ভুাযযাভ ভাঃ ী াদী, দুফবর াদী এফং জার াদী।
(ক) ী াদী
(১) এ ভাকক ী াদীক ‘অল্লায ভা’ ফকর অখ্যায়িত কযা কিকে এফং এ ভাকয নপর
য়িাভ কফবাত্তভ নপর য়িাভ ফকর ঈকল্লখ্ কযা কিকে। ী ভুয়রকভ ংকয়রত াদীক যাুরল্ল
ু া
()ফকরন:
ْفأ َض ُل ا ِّص
ل َض ِما َض ْف َض َض َض َض اَض َض ْف ُل ِم ا ُل َض َّر ُلا
“যাভাদাকনয কয কফবাত্তভ য়িাভ করা অল্লায ভা ভুবাযাভ ভা।” ভুয়রভ, অ-ী ২/৮২১।
(২) এ ভাকয ১০ তায়যখ্ ‘অূযা’য য়দকন য়িাভ ারকনয য়ফকল পমীরত যকিকে। অূযায
য়িাভ ম্পককব যাূরল্ল
ু া ()ফকরন:
ْف
ُل َض ِّص ُل ا َّرل َض َض ا َض ِم َض َض
“এ য়দকনয য়িাভ গত এক ফেকযয া ভাজবনা ককয।” ভুয়রভ, অ-ী ২/৮১৯।
এ য়দকন যাূরল্ল
ু া ()য়নকজ য়িাভ ারন কযকতন, তাাঁয ঈম্মাতকক য়িাভ ারকন ঈৎা য়দকিকেন
এফং ১০ তায়যকখ্য াকে াকে ৯ ফা ১১ তায়যকখ্ য়িাভ ারন কযকত ঈৎা য়দকিকেন। আফনু
যাজাফ, রাতাআপ ১/৬৮-৭৬; অব্দুর াআ রাখ্নফী, অর-অায, ৃ. ৯১-৯৪।
(৩) ী াদী দ্বাযা প্রভায়িত কিকে যম, এ য়দকন ভান অল্লা তাাঁয যাূর ভূা (অ)  তাাঁয
ঙ্গী ফনী আযাইরকক য়পবঅঈকনয াত যেকক ঈদ্ধায ককযন এফং য়পয‘অঈন  তায ঙ্গীকদযকক
ডু য়ফকি ভাকযন। ফুখ্াযী, অ-ী ২/৭০৪, ৩/১২৪৪; ভুয়রভ, অ-ী ২/৭৯৬।
(খ্) তযন্ত দুফবর াদী  াাফী-তায়ফিীগকিয ফক্তফয
ী াদী যেকক ভুবাযাভ ভা  অশুযা ম্পককব শুধু এতটু কুআ জানা মাি। যফতীকাকর কনক
ফাকনািাট  য়ভেযা কায়নী একেকে প্রচয়রত কিকে। এজাতীি প্রচয়রত কোফাতব াকক অভযা দু বাকগ
বাগ কযকত ায়য: (১) যম কর ‘াদী’ যকাকনা যকাকনা ভুায়ি জার ফা ফাকনািাট ফকর ঈকল্লখ্
কযকর, যকঈ যকঈ তা দুফবর য়াকফ গ্রি ককযকেন এফং যম কর ‘াদী’ তযন্ত দুফবর নকদ
যকাকনা যকাকনা াাফী ফা তায়ফিী যেকক তাাঁয য়নকজয ফক্তফয য়ককফ ফয়িবত কিকে। ফাযত আযাইরী
ফিবনায য়বয়ত্তকত তাাঁযা এগুয়র ফকরকেন। (২) কর ভুায়ি যম কর াদীকক ‘জার’  য়বয়ত্তীন
ফকর একভত যালি ককযকেন।
প্রেভ মবাকিয য়কেু াদী  ভতাভত:
১.

