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ভূিমকা 

 هل وع �مد، نبيغي ع والسالم والصالة العيل�، رب   المد

 .بجع� واحبه

যাবতীয় �শংসা আ�াহ রা�ুল আলামীেনর জনয িযিন সম� 
সৃি�কুেলর রব। আর সালাত ও সালাম নবীগেণর েসরা ও সবরেে� 
নবী আমােদর নবী মুহা�দ সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম  র 
উপর  বং তার পিরবার -পিরজন ও সাথী-স�ীেদর  সকেলর  
উপর।  

মেন রাখেত হেব, আসি� ও আসি�র আনুষি�ক িবষয় িনেয় 
কথা বলা বতরমান যুেগ �িতিট নর নারীর জনয অিত জরির । 
কারণ, বতরমােন আসি�-উে�জনা ও  র �ভাব  তা বৃি� 
েপেয়েছ, যা আমােদর েদশ ও সমাজ  ক অজানা গ�েবযর িদেক 
েঠেল িদে�। তারপরও েদশ, জািত ও সমাজেক পশু ও 
পাশিবকতার করাল �াস েথেক রকা করার জনয   িবষেয় 
জািতেক সতকর করা ও খঁুিটনািট িবষয়গেলা জািনেয় েদয়া  কা� 
জররী। পুি�কািটেত আসি�র িবিভ� িবষেয় আেলাচনা করা 
হেব। েযমন,   
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আসি� িক?  

আসি�েক েকন সৃি� করা হেয়েছ?  

আসি�র পূজা কের িনিষ� িবষয়সমূেহ জিড়ত হওয়ার 
কারণগেলা িক? 

আসি�র িচিকৎসা িক? াতযািদ িবষয়গেলা   িকতােব আেলাচনা 
করা হেব।  

যারা   িকতাবিট ৈতির করেত  বং িকতােবর িবষয়গেলােক 
 ক� করেত আমােদর সহেযািগতা কেরেছন আমরা তােদর 
সবাার জনয কৃতততা �কাশ ও যাবতীয় কলযাণ কামনা করিছ 
 বং তােদর জনয আ�াহ রা�ুল আলামীেনর দরবাের �াথরনা 
কির, মহান আ�াহ রা�ুল আলামীন েযন তােদরেক আরও েবিশ 
েবিশ কের ভাল কাজ করার তাওিফক েদন। আমীন! 

েহ আ�াহ! তুিম হালাল দান কের আমােদর হারাম িবমুখ কর, 
আর েতামার আনুগতয  ারা েতামার অবাাযতা েথেক আমােদর 
েহফাজত কর। আর েতামার অনু�হ  ারা আমােদরেক গাার�াহ 
েথেক েহফাজত কর।  

 .بجع� واحبه هل وع �مد نبيغي ع وسلم ا  وا�
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মুহা�াদ সােলহ আল-মুনাে�দ 

 

আসি� বা شهوة  র সংতা 

আসি� বা شهوة  র আিভাািনক অথর: 

আ�ামা াবন ফােরস রহ. বেলন, شهوة শ�িট সীন, হা ও মুতাল 
হরফ ওয়াও  ারা গিঠত  কিট আরবী শ�। অথরাৎ, আসি�, 
বাসনা, আকা�া, কামনা াতযািদ। আরবীেত বলা হয়-  رجل 
  অথরাৎ, েলাকিট �লু�, েলাভী ও আকা�াকারী।  شهوان،

আ�ামা ফাারযাবাদী রহ. বেলন,  

 شهوةً  �شهيه وشهيه الشئ ش�

  কথািট তখন বলা হেয় থােক, যখন েলাকিট েকান ব�র 
আকা�া কের, ব�িটেক মহ�ত কের, ব�িটর িবষেয় তার 
আ�হ থােক  বং েস ব�িট কামনা কের। 
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আসি� বা شهوة  র পািরভািষক অথর: 

পিরভাষায় شهوة [আসি�র চািহদা]  র  কািাক অথর আেছ। 
আমরা গরুপূণর দু‘ কিট অথর  খােন আেলাচনা করব। 

 ক.  িট মানুেষর ৈদিহক  কিট �ভাব যার উপর িভি� কেরা 
মহান আ�াহ রা�ুল আলামীন তার �ীয় বা�ােদর সৃি� কেরেছন, 
যােত মানব সৃি�র রহসয, মহান উে�শয ও মহৎ লকয সািাত হয়।  

দুা. আসি� হল, নারী ও পুরেষর সংসার করার আ�হ।  

িতন. েকান ব�র �িত অ�েরর চািহদা। 

  

আসি� সৃি�র কারণ 

আ�াহ রা�ুল আলামীন মানবেক সৃি� করার সােথ তার মোয 
 মন  কিট মানিবক চািহদা দান কেরন, যা  ারা আ�াহ মানব 
সৃি�র উে�শয স�েকর  কিট াারণা েদন। 

ামাম াবন তাািময়যাহ রহ. বেলন, “আমরা আমােদর দুিনয়ার 
জীবেনর সামি�ক কলযাণ অজরেন যােত সহেযািগতা লাভ করেত 
পাির, তাা মহান আ�াহ রা�ুল আলামীন আমােদর মোয আসি� 
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ও কামনা-বাসনােক সৃি� কেরেছন।   ছাড়াও িতিন আমােদর 
মোয খােদযর চািহদা ও তা েভাগ করার চািহদা সৃি� কেরেছন। 
মূলত:  িট মহান আ�াহ রা�ুল আলামীেনর অেনক বড় 
েনয়ামত। দুিনয়ােত েবঁেচ থাকা  বং ৈদিহক কমতা সচল রাখার 
জনয খাদয -পানীয় আমােদর অপিরহাযর, খাদয পানীয় ছাড়া 
আমােদর েবঁেচ থাকা েকান �েমা স�ব নয়। অনুরপভােব িববাহ 
করা, �ামী-�ী উভেয় িমেল-িমেশ ঘর-সংসার করার নাম। আর 
 িটও  কিট মহান আ�াহ রা�ুল আলামীেনর অেনক বড় 
েনয়ামত। িববাহ  ারা বংশ পির�মা ও তার াারাবািহকতা 
অবযাহত থােক। মহান আ�াহ রা�ুল আলামীন আমােদর েয সব 
কমর ও াবাদত-বে�গী করার িনেদরশ িদেয়েছন, যিদ আমরা 
আমােদর শি�  ারা তা পালন করেত পাির, তাহেল আমরা 
দুিনয়া ও আিখরােতর যাবতীয় কলযাণ লােভ সকম হব  বং 
আমরা েস সব েলাকেদর অ�ভুর� হব, যােদর মহান আ�াহ 
রা�ুল আলামীন িবেশষ েনয়ামত দান কেরেছন  বং দুিনয়ােত 
তােদর েসৗভাগবান কেরেছন । আর যিদ আমরা আমােদর 
আসি�র পুজা কির  বং েয  সব কমর আমােদর কিতর কারণ 
হয়, তা করেত থািক, েযমন- হারাম খাওয়া, অনযায়ভােব উপাজরন 
করা, অপচয় করা, আমােদর �ীেদর িবষেয় সীমাল�ন করা 
াতযািদ, তাহেল আমরা মহান আ�াহ রা�ুল আলামীেনর দরবাের 
জােলম ও অনযায়কারী িহেসেব পিরগিণত হব। আমরা কখেনাা 
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আ�াহ রা�ুল আলামীন  র েনয়ামেতর শকর গজার  বা�া 
িহেসেব িবেবিচত হব না” P0F

1
P।  

উে�িখত আেলাচনা হেত  কিট িবষয় �� হয়, আর তা হল, 
কামনা-বাসনা ও আসি� মূলত: েকান খারাপ িকছু নয়, তেব তার 
বযবহােরর কারেণ তা ভােলা ও খারােপ পিরণত। কামনা-বাসনা ও 
আসি�েক যিদ ৈবা, ভােলা ও কলযাণমুলক কােজ বযবহার করা 
হয়, তখন তা অবশযা ভােলা  বং  বং �সংশনীয়।  আর তা না 
কের যিদ তােক খারাপ ও ম� কােজ বযবহার করা হয়, তখন তা 
অবশযা খারাপ বেল িবেবিচত হেব ।   জনয   কথা বলার 
অেপকা রােখ না েয ,  কজন মানুষ তার কামনা-বাসনা ও 
আসি�র পিরচালক, েস তার কামনা-বাসনা ও আসি�েক েযভােব 
চালােব তা েসভােবা চলেত বাায থাকেব।  

 েত মহান আ�াহ রা�ুল আলামীেনর আরও বড় িহকমত হল, 
যিদ মানুেষর মোয কামনা-বাসনা ও আসি� না থাকত, তাহেল 
েস কখেনাা িববাহ করত না, স�ান লােভর �িত তার েকান 
আকষরণ থাকত না  বং স�ােনর চািহদা থাকত না। ফেল আ�াহ 
রা�ুল আলামীেনর মানব সৃি�র েয উে�শয তা হািসল হত না 
 বং তার �িতফলন ঘটেতা না।    কারেণ বলা চেল, আমােদর 
সৃি�র িবেশষ িহকমত ও বুি�ম�া হল, মহান আ�াহ রা�ুল 
আলামীন আমােদরেক  মন  ক আসি� বা কামনা িদেয় সৃি� 
                                                           
1 আল-াে�কামাহ ৩৪১-৩৪২/১  
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কেরেছন, যার মোয রেয়েছ আমােদর অি�ু ও �ািয়ু। অনযথায় 
আমরা িটেক থাকেত পারতাম না , আমােদর বংশ-পির�মা ও 
তার াারাবািহকতা  ব� হেয় েযত  বং দুিনয়ার �াভািবক গিত 
র� হত। িকক কামনা-বাসনা ও আসি�র চািহদা কখেনা কখেনা 
মানব জািতর �ংেসর কারণ হেয় থােক  বং তােদর  িবপযরয় 
েডেক আেন।  

আর সৃি�র িবষেয় আ�াহ রা�ুল আলামীেনর িচর�ন প�িত হল, 
িতিন িবিভ� িহকমত ও মহান উে�শযেক সামেন েরেখা তােদর 
সৃি� কেরন। আর দুিনয়ােত িতিন মানুষেক পরীকা কেরন। যারা 
পরীকায় উ�ীণর হেব, তােদর জনয রেয়েছ উ�ম িবিনময় । আর 
যারা পরীকায় েফল করেব তােদর  জনয রেয়েছ অসহনীয় য�ণা 
ও কিঠন শাি�। আর পরীকার িবেশষ অংশ হল, মহান আ�াহ 
রা�ুল আলামীন আমােদর কামনা-বাসনা ও আসি�র চািহদা 
িদেয় সৃি� কেরন, যােত মহান আ�াহ রা�ুল আলামীন পাথরকয 
�� কের িদেত পােরন েক আ�াহ রা�ুল আলামীেনর অনুগত 
বা�া, আর েক অবাায । িতিন আরও ��  কেরন েক আ�াহ 
রা�ুল আলামীেনর পিব� বা�া, আর েক অপিব� ও অপরাাী। 

মােলক াব ন দীনার রহ. বেলন, “দুিনয়ার জীবেনর চািহদা যার 
িনকট �াাানয পায়, শয়তান তােক আ�াহ রা�ুল আলামীেনর 
আেয় হেত দূের সিরেয় েদয়”।     



10 
 

হাসান বছরী রহ. বেলন,  

 َشْهَوةٌ  َسبَتْهُ  َمُستورٍ  رَُّب

تََعّمى ْتُهُ  ََ َْْهتَك سر  ََي

ُب   فَإارَا َ�بْدٌ  الّشْهَوةر  َايحر

َح  الّشْهَوةَ  َغلََب  ْْ  َملرك بَ

 

“অেনক আ�েগাপেন  থাকা মানুষেক তার আসি� বি� কের 
েফেল। অতঃপর যখন েস েগাপন পদরা খুেল যায় তখন তা 
আবরণ শনয হেয় পেড় । কামনা-বাসনা ও আসি�র পুজারী হল 
 কজন দাস িকক যখন েস তার আসি�েক িনয়�ণ করেত পাের 
তখন েস সিতযকার বাদশায় পিরণত হয়” P1F

2
P।  

দুিনয়ােত পুরেষর সবেচেয় বড় চািহদা হল নারী।   কারেণ 
মহান আ�াহ রা�ুল আলামীন কুরআেন করীেম নারীেদর কথা 
�থেম আেলাচনা কেরন। িতিন মানব জািতেক জািনেয় েদন েয, 
নারীেদর িফতনা সবরািাক মারা�ক, কিতকর  বং সমাজ ও 

                                                           
2 হিলয়াতুল আওিলয়া ২/৩৬৫, জা�ুল হাওয়া ২২ 
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বযি� জীবেন  র �ভাব অতয� শি�শালী ও ভয়াবহ । আ�াহ 
রা�ুল আলামীন কুরআেনর করীেম  রশাদ কেরন.  

َهَ�ِٰت ِمَن ٱلّنَِسآءِ َوٱۡ�َنَِ� َوٱۡلَقَ�ِٰط�ِ ٱلُۡمَقنَطَرةِ ِمَن ﴿ َّ ّ  ٱل ّنَِن لِّّناِ  ُب ُّ
ۡ�َياۖ   ُ ةِ ٱ ٰٰ َي َ ۡۡ ُُ ٱ ٰ ََ ََ َم ِ ٰل ََ   ِِ ۡر َ ۡۡ ِِ َوٱ ٰ ََ ۡ ۡ

َ ۡۡ َمِِ َوٱ ّٰ َۡيِ  ٱلُۡمَس َۡ ِّ َوٱۡلَِّةِِ َوٱ َِ َّ ٱ
اِب  ُ ِعنَدهُۥ ُبۡسُن ٱۡلَ� َٔ َّ  .]14[هل عممان :  ﴾َوٱ

“মানুেষর জনয সুেশািভত করা হেয়েছ কামনা-বাসনা ও আসি�র 
ভালবাসা- নারী, স�ানািদ, রািশ রািশ েসানা-রপা , িচি�ত েঘাড়া, 
গবািদ পশ ও শসযেখত ।  গেলা দুিনয়ার জীবেনর েভাগ সাম�ী। 
আর আ�াহ , তাঁর িনকট রেয়েছ উ�ম �তযাবতরন�ল ”। [সূরা 
আেল ামরান, আয়াত: ১৪] 

উসামা াবন যােয়দ রািদয়া�াহ আনহ হেত বিণরত রাসূল সা�া�াহ 
আলাািহ ওয়াসা�াম বেলন,  

ُت  َمي«
ْ
ي رََم� ّ  َترغْةً  َ�ْعدر ََ

َ
نَ  المَّجيلر  َعَ  ب  »الَِّسيءر  مر

“আিম আমার পের পুরষেদর জনয অিাক কিতকর নারীেদর 
েচেয় খারাপ েকান িফতনা েরেখ যাািন”P2F

3
P।  

                                                           
3 বুখাির ৫০৩৬ মুসিলম ২৭৪০ 
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আবু সাঈদ খুদরী রািদয়া�াহ আনহ হেত বিণরত, রাসূল সা�া�াহ 
আলাািহ ওয়াসা�াম বেলন, 

َُّقوا« ْْيَي،  ا ُّ َُّقوا ا ّوَل  ََِرنّ  الَِّسيَء؛ َوا
َ
ا�ريَل  نَ�ر  َرتْغَةر  ب  »الَِّسيءر  فر  َكنَْت  إرْسَ

“েতামরা দুিনয়া িবষেয় সতকর থাক  বং েতামরা নারীেদর িবষেয় 
সতকর থাক। কারণ, বনী াসরাালেদর সবর�থম িফতনা িছল 
নারীেদর িবষেয়”P3F

4
P।  

 

িনিষ� িবষয়সমূেহ িল� হওয়ার কারণ 

�থম: ঈমােনর দুবরলতা:  

ঈমান হল মুিমেনর আ�রকার  জনয সবেচেয় মজবুত ও বড়  
হািতয়ার; ঈমানা মুিমেনর জনয সবেচেয় বড় দুগর ও আেয়�ল, 
যা তােক খারাপ, ম�, ঘৃিণত, িনকৃ� ও িনিষ� কােজ িল� হওয়া 
েথেক রকা কের। যখন েকান মানুষ আ�াহর আনুগতয হেত দূের 
সের যায়, তখন তার ঈমান দুবরল হয়  বং েস অনযায় ও আ�াহ 
রা�ুল আলামীেনর  নাফরমানী করা ও অবাায হওয়ার সাহস 
পায়।   কারেণা েকান েকান মনীষী বেলন, িতনিট িজিনস হল, 

                                                           
4 মুসিলম ২৭৪২ 
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তাকওয়ার িনদশরন।  ক. শি�-সামথরয থাকা সে�ও খারাপ 
কামনা-বাসনা ও আসি�র চািহদােক েছেড় েদয়া।  দুা. নফেসর 
িবেরািাতা কের েনক আমলসমূহ পালন করা। িতন. িনেজর 
�েয়াজন থাকা সে�ও আমানতেক তার হকদােরর িনকট েপৗেছ 
েদয়া।   িতনিট কাজ েয বযি� করেব তা �মাণ কের েয, 
েলাকিটর মোয ঈমান ও  ীনদাির আেছ। কারণ, তার সামেন 
হারাম কাজ অেপকমাণ িকক েস েকবল আ�াহ রা�ুল 
আলামীেনর ভেয় তা হেত িবরত থাকেছ। েস তার নফেসর 
চািহদার িবরে� �ীয় আ�ােক আ�াহ রা�ুল আলামীেনর াবাদত 
বে�গীেত িল� থাকেত বাায  করেছ। তার শত �েয়াজন থাকা 
সে�ও আমানেতর েখয়ানত কের িন। অেনযর  আমানতেক �কৃত 
হকদােরর িনকট েপৗেছ িদেয়েছ।  

ি তীয়. অসৎ স�:    

আবু হরাারা রািদয়া�াহ আনহ হেত বিণরত, রাসূল সা�া�াহ 
আলাািহ ওয়াসা�াম বেলন,  

ينر  َعَ   الّمُجُل « ، در يَغُْظمْ  َخلريلرهر
ْ
َحُدُ�مْ  ََل

َ
  »يُخَاللرُ َمنْ  ب
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“মানুষ তার ব�ুর �ভােবর উপরা �িতি�ত হেয় থােক, সুতরাং 
েতামরা েদেখ েশােন ব�ু িনবরাচন করেব”P4F

5
P।  

সাাারণত মানুষ েয সব অনযায়, পাপাচার, অপরাা ও অপকমর 
কের থােক, তার অিাকাংেশর কারণ হল, তার অসৎ স�ী। 
যােদর স�ী খারাপ হয়, তারা া�া করেলও ভােলা থাকেত পাের 
না। স�ীরা তােদর খারাপ ও অনযায় কােজর িদেক িনেয় যায়। 

 কজন সেতর বছেরর যুবক তার জীবেন �থম অপকেমরর বণরনা 
িদেয় বলল, “আিম �থেম আমার  ক ব�ুর বাসায় তার সােথ 
সাকাত করেত িগেয় েসখােন িনিষ� িসেনমা েদিখ। আিম তার 
কামরায় অব�ান করেল েস  কিট িভিডও িফ� চালােল আিম 
তার সােথ বেস তা েদখেত থািক।   িছল আমার জীবেনর সবর 
�থম অপরাা”।   

আ�াহ রা�ুল আলামীন েনাংরািম, অ�ীলতা ও বযিভচারেক িনেষা 
কেরন  বং েবহায়াপনা হেত িবরত থাকার িনেদরশ েদন। মহান 
আ�াহ রা�ুল আলামীন বেলন,  

ُ َسِميًعا َعِّيًما﴿ َّ ََ ٱ ََ َِ  َو ِ ّ ُُ ّّ َمن  ِ �  ِ ٰۡ ٰٓءِ ِمَن ٱۡلَق ۡهَر لُِلس  ُ ٱۡهَ َّ ّ  ٱ ِ ُّ  ّّ
 

 .]148[سورة الِسيء :  ﴾١

                                                           
5 আবু দাউদ ৪৭৩৩ , িতরিমিয ২৩৭৮ , আ�ামা আলবািন হািদসিটেক হাসান 
বেল আখযািয়ত কেরন।  
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 ম� কথার �চার আ�াহ পছ� কেরন না , তেব কােরা উপর 
যুলম করা হেল িভ� কথা। আর আ�াহ সবরেোতা , সবরতানী। 
[সূরা িনসা, আয়াত: ১৪৮]  

রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম বেলন,  

نُ   لَيَْس « ّعينر  الْؤمر ّّ   نريل
َ
  اللّّعين َوال

َ
شر  َوال   الَفيحر

َ
يءر  َوال   »اَنذر

“ঈমানদার বযি� েখাটাদানকারী নয়, অিভশাপকারীও নয়; 
অনুরপভােব অ�ীল ও খারাপ বচন িবিশ� ও েনাংরা বযি�ও হেত 
পাের না”P5F

6
P।  

তৃতীয়: দৃি�র েহফাজত করা:  

মানুষ যখন রা�ায় েবর হয় তখন তােক অবশযা দৃি�র েহফাজত 
করেত হেব। কারণ, মানুেষর দৃি� হল, াবিলেসর িবষা� 
হািতয়ার বা তীর। দৃি� েহফাজত করেত না পারেল িবিভ� 
ারেনর অপকেমরর িশকার হেত হয়। মহান আ�াহ রা�ুল 
আলামীন তার বা�ােদর দৃি�র বযাপাের অিাক সতকর কেরন  বং 
ভয় েদখান। মহান আ�াহ রা�ুল আলামীন বেলন, 

                                                           
6 িতরিমিয ১৯৭৭ আ�ামা আলবািন হািদসিটেক হাসান বেল আখযািয়ত কেরন।  
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﴿ َ َّ َّ ٱ ِ �  ِۡ ٰ لَُه َٰ ّۡ َ
ََ ز ِ ٰل ََ   ِۡ ف رُُروَهُه ُوٰ  ََ ِۡ َوَنۡف ِ ٰرِِ َٰ ۡ ل

َ
ف ِمۡن ب  ٰ ة  ُُ َُ ِمنَِ�  ِۡ ُم ّۡ ِ  ُ  ّل

 ََ  ]30 [ سورة الور : ﴾ ٣َخبُِ�ۢ لَِما يَۡصَنُعٰ

“মুিমন পুরষেদরেক বল , তারা তােদর দৃি�েক সংযত রাখেব 
 বং তােদর ল�া�ােনর িহফাযত করেব।  টাা তােদর জনয 
অিাক পিব�। িন�য় তারা যা কের েস স�েকর আ�াহ সমযক 
অবিহত”। [সূরা নূর, আয়াত: ৩০] 

চতুথর: েবকারু:  

