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প্রথম অংশ 

১. সব প্রশংসা েহান আল্লাহর দ্বিদ্বন এক অদ্বিতীয় বমলই সমবথাচ্চ ও সবথমেষ্ঠ, অননয ও অতুলনীয় হময়ও )সবার( 

দ্বনকটবতী, স্বীয় আদ্বিপতয ও কতৃথ মের খেমে  উচ্চ েিথাদা ও খেষ্ঠমের অদ্বিকারী, স্বীয় শদ্বি ও েেতার খেমে 

দ্ববশাল ও েহান, দ্বনজ অবস্থামন খথমকও দ্বিদ্বন সকল বস্তু ও পদাথথমক জ্ঞানগত ভামব পদ্বরমবদ্বিত কমরমেন ও দ্বিমর 

খরমখমেন, খগাটা সৃদ্বি জগৎমকই দ্বিদ্বন স্বীয় েেতা )কুদরত( ও অকাটয িুদ্বি-প্রোণ )বুরহান( দ্বদময় বশীভূত ও 

পদানত কমরমেন, দ্বিদ্বন এখনও প্রশংদ্বসত আমেন, ভদ্ববষযমতও থাকমবন প্রশংসনীয়, উচ্চ েিথাদা বান সো দ্বিদ্বন 

কখমনা ধ্বংস ও দ্ববলুপ্ত হমবন না, দ্বিদ্বন সৃদ্বির সূচনাকারী এবং )সৃদ্বিকুল ধ্বংস ও লুপ্ত হওয়ার পর খসগুমলা( পুনঃ 

সৃদ্বিকারী এবং িার কামে প্রতযাবতথ ন করমব ও দ্বিমর িামব সব দ্বকেু। েহান আল্লাহ্ বযতীত িা দ্বকেু আমে খসগুমলা 

সবই হমে তাাঁ রই সৃি )োখলূক(।  

 

২. েহান আল্লাহ পুরু )সূ্থল, গাঢ় িন ( বস্তু ও পদাথথ সেূমহরও স্রিা ও উদ্ভাবক, দ্ববসৃ্তত বস্তুসেূমহর দ্ববসৃ্তদ্বত 

দানকারী, জদ্বেন ও আসোন সেূমহর উপর েহাপরাক্রেশালী  (কতৃথ েশীল(, েহাপদ্ববে-েহা প্রশংদ্বসত, 

খিমরশতাকুল ও রূমহর )প্রিান খিমরশতা বা খিমরশতামদর সদথ ার ( প্রভু, িামদরমক দ্বতদ্বন সৃদ্বি কমরমেন তামদর 

সবার উপর দ্বতদ্বন কৃপা প্রদশথনকারী, িামদরমক দ্বতদ্বন প্রদ্বতপালন কমরমেন তামদর সবার উপর দ্বতদ্বন করুণা 

প্রদশথনকারী, দ্বতদ্বন সকল খচাখমক খদমখন তমব চেু সেূহ তাাঁ মক খদমখ না । )েহান আল্লাহ( েহানুভব দানশীল, 

সদ্বহষু্ণ ও ধিিথযশীল; তাাঁ র রহেত )দয়া( সব দ্বকেু বযাপ্ত কমরমে ও দ্বিমর খরমখমে, দ্বনজ খনয়ােত দ্বদময় দ্বতদ্বন 

সৃদ্বিকুমলর উপকার সািন ও তামদর প্রদ্বত অনুগ্রহ কমরমেন; দ্বতদ্বন প্রদ্বতমশাি গ্রহমণর খেমে েরা কমরন না  এবং 

তারা )বান্দাগণ( খি শাদ্বস্ত পাওয়ার খিাগয তামদর জনয খস শাদ্বস্ত দ্বতদ্বন েরাদ্বিত কমরন না।  

 

৩. দ্বতদ্বন সকল রহসয ও খভদ অনুিাবন কমরমেন; অন্তর সেূহ সম্পমকথ  জ্ঞাত; খগাপণ দ্ববষয়াদ্বদ তাাঁ র কামে 

লুক্কাদ্বয়ত থামক দ্বন এবং তাাঁ র কামে সকল লুক্কাদ্বয়ত দ্ববষয়ও অস্পি ও অনুৎিাটিত থামক দ্বন । সকল বস্তুদ্বনচয়মক 

দ্বতদ্বন পদ্বরমবদ্বিত কমর খরমখমেন; প্রদ্বতটি বস্তু ও দ্ববষময়র উপর রময়মে তাাঁ রই প্রািানয ও কতৃথ ে; সকল বস্তুমত 

রময়মে তাাঁ রই শদ্বি এবং সব দ্বকেুর উপর রময়মে তাাঁ রই েেতা; খকামনা দ্বকেুই তাাঁ র সদৃশ নয়; ঐ সেয়ও দ্বতদ্বন 

বস্তু ও পদামথথর স্রিা ও উদ্ভাবক িখন খকামনা বস্তু ও পদাথথই দ্ববদযোন দ্বেল না; দ্বতদ্বন দ্বচরস্থায়ী, দ্বচরঞ্জীব ও সদা 

নযায় পরায়ণ; দ্বতদ্বন বযতীত আর খকামনা ইলাহ )উপাসয( খনই ; দ্বতদ্বনই েহা েেতাবান  প্রজ্ঞােয়। 

 

৪. চেুসেূহ কতৃথ ক তাাঁ মক দশথন ও অবমলাকন করার পিথায় হমত বহু উর্ধ্ধ্বথ  দ্বতদ্বন বরং দ্বতদ্বন চেুসেূহ অনুিাবন 

কমরন )চেু সেূহ তাাঁ মক খদমখ না বরং দ্বতদ্বন তামদরমক খদমখন ও অনুিাবন কমরন(; দ্বতদ্বন অদ্বতশয় সূক্ষ্ণদশী, সব 

দ্ববষময় ওয়াদ্বকিহাল। খকামনা সোই পিথমবেণ ও দশথন করার োিযমে তাাঁ র বণথনা প্রদান করমত সেে নয়। আর 

খকউই পায় দ্বন খি খগাপণ ও প্রকামশয দ্বতদ্বন খকেন িতটুকু দ্বতদ্বন দ্বনজ সম্পমকথ  বমলমেন খকবল ততটুকু বযতীত। 

 
 



 

2 

 

৫. আর আদ্বে সােয দ্বদদ্বে খি দ্বতদ্বনই েহান আল্লাহ িার পদ্ববেতা সকল িুগমক পদ্বরপূণথ কমরমে , িার নূর )দ্যযদ্বত 

ও আমলা( অনাদ্বদ অনন্ত সেয়কালমক আোদ্বদত কমর খরমখমে , দ্বিদ্বন তাাঁ র দ্বনজ আমদশ খকামনা পরােশথ দাতার 

পরােশথ বযদ্বতমরমকই কািথকর কমরন, দ্বনিথারণ ও অবিাদ্বরত করমনর খেমে িার সামথ খনই খকামনা শরীক এবং 

)দ্ববশ্ব জগৎ( পদ্বরচালনার খেমে িামক খকামনা সহায়তা ও সহমিাদ্বগতা করা হয় না। 

 

৬. পূবথ দৃিান্ত ও উপো োডাই িা দ্বকেু দ্বতদ্বন অদ্বভনবরূমপ সৃদ্বি ও ধতদ্বর কমরমেন দ্বতদ্বনই খসগুমলার রূপ ও স্বরূপ 

দান কমরমেন; কামরা কাে খথমক খকামনা সাহািয সহায়তা োডাই খকামনা কি বযদ্বতমরমক এবং পূবথ পদ্বরকল্পনা 

ও দ্বচন্তা বযতীত িা সৃদ্বি করার আমে তা দ্বতদ্বন সৃদ্বি কমরমেন; দ্বতদ্বন খসগুমলা )সৃদ্বি কুল( সৃদ্বি ও উদ্ভাবন কমরমেন 

দ্ববিায় খসগুমলা অদ্বস্তেবান  হময়মে; দ্বতদ্বন খসগুমলা সৃদ্বি কমরদ্বেমলন দ্ববিায় খসগুমলা স্পি প্রকাদ্বশত হময়মে ও 

অদ্বিক দ্ববদ্বশিতা লাভ কমরমে ; তাই দ্বতদ্বনই েহান আল্লাহ দ্বিদ্বন বযতীত আর খকামনা ইলাহ খনই ; একোে দ্বতদ্বনই 

দ্বনেথাণ ও সৃদ্বি কমেথ অদ্বত সুদ্বনপুণ ও সুদে, (সৃদ্বিকুমলর উপর( অদ্বত উত্তে অনুগ্রহ ও কৃপা প্রদশথনকারী, পরে 

নযায়পরায়ণ দ্বিদ্বন কভু অনযায় অতযাচার কমরন না এবং সবমচময় দয়ালু দানশীল িার কামে প্রতযাবতথ ন কমর ও 

দ্বিমর িায় সকল দ্ববষয় ও বস্তু দ্বনচয় । 

 

৭. আদ্বে সােয দ্বদদ্বে খি দ্বতদ্বনই েহান আল্লাহ িার েহমের কামে হময়মে সকল বস্তু )পুমরা সৃদ্বি জগৎ( দ্ববনময় 

অবনত, িার ইজ্জমতর )েিথাদা ও সম্মান( কামে সকল বস্তু তুে ও সাোনয, িার েেতার কামে সবাই হময়মে 

আত্মসেদ্বপথত এবং িার দ্ববশাল েহান ভাবেূদ্বতথ র কামে নদ্বত স্বীকার কমরমে ও বশীভূত হময়মে সকল বস্তু )তাবৎ 

সৃদ্বিকুল( । 

 

৮. )েহান আল্লাহ ই( সকল রাজয ও রাজমের অদ্বিপদ্বত বাদশাহ, গ্রহ নেে সেূমহর কেপমথর আকার আকৃদ্বত 

দান ও তা দ্বনিথারণ কারী, চন্দ্র ও সূিথ বশীভূত কারী; দ্বনদ্বদথ ি সেয় কাল পিথন্ত সব দ্বকেুই আমে প্রবহোন ও গদ্বতশীল; 

‘দ্বতদ্বন রাত দ্বদময় দ্বদনমক ঢামকন )আবৃত কমরন( এবং রাতমক দ্বদবা ভাগ দ্বদময় আবৃত কমরন’; [িুোর : ৫] আর 

রাতদ্বদন দ্রুততার সামথ এমক অপমরর পশ্চামত িাবোন ও অমিষণ রত; [আরাি : ৫৪] (েহান আল্লাহ( প্রমতযক 

অবািয )একগুাঁময় ও অনেনীয়( প্রদ্বতদ্বহংসাপরায়ণ বযদ্বির দপথ ও শদ্বি চূণথ দ্ববচূণথকারী এবং প্রমতযক দ্ববমরাহী 

শয়তামনর দ্বনিনকারী। 

 

৯. তাাঁ র খনই খকামনা দ্ববমরািী প্রদ্বতপে, আর খনই খকামনা সেকে শত্রুভাবাপন্ন প্রদ্বতিন্দ্বী; দ্বতদ্বন এক অদ্বিতীয়, 

দ্বনরাভাব স্বয়ংসমূ্পণথ দ্বিদ্বন না জন্ম দ্বদময়মেন না জন্ম গ্রহণ কমরমেন আর খনই খকউ তাাঁ র সেকে [ইখলাস : ৩-

৪]; দ্বতদ্বন একোে ইলাহ )উপাসয(, উচ্চ েিথাদাশীল প্রভু; দ্বতদ্বন )সৃদ্বি জগমতর( িা দ্বকেু )সৃদ্বি ও বাস্তবায়মনর( 

ইো কমরন তা বাস্তবায়ন ও সম্পন্ন কমরনই; দ্বতদ্বন )তাশরীয়ী বা শারয়ী দ্ববষয় িার বাস্তবায়ন বান্দার ইোিীন তা 

বাস্তবায়মনর( ইো কমরন অতঃপর )তা বান্দার ইো ও ইখদ্বতয়ার সামপমে( বাস্তবায়ন ও সম্পন্ন কমরন; দ্বতদ্বন 

আমেন সবথ জ্ঞাত ও সবথজ্ঞ এবং সব দ্বকেুর দ্বহসাব রামখন; দ্বতদ্বন েৃতুয খদন )েৃতুয িটান( এবং জীবন দান ও জীদ্ববত 

