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াঅভায হকছু কথা 

 

াঅরাভদু হরল্লা, সুম্মা াঅরাভদু হরল্লা! ডা. াআযায াঅভাদ যাহভাহুল্লায 

হযাততয ওয প্রদত্ত ফয়ান মথতক হরহিত পুহস্তকা ‘াঅজভতত মুস্তাপা াল্লাল্লাহু 

াঅরাাআহ ওয়া াল্লাভ’-এয ানুফাদ াঅনাতদয াতত। মতহযতক হিরাপাত 

াহকস্তাতনয াধীতন ানুহিত একটি ভজহরত, মতহযতক হিরাপাততয দাাই ও 

তানহজতভ াআরাহভয াঅহভয ডা. াআযায াঅভাদ য. হিন্তা ও হপহকতযয জগতত 

াঅতরাড়ন সৃহিকাযী এাআ াঅতরািনাটি ১রা জুরাাআ ১৯৯৯ াতর রাতাতযয মপায 

হজন র-এ কতযহিতরন। হপদাকা াঅহফ ও াঈহম্ম াআয়া যাসুরাল্লা! 

যাসুতর াঅযাহফ মুাম্মাদ াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ ওয়া াল্লাভ াঅভাতদয কহরজায 

টুকযা। নফীহজতক বাতরাফাা একজন মুহরতভয াইভাতনয াাং। নফীহজয াঅজভত 

ও ভমথ াদায কথা ফণথ না কযা মতা াঅভাতদয ভততা মগারাভতদয জন্য দুাঃা ফতট! 

নফীহজয াতন াভান্যতভ মফাঅদহফও মুহরভযা য কযতত াতযন না; হকন্তু 

হফহবন্ন ভতয় নযতকয কীটগুরা াঅভাতদয প্রাতণযও হপ্রয়ততভয াতন মফাঅদহফ কতয 

মফড়ায়। তায াতন কুৎা িড়ায়। নযতকয কীটতদয াপ্রিায, াফভাননা ও 

মফাঅদহফতত তায ভাকাভ ও ভমথ াদায মতা াভান্যতভ ক্ষহতও তফ না; ফযাং কাফ 

াআফনু াঅযাপ ও াঅবু রাাতফয াঈত্তযসূহযযাাআ ধ্বাং তয়তি ও াঅগাভীততও ধ্বাং 

তয় মাতফ াআনা াঅল্লা।  

নফীহজ াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ ওয়া াল্লাতভয াঅজভত ও মেিত্ব, ভমথ াদা ও 

ভাকাভ াঅহভ মগারাভ কী ফণথ না কযফ? তায াতন দরুদ ড়তত াযাাআ মতা 

াঅভাতদয দুহনয়া ও াঅহিযাততয মৌবাগ্য ও হনয়াভত! াঈম্মততয তক্ষ হক নফীহজয 

াঅজভত ও মেিত্ব, ভাকাভ ও ভমথ াদা ানুধাফন কযা হকাংফা ফণথ না কযা ম্ভফ? 

এাআ প্রতেয জ াঈত্তয তরা—কহিনকাতরও নয়! ডা. াআযায াঅভাদ য. 

মম হফলতয়াআ মরিায় াত হদততন, মকাতনা-না-মকাতনা নতুন হদগন্ত হতহন াঈতন্মািন 

কযততনাআ। ফথদাাআ াআরতভয নুযাহন ঝরক তায মরিায় রবয। তাতক াঠ কযা জরুহয। 

তায এাআ ফাআততও াঠক প্রহতটি াতায় াতায় বাফনা, হিন্তা ও হপহকতযয এক 

নতুন জগতত প্রতফ কযতফন াআনা াঅল্লা। 
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ফক্ষযভাণ গ্রতে নফীহজ াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ ওয়া াল্লাতভয াঅজভত, মেিত্ব, 

ভাকাভ ও ভমথ াদা ম্পতকথ  াআরাতভয াফস্থান তুতর ধযায মিিা কযা তয়তি। দ্বীন 

ও াঈম্মততয জন্য নফীহজ াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ ওয়া াল্লাতভয সুদীর্থ  মতাআ ফিতযয 

মিিা-প্রতিিা ও মভনত, দাওয়াত ও হফপ্লতফয যক্তাক্ত দাস্তান এফাং মুাম্মাহদ 

হফপ্লতফয সুহযকহিত রূতযিা তুতর ধযতত ফান্দায ক্ষ মথতক াধ্যভততা মিিা 

কযা তয়তি। 

এাআ ফাআটি াঅনাতক নফীহজ াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ ওয়া াল্লাতভয াঅজভত, 

মেিত্ব, ভাকাভ ও ভমথ াদা ানুধাফতনয নতুন হদগতন্ত প্রতফ কযাতফ! দ্বীতনয ওয 

িরা ও দ্বীন কাতয়তভয সুদীর্থ  পতযয াতযাফশ্যকীয় াতথয় মজাগাতত াঅনাতক 

াায্য কযতফ! াঅনায হিন্তায জগৎতক াঅতরাহড়ত কযতফ, াআনা াঅল্লা! 

