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(৬ নং মতিবেরাধপূণর্ বা�ব জিটল িবষয়ঃ) 
 তথা মাধয্ম” অবল�নঃ (ওআিছলা)َوِسْیلَةُ  “(দআু’-মুনাজােত)ألدَُّعاءُ -أْلُمنَاَجاة
 
সূচনাঃ বতর্ মান মসুিলম সমােজ এই “  َُوِسْیَلة (ওআিছলা) তথা মাধয্ম” শ�িট বয্াপকভােব বয্বহার 
আেছ। কাহােরা েথেক েকহ  িকছু অজর্ ন করেত চাইেল বা েপেত চাইেল �াভািবকভােবই েস িনেজই 
আকাি�ত ব�িট বা িবষয়িট েপেত েচ�া কের  । িক� েস কাি�ত ব�িট বা িবষয়িট েপেত অিত 
সহেজ অনয্ েকান সুপািরশকারীর আ�য় �হণ কের না বা অনয্েকান মানুষেক “  َُوِسْیَلة (ওআিছলা) 
তথা মাধয্ম” িহেসেব অবল�ন কের না । তেব, যখন েকহ কাহােরা েথেক  তার কাি�ত ব�িট বা 
িবষয়িট অজর্ ন করেত বা েপেত িনেজেক বয্থর্ হেত েদেখ তখনই েস উ� কাি�ত ব�িট বা িবষয়িট 
েপেত নানািবধ উপায় অবল�ন কের । েকান িকছু পাওয়ার জনয্ গৃহীত �েতয্কিট বয্ব�া ও উপায়েকই 
 তথা মাধয্ম” বেল । (ওআিছলা) َوِسْیلَةُ  “
 েযমন, �ধানম�ীর প� হেত েকান ব� বা িবষেয়র সমাধান পাওয়ার জনয্ আপনার �েয়াজন হল। 
েযেহতু মাননীয় �ধানম�ী একিট রাে�র েছাট-বড় সকল ে�ণীর নাগিরেকরই �ধানম�ী েসেহতু উ� 
গর�পূণর্ িবষয়িটর সমাধােনর জনয্ অনয্ কােরা সহায়তা না িনেয় বা সুপািরশকারী না ধের আপিন 
তাঁর অধীন নাগিরক িহেসেব তাঁর িনকট সরাসির িগেয় উ� িবষয়িটর সমাধান কের আসেত পােরন। 
িক� অেনক সময়ই েদখা যায় েয, ইহা অেনেকর জনয্ স�ব হয় না । কারন, �ধানম�ীর সােথ 
স�েকর্ র দবূর্লতার কারেন ইহা স�ব হয় না । �ধানম�ীর সােথ আপনার গভীর স�কর্  না থাকেল 
শধ ু�জা হবার সুবােধ বা তাঁর রাে�র নাগিরক িহেসেব বাস করেলই  িক আপিন �য়ং িনেজ  
সরাসির তাঁর  িনকট িগেয় তাঁর েথেক উ� ব�িট বা আপনার আেবদনকৃত িবষয়িটর সমাধান কের 
আনেত পারেবন িক ? না, কখেনা না ! অথচ আপিন  তাঁর নাগিরক িহেসেব তাঁর কতৃর্ ক অেরািপত 
সকল আইন-কানুন মানয্ কের থােকন এবং তাঁর কতৃর্ ক �দত্ত সকল অিধকার ও সুিবধা েভাগ কের 
থােকন । তা সে�ও আপিন �ধানম�ীর প� হেত উ� ব�িট বা আেবদনকৃত িবষয়িটর সমাধান 
কের আসেত পারেবন িক ? না, বরং বয্থর্ হেবন । এর কারন দিুট হেত পাের ।  
(১). �ধানম�ীর সােথ আপনার সরাসির সূ-স�কর্  না থাকা । 
(২).েয েকান শি�শালী মাধয্ম ধের �ধানম�ী পযর্� েপৗঁছবার বয্ব�া করা । 
আপনার মেধয্ অবশয্ই উপেরাি�িখত দিুট গেণর েয েকান একিট গন অজর্ ন করার েযাগয্তা থাকেত 
হেবই অনয্থায় �ধানম�ীর প� হেত উ� ব�িট বা আেবদনকৃত িবষয়িট েপেত বয্থর্ হেবন । অথচ 
িবিধমেত বা সংিবধান মেত, রাে� বসবাসকারী অনূগত সকল নাগিরেকর জনয্ই �ধানম�ীর �ার 
উ�ু� । এই কথািট িলিপব� আেছ । তথািপও উপেরাি�িখত দিুট গেণর েয েকান একিট গন অজর্ ন 
করার েযাগয্তা আপনার মেধয্ অনুপি�ত থাকেল �ধানম�ীর প� হেত আপিন আপনার উে�শয্ পূরেণ 
বয্থর্ হেবন । 
কােজই, আপিন আপনারউে�শয্ পূরণ করেত চাইেল �ধানম�ীর সােথ আপনার সরাসির সূ-স�কর্  
গেড় েতালার েযাগয্তা আপনার মেধয্ থাকেত হেব অথবা উপের বিণর্ত দইুিট েযাগতার মেধয্  �থমিটর 
অভােব বা �থমিটর অনুপি�িতেত ি�তীয় েযাগয্তািটর আ�য় িনেতই হেব। আর ি�তীয় েযাগয্তািট 
হে�, �ধানম�ী পযর্� েপৗঁছবার বয্ব�া বা �ধানম�ী পযর্�  যাওয়ার বয্ব�া  আপনার করেতই হেব। 
অনয্থায় আপনার উে�শয্ সবর্দাই অপূণর্ েথেকই যােব । 
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�ধানম�ীর সােথ আপনার সরাসির সু-স�কর্  গেড় েতালার েযাগয্তা অজর্ েনর প�িত বা প�া 
দইুিট।    
 
