
 

  

 



 

  

 

উত্তভ নাসা 

াআখ াসয সফন গাসি অন নািাসয (যসভাহুল্লা) 
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অারাভু অরাআকুভ য়াযভাতুল্লাস য়াফাযাকাতু। 

 

 .وابرك وسلم وآله دمحم على صل  ِّ اللهم العاملني، رب هلل احلمد

ভস্ত প্রংা অল্লা তায়ারায িনয সমসন সফশ্বিাাদনয যফ। হ অল্লা, অসন ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু অরাআস য়া াল্লাভ এফং তায 
সযফায সযিদনয উয াসি  যভত ফলষণ করুন।  

অল্লা তায়ারা আযাদ কদযন,  

 

ا أاي ُّها يُ ثاب  ت ِّ ُكم ِِِّّّيانُصر ِّ اَللَّاِّ واِِّّتانُصرِّ إ ن آماُنوا الَّذ يناِّ َيا اماُكم ِّ وا  أاق دا

থষ: হ সফশ্বাীগণ! মসদ হতাভযা অল্লাদক াাময কয, অল্লা হতাভাদদযদক াাময কযদফন এফং হতাভাদদয া দৃঢ়প্রসতষ্ঠ 
কযদফন। [ ূযা ভুাম্মাদ ৪৭:৭ ] 

সধকাং ভানুল য়দতা অল্লা তায়ারায এ কথায সদদক দৃসি হদয়, ‚অল্লা তা’য়ারা হতাভাদদযদক াাময কযদফন এফং 
হতাভাদদযদক দৃঢ়দ যাখদফন‛, সকন্তু তায ূদফষ হম তষ যদয়দে, ‚মসদ হতাভযা অল্লাদক াাময কয‛ এ সদদক হকউ দৃসি হদয় না। 
থচ অল্লা তা’অরা স্পি ফদর সদদয়দেন, অল্লা তা’য়ারা াাময কযদফন মসদ হতাভযা তাদক াাময কয। কীবাদফ ফান্দা অল্লা 
তায়ারাদক াাময কযদফ?  

উস্তাদ অবু্দল্লা সফন খাদরদ অর-অ’দভ ফদরন: ফান্দায কাে হথদক যদফয াাময কাভনায উদেয র – ফান্দায হদায়ায সফসনভদয় 
অল্লা ফান্দাদক এভন াাময কযদফন মা দ্বাযা হ গুনা  খাযা কাি হথদক হফেঁদচ থাকদত াদয, করযাণকয কাদিয হচিা কযদত 
াদয এফং উত্তভ অভদরয ভাধযদভ অল্লা তায়ারায ননকট্য িষন কযদত াদয। অয দস্খরন  বুরত্রুসট্য কাযদণ ফষদা নুতপ্ত 
য় এফং তাফা-আদস্তগপায কযদত থাদক। পদর অভান-িসভদনয যফ (তায প্রসত) ন্তুি দয় মায়।  

আভাভ আফদন তাআসভয়যা য. ফদরন, কুযঅন এ কথায প্রভাণ কদয হম, সি-াভথষয  আজ্জত-ম্মান অল্লায সনকট্ তাফাকাযী 
আফাদতগুিায ফান্দাদদয িনযআ। কুযঅদনয ফহু িায়গায় এয ভথষদন অয়াত যদয়দে। হমভন ূযা হুদদ অল্লা তায়ারা আযাদ 
কদযন- 

 

م ِّ واَياِّ غ ف ُروا ِّ ق او  ت ا ل ِّ إ لاي ه ِّ ُتوبُوا ِّ ثَِّّ رابَُّكم ِّ اس  راارًا عالاي ُكم السَّمااء يُ ر س  ةًِّ واياز د ُكم ِّ م  د  ا ِّ والاِّ قُ وَّت ُكم ِّ إ لاِّ قُ وَّ لَّو  وا  ُُم ر م نياِّ ت ات ا

