
‘‘ভূর্তি র্ফড়ম্বনায াআরার্ভ াঅর্িক’’ এয  াঈয  মিালরাচনা 
যচনায় : াঅভাদুল্লা 
বূর্ভকা :  ম্প্রর্ত একর্ি  প্রফন্ধ  াঅভালদয   স্তগত লয়লছ। যমখালন জনাফ  াান  ভাভূদ  
নালভ এক  বদ্রলরাক  বাস্কমি যাখালক  বফধ ফলরলছন। তাাঁয  ফক্তলফেয ভভি  র  যম,  ুর্প্রভ 
যকালিিয ভূর বফলনয  াভলন  র্রর্র যপায়াযায় স্থার্ত  বাস্কমির্ি  যাখা  াআরাভ ম্মত। ুতযাাং 
এিা  র্নলয়  প্রর্তফাদ  কযায  র্কছু  যনাআ।  র্ফনীতবালফ জানালত  চাাআ  যম,  াান াললফয  
াত্র  দাফী  র্িলকয  র্নকিফতিী  নয়।  র্তর্ন  মা  র্কছু  ফলরলছন তায   াংর্িপ্ত মিালরাচনা  
াত্র  প্রফলন্ধ  কযা  লয়লছ।  প্রফন্ধর্িলক  দু’র্ি  াধোলয় ুর্ফনেস্ত কযা লয়লছ। প্রথভ াধোলয়  
াান  াললফয  ফক্তফেগুর্রয  মিালরাচনা  কযা লয়লছ। র্িতীয়  াধোলয় কুযাঅন এফাং 
াদীলছয  াঅলরালক  বাস্কমি,  প্রর্তভা  াআতোর্দয  র্ফধান  ম্পলকি   াঅলরাকাত  কযা লয়লছ।  
 
াান  াললফয  ফক্তফভূলয  মিালরাচনা  র্নম্নরূ- 
১. র্তর্ন ফলরলছন, যদল এখন ভূর্তি  বাস্কমি র্নলয় াঈলেজনা চরলছ। 
জফাফ :  াঈলেজনা (?) ফায কাযণ দু’র্ি-  
(১) এিা  াআরাভ  র্ফলযাধী। তাাআ  যদলয  াংখোগর্যষ্ঠ  াআরাভন্থী  জনাধাযণ  এলক  যভলন  
র্নলত  না  াযায়  র্কছুিা  াঈলেজনা  (?) চরলছ।  মর্দ  তাযা  ার্িূণিবালফাআ  এয  প্রর্তফাদ 
াফোত যযলখলছন।   
(২)  এিা  াংর্ফধান  র্ফলযাধী।  কাযণ াংর্ফধালন াঅলছ,  ‘‘প্রজাতলেয  যাষ্ট্রধভি  াআরাভ.....।’’  
(লদখুন :  ফাাংরালদলয াংর্ফধান  ৃাঃ ৯, যভলরা াফর্রলকন্স, ঢাকা)।  যমলতু  াআরালভ  
এবালফ  বাস্কমি  বতযী কযা াযাভ  যলতু   ফাাংরালদলয  ‘‘প্রজাতলেয  যাষ্ট্রধভি াআরাভ’’  
যভাতালফক এবালফ  যকান  ভূর্তি, বাস্কমি  যাখা  াবফধ।  
২. াান ভাভুদ ালফ র্রলখলছন, ‘‘র্ফলয়র্িয লি যপাজর্তযা াআরাভলক জর্ড়লয় যপলরলছ।’’ 
জফাফ :  াআরাভলক  জর্ড়লয়  যপলরলছ  কাযণ  এিা  াআরালভয  র্ফর্ধ-র্ফধালনয  ালথ  
মৃ্পক্ত।  তাছাড়া  শুধু  যপামলত াআরাভ  নয়  ফযাং যদলয  ফিত্মলযয  াঅলরভ, ধভিপ্রাণ 
ভুর্রভ  এলক  গ্রণ কলযনর্ন। 
৩. াান ভাভুদ ালফ র্রলখলছন, ‘‘তাাআ চরুন াঅভযা ূত্র ধলয যদর্খ এ ফোালয যকাযান, 
ার্দ, র্যাত (াআফলন র্াভ াআফলন াআফলন াআাক), তার্যখ াঅর তাযার্য  ানোনে দর্রর কী 
ফলর।  
জফাফ :  ফাস্তলফ  র্তর্ন  যকান  াঅয়াত, াদীলছয  াঅযফী াি প্রদান কযলত িভ  নর্ন।  
যেপ  র্কছু  ানুফাদ  য  কলযলছন।  য়লতা র্তর্ন  াঅযফী  বালায়  াজ্ঞ  ফায  কাযলণাআ 
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এভনিা  লয়লছ। াঅয াঅযফী  বালায়  াজ্ঞ  লর  াআরালভয  যকান  র্ফললয়  ভতাভত প্রদান 
কযা  ঝুাঁর্কূণি  কাজ।  মা তায যফতিী যরখনীাআ  প্রভাণ  কযলছ।  র্তর্ন ফলরলছন, ‘‘তার্যখ াঅর 
তাযার্য ’’।  ফাস্তলফ  এ  নালভ  যকান  গ্রন্থ র্ফলেয  ফুলক যনাআ।  র্িক  র  ‘‘তাযীখ াঅত-
ত্বাফাযী।’’  যমর্ি  াআভাভ াআফলন  জাযীয  াঅত-ত্বাফাযী  যর্ভাহুল্লা  (ভৃাঃ ৩১০ র্াঃ) াঅযফী বালায় 
যচনা  কলযলছন।  র্মর্ন  গ্রলন্থয  নাভ  র্রখলতাআ  বুর  কলযন  র্তর্ন   যকন  এ র্ফললয়  র্রখলত  
ভনস্থ  কযলরন  তা  যফাধগভে  নয়।  
৩. াান ালফ র্রলখলছন,  ‘‘প্রথলভাআ র্তনলি ব্দ ফুলঝ যনয়া মাক: প্রর্তভা, বাস্কমি  ভূর্তি। 
প্রর্তভা র ভানুল মায াঅযাধনা াঈানা কলয, াআকালর-যকালর ভির চায়, বুলরয িভা চায় 
াআতোর্দ। বাস্কমি র ভানুল যকালনা প্রাণী ফা যকালনা র্কছুয ভূর্তি মালক ভানুল যালখ ম্মান 
যদখলত ফা যৌন্দমিে ফধিন কযলত, মায ভানুল াঅযাধনা ফা াঈানা কলয না। ’’ 
জফাফ :  াংগায  ভাযোাঁলচ লড়লছন  র্তর্ন।  াংগা  র্ালফ  যমিাাআ প্রদান  কযা  যাক  না  
যকন  ফাআ  াআরালভয দৃর্িলত  াযালভয  ভলধে লড়।  এভনর্ক  যেপ  ম্মান  প্রদিলনয  জনে  
লর  যকান  ভানুললয বাস্কমি  ফানালনা  াযাভ।  প্রদিন  কযা  যতা  দুলযয  কথা।  াঅভালদয 
াত্র  প্রফলন্ধয  াঅন্ন  াঅলরাচনায়  এ  র্ফললয়  দরীর  াঅলরাকাত  কযা  লফ।  
াআনাাঅল্লা 
৪. র্তর্ন র্রলখলছন,  ‘‘এফালয ানোনে দর্রলরয র্দলক তাকালনা মাক, যখালন াঅভযা যদখফ মযত 
ভুাম্মলদয (া.) ফার্ড়লত ভূর্তি র্ছর তাাঁয ম্মর্তক্রলভাআ।’’ 
জফাফ :   াঅলর এখালন  র্তর্ন  ভ্রার্িলত র্তত লয়লছন। না ফুলঝাআ র্তর্ন এলক দরীর  র্ালফ  
গ্রণ  কলযলছন। 
র্তর্ন  কর্তয়  দরীর  য  কলযলছন। মর্দ  যগুর্রয  র্িক ভভি  ফুঝলত  র্তর্ন  ফেথি  
লয়লছন।  র্নলম্ন  াঅভযা  যগুর্র  ম্পলকি  াঅলরাকাত  কযরাভ- 
দরীর-১ :  ‘‘(ক) র্ ফুখার্য ৮ভ খণ্ড ার্দ ১৫১: 
াঅলয়া ফর্রয়ালছন, াঅর্ভ যাুলরয (া.) াঈর্স্থর্তলত ুতুরগুর্র রাআয়া যখর্রতাভ এফাং াঅভায 
ফান্ধফীযা াঅভায র্ত যখর্রত। মখন াঅল্লায যাুর (া.) াঅভায যখরাঘলয প্রলফ কর্যলতন, 
তাাযা রুকাাআয়া মাাআত, র্কন্তু যাুর (া.) তাার্দগলক ডার্কয়া াঅভায র্ত যখর্রলত ফর্রলতন।’’  
দরীর-২ : (খ) ী াঅফু দাাঈদ ফুক ৪১ ার্দ নাং ৪৯১৪: 
র্ফোীলদয ভাতা াঅলয়া (যা.) ফর্রয়ালছন, মখন াঅল্লায যাুর (া.) তাফুক াথফা খাাআফায মুদ্ধ 
াআলত র্পর্যলরন তখন ফাতাল তাাঁায কলিয াভলনয দিা র্যলয় যগলর তাাঁায র্কছু ুতুর 
যদখা যগর। র্তর্ন [(যাুর (া.)] ফর্রলরন, ‚এাআগুর্র কী?‛ র্তর্ন ফর্রলরন, ‚াঅভায ুতুর।‛ 
াআগুর্রয ভলধে র্তর্ন যদর্খলরন একর্ি যঘাড়া মাায ডানা কাড় র্দয়া ফানালনা াআয়ালছ এফাং 



