয ধ্বজোধোযীযো আধুলনকতোয নোকভ 
 ো বতোভোয সুন্দয ব োযো, বকত  ো একটু লযতৃলপ্ত,   ো বতোভোয সুন্দয  ভধুয কন্ি।  
তকফ রৄকন যোে,  মেন বথকক বতোভোয ব োযো  ভধুয কণ্ঠ তোকদয লযতৃলপ্ত  আত্মতৃলপ্ত দোকন ফেথদ 
ক ড়কফ,  তেন ক ড়কফ তুলভ লনাঃস্ব অো  লনাঃম্বর।  
 

সুতযোং আকগ বথককই লনজকক ংযক্ষণ কয এফং উজ্জ্বর বলফষ্যকতয ূমদকক লনকজয জীফকন আকরো 
দোকনয সুকমোগ ককয দো,  তকফই কফ পরকোভ।  

 

 



    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
যোূরুল্লো ( ো: )  এযোদ ককযকেন :  “আভোয কয ভলরো লপৎনোই ুযলকদয ফক ক বফল 
ক্ষলতগ্রস্ কযকফ।” ( ফুেোযী  ভুলরভ)   

ফর ল ন্তো,  গকফলণো  মদকফক্ষকনয য ইরোকভয ত্রযো এই লদ্ধোন্ত উনীত ককে বম,  
ভলরোকদয  লযত্র ধ্বংকয ভোধেকভই বগোটো ভোজকক ধ্বং ককয বদো মো।  

তোই ভোনফতোয ত্রু ইোরদীকদয অন্যতভ বশ্রষ্ঠ এক যোব্বী ফকরকেন বম :  “এভন মন্ত্র আকে,  মো 
উম্মকত ভুোম্মোদীকক ধ্বংকয ফেোোকয এক োজোয কভদীয ব ক অলধক কোমদকয তো র  লযত্রীন 
ভলরো। সুতযোং একদয ধ্বং কযকত কর প্রফৃলত্তয অনুযকণয লদকক বিকর দো।  

আকযক যোব্বী এভন ফকরকেন বম :  “আভোকদয উল ত আধুলনকতোয নোকভ বভককদয নিতো,  
বফোনো   লযত্রীনতোয লদকক বিকর বদো। বকননো বম লদন আভযো একদয উরঙ্গ ককয  লযত্রীন 
অফস্ো বেকড় লদকত োযফ,  তেন তোযোই কফ এভন এক রৃাঃোী লফজলনী নলনক,  মোযো 
উম্মকত ভোম্মোদীকক ধ্বং ককয োথদক লফজ লনক আভোকদয কোকে লপকয আকফ।”  



বোফ লযণলত  

মোযো  ো আকললদতো ক ভোজ- লফধ্বংী বফোভো লযণত কত তোকদয ম্পককদ আল্লো োককয 
বঘোলণো,  মো বকোয‟আকনয বোলো :   

“মোযো  ো ফো কোভনো ককয বম,  ঈভোনদোয বরোককদয ভকধে লনরদজ্জতো ( ফেলব োয)  লফিোয রোব 
করুক। লনশ্চই তোকদয জকন্য রৃলনো  আলেযোকত যকক  মন্ত্রণোদোক োলিয। আয আল্লোই 
জোকনন,  বতোভযো জোন নো।” ( ূযো নূয,  ২৪:  আোত ১৯)  

 

 

 

 

  

বফোন ব,  একটু ল ন্তো কয,  আল্লোয এই বঘোলণো র রৄধু তোকদয জকন্য,  মোযো ভকন ভকন  ো ফো 
আকোঙ্খো ককয,  লকন্তু ফোিকফ মোযো ভু‟লভনকদয ভকধে এই ফেলব োয লফিোকয ফেি  তৎয তোকদয 
লযণলত লক কফ? ( একদর জোোন্নোভী,  মোকদয আল্লোয যোূর ( ো: )  বদকেন লন,  লকন্তু 
আভযো বদেলে।)   