(১).এক জন নাগিরকেক সবর্িদক িদেয় গেণ, �ােন ,স�েদ, �ভাব-�িতপিত্তেত এবং মামিজকভােব 
�িতি�ত হওয়ার মাধয্েম �ধানম�ীর দিৃ� আকষর্ণ করা । 
(২). �ধানম�ীর �িতিনিধেক “  َُوِسْیلَة (ওআিছলা) তথা মাধয্ম” কের  েনওয়া । 
উপের বিণর্ত দইুিট প�িত বা প�ার মেধয্ �থম প�িট িট খুবই কিঠন িবধায় �থম প�িতিট অজর্ ন 
করেত বয্থর্ হেল ি�তীয় প�িত অবল�ন করেত হেব । আর ি�তীয় প�িতিট হে� এই েয, একজন 
নাগিরকেক  �িতিনিধর মাধয্েম �ধানম�ীর কৃপা দিৃ� লােভর েচ�া করেত হেব । একজন নাগিরক 
যত�ণ না পযর্� না �ধানম�ীর কৃপা দিৃ� লােভ ধনয্ হেব তত�ণ পযর্� তােক তাঁর �িতিনিধেক 
 তথা মাধয্ম” িহেসেব ধের তােক কাজ কের েযেত হেব । যখন একজন নাগিরক (ওআিছলা) َوِسْیلَةُ  “
�ধানম�ীর কৃপাদিৃ� লােভ সু�স� হেয় যােব তখন হয়ত তাঁর �িতিনিধেক িবর� করা বা �িতিনয়ত 
বারবার �িতিনিধেক �ধানম�ীর িনকট েনওয়া �েয়াজন হেব না । কারণ, এমতাব�ায় বতর্ মােন উ� 
নাগিরকিটর সােথ �ধানম�ীর সােথ সুস�কর্  গেড় উেঠেছ । 
িঠক েতমিনভােব , একজন মুসিলম মানুষেকও তার মহান সৃি�কতর্ া আ�াহ তাআ’লার বা�া হওয়া 
সে�ও তাঁর েথেক িকছু েপেত চাইেল তােক িনে� বিণর্ত দইুিট েযাগয্তা অজর্ ন করেত হেব বা করা 
লাগেবই অনয্থায় মহান আ�াহ তাআ’লার বা�া হওয়া সে�ও তাঁর আেদশ-িনেষধ পালন কের তাঁর 
স�ি� অজর্ ন করার মাধয্েম তাঁর সােথ সু-স�কর্  গেড় তুলেত না পারেল তাঁর েথেক িকছু েপেত 
বয্থর্ই হেব ।                                                                                                                                     
েযাগয্তা দইিট িনে� েদওয়া হল । 
(১). মহান আ�াহ তাআ’লার আেদশ-িনেষধ পালেনর কের তাঁর স�ি� অজর্ ন করার মাধয্েম তাঁর 
সােথ স-ুস�কর্  গেড় েতালা । 
(২). মহন আ�াহ তাআ’লার �িতিনিধ আমেদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামােক   َُوِسْیلَة (ওআিছলা) তথা মাধয্ম” িহেসেব ধের সবর্কােজ �রন করা বা �হণ করা । 
মুসলমানেদর মেধয্ েয েকহ উপেরা� দইুিট েযাগয্তার মেধয্ েয েকান  একিট  েযাগয্তা অজর্ ন করেত 
স�ম হেল দিুনয়া-আিখরােক মহা কািময়াব বা সফলকামী হেবন । 
উপেরা� দইুিট েযাগয্তার মেধয্ একিট হে�- “ মহান আ�াহ তাআ’লা আেদশ-িনেষধ পালেনর কের 
তাঁর স�ি� অজর্ ন করার মাধয্েম তাঁর সােথ স-ুস�কর্  গেড় েতালা ” । এই েযাগয্তািট সকল 
মুসিলম মানুেষর মেধয্ নাই । হয়তবা েকউ অজর্ ন করেত পােরন । তেব, েযই মুসিলম মানুেষর 
মেধয্ এই েযাগয্তািট েনই তােকই  মহান আ�াহ তাআ’লার �িতিনিধ আমেদর নবী মহুা�াদরু 
রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক  َُوِسْیلَة (ওআিছলা) তথা মাধয্ম”  িহেসেব �রন কের 
ধম�য় সবর্কাজ করেত হেব । ত�েধয্ িবেশষ কের    َُعاء أْلُمنَاَجاة-ألدُّ  (দআু’-মুনাজােত) তথা �াথর্না-
িনভৃত আলােপ আমেদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক   َُوِسْیلَة 
(ওআিছলা) তথা মাধয্ম”  ধেরই মহান আ�াহ তাআ’লার িনকট দআু’-মুনাজাত তথা �াথর্না-িনভৃত 
আলাপ করেত হেব । কারণ, আমেদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা 
হে�ন মহান আ�াহ তাআ’লার সবর্ে�� �িতিনিধ । এই মহান �িতিনিধেক এিড়েয় েকহ েকান কােজ 
সফলতার আশা করেত পাের না। কারণ, িতিন মহান আ�াহ তাআ’লার অিধক আপনজন । েকহ  
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আমেদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক   َُوِسْیلَة (ওআিছলা) তথা মাধয্ম 
িহেসেব না ধের দআু’-মুনাজাত তথা �াথর্না-িনভৃত আলাপ করেল তার দআু’-মুনাজাত তথা �াথর্না-
িনভৃত আলাপ আ�াহ তাআ’লা কবুল করেবন না । েযমন পিব� কুরআেন মহান আ�াহ বেলনঃ  
**সুরা....আয়াত নং....।উপেরা� আয়ােত কিরমা েথেক এই কথাই �মাণ হয় েয, আমেদর নবী মুহা�াদরু 
রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার জীব�শায়  েকউ পাপ কের েফলেল তােক নবী সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার িনকট উপি�ত হেয় মহান আ�াহর িনকট ইি�গফার তথা �মা েচেত হেব, 
আর এমতাব�ায় যিদ নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা উ� পাপীর জনয্ �মা চায় তেব তার 
পাপ �মা হেব, নতুবা তার পাপ �মা হেবনা । এখােন এই আয়ােত কিরমােত মহান আ�াহ নবী 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা  َُوِسْیلَة (ওআিছলা) তথা মাধয্ম িহেসেব ধের দআু’-মুনাজাত তথা 
�াথর্না-িনভৃত আলাপ করেত বেলেছন ।এই আেদশখানা নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা এই 
পৃিথবীেত দশৃয্মান থাকা অব�ায়ই েতা অবতীনর্ হেয়েছ এবং তা বা�বািয়তও হেয়েছ । বতর্ মােন নবী 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা এই পৃিথবীেত দশৃয্মান অব�ায় না থাকায় সামথর্বান মুসিলম মানুষেক 
মদীনা মুনাওয়ারােত তাঁর রওজা শরীেফ উপি�ত হেয় তাঁর সুপািরশ েচেয় মহান আ�াহর িনকট 
ইি�গফার তথা �মা েচেত হেব, আর সামথর্হীন মসুিলমেক যার যার অব�ােন েথেক নবী সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামােক  َُوِسْیَلة (ওআিছলা) তথা মাধয্ম িহেসেব ধের দআু’-মুনাজাত তথা �াথর্না-
িনভৃত আলাপ করেত হেব, ইি�গফার তথা �মা েচেত হেব, তখনই তাঁর দআু’-মুনাজাত তথা �াথর্না-
িনভৃত আলাপ ও ইি�গফার তথা �মা চাওয়া মহান আ�াহ কবুল করেবন, নতুবা তার দআু’-
মুনাজাত তথা �াথর্না-িনভৃত আলাপ ও ইি�গফার তথা �মা চাওয়া মহান আ�াহ কবুল করেবন না 
। তেব হা ! এখন এমন েকান বা�া যিদ আমেদর নবী মহুা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামােক সকল কােজ  َُوِسْیلَة(ওআিছলা) তথা মাধয্ম” ধের আমল কের েযেত থােক আর এর 
ফেল যখন মহান আ�াহ তাআ’লার আেদশ-িনেষধ পালন কের তাঁর স�ি� অজর্ ন করার মাধয্েম তাঁর 
সােথ স-ুস�কর্  গেড় উঠেব তখন হয়ত আমেদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামােক আর   َُوِسْیلَة(ওআিছলা) তথা মাধয্ম”ধের মহান আ�াহ তাআ’লার িনকট দআু’-মুনাজাত 
তথা �াথর্না-িনভৃত আলাপ করেত হেবনা ।কারণ, এমতাব�ায় সাধারণ বা�াই তখন অিধক উ��ের 
েপৗঁেছ মহান আ�াহ তাআ’লার অিধক আপনজন হেয যায় । এই উ��েরর বা�া স�েকর্  আমেদর 
নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা হািদস শরীেফ বেলনঃ-  
হািদস শরীফখানা এই----------------------------------------------
" َ  اِنَّ  بَ  َما" بِاْلَحْربِ  أَذَْنتُھُ  فَقَدْ  َوِلی�ا ِلىْ  َعادَ  َمنْ : قَالَ  �َّ ا اِلَّىَّ  اََحبَّ  بَِشْىئً  َعْبِدىْ  اِلَىَّ  تَقَرَّ ِممَّ   