কমরন; দ্বতদ্বন দদ্বরর )ও কপদথ কহীন( কমরন এবং দ্বতদ্বন সেল )অভাবহীন( ও িনী কমরন ; দ্বতদ্বন হাসান এবং দ্বতদ্বন 
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কাাঁ দান; দ্বতদ্বন )প্রদান করা খথমক( দ্ববরত থামকন ও বারণ কমরন এবং দ্বতদ্বন খদন; রাজে একোে তাাঁ রই এবং 

প্রশংসা একোে তাাঁ রই; েঙ্গল ও কলযাণ আমে খকবল তাাঁ রই হামত এবং সব দ্বকেুর উপর দ্বতদ্বন েেতাবান। 

 

১০. দ্বতদ্বন রাতমক দ্বদমনর েমিয এবং দ্বদনমক রামতর োমে প্রদ্ববি কমরন; [হাদ্বদদ : ৬] দ্বতদ্বন বযতীত আর খকান 

ইলাহ খনই ; দ্বতদ্বন েহা পরাক্রেশালী পরে েোশীল; দ্বতদ্বন প্রাথথনায় সাডা দানকারী এবং েুি হমস্ত দানকারী; 

দ্বতদ্বন শ্বাস-প্রশ্বাস সেূমহর গণনাকারী )বান্দামদর ও প্রাণীসেূমহর দ্বনঃশ্বাস প্রশ্বামসর দ্বহসাবও তার কামে সংরদ্বেত 

আমে( এবং দ্বজন ও োনব জাদ্বতর প্রভু িার কামে দ্বকেুই দ্যঃসািয ও কঠিন নয়, িামক িদ্বরয়াদ কারীর িদ্বরয়াদ 

তযি দ্ববরি কমর না, িামক ক্লান্ত ও োন্ত কমর না খজারজবরদদ্বস্ত কারীমদর খজারজবরদদ্বস্ত ও চাপ; দ্বিদ্বন 

সৎকেথশীলমদর সুরেক, সিলকাে বযদ্বিমদর খতৌদ্বিক ও সািলয দানকারী, েুদ্বেনমদর েওলা ও খগাটা দ্বনদ্বখল 

দ্ববমশ্বর প্রভু; দ্বিদ্বন সৃদ্বি জগমতর প্রদ্বতটি সৃদ্বির কাে খথমক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপমনর পাে ও সািুবাদ পাওয়ার উপিুি 

এবং প্রশংদ্বসত হওয়ার খিাগয । 

 

১১. সুখ, দ্যঃখ, প্রাচুিথ ও অভামব )সবথাবস্থায়( আদ্বে তাাঁ র )েহান আল্লাহ( অমনক অমনক প্রশংসা কদ্বর, সবথদা তাাঁ র 

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কদ্বর; তাাঁ র প্রদ্বত, তাাঁ র খিমরশতাগমণর প্রদ্বত, তাাঁ র দ্বকতাবসেূমহর প্রদ্বত এবং তাাঁ র রাসূলগমণর 

প্রদ্বত দ্ববশ্বাস স্থাপন কদ্বর; আদ্বে তাাঁ র আমদশ শুদ্বন )পালন কদ্বর), দ্বতদ্বন িা পেন্দ কমরন তা আঞ্জাে খদয়ার দ্বদমক 

আদ্বে িাদ্ববত হই; দ্বতদ্বন িা দ্বনিথারণ কমরমেন আদ্বে তাাঁ র প্রদ্বত আনুগতয করার ইো ও অদ্বভপ্রায় দ্বনময় এবং তাাঁ র 

আিামবর )শাদ্বস্ত( ভময় খেমন খনই। কারণ দ্বতদ্বনই আল্লাহ িার খকৌশল খথমক দ্বনরাপদ থাকা িায় না এবং িার 

খথমক অনযায় ও অতযাচামরর খকামনা আশংকা ও ভয় খনই ।  

 

দ্বিতীয় অংশ 

১২. আদ্বে তার প্রদ্বত আোর দাসমের কথা স্বীকার করদ্বে এবং তাাঁ র প্রদ্বতপালক হওয়ার দ্ববষময় সােয দ্বদদ্বে, আোর 

প্রদ্বত িা দ্বকেু ওদ্বহ হময়মে তা আঞ্জাে খদমবা (প্রচার করমবা)। এেন খিন না হয় খি তা প্রচামর অবমহলা করার 

কারমণ আোর প্রদ্বত খকান আিাব অবতীণথ হয়; িা প্রদ্বতহত করার েেতা কারও খনই; তাই তার েেতা িত খবশী 

থাকুক এবং আোর সামথ তার বনু্ধে িত গাঢ়ই খহাক না খকন। দ্বতদ্বন োডা খকান উপাসয খনই। খকননা দ্বতদ্বন 

আোমক অবগত (সতকথ ) কমরমেন, আোর উপর (আলীর দ্ববষময়) িা দ্বকেু অবতীণথ হময়মে তা িদ্বদ প্রচার না কদ্বর 

তমব আদ্বে খরসালমতর খকান দাদ্বয়ে পালন কদ্বরদ্বন। আর সুেহান আল্লাহ আোমক োনুমষর অদ্বনি খথমক দ্বনরাপদ 

রাখার দ্বনশ্চয়তা দ্বদময়মেন। আর আল্লাহই হমলন )নিরাপদ রাখার জিয) িমথষ্ঠ, েহােদ্বহে। সুতরাং দ্বতদ্বন আোর 

উপর ওদ্বহ অবতীণথ কমরমেন: ‘পরে করুণােয় ও অসীে দয়ালু আল্লাহর নামে, ‘খহ রাসুল! আপনার প্রভূর পে 

খথমক আপনার কামে  [োদ্বয়দাহ: ৬৭] -আলীর বযাপামর অথথাৎ আলী ইবমন আদ্বব তাদ্বলমবর দ্বখলািমতর বযাপামর- 

িা অবতীণথ হময়মে তা প্রচার কমর দ্বদন। আর িদ্বদ আপদ্বন তা না কমরন তাহমল তাাঁ র দ্বরসালতই প্রচার করমলন না 

এবং আল্লাহ্ আপনামক খলাকমদর (সোমলাচনা, দ্বনন্দা ও দ্ববমরাদ্বিতা) খথমক রো করমবন।’ [োদ্বয়দাহ: ৬৭] 
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১৩. খহ খলাকসকল! েহান আল্লাহ্ িা দ্বকেু আোর উপর ওদ্বহ কমরমেন তা প্রচামরর দাদ্বয়মে আদ্বে অবমহলা 

কদ্বরদ্বন। এখন আদ্বে এ আয়ামতর শামন নুিুল খতাোমদর উমেমশয বণথনা করদ্বে, দ্বনশ্চয়ই আোর প্রদ্বতপালক ও রব 

সালামের পে খথমক -একোে দ্বতদ্বনই সালাে- জীবরাইল আোর উপর ৩ বার অবতীণথ হময়মে দ্ববমশষ বাতথ া দ্বনময়; 

খিন আদ্বে এখামন উমে দাাঁ ডাই এবং সাদা-কামলা দ্বনদ্ববথমশমষ সকমলর উমেমশয খিাষণা কদ্বর খি, আলী ইবমন 

আদ্বব তাদ্বলব আোর ভ্রাতা, ওয়াসী, আোর উম্মমতর োমে আোর খদ্বলিা এবং আোর পমর ইোে। েুসার দ্বনকট 

হারুন খি েিথাদার অদ্বিকারী, খসও (আলী) আোর দ্বনকট একই েিথাদার অদ্বিকারী, তমব পাথথকয হল আোর পমর 

আর খকান নবী আসমব না। খস েহান আল্লাহ্ ও তাাঁ র রাসুমলর পর খতাোমদর ওয়ালী (অদ্বভভাবক) এবং েহান 

আল্লাহ এতদসংক্রান্ত পদ্ববে কুরআমন একটি আয়াত অবতীণথ কমরমেন; আয়াতটি হল: ‘দ্বনশ্চয়ই খতাোমদর 

ওয়ালী হমেন েহান আল্লাহ্, তাাঁ র রাসূল এবং ঐ েুদ্বেনগণ িাাঁ রা নাোি কাময়ে (কমর) এবং রুকূরত অবস্থায় 

িাকাত প্রদান কমর।’ [োদ্বয়দাহ: ৫৫] দ্বনশ্চয়ই আলী ইবমন আদ্বব তাদ্বলব হমে খসই বযদ্বি খি নাোি কময়ে 

কমরমে, রুকূরত অবস্থায় িাকাত প্রদান কমরমে এবং সাবথেদ্বণক েহান আল্লাহমক চায়। 

 

১৪. আদ্বে জীবরাইলমক অনুমরাি িামত খস েহান সালামের কাে খথমক অনুেদ্বত খনয় খিন দ্বতদ্বন দ্ববষয়টি 

খতাোমদর কামে খপৌাঁোমনার কাজ খথমক আোমক অবযাহদ্বত খদন। -খহ খলাকসকল!- খকননা আদ্বে ইসলামে 

েুত্তাদ্বকমদর সংখযালিু হওয়া ও েুনাদ্বিকমদর সংখযাদ্বিকয, দ্বননু্দমকর ষডিন্ত্র এবং দ্ববদ্রুপকারীমদর খকৌশল সম্পমকথ  

অবগত। িামদর ধবদ্বশিযসেূহ েহান আল্লাহ্ তার পদ্ববে গ্রমে উমল্লখ কমরমেন: ‘তারা েুমখ তা বমল, িা তামদর 

অন্তমর খনই’ [িাতহ্ : ১১]। ‘এবং খতােরা এমক তুে গণয কমরদ্বেমল; িদ্বদও আল্লাহর দৃদ্বিমত এ দ্বেল গুরুতর 
দ্ববষয়’ [নূর : ১৫] 

 

১৫. এোডাও েুনাদ্বিকরা আোমক একবার নয় বহুবার কি দ্বদময়মে এেনদ্বক তারা আোমক ‘উিুন’ (খি প্রমতযমকর 

কথা খশামন ও খেমন খনয়) বমল ডামক এবং তার (আলী) অদ্বিক সেয় িমর আোর সামথ থাকা, তার প্রদ্বত আোর 

দ্ববমশষ দৃদ্বি এবং তার কতৃথ ক আোমক গ্রহণ করার কারমণ তারা )েুনাদ্বিকরা( এেনটি েমন করমতা। এেনদ্বক েহান 

আল্লাহ্ এ দ্ববষময় আয়াত অবতীণথ কমরমেন: 

তামদর েমিয এেন কদ্বতপয় খলাক আমে, িারা নবীমক কি খদয় এবং বমল, ‘খস প্রমতযক কথায় কণথপাত কমর 

থামক।’  [তওবাহ: ৬১] -িারা েমন কমর দ্বতদ্বন প্রমতযক কথায় কণথপাতকারী, তামদরমক তুদ্বে বমল দাও- ‘খস 

কণথপাত খতা খতাোমদর জনয কলযাণকর। খস আল্লাহর প্রদ্বত ঈোন আনয়ন কমর এবং েুদ্বেনমদর )কথামক( দ্ববশ্বাস 

কমর। আর খস খতাোমদর েমিয দ্ববশ্বাসী খলাকমদর জনয করুণাস্বরূপ। িারা আল্লাহর রসূলমক কি খদয় তামদর 
জনয িন্ত্রণাদায়ক শাদ্বস্ত রময়মে।’ [তওবাহ: ৬১] 

আদ্বে চাইমল ‘উিুন’ বমল সমবািনকারীমদর প্রমতযমকর নাে বমল দ্বদমত পাদ্বর, চাইমল তামদর প্রদ্বত ইদ্বঙ্গত করমত 

পাদ্বর, এেনদ্বক ইো করমল তামদর সকল দ্বচহ্নবালীসহ তামদর পদ্বরচয় প্রকাশ কমর দ্বদমত পাদ্বর। দ্বকন্তু আল্লাহর 

কসে তামদর দ্ববষময় আদ্বে উদারতা খদদ্বখময়দ্বে এবং দ্বনরব খথমকদ্বে। 

 

১৬. এতদ্বকেুর পরও েহান আল্লাহ আোর উপর সন্তুি হমবন না িতেণ না আদ্বে প্রচার কমর খদই িা দ্বকেু (আলীর 

