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যেভাবে একজন হাজী তার সন্তানবের উপবেশ যেবে 

   

যহ আমার সন্তাবনরা! আরম যতামাবেরবক প্রশ্ন করে, যতামরা উত্তর যেবে। 

এ েযাপাবর রক যতামাবের কাবরা যকাবনা সবেহ আবে যে, যতামরা প্রবতযবকই আমার অন্তবরর একরি অংশ েখল 

কবর আবো? 

যতামাবের জোে হবে: অেশযই এ েযাপাবর আমাবের যকাবনা সবেহ যনই। 

তবে যজবন যরবখা, এ মুহূবতে যতামাবের প্রবতযকবক রেোয় জানাবত রিবয় আমার অন্তবরর এক একরি অংশ উপবে 

োবে। সুতরাং োর অন্তর রেন্ন-রেরেন্ন হবে, অন্তবর রক্তক্ষরণ হবে, োবক কলবজ যেো িুকবরাগুবলাবক রেোয় 

জানাবত হবে, তাবক রক যকাবনা অপোে যেওয়া োয়, যোষ ধরা চবল? 

যহ আমার সন্তাবনরা! যতামাবের রপতার অন্তবর যতামাবেরবক রেোয় জানাবনা কী প্ররতরিয়া সৃরি করবে, তা কীভাবে 

আরম েণেনা করে? কী কবর এই রক্তক্ষরবণর যেেনা যতামাবেরবক যোঝাবো? 

আমার অন্তবরর রক্তক্ষরবণর েন্ত্রণাগুবলা েরে শবে রচত্রায়ন করর, তাহবল হয়বতা ভােবে, আরম অরতরঞ্জবনর আশ্রয় 

রনরে। রকন্তু আরম যতামাবেরবক েলবো, সন্তাবনর জিত যেবক যতামরা রপতার আসবন এবস রকেুিা সময় 

অরতোরহত কবরা। তাহবল কলবজ যেো িুকবরাগুবলাবক রেোয় জানাবনা রপতার অন্তবর কী প্ররতরিয়া ততরর কবর, 

তার রকেু মুহূতে যতামরা উপলরি করবত সক্ষম হবে।  

সুতরাং যহ আমার সন্তাবনরা, আমার এ অরসয়বতর প্ররতরি শবের রভতবর ও োরহবর রমবশ আবে আন্তররক ও স্বে 

ভাবলাোসা। জীরেত কাবরা প্ররত ভাবলাোসাই এবক অরতিম করবত পারবে না।  

হযা, এ হবে কো ও কলম যেবক উৎসাররত য ািা য ািা রেেু; রকন্তু মবন যরখ, এ রেেুগুবলার উৎস হবে হৃেবয়র 

িভীরতর ভাবলাোসার সব ে ঝনোধারা। এগুবলা আরম যতামাবের শ্রেবণ য ািায় য ািায় যেবল রেরে। অন্তর যেবক 

উৎসাররত য ািাগুবলা রক যতামাবের অন্তবরর িভীবর স্থান যেওয়াই কাময নয়? 

যহ আমার সন্তাবনরা! অরসয়ত পররতযাি আমাবের জনয কখবনাই েেবপােুক্ত হবে না। ইবতাপূবেে েরেও আমরা 

অরসয়ত পররতযাি কবর োরক, তাহবল যস অভযাস পররতযাি করাই যশ্রয়। অনযানযরাও েরে এ েযাপাবর উোসীন োবক 

রকংো এবক তুে জ্ঞান কবর, তাহবল তাবেরবক যোঝাবনা কতেেয। অরসয়ত রকতাে ও সুন্নাহ কতৃেক স্বীকৃত। নেী ও 

তাবের অনুসারীিণও এ েযাপাবর রনবেেশনা রেবয় রিবয়বেন। সালাব  সাবলহীবনর রহোয়াত ও রেবেক যেৌরক্তক 

োেীও এরি। রেবশষতঃ মানুষ েখন স বর োত্রা কবর, এবক উবপক্ষা করা কখবনাই রিক হবে না।  

যহ আমার সন্তাবনরা! এরি যতামাবের জনয আমার রলরখত অরসয়ত, ো আরম এ খাবম ভবর রাখরে। আমার োেতীয় 

ঋণ, হক ও যেনা-পাওনা এবত রলরপেদ্ধ আবে। মাবয়র প্ররত, েে ভাইবয়র প্ররত, এবক অপবরর প্ররত, আত্মীয়, 

পেশী, সমাজ এেং সবেোপরর যতামাবের শত্রুবের প্ররত যতামাবের কী হক, তা এবত সরেস্তাবর রলরপেদ্ধ আবে। 