েবকারু যুবকেদর জনয মারা�ক কিত। শাু কিতা নয়,  িট 
মানব জীবেনর জনয বড়  কিট অিভশাপ। যখন তােদর েকান 
কাজ না থােক তখন তােদর মি�ে� খারাপ িচ�া ঢুেক পেড়  বং 
েবকারু তােদর খারাপ ও অ�ীল কােজর িদেক িনেয় যায়। তারা 
খারাপ,  অনযায় ও অ�ীল কােজর চক আঁকেত থােক। াীের াীের 
তােদর অব�া  মন হয় তারা শাু খারাপ িচ�াা করেত থােক। 
ভােলা েকান িচ�া তােদর মাথায় কাজ কের না। ফেল েস  মন 
খারাপ অভযােসর অনুশীলন করেত থােক, যা তার জীবনেক 
�ংেসর  ার-�াে� েপৗেছ েদয়।  

মানবা�া যখন আ�াহ রা�ুল আলামীেনর আনুগতয ও াবাদত 
বে�গীেত সময় বযয় করেব না তখন েস অবশযা আ�াহ রা�ুল 
আলামীন  র নাফরমািনেত সময় ন� করেব। রাসূল সা�া�াহ 
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আলাািহ ওয়াসা�াম �ীয় বাণীেত   কথািটা বেলেছন। আ�ু�াহ 
াবন আ�াস রািদয়া�াহ আনহমা হেত বিণরত, রাসূল সা�া�াহ 
আলাািহ ওয়াসা�াম বেলন,  

َمي َمْابُونٌ   نْعَمتَينر « ٌ  َيرهر نَ  َرث�ر سر  مر
ّ
  الّصّحُة، :الي

ُ
  »َوالَفَماغ

“দুিট েনয়ামত  মন আেছ যার মোয অিাকাংশ মানুষ �তািরত। 
 ক- সু�তা দুা-অবসরতা” P6F

7
P। েবকার থাকা  কিট বড় মুিসবত 

 বং আ�ার জনয মারা�ক কিত। যিদ মানুষ েকান ভােলা কােজ 
বয� না থােক, তাহেল শয়তান অবশযা তােক খারাপ কােজর 
িদেক িনেয় যায়।  

প�ম: িনিষ� কােজ ৈশিথলয:   

মানুষ যখন েকান কােজ িশিথলতা েদখায়, তখন তা াীের াীের 
বড় আকার াারণ কের। অিাকাংশ সময় েমেয়েদর �িত তাকােনা 
ও তােদর সােথ সংিমেণ মানুষেক অ�ীল কাজ  করেত বাায 
কের। অথচ �থম যখন  কজন মানুষ েকান েমেয়র সােথ কথা-
বাতরা বেল ও তার িদেক তাকায় তখন তার খারাপ েকান উে�শয 
থােক না। িকক াীের াীের তার অবনিত হেত থােক  বং তা বড় 
আকার াারণ কের। েছাট হারাম বা েছাট গণােহর �িত ৈশিথলয 
তােক বড় হারাম বা কবীরা গণােহর িদক িনেয় যায়।  

                                                           
77 বুখাির ৬৪১২ 
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বতরমান সমেয় অেনক পিরবার  মন আেছ, যারা চাকরািনেক 
তােদর যুবক েছেলর সােথ িমশেত েকান বাাা েদয় না, তারা মেন 
কের,  েত েকান সমসযা নাা। কারণ, আমােদর েছেলরা িক 
ঘেরর চাকরািনর সােথ েকান অপকমর করেত পাের? িকক 
পরবতরীেত যখন দুঘরটনা ঘেট যায়, তখন তারা ল�ায় িনেজর 
আ�ুল িনেজা কাটেত থােক।   

আবার অেনক পিরবার আেছ যারা তােদর েমেয়েদর �াাভােরর 
সােথ েছেড় েদয়। মেন কের েস  কজন �াাভার তার সােথ িক 
আমােদর েমেয়রা েকান খারাপ িচ�া করেত পাের? িকক না, েদখা 
যায়  র পিরণিত খুবা খারাপ হয়। েমেয়রা �াাভােরর ে�েম 
পেড় যায়  বং অেনক সময় তা-া ঘেট যা তুিম েকান িদন িচ�াা 
করেত পার িন।  

  ারেনর অেনক ঘটনাা আমােদর ৈশিথেলযর কারেণ সমােজ 
সংঘিটত হে�, যা  কজন মানুষেক মহা িবপদ ও �ংেসর মোয 
িনপিতত কের।  

 

ষ�: েযৗন উে�জক ব�র সােথ উঠবস করা:   

হারাম বা িনিষ� কােজ  কজন মানুষ তখন িল� হয়, যখন 
িবিভ� ারেনর েযৗন উে�জক কাজ েযমন, গান, বাজনা, িসেনমা, 



19 
 

েমেয়েদর সােথ কথা বলা ও হািস ঠা�া াতযািদর সােথ তার 
সংেব থােক।   কারেণা শরীয়ত অপকেমরর সকল উপাদানেক 
িনেষা কের। েযমন, শিরয়ত রা�ার মােঝ বসা হেত িনেষা 
কের। কারণ রা�ায় বসেল িবিভ� ারেনর েনাংরা ছিব, েপা�ার ও 
েমেয়েদর েদখারা আশ�া থােক েযগেলা  কজন মানুেষর েযৗন 
উে�জনােক বৃি� কের  বং অপকেমরর িদক উৎসাহ েযাগায়।  

আবু সাঈদ খুদরী রািদয়া�াহ আনহ হেত বিণরত, রাসূল সা�া�াহ 
আলাািহ ওয়াসা�াম বেলন,  

ُمقَيتر  فر  َوالُلُوَس  إريّيُ�م« ّّ  �يلسغي من نُّد، لي مي ا  رسول يي َقيلوا ال
نَيْتُمْ  ََِرَاا قيل .َيهي نتحدث

َ
  ب

ّ
�َق  الَمْجلرَس  إرال مر

ّّ واال ُّ �ْ
َ
 ومي :قيلوا َحّقهَ  َََ

ُّ  قيل حقه؟ ، َغ ُّ  اَنَصر َاى، َوَ�
َ
، َورَدّ  األ ، واألممُ  الّسَالمر  نريلَمْعُموفر

 »الُمغَْكمر  َعنر  وال�ُ 

“েতামরা রা�ার মােঝ বসা হেত িবরত থাক। রাসূল সা.   কথা 
েশােন সাহাবীরা বলল, েহ আ�াহর রাসূল রা�ায় বসা ছাড়া 
আমােদর েকান উপায় নাা। আমরা রা�ায় বেস কথাবাতরা বিল। 
তােদর কথার উ�ের রাসূল সা. বলেলন, যিদ রা�ায় বসা ছাড়া 
েতামােদর েকান উপায় না থােক তাহেল েতামরা রা�ার হক 
আদায় করেব।   কথা েশােন সাহাবীরা বলল, েহ আ�াহর রাসূল 
রা�ার হক িক? িতিন বেলন, রা�ার হক হল, চকুেক অবনত 
করা, রা�া েথেক ক�দায়ক ব�েক হটােনা, সালােমর উ�র েদয়া, 
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ভােলা কােজর আেদশ েদয়া  বং খারাপ কাজ হেত িনেষা 
করা”P7F

8
P। াসলামী শরীয়ত  বাদেতর �ােনও নারী ও পুরেষর 

 কি�করণ ও তােদর সােথ সংিমেণ যা েযৗন উে�জনােক বৃি� 
কের তা িনেষা কেরেছন। কারণ, মহান আ�াহ রা�ুল আলামীন 
সালােত নারীেদর কাতারেক পুরেষর কাতার েথেক আলাদা 
কেরেছন, নারীেদর জনয মসিজেদ �েবেশর দরজা আলাদা করার 
িনেদরশ িদেয়েছন  বং নারীেদর মসিজদ েথেক পুরষেদর পের 
েবর হওয়ার িনেদরশ িদেয়েছন। আর   গেলা সবা হল, যােত 
 কজন মানুষ েযৗন উে�জনা হেত দূের ও সতকর থােক।  

গান-বাজনা, িসেনমা, েহােটল, েরে�ারা, েখলাাুলার অনু�ান, 
অ�ীল প�-পি�কা, মযাগািজন, াতযািদ েযগেলােত নারীেদর উল� 
ছিব চাপােনা হয়,  গেলা সবা েযৗন  উে�জক ও চির� 
হননকারী। বতরমােন া�ারেনট ও েফসবুক মানুেষর চির� �ংস 
করার জনয  কিট বড় ারেনর উপকরণ বা মাাযম।  েত শাু 
চির�া ন� হয় না  বরং  েত রেয়েছ সমেয়র অপচয়, অনথরক  
কােজ িল� থাকা াতযািদ। আর সমেয়র অপচয় ও সময় ন� করা 
 কজন মানুেষর জীবেনর জনয খুবা মারা�ক ও কিতকর।  

কামনা-বাসনা ও আসি�র সােথ িক ারেনর আচরণ করেব?  

                                                           
8 বুখাির ২৪৬৫, মুসিলম ২১২১; তেব শ�িট মুসিলেমর।  
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যখন  কজন মুসিলেমর আসি� বা খারাপ েকান কামনা -বাসনা 
জা�ত হয়, আর তার সামেন হারাম ও িনিষ� িবষয়গেলােকা 
সুেশািভত করা হয় , তার জনয অ�ীল ও অপকমর করার সুেযাগ 
সৃি� হয়  বং খারাপ কাজিট করার জনয যা দরকার তার সবিকছু 
তার হােতর নাগােল থােক, তখন েস িক করেব?   অব�ায় তার 
জনয দুিট পথ েখালা থােক,  ক- েস ঐ খারাপ কাজিটেত জিড়েয় 
পড়া, অপরিট হল, খারাপ কােজ জিড়ত না হওয়া।   অব�ায় েস 
তার কামনা-বাসনা ও আসি�র সােথ িক ারেনর আচরণ 
করেব?! বা তার করণীয় কী হেব?   

  সময় তার জনয িতনিট প�িত িনিদর� করা েযেত পাের, যা 
তােক   ারেনর গনাহ হেত বাচার জনয সহেযািগতা করেব  বং 
তােক মারা�ক িবপদ িনি�ত �ংস েথেক মুি� েদেব।  

�থমত: তুিম বলেব, েহ আ�াহ! আিম েতামার িনকট আেয় 
�াথরনা করিছ, তুিম আমােক েহফাজত কর! কারণ; আ�াহ রা�ুল 
আলামীেনর �িত ঈমান আনা ও আ�াহেক ভয় করা, সব 
িনরাপ�ার  কমা� গযারাি�। িতিনা বা�ােক হারাম ও িনিষ� 
কাজ েথেক রকাকারী  বং েযৗনাচােরর িপছেন েদৗড়-ঝাপ েদয়া, 
পাপাচাের িনেয়ািজত হওয়া েথেক মুি� দাতা।  

াউসুফ আ. যখন   ারেনর সমসযার মুেখামুিখ হেলন, তখন 
িতিন সােথ সােথ বলেলন, ( معيا ا) েহ আ�াহ! আিম েতামার 
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আেয় কামনা করিছ। তার   কথা বলার কারেণা, মহান আ�াহ 
রা�ুল আলামীন তােক অ�ীল কােজ িল� হওয়া েথেক েহফাজত 
কেরন  বং তার েথেক নারীেদর সব ারেনর ষড়য�েক রেখ 
েদন। আর ঐ বযি�েকও আ�াহ তা ‘আলা েহফাজত করেব েয 
িকয়ামেতর িদন আ�াহর আরেশর িনেচ ছায়া লােভর �তযাশায়   
কথা বলেব, েহ আ�াহ! আিম েতামােক ভয় কির। কারণ, হািদেস 
বিণরত আেছ, েয িদন আ�াহ রা�ুল আলামীেনর আরেশর ছায়া 
ছাড়া আর েকান ছায়া থাকেব না, েসিদন আ�াহ তা ‘আলা সাত 
বযি�েক তার আরেশর ছায়ার তেল ছায়া েদেবন। তার মোয  ক 
বযি� েস, যােক েকান সু�র ও স�া� রমণী তার সােথ 
অপকেমরর দাওয়াত িদল, িকক েস বলল, আিম অবশযা আ�াহেক 
ভয় কির P8F

9
P।  

আবু হরায়রা রািদয়া�াহ আনহ হেত বিণরত, রাসূল সা�া�াহ 
আলাািহ ওয়াসা�াম বেলন 

ةٌ  َطلَبْتُه َورَُجٌل  ...ومغهم ظرّرلهر، ف ا  يُظلُُهمُ   َسبَْعةٌ «
َ
ٍب  َااُت  اْمَمب  َمغْصر

َقيَل  وََجَيلٍ  ََ:  ّ َخيُف  إ�ر
َ
    »ا  ب

আ�ামা াবন হাজার রহ. বেলন,   কথািট েকবল মুেখ বলেব 
যােত েস অনযায় ও অ�ীল েথেক িবরত থাকেত পাের। অথবা 
অ�র েথেক বলেব, আর  িট তার জনয আেরা অিাক িনরাপদ।  
                                                           
9 বুখাির ৬৬০, মুসিলম ১০৩১ 
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আ�ামা াবন হাজার রহ. আেরা বেলন, “বাকযিট েস মুেখ উউারণ 
করেব, যােত তার মন ও আসি� চািহদা পুরণ ও অ�ীল কােজ 
িল� হওয়া েথেক সতকর থােক  বং অ�র েথেক বলারও অবকাশ 
আেছ।   অব�ার মোয অ�র ও মুখ উভেয়র  কেযােগ   
ারেনর বাকয উউারণ করা  কিট বড় িবষয়  বং  র �ভাব 
খুবা বৃহৎ।   ারেনর ে�কাপট  মন কথা  কমা� তার েথেক 
�কাশ েপেত পাের, যােক মহান আ�াহ রা�ুল আলামীন িনেজা 
েহফাজত কেরন  বং যার িভতর ও বািহের েকান পাথরকয নাা। 
যার ফেল েস েগাপেন আ�াহেক েতমন ভয় কের, েযমনিট ভয় 
কের �কােশয। 

 কজন মুিমন যখন বা�েব আ�াহ রা�ুল আলামীেনর েহফাজেত 
লািলত হয়  বং আ�াহ রা�ুল আলামীেনর নামসমূেহর অনুশীলন 
করেত থােক, তখন েস অবশযা তার কামনা-বাসনা ও আসি�র 
চািহদার েকে� আ�াহ রা�ুল আলামীেনর আেদশ িনেষোর উপর 
অটল ও অিবচল থােক  বং আসি�র কু-ম�ণা ও পূজা করা 
হেত নাজাত পােব।  

তারপর যারা েগাপেন আ�াহেক ভয় কের তােদর জনয জা�াতেক 
সহজ করা হেয়েছ, আেখরােত েস জা�াত লােভ ানয হেব। মহান 
আ�াহ রা�ুল আলামীন বেলন,  
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قَِ� َ�ۡ�َ لَعِيٍد ﴿ َّ ُم ّۡ ِ ُِ ل ّن ِ  ٱۡهَ ََ ِ ل ّۡ ُ
ّو ٍب َبَِيٖظ ٣َوز

َ
ِ ز

ّ ُُ ِ ََ ل َٰعُدو ُ ََ  َما ُ ٰ ََ  
٣ ٍّ نِي ّٖ م 

ّۡ ِّ وََهآَء لَِق ۡي َُ َٰن لُِۡل ََ َ ٱلّرۡب َِ  .]33-31 [سورة  ق : ﴾ ٣ ّمۡن َخ

আর জা�াতেক মু�াকীেদর অদূের , কােছা আনা হেব।  টাা , 
যার ওয়াদা েতামােদরেক েদয়া হেয়িছল। �েতযক আ�াহ অিভমুখী 
অিাক সংরকণশীলেদর জনয। েয না েদেখা রহমানেক ভয় 
করত  বং িবনীত হদেয় উপি�ত হত। [সূরা �াফ , আয়াত: ৩১-
৩৩] 

অথরাৎ যখন েলাক চকুর আড়াল হয়, তখনও েস আ�াহেক ভয় 
কের। েকান  ক কিব বেলিছেলন,  

َمةٍ  فر  بررريبَةٍ َخلَوَْت  وَإارَا
ْ
ُس   ُظل

ْ
يَةٌ  َوالّف   َدا�ر

َ
ْايَينر  إرل ّّ  ال

نْ  ََيْستَ ر  َظمر  مر
ر  َْ

َ
ل ِر ري إرنّ   لََهي َوقُْل  ا

ّ
 يََما�ر  الّظَالمَ  َخلََق  اَ

“যখন তুিম গভীর অ�কাের  কা থাক বা েতামােক েকউ েদেখ 
না আর েতামার অ�র েতামােক খারাপ কােজর �িত আ�ান 
কের, তখন তুিম েতামার �ভুর দৃি�র �িত মেনােযাগ দাও আর 
তুিম েতামার আ�ােক বল, েয স�া অ�কারেক সৃি� কেরছন, 
িতিন অবশযা আমােক েদখেছন”।  

ামাম শােফ‘য়ী রহ. বেলন,  
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وَت  مي إارَا
ْ
ْهمَ  َخل ُّ  ََُقْل  َََال  يَْوميً  ا

نْ  َخلَوُْت  ّ  قُْل  َولَ�ر َ يُب  ََ  َر�ر

َّ  َوال ََس
ْ
 َسيَعةً  َ�ْاَفُل  ا  َ

 
َ
نّ  َوال
َ
ْفر  َمي ب

ُ
يُب  َعلَيْهر  ُ  يَار

“তুিম যখন  কা থাক তখন তুিম   কথা বল না, আিম  কা, 
আমােক েকউ েদখেছ না। বরং তুিম বল, অবশযা আমার উপর 
পাহারাদার িনযু� আেছ। আর তুিম   কথা মেন কেরা না েয, 
আ�াহ কিণেকর জনযও েবখবর, িকংবা তুিম যা তার কােছ 
েগাপন রাখ তা আ�াহ রা�ুল আলামীেনর কােছ গােয়ব থাকেব”।  

 কজন মুিমন যখন উে�িখত মানিসকতা ও াযান-াারণা অনুযায়ী 
জীবন যাপন করেব  বং েস অনুযায়ী আমল করেব, তখন েস 
অবশযা  কজন চির�বান ও উ�ত মানুষ বেল িবেবিচত হেব। 
েস  কজন মু�াকী িহেসেব পিরগিণত হেব; তােক দুিনয়ার েকান 
ব� বা চািহদা পরাভূত করেত পারেব না  বং আসি� তােক 
েগালাম বানােত পারেব না। শয়তান শত েচ�া কেরও তার উপর 
�াাানয িব�ার করেত পারেব না। তার কু-আসি� তােক েকান 
খারাপ কােজর িদেক িনেয় েযেত পারেব না। বরং যখন তােক 
তার আসি� েকান খারাপ, অনযায় ও অ�ীল কােজর িদেক 
আ�ান করেব তখন েস   বেল িচৎকার েদেব িন�য় আিম 
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আ�াহেক ভয় কির। আিম আ�াহ রা�ুল আলামীেনর িনকট 
শয়তােনর কু-ম�ণা েথেক আেয় চাা । আর শয়তান যখন তােক 
�তারণা িদেত চায় , তখন েস শয়তানেক বলেব, আমার উপর 
েতামার েকান কতৃরু চলেব না। 

আর যখন েতামার খারাপ ও অসৎ স�ীরা তার জনয অ�ীল ও 
খারাপ কাজগেলােক সুেশািভত করেব, তখন তুিম তােদর   বেল 
চুপ কের েদেব, আিম জািহলেদর ব�ু বানােত চাা না। মেন 
রাখেব যখন েকান বা�া   ারেনর াযান-াারণা ও মানিসকতা 
িনেয় জীবন যাপন করেব, তখন অবশযা তার মোয   কথার 
 কিট �ভাব েদখা যােব। অথরাৎ তুিম  কজন আ�াহওয়ালা 
েলাক ও েতামার মোয আ�াহর ভয় আেছ।  

  বযি�র অব�া স�েকর তুিম  কটু িচ�া কের েদখ, েস তােদর 
িতন জেনর  কজন হেব, যােদর মহান আ�াহ রা�ুল আলামীন 
তােদর েনক আমেলর কারেণ গহা হেত নাজাত িদেয়িছেলন। 
যখন তারা গহাভয�ের আটেক িগেয়িছেল  বং আ�াহ রা�ুল 
আলামীেনর দরবাের তােদর িনেজেদর েনক আমেলর মাাযেম 
েদা‘আ কেরিছেলন।  

سر  َكنَْت  َ�مّ  نغرْت  لر  َكنَْت  اللُّهمّ «
ّ
َحّبيلي

َ
، ب ّ

َ
رَدرُهي إل

َ
َهي، َ�نْ  َََ  َْْفسر

ّ�، ََيْمتغََعْت  َّ  مر لَّمْت  َح
َ
نَ  َسغةَ  نَهي ب ، مر َ ، الّسِ�ر يْتَُهي َََجيَءرْ�ر َّ �ْ

َ
�نَ  َََ ْشر  عر

يئَةَ  يغيَرٍ  َومر نْ  َعَ  در
َ
َ  ب ِّ َ

ُ
َهي، َوَ�ْ�َ  نَيْ�ر  ُ َفَعلَْت، َْْفسر ََ  َّ رُْت  إرَاا َح  قَدر
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  :َعلَيَْهيقَيلَْت 
َ
ّل  ال حر
ُ
نْ  لََك  ب

َ
ُّ  ب ََمَ  ََُف   اليَ

ّ
، إرال َّقهر   ا  ارّقر : رواية و�- ِر

َ
 َوال

 ُّ ََمَ  ََُف تََحّمْجُت  -ِّقهر  إلرَّا اليَ نَ  ََ َُْت  َعلَيَْهي، الُوقُوعر  مر َ  َعغْهي ََينَْصَ  َو�ر
َحّب 

