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 وصحبه آل وىلع حممد، سيدنا ىلع والسالم والصالة العاملني، رب هلل احلمد
:وبعد. وسلم  

দীন ইসলামমর অনযতম মমৌরলক নীরত হমলা, সব কামে ইখলাস 
বাস্তবায়ন করা এবাং ইখলামসর রবপরীত যা রকছু আমছ মযমন: 
মলৌরককতা, সুনাম সুখযারতর প্রতযাশা, অহরমকা ইতযারদ বেজন করা।  

আল্লাহ েননক আমলমমর উপর রহমত নারযল করুন রযরন 
বমলমছন: “আরম  মমন করর, মযসব ফরকহ মানুষমক মাকারসদুশ 
শরর‘আহ তথা শরর‘আমতর রবরিরবিামনর লক্ষ্য-উমেশয রশক্ষ্া রদময় 
থামকন, তারা যরদ ইখলাস বযতীত মানুষমক এগুমলা রশক্ষ্া রদময় 
থামকন তমব তামদর মসসব কাে রবফমল যামব, মকামনা সাওয়াব হমব 
না”। 
অন্তমরর কামের গুরুত্ব:  
আহমল সুন্নত ওয়াল োমা‘আমতর মমত ঈমান হমলা: মমৌরখক 
স্বীকৃরত, আন্তররক রবশ্বাস ও অঙ্গ প্রতযমঙ্গর মািযমম আমল করা। 
বান্দাহর আমমলর কারমে ঈমান বৃরি পায় এবাং গুনামহর কারমে 
ঈমামনর ঘাটরত মদখা মদয়।  

ঈমামনর পরররিরতর মমিয বান্দাহর অন্তমরর কােসমূমহর 
অনযতম মমৌরলক ও গুরুত্বপূেজ উপাদান হমলা ইখলাস। বরাং 
অঙ্গপ্রতযমঙ্গর কামের মিময় অন্তমরর কাে রনরিত ও গুরুত্বপূেজ। 
অন্তমরর কামের দ্বারাই বান্দাহর ঈমান ও কুফুরীর মামে পাথজকয 
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করা হয়। আল্লাহমক রসেদাকারী আর মূরতজমক রসেদাকারী উভময়ই 
একই কাে সম্পাদন কমরমছ, রকন্তু অন্তমরর রনয়যামতর রভন্নতার 
কারমে একেন ঈমানদান আমরকেন কারফর।  

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইরময়যাহ রহ. অন্তমরর আমমলর 
গুরুত্ব সম্পমকজ বমলন, “এটা ঈমামনর মমৌরলক উসুল ও দীমনর 
অনযতম মূলনীরত। মযমন, আল্লাহ ও তাাঁর রাসূমলর ভালবাসা, 
আল্লাহর উপর তাওয়াকু্কল, একমাত্র আল্লাহর েনয একরনষ্ঠা, তাাঁর 
শুকররয়া আদায়, তাাঁর ফয়সালায় ধিযজ িারে করা, তাাঁমক ভয় করা, 
তাাঁর কামছ আশাবাদী হওয়া ও এরূপ অনযানয রবষয়সমূহ।  

সম্মারনত আমলমগমের ঐকযমমত উপমরাক্ত কােসমূহ সব 
সৃরির উপর ফরয। মানুষ এমত রতন মেরের। তামদর মকউ মকউ 
রনমের প্ররত যুলুমকারী এবাং মকউ মকউ মিযপন্থা অবলম্বনকারী। 
আবার তামদর মকউ মকউ কলযােকর কামে অগ্রগামী।  

রনমের প্ররত যুলুমকারী হমলা আল্লাহর আমদশ অমানযকারী 
বা রনরষিকামে রলপ্তকারী।  

আর মিযপন্থা অবলম্বনকারী হমলা আল্লাহর ফরয 
আমদশমানযকারী ও হারাম বেজনকারী।  

অনযরদমক কলযােকর কামে অগ্রগামী দল হমলা বান্দাহর 
উপর ফরযকৃত কােসমূহ পালমনর সামথ সামথ মুস্তাহাব কােসমূহও 
পালন করা এবাং হারাম কাে বেজমনর সামথ সামথ মাকরূহ 
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কােসমূহও বেজন করা। যরদও মিযপন্থা অবলম্বনকারী ও কলযােকর 
কামে অগ্রগামী বযরক্ত কখনও কখনও গুনামহর কামে রলপ্ত হয় তমব 
তা তাওবা দ্বারা মাফ হময় যায়, মকননা আল্লাহ তাওবাকারী ও 
পরবত্রতা অেজনকারীমক পছন্দ কমরন, আবার কখনও ভামলা কামের 
দ্বারা মাফ হময় যায়। আবার কখনও রবপদাপদ বা অনয কারমে ক্ষ্মা 
কমর মদওয়া হয়।1 

ইবনুল কাইময়যম রহ. বমলন, অন্তমরর কাে হমলা মূল আর 
অঙ্গপ্রতযমঙ্গর কাে হমলা অনুসারী ও পূেজতাদানকারী। রনয়যাত হমলা 
মানুমষর রূহস্বরূপ আর আমল হমলা শরীমরর অঙ্গপ্রতযমঙ্গর নযায়। 

তাই ময বযরক্তর রূহ িমল যামব মস মারা যামব। অতএব, অন্তমরর 
কােসমূমহর আহকাম োনা অঙ্গ প্রতযমঙ্গর আহকাম োনার মিময়ও 
মবরশ গুরুত্বপূেজ।2  

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইরময়যাহ রহ. বমলন, অন্তমরর 
রনয়যাত বযতীত প্রকাশযকাে গ্রহেমযাগয নয়। মকননা অন্তর হমলা 
রাো, আর অঙ্গপ্রতযঙ্গ হমলা মসনাদল। রাো খারাপ হমল ধসনযদলও 
খারাপ হময় যায়। এেনযই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম 
বমলমছন,  

                                                            
1 মদখুন, মােমু‘উল ফাতাওয়া ১০/৫-৬।  
2 বাদাময়‘উল ফাওয়াময়দ ৩/২৪৪।  
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َمانَ  َسِمع ت  : قَاَل  ََعِمٍر، َعن   ول   بَِشرٍي، ب نَ  انلُّع  وَل  َسِمع ت  : َيق   اهلل   َصَّل  اّلَلِ  رَس 
ول   وََسلَمَ  َعلَي هِ  لَ : " َيق 

َ
َغة   اجلََسدِ  ِف  َوإِنَ  أ ض  ، اجلََسد   َصلَحَ  َصلََحت   إَِذا: م  ُّه   ُك 

، اجلََسد   فََسدَ  فََسَدت   َوإَِذا ُّه  لَ  ُك 
َ
 " الَقل ب   َوِهَ  أ

নু‘মান ইবন বশীর রারদয়াল্লাহু ‘আনহু মথমক বরেজত, রতরন বমলন, 
আরম রাসূলুল্লাহ্  সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লামমক বলমত শুমনরছ ময 
“মেমন রাখ, শরীমরর মমিয একরট মগাশমতর টুকরা আমছ, তা যখন 
রিক হময় যায়, মগাটা শরীরই তখন রিক হময় যায়। আর তা যখন 
খারাপ হময় যায়, মগাটা শরীরই তখন খারাপ হময় যায়। মেমন রাখ, 
মস মগাশমতর টুকমরারট হল কলব”।

1 

ইখলামসর পরররিরত: 
ইখলামসর শারব্দক অথজ হল অনয রেরনমসর সাংরমেমের মথমক মুক্ত 
হময় রনমজল, পররচ্ছন্ন ও আলাদা হওয়া, খারল করা, পররস্কার করা। 
মযমন বলা হয়,  

أي ل يشاركك فيه غريك واخلالص من األلوان عندهم : هذا اليشء خالص لك
 صافاه : ويقولون خالصة ف العرشة. ما صفا ونصع

“এ রেরনসরট খামলসভামব মতামার। অথজাৎ এমত কামরা অাংশীদার 
মনই। খামলস রাং বলমত বুোয়, যা রনমজল ও পররচ্ছন্ন করা হময়মছ। 

                                                            
1 বুখারী, হাদীস নাং ৫২।  
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মযমন আমরা বলা হয়, এরট খামলসভামব দশেমনর, অথজাৎ শুিু 
দশেমনর েনযই রবমশরষত।1   
মযমন কুরআমন এমসমছ,  

ِكرااَوَلا﴿ ِاايُۡشر ِهِۦ اابِعَِباَدة َحَدَۢااَرب 
َ

 [  ١١١: الكهف] ﴾ا١١٠اأ

“এবাং তার রমবর ইবাদমত কাউমক শরীক না কমর”। [সূরা: আল-
কাহফ: ১১০]  

‘ইয য ইবন আবু্দস সালাম রহ. বমলন, ইখলাস হমচ্ছ, 
বান্দাহ কতৃজক একমাত্র আল্লাহর েনযই আনুগতয করা, এমত মানুমষর 
মথমক মকামনা সম্মান ও মযজাদা প্রতযাশা না করা, দীরন মকামনা 
ফাময়দা কামনা বা দুরনয়াবী মকান ক্ষ্রত মথমক রক্ষ্ার মকামনা আশা 
না করা। 2  

সাহল ইবন আবু্দল্লাহ রহ. বমলন, বান্দাহর রিরতা, নড়ািড়া 
সব রকছুই একমাত্র মহান আল্লাহর উমেমশয করার নাম হমলা 
ইখলাস।  

মকউ মকউ বমলন, অন্তরমক একমাত্র আল্লাহর েনয খারল 
করামক ইখলাস বমল। অথজাৎ রতরন বযতীত অনয কামরা েনয মকামনা 
বযস্ততা না রাখা। আর এটা সমবজাচ্চ দরোর ইখলাস। 3 
                                                            
