
ণহ� ময্ধাম তেপে কেহা�আ  
লুম  :  হায্য়মিইাত নেবই মীলাহ ল�ুআ নেবই দামহআ মালসই লুখইাশ ( হিইালআ হিা�ুতামহার ) 

দাবুনঅ  : ায়রিাকায দা�াহুম রকব ুবআ  

াকমিূভ  

{  টিাকমিূভ য্চালেআ ‘ ানীদম য়লায্দবি�বি ীমালসই  ’ তপিা�পউ করৃ্তক } 

� ইরঁাত ারমআ ।য্নজ রহা�আ াসংশ� �মস ছিরক াসংশ  ,  রাত রআ ।�িাচ য্যাহাস ইছোক রঁাত

র্মকতৃক �ম রদোমআ ।ছিরক ানর্থা� ামক্ষ ইছোক  ,  রহা�আ কেথে বাভ� রকতিক্ষ রাৎমআ ংবএ

�িনি য়�আ রোবরদ  , াত হা�আ '  রআ ।ইনে উকে রারক হারমাগে কোত নরেক তায়াদহি কোয ালআ

নে উকে রারক তায়াদহে কোত নরেক হারমাগে কোয ই  , যে �িদি য্ক্ষাস মিআ  ,  তীতয্ব হা�আ কএ

ইনে দুবাম নাকে তৃক�  , ইনে কীরশ নাকে রাত  , যে �িদি য্ক্ষাস ও রআ  ,  দা�াহুম (  হুা�া�াস

মা�াস ায়ও হিইালআ  ) ।লূসার ও া�াব রহা�আ  

ষবি রপোতরিপ ।য়ষবি কন�পবি �য্তঅ াটরাপায্ব রানাম ময্ধাম ঝোম র�িৃস ও া�� যে য়  ,  কনেঅ

 াতগিাযেহস য্যাহাস রহা�আ ারমআ লেফ ।ানখোর াণরাধ নাকে রা�রিপ র্কে�স এ ইনামলসুম

ছিলেচ তেহ ত�িব কেথে  ,  রঁাত ংবএ ানমাক য়�আ ছোক রঁাত নেআরুক নিতি াথক রারক য্যাহাস যে

।নছেরেক াণষাঘে র্তেশ রারক ণরসুনঅ রতেয়ীরশ  

  নলেব হা�আ ( : মু রআ ' ক য্যাহাস রদেনমি �য়িাদ রামআ ার )  । { রআ ারূস - মরূ  : ৭৪ ( }  দিয

নবেরক য্যাহাস রদোমাতে ওনিতি বেত রক য্যাহাস কেহা�আ ারমাতে  ,  লেগুযদপ রদোমাতে ংবএ

নবেদি তি�ি )  । { দা�াহুম ারূস  : ৭} 

( না�স য়ীতবায ইয্নজ রহা�আ  , য্নজ রলেূসার রঁাত রআ  , মু ংবএ ' য্নজ রদেনমি )  । { লআ ারূস -

নূকফিানুম  : ৮} 

( ারমাতে  ানায়েহ লর্বদু  , ানারেক া�চি ারমাতে ংবএ  ,  রাদনামঈ ারমাতে দিয বেহ ীয়জবি ইারমাতে

ওহ )  । { লেআ ারূস - নারমই  : ৯৩১ } 

য়াঝুব কি তেলব ময্ধাম ঝোম রা�� ও �িৃস  , ঃ�ভবি লেদ টিনতি ষুনাম রোপায্ব এ  



লূুসার ময্ধাম �ামকএ তরি�ে বোসহি াতণে� তয়ীরশ ারায ারাত �েহ লদকএ ঃকএ  হা� (  হুা�া�াস

মা�াস ায়ও হিইালআ ) জারান তেনাম ওকে  , ছেরক ীবাদ ারাত ংরব  , -  রদোত ান ইয্নঘজ তক রআ

 ীবাদ এ - যে  , য্নজ রষেুনাম ণরাধাস �ামুধশু তয়ীরশ  ,  কে তয়ীরশ এ ারাত �রপউ " রীহাজ মেলই  "

ছেরেক ণরকমান বোসহি ায্দবি য্শাক� াব  , ক �েক্ষে রতেদাবই রদোত ারাত া�চি জোব কতে -  াণরাধ

 রেক ণহ� কেরা�ংসুক ও " নতোব মেলই  " ছেরেক ুলাচ মোন ায্দবি নপাগে াব  ,  ায ারা� রএ রআ

 ছেয়েদি মান রাত য়হ তর্জিঅ ( ফশ্াক )  ।  ীনাতয়শ রআ াণ�মুক শিীলবই ফশ্াক ইএ রদোত তলূম

য়ন ইুছকি াড়াছ ময্ধাম  , ী�পরিপ রতিীনলুম ণরাধাস রমোলসই াটএ ণরাক  ,  এ  রদোত রোপায্ব

 াথক এ ঃালেহ নাগা�ে তগলদ ( ছেরেক ানর্ণব রিসারস কেথে বর রামআ নম রামআ )। 

ছেরক া�াঠ থোস রদেমলেআ রতেয়ীরশ ারাত রেক তেএ  , যে �েদি ষাদে লেব এ ংবএ  ,  ারমাতে

 রিসারস ায্দবি রদোত ারাত রআ কেথে রদেতৃম বোভ কহিাবারাধ ছরক নর্জঅ ায্দবি রদোমাতে

বী�রচি  , া�রচি ।ছেরক নর্জঅ কেথে ছাক রএ বর ীয়  

 তয়ীরশ রআ ।ছেরক ��থপ রদোত রেক �ৃকআ কেষুনাম নরাধাস কনেঅ ারাত ারা� াথক �মস এ

 তেলিগু ইব র্ণূপরা�ংসুক রদোত ণরববি রায ছেরেক যয়োজ বোভএ ারাত জাক কনেঅ �ষিনি

 �েক নাসবঅ রা�বয্ব এ লেফ ।ছেয়েহ ারক �বপিলি বোভদশবি  রফোক কেরদোত ণগমলেআ

 ানতনাজ ারাত ণরাক ।নলেছিয়েহ য্ধাব তেদি শর্দেনি রারক ায্তহ রদোত ণেরাক রতিযু্চবি র্মধ ংবএ

যে তরক নাভ রানাজ ান ওনেজে াব  ,  দা�াহুম ঃালেহ তিীনলূম মথ� রমোলসই (  হিইালআ হুা�া�াস

মা�াস ায়ও  ) রক তাদাবই রহা�আ উকে রেইাব রতি�প র্ণীতবঅ রএ  য্ণগ বোসহি রফোক সে লে

বেহ  ; নলেব হা�আ াননকে ( : থপশ রবের রানপআ ংরব য়ন াত ছেলব ায ারাত ংারতুস  ,  ারাত

 রে�অ রদোত রপঃতঅ ানবেনাম করাচবি ঝোম রাড়গঝ রাকয্ধম রদোত কোনপআ �র্যপ ণক্ষতয

ানবেকাথ ��িঅ র�ে� াধ�ি রাক� নাকে রোপায্ব রালাসয়ফ রানপআ  , প ংবএ  নেমে াত বোভর্ণুপরি

ানবেরাপ তেহ রাদনামঈ ারাত �র্যপ ণক্ষতত ানবেনি )  । { ন্আ ারূস - াসনি  : ৫৬ } 

 রদোত নাতয়শ জাক রারক তপিার্বনি কোলেআ রাত ও াতীধারেবি রমেলই রতেয়ীরশ ইবোভএ রআ

 লায়খে রদোত ংবএ কোথ তেরুঘ রোক�অ ��িনি ারাত লেফ ।য়াখদে রেক ত�িম র্য�ৗসে নেম



শিুখ  াত হা�আ নেআরুক �বিপ ।কোথ তেরক তদাবই রহা�আ কবোতামে '  �চি যে রদোত ালআ

াত হা�আ ।য়হ নাময়তি� লেব কঠিস �েক্ষে রদোত াত নছেরেক নকংঅ '  নলেব ালআ ( : নুলব  :

বদে দাবংস রদে��তিক্ষ ীশবে য়েচেবস কেথে কদি রলেমআ কেরদোমাতে কি মিআ ( ?  ালেহ ারাত

কালে বস ঐ  ) দু রদোয ছেগে য়েহ �প া�চে� �মস রনেবীজ রায়নি  ,  তক তরক নেম ারাত চথঅ

ছেরক ারাত ান ইজাক র�ুস  ,  থোস রাত ও হূমসতায়আ রবের রদোত ারায কালে বস সে ইারাত

ছেরেক রাকী�অ কেৎাক্ষাস  , ছেগে য়েহ �নবি লমআ �মস রদোত লেফ  ,  নদি রতেমায়কি ংারতুস

ানাবেরক নপা� নজও নাকে য্নজ রদোত )  । { লআ ারূস - ফহ্াক  : ৩০১ - ৫০১ } 

ছেগেলে �েরুবি ররেপঅ কেএ য়েহ �ভবি াধতশ প� এ  ,  রেূদ কেথে থপ লরস জহস ারাত ণরাক

ছেগে রেস  , থপ রদে�া�তমায়নে রহা�আ লছি থপ যে  , ।য়ন থপ রদোরাহথপ াব �শভিঅ  

বোয মো�াহাজ ইপ� �মস রদোত  ,  লূসার ণরাক (  হিইালআ হুা�া�াস মা�াস ায়ও  ) নছেলেব  :

( বেহ �ভবি পে� াব াকরফে রৎতায়তি ত�উ রামআ  ,  তো�াজ টিকএ রআ মো�াহাজ টিরৎতাহাব

 বোয - ছিআ থেপ যে ণগাবাহাস রামআ ংবএ মিআ ারায  , বেকাথ রপউ রাত )  । দউাদ ুবআ টিসদিাহ  ,

ীয়াসান  , হাজাম নেবই  ,  ারয়ারহু ুবআ ইাবস যিমিরতি ( হুন্আ হুা�ায়দিার  ) থে  ানর্ণব দেনস হীহস কে

।নছেরেক  

ছেরেক নঘংলামীস য়েগি তেরক �য্বাস ময্ধাম ারায ঃইদু  ,  রএ রেক ায্খায্ব লুভ রমেয্ধাম রআ

ছেয়েপিাচ সনিজি ুছকি নমএ রপউ  , ।য়ন যয়োজ ানেক্ষক ানোপাচ ায  

 লূসার ারাত ( মা�াস ায়ও হিইালআ হুা�া�াস  ) এ কের্গব�িয্ব রা�নে ও ীবন য্নায্নঅ ংবএ  বোভনম

াত হা�আ সা�বি রদোত যে ছেরেক রুশু তেনাম ময্ধাম '  ময্ধাম রদেএ লমআ নাকে ারোক ালআ

াননবেরক লুবক লেসআ ান য়েহ  ;  ।ালীসঅ রায়ওায ছোক রাত �েহ ইারএ ণরাক ( হা�বিুজউান )  ।

াত হা�আ ারাত রেক তেএ '  ছেরেক তষিশেবি ণেষশেবি রদেহাশদাব ীরাচায্তঅ বস নমএ কোলআ

রদোত ারায   াড়াছ ময্ধাম ীলাশ�িশ নাকে রেক তোয ছেখেরে রেক �ুযনি নায়ারোদ রচু� দোসা�

।ানঠেউ য়েহ ব�স ানেক্ষক াছঁৗপে ছোক রদোত  



াত হা�আ চথঅ ' নলেব নেআরুক �বিপ ালআ ( :  �� র্কে�স রামআ ণগা�াব রামআ কোনপআ নখয

 নখত রেক ( নুলব  ) টেকনি মিআ  , নাবহআ কোমআ নখয ীরাকনাবহআ   াড়াস কোড রাত মিআ রেক

ইদে  ,  ারাত রেক তোয নেআ নামঈ ইরপউ রামআ ংবএ য়নে নেমে মুকহু রামআ নযে ারাত ংারতুস

রেক ভাল থপৎস  ) াত হা�আ ' ুকুটতক তিগংস রসো�বি রদেকালে তর্ণিব র্বূপ থোস রীণাব এ রালআ ? 

যে ছেরক ত�িই তায়আ এ  ,  রাত �েহ ময্ধাম �ামকএ রাছঁৗপে ছোক রহা�আ  বোভকঠিস রপউ

যে য়ীনয্শৃদ ।ারক তাদাবই থেপ তশির্দ� রাত ংবএ ানআ নামঈ  ,  াথক রতেদাবই তোয়আ এ

ছেয়েহ ারক নাধবাস র্কে�স �রুগু রজোকৎস াব লমআ কনে রেক খ�েউ র্বেপূ রনোমঈ  ;  াননকে

।র্তশ নাধ� াটএ য্নজ রলেসিাহ তা�াজ রাত ও নর্জঅ �ি�স রহা�আ  

াত হা�আ '  ালআ  ইকোরক য্তগুনআ র্ণূপ ারা� াত ংবএ নছেরেক খ�েউ র�েশ ালীসঅ নেআরুক

 াটএ ণরাক নছেয়েঝিুব ( ইয্তগুনআ র্ণূপ রলেূসার রাত ও হা�আ ৎার্থঅ  )  রঁাত ায ময্ধাম �ামকএ

 ইাত ।মক্ষস তোরক শবে� তো�াজ ও তেলুখ াজরদ রতেমহর রাত ংবএ রোপ তেদি য্টকনৈ

 ঃনছেলব ( াতে ণগরাদনামঈ হে  ালীসঅ ছোক রাত ংবএ ারেক য়ভ কেহা�আ ারম (  রয্তেগুনআ র্ণূপ

য্টকনৈ মেয্ধাম  )  তেহ মাকলফস ারমাতে রেক তোয রক দাহজি য়া�ার রাত রআ রক ণষ�েঅ

।রাপ  ) { লআ ারূস - হ্াদয়িাম  : ৫৩ } 

র্খমু নমএ রেক ণহ� বোসহি ালীসঅ ারায কেরদো�াব রাককনে  ,  হা�আ কেরদেকালে নীহানতচে

াত ' রিপ ালআ �োনাব ালীসঅ কেরদো�াব রাককনে ারাত ণরাক নছেরেক সাহ  ,  রাককনে চথঅ

।ীক্ষপোখমু কধিঅ রলেসিাহ য্টকনৈ ারা� য্তগুনআ রহা�আ াথত ালীসঅ ইএ ইারজেনি ারা�াব  

ইনে থপ নাকে য়ীত�ি রভোল য্টকনৈ রহা�আ াড়াছ এ রআ  , াত হা�আ নমযে ' নছেলেব ালআ  :

( ারাত ছেরক নাবহআ রদোয ারাত   ।ছেজুঁখ ালীসঅ য্নজ রভোল য্টকনৈ রূভ� রদোত ইারজেনি

ছেরক াশআ রতেমহর রাত ারাত  , ছেরক য়ভ র�িাশ রাত  , দ�তিীভ �িাশ রুভ� রানপআ ইয়�নি )  ।

{ লআ ারূস - ারসই  : ৭৫ } 

যে য়ষবি রপোতরিপ ইড়ব  ,  ছেরেক ণহ� বোসহি ময্ধাম কেরদোয ারকোলে ীগাযেনমঅ �মস এ

 রপউ রাৎতস রদোত ছেকাথ তরবি কেথে ারক লমআ কনে লেফ রাকাথ রেক াসরভ  ,  জোক পারাখ



 রাকাথ লেুভ াব ছেগে লেুভ ারাত ।ছেয়েহ ণরাক রনেতপঃধঅ রদেনামলসমু ায ।ছেড়প য়েহ �য্ভঅ

যে ছেরক নাভ  , াত হা�আ '  কেলূসার রঁাত ালআ -  াতনে রনো�স বনাম �মস নিযি -  নধা�েস কেঁাত

 ঃনছেলেব রেক ( রামআ মিআ ঃনুলব  ানখিার াতমক্ষ রারক তিক্ষ াব রাকপউ নাকে রজেনি )  । {  ারূস

লআ -আ’ ফার  : ৮৮১ } 

 লূসার বোভপরুুনঅ ( মা�াস ায়ও হিইালআ হুা�া�াস  )  রেক নধা�েস কোয্নক ারকুট রাজলিক রঁাত

 ঃনছেলেব (  ামতিাফ হে  ! ওান য়েচে য়হ া�ই ায কেথে রাত ছেআ দ�স তয ছোক রামআ  ,  মিআ

াকে রামাতে ছোক রহা�আ  ানবসআ জোক ন )  । { মলিসুম ও ীরাখুব } 

 নলেব ারেআ নিতি ( : য়ায য়েহ �ব লমআ �মস রাত নখত য়ায ারাম ষুনাম নাকে নখয  ,  �ামলবকে

