
 

 

 



 

 

উত্তম নাসা 

লাআখ াসর সিন গাসজ অন নাজাসর (রসমাহুল্লা) 

 

১৭ তম উপদেল 

মতসিদরাদের ক্ষেদে অেি 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 وبركاته هللا ورمحة عليكم السالم

 وابرك وسلم وآله دمحم على صل ُّ اللهم العاملني، رب هلل احلمد

 -:بعد أما

ামে ও াাদতর পর উপদেল : 

মত-সিদরােপূর্ণ সিদ করনী: মতসিদরাে এিং দ্বদের ম কুরঅন ও ুন্নার সেদক সিদর অা। মতাননকয ও দ্বে িা 
সিতদকণর সিসিদক কুরঅন ও ুন্নার সেদক সিরাদনা। র্ণাৎ অল্লার সকতাি ও ুন্নদত রূ াল্লাল্লাহু অাআস ওা 
াল্লাদমর সেদক প্রতযািতণন করা। ুন্নদত রূ এিং অল্লার সকতাি সেদ যারা মত-সিদরােপূর্ণ সিদ িাা কদরন তারা 
দন, অদ আম উামাদ ক্ষকরাম। ুতরাং মত-সিদরােপূর্ণ সিসি অদ আম উামাদ ক্ষকরাদমর সনকিও সনদ ক্ষযদত 
দি।  

যখন কুরঅন ও ুন্নার হুকুদমর িযাপাদর ক্ষকান মতদেে ক্ষেখা সেদি, তখন কুরঅন-ুন্নার ক্ষেদে সনেণরদযাগয, নযাপরার্ ও 
দ্বীনোর অদমদের সনকি তা সনদ ক্ষযদত দি। মতাননকয ও দ্বদের ক্ষেদে এিাআ  মূনীসত।  

এমসনদতআ মানুদক সকতািুল্লা, ুন্নদত রূ এিং কুরঅন-ুন্নার সনেণরদযাগয, কযার্কামী, মযণাোর সেকারী ও দ্বীনোর 
অদমদের সনকি ক্ষযদত । প্রর্মত এিা একসি িণম্মত প্রসদ্ধ সি, সকন্তু যসে মতাননদকযর ম , তখন এ সলষ্টাচার 
অিলযকী দ যা। উত্তম চসরে জীিদনর একসি াোরর্ সি সকন্তু মতাননদকযর ম তা দনক িড় সি দ োাঁড়া।  

মুনাসিকদের িস্থা , তারা যখন ঝগড়া কদর তখন সমর্যা কর্া িদ। অমরা অল্লা তা’অার সনকি ক্ষনিাক ক্ষর্দক পনা 
চাআ। ক্ষনিাক এমন সনকৃষ্ট স্বোি ক্ষয, যখন ক্ষ িাোনুিাে কদর তখন ক্ষ সমর্যা িদ। মুসমন এমনিা কদরনা, মুত্তাকী মু’সমন 
অনন্দ এিং রাগ িণািস্থা তয কর্া িদ।  

ুতরাং মতদেদের ম িেরদনর অোি-সলষ্টাচার র্াকদত দি। যখন অমরা পরস্পদর মতদেে করি তখন অোি-
সলষ্টাচাদরর মাগম ঘিদি, অমরা এর দ্বারা সিত ি এিং সনদজদের জনয অিলযক কদর সনি। অসমও এআ গুর্সি অমার 
জনয অিলযক কদর সনি। 

মত-সিদরােপূর্ণ সিদর সকছু অোি িা সলষ্টাচার - 

প্রর্ম সলষ্টাচার: (মতদেে-পূর্ণ সিদ এআ মদনাোি রাখা ক্ষয, িসকছু) একমাে অল্লা তা’অার জনযআ। সনজ মতামদতর 
িযাপাদর ক্ষগাাঁড়াসম না করা, ক্ষকননা উদেলয ক্ষতা অসম অল্লা তা’অার হুকুম সক ক্ষিা জানা। তুসম সক অল্লা তা’অার জনয 
আিােত করছ? তুসম সক অল্লা তা’অার জনযআ অম করছ?  

