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আ-ারাভু আরাইকুভ ওয়া-যাভাতুল্লাস ওয়া-ফাযাকাতু। 

 

 اللهم صِل على دمحم وآله وسلم وابركاحلمد هلل رب العاملني، 

ভস্ত প্রংা আল্লা তায়ারায জনয সমসন সফশ্বজাাদনয যফ। হ আল্লা, আসন ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু আরাইস ওয়া াল্লাভ 
এফং তায সযফায সযজদনয উয াসি ও যভত ফলশণ করুন।  

আম্মা ফাদ“  

যাভশ দ্বীদনযই একসি অং। এসি এভন এক ইফাদত মা দ্বাযা আভযা আল্লায ননকিয অজশন কযদত াসয। ূযা সক? 
এিাদক ওয়াসজফ সকংফা হভাস্তাাফ মাই ফসর না হকন, ফশদল কথা দে এয দ্বাযা আল্লায হভাাব্বত য়দা য়। 
তাছাড়া ‘যাভশ’ নফী াল্লাল্লাহু আরাইস ওয়া াল্লাদভয ুন্না এফং খুরাপাদয় যাদদীদনয আদশ । 

যাভশ কযা একসি ইফাদত এফং তা আল্লা তা’আরায ননকিয রাদবয ভাধযভ। এদত অদনক ফড় ফড় উকায যদয়দছ। 
ইফনুর আযাফী কদয়কসি উকাদযয কথা ‘আকাভুর কুযআদন’ উদল্লখ কদযদছন। সতসন ফদরন, ‘যাভশ জাভাদতয ভাদঝ 
হভাাব্বত য়দা কদয। ‘যাভশ’ জ্ঞানীদদয জনয যীক্ষা ও সিক সদ্ধাি গ্রদণয ভাধযভ। হম জাসত যাভশ কযদফ 
তাযা সিক দথয সদা াদফ। হকান হুকুভত, যাজত্ব, প্রসতষ্ঠান ফা ইভাযা যাভশ ছাড়া চরদত াদযনা। মসদ যাভশ 
হথদক উদক্ষা কযা য়, তদফ প্রসতষ্ঠান, ইভাযা, যাজয ও হুকুভত ফসকছু ধ্বং দয় মাদফ। যাভশ ফযতীত হকান কাজ 
সিকবাদফ মূ্পণশ কযা মায় না এফং ভানুদলয কাসিত ানও াওয়া মায় না। 

যাভদশয ফদচ ফড় পায়দা র - নফী কযীভ াল্লাল্লাহু আরাইস ওয়া াল্লাভ সনদজ াাফাদয় হকযাভ যাসদয়াল্লাহু 
আনহুদদয াদথ যাভশ কদযদছন। নফীসজ াল্লাল্লাহু আরাইস ওয়া াল্লাভ সছদরন সনষ্পা, তাযযও সতসন াাসফদদয 
াদথ যাভশ কদযদছন! 

সতসন ফদয, উহুদ  অনযানয মুদদ্ধয ফযাাদযও াাফাদয় হকযাদভয াদথ যাভশ কদযদছন। আয াাফাদয় হকযাভও 
সফসবন্ন সফলদয় যাভশ কদয চরদতন।  

ইভাভ ফুখাযী য. ফদরন ‚নফী কাযীভ াল্লাল্লাহু আরাইস ওয়া াল্লাভ এয যফতশী ইভাভগণ (খসরপাগণ) নফধ 
সফলয়াফরীদত আদর ইদরভ আদরভদদয ভধয হথদক সফশ্বস্ত ফযসিদদয াদথ যাভশ কযদতন। মাদত তাদদয হথদক 
এগুদরায ফ সফফযণ (ভাআরা ভূ) হজদন সনদত াদযন। 

ইভাভ ূসপয়ান াওযী য. ফদরন: ‚হতাভায যাভশদাতা হমন আভানতদায ও তাকওয়া ম্পন্ন য়। মাযা আল্লাদক বয় 
কদয। 

আরু-ূযা তথা যাভশদাতা কাযা?  