র্জজ্ঞাা কর্যলরন, ‚াআা র্ক মাা াঈায াঈয যর্য়ালছ?‛ র্তর্ন াঈেলয ফর্রলরন, ‚দুাআর্ি ডানা।‛ 
র্তর্ন র্জজ্ঞাা কর্যলরন, ‚ডানায়ারা যঘাড়া?‛ র্তর্ন াঈেলয ফর্রলরন, ‚াঅর্ন র্ক যালননর্ন যম 
ুরাাআভালনয ডানায়ারা যঘাড়া র্ছর?‛ র্তর্ন ফর্রলয়লছন, াআালত াঅল্লায যাুর (া.) এভন 
াট্টার্ ার্লরন যম াঅর্ভ াঈনায ভার্ড়য দাাঁত যদর্খলত াাআরাভ।‛ 
দরীর-৩ : (গ) র্ ভুর্রভ – ফুক ০০৮, নাং ৩৩১১: 
াঅলয়া (যা.) ফর্রয়ালছন যম াঅল্লায যাুর (া.) তাাঁালক াত ফৎয ফয়ল র্ফফা 
কর্যয়ার্ছলরন (মর্দ ানে যযয়ালত াঅভযা াাআ ছয় ফছয: াান ভাভুদ) এফাং তাাঁালক নয় 
ফৎয ফয়ল কলন র্ললফ তাাঁায ফাায় রাআয়া মায়া য়, এফাং তাাঁায ুতুরগুর্র তাাঁায ালথ 
র্ছর এফাং মখন র্তর্ন যদতোগ কর্যলরন তখন তাাঁায ফয় র্ছর াঅিালযা। 
দরীর-৪ : (ঘ) র্ ভুর্রভ – ফুক ০৩১ নাং ৫৯৮১: 
াঅলয়া (যা.) ফর্রয়ালছন যম র্তর্ন াঅল্লায যাুলরয (া.) াঈর্স্থর্তলত ুতুর রাআয়া যখর্রলতন 
এফাং মখন তাাঁায র্িনীযা তাাঁায কালছ াঅর্ত তখন তাাযা চর্রয়া মাাআত। কাযণ তাাযা 
াঅল্লায যাুলরয (া.) জনে রজ্জা াাআত। মর্দ াঅল্লায যাুর (া.) তাার্দগলক তাাঁায কালছ 
ািাাআয়া র্দলতন। 
মিালরাচনা :  প্রথভ জফাফ :  এিা  র্শুলদয জনে  বফধ। তালদয  জনে  ালনক  র্কছুাআ াআরালভ  
জালয়ম  যাখা  লয়লছ।  যমভন  নাফারক-নাফার্রকালদয  জনে  াভ (লযামা)  যাখা  পযম  নয়।  
র্কন্তু  াফারক-াফার্রকা  লর  তালদয  াঈয  াভ  যাখা  পযম  লয়  মায়।  এভন  
ালনক  াঈদাযণ  যদয়া  মালফ।  এখন  যকাঈ  মর্দ  র্শুলদয  াঈয  ানুভান  কলয  প্রাপ্তফয়স্ক  
য়ায  য  াভ  যাখালক  পযম  ভলন  না  কলয  তলফ  যর্ি   লফ  তায  বুর  কাজ।  
কালজাআ  যমর্ি  খাবালফ  র্শুলদয  জনে  বফধ  যর্িলক  ুাঁর্জ  কলয  ভূর্তি/বাস্কমি  াআতোর্দ  
ফানালনালক  ারার  ফরা  র্িক  নয়।  
র্িতীয়  জফাফ :  াউদী াঅযলফয ালফক প্রধান ভুপতী ায়খ াঅফদুর াঅমীম  র্ফন াঅবু্দল্লা  
র্ফন ফাম (১৩৩০-১৪২০ র্./১৯১০-১৯৯৯ খৃ.) ফলরন, যখরনা-ুতুর  যথলক র্ফযত থাকাাআ 
ফিার্ধক র্নযাদ। যকননা এখালন দু’র্ি লন্দমুক্ত র্ফলয় যলয়লছ। (১) াঅলয়ায ানুভর্ত যদয়ায 
ঘিনার্ি ছর্ফভূর্তি র্নর্লদ্ধ য়ায এফাং এগুর্রলক র্নর্িহ্ন কযায াধাযণ র্নলদিলয ূলফিয ঘিনা 
(২) াথফা এর্ি র্নললধাজ্ঞা ফর্বূিত একর্ি খাছ র্ফলয়। যকননা ুতুর  যখরা এক ধযলনয ীনকয 
কাজ। দু’র্িলকাআ দু’দর র্ফিান ভথিন কলযলছন। যকাযণ লন্দ যথলক ফাাঁচায জনে এগুর্র যথলক 
র্ফযত থাকাাআ াঈেভ। যাূরুল্লা (াাঃ) াআযাদ কলযলছন, ‘তুর্ভ র্ন্দগ্ধ র্ফলয় র্যতোগ কলয 
র্নাঃলন্দ র্ফললয়য র্দলক ধার্ফত ’। র্তর্ন াঅয ফলরন, ‘যম ফের্ক্ত র্ন্দগ্ধ র্ফললয় র্তত ’র, 
য ফের্ক্ত াযালভ র্তত ’র’। 



াঅভযা ভলন কর্য, ায়লখয াঈক্ত ফক্তফে ফিার্ধক র্ফশুদ্ধ। াতএফ যমফ র্তা-ভাতা  বাাআ-যফান 
ফাজায যথলক কুকুয-র্ফড়ার, কফুতয  র্ফর্বন্ন প্রাণীয যখরনা-ুতুর র্কলন এলন ফাচ্চালদয াঈায 
যদন  যালক বলয  যালখন এফাং প্রাণীয ভাথায়ারা জাভা-যগর্ি র্কলন এলন ফাচ্চালদয যান, 
তাযা াফধান যৌন! যকননা এয পলর র্তর্ন ফাচ্চায র্নষ্পা হৃদলয় ভূর্তিয ছর্ফ এাঁলক র্দলরন এফাং 
তায প্রর্ত াঅর্ক্ত ৃর্ি কলয র্দলরন। মা তালক যফতিী জীফলন র্যলকয প্রর্ত ঘৃণায ফদলর 
বালরাফাা ৃর্ি কযলফ। াথফা ঘৃণালক দুফির কলয র্দলফ। তখন দায়ী যকফর ফাচ্চা লফ না, তায 
র্তাভাতা লফন। াঅয এফ ছর্ফয়ারা যালাক প্রস্তুতকাযী  র্ফক্রয়কাযী  প্রর্তষ্ঠানগুর্র াঅলযা 
যফী দায়ী লফ। এয িাযা াঈার্জিত তালদয াঅয়- যযাজগায াযাভ লফ। যকননা এয িাযা তাযা 
ানোয় কালজ াামে কযলছন। মা াঅল্লা র্নললধ কলযলছন (ূযা াঅর-ভার্য়দা ৫/২)। 
{প্রলপয ডক্টয ভুাম্মাদ াঅাদুল্লা াঅর গার্রলফয  ‘‘ছর্ফ   ভূর্তি’’  গ্রন্থ লত গ্রীত  ৃাঃ ৫৯, 
৬০} 
এয  র্ফযীলত  াঅলয়া যার্ম’াঅল্লাহু াঅনায কর্তয়  াদীছ  র্নম্নরূ-  াদীছ-১ :  ‘যাূরুল্লা 
(াাঃ) স্বীয় গৃল (কু্রলয ফা প্রাণীয) ছর্ফমুক্ত যকান ফস্তুাআ যাখলতন না। যদখলরাআ তা যবলি চূণি 
কলয র্দলতন’।  (ফুখাযী  া/৫৯৫২;  র্ভকাত  া/৪৪৯১;  ড. ভুাম্মাদ াঅাদুল্লা াঅর-গার্রফ, 
ছর্ফ   ভূর্তি  ৃাঃ ১৮)।  
াদীছ-২ : াঅলয়া (যাাঃ) ফলরন, একফায র্তর্ন একর্ি গর্দ ফা াঅন খর্যদ  কযলরন, মালত 
প্রাণীয ছর্ফ র্ছর। এভতাফস্থায় যাূরুল্লা (াাঃ) গৃল প্রলফ কযলত র্গলয় দযজায় দাাঁর্ড়লয় 
যগলরন। ঘলয প্রলফ কযলরন না। াঅর্ভ তাাঁয যচাযায় ান্তুর্ি রিে কযরাভ। তখন াঅর্ভ 
ফররাভ, াঅর্ভ াঅল্লা  তাাঁয  যাূলরয র্নকি তাফা কযর্ছ। য াঅল্লায যাূর! াঅর্ভ র্ক 
গুনা কলযর্ছ? জফালফ যাূরুল্লা (াাঃ) ফরলরন, এাআ গর্দর্ি যকন? াঅর্ভ ফররাভ, াঅনায ফায 
জনে  ফার্র র্ালফ ফেফায কযায জনে াঅর্ভ র্ি খর্যদ কলযর্ছ। তখন র্তর্ন ফরলরন ‘এাআ 
ভস্ত ছর্ফ মাযা বতযী কলযলছ, র্িয়াভলতয র্দন তালদয ার্স্ত যদয়া লফ  তালদযলক ফরা লফ, 
মা যতাভযা ৃর্ি কলযছ, তালত জীফন দা। াতাঃয র্তর্ন ফরলরন, যম গৃল (প্রাণীয) ছর্ফভূ 
থালক, য গৃল (যভলতয) যপলযতা প্রলফ কলয না’ (ফুখাযী  া/৫৯৬১)। 
াদীছ-৩ :  াঅলয়া (যাাঃ) যথলক ানে ফণিনায় এললছ, ‘াঅর্ভ যাূরুল্লা (াাঃ)-এয জনে ফার্রল 
ঝারয রাগারাভ, মালত ছর্ফ র্ছর। াতাঃয যাূর (াাঃ) এলরন  দুাআ দযজায ভাঝখালন দাাঁর্ড়লয় 
যগলরন। এ ভয় তাাঁয যচাযা র্যফর্তিত ’যত থাকর। াঅর্ভ ফররাভ, াঅভালদয র্ক যদাল য 
াঅল্লায যাূর! র্তর্ন ফরলরন, এাআ ফার্রলয র্ক াফস্থা? াঅর্ভ ফররাভ, এিা ফার্নলয়র্ছ মালত 
াঅর্ন এয াঈলয যি র্দলত ালযন। র্তর্ন ফরলরন, তুর্ভ র্ক জালনানা যম, ঐ ঘলয যপলযতা 



