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লিখিৰ ভূকমিা 
احلمد هلل اذلي هل احلمد لكه ، و أشهد أن ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل ، و أشهد أن 

  .حممداً عبده و رسوهل ، صىل اهلل عليه و ىلع اهل و أصحابه و سلم 

(সিলিা ধৰণৰ প্ৰশংসা লিৱি মাত্ৰ আল্লাহৰ বালব, কযজন সিলিা প্ৰশংসাৰ 
মাকিি। মই সািী কদওঁ লয, আল্লাহৰ বাকহলৰ আন লিালনা সতয উপাসয নাই; 
লতওঁৰ লিালনা অংশীদাৰ নাই। মই আৰু সািী কদওঁ লয, মুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু 
আিাইকহ অছাল্লাম লতওঁৰ বািা আৰু ৰাছুি। আল্লাহৰ তৰফৰ পৰা চািাত 
আৰু ছািাম বকষজত হওি লতওঁৰ প্ৰকত আৰু লতওঁৰ পকৰয়ািবগজৰ িগলত 

ছাহাবী সিিৰ প্ৰকত)। তাৰ কপছত: 

মনৰ শাকন্ত আৰু আনি অনুভৱ িৰা আৰু অশাকন্ত আৰু দুকিন্তা দূৰ িৰা 
প্ৰলতযি বযকিৰ অনযতম িিয আৰু উলেশয। ইয়াৰ দ্বাৰাই পকৱত্ৰ জীৱন 
িাভ হয় আৰু আনি ও প্ৰফুল্লতালৰ পকৰপূণজতা িাভ িলৰ। এইলটা অজজনৰ 
বালব আলছ ধমজীয়, স্বভাৱগত আৰু আমিী উপায়-উপিৰণসমূহ। এইলবাৰ 
উপায়-উপিৰণৰ এিকত্ৰত লহাৱালটা মুকমন সিিৰ বাকহলৰ আন িালৰা পলি 
সম্ভৱ নহয়। আৰু আনৰ লিত্ৰত ইয়াৰ লিালনা এটা কদশ অজজন হলিও হ’ব 
পালৰ। ইয়াৰ লিালনা এটা উপায়-উপিৰণ দি অধযাৱসায় আৰু গলৱষণা 
িকৰলি, কসহঁতৰ ওচৰত ইয়াৰ বহু উপিাৰী আৰু সুিৰ সুিৰ কদশ প্ৰিট 
হয়।  

কিন্তু মই লমাৰ এই পুকস্তিাত এলন কিছুমান কবষয় উলল্লখ িকৰম, কযলটা এই 
মহান উলেশয অজজনৰ অনযতম উপায় আৰু মাধযম কহচালপ কবলবকচত হ’ব 
আৰু যাৰ বালব প্ৰলতযলিই লচিা-সাধনা িকৰব। 

এলতলি কসহঁতৰ মাজত কয বযকি লসইলবাৰ উপায়-উপিৰণৰ অকধিাংশ 
অজজন িকৰব পাকৰব, কস সুকখ জীৱন যাপন িকৰব আৰু পকৱত্ৰময় জীৱন 
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উপলভাগ িকৰব। আৰু কসহঁতৰ মাজত কয বযকি লসইলবাৰ অজজন িৰাত 
সমূ্পণজৰূলপ বযথজ হ’ব, তাৰ জীৱন অকতবাকহত হ’ব দুখ-িিত। আলিৌ 
কসহঁতৰ মাজত কয বযকি এই দুই স্থৰৰ মাজ পযজায়ৰ হ’ব, আল্লাহৰ তাওফীি 
অনুযায়ী কস জীৱন-যাপন িকৰব। আৰু আল্লালহই তাওফীিদাতা, লতওঁৰ 
সহায়ৰ দ্বাৰাই সিলিা িিযাণ অজজন হয় আৰু অিিযাণ (অমঙ্গি) প্ৰকতলৰাধ 
হয়। 
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সূখী জীৱনৰ কিছুমান উপিাৰী উপায় 

পকৰলেদ 

১. সুখী জীৱন িাভৰ প্ৰধান আৰু আচি উপায় হ’ি ঈমান আৰু আমলি 
ছলিহ বা সৎিমজ। আল্লাহ তা‘আিা দিলছ: 

ِن َصَٰلِٗحا َعِمَل  َمن   ﴿ و   َذَكر   م 
َ
نَثَٰ  أ

ُ
مِن   وَُهوَ  أ يِيَنَُّهۥ ُمؤ  ةٗ  فَلَُنح  زَِينَُّهم   َطي َِبٗة   َحَيوَٰ رَُهم َوََلَج  ج 

َ
 أ

َسنِ  ح 
َ
َملُونَ  ََكنُوا   َما بِأ  [79:اَلحل] ﴾ َيع 

ঈমানৰ অৱস্থাত পুৰুষ আৰু নাৰীৰ মাজত কযলয়ই সৎিাম িকৰব, কনিয় 
মই তাি পকৱত্ৰ জীৱন প্ৰদান িকৰম আৰু কসহঁতি কসহঁতৰ িমজৰ লেষ্ঠ 
পুৰস্কাৰ প্ৰদান িকৰম।”— ( আন-নাহি: ৯৭) 

এলতলি কয বযকিলয় ঈমান আৰু সৎ আমিৰ সমন্বয় সাধন িকৰব পাকৰব, 
তাৰ বালব আল্লাহ তা‘আিা ইহিািত পকৱত্ৰময় জীৱনৰ আৰু পৰিািত 
উেম প্ৰকতদানৰ প্ৰকতশ্রুকত কদলছ। 

আৰু ইয়াৰ িাৰণ সুস্পি। কিয়লনা, মুকমনসিলি আল্লাহৰ প্ৰকত কবশুদ্ধ 
ঈমানৰ ফিত সৎিাম িলৰ আৰু পতকথৱী আৰু আকখৰাতৰ বালব মন-
মানকসিতা আৰু দনকতি চকৰত্ৰি সংলশাধন িলৰ। লতওঁলিািৰ িগত 
লমৌকিি নীকতমািা আলছ, যাৰ দ্বাৰা লতওঁলিালি লতওঁলিািৰ ওচৰত 
উপস্থাকপত সিলিা প্ৰিাৰ হাকহঁ-আনি, অকস্থৰতা আৰু দুখ-লবদনাৰ 
িাৰণসমূহ উপিকি িকৰব পালৰ। 

এই নীকতমািা গ্ৰহণ, তাৰ প্ৰকত িত তজ্ঞতা ও উপিাৰী লিত্ৰত তাৰ যথাযথ 
বযৱহাৰৰ দ্বাৰা লতওঁলিালি খং-লক্ৰাধ আৰু অনযায়-অপৰাধৰ লিন্দ্ৰকবিু 
সম্পলিজ জ্ঞান িাভ িকৰব পালৰ। লসলয় এই দতকিলিাণৰ পৰা লযকতয়া 
লতওঁলিালি তাৰ যথাযথ বযৱহাৰ কনকিত িকৰব, লতকতয়া ইয়াৰ দ্বাৰা 
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লতওঁলিািৰ বালব আনিময় পকৰলৱশ সতকি হ’ব, তাৰ স্থাকয়ত্ব আৰু বৰিতৰ 
বালব আশা জাকগব আৰু িত তজ্ঞতা প্ৰিাশিাৰী সিিৰ লছাৱাবৰ প্ৰতযাশা 
দতয়াৰ হ’ব। ইয়াৰ ফিত সতি এই আনিৰ িিযাণ আৰু বৰিতৰ দ্বাৰা 
বহুলতা গুৰুত্বপূণজ কবষয় প্ৰকতকষ্ঠত হ’ব। 

আৰু লতওঁলিালি উপিকি িকৰব পাকৰব দুখ-িি, িয়-িকত আৰু দুকিন্তা 
প্ৰকতলৰাধৰ উপায় সম্পলিজ। এই লিত্ৰত লতওঁলিািৰ পলি প্ৰকতলৰাধ িৰা 
সম্ভৱ হ’লি পকৰপূণজ প্ৰকতলৰাধ িকৰব; অথবা িাঘব িৰা সম্ভৱ হ’লি িাঘব 
িকৰব আৰু প্ৰকতলৰাধৰ লিালনা উপায় নাথাকিলি সলবজােম দধযজ ধাৰণ 
িকৰব। আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা লতওঁলিািৰ দুখ-িিৰ প্ৰভাৱৰ পৰা বাকহৰ দহ 
অহাৰ যথাযথ প্ৰকতলৰাধ গক়ি তুিাৰ লযাগযতা, অকভজ্ঞতা আৰু শকি-সামথজ 
সঞ্চয় হ’ব। দধযজ আৰু প্ৰকতদান বা লছাৱাবৰ আশা লপাষণ িৰা বৰ 
মযজাদাপূণজ িাম, যাৰ িগত দুখ-িি সংযুি দহ আলছ। আৰু তাৰ পৰা 
মুকিৰ উপায় হ’ি আনিত থিা, উেম আশা-আিাঙ্খা লপাষণ িৰা আৰু 
আল্লাহৰ অনুগ্ৰহ ও লছাৱাবৰ প্ৰতযাশা িৰা। লযলন কবশুদ্ধ হাকদছত আকহলছ, 
নবী চাল্লাল্লাহু আিাইকহ অছাল্লালম দিলছ: 

رِ  َعَجًبا » م 
َ
َرهُ  إِنَّ  ال ُمؤ ِمنِ  أل م 

َ
ر  ُُكَّهُ  أ َحد   َذاكَ  َولَي َس  َخي 

َ
َصاَبت هُ  إِن   لِل ُمؤ ِمنِ  إِلَّ  أل

َ
اءُ  أ  ََسَّ

َصاَبت هُ  ِإَون   َلُ  ًًاَخي   فَََكنَ  َشَكرَ 
َ
اءُ  أ ا فَََكنَ  َصَبَ  ََضَّ ً  .« َلُ  َخي 

