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দরুদ যীফপয ভমযাদা 

 

বূমভকা:  

 

ভস্ত তামযপ  প্রংা ফযমক্তভান অল্লা তায়ারায িন্য, মায গুর্াফরী  
িাতত্ত্বায ভাফে মকাফনা ার্যকয মনআ। ৃমষ্টয মযা িীফ মাফফ ভানফফক ৃমষ্ট কফযফেন এফং 
তাফদয স্বাধীনতা দান কফযফেন।মফত্র কুযঅফন ফমনযত অফে : অভযা মতাভাফদযফক মঠক 
ফর্ মদাফয়ত কফযমে এেন মতাভযা ধন্যফাদ িানা অর্ফা স্বীকায কফযা 

بِیلَہ ََُذْيٌَبٍ ہ إًَِّب ب الغَّ ب َشبِكًشا إِهَّ إِهَّ ًسا َّ  َكفْ 

 র্যাৎ অল্লা তায়ারা ভানুলফক তায মফফফফকয ঈয মেফে মদফয়ফেন মকননা অল্লা 
তায়ারায পুযন্ত মনয়ভফতয ন্যতভ ফযৎকৃষ্ট নুগ্র ফচ্ছ মফফফক  মক্ষা তর্া ফুমদ্ধফৃমত্ত  
জ্ঞান । এ ফুমদ্ধ  জ্ঞানআ ভানফিামতয ভান য়ায ভুর কাযর্ । অল্লা তাাঁয ভফনামনত দ্বীন 
আরাভফক মফফফক  মক্ষায মবমত্তয ঈয স্ান কফযফেন । তাআ মঠকবাফফ ফুমদ্ধফৃমত্তফক 
ফাস্তফ িীফফন প্রফয়াগ কযা অয ন্ধকায মৃর্ফীফক জ্ঞতাাঁয মবা মর্ফক ভুক্ত কফয 
চামযমদফক মক্ষায প্রদ্বী প্রজ্জমরত কযা অয মঠক আরাফভয মনয়ভফক মঠক বাফফ প্রকা 
কযা অভাফদয ভুর ঈফেশ্য য়া দযকায । নফীয ফয নফীয ফংধফযয ভমযদায কর্া ফায 
াভফন তুফর ধযা,  তাফদয বাফরাফাা অভাফদয ন্তফয গবীয কযায মমন গফে ঈফঠ তাাঁয 
মনফদয মদয়া মর্া অল্লাভা মাভােময  পােফয যামী অফর সুন্নাত য়ার িাভায়াফতয 
প্রেযাত দুিন ভপুাময  প্রমদ্ধ অফরভ । তাযা তাফদয সুমফেযাত তাপীয গ্রন্দ্বয় 
অরকাশ াপ  অর কামফয এ ফাফফ  মরমফদ্ধ কফযফেন মেন এ অফয়ত নামমর ফয়মের  

 القشبی فی الوؤدة اال اجشا علیہہاعئلکن ال قل

ফফর দা : অমভ অভায মযারাফতয মফমনভফয় মকান ামযশ্রমভক চাআনা । অমভ চাআ 
মম শুধুভাত্র অভায ফংধযফদয বাফরাফাফফ ।  

তেন যসুর (াঃ) এযাদ কযফরন  
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  شِیذا هبث هحوحذ آل حب علی هبث هي 

 هغفْسالَ هبث هحوحذ آل حب علی هبث هي اال

 حبئبب هبث هحوحذ آل حب علی هبث هي اال

 لاليوبى هغخکوال هؤهٌب هبث هحوحذ آل حب علی هبث هي اال

 هٌکشًّکیش ثنّہ ببلجٌت الوْث هلک بششٍ هبث هحوحذ آل حب علی هبث هي اال

 صّجِب بیج الی العشّط حضف کوب الجٌت الی يضف هبث هحوحذ آل حب علی هبث هي اال

 الجٌت الی ببببى قبشٍ فی لَ فخح  هحوحذ آل حب علی هبث هي اال

 الشحوي هالئکَ هضاس قبشٍ للا جعل هحوحذ آل حب علی هبث هي اال

 ّالجوبعت الغٌت علی هبث هحوحذ آل حب علی هبث هي اال

 للا سحوت هي آيظ  عیٌیَ بیي هکخْبب القیبهت يْم جبء هحوحذ آل بغط علی هبث هي اال

 کبفشا هبث هحوحذ آل بغط علی هبث هي اال

 الجٌت سائحت يشنّہ لن هحوحذ آل بغط علی هبث هي اال

র্যাৎ : মম ফযমক্ত ন্তফয ভুম্যাদ(াঃ)   তাাঁয ফংধফযয প্রমত বাফরাফাা রারন কফয 
ভৃতুযফযর্ কযফফ তাাঁয ভৃতুয ীফদয ভৃতুযয ভতুরয ফফ । 

মম ফযমক্ত ন্তফয ভুম্যাদ(াঃ)   তাাঁয ফংধফযয প্রমত বাফরাফাা রারন কফয ভৃতুযফযর্ 
কযফফ তাাঁয ভৃতুয ক্ষভা প্রমপ্তয ভৃতুযয ন্যায় মযগমনত ফফ । 

মম ফযমক্ত ন্তফয ভুম্যাদ(াঃ)  তাাঁয ফংধফযয প্রমত বাফরাফাা রারন কফয ভৃতুযফযর্ 
কযফফ তাাঁয ভৃতুয তফাকাযীয ভুতুয মাফফ গন্য ফফ । 

 

মম ফযমক্ত ন্তফয ভুম্যাদ(াঃ)  তাাঁয ফংধফযয প্রমত বাফরাফাা রারন কফয ভৃতুযফযর্ 
কযফফ তাাঁয ভৃতুয মযনূয ইভাফনয াফর্ ভৃতুয ফফ । 

মম ফযমক্ত ন্তফয ভুম্যাদ(াঃ)  তাাঁয ফংধফযয প্রমত বাফরাফাা রারন কফয ভৃতুযফযর্ 
কযফফ তাফক ভৃতুযদুত (অয যাআর) তঃয ভনুমকয  নামকয িান্নাফতয সুংফাদ মযফফন 
কযফফ । 
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মম ফযমক্ত ন্তফয ভুম্যাদ(াঃ)  তাাঁয ফংধফযয প্রমত বাফরাফাা রারন কফয ভৃতুযফযর্ 
কযফফ তাফক মফফফস্ত এভন বাফফ ামিফয় মনফয় মায়া ফফ মমবাফফ নফফধুফক ামিফয় স্বাভী 
গৃফ মনফয় মায়া য় । 

মম ফযমক্ত ন্তফয ভুম্যাদ(াঃ)  তাাঁয ফংধফযয প্রমত বাফরাফাা রারন কফয ভৃতুযফযর্ 
কযফফ তাাঁয কফফয িান্নাত ভুমে দুআমট্ দফযািা েুফর মদয়া ফফ । 

মম ফযমক্ত ন্তফয ভুম্যাদ(াঃ)  তাাঁয ফংধফযয প্রমত বাফরাফাা রারন কফয ভৃতুযফযর্ 
কযফফ ভান অল্লা তায়ারা তাাঁয কফযফক মময়াযতগাফ মযর্ত কযফফ । 

মম ফযমক্ত ন্তফয ভুম্যাদ(াঃ)  তাাঁয ফংধফযয প্রমত বাফরাফাা রারন কফয ভৃতুযফযর্ 
কযফফ ম যসুফরয সুন্নফতয ফর্ এফং ভুরভানফদয দরবুক্ত ফয় ভৃতুযফযর্ কযফরা । 

মম ফযমক্ত ন্তফয ভুম্যাদ(াঃ)  তাাঁয ফংধফযয প্রমত ত্রুতা মালর্ কফয ভাযা মাফফ ম 
মকয়াভফতয মদফন এভন ফস্ায় ঈমস্ত ফফ মম তাাঁয কাফর মরো র্াকফফ অল্লায 
যভত মর্ফক ফমিত । 

মম ফযমক্ত ন্তফয ভুম্যাদ(াঃ)  তাাঁয ফংধফযয প্রমত ত্রুতা মালর্ কফয ভৃতুযফযর্ 
কযফফ তাাঁয ভৃতুয কাফপফযয ভুতুযয ভতুরয ফফ । 

মম ফযমক্ত ন্তফয ভুম্যাদ(াঃ)  তাাঁয ফংধফযয প্রমত ত্রুতা মালর্ কফয ভৃতুযফযর্ 
কযফফ ম মকাফনা মদন মফফফস্তয সুগন্ধ নুবফ কযফত াযফফনা । (অরকাশ াপ েঃ ৪ ৃঃ 
২২০, অরকামফয েঃ ২৭ ঃৃ ১৬৬, তাপময অর িাফভয়ামর অকাভ অর কুযঅন 
কাযমতমফ েঃ ১৬ ৃঃ ২২)  

নফীয ফংধফযয বাফরাফাা কুযঅমন ূফত্র অভাফদয ঈয য়ামিফ অয মআ 
বাফরাফাফক গমবয অয মনমফে কযায ফ মর্ফক ঈত্তভ ভাধযায় ফচ্ছ দরুদ যীপ াঠ কযা 
শুধু নফীয ঈয নয় ফযং তাাঁয ফংধফযয ঈয  দরুদ াঠ কযফত ফফ । মকফর ভাত্র নফীয 
ঈয দরুদ াঠ কযফর ভুরভান য়া মায় প্রকৃত ইভানদায য়া মায়না ।   

  কুযঅফন ফমর্যত অফে :  মম মনঃফেফ অল্লা  তাাঁয মপফযস্তাগর্ মভমরত 
বাফফ নফীয ঈয দরুদ াঠ কফযন । ম ভানফগর্ মাযা ইভান মনফয় এফফো 
নফীয ঈয দরুদ  ারাভ াঠ কফযা অয তাফক নুযর্ কফযা । 

আভাভ মযিা( অঃ)  মর্ফক ফমর্যত :  মম ফযমক্ত মনফিয মগানাফয কাফ্পাযা মদফত 
াফয না,  তাাঁয কতযফয মধক মর্ফক মধক নফী  তাাঁয ফংধফযয ঈয দরুদ 
াঠ কযা মকননা দরুদ মগানাফক ধ্বং কফয মদয় । 
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দরুদ যীপ

তাাহুফদ মম দরুদ যীপ াঠ কযা য় মট্াআ ফচ্ছ ম্পূর্য, অয এয ভফধয 
মকাফনা ফে মনআ  মকননা ভস্ত ভুরভানগর্ তাাহুফদ এট্াআ াঠ কফয মর্া_ 
অল্লাহুম্যা মল্ল অরা ভুম্যাদীাঁ য়ামর ভুম্যাদ । দরুদ যীপ অল্লা তায়ারায 
মনকফট্ েুমফ ভফনামনত ,  অয মম দরুদ যীপ াঠ কফয অল্লা তাফক মতমযক্ত 
বাফরাফাফন । দরুদ যীপ মেন ভফদ্ধ ফয় াঠ কযা য় তেন অল্লা তায়ারা 
ভানফফয ভফন এক ফরৌমকক ক্ষভতা প্রদান কফযন । িীফফনয ভস্ত ায়,  
নাট্ন,  কষ্ট মফদনা দুয কযায় । ন্ধকায মর্ফক ভানফফদয ঈজ্জরতাাঁয মদফক 
মট্ফন মনফয় অফ , ন্তযফক াক মফত্র কফয মতাফর,  অল্লা তায়ারায ভস্ত 
মনয়াভতফক তায িন্য ফতীর্য কফয ,  মপফযস্তাগর্ মনফিয করভ মেফে মদফয় মফশ্রাভ 
কফয ( মকননা তাযা দরুফদয মধক েয়াফ মরেফত াফয , তাফদয এআ েয়াফ 
মরোয ক্ষভতা মনআ)  দরুদ যীপ ভানফগর্ফক অল্লা তায়ারায মত মনকফট্ মৌাঁফে 
মদয় অয তাাঁয েমরপা  অঈমরয়ায ভন িয় কযায মত সুেয ভাধযভ । 

  

ম্পূর্য অয ম্পূর্য দরুদ: 

তাাহুফদ মম দরুদ াঠ কযা য় মট্ায় ফচ্ছ ম্পূর্য দরুদ এট্ায় ফচ্ছ 
ভস্ত ভুরভানফদয মফশ্বা । মক্ষক ভায় তানায ুস্তক িাফভ তাামদ ঈশময়ায 
ভফধয মনফিয ভফনয কর্া মরফেফেন  ( র্যাৎ মনফিয ঘট্না মরফেফেন)  মম ফিয 
ভয় কাফা ঘফযয মনকফট্ এক আভাফভ িাভাফতয াফর্ মদো ফরা অয মনফিফদয 
ভফধয অরা অফরাচনা ফরা । মতমন মত চমযত্রফান ুরুল মেফরন,  অমভ তাাঁয 
কাফে মনফিয মযচয় তুফর ধযরাভ ,  অভায মযচয় শুফন েুমফ অনমেত ফরন 
অয অভাফক েুমফ ন্মান কযফরন । অমভ তাাঁয কর্ায ভফধয একফায ফফর ফরাভ 
মম তাাহুফদয ভফধয দরুদ াঠ কযা য়ামিফ মকন্তু অমন কেফনা কেফনা দরুদ 
যীপ াঠ কযফত বুফর মাফচ্ছন । তেন মতমন ঈত্তয মদফরন মম তাাহুফদয ভফধয 
প্রফতযফকয ঈয দরুদ াঠ কযা য়ামিফ অয য স্াফন দরুদ াঠ কযা 
য়ামিফ নয় ফযং এট্া নফীমিয সুন্নত তাআ কেফনা াঠ কময অয কেফনা মেফে 
মদআ । অমন িাফনন াক নফী অভাফদয মকভন বাফফ দরুদ াঠ কযফত 
ফফরফেন_কুরু অল্লাহুম্যা মল্ল অরা ভুম্যাদীাঁ য়ামর ভুম্যাদ _ াক নফী অদয 
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মাফফ অভাফদয এট্া ফফরফেন মম নাভাি োো ন্য স্াফন দরুদ াঠ কযায 
মকাফনা সুমফধা মনআ । মতমন অয ফফরফেন :  মম দরুফদয ভফধয অভায ফংফয 
কর্া ঈফল্লে মনআ মট্া ফচ্ছ ম্পূর্য দরুদ । অভায মদফক দূে চাতনায, াফর্ 
মদোয য প্রশ্ন কযফরন মকার্ায় মরো অফে ? অমভ ফররাভ ফুোময মযফপয ভফধয 
মমোফন এআ অয়াফতয ম্যফন্ধ মরো অফে _আন্নাল্লাা য়া ভারাফয়কাতু আঈাল্লনুা 
অরান নফী আয়া অআফয়াার রামিনা অভানু াল্ল ু অরাআফ য়া াফল্লভ ু তামরভা_ 
অাকময অি যাফত এআ অয়াফতয ম্যফন্ধ মোাঁি কযফফ ,  অমভ অগামভকার 
মমাফযয ভয় এআোফন অনায িন্য ফক্ষা কযফফা ।  যাফত মগফয় মেন ফুোময 
মযফপয ভফধয তয কর্া মদেফত মফরা তেন ম আভাফভয াভফন এআ মফয় 
মযস্কায ফয় মগফরা ,  তাাঁযফযয মদন মভীত মদমযফত ঈমস্ত ফরন অয 
অভাফক াফতয আাযা কফয ডাকফরন ,  অমভ মেন মনকফট্ মৌোরাভ তেন মতমন 
ফরফরন_ অল্লাহুম্যা মল্ল অরা ভুম্যাদীাঁ য়ামর ভুম্যাদ _ র্যাৎ ম্পূর্য দরুফদয 
কর্া  ফুোযী যীফপয ভফধয  মরো অফে । এআ ুস্তফক তাাহুফদ দরুদ যীপ 
াঠ কযা য়ামিফ ফফর মঘালনা কফযফে  । দরুদ যীপ মর্া_  ফুোময মযফপয 
ভফধয _ বাফফ মরো অফে,   