যতামাবের মাবয়র কী কী োরয়ত্ব, ইবতাপূবেেই আরম তাবক যস সম্পবকে জারনবয়রে। এ েযাপাবর রতরন ভাবলা ভাবেই 

জ্ঞাত। 
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রপ্রয় সন্তাবনরা! স র েু ধরবনর; েীর্ে স র ও সংরক্ষপ্ত স র। এ েু স বরর মবধয একরি যমৌরলক রমল আবে। যস 

রমল হবে রেবেে।  

েীর্ে স র হবে আরখরাবতর স র। এর রেবেেও েীর্ে। সংরক্ষপ্ত স র হবে েুরনয়ার স র। এর রেবেেও 

সংরক্ষপ্ত। রকন্তু আরম কায়মবনাোবকয আল্লাহর শুকররয়া আোয় কররে যে, আমার পারেেে এ সংরক্ষপ্ত স র তাাঁর প্ররত 

এেং তাাঁর উবেবশযই হবে। আরম তাাঁরই ডাবক সাো রেবত স বরর রনয়ত কবররে।  

আিামীকাল আল্লাহ চাবহ যতা- আল্লাহর র্বরর উবেবশয আরম যতামাবেরবক রেোয় জানাে। সুতরাং যতামরা এ 

ধারণার েশেতেী হবয় প্রতাররত হবয়া না যে, ইবতাপূবেেও আমরা স র কবররে এেং র বর এবসরে। এ োরও এর 

েযতযয় হবে না। এ স বর আমরা র বর আসে, এর যকাবনা রনশ্চয়তা যনই। রেবেে যেমন িাবয়ে ও তাকেীর 

সংরিি রেষয়, যতমরন র বর আসাও িাবয়েী ও তাকেীর সংরিি। পারেেে র্িনা অনুর্িনায় এর মবধয তারতময 

যেখবলও যমৌরলকভাবে এর মবধয যকাবনা তারতময যনই। 

আরম যতামাবেরবক সবেোত্তম অরসয়ত কররে। তা হবে: তাকওয়া অজেন। প্ররতরি রেষবয়, প্ররতরি কোয় ও কাবজ 

যতামরা আল্লাহবক ভয় কবরা। ভ্রাতৃবত্বর েন্ধবনর যচবয় উত্তম যকাবনা েন্ধন যতামাবের জনয আরম যেখরে না। সৎ 

সংসবিের যচবয় উত্তম যকাবনা সম্পকে, আল্লাহবক ভাবলাবেবস এবক অপরবক ভাবলাোসার যচবয় ভাবলা যকাবনা 

ভাবলাোসা, সৎকাবজর আবেশ এেং অসৎকাবজর রনবষবধর যচবয় কলযাণকর রকেু, শাহাোবতর যচবয় উত্তম যকাবনা 

আকাঙ্ক্ষা, ইলবমর অনুসন্ধাবনর যচবয় উত্তম যকাবনা পে, এবক অপর যেবক উপবেশ গ্রহবণর যচবয় উত্তম যকাবনা 

মানরসকতা আরম যেখরে না। প্রকৃতরূবপ যে আল্লাহবক ভয় কবর, তার কাবে রপতার উপরস্থরত-অনুপরস্থরত যকাবনা 

পােেকয ততরী করবে না। তাকওয়া হবলা সেেবক্ষবত্র আল্লাহবক উপরস্থত জ্ঞান করা, যকাবনা সৃরিবক নয়।  

যহ আমার সন্তাবনরা! োরয়ত্বশীল, েনু্ধ, রপতা রকংো এ যশ্রণীর গুরুজনবের রেোবয় সাধারণত মানুষ অবনক রকেু 

হারায়। তবে রপতার রেোবয় সেবচবয় সমসযায় আিান্ত হন রেরন, রতরন হবেন পররোবরর মা। রকন্তু মবন রাখবে, 

রপতার িমবনর পর মা েরে সন্তানবের হাবত েুভোিযপীরেত হন -এর যচবয় মে আর রকেু হবত পাবর না। এরি 

আল্লাহ এেং তাাঁর রাসূল এেং যতামাবের রপতার রনকি কখবনাই গ্রহণবোিয হবত পাবর না। যকাবনা সুস্থ 

রেবেকসম্পন্ন, েয়াোন রক এরি যকাবনাভাবে েরোশত করবত পাবর? 