بُ  َعْبِدىْ  یََزالُ  َوَما َعلَْیھِ  اِْفتََرْضتُ   الِّذىْ  َوبََصَرهُ  بِھِ  یَْسَمعُ  الَِّذىْ  عَھُ َسمْ  ُكْنتُ  اَْحبَْبتُھُ  فَِاذَا اُِحبَّھُ  َحتَّى بِالنََّوافِلِ  اِلَىَّ  یَتَقَرَّ
َعلَْیَھا یَْمِشىْ  الَّتِىْ  َوِرْجلَھُ  بَِھا یَْبِطشُ  الَّتِىْ  َویََدهُ  بِھِ  یَْبُصرُ   "  

(অথর্ঃ-”িন�য়ই আ�াহ বেলন : েয আমার ব›�ুর সােথ শ�তা করল আিম(আ�াহ) তার সােথ 
যু� েঘাষণা করলাম, আিম বা�ার উপর যা ফরজ কেরিছ এর েচেয় উত্তম ব� িদেয় বা�া আমার 
িনকট সাি�ধয্ লাভ কের না। আমার বা�া নফল ইবাদেতর মাধয্েম আমার সাি�ধয্ লাভ কের বা 
আপন হয় এমনিক এর ফেল আিম তােক ভালেবেস েফিল। যখন আিম তােক ভালেবেস েফিল তখন 
আিম তার কণর্ হেয় যাই েয কণর্ িদেয় েস শেন, তার চ�ু হেয় যাই েয চ�ু িদেয় েস েদেখ, তার 
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হাত হেয় যাই েয হাতিদেয় েস ধের এবং আিম তার পা হেয় যাই েয পা িদেয় েস হােট”,।(1) বুখারী 
শরীফ, হািদস শরীফ নং-৬৫০২।)                                                                    
(ক) উ� হািদস শরীফ খানা েথেক এটা পির�ার �মাণ হয় েয, মহান আ�াহ তাআ’লা যখন 
েকান মুসিলম বা�ােক ভালবােসন তখন তাঁর তাজা�ী বা�ার �বন শি�, দশর্ন শি�, ধারন শি� 
ও চলন শি� হেয় যায়। তখন উ� বা�া আ�াহেক িদেয়ই শেন, েদেখ, ধের এবং হােট ।   
বা�া যখন এই �ের েপৗঁেছ যায় তখন আর তার “  َُوِسْیلَة(ওআিছলা) তথা মাধয্ম”  �েয়াজন হয় 
না । কারণ, তখন উ� বা�া মহান আ�াহ তাআ’লার এবং আমেদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার স�ি�র মাধয্েমই এই �র অজর্ ন কেরেছন । মহান আ�াহ তাআ’লা 
এই �েরর বা�ার �িত খুবই স�� ।                                                                           
আপিন হয়ত বলেবন েয, সাহাবী েকরাম রািদআ�াহ আনহমগণ েকন আমেদর নবী মহুা�াদরু 
রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক “  َُوِسْیَلة(ওআিছলা) তথা মাধয্ম”  ধের মহান আ�াহ 
তাআ’লার িনকট দআু’-মুনাজাত তথা �াথর্না-িনভৃত আলাপ কেরন িন ?                                                              
এর উত্তর হে� এই েয, আমেদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার সাহাবী 
েকরাম রািদআ�াহ আনহমগণ হেলন মহান আ�াহ তাআ’লার স��ভাজন মহান বয্াি�বগর্ এবং  
আমেদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার অিধক আপনজন । আমেদর 
নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার সাহাবী েকরাম রািদআ�াহ আনহমগেণর 
�িত �য়ং মহান আ�াহ তাআ’লা এবং আমেদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা �য়ং িনেজ খুবই স�� । েযমন মহান আ�াহ তাআ’লা সাহাবী েকরাম রািদআ�াহ আনহমগেণর 

                                                           
(1)  (খ) উ� হািদস শরীফ খানা েথেক এটাও েবাধগময্ হয় েয, মসুিলম বা�ার জনয্ দইু �কার "قُْرب’‘(কুর্ ব) 
তথা ৈনকটয্ হািসল হয়। 
(১) " ْلفََرائِِض اقُْرُب  " (কুরবলু ফারািয়য) তথা ফরজ ইবাদত �ারা মহান আ�াহ তাআ’লার ৈনকটয্ লাভ হয়। 
(২) " ِقُْرُب اْلنََوافِل" (কুরবলু নাওয়ািফল) তথা নফল ইবাদত �ারা মহান আ�াহ তাআ’লার ৈনকটয্ লাভ হয়। 
উপের বিণর্ত দইু �কার ৈনকটয্ লােভর �ারা একজন মসুিলম মানষু কতদরূ উ��ের েপৗঁছেত পাের  
িনে�উে�খ করা হল।                                                                                                                                                                                               
(১) " قُْرُب اْلفََرائِِض" (কুরবলু ফারািয়য)> কুরবলু ফারািয়য  �ারা মসুিলম মানষু বা বা�া স�ূণর্ ফানা িফ�াহ 

তথা আ�াহ তাআ’লােত িবলীন হেয় যায়। তখন তার সম� অি�ে�র েলাপ পায়। এমনিক তার িনেজর অি�ে�র 
অনভূূিতও থােক না। একমা� মহান আ�াহ তাআ’লার অি�� ছাড়া অনয্ িকছুই আর তার েগাচরীভূত হয় না। 
এেক ফানা িফ�াহ তথা আ�াহ তাআ’লােত িবলীন হওয়া বলা হয় এবং এটা ফরজ ইবাদেতর ফল।                                                                                                        
(২) " اْلنََوافِلِ  قُْربُ  " (কুরবলু নাওয়ািফল) >কুরবলু নাওয়ািফল �ারা বাশািরয়য্ােতর িসফাত তথা মানবীয় 
গণাবলী দরূ হেয় মহান আ�াহ তাআ’লার িসফাত তথা ঐশিরক গণাবলী মসুিলম বা�ার উপর �কািশত হেয় 
থােক। তখন েস তার সম� শরীর �ারা দরূ হেত েদখেত ও শনেত পায় এবং তার েদখার ও শনার কাজ শধু 
েচাখ ও কােনর মেধয্ সীমাব� থােক না। এেক মহান আ�াহ তাআ’লার িসফাত তথা ঐশিরক গেণ ফানা তথা 

িবলীন হওয়া বেল। এটা নফল ইবাদেতর ফল।  
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েবলায় পিব� কুরআেন বেলনঃ-                                                                 
" لُْونَ  َوالسَّابِقُْونَ  ُ  َرِضيَ  بِِاْحَسانِ  ھُمْ  اِتَّبَعُْوا َوالَّلِذْین َواْالَْنَصارِ  اْلُمَھاِجِرْینَ  ِمنَ  اْالَوَّ َعْنھُ  َوَرُضواْ  َعْنُھمْ  َ�َّ "
  