ইমামত ও বেলায়েয়তর দ্ববষময়) আোর উপর অবতীণথ করা হময়মে। অতঃপর দ্বতদ্বন এ আয়াত খতলাওয়াত 

করমলন: ‘খহ রাসূল –আলীর (ইোেত ও খবলাময়মতর) বযাপামর- আপনার প্রভূর তরি খথমক িা অবতীণথ করা 
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হময়মে তা আপদ্বন প্রচার কমর দ্বদন। আর িদ্বদ আপদ্বন তা না কমরন তাহমল আপদ্বন তাাঁ র দ্বরসালতই প্রচার করমলন 
না এবং েহান আল্লাহ্ আপনামক খলাকমদর (দ্বনন্দা, সোমলাচনা ও দ্ববমরাদ্বিতা) খথমক রো করমবন।’ [োদ্বয়দাহ : 

৬৭] 

 

তৃতীয় অংশ 

১৭. খহ খলাকসকল খজমন খরমখা! এ আয়াত তাাঁ র )আলী( সম্পমকথ । এর গভীরতা খবামো এবং খজমন রামখা েহান 

আল্লাহ্ তামক খতাোমদর ওয়াদ্বল (অদ্বভভাবক) এবং ইোে দ্বনিুি কমরমেন এবং তার আনুগতযমক েুহাদ্বজর ও 

আনসারমদর উপর এবং িারা তামদরমক )েুজাদ্বহর ও আনসার( িাবতীয় সৎকমেথ অনুসরণ কমরমে তামদর উপর 

িরজ কমরমেন। (এোডা িরজ কমরমেন আলীর আনুগতয) শহর ও েরুর অদ্বিবাসী, আরব ও আজে, েুি ও 

দাস, বড ও খোট, সাদা ও কামলা এবং সকল একেবাদীমদর উপর। তাাঁ র কথা ও দ্বসদ্ধান্ত ও দ্বনমদথ শনা অবশয 

পালনীয়। খস অদ্বভশপ্ত খি তাাঁ র দ্ববমরাদ্বিতা কমর, খস রহেত প্রাপ্ত খি তাাঁ র আনুগতয কমর এবং তাাঁ মক সতযাদ্বয়ত 

কমর। দ্বনশ্চয়ই েহান আল্লাহ্, তামক এবং তার কথা েবণকারী ও তাাঁ র আনুগতযকারীমক েো কমর দ্বদময়মেন। 

 

১৮. খহ খলাকসকল! এই স্থামন খশষবামরর েত দাাঁ দ্বডময় (খতাোমদর উমেমশয কথা বলদ্বে); অতএব, আোর কথা 

খশামনা ও অনুসরণ কমরা। আর খতাোমদর প্রদ্বতপালমকর দ্বনমদথ শ োথা খপমত খেমন নাও। খকননা েহান আল্লাহ্ 

দ্বতদ্বন খতাোমদর অদ্বভভাবক ও খতাোমদর উপাসয, তারপর খতাোমদর অদ্বভভাবক হল তাাঁ র রাসুল ও নবী বে এই 

েুহূমতথ  খতাোমদর উমেমশয কথা বলমে, আর আোর পমর খতাোমদর প্রদ্বতপালক েহান আল্লাহর দ্বনমদথ শক্রমে 

খতাোমদর অদ্বভভাবক ও ইোে হমে আলী। এরপর আল্লাহ ও তাাঁ র রাসুমলর সামথ খতাোমদর সাোমতর দ্বদন 

পিথন্ত ইোেত আলীর ঔরসজাত আোর বংশিরমদর েমিযই (দ্ববদযোন থাকমব)। 

 

১৯. েহান আল্লাহ্, তাাঁ র রাসূল এবং তারা (ইোেগণ) িা হালাল কমরমেন খকবল তা বযতীত আর খকান হালাল 

খনই; আর েহান আল্লাহ, তাাঁ র রাসূল এবং তারা িা হারাে (দ্বনদ্বষদ্ধ) কমরমেন খকবল তা বযতীত আর খকান হারাে 

খনই। েহান আল্লাহ্ আোমক হালাল ও হারাে দ্বচদ্বনময়মেন। আর আোর প্রদ্বতপালক তাাঁ র দ্বকতাব খথমক এবং তাাঁ র 

কৃত হালাল ও হারাে খথমক িা দ্বকেু দ্বশদ্বখময়মেন তা আদ্বে আলীমক দ্বশদ্বখময়দ্বে। 

 

২০. খহ খলাকসকল! তামক খেষ্ঠ খজমনা। (কারণ) এেন খকান জ্ঞান খনই িা েহান আল্লাহ্ আোর োমে দান 

কমরনদ্বন। আর খি সকল জ্ঞান আোমক দ্বশো খদয়া হময়মে আদ্বে তা ইোেুল েুত্তাকীন )পরমহিগার বান্দামদর 

খনতা( আলীমক দ্বশদ্বখময়দ্বে। খস হমে ইোে-এ েুদ্ববন (পরে সতয ও স্পিভাষী ইোে)। িামক েহান আল্লাহ সূরা 

ইয়াদ্বসমন এভামব স্মরণ কমরমেন: ‘এবং আেরা সকল দ্বজদ্বনস একজন ইোে-এ েুদ্ববমনর কামে )সঠিক ও পূণথাঙ্গ( 

দ্বহসাব ও দ্বববরণসহ গদ্বেত ও সংরদ্বেত খরমখদ্বে।’ [ইয়াদ্বসন : ১২]  

 

২১. খহ খলাকসকল! তামক ভুমল খিও না, তার খথমক দূমর সমর খিও না, এবং তার খবলায়াত প্রতযাখযান ও 

অস্বীকার কমরা না; কারণ খস সমতযর দ্বদমক পদ্বরচাদ্বলত কমর এবং সমতযর দ্বভদ্বত্তমত আেল কমর; খস বাদ্বতমলর 
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(দ্বেথযা) ধ্বংস সািন কমর এবং বাদ্বতলমক দ্বনদ্বষদ্ধ কমর। আর দ্ববদ্রুপকারীমদর দ্ববদ্রুপ কখমনা তামক আল্লাহর কাজ 

খথমক দ্ববরত রাখমত পামর না। 

 

২২. খস হমে েহান আল্লাহ্ ও তাাঁ র রাসূমলর প্রদ্বত ঈোন আনয়নকারী প্রথে বযদ্বি। আোর প্রদ্বত ঈোন আনয়মনর 

খেমে খকউ তারমচময় অগ্রগােী হমত পামর দ্বন। খস দ্বনমজর জীবনমক আল্লাহর রাসূমলর প্রদ্বত উৎসগথ ও কুরবানী 

কমরমে এবং খস বযতীত আল্লাহর রাসুমলর সামথ েহান আল্লাহর ইবাদতকারী আর খকান পুরুষ দ্বেল না। 

 

২৩. আলী হল খলাকমদর েমিয প্রথে নাোি আদায়কারী এবং আোর সামথ েহান আল্লাহর প্রথে ইবাদতকারী। 

আদ্বে েহান আল্লাহর পে খথমক তামক দ্বনমদথ শ দ্বদময়দ্বে িামত খস (দ্বহজরমতর রামত) আোর দ্ববোনায় িুদ্বেময় 

পমড। আর খসও এ দ্বনমদথ শ খেমন দ্বনমজর জীবনমক আোর জনয উৎসগথ কমরমে। 

 

২৪. খহ খলাকসকল! তামক খেষ্ঠ বমল দ্ববশ্বাস কমরা, খকননা দ্বনশ্চয়ই েহান আল্লাহ্ তামক খেষ্ঠে দ্বদময়মেন। আর 

তার খনতৃেমক খেমন নাও কারণ েহান আল্লাহ তামক (খনতৃমের আসমন) অদ্বিদ্বষ্ঠত ও (ইোে দ্বহমসমব) দ্বনিুি 

কমরমেন। 

 

২৫. খহ খলাকসকল! খস েহান আল্লাহর পে খথমক ইোে। আর খি খকউ তার খবলায়াত অস্বীকার করমব দ্বতদ্বন 

তার তওবা কেমনা কবুল করমবন না এবং তামক কেমনা েোও করমবন না। আর খি খকউ তার (আলী) 

ইোেমতর দ্ববমরাদ্বিতা করমব তার সামথ েহান আল্লাহর সুদ্বনদ্বশ্চত আচরণ এেনই এবং দ্বনশ্চয়ই তামক 

(অস্বীকারকারী) িন্ত্রণাদায়ক আিামব দ্বনেদ্বজ্জত করমবন দ্বচরস্থায়ীভামব। অতএব, তার সামথ দ্ববমরাদ্বিতার দ্ববষময় 

ভয় পাও, তা না হমল ঐ আগুমন পদ্বতত হমব ‘িার ইন্ধন হমে োনুষ ও পাথর’ [তাহদ্বরে: ৬] ‘িা প্রস্তুত করা 

হময়মে কামিরমদর জনয।’ [আমল ইেরান: ১৩১] 

 

২৬. খহ খলাকসকল! আল্লাহর শপথ, আোর আগেন সম্পমকথ  আোর পূবথবতী নবী ও রাসূলগণ সুসংবাদ প্রদান 

কমরমেন। আল্লাহর কসে, আদ্বে সবথমশষ নবী ও রাসুল এবং আকাশসেূহ ও পৃদ্বথবীর বাদ্বসন্দা সেগ্র সৃদ্বিজগমতর 

উপর হুজ্জাত (প্রাোণয দলীল); অতএব, খি বযদ্বি এ বযাপামর সমন্দহ করমব খস কুির করমব জাদ্বহদ্বলয়ামতর 

কুির! আর িারা আোর এ কথায় সমন্দহ করমব দ্বনশ্চয় খস সমন্দহ কমরমে আোর উপর িা দ্বকেু অবতীণথ হময়মে 

খসগুমলায়। খি বযদ্বি খি খকান একজন ইোমের বযাপমর সমন্দহ খপাষণ করমব খস আসমল সকল ইোমের 

বযাপামরই সমন্দহ খপাষন করল; আর আোমদর বযাপামর সমন্দহ খপাষণকারী জাহান্নামের আগুমন জ্বলমব। 

 

২৭. খহ খলাকসকল! এ খেষ্ঠে দামনর োিযমে েহান আল্লাহ আোর উপর অনুগ্রহ কমরমেন এবং দয়ারথ তা 

খদদ্বখময়মেন, দ্বতদ্বন োডা আর খকান উপাসয খনই। খজমন রামখা, দ্বচরস্থায়ীভামব এবং সবথাবস্থায় আোর সেস্ত 

প্রশংসা তাাঁ র জনযই দ্বনিথাদ্বরত। 

 

২৮. খহ খলাকসকল! আলীমক খতােরা খেষ্ঠ েমন কমরা, খকননা খস আোর পমর নারী ও পুরুষমদর োমে সবথমেষ্ঠ 

োনুষ, ততদ্বদন পিথন্ত িতদ্বদন সৃদ্বিজগত টিমক আমে এবং েহান আল্লাহ তামদর জনয রুদ্বজর বযবস্থা করমেন। খি 
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খকউ আোর এ কথা প্রতযাখযান করমব এবং এর সামথ একেত না হমব খস অদ্বভশপ্ত )ও েহান আল্লাহর রহেত 

খথমক দূমর( এবং েহান আল্লাহর খক্রািভাজন। খজমন রামখা! দ্বজবরাইল (আদ্বেন) েহান আল্লাহর পে খথমক 

আোমক অবগত কমরমেন খি, দ্বতদ্বন বমলমেন: ‘খি আলীর সামথ শত্রুতায় জডামব এবং তার খবলায়াত খেমন 

খনমব না, তার উপর আোর লানত ও খক্রাি (বদ্বষথত হমব)’। ‘আর প্রমতযমকই খভমব খদখুক খি, আগােী-কামলর 

)দ্বকয়ােমতর( জনয খস দ্বক অদ্বগ্রে পাঠিময়মে খতােরা আল্লাহমক ভয় কর।।’ [হাশর : ১৮] ‘তা –আলীর সামথ 

দ্ববমরাদ্বিতা- করমল দৃঢ়ভামব প্রদ্বতদ্বষ্ঠত হওয়ার পর পা আবার দ্বপেমল িামব।’ [নাহল : ৯৪] ‘খতােরা িা কর আল্লাহ্ 
খস সম্পমকথ  পুমরাপুদ্বর খবর রামখন।’ [হাশর : ১৮] 