ী ভুলরকভ ফলণদত ককে বম,  যোূরুরস্নো ( ো: )  এযোদ ককযকেন : “রৃই দর লনকৃি 
জোোন্নোভী,  মোকদয আলভ বদলেলন,  একদয একলট র এভন একদর বরোক,  মোকদয োকত 
ফদদোই থোকক  োফুক মো বদেকত গরুয বরকজয ন্যো বদেো,  মো লদক তোযো ভোনুলকক প্রোয ককয। 
( অথদোৎ মোযো ফদদোই অন্যোবোকফ ভোনুলকদয প্রলত মুরুভ ককয  কর) । আয অয দরলট র এভন 
ভলরো মোযো অধদনি অফস্ো কোড় লযধোন ককয। পকর তোযো বরোককদয আকৃি  আকলদণ ককয 
এফং তোযো  রৃি বরোককদয দ্বোযো আকলদীতো এফং ফেোলব োকযয লকোয। তোকদয ভোথো বমন উাঁ ু 
কুাঁজ লফলি  রনৱ উকটয ন্যো। এযো কেকনো জোন্নোকত প্রকফ কযকফ নো,  এভনলক জোন্নোকতয গন্ন 
োকফ নো। লযককল যোূরুল্লো ( ো: )  জোোন্নোকভ এদকয অফস্োকনয দূযকত্বয আলধকে ফুঝোকত 
ফকরকেন :  “জোন্নোকতয সুঘ্রোণ এত এত রৃযত্ব বথকক োো মোকফ।”  

উকল্ললেত োদী যীকপ যোূর ( ো: )  রৃি- রম্পট  লযত্রীনো  অবে ভলরোকদয এক লযল লত 
তুকর ধকযকেন।  



আল্লোয যোূর ( ো: )  ফকরকেন,  তোযো র :   

“বোলোক লযলতো উরঙ্গ অথদোৎ এভনবোকফ কোড় কয,  মোকত তোকদয অধদনি বদেো অথফো 
এভন কোড় কয মোকত তোয যীকযয কর অঙ্গ- প্রতঙ্গ এভলনকতই ষ্পি বদেো মো।।”  

আল্লোহ য আনুগতে বথকক লফভুে এফং আকৃিকোলযণী,  বম রজ্জো যভ লক তো ফুকঝই নো এফং দদোয 
ধোকয কোকে আক নো ফযং ফদদো লনকজয প্রফৃলত্তককই অনুযণ ককয  কর।  

আকৃি ফো আকললদতো। বম  রোকপযো  কোজককভদয দ্বোযো যুযল কতৃদক আকৃি ,  ফেলব োলযত 
। লকন্তু ব একত বকোন অভোন বফোধকতো ককযই নো ফযং এটোই ব  ো।  

অথদোৎ,  তোকদয ভোথো র উাঁ ু কুাঁজ লফলি  রন্ত উকটয ন্যো। এই ভি বভকযো লনকজকদয  ুরকক 
উয লদকক দোাঁড় কলযক ফোাঁকধ এফং োটোয ভ ভোথোটোকক উন্ধুি ককয উকটয ন্যো অগ্রয ।  

 

প্রকতেক লতোয উকিশ্য 

আল্লো সুফোনোর ো তো‟আরোয বঘোলণো করো :   

“ব ঈভোনদোয বরোককযো,  লনকজকক এফং স্বী লযফোয- লযজনকক বই অলি বথকক যক্ষো কয,  
মোয ইন্নন কফ ভোনুল  োথয,  মোকত লনকোলজত আকে োলোণ রদ ককিোয স্ববোফ বপকযতোগণ। 
আল্লোহ  তো‟আরো মো আকদ ককযন,  তো তোযো অভোন্য ককয নো এফং মো কযকত আকদ কযো  
তোই তোযো ককয।:  ( ূযো তোহ যীভ,  ৬৬ :  আোত ৬)   

এই আোকতয ফেোেেো আরী লফন আলফ তোলরফ ( যোাঃ)  ফকরকেন,  „তোকদয আদফ- কোদো তথো 
ইরোভী লিো োয এফং রৃলনোয সুষ্ঠ জীফন মোকনয ( লয োরনোয)  প্রকোজনী ্োন লক্ষো 
দো।‟  