ারাল্লাহু াঅরাাআহ ওয়া াল্লাভ!  

‘ভাকতাফা’-এয হযিারক াঅবু াঅব্দুল্লা এফাং ম্পাদক জাহফয মুাম্মদ 

াফীফ বাাআতক কৃতজ্ঞতা জাহনতয় িাতটা কযতত িাাআ না। াঅভায প্রহত তাতদয 

বাতরাফাা ও তাতদয প্রহত াঅভায বাতরাফাাতকও াঅহভ গবীযবাতফ ানুবফ কহয। 

হফতলত হযিারক াঅবু াঅব্দুল্লা বাাআতয়য প্রহত গবীয কৃতজ্ঞতা জানাাআ, হতহন 

ফাআটিয াাঁিত কহ হি হফতযতণয াঈতযাগ হনতয়তিন এফাং ফাাআতক এাআ প্রতজতে 

হযক ওয়ায াঅহ্বানও কতযতিন। াঅল্লা বাাআতক এফাং এাআ াঈতযাতগয াতথ জহড়ত 

ফাাআতক াঈত্তভ প্রহতদান দান কতযন। াঅহভন। াঅল্লা সুফানাহু ওয়া তাাঅরায 

কাতি দুাঅ কহয—ম াঅল্লা, াঅহন াঅভাতক, াঅভায হযফাতযয ফাাআতক এফাং 

এাআ ফাআতয়য াতথ াংহিি কর ব্যহক্ততক ক্ষভা কতয মদন! াঅভাতদয প্রততযতকয 

জীফতন ফযকত দান কতযন! ফাআ মথতক াঠক-াঠিকা াংহিি ফাাআতক াঈকৃত 

ওয়ায তাাঈহপক দান কতযন! েতেয় ডা. াআযায াঅভাদ যাহভাহুল্লাতক জাঝাতয় 

িাাআয দান কতযন! তায কফযতক জান্নাততয টুকযা ফাহনতয় মদন! াঅহভন।  

 

ফান্দা মুাম্মাদ মুহাঈদ্দীন ভামাযী  

ভঙ্গরফায, ১৩ হজরকদ ১৪৪৩ হজহয,  

১৪ জুন ২০২২ াআাংতযহজ  
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প্রথভ াঅতরািনা 

নফীহজয মেিতত্বয হদক 

 

ম্মাহনত াঈহস্থহত! াঅনাযা াফগত াঅতিন, াঅভায াঅজতকয াঅতরািনায 

হফল়েফস্তু ‘াঅজভতত মুস্তপা াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ ও়ো াল্লাভ’। এাআ হফলত়ে 

ফথপ্রথভ াঅহভ াঅনাতদয ভূহভকামূরক মম কথাগুতরা ম কযতত িাহচ্ছ, তা 

তরা— 

নফী াঅকযাভ াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ ও়ো াল্লাতভয ব্যহক্ততত্বয াঅজভত ও 

মেিতত্বয হফহবন্ন হদক যত়েতি। াঅভযা এিাতন কতয়কটি হদক াঈদাযণ হততফ 

াঈতল্লি কযহি— 

 এক. নফী হততফ নফীহজ াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ ও়ো াল্লাতভয 

ভাকাভ ও ভমথ াদা এফাং নফীহজ াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ ও়ো াল্লাতভয 

াঅজভত ও মেিত্ব। 

 দুাআ. াঅতযকটি হদক তচ্ছ—ভানুল হততফ নফীহজ াল্লাল্লাহু 

াঅরাাআহ ও়ো াল্লাতভয াঅতযকটি হদক তচ্ছ—ভানুল হততফ 

নফীহজ াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ ও়ো াল্লাতভয ভান ভমথ াদা, াঅজভত 

ও মেিত্ব। 

 হতন. াঅয ভানুল হততফ রুাহন়োততয াঅতযকটি হদকও যত়েতি। 

াথথ াৎ রুাহন দৃহিতকাণ মথতক নফীহজ াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ ও়ো 