অয হ অভায কভ! হতাভাদদয ারন কতষায কাদে হতাভযা ক্ষভা প্রাথষনা কয, তঃয তােঁযআ প্রসত ভদনাসনদফ কয; সতসন 
অভান হথদক হতাভাদদয উয ফৃসি ধাযা হপ্রযণ কযদফন এফং হতাভাদদয সিয উয সি ফৃসি কযদফন, হতাভযা সকন্তু 

যাধীদদয ভত সফভুখ দয়া না। [ ূযা হুদ ১১:৫২ ] 

 

এ অয়াদত অল্লা তা’অরা ফদরদেন, সতসন হতাভাদদয উয ফৃসি ধাযা হপ্রযণ কযদফন এফং হতাভাদদযদক অদযা সি সদদয় 
হতাভাদদয সি ফৃসি কযদফন। এট্া কখন কযদফন? মখন আসস্তগপাদযয অভর কযা দফ। হমভনসট্ অল্লা তা’অরা উি অয়াদত 
এবাদফ ফদরদেন:  

غ ف ُروا ِّ ت ا  إ لاي ه ِّ ُتوبُوا ِّ ثَِّّ رابَُّكم ِّ اس 

থষ: হতাভাদদয ারন কতষায কাদে হতাভযা ক্ষভা প্রাথষনা কয, তঃয তােঁযআ প্রসত ভদনাসনদফ কয। 

https://habibur.com/quran/47/7/
https://habibur.com/quran/11/52/


 

  

উি অয়াদতয অদযকসট্ ং দে: 

 

ِّقُ وَّت ُكم ِّ ًةِّإ لا ِّقُ وَّ  واياز د ُكم 

থষ: সতসন হতাভাদদযদক অদযা সি সদদয় হতাভাদদয সি ফৃসি কযদফন“। 

 

এখাদন ‘ً ة ة ً‘ ব্দসট্ নাদকযা তথা সনসদষি। এট্াদক সনসদষি অনা দয়দে দনক প্রকাদযয সি ফুঝাদনায িনয। (সি) ’قُوَّ  ফা ’قُوَّ
সি সক সিসন?  

এয উত্তদয ফরা য় হম, দত াদয এখাদন সি দ্বাযা ফাসযক সি উদেয। ফাসক এট্া বযিযীণ সি দত াদয। অফায 
কখদনা উবয়সট্ একদে উদেয দত াদয। অল্লা তায়ারা বযিযীণ সি ফৃসি কযদফন, এয দ্বাযা উদেয র ফীযত্ব, নধমষ, 
দৃঢ়তা, গ্রগাসভতা এফং সিযতা দান কযদফন। অয ফাসযক সি দ্বাযা উদেয র াযীসযক সি, স্ত্র  ংখযা আতযাসদয সি।  

উস্তাদ ফদরন: ফান্দায কাদে যদফয াাময কাভনায থষ র - হমন ফান্দায প্রসত অল্লা তা’অরায এভন াাময ফতীণষ য়, মা 
দ্বাযা হ তায অভরদক অল্লায িনয খাদর কদয সনদত াদয। সনদিদক গুসেদয় সনদত াদয। সনদিয সি  াভদথষযয ংকীণষতা 
হথদক ভুি দত াদয। হদায়ায ভাধযদভ অল্লা তায়ারায ননকট্য িষন কযদত াদয এফং অল্লায াভদন সনিদক অদনা(নগণয) 
সদদফ হ কযদত াদয মাদত অল্লা তায়ারা তায প্রসত ন্তুি দয় মান।  

