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ইখলাবসি সাংজ্ঞা: 

আরভধারনে অবেয ইখলাস হবলা কোবনা েস্তুবে খারল েি 
ো পরিষ্কাি েিা। শিী‘আবতি পরিভাষায় ইখলাস োিা 
উবেশয েী -তা রনণযবয় রেজ্ঞ আরলমবদি মত ও মন্তেয 
রভন্ন রভন্ন। 

কেউ েবলবেন, ইখলাস হবলা, ইোদবতি কেবত্র আল্লাহবে 
এেে েবল গ্রহণ েিা। কযমন, আল্লাহ িাবু্বল আলামীন 
েবলবেন, 

ِكرااَوَلا﴿ َحَدَۢااَرب ِهِۦ اابِعَِباَدةِاايُۡشر
َ
 [  ١١١: الكهف] ﴾أ

“কস কযন তাি িবেি ইোদবত োউবে শিীে না েবি।” 
[সূিা আল-োহাফ, আয়াত: ১১০] 

োবিা মত হবলা, অন্তিবে পরিলতায় মরিত েবি, এমন 
যােতীয় কনাাংিামী ও অসুস্থতা কেবে অন্তিবে পরেত্র 
েিা। রভন্ন োবিা মত-স্বতঃপ্রণরদত হবয় আল্লাহি 
আনুগবতয আত্মরনবেদন। 
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আোি োবিা মত এই কয, ইখলাস হবলা, আল্লাহ যা 
রনবদযশ রদবয়বেন, তা পালন েিা তাি সন্তুরি অজযবনি 
লবেয ও যা রনবষধ েবিবেন তা কেবে রেিত োো তাাঁি 
সন্তুরি অজযবনি উবেবশয। 

ভাষাি পােযেয োেবলও সাংজ্ঞাগুবলাি মূল েিেয এেই। 
কয কমৌরলে নীরতমালাবে কেন্দ্র েবি আরলমগণ ইখলাবসি 
সাংজ্ঞা রনরূপণ েবিবেন তা হবলা, ইোদত-েবেগী-সৎেময 
েলবত যা রেেু আবে সেই এেমাত্র আল্লাহবে সন্তুরি 
েিাি জনয সম্পাদন েিাি নাম ইখলাস। আল্লাহি সন্তুরি 
েযতীত অনয কোবনা উবেশয রনবয় ইোদত পালন েিবল 
তাবে ইখলাস েবল গণয েিা হবে না। এমরনভাবে, সেল 
পাপাচাি কেবে মুি োোি উবেশয কেেল তাাঁিই সন্তুরি 
অজযন। 

ইোদত ও েমযসম্পাদন এেমাত্র আল্লাহি উবেবশয 
রনবেদন ও ইখলাস আনয়বনি রেরভন্ন রূপ হবত পাবি- 
কেউ কেউ আল্লাহি ইোদত েবিন তাি প্ররত সম্মান ও 
মযযাদা জ্ঞাপনাবেয অপি কেউ ইখলাসবে ভাবেন আল্লাহি 
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আনুগতয ও ইোদবতি প্রবেরশো, োবিা উবেশয োবে 
ইোদবতি মাধযবম আল্লাহ তাআলাি সন্তুরি ও কিজামরে 
লাভ। অপি কেউ ইোদবতি মাধযবম আল্লাহি সাবে 
সুরনেীড় সম্পেয ও পিম আস্বাদ লাবভ প্রয়াসী রোংো 
পিোল রদেবস মহান দীদাবিি রন‘আমত লাবভ প্রতযাশী 
কযরদন আল্লাহি সাোবত সারিেদ্ধ হবে োোগণ। রনরদযি 
কোবনা প্রারি, অপিপবে োবিা ইোদবতি লেয রনরদযি 
কোবনা সাওয়াে লাভ। কেউ কেউ আল্লাহি ভবয় ভীত হন 
রনরদযি কোবনা আযাবেি েো স্মিণ েবি, অপি কেউ 
রনরদযি কোবনা আযাবেি েো স্মিণ েবি কনয়, আল্লাহবে 
ভয় েবিন তাি কয কোবনা আযাবেি ভয়ােহ পরিণরতি 
েো রচন্তা েবি। 

সবেহ কনই, ইোদবত মানুবষি ইচ্ছােৃরিি বেরচত্র এে 
রেশাল অধযায়, এবেে সময় তাি মবে রক্রয়াশীল োবে 
এবেে ধিবণি ইচ্ছা, েখবনা কস প্রবণাদনা লাভ েবি 
এোরধে ইচ্ছাি োিা; রেন্তু ইচ্ছাি এ বেরচত্রও এেে 
এে লবেযি প্ররত সততা ধারেত োো তাি োজ-েময ও 
যােতীয় মবনােৃরিি োিা এেমাত্র আল্লাহবে পাওয়াি 
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আোঙ্খাবে তীব্র েবি কতাবল, অনয োউবে নয়। এ 
সেই ইখলাবসিই সতযায়ন। এ সে ইচ্ছা যাি মাবে 
রক্রয়াশীল, কসই রসিাবত মুস্তােীবমি অরধোিী, রহদায়াত 
ও রেশুদ্ধ লেযপাবন ধারেত। তবে োোি উরচৎ তাি 
ইোদতবে আল্লাহি ভাবলাোসা, ভীরত ও আশা কেবে 
েখবনা রেযুি েিবে না। োিণ, ইোদবতি প্ররতষ্ঠাই এই 
রত্রমারত্রে লেযবে কেন্দ্র েবি। 

ইখলাবসি মযযাদা:  

প্রেৃতপবে, ইখলাসই হবলা দীন ইসলাবমি মূল রেষয়। 
আল্লাহ িাবু্বল আলামীন েবলন, 

ا ااَوَما ا﴿ ِمُرو 
ُ
ُبُدوا ااإَِلااأ ِينَااَلُااُُمرلِِصيَااٱّلَلَااِِلَعر اَوُيِقيُموا ااُحَنَفا ءَااٱل 
تُوا ااٱلَصلَٰوةَا  [ ٥: ابلينة] ﴾٥اٱلرَقي َِمةِادِينُااَوَذٰلَِكااٱلَزَكٰوةَ ااَوُيؤر

“তাবদিবে এোড়া কোবনা রনবদযশ কদওয়া হয় রন কয, 
তািা খাাঁরি মবন (ইখলাবসি সাবে) এেরনষ্ঠভাবে আল্লাহি 
ইোদত েিবে।” [সূিা আল-োইবয়যনাহ, আয়াত: ৫] 

আল্লাহ আবিা েবলন, 
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ِمررُتااإِن ِ ااقُلرا﴿
ُ
نرااأ

َ
ُبدَااأ عر

َ
ِينَااَلُااُُمرلِٗصااٱّلَلَااأ  [  ١١: الزمر] ﴾١١اٱل 

“েলুন, আরম ইখলাবসি সাবে আল্লাহি ইোদত েিবত 
আরদি হবয়রে।” [সূিা আয-যুমাি, আয়াত: ১১] 

আল্লাহ আবিা েবলন, 

ُبدِا﴿ ِينَااَلُااُُمرلِٗصااٱّلَلَاافَٱعر َلاا٢اٱل 
َ
ِااأ ِينُااّلِلَ َالُِص ااٱل    ،٢: الزمر] ﴾ٱۡلر

٣  ] 

“আপরন ইখলাবসি সাবে ইোদত েরুন। কজবন িাখুন, 
ইখলাসপূণয ইোদতই আল্লাহি জনয।” [সূিা আয-যুমাি, 
আয়াত: ২-৩] 

উি আয়াতগুবলাবত আল্লাহ তা‘আলা ইখলাসপূণয 
ইোদতবেই তাি জনয স্বীেৃরত প্রদান েবিবেন-অল্প কহাে 
রোংো কেরশ, েৃহৎ রোংো েুদ্র, কয কোবনা ধিবণি রশেয 
হবত যা রেমুি ও পরিশ্রুত। আয়াতগুবলা স্পি ক াষণা 
েবি কয, দীন ইসলাবম ইখলাস এে গুরুত্বপূণয শবতযি 
নাম, তােৎ আরিয়া এ প্ররক্রয়ািই স্বীেৃরত েহন েবিন, 
দীবনি প্ররতরি কেবত্র, শিী‘আবতি প্ররতরি অনু িনায় 
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ইখলাবসি অনুসন্ধান প্রমাণ েবি ইখলাবসি মাযযাদা ও 
গুরুত্ব। 

ইখলাস, সবেহ কনই, নেী-িাসূলবদি দাওয়াবতি 
দাওয়াবতি েুরিো, কয নীরতমালা রনবয় তািা আগত, তাি 
মবহািম স্থাবনি অরধোিী। 

কযমন, আল্লাহ তা‘আলা েবলন, 

َمة ااُك ِااِفااَبَعثرَنااَولََقدرا﴿
ُ
نِاارَُسوًلااأ

َ
ُبُدوا ااأ َتنُِبوا ااٱّلَلَااٱعر  ﴾ٱلَطُٰغوَت ااَوٱجر

 [  ٣٣: انلحل]

“আল্লাহি ইোদত েিাি ও তাগুতবে েজযন েিাি 
রনবদযশ কদওয়াি জনয আমিা প্রবতযে জারতি মবধয িাসূল 
কপ্রিণ েবিরে।” [সূিা আন-নাহল, আয়াত: ৩৬] 

ইেন োরসি িহ. েবলন, এ আবদশ রনবয় িাসূলগণ 
পৃরেেীবত আগমন েবিন। নূহ আলাইরহস সালাম কয 
জারতি প্ররত কপ্ররিত হবয়রেবলন, কস জারতি মাবেই 
সেযপ্রেম যখন রশবেযি উৎপরি হয়, তখন তাবে মানে 
জারতি জনয প্রেম িাসূল রহবসবে কপ্রিণ েিা হয়, কয 
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ধািাোরহেতাি সমারি  বি নেী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইরহ ওয়াসাল্লাবমি মাধযবম, যাি দাওয়াত রেসৃ্তত রেল 
রজন্ন-ইনসান ও পৃরেেীি তােৎ জারতেবগযি জনয। 
পৃরেেীবত িাসূলরূবপ আগত সেবলি দারয়ত্ব রেল আল-
েুিআবনি ভাষায়- 

