!যমন িছেলন

সালেফ সািলহগণ

খ0াতনামা শায়খ ও আেলম

খািলদ আ7ুর রহমান আল-:সাইনান
(রিহমা:<াহ)

সম= >শংসা আ<াহর জন0, িযিন জগতসমূ েহর >িতপালক। অজF দGদ ও সালাম
বিষJত !হাক আমােদর নবী মুহাLাদ সা:, তার সাহাবীগণ ও তার পিরবারবেগJর উপর।
আLাবাদ:
সািলহীন, আিবদীন ও আেলেম রাNানীেদর অবOা, ঘটনাবলী ও জীবন চিরত জানা
এই যামানায় আমােদর বড় >েয়াজন। কারণ তােদর ণাবলীর >িত দৃ িW !দওয়া,
তােদর ঘটনাবলী জানা এবং তােদর অবOা সXেকJ অবগত হওয়ার মােঝ অেনক
উপকারীতা রেয়েছ। !যমন:
১. এই সকল মহাপু[ষগণ !য =ের !প\েছেছন, !স =ের !প\ছার জন0 দৃ ঢ় সংক^
করা এবং মেনাবল সেতজ করা।
২. িনেজর `িট ও হীনতার >িত দৃ িW িনবa করা।
৩. অcর ও িবেবকেক !সই উdত চিরe, মহৎ ণাবলী ও অনু পম ইবাদেতর
মাধ0েম িশhা iহণ করােনা, আমরা আমােদর >াত0িহক জীবেন যার !থেক
ব0াপক উদাস হেয় পেড়িছ।
তাই আিম পাঠকেদর সামেন এই আেলাচনািট িনেয় হািজর হলাম, যােত ধু সংকলন,
সংেhপণ, পিরমাজJন ও িবন0াস ব0তীত আমার !কান কাজ !নই। সবটাই আিম পূ বJবতJী
ও পরবতJী আিলম ও মুজতািহদেদর বাণী ও উিmসমi !থেক সংকলন কেরিছ। আ<াহ
তােদর >িত ভরপুর রহমত বষJণ ক[ন আর আমােদর ও তােদর সকলেক তার
সু িব=ৃ ত জাdােত ও সoিWময় Oােন আবাস দান ক[ন। িতিনই একমাe আpয় এবং
ভরসা তারই উপর।
আিম এ িবষয়িট সংকলন কেরিছ যােত এটা আমার জন0 !নককারেদর ণাবলী ও
চিরe সXেকJ জানেত সহায়ক হয় আর দায়ী, খতীব ও মসিজেদর ইমামগণসহ সকল
মানু ষ এর !থেক উপকৃত হয়।

ﻓﺎﻋﺒﺪﻩ واﺻﻄﱪ ﻟﻌﺒﺎدﺗﻪ
অতএব তারই ইবাদত কর এবং তারই ইবাদেত িনেজেক
িনেয়ািজত রাখ
•! ইমাম সা’দী রহ: বেলন: অথJাৎ িনেজেক তােত আবa রাখ, তােত পিরpম
কর এবং !তামার সাধ0মত পিরপূ ণJ ও পূ ণJাqGেপ তা পালন কর। আর
একজন আেবেদর জন0 আ<াহর ইবাদেত ব0= থাকা !যেকান সXকJ ও
!যেকান কামনা বাসনা !থেক অিধক আরামদায়ক ও শািcদায়ক।
•! সবJেpr ইবাদত হল: বাsার অcর ইবাদেতর আiেহ পিরপূ ণJ থাকা। এভােব
যখন অcর ইবাদেতর আiেহ পিরপূ ণJ থাকেব, তখন অcেরর অবOা অনু যায়ী
অq->ত0qও আমল করেত থাকেব। ফেল কখেনা অq->ত0q ইবাদত করেত
থাকেব, িকo অcর িনtমJ থাকেব।
•! !য ইবাদতেলােত সালেফ সািলহীেনর অেনেক উu=ের !প\েছ িগেয়িছেলন:
-!

আেয়শা রা: !থেক বিণJত, িতিন বেলন: !তামরা সবJেpr ইবাদেত
উদাসীনতা >দশJন কেরা। তা হেv ‘তাওয়াযু ’ (িবনয়)।

-!

হাসান বসরী রহ: বেলন, সেবJাwম ইবাদত হল, মধ0 রােত নামায পড়া।
িতিন আরও বেলন: এটা বাsার জন0 আ<াহর xনকট0লােভর সবেচেয়
সহজ পথ। অত:পর িতিন বেলন: আিম এর !চেয় কিঠন ইবাদত আর
িকছু !দিখিন।

-!

ওমর ইবেন আ7ু ল আযীয রহ: বেলন: সেবJাwম ইবাদত হল, ফরজসমূ হ
আদায় করা, হারামসমূ হ !থেক !বঁেচ থাকা।

-!

ইবনু স সাLাক তার ভাইেয়র উেzেশ0 িলেখন: সেবJাwম ইবাদত হল
নাহ !থেক !বঁেচ থাকা এবং কামনা বাসনা িনয়{ণ করা। আর
সবJিনকৃW !লাভ হল আিখরােতর কােজর মাধ0েম দু িনয়া অে|ষণ করা।

জৈনক বুযুগJ বেলন: মূ ল ইবাদত হল: তুিম আ<াহ ব0িতত কােরা কােছ চাইেব না।
* িকভােব আ<াহর িদেক এেব? ইবনু ল কািয়0ম রহ: বেলন: বাsা কW সহ0 করা ও
িনেজর `িট-িবচু0িত !দখার মাধ0েম আ<াহর িদেক এেত থােক।
* আ<াহ !থেক ল~া করা: বাsা আ<াহ !থেক ল~া করেব !যভােব: ভয় ও িবনয়হীন
নামায িনেয় আ<াহর িনকটবতJী হেত ল~া করেব। ফেল আ<াহ !থেক ল~ার অনু ভূিত
একজন মুসিলমেক ভােলাভােব ইবাদত করেত এবং এমন িবনয়ী নামােযর মাধ0েম
আ<াহর xনকট0 অজJন করেত উaু aু কের, যােত ভয় ও শংকার তাৎপযJ িবদ0মান
থাকেব।
* তুিম িকভােব িনেজর মােঝ আ<াহর xনকট0 উপলি করেত পারেব? ইবনু ল কািয়0ম
রহ: বেলন: আ<াহর xনকেট0র পিরমাণ অনু যায়ী বাsার ইবাদেত ব0=তা সৃ িW হয়।
* ফকীহ !ক! ইমাম আওযায়ী রহ: বেলন: আমােক জানােনা হল, এটা কিথত আেছ
!য: Äংস !স সকল ফকীহেদর জন0, যারা ইবাদত সিঠকভােব কের না আর সেsহসংশয় Åারা হারামেক হালাল কের।
- জৈনক Çানী ব0িm বেলন: তাকওয়াহীন ফকীহ এমন >দীেপর ন0ায়, যা ঘর
আেলািকত কের, িকo িনেজেক দÉ কের।
- ইমাম শা’বী রহ: বেলন: আমরা আেলম বা ফকীহ নই। আমরা হলাম এমন িকছু
!লাক, যারা একিট হািদস pবণ কেরিছ, অত:পর তা !তামােদর িনকট বণJনা করিছ।
আমরা েনিছ: ফকীহ হল !স, !য আ<াহর হারামসমূ হ !থেক !বঁেচ থােক। আর আিলম
হল !স, !য মহান আ<াহেক ভয় কের।
•! কখন ইবাদেতর Ñাদ লাভ করেব:
-!

িবশর ইবনু ল হািরছ বেলন: তুিম ততhণ পযJc ইবাদেতর Ñাদ লাভ
করেব না, যতhণ পযJc !তামার মােঝ ও কামনা বাসনার মােঝ একিট
!লাহার !দয়াল xতরী না হেব ।

-!

ইয়াহইয়া ইবেন মাআয বেলন: !দেহর অসু Oতা hুধার কারেণ আর
অcেরর অসু Oতা নােহর কারেণ। তাই !যমিনভােব !দহ অসু Oাতার
সময় খাবার Ñাদ পায় না, !তমিনভােব অcর নােহর সােথ ইবাদেতর
Ñাদ পায় না।

-!

ওহাইব ইবনু ল ওয়ারদ !ক বলা হল: !য নাহ কের !স িক ইবাদেতর
Ñাদ পায়? িতিন বলেলন: না, এমনিক !য নােহর ইvা কের !সও না।

•! আমােদর উপর আ<াহর হক িক?
আমােদর উপর আ<াহর হক হল আমরা তারই ইবাদত করেবা,
তার সােথ কাউেক শরীক করেবা না এবং সামান0 ইবাদতও মহান
আ<াহ ছাড়া অন0 কােরা জন0 িনেবদন করেবা না। কারণ !য সÖা
সকল >কার ইবাদেতর হকদার, িতিন হেvন একমাe মহান
আ<াহ তা’আলা। একÜ ধু তারই, আনু গত0 ধু তারই, জবাই ও
মাdত ধু তারই নােম হেব, কসম ধু তারই নােম হেব, তাওয়াফ
!কবল তার ঘরেকই করেত হেব, শাসনকতৃJÜ একমাe তারই
অিধকার। কারণ একমাe িতিনই ইবাদেতর উপযু m।
•! হাসান বসরী রহ: মসিজেদ >েবশ কের একিট মজিলেসর পােশ বসেলন,
!যখােন কথা চলিছল। িতিন তােদর কথা !শানার জন0 চুপ কের রইেলন।
তারপর বলেলন: এই !লাকেলা ইবাদেত িবরm হেয় !গেছ আর কথাবাতJা
তােদর িনকট আরামাদায়ক হেয় !গেছ। তােদর !খাদাভীিত কেম যাওয়ার
কারেণ তারা কথাবাতJা বলেছ।
•! ইবাদেতর >াণ হল: আ<াহর বড়েÜর অনু ভূিত ও তার >িত ভালবাসা। যখন
দু ’িটর একিট অপরিট !থেক পৃ থক হেয় যায়, তখন ইবাদত নW হেয় যায়।
•! !কন আমরা ইবাদত !থেক বিáত হই:
-!

ফুযাইল ইবেন ইয়ায বেলন: যখন তুিম রািe জাগরণ ও িদবেস !রাযা
পালন করেত পারেব না, তখন মেন কেরা, তুিম বিáত, বsী; !তামার
নাহ !তামােক বsী কের !রেখেছ।

-!

আবু সু লাইমান আদ-দারানী বেলন: কােরা নােহর কারেণই তার
জামােত নামায ছু েট যায়।

-!

জৈনক ব0িm ইবরাহীম ইবেন আদহামেক বলল: আিম রািe জাগরণ
কের ইবাদত করেত পাির না, তাই আমার জন0 একিট িচিকৎসা বলু ন।
িতিন বলেলন: তুিম Åীেনর !বলা তার অবাধ0তা করেব না। তাহেল
িতিনই !তামােক রািe !বলা তার সামেন দাঁড় করােবন। কারণ রািe
!বলা তার সামেন দàায়মান হওয়া একিট মহা মযJাদাকর িবষয়। আর
নাহগার এই মযJাদার অিধকারী হেত পাের না।

•! িকভােব তা !ছেড় িদেলা? আবু সু লাইমান আদ-দারানী বেলন: ঐ ব0িmর
িবষয়িট আäেযJর নয়, !য এখেনা ইবাদেতর Ñাদ পায়িন, িকo আäেযJর
িবষয় হল, !য ইবাদেতর Ñাদ পাওয়ার পরও তা !ছেড় িদল। !স িকভােব
এখন তা না !পেয়ও সবর করেত পাের?!

!খাদাভীিত
আ<াহ তা’আলা বেলন:

ﺔﹶ ﻫ?ﻲ! ﺍﻟﹾﻤ!ﺄﹾﻭ!ﻯ+ﺲ !ﻋ ﹺﻦ ﺍﹾﻟ !ﻬﻮ!ﻯ ﹶﻓﹺﺈ ﱠﻥ ﺍﻟﹾﺠ!ﻨ
! ﻨ ﹾﻔ+ﺑ ?ﻪ !ﻭ!ﻧﻬ!ﻰ ﺍﻟAﺎ ﻣ!ﻦ) ﺧ!ﺎﻑ! ﻣ!ﻘﹶﺎﻡ! !ﺭ+ﻭ!ﺃﹶﻣ
“আর !য Ñীয় রেবর সামেন দàায়মান হওয়ােক ভয় কের এবং মনেক >বৃ িwর কামনা
বাসনা !থেক িবরত রােখ, িনäয়ই জাdাতই তার িঠকানা।”
ইমাম তাবারী রহ: বেলন: অথJাৎ আর যারা িকয়ামেতর িদন আ<াহর সামেন দ-◌ায়মান
হওয়ার সময় আ<াহর িনকট িজÇািসত হওয়ােক ভয় কের, ফেল তার ফরজেলা
আদায় করা ও তার নাহেলা পিরত0াগ করার মাধ0েম তােক ভয় কের চেল।

(ﻔﹾﺲ! ﻋ!ﻦﹺ ﺍﻟﹾﻬ!ﻮ!ﻯ+)ﻭ!ﻧ!ﻬ!ﻰ ﺍﻟﻨ

অথJাৎ !য িবষয় আ<াহ অপছs কেরন এবং যােত িতিন

সoW নন, এমন িবষেয়র কামনা বাসনা !থেক Ñীয় মনেক বাঁধা !দয়, সতকJ কের এবং
Ñীয় >বৃ িwর িবেরািধতা কের আ<াহ আেদেশর িদেক চেল।
•! !খাদাভীিতর >কৃত অথJ: হারাম !থেক !বঁেচ থাকা এবং সেsহজনক িবষয়
!থেক দূ ের থাকা।
•! ইবনু ল কািয়0ম রহ: !খাদাভীিতর সংÇা !দন এভােব: যার কারেণ পরকােলর
hিতর আশংকা থােক তা বজJন করা।
•! নবী কারীম সা: এর !খাদাভীিত: আনাস রা: !থেক বিণJত, িতিন বেলন:
রাসূ লু<াহ সা: একিট পিতত !খজুেরর কাছ িদেয় অিতåম করিছেলন।
!খজুরিট !দেখ িতিন বলেলন: যিদ এটা সদকার !খজুর না হত, তাহেল আিম
অবশ0ই এটা !খতাম। (বণJনা কেরেছন ইমাম বুখারী ও মুসিলম রহ:)
•! িকভােব কােরা !খাদাভীিত বুঝেত পারেব? ইউনু স ইবেন উবায়দ বেলন:
একজন !লাক কথা বলেল, তুিম তার কথার Åারা তার !খাদাভীিত বুঝেত
পারেব।
•! সবেচেয় কিঠন আমল: িবশর ইবনু ল হািরছ বেলন: সবJািধক কিঠন আমল
িতনিট: Ñ^তার মেধ0ও দান করা, িনভৃেত আ<াহেক ভয় করা এবং এমন
ব0িmর িনকট হক কথা বলা, যার !থেক আশংকা ও আশা করা হয়।
•! ওহাব ইবেন মুনািNহ বেলন: ইলম িতনিট িজিনেসর নাম:
1.! এমন !খাদাভীিত, যা তােক আ<াহর অবাধ0তা !থেক িবরত রােখ।
2.! এমন চিরe, যার মাধ0েম !স মানু েষর সােথ !কামল আচরণ কের।
3.! এমন সহনশীলতা, যার মাধ0েম !স অÇেদর অÇতার জবাব !দয়।
•! !খাদাভীিতর একিট নমুনা: এই উLাহর পূ বJসূরীেদর জীবনীেত হারাম কােজ
পেড় যাওয়ার আশংকা সংåাc অেনক !খাদাভীিতর ঘটনা বিণJত রেয়েছ।
!যমন আ7ু <াহ ইবেন মুবারক রহ: এর একিট ঘটনা: িতিন ‘মাভJ’ !থেক

শােম িফের আেসন একিট কলম িফিরেয় !দওয়ার জন0, !যটা তার জৈনক
সাথী !থেক িতিন ধার িনেয়ছেলন।
•! গভীর !খাদাভীিত: মুহাLাদ ইবেন ইবরাহীম ইবেন মুরাNা বেলন: আিম
আহমাদ ইবেন হাçেলর িনকট িছলাম। তার িনকট একিট !দাওয়াত িছল।
ইত0বসের আবু আ7ু <াহ একিট হািদস বণJনা করেল আিম তার িনকট তার
!দাওয়াত িদেয় !লখার জন0 অনু মিত চাইলাম। িতিন বলেলন: !হ অমুক তুিম
িলখেত পার! আর এটাই হেv গভীর !খাদাভীিত।
•! !খাদাভীিতর ব0াপাের একিট মূ লনীিত: শায়খুল ইসলাম ইবেন তাইিময়া রহ:
এ িবষেয় আেলাচনা কেরন। িতিন বেলন: ওয়ািজব বা মু=াহাব িবষেয়র মেধ0
যু হদ (দু িনয়া িবমুখীতা) ও তাকওয়া হয় না। যু হদ ও তাকওয়া হয় হারাম ও
মাকGহ িবষয়াবলীর !hেe।

وﻛﺎﻧﻮا ﻟﻨﺎ ﺧﺎﺷﻌﲔ
আর তারা আমার >িত িবনীত
ইমাম তবারী রহ: বেলন: অথJাৎ তারা আমার >িত িবনয়ী ও অনু গত, আমার ইবাদত
করেত ও আমােক ডাকার ব0াপাের অহংকার কের না।
আবুদ দারদা রা: !থেক বিণJত, িতিন বেলন: রাসূ লু<াহ সা: বেলন: এই উLত !থেক
সবJ>থম !য িজিনসিট উিঠেয় !নওয়া হেব তা হেv ‘খু’ (িবনয়)। ফেল তােদর মােঝ
আর িবনয়ী !লাক !দখেত পােব না। (ইমাম তবারী হািদসিট বণJনা কেরেছন আর ইমাম
আলবানী তা সহীহ বেলেছন)
•! আমরা !কন িবনয়ী হই না? >কাশ0ভােব সবার মােঝ !য অcেরর কািঠন0তা,
চhুর tতা ও িচcাহীনতা !দখা যােv এটা আসেল দু িনয়ার ব0=তার
কারেণ। দু িনয়া আমােদর অcের >বল হেয় !গেছ। ফেল আমােদর ইবাদেতও
এটা আমােদর সােথ থােক। অcর ততhণ পযJc তার সিঠক অবOায় িফের
!যেত পারেব না, যতhণ তার সােথ যু m সকল ময়লা !থেক পিবe হেত না
পারেব।
•! সকল আিরফ িব<াহ গণ (আ<াহর পিরচয় লাভকারীগণ) এ ব0াপাের একমত
!য, িবনেয়র !কèOল হল অcর। আর তার ফলাফল >কাশ পায় অq>ত0েq। তাই িবনয়ীরা হয় আ<াহর >িত অনু গত ও ভীত।
•! ‘নামােযর খু’ র তাফসীর করা হেয়েছ এভােব: তা হেv পূ ণJ মেনােযাগ ধু
নামােযর জন0 িনেয়াগ করা আর অন0 সকল িকছু !থেক মেনােযাগ িফিরেয়
রাখা।

•! ‘খু’এর মূ ল কথা: খু হেv অcর নরম, !কামল, >শাc, অনু গত ও নত
হওয়া। তাই যখন অcর ‘খুওয়ালা’ (িবনয়ী) হয়, তখন সকল অq->ত0qও
িবনয়ী হয়। কারণ অq->ত0q !তা অcেরর অনু গামী।
•! পূ বJসূরীেদর ‘খু’র কেয়কিট নমুনা: ইবনু য যু বায়র রা: যখন নামােয
দাঁড়ােতন, তখন িবনেয়র কারেণ এমন হেয় !যেতন, !যন একিট কাঠ। িতিন
যখন িসজদায় !যেতন, চড়ুই পািখ তােক গােছর ডালা মেন কের তার িপেঠ
বসত।
•! খু না থাকার কারেণ দু ’িট মs ফলাফল !দখা যায়:
-!

>থমত: অন0ায় ও অêীলতা !থেক িবরত না থাকা। কারণ নামাযই
অন0ায় ও অêীলতা !থেক িবরত রােখ। !যমনটা আ<াহ বেলেছন:

)ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺗﻨﻬﻰ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺤﺸﺎﺀ ﻭﺍﳌﻨﻜﺮ

( ﺇﹺﻥﱠ

“িনäয়ই নামায অন0ায় ও অêীলতা

!থেক িবরত রােখ”।
-!

িÅতীয়ত: িকয়ামত িদবেস পিরপূ ণJ সফলতা অজJন না হওয়া। কারণ
আ<াহ তা’আলা িকয়ামত িদবেস পিরপূ ণJ সফলতােক যু m কেরেছন
‘খু’র সােথ। আ<াহ তা’আলা বেলন: (

) ﺻﻼ`ﻢ ﺧﺎﺷﻌﻮﻥ

ﻗﺪ ﺃﻓﻠﺢ ﺍﳌﺆﻣﻨﻮﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﰲ

“অবশ0ই মুিমনগণ সফল হেয়েছ। যারা Ñীয় নামােয

িবনয়ী-নë”।
•! নামােযর >াণ: খুই হল নামােযর >াণ এবং তার সবেচেয় বড় উেzশ0।
তাই খুহীন নামায হল >াণহীন !দেহর ন0ায়।
সায়ীদ ইবনু ল মুসাইিয়ব রহ: !দখেলন জৈনক !লাক নামােয !খলা-ধু লা করেছ, তখন
িতিন তােক বলেলন: যিদ এই !লােকর অcর নë ও িবনয়ী হত তাহেল তার অq>ত0qেলাও নë ও িবনয়ী হত।
•! মুনােফকী (কপটতাপূ ণJ) িবনয়: আবু ইয়াহইয়া !থেক বিণJত, তার িনকট
!প\েছেছ, আবুদ দারদা ও আবু :রায়রা রা: বেলন: !তামরা কপটতাপূ ণJ িবনয়

!থেক আ<াহর িনকট আpয় >াথJনা কর। বলা হল: এটা িক!? িতিন বলেলন:
!দহেক খুওয়ালা !দখােনা, িকc অcর খুওয়ালা তথা িবনয়ী নয়।
•! িকভােব আমরা খুওয়ালােদর অcভূ Jm হেবা?
•! >থমত: তুিম নামােয !তামার নড়া-চড়া, িOরতা, িকরাত পাঠ, দাঁড়ােনা, বসা
ইত0ািদ সব িকছু েত ‘আ<াহ !তামােক !দখেছন’ একথা মেন করেব। তাই
খু ধু নামােযর সােথ খাস নয়। এিট একিট অcেরর ইবাদত, বাsার
>িতিট অবOায় তার অq->ত0েq এর ফলাফল >কাশ পায়।
•! িÅতীয়ত: Ñীয় রবেক পিরপূ ণJভােব িচনেব, ফেল তা অcের রেবর মহÜ সৃ িW
করেব।
•! তৃতীয়ত: তুিম মেন করেব ও একথা ভাবেব !য, তুিম জাহাdােমর উপর
‘পুলিসরাত’ এ আেছা। !যন তুিম !তামার !চােখর সামেন জাdাত ও জাহাdাম
!দখেছা এবং িহসােবর Oােন মহান আ<াহর সামেন দাঁিড়েয়েছা।
•! ঈমানী খু ও কপটতাপূ ণJ খুর মােঝ পাথJক0: ইবনু ল কািয়0ম রহ: বেলন:
ঈমানী খু হল আ<াহর মহÜ, বড়Ü, গাìীযJ, ভয় ও তার !থেক ল~ায়
অcর আ<াহর >িত নë ও িবনয়ী হওয়া। তার অcর যখন ভয়, অনু তাপ,
ভালবাসা, ল~া ও আ<াহর িনয়ামতরাজীর îরেণ এবং Ñীয় অপরাধসমূ েহর
দশJেন আ<াহর জন0 !ভেq যােব, তখন তা অবশ0ìাবীGেপই নë ও িবনয়ী
হেব। আর এর ফেল অq->ত0qও িবনয়ী হেব। পhাcের কপটতাপূ ণJ িবনয়
কৃিeমভােব অq->ত0েq >কাশ পােব, িকo অcর নë ও িবনয়ী হেব না।
•! নামােযর খু দু ই >কার:
-!

বািহ0ক খু: তা হেv নামাযী ব0িm িOর থাকেব। িসজদার িদেক তার
দৃ িW রাখেব; ডােন বােম দৃ িW !ফরােব না। নামােয !খলা-ধূ লা ও ইমােমর
আেগ !বেড় যাওয়া !থেক দূ ের থাকেব।

-!

আভ0cরীণ খু: তা হেব আ<াহর বড়Ü মেন উপিOত করা, আয়াত ও
আযকারসমূ েহর অথJ িচcা করা এবং শয়তােনর িবিভd কুম{ণার >িত
ïেhপ না করার মাধ0েম।

( ) إن اﻟﻠـﻪ ﳛﺐ اﳌﺘﻘﲔ
িনäয়ই আ<াহ মুwাকীেদর ভালবােসন।
ইমাম তবারী রহ: বেলন: !য আ<াহর আনু গত0 করার মাধ0েম এবং তার ফরজেলা
পালন ও িনিষa িবষয়েলা !থেক !বঁেচ থাকার মাধ0েম আ<াহেক ভয় কের, তােক
আ<াহ ভালবােসন। আ<াহ তা’আলা বেলন:

ﻭﺍﻋﻠﻤﻮﺍ ﺃﻥ ﺍﷲ ﻣﻊ ﺍﳌﺘﻘﲔ

“!জেন !রখ,

আ<াহ মুwাকীেদর সােথ আেছন।”
ইবেন আNাস রা: বেলন: অথJাৎ আ<াহ তার ঐ সকল বñুেদর সােথ আেছন, যারা
তােদর >িত অিপJত আ<াহর আেদশ-িনেষেধর দিয়েÜর ব0াপাের তােক ভয় কের।
ইমাম তবারী বেলন: অথJাৎ “এবং তােদর িব[েa !তামােদর যু েaর সময় !তামরা
িনিäতভােব িবóাস কেরা !য, আ<াহ !তামােদর সােথ আেছন। িতিন তােদর িব[েa
!তামােদরেক সাহায0 করেবন। !তামরা যিদ আ<াহর ফরজসমূ হ পালন ও নাহসমূ হ
!থেক !বঁেচ থাকার মাধ0েম তােক ভয় কর, তাহেল যারা আ<াহেক ভয় করেব, আ<াহ
তােদরেক অবশ0ই সাহায0 করেবন।
রাসূ লু<াহ সা: বেলন: !শােনা! শরীেরর মােঝ একিট মাংসিপ- আেছ, যখন তা a হেয়
যায়, তখন পুেরা শরীর a হেয় যায়। আর যখন তা নW হেয় যায়, তখন পুেরা !দহ
নW হেয় যায়।
•! তাকওয়ার Oান: ইবেন রজব বেলন: তাকওয়া বা পাপাচােরর মূ ল উৎস হল অcর।
তাই যখন অcর !নক ও তাকওয়াবান হেয় যায়, তখন অq->ত0qও !নককার
হেয় যায়। আর যখন অcর পাপাচারী হয়, তখন অq->ত0qও পাপাচারী হেয়
যায়।

•! আবু :রায়রা রা: !ক বলা হল: তাকওয়া িক? িতিন বলেলন: তুিম িক কখেনা
কòকময় ভূ িম অিতåম কেরেছা? !লাকিট বলল: হ0াঁ। িতিন বলেলন: তখন কী
করেত? !লাকিট বলল: আিম তার !থেক আôরhা অবলçন করতাম। তখন িতিন
বলেলন: িঠক এভােব নাহ !থেক !বঁেচ থাকা হেv তাকওয়া।
•! !বিশ আমল, আবার !বিশ নাহ: জৈনক !লাক ইবেন আNাস রা: !ক বলল:
!কাö ব0িm আপনার িনকট অিধক পছsনীয়; !য কম আমল কের এবং কম নাহ
কের, !স; না !য !বিশ নাহ কের, !বিশ আমল কের? িতিন বলেলন: আিম নাহ
!থেক !বঁেচ থাকার সমতুল0 !কান িকছু েক মেন কির না।
•! মুwাকীেদর কিতপয় xবিশW0:
-!

তারা িনেজেদর িব[েa সাhী উপিOত হওয়ার পূ েবJই হক Ñীকার কের !নয়,
!মেন !নয় এবং তা আদায়ও কের। আর বািতলেক >ত0াখ0ান কের, তা !থেক
!বঁেচ থােক এবং !সই আ<াহেক ভয় কের, যার িনকট !কান !গাপন িবষয়ই
!গাপন থােক না।

-!

মুwাকীগণ আ<াহর িকতােবর ইলম রােখন, অত:পর তা যা হারাম কেরেছ,
তােক হারাম বেলন এবং তা যা হালাল কেরেছ, তােক হালাল বেলন।

-!

আমানেতর !খয়ানত কের না, িপতামাতার অবাধ0তা কের না, আôীয়তার
সXকJ িছd কের না, >িতেবশীেক কW !দয় না, Ñীয় মুসিলম ভাইেদরেক
মাের না, যারা তােদর সােথ সXকJ িছd কের, তারা তােদর সােথ সXকJ
>িতOাপন কের।

-!

যারা তােদরেক বিáত কের, তারা তােদেক দান কের, যারা তােদর >িত
জুলুম কের, তারা তােদরেক hমা কের !দয়।

-!

তােদর !থেক কল0ােণর >ত0াশা করা হয়, তােদর তরফ !থেক !কান >কার
অকল0াণ আসা !থেক িনরাপদ থাকা যায়।

-!

তারা গীবত কের না, িমথ0া বেল না, মুনােফকী (কপটতা) কের না,
!চাগলেখারী কের না, িহংসা কের না।

-!

!লাক !দখােনা !কান িকছু কের না, মানু ষেক সেsেহ !ফেল না, মানু েষর
উপর িমথ0া অপবাদ আেরাপ কের না।

-!

অদৃ েশ0র ব0াপাের তােদর রবেক ভয় কের এবং তারা িকয়মাত িদবেসর
ব0াপাের থােক ভীত।

•! তাকওয়ার মূ লকথা: রাসূ লু<াহ সা: বেলন: বাsা ততhণ পযJc মুwাকীেদর =ের
!প\ছেত পারেব না, যতhণ !স সমস0াজনক িবষেয় পিতত হওয়ার আশংকায়
সমস0াহীন িজিনস !থেকও িবরত থাকেব না। (বণJনা কেরেছন িতরিমযী রহ:)
•! আ<াহর িনকট মযJাদার মানদà হল তাকওয়া। আ<াহ বেলন: (

!ﺇﹺﻥﱠ ﺃﹶﻛﹾﺮ!ﻣ!ﻜﹸﻢ) ﻋ?ﻨﺪ

)“ )ﺍﻟﻠـﻪ ﺃﹶﺗ)ﻘﹶﺎﻛﹸﻢিনäয়ই আ<াহর িনকট !তামােদর মেধ0 সবJািধক সLািনত !স ই,
!য সবJািধক তাকওয়াবান।” আ<ামা সা’দী রহ: বেলন: আ<াহর িনকট মযJাদা
তাকওয়ার মাধ0েম অিজJত হয়। তাই মানু েষর মেধ0 আ<াহর িনকট সবJািধক
মযJাদাবান !স ই, !য সবJািধক তাকওয়াবান, তথা সবJািধক আনু গত0কারী, নাহ
!থেক দূ রÜ অবলçনকারী। সবJািধক আôীয়-Ñজন, !লাকবল বা বংশ মযJাদার
অিধকারী ব0িm নয়। আর আ<াহই ভাল জােনন এবং অিধক খবর রােখন, !ক
!গাপেন->কােশ0 আ<াহেক ভয় কের, আর !ক ধু >কােশ0 ভয় কের, !গাপেন
ভয় কের না। অত:পর িতিন >েত0কেকই আপন আপন >াপ0 অনু যায়ী >িতদান
িদেবন।
এটা !বাঝার পর এটাও জানেত হেব !য, তাকওয়া হেv আ<াহর আেদশসমূ হ
পালন করা এবং িনিষa িবষয় সমূ হ !থেক !বঁেচ থাকা। সু তরাং মুwাকী তারাই,
যােদেক আ<াহ ঐ কােজ !দখেত পান, !য কােজর >িত িতিন তােদরেক আেদশ
কেরেছন। আর !য কাজ !থেক িতিন িবরত থাকেত বেলেছন, তারা তার িদেক
অiসর হয় না।
•! তাকওয়া এবং Ñেõ তার >িতিåয়া: িহশাম ইবেন হাúসান বেলন: ইবেন িসরীন
রহ: !ক শত শত Ñõ সXেকJ িজেÇস করা হত, িতিন তার !কানটারই িদেতন

না; ধু একথা বলেতন: আ<াহেক ভয়, উwমভােব রািe জাগরণ কর। কারণ তুিম
Ñেõ যা !দেখেছা, তা !তামার !কান hিত করেব না।
•! আ<াহেক ভয় কর:
!লাকমান তার পুeেক বেলিছেলন: !হ বৎস! আ<াহেক ভয় কর, আর মানু ষেক
!দখাইওনা !য, তুিম আ<াহেক ভয় কর। যােত মানু ষ !তামােক সLান কের, অথচ
!তামার অcর থােক পািপr।
•! জা’ফর বেলন: আ<াহেক ভয় কর; Åীেনর ব0াপাের !তামার িনজÑ !খয়ালমত যু িm
খািটও না। কারণ সবJ>থম যু িm খািটেয়েছ ইবিলস। আ<াহ যখন তােক আদমেক
িসজদা করেত আেদশ করেলন, তখন !স বেলিছল: “আিম !তা তার !থেক উwম।
আমােক সৃ িW কেরেছন আন !থেক আর আদমেক সৃ িW কেরেছন মািট !থেক”।
•! ইমাম সু িz রহ: আ<াহর এই বাণীর ব0াপাের বেলন:

ﻢk“( ﺍﻟﻠـﻪ ﻭﺟﻠﺖ ﻗﻠﻮিনäয়ই

ﺇﳕﺎ ﺍﳌﺆﻣﻨﻮﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺇﺫﺍ ﺫﻛﺮ

মুিমন হল তারাই, যােদর িনকট আ<াহর îরণ

করা হেল তােদর অcর !কঁেপ উেঠ।”) িতিন বেলন: অথJাৎ এমন ব0িm, !য জুলুম
করেত ইvা কের অথবা (বেলেছন,) নাহ করেত ইvা কের, তখন তােক বলা
হয়: আ<াহেক ভয় কর! তখন তার অcর !কঁেপ উেঠ।
•! দু ই ব0িm আ7ু <াহ ইবেন ওমেরর িনকট åয়-িবåয় করিছল। তােদর একজন
!বিশ !বিশ শপথ করিছল। ইত0বসের আেরক ব0িm তােদর কথাবাতJা েন তােদর
মােঝ দাঁিড়েয় অিধক শপথকারী ব0িmর উেzেশ0 বলল: !হ আ<াহর বাsা!
আ<াহেক ভয় কর; !বিশ !বিশ শপথ কেরা না। কারণ তুিম শপথ না করার
কারেণ !তামার িরিযক বাড়েব না বা কমেব না।
•! আবু হািনফা রহ: !ক বলা হল: আ<াহেক ভয় ক[ন! পিরবতJন আনু ন। মুmমনা
!হান! নত !হান! িতিন বলেলন: আ<াহ !তামােক উwম >িতদান দান ক[ন!

! اﻟﺼﺪق ﻣـﻨـﺠـﺎة
সত0ই মুিm

ِ ِ  وُﻛﻮﻧُﻮا ﻣﻊ اﻟ ﱠUا
ِﱠ
!ﲔ
َ ﺼﺎدﻗ
ََ
َ ﻳَﺎ أَﻳﱡـ َﻬﺎ اﻟﺬ
َ َﻳﻦ آ ََﻣﻨُﻮا اﺗﱠـ ُﻘﻮا ﱠ
“!হ ঈমানদারগণ! আ<াহেক ভয় কেরা আর সত0বাদীেদর সােথ থােকা।”
•! সততার িনদশJন: কথা ও কােজ ধু আ<াহেকই উেzশ0 করা, অড়çরতা পিরহার
করা, মাখলু েকর >িতদান কামনা করা এবং সত0 কথা বলা।
!তামার যবানেক সত0 ও কল0াণকর কথা বলেত অভ0= কর: কারণ নবী সা:
বেলন: মানু েষর িজùার ফসলই মানু ষেক উেûামুখী কের জাহাdােম !ফেল।
!তামার যবানেক সত0 কথা বলেত অভ0= কর, তাহেল তুিম !সৗভাগ0বান হেত
পারেব। িনäয়ই যবানেক তুিম যােত অভ0= করেব, !স তােতই অভ0= হেব।
•! সত0 সবJাবOায়ই কল0াণকর: ওমর ইবনু ল খাwাব রা: বেলন: সত0 আমােক নীেচ
নািমেয় !দওয়া (যা খুব কমই হয়), আমার িনকট িমথ0া আমােক উপের উিঠেয়
!দওয়া !থেক উwম (যা খুব কমই হয়)।
জৈনক Çানী ব0িm বেলেছন: সত0 !তামােক মুিm িদেব, যিদও তুিম তােক ভয়
কর। আর িমথ0া !তামােক Äংস কর!ব, যিদও তুিম তােক িনরাপদ মেন কর।
শায়খুল ইসলাম বেলন: তাই সত0 হল সকল কল0ােণর চািব, অনু Gপ িমথ0া হল
সকল অকল0ােণর চািব।
•! কখন তুিম সততা !থেক বিáত হেব? সাহল আত-তাসতারী বেলন: !য অনথJক
কথাবাতJা বেল, !স ই সততা !থেক বিáত হয়।
•! সবJিন† সত0: কুশায়রী বেলন: সবJিন† সত0 হল >কাশ0 ও !গাপন একরকম
হওয়া।

•! সত0ই !pr সহায়ক: শায়খুল ইসলাম বেলন: যার !থেক আ<াহ সততা !পেয়েছন,
তােক িতিন সাহায0 করেবন।
•! সততার কেয়কিট িনদশJন: !যেকান মুিসবত বা ইবাদত !গাপন রাখা এবং মানু ষ
তা জানু ক, তা অপছs করা।
•! সবJািধক উপকারী সততা: আ<াহর িনকট িনেজর !দাষ-`িট Ñীকার করা। আর
সবJািধক উপকারী ল~া হল: তার িনকট এমন িকছু চাইেত ল~া করা, যা তুিম
ভালবাস; িকo তুিম তার অপছsনীয় কাজ কর।
•! সূ h িহসাব: আেবদা উেL রািবয়া শামী বেলন: আিম আমার কথায় সততার কমিত
থাকার কারেণ আ<াহর িনকট ইে=গফার কির, hমা >াথJনা কির।
•! সততা এবং Ñেõ তার >িতিåয়া:
-!

শায়খুল ইসলাম বেলন: !নককারেদর Ñõ !বিশরভাগ সত0 হয়। কখেনা তােত
এমন িকছু ও !দখা যায়, যা ব0াখ0া করার >েয়াজন হয় না।

-!

ইবনু ল কািয়0ম রহ: বেলন: !য চায়, তার Ñõ সত0 !হাক, !স !যন সবJদা
সত0 বেল। এর সারকথা হল নবী সা: এর এই হািদস- “!তামােদর মেধ0 !য
কথায় সবJািধক সত0বাদী, তার Ñõও সবJািধক সত0”। (বণJনা কেরেছন ইমাম
মুসিলম)

-!

সত0 কথা কখেনা কখেনা কবীরা নাহেকও িমিটেয় !দয়: শায়খুল ইসলাম
ইবেন তাইিময়া রহ: বেলন: কখেনা একিট !নক কােজর সােথ সততা ও দৃ ঢ়
িবóাস যু m থাকার কারেণ তা এ পযJােয় !প\েছ !য, তা অেনক কবীরা
নাহেক িমিটেয় !দয়।

-!

িকভােব তুিম !তামার নামােয সত0িনr হেব? ইবনু ল কািয়0ম রহ: বেলন: সত0
িনrতা ও কল0াণকামীতার িনদশJন হল, নামােয অcর আ<াহর জন0 মুm
হওয়া, আ<াহর >িত মেনােযাগ িফরােনার জন0 পূ ণJ !চWা করা, Ñীয় অcরেক
নামােযর মেধ0 জমােনা এবং বািহ0ক ও আভ0cরীণভােব সেবJাwম ও
পূ ণJাqGেপ নামায আদায় করা। কারণ নামােযর একিট >কাশ0 ও একিট
িভতরগত িদক আেছ।

-!

সততার িবিভd >কার: ইবনু ল কািয়0ম রহ: বেলন: তাই “িযিন সত0 িনেয়
এেসেছন”- আয়ােতর অথJ হল: ‘কথা, কাজ ও অবOায় সততাই যার xবিশW0’।
সততা হয় এই িতনিট িজিনেসর মেধ0।

-!

কথায় সততা হল: শেস0র ছড়ার সােথ কােàর !যGপ িমল থােক, কথার
সােথ যবােনর !সGপ িমল থাকা।

-!

কােজ সততা: !দেহর সােথ মাথার !যGপ িমল থােক, কাজকমJ ও বা=বতার
সােথ অনু Gপ িমল থাকা।

-!

অবOায় সততা: অcর ও অq->ত0েqর কাযJাবলী ইখলাসওয়ালা হওয়া এবং
এর জন0 সবJসাধ0 !চWা করা।

এ সকল িবষয়েলার মাধ0েম একজন বাsা “সত0 িনেয় আগমন কেরেছ” অিভধার
উপযু m হেব। আর এসকল িজিনসেলার পূ ণJাqতা ও যথাযথ বা=বায়েনর Åারা
‘িসিzক’ এর xবিশW0 অিজJত হেব।

আ<াহর >িত সু ধারণা
আ<াহর >িত সু ধারণার তাৎপযJ িক: তা হেv আ<াহর >িত এমন ধারণা !পাষণ করা,
যা তার জন0 উপযু m এবং এমন িবóাস রাখা, যা তার মহেÜর সােথ সাম°স0পূ ণJ এবং
তার উwম নামসমূ হ ও সু উu ণাবলীর দািব অনু যায়ী হয়। যা মুিমেনর জীবেন এমন
>ভাব সৃ িW করেব, যােত আ<াহ সoW হেবন। আলী ইবেন আিব তািলব রা: বেলন:
আ<াহর >িত সু ধারণা হল: তুিম !কবলমাe আ<াহর !থেকই আশা করেব, আর ধু
মাe !তামার নােহর ভয় করেব।
আ<াহর রহমত !থেক িনরাশ হেয়া না: !তামার এমন !কান নাহই হেত পাের না, যা
!তামােক আ<াহর >িত সু ধারণা রাখেত বাঁধা িদেত পাের এবং তার রহমত !থেক
িনরাশায় !ফলেত পাের। কারণ !য Ñীয় রবেক এবং তার দয়া ও উদারতােক !জেনেছ,
!স তার দয়া ও hমার সামেন িনেজর নাহেক !ছাটই মেন করেব। আ<াহ তা’আলা
বেলন:

ِ
ِﺎدي اﻟﱠ ِﺬﻳﻦ أَﺳﺮﻓُﻮا ﻋﻠَﻰ أَﻧْـ ُﻔ ِﺴ ِﻬﻢ َﻻ ﺗَـ ْﻘﻨﻄُﻮا ِﻣﻦ ر ْﲪ ِﺔ ﱠ
ِ  إِ ﱠن ﱠUا
ﻮب
َ َ ْ َ َ ِ َ)ﻗُ ْﻞ ﻳَﺎ ﻋﺒ
َ
ََ ْ
َ َُ ﻳَـﻐْﻔ ُﺮ اﻟ ﱡﺬﻧUا
ْ
َِ
(ﲨ ًﻴﻌﺎ
“বেল দাও, !হ আমার বাsাগণ! যারা িনজ আôার উপর জুলুম কেরেছ, !তামরা
আ<াহর রহমত !থেক িনরাশ হেয়া না। িনäয়ই আ<াহ যাবতীয় নাহ hমা কের
িদেত পােরন।”
•! মৃ তু0র সময় সু ধারণা রাখা: ইমাম ইশবালী বেলন: মৃ তু0র সময় আ<াহর >িত
সু ধারণা রাখা !তা ওয়ািজব। রাসূ লু<া সা: বেলন: !তামােদর !কউ !যন আ<াহর
>িত সু ধারণার অবOা ছাড়া মৃ তু0বরণ না কের। (বণJনা কেরেছন ইমাম মুসিলম
রহ:)
আ7ু <াহ ইবেন আNাস রা: বেলন: যখন !তামরা !দখেব, কােরা মৃ তু0র সময়
ঘিনেয় এেসেছ, তখন তােক সু সংবাদ িদেব, যােত !স Ñীয় রেবর >িত সু ধারণা
রাখা অবOায় তার সােথ সাhাৎ কের। আর যখন !স জীিবত থােক, তখন তােক
তার রেবর ব0াপাের ভয় !দখােব এবং তার কিঠন শাি=র কথা îরণ কিরেয়
িদেব।
•! আ<াহর >িত সু ধারণার একিট িনদশJন: আ<াহর ইবাদেত খুব !বিশ পিরpম করা।
•! অcেরর Ñি=: বলা হেয় থােক: িনরাশা িনরাশাiO ব0িmেক Äংস কের !দয়।
আর সু ধারণা !পাষণ করার মােঝ অcেরর আরাম ও Ñি= আেছ।
•! সু ধারণার ফলাফলসমূ হ:
-!

আ7ু <াহ ইবেন মাসউদ রা: বেলন: !সই সwার শপথ, িযিন ব0তীত !কান
উপাস0 !নই! !য !কউ আ<াহর >িত সু ধারণা রাখেব, আ<াহ তােক উm
ধারণা অনু যায়ী দান করেবন। কারণ কল0াণ তারই হােত।

-!

সু হাইল বেলন: আিম মািলক ইবেন িদনারেক তার মৃ তু0র পর Ñেõ !দখলাম।
তােক িজেÇস করলাম: !হ আবু ইয়াহইয়া! আিম যিদ জানতাম, তুিম আ<াহর
সামেন িক িনেয় উপিOত হেয়েছা! িতিন বলেলন: আিম অেনকেলা নাহ

িনেয় উপিOত হেয়িছ, আ<াহর >িত আমার সু ধারণা !যেলােক িমিটেয়
িদেয়েছ।
-!

ইবনু ল কািয়0ম রহ: বেলন: যখনই বাsা আ<াহর >িত উwম ধারণা, ভাল
আশা ও যথাযথ তাওয়া¢ুল কের, তখন আ<াহ তা’আলা কখেনাই তার আশা
ভq কেরন না। কারণ আ<াহ সু বহানা: ওয়াতাআলা !কান আশা !পাষণকারীর
আশা ব0াথJ কেরন না এবং !কান আমলকারীর আমলেক নW কেরন না।

-!

আ<াহর >িত সু ধারণা অcরেক আমেলর উপর শিmশালী কের। কারণ তখন
!তা আপিন িবóাস কেরন !য, আ<াহ আপনার দু বJলতােক শিmেত পিরণত
করেবন, িতিন Ñীয় বাsার সব খবর রােখন এবং িতিন দৃ ঢ় ও >চà শিmর
অিধকারী।

-!

আ<াহর >িত সু ধারণা উwম পিরসমাি£র একিট মাধ0ম। আর মs ধারণা
মs পিরসমাি£র কারণ। তাই বাsার উিচত, একথার >িত িবóাস রাখা !য,
আ<াহ অনু পিরমাণ জুলুম কেরন না, িতিন মানু েষর >িত সামান0তম জুলুম
করেবন না। িতিন তার >িত বাsার ধারণা অনু পােত বাsােক দান কেরন।
নবী কারীম সা: বেলন: আ<াহ তা’আলা বলেছন: আিম আমার >িত আমার
বাsার ধারণা অনু পােত ব0াবহার কির। আর !স যখন আমােক îরণ কের,
তখন আিম তার সােথই থািকই। (বুখারী ও মুসিলম)

-!

জৈনক !নককার বেলেছন: !তামার !যেকান িবপদ দূ র করার জন0 আ<াহর
>িত সু ধারণার আমলিট কর। কারণ এটাই সমাধােণর সহজ পথ।

-!

মুিমন যতhণ Ñীয় রেবর >িত সু ধারণা রােখ, ততhণ তার অcর >শাc
থােক এবং তার মন Ñি=েত থােক। আ<াহর ফায়সালা ও তাকিদেরর >িত
সoিW ও Ñীয় রেবর >িত আনু গেত0র মহামূ ল0বান চাদর তােক !ঢেক !নয়।

-!

মুিমেনর অcর তার রেবর >িত সু ধারণা রােখ, সবJদা তার !থেক কল0ােণরই
আশা কের, সু েখ-দু :!খ সবJদা তার !থেক কল0ােণর আশা কের এবং আ<াহর
>িত এই িবóাস রােখ !য, িতিন সবJাবOায়ই তার কল0াণ চান। কারণ তার
অcর !তা আ<াহর সােথ িমিলত। আর আ<াহ হেতই অিবরত কল0ােণর

ফধারা >বািহত হয়। তাই যখনই অcর তার সােথ িমিলত হেব, তখনই
!স এই >কৃত বা=বতােক ¶শJ করেত পারেব, তা সরাসির >ত0h করেত
পারেব এবং তার Ñাদ আÑাদন করেত পারেব।
•! একিট মs ভুল ও অবমাননাকর অÇতা:
সাফািরনী বেলন: অেনক জােহলরা ধারণা কের, আ<াহর আেদশ-িনেষধেলা
!ছেড় !দওয়া সেwও ধু আ<াহর িব=ৃ ত রহমত ও hমার উপর ভরস রাখা ও
তার >িত সু ধারণা !পাষণ করাই সবিকছু র জন0 যেথW। এটা একিট মs ভুল,
অবমাননাকর অÇতা। কারণ তুিম যার আনু গত0 কেরা না, এমন কােরা দয়ার
আশা করা !বাকামী ও আô>বáনা। িনে†াm আয়ােত এ কথাই বলা হেয়েছ-

ِ
ض َﻫ َﺬا ْاﻷَ ْد َﱏ َوﻳَـ ُﻘﻮﻟُﻮ َن
ٌ ﻒ ِﻣ ْﻦ ﺑَـ ْﻌ ِﺪ ِﻫ ْﻢ َﺧﻠ
َ َ)ﻓَ َﺨﻠ
َ ﺎب ﻳَﺄْ ُﺧ ُﺬو َن َﻋ َﺮ
َ َْﻒ َوِرﺛُﻮا اﻟْﻜﺘ
! (ُض ِﻣﺜْـﻠُﻪُ ﻳَﺄْ ُﺧ ُﺬوﻩ
ٌ ِِ ْﻢ َﻋ َﺮuَْﺳﻴُـﻐْ َﻔ ُﺮ ﻟَﻨَﺎ َوإِ ْن ﻳَﺄ
“অত:পর তােদর পর তােদর Oলািভিষm হেয় িকতাব (অথJাৎ তাওরাত) এর
উwরািধকারী হল এমন সব উwরপু[ষ, যারা এই দু িনয়ার তুv সামiী (ঘুষGেপ)
iহণ করত এবং বলত, ‘আমােদরেক hমা কের !দওয়া হেব’। িকo তার অনু Gপ
সামiী তােদর কােছ পুনরায় আসেল তারা (ঘুষGেপ) তাও িনেয় িনত।”
•! বাsার অcের িকভােব জমা হয়? ইবনু ল কািয়0ম রহ: বেলন: একজন বাsার
অcের িকভােব এ দু ’িট িজিনস একিeত হেত পাের !য, !স একথারও িবóাস
করেব !য, !স আ<াহর সেq সাhাৎ করেব, আ<াহ তার কথাবাতJা !শােনন, তার
অবOান !দেখন, তার !গাপন->কাশ0 সব িকছু জােনন, তার !কান !গাপন িবষয়ই
তার িনকট !গাপন নয়, !স তার সামেন দ-◌ায়মান হেব এবং তােক তার >েত0ক
কােজর জবাবিদিহতা করেত হেব, অথচ !স তার অসoিWর মােঝ অবOান করেছ,
আেদশেলা লßন করেছ, তার হকসমূ হ নW করেছ, আর এতÅসেwও আবার
!স আ<াহর >িত সু ধারণা করেছ। এটা িক আô>বáনা ও অলীক Ñõ ছাড়া
িকছু ?

•! তাওয়া¢ুেলর নামই িক আ<াহর >িত সু ধারণা? ইবনু ল কািয়0ম রহ: বেলন: !কউ
!কউ তাওয়া¢ুেলর ব0াখ0া কেরেছন: ‘আ<াহর >িত সু ধারণা করা’। িকo >কৃত
কথা হল, আ<াহর >িত সু ধারণা তাওয়া¢ুেলর >িত উaু aু কারী। কারণ যার >িত
!তামার খারাপ ধারণা বা যার !থেক তুিম আশা কর না, তার উপর !তামার
তাওয়া¢ুল করা সìব নয়।
•! িকভােব আ<াহর >িত সু ধারণা আেছ বেল বুঝেত পারেব?
-!