কোতোদো ( যো: )  ফকরকেন :  „বতোভযো তোকদয ( বতোভোকদয লযফোয- লযজনকক)  আল্লোহ য 
আনুগকতেয লনকদদ দো এফং তোাঁয লনকলধোফরী বথকক বফাঁক  থোকোয উকদ প্রদোন ককযো।  

ক লতো,  
ইলিলনোয মলদ বতোভোকক বতোভোয লনভদোণোধীন ফোলড় ম্পককদ ফকর :  „বতোভোকয দোরোকন লবলত্ত 
ভজফুত লন সুতযোং এটোকক আকযো ফড় কযোয ূকফদই লিক ককয বনো উল ত। নতুফো এটো অল কযই 
ধ্বং ক মোকফ।‟ তেন তুলভ লক কযকফ?  



অফশ্যই তুলভ বতোভোয ফদলি লদক একক ববকঙ্গ বপকর লবলত্তটো ভজফুত ককয গকড় তুরকফ এফং এ 
ফেোোকয ক ি থোককফ।  

তে এভনলট ন লক?  

মলদ তোই । তোকর তুলভ বতোভোয আগোভী উত্তযোলধকোযী ফো ফংধয নোভক দোরোকনয লবলত্ত অথদোৎ 
বতোভোয কন্যোয ফেোোকয লক কযকফ  ককযে? অথ  এই ম্পককদ স্বং আল্লোহ  বতোভোকক লনকদদ 
লদককেন ফদলি লদক তোকক জোোন্নোকভয আগুন বথকক যক্ষো কযকত।  

সুতযোং তুলভ বতোভোয ক্ষ বথকক তোয জকন্য লক ব ককযে?  

ক লতো,   
ঐ ভি লনরদজ্জ মুফতীযো,  মোযো আল্লোহ য আকদ- লনকলকধয প্রলত বকোনরূ ভ্রকক্ষ ককয নো ফযং 
স্বী প্রফৃলত্তয অনুযকনই লনকজযো ভত্ত তোযো লক আভোন বথকক লতত ককে? নো মভীকন নী  
বথকক অংকুলযত ক পুকট উকিকে?  

বকোনলটই ন ফযং তোযো বফয ককে বতোভোয ঘয বথকক এফং বতোভোয অন্য ভুলরভ বোইকয ঘয 
বথকক।  

সুতযোং ব লতো,  
তুলভ আল্লোকক ব কয এফং বতোভোয কন্যোয ফেোোকয রৃলনো- দোযীয ব ক বফী গুযত্ব দো। 
আয তুলভ তোকদয অন্তবূদি কো নো,  মোকদয ম্পককদ যোূরুরস্নোহ  ( ো: )  এযোদ ককযকেন :   

„দোইউ ফেলি জোন্নোকত প্রকফ কযকফ নো।‟ োোফোক বকযোভ ( যো: )  লজক্ কযকরনাঃ ব 
আল্লোহ য যোূর!  দোইউ বক? উত্তকয যোসুরূরস্নো ( ো: )  ফরকরন,  „বম ফেলি তোয লযফোকয 
আল্লোহ য আকদ- লনকলধ ফোিফোকনয ফেোোকয বকোন তৎযতো অফরম্বন ককয নো ফযং উকক্ষো ককয 
 কর।‟  

অন্য ফণদনো এককে বম,  „দোইউ র ব,  বম তোয লযফোকয বফোনোয ফোিফোকন ন্তি  
লযতুি।‟ ( আভদ)   

 

 

 



অলবফোদন  সুংফোদ 

ঐ কর ভুলরভ বফোকনয প্রলত,  মোযো ত্রুকদয অজস্র বকৌকরয োভকন লনকজকক যোলজত    
কত বদলন। লফলক্র ককয বদলন আল্লোহ  কতৃদক তোকক প্রদত্ত অভূরে ম্পদ,  ইয মত  আফরু।   
ফযং ব তোয ফদলি লদক ভোলড়য দোাঁকতয ন্যো আাঁককড় ধকয বযকেকে লনকজয ফেলিত্ব,          
তীত্ব  ম্ভ্রভকক। আয জোকলরোকতয ভো প্লোফকনয ভুকে ব োরন ককযকে আল্লোহ য 
লনকদদোফরীকক এফং লফযত যককে লনকলধোফরী বথকক।  
 
