
 

 

 

 



 

 

 

 

ঈত্তভ নাসা 

াআখ াসয সফন গাসি অন নািাসয (যসভাহুল্লা) 

 

১০ভ ঈদদ 

ৎ কাদিয অদদ  ৎ কাদিয 
সনদলধ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

অারাভু অরাআকুভ য়াযভাতুল্লাস য়াফাযাকাতু। 

 

 .وابرك وسلم وآلو دمحم على صلِِّّ 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 ঈয াসি  যভত ফলষণ করুন।  

 

অল্লা তায়ারা আযাদ কদযন – 

  

ْيِِّ ِإَلِّ َيْدُعونِّ أُمَّةٌِّ ِمْنُكمِّْ َوْلَتُكنِّْ َهْونَِّ اِبْلَمْعُروفِّ َوَيَُْمُرونَِّ اْلَْ  اْلُمْفِلُحونِّ ُىمُِّ َوُأْولَِئكِّ اْلُمْنَكرِِّ َعنِّ َويَ ن ْ

থষ: হতাভাদদয ভদধয এভন একসি দর থাকা ঈসিৎ মাযা করযাদণয সদদক অহ্বান কযদফ এফং ৎ কাদিয সনদদষ সদদফ  ৎ 
কাদিয সনদলধ কযদফ; তাযাআ পরকাভ। (ূযা অদর-আভযান - ১০৪) 

 

এ অয়াদত অল্লা তায়ারা অভাদদযদক করযাণকাভী দর ম্পদকষ ংফাদ সদদয়দেন। তাযা র ৎ কাদিয সনদদষকাযী  ৎ 
কাি হথদক ফাধাদানকাযী।  

এ ঈম্মদতয দফষাত্তভ য়ায কাযণ সাদফ অল্লা তায়ারা ৎ কাদিয অদদ  ৎ কাদিয সনদলধ কযাদক-আ ঈদল্লখ 
কদযদেন। 

অল্লা তায়ারা আযাদ কদযন –  

 

ُتمِّْ} رِّ ُكن ْ َهْونِّ اِبْلَمْعُروفِّ َتَُْمُرونَِّ لِلنَّاسِّ ُأْخرَِجتِّ أُمَّةٍِّ َخي ْ  اِبَللَِِّّ َوتُ ْؤِمُنونِّ اْلُمْنَكرِِّ َعنِّ َوتَ ن ْ

থষ: হতাভযাআ হেষ্ঠ ঈম্মত, ভানফিাসতয (করযাদণয) িনয হতাভাদদযদক ৃসি কযা দয়দে হতাভযা ৎ কাদিয অদদ কযদফ  
ৎ কাদিয সনদলধ কযদফ এফং অল্লাদক সফশ্বা কযদফ। (ূযা অদর-আভযান-১১০) 

 

এ ঈম্মদতয দফষাত্তভ য়ায কাযণ সাদফ অল্লা তায়ারা হম ভান আফাদতদক ঈদল্লখ কদযদেন তা র ৎ কাদিয অদদ  
ৎ কাদিয সনদলধ কযা। 

ুতযাং অভযা ফরদত াসয হম, ‚ৎ কাদিয অদদ  ৎ কাদিয সনদলধ” এয সফধানসি হগািা ঈম্মদতয িনয প্রদমািয। যাূর 
াল্লাল্লাহু অরাআস য়া াল্লাদভয ক্ষ হথদক অা হঘালণা - “ৎ কাদিয অদদ  ৎ কাদিয সনদলধ” এয হিদয় গুরুত্বূণষ 
অয সক আ ফা দত াদয?  