ررَسلرَنااَوَما ا﴿
َ
نَُهۥاإَِِلرهِاانُوِح ااإَِلاارَُسول ااِمناَقبرلَِكااِمناأ

َ
نَا ااإَِل ااإَِلٰهَااَل ااأ

َ
اأ

ُبُدونِا  [  ٢٥: االنبياء] ﴾٢٥افَٱعر

“আমিা কতামাি পূবেয এ আবদশ েযতীত কোবনা িাসূল 
কপ্রিণ েরি রন কয, আরম োড়া অনয কোবনা সতয ইলাহ 
কনই। সুতিাাং আমািই ইোদত েি।” [সূিা আল-আরিয়া, 

আয়াত: ২৫] 

এ তাওহীদ ও ইখলাস হবলা েলে ো হৃদবয়ি েবমি 
মাবে সবেযাচ্চ স্তবিি। এিাই োোি েবমযি উবেশয ও 

পরিমাবণ-মযযাদায় সেযেৃহৎ। 

ইেনুল োইবয়যম িহ. েিেযরিি েযাখযায় েবলন, আল্লাহি 
দাসবত্বি প্রাণ হবলা অন্তবিি োজ। যরদ অঙ্গ-প্রতযবঙ্গি 
োিা দাসত্ব েিা হয়; রেন্তু অন্তি ইখলাস ও তাওহীদ 
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কেবে শুনয োবে, তবে কস কযন এেরি মৃতবদহ, যাি 
কোবনা রূহ কনই। রনয়ত হবলা অন্তবিি আমল।1 

ইখলাস হবলা ইোদত েেুবলি দু’ শবতযি এেরি। ইখলাস 
েযতীত কোবনা ইোদত েেুল হবে না। 

নেী িাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম েবলন, 

َ اَل َيْقبَُل ِمَن الَْعَمِل إاِلَّ َما ََكَن ََلُ َخالًِصا، َواْبتُِِغَ بِِه وَْجُههُ »  «إِنَّ اَّللَّ

“আল্লাহ তা‘আলা শুধু কস আমলই গ্রহণ েবিন, যা 
ইখলাবসি সাবে এোং আল্লাহবে সন্তুরি েিাি উবেবশয 
েিা হয়।”2 

যািা আল্লাহি েযাপাবি ইখলাস অেলিন েবিবে, আল্লাহ 
তাাঁি োলাবম প্রশাংসাি সাবে তাবদি েো আবলাচনা 
েবিবেন। কযমন, আল্লাহ তা‘আলা তাাঁি োলীম মূসা 
আলাইরহস সালাবমি প্রসবঙ্গ আল-েুিআবন উবল্লখ 
েবিন-  
                                                           
1 োদাবয়‘ আল-ফাওয়াবয়দ: ইেনুল োইবয়যম। 
2 নাসাঈ, হাদীস নাং ৩১৪০। 
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 ﴾ا٥١انَبِي ٗاارَُسوٗلااَوََكنَااُُمرلَٗصااََكنَااإِنَُهۥاُموَسَ ااٱلرِكَتٰبِااِفااَوٱذرُكررا﴿
 [٥١: مريم]

“স্মিণ েি, এ রেতাবে মূসাি েো, কস রেল এেরনষ্ঠ 
এোং কস রেল িাসূল।” [সূিা মািইয়াম, আয়াত: ৫১] 

এমরনভাবে রতরন ইউসুফ আলাইরহস সালাম সম্পবেয 
েবলবেন: 

َِفااَكَذٰلَِكا﴿ و ءَااَعنرهُااِِلَۡصر َشا َء ااٱلسُّ اِعَبادِنَااِمنرااإِنَُهۥاَوٱلرَفحر
لَِصيَا رُمخر  [٢٢: يوسف] ﴾ٱل

“আমিা তাবে মে োজ ও অশ্লীলতা কেবে রেিত িাখাি 
জনয এভাবে রনদশযন কদরখবয়রেলাম। কস রেল আমাি 
রেশুদ্ধরচি (ইখলাস অেলিনোিী) োোবদি অন্তভুযি।” 
[সূিা ইউসূফ, আয়াত: ২৪] 

এমরনভাবে রতরন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসালাম 
সম্পবেয েবলবেন: 

وَنَنااقُلرا﴿ ُُتَا جُّ
َ
َمٰلَُنااَوَِلَا ااَوَربُُّكمرااَربَُّنااَوُهوَااٱّلَلِااِفااأ عر

َ
اَولَُكمرااأ

َمٰلُُكمرا عر
َ
 [  ١٣١: ابلقرة] ﴾١٣٩اُُمرلُِصونَااَلُۥاَوََنرنُااأ
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“েল, আল্লাহ সম্পবেয কতামিা রে আমাবদি সাবে রেতবেয 
রলি হবত চাও? যখন রতরন আমাবদি িে ও কতামাবদিও 
িে। আমাবদি েময আমাবদি ও কতামাবদি েময কতামাবদি 

এোং আমিা তাাঁি প্ররত এেরনষ্ঠ (ইখলাস 
অেলিনোিী)।” [সূিা আল-োোিাহ, আয়াত: ১৩৯] 

এ সেল আয়াত কেবে েুবে আবস আরিয়া আলাইরহমুস 
সালাবমি সেবচবয় েড় গুণ রেল ইখলাস ো আল্লাহি প্ররত 
এেরনষ্ঠতা।3 

অপিরদবে ইখলাসশূণয েযরিি জনয এবসবে েব াি 
হুরশয়ািী ও শারস্তি সাংোদ। আল্লাহ িাবু্বল আলামীন 
েবলন, 

فِرُااَلااٱّلَلَااإِنَا﴿ ناَيغر
َ
َكَااأ فِرُاابِهِۦايُۡشر  ﴾يََشا ُء االَِمناَذٰلَِكااُدونَااَمااَوَيغر

 [  ٢٤:  النساء]

                                                           
3 আখলােুন্নেী রফ আল রেতাবে ওয়াস সুন্নাহ: হাোদ। 
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“রনশ্চয় আল্লাহ তাাঁি সাবে শিীে েিা েমা েবিন না। 
এ রশেয েযতীত অনযানয অপিাধ যাবে ইচ্ছা েমা 
েবিন।” [সূিা আন-রনসা, আয়াত: ৪৮] 

যািা রশেয েবি তাবদি সম্পবেয আল্লাহি ক াষণা: 

َنا ا﴿  ﴾٢٣اَمنُثوًرااَهَبا ءٗاافََجَعلرَنٰهُااَعَمل ااِمنرااَعِملُوا ااَمااإَِلٰااَوقَِدمر
 [  ٢٣: الفرقان]

“আরম তাবদি েৃতেবমযি প্ররত লে েিে। অতঃপি 
কসগুবলাবে রেরেি ধূরলেণায় পরিণত েিে।” [সূিা 
আল-ফুিোন, আয়াত: ২৩] 

আয়াতরি উবল্লবখি পি ইেনুল োইবয়যম িহ.-এি মন্তেয 
এই কয, এ আয়াবত আল্লাহ িাবু্বল আলামীন েযেয োজবে 
েুরেবয়বেন, যা আল্লাহি িাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 
ওয়াসাল্লাবমি পদ্ধরতবত েিা হয় রন অেো তাাঁি পদ্ধরতবত 
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েিা হবয়রেল, তবে এেরনষ্ঠভাবে (ইখলাবসি সাবে) 
আল্লাহি উবেবশয েিা হয় রন।4 

এ আয়াবতি েযাখযায় ইেন োসীি িহ. েবলন, মুশরিেিা 
িো লাভ ও শুভ পরিণরতি আশায় পারেযবে কয 
েমযসম্পাদন েবিবে, তা যািপিনাই মূলযহীন, রেেুই নয়। 
োিণ, ইখলাস অেো আল্লাহ প্রণীত রেধাবনি প্ররত 
আনুগতয শিী‘আবতি এ দু’রি আেশযেীয় শবতযি 
কোবনারিই তাবত উপরস্থত কনই। কয সেল োজ খাবলস 
আল্লাহি জনয েিা হয় না রোংো শিী‘আবতি অনুবমারদত 
পন্থায় পালন েিা হয় না তা োরতল েবল গণয, তাবত 
সবেহ কনই। (তাফসীি ইেন োসীি) 

হাদীবস এবসবে: িাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম 
েবলবেন, 

ِْك، َمْن َعِمَل » ََكِء َعِن الُّشر َ ْغََن الُّشر
َ
نَا أ

َ
قَاَل اهلُل َتبَارََك َوَتَعاََل: أ

َك ِفيِه َمِِع  ْْشَ
َ
َكهُ َعَماًل أ  «َغْْيِي، تََرْكتُُه َوِْشْ

                                                           
4 মাদারিজুল সাবলেীন। 
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“আল্লাহ তা‘আলা েবলন, আরম শিীেবদি রশেয অেযাৎ 
অাংশীদািবদি অাংশ গ্রহণ কেবে অমুখাবপেী। যদি 

কোনো ব্যক্তি কোনো আমল করে এবং এতে 

আমার সাথে অন্য কাউকে শরীক করে তাহলে আমি 

তাকে ও তার শিেযী োজবে প্রতযাখযান েরি।”5 

হাদীবস এবসবে: িাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম 
েবলবেন, 

ِ َعزَّ وََجلَّ اَل َيتََعلَُّمُه إاِلَّ » ا يُبْتَََغ بِِه وَْجُه اَّللَّ َمْن َتَعلََّم ِعلًْما ِممَّ
ْد َعْرَف اْْلَنَِّة يَْوَم الِْقيَاَمِة َيْعِِن  ْنيَا، لَْم ََيِ ِِلُِصيَب بِِه َعَرًضا ِمَن ادلر

 «ا يَْوَم الِْقيَاَمةِ ِرحيَهَ 

“কয জ্ঞান অজযন েিা হয় আল্লাহি সন্তুরি অজযবনি 
উবেবশয তা যরদ কেউ পারেযে স্বােয লাবভি উবেবশয েবি 
তাহবল কস রেয়ামবতি রদেবস জান্নাবতি ঘ্রাণও পাবে 
না।”6 

                                                           
5 সহীহ মুসরলম, হাদীস নাং ২৯৮৫। 
6 আেু দাউদ, হাদীস নাং ৩৬৬৪। 
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হাদীবস আবিা এবসবে: িাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 
ওয়াসাল্লাম েবলবেন: 