প্রতযফা প্রমত নাভাফি য়ামিফ অয ভস্ত স্াফন সুস্তন ফফর গন্য অফে । 
মাযা মনফিয আচ্ছাকৃত বাফফ নাভাফি দরুদ াঠ কযফফনা তাফদয নাভাি মঠক 
ফফনা ।  আভাফভ াফপয়ী দরুদ য়ামিফ য়ায ম্যফন্ধ এভন ভুরযফান কর্া 
ফফরফেন _ আয়া অরা ফাআমত যাসুমরল্লাম হুব্বকুুভ ু ,  পাযামনু মভনাল্লাম মপর মবার্
অমন অনমারাহু ,  কাপাকুভ ু মভন অমমমভন পমফর অন্নাকুভ ু ,  ভানরাভ আঈামল্ল 
অরাআকুভ রা ারাতারাহু _ ম াক নফীমিয ফংধয মতাভাফদয বাফরাফাা 
অভাফদয ঈয য়ামিফ কফযফেন অল্লা ায়ারা ,  মায কর্া মকাযঅন যীফপ  
মরমফদ্ধ অফে । মতাভাফদয ভমযাদা ম্যফন্ধ অভযা এতট্া িামন মম মমদ মকাফনা 
ফযমক্ত নাভাফি মতাভাফদয ঈয দরুদ াঠ নাকফয তাফর তাফদয নাভাি মঠক 
ফফনা । মেন ভানুফক র্ভ্রষ্ট ফত ফা মঠক র্ফক াগফয বাাফত মদফেমে ,  
তেন অমভ অল্লায নাভ যর্ কফয নফীয ফংফধয নািাফতয তযীফত ঈফঠ েরাভ 
,  অল্লায যমিফক ক্ত কফয ধফয অমে মমট্া ফচ্ছ তাফদয প্রমত বাফরাফাা 
মকননা এআ যমিফক অাঁকফে ধফয র্াকায মনফদয মদয়া ফয়ফে । 

 اًضلَ القشآى فی للا هي فشض  حبکن للا سعْل بیج اُل يب

 لَ صالة ال علیکن صلي هي اًکن الفخش عظین هي يکفیکن

 الجِل ّ الغی ابحش فی هزاُبِن بِن قذرُب الٌبط سايج ّلوب
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 الشعل خبحن الوصطفی بیج اُل ُّن الٌجب عفي للا اعن علی سکبج
 ببلحبل ببلخوغک اهشًب قذ کوب ُنالؤ ُّن للا حبل اهغکج ّ

নফীমিয মফত্র ফংধফযয বাফরাফাা 

মভাফদয ঈয য়ামিফ কফযফেন মোদা 

মমদ মে নাভাি দরুদ যীপ মফনা 

তাা োো াফত মকেআু অফফনা । 

িীফফনয তযী মেন মতফযফত না অফ 

নফীয ফংধফযয মপ্রভ কাফি অফ 

প্রফফ কময তেন তাফদয তযীফত মগফয় 

অযম্ভ কময নতুন িীফন অফরায াফর্ । 

াদীফ ফমর্যত অফে মম মকভন বাফফ অল্লায মনকফট্ প্রার্যনা কযফফা,  াক নফী 
মযত ভুম্যাদ( াঃ)  তাাঁয মনয়ভ ফফর মদফরন মম অভায ঈয এভন বাফফ দরুদ াঠ 
কফযা _ অল্লাহুম্যা মল্ল অরা ভুম্যাদীাঁ য়ামর ভুম্যাদ _ অয এআ দরুদ যীপ 
মদফয় মনফিয প্রার্যনা অযম্ভ কফযা । মমদ মতাভযা এভন বাফফ প্রার্যনা কফযা তাফর 
অল্লা তায়ারা মতাভাফদয প্রার্যনা গ্রর্ কযফফ নতুফা গ্রর্ কযফফনা । নফীমি মমভন 
বাফফ দরুদ যীপ েফত ফফরফেন মট্াআ ফচ্ছ ম্পূর্য দরুদ । াক নফী মযত 
ভুম্যাদ( াঃ)  ফর্যনা কফযফেন : মম মমদ মকাফনা ফযমক্ত অভায ঈয দরুদ াঠ কফয অয 
অভায নংধযফক মেফে মদয়  তাফর তাফদয ঈয িান্নাফতয ূগন্ধ মযন্ত াযাভ ফফ 
( র্যাৎ তাযা ূগন্ধ নুবফ কযফত াযফফনা)  ম্পূর্য দরুদ তাফক ফফর মম দরুদ 
মযত ভুম্যাদ( াঃ)  মযন্ত মগফয় মর্ফভ মায়  । এক ফযমক্ত আভাভ ফাফকয( অঃ)  এয 
মনকফট্ মগফয় ম্পূর্য দরুদ াঠ কযফরা তেন আভাভ ফরফরন : মকন অভাফদয ঈয 
তযচায কযফো অয মঠক দরুদ াঠ কযফোনা ফযং এভন বাফফ দরুদ াঠ কফযা 
_ অল্লাহুম্যা মল্ল অরা ভুম্যাদীাঁ য়ামর ভুম্যাদ _ অভাফদয াভফন এট্া মযষ্কায 
ফয় মগফরা মম দরুফদ মযত ভুম্যাদ( াঃ)  এয ফংধফযয কর্া ঈফল্লে কযা য়না 
মট্াআ ফরা ম্পূর্য দরুদ । 

তামযফে আয়াকুমফফত ফমর্যত অফে মম অফদুল্লা মফন মুফাফয়য যস্পয চমল্ল মদন 
নাভাফি িুভায মোৎফায় দরুদ াঠ কযা মেফে মদফয়মের,  মেন দরুদ না োয কাযর্ 
তাাঁয কাফে মিজ্ঞাা কযা ফরা,  তেন মতমন ঈত্তয মদফরন অমভ ায় অমে মকননা 
নফীয ফয নফীয ফংধফযয ঈয দরুদ াঠ কযফত ফফ মায কযফর্ অমভ দরুদ াঠ 
কযা মেফে মদফয়মে ( তাফদয মকফর ভাত্র ঈফেশ্য মেফরা নফীয ফংধফযয মযচয় মমন 
ফায ভাফে প্রকা না য় মকন্তু অল্লা মাফদয মযস্কায বাফফ ঈজ্জর কযফত চায় 
তাফদফয মকঈ ফাধা মদফত াযফফনা )  তাফদয ভফন ফযদায়  নফীয ফংধফযয প্রমত 
ত্রুতা মেফরা মায কাযফর্ তাযা এট্াআ বাফফতা মম দরুদ াঠ কযফর ফায াভফন 
নফীয ফংধফযয মযচয়  তাফদয ভমযাদা ঈজ্জর ফয় মাফফ তাআফতা তাযা প্রতযক 
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স্ান মর্ফক অফর ভুম্যাদ ব্দমট্ ঈফল্লে কযা মেফে মদফয়ফে ( মনফিফদয যািত্ব 
ফাাঁচাফনায িফন্য তাযা এভন চমযত্রফান ফযমক্তফদয াফর্ ত্রুতা কফযফে তাযা ফ মকেু 
িাফন মম এফদয াফর্ ত্রুতা কযায পর মক ? অয এফদয বাফরাফাায প্রমতদান মক 
? )   

িাভাখ্ময এআ অয়াফতয_ মায়াল্লামম আঈামল্ল অরাআকুভ য়া ভারাফয়কাতাহু_  
ম্বফন্ধ মরফেফেন মম প্রফতযক ভুরভানফদয ঈয দরুদ াঠ কযা মাফফ , মমদ তাাঁয 
ভফধয াক নফীয ফংধয এফ মায় তাফদয ঈয দরুদ াঠ কযফত মকাফনা সুমফধা 
মনআ ।  _য়াভা ভানা ারাফতমভ ? কুরফতা ;  ময়া করাহুভ অল্লাহুম্যা মল্ল অরা 
মভাফভমনন_  াক নফীমিয ফংধযফক তাযা যািননমতক কাযফর্য িফন্য মেফে মদফয়ফে 
। তাফদয ভফন এতট্া বয় মেফরা মম মমদ নফীয ফংধফযয মনঃষ্পা িীফফনয মযচয় 
তাফদয াভফন ঈজ্জর য় তাফর তাফদয যািমংান ধূফরায াফর্ মভফ মাফফ । এ 
কযফর্ তাযা দা নফীয ফংধযফক এমেফয় চরফতন ।  

দরুফদয ভুর যস্য েুাঁফি ফায কযা অভাফদয মচন্তাধাযায ফাআফয মকন্তু 
অিকারকায ভুপমতযা যািননমত মনতাফদয মর্ফক মফফল বয়ঙ্কয মকননা মনতাযা মভর্যা 
কর্া ফফর ,  মভর্যা অা মদয় ,  চকু্ত বঙ্গ কফয শুধু ভাত্র মবাফট্য মনায় অয 
ভুপমতযা পফতায়া মদয় মনাফট্য মনায় । যািননমত মনতাফদয দাট্ ( প্রবাফ)  াাঁচ ফেয 
র্াফক র্যাৎ মত ভয় তাাঁয যািত্ব র্াফক । মেন তাাঁয যািত্ব মল ফয় মায় তাাঁয 
প্রবাফ  মল ফয় মায় মকন্তু ভুপমত ারট্ায়না ফযং তাফদয মভর্যায প্রামচর এভন 
বাফফ গফে ঈফঠ মম ততা তাাঁয ভফধয চাা ফে মায় । তাফদয াভফন মতফায 
মঠক যীমত মনমতফক তুফর ধযফফ তাযা কেফনা গ্রর্ কযফফনা । ভুপমতফদয মভর্যা 
পফতায়া ভানফফয িীফনীফক মঠক র্ মর্ফক দুফয মযফয় যাফে । অভাফদয কতযফয 
মনফিয মক্ষা,  দীক্ষা,  মফফফক  ফুমদ্ধয দ্বাযা মঠক আরামভক মযতীফক গ্রন কযা 
অয ঈফযয ভাফে প্রকা কযা মম এভন বাফফ াক নফী অভাফদয মমেফয়ফেন অয 
মতমন এভন বাফফ দরুদ াঠ কযফত ফফরফেন মমদ নফীয াফর্ নফীয ফংধফযয ঈয 
দরুদ াঠ কফযা তাফর এট্া মতাভাফদয ম্পূর্য দরুদ ফফ নতুফা ম্পূর্য দরুদ ফফর 
গন্য ফফ । ফযস্াফন ম্পূর্য দরুদ াঠ কযা অভাফদয মনফয়ামভত কতযফয । আফফন 
তাআমভয়া ামফফদয মরেফকয ভফধয মফফল এক ফযমক্ত মতমন তানায গফফলনায ফয  
নফীয ফংধফযয ঈয দরুদ াঠ কযাফক ঈত্তভ ফফর মঘানা কযফরন মকন্তু  ামফযা 
তাাঁয কর্া ভানফত মস্বকায কযফরা ।  অমভ এআ প্রফন্ধফত মফফল মকে ু দরুফদয মফয় 
মনফয় অফরাচনা কযফফা মর্া . . . . .  
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১)  নুতা ফা নুফাচনা দুয কযায়:  
 মমদ মকাফনা নফঠাক ( ভিমর ফা ভমপর)  দরুদ যীপ মফনা ভাপ্ত ফয় 

মায় তাফর মআ নফঠক অফয়ািনকাযী নুতা ফা নুফাচনায় মরপ্ত য় । আভাভ 
িাপয ামদক( অঃ)  াক নফী মযত ভুম্যাদ( াঃ)  মর্ফক ফর্যনা কফযফেন,  মমদ মকাফনা 
ফযমক্ত মকাফনা নুষ্ঠাফন অল্লায নাফভয য অভায ঈয দরুদ াঠ না কফয তাফর 
মআ নুষ্ঠাফনয ভামরফকয ঈয নুতা ফা নুফাচনা মরো য়  

নুতা ফা নুফাচনা মর্ফক ফাাঁচায একট্াআ ঈায় মত ম্ভফ াক নফী মযত 
ভুম্যাদ( াঃ)   তাাঁয মফত্র ফংধফযয ঈয দরুদ াঠ কযা । দরুদ াঠ কযায ভয় 
ভন অয ভুফেয মভর র্াকা মফফল প্রফয়ািন, মকননা এআ বাফফআ ভানুফলয ভফন, মনষ্ঠা 
স্ান ায় । রতায াফর্ দরুদ াঠ কযা মঠক নয় ,  ধযান জ্ঞান তাাঁয ঈয 
র্াকা মফফল ভমযাদা ম্পূর্য ,  এভন বাফফ দরুদ াঠ কফযা মমন াক নফী অভাফদয 
াভফন দাাঁমেফয় অফে ।  