তা এভােব !য: !তামার মেধ0 এ িবóাস সৃ িW হেব !য, আ<াহ তা’আলাই
!তামার সমস0া সমাধানকারী, িতিনই !তামার !পেরশানী দূ রকারী। কারণ
বাsা যখন তার রেবর >িত সু ধারণা কের, তখন আ<াহ তা’আলা তার
বরকেতর দরজাসমূ হ এমনভােব খুেল !দন, যা !স ক^নাও করেত পাের না।
তাই !হ আ<াহর বাsা! তুিম আ<াহর >িত সু ধারণা !পাষণ করেব, তাহেল
তুিম আ<াহর !থেক এমন িকছু !দখেত পােব, যা !তামােক আনিsত করেব।
আবু :রায়রা রা: !থেক বিণJত, রাসূ লু<াহ সা: বেলন: আ<াহ তা’আলা বেলন:
“আিম আমার >িত আমার বাsার ধারণা অনু সাের কাজ কির। !স যিদ ভাল
ধারণা কের, তাহেল তােক তা ই দান কির, আর !স যিদ খারাপ ধারণা কের,
তাহেল তােক খারাপই !দই। (বণJনা কেরেছন ইমাম আহমাদ)

-!

তাই আ<াহর >িত !তামার ধারণা সু sর কর এবং !তামার আশা-ভরসা ধু
তার সােথ সXৃ m কর আর আ<াহর >িত খারাপ ধারণা করা !থেক !বঁেচ
থাক, কারণ এটা মারাôক Äংসাôক। আ<াহ তা’আলা বেলন:

ِاﻟﻈﱠﺎﻧِّﲔ ﺑِ ﱠ
ِ ِ ﺴﻮِء َﻋﻠَْﻴ ِﻬﻢ َداﺋِﺮةُ اﻟ ﱠ
ﺐ ﱠ
َﻋ ﱠﺪ
َ ُ َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ْﻢ َوﻟ ََﻌﻨَـ ُﻬ ْﻢ َوأUا
َ
ْ  ﻇَ ﱠﻦ اﻟ ﱠUﺎ
َ ﺴ ْﻮء َوﻏَﻀ
َ ْ
ِ ْ َﳍُﻢ ﺟ َﻬﻨﱠﻢ وﺳﺎء
ﲑا
َ ََ َ َ ْ
ً ت َﻣﺼ

“যারা আ<াহর সXেকJ কু-ধারণা কের। মs পালাবতJন তােদরই উপর।
আ<াহ তােদর >িত !åাধাি|ত হেয়েছন এবং তােদরেক িনজ রহমত !থেক
দূ ের সিরেয় িদেয়েছন। আর তােদর জন0 >®ত কের !রেখেছন জাহাdাম।
তা কতই না মs >ত0াবতJনOল।

•! মুিমেনর ধারণা ও মুনািফেকর ধারণার মােঝ পাথJক0: হাসান বসরী রহ: বেলন:
মুিমন আ<াহর >িত ভাল ধারণা কের ভাল আমল কের। আর মুনািফক খারাপ
ধারণা কের খারাপ আমল কের।
•! িকেস !তামােক ভাল আমেল উaু a করেব?
-!

আবু :রায়রা রা: বেলন: আ<াহর >িত সু ধারণা আ<াহর জন0 উwম ইবাদত
করার মত।

-!

!জেন !রখ, আ<াহর >িত ভাল ধারণা করা মােনই হেv ভাল আমল করা।
কারণ !য িবষয়িট বাsােক ভাল আমেলর >িত উaু a কের, তা হেv আ<াহর
>িত তার এই ধারণা !য, আ<াহ তােক তার আমেলর >িতদান বা িবিনময়
দান করেবন এবং তার !থেক তা কবুল করেবন। তাহেল !য িজিনসিট তােক
আমল করেত উaু a করল, তা হেv সু ধারণা। তাই যখনই তার রেবর >িত
তার ধারণা সু sর হেব, তখনই তার আমলও সু sর হেব। অন0থায় >বৃ িwর
অনু সরেণর সােথ আ<াহর >িত সু ধারণা অনথJক।

-!

!মাটকথা মুিmর মাধ0মেলা অজJন করার সােথই সু ধারণা হেয় থােক।
Äংেসর কাজ কের সু ধারণা করা যায় না ।

•! মs আশা: ওয়ািজব িবষয়সমূ হ !ছেড় িদেয় এবং হারাম কােজ িল£ হেয়
আ<াহর >িত সু ধারণা রাখাই হেv মs আশা। এর মােন হেv আ<াহর
শাি= হেত ভাবনাহীন হেয় যাওয়া।
•! আ<াহর >িত ধারণার !hেe অিধকাংশ মানু েষর অবOা: ইবনু ল কািয়0ম রহ:
বেলন: অিধকাংশ সৃ িWজীব, বরং আ<াহ যােদরেক !চেয়েছন, এমন িকছু
!লাক ব0তীত সবাই আ<াহর >িত নাহক মs ধারণা কের। কারণ !বিশরভাগ
মানু ষ মেন কের, তােক তার হক !দওয়া হয়িন। তার অংশ কম !দওয়া
হেয়েছ এবং আ<াহ তােক যা দান কেরেছন, !স তার !থেক অিধক হকদার
িছল।
তার অবOার ভাষা হল: আমার রব আমার >িত জুলুম কেরেছ এবং আিম যার হকদার
িছলাম আমােক তা !থেক বিáত কেরেছ। অথচ এ ব0াপাের তার মন তার িব[েa

সাh0 !দয়। িকo মুেখ !স তা Ñীকার কের না বা ¶Wভােব বলার মত দু :সাহিসকতা
!দখায় না।
•! আ<াহর >িত খারাপ ধারণা ভয়ংকর: কারণ আ<াহর >িত সু ধারণা তাওহীেদর
জন0 একিট আবশ0কীয় িবষয়। যা আ<াহর রহমত, অনু iহ, পরাåম, িহকমত ও
তার সম= নাম ও ণাবলীর >িত ঈমান রাখার কারেণই হেয় থােক। আর আ<াহ
সু বহানা: ওয়াতাআলার >িত মs ধারণা তাওহীেদর িবেরাধী।
•! আ<াহর >িত মs ধারণার কেয়কিট নমুনা:
-!

!য আ<াহর >িত এই ধারণা করেব !য, আ<াহ তার রাসূ লেক সাহায0 করেবন
না, তার িবষয়েক পূ ণJতা দান করেবন না, তােক শিmশালী করেবন না, তার
দলেক শিmশালী করেবন না, তােদরেক তােদর শ`েদর উপর িবজয় ও
পরাåম দান করেবন না, আ<াহ তার Åীন ও িকতাবেক সাহায0 করেবন না,
!স আ<াহর >িত মs ধারণা করল।

-!

!য আ<াহর ব0াপাের এমনটা সìব মেন করল !য, িতিন তাঁর ওলীেদরেক
তােদর !নক আমল ও ইখলাস সেÖও শাি= !দন বা তােদর সােথ ও তােদর
শ`েদর সােথ সমান আচরণ কেরন, !স আ<াহর >িত মs ধারণা করল।

-!

!য আ<াহর >িত ধারণা করল, আ<াহ তার সৃ িWজীবেক আেদশ-িনেষধ ছাড়া
এমিনেতই !ছেড় িদেবন, তােদর >িত রাসূ ল !>রণ করা হেব না, তােদর
উপর িকতাব অবতীণJ করা হেব না; বরং তােদরেক চতু¶দ জoর ন0ায়
অনথJক !ছেড় !দওয়া হেব, !স আ<াহর >িত মs ধারণা !পাষণ করল।

-!

!য ধারণা করল, !স আ<াহর আেদশ পালন করত: ধু তারই সoিWর জন0
!নক আমল করা সেÖও আ<াহ তার উm !নক আমল নW কের !দন এবং
বাsার পh !থেক !কান কারণ ছাড়া !সেলােক িন©ল কের !দন অথবা
তার !দাষ ছাড়া তােক শাি= !দন, !স আ<াহর >িত মs ধারণা করল।

-!

আ<াহ আ<াহর িনেজর ব0াপাের যা িকছু বণJনা কেরেছন বা তার রাসূ লগণ
তার ব0াপাের যা বণJনা কেরেছন, !য ব0িm আ<াহর ব0াপাের তার িবপিরত

ধারণা করল অথবা তার হািককতেক অকাযJকর কের িদল, !স আ<াহর >িত
মs ধারণা করল।
-!

!য ধারণা করল, !স আ<াহর জন0 !কান িকছু বজJন করেল, আ<াহ তােক
এর !থেক উwম িবিনময় দান করেবন না, অথবা !কউ আ<াহর জন0 !কান
িকছু করেল িতিন তােক তার !থেক উwম িকছু দান করেবন না, !স আ<াহর
>িত মs ধারণা করল।

-!

!য ধারণা করল, আ<াহ !কান অপরাধ ছাড়া তার >িত !åাধাি|ত হেবন,
তােক শাি= িদেবন বা তােক বিáত করেবন, !স আ<াহর >িত মs ধারণা
করল।

-!

!য ধারণা করল, !স যিদ সিত0কার অেথJও আ<াহেক ভালবােস, ভয় কের,
তার িনকট িমনিত কের, >াথJনা কের, সাহায0 চায় এবং ভরসা কের, তথািপ
আ<াহ তােক ব0াথJ করেবন, তার আেবদন পুরা করেবন না, !স আ<াহর
>িত মs ধারণা !পাষণ করল এবং তার শােন যা উপযু m নয়, তার >িত
তা ধারণা করল।

•! এক ™দয়বান বñুর উপেদশ: তাই িনেজর িহতকামনাকারী Çানীেদর জন0 এই
Oানিট লhণীয়! Ñীয় রেবর >িত মs ধারণার জন0 >িতিট সময় তাওবা ও
ইে=গফার করা উিচত। ব®ত িনেজর নফেসর >িত মs ধারণা করা উিচ, !যটা
সকল মেsর উৎস, সকল অিনেWর মূ ল এবং যা অÇতা ও জুলুেম আধার। তাই
আহকামুল হািকমীন, সবJেpr ইনসাফগার ও সবJেpr দয়াবান আ<াহর >িত মs
ধারণার !চেয় িনেজর নফেসর >িত মs ধারণা করাই অিধক উপযু m।

( ) اﺳﺘﻌـﻴﻨﻮا ﺑﺎﻟﻠـﻪ واﺻﺒـﺮوا
আ<াহর িনকট সাহায0 চাও ও xধযJ0 ধারণ কর
আ<াহর িনকট সাহায0 >াথJনার সqা: তা হেv বাsা কতৃJক আOা ও ভরসা সহ পিরপূ ণJ
িবনেয়র সােথ Ñীয় রেবর িনকট সাহায0 চাওয়া। আর এটা ধু আ<াহর জন0ই হেত
পাের। আর এর মেধ0 িতনিট িবষয় অcভূ Jm:
1.! আ<াহর িনকট িবনয়াবনত হওয়া।
2.! মহান আ<াহর >িত আOা রাখা।
3.! আ<াহর উপর ভরসা করা। এেলা একমাe আ<াহর জন0ই হেত পাের।
সু তরাং !য আ<াহ ব0তীত অন0 কােরা ব0াপাের এই িতনিট িবষেয়র ধারণা কের তার
িনকট সাহায0 >াথJনা করল, !স আ<াহর সােথ অন0েক শরীক করল।
•! ব: িফৎনা ও >বৃ িw পূ জার যামানায় আ<াহর িনকট সাহায0 >াথJনার [Ü:
-!

সেবJাu সাহায0 !কবল আ<াহ সু বহানা: ওয়া তাআলার িনকটই চাওয়া হেব:
কারণ এটা !ফৎনার যামানা। >বৃ িw পূ জার যামানা। এমন যামানা, যখন মানু ষ
শয়তানরা িযন শয়তানেদর !থেক বড় চåাcকারী হেয় !গেছ এবং ইবিলশরা
!জার >েচWা চালােv, মানু ষেক তােদর Åীনদারী, পিবeতা ও সuিরe !থেক
িফিরেয় রাখেত। তারা এমন এমন অêীলতা ও হীনকাজ আিবtার করেছ,
যা আকলও ক^না করেত পাের না।

-!

সু তরাং মানু েষর জন0 আ<াহর সাহায0 >াথJনা করা, !বিশ !বিশ দু ’আ করা
এবং আ<াহর িনকট আpয় >াথJনা করা আবশ0ক। যােত িনেজেক আ<াহর
হারামসমূ হ !থেক বাঁচােনা সìব হয়, এসকল !ফৎনার মুকােবলায় দৃ ঢ় সংক^
করা যায় এবং Ñীয় আôরhার িবষয়সমূ হ অজJন করা সহজ হয়। হাদীেসর

মেধ0 এেসেছ: “!তামরা >কাশ0 ও !গাপন !ফৎনা !থেক আ<াহর িনকট
সাহায0 >াথJনা কর”। (বণJনা কেরেছন ইমাম আহমাদ ও মুসিলম রহ:)
•! আ<াহর িনকট সাহায0 >াথJনা করার ফলাফলসমূ হ:
-!

শায়খুল ইসলাম রহ: বেলন: যখন আ<াহর িনকট সাহায0 >াথJনা করা হয়,
তার !থেক পথিনেদJশ কামনা করা হয়, তার িনকট দু ’আ করা হয়, তার
িনকট মুখােপhীতা >কাশ করা হয় এবং িতিন !য পেথ চলার আেদশ
কেরেছন !স পেথ চলা হয়, তখন আ<াহ তা’আলা ঈমানদারেদরেক Ñীয়
:কুেম !সই হেকর ব0াপাের পথিনেদJশ কেরন, যােত তারা মতিবেরােধ িল£
িছল। আর আ<াহ যােক চান, সরল পেথর িদশা !দন।

-!

যখন একজন মুিসলম জানেব !য, !য অমুখােপhী hমতাবােনর হােত সকল
কল0াণ রেয়েছ, িতিন হেvন আ<াহ সু বহানা: ওয়াতাআলা, তখন !স সৃ িWজীব
!থেক ïেhপহীনতা ও অমুখােপhীতার িশhা লাভ করেব। !স জানেত
পারেব !য, তা পাওয়ার একমাe পথ হেv তার সােথ সXকJ গড়া, তার
উপর ভরসা করা, তার ইবাদত করা এবং তার আpয় iহণ করা। সােথ
সােথ !চWা ও আমেলর উপাদানেলাও iহণ করেব। এভােব একজন মুসিলম
তার !চহারােক লাáনা ও িভhাবৃ িw !থেক এবং !যেকান মানু েষর িনকট হাত
পাতা ও নত হওয়া !থেক !হফাজত করেত পারেব। ফেল তার সLান রhা
পােব এবং তার মযJাদা ও অবOান সু সংরিhত থাকেব।

-!

ইবনু ল কািয়0ম রহ: বেলন: সবJদা আ<াহর িনকট সাহায0 >াথJনা করা এবং
তার সoিWর কাযJাবলী সXাদন করা ব0তীত শয়তােনর ফাঁদ ও চåাc !থেক
রhা পাওয়ার !কান পথ !নই।

-!

!কান ইবাদত পালেনর জন0 আ<াহর িনকট সাহায0 >াথJনা করা: !যমন
আযােন

 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻼﺓ+ ﺣﻲও  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻼﺡ+( ﺣﻲতথা

সফলতার িদেক আেসা’) বলার সময়

‘নামােযর িদেক আেসা,

ﻻ ﺣﻮﻝ ﻭﻻ ﻗﻮﺓ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻠـﻪ

(তথা

‘আ<াহর শিm ও সাহায0 ব0তীত !কান শিm ও সাহায0 !নই’) বলা। কারণ
এটা নামায আদােয়র জন0 আ<াহর িনকট সাহায0 >াথJনা।

-!

আ<াহ সু বহানা: ওয়াতাআলার িনকট সাহায0 ও আpয় >াথJনা পরকােল মুিm
ও !prÜ লােভর জন0 বড় মাধ0ম হেব। কারণ দয়মায় আ<াহর দােনর !কান
সীমা-পিরসীমা !নই। !যমন কিব বেলন:
যখন !কান যু বেকর পেh আ<াহর সাহায0 থাকেব না,
তখন তার >েচWাই সবJ>থম তার সােথ শ`তা করেব।

•! জৈনক সালাফ !থেক বিণJত আেছ, িতিন তার ছাeেক িজেÇস করেলন: যখন
শয়তান !তামার িনকট নাহেক !সৗsযJমিàত কের !দখােব, তখন তুিম িক
করেব? !স বলল: আিম তার িব[েa িজহাদ করেবা। িতিন বলেলন: এটা !তা
অেনক দীঘJ। আvা বল !তা, তুিম যিদ একিট বকিরর পােলর িনকট িদেয় গমন
কর আর তখন তার কুকুরিট !তামােক !ঘউ !ঘউ কের, পথ অিতåম করেত বাঁধা
!দয়, তখন তুিম িক করেব? !স বলল: আিম তার সােথ লড়াই করেবা এবং
সবJসাধ0 িদেয় তােক িফরােবা। িতিন বলেলন: এটা দীঘJ হেব। িকo তুিম যিদ
বকরীর রাখােলর সাহায0 >াথJনা কর, তাহেল !স ই !তামার জন0 যেথW হেব।
এমিনভােব যখন শয়তােনর কুম{ণা !থেক পিরeাণ পাইেত চাইেব, তখন তার
সৃ িWকতJার িনকট সাহায0 চাইেব। তাহেল িতিনই !তামার জন0 যেথW হেবন এবং
!তামােক সাহয0 করেবন।
•! !য সকল িবষয় কW দূ র কের: আ<াহর সাহায0 >াথJনা, তার উপর ভরসা করা,
তার ফায়সালায় সoW থাকা এবং তার তাকদীেরর >িত আôসমপJণ করা।
•! >িতিট সময় আ<াহর িনকট সাহায0 >াথJনা করার >েয়াজনীয়তা: শায়খুল ইসলাম
বেলন: বাsা আ<াহর ইবাদেতর জন0 ও অcর িOর রাখার জন0 সবJদাই আ<াহর
িনকট সাহায0 >াথJনা করার মুখােপhী। ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ই<া
িব<াহ।
•! বাsার আ<াহর িনকট সাহায0 >াথJনা, তাওয়া¢ুল করা ও আpয় >াথJনা করা
আবশ0ক হওয়ার কারণ হল, !যেহতু আ<াহই তােক তার ইবাদেত িনেয়ািজত
কেরন এবং তার অবাধ0তার িবষয়াবলী !থেক দূ ের রােখন। আর আ<াহর অনু iহ
ও সাহায0 ব0িতত িনজ শিmেত !স তা করেত পারত না। কারণ !য িবপদাপেদর

িতmতা আÑাদন কেরেছ এবং আ<াহর অনু iহ ও দয়া ব0তীত তা >িতহত করেত
িনেজর অhমতা বুঝেত !পেরেছ, তার অcরই অন0েদর তুলনায় একথার অিধক
সাh0 িদেব !য, আ<াহর ইবাদত করেত এবং তার অবাধ0তা !থেক দূ ের থাকেত
আ<াহর সাহােয0র >েয়াজন হয়।
•! িতনিট িবষেয় আ<াহর িনকট সাহায0 >াথJনা আবশ0ক:
১. ইবাদতসমূ হ সXদােনর ব0াপাের
২. িনিষa িবষয়সমূ হ বজJেনর ব0াপাের
৩. তাকদীরী িবষয়সমূ েহর !hেe সবর করার ব0াপাের।
•! বাsা অhম: বাsা িনেজ িনেজ এ িবষয়েলা অজJন করেত অhম। িনজ
>তপালেকর িনকট সাহায0 চাওয়ার !কান িবক^ !নই। আর বাsােক তার Åীনী
ও দু িনয়াবী সকল কল0েণ সাহায0কারী একমাe আ<াহ।
•! গভীর >Çাবানী: যােক আ<াহ সাহায0 কেরন, !স ই সাহায0>া£ হয়। আর !য
আ<াহর হেকর ব0াপাের অবেহলা কের আ<াহ তােক সাহায0 কেরন না। !স হয়
বিáত।
•! একািট মারাôক ভুল: অেনক মানু ষ !নক আমল ও !নক িনয়0েতর ভরসায় আ<াহ
!থেক সাহায0 >াথJনা ও তার িনকট মুখােপhীতা ও দীনতা >কাশ করা !থেক
িবরত থােক। এটা একিট মারাôক ভুল। সকল আ<াহওয়ালা বাsাগণ এ ব0াপাের
একমত !য, বাsার যত কল0াণ সািধত হয়, তা মূ লত আ<াহ তা’আলার
তাওফীেকই হয়। আর !বিশ !বিশ দু ’আ, >াথJনা, সাহায0 চাওয়া এবং !বিশ !বিশ
মুখােপhীতা ও দু বJলতা >কাশ করার Åারাই আ<াহর তাওফীক লাভ হয়। আর
এেলার ব0াপাের অবেহলা করেল তাওফীক !থেক বিáত হেত হয়।
•! কখন !তামার >িত আ<াহর সাহায0 আসেব? ইবনু ল কািয়0ম রহ: বেলন: যখনই
বাsা পূ ণJাq দাসÜ করেব, তখনই আ<াহর পh !থেক তার উপর সেবJাu সাহায0
আসেব।
•! আউযু িব<াহ পড়ার মেধ0ও আ<াহর !থেক সাহায0 >াথJনা রেয়েছ: কুরআন পােঠ
িচcা অজJেনর জন0 আ<াহর িনকট সাহায0 চাওয়ার একিট নমুনা হল: কুরআন

পাঠকারীর জন0 আউযু িব<াহ বলা এবং সূ রার [েত িবসিম<াহ বলার িবধান
!দওয়া হেয়েছ। এেত কুরআন পােঠ- িবেশষত: !য সূ রািট এখন পড়ার ইvা
করেছ, তার মেধ0- িচcা অজJেনর জন0 আ<াহর !থেক সাহায0 >াথJনা অcভূ Jm
রেয়েছ।
•! দু আর মেধ0ও আ<াহর !থেক সাহায0 >াথJনা অcভূ Jm রেয়েছ: দু ’আর মেধ0 আ<াহ
!থেক সাহায0 >াথJনাও অcভূ Jm। এটা সবJ িবষেয় ও সব সময় কাম0। এটার
অিধক [েÜর কারেণই আমরা নামােযর >িত রাকােত তার পুনরাবৃ িw কির-

rﺎﻙ! ﻧ!ﺴ)ﺘ!ﻌ?ﲔ+ ﻭﺇﹺﻳrﺪrﺎﻙ! ﻧ!ﻌ)ﺒ+) ﺇﹺﻳ.

(

আর বাsার জন0 !কান িকছু ই আ<াহর সাহায0 ছাড়া

করা সìব নয়। !য এর !থেক বিáত হয়, !স ব0াথJ ও hিতi= হেব।

সু dাহর উপর আমল করার আiহ
আ<াহ তা’আলা বেলন:

( ﻮ ﺍﻟﻠﱠ !ﻪ ﻭ!ﺍﹾﻟ!ﻴ )ﻮ !ﻡ ﺍﹾﻟ َﺂ ?ﺧ !ﺮ !ﻭ ﹶﺫ ﹶﻛ !ﺮ ﺍﻟﱠﻠ !ﻪrﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪ? ﺃﹸﺳ)ﻮ!ﺓﹲ ﺣ!ﺴ!ﻨ!ﺔﹲ ﻟ?ﻤ!ﻦ) ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻳ!ﺮ)ﺟrﻟﹶﻘﹶﺪ) ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻟﹶﻜﹸﻢ) ﻓ?ﻲ ﺭ!ﺳ
ﹶﻛ?ﺜﲑ{ﺍ
“িনäয়ই !তামােদর জন0 আ<াহর রাসূ েলর মােঝ উwম আদশJ রেয়েছ, যারা আ<াহ ও
পরকােলর >িত আশা রােখ এবং !বিশ !বিশ আ<াহেক îরণ কের।”
ইমাম সা’দী রহ: বেলন: আদশJ দু ই >কার: উwম আদশJ, মs আদশJ।
উwম আদশJ রেয়েছ রাসূ লু<াহ সা: এর মােঝ। !য তার আদশJ iহণ করল, !স এমন
পেথ চলল, যা তােক আ<াহর িনকট সLান লােভর পেথ িনেয় যােব। আর তা হেv
িসরােত মু=াকীম।

আর এই উwম আদেশJর পেথ চলেত পাের এবং চলার তাওফীক !দওয়া হয় একমাe
!সই ব0িmেক, !য আ<াহ ও পরকাল কামান কের। কারণ তার ঈমান, তার !খাদাভীিত,
তার >িতদান লােভর আশা ও তার শাি=র ভয়ই তােক রাসূ লু<া সা: এর আদশJ iহণ
করেত উaু aু কের।
রাসূ লূ<াহ সা: ব0তীত অন0 কােরা আদশJ, যা রাসূ লু<াহ সা: এর আদেশJর িবেরাধী, তা
মs আদশJ। !যমন রাসূ লগণ যখন কােফরেদরেক তােদর আদশJ iহণ করেত আùান
করেতন, তখন তারা বলত:

(ﻭﻥﹶrﻬ)ﺘ!ﺪrﺎ ﻋ!ﻠﹶﻰ ﺁﺛﹶﺎﺭﹺﻫ?ﻢ) ﻣ+ ﻭ!ﺇﹺﻧÄﺔ+ﺎ ﻭ!ﺟ!ﺪ)ﻧ!ﺎ ﺁﺑ!ﺎﺀَﻧ!ﺎ ﻋ!ﻠﹶﻰ ﺃﹸﻣ+)ﺇﹺﻧ
“িনäয়ই আমরা আমােদর িপতৃপু[ষেদরেক একিট মতাদেশJর উপর !পেয়িছ, আমরা
তােদর পদা´ই অনু সরণ করেবা।”
•! সু dাহেক আকেড় ধরা িকেসর >মাণ? সু dাহর >িতপh অেনক হওয়া সেwও
সু dাহ আকেড় ধরা মােনই ঈমােনর সত0তা, দৃ ঢ়তা এবং আ<াহর ব0াপাের !কান
িনsুেকর িনsার ভয় না করা। যার িনকট আ<াহর রাসূ েলর সু dাহর পথ ¶W
হেয় যায়, তার জন0 মানু েষর কারেণ তা !ছেড় !দওয়া xবধ নয়।
•! িনäয়ই সু dাহ আকেড় ধরা মুিm ও সফলতার >মাণ, !সৗভাগ0 ও কৃতকাযJতার
িনদশJন, আ<াহ পােকর তাওফীক ও িদকিনেদJশনা লােভর ইিqত এবং িবজয় ও
কল0ােণর আলামত। আ<াহ তা’আলা বেলন:

) ﻓﹶﻮ)ﺯ{ﺍ ﻋ!ﻈ?ﻴﻤ{ﺎ।

(  ﻓﹶﻘﹶﺪ) ﻓﹶﺎ !ﺯrﻮﻟﹶﻪrﻄ?ﻊﹺ ﺍﻟﻠـﻪ ﻭ!ﺭ!ﺳrﻭ!ﻣ!ﻦ) ﻳ

“আর !য আ<াহ ও তার রাসূ েলর আনু গত0 করেব, !স িনäয়ই

মহা সফলতা লাভ করেব।”
•! সু dাহর উপর আমলই মুিm:
ইমাম যু হরী রহ: বেলন: পূ বJবতJী আেলমগণ বলেতন: সু dাহ আকেড় ধরাই মুিm।
ইমাম মােলক রহ: বেলন: সু dাহ হল নূ েহর তরী, !য তােত আেরাহন করেব, !স
মুিm পােব আর !য িপছেন !থেক যােব !স ডুবেব।

•! !য সু dাহর উপর আমল কের, তার পুরtার:
১- মুিমন বাsার জন0 আ<াহর ভালবাসা: !যমন হাদীেস কুদসীেত এেসেছ, বণJনা
কেরেছন ইমাম বুখারী রহ:। “... বাsা নাওয়ােফেলর মাধ0েম অব0াহতভােব আমার
িনকটবতJী হেত থােক, একপযJােয় আিম তােক ভালেবেস !ফিল। আর যখন আিম
তােক ভালবািস, তখন আিম তার কান হেয় যাই, যার মাধ0েম !স েন...।
২- সবJদা নাওয়ােফেলর ব0াপাের য¨বান হেল তা ফরেজর ঘাটিতসমূ েহর
hিতপূ রণ কের।
৩- সু dাহর >িত আমলকারী তার অনু করণকারীর সওয়াবও লাভ কের, যা উm
ব0িmর সওয়ােবও !কানGপ ঘাটিত কের না। এটা বিণJত হেয়েছ ইমাম মুসিলম
রহ: এর একিট হািদেস। তােত রেয়েছ, রাসূ লু<াহ সা: বেলন: !য ইসলােমর মেধ0
একিট উwম সু dাহর >চলন ঘটায়, !স তার িনেজর >িতাদানও লাভ কের এবং
!য তার উপর আমল কের, তার >িতদানও লাভ কের। আর এটা তােদর
>িতদােনও !কানGপ ঘাটিত কের না। (বণJনা কেরেছন ইমাম আহমাদ ও মুসিলম
রহ:)
•! সু dাহ বা=বায়েন উচু িহLত: ইমাম আহমাদ রহ: বেলন: আিম রাসূ লু<াহ !থেক
!য হািদসিটই বণJনা করতাম, তার উপর িনেজ আমল করতাম।
•! ইমাম আহমাদ রহ: !ফৎনার সময় িতন িদন ইবরাহীম ইবেন হানীর ঘের
আôেগাপন কের িছেলন। তারপর িতিন !সখান !থেক !বর হেয় আেরক Oােন
িগেয় আôেগাপন করার জন0 পীড়াপীিড় [ করেলন। িতিন বলেলন: রাসূ লু<াহ
সা: !হরা হায় িতন িদন আôেগাপন কেরন, তারপর !সখান !থেক >Oান কেরন।
তাই আমার জন0 !শাভনীয় নয় !য, আিম সাvেsর সময় রাসূ লু<াহ সা: এর
অনু সরণ করেবা আর সংকেটর সময় তার অনু সরণ !ছেড় িদেবা।
•! সু dাহর >িত য¨শীলতার একিট উদাহরণ: আ7ু র রহমান ইবেন আিব লায়লা
আলী ইবেন আিব তািলব রা: !থেক বণJনা কেরন, আলী রা: বেলন: ফােতমা
রাসূ লু<াহ সা: এর িনকট এেস একিট খােদেমর আেবদন করল। রাসূ লু<াহ সা:
বলেলন: আিম িক !তামােক এর !থেক উwম িবষয় বেল িদব? তুিম ঘুেমর সময়
!তিeশ বার সু বহানা<াহ, !তিeশ বার আলহামদু িল<াহ ও !চৗিeশ বার আ<া:

আকবার পাঠ করেব। (অত:পর বণJনাকারী সু িফয়ান বেলন: একিট হল !চৗিeশ
বার) (আলী রা: বেলন) এরপর কখেনা আিম তা ছািড়িন। বলা হল: িস≠ফীেনর
যু েaর রাতও না? িতিন বলেলন: িস≠ফীেনর যু েaর রাতও না। (বণJনা কেরেছন
ইমাম বুখারী রহ:)
•! সু dাহ অনু সরেণর ফলসমূ হ:
১- সু dাহর অনু সরণ ইবাদত কবুেলর শতJ।
সু িফয়ান রহ: বেলন: আমল ব0িতত কথা iহণেযাগ0 নয়। আর িনয়0ত ব0তীত
কথা, আমল !কানটাই সিঠক নয়। আর কথা, আমল ও িনয়0ত রাসূ লু<াহ সা:এর
সু dাহর অনু সরণ ব0তীত সিঠক নয়।
২- সু dাহর অনু সরণ ইসলােমর >ধান দু ’িট মূ লনীিতর একিট। মূ লনীিত দু ’িট
হেv:
ইখলাস - ইবাদত ধু ই আ<াহর জন0 করাই হেv বাsার ঈমান ও
‘লা ইলাহা ই<া<াহ’ সােhর মূ লকথা।
সু dাহর অনু সরণ - রাসূ লু<াহ সা: এর আদেশJর অনু সরণ করা হেv
বাsার ঈমান ও মুহাLাদ সা: !ক আ<াহর রাসূ ল বেল সাh0 !দওয়ার
মূ লকথা।
৩- সু dাহর অনু সরণ জাdােত >েবেশর মাধ0ম: এর >মাণ রাসূ লু<াহ সা:এর এই
হাদীস- আমার সকল উLত জাdােত >েবশ করেব, তেব যারা অÑীকার কের।
সাহাবীগণ বলেলন: !হ আ<াহর রাসূ ল! যারা অÑীকার কের, তারা কারা?
রাসূ লু<াহ সা: বলেলন: যারা আমার অনু সরণ করেব, তারা জাdােত >েবশ করেব
আর যারা আমার অবাধ0তা করেব, তারাই অÑীকার করল। (বণJনা কেরেছন ইমাম
বুখারী রহ:)
৪- সু dাহর অনু সরণ আ<াহর ভালবাসার দিলল: এর >মাণ আ<াহর বাণী-

( ﻮ!ﺑ ﹸﻜ )ﻢ ﻭﺍﻟﻠـﻪr ﺍﻟﻠـﻪ ﻭ!ﻳ!ﻐ)ﻔ?ﺮ) ﹶﻟ ﹸﻜ )ﻢ ﹸﺫﻧrﺤ)ﺒﹺﺒ)ﻜﹸﻢrﻮﻧﹺﻲ ﻳrﺒﹺﻌ+ﻮﻥﹶ ﺍﻟﻠـﻪ ﻓﹶﺎﺗÜﺤ?ﺒrﻢ) ﺗrﻗﹸﻞﹾ ﺇﻥ ﻛﹸﻨﺘ
áﺣ?ﻴﻢ+ ﺭá) ﻏﹶﻔﹸﻮﺭ

“বল, !তামরা যিদ আ<াহেক ভালবােসা, তেব আমােক অনু সরণ কেরা, তেবই
আ<াহ !তামােদরেক ভালবাসেবন এবং !তামােদর নাহসমূ হ hমা কের িদেবন।
আর আ<াহ hমাশীল ও দয়াশীল।”
৫- সু dাহর অনু সরণ তাকওয়ার িনদশJন: আ<াহ তা’আলা বেলন:

ﻬ!ﺎ ﻣ?ﻦ ﺗ!ﻘﹾﻮ!ﻯ ﺍﻟ ﹸﻘﻠﹸﻮﺏﹺ+ﻌ!ﻈﱢﻢ) ﺷ!ﻌ!ﺎﺋ?ﺮ! ﺍﻟﻠـﻪ ﻓﹶﺈﻧr) ﻳ. “এটাই

( ﻚ !ﻭﻣ!ﻦ
! ﹶﺫ?ﻟ

িনেদJশ। আর !য আ<াহর

>তীকসমূ হেক সLান কের, এটা (তার) অcেরর তাকওয়ারই বিহ:>কাশ।”
‘শাআই[<াহ’ বা আ<াহর >তীকসমূ হ হল: আ<াহর আেদশ-িনেষধ ও তার Åীেনর
>কাশ0 িনদশJনসমূ হ। আর এর সেবJাu ও সবJ>ধান হল রাসূ লু<াহ সা: এর সু dাহ
ও তার আিনত শরীয়েতর অনু সরণ করা।

( ) ﻓﺎﺫﻛﺮﻭﱐ ﺃﺫﻛﺮﻛﻢ
“!তামরা আমােক îরণ কেরা, তাহেল আিমও !তামােদরেক îরণ করেবা।”

ইমাম তবারী রহ: বেলন: অথJাৎ !হ মুিমনগণ! !তামরা আমার আেদশ-িনেষধ !মেন
চলার মাধেম আমােক îরণ কর, তাহেল আিমও আমার রহমত ও hমার মাধ0েম
!তামােদরেক îরণ করেবা।
আ<ামা সা’দী রহ: বেলন: আ<াহ তা’আলা তার িযিকেরর আেদশ কেরেছন আর এর
জন0 সেবJাwম >িতদােনর ওয়াদা কেরেছন। তা হেলা !য তােক îরণ করেব, িতিনও
তােক îরণ করেবন। আ<াহ তা’আলা তার রাসূ েলর ভাষায় বেলন:

 ﻭﻣﻦ ﺫﻛﺮﱐ ﰲ ﻣﻸ ﺫﻛﺮﺗﻪ ﰲ ﻣﻸ ﺧﲑ ﻣﻨﻬﻢ،ﻣﻦ ﺫﻛﺮﱐ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ ﺫﻛﺮﺗﻪ ﰲ ﻧﻔﺴﻲ
“!য মেন মেন আমােক îরণ কের, আিমও তােক মেন মেন îরণ কির আর !য !কান
মজিলেস আমােক îরণ কের, আিম তােক তােদর !থেক উwম মজিলেস îরণ কির।”
•! আ<াহর সেবJাwম িযকর হল, যােত অcর ও যবান এক হয়: এমন িযকেরর Åারাই
আ<াহর পিরচয়, ভালবাসা ও অিধক সওয়াব লাভ হয়। িযকরই কেরর মূ ল।
একারেণই আ<াহ তা’আলা িবেশষভােব এটার >িত আেদশ কেরেছন আর তারপর
সাধারণভােব কেরর আেদশ কেরেছন:
>কাশ কর।”

ﻭﺍ ﻟ?ﻲr“ ﻭ!ﺍ )ﺷ ﹸﻜﺮএবং

আমার কৃতÇতা

•! আ<াহ তা’আলা বেলন:

ﻜﹾﺮ!ﺓﹰ ﻭ!ﺃﹶﺻ?ﻴﻠﹰﺎr!“ ﺑহ

ﻩr ﻮrﺒﺤAﻭﺍ ﺍﻟﻠـﻪ ﺫ?ﻛﹾﺮ{ﺍ ﻛﹶﺜ?ﲑ{ﺍ !ﻭ !ﺳrﻮﺍ ﺍﺫﹾﻛﹸﺮrﻬ!ﺎ ﺍﻟﱠﺬ?ﻳﻦ! ﺁﻣ!ﻨÜﻳ!ﺎ ﺃﹶﻳ

ঈমানদারগণ! !তামরা আ<াহেক !বিশ !বিশ îরণ কেরা এবং

সকাল-সñা তার তাসবীহ পাঠ কর।”
•! নবী সা: >িতিট সময় আ<াহেক îরণ করেতন।
•! ঈসা আ: !থেক বিণJত: িতিন বেলন: !তামরা আ<াহর িযকর ছাড়া !বিশ কথা বেলা
না। কারণ তােত অcর শm হেয় যায়।
•! !তামার ঘরেক আ<াহর িযকেরর Oান বানাও। রাসূ লু<াহ সা: বেলন: !য ঘের
আ<াহর িযকর করা হয়, আর !য ঘের তার িযকর করা হয় না, উভয় ঘেরর
দৃ Wাc হল জীিবত ও মৃ েতর ন0ায়। (বণJনা কেরেছন ইমাম মুসিলম রহ:)
সু তরাং ঘরেক অবশ0ই সবJ>কার িযকেরর Oান বানােনা উিচত। চাই অcেরর
িযকর !হাক বা যবােনর !হাক, অথবা নামায, কুরআন িতলাওয়াত, ইলেম শরয়ীর
আেলাচনা, ধমJীয় িকতাব পাঠ বা উপকারী ক0ােসট pবণ !হাক।
আজ কত মুসিলেমর ঘর আ<াহর িযকর না থাকার কারেণ মৃ ত। বরং !সেলার
অবOা হল, সবJদা শয়তােনর বািশ, গান, বাজনা, গীবত, !চাগলেখারী, অপবাদ
ইত0ািদই চলেত থােক। আ<াহই আpয়! িতিনই ভরসা!
আর সবJ>কার নাহ ও অন0ােয়র !কsOেল পিরণত হওয়ার কথা আর িক
বলেবা! !যমন অৈবধ !মলােমশা, গাইের মাহরাম িনকটôীয় বা >িতেবশেদর মেধ0
যারা ঘের ঢুেক যায় তােদর সামেন >কাশ হওয়া ইত0ািদ।
!য ঘেরর এ অবOা, তােত !ফেরশতা >েবশ করেব িকভােব!? তাই আ<াহ
আপনােদর >িত রহম ক[ন! আপনারা িনেজরেদর ঘরেলােক সবJ>কার
আ<াহর িযকর Åারা আবাদ ক[ন।
•! সালােমর মেধ0 আ<াহর িযকর রেয়েছ। মুজািহদ রহ: বেলন: ইবেন ওমর রা:
আমার হাত ধের আমােকসহ বাজাের !যেতন। িতিন বলেতন, আিম বাজাের যাই,
িকo আমার !কান >েয়াজন !নই। ধু এ জন0 যাই, যােত আিম অেনক !লাকেক
সালাম িদেত পাির এবং আমােকও অেনেক সালাম !দয়। এেত আিম একিট িদেয়

১০ িট লাভ কির। !হ মুজািহদ! সালাম একিট আ<াহর নাম। তাই !য !বিশ !বিশ
সালাম িদল, !স !বিশ !বিশ আ<াহর িযকর করল।
তুিম িক অনু ভব কেরেছা, যখন তুিম !তামার মুসলমান ভাইেদরেক সালাম দাও,
তখন তুিম আ<াহর িযকর করেছা?
•! মহা উপকারী একিট Çাতব0: জৈনক আেলম বেলন: কথা ও কােজর [েত
আ<াহর িযকর করা হেv ঘৃ ণা !থেক ভালবাসা ও পথ±Wতা !থেক !হদায়াত
লােভর ন0ায়।
•! আ<াহর িযকেরর মেধ0 রেয়েছ ১০০ উপকারীতা: ইবনু ল কািয়0ম রহ: বেলন:
আ<াহর িযকেরর মেধ0 একশ’রও অিধক উপকারীতা রেয়েছ। িযকর আ<াহেক
সoW কের, শয়তানেক িবতািড়ত কের, !পেরশানী দূ র কের, িরিযক বৃ িa কের,
আ<াহর ভয় ও Ñাদ সৃ িW কের, আ<াহর ভালবাসা সৃ িW কের, যা ইসলােমর
>াণ...।
•! জাdােতর >াসাদসমূ হ িকভােব িনমJাণ করা হয়? ইবনু ল কািয়0ম রহ: বেলন:
জাdােতর >াসাদসমূ হ িনমJাণ করা হয় িযকেরর Åারা। িযকরকারী যখন িযকর
থািমেয় !দয়, তখন !ফেরশতাগণ িনমJাণকাজও থািমেয় !দন।
•! িনফাক !থেক িনরাপwা: ইবনু ল কািয়0ম রহ: বেলন: !বিশ !বিশ আ<াহর িযকর
িনফাক !থেক িনরাপwা !দয়। কারণ মুনািফকরা আ<াহর িযকর কম কের।

™দেয়র সvতা বা উদারতা
আ<াহ তা’আলা বেলন:

ﻨ!ﺎ ﺍﻏﹾﻔ?ﺮ) ﻟﹶﻨ!ﺎ ﻭ!ﻟ?ﺈﹺﺧ)ﻮ!ﺍﻧﹺﻨ!ﺎ ﺍﻟﱠﺬ?ﻳﻦ! ﺳ!ﺒ!ﻘﹸﻮﻧ!ﺎ ﺑﹺﺎﻟﹾﺈﹺﳝ!ﺎﻥ? ﻭ!ﻟﹶﺎ ﺗ!ﺠ)ﻌ!ﻞﹾ+ﻭ!ﺍﻟﱠﺬ?ﻳﻦ! ﺟ!ﺎﺀُﻭﺍ ﻣ?ﻦ) ﺑ!ﻌ)ﺪ?ﻫ?ﻢ) ﻳ!ﻘﹸﻮﻟﹸﻮﻥﹶ ﺭ!ﺑ
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“এবং যারা তােদর পের এেসেছ, যারা বেল, !হ আমােদর >িতপালক! hমা কর
আমােদরেক এবং আমােদর !সই সব ভাইেদরেকও, যারা আেগ ঈমান এেনেছ এবং
আমােদর অcের ঈমানদারেদর >িত !কান িহংসা-িবেÅষ !রেখা না। !হ আমােদর
>িতপালক! তুিম অিত মমতাবান, পরম দয়ালু ।”
•! ™দেয়র সvতার অথJ: ™দেয়র সvতা Åারা উেzশ0 হল, অcের িহংসা, িবেÅষ ও
ঘৃ ণা না থাকা।
•! Ñv ™দেয়র অিধকারী কারা? রাসূ লু<াহ সা: বেলন: সবJেpr মানু ষ হল, >েত0ক
Ñv ™দেয়র অিধকারী ও সত0ভাষী !লাক। সাহাবীগণ বলেলন: সত0ভাষী !তা
আমরা বুিঝ, িকo Ñv ™দয় Åারা িক উেzশ0? িতিন বলেলন: আ<াহভী[ ও
পূ ত-পিবe মন, যােদর মােঝ অবাধ0তা, জুলুম, িহংসা-িবেÅষ ইত0ািদ !নই। (বণJনা
কেরেছন ইমাম ইবেন মাজাহ)
•! জাdােতর সেবJাwম রা=া: কািসম আলজুয়ী বেলন: জাdােতর সেবJাwম পথ হল
™দেয়র Ñvতা।
•! ™দেয়র সvতার জন0 আ<াহর িনকট দু ’আ করা: রাসূ লু<াহ সা: এর একিট দু ’আ
িছল: !হ আ<াহ! আমার অcেরর আেåাশ দূ র কেও দাও। আর িতরিমযী রহ:
এর বণJনায় এেসেছ এভােব: “!হ আ<াহ আমার বুেকর আেåাশ দূ র কের দাও।
এিট একিট অিত উdত xবিশW0, খুব কম !লাকই এেত ণাি|ত হেত পাের।
কারণ মেনর জন0 এটা বড় কিঠন !য, !স তার ÑাথJ !থেক মুm হেয় যােব, তার
অিধকার !ছেড় িদেব। অপর িদেক !বিশরভাগ মানু েষর মােঝই জুলুম ও
সীমালßন !দখা যােv। তাই !য মানু েষর জুলুম, অÇতা ও সীমালßনেক
উদারতার Åারা মুকােবলা কের, তার মেsর !মাকােবলায় মs >কাশ কের না,
তার উপর িহংসা কের না, !স উdত ও মহান চিরেeর উu=র লাভ কের। এটা
মানু েষর মােঝ দু ≤লJভ ও দু ≥াপ0। িকo যােদর জন0 আ<াহ সহজ কেরেছন তােদর
জন0 সহজ। ইহা একমাe তারাই লাভ কের, যারা xধযJশীল। ইহা একমাe তারাই
লাভ কের, যারা মহা !সৗভাগ0বান।

•! জাdাতীেদর xবিশW0: সু তরাং একজন মুসিলমেক অবশ0ই িনেজেক উদারতা ও
িভতেরর সvতার িশhা িদেত হেব। এটা হেv জাdাতীেদর xবিশW0। আ<াহ
তা’আলা বেলন:

(!ﺘ!ﻘﹶﺎﺑﹺﻠ?ﲔrﺭﹴ ﻣrﺮrﻭﺭﹺﻫ?ﻢ) ﻣ?ﻦ) ﻏ?ﻞﱟ ﺇﹺﺧ)ﻮ!ﺍﻧ{ﺎ ﻋ!ﻠﹶﻰ ﺳrﺪr)ﻭ!ﻧ!ﺰ!ﻋ)ﻨ!ﺎ ﻣ!ﺎ ﻓ?ﻲ ﺻ
“তােদর অcের !য িহংসা-িবেÅষ থাকেব, তা দূ র কের িদব। তারা ভাই-ভাই Gেপ
মুেখামুখী হেয় উচু আসেন আসীন হেব।”
•! !যসকল িবষয় ™দেয়র সvতা আনয়েন সাহায0 কের:
১- ইখলাস - ইখলাস হেv আ<াহর িনকট যা আেছ তার জন0 লালািয়ত হওয়া
আর দু িনয়া ও তার চাকিচক0 !থেক িনরাসm হওয়া।
২- আ<াহ !য ব¥ন কেরেছন তােত সoW হওয়া। ইবনু ল কািয়0ম রহ:বেলন:
আ<াহর ব¥েন সoিW ™দেয় সvতার Åার খুেল !দয়। তা অcরেক !ধাঁকা,
>তারণা ও িহংসা !থেক মুm ও পিরa কের। আর !কউ আ<াহর িনকট মুm
অcর িনেয় আসা ব0তীত আ<াহর আযাব !থেক মুিm পােব না। আর আ<াহর
!åাধ ও অসoিWর সােথ ™দেয়র সvতা অসìব। যখনই বাsা আ<াহর ব¥েন
সবJািধক সoW থাকেব, তখন তার ™দয়ও তত !বিশ মুm পিরa হেব। তাই
!কউ আ<াহর িকতােব িচcা করেল !দখেত পােব, আ<াহ তা’আলা পূ ত-পিবe
™দেয়র অিধকারী !লাকেদর জন0 িক >®ত কের !রেখেছন। আ<াহ তা’আলা
যথাযথভােব অনু সরণকারীেদর ব0াপাের বণJনা কেরেছন !য, তােদর একিট দু ’আ
থাকেব, !যন আ<াহ তােদর অcের ঈমানদারেদর ব0াপাের িবেÅষ না রােখন।
৩- কুরআন পাঠ ও তােত িচcা করা: এটাই সকল !রােগর িচিকৎসা। আর বিáত
!সই, !য আ<াহর িকতােবর িচিকৎসা iহণ কের না। আ<াহ তা’আলা বেলন:

(ٌﺪ{ﻯ ﻭ!ﺷ?ﻔﹶﺎﺀrﻮﺍ ﻫrﻮ! ﻟ?ﻠﱠﺬ?ﻳﻦ! ﺁَﻣ!ﻨr)ﻗﹸﻞﹾ ﻫ

“বল, ইহা ঈমানদারেদর জন0 পথ>দশJক ও

িচিকৎসা।”
৪- িহসাব ও শাি=েক îরণ করা:

(á ﻋ!ﺘ?ﻴﺪá)ﻣ!ﺎ ﻳ!ﻠﹾﻔ?ﻆﹸ ﻣ?ﻦ) ﻗﹶﻮ)ﻝﹴ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﻟﹶﺪ!)ﻳﻪ? ﺭ!ﻗ?ﻴﺐ

“মানু ষ

!য কথাই উuারণ কের, তার জন0 একজন >হরী িনযু m আেছ, !য সদা >®ত।”

!স !য কথাই বেল, >িতিট কথার সু তরাং !য িনিäতভােব িবóাস কের !য, তােক
>েত0কিট িবষেয় িজেÇস করা হেব এবং িহসাব !নওয়া হেব, তার িনকট দু িনয়া
তুv হেয় যােব, দু িনয়ার সব িবষয় !থেক !স িনরাসm হেয় যােব এবং ঐ সকল
কাজ করেত থাকেব, যা তােক আ<াহর িনকট উপকৃত করেব।
৫- দু আ: মুসিলেমর জন0 আবশ0ক, িনেজর জন0ও এই দু ’আ করা এবং তার
মুসিলম ভাইেদর জন0ও এই দু ’আ করা-

ﻭ!ﺍﻟﺬﱢﻳﻦ! ﺟ!ﺂﺀُﻭ ﻣ?ﻦ ﺑ!ﻌﺪ?ﻫ?ﻢ ﻳ!ﻘﹸﻮﻟﹸﻮﻥﹶ ﺭ!ﺑ!ﻨ!ﺎ ﺍﻏﻔ?ﺮ ﻟﹶﻨ!ﺎ ﻭ!ﻹﺧﻮ!ﺍﻧﹺﻨ!ﺎ ﺍﻟﹼﺬ?ﻳ !ﻦ !ﺳ!ﺒﻘﹸﻮﻧ!ﺎ ﺑﹺﺎﻹﳝ!ﺎﻥ !ﻭ ﹶﻻ
ﺣ?ﻴﻢù ﺭáﻚ! ﺭ!ﺀُﻭﻑùﻮﺍ ﺭ!ﺑ!ﻨ!ﺎ ﺇﻧrﺗ!ﺠﻌ!ﻞ ﰲ ﻗﹸﻠﹸﻮﺑﹺﻨ!ﺎ ﻏ?ﻼﹰ ﻟ?ﻠﹼﺬ?ﻳﻦ! ﺀَﺍﻣ!ﻨ
“এবং যারা তােদর পের এেসেছ, যারা বেল, !হ আমােদর >িতপালক! hমা কর
আমােদরেক এবং আমােদর !সই সব ভাইেদরেকও, যারা আেগ ঈমান এেনেছ
এবং আমােদর অcের ঈমানদারেদর >িত !কান িহংসা-িবেÅষ !রেখা না। !হ
আমােদর >িতপালক! তুিম অিত মমতাবান, পরম দয়ালু ।”
৬- সু ধারণা করা এবং মানু েষর কথা ও অবOােক উwম !hেe >েয়াগ করা।
আ<াহ তা’আলা বেলন:

áﻮﺍ ﻛﹶﺜ?ﲑ{ﺍ ﻣ?ّﻦ! ﺍﻟﻈﱠﻦﹺّ ﺇﹺﻥﱠ ﺑ!ﻌ)ﺾ! ﺍﻟﻈﱠﻦﹺّ ﺇﹺﺛﹾﻢrﻮﺍ ﺍﺟ)ﺘ!ﻨﹺﺒrﻬ!ﺎ ﺍﻟﱠﺬ?ﻳﻦ! ﺀَﺍﻣ!ﻨÜﻳ!ﺎ ﺃﹶﻳ
“!হ ঈমানদারগণ! অেনক রকম অনু মান !থেক !বঁেচ থাক। িনäয়ই !কান !কান
অনু মান নাহ।”
ওমর রা: বেলন: যখন তুিম অসংখ0 ভাল >েয়াগেhe পাও, তখন !তামার মুসিলম
ভাইেয়র !কান কথােক মs !hেe >েয়াগ করেব না।
৭- সালােমর >সার করা: আবু :রায়রা রা: !থেক বিণJত, রাসূ লু<াহ সা: বেলন:
!তামরা ততhণ পযJc জাdােত >েবশ করেত পারেব না, যতhণ না ঈমান আনয়ন
করেব, আর ততhণ পযJc ঈমানদার হেত পারেব না, যতhণ না পর¶ের
পর¶রেক ভালবাসেব। আিম িক !তামােদরেক এমন িজিনস বেল িদব না, যা
!তামােদর পর¶েরর মােঝ ভালবাসা সৃ িW করেব? !তামরা সালােমর >সার
ঘটাও। (বণJনা কেরেছন ইমাম মুসিলম) আিম[ল মুিমনীন ওমর ইবনু ল খাwাব
রা: বেলন: িতনিট িজিনস !তামার >িত !তামার ভাইেয়র ভালবাসা সৃ িW করেব।

সাhােত >থেম তােক সালাম িদেব, মজিলেস তার জন0 জায়গা কের িদেব এবং
তােক তার সবেচেয় পছsনীয় নােম ডাকেব।
৮- মুসলমানেদর জন0 কল0াণেক ভালবাসা: আনাস রা: !থেক বিণJত, িতিন
রাসূ লু<াহ সা: !থেক বণJনা কেরন, রাসূ লু<াহ সা: বেলন: !সই সÖার শপথ! যার
হােত আমার >াণ! !কউ ততhণ পযJc মুিমন হেত পারেব না, যতhণ না তার
>িতেবশীর জন0 অথবা (বেলেছন) তার ভাইেয়র জন0 ঐ িজিনসই পছs করেব,
যা িনেজর জন0 পছs কের। (বণJনা কেরেছন ইমাম মুসিলম রহ:)
•! মুসলমানেদর জন0 কল0াণেক ভালবাসার অন0তম একিট কাজ হল তােদর জন0
দু ’আ করা: ইবনু ল কািয়0ম রহ: বেলন: !যমিনভােব !স পছs কের, তার মুসিলম
ভাই তার জন0 দু ’আ ক[ক, !তমিনভােব তারও উিচত তার মুসিলম ভাইেয়র জন0
দু ’আ করা। তাই সবJদাই এই দু ’আ করেত থাকেব- !হ আ<াহ! আমােক, আমার
িপতামাতােক এবং সম= মুসিলম, মুসিলমা ও মুিমন-মুিমনােক hমা কের দাও।
আমােদর জৈনক সালাফ >েত0েকর জন0 এই দু ’আ সবJদা করা পছs করেতন।
আিম আমােদর শায়খ ইবেন তাইিময়ােক এই দু ’আিট আেলাচনা করেত েনিছ
এবং িতিন এর অেনক ফযীলত ও উপকারীতা বণJনা কেরেছন, যা এখন আমার
মেন !নই। িতিন >ায়ই এটা বলেতন। আিম তােক একথাও বলেত েনিছ !য,
দু ই িসজদার মাঝখােনও এটা বলা জােয়য আেছ।
•! িনমJল অcর: ইবনু ল আরাবী বেলন: অcর িবেÅষী, িহংসু ক, আôগবJী বা অহংকারী
হেয়ও িনমJল বা িনেভJজাল হেত পাের না। রাসূ ল সা: ঈমােনর জন0 শতJ কেরেছন,
তার ভাইেয়র জন0ও তাই ভালবাসেত হেব, যা িনেজর জন0 ভালবােস।
ইবেন িসরীন রহ: !ক িজেÇস করা হল: িনমJল অcর িক? িতিন বলেলন: আ<াহর
জন0 তার সৃ িWর ব0াপাের কল0াণ কামনা করা।
শায়খুল ইসলাম বেলন: Ñv ও >শংিসত ™দয়হল, যা ধু ভাল চায়, মs চায়
না। আর তার মেধ0 পূ ণJাqতা হল ভাল মs !বাঝা। !য মsটা !বােঝ না, তার
মােঝ `িট আেছ। !স >শংিসত নয়।

•! গীবত-অপবাদ না !শানা এবং তােত িল£ ব0িmেদর >িতবাদ করা। যােত
কের সকল মানু ষ খািট মেনর হেয় যায়।
•! ™দেয়র সvতার কেয়কিট িচwাকষJক নমুনা: ফযল ইবেন আয়0াশ বেলন:
আিম ওহাব ইবেন মুনািNেহর িনকট বসা িছলাম। ইত0বেসর তার িনকট
এক ব0m আসেলা। !স বলল: আিম অমুেকর িনকট িদেয় যাওয়ার সময়
!দখলাম !স আপনােক গািল িদেv। িতিন !åাধাি|ত হেয় বলেলন: শয়তান
িক !তামােক ছাড়া !কান খবরদাতা !পল না? তারপর আিম !সখান !থেক না
উঠেতই উm গািলদানকারী !লাকিট !সখােন আসল। !স ওহাবেক সালাম
িদল। িতিন উwর িদেয় হাত বািড়েয় মুসাফাহা করেলন এবং তােক তার
পােশ বসােলন।
•! সু িফয়ান ইবেন িদনার বেলন: আিম আলী রা: এর একজন শীষ0 আবু বিশরেক
বললাম: আমােক আমােদর পূ বJবতJীেদর আমল সXেকJ িকছু বল !তা। িতিন
বলেলন: তারা কম আমল করেতন, িকo অিধক িবিনময় লাভ করেতন।
আিম বললাম এটা !কন? িতিন বলেলন: কারণ তােদর ™দয় Ñv িছল।
•! যায়দ ইবেন আসলাম বেলন: আবু দু জানা রা: এর মুমূষJ অবOায় তার িনকট
যাওয়া হল। তখন তার !চহারা লাল বণJ ধারণ কেরিছল। তােক বলা হল,
ব0াপার িক, আপনার !চহারা লাল বণJ ধারণ করেছ !কন? িতিন বলেলন:
আিম যত আমল কেরিছ, তার মেধ0 আমার দু ’িট আমল অেপhা ভারী আর
িকছু পাইিন:
-!