“মুকমনৰ িমজ-িাণ্ডত আচকৰত লহাৱাৰ কবষয় হ’ি তাৰ সিলিা িালমই 
মঙ্গিজনি। আৰু এই সুলযাগ মুকমনৰ বাকহলৰ আন লিালনালৱই উপলভাগ 
িকৰব লনাৱালৰ। যকদ কস সুখ-শাকন্ত িাভ িলৰ, িত তজ্ঞতা প্ৰিাশ িলৰ; ফিত 
এইলটা তাৰ বালব িিযাণিৰ হয়। আৰু দুখ-িিত পকতত হ’লি কস দধযজ 
ধাৰণ িলৰ; ফিত এইলটাও তাৰ বালব িিযাণিৰ।”— (মুছকিম, আজ-যুহুদ 
অৰ-ৰাক্বাইক্ব ২৯৯৯, আহমদ ৬/১৬, আোকৰমী আৰ-ৰাক্বাইক্ব ২৭৭৭) 
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এলতলি নবী চাল্লাল্লাহু আিাইকহ অছাল্লালম জনাই কদলছ লয, মুকমনৰ প্ৰাকি 
আৰু িিযাণ কদ্বগুণ। হাকহঁ-আনি আৰু দুখ-িি সিলিা অৱস্থালতই কস তাৰ 
িমজ-িাণ্ডৰ সুফি লভাগ িকৰব। এই বালবই আপুকন দুটা বস্তু পাব, কযলবাৰ 

িিযাণ বা অিিযাণৰ প্ৰকতকনকধত্ব িলৰ। আলিৌ উভয়ৰ অজজন পদ্ধকতৰ 
মাজলতা বযৱধান বহুত। আৰু এই বযৱধানলটা হ’ব ঈমান আৰু সৎিমজৰ 
লিত্ৰত উভয়ৰ পাথজিয অনুযায়ী। এই গুণৰ অকধিাৰী বযকি এই দুটা গুণৰ 
দ্বাৰা িিযাণ আৰু অিিযাণ িাভ িলৰ, কযলটা আকম আলিাচনা িকৰলছাঁ; লযলন 
িত তজ্ঞতা প্ৰিাশ, দধযজ ধাৰণ ইতযাকদ। লসলয় তাৰ বালব আনিময় পকৰলৱশ 
সতকি হ’ব; আৰু দূৰ হ’ব দুকিন্তা, অকস্থৰতা, হৃদয়ৰ সংিীণজতা আৰু জীৱনৰ 
দুখ-িি আৰু এই পতকথৱীত তাৰ জীৱন দহ উকিব সুখময়।  

আনহালত আন বযকিসিলি অপিমজ, দাকম্ভিতা আৰু লস্বোচাকৰতাৰ দ্বাৰা 
অপৰাধ প্ৰবণ দহ উলি। ফিত তাৰ দনকতিতা কবনি হয় আৰু অলধযজ ও 
অকত লিাভৰ বালব তাৰ দনকতি চকৰত্ৰ পশুৰ চকৰত্ৰৰ দলৰ গক়ি উলি। ইয়াৰ 
বাকহলৰও কস মানকসিভালৱ অশান্ত আৰু অকহহৰ। তাৰ এই অকস্থৰতাৰ 
আঁৰত বহুকবধ িাৰণ আলছ; লযলন তাৰ লপ্ৰকমিাি লহৰুৱাৰ আশঙ্কা আৰু 
কসহঁতৰ ফািৰ পৰা নতুন নতুন বহু দ্বন্দ্ব-সংঘাতৰ আশঙ্কা; আৰু এটা িাৰণ 
দহলছ আন্তকৰি অকস্থৰতা, কযলটা অজজন িৰি বা নিৰি সাবজিকণি আৰু 
কিবা পাবলি আগ্ৰহলবাধ িলৰ। কস যকদ কনধজাকৰত অংশ পাইলয়া যায়, 
তথাকপও কস উলল্লকখত িাৰণত (নতুন নতুন আৰু পাবলি) অকস্থৰ দহ উলি। 
আৰু এইলবাৰ উলদ্বগ, উৎিণ্ঠা, আতঙ্ক আৰু অসন্তুকিৰ িাৰলণ কস দুখ-িি 
অনুভৱ িলৰ। এলতলি তাৰ দুভজাগযময় জীৱন, স্বজনপ্ৰীকত আৰু কচন্তালৰাগ 
িগলত ভয়-ভীকত কযলটা তাি লবয়া অৱস্থা ও বীভৎস িিৰ ফালি লিকি 
কদলয়; তাৰ এলন পকৰণকত হয় লয এই কবষলয় প্ৰশ্ন নিৰাই ভাি। িাৰণ, কস 
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লছাৱাবৰ আশা নিলৰ। আৰু তাৰ ওচৰত দধযজৰ দলৰ এলন লিালনা বস্তুও 
নাই কযলটালৱ তাি শান্তনা ও সুখ কদব। 

আৰু এই ধৰণৰ প্ৰলতযিলটা বণজনাই অকভজ্ঞতািি বাস্তৱ উদাহৰণ। লযলন 
এই লেণীৰ এটা কবষয় দি লযকতয়া আপুকন কচন্তা-ভাবনা িকৰব আৰু তাি 
মানুহৰ বাস্তৱ অৱস্থাৰ সনু্মখত উপস্থাপন িকৰব, লতকতয়া ঈমানৰ দাবী 
অনুযায়ী আমিিাৰী মুকমন বযকি আৰু কয বযকি এলন িাম িৰা নাই 
লতওঁলিািৰ উভয়ৰ মাজত বৰ ডাঙৰ বযৱধান লদকখবলি পাব। আৰু লসই 
কবষয়লটা হ’ি, আল্লাহ প্ৰদে কৰকযি আৰু লতওঁ লতওঁৰ বািাসিিি কবকভন্ন 
প্ৰিাৰৰ কযলবাৰ অনুগ্ৰহ আৰু সন্মান প্ৰদান িকৰলছ, তাৰ প্ৰকত সন্তুি 
থাকিবলি চকৰয়লত বৰ উৎসাহ প্ৰধান িকৰলছ। 
 

এলতলি মুকমন বযকি লযকতয়া অসুস্থতা অথবা দকৰদ্রতা নাইবা লতলনিুৱা 
লিালনা মান-সন্মান কবনিিাৰী কবপদ-আপদ দ্বাৰা পৰীিাৰ সনু্মখীন হয়, 
লতকতয়া তাৰ ঈমান আৰু আল্লাহ প্ৰদে কৰকযিৰ প্ৰকত সন্তুি থিাৰ বালব 
আপুকন তাৰ চিু-মুখত আনিৰ কচহ্ন লদকখবলি পাব আৰু লতওঁ 
আন্তকৰিভালৱ এলন এলিা কনকবচাকৰব, কযলটা লতওঁৰ ভাগযত নাই। এলন 
অৱস্থাত লতওঁ লতওঁতলি লবয়া অৱস্থাশািী বযকিৰ ফালি চাই শান্তনা অনুভৱ 
িলৰ; লতওঁতলি ভাি অৱস্থাশািী বযকিৰ ফালি লনলদলখ। লিালনা লিালনা 

সময় লতওঁৰ আনি-ফুকতজ ও মনৰ প্ৰফুল্লতা আৰু বতকদ্ধ পায় লসই বযকিৰ 
অৱস্থা লদকখ, কয বযকি দুকনয়াবী সিলিা উলেশয অজজন িৰাৰ কপছলতা 
পকৰতত ি হ’ব পৰা নাই। 

এইদলৰ কয বযকিৰ ওচৰত ঈমানৰ দাবী অনুযায়ী আমি নাই, তাি লযকতয়া 
অভাৱ-অনাটনৰ দ্বাৰা অথবা দুকনয়াবী লিালনা বস্তু লপাৱাৰ পৰা বকঞ্চত িৰাৰ 
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দ্বাৰা পৰীিা িৰা হয়, লতকতয়া তাি আপুকন দুখ-িিত চৰম কবপযজস্ত 
অৱস্থাৰ মাজত পাব। 

আন এটা উদাহৰণ হ’ি: লযকতয়া ভয় ও আতঙ্কৰ িাৰণসমূহ প্ৰিাশ পায় 
আৰু মানুলহ নানান অসুকবধাৰ দ্বাৰা িি অনুভৱ িলৰ, লতকতয়া তাৰ মাজত 
কবশুদ্ধ ঈমান, দত়ি মলনাবি, মানকসি প্ৰশাকন্ত আৰু উদূ্ভত এই সঙ্কট 
লমািাকবিাত, কচন্তাত, িথাত আৰু িমজত সামথজবান লহাৱাৰ দলৰ গুণাৱিী 
কবদযমান থালি, কনিয় লতওঁ কনজলি এই সঙ্কটময় পকৰকস্থকতলতা প্ৰকতকষ্ঠত 
িকৰব পাকৰব। আৰু এই পকৰকস্থকতলয় মানুহি আনি কদব আৰু তাৰ 
হৃদয়ি মজবুত িকৰব। 

এইদলৰ আপুকন ঈমান নথিা বযকিি ইয়াৰ সমূ্পণজ কবপৰীত অৱস্থাত পাব। 
লযকতয়া কস ভয় আৰু আতঙ্কৰ অৱস্থাত পকতত হ’ব, লতকতয়া তাৰ হৃদয় 
অস্বকস্ত অনুভৱ িকৰব; স্নায়ুতন্ত্রসমূহ দুকিন্তাত উলেকজত দহ উকিব; আৰু তাৰ 
কভতৰত কবৰাজ িকৰব ভয় ও আতঙ্ক আৰু তাৰ মাজত এিকত্ৰতভালৱ কবৰাজ 
িকৰব বাকহযি আতঙ্ক আৰু অভযন্তৰীণ অকস্থৰতা। ফিত তাৰ বালব বাস্তৱ 
অৱস্থা উদ্ঘাটন িৰা অসম্ভৱ দহ পলৰ। আৰু এই লেণীৰ মানুহৰ যকদ 
স্বভাৱগত উপায়-উপিৰণ বা উলেশযসমূহ অজজন নহয়, কযলবাৰ অজজন 
িকৰবলি বহু প্ৰকশিণৰ প্ৰলয়াজন; লতলন লিত্ৰত কসহঁতৰ শকি-সামথজ ভাকঙ 
পকৰব আৰু স্নায়ুতন্ত্রলবাৰ উলেকজত দহ উকিব। আৰু এইলটা লহাৱাৰ িাৰণ 
হি ঈমানৰ দুবজিতা, কযলটা দধযজধাৰণৰ লিত্ৰত গুৰুত্বপূণজ ভূকমিা ৰালখ। 
কবলশষলি সঙ্কট অৱস্থাত আৰু দুখ-দুদজশাৰ সময়ত। 