সুমপয়াফন মযয কাফে প্রশ্ন কযা ফরা নুতা ফা নুফাচনায মদন কাফক 
ফফর ? কুযঅফনয অয়াত _ য়ানমময হুভ আয়াভরু াস্যাত_  নুতা ফা 
নুফাচনায মদন মর্ফক বয় কফযা । সুমপয়াফন ময ঈত্তফয ফরফরন : মকয়াভফতয 
মদনফক নুতা ফা নুফাচনায মদন ফরা য় । এআ মদন ফাআ নুতা কযফফ ,  
তযফাদীযা নুতা কযফফ মকন তাযা মধক ত কাি কযফত াফযমন ,  
তকাযীযা নুতা কযফফ মকন তাযা ত কাি কফযমন । ুনযায় সুমপয়াফন মযয 
কাফে প্রশ্ন কযা ফরা মকয়াভফতয মদন এভন মকঈ অফে মাযা নুতা ফা নুফাচনা 
মর্ফক দুফয র্াকফফ ?  সুমপয়াফন ময ঈত্তফয ফরফরন : মকয়াভফতয মদফন মাযা াক 
নফী মযত ভুম্যাদ( াঃ)   তাাঁয মফত্র ফংধফযয ঈয দরুদ াঠ কযফফ তাযা 
নুতা ফা নুফাচনা মর্ফক মফযত র্াকফফ ।  

২)  কাফা ঘফয দরুদ াঠ কযা: 
 কাফা ঘফয প্রফফ কযায  ভয় দরুদ যীপ মর্ফক মধক ভমযাদা ম্পূর্য 

মকাফনা মমমকয মনআ ।  অফদুস্াভাদ ফর্যনা কফযফেন :  অমভ মেন কাফা ঘফয প্রফফ 
কযরাভ তেন অভায মকাফনা মিমকফযয কর্া ভফন মেফরানা অমভ ফযস্াফন াক নফী 
মযত ভুম্যাদ( াঃ)   তাাঁয মফত্র ফংধফযয ঈয দরুদ াঠ কফযমে ফফফল আভাভ 
িাপয ামদক( অঃ)   মর্ফক প্রশ্ন কযা ফরা ভারা অভায ঈনা( আফাদাত)  মক মঠক 
ফয়ফে ? আভাভ তেন ঈত্তফয ফরফরন অিফকয মদফন মতাভায মর্ফক ঈত্তভ আফাদাত 
য মকাফনা ফযমক্তয য়মন । আভাফভয দৃমষ্টফত কাফা ঘফয ফ মর্ফক ঈত্তভ ঈনা 
মযত ভুম্যাদ( াঃ)   তাাঁয মফত্র ফংধফযয ঈয দরুদ াঠ কযা । অল্লায মনকফট্ 
এফদয ম্যান অয ভমযাদা মধক,  মায কাযফর্ এফদয মরায় অল্লা ঈনা অয 
মদায়া কফুর কফযন অয ভানফফয ভফনয অা ূযর্ কফযন । অল্লা ফায ভফনয 
েফয িাফনন ।   
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৩)  মভফয সুন্নত য়ায কাযর্:  
আভাভ মযমা( অঃ)  মর্ফক প্রশ্ন কযা ফরা মকন আরাভ ধফভয ভমরাফদয মভফয 

৫০০ মদযাভ যাো য় ? তেন আভাভ ঈত্তয মদফরন :  অল্লা তায়ারা মনফিয ঈয 
পযি কফযফেন প্রফতযক মভামভন ফযমক্ত মফফাফয ভয় একত ফায ( ১০০)  অল্লাহু 
অকফায ,  একত ফায ( ১০০)  সুফা নাল্লা,  একত ফায ( ১০০)  অরাভদু 
মরল্লা ,  একত ফায ( ১০০)  রা আরাা আল্লাহু ফফফল একত ফায ( ১০০)   
দরুদ যীপ াঠ কযফফ তাাঁয য অল্লয দযফাফয  

প্রার্যনা কযফফ অভায স্ত্রী মমন হুফযয ভফতা চমযত্রফান নম্ম য়,  এআ ভস্ত মমমকয 
একমত্রত বাফফ াাঁচতফায ( ৫০০)  য়,  মায কাযফন   আরাভ ধফভয ভমরাফদয 
মভফয ৫০০ মদযাভ যাো য় 

৪)  অল্লায মমমকয অয দরুফদয ননকট্য: 
 মেন মকাফনা ফযমক্তয ভফন অল্লায মমমকয কযায ফানা িাফগ তেন তাাঁয 

কতযফয মযত ভুম্যাদ( াঃ)   তাাঁয মফত্র ফংধফযয ঈয দরুদ াঠ কযা মকননা এআ 
দুআমট্ মিমকফযয ভফধয এক দৃঢ় ম্পকয অফে অয অল্লয মনকফট্ ফফর্ফক েেনীয়  
_ য়া মাকা যাভা যামব্বম পাামল্ল_ এআ অয়াফতয ফযেযাফত আভাভ মযমা( অঃ)  ফর্যনা 
কফযফেন :  অল্লায মমমকয কযায াফর্ াফর্  মযত ভুম্যাদ( াঃ)   তাাঁয মফত্র 
ফংধফযয ঈয দরুদ াঠ কযফফ ।( ঈসুফর কাপী েঃ ৫ ৃঃ ৩৭৫)   মমদ মকাফনা 
ফযমক্ত মকফরভাত্র অল্লয মমমকয কফয অয মযত ভুম্যাদ( াঃ)   তাাঁয মফত্র 
ফংধফযয মমমকযফক মেফে মদয় তাফর তাাঁয অভফরয োতা শুন্য র্াকফফ । অল্লয 
দযফাফয মকে ু গ্রন মমাগয কযাফত মগফর এআ নাফভয াফর্ অফত ফফ নতুফা অল্লা 
মতাভাফদয মতযষ্কায কযফফ ( ঈসুফর কাপী েঃ ২ ৃঃ ৪৯৫ াময়া নং ১৮,  
াফয়রুশ ময়া েঃ ৭ ৃঃ ২০১)  

৫)  মপফযস্তাযা ন্তযবকু্ত য়:  

মম নুষ্ঠাফন অনুষ্ঠামনক বাফফ দরুদ যীপ াঠ কযা য় মোফন মনঃষ্পা 
মপফযস্তাগর্ দফর দফর মমাগদান কফয । মযত ভুম্যাদ( াঃ)  মর্ফক ফমনযত :  অল্লয 
অফদফ একদর মপফযস্তাগর্ ৃমর্ফীয ফুফক ামে মদয় মমোফন মযত ভুম্যাদ( াঃ)   
তাাঁয মফত্র ফংধফযয ঈয দরুদ াঠ কযা য় । মপফযস্তাযা এফদয াাফমযয িফন্য 
অল্লায মনকফট্ মদায়া কফয অয এফক ফযয াফর্ ফরফত র্াফক মম এফদয কত 
মৌবাগয মম, অল্লা তায়ারা ভস্ মগানায যামফক ক্ষভা কফয মদফয়ফেন । ( াফয়রুশ 
ময়া েঃ ৭ ৃঃ ২৩১,  ময়াফ রুর কারাভ েঃ ১০ ৃঃ ২৫৫,  মফারুর অনয়ায 
েঃ৭২ৃঃ ৪৬৮)   
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৬)  ভফনামনত মদায়া:  
অল্লা তায়ারা মকভন মদায়া েে কফযন অভাফদয আভাভ ামদক( অঃ)  মনফিআ 

তা ফফর মদফয়ফেন :  মমদ মকাফনা ফযমক্ত অল্লায দযফাফয মনফিয অা মনফয় প্রার্যনা 
কফয তাফর তাাঁয কতযফয দরুদ যীপ মদফয় অযম্ভ কযা , তাাঁয য মনফিয অাফক 
প্রকা কযা ফফফল দরুদ যীপ মদফয় ভাপ্ত কযা । মকননা অল্লা তায়ারা প্রর্ভ 
অয মল মদায়ায াফর্ াফর্ মতাভাফদয মদায়া কফুর কফয মনফফন । মতমন ফায 
ঈয দয়াফান  ( ঈসুফর কাপী েঃ ২ ৃঃ ৪৯৪ াময়া নং ১৬,  াফয়রুশ ময়া েঃ 
৭ ৃঃ ৯৫ াময়া নং ৮৮৩৩,  মফারুর অনয়ায েঃ ৯০ ৃঃ ৩১৬)  

৭)  ভধ ু মভষ্ট য়ায কাযর্:  
একমদন মযত ভুম্যাদ( াঃ)  অয মযত অরী( অঃ)  মেিুয ফাগাফন  ফফ মেফরন 

এভন ভয় মভৌভামেযা চামযমদফক বনবনাফত রাগফরা, তেন াক নফী মযত অরী( অঃ)  
মক ফরফেন িাফনা এআ ভামেযা অভাফদযফক মক ফরফে ? আভাভ ফরফরন অভায মর্ফক 
অল্লায নফী বাফফ িাফনন । সুতযাং মযত ভুম্যাদ( াঃ)  ফর্যনা কযফরন :  এআ 
মভৌভামেযা অভাফদযফক অি মর্মত কযফত চায় । অয এযা এ কর্া ফরফে মম 
ভুক স্াফন মকে ু ভধ ু যাো অফে আভাভ অরী( অঃ)  মক ামঠফয় মদন মমন মতমন মনফয় 
অফ । আভাভ মগফরন অয ভধ ু মনফয় এফরন । মযত ভুম্যাদ( াঃ)  মভৌভামেফদয প্রশ্ন 
কযফরন : মতাভাফদয োদয পুফরয য অফর মট্াফতা মতফতা এয ভফধয মক যস্য 
অফে মম মতফতা য মভমষ্টফত মযর্ত ফয় মায় ? মভৌভামেযা ঈত্তয মদফরা : এআ 
মতফতা য মভমষ্টফত মযর্ত  য়ায কাযর্ অমন অয অনায ফংধয,  মেন 
অভযা মকাফনা পফরয ফা পুফরয ঈয ফম অল্লয মনকট্ ফত অফদ অফ মম 
মতনফায মযত ভুম্যাদ( াঃ)   তাাঁয মফত্র ফংধফযয ঈয দরুদ াঠ কফযা , মেন 
অভযা _ অল্লাহুম্যা মল্ল অরা ভুম্যাদীাঁ য়ামর ভুম্যাদ_ াঠ কময তেন পফরয 
মতফতানা মভমষ্টফত মযমনত ফয় মায় (  কান্িুর ঈম্যার েঃ ১)   

৮)  জ্ঞাফনামচত ( গল্প ফা কাামন ফর্যনা কযা) : 

সুমন্নফদয ভফধয ফনফক মযত ভুম্যাদ( াঃ)  োো ন্যফদয ঈয দরুদ াঠ কযা 
মঠক নয় ফফর ভফন কফযন,  তাযা এট্ায় মফশ্বা কফয মম মমদ ফযয ঈয দরুদ 
াঠ কযা য় তাফর নফীয প্রমত ন্মান কযা ফফ, এআ কর্ায ঈয মবমত্ত কফয 
মফদ ামরফয ুস্তক একাকুর ক মর্ফক একট্া ঘট্না,  মতমন আভাভ অরী( অঃ)  এয 
নাফভয য অরাআ মস্ারাভ েফরন । তেন ফাআ মফদ ামরফয মফরুফদ্ধ 
পফতায়া মদফয় মদফরন মম মযত ভুম্যাদ( াঃ)  মক কামী শুতাময ভান কফযফে মায 
কাযফন এফক তযা কযা অভাফদয কতযফয মআ মচমঠফত ফাআ স্বক্ষয কযফরন মকন্তু 
সুমন্নফদয এক ফফো অফরফভ দীন দস্তযোফতয মযফফতয এআ কমফতা মরেফরন _ গায 
রাফভাকা রামভ মম াদীফ নফাফী ী মকযআ ামল্ল অরা নাফভ অরী মফ অদাফী ী_ 
মমদ অমরয মযফযয ভাং নফীয যীফযয ভাং য় তাফর মকন অমরয নাফভয য 
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দরুদ াঠ কযা নফীয াফন ভান কযায ভতুরয ফফ । মেন ফায মরো মচমঠ 
ফাদায মনকফট্ মৌাঁোফরা,  ফাদা তেন কামী শুতাময পাাঁময অফদ মদফয় মদফরন 
মকন্তু মেন এআ কমফতা মদেফরন তেন পাাঁময মযফফতয তযায অফদ মদফরন 
( মিফেমগ অল্লাভা শুতাময ৃষ্ঠা নং ৭১)   

৯)  ঈত্তভ মমমকয:  
ফ মর্ফক ঈত্তভ ফরা মযত ভুম্যাদ( াঃ)   তাাঁয মফত্র ফংধফযয ঈয দরুদ 

াঠ কযা  অফদুস্াভাদ ফর্যনা কফযফেন :  অমভ মেন কাফা ঘফয প্রফফ কযরাভ 
তেন অভায মকাফনা মিমকফযয কর্া ভফন মেফরানা অমভ ফযস্াফন াক নফী মযত 
ভুম্যাদ( াঃ)   তাাঁয মফত্র ফংধফযয ঈয দরুদ াঠ কফযমে ফফফল আভাভ িাপয 
ামদক( অঃ)   মর্ফক প্রশ্ন কযা ফরা ভারা অভায ঈনা ( আফাদাত)  মক মঠক 
ফয়ফে ? আভাভ তেন ঈত্তফয ফরফরন অিফকয মদফন মতাভায মর্ফক ঈত্তভ আফাদাত 
মকাফনা ফযমক্তয য়মন । অিফকয মদফন মতাভায মর্ফক মফম ুরুষ্কায মকঈ মনফয় 
ময়ফত াফযমন অয মতাভায মমমকয  ফ মর্ফক ঈত্তভ ফয়ফে । 

১০)  মকবাফফ প্রার্যনা কযফফা:   
আভাভ িাপয ামদক( অঃ)  মর্ফক ফমর্যত :  অভাফদয কতযফয অভযা মেন মকাফনা 

অা অকাঙ্কা মনফয় অল্লায দযফাফয প্রার্যনা কময ফয প্রর্ভ অল্লায প্রাংা তাাঁয 
য ভুম্যাদ  অফর ভুম্যাফদয প্রাংা মদফয় অযম্ভ কযা দযকায । তাাঁয য মনফিয 
কুকভয মর্ফক মযত্রান ায়ায মদায়া । একমদন মযত ভুম্যাদ( াঃ)  মযত অরী( অঃ)  