স ভুসরদভ এদদে - নফী কাযীভ াল্লাল্লাহু অরাআস য়া াল্লাভ আযাদ কদযদেন -  

 اإلميان أضعفِّ وذلك فبقلبو يستطع مل فإن فبلسانو، يستطع مل فإن بيده، فليغيه منكًرا منكم رأى من

থষ:‚হতাভাদদয হম হকঈ হকান যাধ দত হদদখ হ হমন তা াত দ্বাযা প্রসতত কদয (কর ভুসরদভয িনয এিা ফযাক হুকুভ) 
হতাভাদদয ভদধয হকঈ মখন হকান গসষত (ফা সযয়ত সফদযাধী)কাি হদখদফ হ হমন তা াত দ্বাযা প্রসতত কদয, মসদ না াদয তদফ 
ভুখ দ্বাযা, অয মসদ তা না াদয তদফ িয দ্বাযা প্রসতত কযদফ অয এিা র ইভাদনয ফষসনম্ন স্তয‛। (ভুসরভ) 

ুতযাং এ হঘালণা কর ভুরভানদদয ফযাকবাদফ ঈদু্ভদ্ব কযায িনয হম, হতাভযা যাদধয সফরুদে মুে কয। হতাভযা যাদধয 
সফরুদে মুে কয হতাভায াত দ্বাযা, সিহ্বা দ্বাযা, িয দ্বাযা। এআ মুে যাধভূদয সফরুদে এভন ফযাকবাদফ দফ, মাদত গসষত 
হকান কাি অয ফসি থাকদত না াদয।  



 

 

 

ৎ কাদিয অদদ  ৎ কাদিয সনদলধ হেদে হদয়া থফা াভথষয থাকা দে িসভদন যাধ প্রসতত না কযা ঈম্মদতয 
ঈয অল্লায সবম্পাত হনদ অায কাযণ। অভযা এয হথদক অল্লা তায়ারায অেয়  সনযাত্তা কাভনা কযসে।  

অল্লা তায়ারা আযাদ কদযন- 

 

 يَ ْعَتُدونَِّ وََّكانُواِّْ َعَصوا ِبَا َذِلكِّ َمْريََِّ اْبنِّ َوِعيَسى َداُوودَِّ ِلَسانِّ َعَلى ِإْسَرائِيلَِّ َبِنِّ ِمن َكَفُرواِّْ الَِّذينِّ لُِعنِّ

ফনী আযাইদরয ভদধয মাযা কুপযী কদযসের তাযা দাঈদ  ভাযআয়াভ তনয় কতৃষক সবপ্ত দয়সের - তা এিনয হম, তাযা সের 
ফাধয  ীভারংঘনকাযী। তাযা হমফ গসষত কাি কযত তা দত তাযা এদক নযদক ফাযণ কযদতা না। তাযা মা কযদতা তা 

কতআনা সনকৃি। (ূযা ভাসয়দা-৭৮) 

 

ুতযাং ফাধযতা এফং ীভারঙ্ঘন ফরদত এখাদন ৎ কাদিয অদদ  ৎ কাদিয সনদলধ কযা হেদে হদয়াদক ফুঝাদনা দয়দে। 
তাযা হমফ গসষত কাি কযদতা তা দত তাযা এদক নযদক ফাযণ কযত না। তাযা মা কযত তা কতআনা সনকৃি। কতআনা সনকৃি 
কাি ‚ৎ কাদিয অদদ  ৎ কাদিয সনদলধ কযা” হেদে হদয়া। 

থষাৎ ৎ কাদিয অদদ  ৎ কাদিয সনদলধ কযা হেদে হদয়া ঈম্মদতয িনয দস্ততায কাযণ। হভািকথা অল্লা তায়ারা এ 
কাযদণ ফান্দাদক দস্ত কযদফন। (রা ারা য়ারা কুয়যাতা আল্লা সফল্লা)।  

আভাভ অভাদ  আভাভ সতযসভিী য. মযত হুমাআপাতুর আয়াভান যা. হথদক ফণষনা কদযন হম, যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআস য়া 
াল্লাভ আযাদ কদযন - 

 لكم يستجيب فال لتدعُونوُِّ مث عنده، من عقاابِّ عليكم يبعث أن هللا لُيوِشكنِّ أو املنكر، عن ولَتنهُونِّ ابملعروف لتأُمُرنِّ بيده، نفسي والذي

‚ঐ োয কভ মায াদত অভায প্রাণ, য়দতা হতাভযা ৎ কাদিয অদদ কযদফ  ৎ কাদিয সনদলধ কযদফ - নযথায় 
অল্লা তা’অরা হতাভাদদয ঈয তায াসস্ত হপ্রযণ কযদফন। তাযয হতাভযা অল্লা তা’অরায সনকি হদায়া কযদফ সকন্তু সতসন 
হতাভাদদয হদায়া কফুর কযদফন না‛ 