ْو  َمنْ »
َ
َفَهاَء أ ْو ِِلَُمارَِي بِِه السر

َ
َطلََب الِعلَْم ِِلَُجارَِي بِِه الُعلََماَء أ

ُ انلَّارَ  ْدَخلَُه اَّللَّ
َ
 «يَْْصَِف بِِه وُُجوهَ انلَّاِس إَِِلِْه أ

“কয েযরি জ্ঞান অজযন েিবে আরলমবদি ওপি প্রাধানয 
রেস্তাবিি উবেবশয অেো মূখযবদি সাবে অহরমো 
প্রদশযবনি জবনয রোংো মানুষবে তাি রদবে আেৃি েিাি 
লেয রনবয়, আল্লাহ তা‘আলা তাবে জাহান্নাবম প্রবেশ 
েিাবেন।”7 

সুতিাাং প্রোশয অপ্রোশয যােতীয় ইোদবতি কেবত্রই 
ইখলাস খুেই গুরুত্বপূণয রেষয়। োোি রেেু আমল হবে 
ইখলাবস পূণয, রেেু হবে শূণয, রেেু মুআমালায় ইখলাস 
হবে তাি আদশয, অপি রেেু মুআলামা হবে ইখলাস 
কেবে রেচুযত এ খুেই গরহযত রেষয়, এ েখবনা স্বীেৃত নয় 
শিী‘আহ কমাতাবেবে। ইেনুল োইবয়যম িহ. ইখলাবসি 

                                                           
7 রতিরমযী, হাদীস নাং ২৬৫৪। 
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গুরুত্ব ও অেস্থান েণযনা প্রসবঙ্গ েবলন, ইখলাস ও 
আনুগতয শূনয আমল তুলনীয় এমন মুসারফবিি সাবে, কয 
অোবজি ধুবলায় পূণয েবিবে তাি েবল এোং প্রচুি ক্লারন্ত 
ও  মযাি কদবহ অরতক্রম েিবে মরুভুরমি পি মরুভুরম, 
তাি জনয এ সফি রনশ্চয় রনষ্ফল ও শুভ পরিণরত শূনয।8 

ইখলাস এেরি ের ন োজ: 

ইখলাবসি গুরুত্ব ও মযযাদা সবত্বও আমিা েলে, 
রনঃসবেবহ ইখলাস নফবসি জনয ের ন এেরি রেষয়। 
োিণ, নফস এোং প্রেৃরি ও নফবসি আোঙ্খাি মাবে 
ইখলাস এে েব াি কদওয়াল ও োধা হবয় রনবজবে 
উপরস্থত েবি। রনজ প্রেৃরি, সামারজে অেস্থা ও 
শয়তাবনি েুমন্ত্রণা কমাোবেলা েবি ইখলাস ধবি িাখা 
এেরি েড় চযাবলি। এি ওপি অিল োেবত সাংগ্রাম ও 
অধযেসাবয়ি প্রবয়াজন। এ সাংগ্রাম শুধু সাধািণ মানুষ 
েিবে তা রেন্তু নয় েিাং আরলম-উলামা, ইসলাম প্রচািে 

                                                           
8 আল-ফাওয়ারয়দ: ইেনুল োইবয়যম। 
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ও কনেোি-মুিােী সেবলি প্রবয়াজন। সুরফয়ান আস-
সাওিী েবলন: আমাি োবে রনবজি রনয়ত র ে েিাি 
োজিা যত ের ন মবন হবয়বে অনয কোবনা োজ আমাি 
জনয এত ের ন রেল না। েতোি রনয়ত র ে েবিরে 
রেন্তু রেেুেণ কযবত না কযবতই আোি পাবে কগবে।9 

ইউসূফ ইেন হুসাইন িাযী েবলন: দুরনয়াি সেবচবয় 
ের ন োজ হবলা ইখলাবসি ওপি অিল োো। আরম 
আমাি অন্তি কেবে রিয়া (বলাে কদখাবনা ভােনা) দূি 
েিাি জনয েত প্রবচিা চারলবয়রে, কস দূি হবয়বে েবি 
তবে আোি রভন্ন আেৃরতবত, রভন্ন রূবপ উপরস্থত 
হবয়বে।10 

সাহাল ইেন আবু্দল্লাহবে প্রশ্ন েিা হবলা, আপন প্রেৃরিি 
রনেি ের নতম েময েী? রতরন েলবলন, ইখলাস। 
কেননা, প্রেৃরি েখবনা ইখলাস গ্রহণ েিবত চায় না।11 

                                                           
9 আল-জাবম রল আখলারেি িােী ওয়া আদােুে োবম: খতীে োগদাদী। 
10 জাবম আল উলুম ওআল-রহোম: ইেন িজে। 
11 সাফওয়াতু আস সাফওয়াহ: ইেনল জাওযী। 
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তাই মে েবময প্রবণাদনাদাতা নফস োোি োবে 
ইখলাসবে মেরূবপ উপস্থাপন েবি, দৃশযমান েবি 
কতাবল এমন রূবপ, যা কস  ৃণা েবি মবনপ্রাবণ। কস 
কদখায়, ইখলাস অেলিবনি ফবল তাবে তযাগ েিবত হবে 
রেলাসী মবনােৃরিি দাসত্ব, কস কতাষামুরদ স্বভাে ও কমবন 
কনওয়াি দুেযলতা মানুষবে সমাবজি সেল কেরণি োবে 
গ্রহণবযাগয েবি তুলবত েযাপে অেদান িাবখ, তাও তাবে 
রেন্ন েিবত হবে আমূবল। সুতিাাং োো যখন তাি 
আমলবে এেরনষ্ঠতায় রনরেি েবি, আল্লাহ েযতীত রভন্ন 
কেউ তাি েবমযি উবেশয হয় না, তখন োধয হবয়ই 
রেশাল এেরি কেরণি সাবে তাবে সম্পেয রেন্ন েিবত 
হয়, তািাও তাি সাবে সম্পেয রেন্ন েবি। এবে অপবিি 
 ৃণাি পাবত্র পরিণত হয়। 

এ জবনয িাসূলুল্লাহ িাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লারহ ওয়াসাল্লাম 
অরধোাংশ সময় এ কদা‘আ পা  েিবতন: 

 «يَا ُمَقلرَب الُقلُوِب َثبرْت قَلِِْب لََعَ ِديِنَك »
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“কহ অন্তি পরিেতযনোিী! আমাি অন্তি আপনাি দীবনি 
ওপি অরেচল িাখুন!”12 

ইখলাবসি ফলাফল: 

ইখলাবসি ফলাফল িবয়বে অবনে। এি মবধয 
উবল্লখযবযাগয হবলা: 

 ১. জান্নাত লাভ: 

আল্লাহ িাবু্বল আলামীন েবলন, 

لَِصيَااٱّلَلِااِعَبادَااإَِلا﴿ رُمخر َلَئَِكاا٤٠اٱل و 
ُ
ق االَُهمرااأ لُوم اارِزر افََوٰكِهُاا٤١اَمعر

َرُمونَااَوُهم كر  [  ٢٣  ،٢١:  الصافات] ﴾٤٣اٱِلَعِيمِااَجَنِٰتااِفاا٤٢امُّ

“রেন্তু তািা নয় যািা আল্লাহুি এেরনষ্ঠ (ইখলাস 
অেলিনোিী) োো। তাবদি জনয িবয়বে রনধযারিত 
রিরযে; ফলমূল, তািা হবে সম্মারনত, সুখদ োনবন।” 
[সূিা আস-সাফ্ফাত, আয়াত: ৪০-৪৩] 

                                                           
12 রতিরমযী, হাদীস নাং ৩৪৪৪। 
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এেরি প্ররসদ্ধ প্রেচন এই কয, সেল মানুষ ধ্বাংস হবয় 
যাবে, তবে জ্ঞানীিা কোঁবচ যাবে। সেল জ্ঞানী ধ্বাংস হবয় 
যাবে, তবে যািা োজ েবিবে, তািা কোঁবচ যাবে। যািা 
োজ েবিবে, তািাও ধ্বাংস হবয় যাবে, তবে যািা 
ইখলাবসি সাবে (এেরনষ্ঠভাবে আল্লাহি জনয) োজ 
েবিবে, তািা মুরি পাবে।13 

২. আমল েেুল হওয়া: 

ইখলাস হবলা আমল েেুবলি শতয। ইেন োসীি িহ. 
েবলবেন: দু’কিা শবতযি সরন্নবেশ েযতীত আল্লাহ তা‘আলা 
আমল গ্রহণ েিবেন না। প্রেম শতয হবলা আমলরি 
শিী‘আত অনুবমারদত হবত হবে। রেতীয় শতয আমলরি 
ইখলাস (এেরনষ্ঠভাবে আল্লাহি জনয রনবেরদত) সহোবি 
রশেযমুি ভাবে আদায় েিবত হবে। (তাফসীবি ইেন 
োসীি)  

                                                           
13 রমনহাজ আল-োবসদীন: আল-মােরদসী। 
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আল্লামা সাজী েবলবেন: পাাঁচরি গুবণি মাধযবম জ্ঞাবনি 
পূণযতা লাভ হয়। গুণ পাাঁচরি হবলা: আল্লাহি পরিচয় লাভ, 
হে ো যা সতয তাি সম্পবেয সর ে রসদ্ধাবন্ত উপনীত 
হওয়া, ইখলাস ো এেরনষ্ঠভাবে আল্লাহি সন্তুরি অজযবনি 
লবেয োজ েিা, িাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 
ওয়াসাল্লাবমি সুন্নাহ কমাতাবেে োজ েিা এোং হালাল 
খাদয গ্রহণ েিা। যরদ এি এেরি অনুপরস্থত োবে 
তাহবল তাি আমল (েময) আল্লাহি োবে গ্রহণবযাগয হবে 
না।14 

আল্লামা রসেীে হাসান খান েবলন: ইখলাস কয আমবলি 
শুদ্ধতা ও েেুবল এেরি অনযতম শতয এ রেষবয় োবিা 
রেমত কনই।15 

প্রমাণ রহবসবে িাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাবমি 
হাদীস:  

