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সূচীপত্র 
 

ক্রম রবষয পৃষ্ঠা 
1.  গুরুত্বপূর্ণ কায়্যদা: কীভায়্ব কুরআয়্নর দ্বারা উপকৃত হওযা যায?  
2.  গুরুত্বপূর্ণ ফায়্যদা: আল্লাহ জরমনয়্ক মানুয়্ষর অধীনস্থ কয়্র রদয়্যয়্েন  
3.  ফায়্যদা: মানুয়্ষর সসৌভায়্যের কারর্সমূহ  
4.  ফায়্যদা: কীভায়্ব সতামার রবয়্ক রচনয়্ব?  
5.  ফায়্যদা: উরদ্বগ্নতা ও দুুঃখ-কয়্ের সদা‘আ  
6.  ফায়্যদা: আল-কুরআয়্নর সয়্ম্বাধয়্নর বোপায়্র রচন্তা-যয়্বষর্া  
7.  ফায়্যদা: সূরা আত-তাকাসুয়্র যভীর দৃরেপাত ও রচন্তা-যয়্বষর্া  
8.  ফায়্যদা: দুরনযার হাকীকত  
9.  পররয়্েদ: সবয়্চয়্য আশ্চয়্যণর রবষয  
10.  ফায়্যদা: হারাম কায়্জ পরতত হওযার কারর্সমূহ  
11.  পররয়্েদ: জয়্ল-স্থয়্ল রফতনা-ফোসাদ প্রকাশ  
12.  পররয়্েদ: অনুতপ্ত হওযার আয়্যই অনুতপ্ত হও  
13.  কায়্যদা: তাওহীয়্দর উপকারীতা  
14.  ফায়্যদা: সবণারধক সুখময রবষয  
15.  ফায়্যদা: প্রশাংরসত বন্দীশালা  
16.  অপররসীম ফায়্যদা: আল্লাহর তাকওযা অজণন ও সচ্চররত্র একত্রীকরর্  
17.  ফায়্যদা: আল্লাহর পথ  
18.  কায়্যদা: মৃতুের সময ইখলায়্সর কায়্লমা উচ্চারয়্র্র ফযীলত  
19.  ফায়্যদা: তুরম সতামার কতটুকু মারলক?  
20.  ফায়্যদা: মানুয়্ষর ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ ও সদখাশুনা  
21.  ফায়্যদা: কীভায়্ব দুরনযা ও আরখরায়্তর কলোর্ সারধত হয়্ব?  
22.  ফায়্যদা: গুনাহ ও ঋর্গ্রস্ততা একরত্রতকরর্  
23.  ফায়্যদা: রহদাযায়্তর রদক সথয়্ক পূর্ণ মানুষ  
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24.  পররয়্েদ: উচ্চারভলাষ/উচ্চ রহম্মত  
25.  ফায়্যদা: উলামায়্য সূ তথা আমলহীন আরলময়্দর ববরশেে  
26.  পররয়্েদ: পায়্পর মূলসমূহ  
27.  ফায়্যদা: কুরআন তোয করার ধরর্সমূহ  
28.  ফায়্যদা: সতামার অন্তরয়্ক আরখরায়্তর জনে খারল কয়্রা  
29.  কায়্যদা: ঈমায়্নর প্রকাশে ও অপ্রকাশে রদক  
30.  ফায়্যদা: তাওযাকু্কয়্লর প্রকারয়্ভদ এবাং এর হাকীকত  
31.  ফায়্যদা: চরম মূখণতা  
32.  কায়্যদা: আল্লাহ ও তাাঁর রাসূয়্লর ডায়্ক সাড়া সদওযা  
33.  ফায়্যদা: সবণারধক উপকারী বস্তু: নফয়্সর রবরুদ্ধাচরর্  
34.  কায়্যদা: সমস্ত কলোয়্র্র মূল  
35.  ফায়্যদা: দুরনযায়্ক প্রধানে সদওযার অরনেসমূহ  
36.  গুরুত্বপূর্ণ ফায়্যদা: নফস সয়্বণাত্তম যা রকেু অজণন কয়্র  
37.  পররয়্েদ: দাবী ও বাস্তবতার আয়্লায়্ক ঈমান  
38.  গুরুত্বপূর্ণ ফায়্যদা: সসৌভায়্যের উপাযসমূহ  
39.  গুরুত্বপূর্ণ কায়্যদা: মুরমন ও পাপীয়্দর পথ  
40.  পররয়্েদ: সবয়্চয়্য ধ্বাংসাত্মক অপচযসমূহ  
41.  পররয়্েদ: আল্লাহর কায়্ে সবণারধক রপ্রয সৃরে  
42.  নরসহত: জান্নায়্তর পথ সাংরিপ্ত ও সহজ  
43.  পররয়্েদ: আল্লাহর সায়্থ থায়্কা  
44.  পররয়্েদ: যুহুদ তথা দুরনযা রবমুখতার প্রকারয়্ভদ  
45.  পররয়্েদ: আল্লাহর রযরকর ও তাাঁর শুকররযা  
46.  পররয়্েদ: রহদাযাত ও সযামরাহীর কারর্  
47.  পররয়্েদ: সাবধান! রমথো সথয়্ক দূয়্র সথয়্কা   
48.  পররয়্েদ: সম্ভবত সতামরা রকেু রবষয অপেন্দ কয়্রা অথচ তা সতামায়্দর জনে 

কলোর্কর 
 

49.  পররয়্েদ: প্রবৃরত্তর অরনেতা  
50.  পররয়্েদ: আখলায়্কর পরররধ  
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51.  পররয়্েদ: অসচ্চররত্র ও সচ্চররয়্ত্রর সমৌরলকরদকসমূহ  
52.  পররয়্েদ: ইখলায়্সর উপকরর্সমূহ  
53.  পররয়্েদ: স্বাদ বা রুরচ উপয়্ভায়্যর রবয়্বচনায পররপূর্ণ মানুষ  
54.  পররয়্েদ: গুনাহ ও পাপাচার বজণয়্নর উপকাররতা  
55.  পররয়্েদ: সৃরেকুয়্লর জনে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওযাসাল্লায়্মর প্রয়্যাজনীযতা  
56.  পররয়্েদ: সসৌভাযে ও সফলতার আলামতসমূহ  
57.  পররয়্েদ: কুফুরীর চার রুকন  
58.  পররয়্েদ: জীবয়্নর চারাযাে  
59.  পররয়্েদ: রূয়্হর জীবন  
60.  পররয়্েদ: আল্লাহর পররচয়্যর প্রকারয়্ভদ  
61.  পররয়্েদ: রদরহাম তথা অয়্থণর প্রকারয়্ভদ  
62.  পররয়্েদ: মুরমনয়্দর প্ররত সময়্বদনার ধরর্  
63.  পররয়্েদ: রন‘আময়্তর প্রকারয়্ভদ।  
64.  গুরুত্বপূর্ণ কায়্যদা: ময়্নর ইো (য়্ াাঁক) ও কল্পনার গুরুত্ব  
65.  ফায়্যদা: রন‘আমতপ্রাপ্ত হয়্ল তা সথয়্ক রবরক্ত হয়্যা না  
66.  পররয়্েদ: আল্লাহর সায়্থ (কৃত ওযাদা পালয়্ন) সততা  
67.  পররয়্েদ: মারাত্মক যুলুম ও অজ্ঞতা  
68.  পররয়্েদ: আল্লাহর সমীয়্প সফর  
69.  ফায়্যদা: বান্দার ময়্ধে শযতায়্নর প্রয়্বশদ্বার  
70.  ফায়্যদা: সয়্বণাত্তম ও সবণারধক উপকারী রযরকর  
71.  পররয়্েদ: মানুয়্ষর জনে সবণারধক উপকারী মানুষ  
72.  ফায়্যদা: অঙ্গ-প্রতেয়্ঙ্গর রহফাযত (সাংরির্)  
73.  ফায়্যদা: আল্লাহ বেতীত অয়্নের সথয়্ক সতামার অন্তরয়্ক খারল (মুক্ত) কয়্রা  
74.  ফায়্যদা: আল্লাহর কায়্ে প্রতোবতণয়্নর (রনয়্বরদত হওযার) হাকীকত  
75.  উপকারী কায়্যদা: সবণারধক উপকারী রচন্তা-ভাবনা  
76.  কায়্যদা: সমস্ত কলোয়্র্র সমরে  
77.  কায়্যদা: সালায়্ত আমায়্দর অবস্থা  
78.  কায়্যদা: দুরনযা ও আরখরায়্তর সুয়্খর পাথণকে  



 

 

 
 4  

79.  কায়্যদা: সদা‘আর সিয়্ত্র নবীয়্দর রশোচারসমূহ  
80.  কায়্যদা: আল্লাহর রদয়্ক প্রতোবতণন কয়্রা  
81.  কায়্যদা: আল্লাহর তাওফীক লাভ ও রনরাশ হওযার কারর্সমূহ  
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রবসরমল্লারহর রাহমারনর রাহীম 

গুরুত্বপূর্ণ কায়্যদা: কীভায়্ব কুরআয়্নর দ্বারা উপকৃত হওযা যায? 

তুরম কুরআয়্নর দ্বারা উপকৃত হয়্ত হয়্ল কুরআন রতলাওযাত ও শ্রবয়্র্র 

সময ময়্নারনয়্বশ কয়্রা, রনরবেরচয়্ত্ত শ্রবর্ কয়্রা এবাং রযরন কুরআয়্ন 

সতামায়্ক সয়্ম্বাধন কয়্র সতামার সায়্থ কথা বলয়্েন সস মহান আল্লাহর 

দরবায়্র উপরস্থরত অনুভব কয়্রা। সকননা কুরআন সতামার জনে রাসূয়্লর 

জবায়্ন আল্লাহর সয়্ম্বাধন ও বাতণা। আল্লাহ তা‘আলা বয়্লয়্েন,  

َٰلِك ََِّّفََّّإِن َّ﴿ ىَََّّٰذ  ِۡكر  نََّل  ُۥَّن َّك ََّّلِم  َََّّل  وََّّۡق ۡلب 
 
ََّّأ ۡلق 

 
ۡمع ََّّأ ِهيد ََّّو ُهو ََّّٱلس   [ ٧٣: ق] ﴾٣٧ش 

“রনশ্চয এয়্ত উপয়্দশ রয়্যয়্ে তার জনে, যার রয়্যয়্ে অন্তর অথবা সয 

রনরবেরচয়্ত্ত শ্রবর্ কয়্র।” [সূরা কাফ, আযাত: ৩৭] কুরআয়্নর পূর্ণ 

প্রভাব (উপকার বা উপয়্দশ) লাভ করা সযয়্হতু প্রভাবকারী, প্রভাব 

রবস্তায়্রর স্থান, প্রভাব লায়্ভর শতণ ও উপকার লাভ সথয়্ক বাধামুক্ত 

হওযার ওপর রনভণরশীল, সসয়্হতু উপয়্রাক্ত আযায়্ত সাংরিপ্তসায়্র রকন্তু 

পূর্ণাঙ্গরূয়্প এসব রকেু অন্তভুণক্ত করা হয়্যয়্ে।  

আল্লাহ তা‘আলার বার্ী, ﴿َّ َٰلِك ََِّّفََّّإِن ىَََّّٰذ  ِۡكر  [ ٧٣: ق] ﴾َل   “রনশ্চয এয়্ত 

(কুরআয়্ন) উপয়্দশ রয়্যয়্ে তার জনে।” [সূরা কাফ, আযাত: ৩৭] 

সূরার শুরু সথয়্ক এ পযণন্ত অাংয়্শ কুরআয়্নর প্রভায়্বর কথা বলা 

হয়্যয়্ে।  
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আল্লাহ তা‘আলা বার্ী, ﴿ن ََّّلِم ن ُۥَّك  َََّّل  [ ٧٣: ق] ﴾ق ۡلب   “যার রয়্যয়্ে অন্তর।” 

[সূরা কাফ, আযাত: ৩৭] এরট প্রভাব (উপকার) গ্রহয়্র্র স্থান। এখায়্ন 

ক্বলব দ্বারা জীবন্ত অন্তরয়্ক বু ায়্না হয়্যয়্ে, সয অন্তর আল্লাহয়্ক সচয়্ন 

ও জায়্ন। সযমন, আল্লাহ তা‘আলা বয়্লয়্েন,  

ََُّّهو ََّّإِنَّۡ﴿ قُۡرء ان ََّّذِۡكر ََّّإِّل  بِي ََّّو  ُنِذر ٦٩َََّّّمُّ نَِّّلِ ن ََّّم  ِيّٗاَّك   [  ٣٧  ،٩٦: يس] ﴾٧٠ح 

“এ সতা সকবল এক উপয়্দশ ও স্পে কুরআন মাত্র। যায়্ত তা সতকণ 

করয়্ত পায়্র ঐ বেরক্তয়্ক সয জীরবত।” [সূরা ইযাসীন, আযাত: ৬৯-৭০] 

অথণাৎ যার অন্তর জীরবত।  

আল্লাহ তা‘আলার বার্ী, ﴿َّۡو
 
ََّّأ ۡلق 

 
ۡمع ََّّأ [ ٧٣: ق] ﴾٣٧َّٱلس   “অথবা সয 

রনরবেরচয়্ত্ত শ্রবর্ কয়্র।” [সূরা কাফ, আযাত: ৩৭] অথণাৎ সস শ্রবয়্র্ 

ময়্নারনয়্বশ কয়্র এবাং যা রকেু বলা হয তা কান লারযয়্য সশায়্ন। কথা 

দ্বারা প্রভাবারিত হওযার এরট অনেতম শতণ।  

আল্লাহ তা‘আলার বার্ী, ﴿َّ ِهيد ََّّو ُهو [ ٧٣: ق] ﴾٣٧ش   “সস অন্তরসহ 

উপরস্থত।” [সূরা কাফ, আযাত: ৩৭] অথণাৎ তার অন্তর সসখায়্ন 

উপরস্থত, সস ময়্নর রদয়্ক অনুপরস্থত নয।  

ইবন কুতাইবা রহ. বয়্লয়্েন, “আল্লাহর রকতাব রনরবেরচয়্ত্ত ও বুয়্ -শুয়্ন 

শ্রবর্ কয়্রা, যারফল ও অনেমনস্ক হয়্য নয। এয়্ত ইরঙ্গত রয়্যয়্ে সয, 

সকউ যারফল ও অময়্নায়্যাযী হয়্য রতলাওযাত করয়্ল তা কুরআয়্নর 

উপকার অজণয়্ন বাধাদানকারী হয়্য যায। কুরআয়্ন তায়্ক যা বলা হয়্যয়্ে 
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তা না বুয়্ , এয়্ত রচন্তা-যয়্বষর্া না কয়্র ভুয়্লামন ও অময়্নায়্যাযী হয়্য 

পড়য়্ল কুরআন উপয়্দশ সদওযা সথয়্ক রবরত থাকয়্ব।  

অতএব, প্রভাবরবস্তারকারী (কুরআন) যখন প্রভাবরবস্তায়্রর স্থান (অথণাৎ 

জীবন্ত অন্তর), প্রভাব রবস্তায়্রর শতণ (অথণাৎ ময়্নায়্যায সহকায়্র শ্রবর্), 

প্রভাবরবস্তায়্র বাধামুক্ত (তথা অন্তরয়্ক কুরআয়্নর সয়্ম্বাধন অনুধাবয়্ন 

বেস্ত রাখা ও অনে কাজ সথয়্ক রবরত থাকা) সবরকেু একয়্ত্র অরজণত 

হয়্ল কুরআয়্নর প্রভাব তথা উপকার ও উপয়্দশ অরজণত হয়্ব।  

এ সূরায়্ত ঈমায়্নর রকেু গুরুত্বপূর্ণ সমৌলনীরত সরন্নয়্বরশত হয়্যয়্ে যা 

বেরক্তর জনে যয়্থে এবাং অনে রকেু সথয়্ক তায়্ক অমুখায়্পিী কয়্র। 

সকননা এয়্ত সৃরের শুরু, পুনরুত্থান, তাওহীদ, নবুওযাত, রফররশতায়্দর 

প্ররত ঈমান, মানুষয়্ক সসৌভাযেবান ও দুভণাযেবান দুদয়্ল রবভক্ত করা 

এবাং এ দু’দয়্লর রববরর্ আয়্লাচনা করা হয়্যয়্ে।  

- এয়্ত দু’রট রকযামত তথা রকযাময়্ত সুযরা (য়্োট রকযামত তথা মৃতুে) 

ও রকযাময়্ত কুবরা (বড় রকযামত বা মৃতুের পর পুনরুত্থান) এর কথা 

উয়্ল্লখ করা হয়্যয়্ে।  

- দুরট আলাম (জযয়্তর) তথা বড় জযত বা আরখরাত ও সোট জযত বা 

দুরনযার কথা উয়্ল্লখ করা হয়্যয়্ে।  

- মানব সৃরে, তায়্দর মৃতুে, পুনরুত্থান, মৃতুের সময তায়্দর অবস্থা, 

হাশয়্রর রদয়্নর অবস্থা, সবরকেু সবরদক সথয়্ক আল্লাহর সবেনীয়্ত; 

এমনরক তায়্দর অন্তয়্রর ওযাসওযাসা (কুমন্ত্রর্া) পযণন্ত তাাঁর জ্ঞাত 

থাকা, মানুয়্ষর ওপর রির্ায়্বির্কারী রনযুক্ত করা, তারা যা রকেু 
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বয়্ল সব রকেুই সাংরির্ কয়্র রাখা; আর রকযাময়্তর রদন রতরন 

তায়্ক যথাযথ পুরস্কার প্রদান, সসরদন সস উপরস্থত হয়্ব, তার সায়্থ 

থাকয়্ব একজন চালক, রযরন তায়্ক আল্লাহর রদয়্ক চারলয়্য রনয়্য 

যায়্বন, আরও থাকয়্ব একজন সািী, রযরন তার রবরুয়্দ্ধ সািী 

রদয়্বন। যখন তার চালক তায়্ক উপরস্থত করয়্ব তখন সস বলয়্ব,  

ا﴿ َٰذ  اَّه  ي ََّّم  تِيد َََّّل    [  ٣٧: ق] ﴾٢٣ع 

“এই সতা আমার কায়্ে (আমল নামা) প্রস্তুত।” [সূরা কাফ, আযাত: ২৩] 

অথণাৎ এ আমলনামা প্রস্তুত করয়্ত আরম আরদে রেলাম, আজ আরম তা 

প্রস্তুত কয়্ররে। আমলনামা উপরস্থত করয়্ল তায়্ক বলা হয়্ব,  

ۡلقِي ا﴿
 
ن م ََِّّفََّّأ ه  ار ََُّّك ََّّج 

ف  نِيد ََّّك   [  ٣٢: ق] ﴾٢٤ع 

“সতামরা জাহান্নায়্ম রনয়্িপ কয়্রা প্রয়্তেক উদ্ধত কারফরয়্ক।” [সূরা 

কাফ, আযাত: ২৪] সযভায়্ব অপরাধীয়্ক বাদশার সাময়্ন উপরস্থত কয়্র 

বলা হয, অমুকয়্ক আরম তার কৃতকমণসহ উপরস্থত কয়্ররে, তখন বাদশা 

বয়্লন, তায়্ক সজলখানায রনয়্য যাও এবাং তার অপরাধ অনুযাযী তায়্ক 

শারস্ত দাও। 

*** 
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গুরুত্বপূর্ণ ফায়্যদা: আল্লাহ জরমনয়্ক মানুয়্ষর উপকারায়্থণ রনয়্যারজত 

কয়্র রদয়্যয়্েন 

আল্লাহ তা‘আলা বয়্লয়্েন,  

ِيَُّهو َّ﴿ ع ل ََّّٱَل  ََّّل ُكمََُّّج  ۡرض 
 
ََّّٱۡۡل اَِّفََّّف ٱۡمُشوا ََّّذ لُوّلّٗ ن اكِبِه  ُُكُوا ََّّم  ۡهََِِّّرِۡزقِهِۦ ََِّّمنَّو  َِّإَوّل 

 [  ٥١: امللك] ﴾١٥ٱلنُُّشورَُّ

“রতরনই সতা সতামায়্দর জনে জরমনয়্ক সুযম কয়্র রদয়্যয়্েন, কায়্জই 

সতামরা এর পয়্থ-প্রান্তয়্র রবচরর্ কয়্রা এবাং তাাঁর রররযক সথয়্ক সতামরা 

আহার কয়্রা। আর তাাঁর রনকটই পুনরুত্থান।” [সূরা আল-মুলক, আযাত: 

১৫] 

আল্লাহ এ আযায়্ত বয়্লয়্েন, রতরন জরমনয়্ক মানুয়্ষর জনে সুযম কয়্র 

রদয়্যয়্েন, তায়্দর জনে রনয়্যারজত কয়্রয়্েন যায়্ত তারা তায়্ত হাাঁটয়্ত 

পায়্র, খনন করয়্ত পায়্র, ফাটায়্ত পায়্রন ও এর উপর ঘর-বারড় 

বানায়্ত পায়্রন। রতরন জরমনয়্ক এমন করিন ও অনুপয়্যাযী কয়্রন রন, 

যায়্ত সকউ এয়্ত আবায়্দর কাজ করয়্ত চাইয়্ল তা বাধাগ্রস্ত হয।  

এ আযায়্তর মূল উয়্েশে হয়্লা, আল্লাহ তা‘আলা জরমনয়্ক অনুযত 

উয়্টর নোয অনুযত ও সুযম কয়্র রদয়্যয়্েন, যায়্ত জরমনয়্ক সযভায়্ব 

ইো সসভায়্ব কায়্জ লাযায়্না করা যায। মানারকরবহা (مناكبها) বা 
জরময়্নর ঘাড় বয়্ল, পথ-প্রান্তর ও সঙ্কীর্ণ উপতেকায়্ক বু ায়্না অতীব 

সুন্দর বয়্ল রবয়্বরচত হয়্যয়্ে; কারর্ এর আয়্য সসটায়্ক সুযম বলা 

হয়্যয়্ে। সুতরাাং এসব পথ-প্রান্তর ও সঙ্কীর্ণ উপতেকার ওপর পায়্য 
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সহাঁয়্ট চলাচলকারী সযন এর ঘাাঁয়্ড়র উপর রদয়্যই চলয়্ে। কারর্ মানুয়্ষর 

মানারকব তথা ঘাাঁড় হয়্লা তার সয়্বণাচ্চ স্থান। আর তাই মানারকব শয়্ব্দর 

বোখো সকউ সকউ পাহাড় কয়্রয়্েন; যা মানুয়্ষর ঘাাঁয়্ড়র নোয; যার 

অবস্থান তার সয়্বণাপয়্র।   

সকউ সকউ বয়্লয়্েন, এয়্ত এ কথার প্ররতও সতকণ ইরঙ্গত রয়্যয়্ে সয, 

জরময়্নর সহজতর স্তয়্র (সমতয়্ল) চলা মানারকয়্ব (পথ-প্রান্তর ও সঙ্কীর্ণ 

উপতেকায) চলার সচয়্য অরধকতর সহজ। 

আয়্রকদল বয়্লয়্েন, মানারকব (مناكب) হয়্লা, পার্শ্ণ ও রকনারা। সযমন 
  মানুয়্ষর পার্শ্ণয়্দশয়্ক মানারকব বলা হয। (مناكُب اإلنساِن جلوانِبهِ )

আমার ময়্ত, মানারকব দ্বারা উয়্েশে হয়্লা উপররভায। এ রহয়্সয়্ব জীব-

জন্তু জরময়্নর উপররভায়্য চলাচল কয়্র, এর রনম্নভায়্য চলাচল কয়্র না। 

সকননা ভূ-পৃয়্ষ্ঠর োদ হয়্লা উপররভায। আর চলাচল কয়্র উপররভায়্য। 

মানারকবয়্ক ভূ-পৃয়্ষ্ঠর উপররভায বয়্ল বোখো করা উত্তম, সযয়্হতু এর 

গুর্ বর্ণনায বলা হয়্যয়্ে এরট সুযম।  

অতএব, এ আযায়্ত কারীমা আল্লাহর রুবুরবযোত, একত্ববাদ, কুদরত, 

রহকমত ও তাাঁর সূক্ষ্ম সৃরের প্রমার্, তার রন‘আমত ও ইহসায়্নর স্মরর্, 

দুরনযার রদয়্ক  ুাঁয়্ক যাওযা ও এয়্ক স্থাযী আবাস বানায়্না হয়্ত 

সতকণতা; বরাং জান্নায়্তর রদয়্ক এরযয়্য সযয়্ত দুরনযায়্ত অরতদ্রুত চলা 

ইতোরদ শারমল কয়্রয়্ে। আল্লাহর জনেই সব প্রশাংসা, রতরন এ আযায়্ত 

তাাঁর পররচয, তাাঁর তাওহীদ, তাাঁর রন‘আময়্তর স্মরর্, তাাঁরই রদয়্ক 
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প্রতোবতণন, তাাঁর সায়্থ সািায়্তর প্রস্তুরত, তাাঁর কায়্ে রফয়্র যাওযা, তাাঁর 

সঘাষর্া রতরন এ দুরনযায়্ক এমনভায়্ব গুরটয়্য রনয়্বন সযন তা আয়্য 

রেয়্লা না, এ দুরনযার অরধবাসীয়্দরয়্ক মৃতুের পয়্র পুনুঃজীরবত করয়্বন 

এবাং তাাঁরই কায়্ে প্রতোবতণন ইতোরদ রবষয অন্তভুণক্ত কয়্রয়্েন।  

*** 

ফায়্যদা: মানুয়্ষর সসৌভায়্যের কারর্সমূহ 

মানুয়্ষর দু’ধরয়্র্র শরক্ত রয়্যয়্ে। রচন্তা ও তত্ত্বযত জ্ঞান সম্বরলত শরক্ত 

ةٌ علميٌَّة نظريَّةٌ ) ةٌ َعمليٌَّة إراديَّةٌ ) এবাং ইো ও কমণযত শরক্ত (قوَّ  । মানুয়্ষর(قوَّ
জ্ঞানযত ও ইোযত শরক্তর পূর্ণতার ওপরই তার পররপূর্ণ সসৌভাযে 

রনভণর কয়্র।  

* আর মানুষ কতৃণক তার সৃরেকতণায়্ক জানা, তাাঁর নাম ও গুর্াগুর্সমূহ 

সম্পণয়্ক অবযত হওযা, সয পয়্থ তাাঁয়্ক পাওযা যায সস পথ জানা, তার 

রনয়্জর পররচয জানা ও রনয়্জর সদাষ-ত্রুরট সম্পয়্কণ অবযত হওযা 

ইতোরদর মাধেয়্ম ইলমী শরক্ত পররপূর্ণ হয। সুতরাাং সবণারধক রবজ্ঞ ও 

জ্ঞানী সলাক সস বেরক্ত সয এগুয়্লার পররচয লাভ কয়্র এবাং এ গুয়্লা 

সম্পয়্কণ অরধক জ্ঞান রায়্খ। 

* আর মানুষ কতৃণক তার ইো ও কমণযত শরক্ত তখনই অরজণন করয়্ব, 

যখন সস তার রয়্বর হকসমূহ যথাথণভায়্ব রিা করয়্ব, এ হকসমূহ 

ইখলাস, সততা, একরনষ্ঠতা, ইহসান ও অনুসরয়্র্র সায়্থ পালন করয়্ব, 

তার ওপর তার রয়্বব অনুগ্রহসমূয়্হর সািে রদয়্ব, তাাঁর হকসমূহ 
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আদায়্য রনয়্জর দুবণলতা ও অিমতা প্রকাশ করয়্ব, তার দারযত্ব পালয়্ন 

অিমতার জনে সস অতেন্ত লরিত হয়্ব। সকননা সস জায়্ন সয, তার 

যতটুকু ইবাদত-বয়্ন্দযী করা উরচৎ সস ততটুকু পালয়্ন অিম, রনতান্ত 

কম হকই সস আদায করয়্ে, অয়্নক অয়্নক কমই সস আদায করয়্ে।  

বস্তুত তাাঁর সাহাযে বেতীত এ দু’শরক্ত পররপূর্ণ করা অসম্ভব, সস রসরাতুল 

মুস্তারকম তথা সরল সরিক পয়্থর রহদাযাত প্রাপ্ত হয়্ত একান্তভায়্ব 

রনরুপায হয়্য তার সাহায়্যের ওপর রনভণরশীল, সয পথ রতরন তাাঁর অলী 

ও রবয়্শষ রপ্রযজনয়্ক পররচারলত কয়্রয়্েন। অনুরূপভায়্ব সস সরল 

সরিক পথ সথয়্ক সবররয়্য আসয়্ত হয এমন কাজ সথয়্ক তায়্ক সযন 

বাাঁচয়্ত পায়্র (এয়্তও তার সাহায়্যের উপর রনভণরশীল)। হয তার ইলমী 

বা জ্ঞানযত শরক্ত নে হয়্য যায়্ব, ফয়্ল সস পথভ্রে হয়্ব অথবা তার 

আমলী বা কমণযত শরক্ত রবনে হয়্ব, ফয়্ল তার ওপর আল্লাহর রায 

অতোবশেকীয হয়্য যায়্ব।  

বস্তুত উপয়্রাক্ত রজরনসগুয়্লা অরজণত না হয়্ল মানুয়্ষর পূর্ণতা ও তার 

সসৌভাযে কখনও পররপূর্ণ হয়্ব না। সূরা ফারতহায এ সব রকেু খুব 

সুন্দরভায়্ব ও পররপূর্ণ সুশৃঙ্খল-রূয়্প একরত্রত হয়্যয়্ে।  

সূরা ফারতহার শুরুয়্ত আল্লাহর রহমত, মধেভায়্য তাাঁর রহদাযাত ও 

সশষভায়্য তাাঁর রন‘আময়্তর কথা আয়্লারচত হয়্যয়্ে। আল্লাহর রহদাযাত 

লায়্ভর অাংশ অনুযাযী বান্দা তাাঁর রন‘আমত লাভ করয়্ব, আবার তাাঁর 

রহমত লায়্ভর অাংশ অনুযাযী সস তাাঁর রহদাযাত লাভ করয়্ব। সুতরাাং 

সব রকেুই তাাঁর রন‘আমত ও রহময়্তর ময়্ধেই ঘূর্ণাযমান। আর রহমত 
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ও রন‘আমত আল্লাহর রুবুরবযোয়্তর আবশেকীয গুর্। অতএব, রযরন রব 

হয়্বন রতরন রহমতদানকারী ও রন‘আমতদানকারী না হয়্য পায়্রন না। 

আর এ গুর্গুয়্লা আল্লাহর উলুরহযোত বা তাাঁর ইলাহ হওযায়্ক বাধে 

কয়্র। সুতরাাং রতরনই সতে ইলাহ, যরদও অস্বীকারকারীরা অস্বীকার কয়্র 

এবাং মুশররকরা তাাঁর সায়্থ রশকণ কয়্র।  

অতএব, যার ময়্ধে সূরা ফারতহার সমূ্পর্ণ অথণ জ্ঞানযত, পরররচরতযত, 

কমণযত ও অবস্থাযতভায়্ব যথাযথভায়্ব বাস্তবাযন করয়্ত পারয়্ব সস-ই 

পররপূর্ণ সফলতা লাভ করয়্ব, তার উবুরদযোত বা দাসত্ব হয়্ব আল্লাহর 

রন‘আমতপ্রাপ্ত রবয়্শষ সলাকয়্দর দাসয়্ত্বর ময়্তা, যায়্দর মযণাদা সাধারর্ 

ইবাদতকারীয়্দর সচয়্য অয়্নক ঊয়্ধ্বণ। আল্লাহই সাহাযেকারী।    

*** 

ফায়্যদা: কীভায়্ব সতামার রবয়্ক রচনয়্ব? 

আল-কুরআয়্ন মহান রব দু’রট উপায়্য তাাঁয়্ক সচনার জনে বান্দায়্দরয়্ক 

আহ্বান কয়্রয়্েন। সস পদ্ধরত দু’রট হয়্লা: 

প্রথমত: তাাঁর সৃরেকয়্মণর প্ররত দৃরে সদওযা ও যভীরভায়্ব তাকায়্না। 

রদ্বতীযত: তাাঁর আযাতসমূয়্হ রচন্তা ও সসগুয়্লা রনয়্য রচন্তা-ভাবনা করা; 

তন্ময়্ধে প্রথম প্রকার হয়্লা তাাঁর দৃশেমান আযাত বা রনদশণন আর রদ্বতীয 

প্রকার হয়্লা রবয়্বকগ্রাহে শ্রবর্য়্যাযে আযাত বা রনদশণন।    

প্রথম প্রকায়্রর বোপায়্র আল্লাহ তা‘আলা বয়্লয়্েন,  
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لۡقََِِّّفََّّإِن َّ﴿ َٰتََِّّخ  َٰو  م  ۡرِضََّّٱلس 
 
َِٰفََّّو ٱۡۡل ۡلََِّّو ٱۡختِل  ارََِّّٱّل  ۡرِيَّٱل ِتََّّو ٱلُۡفلۡكََِّّو ٱنل ه  َّٱۡۡل ۡحرََِِّّفَََّّت 

ا عََُّّبِم  ََّّي نف   [  ٥٩٢: ابلقرة] ﴾١٦٤ٱنل اس 

“রনশ্চয আসমানসমূহ ও জরময়্নর সৃরেয়্ত, রাত ও রদয়্নর রববতণয়্ন, সস 

সনৌকায যা সমুয়্ে মানুয়্ষর জনে কলোর্কর বস্তু রনয়্য চয়্ল (রয়্যয়্ে 

রনদশণনসমূহ এমন জারতর জনে, যারা রবয়্বকবান)।” [সূরা আল-বাকারা, 

আযাত: ১৬৪] এ আযায়্তর সশষ পযণন্ত।  

আল্লাহ তা‘আলা আরও বয়্লয়্েন,  

ۡلقََِِّّفََّّإِن َّ﴿ َٰتََِّّخ  َٰو  م  ۡرِضََّّٱلس 
 
َِٰفََّّو ٱۡۡل ۡلََِّّو ٱۡختِل  ارََِّّٱّل  َٰت ََّّو ٱنل ه  ِلََّّٓأَلي  و 

ُ
َٰبََِِّّۡلِ ۡلب 

 
 ﴾١٩٠ٱۡۡل

 [  ٥٦٧: عمران ال]

“রনশ্চয আসমানসমূহ ও জরময়্নর সৃরে এবাং রাত ও রদয়্নর রববতণয়্নর 

ময়্ধে রয়্যয়্ে রবয়্বকসম্পন্নয়্দর জনে বহু রনদশণন।” [সূরা আয়্ল ইমরান, 

আযাত: ১৯০] এ জাতীয আযাত আল-কুরআয়্ন অয়্নক রয়্যয়্ে। 

রদ্বতীয প্রকায়্রর বোপায়্র আল্লাহ তা‘আলা বয়্লয়্েন,  

﴿َّ ف ل 
 
ب ُرون ََّّأ ت د   [  ٣٢:  حممد] ﴾٢٤ٱۡلُقۡرء ان ََّّي 

“তয়্ব রক তারা কুরআন রনয়্য যভীর রচন্তা- ভাবনা কয়্র না?” [সূরা 

মুহাম্মাদ, আযাত: ২৪]  

আল্লাহ তা‘আলা আরও বয়্লয়্েন,  

ف ل مََّّۡ﴿
 
ب ُروا ََّّأ ۡول ََّّي د   [  ٩٦:  املؤمنون] ﴾٦٨ٱۡلق 
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“তারা রক এ বার্ী সম্পয়্কণ রচন্তা-ভাবনা কয়্র না?” [সূরা আল-মুরমনূন, 

আযাত: ৬৮]  

আল্লাহ তা‘আলা আরও বয়্লয়্েন,  

﴿َّ َٰب  َٰهََُّّكِت  ۡلن  نز 
 
ۡك ََّّأ َٰر ك ََّّإِّل  ب ُرٓوا ََُّّمب  َٰتِهََِِّّّلِ د   [  ٣٦:  ص] ﴾٢٩ء اي 

“আরম আপনার প্ররত নারযল কয়্ররে এক বরকতময রকতাব, যায়্ত তারা 

এর আযাতসমূহ রনয়্য যভীরভায়্ব রচন্তা কয়্র।” [সূরা সসাযাদ, আযাত: 

২৯] এ ধরয়্র্র অয়্নক আযাত রয়্যয়্ে।  

আল্লাহ তা‘আলা আরও বয়্লয়্েন,  

ُُنِيِهمَّۡ﴿ َٰتِن اَّس  ِفََّّٓٱٓأۡلف اقََِِّّفََّّء اي  نُفِسِهمََّّۡو 
 
ََّٰح ََّّأ ن هََُّّل ُهمََّّۡي ت ب ي  ََّّت 

 
 [  ١٧: فصلت] ﴾٥٣ٱۡۡل قََُّّّأ

“রবর্শ্জযয়্ত ও তায়্দর রনজয়্দর ময়্ধে আরম তায়্দরয়্ক আমার 

রনদশণনাবলী সদখাব যায়্ত তায়্দর কায়্ে সুস্পে হয সয, এরট (কুরআন) 

সতে।” [সূরা ফুসরসলাত, আযাত: ৫৩] অথণাৎ আল-কুরআন সতে। এ 

আযায়্ত আল্লাহ বয়্লয়্েন সয, রতরন অবশেই তায়্দরয়্ক তার দৃশেমান 

সুস্পে রনদশণনাবলী সদখায়্বন যায়্ত তায়্দর কায়্ে সুস্পে হয সয, 

রতলাওযাতকৃত এ কুরআন সতে। 

তারপর রতরন তাাঁর সদওযা সািেয়্কই তার পি সথয়্ক আযত সকল 

সাংবায়্দর সতেতার জনে যয়্থে বয়্ল সঘাষর্া কয়্রয়্েন, কারর্; রতরন তাাঁর 

রাসূলযয়্র্র সতেতার ওপর যাবতীয দলীল-প্রমার্ প্ররতরষ্ঠত কয়্রয়্েন।  
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অতএব, আল্লাহ তা‘আলার আযাতসমূহ তাাঁর সতেতার প্রমার্, আর 

আল্লাহ তা‘আলা স্বযাং তাাঁর রাসূলযয়্র্র আযাতসমূয়্হর সতেতার ওপর 

প্রমার্। রতরন রনয়্জই সািী ও সািে সাবেস্তকৃত (সত্তা)। আর রতরন 

রনয়্জই প্রমার্ ও রনয়্জর ওপর প্রমার্বহ। রতরন রনয়্জই রনয়্জর জনে 

দলীল। সযমন সকায়্না এক রবজ্ঞয়্লাক বয়্লয়্েন, ‘কীভায়্ব আরম তাাঁর 

(আল্লাহর) প্রমার্ তালাশ করয়্বা রযরন রনয়্জই আমার কায়্ে সব রকেুর 

জনে প্রমার্? তাাঁর বোপায়্র সয দলীলই তালাশ করর, তাাঁর অরস্তত্ব সস 

গুয়্লার সচয়্য অরধক স্পে।’  

এ কারয়্র্ই রাসূলযর্ তায়্দর জারতর কায়্ে বয়্লরেয়্লন,  

ِفَّ﴿
 
ََِّّأ ِك ََّّٱّلل   [  ٥٧: ابراهيم] ﴾ش 

“(তায়্দর রাসূলযর্ বয়্লরেল), আল্লাহর বোপায়্রও রক সয়্ন্দহ?” [সূরা 

ইবরাহীম, আযাত: ১০] রতরন সতা সব জ্ঞাত রবষয়্যর সচয়্য অরধক জ্ঞাত, 

সব দরলয়্লর সচয়্য অরধক স্পে। প্রকৃতপয়্ি সব বস্তু তাাঁর (আল্লাহর) 

দ্বারাই সচনা যায, যরদও তাাঁর কাজসমূহ ও হুকুয়্মর বোপায়্র রচন্তা-ভাবনা 

ও দলীল-প্রমার্ তালায়্শর ময়্ধেও তাাঁয়্ক সচনা যায।  

*** 

ফায়্যদা: উরদ্বগ্নতা ও দুুঃখ-কয়্ের সদা‘আ 

মুসনায়্দ আহমাদ ও সহীহ ইবন রহব্বায়্ন আবু্দল্লাহ ইবন মাস‘ঊদ 

রারদযাল্লাহু ‘আনহু সথয়্ক বরর্ণত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 

ওযাসাল্লাম বয়্লয়্েন, 
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َمِتَك،»
َ
َحًدا َقطُّ َهمٌّ َوََل َحَزٌن، َفَقاَل: اللُهمَّ إِِّني َعبُْدَك، ابُْن َعبِْدَك، اْبُن أ

َ
َصاَب أ

َ
 َما أ

يَْت  لَُك بُِكلي اْسٍم ُهوَ لََك َسمَّ
َ
ْسأ

َ
نَاِصيَِِت بِيَِدَك، َماٍض ِِفَّ ُحْكُمَك، َعْدٌل ِِفَّ قََضاُؤَك، أ

ثَْرَت بِِه ِِف ِعلِْم بِِه َنْفسَ 
ْ
ِو اْستَأ

َ
نَْزْْلَُه ِِف ِكتَابَِك، أ

َ
ْو أ

َ
َحًدا ِمْن َخلِْقَك، أ

َ
ْو َعلَّْمتَُه أ

َ
َك، أ

ْن ََتَْعَل الُْقْرآَن َربِيَع قَلِِْب، َونُوَر َصْدرِي، وَِجََلَء ُحْزِِن، وََذَهاَب 
َ
الَْغيِْب ِعنَْدَك، أ

هُ  ْذَهَب اهلُل َهمَّ
َ
، إَِلَّ أ ََل  َهِّمي

َ
بَْدََلُ َمََكنَُه فَرًَحا، قَاَل: فَِقيَل: يَا رَُسوَل اهلِل، أ

َ
وَُحْزنَُه، َوأ

ْن َيتََعلََّمَها َنتََعلَُّمَها؟ َفَقاَل:
َ
 «.بَََل، يَنْبَِِغ لَِمْن َسِمَعَها أ

সকায়্না বান্দা দুুঃখ ও দুরশ্চন্তায পরতত হয়্ল রনয়্ম্নাক্ত সদা‘আ বলয়্ব, “সহ 

আল্লাহ! রনশ্চয আরম আপনার বান্দা, আপনার এক বান্দার পুত্র এবাং 

আপনার এক বাাঁদীর পুত্র। আমার কপাল আপনার হায়্ত (রনযন্ত্রয়্র্), 

আমার ওপর আপনার হুকুম কাযণকর, আমার বোপায়্র আপনার ফযসালা 

নোযপূর্ণ। আরম আপনার কায়্ে আপনার প্ররতরট নায়্মর উরসলায প্রাথণনা 

কররে, সয নাম আপরন রনয়্জর জনে রনয়্জ সরয়্খয়্েন অথবা আপরন 

আপনার রকতায়্ব নারযল কয়্রয়্েন অথবা আপনার সৃরেজীয়্বর কাউয়্ক 

আপরন রশিা রদয়্যয়্েন অথবা আপনার রনয়্জর কায়্ে রনজ যায়্যবী জ্ঞায়্ন 

সযাপন সরয়্খয়্েন- আপরন কুরআনয়্ক বারনয়্য রদন আমার হৃদয়্যর 

প্রশারন্ত, আমার বয়্ির আয়্লা, আমার দুুঃয়্খর অপসারর্কারী এবাং 

আমার দুরশ্চন্তা ও রবষণ্ণতা দূরকারী- তাহয়্ল আল্লাহ তার দুুঃখ ও 

দুরশ্চন্তা দূর কয়্র সদন এবাং এর পররবয়্তণ রতরন আনন্দ ও খুরশ দান 

কয়্রন। সাহাবীযর্ বলয়্লন, সহ আল্লাহর রাসূল, আমরা রক এরট 
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রশখয়্বা? রতরন বলয়্লন, অবশেই রশখয়্ব। সয বেরক্ত এরট শুনয়্ব তার 

ওপর অতোবশেকীয হয়্ব এরট রশয়্খ সনওযা।”1 

উপয়্রাক্ত এ গুরুত্বপূর্ণ হাদীসরট আল্লাহর পরররচরত, তাাঁর তাওহীদ ও 

‘উবুরদযোয়্তর সযসব রবষয অন্তভুণক্ত কয়্র তন্ময়্ধে অনেতম হয়্ে:  

- সদা‘আকারী তার প্রাথণনা এভায়্ব শুরু কয়্রয়্ে, ( إِِّني عبُدك ابُن عبِدَك ابُن
مِتَك 

َ
 এয়্ত সস তার পূবণপুরুষ রপতা, মাতা সথয়্ক শুরু কয়্র আদম ও (أ

হাওযা আলাইরহমাস সালাম পযণন্ত সকলয়্ক অন্তভুণক্ত কয়্রয়্ে। এভায়্ব 

আল্লাহর সাময়্ন তার সতাষায়্মাদ, নম্রতা2 ও রবনয প্রকাশ পায। এয়্ত 

রয়্যয়্ে তার স্বীকৃরত সয, সস তাাঁর সযালাম, তার পূবণপুরুষরাও তাাঁর 

সযালাম। আর দযা, ইহসায়্নর সিয়্ত্র মরনয়্বর দরজা োড়া সযালায়্মর 

সকায়্না উপায সনই। তার মরনব যরদ তায়্ক উয়্পিা কয়্র এবাং তায়্ক 

সেয়্ড় সদয তয়্ব সস ধ্বাংসপ্রাপ্ত হয়্ব, তায়্ক সাহাযে করার সকউ থাকয়্ব 

না, সকউ তায়্ক দযা করয়্ব না; বরাং সস সবণপ্রকায়্রর ধ্বাংয়্সর সমু্মখীন 

হয়্ব।   

                                                           
1 মুসনাদ আহমাদ, ৬/২৪৬, হাদীস নাং ৩৭১২; ইবন রহব্বান, ৩/২৫৩, হাদীস নাং 
৯৭২, মুহারক্বক শু‘আইব আরনাঊত বয়্লয়্েন, হাদীয়্সর সনদরট সহীহ, সনয়্দর 
বর্ণনাকারীযর্ সহীহ হাদীয়্সর বর্ণনাকারী, আর আবু খাইসামা হয়্লন, যুহাইর ইবন 
হরব এবাং আবু সালমাহ আল-জুহানী হয়্লন, মূসা ইবন আবু্দল্লাহ। আলবানী রহ. 
হাদীসরটয়্ক সহীহ বয়্লয়্েন, রসলরসলাহ সহীহাহ, হাদীস নাং ১৯৯।   

  অথণ অবনত হওযা, সভয়্ঙ্গ পড়া। استخذاءٌ  2
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- সস এ স্বীকৃরতর মাধেয়্ম এটা বলয়্ে সয, আপনার সাহাযে বেতীত এক 

মূহুয়্তণর জয়্নেও আমার সকায়্না উপায সনই, আমার এমন সকউ সনই 

যার কায়্ে আরম আশ্রয প্রাথণনা করয়্বা, আরম যার সযালাম তায়্ক 

বেতীত অয়্নের কায়্ে আরম আশ্রয চাইব কীভায়্ব? 