মক ফরফেন :  অমভ অি মতাভাফক একট্া সুেয েফয মানাফফা আভাভ ফরফরন 
অভায মতা ভাতা অনায ঈয কুযফান ফয় মাক অমন মতা ফযদায় বাফরা েফয 
মদফত র্াফকন ।  মযত ভুম্যাদ( াঃ)  তেন ফর্যনা কযফরন :  মীফযাময়র একট্া সুেফয 
মনফয় অভায কাফে ফতীর্য ফয়ফে মেন অভায ঈম্যফতয ভানু অভায ঈয দরুদ 
াঠ কযফফ অয অভায ফংধফযয ঈয দরুদ াঠ কযফফ অল্লায দযফাফয তাাঁয 
প্রার্যনা ( মদায়া)  ভমযাদা ম্পূর্য অয তাাঁয মদায়া কফুর কযায িন্য অকাফয দফযািা 
েুফর মদয়া য় । শুধু তাআ নয় ত্তযফায ( ৭০)  মপফযস্তাগর্ তাাঁয ঈয দরুদ াঠ 
কফয । তাাঁয ভস্ত মগানায যাম শুকফনা াতাাঁয ভফতা েফয ফে মকননা অল্লা তাাঁয 
ভস্ত মগানা ভাপ ( ভািযনা )  কফয মদয় । এভফতা ফস্ায় অল্লায মনকট্ মর্ফক 
প্রমতধ্বমন অফফ অমভ মতাভাফদয াভস্ত মগানা ভাপ ( ভািযনা )  কফয মদফয়মে অয 
মপফযস্তাফদয মদক মচফয় ফরফফ মতাভযা এফদয ঈয ত্তযফায দরুদ াঠ কফযফো অমভ 
এফদয ঈয ততফায দরুদ াঠ কযমে । মমদ মকঈ অভায ঈয দরুদ াঠ কফয 
অয অভায ফংধযফক মেফে মদয় তাফর তাাঁয প্রার্যনা অয অল্লায ভফধয ত্তযট্া 
যদায ফযফধান ফয় মাফফ অয অল্লায মনকট্ মর্ফক অয়ায অফফ অমভ মতাভায 
মদায়া কফুর কযফফানা (  অভামরঈস্ সুদুক ৃঃ ৬৭৯, মফারুর অনয়ায েঃ ৯১ ৃঃ 
১৭)   
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১১)  ঈচ্ছস্বফয দরুদ াঠ কযা: 
আভাভ িাপয ামদক( অঃ)  মযত ভুম্যাদ( াঃ)  মর্ফক ফর্যনা কফযফেন :  মমদ 

মকাফনা ফযমক্ত  ঈচ্ছশ্বফয দরুদ াঠ কফয তাফর তাাঁয ভধয ফত মদ্বভূমে বাফ মালন 
দুয ফয় মায় ( ঈসুফর কাপী েঃ ২ ৃঃ ৪৯৮ াময়া নং ৩,  াফয়রু ময়া েঃ ৭ 
ৃঃ১৯২ াময়া নং ৯০৮৮)  মযত ভুম্যাদ( াঃ)  ফর্যনা কফযফেন :  মাযা অভাফদয 
ঈয ঈচ্ছস্বফয দরুদ াঠ কফয তাফদয ভধয ফত মদ্বভূমে বাফ মালর্ দুয ফয় মায় 
( ঈসুফর কাপী েঃ ২ ৃঃ ২৯২)  

১২)  অল্লায ম্যমত অকলযর্ কযায ঈায়:  
মধক দরুদ যীপ াঠ কযা অল্লায ম্যমত অকলযর্ কযায একট্া মঠক 

ঈায়  আভাভ িাপয ামদক( অঃ)  মযত ভুম্যাদ( াঃ)   মর্ফক ফর্যনা কফযফেন :  মতাভযা 
মম অভায ঈয দরুদ যীপ াঠ কফযা মট্া অল্লায ম্যমত অকলযর্ কযায একট্া 
মঠক ঈায় ফয় প্রমতমষ্ঠত ফয়ফে, অয মতাভায অভরফক মফত্র কফয মদফয়ফে 
( অভামর তুী ৃঃ ২১৫ ,  মফারুর অনয়ায েঃ ৯১ ৃঃ ৫৮ াময়া নং ২২)  

১৩)  া কামযফক ধ্বং কফয মদয়:  
 আভাভ মযমা( অঃ)  ফর্যনা কফযফেন :  মাযা মনফিফদয া কভয ( মগানা)  মর্ফক 

মফযত র্াকায ক্ষভতা যাফেনা অয য ফযমক্ত মর্ফক ক্ষভা প্রার্যনা কফযনা তাাঁয কতযফয  
মধক দরুদ াঠ কযা মকননা দরুদ মগানাফক ধ্বং কফয মদয় ( অভামরঈ সুদুক ৃঃ 
১৩১,  াময়া নং ১২৩)  আভাভ দরুফদয ভমযাদায কর্া অভাফদয ফফরফেন অভযা মমন 
এট্া ভফন না কময ন্যায় কযফফা অয দরুদ াঠ কযফফা এযং দরুদ অভাফদয যাস্তা 
মদমেফয় মদফফ মম মঠক কাি কযফর ুরুস্কায অয ভে কাি কযফর ামস্ত মকননা 
অভযা মায ঈয দরুদ েফফা তাফদয িীফনী অভাফদয িীফন ধাযর্ কযায িন্য 
মঠক অদযশ্য । তাফদয মনয়ভ মভফন চরফর অভাফদয িীফন সুেময ফয় ঈঠফফ ।  

১৪)  মাযা দরুদ যীপ মরফে:  
মযত ভুম্যাদ( াঃ)  মর্ফক ফর্যনা কফযফেন :  মাযা অভায ঈয  দরুদ যীপ 

মরফে াঠ কফয । মত ভয় মযন্ত ঐ মরো স্ায়ী র্াফক মপফযস্তাযা তাফদয মফন্য 
অল্লায মনকফট্ ক্ষভা প্রার্যনা কযফত র্াফক ( মফারুর অনয়ায েঃ ৯১ ৃঃ ৭১,  
ভুমনয়াতুর ভুযীদ ৃঃ ৩৪৭)  মযত ভুম্যাদ( াঃ)  মদ্বতীয় স্াফন ফর্যনা কফযফেন :  
মপফযস্তাযা ঐ ভয় মযন্ত এফদয মদায়া অকাফয মদফক মনফয় মায়না মত ভয় মযন্ত 
এযা অভায াফর্ অভায ফংধফযয ঈয দরুদ াঠ না  

 



দরুদ যীফপয ভমযাদা 
…………………………………………………………………………………… 

15 

 

কফয । অয ভফন মযফো ঐ ভয় মযন্ত অল্লায মনকফট্ এফদয মদায়া কফুর 
ফফনা মত ভয় মযন্ত এযা অভায াফর্ অভায ফংধফযয ঈয দরুদ  ারাভ 
াঠ না কফয (  েয়াফুর অভর  এবাফুর অভর ৃঃ ৩৫২/ ৫৩)  

১৫)  মপফযস্তাগফর্যা দরুদ যীপ ফনকাযী: 
দরুদ যীপ নফী কযীভ( াঃ)  এয িীফফনয মফফল একট্া মফফয়য ভফধয ।  

আভাভ িাপয ামদক( অঃ)  মর্ফক ফমর্যত :  মমদ মকাফনা ফযমক্ত প্রফতযক মদন একতফায 
( ১০০)  দরুদ যীপ াঠ কফয তাফর তাফক ত্তযট্া ( ৭০)  মপফযস্তা মঘফয যাফে । 
দরুফদয ফযকফত  নফী কযীভ( াঃ)  তাফক মতীঘ্র অল্লায মনকফট্ মৌাঁফে মদয় মায র্য 
ফরা অল্লা তাাঁয ভফনয অা তাোতামে ূর্য কফয মদয় ( মফারুর অনয়ায েঃ ৯১ 
ৃঃ ৬২ াময়া নং ৫২)  

১৬)  শুক্রফাফয ফ মর্ফক ঈত্তভ মমমকয:  
ফৃস্পমতফায যাফত অয শুক্রফাফযয মদফন দান েয়যাত কযায ফনক প্রাংা 

কফযফেন :  আভাভ িাপয ামদক( অঃ) মর্ফক ফমর্যত : ফৃস্পমতফায যাফত অয শুক্রফাফযয 
মদফন াদকা মদয়া অয ভুদম্যাদ( াঃ)   তাাঁয ফংধফযয ঈয দরুদ াঠ কযা 
, ািায ত কফভযয ভতুরয অয ািায কুকভয ভুফে মদয় অয ািায দভমযাদা দান 
কফয ( িাফভঈর ঈফু ৃঃ ১৮৩,  অরভাবনা ৃঃ ১৫৬,  াফয়রু ময়া েঃ ৭ 
াময়া নং ৯৭২৯)  এভনআ একমট্ ামদ আভাভ িাপয ামদক( অঃ মর্ফক ফমর্যত :  
শুক্রফাফযয মদফন ভুদম্যাদ( াঃ)   তাাঁয ফংধফযয ঈয দরুদ াঠ কযা োো ঈত্তভ 
মকাফনা অভর মনআ ( াফয়রু ময়া েঃ ৭ ৃঃ ৩৮০,  যমাতুর ফয়িীন ৃঃ 
৩৯২)  আফফন অমফ ঈভাফয়য অয াভাদ মফন ঈভান আভাভ ভুম্যাদ ফামকয( অঃ)  মর্ফক 
প্রশ্ন কযফরন শুক্রফাফযয ফয ফ মর্ফক ঈত্তভ অভর মক ? আভাভ ঈত্তয মদফরন,  
একতফায ( ১০০)  দরুদ যীপ াঠ কযা অয অফযয নাভাফিয য মত মফম 
াফযা দরুদ াঠ কফযা । অভাদ মফন োমরদ মতমন অব্দুল্লা মফন ায়াফা অয অফ ু
আভাআর ভুম্যাদ ফামকয( অঃ)  অয িাপয ামদক( অঃ)  মর্ফক ফর্যনা কফযফেন :  মমদ 
িুভায নাভাফিয য দরুদ াঠ কফযা তাফর অল্লা মতাভাফদয নাভাফয় অভফর ািায 
ত কভয মরফে মদফফ ,  ািায অা ূযর্ কযফফ,  ািায দভমযাদায় ফৃমদ্ধ কযাফফ 
( মতমিফ েঃ ৩ৃঃ ১৯)   মযত ভুম্যাদ( াঃ)   ফর্যনা কফযফেন :   শুক্রফাফযয মদফন 
অভায ঈয মধক দরুদ াঠ কফযা মকননা মাযা অভায ঈয দরুদ াঠ কফয 
তাফদয মদোয িন্য অকা মর্ফক মপফযস্তাযা ফমতর্য য় ( াফয়রু ময়া েঃ ৭ 
ৃঃ ৩৮০ ,  কান্িুর ঈম্যার েঃ ১ ৃঃ ৪৮৮ াময়া ২১৪০)   

১৭)  ফ মর্ফক কমঠন অভর:  
  আভাভ ভুম্যাদ ফামকয( অঃ)  মর্ফক ফমর্যত :  মকয়াভফত ফ মর্ফক ঈত্তভ ঐ 

অভর ফফ ,  মম অভফর মযত ভুদম্যাদ( াঃ)   তাাঁয ফংধফযয ঈয দরুদ াঠ 
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কযা র্াকফফ ( াফয়রু ময়া েঃ ৭ ৃঃ ৩৯৭, কুযফুর অনাদ ৃঃ ১৮ াময়া 
৪৫)  

১৮)  অভফরয াল্লা বাময ফফ:  
 মযত ভুম্যাদ( াঃ)  ফর্যনা কফযফেন :  মকয়াভফতয মদফন অভফরয দাাঁমোল্লায 

াফ অমভ ফফ র্াকফফা ,  মাফদয মগানাফয াল্লা বাময ফত র্াকফফ অয ততাাঁয 
াল্লা কফভ মাফফ অমভ তেন দরুদ গুমর মনফয় অফফা মাযা অভায ঈয াঠ 
কফযমেফরা । মেন দরুদ মগানাফয াল্লায ঈয চামফয় মদয়া ফফ তেন ততায 
াল্লা বাময ফফ অয তাা মর্ফক নািাত( মযত্রান)  াফফ (  ভকামযভরু অেরাক ৃঃ 
৩১২, মফারুর অনয়ায েঃ ৭ ৃঃ ৩০৪ াময়া ৭২)   

১৯)  কফফয অফরা:    
মযত ভুম্যাদ( াঃ)   মর্ফক ফমর্যত :  মাযা অভায ঈয ফ মর্ফক মফম দরুদ 

যীপ াঠ কযফফ তাফদয িন্য এআ দরুদ কফফযয অফরা ফয় ঈঠফফ ,  ুফর মযাফত 
মতাভাফদয িন্য অফরা ফয় ঈঠফফ অয মতাভাফদয িন্য স্বফগয  অফরা ফয় ঈঠফফ (  
ভুতাদযাক েঃ ৫ ৃঃ ৩২৩ , মফারুর অনয়ায েঃ ৭৯ ৃঃ ৬৪)  

২০)  ুফর মযাফত অফরা: 
মযত ভুম্যাদ( াঃ)  মর্ফক ফমর্যত :  মাযা অভায ঈয দরুদ যীপ াঠ কযফফ 

ুফর মযাফত  তাফদয িন্য অফরায কাযর্ ভূ ফয় দাাঁোফফ  

২১)  স্বফগয নফীমিয মর্মত: 
 মযত ভুম্যাদ( াঃ)   মর্ফক ফমর্যত :  ফয প্রর্ভ স্বগযীয় মালাক মযত 

আফযামভ( অঃ)  যফফ তাাঁয য তাফক  অযফয ডান মদফক স্ান মদয়া ফফ অয 
তাাঁফক মোফন ফাফনা ফফ তাাঁয য অমভ যফফা । অভায ফয অরীফক যাফনা 
ফফ অয অভায াফ দাাঁোফফ অয অভায মেফন ভস্ত ঈম্যফতযা দাাঁোফফ । তপাৎ 
শুধু ফদয ভফধয ফফ মাযা প্রফতযক য়ামিফ নাভাফি অভায  ঈয অয অভায 
ফংধফযয ঈয  দফায দরুদ যীপ াঠ কফযফে তাফদয স্ান অভায মনকফট্ 
মদয়া ফফ । তাযা অভাফক মদেফত াফফ অয অমভ তাফদয মদেফত াফফা তাফদয 
ভুে মিাৎনা যাফতয ভফতা ঈজ্জর ফফ ( াফয়রু ময়া েঃ ৭ ৃঃ ৩২৮)   

 

২২)  মযত ভুা( অঃ)  এয ফদান্নমতয কাযর্:  
মেন মযত ভুা( অঃ)   অল্লায াফর্ তুয াাফে মদো কযফত মগফয়মেফরন 