(উত্তর ) অসম অল্লা তা’অার ন্তুসষ্ট চাআ এিং পরকা চাআ। এদেদে ক্ব সিসি চাআ অমার চাওা নুযাী ক্ষাক 
র্িা না ক্ষাক ক্ষমদন সনদত দি। ক্ষকননা কখদনা লসরদতর সনদেণল এমন প্রসতসিত সনদেণল দ র্াদক যা অমার মদতর সিদরােী 
। র্িা এমন প্রসতসিত সিোন যা পাদর্র দ্বারা জান্নাত াদেরও কারর্ দ র্াদক যসেও তা অমার মদতর সিদরােী। কখদনা 
যা জ এিং আচ্ছা করা দদছ তা সেন্ন নয সকছুদত মাোন র্াদক। তাআ এ সিদ অসম ক্ষয সলষ্টাচার ক্ষপার্ কসর, তা  
িসকছু দি একমাে অল্লা তা’অার ন্তুসষ্টর জনযআ। মতামদতর ক্ষেদে সনদজর মদতর উপর কদ ারতা, ক্ষগাাঁড়াসম ও 
পক্ষ্পাসতব ন না করা চাআ। এিা খুিআ গুরুব নপূর্ণ একসি সি।  

সদ্বতী সলষ্টাচার: তদকণর ম নম্র কর্া িা, কর্া নম্রতা িম্বন করা। অল্লা তাাা আরলাে কদরন: 

 

 َوُقوُلواُّلِلنَّاِسُُّحْسًنا

র্ণ: ক্ষতামরা মানুদর াদর্ উত্তম কর্া ি। [ূরা িাকারা ২:৮৩] 

http://habibur.com/quran/2/83/


 

 

এিযাপাদর আমাম কুরতুিী র. এর একসি তযন্ত ুক্ষ্ম কর্া রদদছ। সতসন তার তািীর গ্রদে িদদছন, কদর জনয উসচত 
মানুদর াদর্ নম্রোদি কর্া িা। াযি ক্ষচারা সমসত ওা, চাআ ক্ষ ক্ষনককার উক সকংিা িেকার, ুসন্ন উক িা 
সিেঅসত উক। তদি মুোানা িযতীত র্ণাৎ তার কাদজ ন্তুষ্ট ওা িযতীত। এিং এমন কর্া িযতীত যা দ্বারা ক্ষ মদন কদর 
ক্ষয, তুসম তার মদতর উপর ন্তুষ্ট।  

উত্তম চসরে দি, তদি িলযআ দতযর উপর ক্ষর্দক। ক্ষকননা অল্লা তা’অা মূা ও রুন অাআস াামদক িদদছন: 

 

 فَ ُقوََلَُّلُهُّقَ ْوًَلُّلَيًِّنا

র্ণ: ক্ষতামরা তার াদর্ নম্রতার াদর্ কর্া ি। [ূরা ব না-া ২০:৪৪] 

র্ণাৎ ক্ষিরঅউদনর াদর্ নরম োা কর্া ি। অল্লা তা’অা মূা ও ারুন অাআস াামদক সনদেণল সেদদছন 
ক্ষিরঅউদনর াদর্ নম্রোদি কর্া িার জনয।  

র্চ ক্ষকান িক্তা সকংিা উপদেল োতা মূা ও ারুন অাআস াাম ক্ষর্দক উত্তম ন র্িা যাদের পরস্পদর মতদেে 
দদছ তারাও মূা ও ারুন অাআস াাম ক্ষর্দক উত্তম ন। অর পাপাচারীদের মেয ক্ষর্দক ক্ষিরঅউদনর ক্ষচদ সনকৃষ্টও 
ক্ষকউ ক্ষনআ। র্চ অল্লা তা’অা তার াদর্ নম্র কর্া িদত অদেল কদরদছন।  