َ
سر  ب

ّ
، الي ّ

َ
ُت  إل

ْ
َهَب  َورََم� َّ ي ا ر

ّ
يْتَُهي، اَ َّ �ْ

َ
ُت  ُرغُت  إنْ  اللُّهمّ  ب

ْ
َعل  َالَك  ََ

يءَ  َك  انْتار   ََيَُْمجْ  وَْجهر
ّ
ْنُ  َمي َعغي

َ
َْْفمََجتر  .َيرهر  �  »الّصخْ  ََي

“তােদর  কজন বলল, েহ আ�াহ! আমার  কজন চাচােতা েবান 
িছল েস আমার িনকট দুিনয়ার সব িকছু েথেক ি�য় িছল  বং 
আিম তােক সবার েচেয় অিাক ভােলাবাসতাম। আিম তার সােথ 
অপকমর করেত চাােল েস আমােক বাাা েদয়। অথচ আিম সুদীঘর 
কাল পযর� তার �তীকায় িছলাম। তার সােথ েমলােমশা করার 
জনয েস আমােক  কশত িবশ িদনার েযাগান েদয়ার শতর িদেল, 
দীঘর সাানার পর আিম আিম  কশত িবশ িদনার তার হােত তুেল 
িদা। তারপর েস আমার সােথ েমলােমশা করেত বাায হেয় 
স�িত েদয়। তারপর যখন আিম তার উপর সামথরয লাভ কির, 
েস আমােক বেল, আিম েতামার জনয আংিট েখালােক তার হক 
আদায় করা ছাড়া হালাল মেন কির না। অপর বণরনায় আেছ েস 
বেল, আ�াহেক ভয় কর, তুিম   সীলিট অনযাযযভােব খুলেব  না। 
তার কথা েশােন তার সােথ েমলােমশা করেত সংেকাচ েবাা কির 
 বং সােথ সােথ তার েথেক দূের সের যাা। অথচ, েস দুিনয়ার 
সব মানুেষর েচেয় ি�য় িছল। আর তােক আিম েয �ণর-মু�া 
িদেয়িছলাম তা তার িনকট েরেখ আিস। েলাকিট তার জীবেনর   
মহৎ কাজিটর কথা �রণ কের বেল, েহ আ�াহ   কাজিট যিদ 
আিম েতামার সকি� লােভর উে�েশয কের থািক, তাহেল তুিম 



28 
 

আমােদরেক   িবপদ েথেক উ�ার কর। তারপর পাথরিট সের 
েগল” P9F

10
P। 

  বা�ার অব�ার িদেক  কটু িচ�া কের েদখ, েস কীভােব 
 কিট িনিষ� কােজর িদেক াািবত হল  বং জীবেনর সব েচ�া 
তার িদেক বযয় করল। িকক যখন েস তার ে�িমকার উপর উেঠ 
বসল, েযভােব  কজন পুরষ তার �ীর উপর উেঠ বেস। তারপর 
যখন তােক বলা হল, তুিম আ�াহেক ভয় কর! তখন েস তা হেত 
িবরত থাকল  বং সােথ সােথ উেঠ দাঁড়াল, অথচ েস হল, তার 
িনকট সবেচেয় ি�য় বযি�।  

 েকা বলা হয় আ�াহ রা�ুল আলামীেনর �িত সিতযকার ঈমান, 
েয ঈমান বা�ার অ�ের আ�াহ রা�ুল আলামীেনর ভয় সৃি� 
কের, �কােশয ও  েগাপেন আ�াহেক সামেন রােখ।  

 

ি তীয় মূলনীিত: 

চকুর েখয়ানত হেত েবেচ থাকা: 

আ�াহ রা�ুল আলামীন বেলন,  

                                                           
10 বুখাির ২২৭২ 
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ُدوُر ﴿ ِِ ٱلص  ۡ ُُ ُ�ِ َوَما  ۡۡ َ ۡۡ َِ ٱ ُِ َخآَِِن ۡعَّ  .]19 [ سورة غَم : ﴾ ١َُ

“চকুসমূেহর েখয়ানত  বং অ�রসমূহ যা েগাপন রােখ িতিন তা 
জােনন”। [সূরা গােফর, আয়াত: ১৯]  

াবন আ�াস রািদয়া�াহ আনহমা ألع�خيئغة ا   র অথর স�েকর 

বেলন,   

“েকান বযি� অপর পিরবােরর েকান ঘের �েবশ কের, ঐ 
পিরবােরর বয়� েমেয়েদর িদেক তািকেয় থােক,  িটেক বলা হয় 
েচােখর েখয়ানত। অথবা রা�ায় হাটার সময়  কজন সু�র নারী 
েদখেত েপেয়, তার িদক েস বার বার তাকায় । যখন তারা 
অনযমন� হয়, তখন তার িদেক তাকায় আবার যখন তারা সতকর 
হয়, তখন েস তার েথেক েচাখেক সিরেয় েনয়। আবার যখন 
তারা অনয মন� হয় তখন তার িদেক তাকায় আবার যখন তারা 
বুঝেত পাের তখন েচাখেক সিরেয় েনয়।  েক বলা হয় েচােখর 
েখয়ানত।  

সুিফয়ান রহ. বেলন,  কজন েলাক যখন েকান মজিলেশ বেস 
আর রা�া িদেয় েকান নারী অিত�ম করেত েদখেল েস েগাপেন 
তার িদক তাকায়। যখন েলােকরা েদেখ েয েলাকিট মিহলািটর 
িদেক তাকাে�, তখন েস েচাখ সিরেয় েফেল তার িদেক তাকায় 
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না। আর যখন তারা গােফল হয়, তখন েস আবার তাকায়।  েক 
বলা হয়, েচােখর েখয়ানত। মহান আ�াহ রা�ুল আলামীন বেলন, 

ُدوُر ﴿ ِِ ٱلص  ۡ ُُ ُ�ِ َوَما  ۡۡ َ ۡۡ َِ ٱ ُِ َخآَِِن ۡعَّ  .]19 [ سورة غَم : ﴾ ١َُ

“চকুসমূেহর েখয়ানত  বং অ�রসমূহ যা েগাপন রােখ িতিন তা 
জােনন”। [সূরা গােফর, আয়াত: ১৯]  

অথরাৎ েলাকিট তার অ�ের েয খারাপ চািহদােক েগাপন কের তা 
মহান আ�াহ রা�ুল আলামীন অবশযা জােনন।  

 কজন বা�ােক অবশযা মেন রাখেত হেব, েস অবশযা আ�াহ 
রা�ুল আলামীেনর সামেন দ�ায়মান। মহান আ�াহ রা�ুল 
আলামীন তার আমল স�েকর সমযক তাত  বং তােক তার 
আমল িবষেয়  কিদন অবশযা িজতাসা করা হেব। মহান আ�াহ 
রা�ুল আলামীন বেলন,  

 

﴿ ََ �َ ََ ِ � ٰ ََ وف
ُ

ُُ  ز   َ َِ َُ َ َوٱۡل ََ َُ َوٱۡ�َ َّ ٱلّسۡم ِ �  ِِ ّۡ ََ لِعِل ِع َ ََ ل َُ َما لَۡ  َّ َفۡق َو
 ّٗ ٰ ۡنُع َمۡ� ُٔ  .]36 [ سورة اِساء : ﴾ ٣َۡ
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আর েয িবষয় েতামার জানা নাা তার অনুসরণ কেরা না। িন�য় 
কান, েচাখ ও অ�করণ-  েদর �িতিটর বযাপাের েস িজতািসত 
হেব। [সূরা আল-াসরা, আয়াত: ৩৬] 

তােক অবশযা তার   ারেনর দৃি�; যা াবিলেসর তীরসমূেহর 
 কিট তীর, েস স�েকর িজেতস করা হেব। আর তা হল, েযৗন 
উে�জনার �থম াাপ ।   কারেণা বলা যায় , িনিষ� কােজর 
�থম াােপর সােথ তার েশষ াােপর স�কর রেয়েছ। আ�াহ 
রা�ুল আলামীন বেলন,  

 

﴿ َ َّ َّ ٱ ِ �  ِۡ ٰ لَُه َٰ ّۡ َ
ََ ز ِ ٰل ََ   ِۡ ف رُُروَهُه ُوٰ  ََ ِۡ َوَنۡف ِ ٰرِِ َٰ ۡ ل

َ
ف ِمۡن ب  ٰ ة  ُُ َُ ِمنَِ�  ِۡ ُم ّۡ ِ  ُ  ّل

 ََ  .]30 [ سورة الور : ﴾ ٣َخبُِ�ۢ لَِما يَۡصَنُعٰ

“মুিমন পুরষেদরেক বল , তারা তােদর দৃি�েক সংযত রাখেব 
 বং তােদর ল�া�ােনর িহফাযত করেব।  টাা তােদর জনয 
অিাক পিব�। িন�য় তারা যা কের েস স�েকর আ�াহ সমযক 
অবিহত”। [সূরা নূর, আয়াত: ৩০] 

মহান আ�াহ রা�ুল আলামীন মুিমনেদর িনেদরশ েদন েয, তারা 
েযন তােদর চকুেক তােদর জনয যা িনেষা করা হেয়েছ, তা 
েথেক েহফাজত কের  বং তারা েযন তােদর জনয যা হালাল করা 
হেয়েছ তা ছাড়া অনয েকান ব�র িদেক না তাকায়। যিদ হঠাৎ 
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কের তার া�ার বাাের েকান িনিষ� ব�র উপর দৃি� পেড় যায়, 
তখন েস তাড়াতািড় তা েথেক তার দৃি�েক িফিরেয় িনেব।  

 

েচােখর েহফাজতেক ল�া �ােনর েহফাজেতর পূেবর উে�খ করার 
কারণ 

    

েচােখর েহফাজতেক ল�া �ােনর েহফাজেতর পূেবর উে�খ করার 
কারণ হল, মানুেষর দৃি� িযনা, বযিভচার ও অপকেমরর বাতরা বাহক 
ও �ারি�কতা।   কারেণা মহান আ�াহ রা�ুল আলামীন 
কুরআন করীেম তােক �থেম উে�খ কেরন।   

ামাম াবনুল কাােয়যম রহ. বেলন, মানুষ যত ারেনর অনযায়, 
িযনা, বযিভচার ও অপরাা কের থােক, সব িকছুর মূল কারণ হল 
মানুেষর দৃি�। দৃি� মানুেষর অ�ের �থেম উে�কেক জা�ত কের, 
আর যখন েকান িকছুর উে�ক হয় তা রপা�িরত হয় িচ�ায়, 
িচ�া েথেক জা�ত হয় চািহদা বা আসি� । আর আসি� হেত 
জা�ত হয় া�া তারপর া�ািট াীের াীের শি�শালী হেয় তা 
রপ েনয় �তযেয় তারপর তা সংঘিটত হয় বযিভচাের; যিদ েকান 
বাাাদানকারী বাাা না েদয়।   িবষেয় আরও বলা হেয় থােক 
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েচােখর েহফাজেতর উপর ৈাযর ারা তার পরবতরী কেমরর শাি�র 
উপর ৈাযর াারণ হেত সহজ।  

  কারেণা েকান  ক কিব বেলন,  

نَ  َمبَْداَهي الََوادرثر  ُّ   النظََّرر مر

رر  َوُمْعَظمُ 
ّ
نْ  الي ْصَامر  مر

رر  ُمْستَ  الّشَ

برَهي قلبر  ف نَلَاْت  نظَْرٍة �مْ   َايحر

 َوالَورَمر  الَقوْسر  َ�ْ�َ  الّسْهمر  َرَمبْلَغر 

 ُ�َقلّبُهُ  َطْمٍف  َاا َدامَ  َمي والَعبْدُ 

ْ�ُ�ر  فر 
َ
يدر  ب  الخطََرر َعَ  َمْوقُوٌف  الار

ّ  مي ْمَقلَتُه �ُسّ   ُمْهَجتَهُ  ََ

 
َ
ورٍ  َممَْحبيً  ال رُسُ  بارلضّرََرر َعدَ  ِ

 

“সব ারেনর অপকেমরর মুেল কারণ হল, দৃি�। বড় বড় আগেনর 
মূল হে� েকান অি��ুিল�েক েছাট তান করা।  মন বহ দৃি� 
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রেয়েছ, যা েস দৃি��দানকারীর অ�ের  মনভােব নাড়া েদয়; 
েযমন েকান তীর তার বাঁকা ানুক ও সুতার মােঝ নাড়া েদয়। 
আর েকান মানুষ যতকণ চকুপালক িবিশ� হেব,  বং তা 
সু�রীেদর েচােখর সামেন নাড়াচাড়া করেব ততকণ েস সবরদা 
িবপেদ থাকেব। তার েচােখর পালক  মন িকছু েগাপন করেব যা 
তার স�ান হািন করেব, সুতরাং  মন আনে�র জনয েকান 
শেভ�া েনা, েয আন� কিত িনেয়া িফের আেস।  

আর   দৃি�র  কিট বড় িবপদ হে�,  িট আফেসাস  বং বড় 
বড় দীঘর্ােসর উে�ক কের, তখন বা�া  মন িকছু েদেখ যা 
করেত েস সকম নয় আর তা েথেক ৈাযর াারণ করেতও েস 
অপারগ।” P10F

11 

ঐসব েলােকরা বাজাের িগেয় সু�র সু�র নারীেদর েবপদরা 
অব�ায় েদেখ, তােদর অ�র আফেসাস করেত থােক  বং তারা 
তােদর অ�ের না পাওয়ার বযথা ও ক� অনুভব কের। 

কউ েকউ বলেত পাের েয, অিাকাংশ দৃি�া বযিভচার পযর� গড়ায় 
না  বং তার সােথ িনিষ� কাজ পযর� যায় না।   

আমরা বলব, বরং দৃি�র েশষ পিরণিত হল, আফেসাস, বযথা ও 
ক�। কারণ, েস তার সামেন  মন  কিট েফতনা েদখেত পায়, 

                                                           
11 আল-জাওয়াবুল কাফী (১০৬)।  
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যা েস লাভ করেত সকম হয় না। ফেল েস আফেসাস  বং বযথা 
অনুভব করেত থােক। অেনক সময় েস েচ�া কেরও বযথর হয়, 
তখন তার আফেসাস, �ািন ও দুি��া আরও বৃি� পায়”।  

তারপর আ�ামা াবনুল কাােয়যম রহ. বেলন, “ িট  কিট বড় 
আযাব, তুিম  কিট িবষয় হািসল করেত চাােল তা না পাওয়ার 
কে�র উপর ৈাযর াারণ করেত পারেল না, আবার তা লাভ করার 
কমতাও তুিম রাখ না।  র েচেয় বড় আযাব আর কী হেত 
পাের? েকান  ক কিব বেলন,  

ََ  وَُكنتَْ  َرائرداً  ْطمََك بَرَْسْلَت َم

ََْعبَتَْك  يَْوميً  لقَلْبكرَ
َ
مُ  ب  الَمغيَظر

يَت
َ
ري َرب

ّ
  اَ

َ
نَْت  ُكّهُ  ال

َ
رٌ  ب  قَيدر

  َعلَيْهر 
َ
هر  َ�نْ  َوال نَْت  َ�ْعضر

َ
 َاينرمُ  ب

যখন তুিম েকান িদন েতামার চকু য়েক েতামার মেনর পিরচালক 
িহেসেব অনুস�ানকারী িহেসেব লাগামহীনভােব েছেড় িদেল, তখন 
েস দৃি�সমূেহর দৃশয েতামােক বযিথত করেব। তুিম যা েদখেল 
তার পুেরাটা লাভ করেত তুিম সকম নও, আর না তুিম 
আংিশেকর উপরও ৈাযরশীল। 
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যারা তােদর চকুেক �াাীনভােব েছেড় েদয়, তারা তা হেত িবরত 
থাকেত পাের না। েস অপকেমরর মোযা হাবুডুবু েখেত থােক। 
েযমন, েকান  ক কিব বেলন,  

 

اً  يَي قْلََعْت  َمي نَيظمر
َ
 لََظيرُهُ  ب

 َ َّ  قَتريَال  نَيْغَُهنّ  َََشّحَط  َح

“েহ দশরক তুিম েতামার দৃি�েক িবরত রাখেল না। তুিম েতামার 
েচােখর অপকেমরা জীবনেক বযয় করেল”।   

 র েচেয়ও বড় আ�যর হল, দৃি� মানুেষর অ�রেক আহত কের 
তখন বযথার উপর বযথা তােক আরও অিাক ক� িদেত থােক। 
তারপর তার কেতর বযথা বার বার আহত করা হেত তােক েকউ 
বারণ কের না। কিব বেলন, 

ت َمي
ْ
 َْْظَمةٍ  فر  َْْظَمةً  رُتْبرعُ  زرل

ّ  إثْمر  فر   َوَملري ر  َملريَحةٍ  ُُ

َُّظن َك  َدَواءَ  َااكَ  َو  الت فر  وَْهوَ  ُجمْحر
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يقر  ْقر
َ
َ  ٌ � ْمر

َ
� ر  َعَ  ت ْمر

َ
 ت

َت َِ  َو�يرُنك نريللَّحيظر  طْمَََك  َََذ

ُب 
ْ
 َا�ري ر  اّي  َانير ٌ  مرنكَْ ََيلَقل

‘তুিম �িত সু�র পুরষ ও নারীর �িত  েকর পর  ক দৃি� 
িদেয়া যা�, আর তুিম মেন করছ েয  টা েবাা হয় েতামার 
কেতর রষা, �কৃতপেক তা কেতর উপর কতা বািড়েয় েদয়; 
 ভােব তুিম েতামার দৃি�শি�েক েদখা ও কা�ার মোয যবাা 
কের িদেল, সুতরাং েতামার অ�র ও মন েতামার  ারা শাু যবাা 
হেত থাকল, েসটা েয েকান ারেনর যবাা তা বলার অেপকা 
রােখ না।’ 

আর   জনযা বলা হেয় থােক, “দৃি�েক কিণেকর জনয িবরত 
রাখেত সেচ� হওয়া আজীবন আফেসাস করা েথেক উ�ম।P11F

12
P” 

েয বযি� হারােমর িদেক তািকেয় থােক তার দৃ�া� হে� ঐ 
বযি�র মত েয, সাগেরর পািন পান কের তৃি� েপেত চায়, তুিম 
িক তার িপপাসা িনবািরত হেত েদেখছ? কখনও তার িপপাসা 
িনবারণ হয় না বরং েস পািন পান করার কারেণ তার পািনর 
িপপাসা আরও বৃি� পায়। অনুরপভােব েয বযি� হারােমর িদেক 

                                                           
12 আল-জাওয়াবুল কাফী (১০৬-১০৭)  
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তাকায় েসও আসি�র চািহদা িমটােত না পারার কারণ তার 
চািহদা আরও চা�া হেত থােক”।    

ঐ হাদীসিটর িবষেয় িচ�া কের েদখুন, েযখােন অ�ীল কােজ িল� 
হওয়া ও েচােখর িখয়ানত বা েচােখর েহফাজত না করার মোয 
স�কর েদখােনা হেয়েছ,  আবু হরায়রা রািদয়া�াহ আনহ হেত 
বিণরত, রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম বেলন,  

نَ  حَظهَُّ هَدمَ  انْنر  َعَ  َرتََب  ا   إرنّ « نَي، مر ِّ ْدرَكَ  ال
َ
  اَلكرَ ب

َ
نَي مَحَالةََ، ال ِر

 الَعْ�ر  ََ
نَي اّلَظُم، ُق، اللَّسينُ  َوزر ّر َّ  َواّلْفُس  الَمغْ ، َََم رَك  يَُصّدُق  َوالَفْمجُ  َوََْشتَ�ر  َال
وْ  ُكّهُ 
َ
 » يَُ�ّذنُهُ  ب

“আ�াহ রা�ুল আলামীন আদম স�ােনর উপর িযনার িকছু অংশ 
িনারারণ কের েরেখেছন। জীব�শায় তােত েস আ�া� হেবা। 
েযমন- েচােখর িযনা হল দৃি�, মুেখর িযনা হল কথা, আর আ�া 
কামনা কের ও আসি� ৈতরী কের । আর ল�া�ান তার আশার 
সতযায়ন কের বা িমথযায় পিরণত কের” P12F

13
P। 

িচ�া কের েদখ! দৃি� কত মারা�ক!   হািদেস দৃি�েক বযিভচার 
বেল আখযািয়ত করা হেয়েছ।  কজন মুিমন অবশযা বযিভচারেক 
ঘৃণা কের  বং তা হেত দূের থােক।  

                                                           
13 বুখাির ৬২৫৭ মুসিলম ২৬৫৭ 
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আ�ামা াবনুল জাওযী রহ. বেলন, “েহ ব�ু! – আ�াহ েতামােক 
তাওিফক দান করন- তুিম দৃি�র অিন�তা েথেক িনেজেক বাঁচাও! 
  দৃি� বহ াবাদতকারীেকা �ংস কেরেছ! কত পরেহজগার 
মু�াকীেক  ীন েথেক দূের সিরেয় িদেয়েছ! তুিম দৃি�র েহফাজত 
কর! কারণ, দৃি�া হল সব িবপেদর মূল কারণ। তেব শরেত তার 
িচিকৎসা করা সহজ। িকক যিদ তা বার বার হেয় থােক, তখন 
তা শি�শালী বযািােত পিরণত হয়; তার িচিকৎসা আর সহজ হয় 
না, তখন তার িচিকৎসা খুবা ক�কর।” P13F

14
P  

দৃি� েনশার পা�, আর তার েনশা হল, ে�ম। আর ে�েমর েনশা 
মেদর েনশা হেতও মারা�ক । কারণ, মদ পােন েনশা�� মাতাল, 
তােদর আবার তান িফের আেস, আর ে�েমর েনশায় যারা 
মাতাল, তােদর কখেনাা তান িফের আেস না।  

আর দৃি� ও আসি� উভয় মানুষেক ে�েমর িদেক েটেন িনেয় 
যায়। আর অ�রসমূহ �ংেসর জনয   হল, সবরািাক কিতকর ও 
মারা�ক বযািা। তুিম   ভয়ানক ও কিতকর তীেরর আঘাত 
েথেক সতকর থাক । কারণ, তার আঘােত যিদ তুিম হতযা না হও, 
েতামােক তা অবশযা যখমী কের িদেব। আর যখন যখমী বা 
আঘাত অিাক হেব, তখন েতামার �ংস অিনবাযর। 

 
                                                           
14 যা�ুল হাওয়া (৯৪)  
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হঠাৎ দৃি�: 

জারীর াব ন আ�ু�াহ হেত বিণরত, িতিন বেলন, আিম রাসূল 
সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�ামেক হঠাৎ দৃি� পড়া স�েকর 
িজতাসা করেল, িতিন আমােক িনেদরশ েদন েয, আিম েযন আমার 
দৃি�েক িফিরেয় রািখ।  

হঠাৎ দৃি� বা [ الفجيءةنظم  ]   র অথর হল, অিন�ায় বা হঠাৎ 
েকান অপিরিচত নারীর উপর দৃি� পড়া।   ারেনর দৃি�র িবাান 
হল, �থমবার  েত েকান গনাহ নাা। তেব শতর হল, সােথ সােথ 
চকুেক িফিরেয় িনেত হেব। আর যিদ েস তার দৃি�েক দীঘরািয়ত 
কের, তখন তার উপর গনাহ অবশযা বতরােব।” P14F

15
P  

াবন বুরাাদা রািদয়া�াহ আনহ তার িপতা হেত বণরনা কেরন, 
রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম আলী রািদয়া�াহ আনহেক 
বেলন,  

،  يَي« ّ ََ  
َ
  لََك  ََِرنّ  اّلْظَمَة؛ اّلْظَمةَ  رُتْبرعر  ال

َ
و�
ُ
َمةُ  َولَيَْسْت لََك  األ    »اآلخر

                                                           
15 তুহফাতুল আহওয়াযী (৮/৪৯)।  
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“েহ আলী! তুিম �থম দৃি�র পর ি তীয় বার েদখেব না। কারণ, 
েতামার জনয �থম দৃি�, আর পরবতরী দৃি� েতামার জনয নয়” P15F

