
 

 

 



 

 

 

উত্তভ নাসা 

াইখ াসয সফন গাসি আন নািাসয (যসভাহুল্লা) 

 

১২ তভ উদদ 

আল্লা এফং তাাঁয যূর াল্লাল্লাহু আরাইস 
য়া াল্লাদভয সদদে সপদয আা। 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 العاملني، اللهم صلِّ على دمحم وآلو وسلم وابرك احلمد هلل رب

ভস্ত প্রংা আল্লা তা’আরায িনয সমসন সফশ্ব-িাাদনয প্রসতারে। হ আল্লা! আসন ভুাম্মদ াল্লাল্লাহু আরাইস 
য়া াল্লাভ এফং তায সযফায সযিদনয উয াসি  ফযেত ফলষণ েরুন। 

আল্লা তা’আরা ইযাদ েদযন: 

 

ٌر َوَأْحَسُن َتَِْويًل تَ َنازَْعُتْم ِف َشْيٍء فَ ُردُّوُه ِإََل اَّللِه َوالرهُسوِل ِإْن ُكنُتْم تُ ْؤِمُنوَن اِبَّللِه َواْليَ ْوِم اآلِخِر َذِلَك فَِإْن }  {َخي ْ

অথষ: হোন সফলদয় হতাভাদদয ভাদে ভতদবদ দর তা আল্লা  তাাঁয যূদরয সদদে প্রতযাফতষন েয। মসদ হতাভযা আল্লা 
 আদখযাদত সফশ্বা েয। এটাই উত্তভ এফং সযণাদভ উৎেৃষ্টতয। (ূযা সনা - ৫৯) 

 

মসদ হতাভযা আল্লা তা’আরা এফং যোরদে সফশ্বা েয, তাদর হম ভস্ত সফলদয় হতাভাদদয ভদধয ভতাননেয য় তা 
আল্লা  তাাঁয যূদরয সদদে প্রতযাফতষন েয। এসট ইভাদনযই এেসট তষ এফং দসরর। মখন হতাভাদদয ভাদে েগড়া 
ৃসষ্ট দফ তখন আল্লা এফং তাাঁয যূদরয সদদে প্রতযাফতষন েযদফ, অথষাৎ েুযআন  ুন্নায সদদে প্রতযাফতষন েযদফ।  

আল্লা তায়ারা ইযাদ েদযন – 

 

 َوَما اْختَ َلْفُتْم ِفيِو ِمْن َشْيٍء َفُحْكُمُو ِإََل اَّللهِ 

অথষ: হতাভযা হম সফলদয়ই ভতদবদ েয, তায পয়ারা আল্লায োদে হাদষ। (ূযা আ-শুযা - ১০) 

 

হুেভুহু ইরাল্লা অথষাৎ ী ফা েুযআন  ুন্না। 

উস্তাদ আবু্দল্লা আর-আ’দভ ফদরন - হ সিাদ হথদে রায়নোযী! হিদন যাখ - তুসভ হতাভায যদফয ন্তুসষ্টয আা 
েযে। সনশ্চয়ই ভতদবদ-ূণষ সফলয় আল্লা  তায যূদরয সদদে নযস্ত েযা ইভাদনয অসযামষ এেসট সফলয়। এটা 
তাীদদয দাফী  ঈভাদনয সনদষন। এয সফযীত র েুপসয, সনপােী  থভ্রষ্টতা। 

সতসন আয ফদরন, ভানুদলয ভাদে আল্লা এফং তায যূদরয আদদদয ফদেদয় হফস েদায র ভুিাসদগণ। মাযা 
আল্লায যাস্তায় হফয দয়দে হরােদদযদে দ্বীদনয সদদে সপসযদয় আনায িনয, তাদদয ভাদে আল্লায স্বীেৃত সযয়ত 
ফাস্তফায়ন েযায িনয। তাযা আল্লায যাস্তায় হফয দয়দে ঐ ভস্ত িাদরী সনয়ভাফরী সভটাদনায িনয হমগুদরা য়তাদনয 
হদাযযা ফাসনদয়দে। মাদত তাযা আল্লা তা’আরায হুেুদভয ফযাাদয দাসয়ত্বফান পয়ারাোযী দত াদয।  