এয উত্তয র - যাভশদাতা এভন ফযসি মাদদয সনকি ভানুল যাভশ চাইদর সিক যাভশ হদয়। অথশাৎ তাযা দে 
আাফুয-যায়, দ্বীনদায, আভানতদায ও ভুত্তাকী ফযসি। তাযা আল্লা তা’আরাদক বয় কদয, কাউদক হধাোঁকা হদয়না এফং 
ভানুদলয সফদক্ষ যাভশ হদয় না। হমদতু আরু-ূযায অিবুশি ফযসি আল্লা তা’আরাদক বয় কদয, আল্লা তা’আরায 
মু্মদখ দণ্ডায়ভান ওয়াদক বয় কদয - তাই তায বয় ও তাকওয়া তাদক তয ফরা ও আভানত যক্ষায় উদু্বদ্ধ কদয। মসদ 
তায হকান সফলয় জানা না থাদক, তাদর অফযই হ ফরদফ সফলয়সি আভায আভায জানা হনই। হকননা হ হতা 
আল্লাদক বয় কদয এফং আল্লায মু্মদখ দণ্ডায়ভান ওয়াদকও বয় কদয। হ এভন হকান সফলদয়য যাভশ হদয় না, 
মাদত পাাদ ও সফৃঙ্খরা যদয়দছ। কাযণ হ আল্লা তা’আরাদক বয় কদয এফং যকাদরয করযাণ আা কদয।  

ুতযাং আরু ূযা তথা যাভশদানকাযীয জনয গুরুত্বূণশ তশ র – হ আভানতদায, হখাদা-বীরু এফং অসবজ্ঞতা 
ম্পন্ন দত দফ। অসবজ্ঞতা ম্পন্ন এফং সদ্ধাি প্রদাদনয হমাগযতা ম্পন্ন ফযসিগণ যাভশ কদযই কাজ কদয থাদকন। 



                                                                                            

 

তদফ এভন অদনক ভানুল যদয়দছ মাযা অসবজ্ঞতা ম্পন্ন নয় এফং সদ্ধাি প্রদাদনয হমাগযতাও যাদখনা, তাদদয হথদক 
হকউ সক যাভশ সনদফ? তাযা সক যাভশ সদদফ?  

যাভশ ফা ূযায সনয়ভাফরী আসভ ‘আকাভূর ইভাযা’ (যাদজযয সফধানাফরী)দত সফস্তাসযত আদরাচনা কদযসছ। প্রায় 
সযূণশ দয আকাভু ূযাদত এদ হগদছ। আসভয, আসভরুর ভুসভসনন, খসরপা অথফা জাভাদতয হনতৃস্থানীয় হরাকজন 
কদরয জনয প্রদয়াজনীয় সনয়ভাফরী হখাদন সফস্তাসযত ফরা আদছ।  

উস্তাদ আবু্দল্লা আর আ’দভ ফদরন: ‚াফধান! কভ ফয়ী হরাকদদযদক হমন যাভশ প্রদান কযায হক্ষদে ফাযণ কযা না 
য়। অথশাৎ মাযা ফয়দ হছাি সকংফা হমৌফদন ভাে দাশণ কদযদছ তাদদযদক হমন যাভশ হথদক ফাযণ কযা না য়। 
হকননা হছাি-ফড়, মুফক-ফৃদ্ধ ফ ধযদণয আদরভ-উরাভা দ্বাযা মযত ওভয যাসদয়াল্লাহু আনহুয ভজসর বযুয সছর। 
তদফ যাোঁ, মযত ওভয যাসদয়াল্লাহু আনহু এয ফযাাদয এিা প্রসদ্ধ আদছ হম, সতসন াাফাদয় হকযাদভয াদথ যাভশ 
কযদতন। এভসনবাদফ সতসন দ্বীনদায, আভানতদাযদদয াদথও যাভশ কযদতন। চাই তাযা হছাি উক সকংফা মুফক 
উক।  