- এয়্ত আরও অন্তভুণক্ত কয়্র, বেরক্তর এ স্বীকৃরত সয, সস তার রয়্বর 

দ্বারা পররচারলত, অধীনস্ত, তাাঁর আয়্দশ পালয়্ন আরদে ও রনয়্ষধকৃত 

কাজ সথয়্ক রবরত থাকয়্ত বাধে- রতরন সতা তার ওপর দাস রহয়্সয়্ব 

কতৃণত্ব কয়্রন, তার রনয়্জর সকায়্না ইখরতযার (ইো-স্বাধীনতা) সস 

চলয়্ত পায়্র না। সকননা রনয়্জর স্বাধীনতা থাকা দায়্সর অবস্থা নয; 

বরাং এরট মরনব ও স্বাধীয়্নর অরধকার। দাসরা সতা শুধু ‘উবুরদযোত 

তথা দাসত্ব করয়্ব। তারা আনুযয়্তের দাস, আল্লাহর রদয়্কই সমৃ্পক্ত। 

আল্লাহ তা‘আলা বয়্লয়্েন,  

ََِّّعب ادِيَّإِن َّ﴿ ل ۡيِهمََّّۡل ك ََّّل ۡيس  َٰن ََّّع   [  ٢٣: احلجر] ﴾٤٢ُسۡلط 

“রনশ্চয আমার বান্দায়্দর ওপর সতামার সকায়্না িমতা সনই।” [সূরা 

আল-রহজর, আযাত: ৪২] 

আল্লাহ তা‘আলা বয়্লয়্েন,  

ِين ََّّٱلر ِنَٰمۡحَّو ِعب ادَُّ﴿ ۡمُشون ََّّٱَل  ََّّي  ۡرِضَََّّع  
 
ۡونّٗاَّٱۡۡل  [  ٩٧: الفرقان] ﴾٦٣ه 

“আর রহমায়্নর বান্দা তারাই যারা পৃরথবীয়্ত নম্রভায়্ব চলায়্ফরা কয়্র।” 

[সূরা আল-ফুরকান, আযাত: ৬৩]  
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আল্লাহর এসব বান্দা োড়া বাকীরা (ইোকৃত দাস না হয়্য) পরাক্রম ও 

প্রভুয়্ত্বর অরধন রহয়্সয়্ব দাসত্ব কয়্র। আল্লাহর সায়্থ এসব সলায়্কর 

সম্পকণ রিক সতমন, সযমন রবয়্র্শ্র যাবতীয ঘর আল্লাহর মারলকানার 

রদয়্ক সম্বন্ধ করা হয। পিান্তয়্র আল্লাহর সরতেকার বান্দায়্দর সায়্থ 

আল্লাহর সম্পকণ রিক সতমন, সযমন বাইতুল্লারহল হারাম কা‘বায়্ক 

আল্লাহর রদয়্ক সম্বন্ধ করা হয়্যয়্ে, (সায়্লহ আলাইরহস সালায়্মর) উাঁটয়্ক 

আল্লাহর রদয়্ক সম্বন্ধ করা হয়্যয়্ে। জান্নায়্তর যৃহয়্ক তাাঁর রদয়্ক সম্বন্ধ 

করা হয। তাাঁর রাসূয়্লর দাসত্বয়্ক তাাঁর রদয়্ক সম্বন্ধ করা হয়্যয়্ে। 

সযমন, আল্লাহ তা‘আলা বয়্লয়্েন,  

ۡيب ََِّّفََُّّكنُتمََِّّۡإَونَّ﴿ اَّر  نۡل اَِّمِم  َََّّٰن ز  ۡبِدن اََّع    [ ٣٧: ابلقرة] ﴾٢٣ع 

“আর আমরা আমায়্দর বান্দার ওপর যা নারযল কয়্ররে, যরদ সতামরা সস 

সম্পয়্কণ সয়্ন্দয়্হ থাক।” [সূরা আল-বাকারাহ, আযাত: ২৩] 

আল্লাহ তা‘আলা আরও বয়্লয়্েন,  

َٰن ََّّ﴿ ِيََُّّٓسۡبح  ىَََّّٰٱَل  ۡۡس 
 
ََِّّأ ۡبِده  [  ٥: اَلرساء] ﴾١بِع 

“পরবত্র মহান সস সত্তা, রযরন তাাঁর বান্দায়্ক রায়্ত রনয়্য রযয়্যয়্েন।” 

[সূরা আল-ইসরা, আযাত: ১] আল্লাহ তা‘আলা আরও বয়্লয়্েন,  

ن ُهۥَّ﴿
 
أ اَّو  ۡبدََُّّق ام ََّّل م  ََِّّع   [  ٥٦: اجلن] ﴾١٩ي ۡدُعوهََُّّٱّلل 

“আর রনশ্চয আল্লাহর বান্দা যখন তাাঁয়্ক ডাকার জনে দাাঁড়াল।” [সূরা 

আল-রজন, আযাত: ১৯] 
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আর হাদীয়্সর বার্ী (إِّني عبُدك) আরম আপনার বান্দা বা দাস এরট 
যথাথণভায়্ব বাস্তবারযত হওযার অথণ দাাঁড়ায়্ব: তার চরম দাসত্ব আবশেক 

কয়্র সনওযা; তার কায়্ে নতজানু হওযা, রবনয়্যর সায়্থ তার দাসত্ব 

করা, তার কায়্ে প্রতোবতণন করা, তার আয়্দশ মানে করা, রনয়্ষধ সথয়্ক 

রবরত থাকা, তার কায়্ে সবণদা প্রাথণনা করা, তার কায়্ে আশ্রয চাওযা, 

তার কায়্ে সাহাযে চাওযা, তার ওপর তাওযাকু্বল করা, তার কায়্েই 

অরনে সথয়্ক পানাহ চাওযা, ভায়্লাবাসা, ভয ও প্রতোশায অয়্নের সায়্থ 

অন্তরয়্ক রমরশ্রত না করা ইতোরদ।  

অতুঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওযাসাল্লাম বয়্লন, (بيِدك ناصيِت) 
আমার কপাল আপনার হায়্ত। বান্দা যখন এ সািে রদয়্ব সয, তার 

কপাল আল্লাহর হায়্ত, অনুরূপ সকল বান্দার কপালও একমাত্র আল্লাহর 

হায়্ত, রতরন সযভায়্ব ইো সসভায়্ব পররবতণন কয়্রন, তখন তারা এ 

বোপায়্র আল্লাহ োড়া কাউয়্ক ভয করয়্ব না, রতরন বেতীত কায়্রা কায়্ে 

রকেু আশা করয়্ব না, তারা রনয়্জয়্দরয়্ক মরনয়্বর স্তয়্র রনয়্য যায়্ব না; 

বরাং তারা রনয়্জয়্দরয়্ক দায়্সর স্তয়্র রনয়্য যায়্ব, সয দাস একজয়্নর 

অধীয়্ন সীমাবদ্ধ, অিম, পররচারলত, রযরন তায়্দরয়্ক পররবতণন ও 

পররচালনা কয়্রন।  

সুতরাাং সয বেরক্ত রনয়্জর এ অবস্থায়্নর সািে রদয়্ব; তার অভাব-

অরভয়্যায, প্রয়্যাজন তার রয়্বর কায়্েই হওযা অতোবশেকীয হয়্য যায়্ব। 

আর যখন সকায়্না সলাক এ ধরয়্নর সািে রদয়্ব তখন সস আর মানুয়্ষর 
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মুখায়্পিী হয়্ব না, তায়্দর কায়্ে সকায়্না আশা-প্রতোশাও করয়্ব না; 

আর এভায়্বই তার তাওহীদ, তাওযাকু্কল ও ‘উবুরদযোত সরিক হয়্ব।  

এ কারয়্র্ই হূদ আলাইরহস সালাম তাাঁর জারতয়্ক বয়্লরেয়্লন,  

﴿َّ ُۡتََّّإِِنِ ُك  ََّّت و  َََِّّع   ََّّٱّلل  ِبِ ِبُِكم ََّّر  ر  اَّو  ََّّب ة َّد ٓاَِّمنَّم  آ ََّّء اِخُذ ََُّّهو ََّّإِّل  ََّّإِن ََّّبِن اِصي تِه  ِبِ َََّّٰر  ََّع  
َٰط َّ ۡست ِقيم ََِّّصر   [  ١٩: هود] ﴾٥٦مُّ

“আরম অবশেই তাওযাকু্কল কয়্ররে আমার রব ও সতামায়্দর রব আল্লাহর 

ওপর, প্ররতরট রবচরর্শীল প্রার্ীরই রতরন রনযন্ত্রর্কারী। রনশ্চয আমার রব 

সরল পয়্থ আয়্েন।” [সূরা হূদ, আযাত: ৫৬] 

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওযাসাল্লায়্মর বার্ী, ( ماٍض ِّف ُحكُمك عدٌل
 আমার ওপর আপনার হুকুম কাযণকর, আমার বোপায়্র“ (ِفَّ قضاؤك
আপনার ফযসালা নোযপূর্ণ।” রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওযাসাল্লাম 

এখায়্ন হুকুম ও কাযা বা ফযসালার ময়্ধে পাথণকে কয়্রয়্েন। হুকুয়্মর 

জনে রতরন ( َاملَضاء) কাযণকার এবাং ( ِالقضاء) ফযসালা এর জনে ( العدَل) 
বেবহার কয়্রয়্েন। সকননা আল্লাহর হুকুম দীরন ও শর‘ঈ এবাং ববরর্শ্ক 

ও রনযরত উভয ধরয়্র্র হুকুম অন্তভুণক্ত কয়্র। বান্দার বোপায়্র এ 

দুধরয়্র্র রবধানই বাস্তবারযত হয। তার বোপায়্র এ দুধরয়্র্র হুকুম 

কাযণকর ও বাস্তবাযন হয; চাই তা তার ইোকৃত সহাক অথবা 

অরনোকৃত; রকন্তু সস ববরর্শ্ক হুকুয়্মর রবয়্রারধতা করয়্ত পায়্র না। 

অনেরদয়্ক শরী‘আয়্তর রবধানয়্ক কখয়্না কখয়্না অমানে করয়্ত পায়্র।  
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রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওযাসাল্লায়্মর বার্ী ( ٍسألُك بكلي اسم
َ
 (أ

“আরম আপনার কায়্ে আপনার প্ররতরট নায়্মর উরসলায প্রাথণনা কররে”, 

এখান সথয়্ক সশষ পযণন্ত..... রতরন আল্লাহর সমস্ত নায়্মর উরসলায প্রাথণনা 

করয়্েন। সসসব নাম বান্দা জানুক বা না জানুক। আল্লাহর নায়্মর 

উরসলা সদওযা তাাঁর কায়্ে অতেন্ত রপ্রয। সকননা এভায়্ব উরসলা সদওযার 

অথণ হয়্ে তাাঁর রসফাত ও কায়্জর মাধেয়্ম উরসলা সদওযা; যা তাাঁর 

নামসমূয়্হর অন্তরনণরহত চারহদা।  

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওযাসাল্লায়্মর বার্ী ( ْن َتعَل القرآَن ربيَع
َ
أ

 আপরন কুরআনয়্ক বারনয়্য রদন আমার হৃদয়্যর“ (قلِب ونوَر صدري
প্রশারন্ত (বৃরে), আমার বয়্ির আয়্লা”, এখায়্ন ( ُبيع  অথণ জরমন (الرَّ
উবণরকারী বৃরে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওযাসাল্লাম আল-

কুরআনয়্ক উবণরকারী বৃরের সায়্থ তুলনা কয়্রয়্েন। সকননা কুরআন 

মানুয়্ষর অন্তর জীরবত কয়্র। এমরনভায়্ব আল্লাহ কুরআনয়্ক বৃরের সায়্থ 

তুলনা কয়্রয়্েন। রতরন পারনর সায়্থ তুলনা কয়্রয়্েন সয পারন দ্বারা বস্তু 

জীরবত হয এবাং নূয়্রর সায়্থ তুলনা কয়্রয়্েন সয নূয়্রর দ্বারা আয়্লা ও 

উিলতা প্রকাশ পায। আল্লাহ এ দু’রটয়্ক আল-কুরআয়্নর রনয়্ম্নাক্ত 

আযায়্ত একরত্রত কয়্রয়্েন,  

ل َّ﴿ نز 
 
آءََِِّّمن ََّّأ م  آءََّّّٗٱلس  ال ۡتََّّم  ۡودِي ُۢةَّف س 

 
اَّأ رِه  د  ل ََّّبِق  ۡيُلََّّف ٱۡحت م  اَّٱلس  ب دّٗ ا ََّّز  ابِيّٗ ِمم ََّّر  َّاو 

ل ۡيهََِّّيُوقُِدون َّ آء ََّّٱنل ارََِِّّفََّّع  وََِّّۡحۡلي ة ََّّٱبۡتِغ 
 
َٰع ََّّأ ت  ب د ََّّم   [  ٥٣: الرعد] ﴾١٧ِمِۡثلُهََُّّز 
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“রতরন আকাশ সথয়্ক বৃরে বষণর্ কয়্রন, এয়্ত উপতেকাগুয়্লা তায়্দর 

পররমার্ অনুসায়্র প্লারবত হয, ফয়্ল প্লাবন ওপররস্থত সফনা বহন কয়্র 

রনয়্য যায। আর অলাংকার ও বতজসপত্র বতরীর উয়্েয়্শে তারা আগুয়্ন 

যা রকেু উত্তপ্ত কয়্র তায়্তও অনুরূপ সফনা হয।” [সূরা আর-রা‘দ, 

আযাত: ১৭] 

সুতরাাং উপয়্রাক্ত সদা‘আয কুরআয়্নর প্রশারন্তর (উবণরকারী বৃরে) দ্বারা 

অন্তরয়্ক উিীরবত করা ও বিয়্ক আয়্লারকত করা অন্তভুণক্ত হয়্যয়্ে। 

সুতরাাং এখায়্ন জীবন ও আয়্লা একরত্রত হয়্যয়্ে। আল্লাহ তা‘আলা 

বয়্লয়্েন,  

و َّ﴿
 
نَّأ ن ََّّم  ۡيتّٗاَّك  َٰهََُّّم  ۡحي ۡين 

 
ۡلن اَّف أ ع  ُۥَّو ج  اََّل  ۡمِشََّّنُورّٗ نَّٱنل اِسََِّّفََّّبِهِۦَّي  م  ث لُُهۥَّك  َِّفََّّم 

َِٰتَّ لُم  ََّّٱلظُّ اَِِّب ارِج ََّّل ۡيس     [  ٥٣٣: اَلنعام] ﴾١٢٢ِمِۡنه 

“সয রেল মৃত, অতুঃপর আরম তায়্ক জীবন রদয়্যরে এবাং তার জনে 

রনধণারর্ কয়্ররে আয়্লা, যার মাধেয়্ম সস মানুয়্ষর ময়্ধে চয়্ল, সস রক তার 

ময়্তা সয সঘার অন্ধকায়্র রয়্যয়্ে, সযখান সথয়্ক সস সবর হয়্ত পায়্র 

না?” [সূরা আল-আন‘আম, আযাত: ১২২]  

বি সযয়্হতু অন্তয়্রর সচয়্য প্রশস্ত সসয়্হতু বয়্ির অরজণত আয়্লা অন্তয়্র 

েরড়য়্য পয়্ড়। সকননা বড় রজরনস সথয়্ক সোট রজরনয়্সর ময়্ধে প্রভাব 

েরড়য়্য পয়্ড়। আবার সযয়্হতু শরীর ও অঙ্গ-প্রতেয়্ঙ্গর জীবন পুয়্রাটাই 

অন্তয়্রর জীবন, সসয়্হতু সসখান সথয়্ক জীবন বয়্ি েরড়য়্য পয়্ড়, 

অতুঃপর অঙ্গ-প্রতেয়্ঙ্গ। তাই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওযাসাল্লাম 
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এমন জীবন প্রাথণনা কয়্রয়্েন সয জীবয়্নর রবী‘ তথা উবণরকারী বৃরে 

(প্রশারন্ত) আয়্ে, সয প্রশারন্তই জীবয়্নর মূল। 

অনেরদয়্ক দুুঃখ, দুদণশা ও দুরশ্চন্তা সযয়্হতু অন্তয়্রর জীবনয়্ক প্রশারন্ত 

রদয়্ত ও এয়্ক আয়্লারকত করয়্ত বাধা সদয, তাই রতরন কুরআয়্নর দ্বারা 

এসব দুুঃখ ও দুরশ্চন্তা দূর করয়্ত সদা‘আ কয়্রয়্েন। সকননা কুরআয়্নর 

দ্বারা এসব দুুঃখ ও দুরশ্চন্তা দূর হয়্ল সসগুয়্লা আর রফয়্র আয়্স না। 

আর কুরআন বেতীত অনে রকেু দ্বারা সযমন, সুস্বাস্থে, দুরনযা, সুনাম-

সুখোরত ইতোরদ দ্বারা সুখ লাভ করয়্ল এগুয়্লা চয়্ল সযয়্ল আবার তার 

দুুঃখ, দুদণশা ও দুরশ্চন্তা রফয়্র আয়্স।   

অন্তয়্র আপরতত অপেন্দনীয রবষযগুয়্লা যরদ অতীয়্তর হয তখন তায়্ক 

‘হুযন’ তথা দুুঃখ বয়্ল, আর ভরবষেয়্তর রবষন্নতায়্ক ‘হাম্ম’ এবাং 

বতণমায়্নর দুরশ্চন্তায়্ক ‘যাম’ বয়্ল।  

*** 

 

 

ফায়্যদা: আল-কুরআয়্ন আযত রবরবধ সয়্ম্বাধয়্নর বোপায়্র রচন্তা-

যয়্বষর্া 

তুরম আল-কুরআয়্নর সয়্ম্বাধয়্নর বোপায়্র রচন্তা-ভাবনা করয়্ল এমন 

একজন রাজারধরাজ পায়্ব রযরন সবরকেুর মারলক, তাাঁর জনেই সমস্ত 
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প্রশাংসা, সব রকেুর লাযাম (পররচালনার ররশ) তাাঁরই হায়্ত, সবরকেুর 

মূল তাাঁরই সথয়্ক, তাাঁর কায়্েই সবরকেু রফয়্র যায়্ব, তাাঁর মারলকানায 

সকায়্না রকেুই সযাপন থায়্ক না, বান্দার অন্তয়্রর খবর রতরন জ্ঞাত, 

তায়্দর সযাপন ও প্রকাশে সব রকেুই রতরন অবযত, তাাঁর সম্রাজে 

পররচালনায রতরন একক ও অরদ্বতীয, রতরন সবরকেু শুয়্নন, সদয়্খন, দান 

কয়্রন, আবার কাউয়্ক দান করা সথয়্ক রবরত থায়্কন, সৎকায়্জর 

রবরনময সাওযাব দান কয়্রন, অনোয়্যর কারয়্র্ শারস্ত প্রদান কয়্রন, 

যায়্ক ইো সম্মারনত কয়্রন, আবার যায়্ক খুরশ অপমারনত কয়্রন, রতরন 

সবরকেু সৃরে কয়্রন, রররযক দান কয়্রন, জীরবত কয়্রন, মৃতুে দান 

কয়্রন, সবরকেু পররমার্ ময়্তা সৃরে কয়্রন, তায়্দর রতরন ফযসালা দান 

কয়্রন ও রতরনই সবরকেু সুষ্ঠভায়্ব পররচালনা কয়্রন।  

সোট-বড়, সূক্ষ্ম-অরতসূক্ষ্ম সবরকেুই তাাঁর কাে সথয়্কই আয়্স এবাং তাাঁর 

রদয়্কই রফয়্র যায, তাাঁর অনুমরত বেতীত একরট অরু্ও নড়াচড়া করয়্ত 

পায়্র না, যায়্ের একরট পাতাও তাাঁর অবযরত বেতীত  য়্র পয়্ড় না।  

রতরন তাাঁর অলীয়্দরয়্ক ভায়্লা কাজ ও সুন্দর গুর্াবলীর জনে প্রশাংসা 

কয়্রয়্েন। অনেরদয়্ক তাাঁর শত্রুয়্দরয়্ক মন্দ কাজ ও অসৎ গুয়্র্র জনে 

রনন্দা কয়্রয়্েন। রতরন কুরআয়্ন অয়্নক উপমা সপশ কয়্রয়্েন, নানাভায়্ব 

দলীল-প্রমার্ উপস্থাপন কয়্রয়্েন, তাাঁর শত্রুর রদ্বধা-সাংশয়্যর বোপায়্র 

দাাঁতভাঙ্গা জবাব রদয়্যয়্েন, সতেবাদীয়্ক রতরন সতোযন কয়্রয়্েন ও 

রমথোবাদীয়্ক রমথোপ্ররতপন্ন কয়্রয়্েন। রতরন কুরআয়্ন হক কথা 

বয়্লয়্েন, রহদাযায়্তর পথ সদরখয়্যয়্েন, জান্নায়্তর রদয়্ক আহ্বান 
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কয়্রয়্েন, জান্নায়্তর গুর্াবলী, এর সসৌন্দযণ ও রন‘আমত বর্ণনা কয়্রয়্েন, 

অনেরদয়্ক জাহান্নাম সথয়্ক সাবধান কয়্রয়্েন, এর আযাব, ভযঙ্করতা ও 

দুুঃখ কয়্ের বর্ণনা রদয়্যয়্েন। রতরন বান্দায়্ক সবণরদক সথয়্ক তাাঁর প্ররত 

অভাবী, অসহয ও মুখায়্পিীর কথা স্মরর্ কয়্র রদয়্যয়্েন, রতরন বেতীত 

এক মুহূয়্তণর জনেও তায়্দর সকায়্না উপায সনই, আবার রতরন একথাও 

স্মরর্ কয়্র রদয়্যয়্েন সয, রতরন বান্দা ও সমস্ত সৃরের অমুখায়্পিী, রতরন 

সবরদক সথয়্ক রনয়্জই স্বযাংসমূ্পর্ণ, সবরকেুই তাাঁর মুখায়্পিী, তাাঁর দযা 

ও রহমত বেতীত সকউ রবনু্দ পররমার্ বা তারয়্চয়্য কম কলোর্ লাভ 

করয়্ত পারয়্ব না, আবার তাাঁর নোযপরাযর্তা ও রহকমত বেতীত সকউ 

অরু্ পররমার্ বা তারয়্চয়্যও কম অকলোর্ পায়্ব না।  

আল-কুরআয়্ন মানুয়্ষর অন্তর যখন এমন একজন মারলক- 

রাজারধরায়্জর সন্ধান পায়্ব রযরন একাধায়্র মহান মারলক, রহীম, 

দানশীল, সুন্দর- তখন কীভায়্ব তাাঁয়্ক ভায়্লাবাসয়্ব না? তাাঁর বনকটে 

লায়্ভ সকন প্ররতয়্যারযতা করয়্ব না? তাাঁর হৃদেতা ও সকামলতা লায়্ভ 

স্বীয জীবন উৎসযণ করয়্ব না? সকনই-বা রতরন তার কায়্ে সবণারধক 

রপ্রযজন হয়্ব না? সবরকেুর সন্তুরে বায়্দ একমাত্র তাাঁর সন্তুরেই সকন 

একমাত্র লিে হয়্ব না? সকন সস তাাঁর স্মরয়্র্ অনুরক্ত হয়্ব না? তখন 

সকনই-বা তাাঁর ভায়্লাবাসা ও বনু্ধত্ব তার খাদে, শরক্ত ও রনরাময হয়্ব 

না? সকননা সস তাাঁর ভায়্লাবাসা, আয়্বযঘনতা ও ঘরনষ্ঠতা হারায়্ল 

ধ্বাংসপ্রাপ্ত হয়্ব, মহািরতগ্রস্ত হয়্ব। তখন তার জীবয়্নর সকান মূলেই 

থাকয়্ব না।  
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*** 

ফায়্যদা: সূরা আত-তাকাসুয়্র যভীর দৃরেপাত ও রচন্তা-যয়্বষর্া 

আল্লাহ তা‘আলা বয়্লয়্েন,  

ىَُٰكمَُّ﴿ لۡه 
 
ثُرََُّّأ ََّٰح ١ََّّٱتل َك  ابِر ََُّّزۡرُتمََُّّت  ق  ٢ََّّٱلۡم  ََّّلَك   ۡوف  ََُّّثم ٣ََّّت ۡعل ُمون ََّّس  ََّّلَك   ۡوف  َّس 

٤ََّّت ۡعل ُمون َّ ُون ٥ََّّٱّۡل قِيََِِّّعلۡم ََّّت ۡعل ُمون ََّّل وََّّۡلَك   اَُّثم ٦ََّّٱۡۡل ِحيم ََّّل َت   ُون ه  ۡي ََّّل َت   َّع 
ئِذ ََّّلُن َّل تُۡسََُّّثم ٧ََّّٱّۡل قِيَِّ نََِّّي ۡوم            [  ٦  ،٥ :اْلَكثر] ﴾٨ٱنل عِيمََِّّع 

“প্রাচুয়্যণর প্ররতয়্যারযতা সতামায়্দরয়্ক ভুরলয়্য সরয়্খয়্ে। যতির্ না 

সতামরা কবয়্রর সািাৎ করয়্ব। কখয়্না নয, শীঘ্রই সতামরা জানয়্ব, 

তারপর কখয়্না নয, সতামরা শীঘ্রই জানয়্ত পারয়্ব। কখয়্না নয, 

সতামরা যরদ রনরশ্চত জ্ঞায়্ন জানয়্ত! সতামরা অবশেই জাহান্নাম সদখয়্ব; 

তারপর সতামরা তা রনরশ্চত চািুষ সদখয়্ব। তারপর সসরদন অবশেই 

সতামরা রন‘আমত সম্পয়্কণ রজজ্ঞারসত হয়্ব।” [সূরা আত-তাকাসুর, 

আযাত: ১-৯]  

এ সূরা আল্লাহর অরঙ্গকার, ভীরতপ্রদশণন ও হুমরকপ্রদায়্নর জনে রনরদণে 

করা হয়্যয়্ে। জ্ঞানীর জনে উপয়্দশ গ্রহয়্র্র জনে এগুয়্লাই যয়্থে। 

আল্লাহ তা‘আলা বয়্লয়্েন, (َُّىَُٰكم لۡه 
 
 সতামায়্দরয়্ক এমনভায়্ব বেস্ত (أ

সরয়্খয়্ে সয সস বোপায়্র সতামায়্দর সকায়্না ওযর গ্রহর্ করা হয়্ব না; 

সকননা (ألىه عن اليشء) এর অথণ সকায়্না রকেু সথয়্ক অময়্নায়্যাযী 
থাকা। আর এরট ইোকৃত করয়্ল অনোয বয়্ল রবয়্বরচত হয়্ব, সকননা 

মূল বস্তু সথয়্ক অময়্নায়্যাযী না থাকয়্ত আল্লাহর পি সথয়্ক আরদে। 
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আর যরদ অরনোকৃত হয়্য যায তয়্ব তার ওযর গ্রহর্য়্যাযে হয়্ব, সযমন 

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওযাসাল্লাম (اخلميصة) তথা কারুকাযণ 
খরচত চাদয়্রর বোপায়্র বয়্লরেয়্লন,  

لَْهتِِْن آنًِفا َعْن َصََلِت »
َ
َها أ  .«فَإِنَّ

“এটা সতা আমায়্ক সালাত সথয়্ক অময়্নায়্যাযী কয়্র রদরেল।”3 এরট 

একধরয়্র্র রবসৃ্মরত।  

অনুরূপ অনে হাদীয়্স এয়্সয়্ে, মুনরযর ইবন আবূ উসাইদ জন্মগ্রহর্ 

করয়্ল তায়্ক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওযাসাল্লায়্মর কায়্ে রনয়্য আসয়্ল 

তায়্ক তাাঁর উরুর ওপর রাখা হয। তখন নবী রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আলাইরহ ওযাসাল্লাম অনে কায়্জ বেস্ত হয়্য পয়্ড়ন।    

ٍء َبْْيَ يََديْهِ »  «.فَلََها انلَِِّبُّ َصَلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم بيَِشْ

“এ সময নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওযাসাল্লাম বাচ্চা বেতীত তার 

সাময়্নর সকায়্না জরুরী কায়্জ বেস্ত হয়্য পড়য়্লন।”4 অথণাৎ অময়্নায়্যাযী 

হওযা। সযমন বলা হয ( اشتغَل بهلَـَها باليشِء، أي:  ) যখন সকায়্না রনয়্য 

ভীষর্ভায়্ব বেস্ত হয। আবার বলা হয (لَـَها عنه: إذا انرصَف عنه) যখন 
সকায়্না রবষয মারাত্মকভায়্ব উয়্পিা করা হয।  

                                                           
3 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ৩৭৩; সহীহ মুসরলম, হাদীস নাং ৫৫৬।  
4 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ৬১৯১।  
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অন্তয়্রর রবয়্নাদয়্নর জনে ( ُاللهو) ‘লাহও’ বেবহার হয আর অঙ্গ-প্রতয়্ঙ্গর 
রবয়্নাদয়্নর জনে (اللعب) ‘লা‘ব’ বেবহার হয। এ কারয়্র্ই এ দু’রট শব্দ 
একয়্ত্র বেবহার হয। আর তাই আল্লাহর বার্ী, (َُّىَُٰكم لۡه 

 
 (شغلكم) এরট (أ

(য়্তামায়্দরয়্ক বেস্ত সরয়্খয়্ে) এ কথার সচয়্য সবরশ রনন্দাসূচক; সকননা 

কাজ সম্পন্নকারী অয়্নক সময অয়্ঙ্গর দ্বারা কাজ কয়্র; রকন্তু তার অন্তর 

অময়্নায়্যাযী নয। অতএব, ( ُاللهو) হয়্লা অময়্নায়্যাযী হওযা, উয়্পিা 
করা। আর (اْلَكثر) হয়্লা সবরশ অরধক। অথণাৎ পরস্পর প্রাচুযণ লায়্ভর 

জনে সবরশ সবরশ প্ররতয়্যারযতায রলপ্ত থাকা।  

ধন-সম্পদ, সুনাম-সুখোরত, যশ-িমতা, নারী, কথা, জ্ঞান ইতোরদ সব 

রকেুয়্তই আরধকে হয়্ত পায়্র। রবয়্শষ কয়্র যখন এগুয়্লার প্রয়্যাজন না 

থাকা সয়্ত্ত্বও সবরশ পররমায়্র্ জমা করা হয। অরধক বই-পুস্তক, অরধক 

গ্রন্থ রচনা, অরধক মাস’আলা ও এর শাখা-প্রশাখা সবর করা ইতোরদ সব 

রকেুয়্তই আরধকে হয়্ত পায়্র। 

অয়্নের তুলনায অরধক ধন-সম্পয়্দর প্রতোশা করাও (اْلَكثر)। এ 
ধরয়্র্র করা রনন্দনীয; তয়্ব সকউ আল্লাহর সন্তুরে অজণয়্নর রনযয়্ত 

অরধক সম্পয়্দর অরধকারী হওযায়্ত সদাষ সনই। অতএব, (اْلَكثر) হয়্লা 
অরধক ধন-সম্পদ ও কলোয়্র্র অরধকারী হয়্ত প্ররতয়্যারযতা করা। সহীহ 

মুসরলয়্ম আবু্দল্লাহ ইবন রশখখীর রারদযাল্লাহু ‘আনহু সথয়্ক বরর্ণত, রতরন 

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওযাসাল্লাম সথয়্ক মারফু‘ সূয়্ত্র বর্ণনা 

কয়্রন,  
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﴿َّۡ ل
 
ىَُٰكمَُّأ ثُرََُّّه  َيُقوُل ابُْن آَدَم: َماِِل َماِِل، وََهْل لََك ِمْن َمالَِك إَِلَّ » [٥: اْلَكثر] ﴾١ٱتل َك 

بْلَيْت
َ
ْو لَِبْسَت فَأ

َ
ْفنَيَْت، أ

َ
َكلَْت فَأ

َ
ْو أ

َ
ْمَضيَْت، أ

َ
قَْت فَأ    «.َما تََصدَّ

“প্রাচুয়্যণর (সম্পয়্দর) আরধকে সমাহ সতামায়্দরয়্ক ভুরলয়্য সরয়্খয়্ে।” 

[সূরা আত-তাকাসুর, আযাত: ১] আদম সন্তান বয়্ল, আমার মাল আমার 

মাল। অথচ তুরম যা সাদকা কয়্র আল্লাহর কায়্ে জমা কয়্র রাখয়্ল বা 

সখয়্য সশষ কয়্র রদয়্ল বা পররধান কয়্র পুরান কয়্র রদয়্ল তাোড়া 

সতামার মাল বলয়্ত রকেু আয়্ে কী?”5 

*** 

 

ফায়্যদা: দুরনযার হাকীকত 

দুরনযা হয়্লা, পরততা নারীর ময়্তা সয একজন স্বামীর সায়্থ রস্থর থায়্ক 

না; বরাং একারধক স্বামী তালাশ কয়্র, তায়্দর সায়্থ আয়্রা সবরশ ভায়্লা 

থাকার আশায। ফয়্ল সস বহুচাররনী হওযা বেতীত সন্তুে থায়্ক না।  

করব দুরনযার উপমা রদয়্য বয়্লয়্েন, 

আরম দুরনযার সসৌন্দযণ ও তার কায়্জর মায়্  পাথণকে কয়্ররে। সকননা 

সসৌন্দযণ অয়্সৌন্দয়্যণর সায়্থ পূর্ণ হয না।।  

                                                           
5 সহীহ মুসরলম, হাদীস নাং ২৯৫৮।  
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দুরনযা আমায়্দর সায়্থ শপথ কয়্ররেল সয, সস কখনও আমায়্দর 

অরঙ্গকায়্রর রখযানত করয়্ব না।। রকন্তু আমায়্দর সায়্থ তার শপথ 

এমনই সযন সস কখনই তার ওযাদা পূরর্ করয়্ব না।  

দুরনযার রপেয়্ন সঘারা হয়্লা রহাংস্র জায়্নাযায়্রর6 চরর্ভূরময়্ত রবচরর্ 

করা, এয়্ত সাাঁতার কাটা মায়্ন কুরময়্রর পুকুয়্র সাাঁতার কাটা, দুরনযার 

দ্বারা আনরন্দত হওযা মায়্ন রনরশ্চত দুরশ্চন্তায পরতত হওযা, এর বেথা-

সবদনাগুয়্লা এর স্বাদ সথয়্কই সৃরে হয, এর দুুঃখ-কেগুয়্লা এর আনন্দ 

সথয়্ক জন্ম সনয।  

আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্তরা যখন দুরনযার জীবয়্নর সরিক মূলে ও এর 

ির্স্থারযত্বতা বু য়্ত সিম হয়্লা তখন তারা পরকায়্লর রচরস্থাযী 

জীবয়্নর জনে তায়্দর প্রবৃরত্তয়্ক রনুঃয়্শষ কয়্র রদল। যখন তারা 

যায়্ফলরতর রনো সথয়্ক সজয়্য উিয়্ত সিম হয়্লা তখন সবকার অবস্থায 

শত্রু তায়্দর সথয়্ক সযটুকু লুয়্ট সকয়্ড় রনয়্যরেল অতেন্ত রিপ্রতার সায়্থ 

তারা সসগুয়্লা পুনরুদ্ধার কয়্র রনল। যখনই তায়্দর চলার পথ দীঘণ ময়্ন 

হয়্ত লাযয়্তা তখনই তারা উরেে যন্তয়্বের সরিক মূলেমায়্নর কথা স্মরর্ 

করয়্তা ফয়্ল দূরবতণী সবরকেু তায়্দর কায়্ে রনকটবতণী ময়্ন হয়্তা। 

আবার যখন দুরনযার জীবন তায়্দরয়্ক সতয়্তা কয়্র সফলয়্তা তখনই 

                                                           
 হয়্লা সযখায়্ন অয়্নক রহাংস্র জায়্নাযার থায়্ক। সদখুন, রলসানুল আরব, মাোহ (َمْسبَعة) 6
 ।(سبع)
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তায়্দর কায়্ে মধুময হয়্য সদখা রদত পরকায়্লর স্মরর্; যার সম্পয়্কণ 

আল্লাহ তা‘আলা বয়্লয়্েন,  

ا﴿ َٰذ  ِيَّي ۡوُمُكمََُّّه  ُدون ََُّّكنُتمََّّۡٱَل   [  ٥٧٧: اَلنبياء] ﴾١٠٣تُوع 

“এটাই সতামায়্দর সসই রদন, যার ওযাদা সতামায়্দরয়্ক সদওযা 

হয়্যরেল।” [সূরা আল-আরম্বযা, আযাত: ১০৩] 

করব বয়্লয়্েন,  

এমন বহু কায়্ফলা রয়্যয়্ে যারা সফর করয়্ত শুরু কয়্রয়্ে, আর রাত 

তার আধাাঁর রবরেয়্য রদয়্যয়্ে ধুলায ধূসররত অবস্থায, ওরদয়্ক প্রভাত 

দরজায দণ্ডাযমান।... 

*** 

   

পররয়্েদ: সবয়্চয়্য আশ্চয়্যণর রবষয 

সবয়্চয়্য আশ্চয়্যণর রবষয হয়্লা তুরম তাাঁয়্ক রচয়্না; তারপরও তাাঁয়্ক 

ভায়্লাবায়্সা না। তাাঁর আহ্বান সশায়্না; রকন্তু তাাঁর আহ্বায়্ন সাড়া রদয়্ত 

রবলম্ব করে। তাাঁর সায়্থ সলনয়্দন করয়্ল অয়্নক মুনাফা হয়্ব একথা 

জায়্না; অথচ তুরম অয়্নের সায়্থ সলনয়্দন করে। তাাঁর রায়্যর পররমার্ 

তুরম জায়্না; অথচ তাাঁর সথয়্ক রবমুখ থাকে। তাাঁর অবাধেতার চরম শারস্ত 

সভায করে; অথচ তাাঁর আনুযয়্তের মাধেয়্ম তাাঁর ভায়্লাবাসা তালাশ 

করে না। তুরম অয়্নের বোপায়্র আয়্লাচনা কয়্র অন্তয়্রর রস আস্বাদন 
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কয়্রা; অথচ তাাঁর রযকর ও মুনাজায়্তর মাধেয়্ম অন্তরয়্ক প্রশান্ত করয়্ত 

তুরম পাযলপনা হে না। রতরন বেতীত অয়্নের সায়্থ সতামার অন্তর 

সমৃ্পক্ত কয়্র আযায়্বর স্বাদ আস্বাদন পাে; রকন্তু অয়্নের কাে সথয়্ক 

পালাযন কয়্র তাাঁর রন‘আময়্তর রদয়্ক এরযয়্য আসে না এবাং তাাঁরই 

রদয়্ক রফয়্র আসে না।  

এর সচয়্যও সবরশ আশ্চয়্যণর বোপার হয়্লা, তুরম অবশেই জায়্না সয তাাঁয়্ক 

সতামার লাযয়্বই, তুরম তাাঁর প্ররত মুখায়্পিী, অসহায; অথচ তুরম তাাঁর 

সথয়্ক মুখ রফররয়্য আয়্ো। আর যা সতামায়্ক তাাঁর সথয়্ক দূয়্র রাখয়্ব 

তুরম তারই অরভমুখী! 

*** 

 

 

ফায়্যদা: হারাম কায়্জ পরতত হওযার কারর্সমূহ 

বান্দা দু’রট কারয়্র্ হারাম কায়্জ রলপ্ত হয। সস কারর্ দু’রট হয়্ে:  

প্রথমত: আল্লাহর বোপায়্র তার মন্দ ধারর্া এবাং তার এ রূপ ধারর্া সয, 

সস যরদ তাাঁর যথাযথ আনুযতে কয়্র, তাাঁর অনুকরর্-অনুসরর্ কয়্র 

তাহয়্ল রতরন এর সচয়্য উত্তম রজরনস হালাল রহয়্সয়্ব তায়্ক রদয়্বন না। 

রদ্বতীযত: সস এ সম্পয়্কণ জায়্ন এবাং একথাও জায়্ন, সয বেরক্ত আল্লাহর 

সন্তুরের জনে হারাম বস্তু বজণন করয়্ব আল্লাহর এর রবরনময উত্তম 
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রজরনস তায়্ক দান করয়্বন; রকন্তু তার প্রবৃরত্ত তার বধয়্যণর ওপর রবজয 

লাভ কয়্রয়্ে এবাং তার রবয়্বয়্কর ওপর তার প্রবৃরত্ত প্রাধানে লাভ 

কয়্রয়্ে। ফয়্ল সস হারায়্ম পরতত হয়্যয়্ে।  

প্রথম প্রকায়্র তারাই পরতত হয যারা জ্ঞায়্ন দুবণল আর রদ্বতীয প্রকায়্র 

তারাই পরতত হয যারা রবয়্বক ও দূরদৃরেয়্ত দুবণল। 

*** 

পররয়্েদ: জয়্ল-স্থয়্ল রফতনা- ফোসাদ প্রকাশ 

কীভায়্ব বেরক্ত রনরাপদ থাকয়্ব, তার স্ত্রী আয়্ে, অথচ সস তার প্ররত 

দযাশীল নয, সেয়্ল-সন্তান আয়্ে, রকন্তু তারা তায়্ক মানে কয়্র না; 

প্ররতয়্বশী আয়্ে, রকন্তু তার অরনে সথয়্ক রনরাপদ থাকা যায না; বনু্ধ 

আয়্ে, রকন্তু রহততষী নয; অাংশীদার আয়্ে, রকন্তু ইনসাফকারী নয; শত্রু 

আয়্ে, সয তার শত্রুতা সপাষর্ সথয়্ক রনরস্ত থায়্ক না; নফয়্স আম্মারা বা 

খারাপ রনয়্দণশকারীনী আত্মা রয়্যয়্ে, সয শুধু অনোয়্যর আয়্দশ সদয; 

দুরনযা রয়্যয়্ে তার জনে সুয়্শারভত হয়্য; প্রবৃরত্ত রয়্যয়্ে সয তায়্ক ধ্বাংস 

করয়্ত বদ্ধপররকর, খাম-সখযালী ও মনবাসনা রয়্যয়্ে তার ওপর রবজযী 

হয়্য; তার আয়্ে প্ররতয়্শাধসৃ্পহ সক্রাধ; আরও রয়্যয়্ে শযতান সয 

খারাপয়্ক সুসরিতকারীরূয়্প সদদীপেমান; আরও রয়্যয়্ে দুবণলতা, যা 

তায়্ক কাবু কয়্র সফয়্লয়্ে। অতুঃপর আল্লাহ যরদ তার দারযত্ব সনন ও 

তায়্ক তাাঁর রদয়্ক সটয়্ন সনন তাহয়্লই সকবল এসব রকেুর ওপর সস 

রবজয লাভ করয়্ত পারয়্ব। আর আল্লাহ যরদ তায়্ক সেয়্ড় সদন, তার 
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রনয়্জর দারযত্ব রনয়্জয়্ক অপণর্ কয়্রন তাহয়্ল উপয়্রাক্ত ফোসাদগুয়্লা 

একরত্রত হয়্য তার ওপর চড়াও হয়্ব, ফয়্ল সস ধ্বাংসপ্রাপ্ত হয়্ব।  

মানুষ যখন আল্লাহর রকতাব ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 

ওযাসাল্লায়্মর সুন্নায়্তর রবধান সথয়্ক মুখ রফররয়্য রনয়্ব এবাং এ দু’রট 

দ্বারা ফযসালা করয়্ব না, তারা যখন রবর্শ্াস করয়্ব এ দু’রটর ফযসালার 

ওপর রনভণর করার প্রয়্যাজনীযতা সনই, তারা রনয়্জয়্দর মতবাদ, রকযাস, 

ইসরতহসান, শাযখয়্দর ময়্তর রদয়্ক  ুাঁকয়্ব, তখন তায়্দর স্বভাবজায়্তর 

ময়্ধে ফোসাদ, অন্তয়্র অন্ধকার, বু  শরক্তয়্ত পরঙ্কলতা ও রবয়্বয়্ক ধ্বাংস 

আপরতত হয়্ব।  

এসব রকেু বোপক আকায়্র আপরতত হয়্যয়্ে এবাং তায়্দর ওপর এগুয়্লা 

প্রাধানে রবস্তার কয়্রয়্ে; এমনরক রশশুরাও এসয়্বর ওপর প্ররতপারলত 

হয়্যয়্ে আর বযস্করা এর ওপরই বুয়্ড়া হয়্যয়্ে, ফয়্ল তারা আর 

এগুয়্লায়্ক অনোয ময়্ন করয়্ে না। এরপয়্র তায়্দর ওপর আপরতত 

হয়্যয়্ে অনে প্রশাসন, যায়্ত সুন্নায়্তর জাযযায রবদ‘আত, রবয়্বয়্কর 

বদয়্ল প্রবৃরত্ত, দূরদরশণতার পররবয়্তণ খাম-সখযালী, রহদাযায়্তর পররবয়্তণ 

ভ্রেতা, সৎকায়্জর পররবয়্তণ অসৎকাজ, জ্ঞায়্নর পররবয়্তণ অজ্ঞতা, 

ইখলায়্সর পররবয়্তণ সলৌরককতা, হয়্কর পররবয়্তণ বারতল, সয়্তের 

পররবয়্তণ রমথো, উপয়্দয়্শর পররবয়্তণ চাটুকাররতা, নোযরবচায়্রর পররবয়্তণ 

যুলুম প্ররতষ্ঠা লাভ কয়্রয়্ে। ফয়্ল িমতা ও প্রাধানে এসব রকেুরই হয়্য 

সযয়্ে। আর যারা এসব অনোয কাজ করয়্ে তায়্দর প্ররতই মানুয়্ষর দৃরে 
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রনবদ্ধ হয়্যয়্ে, অথচ ইয়্তাপূয়্বণ অবস্থা রেল এর সমূ্পর্ণ উয়্টা। তখন 