                                                           
14 আল-জাবম রলআহোরমল েুিআন: েুিতুেী। 
15 আদ-দীনুল খাবলে: রসেীে হাসান খান। 
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َ اَل َيْقبَُل »  «ِمَن الَْعَمِل إاِلَّ َما ََكَن ََلُ َخالًِصا، َواْبتُِِغَ بِِه وَْجُههُ إِنَّ اَّللَّ

“আল্লাহ তা‘আলা শুধু কস আমলই গ্রহণ েবিন, যা 
ইখলাবসি সাবে এোং আল্লাহবে সন্তুি েিাি উবেবশয 
েিা হয়।”16 

হাদীবস আবিা এবসবে: িাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 
ওয়াসাল্লাম েবলবেন: 

ِلنَي َواْْلِخِريَن يَْوَم الِْقيَاَمِة، ِِلَْوٍم اَل َريَْب ِفيِه، إَِذا » وَّ
َ
ُ اْْل مَجََع اَّللَّ

، فَلْيَْطلُْب ثََوابَُه ِمْن  ِ َك ِِف َعَمٍل َعِملَُه َّلِلَّ ْْشَ
َ
نَاَدى ُمنَاٍد: َمْن ََكَن أ

 ْ ََكِء َعِن الُّشر َ ْغََن الُّشر
َ
َ أ ، فَإِنَّ اَّللَّ ِ  «كِ ِعنِْد َغْْيِ اَّللَّ

“রেয়ামবতি রদবন আল্লাহ তা‘আলা যখন সেল মানুষবে 
এেত্র েিবেন তখন এেজন ক াষণাোিী ক াষণা েিবে, 
কয েযরি আল্লাহি উবেবশয রনবেরদত োবজ অনয রেেুবে 
তাাঁি সাবে শিীে েবিবে কস কযন আল্লাহবে োদ রদবয় 
কসই শিীবেি োে কেবে প্ররতদান েুবে কনয়। কেননা 

                                                           
16 নাসাঈ, হাদীস নাং ৩১৪০। 



 

 

 
 23  

আল্লাহ তা‘আলা সেল প্রোি অাংশীদাি ও অাংশীদারিত্ব 
কেবে মুি।”17 

৩. আরখিাবত িাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাবমি 
শাফাআত লাভ: 

োো ইখলাস অেলিবনি কেবত্র যত কেরশ অগ্রগামী হবে 
কস রেয়ামবতি রদন তত কেরশ শাফা‘আত লাবভি কেবত্র 
এরগবয় যাবে। 

আল্লাহি িাসূবলি হাদীস এি প্রমাণ: িাসূলুল্লাহ িাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম েবলবেন: 

، َخالًِصا » ُ ْسَعُد انلَّاِس بَِشَفاَعِِت يَْوَم الِقيَاَمِة، َمْن قَاَل الَ إََِلَ إاِلَّ اَّللَّ
َ
أ

 «ِمْن قَلِْبهِ 

“রেয়ামবতি রদন আমাি শাফা‘আত োিা সেবচবয় 
ভাগযোন হবে ঐ েযরি কয ইখলাবসি সাবে 

                                                           
17 ইেন মাজাহ, হাদীস নাং ৪২০৩। 
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(এেরনষ্ঠভাবে) েবলবে আল্লাহ েযতীত সতয কোবনা 
উপাসয কনই।’’18 

ইেনুল োইবয়যম িহ. েবলন: এ হাদীবস তাওহীবদি 
এেরি সুক্ষ্ম িহসয লুোরয়ত আবে, তা এই কয, শাফা‘আত 
লাবভি অনযতম শতয হবচ্ছ তাওহীদ অেলিন ও 
তাওহীবদি পরিপন্থী রেষয় কেবে পৃেেীেিণ। কয েযরি 
তাি তাওহীদবে যত কেরশ উন্নত ও পূণয েিবত পািবে 
কস তত কেরশ শাফা‘আত লাবভি কযাগয েবল রেবেরচত 
হবে। কয রশেয েিবে তাি জনয কোবনা শাফা‘আত 
কনই।19 

৪. রহাংসা-রেবেষ কেবে অন্তি পরেত্র োবে: 

যখন কোবনা েযরিি অন্তবি ইখলাস স্থান কপবয় যায় 
তখন কস অবনে রেপদাপদ, কদাষ-ত্রুরি কেবে মুি 

                                                           
18 সহীহ েুখািী, হাদীস নাং ৯৯। 
19 আদ-দীন আল-খাবলস: রসেীে হাসান খান। 
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োবে। কযমন, আল্লাহি িাসূল িাসূলুল্লাহ আলাইরহ 
ওয়াসাল্লাম রেদায় হবজি ভাষবণ েবলবেন: 

، ثاََلٌث اَل يُِغلر َعلَيِْهنَّ قَلُْب اْمِرٍئ ُمْسِلٍم: إِْخاَلُص الْعَ » ِ َمِل َّلِلَّ
ِة الُْمْسِلِمنَي، َولُُزوُم مَجَاَعِتِهمْ  ئِمَّ

َ
 «.َوانلرْصُح ِْل

“রতনরি রেষবয় মুরমবনি অন্তি রখয়ানত েি না। 
ইখলাবসি সাবে আমলসমূহ আল্লাহি জনয রনবেদন েিা, 
মুসরলম কনতাবদি েলযাণ োমনা ও মুসরলম জামা‘আবতি 
সাবে ঐেযেদ্ধ োো।”20 

ইেন আবু্দল োি িহ. েবলন: এ রতনরি গুণ যাি মবধয 
োেবে তাি অন্তি েখবনা দুেযল হবে না। েপিতা ো 
রনফােী কেবে কস পরেত্র োেবে।21 

৫. গুনাহ মাফ ও অগরণত পুিস্কাি লাভ: 

যখন মুরমন েযরি ইখলাসসহ সেল আমল েিবে তখন 
কস গুনাহ কেবে েমা কপবয় যাবে এোং অবনে গুবণ 
                                                           
20 আহমদ: ৩/২২৫; ইেন মাজাহ, হাদীস নাং ২৩০। 
21 আত-তামহীদ ইেন আেদুল োি। 
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প্ররতদান লাভ েিবে। যরদও োজরি োরহযে দৃরিবত কোি 
অেো পরিমাবণ খুেই স্বল্প। এ েযাপাবি ইেনুল মুোিে 
িহ. েবলন: “অবনে েুদ্র আমল আবে রনয়ত যাবে 
অবনে েড় েবি কদয়। আোি অবনে েড় আমল আবে 
রনয়ত যাবে অবনে কোি েবি কদয়।’’22 

শাইখুল ইসলাম ইেন তাইরময়া িহ. েবলবেন: অবনে 
আমল এমন আবে যা মানুষ পরিপূণয ইখলাবসি সাবে 
সম্পাদন েবি। ফবল এ আমলরি ইখলাবসি পূণযতাি 
োিবণ তাি েেীিা গুনাহসমূহ েমা েবি কদওয়া হয়। 
কযমন, রতিরমযী ও ইেন মাজাহ’ি হাদীবস এবসবে, 
আবু্দল্লাহ ইেন আমি িারদয়াল্লাহু আনহুমা কেবে েরণযত 
কয, নেী িাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম 
েবলবেন: “রেয়ামাবতি রদন আমাি উম্মবতি এে েযরিি 
েযাপাবি রচৎোি কদওয়া হবে। তাি োবে উপরস্থত েিা 
হবে পাপেবমযি রনিানব্বইরি রেশাল নরে। প্ররতরি নরেি 
েযরি হবে দৃরিি দূিত্ব পরিমাণ। তাবে রজবজ্ঞস েিা হবে, 
                                                           
22 রসয়ারু আলারমন নুোলা: আয-যাহােী। 
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তুরম কয এ পাপেমযগুবলা েবিবো তা রে তুরম অস্বীোি 
েিবে? কস েলবে কহ িে! আরম এগুবলা অস্বীোি েিবত 
পারি না। আল্লাহ েলবেন, কতামাি ওপি যুলুম েিা হবে 
না। এিপি হাবতি তালু পরিমাণ এেিা রিবেি কেি 
েিা হবে যাবত কলখা োেবে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু। কস 
েলবে এত রেশাল পাবপি সমু্মবখ এ কোি রিবেবিি েী 
মূলয আবে? অতঃপি এ রিবেিরি এেরি পাল্লায় িাখা 
হবে এোং তাি পাবপি রেশাল নরেগুবলাবে িাখা হবে 
অপি পাল্লায়। রিবেবিি পাল্লাই ভািী হবে। োিণ, এ 
েযরি ইখলাবসি (এেরনষ্ঠভাবে আল্লাহি জনয) সাবে লা-
ইলাহা ইল্লাল্লাহুি সােয রদবয়বে েবল জাহান্নাম কেবে 
মুরি কপবয়বে। নয়ত কয সেল েেীিাগুণাবহ রলি েযরিিা 
লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহি সােয রদবয়বে, তািাও জাহান্নাবম 
যাবে। হয়ত তািা ইখলাবসি সাবে োবলমা পবড় রন। 
এমরনভাবে কয পরততা এেরি রপপাসাতয েুেুিবে েি 
েবি পারন পান েরিবয়রেল কস তা ইখলাবসি সাবে 
েবিবে েবলই তাি পাপগুবলা েমা েবি কদওয়া হবয়বে। 
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নয়বতা কয কোবনা পরততা এ োজ েিত, তাি েমা 
পাওয়াি েো রেল। 

এমরনভাবে কয েযরি পবেি োাঁিা দূি েবি কদওয়াি 
োিবণ েমা কপবয়রেল কস তা ইখলাবসি সাবে েিাি 
োিবণ েমা কপবয়বে। নয়বতা সেল েেীিা গুনাবহ রলি 
েযরিিা এ োজরি েবি েমা আদায় েবি রনবত পািত। 

পোন্তবি:  

অবনে েড় েড় েযরি রেিাি গুরুত্বপূণয োজ েবিবে রেন্তু 
তাবত ইখলাস (আল্লাহি প্ররত এেরনষ্ঠতা) না োোি 
োিবণ তা েযেয হবয় কগবে ও আমলোিী পুিষ্কাি ও 
প্ররতদাবনি পরিেবতয শারস্তি পাবত্র পরিণত হবয়বে। 
কযমন, হাদীবস এবসবে:  

ِِتَ بِِه »
ُ
َل انلَّاِس ُيْقََض يَْوَم الِْقيَاَمِة َعلَيِْه رَُجٌل اْستُْشِهَد، فَأ وَّ