এবোকফই ব স্বী অলিকত্বয োকথ ধোযণ ককযকে আল্লোহ য লকতোফ  যোূকরয ( ো: )                     

সুন্নোকক এফং ভুন্নত বযকেকে ইরোকভয তোকোকক এই ফকর : “আভোয োকত আকে               
ল য ভুন্নত ংলফধোন আর বকোয‟আন  যোূর ( ো: ) সুন্নোহ  মো আভোকক যক্ষো কযকফ            
কর লফদ বথকক। আয আভোয লজোফ র আভোয ইয মত, এ রৃকয ফকদৌরকতই               আলভ 
ফ লফশ্ব বো বশ্রষ্ঠকত্বয আকন ভোীন।  
 
তোয জন্যই তোয নফীয ক্ষ বথকক সুংফোদ। 
বম ম্পককদ আল্লোহ য যোূর ( োাঃ)  এযোদ ককযকেন োোফোক লকযোভকক উকিশ্য                
ককয : “লনশ্চই বতোভোকদয য এভন লদনকোর আকফ,  মেন আল্লোহ য বদো                            
জীফন ফেফস্োয োথদক অনুোযীকক কত কফ েুফই নধমদে  নীর। আয তোকদয                 
প্রলতদোন কফ িো জকনয প্রলতদোকনয ভোন  অনুরূ। তেন োোফোক লকযোভ                          
প্রশ্ন কযকরন:  ব আল্লোহ য যোূর ( ো: ) !  তোকদয বথককই নোলক? উত্তকয                        
যোূরুরস্নোহ  ( োাঃ)  ফরকরন :  নো,  ফযং বতোভোকদয ভকধে বথকক ( িো জকনয                     
ভোন  অনুরূ) ।” ( লতযলভমী,  আফু দোউদ) ।  
 
তোকদয প্রলত আকযো সুংফোদ র বম,  যোূরুরস্নোহ  ( ো: )  এযোদ ককযকেন:   
“ইরোকভয মোত্রো রৄরু কলের অলযল ত অফস্ো। অল কযই ব তোয মোত্রোকোকরয                
অফস্ো লপকয আকফ। তকফ গুযোফোকদয জকন্য  যভ সুে  রৄব ংফোদ।”  
োোফোক লকযোভ প্রশ্ন কযকরন গুযোফো কোযো? ব আল্লোয যোূর ( ো: ) ! উত্তকয 
যোূরুরস্নোহ  ( ো: )  ফরকরন : “তোযো র যোই, মোযো অলধকোং ভোনুল লফভ্রোন্ত ক বগকর 
লনকজযো তেকক োলফদক জীফন ফেফস্ো আাঁককড় ধকয যোকে, ৎ কভদ যোণতোয োকথ।”
( লতযলভমী)  
  
উকল্লেে ভুোিীীকন লকযোকভয বকউ বকউ ফকরকেন তুফো‟ই র জোন্নোকতয একলট গোকেয নোভ। 
লভথেো,  অন্যো,  অনো োয  লফভ্রোলন্তকক উকক্ষো ককয ত ফোাঁধো লফলত্তয বফড়োজোরকক লেন্ন ককয 
অলত নধকমদেয োকথ লমলন আল্লোহ   তোাঁয যোূকরয ( ো: )  আকদ লনকলধোফরীকক মথোমথ বোকফ 
োরন ককযকেন,  তোয জকন্য আল্লোহ য ক্ষ বথকক অলবফোদন।  



যীোকতয দলৃিকত দদোয ( লজোকফয)  তদোফরী 

ইরোভী যীোহ য ৰ বথকক বভককদয ( লজোফ)  দদোয ফেোোকয লকেু তদোফরী যককে। বগুকরো 
করোাঃ  

১.  লজোফ ( দদো)  কফ তোয বগোটো যীযটোকক আফৃতকোযী।  

আল্লোয বোলো :   