(অথর্ঃ-মুহািজর ও আনসারগেণর মধয্কার অ�গামীগণ (যারা সবর্�থম মদীনা শরীেফ িহজরতকারী 
ও যারা মদীনা শরীেফ আনসারেদর মােঝ পুরাতন) এবং যারা (িকয়ামত অবিধ আস� পরবত� 
মুসলমানগণ যারা আমল ,চির� ও ইশক-মহ�ত তথা ভালবাসার ে�ে�) তাঁেদর (�থম পযর্ােয়র 
অ�বত� মুহািজর ও আনসার সাহাবীেদর) نٍ  ِإْحَسا   - ইহসান )বা সততার সিহত পিরপূণর্ তথা হবহ 
অনুসরন কেরেছ আ�াহ (তা’আলা) তােদর �িত স�� হেয়েছন এবং তাঁরাও তাঁর (আ�াহর) �িত 
স�� হেয়েছন। *সুরা তাওবা,আয়াত নং-১০০*)।  
েসইজেনয্ই মহান আ�াহ তাআ’লার িনকট দআু’-মুনাজাত তথা �াথর্না-িনভৃত আলাপ করার সময় 
তাঁেদর জনয্   َُوِسْیلَة(ওআিছলা) তথা মাধয্ম”  �েয়াজন হয় নাই ।                                      
কােজই, বতর্ মােনও েকহ যিদ আমেদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার 
সাহাবী েকরাম রািদআ�াহ আনহমগেণর মত এবং তােবঈন ও তােব-তােবীনগেণর মত পিব� হয় ও 
তাঁেদর অনূরপ মহান আ�াহ তাআ’লা স�ি� অজর্ ন করেত স�ম হয় তেব তােদরেকও আমেদর নবী 
মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক “  َُوِسْیلَة(ওআিছলা) তথা মাধয্ম”  িহেসেব 
দআু’-মুনাজাত তথা �াথর্না-িনভৃত আলােপ শািমল বা অ�ভুর্ � করেত হেব না । িঠক আেছ ! তেব, 
আমরা মেন কির েয, আমরা মহান আ�াহ তাআ’লা আেদশ-িনেষধ পালেন বয্থর্ হওয়ায় আমেদর 
নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার সাহাবী েকরাম রািদআ�াহ আনহমগেণর 
মত েযাগয্তা অজর্ েন অ�ম িবধায় আমরা আমেদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামােক   َُوِسْیلَة(ওআিছলা)তথা মাধয্ম” িহেসেব ধের ধম�য় সবর্কাজ িবেশষ কের    َُعاء أْلُمنَاَجاة-ألدُّ  
(দআু’-মুনাজােত)তথা �াথর্না-িনভৃত আলােপ শািমল বা অ�ভুর্ � কের থািক । আমরা আজীবন উ� 
েযাগয্তা অজর্ ন করেত বয্থর্ থাকব মেন করিছ  িবধায় আজীবনই আমরা আমেদর নবী মুহা�াদরু 
রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক   َُوِسْیَلة (ওআিছলা) তথা মাধয্ম” িহেসেব ধের ধম�য় 
সবর্কাজ িবেশষ কের    ُأْلُمنَاَجاة-ألدَُّعاء  (দআু’-মুনাজােত)তথা �াথর্না-িনভৃত আলােপ শািমল বা অ�ভুর্ � 
কের রাখব এবং উ� েযাগয্তা অজর্ েন অ�ম ও বয্থর্ সকল মুসিলম মানুষগণেকই    َُعاء -ألدُّ
তথা �াথর্না-িনভৃত আলােপ শািমল বা অ�ভুর্ (দআু’-মুনাজােত)أْلُمنَاَجاة � কের রা করিছ ।    

এখন �� হে�, ধম�য় সবর্কাজ িবেশষ কের  ألدَُّعاءُ -أْلُمنَاَجاة  (দআু’-মুনাজােত) তথা 
�াথর্না-িনভৃত আলােপ “  َُوِسْیلَة (ওআিছলা) তথা মাধয্ম” িহেসেব ধরা িক ?                  
এর উত্তর এই েয,পিব� কুরআেন এই িবষেয় একিট আয়াত রেয়েছ । উ� আয়ােতর ভাষয্ অনূযায়ী 
ধম�য় সবর্কাজ িবেশষ কের  َُعاء أْلُمنَاَجاة-ألدُّ (দআু’-মুনাজােত) তথা �াথর্না-িনভৃত আলােপ  َُوِسْیلَة 
(ওআিছলা) তথা মাধয্ম” েখাঁজ করা, তালাশ করা আবশয্ক । েযমন পিব� কুরআেন আেছ—  

)35( اْألَیَةُ  ــ اْلَمائِدةِ  سورة ـــ ةاْلَوِسْیلَ  إِلَْیھِ  َواْبتَغُْوا اتَّقُوو�ََ آََمنُْوا الَِّذْینَ  أَیَُّھا یَا ــ অথর্ঃ- “ েহ মুিমনগণ, 
েতামরা আ�াহেক ভয় কর এবং েতামরা আ�াহ তাআ’লার িদেক “  َُوِسْیلَة (ওআিছলা) তথা মাধয্ম” 
ধর, সুরা মািয়দা, আয়াত নং-৩৫ ।                                                                
উপেরা� অনূযায়ী উ� আয়ােতর ভাষয্ অনূযায়ী মহান আ�াহ তাআ’লােক পাওয়ার পেথ বা মহান 
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আ�াহ তাআ’লার স�ি�র পেথ “  َِسْیلَةُ و  (ওআিছলা তথা মাধয্ম” ধরা “ফরজ” ।                                                       
এখন আর একিট �� হে�, “  َُوِسْیلَة (ওআিছলা) তথা মাধয্ম” এর ব� িক িক ?                                

এর উত্তর এই েয, মহান আ�াহ তাআ’লােক পাওয়ার পেথ বা মহান আ�াহ তাআ’লার স�ি�র পেথ 
 তথা মাধয্ম” ধরার জনয্ িনিদর্� েকান ব� েনই । তেব সম� পিব� ব� বা (ওআিছলা) َوِسْیلَةُ  “
িবষয় হে� “  َُوِسْیلَة (ওআিছলা) তথা মাধয্েমর” িবষয় ব� । মহান আ�াহ তাআ’লার আেদসসমূহ 
েযমনঃ নামাজ, েরাজা, হ�, যাকাত ইতয্ািদ পালন করা এবং িনেষধসমূহ েযমনঃ-সুদ খাওয়া, গষ 
েদওয়া, িহংসা করা, ও শ�তা করা ইতয্ািদ েথেক িবরত থাকাও মহান আ�াহ তাআ’লােক পাওয়ার 
পেথ বা মহান আ�াহ তাআ’লার স�ি�র পেথ   َُوِسْیلَة (ওআিছলা) তথা মাধয্েমর” িবষয়ব�র 
অ�ভুর্ �। আর আমেদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত ভালবাসাও  
                                                                                                  তথা মাধয্েমর” অনয্তম একিট গর�পূণর্ আবিশয্ক িবষয় । (ওআিছলা) َوِسْیلَةُ 
অতএব, েয েকান কােজ আমেদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক  َُوِسْیلَة 
(ওআিছলা) তথা মাধয্ম” বানাইয়া েনওয়াও তাঁর �িত ভালবাসার একিট িদক । আমেদর নবী 
মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক ভালবাসার অথর্ মহান আ�াহ তাআ’লােকই 
ভালবাসা । েসই দিৃ�েকান েথেক আমেদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক  
 তথা মাধয্ম” িহেসেব �হণ করা উত্তম ছাড়া আর িকছু হেত পাের না । (ওআিছলা) َوِسْیلَةُ 