َ
إِنَّ أ

فَُه نَِعَمُه َفَعَرَفَها، قَاَل: َفَما َعِملَْت ِفيَها؟ قَاَل: قَاتَلُْت ِفيَك َحَّتَّ  َفَعرَّ
ْن ُيَقاَل 

َ
: َجِريٌء، َفَقْد اْستُْشِهْدُت، قَاَل: َكَذبَْت، َولَِكنََّك قَاتَلَْت ِْل

لِِْقَ ِِف انلَّاِر، َورَُجٌل َتَعلََّم 
ُ
ِمَر بِِه فَُسِحَب لََعَ وَْجِهِه َحَّتَّ أ

ُ
ِقيَل، ُثمَّ أ

فَُه نَِعَمُه َفَعَرَفَها، قَاَل: َفَما  ِِتَ بِِه َفَعرَّ
ُ
 الُْقْرآَن، فَأ

َ
الِْعلَْم، وََعلََّمُه َوقََرأ
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ُت ِفيَك الُْقْرآَن، قَاَل:  َعِملَْت ِفيَها؟ قَاَل: َتَعلَّْمُت 
ْ
الِْعلَْم، وََعلَّْمتُهُ َوقََرأ

َت الُْقْرآَن ِِلَُقاَل: 
ْ
َكَذبَْت، َولَِكنََّك َتَعلَّْمَت الِْعلَْم ِِلَُقاَل: ََعلٌِم، َوقََرأ

لِِْقَ ِِف 
ُ
ِمَر بِِه فَُسِحَب لََعَ وَْجِهِه َحَّتَّ أ

ُ
ُهَو قَاِرٌئ، َفَقْد ِقيَل، ُثمَّ أ

ِِتَ بِِه انلَّارِ 
ُ
ْصنَاِف الَْماِل ُُكرِه، فَأ

َ
ْعَطاهُ ِمْن أ

َ
َع اهلُل َعلَيِْه، َوأ ، َورَُجٌل وَسَّ

فَُه نَِعَمُه َفَعَرَفَها، قَاَل: َفَما َعِملَْت ِفيَها؟ قَاَل: َما تََرْكُت ِمْن  َفَعرَّ
نَْفْقُت ِفيَها لََك، قَاَل 

َ
ْن ُينَْفَق ِفيَها إاِلَّ أ

َ
: َكَذبَْت، َسِبيٍل ُُتِبر أ

ِمَر بِِه فَُسِحَب لََعَ 
ُ
َولَِكنََّك َفَعلَْت ِِلَُقاَل: ُهَو َجَواٌد، َفَقْد ِقيَل، ُثمَّ أ

لِِْقَ ِِف انلَّارِ 
ُ
 «.وَْجِهِه، ُثمَّ أ

“রেয়ামবতি রদন সেযপ্রেম যাি রেচাি েিা হবে, কস 
হবচ্ছ এমন েযরি কয শহীদ হবয়রেল। তাবে হারযি েিা 
হবে এোং আল্লাহ তাি রন‘আমবতি েো তাবে েলবেন 
এোং কস তাি প্ররত সেল রন‘আমত রচনবত পািবে। 
তখন আল্লাহ তাবে েলবেন তুরম েী োজ েবি এবসবে? 
কস েলবে, আরম আমাি পবে যুদ্ধ েবিরে, কশষ পযযন্ত 
শহীদ হবয়রে। আল্লাহ েলবেন: তুরম রমেযা েবলে, তুরম 
কতা যুদ্ধ েবিে কলাবে কতামাবে েীি েলবে এ উবেবশয। 
আি তা েলা হবয়বে। অতঃপি রনবদযশ কদওয়া হবে এোং 
তাবে কিবন উপুড় েবি জাহান্নাবম রনবেপ েিা হবে। 
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তািপি এমন েযরিি রেচাি েিা হবে, কয রনবজ জ্ঞান 
অজযন েবিবে ও অনযবে রশো রদবয়বে এোং েুিআন 
রতলাওয়াত েবিবে। তাবে হারযি েিা হবে। আল্লাহ 
তাবে তাি রন‘আমবতি েো স্মিণ েরিবয় রদবেন। কস 
স্বীোি েিবে। তাবে রজবজ্ঞস েিবেন েী োজ েবি 
এবসবে? কস েলবে আরম জ্ঞান অজযন েবিরে, অনযবে 
রশরখবয়রে এোং আপনাি জনয েুিআন রতলাওয়াত 
েবিরে। আল্লাহ েলবেন, তুরম রমেযা েবলে। তুরম জ্ঞান 
অজযন েবিে এ জনয কয কলাবে কতামাবে ক্বািী েলবে। 
আি তা েলা হবয়বে। এিপি রনবদযশ কদওয়া হবে তাবে 
উপুড় েবি জাহান্নাবম রনবেপ েিাি জনয। 

তািপি রেচাি েিা হবে এমন েযরিি, যাবে আল্লাহ 
দুরনয়াবত সেল ধিবণি সম্পদ দান েবিরেবলন। তাবে 
হারযি েবি আল্লাহ রন‘আমবতি েো স্মিণ েরিবয় 
রদবেন। কস সেল রন‘আমত স্মিণ েিবে। আল্লাহ 
েলবেন, েী েবি এবসে? কস েলবে, আপরন কয সেল 
খাবত খিচ েিা পেে েবিন আরম তাি সেল খাবত 
সম্পদ েযয় েবিরে, কেেল আপনািই জনয। আল্লাহ 
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েলবেন: তুরম রমেযা েবলে। তুরম সম্পদ এ উবেবশয খিচ 
েবিে কয, কলাবে কতামাবে দানশীল েলবে। আি তা 
েলা হবয়বে। এিপি রনবদযশ কদওয়া হবে এোং তাবে 
উপুড় েবি জাহান্নাবম রনবেপ েিা হবে।”23 

হাদীবস আবিা এবসবে: িাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 
ওয়াসাল্লাম েবলন, 

ْصَغُر قَالُوا :»
َ
ُْك اْل َخاُف َعلَيُْكُم الُّشر

َ
ْخوََف َما أ

َ
 يا رسول اهللإِنَّ أ

ْصَغرُ 
َ
ُْك اْل َياُء ، َيُقوُل لَُهْم يَْوَم َوَما الُّشر َيازي العباد ؟ قَاَل : الرر

ْنيَا فَاْنُظُروا َهْل  يَن ُكنْتُْم تَُراُؤوَن ِِف ادلر ِ ْعَمالِِهْم : اْذَهبُوا إََِل اَّلَّ
َ
بِأ

ُدوَن ِعنَْدُهْم َجَزاءً    .«ََتِ

“আরম কতামাবদি েযাপাবি কয রেষবয় ভয় েরি, কস রেষবয় 
সােধান েিবত চাই, তা হবলা রশেয আসগি ো কোি 
রশেয। সাহােীগণ রজবজ্ঞস েিবলন কহ িাসূল! কোি রশেয 
েী? রতরন েলবলন: রিয়া (বলাে কদখাবনাি উবেবশয োজ 
েিা)। কযরদন আল্লাহ তাি োোবদি েবমযি প্ররতদান 

                                                           
23 সহীহ মুসরলম, হাদীস নাং ১৯০৫। 
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রদবেন, কস রদন রতরন েলবেন: দুরনয়াবত কতামিা যাবদি 
কদখাবনাি জনয োজ েবিে আজ তাবদি েবে যাও! কদখ 
তাবদি োবে প্ররতদান পাও রে-না।”24  

িাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম েবলবেন: 

ِْك، َمْن  ينإ: يقول قَاَل اهلُل َتبَارََك َوَتَعاََل » ََكِء َعِن الُّشر َ ْغََن الُّشر
َ
أ

َك ِفيِه َمِِع َغْْيِي ْْشَ
َ
 .«هو لذلي عمله ،فإنا منه بريء َعِمَل َعَماًل أ

“আল্লাহ তা‘আলা েলবেন: আরম রশেয ও অাংশীদাি কেবে 
কে-পবিায়া। কয কোবনা োবজ আমাবে েযতীত অনয 
োউবে শিীে েিল আরম তাি কেবে সম্পেযমুি। যাি 
জনয কস েবিবে। কসিা তিই জনয।”25 

৬. আল্লাহি সাহাযয ও প্ররতষ্ঠা লাভ: 

ঈমানদািবদি আল্লাহি সাহাযয লাভ ও প্ররতরষ্ঠত হওয়াি 
মূল উপাদান হবলা ইখলাস ো আল্লাহি প্ররত এেরনষ্ঠতা। 
কযমন, িাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম েবলবেন: 
                                                           
24 আহমদ, হাদীস নাং ২২৫২৮; েগভী ফী শিরহস সুন্নাহ। 
25 সহীহ মুসরলম, হাদীস নাং ২৯৮৫। 
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َة بَِضِعيِفَها، بَِدْعَوتِِهْم وََصاَلتِِهْم » مَّ
ُ
ُ َهِذهِ اْْل إِنََّما َينُْْصُ اَّللَّ

 «َوإِْخاَلِصِهمْ 

“আল্লাহ িাবু্বল আলামীন এ উম্মাতবে সাহাযয েবিন 
তাবদি দুেযলবদি োিবণ, তাবদি কদা‘আ, সালাত ও 
ইখলাবসি োিবণ।”26 

িাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম েবলবেন: 

اء واتلمكني، فمن عمل منهم عمل نسبُّش هذه اْلمة بانلْص وال»
 .«اْلخرة لدلنيا لم يكن َل ِف اْلخرة نصيب

“আমাি উম্মতবে সাহাযয, প্রাচুযযয ও তাবদি প্ররতষ্ঠা 
পাওয়া সম্পবেয সুসাংোদ দাও। আি তাবদি কেউ যরদ 
আরখিাবতি োজ েবি পারেযে স্বােয লাবভি উবেবশয, 
আরখিাবত তাি কোবনা অাংশ কনই।”27 

আমাবদি পূেযসূিী সালবফ সাবলহীনবদি জীেবনি রদবে 
তাোবল কদখবত পাই, তািা আল্লাহুি সাহাযয লাভ 
                                                           