ভায়্লা কায়্জ সমৃ্পক্ত সলাকয়্দর প্ররতই রেল মানুয়্ষর দৃরে।  

সুতরাাং যখন তুরম সদখয়্ব এসব খারাপ রবষয প্ররতরষ্ঠত হওযার রদয়্ক 

ধারবত হয়্ে, এসয়্বর  াণ্ডা স্থারপত হয়্যয়্ে, এর বসরনয়্করা সাংযরিত 

হয়্যয়্ে, তখন জরময়্নর রনম্নাাংশ অথণাৎ কবর (আল্লাহর কসম) জরময়্নর 

উপররভায়্যর সচয়্য উত্তম, পাহায়্ড়র চূড়া7 সমতল ভূরমর সচয়্য উত্তম, 

মানুয়্ষর সায়্থ রমরলত হওযার সচয়্য রহাংস্র পশুর সায়্থ সমলা-সমশা অরধক 

রনরাপদ।  

জরমন প্রকরম্পত হয়্ে, আসমান অন্ধকার হয়্য যায়্ে, পাপীয়্দর যুলুয়্মর 

কারয়্র্ জয়্ল-স্থয়্ল ফোসাদ প্রকাশ পায়্ে, বরকত উয়্ি যায়্ে, কলোর্ 

কয়্ম যায়্ে, জীব-জায়্নাযার কৃশকায হয়্যয়্ে, জারলময়্দর পায়্পর কারয়্র্ 

জীবন অরতষ্ঠ হয়্য যায়্ে, মারাত্মক অনোয ও রহাংস্র কমণকায়্ণ্ডর কারয়্র্ 

রদয়্নর আয়্লা ও রায়্তর অন্ধকার কান্না কয়্র যায়্ে, অরধক খারাপ কাজ, 

অনোয ও বীভৎসতা েরড়য়্য পড়ার কারয়্র্ সম্মারনত সলখক 

রফররশতারাও আল্লাহর কায়্ে অরভয়্যায করয়্ে।   

আল্লাহর শপথ, এগুয়্লা এমন আযায়্বর সতকণতা, সয আযায়্বর সমঘমালা 

একরত্রত হয়্যয়্ে, এমন মুরসবতপূর্ণ রায়্তর আযমনবাতণা সশানায়্ে যার 

অন্ধকার ঘরনয়্য এয়্সয়্ে। সুতরাাং খাাঁরট তাওবার মাধেয়্ম এ পথ সথয়্ক 

রফয়্র আয়্সা, যতির্ তাওবা করা সম্ভব ও তার দরজা সখালা রয়্যয়্ে। 

                                                           
 ।(قلل) পাহায়্ড়র চূড়া। রলসানুল আরব, মাোহ قلل اجلبال 7
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ময়্ন কয়্রা তুরম এমন এক দরজার সমু্ময়্খ আয়্ো সয দরজা বন্ধ হয়্য 

সযয়্ে, এমন ঋয়্র্র রবষয়্য বন্ধক সরয়্খে যা রনুঃয়্শষ হয়্য সযয়্ে, এমন 

ডানার সাহাযে রনে যা আটয়্ক সযয়্ে। আল্লাহ তা‘আলা বয়্লয়্েন,  

ي ۡعل مَُّ﴿ ِين ََّّو س  ل ُمٓوا ََّّٱَل  ي ََّّظ 
 
ب ََّّأ

ل  لُِبون ََُّّمنق          [  ٣٣٣:  الشعراء] ﴾٢٢٧ي نق 

“আর যারলমরা শীঘ্রই জানয়্ত পারয়্ব সকান প্রতোবতণন স্থয়্ল তারা 

প্রতোবতণন করয়্ব।” [সূরা আশ-শু‘আরা, আযাত: ২২৭] 

*** 

পররয়্েদ: অনুতপ্ত হওযার আয়্যই অনুতপ্ত হও 

সতামার রনজয়্ক আজই ক্রয কয়্র নাও, বাজার বয়্সয়্ে, মূলে রনধণারর্ 

করা হয়্যয়্ে, পর্েসামগ্রী খুবই সস্তা। এ বাজায়্র ও এর পর্ে-সামরগ্রয়্ত 

এমন একরদন আসয়্ব যখন তুরম অল্প বা সবরশ রকেুই পায়্ব না। আল্লাহ 

তা‘আলা বয়্লয়্েন,  

َٰلِك َّ﴿ ابُنََِّّي ۡومََُّّذ   [  ٦:  اْلغابن] ﴾٩ٱتل غ 

“ঐ রদনই হয়্ে লাভ-িরতর রদন।” [সূরা আত-তাযাবুন, আযাত: ৯] 

আল্লাহ তা‘আলা আরও বয়্লয়্েন,  

ي ۡوم َّ﴿ ََّّو  ع ضُّ الِمََُّّي  َََّّٰٱلظ  يۡهَََِّّع    [  ٣٣: الفرقان] ﴾٢٧ي د 

“আর সসরদন যারলম রনয়্জর হাত দু’সটা কামড়ায়্ব।” [সূরা আল-

ফুরকান, আযাত: ২৭] 
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করব বয়্লয়্েন,  

তুরম যরদ তাকওযার পায়্থয সাংগ্রহ না কয়্র পরপায়্র যাত্রা কয়্রা, 

সদখয়্ব হাশয়্রর রদয়্ন অনেরা পায়্থয সাংগ্রহ কয়্র সসরদন উপরস্থত 

হয়্যয়্ে।। 

তখন তুরম অনুতপ্ত হয়্ব সকয়্না তুরম তায়্দর ময়্তা হয়্ল না, তারা 

সযভায়্ব রসদ-সামগ্রী রনয়্য এয়্সয়্ে সকয়্না তুরম সসসব রসদ রনয়্য এয়্ল 

না।। 

ইখলাস ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহস সালায়্মর অনুসরর্ বেতীত আমল 

হয়্লা সস মুসারফয়্রর কয়্মণর নোয, রযরন মারট দ্বারা থয়্ল ভরতণ কয়্র 

অযথা ভারী কয়্র বহন করয়্ে যা তার সকায়্না উপকায়্র আয়্স না। 

যখন তুরম অন্তয়্র দুরনযার দুরশ্চন্তা ও এর সবা া ভরতণ কয়্র রাখয়্ব আর 

এর আসল খাদে ও জীবন (কুরআন রতলাওযাত ও রযরকর ইতোরদ) 

প্রদান করার বোপায়্র অলসতা করয়্ব, তখন সতামার উদাহরর্ সস 

মুসারফয়্রর নোয রযরন তার বাহয়্নর পশুর রপয়্ি এর সাধোতীত সবা া 

চারপয়্য রদয়্যয়্ে এবাং তায়্ক খাদে-পানীযও রদয়্ে না, তাহয়্ল অরত 

দ্রুতই সস সদখয়্ব সয, তার বাহন িায দাাঁরড়য়্য সযয়্ে। 

করব বয়্লয়্েন,  

রবরিপ্ত সাংকয়্ল্পর আরধকারী বেরক্ত তার জীবন রদয়্শহারায বেয কয়্র, 

তার সনই সকায়্না সফলতা, সনই সকায়্না বেথণতা। 
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*** 

কায়্যদা: তাওহীয়্দর উপকাররতা 

তাওহীদ তার শত্রু ও রমত্র সবার জনে রবপয়্দর আশ্রযস্থল। শত্রুয়্ক 

দুরনযার বালা-মুসীবত সথয়্ক রিা কয়্র। সযমন আল্লাহ তা‘আলা 

বয়্লয়্েন,  

كُِبوا ََّّف إِذ ا﴿ ُوا َّد ََّّٱۡلُفۡلِكََِّّفََّّر  ََُُُّّمۡلِِصي ََّّٱّلل  ََّّع  اَّٱَِلِين َََّّل  َُٰهمََّّۡف ل م  َََّّن  ى ََِّّإِل  ِ َُّهمََّّۡإِذ اَّٱۡلب 
 [  ٩١: العنكبوت] ﴾٦يُۡۡشُِكون َّ

“তারা যখন সনৌযায়্ন আয়্রাহন কয়্র, তখন তারা একরনষ্ঠভায়্ব 

আল্লাহয়্ক ডায়্ক। অতুঃপর যখন রতরন তায়্দরয়্ক স্থয়্ল সপৌঁয়্ে সদন, 

তখনই তারা রশয়্কণ রলপ্ত হয।” [সূরা আল-‘আনকাবূত, আযাত: ৬৫] 

অনেরদয়্ক তাওহীদ তার অনুসারীয়্দরয়্ক দুরনযার বালা-মুরসবত ও 

আরখরায়্তর মহারবপদ সথয়্ক রিা করয়্ব। এ কারয়্র্ই ইউনুস 

আলাইরহস সালাম যখন মায়্ের সপয়্ট মহারবপয়্দ পয়্ড়রেল তখন এ 

তাওহীয়্দর আশ্রয রনয়্যরেল, ফয়্ল আল্লাহ সসসব অন্ধকার সথয়্ক তায়্ক 

রিা কয়্ররেয়্লন।  

আর রাসূলয়্দর অনুসারীযর্ ভীত হয়্য এ তাওহীয়্দর আশ্রয রনয়্যরেল, 

তখন দুরনযায়্ত মুশররকরা তায়্দরয়্ক সয আযাব রদরেল তা সথয়্ক এ 

তাওহীয়্দর দ্বারাই তারা রিা সপয়্যরেল, আর তায়্দর জনে পরকায়্ল সতা 

আল্লাহ মহাপ্ররতদান বতরর কয়্র সরয়্খয়্েনই। 
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রফর‘আউয়্নর ধ্বাংস ও ডুয়্ব যাওযা স্বচয়্ি অবয়্লাকন করার সময তার 

তাওহীদ সকায়্না উপকায়্র আয়্স রন। সকননা স্বচয়্ি ধ্বাংস সদখার সময 

ঈমান আনযন করয়্ল তা গ্রহর্য়্যাযে হয না।  

বান্দার বোপায়্র এরট আল্লাহর রচরাচররত রবধান। দুরনযার করিন বালা-

মুরসবত সথয়্ক রিা সপয়্ত তাওহীয়্দর ময়্তা অনে রকেু সনই। এ 

কারয়্র্ই তাওহীয়্দর মাধেয়্ম রবপদমুরক্তর সদা‘আ করা হয। যুননূন 

ইউনুস আলাইরহস সালায়্মর সদা‘আ, তা যখনই সকায়্না রবপদগ্রস্ত বেরক্ত 

পয়্ড় আল্লাহ তায়্ক তা সথয়্ক উদ্ধার কয়্রন, সসটাও তাওহীয়্দরই সদা‘আ 

রেল। মানুষয়্ক মহারবপয়্দ রনয়্িপকারী রহয়্সয়্ব রশয়্কণর সকায়্না জুরড় 

সনই। আর তাওহীদ বেতীত রশয়্কণর এ মহারবপদ সথয়্ক মুক্তকারীও রকেু 

সনই। তাওহীদ হয়্লা আল্লাহর সৃরেকুয়্লর জনে ভীরত দূরকারী, আশ্রয 

প্রদানকারী, দুযণ ও সাহাযেকারী। আর আল্লাহই একমাত্র তাওফীক 

দানকারী।  

*** 

ফায়্যদা: সবণারধক সুখময রবষয 

সুখ-শারন্ত ভায়্লাবাসার অনুযামী। ভায়্লাবাসার শরক্তয়্ত সুখ শরক্তশালী 

হয এবাং ভায়্লাবাসার দুবণলতায সুখ দুবণল হয। ভায়্লাবাসার টান ও 

আকাঙ্ক্ষা যত শরক্তশালী হয়্ব সুয়্খর স্বাদও তত শরক্তশালী ও পররপূর্ণ 

হয়্ব। অনেরদয়্ক ভায়্লাবাসা ও আকাঙ্ক্ষা (যায়্ক ভায়্লাবাসয়্ব, যার সায়্থ 

সািায়্তর আশা করয়্ব তার) পরররচরত লাভ ও জানার অনুযামী হয। 

(যায়্ক ভায়্লাবাসয়্ব তার সম্পয়্কণ) জ্ঞান যত সবরশ লাভ করয়্ব তার 
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ভায়্লাবাসা তত পূর্ণতা পায়্ব। অতএব, পূর্ণ রন‘আমত সযমন আরখরায়্ত 

লাভ হয়্ব, সতমরন পররপূর্ণ স্বাদ-সুখ পূর্ণ জ্ঞানলাভ ও ভায়্লাবাসার 

মাধেয়্ম অরজণত হয়্ব। সুতরাাং সয বেরক্ত আল্লাহর ওপর, তাাঁর নামসমূহ ও 

রসফায়্তর ওপর ঈমান আনযন কয়্রয়্ে, এর দ্বারাই সস আল্লাহর 

পরররচরত লাভ কয়্রয়্ে সসই তায়্ক সবণারধক ভায়্লাবাসয়্ত সপয়্রয়্ে। আর 

তাাঁর কায়্ে সপৌঁো, তাাঁর রনকটবতণী হওযা, তাাঁর সচহারা সদখা ও তাাঁর 

কথা সশানার স্বাদ সস পূর্ণভায়্ব উপলরি করয়্ত সিম হয়্যয়্ে।  

তার রয়্বর পরররচরত লায়্ভর এ মহান রন‘আময়্তর তুলনায অনে সকল 

সুখ, রন‘আমত, আনন্দ ও প্রফুল্লতা সমুয়্ের এক সফাটা পারনর তুলে। 

সুতরাাং যার সামানেতম জ্ঞান আয়্ে সস মহাকায়্লর রচরস্থাযী সুয়্খর ওপর 

কীভায়্ব ির্স্থাযী, নযর্ে ও দুুঃখ-কে সম্পন্ন সুখয়্ক প্রধানে রদয়্ব?!  

বান্দার পূর্ণতা সকবল ইলম ও ভায়্লাবাসা এ দু’শরক্ত অনুযাযীই রনধণাররত 

হয। আর সয়্বণাত্তম ইলম হয়্লা আল্লাহয়্ক জানার জ্ঞান এবাং সয়্বণাচ্চ 

ভায়্লাবাসা হয়্লা তাাঁয়্ক ভায়্লাবাসা। এ দুয়্যর পূর্ণতা অনুসায়্র বেরক্তর 

সুয়্খর পূর্ণতা লাভ হয। আল্লাহই একমাত্র সাহাযেকারী। 

*** 

ফায়্যদা: প্রশাংরসত বন্দীশালা 

আল্লাহ ও পরকালয়্ক অনুসন্ধানকারী বেরক্ত দু’ প্রকার কয়্যদখানায 

রনয়্জয়্ক আবদ্ধ না করা বেতীত তা অজণন করয়্ত সমথণ হয়্ব না। 

আল্লাহয়্ক পাওযা ও তাাঁর চাওযার কায়্ে রনয়্জর মন-প্রার্য়্ক কয়্যদ 
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কয়্র রাখা, রতরন বেতীত অনে কায়্রা প্ররত ঔৎসুক হওযা সথয়্ক রবরত 

রাখা এবাং রনয়্জর রসনায়্ক অনথণক কথাবাতণা সথয়্ক রনরস্ত রাখা। আর 

আল্লাহর রযকর ও সযসব কায়্জ ঈমান ও তাাঁর সম্পয়্কণ জ্ঞান বৃরদ্ধ পায 

সসসব কায়্জ রনয়্জয়্ক আবদ্ধ কয়্র রাখা। গুনাহ ও প্রবৃরত্তর কামনা 

সথয়্ক রনয়্জর অঙ্গ-প্রতেঙ্গয়্ক রবরত রাখা এবাং ফরয ও নফল কায়্জ 

রনয়্জয়্ক রুদ্ধ কয়্র রাখা। অতএব, তার রয়্বর সায়্থ সািাত হওযা 

বেতীত তার এ কারাবদ্ধতা সথয়্ক মুরক্ত রমলয়্ব না। আর যখন সস তার 

রয়্বর সায়্থ রমরলত হয়্ব তখন সজলখানা সথয়্ক রচরমুরক্ত লাভ কয়্র 

প্রশস্ত, মুক্ত ও পরবত্র জান্নায়্ত অবস্থান করয়্ব।  

বান্দা যখন এ দু’রট বন্দীশালায রনয়্জয়্ক আবদ্ধ রাখয়্ত বধযণধারর্ 

করয়্ত পারয়্ব না এবাং এ কারাযার সথয়্ক পারলয়্য প্রবৃরত্তর উমু্মক্ত 

আকায়্শ রবচরর্ করয়্ব তখন দুরনযা সথয়্ক রবদায সনওযার পয়্র 

লাঞ্ছনাদাযক কারাযায়্র আবদ্ধ থাকয়্ব। অতএব, বান্দা দুরনযা সথয়্ক 

রবদায সনওযার পয়্র হযত বন্দীশালা সথয়্ক মুরক্ত লাভ করয়্ব (জান্নায়্ত 

যায়্ব) অথবা বন্দীশালায (জাহান্নায়্ম) যায়্ব। আল্লাহর কায়্েই তাওফীক 

কামনা কররে। 

*** 

অপররসীম ফায়্যদা: আল্লাহর তাকওযা অজণন ও সচ্চররত্র একত্রীকরর্ 

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওযাসাল্লাম (জান্নায়্ত প্রয়্বয়্শর বড় মাধেম 

রহয়্সয়্ব) আল্লাহর তাকওযা অজণন ও সচ্চররত্রয়্ক একরত্রত কয়্র বর্ণনা 

কয়্রয়্েন; সকননা আল্লাহর তাকওযা বান্দা ও আল্লাহর মায়্  সম্পকণ 
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রিক কয়্র আর সুন্দর বেবহার বান্দা ও সৃরের মায়্  সম্পকণ সুন্দর কয়্র। 

অতএব, আল্লাহর তাকওযা অবলম্বন তার জনে আল্লাহর ভায়্লাবাসায়্ক 

আবশেক কয়্র তুয়্ল আর সচ্চররত্রতা মানুষয়্ক ভায়্লাবাসয়্ত আহ্বান 

কয়্র। 

*** 

ফায়্যদা: আল্লাহর রদয়্ক যাবার পথ 

 বান্দা এবাং আল্লাহ ও জান্নায়্তর মায়্  একরট সসতু রয়্যয়্ে যা 

পার হয়্ত দু’রট পদয়্িয়্পর প্রয়্যাজন। এক পদয়্িপ তার রনয়্জর 

নাফয়্সর বোপায়্র, অপররট আর সৃরের বোপায়্র। সুতরাাং সস রনয়্জর 

নফয়্সর চারহদার পতন ঘটায়্ব, তার ও মানুয়্ষর মায়্  সসটার চারহদা 

বারতল কয়্র রদয়্ব। আর মানুয়্ষর কায়্ে চারহদার পতন ঘটায়্ব, তার 

মায়্  ও আল্লাহর মানুয়্ষর অনুপ্রয়্বশ বারতল করয়্ব। সুতরাাং সস 

সকবল তার রদয়্কই তাকায সয তায়্ক আল্লাহ বোপায়্র জারনয়্যয়্ে এবাং 

সয পথ শুধু আল্লাহর কায়্ে সপৌঁরেয়্যয়্ে।  

 আল্লাহর রদয়্ক যাবার পথ সরন্দহান ও প্রবৃরত্তর অনুসারীয়্দর 

জনে নয; এ পথ দৃঢ় রবর্শ্াসী ও বধযণশীল সলাকয়্দর দ্বারা রবরনরমণত। 

তারা এ পয়্থর ওপর রনশায়্নর নোয দৃঢ়ভায়্ব অরবচল। আল্লাহ 

তা‘আলা বয়্লয়্েন,  

ۡلن ا﴿ ع  ةََِّّّٗمۡنُهمََّّۡو ج  ئِم 
 
ۡهُدون ََّّأ ۡمرِن اَّي 

 
اَّبِأ وا  ََّّل م  ُ ب  نُوا ََّّص  َك  َٰتِن اأَِبَّو  :  السجدة] ﴾٢٤يُوقُِنون ََّّي 

٣٢  ]  
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“আর আমরা তায়্দর মধে সথয়্ক বহু সনতা কয়্ররেলাম, তারা আমায়্দর 

আয়্দশানুযাযী সৎপথ প্রদশণন করত, যখন তারা বধযণধারর্ কয়্ররেল। 

আর তারা আমার আযাতসমূয়্হর প্ররত দৃঢ় রবর্শ্াস রাখত।” [সূরা আস-

সাজদাহ, আযাত: ২৪] 

*** 

কায়্যদা: মৃতুের সময ইখলায়্সর কায়্লমা উচ্চারয়্র্র ফযীলত 

মৃতুের সময ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর সািে সদওযার দ্বারা গুনাহখাতা 

মাফ হওযা ও পাপ রবনে হওযার রবরাট প্রভাব রয়্যয়্ে। সকননা এরট 

দৃঢ় রবর্শ্াসী বান্দার সািে, রযরন এ কায়্লমার অন্তরনণরহত অথণ বুয়্ ন। 

এমন অবস্থায রতরন এ কায়্লমার উচ্চারর্ করয়্লন যখন তার প্রবৃরত্ত 

ময়্র সযয়্ে, তার অবাধে আত্মা রবনম্র হয়্য সযয়্ে, অস্বীকার ও 

রবয়্রারধতার পয়্র বশীভূত হয়্যয়্ে, রবমুখ হওযার পয়্র এরযয়্য এয়্সয়্ে, 

রনয়্জয়্ক সম্মারনত ভাবার পয়্র অপদস্থ হয়্যয়্ে। সস আত্মা সথয়্ক 

দুরনযার সলাভ-লালসা ও দুরনযা প্রারপ্তর প্রতোশা রময়্ট রযয়্যয়্ে, তার রব, 

সৃরেকতণা ও সরতেকায়্রর মাওলার সাময়্ন রনয়্জয়্ক নযর্ে ও সোট ময়্ন 

কয়্রয়্ে, তাাঁর অনুগ্রহ, মাযরফরাত ও রহময়্তর সবয়্চয়্য সবরশ আশা 

কয়্রয়্ে। সস আত্মা রশয়্কণর যাবতীয উপায-উপকরর্মুক্ত হয়্য ও রশকণয়্ক 

বারতল সাবেস্ত কয়্র তাওহীদয়্ক রনরঙু্কশ ও রনয়্ভণজাল কয়্রয়্ে। ফয়্ল সস 

অন্তর এসব রবতরকণত রজরনস সথয়্ক  ায়্মলামুক্ত হয়্যয়্ে। তখন তার 

অন্তয়্র সমস্ত রচন্তা-সচতনা সযায হয়্যয়্ে আল্লাহর কায়্ে চয়্ল যাওযা ও 

তাাঁর কায়্ে প্রতোবতণন করার। ফয়্ল বান্দা সমূ্পর্ণরূয়্প আল্লাহর রদয়্ক 
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প্রতোবতণন করয়্ত ময়্নারনয়্বশ কয়্রয়্ে। তার অন্তর, রূহ ও রচন্তা-ভাবনা 

সব রকেু রনয়্য আল্লাহর সমীয়্প আযমন কয়্রয়্ে, সস প্রকাশে ও 

অপ্রকাশেভায়্ব তাাঁর কায়্ে আত্মসমপণর্ কয়্রয়্ে এবাং তার সযাপন ও 

প্রকাশে সবরকেু রিক হয়্য সযয়্ে।  

বান্দার কায়্লমা শাহাদাহ যরদ সুস্থ থাকাবস্থায এভায়্ব অরজণত হয়্তা তয়্ব 

সস দুরনযা ও দুরনযার সবরকেু সথয়্ক রবমুখ হয়্তা, মানুষ সথয়্ক পারলয়্য 

আল্লাহর কায়্ে প্রতোবতণন করত এবাং অনে সব রকেু সথয়্ক আলাদা হয়্য 

আল্লাহর সাহচয়্যণর প্ররত ধারবত হয়্তা; রকন্তু (ইয়্তাপূয়্বণ সুস্থ অবস্থায) 

সস সতা প্রবৃরত্ত, দুরনযার ভায়্লাবাসা ও এর উপকরর্ সবা াইকৃত অন্তর 

দ্বারা কায়্লমা শাহাদাহ উচ্চারর্ কয়্রয়্ে, তার অন্তর দুরনযা অয়্িষয়্র্ 

পররপূর্ণ রেল এবাং আল্লাহ বেতীত অয়্নের কায়্ে প্রাথণনাকারী রেল। 

অতএব, মৃতুের সময সযভায়্ব বান্দার অন্তর সবরকেু সথয়্ক খারল হয 

পূয়্বণ (সুস্থাবস্থায) যরদ সসভায়্ব খারল হয়্তা, তাহয়্ল তার অন্তয়্রর জনে 

রভন্ন সাংবাদ (জান্নায়্তর সুসাংবাদ) থাকয়্তা, তার জীবন হয়্তা পশুর 

জীবয়্নর সচয়্য রভন্নতর। আল্লাহ একমাত্র সাহাযেকারী।  

*** 

ফায়্যদা: তুরম সতামার রনয়্জর কতটুকু মারলক? 

বান্দা তার রনয়্জর বোপায়্র কতটুকুই বা মারলক? তার কপাল সতা 

আল্লাহর হায়্ত, তার নফসও আল্লাহর হায়্ত, তার কলবও আল্লাহ দু 

আঙু্গয়্লর মায়্ , রতরন সযভায়্ব খুরশ সসভায়্ব পররবতণন কয়্রন। তার 

জীবন, মরর্, সুখ-সসৌভাযে, দুুঃখ-সবদনা, চলা-সফরা, রস্থরতা, কথা-বাতণা, 
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কাজ-কমণ সবরকেুই তাাঁর হায়্ত, তাাঁর অনুমরতক্রয়্ম ও ইোয পররচারলত 

হয। তাাঁর অনুমরত বেতীত একরট বারও সস নড়াচড়া করয়্ত সিম হয 

না, তাাঁর ইো বেতীত সস সকায়্না কাজই করয়্ত পায়্র না?!  

সস যরদ রনয়্জয়্ক রনয়্জর কায়্ে সমপণর্ কয়্র তাহয়্ল সস রনয়্জর 

অিমতা, বাড়াবারড়, গুনাহ ও ভুল-ত্রুরটর রদয়্ক অপণর্ করয়্ব; আর যরদ 

আল্লাহ বেতীত অনে কায়্রা কায়্ে রনয়্জয়্ক অপণর্ কয়্র তাহয়্ল সস এমন 

একজয়্নর কায়্ে রনয়্জয়্ক অপণর্ করল সয সকায়্না উপকার, িরত, জন্ম, 

মৃতুে, জীবন ও পুনরুত্থান রকেুই করয়্ত পায়্র না। আবার তায়্ক যরদ 

সেয়্ড় সদওযা হয তাহয়্ল তার শত্রু তার ওপর রবজযী হয়্ব এবাং তায়্ক 

বন্দী কয়্র সফলয়্ব।  

সুতরাাং বান্দা আল্লাহর সথয়্ক এক পলয়্কর জনেও অমুখায়্পিী নয 

(সবণদাই আল্লাহর মুখায়্পিী); বরাং বারহেক ও সযাপন সবণাবস্থায সবণিয়্র্ 

তাাঁর কায়্ে রনরুপায, তাাঁর কায়্ে পূর্ণ অভাবী ও মুখায়্পিী। এতদ্বসয়্ত্ত্বও 

সস তাাঁর সথয়্ক পশ্চাদযামী, রবমুখ। সবণাবস্থায ও সবণকায়্জ তাাঁর কায়্ে 

প্রয়্যাজন থাকা সয়্ত্ত্বও তাাঁর অবাধেতা কয়্র তাাঁর সক্রায়্ধ পরতত হয়্ে। 

সস তাাঁর রযরকর ভুয়্ল সযয়্ে, তাাঁয়্ক অবয়্হলা করয়্ে; অথচ তায়্ক তাাঁর 

কায়্েই রফয়্র সযয়্ত হয়্ব এবাং তাাঁর সমু্ময়্খই রহয়্সয়্বর জনে দাাঁড়ায়্ত 

হয়্ব!! 

*** 
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ফায়্যদা: মানুয়্ষর ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ ও সদখাশুনা 

সতামার অন্তরয়্ক সব ধরয়্নর দুরশ্চন্তা সথয়্ক মুক্ত কয়্র সতামায়্ক সয 

কায়্জর আয়্দশ করা হয়্যয়্ে সস কায়্জ ময়্নারনয়্বশ কয়্রা। সয বোপায়্র 

সতামায়্ক যোরারি সদওযা হয়্যয়্ে (রররযয়্কর বোপায়্র) সস বোপায়্র রচন্তা 

কয়্রা না; সকননা রররযক ও হাযাত দু’রট পরস্পর একয়্ত্র অবস্থানকারী। 

সতামার হাযাত যতির্ বারক থাকয়্ব ততির্ সতামার রররযক আসয়্তই 

থাকয়্ব। আল্লাহর রহকময়্তর কারয়্র্ রররযয়্কর সকায়্না পথ বন্ধ হয়্ল 

রতরন তাাঁর রহময়্ত সতামার জনে এরয়্চয়্যও উপকারী উত্তম পথ খুয়্ল 

রদয়্বন। 

একরট ভ্রূয়্র্র কথা রচন্তা করুন, সস মাতৃযয়্ভণ থাকাবস্থায মায়্যর নাভীর 

সাহায়্যে একরটমাত্র পয়্থ খাদে (রক্ত) আসত। যখন সস মাতৃযভণ সথয়্ক 

ভুরমে হয়্লা তখন তার খায়্দের সস পথরট বন্ধ হয়্য সযয়্ল আল্লাহ তার 

জনে খায়্দের দু’রট রাস্তা খুয়্ল রদয়্লন। তার জনে তৃরপ্তদাযক খাাঁরট দুধ 

প্রবারহত করয়্লন যা পূয়্বণর সচয়্য আয়্রা অরধক উত্তম ও সুস্বাদু। আবার 

যখন তার দুগ্ধপায়্নর সময সশষ হয়্য যায, দুধ পান োড়ায়্নার মাধেয়্ম 

সস পথ দু’রট বন্ধ হয়্য যায তখন আল্লাহ তার জনে পূয়্বণর সচয়্য উত্তম 

চাররট পথ খুয়্ল সদন। দু’রট খাদে ও দু’রট পানীয। পশু-পারখ ও উরিদ 

সথয়্ক দু’রট খায়্দের এবাং পারন ও দুধ সথয়্ক দু’রট পানীয, তাোড়া এ 

দু’প্রকায়্রর অনুরূপ আরও রকেু উপকারী ও সুস্বাদু বস্তু তার জনে রতরন 

খুয়্ল সদন। সস যখন মারা যায তখন তার এ চাররট পথ বন্ধ হয়্য যায; 
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রকন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওযাতা‘আলা তার জনে –জান্নাতী হয়্ল- আটরট 

পথ খুয়্ল সদন, সসগুয়্লা হয়্লা জান্নায়্তর আটরট দরজা, সস সয দরজা 

রদয়্য ইয়্ে সস দরজা রদয়্য প্রয়্বশ করয়্ব।  

রাবু্বল ‘আলামীন এমনই। রতরন তাাঁর মুরমন বান্দায়্ক দুরনযায়্ত উত্তম ও 

অরধক উপকারী রজরনস প্রদান না কয়্র সকায়্না রকেু সথয়্ক বরিত 

কয়্রন না। এরট অমুসরলয়্মর সিয়্ত্র প্রয়্যাজে নয। সকননা রতরন 

তায়্দরয়্ক সবণরনম্ন রনকৃে অাংশ সথয়্কও বরিত কয়্রন, আর সস তাাঁর 

ওপর তায়্ত সন্তুেও থায়্ক না; সস চায সযন তায়্ক উৎকৃে ও মূলেবান 

রজরনস প্রদান করা সহাক। বান্দা রনয়্জর ভায়্লা-মন্দ সম্পয়্কণ অজ্ঞতা 

এবাং তাাঁর রয়্বর দানশীলতা, রহকমত ও দযা সম্পয়্কণ না জানার কারয়্র্ 

তায়্ক সযসব রজরনস সথয়্ক তায়্ক বরিত করা হয়্যয়্ে এবাং যা তার জনে 

যরেত রাখা হয়্যয়্ে সসগুয়্লার পাথণকে বু য়্ত পায়্র না। 

*** 

ফায়্যদা: কীভায়্ব দুরনযা ও আরখরায়্তর স্বাথণ বাস্তবারযত হয়্ব? 

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওযাসাল্লাম রনয়্ম্নাক্ত হাদীয়্স দুরনযা ও 

আরখরায়্তর স্বাথণ একরত্রত কয়্রয়্েন। রতরন সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 

ওযাসাল্লাম বয়্লয়্েন, 

لَِب » لُوا ِِف الطَّ مْجِ
َ
َ َوأ  .«اتَُّقوا اَّللَّ
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“সতামরা আল্লাহর তাকওযা অবলম্বন কয়্রা এবাং উত্তম পন্থায জীরবকা 

অয়্িষর্ কয়্রা।”8 দুরনযা ও আরখরায়্তর রন‘আমত ও স্বাদ সকবল 

আল্লাহর তাকওযা অবলম্বয়্নর মাধেয়্ম প্রাপ্ত হয়্ব। আর শরীর ও ময়্নর 

আরাম, দুরনযা অয়্িষয়্র্ সবরশ গুরুত্ব সদওযা বা এর প্ররত অরধক 

যত্নবান হওযা, কে-সেশ, একগুাঁয়্যরম, পররশ্রম, দুুঃখ-দুদণশা ইতোরদ 

উত্তম পন্থায জীরবকা অয়্িষয়্র্র মাধেয়্ম অরজণত হয়্ব।   

সুতরাাং সয বেরক্ত আল্লাহর তাকওযা অবলম্বন করয়্ব সস আরখরায়্তর সুখ 

ও রন‘আমত লায়্ভ সফলকাম হয়্ব।  

আর সয বেরক্ত উত্তম পন্থায জীরবকা অয়্িষর্ করয়্ব সস দুরনযার োরন্ত ও 

দুরশ্চন্তা সথয়্ক আরায়্ম থাকয়্ব। আল্লাহই সাহাযেকারী।  

করবর ভাষায: 

দুরনযা সডয়্ক বলয়্ে, সৃরেকুয়্লর সকউ যরদ তার কথা শুনয়্তা।  

বহু দৃঢ়প্রতেযী জীবনযাপনকারীয়্ক আরম ধ্বাংস কয়্ররে, আর বহু 

জমাকারী আরম তা সথয়্ক তায়্ক রবরেন্ন কয়্ররে।  

*** 

                                                           
8 ইবন মাজাহ, হাদীস নাং ২১৪৪, আলবানী রহ. হাদীসরটয়্ক সহীহ বয়্লয়্েন।  
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ফায়্যদা: গুনায়্হর কাজ ও ঋর্গ্রস্ততার কমণ একরত্রকরর্ 

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওযাসাল্লাম গুনায়্হর কাজ ও ঋর্গ্রস্ততার 

কমণ সথয়্ক আশ্রয চাওযা একই হাদীয়্স একরত্রত কয়্রয়্েন।9 সকননা 

গুনাহ আরখরায়্তর িরতগ্রস্ততা অতোবশেকীয কয়্র আর ঋর্গ্রস্ততা 

দুরনযার িরতগ্রস্ততা রনরশ্চত কয়্র।  

*** 

ফায়্যদা: রহদাযায়্তর রদক সথয়্ক পররপূর্ণ মানুষ 

আল্লাহ তা‘আলা বয়্লয়্েন,  

ِين َّ﴿ ُدوا ََّّو ٱَل  َٰه  ن ُهمََّّۡفِين اَّج  ع ََّّٱّلل  ََِّّإَون ََُّّسُبل ن ا ََّّنل  ۡهِدي  : العنكبوت] ﴾٦٩ٱلُۡمۡحِسنِي ََّّل م 
٩٦  ] 

                                                           
9 আয়্যশা রারদযাল্লাহু ‘আনহা সথয়্ক বরর্ণত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওযাসাল্লাম 
প্রয়্তেক সালায়্তর পয়্র সদা‘আ করয়্তন এবাং বলয়্তন,  

ْكََثَ َما تَْستَِعيُذ ِمَن الَمْغرَ » 
َ
ثَِم َوالَمْغَرِم " َفَقاَل ََلُ قَائٌِل: َما أ

ْ
ُعوذُ ِبَك ِمَن الَمأ

َ
اَل: إِنَّ ِم، َفقَ اللَُّهمَّ ِإِّني أ

ْخلََف 
َ
َث فََكَذَب، َووََعَد فَأ  «الرَُّجَل إَِذا َغِرَم، َحدَّ

“সহ আল্লাহ, আপনার রনকট আশ্রয প্রাথণনা কররে গুনায়্হর কাজ ও ঋর্গ্রস্ততার কমণ 
সথয়্ক। তখন এক বেরক্ত তাাঁয়্ক বলয়্লন, আপরন কতই না ঋর্গ্রস্ততার কমণ সথয়্ক 
আশ্রয প্রাথণনা কয়্রন। রতরন বলয়্লন, যখন সকায়্না বেরক্ত ঋর্গ্রস্ত হয়্য পয়্ড় তখন 
কথা বলার সময রমথো বয়্ল এবাং ওযাদা করয়্ল তা ভঙ্গ কয়্র।” সহীহ বুখারী, 
হাদীস নাং ৮৩২; সহীহ মুসরলম, হাদীস নাং ৫৮৯।  
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“আর যারা আমায়্দর পয়্থ সবণাত্মক প্রয়্চো চালায, তায়্দরয়্ক আমরা 

অবশেই আমায়্দর পয়্থ পররচারলত করব। আর রনশ্চয আল্লাহ 

সৎকমণশীলয়্দর সায়্থই আয়্েন।” [সূরা আল-‘আনকাবূত, আযাত: ৬৯] 

এ আযায়্ত আল্লাহ তা‘আলা রহদাযাতয়্ক রজহায়্দর সায়্থ সম্পকণযুক্ত 

কয়্রয়্েন। সুতরাাং রহদাযায়্তর রদক রদয়্য সস বেরক্ত পররপূর্ণ সয রজহায়্দর 

রদক সথয়্ক সবণায়্গ্র। নফস, প্রবৃরত্ত, শযতান ও দুরনযাদারীর রবরুয়্দ্ধ 

রজহাদ হয়্লা সয়্বণাত্তম ফরয রজহাদ। সয বেরক্ত এ চাররটর রবরুয়্দ্ধ 

আল্লাহর সন্তুরের জনে রজহাদ করয়্ব, আল্লাহ তায়্ক তাাঁর সন্তুরের পথ 

সদখায়্বন সয পথ তায়্ক জান্নায়্ত সপৌঁয়্ে রদয়্ব। আর সয বেরক্ত এগুয়্লায়্ত 

রজহাদ পররতোয করয়্ব সস রজহায়্দর প্রকারগুয়্লার ময়্ধে যতটুকুয়্ত 

রজহাদ বন্ধ কয়্রয়্ে ততটুকু রহদাযাত সথয়্ক বরিত হয়্ব।   

জুনায়্যদ রহ. বয়্লয়্েন, যারা আমায়্দর পয়্থ প্রবৃরত্তর রবরুয়্দ্ধ তাওবার 

মাধেয়্ম রজহাদ করয়্ব, আমরা অবশেই তায়্দরয়্ক ইখলায়্সর পয়্থ 

পররচারলত করব। আর এসব শত্রুর রবরুয়্দ্ধ কখনও বারহেকভায়্ব 

রজহাদ করা সম্ভব হয়্ব না যতির্ এসব শত্রুর রবরুয়্দ্ধ সযাপন রজহাদ 

করা না হয়্ব। সয বেরক্ত প্রবৃরত্তর রবরুয়্দ্ধ জযলাভ করয়্ব সস শত্রুর 

ওপরও রবজয লাভ করয়্ব। আর সয বেরক্তর ওপর প্রবৃরত্ত জযলাভ 

করয়্ব তার ওপর শত্রুও জয লাভ করয়্ব। 

*** 

 

পররয়্েদ: উচ্চারভলাষ/উচ্চাকাঙ্খা/উচ্চ রহম্মত 
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বেরক্তর ইোর সিয়্ত্র সয়্বণাচ্চ রহম্মত হয়্লা, তার রহম্মত সমৃ্পক্ত হয়্ব 

আল্লাহর ভায়্লাবাসা ও তাাঁর দীরন আয়্দয়্শর উয়্েয়্শের সায়্থ। অথণাৎ 

তার কাজরট আল্লাহর ভায়্লাবাসা ও তাাঁর দীরন আয়্দশ অনুযাযী বেরক্ত 

স্বীয ইোনুযাযী করয়্ত পারা, এটা সয়্বণাচ্চ রহম্মত বয়্ল রবয়্বরচত হয়্ব।   

আর সবণরনম্ন রহম্মত হয়্লা, আল্লাহর সথয়্ক বেরক্তর উয়্েশে হারসয়্লর জনে 

রহম্মত করা। সস আল্লাহর সথয়্ক রকেু পাওযার জনে তাাঁর ইবাদত কয়্র, 

আল্লাহ তার সথয়্ক যা চায সসজনে তাাঁর ইবাদত কয়্র না। প্রথম 

প্রকায়্রর রহম্মত আল্লাহর পি সথয়্ক (বান্দার জনে আয়্স) এবাং 

আল্লাহও তার উয়্েশে বাস্তবাযয়্নর ইো কয়্রন। আর রদ্বতীয প্রকায়্রর 

রহম্ময়্ত সস আল্লাহর সথয়্ক রকেু পাওযার জনে সাংকল্প কয়্র, এবাং তা 

আল্লাহর (শরী‘আতযত) ইো সথয়্ক মুক্ত থায়্ক।  

*** 

ফায়্যদা: উলামায়্য সূ তথা আমলহীন আরলময়্দর ববরশেে 

আমলহীন আরলমযর্ জান্নায়্তর দরজায দাাঁরড়য়্য তায়্দর কথার মাধেয়্ম 

মানুষয়্দরয়্ক জান্নায়্তর রদয়্ক ডায়্ক আর তায়্দর কায়্জর মাধেয়্ম 

সলাকয়্দরয়্ক জাহান্নায়্মর রদয়্ক ডায়্ক। তারা যখনই কথার মাধেয়্ম 

সলাকয়্দরয়্ক সডয়্ক বয়্ল, এরদয়্ক আয়্সা, তখনই তায়্দর কাজ বয়্ল, 

তায়্দর কথা শুরনও না। তারা সযসব কথা বয়্ল তা যরদ সরতেকার অয়্থণই 

বলত, তাহয়্ল তারাই সবণপ্রথম সস কাজ পালয়্ন অগ্রযামী হয়্তা। বস্তুত 

তারা বারহেকভায়্ব পথপদশণক হয়্লও প্রকৃতপয়্ি তারা পয়্থর মধেকার 

ডাকা। 
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*** 

পররয়্েদ: পায়্পর মূলসমূহ 

সোট বড় সব ধরয়্র্র পায়্পর মূল হয়্লা রতনরট। আল্লাহ বেতীত অয়্নের 

সায়্থ অন্তরয়্ক সমৃ্পক্ত করা, রাযশরক্তর আনুযতে ও প্রবৃরত্তশরক্তর কথা 

অনুযাযী চলা। এ রতনরট কাজ ক্রমানুসায়্র রশকণ, যুলুম ও অশ্লীলতা। 

আল্লাহ বেতীত অয়্নের সায়্থ সমৃ্পক্ত হওযা ও তাাঁর সায়্থ অনে কাউয়্ক 

ডাকার পররর্রত রশকণ। রায়্যর মাথায সকায়্না কাজ করার সয়্বণাচ্চ 

অনোয হয়্ে হতো করা। আর অশ্লীলশরক্তর আনুযতে কয়্র কাজ করয়্ল 

এর পররর্রত রযনায রলপ্ত হওযা। এ কারয়্র্ই আল্লাহ তা‘আলা এ রতনরট 

কাজয়্ক একয়্ত্র এভায়্ব বয়্লয়্েন,  

ِين َّ﴿ ََّّو ٱَل  ع ََّّي ۡدُعون ََّّّل  ََِّّم  ًَٰهاَّٱّلل  ر ََّّإِل  ََّّء اخ  ّل  ۡقُتلُون ََّّو  ََّّي  م ََّّٱل ِتََّّٱنل ۡفس  ر  ََُّّح  ََّّٱّلل  َّبِٱۡۡل ِقََِّّإِّل 
َّ ّل   [  ٩٦: الفرقان] ﴾٦٨ي ۡزنُون ََّّو 

“আর যারা আল্লাহর সায়্থ অনে ইলাহয়্ক ডায়্ক না এবাং যারা আল্লাহ সয 

নাফ্সয়্ক হতো করা রনয়্ষধ কয়্রয়্েন যথাথণ কারর্ োড়া তায়্ক হতো 

কয়্র না। আর যারা বেরভচার কয়্র না।” [সূরা আল-ফুরকান, আযাত: 

৬৮] 

এ রতনরট অনোয কাজ একরটর রদয়্ক অনেরট আহ্বান কয়্র। রশকণ যুলুম 

ও অশ্লীলতার রদয়্ক ডায়্ক সযমরনভায়্ব ইখলাস ও তাওহীদ বেরক্তয়্ক 

যুলুম ও অশ্লীল কাজ সথয়্ক রবরত রায়্খ। আল্লাহ তা‘আলা বয়্লয়্েন,  
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َٰلِك َّ﴿ ذ  ََّّك  ۡنهََُّّنِل ۡۡصِف  وٓء ََّّع  آء  ََّّٱلسُّ ۡحش  : يوسف] ﴾٢٤ٱلُۡمۡخل ِصي ََِّّعب ادِن اَِّمنََّّۡإِن ُهۥَّو ٱۡلف 
٣٢  ] 

“এভায়্বই, যায়্ত আমরা তার সথয়্ক অরনে ও অশ্লীলতা দূর কয়্র রদই। 

রনশ্চয সস আমার খায়্লস বান্দায়্দর অন্তভুণক্ত।” [সূরা ইউসুফ, আযাত: 

২৪] 

*** 

ফায়্যদা: কুরআন তোয করার ধরর্সমূহ 

কুরআন তোয করার অয়্নক ধরর্ রয়্যয়্ে। সসগুয়্লা হয়্ে: 

প্রথমত: কুরআন শ্রবর্ না করা, এর প্ররত ঈমান না আনা এবাং 

কুরআয়্নর প্ররত ময়্নায়্যায না সদওযা।  

রদ্বতীযত: কুরআন অনুযাযী আমল তোয করা, কুরআয়্নর হালাল ও 

হারায়্মর কায়্ে অবস্থান না করা; যরদও সস কুরআন রতলাওযাত কয়্র 

এবাং এর প্ররত ঈমান আয়্ন। 

তৃতীযত: কুরআন অনুযাযী শাসনকাযণ পররচালনা না করা ও কুরআয়্নর 

ফযসালা না মানা।  

চতুথণত: কুরআন রনয়্য যভীর রচন্তা-ভাবনা ও বুয়্  পড়া পররতোয করা 

এবাং কুরআন সথয়্ক আল্লাহর উয়্েশে বু া বাদ সদওযা।  

পিমত: অন্তয়্রর সব সরায-বোরধর রনরাময়্য কুরআনয়্ক ঔষধ রহয়্সয়্ব 

গ্রহর্ করা পররতোয করা। যার ফয়্ল সস কুরআন সেয়্ড় অনে রকেু দ্বারা 
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আয়্রাযে লায়্ভ সচো কয়্র এবাং কুরআন দ্বারা রচরকৎসা করায়্না না 

মানা। উপয়্রাক্ত সব প্রকার রনয়্ম্নাক্ত আযায়্ত অন্তভুণক্ত হয়্যয়্ে। আল্লাহ 

তা‘আলা বয়্লয়্েন,  

ق َّ﴿ َٰر ِبََِّّٱلر ُسوُلََّّال َّو  اَّٱَّت  ُذوا ََّّق ۡوِمََّّإِن ََّّي  َٰذ  اَّٱۡلُقۡرء ان ََّّه  ۡهُجورّٗ  [  ٧٧: الفرقان] ﴾٣٠م 