1 মাকারসদুল মুকারল্লফীন, পৃষ্ঠা ৩৫৯।  
2 মােমু ‘উল ফাতাওয়া, ১১/৮১।  
3 মাকারসদুল মুকারল্লফীন, পৃষ্ঠা ৩৫৮।  
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আবার মকউ মকউ বমলন, ইখলাস হমলা সৃিেগমতর কামরা 
পযজমবক্ষ্ে ও সমামলািনার ভয় না কমর একমাত্র আল্লাহর েনয 
আমল করা।  

হারওয়ী রহ. বমলন, ইখলাস হমচ্ছ, (রশকজ, রবদ‘আত 
ইতযারদর) সাংরমেে মথমক মুক্ত মথমক পররচ্ছন্ন আমল করা।  

মকউ মকউ বমলন, মুখরলস হমলা রযরন তার অন্তমরর 
সরিকতা ও সততার েনয আল্লাহর সামথ সম্পকজ িাপমন মানুমষর 
সম্মান বা অসম্মামনর মকামনা পমরায়া কমরন না। তার আমমলর 
সামানয পররমােও মানুমষর কামছ প্রকাশ কমরন না।  

আবু আবু্দল্লাহ তুসতারী রহ. মক রেমেস করা হমলা, “মকান 
রেরনসরট নফমসর সবমিময় মবরশ করিন? রতরন বলমলন, ইখলাস; 
মকননা এমত নফমসর মকামনা অাংশ মনই”।  

সুফইয়ান সাওরী রহ. বমলন, “আমার রনয়যামতর মিময় মকান 
রকছুমত মবরশ প্রমিিা িালাই রন। এটা খুব দ্রুত পররবতজনশীল”। 1  

মমাটকথা হমলা, ইবাদত বমন্দগী, যাবতীয় সৎকমজ সম্পাদন 
ও অসৎ কাে মথমক রবরত থাকা ইতযারদ সব রকছুই মহান আল্লাহর 
সন্তুরির েনয করার নাম ইখলাস।  
ইসলামম ইখলামসর িান:  

                                                            
1 রকতাবুল ইখলাস, আবু্দল আযীয আবু্দল লরতফ, সাংগৃহীত।  
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ইখলাস হমলা দীমনর মূলরভরি। এটা সব রাসূমলর দাওয়ামতর 
রবষয়বস্তু রছল। আল্লাহ বমলন,  

ا ااَوَما اا﴿ ِمُرو 
ُ

ُبُدوا ااإَِلااأ لِِصيَااٱّلَلَااِِلَعر ينَااَلُااُُمر ِ تُوا ااٱلَصلَٰوةَااَوُيقِيُموا ااُحَنَفا ءَااٱل  اَوُيؤر
َِمةِاادِينُااَوَذٰلَِكااٱلَزَكٰوةَ ا  [  ٥: ابلينة] ﴾ا٥اٱلرَقي 

“আর তামদরমক মকবল এই রনমদজশ মদওয়া হময়রছল ময, তারা মযন 
আল্লাহর ‘ইবাদাত কমর তাাঁরই েনয দীনমক একরনষ্ঠ কমর, সালাত 
কাময়ম কমর এবাং যাকাত মদয়; আর এরটই হল সরিক দীন”। [সূরা  
আল্-বারয়যনা: ৫]  
আল্লাহ আমরা বমলন, 

اا﴿ ُتااإِن ِ ااقُلر ِمرر
ُ

نرااأ
َ

ُبدَااأ عر
َ

لِٗصااٱّلَلَااأ ينَااَلُااُُمر ِ مِاا١١اٱل 
ُ

ُتاَوأ نراارر
َ
ُكونَااِِل

َ
َوَلااأ

َ
اأ

لِِميَا رُمسر  [  ١١  ،١١: الزمر] ﴾ا١٢اٱل
“বল, ‘রনিয় আমামক রনমদজশ মদওয়া হময়মছ আরম মযন আল্লাহর 
ইবাদাত করর তাাঁর-ই েনয আনুগতযমক একরনষ্ঠ কমর’। আমামক 
আমরা রনমদজশ মদওয়া হময়মছ মযন আরম প্রথম মুসরলম হই”। [সূরা: 
আয-যুমার: ১১-১২]  
আল্লাহ আমরা বমলন, 

َلا﴿
َ

ِااأ ينُااّلِلَ ِ الُِص ااٱل  َ ينَااٱۡلر ِِلَا ءَااُدونِهِۦ ااِمناٱََّتَُذوا ااَوٱََّلِ ور
َ
ُبُدُهمرااَمااأ ُِبونَا ااإَِلااَنعر اِِلَُقر 

ِااإَِلا َفىااٱّلَل ِااُهمرااَمااِفاابَيرَنُهمرااََيرُكمُااٱّلَلَااإِنَااُزلر َتلُِفوَن اافِيه دِااَلااٱّلَلَااإِنَااََير اَمنراايَيهر
 [  ٣: الزمر] ﴾ا٣اَكَفار ااَكِٰذب ااُهوَا
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“মেমন মরখ, আল্লাহর েনযই রবশুি ইবাদাত-আনুগতয। আর যারা 
আল্লাহ ছাড়া অনযমদরমক অরভভাবক রহমসমব গ্রহে কমর তারা বমল, 
‘আমরা মকবল এেনযই তামদর ‘ইবাদাত করর ময, তারা আমামদরমক 
আল্লাহর রনকটবতজী কমর মদমব।’ ময রবষময় তারা মতমভদ করমছ 
আল্লাহ রনিয় মস বযাপামর তামদর মমিয ফয়সালা কমর মদমবন। ময 
রমথযাবাদী কারফর, রনিয় আল্লাহ তামক রহদায়াত মদন না”। [সূরা  
আয-যুমার: ৩] 
আল্লাহ অনযত্র বমলন,  

ي﴿ رَمورَتااَخلَقَااٱََّلِ َيٰوةَااٱل َ لَُوُكمرااَوٱۡلر ُُّكمرااِِلَبر ي
َ

َسنُااأ حر
َ

َعزِيزُااوَاوَهُااَعَمٗل ااأ َغُفورُااٱلر اٱلر
 [  ١: امللك] ﴾ا٢

“রযরন মৃতুয ও েীবন সৃরি কমরমছন যামত রতরন মতামামদরমক পরীক্ষ্া 
করমত পামরন ময, মক মতামামদর মমিয আমমলর রদক মথমক উিম। 
আর রতরন মহাপরাক্রমশালী, অরতশয় ক্ষ্মাশীল”। [সূরা  আল্-মুলক: 
২]  
মুখরলসমদর প্রশাংসায় আল্লাহ বমলমছন,  

ُكرراا﴿ لَٗصااََكنَااإِنَُهۥاُموَسى ااٱلرِكَتٰبِااِفااَوٱذر اارَُسوٗلااَوََكنَااُُمر  [  ٥١: مريم] ﴾ا٥١انَبِي ٗ
“আর স্মরে কর এই রকতামব মূসামক। অবশযই মস রছল মমনানীত 
এবাং মস রছল রাসূল, নবী”। [সূরা  মারইয়াম: ৫১] 
ইউসুফ আলাইরহস সালাম সম্পমকজ আল্লাহ বমলমছন,  
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ااَولََقدراا﴿ ااَهَمتر َل اابَِهااوََهمَاابِهِۦ  نالَور
َ

َهٰنَااَرَءااأ اابُرر ِهۦِ  َِفااَكَذٰلَِكااَرب  هُااِِلَۡصر و ءَااَعنر اٱلسُّ
َشا َء ا لَِصيَااِعَبادِنَااِمنرااإِنَُهۥاَوٱلرَفحر رُمخر  [  ١٢: يوسف] ﴾ا٢٤اٱل

“আর মস মরহলা তার প্ররত আসক্ত হল, আর মসও তার প্ররত 
আসক্ত হত, যরদ না তার রমবর স্পি প্রমাে প্রতযক্ষ্ করত। 
এভামবই, যামত আরম তার মথমক অরনি ও অশ্লীলতা দূর কমর মদই। 
রনিয় মস আমার খামলস বান্দামদর অন্তভুজক্ত”। [সূরা: ইউসুফ: ২৪] 
এমরনভামব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম সম্পমকজ আল্লাহ 
বমলমছন, 

اا﴿ وَنَنااقُلر ُُتَا جُّ
َ

ِاٱاِفااأ َنااوَُهوَااّلَل ُكمرااَربُّ َمٰلَُنااَوَِلَا ااَوَربُّ عر
َ

َمٰلُُكمرااَولَُكمرااأ عر
َ

اَوََنرنُااأ
ۥ لُِصونَااَلُ  [  ١٣١: ابلقرة] ﴾ا١٣٩اُُمر

“বল, ‘মতামরা রক আমামদর সামথ আল্লাহর বযাপামর রবতকজ করছ 
অথি রতরন আমামদর রব ও মতামামদর রব? আর আমামদর েনয 
রময়মছ আমামদর আমলসমূহ এবাং মতামামদর েনয রময়মছ মতামামদর 
আমলসমূহ এবাং আমরা তাাঁর েনযই একরনষ্ঠ”। [সূরা  আল-বাকারা: 
১৩৯]  
তাছাড়া ইখলাস ছাড়া মকামনা আমলই আল্লাহর কামছ গ্রহেমযাগয 
নয়। হাদীমস এমসমছ,  

بِيِه، قَاَل 
َ
وَل اّلَلِ َصَّل اّلَل  : َحَدثَِِن اب ن  َكع ِب ب ِن َمالٍِك، َعن  أ  َعلَي ِه َسِمع ت  رَس 