এলতলি পুণযবান আৰু পাপী, মুকমন আৰু িাকফৰ উভলয়ই অজজনীয় বীৰত্বত 
এলিই পযজায়ৰ। ইয়াৰ বাকহলৰও অংশীদাকৰত্ব আলছ এলন কিছুমান স্বভাৱ-
চকৰত্ৰত, কযলটা ভয়ানি পকৰকস্থকতত প্ৰিট হয় আৰু কবষয়লটাি সহজ িলৰ। 
কিন্তু এই লিত্ৰত মুকমন বযকি বযকতক্ৰম, লতওঁৰ ঈমানী শকি, দধযজ, আল্লাহৰ 
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ওপৰত ভৰসা আৰু কনভজৰশীিতা আৰু লতওৰঁ লছাৱাব অজজনৰ প্ৰতযাশাৰ 
বালব। এইলবাৰ কবষয়ৰ বালবই লতওঁৰ সাহস আৰু বীৰত্ব আৰু বতকদ্ধ পায়, 
আতঙ্কৰ চাপ িলম আৰু লতওঁৰ বালব িকিন িাম সমূহ সহজ হয়। লযলন 
আল্লাহ তা‘আিা দিলছ: 

لَُمونَ  تَُكونُوا   إِن ﴿
 
لَُمونَ  َفإِنَُّهم   تَأ

 
لَُموَن   َكَما يَأ

 
ِ  ِمنَ  َوتَر ُجونَ  تَأ  ﴾ يَر ُجوَن   َل  َما ٱّللَّ

 [401:النساء]

“যকদ লতামালিালি যন্ত্রণা অনুভৱ িকৰছা, লতলন্ত কসহঁলতও লতামালিািৰ 
দলৰই যন্ত্রণা অনুভৱ িকৰ আলছ আৰু আল্লাহৰ ওচৰত লতামালিালি কয আশা 
িৰা, কসহঁলত লসইলটা আশা নিলৰ।” —( আন-কনছা: ১০৪) 

আৰু লতওঁলিাি আল্লাহৰ কবলশষ সাহাযয িাভ িলৰ আৰু লতওঁৰ সহায় 
সিলিা প্ৰিাৰ ভয়-ভীকতি ওিট-পািট িকৰ কদয়। আল্লাহ তা‘আিা দিলছ: 

ٓوا    ﴿ ِبُ َ  إِنَّ  َوٱص  َِٰبِينَ  َمعَ  ٱّللَّ  [14:األنفال] ﴾ ٱلصَّ
“লতামালিালি দধযজধাৰণ িৰা, কনিয় আল্লাহ দধযজশীি সিিৰ িগত আলছ।” 
—(আি-আনফাি: ৪৬) 

২. সতকিৰ প্ৰকত ইহছান: উলদ্বগ-উৎিণ্ঠা, দুকিন্তা আৰু অকস্থৰতা দূৰ 
িৰাৰ অনযতম উপায় দহলছ িথা, িমজ আৰু কবকভন্ন প্ৰিাৰৰ সদবযৱহাৰৰ 
দ্বাৰা সতকিৰ প্ৰকত ইহছান িৰা। উলল্লকখত প্ৰকতলটা িমজই উেম ও ইহছান। 
ইয়াৰ দ্বাৰা আল্লাহ তা‘আিা পুণযবান আৰু পাপীৰ িমজ-িাণ্ড অনুসালৰ 
উলদ্বগ-উৎিণ্ঠা আৰু দুকিন্তা দূৰ িলৰ। কিন্তু তাৰ পৰা মুকমনৰ বালবই 
পকৰপূণজ অংশ আলছ। আৰু লসই বযকতক্ৰম এই বালবই লয, লতওঁৰ ইহছানৰ 
িাযজক্ৰম পকৰচাকিত হয় ইখিাছৰ দসলত লছাৱাবৰ প্ৰতযাশাত। ফিত আল্লাহ 
তাআিা তাৰ বালব তাৰ প্ৰতযাকশত িিযাণিৰ িমজৰ মহৎ উলদযাগ গ্ৰহণ 
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িকৰবলি সহজ িকৰ কদলয়। আৰু লতওঁ তাৰ ইখিাছ আৰু আন্তকৰিতাৰ 
িাৰলণ সিলিা দুখ-িি দূৰ িকৰ কদলয়। আল্লাহ তা‘আিা দিলছ: 

َ  لَّ  ﴿ ِن َكثِير  ِف  َخي  َُٰهم   م  َمرَ  َمن   إِلَّ  َّنَّ َوى
َ
و   بَِصَدقَة   أ

َ
ُروف   أ و   َمع 

َ
َلَِٰۢح أ َ  إِص   َوَمن ٱَلَّاِس   َبي 

َعل   َٰلَِك  َيف  ِ  َمر َضاتِ  ٱب تَِغآءَ  َذ تِيهِ  َفَسو َف  ٱّللَّ ًرا نُؤ  ج 
َ
 [441:النساء] ﴾ َعِظيٗما أ

“কসহঁতৰ অকধিাংশ লগাপন পৰামশজৰ লিালনা িিযাণ নাই, কিন্তু িিযাণ 
আলছ কযলয় কনলদজশ কদলয় দান-খয়ৰাত, সৎিাম আৰু মানুহৰ মাজত শাকন্ত 
স্থাপনৰ; আল্লাহৰ সন্তুকি িাভৰ আশাত কযলয় এইলটা িকৰব তাি অৱশযই 
আকম মহাপুৰস্কাৰ প্ৰদান িকৰম।” —( আন-কনছা: ১১৪) 

এলতলি তাৰ পৰা সংঘকটত এই ধৰনৰ সিলিা িমজিাণ্ডি আল্লাহ তাআিাই 
িিযাণময় বুকি লঘাষণা িকৰলছ। আৰু িিযাণ মালনই িিযাণি স্বাগতম 
জনায় আৰু অিিযাণি প্ৰকতলৰাধ িলৰ। আৰু লছাৱাবৰ প্ৰতযাশী মুকমনি 
আল্লালহ মহাপুৰস্কাৰ প্ৰদান িকৰব। আৰু সিলিা প্ৰিাৰ ডাঙৰ পুৰস্কাৰৰ 
মাজত অনযতম পুৰস্কাৰ দহলছ উলদ্বগ-উৎিণ্ঠা, দুকিন্তা, দুখ-িি ইতযাকদ দূৰ 
িকৰ কদয়া। 

৩. িমজ আৰু উপিাৰী জ্ঞান অজজনত বযস্ত থিা: স্নায়ুতন্ত্রৰৰ 
উলেজনা জকনত অকস্থৰতা আৰু পাপৰ মাজত ডুকব থিা মনি দূৰত ৰখাৰ 
অনযতম উপায় দহলছ িমজ আৰু উপিাৰী জ্ঞান অজজনত বযস্ত থিা। কিয়লনা, 
ই মনি লসইলবাৰ িমজ-িাণ্ডৰ পৰা কবৰত ৰালখ, কযলবালৰ তাি অকস্থৰ িকৰ 
লতালি। এই বালবই কস লিালনা লিালনা সময়ত লসইসমূহ িাৰণি পাহকৰ 
থাকিব, কযলবালৰ তাি দুকিন্তাগ্ৰস্ত হবলি বাধয িলৰ। ফিত কস মানকসিভালৱ 
আনি অনুভৱ িকৰব আৰু তাৰ মাজত িমজচাঞ্চিয বতকদ্ধ পাব। কিন্তু 
মুকমনসিি আন আন লিািৰ পৰা বযকতক্ৰম, তাৰ ঈমান আৰু ইখিাছৰ 
দসলত লছাৱাবৰ আশাত জ্ঞান অজজন আৰু কশিাদান বযৱস্থাত িমজতৎপৰ 
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লহাৱাৰ িগলত উেম আমি িৰাৰ বালব। যকদ লসইলটা ইবাদত লিকন্দ্ৰি হয়, 
লতলন্ত লসইলটা ইবাদত কহচালপই গণয হ’ব। আৰু যকদ লসইলটা দুকনয়াবী 
অথবা প্ৰিত কতগত লিালনা িমজ-িাণ্ড হয়, লতলন্ত তাৰ ফিাফি কনয়তৰ 
কবশুদ্ধতাৰ ওপৰত কনভজৰ িকৰব। আৰু কস যকদ ইয়াৰ দ্বাৰা আল্লাহৰ 
আনুগতযৰ লিত্ৰত সহায় িামনা িলৰ, লতলন্ত তাৰ এই িামৰ প্ৰভাৱত 
দুকিন্তা আৰু দুভজাবনা দূৰ হ’ব। এলতলি মনৰ অকস্থৰতা আৰু পাপ-িাযজৰ 
দ্বাৰা পৰীিা িৰা হয়; ফিত ইয়াৰ বালব কস কবকভন্ন লৰাগত আক্ৰান্ত হয়, 
লতকতয়া তাৰ প্ৰকতলষধি ঔষধ দহলছ: “লসই কবষয়লটাি পাহকৰ থিা, 
কযলটালয় তাি পাপ-আৰু অকস্থৰতাৰ মাজত লপিাইলছ আৰু কনজলি 
গুৰুত্বপূণজ িামত বযস্ত ৰখা।” 