ফান্দা হথদক কাসিত াাময র - ফান্দা ঐ ফযসিয কথা শুনদফ এফং ভানদফ মাদক অল্লা তায়ারা হনতৃদত্বয সধকাযী ফাসনদয়দেন। 
হকননা (ফান্দায অল্লাদক) াাময কযায থষআ র, অল্লা তায়ারায অসদি সফলয়গুদরায ফাস্তফায়ন কযা, অল্লায ন্তুসিয দথ 
চরা এফং মা দ্বাযা অল্লা তায়ারা ন্তুি ন তায ফাস্তফায়দনয হচিা কযা।  

ুতযাং অল্লা তায়ারা হম ম্পদকষ অদদ কদযদেন তথা “শ্রফণ  নুযণ কযা” - এট্াআ নুযণ কযাআ র অল্লা তায়ারাদক 
াাময কযা।  

উস্তাদ ফদরন: এখাদন একসট্ তযি গুরুত্বূণষ সফলয় র -  কাসিত াাদমযয ভাদনআ দে ফান্দায সি  াভথষয হেদে একভাে 
অল্লা তা’অরায সি  াভদথষযয সদদক মায়া এফং তােঁয উযআ বযা কযা।  

থষাৎ কখদনা কখদনা হদখা মায় হম, ভানুল সনদিয সিয উয বযা কদয, সনদিয দস্ত্রয উয বযা কদয অয ফদর হম, অভায 
সনকট্ দাসভ স্ত্র অদে, অভায সনকট্ তযাধুসনক  সিারী স্ত্র অদে, অয হ তায ফাসযক এআ সিয উযআ বযা কদয 
থাদক। - এট্া বুর। এভনট্া কযা মাদফ না। অভযা দনক ভয় শুনদত াআ বাআদদয হকউ হকউ য়ত ফদর থাদকন, 
‚অরাভদুসরল্লা, ফতষভাদন অল্লায আোয় অভাদদয কাদে দস্ত্রয মদথি ভিুদ যদয়দে‛। থফা ফদর ‚অরাভদুসরল্লা, অভযা 
এত এত সযভাণ গসনভত সদদফ হদয়সে‛। থফা এবাদফ ফদর হম, ‚অরাভদুসরল্লাস যাসির অ’রাভীন(ভস্ত প্রংা 
িগতভূদয প্রসতারদকয িনয) অভাদদয সনকট্ অধুসনক কর হমাগাদমাগ ভাধযভ এফং তযাধুসনক স্ত্র যদয়দে‛। এট্া দে 
দস্ত্রয উয বযা। এট্া অল্লা তা’অরায উয বযা নয়।  

অফায কখদনা এবাদফ ফদর হম, ‚অরাভদুসরল্লা, অল্লা চাদ হতা অভাদদয ভুক হনতা  একসট্ সযকল্পনা কযদফন..!‛ থষাৎ 
এখাদন বযা দে হনতায উয, তায ৃষ্ঠদালকতা এফং তায তীক্ষ্ণ হভধায উয। অয এট্াআ দে বুর।  

অফায কখদনা এবাদফ ফদর হম,‚অভযা ুদৃঢ় সযকল্পনা গ্রণ কদযসে“‛ - এট্া সযকল্পনায উয বযা, অল্লায উয বযা 
নয়। 

তদফ যােঁ, অভযা ফযআ সযূণষ প্রস্তুসত সনফ এফং সযকল্পনা গ্রণ কযফ। এবাদফ উত্তভ হনতা সনফষাচন, উৎকৃি হমাগাদমাগ 
ভাধযভ গ্রণ কযফ। াধযানুমায়ী তযাধুসনক দাসভ এফং যীসক্ষত সনবষযদমাগয দস্ত্রয সযভাণ িভা কযফ। থষাৎ অভযা সযূণষ 



 

  

প্রস্তুসত সনফ সকন্তু সনবষয কযফ একভাে অল্লা তা’অরায উয, বযা কযফ একভাে তােঁযআ উয। অভাদদয কাদে মা থাকদফ তায 
উয বযা কযফ না। হকননা অভযা হতা অল্লায উযআ বযা কসয। 

অভাদদয ত্রুযা অভাদদয চাআদত দনক হফস স্ত্র  ংখযায সধকাযী য়া দে অল্লা তা’অরা তাদদযদক রাসিত কদযন। 
তাযা এভন উন্নত স্ত্র, দক্ষ সযকল্পনা  হনতৃদত্বয সধকাযী য়া দে হকন দি য়?  