প্রলফ কলয না, যম ঘলয ছর্ফ থালক? াঅয যম ফের্ক্ত ছর্ফ ফানায় তালক র্কফয়াভলতয র্দন ার্স্ত 
যদয়া লফ এফাং াঅল্লা ফরলফন, তুর্ভ মা ৃর্ি কলযর্ছলর তালত জীফন দা’ (ফুখাযী া/৩২২৪)।  
াদীছ-৪ : াঅলয়া (যাাঃ) যথলক ায একর্ি ফণিনায় এললছ যম, একফায র্তর্ন ঘলযয জানারায় 
একর্ি দিা িার্িলয়র্ছলরন, মালত প্রাণীয ছর্ফ র্ছর। যাূরুল্লা (াাঃ) দিার্িলক র্ছাঁলড় যপরলরন। 
তখন াঅলয়া (যাাঃ) যাআ কালড়য িুকযা র্দলয় ফার্র বতযী কলযন, মা ঘলযাআ থাকত এফাং 
যাূরুল্লা (াাঃ) তালত যরান র্দলয় ফলতন’  (ফুখাযী  া/২৪৭৯)। 
াদীছ-৫ :  াঅলয়া (যাাঃ) যথলক ায একর্ি ফণিনায় এললছ যম, যাূরুল্লা (াাঃ) একদা এক 
পয যথলক ঘলয যপলযন। ঐ ভয় াঅর্ভ দযজায় একর্ি ঝারযয়ারা ভী কালড়য দিা 
িার্িলয়র্ছরাভ। মালত ডানায়ারা যঘাড়ায ছর্ফ র্ছর। াতাঃয র্তর্ন াঅভালক র্নলদি র্দলরন এফাং 
াঅর্ভ দিার্িলক র্িলয় র্দরাভ’। ানে ফণিনায় এললছ, যাূরুল্লা (াাঃ) াঈক্ত দিার্িলক যিলন র্ছাঁলড় 
যপলরন এফাং ফলরন, ‘র্নিয়াআ াঅল্লা াঅভালদয এাআ র্নলদি যদনর্ন যম, াঅভযা াথয ফা াআিলক 
কাড় র্যধান কযাাআ। াঅলয়া (যাাঃ) ফলরন, াতাঃয াঅভযা িা যকলি দু’র্ি ফার্র ফানাাআ  
তালত ঝারয রাগাাআ। এলত র্তর্ন াঅভালক যদালালযা কলযনর্ন’।  (ভুর্রভ া/২১০৭) 
াদীছ-৬ : াঅলয়া (যাাঃ) ফলরন, একর্দন র্জফযীর (াঅাঃ) যাূরুল্লা (াাঃ)-এয র্নকি াঅায 
জনে একর্ি ভয় র্নধিাযণ কলয র্দলরন। র্কন্তু র্তর্ন এলরন না। ঐ ভয় যাূর (াাঃ)-এয ালত 
একর্ি রার্ি র্ছর। মা র্তর্ন যপলর র্দলয় ফরলরন, াঅল্লা  তাাঁয যাূরগণ য়াদা যখরাপ কলযন 
না’। াতাঃয র্তর্ন তার্কলয় যদলখন যম, তাাঁয খালিয নীলচ একর্ি কুকুলযয ফাচ্চা। র্তর্ন ফরলরন, 
য াঅলয়া! এর্ি কখন এখালন প্রলফ কযর? াঅলয়া ফরলরন, াঅল্লায কভ! াঅর্ভ জার্ননা। 
তখন যাূর (াাঃ) িালক যফয কলয যদয়ায র্নলদি র্দলরন এফাং যিালক যফয কলয যদয়া 
’র। াতাঃয র্জফযীর এলরন। তখন যাূর (াাঃ) তালক ফরলরন, াঅর্ন াঅভালক য়াদা 
র্দলয়র্ছলরন। যভলত াঅর্ভ ফলর্ছরাভ। র্কন্তু াঅর্ন এলরন না। াঈেলয র্জফযীর ফরলরন, 
াঅনায ঘলযয কুকুয াঅভালক ফাধা র্দলয়র্ছর। কাযণ  ‘াঅভযা ঐ ঘলয প্রলফ কর্য না, যমখালন 
কুকুয র্কাংফা ছর্ফ থালক’ (ভুর্রভ া/২১০৪)।  
াঈলযাক্ত  াদীছগুর্র িাযা  প্রতীয়ভান র যম,  ছর্ফ, বাস্কমি, ভূর্তি ফাআ  াযাভ।  াঅলয়ায 
একর্ি াদীছ  গ্রণ কলয তায ফার্ক াদীছগুর্র ফজিন কযায  কাযণর্ি  যফাধগভে নয়। এছাড়া 
এখালন যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু াঅরাাআর্  য়া াল্লালভয দয়ারুতায প্রভাণ যভলর। র্তর্ন চাাআলর ধভক 
যভলয  যখরলত র্নললধ কযলত াযলতন। র্কন্তু র্তর্ন তা না কলয  ফযাং লেল যখরায ানুভর্ত  
র্দলয়লছন। 
৫. াান ালফ  র্রলখলছন, র্ ফুখার্যয ফোখো শুনুন। ার্দিায পুিলনালি ‘পতহুর ফার্য’য 
যরখক াআভাভ াআফলন াজায াঅকারানীয াঈদৃ্ধর্ত: ‚ুতুর  একাআ যকভ াআলভজ াবফধ র্কন্তু াআা 



বফধ কযা াআয়ার্ছর তখন াঅলয়ায (যা.) জনে। কাযণ র্তর্ন র্ছলরন যছাি ফার্রকা, তখন র্তর্ন 
ফয়স্কা নর্ন।‛ (পতহুর ফার্য, ৃষ্ঠা ১৪৩, ১৩ খণ্ড) 
নফী (া.) ুতুর বফধ কলযর্ছলরন এিাাআ াঅর কথা। কী কাযলণ কলযর্ছলরন যিা াআভালভয জানা 
ম্ভফ নয়। কাযণ র্তর্ন যাুলরয (া.) ৮০০ ফছয লযয াজায ভাাআর দূলয র্ভলযয যরাক, 
যাুলরয (া.) লি তাাঁয যদখা য়র্ন, কথা য়র্ন। িা তাাঁয ফের্ক্তগত ভত ভাত্র। 
জফাফ :  াান াললফয এভন কথা শুলন যম যকাঈ ফুঝলফন  যম এিা তায জ্ঞালনয  াবালফয 
পর। প্রথভত : াআফলন াজালযয কথাগুর্র তায র্নজস্ব ভত নয়। ফযাং র্তর্ন কর াদীছ 
মিালরাচনা কলযাআ এিা ফলরলছন।  াঅভযা  াঈলয  াঅলয়া  যার্ম’াঅল্লাহু তাাঅরা াঅনায  ৬র্ি  
াদীছ যদলখর্ছ যমগুর্র প্রভাণ কলয যম, াঅলয়া  যার্ম’াঅল্লাহু  াঅনা জীফলনয যফতিী  ভলয়  
ুতুর যতা দুলয থাক  ছর্ফমুক্ত কাড়  যাখায ানুভর্ত ানর্ন। র্িতীয়ত :  াআফলন াজায  
যর্ভাহুল্লা ফুখাযী  যীলপয  বালেগ্রন্থ ‘‘পাতহুর ফাযী’’য গ্রলন্থয শুরুলত এয নদ ফা  ূত্র 
াঈলল্লখ কলযলছন  (পাতহুর ফাযী  ১/৫-৭)। এিা  যভাি  ১৪র্ি  ফৃদায়তন খলে ভাপ্ত  যেষ্ঠতভ  
একর্ি  ফোখো  গ্রন্থ। মা  যগািা র্ফলে ফোক ভাদৃত লয়লছ। াঅর-াভদুর্রল্লা। াঅগ্রী 
ািকলদয নদর্ি  যখান  লত  যদলখ  যনফায  জনে  ানুলযাধ যাআর  (কলরফয  ফৃর্দ্ধয 
াঅঙ্কায়  াঅভযা এখালন  তা  াঈলল্লখ কযরাভ না।)। 
৬. াান ালফ র্রলখলছন, তখন কাফায যদয়ালর ৩৬০র্ি ভূর্তি (ফুখার্য ৩য় খণ্ড – ৬৫৮)  
ালনক ছর্ফয লি র্ছর মযত াইা (াঅ.)  ভাতা যভর্যয ছর্ফ। াঈদৃ্ধর্ত র্দর্ি, ‚যাুর (া.) 
মযত াইা (াঅ.)  ভাতা যভর্যয ছর্ফ ফালদ ফার্ক ফ ছর্ফ ভুর্ছয়া যপর্রলত র্নলদি র্দলরন।‛ 
(র্যাত (াআফলন র্াভ/াআফলন াআাক-এয ৃষ্ঠা ৫৫২) 
জফাফ : (১) াআফলন াআফলন াআালিয যরখক  ভুাম্মাদ র্ফন াআাি  যর্ভাহুল্লা ১৫১  র্জযীলত 
ভাযা  র্গলয়লছন।  র্তর্ন এ ঘিনার্ি  র্কবালফ যলয়লছন তায যকান  র্ফশুদ্ধ ূত্র (নদ) াান  
ালফ যদন র্ন। াতএফ এিা াপ্রভার্ণত  একর্ি  ঘিনা। াঅভালদয ালত থাকা  াত্র গ্রন্থিলয়  
ঘিনার্িয যকান ার্স্তত্ত্ব যনাআ। লত ালয াান ালফ র্ভথো ফযাত প্রদান কলযলছন না যজলনাআ।  
এখালন াান ালফ ‘‘াআফলন াআাক’’ র্রলখলছন।  এিা  তায বুর ফানান।  যকননা  এ  নালভ  
যকান  গ্রন্থ  যনাআ।  (২) াআফলন র্ালভয নাভ র্তর্ন  যকানরূ মাচাাআ-ফাছাাআ ফের্তত  াঈলল্লখ 
কলযলছন।  াআফলন র্ালভয ভলধে  াত্র  ঘিনার্ি যনাআ। তাছাড়া  াআফলন র্ালভয যরখক  র্তর্ন 
২১৩ র্জযীলত ভাযা র্গলয়লছন। র্তর্ন র্কবালফ এিা যলরন?  াঅা কর্য াান ালফ এয 
জফাফ প্রদান কযলফন। াযাাং র, এিা াপ্রভার্ণত ফার্তর  ঘিনা।  
৭. াান ালফ র্রলখলছন,  ‘‘দুর্নয়ায প্রায় এক চতুথিাাং জয় কলযর্ছলরন ভুর্রভযা। ফাআ 
াভুর্রলভয যদ এফাং যখালন র্নিয়াআ ালনক প্রর্তভা-বাস্কমি র্ছর, যগুলরায যতা ফাআ যবলঙ 