ৎ কাদিয অদদ  ৎ কাদি সনদলধ কযা অভযা হেদে সদদর াসস্ত স্বরূ অল্লা তা’অরায ক্ষ হথদক দস্ততা অভাদদয 
ঈয িাসদয় হদয়া দফ। এযয অভাদদয হদায়া অভাদদযদক এআ দস্ততা হথদক যক্ষা কযদত াযদফনা।  

এ াদীসি কদয়ক ূদে াান থফা াান সরগাআসযস ফরা দয়দে। (অভাদ, সতযসভিী)। 

ঈস্তাদ অবু্দল্লা অ’দভ য. ফদরন: হম ফযসি ৎ কাদিয অদদ  ৎ কাদিয সনদলধ কযদফ, তায িনয ঈসিৎ র, হ হম 
সফলদয় অদদ কযদফ এফং হম সফলদয়য সনদলধ কযদফ হ ম্পদকষ িানা ফা সফিক্ষণ অদরভ য়া। ুতযাং জ্ঞ ফযসিয িনয ঈসিৎ 
নয় হম, হ না হিদন দ্বীন ম্পদকষ কথা ফরদফ। 

অল্লা তা’অরা আযাদ কদযন - 

 َبِصيَةٍِّ َعَلى اَللَِِّّ ِإَلِّ َأْدُعو َسِبيِلي َىِذهِِّ ُقلِّْ

‚ফদর সদনঃ এআ অভায থ। অল্লায সদদক ফুদঝ ুদঝ দায়াত হদআ অসভ এফং অভায নুাযীযা। অল্লা সফে। অসভ 
ংীফাদীদদয িবুষি নআ।‛(ুযা আঈুপ ১২:১০৮) 

 

ুতযাং মায সদদক অহ্বান কযা দফ এফং মায হথদক সনদলধ কযা দফ তায ফযাাদয ভযক জ্ঞান থাকা অফযক।  

ৎ কাদিয অদদ  ৎ কাদিয সনদলধকাযীয িনয অয মা অফযক তা র - এআ আফাদত ারদন আখরা সিক যাখা। এিা 
অল্লা তা’অরায দায়াত, অয অল্লায দায়াত অল্লায যাস্তাআ দয় থাদক। এিা হকান ফযসি োয সদদক দায়াত নয় হম, হ 
ফরদফ – ‘অসভ সফদযভান অসে! অভাদক সিদন হযখ! অসভ ভুক ফযসি’! باهلل أعوذ  (অল্লায ানা)। এিাআ সক আখরা?  



 

 

 

অভযা অল্লা তা’অরায কাদে সযয়া (হরাক হদখাদনা আফাদত) হথদক অেয় প্রাথষনা কযসে। এফং তাাঁয সনকি আখরা প্রাথষনা কযসে।  

সতসন অয ফদরন: ‚এ আফাদাদত আখরা কাভনা কযা এফং প্রিায  হরাক হদখাদনায ভদধয দূযত্ব থাকদত দফ। ুতযাং হম ফযসি 
হখাদা-প্রদত্ত এ দাসয়ত্ব ারন কযদফ হ হমন এ সফলয়িা হখয়ার যাদখ এফং সনদিয ফযাাদয তকষ থাদক। হ হমন ঈদেযদক সিক 
কদয হনয়, সনয়যাতদক সযশুে কদয হনয় এফং সনি অভর দ্বাযা ভান যদফয স্তুসি কাভনা কদয।‛ হকননা ৎ কাদিয অদদ  
ৎ কাদিয সনদলধ দ্বাযা কখদনা ভানুদলয কাদে অস্থাবািন য় অফায কখদনা ঈদটা য়। কখদনা হদখা মাদফ ‚ৎ কাদিয 
অদদ  ৎ কাদিয সনদলধ” হতাভায ঈয ভানুদলয হরাধ সনদয় অদফ। তাআ ‚ৎ কাদিয অদদ  ৎ কাদিয সনদলধ” 
এয হক্ষদে অল্লায আচ্ছায প্রসত হখয়ার যাখদত দফ। অল্লায িনযআ কযদত দফ, হকান ভানুদলয ন্তুসি ফা হরাদধয কাযদণ নয়। 
হকননা এ কাদিয দ্বাযা হমভসন বাদফ দনক ভানুল ন্তুি য় হতভসন দনক ভানুল অফায ন্তুি য়।  