তীতয্ব লমআ টিনতি )...  । { মলিসুম } 

 লীলদ নাকে রোপায্ব রায়ওহ ান যয়োজ ণহ� ালীসঅ রাৎতস�িয্ব রদেকালে রা�নে ও ণগীবন দিয

তকাথ ান  , াস রদোমআ ংরব  রমউ নেম ( হুন্আ হুা�ায়দিার  ) তকাথ ুধশু ইটিানটঘ ইসে রএ  ,  তোয

 ীবন নিতি ( মা�াস ায়ও হিইালআ হুা�া�াস  )  াচাচ রাত য়েদি দাব ালীসঅ রঁাত রপ রযু্তৃম রএ

আদু রসো�আ ' নলেছিয়েহ �পাণরশ র  , ।তহ �থেয ইাত নেটাপৎালেুম রলেদ এ ীদাবালীসঅ বেত  

 াফীনাহ ুবআ মামই ( হা�ুতামহার  হিইালআ  ) নছেলেব র�ুস ান ইতক " :  হা�আ ছোক রহা�আ মিআ

রিক নেম মারাহ কোয়ওাচ ুছকি মেয্ধাম রুছকি রপঅ তীতয্ব  "  য্নায্নঅ রদেীফানাহ ও রাতখমু রেরদু

াতেহ জয়োজ ায়দে ালীসঅ ারা� া�� �িয্ব দিয ।ছেআ তর্ণিব কেথে বহোস মামই াত বোতকি  ,

য়ীতবায রসেীদাহ ও নআরুক বেত  আদু  '  ইয়েদি ালীসঅ রাৎতস �িয্ব াত তণিগঅ ায্খংস রায

 ।তসআ ( নিসেআ বোভসে ওটিকএ রাত �কি )। 

 নী� ালেহ নোম রায কেতালাসরি ইসে নছেঝেুব তেলব ময্ধাম ঝোম র�িৃস ও া�� ারায ঃনতি

রাচ�  , � রএ ংবএ াদার্যম �উ রতোলাসরি ইএ ারাত ।ণক্ষশি� রনেী� ও নাদাক্ষশি  রতিাজ বনাম তি

 াব ীণাব ীশঐ ংবএ য্শে�েউ রভোল নাধবি ীয়রশ ারাত লেফ ।নছেরেক �িলপউ াতয়ীনজায়ে�

 লূসার য্নজ রায়ওহ তকিালেআ কোলেআ রীহও ( মা�াস ায়ও হিইালআ হুা�া�াস  )  ময্ধাম ড়ব কে

বোভনিমতে নছেরক নয়য্ধঅ নআরুক ারাত বোভনিমযে ।নছেরেক ণহ� বোসহি ালীসঅ ৎহৃব ংবএ  



 রহা�আ �েহ নাগা�ে রদোত তেএ ।নছেরক নয়য্ধঅ তা�ুস রাত ও ীনবজি �বিপ রলেূসার ারাত

 ঃীণাব ( ছেসেএ �� টষ�ুস ংবএ রূন কেথে ছাক রহা�আ ছোক রদোমাতে ইয়�নি  ,  ারায ারা� রএ

নরেক নাদ� তায়াদহি কেরদোত হা�আ য়হ তবিাধ নেছপি রটিষ�স রহা�আ  , কেরদোত রআ   রঁাত

নায য়েনি তোলেআ কেথে রাক�অ কবোতামে া�ই  ,  নরেক তলিাচরিপ থেপ াজাসে লরস ংবএ )  ।

{ লআ ারূস - হ্াদয়িাম  : ৫১  , ৬১ } 

ছেয়েহ তর্ণিব সেীদাহ �ার্বেূপ াথক রদোয লদ �া� �িুম ালেহ ইারএ  ,  রতো�াজ ইকেরদোত ংবএ

।ছেয়েহ ারক নাদ� দাবংসুস  

য়ষবি রখেঃদু �কি  : পে� এ লুকংসদপবি থপ র  ,  জআ মালসই রাকয্তিস াননকে ।র্ণীকাক�ক

 কেনী� এ ারাত ।ছেগে রেস রেদু কনেঅ কেথে রএ নামলসমু শংাকধিঅ ।ছেড়েপ য়েহ তচিরিপঅ

আদবি ' ।ছেরেক নর্তবরিপ জোয়ওরে মসর াড়গনম ও ত  

নতারুপ তিঅ গারে ইএ  , ।য্ধাস�ক ও হবায়ভ বুখ াকমিুভ রদেকরা�ংস রোপায্ব এ  

�ুআ নবি রমউ  জীজআ ল ( হিইালআ হিা�ুতামহার  )  নছেলেব (  তেরক রাকসংস জাক নমএ ারমআ

ইনে ীরাকয্যাহাস নাকে রআ রদোমআ াড়াছ হা�আ তোয ছিরক া�চে  ,  ার�ৃব য়েগি তেরক জাক যে

ছেরেক ষশে নবীজ রদোত  , ছেলেচ তেহ কবুয ারলেছে টাছে টাছে রআ  ,  �াব রদোত ণগনঈদুবে

াটএ ারাত ।ছেগে লেচ রেক গায্ত  নী� কে ( র্মধ  )  লেব নী� ছোক রহা�আ াটএ চথঅ ছেরেক নেম

।য়ন �য্বাস ) 

য়ন ুছকি নুতন াটএ য্শবঅ  ,  লূসার ণরাক ( মা�াস ায়ও হিইালআ হুা�া�াস  )  রয্শেৃদ ণরুক এ রনেী�

 নছেলেব য়েযে তেরক ানর্ণব াথক (  রুশু াত বোভযে ।ছেয়েহ রুশু বোসহি তচিরিপঅ মালসই

আ বোভসে লছিয়েহ  রাব ( তচিরিপঅ  )  বীরগ ংারতুস ।বেসআ রেফি য়া�বঅ ( তচিরিপঅ ইএ  )  রদে

দাবংসুস ইয্নজ  )  ারয়ারহু ুবআ ফেীরশ মলিসুম টিসীদাহ ( হুন্আ হুা�ায়দিার ) ।তর্ণিব কেথে  

 ছেসেএ য়ানর্ণব রপঅ (  বীরগ ইএ লূসার রহা�আ হে ঃলহ ালব ( তচিরিপঅ  ) ারাক ার  ?  ঃনলেলব

�ক্ষিবি তৎথিউ কেথে �াগে �ভিবি  র্গব�িয্ব কতক  ) দামহআ  , ।াজাম নেবই  



 কএ রযিমিরতি ( নাছাহ  )  ছেসেএ য়ানর্ণব (  শংঅ যে রতো�ুস রামআ ারায রবখুস য্নজ রদেবীরগ ইএ

ছেরেক ুলাচ রেক রা�ংস ঃণূপ াত ছেরেক �ন ষুনাম )। 

 ছেসেএ য়ানর্ণব হীহস কএ রপঅ দোমহআ দোনসুম (  বীরগ ইএ ( তচিরিপঅ  )  কনেঅ ঃালেহ ণগ

াম রকোলে পারাখ কালে লাভ ুছকি নমএ নোখঝ  , ীশবে বেহ ইারীধারেবি য়েচে রীরাসুনঅ রদোয )। 

বেহ তেযে য়েগিএ জোক রাকসংস ইকেপ� এ ংারতুস  ,  য়েগিাজ রদেনামলসুম তোলেআ ররো�ংস

 ারমআ রদেীরাক�িৃস য়র্যপবি ও াতীধারেবি রআ ।বেহ তেনি য়েরিফি কেদি রমোলসই কঠিস য়ারনুপ

াত হা�আ ায বলব ইাত ' াত ালআ  ঃনছেলেব কেরদেীরুসর্বূপ রদে ( যে ালেহ কি রদোমআ  ,  ারমআ

নছেয়েদি াশদি রথেপ য়ীতবায কেরদোমআ নিতি চথঅ ানবরক াসরভ রপউ রহা�আ  ?  ারমআ রআ

াবেরক ণরাধ য্র্যধৈ তেীরপবি রতোঘআ তশ রদোমাতে  ,  ইরপউ রহা�আ ুধশু নযে ণগীরাকাসরভ

নরেক াসরভ )  । { মীহা�ই ারূস  : ২১ } 

ালসই লুখইাশ ারমআ রাবএ  ায়মিইাত নেবই ম ( হিইালআ হা�ুতামহার  ) ছিছৌপে সেএ য়াথক রএ  ,

 ।নবেরক ানচালেআ কপায্ব র্কে�স ানাম ময্ধাম ঝোম র�িৃস ও া�� �েব� নাবয্লুম ইএ রাত নিযি

াঝুব াটএ কেনামলসুম কয্তে�  , ।ছেয়েদি াখদে নজায়ে� ইড়ব জআ রারক ানচালেআ রএ ংবএ  

 য়ীতবায াতনে রদোমআ হা�আ থপ রণোয্লক -  রমো�াস ায়ও হিইালআ হা�া�াস দা�াহুম কর্শদ�

রাবরিপ য়ীতবায রাত বোভপরুূনঅ ।নরুক ঠাপ মালাস ও তালাস রপউ - ী�স ও নজরিপ -  রদেীথাস

আাদে ষশের্বস রদোমআ ।ওরপউ  ' ালেহ  :  য়ীতবায ইয্নজ রহা�আ কলাপতি� রতেগজ �মস

।াসংশ�  

মীহার রনিামহার রহিা�মিসবি  

(ব াসংশ� �মস য্নজ রহা�আ ঃনুল  , তি� রদো�াব তীনানেম রাত মালাস  , াত হা�আ '  কি ালআ

��ে  , ছেরক �য্বাস কীরশ থোস রাত ারাত কেরদোয া�স বস সে ান

�

)?  । { ন্আ ারূস - লমন  : ৯৫ } 

 ঃছেলেব নজকএ রদোয �েহ ানচালেআ য়েনি র্কতবি রকোলে নজইদু নমএ �েব� য্চালেআ

ংবএ রদোমআ  ীবা�য্শবঅ ানাম ময্ধাম ঝোম রহা�আ  ,  ছোক রহা�আ াড়াছ এ ারমআ ণরাক



 ায়মিইাত নেবই মালসই লুখয়াশ বোসহি রৎতউ রয্বে�ব এ ।ানবরাপ তেছঁৗপে (  হিা�ুতামহর

হিইালআ  ) ।নরেক শপে টিানচালেআ দশবি রচেনি  

 

ময্ধাম রতোয়ওাদ ও রাচ� নী� ণগলূসার  

 ইয্নজ রহা�আ বর রলেুক�িৃস ।াসংশ� �মস  

 ছেলেব যে টিকালে ঐ দিয " বেহ তেনাম ময্ধাম ইয্শবঅ কেরদোমআ "  ,  য্শ�েউ াটএ ারা� াথক এ

যে য়নে  ,  রাচ� নী� রহা�আ টকনি রদোমআ ারায বেহ তেরধ ময্ধাম নমএ ইয্শবঅ কেরদোমআ

াত হা�আ তগজ �িৃস াননকে ।র্থাথয ও কহ াথকএ রাত লেহাত বেরক '  �িু◌�স রালআ াসাবলাভ ও  ,

শদেআ রাত  ,  নিতি া�বয্ব র�িাশ যে য্নজ রদে�শ রাত ংবএ না�স যে য্নজ রদেীলঅ রাত শর্দেনি

নছেরেক  , মক্ষঅ তেরক �িলপউ াত  , াত হা�আ যে াননোজ ওএ ারাত বোভইকএ '  কি কি রালআ

রোপ তেকাথ ীলবাণগু ৎহম ও মান লাভ  , াপঅ তেরক ণরার্ধনি কবেবি য্সহর ঢ়ূগ রালেগু যে  এ ।গর

।বেহ তেরক রর্ভনি রপউ রদেলূসার তরি�ে রহা�আ বোসহি ময্ধাম ইয্শবঅ �েক্ষে �মস  

 রথেপ লরস কঠিস ইারাত বেরক ণরসুনঅ রদোত ংবএ বেনআ নামঈ ারায রপউ রলেূসার ংারতুস

 ।বেহ য্নধ ভোল না�স ককিৗলেরাপ ও হই ংবএ াদার্যম নাহমুস টকনি রহা�আ ইারাত ।ীরাকধিঅ

 ারায রআ তয্ুচবি থপ কঠিস ।�শভিঅ বেহ ারাত বেরক াতধিারেবি রণেগলূসার  ,  নর্শদ রুভ� রদোত

 ঃনছেলেব হা�আ ।ত�িব কেথে ভাল (  না�স মদআ হে  !  কেথে রদোমাতে ছোক রদোমাতে নখয

নবেসআ ণগলূসার  ,  হূমস তায়আ রামআ ছোক রদোমাতে ারাত ( ীলবানর্শদনি  ) নবেরক ানর্ণব  ,  নখত

ন�লবঅ ায়ওকাত ারায   া�চি ও য়ভ নাকে রদোত বেহ তলিাচরিপ থেপ কঠিস ংবএ বেরক

ানবেকাথ  ,  বেকাথ রেদু ঃতশব রাকংহঅ ংবএ বেরক �পতি� ায্থমি কেতায়আ রামআ ারায রআ

ীসাবমা�াহাজ বেহ ইারাত  , বেকাথ লাক�নঅ ারাত ইনোখসে )  । { লআ ারূস -আ’ ফার  : ৫৩  , ৬৩ } 

নলেব তোয়আ য্নঅ ( : রামআ ছোক রদোমাতে নখয রপরাত   তায়াদহি নাকে কেথে ক্ষপ (  কদি

ানশর্দেনি  )  ানবেহ ওাগার্ভদু ানবেহ ��থপ ারাত বেরক ণহ� কেতায়াদহি রামআ ারায নখত বেসআ

 �যি রামআ ারায রআ ( ণর�  ) নবীজ র্ণীকংস বেকাথ য্নজ রদোত বেহ খুমবি কেথে  ,  রআ



বরক রশাহ রাত য়া�বঅ �অ ারমআ নদি রতেমায়কি  , বেলব নখত সে  : ূভ� হে   �অ নকে কোমআ

মালছি ��স �িশ�িৃদ াতে মিআ নছেরেক রশাহ য়া�বঅ  ,  রেৎতউ ( হা�আ  ) নবেলব  :  বোভপরুূনঅ

 টকনি রামাতে ( তোয়নিদু  ) লেছিসেব লেুভ াত মিুত �কি লছিসেএ হূমসতায়আ রামআ  ,  কঠি

বেহ ায়ওায লেুভ ওকোমাতে নেদি রকেজআ )  । { া� ারূস - াহ  : ৩২১ - ৬২১  } রে নোখএ ৎার্থঅ  ায়দে খে

।বেহ  

 সা�আ নেবই ( হুন্আ হুা�ায়দিার  ) নলেব  :  লমআ কবোতামে তায়াদহি রাত ও বেড়প নআরুক ারায

বেরক  , যে নলেহ নমিাজ য্নজ রাত হা�আ  , ানবেহ ীমাগথপবি সে তোয়নিদু  ,  সে লোকরপ রআ

।ানবেড়প ঝোম রদোগার্ভদু  

াত হা�আ ' নলেব ারেআ র্কে�স রদেীসাবধিঅ রমো�াহাজ ালআ ( : খয  তেএ কেলদ টিকএ নাকে ইন

( মো�াহাজ  )  য়ভ কি ছোক রদোমাতে ঃবেরক স�েজি ারনায়ারোদ রাত নিখত বেহ ারক পক্ষেনি

 ীরাকনর্শদ� ( লূসার  ) নিসেআ  ? ঁাহ ঃবেলব ারাত রেৎতউ  ,  ীরাকনর্শদ� য়ভ টকনি রদোমআ ইয্শবঅ

ছিরেক �পতি� ায্থমি রদোত ারমআ �কি লছিসেএ  , কি হা�আ ঃছিলেব রআ নিনরেক র্ণীতবঅ ইুছ  ,

।াছেয়ের য়েহ ত�িমনি তেীহারমাগে রমেকর ড়ব লবকে াতে ারমাতে  ) { লআ ারূস - কলুম  : ৮  , ৯} 

াত হা�আ ' নলেব ারেআ ালআ ( :  ।বেহ ায়নে নেটে ধেঁবে লদ কেদি রমো�াহাজ কেরদেরফোক রআ

বেহ ায়দে লেুখ হুমস াজরদ রমো�াহাজ নখত বেসআ নোখসে ারাত নখয  ,  রাত রআ ( রমো�াহাজ  )

বেলব কেরদোত ণগরাদারাহাপ  ,  সেএ ণগলূসার কেথে তিাজ� রদোমাতে কি ছোক রদোমাতে

নিনানশু রেক ঠাপ হূমস তায়আ রূভ� রদোমাতে  ? নিনাখদে য়ভ রতোক্ষাস রনেদি ইএ ংবএ  ?  ারাত

ঁাহ ঃনবেলব রেৎতউ  ,  রনোদ� �িাশ �কি ( শর্দেনি  ) ।ছেয়েহ ীরকর্যাক বোভর্থাথয রপউ রদেরফোক  )