৪. সিলিা কচন্তাি দদনকিন িামৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত ঐিযবদ্ধ 
িৰা: দুকিন্তা আৰু অকস্থৰতা দূৰ িৰাৰ অনযতম আন এটা উপায় হ’ি 
সিলিা কচন্তাি দদনকিন িামৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত ঐিযবদ্ধ িৰা আৰু 
ভকৱষযতিািীন আৰু অতীতিািীন িমজ-িাণ্ডি দি লবকছ কচন্তা-ভাবনা বন্ধ 
িৰা। এই বালবই নবী চাল্লাল্লাহু আিাইকহ অছাল্লালম আল্লাহৰ ওচৰত 

সিলিা প্ৰিাৰ দুকিন্তাৰ পৰা আেয় কবছাকৰলছ, কযলটা ইমাম বুখাৰী আৰু 
মুছকিম ৰাকহমাহুল্লাহ বকণজত হাকদছৰ দ্বাৰা প্ৰমাকণত। লসলয় অতীতৰ লিালনা 
কবষয় দি দুকিন্তা িকৰ িাভ নাই, কযলটা লিকতয়াও উভতাই অনা সম্ভৱ নহয়। 
আৰু ভকৱষযতত লিালনা দুঘজটনা ঘটাৰ আশঙ্কাৰ ফিত দুকিন্তাত মগ্ন থিাও 
িকতিৰ। এলতলি বািাৰ দাকয়ত্ব আৰু িতজবয হ’ি তাৰ আকজৰ কদনলি 
কচন্তা-ভাবনা িৰা আৰু তাৰ সিলিা লচিা-প্ৰলচিা িৰা লসইকদন তথা 
বতজমান সময়ি ভাি িৰাৰ িামত বযয় িৰা। িাৰণ, এইফালি মলনালযাগ 
কদলিই তাৰ িমজ-িাণ্ডসমূহ পকৰপূণজ আৰু পকৰশুদ্ধ হ’ব আৰু ইয়াৰ জকৰয়লত 
বািা দুকিন্তাৰ পৰা মুি দহ শাকন্ত িাভ িকৰব পাকৰব। আৰু নবী চাল্লাল্লাহু 
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আিাইকহ অছাল্লালম লযকতয়া লিালনা দুআ িকৰকছি অথবা লতওঁৰ উম্মতি 
দুআ িকৰবলি দিকছি, লতকতয়া লতওঁ আল্লাহৰ সহায় আৰু অনুগ্ৰহ িামনাৰ 
িলগ িলগ কয লপাৱাৰ বালব দুআ িৰা হয়, লসইলটা অজজনৰ বালব সবজাত্মি 
লচিা-প্ৰলচিা চলিাৱাৰ বালব উৎসাহ প্ৰদান িকৰকছি। আৰু কয দূৰ িৰাৰ 
বালব দুআ িৰা হয়, তাৰ পৰা দূৰত থাকিবলি উৎসাহ কদকছি। িাৰণ, দুআ 
আমিৰ দলৰই। এলতলি বািা দ্বীন আৰু দুকনয়াৰ লিত্ৰত তাৰ উপিাৰী 
কবষয় দি কচন্তা-গলৱষণা িকৰব আৰু তাৰ উলেশয অজজনৰ বালব তাৰ 
প্ৰকতপািিৰ ওচৰত প্ৰাথজনা িকৰব। আৰু এই কবষলয় লতওঁৰ ওচৰত সহায় 
কবচাকৰব। লযলন নবী চাল্লাল্লাহু আিাইকহ অছাল্লালম দিলছ: 

ر  ال َقوِى   ال ُمؤ ِمنُ  » َحب   َخي 
َ
ِ  إَِل  َوأ عِيِف  ال ُمؤ ِمنِ  ِمنَ  اّللَّ    َوِف  الضَّ

ر  ُك  رِص   َخي   َما ََعَ  اح 
َتعِن   َين َفُعَك  ِ  َواس  َصابََك  ِإَون   َتع ِجز   َولَ  بِاّللَّ

َ
ءر  أ ن ِ  لَو   َتُقل   فَلَ  ََش 

َ
 .َوَكَذا َكَذا ََكنَ  َفَعل ُت  أ

ِ  ً رُ قَدَ  قُل   َولَِكن   َتحُ  لَو   فَإِنَّ  َفَعَل  َشاءَ  َوَما اّللَّ ي َطانِ  َعَمَل  َتف   .« الشَّ

“দূবজি মুকমনতলি শকিশািী মুকমন উেম আৰু আল্লাহৰ ওচৰত অকধি 
কপ্ৰয়। প্ৰলতযি বস্তুৰ মাজলতই িিযাণ আলছ; কয লতামাৰ বালব উপিাৰী, 
লসয়া তুকম িামনা িৰা আৰু আল্লাহৰ ওচৰত সহায় প্ৰাথজনা িৰা। আৰু 
অিমতা প্ৰিাশ নিকৰবা। লিালনা বস্তু অজজন িৰাৰ কপছত এই িথা নিবা 

লয, যকদ মই এলন আৰু এলন িকৰলিালহঁলতন। বৰং লিাৱা, (এইলটা) 
আল্লাহৰ তৰফৰ পৰা কনধজাকৰত আৰু লতওঁ কয ইো লসইলটালয় িলৰ; যকদ 
তুকম চয়তানৰ িামৰ ওপৰত কবজয় িাভ িকৰব কবচৰা।” —(মুছকিম, িদৰ, 
বাব-৮, হাকদছ নং- ৬৯৪৫) 

এলতলি নবী চাল্লাল্লাহু আিাইকহ অছাল্লালম প্ৰলতযি অৱস্থাত উপিাৰী িমজৰ 
িামনা িকৰবলি আলদশ িকৰলছ। লতওঁ আৰু কনলদজশ কদলছ আল্লাহৰ সহায় 
প্ৰাথজনা িকৰবলি আৰু দূবজিতা ও অিমতাৰ ওচৰত আত্মসমপজন নিকৰবলি, 
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কযলটা িকতিাৰি অিসতা। লতওঁ আৰু আলদশ িকৰলছ অতীতিািৰ 
বাস্তবাকয়ত কবষয় আৰু আল্লাহৰ ফয়চািা আৰু তাৰ কনধজাকৰত ভাগযি মাকন 
লিাৱাৰ বালব। 

আৰু লতওঁ সিলিা িামলি দুই ভাগত কবভি িকৰলছ: এি প্ৰিাৰ িাম হ’ি 
বািাই লসইলটা পকৰপূণজ বা অংশকবলশষ অজজনৰ লচিা-প্ৰলচিাত অথবা 
প্ৰকতলৰাধ িকৰবলি বা অিপ িাঘব িকৰবলি সিম। এলতলি এই লিত্ৰত 
বািাই তাৰ লচিা-প্ৰলচিা আৰম্ভ িকৰব আৰু প্ৰকতপািিৰ ওচৰত সাহাযয 
প্ৰাথজনা িকৰব। আন এি প্ৰিাৰৰ িাম হি, কয লিত্ৰত তাৰ লিালনা িমতা 
নাই। এলতলি লসই লিত্ৰত শান্ত ও সন্তুি থাকিব আৰু লসইলটা মাকন িব। 
আৰু ইয়াত লিালনা সলিহ নাই লয, লিালনা বািাই এই নীকত মাকন চকিলি, 
লসইলটা তাৰ বালব আনি অনুভৱ িৰা আৰু দুকিন্তাৰ পৰা দূৰত থিাৰ 
িাৰণ হ’ব। 
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পকৰলেদ 

৫. লবকছ লবকছ আল্লাহৰ কযকিৰ িৰা: হৃদয়ৰ উদাৰতা আৰু মনৰ 
প্ৰশাকন্তৰ ডাঙৰ উপায় হি লবকছ লবকছ আল্লাহৰ কযকিৰ িৰা। িাৰণ, হৃদয়ৰ 
প্ৰশস্ততা আৰু মনৰ প্ৰশাকন্ত প্ৰকতষ্ঠা িকৰবলি আৰু দুকিন্তা ও দুভজাবনা দূৰ 
িকৰবলি কযকিৰৰ আচকৰত ধৰণৰ প্ৰভাৱ আলছ। আল্লাহ তা‘আিাই দিলছ: 

َل  ﴿
َ
رِ  أ

ِ  بِِذك  َمئِن   ٱّللَّ  [82 :الرعد] ﴾ ٱل ُقلُوُب  ًَُتط 

“জাকন লথাৱা, আল্লাহৰ স্মৰলণই অন্তৰৰ প্ৰশাকন্ত।” —( আৰ-ৰা‘দ: ২৮) 

গকতলি বািাৰ স্বভাৱগত দবকশিযৰ িিয অজজন আৰু তাৰ প্ৰতযাকশত লছাৱাব 
ও প্ৰকতদান পাবলি আল্লাহৰ কযকিৰ বা স্মৰণৰ কবৰাট প্ৰভাৱ আলছ। 