16
P।  

অথরাৎ �থম দৃি�র পর আবার েদেখা না  বং  কবার তাকােনার 
পর ি তীয়বার তাকােব না। অিন�াকৃত �থম দৃি�র কারেণ 
েতামার েকান গনাহ হেব না। িকক েতামার জনয ি তীয়বার 
তাকােনার েকান অনুমিত নাা। কারণ,  েত েতামার া�া যু� 
হওয়ার কারেণ েতামার গনাহ হেব। 

[ খােন   কথা �� হয়, া�া কের যিদ �থমবার তাকায় 
তাহেলও গনাহ হেব। আর যিদ অিন�ায় তাকায়  বং সােথ 
সােথ েচাখ িফিরেয় েনয়, তাহেল গনাহ হেব না।] 

েয সব েলাক মশকরা কের বেল, �থমবার েদেখ যিদ েকান 
বযি� েচাখ ব� করা পযর� দীঘর সময় তািকেয় থােক তার েকান 
গনাহ হেব না, তােদর কথা েয �া� তা   বযাখযার  ারা �� 
�মািণত হল। কারণ,  খােন বলা হেয়েছ া�া কের তাকােনা 
অপরাা। চাা �থমবার েহাক অথবা ি তীয় বার।  

মহান আ�াহ রা�ুল আলামীন বেলন,  

                                                           
16 আবু দাউিদ ২১৪৯ ও িতরিমিয ২৭৭৭।  
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ِ ّمۡن �َِ�ِٰع ﴿ ُُ ِ ُُِّٰ  ٰ َ ََ  َِ ََ ِۡ وََخ ُُ َٰر َٰ ۡ ل
َ

ِۡ َوب ُُ ُ َسۡمَع َّ ََ ٱ َخ
َ

َۡ ز ِ � ِۡ َُ ُۡ رََء
َ

 ُۡ  ز
 ََ ِۡ يَۡصِدرُٰ ُِ  ِّ ُُ   ِٰ ََ ُُ ٱ�

ِ ّ ََ ُ ۡ ََ ۡي ََ ِ لِعِ  ٱُۡوۡر  ُُ فِي
ۡ
ِ يَۡ َّ  [ ﴾ ٤َ�ۡ�ُ ٱ

 ] 46األنعيم: سورة 

বলুন, ‘েতামরা িক েভেব েদেখছ, আ�াহ যিদ েতামােদর 
েবণশি� ও দৃি�শি� েকেড় েনন  বং েতামােদর হদেয় েমাহর 
কের েদন তেব আ�াহ ছাড়া আর েকান �কৃত ালাহ আেছ েয 
েতামােদর  গেলা িফিরেয় েদেব?’ েদখুন, আমরা িকরেপ 
আয়াতসমূহ িবশদভােব বনরনা কির;  রপরও তারা মুখ িফিরেয় 
েনয়। [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ৩০] 

চকু হল, আ�াহ রা�ুল আলামীেনর পক হেত বড় েনয়ামত। 
গনােহর কারেণ মহান আ�াহ রা�ুল আলামীন যােত চকু না 
িনেয় যায় েস জনয আ�াহেক ভয় করেত হেব। 

হারাম েথেক চকুেক িবরত রাখার মোয অেনক ফায়দা: 

১. আ�াহ রা�ুল আলামীেনর আেদেশর আনুগতয করা যােত 
রেয়েছ অেনক েসৗভাগয ও কলযাণ।  

২. (চকুর চাহিন নামীয়) িবষা� তীেরর আঘাত েথেক অ�র 
িনরাপদ থােক।  
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৩. অ�ের আ�াহ রা�ুল আলামীেনর সােথ সখযতা ও তার উপর 
ঐকয গেড় উেঠ। যারা তােদর অ�রেক হারােমর মোয েছেড় েদয়, 
তােদর অ�র মহান আ�াহ রা�ুল আলামীেনর   সখযতা েথেক 
বি�ত হয়। কারণ, অ�র িবিক� থাকার কারেণ তা আ�াহ 
রা�ুল আলামীেনর জনযা িবেশষভােব িনারািরত হয়না  বং তাঁর 
জনযা মহ�তপূণর হেত পাের না।  

৪. েচােখর েহফাজত না করেল আ�া েযমন দুবরল ও হতাশা�� 
হয় অনুরপভােব েচােখর েহফাজেতর কারেণ মানবা�া শি�শালী 
ও �শাি� লােভ ানয হয়।  

৫. অ�র নুেরর আেলা  ারা আেলািকত হয়, পকা�ের েচােখর 
েহফাজত না করেল অ�র অ�কাের েছেয় যায়।  

৬. চকুর েহফাজত  ারা  কজন বা�ার মোয হক ও বািতল 
 বং সতয ও িমথযার মোয পাথরকয িনণরয় করার মত সিতযকার 
েযাগযতা ও দূরদিশরতা সৃি� হয়। আর তা সিঠক িস�াে� উপনীত 
হেত ও উ�ত অব�ােন েপৗছেত সাহাযয কের। আর মানুেষর 
সােথ সব ারেনর েলন-েদেন কাযরকর ভূিমকা রাখেত সহায়ক 
হয়। 

৭. অ�ের সাহিসকতা ও অিবচলতা সৃি� কের। ফেল মহান 
আ�াহ রা�ুল আলামীন তার জনয আাযাি�ক শি� যথা, 
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দূরদিশরতা, �মাণ  বং বািহযক শি� যথা, কমতা ও শি� 
উভয়েক  ক� কের েদন।  

৮.শয়তােনর �েবশ ার ব� কের েদয়। কারণ, দৃি� হল 
শয়তােনর জনয সবেচেয় বড় দরজা।  

৯. অ�র ভােলা িচ�ার জনয খািল হয়  বং ভােলা কােজা বয� 
থােক।  

কারণ, যখন েকান অ�র নারী ও সু�র েছেলেদর ছিব তােদর 
িচ�া ও ে�ম-ভােলাবাসা িনেয় বয� থােক, তখন েস কীভােব 
আ�াহ রা�ুল আলামীেনর আয়াত স�েকর িচ�া করেব? হািদস 
েথেক  কিট মাসআলা িশখেব? িফকাহ-িবদেদর কথা কীভােব েস 
বুঝেব?  বং আসমান ও জিমেনর িবষেয় কীভােব িচ�া করেব? 

১০. েচােখর েহফাজেতর  ারা অ�র িনরাপদ থােক। কারণ, 
অ�র ও চকু উভেয়র মােঝ িনিবড় স�কর ও সংেযাগ রেয়েছ, 
উভেয়র  কিট অপরিট  ারা �ভািবত হয়  বং  কিট কমর 
অপরিটেক �াণচা�লযটা দান কের। ফেল  কিট সংেশাান হেল 
অপরিটর সংেশাান হয়, আর  কিট ন� হেল অপরিট ন� হয় । 
যখন বা�ার দৃি� িনরাপদ থােক  তখন তার আ�াও িনরাপদ ও 
িঠক থােক, আর যখন মানুেষর দৃি� সিঠক না থােক  বং খারাপ 
ব�র িদক েদখার কারেণ ন� হেয় যায়, তখন তার অ�র বা 
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আ�াও খারাপ ও ন� হেয় যায় ।   কারেণা রাসূল সা�া�াহ 
আলাািহ ওয়াসা�াম বেলন,  

ّتيً  لر   اَْمغُوا« نْ  سر ُ�مْ  مر ُْْفسر
َ
َْمنُ  ب

َ
 َحّدْ�تُْم، إارَا اْاُدقُوا :الَّغةَ  لَُ�مُ  ب

ْوَُوا
َ
َُْم، إارَا َوب ّدوا وََعد

َ
نَْصيَرُ�ْم، وَُغّضوا َُُموَجُ�ْم، َواْحَفظُوا اؤتمُنرتْمُْ، إارَا َوب

َ
 ب

يَُ�مْ  َوُ�ّفوا يْدر
َ
 » ب

“েতামরা আমার জনয ছয়িট িজিনেসর দািয়ু নাও আিম 
েতামােদর জা�ােতর দািয়ু েনব। যখন কথা বল, সতয বল। আর 
যখন ওয়াদা কর, তখন তা পুরা কর, আর যখন েতামার িনকট 
আমানত রাখা হয় তা তুিম হকদারেদর িনকট েপৗেছ দাও। 
েতামরা েতামােদর ল�া�ােনর েহফাজত কর । েতামােদর চকুেক 
অবনত রাখ আর েতামােদর হাত য় হারাম েথেক গিটেয় রাখ”P16F

17
P।  

 

তৃতীয় মূলনীিত: খারাপ ভাবনা �িতহত করা:  

খারাপ ভাবনাসমূহ মানবা�ােক বযািা�� ও েরাগী বািনেয় েদয়। 
মানুষ যখন তার খারাপ ভাবনাসমূহেক �িতহত না কের  বং তা 
িনেয়া বয� থােক, তখন তা িচ�া িহেসেব েদখা েদয়। তারপর তা 
িচ�া েথেক উ�িত লাভ কের সাাারণ া�ার রপ েনয়। তারপর 

                                                           
17 ামাম আহমদ ২২২৫১ আলবানী রহ হাসান বেল ম�বয কেরেছন।  
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সাাারণ া�া েথেক তা উ�িত লাভ কের তা �চ� া�াশি�র 
রপ েনয় তারপর তা দৃৃ �তযয় ও �িততায় রপ েনয়। তারপর 
েস অপকেমরর �িত অ�সর হয়  বং হারােম িল� হয়। সুতরাং, 
�থেমা  কজন মানুষ তার আ�ােক খারাপ ভাবনার উে�ক 
েথেক রকা করেব  বং খারাপ ভাবনার সােথ িনেজেক েছেড় 
িদেব না।  

অ�েরর বাসনা  িট  কিট কিঠন িবষয়। মানুেষর ভােলা ও 
মে�র সূ�া হল অ�েরর বাসনা।  অ�ের েকান বাসনা জা�ত  
হেল, তা যিদ �াথিমক অব�ায় �িতহত করা হয়, তাহেল তুিম 
েতামার আসি�র িনয়�ণ করেত পারেল  বং েতামার নফসেক 
পরািজত করেল। আর যিদ েতামার আসি� েতামার উপর িবজয়ী 
হয়, তাহেল তুিম অবশযা গ�ের িনপিতত হেব।   

মানবা�ায় বাসনা বারবার উদৃত হেতা থােক েশষ পযর� তা েসিট 
তার রে� রে� �েবশ কের, আর যখন তা তার রে� রে� 
�েবশ কের তখন তা বািতল ও �া� আশায় পিরণত হেব। তখন 
অব�া  মন দাঁড়ায় েযমন মহান আ�াহ রা�ুল আলামীন 
কুরআেন করীেম  রশাদ কেরন,  

ٰ �َِذ  ﴿ ّّ َُ َمآًء َب ا َسُبُع ٱلّوۡ� َٔ ۡ َّ َبَ ِب لِقِيَعِٖ  ََ  ِۡ ُُّٰه ََ ۡع
َ

ف ز ُرٓو  ََ يَن َر ِ َّ َوٱ
َِساِب  ۡۡ ُُ ٱ ن ِ�َ ُ َّ ۥ  َوٱ ّرُٰٰع ِبَسالَُع َٰ َ ِعنَدهُۥ رَ َّ ا َووََهَد ٱ ٗٔ ۡٔ َۡ ۡدهُ  ِۡ َدِ َ َهآَءهُۥ ل

 .]39 [ سورة الور : ﴾ ٣
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“আর যারা কুফরী কের তােদর আমলসমূহ মরভূিমর মরীিচকার 
মত, িপপাসা কাতর বযি� যােক পািন মেন কের থােক, িকক 
যখন েস েসটার কােছ আেস তখন েদেখ েসটা িকছুা নয়  বং 
েস পােব েসখােন  আ�াহ েক, অতঃপর িতিন তােক তার িহসাব 
পূণরমা�ায় েদেবন।” [সূরা আন-নূর: ৩৯] 

সবেচেয় িনকৃ� মেনাবৃি�র অিাকারী হে� েস বযি�, েয িমথযা 
আকা�া ও আশার ঘর বাো। কারণ, িমথযা আশা হল 
অভাবীেদর পঁুিজ  বং েবকার েলাকেদর অবল�ন, আর মানুেষর 
জনয সবেচেয় কিতকর ব�। কারণ  িট মানুেষর মোয অকমতা, 
অলসতা ও হতাশার জ� েদয় । বা�ােক যখন তার অ�েরর 
বাসনার উপর চলেত ছাড় েদয়া হয় , তখন েস হারােম পিতত 
হয়। তারপর খােলস তাওবার মাাযেম আ�ােক নাপাকী হেত মু� 
করা ছাড়া তার েকান িচিকৎসা নাা।  

আর যিদ বা�া গনােহর �াদ ও পিব� থাকার �াদ  বং গনােহর 
�াদ ও শ�েক পরাভূত ও শ�র উপর শি�ম�ার �াদ, 
অনুরপভােব গনােহর �াদ ও শয়তানেক পরা� ও তােক িবফল-
মেনারথ করার �ােদর মোয তুলনা কের  তেব েস অবশযা তা 
�হণ করেব যা তার বািহর ও িভতরেক সংেশাান করার কারণ 
হেব। 
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 কিট কথা মেন রাখেত হেব, আ�াহ রা�ুল আলামীেনর পক 
হেত মানবা�ার মোয িকছু ভােলা ভাবনার উৎপি� হয়; আবার 
িকছু ভাবনা আেস শয়তােনর পক হেত, অনুরপ িকছু ভাবনা 
ৈতরী হয় িনেজর আসি� েথেকও।   

নফস মানুষেক খারাপ কােজর আেদশ িদেয় থােক। �িতিট 
কােজর আেগা েসখােন িকছু িচ�া-দৃি�ভ�ী থােক। মানুেষর 
অ�র, তান ও নফেসর মোয িচ�া গেবষণা ছাড়া েকান িকছুা 
হঠাৎ কের বা�বািয়ত হেয়েছ   কথা কখেনাা বলা যােব না। 
�িতিট ব� বা�েব অি�েু আসার জনয �থেম িবষয়িট িনেয় িচ�া 
  িফিকর অিতবািহত হেত হয়।  

�াথিমক পযরােয় যখন েকান িকছুর িচিকৎসা বা সংেশাান হয়, 
তখন তা পরবতরীেত খুবা সহজ ও সরল হেব। আর   কাজিট 
মানুষ যত তাড়াতািড় করেব তার সংেশাানও তত তাড়াতািড় 
হেব।   

মানুষ তার ভাবনা-িচ�ােক কখেনাা েশষ কের িদেত পারেব না। 
কারণ ভাবনা-িচ�া মানুেষর অ�ের  েস আঘাত করেবা, েস 
তােত পূণর িনয়�ণ করেত সকম হেব না।   

শয়তান েকান েকান সাহাবীর অ�েরও আ�াহ স�েকর মারা�ক 
কু-ম�ণা েঢেল িদত। েযমন, আবু হরায়রা রািদয়া�াহ আনহ হেত 
বিণরত, িতিন বেলন, রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম  র 
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কতক সাহাবী রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম  র দরবাের 
 েস তােক িজতাসা করল, েহ আ�াহর রাসূল! আমােদর অ�ের 
 মন িকছু কামনা বাসনা জা�ত হয়, যা আমরা আমােদর মুেখ 
বলেত ল�ােবাা কির। তখন রাসূল সা�া�াহ আলাািহ 
ওয়াসা�াম বলেলন, বা�েবা িক েতামরা   ারেনর অনুভব কর? 
তারা বলল হা, েহ আ�াহর রাসূল! রাসূল সা�া�াহ আলাািহ 
ওয়াসা�াম বলেলন,  টাা হল সিতযকার ঈমান”P17F

18
P।  

আ�ু�াহ াবন আ�াস রািদয়া�াহ আনহ হেত বিণরত, িতিন 
বেলন,  ক বযি� রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম  র 
িনকট  েস বলল, েহ আ�াহ রাসূল! আমােদর অ�ের  মন 
 মন খারাপ িবষয় জা�ত হয়, তা মুেখ উউারণ করার েচেয় 
আমােদর কয়লা হেয় যাওয়া অিাক ি�য়। তখন রাসূল সা�া�াহ 
আলাািহ ওয়াসা�াম বলেলন, “আ�াহ আকবর, আ�াহ আকবর, 
আ�াহ আকবর। সব �শংসা েসা আ�াহ রা�ুল আলামীন  র 
িযিন শয়তােনর ষড়য� ও োাঁকােক কু-ম�ণায় রপা�র কের 
িদেয়েছন।P18F

19
P”  

অথরাৎ, সব �শংসা আ�াহ রা�ুল আলামীেনর । কারণ, শয়তা ন 
েতামােদর েথেক  কমা� কু-ম�ণার উে�ক -যা েতামরা অপছ� 
কর- তা ছাড়া েকান িকছুা হািসল করেত পােরিন। আর 

                                                           
18 মুসিলম : ১৩২ 
19 আবু দাউদ: ৫১১২; শ‘আাব আরনাউত সহীহ বেলেছন।  
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শয়তােনর কু-ম�ণােক েতামরা েয অপছ� করছ তাা �মাণ 
কের েয েতামরা সিতযকার ঈমানদার। 

যখন েকান মানুেষর অ�ের শয়তান কু-ম�ণা েদয়, তখন তার 
উিচত হল, তার িচিকৎসা করা।    ারেনর কু -ম�ণা যখন 
মুসিলেমর অ�ের আসেব, তখন  কজন মুসিলেমর করণীয় িক?  

১. িবতািড়ত শয়তান হেত আ�াহ রা�ুল আলামীন  র  িনকট 
আেয় �াথরনা করেব।  

২. শয়তােনর কু-ম�ণােক ঈমানী িচ�া-ভাবনা  ারা পিরবতরন 
করেব। কারণ, নফস হল জাঁতাকেলর মত, তা েকান িকছুেক 
িপষেতা চায়। যিদ েকান বযি� তার জাঁতাকেল গম রােখ, তাহেল 
তা িপষেল েসখান েথেক আটা েবর হেব। আর যিদ েকান বযি� 
তার জাঁতাকেল বািল ও বেটর দানা রােখ,  তা হেল তা িপষেল 
তার েথেক বািল ও বেটর দানাা েবর হেব, অনয িকছু নয়। 

শয়তােনর কু-ম�ণা েথেক বাচার জনয সহায়ক ভােলা ভাবনা-
িচ�াসমূহ:  

১. আ�াহ  রা�ুল আলামীন  র  আজমত ও বড়ু, আসমান ও 
জিমেনর সৃি� স�েকর িচ�া করা।  



51 
 

২. াসলামী  শরীয়েতর তান অজরন করা।  কজন মানুেষর জনয 
ালম অজরন ও তােনর চচরা িনেয় িল� থাকা খুবা গরুপূণর 
কাজ। অেনক আেলমগেণর অব�া  মন েয তারা হারাম বা 
অনযায় কাজ করার মত েকান সময়া তােদর থােক না। কারণ, 
তারা সবসময় শরীয়েতর ালম ও মুসিলম িম�ােতর সমসযা 
সমাাােনর কােজ বয� থােক।  

৩. আিখরাত ও তার  ভয়াবহতা িনেয় িচ�া করা। েযমন, মৃতুয, 
কবেরর আযাব, হাউেজ কাউসার, শাফা‘আত, মীযান, পুলিসরাত, 
জা�াত, জাহা�াম াতযািদ িবষেয় িচ�া করা। 

৪. হালাল  রিজ উপাজরেনর জনয িচ�া করা। েযমন, বযবসা-
বািণজয, চাকুরী াতযািদ িবষেয় িচ�া িফিকর করেত হেব। দুিনয়া 
ও আিখরােতর কলযােণ অবসর সময়গেলােক বযয় করা ও কােজ 
লাগােনার জনয িফিকর করা। 

আ�ামা াবনুল কাােয়যম রহ. বেলন, উে�িখত সবিকছুেক যিদ 
তুিম লাভ করেত চাও, তেব েয সব িজিনষ েতামার জানা জরির 
েস সব  িবষয়গেলা জানেত  বং তা হািসল করেত েতামার 
িচ�ােক বযয় করেত  হেব। েযমন, তাওহীদ স�েকর েতামার 
জানেত হেব  বং তার দািয়ু িক তা েতামােক জানেত হেব। 
মৃতুযর পর জা�ােত �েবশ নািক জাহা�ােম �েবশ   িবষেয় িচ�া 
করার মাাযেম েতামােক অবশযা সময় বযয় করেত হেব। আর 
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খারাপ ও বদ আমেলর পিরণিত স�েকর িচ�া করেত হেব  বং 
তার েথেক বাচার উপায় িক তা িনেয় েতামােক েভেব েবর করেত 
হেব। া�া ও দৃৃতার িবষেয় েতামােক অবশযা মেন রাখেত হেব, 
েয সব কেমরর ারাদা করেল েতামােক দুিনয়া ও আিখরােতর 
কলযাণ িনি�ত করেব  তারা ারাদা করেত হেব। আর েয সব 
কেমরর ারাদা েতামার কিতর কারণ হয় তা পিরহার করেত হেব।  

আ�াহ র েনককার বা�ােদর মেত, মানবা�ার  জনয েখয়ানেতর 
আকা�া করা, িচ�া-িফিকরেক িখয়ানত িবষেয় বযয় করা, �য়ং 
িখয়ানত হেত অিাক কিতকর।’ P19F

20
P  

সুতরাং েযেহতু মানুেষর অ�ের সব সময় িবিভ� কেমরর উে�ক ও 
িচ�া জা�ত হেতা থােক, আর তা াীের াীের ারাদায় রপ েনয়। 
তারপর তা �তযয় ও দৃৃতায় রপ েনয়, তাা �িতিট �ের তােক 
অবশযা সতকর থাকেত হেব, শাু ভাবনা-িচ�ার পযরােয়র 
িচিকৎসাা যেথ� নয়। আমােদরেক অবশযা ভাবনা-িচ�ার পযরায় 
ও পরবতরী �িতিট পযরােয়র িচিকৎসায় মেনািনেবশ করেত হেব।  

আ�ামা াবনুল কাােয়যম রহ. বেলন, ‘তুিম ভাবনােক �িতহত  
কর। যিদ তা করেত সকম না হও তেব তা িচ�ায় রপ েনেব। 
তখন েতামােক অবশযা িচ�া দূর করার জনয েচ�া করেত হেব। 
আর তাও যিদ করেত সকম না হও তাহেল তা আসি�েত 

                                                           
20 াবনুল কাােয়যম, আল-ফাওয়ােয়দ: ১৭৬।  
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পিরণত হেব। তখন েতামােক অবশযা তার িবরে� যু� করেত 
হেব। আর যিদ যু� কের তা �িতহত করেত না পার তখন তা 
�িততায় রপ েনেব, তখন েতামােক তা দূর করার জনয মরণপণ 
েচ�া করেত হেব। তােত যিদ তুিম েফল কর, তেব তা  বা�েব 
রপ েনেব  বং কেমর পিরণত হেব। তারপর যিদ তােক তা 
িবপরীত েকান ভােলা কাজ  ারা �িতহত না কর, তখন তা 
েতামার অভযােস পিরণত হেব। তখন তার েথেক িফের আসা 
েতামার জনয পাহাড়েক জায়গা েথেক সরােনার েচেয়ও কিঠন 
কাজ হেব।’ P20F

21 

 কিট কথা মেন রাখেত হেব, অ�েরর কু-বাসনােক সংেশাান 
করা িচ�ার সংেশাােনর েচেয় অিাক সহজ। আর িচ�ােক 
সংেশাান করা া�ার সংেশাােনর েচেয় অিাক সহজ। আর 
া�ার সংেশাান করা খারাপ কমর সংেশাান করা হেত সহজ। 
আর খারাপ কমর িঠক করা অভযাস পিরতযাগ করা হেত সহজ। 

যিদ তুিম বল েকান িজিনস েতামােক   ারেনর কু-ম�ণা ও 
খারাপ ভাবনা িচ�ােত গা ভািসেয় েদয়া �িতহত করেত সাহাযয 
করেব?  