{ ারূস  য্আ - রামুয  : ১৭ } 

াত হা�আ ' নলেব ারেআ ালআ ( :  য়ভ ংবএ ীরাকনাদ� দাবংসভশু �ামলবকে রদেলূসার মিআ

 ছেয়েহ তলিাচরিপ থেপ কঠিস ংবএ ছেনেএ নামঈ ারায লেফ মালছিরেক ণর�ে ইপেরূ ীরাকনর্শদ�

( ছেরেক নঠগ রদেজেনি রোসুনঅ নামঈ  ) ানবেকাথ ীনাশরেপে ও য়ভ নাকে রদোত  ,  ারায রআ



ায়আ রামআ ছেরেক পারোয্থমি রপউ রহেুমস ত  ,  র্শ� রদোত �িাশ ণেরাক রাতয্ধাবঅ রদোত

 ইবেরক )  । { লআ ারূস - নআ ’ মআ  : ৮৪  , ৯৪ } 

 নলেব ারেআ হা�আ ( :  কঠি ছিরেক ণর�ে ীহঅ বোভযে ছোক রদেীবন ীর্তবরপ রাত ংবএ হূন মিআ

ছিরেক ণর�ে ীহঅ ওছোক রানপআ বোভনিমতে  , ছিরেক ণর�ে ীহঅ বোভপরুূনঅ  মীহা�ই  ,

লইামসই  , কাহসই  , ণগতি�স না�স রাত ও বুকায়ই  , াসঈ  , বূয়ইআ  , সুনউই  , নরুাহ  ,  রনোমইালুস

ছোক  , ছিরেক নাদ� বাতকি রুবায কেদঊাদ ংবএ  ,  াথক রদোয নছেয়ের লূসার কনেঅ রআ

ছিলেব কোনপআ  , নিরিক তৃববি ছোক রানপআ াথক রদোয নছেআ লূসার কনেঅ ও নমএ রাবআ  ,

াসুম হা�আ রআ  ভশু ও ীরাকনর্শদ� তিীভ ণগলূসার ইএ ।নছেরেক নথকপাথেক রিসারস থোস র

নলেছি বোসহি ীরাকনাদ� দাবংস  ,  ক্ষেপবি রহা�আ ষুনাম রপ রাসআ লূসার রেক তোয (  ান নামঈ

নাকে রপঊ রানআ  )  রোপ ান তেরক াণরাতবঅ র�িুয )  । { ন্আ ারূস - াসনি  : ৩৬১ - ৫৬১  }  �বিপ

য়ের তায়আ য্খংসঅ রনেরধএ নেআরুক ।ছে  

ীদহুায়ই রোপায্ব এ রআ  , তমকএ ইাবস রতিাজ নতি এ নামলসুম ংকএ ারাসান  ;  হা�আ ারাত ণরাক

 তর্কি�স রঁাত ও ীলবাশর্দেনি রহা�আ কেথে ক্ষপ রহা�আ কেরদেলূসার ঝোম রদো�াব রাত ও

।নছেরেক ণহ� বোসহি ময্ধাম য্নজ ররেবখারবখ  

াত হা�আ '  নলেব ালআ ( : ও া�রেফে হা�আ   রেক তচিার্বনি রদেলূসার কেথে য়�তিাজ বনাম

।নকোথ  ) { লআ ারূস - �াহ  : ৫৭  }  রতিাজ �মস ারাত বেরক রাকী�অ তেনাম ময্ধাম এ ারায

( ীদহুায়ই  , নামলসুম ংবএ না�ৃখ  ) ।রফিাক তেময্কঐ  

নমযে ছেয়েহ র্ণীতবঅ য়া�ম ারূস �মস যে  ; আনআ 'ম  , আ' ফার ( , ফলিআ  , মাল  , ার ( ), মীমাহ  )

( া� , ছি ন  ) হা�আ নমযে ছেরেক ানর্ণব বোভ�� কেতিীনলূম রনেী� তলূম লিগুারূস দিায্তই  ,  লূসার

াত হা�আ তোলেগু সে বোভপরুূনঅ ।ছেয়েদি রাজে রপউ রানআ নামঈ রপউ রলোকরপ ংবএ '  ালআ

নছেরেক ানর্ণব রো�বিস ীনহিাক রদোত ছেরেক �পতি� ায্থমি ারায কেরদেীবন  ,  বোভকি ংবএ

াত নিতি  তৃববি াত নছেরেক য্যাহাস বোভকি রদেনীমুম ও লূসার রাত রআ নছেরেক সং� রদে

।নছেরেক  



নলেব হা�আ ( : যে ছেয়েহ �র্দিনি ইর্বেূপ ীণাব রামআ য্নজ রদেলূসার া�াব রামআ ইয়�নি রআ  ,

বেহ �া�য্যাহাস ারাত ইয্শবঅ  , ।বেহ ীয়জ ইীনহিাব রামআ ইয়�নি রআ  ) { স্আ ারূস - তাফফ্াস  :

৭১ ১- ৩৭১ } 

নলেব ারেআ ( :  ণগীক্ষাস নদিযে ংবএ নেবীজ রায়নিদু কেরদেনীমমু ও লূসার রামআ মিআ ইয়�নি

।বরক য্যাহাস নদিসে বোড়ঁাদ য্নজ রনোদয্ক্ষাস  ) { লআ ারূস - রফিাগ  : ১৫ } 

 তেনাম বোসহি র্শদআ কেরদোত ংবএ বেহ তেরক ণরসুনঅ ও য্তগুনআ রমেয্ধাম �মস এ ংারতুস

বেহ  , াত হা�আ নমযে ' ালআ  নলেব ( :  কবোতামে শর্দেনি রহা�আ লবকে কেরদেলূসার মিআ রআ

।ছিরেক ণর�ে ইয্নজ রারক য্তগুনআ  ) { ন্আ ারূস - াসনি  : ৪৬ } 

াত হা�আ '  নলেব ারেআ ালআ  ( : ।লরক য্তগুনআ ইরহা�আ সে লরক য্তগুনআ রলেূসার যে  ) {  ারূস

ন্আ - াসনি  : ০৮ } 

 নলেব ারেআ ( : আ বেত সাবালোভ কেহা�আ দিয ারমাতে ঃনুলব  মোণরিপ রক ণরসুনঅ রাম

।নবেসাবালোভ রদোমাতে হা�আ  ) { লেআ ারূস - নারমই  : ১৩ } 

 নলেব ারেআ ( : বেরক াতগিাযেহস য্যাহাস কোত ও বেনআ নামঈ রপউ রাত ারায ংারতুস  ,  ংবএ

 ররেূন র্ণীতবঅ ছোক রাত ( নআরুক  ) ।বেহ মাকলফস ইারাত বেরক ণরসুনঅ  ) { লআ ারূস -আ’ ফার  :

৭৫১ } 

 নলেব ারেআ ( : দোমাতে ইয়�নি  র্শদআ র�ুস মৎতার্বেস ছেয়ের ইয্ধেম রলেূসার রহা�আ য্নজ র

রেক ণর� ণামরিপ কধিঅ কেহা�আ ংবএ খোর াশআ রলোকরপ ও হা�আ যে ঝোম রদোমাতে )  ।

{ লআ ারূস - বাযহআ  : ১২ } 

 

াননরোপ তেনআ য়েব ণায্লক ও ভাল রাক� নাকে ারলূসার  

 �িয্ব ঐ ারা� ময্ধাম দিয রআ ( যে লছিলেব যে

�

", ামআ বেহ তেরধ ময্ধাম ইয্শবঅ কেরদে  )"  য্শ�েউ

যে নকোথ য়েনি  ,  কেরদোমআ য্নজ রারক তহতি� হুমস য়ষবি রকতিক্ষ ও ারক ভাল রাকপউ

বেহ তেরধ ময্ধাম ইয্শবঅ  , কজিরি য্নজ রা�াব ঃনমযে  ,  য্নজ রণেরহআ তায়াদহে াব য্যাহাস



ানর্থা� াত ছোক রদোত রেক �য্বাস বোসহি ময্ধাম কেরদোত  বেহ তেরক  ,  এ ইকেদি রদোত াব

�রূ্ভ�অ য্ধেম রর্কেশি ড়ব য়েচেবস থোস রহা�আ াটএ বেত বেহ তেরক নর্তবায্ত� রোপায্ব বস  ,

াত হা�আ ণেরাক রায '  কনেঅ াড়াছ হা�আ ারাত াননকে ।নছেলেব রফোক কেরদেকরিশুম ালআ

পঅ ও ভাল রাকপউ ছোক রদোত রেক ণরার্ধনি ীরাকশরিাপুস ংবএ ীলঅ  নাবহআ রানোকঠে রাক

ানখোর াতমক্ষ রারক শরিাপুস হকে য্নঅ াড়াছ সে নবেদি তিমুনঅ কোয হা�আ চথঅ ।তরক  ,

াত হা�আ '  নলেব ালআ ( : নামসআ ইহা�আ  ,  য়ছ কেলিগু বস ছেআ ুছকি ায রঝোম রাত ও নীমজ

 নাকে রআ াড়াছ নিতি য্নজ রদোমাতে ।নছেঠেউ রপউ রশেরআ রপরাত ।নছেরেক �িৃস নেদি

বাভভিঅ ক  , ইনে ীরাকশরিাপুস নাকে  , ানছরক ণহ� শদেপউ কি ারমাতে { )? স্আ ারূস - হাদজাস  : ৪} 

 নলেব ারেআ ( :  নিপআ রআ ( নআরুক  )  য়ভ কোয়ওহ ত�িকএ ছোক রএ বর রদোত ারায ারা� রএ

 ীরাকয্যাহাস নাকে রদোত াড়াছ নিতি নরুক নর্শদ� তিীভ কেরদোত য়াপ ( নায়র্জিাগ  )  ও

।ইনে ীরাকশরিাপুস  ) { লআ ারূস - নআ ’ মআ  : ১৫ } 

 নলেব ারেআ হা�আ ( :  কাথ রেক সা�বি লেব য্সাপউ কেরদোয তীতয্ব হা�আ ারমাতে ঃনুলব

রক নাবহআ রদোত  ,  ও �িমু কেরদোমাতে কেথে দপবি ততিপআ রপউ রদোমাতে ারাত বেখদে

( কেদপবি সে  )  ইারাত ছেকাড কেরদোয ারাত ।ানখোর াতমক্ষ রাবদি য়েরিফি কেদি রদেয্নঅ

 রূভ� রদোত  ালীসঅ য্নজ রভোল য্টকনৈ ( য্টকনৈ মেয্ধাম রজোকৎস াব  )  রদোত যে �োড়বে জেুঁখ

 ীর্তবটকনি কধিার্বস কে য্ধেম ( �লি য়াতগিাযেতি� রভোল য্টকনৈ ীশবে ারাত ৎার্থঅ )  ,  ারঁাত

( রহা�আ  ) ছেরক াশআ রতেমহর  , ছেরক য়ভ কে�িাশ রাত ( , াননকে  )  রএ বর রানপআ ইয়�নি

।দ�তিীভ �িাশ ) { লআ ারূস - ারসই  : ৬৫ - ৭৫ } 

 নলেব ারেআ ( : নুলব  :  ারমাতে কেরদোয াড়াছ হা�আ ( ীরাকয্যাহাস  )  রদোত লেছিয়েনি রেক সা�বি

রক নাবহআ  , হেন ীরাকধিঅ ওর�ব ণামরিপ ূণঅ রনেীমজ ও নামসআ ারাত বেখদে  ,  এ রআ

ইনে ও কীরশ নাকে য্নজ রদোত তোটেদু  , ইনে ওীরাকয্যাহাস নাকে তেহ য্ধম রদোত ংবএ  ,  রআ

।ানবেসআ জোক শরিাপুস নাকে ওরাক াড়াছ ণগ�িয্ব �া� তিমুনঅ রাত ছোক রাত  ) { াবাস ারূস  :

২২  , ৩২ } 



যে নছেলেব লদকএ রদেনীহলোস ফেলস  , াসঈ য়াদ�স নাকে নাকে  ,  রয়োযউ ( ঃআ  )  ংবএ

াত হা�আ নখত তকাড য্নজ রারক য্যাহাস দেপাদপবি কেরদো�রেফে '  াণষাঘে াথক এ ালআ

যে নলেরক  , ফে  ংরব গরাপঅ তেদি য়েরিুঘ ড়ামে রদেপবি াব তেরক রদু দপবি ারীবন রআ া�রে

রাভেবি য়া�চে রভোল য্টকনৈ রহা�আ ইারজেনি ারাত  ,  য়ভ রবোজআ ও াশআ রতেমহর রাত ারাত

।ছেরক  

াত হা�আ '  নলেব ারেআ ালআ  : যে য়ন তচিউ াটএ য্নজ রষেুনাম নাকে  , বাতকি কোত হা�আ  , না�  ,

ালে সে রপ রাবদি তওুবন যে বেলব রদেক  , রক তদাবই রামআ র্তেবরিপ রহা�আ ারমাতে  ,  ংরব

( বেলব  ) বেরক শাক�ৎমআ বোসহি করা�ংস রপ রায়নে ঠাপ ও ায়দে াক্ষশি না� রবোতকি ারমাতে  ,

 সে রআ ( ীবন  ) ানরোপ তেদি শর্দেনি ওরানাম বর কেরদেীবন ও া�রেফে  ,  কেরদোমাতে কি সে

 শর্দেনি রীরফুক রেপ রায়ওহ নামলসুম বেদি { )? লেআ ারূস - নারমই  : ৯৭  , ০৮ } 

াত হা�আ তোয়আ �ারেপউ ' যে নছেলব ালআ  , ীরফুক ানাম বর কেরদেীবন ও া�রেফে  ,  যে লেফ

বেকাড কেরদোত রেধ ময্ধাম কেরদেীবন ও া�রেফে হকে  , বেরক াসরভ রপউ রদোত  ,  রদোত

 বেরক ানর্থা� রানোকঠে ণায্লকঅ ও রভোল ণায্লক নাকে ছোক (  রদোত নমযে ফাম হানাগে ছোক  ,

তয়োদহে ররেতনঅ  , �িুমদপবি  , বাভঅ - বোনাজ নাবহআ রারক রদু নটনঅ  )  রদেনামলসুম সে

।বেহ য্ণগ য্ধেম রদেরফিাক তেময্কঐ  

াত হা�আ ' নলেব ালআ ( : যে ছেলব ারাত রআ  ,  ণহ� বোসহি না�স কেনজকএ হা�আ য়মায়দ

 নিতি চথঅ নছেরেক ( কেথে াথকএ  )  �বিপ ান ইতক  ! া�আ ারএ ংরব  ারাত ।া�াব তনিা�স রহ

ানয়হ ীমাগ�অ রাথক রহা�আ  , কোথ রেক নলাপ শর্দেনি ইরাত রআ  ,  নেছপি ও খেু�স রদোত নিতি

ননোজ ইবস ছেআ ায  , ানবেরক শরিাপুস য্নজ রদেয্নঅ াড়াছ সে নহ ীশুখ রপউ রায হা�আ ারাত  ,

তীভ াদস য়েভ রাত ারাত ংরব  , যে বেলব াথকএ যে কেথে য্ধম রদোত রআ   নিতি ( হা�আ  )  াড়াছ

বদে লফতি� য়েদি মা�াহাজ মিআ কোত দুবাম ইমিআ  ,  নাধবি �িাশ রদেীরাচায্তঅ মিআ ইবোভএ

।কিাথ রেক  ) { লআ ারূস - ায়�িআ  : ৬২ - ৯২ } 



নলেব ারেআ ( :  হীসম ( াসঈ  ) াননরেক ধাবো�ল তেহ হা�াব রহা�আ ানেক্ষক  ,  রহা�আ পরুুনঅ

য়ন ওণগ া�রেফে �া� য্টকনৈ  , আ  বেরক রাকংহঅ ংবএ ধাবো�ল তেরক তদাবই রঁাত ারায র

।নবেরক ত�িকএ ছোক রাত কেইাবস রদোত নিতি ইরেচিঅ  ) { ন্আ ারূস - াসনি  : ২৭১ } 

াত হা�আ ' নলেব ারেআ ালআ ( : নছেরেক ণহ� না�স নামহার ছেলব ারাত রআ  ,  ারমাতে ইয়�নি

ছসেএ য়েনি াথক য্নঘজ ড়ব  , য়হ ম�পউ রাবড়প �েভে শাকআ  , নমিজ  য়হ া�বঅ রাবায টেফে  ,

ঠেউ ড়েন লিগু ড়াহাপ রআ  ,  নামহার ারমাতে নখয ( হা�আ  ) রক �য্বাস না�স য্নজ রএ  ,  রনোমহার

হেন তচিউ ানেখক ায়নে না�স য্নজ  ,  াদস বোসহি া�াব ইরাত লবকে ুছকিবস রনেীমজ ও নামসআ