তবে এ কো সতয যে, আমার রেকল্প রহবসবে যতামরা যতামাবের মাবয়র জনয েবেি নও; রকন্তু রতরন েরে যতামাবের 

যেবক সান্তনািুকুই না পান, তাহবল তা তার জনয রেপে রহবসবে যেখা যেবে। যতামরা তার জনয রেপে রহবসবে 

আরেভূেত হওয়া এেং োেতীয় রেপোপবের যক্ষবত্র রতরনই হবয় োন একক েহনকারী- সবেহ যনই, এরি তার জনয 

আবরা করিন এক পরররস্থরতর ততরী করবে।  

প্ররতরি কাবজ, র্বর-োইবর, কোয় ও আচরবণ যোনবের সাবে রূঢ় আচরণ, কবিারতা, সংশয় ও োাঁকা েৃরিবত 

তাকাবনা যকাবনাভাবেই সম্মানজনক কাজ হবত পাবর না। যোনবের যক্ষবত্র ভাইবের জনয যস আচরণই সবেোত্তম ও 

সম্মানজনক, ো তাবেরবক মানরসক ও োরহযক সুরক্ষা যেয়। ভাই-যোনবেরবক ভাবলাোসা, যস ভাবলাোসার আেহ 

তাবের মাবঝ েরেবয় যেওয়াই হবে তাবের জনয সবেোচ্চ সুরক্ষা। ভাই-যোনবের প্ররত যেহশীল ভাইবয়র ভূরমকাই 

যতামাবের জনয সেেবশ্রষ্ঠ ভূরমকা। অরভজ্ঞতা প্রমাণ কবর যে, ভাই-যোনবের পারস্পররক ভাবলাোসা ও প্রীরতর সম্পকে 

তাবের জনয সবেোত্তম সুরক্ষা েবয় আবন। শয়তান যোনবের প্ররত অেো কবিারতা ততররর মাধযবম সম্পবকের  ািল 

ততরী কবর। ভাবলাোসার োেী হবে যোনবের অন্তবরর এক সহজাত প্রেৃরত্ত। প্রবয়াজন ও মানরেক িান রহবসবে 
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তাবের অন্তবর এরি সেেো রেরাজ কবর। েখন এ ভাবলাোসা যস তার আপন িৃবহ খুাঁবজ পায় না, তখন তার যচাখ 

োরহবর রনেদ্ধ হয়। হবনয হবয় খুাঁবজ যেোয় অনযানযবের মাবঝ। এভাবেই, অরধকাংশ যমবয়র যক্ষবত্র যেখা োয়, এক 

সময় পাররোররক েন্ধন রেন্ন হবয় হাররবয় োয় অন্ধকার জিবত। সুতরাং যতামরা সতকে যেবকা, যেন যতামাবের যকউ 

পাররোররক েন্ধন রেন্ন হওয়ার কারণ না হয়। যোনবের জিবত সুরক্ষা ও প্ররতবরাবধর যেয়াল হওয়াই যতামাবের 

জনয যশ্রয় ও সম্মানজনক। 

যহ আমার যমবয়রা! যেবলবের উবেবশয আরম ো ো েবলরে, যতামাবের যক্ষবত্র তা প্রবোজয। এ যক্ষবত্র যতামরা 

আলাো রকেু নও। যতামরা সকবলই আমার সন্তান। তবে আরম যতামাবেরবক রেবশষভাবে উবেশয কররে। কারণ, 

যতামরা আমার োহয প্ররতরেম্ব সম্মান। সুতরাং যস রহবসবে যতামরা যতামাবের মবনাভাে, আচরণ িেবত সবচি হও। 

যে যকাবনা কারবণই যহাক না যকন, েখন যতামরা যমবয়রা এবক অপবর আলাপচাররতায় েবসা, িীেত, কুিচচো, 

উপহাস ইতযারে পাবপ রনবজবেরবক ও রনবজবের েোনবক কারলমােুক্ত কবরা না। এ যক্ষবত্র সবেোত্তম পন্থা হবে 

আলাপচাররতার িরত যতামরাই রনধোরণ কবরা এেং তাবক একরি সুস্থ, কলযাণময় রচন্তার রেবক ধারেত কবরা। এবত 

সকবলই ভাবলা কাবজ অংশগ্রহণ করবে। 

যহ আমার যমবয়রা! নারীবের যক্ষবত্র মূখেতা প্রকি আকার ধারন কবর োবক। উপরন্তু নানারেধ আিমণ ও 

িানাবহচোয় তারা িমািত পেেেুস্ত হবয় উবি। সুতরাং এ যক্ষবত্র যতামাবেরবক খুেই রেশ্বস্ত হবত হবে, েতিা সম্ভে 

নারীবেরবক এ রেপে যেবক রক্ষা করবত হবে। যতামাবের পবক্ষ এ োরয়ত্ব পালন তখনই সম্ভে, েরে যতামরা 