এয কাযণ দে, অভযা অল্লায উয বযা কসয অয তাযা কদয না। ুতযাং অভযা মসদ অল্লায উয বযা হেদে সদদয় 
ত্রুদদয ভত অভাদদয কাদে মা অদে তায উয বযা কসয তাদর সনসিত যািয় ফযণ কযদত দফ। তএফ অভাদদয অল্লায 
উয বযা কযা োো হকাদনা উায় হনআ। অয এট্াআ র ফান্দায নুযাত।  

উস্তাদ ফদরন: ‚ফান্দায কাদে যদফয াাময কাভনায থষ র” ফান্দা মাদত মথামথ প্রস্তুসত  প্রদয়ািনীয় যঞ্জাভ গ্রণ কদয 
নুযাদত আরাী এয সনয়াভত িষন কযদত াদয হআ হচিা কযা। একট্া বুর ধাযণা র, হম অল্লায উয বযা কযদফ হ 
অফাফ গ্রণ কযদফনা। এট্া বুর সচিা এফং যািদয়য কাযণ।  

এ সফলদয় সতসন াআখ অফু কাতাদা অর-সপসরসস্তনী য. এয একসট্ কথা উদল্লখ কদযদেন। াআখ তায অদরাচনায় অল্লা 
তা’য়ারায এআ ফাণী উদল্লখ কদযন – 

 

ِّمااِّكاساُبوا ت ازاَّلَُُّمِّالشَّي طااُنِّب ب اع ض   إ َّنَّااِّاس 

তাদদয সকেু কৃতকদভষয কাযদণ য়তানআ তাদদয দস্খরন ঘসট্দয়সের.........। 

 

অয়াতসট্ উদল্লখ কদয ফদরন, ‚এসট্ খুফআ গুরুত্বূণষ একসট্ কথা। (এসট্ দ্বাযা সতসন ূদফষয এ কথাদক ফুসঝদয়দেন: একট্া বুর ধাযণা 
র, হম অল্লায উয বযা কযদফ হ অফাফ গ্রণ কযদফনা। এট্া বুর সচিা এফং যািদয়য কাযণ।) াআখ য. ফদরন, অসভ 
প্রদতযক ভুিাসদদক একথায প্রসত হখয়ার যাখায িনয ফসর। অয এখাদন অদযা একসট্ সফলয় যদয়দে মা অভযা অদরাচনা কযফ, তা 
র ‘সনিয়আ গুনা যািদয়য কাযণ’। সকন্তু প্রশ্ন র – ‚কর গুনা-আ সক যািদয়য কাযণ? উত্তয র – ‚না। কর গুনা 
যািদয়য কাযণ নয়। ফযং হম গুনাদয মৃ্পিতা সিাদ  সিতাদরয াদথ যদয়দে শুধু হ গুনা-আ যািদয়য কাযণ।  

হমভন ফতষভাদন এধযদণয হম কর গুনা য় তা র:- প্রসক্ষণ না হনয়া, এ গুনাট্া যািদয়য একসট্ কাযণ। এভসনবাদফ 
িাভাঅ তথা দরফিতা তযাগ কযা ফা দর হবদে ঝগোয় সরপ্ত য়া, অসভদযয নাপযভানী কযা, সি িষদনয ুন্নায থদক 
গ্রণ না কযা - এ সফলদয় উকাযী ফযসি সনধষাযণ না কযা আতযাসদ গুনা যািদয়য নযতভ কাযণ। নযানয গুনাদয তুরনায় 
এগুদরাদক হোট্ কদয হদখায হকান ুদমাগ হনআ, হকননা নযানয গুনাদয প্রবাফ মুদিয ভয়দাদন পরাপদরয হক্ষদে তাৎক্ষসনকবাদফ 
হদখা মায় না। সকন্তু এগুদরায প্রবাফ তাৎক্ষসনকবাদফ হদখা মায়।  