তার একিট হল, আিম অনথJক কথাবাতJা বলতাম না।

-!

আেরকিট হল, আমার অcর মুসলমানেদর জন0 িনেভJজাল ও Ñv িছল।

ﺣـﻲ ﻋـﻠـﻰ ﺍﳉـﻬﺎﺩ
িজহােদর িদেক আস
আ<াহ তা’আলা বেলন:

ﻮ ﹶﻥ ﺑﺎﻟﻠـﻪrﺗ )ﺆ ?ﻣﻨr ﺏ ﹶﺃﻟ?ﻴ ﹴﻢ
ﻨ)ﺠﹺﻴﻜﹸﻢ) ﻣ?ﻦ) ﻋ!ﺬﹶﺍ ﹴr ﺗÄﻟﱡﻜﹸﻢ) ﻋ!ﻠﹶﻰ ﺗ?ﺠ!ﺎﺭ!ﺓrﻮﺍ ﻫ!ﻞﹾ ﺃﹶﺩrﻬ!ﺎ ﺍﻟﱠﺬ?ﻳﻦ! ﺁَﻣ!ﻨÜﻳ!ﺎ ﺃﹶﻳ
ﺘ )ﻢrﺮ ﹶﻟ ﹸﻜ )ﻢ ﹺﺇ ﹾﻥ ﹸﻛ)ﻨá ﻭﻥﹶ ﻓ?ﻲ ﺳ!ﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﻟﻠـﻪ ﺑﹺﺄﹶﻣ)ﻮ!ﺍﻟ?ﻜﹸﻢ) ﻭ!ﺃﹶﻧ)ﻔﹸﺴِﻜﹸ )ﻢ ﹶﺫ?ﻟ ﹸﻜ )ﻢ !ﺧ)ﻴrﺠ!ﺎﻫ?ﺪrﻮﻟ?ﻪ? ﻭ!ﺗrﻭ!ﺭ!ﺳ
ﻴ!ﺒ ﹰﺔ ﻓ?ﻲAﺭ !ﻭ !ﻣﺴ!ﺎ ?ﻛ !ﻦ ﹶﻃr  ﺗ!ﺠ)ﺮﹺﻱ ﻣ?ﻦ) ﺗ!ﺤ)ﺘ?ﻬ!ﺎ ﺍﹾﻟﹶﺄ)ﻧﻬ!ﺎÄﺎﺕ+ﺪ)ﺧ?ﻠﹾﻜﹸﻢ) ﺟ!ﻨrﻮﺑ!ﻜﹸﻢ) ﻭ!ﻳrﻮﻥﹶ ﻳ!ﻐ)ﻔ?ﺮ) ﻟﹶﻜﹸﻢ) ﺫﹸﻧrﺗ!ﻌ)ﻠﹶﻤ
r ﺍﻟﹾﻌ!ﻈ?ﻴﻢr ﺫﹶﻟ?ﻚ! ﺍﻟﹾﻔﹶﻮ)ﺯÄﺎﺕ? ﻋ!ﺪ)ﻥ+ﺟ!ﻨ
“!হ মুিমনগণ! আিম িক !তামােদরেক এমন এক ব0বসােয়র সñান িদব, যা
!তামােদরেক য{ণাময় শাি= !থেক রhা করেব? (তা এই !য) !তামরা আ<াহ ও তার
রাসূ েলর >িত ঈমান আনেব এবং !তামােদর সXদ ও জীবন Åারা আ<াহর পেথ
িজহাদ করেব। এটা !তামােদর পেh !pয়, যিদ !তামরা উপলি কেরা। এর ফেল
আ<াহ !তামােদর পাপরাশী hমা করেবন এবং !তামােদরেক >েবশ করােবন এমন
উদ0ােন, যার তলেদেশ নহর >বািহত থাকেব এবং এমন উৎকৃW বাসগৃ েহ, যা Oায়ী
জাdােত অবিOত। এটাই মহা সাফল0।”
িজহাদ হল জাdােতর সংিh£ পথ। হাসান বসরী রহ: বেলন: >েত0কিট পেথরই একিট
সংিh£ পথ আেছ। আর জাdােতর সংিh£ পথ হল িজহাদ।
•! অত0াবশ0কীয় ভালবাসার আলামত: শায়খুল ইসলাম বেলন: যার মধ0 িজহােদর
!>রণা !নই, িনঘJাত !স আবশ0কীয় ভালবাসার দািব আদায় করল না। তার মেধ0
িনফাক রেয়েছ। !যমনটা আ<াহ তা’আলা বেলন:

ﺇﳕﺎ ﺍﳌﺆﻣﻨﻮﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ ﺑﺎﻟﻠـﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﰒ ﱂ ﻳﺮﺗﺎﺑﻮﺍ ﻭﺟﺎﻫﺪﻭﺍ ﺑﺄﻣﻮﺍﳍﻢ ﻭﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﰲ
ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻠـﻪ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﻫﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﻗﻮﻥ
“মুিমন !তা তারা, যারা আ<াহ ও তার রাসূ লেক অcর িদেয় Ñীকার কেরেছ,
তারপর !কানও সেsেহ পেড়িন এবং তােদর জান-মাল িদেয় আ<াহর পেথ িজহাদ
কেরেছ। তারাই !তা সত0বাদী।”
•! িজহােদর মেধ0 রেয়েছ দু িনয়া ও আিখরােতর কল0াণ: শায়খুল ইসলাম বেলন:
!জেন রাখ, িজহােদর মেধ0 রেয়েছ দু িনয়া ও আিখরােতর যাবতীয় কল0াণ। আর
তা বজJেনর মেধ0 রেয়েছ Äংস। আ<াহ তা’আলা তার িকতােব বেলন:

) ﺗﺮﺑﺼﻮﻥ ﺑﻨﺎ ﺇﻻ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﳊﺴﻨﻴﲔ

( ﻗﻞ ﻫﻞ

“বল, !তামরা !তা আমােদর ব0াপাের দু ’িট

কল0ােণর !যেকান একিটর অেপhায়ই আেছা, xব িক?”
অথJাৎ হয়ত িবজয় ও সফলতা নতুবা শাহাদাত ও জাdাত। সু তরাং মুজািহদেদর
মেধ0 যারা !বঁেচ থােকন, তারা সLািনত হেয় !বঁেচ থােকন। তােদর জন0 আেছ
দু িনয়াবী >িতদান এবং পরকালীন মহা কল0াণ। আর যারা মারা যান বা িনহত হন
তােদর গcব0 জাdাত।
•! শহীদেদর !pr xবিশW0বলী: রাসূ লু<াহ সা: বেলন: আ<াহর িনকট শহীেদর জন0
ছয়িট xবিশW0 রেয়েছ: ১. তােক তার রেmর >থম !ফাটা পতেনর সােথ সােথ
hমা কের !দওয়া হয় এবং জাdােত তার বাসOান !দখােনা হয়। ২. কবেরর
আযাব !থেক মুিm !দওয়া হয়। ৩. িকয়ামেতর মহা eাস !থেক িনরাপদ রাখা
হয়। ৪. তার মাথায় গাìীেযJর মুকুট পরােনা হেব, যার এেককিট ইয়াকুতী পাথর
দু িনয়া ও দু িনয়ার মেধ0 যা িকছু আেছ, সব িকছু !থেক উwম। ৫. তােক ৭২ জন
আনত নয়না :েরর সােথ িবেয় !দওয়া হেব। ৬. তার ৭০ জন িনকটôীেয়র
ব0াপাের তার সু পািরশ কবুল করা হেব। (বণJনা কেরেছন ইমাম িতরিমযী রহ:)

•! শহীদেদর সবJবৃহৎ মযJাদা: রাসূ ল সা: বেলন: !কউ জাdােত >েবশ কের আর
িফের আসেত চাইেব না, যিদও তােক দু িনয়ার সব িকছু !দওয়া হয়। একমাe
শহীদ ব0তীত। !স কামনা করেব দু িনয়ায় িফের আসেত, অত:পর দশবার আ<াহর
রা=ায় িনহত হেত। আর তা !কবল শাহাদােতর উu মযJাদা >ত0h করার
কারেণই। (বুখারী মুসিলম)
•! িজহােদর মােঝ রেয়েছ >কৃত জীবন: আ<াহ তা’আলা বেলন:

)ﺤ)ﻴﹺﻴﻜﹸﻢrﻮﻝﹺ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺩ!ﻋ!ﺎﻛﹸﻢ) ﻟ?ﻤ!ﺎ ﻳrﺳ+ﻮﺍ ﻟﻠـﻪ ﻭ!ﻟ?ﻠﺮrﻮﺍ ﺍﺳ)ﺘ!ﺠﹺﻴﺒrﻬ!ﺎ ﺍﻟﱠﺬ?ﻳﻦ! ﺁَﻣ!ﻨÜﻳ!ﺎ ﺃﹶﻳ
“!হ ঈমানদারগণ! যখন আ<াহ ও আ<াহর রাসূ ল !তামােদরেক এমন িবষেয়র
িদেক আùান কের, যা !তামােদরেক জীবন দান কের, তখন !তামরা তােদর
ডােক সাড়া দাও।”
ইবনু ল কাইিয়0ম রহ: বেলন: !য িজিনস মানু ষেক দু িনয়া, কবর ও আিখরােত
জীবন দান কের তার মেধ0 সবJবৃহৎ হল িজহাদ।
দু িনয়ায় জীবন দান এভােব !য: শ`েদর িব[েa মুসিলমেদর শিm ও hমতা
িজহােদর মাধ0েমই লাভ হয়।
আর কবের জীবন লােভর ব0াপাের আ<াহ বেলন:

ﻢ ﻳﺮﺯﻗﻮﻥkﻭﻻ ﲢﺴﱭ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺘﻠﻮﺍ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻠـﻪ ﺃﻣﻮﺍﺗﺎ ﺑﻞ ﺃﺣﻴﺎﺀ ﻋﻨﺪ ﺭ
“যারা আ<াহর পেথ িনহত হেয়েছ, তােদরেক মৃ ত ধারণা কেরা না, বরং তারা
জীিবত। তােদর রেবর িনকট তােদরেক িরিযক !দওয়া হয়।”
আর আিখরােত জীবন লােভর ÑGপ হল: আিখরােত মুজািহদ ও শহীদগেণর জীবন
ও !নয়ামত অন0েদর !থেক !বিশ পিরমােণ ও উdতমােনর হেব।
•! মুজািহেদর মহা >িতদান: রাসূ লু<াহ সা: বেলন: কােরা আ<াহর রা=ায় িজহােদ
অবOান করা Ñীয় ঘের ৭০ বছর নফল নামায পড়া !থেক উwম। !তামরা িক

ভালবােসা না, আ<াহ !তামােদরেক hমা কের িদন এবং জাdােত >েবশ করান?
তাহেল আ<াহর পেথ িজহাদ কর। !য আ<াহর পেথ উ∏ীর দু ধ !দাহন পিরমাণ
সময় যু a করেব, তার জন0 জাdাত ওয়ািজব হেয় যােব। (বণJনা কেরেছন ইমাম
িতরিমযী রহ:)
•! িজহােদর সমতুল0 !কান ইবাদত !নই: বলা হল, !হ আ<াহর রাসূ ল! িজহােদর
সমতুল0 িক আেছ? িতিন উwর িদেলন, !তামরা !সটা পারেব না। !লাকিট এভােব
দু ’বার বা িতনবার >π করল। িতিনও >িতবারই বলেলন: !তামরা !সটা পারেব
না। তারপর িতিন বলেলন: আ<াহর পেথ িজহাদকারীর উদাহরণ হল,
ধারাবািহকভােব !রাজা পালনকারী ও রািeজাগরণ কের নামােয কুরআন
িতলাওয়াতকারীর ন0ায়, !য !রাজা ও নামােয একটুও িবরিত !দয় না, যতhণ না
আ<াহর পেথর মুজািহদ গৃ েহ িফের আেস। (বুখারী ও মুসিলম)

তাওবা হল জীবেনর িনয়িমত আমল
আ<াহ তাআলা বেলন:

ﻮﻥﹶrﻔﹾﻠ?ﺤrﻮﻥﹶ ﻟﹶﻌ!ﻠﱠﻜﹸﻢ) ﺗrﺆ)ﻣ?ﻨrﻬ!ﺎ ﺍﻟﹾﻤÜﻮﺍ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟﻠـﻪ ﺟ!ﻤ?ﻴﻌ{ﺎ ﺃﹶﻳrﻮﺑr!ﻭﺗ
“!হ মুিমনগণ! !তামরা সকেল আ<াহর িনকট তাওবা কেরা, হয়ত !তামরা কািময়াব
হেত পারেব।”
•! আ<ামা সা’দী বেলন: !যেহতু মুিমেনর ঈমানই তােক তাওবার >িত আùান কের।
অত:পর আ<াহ তা’আলা এর উপর সফলতােক সXৃ m কের বেলন:

ﹶﻟ !ﻌﱠﻠ ﹸﻜ )ﻢ

ﻮﻥﹶrﻔﹾﻠ?ﺤr“ ﺗহয়ত !তামরা কািময়াব হেত পারেব”। সু তরাং তাওবা ব0তীত সফলতার
!কান পথ !নই। আর তাওবা হেv: >কােশ0 ও আcিরকভােব আ<াহর
অপছsনীয় িবষয় !থেক িফের এেস >কােশ0 ও আcিরকভােব আ<াহর পছsনীয়
িবষয় করেত [ করা। এটা >মাণ কের, >িতিট মুিমেনরই তাওবার >েয়াজন

রেয়েছ। !যেহতু আ<াহ তা’আলা সকল মুিমনেক সেìাধন কেরেছন। আর এখােন
তাওবায় ইখলাস রাখার >িতও উৎসাহ রেয়েছ। !যেহতু বলা হেয়েছ-

ﺍﻟﻠـﻪ

ﻮﺍ ﺇﹺﻟﹶﻰrﻮﺑrﻭ!ﺗ

“!তামরা আ<াহর িনকট তাওবা কেরা” অথJাৎ অন0 !কান উেzেশ0 নয়;

!যমন দু িনয়াবী িবপদাপদ !থেক মুিm লাভ করা, মানু ষেক !দখােনা, সু খ0ািত অজJন
করা ইত0ািদ ±ািc উেzশ0 সমূ হ।
•! নবী সা: এর জীবেন তাওবার [Ü: আগর আল মুযানী রা: !থেক বিণJত,
রাসূ লু<াহ সা: বেলন: িনäয়ই অেনক সময়ই আমার মেনর ভুল হেয় !যেত পাের,
তাই আিম িদেন একশত বার আ<াহর িনকট ইে=গফার কির। (বণJনা কেরেছন
ইমাম মুসিলম রহ:)
•! আমােদর তাওবা করার >েয়াজনীয়তা: তাওবা হল জীবেন িনয়িমত আমল। এটা
জীবেনর [ ও !শষ। এটাই দাসেÜর িন†=র, মধ0=র ও উu=র। আমােদর
তাওবার >েয়াজন রেয়েছ। বরং এর >েয়াজন আমেদর জীেবন অেনক !বিশ।
কারণ আমরা অেনক নাহ কির, আ<াহর ব0াপাের িদন-রাত অেনক সীমালßন
কির। তাই আমােদর অcরেক নাহর মিরচা !থেক পিরtার-পিরvd করার জন0
তাওবা >েয়াজন।
•! >িতিট আদম সcানই ভুলকারী, নাহকারী। তেব সেবJাwম ভুলকারী হল
তাওবাকারী। আর !শেষর পূ ণJাqতাই ধতJব0, [র অসXূ ণJতা ধতJব0 নয়।
•! সবJাবOায় !বিশ !বিশ ইে=গফার করা: হাসান বসরী রহ: বেলন: !তামরা !তামােদর
ঘের, পািনর ঘােট, রা=ায়, বাজাের, মজিলসসমূ েহ ও !তামরা !যখােনই থাক,
সবJদা !বিশ !বিশ আ<াহর িযকর কর। কারণ !তামরা জান না, কখন আ<হর
মাগিফরাত নািযল হয়।
•! !বিশ !বিশ ইে=গফার করা: !য িযকরিট !বিশ !বিশ করা !তামার জন0 [Üপূ ণ,J
তা হেv ইে=গফার। এর অেনক ফযীলত রেয়েছ। এর বরকত অেনক ব0াপক।
আ<াহ তা’আলা তার িকতােব ইে=গফার করার আেদশ কের বেলন:

( ﻭﺍﺳﺘﻐﻔﺮﻭﺍ

 ) ﺍﻟﻠـﻪ ﺇﻥ ﺍﻟﻠـﻪ ﻏﻔﻮﺭ ﺭﺣﻴﻢএকদল !লাক িনেজেদর অন0ায় কমJ !থেক ইে=গফার

করার কারেণ আ<াহ তা’আলা তােদর >শংসা কের বেলন:

( ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﺇﺫﺍ ﻓﻌﻠﻮﺍ

ﻢk“) ﻓﺎﺣﺸﺔ ﺃﻭ ﻇﻠﻤﻮﺍ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﺫﻛﺮﻭﺍ ﺍﻟﻠـﻪ ﻓﺎﺳﺘﻐﻔﺮﻭﺍ ﻟﺬﻧﻮএবং যারা কখেনা !কান
অêীল কাজ কের !ফলেল বা িনেজেদর >িত জুলুম করেল সেq সেq আ<াহেক
îরণ কের এবং তার ফল∫িতেত িনেজেদর নােহর জন0 hমা >াথJনা কের।”
•! তুিম িকভােব নাহর কবল !থেক মুিm লাভ করেব? নাহরাশী নাহগােরর ঘােড়
িশকল হেয় থােক, !স তাওবা ব0তীত তার !থেক মুিm লাভ করেত পাের না।
আ<াহ তা’আলা বেলন:

(ﻢ ﻭﻫﻢ ﻳﺴﺘﻐﻔﺮﻭﻥkﻢ ﻭﺃﻧﺖ ﻓﻴﻬﻢ ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻠـﻪ ﻣﻌﺬk)ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻠـﻪ ﻟﻴﻌﺬ
“এবং আ<াহ এমন নন !য, তুিম তােদর মেধ0 থাকা অবOায় তােদরেক আযাব
িদেবন এবং িতিন এমনও নন !য, তারা ইে=গফাের রত অবOায় তােদরেক আযাব
িদেবন।”
•! ইমাম ইবনু ল কািয়0ম রহ: বেলন: !য ইে=গফার আযাবেক >িতহত কের, তা
হেv সবJ>কার নাহ !থেক িফের আসার মাধ0েম ইে=গফার করা। পhাcের !য
নাহর মেধ0 িল£ !থেকই আ<াহর িনকট hমা >াথJনা কের, তার ইে=গফার
তােক আযাব !থেক রhা করেব না। কারণ মাগিফরাত বা hমার অথJ হেv,
নাহেক িমিটেয় !দওয়া, তার িচª মুেছ !দওয়া এবং তার অিনW দূ র করা।
•! গীবত !থেক তাওবা করার !hেe, যার গীবত করা হেয়েছ, তার জন0 ইে=গফার
করাই িক যেথW, নািক তােক অবগত করােনাও আবশ0ক? ইবনু ল কািয়0ম রহ:
বেলন: এই মাসআলািটর ব0াপাের উলামােয় !করােমর দু ই রকম মত রেয়েছ।
আর দু ’িটই ইমাম আহমাদ রহ: !থেক বিণJত দু ই মত। তা হেv গীবত !থেক
তাওবা করার জন0 যার গীবত করা হেয়েছ, তার জন0 ইে=গফার করাই িক যেথW,
নািক তােক অবগত করােনা ও তার !থেক মুm হওয়াও আবশ0ক? িতিন বেলন:
িবa মত হল, তােক অবগত করােনা আবশ0ক নয়। তার জন0 ইে=গফার করা

এবং !য সকল মজিলেস তার গীবত কেরেছ, !সসকল মজিলেস তার সু নাম করাই
যেথW।
•! দু ’আ অেনক সমস0ার সমাধান: আ<াহ তা’আলা বেলন:

(ﺕ
? ﻳ )ﺆrﻰ !ﻭØﺴﻤ
! ﻣr ﺴﻨ{ﺎ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﹶﺃ !ﺟ ﹴﻞ
! !ﻌ)ﻜﹸﻢ) ﻣ!ﺘ!ﺎﻋ{ﺎ ﺣAﻤ!ﺘrﻮﺍ ﺇﹺﻟﹶﻴ)ﻪ? ﻳrﻮﺑr ﺗ+ﺑﻜﹸﻢ) ﺛﹸﻢ+!ﻭﺍ ﺭrﻭ!ﺃﹶﻥ? ﺍﺳ)ﺘ!ﻐ)ﻔ?ﺮ
 ﻋ!ﻠﹶﻴ)ﻜﹸﻢ) ﻋ!ﺬﹶﺍﺏ! ﻳ!ﻮ)ﻡﹴ ﻛﹶﺒﹺﲑﹴrﻲ ﺃﹶﺧ!ﺎﻑA ﻭ!ﺇﹺﻥﹾ ﺗ!ﻮ!ﻟﱠﻮ)ﺍ ﻓﹶﺈﹺﻧr)ﻛﹸﻞﱠ ﺫ?ﻱ ﻓﹶﻀ)ﻞﹴ ﻓﹶﻀ)ﻠﹶﻪ
“এবং (িকতাব এই পথিনেদJশ !দয় !য,) !তামরা !তামােদর >িতপালেকর কােছ
নােহর hমা >াথJনা কর, অত:পর তার অিভমুখী হও। িতিন !তামােদরেক এক
িনধJািরত কাল পযJc উwম জীবন !ভাগ করেত িদেবন এবং !য !কউ !বিশ আমল
করেব, তােক িনেজর পh !থেক !বিশ >িতদান িদেবন। আর !তামরা যিদ মুখ
িফিরেয় নাও, তেব আিম !তামােদর জন0 এক মহা িদবেসর শাি= আশ´া কির।”
নূ হ আলাইিহস সালােমর যবানীেত আ<াহ তা’আলা বেলন:

( ﻳ )ﻤ ?ﺪ )ﺩ ﹸﻛ )ﻢrﻤ!ﺎﺀَ ﻋ!ﹶﻠ)ﻴ ﹸﻜ )ﻢ ?ﻣ )ﺪﺭ!ﺍﺭ{ﺍ * !ﻭ+ﺮ)ﺳ?ﻞﹺ ﺍﻟﺴr ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻏﹶﻔﱠﺎﺭ{ﺍ * ﻳrﻪ+ﻜﹸﻢ) ﺇﹺﻧ+ﻭﺍ ﺭ!ﺑr ﺍﺳ)ﺘ!ﻐ)ﻔ?ﺮrﻓﹶﻘﹸﻠﹾﺖ
ﺠ !ﻌ ﹾﻞ ﹶﻟ ﹸﻜ )ﻢ ﹶﺃ)ﻧﻬ!ﺎﺭ{ﺍ
) ﺕ !ﻭ!ﻳ
Ä ﺎ+ﺠ !ﻌ ﹾﻞ ﹶﻟ ﹸﻜ )ﻢ !ﺟﻨ
) ﲔ !ﻭ!ﻳ
! )ﺑﹺﺄﹶﻣ)ﻮ!ﺍ ﹴﻝ !ﻭ!ﺑﹺﻨ
“আিম তােদরেক বেলিছ, িনজ >িতপালেকর কােছ hমা >াথJনা কর, িনäয়ই
িতিন অিতশয় hমাশীল। িতিন আকাশ !থেক !তামােদর উপর >চুর বৃ িW বষJণ
করেবন। !তামােদর ধন-সXদ ও সcান-সoিত উdিত দান করেবন এবং
!তামােদর জন0 সৃ িW করেবন উদ0ান আর !তামােদর জন0 নদ-নদীর ব0বOা কের
িদেবন।”
•! িবশর বেলন: আিম ইবেন উয়াইনােক বলেত নলাম: আ<াহ তা’আলা এমন
!রােগর >িত !åাধ !পাষণ কেরন, !য !রােগর !কান িচিকৎসা !নই। তখন আিম
বললাম: তার িচিকৎসা হল !শষ রােত অিধক পিরমােণ ইে=গফার করা এবং
িশhামূ লক তাওবা করা।

•! শায়খুল ইসলাম বেলন: !য অিOরকারী িবপেদ আåাc হয়, তার সবেচেয় বড়
িচিকৎসা হল, শmভােব আ<াহর আpয় iহণ করা , সবJদা দু ’আ ও িমনিত করা।
হািদেস বিণJত িবিভd দু ’আ িশখেব, অত:পর কবুল হওয়ার সìাব0 সময়েলােত,
!যমন !শষ রােত, আযান-ইকামেতর সময়, িসজদার সময়, নামােযর পের, ইত0ািদ
সময়েলােত মেনােযাগ সহকাের !বিশ !বিশ দু ’আ করেব এবং তার সােথ
ইে=গফারও যু m করেব।
•! জা’ফর ইবেন মুহাLদ বেলন: !হ সু িফয়ান! যখন আ<াহ !তামােক !কান !নয়ামত
দান কেরন, অত:পর তুিম চাও, তা সবJদা Oায়ীভােব !তামার জন0 থাকুক, তাহেল
তুিম তার জন0 !বিশ !বিশ আ<াহর >শংসা ও কর আদায় কর। কারণ আ<াহ
তা’আলা তার িকতােব বেলন:

()ﻟﺌﻦ ﺷﻜﺮﰎ ﻷﺯﻳﺪﻧﻜﻢ

“!তামরা যিদ কৃতÇতা

আদায় কর, তাহেল আিম অবশ0ই !তামােদরেক বািড়েয় িদব।”
•! যখন তুিম িরিযক আসেত িবলç !দখেছা, তখন !বিশ !বিশ ইে=গফার কর। কারণ
আ<াহ তা’আলা তার িকতােব বেলেছন:

(  ﻭﳝﺪﺩﻛﻢ،ﺍﺳﺘﻐﻔﺮﻭﺍ ﺭﺑﻜﻢ ﺇﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻏﻔﺎﺭﺍ ﻳﺮﺳﻞ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻣﺪﺭﺍﺭﺍ
)ﺑﺄﻣﻮﺍﻝ ﻭﺑﻨﲔ ﻭﳚﻌﻞ ﻟﻜﻢ ﺟﻨﺎﺕ ﻭﳚﻌﻞ ﻟﻜﻢ ﺃ≥ﺎﺭﺍ
“িনজ >িতপালেকর কােছ hমা >াথJনা কর, িনäয়ই িতিন অিতশয় hমাশীল।
িতিন আকাশ !থেক !তামােদর উপর >চুর বৃ িW বষJণ করেবন। !তামােদর ধনসXদ ও সcান-সoিত উdিত দান করেবন এবং !তামােদর জন0 সৃ িW করেবন
উদ0ান আর !তামােদর জন0 নদ-নদীর ব0বOা কের িদেবন।”
•! তাওবার শতJাবলী: তাওবার কািলমা একিট মহান কািলমা। এর রেয়েছ গভীর
তাৎপযJ। অেনেক !যমনটা মেন কের- ধু মুেখ িকছু শ7 উuারণ কের কাযJত
উm নাহই চািলেয় !যেত থাকা- এমনটা নয়।কারণ মূ ল0বান িজিনেসর জন0
অেনক শতJ থােক। তাই উলামােয় !করাম তাওবার জন0 অেনকেলা শতJ উে<খ
কেরেছন, !যেলা কুরআেনর িবিভd আয়াত ও হািদস !থেক সংiহ করা হেয়েছ।
এখােন তার িকছু আেলাচনা করা হল:

১. তৎhণাৎ উm নাহ !থেক িফের আসা।
২. পূ েবJ যা হেয় !গেছ, তার জন0 অনু ত£ হওয়া।
৩. সামেন আর না করার ব0াপাের দৃ ঢ় সংক^ করা।
৪. যােদর >িত জুলুম কেরেছ, তােদর হক িফিরেয় !দওয়া বা তােদর !থেক
hমা !চেয় !নওয়া।
!কউ আেরকিট বৃ িa কেরেছন: এ সেবর মেধ0 ইখলাস রাখা।
•! ইবেন রজব বেলন: ধু

 ﺍﻏﻔﺮ ﱄùﺍﻟﻠـﻬﻢ

(েহ আ<াহ আমােক hমা কর) বলাই

hমা >াথJনা এবং দু ’আও। এর :কুম হেব অন0 সকল দু ’আর মতই। এেhেe
আ<াহ চাইেল তার দু ’আ কবুল করেবন এবং তােক hমা কের িদেবন। িবেশষত:
যিদ Ñীয় নােহর জন0 ভº ™দেয়র সােথ হয় এবং কবুেলর সময়েলােত হয়,
!যমন সাহরীর সময়, নামােযর পের।
•! !লাকমান আ: !থেক বিণJত আেছ, িতিন তার সcানেক বেলন: !হ বৎস! !তামার
যবানেক সবJদা

 ﺍﻏﻔﺮ ﱄùﺍﻟﻠﻬﻢ

কথািট বলেত অভ0= কর। কারণ আ<াহর িকছু

সময় রেয়েছ, !যেলােত আ<াহ কােরা দু ’আ িফিরেয় !দন না।
•! তাওবায় সহায়ক িবষয়সমূ হ:
১. ইখলাস রাখা ও আ<াহর >িত মেনািনেবশ করা: যখন মানু ষ আ<াহর জন0
একিনr হয় এবং সিত0কার অেথJ তাওবা কের, তখন আ<াহ তা’আলা তােক
তােত সাহায0 কেরন এবং তার জন0 তা সহজ কের !দন।
২. আশা কম করা ও পরকালেক îরণ করা: যখন মানু ষ দু িনয়ার সীমাবaতা ও
Ωত Äংস হওয়ার কথা িচcা করেব, অনু ধাবন করেব !য, এটা হেv আিখরােতর
শস0েhe এবং !নক আমল অজJন করার সু বণJ সু েযাগ আর জাdােতর Oায়ী
!নয়ামত ও জাহাdােমর য{ণাদায়ক শাি=েক îরণ করেব, তখন !স দীঘJ িদেনর
>বৃ িwর পথ !থেক িফের আসেব, িশhণীয় তাওবায় অনু >ািণত হেব এবং সামেন
!নক আমেলর মাধ0েম অতীত কেমJর hিতপূ রণ করেত চাইেব।
৩. নাহর উzীপক ও îারক িবষয়সমূ হ !থেক দূ ের থাকা: !যসকল িজিনস
নাহর !>রণা ও মেsর আiহ সৃ িW কের তা !থেক দূ ের থাকেব। !যসকল

িজিনস >বৃ িwেক নাড়া !দয় এবং !গাপন িরপু জািগেয় তুেল- !যমন নº িফæ
!দখা, মাতাল গান-বাদ0 pবণ করা, অêীল বই-পু=ক ও ম0াগািজন পাঠ করা,
ইত0ািদ !থেক দূ ের থাকেব।
৪. ভাল !লাকেদর সাহচযJ iহণ করা, দু W !লাকেদর !থেক দূ ের থাকা: সৎ সqী
!তামােক উপেদশ িদেব, !তামার !দাষ-`িট ধিরেয় িদেব। আর অসৎ সqী মানু েষর
Åীন নW কের !দয়, সাথীর !দাষ-`িট ধিরেয় !দয় না, দু Wেদর সােথ তার সXকJ
কের !দয়, ভাল !লাকেদর !থেক সXকJ িবিছd কের এবং তােক লাøনা, অপমান
ও ল~ার পেথ পিরচািলত কের।

আ<াহর ওলীগণ
আ<াহ তা’আলা বেলন:

(  ﳍﻢ. ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ ﻭﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺘﻘﻮﻥ.ﺃﻻ ﺇﻥ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﻠـﻪ ﻻ ﺧﻮﻑ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﻻ ﻫﻢ ﳛﺰﻧﻮﻥ
)ﺍﻟﺒﺸﺮﻯ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﰲ ﺍﻵﺧﺮﺓ ﻻ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻠـﻪ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﺍﻟﻔﻮﺯ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ
“îরণ !রখ, যারা আ<াহর বñু, তােদর !কানও ভয় থাকেব না এবং তারা দু :িখতও
হেব না। তারা !সই সব !লাক, যারা ঈমান এেনেছ এবং তাকওয়া অবলçন কেরেছ।
তােদর দু িনয়ার জীবেনও সু সংবাদ আেছ এবং আেখরােতও। আ<াহর কথায় !কানও
পিরবতJন হয় না। এটাই মহা সাফল0।”
•! ইমাম তবারী রহ: বেলন: মহান আ<াহ এখােন বলেছন: !জেন রাখ, আ<াহর
সাহায0কারীেদর আেখরােত আ<াহর শাি=র !কান ভয় !নই। কারণ আ<াহ তােদর
>িত সoW হেয় !গেছন, তাই আ<াহ তােদরেক তার শাি= !থেক িনরাপদ
রাখেবন। আর তারা দু িনয়ায় যা িকছু হািরেয়েছ, তার জন0ও দু :িখত হেব না।
•! ওলী !ক?
শায়খুল ইসলাম বেলন: !য ই মুিমন ও মুwাকী হয়, !স ই আ<াহর ওলী।

হােফজ ইবেন হাজার বেলন: আ<াহর ওলী Åারা উেzশ0 হল, !য আ<াহর পিরচয়
লাভ কেরেছ, সবJদা তার আনু গত0 কের এবং ইখলােসর সােথ তার ইবাদত কের।
•! িকভােব আ<াহর !pr ওলীেদর অcভূ Jm হওয়া যােব: শায়খুল ইসলাম বেলন:
!যেহতু মুিমন ও মুwাকীগণই আ<াহর ওলী, !সেহতু বাsার ঈমান ও তাকওয়ার
পিরমাণ িহসােবই আ<াহর সােথ তার ওয়ালায়াত (বñুÜ) হেব। তাই !য সবেচেয়
!বিশ ঈমান ও তাকওয়ার অিধকারী, আ<াহর সােথ তার বñুÜও সবJািধক হেব।
সু তরাং ঈমান ও তাকওয়ার !prেÜর িভিwেতই আ<াহর সােথ বñুেÜর !hেeও
!prÜ অজJন হয়।
•! আ<াহর ওলীেদর xবিশW0াবলী: শায়খুল ইসলাম বেলন: যার ভালবাসাও আ<াহর
জন0, ঘৃ ণাও আ<াহর জন0, ধু আ<াহর জন0ই ভালবােস, আ<াহর জন0ই ঘৃ ণা
কের, আ<াহর জন0ই কাউেক দান কের আবার আ<াহর জন0ই কাউেক িনেষধ
কের- এমন ব0িmর অবOাই আ<াহর !pr ওলীেদর অবOা।
ওলী ততhণ পযJc ওলী হেত পাের না, যতhণ না !স আ<াহর শ`েদরেক ঘৃ ণা
কের, তােদর সােথ শ`তা কের এবং তােদর িব[aাচরণ কের। তাই তােদর
সােথ শ`তা ও তােদর িব[aাচরণ করা হল, তার ওলায়ােতর পূ ণJাqতা ও
িবaতার চািবকািঠ।
•! আ<াহর ওলীেদর িবিভd =র: শায়খুল ইসলাম বেলন: আ<াহর ওলীেদর দু ’িট =র
রেয়েছ। একিট হল, অiগামী ও xনকট0শীলেদর =র। আর আেরকিট ডানপ¿ী ও
মধ0প¿ী !নককারেদর =র। আ<াহ তা’আলা তার িকতােবর িবিভd Oােন তােদর
কথা আেলাচনা কেরেছন। !যমন সূ রা ওয়ািকয়ার [র িদেক এবং !শেষর িদেক।
আ<াহ ত’আলা বেলন:

( ﻭﻛﻨﺘﻢ ﺃﺯﻭﺍﺟﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺄﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﻴﻤﻨﺔ ﻣﺎ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﻴﻤﻨﺔ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﺸﺄﻣﺔ ﻣﺎ
ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﺸﺄﻣﺔ ﻭﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻮﻥ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﳌﻘﺮﺑﻮﻥ ﰲ ﺟﻨﺎﺕ ﺍﻟﻨﻌﻴﻢ ﺛﻠﺔ ﻣﻦ
)ﺍﻷﻭﻟﲔ ﻭﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ

“এবং (েহ মানু ষ!) !তামরা িতন !pিণেত িবভm হেব। সু তরাং যারা ডান হাত
িবিশW, আহা, !কমন !য !স ডান হাত িবিশWগণ! আর যারা বাম হাত িবিশW, কী
(হতভাগ0) !স বাম হাত িবিশWগণ! আর যারা অiগামী, তারা !তা অiগামীই।
তারাই আ<াহর িবেশষ xনকট0>া£ বাsা। তারা থাকেব !নয়ামতপূ ণJ উদ0ােন। ব:
সংখ0ক হেব পূ বJবতJীেদর মধ0 হেত এবং অ^ সংখ0ক হেব পরবতJীেদর মধ0
হেত।”
•! ওলায়ােতর >কারেভদ: শায়খ ইবেন উসাইিমন বেলন: ওলায়াত দু ই >কার:
১. আ<াহর পh !থেক বাsার ওলায়াত।
২. বাsার পh !থেক আ<াহর ওলায়াত।
>থমিটর দলীল হল: আ<াহ তা’আলার বাণী: ( "ﻟﻲ!"ﻟﺬ(ﻦ!&ﻣﻨﻮ,!-“ ) "ﻟﻠـআ<াহই
ঈমানদারেদর বñু (অিভভাবক)”। আর িÅতীয়িটর দলীল হল আ<াহ তা’আলার
বাণী: ( ""ﻟﺬ(ﻦ !&ﻣﻨﻮ,! -ﺳﻮﻟ1,!  !ﷲ3ﻣﻦ !(ﺘﻮ,) (“আর !য আ<াহ, তাঁর রাসূ ল ও
মুিমনেদর সােথ বñুÜ কের...”)
অত:পর আ<াহর পh !থেক বাsার >িত ওলায়াত আবার দু ই >কার:
১. ব0াপক ওয়ালায়াত।
২. িবেশষ ওয়ালায়াত।
ব0াপক ওয়ালায়াত হল, বাsার িনয়{ণ ও ব0বOাপনার ওয়ালায়াত (অিভভাবকÜ)।
এটা মুিমন-কােফর সহ সম= সৃ িWজীবেকই অcভূ Jm কের। তাই আ<াহই বাsােদর
িনয়{ণ, ব0বOাপনা, শাসন ইত0ািদ কের থােকন। !যমন আ<াহ তা’আলা বেলন:
( ﻦ5!"ﻟﺤﺎﺳﺒ9<ﻮ!;ﺳﺮ,!!"ﻟﺤﻜﻢ-!ﻣﻮﻻ<ﻢ!"ﻟﺤﻖ!&ﻻ!ﻟ-ﻟﻰ!"ﻟﻠـB!",C1!) ﺛﻢ
“অত:পর সকলেক তােদর >কৃত মুিনেবর কােছ িফিরেয় !নওয়া হয়। îরণ !রখ,
:কুম !কবল তারই চেল। িতিন সবJােপhা Ωত িহসাব iহণকারী।”

িবেশষ ওয়ালায়াত: তা হেv আ<াহ তার িবেশষ মেনােযাগ, তাওফীক ও
!হদায়ােতর মাধ0েম বাsার দািয়Üভার iহণ করা। এটা ধু মুিমনেদর সােথই
িনিদJW। আ<াহ তা’আলা বেলন:
( !E<ﻢ!"ﻟﻄﺎﻏﻮMﺎ5ﻟ,;!","ﻟﺬ(ﻦ!ﻛﻔﺮ,!1ﻟﻰ!"ﻟﻨﻮB!Eﻢ!ﻣﻦ!"ﻟﻈﻠﻤﺎHﻟﻲ!"ﻟﺬ(ﻦ!&ﻣﻨﻮ"!(ﺨﺮﺟ,!-"ﻟﻠـ
Eﻟﻰ!"ﻟﻈﻠﻤﺎB!1ﻢ!ﻣﻦ!"ﻟﻨﻮH) (ﺨﺮﺟﻮﻧ
“আ<াহ মুিমনেদর অিভভাবক। িতিন তােদরেক অñকার !থেক আেলার িদেক
!বর কের আেনন। আর কােফরেদর অিভভাবক হল শয়তান। !স তােদরেক আেলা
!থেক !বর কের অñকাের িনেয় যায়।”
আ<াহ তা’আলা আরও বেলন:
( Rﻛﺎﻧﻮ"!(ﺘﻘﻮ,!"!"ﻟﺬ(ﻦ!&ﻣﻨﻮRﻻ!<ﻢ!(ﺤﺰﻧﻮ,!ﻢH5!ﻋﻠU!ﻻ!ﺧﻮ-ﺎء!"ﻟﻠـ5ﻟ,;!RB!) ;ﻻ
“îরণ !রখ, যারা আ<াহর বñু, তােদর !কানও ভয় থাকেব না এবং তারা দু :িখতও
হেব না।”
•! আ<াহর ওয়ালায়াত িকভােব লাভ করা যায়? একমাe আ<াহর দাসেÜর মাধ0েমই
আ<াহর ওয়ালায়াত লাভ করা যায়।
ইবনু ল কািয়0ম রহ: বেলন: !য Oায়ী !সৗভাগ0 লাভ করেত চায়, !স !যন আ<াহর
দাসেÜ !লেগ থােক। আ<াহর আনু গত0 ব0তীত ওয়ালায়াত লাভ করা যায় না।
•! আ<াহর তা’আলার দািবসমূ হ:
-!

আ<াহেক শাসকGেপ iহণ করা। আ<াহ তা’আলা বেলন: !!; َ ْﺑﺘ َ ِﻐﻲ-!"ﻟﻠـ
!
 َْﺮ5َ;َﻓَﻐ
ً َﺣﻜَﻤ!ﺎ

“আিম িক আ<াহ ব0িতত অন0 কাউেক ফায়সালাকারীGেপ iহণ

করেবা।” আ<াহ ব0তীত অন0 কাউেক সকল িবষেয়র শাসনকারী Gেপ iহণ
করা যােব না।
-!

ধু আ<াহর জন0ই কুরবানী করা: ( !- َﻣ َﻤﺎ ِﺗﻲ!ﻟﻠـ,!
!َ ﺴ ِﻜ
ُ ُﻧ,!ﻲ
َ !R ﱠBِ !ﻗُ ْﻞ
َ hﺎ
َ ﺻﻼ ِﺗ
َ َ5 ْ َﻣﺤ,!ﻲ
ْ ِ ّm1َ )
ُ-! َﻦَ !ﻻ!ﺷ َِﺮ(ﻚَ !ﻟ5!"ﻟﻌَﺎﻟَ ِﻤ

-!

“বল, িনäয়ই আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মরণ,
সবই জগতসমূ েহর >িতপালক আ<াহর জন0, যার সােথ !কান শরীক !নই”
।
সু তরাং !য ইবাদেত আ<াহর সােথ কাউেক শরীক কের, !স িকছু েতই
আ<াহর ওলী হেত পাের না। কারণ তার ওলী হেল িকভােব তার সােথ
শরীক করেত পাের?

-!

সকল িবষেয় ও সকল অবOায় আ<াহর কতৃJÜ !মেন !নওয়া। যখন !তামার
আ<াহর সােথ ওয়ালায়াত িবa হেব, তখন !তামােক অবশ0ই আ<াহর Åীন
ভােলাভােব আকেড় ধরেত হেব এবং মানু ষ Åীেনর মেধ0 যত িবদআত সৃ িW
কেরেছ, তা বজJন করেত হেব।

-!

আ<াহর ি>য়েদরেক ভালবাসা: আ<াহর ি>য়েদরেক ভালবাসেত হেব,
আ<াহর ওলীেদরেক ভালবাসেত হেব এবং ওই সকল !লাকেদর সােথ শ`ত
করেত হেব, যারা আ<াহর সােথ শ`তা কের, িবেÅষ !পাষণ কের।

-!

আ<াহর পেথ কW সহ0 করা: কারণ এই ওয়ালায়াত !তামার উপর অেনক
[দািয়Ü আেরাপ কের। !তামােক !তামার জীবেনর কেW !ফলেব, সXেদর
কেW !ফলেব, !দশ !থেক দূ ের থাকার কেW !ফলেব।

-!

আ<াহর শ`েদরেক বñুGেপ iহণ না করা: আ<াহ তা’আলা বেলন:

ﺾ !ﻭ !ﻣ )ﻦ
ﻬ )ﻢ ﹶﺃ )ﻭ?ﻟﻴ!ﺎ ُﺀ !ﺑ )ﻌ ﹴr ﻀ
r ﺼ!ﺎﺭ!ﻯ ﺃﹶﻭ)ﻟ?ﻴ!ﺎ َﺀ !ﺑ )ﻌ+ﻮﺩ! ﻭ!ﺍﻟﻨrﺨ?ﺬﹸﻭﺍ ﺍﻟﹾﻴ!ﻬ+ﻮﺍ ﻻ ﺗ!ﺘrﻬ!ﺎ ﺍﻟﱠﺬ?ﻳﻦ! ﺁﻣ!ﻨÜﻳ!ﺎ ﺃﹶﻳ
)ﻢr ﻣ?ﻨ)ﻬrﻪ+ﻢ) ﻣ?ﻨ)ﻜﹸﻢ) ﻓﹶﺈﹺﻧrﻳ!ﺘ!ﻮ!ﻟﱠﻬ
“!হ ঈমানদারগণ! !তামরা ই:দী ও খৃWানেদরেক বñুGেপ iহণ কেরা না।
তারা পর¶েরর বñু। !তামােদর মধ0 হেত !য তােদর সােথ বñুÜ করেব,
!স তােদরই মধ0 !থেক হেব।”
-!

বতJমােন অেনক মুসিলম আেছ, যারা কােফরেদর সােথ বñুÜ, অcরqতা ও
পার¶িরক সাহােয0র জন0 !জাট গঠেনর িদেক !দ\েড় যায়। তাহেল িকভােব

একজন বাsার অcের একসােথ িবপরীতমূ খী দু ’িট িবষয় একিeত হেত
পাের!?
-!