এ য়দকন অল্লা তা’অরা অদভ (অ)-এয তাফা কফুর ককযন।

২.

এ য়দকন নূ (অ) এয যনৌকা জূদী ফবকতয ঈয োকভ।

৩.

এ য়দকন ইা (অ) জন্মগ্রি ককযন।

৪.

অূযায য়দকন দান-াদকায য়ফলকি মা য়কেু ফরা ি ফআ ফাকনািাট  য়বয়ত্তীন। তকফ

তযন্ত দুফবর  য়নবব যকমাগয ূকে একজন াাফী ( যা) যেকক ফয়িবত কিকে, য়তয়ন ফকরকেন,
অশুযায য়দকন য়িাভ ারন কযকর যমকতু এক ফেকযয ািাফ ািা মাি, যকতু এ য়দকন দান

কযকর এক ফেকযয দাকনয ািাফ ািা যমকত াকয। এ োড়া এ য়দকন দাকনয য়ফলকি মা য়কেু
ফরা ি ফআ ফায়তর  য়বয়ত্তীন কো।
৫.
অশুযায য়দকন বার
 َض َّرل َض ُل َضعلَض ْف ِم أِم ْف َضل َض ِم ِم ُل لِّص َض،ُل ْف َض ءَض
“যম ফযয়ক্ত অূযায য়দকন

খ্ািা-যা। একটি াদীক ফরা কিকে:
َض اْف َض َّرل َض َضع َضلى ِمع َض اِم ِم أِم ْف َض ْف ِما َضع

তায য়যফাকযয জনয প্রস্তবাকফ খ্যচ কযকফ, অল্লা াযা ফেযআ য

ফযয়ক্তকক প্রস্ত য়যয্ক প্রদান কযকফন।”
াদীটি ককিকটি নকদ ফয়িবত কিকে। প্রকতযকটি নদআ তযন্ত দুফবর। য়ফয়বন্ন নকদয কাযকি
ফাআাকী, আযাকী, ুিূতী প্রভুখ্ ভুায়ি এ াদীটিকক ‘জার’ য়ককফ গিয না ককয ‘দুফবর’ ফকর
অখ্যায়িত ককযকেন। আফনু াজায াদীটিকক ‘তযন্ত অয়ত্তকয  খ্ুফআ দুফবর’ ফকরকেন। যয়দকক
আভাভ অভাদ আফনু াম্বার, আফনু তাআয়ভিা প্রভুখ্ ভুায়ি একক জার  ফাকনািাট ফকর গিয
ককযকেন। তাাঁযা ফকরন যম, প্রকতযক নদআ তযন্ত দুফবর িায পকর একায়ধক নকদ এয গ্রিকমাগযতা
ফৃয়দ্ধ াি না। এোড়া াদীটি ী াদীকয য়ফকযাধী। ী াদীক ঈকল্লখ্ কযা কিকে যম, আূ দীযা
অশুযযা য়দকন ঈৎফ- অনন্দ ককয- যতাভযা তাকদয য়ফকযায়ধতা কযকফ, এ য়দকন য়িাভ ারন
কযকফ এফং ঈৎফ ফা অনন্দ কযকফ না।
৬.
অূযায য়দকন ুযভা ফযফায। একটি াদীক ফরা কিকে:
َض
 َضا ْفا َض ْف ُل ْف َضع ْف ُل ُل َض ًا،َضا ْف َض َض َض َض ْف َضا َضع ُل ْف َض َضء ِم إلِم ْفث ِم ِم
ِم
“যম ফযয়ক্ত অূযায য়দকন যচাকখ্ ‘আয়ভদ’ ুযভা ফযফায কযকফ কখ্কনাআ তায যচাখ্ ঈঠকফ না।”
ঈকযয াদীটিয ভতআ এ াদীটি একায়ধক নকদ ফয়িবত কিকে। প্রকতযক নকদআ তযন্ত দুফবর ফা
য়ভেযাফাদী যাফী যকিকে। যকাকনা যকাকনা ভুায়ি একায়ধক নকদয কাযকি াদীটিকক ‘দুফবর’ য়াকফ
গিয কযকর য়ধকাং ভুায়ি াদীটিকক জার  ফাকনািাট য়াকফ গিয ককযকেন। তাাঁযা ফকরন,
আভাভ হুাআকনয তযাকাযীগি অশুযায য়দকন ুযভা ভাখ্ায য়ফদ‘অতটি চারু ককযন। এ কোটি
তাকদযআ ফানাকনা। যকাকনা দুফবর যাফী যফকখ্িাকর তা ফিবনা ককযকেন।
(গ) ভুাযযাভ ভা য়ফলিক য়ভেযা  য়বয়ত্তীন কোফাতব া
এগুকরাকক অভযা য়তন বাকগ বাগ কযকত ায়য: প্রেভ, অশুযায য়িাকভয পমীরকতয য়ফলকি জার
কো, য়দ্বতীি, য়ফকল ারাত  তায পমীরকতয য়ফলকি জার কো এফং তৃ তীি, অশুযায য়দকন তীত
 বয়ফলযকত কনক ফড় ফড় ঘটনা ঘকটকে ফা ঘটকফ ফকর জার কো।
১. অশুযায য়িাকভয পমীরত
(ক) “যম ফযয়ক্ত ভযযকভয ভাক যযামা যায়খ্কফ, অল্লা তা‘অরা তাাকক প্রকতযক যযামায য়যফকতব
৩০ য়দন যযামা যাখ্ায ভান েিাফ য়দকফন।
(খ্) “যম ফযয়ক্ত অশুযায য়দন একটি যযামা যায়খ্কফ য দ াজায যপকযতায, দ াজায ীকদয
 দ াজায াজীয েিাফ াআকফ।”
(গ)“ যম