 

২৯. খহ খলাকসকল! খস হল ‘জানবুল্লাহ’ িার কথা েহান আল্লাহ্ তাাঁ র পদ্ববে গ্রমে উমল্লখ কমরমেন এবং তার 

(আলী) দ্ববমরািীমদর সম্পমকথ  বমলমেন: ‘হায় আিমসাস! জানবুল্লাহ’র প্রদ্বত আোর কতথ মবয আদ্বে খতা ধশদ্বথলয 

কমরদ্বে’। [িুোর : ৫৬] 

 

৩০. খহ খলাকসকল! পদ্ববে কুরআন দ্বনময় খতােরা গভীরভামব দ্বচন্তা কমরা এবং এর আয়াতসেূমহর গভীরতা 

সম্পমকথ  অবগদ্বত লাভ কমরা, এর েুহকাে আয়াতসেূমহর উপর দৃদ্বি রামখা এবং এর েুতাশাবাহ আয়াতগুমলার 

অনুসরণ কমরা না। েহান আল্লাহর কসে! এই বযদ্বি (আলী) বযতীত আর খকউ পদ্ববে কুরআমনর বাদ্বতন 

(অপ্রকাদ্বশত অন্তদ্বনথদ্বহত অথথ) বণথনা এবং তা বযাখযা করমত পামর না; িার হাত আদ্বে িমর খরমখদ্বে এবং িার বাহু 

িমর িামক আদ্বে উঁচু কমরদ্বে এবং িার সম্পমকথ  আদ্বে খতাোমদরমক অবগত করদ্বে: আদ্বে িার োওলা এই আলী 

তার োওলা এবং খস হল আলী ইবমন আদ্বব তাদ্বলব আোর ভাই, ওয়াসী; েহান আল্লাহ দ্বনমজই তাাঁ র েুওয়ালাত 

করার দ্ববিান (তামক েহব্বত ও ভালবাসার দ্ববিান) আোর উপর অবতীণথ কমরমেন। 

 

৩১. খহ খলাকসকল! দ্বনশ্চয়ই আলী এবং তার (ঔরসজাত) আোর পদ্ববে সন্তানগণ হল ‘দ্বসকলুল আসগার’ এবং 

কুরআন হল ‘দ্বসকলুল আকবার’। অতএব, এমদর উভয় পরস্পর সম্পমকথ  সংবাদকারী এবং এরা পরস্পমরর সামথ 

পূণথ সােঞ্জসযশীল। এরা হাওমজ কাউসমর আোর সামথ দ্বেদ্বলত না হওয়া পিথন্ত পরস্পর দ্ববদ্বেন্ন হমব না।। খজমন 

খরমখা! এরা সৃদ্বিকূমলর োমে েহান আল্লাহর দ্ববশ্বস্ত আোনতদার এবং পৃদ্বথবীমত েহান আল্লাহর (েমনানীত) 

শাসক। 

 

৩২. েমন খরমখা! আদ্বে আোর কতথ বয পালন কমরদ্বে, (অবতীণথ হওয়া বাতথ া) প্রচার কমরদ্বে, )তা( খতাোমদর কণথ 

পিথন্ত খপৌাঁমে দ্বদময়দ্বে এবং (সতযমক) স্পি কমরদ্বে। এটা দ্বেল েহান আল্লাহর কথা আর আদ্বে েহান আল্লাহর পে 

খথমক খতাোমদরমক বমলদ্বে। 

 

৩৩. খজমন খরমখা! আোর এই ভাই (আলী) বযতীত খকান আদ্বেরুল েু’দ্বেনীন (েু’দ্বেনমদর খনতা) খনই; একোে 

আলী বযতীত আোর পমর েুদ্বেনমদর খনতৃে আর কারও জনয জাময়জ (দ্বসদ্ধ ও ধবি) হমব না। 
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৩৪. অতঃপর দ্বতদ্বন বলমলন: খহ খলাকসকল! খতাোমদর দ্বনমজমদর খচময় খতাোমদর কামে খক সবমচময় 

দ্বনকটবতী? তারা বলমলা: আল্লাহ্ এবং তাাঁ র রাসূল। তখন দ্বতদ্বন বলমলন: আদ্বে িার োওলা (অদ্বভভাবক) এই 

আলীও তার োওলা। খহ আল্লাহ্ খি তামক ভালবামস তামক আপদ্বন ভালবাসুন, আর খি তার সামথ শত্রুতা খপাষণ 

কমর তার সামথ আপদ্বন শত্রুতা খপাষণ করুন, খি তামক সাহািয করমব আপদ্বন তামক সাহািয করুন, আর খি 

তামক সাহািয করা খথমক দ্ববরত থাকমব তামক আপদ্বন সাহািয করা খথমক দ্ববরত থাকুন।  

 

৩৫. খহ খলাকসকল! এ হমে আলী; আোর ভাই, ওয়াসী, আোর জ্ঞামনর রেক, আর আোর উম্মমতর েমিয 

তামদর উপর আোর খদ্বলিা িারা আোর প্রদ্বত এবং েহান আল্লাহর দ্বকতামবর তািদ্বসমরর উপর ঈোন এমনমে। 

খস জনগণমক আল্লাহর দ্বদমক আহবান জানায়। আর িা দ্বকেুমত দ্বতদ্বন (আল্লাহ) সন্তুি হন তা আঞ্জাে দানকারী 

এবং তাাঁ র শত্রুমদর সামথ িুদ্ধকারী। তাাঁ র আনুগতয ও সহমিাদ্বগতাকারী এবং তাাঁ র দ্ববরুদ্ধাচারমণ দ্বনমষিকারী। 

 

৩৬. দ্বনশ্চয়ই খস আল্লাহর রাসুমলর খদ্বলিা, েুদ্বেনমদর আদ্বের ও আল্লাহর পে খথমক খহদাময়তকারী ইোে। খস 

েহান আল্লাহর পে খথমক নাদ্বকদ্বসন )প্রদ্বতশ্রুদ্বত ভঙ্গকারী(, কাদ্বসদ্বতন (অবািয( এবং োদ্বরকীনমদর )খাদ্বরজীমদর( 

সামথ িুদ্ধকারী। 

 

৩৭. েহান আল্লাহ বমলন: ‘আোর কথা কেমনা বদমল না’ [ক্বাি : ২৯] খহ আোর প্রদ্বতপালক! আপনার 

দ্বনমদথ মশই বলদ্বে: খহ আল্লাহ্ খি তামক ভালবামস তামক আপদ্বন ভালবাসুন। আর খি তার সামথ শত্রুতা খপাষণ 

কমর তার সামথ আপদ্বন শত্রুতা খপাষণ করুন, খি তামক সাহািয করমব আপদ্বন তামক সাহািয করুন, আর খি 

তামক সাহািয করা খথমক দ্ববরত থাকমব তামক আপদ্বন সাহািয করা খথমক দ্ববরত থাকুন। খি তামক অস্বীকার ও 

প্রতযাখযান করমব আপদ্বন তামক লানত দ্বদন এবং খি তার নযািয অদ্বিকার (হক) অস্বীকার করমব তার উপর আপদ্বন 

খক্রািাদ্বিত হন। 

 

৩৮. খহ আল্লাহ্, দ্বনশ্চয়ই আপদ্বন আপনার ওয়ালী আলীর বযাপামর এবং আজমকর এ দ্বদমন তামক (অদ্বভভাবক) 

দ্বনিুি করণ সংক্রান্ত একটি আয়াত অবতীণথ কমরমেন: ‘আজ আদ্বে খতাোমদর জনয খতাোমদর িীনমক পূণথতা 

প্রদান কমরদ্বে, খতাোমদর উপর আোর খনয়ােত সমূ্পণথ কমর দ্বদময়দ্বে এবং খতাোমদর জনয ইসলােমক িীন (িেথ) 

দ্বহমসমব েমনানীত (ও পেন্দ) কমরদ্বে।’ [োদ্বয়দাহ: ৩] আপদ্বন বমলমেন: ‘দ্বনশ্চয় ইসলাে আল্লাহর দ্বনকট )একোে 

েমনানীত( িেথ।’ [আমল ইেরান: ১৯]। আপদ্বন আরও বমলমেন: ‘খি খকউ ইসলাে োডা অনয িেথ অমিষণ করমব, 
তার পে হমত তা কখনও গ্রহণ করা হমব না। আর খস হমব পরমলামক েদ্বতগ্রস্তমদর দলভুি।’ [আমল ইেরান 

: ৮৫] 

 

৩৯. খহ আল্লাহ্! তুদ্বে সােী খথমকা, দ্বনশ্চয়ই আদ্বে )মতাোর বাতথ ামক জনগমণর দ্বনকট( খপৌাঁমে দ্বদময়দ্বে। 
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৪০. খহ খলাকসকল! েহান আল্লাহ্ খতাোমদর িীনমক তার (আলী) ইোেমতর োিযমে পূণথতা দ্বদময়মেন। অতএব, 

খকয়ােত পিথন্ত খি তার )আলী( এবং তার স্থলাদ্বভদ্বষি তার ঔরসজাত আোর সন্তানমদরমক অনুসরণ করমব না, 

‘তামদরসকল আেল দ্যদ্বনয়ায় এবং আমখরামত বযথথ হময় িামব।’ [বাকারাহ : ২১৭] ‘এবং ওরা জাহান্নামে স্থায়ীভামব 

অবস্থান করমব’। [তওবাহ: ১৭] ‘িা তামদর শাদ্বস্ত দ্বশদ্বথল করা হমব আর না তামদরমক অবকাশ খদয়া হমব না’। 
[বাকারাহ : ১৬২]  

 

৪১. খহ খলাকসকল! এই আলী খতাোমদর েিয খথমক আোর সবথাদ্বিক সাহািযকারী, খতাোমদর েিয খথমক আোর 

দ্বনকট সবমচময় খিাগয, খতাোমদর েিয খথমক আোর সবমচময় দ্বনকটবতী, খতাোমদর েিয খথমক আোর দ্বনকট 

সবমচময় েিথাদাবান। েহান আল্লাহ এবং আদ্বে উভয়ই তার প্রদ্বত সন্তুি। পদ্ববে কুরআমন িাবতীয় সন্তুদ্বির আয়াত 

তার  শামনই অবতীণথ হময়মে। আর েহান আল্লাহ্ আলীমক দ্বদময় শুরু করা বযতীত িারা ঈোন এমনমে তামদরমক 

সমবািন কমরন দ্বন )সবথপ্রথে আলীমক সমবািন কমরমেন(। পদ্ববে কুরআমন এেন খকান প্রশংসার আয়াত খনই 

িার োমে খস খনই। সূরা ‘হাল আতা আলাল ইনসান’ )সূরা ইনসান(-এ আল্লাহ িার খবমহশমতর সােয দ্বদময়মেন 

খস )আলী( বযতীত আর খকউ নয়। আর এটা আলী বযতীত অনয কারও শামন দ্বতদ্বন অবতীণথ কমরনদ্বন এবং এর 

োিযমে খস বযতীত অনয কামরা প্রশংসা করা হয়দ্বন। 

 

৪২. খহ খলাকসকল! খস )আলী( আল্লাহর িীমনর সাহািযকারী এবং আল্লাহর রাসূমলর প্রদ্বতরোকারী। খস 

তাকওয়াবান, পদ্ববে, পথপ্রদশথক এবং )সতয( পথপ্রাপ্ত। খতাোমদর নবী সবথমেষ্ঠ নবী, খতাোমদর োমে তার 

ওয়াসীও )স্থলাদ্বভদ্বষি( সবথমশষ্ঠ ওয়াসী এবং তার সন্তানরা সমবথাত্তে ওয়াসী। খহ খলাকসকল! প্রমতযক নবীর 

বংশিারা তার ঔরসজাত দ্বকন্তু আোর বংশির আদ্বেরুল েুদ্বেনীন আলীর ঔরসজাত। 

 

৪৩. খহ খলাকসকল! দ্বনশ্চয়ই শয়তান দ্বহংসাবশত আদেমক )প্রতারণার োিযমে( খবমহশত খথমক দ্ববতাদ্বডত 

কমরমে। খতােরা খিন আলীমক দ্বহংসা কমরা না, (দ্বহংসা করমল) খতাোমদর আেল ধ্বংস হময় িামব এবং 