ول   و  »: وََسلََم َيق 
َ
َفَهاَء أ و  ِي َمارَِي بِِه السُّ

َ
لََماَء أ َمن  َطلََب الِعل َم ِي َجارَِي بِِه الع 

د َخلَه  اّلَل  انَلارَ 
َ
وَه انَلاِس إَِي ِه أ َِف بِِه و ج   «يَْص 
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কা‘ব ইবন মারলক রারদয়াল্লাহু ‘আনহু মথমক বরেজত, রতরন বমলন, 
আরম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লামমক বলমত শুমনরছ, 
“ময বযরক্ত এই উমেমশয ইলম তালাশ কমর ময, মস তা রদময় 
আরলমমদর সমঙ্গ রবতকজ করমব বা অে-মুখজমদর সামমন রবদযা ফলামব 
এবাং রনমের রদমক মানুমষর মমনামযাগ আকষজে করমব আল্লাহ 
তা‘আলা তামক োহান্নামম দারখল করমবন”।

1 
َري َرَة، قَاَل  ِِب ه 

َ
ول  اّلَلِ َصَّل اهلل  َعلَي ِه وََسلَمَ : َعن  أ ا ِمَما »: قَاَل رَس  َمن  َتَعلََم ِعل م 

د   ن يَا، لَم  ََيِ ا ِمَن ادلُّ ه  إَِل ِي ِصيَب بِِه َعَرض  ه  اّلَلِ َعَز وََجَل َل َيتََعَلم  ي ب تَََغ بِِه وَج 
ََنةِ  َم ال ِقيَاَمةِ  َعر َف اجل   َيع ِِن ِرحيََها« يَو 

আবূ হুরায়রা রারদয়াল্লাহু ‘আনহু মথমক বরেজত, রতরন বমলন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বমলমছন, “ময বযরক্ত 
আল্লাহর সন্তুরি লামভর ইলমমক দুরনয়া লামভর আশায় অেজন 
করমলা, মস বযরক্ত রকয়ামমতর রদন োন্নামতর সুগরিও পামব না”।

2 
َري َرَة، قَاَل  ِِب ه 

َ
ول  اهلِل َصَّل اهلل  َعلَي ِه وََسلَمَ : َعن  أ قَاَل اهلل  َتبَارََك : " قَاَل رَس 

ِي، : َوَتَعاَل  َك ِفيِه َمِِع َغري  َ ْش 
َ
ِك، َمن  َعِمَل َعَمال  أ ََكِء َعِن الرشر  َ ََن الرشُّ غ 

َ
نَا أ

َ
أ

َكه   ت ه  َوِْش   "تََرك 
                                                            
1 রতররমযী, হাদীস নাং ২৬৫৪। ইমাম রতররমযী রহ. বমলমছন, হাদীসরট গরীব। 

আলবানী রহ. হাদীসরটমক হাসান বমলমছন।  
2 আবূ দাউদ, হাদীস নাং ৩৬৬৪। আলবানী রহ. হাদীসরটমক সহীহ বমলমছন। 

ইবন মাোহ, হাদীস নাং ২৫২।  
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আবু হুরায়রা রারদয়াল্লাহু ‘আনহু মথমক বরেজত, রতরন বমলন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বমলমছন, “বরকতময় 
মহান আল্লাহ বমলন, আরম শরীকমদর রশকজ মথমক সমূ্পেজ মুক্ত। ময 
বযরক্ত এমন মকামনা কাে কমর যামত আমার সামথ অনযমক শরীক 
কমর আরম তামক ও তার রশকজমক প্রতযাখযান করর”।

1 
ফুদাইল ইবন ‘ইয়াদ এ আয়ামতর বযাখযায় বমলন, মতামার 

আমল একমাত্র আল্লাহর েনয এবাং সহীহভামব কমরা। তাাঁমক বলা 
হমলা, মহ আবু আলী, "أخلصه وأصوبه."  এর অথজ রক? রতরন বমলন, 

মকামনা আমল যরদ একমাত্র আল্লাহর েনয করা হয় রকন্তু তা যরদ 
সহীহভামব না করা হয় তমব তা কবুল করা হমব না। আবার কােরট 
যরদ সরিকভামব করা হয় তমব তামত যরদ ইখলাস না থামক তমব 
তাও কবুল করা হমব না। আমলরট একমাত্র আল্লাহর েনয ও 
সহীহভামব করমত হমব। খারলস হমলা আল্লাহর েনয হওয়া আর 
সাওয়াব মামন সুন্নত অনুযায়ী সম্পাদন করা।2

 

আল্লাহ বমলমছন,     
رُمَتقِيَااِمنَااٱّلَلُااَيَتَقَبُلااإَِنَما﴿  [ ١٢: دة املائ] ﴾ا٢٧اٱل

“আল্লাহ মকবল মুিাকীমদর মথমক গ্রহে কমরন”। [আল-মাময়দা: ২৭]   

                                                            
1 মুসরলম, হাদীস নাং ২৯৮৫।  
2 রমনহােুস সুন্নাহ, ৬/২১৭।  
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শাইখুল ইসলাম ইবন তাইরময়যাহ রহ. বমলন, এ আয়ামত 
মানুষ রতন মেরেমত রবভক্ত। দু’দল বাড়াবারড় ও ছাড়াছারড়মত আমছ 
আর অনয দল মিযপন্থা অবলম্বনকারী। খামরেীরা মমন কমরন, 
করবরা গুনাহ মথমক রবরত না থাকমল তামদর মথমক আল্লাহ মকামনা 
আমল কবুল করমবন না। তামদর মমত করবরা গুনাহকারীর কাছ 
মথমক মকামনা ভামলা আমল কখনও কবুল করা হয় না।  

অনযরদমক মুররেয়া সম্প্রদায় মমন কমরন, যারা রশকজ মথমক 
মবাঁমি থামক তামদর মথমক সৎ আমল কবুল করা হয়।  

আর সালামফ সামলহীন ও আমলমগে মমন কমরন, ময বযরক্ত 
আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কমর এবাং আল্লাহর রনমদজরশত পন্থায় 
একমাত্র তাাঁর েনযই কােরট কমর তার মথমকই উক্ত কােরট কবুল 
করা হয়।1 
স্বল্প আমল সমেও ইখলামসর কারমে তার সাওয়াব অমনকগুে বৃরি 
পায়:  
এ বযাপামর অমনক হাদীস বরেজত হময়মছ। তন্মমিয:  

ِِب  َعن  
َ
َِن  َعب دِ  أ ، ث مَ  الَمَعافِِرير  الرَْح  ِرو ب نَ  اّلَلِ  َعب دَ  َسِمع ت  : قَاَل  احل ب ِِلر  ب ِن  َعم 

ول   الَعاِص، ول   قَاَل : َيق  ال   َسي َخلرص   اّلَلَ  إِنَ : " وََسلَمَ  َعلَي هِ  اّلَل   َصَّل  اّلَلِ  رَس   ِمن   رَج 
َمِت 

 
مَ  اخلاََلئِِق  ر ء وِس  ىلَعَ  أ َعة   َعلَي هِ  َفيَن رش    الِقَياَمةِ  يَو  ِعنيَ  تِس  ُّ  ِسِجاًل  َوتِس   ك 

                                                            
1 পূবজসূত্র, রমনহােুস সুন্নাহ, ৬/২১৭। 
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، َمدر  ِمث ل   ِسِجل   ول   ث مَ  ابَلَْصِ ت ن ِكر  : َيق 
َ
َظلََمَك  َشي ئ ا؟ َهَذا ِمن   أ

َ
وَن؟ َكتَبَِت  أ  احلَافِظ 

ول   ، يَا َل : َفيَق  ول   رَبر فَ : َفيَق 
َ
ٌر؟ لََك أ ذ  ول   ع  ، يَا َل : َفيَق  ول   رَبر  لََك  إِنَ  بََّل : َفيَق 

، ِعن َدنَا إِنَه   َحَسنَة 
ل مَ  َل  فَ َم، َعلَي َك  ظ  ج   ايَو  ر  َهد  : ِفيَها بَِطاقَةٌ  َفتَخ  ش 

َ
ن   أ

َ
 إَِل  إَِلَ  َل  أ

َهد   اّلَل   ش 
َ
نَ  َوأ

َ
ا أ ََمد  ه   حم  ول  ، َعب د  ول   َورَس  ض   : َفيَق  نََك، اح  ول   َوز   َهِذهِ  َما رَبر  يَا: َفيَق 

ِجاَلِت، َهِذهِ  َمعَ  ابِلَطاقَة   لَم   َل  إِنََك : َفَقاَل  السر ِجاَلت   َفت وَضع  »: قَاَل  ،" ت ظ   ِف  السر
ِجاَلت   َفَطاَشِت  َكَفٍة، ِف  َوابِلَطاقَة   َكَفةٍ  لَِت  السر ، َوَثق  ل   فاََل  ابِلَطاقَة  مِ  َمعَ  َيث ق   اس 
ءٌ  اّلَلِ   «ََش 

আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস রারদয়াল্লাহু ‘আনহু মথমক বরেজত 
ময, রতরন বমলন: “আরম রাসূলুল্লাহ  সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লামমক 
বলমত শুমনরছ, আল্লাহ তা‘আলা রকয়ামমতর রদন আমার 
উম্মমতর এক বযরক্তমক সমস্ত সৃরির সনু্মমখ আলাদা কমর এমন 
হারযর করমবন। তার সামমন রনরানব্বইরট (আমমলর) রনবিন খাতা 
খুমল রদমবন। এক একরট রনবিন খাতা হমব যতদূর দৃরি যায় 
ততদূর পযজন্ত রবসৃ্তত। এরপর রতরন তামক বলমলন, এর একরট 
রকছুও রক অস্বীকার করমত পার? আমার সাংরক্ষ্েকারী রলরপকারগে 
(রকরামান কারতবীন) রক মতামার উপর মকান েুলুম কমরমছ? মলাকরট 
বলমব: না, মহ আমার পরওয়াররদগার। আল্লাহ তা‘আলা বলমবন, 
মতামার রকছু বলার আমছ রক? মলাকরট বলমব: না, মহ 
পরওয়াররদগার। রতরন বলমবন: হযাাঁ, আমার কামছ মতামার একরট 
মনকী আমছ। আে মতা মতামার উপর মকান েুলুম হমব না। তখন 
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একরট মছাট্ট কাগমের টুকরা মবর করা হমব। এমত আমছ আশহাদু 
আনলা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু 
ওয়ারাসূলুহু- আরম সাক্ষ্য রদরচ্ছ ময, মকামনা ইলাহ মনই। আল্লাহ ছাড়া 
আমরা সাক্ষ্য রদরচ্ছ ময, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম তাাঁর 
বান্দা ও রাসূল। আল্লাহ তা‘আলা বলমবন: িল, এর ওযমনর সমু্মমখ 
হারযর হও। মলাকরট বলমব: ওমহ আমার রব, এই একরট মছাট্ট 
টুকরা আর এতগুমলা রনবিন খাতা। মকাথায় রক? রতরন বলমবন: 
মতামার উপর অবশযই মকামনা েুলুম করা হমব না। অনন্তর সবগুমলা 
রনবিন খাতা এক পাল্লায় রাখা হমব আর মছাট্ট মসই টুকরারটমক 
আমরক পাল্লায় রাখা হমব। (আল্লাহর  রক মরহমা) সবগুমলা দপ্তর 
(ওযমন) হালকা হময় যামব আর মছাট্ট টুকরারটই হময় পড়মব ভারী। 
আল্লাহর নামমর মুকামবলায় মকান রেরনসই ভারী হমব না”।

1 
ِِب  َعن  

َ
َري َرةَ  أ ، اّلَل   رَِضَ  ه   َُك ٌب  بَي نََما»: وََسلَمَ  َعلَي هِ  اهلل   َصَّل  انَلِبُّ  قَاَل : قَاَل  َعن ه 

ت ل ه   ََكدَ  بَِرِكَيٍة، ي ِطيف   ، َيق  ت ه   إِذ   الَعَطش 
َ
اِئيَل، بَِِن  َبَغايَا ِمن   بَِغي  َرأ َ  َفََنََعت   إِْس 

وَقَها ِفرَ  فََسَقت ه   م   «بِهِ  لََها َفغ 
আবূ হুরায়রা রারদয়াল্লাহু ‘আনহু মথমক বরেজত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বমলন ময, “একদা একরট কুকুর এক কূমপর 
                                                            
1 রতররমরয, হাদীস নাং ২৬৩৯, ইমাম রতররমরয রহ. বমলন, হাদীসরট হাসান গরীব। 

ইবন রহব্বান, হাদীস নাং ২২৫, আলবানী রহ. বমলন, হাদীসরট সহীহ। শু‘আইব 
আরনাউত বমলন, হাদীমসর সনদরট সহীহ।  
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িাররদমক ঘুররছল এবাং প্রবল রপপাসার কারমে মস মৃতুযর রনকমট 
মপৌমছরছল। তখন বনী ইসরাঈমলর বযারভিাররেীমদর একেন 
কুকুররটর অবিা লক্ষ্য করল এবাং তার পাময়র মমাোর সাহামযয 
পারন সাংগ্রহ কমর কুকুররটমক পান করাল। এ কামের প্ররতদামন 
আল্লাহ তা‘আলা তামক ক্ষ্মা কমর রদমলন”।

1 
ِِب  ن  عَ 

َ
َري َرةَ  أ نَ : ه 

َ
وَل  أ ٌل  بَي نََما»: قَاَل  وََسلَمَ  َعلَي هِ  اهلل   َصَّل  اّلَلِ  رَس   َيم يِش  رَج 

نَ  وََجدَ  بَِطِريٍق  َخَره ، الَطِريِق  ىلَعَ  َشو كٍ  غ ص 
َ
 «َل   َفَغَفرَ  َل   اّلَل   فََشَكرَ  فَأ

আবূ হুরায়রা রারদয়াল্লাহু ‘আনহু মথমক বরেজত ময রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বমলমছন, “এক বযরক্ত রাস্তা রদময় িলার সময় 
কাাঁটাদার গামছর একরট ডাল রাস্তায় মপল, তখন মসটামক রাস্তা মথমক 
অপসারে করল, আল্লাহ তার এ কােমক কবূল করমলন এবাং তামক 
মাফ কমর রদমলন”।

2 
، ب ِن  َعَمارِ  َعن   وَل  َسِمع ت   يَاِْسٍ ول   وََسلَمَ  َعلَي هِ  اّلَل   َصَّل  اهللِ  رَس   ال َعب دَ  إِنَ : " َيق 

ِتَب  َوَما،  َصاَلتِهِ  ِمن   َيَن َْصِف   َها إَِل  ِمن َها َل   ك  و   ع رش  
َ
َها أ ع  و   ت س 

َ
ن َها أ و   ث م 

َ
َها أ ب ع   س 

و  
َ
َها أ س  د  و   س 

َ
َها أ و   ُخ  س 

َ
َها أ ب ع  و   ر 

َ
و   ث ل ث َها أ

َ
هَ  أ ف   " انِص 

আম্মার ইবন ইয়ারসর রারদয়াল্লাহু ‘আনহু মথমক বরেজত, রতরন বমলন, 
আরম রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লামমক বলমত শুমনরছ, রতরন 
বমলমছন, “বান্দাহ তার সালাত মশষ কমর তখন তার আমলনামায় 
                                                            
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩৪৬৭, মুসরলম, হাদীস নাং ২২৪৫।  
2 বুখারী, হাদীস নাং ২৪৭২, মুসরলম, হাদীস নাং ১৯১৪।  
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এক দশমাাংশ বা এক নবমাাংশ বা এক অিাাংশ বা এক সপ্তাাংশ বা 
এক ষষ্ঠাাংশ বা এক পঞ্চমাাংশ বা এক িতুথজাাংশ বা এক তৃতীয়াাংশ 
বা অমিজক সাওয়াব মলখা হয়”।1 
আবার ইখলামসর অভামব অমনক বড় কােও বযথজতায় পযজবরসত 
হমব:  

ِِب  َعن  
َ
َري َرَة، أ وَل  َسِمع ت   ه  ول   وََسلَمَ  َعلَي هِ  اهلل   َصَّل  اهللِ  رَس  َوَل  إِنَ : " َيق 

َ
 انَلاِس  أ

َض  ق  مَ  ي  ٌل  َعلَي هِ  ةِ ال ِقيَامَ  يَو  ِهَد، رَج  ت ش  ِتَ  اس 
 
 َفَما: قَاَل  َفَعَرَفَها، نَِعَمه   َفَعَرفَه   بِهِ  فَأ

، َحَّت  ِفيَك  قَاتَل ت  : قَاَل  ِفيَها؟ َعِمل َت  ت  ِهد  ت ش   قَاتَل َت  َولَِكنََك  َكَذب َت،: قَاَل  اس 
ن  

َ
َقاَل  أِل ِمرَ  ث مَ  ِقيَل، َفَقد   َجِريٌء،: ي 

 
حِ  بِهِ  أ ِههِ  ىلَعَ  َب فَس  ل ِقَ  َحَّت  وَج 

 
 انَلاِر، ِف  أ

ٌل    وََعلََمه   ال ِعل َم، َتَعلَمَ  َورَج 
َ
آَن، َوقََرأ ر  ِتَ  ال ق 

 
 َفَما: قَاَل  َفَعَرَفَها، نَِعَمه   َفَعَرفَه   بِهِ  فَأ

ت ه   ال ِعل َم، َتَعلَم ت  : قَاَل  ِفيَها؟ َعِمل َت  ت   وََعلَم 
 
آَن،ال ق   ِفيَك  َوقََرأ  َكَذب َت،: قَاَل  ر 

َت  َولَِكَنَك  َت  ََعلٌِم،: ِي َقاَل  ال ِعل مَ  َتَعلَم 
 
آنَ  َوقََرأ ر  وَ : ِي َقاَل  ال ق   ِقيَل، َفَقد   قَاِرٌئ، ه 

ِمرَ  ث مَ 
 
ِحَب  بِهِ  أ ِههِ  ىلَعَ  فَس  ل ِقَ  َحَّت  وَج 

 
ٌل  انَلاِر، ِف  أ َطاه   َعلَي ِه، اهلل   وََسعَ  َورَج  ع 

َ
 َوأ

نَاِف  ِمن   ص 
َ
رِه، ال َمالِ  أ ِتَ  ُك 

 
: قَاَل  ِفيَها؟ َعِمل َت  َفَما: َقاَل  َفَعَرَفَها، نَِعَمه   َفَعَرفَه   بِهِ  فَأ