রজিাহ  , নছেয়েনি নাখংসরিপ রদোত নিতি ইয়�নি  , াভলরু্ভনি কেরদোত ংবএ নছেরেক ানণগ বে  ,

।বেহ রজিাহ টকনি রাত ীকাকএ নেদি রতেমায়কি কেয্তে� রদোত রআ  ) { মায়রাম ারূস  : ৮৮ - ৫৯ } 

নলেব ারেআ হা�আ ( :  াতমক্ষ রারক রাকপঅ াব রাকপউ নাকে রদোত ারায ড়েছে কেহা�আ ারাত

ীরাকশরিাপুস রদোমআ টকনি রহা�আ ালেগুএ ছেলব রআ ছেরক তদাবই রদোত ানখোর  , নুলব  :

মাতে �দি রবখ র�ব নাকে তা�অ রনেীময ও নামসআ কেহা�আ কি ার  ? াত�বিপ ইরঁাত  ,  নিতি

র্�েউ কেথে রাত ছেরক র্কশি বস যে ারাত )  । { সুনউই ারূস  : ৮১ } 

 নলেব ারেআ হা�আ  :  জোক ওয্নামাস শরিাপুস রদোয ছেয়ের ান ইা�রেফে তক নোমসআ রআ

রিাপুস া�ই কোয হা�আ ান ণক্ষতয ানবেসআ নবেদে তিমুনঅ রারক শ  ,  ��স নিতি রপউ রায

 য্নজ রাত নকোথ )  । { ন্আ ারূস - মজান  : ৬২ } 

 নলেব ারেআ ( : যে ছেআ নমএ কে  , রেক শরিাপুস কেরেতিয্ব তিমুনঅ রাত ছোক রঁাত

�

)?  । {  ারূস

লআ - হারাকাব  : ৫৫২ } 

 নলেব ারেআ ( :  নাকে রআ তীতয্ব নিতি বেত নলেফে দেপবি নাকে কোনপআ হা�আ দিয রআ

রা�উ ইনে ীরাক  ,  উকে রাবদে াধাব হে�ুনঅ রাত নাচ ল�ম নাকে রানপআ নিতি দিয বোভপরুূনঅ

ইনে )  । { সুনউই ারূস  : ৭০১ } 

 নলেব ারেআ ( :  উকে ীরাক নাদ� াধাব য়াটসে নলেুখ াজরদ রতেমহর যে হা�আ য্নজ রষেুনাম

ইনে  , ইনে উকে ওীরাক তহিাব� াড়াছ নিতি াটসে বেত নরেক �ব দিয রআ )  । { লআ ারূস - রতিাফ  :



২  }  নলেব ারেআ ( : নুলব  : ছরক নাবহআ রদোয াড়াছ হা�আ ারমাতে ান�াপ তেখদে কি ারমাতে  ,

 �ুম কেথে দপবি সে কোমআ কি ারাত নরেক া�ই তেদি দপবি াব তিক্ষ নাকে রামআ হা�আ দিয

মক্ষস তেরক  ?  ধারে তমহর সে কি ারাত লেরক া�ই রারক তমহর তি� রামআ দিয নিতি াবথঅ

রাপ তেরক বে  ? নুলব  : �থেয য্নজ রামআ হা�আ রামআ  ,  রর্ভনি ইরপউ রাত নযে ণগীরাকরর্ভনি

রেক )  । { য্আ ারূস - রামুয  : ৮৩  } ।ছেসেএ তায়আ কনেঅ রনেরধ এ নেআরুক �বিপ  

সরিায়ও রদেীবন নগমলেআ  

 র্মেম ইএ ঝোম রতে�উ রাত ও লূসার দিয কেণগখয়োশাম ও মলেআ ত�িাণগু নো� য়ীর্মধ রআ

ার্ধনি ময্ধাম যে য়হ ারক ণর  , বেরক রাচ� নী� ছোক রদোত ারাত  , তক্ষিশি রদোত  ,  ীরাচা�শি

বোনাব  , বেরক ণহ� বোসহি র্শদআ কেরদোত  ,  বেত য়হ ায়নে য্শ�েউ াটএ ারা� ণহ� ময্ধাম দিয

 ইএ রদোত বেত য়হ তমকএ রোপায্ব নাকে নখয ণগমলেআ ইএ ।ব�াব ও য্তস র্নূ�স াত

অ তেয়ীরশ তময্কঐ বেহ তহিৃগ বোসহি লীলদ য্টাক  ;  তমকএ রপউ র�িা�বি নদিনাকে ারাত ণরাক

ানবেহ  ,  ারাত থোস থোস নখত খেদে তেহ ৎতিপৎউ রতেম �ভিবি র�রপ রোপায্ব নাকে ারাত দিয

য়ায য়েনি য়েরিফি কেদি রলেূসার রাত ও হা�আ কোটএ  ;  ইউকে রদোত বোভ ককএ ণরাক

নহেন �ুম �িা�লুভ  , ার ংরব  লূস ( মা�াস ায়ও হিইালআ হুা�া�াস  )  রষেুনাম �মস াড়াছ াথক রএ

 লূসার ।রোপ তেযে ারক গায্ত াব ারক ণহ� ইাথক ( মা�াস ায়ও হিইালআ হুা�া�াস  ) নছেলেব  :

(  সরিায়ও রদেীবন ণগমলেআ ( ীরাকধিারৎতউ  ) রানীদ ণগীবন বে�াব বেত  ,  রাকধিারৎতউ মাহরদি

নিনায খেরে তেৎতিভি  , ংরব  না� রতেয়ীরশ নছেগে খেরে ারাত  ,  াত যে লেফ ( মলই  )  তেরক ণহ�

ছেরেপে  , ছেয়েহ মক্ষস তেনি শংঅ র্ণূপরিপ সে )  । {  ানর্ণব দেনস মৎতউ ারয্নায্নঅ ও দউাদ ূবআ

।নছেরেক } 

যে য়নে য্শ�েউ াটএ ারা� ানোনাব ময্ধাম কেরদোত যে রআ  ,  নমযে ঝোম রদোজ� ও াজার

ারএ নিমতে কোথ নায়ারোদ  ।নকোথ রেক জাক বোসহি নায়ারোদ ঝোম রদো�াব রাত ও হা�আ ও

বেরধ লেুত াদহিাচ রা�াব রোবরদ রহা�আ ইারাত  ,  ইমেয্ধাম রদোত কেরদো�াব রাত হা�আ

নকোথ য়েদি থপৎস  ,  ারকোলে �াকএ রোবরদ রদোশদাব াজার নমযে নকোথ রেক ন�ব কজিরি



াক রাজার রেতিাখ রয্টেকনৈ রদেজেনি  ।ননে রেক য়াদআ াধবিুস গাযেুস য্নজ রষেুনাম কেথে ছ

 রদোত রেক নেম বেহ য্হা� ীশবে য়েচে রকোলে ণরাধাস াথক রদেকালে ীরাবরদ রাশদাব াবথঅ

নরেক া�চে রারক য়াদআ ুছকি রেক শরিাপুস ারা�  ,  ারক ণহ� র্থঅ রনেরধ এ ারা� ানাম ময্ধাম দিয

য়হ  , বোয য়েহ রফোক বোভর্নূ�স সে বেত  ,  রদেীরাকর্কশি থোস রহা�আ ( রদেকরিশুম  )  �ূভলদ

বেহ তচিবেবি লেব  , বেহ ারক ামক্ষ বেত রেক াবওাত দিয  ,  াবুতন ( বোসহি দাতরুম  ) বেহ ারক ায্তহ  ,

ছেরক ানলুত থোস র�িৃস কো�� ারএ াননকে  ,  �েনি রেক র�ি ক্ষকমস কনেঅ রহা�আ রআ

( �োনাব কীরশ )। 

 

 তর্হিগ তয়ীরশ ( ষিনি �  ) হুমস ময্ধাম  

লীলদ ীশবেতএ নেআরুক য্নজ রারক চকান ীবাদ ও াথক রদেীরাক�য্বাস ময্ধাম তর্ণিব র্বূপ -

যে ছেয়েহ ায়ওদে দিাণাম�  , য়ন াথক রাবহ নালুকংস না� রবেস সে �েবনি �াছে ইএ  ,  াজার াননকে

রোপ তেকাথ ণরাক টিনতি রারক াত�য্ধম ঝোম রাজ� ও : 

তমথ�  : ারাত তয়হ  ছেগে য়ের ানাজঅ ছোক রাজার ায বোছঁৗপে দাবংস নমএ কোত  ,  রাজার লেফ

 রাকরদ ীরাকাত�য্ধম ুছকি নমএ য্নজ রাছঁৗপে য্যাহাস রাক� নাকে ছোক রদোজ� রাত কেথে ছাক

বেদি য়েনিাজ াত কোত ারায  ,  বভুনঅ নজায়ে� রয্যোহাস রীরাক াত�য্ধম মকরএ ওাজার নমএ

।ছেরক  

 ইমকর এ া�বঅ দিয য়হ  , যে রেক নেম াব লেব উকে ংবএ  , াত হা�আ '  া�বঅ রদো�াব রাত ালআ

ীক্ষপোখুম রায়দে দাবংস রদেীবন াব া�রেফে য্নজ রানাজ  , বোয য়েহ রফোক সে লেহাত  ,  ংরব

াত হা�আ ' ছেখেরে নপাগে ায ঝোম ররে�অ রষেুনাম ালআ  ,  তেরক নপাগে ঝোম ররে�অ ায াব

ননোজ ইবস বেরক া�চে  , ামসআ ান ননোজ নিতি ায ইনে ুছকি নমএ রনেীমজ ও ন  ,  ুছকিবস নিতি

ননেশু ংবএ নখেদে  ,  �শ রমেকর করেহ রাষাভ �ভিবি য্নজ রণেরুপ াদহিাচ রাক� �ভিবি রা�াব

নাপ তেনশু নিতি  , ান ধোস ধাব াথক ারোক রপঅ য়েযে তেনশু াথক ারোক  ,  কোত ড়ীভ রানর্থা�

া�বি রাক� নাকে তেদি াড়াস তোত ানলেফে তে�ি  , ।ান নহ য্র্যধৈঅ নিতি ওতেীর্জআ তরবনঅ  



তয়ীত�ি  : যে রোপ তেহ এ ণরাক য়ীত�ি রারক ণহ� াত�য্ধম য্ধেম রদোজ� ও াজার  ,  রাত হাশদাব

ানলাচরিপ রদোজ�  , মক্ষঅ য়ারক ালবিাকামে রদে�শ ও  , াতনীদ রাত সে লেফ  ,  াতমক্ষঅ ও াতনীহ

াহাস ুছকি য্নজ র�িমু কেথে ।নছেরক বভুনঅ নজায়ে� রীরাকয্য  

াত হা�আ �কি ' তশব াতনীহ য্নজ রালআ  : ীরাকয্যাহাস নাকে  ,  নজায়ে� াব ইনে কবাভবিঅ ু�ব

ইনে ( , রোপ তেকাথ �িুয কি রণেহ� ময্ধাম য্ধেম রদো�াব রাত ংবএ য্ধেম রাত লেফ

�

)?  হা�আ

াত ' নলেব ালআ  ( : নুলব  : ছরক নাবহআ রদোয াড়াছ হা�আ ারমাতে   ুণঅ রনেীময ও নামসআ ারাত

য়ন কলিাম ওরণোমরিপ  ,  য়াটেদু এ রআ ( নেীময ও নামসআ  ) ইনে রাদীশংঅ াব কীরশ নাকে রাত  ,

 ইনে ীরাকয্যাহাস নাকে রাত বোভনিমযে )  । { াবাস ারূস  : ২২ } 

( নিনরেক ণহ� না�স নাকে নিযি য্নজ রহা�আ ঐ াসংশ� �মস ঃনুলব ারেআ  ,  নাকে �েজার রাত

ইনে রাদীশংঅ  , নীহ তশব াত  : ইনে ওু�ব নাকে রাত  , রক ানর্ণব রেক ীশবে ই���ে রাত রআ )  ।

{ লআ ারূস - ারসই  : ১১১ } 

া�� রলিগুবস রাত ছেআ ণরকপউ য়াপউ রাক� তয র্থো� র�িসি য্র্যাক  ,  নিতি নলেহ কলিাম ও বর

হা�আ  , নন ীক্ষপোখুম নিতি ছোক ওরাক  , ীক্ষপোখুম রাত ইাবস  , াশদাব াজার ংারতুস  থোস রদে

ানলেচ ানলুত রাত  ,  বভুনঅ াতয়ীনজায়ে� রয্যোহাস রদেীরাকাত�য্ধম ণগাশদাব াজার ণরাক

নরেক  ,  ারএ লেফ ( ারীরাকাত�য্ধম  ) ।রাদীশংঅ র�েজার রাত তলুম  

াত হা�আ চথঅ ' ইনে �রিাদীশংঅ নাকে ওরাক �েজার রালআ  ,  নিতি ুধশু ংরব ( হা�আ  )  াড়াছ

াম নাকে থযাথয ' ইনে দুব  , াকে রাত ইনে কীরশ ন  , �মৗভের্বাস ইরাত  , াসংশ� �মস  ,  া�ই ায নিতি

।নরোপ তেরক াত  

তয়ীতৃত  : যে রোপ তেহ ওএ ণরাক টিকরেআ য়ীতৃত রণেহ� ময্ধাম য্ধেম রদোজ� ও াজার  , তয়হ  :

জারান তেরক য্ণক্ষিাদ নাদ াব ণায্লক রদোজ� রাত াড়াছ পাচ রাক� নাকে ররেইাব াশদাব  ,  নখত

ায কোশদাব রেক না�স ও য়দে শদেপউ ার  , রেক াসবাঠউ থোস রাত ারায  ,  রেক াসামাত সিাহ

বেহ ��ুউ সে ণেরুপ াদহিাচ রদোজ� বেত রেক নধা�েস রোপায্ব রদোজ� দিয কোত কালে নমএ  ,



রোপ তেহ ায়নে ময্ধাম নখত  ,  রীরাকাশামাত ংর াবংকি শদেপউ রীরাকনাদ শদেপউ নখত াননকে

ণেরাক রগোরবি গারুনঅ  ।নহ য্ধাব তেরক াত াশদাব  

াত হা�আ �কি ' বর ার্তকনলাপ ইরুছকি বস ালআ  , ীরাকধিঅ রাতমক্ষ মৗভের্বাস  ,  তি� রনো�স

ীশবে কনেঅ ায়দ রায য়েচে রহে�ে রয়োম  , কোথ য়েহ তটিঘংস ুছকি বস ইয়া�ই রায  ,  ায নিতি

য়হ াত নরেক া�ই  , ানয়হ াত াননরেক া�ই ায রআ  ,  �মস ইএ নিতি  কেথে ারোক নমযে রোপায্ব

ায়নে শদেপউ  , ানোখদে না�স কেউাক  , াননকে ।র্�েউ কনেঅ কেথে াড়প গোরবি গারুনঅ ারোক  ,

ায়দ তি� ওরাক লেফ রারক ানলাচরিপ র্থোরাকপউ ররেপঅ কেএ কেরদো�াব নখয নিতি  , আদু  ,'

নকোথ রেক �িৃস য্ধেম রনেম রাত ইনিতি ুছকি বসএ নখত রেক শরিাপুস  , ংারতুস   কেহা�আ নোখএ

।য়ন ইুছকি বৈ াতলুতাব ারক ান�ক রুছকি নাকে ীরাক�ু�উ  

 য়েনিাজ কোত সনিজি নমএ ান ননোজ নিতি াব রেক তলিাচরিপ কোত �েরুবি রা�ই রাত রআ

য়দে  , ইনে ��িঅ রুছকি নমএ রেক াশআ ুছকি ছোক ওরাক াব য়ভ কেউাক কৃতক বর াব  ,  ইয্নজএ

 লূসার ( আ হুা�া�াস মা�াস ায়ও হিইাল  )  ঃনছেলেব ( যে লেব ান হকে নযে াথক এ ঝোম রদোমাতে  ,

রক ফাম কোমআ য়হ া�ই রামাতে দিয হা�আ হে  , রক ায়দ কোমআ য়হ া�ই দিয  ,  বোভঢ়ৃদ ংরব

রক ানর্থা�  , ইনে উকে ীরাকয্ধাব কোত াননকে )  । { ীরাখুব হ্ীহস  : ১১ / ৮১১  , মলিসুম  : ৯৭৬২ } 

দ রাত ীরাকশরিাপুস �মস যে  শরিাপুস ানেক্ষক তীতয্ব তিমুনঅ রাত ারাত নবেরক শরিাপুস রোবর

।ান নবেরক  

াত হা�আ '  নলেব ালআ ( : রেক শরিাপুস তীতয্ব তিমুনঅ রাত যে �িয্ব সে কে ) ?  । { লআ ারূস -

হ্ারাকাব  : ৫৫২ } 

 নলেব ারেআ হা�আ ( :  ারাত ( ণগীরাকশরিাপুস  )  শরিাপুস ুধশু ইয্নজ রদে�িয্ব �া� �ি�স রহা�আ