খতাোমদর পদস্খলন হমব। একটি োে ভুমলর )দ্বনমদথ শ অোনয করার( কারমণ আদেমক পৃদ্বথবীমত নাদ্বেময় খদয়া 

হময়দ্বেল, অথচ দ্বতদ্বন দ্বেমলন েহান আল্লাহর েমনানীত। তাহমল (খভমব খদমখা) খতাোমদর অবস্থা খকেন হমব, 

খতােরা আমো আর খতাোমদর েিয খথমক আল্লাহর শত্রুও রময়মে )সুতরাং সাবিান(। 

 

৪৪. খজমন খরমখা! দ্যভথ াগা )কেবখ ত( বযতীত খকউ আলীর প্রদ্বত শত্রুতা কমর না এবং েুত্তাদ্বক বযতীত আলীমক 

খকউ অদ্বভভাবক দ্বহমসমব ভালবামস না। আর একদ্বনষ্ঠ ও েুখমলস ঈোনদার বযতীত তার প্রদ্বত খকউ ঈোন আনমব 

না। আল্লাহর কসে! সূরা আসর আলীর শামনই অবতীণথ হময়মে: ‘েহাকামলর শপথ। দ্বনশ্চয় োনুষ েদ্বতর োমে 
দ্বনপদ্বতত’; [আসর : ১-২] –আলী বযতীত; খি ঈোন এমনমে এবং সতয ও ধিমিথযর প্রদ্বত সন্তুি খথমকমে’। 
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৪৫. খহ খলাকসকল! েহান আল্লাহমক সােী রাখদ্বে খি, আদ্বে আোর খরসালাত (িা প্রচামরর জনয দ্বনমদথ শ প্রাপ্ত 

হময়দ্বেলাে তা) খতাোমদর কামে খপৌাঁমে দ্বদময়দ্বে। ‘আর রাসূমলর দাদ্বয়ে খতা খকবল স্পিভামব খপৌাঁমে খদওয়া।’ 

[নূর : ৫৪] 

 

৪৬. খহ খলাকসকল! ‘আল্লাহমক ভয় কমরা খিেনভামব তাাঁ মক ভয় করা উদ্বচত এবং খতােরা েুসদ্বলে 

)আত্মসোপথনকারী( না হময় কেমনা েৃতুযবরণ কমরা না’। [আমল ইেরান: ১০২] 

 

ষষ্ঠ অংশ 

৪৭. খহ খলাকসকল! ‘খতােরা দ্ববশ্বাস স্থাপন কমরা আল্লাহর প্রদ্বত ও তাাঁ র রাসূমলর প্রদ্বত আর খি নূর )কুরআন(...’ 

[তাগাবুন : ৮] তার সামথ নাদ্বজল করা হময়মে তার প্রদ্বত‘আেরা েুখেণ্ডলগুমলামক দ্ববকৃত কমর তারপর 

খসগুমলামক দ্বপেমনর দ্বদমক দ্বিদ্বরময় খদয়ার আমগ অথবা আস হাবুস  সাব তমক খিরূপ লা’নত কমরদ্বেলাে খসরূপ 

তামদরমক লা’নত করার আমগ।’ [দ্বনসা : ৪৭] আল্লাহর কসে! এ আয়ামত েহান আল্লাহ আোর সাহাবীমদর ঐ 

দলমক বুদ্বেময়মেন িামদর আদ্বে দ্বচদ্বন তামদর নাে ও বংশ পদ্বরচয়সহ। দ্বকন্তু আদ্বে তামদর কেথকাণ্ডমক খগাপন 

রাখার দ্ববষময় আদ্বদি হময়দ্বে। অতএব, প্রমতযক োনুমষরই উদ্বচত দ্বনমজর অন্তমর আলীর প্রদ্বত ভালবাসা বা তার 

প্রদ্বত িৃণার দ্বভদ্বত্তমত দ্বনমজমদর কািথাদ্বদ সম্পাদন করা। 

[আসহাবুস সাব ত: শদ্বনবার দ্বদবমস বনী ইসরাইমলর েৎসয দ্বশকার কারীগণ িারা অদ্বভশপ্ত হময়দ্বেল দ্বনদ্বষদ্ধ েৎসয 

দ্বশকামরর জনয।] 

 

৪৮. খহ খলাকসকল! েহান আল্লাহর পে খথমক নূর খকবল আোর োমেই স্থাপন করা হময়মে। অতঃপর তা আলী 

ইবমন আদ্বব তাদ্বলমবর োমে। অতঃপর তা আল-ক্বাময়ে আল-োহদ্বদ পিথন্ত তার বংশিরমদর োমে (স্থাপন করা 

হময়মে( খি আল্লাহর অদ্বিকার এবং আোমদর সেস্ত অদ্বিকারমক আদায় কমর খনমব। খকননা েহান আল্লাহ্ 

আোমদরমক দ্ববমশ্বর সকল খদাষী, শত্রু, দ্ববমরািী, দ্ববশ্বাস িাতক, গুনাহগার, অতযাচারী ও অদ্বিকার হরণকারীর 

উপর হুজ্জাত )প্রাোণয দদ্বলল( বাদ্বনময়মেন।  

 

৪৯. খহ খলাকসকল! খতাোমদরমক সাবিান কমর দ্বদদ্বে, আদ্বে আল্লাহর রাসূল ‘তার পূমবথ বহু রাসূল গত হময় 

খগমে। সুতরাং খস আদ্বে োরা িাই অথবা দ্বনহত হই, তাহমল দ্বক খতােরা খতাোমদর খপেমন )জাদ্বহদ্বলয়ামতর 

িুমগ( দ্বিমর িামব? বস্তুতঃ খি খপেমন দ্বিমর িায়, খস কখনও আল্লাহর খকান েদ্বত করমত পারমব না। আর 

অদ্বচমরই আল্লাহ কৃতজ্ঞ -ও ধিিথযশীল- বযদ্বিবগথমক পুরসৃ্কত করমবন।’ [আমল ইেরান : ১৪৪] 

 

৫০. খজমন খরমখা, আলী  ধিিথযশীলতা ও কৃতজ্ঞতা প্রকামশর করার গুমণ গুণাদ্বিত এবং (একইভামব) তার পর 

তার ঔরসজাত আোর সন্তানগণ। (অর্থাৎ আলী ও তার ঔরসজাত আমার সন্তািগণ এ দুই গুয়ণ গুণানিত) 
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৫১. খহ খলাকসকল! খতােরা ইসলাে গ্রহণ কমর আোমক িনয কমরমো বমল েমন কমরা না। (আর এটাও েমন 

কমরা না খি,) খতােরা (ইসলাে গ্রহণ কমর) আল্লাহর প্রদ্বত অনুগ্রহ কমরমো। িদ্বদ এেনটি কমরা তাহমল দ্বতদ্বন 

খতাোমদর আেলমক বৃথা ও ধ্বংস কমর খদমবন এবং খতাোমদর উপর অসন্তুি হমবন। আর ‘খতাোমদরমক অদ্বি 

দ্বশখা ও িূম্রপমঞ্জর (অথবা গদ্বলত তাো) আজামব’ [রাহোন: ৩৫] দ্বনপদ্বতত করমবন’। ‘দ্বনশ্চয় খতাোর –

খতাোমদর- প্রদ্বতপালক সেময়র প্রতীোয় খথমক সতকথ  দৃদ্বি রামখন’। [িাজর : ১৪] 

 

৫২. খহ খলাকসকল! আোর পমর অদ্বচমরই এেন খনতারা আসমব ‘তারা খলাকমদরমক জাহান্নামের দ্বদমক আহবান 

করমব এবং দ্বকয়ােমতর দ্বদন তারা খকান সাহািয পামব না’। [কাসাস : ৪১] 

 

৫৩. খহ খলাকসকল! দ্বনশ্চয়ই েহান আল্লাহ্ এবং আদ্বে উভয়ই তামদর খথমক েুি ও পৃথক। )অথথাৎ তামদর 

সামথ েহান আল্লাহ্ ও আোর খকামনা সম্পকথ  খনই( 

 

৫৪. খহ খলাকসকল! দ্বনশ্চয়ই তারা, তামদর সাহািযকারীরা, তামদর অনুসারীরা এবং তামদর সেপেীরা ‘মদািমখর 

সবথদ্বনম্ন স্তমর অবস্থান করমব’ [দ্বনসা : ১৪৫] ‘আর দাদ্বিকমদর আবাসস্থল কতই না েন্দ!’ [নাহল : ২৯] 

 

৫৫. খজমন খরমখা! তারা আসহামব সাদ্বহিাহ। অতএব, খতাোমদর প্রমতযমকর উদ্বচত দ্বনমজর সাদ্বহিাহ’র 

)আেলনাোর( দ্বদমক দৃদ্বি রাখা!! 

[আসহায়ে সানহফা: কনতপে েযনি োরা রাসূলুল্লাহর (স.) জীেদ্দশােই হেরত আলী (আ.) োয়ত নখলাফয়ত 

অনিনিত হয়ত িা পায়রি বসজিয মহািেী (স.) কততথ ক গাদীর-এ খুয়ম হরত আলীর বেলাোয়তর ব াষণা দায়ির 

আয়গই পরস্পর প্রনতশ্রুনতেদ্ধ হয়েনিল] 

 

৫৬. খহ খলাকসকল! আদ্বে খখলািতমক ইোেত ও উত্তরাদ্বিকার দ্বহমসমব খকয়ােত পিথন্ত আোর বংশিরমদর 

োমে দ্বহমসমব খরমখ িাদ্বে। আর আোমক খি দ্ববষয়টি প্রচামরর দ্বনমদথ শ প্রদান করা হময়মে, আদ্বে তা প্রচার কমর 

দ্বদময়দ্বে। িামত সকল উপদ্বস্থত ও অনুপদ্বস্থত, িারা খদমখমে ও িারা খদমখদ্বন এবং িামদর জন্ম হময়মে বা জন্ম 

হয়দ্বন তামদর সকমলর জনয হুজ্জাত )প্রাোণয দদ্বলল( দ্বহমসমব দ্ববমবদ্বচত হয়। অতএব, উপদ্বস্থত বযদ্বি খি অনুপদ্বস্থত 

আমে তার কামে এবং দ্বকয়ােত দ্বদবস পিথন্ত দ্বপতা পুমের কামে (গাদীমর খুমের এ েহািটনা) প্রচার (ও বণথনা) 

করমব। 

 

৫৭. আোর পর অতশীঘ্রই তারা ইোেতমক (খখলািত) জবর দখল কমর তা রাজতমন্ত্র পদ্বরণত করমব। দ্বনশ্চয়ই 

েহান আল্লাহ্ জবর দখলকারী ও োর েলপূেথক নিনিয়ে বিে তায়দরয়ক উপর লানত কমরন। আর এটা তখন িটমব 

িখন ‘মহ োনুষ ও দ্বজ্বন! আদ্বে -দ্বতদ্বন- শীঘ্রই খতাোমদর )দ্বহসাব-দ্বনকামশর( জনয খতাোমদর প্রদ্বত েমনাদ্বনমবশ 

করমবন।’ [আর-রহোন : ৩১] আর খি অদ্বতক্রে করমত চাইমব ‘খতাোমদর উভময়র প্রদ্বত খপ্ররণ করা হমব 
অদ্বিদ্বশখা ও কামলা খিাাঁ য়া )অথবা গদ্বলত তাো( তখন খতােরা প্রদ্বতমরাি করমত পারমব না।’ [রাহোন: ৩৫] 
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৫৮. খহ খলাকসকল! ‘অপদ্ববে (েুনাদ্বিক)-খক পদ্ববে (েুদ্বেন) হমত পৃথক না করা পিথন্ত েহান আল্লাহ -
খতাোমদরমক- েুদ্বেনমদরমক খতাোমদর অবস্থার উপর খেমড খদমবন না। অদৃশয সম্পমকথ  খতাোমদর অবদ্বহত করা 

আল্লাহর )কতথ বয( নয়।’ [আমল ইেরান : ১৭৯] 

 

৫৯. খহ খলাকসকল! এেন খকান জনপদ খনই খি, আল্লাহ্ (তার বাদ্বসন্দামদরমক তাাঁ র দ্বনদশথনমক দ্বেথযা প্রদ্বতপন্ন 