“আর রাসূল বলয়্ব, ‘সহ আমার রব, রনশ্চয আমার কওম এ কুরআনয়্ক 

পররতোজে যর্ে কয়্রয়্ে।” [সূরা আল-ফুরকান, আযাত: ৩০] যরদও 

করতপয পররতোয একরটর তুলনায অনেরট সবরশ জঘনে। 

এ সব সলাকয়্দর অন্তয়্র কুরআয়্নর দ্বারা সাংকীর্ণতা সৃরে হয। আর 

তারা রনয়্জরা তা বু য়্ত পায়্র এবাং এ জরটলতা তারা অন্তয়্র অনুভব 

কয়্র। দীয়্নর ময়্ধে রবদ‘আত সৃরেকারী এমন কাউয়্ক পায়্ব না, উক্ত 

রবদ‘আত করার সময যার অন্তয়্র রকেু আযায়্তর বোপায়্র সাংকীর্ণতা 

আয়্স না, রবয়্শষ কয়্র সয সব আযাত তায়্দর  ও তায়্দর কায়্জর ময়্ধে 

বাধা হয়্য দাাঁড়ায। অতএব, এ রবষযরট রনয়্য ভায়্লাভায়্ব রচন্তা-যয়্বষর্া 

কয়্রা। অতুঃপর রনয়্জর জনে সযটা পেন্দ কয়্রা সসরট গ্রহর্ কয়্রা। 

*** 

ফায়্যদা: সতামার অন্তরয়্ক আরখরায়্তর জনে খারল কয়্রা 

যখন সকায়্না বান্দা সকাল ও সন্ধোয উপনীত হয (তার অন্তয়্র আল্লাহ 

বেতীত অনে সকায়্না রচন্তা না থায়্ক) তখন আল্লাহ তা‘আলা তার সমস্ত 

প্রয়্যাজয়্নর দারযত্বভার রনয়্য সনন, সস সযসব বোপায়্র রচন্তা কয়্র তা 

তার সথয়্ক দূরীভূত কয়্র সদন, তার অন্তরয়্ক রতরন শুধু তাাঁর 
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ভায়্লাবাসার জনে, জবানয়্ক তাাঁর রযরকয়্রর জনে এবাং অঙ্গ-প্রতেঙ্গয়্ক 

তাাঁর আনুযয়্তের জনে খারল কয়্র সদন। আর যরদ সস এমন অবস্থায 

সকাল ও সন্ধো কয়্র সয, দুরনযাই তার সকল রচন্তা-ভাবনার সকন্দ্ররবনু্দ, 

তখন আল্লাহ তার ওপর দুরনযার দুরশ্চন্তা, দুুঃখ-সবদনা ও কে-সেশ 

চারপয়্য সদন এবাং রতরন তায়্ক রনয়্জর ওপর নেস্ত কয়্র সদন। ফয়্ল তার 

অন্তর আল্লাহর ভায়্লাবাসা রেন্ন হয়্য সৃরের ভায়্লাবাসায বেস্ত হয়্য যায, 

তার জবান আল্লাহর রযরকর বাদ রদয়্য সৃরেকুয়্লর রযরকর কয়্র, অঙ্গ-

প্রতেঙ্গ তাাঁর আনুযতে না কয়্র সৃরের রখদমত ও কায়্জ বেস্ত হয়্য যায। 

আল্লাহ তা‘আলা বয়্লয়্েন,  

ۡعُشََّّو م ن﴿ نَّي  ِيِۡضََّّٱلر ِنَٰمۡحَّذِۡكرََِّّع  ُۥَُّنق  اََّل  َٰنّٗ ۡيط  ُهو ََّّش  ُۥَّف   [  ٧٩: الزخرف] ﴾٣٦ق رِين َََّّل 

“আর সয রহমায়্নর (পরম করুর্াময আল্লাহর) রযরকর সথয়্ক রবমুখ 

থায়্ক আমরা তার জনে এক শযতানয়্ক রনয়্যারজত করর, ফয়্ল সস হয়্য 

যায তার সঙ্গী।” [সূরা আয-যুখরুফ, আযাত: ৩৬] 

*** 

কায়্যদা: ঈমায়্নর প্রকাশে ও অপ্রকাশে রদক 

ঈমায়্নর রয়্যয়্ে প্রকাশে ও অপ্রকাশে রবষয। এর প্রকাশে রদক হয়্লা 

জবায়্নর দ্বারা সািে সদওযা, অঙ্গ-প্রতেয়্ঙ্গর দ্বারা আমল করা এবাং 

অপ্রকাশে রদক হয়্ে, অন্তয়্র ঈমায়্নর সতোযন করা, ঈমায়্নর 

চারহদানুযাযী আত্মসমপণর্ করা ও ঈমানয়্ক ভায়্লাবাসা। অতএব, বারহেক 

ঈমান সকায়্না উপকায়্র আসয়্ব না যরদ ঈমানয়্নর অপ্রকাশে রদকগুয়্লা 
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রিক না হয; যরদও এ ঈমান তায়্ক রক্তপাত সথয়্ক রবরত রাখয়্ব, তার 

সম্পদ ও সন্তান-সন্তরতর রনরাপত্তা রদয়্ব। অনেরদয়্ক অপ্রকাশে ঈমানও 

যয়্থে হয়্ব না যতির্ বারহেক ঈমান রিক না হয়্ব; তয়্ব হোাঁ, বেরক্ত যরদ 

সকায়্না কারয়্র্ অিম হয বা বাধে হয বা জীবন নায়্শর আশঙ্কা থায়্ক। 

সুতরাাং প্রকাশে আমল সযাপনীয আময়্লর রবপরীত হয়্ল এবাং এর সায়্থ 

প্রকাশে আমল করা সথয়্ক রবরত রাখার দলীল না থায়্ক তাহয়্ল তার 

অপ্রকাশে আমল নে বয়্ল রবয়্বরচত হয়্ব ও তায়্ক ঈমানহীন বলা হয়্ব। 

প্রকাশে আময়্লর ত্রুরট অপ্রকাশে ঈমায়্নর ত্রুরটর প্রমার্। এমরনভায়্ব 

প্রকাশে আময়্লর সজারদারী অপ্রকাশে আময়্লর সজারদারীর প্রমার্।  

অতএব, ঈমান হয়্লা ইসলায়্মর মূলরবনু্দ ও সারাাংশ। আর ইযাকীন 

হয়্লা ঈমায়্নর হৃৎরপণ্ড ও সশ্রষ্ঠাাংশ। সয ইলম ও আমল ঈমান ও 

ইযাকীনয়্ক বৃরদ্ধ কয়্র না তা প্রকৃত ইলম ও আমল নয; আবার সয 

ঈমান আময়্লর প্ররত উৎসারহত কয়্র না তাও প্রকৃত ঈমান নয।  

ফায়্যদা: তাওযাকু্কয়্লর প্রকারয়্ভদ এবাং এর হাকীকত 

আল্লাহর ওপর তাওযাকু্কল কয়্যক প্রকার।  

প্রথমত: বান্দার প্রয়্যাজন রমটায়্না ও দুরনযার অাংশ পাওযার জনে 

আল্লাহর ওপর তাওযাকু্বল করা অথবা অপেন্দনীয রজরনস ও দুরনযাবী 

বালা-মুরসবত সথয়্ক রিা পাওযার জনে আল্লাহর ওপর তাওযাকু্কল করা।  

রদ্বতীযত: আল্লাহ সযসব রজরনস পেন্দ কয়্রন, সযমন ঈমান, ইযাকীন, 

রজহাদ ও আল্লাহর পয়্থ দাওযাত ইতোরদ অজণয়্ন তাওযাকু্বল করা। 



 

 

 
 59  

এ দু’প্রকায়্রর তাওযাকু্বয়্লর মধেকার পাথণকে আল্লাহ বেতীত সকউ যননা 

করয়্ত পারয়্ব না। সকননা বান্দা যখন যথাযথভায়্ব রদ্বতীয প্রকায়্রর 

তাওযাকু্বল করয়্ব তখন তার প্রথম প্রকায়্রর সব প্রয়্যাজন 

পুয়্রাপুররভায়্ব রময়্ট যায়্ব। আর যরদ বান্দা প্রথম প্রকায়্রর তাওযাকু্বল 

করয়্ব তখন তার জনে যরদও রদ্বতীয প্রকায়্রর তাওযাকু্বল যয়্থে হয়্ব; 

তয়্ব আল্লাহ সযসব কাজ পেন্দ কয়্রন ও সয কায়্জ রতরন সন্তুে হন 

ইতোরদ কায়্জ তাওযাকু্বলকারীর সয মযণাদা রয়্যয়্ে সস মযণাদা প্রাপ্ত হয়্ব 

না। 

আল্লাহর ওপর সয়্বণাচ্চ তাওযাকু্বল হয়্লা রহদাযাত প্রারপ্তর জনে আল্লাহর 

ওপর  তাওযাকু্কল করা, তাওহীদয়্ক রশকণ ও রবদ‘আত মুক্ত করা, 

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওযাসাল্লাময়্ক অনুসরর্ করা ও বারতয়্লর 

রবরুয়্দ্ধ রজহাদ করা ইতোরদর জনে একমাত্র আল্লাহর ওপর  তাওযাকু্কল 

করা। এগুয়্লা রাসূলযর্ ও তায়্দর একরনষ্ঠ অনুসারীযয়্র্র তাওযাকু্বল।  

তাওযাকু্বয়্লর অন্তরনণরহত রহসে ও হাকীকত হয়্লা, একমাত্র আল্লাহর 

ওপর অন্তয়্র আস্থা রাখা এবাং এ তাওযাকু্বয়্লর সায়্থ দুরনযাবী সকায়্না 

উপায-উপকরয়্র্র সাহাযে সনওযা সথয়্ক রবরত থাকা ও অনে রকেুর 

ওপর  রনভণরশীল না হওযা। সযমন, বেরক্তর এ কথা সকায়্না উপকায়্র 

আসয়্ব না যরদ সস এভায়্ব বয়্ল, ‘আরম আল্লাহর ওপর তাওযাকু্কল 

করলাম, সায়্থ অয়্নের ওপর রনভণরশীল হলাম, তার ওপর আস্থা রাখলাম 

ও তার ওপর রবর্শ্াস স্থাপন করলাম। সুতরাাং জবায়্নর তাওযাকু্কল আর 

অন্তয়্রর তাওযাকু্কল দু’রট দুই রজরনস। সযমন, অন্তয়্র বারবার গুনাহ 
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করার ইো সপাষর্ কয়্র জবায়্নর তাওবা এবাং অন্তয়্রর তাওবা- যরদও 

জবায়্ন উচ্চারর্ না কয়্র দু’রট দুই রজরনস। সযমন বান্দার কথা, আরম 

আল্লাহর ওপর তাওযাকু্কল করলাম সায়্থ অয়্নের ওপর অন্তয়্র আস্থা 

রাখলাম, একথা সযমন সকায়্না কায়্জ আসয়্ব না, সতমরনভায়্ব বান্দার 

কথা আরম আল্লাহর কায়্ে তাওবা করলাম আর সস অন্তয়্র বারবার 

গুনায়্হ রলপ্ত হওযার ইো সপাষর্ কয়্র তাহয়্ল তার এ তাওবা সকায়্না 

কায়্জ আসয়্ব না। 

ফায়্যদা: চরম মূখণতা 

চরম মূখণ সস বেরক্ত সয মানুয়্ষর কায়্ে আল্লাহর বোপায়্র নারলশ কয়্র। এ 

মূখণতা হয়্লা চরম মূখণতা। সকননা সস জায়্ন না কার কায়্ে নারলশ 

করয়্ত হয়্ব এবাং কার রবরুয়্দ্ধ নারলশ করয়্ত হয়্ব। সস যরদ তার রবয়্ক 

যথাযথভায়্ব জানত তাহয়্ল তাাঁর রবরুয়্দ্ধ সস সকায়্না অরভয়্যায করত 

না। অনেরদয়্ক সস যরদ মানুষয়্ক সরিকভায়্ব রচনত তাহয়্ল তার কায়্েও 

আল্লাহর রবরুয়্দ্ধ অরভয়্যায করত না।  

একজন সৎপূবণসূরী সথয়্ক বরর্ণত আয়্ে, ‘একবেরক্ত আয়্রকবেরক্তর কায়্ে 

তার অভাব-অরভয়্যায়্যর কথা বলল। তার কথা শুয়্ন সলাকরট বলল, সহ 

ভাই, আল্লাহর কসম, সয সতামায়্ক সকায়্না রহমত কয়্র না তার কায়্ে 

রযরন সতামার ওপর রহমত কয়্রন তাাঁর বোপায়্র অরভয়্যায করে। তখন 

তায়্ক বলা হয়্লা,  
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তুরম যখন বনী আদয়্মর কায়্ে সতামার অভায়্বর অরভয়্যায করে, তখন 

তুরম মূলত সয সতামায়্ক সকায়্না দযা কয়্র না তার কায়্ে রযরন সতামায়্ক 

দযা কয়্রন তাাঁর রবরুয়্দ্ধ অরভয়্যায করে।’  

আল্লাহ তা‘আলা বয়্লয়্েন,  

﴿َّٓ ا َٰب ُكمَّو م  ص 
 
ِصيب ة ََِّّمِنَّأ اف بََِّّمُّ ب ۡتََّّم  س  يِۡديُكمََّّۡك 

 
 [  ٧٧: الشورى] ﴾٣٠أ

“আর সতামায়্দর প্ররত সয মুসীবত আপরতত হয, তা সতামায়্দর 

কৃতকয়্মণরই ফল।” [সূরা আশ-শূরা, আযাত: ৩০]  

আল্লাহ তা‘আলা আরও বয়্লয়্েন,   

﴿َّٓ ا اب ك ََّّو م  ص 
 
ِيِئ ة ََِّّمنَّأ  [  ٣٦:  النساء] ﴾٧٩ن ۡفِسك ََّّف ِمنَّس 

“আর সয অকলোর্ সতামার কায়্ে সপৌঁয়্ে তা সতামার রনয়্জর পি 

সথয়্ক।” [সূরা আন-রনসা, আযাত: ৭৯]  

আল্লাহ তা‘আলা আরও বয়্লয়্েন,  

﴿َّٓ ا ل م  و 
 
َٰب ۡتُكمَّأ ص 

 
ِصيب ة ََّّأ ۡبُتمَّق دََّّۡمُّ ص 

 
اَّأ َََّّٰقُۡلُتمََِّّۡمِۡثل ۡيه  ن 

 
ا ََّّأ َٰذ  َِّعندََِِّّمنََُّّۡهو ََّّقُۡلََّّه 

نُفِسُكۡم َّ
 
 [٥٩١: عمران ال] ﴾١٦٥أ

 “আর যখন সতামায়্দর ওপর রবপদ এল, (অথচ) সতামরা সতা এর 
রদ্বগুর্ রবপয়্দ আক্রান্ত হয়্ল (বদর যুয়্দ্ধ)। সতামরা বয়্লরেয়্ল এটা 

সকায়্ত্থয়্ক? বল, ‘তা সতামায়্দর রনজয়্দর সথয়্ক।” [সূরা আয়্ল ইমরান, 

আযাত: ১৬৫] 
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অতএব, এখায়্ন অরভয়্যায়্যর রতনরট স্তর রয়্যয়্ে। সসগুয়্লা হয়্ে:  

সবয়্চয়্য রনকৃে অরভয়্যায হয়্ে, সৃরের কায়্ে আল্লাহর রবরুয়্দ্ধ অরভয়্যায 

সদওযা।  

সয়্বণাচ্চ স্তয়্রর হয়্লা, আল্লাহর কায়্ে রনয়্জর অরভয়্যায সদওযা।   

মধেম স্তয়্রর অরভয়্যায হয়্লা, তাাঁর কায়্ে তাাঁর সৃরের রবরুয়্দ্ধ অরভয়্যায 

সদওযা।    

কায়্যদা: আল্লাহ ও তাাঁর রাসূয়্লর ডায়্ক সাড়া সদওযা 

আল্লাহ তা‘আলা বয়্লয়্েন,  

ا﴿ ه  يُّ
 
أ َٰٓ ِين ََّّي  ُنوا َّء اَّٱَل  ََِّّٱۡست ِجيُبوا ََّّم  لِلر ُسولََِّّّلِل  ُكمََّّۡإِذ اَّو  اَّد َع  ن ََّّو ٱۡعل ُمٓوا ََُُّّيۡيِيُكۡم ََّّلِم 

 
َّأ

ُوُلََّّٱّلل  َّ ۡرءََِّّب ۡي ََُّّي  ق ۡلبِهِۦَّٱلۡم  َۥَّّٓو  ن ُه
 
أ ۡهََِّّو  ون ََّّإِّل  ُ  [  ٣٢: اَلنفال] ﴾٢٤ُُتۡۡش 

“সহ মুরমনযর্, সতামরা আল্লাহ ও রাসূয়্লর ডায়্ক সাড়া দাও; যখন সস 

সতামায়্দরয়্ক আহ্বান কয়্র তার প্ররত, যা সতামায়্দরয়্ক জীবন দান 

কয়্র। সজয়্ন সরয়্খা, রনশ্চয আল্লাহ মানুষ ও তার হৃদয়্যর মায়্  অন্তরায 

হন। আর রনশ্চয তাাঁর রনকট সতামায়্দরয়্ক সময়্বত করা হয়্ব।” [সূরা 

আল- আনফাল, আযাত: ২৪] 

উপয়্রাক্ত আযাত কয়্যকরট রবষয সরন্নয়্বরশত কয়্রয়্ে। সসগুয়্লা হয়্লা: 

আল্লাহ ও তাাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওযাসাল্লায়্মর ডায়্ক সাড়া 

সদওযার মাধেয়্মই কলোর্কর জীবন অরজণত হয। সুতরাাং সয বেরক্ত এ 

আহ্বায়্ন সাড়া রদয়্ব না তার জীবনই নাই; যরদও তার জীব-জায়্নাযায়্রর 
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ময়্তা জীবন রবদেমান যা তার ও রনকৃে প্রারর্র মায়্  সাদৃশেপূর্ণ। 

প্রকৃতপয়্ি পরবত্র জীবন সসরট-ই যা আল্লাহ ও তাাঁর রাসূয়্লর ডায়্ক 

প্রকাশে ও অপ্রকাশে সবণাবস্থায সাড়া সদয। তারাই জীরবত, যরদও তারা 

মারা যায। আর অনেরা মৃত, যরদও তারা সারা জীবন সবাঁয়্চ থায়্ক।  

এ কারয়্র্ই জীবয়্নর রদক রদয়্য পূর্ণ মানুষ সস বেরক্ত সয আল্লাহ ও তাাঁর 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওযাসাল্লায়্মর ডায়্ক পররপূর্ণভায়্ব 

সাড়াদানকারী। সকননা আল্লাহ ও তাাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 

ওযাসাল্লাম সযরদয়্ক ডায়্কন তা-ই হয়্লা জীবন। সুতরাাং উক্ত আহ্বায়্নর 

যার রকেু অাংশ েুয়্ট যায়্ব তার জীবয়্নরও রকেু অাংশ েুয়্ট যায়্ব। 

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওযাসাল্লায়্মর ডায়্কর সাড়া সদওযা 

অনুসায়্র সস জীবয়্নর অাংশ লাভ করয়্ব।  

ফায়্যদা: সবণারধক উপকারী বস্তু: নফয়্সর রবরুদ্ধাচরর্ 

আল্লাহ তা‘আলা বয়্লয়্েন,  

﴿َّ ل ۡيُكمََُُّّكتِب  َََّّٰٓل ُكۡم ََُّّكۡره ََّّو ُهو ََّّٱۡلِقت اُلََّّع  نَّو ع س 
 
ۡيََّّت ۡكر ُهوا ََّّأ ۡي ََّّو ُهو ََّّاش  َّل ُكۡم ََّّخ 

ََّٰٓ نَّو ع س 
 
ۡيََّّا َُُّتِبُّوَّأ ِ ََّّو ُهو ََّّاش  ََُّّل ُكۡم ََّّش  ۡعل مََُّّو ٱّلل  نُتمََّّۡي 

 
أ ََّّو   [  ٣٥٩: ابلقرة] ﴾٢١٦ت ۡعل ُمون ََّّّل 

“সতামায়্দর ওপর লড়াইয়্যর রবধান সদওযা হয়্যয়্ে, অথচ তা সতামায়্দর 

কায়্ে অপেন্দনীয এবাং হয়্ত পায়্র সকান রবষয সতামরা অপেন্দ করে 

অথচ তা সতামায়্দর জনে কলোর্কর। আর হয়্ত পায়্র সকান রবষয 

সতামরা পেন্দ করে অথচ তা সতামায়্দর জনে অকলোর্কর। আর 
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আল্লাহ জায়্নন এবাং সতামরা জান না।” [সূরা আল-বাকারা, আযাত: 

২১৬] 

رِۡهُتُموُهن ََّّف إِن﴿ َََّّٰٓك  نَّف ع س 
 
ۡيََّّت ۡكر ُهوا ََّّأ ي ۡجع ل ََّّاش  ََُّّو  اَّفِيهََِّّٱّلل  ۡيّٗ اَّخ  ثِيّٗ  ﴾١٩ك 

 [  ٥٦: النساء]

“আর যরদ সতামরা তায়্দরয়্ক অপেন্দ কর, তয়্ব এমনও হয়্ত পায়্র সয, 

সতামরা সকায়্না রকেুয়্ক অপেন্দ করে আর আল্লাহ তায়্ত অয়্নক কলোর্ 

রাখয়্বন।” [সূরা আন-রনসা, আযাত: ১৯] 

প্রথম আযাতরট রজহাদ সম্পয়্কণ। এয়্ত রয়্যয়্ে মানুয়্ষর চরম 

সক্রাধশরক্ত। আর রদ্বতীয আযাতরট রববাহ সম্পয়্কণ। এয়্ত রয়্যয়্ে 

মানুয়্ষর পররপূর্ণ প্রবৃরত্তশরক্ত। 

বান্দা তার পূর্ণাঙ্গ সক্রাধশরক্ত সহকায়্র জীবয়্নর ভয়্য শত্রুর সমাকারবলা 

করয়্ত অপেন্দ কয়্র, অথচ তার এ অপেন্দ তার দুরনযা ও আরখরায়্তর 

জনে কলোর্কর। সস রজহাদ না কয়্র রনয়্জর জীবন বাচাাঁয়্ত চায ও 

রজহাদ পররতোয করয়্ত চায, অথচ তার এ রপ্রযতা তার দুরনযা ও 

আরখরায়্তর জনে অকলোর্কর।  

এমরনভায়্ব নারীর সকায়্না সদায়্ষর কারয়্র্ বেরক্ত তায়্ক অপেন্দ কয়্র; 

অথচ তায়্ক তালাক না রদয়্য বববারহক সম্পকণ বজায রাখয়্ল এয়্ত তার 

জনে এমন সব কলোর্ রয়্যয়্ে যা সস জায়্ন না। আবার নারীর সকায়্না 

গুয়্র্র কারয়্র্ তায়্ক ভায়্লাবায়্স; অথচ তায়্ক স্ত্রী রহয়্সয়্ব সরয়্খ 

সদওযায়্ত এমন সব অকলোর্ রয়্যয়্ে যা সস অবযত নয।  
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অতএব, মানুয়্ষর স্রো মহান আল্লাহর বর্ণনা অনুযাযী মানুষ অরধক 

যারলম ও জায়্হল (অতেন্ত যুলুমকারী ও অজ্ঞ)। তাই তার ভায়্লা-মন্দ, 

উপকার-িরতর মাফকারি তার ময়্নর টান, ভায়্লাবাসা, অপেন্দ ও ঘৃর্া 

ইতোরদ হয়্ত পায়্র না; রবাং তার মহান আল্লাহ তার জনে যা পেন্দ 

কয়্রয়্েন সসসব আয়্দশ পালন ও রনয়্ষধ সথয়্ক রবরত থাকাই তার 

ভায়্লা-ময়্ন্দর মাফকারি।  

সুতরাাং সারবণকভায়্ব মানুয়্ষর জনে সবণারধক উপকারী রজরনস হয়্লা 

প্রকাশে-অপ্রকাশে সবণাবস্থায তার রয়্বর আনুযতে করা। আর তার জনে 

সবয়্চয়্য িরতকর হয়্লা প্রকাশে ও অপ্রকায়্শে তার রয়্বর নাফরমানী 

করা। বান্দা যখন একরনষ্ঠার সায়্থ আল্লাহর আনুযতে ও ইবাদত করয়্ব 

তখন তার অপেন্দনীয রজরনসগুয়্লাও তার জনে কলোর্কর হয়্ব। আর 

যখন সস আনুযতে ও ইবাদতশূনে হয়্ব তখন তার রপ্রয রজরনসগুয়্লাও 

তার জনে অকলোর্কর হয়্ব। সয বেরক্তর তার রয়্বর জ্ঞান, তার 

নামসমূহ ও রসফাতসমূহ সম্পয়্কণ সরিক জ্ঞান অরজণত হয়্ব তখন সস 

দৃঢ়ভায়্ব জানয়্ব সয, সযয়্কায়্না অকলোর্ই তায়্ক স্পশণ করুক এবাং 

সযসব পরীিায সস পরতত সহাক তা সবরকেুই তার কলোর্ ও 

উপকায়্রর জনেই, এ সম্পয়্কণ তার জ্ঞান ও জানা সনই; বরাং বান্দা যা 

রকেু ভায়্লাবায়্স তার সচয়্য সস যা রকেু অপেন্দ কয়্র তায়্তই তার 

অরধক কলোর্ রনরহত।  
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অতএব, অরধকাাংশ সিয়্ত্রই মানুষ যা রকেু অপেন্দ কয়্র তায়্তই তার 

কলোর্ রনরহত। এমরনভায়্ব অরধকাাংশ অকলোর্ ও ধ্বাংয়্সর উপকরর্ 

তার পেন্দনীয রজরনয়্সর ময়্ধেই লুরকয়্য থায়্ক।  

তাই আহকামুল হায়্কমীন তথা সমস্ত রবয়্জ্ঞর রবজ্ঞ, আরহামুর রায়্হমীন 

তথা সমস্ত দযাময়্যর মহাদযাময ও সৃরেকুল সম্পয়্কণ সবণারধক জ্ঞাত 

আল্লাহ রাবু্বল আলামীনই বান্দার প্ররত তার রনয়্জর ও বাবা-মায়্যর 

সচয়্য সবণারধক দযাশীল। রতরন বান্দার ওপর সকায়্না রবপদ-আপদ নারযল 

করয়্ল তা তার ওপর নারযল না করার সচয়্য অরধক কলোর্কর। সযয়্হতু 

রতরন তার ওপর অরধক সদখ-ভাল, দযা ও মমতা কয়্রন। রতরন যরদ 

তায়্দর ভায়্লা-মন্দ তায়্দর পেয়্ন্দর ওপর সেয়্ড় রদয়্তন তাহয়্ল তারা 

তায়্দর জ্ঞান, ইোশরক্ত ও আময়্লর রদক সথয়্ক সকানরট তায়্দর জনে 

অরধকতর উপয়্যাযী ও কলোর্কর তা রনধণারয়্র্ অিম হয়্তা। রকন্তু 

আল্লাহ সুবহানাহু ওযাতা‘আলা স্বীয ইলম, রহকমত ও রহময়্ত তায়্দর 

পররচালনার দারযত্বভার রতরন রনয়্জই গ্রহর্ কয়্রয়্েন। এয়্ত তারা তা 

পেন্দ করুক আর না-ই পেন্দ করুক। আল্লাহর প্ররত রবর্শ্াসীযর্ তাাঁর 

সম্পয়্কণ, তাাঁর নামসমূহ ও রসফাতসমূহ সম্পয়্কণ খুব ভায়্লাভায়্বই 

জায়্নন। ফয়্ল তারা তাাঁর রহকময়্তর বোপায়্র অপবাদ সদন না। 

অনেরদয়্ক মূখণয়্দর কায়্ে আল্লাহর সরিক জ্ঞান, তাাঁর নামসমূহ ও 

রসফাতসমূহ অজানা থাকায তারা তাাঁর পররচালনার বোপায়্র বাদানুবাদ 

ও  যড়া কয়্রন এবাং তাাঁর রহকময়্তর বোপায়্র অপবাদ সদন। তারা 

তাাঁর হুকুয়্ম আত্মসমপণন কয়্রন না, তাাঁর হুকুময়্ক তায়্দর ভ্রান্ত জ্ঞান, 

বারতল মতবাদ ও অনোয রাজনীরতর সাময়্ন রবয়্রাধপূর্ণ ময়্ন কয়্রন। 
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ফয়্ল তারা তায়্দর রবয়্ক রচনয়্ত পায়্র রন এবাং তায়্দর কলোর্ও অরজণত 

হয রন। আল্লাহই তাওফীকদাতা।  

কায়্যদা: সমস্ত কলোয়্র্র মূল 

সমস্ত কলোয়্র্র মূল হয়্লা এ কথা জানা সয, আল্লাহ যা রকেু ইো 

কয়্রন তা হয়্বই এবাং রতরন যা রকেু চান না তা কখনওই হয়্ব না। 

অতএব, এ ইযাকীন রাখা সয, সৎকাজ আল্লাহর অনেতম রন‘আমত, তাই 

এর জনে আল্লাহর শুকররযা আদায করা এবাং আল্লাহর কায়্ে রবনীত 

রমনরত করা সয, রতরন সযন কখনও এ রন‘আমত রেন্ন না কয়্রন। আর 

অসৎকাজ তাাঁর অপমান ও শারস্তস্বরূপ। সুতরাাং আল্লাহর কায়্ে 

করয়্জায়্র আকুরত-রমনরত করা সয, রতরন সযন অসৎকাজ ও তার ময়্ধে 

বাধা প্রদান কয়্রন। সৎকাজ করা ও অসৎ কাজ সথয়্ক রবরত থাকার 

জনে রনয়্জর ওপর রনভণরশীল না হওযা।  

আল্লাহয়্ক যারা যথাযথভায়্ব সজয়্নয়্ে তারা সকয়্লই এ বোপায়্র একমত 

সয, সমস্ত কলোয়্র্র মূল হয়্লা বান্দার প্ররত আল্লাহর তাওফীক, আর সব 

অনোয কায়্জর মূল হয়্লা আল্লাহ বান্দায়্ক একাকী সেয়্ড় সদওযা। তারা 

আরও একমত সয, তাওফীক হয়্লা আল্লাহ সতামায়্ক সতামার রনয়্জর 

ওপর রনভণরশীল করয়্বন না। আর আল্লাহ সতামায়্ক পররতোয করা হয়্লা 

সতামায়্ক ও সতামার নফসয়্ক একা সেয়্ড় সদওযা। সযয়্হতু সব কলোয়্র্র 

মূল হয়্লা আল্লাহর তাওফীক (আর এ তাওফীক আল্লাহর হায়্ত, বান্দার 

হায়্ত নয) সুতরাাং এ তাওফীয়্কর চারবকারি হয়্লা সদা‘আ, আল্লাহর 

কায়্ে অভাবী হওযা, সরতেকারায়্থণ তাাঁর কায়্ে আশ্রয চাওযা, তাাঁর প্ররত 
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আসক্ত হওযা এবাং তাাঁর প্ররত রবরাযভাজন হওযা। আল্লাহ যখন সকায়্না 

বান্দায়্ক এ চারব দান কয়্রন তখন রতরন তার জনে কলোয়্র্র দরজা 

খুয়্ল সদন। আর বান্দা যখন এ চারব হাররয়্য সফয়্ল তখন তার কলোয়্র্র 

দরজা দুলয়্ত দুলয়্ত অয়্নের কায়্ে চয়্ল যায।  

আরমরুল মুরমনীন উমার রারদযাল্লাহু ‘আনহু বয়্লন, ‘আরম কখনও 

সদা‘আ কবুল হওযা রনয়্য দুরশ্চন্তা করর না; শুধু সদা‘আ করার আশা 

করর। সকননা আরম যখনই সদা‘আ করার ইো করর তখন আমার অন্তর 

এ কথা জায়্ন সয, সদা‘আ কবুল হওযা সদা‘আর সায়্থই থায়্ক।’ 

বান্দার রনযাত, অরভপ্রায, উয়্েশে ও আগ্রহ অনুসায়্র আল্লাহর তাওফীক 

ও সাহাযে হয। অতএব, বান্দার জনে আল্লাহর পি সথয়্ক সাহাযে 

বান্দার অরভপ্রায, দৃঢ়তা, আগ্রহ ও আশঙ্কা অনুযাযী হয়্য থায়্ক। আবার 

বান্দার রনযানুসায়্র আল্লাহ তায়্দরয়্ক পররতোয কয়্রন। আল্লাহ সুবহানাহু 

ওতা‘আলা (রযরন সবণরবজ্ঞ ও সৃরেকুয়্লর সবণজ্ঞ) উপযুক্ত জাযযায়্তই 

তাওফীক দান কয়্রন এবাং উপযুক্ত কারয়্র্ই তায়্ক পররতোয কয়্রন। 

রতরন সবণজ্ঞাত ও রবজ্ঞ। সকউ তাাঁর শুকররযা না করয়্ল এবাং তাাঁর কায়্ে 

স্বীয অভাব প্রকাশ ও সদা‘আয অবয়্হলা করয়্ল তায়্ক আল্লাহ রন‘আমত 

দান কয়্রন না। আর সয বেরক্ত তাাঁর শুকররযা আদায, যথাথণ অভাব 

প্রকাশ ও সদা‘আ করয়্ব সস আল্লাহর ইোয ও তাাঁর সাহায়্যে তাাঁর 

রন‘আমত লায়্ভ জযী হয়্ব।  
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আর কলোর্ লায়্ভর মূল শতণ হয়্ে বধযণধারর্। সকননা বধযণধারর্ করা 

ঈমায়্নর সসরূপ অাংশ, মাথা সযমন শরীয়্রর অাংশ। যখন মাথা করতণত 

হয তখন শরীয়্রর অবরশেতা থায়্ক না।  

ফায়্যদা: দুরনযায়্ক প্রধানে সদওযার অরনেসমূহ 

সযসব আরলম দুরনযায়্ক প্রধানে সদয ও ভায়্লাবায়্স তায়্ক অবশেই তার 

ফাতওযা ও রবচার কায়্জ এবাং আল্লাহ প্রদত্ত সাংবাদ ও তা গ্রহয়্র্ 

অতোকশেকীযতার বোপায়্র আল্লাহর সম্পয়্কণ অসতে কথা বলয়্ত হয়্ব। 

সকননা রয়্বর অয়্নক হুকুম মানুয়্ষর প্রবৃরত্তর রবপরীত। রবয়্শষ কয়্র 

যারা িমতাধর ও শাসক এবাং খাম-সখযালীর অনুসরর্ কয়্র তারা 

হয়্কর রবপরীত কাজ করা বেতীত স্বীয উয়্েশে চররতাথণ করয়্ত সিম 

হয়্ব না।  

আয়্লম ও শাসক যখন সনতৃত্বয়্ক ভায়্লাবায়্স এবাং প্রবৃরত্তর অনুসরর্ 

কয়্র তখন হয়্কর রবপরীত কাজ করা বেতীত এদুরট অজণন হয়্ব না। 

রবয়্শষ কয়্র যখন সকায়্না কায়্জ সতে-রমথোর সাংশয থায়্ক তখন তার 

সাংশয়্যর সায়্থ প্রবৃরত্ত একরত্রত হয এবাং খাম-সখযালী-পনা প্রধানে লাভ 

কয়্র। ফয়্ল সতে লুকায এবাং হকয়্ক রবলুপ্ত কয়্র, যরদও সতেরট প্রকাশে 

থায়্ক এবাং এয়্ত অস্পেতা ও সাংশয থায়্ক না। তথারপ সস সয়্তের 

রবপরীত করয়্ত অগ্রযামী হয এবাং বয়্ল তাওবার মাধেয়্ম আমার বাচাাঁর 

উপায আয়্ে। এ ধরয়্র্র সলাকয়্দর সম্পয়্কণ আল্লাহ তা‘আলা বয়্লয়্েন,  

﴿َّ ل ف  ََّّب ۡعِدهِمََِّّۡمن ََّّف خ  ۡلف  اُعوا ََّّخ  ض 
 
ة ََّّأ ل وَٰ َٰتََِّّو ٱت ب ُعوا ََّّٱلص  و  ه   [  ١٦: مريم] ﴾٥٩ٱلش 
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“তায়্দর পয়্র আসল এমন এক অসৎ বাংশধর যারা সালাত রবনে করল 

এবাং কুপ্রবৃরত্তর অনুসরর্ করল।” [সূরা মারইযাম, আযাত: ৫৯] আল্লাহ 

তায়্দর সম্পয়্কণ আরও বয়্লয়্েন,   

﴿َّ ل ف  ََّّب ۡعِدهِمََِّّۡمن ََّّف خ  لۡف  رِثُوا ََّّخ  ََّّو  َٰب  ُخُذون ََّّٱۡلِكت 
ۡ
ََّّي أ ر ض  اَّع  َٰذ  ََّٰٱَّه  ۡدن 

 
ي ُقولُون ََّّۡۡل َّو 

رَُّ ُيۡغف  تِِهمََِّّۡإَونَّنل  اَّس 
ۡ
ََّّي أ ر ض  ُخُذوهُ ََِّّمِۡثلُُهۥَّع 

ۡ
ل مََّّۡي أ

 
ذََّّۡأ ل ۡيِهمَّيُۡؤخ  َٰقََُّّع  َٰبََِِّّمِيث  نَّٱۡلِكت 

 
ََّّأ َّّل 

ُقولُوا َّ ََّّي  َََِّّع   ََّّٱّلل  ر ُسوا ََّّٱۡۡل ق ََّّإِّل  د  اَّو  ارََُّّفِيهِ ََّّم  ةََُّّو ٱَل  ۡي ََّّٱٓأۡلِخر  ِين ََّّخ  ت ََِّّلَِّل  ََُّّقون  َّي  ف ل 
 
َّأ

 [  ٥٩٦: اَلعراف] ﴾١٦٩ت ۡعقِلُون َّ

“অতুঃপর তায়্দর পয়্র স্থলারভরষক্ত হয়্যয়্ে এমন বাংশধর যারা 

রকতায়্বর উত্তরারধকারী হয়্যয়্ে, তারা এ নযর্ে (দুরনযার) সামগ্রী গ্রহর্ 

কয়্র এবাং বয়্ল, ‘শীঘ্রই আমায়্দর িমা কয়্র সদওযা হয়্ব’। বস্তুত যরদ 

তার অনুরূপ সামগ্রী (আবারও) তায়্দর রনকট আয়্স তয়্ব তারা তা গ্রহর্ 

করয়্ব। তায়্দর কাে সথয়্ক রক রকতায়্বর অঙ্গীকার সনওযা হযরন সয, 

তারা আল্লাহর বোপায়্র সতে োড়া বলয়্ব না? আর তারা এয়্ত যা আয়্ে, 

তা পাি কয়্রয়্ে এবাং আরখরায়্তর আবাস তায়্দর জনে উত্তম, যারা 

তাকওযা অবলম্বন কয়্র। সতামরা রক বু  না?” [সূরা আল-আ‘রাফ, 

আযাত: ১৬৮] 

গুরুত্বপূর্ণ ফায়্যদা: নফস সয়্বণাত্তম যা রকেু অজণন কয়্র 

নফস যা রকেু অজণন কয়্র, অন্তর যা রকেু লাভ কয়্র এবাং বান্দা দুরনযা 

ও আরখরায়্ত যা রকেু পায তার ময়্ধে সয়্বণাত্তম হয়্লা ইলম এবাং ঈমান। 



 

 

 
 71  

এ কারয়্র্ই আল্লাহ তা‘আলা কুরআয়্ন ইলম ও ঈমানয়্ক একরত্রত 

কয়্রয়্েন। আল্লাহ তা‘আলা বয়্লয়্েন,  

ِين ََّّو ق ال َّ﴿ وتُوا ََّّٱَل 
ُ
َٰن ََّّٱۡلعِۡلم ََّّأ يم  دََّّۡو ٱۡۡلِ ِۡثُتمََّّۡل ق  َٰبََِِّّفََّّۡل  ََِّّكِت  َََّّٰٱّلل   ﴾٥٦ٱۡۡل ۡعِثََّّي ۡومََِّّإِل 

 [١٩: الروم]

“আর যায়্দরয়্ক জ্ঞান ও ঈমান সদওযা হয়্যয়্ে তারা বলয়্ব, ‘সতামরা 

আল্লাহর রবধান মত পুনরুত্থান রদবস পযণন্ত অবস্থান কয়্রে।” [সূরা 

আর-রূম, আযাত: ৫৬] আল্লাহ তা‘আলা বয়্লয়্েন,  

ََُّّي ۡرف عَِّ﴿ ِين ََّّٱّلل  ُنوا ََّّٱَل  ِين ََِّّمنُكمََّّۡء ام  وتُوا ََّّو ٱَل 
ُ
َٰت ََّّٱۡلعِۡلم ََّّأ ج   [  ٥٥: املجادلة] ﴾١١د ر 

“সতামায়্দর ময়্ধে যারা ঈমান এয়্নয়্ে এবাং যায়্দরয়্ক জ্ঞান দান করা 

হয়্যয়্ে আল্লাহ তায়্দরয়্ক মযণাদায সমুন্নত করয়্বন।” [সূরা আল-

মুজাদালা, আযাত: ১১] 

এরা হয়্লন সৃরের মূল ও সশ্রষ্ঠ মানব এবাং সয়্বণাচ্চ আসয়্নর অরধকারী। 

রকন্তু আরধকাাংশ মানুষ ইলম ও ঈমায়্নর প্রকৃত নাম ও হাকীকত বু য়্ত 

ভুল কয়্র সয ইলম ও ঈমায়্নর দ্বারা সসৌভাযে ও উচ্চ মযণাদা অরজণত 

হয। এমনরক প্রয়্তেক মানুষ ভায়্ব সয, তার কায়্ে সয ইলম ও ঈমান 

আয়্ে তার দ্বারাই সসৌভাযে অরজণত হয়্ব; রকন্তু আসল বোপার এরূপ নয। 

বরাং অরধকাাংশ মানুয়্ষরই নাজাতদানকারী ঈমান সনই, মযণাদা উচুাঁকারী 

ইলম সনই; বরাং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওযাসাল্লাম সয ইলম ও 

ঈমান রনয়্য এয়্সয়্েন এবাং সয ইলম ও ঈমায়্নর রদয়্ক আহ্বান 

কয়্রয়্েন, রতরন রনয়্জ সয ইলম ও ঈমায়্নর ওপর অটল রেয়্লন, তাাঁর 
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পয়্র তাাঁর সাহাবীরা সয ইলম ও ঈমায়্ন ওপর রেয়্লন এবাং তায়্দর 

পরবতণীরা তায়্দর পদ্ধরত ও পদাঙ্ক অনুসরর্ কয়্রয়্েন তারা সস ইলম ও 

ঈমায়্নর পথসমূহয়্ক কলুরষত কয়্র সফয়্লয়্ে।  

পররয়্েদ: দাবী ও বাস্তবতার আয়্লায়্ক ঈমান 

অরধকাাংশ মানুষ বা প্রায সবারই ঈমান হয়্লা দাবীমাত্র। আল্লাহ তা‘আলা 

বয়্লয়্েন,  

﴿َّٓ ا ََُّّو م  ۡكث 
 
ل وََّّۡٱنل اِسََّّأ ََّّو  ر ۡصت   [  ٥٧٣: يوسف] ﴾١٠٣بُِمۡؤِمنِي ََّّح 

“আর তুরম আকাঙ্খা করয়্লও অরধকাাংশ মানুষ মুরমন হবার নয।” [সূরা 

ইউসুফ, আযাত: ১০২] অরধকাাংশ মুরময়্নর রয়্যয়্ে সাংরিপ্ত ঈমান। আর 

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওযাসাল্লায়্মর আরনত জ্ঞান, ইলম, স্বীকৃরত, 

এগুয়্লায়্ক ভায়্লাবাসা, এর রবপরীতগুয়্লা জানা ও সসগুয়্লায়্ক অপেন্দ 

ও ঘৃর্া করা ইতোরদ রবস্তাররত পররসয়্র ঈমান হয়্লা উম্ময়্তর রবয়্শষ 

রবয়্শষ সলাক ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওযাসাল্লায়্মর রবয়্শষ 

সহচয়্রর ঈমান। এরটই হয়্লা রসরেক ও তার মত সলাকয়্দর ঈমান। 

অরধকাাংশ মানুয়্ষর ঈমায়্নর অাংশ হয়্লা সৃরেকারীর অরস্তত্ব সম্পয়্কণ 

রবর্শ্াস স্থাপন।  

আবার অনেয়্দর ঈমান বলয়্ত শুধু শাহাদাতাইন (আল্লাহ ও তাাঁর 

রাসূয়্লর সািে) মুয়্খ উচ্চারর্ করা।  
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আবার আয়্রক দয়্লর ঈমান হয়্লা, আসমান ও জরময়্নর স্রো মহান 

আল্লাহ ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওযাসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও 

রাসূল, শুধু এ রবর্শ্াস করা, যরদও তার যবান একথা স্বীকৃরত সদয না 

এবাং সস তার ঈমায়্নর চারহদা অনুযাযী সকায়্না আমলই কয়্র না।  

আয়্রকদয়্লর কায়্ে ঈমান হয়্লা, রয়্বর রসফাতসমূহয়্ক অস্বীকার করা। 

অনে দয়্লর কায়্ে ঈমান হয়্লা, তায়্দর স্বাদ, ইো ও পেন্দ ময়্তা 

আল্লাহর ইবাদত করা। 

আয়্রকদয়্লর কায়্ে ঈমান হয়্লা, তারা তায়্দর বাপ-দাদায়্ক সয দীয়্নর 

ওপর সপয়্যয়্ে সস দীয়্নর ওপর ঈমান আনা; বরাং তায়্দর ঈমান দু’রট 

রজরনয়্সর ওপর রভরত্ত কয়্র যরিত: 

প্রথমত: এ কথা আমায়্দর পূবণবতণীয়্দর ও আমায়্দর বাপ-দাদায়্দর। 

রদ্বতীযত: তারা যা বয়্লয়্ে তা-ই সতে। 

আবার আয়্রক দয়্লর কায়্ে ঈমান হয়্লা, সচ্চররত্র ও সুন্দর বেবহার। 

রকেু সলায়্কর কায়্ে ঈমান বলয়্ত বু ায, দুরনযা ও এর সম্পরকণত সব 

রকেু তোয করা। 

উপয়্রাক্ত সব দলই ঈমায়্নর হাকীকত বু য়্ত পায়্র রন, তারা ঈমায়্নর 

ওপর রস্থর নয এবাং অনেয়্দরয়্কও রস্থর করয়্ত পায়্র রন। তারা কয়্যক 

প্রকায়্রর: 

একদল ঈমানয়্ক ঈমায়্নরই রবপরীত কাজ বারনয়্যয়্ে। 
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আয়্রকদল এমন সব কাজ ঈমায়্নর অাংশ বারনয়্যয়্ে যা ঈমান রহয়্সয়্ব 