আমেদর নবী মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক ألدَُّعاءُ -أْلُمنَاَجاة  
(দআু’-মুনাজােত) তথা �াথর্না-িনভৃত আলােপ   َُوِسْیلَة (ওআিছলা) তথা মাধয্ম” িহেসেব 
ধরা বা �হণ করা িক ?                                                                          
এর উত্তর এই েয,  আমেদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক - َُعاء  ألدُّ
 তথা মাধয্ম” িহেসেব ধরা (ওআিছলা) َوِسْیَلةُ   তথা �াথর্না-িনভৃত আলােপ (দআু’-মুনাজােত) أْلُمنَاَجاة
বা �হণ করা স�েকর্  পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ আেদশমূলক েকান বাণী েনই। িক� এই িবষেয় 
হািদস শরীেফ আমেদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার িনজ� আমলসহ 
অনুেমাদনমূলক বাণীও রেয়েছ । তাই, আমেদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামােক   ُأْلُمَناَجاة-ألدَُّعاء  (দআু’-মুনাজােত) তথা �াথর্না-িনভৃত আলােপ   َُوِسْیَلة (ওআিছলা) তথা 
মাধয্ম” িহেসেব ধরা বা �হণ করােক ফরজ -হারাম বলা ইসলািম শরীয়েত ( یَّةاإلسالم ألشَِّرْیعَةٌ "  ) 
তথা ইসলািম আইেন " ٌأْلبِْدَعة"(আল-িবদআ’তু) তথা “ইসলাম ধেমর্ সংেযািজত বা সংেযাগকৃত নতুন 
িকছু” 2 ।  ইসলািম শরীয়েত (ألشَِّرْیعَةٌ  اإلسالمیَّة" ) তথা ইসলািম আইেন " ٌأْلبِْدَعة"(আল-িবদআ’তু) 
“(ইসলাম ধেমর্) সংেযািজত বা সংেযাগকৃত নতুন িকছু” 3” �চলন করা হারাম এবং পিরতয্াজয্  । 
তেব, েযেহতু  হািদস শরীেফর ��সমূেহ আমেদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামার িনজ� আমলসহ একজন সাহাবীেক তাঁর িশখােনা প�িত েমাতােবক আমেদর নবী মুহা�াদরু 
রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক  َُعاء أْلُمنَاَجاة-ألدُّ  (দআু’-মুনাজােত) তথা �াথর্না-িনভৃত 
আলােপ   َُوِسْیلَة (ওআিছলা) তথা মাধয্ম” িহেসেব ধের দআু’ করেত িনেদর্শ িদেয়েছন েসেহতু আমেদর 

                                                           
2 (পিরবতর্ ন,পিরবধর্ন, আইন,ফরজ, হারাম নােম েকান শ�) 
3 (পিরবতর্ ন,পিরবধর্ন, আইন,ফরজ, হারাম নােম েকান শ�) 
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নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক   َُعاء أْلُمنَاَجاة-ألدُّ  (দআু’-মুনাজােত) তথা 
�াথর্না-িনভৃত আলােপ   َُوِسْیلَة (ওআিছলা) তথা মাধয্ম” িহেসেব ধরা বা �হণ করােক ফরজ -হারাম 
না বেল হািদস শরীেফ নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার িনজ� আমলসহ একজন সাহাবীেক 
অনুেমাদনমূলক িশখােনা প�িত েমাতােবক  ُأْلُمنَاَجاة-ألدَُّعاء  (দআু’-মুনাজােত) তথা �াথর্না-িনভৃত 
আলােপ আমেদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক   َُوِسْیَلة (ওআিছলা) 
তথা মাধয্ম” িহেসেব ধের দআু’ করা যােব এবং েযেত পাের । আর তা এই জনয্ েয,  নবী 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার িনজ� আমলসহ  অনুেমাদনমূলক একজন সাহাবীেক িশখােনা প�িত 
েমাতােবক  মহান আ�াহ সােথ  َُعاء أْلُمنَاَجاة-ألدُّ  (দআু’-মুনাজাত) তথা �াথর্না-িনভৃত আলাপ করেল 
উ�  َُعاء أْلُمنَاَجاة-ألدُّ  (দআু’-মুনাজাত) তথা �াথর্না-িনভৃত আলাপ মণ্জরু হওয়ারই কথা ।          
মহান আ�াহ তাআ’লাই ভাল জােনন ।    

َعاءُ  أْلُمنَاَجاة-ألدُّ  (দআু’-মুনাজােত) তথা �াথর্না-িনভৃত আলােপ “  َُوِسْیلَة (ওআিছলা) তথা 
মাধয্ম” িহেসেব ধরার আমেদর নবী মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামার িনজ� আমলঃ                                                              

ا َماتَْت فَاِطَمةُ بِْنِت أََسٍد ْبِن َھاِشٍم أُمُّ َعِلّيِ، َدَخَل َعلَْیَھا  فَقَاَل: ِسَھا، َعلَْیِھ َسلََّم، فََجلََس ِعْنَد َرأْ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرُسْولُ َعْن أَنٍَس ْبِن َماِلٍك،قَاَل: لَمَّ
ي،تَ  ي بَْعَد أُّمِ ي، ُكْنَت أُمَّ ُ یَا أُّمِ ي  ،تُِرْیِدْیَن بِذَِلَك ِك ِطْیَب الطَّعَاِم َوتُْطِعِمْینِ سَ ِرْیَن َو تُْكُسْونِْیَن، َو تَْمنَِعْیَن َنفْ عْ ِعْیَن َو تُْشبِِعْیَن، َوتَ وْ جُ " َرِحَمَك �َّ

اَراْآلِخَرةَ " ِ والدَّ ا بَلََغ اْلَماُء الَِّذي فِْیِھ اْلَكافُْوُر، َسَكبَھُ َعلَْیَھا  تُْغَسَل ثَالَثًا َوثَالَثًا،َمَر أَنْ ثُمَّ أَ َوْجھَ �َّ َعلَْیِھ َسلََّم بِیَِدِه، ثُمَّ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرُسْولُ فَلَمَّ
َعلَْیِھ َسلََّمأَُساَمةَ ْبِن َزيءٍد،َوأَبَا أَیُّْوِب  هللاُ  َصلَّى هللاِ  ِفنَْت فَْوقَھُ، ثُمَّ َدَعا َرُسْولُ فَأَْلبََسَھا إِیَّاهُ، َوكُ َعلَْیِھ َسلََّم قَِمْیَصھُ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  َخلََع َرُسْولُ 

ا بَ  َعلَْیِھ َسلََّم بِیَِدِه،َوأَْخَرَج  هللاُ  َصلَّى هللاِ  ُسْولُ َحفََرهُ رَ ْحدَ لَ لَغُواالَّ اْألَْنَصاِرّيِ،َوُعَمَرْبَن اْلَخطَّاِب َوغُالََما أَْسَوَد یَْحفُُروا َقْبَرَھا، فََحفَُروا قَْبَرَھا، فَلَمَّ
ُ الَِّذي یُْحیِى َویُِمْیُت َوُھَو َحيٌّ  َعلَْیِھ َسلََّم، فَاْضَطَجَع فِْیِھ،َوقَاَل: هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرُسْولُ  فَلَمَّ فََرَغ، َدَخلَ  تَُراَبھُ بِیَِدِه . ي  الَیَُمْوُت، اِْغِفْر ِألُ " أ�َّ ّمِ