ুতযাং ভুিাসদগণ আল্লায যাদ সিাদদয িনয হফয ন ঐ ভস্ত ক্ব উদ্ধায েযায িনয, মা সেেু ভুতাআসল্লহুন(েু-
প্রফৃসত্তয অনুাযী) ভানুল সেসনদয় সনদয়দে। অথে এয প্রেৃত ক্বদায এেভাত্র আল্লা তা’আরাই। ভুিাসদগদণয আল্লায 
যাস্তায় হফয য়া এই িনয মাদত আল্লায এেত্বফাদী ফান্দাগণ তাদে ন্তুষ্ট-োযী হুেুভ ফাস্তফায়ন েযদত াদয।  

অতএফ ভুিাসদীন এফং ের ভুসভনদদয িনয আফযে র, হোন সফতেষ সেংফা ভতদবদ-ূণষ সফলয় াভদন আদর তা 
আল্লায সেতাফ  যূর াল্লাল্লাহু আরাইস য়া াল্লাদভয ুন্নায সদদে সপসযদয় হদয়া। ফান্দায িনয আফযে র, হ 
হমন সনি প্রফৃসত্ত  তায অনুযণ হথদে হফাঁদে থাদে। মসদ তায েতৃষত্ব থাদে তদফ সেতাফুল্লা  ুন্না দ্বাযা সফোয  

 



 

 

 

েযায হেষ্টা েযদফ। আয মসদ তায েতৃষত্ব না থাদে তাদর হতা এটা তায িনয অদনে েসিন  িসটর সফলয় দয় 
দাাঁড়াদফ। েতৃষত্ব থাো দে হ অনুমায়ী পয়ারা না েযা, এটা ভুনাসপদেযই বফসষ্টয। মসদ তায  

েতৃষত্ব থাদে, তাদর হ আল্লায হুেুদভয সদদে প্রতযাফতষন েযায হেষ্টা েযদফ। আয মসদ েতৃষত্ব না থাদে, তদফ হটা 
সবন্ন েথা.... !  

আল্লা তা’আরা ইযাদ েদযন, 

 

ُهْم ّمن بَ ْعِد َذِلَك َوَمآ ُأْولَ َِئَك اِبْلُمْؤِمِننَي * َوِإَذا دُ َويُِقوُلوَن آَمّنا اِبَّللِّ  ُهْم َواِبلّرُسوِل َوَأطَْعَنا ُُثّ يَ تَ َوَّلَ َفرِيٌق ّمن ْ نَ ُهْم ِإَذا َفرِيٌق ّمن ْ ُعَوْا ِإََل اَّللِّ َوَرُسوِلِو لَِيْحُكَم بَ ي ْ
 لَْيِو ُمْذِعِننيَ ّمْعِرُضوَن * َوِإن َيُكْن ّّلُُم احْلَّق َيَْتُ َوْا إِ 

অথষ: তাযা ফদর, আভযা আল্লা  তাাঁয যূদরয প্রসত ঈভান আনরাভ এফং আভযা আনুগতয স্বীোয েযরাভ” সেন্তু তায 
য তাদদয এেদর ভুখ সপসযদয় হনয়; ফস্তুত তাযা ভুসভন নয়। এফং মখন তাদদযদে আহ্বান েযা য় আল্লা  তাাঁয 

যূদরয সদদে তাদদয ভদধয পয়ারা েযায িনয, তখন তাদদয এেদর ভুখ সপসযদয় হনয়। আয মসদ তাদদয হোন প্রায 
থাদে তাদর তাযা সফনীতবাদফ যূদরয সনেট েুদট আদ। (ূযা নূয – ৪৭-৪৯) 

 

মসদ যূর াল্লাল্লাহু আরাইস য়া াল্লাদভয োদে তাদদয হোন ক্ব ফা ানা থাদে, তখন তাযা সফনীতবাদফ হদৌদড় 
আদ। আফায মখন যূর াল্লাল্লাহু আরাইস য়া াল্লাদভয োদে হোন ানা থাদেনা তখন হেন সফনীতবাদফ 
আদনা? হেন তাদদয এই সযফতষন? তাদদয সফদে মাদফ এই িনয„„? 