ধতণবে নয। 

আবার আয়্রকদল ঈমায়্নর শতণয়্ক ঈমান বারনয়্যয়্ে অথচ এ শতণগুয়্লা 

পূরর্ই ঈমায়্নর জনে যয়্থে নয। 

আয়্রকদল ঈমান সাবেস্ত করয়্ত এমনসব শতণায়্রাপ কয়্রয়্েন যা 

ঈমায়্নরই পররপন্থী ও রবপরীত।  

আবার আয়্রকদল  ঈমায়্নর ময়্ধে এমনসব শতণ আয়্রাপ কয়্রয়্েন যা 

সকায়্নাভায়্বই ঈমায়্নর শতণ নয। 

সবরকেু বাদ রদয়্য প্রকৃতপয়্ি ঈমান হয়্লা, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আলাইরহ ওযাসাল্লাম আরনত সমস্ত জ্ঞায়্নর সমিয়্য যরিত এমন এক 

বাস্তবতা, যা চুরক্ত রহয়্সয়্ব এর প্ররত সতোযন করা, মুয়্খ স্বীকৃরত সদওযা, 

ভায়্লাবাসা ও রবনয়্যর সায়্থ আত্মসমপণর্ করা, প্রকাশে ও অপ্রকাশে 

সবণাবস্থায এ অনুযাযী আমল করা, জীবয়্ন তা বাস্তবাযন করা ও 

সাধোনুযাযী এর রদয়্ক মানুষয়্ক দাওযাত সদওযা। 

ঈমায়্নর পূর্ণতা হয়্লা আল্লাহর সন্তুরের উয়্েয়্শেই কাউয়্ক ভায়্লাবাসা 

এবাং আল্লাহর সন্তুরের জনেই কাউয়্ক অপেন্দ করা, তাাঁর সন্তুরের জনেই 

কাউয়্ক রকেু দান করা এবাং তাাঁর সন্তুরের উয়্েয়্শেই কাউয়্ক রকেু 

সদওযা সথয়্ক রবরত থাকা। আল্লাহয়্ক একক ইলাহ ও মা‘বুদ রহয়্সয়্ব 

মানা। ঈমায়্নর পথ হয়্লা প্রকাশে ও সযাপয়্ন সবণাবস্থায তাাঁর রাসূলুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওযাসাল্লায়্মর অনুসরর্ করা, আল্লাহ ও তাাঁর রাসূয়্লর 
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পথ বেতীত অনে সকায়্না রকেুর রদয়্ক না তারকয়্য চিু বন্ধ রাখা। 

আল্লাহই তাওফীকদাতা।  

গুরুত্বপূর্ণ ফায়্যদা: সসৌভায়্যের উপাযসমূহ 

সযসব সমৌরলক উসূয়্লর ওপর রভরত্ত কয়্র বান্দার সুখ-সসৌভাযে অরজণত 

হয তার রভরত্ত রতনরট। এ রতনরটর প্রয়্তেকরটর রবপরীত রদক রয়্যয়্ে। 

অতএব, সয বেরক্ত মূল অজণন করয়্ব সস রবপরীতরট সথয়্ক মুক্ত থাকয়্ব। 

সযমন, তাওহীয়্দর রবপরীত রশকণ, সুন্নাহ এর রবপরীত রবদ‘আত, 

আনুযয়্তের রবপরীত অবাধেতা। এ রতনরট উসূয়্লর রবপরীত একরটই। 

তাহয়্লা, আল্লাহর সন্তুরে অজণন ও পুরস্কার পাওযার আগ্রহ এবাং 

আল্লাহর ভয ও তাাঁর শারস্তর ভয সথয়্ক অন্তরয়্ক খারল করা অথণাৎ 

একমাত্র আল্লাহর সন্তুরের জনেই কাজ করা, সকায়্না রকেু পাওযা বা 

সকায়্না রকেুর ভয়্য তাাঁর আয়্দশ-রনয়্ষধ না মানা)।  

গুরুত্বপূর্ণ কায়্যদা: মুরমন ও পাপীর পথ 

আল্লাহ তা‘আলা বয়্লয়্েন,  

َٰلِك َّ﴿ ذ  ك  ُلََّّو  ِصِ َِٰتََُّّنف  لِت ۡست بِي ََّّٱٓأۡلي  بِيُلََّّو   [  ١١: اَلنعام] ﴾٥٥ٱلُۡمۡجرِِمي ََّّس 

“আর এভায়্বই আমরা আযাতসমূহ রবস্তাররত বর্ণনা করর। আর যায়্ত 

অপরাধীয়্দর পথ স্পে হয়্য যায।” [সূরা আল-আন‘আম, আযাত: ৫৫] 

আল্লাহ তা‘আলা বয়্লয়্েন,  
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اقِقََِّّو م ن﴿ اَّب ۡعدََِِّّمن ََّّٱلر ُسول ََّّيُش  ََُّّت ب ي  ََّّم  ىََََّّٰل  ي ت بِعََّّۡٱلُۡهد  ۡي ََّّو  بِيلََِّّغ  ِۦَّٱلُۡمۡؤِمنِي ََّّس  َِلِ َّنُو 
ا ََّّم  ل   [  ٥٥١:  النساء] ﴾١١٥ت و 

“আর সয রাসূয়্লর রবরুদ্ধাচরর্ কয়্র তার জনে রহদাযাত প্রকাশ পাওযার 

পর এবাং মুরমনয়্দর পয়্থর রবপরীত পথ অনুসরর্ কয়্র, আরম তায়্ক 

সফরাব সযরদয়্ক সস রফয়্র।” [সূরা আন-রনসা, আযাত: ১১৫] 

আল্লাহ তা‘আলা মুরমনয়্দন সযভায়্ব রবস্তাররত বর্ণনা কয়্রয়্েন, 

সতমরনভায়্ব অপরাধীয়্দর পথও রবস্তাররতভায়্ব বর্ণনা কয়্রয়্েন এবাং 

উভয়্যর পররর্রত, কমণ, তায়্দর বনু্ধ-বান্ধব, মুরমনয়্দর জনে আল্লাহর 

তাওফীক আর পাপীয়্দরয়্ক আল্লাহর পররতোয, মুরমনয়্দর তাওফীয়্কর 

উপাযসমূহ ও অপরাধীয়্দরয়্ক আল্লাহর পররতোয়্যর কারর্সমূহ উয়্ল্লখ 

কয়্রয়্েন। আল্লাহ এ দু’রট রবষয তাাঁর রকতাব আল-কুরআয়্ন সুস্পে 

কয়্রয়্েন, খুয়্ল বয়্লয়্েন, বোখো কয়্রয়্েন এবাং এদুরট পথ স্পে করার 

কারর্ও রবস্তাররতভায়্ব উয়্ল্লখ কয়্রয়্েন যায়্ত আয়্লা ও অন্ধকার দশণয়্নর 

নোয চিুবানরা তা সদখয়্ত পায ও বু য়্ত পায়্র।  

সয বেরক্ত অপরাধীয়্দর পথ রচনয়্ত পায়্র না এবাং সস পথ যরদ তার 

কায়্ে স্পে না হয তয়্ব সস পাপীয়্দর পথয়্ক মুরমনয়্দর পথ ময়্ন 

করয়্ব। রবর্শ্াস, ইলম ও আময়্লর সিয়্ত্র সযমনরট এ উম্ময়্তর মায়্  

পররলরিত হয, সয গুয়্লা পাপী, কারফর ও রাসূলয়্দর শত্রুর পথ 

সসগুয়্লা সম্পয়্কণ জ্ঞান না থাকায তারা এ পথয়্ক মুরমনয়্দর পয়্থর ময়্ধে 

অন্তভুণক্ত কয়্র সফয়্লয়্ে এবাং তারা সসরদয়্ক মানুষয়্ক ডাকয়্ে, যারা এ 

পয়্থর রবয়্রাধী তায়্দরয়্ক তারা কারফর বলয়্ে, আল্লাহ ও তাাঁর রাসূল 
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সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওযাসাল্লাম যা রকেু হারাম কয়্রয়্েন সসগুয়্লায়্ক তারা 

হালাল ময়্ন করয়্ে। সযমনরট করয়্ে অরধকাাংশ রবদ‘আতীরা রবয়্শষ কয়্র 

জাহরমযোহ, কাদররযোহ, খাওযাররজ, রাওযারফয ও তায়্দর অনুরূপ 

রবদ‘আতীযর্, যারা রবদ‘আত সৃরে কয়্র সলাকয়্দরয়্ক সস রবদ‘আয়্তর 

রদয়্ক আহ্বান কররয়্ে এবাং এর রবয়্রাধীয়্দরয়্ক কারফর বলয়্ে।  

পররয়্েদ: সবয়্চয়্য ধ্বাংসাত্মক অপচযসমূহ 

দশরট ধ্বাংসাত্মক রজরনস রয়্যয়্ে যা মানুয়্ষর সকায়্না উপকায়্র আয়্স না। 

সসগুয়্লা হয়্ে: আমলহীন ইলম; ইখলাসহীন ও রাসূয়্লর পদ্ধরত পররপন্থী 

আমল; বেয না করা সম্পদ, দুরনযায়্ত সস সম্পয়্দর দ্বারা সভায কয়্র না, 

আবার আরখরায়্তর জনেও সস সপ্ররর্ কয়্র না; আল্লাহর ভায়্লাবাসা, তাাঁর 

অনুরায ও মমতাহীন অন্তর; বেরক্তর সকায়্না উপকায়্র ও কায়্জ আয়্স না 

এমন শরীর; রপ্রয বেরক্তয়্ক সন্তুে করয়্ত পায়্র না ও তার আয়্দশ মানে 

করয়্ত অিম ভায়্লাবাসা; অযথা কায়্জ বেয অথবা ভায়্লা ও আল্লাহর 

বনকটে লায়্ভ বেয করয়্ত অিম সময; অকায়্জ বেবহৃত রচন্তা-সচতনা; 

সয সখদমত সতামায়্ক আল্লাহর বনকটে অজণন করয়্ত পায়্র না এবাং 

সতামার দুরনযাবী কলোর্ও সাধন করয়্ত পায়্র না; যার ভাযে আল্লাহর 

হায়্ত তায়্ক ভয করা বা তার কায়্ে রকেু চাওযা, অথচ সস আল্লাহর 

অধীয়্ন বন্দী, সস রনয়্জই রনয়্জর সকায়্না উপকার, িরত, জীবন, মৃতুে ও 

পুনরুত্থান করয়্ত পায়্র না।  

এ সব অপচয়্যর ময়্ধে সবয়্চয়্য মারাত্মক অপচয হয়্লা অন্তর ও 

সময়্যর অপচয। দুরনযায়্ক আরখরায়্তর ওপর প্রধানে সদওযা হয়্লা 
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অন্তয়্রর অপচয এবাং দীঘণরদন বাচাাঁর আশা সময়্যর অপচয। ফয়্ল 

প্রবৃরত্তর অনুসরর্ ও দীঘণরদন বাচাাঁর আশা সমস্ত রবনয়্ের মূল, আর 

কলোর্ হয়্লা আল্লাহর রহদাযায়্তর অনুসরর্ ও তাাঁর সায়্থ রমরলত হওযার 

প্রস্তুরত সনওযা। আল্লাহই সাহাযেকারী। 

পররয়্েদ: আল্লাহর কায়্ে সবণারধক রপ্রয সৃরে 

বান্দার প্ররত আল্লাহ সুবহানাহু ওযা তা‘আলার করতপয আয়্দশ রয়্যয়্ে, 

যা করয়্ত রতরন আয়্দশ রদয়্যয়্েন, তায়্দর প্ররত তাাঁর ফযসালা রয়্যয়্ে যা 

রতরন তায়্দর ওপর ফযসালা কয়্রন, আবার তায়্দর প্ররত তাাঁর অপররসীম 

রন‘আমত রয়্যয়্ে যা রতরন তায়্দরয়্ক দান কয়্রয়্েন। বান্দার প্ররত এ 

রতন ধরয়্র্র কাজ রতরন সররয়্য সনন না।  

আল্লাহর কাযা তথা ফযসালা দু’প্রকার। বালা-মুসীবয়্ত ও সদাষ-ত্রুরটয়্ত 

তাাঁর ফযসালা। 

উপয়্রাক্ত প্রয়্তেকরট স্তয়্র বান্দার ওপর আল্লাহর ইবাদত করা 

অতোবশেকীয। অতএব, আল্লাহর কায়্ে রপ্রয বান্দা সস বেরক্ত সয এ রতন 

স্তয়্র আল্লাহর উবুরদযোত জানয়্ত সপয়্রয়্ে এবাং সসগুয়্লার হক আদায 

কয়্রয়্ে। সস বান্দাই আল্লাহর কায়্ে অরধক রনকটবতণী এবাং উক্ত রতন 

স্তয়্র সয বেরক্ত আল্লাহর উবুরদযোত সম্পয়্কণ অজ্ঞ থাকায ইলম ও আমল 

নে কয়্র সফয়্ল সস বেরক্ত আল্লাহর সথয়্ক সবণারধক দূয়্র।  

আল্লাহর আয়্দয়্শর উবুরদযোত হয়্লা তাাঁর আয়্দশসমূহ ইখলায়্সর সায়্থ 

পালন করা এবাং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওযাসাল্লায়্মর পদ্ধরত 
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অনুসরর্ করা। আর আল্লাহর রনয়্ষয়্ধর সিয়্ত্র উবুরদযোত হয়্লা তাাঁর 

ভয, সম্মান ও ভায়্লাবাসায রনরষদ্ধ কাজ সথয়্ক রবরত থাকা।  

বালা-মুরসবয়্তর ফযসালায তাাঁর উবুরদযোত হয়্লা, এসব রবপদাপয়্দ 

বধযণধারর্ করা, অতুঃপর এয়্ত সন্তুে থাকা, এরট বধয়্যণর উপয়্রর স্তর, 

অতুঃপর তাাঁর শুকররযা আদায করা, আর এরট সন্তুরের উপয়্রর স্তর।  

সদাষ-ত্রুরট ও অনোয কায়্জ পরতত হয়্ল এমতাবস্থায তাাঁর উবুরদযোত 

হয়্লা, সায়্থ সায়্থ তাওবা করা, সস কাজরট পররহার করা, তাাঁর দুযায়্র 

িমা চাওযা ও সভয়্ঙ্গ পড়া। এ রবর্শ্াস করা সয, রতরন বেতীত সকউ িমা 

করয়্ত পারয়্ব না, অনোয কাজ সথয়্ক রতরন বেতীত সকউ রিা করয়্ত 

পারয়্ব না, সস যরদ এ অনোয কাজ করয়্ত থায়্ক তাহয়্ল সস তাাঁর 

বনকটে সথয়্ক দূয়্র সয়্র যায়্ব এবাং রতরন তায়্ক তাাঁর দরজা সথয়্ক 

তারড়য়্য রদয়্বন। ফয়্ল সস রনয়্জয়্ক রনরুপায ময়্ন কয়্র সয, এ রবপদ 

সথয়্ক রতরন বেতীত সকউ উদ্ধার করয়্ত পারয়্ব না; এমনরক সস এ 

সমসোয়্ক শারীররক সমসোর সচয়্যও সবরশ মারাত্মক ময়্ন কয়্র।     

রন‘আমত লায়্ভর সময উবুরদযোত হয়্লা, প্রথমত উক্ত রন‘আমতয়্ক সচনা 

ও এর স্বীকৃরত সদওযা, অতুঃপর রতরন বেতীত অনে কায়্রা রদয়্ক এ 

রন‘আময়্তর সমৃ্পক্ততা ও মারলকানা তার অন্তয়্র যায়্ত না হয সস জনে 

আল্লাহর কায়্ে আশ্রয চাওযা; যরদও সকায়্না কারর্ বা উপকরর্ কায়্রা 

কাে সথয়্ক আয়্স, সস সিয়্ত্র উক্ত বেরক্ত রন‘আমতরটর শুধু কারর্ ও 

উরসলা মাত্র। সকননা সমস্ত রন‘আমত সবণরদক রবয়্বচনায একমাত্র মহান 

আল্লাহর পি সথয়্কই আয়্স। অত:পর, এ রন‘আময়্তর শুকররযা আদায 
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করা এবাং এ রন‘আময়্তর কারয়্র্ তাাঁয়্ক ভায়্লাবাসা। তাাঁর শুকররযা হয়্লা 

তাাঁর আনুযতে করা।  

রন‘আমত লায়্ভর দ্বারা বান্দার ইবাদয়্তর সূক্ষ্ম রদক হয়্লা, অল্প রন‘আমত 

লাভ করয়্লও সসরটয়্ক সবরশ ময়্ন করা, আর অরধক শুকররযায়্ক অল্প 

শুকররযা ময়্ন করা, দৃঢ়ভায়্ব জানা সয, এ রন‘আমত তার মারলয়্লক পি 

সথয়্ক, সকায়্না পাররশ্ররমক বা রবরনময়্য নয, এরট প্রাপ্ত হওযার তার 

সকায়্না উরসলা রেল না, সস এরট প্রাপেও রেল না, এরট মূলতুঃ 

আল্লাহরই, বান্দার জনে নয। রনয়্জ তাাঁর কায়্ে সভয়্ঙ্গ পড়য়্ল, রবনযী, নম্র 

ও রন‘আমতদানকারীয়্ক ভায়্লাবাসয়্ল তার রন‘আমত আরও বৃরদ্ধ পায। 

যখনই নতুন নতুন রন‘আমত লাভ করয়্ব তখনই সবরশ সবরশ উবুরদযোত, 

ভায়্লাবাসা, রবনয ও নম্রতা সদখায়্ব। আর যখন রতরন রন‘আমত রনয়্য 

রনয়্বন তখন সন্তুে থাকয়্ব। আবার যখনই গুনাহ করয়্ব সায়্থ সায়্থ 

তাওবা করয়্ব, হাতয়্জাড় কয়্র তাাঁর কায়্ে িমা চাইয়্ব। এ ধরয়্র্র 

বান্দাই হয়্লা বুরদ্ধমান বান্দা। আর সয এ কাজ করয়্ত অিম হয়্ব সস 

আল্লাহর সথয়্ক রবরেন্ন হয়্য যায়্ব। আল্লাহই তাওফীকদাতা।    

নরসহত: জান্নায়্তর পথ অরত সাংরিপ্ত ও খুব সহজ 

আল্লাহর কায়্ে তাাঁর পায়্শ দারুস সালায়্ম সযয়্ত এরযয়্য এয়্সা, সযখায়্ন 

সযয়্ত অতয়্বরশ কে-সেশ, দুুঃখ-সবদনা, পররশ্রম করয়্ত হয়্ব না; বরাং 

এরট সাংরিপ্ত ও সহজ পথ। সসখায়্ন যাওযার উপায হয়্লা, তুরম দু’রট 

সময়্যর সয সকায়্না একরট সময়্য অবস্থান করয়্ো। আর এরট মূলত 

সতামার হাযাত। সতামার হাযাত অতীত সথয়্ক বতণমান জীবন এবাং 
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ভরবষেৎ জীবন। সতামার সয জীবন সশষ হয়্য সযয়্ে সস জীবয়্নর 

অনোয়্যর জনে তাওবা, লরিত হওযা ও ইসরতযফার দ্বারা সাংয়্শাধন 

করা যায়্ব। আর এ কাজ করয়্ত সতামায়্ক কে-সেশ, দুুঃখ-সবদনা সহে 

করয়্ত হয না এবাং এরট সকায়্না করিন কাজও নয; বরাং এরট অন্তয়্রর 

কাজ এবাং ভরবষেয়্ত এ গুনাহ সথয়্ক রবরত থাকা। সতামার গুনাহর 

কাজরট সথয়্ক রবরত থাকা সতামার জনে গুনাহ সথয়্ক সবাঁয়্চ থাকা ও 

সােয়্ন্দে থাকা। এরট অঙ্গ-প্রতেয়্ঙ্গর কাজ নয সয কেকর হয়্ব, এ 

কাজরট শুধু দৃঢ় সাংকল্প, চুড়ান্ত রনযাত যা সতামার শরীর, মন ও 

সযাপনীয কাজয়্ক আরাম রদয়্ব। অতএব, যা রকেু েুয়্ট সযয়্ে তা 

তাওবার দ্বারা সাংয়্শাধন করা এবাং ভরবষেৎ জীবয়্ন সস কাজ করা সথয়্ক 

রবরত থাকা, এ বোপায়্র দৃঢ় সাংকল্প ও রনযাত করা। এদুরট কাজ করয়্ত 

শরীয়্রর অঙ্গ-প্রতেয়্ঙ্গর সকায়্না কে-সেশ ও বেথা-সবদনা হয না। রকন্তু 

বোপার হয়্ে সতামার হাযাত রনয়্য, সয সময সতামার এদুরট সময়্যর 

মধেকার। যরদ তুরম এ সমযয়্ক অপচয কয়্রা, নে কয়্রা তাহয়্ল সতামার 

সুখ-সসৌভাযে, নাজাত সব রকেুই নে কয়্র সফলয়্ব। আর যরদ তুরম 

পূয়্বণর ও পয়্রর সময়্যর সাংয়্শাধয়্নর সায়্থ সতামার চলমান জীবনয়্কও 

সাংরির্ কয়্রা তাহয়্ল তুরম নাজাত পায়্ব, জান্নায়্তর আরাম-আয়্যশ, 

সভায-রবলাস ও রন‘আমত লায়্ভ সফলকাম হয়্ব।  

পূয়্বণর ও পয়্রর অপরায়্ধর সাংয়্শাধয়্নর সচয়্য বতণমান জীবনয়্ক 

সাংরির্ করা অরধক করিন। সকননা এ জীবনয়্ক গুনাহ সথয়্ক রিা 

করয়্ত হয়্ল যা রকেু সতামার জনে উত্তম, উপকারী ও সসৌভাযে অজণয়্ন 

অরধক গুরুত্বপূর্ণ সস কাজগুয়্লা আাঁকয়্ড় ধরা। এখায়্নই মানুয়্ষর মায়্  
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অয়্নক পাথণকে। আল্লাহর কসম, এরট সতামার রবযত জীবন যায়্ত আযত 

জীবয়্নর জনে পায়্থয সাংগ্রহ করয়্ত হয। সস পায়্থয অনুযাযী তুরম 

হযত জান্নায়্ত যায়্ব নতুবা জাহান্নায়্ম। পরকায়্লর তুলনায এ িুে 

সময়্য যরদ তুরম সতামার রয়্বর পয়্থ চয়্লা তাহয়্ল তুরম মহাসাফলে ও 

মহারবজয অজণন করয়্ব। আর যরদ প্রবৃরত্ত, আরাম-আয়্যশ, হারস-

তামাশায জীবন সকয়্ট দাও যা খুব তাড়াতারড় সশষ হয়্য যায়্ব, তাহয়্ল 

পরকায়্ল সতামার পররর্রত সবণদা যন্ত্রনাদাযক আযাব, যা হারাম কাজ 

সথয়্ক রবরত থাকা, আল্লাহর আনুযয়্তে বধযণধারর্ করা ও প্রবৃরত্ত 

রবপরীত কাজ করার তুলনায সস আযায়্বর দুুঃখ-কে, যন্ত্রনা ও সবদনা 

অতেরধক করিন, শক্ত ও সবণদা রবদেমান।    

পররয়্েদ: আল্লাহর সায়্থ থায়্কা 

মানুষ যখন দুরনযা রনয়্য মুখায়্পিীহীন হয়্ব তখন তুরম আল্লাহয়্ক রনয়্য 

মুখায়্পিীহীন হও, তারা যখন দুরনযা সপয়্য খুরশ হয়্ব তখন তুরম আল্লাহ 

সপয়্য খুরশ হও, তারা যখন তায়্দর রপ্রযজনয়্দর সায়্থ একায়্ন্ত সময 

কাটায়্ব তখন তুরম আল্লাহর সায়্থ একায়্ন্ত সময কাটাও, তারা যখন 

তায়্দর রাজা-বাদশা ও সনতায়্দর কায়্ে পরররচরত লাভ করয়্ব যায়্ত 

তায়্দর দ্বারা ইিত ও উচ্চপদ লাভ করা যায, তখন তুরম আল্লাহর 

কায়্ে পরররচরত লাভ কয়্রা, তাাঁর কায়্ে অনুগ্রহ চাও তাহয়্ল সয়্বণাচ্চ 

সম্মান ও উচ্চপদ লাভ করয়্ব।  

পররয়্েদ: যুহুদ তথা দুরনযা রবমুখতার প্রকারয়্ভদ 
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দুরনযা রবমুখতা কয়্যক প্রকার। হারাম কায়্জ রলপ্ত না হওযার যুহুদ। 

আর এরট করা ফরয়্য আইন। রদ্বধা-সাংশযযুক্ত কায়্জ রলপ্ত হওযা সথয়্ক 

রবরত থাকা। রদ্বধা-সাংশয়্যর স্তরয়্ভয়্দ এর যুহুয়্দরও স্তর রয়্যয়্ে। রদ্বধা-

সাংশয শরক্তশালী হয়্ল তা সথয়্ক রবরত থাকা ওযারজব, আর রদ্বধা-সাংশয 

কম হয়্ল তা সথয়্ক রবরত থাকা মুস্তাহাব। আয়্রক প্রকার যুহুদ হয়্লা 

অনথণক কায়্জ রলপ্ত হওযা সথয়্ক রবরত থাকা। সযমন, অনথণক কথাবাতণা, 

দৃরে, প্রশ্ন, সািাৎ ইতোরদ সথয়্ক রবরত থাকা। আয়্রক ধরয়্র্র যুহুদ 

হয়্লা মানুয়্ষর কায়্ে রকেু চাওযা সথয়্ক রবরত থাকা, নফয়্সর বোপায়্র 

যুহুদ, তা হয়্লা আল্লাহর সন্তুরের কায়্জ নফয়্সর ওপর সয সকায়্না 

কাজয়্ক সহজ ময়্ন করা। সবয়্চয়্য উত্তম যুহুদ হয়্লা আল্লাহ বেতীত 

অনে কায়্রা কায়্ে সকায়্না রকেু চাওযা ও সতামার প্রয়্যাজন বলা সথয়্ক 

রবরত থাকা।  

সয়্বণাত্তম যুহুদ হয়্লা যুহুদয়্ক সযাপন রাখা, আর সবণারধক করিন যুহুদ 

হয়্লা ভায়্যের বোপায়্র যুহুদ। 

যুহুদ ও ওরা‘আর ময়্ধে পাথণকে হয়্লা, আরখরায়্ত সয সব কাজ উপকায়্র 

আসয়্ব না সসসব কাজ তোয করায়্ক যুহুদ বয়্ল, আর আরখরায়্ত সযসব 

কায়্জর িরতর আশঙ্কা করা হয সসসব কাজ তোয করায়্ক ওরা‘আ 

বয়্ল। সযসব অন্তর শাহওযাত তথা প্রবৃরত্তর সায়্থ সমৃ্পক্ত তায়্ত যুহুদ ও 

ওরা‘আ সরিকভায়্ব কাজ কয়্র না।  

পররয়্েদ: আল্লাহর রযরকর ও তাাঁর শুকররযা 
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রযরকর ও শুকর এ দু’রট মূল কায়্যদার ওপর রভরত্ত কয়্র দীন প্ররতরষ্ঠত। 

আল্লাহ তা‘আলা বয়্লয়্েন,  

ۡذُكرُۡكمََّّۡف ٱۡذُكُروِنَّٓ﴿
 
ََِّّلََّّو ٱۡشُكُروا ََّّأ ّل   [  ٥١٣: ابلقرة] ﴾١٥٢ت ۡكُفُرونََِّّو 

“অতএব, সতামরা আমায়্ক স্মরর্ কর, আরম সতামায়্দরয়্ক স্মরর্ করব। 

আর আমার সশাকর আদায কর, আমার সায়্থ কুফরী কয়্রা না।” [সূরা 

আল-বাকারাহ, আযাত: ১৫২] 

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওযাসাল্লাম মু‘আয ইবন জাবাল 

রারদযাল্লাহু ‘আনহুয়্ক বয়্লয়্েন,  

ِحبَُّك »
ُ
ِ إِِّني أَل ِحبَُّك، َواَّللَّ

ُ
ِ إِِّني أَل وِصيَك يَا ُمَعاذُ ََل تََدَعنَّ ِِف « يَا ُمَعاُذ، َواَّللَّ

ُ
، َفَقاَل: " أ

ِعِني لََعَ ِذْكِرَك، وَُشْكِرَك، وَُحْسِن ِعبَاَدتَِك ُدبُِر ُُكي َصََلٍة تَ 
َ
 «.ُقوُل: اللَُّهمَّ أ

“সহ মু‘আয, আরম সতামায়্ক ভায়্লাবারস। তখন আরম বললাম, ইযা 

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওযাসাল্লাম! আরমও আপনায়্ক ভায়্লাবারস। 

তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওযাসাল্লাম বলয়্লন, আরম সতামায়্ক 

উপয়্দশ রদরে যা তুরম প্রয়্তেক সালায়্তর পয়্র বলয়্ত বাদ সদয়্ব না। 

সহ আল্লাহ আপনার রযরকর, শুকররযা আদায এবাং আপনার ইবাদত 

উত্তমরূয়্প করয়্ত আমায়্ক সাহাযে করুন।”10 এখায়্ন রযরকর বলয়্ত শুধু 

মুয়্খর রযরকরয়্ক বু ায়্না হয রন; বরাং অন্তর ও মুখ উভয়্যর রযরকর 

                                                           
10 আবু দাউদ, হাদীস নাং ১৫২২; নাসাযী, হাদীস নাং ১৩০৩। আলবানী রহ. 
হাদীসরটয়্ক সহীহ বয়্লয়্েন।  
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উয়্েশে। আল্লাহর রযরকর বলয়্ত তাাঁর নামসমূহ, রসফাতসমূহ, তাাঁর 

আয়্দশ, রনয়্ষধ ও তাাঁর বার্ী ইতোরদ স্মরর্ করা সবই রযরকয়্রর 

অন্তভুণক্ত। আর তাাঁর রযরকর করয়্ত হয়্ল তাাঁয়্ক জানা, তাাঁর প্ররত ঈমান 

আনা, তাাঁর পররপূর্ণ রসফাত, তাাঁর সুউচ্চ মযণাদা, তাাঁর সব ধরয়্র্র 

প্রশাংসা জানা ও ঈমান আনা অতোবশেকীয কয়্র। আর এগুয়্লা তাওহীদ 

বেতীত পররপূর্ণ হয না। অতএব, তাাঁর প্রকৃত রযরকর উপয়্রাক্ত সব কাজ 

করা অতোবশেকীয কয়্র। এোড়াও তাাঁর রন‘আমত, অনুগ্রহ ও সৃরের 

প্ররত ইহসান ইতোরদর স্মরর্ও তাাঁর রযরকর। 

অনেরদয়্ক শুকর হয়্লা, তাাঁর আনুযতে করা এবাং প্রকায়্শে ও অপ্রকায়্শে 

সব ধরয়্র্র পদ্ধরতয়্ত তাাঁর বনকটে লাভ করা। এ রবষয দু’রট দীয়্নর 

ইজমা রবষয। সুতরাাং তাাঁর রযরকর তাাঁয়্ক সচনা অতোবশেকীয কয়্র, আর 

তাাঁর শুকর তাাঁর আনুযতেয়্ক অন্তভুণক্ত কয়্র। এ দু’রট উয়্েয়্শেই আল্লাহ 

রজন, মানব, আসমান, জরমন সবরকেু সৃরে কয়্রয়্েন। এ দু’রট উয়্েশে 

সাধয়্নর জনে রতরন সাওযাব ও শারস্তর রবধান কয়্রয়্েন, রকতাবসমূহ 

নারযল কয়্রয়্েন এবাং রাসূলয়্দরয়্ক সপ্ররর্ কয়্রয়্েন। এ বাস্তবতার 

জনেই রতরন আসমান, জরমন ও দুয়্যর মধেকার সবরকেু সৃরে কয়্রয়্েন। 

এ দু’রটর রবপরীত হয়্লা বারতল ও অনথণক কাজ, যা সথয়্ক আল্লাহ 

ঊয়্ধ্বণ ও পরবত্র।   

পররয়্েদ: রহদাযাত ও সযামরাহীর কারর্ 

আল-কুরআয়্ন বারবার অন্তর ও অঙ্গ-প্রতেয়্ঙ্গর কাজসমূহয়্ক রহদাযাত ও 

সযামরাহীর কারর্ রহয়্সয়্ব উয়্ল্লখ করা হয়্যয়্ে। অতএব, এখায়্ন অন্তর 
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ও অঙ্গ-প্রতেয়্ঙ্গর কাজসমূহয়্ক রহদাযাত পাওযার দাবীদার করা হয়্যয়্ে, 

মুসাব্বাব তথা সাংঘরটত কাজরট সবব তথা কাজরটর কারর্ বানায়্না 

হয়্যয়্ে, এমরনভায়্ব প্রভাবসম্পন্ন কাজরটয়্ক মুযাসরসর তথা কাজরটর 

প্রভাবকারী বানায়্না হয়্যয়্ে। রহদাযায়্তর ময়্তা সযামরাহীয়্কও 

একইভায়্ব বলা যায। ভায়্লা আমলসমূহ রহদাযায়্তর ফলাফল। ভায়্লা 

কাজ যত সবরশ হয়্ব রহদাযাতও তত সবরশ পায়্ব। এমরনভায়্ব পাপ কাজ 

যত সবরশ হয়্ব সযামরাহীও তত সবরশ হয়্ব। সকননা আল্লাহ ভায়্লা কাজ 

পেন্দ কয়্রন, তাই সৎকমণশীলয়্ক রহদাযাত এ সফলতা দান কয়্র 

পুরসৃ্কত কয়্রন। রতরন পাপ কাজ অপেন্দ কয়্র এবাং পাপাচারীয়্ক 

সযামরাহী ও দুুঃখ-কে রদয়্য তায়্ক শারস্ত প্রদান কয়্রন।  

আল্লাহ উত্তম, তাই রতরন উত্তম ও সৎকমণশীলয়্ক ভায়্লাবায়্সন। তায়্দর 

সৎকমণ অনুযাযী রতরন তায়্দর অন্তরসমূহয়্ক তাাঁর রনকটবতণী কয়্রন। 

আবার রতরন সযয়্হতু অসৎ কাজ ঘৃর্া কয়্রন, ফয়্ল অসৎ কায়্জর 

পররমার্ অনুযাযী রতরন তায়্দর অন্তরসমূহয়্ক তাাঁর সথয়্ক দূয়্র সররয়্য 

সদন। প্রথম প্রকায়্রর মূল হয়্লা আল্লাহর রনয়্ম্নাক্ত বার্ী,  

َٰلِك ١َََّّّالٓمََّّٓ﴿ َُٰبََّّذ  ََّّٱۡلِكت  ۡيب  ََّّّل   [  ٣  ،٥: ابلقرة] ﴾٢ََِّّلِۡلُمت قِي ََّّىُهدََّّّٗفِيهِ ََّّر 

“আরলফ-লাম-মীম। এই সসই রকতাব, যায়্ত সকান সয়্ন্দহ সনই, 

মুত্তাকীয়্দর জনে রহদাযাত।” [সূরা আল-বাকারা, আযাত: ১-২]  
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রদ্বতীয মূলনীরত, পাপাচার, অহাংকার, রমথোচার ইতোরদ সযামরাহীর 

কারর্, এ বোপায়্রও আল-কুরআয়্ন অয়্নক আযাত এয়্সয়্ে। সযমন, 

আল্লাহ তা‘আলা বয়্লয়্েন,  

اَّبِهِۦَّيُِضلَُّّ﴿ ثِيّٗ ي ۡهِديَّك  ا ََّّبِهِۦَّو  ثِيّٗ اَّك  ََّّبِهِۦََّّٓيُِضلََُّّّو م  َِٰسقِي ََّّإِّل  ِين ٢٦ََّّٱۡلف  َّي نُقُضون ََّّٱَل 
ۡهد َّ ََِّّع  َٰقِهِۦَّب ۡعدََِِّّمن ََّّٱّلل  ُعون ََِّّميث  ي ۡقط  ََّّٓو  ا ر ََّّم  م 

 
ََُّّأ نَّبِهِۦََّّٓٱّلل 

 
ل ََّّأ يُۡفِسُدون ََّّيُوص  ََِّّفََّّو 

 
َّۡرِض َّٱۡۡل

َٰٓئِك َّ ل  و 
ُ
ون ََُّّهمََُّّأ َِِٰسُ    [  ٣٣  ،٣٩: ابلقرة] ﴾٢٧ََّّٱۡلخ 

“রতরন এ রদয়্য অয়্নকয়্ক পথভ্রে কয়্রন এবাং এ রদয়্য অয়্নকয়্ক 

রহদাযাত সদন। আর এর মাধেয়্ম সকবল ফারসকয়্দরয়্কই পথভ্রে 

কয়্রন। যারা আল্লাহর দৃঢ়কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ কয়্র এবাং আল্লাহ যা 

সজাড়া লাযায়্নার রনয়্দণশ রদয়্যয়্েন তা রেন্ন কয়্র এবাং জরময়্ন ফাসাদ 

কয়্র। তারাই িরতগ্রস্ত।” [সূরা আল-বাকারা, আযাত: ২৬-২৭]  

আল্লাহ তা‘আলা আরও বয়্লয়্েন,  

ق الُوا َّ﴿ ََّّقُلُوُبن اَّو  ن ُهمََُّّب لَّۚ َُّغۡلُف  ََُّّل ع  ََّّبُِكۡفرِهِمََّّۡٱّلل  لِيلّٗ ق  اَّف   [  ٦٦: ابلقرة] ﴾٨٨يُۡؤِمُنون ََّّم 

“আর তারা বলল, আমায়্দর অন্তরসমূহ আোরদত; বরাং তায়্দর কুফরীর 

কারয়্র্ আল্লাহ তায়্দরয়্ক লা‘নত কয়্রয়্েন। অতুঃপর তারা খুব কমই 

ঈমান আয়্ন।” [সূরা আল-বাকারাহ, আযাত: ৮৮] 

পররয়্েদ: সাবধান! রমথো সথয়্ক দূয়্র সথয়্কা 

রমথো পররহার কয়্রা। সকননা রমথো সতামার রবদেমান জ্ঞানয়্ক ধ্বাংস 

কয়্র সদয। রমথো সতামার জ্ঞায়্নর প্ররতেরব ও মানুষয়্ক সদওযা রশিায়্ক 



 

 

 
 88  

রবনে কয়্র সদয। সকননা রমথোবাদী অরস্তত্বহীন বস্তুয়্ক অরস্তয়্ত্ব রবদেমান 

ময়্ন কয়্র, আবার রবদেমান রজরনসয়্ক অরস্তত্বহীন, সস হকয়্ক বারতল, 

বারতলয়্ক হক, ভায়্লায়্ক খারাপ, খারাপয়্ক ভায়্লা ময়্ন কয়্র। ফয়্ল 

শারস্তস্বরূপ তার ধারর্া ও জ্ঞান তায়্ক রবনাশ কয়্র।  

এ কারয়্র্ই রমথো সমস্ত পায়্পর মূল। সযমন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আলাইরহ ওযাসাল্লাম বয়্লয়্েন, 

 «إِنَّ الَكِذَب َيْهِدي إََِل الُفُجوِر، َوإِنَّ الُفُجوَر َيْهِدي إََِل انلَّارِ »َ

“আর রমথো মানুষয়্ক পায়্পর রদয়্ক রনয়্য যায, পাপ তায়্ক জাহান্নায়্মর 

রদয়্ক রনয়্য যায।”11 

রমথো প্রথম যখন অন্তর সথয়্ক মুয়্খ সাংক্ররমত হয তখন তা জবানয়্ক 

নে কয়্র সদয, অতুঃপর যখন অঙ্গ-প্রতেয়্ঙ্গ সাংক্ররমত হয তখন তা অঙ্গ-

প্রতেয়্ঙ্গর কাজ ধ্বাংস কয়্র সদয সযভায়্ব জবায়্নর কথা ধ্বাংস কয়্র 

সদয। তখন রমথো তার কথাবাতণায, কায়্জ-কয়্মণ, চলা-সফরায সবণত্র 

রবরাজ কয়্র এবাং তার ওপর ধ্বাংস আরধপতে লাভ কয়্র। তখন এ 

বোরধ তায়্ক ধ্বাংয়্সর রদয়্ক রনয়্য যায। আল্লাহ যরদ সয়্তের ঔষধ দ্বারা 

তায়্ক সুস্থ না কয়্রন তাহয়্ল এ বোরধ তার মূল সত্ত্বায়্ক গ্রাস কয়্র সনয 

যা তায়্ক ধ্বাংস কয়্র সদয।   

                                                           
11 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ৬০৯৪; সহীহ মুসরলম, হাদীস নাং ২৬০৭।  
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এ জনেই অন্তয়্রর সব কায়্জর মূল হয়্লা সতেবাদীতা। সতেবাদীতার 

রবপরীত হয়্লা সলৌরককতা, আত্মরভমান, অহাংকার, দম্ভ, ঔদ্ধতে, অনোয, 

অিমতা, অলসতা, ভীরুতা, লাঞ্ছনা ইতোরদর মূল হয়্লা রমথোচার। 

প্রকাশে ও অপ্রকাশে সব ভায়্লা কায়্জর উৎস হয়্লা সতেবাদীতা এবাং 

প্রকাশে ও অপ্রকাশে সব খারাপ কায়্জর উৎস হয়্লা রমথোবাদীতা। 

আল্লাহ রমথোবাদীয়্ক কলোর্ ও উপকারী কাজ সথয়্ক সররয়্য সরয়্খ তায়্ক 

শারস্ত প্রদান করয়্বন। অনেরদয়্ক সতেবাদীয়্ক দুরনযা ও আরখরায়্তর 

কলোর্কর কায়্জর তাওফীক দান কয়্র পুরসৃ্কত করয়্বন। সতেবাদীতার 

নোয দুরনযা ও আরখরায়্ত কলোর্কর গুর্ সনই, আবার রমথোবাদীতার 

ময়্তা জঘনে খারাপ ও িরতকর সদাষও আর সনই। আল্লাহ তা‘আলা 

বয়্লয়্েন,  

اَّ﴿ ه  يُّ
 
أ َٰٓ ِين ََّّي  ُنوا ََّّٱَل  ُكونُوا ََّّٱّلل  ََّّٱت ُقوا ََّّء ام  ع ََّّو  َِٰدقِي ََّّم   [  ٥٥٦: اْلوبة] ﴾١١٩ََّّٱلص 

“সহ মুরমনযর্, সতামরা আল্লাহর তাকওযা অবলম্বন কর এবাং 

সতেবাদীয়্দর সায়্থ থাক।” [সূরা আত-তাওবাহ, আযাত: ১১৯] আল্লাহ 

তা‘আলা আরও বয়্লয়্েন,  

ا﴿ َٰذ  عََُّّي ۡومََُّّه  َِٰدقِي ََّّي نف         [  ٥٥٦: دةاملائ] ﴾١١٩ِصۡدُقُهمََّّۡٱلص 

“এটা হল সসই রদন সযরদন সতেবাদীযর্য়্ক তায়্দর সততা উপকার 

করয়্ব।” [সূরা আল-মায়্যদা, আযাত: ১১৯] আল্লাহ তা‘আলা আরও 

বয়্লয়্েন, 

ز م ََّّف إِذ ا﴿ ۡمرََُّّع 
 
قُوا ََّّف ل وََّّۡٱۡۡل د  ن ََّّٱّلل  ََّّص  اَّل َك  ۡيّٗ  [  ٣٥:  حممد] ﴾٢١ل ُهمََّّۡخ 
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“অতুঃপর যখন রসদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয, তখন যরদ তারা আল্লাহর সায়্থ কৃত 

ওযাদা সয়্তে পররর্ত করত, তয়্ব তা তায়্দর জনে কলোর্কর হত।” 

[সূরা মুহাম্মাদ, আযাত: ২১] আল্লাহ তা‘আলা আরও বয়্লয়্েন,  

آء َّ﴿ ُرون ََّّو ج  ِذِ ۡعر ََِّّمن ََّّٱلُۡمع 
 
د ََّّل ُهمََِّّّۡلُۡؤذ ن ََّّاِبَّٱۡۡل ع  ِين ََّّو ق  بُوا ََّّٱَل  ذ  ََّّٱّلل  ََّّك  ۥ  ُ ر ُسوَل  َّو 

ُيِصيُبَّ ِين ََّّس  ُروا ََّّٱَل  ف  ََِّّمۡنُهمََّّۡك  اب  ذ  ِّلم ََّّع 
 
 [  ٦٧: اْلوبة] ﴾٩٠أ

“আর গ্রামবাসীয়্দর সথয়্ক ওযর সপশকারীরা আসল, সযন তায়্দর 

অনুমরত সদওযা হয এবাং (রজহাদ না কয়্র) বয়্স থাকল তারা, যারা 

আল্লাহ ও তাাঁর রাসূয়্লর সায়্থ রমথো বয়্লরেল। তায়্দর মধে সথয়্ক যারা 

কুফরী কয়্রয়্ে, তায়্দরয়্ক অরচয়্রই যন্ত্রর্াদাযক আযাব আক্রান্ত করয়্ব।” 

[সূরা আত-তাওবাহ, আযাত: ৯০] 

পররয়্েদ: সম্ভবত সতামরা রকেু রবষয অপেন্দ কয়্রা; অথচ তা 

সতামায়্দর জনে কলোর্কর 

আল্লাহ তা‘আলা বয়্লয়্েন,  

﴿ََّٰٓ نَّو ع س 
 
ۡيََّّت ۡكر ُهوا ََّّأ ۡي ََّّو ُهو ََّّاش  َََّّٰٓل ُكۡم ََّّخ  نَّو ع س 

 
ۡيََُُّّتِبُّوا ََّّأ ِ ََّّو ُهو ََّّاش  َّل ُكۡم ََّّش 

َُّ ۡعل مََُّّو ٱّلل  نُتمََّّۡي 
 
أ ََّّو   [  ٣٥٩: ابلقرة] ﴾٢١٦ت ۡعل ُمون ََّّّل 

“এবাং হয়্ত পায়্র সকান রবষয সতামরা অপেন্দ করে অথচ তা 

সতামায়্দর জনে কলোর্কর। আর হয়্ত পায়্র সকান রবষয সতামরা পেন্দ 

করে অথচ তা সতামায়্দর জনে অকলোর্কর। আর আল্লাহ জায়্নন এবাং 

সতামরা জান না।” [সূরা আল-বাকারাহ, আযাত: ২১৬] 
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উপয়্রাক্ত আযায়্ত বান্দার জনে অয়্নক রহকমত, রহসে ও কলোর্ 

আয়্লাচনা করা হয়্যয়্ে। সকননা বান্দা যখন জানয়্ব সয, রকেু অকলোর্ 

কলোয়্র্র সবয়্শ আয়্স, আবার রকেু কলোর্ অকলোয়্র্র সায়্থ আয়্স, সস 

খুরশর সময অরনে সথয়্ক সযমন রনরাপদ নয সতমরন অকলোয়্র্র সময 

কলোর্কর রকেু আসয়্ত পায়্র বয়্ল সস রনরাশও নয; সকননা সস সশষ 

পররর্রত সম্পয়্কণ অজ্ঞ। আল্লাহ যা জায়্নন বান্দা তা জায়্ন না। রতরন এ 

আযায়্ত বান্দার জনে করতপয রবষয অতোবশেকীয কয়্রয়্েন। সসগুয়্লা 

হয়্ে:  