কখদনা কখদনা ভানুল ৎ কাদিয অদদ  ৎ কাদিয সনদলধ কযদত বয় ায়, হকননা ভানুল দনক হক্ষদে ৎ কাি গ্রণ 
কদযনা থফা ৎ কাি হথদক সফযত থাদকনা। ফযং ঈদটা হম অফান িানাদচ্ছ তায সফরুদে ভাদরািনা কদয। তায ঈয 
নযায়বাদফ িা ৃসি কদয ফা সযসস্থসত হঘারাদি কদয হপদর। হমভনসি অদরভগদণয কায কায হক্ষদে ঘদি থাদক। তাদদয 
াভদন ভযা র ফাদা  তায প্রবাফ-প্রসতসত্তয বয়। পদর হ অদরভ তয কথা ফরদত বয় ায়, হ ফাদায হুভসকয বয় 
কদয। কখদনা হদখা মায় ক্ব কথা ফরদতআ াদযনা, এদকফাদয দুফষর দয় মায়। কখদনা হদখা মায় হ ফাদাদক না ফযং ভানুদলয 
ংখযাগসযষ্ঠতাদক বয় কদয। অয বাফদত থাদক হম, ‘তাদদযদক অসভ সক ফরফ? তাযা সক অভায এআ ক্ব কথা গ্রণ কযদফ? নাসক 
এয িনয সকেু সযফতষন কদয হপরফ’? আতযাসদ। এক মষাদয় এ ক্ব কথা হগান দয় মায়। এভনসি সকেুদতআ ঈসিৎ নয়। কাযণ 
আখরা হতা একভাে অল্লায িনয। হ আখরাদয াদথ কাি কযদত থাকদফ, এসদদক তাকাদফ না, সদদক তাকাদফ না।   

ঈস্তাদ অয ফদরন: হ ৎ কাদিয অদদকাযী  ৎ কাদিয সনদলধকাযীগণ! হিদন যাখ - ৎ কাদিয অদদ  ৎ 
কাদিয সনদলধ এভন একসি সফলয় মা কািয দসরর দ্বাযা প্রভাসণত। এয হকান সফদযাধী দরীর হনআ। যাাঁ, এয সকেু ভাাদয়দর 
ভতসফদযাধ যদয়দে। তা তযি দুফষর সকংফা সফযর ভতসফদযাদধয সবসত্তদত দয়দে। 

ৎ কাদিয অদদ  ৎ কাদিয সনদলধ হকান সফলদয় প্রদমািয দফ? হম কর সফলদয় ুস্পি নস তথা অয়াত ফা াদী যদয়দে 
হ হক্ষদে? নাসক হম হক্ষদে সফযর ভতাননকযূণষ ভাঅরা যদয়দে হ হক্ষদে? সফযর ভতাননকযূণষ ভাঅরা হমভন: হখর তাভাায 
মন্ত্রাসতয হক্ষদে ভতাননকয যদয়দে, তদফ তা সফযর ভতাননকয। অয দুরষব ফা সফযর ভতাননকয গ্রণদমাগয নয়।  

অয ঈরাভাদদয ঈসি: "اْلالف مسائل يف إنكار ال"  (‚ভতসফদযাধূণষ ভাঅরায হক্ষদে স্বীকৃসত গ্রণদমাগয নয় থষাৎ তা ভানদত হকান 
ভযা হনআ‛) এয থষ র গ্রণদমাগয ভতাননকয দুরষব ভতাননকয নয়, হমভনিা হকান এক কসফয কসফতা হথদক ফুঝা মায়: 