যদয়ায কথা। র্কন্তু যখালন াঅভযা যতভন দর্রর াাআ না। ৭১০ ালর র্নু্দ যাজা দার্লযয 
যদ র্নু্ধ জয় কযায য কয়িা ভূর্তি যবলঙর্ছলরন ভুম্মদ র্ফন কালভ? বাস্কমি-ভূর্তি যতা দূলযয 
কথা যকালনা প্রর্তভা যবলঙলছন ফলর জানা মায় না।’’ 
জফাফ :  ভুর্রভযা  প্রর্তভা বালিন র্ন কাযণ তাযা  ানে ধলভিয প্রর্ত  ম্মান যালখন। মখন 
যকান াভুর্রভ তায ঘলয ফা স্বীয়  াঈানারলয়  প্রর্তভা, বাস্কমি যালখন তখন যিা  বািা  
াযাভ।  াআরাভ  এয যকান ানুভর্ত  প্রদান  কলযর্ন। র্কন্তু  ভুর্রভযা  স্ব স্ব স্থালন  কখলনাাআ  
প্রর্তভা, বাস্কমি ফা  ভূর্তি  যাখলত াযলফ না। ভুর্রভযা াআরালভয হুকুভ ভানলত ফাধে। 
াভুর্রভযা নন। তলফ াভুর্রভযা চাাআলর াআরালভয র্ফর্ধ-র্নললধ ারন কযলত  াযলফন। এিা 
তালদয াআিাধীন। 
৮. াান ালফ র্রলখলছন, ‘‘যাুলরয (া.) াজে ছর্ফ স্বচলি যদখলত চাাআলর াআযালন চলর মান। 
যদখলফন যদয়ালর ঝুরালনা ুদৃে কালিলি াঅলছ ভা াঅর্ভনায যকালর র্শু নফী (া.), াার্ফ 
র্যলফর্িত নফীর্জ (া.), াঅভালন যফাযালখ াঈর্ফি নফীর্জ (া.) াআতোর্দ।’’ 
জফাফ :  প্রথভত : এগুর্র নফী  (াাঃ)-এয ছর্ফ নয়। ফাআ  যফতিীলত ফানালনা লয়লছ। যকান 
ছাাফী, তালফাই এভন  যকান ছর্ফ  াঙ্কন কলযনর্ন। র্িতীয়ত : াআযান যকান  দরীর  নয় 
ভুর্রভলদয জনে। াান ালফ দাফী কলযলছন যম, যাূলরয ছর্ফ এগুলরা। াঅভযা তালক  
ানুলযাধ  কযরাভ  র্তর্ন যমন এিা প্রভাণ কলযন যম, এগুর্র নফীয  ছর্ফ। মর্দ  র্তর্ন  প্রভাণ 
কযলত না ালযন তলফ যমন প্রকালে র্নলজয বুর স্বীকায  কলযন  এফাং  এভন বুর প্রচায  লত 
র্ফযত  থালকন। 
৯. াান ালফ এযয র্রলখলছন, ‘‘গুগর কযলরাআ যলয় মালফন– ফাআ কাল্পর্নক ছর্ফ াফে– 
াজায ফছয ধলয াঅলছ গুলরা ’’। 
জফাফ : মাক র্তর্ন স্বীকায কলযলছন যম, এগুর্র র কাল্পর্নক ছর্ফ। কাল্পর্নক ছর্ফ র্দলয় র্তর্ন  
াআরালভয  একর্ি  াযাভলক ারার কযলত চাাআলছন। র্ক চভৎকায  তায  গলফলণা!! াঅয একর্ি 
কথা র যম, গুগর যকান  দরীর নয়। দরীর  র কুযাঅন, াদীছ। 
১০. র্তর্ন র্রলখলছন, ‘‘এফালয াম্প্রর্তক কার। ছর্ফ যতা ছর্ফ, নফীর্জয (া.) াঅি পুি াঈাঁচু, 
১০০০ াাঈণ্ড জলনয ভালফির াথলযয বাস্কমি র্ছর দীঘি ৫৩ ফছয। ১৯০২ যথলক ১৯৫৫ ার 
মিি ২৫ নাং র্িি ভোর্ডন এর্বর্নাঈলত াফর্স্থত ভোর্ডন ালকিয ভুলখাভুর্খ র্নাঈাআয়কি াঅর্র 
র্ফবালগয যকািি দারালনয ছালদ। াআর্তালয াঅয নয়জন াঅাআনদাতালদয লি নফীর্জয (া.) 
াঅি পুি াঈাঁচু ভালফির াথলযয বাস্কমি যাখা র্ছর ম্মালন।’’ 
জফাফ : ােকয মুর্ক্ত যদর্খলয় র্তর্ন র্নলজয াজ্ঞতালক মার্য কযলছন ফাযফায। মাযা এাআ বাস্কমি  
ফার্নলয়লছন  তাযা কাযা?  াআরাভী  স্করাযগণ তালদয এাআ  াকভিলক  ভথিন কলযনর্ন।  যকাঈ 



যফতিীলত  নফীয  বাস্কমি  ফানালরাআ যিা ারার লয় মালফ না। যমখালন নফী  র্নলজয  
জীফদ্দায় এভন  র্কছু  ফানালত ানুর্ভত যদনর্ন যখালন তাাঁয লয  যকান াফুঝ ফের্ক্ত  মর্দ 
এভনর্ি  কলয তলফ তা  গ্রণলমাগে লফ না।  র্নর্িৎরূল লফ না। 
১১. র্তর্ন াঅলরা ফলরলছন, ‘‘গুগলর ‘এ স্ট্োচু াফ ভুাম্মদ’ াচি কযলরাআ যলয় মালফন। ভুর্রভ 
ভাজ  যদগুলরায ানুলযালধয যপ্রর্িলত িা যালনা লয়লছ।’’ 
জফাফ :  গুগলর ায়ায দযকায  যনাআ। ফযাং কুযাঅন এফাং াদীছ-াআ াঅভালদয  জনে মলথি।  
ভজায  র্ফলয়  র, যরখক ালফ এখালন স্বীকায কলযলছন যম, ভুর্রভ ভাজ এফাং  যদগুর্রয  
ানুলযালধয যপ্রর্িলত যিা যালনা লয়লছ। প্রশ্ন র, মর্দ াআরালভ এিা  বফধ লয়াআ  থালক তলফ 
ভুর্রভ ভাজ এফাং  াআরাভী যদগুর্র এিা  যালত ফরলফন  যকন?  
১৩. াান ালফ স্বীয় াজ্ঞতা জার্য কলয ফলরলছন, ািাভা কযায াঅলগ ফাাংরালদলয 
াআভাভলদয যবলফ যদখা দযকায যকন ভধেপ্রালচেয াআভালভযা বাস্কলমিয র্ফরুলদ্ধ নন। যৌর্দ াঅযলফ 
ফহু বাস্কমি াঅলছ। গুগর করুন ‘স্ট্োচু াআন ভুর্রভ য়ার্ল্ি’ র্কাংফা ‘স্ট্োচু াআন যৌর্দ াঅযফ’– 
যাস্তায যভালড় যভালড় াঈলিয, কফর্জ যথলক ালতয াঅঙুলরয, ভুর্রভ ফীযলদয এফাং াঅয কত 
বাস্কমি। যখানকায ভরানাযা জালনন যকাযান  যাুর (া.) ুস্পিবালফ প্রর্তভালক র্নর্লদ্ধ কলয 
ভূর্তি  বাস্কমিলক বফধ কলযলছন। তাাআ তাাঁযা ভুর্রভ র্ফলে াজে ভূর্তি  বাস্কমিলক াস্বীকৃর্ত 
জানানর্ন।’’ 
জফাফ : াঈদী াঅযলফয  াঅলরভগণ  এগুর্রয চযভর্ফলযাধী। তাাঁযা এগুর্রয াযাভ  য়া ম্পলকি  
পলতায়া  প্রদান কলযলছন  একার্ধকফায।  াঈদীলত থাকলরাআ যর্ি ারার লয় মায় না। 
াঈদীলত দাাঁর্ড়  ভুেনকাযী  যরালকয াবাফ যনাআ। তায ভালন এাআ না যম, যখানকায াঅলরভগণ 
দাাঁর্ড় ভুেন  কযালক ারার ফলরলছন। ফযাং ফাস্তফতা এাআ যম, তাাঁযা  দাাঁর্ড় ভুেন কযালক যার্য  
াযাভ ফলরলছন। এ ছাড়া  যখালন এভন াাংখে  ভানুল াঅলছন মাযা িাখনুয নীলচ  স্বীয় োন্ট, 
ায়জাভা  ঝুর্রলয়  যালখন। তায ভালন এাআ না যম, যখানকায াঅলরভগণ এিালক জালয়ম 
ফলরলছন। ফযাং  যখানকায াঅলরভগণ এয াযাভ  য়া ম্পলকি ফাযফায জনগণলক তিক কলয 
াঅলছন। াঅভালদয দরীর র কুযাঅন এফাং ুন্না। াঈদী াঅযফ ফা যকান যদ ফা যকান  যগাষ্ঠী  
ভুর্রলভয জনে  দরীর নয়।  
াঈদী াঅযলফ াঅলযা ালনক র্কছুাআ  যলয়লছ। যরখক র্ক যগুর্র ভানলফন? যমভন- (১) যখালন  
প্রকালে যফদিা লয় চরালপযা কযা র্নললধ। (২) ভদ ান কযা। (৩) র্ফফা ফর্িবূত  াবফধ 
ম্পকি কযা। (৪) ছারাত র্যতোগ কযা। (৫) ুদ  খায়া। (৬) যখালন নাযীলক লফিাচ্চ 
িভতায় ফালনা য় না। (৭) যখালন গণতে যনাআ। ফযাং যাজতে াঅলছ। (৮) ফাদে-মে, নাচ-গান 
াআতোর্দলক তাযা াযাভ ফলরন। 