অথদোৎ তোযো বমন ( উ য লদক বথকক)  লনকজকদয ( ভুেভন্ডর  ফক্ষকদকয)  উয লনকজকদয 
 োদকযয আাঁ র ঝুলরক বদ। ( মোকত আোদভিক বঢকক মো) ।  

প্রকো থোকক বম,  অথদ র,  এভন রম্বো কোড়,  মো ভলরোয ভগ্র যীযটোককই বঢকক বদ। 
অতএফ এটো সুষ্পি বম,  লজোফ র এভন দদো মো বগোটো যীযটোকক বঢকক বপকর।  

২.  লজোফ ( দদোটো)  োরকো কোকড়য কত োযকফ নো। মোয ভধে লদক বভকলর যীকযয বকোন 
লকেু বদেো মো। ফযং এটো কত কফ বভোটো কোকড়য মোয ভধেলদক বকোন লকেু বদেোয ফো ফুঝফোয 
বকোন আঙ্কো থোককফ নো। বকননো,  লজোকফয ভূর উকিশ্যই র আফৃত যোেো। অকন্যয দৃলি বথকক 
এভন লক অকন্যয উরলদ্ধ লি বথকক।  

৩.  লজোকফয ( দদোয)  কোড় কফ োধোযণ,  কোরুকোমদ লফীন। অথদোৎ লজোফ এভন কোরুকোমদ 
ম্বলরত ননোলবযোভ যং- বযংকয কত োযকফ নো,  মোকত অলত কজই অকন্যয দৃলি কোকড়। 
বকননো আল্লোহ  তো‟আরো লনকজই বঘোলণো ককযকেন বম :   

“তোযো বমন লনকজকদয োজজ্জো প্রকোলত নো ককয বকফর তোেোড়ো,  মো আনো কতই প্রকোলত 
ক মো।” ( ূযো নূয,  ২৪ :  আোত ৩১)   

এেোকন মো এভলনকতই প্রকোলত ক মো ফরকত ফুঝোকনো ককে,  মো লজোফ লযলতোয অলনিো 
কত্ত্ব স্বোবোলফক বোকফই প্রকোলত ক মো।  

সুতযোং মলদ লজোফই  ননোলবযোভ,  কোরুকোমদ ম্বলরত,  তোকর তোদ্বোযো দদো কযো জোকম কফ 
নো। বকননো লজোফ ভোকনই র অয বথকক ফো য ুরুল বথকক লনকজয বৌন্দমদকক বঢকক যোেো এফং 
অকন্যয ব োকে উজ্জ্বর ক পুকট নো উিো।  

৪.  লজোফ ংকীণদ ফো ল কন কফ নো ফযং লজোফ কফ প্রি  বভোটো মোকত ককয লজোফ লযলতোয 
যীকযয গিন আকৃলত লযরলক্ষত নো ।  



বকননো লজোফ মলদ ংকীণদ ফো ল কন ,  তোকর ভলরোয অঙ্গোকৃলত লজোকফয উয লদকই 
প্রস্ফুলটত ক উিকফ এফং একত ককয লপৎনো পোোদ েড়োকনোয বফী আঙ্কো বদেো লদকফ।  

৫.  লজোফ অলধক সুগলন্নভ কত োযকফ নো,  মোকত ককয সুঘ্রোণ ুরুকলয ভনকক আকৃি ককয 
লজোফ লযলতোকক তোকদয আকরো নোয ফস্তুকত লযণত ককয। বকননো যোূরুল্লো ( ো: )  এযোদ 
ককযকেন :   

বভকযো মেন সুগলন্ন ( আতয)  ফেফোয ককয ুরুলকদয বকোন ভোকফকয কোে লদক অলতক্রভ 
ককয,  তেন ুযলযো ( স্বোবোলফকবোকফই)  ফরোফলর রৄরু ককয বদ বম,  এই ভলরোটো এভন,  
এভন,  এভন। অথদোৎ সুঘ্রোণ ফেফোযকোলযনী,  সুন্দযী ইতেোলদ।  