 النظر من حظِّ لو خالفِّ إال**  ُمعتربًا جاء خالفِّ كلُِّ فليس

কসফতায ভভষ দচ্ছ: প্রদতযক ভতাননকয গ্রণদমাগয নয়-তদফ এভন ভতাননকয মাদত যদয়দে সিিাদমাগয সফলয়। 

নযথায় এভন দনক ভাঅরা যদয়দে, মাদত প্রিুয সযভাদণ ভতাননকয যদয়দে। তদফ গ্রণদমাগয ভতাননকয র - মাদত সকতাফুল্লা 
 ুন্নায (কুযঅন  াদীদয) হকান দসরর থাদক।  

সতসন অয ফদরন: ‚সধকাং ভুাসিকগণ(তাসেকগণ) াখাগত ভাঅরা তথা আিসতাসদ ভাঅরায় ভতাননকযদক স্বীকায 
কদযন না। হমভন আভাভ নফফী য. ফদরন, ‚ভতাননদকযয হক্ষদে ভূরনীসত র, তাদত যাভষ  সফফৃসত থাকদফ‛। হতাভায কাদে 
হমিা গ্রণদমাগয তা অভায কাদে গ্রণদমাগয, অভায কাদে হমিা গ্রণদমাগয তা হতাভায কাদে গ্রণদমাগয। গ্রণদমাগযতা - 
গ্রণদমাগযতা এভন সফলয় মাদত ৎ কাদিয অদদ  ৎ কাদিয সনদলধ হনআ, ফযং তাদত যদয়দে যাভষ  সফফৃসত দান। 
এবাদফ যাভষ হদয়া য় হম, অভযা ফসর এিা ঈত্তভ ফা িা ঈত্তভ। াদীসি এয দ্বাযা প্রভাসণত দয়দে, ুতযাং এিা অভায কাদে 
দুফষর সকন্তু অনায কাদে ী। ভূরত একর হক্ষদে গ্রগণয সফলয়সিআ প্রাধানয াদফ, সকয়া ফা মুসি তাআ ফদর। 

সতসন অয ফদরন: ‚ভতাননদকযয হক্ষদে ভূরনীসত র - অদরভদদয ভদধয মাযা হমাগয তাযা যাভষ  সফফৃসত সদদফন। আভাভ 
গািারী য. ‘আআয়াদয় ঈরুসভদ-দ্বীন’ সকতাদফ احلسبة“অর-াাফা”(াাফা ফরা য় ৎ কাদিয অদদ  ৎ কাদিয 
সনদলধদক) এয তষভূদয হক্ষদে ফদরদেন - াাফা ফরা য় ৎ কাদিয অদদ  ৎ কাদিয সনদলধদক। অয ৎ কাদিয 
অদদ  ৎ কাদিয সনদলধকাযীদদযদক ফরা য় ভুতাসফীন। াাফা এয তষ র - ভুনকায তথা ৎ কািিা জ্ঞাত দত 



 

 

 

দফ, হকান প্রকায আিসতাদী নয়। ুতযাং প্রদতযক এভন স্থান মাদত আিসতাদ কযা দয়দে তাদত াাফা হনআ। থষাৎ 
আিসতাদকৃত (অসফষৃ্কত) সফলদয় াাফা(ৎ কাদিয অদদ  ৎ কাদিয সনদলধ) হনআ‛। 

ঈস্তাদ অ’দদভয এখাদন একসি ূক্ষ্ম কথা যদয়দে, সতসন ফদরন: ‚হ ভুাসিয! এ সফলদয় তুসভ তকষ  এফং হতাভায সফলয়সিদক 
দসরদরয ঈয প্রসতসষ্ঠত কয। তুসভ মা হিদনে তা ভিফুত বাদফ অাঁকদে ধয‛।  

এসদদক রক্ষয কদয সতসন এ গুরুত্বূণষ কথা ফরদেন। কখদনা কখদনা তাকসদয হতাভাদক এভন িাসতয সনকি সনদয় মাদফ - মাদদয 
সপকী ভামাফ হতাভায ভামাফ হথদক সবন্ন দফ। এিা এআ ভামাফ, অয িা ঐ ভামাফ। অয এিাআ র ফতষভান িাভানায় 
সধকাং সিাসদ বূসভয ফস্থা। ুতযাং ৎ কাদিয অদদ  ৎ কাদিয সনদলদধয িনয কদভ হপরায ূদফষ সিিা বাফনা কদয 
দৃঢ়তা গ্রণ কয।  