াল্লাতভয ভাকাভ ও ভমথ াদা। 

 িায. ায াঅতযকটি হদক তচ্ছ াধাযণ ভানহফক মুাঅভারা-

াংক্রান্ত, মায ভধ্য হদত়ে ভানুলতক তায জীফন াফশ্যাআ াহতক্রভ 

কযতত ়ে। এফাং হফহবন্ন দৃহিতকাণ মথতক এাআ দুহন়োতত কাজ 

কযতত য়। 

 

একটি ফাস্তফতা 

াঅজভতত মুাম্মাদ ফা নফীহজ াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ ও়ো াল্লাতভয ভমথ াদা ও ম্মাতনয 

মম হফহবন্ন হদক যত়েতি, াঅভযা তায মথতক ান্তত িাযটি হদক ম্পতকথ  ধাযণা রাব 

কযরাভ। াঅয এিাতন াঅহভ াঅনাতদয াঅযও একটি হফলতয় তকথ  কযতত িাাআ, মা 

এিান মথতক াঅভাতদয খুফ বাতরাবাতফ বুতঝ মনও়ো াঈহিত মম—নফীহজ াল্লাল্লাহু 
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াঅরাাআহ ও়ো াল্লাতভয মম প্রকৃত াঅজভত ও মেিত্ব, তা মথামথবাতফ, এতকফাতয 

পুতযাপুহযবাতফ ফণথ না কযা, বুঝতত াযা এফাং প্রকা কযতত াযা মতা দূতযয হফল়ে, 

এগুতরা হতযকায াতথথ  এতকফাতয মথামথবাতফ ঠিকঠাক ানুধাফন, াঈরহি ও 

বুঝতত াযাও াঅভাতদয জন্য ফরতত মগতর াম্ভফ একটা হফল়ে। কাযণ, এটা খুফ 

নযভার এফাং জতয মকাতনা হফলয় না। াঅভযা মহদ এয একটা াদাভাটা াঈদাযণ 

মদিতত িাাআ, তাতর ফরফ—একজন হিহকৎক, ডাক্তায াথফা াহকভ হনজ াতস্ত্র 

কী হযভাণ মমাগ্যতা, ম্মান, স্তয ও ভমথ াদায াহধকাযী, ম ব্যাাতয শুদৄ একজন 

ডাক্তায, হিহকৎক াথফা াহকভ-াআ মথামথ ভন্তব্য কযতত াতযন। ানুরূ একজন 

াআহিহন়োহযাং-এ একজন বাতরা মমাগ্যতায াহধকাযী াআহিহনয়ায মম ম্মান ও 

ভমথ াদায াহধকায যাতিন, তা ায মকাতনা াআহিহন়োযাআ মথামথ াফগত তত 

াযতফন। এটাাআ সুস্পি হফল়ে ও ফাস্তফতা। সুতযাাং নফী হততফ একজন নফীয কী 

ধযতনয ম্মান, মমাগ্যতা, ভমথ াদা হযয়তত যতয়তি, তা মকফরাআ একজন নফীয 

তক্ষ-াআ মফাঝা ম্ভফ। নফী ন়ে—এভন কাযও জন্য এটি মফাঝা ও ানুধাফন কযা 

ফরতত মগতর একযকভ াম্ভফ-াআ।  

এাআ হফলয়টি মহদ এিতনা াঅভাতদয স্পি না য়, তাতর াঅভযা াঅতযকটি 

াঈদাযণ মদহি—মকাতনা াংস্থা াথফা মকাতনা মপাযাতভ একজন ব্যহক্তয ঠিক মকান 

মথ াতয়য াফস্থান, প্রবাফ, ও ভমথ াদা যত়েতি, তায মথামথ াফস্থা হকন্তু ম হনতজাআ 

মফয কযতত াতয। ম হনতজাআ ফরতত াতয মম—এাআ মপাযাতভ ফা এাআ প্রহতিাতন 

তায িাাআতত াঈচ্চ মথ াত়ে এফাং হনম্ন মথ াতয় াযায কতজন এফাং মকভন মরাক 

যত়েতি; হকন্তু ওতযয মরাতকযা ঠিক কতটা ক্ষভতা, ভমথ াদা ও ম্মান াতফন, তায 

এটা জানা থাকায কথা নয়। মকননা, হনম্নস্ততযয তদ মাযা থাতক, তাতদয তক্ষ 

ওয হদতক মদিা মতা ম্ভফ; হকন্তু তাতদয জন্য তাতদয িাাআতত াঈচ্চ দ ও ভমথ াদায 

াহধকাযী ব্যহক্তয াঅর ভাকাভ, ভমথ াদা ও ম্মান হনধথ াযণ কযতত াযা ম্ভফ ন়ে। 

 