ْع َعلَْیَھا ُمْدَخلََھا، بَِحّقِ نَبِیَِّك َو اْألَْنبِیَاِء الَِّذْیَن ِمْن قَْبِلي، فَِإنَّ فَاِطَمةُ بِْنِت أََسدٍ  تََھا،َوَوّسِ اِحِمْیَن " ثُمَّ َكبََّر َعلَْیَھا ،َولَقِّْنَھا ُحجَّ أَْربَعًا،ثُمَّ َك أَْرَحُم الرَّ
ُ َعْنُھْم .أَْدَخلُواَھا اْلقَْبَر،ُھَو والْ  ْیُق َرِضَى �َّ ّدِ أحمد مسند )891(ـ  عَبَّاُس،َوأَبُو بَْكٍر الّصِ                                                                                             

অথর্-হযরত আনাস িবন মািলক (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত,িতিন বেলন:যখন হযরত আলীর((রািদআ�াহ 
আনহ)মাহােমর েছেল আসােদর কনয্া ফািতমা মতুৃয্ বরণ করল তখন রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা তাঁর িনকেট িগেয় তার মাথার পে�র্ বেস বলেলন: “েহ আমার মা আ�াহ আপনােক দয়া 
করন, আপিন আমার মার পের আমার িছেলন, আপিন উপবাস েথেক আপিন আমােক েপট পিুতর্  
কেরেছন,আপিন িব� েথেক আপিন আমােক কাপড় পড়াইয়ােছন,আপিন িনেজেক উত্তম খাবার েথেক 
িবরত েরেখ আপিন আমােক খাওয়ােছন,এর �ার আপিন আ�াহর স�ি� ও আিখরাত েচেয়েছন”। 
অতপর, িতনবার িতনবার কের েগাসল করােত আেদশ কেরেছন, যখন কাফুর িসি�ত পািন আসল 
রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা িনজ হাত িদেয় তা তার উপর ঢালেলন, তারপর রাসুলু�ািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা  িনেজর জামা খুেল তােক পড়াইেলন ও এর উপর কাফন 
পড়ােলন,তারপর  রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা হযরত উসামা িবন যায়দ,আবু আইয়ুব 
আনসারী, ওমর িবন খাত্তাব এবং আসওয়ােদর দইু েগালামেক তারা তার কবর খুদাই করেত করেত 
ডাকেলন, তারা তার কবর খুদাই কের লাহদ পযর্� েপৗছেল রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা 
িনজ হােত (অবিশ�াংশটুকু)খুদাই কের উহার মািট েবর করেলন । যখন খুদাইেয়র কাজ েথেক 
অবসর হেলন রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা উহােত(কবের)শািয়ত হেয় বলেলন:---- 

ي ُ الَِّذي یُْحیِى َویُِمْیُت َوُھَو َحيٌّ الَیَُمْوُت، اِْغِفْر ِألُّمِ ْع َعلَْیَھا ُمْدَخلََھا، بَِحّقِ نَبِیِّ فَاِطَمةُ بِْنِت أََسدٍ  " أ�َّ تََھا،َوَوّسِ َك َو اْألَْنِبیَاِء الَِّذْیَن ِمْن ،َولَقِّْنَھا ُحجَّ
اِحِمْیَن "  ,অথর্ঃ- “আ�াই জীিবত ও মৃতুয্ দান কেরন িতিন জীিবত, মৃতুয্ বরণ করেবন না  قَْبِلي، فَِإنََّك أَْرَحُم الرَّ
আপিন আমার এবং আমার পবূর্বত� আি�য়াগেণর উিসলায় আমার মা ফািতমা িবনেত আসাদেক �মা 
করন,তােক তার যিু�-তকর্ (দলীল-�মাণ) িশখাইয়া িদন, তার উপর তার �েবশ�ার �শ� কের িদন, ইয়া 
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আরহামার রািহিমন ”।তারপর িতিন(রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) তার উপর চার তাকিবর 
িদেলন, িতিন(�য়ং িনেজ),হযরত আ�াস,আব ুবকর রািদআ�ণাহ আনহম তােক কবের ঢুকােলন। আল-মজুামলু 
আওসাত, তাবারানী, হািদস শরীফ নং-১৮৯ ।   

َعاءُ -أْلُمنَاَجاة  তথা (ওআিছলা) َوِسْیلَةُ  “ তথা �াথর্না-িনভৃত আলােপ (দআু’-মুনাজােত) ألدُّ
মাধয্ম” িহেসেব ধরার আমেদর নবী মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামার িশখােনা অনুেমা্িদত প�িতঃ  ----------------------------- 

َسلََّم فَقَاَل: اُْدُع َ�َ أَْن یُعَافِیَنِْي، قَاَل: إِْن ِشئَْت َدَعْوُت لََك، َوإِْن  وَ  َعلَْیھِ  هللاُ  َصلَّىَعْن ُعثَْماَن ْبِن ُحنَْیِف، أَنَّ َرُجًال َضِرْیَر اْلَبَصِر أَتَى النَّبِيَّ 
ْرُت ذَاَك، فَھُ  َ فَیُْحِسَن ُوُضْوَءهُ، َو یَُصلِّى َرْكعَتَْیِن، َو یَْدُعو بَِھذَا الدَُّعاِء، اللَُّھمَّ إِنِّ َو َخْیٌر ، فَقَاَل: ْ اُْدعُھُ ِشئَْت أَخَّ أ ي أَْسأَلَُك ، فَأََمَرهُ أَْن یَتََوضَّ

ٍد َصلَّى ھُ إِلَْیَك بِنَبِیَِّك ُمَحمَّ ٌد إِنِّ َسلََّم نَبِّيِ  وَ  َعلَْیھِ  هللاُ  َوأَتََوجَّ ْحَمِة، یَا ُمَحمَّ ھُت بَِك إِلَى َربِّي فِى َحاَجِة َھِذِه، فَتُْقَضى ِلي ، اللَُّھمَّ َشفِّْعھُ فِيَّ الرَّ ي تََوجَّ
أحمد مسند)75131(ــ                                                                                                                   

অথর্ঃ-উছমান িবন হনাইফ (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত: িন�য়ই একজন চ�ু অ�েলাক নবী সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার িনকট এেস বলল: আমােক সু� করার জনয্ আ�াহর কােছ দআু’  করন, িতিন (নবী 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) বলেলন: যিদ তুিম চাও তা হেল আিম েতামার জনয্ (দআু’) করব, আর 
যিদ তুিম চাও তা হেল আিম েতামার জনয্ িবলে� দআু’ করব, এটাই উত্তম । অতপর িতিন (নবী সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা) বলেলন : তােক েডেক িনেয় এেসা, অতপর, তােকভাল কের অজ ুকের দইু রাকাআ’ত 
নামাজ পেড় এই দআু’ করেত বেলন:-  " ٍِّد َصلَّىاللَُّھمَّ إِن ھُ إِلَْیَك بِنَبِیَِّك ُمَحمَّ دٌ  وَ  َعلَْیھِ  هللاُ  ي أَْسأَلَُك َوأَتََوجَّ ْحَمِة، یَا ُمَحمَّ َسلََّم نَبِّيِ الرَّ
ھُت بَِك إِلَى َرّبِي فِى َحاَجِة َھِذِه، فَتُْقَضى ِلي ، اللَُّھمَّ َشفِّْعھُ فِيَّ       ।মসুনাদ ুআহমাদ, হািদস শরীফ নং-১৭৫১৩ ।إِنِّي تََوجَّ