আল্লাহর আয়্দশ মানে করার সচয়্য উত্তম ও অরধক উপকারী রকেু সনই; 

যরদও শুরুয়্ত তার জনে কেকর হয। সকননা তাাঁর আয়্দশ মানার সশষ 

পররর্রত কলোর্কর, আনন্দময, সুস্বাদু ও খুরশ; যরদও তার নফস তা 

পালয়্ন অপেন্দ কয়্র, তবুও তা তার জনে কলোর্কর ও অরধক 

উপকারী। এমরনভায়্ব আল্লাহর রনরষদ্ধকায়্জ রলপ্ত হওযার সচয়্য অরধক 

িরতকর আর রকেু সনই, যরদও তার নফস তা কামনা কয়্র এবাং 

সসরদয়্ক  ুাঁয়্ক পয়্ড়। সকননা এর সশষ পররর্রত দুুঃখ-সবদনা, দুরশ্চন্তা, 

অকলোর্ ও বালা-মুরসবত। মানুয়্ষর রবয়্বয়্কর ববরশেে হয়্লা সয, সস 

অরধক আনন্দ ও অরধক কলোয়্র্র আশায সামানে কে সহে করয়্ত পায়্র 

এবাং অরধক দুুঃখ-কে ও দীঘণ সমযাদী অকলোর্ সথয়্ক মুরক্ত সপয়্ত 

সামানে সভায-রবলাস ও আরাম-আয়্যশ সথয়্ক রবরত থাকয়্ত পায়্র।  

উপয়্রাক্ত আযায়্তর আয়্রকরট গুরু-রহসে হয়্লা, রযরন সব রকেুর সশষ 

পররর্রত জায়্নন তাাঁর কায়্ে বান্দা রনয়্জয়্ক আত্মসমপণর্ করা, রতরন তার 
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জনে রনধণারর্ কয়্রন ও ফযসালা কয়্রন তার ওপর সন্তুে থাকা। সযয়্হতু 

সস এর দ্বারা উত্তম পররর্রত প্রতোশা কয়্র। 

আয়্রকরট বোপার হয়্ে, বান্দা তার রয়্বর ওপর সকায়্না প্রস্তাবনা না 

সদওযা, তাাঁর রনধণাররত রবষয সেয়্ড় অনে রকেু রনয়্জর জনে পেন্দ না 

করা, তার সয রবষয়্য জ্ঞান সনই সস রবষয়্য তাাঁয়্ক রকেু রজজ্ঞাসা না 

করা। সকননা হয়্ত পায়্র তার পেন্দনীয রবষয়্য িরত ধ্বাংস রবদেমান 

রেল যা সস অবযত রেয়্লা না। সুতরাাং তার রয়্বর পেয়্ন্দর উপয়্র অনে 

রকেু পেন্দ করয়্ব না; বরাং সস তাাঁর কায়্ে উত্তম রকেু পেন্দ করয়্ত 

সদা‘আ করয়্ব, তাাঁর পেয়্ন্দ সন্তুে থাকয়্ব, এর সচয়্য উত্তম রকেু হয়্ত 

পায়্র না। 

উপয়্রাক্ত আযায়্তর আয়্রকরট রহসে হয়্লা, বান্দা যখন রনয়্জয়্ক 

আল্লাহর কায়্ে সসাপদণ কয়্র সদয এবাং তাাঁর পেয়্ন্দ রারজ-খুরশ থায়্ক 

তখন রতরন তায়্ক তাাঁর রনধণাররত রবষয়্য শরক্ত-সামথণ, দৃঢ়প্রতেয ও বধযণ 

দান কয়্রন এবাং রতরন বান্দার ওপর আপরতত রবপদাপদ দূর কয়্র সদন 

ও তায়্ক উত্তম পররর্রত সদখান, যা বান্দা রনয়্জ পেন্দ করয়্ল সপত না।  

আযায়্তর আয়্রকরট রশির্ীয রদক হয়্লা, আল্লাহ বান্দার জনে সব রকেু 

পেন্দ করায বান্দা কতৃণক রবরভন্ন রজরনস পেন্দ করয়্ল মানুয়্ষর রচন্তা-

ভাবনার সেশ সথয়্ক রতরন তায়্ক স্বরস্ত দান কয়্রয়্েন এবাং নানা সময 

পররবতণনশীল রবরভন্ন পররমার্ রনধণারর্ ও পররচালনার কে সথয়্ক তার 

অন্তরয়্ক মুক্ত সরয়্খ তায়্ক শারন্ত প্রদান কয়্রয়্েন। এতদসয়্ত্ত্বও আল্লাহর 

রনধণাররত রবষয না মানার সকায়্না উপায সনই। তাই বান্দা যরদ আল্লাহর 
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রনধণাররত রবষয়্য সন্তুে থায়্ক এবাং সস পররমার্ তার কায়্ে আয়্স তাহয়্ল 

তা প্রশাংসনীয, কৃতজ্ঞতাপ্রাপে ও তাাঁর দযাপ্রাপ্ত। নতুবা তার তাকদীর 

অনুযাযী আল্লাহর রনধণাররত রবষয তার কায়্ে আসয়্বই (তার অরনো 

সয়্ত্ত্বও) রকন্তু তখন তা তার জনে রনন্দনীয ও আল্লাহর দযাপ্রাপ্ত হয়্ব 

না। সকননা এরট তার পেন্দ অনুযাযী রেল না। আল্লাহর প্ররত বান্দার 

সসাপদণ ও সন্তুরে যখন যথাযথভায়্ব হয়্ব, তখন রতরন বান্দার জনে 

রনধণাররত রবষয়্য তাাঁর অনুগ্রহ ও সকামলতা রদয়্য সবেন কয়্র রাখয়্বন। 

ফয়্ল সস আল্লাহর দযা ও সকামলতায থাকয়্ব। আল্লাহর দযা তায়্ক 

রনরষদ্ধ কাজ সথয়্ক রবরত রাখয়্ব এবাং তাাঁর সকামলতা রনধণাররত রবষয 

সহজ কয়্র রদয়্ব।  

বান্দার ওপর যখন তার তাকদীর বাস্তবারযত হয়্য যায- আর বেরক্ত তার 

তাকদীরয়্ক রফরায়্নার অপয়্কৌশল সসরট বাস্তবাযন হওযার অনেতম 

কারর্- তখন মৃত প্রার্ীয়্দয়্হর নোয সস তাকদীয়্রর কায়্ে আত্মসমপণর্ 

করয়্ল ও তাকদীরয়্ক সময়্ন রনয়্ল সকায়্না কায়্জ আসয়্ব না; সকননা 

রহাংস্র জন্তু মৃতপ্রার্ীর মাাংস ভির্ কয়্র না।  

পররয়্েদ: প্রবৃরত্তর অরনেতা 

প্রবৃরত্তর চারহদার ওপর বধযণধারয়্র্র সচয়্য প্রবৃরত্ত সথয়্ক রবরত থাকার 

ওপর বধযণধারর্ করা অরধকতর সহজ। সকননা প্রবৃরত্ত হযত কে ও 

শারস্ত অতোবশেকীয কয়্র অথবা প্রবৃরত্তর সচয়্য অরধক আনন্দয়্ক রেন্ন 

কয়্র অথবা এমন রকেু সময নে কয়্র যা সশষ হয়্ল আফয়্সাস ও 

অনুয়্শাচনা োড়া রকেুই থাকয়্ব না অথবা সম্মানহানী করয়্ব, যা 
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অসম্মানী না করার সচয়্য উত্তম রেয়্লা অথবা রকেু সম্পদ রনয়্য যায়্ব, যা 

অবরশে থাকা সশষ হওযা সচয়্য উত্তম অথবা প্রভাব-প্ররতপরত্ত নে 

করয়্ব, যা রবদেমান থাকা রবনে হওযার সচয়্য উত্তম, সকায়্না রন‘আমত 

উরিয়্য সনওযা হয়্ব, যা প্রবৃরত্তর চারহদা রমটায়্নার সচয়্য অবরশে থাকা 

অরধক মজাদার ও পরবত্রতম অথবা সামানে রকেুর জনে পথ কয়্র রদয়্ব 

যা ইরতপূয়্বণ সস পায রন অথবা দুরশ্চন্তা, রবষণ্নতা, উরদ্বগ্নতা, ভয-ভীরত 

ইতোরদ রনয়্য আসয়্ব যা প্রবৃরত্তর আরায়্মর ধায়্র কায়্েও নয অথবা 

এমন রকেু ইলম ভুরলয়্য রদয়্ব যা স্মরর্ করা প্রবৃরত্তয়্ক পাওযার সচয়্য 

অরধক মজাদার অথবা শত্রুয়্ক রনরাশ করয়্ব এবাং বনু্ধয়্ক রচরন্তত করয়্ব 

অথবা ভরবষেৎ রন‘আময়্তর পথ বন্ধ হওযা অথবা এমন রকেু সদাষ-ত্রুরট 

আয়্লাচনা করয়্ব সযসব সদাষ-ত্রুরট দূরীভূত হয না। সকননা কমণ 

গুর্াবলী ও আখলাক পযদা কয়্র।  

পররয়্েদ: আখলায়্কর পরররধ  

আখলায়্কর একরট সীমায়্রখা আয়্ে যা অরতক্রম করয়্ল তখন তা 

শত্রুয়্ত পররর্ত হয, আবার যখন সস সীমায কমরত করয়্ল তা ত্রুরটপূর্ণ 

ও লাঞ্ছনাকর হয। 

সক্রায়্ধর একরট সীমা রয়্যয়্ে। এরট হয়্লা, প্রশাংরসত বীরত্বতা ও নীচুতা  

এবাং ত্রুরট-রবচুেরত সথয়্ক আত্মসম্মানয়্বাধ। এরট রায়্যর পূর্ণ গুর্। রকন্তু 

যখন এরট তার সীমা অরতক্রম কয়্র তখন বেরক্ত সীমালঙ্ঘনকারী ও 

অতোচারী হয়্য যায। আবার এ সীমার সচয়্য কম হয়্ল তখন তা ভীরুতা 

হয, এরটয়্ক তখন খারাপ রজরনস সথয়্ক আত্মসম্মানয়্বাধ বলা যায না।  
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আগ্রয়্হরও একরট সীমা রয়্যয়্ে। আগ্রয়্হর সীমা হয়্লা, দুরনযাবী রবষয়্য 

উপয়্যারযতা এবাং দুরনযার পরররমত অাংশ প্রায়্পের প্রয়্চো করা। রকন্তু 

যখন এ সীমায ঘাটরত সদখা সদয তখন তা অপমানকর ও অপচয বলা 

হয। আবার যখন এর সীমার সচয়্য সবরশ আগ্রহ সদখা রদয়্ব তখন তা 

অকলোর্কর ও অপ্রশাংসনীয কায়্জ আগ্রহ প্রকাশ রহয়্সয়্ব রবয়্বচনা করা 

হয়্ব।  

ঈষণারও একরট পরররধ রয়্যয়্ে। তা হয়্লা পূর্ণতা অজণয়্ন প্ররতয়্যারযতা 

করা এবাং সমজাতীয সলাকয়্দর মায়্  রনয়্জ এরযয়্য থাকা 

আত্মসম্মানয়্বাধ। রকন্তু এ সীমা অরতক্রান্ত কয়্র ঈষণাকৃত বেরক্তর সথয়্ক 

রন‘আমত চয়্ল যাওযা এবাং তার কে হওযার আশা করয়্ল তখন তা 

সীমালঙ্ঘন ও যুলুম হয়্ব। আবার এ সীমার সচয়্য কম হয়্ব তখন তা 

নীচুতা, দূবণল রহম্মত ও সোট মানরসকতা রহয়্সয়্ব যর্ে হয়্ব। রাসূলুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওযাসাল্লাম বয়্লয়্েন,  

، وَ » ُ َماًَل فََسلََّطُه لََعَ َهلََكِتِه ِِف احلَقي : رَُجٌل آتَاُه اَّللَّ رَُجٌل آتَاُه ََل َحَسَد إَِلَّ ِِف اثْنَتَْْيِ
ُ احِلْكَمَة َفُهَو َيْقِِض بَِها َوُيَعليُمَها  «. اَّللَّ

“দু’ধরয়্নর সলাক োড়া অনে কায়্রা প্ররত ঈষণা করা যায না। একজন 

হয়্লা এমন বেরক্ত, যায়্ক আল্লাহ ধন-সম্পদ দান কয়্রয়্েন এবাং তায়্ক 

তা সৎপয়্থ বেয করার িমতা রদয়্যয়্েন। অপরজন হয়্লা, যায়্ক আল্লাহ 

রহকমাত দান কয়্রয়্েন, সস তার দ্বারা রবচার ফাযসালা কয়্র এবাং তা 
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অপরয়্ক রশিা সদয।”12 এ ধরয়্র্র ঈষণা প্ররতয়্যারযতামূলক, এয়্ত 

ঈষণাকারী ঈষণাকৃত বেরক্তর অনুরূপ হয়্ত চায, কাউয়্ক অপমারনত করার 

ইো সপাষর্ নয যায়্ত ঈষণাকৃত বেরক্তর সথয়্ক রন‘আমত দূরীভূত হয়্য 

যাওযার আশা সপাষর্ করা হয়্য থায়্ক।  

প্রবৃরত্তরও রয়্যয়্ে একরট সীমায়্রখা। তা হয়্লা আনুযতে ও ফযীলতপূর্ণ 

কাজ করয়্ত করয়্ত োন্ত-পররশ্রান্ত হয়্ল তা সথয়্ক অন্তর ও রবয়্বকয়্ক 

রবশ্রাম ও আরাম সদওযা এবাং এ আরায়্মর মাধেয়্ম আয়্রা ভায়্লা কায়্জর 

প্রস্তুরত সনওযা। অতএব, এ সীমা অরতক্রম করয়্ল তখন তা অরতয়্ভাজন 

এবাং অরধক সমকামী ও রববাহ অয়্িষী হয়্য যায়্ব, যা বেরক্তয়্ক পশুর 

পযণায়্য রনয়্য যায়্ব। আবার উক্ত সীমার সচয়্য কম হয়্ল এবাং পূর্ণতা ও 

মযণাদা অয়্িষী না হয়্ল তা দুবণলতা, অিমতা ও অপমানজনক হয়্ব।  

আরাম-আয়্যশ ও রবশ্রায়্মরও একরট সীমা রয়্যয়্ে। আর তা হয়্লা, 

আনুযতে ও মযণাদা লায়্ভর জনে অন্তরয়্ক রনযন্ত্রর্ করা, ইরন্দ্রয ও 

কাযণকারী অঙ্গ-প্রতেঙ্গয়্ক শরক্তশালী করা এবাং এর জনে সবরকেু যথাযথ 

বেবস্থা করা যায়্ত এগুয়্লা পররশ্রম ও কয়্ের ফয়্ল দুবণল হয়্য না পয়্ড় 

এবাং দুবণলতার োপ যায়্ত না থায়্ক। এ সীমা অরতক্রম করয়্ল তা 

অবসন্নতা, অলসতা ও সমযয়্িপর্তা হয়্ব এবাং এ কারয়্র্ বান্দার 

অয়্নক কলোর্ েুয়্ট যায়্ব। আবার এর সচয়্য কমরত করয়্ল তা 

সজারপূবণক িরতগ্রস্ত হয়্ব এবাং তা িযপ্রাপ্ত হয়্য যায়্ব; এমনরক কখনও 

                                                           
12 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ৭১৪১; সহীহ মুসরলম, হাদীস নাং ৮১৬।  



 

 

 
 97  

তা রন:য়্র্শ্ষ হয়্যও সযয়্ত পায়্র সযমন নাসণারীয়্ত মারট না থাকয়্ল তা 

উপয়্ড় পয়্র এবাং দারড়য়্য থাকয়্ত পায়্র না। 

অপচয ও কৃপর্তার মা ামার  দানশীলতার একরট সীমা রয়্যয়্ে। 

সুতরাাং যখন এর সীমা সপররয়্য যায়্ব তখন তা অপচয ও অপবেয হয়্ব 

আবার যখন সস সীমার সচয়্য কম করয়্ব তখন তা বরখলতা ও কৃপর্তা 

হয়্য যায়্ব।    

বীরয়্ত্বর রয়্যয়্ে একরট সীমায়্রখা। যখন তা অরতক্রম করয়্ব তখন তা 

ধ্বাংসপ্রাপ্ত হয়্ব, আবার যখন তা পররমায়্র্র সচয়্য কম হয়্ব তখন তা 

ভীরুতা ও কাপুরুষতা বয়্ল যর্ে হয়্ব। বীরয়্ত্বর সীমা হয়্ে সযখায়্ন 

অগ্রযামী হয়্ত হয়্ব সসখায়্ন অগ্রযামী হওযা আর সযখায়্ন রবরত থাকয়্ত 

হয সসখায়্ন রবরত থাকা। সযমন মু‘আরবযা রারদযাল্লাহু ‘আনহু ‘আমর 

ইবর ‘আস রারদযাল্লাহু ‘আনহুয়্ক বয়্লরেয়্লন, “আপরন কী বীর বা ভীরু 

তা আমায়্ক সদখান। আপরন যুয়্দ্ধ এমনভায়্ব সাময়্ন অগ্রসর হয়্বন 

যায়্ত আরম বলয়্ত পারর সয, আপরন সবয়্চয়্য সাহসী মানুষ, আবার যদ্ধ 

সথয়্ক এমনভায়্ব ভীরুতা সদখায়্বন সয যায়্ত আরম বলয়্ত পারর সয, 

আপরন সবয়্চয়্য রভতু মানুষ। তখন ‘আমর ইবন ‘আস রারদযাল্লাহু 

‘আনহু বলয়্লন, যখন সকায়্না সুয়্যায গ্রহর্ করয়্ত আরম সিম তখন 

আরম বীর, রকন্তু যরদ সকায়্না সুয়্যায আরম গ্রহর্ করয়্ত না পারর তখন 

আরম ভীরু হয়্য যাই।  

আত্মসম্মানয়্বায়্ধর একরট পরররধ আয়্ে, রকন্তু তা যখন সীমা অরতক্রম 

কয়্র তখন তা অপবাদ ও খারাপ ধারর্ায পররর্ত হয, আবার যখন তা 
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পররমায়্র্র সচয়্য কম হয তখন তা যায়্ফলারত ও অবয়্হলার পায়্ত্র 

পররর্ত হয।  

রবনয়্যর রয়্যয়্ে একরট সীমায়্রখা, যখন এ সীমা অরতক্রম কয়্র তখন 

তা অপমান ও অপদস্ত বয়্ল যর্ে হয, আবার সস সীমার সচয়্য কম হয়্ল 

তা দম্ভ ও অহাংকায়্র পররর্ত হয।  

সম্মায়্নরও একরট সীমা রয়্যয়্ে। সস সীমা অরতক্রম করয়্ল তা অহাংকার 

ও অসচ্চররত্র রহয়্সয়্ব যর্ে হয, আবার সস সীমার সচয়্য কম করয়্ল তা 

অপমান ও হীনতায পররর্ত হয।  

এ সব রকেুর মূলনীরত হয়্লা নোযপরাযনতা ও নোযরবচার। তা হয়্লা 

বাড়াবারড় ও কমরতর মায়্  মধেম পন্থা অবলম্বন করা। এর ওপর রভরত্ত 

কয়্রই দুরনযা ও আরখরায়্তর কলোর্ সারধত হয; এমনরক শারীররক 

কলোর্ও মধেম পন্থা অবলম্বন বেতীত অরজণত হয না। সকননা শরীয়্রর 

রকেু অাংশ যখন মধেম পন্থা তথা যথাযথভায়্ব না সপয়্য কম বা সবরশ 

হয তখন তার স্বাস্থে খারাপ হয়্য যায এবাং শরক্তও কয়্ম যায।   

এমরনভায়্বই প্রাকৃরতক কাযণসমূহ কাজ কয়্র থায়্ক। সযমন ঘুমায়্না, 

সজয়্য থাকা, খাওযা-দাওযা, পান করা, সযৌন কাজ, চলায়্ফরা, সখলাধুলা, 

রনজণয়্ন থাকা ও মানুয়্ষর সায়্থ একয়্ত্র থাকা ইতোরদ যখন অরতররিত 

এবাং অরতকম করা এ দুয়্যর মা ামার  হয তখন তা নাযেভায়্ব হয়্য 

থায়্ক; রকন্তু একরট কমরত করয়্ল তখন অপররটও কমরত হয এবাং এয়্ত 

ফলাফয়্লও কমরত সদখা যায।  
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পররয়্েদ: অসচ্চররত্র ও সচ্চররয়্ত্রর সমৌরলকরদকসমূহ  

সমস্ত অসচ্চররয়্ত্রর মূল হয়্লা অহাংকার, অপমান ও নীচুতা। আর সব 

সচ্চররয়্ত্রর মূল হয়্লা রবনয ও উচ্চ রহম্মত।  

অতএব, অহাংকার, অবাধেতা, দারম্ভকতা, অহরমকা, রহাংসা, সীমালঙ্ঘন, 

যবণ, যুলুম, কয়্িারতা, দাপট সদখায়্না, উয়্পিা করা, সদুপয়্দশ গ্রহর্ 

করা সথয়্ক রবরত থাকা, একয়্চরটযা িমতা সদখায়্না, উচ্চ পদ কামনা 

করা, িমতা ও পদ প্রারপ্তর আকাঙ্ক্ষা করা, কাজ না কয়্র মানুয়্ষর 

প্রশাংসা কামনা করা ইতোরদ সব রকেুই অহাংকার সথয়্কই সৃরে হয।  

অনেরদয়্ক রমথোচার, তুেতা, রখযানত, সলাক সদখায়্না, ষড়যন্ত্র করা, 

সধাাঁকা সদওযা, উচ্চারভলাষ, দুরশ্চন্তা, ভীরুতা, কৃপর্তা, অিমতা, 

অলসতা, আল্লাহ বেতীত অয়্নের কায়্ে নত হওযা ও উত্তম রজরনয়্সর 

পররবয়্তণ রনম্নমায়্নর রজরনস চাওযা ইতোরদ নীচতা, হীনতা ও সোট 

মানরসকতা।  

আর উত্তম চররত্র হয়্লা বধযণ, বীরত্বতা, নোযপরযনতা, পুরুষত্ব, পরবত্রতা, 

রির্ায়্বির্তা, দানশীলতা, সরহষু্ণতা, িমাশীলতা, মাজণনা, সম্ভাবনা, 

অনেয়্ক প্রধানে সদওযা, হীনতা সথয়্ক রনয়্জর আত্মসম্মানয়্বাধ, রবনয, 

সয়্ল্পতুরে, সততা, ইখলাস, ইহসায়্নর অনুরূপ বা তার সচয়্যও উত্তম 

প্ররতদান সদওযা, মানুয়্ষর ভুল-ত্রুরট এরড়য়্য যাওযা, সবহুদা কাজ বজণন 

করা, সব ধরয়্র্র অসচ্চররত্র সথয়্ক অন্তরয়্ক পরবত্র রাখা ইতোরদ রবনয 

ও উচ্চ রহম্মত সথয়্কই সৃরে হয। আল্লাহ তা‘আলা জরমন সম্পয়্কণ 

বয়্লয়্েন সয, সসরট শুষ্ক, অতুঃপর এয়্ত রতরন পারন বষণর্ কয়্রন, 
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অতুঃপর জরমন সরজব ও উিীরবত হয এবাং এর সসৌন্দযণ ও রূপ ধারর্ 

কয়্র। এমরনভায়্ব সব সৃরে যখন আল্লাহর তাওফীয়্ক তার যথাযথ অাংশ 

প্রাপ্ত হয তখন তা উত্তম রূপ ধারর্ কয়্র।  

অনেরদয়্ক আগুয়্র্র ববরশেে হয়্লা উচ্চ-মুখী ও ধ্বাংসাত্মক। অতুঃপর 

যখন আগুন রনয়্ভ যায তখন তা সবণরনকৃে তুে রজরনয়্স পররর্ত হয। 

এমরনভায়্ব সৃরেকুল ঊধ্বণমুখী ও রনম্নমুখী। যখন ঊধ্বণমুখী হয তখন 

অরস্থরতায সভায়্য, আবার যখন হীন ও নীচুমুখী হয তখন তা রনয়্ভ যায 

ও রনষ্প্রার্ হয়্য যায। অসচ্চররত্র আগুয়্নর অনুযামী এবাং তা আগুন 

সথয়্ক বতরর। আর সচ্চররত্র জরময়্নর অনুযামী এবাং তা জরমন সথয়্ক 

সৃে। সুতরাাং সয বেরক্তর রহম্মত উচুাঁ হয়্ব এবাং রনয়্জয়্ক রবনযী করয়্ব 

সস উত্তম চররয়্ত্র ভূরষত হয়্ব, আর সয রনম্ন রহম্ময়্তর হয়্ব এবাং রনয়্জ 

অবাধে হয়্ব সস অসচ্চররয়্ত্র ভূরষত হয়্ব।  

পররয়্েদ: ইখলায়্সর উপকরর্সমূহ 

সয অন্তর মানুয়্ষর প্রশাংসা ও গুর্যান পাওযার ভায়্লাবাসা ও সলাকয়্দর 

কায়্ে রকেু পাওযার উচ্চাকাঙ্ক্ষা সপাষর্ কয়্র সস অন্তয়্র ইখলাস 

একরত্রত হয না, সযমরনভায়্ব পারন ও আগুন একরত্রত হয না, রযররযরট 

ও রতরম সযমন এক হয না। সতামার অন্তর যখন ইখলাস অজণয়্নর কথা 

বলয়্ব তখন তুরম সতামার অন্তয়্রর উচ্চাকাঙ্ক্ষার কায়্ে রযয়্য আয়্য 

তায়্ক না পাওযার েুরর রদয়্য জবাই কয়্র দাও। মানুয়্ষর প্রশাংসা ও 

গুর্কীতণন পাওযার আশায়্ক আরখরাত পাওযার সপ্ররমকয়্দর যুহুদ তথা 

তাপসে কয়্রা। সতামার উচ্চারভলাষয়্ক যখন তুরম জবাই করয়্ত সিম 
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হয়্ব এবাং মানুয়্ষর প্রশাংসা ও গুর্কীতণন পাওযার আকাঙ্ক্ষা তোয করয়্ত 

পারয়্ব তখন সতামার জনে ইখলাস অজণন সহজ হয়্য যায়্ব।  

যরদ তুরম রজয়্জ্ঞস কয়্রা, উচ্চারভলাষ এবাং মানুয়্ষর প্রশাংসা ও গুর্কীতণন 

পাওযার আকাঙ্ক্ষায়্ক কীভায়্ব তোয করা আমার জনে সহজ? আরম 

বলল, উচ্চারভলাষয়্ক খতম করার সহজ উপায হয়্ে তুরম দৃঢ়ভায়্ব 

রবর্শ্াস করয়্ব সয, মানুষ যা রকেুই আশা কয়্র তার ভাণ্ডার আল্লাহর 

কায়্েই রয়্যয়্ে, রতরন বেতীত সকউ এর মারলক নয, রতরন বেতীত সকউ 

তা বান্দাহয়্ক রদয়্ত পায়্র না।   

অনেরদয়্ক মানুয়্ষর প্রশাংসা ও গুর্কীতণন পাওযার আকাঙ্ক্ষা তোয করার 

সহজ উপায হয়্ে, সতামার অকাটে ইলম সয, আল্লাহ বেতীত কায়্রা 

প্রশাংসা সকায়্না উপকায়্র আসয়্ব না, বেরক্তয়্ক সুসরিত করয়্ত পায়্র 

না, রতরন বেতীত কায়্রা রনন্দা কাউয়্ক িরতও করয়্ত পায়্র না। সযমন 

একজন সবদুঈন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওযাসাল্লাময়্ক 

বয়্লরেয়্লন,  

ُ َعلَيِْه وََسلََّم:  إِنَّ  ، َفَقاَل انلَِِّبُّ َصَلَّ اَّللَّ ُ َعزَّ وََجلَّ »مَحِْدي َزيٌْن َوإِنَّ َذِّمي َشْْيٌ   «َذاَك اَّللَّ

“আমার প্রশাংসাযই একজন প্রশাংরসত হয আর আমার রনন্দাযই একজন 

রনরন্দত হয। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওযাসাল্লাম বলয়্লন: এয়্তা আল্লাহ 

তা‘আলারই এখরতযার।”13 অতএব, যার (মানুয়্ষর) প্রশাংসায প্রশাংরসত 
                                                           
13 রতররমযী, হাদীস নাং ৩২৬৭; আলবানী রহ. হাদীসরটয়্ক সহীহ বয়্লয়্েন। নাসাযী, 
হাদীস নাং ১১৫১৫।  
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হওযা এবাং যার রনন্দায রনরন্দত হওযার রকেু আয়্স যায না তার প্রশাংসা 

বা রনন্দা সথয়্ক যুহুদ (রবমূখ হও) কয়্রা; বরাং যার (আল্লাহর) প্রশাংসায 

সব রকেু সুন্দর ও প্রশাংরসত হয তার প্রশাংসা সপয়্ত আগ্রহী হও এবাং 

যার রনন্দায সব রকেু রনরন্দত হয সস রনন্দা সথয়্ক সবাঁয়্চ থাকয়্ত সয়্চে 

হও। বধযণ ও ইযাকীন বেতীত এগুয়্লা অজণন করয়্ত সিম হয়্ব না। 

যখনই সতামার সথয়্ক বধযণ ও ইযাকীন হাররয়্য যায়্ব তখন সতামার 

অবস্থা এমন হয়্ব সয, সয বেরক্ত যানবাহন বেতীত অতথ সমুে পারড় রদয়্ত 

ইো কয়্র। আল্লাহ তা‘আলা বয়্লয়্েন,  

ََِّّو ۡعد ََّّإِن ََّّف ٱۡصِبََّّۡ﴿ ِق  ََّّٱّلل  ََّّح  ّل  ن ك ََّّو  ِين ََّّي ۡست ِخف  ََّّٱَل   [  ٩٧: الروم] ﴾٦٠ََّّيُوقُِنون ََّّّل 

“অতএব, আপরন সবর করুন। রনশ্চয আল্লাহর ওযাদা হক। আর যারা 

দৃঢ়ভায়্ব রবর্শ্াস কয়্র না তারা সযন সতামায়্ক অরস্থর করয়্ত না পায়্র।” 

[সূরা আর-রূম, আযাত: ৬০]    

ۡلن او ََّّ﴿ ع  ةََِّّّٗمۡنُهمََّّۡج  ئِم 
 
ۡهُدون ََّّأ ۡمرِن اَّي 

 
اَّبِأ وا  ََّّل م  ُ ب  نُوا ََّّص  َك  َٰتِن اأَِبَّو   السجدة] ﴾٢٤ََّّيُوقُِنون ََّّي 

 :٣٢  ]   

“আর আরম তায়্দর মধে সথয়্ক বহু সনতা কয়্ররেলাম, তারা আমার 

আয়্দশানুযাযী সৎপথ প্রদশণন করত, যখন তারা বধযণধারর্ কয়্ররেল। 

আর তারা আমার আযাতসমূয়্হর প্ররত দৃঢ় রবর্শ্াস রাখত।” [সূরা আস-

সাজদাহ, আযাত: ২৪] 

পররয়্েদ: স্বাদ বা রুরচ উপয়্ভায়্যর রবয়্বচনায পররপূর্ণ মানুষ 
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প্রয়্তেক বেরক্ত রজরনয়্সর স্বাদ তার অবস্থা, রহম্মত ও নফয়্সর সম্মানয়্বাধ 

অনুসায়্র আস্বাদন কয়্র থায়্ক। আত্মার রদক সথয়্ক সবণারধক উত্তম 

আত্মা, সবয়্চয়্য সশ্রষ্ঠ রহম্মত এবাং সয়্বণাচ্চ মযণাদাবান আত্মা হয়্লা সয 

আত্মা আল্লাহর জ্ঞান লাভ করয়্ত সপয়্রয়্ে, তাাঁর ভায়্লাবাসার স্বাদ 

আস্বাদন কয়্রয়্ে, তাাঁর সায়্থ রমলাত হয়্ত পাযলপনা হয়্যয়্ে, রতরন যা 

ভায়্লাবায়্সন ও সযসব কায়্জ রতরন সন্তুে থায়্কন সসসব কাজ করয়্ত সস 

সবণদা উদগ্রীব থায়্ক। তার স্বাদই হয়্ে তাাঁর (আল্লাহর) কায়্ে যাওযা, 

তাাঁর সন্তুরে অজণন করা এবাং তার রহম্মত হয়্ে তাাঁয়্ক সপয়্ত  াাঁরপয়্য 

পড়া।  

উপয়্রাক্ত স্বায়্দর উপয়্রাক্ত স্তর োড়াও আয়্রা কতগুয়্লা স্তর আয়্ে, যা 

আল্লাহ বেতীত সকউ রহয়্সব করয়্ত পারয়্ব না; এমনরক রকেু মানুয়্ষর 

এমন রনকৃে সথয়্ক রনকৃেতম রজরনয়্সর স্বাদ আয়্ে যা ভাষায প্রকাশ 

করা যায। তার কায়্ে যরদ উক্ত স্বায়্দর রজরনসরট শুরুয়্ত সপশ করা হয 

তাহয়্ল সস রনয়্জর জনে তা গ্রহর্ করয়্ব না; এমনরক সসরদয়্ক তাকায়্বও 

না।  

রুরচর রবয়্বচনায সবয়্চয়্য পররপূর্ণ ও উত্তম মানুষ সস বেরক্ত যার অন্তর, 

রূহ ও শরীয়্রর ময়্ধে সব হালাল রজরনস একরত্রত হয়্যয়্ে যা তায়্ক তার 

আরখরায়্তর অাংশয়্ক ঘাটরত কয়্র না, তার রবয়্ক জানা ও তাাঁর অনুগ্রহ 

প্রারপ্তর স্বাদয়্ক রবরেন্ন কয়্র না। তায়্দর সম্পয়্কণই আল্লাহ তা‘আলা 

বয়্লয়্েন,  

ِين ََِّّه ََّّقُۡلَّ﴿ ُنوا ََّّلَِّل  ةََِِّّفََّّء ام  ۡني اَّٱۡۡل ي وَٰ ةََّّّٗٱَلُّ الِص  ةَِّي ۡوم ََّّخ  َٰم   [  ٧٣: اَلعراف] ﴾٣٢َّٱۡلقِي 
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“বলুন, তা (সসৌন্দয়্যণাপকরর্) দুরনযার জীবয়্ন মুরমনয়্দর জনে, 

রবয়্শষভায়্ব রকযামত রদবয়্স।” [সূরা আল-আ‘রাফ, আযাত: ৩২] 

যার রুরচ আরখরায়্তর সুখ-শারন্ত প্রারপ্তয়্ত বাধা সদয তার রুরটই হয়্ে 

সবণরনকৃে রুরট। দুরনযার জীবয়্ন তায়্দর সুখ সামগ্রীগুয়্লা রনুঃয়্শষ হওযা 

সম্পয়্কণ আল্লাহ তা‘আলা বয়্লয়্েন,   

ۡبُتمَّۡ﴿ ۡذه 
 
َٰتُِكمََّّۡأ ِيِب  ي اتُِكمََُِّّفََّّط  ۡني اَّح  اَّو ٱۡست ۡمت ۡعُتمَّٱَلُّ  [  ٣٧: اَلحقاف] ﴾٢٠َّبِه 

“(তায়্দরয়্ক বলা হয়্ব) ‘সতামরা সতামায়্দর দুরনযার জীবয়্ন সতামায়্দর 

সুখ সামগ্রীগুয়্লা রনুঃয়্শষ কয়্রে এবাং সসগুয়্লা সভায কয়্রে।” [সূরা 

আল-আহকাফ, আযাত: ২০] 

পররয়্েদ: গুনাহ ও পাপ বজণয়্নর উপকাররতা 

রাবু্বল ‘আলামীন মহান আল্লাহর প্ররবত্রতা বর্ণনা কররে। গুনাহ ও 

পাপাচার বজণয়্ন দুরনযায়্ত বেরক্তর পুরুষত্ব কায়্যম হয, মান-সম্মান রিা 

হয, প্রভাব-প্ররতপরত্ত সহফাযত হয, সয সম্পদ আল্লাহ দুরনযা ও 

আরখরায়্তর কলোর্ লায়্ভর রভরত্ত কয়্রয়্েন সস সম্পদ রিা হয, সৃরের 

ভায়্লাবাসা লাভ হয, তায়্দর ময়্ধে সুসম্পকণ সৃরে হয, জীরবকা রনবণাহ 

প্ররতরষ্ঠত হয, শরীয়্রর প্রশারন্ত অজণন হয, অন্তয়্রর সখারাক লাভ হয, 

ময়্নর পরবত্রতা অজণন হয, ক্বলয়্বর সুখ-শারন্ত ও প্রশস্ততা অরজণত হয, 

লাঞ্ছনা-বিনা সভায়্যর পররবয়্তণ সম্মান অরজণত হয, অন্তয়্রর আয়্লা রিা 

হয যা গুনার অন্ধকারয়্ক রনরভয়্য সদয, ফারসক ও পাপাচারীরা সয সব 

সাংকীর্ণতা ও করিনতা সভায কয়্র তা সথয়্ক রিা হয, তার রররযক 
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এমনভায়্ব সহজ হয়্য যায যা সস কল্পনা করয়্ত পায়্র না, পাপ ও 

অনোযকারীয়্দর সযসব বালা-মুরসবত ও করিনতা হয তা তার জনে সহজ 

হয়্য যায, তার জনে আল্লাহর আনুযতে করয়্ত সহজ হয, ইলম অজণন 

সহজ হয, মানুয়্ষর মায়্  সস উত্তম প্রশাংসা লাভ কয়্র, তার জনে 

অরধকহায়্র সদা‘আ বৃরদ্ধ পায, সস যা অজণন কয়্র তা উপয়্ভায কয়্র, 

মানুয়্ষর অন্তয়্র তার বোপায়্র ভয-ভীরতর সৃরে হয, যখন সস অতোচারীত 

ও যুলুয়্মর স্বীকার হয তখন সস সাহাযেপ্রাপ্ত হয এবাং রবজযী হয, 

সকায়্না কুৎসাকারী তার কুৎসা রটনা করয়্ল তা সথয়্ক তার মান-সম্মান 

রিা হয ও তার সথয়্ক তা প্ররতহত করা হয, দ্রুত তার দু‘আ কবুল 

করা হয, তার ও আল্লাহর মায়্  দূরত্ব দূরীভূত হয, রফররশতায়্দর 

বনকটে লাভ হয, মানব ও জীন শযতান সথয়্ক দূয়্র থায়্ক, তার সসবা ও 

প্রয়্যাজন রমটায়্নার জনে মানুষ প্ররতয়্যারযতায অবতীর্ণ হয, তার 

ভায়্লাবাসা ও সারন্নধে লায়্ভর জনে সবাই কায়্ে আয়্স, তার মৃতুের ভীরত 

থায়্ক না; বরাং মৃতুেয়্ত সস আনরন্দত হয, সকননা সস মৃতুের পয়্র তার 

রয়্বর কায়্ে যমন করয়্ে, তাাঁর সায়্থ সািাৎ করয়্ব এবাং প্রতোবতণন 

সতা তাাঁরই কায়্ে, দুরনযা তার কায়্ে তুে ময়্ন হয এবাং আরখরাত 

অয়্নক বড় ময়্ন হয, রবশাল সম্রাজে লাভ ও মহাসফলতা প্রারপ্ত তার 

আগ্রহ-উেপনা, আনুযয়্তের স্বাদ আস্বাদন কয়্র, ঈমায়্নর স্বাদ পায, 

আরশ বহনকারী ও এর আয়্শপায়্শ অবস্থানরত রফররশতায়্দর 

সদা‘আপ্রাপ্ত হয, তার কৃতকমণ সলখার কায়্জ রনয়্যারজত রফররশতাদ্বয তার 

কায়্জ খুরশ হয এবাং সবণদা তার জনে সদা‘আ কয়্র, তার জ্ঞান-বুরদ্ধ, 

বু শরক্ত, ঈমান ও জ্ঞানভাণ্ডার বৃরদ্ধ পায, আল্লাহর ভায়্লাবাসাপ্রাপ্ত হয, 
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তাাঁর সমীয়্প সস এরযয়্য যায, তাাঁর কায়্ে তাওবা করয়্ত আনন্দয়্বাধ 

কয়্র। সস এমনভায়্ব মহাপ্ররতদানপ্রাপ্ত হয়্য আনরন্দত হয়্ব সয গুনাহ 

করার আনয়্ন্দর তার তুলনাই হয না।  

এগুয়্লা হয়্লা দুরনযায়্ত গুনাহ সথয়্ক সবাঁয়্চ থাকার রকেু প্ররতদান ও 

প্রভাব। আর সস যখন মারা যায়্ব তখন রফররশতারা তায়্ক তার রয়্বর 

পি সথয়্ক জান্নায়্তর সুসাংবাদ রদয়্ব, তারা বলয়্ব, তার সকায়্না ভয সনই 

এবাং রচরন্তত হওযার সকায়্না কারর্ সনই। তায়্ক দুরনযার সজলখানা ও 

সাংকীর্ণতা সথয়্ক আরখরায়্ত জান্নায়্তর বাযায়্ন রনয়্য যায়্ব এবাং সসখায়্ন 

রকযামত সাংঘরটত হওযা পযণন্ত থাকয়্ব। রকযাময়্তর রদন যখন মানুষ 

প্রচণ্ড যরম ও ঘায়্ম হাবুডুবু খায়্ব তখন সস আরয়্শর োযায থাকয়্ব। 

আল্লাহর কাে সথয়্ক রফয়্র এয়্স সস ডান হায়্ত আমলনামা পায়্ব এবাং 

আল্লাহর রপ্রয মুত্তারক ও সফলকাম বেরক্তয়্দর সায়্থ থাকয়্ব। তায়্দর 

সম্পয়্কণ আল্লাহ তা‘আলা বয়্লয়্েন,  

َٰلِك َّ﴿ ََِّّف ۡضُلََّّذ  نَّيُۡؤتِيهََِّّٱّلل  آُء ََّّم  ََُّّي ش  ۡضلََُِّّذوَّو ٱّلل  ِظيمََِّّٱۡلف  ، 12]احلديد:  ﴾٤ٱۡلع 
 [  ٢: واجلمعة

“এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, যায়্ক ইো রতরন তা দান কয়্রন। আর আল্লাহ 

মহা অনুগ্রয়্হর অরধকারী।” [সূরা আল-হাদীদ, আযাত: ২১ এবাং সূরা 

আল-জুমু‘আ, আযাত: ৪]   

পররয়্েদ: সৃরেকুয়্লর জনে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওযাসাল্লায়্মর 

প্রয়্যাজনীযতা 
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সযয়্হতু আল্লাহর প্ররত মুখায়্পিীতার মযণাদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আলাইরহ ওযাসাল্লাম পররপূর্ণ কয়্রয়্েন। সুতরাাং সমস্ত সৃরে দুরনযা ও 

আরখরায়্ত তার প্ররত অরধক মুখায়্পিী ও অভাবী। দুরনযায়্ত রাসূলুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওযাসাল্লায়্মর প্ররত মানুয়্ষর প্রয়্যাজনীযতা তায়্দর 

পানাহার ও শরীয়্রর জীবন বহনকারী আত্মার সচয়্যও অরধক প্রয়্যাজন। 

আর আরখরায়্ত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওযাসাল্লায়্মর প্ররত 

মানুয়্ষর প্রয়্যাজনীযতা হয়্লা, রকযাময়্তর রদবয়্সর ভযাবহ অবস্থা ও 

করিন মুহুতণ সথয়্ক পররত্রার্ পাওযার জনে তারা রাসূলয়্দরয়্ক আল্লাহর 

কায়্ে সুপাররশ করার জনে অনুয়্রাধ করয়্বন; রকন্তু সকায়্না রাসূলই কথা 

বলয়্ত এরযয়্য আসয়্বন না। তখন শুধু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আলাইরহ ওযাসাল্লাম তায়্দর জনে শাফাযাত করয়্বন এবাং রতরনই 

সবণপ্রথম জান্নায়্তর দরজা খুলয়্বন।  

পররয়্েদ: সসৌভাযে ও সফলতার আলামতসমূহ 

সসৌভাযে ও সফলতার অনেতম আলামত হয়্লা, বান্দার জ্ঞান যত বৃরদ্ধ 

পায়্ব তার রবনয ও দযা তত বৃরদ্ধ পায়্ব। আবার তার আমল যত বৃরদ্ধ 

পায়্ব তার ভয ও সতকণতা তত সবরশ বৃরদ্ধ পায়্ব। তার বযস যত বৃরদ্ধ 

পায়্ব তার সবাঁয়্চ থাকার আগ্রহও তত কয়্ম যায়্ব, তার সম্পদ যত সবরশ 

হয়্ব তার বদানেতা ও বেযও তত সবরশ হয়্ব, তার িমতা ও সুনাম-

সুখোরত যত বৃরদ্ধ পায়্ব মানুয়্ষর বনকটে লাভ, তায়্দর অভাব-অরভয়্যায 

পূরর্ এবাং তায়্দর কায়্ে রবনয প্রকাশও তত বৃরদ্ধ পায়্ব।   
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অনেরদয়্ক দুভণাযে ও হতভায়্যের আলামত হয়্ে, বান্দার জ্ঞান যখন বৃরদ্ধ 

পায়্ব তখন তার অহাংকার ও দারম্ভকতা তত সবরশ বৃরদ্ধ পায়্ব, আবার 

তার আমল সবরশ হয়্ল তার যবণয়্বাধও সবয়্ড় যায, অনে মানুষয়্ক তুে-

তারেলে কয়্র এবাং রনয়্জ রনয়্জয়্ক অয়্নক ভায়্লা ময়্ন কয়্র। তার বযস 

বৃরদ্ধ সপয়্ল আয়্রা বাাঁচয়্ত আশা কয়্র, সম্পদ সবরশ হয়্ল কৃপর্তা ও 

সম্পদ মুয়্িা কয়্র রাখার প্রবর্তাও সবয়্ড় যায়্ব, তার িমতা, প্রভাব-

প্ররতপরত্ত ও সুনাম-সুখোরত যত বৃরদ্ধ পায়্ব তার অহাংকার ও দারম্ভকতাও 

তত সবরশ বৃরদ্ধ পায়্ব। 

এসব রবষয আল্লাহর পি সথয়্ক পরীিা স্বরূপ, রতরন বান্দায়্ক এ 

পরীিা দ্বারা যাচাই বাোই কয়্র থায়্কন। একদল পরীিায উত্তীর্ণ হয়্য 

সফলকাম হয আয়্রকদল সফল কয়্র দুভণাযা হয। 

এমরনভায়্ব মান-সম্মান পাওযাও আল্লাহর পি সথয়্ক পরীিা। সযমন, 

রাজত্ব, িমতা, ধন-সম্পদ ইতোরদ প্রাপ্ত হওযা। আল্লাহ তা‘আলা তাাঁর 

নবী সুলাইমান ‘আলাইরহস সালায়্মর পি সথয়্ক বয়্লন, রতরন যখন 

রবলরকয়্সর রাজ রসাংহাসন তার দরবায়্র সদখয়্লন তখন রতরন 

বয়্লরেয়্লন, 

ك َّ﴿
 
َّأ م 
 
ُكُرَّأ ش 

 
أ
 
ِنَّأ َِّّل ب لُو  ِبِ ِلَّر  ض 

َّف  اَِّمن  ذ   [  04نلمل: ]ا َّ﴾ُفرَُّه 

“এরট আমার রয়্বর অনুগ্রহ, যায়্ত রতরন আমায়্ক পরীিা কয়্রন সয, 

আরম রক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করর না রক অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করর।” [সূরা 