ফযয়ক্ত

অশুযায তায়যকখ্

যস্দ-যফ

আিা

যকান

এতীকভয ভাোি াত

ঘুযাআকফ,

অল্লাতাঅরা ঐ এতীকভয ভাোয প্রকতযক চু করয য়যফকতব তাাকক যফককতয এক একটি ‘দযজা’
প্রদান কয়যকফন। অয যম ফযয়ক্ত ঈক্ত তায়যকখ্য ন্ধ্যাি যযামাদাযকক খ্ানা খ্ািাআকফ ফা আপতায
কযাআকফ, য ফযয়ক্ত ভস্ত ঈম্মকত যভাাম্মদীকক খ্ানা খ্ািাআফায  আপতায কযাআফায নযাি েিাফ
াআকফ। যম ফযয়ক্ত অশুযায তায়যকখ্ যযামা যায়খ্কফ, য ৬০ ফৎয যযামা নাভাম কযায ভতু রয

েিাফ াআকফ। যম ফযয়ক্ত ঐ তায়যকখ্ য়ফভায যাযেী কয়যকফ, য ভস্ত অরাকদ অদকভয য়ফভাযযাযেী কযায ভতু রয েিাফ াআকফ।... তাায য়যফাকযয পাযাগয়ত ফস্থা আকফ। ৪০ ফৎকযয
গুনায কাফ্পাযা আিা মাআকফ।... (াদী)”
নুরূ অকযকটি য়ভেযা কো: “মযত যাূরল্ল
ু া ()এযাদ কয়যিাকেন, যম ফযয়ক্ত ভযযভ ভাকয
প্রেভ ১০ য়দন যযাজা যায়খ্কফ, য ফযয়ক্ত যমন ১০ াজায ফৎয মাফত য়দকনয যফরা যযাজা যায়খ্র
এফং যায়েকফরা আফাদকত জাগয়যত োয়কর। ... ভযযভ ভাক আফাদতকাযী ফযয়ক্ত যমন ক্বদকযয যায়েয
আফাদকতয পমীরত রাব কয়যর।... যতাভযা অল্লা তা‘অরায েন্দনীি ভা ভযযকভয প্রয়ত
ম্মান প্রদবন কয়য। যমআ ফযয়ক্ত ভযযভ ভাকয ম্মান কয়যকফ, অল্লা তাঅরা তাাকক জান্নাকতয
ভকধয ম্মায়নত কয়যকফন এফং জাান্নাকভয অমাফ আকত ফাাঁচাআিা যায়খ্কফন... ভযযকভয ১০ তায়যকখ্
যযাজা যাখ্া অদভ (অ)  নযানয নফীকদয ঈয পযজ য়ের। এআ য়দফক ২০০০ নফী জন্মগ্রি
কয়যিাকেন এফং ২০০০ নফীয যদািা কফুর কযা আিাকে ...।”
ভুায়িগি একভত যম, এগুকরা ফআ ফাকনািাট কো  জার াদী।