পিরপূ ণJভােব সতকJ থাক: জৈনক সালাফ বেলন: >কােশ0 আ<াহর ওলী আর
!গাপেন তার শ` হেয়া না।

•! তুিম িক আেখরােতর িচcা মাথায় রাখ?
আ<াহ তা’আলা বেলন:

( ﻮﺍrﺤ!ﻴﻮ!ﺍ ﹸﻥ ﹶﻟ )ﻮ ﻛﹶﺎﻧ
! ﺍﺭ! ﺍﻟﹾﺂَ ?ﺧ !ﺮ ﹶﺓ ﹶﻟ ﹺﻬ !ﻲ ﺍﹾﻟ+ ﻭ!ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﺪá ﻭ!ﻟﹶﻌ?ﺐáﻧ)ﻴ!ﺎ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﻟﹶﻬ)ﻮÜﻭ!ﻣ!ﺎ ﻫ!ﺬ?ﻩ? ﺍﻟﹾﺤ!ﻴ!ﺎﺓﹸ ﺍﻟﺪ
ﻮﻥﹶr) ﻳ!ﻌ)ﻠﹶﻤ
“এই পািথJব জীবন !খলা-ধু লা ছাড়া িকছু ই নয়। ব®ত আেখরােতর জীবনই >কৃত
জীবন, যিদ তারা জানত!”
•! ইমাম বাগাবী রহ: বেলন:  ﺍﻟﻠـﻬﻮহল: দু িনয়াবী Ñােদর িজিনস pবণ করা। আর
 ﺍﻟﻠﻌﺐহল: অনথJক কাজ। দু িনয়ােক এ দু ’িট নােম ভূ িষত করা হেয়েছ !যেহতু
দু িনয়া একিট Äংসশীল ও নóর ব®। আর পরকালীন জগতই হল Oায়ী জীবেনর
জগত। আয়ােত  ﺍﻟﹾﺤ!ﻴ!ﻮ!ﺍﻥﹸঅথJ হায়াত। অথJাৎ িচরOায়ী হায়াত লাভ হেব। ‘যিদ তারা
জানেতা’ দু িনয়ার Äংসশীলতা ও আেখরােতর Oািয়Ü।
•! ব:Gপী িচcা: মানু ষ িচcামুm নয়। িচcা দু ই >কার: দু িনয়ার িচcা, আিখরােতর
িচcা। !কউ এর একিট !থেক মুিm হেল আেরকিট !থেক মুিm হেত পারেব না।
আর গােফল হল, যার িচcা দু িনয়া িনেয়। Çানী হল, যার িচcা আেখরাত িনেয়।
তাই মানু ষ এ দু ’িট িচcার মােঝই সীমাবa। তৃতীয় !কান িচcা !নই।
•! দু িনয়া ও আেখরােতর িচcার ফলাফলসমূ হ: নবী সা: বেলন: যার িচcা আেখরাত,
আ<াহ তার সকল িব=ৃ ত িচcােলােক একীভূ ত কের !দন, তার অcের ধনাঢ0তা
দান কেরন এবং দু িনয়া তার িনকট লািøত হেয় আেস। আর যার িচcা দু িনয়া,
আ<াহ তার িচcােক িবিh£ কের !দন, তার !চােখর সমােন দরী¡তা !ঢেল !দন

আর দু িনয়া তার জন0 যতুটুকু !লখা িছল, ততটুকুই তার লাভ হয়। (বণJনা কেরেছন
ইমাম আহমাদ)
•! আিখরাত িচcার ফলাফলসমূ হ: আেখরােতর িচcা !থেক সৃ িW হয় দাওয়াত, আমর
িবল মা[ফ, !নহী আিনল মুনকার ও মানু েষর মােঝ সংেশাধেনর িচcা। কারণ
যােক আেখরােতর িচcা ব0= রােখ, সবJদা জাdাত লােভর আiহ ও জাহাdাম
!থেক বাঁচার !চWায় থােক এবং Ñীয় Åীন !থেক কল0ােণর ভালবাসা িশেখ, !স !তা
এমনই হেব।
রাসূ ল সা: বেলন: আিম জাdাত অে|ষণকারী ও জাহাdাম !থেক পলায়নকারীেদর
মত ঘুমc আর কাউেক !দিখিন। (বণJনা কেরেছন ইমাম িতরিমযী)
•! দু িনয়ার ব0াপাের সালাফেদর অবOা: সালাফগণ (রা:) দু িনয়ার অেনক িকছু র মািলক
হেতন, åয়-িবåয়ও করেতন, িকo দু িনয়া ধু তােদর সামেনই থাকত; তােদর
অcের থাকত আেখরাত। িকo এটা বতJমােন আমােদর অেনেকর অবOার
িবপরীত। তােদর অcর পািথJব !ভাগ-সìার, িবপদাপদ, কামনা-বাসনা ও !লাভলালসায় ভরপুর থােক। ফেল তােদর আেখরােতর িচcা দু বJল হেয় পেড়েছ, তােদর
চলােফরায় ইবাদেতর >ভাব-িচª ¬ান হেয় পেড়েছ এবং তােদর অcের আ<াহর
ভালবাসা hীণ হেয় !গেছ।। তারা তােদর সময়, মেনােযাগ ও সXেদর উaৃ ত
অংশেলােক আ<াহর জন0 িনিদJW কের।
•! কখন !তামার অcর !থেক দু িনয়ার িচcা দূ র হেব?
ইমাম মােলক রহ: বেলন: তুিম যতটুকু পিরমাণ দু িনয়ার জন0 িচিcত হেব, !তামার
অcর !থেক ততটুকু আেখরােতর িচcা !বর হেয় যােব। আর তুিম যতটুকু পিরমাণ
আেখরােতর িচcা করেব, !তামার অcর !থেক ততটুকু পিরমাণ দু িনয়ার িচcা
!বর হেয় যােব।
কারণ অcর যখন দু িনয়া ও তার িচcায় ভরপুর হেয় যায়, তার মেধ0 আেখরাত
ও আেখরােতর >®িতর িচcা দু বJল হেয় যায়, তখন তার মেধ0 মহান আ<াহর

কালাম িচcা করার মত Oান থােক না। সু তরাং আেখরােতর সােথ সXকJ গড়া
এবং দু িনয়া !থেক িনিলJ£ হেয় যাওয়াই সব কল0ােণর মূ ল।
ইবনু ল কািয়0ম রহ: বেলন: !জেন রাখ, যখন অcর দু িনয়ার িচcা ও তার সােথ
সXৃ mতা- তথা সXদ, !নতৃÜ, !সৗsযJ0 ইত0ািদ !থেক মুm হেয় যােব আর
আেখরােতর িচcা ও তার >®◌ুিতেত ব0= হেয় যােব, তখনই !কবল !স কল0ােণর
পেথ চলেত পারেব।
•! আ<াহর িনকট যাওয়ার >®িত: আর এটাই সকল >কার সফলতার চািবকািঠ,
আেলার উৎস। তখনই তার অcর আ<াহর সoিWর িবষয়েলা জানার জন0 !জেগ
উঠেব এবং তা সXাদন করার মাধ0েম আ<াহর xনকট0 অজJন করেব। আর
আ<াহর অসoিWর িবষয়েলা !থেক !বঁেচ থাকেব। আর এটাই তার সিদvার
আলামত।
•! সালাফেদর আেখরাত িচcার িকছু নমুনা: সু িফয়ান সাওরী রহ: বেলন: আিম
একরাত পর পর সু িফয়ােনর !চােখ সু রমা িদেয় িদতাম। িতিন ভীত-স{= অবOায়
!জেগ উেঠ !জাের !জাের বলেতন: আন... আন...। জাহাdােমর îরণ আমােক
ঘুম ও জীবনেভাগ করেত িদেv না।
•! ইবেন মাসু দ রা: এক কামােরর িনকট িদেয় অিতåম করিছেলন। তখন এই
আন !দেখ তার অcের ভয় জাগল। িতিন !লাহার িনকট িদেয় অিতåম
করেতন। !লাহা উw£ হত। তা !দেখ িতিন আেখরােতর îরেণ কাঁদেতন। সাহাবা
ও সালাফগণ এGপই িছেলন।
•! জীবেনর >িতিট সময়েক গিনমত মেন করেতন: জৈনক যািহদ (দু িনয়া িবরাগী)
বেলন: আিম এমন কােরা কথা ভাবেত পাির না, !য জাdাত-জাহাdােমর কথা
!শানার পরও তার একিট মুহূতJ আ<াহর আনু গত0, তথা িযকর, নামায, কুরআন
িতলাওয়াত বা ইহসান ব0তীত কাটােব। তখন এক ব0িm তােক বলল: আিম
সবেচেয় !বিশ কাঁিদ। িতিন বলেলন: তুিম যিদ হাস, িকo !তামার নাহেকও

Ñীকার কর, তাহেল এটাই উwম, !কঁেদ িনেজর আমল মানু ষেক বলার !চেয়।
আমল >চারকারী ব0িmর আমল তার মাথার উপেরই উেঠ না।
•! তখন উm !লাকিট বলল: আমােক উপেদশ িদন। িতিন বলেলন: তুিম দু িনয়ােক
দু িনয়াদারেদর জন0 !ছেড় দাও, !যমন তারা আেখরাতেক আেখরাতকামীেদর জন0
!ছেড় িদেয়েছ। আর দু িনয়ােত মধু !পাকার ন0ায় হেয় থাক। যা !খেল উwম িজিনস
খায়, খাওয়ােল ভাল িজিনস খাওয়ায় আর !কান িকছু র উপর পেড় !গেল তােক
ভােq না বা তােত hত সৃ িWও কের না।
•! আ<াহর সেq সাhােতর িচcা:
!তামার সব িচcােক এক িচcায় Gপাcর কর: আর তা হল আেখরােত িচcা,
আ<াহর সেq সাhােতর িচcা এবং তার সামেন দ√ায়মান হওয়ার িচcা।
বাsা îরণ করেব !য, !স আ<াহর িনকট িফের যােব, আরও îরণ করেব !য,
>েত0ক [রই !শষ আেছ, মৃ তু0র পর তার তাওবার !কান সু েযাগ !নই এবং
মৃ তু0র পর জাdাত-জাহাdাম ছাড়া !কান বাসOান !নই। সু তরাং মানু ষ যখন িচcা
করেব, জীবন !শষ হেয় যােব, !ভাগ-সামiী Äংস হেয় যােব এবং এেলা হল
!ধাঁকা ও !চােখর পদJা, তখন আ<াহর শপথ! এই îরণই তােক দু িনয়ােক তুv
Çান করেত এবং সত0 ও আcিরকভােব দু িনয়ার রেবর িদেক মেনােযাগী হেত
উaু a করেব। তখন তার ™দয় িবগিলত হেব। যখন !স কবরেলার িদেক দৃ িW
িদেব এবং কবরবাসীেদর অবOা িচcা করেব, তখন তার অcর !ভেq যােব। আর
তার অcর হেব কেঠারতা ও >বáনা !থেক সবJািধক মুm। আ<াহই একমাe
আpয়!
!তামার অcর িক আেখরােতর িচcায় ব0= হয়, নািক তুিম আেখরাত ভুেলই
!গেছা? ফেল ঐ সকল !লাকেদর মত হেয় !গেছা, যারা নামায পেড়ও পেড় না,
মাথা !ঠাকর !দয়, িকo জােন না, িক নামায পড়েছ, ইমাম িক িকরাত পাঠ কেরেছ!
একিট িদনও এমন îরন করেত পাের না, যােত কুরআন পােঠ ™দয় >কিXত
হেয়েছ?

•! যারা আেখরােতর িচcা লালন কের তােদর xবিশW0াবলী:
১. আô সংেশাধন: এটাই তােদর দু িনয়ার সবেচেয় [Üপূ ণJ িবষয়। এক আ<াহর
ইবাদত করা, তার সােথ কাউেক শরীক না করা। তারা জােন, আ<াহ দয়া কেরন,
hমা কেরন, মাজJনা কেরন, িকo তারা এর উপর ভরসা কের বেস থােক না,
বরং !ছাট !থেক !ছাট >িতিট নাহ, `িট-িবচু0িত ও অবেহলা-অলসতার জন0
অনু ত£ হয়। কারণ তারা জােন, !য সwার নাফরমানী করা হেv, িতিন হেvন
মহান পরাåমশালী আ<াহ। আপিন তােদরেক !দখেবন, তারা মুসিলমেদর
িবপদাপদ ও তােদর উপর আপিতত জুলুম ও সীমালßেনর কারেণ িচিcত।
তােদর অcর দয়া ও ক[ণায় ভরা থােক। !সই আেখরাত িচcার কারেণ, যা
তােদর অcের >ভাব িব=ার কের আেছ।
২. সাবJhিণক িহসাব-িনকাশ: পরকালীন িচcাসXd ব0িmেক !দখেত পােবন,
সবJদা িনেজর >িতিট কথা ও কােজর িহসাব িনকাশ কের।
৩. হাসান বসরী রহ: আ<াহর বানী-

?ﺍﻣ!ﺔ+ﻔﹾﺲﹺ ﺍﻟﻠﱠﻮ+ ﺑﹺﺎﻟﻨr“( ﻭ!ﻟﹶﺎ ﺃﹸﻗﹾﺴِﻢএবং শপথ করিছ

িতরtারকারী নফেসর”) এর তাফসীের বেলন: আ<াহর শপথ! এটা হেv মুিমেনর
ন≠স। >িতিট মুিমনই িনেজেক ভৎJসান করেত থােক: আমার একথািটর উেzশ0
িক? আমার এই ভাবনািটর উেzশ0 িক? িকo পাপাচারী িনেজর িহসাব কের না।
িকo এই িচcা ও মুরাকাবা (আôসমােলাচনা) তােদরেক এমন িশকেল !বঁেধ
!ফেল না !য, মসিজেদর !কাণায় বা ঘের বেস বেস ধু িনেজর জন0 কাঁদেত
থাকেব আর ±াc ও পথ±W !লাকেদর ব0াপাের ভাবেব না, তােদরেক সংেশাধন
করেব না, িনেজর আশপােশর !লাকেদর মs কমJকােàর >িতবাদ করেব না।
বরং তােদর অcের !য িচcা থাকেব, তা ই তােদরেক এই কােজ উaু aু করেব।
ফেল িনেজর !লাকেদরেক সংেশাধন করেব, অন0েদরেক সংেশাধন করেব এবং
িবপদাপদ ও কW-মুিসবত সহ0 করেব।

•! মৃ ত !লাকেদর দৃ শ0 ও তােদর অবOা !দেখ তােদর িশhা iহণ: তারা তােদর
জীবc অcেরর কারেণ >িতিট দু িনয়াবী িবষয়েক আেখরােতর সােথ সXৃ m
করেব। অন0েদর মৃ তু0 তােদরেক িনেজেদর মৃ তু0র সময় ঘিনেয় আসার কথা îরণ
কিরেয় িদেব। ফেল তা তােদর পরকালীন আমেলর [Ü বািড়েয় তুলেব। তারা
পরকােলর জন0 আমল সáয় করেত থাকেব, যা তােদরেক জাdােতর উdত =ের
িনেয় যােব।
•! আ<াহর িনকট মুখােপhীতা >কাশ করাঃ
আ<াহ তা’আলা বেলন:

( r ﺍﻟﹾﺤ!ﻤ?ﻴﺪÜﻮ! ﺍﻟﹾﻐ!ﻨﹺﻲr ﺍﻟﹾﻔﹸﻘﹶﺮ!ﺍﺀُ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﻠـﻪ ﻭﺍﻟﻠـﻪ ﻫrﻢr ﺃﹶﻧ)ﺘrﺎﺱ+ﻬ!ﺎ ﺍﻟﻨÜ) ﻳ!ﺎ ﺃﹶﻳ
“!হ !লাক সকল! !তামরাই আ<াহর িনকট মুখােপhী আর আ<াহ অমুখােপhী
এবং আপিনই >শংিসত।”
শাওকানী রহ: বেলন: অথJাৎ দু িনয়া ও আেখরােতর সকল িবষেয় তার িদেক
মুখােপhী। ফেল সািবJকভােবই তার িদেক মুখােপhী।
•! >কৃত দাির¡0 িক? ইবনু ল কািয়0ম রহ: বেলন: >কৃত দারী¡0 হল, >িতিট অবOায়
সবJদা আ<াহর িনকট মুখােপhীতা >কাশ করা এবং বাsা >কােশ0 ও
আcিরকভােব >িতিট মুহূেতJ িনেজেক সবJিদক !থেক পিরপূ ণJভােব আ<াহর িনকট
মুখােপhী িহসােব !দখা।
•! অিধকাংশ মানু েষর অবOা: >িতিট মানু ষ তার >িতিট কথা ও কােজ এবং >িতিট
!ছাট ও বড় িবষেয় আ<াহর িনকট মুখােপhী। অথচ বতJমােন মানু ষ মানু েষর
িপছেন !লেগ থােক, মানু েষর িনকট অিভেযাগ !পশ কের। তেব !য িবষেয় মানু ষ
সhম, !স িবষেয় মানু েষর সাহায0 চাইেল সমস0া !নই, িকo মানু েষর উপর ভরসা
করা, তােদর িনকট িভhা করা, তােদর িপছেন !লেগ থাকা, এেলাই হল Äংস।
কারণ !য আ<াহর ব0িতত !কান িকছু র িপছেন ছু েট, তােক তার দািয়েÜই !ছেড়
!দওয়া হয়।

আমরা আôগবJ ও আô>বáনা বশত িনেজেদর Çান-বুিaর উপর ভরসা কের
!ফিল! অথচ আমােদর উিচত আ<াহর িনকট সাহয0 ও তাওফীক চাওয়া, তার
িনকট বারবার দু ’আ করা এবং !যেকান সংকেট বা সvলতায় একমাe তার সােথ
সXকJ গড়া । িকo িকছু মানু ষ এই িচcা কের সবিকছু র !শেষ।
•! আ<াহর িনকট মুখােপhীতা >কােশর Ñাদ: Ñীয় >িতপালেকর সামেন !ভেq পড়া,
তােক ডাকা ও তার িনকট দু ’আ করার মােঝ রেয়েছ অবণJনীয় Ñাদ।
•! জৈনক আ<াহ ওয়ালা বেলন: আ<াহর িনকট আমার একিট >েয়াজন থাকেব আর
আিম তার িনকট তা চাইেবা, ফেল আমার জন0 মুনাজাত ও মািরফাত লাভ করা
এবং িবনয় ও ভºদশা >কাশ করার সু েযাগ হেব- আমার িনকট আমার এমন
অবOা সবJদা থাকা আর আমার >েয়াজনিট পুরা হেত িবলিçত হওয়া অেনক
ভাল।
•! আ<াহর িদেক সবেচেয় সংিh£ পথ: সাহল আত-তাসতারী বেলন: বাsা ও তার
রেবর মােঝ সবJািধক সংিh£ পথ হল ‘দীনতা >কাশ করা।
•! রহমেতর দরজাসমূ হ কখন খুেল !দওয়া হয়? শায়খুল ইসলাম বেলন: যখন বাsা
আ<াহর িনকট সিত0কারােথJ মুখােপhীতা >কাশ কের এবং একিনrভােব তার
িনকট সাহায0 চায়, তখন আ<াহ তার দু ’আ কবুল কেরন, তার দু :খ দূ র কের !দন
এবং তার জন0 রহমেতর দরজাসমূ হ খুেল !দন। আর এমন ব0িmই তাওয়া¢ুল
ও দু ’আর >কৃত Ñাদ আÑাদন করেত পাের, যা অন0রা আÑাদন করেত পাের না।
•! আ<াহর িনকট উিসলা !পশ করার !hেe !য িজিনসিট সেবJাwম: বাsা সেবJাwম
!য িজিনেসর Åারা আ<াহর িনকট ওিসলা !পশ করেব, তা হল সবJাবOায় তার
িনকট মুখােপhীতা >কাশ করা, সকল কােজ দৃ ঢ়ভােব সু dাহর অনু সরণ করা এবং
হালাল প¿ায় িরিযক অে|ষণ করা।
•! িকভােব তুিম !তামার >েয়াজন পুরা করেব?
ইবনু ল কািয়0ম রহ: বেলন: !য ব0থJ হেয়েছ !স !কবল কৃতÇতা >কাশ না করা
এবং দু ’আ ও দীনতা >কােশ অবেহলা করার কারেণই ব0থJ হেয়েছ। আর আ<াহর

ইvা ও সাহােয0 !য সফল হেয়েছ, !স !কবল কর আদায় এবং সবJাcকরেণ
দু ’আ ও মুখােপhীতা >কাশ করার কারেণই সফল হেয়েছ।
একিট বা=ব দৃ Wাc: ইবনু ল কািয়0ম রহ: বেলন: আিম শায়খুল ইসলামেক !দেখিছ,
িতিন যখন িবিভd মাসআলা বুঝেতন না বা কিঠন মেন করেতন, তখন Ωত
তাওবা, ইে=গফার, আ<াহর িনকট সাহায0 >াথJনা ও কাকুিত িমনিত করেত চেল
!যেতন। আ<াহর িনকট সিঠক িসaাc কামনা করেতন এবং তার রহমেতর
খাযানাসমূ হ !খালার দু ’আ করেতন। অত:পর অ^ সমেয়র মেধ0ই তার উপর
অবািরত ইলাহী রহমত নািযল হত। একিটর পর একিট আ<াহর সাহায0
এমনভােব আসেত থাকত !য, িতিন !কানটা িদেয় [ করেবন!?

•!

আউযু িব<াহ বলার মেধ0ও দীনতা >কাশ রেয়েছ: আউযু িব<াহর মেধ0 পিরপূ ণJ
দীনতা >কাশ, আ<াহেকই আকেড় ধরা, আ<াহই যেথW হওয়ার >িত িবóাস রাখা
এবং বতJমান-ভিবষ0ৎ, !ছাট-বড়, মানব বা অমানবসৃ W সকল অিনW !থেক
!হফাজেতর ব0াপাের আ<াহেকই যেথW করার িবষয়েলা অcভূ Jm রেয়েছ। এর
দলীল হল আ<াহর বাণী-

( ﻗﻞ ﺃﻋﻮﺫ ﺑﺮﺏ ﺍﻟﻔﻠﻖ ﻣﻦ ﺷﺮ ﻣﺎ ﺧﻠﻖ.... )

“বল, আিম !ভােরর মািলেকর আpয় iহণ করিছ, িতিন যা িকছু সৃ িW কেরেছন
তার অিনW হেত এবং অñকার রােতর অিনW হেত, যখন তা !ছেয় যায়। এবং
!সই সব ব0িmর অিনW হেত, যারা (তাগা বা সু তার) িগরায় ফুঁ !দয় এবং িহংসু েকর
অিনW হেত, যখন !স িহংসা কের।”

( ﻗﻞ ﺃﻋﻮﺫ ﺑﺮﺏ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻠﻚ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻟﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﺷﺮ ﺍﻟﻮﺳﻮﺍﺱ ﺍﳋﻨﺎﺱ.... )
“বল, আিম আpয় iহণ করিছ সম= মানু েষর >িতপালেকর। সম= মানু েষর
অিধপিতর। সম= মানু েষর মাবুেদর। !সই কুম{ণার অিনW হেত, !য !পছেন
আôেগাপন কের। !য মানু েষর অcের কুম{ণা !দয়। !স িজনেদর মধ0 হেত !হাক
বা মানু েষর মধ0 হেত।”

দু ’আর মেধ0 দৃ ঢ়তা থাকা এবং ইvার সােথ সXৃ m না করার আবশ0কীয়তা:
কারণ এটা কাি≈ত িবষয়িটর [Ü না থাকা এবং আ<াহর িনকট মুখােপিhতা
>কােশ দু বJলতা !বাঝায়। উদাহরণত: এমন বলেব না- !হ আ<াহ আপিন চাইেল
আমােক তাওফীক দান ক[ন! অথবা কাউেক বলেলন: আ<াহ আপনােক উwম
>িতদান দান ক[ন, যিদ িতিন চান। অথবা এGপ বলা: আ<াহ আমােদরেক
!হদায়াত িদেবন যিদ িতিন চান। বরং দৃ ঢ়ভােব দু ’আ করেব, তােত ইংশাআ<াহ
তথা যিদ আ<াহ চান, এGপ শ7 ব0বহার করেব না। নবী সা: বেলন: !তামােদর
!কউ !যন এGপ না বেল: !হ আ<াহ! আপিন চাইেল আমােক hমা ক[ন, আপিন
চাইেল আমার >িত রহম ক[ন, আপিন চাইেল আমােক িরিযক দান ক[ন! বরং
দৃ ঢ়ভােব চাইেব। কারণ িতিন !তা যা িনেজ ইvা কেরন, তা ই িদেবন; তােক !তা
!কউ বাধ0কারী !নই। (বণJনা কেরেছন ইমাম বুখারী ও মুসিলম)
•! !য িবষয়িট সকল ইবাদেতর মােঝ পাওয়া যায়: অcিরক ও বািহ0ক সকল
আমলেলার ব0াপাের !কউ িচcা করেল !দখেব, সবেলার মেধ0ই আ<াহর >িত
দীনতা >কাশ করার িবষয়িট রেয়েছ। তাই এটা সকল ইবাদেতর সম|য়ক।
সু তরাং ইবাদেতর মেধ0 বাsার দীনতা >কােশর পিরমাণ অনু যায়ী তার অcের
তার >ভাব পড়েব এবং দু িনয়া ও আেখরােত তার জন0 উপকারী হেব। আপিন
ধু সবJবৃহৎ কাযJগত ইবাদত, নামােযর মেধ0ই িচcা ক[ন, নামােয বাsা তার
রেবর সামেন শাc, ভীত-স{=, িবনয়ী ও অবনত ম=েক দাঁিড়েয় থােক, িসজদার
Oােন দৃ িW রােখ। আর [ কের তাকবীেরর মাধ0েম।
•! আ<াহর িনকট দীনতা >কাশ আ<হর >িত ঈমানেক শিmশালী কের।
•! িকভােব আ<াহর সামেন দীনতা >কাশ করা যায়? দীনতা >কাশ একিট উzীপক।
তা বাsােক সবJদা তাকওয়া ও আ<াহর আনু গেত0 িনেয়ািজত থাকেত !>রণা
!দয়। আর এই দীনতা >কাশ কতেলা িজিনেসর মাধ0েম বা=বািয়ত হয়:
•! সৃ িWকতJার বড়Ü ও মহÜ উপলি করা: যখনই বাsা আ<াহর ব0াপাের, আ<াহর
নাম ও ণাবলীর ব0াপাের সবJািধক জানেব, তখন !স আ<াহর সামেন সবJািধক
দীনতা >কাশকারী ও িবনয়ী হেব।

•! মাখলু েকর দু বJলতা ও অhমতার উপলি: !কউ যখন িনেজেক পিরমাপ করেত
পারেব এবং বুঝেত পারেব !য, !স সLান, hমতা ও সXেদ !য Oােনই !প\েছ
যাক না !কন, তবু !স দু বJল, অhম, িনেজর ভাল-মs িকছু ই করার hমতা !নই
তার, তখন !স িনেজেক !ছাট মেন করেব, তার অহংকার !শষ হেয় যােব, অq>ত0q ন¤◌্র হেয় পড়েব, তার মিনেবর সমীেপ দীনতা >কাশ এবং তার িনকট
আpয় >াথJনা ও কাকুিত-িমনিত বৃ িa পােব।
•! আ<াহর িনকট মুখােপিhতা >কােশর আলামতসমূ হ:
১. আ<াহর জন0 সেবJাu িবনয়ী হওয়া, সােথ সােথ সেবJাu ভালবাসাও রাখা।
২. আ<াহ ও তার ি>য় ব®সমূ েহর সােথ সXকJ গড়া।
৩. সব সময় ও সবJাবOায় আ<াহর িযকর ও ইে=গফাের থাকা।
৪. !নক আমল কবুল না হওয়ার আশংকায় থাকা।
৫. !গাপেন->কােশ0 আ<াহেক ভয় করা।
৬. আ<াহর আেদশ-িনেষধসমূ হেক বড় মেন করা।
•! আ<াহর সামেন িবগিলত হেয় যাওয়ার Ñাদ: !যসকল িবষয়েলা ঈমানেক সেতজ
কের, তার মেধ0 রেয়েছ, আ<াহর সােথ িনজJেন কথা বলা ও িবগিলত হওয়ার
Ñাদ। এজন0ই রাসূ ল সা: বেলেছন: বাsা আ<াহর সবJািধক িনকটবতJী হয় িসজদার
সময়। কারণ িসজদার অবOার মেধ0 !য িবনয় রেয়েছ, তা অন0ান0 অবOায় !নই।
এর মেধ0 এমন ভºাবOা ও ন¤◌্রতা রেয়েছ, যা অন0ান0 অবOায় !নই। একারেণই
বাsা িসজদাবOায় আ<াহর সবJািধক িনকটবতJী হয়। !যেহতু িসজদায় কপাল
যমীেন রােখ, অথচ কপালই তার সবেচেয় উপেরর অq। কার জন0 এটা যমীেন
রােখ? আ<াহর জন0। এজন0ই এটা আ<াহর সবেচেয় িনকটতJী অবOা।
•! আ<াহর সেq মুনাজােত এই কথােলা কতই না মধু র! ইবনু ল কািয়0ম রহ: বেলন:
এই অবOায়, অথJাৎ আ<াহ সু বহানা: ওয়াতালার সামেন িবগিলত ও নত হওয়ার
অবOায় এই কথােলা বলা কতই না মধু র:
আপনার িনকট >াথJনা করিছ, আপনার সLান ও আমার হীনতার উিসলা িদেয়,
আপিন অবশ0ই আমার >িত দয়া ক[ন! আপনার িনকট >াথJনা করিছ আপনার

শিm ও আমার দু বJলতার উিসলা িদেয়, আমার !থেক আপনার অমুখােপিhতা ও
আপনার >িত আমার মুখােপিhতার উিসলা িদেয়! আপনার সকােশ লু িটেয় িদিv
এই িমথ0াবাদী ও অপরাধীর ললাট! আিম ছাড়াও আপনার অেনক !গালাম রেয়েছ,
িকo আপিন ছাড়া আমােদর !কান মিনব !নই! আপিন ছাড়া !কান আpয় ও !কান
িঠকানা !নই। আপনার িনকট >াথJনা করিছ এক হতদরীে¡র ন0ায়। আপনার
িনকট িমনিত করিছ এক অনু গত ও নত বাsার ন0ায়! আপনােক ডাকিছ এক
ভীত-স{= ফিরয়ািদর ন0ায়, যার ঘাড় আপনার সামেন নু েয় পেড়েছ, যার নাক
আপনার সামেন ধু েলামিলন হেয়েছ, যার চhুÅয় আপনার সামেন «ািবত হেয়েছ
এবং যার ™দয় আপনার সামেন িবগিলত হেয়েছ।
•! িকভােব আমােদর অcের আ<াহর বড়Ü Oাপন করেবা?
আ<াহর তা’আলার বড়েÜর একিট িনদশJন, যা আ<াহ তা’আলা Ñীয় িকতােব তাঁর
পিবe সÖার ব0াপাের বেলেছন:

áﺎﺕ+ ﻣ!ﻄﹾﻮﹺﻳrﻤﺎﻭ!ﺍﺕ+ ﻳ!ﻮ)ﻡ! ﺍﻟﹾﻘ?ﻴ!ﺎﻣ!ﺔ? ﻭ!ﺍﻟﺴrﻪrﺽ !ﺟﻤ?ﻴﻌ{ﺎ ﻗﹶﺒ)ﻀ!ﺘ
r ﻖ ﹶﻗ )ﺪ ﹺﺭ ?ﻩ ﻭ!ﺍﹾﻟﹶﺄ )ﺭ+ ﻭﺍ ﺍﻟﻠـﻪ !ﺣr!ﻭﻣ!ﺎ ﹶﻗ !ﺪﺭ
ﺸ)ﺮﹺﻛﹸﻮﻥﹶrﺎ ﻳ+ ﻭ!ﺗ!ﻌ!ﺎﻟﹶﻰ ﻋ!ﻤrﺒ)ﺤ!ﺎﻧ!ﻪrﺑﹺﻴ!ﻤ?ﻴﻨﹺﻪ? ﺳ
“তারা আ<াহেক তার যেথািচত মযJাদা !দয়িন। অথচ িকয়মােতর িদন !গাটা পৃ িথবী
থাকেব তার মুেঠার িভতর এবং আকাশমàলী টােনা অবOায় থাকেব তার ডান
হেত। িতিন পিবe এবং তারা !য িশরক কের, তা !থেক িতিন ব: উে≤ÄJ।”
রাসূ লু<াহ সা: বেলন: িকয়মােতর িদন আ<াহ তা’আলা যমীনেক তার মুিrেত
িনেবন আর সম= আসমানসমূ হেক তাঁর ডান হােত িনেবন, অত:পর বলেবন:
আিমই একমাe বাদশা। দু িনয়ার বাদশারা এখন !কাথায়!!? (বণJনা কেরেছন ইমাম
বুখারী রহ:)
•! গভীর >Çাবানী: শায়খুল ইসলাম বেলন: বাsার অcের আ<াহ তা’আলার বড়Ü
থাকা তাঁর সLািনত িবষয়সমূ হেক সLান করার দািব কের। আর তার সLািনত

িবষয়সমূ হেক সLান করা তার মােঝ ও নােহর মােঝ >িতবñক হেব। তাই যারা
দু :সাহিসকভােব আ<াহর অবাধ0তার কাজসমূ হ কের, তারা আ<াহর যথাযথ বড়Ü
বুেঝিন।
•! এই মহা সৃ িWর ব0াপাের িচcা কর:
এই িবশাল সৃ িW- আসামন, যমীন, পাহাড়, বৃ h, পািন, মািট ইত0ািদ সম= সৃ িWেক
আ<াহ সু বহানা: ওয়াতাআলা িকয়মােতর িদন তার আqু েল রাখেবন এবং উভয়
মুিrেত জমা করেবন। !যমনটা িবa দিললাদী Åারা >মািণত।
তাই এটাই আ<াহ তা’আলা বড়েÜর >মাণ !দয়: এই িবশাল সৃ িW আ<াহ সু বহানা:
ওয়াতাআলার িনকট hু¡ হওয়াই তার বড়Ü, মহÜ ও পরাåেমর >মাণ বহন
কের। একারেণই মিহমাময় আ<াহ বেলেছন: ( o!ِ 1ِْ ! َﺣ ﱠﻖ !!ﻗَﺪ-"!"ﻟﻠـ,1ُ َ َﻣﺎ!ﻗَﺪ,َ ) অথJাৎ
তারা তাঁর যথাযথ বড়Ü >কাশ কেরিন।
মহান আ<াহর বড়Ü, শিm, hমতা ও মহা পরাåমশীলতা বুঝা আমােদর কতই
না >েয়াজন!
আমােদর জন0 জ[রী আ<াহ তা’আলার মহÜ বুঝা এবং তােক সবJ>কার `িট
!থেক পিবe করা। আমরা যখন এটা বুঝেবা, তখন আমােদর অcের আ<াহ
তা’আলা ও তার আেদশ-িনেষেধর ভালবাসা, মহÜ ও সLান সৃ িW হেব।
আ<াহ তা’আলা বেলন:

( ) ﻣﺎ ﻟﻜﻢ ﻻ ﺗﺮﺟﻮﻥ ﻟﻠـﻪ ﻭﻗﺎﺭﺍ.

“!তামােদর িক হল, !তামরা আ<াহর মিহমােক এেকবােরই ভয় কেরা না!?”
অথJাৎ তাঁর সােথ সLােনর ব0বহার কেরা না।
হাসান বসরী রহ: বেলন: অথJাৎ !তামােদর িক হল, !য !তামরা আ<াহর তা’আলার
হক বুঝ না এবং তার কর আদায় কর না!
মুজািহদ রহ: বেলন: অথJাৎ !তামােদর রেবর বড়েতর >িত ïেhপ কেরা না।

ইবেন আNাস রা: বেলন: তার যথাযথ সLান বুঝ না।
ইবনু ল কািয়0ম রহ: বেলন: এসকল মতেলা একিট অেথJর িদেকই িফের। তা
হেv, তারা যিদ আ<াহ তা’আলার বড়Ü >কাশ করত এবং তার যথাযথ সLান
বুঝত, তাহেল অবশ0ই তােক এক বেল Ñীকার করত, তার আনু গত0 করত এবং
কৃতÇতা আদায় করত। আর আ<াহ তা’আলার আনু গত0 হেu তার অবাধ0তার
কাজসমূ হ !থেক িবরত থাকা এবং তার সLান অনু যায়ী তার !থেক ল~ােবাধ
করা।
•! সবেচেয় বড় মূ খJতা: ইবনু ল কািয়0ম রহ : বেলন: সবেচেয় বড় জুলুম ও মূ খJতা
হল, তুিম মানু েষর িনকট হেত paা ও সLান কামনা করেব, অথচ !তামার অcর
আ<াহ তা’আলার বড়Ü ও মযJাদা !থেক মুm। কারণ তুিম যখন মাখলু েকর সLান
ও বড়Ü >কাশ কর, তখন ওই ব0িm !তামােক এ অবOায় !দখেছ !য, তুিম
আ<াহেক এতটুকু সLান করেছা না !য, আ<াহ !তামােক এ অবOায় !দখুক, তা
তুিম চাও।
•! আcিরকভােব আ<াহেক সLান করার িবিভd Gপ:
১. আ<াহ তা’আলার সLান থাকার একিট আলামত হল, তাঁর !কান সৃ িWেক তাঁর
সমকh না করা। শ7 ব0বহােরর !hেeও না: !যমন: এGপ বলা: ‘আ<াহ ও
!তামার জীবেনর শপথ! আমার আ<াহ ও তুিম ব0তীত !কউ !নই’। অথবা “আ<াহ
ও আিম যা চাই’।
২. ভালবাসা, সLান ও মযJাদা দােনর !hেeও না।
৩. আনু গেত0র !hেeও না। !যমন তুিম মাখলু েকর আেদশ-িনেষেধর এমনভােব
আনু গত0 করেল, !যমন আ<াহ তা’আলার আনু গত0 করা হয়, অথবা তার !চেয়
!বিশ করেল, !যমনটা অিধকাংশ জািলম ও পািপrেদর !hেe হেয় থােক।
৪. ভয় ও আশার !hেeও না। অথJাৎ আ<াহর িবষয়েলােক সহজভােব !দখেব
না, তার হকেক !ছাট কের !দখেব না, !সেলার ব0াপাের একথা বলেব না !য,
এেলা সব hমা কের !দওয়া হেব এবং এেলােক অিতিরm িবষয় বানােব না
বা এেলার উপর মাখলু েকর হকেক >াধান0 িদেব না।

৫. এমন !যন না হয় !য, আ<াহ ও তার রাসূ ল এক িদেক, এক>ােc, আর
!লাকজন একিদেক এক >ােc, তখন তুিম !লাকজেনর িদেক থাকেল, আ<াহ ও
তার রাসূ েলর িদেক থাকেল না।
৬. মাখলু েকর সােথ কথা বলার সময় তােদরেক Ñীয় মন ও িবেবক সেপ !দওয়া
আর আ<াহর !খদমত করার সময় ধু !দহ ও যবান !দওয়া-এমন অবOা !থেক
িবরত থাকেব।
৭. িনেজর উেzশ0েক আ<াহর উেzেশ0র উপর >াধান0 িদেব না।
৮. আ<াহর সLােনর আেরকিট হল, Ñীয় মেনর !ভতেরর খারাপ অবOা সXেকJ
আ<াহর অবগত হওয়ােক ল~া করেব।
৯. তার সLােনর আেরকিট হল, নািম দািম মান[ষেক যতটা ল~া করেব িনজJেন
আ<াহ তা’আলােক তার !চেয় !বিশ ল~া করেব।
এ সবেলা হল অcের আ<াহর সLান না থাকা। !য এমন হেব, আ<াহ তা’লা
মানু েষর অcের তার সLান বা ভয় সৃ িW করেবন না। মানু েষর অcর !থেক তার
ভয় ও সLান পেড় যােব। যিদও তার অিনেWর ভেয় তােক সLান করেত পাের,
িকo এটা হেv ঘৃ ণার সLান। ভালবাসা ও paার সLান নয়।
•! আ<াহ তা’আলার নাম ও ণাবলীেত তার বড়েÜর কথা িচcা কর: আ<াহ
তা’আলার বড়েÜর ব0াপাের কুরআন সু dাহর বণJনা অেনক রেয়েছ। একজন
মুসিলম যখন তা ভাবেব, তখন তার অcর !কঁেপ উঠেব, ™দয় ¶িsত হেব, মন
িবনয়াবনত হেব, তার !চহারা মহা মিহম আ<াহর সামেন ঝুেক যােব, তার অq>ত0qেলা সবJেpাতা ও সবজাcা আ<াহর জন0 নু েয় পড়েব, পূ বJবতJী-পরবতJী
সকল সৃ িWর রেবর >িত ভয় !বেড় যােব এবং দাসেÜর !মহরােব তার গদJার
িসজদায় লু িটেয় পড়েব।
তার !য সম= সু sর নাম ও উdত ণাবলী আমােদর িনকট !প\েছেছ, তার মেধ0
রেয়েছ:

-  ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺍﳌﻬﻴﻤﻦ ﺍﳉﺒﺎﺭ ﺍﳌﺘﻜﱪ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﺍﻟﻘﻬﺎﺭ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﺍﳌﺘﻌﺎﻝ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ.

িতিন মহান, >তাপশালী, পরাåশালী, বড়েÜর অিধকারী, শিmশালী, hমতাশালী,
বড়, সু উu, পিবe, উdত..

-

ﻭﻫﻮ ﺍﳊﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﳝﻮﺕ ﻭﺍﳉﻦ ﻭﺍﻹﻧﺲ ﳝﻮﺗﻮﻥ

িতিন িচর°ীব, কখেনা মেরন না। আর িজন ও মানু ষ মৃ তু0বরণ মের।

- ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﻓﻮﻕ ﻋﺒﺎﺩﻩ ﻭﻳﺴﺒﺢ ﺍﻟﺮﻋﺪ ﲝﻤﺪﻩ ﻭﺍﳌﻼﺋﻜﺔ ﻣﻦ ﺧﻴﻔﺘﻪ.
িতিন িনজ বাsােদর উপর hমতাশালী। ব… ও !ফেরশতাগণ তার ভেয় তার
>শংসা সহ তাসবীহ পাঠ কের।

 ﻳﻌﻠﻢ ﺧﺎﺋﻨﺔ ﺍﻷﻋﲔ ﻭﻣﺎ ﲣﻔﻲ، ﻭﺳﻊ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻋﻠﻤﺎﹰ، ﻗﻴﻮﻡ ﻻ ﻳﻨﺎﻡ،ﻋﺰﻳﺰ ﺫﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ
ﺍﻟﺼﺪﻭﺭ
িতিন পরাåমশালী, >িতেশাধ iহণকারী। িচর >িতিrত, কখেনা ঘুমান না। সব
িজিনসেক ইলেমর মাধ0েম পিরব0£ কের আেছন। িতিন !চােখর !গাপন !খয়ানত
এবং অcের যা আেছ তাও জােনন।
•! নােহর িকছু কুফল:
ইবনু ল কািয়0ম রহ: বেলন: নােহর একিট কুফল হল, তা অcের মহান আ<াহর
বড়Ü কিমেয় !দয়।
িবশর আল হািফ বেলন: মানু ষ যিদ আ<াহর বড়েÜর ব0াপাের িচcা করত, তাহেল
কখেনা তার অবাধ0তা করত না।
যার অcের আ<াহর বড়Ü হালকা হেয় যায়, অত:পর !স নাহ ও িব[aাচরেণ
উদাসীন হেয় যায়, !স !যন !জেন রােখ !য, !স িনেজরই hিত করেছ। আ<াহ
তা’আলার অসংখ0 বাsা রেয়েছ, যারা আ<াহ তা’আলার আেদেশর অবাধ0তা কের
না এবং তােদরেক !য আেদশ করা হয়, তারা তা ই পালন কের। যারা সংখ0ায়ও

আমােদর !থেক অিধক এবং আমােদর !থেক !বিশ ভয় ও ইবাদতও কের। তারা
িদবারািe আ<াহর তাসবীহ পাঠ কের, কখেনা িবরিত !দয় না।
•! িনেজেক আ<াহর বড়Ü বণJনায় অভ0= কর: বাsা যখন িনেজর অcরেক নামােযর
মেধ0 িচcা, অনু ধাবন, আনু গত0 ও একাiতায় রাখেত অভ0= করেব, তখন তার
অcের আ<াহর ভয়, ভালবাসা ও আ<াহর িনকট যা আেছ তার >িত আiহ বৃ িa
পােব। তার !কান অবOা ও !কান কাজ তার সৃ িWকতJার ভয়শূ ণ0 হেব না।
ফেল শয়তান যখন তােক !কান িবষেয় >েরািচত করেব, !কান মs িবষয়েক তার
সামেন সু sর কের তুলেব, তখন !স এই কথা বেল তা !থেক মুm থাকেব: “আিম
সকল জগেতর সৃ িWকতJা আ<াহেক ভয় কির”।
•! িযকর দু ই >কার: কাযী ইয়ায রহ: বেলন: আ<াহর িযকর দু ই >কার: অcেরর
িযকর, যবােনর িযকর। অcর অcেরর িযকর আবার দু ই >কার:
তার মেধ0 একিট হেv: আ<াহ তা’আলার বড়Ü, মহÜ, hমতা, রাজÜ এবং
আসমানসমূ েহ ও যমীেন তার িনদশJনবলীর ব0াপাের িচcা করা। এটাই হল
সেবJাdত ও সবেচেয় বড় িযকর।
িÅতীয়িট হল: তার আেদশ-িনেষধ পালেনর সময় অcের তােক îরণ করা: আর
îরণ করার মাধ0েম িতিন যা আেদশ কেরেছন, তা পালন করা আর িতিন যা
িনেষধ কেরেছন, তা !থেক িবরত থাকা এবং !যসকল িবষয় সেsহপূ ণJ তার িনকট
!থেম যাওয়া।
আর ধু যবােনর িযকর: এটা হল দু বJল িযকর। িকo তথািপ এর মেধ0ও মহা
ফযীলত রয়েছ, যা অসংখ0 হািদেস এেসেছ।
আ<াহর িযকেরর ফল: আ<াহ তা’আলার িযকর অcের আ<াহর বড়েÜর উপলি
সৃ িW কের এবং একথার অনু ভূিত সৃ িW কের !য, িতিনই সব িকছু র উপর
hমতাবান, িতিন িচর°ীব, িচর>িতিrত, আসমানসমূ হ ও যমীনেক টেল যাওয়া

!থেক রhা কেরন এবং এেলার সংরhেণ িতিন

াc হন না। আর তখনই

িযকরকারী সফলতা ও >শািc অনু ভব করেব, !য সফলতা ও >াি£র অনু ভূিত
তার অcর ও অq->ত0qেক !ডেক িনেব।

( ﻢ ﺑﺬﻛﺮ ﺍﻟﻠـﻪ ﺃﻻ ﺑﺬﻛﺮ ﺍﻟﻠـﻪ ﺗﻄﻤﺌﻦ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏk)ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ ﻭﺗﻄﻤﺌﻦ ﻗﻠﻮ.
“যারা ঈমান এেনেছ এবং যােদর অcর আ<াহর îরেণ >শাc হয়। েন রাখ,
আ<াহর িযকের অcর >শাc হয়।”
িতিনই আ<াহ, িযিন মহান। ইবনু ল কািয়0ম রহ: বেলন: কতেলা আäযJজনক
িবষয় হল:
তুিম আ<াহেক জান, িকo তােক ভালবােসা না।
তুিম আ<াহর িদেক আùানকারীর আওয়ায ন, িকo তােত সাড়া দাও না।
তুিম আ<াহর সােথ !লন-েদেনর লাভ বুঝ, িকo তারপরও অেন0র জন0 কাজ
কর।
তুিম আ<াহর !åােধর পিরমাণ জান, িকo তারপরও তােতই পিতত হও।
তুিম আ<াহ তা’আলার অবাধ0তার মেধ0 িবষdতার য{ণা অনু ভব কর, তথািপ তুিম
তার আনু গেত0র মাধ0েম তার ঘিনrতা অে|ষণ কর না।
তুিম আ<াহর কথা ব0তীত অন0 িকছু েত িল£ হওয়া ও তার আেলাচনা করার মােঝ
অcেরর সংকীণJতা অনু ভব কর, তথািপ তার îরণ ও তার সেq মুনাজােতর
মাধ0েম বh >শ= করার >িত আiহী হও না।
তুিম আ<াহ ব0তীত অন0 িকছু র সােথ অcর সXিকJত হেল শাি= অনু ভব কর,
িকo তথািপ আ<াহর িদেক মেনােযাগী ও অনু রাগী হওয়ার মাধ0েম তা !থেক
বাঁচেত চাও না।

এর !থেক আরও আäযJজনক হল, তুিম জান, তােক ছাড়া !তামার !কান উপায়
!নই এবং তুিমই তার িনকট সবেচেয় !বিশ মুখােপhী, তথািপ তুিম তার !থেক
িবমুখ আর যা তার !থেক দূ রÜ সৃ িW করেব, তার িদেক ধািবত।
•! সবJািধক আäযJজনক িজিনস:

ফুযাইল ইবেন ইয়াযেক বলা হল: সবJািধক

আäযJজনক িজিনস িক? িতিন বলেলন: তা হল: তুিম আ<াহেক িচন, িকo
তারপরও তার অবাধ0তা কর।
•! >কৃত মুিমন: যার অcের আ<াহর বড়Ü িবচরণ কের। যার !দহ িসজদায় লু িটেয়
পেড়, যার অcর অনু গত হয় এবং মন িবিনত হয়। !স তার [কুেত রেবর সােথ
িনেজর অবOা বণJনা করেত িগেয় বেল: !হ আ<াহ !তামার জন0ই [কু করলাম,
!তামার >িতই ঈমান এেনিছ এবং !তামার িনকট আôসমপJণ কেরিছ। আমার
কণJ, চhু, মগজ, অি=, চিবJ সব !তামার সামেন নত হেয়েছ।
এ কারেণই ইমাম আহমাদ রহ: বেলন: তুিম যিদ !তামার অcর পিরa কের
িনেত পার, তখন তুিম আর কাউেক ভয় করেব না।
ই~ু zীন ইবেন আ7ু স সালাম জৈনক তাত বাদশার সামেন দàায়মান। তার
সােথ কিঠনভােব কথা বলেছন। তারপর িতিন >ত0াগমন করেলন, তখন !লাকজন
তােক িজেÇস করল: !হ ইমাম! আপিন তােক ভয় করেলন না? িতিন বলেলন:
আিম আ<াহর বড়েÜর কথা িচcা করিছলাম, একারেণ !স আমার িনকট িবড়ােলর
ন0ায় হেয় !গল।
িকo এখন !দিখ, অেনক মানু ষ অিফসার, আইন, >শাসন ইত0ািদেক আ<াহর
!থেক অিধক ভয় কের। !কান সেsহ !নই, এটা তার অcেরর সমস0া। আর Çানী
ব0িm Ñীয় মেনর সােথ !জরা কের।
•! মুসিলেমর জীবেন আ<াহর বড়Ü অনু ধাবেনর [Ü: !য আ<াহর বড়Ü ও মহেÜর
>িত দৃ িW িদেব, !স তার সLািনত িবষয়সমূ হেক সLান করেব এবং তার যথাযথ
মূ ল0ায়ন করেব, তার আেদশ-িনেষধেক বড় মেন করেব এবং তার জন0 তার

একিট !ছাট অবাধ0তাও কিঠন মেন হেব। !স এমন ভয় করেব, !যন একিট আ=
পাহাড় তার উপর পিতত হেব।
আমরা যিদ আ<াহর বড়Ü অনু ধাবন কির, তার >িত !য দাসÜ, আনু গত0 ও িবনয়
>দশJন করা আবশ0ক তা উপলি কির এবং তার যথাযথ হক বুঝেত সhম হই,
তাহেল আমরা িনেজেদর মন !থেক !বিশ !বিশ িহসাব িনেত পারেবা, আমােদর
>িত আ<াহর !নয়ামতরাজী ও আমােদর পh !থেক তার অবাধ0তার পিরমাণ
িমিলেয় !দখেত পারেবা এবং আমােদর >িত তার হক ও আমরা আমােদর
আেখরােতর জন0 িক অেi !>রণ কেরিছ, তাও িমিলেয় !দখেত পারেবা।
•! বড়Ü আ<াহর একিট ণ: ইমাম ইসবাহানী বেলন: বড়Ü আ<াহর একিট ণ,
!কান সৃ িW এর উপযু m নয়।
তেব আ<াহ তা’আলা সৃ িWর মােঝও এক >কার বড়Ü সৃ িW কেরেছন, এ কারেণ
সৃ িWর !কউ !কউ অন0েক বড় মেন কের থােক।
!যমন মানু েষর মেধ0 !কউ সXদেক বড় মেন কের।
!কউ সLানেক বড় মেন কের।
!কউ ইলমেক বড় মেন কের।
!কউ hমতােক বড় মেন কের।
!কউ পদেক বড় মেন কের।
এভােব >িতিট সৃ িWেকই এক অেথJ সLান করা হয়। আেরক অেথJ করা হয় না।
আর আ<াহ তা’আলা সবJবOায়ই বড় বা সLািনত। সু তরাং !য আ<াহর বড়েÜর
হক বুঝেত !পেরেছ, তার উিচত, এমন কথা না বলা, যা আ<াহ অপছs কেরন,
এমন !কান নাহয় িল£ না হওয়া, যা আ<াহ অপছs কেরন না। কারণ >িতিট
মানু ষ যা অজJন কেরেছ, িতিন তার িহসাব iহণ করেবন।

á ﻋ!ﺘ?ﻴﺪáﺎ ﻳ!ﻠﹾﻔ?ﻆﹸ ﻣ?ﻦ ﻗﹶﻮ)ﻝﹴ ﺇﹺﻻﱠ ﻟﹶﺪ!ﻳ)ﻪ? ﺭ!ﻗ?ﻴﺐ+ﻣ
“মানু ষ !য কথাই উuারণ কের, তার জন0 একজন >হরী

িনযুm আেছ, !য (েলখার জন0) সদা >®ত।”

ইমাম ইবেন কাসীর রহ: বেলন: অথJাৎ আদম সcান যত কথা বেল, তার >িতিট কথা
পযJেhণকারী সদা উপিOত !ফেরশতা রেয়েছ, !য >িতিট কথা িলেখ রােখ, একিট শ7
বা একিট হরকতও ছােড় না। অনু Gপ অন0 আয়ােত আ<াহ বেলন:

ﻮﻥﹶ ﻣ!ﺎ ﺗ!ﻔﹾﻌ!ﻠﹸﻮﻥﹶrﻭ!ﺇﹺﻥﱠ ﻋ!ﻠﹶﻴ)ﻜﹸﻢ) ﻟﹶﺤ!ﺎﻓ?ﻈ?ﲔ! ﻛ?ﺮ!ﺍﻣ{ﺎ ﻛﹶﺎﺗ?ﺒﹺﲔ! ﻳ!ﻌ)ﻠﹶﻤ
“িনäয়ই !তামােদর সােথ >হরীগণ িনযু m আেছ। সLািনত !লখকগণ। যারা জােন,
!তামরা যা কর।”
•! অcর িঠক হয় যবান িঠক হওয়ার Åারা: রাসূ ল সা: বেলন: বাsার ঈমান িঠক হয়
না, যতhণ পযJc তার অcর িঠক না হয় আর বাsার অcর িঠক হয় না, যতhণ
পযJc তার যবান িঠক না হয়। (বণJনা কেরেছন ইমাম আহমাদ)
•! যবানেক উপকারী কথায় ব0= রাখার >েয়াজনীয়তা: যবানেক আ<াহর িযকের ব0=
রাখ, তার আনু গত0, তাসবীহ, হামদ, তাহলীল (লা ইলাহা ই<া<াহ বলা) ও
ইে=গফাের ব0= রাখ। রাসূ লু<াহ সা: এক মজিলেস ৭০ বােরর অিধক আ<াহর
িনকট ইে=গফার করেতন। আমরা িক আমােদর !কান মজিলেস একবারও
আ<াহর িনকট ইে=গফার কির?
•! তুিম কত পুরtার ও কল0াণ নW কের িদেল: !হ আ<াহর বাsা! তুিম একিট
মজিলেস বেস কথাবাতJা বলেছা, িকo তুিম জান না, তুিম িক হারােvা। তুিম যিদ