আমরা বলব,   িবষেয় কেয়কিট িবষয় সহেযািগতা করেব। 
েযগেলা  কিট অপরিটর উপর িনভররশীল।  

                                                           
21 আল-ফাওয়ােয়দ: ৩১।  
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১.  টা ঈমান রাখা ও দৃৃভােব জানা েয, আ�াহ রা�ুল আলামীন 
আমােদর অ�েরর অ�ঃ�েল েয সম� ভাবনা উিদত হয় তা সবা 
জােনন। মহান আ�াহ রা�ুল আলামীন বেলন, 

ُدوُر ﴿ ِِ ٱلص  ۡ ُُ ُ�ِ َوَما  ۡۡ َ ۡۡ َِ ٱ ُِ َخآَِِن ۡعَّ  .]19 [ سورة غَم : ﴾ ١َُ

চকুসমূেহর েখয়ানত  বং অ�রসমূহ যা েগাপন রােখ িতিন তা 
জােনন। [সূরা গােফর, আয়াত: ১৯]  

﴿ َِ ۡخ
َ

ّ َوز ُِ ٱلّبِ ۡعَّ َُ ِ  رَنُِّۡعۥ  ٰۡ َهۡر لُِۡلَق ۡ َۡ  .]7 [ سورة طه : ﴾ ٧ َ 

“আর যিদ তুিম উউ�ের কথা বল তেব িতিন েগাপন ও অিত 
েগাপন িবষয় জােনন।” [সূরা তাহা, আয়াত: ৭] 

বা�া যখন মহান আ�াহ রা�ুল আলামীন তার অ�েরর 
িবষয়সমূহ জানার কারেণ ল�া অনুভব করেব, তখন েস তার 
অ�ের েয সব কু ভাবনা-িচ�া জা�ত হয়, তা েথেক েস দূের 
থাকেব।   িবষয়িট খুবা গরুপূণর তাা িবষয়িট গরেুর সােথ 
িবেবচনা করেত হেব। 

২. িচ�া িফিকর করা:  

েতামার অ�ের যখন কু-ম�ণা ও খারাপ িচ�ার উে�ক হয়, তখন 
তুিম আ�াহ রা�ুল আলামীেনর বড়ু স�েকর িচ�া করেব, আর 
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আ�াহ রা�ুল আলামীেনর নাম ও গণসমূহেক েতামার অ�ের 
হািজর করেব। অ�ের   কথা িচ�া করেব, মহান আ�াহ রা�ুল 
আলামীন কিঠন আযাব দাতা, শাি� দানকারী ও �িতেশাা 
�হণকারী। িতিন সবিকছুর উপর কমতাবান, শি�শালী ও উউ 
মযরাদার অিাকারী।  

৩. ল�ােবাা করা:  

আ�াহ রা�ুল আলামীেনর কুদরত ও িতিন েয আমােদর অ�েরর 
েগাপন িবষয়গেলা জােনন তা িব্াস করার পর েতামােক অবশযা 
আ�াহ রা�ুল আলামীেনর েথেক ল�া করেত হেব। তুিম খারাপ 
িচ�া ও শয়তানী িচ�া হেত িনেজেক দূের রাখেত েচ�া করেব। 
যখন তুিম েকান অপকমর করছ, িঠক তখন যিদ েতামার পিরিচত 
েকউ অথবা েতামার েকান ব�ু েতামার িনকট �েবশ কের তখন 
েতামার িক অব�া হেব তা িচ�া কের েদখ  বং তুিম িক করেব? 
মহান আ�াহ রা�ুল আলামীন িযিন েতামােক েদখেছন তার েথেক 
ল�া করা আরও অিাকতর েেয়।  

৪. আ�াহ রা�ুল আলামীেনর বড়ু ও কুদরত স�েকর িচ�া 
করা।  

৫. আ�াহ রা�ুল আলামীেনর রহমত হেত বি�ত হওয়া  বং 
আ�াহ রা�ুল আলামীেনর দরবাের তুিম  েকবাের মূলযহীন বযি� 
িহেসেব পিরণত হওয়ার ভয় করা।  
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৬. আপন অ�েরর আ�স�ানেবাা জা�ত করা। ফেল আ�াহ 
রা�ুল আলামীেনর মহ�ত ছাড়া আর েকান িকছুর মহ�তেক 
অ�ের �ান না েদয়া িবষেয় �িততাব� হওয়া। 

৭. অ�ের শয়তােনর কু-ম�ণা িবষেয় সতকর থাকেত হেব, যােত 
তা অবিশ� ঈমানেক েখেয় না েফেল।  

৮. মানুেষর অ�েরর কু-ম�ণা পািখেক িশকার করার জনয িনিক� 
দানা-পািনর মত। শয়তান তা মানুেষর সামেন দানার মত িছিটেয় 
েদয়, যােত মানুষ তা �হণ কের। শয়তােনর �িতিট কু-ম�ণাা 
হল মানুেষর জনয তার ঈমানেক িশকার করার জনয েপেত রাখা 
ফাঁদ ও জাল। 

৯. মেন রাখেত হেব, শয়তােনর কু-ম�ণা কখেনাা ঈমােনর সােথ 
 ক� হেত পাের না।  

১০.  কিট কথা জানেত হেব মানুেষর অ�ের শয়তােনর কু-ম�ণা 
কুল িকনারা হীন  সমুে�র মত যার েকান েশষ েনা। েয বযি� 
তােত �েবশ করেব তার ডুেব মরাটা অিনবাযর।       

আসি�র িচিকৎসা 

বা�ার �িত আ�াহ রা�ুল আলামীেনর অপার অনু�হ হল, িতিন 
তার বা�ােদর অনথরক েছেড় েদনিন  বং অনথরক সৃি� কেরন 
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িন। বরং িতিন তােদর জনয তােদর জীবেন যত বযািা, সং�ামক 
ও ব�তা আেছ তার িচিকৎসার জনয মজবুত  ীন নািযল 
কেরেছন। জীবেনর সবেচেয় বড় গরুপূণর বযািা হল, িনিষ� 
কামনা-বাসনা, কুআসি� বা িনিষ� চািহদা। মহান আ�াহ রা�ুল 
আলামীন   মারা�ক বযািার জনয  কািাক িচিকৎসা িনারারণ 
কেরেছন; যার  ারা খারাপ বাসনা ও কুআসি�র উে�জনা ি�িমত 
হয়  বং তার েদৗরা�য দূর হয় । িনে�  গেলার সংিক� 
আেলাচনা তুেল ারা হল।  

 

 ক. িববাহ:  

আ�ু�াহ াবন মাসউদ রা. হেত বিণরত, িতিন বেলন, রাসূল 
সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম আমােদর বেলন,  

، َمْعَشَ   يَي« يعَ  َمنر  الّشبَيبر َّ غُْ�مُ  اْستَ ّوْج؛ اَنيَءةَ  مر َ ََ يَ
ْ
ُّ  ََِنرّهُ  ََل َغ

َ
، ب َصر

 للربَ
َفْمجر  َوبْحَصنُ 

ْ
رل   »ل

“েহ যুবক স�দায় েতামােদর মোয যােদর কমতা আেছ তারা 
েযন িববাহ কের। কারণ, েতামােদর েচােখর জনয অিাক 
েহফাজতকারী  বং েতামােদর ল�া�ােনর সংরকক”P21F

22
P।  

                                                           
22 মুসিলম ১৪০০ 
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উে�িখত হািদেস انيءة শে�র অথর �ী িমলেন সকম ও িববােহর 
খরচ। যখন েকান বযি� িববােহর কমতা রােখ  বং তার নফস 
িববােহর �িত আ�হ �কাশ কের, তাহেল তােক অবশযা িববাহ 
করেত হেব।  

িববাহ হল, হালাল উপােয় মানুষ তার মানিবক ও ৈজিবক চািহদা 
েমটােনার  কিট পথ; যা মহান আ�াহ রা�ুল আলামীন মানুেষর 
জনয ৈবা িবাান িহেসেব চালু কেরেছন। িববাহ হল নবী ও 
রাসুলগেণর সু�াত। রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম যারা 
তােদর িনেজেদর উপর িববাহেক হারাম কেরিছল তােদর িবষেয় 
বেলন,  

» �ّ ِّ   لَكر َا
ُ
نَيمُ  ب

َ
ُاومُ  َوب

َ
مُ  َوب ّر

َْ
ُ
ّوجُ  َوب َِ رَ

َ
َمنْ  الَِّسيَء، َوب َب  ََ  ُسِّتر  َ�نْ  رَغر

ّ�  ََلَيَْس    »مر

“িকক আিম সালাত আদায় কির, ঘুমাা, েরাজা রািখ াফতার কির 
 বং নারীেদর িববাহ কির। সুতরাং   গেলা সবা হল আমার 
আদশর। আর েয বযি� আমার আদশর েথেক দূের সের েস আমার 
উ�েতর অ�ভুর� নয়”P22F

23
P। 

আেয়শা রািদয়া�াহ আনহা হেত বিণরত, রাসূল সা�া�াহ আলাািহ 
ওয়াসা�াম বেলন,  

                                                           
23 মুসিলম ১৪০১ 
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نْ  الَّكحُ « ، مر َمنْ  ُسِّتر رُسِّتر  َ�ْعَمْل  لَمْ  ََ ّ�، ََلَيَْس  ِ وُّجوا مر َِ  ُمَكثرمٌ  ََِرّ�  َورَ
َمَم، نرُ�مُ 

ُ
ْ ، َطْولٍ  َاا َكنَ  َوَمنْ  األ يَغْكر

ْ
دْ  لَمْ  َوَمنْ  ََل َعلَيْهر  َ�ر ؛ ََ  ََِرنّ  نريلّصيَيمر

ُ  الّصْومَ 
َ
 »ورَجيءٌ  ل

“িববাহ আমার সু�াত। েয আমার সু�াত অনুযায়ী আমল কের না, 
েস আমার উ�েতর অ�ভুর� নয়। েতামরা িববাহ কর, কারণ 
আিম আমার উ�েতর আিাকয িনেয় আ�াহর দরবাের গবর করব। 
যার সামথরয আেছ েস অবশযা িববাহ করেব আর যার সামথরয নাা 
তার উপর কতরবয হল েরাজা রাখা। কারণ, েরাজা তার জনয 
�িতেষাক”P23F

24
P।  

িববােহর মাাযেম মানুেষর  ীন ও ঈমােনর সংরকণ হয়। আর 
িযনা বযিভচার  ারা মানুষ েয নুেরর  ারা আেলািকত, তা িছিনেয় 
েনয়া হয়।  

আ�ু�াহ াবন আ�াস রািদয়া�াহ আনহর কতক েগালাম িছল, 
িতিন তােদর তান িশকা েদয়ার জনয িনবরাচন কেরিছেলন। িতিন 
তােদর বলেতন, “যিদ েতামরা িববাহ করেত চাও তেব আিম 
েতামােদর িববাহ িদেয় েদব। কারণ, বা�া যখন বযিভচার কের 
তার অ�র েথেক ঈমানেক িছিনেয় েনয়া হয়”।P24F

25
P  

                                                           
24 াবেন মাজা ১৮৪৬। আ�ামা আলবানী রহ. হাদীসিটেক সহীহ বেলেছন।  
25 াহায়াউ উলুিম�ীন ২/২৩ 
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িতিন তােদর আরও বেলন, “েতামরা িববাহ কর! কারণ, বা�া 
যখন েকান বযিভচার কের তখন তার ঈমােনর নুর িছিনেয় েনয়া 
হয়”।P25F

26
P  

াবন আ�াস রািদয়া�াহ আনহ আরও বেলন, “িববাহ ছাড়া েকান 
াবাদাতকারীর াবাদত �কৃতভােব কবুল হয় না।” P26F

27
P অথরাৎ েকান 

াবাদত-কারী বা�ার াবাদত বা  ীন িববাহ করা ছাড়া পিরপূণর 
হয় না। অিববািহত বযি�র  ীন ও াবাদত সবরদা অপূণর েথেক 
যায়। কারণ, তার জনয   স�াবনা রেয়েছ, েস িববাহ না করােত 
েকান হারাম বা িযনা বযিভচাের িল� হেত পাের”।  

েয বযি� তার িনেজর বযাপাের হারাম কােজ িল� হওয়ার আশ�া 
কের, তার জনয িববাহ করা হেজর েচেয়ও অিাক গরুপূণর 
ফরয। অথচ হজ হল াসলােমর েরাকনসমূেহর  কিট েরাকন। 
তা �েুও েয বযি� হজ ও িববাহ দুিটেক  ক সােথ আদায় 
করেত সকম নয় তােক অবশযা হেজর উপর িববাহেক �াাানয 
িদেত হেব।  

েনককার মিহলা বা �ী অার  ীেনর বযাপাের সাহাযযকারী:  

                                                           
26 তািরখু িদমাশক ৫০/১২৩; যা�ুল হাওয়া ১৯৩।  
27 াহায়াউ উলুিম�ীন ২/২৩ 
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আনাস াবন মােলক রািদয়া�াহ আনহ হেত বিণরত, রাসূল 
সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম বেলন,  

ةً  ا ه َرَزَق   َمنْ «
َ
َقدْ  َايلَة اْمَمب َعنَهُ  ََ

َ
مر  َعَ  ب

ّْ ، َش يغرهر ّتقر  در
يَ
ْ
مر  فر  ا  ََل

ّْ الّش
  »اَّي�ر 

“আ�াহ রা�ুল আলামীন যােক েনককার �ী লােভর তাওফীক 
েদন, তােক আ�াহ রা�ুল আলামীন অোরক  ীেনর িবষেয় সাহাযয 
করল, বাকী অোরেকর িবষেয় েস েযন আ�াহেক ভয় কের” P27F

28
P। 

আ�ামা মুনািব রহ. বেলন,  ীেনর জনয সবেচেয় বড় কিতকর ও 
মহা মুিসবত  হল, দুিট িজিনষ।  ক- েপেটর চািহদা,  দুা-েযৗন 
চািহদা। 

ি তীয় চািহদা েমটােনার জনয তােক িববাহ করেত হেব। যিদ 
েকান বযি�  ীনদার ও সৎ নারীেক িববাহ কের, তাহেল েস 
বযিভচার েথেক মু� থাকেব  বং েস অোরক চািহদা েমটােত 
পারেব। তারপর তার অবিশ� অোরক চািহদা বাকী থাকল। আর 
তা হল তার েপেটর চািহদা।   চািহদা েমটােনার জনয রাসূল 
সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম তােক তাকওয়া অজরন করার 
উপেদশ েদন। তাকওয়ার মাাযেম তার  ীনদাির পূণরতা লাভ কের 

                                                           
28 মু�াদরােক  হােকম ২৬৮১  বং হােকম তা সহীহ বেলেছন , আর যাহাবী 
তার সােথ ঐকমতয েপাষণ কেরেছন। 
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 বং আ�াহ রা�ুল আলামীন আমােদর েয  ীন িদেয়েছন েস 
 ীেনর উপর অটল অিবচল থাকার তাওিফক হািসল হয়।  

 খােন [হাদীেস] েনককার নারীর কথা বলার কারণ হল, নারী 
যিদ  ীনদার ও েনককার না হয়, তার  ারা বযিভচার েথেক মুি� 
েপেলও েলাকিট তার �ীর কারেণ েকান অপকমর ও খারাপ কােজ 
জিড়েয় পড়ার আশ�া থােক  বং তার �ী তােক হারাম উপাজরন 
াতযািদর �িত উ ু� করেত পাের; যা তার পিরণিতর জনয খুবা 
খারাপ।P28F

29
P    

আ�ামা কুরতবী রহ. বেলন, বতরমানকােল েকউ অনযায়-পাপ 
েথেক সবর করার কমতা না রােখ, তার জনয ওয়ািজব হেব 
 ীনদার �ী তালাশ করা; যার মাাযেম েস তার  ীনদাির িঠক 
রাখেত পাের।P29F

30
P  

িববােহর মোয রেয়েছ ছাওয়াব আর বযিভচাের রেয়েছ গনাহ:  

িববােহর সবেচেয় কলযাণকর ও িবেশষ িদক হল, েযৗন চািহদা 
িমটােনােত আ�াহ রা�ুল আলামীন  র পক হেত সাওয়ােবর 
অিাকারী হওয়া যায় । েযমন, হািদেস বিণরত রাসূল সা�া�াহ 
আলাািহ ওয়াসা�াম বেলন, 

                                                           
29 ফায়যুল কাদীর ৬/১৭৭।  
30 কুরতুবী ৪/২৯।  



63 
 

ُ�مْ  نُْضعر  َو�ر « َحدر
َ
 و��ون شهوره بحدني بيَت ا ، رسول يي :قيلوا َاَدقَةٌ  ب

ْ�تُمْ  قيل  ،!بجم؟ َيهي ل
َ
َرب
َ
َعَهي لَوْ  ب َْ َ�ينَ  الََمامر  فر  َو

َ
يَهي َعلَيْهر  ب ْزٌر؟ َر  ور

َعَهي إارَا فَكَاَلكرَ َْ ُ  َكنَ  الََاللر  فر  َو
َ
ْجمٌ  ل
َ
 »ب

“েতামােদর েকউ তার �ীর সােথ সহবাস করােত তার জনয 
রেয়েছ, সদকার সাওয়াব।   কথা েশােন সাহাবীরা বলল, েহ 
আ�াহর রাসূল! আমরা যিদ আমােদর �ীেদর সােথ েযৗন চািহদা 
েমটাা তােতও িক আমােদর ছাওয়াব রেয়েছ? তখন িতিন 
বলেলন, যিদ েলাকিট েকান হারাম কােজ িল� হত তাহেল তার 
গনাহ হত িকনা? অনুরপভােব যখন েস হারাম েথেক িবরত 
েথেক হালাল কােজ িল� হও তখন অবশযা েতামােদর জনয 
ছাওয়াব ও িবিনময় থাকেব” P30F

31
P। 

ামাম নববী রহ. বেলন, েয সব কাজগেলা মুবাহ বা হালাল 
াবাদেতর িনয়ত  ারা তা াবাদেত পিরণত হয়। েযমন, �ী 
সহবােসর  ারা যিদ েকান বযি� �ীর অিাকার আদায়, তার সােথ 
সু�র বযবহার, েনক স�ান লাভ, িনেজর নফসেক ও �ীেক 
বযিভচার েথেক েহফাজত করা, খারাপ বা হারােমর িদেক তাকােনা 
েথেক িবরত রাখা, খারাপ িচ�া ও িফিকর হেত িবরত রাখা 

                                                           
31 মুসিলম ১০০৬ 
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াতযািদ ভােলা ও েনক উে�শয লােভর িনয়ত কের, তাহেল �ী 
সহবাস অবশযা াবাদত বেল পিরগিণত হেব।’ P31F

32
P  

মেন রাখেত হেব িববাহ হল,  কিট গরুপূণর িবষয় যা যুবকেদর 
অৈনিতক িচ�াাারা েথেক েহফাজত কের  বং িযনা-বযিভচার 
েথেক রকা কের। িববােহর মাাযেম  কজন যুবক হারাম িবষেয় 
িচ�া করা  বং হারাম কােজর া�া করা হেত িবরত থােক।  

িববািহত বযি�েক পিব� ও সৎ থাকেত আ�াহ রা�ুল আলামীন 
সাহাযয কের: 

েকােনা বযি� যিদ িববােহর মাাযেম পিব� থাকেত চায়, আ�াহ 
রা�ুল আলামীন �ীয় রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম  র 
জবােন তােক সাহাযয করার �িত�িত িদেয়েছন। কারণ, মহান 
আ�াহ রা�ুল আলামীন বা�া েথেক সব ারেনর অ�ীলতা দূর 
করেত চান  বং তােক মহান আ�াহ রা�ুল আলামীন তার জনয 
েয সব কমরেক হালাল কেরেছন, তার িদেক াািবত করেত  বং 
হারাম েথেক িবরত রাখেত চান। আবু হরাারা রািদয়া�াহ আনহ 
হেত বিণরত, রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম বেলন,  

دُ  :عَوْنهُمُْ ا  َعَ  َحّق   ثََالثَةٌ « ي والكرَُب  ا ، َسبيرلر  فر  الُمَجيهر ر
ّ
�دُ  اَ  يُمر

ري َواّليرر ُ  البدََاءَ،
ّ
�دُ  اَ   »الَعَفيَف  يُمر

                                                           
32 শারহন নববী আলা মুসিলম ৭/৯২।  
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“িতন বযি�েক সাহাযয করা আ�াহ রা�ুল আলামীেনর উপর 
ওয়ািজব।  ক- আ�াহর রা�ার মুজািহদ। দুা- চুি�ব� েগালাম P32F

33
P 

েয মুি�পণ আদায় করেত চায়। িতন- িববািহত বযি� েয পিব� 
থাকেত চায়” P33F

34
P। 

যিদ েকান বযি�  মন হয়,  কিট �ী  ারা তার আসি�র চািহদা 
পূরণ করা স�ব হে� না  বং েস তার িনেজর িবষেয় হারাম 
কােজ িল� হওয়ার আশ�া করেছ, তাহেল তার উপর  কািাক 
িববাহ করা ওয়ািজব, যােত েস হারাম েথেক বাচেত পাের । আর 
যিদ  ক �ী  ারা তার আসি�র কুাা িনবারণ হে� , তেব  কিট 
�ী িনেয় থাকােত তার ক� হে�, তাহেল তার জনয পরবতরী 
িববাহ করা েমা�াহাব। 

দুা- েরাজা রাখা:  