শরী‘আবতর প্রবয়াজনীয় ইলম অজেবন সবচি হও, কুরআন রহ ে কবরা এেং এ েযাপাবর আরলম ও তারলেুল 

ইলমবেরবক সহবোরিতা কবরা। রনশ্চয় এ হবে প্রজবের আমানত, যে আমানত রক্ষার েযাপাবর রেশ্বস্ততার অভাে 

রবয়বে।  

সুতরাং অনেেক আলাপচাররতায় ডুবে োকা এেং রনলেজ্জ  যাশন...ইতযারে যেবক যতামরা রেরত োবকা। এ ধরবনর 

প্রেণতায় আিান্ত নারীবের যেবক েোসম্ভে েূবর োবকা। কারণ, যে রেভ্রান্ত নারীবেরবক রক্ষা করবত ব্রতী, তাবক 

অেশযই রেভ্রারন্তর োেতীয় কারলমা যেবক রেমুক্ত যেবক রনবজবক এক শক্ত ভূরমবত স্থাপন করবত হবে, যেন যকাবনা 

কারবণ পেস্খলন না র্বি।  

যহ আমার সন্তাবনরা! আরম যেমন যচবয়রে, রিক যতমন সুের কবর েরে আরম যতামাবেরবক রশিাচার রশক্ষা না 

রেবয়ও োরক, তবে আমার প্ররত যতামাবের সবেোত্তম ইহসান হবে, যতামরা রনবজরাই রনবজবেরবক সুের, যশাভাময় 

রশিাচাবর ভূরষত কবরা এেং যতামাবের েযাপাবর আমার যেিুকু েূেেলতা রেল, তা পুরণ কবর নাও। রকয়ামত রেেবস 

আল্লাহ তাআলার পক্ষ যেবক যসই ভয়ােহ পররণরত যেবক রক্ষা কবরা, যে েযাপাবর পরেত্র কুরআবন এবসবে:  

ونََََوَلَََمالَ َيَنَفعَ ََلََيَۡومََ﴿ َتَََمنََۡإَِل٨٨ََََبن 
َ

 [٨٨  ،٨٨: الشعراء] ﴾٨٩َََسلِيمَ َبَِقۡلبَ َٱّلَلَََأ

“ওই যেরেন ধন-সম্পে ও সন্তান-সন্তরত যকাবনা উপকাবর আসবে না তবে যে আল্লাহর কাবে আসবে সুস্থ অন্তবর। 

[সূরা আশ-শু‘আরা, আয়াত: ৮৮-৮৯]  

আল্লাহর ওয়াবস্ত আরম যতামাবের রনকি এই প্রােেনাই করবো যে, যতামরা আমার ধ্বংবসর কারণ হবয়া না। কারণ, 

কখবনা কখবনা আরম রনবজবক আপন নফ বসর প্রবরাচনা যেবক সুররক্ষত মবন করবলও পররোর যেবক সুররক্ষত মবন 

করর না। আমার নাজাবতর কারণ না হবত পারবলও যজবন-েুবঝ যতামরা আমার আোবের কারণ হবয়া না। এমন 
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একজন সন্তাবনর জনয আমার মন-প্রাণ উবেল হবয় আবে, োর আমল আমার পাল্লাবক ভারর কবর তুলবে, আল্লাহ 

তা‘আলার রনকি যো‘আকাবল যে তার রপতার কো রেসৃ্মত হবে না। োর কারবণ আমার কেবরর ‘আোে লরু্ করা 

হবে এেং োর কারবণ পারেেবে আমার সম্মান ও মেোো প্রভূত েৃরদ্ধ পাবে।  

যস সন্তাবনই আমার মন ভবর উিবে, চকু্ষ শীতল হবে, কুরআন রহ ে করার প্ররতোনস্বরূপ রকয়ামত রেেবস আল্লাহ 

ও তাাঁর োোবের সমু্মবখ োর রপতাবক মেোোর তাজ ও অলংকাবর ভূরষত করা হবে। 

যহ আমার সন্তবনরা! রাসূবলর যস মন্তবেযর যচবয় ভাবলা যকাবনা কমেনীরতমালা আরম যতামাবের জনয যেখরে না, োবত 

রতরন ইরশাে কবরবেন:  

رُْض لََك َمْسِجد  »
َ
، َواأْل اَلُة فََصلِّ ْدَرَكتَْك الصَّ

َ
 .«َحيْثَُما أ

“যেখাবনই সালাবতর সময় হবে, সালাত আোয় কবর নাও। জরমন যতামার জনয মসরজে।” (সহীহ েুখারী, হােীস 

নং ৩২৪৩)   

আল্লাহবক ভয় কবরা, সালাবতর সময় হওয়া মাত্র তা আোয় কবরা। মসরজবে রিবয় জামা‘আবতর সাবে সালাত 