নবেরক )  । { লআ ারূস - ায়�িআ  : ৮২ } 

 নলেব ারেআ হা�আ ( :  লেছিরেক সা�বি বোসহি য্সাপউ ারমাতে কেরদোয াড়াছ হা�আ নুলব

 ারেক নাবহআ কেরদোত ( বেখদে  )  ুনঅ রনেীমজ ও নামসআ ারাত হেন কলিাম ওরণোমরিপ  ,  এ রআ



�রিাদীশংঅ নাকে রদোত ছেআ ান তোটেদু  ,  ওীরাকয্যাহাস নাকে রঁাত কেথে রদোত বোভনিমএ

ইনে  , ানবেহ য্গাযেণহ� ইশরিাপুস নাকে তীতয্ব তিমুনঅ টকনি রঁাত রআ )  । { াবাস ারূস  : ২২  , ৩২ } 

াত হা�আ হেুমস তায়আ এ ' যে নছেরেক ানর্ণব বোভ �� াথক এ ালআ  , নিতি   রআ তীতয্ব

ানাকলিাম র্ণপূ রুছকি নাকে ছেআ ান রদোত য়হ াকাড কেরদোয  , �রিাদীশংঅ ছেআ ান  ,  ারাত রাবআ

হেন ওীরাকয্যাহাস য্নজ রঁাত  , ।হেন য্গাযেণহ� ওশরিাপুস রদোত কেরেতিয্ব তিমুনঅ রাত রআ  

�ভি র্নূ�স কেথে রদোশদাব াজার লিগুএ  , াজার াননকে - ীরাকশরিাপুস ছোক রদোশদাব  ানাকলিাম র

রোপ তেকাথ  , রোপ তেহ ওরাদীশংঅ য়ানাকলিাম রদোত সে ানেখক ানেখক রাবআ  ,  রদোত াবুতন

।রোপ তেরক াতগিাযেহস য্যাহাস য়াক্ষর �জার  

া�নে তিমুনঅ রাশদাব ারাত নরেক শরিাপুস ছোক রদোশদাব াজার ারায রআ  ,  টকনি রদোত াশদাব

 তেরক লুবক শরিাপুস রদোত য়াধবি ছেআ নজায়ে� নহ য্ধাব  ,  য়েভ রদোত ানেখক ানেখক রাবআ

নকোথ রেক ণহ� শরিাপুস য়েহ তীভ  ,  ও য়মনিবি ররোকপউ রদোত য়মস নাকে নাকে বোভপরুুনঅ

নহ য্ধাব তেনাম াথক রদোত য়েগি তেদি রা�রুপ  , লেছে নপআ ণগাশদাব াজার ইয্নজএ রআ - 

ী� না�স - নকোথ রেক ণহ� ও শরিাপুস রনেজরিপ  , া�স রদোত ারাত  রনেজরিপ রাবরিপ তি�স ন

নকোথ ীণঋ ছোক  ,  ণষীভ কোত বেত য়হ খুমবি কেথে রাত ী� াব তি�স না�স রাত দিয ণরাক

কোথ রেক ণহ� ও শরিাপুস রদোত রেতিাখ র�ি�স রদোত ংারতুস বেহ তেড়প য়ায্সমস  ,

য়হ য্ধাব ওণেহ� শরিাপুস রীসাদ সাদ রাত সে বোভনিমএ  , ুস রাত দিয ণরাক  ান ারক ণহ� শরিাপ

 শরিাপুস রা�াব ছোক রা�াব ।ছেয়ের ানবা�স হূমস রারক তিক্ষ াব ায়ওহ য্ধাবঅ রাত লেহাত য়হ

কোথ রেক ণহ� শরিাপুস ইণেরাক রগোরবি াব গারুনঅ ারাত ণরাক ।রনেরধ এ ইলিগু বস  ,  �ূকি

াত হা�আ ' ান নরেক াশআ রুছকি নাকে কেথে ছাক ওরাক নিতি ালআ  , ভ কেউাক ান নরেক ও য়  ,

 রাত ইুছকি বস য্নঅ ীক্ষপোখুমঅ লবকে ইনিতি ংরব ।নন ও ীক্ষপোখুম নিতি ছোক ারোক

ীক্ষপোখুম  ,  নলেব হা�আ ( :  নাধবাস  !  ারায রআ রহা�আ ুছকিবস রনেীমজ ও নামসআ ইয়�নি

 রাদীশংঅ কনেঅ াড়াছ হা�আ ( কীরশ ) ছেলচ রেক ণরসুনঅ রাণরাধ লবকে ারাত রেক নাবহআ রদে  ,

 ারাত ছেলব ইায্থমি �ামুধশু )  । { সুনউই ারূস  : ৬৬ } 



 ঃনছেলব ইরপরাত ( াত�বিপ �ার্ণূপ ইরঁাত  , ীক্ষপোখুমঅ নিতি  ,  ুছকিবস রনেীমজ ও নামসআ

ইরাত )  । { সুনউই ারূস  : ৮৬ } 

 ণহ� ীরাকশরিাপুস কনেঅ য্নজ রদোত ইয়েহ ীর্তবশব রাণরাধ �া� এ রশেরিাপুস ণগকরিশুম রআ

ছিরেক র্কশি মেয্ধাম রারক ।ল  

নলেব হা�আ ( :  ানরোপ তেরক ইুছকি রাকপঅ াব রাকপউ নাকে রদোত ারায াড়াছ হা�আ ারাত

ীরাকশরিাপুস রদোমআ ছোক রহা�আ ারএ ঃছেলব রআ ছেরক তদাবই র�ব বস নমএ  ,  ঃনুলব

ান ননোজ নিতি ায �দি দাবংস নাকে নমএ রনেীমজ ও নামসআ কি ারমাতে  ?  রাদীশংঅ রদোত

 কেথে হুমস �ব তৃক �বিপ ান ইতক নিতি  , না�বঅ রাত ান ইতেুচউ তক রআ )  । { সুনউই ারূস  :

৮১ } 

নলেব ারেআ ( :  ারাত কেরদোয াড়াছ হা�আ ( দ�স নধ ও য্র্ঘঅ �িভ রদোত  )  মেয্ধাম রর্গেসৎউ

 হালই ( য্সাপউ  ) ছেয়েনি ছেবে বোসহি  , নিরেক য্যাহাস কেরদোত নকে ারাত  ?  ছাক রদোত ারাত ংরব

ছেগে য়েরিাহ কেথে  , আ  াটএ র ( ারক ণরার্ধনি হালই য্নঅ াড়াছ হা�আ  )  দাবপঅ ায্থমি র্ণূ�স রদোত

।ল�িদি ারাত দাবপঅ যে )  । { লআ ারূস - ফাকহআ  : ৮২ } 

াত হা�আ ' নছেরক ানর্ণব য়াষাভ রখেুম রদোত ণরাক রণেহ� ময্ধাম রদেকরিশুম ালআ ( ,  ারমআ

যে রিক ইয্নজ এ তদাবই রদেএ  , হা�আ কেরদোমআ রেক শরিাপুস ারএ  াতয়াহস ভোল য্টকনৈ র

বেরক )  । { য্আ ারূস - রামুয  : ৩} 

 নলেব ারেআ ( : যে ানবেদি শর্দেনি ওএ কেরদেীরাসুনঅ রাত ীবন নাকে  ,  ংবএ া�রেফে ারমাতে

 বর কেরদেীবন ( ীরাক মারাহ কেলালাহ  , ীরাকলালাহ কেমারাহ  ) রক ণহ� বোসহি  ,  কি সে

ীরফুক রেপ রায়ওহ নামলসুম কেরদোমাতে ( ারক ) বেদি শর্দেনি র

�

)? । { লেআ ারূস - নারমই  : ০৮ } 

 

তায়াফাশ �ষিনি তয়ীরশ রআ তায়াফাশ তর্থিমস তয়ীরশ  

াত হা�আ '  নলেব ালআ ( : কেঁাত ঃনুলব ( কেহা�আ  )  ারমাতে কেরদোয রআ াড়াছ ( ীরাকশরিাপুস  ,

লেব রধাতমক্ষ  )  ারেক নাবহআ কেরদোত ারেক সা�বি ( বেখদে  )  দপবি কেথে রদোমাতে ারাত



য়েরিফি কেদি য্নঅ াব রারক তুভীরদু  ানখোর াতমক্ষ ওরাবদে  ,  ারাত ছেরক নাবহআ রদোয ারাত

 য়াতগিাযেতি� ারা� লমআ কনে য্নজ রাত বেহ র্থমস ভোল য্টকনৈ ীশবে কে টকনি রূভ� রদোত

�লি  , ছেরক াশআ রতেমহর রঁাত ারাত  , ছেরক য়ভ র�িাশ রঁাত রআ  ,  �িাশ রুভ� রানপআ য়�নি

কনায়ভ )  । { লআ ারূস - ারসই  : ৬৫ - ৭৫ } 

ায়আ এ াত হা�আ তে ' যে ন�েদি ইাণষাঘে এ ালআ  , ছেরক নাবহআ রদোয াড়াছ হা�আ ারাত  ,  ারাত

ানখোর াতমক্ষ রায়দে য়েরিুঘ ড়ামে রদেপবি াব �িমুদপবি  ,  াশআ রতেমহর রঁাত ারাত রে�াক্ষপ

ছেরক য়ভ র�িাশ ংবএ  , ছেরক া�চে রায়ওহ য্নধ ভোল য্টকনৈ রঁাত ারাত রআ  ,  হা�আ ংারতুস

াত ' ফে ালআ  এ বেত ।নছেরেক �সি ারক শরিাপুস রেপ রতিমুনঅ রাত লবকে য্নজ রদেীবন ও া�রে

আদু ালেহ শরিাপুস  ' ারক  , যে ইনে হ�েস নাকে তেএ রআ  , আদু য্নজ ররেপঅ কেএ রতেগজ �ৃস  '

আদু এ াননকে ।গোল জোক াত লেরক  ' াত হা�আ শর্দেনি রারক ' নছেয়েদি ইজেনি ালআ  ,  �কি

আদু ' ীরাক  , ীরাকশরিাপুস  আদু কেরেতিয্ব তিমুনঅ রহা�আ �েক্ষে রশেরিাপুস  '  রারক শরিাপুস াব

ানখোর াতমক্ষ  , ানবেরাপ তেরক ারাত শরিাপুস রাক� নাকে �ষিনি লেফ  ,  থোস রহা�আ ঃনমযে

শরিাপুস য্নজ রদেীরাক র্কশি  , আদু য্নজ রদোত  ,' ানবোয ারক ানর্থা� য্নজ র�িুমপাপ রদোত  ,

 নলেব হা�আ ( : ন  য়ন তচিউ য্নজ রদেনীমুম ও ীব ( য়ন যয়োজ  )  ীরাকর্কশি ারাত যে ( করিশুম )  রদে

বেরক ানর্থা� ামক্ষ য্নজ  ,  য়েহ �� াটরাপায্ব রায়ওহ ীসাবখজাদে রদোত ছোক রদোত নখয

বেড়প  , কাহে য়ীৎমাটকনি রদোত ারাত ওদিয  ,  মীহা�ই রআ ( মালাস স্হিইালআ  )  য্নজ রাতপি রাত

ামলবকে ানর্থা� ামক্ষ নলেছিরেক র্থোনলাপ রাকী�অ তৃক �  , যে ালেহ �� ছোক রঁাত নখয �কি  ,

 সে ( াতপি রাত  ) নলেরক �ছি র্ক�স কেথে রাত নিতি নিখত নমশদু রহা�আ )  । { ত্আ ারূস - াবওাত  :

৩১১ - ৪১১ } 

াত হা�আ ' নলেব র্কে�স রদেকফিানুম ালআ ( :  ইান রআ নরুক ানর্থা� ামক্ষ য্নজ রদোত নিপআ

রুক ।াননবেরক ামক্ষ ানেখক রদোত হা�আ ন )  । { লআ ারূস - নূকফিানুম  : ৬} 

যে ছেয়েহ তণিাম� সেীদাহ হীহস  , াত হা�আ '  লূসার ালআ ( মা�াস ায়ও হিইালআ হুা�া�াস  )  কে

নছেরেক ধষেনি তেরক ানর্থা� ামক্ষ য্নজ রদেকরিশুম ংবএ কফিানুম  , যে নছেয়েদি য়েনিাজ ংবএ  ,



বেরক ামক্ষ কেরদোত নিতি ানন  , াত হা�আ ঃনমযে '  ঃনছেলেব তেীণাব কএ রাত ালআ (  ইয়�নি

াত হা�আ ' াননবেরক ামক্ষ কোরক কীরশ থোস রঁাত ালআ  ,  ুছকি ায দোব াটএ রআ ( হানগু  )  ছেআ

।নবেদি রেক ামক্ষ নরেক া�ই নিতি কোয )  । { ন্আ ারূস - াসনি  : ৮৪ } 

 নলেব ারেআ ( : াপ ররেবক রদোত ানেক্ষক নিপআ লেগে ারাম হকে রদোত াননবোড়ঁাদ শে  ,  ইয়�নি

ছেরেক ীরফুক থোস রলেূসার রাত ও হা�আ ারাত  , ছেরেক ণরবযু্তৃম য়া�বঅ কসোফ ংবএ )  । {  ারূস

ত্আ - াবওাত  : ৪৮ } 

াত হা�আ ' নলেব ারেআ ালআ ( : কাড রোসপিুচ ংবএ রে� রতাক কেবর রদোমাতে ারমাতে  ,  ইয়�নি

াননরেক �ছপ রদেীরাক ন�লামীস নিতি )  । { লআ ারূস -আ’ ার ফ  : ৫৫ } 

ৎার্থঅ  : আদু  ' ।াননরেক �ছপ হা�আ রদেীরাকন�লামীস য়েযে তেরক  

আদু রআ  ' য্নগ ও ায়ওাচ ুছকি নমএ ছোক রহা�আ তেলব ন�লামীস য়েগি তেরক  ,  হা�আ ায

াত '  না� রদেীবন ছোক রহা�আ হকে ও�ে� ায়ওহ ান ীবন ঃনমযে ।াননবেরক লুবক ানেক্ষক ালআ

ারক ানর্থা�  , া�আ াবথঅ ায়ওাচ ুছকি নমএ য়হ তেহ য্ধাবঅ রহ  , ীরফুক ঃনমযে  , ীকসোফ  ,  রহোনগু

আদু য়েচে য্যাহাস জোক  ' ।ারক  

ঃালেহ ীরাকশরিাপুস ঃাথক টামে  

১  . াত হা�আ কোয �িয্ব ঐ ' ।নবেদি তিমুনঅ রারক শরিাপুস ালআ  

২  . আদু নমএ বেহ তেহ শরিাপুস রাত রআ  ' ।ইনে ন�লামীস তোয ারা�  

৩ ( . রদেীরাকশরিাপুস  ) আদু নাকে নমএ টকনি রাত হকে দিয য্ধেম  ' য়ন �ুযপউ য্নজ রাত ায য়াচ  ,

আদু সে রাত নখত  ' ানবেহ ারক লুবক  ,  াননকে ।বেহ ারক ধষেনি তেরক আাদে মকরএ কোত

াত হা�আ কেরদোয ' য়াদ�মস লূসার নলেহ ারাত নছেয়েদি তিমুনঅ রারকশরিাপুস ালআ  ,  কেরদোত

াত হা�আ ' উ রয়োয্নঅ ইমে� নাকে ালআ  হুন নমযে ।াননখোর ত�িতি� রপ ( মালাস স্হিইালআ  )

 ঃনলেলব ( য্সদস ররোবরিপ রামআ �ু্প রামআ  , থযাথয রাক�িঅ রানপআ রআ  ,  নিপআ রআ

করাচবি �বি াক্ষপোর্বস )  । { দূহ ারূস  : ৫৪  } াত হা�আ '  ঃনলেলব ালআ (  রামাতে সে ঃহুন হে

 ররোবরিপ ( রদে�ুভলদ  ) য়ন য্ধেম  , ণরাক  ,  �াকর্মক রাত য়ন র�ুস  ,  রামাতে র্কে�স রায ংারতুস



ানারেক ানর্থা� ছোক রামআ রোপায্ব সে ইনে না�  , সে ওহ ান �রূ্ভ�অ রদের্খমূ মিুত নযে   রোপায্ব

�িদি শদেপউ কোমাতে  ,  ুভ� হে ঃনলেলব নিতি  !  ায মিআ রিক ানর্থা� য়�আ ছোক রামাতে মিআ

 রারক ানর্থা� ছোক রামাতে াত াননিাজ কেথে  ,  রক ান তমহর ংবএ রক ান ামক্ষ কোমআ মিুত দিয