েরাজা যুবকেদর অপকমর, িযনা, বযিভচার ও অ�ীল কােজ িল� 
হওয়া েথেক েহফাজত কের।   কারেণা রাসূল সা�া�াহ 
আলাািহ ওয়াসা�াম যুবকেদর েরাজার িচিকৎসা �হণ করার �িত 
উপেদশ েদন।  

                                                           
33 মুকাতাব েস দাসেক বলা হয় ; েয তার মিনবেক িকছু স�দ েদয়ার 
িবিনমেয় �াাীন হেব বেল চুি�ব� হেয়েছ। [মু ‘জামু লুগািতল ফুকাহা ১/৪৫৫]  
34 িতরিমিয ১৬৫৫। 



66 
 

আ�ু�াহ াবন মাসউদ রািদয়া�াহ আনহ হেত বিণরত, িতিন বেলন, 
আমরা রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম  র সােথ িছলাম। 
তখন িতিন আমােদর হািদস বণরনা কের বেলন,  

يعَ  َمنر « َّ ّوْج؛ اَنيَءةَ  اْستَ َ ََ يَ
ْ
ُّ  ََِرنّهُ  ََل َغ

َ
، ب َصر

بَ
ْ
رل ْحَصنُ  ل

َ
، َوب َفْمجر

ْ
رل  لَمْ  َوَمنْ  ل

عْ  ّر َعلَيْهر  �َْستَ ُ  ََِرنّهُ  نريلّصْومر  ََ
َ
  »ورَجيءٌ  ل

“েতামােদর মোয যােদর কমতা আেছ তারা েযন িববাহ কের। 
কারণ, িববাহ েতামােদর েচােখর জনয অিাক েহফাজতকারী  বং 
েতামােদর ল�া�ােনর সংরকক। আর েয বযি� িববাহ করার 
সামথরয রােখ না তােক অবশযা েরাজা রাখেত হেব । কারণ, েরাজা 
তার জনয �িতেষাক”P34F

35
P।  

আ�ামা াবনুল কাােয়যম রহ. বেলন, রাসূল সা�া�াহ আলাািহ  
ওয়াসা�াম যুবকেদর �থেম েশফাদানকাির িচিকৎসা অথরাৎ 
িববােহর িদেক পথ েদখান। িকক তােত যিদ েকউ অকম হয় 
তােক তার পিরবেতর িক করেত হেব তার �িত িদক-িনেদরশনা 
�দান কেরন। আর তা হল, েরাজা রাখা। কারণ, েরাজা মানুেষর 
আসি�র চািহদােক দুবরল কের  বং আসি�র উৎপাতেক দিমেয় 
ও সংেকািচত কের েদয়। মানুেষর আসি� সাাারণত খােদযর 
আিাকয ও িবিভ�তার কারেণ শি�শালী হেয় থােক। িবিভ� 
ারেনর খাদয �হণ ও অিাক খাদয  কজন মানুেষর আসি�র 

                                                           
35 বুখাির ১৯০৫, মুসিলম ১৪০০ 
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চািহদােক বািড়েয় েদয়। আর েরাজা রাখা  ারা তা অেনকটা কেম 
যায়। যখন  কজন মানুষ েরাজা রাখেত থােক, তখন েস 
খািসকৃত জকর মত হেয় যায়। েয বযি� সব সময় েরাজা রােখ 
তার েযৗন চািহদা ও আসি� দুবরল হেব না  মন মানুষ খুব কমা 
পাওয়া যায়।’ P35F

36
P   

তাছাড়া আবু হরায়রা রািদয়া�াহ আনহ হেত বিণরত, রাসূল 
সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম বেলন -হািদেস কুদসীেত - মহান 
আ�াহ রা�ুল আলামীন বেলন,  

  »...ُجّغةٌ  والّصْومُ «

“েরাজা মুিমেনর জনয ডাল �রপ”।P36F

37
P  

ডাল �রপ   কথার অথর হল, েরাজা রকাকারী ও েগাপনকারী। 
েরাজা মানবা�ােক আসি�র চািহদা ও তার উে�জনা েথেক 
েহফাজত কের  বং মানুষেক হারােম িল� হওয়া হেত বাঁচায়। 
কারণ, খাদয মানুেষর েযৗন চািহদা বািড়েয় েদয়। আর েরাজার 
মােনা হল খাদয-পানীয় েথেক িবরত থাকা।   

                                                           
36 াবনুল কাােয়যম, রাওদাতুল মুিহ�ীন ২১৯।  
37 বুখারী: ৭৪৯২।  



68 
 

আ�ামা কুরতিব রহ. বেলন, ‘খাদয যত কম হেব, আসি� ততা 
দুবরল হেব। আর আসি� যত দুবরল হেব তার গনাহ কম হেব’। P37F

38 

িতন. ৈদিহক শি�েক কলযাণকর ও েনক আমেল বযয় করা:  

যুবকেদর কতরবয হল, তারা তােদর ৈদিহক শি� ও েযৗবনেক 
গরু েদেব  বং িবিভ� ারেনর েনক ও জন কলযাণমূলক কােজ 
তােদর িনেজেদর সময় ও েযৗবনেক বযয়  করেব। সামািজক ও 
ামরীয় কােজ যুবকরা সময়েক অিাক হাের বযয় করেত পাের । 
েযমন, আ�াহ রা�ুল আলামীেনর  ীেনর িদেক মানুষেক দাওয়াত 
েদওয়া, সমােজর হত-দির� ও অভাবী মানুষেদর সাহাযয  িগেয় 
আসা  বং মানুেষর িবপদ ও দুেযরােগর  সময় যুবকরা তােদর 
সাহাযযােথর ঝাঁিপেয় পড়া াতযািদ ।  ছাড়াও সমােজ েয েকান 
ারেনর জন কলযাণমুলক কােজ তারা েনতৃুা িদেত পাের।   

চার. অনযেদর মোয েযৗন উে�জনা ছড়ােনা হেত িবরত থাকা: 

বতরমােন আমরা েয যুেগর মোয বসবাস কির, তা হল, েনাংরািম, 
েবহায়াপনা, িনলর�তা ও অ�ীলতার যুগ।   যুেগ মারা-মাির, 
কাটা-কািট, হতযা, গম, িচ�াা াতযািদ �ায় িনতয িদেনর ঘটনা। 
রা�া-ঘাট, হাট-বাজার, েদাকান-পাট েযখােনা তাকাা েসখােনা 
আমরা েদখেত পাা অ�ীল গান-বাজনা, ন� িসেনমা, উল� ছিব, 

                                                           
38 তাফসীরল কুরতুবী: ২/২৭৫।  
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নারী-পুরেষর অবাা েমলা-েমশা াতযািদ।   সেবর কারেণ 
বতরমােন যুব সমােজর চির� �া য় �ংেসর কাছাকািছ, তােদর 
ৈনিতক অবকয় ও অাঃ:পতন অ�িতেরাায। বতরমােন আমরা 
আমােদর যুেগ েয অব�া েদখেত পাি� , অতীেত আমােদর বাপ-
দাদারা তা েকানিদন িচ�াও কেরন িন।  

বতরমান যুেগ মানুেষর েপাশাকগেলা ৈতির করা হে�  মনভােব 
যােত েপাশাক পিরাান করার পরও  কজন মানুষ অার-উল� 
থােক। তােদর েদখেলা মানুেষর নফেসর কামনা আরও বৃি� 
পায়। বতরমােন নারীেদর েপাশাক বানােনা ও িডজাান করার জনয 
িকছু েলাক িনযু� আেছ, তারা সবসময়   িচ�া কের, েকান 
ারেনর েপাশাক বানােল মানুষ তােদর �িত েবিশ আকৃ� হেব 
 বং  িবিভ� ারেনর িফতনায় িল� হেব।  

অেনকেক আমরা বলেত শিন তারা বেল, নারীেদর েপাশােকর 
অব�া  মন েয, তারা যিদ তােদর েপাশাক পিরাান না কের 
উল� থাকত, তাহেল  তটা িফতনার আশ�া হত না। কারণ, 
তােদর   েপাশােকর আকষরণ তােদর েনংটা থাকার েচেয়ও 
অিাক মারা�ক ।   েপাশাক তােদরেক তােদর �কৃত সু�েরর 
েচেয়ও েবশী আকষরণীয় কের েতােল।   

অনুরপভােব েবারকা নারীেদর েসৗ�যরেক আরও বািড়েয় েদয়। 
বা�েব মিহলািট  তটা সু�র না হেলও যখন েবারকা পের তখন 
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মানুষ তার �িত মাথা উঁচু কের েদখেত থােক। মেন কের েমেয়িট 
কতা না সু�র। িকক বা�েব যখন েস তার েচহারা খুলেব তখন 
তার   েসৗ�যর আর অবিশ� থােক না।  

ায়াহদীরা ৈতির কেরেছ তােদর পিরক�না বা�বায়ন করার জনয 
িকছু �িত�ান বািনেয়েছ । তারা তােদর নারীেদর েথেক কতক 
গািয়কা ও মেডল ৈতির কের তােদরেক েনাংরা েপাশাক পিরাান 
কিরেয় বাজাের েছেড় েদয়, িটিভ চযােনেল তােদর � দিশরত হয়। 
তােদর েদেখ আমােদর েদেশর নারীরা তােদর নারীেদর অনুকরণ 
করেত থােক  বং তারাও তােদর সােজ সাজেত পছ� কের। 
তােদর েদেখ েদেখ আমােদর েদেশর নারীরাও  কা ারেণর 
েপাশাক পিরাান কের, যা আমােদর েদেশর নারীেদর কপােল 
কলংেকর দাগ েটেন েদয় । কল, কারখানা ও গােমর�সগেলােতও 
নারীেদর জনয ঐ ারেনর েপাশাক ৈতির করা হয়। যার কারেণ 
বাজাের অশালীন েপাশাক ছাড়া শালীন ও ভ� েকান েপাশাক 
পাওয়াা বতরমােন দু�র। বরং বতরমান বাজাের অিাকাংশ 
েপাশাকা হল, তােদর ষড়য� ও পিরক�না বা�বায়েনর সহায়ক।  

 

পাঁচ. েকান নারী েদেখ আকৃ� হেল, �ীয় �ীর িনকট চেল আসা: 

মেন রাখেত হেব, আসি� পূজা করা শাু অিববািহত েলাকেদর 
মোয সীমাব� নয়। বরং িববািহত েলাকও অেনক সময় তার 
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িনেজর �ীেক বাদ িদেয় অনয নারীর �িত ঝুঁেক পেড়। অেনক 
সময় েদখা যায় িববািহত েলাক অিববািহত েলােকর েচেয় আরও 
েবিশ িফতনার কারণ হয়। কারণ, েস নারীেদর সােথ িমশেছ 
তােদর সােথ সহবাস করেছ। ফেল েস নারীেদর সােথ েমলােমশা 
করা িক মজা তা জােন। আর েয েকান িকছুর মজা বা �াদ িক 
তা জােন আর েয জােন না উভয় সমান হেত পাের না।  

সুতরাং িববািহত েলাকেদর   িবষেয় অিাক সতকর থাকেত হেব। 
তারা তােদর িনেজেদর েহফাজত করার জনয অিাক েচ�া করেব। 
যিদ েকান অপিরিচত নারীর িদক দৃি�র কারেণ অথবা িনিষ� বা 
উল� ছিব াতযািদ েদখার কারেণ তার অ�ের েকান অপকমর বা 
খারাপ কােজর উে�ক হয়, তখন েস েযন �ত তার �ীর িনকট 
িগেয় তার �ীয় �েয়াজন পূণর কের  বং তার নফেসর চািহদা 
েমটায়।  

জােবর রািদয়া�াহ আনহ হেত বিণরত, িতিন বেলন, রাসূল 
সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম  কজন নারীেক েদেখ িতিন তার 
�ী যয়নােবর িনকট আসল। তখন যয়নব রািদয়া�াহ আনহ তার 
শরীরেক পির�ার করার জনয মািলশ করেত িছল। তারপর েস 
তার হাজত পূরণ করল  বং সাহাবীেদর িনকট েবর হেয় বলল,  

يٍَن، ُاوَرة فر  تُقْبلرُ المرَْبَةَ  إنرَّ« ّْ يٍَن، ُاوَرة فر  وَتُدْبررُ َشي ّْ نَْصَ  فَإارَا َشي
َ
 ب

َحَدُ�مُ 
َ
ةً  ب

َ
ْهلَُه؛ فَلْيبَتْر اْمَمب

َ
هر  فر  َمي يَُمدّ  اَلكرَ فَإنرَّ ب   »َْْفسر
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“নারীরা শয়তােনর আকৃিতেত সামেনর িদক অ�সর হয় আবার 
শয়তােনর আকৃিতেত চেল যায়। েতামােদর যখন েকান নারী 
েদেখ েযৗন চািহদা েজেগ উেঠ, তাহেল সােথ সােথ েতামরা 
েতামােদর �ীেদর িনকট  েস চািহদা েমটােব। কারণ,  েত 
েতামােদর অ�ের েয খারাপ ভােবর উে�ক কেরেছ তা দূর কের 
েদেব” P38F

39
P। অপর  ক বণরনায় িতিন বেলন,  

ثَل َمَعَهي  َِنَ « ري مر
ّ
  »َمَعَهي اَ

“তার সােথ তাা আেছ যা েতামার �ীর মোয রেয়েছ”।P39F

40 

রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম  কজন নারীেক েদখল,  র 
অথর হল,  কজন নারীর উপর হঠাৎ কের তার দৃি� পড়ল।  েত 
েকান গনাহ নাা। অথবা   ঘটনা পদরার িবাান নািযল হওয়ার 
পূেবরর; তখন নারীেদর িদেক তাকােনা ৈবা িছল। 

-----   

আবী কাবশা আল-আনমারী রািদয়া�াহ আনহ হেত বিণরত, িতিন 
বেলন, রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম  কিদন তার 
সাথীেদর সােথ বসা িছেলন, তারপর িতিন মজিলশ েথেক উেঠ 

                                                           
39 মুসিলম: ১৪০৩।  
40 িতরিমিয ১১৫৮; আ�ামা আলবানী রহ. হাদীসিটেক সহীহ বেলেছন।  
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িভতের �েবশ করেলন  বং েগাসল কের েবর হেলন। তােক 
েদেখ আমরা বললাম, েহ আ�াহর রাসূল! িন�য় েকান ঘটনা 
ঘটেছ! তখন িতিন বলেলন,  

َجْل،«
َ
بر  فر  َََوَ�عَ  ََُالنَةٌ  بر  َمّمْت   ب

ْ
، َشْهَوةُ  قَل ََيُْت  الَِّسيءر

َ
َََ  َُ ْزَواجر  َ�ْع

َ
 ب

َابْتَُهي،
َ
َعلُوا؛ فَكَاَلكرَ َََ َْ نْ  ََِرنّهُ  ََي َميثرلر  مر

َ
ْ�َميلرُ�مْ  ب

َ
َْيَينُ  ب   »الََاللر  إر

“আমার িনকট িদেয়  কজন নারী অিত�ম করেত েদেখ আমার 
অ�ের নারীর আকষরণ জা�ত হয়। তারপর আিম আমার  কজন 
�ীর িনকট হািজর হেয় তার সােথ সহবাস কির। েতামরাও তাা 
কর। কারণ, হালােলর কােছ গমন করা েতামােদর  সেবরা�ম 
আমেলরা নামা�র”P40F

41
P।  

ামাম নববী রহ. বেলন, েকান বযি� যখন েকান নারীেক েদেখ 
তার েযৗন উে�জনা বৃি� পায়, তার জনয মু�াহাব হল, েস তার 
�ীর িনকট আসেব  বং তার সােথ সহবাস কের, েস তার েযৗন 
কুাা িনবারণ করেব, তার অ�রেক তার চািহদা অনুযায়ী  ক� 
করেব  বং আ�ােক শাি� েদেব। শয়তান মানুষেক নারীেদর 
িফতনায় িল� হওয়ার দাওয়াত িদেত থােক। কারণ, মহান আ�াহ 
রা�ুল আলামীন পুরষেদর নারীেদর �িত আকষরণ িদেয়া সৃি� 
কেরেছন। তারা নারীেদর িদেক েদেখ  বং তােদর সােথ স�ৃ� 
েয েকান িকছু েদেখ তােদর �িত আকৃ� হয়  বং মজা পায়। 
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সুতরাং, বলা বাহলয েয, নারীরা শয়তােনর মতা। শয়তান েযমন 
মানুষেক খারাপ ও অপকেমরর িদেক আ�ান কের অনুরপভােব 
নারীরাও তােদর সাজ-স�া ও পদরা-হীনতা িদেয় পুরষেদর 
অপকমর ও বযিভচােরর িদেক ডাকেত থােক।  েত   কথা �� 
হয়, নারীরা েযন েবপদরা হেয় িবনা �েয়াজেন পুরষেদর সােথ 
হােট বাজাের রা�া ঘােট েবর না হয়। আর পুরষেদর কতরবয হল, 
তারা নারীেদর �িত তাকােব না  বং তােদর েদখেল চকুেক 
অবনত কের রাখেব।P41F

42 

উপেরর দুিট হািদেস রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম তার 
িনেজর েগাপন িবষেয় েয �� কথা বেলন, তােত অেনেকা 
িবষয়িটেক আ�যর মেন কেরন। রাসূল সা.  র অ�ের িকভােব 
খারাপ িচ�া আসল? আবার িতিন তা সাহাবীেদর িনকট কীভােব 
বলেলন? িকক তারা যখন তার কারণ স�েকর জানেব তখন আর 
আ�যরেবাা করেব না। কারণ, িবষয়িট খুবা মারা�ক ও 
কিতকর।   কারেণা রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম তার 
িনেজর িবষয়িট ��ভােব তুেল ােরন, যােত মুসিলমরা তার 
েথেক িশকালাভ কের  বং তার অনুকরণ কের।  

ছয়. �েয়াজন ছাড়া নারীেদর ঘর েথেক েবর হেত িনেষা করা: 

                                                           
42 শারহন নববী আলা মুসিলম: ৯/১৭৮।  
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নারীরা যখন ঘর েথেক েবর হয়, তখন শয়তান মাথা উঁচা কের 
েদখেত থােক  বং শয়তান তােদর মানুেষর দৃি�েত খুব সু�র 
কের েদখায়। বা�েব তার যতটুকু েসৗ�যর আেছ শয়তান  কটু 
েবিশ কের েদখায়, যােত মানুষেক েস অ�ীল কাজ ও অপকেমরর 
মোয িল� করেত পাের।  

সুতরাং অিভভাবকেদর উিচত হল, তারা েযন তােদর েমেয়েদর 
রা�ায় েবর হওয়া হেত িনেষা কের  বং �েয়াজন ছাড়া ঘেরর 
বািহের েযেত না েদয়; যােত তারা তােদর া�ত, স�ান ও 
পিব�তা সংরকণ করেত পাের।  

সাত. ঘেরর মোয বযি�গত াবাদতগেলা অিাকহাের করা:  

েতামরা েতামােদর ঘরেক কবর বানােব না; েযখােন েকান িজিকর 
নাা, েদা ‘আ নাা  বং াবাদত বে�গী নাা। বরং, েতামরা 
েতামােদর ঘরেক আ�াহ রা�ুল আলামীেনর াবাদত বে�গী  ারা 
আবাদ কর, ঘের সালাত আদায় কর ও কুরআন িতলাওয়াত কর। 
আর ঘেরর মোয সালাত আদােয়র জনয  কিট জায়গা িনারারণ 
করেব েযখােন েতামরা নফল সালাত আদায় করেব, কুরআন 
িতলাওয়াত করেব। কুরআেনর িতলাওয়াত েশানার জনয  কিট 
েটপেরকডর বা কি�উটার রাখেব । ঘেরর মোয কুরআন ও হাদীস 
িভি�ক দীিন বা পু�ক রাখেব  বং  গেলা তালীেমর পিরেবশ 
কােয়ম করেব; যােত েতামােদর পিরবােরর দুিনয়া ও আিখরােতর 
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কলযাণ িনি�ত হয়।  গেলা মানুষেক তােদর �ভুর িদেক াািবত 
করেব  বং আসি�র চািহদা দুবরল হেব।  

আট. েদা‘আ করা:  

েদা‘আ হল মুিমেনর সিতযকার ও মজবুত হািতয়ার। েদা ‘আ 
কখেনাা েবকার যায় না। মুিমেনর দািয়ু হল, েস সবসময় 
েদা‘আর হািতয়ারেক বযবহার করেব। মহান আ�াহ রা�ুল 
আলামীন বেলন,  

﴿ �َِ ُّ ِع �َِذ  َ َ� ةَ ٱ َٰ ُّ َ ۡع ِهي
ُ

ۖ ز ِّ ِّّ  َرِن
ِ ِ رَن ّّ َۡ ََ ِعَبا ِ   َ ل

َ
 َذ  َسَ

 ََ ُدو ُۡ ِۡ يَۡر ُه ّّ ِِ لََع ف  ِمُنٰ  ِۡ ُ ۡۡ ِِ َو ف  يُبٰ  ِِ ََ ّۡ َۡس  .]186[ سورة انقمة :   ﴾ ١رَ

আর যখন আমার বা�াগণ েতামােক আমার স�েকর িজতাসা 
করেব, আিম েতা িন�য় িনকটবতরী। আিম আ�ানকারীর ডােক 
সাড়া েদা , যখন েস আমােক ডােক। সুতরাং তারা েযন আমার 
ডােক সাড়া েদয়  বং আমার �িত ঈমান আেন। আশা করা যায় 
তারা সিঠক পেথ চলেব। [সূরা বাকারাহ, আয়াত: ১৮৬]  

ওবাদাহ াবন সােমত রািদয়া�াহ আনহ হেত বিণরত, রাসূল 
সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম বেলন,  
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  بدرَعْوَة ا  يَْدُعو ُمْسلمر  البرَْضر َعَ  َمي«
ّ
وْ  إيَيَهي، ا  هرَيهُ  إال

َ
 َ�غْهُ  َصََف  ب

نَ  ثْلََهي؛ الّسوءر  مر وْ  نِرثْمٍ  يَْدعُ  لمَ  َمي مر
َ
مٍ  قَّيرَعةر  ب  إااً  :القوم من رجل َقيل رَحر

َث  ا  قيل .ن�ث
ْ
�
َ
 »ب

“জিমেনর বুেক েকান মুসিলম বযি� যখন আ�াহ রা�ুল 
আলামীেনর িনকট েকান িকছু চায় আ�াহ রা�ুল আলামীন তােক 
তা দান করেবা। আ�াহ রা�ুল আলামীন তার েথেক সমপিরমাণ 
অকলযাণ দূর করেব। তেব শতর তার েদা ‘আ েযন েকান অনযায় 
অথবা আ�ীয়তার স�কর কতরন করার জনয না হয়।   কথা 
েশােন  কজন েলাক বলল, তাহেল আমরা আ�াহ রা�ুল 
আলামীেনর দরবাের অিাক হাের েদা ‘আ করব। তখন বলল, 
আ�াহ েতামােদর েচেয় অিাক েদা‘আ কবুলকারী” P42F