৬. আল্লাহৰ কনয়ামত (অনুগ্ৰহ)ৰ আলিাচনা: অনুৰূপ ভালৱ (সুখী 
জীৱনৰ অনযতম উপায় হ’ি) আল্লাহৰ প্ৰিাশয আৰু অপ্ৰিাশয সিলিা 
প্ৰিাৰ কনয়ামতৰ আলিাচনা িৰা। িাৰণ, লতওঁৰ কনয়ামত সম্পলিজ জনা 
আৰু তাৰ আলিাচনাৰ দ্বাৰা লতওঁ বািাৰ দুকিন্তা আৰু দুৰভাবনা দূৰ িলৰ। 
আৰু লতওঁ বািাি িত তজ্ঞতা প্ৰিাশৰ বালব উৎসাকহত িলৰ; কযলহতু বািা 
সলবজাচ্চ মযজাদাৰ অকধিাৰী, যকদও কস অভাব-অনাটন, অসুস্থতা প্ৰভত কত 
প্ৰিাৰৰ আপদ-কবপদতত নাথািি কিয়। িাৰণ, বািা লযকতয়া তাৰ ওপৰত 
আল্লাহ প্ৰদে কনয়ামতৰ মুখামুকখ হয়, লতকতয়া লসইলবাৰ গণনা বা কহচাপ 
িৰা সম্ভৱ নহ’ব। আৰু বািা কযসমূহ অপছিনীয় আৰু িিিৰ িমজ-িাণ্ডৰ 
কচিাৰ হয়, লতওঁ সাধাৰণলত লসইলবালৰা বণজনা িকৰ কদলছ; কয অপছিনীয় 
বস্তু বা কবষয়ৰ িগত কনয়ামতৰ লিালনা সম্পিজ নাই। বৰং কবপদ-আপদৰ 
দ্বাৰা লযকতয়া আল্লাহ তা‘আিাই লতওঁৰ বািাি পৰীিা িলৰ; বািালহও লসই 
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লিত্ৰত দধযজ, সন্তুকি আৰু মাকন লিাৱাৰ দলৰ দাকয়ত্ব পািন িলৰ, লতকতয়া 
কবপদৰ লসই লহচা সহয িৰা সহজ দহ যায়। আৰু বািাৰ লছাৱাব আৰু 
প্ৰকতদানৰ আশা আৰু দধযজ ও সন্তুকিৰ িতজবয পািন িৰাৰ মাধযমত আল্লাহৰ 
ইবাদত িৰাৰ দ্বাৰা লসই লিহাঁ বস্তুি কমিা বস্তু বুকি কচিাৰ িলৰ। ফিত 
প্ৰকতদানৰ লসাৱালদ তাি দধযজৰ কতিতাৰ িথা পাহৰাই কদলয়। 

৭. জীৱন উপিৰণৰ লিত্ৰত কনম্নমানৰ বযকিৰ প্ৰকত িিয িৰা: 
এই কবষলয় আটাইতলি উপিাৰী বস্তু হ’ি কবশুদ্ধ হাকদছত বকণজত নবী 
চাল্লাল্লাহু আিাইকহ অছাল্লামৰ কদশ কনলদজশনাৰ বাস্তৱায়ন িৰা। লতওঁ দিলছ: 

َفَل  َمن   إَِل  ان ُظُروا » س 
َ
َدرُ  َفُهوَ  فَو قَُكم   ُهوَ  َمن   إَِل  َتن ُظُروا َولَ  ِمن ُكم   أ ج 

َ
ن   أ

َ
 تَز َدُروا لَ  أ

ِ  نِع َمةَ   .« َعلَي ُكم   اّللَّ

“লতামালিালি লতামালিািতলি কনম্নমানৰ বযকিৰ ফালি লচাৱা। আৰু 
লতামালিািতলি ওপৰত থিা বযকিৰ ফালি নাচাবা। িাৰণ, কস উপযুি 
আৰু লযাগযবযকি। আৰু লতামালিালি লতামালিািৰ প্ৰকত আল্লাহ প্ৰদে 
কনয়ামতি তুে বুকি নাভাকববা।” —(বুখাৰী আৰু মুছকিম) 

এলতলি বািাৰ িপািত লযকতয়া লগৌৰৱময় ভাগযলৰখা অকঙ্কত হয়, লতকতয়া 
কস কনজলি সুস্থতা আৰু তাৰ িগত সংকিি আনুসাকঙ্গি কবষয়ত আৰু 
জীকৱিা আৰু তাৰ িগত সংকিি আনুসাকঙ্গি কবষয়ৰ লিত্ৰত আল্লাহৰ 
বািাসিিৰ মাজত বহুততলি উন্নত বুকি ভালব। ফিত তাৰ অকস্থৰতা আৰু 
দুকিন্তা-দুভজাবনা দূৰ হয় আৰু তাৰ আনি আৰু আল্লাহৰ কনয়ামতৰ প্ৰকত 
তাৰ সন্তুকি বতকদ্ধ পায়। 

লযকতয়াই আল্লাহৰ প্ৰিাশয আৰু অপ্ৰিাশয, দ্বীনী আৰু দুকনয়াবী কনয়ামতৰ 
প্ৰকত বািাৰ আশা-আিাঙ্খা দীঘজৰ পৰা দীঘজতম হয়, লতকতয়াই কস তাৰ 
প্ৰকতপািিি লদলখ লয, লতওঁ তাি বহুলতা িিযাণ প্ৰদান িকৰলছ আৰু তাৰ 
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পৰা বহু অিিযাণ দূৰ িকৰলছ। লিালনা সলিহ নাই লয, তাৰ এই আশা-
আিাঙ্খাই তাৰ দুকিন্তা-দুভজাবনাসমূহ দূৰ িকৰব আৰু হাকহঁ-স্ফকতজ আৰু 
আনিি আৱশযি িকৰ তুকিব। 
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পকৰলেদ 

৮. দুকিন্তাৰ িাৰণ দূৰীিৰণত আৰু সুখ-শাকন্ত অজজনৰ উপায় 
অবিম্বন িকৰবলি সলচি লহাৱা:  

দুকিন্তা আৰু দুভজাবনা দূৰ িৰাৰ আৰু সুখ-শাকন্ত অজজন িৰাৰ অনযতম 
উপায় দহলছ দুকিন্তাৰ িাৰণ দূৰীিৰণ আৰু সুখ-শাকন্ত অজজনৰ উপায় 
অবিম্বনত সলচি লহাৱা। আৰু লসইলটা দহলছ বযকি তাৰ অতীতত ঘকট লযাৱা 
দুখ-িি পাহকৰ লযাৱা, কযলটা তাৰ পলি উভতাই অনা অসম্ভৱ আৰু লতওঁ 
বুকজব িাকগব লয, লসইলটালি কচন্তা িৰালটা অনথজি িাম। আৰু এই ধৰণৰ 
িাম পাগিামী লয, তাৰ মন অতীতত ঘকট লযাৱা দুখ-িি দি কচন্তা-ভাবনাত 
বযস্ত দহ উকিব আৰু কিি এলিদলৰ তাৰ মন ভকৱষযৎ জীৱনৰ িাল্পকনি 
অভাৱ-অনাটন, ভয়-ভীকত ইতযাকদ ধৰণৰ দুখ-িিৰ কচন্তাত অকস্থৰ দহ উকিব।  

এলতলি কস জাকনব িাকগব লয, ভকৱষযতিািীন কবষয়াকদ অজ্ঞাত আৰু 
অস্পি; তাৰ মাজত ভাি, লবয়া, আশা-হতাশা আৰু দুখ-লবদনা আটাইলয় 
থাকিব পালৰ। আৰু লসইলটা মহাপৰাক্ৰমশািী প্ৰজ্ঞাময় আল্লাহৰ হাতত। 
লতওঁৰ এলিালৱই বািাৰ হাতত নহয়। বািাই লিৱি লতওঁৰ িিযাণসমূহ 
অজজনত আৰু অিিযাণসমূহৰ পৰা আত্মৰিাত সলচি থাকিব। আৰু বিাই 
আৰু জাকনব িাকগব লয, কস লযকতয়া ভকৱষযতিািীন কবষয় দি তাৰ উলদ্বগ-
উৎিণ্ঠা আৰু কচন্তা-ভাবনাৰ পৰা উভকত আকহব; তাৰ ভাি-লবয়াৰ লিত্ৰত 
তাৰ প্ৰকতপািিৰ ওপৰত ভৰসা িকৰব আৰু এই লিত্ৰত তাৰ প্ৰকত 
আস্থাশীি হব, লতকতয়া তাৰ অন্তলৰ শাকন্ত অনুভৱ িকৰব; তাৰ অৱস্থাৰ 
উন্নকত হব আৰু তাৰ সিলিা দুকিন্তা আৰু উলদ্বগ-উৎিণ্ঠা দূৰ দহ যাব। 
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৯. ইহিাি আৰু পৰিািি সুিৰ িৰাৰ বালব প্ৰাথজনা িৰা: 
ভকৱষযৎ কবষয়ৰ প্ৰকত মলনালযাগ কদয়াৰ আটাইতলি উপিাৰী পন্থা হি এই 
দুআলটা পাি িৰা যাৰ দ্বাৰা নবী চাল্লাল্লাহু আিাইকহ অছাল্লালম প্ৰাথজনা 
িকৰকছি। লতওঁ দিকছি:  

لِح   اللَُّهمَّ  » ص 
َ
ِى دِيِنَ  ِل  أ َمةُ  ُهوَ  اَّلَّ م رِى ِعص 

َ
لِح   أ ص 

َ
 َمَعاَِش  فِيَها الَِّت  ُدن َياىَ  ِل  َوأ

لِح   ص 
َ
َعلِ  َمَعادِى فِيَها الَِّت  آِخَرِت  ِل  َوأ ََياةَ  َواج  َعلِ  َخي    ًُِك   ِف  ِل  زَِياَدةً  اْل   ال َمو َت  َواج 

 .« َش    ُك ِ  ِمن   ِل  َراَحةً 

“লহ আল্লাহ! লমাৰ দ্বীনি সংলশাধন িকৰ কদয়া, কযলয় লমাৰ িমজ-িাণ্ডি 
পাপমুি ৰাকখব; লমাৰ দুকনয়াি সংলশাধন িকৰ কদয়া, যাৰ মাজত লমাৰ 
জীৱন-জীকৱিা আলছ আৰু লমাৰ পৰিািি সংলশাধন িকৰ কদয়া, য’ত মই 
উভকত যাব িাকগব। আৰু তুকম প্ৰকতলটা িিযাণৰ বালব লমাৰ আয়ু ব়িাই কদয়া 
আৰু লবয়া বা অিিযাণতলি লমাৰ বালব মততুযি আনিদায়ি িকৰ কদয়া।” —
(মুছকিম, কযকিৰ, দুআ আৰু তাওবা, বাব নং- ১৮, হাকদছ নং- ৭০৭৮) 