২. ভুবাযাভ ভাকয ারাত
ভুবাযাভ ভাকয যকাকনা য়দফক ফা যাকে এফং অশুযায য়দফক ফা যাকে যকাকনা য়ফকল ারাত
অদাকিয যকাকনা প্রকায য়নকদব না ফা ঈৎা যকাকনা াদীক ফয়িবত ি য়ন। এ য়ফলিক কর কোআ
ফাকনািাট। অভাকদয যদক প্রচয়রত যকাকনা যকাকনা ুস্তকক ভুবাযাভ ভাকয ১ভ তায়যকখ্ দুআ যাক‘
অত ারাত অদাি ককয য়ফকল যদািা াকঠয য়ফকল পমীরকতয য়ফফযি যদিা কিকে। এগুকরা ফআ
ফাকনািাট  য়বয়ত্তীন।
৩. অশুযায য়দকন ফা যাকত য়ফকল ারাত
অশুযায য়িাকভয ঈৎা যদিা কর, াদীক অশুযায য়দকন ফা যাকে যকাকনা য়ফকল ারাত
অদাকিয য়ফধান যদিা ি য়ন। তকফ জায়রিাতগি কনক কো ফায়নকিকে। যমভন, যম ফযয়ক্ত
অশুযায য়দফক যমায  অকযয ভধযফতী ভকি ...

েফা অশুযায যায়েকত এত যাকঅত

ারাত ভুক ভুক ূযা এতফায াঠ ককয অদাি কযকফ ... য এত ুযস্কায রাব কযকফ।
যরপ্রাি ভুয়রভকদয ভন জি কযায জনয জায়রিাতগি এ কর কো ফায়নকিকে, মা কনক ভি
যরপ্রাি অয়রভ  ফুমুগবকক যধাাঁকা য়দকিকে।
৪. অশুযাি তীত  বয়ফলযত ঘটনাফয়রয ফাকনািাট য়পয়যয়স্ত
য়ভেযাফাদীযা যাূরল্ল
ু া ()এয নাকভ জায়রিায়ত ককয ফকরকে:
১.

অশুযায য়দকন অল্লা অভান  ময়ভন ৃয়ি ককযকেন।

২.

এ য়দকন য়তয়ন াাড়, ফবত, নদনদী.... ৃয়ি ককযকেন।

৩.

এ য়দকন য়তয়ন করভ ৃয়ি ককযকেন।

৪.

এ য়দকন য়তয়ন রাক ভাপূ ম ৃয়ি ককযকেন।

৫.

এ য়দকন য়তয়ন অয ৃয়ি ককযকেন।

৬.

এ য়দকন য়তয়ন অযকয ঈকয ভাীন কিকেন।

৭.

এ য়দকন য়তয়ন কুযী ৃয়ি ককযকেন।

৮.

এ য়দকন য়তয়ন জান্নাত ৃয়ি ককযকেন।

৯.