নফীহজয ম্মান 

মতা, এাআ কাযতণ, এটাও একটা স্পি ও প্রকাশ্য হফল়ে মম—নফী কহযভ াল্লাল্লাহু 

াঅরাাআহ ও়ো াল্লাতভয িাাআতত াঈচ্চ ভমথ াদায মকাতনা নফী হিতরন না। সুতযাাং 

পূতফথকায মকাতনা নফীয তক্ষ াঅভাতদয নফী মুাম্মাদ াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ ও়ো 

াল্লাতভয ভমথ াদা মম াতনক মফহ, তা জানা থাকতরও, এটি মম াঅতর কত মফহ, 

মটি তাতদয তক্ষ ানুধাফন কযাও াম্ভফ। নফীহজ াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ ও়ো 
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াল্লাতভয প্রকৃত ম্মান ও ভমথ াদা াঅতর মকান স্ততযয, তা তাতদয জানা 

াতনকটাাআ াম্ভফ। তাতর এফায াঅভযা াঅহ াঅভাতদয কথায়, াঅভাতদয ভততা 

একজন াধাযণ ভানুল, মায নবুয়ত মনাআ, এভন একজন ব্যহক্তয তক্ষ নফীহজ 

াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ ও়ো াল্লাতভয প্রকৃত ভাকাভ ও হতযকায ভমথ াদা হনধথ াযণ কযা 

ও বুঝতত াযা কী হযভাণ কঠিন—তা ফরায াতক্ষা যাতি না। এবাতফ এটাও 

মথামথবাতফ জানা াম্ভফ মম, রুাহন হদক মথতক নফীহজ াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ ও়ো 

াল্লাতভয ভমথ াদা কী হযভাণ হির। 

 

নফীহজয াঅজভত মফাঝা হক হতযাআ াম্ভফ?  

হকছু হকছু হদক মথতক স্ব়োং নফীহজ াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ ও়ো াল্লাভ এটি সুস্পি কতয 

হদত়েতিন মম, মতাভাতদয জন্য এাআ াফস্থা এফাং াঅজভতগুতরা ানুধাফন কযা 

াঅতরাআ ম্ভফ ন়ে। াঈদাযণস্বরূ, নফীহজ াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ ও়ো াল্লাভ ‘াওতভ 

হফার’ যািততন। ‘াওতভ হফার’ তচ্ছ—াঅজতক মযাজা মযতিতিন ঠিকাআ, হকন্তু 

হতহন ন্ধ্যা়ে াআপতায কতযনহন; ফযাং ওাআ াফস্থায়-াআ তায যাত াহতফাহত ত়ে 

তযয হদন মথ ন্ত িতর হগত়েতি। যফতী হদন ন্ধ্যাতফরা়ে াআপতায কতযতিন, 

তাতর এাআ দুাআহদন তচ্ছ াওতভ হফার। াঅয মহদ এাআ মযাজা়ে তৃতী়ে হদন মথ ন্ত 

াহতফাহত ়ে, তাতর এটি তফ হতন হদতনয াওতভ হফার। এটি নফী কহযভ 

াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ ও়ো াল্লাভ হনতজ যািততন; হকন্তু নফীহজ াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ 

ও়ো াল্লাভ তায া  মদয (াাফাত়ে হকযাভ যাহদয়াল্লাহু াঅনহুভ) এাআ মযাজা যািা 

মথতক ফাযণ কযততন। এ ব্যাাতয মকাতনা একজন াাহফ যাহদয়াল্লাহু াঅনহু প্রে 

কযতর নফীহজ াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ ও়ো াল্লাভ াআযাদ কতযতিন—  

 

َ
 
ْسِقيِنَأ ي  ي و  ِبّ ِعُمِني ر 

ْ
ِبيُت ُيط

 
ي أ

ّ
ِلي ِإِن

ْ
ْم ِمث

ُ
ك  يُّ

‘মতাভাতদয ভতধ্য াঅভায ভততা মক াঅতি? াঅহভ মতা এভন াফস্থা়ে যাত 

াহতফাহত কহয মম, াঅভায যফ াঅভাতক িাফায িাও়োন এফাং ান কযান।’
1

 

 

নফীহজ াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ ও়ো াল্লাতভয মাআফ যাহত্রজাগযতণয দৃশ্য াঅভযা একটু 

কিনা কযতত াহয, মমিাতন হতহন াঅল্লা তাাঅরায াভতন দণ্ডা়েভান ততন! 