এইদলৰ লতওঁ আৰু দিলছ: 

ََتَك  اللَُّهمَّ  » ر ُجو رَْح 
َ
ِس  إَِل  تَِكل ِن  فَلَ  أ لِح   َعي    ًََطر فَة َنف  ص 

َ
ِن  ِل  َوأ

 
 إِلَّ  إَِلَ  لَ  ُُكَّهُ  َشأ

ن َت 
َ
 .« أ

“লহ আল্লাহ! মই লিৱি লতামাৰ িৰুণাৰ প্ৰতযাশী, এলতলি তুকম লমাি এি 
পিৰ বালবও লমাৰ দাকয়ত্বত একৰ কনকদবা। আৰু তুকম লমাৰ সিলিা কবষয় 
সংলশাধন িকৰ কদয়া; লতামাৰ বাকহলৰ আন লিালনা সতয ইিাহ (উপাসয) 
নাই।” —(আবু দাউদ, আদব, বাব নং- ১১০, হাকদছ নং- ৫০৯২; 
আিবানীলয় হাকদছৰ সুত্ৰলটাি হাছান বুকি দিলছ) 
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এলতলি বািাই লযকতয়া এই দুআলটা কবশুদ্ধ কনয়তসহ মলনালযাগ কদ তাৰ 
বাস্তৱ কদশলটা কচন্তা-গলৱষণাসহ পাি িকৰব, যাৰ মাজত তাৰ দ্বীকন আৰু 
দুকনয়াবী ভকবষযৎ িিযাণ কনকহত আলছ, লতকতয়া আল্লালহ তাৰ প্ৰাথজনা, 
প্ৰতযাশা আৰু লসই বালব তাৰ িাম িৰাি বাস্তৱ ৰূপ কদব আৰু তাৰ 
দুকিন্তাি সুখ আৰু আনিত ৰূপান্তকৰত িকৰব। 
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পকৰলেদ 

১০. কবপদ-আপদ িাঘব িকৰবলি যথাসাধয লচিা-সাধনা িৰা:  

বািাহ লযকতয়া লিালনা দুঘজটনাত পকতত হয়, লতকতয়া তাৰ উলদ্বগ-উৎিণ্ঠা 
আৰু দুকিন্তা দূৰ িৰাৰ অনযতম িাযজিৰী উপায় হ’ি লসইলটা িাঘব 
িকৰবলি যথাসাধয লচিা-সাধনা িৰা আৰু তাৰ বালব কনজলি প্ৰস্তুত িকৰ 
লিাৱা। এলতলি কস লযকতয়া এই বালব প্ৰস্তুকত সম্পন্ন িকৰব, লতকতয়া তাৰ 
িতজবয হ’ি সম্ভৱানুযায়ী কযমানকখকন িাঘব িৰা সম্ভৱ কসমানকখকন িাঘব 
িৰাৰ বালব লচিা-সাধনা িৰা। এলতলি তাৰ এই প্ৰস্তুকত আৰু ফিপ্ৰসু 
লচিা-সাধনাৰ দ্বাৰা তাৰ উলদ্বগ-উৎিণ্ঠা আৰু দুকিন্তাসমূহ দূৰ হ’ব। আৰু 
এই লচিা-সাধনাৰ কবকনময়ত বািাৰ বালব বহুলতা সুলযাগ-সুকবধা আকহব আৰু 
বহু িয়-িকতৰ প্ৰকতলৰাধ হ’ব। 

লসলয় লযকতয়া তাি ভয়-ভীকত, লৰাগ-বযাকধ, অভাৱ-অনাটন আৰু কবকভন্ন 
প্ৰিাৰ পছিনীয় বস্তুৰ হ্ৰাসৰ িাৰণসমূহ আৱৰী ধকৰব, লতকতয়া তাৰ িতজবয 
হ’ি কস লযন ইয়ালতই প্ৰশাকন্ত িাভ িলৰ আৰু কনজৰ বালব এই পকৰলবশি 
অথবা তাতলি আৰু িকিন পকৰলবশি বাসস্থান কহচালপ গ্ৰহণ িলৰ। িাৰণ, 
দুখ-িিৰ সম্ভাবনাময় পকৰলবশত যকদ লিালনা বযকি বসবাস িলৰ লতলন্ত তাৰ 
বালব তাৰ পৰা উেৰণ িৰা সহজ হয় আৰু তাৰ ভয়াৱহতা দূৰ হ’বলি 
ধলৰ। কবলশষলি লযকতয়া কস কনজলি তাৰ সাধযানুযায়ী দুখ-িি প্ৰকতলৰাধত 
বযস্ত ৰালখ, লতকতয়া কস কবপদ-আপদ দূৰ িৰাৰ বালব ফিপ্ৰসু লচিা-সাধনাৰ 
িগলত কনজলি মাকনলি বসবাস িলৰ আৰু দুখ-িিৰ অৱসান ঘটাবলি 
আল্লাহৰ ওপৰত ভৰসা িলৰ আৰু সুিৰ আস্থা ৰাকখ নতুন নতুন শকি আৰু 
লিৌশি প্ৰলয়াগ িকৰ কনজলি বযস্ত ৰালখ। এই িথাত লিালনা সলিহ নাই 

লয, বািাৰ ইহিািীন িিযাণ আৰু পৰিািীন প্ৰকতদান িাভৰ আশা-
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আিাঙ্খাৰ িগত সুখ-শাকন্ত আৰু হৃদয়ৰ প্ৰসাৰতা আৰু উদাৰতাৰ গুণ 
অজজনত এইলবাৰ িমজ-িাণ্ডৰ বৰ ডাঙৰ উপিাকৰতা আলছ। আৰু এইলটা 
অকভজ্ঞতািি দতশয বা উদাহৰণ, কযলটা সংঘকটত হয় বহুলতা অকভজ্ঞতাসম্পন্ন 
বযকিৰ ফািৰ পৰা। 
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পকৰলেদ 

১১. মলনাবি বতকদ্ধ আৰু িল্পনাপ্ৰসূত অস্বকস্ত আৰু আলবগ-
উলেজনা বজজন িৰা:  

মানকসি আৰু শাৰীকৰি লবমাৰ আজাৰৰ কচকিৎসাৰ অনযতম উপায় দহলছ 
মলনাবি বতকদ্ধ আৰু িল্পনাপ্ৰসূত অস্বকস্ত ও আলবগ-উলেজনা বজজন িৰা, 
কযলবাৰ দুকিন্তা আৰু দুভজাবনাৰ জন্ম কদলয়। িাৰণ, মানুলহ লযকতয়া িল্পনাৰ 
ওচৰত আত্মসমপজন িলৰ আৰু তাৰ মন লযকতয়া লৰাগ-বযাকধ, লক্ৰাধ, 
লবদনাদায়ি িাৰণত কবশতঙ্খিা, দুখ-িিত কনপকতত লহাৱা ইতযাকদৰ প্ৰভাৱত 
উলেকজত দহ উলি, এইলবালৰ লতকতয়া তাি দুকিন্তা, দুভজাবনা, মানকসি আৰু 
শাৰীকৰি লবমাৰ-আজাৰ আৰু স্নায়ুকবি দুবজিতাৰ ফালি লিকি কদলয়; ইয়াৰ 
আৰু বহুলতা িুপ্ৰভাৱ আলছ, যাৰ বহু িকতিাৰি কদশ সাধাৰণ মানুলহ 
প্ৰতযি িলৰ। 

১২. আল্লাহৰ ওপৰত ভৰসা িৰা: লযকতয়া বিাহৰ অন্তৰ আল্লাহৰ 
ওপৰত কনভজৰশীি হয়, কস কনলজও তাৰ (আল্লাহৰ) ওপৰত ভৰসা িলৰ, 
আিাজ-অনুমান আৰু িল্পনাৰ ওচৰত আত্মসমপজন নিলৰ, দুকিন্তা আৰু 
লবয়া িল্পনাৰ অকধিাৰী নহয়, আল্লাহৰ প্ৰকত আস্থাশীি হয় আৰু তাৰ 
অনুগ্ৰহৰ আশা-আিাঙ্খা লপাষণ িলৰ, এইলবাৰৰ দ্বাৰা লতকতয়া তাৰ দুকিন্তা 
আৰু দুভজাবনাসমূহ প্ৰকতলৰাধ হ’ব আৰু তাৰ মানকসি আৰু শাৰীকৰি 
লৰাগসমূহ দূৰ দহ যাব। আৰু মানকসি শকি, উদাৰতা ও প্ৰফুল্লতা অজজন 
হ’ব। এলতলি বহুলতা হকস্পতাি ভকৰ আলছ দুকিন্তা আৰু দুভজাবনাগ্ৰস্ত 
মানকসি লৰাগীসিিৰ দ্বাৰা। আৰু এইলবাৰ িাৰণত দুবজি বযকিৰ বাকহলৰও 
বহুলতা শকিশািী লিািৰ মনৰ ওপৰত প্ৰভাৱ কবস্তাৰ িকৰলছ আৰু উন্মি ও 
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পাগিত পকৰণত িকৰলছ। ইয়াৰ প্ৰভাৱৰ পৰা লিৱি লসই বযকিই বাঁকচ 
আলছ, যাি আল্লালহ িমা িকৰলছ আৰু মানকসি শকি বতকদ্ধ আৰু মনৰ 
উলদ্বগ-উৎিণ্ঠা দূৰ িৰাৰ ফিপ্ৰসু উপায় অবিম্বনৰ যথাযথ লচিা-প্ৰলচিা 
িৰাৰ তাওকফি কদলছ। আল্লাহ তাআিা দিলছ: 

ِ  ََعَ  َيَتَوّكَّ   َوَمن ﴿ ُبهُ  َفُهوَ  ٱّللَّ  [3:الطلق] ﴾ َحس 

“কয বযকিলয় আল্লাহৰ ওপৰত ভৰসা িলৰ, লতওঁ তাৰ বালব যলথি।” —
(আত-তািাি: ৩) 