নজকএ রদে��তিক্ষ বহ মিআ বেত )  । { দূহ ারূস  : ৬৪ - ৭৪ } 

৪  . আদু ছোক রহা�আ রআ ' আদু রীরাক  ' াত হা�আ শরিাপুস রীরাকশরিাপুস ংবএ '  র্বুপ কৃতক ালআ

 ররেীদকাত তরিার্ধনি ( রয্গোভ  ) বেহ ইলেুকুনঅ  , টঘ নোখসে নলফতি� রা�ই ইরাত বে  ,  াতে ইনিতি

আদু রদেএ  ' নবেরক লুবক শরিাপুস ও  ,  ইনিতি ( ইহা�আ  )  ংবএ ার্তক�িৃস রণেরকপউ য়াপউ য়ীতবায

াতাহে ররো�ার্যোক ারা� রএ  , আদু ও শরিাপুস রআ  ' য়াপউ �মস ঐ তলুম  ,  ায য্ধেম রণেরকপউ

াত হা�আ '  য্গোভ কৃতক ালআ ( রেীদকাত  ) ।ছেয়ের তরিার্ধনি  

 য়াপউ - াম রনেহ� নরকপউ ঠিাকপ  

যে ালেহ �� াটএ নখএ  , আদু  ' য়াপউ র�িসির্যাক তরিার্ধনি র্বুপ কৃতক হা�আ তলুম শরিাপুস ও -

 য্গাভ লেব নবেদি কো�াব ুছকি নাকে মেয্ধাম রালেগুএ ইনিতি ।�াম টিকএ রহেমুস ণরকপউ

।নছেখেরে রেক নরার্ধনি য়মস রারক �বপিলি  

বেত  , বোভর্ণূ�স রেপ রনেহ� ণরকপউ য়াপউ  াড়প কেুঝ তি� রএ  ,  াসব রেক াসরভ ইরপউ রএ

 ।র�ামান ইরারক র্কশি দোব�কএ রহা�আ { াকটি  : য়াপউ দিয - যে রেক নেম ীরাকণহ� ণরকপউ  ,

য়াপউ �মস এ - রেক �িসির্যাক লেফে বাভ� রোপায্ব র�িসির্যাক বোভ�ত� হূমস ণরকপউ  ,  তেএ

য়াপউ - াত হ্া�আ াতাদনাদগাযে রণেরকপউ ’ ালআ ইনে তাহ নাকে র  ,  ইর্থঅ রারক নেম ুছকি মকরএ

।ারক র্কশি দোব�কএ রহা�আ ালেহ } 

য়াপউ �েক্ষে রনের্জঅ ুছকি নাকে রআ - য়াপউ �মস সে ও�ে� ায়ওহ তণিাম� লেব ণরকপউ -

ারক ান ণহ� হুমস ণরকপউ  , ।কয়াচরিপ র�িুবলু� ায়নে ান নেমে াব  

বোভপরুূনঅ  , বঅ য়াপউ য্নজ ররো�ার্যোক  রতেয়ীরশ াকাথ তরবি বোভর্ণূ�স কেথে ারক ন�ল

 ।লমিাশ রায়দে দাবপঅ রপউ {  তর্থিমস তয়ীরশ নযে সে বজিায়ও রপউ রনেীমুম কয্তে� ংরব

রেক াসরভ রপউ রহা�আ রপরাত রেক ন�লবঅ য়াপউ  ,  লূসার াননকে (  ায়ও হিইালআ হুা�া�াস



মা�াস  )  ঃনছেলেব কেকালে কএ ( বে মেথ� টউ রামাতে মিুত খার ধে  ,  াসরভ রপউ রহা�আ রপ রাত

রক  )  নাসাহ ংবএ নছেরেক ানর্ণব যিমিরতি মামই টিসীদাহ ( য্গাযেণহ�  )  শাক� তম লেব

।নছেরেক } 

আদু ছোক রহা�আ ইয্শবঅ কো�াব ংরব  ,' ানর্থা�  , তচিউ ারক গারুনঅ  , তচিউ াসাবলাভ কেঁাত  ,

াত হা�আ রেক তোয ' �িসির্যাক রাত য়েমনিবি রালেগুএ ালআ ।নদে রেক া�বয্ব নাকে যে র  

আদু য্নজ রকোলে ণরাধাস নমযে �িয্ব ৎহম  '  ৎহম ওকালে ণরাধাস বোভনিমতে নরোপ তেরক

 ানর্থা� য্নজ র�িয্ব ( আদু  )' আদু র�িয্ব ৎহম য্নজ রণেরাধাস র্বস ।নরোপ তেরক '  ণরহাদউ র

 লূসার কৃতক মারকি য়োবাহাস য়ায ারক শপে বোসহি ( ালআ হুা�া�াস মা�াস ায়ও হিই  )  ছোক

আদু য্নজ রনের্ষব �িৃব কেথে শাকআ  ' ায়ওাচ শরিাপুস ও  ,  রমউ বোভপরুুনঅ ( হুন্আ হুা�ায়দিার  )

 সা�আ কৃতক ( মহুন্আ হুা�ায়দিার  ) আদু টকনি রহা�আ ছোক রএ  ' ারক ধারেুনঅ রারক  ,

 লূসার ষুনাম �মস নদি রতেমায়কি বোভনিমতে ( াস ায়ও হিইালআ হুা�া�াস মা�  )  য্নায্নঅ ংবএ

 লূসার ।ারক ানর্থা� রশেরিাপুস রোবরদ রহা�আ ছোক রদেীবন ( মা�াস ায়ও হিইালআ হুা�া�াস  )

 ছোক রতে�উ ও�ে� ায়ওহ কলিাম রশেরিাপুস রাক� �ভিবি ংবএ নাধ� রদেীরাকশরিাপুস �মস

আদু য্নজ রাত  ' নছেয়েনিাজ নাবহআ রারক  ,  নাবহআ এ রঁাত ওদিয  ায়ওাপ ায়ওাচ ছোক রতে�উ

য়ন বোসহি  , ইতম রশের্দেনি রপারপঅ রঁাত শর্দেনি এ ংরব  ,  ীরাকয্তগুনআ ীরাকনলাপ শর্দেনি এ

বেহ য্ণগ বোসহি  ,  লূসার শিাপাশাপ রভোল বায়ওাস রতে�উ লেফ (  ায়ও হিইালআ হুা�া�াস

মা�াস  )  ।বেহ াখলি বায়ওস ণামরিপমস রলেমআ রীরাকলমআ কয্তে� য্নজ রএ  লূসার (  হুা�া�াস

মা�াস ায়ও হিইালআ  ) আদু কৃতক  '  য্নজ রকোলেৎহম কৃতক ণরাধাস ানোনাজ নাবহআ এ রারক

 ানর্থা� ( আাদে  )'  লূসার মেলিসুম ও ীরাখুব হীহস নমযে ।ণাম� র্থাথয রাতধবৈ রারক (  হুা�া�াস

মা�াস ায়ও হিইালআ  ) নলেব নিতি ছেআ তর্ণিব কেথে ( : রনে�িায়ুম নখয ারমাতে   ওাপ তেনশু ীন�

 সে ারমাতে নখত ( ন�িায়ুম  ) বেলব টিনমতে লেব টিনমযে  , বেড়প দরূদ রপউ রামআ রপরাত  ,

বেড়প দরূদ রাবকএ তি� রামআ �িয্ব যে াননকে  , াত হা�আ '  দরূদ রাবশদ তি� রাত ালআ

 নবেড়প ( নবেরক ণর� থোস রাসংশ� কোত )  , ওরিক ানর্থা� ালীসঅ য্নজ রামআ ারমাতে রপরাত  ,



মান রনো� ষশেবি টিকএ নমএ র�েহেবে ালীসঅ ণরাক  ,  রহা�াব কএ রহা�আ �ামলবকে ায

�র্দিনি ইয্নজ  , টিা�াব সে াবেহ ইমিআ ছিরক াশআ মিআ রআ  ,  রামআ ছোক রহা�আ যে ংারতুস

 শরিাপুস রামআ সে নদি রতেমায়কি বেরক ানর্থা� রালীসঅ য্নজ ( তায়াফাশ  ) ।বেহ য্নধ ারা� ) 

াভপরুূনঅ  লূসার বে ( মা�াস ায়ও হিইালআ হুা�া�াস  )  রমউ ( হুন্আ হুা�ায়দিার  )  য্শে�েউ রারমউ কে

 ঃনলেছিলেব �েল য়াদবি লো�া� রায়ওায া�ম ( আদু রামাতে কোমআ ' ইাভ ানলুভ য় )  । {  দেনস রএ

।নছেয়ের ীরাকানর্ণব লর্বদু নজকএ য়ীমান হা�দুবআ নেবই মসেআ } 

যে �োয াঝুব তেএ  , ূসার  ল ( মা�াস ায়ও হিইালআ হুা�া�াস  ) আদু য্নজ রঁাত ছোক রতো�উ  '

আদু য্নজ রঁাত বেত ।নছেলেব তেরক  '  বোভনিমতে কঠি বাপ বায়ওস নমযে ারমআ ারা� ারক

নবেহ ীরাকধিঅ রাত ওনিতি  ,  ঃনছেলেব নিতি ছেসেএ সেীদাহ হীহস ণরাক (  কেদি রতেয়োদহে হকে

� বেরক ণরসুনঅ রাত নজতয লেরক নাবহআ বেহ সে ীরাকধিঅ রবোয়ওস নামস রকেয্তে  ,  বেত

ানবেহ তিমক নাকে বোয়ওস রদোত ছেরেক ণরসুনঅ ারায  ,  নজতয লেকাড থেপ �া� হকে রআ

বোপ সে গাভ নামস রহোনগু রকেয্তে� বেহ ীরাসুনঅ রাত  ,  রাক� নাকে হোনাগে রদেয্নঅ বেত

ানবেহ ানোমক )  । { মলিসুম হ্ীহস  : ৪৭৬২ } 

লূসার ুতহেযে রআ ( া�াস মা�াস ায়ও হিইালআ হুা�  )  কেদি রতোয়াদহি রাক�র্বস কেতা�উ ই

 ।বোয য়েহ �র্দিনি য্নজ রঁাত বায়ওস রাবস বেরক ণরসুনঅ রাত ইনজতয ুতহেসে নছেরেক নাবহআ

াত হা�আ নখত ড়েপ দরূদ রপউ রঁাত নখয ারাত বোভপরুুনঅ '  ররোব কয্তে� কেরদোত ালআ

থোস রাসংশ� রাবশদ য়েমনিবি  আদু রদোত য্নজ রলেূসার রআ ।নরেক ণর�  '  রায়ওহ লুবক

 লূসার বায়ওস ণামরিপ মস রাত াথক রায়ওহ বায়ওস তয রদোত শিাপাশাপ (  হিইালআ হুা�া�াস

মা�াস ায়ও  ) আদু লেফ ।বোয য়েহ তরিার্ধনি য্নজ রএ  '  কেথে ক্ষপ রহা�আ য্নজ রা�াব ারা�

াত হা�আ থোস থোস রায়ওহ বায়ওস ' রালআ   লূসার বোসহি নাদ মীসঅ (  ায়ও হিইালআ হুা�া�াস

মা�াস  ) তৃকপউ ারা� রএ ও  ।নবেহ  

 লূসার ( মা�াস ায়ও হিইালআ হুা�া�াস  )  ঃনছেলেব নিতি ছেসেএ য়ানর্ণব �শুবি কএ রপঅ কেথে

( আদু রেচাগেঅ য্নজ রয়েইাভ কএ রাত া�াব নামলসুম নাকে নখয  ' াত হা�আ নখত রেক '  ালআ



া�রেফে নজকএ নদে রেক গায়েনি  , আদু নাকে য্নজ রাত ইনখয সে লেফ  '  া�রেফে ঐ নখত রেক

 নীমআ ঃলেব ( রক লুবক  ) কাহে পরুূনঅ ওয্নজ রামাতে রআ )  । { মলিসুম হ্ীহস } 

 লূসার ঃছেসেএ সেীদাহ য্নঅ ( মা�াস ায়ও হিইালআ হুা�া�াস  )  নলেব ( : আদু তীহৃগ ত� য়েচেবস  '

 তৃক রেচাগেঅ রনেজ য্নঅ কৃতক নজকএ ালেহ আদু '।)  । {  দায়যি নবি নামহর রু�আ দেনস রএ

।নছেয়ের ীরাকানর্ণব লর্বদু নজকএ য়ীমান } 

যে লগে াঝুব ংারতুস  , আদু য্নজ ররেপঅ  ' আদু নিযি লেরক  ' আদু য্নজ রায ংবএ নরেক  '  য়হ ারক

কোথ য়েহ নাবভাল ইয়েভউ  , আদু নিযি ওদিয  ' আদু য্নজ রায াদার্যম রাত নবেরক  '  রাত নবেরক

াকে লেফ ।ীশবে য়েচে আদু য্নজ রয়েইাভ রাত নীমুম ন  ' আদু লেরক  ' আদু ও ীরাক '  �িয্ব তৃক

।নকোথ য়েহ তৃকপউ ইয়েভউ  

আদু য্নজ রামআ ঃলেব কেয্নঅ দিয হকে  ' ায়ওহ ভাল ইরয়েভউ কোথ য্শ�েউ রাত ংবএ ারেক  ,

ালেহ ীগাযেহস ররেপঅ কেএ জোক ৎস ইাভ রপঅ রাত ওসে লেহাত  ,  নমএ কে�িয্ব ঐ সে ণরাক

�িৃদ তি� র�ব  জাক নমএ ও�িয্ব রপঅ রআ ।রোপ তেহ তৃকপউ ইয়ভউ তোয ছেরেক ণর্ষকআ 

।য়হ ভাল ইরয়েভউ তোয ছেরেক  

ললব তেহ রাগজহেরপ ও রা�নে কেরপঅ হকে নমযে ালেহ মকরএ াটরাপায্ব ,  তেএ্◌

বোপ বায়ওস রজোক রাত ীরাকনলাপশর্দেনি  ,  বেহ ীরাকধিঅ রবোয়ওস তম রাত ওীরাকশর্দেনি রআ

তেরক াটএ ইসে াননকে  ।ছেরেক �ু�উ কোত  

আদু �মস ঐ রেক ষশেবি ' াত হা�আ য্নজ রারক ায র্ণূপ�রুগু ষশেবিস াত রোপায্ব র '  রাত ালআ

নছেয়েদি শর্দেনি রদো�াব  , াত হা�আ ঃনমযে '  নলেব ালআ ( :  য্নজ রহোনগু রজেনি নিপআ ীবন হে

নরুক ানর্থা� ামক্ষ  , রন রাদনামঈ ংবএ - ওয্নজ রদেীরান )  । { মু ারূস দা�াহ  : ৯১ } 

 লূসার রঁাত হা�আ তোয়আ এ ( মা�াস ায়ও হিইালআ হুা�া�াস  )  য্নঅ ।নছেলেব তেইাচ ামক্ষ কে

 ঃনছেলেব তোয়আ (  ার্ণধ ছোক রানপআ রেপ রারক রাচায্তঅ রপউ রসেফান নপআ দিয ারাত রআ

য়দে  , য়াচ ামক্ষ ছোক রহা�আ ংবএ  , ানর্থা� ামক্ষ য্নজ রদোত ওলূসার বোভপরুূনঅ   ারাত বেত রেক

বোপ লীশায়দ �য্তঅ ংবএ ীরাকলুবক াবওাত কধিঅ কেহা�আ ইয্শবঅ )  । { ন্আ ারূস - াসনি  : ৪৬ } 



যে ইএ য়ষবি য়ীনয্ক্ষল নোখএ  ,  রানর্থা� ামক্ষ রলেূসার ংবএ ায়ওাচ ামক্ষ রদোত ালআাত হা�আ

নছেলেব াথক  , াত হা�আ রআ ' কি ইয়মস ঐ ছোক র�িৃস রপঅ কে�িৃস নাকে রাত ালআ  তেইাচ ুছ

।কোথ ায়দে তিমুনঅ রায়ওাচ াত ছোক রতেগজ �িৃস নখয নলেব  

 শর্দেনি রাক� নাকে যে য্নজ রা�াব কৃতক হা�আ - জরফ  , হাবুম  ,  াত নকে ান কাহে ইায বাহা�ুম - 

তদাবই রহা�আ ারক নলাপ  ,  শর্দেনি াত রে�াক্ষপ ।তচিবেবি লেব য্টকনৈ ইরঁাত ংবএ য্তগুনআ

নে য্নজ রীরাকনলাপ  মক্ষস তেরক ালেগু এ রআ ।হবণাম� রপউ রায়ওহ নাবর্শদআ ও রাকক

 রপউ রা�াব �রব ।বেহ তেনি রেধ বোসহি তমহর ��ের্বস তর্ষিব রপউ রাত কৃতক হা�আ ওায়ওহ

 ও ণরা�উ খেুম ুতহেযে নামঈ রআ ।ায়ওহ বীসন নামঈ রাত ালেহ তমায়নে �ৃকৎউ র্বস রহা�আ

হকে ইনখয ুতহেসে মান রারক লমআ   �িৃব া�াম রনোমঈ রাত ইনখত বেরক রেক ীশবে জা�নে

বোপ  ,  ।ছেয়েহ তর্ণিব য়াহতিাফ য়োরুস ায তমায়নে রাকয্তিস ঃতলুম ইাটএ রআ (  �মস ঐ