তাা আিদন ওমর রাসোল্লাহু অনহু িদন, অসম অ’তাদক িাম অমার কাদছ সিসেন্ন েরদনর মানু একসেত । সকন্তু 
অমার মাদঝ রদদছ কদ ারতা, িদ অসম তাদেরদক সকছু কস ন কর্া িদ ক্ষেআ, এর জওাদি সতসন অমাদক িদন তুসম 
এমনিা কদরানা। অল্লা তা’অা আরলাে কদরন,  

 

 َوُقوُلواُّلِلنَّاِسُُّحْسًنا

মানুদর াদর্ উত্তম কর্া ি। [ূরা িাকারা ২:৮৩] 

এিা  সদ্বতী সলষ্টাচার। 

তৃতী সলষ্টাচার: তৃতী অেি দচ্ছ, (দনযর িযাপাদর) ু-োরর্া ক্ষপার্ করা এিং তার কর্াদক উত্তম িযাখযার সেদক সিরাদনা। 
তয ক্ষতা তযআ অর সমর্যা ক্ষতা সমর্যাআ। কাদরা স্তদেপ িা মন্তিয এিা তার িযসক্তগত স্তদেপ িা মন্তিয। কাদরা েু স্তদেপ 
িা মন্তদিযর ক্ষেদে অমরা েদর সনি ক্ষয, দত পাদর তার ক্ষকান (লরীতম্মত কারর্ িা) ওজর রদদছ। এিা একসি গুরুব নপূর্ণ 
সি। উত্তম োরর্া যসে ক্ষতামাদক েসতর মু্মখীন কদর, তাদও সক তুসম তার প্রসত উত্তম োরর্া করদি?!  

যাাঁ, তদি ক্ষয স্তদেপ িা মন্তিয ী ন এিং েু ক্ষর্দকও খাস ন, তা িলযআ েু দি। সকন্তু দত পাদর তার কাদছ 
এিার এমন ক্ষকান িুঝ রদদছ িা এমন ক্ষকান োদা অলা িদদছ সকংিা তার কাদছ এসির এমন ক্ষকান িাি রদদছ, যা 
ক্ষতামার োরর্াদক পাসিদ ু-োরর্া পসরর্ত করদি েু র্াকার পরও। এদেদে েু স কআ র্াকদি সকন্তু মুমান ম্পদকণ 
ক্ষতামার োরর্া ক্ষতা ো র্াক। 

চতুর্ণ সলষ্টাচার: মতদেে চাকাীন মদ কর্ার অওাজদক উাঁচু না করা, র্ণাৎ এিা এমন স্বোি যা ুেৃঢ় করা ও পসরচযণা 
করার প্রদাজন রদদছ। অসম সনদজদক এ স্বোদির প্রসত িণাদপো ক্ষিসল মুখাদপেী মদন কসর। ক্ষমািকর্া মতদেদের ম 
অওাজদক উাঁচু না করািাআ অেি।  

অল্লা তা’অা আরলাে কদরন: 

 َواْقِصْدُِّفَُّمْشِيَكَُّواْغُضْضُِّمْنَُّصْوِتكُّ

অপসন অপনার চার মাদঝ মেযম পো িম্বন করুন, এিং কণ্ঠস্বর সনচু করুন। [ূরা ুকমান ৩১:১৯] 

http://habibur.com/quran/20/44/
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তঃপর অল্লা তাাা উাঁচু অওাদজর সনকৃষ্টতা ির্ণনা কদর িদন: 

 

 أَْنَكَرُّاْْلَْصَواِتَُّلَصْوُتُّاحْلَِميُِِّإنَُّّ

র্ণ:সনশ্চআ অওাদজর মদেয গাোর অওাজআ িণাদপো প্রীসতকর।[ূরা ুকমান ৩১:১৯] 

 