26 নাসাঈ, হাদীস নাং ৩১৭৮। 
27 সহীহ ইেন রহব্বান। 
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েবিবেন রনবজবদি ঈমানী শরি, ইখলাস ো অন্তবিি 
এেরনষ্ঠতা ও ঈমান ও ইখলাবসি আবলাবে গর ত 
পরিশুদ্ধ আেীদা-রেশ্বাবসি মাধযবম। 

উমাি ইেনুল খািাে িারদয়াল্লাহ ‘আনহু েবলবেন: 

ت نيته ِف احلق ولو لَع نفسه كفاه اهلل ما بينه وبني صلفمن خ»
 .«انلاس

“কয সবতযি েযাপাি রনজ রনয়তবে খাবলস েবি রনবয়বে, 
যরদও তা তাি রনবজি রেরুবদ্ধ যায়, তাহবল মানুবষি 
অপোরিতা অসহবযাবগি কেবত্র আল্লাহ তাি জনয যবেি 
হবে না।”28 

উি মন্তেয উবল্লবখি পি ইেনুল োইবয়যম িহ. মন্তেয 
েবিন: োো যখন আল্লাহি জনয তাি রনবজি রনয়ত রস্থি 
েবি কনয় এোং তাি ইচ্ছা, লেয-উবেশয, জ্ঞান সেরেেু 
আল্লাহি জনয হবয় যায়, তখন আল্লাহি সাহাযয সেযদা 
তাি সাবে োবে। োিণ, আল্লাহ তা‘আলা েবলন, যািা 
                                                           
28 সুনানুল েুেিা: োয়হােী। 
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তােওয়া অেলিন েবি ও ইহসান েবি আল্লাহ তাবদি 
সবে আবেন। তােওয়া ও ইহসাবনি মূল হবলা সতয 
প্ররতষ্ঠা েিাি উবেবশয আল্লাহি জনয এেরনষ্ঠ হওয়া ো 
ইখলাস অেলিন েিা। আল্লাহি ওপি জয়ী হবত পাবি 
এমন কেউ কনই। যাি সাবে আল্লাহ আবেন তাি ওপি 
কেউ জয় লাভ েিবত পাবি না, পাবি না তাবে কেউ 
পিারজত েিবত। যাি সাবে আল্লাহ আবেন তাি ভয় 
রেবসি?29 

৭. মানুবষি োবে গ্রহণবযাগযতা ও ভাবলাোসা লাভ: 

আল্লাহ তা‘আলা ইখলাস অেলিনোিী োোবদি জনয 
মানুবষি ভাবলাোসা ও গ্রহণবযাগযতা লাবভি ফয়সালা 
েবিন। পোন্তবি কয মানুবষি মন পাওয়াি জনয মানুবষি 
োবে আস্থভাজন হওয়াি রনয়বত োজ েবি, কস মানুবষি 
েদ্ধা ও ভাবলাোসা লাভ েিবত পাবি না। কস যা চায় 
তাি উবোিাই পায়। 

                                                           
29 ই‘লামুল মুওয়ারি‘য়ীন: ইেনুল োইবয়যম। 
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িাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম েবলবেন: 

ُ بِهِ » ُ بِِه، َوَمْن يَُراِِئ يَُراِِئ اَّللَّ َع اَّللَّ َع َسمَّ  «َمْن َسمَّ

“কয মানুষবে শুনাবত চায় আল্লাহ তাি েো শুরনবয় কদন। 
কয মানুষবে কদখাবত চায় আল্লাহ মানুবষি োবে তাবে 
কদরখবয় কদন।”30 

িাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম আবিা েবলন: 

ْمَرُه، وََجَعَل َفْقَرهُ َبنْيَ َعيْنَيِْه، »
َ
ُ َعلَيِْه أ َق اَّللَّ ُه، فَرَّ ْنيَا َهمَّ َمْن ََكنَِت ادلر

نْيَا إاِلَّ َما ُكِتَب ََلُ، وَ  تِِه ِمَن ادلر
ْ
ُ َولَْم يَأ َمْن ََكنَِت اْْلِخَرةُ نِيَّتَُه، مَجََع اَّللَّ

ْنيَا َوِِهَ َراِغَمةٌ  َتتُْه ادلر
َ
ْمَرُه، وََجَعَل ِغنَاُه ِِف قَلِْبِه، َوأ

َ
 «ََلُ أ

“কয েযরিি উবেশয হবে পারেযে স্বােয, আল্লাহ তাি 
োজগুবলাবে এবলাবমবলা েবি রদবেন। তাি দু’কচাবখ 
দরিদ্রতা রদবয় রদবেন। তাি জনয যা রেেু রনধযারিত আবে 
এি োইবি দুরনয়াি রেেুই কস লাভ েিবত পািবে না। 
আি যাি উবেশয হবে আরখিাত, আল্লাহ তাি োজ-েময 

                                                           
30 সহীহ েুখািী, হাদীস নাং ৬৪৯৯। 
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গুরেবয় রদবেন। তাি অন্তবি সচ্ছলতা দান েিবেন। 
দুরনয়াি সম্পদ অপমারনত হবয় তাি োবে রফবি 
আসবে।”31  

আমাবদি পূেযসূিী সালাবফ সাবলহীন এ রেষবয় েতিা 
সবচতন রেবলন তা অনুমান েিা যায় মুজারহদ িহ. এি 
েোয়। রতরন েবলন: োো যখন তাি অন্তি রনবয় 
আল্লাহি রদবে অগ্রসি হয় আল্লাহ তখন সেল সৃি 
জীবেি অন্তি তাি রদবে েুরেবয় কদন। 

ফুদাইল িহ. েবলন: কয োমনা েবি আবলারচত হওয়াি 
জনয, যাি এোন্ত আোঙ্খা কয, মানুষ তাবে স্মিণ 
েরুে, তাবে রেন্তু স্মিণ েিা হয় না। আি কয আল্লাহি 
জনয এেরনষ্ঠভাবে োজ েবি এোং মানুষ তাবে স্মিণ 
েরুে এিা োমনা েবি না, আসবল তাবেই স্বিণ েিা 
হয়।32 

                                                           
31 ইেন মাজাহ, হাদীস নাং ৪১০৫। 
32 ই‘লাম আল-মুওয়ারি‘য়ীন: ইেনুল োইবয়যম। 
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৮- বেধ োজগুবলা ইোদবত রূপান্তরিত হওয়া: 

ইোদত ও োবজ-েবময োোি এেরনষ্ঠতা এোং রেশুদ্ধ 
রনয়ত তাি পারেযে েমযগুবলাবে উাঁচু স্তবি উন্নীত েবি 
এোং পরিণত েবি গ্রহণবযাগয ইোদবত।  

িাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম েবলবেন: 

يَأِِت »
َ
َحِدُكْم َصَدقٌَة، قَالُوا: يَا رَُسوَل اهلِل، أ

َ
َحُدنَا َشْهَوتَُه َوِِف بُْضِع أ

َ
أ

ْجٌر؟ قَاَل: 
َ
َكاَن َعلَيِْه »َوَيُكوُن ََلُ ِفيَها أ

َ
ْيتُْم لَْو وََضَعَها ِِف َحَراٍم أ

َ
َرأ

َ
أ

ْجرٌ 
َ
 «ِفيَها ِوْزٌر؟ فََكَذلَِك إَِذا وََضَعَها ِِف احْلاََلِل ََكَن ََلُ أ

“আি কতামাবদি কযৌনাবঙ্গও িবয়বে পূণয। সাহােীগণ 
েলবলন, ইয়া িাসূলুু্ল্লাহ! আমাবদি কেউ যরদ তাি কযৌন 
চারহদা পূণয েবি তাহবল রে পুিস্কাি? রতরন েলবলন, 
আচ্ছা কতামাি মত েী, যরদ কেউ অবেধ পন্থায় কযৌন 
চারহদা কমিায় তাহবল তাি রে পাপ হবে? এমরনভাবে 
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যরদ কেউ বেধ পন্থায় তাি কযৌন চারহদা পূণয েবি তাহবল 
পুিস্কাি পাবে।”33 

কেন কস বেধ পন্থায় কযৌন চারহদা কমিাবলও সাওয়াে 
পাবে? োিণ, কস োজরি েিাি সময় এ ধিণা েবিবে 
কয, আরম বেধ পন্থায় োজরি েবি কসই অবেধ পন্থা 
কেবে কোঁবচ োেে, কযখাবন আল্লাহ আমাি প্ররত অসন্তুি 
হবেন। আল্লাহ িাবু্বল আলামীবনি এ অসন্তুরি কেবে 
কোঁবচ োোি মাধযবম আরম তাি প্ররত এেরনষ্ঠ (মুখরলস) 
হবত পািে। আি এ ইখলাস প্রসূত ধিণাি োিবণই তাি 
সামানয মানরেে চারহদা কমিাবনাি োজিাও সাওয়াবেি 
োজ রহসাবে আল্লাহি োবে গ্রহণবযাগয হবয় যাবে।  

হাদীস কেবে আবিেরি দৃিান্ত: িাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইরহ ওয়াসাল্লাম েবলবেন: 

ِجْرَت َعلَيَْها، َحَّتَّ َما  إِنََّك لَْن ُتنِْفَق َنَفَقةً »
ُ
ِ إاِلَّ أ تَبْتَِِغ بَِها وَْجَه اَّللَّ

تَِك 
َ
  «ََتَْعُل ِِف فَِم اْمَرأ

                                                           
33 সহীহ মুসরলম, হাদীস নাং ১০০৬। 
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“তুরম যা রেেু আল্লাহি সন্তুরি অজযবনি রনয়বত খিচ 
েিবে অেশযই তাি পুিস্কাি পাবে। এমনরে, তুরম যা 
রেেু কতামাি স্ত্রীি মুবখ রদবয়ে তািও সাওয়াে পাবে।”34 

স্ত্রী সন্তানবদি জনয খিচ েিা পারিোরিে ও সামারজে 
দারয়ত্ব। এখাবন পাপ-পুবণযি েী আবে? তেুও কদখুন, যরদ 
কোবনা েযরি তাি স্ত্রী সন্তানবদি জনয খিচ েিাি সময় 
আল্লাহি সন্তুরি অজযবনি রনয়ত েবি তাহবল কস সাওয়াে 
ও পুিস্কাি কপবয় যাবচ্ছ। 