লসলয় আল্লাহৰ ওপৰত ভৰসািাৰী বযকি মানকসিভালৱ শকিশািী, যাি 
লিালনা িুধাৰনা ও দুকিন্তা- দুভজাবনাই প্ৰভাকৱত িকৰব লনাৱালৰ। আৰু তাি 
লিালনা ঘটনা-দুঘজটনাই কবৰি িকৰব লনাৱালৰ তাৰ এই জ্ঞান থিাৰ বালব 
লয, কনিয় এইলটা মানকসি দুবজিতা আৰু অবাস্তৱ ভয়-ভীকতৰ িাৰলণ 
সংঘকটত দহলছ। ইয়াৰ বাকহলৰও কস জালন লয, কয বযকি আল্লাহৰ ওপৰত 
ভৰসা িলৰ, লতওঁ তাৰ সিলিা দায়-দাকয়ত্ব গ্ৰহণ িলৰ। ফিত কস আল্লাহৰ 
প্ৰকত আস্থাশীি হয় আৰু লতওঁ প্ৰকতশ্রুকতৰ লিত্ৰত কনকিত থালি। লসলয় 
তাৰ দুকিন্তা ও অকস্থৰতা দূৰ হয়; দুখ সুখত পকৰণত হয়; দুখ-িি আনিলি 
ৰূপান্তকৰত হয় আৰু ভয়-ভীকত কনৰাপোত পকৰণত হয়। গকতলি আকম 
আল্লাহ তাআিাৰ ওচৰত সুস্থতা িামনা িকৰলছাঁ আৰু প্ৰাথজনা িকৰলছাঁ লতওঁ 
লযন আমাৰ ওপৰত অনুগ্ৰহ িলৰ মানকসি শকি আৰু লতওঁৰ ওপৰত পূণজ 
ভৰসাত অটি থিাৰ দ্বাৰা, কয ভৰসাৰ বালব আল্লালহ লতওঁৰ সিলিা 
িিযাণৰ দাকয়ত্ব গ্ৰহণ িকৰব আৰু সিলিা অিিযাণ আৰু িয়-িকতৰ 
প্ৰকতলৰাধ িকৰব। 
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পকৰলেদ 

১৩. লবয়া আচৰণৰ পকৰবলতজ ইহছান িৰা:  

নবী চাল্লাল্লাহু আিাইকহ অছাল্লামৰ বাণী: 

َرك   لَ  » ِمَنةً  ُمؤ ِمنر  َيف   .« آَخرَ  ِمن َها رَِضَ  ُخلًُقا ِمن َها َكرِهَ  إِن   ُمؤ 

“লিালনা মুকমন বািাই লিালনা মুকমন বািীি ঘতণা নিকৰব। তাইৰ লিালনা 
আচৰণ কস অপছি িকৰলিও তাইৰ আন লিালনা লবলিগ আচৰণি কস 
পছি িকৰব।” —(মুছকিম, কৰদা‘, বাব-১৮, হাকদছ নং- ৩৭২১)—  

ইয়াৰ মাজত দুটা ডাঙৰ উপিাৰ আলছ: 

উপিাৰ-১: স্ত্রী, কনিটাত্মীয়, বনু্ধ-বান্ধৱ আৰু িমজচাৰীৰ িগত আচাৰ-
বযৱহাৰৰ কদশকনলদজশনা; এওঁলিািৰ প্ৰলতযিলৰ িগত আলপানাৰ এটা ভাি 
সম্পিজ আলছ। আলপানাৰ দাকয়ত্ব আৰু িতজবয এলন লহাৱা উকচত লয, কয 

বযকিৰ মাজত লদাষ-ত্রুকট অথবা এলন লিালনা কবষয় আলছ কযলটা আপুকন 
অপছি িলৰ; এলতলি আপুকন লযকতয়া তাি এই অৱস্থাত পাব, লতকতয়া 
আপুকন বতজমান পকৰকস্থকত আৰু আলপানাৰ দাকয়ত্ব আৰু িতজবয দি 
তুিনামূিি পযজালিাচনা িৰি। আলপানাৰ উকচৎ হ’ব তাৰ মাজৰ ভাি 

কদশলবাৰ আৰু কবলশষ আৰু সাধাৰণ উলেশযসমূহ উলল্লখ িকৰ সম্পিজি 
সুদত়ি িৰা আৰু ভািলপাৱাি স্থায়ী ৰূপ কদয়া। আৰু এইদলৰ লবয়া কদশলবাৰ 

একৰ আৰু ভাি কদশলবাৰ প্ৰকত দতকি আিষজণ িকৰ বনু্ধত্ব আৰু সম্পিজ 
অবযাহত ৰখা আৰু তাৰ বালব শাকন্ত আৰু আনিি পকৰপূণজ িৰা। 



 

 

 
 26  

উপিাৰ-২: দুকিন্তা আৰু অকস্থৰতা দূৰ িৰা; হৃদযতা বজায় ৰখা; ওৱাকজব 
আৰু মুস্তাহাব অকধিাৰসমূহ প্ৰকতকষ্ঠত িৰাৰ লচিা অবযাহত ৰখা আৰু উভয় 
কদশ তথা ইহিািীন আৰু পৰিািীন জগতত শাকন্ত অজজন িৰা। আৰু কয 

বযকিলয় নবী চাল্লাল্লাহু আিাইকহ অছাল্লালম লিাৱা িথাি পথকনলদজশ কহচালপ 
গ্ৰহণ নিলৰ; বৰং ইয়াৰ কবপৰীত কবষয়ি পথকনলদজশ কহচালপ গ্ৰহণ িলৰ; 
তাৰ কপছত লবয়া বস্তুসমূহৰ ফালি দতকি কদলয় আৰু উেম ও সুিৰ কবষয়ৰ 
লিত্ৰত অন্ধৰ ভূকমিা পািন িলৰ। ফিত কস কনকিতভালৱ অকস্থৰতা অনুভৱ 

িলৰ; তাৰ মাজত আৰু কযলয় তাৰ িগত ভাি সম্পিজ বজায় ৰাকখব কবচালৰ, 
কসহঁতৰ উভয়ৰ মাজৰ সম্পিজ লবয়া দহ যায় আৰু কসহঁতৰ ওপৰত পৰস্পৰৰ 
অকধিাৰ সংৰিণৰ কয দাকয়ত্ব আলছ, তাৰ সৰহভাগ দাকয়ত্ব পািন সলঙ্কাকচত 
দহ যায়। 

চৰম দুকিন্তাগ্ৰস্ত বযকিসিিৰ বহুলতই কবকভন্ন প্ৰিাৰ দুলযজাগ আৰু কবপদ-
মুকছবতৰ সময়ত কনজলি দধযজধাৰণ আৰু শান্ত দহ থিাৰ প্ৰলবাধ কদ থালি; 
কিন্তু কসহঁলতই আলিৌ বহুলতা তুে কবষয়ত অকস্থৰ দহ উলি আৰু 
পকৰেন্নতাি পকঙ্কিতাত পকৰণত িলৰ। ইয়াৰ এিমাত্ৰ িাৰণ হি, কসহঁলত 

ডাঙৰ ডাঙৰ কবষয়ৰ লিত্ৰত কনজলি দাকয়ত্ববান বুকি ভালৱ আৰু িুদ্র িুদ্র 
কবষয়ৰ লিত্ৰত লতলন দাকয়ত্ববান বুকি নাভালব। ফিত কসহঁত িকতগ্ৰস্ত হয় 
আৰু কসহঁতৰ শাকন্ত আৰু কনৰাপোত বযাঘাত জলন্ম। এলতলি বুকদ্ধমান 
লিালি কনজলি সৰু বৰ সিলিা কবষয়লতই দাকয়ত্ববান বুকিভালৱ আৰু এই 
কবষলয় আল্লাহ তাআিাৰ ওচৰত সহায়-সহলযাকগতা িামনা িলৰ। এি 
মুহূতজৰ বালবও কস কনজলি দাকয়ত্বহীন বুকি নাভালৱ। ফিত তাৰ ওচৰত সৰু 

বৰ সিলিা সমসযাই সহজ দহ যায় আৰু প্ৰশান্ত হৃদলয়লৰ শাকন্তপূণজভালৱ 
বসবাস িলৰ। 



 

 

 
 27  

পকৰলেদ 

১৪. বুকদ্ধমান বযকিলয় জালন লয, লতওঁৰ সকিি জীৱনলটালৱই লসৌভাগযময় 
আৰু শাকন্তময় জীৱন। আৰু এইলটা লতলনই সংকিি। এলতলি লতওঁৰ বালব 
এইলটা উকচত নহ’ব লয, দুকিন্তা আৰু পাপ-পকঙ্কিতাত কিি দহ লসই 
জীৱনি কবনি িৰা। আনহালত সকিি জীৱনৰ কবপৰীত জীৱন-বযৱস্থাই 

লতওঁৰ জীৱনি সঙু্ককচত িকৰ কদলয় এইভালৱ লয, দুকিন্তা আৰু পাপ-
পকঙ্কিতাৰ প্ৰস্তুকতৰ িাৰলণই লতওঁৰ জীৱনৰ পৰা বহু সময় অকতবাকহত দহ 
যায়। আৰু এই লিত্ৰত পুণযবান আৰু পাপীৰ মাজত লিালনা পাথজিয নাই। 
কিন্তু এই গুণলটা (সৎগুণলটা) প্ৰকতকষ্ঠত থিাৰ িাৰলণ মুকমন বযকিৰ বালব 
ইহিািত আৰু পৰিািত পকৰপূণজ আৰু উপিাৰী অংশ ৰখা দহলছ। 