আল্লা তা’আরা ফদরন, 

 

 َأِف قُ ُلوِِبِْم َمَرضٌ 

অথষ: তাদদয অিদয সে ফযাসধ যদয়দে? (ূযা নুয ২৪ : ৫০ ) 

 

েুযআদন مرض ফা হযাগ দ্বাযা উদেয র অিদযয হযাগ। েখদনা ফযাসধ দ্বাযা উদেয দয় থাদে েু-প্রফৃসত্ত।  

 

 فَ َيْطَمَع الهِذي ِف قَ ْلِبِو َمَرضٌ 

অথষ: পদর মায অিদয ফযাসধ (েু-প্রফৃসত্ত) যদয়দে, হ প্ররুব্ধ য়। (ূযা আ-মাফ ৩৩ : ৩২) 

 

এই আয়াদত مرض ফা হযাগ দ্বাযা েু-প্রফৃসত্ত উদেয। আফায েখদনা এই مرض ফা হযাগ দ্বাযা দন্দদয ফযাসধ উদেয য়। 
আফায েখদনা এয দ্বাযা হনপাদেয ফযাসধ উদেয য়। এখাদন ফযাসধ দ্বাযা হনপাদেয ফযাসধই উদেয। ফাসে আল্লা 
তা’আরাই বার িাদনন। 

তাই হতা আল্লা তা’আরা ইযাদ েদযন: 

 



 

 

 

 َمَرٌض َأِم اْرََتبُواَأِف قُ ُلوِِبِْم 

অথষ: তাদদয অিদয সে হনপাদেয ফযাসধ যদয়দে নাসে তাযা দন্দ েদয। (ূযা নুয ২৪ : ৫০) 

তাযা দ্বীদনয ফযাাদয দন্দ েদয। মাযা এ ধযদণয দন্দ েদয তাদদয ভাদে সে হনপাে যদয়ে? নাসে দ্বীদনয 
ফযাাদযই তাদদয দন্দ যদয়দে?  

 

ُ َعَلْيِهْم َوَرُسولُوُ َأْم ََيَاُفوَن َأْن   َيَِيَف اَّلله

অথষ: তাযা সে বয় েদয হম, আল্লা এফং তাাঁয যূর তাদদয উয িুরুভ েযদফন? (ূযা নুয ২৪ : ৫০) 

 

এের সফলয় েুপসয মা ইরাভ হথদে হফয েদয হদয়। এগুদরা হনপাে, সযে  আল্লা তা’আরা এফং তাাঁয যূর 
াল্লাল্লাহু আরাইস য়া াল্লাভ ম্পদেষ েু-ধাযণা হালণ েযা।  

 

ُ َعَلْيِهْم َوَرُسولُُو َبْل ُأولَِئَك ُىُم الظه  نَ ُهمْ َأِف قُ ُلوِِبِْم َمَرٌض َأِم اْرََتبُوا َأْم ََيَاُفوَن َأْن َيَِيَف اَّلله َا َكاَن قَ ْوَل اْلُمْؤِمِننَي ِإَذا ُدُعوا ِإََل اَّللِه َوَرُسوِلِو لَِيْحُكَم بَ ي ْ َأْن  اِلُموَن * ِإَّه
قْ  َ َويَ ت ه َ َوَرُسوَلُو َوََيَْش اَّلله ْعَنا َوَأطَْعَنا َوُأولَِئَك ُىُم اْلُمْفِلُحوَن * َوَمْن ُيِطِع اَّلله ُُِِونَ يَ ُقوُلوا َسَِ ُُولَِئَك ُىُم اْلَفا  ِو َف

অথষ: তাদদয অিদয সে হনপাদেয ফযাসধ যদয়দে? নাসে তাযা দন্দ েদয। তাযা সে বয় েদয হম, আল্লা এফং তাাঁয 
যূর তাদদয উয িুরুভ েযদফন? ফযং তাযাই মাসরভ। ভুসভনদদয উসি হতা এই মখন তাদদয ভদধয পয়ারা েযায 
িনয আল্লা এফং তায যূদরয সদদে আহ্বান েযা য় তখন তাযা ফদর আভযা শ্রফণ েযরাভ  আনুগতয েযরাভ। 

আয এযাই হতা পরোভ। মাযা আল্লা এফং তাাঁয যূদরয আনুগতয েদয, আল্লাদে বয় েদয  তাাঁয অফাধযতা দত 
াফধান থাদে তাযাই পরোভ। (ূযা নূয ৫০-৫২) 

 