তেন অল্লা তায়ারা ভুা( অঃ)  মক ফরফরন :  ভুা মতাভাফক ধন্যফাদ িানায় তুমভ 
ঙ্কায অয ফাধযতা কফযামন । মমদ মকঈ ৃমর্ফীয ফুফক নুমযভাফন ঙ্কায কফয 
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তাাঁয স্ান িাান্নাভ ফফ । তাাঁয িন্য বয়ঙ্কয ামস্ত প্রস্তুত র্াকফফ । তুমভ ফা মতাভায 
মেফর আভাআর মমদ  চা অমভ মতাভায অফযা মনকফট্ মনফয় অম অয মতাভায 
মর্ফক দ্রুত যামি ফয় মাআ তাফর তুমভ অভায মপ্রয় ফন্ধ ু মযত ভুম্যাদ( াঃ)   তাাঁয 
ফংধফযয ঈয দরুদ যীপ াঠ কফযা মকননা এআ দরুদ মতাভাফদয দান্নমত কযাফফ 
। মযত ভুা( অঃ)  অল্লায ফামর্ নুাফয দরুদ যীপ াঠ কযফত রাগফরন । অল্লা 
তাফক েয়মট্ ঐশ্বমযক স্মৃমতপরক দান কযফরন অয ফরফরন ম ভুা মতাভায ঐশ্বমযক 
স্মৃমতপরক তুফর না । মযত ভুা( অঃ)  তুফর মনয়ায য অল্লায কাফে প্রশ্ন 
কযফরন মযত ভুম্যাদ মক ? মায ঈয দরুদ োয কাযফর্ অমভ মতাভায ননকট্য 
মরাভ । অল্লা ঈত্তয মদফরন :  মিফন না মমদ অমভ মযত ভুম্যাদ( াঃ)    তাাঁয 
ফংধযফক ৃমষ্ট না কযতাভ তাফর অমভ মতাভাফক ৃমষ্ট কযতাভ না সুতাযং এফদয 
ভমযাদা অয ম্যানফক ভন মর্ফক মভফন না । মযত ভুা( অঃ)  অল্লায কাফে প্রশ্ন 
কযফরন অমন অভাফক বাফরা ফাফন না মযত ভুম্যাদফক ? ঈত্তয মদফরন ভুা 
তুমভ শুধু কর্াফাকর্ফনয স্াফন অফো অয মযত ভুম্যাদ( অঃ)  ফন্ধফুত্বয স্াফন অফে 
। এেন মনফিআ ফুফে না মক মপ্রয় মায াফর্ কর্া ফরা য় ম না ,  মম ফন্ধ ু য় । 
মতাভায াফর্ কর্া ফরায িন্য মতাভাফক তুয াাফে মডফকমে অয মযত ভুম্যাদ( াঃ)  
এয াফর্ কর্া ফরায িন্য অযফ ডাকফফা ( মযািুর কুরুফ ৃঃ ৮৭)  অমভ মেন 
মতাভায াফর্ কর্া ফরমেরাভ তেন মতাভাফক অভায কর্া মানায িন্য দ ািায 
কান অয দ ািায মিহ্বা মদফয়মেরাভ মাফত অভায কর্া মানায ফয অভায কর্ায 
ঈত্তয মদফত াফযা অমভ মতাভাফক কর্া মদমচ্ছ মমদ তুমভ অভায মপ্রয় ফন্ধ ু মযত 
ভুম্যাদ( াঃ)   এয ঈয দরুদ াঠ কফযা তাফর মতাভাফক অভায অফযা মনকফট্ মনফয় 
অফফা ( রাভায়া তুর অনয়ায ৃঃ ৩৩)  

২৩)  মফদ মর্ফক মযত্রান:  
ফমর্ আযাইরফদয মগামষ্টযা মম মফফদয ভাফে মেফরা মযত ভুম্যাদ( অঃ)  এয 

ঈয দরুদ াঠ কযায কাযফর্ মযত্রান মফয়মেফরা । ফমর্ আযাইরফদয মগামষ্টযা 
মপযাঈফনয কাযনাভা মর্ফক মতষ্ঠ ফয় ফেমেফরন তেন অল্লা তায়ারা মযত 
ভুা( অঃ) মক মনফদয মদফরন ফাআফক দরুদ যীপ মমেফয় দা,  এফদয ফ মফদ 
ফয মাফফ ( অল্লায কর্া নুাফয মতভমন ফয়মেফরা তাযা মপযাঈফনয তযাচায মর্ফক 
মনস্ায মফরা)  এআ ঘট্না মর্ফক এট্া মযষ্কায ফয় মগফরা মম দরুদ ো শুধ ু
অভাফদয ঈয পযি মেফরানা ফযং মেন মাযা  

মফফদ ফেফে তাযা এআ দরুদ ফে মযত্রান মফয়ফে। ( তামমকয়া তুন্নুপু 
ৃঃ ৩৪৩,  মফারুর অনয়ায েঃ ১৩ ৃঃ৫১)  

২৪)  ফমর্ আযাইরফদয গরু:  
তযাকাযীফক মোাঁিায িন্য এক মফফল গরু মোাঁিা ফরা,  অয মকবাফফ ম গরু 

ায়া মগফরা তাাঁয ঘট্না :  ফমর্ আযাইরফদয ভধয এক মুফক মনত ফরা মকন্তু 
তযাকাযীফক মকাফনা মদ মেফরানা । অল্লায মনকট্ মর্ফক অফদ অফরা মম একট্া 
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গরু িফা কফযা মায ভফধয এআ ভস্ত গুর্ ায়া মায় । মকন্তু মতভন গরু মকার্ায় 
ায়া মগফরানা, চামযমদফক মোাঁিায ফয মফাো মগফরা তাফদয মগামষ্টয ভফধয এক 
মুফফকয কাফে এভন গরু অফে । তাযা মকাফনা েফয যাফেনা,  মআ মুফক যাফত স্বপ্ন 
মদেফরন মম মযত ভুম্যাদ( াঃ)   তাাঁয ফংধয ঈফয দরুদ াঠ কযায পর এআ 
ৃমর্ফীয ফুফক মদেফত াফফ অয তাফক এ কর্া িামনফয় মদফরন মম ফমর্ আযাইরফদয 
ভধয মকে ু মরাক গরু মোাঁিায িন্য মতাভায ফামেফত অফফ । তুমভ তেন গরু মফত্রয় 
কযফফনা ফযং ফরফফ এআ গরু মফত্রয় কযায দাময়ত্ব মতাভায ভাফয়য াফত অয তাাঁয 
কর্া নুমায়ী মফত্রয় ফফ মমদ তুমভ এভন কফযা তাফর ৃমর্ফীয ফ ায় অয 
নাট্ন মর্ফক ভুমক্ত াফফ অয ৃমর্ফীয ফুফক ধমন ফয় ঈঠফফ । মুফক এআ স্বপ্ন মদফে 
অনফে অট্োনা ফয় প্রবাফতয ফক্ষায় মিফগ র্াকফরা । কাফরয ূময মেন ূফয 
মদক মর্ফক ঈদয় ফরা তেন ফমর্ আযাইরফদয ভধয মকে ু মরাক গরু মোাঁিায িন্য 
তাাঁয ফামেয াভফন ঈমস্ত ফরা । তাযা তেন ফরফরা অভযা গরু ক্রয় কযফত 
এফমে তুমভমক মতাভায গরু মফক্রয় কযফফ ? ঐ মুফক অয আযাইরফদয ভধয 
কফর্াফাকর্ন ফরা ফফফল তাযা ফরফরা মতাভায গরু কত দাফভ মফক্রয় কযফফ ? 
মুফক ফফরন দুআ মদনাফয মফক্রয় কযফফা মকন্তু অভায ভাফয়য অফদ নুাফয তাাঁয 
ফরফরা অভযা মতা এক মদনাফয মকনফত চায় । মুফক ভাফয়য কাফে মিজ্ঞাা কযফরা 
ভা ফরফরা ফফরা চায মদনাফয মফক্রয় কযফফা । অভযা মতা দুআ মদনাফয মকনফত চায় ,  
মুফক ভাফয়য কাফে মিজ্ঞাা কযফরা ভা ফরফরা ফফরা একত মদনাফয মফক্রয় কযফফা । 
তাযা ফরফরা অভযা িা মদনাফয মকনফত চায়,  তেন মুফফকয ভা ফরফরা এআ গরুয 
চাভোয মযভাফন মানা মদফত ফফ তাযা অয কর্া না ফামেফয় মর্া দাফভ গরু ক্রয় 
কফয মনফয় মগফরা । গরু িফা কযায য তাাঁয শ্বানামর মদফয় ভৃত ফযমক্তয যীফয 
ভাযফরা অয ফরফরা অল্লা ভুম্যাদ  তাাঁয মফত্র ফংধফযয মরায় এআ ভৃত 
ফযমক্তফক িীমফত কফযন । মাফত তযাকাযীফক ন্ধান ায়া মায় মত মফরফম্ব অল্লায 
অফদফ দরুফদয ফযকফত সুস্ফফর ঐ মুফক িীমফত ফয় ঈঠফরা । তেন মযত 
ভুা( অঃ)  এয মদফক আাযা কফয ফরফে ম অল্লায নফী অভায দুআ চাচাফতা বাআ 
মভমরত ফয় অভাফক তযা কফযফে । মকননা এযা অভায ঈয মংা কযফতা মাফত 
অমভ অভায চাচাফতা মফাফনয াফর্ মফফা না কযফত াময ,  অভাফক তযা কযায 
ফয এযা অভাফক এআ মগামষ্টয মনকফট্ মপফর মদফয়ফে মাফত এআ মগামষ্টয মনকট্ ফত 
মদয়াত মনফত াফয । এআ কর্া মানায ফয মযত ভুা( অঃ)  ঐ দুআ বাআফক তযা 
কযফরন 

 অল্লা তায়ারা ঐ গরুয চাভো এত মযভাফন ফফো কফয মদফরা মম দুআ 
ািায মদনাফয মযরূ্য ফরা । তেন ফমর্ আযাইরযা ফরফত রাগফরা মফাো ফফো কষ্ট 
গরুয ভামরফকয কর্া ফাকিনক না ভৃত ফযমক্ত িীমফত য়াট্া ফাকিনক । 
অল্লায মনকট্ মর্ফক ী অফরা ( অফদ ফা মফফল ফাতযা)  ম ভুা ফমর্ 
আযাইরফদয ফফর দাঈ মাযা ৃমর্ফীয ফুফক সুেযবাফফ িীফন মান কযফত চায়,  অয 
স্বফগয ভান স্ান মফত চায় । ভুম্যাদ  তাাঁয মফত্র ফংধফযয াফর্ স্ান মফত 
চাঈ তাফর এআ মুফফকয ভফতা অভর কফযা । সুতাযং এআ মুফক মযত ভুম্যাদ  
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তাাঁয মফত্র ফংধফযয ভমযাদায কর্া শুফনমেফরা অয ভন মর্ফক মভফন মনফয়মেফরা মায 
কযফন ফযদা দরুদ াঠ কযফতা তাআফতা অি ৃমর্ফীয ফুফক ঈত্তভ ফফর প্রকা ফরা 
, মিন্নাত অয মপফযস্তাফদয মর্ফক মবন্ন ফরা ,  ভস্ত ধনফদৌরত অল্লা তাাঁয মধফন 
কফয মদফরা । ঐ মুফক মযত ভুা( অঃ)  কাফে প্রশ্ন কযফরা অমভ মক বাফফ এআ 
মংসুফট্ফদয ভাফে অয এআ ত্রুফদয ভাফে ধনফদৌরতফক যক্ষা কযফফা ? মযত 
ভুা( অঃ)  ভৃদু মফ ঈত্তয মদফরন মম নাভ মতাভাফক এত মকেু মদফয়ফে মআ নাফভয 
াাময মতাভায ধনফদৌরত যক্ষা কফযা । র্যাৎ মযত ভুদম্যাদ( াঃ)   তাাঁয ফংধফযয 
ঈয দরুদ াঠ কফযা অয মতাভায এআ মফশ্বাফক মনমফে কফয মতাফরা মাফত মতাভায 
ধনফদৌরতফক এআ মমমকয যক্ষা কফয । ( মাযা অল্লায মপ্রয় ফযমক্তফদয কর্া স্বযর্ 
কফযন অল্লা তাফদয ফযদা যক্ষা কফযন অয তাফদয যক্ষক ফয় ঈফঠন । তাফদয ভান 
ন্মান ফ মকেযু মপািত কফযন ।)  অল্লা ফশ্যআ মতাভাফক অয মতাভযা 
ধনফদৌরতফক যক্ষা কযফফ । ফমর্ আযাইরফদয ভৃত মুফক িীফত ফয় মগর । ভুা( অঃ)  
অয গরুয ভামরফকয কর্া শুফন েুমফ অনমেত ফরন অয ফরফরন ম অল্লায নফী 
অভায প্রমতারফকয কাফে অমভ একমট্ মিমনফয অা কময মা এআ মুফক মফয়ফে ।  
মযত ভুম্যাদ( াঃ)   তাাঁয মফত্র ফংধফযয ভাধযাভ এফং এফদয ঈয দরুদ াঠ 
কযায মৌবাগয দান কফয । অয তাফদয মফত্র নাফভয ভাধযফভ অভাফক ৃমর্ফীয ফুফক 
িীমফত যাফে , অভায চাচাফতা মফানফক অভায িীফন ঙ্গীমন কফয ,  ভস্ত ত্রুতা 
অয মংা মর্ফক দুফয যাফে মযত ভুম্যাদ( াঃ)   তাাঁয মফত্র ফংধফযয ঈয দরুদ 
োয ভাধযফভ অভাফক ত কাফি ফৃমদ্ধ াআফয় মদয় । অল্লা তায়ারা ভুা( অঃ)  মক 
ফরফরন তুমভ এআ মুফক মক ফফরা অমভ মতাভাফক ভুম্যাদ( াঃ)   তাাঁয মফত্র ফংধফযয 
ঈয দরুদ োয ভাধযফভ ১৩০ ফেয িীফন দান কযরাভ অয এআ ফয়ফ তাাঁয 
চাচাফতা মফানফক িীফন ঙ্গীমন কফয মদরাভ । তাাঁয াফর্ সুস্ যীফয িীফন মান 
কযফত াযফফ র্যাৎ সুস্তা তাাঁয মনকফট্ অফত াযফফনা । মেন এআ ভয় মল 
ফয় মাফফ তেন এফক ফযয মর্ফক মফদায় মনফফ মায র্য ফরা ফযাফরাগ গভন 
কযফফ । স্বফগয এআ মনয়াভত তাাঁয াফর্ র্াকফফ (  দরুফদয ফযকফত মুফফকয ফ অা 
পর ফরা অয তাাঁয ভফনয ফানা ূর্য ফরা ।  অভাফদয কতযফয মনফিফদয িীফফন 
মমদ মকাফনা কষ্ট অফ তাফর দরুফদয াাফময অল্লায মনকফট্ মদায়া কযা ফশ্যআ 
অভাফদয মদায়া কফুর কযফফ মকননা তাাঁয মনফিা মচাফে মদফে মফশ্বা মনফয় এফফে 
অভযা না মদফে তাফদয ঈয ট্ুট্ মফশ্বা মনফয় এফমে অয এআ  মনফয় অল্লায 
দযফাফয মদায়া কযমে , অভাফদয মমন মনযা কফযন না ঐ  