তদফ অভযা ফযআ নযানয গুনা  যাধ হথদক তাফা কযায কথা ফসর। হমভন ধরুন - অভায ভাদঝ অত্মীয়তায ম্পকষ 
সেন্ন কযায গুনা যদয়দে! যােঁ, এয প্রবাফ যদয়দে। সকন্তু এট্া সক (মুিদক্ষদে) িাভাঅ ফা দর তযাগ কযা হথদক ফে যাধ?  

এয হথদক ফে যাধ হমট্া হট্া র প্রসক্ষণ না হনয়া, স্ত্র ংগ্র না কযা। হম ফযসি অল্লায াাময কাভনা কদয, হ হকন 
মুদিয ূদফষআ স্ত্র ংগ্র কযদফ না? হ সক ক্ষভ? হ সক যাধী এফং গুনাগায নয়? এ ফগুদরাআ সক গুনা নয়? 

উস্তাদ ফদরন: নযানয গুনাদয খাযাফী কভ নয়, সকন্তু তায প্রবাফ ভয়দাদন পরাপদরয হক্ষদে তাৎক্ষসনক নয়। অয ঐ কর গুনা 
মা সিাদ  সিতাদরয অ’ভাদরয াদথ মৃ্পি হগুদরায প্রবাফ তাৎক্ষসনক। একাযদণআ এট্া النجعة أبعد  “অফঅদুন নুি’অ” এয 
ভত।  

النجعة أبعد  “অফঅদুন নুি’অ” সক সিসন? তা র দানা াসনয তারাদ দূযফতষী হকান িাদন গভন কযা। এট্া এভন িান, হমখাদন 

মায়া য় সফদনাদন সকংফা শু চোদনায িনয, তা দনক দূযফতষী একসট্ িান, মায অদ াদ দনক িায়গা যদয়দে। এভন 



 

  

িানদকআ অভযা ‘অফঅদুন নুিয়া’ ফদর থাসক। (ফযসিয হক্ষদে এআ সযবালাসট্ তখনআ ফযফায য় মখন হ তায উদেয িষদনয 
িনয সিক থ হেদে বুর দথ গ্রয য়। হমভন ফরা য় “পুরানুন অফঅদুন নুি’অ”)। সিক তদ্রু সিাদ  সিতাদরয 
অ’ভাদরয াদথ মৃ্পি গুনাগুদরাদক যািদয়য ফফ ফা কাযণ না ধদয অত্মীয়তায ম্পকষ সেদন্নয গুনা  আয়াতীদভয ভার 
বক্ষদণয ভত গুনাগুদরাদক যািদয়য কাযণ ধযদর তখনআ ফরা য় এট্া النجعة أبعد  “অফঅদুন নুি’অ” এয ভত।  

ুতযাং অভাদদয িনয উসচৎ র, ফফ অয ভুািাদফয ভাদঝ কী ম্পকষ এফযাাদয তকষ থাকা। অ’ভর  নতীমা ফা পরাপদরয 
াদথ সক ম্পকষ? এফং হকান গুনাগুদরা যািদয়য কাযণ অয হকান গুনাগুদরা যািদয়য কাযণ না? হ ফযাাদয তকষ থাকা। 
াআদখয কথা এখাদনআ হল। অভযা অল্লা ুফানাহু য়া তা’অরায কাদে াআদখয ভমষাদা ফুরসন্দয প্রাথষনা কযসে। 

ِّوبركاته هللا ورمحة عليكم والسالم خريًا، هللا جزاكم

ِّ

********************* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