                                                           
1
 হ বুিাহয : ৭২৪২ 
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াঅল্লা তাাঅরা তাতক ানাায কযাততন। াঅচ্ছা, কিনা কতযতিন? এফায তাতর 

একটু হিন্তা কতয ফলুন মতা—এাআ মম াঅল্লা তাাঅরায ক্ষ মথতক নফীহজতক 

ানাায কযাতনা, এয ফাস্তফ াফস্থা, প্রকায ও ধযন ঠিক মকভন হির? এটা হক 

ঠিকঠাকবাতফ প্রকা কযা, কিনা কযা, ফা ানুধাফন কযা াঅতরাআ াঅভাতদয তক্ষ 

ম্ভফ? হনশ্চয়-াআ ফাাআ এক ফাতকয ফরতফন—না। 

সুতযাাং এাআ হফলয়টা স্পি তয় মগর মম—াঅতরাআ এ হফল়েগুতরা াঅভাতদয 

হিন্তায গহণ্ড ফা ীভানায ফাাআতয। তািাড়া াঅহভ এভনটিাআ বুহঝ ও ভতন কহয মম, 

ফতড়া ফতড়া সুহপ ও াঅল্লাও়োরাতদয জন্যও নফীহজ াল্লাল্লাহু াঅরাাআহ ও়ো 

াল্লাতভয রুাহনয়াত হযপূণথবাতফ ানুধাফন কযতত ক্ষভ ওয়া ম্ভফ ন়ে। 

 

একটি প্রে ও াঈত্তয 

এাআ হফলয়টা হনতয় াঅহভ াঅযও হকছু কথা ফরতত িাাআ। াঅভযা জানতত াযরাভ মম, 

নফীহজয প্রকৃত াঅজভত ম্পতকথ  াঅভাতদয াঅকর, াঅভাতদয বুঝহক্ত, াঅভাতদয 

ানুধাফনহক্ত ও াঈরহিহক্ত াক্ষভ ত়ে হগত়েতি, তাতর এয পরাপর হততফ 

াঅভযা এাআ নতুন াঅতযকটা হোন্তও হক াাআ না মম—নফীহজয প্রকৃত াঅজভত কী, 

তা ফণথ না কযায মিিা কযাও াতনক ফতড়া ভুর!  

এিন একটা প্রে াঅনায ভতন াঅতত াতয, এাআ ফতড়া ভুরটা তাতর 

মকান হদক মথতক?  

এাআ প্রতে াঈত্ততয াঅহভ একটা াদাভাটা াঈদাযণ হদাআ। তাতর তজ মাআ 

াঈদাযতণয াাতয্য হফল়েটা বুতঝ াঅতফ। াঅভযা ধতয হনাআ—মকাতনা এক 

গ্রাম্যতরাক ব্যহক্তগত মকাতনা ফাতজ মতযাহনতত ভুগহির। র্টনাক্রতভ তায মাআ 

ভস্যাটা এক হুতয বদ্রতরাক ভাধান কতয হদতরন। হুতয এাআ ব্যহক্ত হিতরন 

একজন মডপুটি কহভনায; হকন্তু এাআ গ্রাম্যতরাকটিয তা াঅয জানা হির না। ম 

তাতক একজন হুতয ভানুল ফতরাআ হিনত, এয মফহ হকছু না। পতর, মিন তায 

হিন্তা ানুমায়ী াধাযণ এাআ হুতয মরাকটি তায হফযাট ভস্যা দূয কতয হদতয়তি, 

তাাআ ম হুতয মরাকটিয জন্য এাআ ফতর দুাঅ কযর মম—‘াঅল্লা াঅনাতক 

‚াতটা়োহয‛ ফাহনত়ে হদক!’  

ফস্তুত, একজন াতটায়াহয একজন মডপুটি কহভনাতযয াতনক হনচু স্ততযয 

যকাহয কভথ িাযী; হকন্তু এাআ গ্রাম্য ব্যহক্তয হনকট, তায জানাতানা ানুমায়ী ফতিত়ে 

ফতড়া দ ও ফতিত়ে ফতড়া ক্ষভতায াহধকাযী ব্যহক্ত তরা একজন াতটা়োহয। 