43
P।  

আ�াহ রা�ুল আলামীেনর নবী াউসুফ আ. স�েকর িচ�া কের 
েদখ, যখন আসি� চািহদার মুহূেতর তােক িনিষ� ও হারাম 
কােজর িদেক আ�ান করা হয়, তখন েস িক বেলিছল। আ�াহ 
রা�ুল আলামীন তার কািহনীর বণরনা িদেত িগেয় ারশাদ কেরন,  

ّن ﴿ ُِ ۡيَد ََ  ِ ّّ َۡ  ُۡ
ِ َۡ َ ُ ّّ عِ�   ۡ َۡ ِ � ٓ ِّ َ ّما يَۡدُعٰۡ َِ  ّ َِ ِ �  ّ َب

َ
ُن ز ِۡ  َاَ  َرّبِ ٱلّسِ

َن ٱۡلَ�ِٰهَِّ�  ُرن ّمِ
َ

ِهّن َوز ۡ َۡ ِ � ُّ ۡۡ َ
ۡنُع ٣ز َۡ  َُ َ ََ ُعۥ رَ  ِ ۥ َر ُ ََ اَب  َِ ََ  رَُۡس

 ُِ ُُ ٱۡلَعِّي َٰ ٱلّسِمي ُِ ّن  �ُِّۡعۥ  ُِ ۡيَد  .]34-33 [ سورة يوسُ : ﴾ ٣ََ
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েস (াউসুফ) বলল , ‘েহ আমার রব , তারা আমােক েয কােজর 
�িত আ�ান করেছ তা েথেক কারাগারা আমার িনকট অিাক 
ি�য়। আর যিদ আপিন আমার েথেক তােদর চ�া� �িতহত না 
কেরন তেব আিম তােদর �িত আকৃ� হেয় পড়ব  বং আিম 
মূখরেদর অ�ভুর� হব ’। অতঃপর তার রব তার আ�ােন সাড়া 
িদেলন  বং তার েথেক তােদর চ�া� �িতহত করেলন। িন�য় 
িতিন সবরেোতা, সবরত। [সূরা াউসূফ, আয়াত: ৩৩-৩৪]  

রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম  র আদশর হল িতিন 
আসি�র িফতনা হেত বাঁচা ও তা �িতহত করার জনয তার 
সাহাবীেদর েদা‘আ েশখােতন।  

শাকাল াবন হািমদ রা. হেত বিণরত, িতিন বেলন,  কিদন আিম 
বললাম, েহ আ�াহর রাসূল! আপিন আমােদর  কিট েদা‘আ 
িশিখেয় িদন। উ�ের িতিন বেলন, তুিম বল,   

ّ  اللُّهمّ  « ُعواُ  إ�ر
َ
نْ  نَك  ب ّ  مر ََ ، نْ  َسْمعر ّ  َومر نْ  نََصري، ََ ّ  َومر ََ ، نْ  لَسي�ر  َومر

 ّ ََ ، بر
ْ
نْ  قَل ّ  َومر   »مَنيريّرر ََ

“েহ আ�াহ! আিম েতামার িনকট আমার কেণরর অিন�তা েথেক 
আেয় �াথরনা কির, আমার েচােখর অিন�তা েথেক আেয় �াথরনা 
কির, আমার মুেখর অিন�তা েথেক আেয় �াথরনা কির, আমার 
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অ�েরর অিন�তা েথেক আেয় �াথরনা কির  বং আমার বীেযরর 
অিন�তা েথেক আেয় �াথরনা কির” P43F

44
P।  

 খােন রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম বীেযরর অকলযাণ 
েথেক আেয় েচেয়েছন। আর বীেযরর অকলযাণ বেল আসি� ও 
অসৎ ে�রণা েথেক আ�াহ রা�ুল আলামীেনর িনকট আেয় 
চাওয়াা উে�শয।  

রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম আরও বলেতন,  

ّ   اللُّهمّ « ، الُهَدى، بَسْبلَكَُ إ�ر َّ ََ  َواق   »َوالَعَفيَف، َوالار

“েহ আ�াহ! আিম েতামার িনকট িহদায়াত, তাকওয়া, পিব�তা ও 
অমুখােপিকতা চাা” P44F

45
P  খােন িতিন পিব�তা েচেয়েছন, যা কু- 

আসি�েক দিমেয় রাখা ও তার িচিকৎসার জনয  কা� �েয়াজন। 

সুতরাং তুিম অবশযা সতকর থাকেব, যােত েতামার িনেজর নফস 
েতামােক োাঁকায় না েফলেত পাের  বং েতামােক েদা ‘আ করা 
হেত িবরত রাখেত না পাের। কারণ, াবরাহীম আ. ও মূিতরপূজা 
বজরেনর জনয তার িনেজর [তাকওয়া ও ঈমািন দৃৃতার] ওপর 

                                                           
44 আবু দাউদ ১৫৫১ িতরিমিয ৩৪৯২ নাসায়ী ৫৪৫৬ হােকম হাদীসিট সহীহ 
বেল ম�বয কেরেছন।   
45 মুসিলম ২৭২১ 
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িনভরর কেরন িন বরং আ�াহ রা�ুল আলামীেনর দরবাের েদা ‘আ 
ও �াথরনা কেরন। িতিন বেলন, 

َناَم ﴿ ۡۡ َ ۡۡ َ ّ�ۡعُبَد ٱ
َ

ّ ز ِّ َِ ِّ َو  .]35 [ سورة إنماهيم : ﴾ ٣َوٱۡهُنۡ�

 আর �রণ কর ‘যখন াবরাহীম বলল , ‘আর আমােক ও আমার 
স�ানেদরেক মূিতর পূজা েথেক দূের রাখুন ’। [সূরা াবরাহীম , 
আয়াত: ৩৫] 

িতিন শাু মহান আ�াহ রা�ুল আলামীন দরবাের েছাট গনাহ 
েথেক বাচার �াথরনা কেরন িন বরং িতিন বড় িশকর হেত বাঁচার 
জনয আ�াহ রা�ুল আলামীেনর দরবাের �াথরনা কেরন। সুতরাং, 
তুিম কখেনাা   কথা বলেব না আিম  কজন  ীনদার যুবক, 
আিম ামাম, খিতব, ব�া, তােলেব ালম  বং আিম  কজন 
দা‘য়ী। সবারা উিচত েস তার িনেজর িবষেয় িফতনায় িল� হওয়া 
হেত ভয় করেব। আর আমরা যখন আমােদর িনেজর িবষেয় ভয় 
করব, তখন আমরা আ�াহ রা�ুল আলামীেনর িনকট �াথরনা 
করব  বং তার িনকট িফের যাব , যােত িতিন আমােদর গনাহ 
েথেক েহফাজত কেরন। মহান আ�াহ রা�ুল আলামীন বেলন,  

ا  َِّيً� ﴿ ٗٔ ۡٔ َۡ  ِۡ ِه ۡ َۡ ِ ََ لََقۡد َِدّت َُرَۡرُن � ٰ �َ َۡ َ بَّ�
َ

ٓ ز َّ ٰۡ َ  [ سورة ﴾ ٧َول
 .74] اِساء 
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“আর আিম যিদ েতামােক অিবচল না রাখতাম, তেব অবশযা তুিম 
তােদর িদেক িকছুটা ঝুঁেক পড়েত ” [সূরা আল-াসরা , আয়াত: 
৭৪] 

نَ  َعْونٌ  يَ�نْ  لَم إارَا ََ  ا  مر َف
ْ
 لل

ّوُل 
َ
 اْجترَهيُدهُ  َعلَيْهر  َ�ْ�ر  َمي َََ

 কজন যুবকেক যখন আ�াহ রা�ুল আলামীন সহেযািগতা না 
কের তখন �থম েয ব�িট তার িবপদ েডেক আেন তা হে�, 
তার াজিতহাদP45F

46
P।  

নয়. কু-আসি�র িপছেন েদৗড়ার কিত স�েকর িচ�া িফিকর 
করা:  

ায়ািহয়া াবন মুয়ায রহ. বেলন, েয বযি� তার েদহেক েভাগ-
িবলােসর মোয কােজ লাগােত পছ� কের, েস তার িনেজর জনয 
অপমান-অপদে�র গাছ বপন করা ছাড়া আর িকছুা করল না।  

আ�ুস সামাদ আয-যােহদ রহ. বেলন, েয বযি�   কথা জানল 
না েয, কু-আসি� হল ষড়যে�র  কিট জাল, েস  কজন 
িনেবরাা।  

                                                           
46 নফহত তীব িমন গসিনল উ�ুলুিসর রাতীব ৬/১৭৭।  
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দুিনয়া ও আিখরােত বযিভচার ও অ�ীল কােজর কিত স�েকর 
যখন েকান মানুষ িচ�া করেব তখন েস অবশযা জানেত পারেব 
কু-আসি� ও িনিষ� কােজর িপছেন েদৗড়ার কিত িক?  

 

পিব� েলাকেদর ঘটনা 

ািতহােসর পাতায় আমরা  মন অেনক েলাকেক েদখেত পাা 
যারা দুিনয়া েথেক িবদায় িনেলও তােদর পিব�তা ও চািরি�ক 
গণাবিলর কারেণ তােদর আেলাচনা আমরণ চলেত থাকেব। তারা 
মেরও আমােদর মোয জীিবত। তারা আ�াহ রা�ুল আলামীেনর  
সকি� লােভর জনয তােদর িনেজেদর কু-আসি� হেত িনেজেদর 
িবরত রােখন। ফেল মহান আ�াহ রা�ুল আলামীন  তােদর 
আেলাচনা িচর�ন কেরন  বং তােদর জীবনীেক আমােদর মোয 
সমু�ত রােখন।  

িনে� তােদর কেয়ক জেনর কািহনী আেলাচনা করা হল:   

 ক. াউসুফ আ.  র ঘটনা:  

পৃিথবীর ািতহােস নারী ও পুরেষর মােঝ সবেচেয় বড় িফতনা 
সংঘিটত হয় মহান আ�াহ রা�ুল আলামীন স�ািনত নবী াউসুফ 
আ. েক েক� কের। াউসুফ আ. েক বাদশাহ তার রাজ �াসােদ 
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আেয় েদয়। েসখােন াউসুফ আ. অি� পিরকার স�ূখীন হন। 
বাদশাহর �ী াউসুফ আ.  র েসৗ�েযর মুু হেয় তার ে�েম পেড় 
যায়। তার সােথ অপকমর করেত াউসুফ আ. েক বাায কের  বং 
তার জনয যাবতীয় উপকরণগেলা  ক� কের। েযমন, মহান 
আ�াহ রা�ুল আলামীন তার মহান িকতাব কুরআেন কারীেম তা 
উে�খ কের বেলন,  

ََ   َاَ  ﴿ َ ۡيَ  ل َِ لَۡ�َٰب َو َالَۡ  
َ ۡۡ َقِ  ٱ ّّ ََ ِسعِل َو َۡ َٰ ِ  لَۡ ََِها َعن ّ� ُِ  ِّ َوَوَٰوَ ُُۡع ٱّل

 ََ ُِّٰمٰ َّ ُُ ٱل ِ ّ َۡ ُُ  َّ َٰ َ ۖ �ُِّۡعۥ  ۡبَسَن َمۡو
َ

ٓ ز ِ ِّ ِۖ �ُِّۡعۥ َر َّ  [ سورة ﴾ ٢َمَعاَذ ٱ
 .]23يوسُ : 

আর েয মিহলার ঘের েস িছল , েস তােক কু�েরাচনা িদল  বং 
দরজাগেলা ব� কের িদল আর বলল, ‘ েসা’। েস বলল, আ�াহর 
আেয় (চাা)। িন�য় িতিন আমার মিনব , িতিন আমার থাকার 
সু�র বযব�া কেরেছন। িন�য় যািলমগণ সফল হয় না। [সূরা 
াউসুফ, আয়াত: ২৩] 

িবষয়িট  খােনা েশষ হয়িন । বরং   কথা বলার পরও তার 
িবরে� িবিভ� ারেনর ষড়য� চলেত থােক। তার সােথ কামভাব 
পূরণ করার লেক মিহলািট তােক তার িদেক আ�ান কের। 
াউসুফ আ. িনরপায় হেয় তার েথেক পািলেয় েদৗেড় দরজার 
সামেন চেল আেস। তখন মিহলািট িপছন েথেক তার জামা েটেন 
াের িপছন িদক েথেক তার জামািট িছঁেড় েফেল। মিহলার �ামী 
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আিজেজ িমসর তােদর েদেখ েফলেল মিহলািট াউসূফ আ.  র 
িবরে� িমথযা অপবাদ েদয় । মিহলািট তার সােথ অপকমর করেত 
েজার জবরদি� করেত থােক। িকক াউসূফ আ .  েত রািজ না 
হেল তােক িবিনমেয় েজলখানায় যাওয়ার ��াব েদয়। িকক 
াউসূফ আ. তার সােথ অ�ীল কাজ করেত অ�ীকার কেরন  বং 
েজলখানায় েযেত স�ত হন। েস হারাম কাজ করার েচেয় 
েজলখানায় জুলুম, িনযরাতন ও িবিভ� ারেনর ক� সহয করেত 
স�ত হন।   

  ঘটনা িবষেয় িচ�া করেল অবশযা �� হেব েয, আ�াহর নবী 
াউসুফ আ.  র জনয অপকেমরর যাবতীয় সব ারেনর উপকরণ 
সহজ হািজর িছল। া�া করেল েস তা করেত পারত। কারণ, 
িতিন িছেলন  কজন অিববািহত যুবক, �ীয় আসি�েক বযয় 
করার মত েকান েক� িছল না। আর েস িছল  কজন েগালাম 
তার আ�-মযরাদা বা স�ানহািনর েতমন েকান ভয় িছল না, 
েযমনিট  কজন �াাীন বা মুিনেবর ভয় থােক।  

আর অপরিদেক েয নারী তােক অপকেমরর �িত আ�ান করেছ, 
েস িছল  কজন সু�রী রমণী ও কমতাার নারী। েস াউসুফ আ. 
 র মিনব আর াউসুফ আ. হল তার হকুেমর েগালাম বা চাকর। 
িতিন যা আেদশ েদেবন বা িনেষা করেবন তা পালন করেত েস 
বাায। খােদম হওয়ার কারেণ তার ঘের �েবশ করা াউসুফ আ. 
 র জনয েকান বাাা িছল না । যখন া�া েস ঘের �েবশ করেত 
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পারত। তার �ামী বািড় থাকত না। মিহলার �ামীর আ� -
মযরাদােবাা িছল খুবা কম। যখন েস ঘটনা জানেত পারল েস 
আশানুরপ েকান বযব�া াউসুফ আ. ও তার �ীর িবরে� েনয়িন। 
বরং েস াউসুফ আ. েক বলল, েহ াউসুফ তুিম িবরত থাক, আর 
তার �ীেক বলল, তুিম আ�াহ রা�ুল আলামীেনর িনকট কমা 
�াথরনা কর। তােক েযভােব বযিভচােরর দাওয়াত েদয়া হেয়েছ, 
তােত তােদর মােঝ েকান �িতব�কতা িছল না।  মনিক 
কমতাার নারীিট তার সােথ অপকমর না করেল তােক েজল 
খানায় পাঠােনার হমিক েদয়।  ত িকছুর পরও িতিন ৈাযর াারণ 
কেরন। আ�াহ রা�ুল আলামীেনর মজবুত রিশেক আঁকেড় ােরন 
 বং �ীয় �ভু ও মাওলার িনকট আেয় �াথরনা কেরন।  

িচ�া কের েদখ, িতিন তার নফসেক িকভােব দিমেয় রাখেলন? 
মহান আ�াহ রা�ুল আলামীন  র িবিনময় তােক উউ মযরাদা ও 
স�ােনর অিাকারী কেরন । মহান আ�াহ রা�ুল আলামীন তােক 
তার খােলস বা�া িহেসেব িনবরাচন কেরন  বং মুহসীন ও 
মুখিলসেদর অ�ভুর� কেরন।  

াউসূফ আ.  র ৈাযর াারণ করার কারণ :  

�থমত: আ�াহ রা�ুল আলামীেনর ভয়। াউসূফ আ.  র অ�ের 
িছল আ�াহ রা�ুল আলামীেনর ভয়। তাা িতিন নফেসর পূজা 
েথেক েবঁেচ যান।  
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ি তীয়ত: তার �িত আ�াহ রা�ুল আলামীেনর সাহাযয ও 
তাওফীক। মহান আ�াহ রা�ুল আলামীন বেলন,  

ۡنُع ﴿ َۡ  َُ
ِ َۡ َ �ِ ََ ِ َ�ٰل ََ ِعِل   ِّ َٰن َر ََ َ رَّء  لُۡر

َ
ٓ ز َّ ٰۡ َ ِّ لَِها ل َِ ّمۡ  لِعِۖل َو َِ َولََقۡد 

آَء  �ُِّۡعۥ ِمۡن ِعَبا َِۡا ٱلُۡمۡخَِّصَ�  ََ ۡف ََ َٰٓء َوٱۡل  .]24 [ سورة يوسُ : ﴾ ٢ٱلس 

আর েস মিহলা তার �িত আস� হল , আর েসও তার �িত 
আস� হত , যিদ না তার রেবর �� �মাণ  �তযক করত। 
 ভােবা, যােত আিম তার েথেক অিন� ও অ�ীলতা দূর কের 
েদা। িন�য় েস আমার খােলস বা�ােদর অ�ভুর�। [সূরা 
াউসুফ, আয়াত: ২৪]  

তৃতীয়ত: আ�াহ রা�ুল আলামীেনর নাফরমািনর কারণ হেত 
পলায়ন করা।  

াউছফ আ. বেলন, ‘আিম আ�াহেক ভয় কির’   কথা বেল ঘের 
বেস থােকন িন। বরং িতিন   কথা বেল সােথ সােথ েদৗড় িদেয় 
পালােত  বং ঘর েথেক েবর হেত েচ�া কেরন।  

গনােহর �ান তযাগ করা মানুষেক গনাহ হেত নাজাত েদয়  বং 
কু-আসি� েথেক েহফাজত কের। আর গনােহর �ােন অব�ান 
করা মানুষেক গনােহর �িত আকৃ� কের  বং গনােহর উৎসাহ 
�াান কের। সুতরাং েতামরা যিদ নাজাত েপেত চাও তেব 
েতামরা গনােহর �ান তযাগ কর।  
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চতুথরত: আ�াহ রা�ুল আলামীেনর িনকট সাহাযয �াথরনা করা: 
মহান আ�াহ রা�ুল আলামীন বেলন,  

ّن ﴿ ُِ ۡيَد ََ  ِ ّّ َۡ  ُۡ
ِ َۡ َ ُ ّّ عِ�   ۡ َۡ ِ � ٓ ِّ َ ّما يَۡدُعٰۡ َِ  ّ َِ ِ �  ّ َب

َ
ُن ز ِۡ  َاَ  َرّبِ ٱلّسِ

َن ٱۡلَ�ِٰهَِّ�  ُرن ّمِ
َ

ِهّن َوز ۡ َۡ ِ � ُّ ۡۡ َ
 .]33 [ سورة يوسُ : ﴾ ٣ ز

েস (াউসুফ) বলল , ‘েহ আমার রব , তারা আমােক েয কােজর 
�িত আ�ান করেছ তা েথেক কারাগারা আমার িনকট অিাক 
ি�য়। আর যিদ আপিন আমার েথেক তােদর চ�া� �িতহত না 
কেরন তেব আিম তােদর �িত আকৃ� হেয় পড়ব  বং আিম 
মূখরেদর অ�ভুর� হব’। [সূরা াউসুফ, আয়াত: ৩৩]  

প�মত: াউসুফ আ.  ীনদার ও মু�াকী হওয়া:  

মহান আ�াহ রা�ুল আলামীন বেলন,  

 .]24[ سورة يوسُ :   ﴾ �ُِّۡعۥ ِمۡن ِعَبا َِۡا ٱلُۡمۡخَِّص�َ ﴿

“িন�য় েস আমার খােলস বা�ােদর অ�ভুর�। ” [সূরা াউসুফ , 
আয়াত: ২৪] 

ষ�: কু-�বৃি� ও খারাপ কামনার উপর দুিনয়ার শাি�েক �াাানয 
েদয়া:  
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نُ  َرّبِ   َاَ   ﴿ ِۡ ّ   ٱلّسِ َب
َ

ّ  ز َِ ِ ّما � َِ  ٓ ِّ َ عِ�  يَۡدُعٰۡ ۡ َۡ ِ  ]  ٣٣: يوسُ [﴾ �

“িতিন বেলিছেলন, েহ আমার রব! তারা েয িদেক আমােক 
আ�ান করেছ তা েথেক েজল আমার কােছ অিাক ি�য়”।  [সূরা 
াউসুফ, আয়াত: ৩৩] 

  ঘটনার মোয িবিভ� উপেদশ ও নিসহত রেয়েছ েযগেলা 
 কজন মুসিলেমর জনয পালন করা খুবা জরির। িবেশষ কের 
যুবকেদর জনয   ঘটনা েথেক উপেদশ �হণ করা ও   ঘটনার 
িশকণীয় িবষয়গেলা হেত উপকৃত হওয়া অতয� জররী।  কজন 
যুবক যখন   ঘটনািট পড়েব তখন েযন শাু তা জানা ও 
আিব�ার করার মোয সীমাব� না েথেক িশকালাভ ও উপকৃত 
হওয়ার মানিসকতা িনেয় পাঠ কের। 

িবিশ� আেবদ জুরাােজর ঘটনা:  

আবু হরাারা রািদয়া�াহ আনহ হেত বিণরত িতিন বেলন, রাসূল 
সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম বেলন,  

، فر  ُجَم�ْجٌ  َكنَ  « َقيلَتر  َاْوَمَعترهر ةٌ  ََ
َ
ّ  :اْمَمب ََ َْتر

َ َ
تََعّمْْت  .ُجَمْ�يً  أل ََ  ُ

َ
َّمتُْه، ل ََ ََ 

َب،
َ
رَْت  َََ

َ
يي َََ نْ  فَبمَكَنتَهُْ َرا�ر َهي، مر نْ  ُهوَ  :فَقَالتَْ ُغَالمي،ً فَوَلدََتْ َْْفسر  مر
وا َََرَوْهُ  .ُجَم�ٍْج  لُوهُ  صَوْمَعَتهَُ، َوَ�َسُ َِ َت  ُ�مّ  وََاّ�، فَتوََضب وََسبّوُه، َََنْ

َ
 الُاَالمَ  ب

َقيَل  نُوكَ  َمنْ  :ََ
َ
  »الّماعر  قَيَل  ُغَالُم؟ يَي ب
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“যুরাায তার �ীয় িগজরায় সবরদা আ�াহর াবাদেত ম� িছল। 
তখন  কজন মিহলা বলল, আিম যুরাাযেক িফতনায় েফলব। 
তারপর েস তার সােথ িগেয় কথা বলেত চাােল েস তার সােথ 
কথা বলেত অ�ীকার কের। তারপর েস  কজন রাখােলর িনকট 
েগেল মিহলািট তােক তার সােথ অপকমর করার সুেযাগ েদয়। 
তারপর মিহলািট  কিট পু� স�ান �সব কের বলল,   
জুরাােজর স�ান।   কথা েশােন েলােকরা তার উপর চড়াও হল 
 বং তার িগজরােক েভেঙ চুরমার কের েফলল। তারা তােক তার 
াবাদত-গাহ হেত েবর কের িদল  বং গািল-গালাজ করল।  
িনরপায় হেয় জুরাাজ ওযু করল  বং সালাত আদায় করল। 
তারপর েস বাউািটেক িজতাসা করল েতামার িপতা েক? উ�ের 
েস বলল, রাখাল”।  

 খােন লকয কের েদখ, মহান আ�াহ রা�ুল আলামীন 
জুরাােজর স�ান ও মযরাদােক সমু�ত রাখেত িকভােব 
েগালামিটেক কথা বলার শি� দান কেরন! কারণ সব ারেনর 
সুেযাগ থাকা সে�ও েকবল আ�াহ রা�ুল আলামীেনর ভেয় েস 
ঐ মিহলােক েছেড় েদয়।  

 

রবী‘ াবন খুসাােমর ঘটনা:  
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রবী াবন খুসাােমর েগাে�র েলােকরা  ক অিত সু�রী নারীেক 
রবীর িনকট িগেয় িনেজেক েপশ করেত বাায কের; যােত েস 
তােক িফতনার মোয েফেল। আর তারা বলল, যিদ তুিম   কােজ 
সফল হও, আমরা েতামােক  ক হাজার েদরহাম েদব।  

  ঘটনা েথেক আমরা  কিট গরুপূণর িবষয় িশখেত পাির, তা 
হল, মানুেষর মায েথেক কতক শয়তান মানুষ আেছ, যারা সৎ 
েলােকর সততােক ন� করার জনয টাকা পয়সা বযয় করেত সবরদা 
��ত থােক। তােদর উে�শয হল,  ীেনর িবেরািাতা করা  বং 
াসলােমর দাওয়ােতর িবরে� ষড়য� করা।  

তােদর ��াব অনুযায়ী মিহলািট তার সাাযানুযায়ী নতুন ও সু�র 
কাপড় পিরাান করল  বং খুব সাজ -স�া ও সুগি� মাখল । 
তারপর যখন েলাকিট মসিজদ েথেক সালাত আদায় কের েবর 
হল, তখন মিহলািট তার সামেন  েস দাঁড়াল । রবী‘ তার িদেক 
তাকাল  বং মিহলার অব�ািট তােক আতে� েফলল । তারপর 
মিহলািট তার সামেন িদেয় হাঁটিছল।  

রবী‘ তােক েডেক বলল, যিদ েতামার শরীের �রা েরােগর 
�াদুভরাব ঘেট  বং েতামার   েসৗ�যর ও রপ িবকৃত কের েদয়া 
হয়, তখন েকমন হেব? 

