
ربه عثٕدٚةفٗ شسف انعثد   

অল্লায দাত্বেআ যত্বেত্বে ফান্দায প্রকৃত ভমাদদা 
 

অল্ াভদুলরল্লাহ্ ওোস্ ারাতু ওোস্ ারাভু অরা যালূরল্লা, অম্মা ফাদ: 

 

অভযা অল্লায ফান্দা। এলি ফায জানা। লকন্তু ফান্দা ব্দলিয ম্পত্বকদ লক অভযা কখত্বনা লিন্তা-বাফনা কত্বযলে, 

যম এআ ব্দলিয ভভদাথদ লক ? এয দ্বাযা লক ফুঝাে? ফান্দা পাযী ব্দ মায অযফী ত্বে ‘অব্দ’ থদাৎ দা। তাআ 

অভযা কত্বর আফাদুল্লা থদাৎ অল্লায ফান্দা কর।  

ফান্দা ফা দাত্বয কাজ ত্বে তায ভালরত্বকয দাে কযা, যগারাভী কযা। ভালরত্বকয লনকি যআ দাআ 

ত্ববদাৎকৃষ্ট, যম তায ভালরত্বকয লতিকাযাত্বথদ দাে কত্বয, যগারাভী কত্বয। লকন্তু তাঁয ত্বনক ফান্দা এভনও অত্বে 

মাযা অল্লায দাে কত্বয না, কযত্বতও িােনা । দাে কযা যম ফান্দাত্বদয কতদফি তা লফশ্বা কত্বয না। থি 

ৃলথফীত্বত য যরাকলি মখন যকান থদারী ভানুত্বলয লনকি লকংফা যকান কম্পানীত্বত কাজ কত্বয, তখন য তাত্বক 

ভালরক ভত্বন কত্বয, তাত্বক লফশ্বা কত্বয, তায অত্বদ-লনত্বলধ যাত্বন ও ভাত্বন । এয কাযণ স্বরূ য ফত্বর ফা ভত্বন 

কত্বয যম, তায এআ ভলরক তাত্বক কাত্বজয লফলনভত্বে ালযশ্রলভক যদে, তাআ য তায কাজ কত্বয। 

       ভত্বন যাখা দযকায, এআ ভালরক তখন লফলনভে যদে মখন য তায কাজ কত্বয যদে লকন্তু  ভান অল্লা 

যতা তায কর ফান্দাত্বদয ত্বনক লকেু এভলনআ লদত্বে থাত্বকন। াযা লদন তূ্বমদয অত্বরা যক যদে? ফাতা যক 

যদে? লিত্বজন যক যদে? রুমী যক যদন? এ ত্বফয লক লতলন যকান লফলনভে যনন ? যকান তদও লক অত্বযা 

কত্বযন? তা ত্বতিও মলদ যকান ফান্দা ভান অল্লায দাে না কত্বয, তাত্বর য ফিআ একজন ংকাযী 

এফং তিািাযী ফান্দা।  

অল্লায যাূর াল্লাল্লাহু অরাআল ওো াল্লাভ লনত্বজত্বক অল্লায দা ফরাত্বক ভমদাদায লফলে ভত্বন কযত্বতন  

       জগত্বতয যশ্রষ্ঠ অব্দ ফা ফান্দা ত্বরন যল নফী ভুাম্মদ (াল্লাল্লাহু অরাআল ওো াল্লাভ)। লতলন অল্লায 

দাে স্বীকাত্বয কতখালন খাঁলি লেত্বরন এফং লনত্বজত্বক অল্লায দা ফরত্বত তাঁত্বক কত েন্দ কযত্বতন তাঁয 

স্বীকাত্বযালি লনত্বে যদখা যমত্বত াত্বয। লতলন (াল্লাল্লাহু অরাআল ওো াল্লাভ) ফত্বরন: 

 