ْرُت لََك،  وَ  َعلَْیھِ  هللاُ  َصلَّىْبِن ُحنَْیِف، أَنَّ َرُجًال َضِرْیًرا أَتَى النَّبِيَّ َعْن ُعثَْماَن  َسلََّم فَقَاَل: یَا َنبِيَّ َ�ِ، اُْدُع َ�َ أَْن یُعَافِیَنِْي، فَقَاَل: إِْن ِشئَْت أَخَّ
أَ، َوأَْن یَُصلِّى َرْكعَتَیْ فَُھَو أَْفَضُل ِألَِخَرتَِك، َوإِْن ِشئْ  ِن، َوأَْن یَْدعُو بَِھذَا الدَُّعاِء، اللَُّھمَّ إِنِّي َت َدَعْوُت لََك، قَاَل: الَ بَْل اُْدُع َ�َ ِلي، فَأََمَرهُ أَْن یَتََوضَّ

ٍد َصلَّى ھُ إِلَْیَك بِنَِبیَِّك ُمَحمَّ ھُ بَِك إِلَى َربِّي فِى َحاَجِة َھِذِه، فَتُْقَضى َوتَُشفَّ َسلََّم نَ  وَ  َعلَْیھِ  هللاُ  أَْسأَلَُك َوأَتََوجَّ ٌد إِنِّي أَتََوجَّ ْحَمِة، یَا ُمَحمَّ عُنِْي فِْیِھ بِّيِ الرَّ
، قَاَل: فََكاَن یَقُْوُل َھذَا ِمَراًرا،ثُمَّ قَاَل: بَْعُد: أَْحَسُب أَنَّ فِْیَھا أَْن تَُشفَّعَِنْي فِ  ُجُل، فََبَرأَ ــ ْیِھ ، َوتَُشفَّعُھُ فِيَّ أحمد مسند)75141(قَاَل: فَفَعََل الرَّ      

অথর্ঃ-উছমান িবন হনাইফ (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত: িন�য়ই একজন অ�েলাক নবী সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামার িনকট এেস বলল: আমােক সু� করার জনয্ আ�াহর কােছ দআু’  করন, িতিন (নবী সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা) বলেলন: যিদ তুিম চাও তা হেল আিম েতামার জনয্ (দআু’) িবল� করব, এটাই 
েতামার আিখরােতর জনয্ সেবর্াত্তম আর যিদ তুিম চাও তা হেল আিম েতামার জনয্ দুআ’ করব, েলাকিট 
বলল:না,বরং আপিন আমার জনয্ দআু’ করন, অতপর িতিন (নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) তােক 
অজ ুকের দইু রাকাআ’ত নামাজ পেড় এই দআু’ করেত বেলন:------------------------------- 

ٍد َصلَّى"  ھُ إِلَْیَك بِنَبِیَِّك ُمَحمَّ ھُ بَِك  وَ  َعلَْیھِ  هللاُ  اللَُّھمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك َوأَتََوجَّ ٌد إِنِّي أَتََوجَّ ْحَمِة، یَا ُمَحمَّ إِلَى َربِّي فِى َحاَجِة َھِذِه، فَتُْقَضى َسلََّم نَبِّيِ الرَّ
"َوتَُشفَّعُنِْي فِْیِھ َوتَُشفَّعُھُ فِيَّ   িতিন (উছমান িবন হনাইফ রািদআ�াহ আনহ)  বলেলন: েস উহা বার বার বলেতিছল, 
অতঃপর েলাকিট বলেলন: এখন পযর্�: আিম মেন কির েয এেত আমার সুপািরশ মণ্জরু হেয়েছ, িতিন(উছমান 
িবন হনাইফ রািদআ�াহ আনহ) বলেলন: েলাকিট (িনেদর্শ েমাতােবক)কাজ কেরেছ এবং েস আেরাগয্ লাভ 
কেরেছ।মসুনাদ ুআহমাদ, হািদস শরীফ নং-১৭৫১৪ ।                                                                                                                     
উপেরা� হািদস শরীফ েমাতােবক ألدَُّعاءُ -أْلُمنَاَجاة (দআু’-মনুাজােত) আমেদর নবী মহুা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামােক“ َُوِسْیلَة(ওআিছলা) তথা মাধয্ম” িহেসেব অবল�ন করা যােব। উপেরা� িববরন েথেক 
আেরা বঝুা েগল েয,  ِأَْرذَُل اْلقُُرْون"  " (আরযাললু কুরিন)  তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” (চতুথর্ শতা�ী ও 
পরবত� শতা�ীসমেূহর) অ�ভুর্ � িনকৃ� উলামােকরামগেণর মধয্ হেত যারা    َُعاء أْلُمنَاَجاة-ألدُّ  (দআু’-মনুাজােত) 
তথা �াথর্না-িনভৃত আলােপ আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা “  َِسْیلَةُ و  
(ওআিছলা) তথা মাধয্ম” েমেন   َُعاء أْلُمنَاَجاة-ألدُّ  (দআু’-মনুাজাত) কেরনা তারা মনুািফক বা কপট মসুিলম । 
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অতএব,আমেদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক   َُعاء أْلُمنَاَجاة-ألدُّ  (দআু’-মনুাজােত) তথা �াথর্না-
িনভৃত আলােপ “  َُوِسْیلَة (ওআিছলা) তথা মাধয্ম” িহেসেব ধরা বা �হণ করােক ইসলািম শরীয়েতর( یَّةاإلسالم ألشَِّرْیعَةٌ "(  তথা 
ইসলািম আইেনর �ীকৃত চ তুথর্ আইনগত নাম “মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয়” ( أ�ُ  َعْنھا السَّاِكتُ  أْألُُمْورُ  ) এর 
অ�ভুর্ � অসংখয্ িবষেয়র মেধয্ মা� একিট িবষয় মেন কের জােয়য িহেসেব আমল করাই " ٌَحَسنَةٌ  ُسنَّة " (সু�াতুন হাসানাতুন) 
তথা “ উত্তম িনয়ম” ।  " ٌَحَسنَةٌ  ُسنَّة " (সু�াতুন হাসানাতুন) তথা “ উত্তম িনয়ম” স�েকর্  িব�ািরত জানেত পৃ�া নং-৩৭৩  
��বয্ এবং ইসলািম শরীয়েতর ( یَّةاإلسالم ألشَِّرْیعَةٌ "  ) তথা ইসলািম আইেনর �ীকৃত চ তুথর্ আইনগত নাম “মহান আ�াহ 
তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয়” ( أ�ُ  َعْنھا السَّاِكتُ  أْألُُمْورُ  ) স�েকর্   িব�ািরত জানেত পৃ�া নং- ২৫৯ ��বয্ । অতএব, 
েযই িবষেয় মহান আ�াহ তাআ’লা এবং  আমেদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা িকছু বেলন িন 
েসই িবষেয়  তকর্-িবতকর্  না কের িনে�া� পাঁচিট হািদস শরীেফ বিণর্ত নীিতমালা অনসুরণ করা বা অবল�ন করা �েতয্ক 
�ানী বয্াি�রই উিচৎ ।                                                               
(১) �থম হািদস শরীফখানা হে� এই-                                                                          