আল্লায সেতাফ এফং তাাঁয যূদরয ুন্না র পয়ারা-োযী। সেন্তু েীবাদফ আল্লায সেতাফ  যূদরয ুন্না পয়ারা 
েযদফ? এিনয অফযই সফোযে প্রদয়ািন আয তাযা দরন “আদরভগণ”। ুতযাং উরাভাদদয ম্মান েযা, তাদদয 
ভমষাদা ম্পদেষ িানা এফং তাযা সেতাফুল্লা  ুন্নায আদরাদে মা ফদরন তা গ্রণ েযা এোি োভয।  

উস্তাদ আবু্দল্লা আর-আ’দভ ফদরন: এ অধযায় হথদে মা ফুো মায় তা র - উরাভাদদয অনুযণ েযা য়াসিফ। ফযং তা 
ভুসরভদদয িনয তাদদয সতা-ভাতায আনুগতয হথদে অসধে গুরুত্বূণষ। সতা ভাতায আনুগতয েযা য়াসিফ, 
উরাভাদদয আনুগতয েযা য়াসিফ। হমভনসট ইভাভ ইফনুর ক্বাসয়যভ য. ফদরদেন। ইফনুর ক্বাসয়যভ য. এবাদফ ফদরন 
হম, “সনশ্চয়ই উরাভাদদয আনুগতয েযা সতা ভাতায আনুগদতযয হেদয় অসধে গুরুত্বূণষ”। আল্লা তায়ারায ফানী – 

 

َ َوَأِطيُعوا الرهُسوَل َوُأْوِل اْْلَْمِر ِمْنُكمْ   ََيأَي َُّها الهِذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اَّلله

হ ইভান-দাযগণ! হতাভযা আল্লা  তাাঁয যূদরয আনুগতয েয এফং হতাভাদদয ভদধয মাযা উরুর আভয তাদদয 
আনুগতয েয। (ূযা সনা ৪:৫৯) 

 

অসধোং আদর ইরদভয ভদত এখাদন “উরুর আভয” দ্বাযা “উরাভা  পুোা”হদয উদেয েযা দয়দে।  



 

 

 

মযত িাদফয ইফদন আফদুল্লা যাসদয়াল্লাহু আনহু, ইফদন আব্বা যাসদয়াল্লাহু আনহু, ভুিাসদ, আত্বা, াান ফযী, আফু 
ইয়ারা য. এভনটাই ফদরদেন। তাোড়া ইভাভ আভদ ইফদন াম্বর, ইভাভ ভাসরে এফং ইভাভ ইফনুর ক্বাসয়যভ য. এয 
েথা এটাই।  

াইখুর ইরাভ ইফদন তাইসভয়া য. ফদরন: আল্লা তা’আরা আদদ েদযদেন হম, হোন সফলদয় ভতাননেয দর, হ 
সফলদয় আল্লা  তায যূদরয সদদে প্রতযাফতষন েযায িনয। আয সনষ্পা (যূর) হতা তয োড়া অনয সেেু ফদরন না। 
হম এটা সফশ্বা েদয হম, যূর তয ফদরদেন তায িনয আফযে র ভতদবদদয ভয় যূর াল্লাল্লাহু আরাইস য়া 
াল্লাভ এয আনুগতয েযা। ফাস্তফ তয র - এখাদন হোন প্রফঞ্চনা হনই। এটা আল্লা তা’আরায োরাভ, আল্লা  
তাাঁয যূদরয হুেুভ। এদত হোন প্রফঞ্চনা হনই, োসতত্ব হনই এফং েৃসত্রভতা হনই, ফযং তাদত যদয়দে ইনাপ।  

ুতযাং আভাদদয সনেট মখন আল্লা এফং তাাঁয যূদরয েথা আদফ অথফা আল্লা  তায যূদরয হোন হুেুভ আদফ 
তখন তা আভাদদয উয ভানা, তায াভদন আত্মভষণ েযা এফং সনদিদে সনদফদন েযা আফযে। আয এটা 
ঈভাদনয তষ হম, েুযআন  ুন্নায সদদে প্রতযাফতষন েযা।  

আল্লা তায়ারায সনেট প্রাথষনা েসয সতসন হমন আভাদদযদে ইভানদাযদদয অিবুষি েদযন এফং আভাদদযদে তায 
আনুগতয েযায তাসপে দান েদযন। আভীন। 

আারাভু আরাইেুভ য়াযভাতুল্লাস য়াফাযাোতু। 

 

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

 