ت   َما ِبُّ  َسِبيلٍ  ِمن   تََرك  ن   ُت 
َ
ن َفَق  أ ن َفق ت   إَِل  ِفيَها ي 

َ
 َكَذب َت،: قَاَل  لََك، ِفيَها أ

وَ : ِي َقاَل  َفَعل َت  َولَِكَنَك  ِمرَ  ث مَ  ِقيَل، َفَقد   َجَواٌد، ه 
 
ِحَب  بِهِ  أ ِهِه، ىلَعَ  فَس  ل ِقَ  ث مَ  وَج 

 
 أ

 " انَلارِ  ِف 

                                                            
1 শরমহ মুশরকলুল আসার, হদীস নাং ১১০৩। 
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আবু হুরাইরা রারদয়াল্লাহু ‘আনহু মথমক বরেজত, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বমলমছন, “রকয়ামমতর রদন সবজপ্রথম এমন এক 
বযরক্তর বযাপামর ফয়সালা হমব ময শহীদ হময়রছল। তামক আনা হমব 
এবাং তামক ময সব রনয়ামত মদওয়া হময়রছল তাও তার সামমন মপশ 
করা হমব। মস তা রিনমত পারমব। আল্লাহ তা‘আলা তামক রেমেস 
করমবন, আরম ময সব রনয়ামত মতামামক রদময়রছলাম তার রবরনমময় 
তুরম রক কাে কমরছ? মস বলমব, আরম মতামার পমথ রেহাদ কমর 
শহীদ হময়রছ। রতরন বলমবন: তুরম রমথযা বমলছ। তুরম মতা এ েনয 
রেহাদ কমরছ ময, মলামকরা মতামামক বীর-বাহাদুর বলমব। আর 
দুরনয়ামত তা বলাও হময়মছ। অতঃপর তার বযাপামর রনমদজশ মদওয়া 
হমব এবাং তামক উপুড় কমর মটমন রনময় োহান্নামম রনমক্ষ্প করা 
হমব। অতঃপর আমরক বযরক্তমক রনময় আসা হমব, মস ইলম অেজন 
কমরমছ, তা মলাকমদরমক রশক্ষ্া রদময়মছ এবাং কুরআন পাি কমরমছ। 
তামক উপরিত করা হমব এবাং তামক মদওয়া রনয়ামমতর কথা তার 
সামমন তুমল িরা হমব, মস তা মদমখ রিনমত পারমব। তামক রেমেস 
করা হমব, তুরম মতামার রনয়ামমতর রক সদ্বযবহার কমরমছা? মস 
বলমব, আরম ইলম অেজন কমররছ, মলাকমদরমক তা রশক্ষ্া রদময়রছ 
এবাং মতামার সন্তুরির েনয কুরআন পাি কমররছ। আল্লাহ বলমবন, 
তুরম রমথযা কথা বলছ। বরাং তুরম এ উমেমশয ইলম অেজন কমররছমল 
ময, মলামকরা মতামামক আমলম বা রবদ্বান বলমব, এবাং কুরআন এ 
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েমনয পাি কমররছমল ময, মতামামক ক্বারী বলা হমব। আর তা বলাও 
হময়মছ। অতঃপর তার সম্বমি রনমদজশ মদওয়া হমব এবাং তামক মুমখর 
উপর উপুড় কমর মটমন রনময় োহান্নামম রনমক্ষ্প করা হমব। অতঃপর 
আমরক বযরক্তমক আনা হমব, তামক অেস্র িন- সম্পদ দান করা 
হময়মছ এবাং নানা প্রকামরর সম্পদ মদওয়া হময়মছ। তামক মদওয়া 
সুমযাগ-সুরবিাগুমলা তার সামমন তুমল িরা হমব। মস তা রিনমত 
পারমব। আল্লাহ রেমেস করমবন, মতামার এ সম্পদ দ্বারা তুরম রক 
কাে কমরছ? মস বলমব, মযখামন বযয় করমল তুরম সন্তুি হমব এমন 
মকামনা খাত আরম বাদ আরম বাদ মদইরন বরাং মসখামনই খরি 
কমররছ মতামার সন্তুি লামভর উমেমশয। মহান আল্লাহ বলমবন, তুরম 
রমথযা কথা বলছ। বরাং তুরম এ েমনযই দান কমরছ ময, মলামকরা 
মতামামক দাতা বলমব। আর তা বলাও হময়মছ। অতঃপর রনমদজশ 
মদওয়া হমব এবাং তদনুযায়ী তামক উপুড় কমর মটমন রনময় োহান্নামম 
রনমক্ষ্প করা হমব।”1 
 
ইখলামসর স্তরসমূহ:  
প্রথম স্তর: আমমলর মমিয মলৌরককতা বেজন করা ও তা আল্লাহর 
দয়ায় ও তাওরফমক হময়মছ বমল মমন করা, প্ররতদান না িাওয়া এবাং 

                                                            

1 সহীহ মুসরলম, হাদীস নাং ১৯০৫।  
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আমমলর কারমে আত্মসন্তুি না হওয়া; বরাং রনমের অক্ষ্মতা ও 
স্বল্পতার েনয সবজদা লরিত থাকা।  
প্রথমত আমলরট আল্লাহর রহমত ও তাওরফমক হময়মছ তার দরলল 
হমলা আল্লাহর বােী,  

َلاا﴿ ُلااَولَور ِاافَضر ُكمرااٱّلَل ُتُهۥاَعلَير َ نرااِمنُكماَزَكٰااَمااَورَۡحر ِ اام 
َ

بَٗدااَحد اأ
َ

اٱّلَلَااَوَلِٰكنَااأ
ا ِ

 [  ١١:  انلور] ﴾ا١ايََشا ُء ااَمنايَُزك 

“আর যরদ মতামামদর প্ররত আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাাঁর দয়া না থাকত, 
তাহমল মতামামদর মকউই কখমনা পরবত্র হমত পারত না; রকন্তু আল্লাহ 
যামক ইচ্ছা কমরন”। [সূরা  আন্-নূর: ২১]  
রদ্বতীয়ত: আমলকারীর মমন রাখা উরিত ময মস আল্লাহর একেন 
দাস। আর দাস যা কমর তার রবরনমময় মরনমবর কামছ রকছু প্রতযাশা 
করমত পামর না।  
তৃতীয়ত: রনমের আমমলর মমিয মদাষত্রুরট ও কমরত সবজদা তালাশ 
করা।  
রদ্বতীয় স্তর: রনমের সািযমত মিিা করার পমরও আমমলর মক্ষ্মত্র 
লিামবাি করা, রনমেমক মমন করা ময আল্লাহর েনয যথাযথভামব 
কােরট করা হয় রন। আল্লাহ বমলন,  

ينَا﴿ تُونَااَوٱََّلِ َنُهمرااوَِجلَة ااَوقُلُوُبُهمرااَءاتَوا ااَما اايُؤر
َ

ِِهمرااإَِلٰااأ :  املؤمنون] ﴾ا٦٠اَرِٰجُعونَااَرب 
٠١  ] 
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“আর যারা যা দান কমর তা ভীত-করম্পত হৃদময় কমর থামক এেনয 
ময, তারা তামদর রমবর রদমক প্রতযাবতজনশীল”। [সূরা  আল-মুরমনূন: 
৬০]  
সুতরাাং মু’রমন সবজদা আল্লাহর দয়া কামনা করমব এবাং রনমের 
কমরতর েনয রনমেমক মদাষামরাপ করমব।  
তৃতীয় স্তর: আমলরট ইলম অনুযায়ী রবশুি হওয়া, যামত তা রবদ‘আত 
হমত মুক্ত হয়।1  
  
ইখলামসর ফাময়দা:  
প্ররতরট আমল কবুল হওয়ার েনয দু’রট গুরুত্বপূেজ শতজ পূেজ হমত 
হমব।  
১- বযরক্ত কােরট একমাত্র আল্লাহর সন্তুরির েনয করমব।  
২- কােরট কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী হওয়া।  
উপররউক্ত দু’রট শমতজর মকামনা একরট পাওয়া না মগমল কােরট 
রবশুি ও কবুল হমব না। এ বযাপামর কুরআমনর দরলল হমলা,  

ِاايَررُجوا ااََكنَااَفَمن﴿ ِهِۦاَقا ءَال ااَرب  َملر ِكرااَوَلااَصٰلِٗحااَعَمٗلاافَلرَيعر ِاايُۡشر ِهِۦ اابِعَِباَدة ااَرب  َحَدَۢ
َ

اأ
 [  ١١١: الكهف] ﴾ا١١٠

                                                            
1 তাহযীবু মাদারররেস সামলকীন।  
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“সুতরাাং ময তার রমবর সাক্ষ্াৎ কামনা কমর, মস মযন সৎকমজ কমর 
এবাং তার রমবর ইবাদামত কাউমক শরীক না কমর”। [সূরা  আল-
কাহফ: ১১০]  
হারফয ইবন কারসর রহ. বমলন, “এ দু’রট আমল কবুল হওয়ার শতজ। 
তাই আমলরট একমাত্র মহান আল্লাহর েনযই হমত হমব এবাং তা 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লামমর শরর‘আত অনুযায়ী হমত 
হমব”।   
তাই ইখলামসর ফাময়দা হমচ্ছ:  
১- অহাংকার মুক্ত হওয়া। (কুরআমন বরেজত রতন বযরক্তর ঘটনা, 
‘ইকরামার ঘটনা ও আসহামব কাহামফর ঘটনা)। 
২- আল্লাহর সাহাযয লাভ। আল্লাহ বমলন,  

َهاا﴿ يُّ
َ

أ ينَااَيى ربُُتوا اافَِئةٗاالَقِيُتمرااإَِذااَءاَمُنو ا ااٱََّلِ ُكُروا اافَٱث اَلَعَلُكمرااَكثرِٗيااٱّلَلَااَوٱذر
لُِحونَا ِطيُعوا اا٤٥اُتفر

َ
ۥاٱّلَلَااَوأ َشلُوا ااتََنٰزَُعوا ااَوَلااَورَُسوَلُ َااَفَتفر َهَباَوت ارِيُحُكمر ااذر

ا  ا و  ِِبُ ينَااتَُكونُوا ااَوَلاا٤٦اٱلَصِِٰبِينَااَمعَااٱّلَلَااإِنَااَوٱصر اَبَطٗراادَِيٰرِهِماِمناَخرَُجوا ااَكٱََّلِ
ونَااٱِلَاِسااَورِئَا ءَا ِ ااَسبِيلِااَعناَوَيُصدُّ َملُونَاابَِمااَوٱّلَلُااٱّلَل ااَيعر : النفال] ﴾ا٤٧اُُمِيط 

٢٢  ،٢٥  ] 