অথবা   মুহূেতর মালাকুল মাওত  েস েতামার �াণিট িনেয় যায়, 
তাহেল েকমন হেব?  
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অথবা যিদ মুনকার নকীর েফেরশতা  েস েতামােক িজতাসা 
কের তখন েতামার উ�র িক হেব?  

  সব কথা েশােন েস মিহলািট  কিট িবকট আওয়াজ করল, 
তারপর েবহশ হেয় মািটেত পেড় েগল।  

তারপর েস তার পুেরা জীবনেক আ�াহ রা�ুল আলামীেনর 
াবাদত বে�গীেত কািটেয় েদয় । আর েয িদন েস মারা যায় েস 
 কিট অি�দু ছাগেলর মত হেয় যায়P46F

47
P।  

 

সুরাা াবন দীনার রহ.  র ঘটনা:  

 কবার সুরাা াবন দীনার িমসর শহের িগেয় েপৗছল। তখন   
শহের  কজন নামকরা সু�রী মিহলা িছল। শহেরর েলােকরা 
তার েসৗ�যর ও রেপর কারেণ িফতনার মুেখামুিখ হত  বং 
িবিভ� ারেনর সমসযায় পড়ত । িবষয়িট মিহলা জানেত েপের 
বলল, আিম সুরাা াবন িদনারেক িফতনায় েফলব। তারপর েস 
তার স�ান কের তার বািড়েত েগল। তার ঘেরর দরজা িদেয় 
�েবশ করার সময় েস তার েসৗ�যর �কাশ করল  বং শরীেরর 
কাপড়-েচাপড় খুেল েফলল। মিহলািটর অব�া েদেখ তােক 

                                                           
47 িসফাতুস সাফওয়া ৩/১৯১।  
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িজতাসা করল, তুিম িক চাও? তখন েস বলল, েতামার মোয 
আমার �িত েকান আ�হ আেছ িক? তখন েস উ�ের বলল,  

غُْهنّ  نَيَل  َمعيٍص  اي وََكْم ةً  مر ّ
َ
َ 

َهي َوَميَت 
ّ
ال ََ يَي وََااَق  ََ َواهر ُّ  ا

اُت  رَصم
َ
 َورَغَقضر  الَمَعيصر  َ

 ََ ََبْ يَي َرَمي الَمَعيصر  رربَيَعُت  َو  هر

عٌ  َراءٍ  وا  َسْوبرَي ََيي  وََسيمر

يَي َ�ْاَش  ا  نرَعْ�ر  لرَعبْدٍ   الَمَعيار

অেনক অপকমরকারী নারীেদর েথেক কতা না মজা উপেভাগ 
কেরেছন। িকক যখন মারা যায় তখন েস তােক েরেখা যায়। 
আর কিঠন আযােব আ�া� হয়। গণােহর মজা বা �াদ অিচেরা 
েশষ হেয় যায়। তেব গণােহর পিরণিত পূেবরর মতা বাকী থােক। 
হায় দুঃখ েস বা�ার জনয! আ�াহ রা�ুল আলামীন তােক েদেখ 
 বং েশােন, িকক েস আ�াহর সামেনা গনােহর কােজ িল� 
হয়। P47F

48 

                                                           
48 যা�ুল হাওয়া ২৫৩; রাওদাতুল মুিহ�ীন, ৩৩৯।  
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আবু বকর আল-িমসিক রহ.  র ঘটনা:  

আ�ামা াবনুল জাওযী রহ. বেলন, আবু বকর আল িমসিক রহ. 
েক িজতাসা করা হল, আমরা সব সময় েতামার শরীর েথেক 
িমশেকর সু�াণ অনুভব কির  র কারণ িক? তখন েস বলল, 
আ�াহ রা�ুল আলামীেনর শপথ কের বলিছ, সুদীঘর অেনক বছর 
পযর� আিম েকান িমশক বযবহার কিরিন। িকক  র কারণ হল, 
 কজন নারী আমার সােথ োাঁকাবািজ কের, আমােক তার ঘের 
িনেয় যায়। আমােক তার ঘের �েবশ কিরেয় েস তার ঘেরর সব 
দরজা জানালা ব� কের েদয়। তারপর েস আমােক তার সােথ 
অপকমর করার জনয �েলাভন েদয় । আিম তার অব�া েদেখ িক 
করব, তা িনেয় ভীষণ িচ�ায় পিড়। তারপর আ�াহর অপার 
অনু�েহ আিম মিহলার সব ষড়য� বানচাল কের েদা। আিম 
তােক বললাম, আিম  কটু বাথরেম যাব। তারপর েস তার  ক 
বাঁিদেক িনেদরশ িদেল েস আমােক বাথরেম িনেয় েগল। আিম বাথ 
রেম �েবশ কের, েসখান েথেক িকছু পায়খানা ও ময়লা আবজরনা 
িনেয় আমার পুেরা শরীের মাখাা। তারপর আিম   অব�ায় 
মিহলািটর িনকট িফের আিস। আমার অব�া েদেখ মিহলািট 
অবাক হেয় েগল। তারপর েস আমােক ঘর েথেক বািহর কের 
েদয়ার িনেদরশ িদল। আিম েসখান েথেক চেল আসলাম  বং 
েগাসল কের িনলাম।  
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তারপর ঐ িদন রােত আিম যখন ঘুমালাম তখন �ে� েদখেত 
েপলাম  ক েলাক আমােক বলেছ, তুিম  মন  কিট কাজ করছ, 
যা তুিম ছাড়া আর েকউ েকান িদন কের িন। আিম েতামার 
েদহেক িমশেকর �াণ  ারা সুগ�যু� কের েদব । দুিনয়া ও 
আিখরাত উভয় জাহােন েতামার সু�াণ মানুষ েপেত থাকেব। 
তারপর েথেক আজ পযর� আমার শরীর েথেক িমশেকর �াণ েবর 
হেত থােকP48F

49
P।  

নারীেদর কািহনী:  

ওমর রািদয়া�াহ আনহ তার িখলাফেতর আমেল মুসিলমেদর ঘের 
ঘের তােদর অব�া স�েকর জানার জনয ঘুের েবড়াত। তখন েস 
 কজন মিহলােক বলেত শনল, েস বলেতেছ-  

 جينبه َواْسوَدّ  الليل هذا رّيول

 بالعبه حبيب ال إا وبرق�

 عمشه السموات َوق اَي َلوال

ِعِع �مر  هذا من ل  جوانبه السر

                                                           
49 আল-মাওয়ােয়য ওয়াল মাজািলস ২২৪।  



95 
 

“আজেকর রাতিট অেনক দীঘর ও গভীর অ�কার। আর আমার 
ঘুম দূর হেয়েছ   কারেণ েয,  খােন আমার েকান ব�ু নাা যার 
সােথ েখলাাুলা কের রাত যাপন করব। যিদ েস স�া না থাকত, 
যার আরশ আসমােনর উপর। তাহেল   খােটর আশপাশ ওলট 
পালট হেয় েযত”।  

পরিদন ওমর রািদয়া�াহ আনহ সকাল েবলা মিহলািট তার 
দরবাের েডেক িনেয় আসার জনয েলাক পাঠােলন। ওমর 
রািদয়া�াহ আনহ তােক িজতাসা করল   ারেনর কথাগেলা তুিম 
বলিছেল? তখন েস বলল, হা, তখন তােক িজতাসা করা হল, 
তুিম   কথাগেলা েকন বলেল, তখন েস বলল, আিম আমার 
�ামীেক  ক যুে� পাঠাা। তারপর ওমর রািদয়া�াহ আনহ 
হাফসা রািদয়া�াহ আনহার িনকট িগেয় িজতাসা করেলন, 
মিহলারা �ামী ছাড়া কতিদন ৈাযর াারণ কের থাকেত পাের। তখন 
েস বলল , ছয় মাস। তারপর েথেক ওমর রািদয়া�াহ আনহ ছয় 
মাস পর ৈসনযদলেক বাড়ীেত েফরত পাঠােতনP49F

50
P।  

 

                                                           
50 মুসা�ােফ আবিদর রাযযাক ৭/১৫২; সুনানুল বাাহাকী ৯/২৯।  
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আসি�র গ�ের পেড় যারা িনেজেদর পতনেক িনি�ত কেরেছ 
তােদর িকছু ঘটনা 

উপের আমরা কতক ৈাযরশীলেদর কথা উে�খ কির, যারা তােদর 
আসি�র চািহদার উপর ৈাযরাারণ কের ািতহােসর পাতায় �ান 
কের েনয়  বং পরবতরী �জে�র জনয আদশর ও অনুকরণীয় হেয় 
থােক। িকক তােদর িবপরীেত  মন কতক েলাক আেছ যারা 
তােদর আসি�র চািহদার কােছ হার মােন  বং আ�াহ আযাব ও 
গজেবর অংশীদার হয়। 

আবদুহ াবন আ�ুর রহীম (আ�াহ েলাকিটর দুনরাম িজােয় 
রাখুন) ২৭৮ িহজিরেত মারা যায়।   কমবখত েলাকিট  কজন 
মুসিলম মুজািহদ িছল, মুসিলমেদর পক িনেয় েরামানেদর সােথ 
 কািাক যুে� েস অংশ �হণ কের। েকান  ক যুে� মুসিলম 
ৈসনযরা রেমর  কিট শহরেক েঘরাও কের েফলেল তখন 
েলাকিট ঐ দুেগর েরামানেদর  কজন সু�রী মিহলা েদখেত েপল। 
তােক েদেখ েস তার ে�েম পড়ল। তার িনকট েস বাতরা পাঠাল 
েয, েতামার িনকট েপৗছার উপায় িক? তখন েস তােক বলল, 
তুিম নাসারা বা খৃ�ান হেয় যাও আমার িনকট চেল আস।  

েলাকিট তার ��ােব স�িত তাপন করল  বং মুসিলমেদর 
�ােথরর িবরে� কাজ করল। েস ঐ মিহলার িনকট অব�ান 
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করল।   ঘটনার ফেল মুসিলমরা খুব িচি�ত হল  বং তারা খুব 
ক� েপল। অেনক িদন পর মুসিলমরা ঐ দুগর িদেয় অিত�ম 
করেল তারা েদখেত েপল েলাকিট ঐ মিহলার সােথা আেছ। 
তখন তারা িজতাসা করল, েতামার কুরআেনর িক অব�া? 
েতামার ালেমর িক অব�া? েতামার সালােতর অব�া িক? 
েতামার িজহােদর িক অব�া?  বং েতামার িসয়ােমর িক অব�া?  

তখন েস বলল, আিম সম� কুরআন ভুেল েগিছ েকবল আ�াহ 
রা�ুল আলামীেনর   বাণী ছাড়া: মহান আ�াহ রা�ুল আলামীন 
বেলন, 

ۡسِِّمَ� ﴿ َُ ف   ُٰۡ�َ ٰۡ َ ف ل ُرو  ََ يَن َر ِ َّ َٰ   ٱ َ َما ي َِ ف ٢ر  ُعٰ  َّ َم ََ ف َوَن ُرُّٰ 
ۡ
ِۡ يَۡ ُِ  َذۡر

 ََ ۡعَُّمٰ َُ  َُ ٰۡ ُ ۖ رََس ََ َ ۡۡ ُِ ٱ ِهِه ّۡ  .]3-2 [ سورة الجم : ﴾ ٣َوُن

“যারা কুফরী কেরেছ , তারা  কসময় কামনা করেব যিদ তারা 
মুসলমান হত! তােদরেক েছেড় দাও , আহাের ও েভােগ তারা ম� 
থাকুক  বং আশা তােদরেক গােফল কের রাখুক , আর অিচেরা 
তারা জানেত পারেব।” [সূরা আল-িহজর, আয়াত: ২-৩]P50F

51 

 

                                                           
51 আল-িবদায়া ওয়ান িনহায়া ১১/৭৪।  
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- বিণরত আেছ িমসেরর  কজন েলাক েস মসিজেদ পাঁচওয়া� 
সালােতর আযান িদত  বং সব সময় মসিজেদ অব�ান করত। 
েস সবরদা আ�াহ রা�ুল আলামীেনর আেদেশর আনুগতয করত 
 বং তার েচহারা আ�াহ রা�ুল আলামীেনর াবাদেতর কারেণ 
নুেরর আেলােত িছল পিরপূণর।  কিদন েস তার রিটন েমাতােবক 
আযান েদয়ার জনয িমনাের উঠল। িমনােরর িনেচ খৃৃানেদর 
 কিট বািড় িছল। েলাকিট বািড়িটর িদেক তািকেয় বািড় ওয়ালার 
 কজন েমেয়েক েদখেত েপল। তােক েদেখ েলাকিটর মেন তার 
�িত ভােলাবাসা জি�ল। তারপর েস আযান না িদেয় িমনার েথেক 
েনেম তার ঘের �েবশ করল। তােক েদেখ েমেয়িট বলল, েতামার 
িক হেয়েছ? তুিম িক চাও? েস বলল, আিম েতামােক চাা! েস 
বলল, েকন? বলল, তুিম আমার ভােলাবাসা েকেড় িনেল  বং 
আমার অ�র ভােলাবাসার আগন জািলেয় িদেল। েমেয়িট বলল, 
আিম কখেনাা েতামার আ�ােন সাড়া িদব না। েস বলল, আিম 
েতামােক িববাহ করব । েমেয়িট বলল, তুিম  কজন মুসিলম আর 
আিম খৃ�ান। আমার িপতা আমােক েতামার িনকট িববাহ েদেব 
না। তখন েস বলল, আিম তাহেল খৃ�ান হেয় যাব। েস বলল, 
যিদ তুিম তা কর তেব আিম েতামার সােথ িববাহ করেত রািজ 
আিছ। তারপর েলাকিট ঐ েমেয়েক িববাহ করার উে�েশয খৃৃান 
হেয় েগল  বং তােদর সােথ তােদর ঘেরা অব�ান করল। 
পরিদন েলাকিট ঐ বািড়র ছােদর উপর উঠেল ছা দ েথেক পেড় 
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মারা েগল। তারপর েস ঐ েমেয়েকও েপল না, আর িনেজর 
 ীনেকও বরবাদ করল P51F

52
P।  

আমরা আ�াহ রা�ুল িনকট তাঁর  ীেনর উপর অিবচল থাকা 
কামনা কির।  

 

 

 

                                                           
52 আল-জাওয়াবুল কাফী: ১১৮।  
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পিরিশ� 

কু-আসি� িবষেয় েয আেলাচনা তুেল ারা হল, তােত শাু যুবক-
যুবতী িকংবা খারাপ �কৃিতর েলােকরা আ�া� হয় তা িঠক নয়। 
বরং অেনক সময় েদখা যায়, যারা ভােলা ও সৎেলাক বেল 
পিরিচত  বং যারা উ�ত ও �াভািবক জীবন যাপন কের তারাও 
আসি�র েবড়াজােল আ�া� হেয় পেড়।  ছাড়াও যারা মানুষেক 
আ�াহ রা�ুল আলামীেনর িদেক আ�ান কের, আ�াহ রা�ুল 
আলামীেনর  ীেনর সিতযকার ালম অজরেন সবরদা িনেয়ািজত 
থােক, মানুষেক দীিন ালম ও শরীয়েতর মাসলা-মাসােয়ল িশকা 
েদয়, জন কলযাণমুলক কােজর জনয মানুষেক উ�ু� কের  বং 
তারা মানুষেক কু-আসি� হেত দূের থাকার জনয িবিভ� ারেনর 
ওয়াজ নিছহত কের থােক, তারাও েদখা যায় তােদর নফস বা কু-
আসি�র োাঁকায় পেড় যায়। বরং অেনক সময় েদখা যায় তােদর 
কু-আসি� ও নফেসর চািহদা অনয খারাপ েলাকেদর তুলনায় 
আরও েবিশ মারা�ক আকার াারণ কের। িকক তারা তােদর কু-
আসি� ও নফেসর চািহদােক আ�াহ রা�ুল আলামীেনর ভেয় 
 বং আিখরােতর িবিনময় ও ছাওয়াব লােভর আশায় িনয়�ণ কের 
 বং দিমেয় রােখ।  
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সুতরাং   দুিনয়ার অব�ার �িত সূ� ও গভীরভােব িচ�া করেল, 
 কজন বযি�  র কলযাণ �হণ করেত পারেব  বং দুিনয়ার 
অকলযাণ হেত মু� থাকেত পারেব। পকা�ের েয  র খারাপ 
পিরণিত েদখেত পােব না ও   স�েকর সাবাান হেব না, তার 
উপর তার াি�য় �াাানয পােব, ফেল তা তার জনয কে�র কারণ 
হেব  বং তােক অজ� �ালা য�ণা সহয করেত হেব।  

মহান আ�াহ রা�ুল আলামীেনর দরবাের আমােদর পরম চাওয়া 
হল, িতিন েযন আমােদরেক হারাম হেত িবরত রােখন  বং 
আমােদর মােঝ ও হারােমর মােঝ িনমরাণ কেরন বরযখ বা পদরা, 
সুদৃৃ �াচীর ও মজবুত �িতব�ক। আর আমােদরেক তােদর 
অ�ভুর� কেরন, যারা যখন েকান ভুল বা অপরাা কের, সােথ 
সােথ আ�াহ রা�ুল আলামীেনর দরবাের কমা �াথরনা কের । আর 
যখন তারা েকান ভােলা কাজ কেরন, তখন তারা খুশী হন। মহান 
আ�াহ রা�ুল আলামীেনর িনকট আমােদর আরও �াথরনা হল, 
িতিন েযন আমােদর আসি�েক িতিন যা পছ� কেরন  বং েয 
সব কােজ সক� হন েস কােজ বযবহার করেত পাির, েস 
তাওফীক েদন। আমীন 

     .بجع� واحبه هل وع �مد، نبيغي ع وسلم ا  وا�

মুহা�াদ সােলহ আল মুনাে�দ 
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অনুশীলনী 

েতামার সামেন দুা �েরর �� েপশ করা হল ।  ক ারেনর �� 
েযগেলার উ�র তুিম সােথ সােথ িদেত পারেব। আর  ক ারেনর 
উ�র তুিম সােথ সােথ িদেত পারেব না, বরং েতামােক  কটু 
িচ�াভাবনা কের উ�র িদেত হেব।  

�থম �েরর ��:  

১. আসি�  ারা িক েবাঝােনা হেয়েছ?  

২ িনিষ� আসি�র �িত মানুষেক াািবত করার িতনিট কারণ 
উে�খ কর।  

৩. চকুেক অবনত করার অেনক উপকার আেছ উে�খেযাগয 
কেয়কিট আেলাচনা কর।  

৪. িনিষ� আসি�র িচিকৎসা িক?  

ি তীয় ারেনর ��:  

আসি�েক েকন সৃি� কেরেছন?  
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যখন েতামরা কু-আসি� ও িনিষ� িবষেয়র মুেখামুিখ হও তখন 
েতামােদর করণীয় িক?  

েকন েচােখর েহফাজতেক ল�া-�ােনর েহফাজেতর পূেবর উে�খ 
করা হল?  

আিজেজ িমসেরর �ীর সােথ সংঘিটত াউসূফ আ.  র ঘটনা 
েথেক আমরা িক িশখেত পাির?  
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সূচীপ� 

আসি�র সংতা 

আসি�েক েকন সৃি� করা হল?  

েয সব কারেণ মানুষ নফেসর োাকায় পেড় 

আসি�র সােথ িক আচরণ করব?  

আসি�র িচিকৎসা  

পিব� েলাকেদর কািহনী 

�দ�লন যােদর হয় তােদর ঘটনা 

আসি�র িপছেন পেড় যারা িনেজেদর পতনেক িনি�ত কের 
তােদর ঘটনা:  

পিরিশ� 

অনুশীলনী 