িযকর ও ইে=গফাের মেনািনেবশ করেত তাহেল !সটা !তামার জন0 কতই না
ভাল হত। এেত !তামার হয়ত দু ই িমিনট বা িতন িমিনট সময় ব0য় হত। তুিম
যিদ এই দু িনয়ায় একিট !খজুর বৃ h !রাপন করেত চাইেত, তাহেল তােত তুিম
কত !চWা ও সময় ব0য় করেত! পািন িদেত, রhণােবhণ করেত, পিরচযJা করেত।
এেত ফল িদেত হয়ত এক বছর !লেগ !যত। আবার কখেনা ফল না !দওয়ার
সìাবনাও থাকত। িকo িতন িমিনেটর মেধ0 তুিম জাdােত একিট !খজুর বৃ h লাভ
করেত পারেত, যার কাà হত ÑেণJর। তুিম িক কখেনা !কান মজিলেস একশত
বার সু হবানা<ািহ ওয়ািবহামিদিহ বেল !দেখেছা? !তামার পাঁচ িমিনেটর !বিশ সময়
লাগত না।
!হ ভাই! তুিম যবােনর ব0াপাের উদাসীন হওয়া !থেক সাবধান হও। কারণ এিট
হল একিট িহংF hিতকর জoর ন0ায়, তুিম যার >থম িশকার।
!হ ভাই! যবােনর ব0াপাের উদাসীন হওয়া !থেক সাবধান হও। কারণ !তামার
অq->ত0qেলার মেধ0 এটাই !তামার িব[েa সবJািধক অপরাধ কের থাক। তুিম
!তামার আমলনামায় িকয়মােতর িদন যত বদ আমল !দখেত পােব, তার
অিধকাংশই !তামার যবানই !তামার িব[েa িলিখেয়েছ। নবী সা: বেলেছন:
মানু েষর মুেখর ফসলেলাই মানু ষেক জাহাdােম উেûামুখী কের বা নােকর উপর
কের িনেhপ কের। (বণJনা কেরেছন ইমাম িতরিমযী রহ:)
একারেণই নবী সা: বেলেছন: !য আ<াহ ও পরকােলর >িত ঈমান রােখ, !স !যন
হয়ত ভাল কথা বেল, নয়ত চুপ থােক। (বুখারী মুসিলম)
আ7ু <াহ ইবেন মাসু দ রা: বেলন: দীঘJ সময় বsী কের রাখার !hেe !তামার
যবান !থেক উপযু m িজিনস আর িকছু !নই।

•! ভ¡তা িক?
আহনাফ ইবেন কায়সেক ভ¡তা ও মানবতা সXেকJ িজেÇস করা হল। িতিন
বলেলন: সত0কথন, মুসিলম ভাইেদর সােথ সদাচরণ ও সবJOােন আ<াহর îরণ।
•! >াÇবানী: অেনক কথা মুখ িদেয় চেল আেস, আর তার কারেণ মানু ষ Äংস হয়।
•! >কৃত মুসিলম: রাসূ লু<াহ সা: বেলন: মুসিলম !স ই, যার যবান ও হাত !থেক
মুসলমানগণ িনরাপদ থােক।
•! সবেচেয় কিঠন আমল: দাউদ আত-তায়ী একদা মুহাLাদ ইবেন আ7ু ল আযীযেক
বেলন: তুিম িক জান না, যবােনর !হফাজত করাই সবেচেয় কিঠন ও সবJেpr
আমল? িতিন বলেলন: হ0াঁ, িকo আমােদর িক অবOা হেব?
•! যবােনর ব0াপাের সালাফেদর অবOা: হাসান বসরী রহ: বেলন: যবান হল, !দেহর
িনয়{ক। যখন তা অq->ত0েqর উপর !কান অপরাধ কের, তখন সম= অq>ত0q অপরােধ িল£ হয়। যবান যখন ভাল থােক, তখন সম= !দহও ভাল থােক।
হাসান ইবেন সািলহ বেলন: আিম তাকওয়ার অনু সñান করলাম। তােত যবােনর
!চেয় কম আর িকছু র মেধ0 !পলাম না।
ওমর ইবনু ল খাwাব রা: !থেক বিণJত, িতিন আবু বকর রা: এর িনকট !গেলন।
িতিন !দখেলন, আবু বকর রা: তার িজùা !টেন ধেরেছন। ওমর রা: বলেলন:
থামুন! আ<াহ আপনােক hমা ক[ন! আবু বকর রা: বলেলন: এটা আমােক
অেনক ঘােট অবতরণ কিরেয়েছ! !ক বলেলন একথা?! িতিন হেলন নবী রাসূ লেদর
পের সেবJাwম ব0িm। আবু বকর রািযআ<া: আন:।
তাউস ইবেন কাইসান দীঘJ িনরবতার ব0াপাের ওযর !পশ করেতন। িতিন বলেতন:
আিম আমার যবানেক পরীhা কেরিছ, আিম !দখলাম !স হেv দু Éেপাষ0 িশর
ন0ায় দু W।
•! িকভােব তুিম !তামার !দাষ-`িট !গাপন করেব? কােয়স ইবেন সািয়দা ও আকসাম
ইবেন সাইফী একজায়গায় একিeত হেলন। একজন আেরকজনেক বলেলন:
আদম সcােনর মেধ0 িক পিরমাণ !দাষ !পেল? অপরজন বলল: তা অগিণত, আিম

৮ হাজার েনিছ। তারপর একিট পaিত !পেয়িছ, !যিট অবলçন করেল তুিম
!তামর সব !দাষ !গাপন করেত পারেব। >থমজন বলেলন: তা িক? অপরজন
বলেলন: তা !হে◌ছ যবােনর !হফাজত করা।
•! যবােনর !হফাজত মুwাকীেদর xবিশW0: জৈনক তািবয়ী বেলন: আিম আতা ইবেন
আিব রাবােহর সােথ িeশ বছর !হেরেম !থেকিছ। এ সময় িতিন কখেনা আ<াহ
ও তার আয়াতসমূ েহর আেলাচনা, সৎ কােজর আেদশ, অসৎকােজ বাঁধা >দান ও
অিত >েয়াজনীয় কথা ছাড়া !কান কথা বেলনিন। আমরা তােক এ ব0াপাের িজেÇস
করেল িতিন বলেলন: !তামরা !কন বুঝ না! !তামরা িক ভুেল !গছ, !তামােদর
উপর !ফেরশতা িনযু m আেছ, যারা !তামােদর >িতিট óাস->óাসও সংরhণ
কেরন এবং >িতিট কথাবাতJা িলেখ রােখন। এর Åারা আ<াহর সামেন
!তামােদরেক িহসােবর সLু খীন করেব।
•! !য সম= িবষয় !থেক যবানেক !হফাজত করা হেব: অিভশXাত !দওয়া, অêীল
ও লাগামহীন কথাবাতJা বলা, !বিশ !বিশ আ<াহর অসoিWমূ লক হািস-ঠাÀা করা,
আ<াহর অসoিWমূ লক অনথJক কথাবাতJা অিধক পিরমােণ বলা এবং গীবত,
!চাগলেখারী ও ব0q-িবΩপ করা !থেক যবানেক !হফাজত করেত হেব। িবেশষত:
আ<াহর আয়াত, িকতাবসমূ হ, নবী-রাসূ ল, উলামা, তািলবুল ইলম, দািয় ও
মুজািহদেদরেক িনেয় ঠাÀা করা !থেক !হফাজত করেত হেব। কারণ এেলা
!নফািকর আলামত।
•! িকভােব যবানেক !হফাজত করা যােব?
১. যবানেক আ<াহর ইবাদেত িনেয়ািজত করা: এবং যবানেক আ<াহর ইবাদেত
িনেয়ািজত করেল আ<াহর িনকট িক পিরমাণ িবিনময় রেয়েছ, তা অনু ধাবন করা।
কারণ উwম কথা !তামােক জাdােতর িনকটবতJী করেব এবং জাহাdাম !থেক দূ ের
রাখেব। কারণ িবa হািদেস রাসূ লু<াহ সা: !থেক >মািণত, িতিন বেলন: বাsা
এক টুকেরা !খজুর ও একিট উwম কথার Åারা জাহাdাম !থেক !বঁেচ যায়।
২. সালােফ সািলেহর জীবনী পাঠ: তােত উwম নমুনা রেয়েছ, যা অথJবহ কােজ
িনেজেক ব0= রাখেত অনু ে>রণা !যাগােব।

৩. আ<াহর িনকট দু ’আ করেব, !যন আ<াহ !তামার যাবানেক অনথJক কথা !থেক
!হফাজত কেরন এবং সিঠক কথা বলার তাওফীক দান কেরন। কারণ এর Åারা
আমল সংেশাধন হেব এবং নাহ মাফ হেব। আ<াহ তা’আলা বেলন:

ﻳﺄﻳﻬﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺀﺍﻣﻨﻮﺍ ﺍﺗﻘﻮﺍ ﺍﻟﻠـﻪ ﻭﻗﻮﻟﻮﺍ ﻗﻮﻻ ﺳﺪﻳﺪﺍ ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻜﻢ ﺃﻋﻤﺎ ﻟﻜﻢ ﻭﻳﻐﻔﺮ ﻟﻜﻢ
"ﺫﻧﻮﺑﻜﻢ
“!হ ঈমানদারগণ! !তামরা আ<াহেক ভয় কর এবং সিঠক কথা বল। তাহেল
আ<াহ !তামােদর আমল সংেশাধন কের িদেবন এবং !তামােদর নাহ hমা কের
িদেবন।”
হািদেস বিণJত দু ’আর মেধ0 রেয়েছ: (!“ )ﺍﻟﻠـﻬﻢ ﺍﻫﺪﱐ ﻭﺳﺪﺩﱐহ আ<াহ আমােক
!হদায়াত দান কর এবং আমার কথা ও কাজ সিঠক কের দাও।”
এই বেল আ<াহর িনকট দু ’আ করেব: !হ আ<াহ! আিম !তামার িনকট এমন
যবান চাই, যা !তামােক আমার >িত সoW করেব এবং এমন যবান !থেক আpয়
চাই, যা !তামােক আমার >িত !åাধাি|ত করেব।
•! কথার মেধ0 দু ’িট বড় িবপদ রেয়েছ: ইবনু ল কািয়0ম রহ: বেলন: যবােনর মেধ0
দু ’িট বড় িবপদ রেয়েছ, যার একিট !থেক মুিm !পেলই আেরকিট !থেক মুিm
পাওয়া যায় না। একিট হল: কথা বলার িবপদ, আেরকিট হল: চুপ থাকার িবপদ।
আপন আপন সমেয় >েত0কিটই অপরিট !থেক বড় িবপদ হেত পাের।
!যমন !য হক কথা বলা !থেক চুপ থােক, !স হল !বাবা শয়তান, আ<াহর অবাধ0,
মানু ষেক >দশJনকারী, xশিথল0কারী, (যিদ িনেজর উপর আশংকা না থােক)। আর
!য ±াc কথা বেল !স হল, বাকশীল শয়তান, আ<াহর অবাধ0। !বিশরভাগ মানু ষই
কথা বলা ও চুপ থাকার !hেe সিঠক অবOা !থেক িবচু0ত। মধ0মপ¿ীরাই হেv
সরল সিঠক পেথর অনু সারী। যারা িনেজেদর যবানেক বািতল কথা !থেক
!হফাজত কের আর যা পরকােল উপকারী হেব, তা বেল।

যু হদ বা দু িনয়া িবমুখতা
আ<াহ তা’আলা বেলন:

(ﻘﹶﻰ+ ﻟ?ﻤ!ﻦﹺ ﺍﺗáﻧ)ﻴ!ﺎ ﻗﹶﻠ?ﻴﻞﹲ ﻭ!ﺍﻟﹾﺂَﺧ?ﺮ!ﺓﹸ ﺧ!ﻴ)ﺮÜ ﺍﻟﺪr)ﻗﻞﹾ ﻣ!ﺘ!ﺎﻉ

“বল, দু িনয়ার !ভাগ-সìার তুv। যারা আ<াহেক ভয় কের, তােদর জন0 আেখরাতই
উwম।”
ইমাম বাগাবী রহ: বেলন: অথJাৎ !হ মুহাLদ! তুিম বল, তার উপকারীতা ও তার Åারা
সু িবধা iহণ তুv ও নগন0। যারা িশরক ও রাসূ েলর অবাধ0তা !থেক !বঁেচ থােক
তােদর জন0 আিখরাতই উwম ও !pr।
•! যু Ãদ এর সংÇা: যু হদ হল, দু িনয়ার >িত পতনশীলতার দৃ িW !দওয়া, ফেল তা
তুv মেন হওয়া এবং তা !থেক িবমুখ থাকা সহজ হওয়া।
ইমাম আহমাদ রহ: বেলন: যু হদ হল Ñ^ আশা করা।
তার !থেক এGপ আেরকিট বণJনা রেয়েছ !য, যু হদ হল: দু িনয়া আসার কারেণ
আনিsত না হওয়া এবং চেল যাওয়ার কারেণও দু :িখত না হওয়া। তােক িজেÇস
করা হল: এক ব0িmর িনকট এক হাজার িদনার আেছ, !স িক যােহদ (দু িনয়া
িবমুখ)? িতিন বলেলন: হ0াঁ, হেত পাের, শতJ হল, তা বৃ িa !পেলও !স আনিsত
হেত হেব না এবং কেম !গেলও দু :িখত হেব না।
আ<াহ তা’আলা দু িনয়ােত যু Ãদ (দু িনয়ািবমুখীতা) অবলçন করার ব0াপাের উৎসাহ
িদেয়েছন। তার >িত উৎসািহত কেরেছন, তার >শংসা কেরেছন এবং তার
িবপরীত অবOােক মs বেলেছন। দু িনয়ার >িত আসিm আর আেখরাত !থেক
ْ َR,ﺑَ ْﻞ !ﺗُﺆْ ﺛِ ُﺮ
িবমুখ হওয়ােক িনsা কেরেছন। আ<াহ তা’আলা বেলন: !َﺎ5! َ!"ﻟﺪﱡ ْﻧrَﺎ5ﺤ
!َ !"ﻟ
; َ ْﺑﻘَﻰ,!
“আসেল !তামরা পািথJব জীবনেক >াধান0 দাও, অথচ
َ  ٌْﺮ5 ُ ! َﺧr ْ"ﻵ ِﺧ َ!ﺮ,َ
আেখরাতই !pr ও Oায়ী।”

রাসূ লু<াহ সা: বেলন: দু িনয়া যিদ আ<াহর িনকট মািছর পাখা সমপিরমাণও হত,
তাহেল আ<াহ তা’আলা !কান কােফরেক দু িনয়ার এক !ফাটা পািনও পান করােতন
না। (বণJনা কেরেছন ইমাম মুসিলম)
•! গভীর >Çাবনী: ইমাম আহমাদ রহ: বেলন: দু িনয়ার কমটা যেথW হয়, িকo
!বিশটা যেথW হয় না।
•! যু হেদর হাকীকত: যু হদ ধু দরী¡তা নয় বা এমনটাও নয় !য, !তামার !থেক
দু িনয়া িফিরেয় রাখা হল, ফেল তুিম িফের থাকেল; বরং যু Ãদ হল: !তামার অcের
মাল থাকেব না, যিদও !তামার হােত মাল থােক।
•! তুিম িকভােব দু িনয়া িবমুখ হেব? তার কেয়কিট প¿া:
১. বাsা িনেজর কােছ যা আেছ, তার তুলনায় আ<াহর িনকট যা আেছ তার
উপর অিধক িনভJরশীল হওয়া। আর এমন অবOা xতরী হেব আেখরােতর
>িত সিত0কার ও িনিäত িবóােসর Åারা। কারণ Ñয়ং আ<াহ তা’আলা
বাsােদর িরিযেকর িযLাদারী িনেয়েছন। !যমন আ<াহ তা’আলা বেলেছন:

“ ﻭﻣﺎ ﻣﻦ ﺩﺍﺑﺔ ﰲ ﺍﻷﺭﺽ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠـﻪ ﺭﺯﻗﻬﺎযমীেন যত >াণী আেছ, সকেলর
িরিযেকর দািয়Ü আ<াহর উপর।”
২. বাsার অবOা এমন হওয়া !য, যখন তার !কান িবপদ আেস, !যমন
সXদ, সcান বা অন0 িকছু চেল যায়, তখন !স দু িনয়ায় যা িকছু চেল !গেছ,
তার !থেক আেখরােত !য িবিনময় Oায়ীভােব লাভ করেব, তার >িত অিধক
আiহী হেব। আর এটাও পিরপূ ণJ ইয়াকীেনর Åারাই সৃ িW হয়।
৩. বাsার িনকট হেকর ব0াপাের তার >শংসাকারী আর িনsাকারী সমান
হেয় যাওয়া: এটা দু িনয়া িবমুখতা, তােক তুv মেন করা ও তার >িত কম
আiহ থাকার একিট >মাণ। কারণ যার িনকট দু িনয়া বড় হেব, !স >শংসােক
ভালবাসেব এবং িনsােক অপছs করেব। ফেল এটা তােক িনsার ভেয়
অেনক হক বজJন করেত এবং >শংসার আশায় অেনক অন0ায় কােজ িল£
হেত উaু a করেব।

সু তরাং যার িনকট তার >শংসাকারী ও িনsাকারী সমান হেয় যােব, এটাই
তার অcর !থেক মাখলু েকর বড়Ü দূ র হেয় যাওয়া এবং আ<াহ ও যােত
আ<াহর সoিW আেছ তার ভালবাসা দৃ ঢ় হওয়ার >মাণ বহন করেব।
•! দু িনয়ার Ñাদ ও আেখরােতর Ñােদর মােঝ পাথJক0: ইবনু ল কািয়0ম রহ: বেলন:
আেখরােতর Ñাদ বড় ও Oায়ী আর দু িনয়ার Ñাদ !ছাট ও সামিয়ক। এমিনভােব
দু িনয়ার কW ও আেখরােতর কWও এমনই। আর এর িভিw হল ঈমান ও
ইয়াকীেনর উপর। তাই যখন ঈমান শিmশালী হেয় যােব, অcেরর গভীের >েবশ
কের !ফলেব, তখন !স উdত Ñাদেক িন¤œটার উপর >াধ0ান0 িদেব এবং কিঠন
য{ণার পিরবেতJ লঘু য{ণা সহ0 কের িনেব।

ﻧﻤ!ﺎ+ﺽ ﹺﺇ
ﺖ ﻗﹶﺎ ﹴ
! ﺾ ﻣ!ﺎ ﹶﺃ)ﻧ
ﻨ!ﺎﺕ? ﻭ!ﺍﻟﱠﺬ?ﻱ ﻓﹶﻄﹶﺮ!ﻧ!ﺎ ﻓﹶﺎ ﹾﻗ ﹺAﺆ)ﺛ?ﺮ!ﻙ! ﻋ!ﻠﹶﻰ ﻣ!ﺎ ﺟ!ﺎﺀَﻧ!ﺎ ﻣ?ﻦ! ﺍﻟﹾﺒ!ﻴrﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻟﹶﻦ) ﻧ
ﻧ)ﻴ!ﺎÜﺗ!ﻘﹾﻀ?ﻲ ﻫ!ﺬ?ﻩ? ﺍﻟﹾﺤ!ﻴ!ﺎﺓﹶ ﺍﻟﺪ
“তারা বলল, িযিন আমােদরেক সৃ িW কেরেছন !সই সwার কসম! আমােদর িনকট
!য উ~ল িনদশJনাবলী এেসেছ, তার উপর আমরা িকছু েতই !তামােক >াধান0
িদেত পারেবা না। সু তরাং তুিম যা করেত চাও কর, তুিম যাই কর না !কন তা
এই পািথJব জীবেনই হেব।”
•! যু হদই Ñি=: জৈনক দু িনয়ািবমূ খ সালাফ বলেতন: দু িনয়া িবমুখতা মন ও !দেহর
Ñি=। আর দু িনয়ার >িত আiহ, িচcা ও !পেরশানী।
•! দু ’িট একিeত হয় না: বলা হেয় থােক: আ<াহ তা’আলা দাউদ আ: এর িনকট
ওহী পাঠােলন !য, আিম অcরসমূ েহর উপর হারাম কেরিছ !য, একই অcের
আমার ভালবাসা আবার অন0েদর ভালবাসা একিeত হেত পারেব না। !হ দাউদ!
তুিম যিদ আমােক ভালবাসা, তাহেল অcর !থেক দু িনয়ার ভালবাসা দূ র কের
!ফল। কারণ আমার ভালবাসা আর দু িনয়ার ভালবাসা এক সােথ জমা হয় না। !হ
দাউদ! যারা আমােক ভালবােস, তারা !সই সময় আমার সামেন দািড়েয় তাহা~ু দ
পেড়, যখন অলস !লােকরা ঘুিমেয় পেড় এবং তারা িনজJেন আমােক îরণ কের,
যখন গােফলরা িবেভার থােক।

•! দু িনয়ার িববরণ: আলী রা: !ক বলা হল: আমােদর জন0 দু িনয়ার বণJনা তুেল ধ[ন।
িতিন বলেলন: সংেhেপ না দীঘJ করেবা? তারা বলল: সংেhেপ। িতিন বলেলন:
দু িনয়ার হালালেলার িহসাব িদেত হেব আর হারামেলার জন0 আযাব হেব।
•! যু হেদর সু ফল:
১. আ<াহর সাhােতর >িত আiহ।
২. দু িনয়ার সােথ সXৃ m না হওয়া এবং তার জন0 অনু তাপ না থাকা।
৩. !নতৃÜ ও পেদর !লাভ !থেক মুসিলমেদর সু রhা
৪. মানু ষেক !দখােনা ও খ0ািত অজJেনর !ফৎনা !থেক মুসিলমেদর সু রhা,
যা আ<াহর îরণ ও নামায !থেক মন িফিরেয় রােখ।
৫. নারীেদর !ফৎনা !থেক সু রhা।
৬. হারােম িল£ হওয়া !থেক সু রhা এবং এমন সেsহ ও সংশয়পূ ণJ
িজিনস !থেক দূ ের থাকেত সহায়ক, যা হারােম !প\েছ !দয়।
৭. ফুযায়ল ইবেন ইয়ায বেলন: !তামােদর অcরসমূ েহর জন0 এটা
অসìব !য, দু িনয়া িবমুখ হওয়ার আগ পযJc ঈমােনর Ñাদ পােব।
•! িকভােব আেখরােতর >িত আiহ সৃ িW হেব? ইবনু ল কািয়0ম রহ: বেলন: দু িনয়ার
>িত িনরাসm হওয়ার আগ পযJc আেখরােতর >িত আiহ সৃ িW হেব না। তাই
দু িনয়ােক আেখরােতর উপর >াধান0 !দওয়া হয় ঈমােনর সমস0ার কারেণ, অথবা
Çােনর সমস0ার কারেণ, অথবা উভেয়র !যৗথ সমস0ার কারেণ। একারেণই
রাসূ লু<াহ সা: ও তার সাহাবীগণ দু িনয়ােক পäােত িনেhপ কেরেছন। তারা তার
!থেক তােদর অcর িফিরেয় িনেয়িছেলন এবং তােক এমনভােব পিরত0াগ
কেরিছেলন, !য তার >িত আর ঝুেকনিন। দু িনয়ােক !জলখালা মেন কেরেছন;
জাdাত নয়। তাই তারা দু িনয়ার ব0াপাের >কৃত যু হদ অবলçন কেরিছেলন। তারা
চাইেল দু িনয়ার সকল ি>য় ব®ই লাভ করেত পারেতন, >িতিট আiহই পুরা
করেত পারেতন, িকo তারা িবóাস করেতন: এটা হল !কান রকেম অিতåম
করার জায়গা; আনেsর জায়গা নয়। এটা হল, iীেîর !মেঘর ন0ায়, যা

সামান0েতই বৃ িWপাত কের। এক উÕট Ñেõর ন0ায়, যা এখেনা !দখা !শষ হয়িন;
অমিন সফেরর !ঘাষণা িদেয় !দওয়া হল।
•! যু হদ অবলçেন সহায়ক িবষয়সমূ হ:
-!

দু িনয়ার Ωত পতন, তার Äংসশীলতা, অসXূ ণJতা ও হীনতার >িত দৃ িW
!দওয়া এবং তােত ভীড় জমােনার মেধ0 !য দু :খ, কW ও দু েভJাগ রেয়েছ তা
িচcা করা।

-!

আেখরােতর আগমন, তার Oািয়Ü ও তােত !য সম= !নয়ামত রেয়েছ তার
!prেÜর কথা িচcা করা।

-!

মৃ তু0 ও পরকােলর কথা !বিশ !বিশ îরণ করা।

-!

আেখরােতর জন0 মুm হওয়া, আ<াহর ইবাদেতর িদেক মেনােযাগী হওয়া
এবং সময়েলােক িযকর ও কুরআন িতলাওয়ােতর Åারা আবাদ করা।

-!

Åীিন ÑাথJেক দু িনয়াবী ÑােথJর উপর >াধান0 !দওয়া।

-!

খরচ করা, দান করা এবং অিধক পিরমােণ সদকা করা।

-!

দু িনয়াদারেদর মজিলস ত0াগ করা এবং আেখরাতকামীেদর মজিলেসর
অcভূ Jm হওয়া।

-!

যােহদেদর ঘটনাবলী পাঠ করা, িবেশষত: রাসূ লু<াহ সা: ও সাহাবীেদর
জীবনী।

-!

দু িনয়ােত যু হদ অবলçন !কান নফল কাজ নয়, বরং এটা যারা আ<াহর
সoিW ও জাdাত কামনা কের, তােদর >েত0েকর জন0 আবশ0কীয় িবষয়।
তার !prেÜর জন0 এতটুকুই যেথW !য, তা নবী সা: ও তার সাহাবীগণ
অবলçন কেরিছেলন। এটাই আ<াহর ভালাবাসা এবং মানু েষর ভালাবাসা
লােভর একমাe পথ। হািদেসর মেধ0 এেসেছ: জৈনক ব0িm রাসূ লু<াহ সা:
এর িনকট এেস বলল: !হ আ<াহর রাসূ ল! আমােক এমন একিট আমল বেল
িদন, যা আিম করেল আ<াহও আমােক ভালবাসেব এবং মানু ষও ভালবাসেব।
িতিন বলেলন: দু িনয়া িবমুখতা অবলçন কর; তাহেল !তামােক আ<াহ
ভালবাসেবন। আর মানু েষর িনকট যা আেছ, !সেলার ব0াপাের িবমুখতা

অবলçন কর; তাহেল !তামােক মানু ষ ভালবাসেব। (বণJনা কেরেছন ইমাম
ইবেন মাজাহ)
•! আ<াহর সাhােতর জন0 >®িত:
আ<াহ তা’আলা বেলন:

()ﻭﺍﺗﻘﻮﺍ ﻳﻮﻣﺎ ﺗﺮﺟﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﻠـﻪ ﰒ ﺗﻮﰱ ﻛﻞ ﻧﻔﺲ ﻣﺎ ﻛﺴﺒﺖ ﻭﻫﻢ ﻻ ﻳﻈﻠﻤﻮﻥ
“!সই িদনেক ভয় কর, !যিদন !তামােদরেক আ<াহর িনকট >ত0াবতJন করােনা
হেব। অত:পর >েত0কেক !স যা উপাজJন কেরেছ, তা বুিঝেয় !দওয়া হেব, তােদর
>িত !কানGপ জুলুম করা হেব না।”
রাসূ ল সা: বেলন: !য আ<াহর সাhাৎেক ভালাবােস, আ<াহও তােক ভালবােসন।
আর !য আ<াহর সাhাৎেক অপছs কের, আ<াহও তােক অপছs কেরন।
আেয়শা রা: বা রাসূ েলর !কান একজন Œী বলেলন: আমরা !তা মৃ তু0েক অপছs
কির। িতিন বলেলন এটা নয়। বরং িবষয়টা হল: যখন মুিমেনর মৃ তু0 উপিOত
হয়, তখন তােক আ<াহর সoিW ও তার পh !থেক সLান লােভর সু সংবাদ
!দওয়া হয়, তখন তার িনকট তার সামেন যা আেছ, তার !থেক অিধক ি>য় িকছু
থােক না। তাই !স তখন আ<াহর সাhাৎেক ভালবােস, ফেল আ<াহও তার
সাhাৎেক ভালবােসন। আর কােফেরর যখন মৃ তু0 উপিOত হয়, তখন তােক আযাব
ও শাি=র সংবাদ !শানােনা হয়। তখন তার িনকট তার সামেন যা আেছ, তার
!থেক অপছsনীয় আর িকছু থােক না। ফেল !স আ<াহর সাhাৎেক অপছs
কের, ফেল আ<াহও তার সাhাৎেক অপছs কেরন। (বণJনা কেরেছন ইমাম
বুখারী)
আবুদ দারদা রা: বেলন: আিম আমার >ভুর সাhােতর আশায় মৃ তু0েক ভালবািস।
আবু আçাসা আলখাওলানী বেলন: !তামােদর পূ বJবতJীেদর অবOা এই িছল !য,
আ<াহর সেq সাhাৎ তােদর িনকট মধু র !চেয়ও ি>য় িছল।

ঘিনr ও অপিরিচত: অনু গত বাsা Ñীয় রেবর ঘিনr। !স আ<াহর সেq সাhাৎেক
ভালবােস, আ<াহও তার সেq সাhাৎেক ভালবােসন।
আর নাহগােরর মােঝ ও তার মিনেবর সােথ থােক দূ রÜ। নােহর দূ রÜ। !স
তার >ভুর সাhাৎেক অপছs কের। আর তার !তা এমনটা হেবই। যু ননু ন রহ:
বেলন: >েত0ক অনু গতই ঘিনW আর >েত0ক নাহগারই অপিরিচত।
•! আ<াহর সেq সাhােতর জন0 >®িত িকভােব হেব?
১. আ<াহর সেq সাhাতেক ভালবাসা। কারণ এমনটা !তা ক^না করা যায় না
!য, অcর !কান ি>য়জনেক ভালবাসেব, আর তার সেq সাhাৎ করা ও তার
দশJনেক ভালবাসেব না।
২. িবিভd >কার কেWর উপর xধযJ ধারণ করা। xধযJ হল ভালবাসার পেথর
[Üপূ ণJ =র। !>িমকেদর জন0 এটা জ[রী।
৩. আ<াহর সেq িনজJনতা ও মুনাজাত এবং তার িকতােবর িতলাওয়াত হেব তার
ি>য় িজিনস। তাই সবJদা তাহা~ু দ পড়েব। রােতর িনরবতা ও সকল >কার
বাঁধামুm অবসর সময়েলােক গিনমত মেন করেব।"কারণ আনn লােভর সব-িন¤œ
=রটাই হল ি>য়জেনর সেq িনজJেন আলাপ করা। তাই যার িনকট ঘুম ও
কথাবাতJায় িল£ থাকা রােতর মুনাজােতর !চেয় অিধক মজাদার হেব, তার
ভালবাসা িকভােব িবa হেত পাের? কারণ !>িমক তার !>মা¶েদর !খদমত
ও আনু গেত0 থাকােতই অিধক Ñাদ অনু ভব কের। আর যখন ভালবাসা শিmশালী
হেব, তখন তার আনু গত0 ও !খদমতও শিmশালী হেব।
৪. তার উপর অন0 !কান !>মা¶দেক >াধান0 না !দওয়া: আ<াহ ও তার রাসূ লই
তার িনকট অন0 সব িকছু !থেক অিধক ি>য় হওয়া। িবa হািদেস বিণJত আেছ,
আ7ু <াহ ইবেন িহশাম বেলন: আমরা রাসূ লু<াহ সা: এর সেq িছলাম। িতিন ওমর
রা: এর হাত ধরা। ওমর রা: বলেলন: !হ আ<াহর রাসূ ল! িনäয়ই আপিন আমার
িনকট আমার >াণ ব0তীত আর সব িকছু !থেক অিধক ি>য়। রাসূ ল সা: বলেলন:
না চলেব না, আ<াহর শপথ! যতhণ পযJc আিম !তামার িনকট !তামর >ােণর

!চেয়ও ি>য় না হব। এবার ওমর রা: বলেলন: এখন আপিন আমার িনকট আমার
>ােণর !চেয় অিধক ি>য়। নবী সা: বলেলন: এবার িঠক আেছ ওমর!
তাহেল আ<াহেক ভালবাসার একিট আলামত হল: বাsা কৃতJক আ<াহর উপর
!কান িজিনসেক >াধান0 না !দওয়া। না িনেজর সcান বা িপতামাতােক, না অন0
!কান মানু ষেক এবং না িনজ >বৃ িwেক। !য আ<াহর উপর তার অন0 !কান ি>য়
িজিনসেক >াধান0 িদল, তার অcর !রাগী।
৫. সবJদা আ<াহর িযকের িল£ থাকা। তার যবান তা !থেক িবরিত না !দওয়া
এবং তার অcর কখেনা তা !থেক মুm না হওয়া। কারণ !য !কান িজিনসেক
ভালবােস, অিনবাযJভােবই !স তার ও তার সােথ সXিকJত িবষয়সমূ েহর আেলাচনা
!বিশ !বিশ করেব। ফেল তার ইবাদত, তার কালাম, তার îরণ, তার আনু গত0
ও তার ওলীেদরেক !স ভালবাসেব।
৬. আ<াহর কালামেক ভালবাসা। তাই যখন তুিম !তামার িনেজর মােঝ বা অন0
কােরা মােঝ আ<াহর ভালবাসা আেছ িক না তা পিরhা করেত চাইেব, তখন
!দখেব, তার অcের কুরআেনর ভালবাসা আেছ িকনা। কারণ এটা সকেল জানা
কথা !য, !য !কান ি>য়জনেক ভালবােস, তার িনকট তার কথাই সবJািধক ি>য়
হয়।
৭. আ<াহর !য সকল ইবাদত ও িযকর তার !থেক ছু েট !গেছ, তার জন0 আফেসাস
করা: তাই !দখেব, তার িনকট সবেচেয় কেWর িবষয় হেব, !কান একিট সময় নW
হেয় যাওয়া। তাই যখন তার !থেক !কান একিট সময় চেল যায়, তখন !স তার
জন0 এত ব0িথত হয়, যা সXেদর !লাভী ব0িmর Ñীয় সXদ হাতছাড়া হওয়া, চুির
হওয়া বা নW হেয় যাওয়ার ব0াথা !থেক অিধক। !স Ωত এর কাযা কের !নয়,
সু েযাগ হওয়ার সােথ সােথই।
•! তারা িনফােকর আশংকা করেতন:
ْ R ﱠBِ )
আ<াহ তা’আলা বেলন: ("ﺮ5
!ِ ﻟَ ْﻦ!ﺗ,!
! ْ vِ 1ﻦَ !ﻓِﻲ!"ﻟﺪ ْﱠ5ِ!"ﻟ ُﻤﻨَﺎﻓِﻘ
ِ !"ﻷ َ ْﺳﻔَ ِﻞ
ً َﺼ
ِ  ْﻢ!ﻧHُ ََﺠﺪَ!ﻟ
ِ !ﻣﻦَ !"ﻟﻨﱠ
َ 1ﺎ
“িনäয়ই মুনািফকরা জাহাdােমর সবJিন† =ের থাকেব। আর তুিম তােদর পেh
!কান সাহায0কারী পােব না।”

আ<ামা সা’দী বেলন: এখােন আ<াহ মুনািফকেদর পিরণিত বণJনা করেছন: তারা
সবJিনকৃW আযাব ও শাি=েত থাকেব। তারা থাকেব সম= কােফরেদর িন¤œ=ের।
কারণ তারা আ<াহর সােথ কুফরী ও রাসূ েলর দু শমনীর !hেe !তা তােদর মত,
আর তার উপর অিতিরm, তারা চåাc ও ষড়যc কেরেছ এবং মুিনেদর িব[েa
এমনভােব িবিভd >কার শ`তা করার সু েযাগ !পেয়েছ, যা অনু ভব ও উপলিও
করা যায় না। আর এই কপটচািরতার Åারা তারা িনেজেদর উপর ইসলােমর িবধান
কাযJকর করােত সমথJ হেয়েছ এবং এমন িবষয়ালীর অিধকারী হেয়েছ, যার
অিধকারী তারা িছল না।
একারেণ এবং এধরেণর অন0ান0 কারেণ তার সবেচেয় কিঠন শাি=র উপযু m
হেয়েছ। তােদর আ<াহর আযাব !থেক মুিmর !কান পথ !নই এবং তােদর এমন
!কান সাহায0কারীও !নই, !য তােদর !থেক তার আযাবেক >িতহত করেব। একথা
সকল মুনািফেকর !hেeই >েযাজ0। তেব যােদরেক আ<াহ মs কমJ !থেক তাওবা
করার তাওফীক দােনর মাধ0েম অনু iহ কেরেছন তারা ব0তীত।
বুখারী ও মুসিলম রহ: !থেক বিণJত আেছ, িতিন বেলন: িতনিট িজিনস যার মেধ0
থাকেব, !স হেব কাÀা মুনািফক। আর যার মেধ0 এর !কানওিট থাকেব, তার মেধ0
িনফািকর একিট xবিশW0 আেছ বেল ধতJব0 হেব, যতhণ না !স তা পিরহার কের।
উm xবিশWেলা হল: !স যখন কথা বলেব, িমথ0া বলেব, ওয়াদা করেল তার
ব0িতåম করেব, >িত∫িত িদেল িবóাসঘাতকতা করেব এবং ঝগড়া করেল
পাপাচার করেব।
•! িনফােকর কেয়কিট আলামত:
-!

িমথা কথা বলা, আমানেতর !খয়ানত করা, ওয়াদার বরেখলাফ করা,
িমথ0া কসম কাটা এবং >িত∫িত িদেল গাzাির করা।

-!

আেরকিট হল: ইসলােমর মূ ল ও >ধান িবষয়, তথা কুরআন-সু dাহ িনেয়
ঠাÀা করা এবং !নককার ও !pr ব0িmেদর িনেয় ঠাÀা করা।

-!

নামােয অলসতা করা। মসিজেদর >িতেবিশ হওয়া সেÖও মসিজেদ না
যাওয়া। আর !সখােন নামায পড়ার !চেয় বড় মুনািফিক আর িক আেছ?!

-!

মানু ষেক িনেজর আমল !দখােনা এবং খ0ািত কামনা করা।

-!

আ<াহর িযকর কম করা।

আ<াহর !åােধর িবষয়সমূ হেক পছs করা।
•! আরিব ব0তীত অন0 ভাষা িশেখ গবJেবাধ করা: শায়খুল ইসলাম বেলন: !য আরিব
-!

ব0তীত অন0 !কান ভাষা িশেখ, তােত !কান লাভ !নই। গবJ করা, না করার িভিw
হল আরিব ভাষা। তাই এটা !নফািকর আলামত। এটা ঈমােনর `িট ও ঈমানেক
কম মূ ল0ায়ন করার ফেল সৃ িW হয়।
•! িজহাদ পিরত0াগ করা িনফািকর আলামত: রাসূ লু<াহ সা: বেলন: !য িজহাদ না
কের বা িজহােদর সংক^ও না কের মৃ তু0বরণ করল, !স িনফািকর একিট শাখাসহ
মৃ তু0বরণ করল। (বণJনা কেরেছন ইমাম মুসিলম)
ইমাম নববী রহ: বেলন: এর Åারা উেzশ0 হল: যারা এমনটা কের, তারা এই
xবিশেW0র !hেe িজহাদ হেত পäােত অবOানকারী মুনািফকেদর মত। কারণ
িজহাদ পিরত0াগ করা !নফািকর একিট অংশ।
•! আেরকিট !নফাক হল: নামাযেক সিঠক সময় !থেক িবলç কের পড়া: যারা
নামাযেক সিঠক সময় !থেক িবলç কের, আ<াহ তা’আলা তােদরেক Äংস ও
কিঠন শাি=র ধমিক িদেয়েছন। আ<াহ তা’আলা বেলন:

( ﻫ )ﻢr ﲔ ﺍﱠﻟﺬ?ﻳ !ﻦ
! ﺼﱢﻠ
! ﻤr ﹶﻓ !ﻮ)ﻳ ﹲﻞ ?ﻟ ﹾﻠ

ﻮﻥﹶr“ ) ﻋ!ﻦ) ﺻ!ﻠﹶﺎﺗ?ﻬﹺﻢ) ﺳ!ﺎﻫতাই দু েভJাগ ওই সম= নামাযীেদর, যারা তােদর নামােয
অলসতা কের।”
অথJাৎ সিঠক সময় !থেক িবলç কের এবং এেকবাের সমেয়র পের আদায় কের।
!যমনটা ইমাম মাস[ক রহ: বেলেছন। এটা মুনািফকেদর একিট xবিশW0। একদল
!লাক আসেরর নামায িবলç কের পেড়িছল, !দখুন রাসূ ল সা: তােদর ব0াপাের িক
বেলেছন- “এটা মুনািফেকর নামায। এটা মুনািফেকর নামায”। !স অেপhায়

থােক, সূ যJ শয়তােনর দু ই িসংেয়র মধ0খােন আসার, তারপর দাঁিড়েয় চারিট !ঠাকর
!দয়, যােত আ<াহর îরণ খুব কমই কের। (বণJনা কেরেছন ইমাম মুসিলম)
•! যারা আ<াহর জন0 আমল কের, তােদরেক িতরtার করা: ইবেন কাসীর রহ:
বেলন: আ<াহর জন0 আমলকারীেদরেক িতরtার করা মুনািফকেদর একিট
xবিশW0। তােদর িছ¡াে|ষণ ও িতরtার !থেক কখেনাই !কউ িনরাপদ থােক না।
•! !নককােজ ওযর !পশ করা এবং ইসলাম ও মুসিলমেদর উপকারী কােজ
>িতেযাগীতা না করাও মুনািফকেদর একিট xবিশW0। আ<াহর শপথ! আমরা
িনেজেদর ব0াপাের এবং আমােদর ভাইেদর ব0াপাের এই ভয়ংকর কুÑভােবর
আশংকা কির, যার ব0াপাের মুসিলমগণ উপলিই রােখ না।
আপনারা এই আয়াতিটর ব0াপাের িচcা ক[ন, !যটা বনী সালামা !গােeর জাদ
ইবেন কায়েসর ব0াপাের নািযল হেয়েছ। একদা রাসূ লু<াহ সা: বলেলন: !হ জাদ!
তুিম িক এ বছর !রামান বািহনীর িব[েa যু েa অংশiহণ করেত পারেব? !স
ওযর !পশ করল, !যমনটা আ<াহ তা’আলা বেলেছন:

ﻤﺤ?ﻴ ﹶﻄ ﹲﺔr ﻨ !ﻢ ﹶﻟ+ﻲ ﺃﹶﻟﹶﺎ ﻓ?ﻲ ﺍﻟﹾﻔ?ﺘ)ﻨ!ﺔ? ﺳ!ﻘﹶﻄﹸﻮﺍ !ﻭﹺﺇ ﱠﻥ !ﺟ !ﻬAﻢ) ﻣ!ﻦ) ﻳ!ﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﺋﹾﺬﹶﻥﹾ ﻟ?ﻲ ﻭ!ﻟﹶﺎ ﺗ!ﻔﹾﺘ?ﻨrﻭ!ﻣ?ﻨ)ﻬ
!ﺑﹺﺎﻟﹾﻜﹶﺎﻓ?ﺮﹺﻳﻦ
“আর তােদর মেধ0 এমন ব0িmও আেছ, !য বেল আমােক অব0াহিত িদন এবং
আমােক !ফৎনায় !ফলেবন না। !জেন রাখ, !ফৎনায় তারা পেড়ই আেছ। িনäয়ই
জাহাdাম কােফরেদরেক !বWন কের রাখেব।”
আ<াহ তা’আলা বেলন:

( )ﻢ) ﻓ?ﻲ ﺭ!ﻳ)ﺒﹺﻬﹺﻢrﻢ) ﻓﹶﻬrﻬrﻮﻥﹶ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻪ? ﻭ!ﺍﻟﹾﻴ!ﻮ)ﻡﹺ ﺍﻟﹾﺂَﺧ?ﺮﹺ ﻭ!ﺍﺭ)ﺗ!ﺎﺑ!ﺖ) ﻗﹸﻠﹸﻮﺑrﺆ)ﻣ?ﻨrﻚ! ﺍﻟﱠﺬ?ﻳﻦ! ﻟﹶﺎ ﻳrﻤ!ﺎ ﻳ!ﺴ)ﺘ!ﺄﹾﺫ?ﻧ+ﺇﹺﻧ
ﻭﻥﹶrﺩ+)ﻳ!ﺘ!ﺮ!ﺩ

“!তামার কােছ িজহাদ না করার অনু মিত চায় !তা তারা, যারা আ<াহ ও !শষ
িদবেস ঈমান রােখ না এবং তােদর অcর সেsেহ িনপিতত। ফেল তারা িনেজেদর
সেsেহর িভতর !দাদু ল0মান।”
এখােন আ<াহ তা’আলা তার নবী সা: !ক মুনািফকেদর আলামত জািনেয় িদেvন
!য, !য িনদশJেনর মাধ0েম তােদরেক !চনা যােব, তা হেv, তােদরেক যখন িজহােদ
!বর হেত বলা হেব, তখন তারা রাসূ লু<াহ সা: এর িনকট িজহােদ !বর না হওয়ার
অনু মিত >াথJনার মাধ0েম আ<াহর পেথ িজহাদ !থেক িপিছেয় থাকার !চWা করেব।
আ<াহ তা’আলা তার নবী মুহাLাদ সা: !ক বলেছন: !হ মুহাLাদ! তুিম যখন
!তামার শ`েদর িব[েa িজহােদ !বর হও, তখন যিদ !কউ ওযর ব0তীত িজহাদ
!থেক িপিছেয় থাকেত !তামার িনকট অনু মিত >াথJনা কের, তাহেল তুিম অনু মিত
িদেব না। কারণ এ ব0াপাের !তামার িনকট অনু মিত চায় ধু মুনািফকরাই, যারা
আ<াহ ও পরকালেক িবóাস কের না।
•! আমর িবল মা[ফ ও !নিহ আিনল মুনকার বজJন করা !নফািকর আলামত:
আ<াহ তা’আলা বেলন:

ﻑ
? ﻭrﻨﻜﹶﺮﹺ !ﻭ!ﻳ)ﻨ !ﻬ )ﻮ ﹶﻥ !ﻋ ﹺﻦ ﺍﹾﻟ !ﻤ )ﻌﺮrﻭﻥﹶ ﺑﹺﺎﻟﹾﻤrﺮrﻦ ﺑ!ﻌ)ﺾﹴ ﻳ!ﺄﹾﻣAﻢ ﻣrﻬr ﺑ!ﻌ)ﻀrﻨ!ﺎﻓ?ﻘﹶﺎﺕrﻨ!ﺎﻓ?ﻘﹸﻮﻥﹶ ﻭ!ﺍﻟﹾﻤrﺍﻟﹾﻤ
 ﺍﻟﹾﻔﹶﺎﺳ?ﻘﹸﻮﻥﹶrﻢrﻨ!ﺎﻓ?ﻘ?ﲔ! ﻫrﻢ) ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﹾﻤrﻮﺍﹾ ﺍﻟﻠـﻪ ﻓﹶﻨ!ﺴِﻴ!ﻬrﻢ) ﻧ!ﺴrﻮ ﹶﻥ ﺃﹶﻳ)ﺪ?ﻳ!ﻬr!ﻭ!ﻳ ﹾﻘﹺﺒﻀ
“মুনািফক পু[ষ ও মুনািফক নারী, সকেলই এেক অেন0র মত। তারা মs কােজর
আেদশ কের এবং তারা ভাল কােজ বাঁধা !দয় এবং িনেজেদর হাত বñ কের
রােখ। তারা আ<াহেক ভুেল !গেছ। আ<াহও তােদরেক ভুেল !গেছন। িনäয়ই
মুনািফকরা পািপr।”
•! মুসলমানেদরেক িনেয় ঠাÀা করা: তােদর আেরকিট xবিশW0 হল: তারা
মুসলমানেদরেক িনেবJাধ, Ñ^Çান সXd ও কম িচcাশীল বেল। আর তারা
িনেজেদরেক মেন কের সিঠক িচcার অিধকারী। আ<াহ তা’আলা বেলন:

( ) ﻭﺇﺫﺍ ﻗﻴﻞ ﳍﻢ ﺁﻣﻨﻮﺍ ﻛﻤﺎ ﺁﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺃﻧﺆﻣﻦ ﻛﻤﺎ ﺁﻣﻦ ﺍﻟﺴﻔﻬﺎﺀ
“যখন তােদরেক বলা হয়, !লােকরা !যGপ ঈমান এেনেছ, !তামরা !সGপ ঈমান
আন, তখন তারা বেল: িনেবJাধরা !যGপ ঈমান এেনেছ, আমরা িক !স[প ঈমান
আনেবা!?”
•! তারা িনফািকর আশংকা করেতন: হােফজ ইবেন রজব রহ: বেলন: সাহাবা ও
তােদর পরবতJী সালােফ সািলহগণ িনেজেদর ব0াপাের মুনািফিকর আশংকা
করেতন। একারেণ তারা >চà িচcা ও !পেরশানী অনু ভব করেতন। একারেণ
একজন মুিমন ব0িm িনেজর উপর !ছাট িনফািকর আশংকা করেব এবং এই
আশংকা করেব !য, পােছ তা পিরণােম তার উপর >বল হেয় যায়, অত:পর বড়
িনফািকর Gপ পিরiহ কের। !যমনটা পূ েবJ অিতবািহত হেয়েছ !য: সু £ মেsর
িছেটেফাটাই পিরণিতেত মs পিরসমাি£র কারণ হয়।
ওমর ইবনু ল খাwাব রা: :যায়ফা রা:েক বেলন: !হ :যায়ফা! আিম !তামােক
আ<াহর দু হাই িদেয় বলিছ, বল, রাসূ লু<াহ সা: িক !তামার িনকট তােদর মেধ0
আমার নামও উে<খ কেরেছন? িতিন বলেলন: না, তেব এর পর আর কাউেক
আিম এমনটা বলেবা না।
হাসান বসরী রহ: বেলন: আিম যিদ জানেত পাির, আিম িনফাক !থেক মুm,
তাহেল এটাই আমার িনকট পুেরা পৃ িথবী !থেক উwম হেব।
ইবেন আিব মুলাইকা বেলন: আিম রাসূ লু<াহর িeশ জন সাহাবীেক !পেয়িছ,
>েত0েকই িনেজর ব0াপাের মুনািফিকর আশংকা করেতন।
হাসান বসরী রহ: বেলন: িনফাক হল: !ভতর-বািহর বা কথা-কােজ িমল না থাকা।
•! িনফাক !থেক সবেচেয় দূ ের !য: ফরার আযাদ করা !গালাম ইবেন ওমর বেলন:
মানু েষর মেধ0 িনফাক !থেক সবJািধক দূ ের !সই ব0িm, !য িনেজর ব0াপাের সবJািধক
িনফািকর ভয় কের। !য মেন কের, তােক এ !থেক মুিmদানকারী িকছু !নই। আর

তার সবেচেয় িনকটবতJী হল: যােক তার মেধ0 অনু পিOত েণর >শংসা করা
হেল, তার মন খুিশ হয় এবং !স তা iহণ কের !নয়।
•! িনফািক কাdা: !চাখ িদেয় অ∫ !বর হেব, িকo অcর থাকেব শm। !স িবনয়
>কাশ করেব, িকo !সই হেব সবJািধক কিঠন অcেরর অিধকারী।
•! যিদ মুনািফকরা Äংস হেয় !যত: :যায়ফা রা: এক ব0িmেক বলেত নেলন: !হ
আ<াহ! মুনািফকেদরেক Äংস ক[ন! িতিন বলেলন: !হ ভািতজা! সব মুনািফকরা
যিদ Äংস হেয় !যত, তাহেল তুিম রা=ায় পথচাির Ñ^তায় একািকÜ !বাধ করেত।
•! সত0বাদী ব0িm িনেজর ব0াপাের িনফািকর আশংকা কের।
•! িনফাক !থেক িনিäc হেয় যায় !কবল মুনািফক। আর িনফািকর আশংকা কের
ধু মুিমন।

ধু আ<াহর সােথ সXকJ !জাড়া
আ<াহ তা’আলা বেলন:

ﺒﻨ!ﺎrﺴ
) ﻫ )ﻢ ﹺﺇﳝ!ﺎﻧ{ﺎ !ﻭﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ !ﺣr ﻫ )ﻢ ﻓﹶﺰ!ﺍ !ﺩr ﺸ )ﻮ
! ﻮﺍ ﹶﻟ ﹸﻜ )ﻢ ﻓﹶﺎ )ﺧrﺱ ﹶﻗ )ﺪ !ﺟ !ﻤﻌ
! ﺎ+ﺱ ﹺﺇ ﱠﻥ ﺍﻟﻨ
r ﺎ+ﻢ ﺍﻟﻨr ﻬr ﺍﱠﻟﺬ?ﻳ !ﻦ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﻟ
ﺍﻟﻠـﻪ ﻭ!ﻧﹺﻌ)ﻢ! ﺍﻟﹾﻮ!ﻛ?ﻴﻞﹸ
“যােদরেক !লােক বেলিছল, !লােকরা !তামােদর িব[েa জমােয়ত হেয়েছ, তাই !তামরা
তােদরেক ভয় কেরা। তখন এটা (এই সংবাদ) তােদর ঈমােনর মাeা আরও বািড়েয়
!দয় এবং তারা বেল উেঠ, আমােদর জন0 আ<াহই যেথW এবং িতিন উwম
কমJিবধায়ক।”
আ<ামা সা’দী বেলন: অথJাৎ “!লােকরা !তামােদর িব[েa একিeত হেয়েছ এবং
!তামােদরেক িনিäª করেত সংক^বa হেয়েছ”। তারা এটা বেলিছল মুিমনেদর মােঝ
আতংক ও ভীিত ছাড়ােনার জন0। িকo এটা আ<াহর উপর তােদর ঈমান ও ভরসাই
বৃ িa কেরেছ। তারা বেল উেঠেছ: আমােদর জন0 আ<াহই যেথW। অথJাৎ আমােদর

সকল িবপেদর জন0 িতিনই যেথW। িতিনই উwম অিভভাবক। বাsার সকল িবষেয়র
ব0বOাপনা তারই দািয়েÜ এবং িতিনই তােদর সু িবধা-অসু িবধা !দেখন।
•! সবJদা îরণ রাখ:
-!