আন-নামাল, আযাত: ৪০] 
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সুতরাাং রন‘আমত আল্লাহর পি সথয়্ক এক ধরয়্র্র বালা-মুরসবত ও 

পরীিা, এয়্ত বেরক্ত কৃতজ্ঞ না অকৃতজ্ঞ তা প্রকাশ পায। এমরনভায়্ব 

রবপয়্দ-আপয়্দ পরতত হওযাও আল্লাহর পি সথয়্ক পরীিা, রতরন 

রন‘আমত দান কয়্র পরীিা কয়্রন আবার বালা-মুরসবত রদয়্যও পরীিা 

কয়্র থায়্কন। আল্লাহ তা‘আলা বয়্লয়্েন,  

ا﴿ م 
 
َٰنََُّّف أ نس  اَّإِذ اَّٱۡۡلِ َٰهََُّّم  بُُّهۥَّٱۡبت ل ى ُهۥَّر  ۡكر م 

 
ُهۥَّف أ م  ن ع  ي قََُّّو  ََّّٓوُلَّف  ِبِ نََِّّر  ۡكر م 

 
١٥ََّّٓأ ا م 

 
أ َّإِذ اَّو 

ا َٰهََُّّم  ر ََّّٱۡبت ل ى د  ق  ل ۡيهََِّّف  ي ُقوُلََّّرِۡزق ُهۥَّع  ََّّٓف  ِبِ ََِّّر  َٰن  ه 
 
١٦ََّّأ  [  ٥٣  ،٥١: الفجر] ﴾......لَك  

“আর মানুষ সতা এমন সয, যখন তার রব তায়্ক পরীিা কয়্রন, 

অতুঃপর তায়্ক সম্মান দান কয়্রন এবাং অনুগ্রহ প্রদান কয়্রন, তখন সস 

বয়্ল, আমার রব আমায়্ক সম্মারনত কয়্রয়্েন। আর যখন রতরন তায়্ক 

পরীিা কয়্রন এবাং তার ওপর তার রররযকয়্ক সঙু্করচত কয়্র সদন, তখন 

সস বয়্ল, আমার রব আমায়্ক অপমারনত কয়্রয়্েন। কখয়্না নয.....।” 

[সূরা আল-ফাজর, আযাত: ১৫-১৭] অথণাৎ আরম যায়্ক প্রশস্ততা দান 

কয়্ররে, সম্মারনত কয়্ররে ও রন‘আমত প্রদান কয়্ররে তা সবণদা তার 

জনে সম্মান নয; এমরনভায়্ব আবার যায়্ক আরম রররযয়্ক সঙু্করচত কয়্ররে 

ও পরীিা কয়্ররে তা তায়্ক অসম্মান করার জনে নয।   

পররয়্েদ: কুফুরীর চার রুকন 

কুফুরীর রুকন চাররট। সসগুয়্লা হয়্ে: অহাংকার, রহাংসা, রায ও প্রবৃরত্ত। 
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অহাংকার বেরক্তয়্ক আনুযতে করা সথয়্ক রবরত রায়্খ, রহাংসা তায়্ক 

সদুপয়্দশ গ্রহর্ ও প্রদান করয়্ত বাধা সদয, রায তায়্ক নোয রবচায়্র 

বাধা সদয এবাং প্রবৃরত্ত ইবাদয়্ত রনমগ্ন হওযা সথয়্ক বাধা প্রদান কয়্র।  

এ চাররটর মূল উৎপরত্ত হয়্লা বেরক্তর অজ্ঞতা ও মূখণতা; সকননা সস যরদ 

তার রবয়্ক তাাঁর পররপূর্ণ গুর্াবলী ও মহান ববরশেে সহকায়্র 

যথাযথভায়্ব রচনত এবাং রনয়্জর অপূর্ণাঙ্গতা, কমরত ও সদাষ-ত্রুরট বু ত 

তাহয়্ল সস কখনও অহাংকার করত না, কায়্রা ওপর রায হয়্তা না, 

আল্লাহর যায়্ক দান কয়্রন তায়্ত সস রহাংসা করত না। সকননা 

প্রকৃতপয়্ি রহাংসা সতা হয়্ে আল্লাহর সায়্থ একধরয়্র্র শত্রুতা। আল্লাহ 

সয বান্দায়্ক রন‘আমত রদয়্ত ভায়্লাবায়্সন সস তায়্ক সস রন‘আমত প্রদান 

অপেন্দ কয়্র এবাং সস তার সথয়্ক উক্ত রন‘আমত চয়্ল যাওযা পেন্দ 

কয়্র; অথচ আল্লাহ তা অপেন্দ কয়্রন। আল্লাহর ফযসালা, তাাঁর বণ্টন, 

তাাঁর পেন্দ-অপেন্দ ইতোরদর রবপরীত হয়্লা কাউয়্ক রহাংসা করা। আর 

এ কারয়্র্ই ইবরলস তাাঁর প্রকৃত শত্রুয়্ত পররর্ত হয়্যয়্ে। সকননা তার 

অপরায়্ধর মূল রেল অহাংকার ও রহাংসা। 

এ দু’রট সদাষ সথয়্ক মুরক্তর উপায হয়্লা আল্লাহর জ্ঞানাজণন, তাাঁর 

তাওহীদ রশিা, তাাঁর বণ্টয়্ন সন্তুে থাকা এবাং তাাঁর প্ররত সবণদা রবনযী ও 

অনুযত থাকা। রায়্যর ত্রুরট সথয়্ক সবাঁয়্চ থাকার উপায হয়্লা রনয়্জয়্ক 

সচনা, কায়্রা ওপর রায করা বা কায়্রা সথয়্ক প্ররতয়্শাধ সনযার তার 

সকায়্না অরধকার সনই, এ রবষযরট জানা। সকননা রনয়্জয়্ক সচনার মাধেয়্ম 
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স্রোর বণ্টয়্ন সন্তুে ও অসন্তুে থাকা এরট তার রনয়্জর প্ররত অগ্রারধকার 

প্রদান করা।  

এসব বোরধ সথয়্ক মুরক্তর সয়্বণাত্তম পন্থা হয়্লা, রনয়্জয়্ক এভায়্ব অভেস্ত 

করা সয, আল্লাহ তা‘আলা জনে কায়্রা ওপর সক্রাধারিত হওযা ও তাাঁর 

সন্তুরের জনেই কায়্রা প্ররত সন্তুে থাকা। অতএব, কায়্রা অন্তয়্র আল্লাহর 

জনে রাযারিত হওযা এবাং আল্লাহর সন্তুরের জনে কায়্রা প্ররত সন্তুে 

থাকা প্ররবে করয়্ল তার অন্তর সথয়্ক অয়্নের ওপর রায হওযা ও সন্তুরে 

থাকা দূরীভূত হয়্য যায়্ব। রবপরীতভায়্ব আল্লাহর সন্তুরের জনে রায বা 

সন্তুে না থাকয়্ল তার অন্তয়্র রবপরীতমূখী রায ও সন্তুে থাকয়্ব (যা 

তায়্ক ধ্বাংস কয়্র সদয)। 

অনেরদয়্ক, প্রবৃরত্তর ঔষধ হয়্ে সরিক জ্ঞানাজণন ও জানা। তা এভায়্ব 

সয, বেরক্তর প্রবৃরত্ত তার সরিক জ্ঞানাজণন ও জানার পয়্থ সবয়্চয়্য বড় 

প্ররতবন্ধকতা এবাং এ কারয়্র্ সস সরিক জ্ঞান লাভ ও জানা সথয়্ক 

বরিত হয। প্রবৃরত্তয়্ক দমন করা সরিক জ্ঞান ও জানার উৎকৃে উপায। 

অতএব, যখনই তুরম প্রবৃরত্তর পথ খুয়্ল রদয়্ব ততই তুরম সরিক জ্ঞান 

সথয়্ক বরিত হয়্ব, আর প্রবৃরত্তর পথ যখনই বন্ধ কয়্র রদয়্ব তখনই 

তুরম সরিক জ্ঞায়্নর রদয়্ক সবণরদক সথয়্ক দ্রুত ধারবত হয়্ব।  

মানুয়্ষর রায রহাংস্র জন্তুর নোয। রহাংস্র জন্তু সযমন কাউয়্ক রনজণয়্ন 

কাযদায সপয়্ল তায়্কই শুরুয়্ত খাওযা শুরু কয়্র, সতমরনভায়্ব রাযও 

তায়্ক সখয়্য সফয়্ল (তার আমল নে কয়্র সদয)। আর প্রবৃরত্ত আগুয়্নর 

মত। সকান বেরক্ত আগুন প্রজ্বরলত করয়্ল তায়্কই শুরুয়্ত আগুন ভরস্মত 
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কয়্র। অহাংকার সম্রায়্জের প্ররতপি শত্রুর মত, সস সতামায়্ক ধ্বাংস 

করয়্ত না পারয়্লও সতামায়্ক তারড়য়্য সবড়ায়্ব। রহাংসা সতামার সচয়্য 

শরক্তশালী শত্রুর ময়্তা। সয বেরক্ত প্রবৃরত্ত ও রায়্যর ওপর জযলাভ কয়্র, 

শযতান তার োযা সদয়্খও ভীত 14 হয। আর যার ওপর তার প্রবৃরত্ত ও 

সক্রাধ রবজয লাভ কয়্র তার রচন্তাভাবনা ও কল্পনা রকেুই শযতান ভয 

পায না।  

পররয়্েদ: জীবয়্নর চারাযাে 

মানব জীবয়্ন একরট বের যায়্ের ময়্তা, মাস হয়্লা এর শাখা-প্রশাখা, 

রদন হয়্লা ডালপালা, ঘণ্টা হয়্লা এর পাতা এবাং রনুঃর্শ্াস হয়্লা এর 

ফল। সুতরাাং যার প্ররতরট রনুঃর্শ্াস আল্লাহর অনুযয়্তে অরতবারহত করয়্ব 

তার বৃয়্ি উত্তম ফল রদয়্ব। আর যার রনুঃর্শ্াস গুনাহ ও অবাধেতায 

কাটয়্ব তার বৃি সতয়্তা ফল রদয়্ব। ফসল কাটা হয়্ব রকযাময়্তর রদয়্ন। 

তখন স্পে হয়্ব তার বৃয়্ির ফল রমরে রেল না সতয়্তা।  

ইখলাস ও তাওহীদ অন্তয়্রর বৃি। কমণ হয়্ে এর শাখা-প্রশাখা, আর 

এর ফলাফল হয়্লা দুরনযায়্ত উত্তম জীবন যাপন এবাং আরখরায়্ত 

রচরস্থাযী রন‘আমত লাভ। জান্নায়্তর ফল সযমন সশষ হবার নয এবাং 

রনরষদ্ধও নয সতমরনভায়্ব তাওহীদ ও ইখলায়্সর ফলও দুরনযা ও 

আরখরায়্ত সশষ হবার নয।  

                                                           
 শয়্ব্দর অথণ ভয করা, রচরন্তত হওযা। সদখুন, আন-রনহাযা, ৩/৪৩৮। يفرق 14
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রশকণ, রমথোচার ও সলৌরককতা অন্তয়্রর বৃি। দুরনযায়্ত এর ফল হয়্ে 

ভয-ভীরত, দুরশ্চন্তা, দুভণাবনা, হৃদয়্যর সঙ্কীর্ণতা ও অন্তয়্রর সঘার 

অমারনশা। আর আরখরায়্ত এর ফয়্ল বেরক্ত প্রাপ্ত হয়্ব যাকূ্কম বৃয়্ির ফল 

ও স্থাযী আযাব। আল্লাহ তা‘আলা সূরা ইবরাহীয়্ম এ দুধরয়্র্র বৃয়্ির 

কথা উয়্ল্লখ কয়্রয়্েন।  

পররয়্েদ: রূয়্হর জীবন 

আদম ‘আলাইরহস সালায়্মর শরীর জরমন সথয়্ক সৃরে করা হয়্যয়্ে আর 

তার রূহ ঊধ্বণজযত সথয়্ক সৃরে করা হয়্যয়্ে এবাং উভয়্যর মায়্  সমিয 

করা হয়্যয়্ে। যখন তার শরীর রূহয়্ক কায়্জর মাধেয়্ম িুধাতণ রায়্খ, 

তায়্ক জারযয়্য রায়্খ এবাং নানা কায়্জ তায়্ক বেস্ত রায়্খ তখন তার রূহ 

হালকা ও আরাম অনুভব কয়্র এবাং সস সযখান সথয়্ক সৃে হয়্যয়্ে 

সসখায়্ন রফয়্র সযয়্ত ইো সপাষর্ কয়্র, সস ঊধ্বণজযয়্ত রফয়্র সযয়্ত 

চায। আর শরীর যখন তৃপ্ত কয়্র, তায়্ক আরাম-আয়্যয়্শ রায়্খ, তায়্ক 

ঘুম পরড়য়্য রায়্খ, তার সখদমত ও রবশ্রায়্মর কায়্জ রনয়্যারজত থায়্ক 

তখন শরীর তায়্ক সযখান সথয়্ক সৃে হয়্যয়্ে সসখায়্ন স্থাযী কয়্র (অথণাৎ 

জরময়্ন স্থাযী কয়্র রায়্খ)। তখন শরীয়্রর সায়্থ রূয়্হর সাংঘয়্ষণর সৃরে 

হয, ফয়্ল তা একধরয়্র্র সজলখানায পররর্ত হয। রূহ যরদ সসখায়্ন 

খাদে না পায তখন সস শরীর সথয়্ক রবরেন্ন হয়্য ঊধ্বণজযয়্ত রমরলত 

হয়্য এমনভায়্ব রচৎকার ও সাহাযে কামনা কয়্র সযমরনভায়্ব 

শারস্তয়্ভাযকারী বেরক্ত রচৎকার ও সাহাযে প্রাথণনা কয়্র।  



 

 

 
 114  

মূলকথা, শরীর যত হালকা হয রূহ তত সূক্ষ্ম ও হালকা হয এবাং তখন 

সস ঊধ্বণজযয়্ত রফয়্র সযয়্ত আশা কয়্র। আর শরীর যত ভারী হয এবাং 

প্রবৃরত্ত ও আরাম-আয়্যয়্শর প্ররত স্থাযী কয়্র রাখয়্ত চায, তখন রূহও 

তত ভারী হয ও ঊধ্বণজযত সথয়্ক রনম্ন জযয়্ত রেটয়্ক পয়্ড় এবাং তখন 

তা রনম্ন ভূরমর বস্তুয়্ত পররর্ত হয।  

পররয়্েদ: আল্লাহর পররচয়্যর প্রকারয়্ভদ 

আল্লাহর পররচয দু’ধরয়্র্র।  

প্রথম প্রকার: তাাঁয়্ক স্বীকার করার জ্ঞান; এ প্রকায়্রর পররচয লায়্ভর 

সিয়্ত্র ভায়্লা-মন্দ, বাধে-অবাধে সকয়্লই সমান।  

রদ্বতীয প্রকার: তাাঁর এমন পররচয লাভ যা তাাঁর সথয়্ক লিায়্বাধ, তাাঁর 

ভায়্লাবাসা, তাাঁর সায়্থ অন্তর সমৃ্পক্ত থাকা, তাাঁর সায়্থ রমরলত হয়্ত 

অধীর আগ্রয়্হ থাকা, তাাঁয়্ক ভয করা, তাাঁর রদয়্ক রবনীতভায়্ব রফয়্র 

যাওযা, তাাঁর প্ররত রবনযী হওযা এবাং সৃরের কায়্ে রকেু চাওযা সথয়্ক 

রবরত সথয়্ক তাাঁর কায়্েই চাওযা ইতোরদর জ্ঞান অতোবশেকীয কয়্র।  

আল্লাহর এ ধরয়্র্র পররচয লাভ দু’রট প্রশস্ত অধেয়্য রবভক্ত।  

প্রথম অধেয: সামরগ্রকভায়্ব কুরআয়্নর সব আযাত রনয়্য যভীরভায়্ব 

রচন্তা-ভাবনা ও যয়্বষর্া করা, আল্লাহ ও তাাঁর রাসূল রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আলাইরহ ওযাসাল্লাময়্ক রবয়্শষভায়্ব সচনা ও জানা।  
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রদ্বতীয অধেয: আল্লাহ ও তাাঁর রাসূয়্লর সািে বহনকারী রবয়্শষ 

আযাতসমূহ রনয়্য রচন্তা-যয়্বষর্া করা, এর অন্তরনণরহত আল্লাহর রহকমত, 

তাাঁর কুদরত, সূক্ষ্মতা, ইহসান, নোযপরাযর্তা এবাং সৃরের প্ররত তাাঁর 

নোয রবচার ইতোরদ রনয়্য যভীর রচন্তা-যয়্বষর্া করা।  

এসব রকেুর সাররনযণাস হয়্লা আল্লাহর সুন্দর নামসমূহ, তাাঁর মহত্ব, 

পূর্ণতা, এসব গুয়্র্ তাাঁর এককত্ব  ইতোরদ যভীরভায়্ব অনুধাবন করা। 

সৃরের সায়্থ তাাঁর সম্পকণ ও তায়্দর প্ররত তাাঁর আয়্দশ-রনয়্ষধ যভীরভায়্ব 

বু া, এয়্ত সস তাাঁর আয়্দশ ও রনয়্ষধসমূহ সম্পয়্কণ ফকীহ তথা যভীর 

জ্ঞায়্নর অরধকারী হয়্ব, তাাঁর ফযসালা ও কুদরত সম্পয়্কণ ফকীহ হয়্ব, 

তাাঁর নাম ও রসফাতসমূহ সম্পয়্কণ যভীর জ্ঞায়্নর অরধকারী হয়্ব, দীরন ও 

শর‘ঈ রবধান এবাং ববরর্শ্ক ও মানব ররচত রবধায়্নর মধেকর পাথণকে 

যভীরভায়্ব অনুধাবন করয়্ত পারয়্ব। এ সব জ্ঞান লাভ করা আল্লাহর 

রবয়্শষ অনুগ্রহ, রতরন যায়্ক ইো তায়্ক এ অনুগ্রহ দান কয়্রন। আল্লাহ 

মহান অনুগ্রহদাতা।  

পররয়্েদ: রদরহাম তথা অয়্থণর প্রকারয়্ভদ 

মানুয়্ষর অরজণত রদরহাম বা অথণকরড় চার ধরয়্র্র।  

১. সয রদরহাম আল্লাহর আনুযয়্তের মাধেয়্ম অরজণত হয়্যয়্ে (সৎভায়্ব) 

এবাং আল্লাহর হক আদায়্য বেয করা হয়্যয়্ে, সস সব রদরহাম হয়্ে 

সয়্বণাত্তম রদরহাম।  
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২. যা আল্লাহর অবাধেতা ও নাফরমানীর মাধেয়্ম অরজণত হয়্যয়্ে এবাং 

আল্লাহর নাফরমানীয়্ত বেয করা হয়্যয়্ে তা হয়্ে সবণরনকৃে রদরহাম। 

৩. সয রদরহাম মুসরলময়্ক কে রদয়্য অরজণত হয়্যয়্ে এবাং মুসরলময়্ক 

কে সদওযার কায়্জ বেয করা হয তাও রনকৃে রদরহাম। 

৪. আর সযসব রদরহাম জায়্যয পন্থায অজণন কয়্র জায়্যয প্রবৃরত্তর কায়্জ 

বেয করা হয়্যয়্ে তা বেরক্তর উপকায়্রও আয়্স রন বা তার রবপয়্িও যায 

রন।  

এগুয়্লা হয়্লা অথণকরড়র মানদণ্ড। এ োড়াও কয়্যক ধরয়্র্র রদরহাম 

রয়্যয়্ে। সসগুয়্লার ময়্ধে অনেতম হয়্ে: রকেু রদরহাম সৎভায়্ব অরজণত 

হয়্যয়্ে; রকন্তু অনোয পয়্থ বেয হয়্যয়্ে, আবার রকেু রদরহাম অনোযভায়্ব 

অরজণত হয়্যয়্ে; রকন্তু সৎপয়্থ বেয হয়্যয়্ে। এ ধরয়্র্র অজণন ও বেয 

একরট অনেরটর কাফফারা স্বরূপ। সয রদরহাম সয়্ন্দহ-সাংশয়্যর পয়্থ 

অরজণত হয সসরটর কাফফারা হয়্লা সৎপয়্থ বেয করা।  

অথণকরড় বেয়্যর সায়্থ সযভায়্ব সাওযাব, শারস্ত, প্রশাংসা ও রনন্দা সমৃ্পক্ত 

সতমরন সসগুয়্লা উপাজণয়্নর সায়্থও এসব সদাষ-গুর্ জরড়ত। বেরক্ত 

সকাথা সথয়্ক অথণ উপাজণন কয়্রয়্ে এবাং সকান পয়্থ বেয কয়্রয়্ে সব 

রকেুই রজজ্ঞারসত হয়্ব।    

পররয়্েদ: মুরমনয়্দর প্ররত সময়্বদনার ধরর্ 

এক মুরময়্নর প্ররত অনে মুরময়্নর সময়্বদনা কয়্যক ধরয়্র্র হয়্ত পায়্র। 

সযমন, টাকা পযসার দ্বারা সময়্বদনা, সুনাম-সুখোরতর মাধেয়্ম সময়্বদনা, 
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শারীররর ও সসবা প্রদান কয়্র সময়্বদনা, সদুপয়্দশ ও রদকরনয়্দণশনা 

রদয়্য সময়্বদনা, সদা‘আ ও ইসরতযফার কয়্র তায়্দর প্ররত সময়্বদনা, 

তায়্দর বেথায বেরথত হয়্য সময়্বদনা প্রকাশ। ঈমায়্নর পররমার্ 

অনুসায়্র এসব সময়্বদনা বাড়রত ও কমরত হয। ঈমান দুবণল হয়্ল 

সময়্বদনাও তত দুবণল হয, আর ঈমান মজবুত হয়্ল সময়্বদনাও তত 

মজবুত হয। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওযাসাল্লাম তাাঁর সমস্ত 

সাথীয়্দর প্ররত সময়্বদনা প্রকায়্শ সবণয়্শ্রষ্ঠ মানুষ রেয়্লন। তাাঁর প্ররত 

সাহাবীয়্দর অনুসরয়্র্র পররমার্ অনুযাযী তায়্দর প্ররত সময়্বদনা রেল। 

পররয়্েদ: রন‘আময়্তর প্রকারয়্ভদ 

রন‘আমত রতন ধরয়্র্র।  

১. বান্দা করতপয রন‘আমত প্রাপ্ত হয এবাং সস তা বু য়্ত পায়্র।  

২. রকেু রন‘আমত এখনও প্রাপ্ত হয রন; সস সসগুয়্লা পাওযার আশাবাদী। 

৩. করতপয রন‘আমত বান্দা প্রাপ্ত হয়্যয়্ে; রকন্তু সস তা বু য়্ত পায়্র না। 

আল্লাহ সকায়্না বান্দায়্ক রন‘আমত পররপূর্ণ করয়্ত চাইয়্ল তায়্ক তার 

প্রাপ্ত বতণমান রন‘আমত সম্পয়্কণ অবরহত করান, তায়্ক রন‘আময়্তর 

শুকররযা আদায করার তাওফীক দান কয়্রন যায়্ত তার রন‘আমত 

দূরীভূত হয়্য না যায। সকননা গুনায়্হর কারয়্র্ রন‘আমত চয়্ল যায এবাং 

শুকররযা আদায়্যর মাধেয়্ম রন‘আমত বলবৎ থায়্ক। তায়্ক প্ররতিীত 

রন‘আমত লায়্ভর জনে আয়্রা ভায়্লা কাজ করার তাওফীক দান কয়্রন, 

রন‘আমত লায়্ভর প্ররতবন্ধকতা ও সয কারয়্র্ রন‘আমত েুয়্ট যায তায়্ক 
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সস পথ সদখান এবাং সস পথ সবাঁয়্চ থাকার তাওফীক দান কয়্রন। 

এভায়্ব তায়্ক পররপূর্ণ রন‘আময়্ত ভরপুর কয়্র সদন এবাং তায়্ক প্রাপ্ত 

রন‘আমত সম্পয়্কণ অবরহত করান, যা সস বু য়্ত পায়্র না।    

গুরুত্বপূর্ণ কায়্যদা: ময়্নর ইো (য়্ াাঁক) ও কল্পনার গুরুত্ব 

সব ধরয়্র্র তারত্ত্বক জ্ঞান ও স্বাধীন সস্বোমূলক কায়্জর মূলরভরত্ত হয়্লা 

ময়্নর ইো (য়্ াাঁক) ও রচন্তা-ভাবনা। সকননা এর সথয়্ক কল্পনার সৃরে 

হয এবাং কল্পনা ইোর প্ররত আহ্বান কয়্র। ইোশরক্ত কাজ বাস্তয়্ব 

সাংঘরটত হওযা কামনা কয়্র। এভায়্ব বারবার হয়্ল অভোয়্স পররর্ত 

হয।  

সুতরাাং উপয়্রাক্ত স্তরগুয়্লার সাংয়্শাধন ময়্নর স াাঁক ও রচন্তা-ভাবনা 

সথয়্কই শুরু হয। ময়্নর স াাঁক ও রচন্তা-ভাবনা রিক হয়্ল অবরশে 

স্তরগুয়্লা সরিক হয। ময়্নর স াাঁক ও রচন্তা-ভাবনার সাংয়্শাধন সবণদা এর 

মারলক আল্লাহ তা‘আলার সদখাশুনায হয়্য থায়্ক। তাাঁর সন্তুে ও 

ভায়্লাবাসায তা বাড়য়্ত থায়্ক। সকননা আল্লাহ সুবহানাহু ওযাতা‘আলার 

সথয়্কই সব কলোর্, তাাঁর সথয়্কই সব রহদাযাত, তাাঁর তাওফীয়্কই সব 

পথরনয়্দণশনা, তাাঁর অরভভাবকয়্ত্বই বান্দার সব সাংরির্ ও রহফাযত, 

তাাঁর মুখ রফররয়্য সনওযায়্তই সব ভ্রেতা, দুভণাযে ও দুদণশা। অতএব, 

আল্লাহর রনদশণন, রন‘আমত, তাওহীদ, তাাঁয়্ক জানার পন্থা, তাাঁর 

‘উবুরদযোয়্তর পন্থা বু া, তাাঁয়্ক হারযর (উপরস্থত), বান্দার কায়্জ সািে 

ও প্রতেিদশণী ময়্ন করা, তার ওপর আল্লাহর পযণয়্বির্, তার ময়্নর 

সব কামনা, বাসনা, ইো ও রচন্তা-ভাবনা সম্পয়্কণ আল্লাহ অবযত 
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আয়্েন, এরট যখন সস বু য়্ব তখন অনোয করয়্ত আল্লাহর সথয়্ক 

লিায়্বাধ করয়্ব এবাং রতরন আবার তার সদাষ-ত্রুরট সৃরেকুয়্লর কায়্রা 

কায়্ে প্রকাশ কয়্র সদয কী না সস কারয়্র্ তাাঁয়্ক ভয পায়্ব অথবা সস 

রনয়্জর ময়্ন লুকারযত এসব সদাষ-ত্রুরট রনয়্য ভাবয়্ব সয মানুষ জানয়্ত 

পারয়্ল তায়্ক ঘৃর্া করয়্ব ইতোরদ রবষযগুয়্লা সম্পয়্কণ বান্দার রচন্তা-

ভাবনা ও কল্পনা অনুসায়্র সস কলোর্, রহদাযাত ও পথরনয়্দণশনাপ্রাপ্ত 

হয়্ব।    

সজয়্ন রাখুন, মানুয়্ষর ময়্নর কল্পনা ও ওযাসওযাসার আনুসরঙ্গকতা 

রচন্তা-ভাবনার রদয়্ক রনয়্য যায, অতুঃপর রচন্তা-ভাবনা তায়্ক উপয়্দয়্শর 

রদয়্ক রনয়্য যায, উপয়্দশ তখন তায়্ক ইরাদা তথা ইোর রদয়্ক রনয়্য 

যায, অতুঃপর, ইো তায়্ক অঙ্গ-প্রতেঙ্গ ও কায়্জর রদয়্ক রনয়্য যায, 

অতুঃপর তা দৃঢ় হয, ফয়্ল তা ‘আদা তথা অভোয়্স পররর্ত হয। 

অতএব, মানুয়্ষর ময়্নর কল্পনা ও ওযাসওযাসায়্ক দৃঢ় ও পররপূর্ণ 

হওযার পয়্র তা রবরেন্ন না কয়্র মূয়্লর রদয়্ক রফরায়্না অরধক সহজ। 

সতামার ময়্নর বাসনায়্ক যরদ তুরম তারড়য়্য দাও তাহয়্ল সস সতামায়্ক 

তারড়য়্য সবড়ায়্ব, আর যরদ ময়্নর বাসনায়্ক গ্রহর্ কয়্রা তখন তা ময়্নর 

ময়্ধে ঘূর্ণযমান রচন্তা-ভাবনা রহয়্সয়্ব সদখা রদয়্ব। অতএব, ইোশরক্তয়্ক 

বেবহার কয়্রা, তাহয়্ল তা (ইোশরক্ত) ও রচন্তাশরক্ত সতামার অঙ্গ-

প্রতেঙ্গয়্ক কায়্জ লাযায়্ত সাহাযে করয়্ব। আর তুরম যরদ তায়্ক কায়্জ 

লাযায়্ত বেথণ হও তাহয়্ল তা অন্তয়্র আকাঙ্ক্ষা ও প্রবৃরত্তর সায়্থ রফয়্র 

যায়্ব।  
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সাবধান! শযতানয়্ক সতামার রচন্তা-ভাবনা ও ইোশরক্তর স্থায়্ন কাজ 

করার িমতা রদওনা; সকননা সস সতামার রচন্তা-ভাবনা ও ইোশরক্তয়্ক 

এমনভায়্ব নে করয়্ব যা বু া বড় করিন। সস সতামার অন্তয়্র নানা 

ধরয়্র্র ওযাসওযাসা রদয়্ব এবাং ধ্বাংসাত্বক রচন্তা-ভাবনা সেয়্ল রদয়্ব। সস 

সতামার ও সতামার উপকারী রচন্তা-ভাবনার মায়্  বাধা হয়্য দাাঁড়ায়্ব। 

সতামার অন্তয়্র প্রভাব রবস্তার করয়্ত ও সতামার ইোশরক্তয়্ত মারলকানা 

বানায়্ত তুরমই তায়্ক সাহাযে কয়্রে। 

যার অন্তয়্র শযতান বাসা বাাঁয়্ধ তার সবধরয়্র্র রচন্তা-ভাবনা সথয়্ক 

শযতান সবর হয না অথবা নানা ধরয়্র্র অশ্লীলতা ও হারাম রজরনয়্সর 

রচন্তা-ভাবনার অরধকারী হয অথবা এমনসব কাল্পরনক অনুমান কয়্র যার 

সকায়্না রভরত্ত সনই অথবা ভ্রান্ত সব রচন্তা-ভাবনার অরধকারী হয অথবা 

তার জ্ঞায়্নর পরররধর বাইয়্র এমন সব রজরনয়্সর রচন্তা কয়্র যা 

অনুধাবন করা তার পয়্ি সম্ভবপর নয, তখন শযতান তার অন্তয়্র 

সসসব কাল্পরনক রচন্তা েুরকয়্য সদয যার সকান কূল-রকনারা সনই এবাং সস 

এর সশষ সীমানায সপৌঁেয়্ত পায়্র না। তখন তার রচন্তা-ভাবনার মযদায়্ন 

সসসব কাল্পরনক রবযষগুয়্লা ঘূর্ণাযমান করয়্ত থায়্ক।  

এসব রকেু সাংয়্শাধয়্নর উপায হয়্লা: তুরম সতামার রচন্তা শরক্তয়্ক জ্ঞান-

রবজ্ঞান ও উপকারী ভাবনার কায়্জ বোপৃত রায়্খা, সযমন তাওহীয়্দর 

অতোবশেকীয উপাদানসমূহ, তার অরধকারসমূহ, মৃতুে ও এর পরবতণী 

জান্নাত ও জাহান্নায়্ম প্রয়্বশ, কায়্জর সদাষ-ত্রুরট ও তা সথয়্ক উত্তরয়্র্র 

উপায, ইোশরক্ত ও প্রতেয়্যয সিয়্ত্র সতামার উপকায়্র আয়্স এমন সব 
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রচন্তা-ভাবনা কয়্রা এবাং সযসব রজরনস সতামায়্ক িরত কয়্র সসসব 

রজরনয়্সর ইো েুাঁয়্ড় সফয়্লা।  

‘আয়্রফীন তথা আল্লাহর পররচয লাভকারী আরলময়্দর ময়্ত, রখযানয়্তর 

আশা করা ও ময়্নর রচন্তা-ভাবনায রখযানয়্তর কাজ করা অন্তয়্রর জনে 

স্বযাং রখযানত করার সচয়্যও অরধক মারাত্মক ও িরতকর। রবয়্শষ কয়্র 

অন্তর যখন রখযানয়্তর কাজ কয়্র তখন অন্তয়্র রখযানয়্তর আকাঙ্খা 

করা মায়্ন এ কায়্জ অন্তরয়্ক বোপৃত রাখা ও রখযানয়্তর দ্বারা অন্তরয়্ক 

ভয়্র রাখা এবাং তার রচন্তা-ভাবনা ও ইো সবরকেুই রখযানয়্তর হয়্ব।  

ফায়্যদা: রন‘আমতপ্রাপ্ত হয়্ল তা সথয়্ক রবরক্ত হইও না 

মানুয়্ষর সাধারর্ সূক্ষ্ম একরট সদাষ হয়্লা, আল্লাহ বান্দায়্ক সকান 

রন‘আমত দান করয়্ল এবাং সসরট তার জনে রতরন পেন্দ করয়্ল সস উক্ত 

রন‘আময়্ত রবরক্ত হয়্য সস সযরট ভায়্লা ময়্ন কয়্র (তার অজ্ঞতার 

কারয়্র্) ও তার জনে কলোর্কর ভায়্ব সসরটয়্ত পররবতণন করয়্ত আশা 

কয়্র। অথচ তার রব তায়্ক সস রন‘আমত সথয়্ক বরিত না কয়্র তার 

অজ্ঞতা ও রনয়্জর জনে রনকৃে পেয়্ন্দর জনে রতরন তায়্ক িমা কয়্র 

সদন; এমনরক বান্দা যখন উক্ত রন‘আমতয়্ক তার জনে সাংকীর্ণতা ময়্ন 

কয়্র, এরটর ওপর রাযারিত হয, এর সথয়্ক রনষৃ্করত চায ও রনয়্জ রবরক্ত 

হয তখন আল্লাহ তাাঁর পি সথয়্ক উক্ত রন‘আমত রেরনয়্য সনন। বান্দা 

যখন তার প্রতোরশত ও পেন্দনীয রবষয ও তার পূয়্বণর অবস্থার ময়্ধে 

পাথণকে সদখয়্ত পায তখন তার অরস্থরতা, অনুয়্শাচনা ও পূয়্বণর 

রন‘আমত আবার রফয়্র পাওযার প্রতোশা চরমভায়্ব সবয়্ড় যায। আল্লাহ 
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সকান বান্দার কলোর্ ও রহদাযাত দান করয়্ত চাইয়্ল সয রজরনয়্স তাাঁর 

রন‘আমত ও সন্তুরে আয়্ে তা তায়্ক সদখান এবাং তায়্ক উক্ত রজরনয়্সর 

শুকররযা আদায়্যর তাওফীক দান কয়্রন। যখন সস উক্ত রন‘আমত 

পররবতণয়্নর কথা ভায়্বন তখন সস আল্লাহর সায়্থ ইসরতখারা (আল্লাহর 

পেন্দ কামনা কয়্রন) কয়্রন, সযয়্হতু সকানরট তার জনে কলোর্কর তা 

বু য়্ত সস অজ্ঞ ও অিম, তখন সস রবষযরট আল্লাহর ওপর সসাপদণ 

কয়্রন এবাং তার জনে সযরট উত্তম সসরট তাাঁর (আল্লাহর) কায়্ে কামনা 

কয়্রন।   

আল্লাহ প্রদত্ত রন‘আময়্তর ওপর রবরক্ত হওযার সচয়্য বান্দার জনে 

িরতকর রকেুই হয়্ত পায়্র না। সকননা সস উক্ত রন‘আমতয়্ক রন‘আমতই 

ময়্ন কয়্র না এবাং এজনে উক্ত রন‘আময়্তর কারয়্র্ শুকররযাও আদায 

কয়্র না ও আনরন্দতও হয না; বরাং সস এর ওপর সক্রাধারিত হয, এ 

কারয়্র্ অরভয়্যায কয়্র ও এ রন‘আমতয়্ক মুরসবত ময়্ন কয়্র। অথচ 

এরট তার ওপর আল্লাহর রবরাট রন‘আমত। অরধকাাংশ মানুষ আল্লাহ 

প্রদত্ত রন‘আময়্তর শত্রু, তায়্দর ওপর আল্লাহ প্রদত্ত রন‘আমতয়্ক 

অনুধাবনও কয়্র না; বরাং তারা তায়্দর অজ্ঞতা ও যুলুয়্মর কারয়্র্ সস 

রন‘আমত প্ররতহদ ও দূর করয়্ত আপ্রার্ সচো করয়্ত থায়্ক। কত 

রন‘আমত তার কায়্ে এয়্সয়্ে আর সস তা অস্বীকার কয়্র প্ররতহত 

করয়্ত সচো করয়্ে! আবার কত রন‘আমত তার কায়্ে এয়্সয়্ে; রকন্তু সস 

তার যুলুম ও অজ্ঞতার কারয়্র্ তা দূরীভূত করয়্ত প্রয়্চো কয়্রয়্ে! 

আল্লাহ তা‘আলা বয়্লয়্েন,  
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َٰلِك َّ﴿ ن ََّّذ 
 
اَّي ُكََّّل مََّّۡٱّلل  ََّّبِأ ّٗ ِيِ ةًََُّّمغ  اَِّنِۡعم  ه  م  ۡنع 

 
َََّّٰأ َََّّٰق ۡوم َََّّع   ت  وا ََّّح  ُ ِيِ اَُّيغ  نُفِسِهمََّّۡم 

 
 ﴾٥٣بِأ

 [  ١٧: اَلنفال]

“তা এ জনে সয, আল্লাহ সকান রনআময়্তর পররবতণনকারী নন, যা রতরন 

সকান কাওময়্ক রদয়্যয়্েন, যতির্ না তারা পররবতণন কয়্র তায়্দর 

রনজয়্দর ময়্ধে যা আয়্ে।” [সূরা আল- আনফাল, আযাত: ৫৩]  

ََّّٱّلل  ََّّإِن َّ﴿ ََُّّّل  ِيِ اَُّيغ  ۡوم ََّّم  َََّّٰبِق  ت  وا ََّّح  ُ ِيِ اَُّيغ  نُفِسِهۡم ََّّم 
 
 [ ٥٥: الرعد] ﴾١١بِأ

“রনশ্চয আল্লাহ সকান কওয়্মর অবস্থা ততির্ পররবতণন কয়্রন না, 

যতির্ না তারা রনয়্জয়্দর অবস্থা পররবতণন কয়্র।” [সূরা আর-রা‘আদ, 

আযাত: ১১] 

রনয়্জর সচয়্য অনে সকউ তার রন‘আময়্তর শত্রু সনই। সস স্বীয 

রন‘আময়্তর শত্রু হওযা সয়্ত্ত্বও রনয়্জই আবার এর সাহাযেকারী। সুতরাাং 

তার শত্রুতা তার রন‘আময়্তর মায়্  আগুন রনয়্িপ কয়্র এবাং সস এয়্ত 

ফুাঁ সদয। আবার তার শত্রুতা তায়্ক আগুন রনয়্িপ করায়্ত সিম কয়্র 

এবাং এয়্ত ফুাঁৎকার রদয়্ত সাহাযে কয়্র। যখন অরগ্নরশখা মারাত্মকরূপ 

ধারর্ কয়্র তখন সস অরগ্নরনবণাপক সাহাযেকারী দয়্লর সাহাযে প্রাথণনা 

কয়্র। অথচ তার উয়্েশে খারাপ ও রনকৃে রেল। 

সরিক রসদ্ধান্ত গ্রহয়্র্ অিম বেরক্ত সুয়্যায হাতোড়াকারী, যখন বোপাররট 

হাতোড়া হয়্য যায তখন সস তাকদীরয়্ক সদাষায়্রাপ কয়্র।   

পররয়্েদ: আল্লাহর সায়্থ (কৃত ওযাদা পালয়্ন) সততা 
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বান্দা সকল কায়্জ তার রয়্বর সায়্থ সততা বজায রাখা ও দৃঢ়প্রতেযী 

থাকার সচয়্য অরধক উপকারী রকেুই সনই। সস তার রসদ্ধায়্ন্ত ও কায়্জ-

কয়্মণ কৃত ওযাদা সয়্তে পররর্ত করয়্ত দৃঢ় সাংকল্প থাকয়্ব। আল্লাহ 

তা‘আলা বয়্লয়্েন,  

ز م ََّّف إِذ ا﴿ ۡمرََُّّع 
 
قُوا ََّّف ل وََّّۡٱۡۡل د  ن ََّّٱّلل  ََّّص  اَّل َك  ۡيّٗ  [  ٣٥:  حممد] ﴾٢١ََّّل ُهمََّّۡخ 

“অতুঃপর যখন রসদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয, তখন যরদ তারা আল্লাহর সায়্থ কৃত 

ওযাদা সয়্তে পররর্ত করত, তয়্ব তা তায়্দর জনে কলোর্কর হত।” 

[সূরা মুহাম্মাদ, আযাত: ২১] 

কৃত সাংকল্প ও কমণ বাস্তবতায পররর্ত করার ময়্ধেই রয়্যয়্ে বান্দার 

সুখ-সসৌভাযে। অতএব, সাংকল্প সয়্তে পররর্ত বলয়্ত বু ায এয়্ক 

একরত্রত করা, দৃঢ়ভায়্ব সাংকল্প করা এবাং এ বোপায়্র রদ্বধা-সাংশয না 

করা; বরাং এমন দৃঢ়প্রতেয বেক্ত করা যায়্ত সাংশয়্যর সকান সলশ থাকয়্ব 

না এবাং যরড়মরসও থাকয়্ব না। যখন সতামার সাংকল্প সরতেকায়্র হয়্লা 

এখন কাজ বাস্তয়্ব পররর্ত করা অবরশে রইল। আর কাজ সয়্তে 

পররর্ত করয়্ত হয়্ল তায়্ক শরক্ত ও সামথণ বেয করয়্ত হয়্ব এবাং 

প্রকাশে ও অপ্রকাশে সকান অবস্থায়্তই রপে পা হওযা যায়্ব না। অতএব, 

রনযায়্তর দৃঢ়তা তায়্ক দুবণল ইো ও রহম্ময়্তর বাাঁধাদানকারী এবাং কাজ 

সয়্তে পররর্ত করার সাংকল্প তায়্ক অলসতা ও দুবণলতা প্রকায়্শ বাাঁধা 

প্রদান কয়্র।   
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সয বেরক্ত সব কায়্জ আল্লাহর সায়্থ ওযাদা পালয়্ন দৃঢ় সাংকল্প ও সততা 

সদখায, তখন রতরন অনেয়্দর জনে যা রকেু দান কয়্রন তার সচয়্যও 

সবরশ তায়্ক দান কয়্রন। এ সততা মায়্ন যা সরিক ইখলাস ও সরিক 

তাওযাকু্কয়্রর সায়্থ একরত্রত হয। অতএব, সবণারধক সৎবেরক্ত রতরন রযরন 

ইখলাস ও তাওযাকু্কয়্ল সবণারধক রবশুদ্ধ।  

পররয়্েদ: মারাত্মক যুলুম ও অজ্ঞতা 

সবণারধক মারাত্মক যুলুম ও অজ্ঞতা হয়্লা, মানুয়্ষর কায়্ে মান-সম্মান ও 

মযণাদা তালাশ করা অথচ সতামার অন্তর আল্লাহয়্ক সম্মান ও মযণাদা 

প্রদশণন করা সথয়্ক রবমূখ (অথণাৎ আল্লাহর সশ্রষ্ঠয়্ত্বর পয়্রাযা কয়্র না)। 

সৃরেকুলয়্ক সম্মান ও তায়্ক মযণাদা সদওযা সযন ময়্ন হয তুরম আল্লাহয়্ক 

সম্মান ও মযণাদা রদে না ও তার আল্লাহর সশ্রষ্ঠয়্ত্বর পয়্রাযা করে না। 

আল্লাহ তা‘আলা বয়্লয়্েন,  

ََّّل ُكمََّّۡما﴿ ََِّّت ۡرُجون ََّّّل  اَّّلِل  ق ارّٗ  [  ٥٧: نوح] ﴾١٣و 

“সতামায়্দর কী হল, সতামরা আল্লাহর সশ্রষ্ঠয়্ত্বর পয়্রাযা করে না?” 