আোয় কবরা। সালাবতর প্ররত েত্নোন হওয়া েরে যতামাবের জনয কিোয়ক হবয় োাঁোয়, আরামোয়ক শেযা যেবে 

সালাবত েণ্ডায়মান হবত মন রেরুদ্ধ হবয় উবি, কাবজর চাপ যেবে োয়, তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 

ওয়াসাল্লাবমর যস উরক্ত স্মরণ কবরা, োবত রতরন ইরশাে কবরবেন:  

ْن يَْستَْكِِثَ فَلْيَْستَْكِِثْ »
َ
اَلُة َخْْيُ َموُْضْوٍع، فَِمْن ِاْستََطاَع أ  .«الصَّ

“সালাত হবে সবেোত্তম রেষয়। সুতরাং যে তা অরধক আোয় করবত পারবে, যস যেন অরধক আোয় কবর।” 

(তােরানী, হােীস নং ২৪৩) 

যহ আমার সন্তাবনরা! আল্লাহর ভাবলাোসাবক যতামরা সেোরধক গুরুত্ব প্রোন কবরা। প্ররতকূল ও অনুকূল প্ররতরি 

রেষবয়ই এবক রেচাবরর মানেণ্ড রহবসবে িণয কবরা। েখন েু’রি রেষবয়র একরি গ্রহবণর প্রশ্ন আবস, তখন রনবজবক 

প্রশ্ন কবরা, এ েু’রির যকানরি আল্লাহর রনকি অরধক রপ্রয় হওয়ার োেীোর? এ মবনােৃরত্তর অনুসরবণর  বল যেখবত 

পাবে এক সমবয় যতামাবের রনকি আল্লাহর ভাবলাোসাই একমাত্র মানেণ্ড রহবসবে আরেভূেত হবয়বে। আল্লাহর 

ভাবলাোসা এেং তাাঁর রেধানবক মানেণ্ড রহবসবে িণয করাই যতামার জীেবনর সা বলযর জনয েবেি।  

যহ আমার সন্তাবনরা! সালাত, রেরকর-আেকার এেং মসরজবে অেস্থাবনর মূলযোন সময়গুবলা োজাবরর 

যকালাহলমুখর পাপরেদ্ধ পররবেবশ রেনি কবরা না। মুখ, যচাখ এেং যেবহর অঙ্গ-প্রতযঙ্গবক পাপ অজেবনর কারণ 

োরনবয়া না। পরকাবল যে প্রশ্নগুবলার মুবখামুরখ যতামাবেরবক োাঁোবত হবে, তার সেোবগ্র োকবে সালাবতর রেষয়রি। 

সুতরাং যস প্রবশ্নর উত্তবরর েযাপাবর এখরন প্রস্তুরত গ্রহণ কবরা। যকেল সালাত আোয় সংিান্ত প্রশ্নই যতামাবেরবক 

করা হবে না; েরং রেশুদ্ধ ও সরিক পন্থায় আোয় কবরবো রক-না, প্রবশ্নর অনযতম রেষয় হবে এরি। হােীবস এবসবে:  

 .«فان صلحت صلح هل سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله»

“সুতরাং সালাত েরে সরিক হয়, তবে তার সে কমেই সরিক হবে। আর েরে তা রেনি হয়, রেনি হবে োেতীয় 

কমে।” (তােরানী, হােীস নং ১৮৫৯) 

সুতরাং সালাবতর পূবেে েখন অেু-ইবস্তঞ্জাসহ প্রবয়াজনীয় কমে সমাধা করবে, তখন পরেত্রতার প্ররত পূণে মবনাবোি 

প্রোন কবরা। ধীবর-সুবস্থ, পূণে ধযান রনবয়াি কবর অজু কবরা। সুন্নত ও ন বলর প্ররত সজাি হও। সালাবত খুশু-খুজু 
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রক্ষা কবরা। সবেোত্তম উপাবয় সালাত যশষ কবরা। সালাত যশবষ তাসেীহ, তাহলীল এেং তাকেীর সরিকরূবপ আোয় 

কবরা। এর প্রভাে যতামাবের পুবরা জীেবন েরেবয় োও। যেখবে, নাজাত যতামাবের জনযই অবপক্ষা কবর োকবে।  

এমন একরি রেন অরতোরহত হবত রেও না, যেরেন তুরম আল্লাহর রাস্তায় রকেু েযয় কবরা রন। োরের অভযন্তবর 

আমরা যে োক্সরি স্থাপন কবররে, তেরনক আেশযকীয় খরবচর রকেু রক্ষা কবর হবলও তাবত রকেু জমাও। ধনয যস 