যার আ<াহর সােথ সXকJ !নই, তথা !য Ñীয় রব !থেক িবিvd, আ<াহ
তার অিভভাবক, সাহায0কারী বা কমJিবধায়ক হেবন না।

-!

আর !য আ<াহর সােথ সXকJ রােখ, িনজ >েয়াজন তার !থেক !চেয় !নয়,
তার িনকট আpয় >াথJনা কের, িনেজর িবষয়াদী িনজ রেবর িদেক ন0= কের,
আ<াহ তােক সাহায0 কেরন, িদকিনেদJশনা !দন, !যেকান দূ েরর িবষয়েক
তার জন0 িনকটবতJী কের !দন এবং তার জন0 !যেকান কিঠন িবষয়েক সহজ
কের !দন।

-!

!য আ<াহর সােথ সXকJ কের, আ<াহ তােক !হফাজত কেরন। আর !য
আ<াহর হক নW কের, আ<াহ তােক নW (বা hিতi=) কেরন ।

-!

!য আ<াহ ব0তীত অন0 কােরা সােথ সXকJ কের, আ<াহ তােক তার অধীন
কের !দন। িকo !য আ<াহর সােথ সXকJ কের !স মযJাদাবান হয়।

-!

যখন !কউ আ<াহর সােথ সXকJ কের, আ<াহ সকল মানু েষর অিনেWর জন0
তার পh !থেক যেথW হেয় যান। কারণ সকল সৃ িWর ভাল-মs তার হােত।
সকেলর অcর তার িনয়{েণ। আর তার ব0াপাের আ<াহ যা িলেখ !রেখেছন
তা ই ঘটেব। কারণ কলম উিঠেয় !নওয়া হেয়েছ, খাতা িকেয় !গেছ।

-!

মুিমেনর অবOা: যখন আ<াহর সােথ সXকJ কের, তখন সকাল সñা অcর
তার সােথই জুেড় থােক। !স আ<াহর জন0ই দাঁড়ায়, আ<াহর জন0ই বেস,
আ<াহর জন0ই কথা বেল। তার নড়াচাড়া, িOরতা, óাস->óাস ও >িতিট
কথায় আ<াহর কথাই িচcা কের। >েত0ক এমন িজিনেসর িপছু ছু েট, যােত
আ<াহর ভালবাসা রেয়েছ। সবেশেষ যখন এই মহান ও উdত =ের !প\েছ
এবং আ<াহর ভালবাসা ও সoিW লাভ কের, তখন !স িÅতীয় ফলিট লাভ
কের, যা হল আ<াহর ভালবাসার >িতফল।

-!

জৈনক আেলম বেলন: মুিমন বাsা যখন আ<াহেক ভালবােস, তখন !স তার
>িতিট কথা ও কােজর মেধ0ই আ<াহেক সXৃ m কের।

-!

!য িনজ >েয়াজনািদ পূ রেণ, আ<াহর িনকট !য িবিনময় রেয়েছ তা লােভর
জন0 এবং আশংকাজনক ও কWদায়ক িজিনস !থেক বাঁচার জন0 আ<াহর
সােথ সXকJ কের, আ<াহ তা’আলা তার জন0 যেথW হয় যান। !যমন আ<াহ
তা’আলা বেলন:

rﻪrﻮ! ﺣ!ﺴ)ﺒr“ ﻭ!ﻣ!ﻦ) ﻳ!ﺘ!ﻮ!ﻛﱠﻞﹾ ﻋ!ﻠﹶﻰ ﺍﻟﻠـﻪ ﻓﹶﻬআর

!য আ<াহর উপর

ভরসা কের, আ<াহই তার জন0 যেথW।”
•! আ<াহ ব0তীত অন0 কােরা সেq !তামার অcরেক যু m কেরা না: িকছু মানু েষর
অcর আ<াহর সেq যু m নয়; বরং অমুক কমJকতJা, অমুক বñু বা কেয়কটা পৃ rা
পূ েবJ িলেখেছ, !সেলার সােথ বা িবিভd িবÇাপেনর সােথ বা !শয়ােরর ফলাফেলর
>তীhা বা এজাতীয় িবষেয়র সােথ জিড়ত। িকo আ<াহর !থেক !কান িকছু
পাওয়ার >তীhায় থােক না তােদর মন। আর িকছু মানু ষ উপকরণেক অনথJক
মেন কের, ফেল !কান উপকরণই অবলçন কের ন। ব®ত সবেচেয় বড় উপকরণ
হল আ<াহর সােথ সXকJ।
•! আ<াহর সেq সXেকJর িকছু নমুনা: ইয়ারমুেকর যু েaর বছর যখন আবু উবায়দা
রা: কােফরেদর সেq লড়ার জন0 অিতিরm সাহায0 !চেয় ওমর রা: বরাবর পe
পাঠােলন এবং তােক অবগত করেলন !য, তােদর িব[েa এত সংখ0ক শ` জমা
হেয়েছ, যােদর িব[েa লড়ার মত সামথJ তােদর !নই। যখন তার পe !প\ছেলা,
সব মানু ষ কাঁদেত লাগল। সবেচেয় !বিশ কাঁদিছেলন আ7ু র রহমান ইবেন আউফ
রা:। িতিন Ñয়ং ওমর রা:েক যু েa !বর হওয়ার পরামশJ িদেলন। ওমর রা: মেন
করেলন, এটা সìব নয়। তাই িতিন আবু উবায়দা রা: !ক িলখেলন: মুসিলেমর
উপর যত িবপদই আসু ক না !কন, !স যিদ আ<াহর িনকট !থেক তা সমাধান
করােত চায়, তাহেল আ<াহ তার জন0 পথ খুেল !দন এবং সমাধান কের !দন।
তাই আমার পe !তামার িনকট !প\ছেল তুিম আ<াহর সাহায0 !চেয় যু a [
কের িদেব।

•! অেনক মানু েষর িহসােবর পা<ায় ওমর রা: এর অবOানিটেক আôঘািত ও িনিäত
পরাজেয়র িদেক !ঠেল !দওয়া মেন হেব। িকo ওমর রা: িবóাস করেতন !য,
িবজয় একমাe আ<াহর পh !থেকই আেস। আর !যেহতু তার অcর আ<াহর
সেq যু m িছল, এজন0 িতিন সবJদা আ<াহর িনকট !চেয়েছন, একমাe তার সােথই
সXকJ কেরেছন, যিদও সামথJ0মত উপকরণও অবলçন করেতন। আর পe
আসার !সই কিঠন মুহূতJিটেতও িতিন !সই বা=বতােক ভুলেলনিন, যার দীhা িতিন
লাভ কেরিছেলন। িতিন îরণ করেলন, আ<াহই সকল িবষেয়র উেÄJ, িতিনই
সকল িবষেয়র উপর hমতাবান। তাই িতিন পিরপূ ণJ আOা ও গভীর ঈমােনর
সােথ একথা বেলিছেলন।
•! উdত মেনাবল:
এটাই !সই ব®, যা বাsােক এমন উdত মানু েষ পিরণত কের , যার ফেল তার
পা থােক মািটেত, আর আôা ও অcর যু m থােক আ<াহর সেq।
এটাই বাsােক এমন উdত মানু েষ পিরণত কের, যার ফেল >িতিট িজিনেসর
মেধ0ই তার অcর আ<াহর সেq যু m থােক। !স আ<াহ ব0তীত কাউেক ভয় কের
না, আ<াহ ব0তীত কােরা িনকট আশা কের না, আ<াহ ব0তীত কােরা কােছ নত
হয় না, আ<াহ ব0তীত কােরা িনকট িকছু চায় না, আ<াহ ব0তীত কােরা সাহায0
>াথJনা কের না। তার সকল িবষয় আ<াহ সেq যু m থােক। !কান মানু ষ ও
দু িনয়ার !কান শিmর >িত !স ïেhপ কের না। দু িনয়ার ব®রািজ তার সংক^,
দৃ ঢ়তা, ঈমান ও ইয়াকীনেক একটুও টলােত পাের না।
হািদেসর মেধ0 রেয়েছ... !জেন !রখ, যিদ সকল মানু ষও একিeত হেয় !তামােক
!কান উপকার করেত চায়, তথািপ আ<াহ !তামার জন0 যা িলেখ !রেখেছন তার
!চেয় !বিশ !কান উপকার করেত পারেব না। অনু Gপ যিদ সকল মানু ষ !তামার
!কান hিত করেত একিeত হয়, তাহেলও আ<াহ যা িলিপবa কের !রেখেছন,
তার !থেক অিধক !কান hিত করেত পারেব না। কলম উিঠেয় !নওয়া হেয়েছ,
খাতা িকেয় !গেছ।

আ<াহ শপথ! !কান বাsা আ<াহর সেq সXকJ গেড় ব0থJ হেব না। আর যােকই
আ<াহ িবপেদ তার িনকট দু ’আ করার তাওফীক দান কেরেছন, তার দু ’আ অবশ0ই
কবুল হেব এবং তােক অবশ0ই সাহায0 করা হেব।
•! বদর যু a ও আ<াহর সেq সXকJ: উপকরেণর অবOান যত উেÄJই !প\েছ যাক
না !কন, তা উপকরণ হওয়ার মােঝই সীমাবa। সু তরাং তার সেq অcর যু m
করা উিচত নয় বরং !সই আ<াহর সেq অcর যু m করা উিচত, যার মািলকানাধীন
আকাশম-লী ও পৃ িথবী। আ<াহ তা’আলা বদর যু েa মুসিলমেদরেক !ফেরশতােদর
মাধ0েম সাহায0 করার কথা আেলাচনা করেত িগেয় এই বা=বতার >িতও [Ü
িদেয় বেলন:

ﲔ !ﻭﻣ!ﺎ
! ﻣ )ﺮ ?ﺩ?ﻓr  ﻣ?ّﻦ! ﺍﹾﻟﻤ!ﻼ?ﺋ ﹶﻜ ?ﺔÄﻛﹸﻢ ﺑﹺﺄﹶﻟﹾﻒÜﻤ?ﺪrﻜﹸﻢ) ﻓﹶﺎﺳ)ﺘ!ﺠ!ﺎﺏ! ﻟﹶﻜﹸﻢ) ﺃﹶﻧﹺّﻲ ﻣ+ﺇﺫﹾ ﺗ!ﺴ)ﺘ!ﻐ?ﻴﺜﹸﻮﻥﹶ ﺭ!ﺑ
 ﺇﻻﱠ ?ﻣ )ﻦ ﻋ?ﻨ ?ﺪ ﺍﻟﻠـﻪ ﺇ ﱠﻥ ﺍﻟﻠـﻪrﺼ)ﺮ+ﻜﹸﻢ) ﻭ!ﻣ!ﺎ ﺍﻟﻨr ﺑﹺﻪ? ﻗﹸﻠﹸﻮﺑ+ﺸ)ﺮ!ﻯ ﻭ!ﻟ?ﺘ!ﻄﹾﻤ!ﺌ?ﻦr ﺍﻟﻠـﻪ ﺇﻻﱠ ﺑrﺟ!ﻌ!ﻠﹶﻪ
á ﺣ!ﻜ?ﻴﻢáﻋ!ﺰﹺﻳﺰ
“(îরণ কর,) যখন !তামরা িনজ >িতপালেকর কােছ ফিরয়াদ কেরিছল, তখন
িতিন !তামােদর ফিরয়ােদ সাড়া িদেলন। (বলেলন:) আিম !তামােদর সাহায0ােথJ
এক হাজার !ফেরশতার একিট বািহনী পাঠািv, যারা এেকর পর এক আসেব।
এ >িত∫িত আ<াহ !কবল এজন0ই িদেয়েছন, যােত এটা !তামােদর জন0 সু সংবাদ
হয় এবং যােত এর Åারা !তামােদর অcর >শািc লাভ কের। আর সাহায0 !তা
!কবল আ<াহর পh !থেকই আেস। িনäয়ই আ<াহ মহা hমতাবান, >Çাময়।”
সু তরাং !ফেরশতাগণ হেলন মাধ0ম মাe। অcর তােদর সেq যু m হওয়া উিচত
নয়; বরং অcর যু m হেব >কৃত সাহায0কারী আ<াহ তা’আলার সেq।
•! বা=ব >িশhণ: !কন জীবেনর [েতই !তামার সcানেক আ<াহর সেq সXকJ
গড়ােত িশখােব না?

!স যখন !কান উপকারী িজিনস চাইেব, িকo তুিম তা িদেত পারেব না, তখন
তুিম তােক বলেব: বৎস! চল, আমরা দু ই রাকাত নামায পেড় আ<াহর িনকট
চাই। কারণ আ<াহই িরিযকদাতা। িতিনই আমােদর সকল িকছু র ব0বOাপক। আর
িতিন যিদ !তামােক এটা এেন !দওয়ার মত অথJ আমােক না !দন, তাহেল বুঝেত
হেব এটা এখন আমােদর জন0 উপকারী নয়। কারণ আ<াহই এটা আমােদর !থেক
িফিরেয় !রেখেছন।

!নককারেদর উপেদশ সমi !থেক কেয়কিট
আ<াহ তা’আলা বেলন:

(á ﻋ!ﻈ?ﻴﻢáﺸ )ﺮﻙ! ﻟﹶﻈﹸﻠﹾﻢ
A ﺸ)ﺮﹺﻙ) ﺑﹺﺎﻟﻠـﻪ ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟr ﻟﹶﺎ ﺗ+ﻨ!ﻲr ﻳ!ﺎ ﺑrﻮ! ﻳ!ﻌ?ﻈﹸﻪr)ﻭ!ﺇﹺﺫﹾ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻟﹸﻘﹾﻤ!ﺎﻥﹸ ﻟ?ﺎﺑ)ﻨﹺﻪ? ﻭ!ﻫ
“(îরণ কর,) যখন লু কমান তার পুeেক উপেদশvেল বেলিছল: বৎস! আ<াহর সােথ
িশরক কেরা না। িনäয়ই িশরক ভয়ংকর জুলুম।”
•! আ<ামা সা’দী রহ: বেলন: তােক উৎসাহ ও ভীিত >দশJেনর সােথ কতেলা
আেদশ-িনেষধ পালেনর উপেদশ !দন। ইখলােসর আেদশ কেরন, িশরক করেত
িনেষধ কেরেছন। অত:পর এর কারণও ¶W কের বেলন: “িনäয়ই িশরক হেv
বড় জুলুম।”
এটা বড় হওয়ার কারণ হল: এরেচেয় িনকৃW ও মারাôক িকছু হেত পাের না, !য
মািট !থেক সৃ W !কান ব®েক সকল ব®র মািলেকর সােথ সমান কের !ফেল, !য
!কান hমতার অিধকারী না, তােক সকল hমতার অিধকারীর সােথ সমান কের
!ফেল, সবJ িদক !থেক পরমুখােপhী ও অসXূ ণJ সwােক, সবJিদক !থেক পিরপূ ণJ
ও অমুখােপিh সwার সােথ সমান কের !ফেল।

•! সবJদা !নেকর িনয়ত কর: ইমাম আহমােদর পুe আ7ু <াহ তার বাবােক বলেলন:
!হ আNা! আমােক উপেদশ িদন! িতিন বলেলন: তুিম !নেকর িনয়ত রাখেব,
কারণ যতhণ তুিম !নেকর িনয়ত রাখেব, ততhণ !নেকরই সওয়াব লাভ করেব।
•! িকভােব আ<াহ !তামােক সLান দান করেবন? এক ব0িm হাসান বসরী রহ: !ক
বলেলন: আমােক উপেদশ িদন। িতিন বলেলন: তুিম আ<াহর :কুমেক সLান
কর তাহেল আ<াহ !তামােক সLান দান করেবন ।
•! ভালবাসা, ভয় ও আশা: এক ব0িm তাউসেক বলল: আমােক উপেদশ িদন। িতিন
বলেলন: আিম !তামােক উপেদশ িদিv: তুিম আ<াহেক এমনভােব ভালবাসেব,
!য !কান িজিনস !তামার িনকট তার !থেক ি>য় না থােক। তােক এমন ভয় করেব
!য, !তামার িনকট তার !থেক ভেয়র আর িকছু থাকেব না। আ<াহর >িত এমন
আশা করেব !য, এই আশা !তামার মােঝ ও উm ভেয়র মােঝ আড়াল হেয়
দাঁড়ায়। আর !তামার িনেজর জন0 যা পছs করেব, অন0 মানু েষর জন0ও তা পছs
করেব।
•! আ<াহর িকতাব: জৈনক ব0িm উবাই ইবেন কা’বেক বলল: আমােক উপেদশ
িদন। িতিন বলেলন: আ<াহর িকতাবেক অনু সরণীয় িহসােব আকেড় ধর এবং
তােক িবচারক ও ফায়সালকারী মান।
•! !ফেরশতা হেয় যাও: জৈনক ব0িm মুহাLাদ ইবেন ওয়ািস !ক বলল: আমােক
উপেদশ িদন। িতিন বলেলন: আিম !তামােক উপেদশ িদিv: তুিম দু িনয়া ও
আেখরােত !ফেরশতা হেয় যাও। !লাকিট বলল: এটা িকভােব? িতিন বলেলন:
দু িনয়ােত যু হদ অবলçন কর।
•! সবেচেয় বড় উপেদশ: ইবেন তাইিময় রহ: !ক একজন পিäমা !লােকর পh
!থেক >π করা হল: !লাকিট বলল: !হ শায়খুল ইসলাম আমােক উপেদশ িদন।
িতিন বলেলন: তুিম আমার িনকট ওিসয়ত চােvা! তাহােল !শান, আ<াহর িকতাব
!থেক বড় উপেদশ আর িকছু !নই, !য তা িচcা ও অনু ধাবন কের-

ﺏ ?ﻣ )ﻦ ﹶﻗ)ﺒ?ﻠ ﹸﻜ )ﻢ
! ﻮﺍ ﺍﹾﻟ ?ﻜﺘ!ﺎrﻴ)ﻨ!ﺎ ﺍﻟﱠﺬ?ﻳﻦ! ﺃﹸﻭﺗ+ﻤ!ﺎﻭ!ﺍﺕ? ﻭ!ﻣ!ﺎ ﻓ?ﻲ ﺍﻟﹾﺄﹶﺭ)ﺽﹺ ﻭ!ﻟﹶﻘﹶﺪ) ﻭ!ﺻ+ﻭ!ﻟﻠـﻪ ﻣ!ﺎ ﻓ?ﻲ ﺍﻟﺴ
ﻘﹸﻮﺍ ﺍﻟﻠـﻪ+ﺎﻛﹸﻢ) ﺃﹶﻥ? ﺍﺗ+ﻭ!ﺇﹺﻳ
“আকাশমàল ও পৃ িথবীেত যা িকছু আেছ, তা আ<াহরই। আিম !তামােদর আেগ
িকতাবীেদরেক এবং !তামােদরেকও !জার িনেদJশ িদেয়িছ, !য !তামরা আ<াহেক
ভয় কেরা।”
এটাই হল বড় উপেদশ। এটাই দু িনয়ােত সবেচেয় বড় সাh0, তথা আ<াহেক ভয়
কর।
•! সতকJ হও, সতকJ হও: জৈনক ব0িm ওমর ইবেন আ7ু ল আযীযেক বলল: আমােক
উপেদশ িদন। িতিন বলেলন: তুিম ঐ সকল !লাকেদর অcভূ Jm হওয়া !থেক
সতকJ থাক, যারা !নককার !লাকেদর সােথ িমেশ, িকo তােদর Åারা উপকৃত হেত
পাের না, অথবা যারা নাহকারীেদরেক ভৎJসনা কের, িকo িনেজ নাহ !থেক
!বঁেচ থােক না। অথবা যারা >কােশ0 শয়তানেক অিভশXাত কের, িকo !গাপেন
শয়তােনর অনু সরণ কের।
•! সু েখর সময় আ<াহেক îরণ কর: জৈনক যু বক আবুদ দারদা রা: এর িনকট এেস
বলল: !হ আ<াহর রাসূ েলর সqী! আমােক উপেদশ িদন। িতিন বলেলন: !হ বৎস!
তুিম সু েখর সময় আ<াহেক îরণ রাখেব, তাহেল আ<াহেক !তামােক দু :েখর
সময় îরণ করেবন।
•! অcেরর িচিকৎসা: ইবরািহম আলখাওয়াস বেলন: অcেরর িচিকৎসা পাঁচিট
িজিনেসর মেধ0: িচcার সােথ কুরআন পাঠ করা, !পট খািল থাকা, রািe জাগরণ
করা, !শষ রােত অনু নয় িবনয় করা এবং !নককার !লাকেদর সােথ বসা।
•! ভ¡তা িক? মুহাLাদ ইবেন আলীেক িজেÇস করা হল: ভ¡তা িক? িতিন উwর
িদেলন: !গাপেনও এমন !কান কাজ না করা, !যটা করেত >কােশ0 ল~ােবাধ
কর।

•! মানু েষর জন0 কৃিeমতা ও !লৗিককতা করা:
আ<াহ তা’আলা বেলন:

!ﺘ!ﻜﹶﻠﱢﻔ?ﲔrﻗﹸﻞﹾ ﻣ!ﺎ ﺃﹶﺳ)ﺄﹶﻟﹸﻜﹸﻢ) ﻋ!ﻠﹶﻴ)ﻪ? ﻣ?ﻦ) ﺃﹶﺟ)ﺮﹴ ﻭ!ﻣ!ﺎ ﺃﹶﻧ!ﺎ ﻣ?ﻦ! ﺍﻟﹾﻤ
“বল, আিম এর কারেণ !তামােদর কােছ !কান পািরpিমক চাই না এবং আিম
ভিনতাকারীেদর অcভূ Jm নই।”
আ<ামা সা’দী রহ: বেলন: অথJাৎ এমন দািব কির না, যা আমার মেধ0 !নই এবং
!য িবষেয় Çান !নই, তার িপছেন পিড় না। আিম ধু আমার িনকট !য ওহী
!>রণ করা হয়, তারই অনু সরণ কির।
ইবেন ওমর রা: !থেক বিণJত, িতিন বেলন: আমােদরেক !লৗিককতা করেত িনেষধ
করা হেয়েছ।
আসমা রা: !থেক বিণJত, জৈনকা মিহলা বলল: !হ আ<াহর রাসূ ল! আমার একজন
সিতন আেছ। তাই আিম যিদ আমার Ñামী !থেক যা পাইিন, তার ব0াপাের পিরতৃি£
(অথJাৎ পাওয়ার ভাব) >কাশ কির, তাহেল িক !কান নাহ হেব? রাসূ লু<াহ সা:
বলেলন: !য কৃিeমতা কের অ>া£ িবষেয়র পিরতৃ£তা >কাশ কের, !স দু ই িমথ0ার
!পাশাক পিরধানকারীর ন0ায়। (বুখারী মুসিলম)
ইমাম নববী রহ: বেলন: হািদেসর শ7- আলমুতাশািN- অথJ হল !য পিরতৃি£
>কাশ কের, অথচ আসেল !স পিরতৃ£ নয়। এখােন তার অথJ হল, !স >কাশ
করেব !য, তার !prÜ রেয়েছ, অথচ তার !কান !prÜ !নই। আর দু ই িমথ0ার
!পাশাক পিরধানকারী মােন হল: যােহদ, আেলম বা সXদশালীেদর !পাশাক
পিরধান কের মানু েষর িনকট িমথ0া >কাশ করল। !যন মানু ষ >তািরড়ত হয়,
অথচ !স উm xবিশেW0র অিধকারী নয়। আ<াহই ভাল জােনন।

!নককারেদর xবিশW0 হল তারা এমন !কান কথ বেলন না, এমন !কান কাজ
কেরন না, এমন !কান ণ >কাশ কেরন না এবং !কান ইবাদেতর দািব কেরন
না, যার গভীর হািককত তােদর অcের !নই। তাই তারা মানু েষর সামেন িনেজেদর
মsেলা !গাপন !রেখ !নকেলা ধু >কাশ কের !বড়ান না।
সালাফগণ তােদর অবOা !গাপন রাখেতন এবং কৃিeমত বজJন করার উপেদশ
িদেতন।
•! কৃিeমতার িকছু নমুনা:
ওমর ইবনু ল খাwাব রা: এক যু বেকর িদেক তািকেয় !দখেলন, !স মাথা িনচু কের
আেছ। িতিন বলেলন: এই! মাথা উচু কর। িবনয় অcের যতটুকু আেছ, ততটুকুই,
মাথা িনচু করার Åারা তা !বেড় যােব না। !য অcের যতটুকু িনবয় আেছ, তার
!থেক !বিশ >কাশ করল, !স িনফািকর উপর িনফািক >কাশ করল।
কাহমাস ইবেন হাসান !থেক বিণJত, জৈনক !লাক ওমেরর িনকট এমনভােব óাস
িনল !যন !স িচিcত। ওমর রা: তােক িকল িদেলন।
•! িরয়া বা !লাক !দখােনা একিট কৃিeমতা: তথা হেv !ছাট িরয়া। !যমন মাখলু েকর
জন0 কৃিeমতা করা, ইবাদেত আ<াহর জন0 ইখলস অবলçন না করা। বরং কখেনা
আিôক ÑােথJর জন0 বা কখেনা দু িনয়া অজJেনর জন0 করা।
•! তুিম আ<াহর সামেন দàায়মান হওয়ার সময়েক îরণ কর: মাখলু েকর জন0
!লৗিককতা করা, মাখলু েকর >শংসা কুড়ােনা, মাখলু েকর >শংসা কামনা করা বা
এজাতীয় িবষয়াবলী !থেক দূ ের থাকেব; ধু আ<াহর xনকট0 অজJনেকই উেzশ0
বানােব। আর িকয়মােতর িদন আ<াহর সামেন দ-◌ায়মান হওয়ার কথা îরণ
করেব, !যিদন সকল !গাপন িবষয়সমূ েহর যাচাই বাছাই হেয় যােব। ফেল তার
!কান শিm বা সাহায0কারী থাকেব না।
•! অিতিরm কৃিeমতা: অেনেক আেছ, তার !কান আôীয় তার সাhােত আসেল তার
জন0 >েয়াজেনর অিতিরm !লৗিককতা কের। অেনক মাল খরচ কের। তােক

ইকরাম করেত িগেয় িনেজেক অেনক কেWর মেধ0 !ফেল। অথচ অেনক সময়
Ñ^ আেয়র !লাক হেয় থােক। এটা রাসূ লু<াহ সা: এর আদশJ পিরপি¿।
•! কৃিeমতার কিতপয় আলামত:
ইলম ছাড়া বািনেয় কথা বলা। মাস[ক বেলন: আমরা আ7ু <াহ ইবেন মাসউেদর
িনকট !গলাম। িতিন বলেলন: !হ !লাকসকল! !য একিট িবষয় সXেকJ জােন, !স
ই !যন তা বেল। আর !য জােন না, !স !যন বেল !দয়, আ<াহই ভাল জােনন।
কারণ এটাও একিট ইলম !য, !কউ না জানেল বেল িদেব “আ<াহই ভাল
জােনন”। আ<াহ তা’আলা তার নবী সা:েক বেলন:

!ﺘ!ﻜﹶﻠﱢﻔ?ﲔr) ﻭ!ﻣ!ﺎ ﺃﹶﻧ!ﺎ ﻣ?ﻦ! ﺍﻟﹾﻤ

( ﻗﹸﻞﹾ ﻣ!ﺎ ﺃﹶﺳ)ﺄﹶﻟﹸﻜﹸﻢ) ﻋ!ﻠﹶﻴ)ﻪ? ﻣ?ﻦ) ﺃﹶﺟ)ﺮﹴ

(বণJনা কেরেছন ইমাম বুখারী রহ:)

ছs িমলােনা: ইবেন আNাস রা: বেলন: তারা যিদ !তামােক আিমর বানায়, তাহেল
তােদর আiহ থাকাবOায় তােদর িনকট হািদস বলেব। আর !দখ, দু ’আর মেধ0
ছs িমলােনা !থেক !বঁেচ থাকেব। কারণ রাসূ লু<াহ সা: এবং সাহাবােয় !করামেক
!দেখিছ, তারা এটা !থেক !বঁেচ থাকেতন।” ইমাম গাযালী রহ: বেলন: কৃিeমতার
সােথ !য ছs িমলােনা হয়, !সটা হেv মাক[হ। কারণ কাকুিত-িমনিত ও িবনয়
!তা িনিsত নয়। অন0থায় হািদেস বিণJত দু ’আ সমূ েহর মেধ0ও !তা িমলােনা
িমলােনা বাক0 রেয়েছ, িকo !সেলা অকৃিeম।
ছড়ছড়ােনা, অনগJল বলেত থাকা এবং অ>েয়াজেন দীঘJ করা: ছড়ছড়ােনা মােন
হেv, !লৗিকতা কের সত0 !থেক !বর হেয় িগেয় অিধক কথা বলা। রাসূ লু<াহ সা:
বেলন: িনäয়ই !তামােদর মেধ0 আমার িনকট সবJােপhা ি>য় ও িকয়মােত আমার
সবেচেয় িনকটব≤তJী আসেন থাকেব !তামােদর মেধ0 সবJােপhা সু sর চিরেeর
অিধকারীগণ। আর !তামােদর মেধ0 আমার িনকট সবেচেয় ঘৃ িণত ও িকয়মােতর
িদন আমার !থেক সবেচেয় দূ েরর আসেন থাকেব অিধক কেথাপকথনকারী
বাচালরা।

ইমাম আসকারী বেলন: এখােন রাসূ লু<াহ সা: এর উেzশ0 হল: ±াc িবষয়াদীর
অেনক গভীের !ঢাকা !থেক িনেষধ করা আর !লৗিককতার সােথ বািœতা ও
বাকপটুেÜর িনsা করা আর তার িবপরীতিটর >শংসা করা।
•! মৃ তু0 পযJc অটল থাকা:
আ<াহ তা’আলা বেলন:

( !“) ﻭﺍﻋﺒﺪ ﺭﺑﻚ ﺣﱴ ﻳﺄﺗﻴﻚ ﺍﻟﻴﻘﲔতামার

>ভুর ইবাদত

করেত থাক, িনিäত িবষয় (মৃ তু0) আসার আগ পযJc।”
আ<ামা সা’দী রহ: বেলন: অথJাৎ মৃ তু0 পযJc >িতিট সময় িবিভd >কার ইবাদেতর
মাধ0েম আ<হর xনকট0 অজJন করেত থাক। রাসূ ল সা: তার রেবর আেদশ
যথাযথভােব পালন কেরেছন। তার >ভুর পh !থেক িনিäত িবষয় তথা মৃ তু0
আসার আগ পযJc তার রেবর ইবাদেত িনেয়ািজত িছেলন।
>িতিট সিত0কার মুসিলেমর জন0 আ<াহর Åীেনর উপর অটল থাকা একিট !মৗিলক
লh0: অথJাৎ দৃ ঢ়তা ও সতকJতার সােথ িসরােত মু=াকীেম চলা। িবেশষত: এই
যামানায়, যখন সবJ>কার !ফৎনা ও কু>বৃ িw ছিড়েয় পেড়েছ।
•! দৃ ঢ় থাকার উপায়সমূ হ:
১. কুরআেনর িদেক মেনােযগী হওয়া। আলকুরআনু ল আযীমই হল দৃ ঢ় থাকার
>থম মাধ0ম। এটা হল আ<াহর মজবুত রি– এবং ¶W আেলা। !য এটােক
আকেড় ধরেব আ<াহ তােক রhা করেবন, !য এর অনু সরণ করেব, আ<াহ তােক
মুিm িদেবন এবং !য আ<াহর িনকট দু ’আ করেব, আ<াহ তােক সিঠক পেথর
িদশা িদেবন।
২. আ<াহর শরীয়েতর সােথ !লেগ থাকা এবং তার উপর আমল করা: আ<াহ
তা’আলা বেলন:

ﻀ ﱡﻞ ﺍﻟﻠـﻪ
? ﻳrﻧ)ﻴ!ﺎ !ﻭﻓ?ﻲ ﺍﻵ ?ﺧ !ﺮ ?ﺓ !ﻭÜﻮﺍﹾ ﺑﹺﺎﻟﹾﻘﹶﻮ)ﻝﹺ ﺍﻟﺜﱠﺎﺑﹺﺖ? ﻓ?ﻲ ﺍﻟﹾﺤ!ﻴ!ﺎﺓ? ﺍﻟﺪr ﺍﻟﻠـﻪ ﺍﻟﱠﺬ?ﻳﻦ! ﺁﻣ!ﻨrﺖAﺜﹶﺒrﻳ
ﺍﻟﻈﱠﺎﻟ?ﻤ?ﲔ! ﻭ!ﻳ!ﻔﹾﻌ!ﻞﹸ ﺍﻟﻠـﻪ ﻣ!ﺎ ﻳ!ﺸ!ﺎﺀ
“যারা ঈমান এেনেছ, আ<াহ তােদরেক এ সু দৃঢ় কথার উপর িOিত দান কেরন
দু িনয়ার জীবেনও এবং আেখরােতও। আর আ<াহ জােলমেদরেক কেরন িব±াc।
আর আ<াহ (িনজ িহকমেত) যা চান, তাই কেরন।”
ইমাম কাতাদা রহ: বেলন: আ<াহ তােদরেক পািথJব জীবেন কল0াণ ও !নক
আমেলর Åারা দৃ ঢ় করেবন এবং পরকালীন জীবেন তথা কবের দৃ ঢ় করেবন।
৩. দু ’আ হল আ<াহর মুিমন বাsােদর একিট xবিশW0। তারা দু ’আর মাধ0েম
আ<াহর িদেক মেনােযাগী হয়, !যন আ<াহ তােদরেক অিবচল রােখন-

( ﺭﺑﻨﺎ ﻻ

)ﺗﺰﻍ ﻗﻠﻮﺑﻨﺎ ﺑﻌﺪ ﺇﺫ ﻫﺪﻳﺘﻨﺎ
“!হ আমােদর >িতপালক! তুিম আমােদরেক যখন !হদায়াত দান কেরেছা, এরপর
আর আমােদর অcরেক বå কের িদও না।”
রাসূ লু<াহ সা: !বিশ !বিশ এই দু ’আ করেতন:

( ﻳﺎ ﻣﻘﻠﺐ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﺛﺒﺖ ﻗﻠﱯ ﻋﻠﻰ

!“ )ﺩﻳﻨﻚহ অcরসমূ হ পিরবতJনকারী! তুিম আমার অcরেক !তামার Åীেনর উপর
অটল রাখ।” (বণJনা কেরেছন ইমাম িতরিমযী)
৪. আ<াহেক îরণ করা: আ<াহর িনে—াm আয়ােত এই দু ’িট িবষয়েক িকভােব
এক সােথ আনা হেয়েছ িচcা কের !দখুন:

ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ ﺇﺫﺍ ﻟﻘﻴﺘﻢ ﻓﺌﺔ ﻓﺎﺛﺒﺘﻮﺍ ﻭﺍﺫﻛﺮﻭﺍ ﺍﻟﻠـﻪ ﻛﺜﲑﺍ ﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﻔﻠﺤﻮﻥ
“!হ ঈমানদারগণ! !তামরা যখন !কান দেলর মুেখামুখী হও, তখন অটল থাক
এবং !বিশ !বিশ আ<াহেক îরণ কেরা, হয়ত !তামরা সফল হেব।”
তাহেল এটােক িজহােদ অটল থাকার সবেচেয় বড় উিসলা বািনেয়েছন।

৫. ভাল পিরেবশ এবং ঈমানী পিরেবশ xতরী করা: !নককারেদর সেq আেলাচনা
কর এবং তােদর িনকট যাওয়া Åীেনর উপর অটল থাকেত বড় সহায়ক।
•! দু ই সমাি£র মােঝ পাথJক0:
কােফর ও পািপrরা সবেচেয় ভয়াবহ িবপেদর মুহূেতJ দৃ ঢ়তা !থেক বিáত হেব।
ফেল তারা মৃ তু0র সময় শাহাদাত উuারণ করেত পারেব না। নাউযু িব<াহ!
•! মs পিরসমাি£র িকছু নমুনা:
জৈনক ব0িmেক তার মৃ তু0র সময় বলা হল: লা ইলাহা ই<া<াহ বলু ন! তখন !স
তার মাথা ডােন বােম নািড়েয় তার কথা >ত0াখ0ান করল। লা হাওলা ওয়ালা
কুওয়াতা ই<া িব<াহ!
আেরকজন তার মৃ তু0র সময় বলেত লাগল: এটা ভাল অংশ। এটার দাম স=া।
আর আেরকজন মৃ তু0র সময় দাবার িটর নাম উে<খ করিছল।
চতুথJ আেরকজন সু র, গােনর িকছু শ7 এবং !>িমকার îরণ করিছল।
এর কারণ হল এ িজিনসেলা তােদরেক আ<াহর িযিকর !থেক িভd কােজ ব0=
!রেখিছল।
পhাcের Åীন ও !নক আমেলর অিধকারী !লাকেদরেক আ<াহ মৃ তু0র সময় দৃ ঢ়তা
দান কেরন এবং উwম পিরসমাি£ দান কেরন।
•! উwম পিরসমাি£র আলামত: কািলমা উuারণ করেত পারা। কখেনা !চহারা লাল
হেত !দখা যােব বা সু “াণ ছড়ােব বা তােদর আôা !বর হওয়ার সময় !কান
সু সংবাদ পাওয়া যােব।

•! !নককারেদর জীবেনর !গাপন রহস0াবলী:
আ<াহ তা’আলা বেলন:

( !ﻌ)ﺘ!ﺪ?ﻳﻦr ﺍﻟﹾﻤÜﺤ?ﺐr ﻟﹶﺎ ﻳrﻪ+ﻔﹾﻴ!ﺔﹰ ﺇﹺﻧrﻋ{ﺎ ﻭ!ﺧÜﻜﹸﻢ) ﺗ!ﻀ!ﺮ+ﻮﺍ ﺭ!ﺑr) ﺍﺩ)ﻋ

“!তামরা !তামােদর রবেক ডাক িবিনতভােব ও চুিপÑাের। িনäয়ই িতিন
সীমালßনকারীেদরেক ভালবােসন না।”
ইমাম তবারী রহ: বেলন: আ<াহ তা’আলা এখােন বলেছন: !হ !লাকসকল! !তামরা
!যসকল ব: উপাস0 ও মূ িতJসমূ হেক ডাক !সেলােক বাদ িদেয় এককভােব
!তামােদর >ভুেক ডাক, ধু মাe তার িনকটই দু ’আ কর। িবনয় ন¤◌্রতা ও
দীনতার সােথ, !গাপেন, অথJাৎ আcিরক িবনয় ও তার একÜাবােদর >িত দৃ ঢ়
িবóােসর সােথ। এমন নয় !য, উu Ñের ও ঝগড়া করার মত ডাকেব, অথচ
অcের আ<াহর >ভুÜ ও একেÜর ব0াপাের িনিäত িবóাস থাকেব না। যা মুনািফক
ও !ধাকাবাজেদর কাজ।
!যমন হাসান বসরী রহ: !থেক বিণJত, িতিন বেলন: এক ব0িm পুেরা কুরআন জমা
কেরন, িকo তার >িতেবশী তা !টরও !পত না।
আেরক ব0িm অেনক িফকহ িশেখেছ, িকo মানু ষ তা জানত না।
আেরক ব0িm িনজ ঘের দীঘJ সময় নামায পড়ত আর তার ঘের !মহমান থাকত,
িকo তারা তা !টর !পত না।
আমরা এমন অেনক !লাক !দেখিছ, যারা দু িনয়ার !যেকান আমল !গাপেন করেত
পারেল তা আর কখেনা >কাশ0 হত না।
একসময় মুসিলমগণ অেনক !জাড়ােলা দু ’আ করেতন, িকo তােদর !কান আওয়ায
!শানা !যত না। ধু তােদর মােঝ ও তােদর রেবর মােঝ িফস িফস আওয়ায হত।
কারণ আ<াহ তা’আলা বেলেছন: !তামরা িমনিতর সােথ !গাপেন !তামােদর >ভুেক
ডাক। আ<াহ তা’আলা তার এক বাsার কথা আেলাচনা কের তার কােজর >শংসা

কেরন এই বেল:

ﺎØ ﻧﹺﺪ!ﺍﺀً ﺧ!ﻔ?ﻴrﻪ+ﺇﹺﺫﹾ ﻧ!ﺎﺩ!ﻯ ﺭ!ﺑ

“যখন !স তার >িতপালকেক !ডেকিছল

চুিপÑাের।”
একিনr বাsারা তােদর !নক আমলেক অন0েদর !থেক !গাপন করেত অেনক
আiহী থাকেতন। পhাcের অন0রা তােদর নাহেলােক !গাপন করেত আiহী
থাকেতা। !সই কল0াণ লােভর আশায়, যা হািদেস এেসেছ- আ<াহ তা’আলা
মুwাকী, মানু ষ !থেক অমুখােপhী ও !গাপেন তার ইবাদতকারী বাsােদরেক
ভালবােসন। (বণJনা কেরেছন ইমাম মুসিলম।)
ইমাম খুরাইয়ী বেলন: তারা এটা পছs করেতন !য, এক ব0িmর !নক আমেলর
এমন !গাপন একিট অংশ থাকুক, যা তার Œী বা অন0 !কউও জানেব না।
•! !তামার !নক আমল !গাপন কর: সালামা ইবেন িদনার বেলন: তুিম !তামার মs
আমলেলােক !যGপ !গাপন কর, !তামার !নক আমলেলােক তার !থেক অিধক
!গাপন কর।
িবশর আলহািফ বেলন: তুিম অখ0াত থাক এবং হালাল খাবার আহার কর। !সই
ব0িm পরকােল Ñাদ লাভ করেব না, !য দু িনয়ােত মানু েষর িনকট পিরিচত হেত
চায়।
মুহাLদ ইবনু ল আলা বেলন: !য আ<াহেক ভালবােস, !স এটাও ভালবােস !য,
মানু ষ তােক না িচনু ক।
মুসিলম ইবেন ইয়াসার বেলন: !কান Ñাদ উপেভাগকারী িনভৃেত আ<াহর সেq
মুনাজাত করার মত Ñাদ উপেভাগ কেরিন।
•! সালাফেদর ইবাদত !গাপন করার িকছু নমুনা:
বিণJত আেছ, ওমর রা: গভীর রােত !বর হেলন। হযরত তালহা রা: তােক !দেখ
!ফলেলন। ওমর রা: একিট ঘের >েবশ করেলন, তারপর !সখান !থেক !বর হেয়

আেরকিট ঘের >েবশ করেলন। সকালেবলা তালহা !সই ঘের !গেলন। !সখােন
!দখেলন এক অñ অচল বৃ aা। িতিন মিহলােক িজেÇস করেলন: এই !লাকিট িক
কারেণ !তামার ঘের আেস? মিহলা বলল: !লাকিট এত এত িদন ধের আমােক
!দখােশানা করেছ। আমার >েয়াজনীয় িজিনস পe এেন !দয়। আমার অসু িবধা
হেল দূ র কের। তখন তালহা রা: বলেলন: Äংস !তামার !হ তালহা! তুিম ওমেরর
!দাষ-`িটর িপছেন পেড়েছা?!
যায়নু ল আিবদীন আলী ইবেন হাসান মদীনার একশ পিরবােরর !লাকেদর খরচ
বহন করেতন। রােতর !বলা তােদর িনকট খাবার িনেয় আসেতন। তারা মৃ তু0
পযJc জানত না, !ক তােদর িনকট খাবার িনেয় আেস। মৃ তু0র পর তারা অনু সñান
কের জানেত পারেলা, এেলা যায়নু ল আিবদীেনর পh !থেক আসেতা। িবধবােদর
ঘের খাদ0 বহেনর কারেণ তারা তার িপেঠ িচª !দখেত !পল।
মুহাLাদ ইবেন ওয়ািস বেলন: যিদ !কউ ২০ বছরও িনজ ঘের কাঁেদ, আর তার
Œীও একই ঘের থােক, তবুও !স তা জানেব না।
ইবনু ল মুবারক রহ: যু েaর সময় তার !চহারায় পদJা িদেতন, যােত !ক তােক না
িচেন।
ইমাম আহমাদ রহ: বেলন: আ<াহ ইবনু ল মুবারক রহ: !ক এত সু উu মযJাদা দান
কেরেছন ধু তার !গাপন আমেলর কারেণ।
ইমাম শােফয়ী রহ: বেলন: আিম কামনা কির, সম= মানু ষ এই ইলম িশখুক, িকo
তারা তা আমার িদেক সXৃ m না ক[ক।
•! একিট [Üপূ ণJ সতকJবাণী: এই !গাপন করা ধু ঐ সম= আমেলর !hেeই
>েযাজ0, !যেলােত !গাপন করা শরীয়তিসa। আর তা ধু নাওয়ােফেলর !hেeই
>েযাজ0। ফরেজর !hেe নয়। উপরo আেলমগণ এর !থেক ঐ সকল

!লাকেদরেক পৃ থক কেরেছন, যােদরেক মানু ষ অনু সরণ করেব। কারণ তার !hেe
>কাশ করাই ভাল।
•! সািলহেদর িকছু xবিশW0:
আ<াহ তা’আলা বেলন:

(  ﺍﻗﹾﺘ!ﺪ?ﻩrﻢrﺪ!ﺍﻫr“) ﺃﹸﻭﻟﹶﺌ?ﻚ! ﺍﻟﱠﺬ?ﻳﻦ! ﻫ!ﺪ!ﻯ ﺍﻟﻠـﻪ ﻓﹶﺒﹺﻬতারাই

ঐ

সকল !লাক, যােদরেক আ<াহ পথ>দশJন কেরেছন। তাই তুিম তােদর পেথরই
অনু সরণ কর।”
মুিমনেদর কতJব0 হল, সািলহেদর xবিশW0াবলী জানা, তােদর জীবনী অধ0য়ন করা,
তােদর উdত চিরe !থেক িশhা iহণ করা এবং তােদর উwম xবিশW0েলা
অনু সñান কের তার অনু সরণ করা।
•! তািবয়ীেদর িশেরামিণ সায়ীদ ইবনু ল মুসািয়0ব রহ: এর কেয়কিট অনন0 xবিশW0:
িতিন বেলন: আমার িeশ বছর এমন অিতবািহত হেয়েছ !য, মুআিয0ন আযান
!দওয়ার সময় আিম মসিজেদ উপিOত।
িতিন বেলন: চি<শ বছর যাবত আমার জামােত নামায ছু েটিন।
•! ইমাম আহমাদ ইবেন হাçল রহ: এর কেয়কিট xবিশW0:
১. িতিন িনজJনতা ভালবাসেতন। ইমাম আহমাদ বেলন: আিম িনজJনতােকই আমার
অcেরর জন0 অিধক >শািcদায়ক মেন কির।
২. িতিন >িসিaেক অপছs করেতন: মারওয়াযী বেলন: ইমাম আহমাদ আমােক
বলেলন: তুিম আ7ু ল ওয়াÃহাবেক বল, !য তুিম অখ0াত থাক। কারণ আিম >িসিaর
!ফৎনায় আåাc হেয়িছ।
৩. তােক মানু ষ সLান ক[ক, িতিন এটা অপছs করেতন না: মুহাLাদ ইবনু ল
হাসান বেলন: আিম আবু আ7ু <াহেক !দেখিছ, িতিন যখন রা=ায় হাটেতন, তখন
!কউ তার িপছু িপছু হাটেল িতিন তা অপছs করেতন।

৪. তার িবনয়: খুরাসানী তােক বেলন: সম= >শংসা !সই আ<াহর জন0, িযিন
আমােক, আপনােক !দখার তাওফীক দান কেরেছন। িতিন বলেলন: বস, এটা
িক!? আিম !ক!? আেরক ব0িm !থেক বিণJত: আিম আবু আ7ু <াহর !চহারায়
িচcার !রখা !দখেত !পলাম। আর এর কারণ িছল এক ব0িm তার >শংসা কের
বেলিছল: আ<াহ আপনােক ইসলােমর পh !থেক উwম >িতদান দান ক[ন!
৫. তার রািe জাগরণ: মারওয়াযী বেলন: আিম আবু আ7ু <াহেক !দখলাম, িতিন
তার িনয়িমত কুরআন িতলাওয়ােতর জন0 অধJরািeর মত জাগরণ করেলন, যা
>ায় সাহরীর সময় পযJc হেয় !গল।
৬. মুসিলম ভাইেদর জন0 তার দু ’আ: আ7ু <াহ বেলন: আিম অেনক সময় বাবােক
!দেখিছ, িবিভd কওেমর জন0 নাম ধের ধের দু ’আ করেতন। িতিন অেনক !বিশ
দু ’আ করেতন এবং িনচু Ñের করেতন। মাগিরব ও এশার মধ0বতJী সমেয়ও নামায
পড়েতন।
৭. তার Ñ^িন¡া: িতিন এশার নামায পড়ার পর উwমGেপ কেয়ক রাকাত নামায
পড়েতন। তারপর িবতর পেড় হালকা ঘুমােতন। তারপর আবার দাঁিড়েয় নামায
পড়েতন। তার !করাত হত !কামল ও মৃ দু Ñের। মােঝ মােঝ িকছু অংশ আিম
বুঝতাম না।
৮. অিধক !রাজাপালন: িতিন িনয়িমত অেনকিদন !রাজা রাখার পর িকছু িদন
!রাজামুm থাকেতন। িতিন !সামবার, বৃ হ:বার ও আয়0ােম বীেযর !রাজা কখেনা
ছাড়েতন না। কারাগার !থেক !বর হওয়ার পর মৃ তু0 পযJc িনয়িমত !রাজা
!রেখেছন।
৯. দরী¡েদর সLান করা: মারওয়াযী !থেক বিণJত, িতিন বেলন: আিম ইমাম
আহমােদর মজিলস অেপhা !কান মজিলেস দরী¡েদর এত সLােনর অবOায়
!দিখিন। িতিন তােদর >িত ধািবত িছেলন আর দু িনয়াদারেদর !থেক িবরাগী
িছেলন।

১০. তার Ñ^কথন: িতিন যখন আসেরর পর ফাতওয়া >দােনর জন0 Ñীয় মজিলেস
বসেতন, তখন !কান >π করার আেগ িতিন কথা বলেতন না।
১১. তার উwম চিরেeর িকছু িচe: িতিন িহংসাপরায়ণ বা তিরৎ>বণ িছেলন না।
িতিন িছেলন অত0িধক িবনয়ী, উwম চিরeবান, সহনশীল, সদা উ~লমুখ, ন¤◌্র,
!কামল। !কান কেঠারতা িছল না তার মােঝ। >িতেবশীেদর কW সহ0 করেতন।
১২. আ<াহর সLােনর >তীকসমূ হেক সLান করেতন: িতিন আ<াহর জন0ই
ভালবাসেতন, আ<াহর জন0ই ঘৃ ণা করেতন। আর যখন !কান Åীিন িবষেয়
ব0িতåম ঘটত, তখন তার !åাধ হত কিঠন।
•! ইমাম বুখারী রহ:এর িকছু চিরe-ৈবিশW0:
ইমাম বুখারী রহ: এর অন0ান0 অেনক >শংসনীয় ণাবলীর মােঝ িবেশষভােব
িতনিট ণ উে<খেযাগ0:
১. িতিন িছেলন: Ñ^ভাষী।
২. মানু েষর িজিনেসর >িত !লাভী িছেলন না।
৩. মানু েষর িবষয়াদী িনেয় ব0= হেতন না। তার একমাe ব0=তা িছল ইলম।
>বল-দু বJেলর মােঝ !কান পাথJক0 করেতন না: আ7ু ল মাজীদ ইবেন বুখারী বেলন:
আিম সবল-দু বJেলর মােঝ সমতাকারী ইমাম বুখারীর মত কাউেক !দিখিন।
যবােনর !হফাজত: ইমাম বুখারী রহ: বেলন: আিম যখন !থেক জািন !য, গীবত
গীবতকারীর জন0 hিতকর, তখন !থেক কখেনা কােরা গীবত কিরিন।
তার রােতর ইবাদত: িতিন !শষ রােত ১৩ রাকাত নামায পড়েতন।
•! সািলহেদর সাবJhিণক অভ0াস:
শায়খুল ইসলাম বেলন: তােদর উে<খেযাগ0 সাবJhিণক অভ0াসেলা হল:

-!