“মহ মুরমনগে, যখন মতামরা মকান দমলর মুমখামুরখ হও, তখন 
অরবিল থাক, আর আল্লাহমক অরিক স্মরে কর, যামত মতামরা সফল 
হও। আর মতামরা আল্লাহ ও তাাঁর রাসূমলর আনুগতয কর এবাং 
পরস্পর েগড়া কমরা না, তাহমল মতামরা সাহসহারা হময় যামব এবাং 
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মতামামদর শরক্ত রনঃমশষ হময় যামব। আর মতামরা ধিযজ ির, রনিয় 
আল্লাহ ধিযজশীলমদর সামথ আমছন। আর মতামরা তামদর মত হময়া 
না, যারা তামদর ঘর মথমক অহঙ্কার ও মলাক মদখামনার উমেমশয মবর 
হময়মছ এবাং আল্লাহর রাস্তায় বািা প্রদান কমর, আর তারা যা কমর, 
আল্লাহ তা পররমবিন কমর আমছন”। [সূরা  আল- আনফাল: ৪৫-
৪৭]  
৩- শয়তামনর মিাাঁকা মথমক মবাঁমি থাকা। আল্লাহ বমলন,  

ااَولََقدراا﴿ ااَهَمتر َل اابَِهااوََهمَاابِهِۦ  نالَور
َ

َهٰنَااَرَءااأ اابُرر ِهۦِ  َِفااَكَذٰلَِكااَرب  هُااِِلَۡصر و ءَااَعنر اٱلسُّ
َشا َء ا لَِصيَااِعَبادِنَااِمنرااإِنَُهۥاَوٱلرَفحر رُمخر  [  ١٢: يوسف] ﴾ا٢٤اٱل

“আর মস মরহলা তার প্ররত আসক্ত হল, আর মসও তার প্ররত 
আসক্ত হত, যরদ না তার রমবর স্পি প্রমাে প্রতযক্ষ্ করত। 
এভামবই, যামত আরম তার মথমক অরনি ও অশ্লীলতা দূর কমর মদই। 
রনিয় মস আমার খামলস বান্দামদর অন্তভুজক্ত”। [সূরা: ইউসুফ: ২৪] 
আল্লাহ আমরা বমলন,   

ِااقَاَلا﴿ تَِناابَِما ااَرب  َوير غر
َ

َِنَااأ َزي 
ُ
ۡرِضااِفاالَُهمرااَِل

َ وَِيَنُهمرااٱِلر غر
ُ
عِيَااَوَِل َ ۡجر

َ
اِعَباَدكَااإَِلاا٣٩اأ

ُهمُا لَِصيَااِمنر رُمخر  [ ٢١  ،٣١: احلجر] ﴾ا٤٠اٱل

“মস বলল, ‘মহ আমার রব, মযমহতু আপরন আমামক পথভ্রি 
কমরমছন, তাই যমীমন আরম তামদর েনয (পাপমক) মশারভত করব 
এবাং রনিয় তামদর সকলমক পথভ্রি করব’। তামদর মিয মথমক 
আপনার একান্ত বান্দাগে ছাড়া”। [সূরা: আল-রহের:  ৩৯-৪০]  
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৪- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লামমর শাফা‘য়াত লাভ করা।  
ِِب  َعن  

َ
َري َرةَ  أ ، اّلَل   رَِضَ  ه  نَه   َعن ه 

َ
وَل  يَا: ق ل ت  : قَاَل  أ ، رَس  َعد   َمن   اّلَلِ س 

َ
 انَلاِس  أ

مَ  بَِشَفاَعِتَك  ، لََقد  : " َفَقاَل  الِقيَاَمِة؟ يَو  بَا يَا َظنَن ت 
َ
َري َرَة، أ ن   ه 

َ
لَِِن  لَ  أ

َ
أ  َهَذا َعن   يَس 

َحدٌ  احلَِديِث 
َ
َول   أ

َ
ي ت   لَِما ِمن َك، أ

َ
َعد   احلَِديِث، ىلَعَ  ِحر ِصَك  ِمن   َرأ س 

َ
 انَلاِس  أ

مَ  بَِشَفاَعِت  ، إَِل  ِإَلَ  لَ : قَاَل  َمن   الِقيَاَمةِ  يَو  ا اّلَل  ِسهِ  قِبَلِ  ِمن   َخالِص   " َنف 
আবূ হুরায়রা রারদয়াল্লাহু ‘আনহু মথমক বরেজত, রতরন বমলন, আরম 
আরয করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! রকয়ামমতর রদন সমস্ত মানুষ মথমক 
মবরশ মসৌভাগযবান হমব আপনার শাফায়াত দ্বারা মকান মলাকরট? 
তখন রতরন বলমলন, মহ আবূ হুরায়রা! আরম িারো কমররছলাম ময 
মতামার আমগ মকউ এ সম্পমকজ আমামক রেোসা করমব না। কারে 
হাদীমসর বযাপামর মতামার মিময় অরিক আগ্রহী আর কাউমক আরম 
মদরখরন। রকয়ামমতর রদন আমার শাফায়াত দ্বারা সবজারিক 
মসৌভাগযবান ঐ বযরক্ত হমব ময খামলস অন্তর মথমক বমল “লা ইলাহা 
ইল্লাল্লাহ”।

1 

৫- গুনাহ মাফ ও আল্লাহর সন্তুরি অেজন। মযমন উরল্লরখত হাদীমস 
মবতাকা, বযারভিাররেী মরহলার কুকুরমক পারন পান করামনা ও রাস্তা 
মথমক এক বযরক্তর কাাঁটা সররময় মফলার ঘটনা উমল্লখমযাগয।  

 

সালামফ সামলহীন ও তামদর ইখলাস:  
                                                            
1 বুখারী, হাদীস নাং ৬৫৭০।  
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ইউসুফ আলাইরহস সালামমর ঘটনা: কুরআমন এমসমছ,  
ااَولََقدراا﴿ ابِهِااَهَمتر َل اابَِهااوََهمَااۦ  نالَور

َ
َهٰنَااَرَءااأ اابُرر ِهۦِ  َِفااَكَذٰلَِكااَرب  هُااِِلَۡصر و ءَااَعنر اٱلسُّ

َشا َء ا لَِصيَااِعَبادِنَااِمنرااإِنَُهۥاَوٱلرَفحر رُمخر  [  ١٢: يوسف] ﴾ا٢٤اٱل

“আর মস মরহলা তার প্ররত আসক্ত হল, আর মসও তার প্ররত 
আসক্ত হত, যরদ না তার রমবর স্পি প্রমাে প্রতযক্ষ্ করত। 
এভামবই, যামত আরম তার মথমক অরনি ও অশ্লীলতা দূর কমর মদই। 
রনিয় মস আমার খামলস বান্দামদর অন্তভুজক্ত”। [সূরা: ইউসুফ: ২৪] 
মূসা আলাইরহস সালামমর ঘটনা:  

ُكرراا﴿ لَٗصااََكنَااإِنَُهۥاُموَسى ااٱلرِكَتٰبِااِفااَوٱذر اارَُسوٗلااَوََكنَااُُمر  [  ٥١: مريم] ﴾ا٥١انَبِي ٗ

“আর স্মরে কর এই রকতামব মূসামক। অবশযই মস রছল মমনানীত 
এবাং মস রছল রাসূল, নবী”। [সূরা মারইয়াম: ৫১] 
আবূ সুলাইমান আদদারানী রহ. বমলন, “যার একরটমাত্র কদম 
(আমল) সহীহ হময়মছ এবাং তা একমাত্র আল্লাহর সন্তুরির েনযই 
কমরমছ তার েনয সুসাংবাদ”। 
একেন সৎপূবজসূরী বমলমছন, “যার েীবমন একরটমাত্র মুহূতজ (আমল) 
আল্লাহর সন্তুরির েনয মকমটমছ মস বযরক্ত নাোত পামব”।  
আলী ইবন হাসান রারদয়াল্লাহু ‘আনহু যখন মারা মগমলন তখন 
মদীনার শতশত ঘমরর মলাকেন তার েনয মকাঁমদমছন।  
হামদুল ইবন আহমদ রহ. মক বলা হমলা সালাফমদর কথা আমামদর 
কথার মিময় কলযােকর রছল মকন? রতরন বমলন, “তারা ইসলামমর 
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মযজাদা বৃরি, রনমের নাোত লাভ ও রহমামনর সন্তুরি লামভর েনয 
কথা বলমতন, আর আমরা রনমের মযজাদা বৃরি, দুরনয়া লাভ ও সৃি 
মানুমষর সন্তুরি অেজমনর েনয কথা বরল”।  
এক বযরক্ত তামীম আদ-দারী রহ. মক তার রামতর সালাত সম্পমকজ 
রেমেস করমল রতরন অতযন্ত রাগারিত হমলন। রতরন বলমলন, 
“গভীর রামত মগাপমন এক রাক‘আত সালাত আদায় করা সারারাত 
সালামতর মিময়ও আমার কামছ উিম। অতঃপর রতরন একথা 
মানুষমক বলমতন”। 
আইয়ূব আস-সাখরতয়ানী রহ. বমলন, “ময বযরক্ত রনমে রবখযাত হমত 
িায় মস কখনও প্রকৃত বান্দাহ হমত পারমব না”। 
মকামনা এক সালাফ বমলন, “আরম সব কামে রনয়যাত করমত পছন্দ 
করর। এমনরক আমার খাওয়া দাওয়া, পান করা, ঘুমামনা ও বাথরুমম 
যাওয়া ইতযারদ কামে”। 
হাসান রহ. বমলন, “মলাকমদর কামছ মমহমান থাকত, মস বযরক্ত 
রামত সালাত আদায় করমল তার মমহমান তা োনত না। তারা মবরশ 
মবরশ দু‘আ করমতন রকন্তু তামদর আওয়াে মকউ শুনতনা। এক 
বযরক্ত একই রবছানায় তার স্ত্রীর সামথ রামত ঘুমামতা, সারারাত মস 
আল্লাহর কামছ কাাঁদত রকন্তু তার স্ত্রী তা বুেমত পারত না”।  