সতসন আযও ফদরন, “মযত ওভয যাসদয়াল্লাহু আনহুয ভজসর উরাভাদয় হকযাদভয জনয উনু্মি সছর। তাযা ফয়স্ক ফা 
মুফক মাই হাক, সতসন কদরয াদথই যাভশ কযদতন। হমভনসি ইভাভ মুযী য. হথদক ফসণশত হম, মযত ওভয 
যাসদয়াল্লাহু আনহু ফরদতন - কভ ফয়ী ওয়ায কাযদণ হতাভাদদয কাউদক হমন ভতাভত ফা যায় প্রকাদ ফাযণ কযা না 
য়। হকননা ভতাভত ফা যায় প্রদান কভ ফয় ফা হফস ফয়দয সবসত্তদত য়না। ফযং তা এভন সফলয় মা আল্লা তা’আরা 
হমখান হথদক ইো প্রকা কযাদফন‛।  

ইভাভ ফুখাযী য. ফদরন: ক্বাসযগণ চাই মুফক উক সকংফা ফৃদ্ধ, তাযা সছদরন ওভয যাসদয়াল্লাহু আনহু এয 
যাভশদাতাদদয অিবুশি। তাযা সছদরন আল্লা তা’আরায সকতাফ ম্পদকশ অসবজ্ঞ। ওভয ইফনুর খাত্তাফ যাসদয়াল্লাহু 
আনহুয এই গুদণয ফযাাদয ইভাভ ফুখাযী য. এবাদফই ফদরদছন। 

হভািকথা যাভশ র উম্মদত ভুসরভায উত্তভ একসি সনদশন। আল্লা তায়ারা ভুসভনদদয প্রংা কদযদছন হম, ভু’সভনযা 
তাদদয মাফতীয় সফলদয় যাভশ কদয। হমভন আল্লা তা’আরা ফদরন: 

 

نَ ُهمْ   َوَأْمُرُهْم ُشوَرى بَ ي ْ

অথশ: (ভু’সভনগণ) মাযা াযস্পসযক যাভশক্রদভ কাজ কদয।[ূযা ূযা ৪২:৩৮] 

 

যাভদশয ফযাাদয আল্লা তায়ারা আদদ কদযদছন। সতসন ইযাদ কদযন- 

 

 َوَشاِوْرُهْم ِف اأَلْمرِ 

অথশ: (নফীদক দবাধন কদয আল্লা তা’আরা আদদ কদযদছন হম,) কাদজ কদভশ তাদদয াদথ যাভশ করুন। [ূযা আর 
-ইভযান ৩:১৫৯] 

 

এই আদদ ওয়াসজফ ফা হভাস্তাাফ কর কাদজয জনযই। তাছাড়া এসি যাজয সযচারনায সফধানও। হমভনসি আভযা ূদফশ 
উদল্লখ কদযসছ।  



                                                                                            

 

ুতযাং যাভশ একসি গুরুত্বূণশ ুন্না এফং ইরাদভয আদফ। মখন যাভশ হছদড় হদয়া য় তখন ভানুল সফসবন্ন দদর 
সফবি দয় মায়। মা যাভশ ছাড়া ংদাধন য়না। এভসনবাদফ যাজত্ব, ান, হুকুভত ও ইভাযা ইতযাসদ যাভশ 
ফযতীত মথামথবাদফ চদরনা। ুতযাং আসভয ও হনতায জনয আফযক র দ্বীনদায, আভানতদায ও করযাণকাভীদদয াদথ 
যাভশ কযা। 

আভযা আল্লা তায়ারায কাদছ প্রাথশনা কসয সতসন হমন আভাদদযদক তায আনুগতয কযায তাওসপক দান কদযন এফং তায 
অফাধযতা হথদক হপাজত কদযন। আভীন। 

ওয়াস্ ারাভু আরাইকুভ ওয়া যাভাতুল্লাস ওয়া ফাযাকাতু। 

 

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

 

 