েুেক, তশশে যেবকই যে আরখরাবতর জনয রকেু রকেু সঞ্চয় কবর। তাই যস েযরক্তিত েযবয়র রকেু অংশ আল্লাহর 

রাস্তায় েযয় কবর। যেৌেবনর শরক্ত যেবল যেয় ইোোবতর জনয। অেসর সময়গুবলা রেরকবরর আমবল েযয় কবর, 

রাবতর আধাবর আরামোয়ক শেযা তযাি কবর োাঁরেবয় োয় আল্লাহর েরোবর। তেনরেন খােযগ্রহবণর রনয়মতারন্ত্রকতা 
পররহার কবর সাওম পালন কবর। এগুবলাই রক যস ভয়ানক সমবয় তার জনয প্ররতরক্ষা হবে না? আরখরাবতর 
প্রখরতম যরৌবে তার জনয আল্লাহর ‘আরবশর োয়া যেবে না? 

 .«إال ظله...و شاب نشأ يف عبادة اهللسبعة يظلهم اهلل تعاىل يف ظله يوم ال ظل »

“যসরেন সাত েযরক্তবক আল্লাহ তাআলা তাাঁর োয়ায় আশ্রয় যেবেন, যেরেন তাাঁর োয়া েযতীত যকাবনা োয়া োকবে 

না। ...এমন েুেক, যে আল্লাহর ইোোবত লারলত হয়।” (সহীহ েুখারী, হােীস নং ১৩৫৭)  

আমার আত্মীয় রকংো অনাত্মীয় কাবরা পক্ষ যেবক এমন উরক্ত আমাবক কখবনা সুখী করবে না যে, অমুক েযরক্ত 

মানুষ রহবসবে খুেই ভাবলা; রকন্তু তার সন্তানরা মে চররবত্রর। সুতরাং যতামরা একমাত্র আল্লাহর জনয আত্মীয়তা 

রক্ষা কবরা, এমনরক োরা যতামাবের সাবে সম্পকে রেন্ন কবরবে তাবের সাবেও। যে আত্মীয়তার সম্পকে আমার 

কারবণ রকংো যতামাবের মাবয়র কারবণ অেো অনয যকাবনা সূত্র ধবর যতামাবের সাবে সমৃ্পক্ত হবয়বে, তার 

সেগুবলার প্ররতই েত্নোন হও। মবন যরবখা, আত্মীয়তা রক্ষার মূল রেষয় হবে যোিাবোি ও সম্পকে রাখা। েনী 

ইসরাঈবলর মজ্জািত একরি মে স্বভাে এখনকার যনককার ও অরভজাত পররোবর েরেবয় পবেবে। রেবশষতঃ এ 

যরাবি আিান্ত এ সে পররোবরর েুেক সন্তাবনরা। স্বভােরি হবে- যেমন আল্লাহর োণী কুরআবন এবসবে: 

نَكر َََعنَيَتََناَهۡونََََلََََكن وا َ﴿ وه  ََمُّ  [٩٨: دةاملائ] ﴾َفَعل 

“তারা পরস্পরবক মে যেবক রনবষধ করত না, ো তারা করত।” [সূরা আল-মাবয়ো, আয়াত: ৭৯]  

সুতরাং রনবজবের পররোরভুক্ত কাবরা কাে যেবক উপবেশ গ্রহবণ যতামরা সবকাচ যোধ করবে না। কারণ, রনবজবের 

মবধয পারস্পররক উপবেশ প্রোনই যতামাবেরবক োইবরর মানুবষর রনোমে যেবক রহ ােত করবে।  

যহ আমার সন্তাবনরা! এ কী কখবনা েুরক্তগ্রাহয হবত পাবর যে, যকাবনা েযরক্ত আল্লাহবক প্রাতযরহক সবম্বাধবনর সুবোি 

লাভ কবরও তা পররতযাি কবর রকংো প্ররতরেন আল্লাহর সবম্বাধন শ্রেবণর সুবোি লাভ কবরও তা এরেবয় োয়? 