থপ রদেকালে ( নাখদে  ) নছেরেক নর্ষব ানরুক নিপআ রপউ রদোয )  । { লআ ারূস - াহতিাফ  : ৭  }  রআ

 ছেসেএ তোয়আ য্নঅ ায (  রলেূসার রাত ও হা�আ ারায রআ  রহা�আ ারাত বেরক ণরসুনঅ

বেহ �ৃ�স থোস রদে�া� তমায়নে )  । { ন্আ ারূস - াসনি  : ৯৩ } 

 রোপায্ব এ ানকি তমায়নে ররোকয্তিস হুমস তমায়নে য্নায্নঅ তীতয্ব তমায়নে রনোমঈ ও নী� ংরব

যে ালেহ তম �র্দিনিুস ওদিয ।ছেয়ের দভেতম  ,  তমায়নে য্নায্নঅ াড়াছ তমায়নে রনোমঈ ও নী�

এ ।ানয়ায ালব তমায়নি র্ণূপরিপ াত ওদিয বেহ ারধ বোসহি তমায়নে কেথে কদিক  

 য়ীতবায রহা�আ ঃালেহ াত বজিায়ও য্নজ রকেয্তে� ায়ওহ য্নধ ারা� তমায়নে রনেী� যে রআ

ায়ওহ তা� র্কে�স ীলবাশর্দেনি  ,  কদি াব কাহে শর্দেনি য়ীনরক য্শবঅ ীলবাশর্দেনি �মস সে ইাচ

 র্ণপূ ানশর্দেনি  াননকে ।বেহ তেজুখ কেনামলসুম কয্তে� ইথপ রীবায়মিাক ইএ রআ ।কাহে ইশর্দেনি

 তম রায়ওহ লাভ ংবএ রারক জাক লাভ ইহা�আ তেম াদী�আ রতোমাজ লায়ও তা�ুস লেহআ

 �ম ও জাক লাভ কেয্তে� টকনি রদোত রেক রাকী�অ কেয্গাভ ারায রআ ।নরেক নাদ� তমায়নে

খোর াতমক্ষ রারক জাক  , বেত   বোসহি তমায়নে য্নজ রাত ইায়ওহ ীশবে াতমক্ষ রারক জাক লাভ

 ।বেহ ারধ ( হেন �শু তম এ )। 



ায়ওাচ ুছকি ছোক ররেপঅ কেএ রতেগজ �িৃস ঃাথক টামে  , কাহে �ব বজিায়ও াত ইাচ  ,  বাহা�মু াব

কাহে ই�ব  , াত হা�আ ায়ওাচ ইএ '  রাত তোয়ওাচ এ নখয নরেক নদামেুনঅ ইয়েমস ঐ ালআ

( ীরাকানর্থা� র  ) ।বেকাথ র্থা� �র্দিনিুস নাকে  

াত হা�আ াননকে '  ।নাচ ইাটএ করুক ানর্থা� ামক্ষ উকে ইছোক রাত �ামকএ ছোক রা�াব ালআ

নরোপ তেলব তেইাচ বোভকি াটসে ছোক ারোক য্নঅ ংারতুস  ?  নজায়ে� কয্শবায্তঅ ংরব

ছেরেক মারাহ ায়ওাচ ুছকি ছোক ররেপঅ কেএ য্নজ রষেুনাম কেরেতিায্ব ।ন  

 ংারতুস ( আদু কেউাক য্নঅ উকে দিয  ' নখত লেব তেরক  ) যে কোথ য্শ�েউ রাত দিয  , আদু '  রীরাক

আদু াবথঅ র্থা�  ' ছেয়েহ ারক য্নজ রায  , আদু ংবএ ' বেহ তর্জিঅ র্থা� ৎপগুয ইরয়েভউ ীরাক  ,  বেত

আদু এ সে  '  দিয রআ ।বেহ ীরাকধিঅ রবোয়ওাস রোবরদ রহা�আ ারা� ায়ওাচ ( আদু রাত  ' ায়ওাচ  

ারা�  ) য়হ য্শ�েউ ই�িসি র্থা� রজেনি রাত �ামুধশু  , আদু ছোক রায  '  নাকে র�িয্ব সে ছেয়েহ ায়ওাচ

আদু ত�স তয়ীরশ াটএ বেত সেআ ান নেম রাত াটএ কাহে লসিাহ র্থা� রাক�  ' হেন ায়ওাচ  ,  লেফ

আদু তেএ ' আদু রমেকর এ রআ ।ানবেহ ীরাকধিঅ রবোয়ওস নাকে ীর্থা�  ' হা�আ ায়ওাচ  াত '  ালআ

 র�িসি র্থা� জনি রাত ুধশু াটএ ণরাক ।নরেক ধষেনি কেথে রাত ংরব ।ান নরেক নদামেুনঅ ানেক্ষক

া�চে�  , আদু য্নজ রাত নিযি  ' ।নিয়হ াখার লায়খে রর্থো� নাকে রাত নবেরক  

াত হা�আ ' তেরক তদাবই রাত কেরদোমআ ালআ  , তেহ তবিাধ কেদি রাত  ,  লাভ তি� রদো�াব রাত

রাহবয্ব   ।নছেয়েদি শর্দেনি তেরক ( আদু কেরপঅ য্নজ রর্থো� রজেনি �ামুধশু ংারতুস  '  লেব তেরক

রোপ তেহ বোভকি ত�স তয়ীরশ াত ালেহ ায়ওাচ যে ছোক রাত

�

)? । 

আদু ছোক ারোক দিয বেত  '  কোথ ান য্শ�েউ ইুছকি নাকে ারা� ায়ওাচ (  রীরাকানর্থা� াব তর্থিা�

ান য্শ�েউ ইাটনাকে র্থা�  য়হ  ) াখংাকআ রাসাবলাভ রহা�আ  ,  কোথ ান ানসাব রায়ওহ ীগারুনঅ রঁাত

( য়হ তর্জিঅ ারা� জামান ায )  ,  য়হ ান া�ই রায়দ তি� রষেুনাম াব (  মেয্ধাম রনোদ� তাকায ায

কোথ য়েহ ব�স  ) ায়ওাচ মকর এ ওদিয সে লেহাত  , আদু  ' ানবেহ রাগহানগু ারা�  ,  ঝোম রএ �কি

�োরেপউ তোয ংবএ ছেয়ের য্কর্থাপ টারবি ঝোম রাত বেকাথ তলি�স হুমস �ব তখি  ,  নোখএ ণরাক



যে য়ীনয্ক্ষল য্কর্থাপ াটকএ  , াত হা�আ য্নজ রারক ��স য়ষবি নাকে নাকে ' নদে শর্দেনি ালআ  ,

নদে তিমুনঅ রারক য়ষবি নাকে নাকে রাবআ  , ।ছেয়ের ৎাফত কনেঅ য্ধেম রয়েভাদেতএ  

রোপ তেযে ালব পরূ� ণরহাদউ  , ূসার  ল ( মা�াস ায়ও হিইালআ হুা�া�াস  ) নছেলেব  ,  রাজাহ রৎতস

বোয তো�াজ বোসহি ানবি কালে  , ালেহ �ষশেবি রদোত  ,  ওদিয ানয়াচ কুঁফ ড়ঁাঝ ছোক ারোক ারাত

ড়ঁাঝ  , ।যয়োজ ারক ণহ� কুঁফ  

যে য্শ�েউ ালব াথকএ নোখএ  ,  ঝোম রাজ� ও াজার ঝোম রা�াব রাত ও হা�আ �িয্ব যে  যে

 ংবএ লরক কীরশ থোস রহা�আ সে বেরক �য্বাস ময্ধাম ুছকি মকর সে কোথ ময্ধাম মকর

 রনেী� রদেকরিশুম কলিৎতৗপে রবেরআ ারাত ারা� �াকর্মক �মস এ রদোত ংরব ।ালেহ করিশুম

 ারায বোয য়েহ �রূ্ভ�অ ( য়েখিদে হুমসীবদেবদে য্সাপউ রদোত  ) যে তলব  ,  ালেগুএ ( র্তিুম  ) রদেীবন  

�াম র্তিুমতি� রদেকালে রা�নে ংবএ  ,  ারমআ লেরধ ময্ধাম কেরদোয ময্ধাম ুছকি নমএ ারএ

 ।বাপ য্টকনৈ রহা�আ { াকটি  : াত হা�আ ‘  ঃনলেব ালআ ( হ্া�আ ারায রআ    কবাভভিঅ কনেঅ াড়াছ

 ছেরেক ণহ� (  ালেহ য্ব�ব রদোত রোপায্ব এ  )  রেক শরিাপুস ছোক রহা�আ লবকে াতে ারমআ

 ারাত হ্া�আ ইয়�নি কিাথ রেক তদাবই রদেএ সো�বি এ বোছঁৗপে য্টেকনৈ রঁাত   াত ‘  রদোত ালআ

হ্া�আ ইয়�নি নবেরক াসংামমি রাড়গঝ   াত ‘ কযু্থমি ালআ  ,  রদেরফিাক ংবএ ীরাকরাকী�অ

 ান নদে তয়োদহে ( যআ ারূস -  রামুয - ৩)  }  থোস রহা�আ াথত র্কশি ারক সা�বি ও ালব মকরএ

 কেুছকি য্নঅ াত হা�আ ।রতনামান ইরারক কীরশ �েমৗভের্বাস ও তদাবই রাত '  এ রদোরাসান ালআ

নলেব য়েগি তেরক নায্খায্ত� কেতম ( :  রদোত াড়াছ হা�আ কেরদে দবেআ ও মলেআ রদোত ারাত

 বর ( লালাহ - ীরাকমারাহ  ) াম কএ ুধশু কেরদোত চথঅ ।ছেয়েনি য়েনিাব '  দুব ( হা�আ  )  তদাবই রএ

য়েহ ায়দে শর্দেনি রারক াম র্থাথয নাকে রআ তীতয্ব নিতি ।লছি ' ইনে দুব  ,  কেরদোয থোস রঁাত ারাত

�বিপ ানইতক নিতি কেথে রাত �োনাব রাদীশংঅ )!  । { ত্আ ারূস - হ্াবওাত  : ১৩ } 

নলেব ারেআ হা�আ ( :  নখত রেক াসা�জি র্কে�স রামআ কোনপআ ণগা�াব রামআ নখয রআ

( নুলব  :) নোবহআ রীরাকনাবহআ ।টেকনি মিআ ইয়�নি  ইদে াড়াস  ,  নাবহআ কোমআ সে নিখয

কদি াড়াস ারাত ইকোড রামআ ংারতুস ।রেক ( , আদু ারাত ইছোক রামআ  ' করুক ানমাক রলেুবক  )



রোপ তেপে থপ কঠিস ারাত রেক তোয কুনআ নামঈ ারাত ইরপউ রামআ রআ )  । { লআ ারূস -

হ্ারাকাব  : ৬৮১ } 

তোত নযে নখত বদি কাড রধেষেনি াব শদেআ কেরদোত নখয মিআ ৎার্থঅ   ারাত (  রয্তেগুনআ

মেয্ধাম  ) য়দে াড়াস  ,  করুক সা�বি াথকএ রপউ রামআ রআ ( কুখার নামঈ  ) যে  ,  তিুকাক দিয ারাত

।বদি াড়াস কোড রদোত মিআ রেক ানর্থা� ছোক রামআ রেভ তিনমি  

াত হা�আ '  নলেব ালআ ( :  বোভ রীভগ তেদাবই রঁাত নিখত নবেহ রসবঅ নিপআ নিখয ংারতুস

নরুক শবেনিানেম  , ানপআ রআ ।নাহে ীগারুনঅ ইতি� রুভ� র  ) { শ্আ ারূস - হ্ারাশ  : ৭-৮} 

াত হা�আ '  নলেব ারেআ ালআ ( :  তীতয্ব নিতি নখত ওহ ��দপবি ারমাতে ক্ষেব রগাস নখয রআ

 ারাত কাথ কেডে ারমাতে রদোয রপঅ ( নযে  ) ।য়ায য়েরিাহ  ) { লআ ারূস - ারসই  : ৭৬ } 

 নলেব ারেআ নিতি ( : াত নখত কোড কোত নখয ��দপবি কে াতেলব  কোত য়েদি াড়াস নোবহআ র

নরেক �ুমদপবি  ? নরেক �ষিভিাল� রদেীর্তবর্বূপ নেীময কেরদোমাতে কে ংবএ { )? ন্আ ারূস -

লমন  : ২৬ } 

 নলেব ারেআ নিতি ( : য়াচ ইছোক রাত ারাত ছেআ ারায নেীমজ ও নামসআ  ,  নিতি নদি কয্তে�

( হা�আ  ) ।নছেআ জোক নাকে াননাকে  ) { র্আ ারূস - নামহর  : ৯২ } 

দু ৎার্থঅ আ  ' নরেক লুবক  , নরেক ফাম হানগু  , নরেক তনিা�স কেউাক  ,  কেউাক য্নঅ রাবআ

।দিায্তই নরেক তনিা�সঅ  

াত হা�আ ' নছেরেক ানর্ণব াথক রদোব�কএ রাত নেআরুক �বিপ ালআ  ,  রর্কেশি য়ীতবায থোস থোস

রেক ান য়ভ কেউাক য্নঅ াড়াছ হা�আ উকে রেক তোয ।নছেরেক তটিাপৎালেুম  , াড়াছ ছাক রঁাত  

রেক ান াশআ াব ানমাক রুছকি নাকে ছোক ারোক য্নঅ  ,  ান াসরভ রেপউ ারোক য্নঅ তীতয্ব নিতি

।রেক  

াত হা�আ '  নলেব ালআ ( : ানারেক য়ভ কেষুনাম ারমাতে ংারতুস  , ারেক য়ভ কোমআ  ,  রামআ রআ

 রতোয়আ ( হুমস তায়আ রনেআরুক নমযে ীলবানর্শদনি াব তায়আ ীয়রশ  ,  কতিৃকা� াবথঅ

রালেগুএ ীলবানর্শদনি  ) বি ।ানারেক ণহ� য্লমূ �� য়েমনি  ) { লআ ারূস - হ্াদয়িাম  : ৪৪ } 



 নলেব ারেআ ( :  ারমাতে দিয বএতঅ �োখদে য়ভ রদেী�রুুম রাত কেরদোমাতে ুধশু নাতয়শ

।ারেক য়ভ ইকোমআ রেক ান য়ভ কেরদোত লেহাত ওহ রাদনামঈ  ) { লেআ ারূস - নারমই  : ৩৭১ } 

ী�রুমু �ামুধশু নাতয়শ ৎার্থঅ  , �ুব  , রদেীরাসুনঅ   ।�োখদে রদোমাতে ইয়ভ র�েনিঅ (  য়ভ রদোত

।ানওপে )। 

াত হা�আ '  নলেব ওারেআ ালআ ( : যে ছেয়েহ ালব কেরদোয াননখেদে রদেএ কি নিপআ  ,  ারমাতে

ারেক ণ�য়নি তাহ রদোমাতে ( , ানারেক ণম�আ  ) রক ময়োক যামান  , রক নাদ� তাকায  ,  রপঃতঅ

য্ধম রদোত নখত ালেহ ারক জরফ দাহবজ্ি রপউ রদোত নখয াত হা�আ কালে লদকএ রাক '  ালআ

তচিউ ারক য়ভ মকর যে কে  ,  ষুনাম ( রফোক  ) য়ভ মকর সে কেরদে  ,  য়ভ ীশবে ওয়েচে রাত াবংকি

।লগাল তেপে  ) { ন্আ ারূস - াসনি  : ৭৭ } 

 নলেব ারেআ নিতি ( :  ও হা�আ যে রেক দাবআ ইকালে ঐ লবকে হুমস দজিসম রহা�আ ইয়�নি

ছেনেএ নামঈ রপউ রলোকরপ  , রেক ময়োক জামান  , ায রেক নাদ� তাক  ,  রপঅ াড়াছ হা�আ রআ