মুফফকয ভফতা অভাফদয ভফনয অা ুযর্ কফযা )  র্যাৎ তাাঁয চাচাফতা মফান 
হুয মফি তাাঁয মচয ামর্ ফফ । অল্লা তায়ারা ভুা( অঃ)  মক ফরফরন : ম ভুা মমদ 
এআ মুফফকযা অভায কাফে প্রার্যনা কযফতা অয মযত ভুম্যাদ( াঃ)   তাাঁয মফত্র 
ফংধফযয ঈয দরুদ াঠ কযফতা অয মনফিয কভয ফত ক্ষভা চাআফতা অয ফরফতা 
অল্লা তায়ারা অভাফক ভান কফযানা ,  অমভ ভান কযতাভ না অয ফমর্ 
আযাইরযা কেফনা এ ঘট্না িানফত াযফতানা অয মমদ ফায িানায ফয তফা 
কযফতা অয মযত ভুম্যাদ( াঃ)   তাাঁয মফত্র ফংধফযয ঈয দরুদ াঠ কযায 
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ভাধযাভ  তাাঁয মরা মদফতা তাফর অমভ এ ঘট্নাফক ভুফে মদতাভ অয এআ ভৃত 
ফযমক্তয অত্মীয় স্বিনফদয ভফন বাফরাফাা এফন মদতাভ মায পফর তাযা ফাআ এআ 
মুফকফক ক্ষভা কফয মদতন । ( মকন্তু এআ মুফফকযা তফা কফযমন অয না মযত 
ভুম্যাদ( াঃ)   তাাঁয মফত্র ফংধফযয ঈয দরুদ াঠ কযায ভাধযাভ  তাাঁয মরা 
মদফয়ফে তাযা মতা মনফিয ন্যায়ফক মকায কফযমন মেন প্রকা ফয় মগফরা অয ভৃত 
মুফক াক্ষী মদফরা তেন মভফন মনফরা,  অল্লা ফ মর্ফক মফম দয়াফান মমদ ক্ষভা 
প্রার্যনা কযফতা তাফর ক্ষভা কফয মদফতন )   

  মকে ু মদন মায়ায য মাযা গরু মকফনমেফরা তাযা ভুা( অঃ)   এয মনকফট্ 
ঈমস্ত ফরা অয ফরফরা ম অল্লায নফী : মত ায় োয কযফর্ এফমে 
মনশ্চআ অভাফদয মনযা কযফফনা । অভাফদয নদনে িীফন েুমফ ায় অয নাট্ফন 
কাট্ফে , অভাফদয মা মিত াুঁমি মেফরা গরু ক্রয় কযফত মল ফয় মগফে অমন 
অভাফদয একট্া াাফমযয ঈায় ফফর মদন অয অল্লায মনকফট্ রুমিফত ফযকফতয 
মদায়া কফয মদন । মযত ভুা( অঃ)  ফরফরন ায় অপফা,  দুঃে য় মতাভাফদয ভফতা 
ফুদ্ধফদয মদফে (  অভযা ফর ফরতাভ াযা যাত ধফয যাভায়ন চরফে কাফর ঈফঠ 
ফরফে মতা যাফভয মক য় তাআ ফরা এফদয বাফগয )  মতাভাফদয াভফন এফতা মকে ু
ঘফট্ মগফরা তা মর্ফক মতাভযা মকেআু িযন কযফত াফযামন,  দরুফদয ফযকফত ভৃত 
মুফক িীফত ফয়ফে,  গযীফ মুফক ধমন ফয়ফে,  ভৃত মুফফকয অা ূযর্ ফয়ফে । 
দরুফদয এতট্া রাবদায়ক পর মতাভযা মদফেফো মা ফামে মা মযত ভুম্যাদ( াঃ)   
তাাঁয মফত্র ফংধফযয ঈয দরুদ াঠ কযায ভাধযাভ  তাাঁয মরা মদফয় মদায়া 
কফযা মতাভাফদয ভফনয অা ূযর্ ফফ  । ফমর্ আযাইরফদয ভফধয মকে ু মরাক মদায়া 
অয মভানািাফত মরপ্ত ফরা অয মযত ভুম্যাদ( াঃ)   তাাঁয মফত্র ফংধফযয মদমব্ব 
মদফয় অল্লায মনকফট্ মদায়া কযফত রাগফরন মাফত তাফদয ায়  নাট্ন দুয 
ফয় মায় । তাাঁয য এক মদন অল্লা তায়ারা ভুা( অঃ)  অফদ মদফরন : এফদয ফফরা 
ভুক স্াফন মগফয় েনন কযফত মোফন দািায মদনায যাো অফে,  ম গুমর মনফয় 
এফ মনফিফদয ভফধয ফন্ঠন কফয মনয় । তাফদয ফস্া ুফফযয মর্ফক মধক ফৃমদ্ধ 
মফরা ।  অভাফদয কতযফয দরুদ যীপফক চীফযা ার্ী কযা (  ারায়াত মকমরফদ 
াফল্ল ভুমকরাত ৃঃ ৮৩)  

২৫)  ফমর্ আযাইরফদয তায়াস্সুর: 
ফমর্ আযাইরফরযা াভময মাদুগাফযয লেমফে ফে র্ভ্রষ্ট এফং মফমবন্ন কুকফভয 

মরপ্ত ফয়মেফরা ,  মর্া তফরায়ায মদফয় মফদঘফুট্ ন্ধকাফয এফক যফক তযা কযফতা 
,  এআ মফশ্বা মনফয় মম ভাযফফ ফা ভযফফ তাযা মফফফস্ত মাফফ অয মাযা িীমফত 
র্াকফফ তাাঁয অল্লায মনকফট্ ক্ষভা প্রার্যনা কযফফ তাাঁয য তাফদয মগানাফক ভাপ কফয 
মদফফ । কাাফয়সুর অমম্বয়া ভফধয ফমর্যত :  মম ভুা( অঃ)  এয ধফভযয মরাফকযা াভময 
মাদুগাফযয কর্া নুাফয চরায কাযফর্ মঠক যাস্তা মর্ফক র্ভ্রষ্ট ফয় মগফয়মেফরা 
তাযা াভময মাদুগাফযয কাফে প্রশ্ন কযফরা এআ ফােুয মক অভাফদয অল্লা ? ঈত্তয 
মদফরা ফৃক্ষ মযত ভুা( অঃ)  এয াফর্ কর্া ফফরমন ? এআ ফােুয  মঠক এআ গাফেয 
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ভতুরয,  াভময মাদুগায এক ফুমদ্ধভান ফযমক্তফক এভন বাফফ অফদ মদফয়মেফরন মম 
ম মমন ভানুফয মচাফেয অোর ফয় ফােুফযয ভফধয প্রফফ কফয কর্া ফফর ঐ ফযমক্ত 
মতভমন কফযমেফরন মায কযফর্ ভানু মত ফি মফশ্বা কফয মনফয়মেফরা মম ফােুয 
তাফদয মোদা । এয পফর মযত ভুা( অঃ)  এয ৬০ ািায কফভয ভফধয মকফর ভাত্র 
১২ ািায মঠক যাস্তায় মেফরা অয ফাআ র্ভ্রষ্ট ফয় মগফয় মেফরা । তাযা ফাআ 
াভময মাদুগাফযয বক্ত ফয় মগফয়মেফরা ফফফল মেন তাযা মনফিফদয বুর ফুেফত 
াযফরা তাযা মনফিফদয কফভয রমজ্জত ফয় অল্লায দযফাফয তফা কযফত রাগফরা । 
তাাঁয এভন বাফফ তফা কযফত রাগফরা মম তফরায়ায মদফয় এফক ফযয ভাযফত 
রাগফরা । মযত ভুা( অঃ)  এয অফদ নুাফয তাযা এআ কুকভয মর্ফক মফযত 
র্াকফরা ফফফল মেন তাযা নাফিার ফয় েফরা তেন তাযা জ্ঞতফনয মরা 
মদফয় ক্রমেত ফস্ায় অল্লায মনকফট্ প্রার্যনা কযফত রাগফরা –আয়া যাব্বানা মফমাম 
ভুম্যামদন অর অকযাভা য়া মফমাম অরীআন অপমাল্লা অরাভা য়া মফমাম 
পাফতভাতুহু মপামারা য়া মফমামর াামন য়ার মাায়মন য়া মফমামর মুর্মযয়ামতত 
তাআফয়মফনা মভন অফর তাা য়া গাপাযতা াপায়া তানা য়া অমারতা ামার 
কাতরা অন্না-  মআ ভয় অল্লা তায়ারায মনকট্ ফত ম অফরা ম ভুা অমভ 
মতাভায কফভয তফাফক গ্রগন কযফরভ ( কাাসুর অমম্বয়া ৃঃ ১৭০/ ১৭১)  

২৬)  দরুদ য়তাফনয িন্য দুঃেিনক:  
 এক মদন মযত ভুম্যাদ( াঃ)  যাস্তা মদফয় মাঁফট্ মমফত মমফত এক ারকা 

াতরা  দূফযর য়তানফক মদফে মিজ্ঞাা কযফরন মতাভায এভন ফস্া মক কফযফে 
? ঈত্তয মদফরা আয়া যাসুরাল্লা অনায ঈম্যত অভায েুফ কষ্ঠ মদফচ্ছ অয অমভ েুমফ 
কফষ্টয ভফধয অমে । নফী ফরফরন অভায ঈম্যত এভন মক কাি কফযফেন ? য়তান 
ফরফরা অনায ঈম্যফতয ভফধয েয়মট্( ৬)  বযা অফে মা অমভ হ্য কযফত ামযনা 
অয অভাফক েুমফ কষ্ট মদয় মর্া ১)  এফক ফযয াফর্ াক্ষাফতয ভয় ারাভ 
কযা ২)  এফক ফযয াফর্ াত মভরাফনা ৩)  মকাফনা  

 

কাি কযায ূফফয আনা অল্লা ফরা ৪)  মগানা ফত তফা কযা ( অতাগ 
মপরুল্লা ফরা)   ৫)  অনায নাভ মানায ফয দরুদ াঠ কযা ৬)  মকাফনা কাি 
কযায ূফফয মফমভল্লা ফরা ( এমাফম ারাত ৃঃ ৪৩/ ৪৪)  

২৭)  ফফযাত্তভ আফাদত ( ফযিাফেয কর্া) : 

 অফ ু অরকাভা মর্ফক ফমর্যত : য়যত ভুম্যাদ( াঃ)  কাফরয নাভাি োয 
য অভাফদয ঈফেশ্য কফয ফরফরন ম াাফীগর্ কার যাফত অভায চাচা াভিা অয 
অভায বাআ ( িাপয তাআয়ায)  মক স্বফপ্ন মদেরাভ তাফদয কাফে প্রশ্ন কযরাভ অভায 
মতাভাতা মতাভাফদয ঈয মকাযফান ফয় মাক । মতাভাফদয মনকফট্ ফ মর্ফক ঈত্তভ 
অভর মক ? ঈত্তয মদফরন অভাফদয মতাভাতা অনায ঈয মকাযফান ,  ১) অনায 
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ঈয দরুদ াঠ কযা ২)  মামত ফযমক্তফদয ামন ান কযাফনা ৩)  মযত 
অরী( অঃ)  এয বাফরাফাা ফ মর্ফক ঈত্তভ অভর ( ভনামকফফ োমযামভ ৃঃ ৭৪ াময়া 
৫৩, ভমদনাতুর ভায়ামীম েঃ ৩ ৃঃ৩৫ াময়া ৬৯৮, মফারুর অনয়ায েঃ ৩৯ ৃঃ 
২৭৪)   

২৮)  দরুদ অয যভমান ভা: 
 আভাভ ভুম্যাদ ফামকয( অঃ)  মর্ফক ফমনযত :  মম ফযমক্ত যভমান ভাফক 

ঈরমি( প্রতযক্ষর্) কযা ফত্তয া মভাচন কফযমন অল্লা তাফক তামেফয় মদয় ,  
অল্লায মনকফট্ ম রক্ষুফন ফয় মায় , অয মমদ মকঈ মযত ভুম্যাদ( াঃ)   তাাঁয 
মফত্র ফংধফযয ঈয দরুদ াঠ কফযনা তাফর অল্লা তাফক কেফনা ক্ষভা কফযনা 
অয মনফিয দযফায মর্ফক ফায কফয মদয় । েয়াফুর অভর অয অভারী মে 
াদুফকয ভফধয ফমনযত অফে মম মযত ভুম্যাদ যভমান ভাফয মোৎফায ভফধয ফনযর্া 
কফযফেন :  মম ফযমক্ত যভমান ভাফ অভায ঈয মফম মর্ফক মফম দরুদ াঠ কযফফ 
মাফ মনকাফয মদফন মেন অভফরয দাাঁমোল্লা মভীত র্াকফফ তেন অল্লা তায়ারা 
তাাঁয এআ মমভত অভরফক ফ মর্ফক মফম কফয মদফফ ( মফারুর অনয়ায েঃ৯৮ 
ৃঃ৫৪,  অভারীঈ সুদুক ৃঃ ১৫৫,  াফয়রু ময়া েঃ ১০ ৃঃ ৩১৪)   

২৯)  নফীমিয মবফলক মদফফ দরুদ:  
 ফযদা দরুদ যীপ াঠ কযা ঈত্তভ অয মফফল ভমযাদা প্রাপ্ত, অফযা 