এমরনভাবে যরদ কেউ রনবজি খাওয়া-দাওয়াি জনয েযয় 
েবি এোং এি সাবে আল্লাহি সন্তুরিি রনয়ত েবি, 
তাহবল কস সাওয়াে লাভ েিবে। শাইখুল ইসলাম ইেন 
তাইরময়া িহ. েবলন, কয েযরি কোবনা বেধ মানরেে 
চারহদা কমিাবত রগবয় ইোদত-েবেগীবত সামেযয হারসবলি 
রনয়ত েিবে তাি এ চারহদা পূিবণি োজিা আল্লাহি 

                                                           
34 সহীহ েুখািী, হাদীস নাং ৪৫। 
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োবে ইোদত রহবসবে েেুল হবে ও কস এবত সাওয়াে 
পাবে।35 

কযমন, আপরন রনয়ত েিবলন কয, আরম এখন োজাবি 
কেনা-োিায় জনয যাে। রেন্তু আমাি উবেশয হবলা এ 
কেনা-োিাি মাধযবম আরম কখবয়-কদবয় কয শরি অজযন 
েিে তা আল্লাহি আবদশ-রনবষধ পালবনি কেবত্র েযয় 
েিে। োস! আপনাি এ রনয়বতি োিবণ োজাবি কেনা-
োিা েিািা আপনাি ইোদত রহবসবে গণয হবে। 
এিাইবতা ইখলাস ো আল্লাহি প্ররত এেরনষ্ঠ হওয়া। 
ইখলাস কযমন সাধািণ বেধ োজবে ইোদবত রূপান্তরিত 
েবি, কতমরন রিয়া ো কলাে কদখাবনা উবেশয ইোদতবে 
েিোদ েবি প্ররতফল শূণয েবি কদয়। কযমন, আল্লাহ 
িাবু্বল আলামীন েবলন: 

                                                           
35 মজমু‘ আল-ফাতাওয়া: ইেন তাইরময়া। 
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َهاا﴿ يُّ
َ
أ رَمن ِااَصَدَقٰتُِكماُتبرِطلُوا ااَلااَءاَمُنوا ااٱََّلِينَااَيَ ذَىٰاابِٱل

َ اَكٱََّلِياَوٱۡلر
ِمنُااَوَلااٱِلَاِساارِئَا ءَااَماَلُۥايُنفِقُا َورمِاابِٱّلَلِاايُؤر : ابلقرة] ﴾ٱٓأۡلِخرِااَوٱِلر
٢٣٢  ] 

“কহ মুরমনগণ! দাবনি েতা েবল কেরড়বয় এোং কক্লশ রদবয় 
কতামিা কতামাবদি দানবে ঐ েযরিি নযায় রনস্ফল েবিা 
না, কয রনবজি ধন কলাে কদখাবনাি জনয েযয় েবি এোং 
আল্লাহ ও কশষ রদেবস রদেবস ঈমান িাবখ না।” [সূিা 
আল-োোিাহ, আয়াত: ২৬৪] 

অেযাৎ দাবনি েো েবল ো কখাাঁিা রদবয় কযভাবে দাবনি 
প্ররতফলবে ধ্বাংস েিা হয়, কতমরন মানুষবে কদখাবনাি 
ো শুনাবনাি জনয দান েিবল আল্লাহি োবে তাি 
প্ররতদান পাওয়া যায় না। োরহযে রদে রদবয় যরদও মবন 
হবে কস আল্লাহবে সন্তুি েিাি জনয দান েবিবে, রেন্তু 
তাি উবেশয হবলা মানুবষি প্রশাংসা অজযন। মানুষ তাবে 
দানশীল েলবে, তাি দাবনি েো প্রচাি হবল মানুষ তাবে 
সমেযন রদবে ইতযারদ। 
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সাহােী ‘উোদাহ ইেন সাবমত িারদয়াল্লাহু আনহুবে এে 
েযরি েলল, “আরম আমাি এ তবলায়াি রদবয় যুদ্ধ েিে। 
এি মাধযবম আরম আল্লাহি সন্তুরি অজযন েিে ও মানুবষি 
প্রশাংসা পাে। উোদাহ িারদয়াল্লাহু আনহু তাবে েলবলন, 
তুরম রেেুই পাবে না। তুরম রেেুই পাবে না। তৃতীয়োি 
উোদাহ িারদয়াল্লাহু আনহু েলবলন, আল্লাহ েবলবেন: 
আরম রশেয ও অাংশীদাি কেবে কে-পবিায়া। কয েযরি 
আমাি জনয েিা হয় এমন কোবনা োবজ আমাবে 
েযতীত অনয োউবে শিীে েিল আরম তাি কেবে 
সম্পেযমুি। আমাবে োড়া যাি জনয কস েিবে কসিা 
তািই জনয রেবেরচত।’’36 

৯. ইখলাসপূণয রনয়বতি মাধযবম পরিপূণয আমবলি 
সাওয়াে অজযন: 

কোবনা কোবনা সময় ইখলাস ও রেশুদ্ধ রনয়বত োজ 
েিবত উবদযাগী হয়, রেন্তু তাি সম্পবদি সীমােদ্ধতা, 

                                                           
36 ইহইয়া উলুরমেীন: আল-গাযালী। 
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শািীরিে দুেযলতা-ইতযারদ োিবণ োজরি সমাধা েিবত 
পাবি না। েখবনা কদখা যায়, উি ভাবলা োজরি েিাি 
জনয কস প্রেল প্রবচিা চারলবয়রেল, রেন্তু কোবনা োিবণ 
োজরি আিাম রদবত পাবি রন। এমতােস্থায় কস োজরি 
সম্পন্ন েিাি সাওয়াে কপবয় যাবে এোং তাি ইখলাবসি 
োিবণ োজরি যািা েিবত কপবিবে তাবদি সমমযযাদা 
লাভ েিবে। 

কযমন, িাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম েবলবেন: 

قَْواًما بِالَْمِدينَِة »
َ
َخلَْفنَا، َما َسلَْكنَا ِشْعبًا َواَل َواِديًا إاِلَّ وَُهْم َمَعنَا إِنَّ أ

 «ِفيِه، َحبََسُهُم الُعْذرُ 

“আমিা েবয়েরি দলবে মদীনায় কিবখ এবসরে। আমিা 
কয পাহাড়ই অরতক্রম েরি আি কয উপতযোই মাড়াই না 
কেন, তািা কসখাবনই আমাবদি সাবে িবয়বেন; োিণ 
ওযিই কেেল তাবদিবে আিবে কিবখবে।”37  

                                                           
37 সহীহ েুখািী, হাদীস নাং ২৭৩৯। 
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হাদীবস েরণযত সাহােীগণ আল্লাহি িাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইরহ ওয়াসাল্লাবমি সাবে অরভযাবন অাংশ রনবত 
পাবিন রন কোবনা অসুরেধাি োিবণ; রেন্তু তাবদি রেশুদ্ধ 
রনয়ত ও ইখলাস রেল অরভযাবন অাংশ কনওয়াি জনয। 
তাই তািা অাংশ গ্রহণ না েবিও অাংশগ্রহণোিীবদি 
সমমযযাদাি অরধোিী হবলন। 

িাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম আবিা েবলবেন: 

ْن َيُقوَم يَُصِّلر ِمَن اللَّيِْل َفَغلَبَتُْه َعيْنَاهُ »
َ
ََت فَِراَشُه وَُهَو َينْوِي أ

َ
َمْن أ

ْصبََح ُكِتَب ََلُ َما نََوى َوََكَن نَْوُمُه َصَدقًَة َعلَيِْه ِمْن َربرِه َعزَّ 
َ
َحَّتَّ أ

 «وََجلَّ 

“কয েযরি কশষ িাবত তাহািুদ আদায় েিবে -এ রনয়বত 
শুবয় পড়ল। অেবশবষ রনদ্রা তাবে োেু েবি কফলল এোং 
সোল হওয়াি আবগ জাগবত পািল না। এমতােস্থায় কস 
যা রনয়ত েবিরেল তা তাি জনয কলখা হবয় যাবে এোং এ 
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রনদ্রা তাি িবেি পে কেবে তাি ওপি দান রহবসবে ধিা 
হবে।”38 

তাহািুবদি রনয়ত েবিও এ েযরি তাহািুদ পড়বত 
পািল না েবি রেন্তু ইখলাস ও রেশুদ্ধ রনয়বতি োিবণ 
কস তাহািুবদি পূণয সাওয়াে পাবে।  

িাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম আবিা েবলবেন: 

َهاَدةَ بِِصْدٍق، بَلََّغُه اهلُل َمنَاِزَل » َل اهلَل الشَّ
َ
َهَداِء، َوإِْن َماَت َمْن َسأ الشر

 «لََعَ فَِراِشهِ 

“কয রেশুদ্ধ মবন রজহাবদ শিীে হবয় আল্লাহি োবে শহীদ 
হওয়া োমনা েিবে, আল্লাহ তাবে শহীবদি মযযাদা দান 
েিবেন যরদও কস রেোনায় মৃতুযেিণ েবি।”39  

ইখলাস ো আল্লাহবে সন্তুি েিাি লবেয কয শহীদ 
হওয়াি আোঙ্খা েিবে, কস শহীদ না হবত পািবলও 
আল্লাহ তাবে তাি ইখলাবসি েিবণ শহীবদি মযযাদা দান 
                                                           
38 নাসাঈ, হাদীস নাং ১৭৮৭। 
39 সহীহ মুসরলম, হাদীস নাং ১৯০৯। 
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েিবেন। আবিেরি হাদীবস উবল্লখ েিা কযবত পাবি। তা 
হবলা, িাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম েবলবেন: 

َقنَّ اللَّيْلََة بَِصَدقٍَة، فََخَرَج بَِصَدقَِتِه فَوََضَعَها » تََصدَّ
َ
ِِف يَِد قَاَل رَُجٌل َْل

، لََك  َق اللَّيْلََة لََعَ َزاِنيٍَة، قَاَل: اللُهمَّ ثُوَن تُُصدر ْصبَُحوا َيتََحدَّ
َ
َزاِنيٍَة، فَأ

َقنَّ بَِصَدقٍَة، فََخَرَج بَِصَدقَِتِه فَوََضَعَها ِِف يَِد  تََصدَّ
َ
احْلَْمُد لََعَ َزاِنيٍَة، َْل