ফুদাইল ইবন ‘ইয়াদ রহ. বমলন, “মানুমষর কারমে আমল 
বাদ মদওয়া ররয়া (মলৌরককতা), আর মানুষমক মদখামনার উমেমশয 
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আমল করা রশকজ, এ দুরট মথমক আল্লাহ মুক্ত করমল তা হমলা 
ইখলাস”।  

ইমাম শামফ‘য়ী রহ. বমলন, “আমার আশা ময, মলামকরা 
আমার রকতাবসমূহ পমড় ইলম অেজন করুন তমব তা আমার রদমক 
রনসবত না করুক”।  

সুফইয়ান রহ. মথমক বরেজত, রতরন বমলন, আমামক মাররয়া 
ররব‘ ইবন খুসাইম বমলমছন, “ররব‘ এর সব আমল মগাপনীয় রছল। 
কুরআন রতলাওয়ামতর সময় মকউ আসমল রতরন কাপড় রদময় তা 
মেমক রাখমতন”।  

েুবাইর ইবন নুফাইর রহ. বমলন, “আরম আবূ দারদা 
রারদয়াল্লাহু ‘আনহুমক তার মশষ সালাত আদাময়র সময় শুমনরছ ময, 
রতরন তাশাহহুদ মশমষ রনফাক মথমক আল্লাহর কামছ বারবার পানাহ 
িামচ্ছন। আরম বললাম মহ আবূ দারদা আপরন ও রনফাক মথমক 
পানাহ িামচ্ছন? রতরন বলমলন, মতামার কথা বাদ দাও। আল্লাহর 
কসম মানুষ মশষ মুহুমতজও দীন মথমক ঘুমর মযমত পামর ফমল মস 
দীন মথমক রবরচ্ছন্ন হময় পমড়”। 

রবশর আল-হাফী রহ. বমলন, “দীমনর রবরনমময় দুরনয়ার 
রকছু িাওয়ার মিময় বাাঁরশ বারেময় দুরনয়ার রকছু িাওয়া আমার কামছ 
উিম”। 
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ইয়াহইয়া ইবন আবু কাসীর রহ. বমলন, “মতামরা রনয়যাত 
রশক্ষ্া কর। মকননা তা আমমলর মিময়ও অরিক েরুরী”।  

ইবন কাইময়যম রহ. বমলমছন, সৎকামে ধিযজ িারে রতন 
িরমের:  
১- সৎকামের পূমবজ ধিযজ িারে। 
২- সৎকামে ধিযজ িারে।  
৩- সৎকামের পমর ধিযজ িারে। অথজাৎ আল্লাহর অনুগ্রহ িাওয়া, 
অহরমকা তযাগ করা ও মলৌরককতা মছমড় মদওয়া।  

ইবন ‘আকীল রহ. বমলন, “আবূ ইসহাক ফাইরুযবাদী 
গররবমক রকছু দান করার আমগ রনয়যাত করমতন। মকান মাসয়ালা 
সম্পমকজ রকছু বলার আমগ আল্লাহর সাহাযয িাইমতন ও মানুমষর 
কামছ সারেময় ও ররঙ্গময় রকছু বলা ছাড়াই সরিক রাময়র েনয 
ইখলাস কামনা করমতন। দু’রাক‘আত সালাত আদায় করা বযতীত 
রতরন মকান মাসয়ালা মলমখন রন। ফমল তার ইখলামসর বমদৌলমত 
সারা দুরনয়ায় তার গ্রন্থারদ প্ররসি লাভ কমরমছ”।1 

আল্লামা মুহাম্মদ আমীন আশ-শানকীরত রহ. এর রনয়যামতর 
রবশুিতার একরট ঘটনা উমল্লখমযাগয। রতরন অমনক গ্রন্থ রিনা 
কমরমছন। আরবমদর বাংশতারলকা তন্মমিয অনযতম। এ বইরট রতরন 

                                                            
1 বাদাময়‘উল ফাওয়াময়দ ৩/১৪৯।  
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অপ্রাপ্ত বয়মস রলমখরছমলন। বইময়র শুরুমত রতরন রলমখমছন: বনী 
‘আদনামনর বাংশ, এমক আরম “খারলসুে েুমান” নামকরে কমররছ। 
রকন্তু প্রাপ্ত বয়স্ক হমল রতরন এ করবতামক মারটমত পুাঁমত মফমলন। 
কারে রতরন এরটমক আত্মীয়মদর উপমর মযজাদা ও মেষ্ঠত্ব প্রকামশর 
েনয রিনা কমররছমলন। তার করতপয় উস্তাদ তাাঁমক এ কামের েনয 
ভৎসজনা কমরন, তারা বমলরছমলন, মতামার রনয়যাত পররবতজন ও 
রবশুি করমলই হত”।  
আবূ বকর যাময়দ তার (মুহাম্মদ আমীন আশ-শানকীরত রহ.) 
সম্পমকজ বমলরছমলন, “এ যুমগ যরদ কাউমক শাইখ বলা হয় তমব 
রতরনই হমবন তা”। 

রনয়যামতর রবশুিতা খুবই গুরুত্বপূেজ। আইয়ুব 
আসসাখরতয়ানী রহ. বমলমছন, “সব কামের মমিয রনয়যামতর 
রবশুিতা সবমিময় করিন বযাপার”।  

‘উমর ফারুক রারদয়াল্লাহু ‘আনহু মথমক বরেজত ময, রতরন 
আবূ মূসা আশ‘য়ারী রারদয়াল্লাহু ‘আনহুমক রলমখমছন, “ময বযরক্ত 
রনয়যাতমক রবশুি করমব তার ও মানুমষর মামে আল্লাহই যমথি 
হমবন”।  
করবর ভাষায়:  

“ময মু’রমমনর প্রকাশয ও মগাপনীয় উভয়টাই সমান হমব, মস 
দুরনয়া ও আমখরাত উভয় োহামনই সফলকাম হমব, আর তখন তার 
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প্রশাংসা করা হমব। আর যার প্রকাশয কমজকাণ্ড মগাপনীয়তার রবপরীত 
হমব, মস মসৌভাগযবান হমব না; যরদও মস কমিার পররেম কমর”।  

ইমাম শামফ‘য়ী রহ. বমলমছন, “আমার ইচ্ছা হয় ময, মানুষ 
আমার রলরখত রকতাবসমূহ পমড় ইলম অেজন করুক তমব তারা মযন 
এগুমলা আমার রদমক রনসতব না কমর অথজাৎ আমার নাম উমল্লখ না 
কমর”।  

রতরন আমরা বমলন, “আরম কখনও কামরা উপর েয়লাভ 
করমত রবতকজ করররন, একমাত্র সতযমক প্রকাশ করার েনযই তকজ 
রবতকজ কমররছ”। 

রতরন আমরা বমলন, “আরম যখন কামরা সামথ কথা বমলরছ 
তখন তামক সাংমশািন ও সমতযর বযাপামর সাহাযয করমত মিময়রছ, 
আর আশা কমররছ ময, তার উপর আল্লাহর রক্ষ্োমবক্ষ্ে ও মহফাযত 
থাকুক”।  

ইমাম শামফ‘য়ী রহ. এর এসব কথা মুখরলসীনমদর 
ইখলামসর কথাই প্রমাে কমর। আল্লাহর একরনষ্ঠ বান্দাহমদর 
আলামত হমলা তারা রনমেমদর েনয মকামনা আমল করমতন না, বরাং 
তামদর একমাত্র লক্ষ্য উমেশয রছল মহান আল্লাহর সন্তুরি অেজন। 
আর তারা সবজদা সতয রশক্ষ্া মদওয়া ও প্রকাশ করমত ব্রত রছমলন। 
কামরা সামথ সাংলাপ করমল তামত রবেময়র মানরসকতা রছল না, বরাং 
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সতয প্রকাশই রছল তামদর লক্ষ্য। তারা সবজদা আশা করমতন ময, 
আল্লাহ মযন আমলািনার মািযমম হকমক প্রকাশ কমর মদন।  

আল্লাহর সামথ তার সম্পকজ িাপন করমত মানুমষর অন্তর 
মথমক সব সম্মান ও মযজাদাও যরদ মশষ হময় যায় তামত মুখরলস 
বযরক্ত মকামনা পমরায়া কমরন না। আর তারা তামদর সামানয আমলও 
মানুমষর কামছ প্রকাশ করমত পছন্দ কমরন না।1 

 
ইখলাস সম্পমকজ রকছু সতকজতা:  
১- আমখরামতর প্ররতদামনর আশা করা: রকছু মলাক ইবাদত 
বমন্দগীমত একমাত্র আল্লাহর সন্তুরি ও ধনকটয লামভর বযাপামর এতই 
বাড়াবারড় কমরন ময, তারা মমন কমরন আল্লাহ সামলহীন 
বান্দাহমদরমক পমরাকামলর ময সব প্ররতদামনর ওয়াদা কমরমছন মস 
েনয ইবাদত করা ইখলামসর পররপন্থী ও ঘাটরত। যরদও তারা 
সাওয়ামবর রনয়যামত ইবাদত করামক ইবাদত বারতল হময় যায় একথা 
বমলন না, তমব এভামব আমল করামক মাকরূহ বমলমছন। তারা 
আমখরামতর প্ররতদামনর আশায় ইবাদত করামক ‘মন্দ কমজিারী’ 
(আমলকারী) মমন কমরন।  

                                                            
1 মাকারসদুল মুকারল্লফীন, আশকার, পৃষ্ঠা ৪৭৩-৪৭৪।  



 

33 

একেন রবখযাত সূফী বমলমছন, “ইখলাস হমলা, আমমলর 
দ্বারা দুরনয়া ও আমখরামত প্ররতদামনর আশা না করা ও কামরা কামছ 
রকছু না িাওয়া”।   