মফফল মকে ু মদন অফে মম মদফন দরুদ াঠ কযফর মধক ুরুক্ষায ায়া মায় 
. . . মর্া মযত ভুম্যাদ( াঃ)  এয নফঅুফতয মবফলক মদফফ । াান মফন যামদ 
ফর্যনা কফযফেন মম অমভ আভাভ িাপয ামদক( অঃ) এয মনকট্ প্রশ্ন কযরাভ ভুরভানফদয 
প্রমদ্ধ ইদ োো ( আফই মকাযফান অয ইদুর মপতয)  অয মক মকাফনা ইদ অফে ? 
আভাভ ঈত্তয মদফরন ফশ্যআ অফে মায ন্মান  ভমযদা েুমফ মফম । মদ্বতীয়ফায 
আভাফভয মনকট্ প্রশ্ন কযফরন মআ মদফনয নাভ মক ? আভাভ ঈত্তয মদফরন মম মদন 
ফায ভাফে মফরায়াফতয মবফলক ফয়মেফরা । অমভ অনায ঈয মকাযফান মমদন 
অভাফদয মক কাি কযায দযকায , আভাভ ফরফরন :  মযামা যাফো অয মফম কফয 
মযত ভুম্যাদ( াঃ)   তাাঁয মফত্র ফংধফযয ঈয দরুদ াঠ কফযা । অয ২৭ 
যিফফয মদফন মযািা যাফো মযত ভুম্যাদ( াঃ)   তাাঁয মফত্র ফংধফযয ঈয দরুদ 
াঠ কফযা । মকননা এআ মদফন মযত ভুম্যাদ( াঃ)  এয নফয়ুাফতয মবফলক ফয়মেফরা 
,  এআ মদফনয য়াফ ৭০ ািায ভাফয ভতুরয ( ঈসুফর কাপী েঃ ৪ ৃঃ ১৪৮)        

৩০)  মিহ্বায  াদকা: 
   মযত ভুম্যাদ( াঃ)  াাফীফদয াভফন ফর্যনা কফযফেন :  ম ভানফ 

িামত অল্লাফক নুযন কফযা  তাাঁয ননকট্য িযন কফযা মাফত অল্লা মতাভাফদয 
মঠক যাস্তায় মৌাঁফে মদয় । ৃমর্ফীয দাত্ব মর্ফক মফযত র্াফকা অয অল্লায ত্রুফদয 
মর্ফক ত্রুতা কফযা । অল্লায ফর্ মুদ্ধ কফযা, মাফত মতাভাফদয অভর মকয়াভফতয 
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মদফন বাময ফয় মায় , মনফিয ভারফদৌরত মর্ফক দান োয়যাত কফযা । ফাআ নফীমিয 
মনকফট্ প্রশ্ন কযফরা :  ম অল্লায নফী অভাফদয যীয েুমফ দূফযর অয অভাফদয 
কাফে এত ভার  মদৌরত মনআ মম অল্লায যাস্তায় দান োয়যাত কযফফা এভতাফস্ায় 
অভাফদয মক কযর্ীয় ?  মযত ভুম্যাদ( াঃ)  ফরফরন :  ভফনয াদকা অয মিহ্বায 
াদকা দা । াাফীযা ফরফরন :  এ মকভন বাফফ প্রদান কযফত ফফ ? তেন নফী 
াক মযত ভুম্যাদ( াঃ)  এযাদ কযফরন :  ভফনয াদকা অল্লায গুর্গান অয 
অল্লায প্রমত বাফরাফাা, নফী অয অরীয প্রমত বাফরাফাা,  অল্লায রী অয মায 
অল্লায আনমকরাফফয ঈফেফশ্যয িন্য ভফনামনত ফয়ফে তাফদয বাফরাফাা,  ময়াফদয 
বাফরাফাা অয মাযা ময়াফদয বাফরাফাফ তাফদয বাফরাফাা মনফিয ভফনয ভফধয 
মনমফে কফয মতারাআ ফচ্ছ ভফনয াদকা । মিহ্বায  াদকা . .  ফযদা অল্লায মমমকয 
মনফয় ফযস্ত র্াকা অয দরুদ াঠ কযা (  মযত ভুম্যাদ ( াঃ)   তাাঁয মফত্র 
ফংধফযয ঈয দরুদ াঠ কযা)  অল্লা তায়ারা এআ অভফরয দ্বাযা অভাফদয সুভান 
ভমযাদা দান কযফফন ( তাপমফয আভাভ অকাযী ৃঃ ৪৪৭/ ৪৪৮,  ভমদনাতুর ভায়ামীম 
েঃ ১ ৃঃ ৪৫৫ , মফারুর অনয়ায েঃ ৯ ৃঃ ৩২৫)  

৩১)  কৃর্:  
 মযত ভুম্যাদ( াঃ)  ফর্যনা কফযফেন :  মম ফযমক্তয কাফন অভায নাভ 

মৌফে মায়া ফত্ব দরুদ াঠ কফযনা মআ ফ মর্ফক ফে কৃর্ ( কানমুর ঈম্যার 
াদী ২২৪৩, ২১৪৪)  

৩২)  পুফর সুগন্ধ:  
 পুফরয সুগন্ধ মেন নুবফ কযা য় তেন দরুদ াঠ কযায মফফল 

গুরুপ্ত মদয়া ফয়ফে । অয এ কর্া াদীফয ভফধয ফমর্যত ফয়ফে । ভামরফক িাামন 
মরফেফেন আভাভ িাপয ামদক( অঃ)  এয াভফন এক ফযমক্ত একমট্ পুর মনফয় ঈমস্তত 
ফরন অয মআ পুরমট্ফক আভাভফক মদফরন তেন আভাভ মআ পুরমট্ কেফনা মনফিয 
মচাফে রাগাফচ্ছন অয কেফনা তাাঁয সুগন্ধ নুবফ কযফেন তাাঁয য আভাভ ফরফরন :  
মমদ মকঈ পুর াফত মনফয় তাাঁয সুগন্ধ নুবফ কফয অয মচাফে রাগাফনায ভয় দরুদ 
( অল্লাহুম্যা মল্ল অরা ভুম্যাদীাঁ য়ামর ভুম্যাদ )  াঠ কফয তাফর এআ পুর 
ভামট্ফত োয অফগ অল্লা তাাঁয ভস্ত মগানাফক ভাপ কফয মদন । (  অায  
ফাযাকাফত াফরায়াত ৃঃ ৫৩,  যমাতুর ফয়মীন ৃঃ ৩২৭,  াফয়রু ময়া েঃ ২ 
ৃঃ ১৭১)  

 মযত ভুম্যাদ( াঃ)  ফর্যনা কফযফেন :  মাযা অভায মফত্র ফংধয ফযতীত 
অভায ঈয দরুদ াঠ কযফফ তাফদয ঈয িান্নাফতয সুগন্ধ মযন্ত াযাভ (  অভামর 
ঈস্সুদুক ৃঃ ৫৩ াময়া ২৯১,  াফয়রু ময়া েঃ ৭ ৃঃ ২০৩ াময়া ৯১১৭)  

মাযা অভায ঈয দরুদ াঠ কযফত বুফর মগফে তাযা মফফফস্তয র্ ামযফয় 
মায়া ভুামপফযয ভফতা (  অভামর ঈস্সুদুক ৃঃ ১৪৫ াময়া ২৩৬)  (  মাযা মযত 
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ভুম্যাদ( াঃ)   তাাঁয মফত্র ফংধফযয ঈয দরুদ াঠ কযফফ অল্লা তায়ারায মনকফট্ 
তাযা েুফ েেমনয় ,  তাযা র্ না িানা ভুামপফযয ভফতা দাফয দাফয মঠাকয 
োফফনা,  তাফদয শুধু একট্াআ ঈফেশ্য ফফ অল্লায মনয়ভ মবত্তক িীফন মান কযা ,  
নফী  তাাঁয মফত্র ফংধফযয নুযর্ কযা )  

৩৩)  মতনফায অভীন ফরা: 
 মযত ভুম্যাদ( াঃ)  মভম্বফয মগফয় মতনফায অভীন ফরফরন তাাঁয কাযর্ 

মর্া. . .  মযত ভুম্যাদ( াঃ)   ভমিফদ নফফীফত ফফ মোৎফা মদমচ্ছফরন মআ ভয় 
এক ভমরা প্রস্তাফ মদফরন মম, অভায বাগ্না কাফঠয মভমস্ত্র অনায িন্য একমট্ মভম্বয 
ফানাফত ফফরমে নফীমি তাাঁয কর্া মভফন মনফরন । মেন মভম্বয তানায াভফন ঈমস্ত 
ফরা মতমন ঈফয মগফরন অয প্রফতযক ধাফ ধাফ অমভন ফরফরন । এভতাফস্ায় 
ফাআ ফাক মচাফে নফীয মদফক মদেফত রাগফরন । িামফয মফন অব্দুল্লা মর্ফক ফমনযত 
:  মযত ভুম্যাদ( াঃ)   ভমিফদ নফফীফত মরান মদফয় ফফ মোৎফা মদমচ্ছফরন ( মম 
র্াফভ মতমন মরান মদফয়মেফরন মআ র্াভ ফয ন্নানা নাফভ সুমযমচত ফয় মেফরা)  
মআ ভয় মকে ু মভাভীন মভমরত ফয় মভম্বয ফামর্ফয় মনফয় অফরা নফীমি মেন প্রর্ভ 
ধাফ া মদফরন অমভন ফরফরন , মদ্বতীয় ধাফ া মদফরন অমভন ফরফরন অয মেন 
তৃতীয় ধাফ া মদফরন অমভন ফরফরন,  মেন নফীমিয মোৎফা মল ফরা তেন 
াাফীগর্ ফভাফফত ফয় ফরফরন ম নফী ফযদা মদায়ায ফয অমভন ফরফত অমন 
অভাফদয মমেফয়ফেন মকন্তু অমন ফৃর্া ফৃর্া মতনফায অমভন ফরফরন । তেন মযত 
ভুম্যাদ( াঃ)  এযাদ কযফরন মিফযাইর মদায়া কযমেফরা অয অমভ অমভন ফরমেরাভ 
মদায়া মর্া. .  মেন অমভ প্রর্ভ ধাফ া মদরাভ মিফযাইর মদায়া কযমেফরা মম মাযা 
মনফিয মতাভাতাফক মদফেফে ফা তাফদয াফর্ ঈঠা ফা কফযফে  মকন্তু তাফদয মফা 
মফেয দ্বাযা অল্লায কাফে মনফিয ক্ষভা প্রার্যনা কফযমন তাযা অল্লায যভত মর্ফক 
ফমচচত র্াকফফ এআ কর্া মানায য অমভ প্রর্ভফায অমভন ফররাভ ।মেন অমভ 
মদ্বতীয় ধাফ া মদরাভ মিফযাইর মদায়া কযমেফরা মম মেন মকাফনা ফযমক্তয াভফন  
মযত ভুম্যাদ( াঃ)  এয নাভ মনয়া য় মমদ ম দরুদ াঠ না কফয অয মআ ভয় 
ভাযা মায় তাফর ম িাান্নাফভ মাফফ অয অল্লায যভত মর্ফক ফমিত র্াকফফ তেন 
অমভ মদ্বতীয়ফায অমভন ফররাভ । মেন তৃতীয় মমেফত মৌোরাভ তেন মিফযাইর 
মদায়া কযমেফরা মম ফযমক্ত ফফ কাদ্য অয যভমান ভা মদোয য অল্লায কাফে 
মনফিয ক্ষভা প্রার্যনা কফযমন তাযা অল্লায যভত মর্ফক ফমচচত র্াকফফ । তেন অমভ 
তৃতীয়ফায অমভন ফররাভ ( ভুতাদমযকুর াফয়র েঃ ৫ ৃঃ ৩৫২,  তপমফয দুর্রুর 
ভানসুয েঃ ৫ ৃঃ ২১৭)  

৩৪)  মগানা ভাপ্ত ফয় মায়:  
 মযত ভুম্যাদ( াঃ)  ফর্যনা কফযফেন :  মমদ মকাফনা ফযমক্ত ভফনাফমাগ 

কাফয অল্লায ভফনামনত বাফফ অভায ঈয দরুদ াঠ কফয তাফর তাাঁয ভস্ত 



দরুদ যীফপয ভমযাদা 
…………………………………………………………………………………… 

25 

 

মগানা অল্লা তায়ারা ভাপ্ত কফয মদন (  ভুতাদমযকুর াফয়র েঃ ৫ ৃঃ ৩৩৪,  
মফারুর অনয়ায েঃ ৯১ ৃঃ ৬৩)  

মমদ মকঈ াঠ কফয অভায ঈয দরুফদ মোদা  

কাযর্ একট্া র্াকা চাআ মঠক ভন অয ততা 

ধ্বং ফয় মাফফ ফ মনষ্ঠা অয মফত্রতা 

মমদ না র্াফক গফর ফন্যয মধকাফযয মফাো ।। 

দরুদ মনফয় মাফফ মতাভাফদয মঠক ফর্ 

নফীয াফর্ মমদ নফীয ফংধয র্াফক 

এফক য োো দৃমষ্টীন মর্ফকয ভফতা 

মভমরত ফয় িান্নাফত মভাফদয মনফয় মাফফ ।। 

৩৫) সুস্  ফরতা: 
মযত ভুম্যাদ( াঃ)  দরুদ যীপফক মধক গুরুত্ব মদফয়ফেন মতমন ফফরফেন মমদ 

মকাফনা ফযমক্ত ভফনাফমাগ ফাকাফয অল্লায ভফনামনত বাফফ অভায ঈয একফায 
দরুদ াঠ কফয তাফর অল্লা তায়ারা তাফক সুস্ ফর যােফফ অয মমদ মকঈ 
ফযদা দরুদ াঠ কফয অয এআ মমমকয মনফয় ফযস্ত র্াফক তাফর অল্লা তায়ারা তাাঁয 
াভফন যভফতয দফযািা েুফর মদয় অয তাাঁয ভস্ত কাি কভয গুফরা ি কফয মদন 
( মফারুর অনয়ায েঃ ৯১ ৃঃ ৬৩)  

৩৬)  মদায়া ভমযাদা ম্পূর্য অয অভর মামধত: 
 মযত ভুম্যাদ( াঃ)  ফর্যনা কফযফেন :  মমদ মতাভযা অভায ঈয দরুদ 

াঠ কফযা তাফর মতাভাফদয অভর অল্লায মনকফট্ ভফনামনত অয মফত্র ফফ 
( াফয়রুশ ময়া েঃ ৭ ৃঃ ৯৬ , অভামর তুম ৃঃ ২১৫)  