করার কারমণ) খকয়ােমতর আমগ ধ্বংস করমবন না এবং ইোে োহদ্বদমক খসই ভূখমণ্ডর অদ্বিপদ্বত ও শাসনকতথ া 

করমবন না। দ্বনশ্চয়ই আল্লাহ্ তাাঁ র প্রদ্বতশ্রুদ্বত পূরমণ সতযবাদী। 

 

৬০. খহ খলাকসকল! খতাোমদর পূবথবতীমদর অদ্বিকাংশ দ্ববভ্রান্ত হময়মে এবং েহান আল্লাহই (খতাোমদর) 

পূবথবতীমদরমক ধ্বংস কমরমেন, আর দ্বতদ্বনই পর বতীমত আগেনকারীমদর ধ্বংসকারী। েহান আল্লাহ বমলমেন: 

‘আেরা দ্বক পূবথবতীমদরমক ধ্বংস কদ্বরদ্বন? অতঃপর আদ্বে পরবতীমদরমক তামদর অনুগােী করব। অপরািীমদর 
প্রদ্বত আদ্বে এরূপই কমর থাদ্বক। খস দ্বদন দ্যমভথ াগ সতয প্রতযাখযানকারীমদর জনয’। [েুরসালাত : ১৬-১৯] 

 

৬১. খহ খলাকসকল! দ্বনশ্চয়ই েহান আল্লাহ্ আোমক দ্বনমদথ শ দ্বদময়মেন এবং দ্বনমষি কমরমেন। আর দ্বনশ্চয়ই আদ্বে 

তাাঁ র দ্বনমদথ মশ আলীমক দ্বনমদথ শ দ্বদময়দ্বে এবং দ্বনমষি কমরদ্বে। অতএব, আমদশ ও দ্বনমষমির জ্ঞান তার (আলী) 

কামে। দ্বনরাপদ থাকমত তার কথা খশামনা এবং খহদাময়ত খপমত তার দ্বনমদথ শ পালন কমরা আর খস িা দ্বকেু খথমক 

দ্ববরত থাকমত বমল তা খথমক িদ্বদ দ্ববরত থামকা তাহমল সুপথ প্রাপ্ত হমব। তার কাংদ্বখত লমেযর দ্বদমক অগ্রসর 

হও, আর খতাোমদর পথসেূহ তার পথ খথমক দ্বভন্ন হমব না।  

 

৭ম অংশ 

৬২. খহ খলাকসকল! আদ্বে আল্লাহর সরল সঠিক পথ (দ্বসরাত-এ েুস্তাদ্বকে); িা অনুসরণ করমত ও খেমন চলমত 

েহান আল্লাহ্ খতাোমদরমক আমদশ দ্বদময়মেন। অতঃপর আোর পমর আলী (হমে দ্বসরাত-এ েুস্তাদ্বকে), তার পর 

তার ঔরসজাত আোর বংশির )মথমক( দ্বহদায়ামতর ইোেগণ; িারা সমতযর দ্বদমক পদ্বরচাদ্বলত কমর আর ‘সতয 

দ্ববিান অনুিায়ী ইনসাি ও নযায়দ্ববচার কমর’। [আরাি : ১৫৯] অতঃপর দ্বতদ্বন খতলাওয়াত করমলন: ‘অনন্ত 
করুণােয় পরে দয়ালু আল্লাহর নামে )আরি করদ্বে(। সকল প্রশংসা জগৎসেূমহর প্রদ্বতপালক আল্লাহরই জনয। 

দ্বিদ্বন অনন্ত করুণােয়, পরে দয়ালু। (দ্বিদ্বন) দ্ববচার দ্বদমনর োদ্বলক। আেরা খকবল খতাোরই ইবাদত কদ্বর এবং 

খতাোরই কামে সাহািয চাই। আোমদরমক সরল )মসাজা( পথ খদখাও; তামদর পথ- িামদরমক তুদ্বে দ্বনয়ােত দান 

কমরে; তামদর পথ  িারা খক্রািভাজন নয় এবং িারা পথভ্রিও নয়।’ [সূরা িাদ্বতহা] দ্বতদ্বন বমলন: এ সূরা আোর 

শামন অবতীণথ হময়মে। আল্লাহর শপথ, এ সূরা আোর সন্তানমদর শামন অবতীণথ হময়মে। এ সূরাটি তামদর সবাইমক 

শাদ্বেল )অন্তভুথ ি( কমরমে এবং তাাঁ মদরমকই )সকমলর খথমক( পৃথক ও স্বতন্ত্র কমরমে, এরাই আল্লাহর বনু্ধ িামদর 

‘না খকান আশংকা আমে আর না তারা দ্বচদ্বন্তত হমব।’ [ইউনুস : ৬২] ‘দ্বনশ্চয় আল্লাহর দলই দ্ববজয়ী হমব।’ 

)োদ্বয়দাহ : ৫৬( 
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৬৩. সাবিান! তামদর শত্রুরা হল দ্বনমবথাি এবং প্রবলুব্ধকারী িারা শয়তানমদর সহমিাগী ভাই; ‘প্রতারণা করার 
উমেমশয তারা এমক অপমরর কামে দ্বচত্তাকষথক কথাবাতথ া বমল’। [আনআে : ১১২]  

 

৬৪. খজমন রামখা! দ্বনশ্চয়ই তামদর বনু্ধমদর কথাই েহান আল্লাহ্ স্বীয় দ্বকতামব উমল্লখ কমরমেন। েহান আল্লাহ্ 

বমলন: ‘আল্লাহ ও পরকামল দ্ববশ্বাসী এেন খকান সম্প্রদায় তুদ্বে পামব না িারা আল্লাহ ও তাাঁ র রাসূমলর 

দ্ববরুদ্ধাচারীমদরমক ভালবামস- খহাক না এই দ্ববরুদ্ধাচারীরা তামদর দ্বপতা অথবা পুে অথবা তামদর ভাই অথবা 
তামদর জ্ঞাদ্বত খগাষ্ঠী। আল্লাহ এমদর অন্তমর ঈোন বদ্ধেূল কমর দ্বদময়মেন, আর দ্বনমজর পে খথমক রূহ দ্বদময় 

তামদরমক শদ্বিশালী কমরমেন। তামদরমক দ্বতদ্বন দাদ্বখল করমবন জান্নামত িার তলমদশ দ্বদময় বময় চমলমে নদী-

নালা, তামত তারা দ্বচরকাল থাকমব। আল্লাহ তামদর প্রদ্বত সন্তুি আর তারাও তাাঁ র প্রদ্বত সন্তুি। এরাই আল্লাহর দল; 

খজমন খরখ, আল্লাহর দলই সিলকাে।’ [েুজাদালাহ : ২২] 

 

৬৫. খজমন খরমখা! তামদর (ইোেগমণর) বনু্ধমদর ধবদ্বশিয েহান আল্লাহ এভামব তুমল িমর বমলমেন: ‘িারা দ্ববশ্বাস 

কমরমে এবং তামদর দ্ববশ্বাসমক িুলুে )দ্বশরক( িারা কলুদ্বষত কমরদ্বন, দ্বনরাপত্তা খকবল তামদরই জনয এবং তারাই 

সৎপথপ্রাপ্ত’। [আনআে : ৮২] 

 

৬৬. খজমন খরমখা! দ্বনশ্চয়ই তামদর বনু্ধ ও সহমিাগীরা হল ঈোন আনয়নকারীগণ ‘এবং িারা খকানরূপ সমন্দহ 

খপাষণ কমর না’। [হুজুরাত : ১৫] 

 

৬৭. খজমন খরমখা! দ্বনশ্চয়ই তামদর বনু্ধরা িারা খবমহশমত প্রমবশ করমব ‘শাদ্বন্ত ও দ্বনরাপত্তার সামথ।’ [দ্বহজর : 

৪৬] খিমরশতারা সালামের োিযমে তামদরমক অভযথথনা জানামব এবং বলমব: ‘খতাোমদর উপর শাদ্বন্ত )বদ্বষথত 

খহাক(, চেৎকার কাজ কমরে খতােরা, কামজই স্থায়ীভামব বাস করার জনয জান্নামত প্রমবশ কর।’ [িুোর : ৭৩] 

৬৮. খজমন খরমখা! দ্বনশ্চয়ই তামদর (ইোেমদর) বনু্ধমদর জনয রময়মে খবমহশত ‘তামত তারা দ্ববনা দ্বহসামব 
)অিুরন্ত( দ্বরিক প্রাপ্ত হমব।’। [গাদ্বির : ৪০] 

 

৬৯. সাবিান! তামদর শত্রুরা ‘শীঘ্রই জ্বলন্ত আগুমন প্রমবশ করমব।’ [দ্বনসা : ১০] 

 

৭০. খজমন রামখা! তামদর শত্রুরাই জাহান্নামের আতথ নাদ শুনমব, আর তা )জাহান্নাে( দ্ববমফাদ্বরত হময় খিমট 

খবর হময় আসমব এবং তারা এর চীৎকার প্রতযেয করমব।  

 

৭১. খজমন খরমখা! তামদর শত্রুরা হমে তারা িামদর সম্পমকথ  েহান আল্লাহ বমলমেন: ‘িখনই খকান দল তামত 

প্রমবশ করমব, তখনই অপর দলমক তারা অদ্বভসম্পাত করমব। পদ্বরমশমষ িখন সকমল ওমত একে হমব, তখন 

তামদর পরবতীরা পূবথবতীমদর সম্পমকথ  বলমব, ‘খহ আোমদর প্রদ্বতপালক! ওরাই আোমদরমক দ্ববভ্রান্ত কমরদ্বেল, 
সুতরাং তুদ্বে ওমদরমক খদািমখর দ্বিগুণ শাদ্বস্ত দাও।’ আল্লাহ বলমবন, ‘প্রমতযমকর জনয দ্বিগুণ রময়মে; দ্বকন্তু 

খতােরা জান না।’ [আরাি : ৩৮] 
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৭২. খজমন খরমখা! তামদর শত্রুরা হমে তারা িামদর সম্পমকথ  েহান আল্লাহ বমলমেন: ‘িখনই তামত খকান দলমক 

দ্বনমেপ করা হমব, তখনই তামদরমক তার রেীরা দ্বজজ্ঞাসা করমব, ‘খতাোমদর দ্বনকট দ্বক খকান সতকথ কারী 

আমসদ্বন?’[৮] তারা বলমব, ‘অবশযই আোমদর দ্বনকট সতকথ কারী এমসদ্বেল, দ্বকন্তু আেরা তামদরমক দ্বেথযাবাদী 

গণয কমরদ্বেলাে এবং বমলদ্বেলাে, আল্লাহ দ্বকেুই অবতীণথ কমরনদ্বন, খতােরা খতা েহা দ্ববভ্রাদ্বন্তমত রময়ে।’[৯] তারা 

আমরা বলমব, ‘আেরা িদ্বদ শুনতাে অথবা বুেতাে তাহমল আেরা জ্বলন্ত আগুমনর বাদ্বসন্দামদর েমিয শাদ্বেল 
হতাে না। [১০] তারা তামদর অপরাি স্বীকার করমব। সুতরাং জাহান্নােীরা )আল্লাহর রহেত হমত( দূর খহাক!’ [ 

েুলক : ৮-১১] 

 

৭৩. খজমন খরমখা! দ্বনশ্চয়ই তামদর বনু্ধরা হমে তারাই ‘িারা না খদমখও তামদর প্রদ্বতপালকমক ভয় কমর, তামদর 

জনয রময়মে েো ও েহাপুরস্কার।’ [েুলক : ১২] 

 

৭৪. খহ খলাকসকল! (খদমখা) জাহান্নামের আগুন এবং েহাপুরস্কামরর োমে কত খবশী দূরে। 

 

৭৫. খহ খলাকসকল! আোমদর শত্রুরা হল তারা োয়দরয়ক েহান আল্লাহ দ্বতরস্কার কমরমেন এবং িামদরমক লানত 

দ্বদময়মেন। আর আোমদর বনু্ধরা হল তারা োয়দরয়ক েহান আল্লাহ্ প্রশংসা কমরমেন এবং িামদরমক দ্বতদ্বন 

ভালবামসন। 

 

৭৬. বহ বলাকসকল! খতােরা খজমন খরমখা খি, আদ্বে সতকথ কারী এবং আলী সুসংবাদ প্রদানকারী। 