 এিলণ ম্মার্নত  যরখক র্ক যগুর্র গ্রণ কযলফন?   
১৪.  াান ালফ র্রলখলছন,  ‘‘এফালয যকাযান। যকাযালন ুস্পি ফরা াঅলছ: (ক.) ভূর্তিূজা 
য়তালনয কাজ (ভালয়দা ৯০) এফাং (খ.) ‚এাআ ভূর্তিগুলরা কী, মালদয যতাভযা ূজাযী লয় ফল 
াঅছ?‛ (াঅর্ম্বয়া ৫২)’’। 
জফাফ : কুযাঅলনয ফোখো ফুঝলত লর নফীয যনান্ন লত য়। যকননা নফী (াাঃ) প্রর্তর্ি 
াঅয়ালতয ফোখো কলয র্গলয়লছন  ুদীঘি যতাআ ফছয মাফত। র্তর্ন ালত করলভ  প্রর্তর্ি াঅয়ালত 
তায ছাাফীলদযলক র্িা র্দলয়লছন।  
এখালন র্তর্ন দু’র্ি াঅয়াত াঈস্থান কলযলছন। প্রথভর্ি র ূযালয়  াঅর-ভালয়দায  নব্বাআ নাম্বয  
াঅয়াত।  এখালন   َُأَصاب َ   ব্দর্ি াঅলছ। াথি  : প্রর্তভা, ভূর্তি াআতোর্দ  (াঅর-ভুজাভুর  য়াপী  اْلأ
ৃাঃ ১০৬৯)।  তালর  াান াললফয  যদয়া াঅয়াতর্িলত এয প্রভাণ াঅলছ যম, প্রর্তভা, ভূর্তি  
র্নর্লদ্ধ। াঅয াান ালফ এখালন  বাস্কমি এফাং ভূর্তিলক ভাথিক  ধলযলছন। যমভন  র্তর্ন  
র্রলখলছন, াঅযাধনা কযলর যিা য় প্রর্তভা াঅয না কযলর য় বাস্কমি (ভূর্তি)। াআরাভ প্রর্তভায 
র্ফরুলদ্ধ, বাস্কমি  ভূর্তিয র্ফরুলদ্ধ নয়। াআরাভ  বাস্কমি  এফাং ভূর্তিয র্ফরুলদ্ধ নয়- এাআ কথার্িলক 
র্তর্ন র্নলজাআ খেন কলযলছন। যকননা তায যদয়া ূযা ভালয়দায নব্বাআ নাম্বায াঅয়াতর্িলত  
প্রর্তভা, ভূর্তি ফাআ য়তালনয কাজ ফলর াযাভ  যঘালণা  কযা  লয়লছ। 
াান  াললফয  যদয়া  লযয াঅয়াতর্ি  র্কন্তু এিা প্রভাণ কযলছ  না যম, ানথিক ভুর্তি ফানালনা 
মালফ।  কালজাআ এর্ি যকান দরীর নয় বাস্কমি ফানালনায ি। ফযাং এখালন াআফযাীভ (াঅাঃ) এয 
একর্ি  ঘিনা াঈলল্লখ কযলত  র্গলয়  এিা  ফরা  লয়লছ। 
১৫. াান ালফ র্রলখলছন, এখালন াঅভযা াফাক লয় যদখফ যকাযান ুস্পি বালায় বাস্কলমিয 
ানুভর্ত যদয়। াঈদৃ্ধর্ত: ‚তাযা যারায়ভালনয (াঅ.) াআিানুমায়ী দূগি, বাস্কমি, াাঈমদৃ ফৃদাকায 
াত্র এফাং চুর্ল্লয াঈয স্থার্ত র্ফার যডগ র্নভিাণ কযত।‛ (ুযা াফা, াঅয়াত ১৩) ’’। 
জফাফ :  প্রথভত :  াঅভযা  ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু াঅরাাআর্ য়া াল্লালভয যীাঅত ারন কযলত 
ফাধে। তায ূলফিয যকান নফীয  াঅলদ র্নললধ াঅভালদয জনে  প্রলমাজে নয়। তাযা একর্ি র্নর্দিি 
কালরয জনে এলর্ছলরন। তলফ তালদযলক নফী-যাূর র্ালফ স্বীকৃর্ত প্রদান কযা, মথামথ  ভমিাদা 
প্রদান কযা  াঅভালদয জনে পযম।  র্িতীয়ত : এখালন  যম  ব্দর্িয ালথি  ‘‘বাস্কমি’’ কযা লয়লছ  
যর্িয াঅযফী র َُاثِيم ًَ  াঈদী াঅযফ  লত  প্রকার্ত এফাং র্যলফর্ত তাপীলয  ফরা  َوتَ
লয়লছ যম,  এয  ‘‘াথি র ছর্ফ, নক্সা, াঅকৃর্ত।  প্রাণী  ফের্তত ানে  ফস্তুভূলয  ছর্ফ ফানালনা  
ত।  কর্তয় ফলরলছন যম, নফীগণ, ৎ ফের্ক্তলদয ছর্ফভূ ফার্নলয় ভর্জলদ যাখা  ত। যমন 
তালদযলক যদলখ যরালকযা াআফাদাত কলযন। এাআ  ভভির্ি তখনাআ  র্ফশুদ্ধ  লফ  মখন এিা  
স্বীকায কযা  লফ যম,  মযত ুরায়ভান াঅরাাআর্ ারালভয যীাঅলতয ভলধে প্রাণীয ছর্ফ 



ফানালনায ানুর্ভত র্ছর। মা র্ফশুদ্ধ (বালফ  প্রভার্ণত) নয়।  তদুর্য াআরালভ  াতেি  কলিাযতায 
ালথ  এয  র্নললাধাজ্ঞা  যতা  যলয়লছাআ’ (ৃাঃ ১২০২)।’’ 
কালজাআ এিা দরীর নয় বাস্কমি যাখায লি ফোখো না ফুলঝাআ যেপ ানুফাদ যদলখাআ কুযাঅলনয ভভি 
ফুঝায যচিা কযা এক প্রকালযয যগাভযাী। াঅভালদযলক কুযাঅনুর কাযীলভয প্রর্তর্ি াঅয়ালতয 
ানুফাদ কযায ভলয় ফোখোয িাযস্থ লত লফ যমন র্ফলয়র্ি র্ফশুদ্ধবালফ াঈস্থার্ত লত ালয।  
১৬. াান ালফ র্রলখলছন, তাাআ য়লতা াতীত ফতিভালনয র্কছু াআভাভ যার্য ভূর্তিয র্ফরুলদ্ধ 
দাাঁর্ড়লয়লছন, প্রর্তভা  বাস্কলমিয াথিকে াঈলিা কযলছন। 
জফাফ : র্তর্ন এখালন াআভাভ ফরলত কালদযলক ফুর্ঝলয়লছন? নাভ এফাং তালদয াফদান াঈলল্লখ 
কযলর  র্ফলয়র্ি  স্পি লতা। ভূরতাঃ  াঅভযা  যাূরুল্লা  এফাং  তায ছাাফালদয  লত  ফর্ণিত  
াদীছ  ভানলত ভুর্রভযা ফাধে। যকান াআভালভয ফের্ক্তগত ভতাভত বুর লত ালয। তাাআ  যর্ি  
ভানলত  ফাধে নাআ।  মর্দ তা কুযাঅন এফাং াদীলছয ালথ র্ভলর মায় তলফ ভানলত লফ  নতুফা 
ফার্তর লফ। 
১৭.  র্তর্ন যললয র্দলক র্রলখলছন, াআভালভযা প্রর্তভায র্ফরুলদ্ধ ফরুন াুর্ফধা যনাআ, র্কন্তু 
বাস্কলমিয র্ফরুলদ্ধ দাাঁড়ালর যিা যকাযান-যাুলরয (া.) র্ফরুলদ্ধ দাাঁড়ালনা য় র্ক না, তাাঁযা যবলফ 
যদখলত ালযন। 
জফাফ : াঅর-াভদুর্রল্লা। াঅভযা যবলফ যদলখর্ছ এফাং প্রভাণ-াআ র্ফলয়র্িয  াযাভ  য়া  
াঈলল্লখ কলযর্ছ।  তাছাড়া যরখক র্নলজাআ ূযালয়  ভালয়দায ৯০ াঅয়াতর্ি িাযা ভূর্তি, প্রর্তভালক 
য়তালনয কাজ ফলর র্নলজয  দাফীলক খেন  কলযলছন। এযয যকন  ভানলত াুর্ফধা লি 
তা  যফাধগভে  নয়।  ম্মার্নত যরখকলক াঅভযা াঅফালযা যবলফ যদখায  জনে  ানুলযাধ কযর্ছ। 
র্িতীয় াধোয় 
ছর্ফ, ভূর্তি, বাস্কমি, প্রর্তভা াআতোর্দ ম্পলকি  াআরাভ মা ফলরলছ : 
(১) ‘নফীগলণয র্তা’ াআফযাীভ (াঅাঃ) তাাঁয িানলদযলক ভূর্তিূজা যথলক যিা কযায জনে 
াঅল্লায র্নকি প্রাথিনা কলয ফলরলছন, ‘য াঅভায ারনকতিা, এ য (ভক্কা)- যক তুর্ভ ার্িভয় 
কয এফাং াঅভালক  াঅভায িানলদয তুর্ভ ভূর্তিূজা যথলক দূলয যাখ’। ‘য াঅভায প্রর্তারক! 
এাআ ভূর্তিগুর্র ফহু ভানুললক র্ফথগাভী কলযলছ। াতএফ যম াঅভায ানুাযী লফ, য াঅভায 
দরবুক্ত। াঅয যম াঅভায াফাধে লফ, র্নিয় তুর্ভ িভাীর  দয়াফান’ (াআফযাীভ ১৪/৩৫-৩৬)।  
বর্ক্ত  বালরাফাা হৃদলয়য র্ফলয়। ফার্েকতায় তা র্ফনি য়। পলর যরৌর্ককতায় ডুলফ র্গলয় এক 
ভয় ভানুল তায ৃর্িকতিা াঅল্লালক বুলর মায় এফাং তাাঁয র্ফধানলক াগ্রাে কলয। র্নলজলদয ালত 
গড়া ছর্ফ-ভূর্তিয র্ছলন য তায ভয়, েভ  ালথিয াচয় কযলত থালক। াথচ য বার 
কলযাআ জালন যম, ছর্ফ-ভূর্তিয বার ফা ভন্দ র্কছুাআ কযায িভতা যনাআ। তফু তাযা বালফ যম, এযা 