ٍَ يسَٚى ، فإًَا أَا عثدُِ فقٕنٕا   "  "  عثد اهلل ٔ زسٕنّ : ال ُجْطسَٔٙ كًا أطسِت انُصازٖ ات

 
যতাভযা অভায প্রংাে ফাড়াফালড় কত্বযা না যমভন খৃষ্টাত্বনযা ভালযোভ ুত্বেয ফিাাত্বয ফাড়াফালড় কত্বযত্বে। অলভ 

যতা যকফর তাঁয অব্দ (দা) তাআ যতাভযা অভাত্বক ফর: অল্লায দা এফং তাঁয যারূ। [ ফুখাযী, ধিাে, 

অলিো, নুত্বেদ নং ৪৮, াদী নং ৩৪৪৫]  

      নুরূ ত্বনক দুো’যত লতলন ( াল্লাল্লাহু অরাআল ওো াল্লাভ) লনত্বজত্বক অল্লায ফান্দা লাত্বফ 

অখিালেত কত্বযত্বেন। যমভন  মুয দুো’ে ঈত্বল্লখ ত্বেত্বে: 

 

 " ُّ َٔ زسٕن  ُِ ٌَ يحًدًا عثُد َُٓد أ ٌْ ال إنّ إال اهلل ٔحَدِ ال شسٚك نّ ٔ أْش َُٓد أ "  أْش

"অলভ াক্ষ্ি লদলে যম, অল্লা োড়া লতিকাত্বযয যকান ভাফূদ যনআ, লতলন এক, তাঁয যকান যীক যনআ। অলভ 

অযও াক্ষ্ি লদলে যম, ভুাম্মদ (াল্লাল্লাহু অরাআল ওো াল্লাভ) তাঁয ফান্দা ও যারূ।" [ ভুলরভ, ধিাে, 

লফেতা জদন, নুত্বেদ, ওমু যত্বল ভুস্তাাফ লমকয।] 

         প্রলত নাভাত্বময তাাহুত্বদও তাআ ফরা ত্বেত্বে, "অাদু অল্লা-আরাা আল্লাল্লাহু ওো অাদু অন্না 

ভুাম্মাদান্ অফদুহু ওো যারূুহু"।  থদ:অলভ াক্ষ্ি লদলে যম অল্লা োড়া যকান তি ঈাি যনআ এফং এও 

াক্ষ্ি লদলে যম, ভুাম্মদ (াল্লাল্লাহু অরাআল ওো াল্লাভ) অল্লায ফান্দা ও তাঁয যারূ। [ফুখাযী, নং৮৩১] 

 



ফলণদত াদী ভূত্ব যমভন নফী (াল্লাল্লাহু অরাআল ওো াল্লাভ) লনত্বজত্বক অল্লায দা লাত্বফ অখিালেত 

কত্বযত্বেন, যতভন যআ লফশ্বাত্বযও ত্বনাদন ত্বেত্বে মাযা ভত্বন কত্বয যম, নফী ( াল্লাল্লাহু অরাআল ওো 

াল্লাভ) এয াত্বন অল্লায দা ফরা যফঅদফী লকংফা মাযা ভত্বন কত্বয যম, নফী ( াল্লাল্লাহু অরাআল ওো 

াল্লাভ) অল্লায দা যতা নেআ ফযং লতলন লেত্বরন অল্লায নূয দ্বাযা লৃষ্ট। 

অল্লায দাত্বেয স্বাদ: 

নি লদত্বক লতলন ( াল্লাল্লাহু অরাআল ওো াল্লাভ) অল্লায দাে তথা ফত্বন্দগী কত লনষ্ঠায াত্বথ ারন 

কযত্বতন এফং তা ারন কযত্বত তাঁত্বক কত ভজা রাগত্বতা, তা লনত্বেয াদী দ্বাযা ঈরলি কযা যমত্বত াত্বয। 

 