ুতরাং উাঁচু অওাজ সলষ্টাচার ন। ক্ব ও তয সিগুদা তার প্রমার্ এিং লসক্তর সেক ক্ষর্দক ুস্পষ্ট, তাদত এমন ক্ষকান 
গুজাসম ক্ষনআ ক্ষয, িদি মাঅাসি এমন এমন দত পাদর। এদেদে ক্ব ও তয সিগুদা িাস্তদি ঘসিদ ক্ষেখাদনার 
প্রদাজন ক্ষনআ। অমরা অমাদের ােযমত (অেদির াদর্) ক্ব সিগুদা তুদ েরি। স্বোিত এ ক সলষ্টাচার নুলীদনর 
মুখাদপেী অমরা কদআ। তাআ সনদজরা অদগ তার উপর নুলীন কসর। দতা প্রর্মিার অসম েু করি এিং সদ্বতীিার 
েু করি, যা সচসকৎা ও নুরদর্র মুখাদপেী। তাআ অমার সনদজর জনযও এ ক অিলযকী সলষ্টাচার জরুরী মদন কসর।  

পঞ্চম সলষ্টাচার: (পঞ্চম অেি দচ্ছ) চমান এিং গ্রর্দযাগয মতদেদের ক্ষেদে অমাদের এদক পরদক স্বীকৃসত ক্ষো। “যাাঁ 
তুসম এক মদতর উপর অছ, পর সেদক অদরকসি গ্রর্দযাগয সেমত রদদছ, যসেও অসম তার সিদরােী”, “ক্ষতা ক্ষতামার মতিা 
যসেও স ক সকন্তু অসম যা িদসছ তা সক িাসত”?  

এিাআ চমান মতদেে, ক্ষকননা এোদিআ মতসিদরাে ৃসষ্ট । (এদেদে অেি ) অসম যা িদসছ তা িাসত ন সকন্তু অসম 
মদন কসর মতামতসি ক্ষতামার মত ক্ষর্দক উত্তম িা স ক র্ণাৎ তা গ্রর্দযাগয। সকন্তু এ মতামত যা অসম োরর্া করসছ ক্ষয, 
ক্ষতামারিা িাসত অর অমারিা স, এিা অেি ন। ুতরাং চমান মতাননদকযর ক্ষেদে অমাদের এদক পরদক স্বীকার 
কদর ক্ষনা, এিাআ অেি। 

আমাম আউুি াোিী র. িদন, এ কর্ািা শ্রির্ কর! সতসন িদন, অসম আমাম লাসি র. ক্ষর্দক িড় ক্ষকান জ্ঞানী ক্ষেসখসন। 
একসেন একসি মাঅা সনদ তাাঁর াদর্ অসম মতদেে করাম। তঃপর অমরা একজন অদরকজন ক্ষর্দক পৃর্ক দ 
ক্ষগাম। পুনরা তার াদর্ াোৎ দ সতসন অমার াত েরদন, তঃপর িদন, ক্ষ অিু মূা! এিা সক তয সি ন 
ক্ষয, অমরা এদক পদরর োআ - যসেও ক্ষকান একসি মাঅা অমরা একমত দত পাসরসন? অমরা এদক পদরর ার্ী এিং 
োআ, যসেও অমরা েু একসি মাঅা মতদেে কদর র্াসক, এিা অমাদের ভ্রাতৃদব নর ক্ষকান েসত করদিনা। 

আমাম যাািী র. িদন, এিাআ এআ আমাদমর পসরপূর্ণ জ্ঞান ও প্রাজ্ঞ িকী ওার প্রমার্। গদিকগর্ িণোআ পরস্পর মতদেে 
কদর র্াদকন।  

এ পাাঁচ প্রকার সলষ্টাচার অমরা যর্াম্ভি পান করার ক্ষচষ্টা করি। এগুদা দ্বারা সনদজদেরদক সিত করার ক্ষচষ্টা করি এিং 
সনদজদেরদকও এক অেদির উপর পসরচানা করার ক্ষচষ্টা করি। 

অমরা অল্লা তা’অার সনকি েু’অ কসর, সতসন ক্ষযন অমাদেরদক তাাঁর অনুগতয করার তাওসিক োন কদরন, এিং অমাদের 
পরােগুদাদক েমা কদরন। অমীন। 

ُّوالسالمُّعليكمُّورمحةُّهللاُّوبركاته

ُّ
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