াঅল্লায র্নকি াঅভালদয জনে ুপার্যকাযী’ (াআাঈনু ১০/১৮)। এবালফ য়তালনয যধাাঁকায় লড় 
য যকান মুর্ক্তাআ ভানলত চায় না। কাযণ বর্ক্ত যমখালন ান্ধ, মুর্ক্ত যখালন াচর। 
(২)  ٌُ ُ اسُِ أََشدُ  إِ دَُ َعَراًتا ان ُأ وَُ هُِانه ُ ِع ٌَُ انِقيَاَيحُِ يَىأ و َصى ِز   ً ان  
াঅবু্দল্লা াআফনু ভা‘াউদ যার্ময়াল্লাহু ‘াঅনহু ’যত ফর্ণিত র্তর্ন ফলরন, াঅর্ভ যাূরুল্লা ছাল্লাল্লাহু 
‘াঅরাাআল য়া াল্লাভ-যক ফরলত শুলনর্ছ যম, র্নিয়াআ 
াঅল্লায র্নকলি ফিার্ধক ার্স্তপ্রাপ্ত যরাক লফ ছর্ফ প্রস্তুতকাযীগণ (ফুখাযী া/৫৯৫০)। 
ফোখো : াদীলছ র্তনর্ি ফহুফচলনয ব্দ ফেফহৃত 
লয়লছ। যমগুর্রয একফচলনয াথি ’র : মথাক্রলভ ছর্ফ, ভূর্তি  কু্রমুক্ত 
ছর্ফ। তলফ ‘ছর্ফ’ ফরলত ফগুর্রলকাআ ফুঝায়। ‘ভূর্তি’ ফরলত ভার্ি, াথয ফা ানে র্কছু র্দলয় বতযী 
ভূর্তি, প্রর্তকৃর্ত, বতরর্চত্র  কালড় ফুনা র্চত্র র্কাংফা নকালক ফুঝায়। ফুখাযী যীলপয যেষ্ঠ 
বালেকায ালপম াআফনু াজায াঅিারানী (৭৭৩-৮৫২ র্.) ফলরন, াধাযণ ছর্ফয চাাআলত 
কু্রমুক্ত ছর্ফ 
ার্ধকতয র্নর্লদ্ধ। যকননা কু্র ঐকর ফস্তুয ািবুিক্ত, মালক ূজা কযা 
য় াঅল্লালক ফাদ র্দলয়। িািলয কর ছর্ফ ূজা কযা য় না  ( 
ফুখাযী, পাতহুর ফাযী া/৫৯৫২-এয বালে, ১০/৩৯৮-৯৯  ৪০১ ৃ. (কায়লযা : দারুয 
যাাআয়ান র্রত তুযাছ, ২য় াংস্কযণ ১৪০৭ র্./১৯৮৭ খৃ.)। 
র্তর্ন ফলরন, যমফ ফস্তু ূর্জত য়, য লফয ছর্ফ প্রস্তুতকাযীগণ 
র্িয়াভলতয র্দন ফিার্ধক ার্স্ত প্রাপ্ত লফ। এগুর্র ফেতীত ানেগুর্রয 
প্রস্তুতকাযী যগানাগায লফ। তলফ তালদয ার্স্ত তুরনাভূরকবালফ রঘু 
লফ। াআভাভ কুযতুফী (৬১০-৬৭১ র্.) ফলরন, জালরী াঅযলফয যরালকযা 
ফর্কছুয ভূর্তি বতযী কযত। এভনর্ক তালদয যকাঈ যকাঈ ভূরেফান ‘াঅজয়া’ যখজুয র্দলয় ভূর্তি 
ফানালতা। তাযয িুধাতি ’যর তা যখলয় র্নত’। এ মুলগ 
মাযা র্ফর্বন্ন প্রাণী  পর-পুলরয াঅকালয যকক ফা র্ভিান্ন বতযী কলয বিণ কলযন, তাযা াঈক্ত 
জালরী যীর্তয র্ফলয়র্ি ানুধাফন করুন। াভর্নবালফ মাযা র্িিানলদয ূজে কু্র-এয ানুকযলণ 
গরায় িাাআ ঝুরালত বারফালন, র্কাংফা তালদয ানুকযলণ যকক যকলি র্নলজলদয জন্মর্দন  র্ফর্বন্ন 
শুব কালজয াঈলিাধন কলযন, াঅূযায র্দন যাালয়ন (যাাঃ)-এয নালভ যককাাঈরুর্ি ফার্নলয় 
তালক ফযকত ভলন কলয বিণ কলযন, তাযা র্ফলয়র্ি যবলফ যদখলফন।  
ছর্ফ  ভূর্তিয র্ফরুলদ্ধ ফর্ণিত াদীছ  াঅছাযভূ : 
১. াঅফু ত্বারা াঅনছাযী (যাাঃ) ’যত ফর্ণিত যাূরুল্লা (াাঃ) এযাদ 
কলযন, ‘ঐ ঘলয 



(যভলতয) যপলযতা প্রলফ কলয না, যম ঘলয কুকুয ফা (প্রাণীয) ছর্ফ 
থালক’ (ফুখাযী া/৫৯৪৯; ভুর্রভ া/২১০৬; র্ভকাত া/৪৪৮৯; ঐ, ফিানুফাদ া/৪২৯০)।  
াফে এয ভলধে ঐফ যপলযতা ািবুিক্ত নন, মাযা ভানুললয 
বদনর্ন্দন াঅভলরয র্াফ র্রর্ফদ্ধ কলযন র্কাংফা ভানুললয যপামলত 
র্নলয়ার্জত থালকন াথফা ফান্দায রূ কফম কযায জনে াঅলন। 
ানুরূবালফ কুকুয ফরলত যেপ যখরা  র্ফরার্তায জনে যমগুর্র যাখা 
য়। নাআলর র্কাযী কুকুয, পর  ফাড়ী াাযা যদয়ায কুকুয, মুদ্ধ ফা 
যাষ্ট্রীয় র্নযাো াংক্রাি কালজ র্নলয়ার্জত কুকুয াঈক্ত হুকুলভয ািবুিক্ত 
নয়। াঈক্ত ভলভি ৃথকবালফ াদীছ ভূ ফর্ণিত লয়লছ (ফুখাযী া/৫৪৮১, ৩৩২৩; ভুর্রভ 
া/১৫৭৪, ১৫৭১; র্ভকাত া/৪০৯৮-৪১০১, ঐ, 
ফিানুফাদ া/৩৯২০-২৩।)। 
ছাললফ র্ভযিাত যভাল্লা াঅরী িাযী ানাপী (ভৃ. ১০১৪ র্.) ফলরন যম, 
াদীলছ ছর্ফ াাংকন ফরলত প্রাণীয ছর্ফয কথা ফরা লয়লছ মা াঅল্লায 
ৃর্িয ালথ াভিেীর এফাং মা যদয়ালর ফা দিায কালড় িাঙালনা 
থালক (লভাল্লা াঅরী িাযী, র্ভযিাত য র্ভকাত (ঢাকা : যীর্দয়া রাাআলেযী, তার্ফ) ৮/৩২৫)।  
র্তর্ন াঈলয ফর্ণিত াদীলছয ফোখোয় ফলরন, াঅভালদয (ানাপী) ভামালফয র্ফিানগণ ছাড়া 
ানোনে র্ফিানগণ ফলরন 
যম, প্রাণীয ছর্ফ াাংকন কযা কর্িনতভ াযাভ  কফীযা যগানালয ািবুিক্ত। চাাআ যিা কালড় 
যৌক, র্ফছানায় যৌক, ভুদ্রায় ফা ানে র্কছুলত যৌক। তলফ মর্দ তা ফার্রল, র্ফছানায় ফা ানুরূ 
ীনকয যকান ফস্তুলত য়, তলফ 
তা াযাভ নয় এফাং ঐ াফস্থায় ঐ ঘলয যপলযতা াঅলত ফাধা যনাআ। 
ানুরূবালফ র্কাযী কুকুয, পর  ফাড়ী াাযাদায প্রর্িণপ্রাপ্ত কুকুয 
ফেতীত ানে কুকুয থাকলর য ফাড়ীলত যভলতয যপলযতা প্রলফ কলয 
না। মাযা ঐ ফাড়ীয াঈলয াঅল্লায যভত ফলিণ কলয এফাং ফাড়ীয়ারায জনে াঅল্লায র্নকলি 
িভা প্রাথিনা কলয। াফে এযা ঐকর যপলযতা 
নয়, মাযা ফিাফস্থায় ফান্দায ালথ থালক তায যপামতকাযী র্ালফ’। 
াআভাভ খাত্ত্বাফী (৩১৯-৩৮৮ র্.) ফলরন, প্রাণীয যৌক ফা ফস্তুয যৌক, ছর্ফ 
াাংকন র্ফলয়র্িাআ ভকরূ ফা যী‘াঅলত ান্দনীয় র্ফলয়ভূলয ািবুিক্ত। যকননা এগুর্র 
ভানুললক ানথিক কালজ ফেস্ত যালখ। াঈযন্তু ছর্ফ-ভূর্তিয ার্স্ত 
কর্িন য়ায প্রধানতভ কাযণ ’র এাআ যম, এলত াঅল্লালক ফাদ র্দলয় 



ালনেয াঈানা কযা য়’। যভাল্লা াঅরী িাযী ফলরন,... াঅল্লালক ফাদ র্দলয় ানেলক ূজা কযায 
র্ফলয়র্ি মর্দ প্রাণী ছাড়া ূমি-চন্দ্র ফা ানে যকান জড় ফস্তু য়, তা’যর যাআ ফ ছর্ফ-ভূর্তি 
াযাভ লফ’।  
২. َسيأَسجَُ أَتَا ، هُ انه ُ َزِضيَُ ه  ه  ُأ تُ : َقالَُ َع عأ ًِ ُ ِثيُ  َس ىلُ  َوَسه ىَُ َعهَيأهُِ للاُ  َصه ى ان  َقالَُ: " َيق 

ٍُأ: َوَجمُ  َعزُ  انه هُ  ٍُأ أَظأهَىُ  َوَي  ً ه قُ  َذَهةَُ ِي ىا َكَخهأِقي، َيخأ ه ق  ىا أَوُأ َذز جًُ َفهأيَخأ ه ق   أَوُأ َحث حًُ نِيَخأ
 ,মযত াঅফু হুযায়যা (যাাঃ) ’যত ফর্ণিত র্তর্ন ফলরন   َشِعيَسجًُ

‘াঅর্ভ যাূরুল্লা (াাঃ)-যক ফরলত শুলনর্ছ যম, াঅল্লা তা‘াঅরা ফলরন, াঅভায ৃর্িয ভত কলয যম 
ফের্ক্ত (লকান প্রাণী) ৃর্ি কযলত মায়, তায চাাআলত ফড় মালরভ াঅয যক াঅলছ? াযলর তাযা 
একর্ি র্াঁড়া ফা 
েদানা ফা একর্ি মফ ৃর্ি করুক যতা যদর্খ? (ফুখাযী  া/৭৫৫৯)। 
৩. াঅফু মুয‘াঅ ফলরন, াঅর্ভ একদা াঅফু হুযায়যা (যাাঃ)-এয ালথ ভদীনায (াঈভাাআয়া গফণিয 
ভাযয়ান াআফনুর র্কাভ-এয) ফাড়ীলত যগরাভ। যখালন র্গলয় র্তর্ন যদখলরন যম, ফাড়ীয 
াঈর্যবালগ জবনক র্ল্পী ছর্ফ াাংকন কযলছ। তখন র্তর্ন ফরলরন,  ُت عأ ًِ ىلَُ َس  َصه ى انه هُِ َزس 

ىلُ  َوَسه ىَُ َعهَيأهُِ للاُ  ٍُأ»: َيق  ٍُأ أَظأهَىُ  َوَي  ً ه قُ  َذَهةَُ ِي ىا َكَخهأِقي، يَخأ ه ق   َحث ًح، َفهأيَخأ
ىا ه ق  َذز جًُ َونأيَخأ   ‘াঅর্ভ যাূরুল্লা (াাঃ)-যক ফরলত শুলনর্ছ যম, ঐ ফের্ক্তয চাাআলত ফড় 