ٌَ َثٙ اهلِل صهٗ اهلل عهّٛ ٔ سهى كاٌ ٚقٕو يٍ انهٛم ححٗ جحفطس قدياِ ، "  عائشة زضٙ اهلل عُٓا عٍ أ

ٌْ : ِنَى جصُع ْرا ٚا زسٕل اهلل ٔ قد غفس اهلل نك يا جقدو يٍ ذَثك ٔ يا جؤخس ؟ قال: فقانث عائشة أفال أحُة أ

ٌَ عثدًا شكٕزًا   أكٕ

 

অত্বো (যালমঃ) ত্বত ফলণদত ত্বেত্বে, নফী (াল্লাল্লাহু অরাআল ওো াল্লাভ) যাত্বত লকোভ কযত্বতন (দীঘদক্ষ্ণ 

ধত্বয নাভাম ড়ত্বতন) মায কাযত্বণ তাঁয দুআ া পুত্বর যমত। অত্বো ( যালমঃ) নফীজীত্বক ফরত্বরন: অল্লায 

যারূ, অলন যকন এরূ যকন কযত্বেন? অল্লা যতা অনায অত্বগয ও ত্বযয গুনা ক্ষ্ভা কত্বয লদত্বেত্বেন? 

নফী (াল্লাল্লাহু অরাআল ওো াল্লাভ) ঈত্তত্বয ফরত্বরন: "অলভ  তাঁয কৃতজ্ঞ প্রকাকাযী ফান্দা ত্বত েন্দ 

কযত্বফা না লক?" [ ফুখাযী, ধিাে, তপীয, নং ৪৮৩৭] 

অল্লায আফাদত ফা দাে কযা লফযাি ভমদাদায লফলে: 

ভান অল্লা াযা জগত্বতয লৃষ্টকতদা। লৃষ্টকুত্বরয ভত্বধি যপত্বযতাগণ তাঁয ম্মানীত লৃষ্ট। লতলন তাত্বদযত্বক নূয 

ফা যজিালত দ্বাযা লৃষ্ট কত্বযত্বেন এফং তাত্বদয ‘অব্দ’ ফা দা ফত্বরত্বেন। অল্লা ফত্বরন: ( তাযা যতা তাঁয ম্মালনত 

ফান্দা, তাযা অল্লায অত্বগ যফত্বড় কথা ফত্বর না; তাযা যতা তাঁয অত্বদ নুাত্বযআ কাজ কত্বয থাত্বক।) 

[অলিো/২৬-২৭] 

ভান অল্লা মাত্বদয স্বেং প্রংা কত্বযন, মাত্বদয ম্মালনত ফান্দা ফত্বরন, মাযা যালয অল্লায অত্বদ ান, 

অয তাত্বদয মলদ অল্লা তাঅ’রা ফান্দা ফত্বর ত্বিাধন কত্বযন, তাত্বর ভানফকুত্বরয জনি যআ ত্বিাধন ফা যআ 

ঈালধ ম্মাত্বনয াে নে লক? 

         অল্লায ‘অব্দ’ অখিা াওো যম কত ভমদাদায লফলে অভযা তা তাঁয যশ্রষ্ঠ ও যল নফীয যআ ঘিনায 

ভাধিত্বভ ফগত ত্বত ালয। যমআ ঘিনালি লের নফীজী ( াল্লাল্লাহু অরাআল ওো াল্লাভ) এয জনি লফযাি 

ম্মাত্বনয ঘিনা। যমখাত্বন অল্লা স্বেং তাঁয লপ্রে নফীত্বক লনত্বজয কাত্বে যেত্বক যনন। জান্নাত ও জাান্নাভ যদখান। 

াঁি ওোি নাভাম প্রদান কত্বযন আতিালদ। যআ গুরুেূণদ ভুতূ্বতদ অল্লা তাঅ’রা তাঁত্বক অব্দ ফা ফান্দা ফত্বর 