[সূরা নূহ, আযাত: ১৩] 

এখায়্ন উয়্েশে হয়্লা, সয বেরক্ত আল্লাহয়্ক, তাাঁর বার্ীয়্ক ও রতরন সয 

ইলম ও রহকমত দান কয়্রয়্েন সসগুয়্লায়্ক সম্মান ও মযণাদা প্রদান কয়্র 

না, সস কীভায়্ব মানুয়্ষর সথয়্ক সম্মান ও মযণাদা প্রতোশা কয়্র? আল-

কুরআন, ইলম ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওযাসাল্লায়্মর বার্ীয়্ত 

রয়্যয়্ে সয়্তের সম্পকণ, সতকণতা, অনোয সথয়্ক বাধাদান ও রবরত 
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থাকার ধমক, সতামার জনে রবজ্ঞজয়্নর দৃঢ় সতকণতা, অতন্দ্র প্রহর ও 

বাধাদান। সুতরাাং এয়্ত যা রকেু এয়্সয়্ে তা সতামার জনে উপয়্দশ, এবাং 

যা রকেু সতামায়্ক বাধা সদয তা সতামার জনে নরসহত। এতদসয়্ত্ত্বও তুরম 

অয়্নেক কায়্ে মান-সম্মান ও মযণাদা তালাশ কয়্রা! তুরম সতা এমন 

মুসীবয়্ত পরতত বেরক্তর ময়্তা যায়্ক উপয়্দশ বা সতকণতা করয়্ল রকেুই 

তার সকান কায়্জ আয়্স না অথচ সস অনেয়্ক উপয়্দশ ও ধমক সদয সয 

তার মুরসবত সদয়্খ রশিা লাভ কয়্রা। সুতরাাং তার এ উপয়্দশ (উপমা) 

উক্ত বেরক্তর ময়্ধে সকান প্রভাব সফয়্ল রন, অথচ তার অবস্থা 

অবয়্লাকনকারীয়্ক সস রতরস্কার করয়্ত চায। 

সরতেকায়্র সকান রকেু চাওযা বেরক্ত তার বেরক্তসত্ত্বা সথয়্ক রকেু হারায়্ল 

তখন রতরন অন্তয়্র ও হৃদয়্য তা পররপূর্ণ কয়্র সনয, দুরনযার রকেু িরত 

হয়্ল আরখরায়্ত তা বারড়য়্য সদয, দুরনযার সকান সভায-রবলাস সথয়্ক 

রনয়্ষধ করা হয়্ল তার রবরনময়্য তায়্ক আরখরায়্তর আনন্দ উপয়্ভায 

বৃরদ্ধ কয়্র সদয, সস উরদ্বগ্নতা, দুুঃখ-সবদনা ও রবষণ্নতায পরতত হয়্ল 

আরখরায়্ত এর পররবয়্তণ আনন্দ ও সুখ প্রাপ্ত হয।  

অতএব, দুরনযায়্ত বদরহক, আরথণক, সভায-রবলাস, িমতা-প্রভাব-

প্ররতপরত্ত ও সনতৃয়্ত্ব যরদ িরতগ্রস্ত হয, এর রবরনময যরদ আরখরায়্ত 

কলোর্ অরধক বয়্য আয়্ন তা বেরক্তর জনে রহমতস্বরূপ ও কলোর্কর 

অথবা এগুয়্লা তার প্রকাশে বা অপ্রকাশে গুনাহর শারস্তস্বরূপ অথবা 

প্রকাশে ও সযাপনীয ওযারজব কাজ বজণন করার শারস্তস্বরূপ। সকননা 
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দুরনযা ও আরখরায়্তর কলোর্ সথয়্ক বরিত হওযা এ চাররট রবষয়্যর 

ওপর রনভণরশীল। আল্লাহর কায়্েই তাওফীক কামনা কররে।  

পররয়্েদ: আল্লাহর সমীয়্প সফর 

মানুষ সৃরের পর সথয়্কই সফর করয়্ে। তায়্দর এ ভ্রমন জান্নায়্ত 

রচরস্থাযী শারন্তর আবাসন বা জাহান্নায়্ম রচরস্থাযী শারস্তর জাযযায রযয়্যই 

থাময়্ব।  

জ্ঞানী মাত্রই এ কথা জায়্ন সয, সফয়্র রয়্যয়্ে কে-সেশ ও ভযাংকর 

পথচলা। আর এরট অসম্ভব সয, সফয়্র স্বােন্দে, আরাম-আয়্যশ ও 

প্রশারন্ত পায়্ব। এগুয়্লা সতা সফর সশয়্ষ প্রাপ্ত হয়্ব। একথা সকয়্লরই 

জানা সয, সফয়্রর প্ররতরট পদয়্িপ এবাং প্ররতরট মূহূতণই রবরামহীন ও 

ির্স্থাযী এবাং সকউ সথয়্ম সনই। এরট প্রমারর্ত সয, সস সাবণিরর্ক 

সফয়্রর রসদ-সামগ্রী রনয়্য এমনভায়্ব সফর করয়্ে যা একজন মুসারফর 

কয়্র থায়্ক। সস যখন সকান স্থায়্ন অবতরর্ কয়্র বা রনো যায বা 

রবশ্রাম কয়্র তা শুধু তার পরবতণী সফয়্রর প্রস্তুরতর জনেই কয়্র থায়্ক।   

ফায়্যদা: বান্দার ময়্ধে শযতায়্নর প্রয়্বশদ্বার 

প্রয়্তেক জ্ঞানীই জ্ঞাত সয, শযতান মানুয়্ষর ময়্ধে প্রয়্বয়্শর রতনরট পথ 

রয়্যয়্ে। সসগুয়্লা হয়্লা:   

প্রথমত: অরতরিন (প্রয়্যাজয়্নর অরতররক্ত খরচ) ও অপচয করা। 

বেরক্তর প্রয়্যাজয়্নর সবরশ হয়্ব এবাং তা তার জনে অরতররক্ত রহয়্সয়্ব 

যর্ে হয়্ব। এ অরতররক্ত অাংশ শযতায়্নর এবাং তা শযতান বেরক্তর 
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অন্তয়্র প্রয়্বয়্শর পথ। এ সথয়্ক মুরক্তর উপায হয়্ে, খাদে, ঘুম, সভায-

রবলাস ও রবশ্রাম প্রয়্যাজন অনুযাযী সদওযার বোপায়্র অতেন্ত সতকণ 

থাকা। এ পথ বন্ধ হয়্ল তার রচরশত্রু শযতায়্নর তার ময়্ধে প্রয়্বয়্শর 

পথ বন্ধ হয়্য যায়্ব।  

রদ্বতীযত: অসতকণতা ও অলসতা: সদা সতকণ বেরক্ত সতকণতার দুয়্যণ 

থায়্ক। যখনই সস অসতকণ হয়্য যায তখনই তার দুয়্যণর দরজা খুয়্ল 

যায। ফয়্ল তখন শত্রু তার দুয়্যণ েুয়্ক পয়্ড়। তখন সস তার উপর 

চড়াও হয এবাং তায়্ক সসখান সথয়্ক তাড়ায়্না করিন হয়্য পয়্ড়।   

তৃতীযত: অনথণক কায়্জ কৃরত্রমতা সদখায়্না।    

ফায়্যদা: সয়্বণাত্তম ও সবণারধক উপকারী রযরকর 

সকউ সকউ ময়্ন কয়্রন, রযরকরকারীযর্ প্রথয়্ম মুয়্খ রযরকর শুরু কয়্র, 

এভায়্ব মুয়্খ রযরকর করয়্ত করয়্ত অবয়্চতয়্নও মুয়্খ রযরকর করয়্ত 

থায়্ক। অত:পর, এভায়্ব রযরকর চলয়্ত থায়্ক, এমনরক তার অন্তয়্র 

রযরকর চালু হয়্য যায।  

আবার সকউ ময়্ন কয়্রন, এভায়্ব অন্তয়্র রযরকর জারর হয না এবাং 

অবয়্চনত অবস্থাযও রযরকর শুরু হয না; বরাং সস ভাব-যম্ভীরভায়্ব থায়্ক 

তখন তার অন্তয়্র রযরকর চালু হয। অতএব, সস শুরুয়্ত অন্তয়্রর দ্বারা 

রযরকর শুরু কয়্র, যখন অন্তয়্র তা শরক্তশালী হয তখন জবান তা 

অনুসরর্ কয়্র এবাং তখন অন্তয়্র ও জবায়্ন একয়্ত্র রযরকর জারর হয়্য 

যায।  
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অতএব, প্রথম প্রকায়্র রযরকর বেরক্তর জবান সথয়্ক অন্তয়্র চালু হয। 

আর রদ্বতীয প্রকায়্রর রযরকর অন্তর সথয়্ক জবায়্ন জারর হয, তয়্ব তা 

অন্তয়্রর সথয়্ক খারল হয না; বরাং প্রথয়্ম জবায়্ন প্রকাশ পাওযার আয 

পযণন্ত অন্তর শান্ত থায়্ক। অতুঃপর অন্তয়্র তা যভীর সযাঁয়্থ যায, তখন 

সস সব রকেুয়্ত আল্লাহর রযরকর অনুভব কয়্র।  

সয়্বণাত্তম ও সবণারধক উপকারী রযরকর হয়্লা সযখায়্ন অন্তর জবায়্নর 

সায়্থ একরত্রত হয। এরট রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওযাসাল্লায়্মর 

রযরকর, এয়্ত রযরকরকারী রযরকয়্রর অথণ ও উয়্েশে অবনুভব কয়্র।  

পররয়্েদ: মানুয়্ষর জনে সবণারধক উপকারী মানুষ 

সতামার জনে সবয়্চয উপকারী সস বেরক্ত সয সতামায়্ক রনয়্জর সথয়্ক 

(ভায়্লাকায়্জর জনে) সযাযে কয়্র সতায়্লয়্ে, এয়্ত তুরম কলোর্কর কাজ 

বা ভায়্লা রকেু উৎপাদন করয়্ত পায়্রা। সকননা এরট সতামার উপকার ও 

পররপূর্ণতার জনে কতই না উত্তম সাহাযে। তার দ্বারা এ ধরয়্র্র সাহাযে 

প্রকৃতপয়্ি তার রনয়্জর দ্বারাই সতামায়্ক সাহাযে করার মত বা এর 

সচয়্যও উত্তম সাহাযে। অনেরদয়্ক সতামার জনে সবয়্চয়্য মারাত্মক 

িরতকর মানুষ হয়্লা সস বেরক্ত সয সতামায়্ক গুনায়্হর কায়্জ উপযুক্ত 

কয়্র সতায়্ল, এমনরক তুরম এয়্ত আল্লাহর অবাধেতা কয়্রা। সকননা এরট 

সতামার িরত ও অপূর্ণতা জনে তার সহয়্যারযতা।  
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ফায়্যদা: অঙ্গ-প্রতেয়্ঙ্গর রহফাযত (সাংরির্) 

বান্দার প্ররতরট অঙ্গ-প্রতেয়্ঙ্গর ওপর আল্লাহর আয়্দশ রয়্যয়্ে, এয়্ত তার 

জনে রয়্যয়্ে রনয়্ষধাজ্ঞা, এয়্ত তার জনে রয়্যয়্ে রন‘আমত, উপকারীতা 

ও স্বাদ। বান্দা যরদ অঙ্গ-প্রতেয়্ঙ্গর দ্বারা আল্লাহর সসসব আয়্দশ যথাযথ 

পালন কয়্র এবাং রনয়্ষধ সথয়্ক রবরত থায়্ক তাহয়্ল সস তার 

রন‘আময়্তর শুকররযা আদায করল, তায়্ক প্রদত্ত রন‘আময়্তর পূর্ণতা 

আদায ও এর দ্বারা স্বাদ গ্রহয়্র্র সচো করল। আর যরদ সস আল্লাহর 

আয়্দশ পালন ও রনয়্ষধ সথয়্ক রবরত না থায়্ক তাহয়্ল সস আল্লাহর 

সদওযা অঙ্গ-প্রতেয়্ঙ্গর শুকররযা আদায করল না, তখন আল্লাহ উক্ত অঙ্গ-

প্রতেয়্ঙ্গর দ্বারা উপকারীতা নে কয়্র সদন এবাং এগুয়্লায়্ক তার দুুঃখ-কে 

ও িরতর অনেতম বড় উপকরর্ কয়্র সদন।  

বান্দার ওপর প্ররতরট মুহূয়্তণ আল্লাহর ‘উবুরদযোত করা অতোবশেকীয, সস 

উক্ত ‘উবুরদযোত সপশ করয়্ব এবাং তাাঁর বনকটে লাভ করয়্ব। সস যরদ 

তার সমযয়্ক ‘উবুরদযোত পালয়্নর মাধেয়্ম কায়্জ লাযায তাহয়্ল সস 

আল্লাহর সমীয়্প অগ্রসর হয়্ব, আর যরদ সস তার সময প্রবৃরত্ত, আরাম-

আয়্যশ ও অলসতায কাটায তাহয়্ল রয়্বর সথয়্ক দূরবতণী হয়্ব। সুতরাাং 

বান্দা হযত তার রয়্বর রনকটবতণী হয়্ব অথবা তাাঁর সথয়্ক দূয়্র সয়্র 

যায়্ব, সস এ দু’পয়্থর মায়্  রস্থর থাকয়্ব না। আল্লাহ তা‘আলা বয়্লয়্েন,  

آء ََّّلِم ن﴿ نَِّمنُكمََّّۡش 
 
م ََّّأ د  ت ق  وََّّۡي 

 
ر ََّّأ خ 

 
ت أ  [  ٧٣: املدثر] ﴾٣٧ي 
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সতামায়্দর ময়্ধে সয চায অগ্রসর হয়্ত অথবা রপরেয়্য থাকয়্ত, তার 

জনে। [সূরা আল-মুোসরসর, আযাত: ৩৭] 

ফায়্যদা: আল্লাহ বেতীত অয়্নের সথয়্ক সতামার অন্তরয়্ক খারল (মুক্ত) 

কয়্রা 

আল্লাহর সন্তুরের জনে প্রবৃরত্তয়্ক পররহার করা (যরদও তা আল্লাহর 

আযাব সথয়্ক মুরক্ত সদয এবাং তাাঁর রহমত লায়্ভর দ্বারা সফলতা 

অতোবশেকীয কয়্র) আল্লাহর ভাণ্ডার, সৎকায়্জর ভাণ্ডার, ভায়্লাবাসার 

স্বাদ, তাাঁর প্ররত আসরক্ত, তাাঁয়্ক রনয়্য আনরন্দত ও খুরশ হওযা ইতোরদ 

যার অন্তর অয়্নের সায়্থ সমৃ্পক্ত তার অন্তয়্র অরজণত হয না, যরদও সস 

ইবাদতকারী, আত্মশুরদ্ধ অজণনকারী ও ইলয়্মর অরধকারী। সকননা যার 

অন্তয়্র রতরন বেতীত অয়্নের স্থান রয়্যয়্ে এবাং যার রহম্মত অয়্নের সায়্থ 

সমৃ্পক্ত তার অন্তয়্র আল্লাহ সুবহানাহু ওযাতা‘আলা তাাঁর ভাণ্ডার প্রদান 

কয়্রন না। যার অন্তর আল্লাহর সায়্থ সমৃ্পক্ত হওযায়্ত দররেতায়্ক ধন-

ঐশযণে ময়্ন কয়্রন, রতরন বেতীত অয়্নের সায়্থ সমৃ্পক্ত হওযায়্ক প্রকৃত 

দররেতা ময়্ন কয়্রন, রতরন বেতীত অয়্নের সম্মানয়্ক সব-ইিরত ময়্ন 

কয়্রন, তাাঁর অপমানয়্ক ইিত ময়্ন কয়্রন, রতরন বেতীত অয়্নের 

রন‘আমতয়্ক আযাব ময়্ন কয়্রন, আর তাাঁর সায়্থ থাকয়্ল আযাবয়্ক 

রন‘আমত ময়্ন কয়্রন।  

মূলকথা, বান্দা আল্লাহ বেতীত তার জীবন-মরন রকেুই কল্পনা করয়্ত 

পায়্র না, রতরন বেতীত সবরকেুয়্ত দুুঃখ-কে, দুরশ্চন্তা, উরদ্বগ্নতা ময়্ন 
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কয়্রন। এ ধরয়্র্র বান্দার জনে হয়্যয়্ে দু’রট জান্নাত। একরট দুরনযায়্ত 

তাৎিরর্ক আয়্রকরট রকযাময়্তর রদন।  

ফায়্যদা: আল্লাহর কায়্ে প্রতোবতণয়্নর (রনয়্বরদত হওযার) হাকীকত 

আল-ইনাবা তথা আল্লাহর প্ররত প্রতোবতণন হয়্লা অন্তয়্র তাাঁর প্ররত 

 াাঁরপয়্য পড়া, রনয়্বরদত হওযা ও আসক্ত হওযা। সযভায়্ব মসরজয়্দ 

শারীররক ‘ইরতকাফ করা হয, যা তায়্ক মসরজদ সথয়্ক আলাদা কয়্র না। 

এর মূলকথা হয়্লা, আল্লাহর ভায়্লাবাসা, তাাঁর মহত্ব ও সম্মায়্নর রযরকর, 

ইখলায়্সর সায়্থ সমস্ত অঙ্গ-প্রতেয়্ঙ্গর মাধেয়্ম তাাঁর আনুযতে ও তাাঁর 

রাসূয়্লর অনুসরর্ ইতোরদ রনয়্বরদত অন্তয়্র করা। সযমন রনয়্বরদত 

ইমামযয়্র্র ইমাম (ইবরাহীম ‘আলাইরহস সালাম) তার জারতয়্ক 

বয়্লরেয়্লন,  

ا﴿ ََِّّم  َِٰذه اثِيُلََّّه  نُتمََّّۡٱل ِتََّّٓٱتل م 
 
اَّأ َِٰكُفون ََّّل ه   [ ١٣: اَلنبياء] ﴾٥٢ع 

“এ মূরতণগুয়্লা কী, সযগুয়্লার পূজায সতামরা রত রয়্যে?” [সূরা আল-

আরম্বযা, আযাত: ৫২] 

উপকারী কায়্যদা: সবণারধক উপকারী রচন্তা-ভাবনা 

সব কলোর্ ও অকলোর্ মূলত রচন্তা-ভাবনা সথয়্কই উৎসাররত। সকননা 

মানুয়্ষর রচন্তা-ভাবনা সকায়্না রকেু তোয করা, রবরত থাকা, ভায়্লাবাসা 

ও অপেন্দ করার ইো ও প্রতোশার মূল। সবয়্চয়্য উপকারী রচন্তা-

ভাবনা হয়্লা, পরকালীন কলোর্ ও তার কীভায়্ব অজণন করা যায এবাং 
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পরকালীন অকলোর্ প্ররতহত করা ও কীভায়্ব তা সথয়্ক সবাঁয়্চ থাকা যায 

সসসব রকেুর রচন্তা-ভাবনা।    

এর পরবতণী স্তয়্র রয়্যয়্ে চার ধরয়্র্র রচন্তা-ভাবনা। সসগুয়্লা হয়্লা, 

দুরনযার কলোর্ ও তা লায়্ভর রচন্তা-ভাবনা এবাং দুরনযার অকলোর্ ও তা 

সথয়্ক সবাঁয়্চ থাকার রচন্তা-ভাবনা। এ আট ধরয়্র্র রচন্তা-ভাবনাযই 

জ্ঞানীয়্দর রচন্তা-ভাবনা ঘূরপাক খায।  

কায়্যদা: সমস্ত কলোয়্র্র সমরে 

চাওযা (আশা করা) হয়্ে ঈমায়্নর পুষ্পয়্ররু্ (মূল)। সযয়্হতু ঈমান ও 

চাওযা যখন একরত্রত হয তখন তা কলোর্কর কায়্জর ফল সদয। 

আল্লাহর সম্পয়্কণ ভায়্লাধারর্া হয়্লা তাাঁর কায়্ে ধনো ধরা (অভাবগ্রস্ত) ও 

তাাঁর কায়্ে রনরুপায হওযার পুষ্পয়্ররু্ (মূল)। এ দু’রট যখন একরত্রত হয 

তখন সদা‘আ কবুয়্লর ফল সদয। 

আল্লাহর ভয তাাঁর ভায়্লাবাসার মূল। অতএব, যখন ভয ও ভায়্লাবাসা 

একরত্রত হয তখন তা তাাঁর আয়্দশ মানে করা ও তাাঁর রনয়্ষধ সথয়্ক 

রবরত থাকার ফলাফল সদয।   

বধযণধারর্ হয়্লা ইযাকীয়্নর মূল। অতএব, ইযাকীন ও বধযণ যখন 

একরত্রত হয তখন তা দীয়্নর ইমামত তথা সনতৃয়্ত্বর উত্তরারধকারী 

কয়্র। আল্লাহ তা‘আলা বয়্লয়্েন,  
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ۡلن ا﴿ ع  ةََِّّّٗمۡنُهمََّّۡو ج  ئِم 
 
ۡهُدون ََّّأ ۡمرِن اَّي 

 
اَّبِأ وا  ََّّل م  ُ ب  نُوا ََّّص  َك  َٰتِن اأَِبَّو  : السجدة] ﴾٢٤يُوقُِنون ََّّي 

٣٢  ] 

“আর আরম তায়্দর মধে সথয়্ক বহু সনতা কয়্ররেলাম, তারা আমার 

আয়্দশানুযাযী সৎপথ প্রদশণন করত, যখন তারা বধযণধারর্ কয়্ররেল। 

আর তারা আমার আযাতসমূয়্হর প্ররত দৃঢ় রবর্শ্াস রাখত।” [সূরা আস-

সাজদাহ, আযাত: ২৪] 

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওযাসাল্লায়্মর সরিক অনুসরর্ হয়্লা 

ইখলায়্সর মূল। যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওযাসাল্লায়্মর সরিক 

অনুসরর্ ও ইখলাস একরত্রত হয তখন তা আলম কবুল ও গ্রহর্য়্যাযে 

হয।  

আমল হয়্লা ইলয়্মর পরায। অতএব, ইলম ও আমল যখন একরত্রত 

হয তখন তা সফলতা ও সসৌভায়্যের ফল সদয। এ দু’রট একরটর সথয়্ক 

আলাদা হয়্ল সকায়্না উপকায়্র আয়্স না।  

সরহষু্ণতা ইলয়্মর পরায। এ দু’রট একরত্রত হয়্ল দুরনযা ও আরখরায়্তর 

সনতৃত্ব অরজণত হয এবাং রবয়্র্শ্র জ্ঞান দ্বার উপকৃত হওযা যায; রকন্তু এ 

দু’রট একরটর সথয়্ক আলাদা হয়্ল বেরক্ত উপকার সথয়্ক বরিত হয। 

দৃঢ়প্রতেয সূক্ষ্মদৃরের পরায। এ দু’রট একরত্রত হয়্ল দুরনযা ও 

আরখরায়্তর কলোয়্র্র অরধকারী হয এবাং তার রহম্মত সবণয়্ত্র উাঁচু থায়্ক। 

অতএব, পূর্ণতার অভাব হযত দূরদৃরে বা দৃঢ়প্রতেয়্যর অভায়্ব হয়্য 

থায়্ক।  
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ভায়্লা রনযাত সুস্থ রবয়্বয়্কর মূল। যখন একরট হাররয়্য যায়্ব তখন 

অনেরটও হাররয়্য যায়্ব। আর যখন উভযরট একরত্রত হয়্ব তখন সব 

ধরয়্র্র কলোয়্র্র ফল রদয়্ব। 

সুস্থ মতামত বীরয়্ত্বর পরায। যখন উভযরট একরত্রত হয তখন বেরক্ত 

রবজয ও সফলতা লাভ কয়্র। এর একরট হাররয়্য সযয়্ল পরাজয, 

অপমান ও ভীরুতা সপয়্য বয়্স। বীরত্ব বেতীত মতামত হয়্লা ভীরুতা ও 

অিমতা। আবার সরিক মতামত বেতীত বীরয়্ত্বর ফলাফল হয়্লা 

পরাজয ও ধ্বাংস।  

বধযণ দূরদৃরের পরায। যখন উভযরট একরত্রত হয তখন কলোর্ সারধত 

হয।  

হাসান বসরী রহ. বয়্লয়্েন, তুরম যরদ কাউয়্ক বধযণ বেতীত দূরদশণী সদখ 

অথবা দূরদরশণতা বেতীত বধযণশীল সদখ তাহয়্ল তায়্ক অকৃতকাযণ 

সদখয়্ব। আর যরদ কাউয়্ক বধযণশীল দূরদশণী সদখ তাহয়্ল তায়্ক সফল 

সদখয়্ত পায়্ব।  

নরসহত হয়্লা রবয়্বয়্কর মূল। যখন নসীহত শরক্তশালী হয়্ব তখন তার 

শরক্তশালী ও আয়্লারকত হয়্ব।  

আল্লাহর স্মরর্ ও তাাঁর রচন্তা-ভাবনা আরখরায়্তর সফলতার মূল। দু’রট 

একরত্রত হয়্ল দুরনযা রবমূখীতা ও আরখরায়্তর প্ররত আগ্রহ জন্মায।  

আল্লাহর সায়্থ রমরলত হওযার প্রস্তুরতর সরিায়্মর মূল হয়্লা দুরনযায়্ত 

দীঘণরদন না থাকার আশা করা। দু’রট রজরনস একরত্রত হয়্লই তায়্ত 
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কলোর্ একরত্রত হয। আর এ দু’রট রবষয আলাদা হয়্ল সব ধরয়্র্র 

অকলোর্ সদখা সদয।  

উাঁচু রহম্ময়্তর মূল হয়্লা সহীহ রনযাত। এ দু’রট রবষয একরত্রত হয়্ল 

বান্দা তার কারঙ্খত ফলাফল প্রাপ্ত হয। 

কায়্যদা: সালায়্ত আমায়্দর অবস্থা।  

দুরট অবস্থায বান্দা আল্লাহর সমূ্ময়্খ দণ্ডাযমান হয। একরট সালায়্ত তাাঁর 

সাময়্ন দণ্ডাযমান হয, আয়্রকরট রকযাময়্তর রদয়্ন তাাঁর সাময়্ন দণ্ডাযমান 

হয়্ব। সুতরাাং সয বেরক্ত প্রথম দণ্ডাযমান যথাযথভায়্ব করয়্ব তার জনে 

রদ্বতীয দণ্ডাযমান (রকযাময়্তর রদয়্ন) সহজ হয়্ব। আর সয বেরক্ত 

প্রথমরটয়্ত অহয়্বলা করয়্ব এবাং যথাযথ হক আদায করয়্ব না তার 

জনে রদ্বতীয দণ্ডাযমান অতেন্ত করিন হয়্ব। আল্লাহ তা‘আলা বয়্লয়্েন,  

ۡلََِّّو ِمن َّ﴿ ُۥَّف ٱۡسُجدََّّۡٱّل  ِبِۡحهَََُّّل  ََّّو س  ۡلّٗ وِيًلََّّّل  ٓءََِّّإِن ٢٦ََّّط  ُؤّل  َٰٓ اِجل ة ََُُّّيِبُّون ََّّه  ُرون ََّّٱۡلع  ي ذ  َّو 
آء ُهمَّۡ ر  اَّو  ََّّي ۡومّٗ  [  ٣٣  ،٣٩: اَلنسان] ﴾٢٧ث قِيلّٗ

আর রায়্তর একাাংয়্শ তার উয়্েয়্শে সাজদাবনত সহান এবাং দীঘণ রাত 

ধয়্র তাাঁর তাসবীহ পাি করুন। রনশ্চয এরা দুরনযার জীবনয়্ক 

ভায়্লাবায়্স আর তায়্দর সাময়্ন সরয়্খ সদয এক করিন রদন। [সূরা আল-

ইনসান, আযাত: ২৬-২৭] 

কায়্যদা: দুরনযা ও আরখরায়্তর সুয়্খর পাথণকে 
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সুখ-শারন্ত সকল মানুয়্ষরই কামে; বরাং প্ররতরট প্রার্ীরই কারঙ্খত রবষয। 

সুতরাাং সুখয়্ক সুখ রহয়্সয়্ব সপয়্ল তায়্ক সকউ রনন্দা করা হয না। রকন্তু 

সুখরট সভায়্যর সচয়্য যরদ তোয করা অরধক কলোর্কর হয, এর সচয়্য 

অরধক উপকারী ও পূর্ণাঙ্গ রকেু প্রারপ্তর আশা থায়্ক থায়্ক বা এ সুয়্খর 

পয়্র যরদ এর সচয়্য বড় দুুঃখ-কে সভায করয়্ত হয তখন সস সুখরট 

সভায করা রনন্দনীয। এখায়্নই বুরদ্ধমান ও জ্ঞানী এবাং অজ্ঞ আহময়্কর 

ময়্ধে পাথণকে স্পে হয। জ্ঞানী বেরক্ত যখন দু’রট সুখ ও দু:য়্খর ময়্ধে 

পাথণকে বু য়্ত পায়্র এবাং একরটর সায়্থ অনেরটর তুলনা হয না তখন 

সস দু’রট সুয়্খর ময়্ধে অরধক বড় সুখ পাওযার জনে সোটরট তোয কয়্র 

এবাং করিন কে সথয়্ক মুরক্ত পাওযার জনে  দু’রট কয়্ের ময়্ধে অরধকতর 

সহজ কেরট সভায কয়্র।  

এ কায়্যদারট যখন আপনার কায়্ে স্পে হয়্লা তখন সজয়্ন রাখুন, 

আরখরায়্তর সুখ-শারন্ত দুরনযার সুয়্খর সচয়্য অরধক ও রচরস্থাযী। আর 

দুরনযার সুখ তুে ও ির্স্থাযী। এমরনভায়্ব আরখরায়্তর দুুঃখ-কেও 

দুরনযার দুুঃখ-কয়্ের সচয়্য মারাত্মক ও যন্ত্রনাদাযক। এ সব রনভণর কয়্র 

ঈমান ও ইযাকীয়্নর ওপর। সুতরাাং ইযাকীন যখন শরক্তশালী হয এবাং 

অন্তর সস কায়্জ সমৃ্পক্ত হয তখন সুখ সভায়্যর সিয়্ত্র অন্তর সোটরটর 

ওপর বড়রটয়্ক প্রধানে সদয এবাং দুুঃখ-কে সভায়্যর সিত্র অরধক করিন 

শারস্তর তুলনায অরধকতর সহজ কেয়্ক সময়্ন সনয। আল্লাহই 

সাহাযেকারী।  

কায়্যদা: সদা‘আর সিয়্ত্র নবীয়্দর রশোচারসমূহ 
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আল্লাহ তা‘আলা বয়্লয়্েন,  

﴿َّ يُّوب 
 
أ َۥَّّٓن اد ىَََّّٰإِذََّّۡو  ب ُه ََّّر  ِنِ

 
ِن ََّّأ س  ََُّّّم  ََّّٱلّضُّ نت 

 
أ مََُّّو  رۡح 

 
َِِٰحِي ََّّأ  [٦٧: اَلنبياء] ﴾٨٣ٱلر 

“আর স্মরর্ করুন আইউয়্বর কথা, যখন সস তার রবয়্ক আহ্বান কয়্র 

বয়্লরেল, আরম দুুঃখ-কয়্ে পরতত হয়্যরে। আর আপরন সতা সবণয়্শ্রষ্ঠ 

দযালু।” [সূরা আল-আরম্বযা, আযাত: ৮৩] 

এ সদা‘আয তাওহীয়্দর হাকীকত ও রনয়্জর অভাব, রয়্বর সমীয়্প তার 

প্রয়্যাজনীযতা, তাাঁর সতাষায়্মায়্দ ভায়্লাবাসার স্বাদ পাওযা, তাাঁর 

রহময়্তর গুয়্র্র স্বীকৃরত, রতরন সয আরহামুর রারহমীন তথা সবণারধক 

দযাবান তা স্বীকার করা, তাাঁর গুর্াবলীর উরসলা সদওযা, রনয়্জর করিন 

অভায়্বর কথা প্রকাশ করা ইতোরদ একরত্রত হয়্যয়্ে। মুরসবয়্ত পরতত 

বেরক্ত যখন এভায়্ব রবনীতভায়্ব রনয়্জর অভায়্বর কথা বলয়্ব তখন তাাঁর 

মুরসবত দূর করা হয়্ব।  

বলা হয়্য থায়্ক সয, রতরন এ সদা‘আ সাতবার বয়্লয়্েন (রবয়্শষভায়্ব 

একথা জানার পয়্র) আল্লাহ তার রবপদ দূর কয়্র রদয়্যয়্েন। 

আল্লাহ তা‘আলা তাাঁর নবী ইউসুফ ‘আলাইরহস সালায়্মর পি সথয়্ক 

বয়্লয়্েন,  

﴿َّ نت 
 
ِلََِِّّأ ۡني اَِّفََّّو  ةِ ََّّٱَلُّ اَّت و ف ِنََّّو ٱٓأۡلِخر  ۡۡلِۡقِنََُّّمۡسلِمّٗ

 
أ َٰلِِحي ََّّو   [  ٥٧٧: يوسف] ﴾١٠١بِٱلص 
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“সহ আসমানসমূহ ও জরময়্নর স্রো, দুরনযা ও আরখরায়্ত আপরনই 

আমার অরভভাবক, আমায়্ক মুসরলম অবস্থায মৃতুে রদন এবাং 

সনককারয়্দর সায়্থ আমায়্ক যুক্ত করুন।” [সূরা ইউসুফ, আযাত: ১০০] 

এ সদা‘আয তাওহীয়্দর স্বীকৃরত, রয়্বর কায়্ে আত্মসমপণর্, তাাঁর কায়্ে 

মুখায়্পিীতা প্রকাশ, রতরন বেতীত অয়্নের অরভভাবকত্ব সথয়্ক মুক্ত থাকা 

ইসলায়্মর ওপর মারা যাওযা বান্দার সবণারধক লিে ও উয়্েশে, আর 

এরট বান্দার হায়্ত নয; বরাং আল্লাহর হায়্ত, রকযাময়্তর স্বীকৃরত ও 

সসৌভাযেবানয়্দর সায়্থ থাকার প্রতোশা এখায়্ন সরন্নয়্বরশত হয়্যয়্ে।  

কায়্যদা: আল্লাহর রদয়্ক প্রতোবতণন কয়্রা 

আল্লাহ তা‘আলা বয়্লয়্েন,  

ء ََِّّمِنَِّإَون﴿ ۡ َََّّش  ن اَّإِّل  آئُِنهََُِّّعند  ز   [  ٣٥: احلجر] ﴾٢١خ 

“আর প্ররতরট বস্তুরই ভাণ্ডারসমূহ রয়্যয়্ে আমার কায়্ে।” [সূরা আল-

রহজর, আযাত: ২১] 

এ আযায়্ত সব রজরনয়্সর ভাণ্ডার অন্তভুণক্ত করা হয়্যয়্ে। যার কায়্ে সব 

রজরনয়্সর ভাণ্ডার রয়্যয়্ে এবাং যার কায়্ে সস ভাণ্ডায়্রর চারব একমাত্র 

তার কায়্েই সব রকেু চাওযা হয। রতরন বেতীত অনে কায়্রা চাইয়্ল সস 

রকেুই রদয়্ত সিম হয়্ব না।  

আল্লাহ তা‘আলা বয়্লয়্েন,  

ن َّ﴿
 
أ َََّّٰو  ِبِك ََّّإِل  َََّّٰر   [  ٢٣:  انلجم] ﴾٤٢ٱلُۡمنت ه 
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“আর রনশ্চয সতামার রয়্বর রনকটই হয়্লা সশষ যন্তবে।” [সূরা আন-

নাজম, আযাত: ৪২] এখায়্ন মহাভাণ্ডায়্রর কথা অন্তভুণক্ত করা হয়্যয়্ে। 

আর তা হয়্লা, প্ররতরট অভীে লয়্িের যরদ রনরদণে লিেবস্তু না থায়্ক 

তাহয়্ল তার সায়্থ রমরলত হওযা সবহুদা ও সম্পকণহীন কাজ। সকননা 

সসরট তার সশষ যন্তবে নয। যার কায়্ে সব রকেুর সশষ যন্তবে একমাত্র 

তার কায়্েই সব রকেুর সশষ যন্তবে হওযা উরচত। তাাঁর সৃরে, ইো, 

রহকমত ও ইলয়্মর কায়্ে সবরকেুর যন্তবে। রতরন সব লিে-উয়্েয়্শের 

লিে। আর প্রয়্তেক রপ্রযবস্তুয়্ক সকান উয়্েয়্শে ভায়্লা না বাসয়্ল তখন 

তার ভায়্লাবাসা যন্ত্রনা ও আযাব হয়্য দাাঁড়ায। উয়্েশে রবহীন কাজ 

শ্রময়্ক রবনে ও বারতল কয়্র সদয। আর প্রয়্তেক অন্তর যা আল্লাহর 

সায়্থ রমরলত হয না তা দুভণাযা ও তার সুখ-সসৌভাযে ও সফলতা সথয়্ক 

আড়ালকৃত।  

সুতরাাং রনয়্ম্নাক্ত আযায়্ত আল্লাহর কায়্ে সব রকেু চাওযা একরত্রত 

হয়্যয়্ে। আল্লাহ তা‘আলা বয়্লয়্েন,  

ء ََِّّمِنَِّإَون﴿ ۡ َََّّش  ن اَّإِّل  آئُِنهََُِّّعند  ز   [  ٣٥: احلجر] ﴾٢١خ 

“আর প্ররতরট বস্তুরই ভাণ্ডারসমূহ রয়্যয়্ে আমার কায়্ে।” [সূরা আল-

রহজর, আযাত: ২১] আবার এ আযায়্ত বান্দার জনে যা রকেু চাওযা তার 

সব রকেু একরত্রত হয়্যয়্ে। আল্লাহ তা‘আলা বয়্লয়্েন,  

ن َّ﴿
 
أ َََّّٰو  ِبِك ََّّإِل  َََّّٰر   [  ٢٣:  انلجم] ﴾٤٢ٱلُۡمنت ه 
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“আর রনশ্চয সতামার রয়্বর রনকটই হয়্লা সশষ যন্তবে।” [সূরা আন-

নাজম, আযাত: ৪২] সুতরাাং আল্লাহ বেতীত বান্দার জনে সকায়্না 

লিেস্থল সনই সযখায়্ন সস রকেু চাইয়্ত পায়্র এবাং রতরন বেতীত সকান 

যন্তবেও সনই যার কায়্ে তার সশষ যন্তবে হয়্ব।  

এ সব রকেুয়্ত রয়্যয়্ে তাওহীয়্দর এক মহারহসে। আর তা হয়্লা, 

আল্লাহর কায়্ে না সপৌঁো পযণন্ত অন্তর রস্থর হয নাও শান্ত-রশেও হয না। 

রতরন বেতীত অয়্নের জনে যা রকেুই ভায়্লাবাসা ও লিে-উয়্েশে করা 

হয তা তায়্দর জনে হয়্য থায়্ক। 

অনেরদয়্ক রপ্রয যন্তবে একমাত্র একজয়্নর রদয়্কই হয়্ত হয যার কায়্ে 

সশষ যন্তবে। আর সশষ যন্তবে দুজয়্নর কায়্ে হওযা অসম্ভব। সযমরনভায়্ব 

সৃরের শুরু দুজয়্নর সথয়্ক হওযাও অসম্ভব রেয়্লা। সুতরাাং যার সশষ 

ভায়্লাবাসা, অভীিা, আশা-আকাঙ্খা ও আনুযতে রতরন বেতীত অয়্নের 

জনে হয়্ব তার সব আমল বারতল হয়্য যায়্ব এবাং তাাঁর সথয়্ক তা 

দূরীভুত হয়্য যায়্ব। আর যার ভায়্লাবাসা, আগ্রহ, ইো, আকাঙ্খার 

যন্তবে একমাত্র আল্লাহর জনে হয়্ব সস বেরক্ত রচরকায়্লর জনে তাাঁর 

রন‘আমত, (তাাঁর সািায়্তর) স্বাদ, আনন্দ ও সুখ-সসৌভাযে লায়্ভ ধনে 

হয়্ব।  

কায়্যদা: আল্লাহর তাওফীক লাভ ও রনরাশ হওযার কারর্সমূহ 

এ বোপায়্র আরম রচন্তা-যয়্বষর্া করলাম। পররয়্শয়্ষ সদখলাম, তাওফীক 

লায়্ভর মূল হয়্লা তুরম একথা ভায়্লাকয়্র জান সয, সমস্ত রন‘আমত 

একমাত্র আল্লাহর পি সথয়্ক, চাই তা আনুযতে করার রন‘আমত বা স্বাদ 
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সভায়্যর রন‘আমত। সুতরাাং তাাঁর কায়্েই রবনীতভায়্ব রন‘আমত চাও, 

রতরন সতামায়্ক তাাঁর রযরকর করার অনুয়্প্ররর্া রদয়্বন এবাং তাাঁর শুকররযা 

আদায়্যর তাওফীক দান করয়্বন। আল্লাহ তা‘আলা বয়্লয়্েন,  

ا﴿ ة ََِّّمِنَّبُِكمَّو م  ِ ََّّف ِمن ََِّّنِۡعم  ُكمََُّّإِذ اَُّثم ََّّٱّلل  س  ََُّّّم  ۡهََِّّٱلّضُّ : انلحل] ﴾٥٣ُرون َّت ۡجََّّف إِّل 
١٧  ] 

“আর সতামায়্দর কাে সয সব রন‘আমত আয়্ে, তা আল্লাহর পি সথয়্ক। 

অতুঃপর দুুঃখ-দুদণশা যখন সতামায়্দর স্পশণ কয়্র তখন সতামরা শুধু তার 

কায়্েই ফররযাদ কর।” [সূরা আন-নাহাল, আযাত: ৫৩] 

আল্লাহ তা‘আলা বয়্লয়্েন,   

ٓء ََّّف ٱۡذُكُرٓوا َّ﴿ ََِّّء اّل  ل ُكمََّّۡٱّلل   [  ٩٦: اَلعراف] ﴾٦٩ُتۡفلُِحون ََّّل ع 

“সুতরাাং সতামরা স্মরর্ কর আল্লাহর রনআমতসমূহয়্ক, যায়্ত সতামরা 

সফলকাম হও।” [সূরা আল-আ'রাফ, আযাত: ৬৮] 

আল্লাহ তা‘আলা বয়্লয়্েন,  

ََّّو ٱۡشُكُروا َّ﴿ ََِّّنِۡعم ت   [  ٥٥٢: انلحل] ﴾١١٤ت ۡعُبُدون ََّّإِي اهََُُّّكنُتمََّّۡإِنَّٱّلل 

“এবাং আল্লাহর রন‘আময়্তর শুকররযা আদায কর, যরদ সতামরা তারই 

ইবাদত কয়্র থাক।” [সূরা আন-নাহাল, আযাত: ১১৪] 
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এসব রন‘আমত সযয়্হতু একমাত্র তাাঁর সথয়্কই এবাং শুধু তাাঁর দযাযই, 

সুতরাাং এসব রন‘আময়্তর রযররক ও শুকররযা তাাঁর তাওফীক বেতীত 

অরজণত হয না। 

আল্লাহর সথয়্ক রনরাশ হওযা ও বান্দাহয়্ক তাাঁর সথয়্ক দূয়্র সররয়্য 

সদওযা গুনাহ। রতরন যরদ বান্দাহর সথয়্ক তার রনরাশা দূর না কয়্রন 

তাহয়্ল বান্দা রনয়্জ তা দূর করার িমতা সনই। তাই বান্দা তার রনরাশা 

ও এর কারর্সমূহ দূর করয়্ত আল্লাহর কায়্ে রবনীত হয়্ত বাধে, যায়্ত 

তার সথয়্ক হতাশা ও রনরাশা সাংঘরটত না হয। রকন্তু তাকদীয়্রর 

ফযসালায ও মানবীয চারহদায যরদ রনরাশা সাংঘরটত হয়্য যায তাহয়্লও 

সসগুয়্লা দূর করয়্ত ও এর শারস্ত সথয়্ক সরহাই সপয়্ত সস আল্লাহর কায়্ে 

রবনীত হয়্ত ও তাাঁর কায়্ে সদা‘আ করয়্ত বাধে। বান্দা এ রতন উসূয়্লর 

বেতীত তার প্রয়্যাজন রমটায়্ত পায়্র না, এ রতনরট উসূল বেতীত তার 

সফলতাও সনই। উসূল রতনরট হয়্লা, আল্লাহর শুকর, তাাঁর কায়্ে িমা 

প্রাথণনা এবাং খাাঁরট তাওবা। 

জ্ঞাতবে সয, রনরাশার কারর্ হয়্লা বেরক্তয়্ক সয মূয়্লর ওপর সৃরে করা 

হয়্যয়্ে সসভায়্ব অবরশে থাকা, এয়্ক অবজ্ঞা করা ও সস মূল অবস্থা শূর্ে 

করা। অতএব, রনরাশার কারর্ মূল সৃরেযত অবস্থা সথয়্কই। আর 

তাওফীয়্কর কারর্ আল্লাহ তায়্ক রন‘আমত গ্রহয়্র্র উপয়্যাযী কয়্রয়্েন। 

সুতরাাং তাওফীয়্কর কারর্ তাাঁর সথয়্কই এবাং তাাঁর দযায। রতরনই 

এদুরটর স্রো। সযমরনভায়্ব রতরনই জরমন সৃরে কয়্রয়্েন। রকেু জরমন 

শসে ও উরিত জন্মায়্নার উপয়্যাযী কয়্রয়্েন, আবার রকেু জরমন শসে ও 
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উরিত জন্মায়্নার অনুপয়্যাযী কয়্রয়্েন। রতরনই বৃি-রারজ সৃরে 

কয়্রয়্েন। সসসব বৃয়্ির রকেুয়্ত ফল হওযার উপয়্যাযী কয়্রয়্েন আবার 

রকেু ফল না হওযার উপয়্যাযী কয়্রয়্েন। রতরন সখজুর যােয়্ক ফলবান 

হওযার উপয়্যাযী কয়্রয়্েন, এ সথয়্ক রতরন রবরভন্ন ধরয়্র্র রস (শরবত) 

উৎপাদন কয়্রন। অনেরদয়্ক রতরন রমরে ডুমুরয়্ক রস উৎপাদয়্নর অিম 

কয়্রয়্েন। রতরন পরবত্র আত্মাসমূহ সৃরে কয়্রয়্েন। সসগুয়্লা তাাঁর রযরকর, 

শুকর, মহত্ব, সশ্রষ্ঠত্ব, তাওহীদ ও নসীহত গ্রহয়্র্র উপয়্যাযী। অনেরদয়্ক 

রতরন খরবশ আত্মা সৃরে কয়্রয়্েন সসগুয়্লা উপয়্রাক্ত রন‘আমতসমূহ গ্রহর্ 

করয়্ত অনুপয়্যাযী; বরাং পরবত্র আত্মার রবপরীত। রতরন প্রজ্ঞাময ও 

সবণজ্ঞ।    

সমাপ্ত 
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এ বইরটয়্ত ইবনুল কাইয়্যেম রহ.-এর আল-ফাওযায়্যদ অবলম্বয়্ন 

ইসলায়্মর সবশ কয়্যকরট গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা আয়্লাচনা করা হয়্যয়্ে। 

পািক এয়্ত রনয়্ম্নাক্ত রবষযসমূহ জানয়্ত পারয়্বন: কীভায়্ব কুরআয়্নর 

দ্বারা উপকৃত হওযা যায? আল্লাহ জরমনয়্ক মানুয়্ষর অধীনস্থ কয়্র 

রদয়্যয়্েন, মানুয়্ষর সসৌভায়্যের কারর্সমূহ, কীভায়্ব সতামার রবয়্ক 

রচনয়্ব? উরদ্বগ্নতা ও দুুঃখ-কয়্ের সদা‘আ, আল-কুরআয়্নর সয়্ম্বাধয়্নর 

বোপায়্র রচন্তা-যয়্বষর্া, সূরা আত-তাকাসুয়্র যভীর দৃরেপাত ও রচন্তা-

যয়্বষর্া, দুরনযার হাকীকত, সবয়্চয়্য আশ্চয়্যণর রবষয, হারাম কায়্জ 

পরতত হওযার কারর্সমূহ, জয়্ল-স্থয়্ল রফতনা-ফোসাদ প্রকাশ, অনুতপ্ত 

হওযার আয়্যই অনুতপ্ত হও, তাওহীয়্দর উপকারীতা, সবণারধক সুখময 

রবষয ও প্রশাংরসত বন্দীশালাসহ আয়্রা অয়্নক রকেু। 
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