মালরভ াঅয যক াঅলছ যম াঅভায ৃর্িয নোয় ৃর্ি কযলত যচিা কলয। 
তা’যর তাযা ৃর্ি করুক একর্ি েদানা ফা একর্ি র্ীর্রকা’... (ফুখাযী  া/৫৯৫৩)। 
৪. াঅবু্দল্লা াআফলন ভয (যাাঃ) ’যত ফর্ণিত যাূরুল্লা (াাঃ) এযাদ কলযন,  أَْصَحابََّ إِن َّ 

ُبىنََّ الصَُّىرَِّ َهِذهَِّ َخلَْقُتنَّْ َها أَْحُيىا: لَُهنَّْ َوُيَقالَُّ الِقيَاَهِة، يَْىمََّ ُيَعذ   এাআফ ছর্ফ 
প্রস্তুতকাযীগণ র্িয়াভলতয র্দন ার্স্ত প্রাপ্ত লফ। তালদযলক ফরা লফ ‘যতাভযা মা ৃর্ি কলযর্ছলর, 
তালত জীফন দা’ (ফুখাযী  া/৭৫৫৭)।  
৫. মযত াঅফু জুায়পা (যাাঃ) ফলরন, 

ٍُأ َََهى ٍُِ َع ًَ ِو، ثَ ٍُِ اند  ًَ ةُِ انَكهأِة، َوثَ ٍَُ اْلََيِح، َوَكسأ حَُ َونََع ًَ َح، انَىاِش ًَ ِش َتىأ ً سأ  َوان
، انس ِتَا، آكِمَُوَُ ىكِهَه  ٍَُ َوي  َصى ِزَُ َونََع  ً ان   ‘যাূরুল্লা (াাঃ) র্নললধ কলযলছন যক্ত র্ফক্রয় কলয তায 

ভূরে র্নলত, কুকুয র্ফক্রলয়য ভূরে র্নলত, যমৌন াঈাজিন র্নলত এফাং র্তর্ন রা‘নত কলযলছন ূদ 
গ্রীতা, ূদ দাতা, (ালত  াি-প্রতেলি) াঈর্রৃকার্যনী  াঈর্রৃ প্রার্থিনী 
ভর্রা এফাং ছর্ফ াাংকন ফা প্রস্তুতকাযী ফের্ক্তয াঈলয’ (ফুখাযী  া/২২৩৮; র্ভকাত া/২৭৬৫ 
‘ক্রয়-র্ফক্রয়’ াধোয়; ঐ, ফিানুফাদ া/২৬৪৫, ৬/৬)। 
৬. াঅবু্দল্লা াআফনু াঅব্বা (যাাঃ) ফলরন, 
‘াঅর্ভ যাূরুল্লা (াাঃ)-যক ফরলত শুলনর্ছ, ...লম ফের্ক্ত দুর্নয়ালত একর্ি 



ছর্ফ বতযী কযলফ, তালক (র্িয়াভলতয র্দন) ার্স্ত যদয়া লফ এফাং তালক চা যদয়া লফ তালত 
রূ প্রদালনয জনে। াথচ য তা াযলফ না’ (ফুখাযী া/৭০৪২; র্ভকাত া/৪৪৯৯; ঐ, 
ফিানুফাদ া/৪৩০০, ৮/২৫৬)। 
৭. াাইদ র্ফন াঅফুর াান ফলরন, জবনক ফের্ক্ত মযত াঅবু্দল্লা াআফলন াঅব্বা (যাাঃ)-এয 
র্নকলি এল ফরর, াঅভায যা ’র ছর্ফ বতযী কযা। 
এখন এ র্ফললয় াঅর্ন াঅভালক পাতয়া র্দন। তখন াআফনু াঅব্বা (যাাঃ) 
তালক কালছ যিলন র্নলয় তায ভাথায় াত যযলখ ফরলরন, াঅর্ভ যতাভালক 
ঐিুকু াফর্ত কযলত ার্য, মা াঅর্ভ যাূরুল্লা (াাঃ)-এয র্নকি যথলক 
েফণ কলযর্ছ। াতাঃয র্তর্ন ফরলরন, 
‘যাূরুল্লা (াাঃ)-যক াঅর্ভ ফরলত শুলনর্ছ, প্রলতেক ছর্ফ প্রস্তুতকাযী 
জাান্নাভী। তায প্রস্তুতকৃত প্রর্তর্ি ছর্ফলত (র্িয়াভলতয র্দন) রূ প্রদান 
কযা লফ। াতাঃয তালক জাান্নালভ ার্স্ত যদয়া লফ’। াতাঃয াআফনু াঅব্বা (যাাঃ) তালক 
ফলরন, মর্দ তুর্ভ একািাআ ছর্ফ বতযী কযলত চা, তা’যর ফৃি-রতা ফা এভন ফস্তুয ছর্ফ বতযী 
কয, মালত প্রাণ যনাআ’ (ভুর্রভ া/২১১০; ফুখাযী া/২২২৫; র্ভকাত া/৪৪৯৮, ৪৫০৭; ঐ, 
ফিানুফাদ 
া/৪২৯৯, ৪৩০৮)।  
াঈলল্লখে যম, র্ফর্বন্ন যনতা ফা বর্ক্তবাজন জীর্ফত ফা ভৃত ফের্ক্তয ভাথা  াঅফি ভূর্তি স্থান 
র্কাংফা াঈক্তরূ ছর্ফ গৃল ফা ার্প কলি িার্ঙলয় যাখা এফাং ধাযণা কযা যম, এয ভাধেলভ ঐ 
ফের্ক্ত প্রাণীন লয় যগলছন। াতএফ াঈক্ত ধযলনয ভূর্তি, প্রর্তকৃর্ত ফা ছর্ফ বতযী  তা িাঙালনা 
জালয়ম াঅলছ। এর্ি 
মূ্পণি বুর ধাযণা। াআর্তূলফি ১ভ বালগ ফর্ণিত ১৮ নাং াদীলছ (র্তযর্ভমী া/২৮০৬) মায 
র্নললধাজ্ঞা ফর্ণিত লয়লছ। যকননা এয িাযা ফের্ক্তলক যচনা মায়  তায প্রর্ত বর্ক্ত প্রদিন কযা 
মায়। ালনলক র্তা-ভাতায ফা স্বাভী- স্ত্রী  িানলদয ছর্ফ ঘলয িার্ঙলয় যালখন- এগুর্র যথলক 
াফোআ র্ফযত থাকলত লফ  (ৃাঃ ৫৫)। 
প্রাণীয ভাথার্ফর্ি ছর্ফ : 
প্রাণীয ভাথা র্ফর্ি ছর্ফ ফিাফস্থায় াযাভ। চাাআ তা ূণিলদী যৌক ফা 
াধিলদী যৌক। র্তযর্ভমী যীলপ (া/২৮০৬) স্পিবালফ ফর্ণিত 
লয়লছ যম, প্রাণীয ছর্ফয ভাথা যকলি যপলর তালক ফৃলিয নোয় ফা ানুরূ 
র্কছুলত রূাির্যত কযলত লফ। এিলণ ভানফলদলয নীলচয াাং যকলি 
যপলর াঈযাাংলয ছর্ফ বতযী কযা  তা ম্মালন যদয়ালর িার্ঙলয় যাখা 



ফা দিনীয় স্থালন স্থান কযা র্নাঃলন্দল াযাভ এফাং তা যপলযতা 
াঅগভলনয প্রর্তফন্ধক। াতএফ এাআরূ যকান ছর্ফ প্রস্তুত  ফেফায 
যী‘াঅলত র্নর্লদ্ধ। এাআ ছর্ফ ছায়ামুক্ত যৌক ফা না যৌক তালত র্কছুাআ মায় াঅল না। যকননা 
াাংর্কত ফা র্নর্ভিত র্কাংফা কোলভযায় যতারা ছর্ফ 
ফর্কছুয প্রর্তর্ক্রয়া একাআ। এাআ ছর্ফ ফা ভূর্তি মর্দ যকান বর্ক্তবাজন ফের্ক্তয য়, তা’যর যিা 
াঅয কর্িন ালয র্ফলয় লফ। ঐ বর্ক্তয যচাযাগর্র র্দলয়াআ র্যক প্রলফ কযলফ। যমভন 
ৃর্থফীয াঅর্দ মুলগ র্যক এবালফাআ প্রলফ কলযর্ছর েদ্ধাবাজন ধভিলনতালদয ভূর্তি ূজায ভাধেলভ 
মযত নূ 
(াঅাঃ)-এয মুলগ এফাং তায য যথলক কর নফীয মাভানায়। 
জালরী মুলগ যলরাকগত ৎলরাকলদয ভূর্তিলত বলয র্গলয়র্ছর র্ফত্র 
কা‘ফাগৃ। যলনফী ভুাম্মাদ (াাঃ) এগুর্রলক যফয কলয কা‘ফাগৃলক র্যক ভুক্ত কলযাআ যখালন 
াঅল্লায একত্বফালদয প্রর্তষ্ঠা দান কলযর্ছলরন। ফতিভালন াঅভযা যপলর াঅা যাআ 
জালর্রয়াতলকাআ াঅফায াঅভালদয ঘলয, 
ার্পল  বফিকখানায় স্থান কযর্ছ এফাং ম্মার্নত কর স্থালন  
যালকল বর্তি কযর্ছ। র্নর্দিি স্থালন র্কাংফা ছর্ফ  প্রর্তকৃর্তয াভলন 
দাাঁর্ড়লয় াথফা ানে স্থালন তায র্ফলদী াঅত্মায ম্মালন দাাঁর্ড়লয় নীযফতা 
ারলনয ভাধেলভ েদ্ধা প্রদিন কযর্ছ। র্ফগত র্দলনয যপলর াঅা র্যক 
র্ফর্বন্নরূল াঅভালদয জীফলনয ফিলিলত্র এভনর্ক যদলয লফিাচ্চ 
প্রার্নক বফলন  াঅাআন বায গুরুত্বূণি স্থালন ম্মালন স্থান কলয 
র্নলয়লছ। এযলয াঅভালদয দাফী াঅভযা ‘তাীদফাদী’ ভুরভান। 
যমফ ছর্ফ ানুলভাদন যমাগে : 
১. ফৃি-রতা, প্রাকৃর্তক দৃে, কা‘ফাগৃ, ভর্জলদ নফফী, ফায়তুর াঅিছা 
ফা ানুরূ র্ফত্র স্থান ভূলয ছর্ফ, মর্দ তালত যকান প্রাণীয ছর্ফ না 
থালক। যমভন াআফনু াঅব্বা (যাাঃ) জবনক র্ল্পীলক ফলরন, মর্দ তুর্ভ র্নতািাআ ছর্ফ প্রস্তুত কযলত 
চা, তলফ ফৃি-রতায ছর্ফ াাংকন কয াথফা ঐফ 
ফস্তুয ছর্ফ, মালত প্রাণ যনাআ’। 
াঅজকার র্ফর্বন্ন ভর্জলদ র্িফরায র্দলক ম্মালনয াঈলদ্দলে কা‘ফাগৃলয  ভার্জদুর াযালভয 
খাম্বা ভূলয র্ফার ছর্ফ  িাাআল্ রাগালনা লি, মা 
াফোআ নাজালয়ম। এগুর্র ভুছল্লীয নময কালড় এফাং তালক াঅল্লায স্মযণ যথলক গালপর কলয। 
ফহু ভর্জলদ র্িফরায র্দলক ‘াঅল্লা’ ‘ভুাম্মাদ’ যরখা 