১৫. বুকদ্ধমান বযকিৰ আন এটা িতজবয হ’ি, লযকতয়া লতওঁ দুখ-িি পাব 
অথবা িয়-িকতৰ আশঙ্কা িকৰব, লতকতয়া লতওঁ দ্বীকন আৰু দুকনয়াবী অকজজত 
লগালটই কনয়ামতসমূহ আৰু আক্ৰান্ত দুখ-িিৰ মাজত তুিনামূিি 
পযজালিাচনা িকৰব। কনিয় পযজালিাচনাৰ সময়ত লতওঁৰ ওচৰত এই িথা 

পকৰষ্কাৰ দহ যাব লয, দুখ-িিতলি কনয়ামত বা অনুগ্ৰহ বহুলতা লবকছ। 

এইদলৰ লতওঁ লতওঁৰ িয়-িকতৰ আশঙ্কা আৰু শাকন্ত ও কনৰাপোৰ বহু 
সম্ভাবযতাৰ তুিনামূিি পযজালিাচনা িকৰব; লতকতয়া লতওঁৰ ওচৰত িকতৰ 
আশঙ্কাৰ দুবজি কদশলটাতলি শাকন্ত আৰু কনৰাপোৰ সম্ভাবযতাৰ শকিশািী 
কদশলটালৱ প্ৰধানয পাব। আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা লতওঁৰ দুকিন্তা আৰু ভয়-ভীকতৰ 

আশঙ্কা দূৰ দহ যাব আৰু দুখ-িিৰ পৰা কয সংঘকটত লহাৱাৰ প্ৰবি সম্ভাবনা 
আলছ, লসইলটা প্ৰকতলৰাধৰ বালব অথবা তাৰ পৰা কিছু িাঘব িৰাৰ বালব 
লতওঁ লচিা-সাধনা িকৰব। 
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১৬. উপিাৰী কবষয়ৰ মাজত অনযতম দহলছ, আপুকন জাকন থব লয, মানুলহ 
যকদ আলপানাি িি কদলয়, কবলশষলি লবয়া িথাৰ দ্বাৰা, লতলন্ত তাত 
আলপানাৰ লিালনা িকত নহ’ব; বৰং কসহঁতলৰই িকত হ’ব। কিন্তু আপুকন যকদ 
লসই কবষয়লটাি গুৰুত্ব কদ কনজলি বযস্ত িকৰ লতালি, লতকতয়া লসইলটালৱ 
আলপানাি িকত িকৰব, লযলনলি কসহঁতি িকতগ্ৰস্ত িকৰলছ। এলতলি আপুকন 
যকদ কবষয়লটাি গুৰুত্ব কনকদলয়, লতলন্ত লসইলটালৱ আলপানাি লিালনা িকত 
িকৰব লনাৱাকৰব। 

১৭. আপুকন আৰু জাকন থওি লয, আলপানাৰ জীৱন আলপানাৰ কচন্তা-
লচতনাৰ অনুসাৰী। গকতলি আলপানাৰ কচন্তা-লচতনা যকদ আলপানাৰ দ্বীন 

আৰু  দুকনয়াৰ বালব উপিাৰী কবষয় দহ থালি, লতলন্ত আলপানাৰ জীৱন হ’ব 
সুিৰ আৰু লসৌভাগযময়। আৰু যকদ লতলন নহয়, লতলন্ত কবষয়লটা হ’ব ইয়াৰ 
কবপৰীত। অথজাৎ লতকতয়া আলপানাৰ জীৱন হ’ব অসুিৰ আৰু দুভজাগযময়। 

১৮. দুকিন্তা দূৰ িৰাৰ আন এটা অনযতম উপিাৰী উপায় হ’ি, আপুকন 
মনি এই িথাৰ ওপৰত কস্থৰ ৰাকখব লয, আপুকন আল্লাহৰ বাকহলৰ আনৰ 
পৰা আলপানাৰ িত তজ্ঞতা প্ৰিাশ িৰা হওি এই িামনা নিকৰব। গকতলি 

আপুকন লযকতয়া আলপানাৰ ওপৰত যাৰ অকধিাৰ আলছ অথবা যাৰ অকধিাৰ 
নাই এলন বযকিৰ ওপৰত ইহচান িকৰব, লতকতয়া আপুকন মনত ৰাকখব লয, 
আলপানাৰ এই বযৱহাৰ আল্লাহৰ িগত দহলছ। এলতলি আপুকন যাৰ ওপৰত 
িৰুণা িকৰলছ, তাৰ িত তজ্ঞতা প্ৰিাশৰ িামনা নিকৰব। লযলন আল্লাহ 

তাআিাই লতওঁৰ সতকিৰ কবলশষ অকধিাৰ প্ৰসঙ্গত দিলছ: 

عُِمُكم   إِنََّما ﴿ هِ  ُنط  ِ  لِوَج   [7:اإلنسان] ﴾٩ ُشُكوًرا َوَل  َجَزآءٗ  ِمنُكم   نُرِيدُ  َل  ٱّللَّ
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“লিৱি আল্লাহৰ সন্তুকি িাভৰ উলেশযই আকম লতামালিািি লভাজন িৰাওঁ, 
আকম লতামালিািৰ ওচৰত প্ৰকতদান কনকবচালৰা আৰু িত তজ্ঞতাও কনকবচালৰা।” 
—(আি-ইনচান: ৯) 

এই আয়াতলটালৱ পকৰয়াি-পকৰজন আৰু সন্তান-সন্তুকতৰ িগত আচাৰ-
বযৱহাৰ আৰু আদান-প্ৰদানৰ লিত্ৰত আৰু কসহঁতৰ িগত আলপানাৰ সম্পিজ 
শকিশািী িৰাৰ লিত্ৰত কবলশষ লজাৰ কদলছ। গকতলি লযকতয়া আলপানাৰ 
হৃদলয় কসহঁতৰ পৰা অকনি দূৰ িকৰবলি প্ৰস্তুত হয়, লতকতয়া আলপানাৰ 
অন্তলৰ সুখ আৰু শাকন্ত অনুভৱ িলৰ। 

আৰু সুখ-শাকন্তৰ অনযতম দাবী হ’ি মান-মযজাদা অজজন আৰু তাৰ বালব 
লিালনা ধৰণৰ অকস্থৰতা কবহীন মনৰ দাবী অনুযায়ী িাম িৰা; মান-মযজাদা 
অজজনৰ বযথজতাৰ লেনীসমূহি সফিতাৰ ৰূপ কদবলি সহজ-সৰি নীকত 
অবিম্বন িৰা, আৰু এইলটালৱই বুকদ্ধ সম্পন্ন িাম আৰু লবয়া িামৰ 
কবপৰীলত ভাি-পকৰষ্কাৰ িমজসুচী গ্ৰহণ িৰা। আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা প্ৰিত ত হৃদযতা 
বতকদ্ধ পাব আৰু মনৰ পকঙ্কিতা দূৰ হ’ব। 

১৯. ফিপ্ৰসু িাযজৱিীি আলপানাৰ িিয কহচালপ কিি িৰি আৰু লসইলটা 
বাস্তবায়নৰ বালব িাম িৰি। িকতিাৰি লিালনা িমজৰ প্ৰকত দতকি কনকদব, 

যালত আপুকন দুকিন্তা আৰু দুখ-িি প্ৰদান িৰা উপায়-উপিৰণসমূহ পাহকৰ 
থাকিব পালৰ। আৰু আনিৰ িগত আৰু গুৰুত্বপূণজ িামৰ প্ৰকত 
মলনালযাগসহ সহায় িামনা িৰি। 

২০. আৰু ফিপ্ৰসু িাযজাৱিীৰ মাজত অনযতম দহলছ তাৎিকণি ভালৱ িাম 
সমূহ সম্পাদন িৰা আৰু ভকৱষযতি িমজমুি ৰখা। িাৰণ, িমজসমূহ লযকতয়া 
যথাসময়ত সম্পাদন নহ’ব, লতকতয়া আলপানাৰ ওচৰত আগৰ িামসমূহ 
অৱকশি থাকি যাব আৰু তাৰ িগত কনয়কমত িমজসমূহ লযাগ হ’ব; ফিত 
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িামৰ চাপ বাক়ি যাব। গতিকে আপুতি যেতিয়া প্ৰতিক া োম েথাসময়ি সম্পাদি 

েতিব, লতকতয়া আপুকন ভকৱষযৎ িমজসূচী দি ভািদলৰ কচন্তা-গলৱষণা িকৰ িাম 
িকৰবলি সিম হ’ব।  

২১. আৰু আলপানাৰ উকচত হ’ব উপিাৰী িমজসমূহৰ পৰা গুৰুত্ব অনুযায়ী 
এটাৰ কপছত এটা বাকছ লিাৱা আৰু কয িামত আলপানাৰ আগ্ৰহ লবকছ, 
লসইলটা কনণজয় িৰা। লসলয় ইয়াৰ বযকতক্ৰম হলি অস্বকস্ত আৰু কবৰকিিৰ 
পকৰকস্থকতৰ সতকি হ’ব। আৰু এই লিত্ৰত কবশুদ্ধ কচন্তা আৰু সকিি পৰামশজৰ 
জকৰয়লত সহায়-সহলযাকগতা িব। িাৰণ, কয বযকিলয় পৰামশজ দি িাম িলৰ, 

লতওঁ অপমাকনত নহয়। আৰু কয িামৰ পকৰিল্পনা গ্ৰহণ িকৰব, লসইলটা 
কনখঁুতভালৱ পযজালিাচনাৰ কপছত সম্পন্ন িকৰব। গকতলি লযকতয়া িিযাণিৰ 
িাম এটা বাস্তবায়নৰ কসদ্ধান্ত গ্ৰহণ িকৰব, লতকতয়া আল্লাহৰ ওপৰত ভৰসা 
িকৰব। আল্লালহ লতওঁৰ ওপৰত ভৰসািাৰী সিিি ভািপায়। 

আৰু সিলিা ধৰণৰ প্ৰশংসা সতকি জগতৰ ৰব এি আল্লাহৰ বালব 
কনলবকদত। 
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