( আোকফ ূনোন,  লতযলভমী ফকরকেন,  এই োলদলট োোন,  ীহ ।  

ভলরো মেন আতয ( সুগন্নী)  ফেফোয কযতাঃ বকোন বগোকত্রয কোে লদক অলতক্রভ ককয এফং এয 
সুঘ্রোণ বগোত্রফোীকদয কোকে বৌাঁেো,  তেন তোযো ফরোফলর কযকত থোকক বম,  ভলরোলট বতো েুফই 
সুগন্নভী,  সুঘ্রোণ ফেফোযকোলযনী ইতেোলদ।  

৬.  লজোফ রুুলকদয ফেফরত বোোককয অনুরূ কত োযকফ নো। মোয প্রভোণ ব ককয আফু 
রযোযো ( যো: )  কতৃদক ফলণদত লনকনোি োদী :   

আল্লোহ য যোূর ( ো: )  ঐ কর ুরুলকদয উয অলবম্পোদ ( রো‟নত)  ককযকেন,  মোযো 
স্ত্রীকরোককদয বোোক লযধোন ককয। অযলদকক ঐ কর বভককরোককদয উয অলবম্পোত 
( রো‟নত)  ককযকেন,  মোযো ুরুলকদয বোোক লযধোন ককয। ( আফু দোউদ,  নোোী)   

অন্য োদীক ফরো ককে :   

আল্লোহ  তো‟আরো অলবম্পোত ( রো‟নত)  ককযকেন ঐ ফ ুরুলকদয প্রলত মোযো বভককদয আকৃলত-
প্রকৃলত,  বোোক- লযিদ গ্রণ ককয,  অযলদকক ঐ কর বভককরোককদয প্রলত অলবম্পোত 
( রো‟নত)  ককযকেন মোযো ুরুলকদয আকৃলত- প্রকৃলত  বোোক- লযিদ গ্রণ ককয। ( ফুেোযী)   

েুফই লযতোকয লফল বম,  আভোকদয এই ফতদভোন মুকগই আধুলনকতোয নোকভ অংেে বভক 
বরোককযো ুরুলকদয আকৃলত- প্রকৃলত  বোোক- লযিদকক লনকজকদয বূলণ লোকফ গ্রণ ককয 
লনককে। অনুরূ অকনক ুরুল আকে মোযো এই আধুলনকতোয বদোোই লদক বভককদয আকৃলত-
প্রকৃলত  বোোক- লযিদকক লনকজকদয বূলণ ফকর গ্রণ ককয থোকক। আভযো আল্লোহ য কোকে এয 
বথকক োনোহ   োই এফং লনযোত্তো  োই তোয অলবম্পোত বথকক। ( আভীন! ! ! )   

 



ব আভোয ভু‟লভন বফোনলট!   

 লযককল বতোভোয োভকন 
ব কযলে,  অভূরে উকদোফরী 

 বথকক এগোযটো উকদ।  
এই আো,   

তুলভ সুে- স্বোিকন্দে  
রৃলনোয জীফন  
অলতফোলত কয 

এফং আলেযোকতয উকিকশ্য  
আল্লোহ য কোকে লপকয মো  

 
ল য প্রংলতো লককফ ন্তুি ল কত্ত।  

 

তোকর বোন উকদোফরী 

০১.  তুলভ একভোত্র আল্লোহ য ( বগোরোভী)  ইফোদত কযকফ লফত্র বকোয‟আন  সুন্নো ফলণদত লিক 
 জ ন্ো।  

০২.  ধভদ লফশ্বো তথো „আলকদোহ   ইফোদকতয ফেোোকয এভনলক কর বক্ষকত্র আল্লোহ য োকথ 
লর ক বনক „আভরকক ধ্বং ককয বদ এফং ভোনুলকক  যভ ক্ষলতকত লনলক্ষপ্ত ককয।  

০৩.  „আক্বীদোহ   ইফোদত তথো কর বক্ষকত্রই লফদ‟আত ( দ্বীকন নতুন ৃি লফল)  বথকক অকনক 
দূকয থোককফ। বকননো,  লফদ‟আত র লফভ্রোলন্ত। আয লফভ্রোলন্তকত লরপ্ত ফেলি জোোন্নোকভয ইন্নন।  