িাাআর রাগালত যদখা মায়। বাফখানা এাআ, যমন ভুরভান ভর্জলদ এল 
দুাআ াঈালেয াআফাদত কলয (নাাউমুর্ফল্লা)। 
যকান যকান ভর্জলদ ‘াঅল্লা’ ‘ভুাম্মাদ’ যরখা িাাআর চায যদয়ালর 
ফিত্র রাগালনা য় ফযকত ভলন কলয। াথচ এলত ফযকত য় না। ফযাং 
যগানা য়। এাআফ যরখকযা এফাং িাাআরলয াঈৎাদক  ফেফায়ীযা 
যক্রতালদয ভলতাাআ দায়ী লফন। যকান ভর্জলদ এগুর্র থাকলর এখুর্ন যবলি নাভ  ছর্ফীন 
াধাযণ িাাআর রাগালত লফ। এতিেতীত ভর্জলদয র্বতলয ফা ফাাআলয যকাথা কালরভা ফা 
কুযাঅলনয াঅয়াতভূ যরখা মালফ 
না। যাূর (াাঃ)-এয ভর্জলদ এলফয যকান ার্স্তত্ব র্ছর না। ালনলকয ফাড়ীলত ফযকত ভলন 
কলয ূযা াআয়াীন, াঅয়াতুর কুযী, চায কুর ফা 
ানোনে াঅয়াত ভূ র্রর্খত র্ফারাকৃর্তয য়ারভোি যদয়ার জুলড় 
িার্ঙলয় যাখা য় াথফা র্তলরয থারা ফা কলড় ভার্িয ালত্র র্রলখ 
যালকল ার্জলয় যাখা য়। যকাঈফা যির্ফলর যালখন। যকান যকান বর্নক 
মুলদ্ধয ভয় যছাি কুযাঅন গরায় ঝুর্রলয় যালখন। যকাঈফা গাড়ীয ভাথায় 
ফড় কলয াঅযফীলত ‘াঅল্লা’ যকাঈফা গাড়ীয াভলন ‘াঅল্লা’ ‘ভুাম্মাদ’ ‘কালরভা াাদত’ 
‘াঅয়াতুর কুযী’ ফা ‘যদা‘াঅ াআাঈনু’ র্রর্খত যেি  
তাফীভারা ঝুর্রলয় যালখন। ধাযণা এাআ যম, াঅল্লায কারাভ তাাঁলক র্ফদ যথলক ফাাঁচালফ। াথচ 
এগুর্র ’র ড়ায র্জর্ন, ঝুরালনায র্জর্ন নয়। যকাঈ যকাঈ কালরভা র্রর্খত যা-ফক্স যদয়ালর 
িার্ঙলয় যালখন। মা জ্বলর  
র্নলব। যকাঈফা কাষ্ঠ খর্চত কালরভা, যকাঈফা ভুাম্মালদয যনৌকায় াঅল্লায ভাস্তুর  ার ধযায ছর্ফ 
ঘলয যালখন। এফাআ ছর্ফ-ভূর্তিয নানান রূ। 
এগুর্র ’যত র্ফযত থাকলত লফ। 
ভলন যাখা াঅফেক যম, কালরভা ফা কুযাঅলনয াঅয়াত ভূ াি কযায  যভলত াঅভর কযায 
র্ফলয়, যদয়ালর িার্ঙলয় যাখায, গরায় ঝুর্রলয় যাখায ফা 
যালকল ার্জলয় যাখায র্ফলয় নয়। এলত াঅল্লায কারাভলক াভান কযা য় 
এফাং এাআ ানোয় ফেফালযয কাযলণ ভার্রকলক াফোআ যগানাগায ’যত লফ। 
২. ভাথাকািা ছর্ফ, মা ফৃলিয নোয় লয় মালফ। র্জফযীর (াঅাঃ) যাূরুল্লা (াাঃ)- যক এরূ র্নলদি 
র্দলয়র্ছলরন। াঅজকার র্ফর্বন্ন যদাকালন ভাথায়ারা  
ভাথাকািা ূণিলদী ভানফ ভূর্তি যাবা ালি। মা র্নাঃলন্দল াযাভ। 
৩. ালািি, র্বা, াঅাআলডর্ন্টর্ি কাডি, রাাআলন্স, প্রলফত্র, রাতক 



াঅাভী ধযায জনে, গুরুত্বূণি যযকডি যাখায জনে াআতোর্দ ফাধেগত  
মরূযী কাযলণ ছর্ফ যতারা মালফ। াঅল্লা ফলরন, ‘যতাভযা াধেভত 
াঅল্লালক বয় কয’ (তাগাফুন ৬৪/১৬; ফািাযা ২/২৩৩, ২৮৬)। 
ছর্ফ  ভূর্তি যথলক যফাঁলচ থাকায াঈকার্যতা : 
(১) ছর্ফ  ভূর্তি র্যলকয ফান। তাাআ এগুর্র যথলক র্ফযত থাকলত াযলর জার্তয একক বর্ক্ত 
 াঈানা যকফরভাত্র াঅল্লায জনে র্নলফর্দত লফ  ভানুল র্যলকয ভাাতক ’যত যিা 
ালফ। তায জান্নালতয 
যাস্তা যখারাছা লফ। 
(২) এগুর্র বতযীলত ফছলয যকার্ি যকার্ি িাকায াচয় ’যত জার্ত যফাঁলচ 
মালফ। 
(৩) নীর  লণিা ছর্ফয াঅফর্েক কুপর ’যত ভুক্ত লয় মুফ চর্যলত্রয 
বনর্তক ভান াঈন্নত লফ। বিুয স্বাস্থে  যমৌনলযাগ যথলক ভুক্ত লয় 
স্বাস্থেফান জার্ত গর্িত লফ। 
(৪) ভন্দ র্চিা যথলক ভুক্ত লয় জার্ত াঈন্নত র্চিায় াবেস্ত লফ। 
(৫) ম্মার্নত ফের্ক্তগণ াম্মালনয াত যথলক যযাাআ ালফন  বক্তলদয 
ািলয তাাঁলদয সৃ্মর্ত র্চয জাগরুক লয় থাকলফ। 
(৬) াযস্পর্যক ানাার্ন  র্াংা-র্ফলিল যথলক  ছর্ফয কাযলণ 
জীফনার্ন যথলক ভাজ ভুর্ক্ত ালফ। 
ছর্ফ  ভূর্তি র্ক ৃথক ফস্তু? 
ালনলক ফলরন, যাূরুল্লা (াাঃ) ভূর্তি যবলি র্ছলরন। াতএফ ভূর্তি াযাভ ’যর ছর্ফ াযাভ নয়। 
তালদয এাআ মুর্ক্ত যধাল র্িকলফ না। কাযণ ছীা (া/৯৯৬) গ্রলন্থ ফর্ণিত যাূর (াাঃ)-এয ভক্কা 
র্ফজলয়য র্দন কা‘ফাগৃলয ভধেকায ছর্ফ ভূ র্বজা কাড় র্দলয় ভুলছ 
র্যষ্কায কযায ঘিনা তায ফাস্তফ প্রভাণ। যাূরুল্লা (াাঃ) যমভন ভূর্তি 
যবলির্ছলরন, যতভর্ন ছর্ফমুক্ত দিা র্ছাঁলড়র্ছলরন  দদর্রত কলযর্ছলরন। 
এভনর্ক াঅরী (যাাঃ)-যক ার্িলয়র্ছলরন ভদীনা লযয কর ছর্ফ-ভূর্তি 
র্নর্িহ্ন কলয র্দলত। াঅজ মর্দ যদলয যকায যাস্তায় িাঙালনা ফড় 
ফড় ছর্ফয র্ফরলফাডি, র্লনভায রোাংিা  ভাযদািা ছর্ফগুলরা  লণিা 
ছর্ফয়ারা ফাআ-র্ত্রকাগুলরা ফন্ধ ফা ধ্বাং কযলত াযলতন, তা’যর ািতাঃ  যাূর (াাঃ)-এয 
একর্ি হুকুভ ারন কলয তাযা যমভন ালল ছয়ালফয ার্ধকাযী ’যতন, যতভর্ন জার্ত  ভাজ 
ািাৎ ধ্বাংলয াত যথলক যফাঁলচ 



যমত। একা াঅরী (যাাঃ) যম কাজ কযলত যলযর্ছলরন, যদলয যগািা 
যকায র্ক য কাজিুকু কযায িভতা যালখন না? 
াঈাংায : াঈলযয  াঅলরাচনা িাযা প্রতীয়ভান র যম, ছর্ফ, প্রর্তভা, ভূর্তি, বাস্কমি াআতোর্দ ফাআ 
একাআ হুকুলভয ািবুিক্ত। এখালন বুর ফুঝায র্কছু যনাআ। ািকলদযলক ানুলযাধ কযলফা র্নযলÿ 
যভজাম র্নলয় র্ফলয়র্ি  াধেয়ন কযলত এফাং ানুধাফন কযলত। াঅয র্ফত্মার্যত জানায জনে  
প্রলপয ডক্টয ভুাম্মাদ াঅাদুল্লা াঅর-গার্রফ যর্চত  ছর্ফ  ভূর্তি ফাআর্িয  র্িতীয় াংস্কযণর্ি  
াফোআ  াি কযলফন। 
{কৃতজ্ঞতা স্বীকায : প্রলপয ডক্টয ভুাম্মাদ াঅাদুল্লা াঅর-গার্রফ যর্চত  ‘ছর্ফ    ভূর্তি’ 
ফাআর্িয র্িতীয় াংস্কযণ লত  র্াংবাগ  লমার্গতা  গ্রণ কযা লয়লছ।  যাআ  ালথ  াি  
করুন ভার্ক  াঅত-তাযীলকয  ম্পাদকীয়,  ‘ভাননীয়া  প্রধানভেী ! ভূর্তিিা র্যলয়  র্দন’,  ভাচি 
২০১৭} 
 
 