আ<াহর িনকট কাdাকািট করা ও সবJদা কাকুিত িমনিত করা

-!

হািদেস বিণJত দু ’আ িশেখ তা Åারা দু ’আ করা এবং দু ’আ কবুেলর সìাব0
সময়েলােত- !যমন, !শষ রােত, আযান-ইকামেতর সময়, িসজদায় ও নামােযর
পের দু ’আ করা।

-!

এর সােথ ইে=গফারও করা, কারণ !কউ ইে=গফার করত: আ<াহর >িত [জু
হেল আ<াহ তােক মৃ তু0 পযJc উwম !ভাগ-সামiী দান কেরন।

-!

িদেনর [েত, !শেষ এবং ঘুেমর সময় িনয়িমত িযকেরর অভ0াস করা।

-!

!য সম= বাঁধা ও >িতবñকতা আেস, তােত xধযJ ধারণ করা। কারণ এেত আ<াহ
তার িনজ শিm Åারা তােক সাহায0 কেরন এবং তার অcেরর গভীের ঈমান !গেঢ়
!দন।

-!

ফরজসমূ হ বািহ0ক ও অভ0cরীণভােব পূ ণJাqGেপ আদায় করার >িত যতœবান
হওয়া, !যমন পাঁচ ওয়াm নামায। কারণ এেলা হল Åীেনর খুিট।

-!

সবJদা সব কােজ লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ই<া িব<াহ জপেত থাকা। কারণ
এর মাধ0েম !স [দািয়Ü পালন, িবপদ !মাকােবলা করা ও উdত মযJাদা লাভ
করেত সhম হেব।

-!

দু ’আ ও >াথJনায় অলসতা না করা। কারণ বাsা যতhণ পযJc তাড়া:ড়া কের
একথা না বেল !য, আিম দু ’আ করলাম, িকo দু ’আ কবুল হল না, ততhণ পযJc
তার দু ’আ কবুল হয়।

-!

আর িবóাস করেব !য, িবজয় xধেযJর মােঝ এবং সফলতা কেWর সােথ। আর
সংকেটর সােথই সvলতা রেয়েছ। নবী বা অন0 !কউ সবর ব0তীত ভাল ফলাফল
লাভ করেত পােরিন। সম= >শংসাই আ<াহর জন0, িযিন জগতসমূ েহর
>িতপালক।

সংেশািধত হওয়া ও সংেশাধন করা:
আ<াহ তা’আলা বেলন:

( !ﻔﹾﺴِﺪ?ﻳﻦrﺒﹺﻊ) ﺳ!ﺒﹺﻴﻞﹶ ﺍﻟﹾﻤ+ﻭﻥﹶ ﺍﺧ)ﻠﹸﻔﹾﻨﹺﻲ ﻓ?ﻲ ﻗﹶﻮ)ﻣ?ﻲ ﻭ!ﺃﹶﺻ)ﻠ?ﺢ) ﻭ!ﻟﹶﺎ ﺗ!ﺘrﻮﺳ!ﻰ ﻟ?ﺄﹶﺧ?ﻴﻪ? ﻫ!ﺎﺭr) ﻭ!ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻣ
“মূ সা তার ভাই হা[নেক বলল, আমার অনু পিOিতেত তুিম আমার স”দােয়র মেধ0
আমার >িতিনিধÜ করেব। সব িকছু িঠকঠাক রাখেব এবং অশািc সৃ িWকারীেদর
অনু সরণ করেব না।”
আেরক Oােন বেলন:

ﺖ !ﻭﻣ!ﺎ !ﺗ )ﻮﻓ?ﻴﻘ?ﻲ ﹺﺇﻟﱠﺎ
r ﺡ ﻣ!ﺎ ﺍ )ﺳ!ﺘ ﹶﻄ )ﻌ
! ﺻﻠﹶﺎ
)  ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺍﻟﹾﹺﺈr ﺇﹺﻥﹾ ﺃﹸﺭﹺﻳﺪr ﺃﹶﻥﹾ ﺃﹸﺧ!ﺎﻟ?ﻔﹶﻜﹸﻢ) ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻣ!ﺎ ﺃﹶﻧ)ﻬ!ﺎﻛﹸﻢ) ﻋ!ﻨ)ﻪrﻭ!ﻣ!ﺎ ﺃﹸﺭﹺﻳﺪ
r ﻭ!ﺇﹺﻟﹶﻴ)ﻪ? ﺃﹸﻧﹺﻴﺐrﺑﺎﻟﻠـﻪ ﻋ!ﻠﹶﻴ)ﻪ? ﺗ!ﻮ!ﻛﱠﻠﹾﺖ
“আমার এমন !কান ইvা !নই !য, আিম !যসব িবষেয় !তামােদরেক িনেষধ কির, তা
!তামােদর িপছেন িগেয় িনেজই করেত থাকেবা। িনজ সাধ0মত সংtার করা ছাড়া অন0
!কান উেzশ0 আমার !নই। আর আিম যা িকছু করেত পাির, তা !কবল আ<াহর
সাহােয0ই পাির। আিম তারই উপর িনভJর কেরিছ এবং তারই িদেক িফির।”
তাই !কান ব0িmগত বা অন0েক >ভািবতকারী ইবাদতই সংেশািধত হওয়া ও সংেশাধন
করার >েয়াজনীয়তা !থেক মুm নয়। িবেশষত: !য সকল ইবাদেতর উেzশ0ই ইসলাহ
বা সংেশাধণ করা। !যমন আমর িবল মা[ফ, !নিহ আিনল মুনকার। তাই আমর িবল
মা[ফম, !নিহ আিনল মুনকার ও সম= সৃ িWজীেবর কল0াণকামনা করা ঈমেনর একিট
!মৗিলক xবিশW0। যা আহেল হক, তথা নবী-রাসূ ল ও তােদর অনু সারীেদর xবিশW0।
তােদর >ধান কাজই িছল আমর িবল মা[ফ, তথা তাওহীদ, ইনসাফ ও উdত
আখলােকর অনু শীলন >িতrা করা এবং !নিহ আিনল মুনকার, তথা যমীেন িশরক,
অবাধ0তা, জুলুম ও ফ0াসাদ হেত বাঁধা !দওয়া।
•! আমর িবল মা[ফ ও !নিহ আিনল মুনকােরর [Ü: আ<াহ তা’আলা বেলন:

ﻑ !ﻭ!ﻧ !ﻬﻮ)ﺍ
? ﻭrﻭﺍ ﺑﹺﺎﹾﻟ !ﻤ )ﻌﺮrﻛﹶﺎﺓﹶ !ﻭﹶﺃ !ﻣﺮ+ﺍ ﺍﻟﺰrﻼﺓﹶ ﻭ!ﺁﺗ!ﻮ+ﻮﺍ ﺍﻟﺼrﻢ) ﻓ?ﻲ ﺍﻷَﺭ)ﺽﹺ ﺃﹶﻗﹶﺎﻣrﺎﻫ+ﺍﻟﱠﺬ?ﻳﻦ! ﺇﹺﻥﹾ ﻣ!ﻜﱠﻨ
ﻮﺭﹺrﻨ)ﻜﹶﺮﹺ ﻭ!ﻟﻠـﻪ ﻋ!ﺎﻗ?ﺒ!ﺔﹸ ﺍﻷُﻣr!ﻋ ﹺﻦ ﺍﻟﹾﻤ
“যােদরেক আিম পৃ িথবীেত hমতা দান করেল তারা নামায >িতrা করেব, যাকাত
আদায় করেব, সৎকােজর আেদশ করেব এবং অন0ায় কােজ িনেষধ করেব। আর
সকল িবষেয়র চূ ড়াc পিরণিত আ<াহর িনয়{েণ।”
আেরক Oােন বেলন:

ﻚ
! ﻤ)ﻨ ﹶﻜ ﹺﺮ !ﻭﺃﹸﻭﹶﻟ?ﺌr ﻑ !ﻭ!ﻳ)ﻨ !ﻬ )ﻮ ﹶﻥ !ﻋ ﹺﻦ ﺍﹾﻟ
? ﻭrﻭﻥﹶ ﺑﹺﺎﻟﹾ !ﻤ )ﻌﺮrﺮrﻮﻥﹶ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﹾﺨ!ﻴ)ﺮﹺ ﻭ!ﻳ!ﺄﹾﻣrﺔﹲ ﻳ!ﺪ)ﻋ+!ﻭﹾﻟ!ﺘ ﹸﻜ )ﻦ ?ﻣ)ﻨ ﹸﻜ )ﻢ ﺃﹸﻣ
ﻮﻥﹶrﻔﹾﻠ?ﺤr ﺍﻟﹾﻤrﻢrﻫ
“!তামােদর মধ0 হেত !যন এমন একিট দল থােক, যারা কল0ােণর িদেক ডাকেব,
সৎকােজর আেদশ করেব, অন0ায় কােজ িনেষধ করেব। আর তারাই সফল।
•! হযরত লু কমােনর Ñীয় সcােনর >িত উপেদেশর ঘটনা বণJনা করত: বেলন:

ﻚ
! ﻚ ﹺﺇ ﱠﻥ ﹶﺫ?ﻟ
! ﺻﹺﺒ )ﺮ !ﻋﻠﹶﻰ ﻣ!ﺎ ﹶﺃﺻ!ﺎ!ﺑ
) ﻨ)ﻜﹶﺮﹺ ﻭ!ﺍrﻭﻑ? ﻭ!ﺍﻧ)ﻪ! ﻋ!ﻦﹺ ﺍﻟﹾﻤrﺮ) ﺑﹺﺎﻟﹾﻤ!ﻌ)ﺮrﻼﺓﹶ ﻭ!ﺃﹾﻣ+ ﺃﹶﻗ?ﻢﹺ ﺍﻟﺼ+ﻨ!ﻲrﻳ!ﺎ ﺑ
ﻮﺭﹺrﻣ?ﻦ) ﻋ!ﺰ)ﻡﹺ ﺍﻟﹾﺄﹸﻣ
“!হ বৎস! নামায কােয়ম কর, সৎকােজর আেদশ কেরা, অন0ায় কােজ িনেষধ
কেরা এবং !তামার উপর !য িবপদ আপিতত হয়, তার উপর সবর কেরা। িনäয়ই
এটা দৃ ঢ় সংকে^র কাজ।”
এেhেe আমােদর নবী সা: এর ভূ িমকা িছল সবেচেয় !বিশ। িতিন তার উLতেক
সবJ>কার ভালকােজর আেদশ কেরেছন এবং সবJ >কার মs কাজ !থেক িনেষধ
কেরেছন। রাসূ লু<াহ সা: বেলন: !তামােদর মেধ0 !য !কান মs কাজ !দখেত
পায়, !স !যন তা হাত Åারা বাঁধা !দয়, যিদ তা না পাের, তাহেল !যন মুখ Åারা

বাঁধা !দয়, যিদ তাও না পাের, তাহেল !যন অcর Åারা বাঁধা !দয়। আর এটা হল
সবJেচেয় দূ বJল ঈমান। (বণJনা কেরেছন ইমাম বুখারী রহ:)
•! সমাজ সংেশাধন: ড.আ7ু ল কারীম িযদান বেলন: ইসলামী সমাজ ব0বOার একিট
xবিশW0 হল, তােত >িতিট ব0িm সমাজ সংেশাধেনর দািয়Ü পালন করেব। অথJাৎ
>িতিট সদেস0র মােঝ সমাজ সংেশাধন, যথাসìব তা !থেক ফ0াসাদ দূ র করণ
এবং এই উেzশ0 বা=বায়েন অেন0র সােথ সহেযাগীতামূ লক অংশ iহেণর আiহ
থাকেব। আ<াহ তা’আলা বেলন:

?ﺪ)ﻭ!ﺍﻥrﻮﺍ ﻋ!ﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﺄ?ﺛﹾﻢﹺ ﻭ!ﺍﻟﹾﻌrﻘﹾﻮ!ﻯ ﻭ!ﻻ ﺗ!ﻌ!ﺎﻭ!ﻧ+ ﻭ!ﺍﻟﺘAﻮﺍ ﻋ!ﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﺒﹺﺮrﻭ!ﺗ!ﻌ!ﺎﻭ!ﻧ
“!তামরা সৎ ও তাকওয়ার কােজ এেক অেন0র সহেযাগীতা কেরা আর নাহ ও
সীমালßেন অেক অেন0র সহেযাগীতা কেরা না।”
•! সবেচেয় বড় পার¶িরক সহেযাগীতা হল: সমাজ সংেশাধেন পর¶ের সাহায0
করা। যখন একজন ব0িm সমাজ সংেশাধেন আiহী থাকেব, তখন Ñাভািবকভােবই
!স ফ0াসাদ সৃ িW করা !থেক দূ ের থাকেব। আ<াহ তা’আলা বেলন:

( ﻭﺍrﻔﹾﺴِﺪrﻭ!ﻻ ﺗ

“ )ﻓ?ﻲ ﺍﻟﹾﺄﹶﺭ)ﺽﹺ ﺑ!ﻌ)ﺪ! ﺇﹺﺻ)ﻼﺣ?ﻬ!ﺎএবং পৃ িথবীেত শািc >িতrার পর তােত অশািc িব=ার
কেরা না।”
তাই মুসিলম সমােজ নারী-পু[ষ পর¶র কাঁেধ কাঁধ িমিলেয় পর¶র
সহেযাগীতামূ লক সমাজ সংেশাধন, কল0াণ িব=ার ও xনরাজ0 !মাকােবলায় কাজ
কের। ঐ সকল মুনািফকেদর িবপিরত, যারা xনরাজ0 সৃ িW কের সংেশাধন করার
দািব কের। অথচ আ<াহ তা’আলা বলেছন:

ﻭﺇﺫﺍ ﻗﻴﻞ ﳍﻢ ﻻﺗﻔﺴﺪﻭﺍ ﰲ ﺍﻷﺭﺽ ﻗﺎﻟﻮﺍﺇﳕﺎ ﳓﻦ ﻣﺼﻠﺤﻮﻥ ﺃﻻﺇ≥ﻢ ﻫﻢ ﺍﳌﻔﺴﺪﻭﻥ ﻭﻟﻜﻦ
ﻻﻳﺸﻌﺮﻭﻥ

“তােদরেক যখন বলা হয়, !তামরা পৃ িথবীেত অশাি= সৃ িW কেরা না, তখন তারা
বেল, আমরাই !তা শািc >িতrাকারী। !জেন !রখ, িনäয়ই তারাই অশািc
সৃ িWকারী।”
•! মুিমন ও মুনািফেকর মােঝ পাথJক0: আ<াহ তা’আলা মুিমনেদর xবিশW0 বণJনা
>সেq বেলন:

ﻨ)ﻜﹶﺮﹺrﻑ !ﻭ!ﻳ)ﻨ !ﻬ )ﻮ ﹶﻥ ﻋ!ﻦﹺ ﺍﻟﹾﻤ
? ﻭrﻭﻥﹶ ﺑﹺﺎﹾﻟ !ﻤ )ﻌﺮrﺮrﻢ) ﺃﹶﻭ)ﻟ?ﻴ!ﺎﺀُ ﺑ!ﻌ)ﺾﹴ ﻳ!ﺄﹾﻣrﻬr ﺑ!ﻌ)ﻀrﺆ)ﻣ?ﻨ!ﺎﺕrﻮﻥﹶ ﻭ!ﺍﻟﹾﻤrﺆ)ﻣ?ﻨrﻭ!ﺍﻟﹾﻤ
“আর মুিমন পু[ষ ও মুিমন নারীগণ এেক অপেরর বñু। তারা সৎকােজর আেদশ
কের ও অন0ায় কােজ িনেষধ কের।”
আর মুনািফকেদর xবিশW0 বণJনা >শংসা বেলন:

?ﻭﻑrﻨ)ﻜﹶ ﹺﺮ !ﻭ!ﻳ)ﻨ !ﻬ )ﻮ ﹶﻥ ﻋ!ﻦﹺ ﺍﻟﹾﻤ!ﻌ)ﺮrﻭﻥﹶ ﺑﹺﺎﻟﹾﻤrﺮrﻢ) ﻣ?ﻦ) ﺑ!ﻌ)ﺾﹴ ﻳ!ﺄﹾﻣrﻬr ﺑ!ﻌ)ﻀrﻨ!ﺎﻓ?ﻘﹶﺎﺕrﻨ!ﺎﻓ?ﻘﹸﻮﻥﹶ ﻭ!ﺍﻟﹾﻤrﺍﻟﹾﻤ
“মুনািফক পু[ষ ও মুনািফক নারীগণ এেকর অেন0র মতই। তারা অন0ােয় কােজর
আেদশ কের এবং সৎ কােজ িনেষধ কের।”
•! আমর িবল মাGফ ও !নিহ আিনল মুনকাের সািলহীেনর অবদানসমূ হ:
১. আলী ইবেন আিব তািলব রা: বেলন: !হ !লাকসকল! !তামােদর পূ বJবতJীগণ
Äংস হওয়ার কারণ হল: তারা অবাধ0তায় িল£ হেয়েছ, আর তােদর মেধ0 যারা
আ<াহওয়ালা ও আেলম িছল, তারা তােদরেক বাঁধা !দয়িন। তাই আ<াহ তা’আলা
তােদর সকেলর >িত তার শাি= অবতীণJ কেরন। তাই তােদর উপর !যGপ শাি=
এেসিছল, !তামােদর উপরও অনু Gপ শাি= আসার পূ েবJই !তামরা আমর িবল
মাGফ ও !নিহ আিনল মুনকার করেত থাক। !জেন রাখ, আমর িবল মাGফ ও
!নিহ আিনল মুনকার কােরা িরিযক কমায় না এবং কােরা মৃ তু0 তরাি|ত কের না।

২. সু জা ইবনু ল ওয়ালীদ বেলন: আিম সু িফয়ােনর সােথ হ~ করতাম। কখেনা
!দিখিন, আসা যাওয়ার সময় তার যবান আমর িবল মাGফ ও !নিহ আিনল মুনকার
!থেক িবরত হেয়েছ।
৩. আবু আ7ু র রহমান আল-আমরী বেলন: আ<াহর ব0াপাের অবেহলা মােন
!তামার িনেজর >িত িনেজর গাফলিত। !যমন তুিম আ<াহেক অসoWকারী একিট
িবষয় !দখেত !পেল, অত:পর মাখলু েকর ভেয় !কান আেদশ-িনেষধ না কের তা
অিতåম কের চেল !গেল।
•! !য মাখলু েকর ভেয় আমর িবল মা[ফ !ছেড় !দয়, তার >ভাব চেল যায়। এরপর
!স তার সcানেক আেদশ করেলও সcান তা হালকা কের !দেখ।
•! তুিম িকভােব কল0াণময় হেব? শায়খ সা’দী রহ: আ<াহর এই আয়ােতর আেলাচনা
>সেq বেলন:

( rﺒ!ﺎﺭ!ﻛﹰﺎ ﺃﹶﻳ)ﻦ! ﻣ!ﺎ ﻛﹸﻨ)ﺖr“ ) ﻭ!ﺟ!ﻌ!ﻠﹶﻨﹺﻲ ﻣএবং আমােক কেরেছন কল0াণময়,

আিম !যখােনই থািক না !কন।”
অথJাৎ !যেকান এলাকায় ও !যেকান যামানায় আ<াহ আমােদর কল0াণ ও বরকত
!রেখেছন, কল0ােণর িশhাদান, তার >িত আùান, অকল0াণ !থেক বাঁধা দান এবং
কথা ও কােজ আ<াহর >িত আùান করার মেধ0ই। ফেল তখন !য ই তার িনকট
বসেব বা তার সােথ িমিলত হেব, !স ই তার বরকত লাভ করেব এবং তার
মাধ0েম তার সাহচযJ iহণকারীগণও !সৗভাগ0বান হেব।
•! উপেদশ দােনর শতJাবলী: উপেদশ দােনর জন0 িনে†াm িতনিট িবষয় আবশ0ক:
১. আেদশ-িনেষেধর পূ েবJ ঐ িবষেয়র ইলম থাকা। কাযী আবু ইয়ালা উে<খ কেরন:
একমাe !সই ব0িmই সৎকােজর আেদশ বা অসৎকাজ !থেক িনেষধ করেব, !য
আেদশ-িনেষধকৃত িবষয়িটর ব0াপাের কুরআন-সু dাহর বুঝ রােখ।
২. সৎকােজর আেদশ ও অসৎ কাজ !থেক িনেষেধর মােঝ !কামলতা অবলçন
করা। কারণ !যেকান িবষেয়র মেধ0 !কামলতা িবষয়িটেক !সৗsযJম-ি◌ত কের।

৩. আমল িবল মা[ফ ও !নিহ আিনল মুনকােরর পের xধযJ ধারণ করা। আ<াহ
তা’আলা হযরত লু কমােনর তার সcােনর >িত >দw উপেদশ বণJনা করত: বেলন:

ﻳﺎﺑﲏ ﺃﻗﻢ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺃﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ﻭﺃﻧﻪ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﻜﺮ ﻭﺃﺻﱪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺃﺻﺎﺑﻚ ﺇﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ
ﻋﺰﻡ ﺍﻷﻣﺮ
“!হ বৎস! নামায কােয়ম কর, সৎকােজর আেদশ কেরা, অন0ায় কােজ িনেষধ
কেরা এবং !তামার উপর !য িবপদ আপিতত হয়, তার উপর সবর কেরা। িনäয়ই
এটা দৃ ঢ় সংকে^র কাজ।”

ﻭﻳﺆﺛﺮﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ
তারা িনেজেদর উপর অন0েদর >াধান0 !দয়

আ<ামা সা’দী রহ: বেলন: আনসারেদর !য xবিশW0িটর মাধ0েম তারা অন0েদর উপর
!prÜ অজJন কেরেছন এবং xবিশW0মিàত হেয়েছন, তা হল ‘ইছার’ তথা অন0েক
>াধান0 !দওয়া।
এটা হল সেবJাdতমােনর দানশীলতা। আর তা হল িনেজর ি>য় সXদ বা অন0 !কান
িবষেয়র !hেe অন0েক অiািধকার !দওয়া এবং িনেজর ধু >েয়াজন না- বরং >চà
অভাব ও hুধা থাকা সেÖও তা অন0েক দান করা।
এটা একমাe এমন পিরa অcর ও আ<াহ !>েমর Åারাই হেত পাের, যা >বৃ িwর
চািহদা ও তার Ñাদ পুরা করার আiেহর উপর িবজয়ী হেয়েছ।
তার মেধ0 রেয়েছ, জৈনক আনসাির সাহাবীর !সই ঘটনািট, যার !>িhেত আয়াতিট
নািযল হেয়েছ। িযিন তার িনেজর ও Œী-সcােনর খাবােরর উপর !মহমানেক >াধান0
িদেয় িনেজরা hুধা িনেয় রাত কাটান।
‘ইছার’ হল ‘আছারা (ÑাথJপরতা)’র িবপরীত। তাই ইছার >শংিসত, িকo আছারাহ
তথা ÑাথJপরতা িনিsত। কারণ এটা হল কাপJণ0 ও সংকীণJতার xবিশW0।
আর !য ইছােরর ণ লাভ কেরেছ, িনäয়ই !স মেনর !লাভ-লালসা !থেক মুm। আ<াহ
তা’আলা বেলন:

ﻮﻥﹶrﻤﻔﹾﻠ?ﺤr  ﺍﻟﹾrﻢr ﻧ!ﻔﹾﺴِﻪ? ﻓﹶﺄﹸﻭﻟﹶﺌ?ﻚ! ﻫ+ﺢrﻮﻕ! ﺷrﻭ!ﻣ!ﻦ) ﻳ

কৃপণতা !থেক মুিm লাভ কেরেছ, তারাই সফল।”

“আর যারা তােদর অcেরর

আর Ñভাবগত কাপJণ0 !থেক মুm থাকেল আ<াহর সকল :কুেমর !hেeই কাপJণ0মুm
থাকা যায়। কারণ যখন !কান বাsা Ñভাবগত কাপJণ0 !থেক মুm হয়, তখন আ<াহ ও
তার রাসূ েলর সকল :কুেমর ব0াপােরই তার মন উদার হেব। !স Ñত©ু তJতা, আনু গত0
ও উদারতার সােথই তা করেব। আর আ<াহর িনিষa িবষয় তার ি>য় ও আকষJণীয়
হেলও তা বজJন করেত পারেব।
•! সাহাবােদর ±াতৃÜ ও িনেজর উপর অন0েক >াধান0 দােনর িকছু নমুনা:
রাসূ লু<াহ সা: এই সত0 ±তৃেÜর বীজ আনসার ও মুহািজরেদর মােঝ বপন
কেরিছেলন। !সিদেনর কথা îরণ ক[ন, !যিদন জৈনক আনসারী তার মুহািজর
ভাইেয়র সামেন দাঁিড়েয় বেলিছেলন: এই রাখলাম আমার সXদ, তা আমার ও
!তামার মােঝ !যৗথ। এই রাখলাম আমার দু িনয়া, তার অেধJক আমার, অেধJক
!তামার। এই !য আমার দু ই Œী, তােদর মধ0 !থেক !য সু sর তােক তালাক িদেয়
িদিv, !স !তামার।
!দখুন, িমসিকনেদর বাবা আবু জা’ফর রা: এর অবOা: িতিন আমােদরেক তার
বািড়েত িনেয় চলেলন খানা খাওয়ােত। অবেশেষ !সই পাeিটও !বর করেলন,
যােত িকছু িছল না। িতিন !সটা খুলেলন। আমরা তার মেধ0 যা িছল তা !চেট
!খলাম।
আবু :রায়রা রা: বেলন: হািদসিট সহীহ বুখারীেত রেয়েছ, িতিন বেলন: দানশীলতা
হল যা িবদ0মান আেছ তা দান করা। িমসিকনেদর জন0 সেবJাwম মানু ষ হল
জা’ফর। িতিন তােদর উেzেশ0 !বর হেতন। িনেজর সcানেদর খাবােরর উপর
রাসূ লু<াহ সা: এর !মহমানেদর অiািধকার িদেতন।
•! তািবয়ীেদর িকছু ±াতৃÜ ও ইছােরর নমুনা: তািবয়ীেদর একজন বড় ইমাম বেলন:
আ<াহর শপথ! যিদ পুেরা দু িনয়ােক আমার জন0 এক !লাকমায় জমা কের !দওয়া
হয়, আর আমার এক Åীিন ভাই আমার িনকট আেস, তাহেল আিম !কান পরওয়া
না কের, তা তার মুেখ িদেয় িদেবা।

•! ইছার করা (তথা অiািধকার !দওয়া)র জন0 িকেসর >েয়াজন? ইছার করার জন0
>েয়াজন একিট !কামল ™দয়। এমন একিট ™দয় যােত অজF িচcা একিeত
হেলও !স সবেলা িনেয়ই িচcা কের। অবেশেষ দু :খ !বদনায় !ফেট পেড়।
>েয়াজন এমন একিট ™দয়, যা মুসলমানেদর িচcা, !পেরশানীর ভার বহেনর
জন0 সু >শ=।#
•! মেনর ি>য় িজিনসেলার উপর আ<াহর ভালবাসােক >াধান0 !দওয়া: এমিনভােব
আ<াহর ভালবাসােক মেনর ভালবাসার ব®েলার উপর >াধান0 !দওয়া এবং
আ<াহ যা ভালবােসন, তােক >বৃ িwর ভালবাসার উপর >ধান0 !দওয়াও ইছােরর
জন0 আবশ0ক। সু তরাং ইছার দু ’িট িজিনেসর দািব কের:
১. আ<াহ যা ভালবােসন তা করা, যিদও মন তা অপছs কের। কখেনা মন
!কান এক>কার ইবাদতেক অপছs কের, !যমন ধ[ন, তার মেধ0 কাপJণ0,
ÑাথJপরতা বা অলসতা আেছ, !সেhেe >কৃত ইছার হেব িনেজর অপছেsর
উপর আ<াহর ভালবাসােক >াধ0ান0 !দওয়া।
২. ইছােরর িÅতীয় >কার: আ<াহ যা অপছs কেরন, তা বজJন করা, যিদও
!তামার মন তা পছs কের ও ভালবােস।
এ দু ’িট িজিনেসর মাধ0েম সিঠক ইছার সাব0= হেব। িকo !য মুিমন আ<াহর
ভালবাসার =ের !প\ছেত চায় এবং আ<াহর ভালবাসা িনেজর িদেক আকষJণ করেত
চায়, তােক আরও কW করেত হেব এবং দু বJল মনেক শােয়= করেত হেব, যােত
এই =ের !প\ছেত পাের এবং এরকম ইছার বা=বায়ন করেত পাের। তাই
আ<াহেক সoW করার জন0, মহা সফলতা লাভ করার জন0 এবং উu !মহনত ও
ভয়াবহ িবপদ সহ0 করার জন0 !কামড় বাঁধেত হেব।

•! ইছােরর মাধ0মেলা:
১. আ<াহর >িত ঈমান আনা এবং ধু তার জন0ই আমল করা: যখন বাsা
!কানGপ অলসতা ব0তীত মেন >ােণ আ<াহর িদেক এেত চায়, যখন !স
আেখরােতর িদেক !দ\ড়ায়, তখন !স !নক আমল ও ঈমান অজJনকারী ইবাদেত
!কান িবরিত !দয় না।
২. দয়া ও নëতা: দয়া ছাড়া !কান ইছার হয় না। একারেণ !কান মানু েষর অcর
যতhণ পযJc নë, !কামল ও দয়াশীল না হেব, ততhণ পযJc তার জন0 ইছারকারী
হওয়া সìব নয়। যখন আ<াহ কাউেক কেঠার ™দয় !থেক মুিmর মাধ0েম দয়া
কেরন, ফেল তার অcর অপেরর জন0 দু :খ !বদনায় !ফেট পেড়, তখন এই দয়ার
মাধ0েমই !স ইছার করেত পাের। !যটােক আ<াহ রহমত বেল উে<খ কেরেছন।
যার অথJ হেv অcর নরম হওয়া।
তাই যার অcর কিঠন, !স !তা ইছার !থেক অেনক দূ ের: কিঠন ™দেয়র অিধকারী
তার অcের ইছােরর !কান পথ বা >মাণই খুেজ পায় না।
কারণ আ<াহ তা’আলা যখন !কান বাsােক নরম-েকামল অcর দান কেরন, তখন
!স মুসলমানেদর কW !দওয়া !থেক িনেজ িবরত থােক ও অন0েদরেক িবরত রােখ
এবং এমন ব0িm আ<াহর মুিমন বাsােদরেক উপকার করেত সবJাôক !চWা কের।
৩. মৃ তু0 ও আেখরােতর îরণ: এটা হল ইছােরর সবেচেয় বড় মাধ0ম। এটাই অন0
মুসিলমেক কW !দওয়া !থেক িনেজেক !হফাজত করার এবং আ<াহর সoিWর
আশায় তােদর >িত সবJ>কার কল0াণ !প\ছােত উৎসািহত হওয়ার সবেচেয় বড়
মাধ0ম।
৪. বাsার একথা îরণ করা !য, !স আ<াহর িদেক িফের যােব: !স যখন এটা
îরণ করেব, তখন তার িনকট দু িনয়া তুv হেয় যােব আর পরকালীন ভিবষ0ৎ

বড় হেব। !স মৃ তু0 ও তার য{ণার কথা িচcা করেব, কবর ও তার শয0ার কথা
িচcা করেব।
•! আ<াহর >শংসা করা:
আমােদর >ভুর সেq আমােদর মুনাজােত, দু ’আয় ও সারা জীবেন আমােদর একিট
`িট হল আমরা আ<াহ তা’আলার >শংসা কম কির, তার বড়Ü, মহÜ ও পিবeতা
কম বণJনা কির। অথচ িতিন আমেদরেক Åীিন ও দু িনয়াবী কত !নয়ামত দান
কেরেছন, যা গণনা ও অনু মােনর বাইের।
•! একিট বা=ব দৃ Wাc: যিদ এক ব0িm !তামােক >েত0ক মােস িনিদJW পিরমাণ অথJ
দান কের, তার জন0 !তামার সLান, paা, ভালবাসা ও িবিভd মজিলেস অত0িধক
>শংসার অবOা !কমন হেব?! অথচ আ<াহর জন0ই সেবJাu সLান। আমরা
আমােদর >ত0িহক জীবেনর একিট মুহূতJও তার !থেক অমুখােপhী থাকেত
পারেবা না। তাহেল িক এই মহান অনু iশীল, দয়াশীল, দানবীর, িরিযকদাতা এবং
ব: সু sর নাম ও উdত ণাবলীর অিধকারী রব িদবা-রািe, সবJOােন ও সকল
অবOায় >শংসা ও সLান পাবার উপযু m নন?!
•! কুরআেন আ<াহর >শংসা: আমরা যিদ কুরআন যথাযথভােব অনু ধাবন কির,
তাহেল !দখেত পােবা, পুেরা কুরআনই আ<াহ তা’আলার সÖা, তার নাম, ণাবলী,
কুদরত ও মহেÜর ব0াপােরই আেলাচনা। আ<াহ তা’আলা বেলন:

ﺕ
á ﺎ+ﺕ !ﻣ ﹾﻄ ﹺﻮﻳ
r ﻤﺎﻭ!ﺍ+ ﻳ!ﻮ)ﻡ! ﺍﹾﻟ ?ﻘﻴ!ﺎ !ﻣ ?ﺔ ﻭ!ﺍﻟﺴrﻪr ﺟ!ﻤ?ﻴﻌ{ﺎ ﻗﹶﺒ)ﻀ!ﺘr ﻗﹶﺪ)ﺭﹺﻩ? ﻭ!ﺍﻟﹾﺄﹶﺭ)ﺽ+ﻭﺍ ﺍﻟﻠﱠﻪ! ﺣ!ﻖrﻭ!ﻣ!ﺎ ﻗﹶﺪ!ﺭ
ﺸ)ﺮﹺﻛﹸﻮﻥﹶrﺎ ﻳ+ ﻭ!ﺗ!ﻌ!ﺎﻟﹶﻰ ﻋ!ﻤrﺒ)ﺤ!ﺎﻧ!ﻪrﺑﹺﻴ!ﻤ?ﻴﻨﹺﻪ? ﺳ
“তারা আ<াহেক তার যেথািচত মযJাদা !দয়িন। অথচ িকয়মােতর িদন সমi পৃ িথবী
তার মুেঠার িভতের থাকেব এবং আকাশম-লী টােনা অবOায় তার ডান হােত
থাকেব। িতিন পিবe। তারা !য িশরক কের, িতিন তা !থেক ব: উেÄJ।”

আ<াহ তা’আলা কুরআেনর অেনক আয়ােত িনেজই তার পিবe ও বরকতময়
সÖার পিরচয় তুেল ধেরেছন। উদাহরণÑGপ কেয়কিট !দখুন:

(á ﻛﹸﻔﹸﻮ{ﺍ ﺃﹶﺣ!ﺪrﻮﻟﹶﺪ)ﻭ!ﻟﹶﻢ) ﻳ!ﻜﹸﻦ) ﻟﹶﻪr ﻟﹶﻢ) ﻳ!ﻠ?ﺪ) ﻭ!ﻟﹶﻢ) ﻳrﻤ!ﺪ+ﻪ ﺍﻟﺼr ﺪ ﺍﻟﱠﻠá ﻪ ﹶﺃ !ﺣr ﻫ !ﻮ ﺍﻟﱠﻠr )ﹸﻗ ﹾﻞ

-

“বল, িতিন আ<াহ একক। আ<াহ অমুখােপhী। িতিন কাউেক জ— !দনিন এবং
তােকও !কউ জ— !দয়িন এবং তার সমকh !কউ !নই।”

( ﺑﹺﻬ!ﺎrﻮﻩrﺴ)ﻨ!ﻰ ﻓﹶﺎﺩ)ﻋr)ﻭ!ﻟ?ﻠﱠﻪ? ﺍﻟﹾﺄﹶﺳ)ﻤ!ﺎﺀُ ﺍﻟﹾﺤ

-

“আ<াহর রেয়েছ সু sর নামসমূ হ। তাই !তমারা !সেলার মাধ0েম তােক ডাক।”

( ﻛﹸﻦ) ﻓﹶﻴ!ﻜﹸﻮﻥﹸrﻤ!ﺎ ﻳ!ﻘﹸﻮﻝﹸ ﻟﹶﻪ+ﻤ!ﺎﻭ!ﺍﺕ? ﻭ!ﺍﻟﹾﺄﹶﺭ)ﺽﹺ ﻭ!ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻗﹶﻀ!ﻰ ﺃﹶﻣ)ﺮ{ﺍ ﻓﹶﺈﹺﻧ+ ﺍﻟﺴr)ﺑ!ﺪ?ﻳﻊ

-

“আকাশম-লী ও যমীেনর অি=wদাতা। িতিন যখন !কানও িবষেয়র ফায়সালা
কেরন, তখন !কবল এতটুকু বেলন !য, হেয় যাও, অমিন তা হেয় যায়।”

(áﻮ! ﻋ!ﻠﹶﻰ ﻛﹸﻞﱢ ﺷ!ﻲ)ﺀٍ ﻗﹶﺪ?ﻳﺮr ﻭ!ﻫ+ﻤ!ﺎﻭ!ﺍﺕ? ﻭ!ﺍﻟﹾﺄﹶﺭ)ﺽﹺ ﻭ!ﻣ!ﺎ ﻓ?ﻴﻬﹺﻦ+ ﺍﻟﺴrﻠﹾﻚr)ﻟ?ﻠﱠﻪ? ﻣ

-

“আসমানসমূ হ, যমীন ও এতদু ভেয়র মেধ0 যা িকছু আেছ, সবিকছু র রাজÜ
আ<াহরই। িতিন সবJিবষেয় hমতাবান।”

áﻮ! ﺑﹺﻜﹸﻞﱢ ﺷ!ﻲ)ﺀٍ ﻋ!ﻠ?ﻴﻢr ﻭ!ﻫr ﻭ!ﺍﻟﹾﺒ!ﺎﻃ?ﻦr ﻭ!ﺍﻟﻈﱠﺎﻫ?ﺮrﻝﹸ ﻭ!ﺍﻟﹾﺂَﺧ?ﺮ+ﻮ! ﺍﻟﹾﺄﹶﻭrﻫ

-

hিতিনই >থম, িতিনই !শষ। িতিনই >কাশ0, িতিনই অভ0cর। িতিন >িতিট ব®র
ব0াপাের অবগত।
-

ﻂ
ﺴﹸ
r ﺽ !ﻳ)ﺒ
ﺕ ﻭ!ﺍﹾﻟﹶﺄ )ﺭ ﹺ
? ﻤ!ﺎﻭ!ﺍ+ ﺍﻟﺴr ﻣ!ﻘﹶﺎﻟ?ﻴﺪr ﻟﹶﻪr ﺍﻟﹾﺒ!ﺼ?ﲑrﻤ?ﻴﻊ+ﻮ! ﺍﻟﺴrﻟﹶﻴ)ﺲ! ﻛﹶﻤ?ﺜﹾﻠ?ﻪ? ﺷ!ﻲ)ﺀٌ ﻭ!ﻫ
á ﺑﹺﻜﹸﻞﱢ ﺷ!ﻲ)ﺀٍ ﻋ!ﻠ?ﻴﻢrﻪ+ ﺇﹺﻧrﺯ)ﻕ! ﻟ?ﻤ!ﻦ) ﻳ!ﺸ!ﺎﺀُ ﻭ!ﻳ!ﻘﹾﺪ?ﺭAﺍﻟﺮ

“তার মত িকছু !নই। িতিন সবJেpাতা, সবJ¡Wা। আকাশম-লী ও যমীেনর যাতীয়
চািব তারই কতৃJেÜ। িতিন যােক ইvা িরিযক স”সািরত কের !দন এবং যােক
ইvা সংেকািচত কের !দন। িনäয়ই িতিন >িতিট বoর ব0পাের অবগত।”

- ( ﻭ ﹶﻥ ﹸﻗ ﹾﻞrﻮﻥﹶ ﺳ!ﻴ!ﻘﹸﻮﻟﹸﻮﻥﹶ ﻟ?ﱠﻠ ?ﻪ ﹸﻗ ﹾﻞ ﹶﺃﹶﻓﻠﹶﺎ !ﺗ ﹶﺬ ﱠﻛﺮrﻢ) ﺗ!ﻌ)ﻠﹶﻤr ﻭ!ﻣ!ﻦ) ﻓ?ﻴﻬ!ﺎ ﺇﹺﻥﹾ ﻛﹸﻨ)ﺘrﻗﹸﻞﹾ ﻟ?ﻤ!ﻦﹺ ﺍﻟﹾﺄﹶﺭ)ﺽ
)ﻘﹸﻮﻥﹶ ﻗﹸﻞﹾ ﻣ!ﻦ+ ﺍﻟﹾﻌ!ﺮ)ﺵﹺ ﺍﻟﹾﻌ!ﻈ?ﻴﻢﹺ ﺳ!ﻴ!ﻘﹸﻮﻟﹸﻮﻥﹶ ﻟ?ﻠﱠﻪ? ﻗﹸﻞﹾ ﺃﹶﻓﹶﻠﹶﺎ ﺗ!ﺘÜﺒ)ﻊﹺ ﻭ!ﺭ!ﺏ+ﻤ!ﺎﻭ!ﺍﺕ? ﺍﻟﺴ+ ﺍﻟﺴÜﻣ!ﻦ) ﺭ!ﺏ
ﻮ ﹶﻥ !ﺳ!ﻴﻘﹸﻮﻟﹸﻮ ﹶﻥ ?ﻟﱠﻠ ?ﻪ ﹸﻗ ﹾﻞr )ﻢ !ﺗ )ﻌﹶﻠﻤr ﻋ!ﻠﹶﻴ)ﻪ? ﺇﹺﻥﹾ ﻛﹸﻨ)ﺘrﺠ!ﺎﺭr ﻭ!ﻟﹶﺎ ﻳrﺠﹺﲑrﻮ! ﻳr ﻛﹸﻞﱢ ﺷ!ﻲ)ﺀٍ ﻭ!ﻫrﺑﹺﻴ!ﺪ?ﻩ? ﻣ!ﻠﹶﻜﹸﻮﺕ
ﻭﻥﹶrﺗﺴ)ﺤ!ﺮr ﻰ+)ﻓﹶﺄﹶﻧ
(!হ রাসূ ল! তােদরেক) বল, এই পৃ িথবী এবং যারা এেত বাস করেছ তারা কার
মািলকানায়, যিদ !তামরা জান? তারা অবশ0ই বলেব, আ<াহর। বল, তবুও িক
!তামরা িশhা iহণ করেব না? বল !ক সাত আকােশর মািলক এবং মহা আরেশর
মািলক? তারা অবশ0ই বলেব, এসব আ<াহর। বল, তবুও িক !তামরা (আ<াহেক)
ভয় করেব না? বল, !ক িতিন, যার হােত সব িকছু র কতৃJÜ এবং িযিন আpয় দান
কেরন এবং তার িবপরীেত !কউ কাউেক আpয় িদেত পাের না? বল, যিদ জান?
তারা অবশ0ই বলেব (সম= কতৃJÜ) আ<াহর। বল, তেব !কাথা হেত !তামরা
যাদু i= হেvা?
-

(áﻮ! ﻋ!ﻠﹶﻰ ﻛﹸﻞﱢ ﺷ!ﻲ)ﺀٍ ﻗﹶﺪ?ﻳﺮr ﻭ!ﻫrﻠﹾﻚr)ﺗ!ﺒ!ﺎﺭ!ﻙ! ﺍﻟﱠﺬ?ﻱ ﺑﹺﻴ!ﺪ?ﻩ? ﺍﻟﹾﻤ

কল0াণময় !সই সwা, যার হেত সম= রাজÜ। িতিন >িতিট িবষেয় hমতাবান।

- ( ﻪr ﻫ !ﻮ ﺍﻟﱠﻠr ﻢr ﺮﺣ?ﻴ+ ﻦ ﺍﻟr ﺮ )ﺣ !ﻤ+ ﻫ !ﻮ ﺍﻟr ?ﻬ!ﺎﺩ!ﺓ+ ﺍﻟﹾﻐ!ﻴ)ﺐﹺ ﻭ!ﺍﻟﺸrﻮ! ﻋ!ﺎﻟ?ﻢr ﺍﻟﱠﺬ?ﻱ ﻟﹶﺎ ﺇﹺﻟﹶﻪ! ﺇﹺﻟﱠﺎ ﻫrﻮ! ﺍﻟﻠﱠﻪrﻫ
ﺮr ﺒAﺘ! ﹶﻜr ﺍﻟﹾﻤrﺎﺭ+ ﺍﻟﹾﺠ!ﺒr ﺍﻟﹾﻌ!ﺰﹺﻳﺰrﻬ!ﻴ)ﻤ?ﻦr ﺍﻟﹾﻤrﺆ)ﻣ?ﻦr ﺍﻟﹾﻤrﻠﹶﺎﻡ+ ﺍﻟﺴrﻭﺱÜ ﺍﻟﹾﻘﹸﺪrﻮ! ﺍﻟﹾﻤ!ﻠ?ﻚrﺍﻟﱠﺬ?ﻱ ﻟﹶﺎ ﺇﹺﻟﹶﻪ! ﺇﹺﻟﱠﺎ ﻫ
ﺢr ﺒAﺴ
! ﻳr ﺴﻨ!ﻰ
)ﺤ
r ﻪ ﺍﹾﻟﹶﺄ )ﺳﻤ!ﺎ ُﺀ ﺍﹾﻟr ﺭ ﹶﻟr Aﺼ!ﻮr ﺍﻟﹾﻤr ﺍﻟﹾﺒ!ﺎﺭﹺﺉr ﺍﻟﹾﺨ!ﺎﻟ?ﻖrﻮ! ﺍﻟﻠﱠﻪrﺸ)ﺮﹺﻛﹸﻮﻥﹶ ﻫrﺎ ﻳ+ﺒ)ﺤ!ﺎﻥﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ? ﻋ!ﻤrﺳ
r ﺍﻟﹾﺤ!ﻜ?ﻴﻢrﻮ! ﺍﻟﹾﻌ!ﺰﹺﻳﺰrﻤ!ﺎﻭ!ﺍﺕ? ﻭ!ﺍﻟﹾﺄﹶﺭ)ﺽﹺ ﻭ!ﻫ+ ﻣ!ﺎ ﻓ?ﻲ ﺍﻟﺴr)ﻟﹶﻪ

“িতিনই আ<াহ, িযিন ছাড়া !কান মাবুদ !নই। িতিন £ ও >কাশ0 সবিকছু র
Çাতা। িতিন সকেলর >িত দয়াবান, পরম দয়ালু । িতিনই আ<াহ, িযিন ছাড়া !কান
মাবুদ !নই। িতিন বাদশা, পিবeতার অিধকারী, শািcদাতা, িনরাপwাদাতা, সকেলর
রhক, মহা hমতাবান, সকল !দাষ-`িটর সংেশাধনকারী, !গৗরবাি|ত। তারা !য
িশরক কের তা !থেক আ<াহ পিবe। িতিনই আ<াহ, িযিন সৃ িWকতJা, অি=Üদাতা,
Gপদাতা, সবJােপhা সু sর নামসমূ হ তারই, আকাশম-লী ও পৃ িথবীেত যা িকছু
আেছ, তা তারই তাসবীহ পাঠ কের এবং িতিনই hমতাময়, !হকমেতর মািলক।
এছাড়াও রেয়েছ কুরআেনর সবেচেয় বড় আয়াত, আয়াতুল কুরসী। যার [
!থেক !শষ পযJc পুেরাটাই আ<াহর >শংসা।
িতিন িনেজর িবিভd ণ বণJনা কেরন: িতিন সেবJাwম সাহায0কারী, সকল
দয়াশীলেদর !pr দয়াশীল, সবJেpr ফায়সালাকারী, সবJেpr hমাশীল, সেবJাwম
িবচারক, সেবJাwম িরিযকদাতা, সেবJাwম উwরািধকারী, সবJেpr িমমাংসাকারী,
সবJেpr অবতরণকারী।
•! হািদেস আ<াহর >শংসা: রাসূ লু<াহ সা: বেলন: আ<াহ হেত অিধক >শংসাি>য়
!কউ !নই। (বণJনা কেরেছন ইমাম বুখার ও মুসিলম)
ইমাম নববী রহ: বেলন: >কৃতপেh এেত বাsারই উপকার। কারণ তারা আ<াহর
>শংসা করেল আ<াহ তােদরেক পুরtার দান কেরন, ফেল তারা উপকৃত হয়।
আর আ<াহ তা’আলা জগতবাসী !থেক অমুখােপhী। তােদর >শংসা তার !কান
উপকার আেস না, আর তােদর িনsাও তার !কান hিত কের না। এই হািদেস
আ<াহর >শংসা, তাবসীহ, তাহলীল, তাহমীদ, তাকবীর ও সকল >কার িযকেরর
>িত [Ü !দওয়া হেয়েছ।
নবী সা: বেলন:

ﹶﺍ?ﻟﻈﱡﻮﺍ ﺑﻴ!ﺎ ﺫﹶﺍ ﺍﳉﹶﻼﻝ ﻭﺍﻹِﻛﺮﺍﻡ

“সবJদা ইয়া জালজালােল ওয়াল

ইকরাম বলেত থােকা।” অথJাৎ সবJদা !বিশ !বিশ বল এবং !তামােদর দু ’আর
মেধ0 তা উuারণ কর।

জৈনক iাম0 !লাক নবী সা: এর িনকট এেস বলল: আমােক িকছু দু ’আ িশhা
িদন, যােত আিম পড়েত পাির। নবী সা: বলেলন: বল-

ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻭﺣﺪﻩ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ ﺍﷲ ﺃﻛﱪ ﻛﺒﲑﺍ ﻭﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﻛﺜﲑﺍ ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺍﷲ ﺭﺏ
ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ ﻻ ﺣﻮﻝ ﻭﻻ ﻗﻮﺓ ﺇﻻ ﺑﺎﷲ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﳊﻜﻴﻢ
“আ<াহ ব0তীত !কান উপাস0 !নই। িতিন একক। তার সােথ !কান শরীক !নই।
আ<াহ মহান। অফুরc >শংসা তার জন0। িতিন পিবe। জগতসমূ েহর
>িতপালক। পরাåমশালী ও >Çাময় আ<াহ ব0তীত সাহায0 বা শিmর !কান
উৎস !নই।” !লাকিট বলল: এেলা !তা আমার রেবর জন0, তাহেল আমার জন0
িক? তখন রাসূ লু<াহ সা: বলেলন: বল- !!!ﻭﺍﺭﺯﻗﲏ

ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﻏﻔﺮ ﱄ ﻭﺍﺭﲪﲏ ﻭﺍﻫﺪﱏ

“!হ আ<াহ! আমােক hমা ক[ন, আমার >িত দয়া ক[ন, আমােক পথ>দশJন
ক[ন এবং আমােক িরিযক দান ক[ন।” (বণJনা কেরেছন ইমাম মুসিলম)
এই হািদেস [েত আ<াহর >শংসা আর !শেষ িনেজর জন0 দু ’আ।
•! িবপেদর দু ’আ:

 ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﺭﺏ,  ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺮﺵ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ, ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺍﳊﻠﻴﻢ
ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍﺕ ﻭﺭﺏ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺭﺏ ﺍﻟﻌﺮﺵ ﺍﻟﻜﺮﱘ
আ<াহ ব0তীত !কান উপাস0 !নই, িযিন মহান, সহনশীল। আ<াহ ব0তীত !কান
উপাস0 !নই, িযিন মহান আরেশর অিধপিত। আ<াহ ব0তীত !কান উপাস0 !নই,
িযিন আকাশম-লীর রব, পৃ িথবীর রব এবং সLািনত আরেশর রব (বুখারী
মুসিলম)
•! নামােয আ<াহর >শংসােলার ব0াপাের িচcা কর:
যা নামােযর িনে†াে<িখত কাজেলার মেধ0 রেয়েছ:

১. নামােযর তাহরীমা বাঁধার তাকবীর ও এক [কন !থেক আেরক [কেন যাওয়ার
তাকবীর: যখন বল, আ<া: আকবার, তােত আ<াহর মহÜ এবং সবিকছু !থেক
তার বড় হওয়ার কথা রেয়েছ।
২. নামায [র দু ’আ:

 ﻭﻻ ﺇﻟﻪ ﻏﲑﻙ,  ﻭﺗﻌﺎﱃ ﺟﺪﻙ,  ﻭﺗﺒﺎﺭﻙ ﺍﲰﻚ, ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ ﺍﻟﻠﻬﻢ ﻭﲝﻤﺪﻙ
“!হ আ<াহ! !তামার পিবeতা ও >শংসা বণJনা করিছ। !তামার নাম বরকতময়।
!তামার মযJাদা অেনক উেÄJ এবং তুিম ছাড়া !কান উপাস0 !নই।”