০৪.  োরোতকক লযণূদবোকফ ংযক্ষণ কযকফ। ( মথোভক লনলভতবোকফ আদো ককয লনকফ) । 
বকননো,  বম বকউ োরোতকক ংযক্ষণ ককয এফং োরোকতয ফেোোকয ংযক্ষণীর ,  তোয কর 
কোজই  মথোমথ  ংযক্ষনীরতোয লবতয লদক। ক্ষোন্তকয বম বকউ এয ংযক্ষণ ককয নো,  
তোয কর কোজই  অযক্ষণীর  অলযণূদ।  

উকল্লেে োরোকতয ফেোোকয প্রথকভই ক মোকফ লফত্রো। তোযয প্রোন্ত আত্মোয অলধকোলযণী অতাঃয 
স্বলিয োকথ েুরৄ- েুজুয োকথ প্রথভ োকিই একক আদো ককয লনকফ। বজকন বযে,  মোয োরোত 
( নোভোজ)  লিক তোয ফই লিক। আয মোয োরোত লিক ন,  তোয ফই ফযফোদ।  



০৫.  তুলভ লফফোলতো কর ফদদোই বতোভোয স্বোভীয আনুগতে থোককফ। তোয বকোন  োোকক 
প্রতেোেেোন কযকফ নো এফং তোয আকদ- লনকলকধয লফরুদ্ধো যণ কযকফ নো,  মতৰণ মদন্ত নো,  ব 
আল্লো  তোাঁয যোূকরয ( ো: )  বকোনরূ লফযদ্ধো যণ ককয।  

০৬.  তুলভ বতোভোয স্বোভীয উলস্লত। অনুলস্লতকত তথো বগোন- প্রকোশ্য ফদোফস্ো তোয ধন-
ম্পদ বতোভোয লনকজকক ংযক্ষণ ককয যোেকফ এফং এই ফেোোকয ভুরকতদয জকন্য গোলপর কফ 
নো।  

০৭.  তুলভ ফদদোই বতোভোয প্রলতকফীকদয প্রলত ইহ োন ( দো প্রদদন)  কযকফ,  বতোভোয ভুকেয,  
সুন্দয,  প্রোির  লভলি ভধুয কথোফোতদো এফং উত্তভ ফেফোকযয ভোধেকভ। আয বতোভোয বোরফোোয 
বকোভর োতকক ম্প্রোলযত কযকফ তোকদয বম বকোন আদ- লফদ  ফোরো- ভুফকতয ভুরকতদ। 
বকননো,  যোূরুল্লো ( ো: )  এযোদ ককযকেন :   

„বম বকই আল্লোহ   আলেযোকত লফশ্বো ককয,  ব বমন তোয প্রলতকফীয প্রলত ম্মোন প্রদদন ককয 
এফং তোকদয অলধকোয প্রদোকন ক ি থোকক।‟ ( ফুেোযী)   

০৮.  ফদদোই তুলভ বতোভোয লযফোয- লযজন,  ন্তোন- ন্তলত  লযকফকক রৄভ্র- সুন্দয  
আদদভ ককয ঘকয তুরকত থোককফ ক িভী,  কভদ িরো  প্রোকণোদীপ্তো। তকফ লফকল বকোন 
প্রকোজন েোড়ো তুলভ এয ীভোনোয ফোইকয মোকফ নো। লকন্তু মেনই ঘয বথকক ফোইকয বফয কফ তেন 
এভনবোকফ বফয কফ,  মোকত বকউই বতোভোকক অনুবফ কযকত নো োকয।  

০৯.  তুলভ ফদদোই থোককফ বতোভোয ভোতো- লতো  শ্বরৄড়- শ্বোরৄড়ীয প্রলত অলত মত্নফোন এফং 
েোলদভ। তুলভ তোকদয োকথ উত্তভ ফোকেোরো কযকফ আয দূযীবূত কযকফ তোকদয কর প্রকোয রৃাঃে-
কি,  বফদনো  মন্ত্রণোদোক লফলফস্তুকক বতোভোয উত্তভ ো কমদয ভোধেকভ। তকফ এয ফটোই কফ 
আল্লোয আনুগকতেয অধীকন।  