।ানরেক য়ভ কেউাক  ) { ত্আ ারূস - াবওাত  : ৮১ } 

 নলেব ারেআ ( : বেরক য্তগুনআ রলেূসার রঁাত ও হা�আ ারায রআ  , বোপ য়ভ কেহা�আ  ,  ংবএ

বেরক ন�লবঅ ায়ওকাত  , ।বেহ মাকলফস ইারাত  ) { ন্আ ারূস - রূন  : ২৫ } 

াত হা�আ তোয়আ এ ' দি রেক �� য়ষবি াটকএ ালআ যে নছেয়ে  ,  রাত ও রহা�আ বেহ য্তগুনআ

রলেূসার  , ।বেহ তেরক ইকেহা�আ �ামুধশু ায়ওকাত ও য়ভ �কি  

 নলেব ারেআ নিতি ( :  ��স য়েনি াত নছেয়েদি রদোত ায লূসার রাত ও হা�আ ারাত দিয রআ

তকাথ  , �থেয য্নজ রদোমআ ইহা�আ ঃতলব ংবএ  , য়েড়িাব ারেআ তেমহর রঁাত হা�আ কেরদোমআ  

নবেদি  , ।নবেরক নাদ� কেরদোমআ ওলূসার রঁাত রআ  ) { ত্আ ারূস - াবওাত  : ৯৫ } 

াত হা�আ ওতোয়আ য্নঅ '  ঃনছেলেব ালআ ( যে ললব ারকোলে কেরদোয  ,  রদোমাতে ইয়�নি

ছেয়েহ ত�িকএ কালে কনেঅ �েরুবি  , ারেক য়ভ রদোত ারমাতে  ,  �িৃব নামঈ রদোত াথক এ নিখত

য্নজ রদোমআ ঃললব ারাত ংবএ লদি রেক �থেয ইহা�আ  ,  নদা�স র্যাক লাভ ানইতক নিতি রআ

ীরাক )  । { লেআ ারূস - নারমই  : ৩৭১ } 



 

 লূসার ( মা�াস ায়ও হিইালআ হুা�া�াস  ) নছেগে রেক নয়াব�াব বোভখংুপুনাখংুপ দীহওাত  

 লূসার ( মা�াস ায়ও হিইালআ হুা�া�াস  )  রেক গায়ে� ব�াব রদেীহওাত য্নজ রতে�উ রাত

নছেয়েখিদে  ।  ।নছেগে রেক �রু থপ য়ীতবায নমএ খোর র্ক�স থোস রর্কেশি কেথে নেমাস রদোত

 াবয্য়েইাত ামলোক ঃতলমু ইাটএ রআ " হা�া�ই াহালই াল ( "  হালই নাকে কঠিস াড়াছ হা�আ - 

ইনে দুবাম  )  াননকে ।পরু ব�াব রএ " হালই  "  কোয য়াঝুব ইকো�� ইসে াতে তেলব দুবাম াব

প য়ীতবায ররে�অ াসাবলাভ র্ণূপরি  , না�স  , ���ে  , াদার্যম  ,  ারক ানসাপউ মেয্ধাম রাশআ ও য়ভ

।য়হ  

 লূসার ( মা�াস ায়ও হিইালআ হুা�া�াস  )  ঃনছেলেব রদোবাহাস য়েযে তেরক া�তি� দীহওাত এ

( যে ানালেব াথকএ ারমাতে  , হা�আ ায  ,  দা�াহুম ায ংবএ ( মা�াস ায়ও হিইালআ হুা�া�াস  )  া�ই

নছেরেক  , যে ালেব বোভএ ংরব  , নরেক া�ই হা�আ ায  ,  দা�াহুম ায রপঃতঅ (  হিইালআ হুা�া�াস

মা�াস ায়ও  )  ।নরেক া�ই { ।নছেরেক ানর্ণব দনস �শুবি দোনসুম রাত দামহআ মামই টিসীদাহ } 

নরেক া�ই হা�আ ায ঃললব কেঁাত নজকএ য্নঅ  , নরেক া�ই নিপআ ংবএ  ,  লূসার ( হুা�া�াস  

মা�াস ায়ও হিইালআ  )  ঃনলেলব ( ছয়েনিাব কীরশ রহা�আ কোমআ কি মিুত  ?  লব  :  �ামলবকে ায

।নরেক া�ই হা�আ )  । { ।নছেরেক ানর্ণব দেনস নাসাহ নোনুস রাত ীয়াসান নামই টিসীদাহ } 

 নলেব ারেআ ( : রেক থপশ মোন রহা�আ নযে সে রেক া�ই তেরক থপশ যে  , কোথ পুচ াবুতন )  ।

{ ীরাখুব  , লিসুম ম} 

 নলেব ারেআ ( : ালেরক র্কশি য্শিবঅ সে বেরক থপশ মোন রুছকি য্নঅ াড়াছ হা�আ যে )  । {  টিসীদাহ

।নছেরেক ানর্ণব দেনস �শুবি দোনসুম রাত দামহআ মামই } 

 সা�আ নেবই রআ ( ামহুনআ হুা�ায়দিার  )  ঃনলেছিলেব নিতি রেক নধা�েস কে (  নাকে মিুত নখয

াচ ইছোক রহা�আ ুধশু নখত বেইাচ ুছকি বেই  , বেরক ানর্থা� য্যাহাস নখয রআ  ,  রহা�আ নখত

বেরক ানর্থা� য্যাহাস ইছোক  , ছেগে য়েকিশু মলক খেলি াত �ারব ায য্নজ রামাতে  ,  �িৃস �মস

য়ায গেলে ড়েপ ঠেউ য্নজ রারক লাভ রামাতে দিয তগজ  ,  রেইাব রাত নছেখেলি ায হা�আ ওুবত



ানবেরাপ তেনআ য়েব ণায্লক নাকে য্নজ রামাতে ,  ওা�চে তশ রারক তিক্ষ রামাতে ারাত দিয রআ

।ানবেরাপ তেরক নধাস তিক্ষ রামাতে রেইাব রাখলি রয্গোভ রামাতে ওরপ রাত রেক  ) {  ীযমিরতি

( �শুবি )} 

 ঃনছেলেব ারেআ (  বোভসে ারমাতে ছেরেক নঘংলমীস রোপায্ব রাসঈ �পু ময়রিম বোভযে ারনা�ী�

ানারেক নঘংলামীস য়াসংশ� রামআ  , াতেমিআ াননকে  সাদ নজকএ �ামলবকে - হা�াব  ,  ংারতুস

 া�াব রহা�আ ঃলব ারমাতে ( সাদ  ) ।লূসার রঁাত ও  ) { ীরাখুব হ্ীহস } 

 নলেব ারেআ ( :  হা�আ হে  ! ানারেক তণরিপ য়ামতি� নমএ য়হ ারক াজুপ কেরবক রামআ )  ।

{ ।নছেরেক ানর্ণব দেনস �শুবি দোনসুম রাত দামহআ মামই টিসীদাহ } 

 নলেব ারেআ ( : রামআ ারমাতে  ানারেক তণরিপ ল� নল�িস কেরবক  ,  দরূদ রপউ রামআ রআ

কাথ তেড়প  , কাথ ইনোখযে ারমাতে াননকে  ,  ছৌঁপে ছোক রামআ দরূদ রদোমাতে ইকেথে নাখসে

য়ায )  । { ।নছেরেক ানর্ণব দেনস �শুবি দোনসুম রাত দামহআ মামই টিসীদাহ } 

 নলেছিলেব য়ায্যশ যু্তৃম রঁাত নিতি ( : া�আ তি� রদোরাসান ও ীদহুই কাহে ততিপ তনাল রহ  ,  ারাত

ছেরেক তরি�াপরূ দেজিসাম কোলেগুরবক রদেীবন রদোত )  ।  াত ছেরেক ায ারাত নিতি ারা� রএ

ন�েদি রেক নাধবাস রদেকালে য্নজ রাকাথ রেদু কেথে  ,  াশয়েআ ( াহনআ হুা�ায়দিার  )  নলেব  :  দিয

 রঁাত লেহাত াতেকাথ ান য়ভ রায়ওহ �াকর্মক �মস এ ( রলেূসার  ) � কেরবক  ায়দে নো� য্শাক

াতেহ  ,  ।ল�িহ ারক য়ভ রারক তরি�াপরু দেজিসম কেরবক রাত �কি { ীরাখুব  , মলিসুম } 

যে কপায্ব ইতএ টিয়ষবি এ  , ।ানবোয ারক ষশে খেলি াত নোখএ  

মু' যে নোজ ই�াম �িয্ব নমি  , াত হা�আ ' বর রুছকি বস ালআ  ,  হা�আ বেত ।কলিাম ও ার্তকনলাপ

াত ' য়াপউ �মস ালআ  দিাণরকপউ  ,  ওণরাক ষশেবি ষশেবি য্নজ রায়ওহ তটিঘংস ুছকি নাকে ংবএ

ানয়ায ারক রাকী�অ াত নছেরেক �িৃস  , াত হা�আ কে�িৃব য্নজ রনেদাপৎউ ঃনমযে '  ণরাক ালআ

নছেয়েখিদে বোসহি  , মু' রেক রাকী� াত ই�াম নমি  , াত হা�আ ' নলেব ালআ ( :  শাকআ হা�আ রআ

াত নরেক র্ণীতবঅ নিাপ যে কেথে  নরেক তবিীজ রপ রয্ুতৃম কেমিূভ ারা�  ,  নদে য়েড়িছ নেীমজ রআ



�জ বীজ য়ীতবায )  । { রআ ারূস - হ্ারাকাব  : ৪৬  }  দঁাচ বোসহি ণরাক র�িৃস র�ব �ভিবি বোভপরুূনঅ

।নছেরেক ণরার্ধনি কের্যূস ও  

আদু ও তায়াফাশ বোভনিমতে '  কে ( রলেসিাহ াত য়হ তর্জিঅ ায ারা� রএ  ) য়াপউ  , ক্ষলপউ  , াব  

নছেরেক র�ি বোসহি ণরকপউ  ), ারক য়াদআ জামান রপউ রশোল র�িয্ব তৃম নমযে  ,  কোটএ

াত হা�আ ' য়াপউ রভোল তমহর রাত ালআ  ,  ণরকপউ রায়ওহ ীগাভ রবোয়ওস য্নজ রদেী�সুম রআ

 ।নছেরেক নদামেুনঅ বোসহি ( ময্ধাম �মস এ ঃালেহ াথক লমূ রোপায্ব এ বেত  , য়াপউ  ,  ণরকপউ

ৃকী� কৃতক তয়ীরশ ।বেহ তেহ তরিার্ধনি ও ত ) 

ন�লবঅ য়াপউ যয়োজ  , ন�লবঅ য়াপউ মারাহ রআ  

ন�লবঅ য়াপউ য্নজ রনের্জঅ ুছকি নাকে  ,  ানাজ রাপায্ব টিনতি নেরার্ধনি ক্ষলপউ র�িসি র্থা� াব

কয্শবায্তঅ : 

 কএ  : যে বেহ তেরক সা�বি াথক এ  ,  লেসিাহ য্শ�েউ ন�লবঅ হূমস ণরকপউ য়াপউ �মস এ

ূ�সংয়� হেন র্ণ  , বেহ তেহ গাযে ণরকপউ ুছকি শবে য্নায্নঅ থোস রএ ংরব  ,  নের্জঅ াত ও�েসদতএ

ছেআ ও�বি াধাব  , বেহ তেহ তূভীরূদ াত  , য়হ ান র্ণূপ র্সাকে রণেরকপউ রাক� র্বস নখয লেফ  ,  ংবএ

য়হ ান তূভীরূদ হুমস াধাব  , ানয়হ লসিাহ য্শ�েউ সে নখত  , ।ানসেআ �ে�িঅ �ব সে াব  

আ চথঅ াত হা� ' য়হ ইাত নরেক া�ই ায ালআ  , করুক ান া�ই াত ষুনাম ওদিয  ,  য়াচ ায ষুনাম রআ

।ান বেহ ানেক্ষক লেহ ান া�ই রহা�আ াত  

 ইদু  : য়াপউ �েক্ষে রনের্জঅ য়ষবি নাকে কে�ব নাকে -  এ লেহ তেরক সা�বি বোসহি ণরকপউ

বেহ তেকাথ না� য্টাকঅ �র্দিনিুস রোপায্ব  , উ াত াবুতন  ।ানবেহ যয়োজ ারক সা�বি বোসহি য়াপ

 ুছকি নাকে য়া�প �ষিনি রতেয়ীরশ াব লেরক ণরার্ধনি য়াপউ নাকে লেীলদ ানবি হকে ংারতুস

য্ধাব তেহ লতিাব াত লেরক ন�লবঅ ণরকপউ য়াপউ রনের্জঅ  , যে রেক াণরাধ দিয হকে ঃনমযে  ,

তবসিুম ালাব ারক তনাম  ,  য্ক্ষল �ীভঅ নাকে াব ণেরকীরদু দপাদপবি নের্জঅ  ,  রভোল তমায়নে

বেহ য়াপউ  , বেহ তায্খায্ত� ানরাধ এ রাত  ,  লূসার মেলিসুম ও ীরাখুব ণরাক (  হিইালআ হুা�া�াস

মা�াস ায়ও  ) ছেসেএ া�াধষেনি রারক তনাম কেথে  ,  ঃনছেলেব নিতি (  য়েব ণায্লক নাকে তনাম



ান রোপ তেনআ  , ইনে রতেনাম াতমক্ষ নাকে রারক লাভ ৎার্থঅ  , থে রনেপৃক ংরব  রবে ুছকি াত কে

।�াম নেআ রেক ) 

বেহ ান ত�স তয়ীরশ ণরকপউ য়াপউ নাকে �র্যপ ণক্ষতয জোক নাকে য়ীর্মধ ঃনতি  ,  �র্যপ ণক্ষতত

ানবোয ারক র�ি বোসহি ণরকপউ য়াপউ াত �েক্ষে রনের্জঅ ুছকি নাকে  ,  লূম রতেদাবই াননকে

 া�প �র্দিনি কৃতক লূসার রঁাত ও হা�আ লহ ৎতিভি ( ার্থঅ  ।ছেয়েহ ায়দে য়েনিাজ বোভ�র্দিনিুস ায ৎ

ারক রর্ভনি ুধশু ইরপউ রাত  ) যে ানবেহ যয়োজ াটএ য্নজ রষেুনাম নাকে ংারতুস  ,  থোস রহা�আ সে

বেরক কীরশ কেউাক  , বেরক নাবহআ কোত রআ  , যে রেক নেম সে ওদিয  ,  য্শ�েউ কতক রাত াটএ

শ ইয্নজ এ রআ ।�াম ন�লবঅ ণরকপউ য়াপউ য্নজ রলেসিাহ দবি ীধারেবি তয়ীর '  ারা� তআ

ানবোয ারক তাদাবই রহা�আ  , যে রেক নেম ীরাকতআদবি ওদিয  , ছেরক তদাবই সে  ,  তেএ ংবএ

�েহ লফস য্শ�েউ রাত  ;  নখত রেক র্কশি সে নখয কেষুনাম নাকে নাতয়শ ানেখক ানেখক াননকে

কোথ রেক াতয়াহস লেসিাহ য্শ�েউ রাত  , ীরফুক ানেখক ানেখক রাবআ  , ীনামরফান  , ারা�   রষেুনাম

কোথ য়েহ তয়িাব�াব য্শ�েউ ুছকি ুছকি  , ান বোয য়েহ যয়োজ ারক াত লেব ইাত �কি  ;  রএ াননকে

 ।�েহ তেহ কোত নীখু�স রতিক্ষ ণগু ীশবে কনেঅ কেথে রাত ছেরক নর্জঅ সে াধবিুস যে মেয্ধাম

াত হা�আ ' করাকতিক্ষ য়ীতবায ালআ  , কয়াহস তে�িৃসানঅ  , ব করাক�িৃস দাসাফ তেরক �ব �  ,  াব

 লূসার রঁাত তোমক ও তেরক ণ�য়নি াত ক্ষেপ তরাপ ( মা�াস ায়ও হিইালআ হুা�া�াস  )  ণর�ে কে

নছেরেক  , য্খমু ইায়ওহ ীরাকপউ াত নছেয়েদি শর্দেনি রুছকি ায হা�আ ংারতুস  ,  কেথে ুছকি ায রআ

ীরাকতিক্ষ াত নছেরেক ধষেনি  , ।নাধ� ইাটকদি ীরাকপঅ তোত াব  

 এ  নালুকংস না� রাত জেগাক ুছকি য্নামাস এ �কি খোর ীবাদ রায্খায্ব ীশবে কনেঅ ারেআ টিয়ষবি

।য়ন ব�স  

।ননোজ ীশবে য়েচেবস হা�আ  

�ামস  

তিচিরিপ কদাবুনঅ  : ড  . ায়রিাকায দা�াহুম রকব ুবআ  

মএ .  মএ ( াকাঢ )  , �াসলি  , মএ .এ  , মএ . লফি  , চইএ পি  ,  ডি ( ানীদম ) 



কপায্ধঅ ীরাকহস  , ায্মরায়চে ন  , লআ - গাভবি হকফি  

য়লয্দবি�বি ীমালসই  , ায়�িুক  

শদোলংাব  

রোচ� ও শাক� টিইব  

নশ�েউাফ ায়মিইাত নেবই মামই  , ।শদোলংাব  

 