হরাকদদয ভামাফ ম্পদকষ ফগত দয় সন, মাদত গ্রণদমাগয ভাাদয়র  সবভদতয ভদধয াথষকয কযদত াদযা। এভসনবাদফ 
ভতাননকযূণষ সফলয়  ভতাননকয হনআ এভন সফলদয়য মষাপ্ত জ্ঞান িষন কদয সন। মাদত ফুঝা মায় হম, এআ ভাঅরাদত ভতাননকয 
গ্রণদমাগয সকনা? এফং হ ভাঅরা ফুঝায িনয  সপক, আরভ এফং জ্ঞাদনয প্রদয়ািন অদে সক না?  

তুসভ দায়াদতয হক্ষদে নযভ  হকভতূণষ কথা ফযফায কয। কদিায দফ না, তাদর হতাভায হথদক কদর দূদয িদর মাদফ। 
পদর তুসভ সনদিদক োো অয কাঈদক াদফ না। এআ কদিাযতায পদর তাদদয সনকিফতষী  দূযফতষীযা হতাভায ঈয তযািায 
কযদফ। ফষদা এ কথা স্মযণ যাখদফ হম, অদরভগণ হম কর যাধগুদরা সনদয় ফাযফায অদরািনা কদযদেন, তা র - হ কর 
যাধ মায ঈদল্লখ কুযঅন  াদীদ যদয়দে। হমকর সফলয় সনদয় ভতাননকয যদয়দে হগুদরা সনদয় তাযা ফাযফায অদরািনা 
কদযসন।  

হমভন অফু নুয়াআভ, ুসপয়ান াযী য. হথদক ফণষনা কদযন, সতসন ফদরন – ‚মসদ তুসভ কাঈদক এভন সফলদয় অভর কযদত হদখ, 
মায ফযাাদয ভতাননকয যদয়দে, অয তা হতাভায ভদতয সবন্ন য়, তাদর তুসভ তাদক সনদলধ কদযানা‛। 

এভসন বাদফ আভাভ অভাদ আফদন াম্বর য. ফদরন ‚ভানুল ৎ কাদিয অদদদয হক্ষদে ককৈৗর  নম্রতায ভুখাদক্ষী। হকান 
কদিাযতা কযদত াযদফ না। তদফ হম ফযসি প্রকাদয  হঘালনা সদদয় গুনা কদয, এভন ফযসিদক সনদলধ কযা, ফগত কযাদনা 
হতাভায িনয অফযক। হকননা ফরা দয় থাদক পাদদকয হকান হুযভত হনআ। ুতযাং এিা তায িনয হুযভত নয়‛। 

ঈস্তাদ ফদরন: মাযা ৎ কাদিয অদদ  ৎ কাদিয সনদলধ কযদফ, তাদদয িনয অফযক র, তাযা হরাকদদযদক দম্বাধন কদয 
এভনবাদফ কথা ফরদফ, মাদত তাযা ফুঝদত াদয এফং এতিুকু ফরদফ মতিুকু তাযা গ্রণ কযদত াযদফ। তাদদযদক এভন সকেুয 
িনয ফাধয কযদফনা মা তাযা ফুঝদত  অ’ভর কযদত ক্ষভ। সনযাদ ারদত তাদদয আচ্ছা  অগ্র নুমায়ী দায়াদতয িনয 
ঈমুি ভয়-ুদমাগ সনধষাযণ কদয সনদফ। নযথায় কসিন সফৃঙ্খরা হদখা সদদফ। অল্লা তা’অরাআ তাসপক দাতা  সিক দথয 
সদাযী। 

অভযা অল্লা তায়ারায সনকি প্রাথষনা কসয সতসন হমন অভাদদযদক তাাঁয অনুগদতযয তাসপক দান কদযন এফং তায নাপযভাসন 
হথদক দূদয যাদখন। অভীন! 

অারাভু অরাআকুভ য়া যভাতুল্লস য়া ফাযাকাতু।  

 

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

 