 

৭৭. বহ বলাকসকল! খজমন খরমখা! আদ্বে একজন ভয় প্রদশথনকারী এবং আলী একজন পথপ্রদশথক (হাদী)। 

 

৭৮. বহ বলাকসকল! খজমন খরমখা! আদ্বে হলাে নবী এবং আলী হমে আোর ওয়াসী। 

 

৭৯. খহ খলাকসকল! বতামরা বজয়ি বরয়খা বে, আদ্বে একজন রাসূল, আলী হমে আোর পমর ইোে ও ওয়াসী 

এবং তার পর ইোেগণ হমব তার বংশিরগণ। খজমন রামখা! আদ্বে তামদর দ্বপতা (অথচ) তারা আলীর ঔরসজাত। 

৮ম অংশ 

৮০. খজমন খরমখা! দ্বনশ্চয়ই আোমদর সবথমশষ ইোে হমব আল-ক্বাময়ে আল-োহদ্বদ। খজমন খরমখা! খস হমব 

সকল িমেথর উপর দ্ববজয়ী, খজমন খরমখা খি, জাদ্বলেমদর খথমক প্রদ্বতমশাি গ্রহণকারী। খজমন খরমখা খি, খস হমব 

দূগথগুমলার দ্ববজয়ী এবং খসগুমলার ধ্বংসকারী। খজমন খরমখা খি, খস হমব সকল েুশদ্বরক খগােগুমলার উপর দ্ববজয় 

লাভকারী এবং খগােগুমলার পথ প্রদশথক। 

 

৮১. খজমন খরমখা! খস-ই আল্লাহর সকল আওদ্বলয়ামদর রমির প্রদ্বতমশাি গ্রহণকারী এবং খজমন খরমখা খি, 

দ্বনশ্চয়ই খস-ই আল্লাহর িীমনর সাহািযকারী। 
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৮২. খজমন খরমখা! দ্বনশ্চয়ই খস (ঐশী জ্ঞান) গভীর সেুর খথমকও আনমব। খস প্রমতযক েিথাদাবানমক তার েিথাদা 

এবং প্রমতযক েূখথমক তার েূখথতার দ্বচহ্ন িার দ্বচদ্বহ্নত করমব। খজমন খরমখা! খস-ই েহান আল্লাহর পেমন্দর এবং 

তাাঁ র দ্বনবথাদ্বচত। খস সকল জ্ঞামনর উত্তরাদ্বিকারী এবং সকল িীশদ্বির অদ্বিকারী।’ 

 

৮৩. খজমন খরমখা! খস েহান প্রদ্বতপালক সম্পমকথ  সংবাদ দাতা এবং তাাঁ র দ্বনদশথনাবলীমক সুসদ্বজ্জত ও সুু্উচ্চকারী। 

খজমন খরমখা! খস-ই সুপথপ্রাপ্ত ও সতযামিষী। খজমন খরমখা! তার কামে (েহান প্রদ্বতপালমকর পে খথমক) 

দ্ববশ্ববাসীর দ্ববষয়াদ্বদর দাদ্বয়েভার নযাস্ত করা হময়মে। 

 

 ৮৪. খজমন খরমখা! পূবথবতীরা বহু শতাদ্বি আমগ তার আগেমনর সুসংবাদ দ্বদময় খগমেন।  

 

৮৫.  খজমন খরমখা! খসই হমে হুজ্জাত দ্বহমসমব অবদ্বশি ও দ্ববদযোন )বাকী( এবং তার পমর আর খকান হুজ্জাত 

খনই, সতয বকেল তারই সায়র্ আর নূর খকবল তারই কামে। 

 

৮৬. খজমন খরমখা! তার উপর খকউ দ্ববজয়ী হমব না এবং তার শত্রু খকান সাহািয পামব না। খজমন খরমখা, খস 

িরণীর বুমক েহান আল্লাহর ওয়ালী, তাাঁ র সৃদ্বিকূমল তাাঁ র )কতৃথ ক দ্বনিুি( হাকাে (িয়সালাকারী দ্ববচারক) এবং 

েহান আল্লাহর গুপ্ত ও প্রকাদ্বশত সকল দ্ববষময় আেীন (দ্ববশ্বস্ত সংরেক ও আোনতদার)। 

 

৯ম অংশ 

৮৭. খহ খলাকসকল! আদ্বে েহান আল্লাহর বাতথ া খতাোমদর দ্বনকট স্পি বণথনা কমরদ্বে এেং খতাোমদরমক 

বুদ্বেময়দ্বে। এ হমে আলী; খস আোর পমর খতাোমদরমক অবগত করমব ও খবাোমব। 

 

৮৮. বজয়ি বরয়খা! আোর খখাতবার খশমষ খতাোমদরমক আহবান জানাদ্বে তার )আলী( হামত বাইয়াত এবং 

তার ইোেমতর স্বীকামরাদ্বির দ্ববষময় প্রথমে আোর হামত হাত রাখমব (বাইয়াত করমব) তারপর তার হামত হাত 

রাখমব। 

 

৮৯. খজমন খরমখা! আদ্বে আল্লাহর সামথ বাইয়াত (আনুগমতযর শপথ) কমরদ্বে, আর আলী আোর সামথ বাইয়াত 

কমরমে, আর (এখন) আদ্বে েহান আল্লাহর পে খথমক তার (আলী) ইোেমতর দ্ববষময় খতাোমদর খথমক বাইয়াত 

গ্রহণ করদ্বে। ‘দ্বনশ্চয় িারা খতাোর বাইআত গ্রহণ কমর, তারা খতা আল্লাহরই বায়আত গ্রহণ কমর। আল্লাহর হাত 

তামদর হামতর উপর। সুতরাং খি তা ভঙ্গ কমর, তা ভঙ্গ করার পদ্বরণাে তামকই খভাগ করমত হমব এবং খি 

আল্লাহর সামথ অঙ্গীকার পূণথ কমর, দ্বতদ্বন তামক েহাপুরস্কার খদমবন।’ [িাতহ : ১০] 

 



 

16 

 

১০ম অংশ 

৯০. খহ খলাকসকল! দ্বনশ্চয়ই হজ্ব এবং উেরাহ আল্লাহর দ্বনদশথনগুমলার অনযতে, ‘সুতরাং খি কা’বাগৃমহর হজ্ব 

দ্বকংবা উেরাহ সম্পন্ন কমর, তার জনয এই )পাহাড( দ্য’টি প্রদদ্বেণ )সাঈ( করমল খকান পাপ খনই। আর খকান 
বযদ্বি খস্বোয় খকান পুণয কাজ করমল, আল্লাহ গুণগ্রাহী, সবথজ্ঞাতা।’ [বাকারাহ : ১৫৮] 

 

৯১. খহ খলাকসকল! )েহান আল্লাহর( গৃমহর হজ্ব আঞ্জাে দাও, খি পদ্বরবারই তামত প্রমবশ কমরমে খস )পদ্বরবার( 

দ্বনরাভাব হময়মে এবং সুসংবাদ প্রাপ্ত হময়মে। আর িারা তার খথমক েুখ দ্বিদ্বরময় দ্বনময়মে তারা দ্ববলুপ্ত ও অভাবী 

হময় খগমে। 

 

৯২. খহ খলাকসকল! খি েু’দ্বেন োওদ্বক্বমি (আরািাত, ো’শার ও দ্বেনা) অবস্থান কমর েহান আল্লাহ তার ঐ দ্বদন 

পিথন্ত কৃত গুনাহসেূহ েো কমর খদন। অতএব, তার (হাজী) উদ্বচত হজ্ব সম্পন্ন হওয়ার পর সৎকেথ পূনরায় 

করমত থাকা। খহ খলাকসকল! হাজ্বীরা েহান আল্লাহর পে খথমক সাহািয প্রাপ্ত, তামদর সির খরমচর বদল প্রদান 

করা হমব। েহান আল্লাহ্ পুণযবানমদর পুণযিল দ্ববনি কমরন না। 

 

৯৩. খহ খলাকসকল! েহান আল্লাহর গৃমহর হজ্ব করমব পদ্বরপূণথ িীন ও গভীর জ্ঞান দ্বনময়। আর পদ্ববে স্থানগুমলা 

খথমক তওবা না কমর এবং গুনাহসেূহ তযাগ না কমর দ্বিমর এমসা না। 

 

৯৪. খহ খলাকসকল! নাোি কাময়ে কমরা এবং িাকাত দাও, খিভামব েহান আল্লাহ্ খতাোমদরমক দ্বনমদথ শ 

দ্বদময়মেন। অতএব, িদ্বদ দীিথ সেয় পার হময় খিময় থামক এবং খতােরা তা পালমন অবমহলা কমর থামকা অথবা 

ভুমল খিময় থামকা তাহমল )এ অবস্থায়( খতাোমদর ওয়ালী হমে আলী এবং )মস( খতাোমদর জনয )কতথ বয( 

বণথনাকারী; েহান আল্লাহ্ িামক আোর পমর সৃদ্বিকূমলর োমে দ্বনমজর আেীন )দ্ববশ্বস্ত আোনতদার( এবং আোর 

স্থলাদ্বভদ্বষি জানশীন বাদ্বনময়মেন। দ্বনশ্চয়ই খস আোর খথমক এবং আদ্বেও তার খথমক। খস এবং আোর 

বংশিরমদর েিয খথমক িারা ইোে ও খদ্বলিা হমব তামদরমক খি দ্ববষময় খতােরা দ্বজমজ্ঞস করমব খস দ্ববষময় 

খতাোমদরমক অবগত (করমব) এবং খতােরা িা জামনা না তা খতাোমদর কামে বণথনা করমব। 

 

৯৫. খজমন রামখা! দ্বনশ্চয়ই হালাল ও হারামের সংখযা আোর গণনার উমধ্বথ । আোমক এই স্থামন সেস্ত হালাল ও 

হারাে বণথনা এবং খতাোমদর খথমক বাইয়াত গ্রহমণর দ্বনমদথ শ খদয়া হময়মে। অতঃপর আদ্বেরুল েু’দ্বেনীন আলী 

এবং তার পরবতী ওয়াসীমদর বযাপামর আল্লাহর পে খথমক আদ্বে িা আনয়ন কমরদ্বে তা কবুল করা ও খেমন 

খনয়ার োিযমে খতাোমদর কাে খথমক বাইআত গ্রহমণর জনয আদ্বে আদ্বদি হময়দ্বে। খকবল তামদর েমিযই 

ইোেমতর িারা দ্ববদযোন থাকমব িার পদ্বরসোপ্তকারী হমব োহদী, ঐ দ্বদবস পিথন্ত িখন খস )োহদী( ক্বািা ও 

ক্বদমরর অদ্বিপদ্বত েহান আল্লাহর সামথ সাোত করমব। 

 

৯৬. খহ খলাকসকল! খতাোমদরমক সকল হালামলর প্রদ্বত দ্বনমদথ শনা দ্বদময়দ্বে এবং প্রদ্বতটি হারামের দ্ববষময় দ্বনমষি 

কমরদ্বে। আর আদ্বে তা খথমক প্রতযাবতথ ন করমবা না এবং খসগুমলামক পদ্বরবতথ নও করমবা না। সুতরাং খতােরা তা 
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স্মরমণ খরমখা, তা সংরেণ কমরা এবং ঐ বযাপামর পরস্পরমক উপমদশ দ্বদও। আর (ঐশী আহকামে) খকান 

পদ্বরবতথ ন কমরা না। খতাোমদরমক পূনরায় স্মরণ কদ্বরময় দ্বদদ্বে, খতােরা নাোজ কাময়ে কমরা, িাকাত প্রদান কমরা, 

সৎকামজর দ্বনমদথ শ )দ্বদও( এবং অসৎকামজ বািা দ্বদও। 

 

৯৭. খজমন খরমখা! সবথমেষ্ঠ আের দ্ববল োরুি )সৎকামজর আমদশ( হল, িারা (এখামন) উপদ্বস্থত খনই তামদর 

কামে আোর এ বিবয ও বাণী খতােরা খপৌাঁমে খদমব এবং আোর পে খথমক তা কবূল করমত ও খেমন দ্বনমত 

তামদরমক আমদশ খদমব, পাশাপাদ্বশ এর দ্ববমরাদ্বিতা করমত দ্বনমষি করমব; কারণ এটা হমে েহান আল্লাহ্ এবং 