মযত ভুম্যাদ( াঃ)  ফর্যনা কফযফেন :  দরুদ াঠ কযা মনফিয িন্য মদায়া কযা 
মর্ফক ঈত্তভ( রাভাতুর ফাআমা ৃঃ ২১৫)  মনফিফদয অভরফক াক  মফত্র কযফত 
অল্লায দযফাফয এআ নাফভয াফর্ প্রফফ কফযা নতুফা ভস্ত মকে ু মফপফর মাফফ অয 
ফ মকে ু তুচ্ছ ফফর গন্য ফফ । অল্লা এআ নাফভয দ্বাযাআ ফ মকে ু কফুর কযফত 
চায় মতাভযা মমন এফদয াফর্ ত্রুতা কফযানা ফযং ফযদা ফন্ধ ু ফয় মর্ফকা । 

াঠ কফযা মমদ দরুদ অভায ঈয মতাভযা 

ন্মান ফফ অল্লায দযফাফয ফফয মযা 

অভর ফফ মামধত মফত্র দরুফদয দ্বাযা 

অভায াফর্ ফংফয মরা মদফফ মাযা ।। 
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৩৭)  মুফক অয দরুদ যীপ: 
 সুমপয়াফন যী ফর্যনা কফযফেন :  এক ফেয অমভ ি কযফত 

মগফয়মেরাভ । মেন অমভ ভমদনায় মযত ভুম্যাদ( াঃ)  এয যমায মনকফট্ মৌাঁোরাভ 
তেন এক সুেয চমযত্রফান মুফকফক মদেরাভ মায ভুফে দরুদ োো অয মকে ু মেফরানা 
অমভ ভফন ভফন বাফরাভ ঐ মুফফকয াফর্ মদো কযফফা মকন্তু িনগফর্য বীফেয কযফর্ 
অমভ মদো কযফত াযরাভনা । মেন অমভ ভক্কায় কাফা ঘফযয মনকফট্ মৌাঁোরাভ 
তেন ঐ মুফকফক মদেরাভ মায ভুফে দরুদ োো অয মকে ু মেফরানা অমভ ভফন ভফন 
বাফরাভ ঐ মুফফকয াফর্ মদো কযফফা অয এআ দরুদ োয কাযর্ মিজ্ঞাা কযফফা 
? মকন্তু তায়াপ কাযীফদয বীফেয কযফর্ অমভ তাাঁয মনকফট্ মৌাঁোফত াযরাভনা 
ফফফল অভায মচাফেয াভফন মর্ফক দৃশ্য ফয় মগফরা । অমভ মেন অযাপাফতয 
ভয়দাফন মৌাঁোরাভ তেন ঐ মুফকফক ুনযায় এমক ফস্ায় মরাভ । তাাঁয ভুফে 
দরুদ োো অয মকেু মেফরানা ( এভন ভফন মচ্ছর মম দরুদ োো ন্য মকাফনা 
মমমকয িাফনআনা )  অমভ ঐ মুফফকয মনকফট্ মগফয় প্রশ্ন কযরাভ এোফন ক্ষভা প্রার্যনা 
কযায স্ান, মনফিয অা অোঙ্কা অল্লায দযফাফয চায়ায স্ান, মকন্তু মতাভাফক 
ভমদনা মর্ফক ভক্কা অয এআ অযাপাত মযন্ত এমক মমমকয েফত শুফনমে ফা মদফেমে 
এয কাযর্ মক অভায াফর্ ফরফত াযফফ ? মুফক ঈত্তয মদফরা . . গত ফেয অমভ 
অভায মতাাঁয ফঙ্গ ি কযফত যনা ফয়মেরাভ মকন্তু ভধযস্াফন অভায মতা সুস্ 
ফয় ফে ,  মভতাফস্ায় অমভ একট্া ঘয বাোয় মনফয় অভায মতায মফা কযফত 
রাগরাভ অয তায ভার্ায মদফক ফফ মেরাভ ঠাৎ ভুতুযয মপফযস্তা ঈমস্ত ফরা 
অয অভায মতা ভৃতুয ষ্যায় য়ায াফর্ াফর্ ভুফেয যং মযফতযন ফয় মগফরা 
ভুফেয যং এফতা কাফরা অয মফমশ্র ফয় মগফরা মম মমদ মকঈ মদো তাফর ফরফর এআ 
ফযমক্ত ফফো যামধ অয াম ফাো মেফরা । অমভ কাাঁদফত কাাঁদফত ঘুমভফয় েরাভ 
অয স্বফপ্ন এক সুগফন্ধ বযা মুফকফক মদেরাভ । মতভন মুফক অভায িীফফন কেফনা 
মদফেমন মতমন অভায মতাাঁয মনকফট্ মগফয় মনফিয াত অভায মতায ভুেভন্ডফরয 
ঈয মফারাফত রাগফরা াফর্ াফর্ অভায মতায ভুেভন্ডর ঈজ্জর অয নুযামন ফয় 
মগফরা । অমভ ফাক মচাফে এআ দৃশ্য মদেফত রাগরাভ তাাঁয য প্রশ্ন কযরাভ অমন 
মক মম এভন ক্ষভতা যাফেন ? ঈত্তয মদফরন অমভ মতাভায নফী ভুম্যাদ মফন 
অব্দুল্লা( াঃ)  মতাভায মতা যামধ মেফরা মকন্তু অভায ঈয দরুদ াঠ কযফতা মায 
কাযফর্ অমভ াাময কযায িন্য ভৃতুযয ভয় ঈমস্ত ফয়মে । তাাঁয য অভায 
মচাে েুফর গফরা । ঘুভ মর্ফক ঈঠায য ফয প্রর্ভ মতায ভুফেয মদফক মদেরাভ তায 
ভুে মিাৎস্না যাফতয চাাঁফদয ভফতা ঈজ্জর ফয় অফে । এআ দৃশ্য মদফে অভায াভফন 
মযষ্কায ফয় মগফরা মম দরুফদয কফতা ভমযাদা তাাঁয য মর্ফক অমভ ফযদা এআ 
মমমকয াঠ কময ( াফয পামাফয়ফর াফরায়াত ৃঃ ১৫৫, একাকুর ক েঃ ৯ ৃঃ 
৬৪২, াদ ভমু অয ুনাদ দাস্তান েঃ ২ ৃঃ ৩৬৬)  

৩৮)  ফৃদ্ধ ফযমক্তয যীয মর্ফক সুগন্ধ: 
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স্বগযীয় অয়াতুল্লা মভাল্লা অরী াভাদানী ফর্যনা কফযফেন :  এক মদন এক ফৃদ্ধ 
ফযমক্ত েুভুফয মাফ মনকাফয িন্য অভায কাফে এফমেফরা । তাাঁয যীয মর্ফক এক 
ফরৌমককভয় সুগন্ধ ফায মচ্ছর মমট্াফক অমভ নুবফ কযরাভ । এভন সুগন্ধ অভায 
িীফফন কেফনা অমভ নুবফ কফযমন ,  অমভ তায কাফে প্রশ্ন কযরাভ অমন মকভন 
অফতায ফযফায কফযফেন মায সুগন্ধ ভন মকফে মনয়ায ভফতা ? ঈত্তয মদফরন এআ 
সুগফন্ধয ভধয এক যস্য রুমকফয় অফে মা অমভ মকাফনা মদন কাফযা াফর্ ফফরমন মকন্তু 
অমন অভায ভারা অনায াফর্ ফরফত অভায মকাফনা সুমফধা মনআ । এক মদন 
যাফত অমভ মযত ভুম্যাদ( াঃ)  মক স্বফপ্ন মদেরাভ তাাঁয মনকফট্ অভায মনফয় অনুভামনক 
দ ( ১০)  িন ফফমেরাভ । মযত ভুম্যাদ( াঃ)  প্রশ্ন কযফরন মতাভাফদয ভধয ফ 
মর্ফক মফম অভায ঈয দরুদ মক াঠ কফয ? মকঈ মকাফনা ঈত্তয মদফরানা তেন  
অমভ ভফন বাফরাভ অমভ ফমর মকন্তু অভায া ফরানা । মযত ভুম্যাদ( াঃ)  
মদ্বতীয়ফায একআ প্রশ্ন কযফরন , ুনযায় ফাআ মনস্তি র্াকফরন মকঈ মকেআু ফরফরানা 
মযত ভুম্যাদ( াঃ)  ুনযায় একআ প্রশ্ন কযফরন  মকন্তু মকঈ মকাফনা ঈত্তয মদফরানা 
তেন নফীমি মনফি ঈফঠ এফ অভায মদফক আাযা কফয ফরফরন, মকন তুমভ ফরফোনা 
? অমভ ফ মর্ফক মফম অনায ঈয দরুদ াঠ কময তাাঁয য অভায ভুফে চমু্যন 
মদফরন মমদন মর্ফক এআ সুগন্ধ অভায ভুে মর্ফক ফায য় । অনায ভফতা ফাআ 
এট্া ভফন কফয মম অমভ অফতা রামগফয়মে ( পামাফয়র  অাফয াফরায়াত ৃঃ 
১১৬, াদ ভমু অয ুনাদ দাস্তান েঃ ২ ৃঃ ৩৬৬/ ৩৬৭)  

৩৯)  ইা( অঃ)  অয দরুদ যীপ: 
মেন আয়াহুফদয াফর্ মযত ভুম্যাদ( াঃ)   এয মভাফাফরায চমুক্ত ফরা মম 

মাযা তযফামদ ফফ তাযা মভর্যফামদফদয ঈয রানত ( মবা)  ফলযর্ কযফফ । 
মভতাফস্ায় তাযা এফক ফযয াফর্ রাযাভয কযফত রাগফরা আয়াহুফদয ভফধয 
এক ফয়স্ক ফযমক্ত মায নাভ ামযতা মফন অার মম আা( অঃ)  এয ধফভযয ঈয মফশ্বা 
যােফতা । মতমন মনফিয স্ান মেফে িামফিয ভুফেয মদফক মচফয় ফফর ঈঠফরা 
, অল্লা তায়ারা ভুা( অঃ)  এয ঈয ী নামির কফযমেফরন মর্া. . .  ম অল্লায 
কমনি( দাম)  ভমযয়ফভয ুত্র , অল্লায ুস্তক মনফয় মমযয়া ফামফদয মনকফট্ মগফয় 
তাফদয বাায় ফযােযা কফযা । অয তাফদয ফফরা অল্লা ফযমতত য কফনা প্রব ূ
মনআ মমমন ফযদা িীমফত র্াকফফ । অল্লা মকাফনা িীমনফয ংমভশ্রফন ৃমষ্ট নয় । এআ 
মফশ্ব ভ্রভন্ডফক মতমন আমত মর্ফক সুমষ্ট কফযফেন । তায য অয ফর্যনা কযফরন মম 
অল্লা এযাদ কযফেন . .  ফশ্যআ অমভ মতাভাফদয মদায়াফতয িন্য ুস্তক মনফয় 
যসুরফদয াঠাফফা মাফত মতাভযা র্ভ্রষ্ট না য় । মতীঘ্র অভায ভফনামনত অয মপ্রয় 
নফী াঠাফফা মায নাভ পাযমকমরত্বা( অভাদ)  মায িন্মস্ান পাযান ফযত অয ভক্কা 
য ফফ মমোফন তাাঁয মতা মযত আফযামফভয নফয়ুাফতয মবফলক ফয়মেফরা । 
তাফক এভন এক নুয মদফ মায দ্বাযা ন্ধ ফযমক্তফদয সুস্ কফয তুরফফ অয কাফরা 
ার্ফযয ভফতা ফযমক্তফদয ভনফক ঈজ্জর কফয তুরফফ ( াম ফযমক্তফদয মঠক যাস্তায় 
মনফয় অফফ অয তাফদয মঠয ফর্য অফরা মদোফফ )  এআ ভস্ত মৌবাগয তাফদয 
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িন্য মাযা ঐ মুফগ িীফন মান কযফফ । নফীয কর্া শুনফফ অয তাাঁয প্রমত মফশ্বা 
কযফফ  তাফক নুযর্ কযফফ । ম ইা মেন তুমভ তাাঁফক ( ভুম্যাদ( াঃ)  )  ভফন 
কযফফ তাাঁয প্রমত দরুদ াঠ কযফফ মকননা তাাঁয ঈয অমভ এফং অভায ভস্ত 
মপফযস্তাগর্ দরুদ াঠ কময ( ায়াতুর কুরুফ েঃ ২ ৃঃ ২১৭,  াদ ভমু অয ুনাদ 
দাস্তান েঃ ২ ৃঃ ৩৬৭)  

৪০)  মনদ্রা মায়ায ূফফয তফায দরুদ: 
এক অমফদ াাঁচত মদযাভ ঋমর্ মেফরন ( মায এআ ঋন মযফাধ কযায ভফতা 

ক্ষভতা মেফরানা) ম তাাঁয মনফিয ঋফর্য কাযফর্ াক নফীয মরা মদফয় মদায়া কযফত 
রাগফরন তাাঁয য স্বফপ্ন মযত ভুম্যাদ( াঃ)  মদেফরন মতমন ফরফরন :  মনাুফয অফুর 
াান দমিযয কাফে মা মম প্রফতযক ফেয ািায ািায ায় ফযমক্তফদয মাাক 
দান কফযন তাাঁয মনকফট্ মগফয় অভায ারাভ মদফফ অয মনফিয ঋফর্য কর্া ফরফফ 
মমদ মকাফনা প্রভার্ চায় তাফর ফরফফ প্রফতযক যাফত ঘুভাফনায ূফফয তফায দরুদ াঠ 
কফযা মকন্তু অি যাফত েফত বুফর মগফো । তাাঁয য ঘুভ মর্ফক ঈফঠ মনাুফয 
অফুর াান দমিযয কাফে মগফরন অয ূফফযয ভস্ত ঘট্না ফরফরন দমিয এআ কর্া 
শুফন শুকফযয নাভাি েফরন অয ফরফরন অভায এআ কর্া অমভ ফযমতত অয মকঈ 
িাফননা মযত ভুম্যাদ( াঃ)  এআ অভর কফুর কফযফেন তাাঁয য দমিযফক াাঁচত 
মদযাফভয মযফফতয দুআািায  াাঁচত মদযাভ তাফক মদফয়ফে অয নুফযাধ কফয 
ফফরফেন মমদ কেফনা মকাফনা মিমনফয প্রফয়ািন য় তাফর অভায মনকফট্ অফফ 
অমভ মতাভায অা ূযর্ কযায মচষ্টা কযফফা। ( োমিনাতুর কুরুফ েঃ ২ ৃঃ ২১৭,  
াদ ভমু অয ুনাদ দাস্তান েঃ ২ ৃঃ ৩৬৭)  