َق  ثُوَن: تُُصدر ْصبَُحوا َيتََحدَّ
َ
، فَأ ، لََك احْلَْمُد َغِِنٍّ ، قَاَل: اللُهمَّ لََعَ َغِِنٍّ

َقنَّ بَِصَدقٍَة، فََخَرَج بَِصَدقَتِِه فَوََضَعَها ِِف يَِد َساِرٍق،  تََصدَّ
َ
، َْل لََعَ َغِِنٍّ

، لََك احْلَْمُد لََعَ  َق لََعَ َساِرٍق، َفَقاَل: اللُهمَّ ثُوَن: تُُصدر ْصبَُحوا َيتََحدَّ
َ
فَأ

ا َصَدَقتَُك َفَقْد َزاِنيٍَة، ولَََعَ  مَّ
َ
ِِتَ فَِقيَل ََلُ: أ

ُ
، ولَََعَ َساِرٍق، فَأ َغِِنٍّ

اِنيَُة فَلََعلََّها تَْستَِعفر بَِها َعْن ِزنَاَها، َولََعلَّ الَْغِِنَّ َيْعتَِِبُ  ا الزَّ مَّ
َ
قُِبلَْت، أ

اِرَق يَْستَِعفر بَِها  ْعَطاُه اهلُل، َولََعلَّ السَّ
َ
ا أ قَِتهِ َفيُنِْفُق ِممَّ  «َعْن ََسِ

“এে েযরি রনয়ত েিল কয, আরম িাবত রেেু সাদাো 
(দান) েিে। যখন িাত এল কস সাদাো েিল। রেন্তু 
সাদো পড়ল এে েযরভচািী মরহলাি হাবত। সোল হবল 
কলােজন েলবত শুরু েিল, গত িাবত জবনে েযরি এে 
েযরভচািীবে সাদাো রদবয়বে। এ েো শুবন দানোিী 
েলল, কহ আল্লাহ! েযরভচািীবে সাদাো কদওয়াি েযাপাবি 
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কতামািই প্রশাংসা। আরম িাবত আোি এেরি সাদাো 
েিে। পবিি িাবত যখন কস সাদাো েিল, তা পড়ল 
এেজন ধনীি হাবত। যখন সোল হবলা তখন কলােজন 
েলােরল শুরু েিল গত িাবত জবনে েযরি এে ধনীবে 
সাদাো রদবয়বে। এ েো শুবন দানোিী েলল, কহ 
আল্লাহ! ধনীবে সাদাো কদওয়াি েযাপাবি কতামািই 
প্রশাংসা। আরম িাবত আোি এেরি সাদাো েিে। যখন 
পবিি িাবত কস সাদাো েিল, তা পড়ল এেজন কচাবিি 
হাবত। যখন সোল হবলা তখন কলােজন েলবত শুরু 
েিল, গত িাবত এে েযরি এে কচািবে সাদাো 
রদবয়বে। এ কথা শুনে দােকারী বলল, কহ আল্লাহ! 

েযরভচািী, ধনী ও কচািবে সাদাো কদওয়াি েযাপাবি 
কতামািই প্রশাংসা। তখন আল্লাহি পে কেবে তাবে েলা 
হবলা, কতামাি সেল সাদাোহ (দান)-ই েেুল েিা 
হবয়বে। সম্ভেত কতামাি সাদাোি োিবণ েযরভচািী 
মরহলা তাি পরততােৃরি কেবে রফবি আসবে। ধনী েযরি 
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আল্লাহি পবে েযয় েিবত উৎসাহী হবে। কচাি তাি চুরি 
েময কেবে রফবি আসবে।”40 

কদখুন, এ েযরি তাি সাদাো ো দান েিাি েযাপাবি 
এতিাই ইখলাস (আল্লাহবে সন্তুি েিাি রনয়ত) গ্রহণ 
েবিরেল কয, সাদাো প্রদাবন তাি অরত কগাপনীয়তা 
োউবেই রেষয়রি সম্পবেয জানবত কদয় রন। এ 
কগাপনীয়তা িোি োিবণ োি োি এ সাদাো 
অনাোাংরখত হাবত পড়বলও কস তাি ইখলাস কেবে সবি 
আবস রন। ইখলাস অেলিবন রেল অিল। ফবল তাি 
কোবনা সাদাো েযেয হয় রন। 

ইেন হাজাি িহ. েবলন, এ হাদীস োিা েুবে আবস 
দানোিী রনয়ত রেশুদ্ধ োেবল তাি দান অনাোাংরখত 
স্থাবন পড়বলও তাি দান ো সাদাো আল্লাহি োবে েেুল 
হবে।41 

                                                           
40 সহীহ েুখািী, হাদীস নাং ১৪২১; সহীহ মুসরলম, হাদীস নাং ১০২২। 
41 ফাতহুল োিী: ইেন হাজাি। 
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১০. ইখলাস রেপদ মুসীেত কেবে মুরিি োিণ: 

রনয়বতি েযাপাবি ইখলাস অেলিন ও আল্লাহ িাবু্বল 
আলামীবনি োবে আেয় গ্রহবণ সততা ও সতযোরদতা 
হবলা দুরনয়া ও আরখিাবতি রেপদাপদ কেবে মুরিি 
মাধযবম। 

রেষয়রি স্পি েবি কযমন আল্লাহ তা‘আলা েবলন, 

َثُااَقبرلَُهمرااَضَلااَولََقدرا﴿ كر
َ
َولِيَااأ

َ ررَسلرَنااَولََقدراا٧١اٱۡلر
َ
نِذرِينَاافِيِهماأ امُّ

رُمنَذرِينَااَعٰقَِبةُااََكنَااَكيرَفاافَٱنُظرراا٧٢ لَِصيَااٱّلَلِااِعَبادَااإَِلاا٧٣اٱل رُمخر اٱل
 [  ١٢  ،١١:  الصافات] ﴾٧٤

“তাবদি পূবেযও পূেযেতযীবদি অরধোাংশ রেপেগামী 
হবয়রেল এোং আরম তাবদি মবধয সতেযোিী কপ্রিণ 
েবিরেলাম। সুতিাাং লেয েি যাবদিবে সতেয েিা 
হবয়রেল, তাবদি পরিণাম েী হবয়রেল! তবে আল্লাহি 
এেরনষ্ঠ (ইখলাস অেলিনোিী) োোবদি েো স্বতন্ত্র।” 
[সূিা আস-সাফ্ফাত, আয়াত: ৭১-৭৪] 

আল্লাহ আবিা েবলন, 
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ُُكمرااٱََّلِياُهوَا﴿ ِ ِااِفاايَُسّي  َب 
رِ ااٱلر َحر اٱلرُفلرِكااِفااُكنُتمرااإَِذااَحَّتَااَوٱۡلر

اارِيح ااَجا َءترَهاابَِهااَوفَرُِحوا ااَطي َِبة اابِرِيح اابِِهماوََجَريرنَا اوََجا َءُهمُااََعِصف 
جُا رَمور َنُهمرااَوَظنُّو ا ااَمََكن ااُك ِااِمناٱل

َ
ِحيَطااأ

ُ
اَلُااُُمرلِِصيَااٱّلَلَااَدَعُوا اابِِهمرااأ

ِينَا جنَيرتََناالَئِنرااٱل 
َ
جنَىُٰهمراافَلََما اا٢٢اٱلَشِٰكرِينَااِمنَااَِلَُكوَننَااَهِٰذهِۦاِمنرااأ

َ
اأ

ۡرِضااِفاانَاَيبرُغواُهمرااإَِذا
َ ِااٱۡلر ِ اابَِغّير َق   [  ٢٣  ،٢٢:  يونس] ﴾ٱۡلر

“রতরনই কতামারদগবে জবল-স্থবল ভ্রমন েিান এোং 
কতামিা যখন কনৌোবিাহী হও এোং এগুবলা আবিাহী রনবয় 
অনুেুল োতাবস েবয় যায় এোং তািা এবত আনরেত হয়, 
অতঃপি এগুবলা োতযাহত এোং সেযরদে কেবে 
তিাংগাহত হয় এোং তািা তা োিা পরিবেরিত হবয় কগবে 
মবন েবি, তখন তািা আনুগতয ও ইখলাবসি সাবে 
(রেশুদ্ধ রচবি) আল্লাহবে কডবে েবল: তুরম আমাবদিবে এ 
কেবে উদ্ধাি েিবল আমিা অেশযই েৃতজ্ঞবদি অন্তভুযি 
হে। অতঃপি রতরন যখনই তাবদিবে রেপদমুি েবিন 
তখনই তািা পৃরেেীবত অনযায়ভাবে যুলুম েিবত োবে।” 
[সূিা ইউনুস, আয়াত: ২২-২৩] 

এ িেম আবিেরি দৃিান্ত, আল্লাহ তা‘আলা েবলন, 
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ج ااَغِشَيُهماِإَوَذا﴿ لَلِااَمور ِينَااَلُااُُمرلِِصيَااٱّلَلَااَدَعُوا ااَكٱلظُّ افَلََمااٱل 
ِااإَِلااجَنَىُٰهمرا َب 

َتِصد  اافَِمنرُهماٱلر قر اَكُفور ااَخَتار ااُكُّااإَِلااتََٰيٰتَِنا اأَِباََيرَحدُااَوَماامُّ
 [٣٢: لقمان] ﴾٣٢

“যখন তিঙ্গ তাবদি আচ্ছন্ন েবি কম চ্ছায়াি মবতা, তখন 
তািা আল্লাহবে ডাবে তাি আনুগবতয রেশুদ্ধরচবি 
(ইখলাবসি সাবে)।” [সূিা লুেমান, আয়াত: ৩২]  
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ইোদত পালবন ইখলাস এেরি গুরুত্বপূণয রেষয়। ইখলাস 

েরজযত ইোদত আল্লাহি োবে গ্রহণবযাগযতা পায় না। 

ইখলাস কোবনা আেরস্মে  বি যাওয়া রেষয় নয়। 

আল্লাহমুখী জীেনযাপবন রনিন্তি সাধনাি ফলস্বরূপ 

অরজযত হয় ইখলাস। েেযমাণ গ্রবন্থ ইখলাবসি সাংজ্ঞা ও 

ইখলাস চচযা ও অজযবনি পে ও পদ্ধরত রনবয় রেস্তারিত 

আবলাচনা েিা হবয়বে। 
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