প্ররতরেন যতামরা আল্লাহর কালাম পাি কবরা, উপবভাি কবরা কুরআবনর সুশীতল সংসিে। তা রহ ে করার েযাপাবর 

েত্নোন হও, যতামাবের সন্তানবেরবক তা রহ ে করাও। কুরআন রহ বের আবেি পৃরেেী েযাপী েরেবয় োও।  

কাবরা পবক্ষ কী এমন করা সম্ভে যে, আত্মা, জ্ঞান ও জীেবনর খণ্ড খণ্ড উপসিেসহ রাসূবলর সারন্নবধয, পাক-পরেত্র 

নেীিবণর সাবে জীেন োপন, জান্নাত-জাহান্নাম এেং িাবয়েী জিবতর উবোরচত অবনক অলভয রেষয় েশেবনর 

সুবোি লাভ কবরও যস তা পররতযাি কবর? েখরন যতামরা রাবু্বল ‘আলামীবনর োসবত্বর স্তবর রনবজবেরবক উন্নীত 

করার সুবোি লাভ করবে, তখরন ইহসাবনর স্তবর রনবজবক স্থাপবন সবচি হবে। ইহসান হবে সালাবত, কুরআন 

রতলাওয়াবত, সাওম পালবন সবচতবন ও সজ্ঞাবন এমন এক উপলরির রেস্তার র্িাবনা, যেন যতামরা আল্লাহবক 
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যেখবো। এমনরক এক সময় আল্লাহ চাবহ যতা এ অনুভূরত জীেবনর প্ররতরি যক্ষবত্র, প্ররতরি পেবক্ষবপ রেস্তার লাভ 

করবে। 

সুতরাং আরম আশা করে, যতামরা ইহসাবনর এই উেযান ও লালনবক্ষবত্র প্রবেশ করবে এেং এর কলযাণ ও 

যসৌভাবিয রনবজবেরবক রেবধৌত করবে।  

আরম যতামাবেরবক যে সকল রেষবয় অরসয়ত কররে, যসগুবলা হবে অরসয়বতর রনবেনপক্ষ। অনযোয় যতামাবের 

আসল কাজ হবে, যে কলযাবণর রেশা যতামরা লাভ কবরবো, তা অনযবের মাবঝ েরেবয় যেওয়া, তাবেরবক এ পবে 

রনবয় আসা। যেরূপ শুদ্ধতাসহ যতামরা সালাত আোয় কবরা, তা অনযবেরবকও করবত উেুদ্ধ কবরা। যতামাবের 

সাোকাগুবলাবক অনযবের জনয রনেশেন রহবসবে উপস্থাপন কবরা। যতামরা যেভাবে রনবজবের সম্পে ও মেোোর 
সংরক্ষণ কবরা, রিক যসভাবে অনযবেরবক উম্মবতর সম্পে ও মেোো রক্ষার েযাপাবর আগ্রহী কবর যতাল। কলযাবণর 
প্ররতরি যক্ষবত্র, প্ররতরি অণু ও যরণুবত যতামাবের েৃরির রেস্তার কবরা, যেন তা যতামাবের জীেবন এক েযাপকতর 

কলযাণ েবয় আবন। তা হবয় উবি স্থায়ী প্রভাে ও সু ল আনয়নকারী। োবত যতামাবের জনয, যতামাবের যেশ ও 

জারতর জনয অবেল প্রশারন্ত েবয় আবন। এ সবের মাধযবম যস মহান রেেবস আমাবের যচাখ শীতল হয়, যেরেন 

আমরা রে তা‘আলার েশেবন অরভভূত হবো।  

আল্লাহ ো  রে কবরবেন, োবক ভাবলাোসবত েবলবেন, তার প্ররত ভাবলাোসার োয় েরে না োকত, তবে আরম 

যতামাবের যেবক যকাবনাভাবেই রেরেন্ন হতাম না। রকন্তু আল্লাহর ভাবলাোসা েখন অন্তবর প্ররেি হয়, তখন তা 

ভাবলাোসার অনয সে েন্ধন মুহূবতে রেচূণে কবর যেয় এেং অনয সে রপ্রয় েযরক্ত যেবক তাবক যকবে রনবয় এক 

আল্লাহর সাবে সংেুক্ত কবর।  

যহ আমার সন্তাবনরা! আরম আমার রবের সারন্নবধয িমন কররে এেং যতামাবেরবক সমপেণ কবর োরে তাাঁর পূণে 

রহ ােবত। তাাঁর মুহাব্বাত ও ভাবলাোসায় আমার অন্তর কানায় কানায় পূণে হবয় আবে, যস চবল রিবয়বে তার পাক 

েরোবর, েরেও এ যেহ যতামাবের পাবশ এখবনা পবে আবে। সুতরাং যহ রে! পৃরেেীর সুেূরতম যকাবণ অেস্থানরত 

কাবরা সমু্মবখ েখন যতামার ভাবলাোসার রনশানা চবে রিবয়বে, যতামার যমাহময় সম্প্রীরতর অলঙ্ঘ জাল রেসৃ্তত 

হবয়বে তার আকাশ জুবে, তখন অনয কাবরা প্ররত ভাবলাোসা তার রেরুবদ্ধ োাঁোয় -এ কী সম্ভে, যতামার সৃরির 

স্মরণ রক যতামার স্মরণ যেবক ভুরলবয় রাখবত পাবর? 