এ য়দকন য়তয়ন য়জফযাইরকক (অ) ৃয়ি ককযকেন।

১০.

এ য়দকন য়তয়ন য়পয়যতাগিকক ৃয়ি ককযকেন।

১১.

এ য়দকন য়তয়ন অদভকক (অ) ৃয়ি ককযকেন।

১২.

এ য়দকন য়তয়ন অদভকক (অ) জান্নাকত প্রকফ কয়যকিকেন।

১৩.

এ য়দকন য়তয়ন আদযীকক (অ) অভাকন ঈঠিকি যনন।

১৪.

এ য়দকন য়তয়ন নূ (অ)-যক যনৌকা যেকক যফয ককযন।

১৫.

এ য়দকন য়তয়ন দািূকদয (অ) তাফা কফুর ককযকেন।

১৬.

এ য়দকন য়তয়ন ুরাআভান (অ)-যক যাজত্ব প্রদান ককযকেন।

১৭.

এ য়দকন য়তয়ন অআউফ (অ)-এয য়ফদ-ভয়ফত দূয ককযন।

১৮.

এ য়দকন য়তয়ন তাযাত নায়মর ককযন।

১৯.

এ য়দকন আফযাীভ (অ) জন্মগ্রি ককযন... খ্রীর ঈায়ধ রাব ককযন।

২০.

এ য়দকন আফযাীভ (অ) নভরূকদয য়িকুণ্ডু যেকক যো ান।

২১.

এ য়দকন আভাইর (অ) যক কুযফানী কযা কিয়ের।

২২.

এ য়দকন আঈনূ (অ) ভাকেয যট যেকক ফায়য ন।

২৩.

এ য়দকন অল্লা আঈূপকক (অ) যজরখ্ানা যেকক যফয ককযন।

২৪.

এ য়দকন আিাকুফ (অ) দৃয়ি য়ক্ত য়পকয ান।

২৫.

এ য়দকন আিাকূফ (অ) আঈূকপয (অ) াকে য়ম্ময়রত ন।

২৬.

এ য়দকন ভুাম্মাদ ()জন্মগ্রি ককযকেন।

২৭.

এ য়দকন যকিাভত ংঘঠিত কফ....।

যকঈ যকঈ ফায়নকিকে: ভুবাযাকভয ২ তায়যকখ্ নূ ( অ) প্লাফন কত ভুয়ক্ত যকিকেন, ৩ তায়যকখ্
আদযীকক ( অ) অভাকন ঈঠাকনা কিকে, ৪ তায়যকখ্ আফযাীভকক ( অ) য়িকুকণ্ড য়নকে কযা
কিকে, আতযায়দ আতযায়দ।
এরূ গয়িত ঘটনা এ ভাক ফা এ য়দকন ঘকটকে এফং ঘটকফ ফকর ঈকল্লখ্ ককযকে জায়রিাতযা তাকদয
এ কর কল্প কায়নীকত। যভাট কো করা, অশুযায য়দকন ভূা (অ)  তাাঁয ােীকদয ভুয়ক্ত ািা
োড়া অয যকাকনা ঘটনা ী াদী দ্বাযা প্রভায়িত নি। অদকভয (অ) এয তাফা কফুর, নূ
(অ) এয যনৌকা জূদী ফবকতয ঈয োভা  ইা (অ) জন্মগ্রি কযায কো য়নবব যকমাগয ূকে
যকাকনা যকাকনা াাফী-তায়ফিী যেকক ফয়িবত। অশুযা ফা ভুবাযাভ ম্পককব অয মা য়কেু ফরা ি
ফআ য়ভেযা  ফায়তর কো। দুঃখ্জনক করা, অভাকদয ভাকজ ভুবাযাভ ফা অূযা য়ফলিক ফআ
ুস্তকক, অকরাচনা  িাকম এ ভস্ত য়বয়ত্তীন কোফাতব া ঈকল্লখ্ কযা ি।