 ﺗﻌﺎﱃ ﺟﺪﻙমােন হেv !তামার মযJাদা, মহÜ ও hমতা সু উu।
৩. ‘আউযু িব<াহ’। অথাৎ আ<াহর িনকট আpয় >াথJনা করা। মানু ষ !তা একমাe
তার িনকটই আpয় >াথJনা কের, যােক !স শিmশালী ও hমতাশীল মেন কের।
৪. িবসিম<াহ। এখােন আ<াহর সাহায0 >াথJনা, তার উপর ভরসা এবং তার
রহমান (পরম দয়ালু ) ও রহীম (সীমাহীন !মেহরবান) নােমর উে<খ রেয়েছ।
৫. ফািতহা। তার >থম িতনিট আয়ােতর মেধ0 আ<াহর >শংসা, ও ণকীতJন
রেয়েছ। যা হেv- ( !"ﻟﺪ(ﻦyﻢ !ﻣﺎﻟﻚ !(ﻮ5ﻦ !"ﻟﺮﺣﻤﻦ !"ﻟﺮﺣ5 !"ﻟﻌﺎﻟﻤm1! z“ )"ﻟﺤﻤﺪসম=
>‘শংসা আ<াহর জন0, িযিন জগতসমূ েহর >িতপালক। িযিন সীমাহীন দয়ালু , বড়ই
!মেহরবান। িবচার িদবেসর মািলক।”
৬. [কুর িযকরসমূ হ:

“ ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺭﰊ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢআমার মহান রেবর পিবeতা বণJনা করিছ”
 ﺭﺏ ﺍﳌﻼﺋﻜﺔ ﻭﺍﻟﺮﻭﺡ,  ﻗﺪﻭﺱ, ﻮﺡù“ ﺳﺒিতিন পিবe, !ফেরশতা ও Gেহর রব।

!“ ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺭﺑﻨﺎ ﻭﲝﻤﺪﻙ ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﻏﻔﺮ ﱄহ আ<াহ, !হ আমােদর রব! !তামার
পিবeতা ও >শংসা বণJনা করিছ। তুিম আমােক hমা কের দাও”

 ﻭﺍﻟﻌﻈﻤﺔ,  ﻭﺍﻟﻜﱪﻳﺎﺀ,  ﻭﺍﳌﻠﻜﻮﺕ, ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺫﻱ ﺍﳉﱪﻭﺕ

“পরাåম, রাজÜ, বড়Ü

ও মহেÜর অিধকারী আ<াহর পিবeতা বণJনা করিছ।”
৭. [কু !থেক উঠার দু ’আসমূ হ:

ﲰﻊ ﺍﷲ ﳌﻦ ﲪﺪﻩ

“!য আ<াহর >শংসা করেছ, আ<াহ তা নেছন।

 ﲪﺪﺍ ﻛﺜﲑﺍ ﻃﻴﺒﺎ ﻣﺒﺎﺭﻛﺎ ﻓﻴﻪ, !“ ﺭﺑﻨﺎ ﻭﻟﻚ ﺍﳊﻤﺪহ

আমােদর রব! !তামার অফুরc

>শংসা করিছ, উwম ও বরকমতয় >শংসা।”

 ﺃﻫﻞ.  ﻭﻣﻞﺀ ﻣﺎ ﺷﺌﺖ ﻣﻦ ﺷﻲﺀ ﺑﻌﺪﻩ, ﻣﻞﺀ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍﺕ ﻭﻣﻞﺀ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
 ﻭﻻ,  ﺍﻟﻠﻬﻢ ﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﳌﺎ ﺃﻋﻄﻴﺖ,  ﻭﻛﻠﻨﺎ ﻟﻚ ﻋﺒﺪ,  ﺃﺣﻖ ﻣﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌﺒﺪ, ﺍﻟﺜﻨﺎﺀ ﻭﺍ’ﺪ
 ﻭﻻ ﻳﻨﻔﻊ ﺫﺍ ﺍﳉﺪ ﻣﻨﻚ ﺍﳉﺪ, ﻣﻌﻄﻲ ﳌﺎ ﻣﻨﻌﺖ
আকাশম-লীর সমপিরমাণ, পৃ িথবীর সমপিরমাণ ও এ দু ’!য়র মােঝ যা িকছু আেছ
তার সমপিরমাণ এবং এছাড়াও আপিন যা চান তার সমপিরমাণ। >শংসা ও
মযJাদার অিধকারী। বাsা যা বেলেছ, তার সবJািধক উপযু m সwা। আর আমরা
সবাই !তামার দাস। !হ আ<াহ! তুিম যা দান কর, তা !ঠকাবার !কউ !নই আর
তুিম যা !ঠকাও তা দান করার !কউ !নই। !তামার শিmর বাইের !কান
>েচWাকারীর >েচWা উপকাের আসেব না।
৮. িসজদার দু ’আ সমূ হ:

“ ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺭﰊ ﺍﻷﻋﻠﻰআমার মহান রেবর পিবeতা বণJনা করিছ।

!“ ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺭﺑﻨﺎ ﻭﲝﻤﺪﻙ ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﻏﻔﺮ ﱄহ আ<াহ! !তামার পিবeতা ও >শংসা
বণJনা করিছ। !হ আমােদর রব! !হ আ<াহ! আমােক hমা কর।

 ﺭﺏ ﺍﳌﻼﺋﻜﺔ ﻭﺍﻟﺮﻭﺡ,  ﻗﺪﻭﺱ, “ ﺳﺒﻮﺡিতিন পিবe, !ফেরশতা ও Gেহর রব।”
,  ﺳﺠﺪ ﻭﺟﻬﻲ ﻟﻠﺬﻱ ﺧﻠﻘﻪ,  ﻭﻟﻚ ﺃﺳﻠﻤﺖ, ﺍﻟﻠﻬﻢ ﻟﻚ ﺳﺠﺪﺕ ﻭﺑﻚ ﺁﻣﻨﺖ
 ﺗﺒﺎﺭﻙ ﺍﷲ ﺃﺣﺴﻦ ﺍﳋﺎﻟﻘﲔ,  ﻭﺷﻖ ﲰﻌﻪ ﻭﺑﺼﺮﻩ, ﻭﺻﻮﺭﻩ
“!হ আ<াহ! !তামার জন0ই িসজদাহ কেরিছ, !তামার >িতই ঈমান এেনিছ এবং
!তামার িনকটই আôসমপJণ কেরিছ। আমার !চহারা !সই সwার জন0 !সজদাহ
কেরেছ, িযিন তােক সৃ িW কেরেছন, তার আকৃিত দান কেরেছন এবং তার কণJ ও
চhু !ফেড়েছন। আ<াহ বরকতময়। িতিন সেবJাwম সৃ িWকারী।’

 ﻭﺍﻟﻌﻈﻤﺔ,  ﻭﺍﻟﻜﱪﻳﺎﺀ,  ﻭﺍﳌﻠﻜﻮﺕ, “ ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺫﻱ ﺍﳉﱪﻭﺕপরাåম,

রাজÜ, বড়Ü

ও মহেÜর অিধকারী আ<াহর পিবeতা বণJনা করিছ।”
৯. তাশাÃ:দ:

,  ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻚ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﱯ ﻭﺭﲪﺔ ﺍﷲ ﻭﺑﺮﻛﺎﺗﻪ,  ﻭﺍﻟﻄﻴﺒﺎﺕ,  ﻭﺍﻟﺼﻠﻮﺍﺕ, ﺍﻟﺘﺤﻴﺎﺕ ﷲ
 ﺃﺷﻬﺪ ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻭﺃﺷﻬﺪ ﺃﻥ ﳏﻤﺪﺍ. ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﺼﺎﳊﲔ
ﻋﺒﺪﻩ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ
সম= শািc, রহমত ও কল0াণ আ<াহর জন0। !হ নবী! আপনার >িত আ<াহর
সালাম, রহমত ও বরকত। সালাম আমােদর উপর এবং আ<াহর সকল !নককার
বাsােদর উপর। আিম সাh0 িদিv !য আ<াহ ব0তীত !কান উপাস0 !নই। আিম
আরও সাh0 িদিv !য, মুহাLাদ তার বাsা ও তার রাসূ ল।
ইমাম নববী রহ: বেলন: Eﺎ5 "ﻟﺘﺤএর অথJ !কউ বেলন: রাজÜ, !কউ বেলন:
Oািয়Ü, !কউ বেলন: সLান, !কউ বেলন: জীবন।

 “িনäয়ই তুিম >শংিসতﺇﻧﻚ ﲪﻴﺪ rﳎﻴﺪ

১০. দGেদ ইবরািহিমর !শষাংেশ রেয়েছ-

ও মযJাদাময়”। এখােন আ<াহর অফুরc >শংসা ও মযJাদা বণJনা করা হেয়েছ।
তাহেল তুিম নামােয !তামার অcর, যবান ও অq->ত0েqর মাধ0েম আ<াহর
>শংসা করেছা। তাই এ িবষয়িটর >িত !খয়াল রাখেব। ঐ সকল উদাস ও অসাড়
!লাকেদর মত হেব না, যারা নামােযর মেধ0 িক বলেছ, তা িনেজও জােন না। যারা
এ সম= িযকর ও দু ’আেলার ব0াপাের িচcা কের না।
•! সালাম পরবতJী আ<াহর >শংসাসমূ হ:
!কউ এেলা যথাযথভােব িচcা করেল !দখেত পােব, তােত ধু আ<াহর
!>শংসাই >শংসা

ﺃﺳﺘﻐﻔﺮ ﺍﷲ ) ﺛﻼﺛﺎ ( ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺃﻧﺖ ﺍﻟﺴﻼﻡ  ,ﻭﻣﻨﻚ ﺍﻟﺴﻼﻡ  ,ﺗﺒﺎﺭﻛﺖ ﻳﺎ ﺫﺍ ﺍﳉﻼﻝ
.ﻭﺍﻹﻛﺮﺍﻡ
ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻭﺣﺪﻩ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ  ,ﻟﻪ ﺍﳌﻠﻚ ﻭﻟﻪ ﺍﳊﻤﺪ ﻭﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻗﺪﻳﺮ -
 ,ﺍﻟﻠﻬﻢ ﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﳌﺎ ﺃﻋﻄﻴﺖ  ,ﻭﻻ ﻣﻌﻄﻲ ﳌﺎ ﻣﻨﻌﺖ  ,ﻭﻻ ﻳﻨﻔﻊ ﺫﺍ ﺍﳉﺪ ﻣﻨﻚ ﺍﳉﺪ
ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻭﺣﺪﻩ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ  ,ﻟﻪ ﺍﳌﻠﻚ  ,ﻭﻟﻪ ﺍﳊﻤﺪ ﻭﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ -
ﻗﺪﻳﺮ  .ﻻ ﺣﻮﻝ ﻭﻻ ﻗﻮﺓ ﺇﻻ ﺑﺎﷲ  ,ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ  ,ﻭﻻ ﻧﻌﺒﺪ ﺇﻻ ﺇﻳﺎﻩ  ,ﻟﻪ ﺍﻟﻨﻌﻤﺔ ﻭﻟﻪ
ﺍﻟﻔﻀﻞ ﻭﻟﻪ ﺍﻟﺜﻨﺎﺀ ﺍﳊﺴﻦ  ,ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﳐﻠﺼﲔ ﻟﻪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﻟﻮ ﻛﺮﻩ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮﻭﻥ
ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺍﷲ  ,ﻭﺍﳊﻤﺪ ﷲ  ,ﻭﺍﷲ ﺃﻛﱪ ) ﺛﻼﺛﺎ ﻭﺛﻼﺛﲔ ( ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻭﺣﺪﻩ ﻻ -
ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ  ,ﻟﻪ ﺍﳌﻠﻚ ﻭﻟﻪ ﺍﳊﻤﺪ ﻭﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻗﺪﻳﺮ ][.ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺁﻳﺔ ﺍﻟﻜﺮﺳﻲ
.ﻭﺳﻮﺭﺓ ﺍﻹﺧﻼﺹ ﻭﺍﳌﻌﻮﺫﺗﲔ

‘আ=াগিফ[<াহ’ তথা আিম আ<াহর িনকট hমা >াথJনা করিছ...(িতনবার)। !হ
আ<াহ! তুিমই শািc, !তামার !থেকই শািc। !হ পরাåম ও মযJাদার অিধকারী!
তুিম বরকতময়।
আ<াহ ব0িতত !কান উপাস0 !নই। িতিন একক। তার সােথ !কান শরীক !নই।
রাজÜ তারই। >শংসা ধু তারই জন0। িতিন >িতিট িজিনেসর উপর hমতাবান।
!হ আ<াহ! তুিম যা দান কর, তা !ঠকাবার !কউ !নই আর তুিম যা !ঠকাও তা
দান করার !কউ !নই। আর !তামার শিmর বাইের !কান !চWাকারীর !চWা
উপকাের আেস না।
আ<াহ ব0িতত !কান উপাস0 !নই। িতিন একক। তার সােথ !কান শরীক !নই।
রাজÜ তারই। >শংসা ধু তারই জন0। িতিন >িতিট িজিনেসর উপর hমতাবান।
আ<াহর শিm ও সাহায0 ব0তীত !কান শিm ও সাহায0 !নই। আ<াহ ব0তীত !কান
উপাস0 !নই। আমরা একমাe তারই ইবাদত কির। !নয়ামত ও অনু iহ তারই।
তারই জন0 উwম >শংসা। আমরা একিনrভােব আ<াহরই আনু গত0 পূ বJক Ñীকার
করিছ !য, িতিন ব0তীত !কান উপাস0 !নই। যিদও তা কােফররা অপছs ক[ক
না !কন।
সু বহানা<াহ, আলহামদু িল<াহ ও আ<া: আকবার। (েতিeশবার কের।)
আ<াহ ব0িতত !কান উপাস0 !নই। িতিন একক। তার সােথ !কান শরীক !নই।
রাজÜ তারই। >শংসা ধু তারই জন0। িতিন >িতিট িজিনেসর উপর hমতাবান।
আয়াতুল কুরসী। সূ রা ইখলাস, সূ রা ফালাক ও সূ রা নাস।
•! সকাল-সñার িযকরেলােত আ<াহর >শংসা !দখুন:
সকাল-সñার িযকরেলােত আ<াহর >শংসা, সLান ও বড়Ü >কাশক অেনক
দু ’আ ও িযকর রেয়েছ। উদাহরণ ÑGপ !দখুন:

ﺳﻴﺪ ﺍﻻﺳﺘﻐﻔﺎﺭ :ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺃﻧﺖ ﺭﰊ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺃﻧﺖ  ,ﺧﻠﻘﺘﲏ ﻭﺃﻧﺎ ﻋﺒﺪﻙ  ,ﻭﺃﻧﺎ ﻋﻠﻰ

-

ﻋﻬﺪﻙ ﻭﻭﻋﺪﻙ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻄﻌﺖ  ,ﺃﻋﻮﺫ ﺑﻚ ﻣﻦ ﺷﺮ ﻣﺎ ﺻﻨﻌﺖ  ,ﺃﺑﻮﺀ ﻟﻚ ﺑﻨﻌﻤﺘﻚ ﻋﻠﻲ
 ,.ﻭﺃﺑﻮﺀ ﺑﺬﻧﱯ ﻓﺎﻏﻔﺮ ﱄ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻐﻔﺮ ﺍﻟﺬﻧﻮﺏ ﺇﻻ ﺃﻧﺖ
-

ﺍﻟﻠﻬﻢ ﻣﺎ ﺃﺻﺒﺢ ﰊ ﻣﻦ ﻧﻌﻤﺔ ﺃﻭ ﺑﺄﺣﺪ ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻚ ﻓﻤﻨﻚ ﻭﺣﺪﻙ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻚ ,
.ﻓﻠﻚ ﺍﳊﻤﺪ ﻭﻟﻚ ﺍﻟﺸﻜﺮ

 ).ﺣﺴﱯ ﺍﷲ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻮﻛﻠﺖ ﻭﻫﻮ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺮﺵ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ) ﺳﺒﻊ ﻣﺮﺍﺕ -
) .ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺍﷲ ﻭﲝﻤﺪﻩ )ﻣﺎﺋﺔ ﻣﺮﺓ -
ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ  ,ﻭﺣﺪﻩ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ  ,ﻟﻪ ﺍﳌﻠﻚ ﻭﻟﻪ ﺍﳊﻤﺪ ﻭﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ

-

 ).ﻗﺪﻳﺮ ) ﻣﺎﺋﺔ ﻣﺮﺓ ﺇﺫﺍ ﺃﺻﺒﺢ
ﺍﻟﻠﻬﻢ ﻋﺎﱂ ﺍﻟﻐﻴﺐ ﻭﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﺎﻃﺮ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺭﺽ  ,ﺭﺏ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻭﻣﻠﻴﻜﻪ

-

 ,ﺃﺷﻬﺪ ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺃﻧﺖ  ,ﺃﻋﻮﺫ ﺑﻚ ﻣﻦ ﺷﺮ ﻧﻔﺴﻲ  ,ﻭﻣﻦ ﺷﺮ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﻭﺷﺮﻛﻪ ,
ﻭﺃﻥ ﺃﻗﺘﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻲ ﺳﻮﺀﺍ  ,ﺃﻭ ﺃﺟﺮﻩ ﺇﱃ ﻣﺴﻠﻢ ]  ،ﻭﺇﱃ ﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺫﻛﺎﺭ
.ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﻭﺍﳌﺴﺎﺀ
সািয়0দু ল ইে=গফার: !হ আ<াহ! তুিম আমার রব, তুিম ব0তীত !কান উপাস0 !নই।
তুিম আমােক সৃ িW কেরেছা, আিম !তামর বাsা। আিম আমার সাধ0মত !তামােক
!দওয়া >িত∫িত ও ওয়াদার উপর থাকেবা। আিম আমার মs কৃতকমJসমূ হ !থেক
ু!তামার িনকট আpয় >াথJনা করিছ এবং !তামার >িতই >ত0াবতJন করিছ, !যেহত
তুিম আমার >িত অনু iহ কেরেছা। আিম আমার নাহসমূ েহর কারেণও !তামার
>িত >ত0াবতJন করিছ। তাই তুিম আমােক hমা কর। তুিম ছাড়া !তা hমা করার
আর !কউ !নই।

!হ আ<াহ! এই সকাল !বলা আমার উপর এবং !তামার >িতিট সৃ িWর উপর যত
!নয়ামত এেসেছ, তা !কবল !তামার !থেকই। !তামার সােথ !কান শরীক !নই।
আর কৃতÇতা !তামারই Çাপন করিছ।
আমার জন0ই আ<াহই যেথW। িতিন ব0তীত !কান উপাস0 !নই। আিম তার উপরই
ভরসা কেরিছ, িতিনই মহান আরেশর রব। (সাত বার
সু বহানা<ািহ ওয়ািবহামিদিহ (আ<াহর পিবeতা ও >শংসা বণJনা করিছ) (একশত
বার)
আ<াহ ব0িতত !কান উপাস0 !নই। িতিন একক। তার সােথ !কান শরীক !নই।
রাজÜ তারই। >শংসা ধু তারই জন0। িতিন >িতিট িজিনেসর উপর hমতাবান।
(সকাল !বলা একশত বার)
!হ আ<াহ! দৃ শ0 ও অদৃ শ0 িবষেয়র ইলেমর অিধকারী! আসমান-যমীন সৃ িWকারী!
>িতিট িজিনেসর >িতপালক ও মািলক! আিম সাh0 িদিv !য, তুিম ব0তীত !কান
উপাস0 !নই। আিম !তামার িনকট আpয় >াথJনা করিছ আমােদর অcেরর অিনW
!থেক, শয়তােনর অিনW ও তার িশরক !থেক এবং আমার িনেজেক !কান
অকল0ােণ িল£ করা !থেক বা !কান মুসিলেমর >িত তা !টেন আনা !থেক।
সকাল-সñার এজাতীয় আরও অেনক িযকর রেয়েছ।
•! ঘুেমর পূ েবJর িযকরেলােত আ<াহর >শংসার কথােলা িচcা ক[ন:
-!

আয়াতুল কুরসী।

 ﺭﺑﻨﺎ ﻭﺭﺏ ﻛﻞ,  ﻭﺭﺏ ﺍﻟﻌﺮﺵ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ, ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺭﺏ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺒﻊ ﻭﺭﺏ ﺍﻷﺭﺽ
 ﺃﻋﻮﺫ ﺑﻚ ﻣﻦ ﺷﺮ,  ﻭﺍﻟﻔﺮﻗﺎﻥ,  ﻭﻣﻨﺰﻝ ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺓ ﻭﺍﻹﳒﻴﻞ,  ﻓﺎﻟﻖ ﺍﳊﺐ ﻭﺍﻟﻨﻮﻯ, ﺷﻲﺀ
 ﻭﺃﻧﺖ ﺍﻵﺧﺮ,  ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺃﻧﺖ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻠﻴﺲ ﻗﺒﻠﻚ ﺷﻲﺀ. ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﺃﻧﺖ ﺁﺧﺬ ﺑﻨﺎﺻﻴﺘﻪ

 ﻭﺃﻧﺖ ﺍﻟﺒﺎﻃﻦ ﻓﻠﻴﺲ ﺩﻭﻧﻚ,  ﻭﺃﻧﺖ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻓﻠﻴﺲ ﻓﻮﻗﻚ ﺷﻲﺀ, ﻓﻠﻴﺲ ﺑﻌﺪﻙ ﺷﻲﺀ
 ﺍﻗﺾ ﻋﻨﺎ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺃﻏﻨﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮ, ﺷﻲﺀ
“!হ আ<াহ! স£াকাশ ও পৃ িথবীর রব, মহান আরেশর রব, আমেদর ও >িতিট
সৃ িWর রব, (বীেজর) দানা ও !খাসা িবদীণJকারী, তাওরাত, ইি°ল ও কুরআন
অবতীণJকারী! !তামার হােত যােদর ভাগ0 এমন >িতিট িজিনেসর অিনW !থেক
!তামার িনকট আpয় >াথJনা করিছ। !হ আ<াহ! তুিমই >থম, !তামার পূ েবJ !কান
িকছু !নই। তুিমই সবJেশষ, !তামার পের িকছু !নই। তুিমই িবজয়ী, !তামার উপের
!কউ !নই। তুিমই অভ0cের, !তামার নীেচ !কউ !নই। তুিম আমােদর ঋণ
পিরেশাধ কের দাও, আমােদরেক দারী¡0 !থেক মুm কর।”
-!

সু বহানা<াহ !তিeশ বার, আলহামদু িল<াহ !তিeশ বার এবং আ<া: আকবার
!চৗিeশ বার।

•! আমরা আ<াহর >শংসা েণ !শষ করেত পারব না:
রাসূ লু<াহ সা: এর !সজদার একিট দু ’আ িছল এই:

ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺇﱐ ﺃﻋﻮﺫ ﺑﺮﺿﺎﻙ ﻣﻦ ﺳﺨﻄﻚ ﻭﲟﻌﺎﻓﺎﺗﻚ ﻣﻦ ﻋﻘﻮﺑﺘﻚ ﻭﺃﻋﻮﺫ ﺑﻚ ﻣﻨﻚ ﻻ
ﺃﺣﺼﻰ ﺛﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻚ ﺃﻧﺖ ﻛﻤﺎ ﺃﺛﻨﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻚ
“!হ আ<াহ! আিম !তামার সoিWর মাধ0েম !তামার অসoিW !থেক এবং !তামার
hমার মাধ0েম !তামার শাি= !থেক আpয় চাই। আিম !তামার শাি= !থেক !তামার
আpয় চািv। আিম !তামার >শংসা েণ !শষ করেত পারব না, তুিম !সই Gপই,
!যGপ তুিম !তামার িনেজর ব0াপাের বণJনা কেরেছা।”

ইমাম মােলক রহ: বেলন:

 ﻻ ﺃﺣﺼﻰ ﺛﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻚএর অথJ হল: আমরা যিদ !তামার

>শংসায় খুব পিরpমও কির, তথািপ !তামার !নয়ামত, অনু iহ ও তার যেথািচত
>শংসা েণ !শষ করেত পারেবা না।
•! আপিন িক জােনন, িনে†াm কথােলা বলাও আ<াহর >শংসা:

 ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺃﻧﺖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ ﺇﱐ ﻛﻨﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﺎﳌﲔতুিম ব0তীত !কান উপাস0 !নই, তুিম
পিবe। িনäয়ই আিম জািলমেদর অcভূ Jm িছলাম।

ﻻ ﺣﻮﻝ ﻭﻻ ﻗﻮﺓ ﺇﻻ ﺑﺎﷲ

আ<াহর সাহায0 ও শিm ব0তীত !কান সাহায0 ও শিm

!নই।

 ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺍﷲ ﻭﲝﻤﺪﻩ ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢআ<াহর

পিবeতা ও >শংসা বণJনা করিছ।

মহান আ<াহর পিবeতা বণJনা করিছ।

 ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺍﷲ ﻭﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﻭﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻭﺍﷲ ﺃﻛﱪআ<াহ

পিবe, সম= >শংসা তার

জন0, িতিন ব0তীত !কান উপাস0 !নই এবং আ<াহই সবেচেয় বড়।
•! !তামার অcের এই িবóাস বaমূ ল কের নাও:
১. তুিম জানেব এবং িনিäতভােব িবóাস করেব !য, িযিন সম= সৃ িWর মািলক,
সৃ িWর পিরচালনা ও ব0বOাপনা কেরন, িতিনই আ<াহ, িতিন একক। তার সােথ
!কান শরীক !নই। তাই আসমান-যমীেন !ছাট-বড় যত সৃ িW আেছ সকেলই
আ<াহর দাস, তার >িত মুখােপhী। তারা িনেজেদর !কান hিত বা উপকার
করেত পাের না। তারা জীবন, মৃ তু0 বা পুন[÷ােনর hমতাও রােখ না। তাই
একমাe আ<াহই তােদর সকেলর মািলক। তারা তার >িত মুখােপhী, িতিন
তােদর !থেক অমুখােপhী। িতিন পিবe।
২. তুিম আরও জানেব ও িবóাস করেব !য, সম= িকছু র ভাàার এককভােব
আ<াহর িনকট। অন0 কােরা িনকট নয়। তাই দু িনয়ােত যত িকছু আেছ তার মূ ল

ভা-◌ার আ<াহর িনকট। খ0াদ0, পানীয়, পািন, বাতাস, ধন-সXদ, সমু¡ ও অন0ান0
সকল িজিনস আ<াহর িনকট রেয়েছ। তাই আমােদর যত িকছু র >েয়াজন হেব,
আমরা তা আ<াহর িনকট চাইেবা, তার !বিশ !বিশ ইবাদত ও আনু গত0 করেবা।
িতিনই সম= >েয়াজন পুরাকারী এবং আùােন সাড়াদানকারী। িতিনই সেবJাwম
>াথJনাOল ও সেবJাwম দানকারী। িতিন যা !দন, তা !রাধকারী !কউ !নই এবং
িতিন যা !রাধ কেরন, তা দানকারী !কউ !নই।
৩. তুিম একথাও জানেব ও িবóাস করেব !য, একমাe আ<াহই >কৃত উপাস0,
তার সােথ !কান শরীক !নই। এককভােব িতিনই ইবাদেতর উপযু m। তাই িতিনই
জগতবাসীর >িতপালক ও উপাস0। আমরা পিরপূ ণJ িবনয়, ভালবাসা ও paার
সােথ তার িবিধবa িবধানাবলী মান0 করত: তারই ইবাদত করেবা। সু তরাং অন0
কােরা িনকট >াথJনা করেব না, একমাe তার িনকটই >াথJনা করেব। অন0 কােরা
িনকট সাহায0 চাইেব না, একমাe তারই িনকট সাহায0 চাইেব। অন0 কােরা উপর
ভরসা করেব না, একমাe তার উপরই ভরসা করেব। অন0 কাউেক ভয় করেব
না, একমাe তােকই ভয় করেব। অন0 কােরা ইবাদত করেব না, একমাe তারই
ইবাদত করেব। আ<াহ তা’আলা বেলন: িতিনই আ<াহ, !তামােদর রব, িতিন
ব0তীত !কান উপাস0 !নই, িতিন >িতিট িজিনেসর সৃ িWকতJা। তাই !তামরা তারই
ইবাদত কেরা। িতিনই >িতিট িজিনেসর উপর িনয়{ক।
!দখ, িচcা কর এবং অনু ধাবন কর, িকভােব একজন মুসিলম তার >িতিট িদেন
এবং পুেরা জীবেন সকাল !থেক সñা পযJc >িতিট অবOায় ও >িতিট কােজ
আ<াহর সু sর নাম, উdত ণাবলী এবং অগিণত ও অসংখ0 !নয়ামতরাজী উে<খ
পূ বJক তার >শংসা ও বড়Ü বণJনা করেছ।
এই !য বাক0েলা, িযকর ও দু ’আেলা, >িতিদন বার বার পাঠ করেছা: তুিম িক
তার ব0াপাের িচcা করেছা, নািক অবেচতনভােব ধু বেল যােvা?

•! িকভােব তুিম দীঘJ িসজদাহ করেব?
দীঘJ িসজদাহ আ<াহর সেq দৃ ঢ় সXকJ থাকা এবং তার সেq মুনাজাত ও
ঘিনWতার Ñাদ >াি£র ইিqত কের। আর এর িবপরীতটা িবপরীতটার ইিqত কের।
সহী:ল বুখারীেত আেয়শা রা: !থেক বিণJত হেয়েছ: রাসূ লু<াহ সা: এগার রাকাত
নামায পড়েতন। ঐ নামাযেলােত িতিন এতটুকু দীঘJ িসজদাহ করেতন !য, তার
মাথা উঠােনার পূ েবJই !তামরা পáাশ আয়াত পিরমাণ পড়েত পারেব।
রাসূ লু<াহ সা: আমােদরেক িসজদাহ দীঘJ করেত উৎসািহত কেরেছন। িতিন
বেলেছন: বাsা তার রেবর সবেচেয় !বিশ িনকটবতJী হয় িসজদাবOায়। তাই
!তামরা (িসজদার মেধ0) !বিশ !বিশ দু ’আ কর। (বণJনা কেরেছন ইমাম মুসিলম
রহ:)
এিট একিট দািম ও !সানালী সু েযাগ: দু বJল অেযাগ0 ও নাহগার বাsা এই অবOায়
আ<াহর সবেচেয় িনকটবতJী হয়। তাই !তামার উিচত িসজদাহ দীঘJ করা এবং
সকল >েয়াজন পুরাকারী, আùােন সাড়াদানকারী, সেবJাwম >াথJনাOল ও সেবJাwম
দানকারী আ<াহর িনকট !বিশ পিরমােণ দু ’আ ও িমনিত করা এবং !তামার দু :খ,
ব0াথা ও অিভেযাগেলা খুেল বলা।
•! িসজদাহ দীঘJ করার িকছু কাযJকরী পদেhপ: দু ’আ করার সময় িকছু িবষয় দািয়েক
লh0 রাখেত হেব, যােত িসজদাহ দীঘJ হয় এবং আ<াহর সেq মুনাজাত, ঘিনrতা
এবং দীনতা ও মুখােপhীতা >কােশর Ñাদ লাভ করা যায়। উm িবষয়েলা হেv:
১. দু ’আ করার সময় আ<াহর >শংসার কথা îরণ করা। আমরা পূ েবJর
আেলাচনায় আ<াহর >শংসার ব0াপাের আেলাচনা কেরিছ। অেনক মানু ষ আেছ,
দু ’আর মেধ0 তার Åীনী ও দু িনয়াবী >েয়াজনাদীর কথায় ব0= থােক, িকo এটা
অনু ধাবনও কের না !য, তার দু ’আর িবরাট একিট অংশ দখল কের আেছ আ<াহর
>শংসা। উলামােয় !করাম এও উে<খ কেরেছন !য, দু ’আ কবুেলর মাধ0মেলার

মেধ0 একিট হল আ<াহর >শংসা করা ও তার মযJাদা বণJনা করা এবং দু ’আর
মেধ0 আ<াহর দীঘJ >শংসা করেত িবরm বা

াc না হওয়া। কারণ আ<াহ

আমােদরেক অগিণত !নয়ামেতর মােঝ ডুিবেয় !রেখেছন।
২. দু ’আর মেধ0 !তামার পূ েবJর বতJমােনর নাহেলা îরণ করা এবং ভিবষ0েত
তােত িল£ হওয়ার ব0াপাের আশংকা করা। অত:পর আ<াহর িনকট দু ’আ করা
!যন আ<াহ তা hমা কের !দন। সহীহ মুসিলেম এেসেছ, নবী সা: দু ’আ কেরেছন:

!“ ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺇﱐ ﺃﻋﻮﺫ ﺑﻚ ﻣﻦ ﺷﺮ ﻣﺎ ﻋﻤﻠﺖ ﻭﻣﻦ ﺷﺮ ﻣﺎ ﱂ ﺃﻋﻤﻞহ আ<াহ! আিম !তামার
িনকট আমার কৃত অন0ায় কমJ !থেক এবং !যেলা এখেনা কিরিন, তা !থেক
পানাহ চাই।” মুহািzসগণ বেলন: এর অথJ হল, !য সম= নাহ আিম কের
!ফেলিছ, !যেলা দু িনয়ােতই শাি=র দািব কের অথবা আেখরােত শাি= দািব কের,
যিদও বা আিম তার ইvা কেরিন, !সেলাও hমা কের দাও।
রাসূ লু<াহ সা: !থেক আেরকিট হািদেস বিণJত আেছ, িতিন এই দু ’আ করেতন:

 ﻭﺃﻭﻟﻪ ﻭﺁﺧﺮﻩ ﻭﻋﻼﻧﻴﺘﻪ ﻭﺳﺮﻩ,  ﺩﻗﻪ ﻭﺟﻠﻪ, ! ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﻏﻔﺮ ﱄ ﺫﻧﱯ ﻛﻠﻪহ আ<াহ! আিম
!ছাট-বড়, [েত-েশেষ, >কােশ0-েগাপেন যত নাহ কেরিছ, সকল নাহ hমা
কের দাও।
৩. দু ’আর মেধ0 কুরআেন বিণJত দু ’আেলা করেব। !যমন:

ﺍﻟﺴﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻠﻴﻢ

ﺭﺑﻨﺎ ﺗﻘﺒﻞ ﻣﻨﺎ ﺍﻧﻚ ﺍﻧﺖ

!হ আমােদর রব! আমােদর পh !থেক কবুল কের নাও, িনäয়ই

তুিম সবJেpাতা সবJÇানী।

ﻘ?ﲔ! ﺇﹺﻣ!ﺎﻣ{ﺎ+ﺘrﻦﹴ ﻭ!ﺍﺟ)ﻌ!ﻠﹾﻨ!ﺎ ﻟ?ﻠﹾﻤrﺓﹶ ﺃﹶﻋ)ﻴ+ﺎﺗ?ﻨ!ﺎ ﻗﹸﺮ+ﻳAﺐ ﹶﻟﻨ!ﺎ ?ﻣ )ﻦ ﹶﺃ )ﺯﻭ!ﺍﺟﹺﻨ!ﺎ ﻭ!ﺫﹸﺭ
) ﺑﻨ!ﺎ !ﻫ+!“ !ﺭহ আমােদর রব!
আমােদরেক চhু শীতলকারী Œী-সcান দান কর আর আমােদরেক মুwাকীেদর
ইমাম বানাও” (েদখুন, কাহতানীর !ছাÀ দু ’আর িকতাবিট)
৪. দু ’আর মেধ0 রাসূ লু<াহ সা: !যসকল ব0াপক অথJেবাধক দু ’আ কেরেছন, !সেলা
িদেয় দু ’আ করেব। !যমন:

،  ﻣﺎ ﻋﻠﻤﺖ ﻣﻨﻪ ﻭﻣﺎ ﱂ ﺃﻋﻠﻢ،  ﻋﺎﺟﻠﻪ ﻭﺁﺟﻠﻪ: ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺇﱐ ﺃﺳﺄﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﳋﲑ ﻛﻠﻪ
 ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺇﱐ.  ﻣﺎ ﻋﻠﻤﺖ ﻣﻨﻪ ﻭﻣﺎ ﱂ ﺃﻋﻠﻢ، ﻭﺃﻋﻮﺫ ﺑﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮ ﻛﻠﻪ ﻋﺎﺟﻠﻪ ﻭﺁﺟﻠﻪ
 ﻭﺃﻋﻮﺫ ﺑﻚ ﻣﻦ ﺷﺮ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻌﺎﺫ ﺑﻚ ﻣﻨﻪ، ﺃﺳﺄﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﲑ ﻣﺎ ﺳﺄﻟﻚ ﻋﺒﺪﻙ ﻭﻧﺒﻴﻚ
 ﻭﺃﻋﻮﺫ،  ﻭﻣﺎ ﻗﺮﺏ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﻮﻝ ﺃﻭ ﻋﻤﻞ،  ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺇﱐ ﺃﺳﺄﻟﻚ ﺍﳉﻨﺔ. ﻋﺒﺪﻙ ﻭﻧﺒﻴﻚ
 ﻭﺃﺳﺄﻟﻚ ﺃﻥ ﲡﻌﻞ ﻛﻞ ﻗﻀﺎﺀ ﻗﻀﻴﺘﻪ، ﺑﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻭﻣﺎ ﻗﺮﺏ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﻮﻝ ﺃﻭ ﻋﻤﻞ
ﱄ ﺧﲑﺍ
!হ আ<াহ! আিম !তামার িনকট নগদ, িবলিçত, জানা-অজানা সকল কল0াণ >াথJনা
করিছ এবং আিম !তামার িনকট তাৎhিণক বা পরবতJী জানা অজানা সকল অিনW
!থেক আpয় >াথJনা করিছ। !হ আ<াহ! !তামার িনকট !সই ব® কামনা করিছ,
যা !তামার বাsা ও !তামার নবী !তামার িনকট >াথJনা কেরেছ এবং আিম !তামার
িনকট !সই ব® !থেক আpয় চািv, যা !থেক !তামার নবী !তামার িনকট আpয়
>াথJনা কেরেছ। !হ আ<াহ! আিম !তামার িনকট জাdাত ও !য সকল কথা ও
কাজ জাdােতর িনকটবতJী করেব, তার তাওফীক >াথJনা করিছ। !হ আ<াহ! আিম
!তামার িনকট জাহাdাম ও !যসকল িবষয় জাহাdােমর িনকটবতJী করেব, তা !থেক
আpয় কামনা করিছ। আর আিম >াথJনা কির !য, তুিম আমার জন0 সকল
কল0ােণর ফায়সালা কর।

،  ﻭﺃﺻﻠﺢ ﱄ ﺩﻧﻴﺎﻱ ﺍﻟﱵ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌﺎﺷﻲ، ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺃﺻﻠﺢ ﱄ ﺩﻳﲏ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻋﺼﻤﺔ ﺃﻣﺮﻱ
 ﻭﺍﺟﻌﻞ،  ﻭﺍﺟﻌﻞ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﱄ ﰲ ﻛﻞ ﺧﲑ، ﻭﺃﺻﻠﺢ ﱄ ﺁﺧﺮﰐ ﺍﻟﱵ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌﺎﺩﻱ
ﺍﳌﻮﺕ ﺭﺍﺣﺔ ﱄ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﺮ
!হ আ<াহ! আমােক এমন Åীনদারী দান কর, যা আমার একমাe রhাকবচ।
আমার জন0 আমার দু িনয়ার সু ব0বOা কের দাও, যার Åারা আিম জীিবকা িনবJাহ
করেবা। আমার জন0 আমার আেখরাত সংেশাধন কের দাও, যা আমার

>ত0াবতJনOল। আমার !বঁেচ থাকােক সবJ>কার কল0াণ বৃ িaকারী বানাও। আর
আমার মৃ তু0েক সবJ>কার অিনW !থেক >শািc ÑGপ বানাও।
-

 ﻭﻗﻨﺎ ﻋﺬﺍﺏ ﺍﻟﻨﺎﺭ،  ﻭﰲ ﺍﻵﺧﺮﺓ ﺣﺴﻨﺔ، ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺁﺗﻨﺎ ﰲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺣﺴﻨﺔ

!হ আ<াহ!

আমােদরেক দু িনয়ােত কল0াণ দান কর, আিখরােত কল0াণ দান কর এবং
আমােদরেক জাহাdােমর আযাব !থেক রhা কর।
-

! ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺇﱐ ﺃﺳﺄﻟﻚ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﻭﺍﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺍﻷﺧﺮﺓহ আ<াহ! !তামার িনকট দু িনয়া

ও আিখরােতর hমা ও িনরাপwা চাই।

ﻳﺎ ﺣﻲ ﻳﺎ ﻗﻴﻮﻡ ﺑﺮﲪﺘﻚ ﺃﺳﺘﻐﻴﺚ ﺃﺻﻠﺢ ﱄ ﺷﺄﱐ ﻛﻠﻪ ﻭﻻ ﺗﻜﻠﲏ ﺇﱃ ﻧﻔﺴﻲ ﻃﺮﻓﺔ ﻋﲔ
ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺃﻧﺖ
!হ িচর°ীব, সদা >িতিrত! !তামারই রহমেতর আpয় চাই। আমার জন0 আমার
সকল অবOা সংেশাধন কের দাও। এক মুহূেতJর জন0ও আমােক আমার িনেজর
দািয়েÜ সেপ িদও না। তুিম ছাড়া !কান উপাস0 !নই।
এই দু ’আেলা !তামার দু িনয়া ও আিখরােতর সকল চািহদােলােকই অcভূ Jm
কেরেছ। তাই এেলাই হল ব0াপক, পিরপূ ণJ ও পিরতৃ£কারী। তাই এেলার >িত
যতœবান হও। সবJদা !তামার দু ’আর মেধ0 এেলা বারবার পড়েত থাক।
তাহেলই তুিম দু িনয়া ও আেখরােত সফল হেত পারেব।
৫. !তামার অcর ও িনয়0েতর অবOা îরণ করেব, অত:পর সবJদা আ<াহর িনকট
দু ’আ করেব, !যন আ<াহ !তামার অcরেক পিরa কের !দন। তােক িরয়া (েলাক
!দখােনা), িবেÅষ, অহংকার, িহংসা ও পর◊কাতরতা !থেক পিবe কেরন এবং
!তামার িনয়0ত সিঠক কের !দন। ফেল তুিম একমাe আ<াহর জন0ই আমল
করেত পার। দু িনয়া উপাজJনার জন0, >শংসা কুড়ােনার জন0 বা পদ লােভর জন0
আমল না কর।

“রাসূ লু<াহ সা: একিট দু ’আ করেতন:

ﻃﺎﻋﺘﻚ

ﺍﻟﻠﻬﻢ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﺻﺮﻑ ﻗﻠﻮﺑﻨﺎ ﻋﻠﻰ

!হ আ<াহ! অcরসমূ হ িনয়{ণকারী! আমােদর অcরেলােক !তামার

আনু গেত0র িদেক িফরাও”। আরও বলেতন:

ﻳﺎ ﻣﻘﻠﺐ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﺛﺒﺖ ﻗﻠﱯ ﻋﻠﻰ ﺩﻳﻨﻚ

!হ অcরসমূ হ পিরবতJনকারী! আমার অcরেলােক !তামার Åীেনর উপর অটল
রাখ।
কারণ আ<াহর িনকট মানু েষর মূ ল0 তার অcেরর পিবeতা, সvতা, িনrা ও
সততার িভিwেত।
৬. !তামার িনপীিড়ত ও বsী ভাইেদর কথা îরণ করেব, তারপর তােদর জন0
দু ’আ করেব, !যন আ<াহ তােদরেক সকল !পেরশানী !থেক মুিm দান কেরন,
সকল সংকট !থেক উwরণ কেরন, তােদর অcরেক দৃ ঢ় কের !দন এবং তােদর
একািকেÜর সqী হন।
নবী সা: বেলেছন: !কান মুসিলম তার অপর মুসিলম ভাইেয়র জন0 তার অনু পিOেত
দু ’আ করেল তা কবুল হয়। তার িশয়ের একজন !ফেরশতা িনযু m করা হয়,
যখনই !স তার ভাইেয়র জন0 কল0ােণর দু ’আ কের, তখন উm িনযু m !ফেরশতা
বেল: আমীন! আ<াহর !তামার জন0ও এমনটা কবুল ক[ন! (সহীহ মুসিলম)
আর !য তার মুসিলম ভাইেয়র জন0 তার অনু পিOেত দু ’আ কের, !স তার !চতনায়
ও অনু ভূিতেত উdিত অনু ভব করেব। কারণ এই ব0িm ধু তার ব0িmেক িনেয়ই
িচcা কের না, বরং সম= মুসিলমেদরেক িনেয় িচcা কের।
৭. আ<াহর িনকট জাdােতর উu=র লােভর জন0 দু ’আ করেব। রাসূ ল সা: বেলন:
জাdােত ১০০ িট মযJাদার =র রেয়েছ। যা আ<াহ তার পেথর মুজািহদেদর জন0
>®ত কেরেছন। >িত দু ই =েরর মােঝ আসমান-যমীন দূ রÜ। তাই !তামরা যখন
আ<াহর িনকট দু ’আ করেব, তখন জাdাতুল িফরদাউেসর দু ’আ করেব। কারণ

এটাই জাdােতর সেবJাu ও সবJেpr Oান। এর উপর হল দয়মােয়র আরশ। আর
!সখান !থেকই জাdােতর নহরসমূ হ >বািহত হয়। (বণJনা কেরেছন ইমাম বুখারী)
!হ ভাই! !তামার !বিশ আমল ও !বিশ ইবাদেতর উপর ভরসা কেরা না। এটার
িদেক লh0ও কেরা না। বরং আ<াহর ব0াপক রহমত, উদারতা, অনু iহ, দানশীলতা
ও ইহসােনর কথা îরণ কেরা। কারণ িতিনই পরম দয়ালু , উদার, দানশীল ও
মহা অনু iহকারী।
৮. দু ’আ িতনবার কের করেব। রাসূ লু<াহ সা: যখন দু ’আ করেতন, িতনবার কের
করেতন। !কান িকছু চাইেল িতনবার কের চাইেতন। (বণJনা কেরেছন ইমাম বুখারী
রহ:)
এেত বুঝা !গল, দু ’আ িতনবার কের পুনরাবৃ িw করা পছsনীয়।
দু ’আ পুনরাবৃ িw করেল !বাঝা যায় !য, আ<াহর িনকট যা আেছ, তার >িত !তামার
আiহ, আশা ও !লাভ অেনক !বিশ। আর আ<াহ তা’আলা তার !নয়ামতরাজীর
ব0াপাের বাsার দৃ ঢ় আশােক ভালবােসন।
৯. !তামার মুসিলম ভাইেদর জন0 hমার দু ’আ করেব। হািদেসর মেধ0 নবী সা:
!থেক বিণJত হেয়েছ, িতিন বেলন: !য মুিমন পু[ষ ও মুিমন নারীেদর জন0 hমা
>াথJনা কের, আ<াহ তা’আলা >েত0ক মুিমন পু[ষ ও নারীর পh !থেক তার
জন0 একিট কের সওয়াব িলেখন। (বণJনা কেরেছন ইমাম তাবারানী।)
এেত তােদর জন0 িবরাট পুরtােরর কথা বলা হল, যারা জীিবত-মৃ ত সকল মুিমন
পু[ষ ও মুিমন নারীেদর জন0 hমা >াথJনা কের। তাহেল এটা যিদ িতনবার কের
পুনরাবৃ িw কের, তাহেল সওয়াব !কমন হেত পাের!? কতজেনর পh !থেক তার
!নক লাভ হেত পাের.......?!

Çাতব0: ি>য় ভাই! আôীয়-Ñজেনর সােথ সÅ0বহােরর একিট >কার হল: তােদর
জন0 দু ’আ করা। তাই সবJদা তােদর জন0 দু ’আ করেত ভুলেব না। অেনক
দু ’আকারীই এ িবষয়িটেত উদাস।
১০. নবী সা: !য সম= িবষয় !থেক আpয় চাইেতন, তুিমও !সসকল িবষয় !থেক
আpয় কামনা করেব। !যমন রাসূ লু<াহ সা: দু ’আ করেতন:

 ﻭﻋﺬﺍﺏ،  ﻭﺍﳍﺮﻡ،  ﻭﺍﻟﺒﺨﻞ،  ﻭﺍﳉﱭ،  ﻭﺍﻟﻜﺴﻞ، ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺇﱐ ﺃﻋﻮﺫ ﺑﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺠﺰ
 ﺃﻧﺖ ﻭﻟﻴﻬﺎ ﻭﻣﻮﻻﻫﺎ.  ﻭﺯﻛﻬﺎ ﺃﻧﺖ ﺧﲑ ﻣﻦ ﺯﻛﺎﻫﺎ،  ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺁﺕ ﻧﻔﺴﻲ ﺗﻘﻮﺍﻫﺎ، ﺍﻟﻘﱪ
،  ﻭﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﻻ ﺗﺸﺒﻊ،  ﻭﻣﻦ ﻗﻠﺐ ﻻ ﳜﺸﻊ،  ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺇﱐ ﺃﻋﻮﺫ ﺑﻚ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﻻ ﻳﻨﻔﻊ.
ﻭﻣﻦ ﺩﻋﻮﺓ ﻻ ﻳﺴﺘﺠﺎﺏ ﳍﺎ
!হ আ<াহ! আিম !তামার িনকট অhমতা, অলসতা, কাপু[ষতা, কাপJণ0, বাধJক0
ও কবেরর আযাব !থেক আpয় >াথJনা করিছ। !হ আ<াহ! আমার নফসেক তার
উপযু m তাকওয়া দান কর এবং তােক পিরa কর। তুিমই !তা সেবJাwম
পিরaকারী। তুিমই তার অিভভাবক ও দািয়Üশীল। !হ আ<াহ! আিম !তামার
িনকট আpয় চাই এমন ইলম !থেক, যা উপকৃত কের না, এমন অcর !থেক, যা
ভয় কের না, এমন নফস !থেক, যা পিরতৃ£ হয় না এবং এমন দু ’আ হেত, যা
গৃ িহত হয় না।

 ﻭﲨﻴﻊ،  ﻭﻓﺠﺎﺀﺓ ﻧﻘﻤﺘﻚ،  ﻭﲢﻮﻝ ﻋﺎﻓﻴﺘﻚ، ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺇﱐ ﺃﻋﻮﺫ ﺑﻚ ﻣﻦ ﺯﻭﺍﻝ ﻧﻌﻤﺘﻚ
ﺳﺨﻄﻚ
!হ আ<াহ! আিম !তামার িনকট !তামার িনয়মােতর পিরসমাি£, !তামার িনরাপwার
িবলু ি£, !তামার আকিîক শাি= এবং !তামার সবJ>কার !åাধ !থেক !তামার
িনকট আpয় >াথJনা করিছ।

 ﻭﻣﻦ ﺷﺮ،  ﻭﻣﻦ ﺷﺮ ﻟﺴﺎﱐ،  ﻭﻣﻦ ﺷﺮ ﺑﺼﺮﻱ، ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺇﱐ ﺃﻋﻮﺫ ﺑﻚ ﻣﻦ ﺷﺮ ﲰﻌﻲ
 ﻭﻣﻦ ﺷﺮ ﻣﻨﻴﻲ، ﻗﻠﱯ
!হ আ<াহ! আিম আমার কােনর অিনW !থেক, আমার !চােখর অিনW !থেক, আমার
যবােনর অিনW !থেক, আমার অcেরর অিনW !থেক এবং আমার বীেযJর অিনW
!থেক !তামার িনকট আpয় >াথJনা করিছ।

 ﻭﺍﻷﻫﻮﺍﺀ،  ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ، ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺇﱐ ﺃﻋﻮﺫ ﺑﻚ ﻣﻦ ﻣﻨﻜﺮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻼﻕ
!হ আ<াহ! আিম !তামার িনকট মs চিরe, মs আমল ও কু>বৃ িw !থেক !তামার
আpয় >াথJনা করিছ।
•! সবJদা îরণ রাখেব:
আবুদ দারদা রা: বেলন: !য !বিশ !বিশ দরজায় করাঘাত কের, তার জন0ই দরজায়
!খালা হয়। আর !য !বিশ !বিশ দু ’আ কের, তার দু ’আই কবুল করা হয়।
•! পিরপূ ণJ সতকJতা অবলçন থাক:
িকছু িকছু মানু ষ যখন তার দু ’আ কবুেলর !কান আলামত !দখেত না পায়, তখন
!স তার >ভুর উপর রাগাি|ত হয়। িকo িনেজর উপর ও িনেজর নাহসমূ েহর
উপর রাগাি|ত হয় না, যা তার দু ’আ কবুল হেত বাঁধা !দয়।
•! দু ’আকারী সবJবOায়ই লাভবান: !জেন রাখ, দু ’আর ফল িনিäত। কারণ নবী সা:
বেলেছন: !যেকান মুসিলম দু ’আ ক[ক, যিদ তা !কান নাহ বা আôীয়তার
সXকJ িছেdর ব0াপাের না হয়, তাহেল আ<াহ তােক িতনিটর !যেকান একিট
>িতদান !দনই। হয়ত নগদই তার দু ’আ কবুল কেরন, অথবা এটা তার
আেখরােতর জন0 সáয় কের রােখন অথবা তােক অনু Gপ একিট মs িবষয়
!থেক রhা কেরন। একজন বলল: তাহেল !তা আমরা !বিশ !বিশ দু ’আ করেবা?
িতিন বলেলন: আ<াহ তার !চেয়ও অিধক দানকারী।

•! এক !ÿহশীেলর উপেদশ: দু ’আর মেধ0 সবJদা বারবার এেলা বলেব:

 ﺃﻧﺖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ ﺇﱐ ﻛﻨﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﺎﳌﲔতুিম

ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ

ব0তীত !কান উপাস0 !নই, তুিম পিবe।

িনäয়ই আিম জািলমেদর অcভূ Jm িছলাম।
#

 ﻻ ﺣﻮﻝ ﻭﻻ ﻗﻮﺓ ﺇﻻ ﺑﺎﷲআ<াহর শিm ও সাহায0 ব0তীত !কান শিm ও সাহায0 !নই।
এেলা দু ’আ কবুেলর সবেচেয় বড় মাধ0মেলার অcভূ Jm।

আপনার মুজািহদ ভাইেদর জন0 দু ’আর আেবদন রইল।