" ِ أحمدمسند  )6765(ــ ـ"نََجا َصَمتَ  َمنْ  ":َسلَّمَ  َعلَْیھِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرُسْولُ  قَالَ : الَ قَ َعْن َعْبِد َ�ِ ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلعَاِصّي    অথর্ঃ-হযরত 
আ��ুাহ িবন আমর িবন আল-আস (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা বেলন : “েয চুপ থােক েসই পির�াণ পায় ”। মসুনাদ ু আহমাদ, হািদস শরীফ নং-
৬৭৬৫।                                                                             
(২) ি�তীয়  হািদস শরীফখানা হে� এই---------------------------------------        

ِ  َعنْ  ْلمَ  تَُكْونَ  أَنْ  اْستََطْعتَ  فَِإنِ  أَْمرٌ  أَوْ  ، اِْختِالَفٌ  بَْعِدي َسیَُكْونُ  إِنَّھُ :  َسلَّمَ  وَ  َعلَْیھِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  ُسْولُ رَ  قَالَ :  ،قَالَ  َطاِلبٍ  أَبِي ْبنِ  َعِلّي  الّسِ
 অথর্ঃ- হযরত আলী িবন আিব তািলব (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: রাসুল�ুািহ    أحمد مسند)706(ـــ فَاْفعَلْ 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলন : আমার পের অিতস�র মতাৈনকয্ বা (নতুন) িবষয় বা ঘটনা হেব (ঘটেব) । 
তখন যিদ তুিম(তকর্-িবতকর্  না কের) শা� থাকেত পার, তা হেল থাক বা  (কর) । মসুনাদ ুআহমাদ, হািদস শরীফ নং-
৭০৬ ।                                                                                                                             
(৩) তৃতীয়  হািদস শরীফখানা হে� এই  ْبنِ  ُمعَاذِ  َعنْ  ----------------------------   -------

 ِلَمنْ  اْلَجنَّةِ  أَْعلَى فِى َوبَْیتٍ  ، اْلَجنَّةِ  َوْسطِ  فِى َوبَْیتٍ  ،  اْلَجنَّةِ  َربَِض  فِى بَِبْیتٍ  ْیمٌ َزعِ  أَنَا : " َسلَّمَ  وَ  َعلَْیھِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرُسْولُ  قَالَ  : قَالَ  َجبَلٍ 
)14166( ـ ـ الكبیر المعجم " قُھُ ُخلُ  َوَحُسنَ  َماِزًحا، َكانَ  َوإِن اْلِكْذبَ  تََركَ  وَ  ُمِحق�ا، َكانَ  َوإِنْ  اْلِمَراءَ  تََركَ                                                                         

অথর্ঃ-হযরত মআুয িবন জাবাল (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা 
বেলন : আিম ঐ বয্াি�র জনয্ েবেহে�র বাস�ােনর বাড়ীর,  েবেহে�র মধয্�ােনর বাড়ীর, েবেহে�র উ��ােনর বাড়ীর 
জািমনদার েয  নয্ায়প�ী থাকা সে�ও তকর্-িবতকর্  তয্াগ কের, েকৗতক বা রিসকতাকারী হওয়া সে�ও িমথয্া তয্াগ কের এবং 
যার চির� সু�র । মসুনাদ ুআহমাদ, হািদস শরীফ নং-১৬৬৪১।                                                       
(৪) আমেদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার একখানা দীঘর্ হািদস শরীেফর খ� অংশঃ   ُمعَاذِ  َعنْ  

َ  أَنْ  أُِرْیدُ  ،إِنِّي هللاِ  َرُسْولَ  یَا قُْلتُ :  قَالَ  َجبَلٍ  ْبنِ   إِنْ  أَْشیَاءٍ  َعنْ  تَْسأَلُوا الَ  آَمنُوا ألَِّذْینَ  َھاأَیُّ  یَا: (  اْألَیَةُ  َھِذهِ  َمَكانَ  َویَْمنَعُنِي ، ِمَرارً  لَكَ  أَْسأ
 ھُ َوإِنَّ  َعِظْیًما َسأَْلتَ  قَدْ :  ،قَالَ  النَّارِ  ِمنَ  یَتََجنَّبُنِيْ  وَ  اْلَجنَّةَ  الَِّذيْ  اْلعََملُ :  قُْلتُ  ، ؟ ُمعَاذُ  یَا ُھوَ  َما: " قَالَ  )101(ـ آیة ، المائدةُ  ــ) تَُسُؤُكمْ  تُْبَدلَُكمْ 

)16561( ـ الثَّاِمن الجزأ ـ الكبیر المعجم ـ ـ َعلَْیكَ  أَوْ  لَكَ  ُكتِبَ  تََكلَّْمتَ  فَِإذَا ، َسَكتَّ  َما َساِلًما تََزلْ  لَمْ  كَ إِنَّ :  لَیَِسْیرٌ         অথর্ঃ-হযরত 
মআুয িবন জাবাল (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন:  আিম বললাম, ইয়া রাসুলা�ািহ, আিম আপনােক বার 
বার �� করেত চাি� িক� সুরা মািয়দার ১০১ নং-আয়াতখানা “েতামরা এমন িকছু িজ�াসা কেরা না যা যিদ �কাশ পায় 
তা হেল তা েতামােদর খারাপ লাগেব”-  "تَُسُؤُكمْ  تُْبَدلَُكمْ  إِنْ  أَْشیَاءٍ  َعنْ  تَْسأَلُوا الَ  آَمنُوا ألَِّذْینَ  أَیَُّھا یَا " ) অমােক বাঁধা িদে�। িতিন 
(রাসুল�ুািহ) বলেলন, েহ, মআুয, েসটা িক? আিম বললাম, েযই আমল জা�ােত �েবশ করােব এবং আমােক েদাযখ েথেক 
িবরত রাখেব । িতিন বলেলন, তুিম িবরাট িকছু �� বা িজ�াসা করেল অথচ িবষয়টা সহজ: িন�য়ই তুিম সবর্দা িনরাপদ 
থাকেব যত�ণ তুিম চুপ থাকেব, যখন তুিম কথা বেল েফলেব তখন তা েতামার পে� অথবা িবপে� ঘেট যােব । আল-
মজুামলু কািবর, তাবারানী, হািদস শরীফ নং-১৬৫৬১ ।                                                                        
(৫)আমেদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার একখানা দীঘর্ হািদস শরীেফর খ� অংশঃ-  ْأَبِي َعن 

أحمد مسند)8841(ــ ِلیَْصُمتْ  أَوْ  َخْیًرا یَقُلْ َفلْ  اْآلِخرِ  اْلیَْومِ  وَ  بِا�ِ  یُْؤِمنُ  َكانَ  َمنْ : َسلَّمَ  وَ  َعلَْیھِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرُسْولُ  قَالَ :  قَالَ  ُھَرْیَرةَ   অথর্ঃ-
েয আ�াহ এবং আিখরাত িব�াস কের েস কলয্াণকর কথা বলকু অথবা চুপ থাকুক । মসুনাদ ুআহমাদ, হািদস শরীফ নং-
৮৮৪১ ।  