 واكن فؤادي خايلا قبل حبكم  *  واكن بذكر اخللق يلهو ويمرح

“যতামাবক ভাবলাোসার পূবেে আমার অন্তর রেল শূণযপাত্র * মানুবষর স্মরবণই তা মত্ত ও প্র ুল্ল হবতা” 

*   فلست أراه عن فنائك يربح  فلما داع قليب هواك أجابه   

“েখন যতামার ভাবলাোসা অন্তরবক আহ্বান জানাল, যস সাো রেল * আরম মবন করর না, যতামার অরলে যেবক যস 

েূবর োকবে।” 

 وإن كنت يف ادلنيا بغْيك أفرح  *  رميت ببعد عنك إن كنت اكذبا

“েরে আরম রমেযাোেী হই, রকংো েরে তুরম েযতীত * এ জিবতর কাবরাবত প্রীত ও উৎ ুল্ল হই, তবে রনঃসবেবহ 

যতামা হবত েূবর সবর োওয়ার অপোবে আরম রেদ্ধ হে” 

 إذا غبت عن عيين لعيين يملح  * وإن اكن يشء بابلالد بأرسها 
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“*েরে আপরন আমার এ যচাবখর আোল যহান, তবে আমার চারপাশ রেস্বাে লেণাক্ততায় ভবর োবে।” 

 فلست أرى قليب لغْيك يصلح  فإن شئت واصلين وإن شئت التصل *

“তুরম চাও যতা আমাবক যতামার সাবে সম্পকেেুক্ত কর রকংো যকবি রেবত পার সম্পবকের সুবতা * আরম মবন করর 

না, তুরম রভন্ন কাবরাবত এ অন্তর কলযাবণর সন্ধান লাবভ ধনয হবে।” 
 

রেোয়ী অরসয়ত 

রসঞ্চনকারী ঝণোধারা 

আল্লাহ তা‘আলা েবলন: 

ىِهََبَِها َََوَوَّصَى﴿ ََِمَ إِبَۡر ََبَنِيه وب  ىَبِنََََوَيۡعق  َطَفَىَٱّلَلَََإِنََََي مَ َٱۡص ينَََلَك  ِ نَََفََلََٱلد وت  مَإَِلَََتم  نت 
َ

ونََََوأ ۡسلِم   [٢٣١: ابلقرة] ﴾١٣٢ََمُّ

“আর এরই উপবেশ রেবয়বে ইেরাহীম তার সন্তানবেরবক এেং ইয়াকূেও (যে,) যহ আমার সন্তাবনরা, রনশ্চয় আল্লাহ 

যতামাবের জনয এই েীনবক চয়ন কবরবেন। সুতরাং যতামরা মুসরলম হওয়া োো মারা যেবয়া না।” [সূরা আল-

োকারাহ আয়াত: ১৩২] 

অপর আয়াবত েবলন: 

ينََََوَصۡيَناََولََقدَۡ﴿ وت وا ََٱََّلِ
 

ىَبََأ مََِۡمنَٱۡلِكَت مَََۡقۡبلِك  يَاك  نََِِإَو
َ

وا ََأ  [٢٣٢: النساء] ﴾َٱّلَلَ ََٱَتق 

“আর যতামাবের পূবেে োবেরবক রকতাে যেওয়া হবয়বে তাবেরবক এেং যতামাবেরবক আমরা রনবেেশ রেবয়রে যে, 

যতামরা আল্লাহবক ভয় কর।” [সূরা আন-রনসা, আয়াত: ১৩১] 

ইেন উমার রারেয়াল্লাহু ‘আনহুমা যেবক েরণেত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম েবলবেন: 

ء   هَلُ  مْسِلمٍ  ُاْمِرئٍ  َحق   َما» نْ  يُِريْدُ  يَشْ
َ
 .«هُ َعنْدَ  َمْكتُْوَبة   َووَِصيَّتُهُ  إاِلَّ  يَلْلَتَْيِ  يَِبيُْت  ِفيْهِ  يُوِْصْ  أ

“যকাবনা েযরক্তর েরে রকেু োবক এেং যস তাবত অরসয়ত করবত চায়, তবে তার এ অরধকার যনই যে যস তার 

অরসয়ত রনবজর কাবে রলরখত রাখা েযতীত েু রাত োপন করবে। (সহীহ েুখারী, হােীস নং ২৫৮৭, সহীহ মুসরলম, 

হােীস নং ১৬২৭) 

সমাপ্ত 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4990&idto=5019&bk_no=53&ID=740#docu#docu
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