আোর পে খথমক িরোন ও আমদশ (স্বরূপ)। সৎকামজর আমদশ ও অসৎকামজ দ্বনমষি োসুে (দ্বনষ্পাপ) 

ইোেগণ বযতীত পূণথরূমপ বাস্তবাদ্বয়ত হয় না।  

 

৯৮. খহ খলাকসকল! পদ্ববে কুরআন খতাোমদর সমু্মমখ পদ্বরচয় কদ্বরময় দ্বদমে খি, আলীর পরবতী ইোেগণ হমে 

তারই সন্তান। আর আদ্বেও তামদর পদ্বরচয় কদ্বরময়দ্বে তারা আোর ও তার (আলী) খথমক। খিভামব েহান আল্লাহ্ 

পদ্ববে কুরআমন বমলমেন: ‘নতনি (আল্লাহ্) কর্াটিয়ক (ইোেতমক( দ্বচরন্তন আদশথ ও তেবাণী রূমপ তার 

পরবতীমদর জনয খরমখমেন।’ [িুখরুি : ২৮] আর আদ্বে বলদ্বে ‘িদ্বদ খতােরা এ দ্য’মটামক )পদ্ববে কুরআন ও 

আহমল বাইত( আাঁকমড িমরা তমব কখনই )সতয খথমক( দ্ববভ্রান্ত হমব না। 

 

৯৯. খহ খলাকসকল! তাক্বওয়া! তাক্বওয়া! খকয়ােমতর দ্বদমনর কি ও দ্ববভীদ্বষকা খথমক ভয় পাও খিভামব েহান 

আল্লাহ্ বমলমেন: ‘দ্বনঃসমন্দমহ দ্বকয়ােমতর প্রকম্পন এক ভয়ানক বযাপার।’ [হজ্ব : ১] 

 

১০০. স্মরণ কমরা েৃতুয ও খকয়ােত, দ্বহসাব ও েীজানসেূহ )আেলসেূহ োপার িন্ত্র(, জগৎসেূমহর প্রদ্বতপালমকর 

সেীমপ দ্বহসাব-দ্বকতাব এবং পুরস্কার ও শাদ্বস্তমক। অতএব, খি বযদ্বি সৎকেথ দ্বনময় আসমব খস তার বাবদ পুরস্কার 

পামব। আর খি েন্দ কেথ দ্বনময় আসমব খবমহশত খথমক তার নসীমব দ্বকেুই জুটমব না। 

 

১১তম অংশ 

১০১. খহ খলাকসকল! একই সেময় এক হামত বাইআত করার খেমে খতাোমদর সংখযা অমনক খবশী। এ কারমণ 

েহান আল্লাহ্ আোমক দ্বনমদথ শ দ্বদময়মেন খি, আদ্বেরুল েুদ্বেনীন আলী এবং তার পর আগত ইোেগমণর -িারা 

আোর এবং তার খথমক- দ্ববষময় খি অঙ্গীকার খতােরা কমরমো খস দ্ববষময় খিন খতাোমদর খেৌদ্বখক সােয ও 

স্বীকামরাদ্বি গ্রহণ কদ্বর। খকননা আদ্বে বমলদ্বে আোর সন্তানরা তার )আলী( ঔরসজাত। 

 

১০২. অতঃপর খতােরা সবাই বমলা: আপদ্বন আোমদর ও আপনার প্রভূর (েহান আল্লাহ) পে খথমক আোমদর 

ইোে আদ্বেরুল েুদ্বেনীন আলী এবং তার ঔরসজাত ইোেমদর বযাপামর িা প্রচার কমরমেন তা আেরা শুমন 

আনুগতয করদ্বে এবং এ বযাপামর সন্তুি আদ্বে ও তা খেমন দ্বনদ্বে। এ দ্ববষময় অঙ্গীকার করদ্বে আোমদর হৃদয়, 

আোমদর জীবন-প্রাণ, আোমদর কণ্ঠ এবং আোমদর হাত )সবদ্বকেু( দ্বদময় তামদর জনয আনুগমতযর প্রতীজ্ঞা 
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করদ্বে। আেরা এর উপরই জীদ্ববত থাকমবা, এর উপরই েরমবা এবং এর উপরই আোমদরমক (হাশমরর দ্বদমন) 

উমত্তাদ্বলত করা হমব। আেরা এমত খকান পদ্বরবতথ ন ও ওলট-পালট করমবা না। না এ দ্ববষময় খকান সমন্দহ খপাষণ 

করমবা, আর না এটা অস্বীকার করমবা। আর এ অঙ্গীকার খথমক আেরা েুখ দ্বিদ্বরময় দ্বনময় এ প্রদ্বতশ্রুদ্বত ভঙ্গ করমবা 

না। আদ্বেরুল েু’দ্বেনীন আলী এবং তার পমর তার ঔরসজাত আপনার বংশিরমদর েিয খথমক ইোেগণ; িারা 

হমে হাসান, হুসাইন এবং তামদর দ্যজমনর পমর িামদরমক েহান আল্লাহ্ পাক ইোেমত অদ্বিদ্বষ্ঠত কমরমেন 

তামদর সংক্রান্ত েহান আল্লাহর খি উপমদশ বাণী আমে তা দ্বদময় আোমদরমক আপদ্বন নদ্বসহত কমরমেন। তাই 

আোমদর পে খথমক আোমদর হৃদয়, আোমদর জীবন-প্রাণ, আোমদর কণ্ঠ, আোমদর অন্তর এবং আোমদর হাত 

(আোর সেস্ত অদ্বস্তে( দ্বদময় তামদর জনয আনুগমতযর প্রদ্বতজ্ঞা ও অঙ্গীকার গ্রহণ করা হল। খি বযদ্বি )সশরীমর( 

দ্বনজ হমস্ত এই বাইআত আঞ্জাে খদমব ও করমব খস তা করলই, আর তা িদ্বদ না হয় তাহমল খস তা েুমখ স্বীকার 

কমর খনমব। আেরা কেমনা তার পদ্বরবতথ ন করমবা না আর এ দ্ববষময় েহান আল্লাহ আোমদর অন্তমর )নিমসর( 

খকান পদ্বরবতথ ন খদখমবন না। আর আেরা এ দ্ববষয়মক আপনার ভামষযর োিযমে আোমদর কামের এবং দূমরর 

সকল সন্তানমদর খপৌাঁমে খদব। আর আেরা এ দ্ববষময় েহান আল্লাহমক সােী রাখদ্বে। আোমদর সােী দ্বহমসমব 

েহান আল্লাহই িমথষ্ঠ এবং আপদ্বনও আোমদর উপর সােী। 

 

১০৩. খহ খলাকসকল! (এ দ্ববষময়) খতােরা দ্বক বমলা? দ্বনশ্চয়ই েহান আল্লাহ্ সকল আওয়াজ খশামনন এবং প্রদ্বতটি 

হৃদময়র গুপ্ত রহসয সম্পমকথ  জামনন। ‘অতঃপর খি সৎপথ অবলবন কমর, খস তা দ্বনমজরই কলযামণর জনয কমর 

এবং খি দ্ববপথগােী হয়, খস খতা দ্ববপথগােী হয় দ্বনমজরই ধ্বংমসর জনয।’ [িুোর : ৪১] আর খি বযদ্বি বাইআত 

করমব েূলতঃ খস েহান আল্লাহর সামথ বাইআত কমরমে, খকননা ‘আল্লাহর হাত রময়মে তামদর হামতর উপর’। 

[িাতহ : ১০] 

 

১০৪. খহ খলাকসকল! অতএব, েহান আল্লাহর সামথ বাইআত কমরা, আোর সামথ বাইআত কমরা এবং বাইআত 

কমরা আদ্বেরুল েুদ্বেনীন আলী, হাসান ও হুসাইন এবং তামদর বংশিারায় আগত ইোেগমণর সামথ িামদর ইোেত 

হমলা দ্যদ্বনয়া ও আমখরামত দ্বচরস্থায়ী আদশথ ও তেবাণী। েহান আল্লাহ্ দ্ববশ্বাসিাতকমক ধ্বংস কমর খদমবন। আর 

খি এ অঙ্গীকার রো করমব তার প্রদ্বত অনুগ্রহ করমবন। ‘সুতরাং খি তা ভঙ্গ কমর, তা ভঙ্গ করার পদ্বরণাে তামকই 

খভাগ করমত হমব এবং খি আল্লাহর সামথ অঙ্গীকার পূণথ কমর, দ্বতদ্বন তামক েহা পুরস্কার খদন।’ [িুোর : ১০] 

 

১০৫. খহ খলাকসকল! িা দ্বকেু আদ্বে খতাোমদরমক বললাে তা খতােরা বমলা। আলীমক তার ‘আদ্বেরুল েুদ্বেনীন’ 

উপািী দ্বদময় সমবািন কমর সালাে কমরা, আর এখন বমলা: ‘আেরা শুনলাে ও োনয করলাে! খহ আোমদর 

প্রদ্বতপালক! আেরা খতাোর েো চাই, আর খতাোরই দ্বদমক )আোমদর( প্রতযাবতথ ন হমব।’ [বাকারাহ : ২৮৫] 

বমলা: ‘‘িাবতীয় প্রশংসা আল্লাহরই; দ্বিদ্বন আোমদরমক এর )হিরত আলীর ইোেত ও খনতৃমের( দ্বদমক 

পদ্বরচাদ্বলত কমরমেন ও পথ খদদ্বখময়মেন। আল্লাহ আোমদরমক পথ না খদখামল, আেরা কখনও পথ খপতাে না। 

দ্বনশ্চয় আোমদর প্রদ্বতপালমকর রাসূলগণ সতয )বাণী( এমনদ্বেমলন।’ [আরাি : ৪৩] 
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১০৬. খহ খলাকসকল! দ্বনশ্চয়ই েহান আল্লাহর কামে আলী ইবমন আদ্বব তাদ্বলমবর িদ্বিলতসেূহ খিগুমলা দ্বতদ্বন 

পদ্ববে কুরআমন অবতীণথ কমরমেন বসগুয়লা এক েজদ্বলমস (আসমর) বণথনা ও গণনা করার খচময়ও অমনক খবশী। 

অতএব, খকউ িদ্বদ তার িদ্বজলত সম্পমকথ  খতাোমদরমক অবগত কমর এবং খসগুমলা দ্বচমন থামক তাহমল তার 

কথা সতয েমন কমরা। 

 

১০৭. খহ খলাকসকল! ‘খি বযদ্বি আল্লাহমক ও তার রাসুলমক আনুগতয করমব’ [আহিাব : ৭১] এবং খি বযদ্বি 

আলী ও খি সকল ইোমের কথা আদ্বে খতাোমদর কামে উমল্লখ কমরদ্বে তামদরমক আনুগতয করমব ‘খস দ্ববরাট 

বড সািলয ও কাদ্বেয়াদ্বব অজথ ন করমব’। [আহিাব : ৭১]  

 

১০৮. খহ খলাকসকল! তার বাইআত ও তামক ভালবাসা এবং আদ্বেরুল েুদ্বেনীন খখতাব কমর তামক সালাে 

প্রদামন অগ্রগােীরা সিলকাে হমব এবং তারা খনয়ােমত পূণথ জান্নামত প্রমবশ করমব। 

 

১০৯. খহ খলাকসকল! এেন কথা বল িামত েহান আল্লাহ খুশী হন। খতােরা এবং িেীমনর সকল বাদ্বসন্দাও িদ্বদ 

েহান আল্লাহমক অস্বীকার কমরা তাহমল খতােরা ‘কখনও আল্লাহর খকান েদ্বত করমত পারমব না।’ [আমল ইেরান 

: ১৪৪] 

 

১১০. খহ আল্লাহ্! িা দ্বকেু খপৌাঁমে দ্বদময়দ্বে এবং আমদশ কমরদ্বে তা পালন করার কারমণ েুদ্বেনমদরমক তুদ্বে েো 

কমর দাও এবং কামির ও অস্বীকারকারীমদর উপর তুদ্বে অসন্তুি খথমকা। ওয়াল হােদ্য দ্বলল্লাদ্বহ রাদ্বব্বল আলাদ্বেন 

)সকল প্রশংসা জগৎসেূমহর প্রভূ েহান আল্লাহর(। 
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