ত্বিাধন কত্বযন। অল্লা তাঅ’রা ফত্বরন : 

 

َُا ) ٍْ أَٚاِج ُّ ِي ُّ ِنُُِسَٚ َْٕن ًَْسِجِد األْقَصا انر٘ َتاَزْكَُا َح ًَْسِجِد انَحساِو إنٗ ان ٍَ ان ْٛاًل ِي ِِ َن ْ٘ أْسَسٖ ِتَعْثِد ٌَ انر ُسْثحا

  (إَّ ْٕ انسًُٛع انَثِصْٛس 
"লফে ও ভলভাভে লতলন লমলন তাঁয ফান্দাত্বক [ যারূ ( াল্লাল্লাহু অরাআল ওো াল্লাভ) যক] যাত্বত ভ্রভণ 

কলযত্বেলেত্বরন ভলজদুর াযাভ ত্বত ভলজদুর অকাে, (ফােতুর ভাকলদ) মায লযত্বফ অলভ কত্বযলেরাভ 

ফযকতভে, তাত্বক অভায লনদদন যদখাফায জত্বনি; লতলনআ ফদত্বশ্রাতা ফদদ্রষ্টা।"[ আযা/১] 

আযা এফং লভযাজ' নাত্বভ প্রলদ্ধ এআ ভমদাদাূণদ ঘিনাত্বতআ ঈত্বল্লখ ত্বেত্বে, মখন নফী (াল্লাল্লাহু অরাআল ওো 

াল্লাভ) প্ত অকা যলযত্বে ‘লদযাতুল্ ভুনতাাে’ যৌঁোত্বরন, তখন লতলন (াল্লাল্লাহু অরাআল ওো াল্লাভ) 

অল্লায খুফআ কাোকালে ত্বরন এফং তাত্বক ী কযা র। যআ যৌবাগি ূণদ ভুতূ্বতদও অল্লা তাঅ’রা নফী 

(াল্লাল্লাহু অরাআল ওো াল্লাভ) যক ‘অব্দ’ ফত্বর ত্বিাধন কত্বযন। এ ম্পত্বকদ অল্লা তাঅ’রায ফাণী 

এআরূ: 

َْٔحٗ  )  ِِ َيآ أ َْٔحٗ إنٗ َعْثِد ْٔ أْدََٗ ، َفؤ ٍِ أ ْٛ َْٕس ٌَ َقاَب َق   (ُثَى َدََا َفَحدّنٗ ، َفَكا



"তঃয য তায ( যারূ [ াল্লাল্লাহু অরাআল ওো াল্লাভ]) এয লনকিফতদী র, লত লনকিফতদী। পত্বর 

তাত্বদয ভত্বধি দুআ ধনুত্বকয ফিফধান যআত্বরা থফা ওযও কভ। তখন অল্লা তাঁয ফান্দায প্রলত মা ী কযায তা 

ী কযত্বরন।" [ নাজভ/ ৮-১০] 

         নিস্থাত্বন ভান অল্লা ভস্ত নফীগণত্বকআ (অরােলভুস্ ারাভ) অব্দ ফত্বর ত্বিাধন কত্বযন। যমভন 

লতলন ফত্বরন: 

 (  ٌَ ُْصُٕزٔ ًَ ُُٓى ان ٍَ ، إَٓى َن ْٛ َُا ِنِعَثاِدََا انًْسَسِه ًَُح   (َٔ نقْد َسَثَقْث َكِه

 

"অভায যপ্রলযত ফান্দাত্বদয ম্পত্বকদ অভায এআ ফাকি ূত্বফদআ লস্থয ত্বেত্বে যম, ফিআ তাযা াামিপ্রাপ্ত ত্বফ।" 

[াফ্পাত/১৭১-১৭২] 

        াদীত্ব ফলণদত ত্বেত্বে, নফী (াল্লাল্লাহু অরাআল ওো াল্লাভ) ফত্বরন; 