১০.  তুলভ বতোভোয ন্তোন- ন্তলতকক সুলক্ষো  চ্চলযকত্র  লযত্রফোন ককয গকড় বতোরোয জকন্য 
ফদোলধক বেোর যোেকফ। বকননো,  তুলভই কর বতোভোয ন্তোন- ন্তলতয প্রথভ লক্ষক। বতোভোয 
বথককই তোযো োকফ উত্তভ  লযত্র। উন্নত লক্ষো  কফদোত্তভ ননলতকতো গকড় উকি বদ  দকয 
বফো লনকজকক লফলরক বদোয অনুভ ভত্ব। তোই ফদদোই তুলভ তোকদয বোর  ৎ কোকজয প্রলত 
কযকফ উৎোলত এফং ভন্দ  েোযো কোজ বথকক কযকফ লফভুে  লনরুৎোলত। আয ইরোকভয 
জীফন ফেফস্োয লনলযকে জীফন- মোকন ককয তুরকফ আজন্ধ অবেি। মেন বতোভোয ন্তোকনয ফ 
োত ফেয তেন বথককই তোকদযকক োরোত আদো কযোয জন্য অনুপ্রোলণত কযকফ। এফং দ ফেয 
ফক োরোত  ইরোভী জীফন ফেফস্ো তোকদয উকমোগী বকোন লকেু লযতেোগ কযকর কযকফ 
ভৃরৃ প্রোয।  



আকযো রৄকন নো,  লযী োললতেক ল ন্তোলফদ োকপজ ইব্রোলভ ফকরকেন :  ভো র একটো লক্ষো 
লনককতন মেন তুলভ তোকক বতভন ককয গিন কযকফ। তোকর গিন কযকর এভন একটো জোলত মোযো 
ভূরতই উৎকৃি ধভনী লদক গলিত। ভো র একলট কোনন মলদ তোকক লক্ষো রজ্জো  োরীনতো যক 
ললিত এফং ংযক্ষণ ককযো। তোকর ব লতেই ( ন্তোন- ন্তুলত লনক)  ত্র- ল্লকফ আিোলদত  
সুকোলবত ফোগোকনয ন্যো পুকট উিকফ। ভো র কর লক্ষককয প্রথভ লক্ষক। মোয গুণনো  
কৃলতকরোই মুগ- মগোন্তয ধকয জগকত সুেেোলত অফলি বযকেকে।  

১১.  ফদোফস্ো আল্লোহ য আকদ  লনকলধোফরীকক মথোমথ ফোিফোকনয ভোধেকভ ফদোলধক আল্লোহ য 
লমক কয ভত্ত থোককফ এফং বফল বফল দোন- েযোত কযকফ ( তকফ বতোভোয োভথদে অনুমোী)  আভোয 
এই উকদোফরী গ্রণ কযোয  ব অনুমোী ফোিকফ „আভর কযো এফং এই ফইলটকক বোরবোকফ 
অধেন কযো এয অন্তলনদলত বোফ রদঙ্গভ কযো এফং ব অনুমোী জীফন লয োরনোয ক্ষভতো দোকনয 
জকন্য ভোন আল্লোহ  তো‟আরোয দযফোকয বতোভোয জকন্য োোমে কোভনো কযলে। ( আভীন! ! ! )   

ব বফোন  আভোয !  আল্লো আভোকদয ফোইকক কর প্রকোয ক্ষলত  েোযোফী বথকক যক্ষো করুন এফং 
ঈভোকনয োকথ ভৃতুে লদন আয লকোভকত বফলোকফ জোন্নোতুর বপযদোউ নীফ করুন।  আলভন !  

 
  

“বতোভোকদয প্রলত োলন্ত ফললদত বোক। বমকতু বতোভযো রৃলনো নধমদে ধোযণ ককযে।                                   
আয বতোভোকদয এই আলেযোকতয লনফো কতই নো  ভৎকোয  উত্তভ।”                                                             
( ূযো যো‟দ,  ১৩  : আোত ২৪)   

 