 

زٔاِ يسهى  " أحُة أسًائكى إنٗ اهلِل عثد اهلل ٔ عثد انسحًاٌ " 

 

 "অল্লায লনকি যতাভাত্বদয নাভ ভূত্বয ভত্বধি লধকতয েন্দনীে নাভ ত্বে, অব্দুল্লা এফং অব্দুয 

যাভান’’। [ ভুলরভ, নং ২১৩২ ] 

এআ নাভ দুলি অল্লা তাোরা লনকি যফল েন্দ ওোয কাযণ ফিাখিাে আরালভ লিতগণ ফত্বরত্বেন: এআ 

নাভদ্বত্বে অল্লায লদত্বক ফান্দায দাত্বেয িন্ধ যত্বেত্বে এফং ফান্দায ভানানআ লফত্বলত্বণয স্বীকৃলত যত্বেত্বে। 

[পাৎহুর ফাযী ১০/৬৯৯ ] 

      অত্বর অল্লায াত্বথ ফান্দায ম্পকদ ত্বে, খাঁলি দাত্বেয ম্পকদ। অয ভান অল্লায ম্পকদ ফান্দাত্বদয 

াত্বথ ত্বে, ূণদ অল ও নুগ্রত্বয ম্পকদ। কাযণ ফান্দা তাঁয দোে লস্তে রাব কত্বযত্বে, তাঁয নুকম্পাে 

ধযাধাত্বভ জীফনমান কযত্বে এফং তাঁয যভত্বতআ অত্বখযাত্বত নাজাত াত্বফ।  

একলি ংত্বেয লনযন: 

       এয ত্বযও ত্বনত্বকয ভত্বন েত একলি প্রশ্ন অত্বত াত্বয যম, দাে লকবাত্বফ ভমদাদায লফলে ত্বত াত্বয? 

এয ঈত্তত্বয অা কলয একলি জাগলতক ঈদাযণ য কযা ঙ্গত ত্বফ। ৃলথফীত্বত মলদ ভানুল যকান যাজা ফা 

ঈচ্চ দস্থ ফিলিত্বেয যফা কযা ম্মান ভত্বন না কত্বয; ফযং ম্মান ও গফদ ভত্বন কত্বয, তাত্বর ূণদ যাজত্বেয 

লধকাযী যাজালধযাজ, ভা লিারী, ভা প্রতাারী, লৃষ্টকুত্বরয মদত্বফক্ষ্ক ও যক্ষ্ক, লত দোরু ও 

দোফান ভান অল্লায দাে কযা, ম্মানীে ত্বফ না যকন? যগৌযত্বফয লফলে ত্বফ না যকন?  

       ভান যাবুল্ অরাভীত্বনয লনকি প্রাথদনা কলয, লতলন যমন অভাত্বদয তাঁয ৎ ফান্দাত্বদয ন্তবূদি কত্বযন, 

খাঁলি বাত্বফ তাঁয দাে কযায তাওপীক যদন। কাযণ লতলন এআ ভা ঈত্বেত্বিআ অভাত্বদয লৃষ্ট কত্বযত্বেন। তাআ 

যতা লতলন স্পষ্ট বালাে আযাদ কত্বযন: 

"অলভ লজন ও আনানত্বক যকফর এআ ঈত্বেত্বি ৃলষ্ট কত্বযলে যম , তাযা কত্বর যকফর অভায আফাদত কযত্বফ। 

অলভ তাত্বদয লনকি ত্বত জীলফকা িাআ না এফং এও িাআ না যম তাযা অভায অামদ যমাগাত্বফ।" [মালযোত/৫৬-

৫৭]  

  

 যরখক: অব্দুয যাকীফ (ভাদানী( 

দাই, দাওো যন্টায, অরখাপজী, যৌদী অযফ 

ম্পাদক: অব্দলু্লালর াদী 

 

        
 