রারব‘আহ  আল-‘আদাবীয়াহ (রামবয়া বসরী) বমলমছন –যরদ 
বেজনা সরিক হয়- “আরম োহান্নামমর ভময় বা োন্নামতর আশায় 
কখনও ইবাদত করররন। এমত আরম মন্দ আমলকারী হময় মযতাম। 
বরাং আরম আল্লাহর ভামলাবাসা তামক পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় ইবাদত 
কমররছ”।   
সুফীমদর এসব মত কুরআন ও সুন্নাহর রবমরািী। মকননা আল্লাহ 
তা‘আলা মু’রমমনর গুে বেজনা করমত বমলমছন ময, তারা আল্লাহর 
ভময় ও আশায় ইবাদত কমরন। 

رُِعونَااََكنُوا ااإَِنُهمراا﴿ َرٰتِااِفاايَُسٰ ير َ ُعوَنَنااٱۡلر ا٩٠اَخِٰشعِيَااَِلَااَوََكنُوا ااَورََهٗبا اارََغٗبااَوَيدر
 [  ١١: النبياء] ﴾

“তারা সৎকামে প্ররতমযারগতা করত। আর আমামক আশা ও ভীরত 
সহকামর ডাকত। আর তারা রছল আমার রনকট রবনয়ী”। [সূরা  
আল-আরম্বয়া: ৯০] 
আল্লাহ তাাঁর বান্দাহমদর গুে বেজনায় বমলন,  

ينَاا﴿ ااَرَبَنااَيُقولُونَااَوٱََّلِ ِفر  ﴾ا٦٥اَغَراًمااََكنَااَعَذاَبَهااإِنَااَجَهَنَم ااَعَذاَبااَعَنااٱۡصر
 [  ٠٥: الفرقان]
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“আর যারা বমল, ‘মহ আমামদর রব, তুরম আমামদর মথমক 
োহান্নামমর আযাব রফররময় নাও। রনিয় এর আযাব হল অরবরচ্ছন্ন”। 
[সূরা  আল-ফুরকান: ৬৫] 
আল্লাহর খরলল ইবরাহীম আলাইরহস সালামমর সম্পমকজ বমলন,  

َعلرِناا﴿ فِرراا٨٥اٱِلَعِيمِااَجَنةِااَوَرثَةِااِمناَوٱجر ِب ااَوٱغر
َ
ِنَُهۥاِِل اَوَلاا٨٦اٱلَضٓال ِيَااِمنَااََكنَااإ

زِِنا مَااَُّتر َعُثونَاايَور مَاا٨٧اُيبر َتااَمنرااإَِلاا٨٨اَبُنونَااَوَلااَمال اايَنَفعُااَلاايَور
َ

ب ااٱّلَلَااأ اَسلِيم اابَِقلر
 [  ٥١  ،٥٥:  الشعراء] ﴾ا٨٩

“আর আপরন আমামক সুখময় োন্নামতর ওয়াররসমদর অন্তভুজক্ত 
করুন’। আর আমার রপতামক ক্ষ্মা করুন; রনিয় মস পথভ্রিমদর 
অন্তভুজক্ত রছল’। আর মযরদন পুনরুরিত করা হমব মসরদন আমামক 
লারিত করমবন না’। মযরদন িন-সম্পদ ও সন্তান-সন্তরত মকামনা 
উপকামর আসমব না’। তমব ময আল্লাহর কামছ আসমব সুি অন্তমর”। 
[সূরা আশ-শু‘আরা: ৮৫-৮৯] 
আল্লাহ সূরা আল-মুতাফরফফীমন োন্নামতর নাে রনয়ামমতর বেজনা 
মদয়ার পমর মানুষমক তা অেজমন প্ররতমযারগতা করমত উৎসারহত 
কমরমছন,  

رُمَتَنٰفُِسونَاافَلرَيتََنافَِسااَذٰلَِكااَوِفاا﴿  [  ١٠: املطففني] ﴾ا٢٦اٱل

“আর প্ররতমযারগতাকারীমদর উরিৎ এ রবষময় প্ররতমযারগতা করা”। 
[সূরা আল্-মুতাফরফফীন: ২৬] 
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তাহমল সাওয়ামবর আশা করা যামব না একথা রকভামব বলা 
যায়, অথি আল্লাহর সমস্ত দীন বান্দাহমক োন্নাত কামনা ও োহান্নাম 
মথমক মুরক্তর দাওয়াত রদময়মছ। সব নবী রাসূল, রসেীক, শহীদ, 
সকমলই োন্নাত কামনা কমরমছন এবাং োহান্নাম মথমক পানাহ 
মিময়মছন। অতএব, যারা োন্নামতর আশায় ও োহান্নামমর ভময় 
ইবাদত কমর তামক মন্দ কমজিারীর সামথ তুলনা করা বা দুবজল মুররদ 
বলা সরিক নয়।1 
রকছু কাে মলাক মদখামনা বা রশকজ বমল মমন হয়, মূলত তা নয়:  
১- ভামলা কামে কাউমক প্রশাংসা করা। মযমন:  

ِِب  َعن  
َ
، أ ولِ  ِقيَل : قَاَل  َذر  ي َت : وََسلَمَ  َعلَي هِ  اهلل   َصَّل  اهللِ  لِرَس 

َ
َرأ

َ
َل  أ  َيع َمل   الرَج 

، ِمنَ  ال َعَمَل  ِ رَي 
ه   اخل  َى ََعِجل   تِل َك »: قَاَل  َعلَي ِه؟ انَلاس   َوحَي َمد  ِمِن  ب رش  ؤ   «ال م 

আবু যার রারদয়াল্লাহু ‘আনহু মথমক বরেজত, রতরন বমলন, রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লামমর রনকট আরয করা হল, মসই বযরক্ত 
সম্পমকজ রক অরভমত, ময মনক আমল কমর এবাং মলামকরা তার 
প্রশাংসা কমর? রতরন বলমলন, এমতা মুরমন বযরক্তর েনয তা আগাম 
সুসাংবাদ (এমত কােরট কবুল হওয়ার লক্ষ্ে বুো যায়)।2 

                                                            
1 মাকারসদুল মুকারল্লফীন, আশকার, সাংকরলত। পৃষ্ঠা ৪০৩।  
2 মুসরলম, হাদীস নাং ২৬৪২।  
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২- গুনাহ সম্পমকজ আমলািনা করা, অথি আল্লাহ গুনাহ প্রকাশ 
করামক অপছন্দ কমরন এবাং মগাপন রাখা পছন্দ কমরন। হাদীমস 
এমসমছ,  

َصاَب  َفَمن  
َ
تَِت  فَل يَ  َشي ئ ا، ال َقاذ وَراِت  َهِذهِ  ِمن   أ ِ  س   اّلَلِ  بِِست 

“ময বযরক্ত আল্লাহর রনরষি কামে রলপ্ত হময়মছ মস মযন আল্লাহর 
মগাপনীয়তায় রনমেমক মগাপন রামখ”।1  
৩- ররয়া তথা মলাকমদখামনা ভময় ভামলা কাে মছমড় মদওয়া। মকননা 
এটা শয়তামনর ষড়যন্ত্র। ইবরাহীম নাখ‘য়ী রহ. বমলমছন, “যখন তুরম 
সালামত থামকা তখন শয়তান এমস বমল তুরম মতা মানুষমক 
মদখামনার েনয সালাত পড়ছ, তখন তুরম সালাত আমরা দীঘজ কমরা”।  
৪- আমবদ বান্দাহমক মদমখ ইবাদমতর প্ররত আগ্রহ েন্মামনা। ইমাম 
মাকরদসী রহ. বমলন, “মকউ অরিক ইবাদতকারীর সামথ রারত্র যাপন 
করমল তার অল্প ইবাদত করার অভযাস থাকমল মস যরদ উক্ত বযরক্তর 
দ্বারা উৎসারহত হময় মবরশ সালাত ও সাওম পালন কমর তমব মকউ 
হয়ত ভাবমত পামর এটা ররয়া তথা মলৌরককতা। আসমল বযাপারটা 
মমামটও এরূপ নয়। বরাং এমত ফাময়দা আমছ। মূলত সব মু’রমনই 
আল্লাহর ইবাদত করমত িায়, রকন্তু অমনক সময় রবরভন্ন বািা-রবপরি 

                                                            
1 মুয়ািা মারলক, হাদীস নাং ১২। সুনামন সগীর রললবাইহাকী, হাদীস নাং ২৭১৯।  
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ও অলসতার কারমে সম্ভব হময় উমি না, তখন অমনযর কারমে মস 
অলসতা দূর হময় যায়”।1   
রনমেমক ইখলাস মথমক রনরাশ মমন করা উরিত নয়, মযমন বলা ময, 
এটা শরক্তশালী মুখরলস বান্দাই করমত সক্ষ্ম, আরম তামদর তুলনায় 
মকাথায়? এমত ইখলাস অেজমন মস মিিা মছমড় মদয়। অথি যার 
মমিয ইখলামসর ঘটরত আমছ তার ইখলাস সবমিময় মবরশ প্রময়ােন। 
2 
৫- গুনামহর কথা আমলািনা না করা ও মগাপন রাখা:  

، َعب دِ  ب ِن  َسالِمِ  َعن   بَا َسِمع ت  : قَاَل  اّلَلِ
َ
َري َرَة، أ ول   ه  وَل  َسِمع ت  : َيق   َصَّل  اّلَلِ  رَس 

ول   وََسلَمَ  َعلَي هِ  اهلل   ُّ : " َيق  َمِت  ك 
 
َعاف   أ َجاِهِريَن، إَِل  م  َجاَهَرةِ  ِمنَ  َوإِنَ  الم    الم 

َ
 ن  أ

َمَل  ل   َيع  ، بِاللَي لِ  الرَج  ِبحَ  ث مَ  َعَمال  وَل  َعلَي ِه، اّلَل   َسَتَه   َوقَد   ي ص  ، يَا: َفَيق   ف اَلن 
ت  ه   بَاَت  َوقَد   َوَكَذا، َكَذا ابَلارَِحةَ  َعِمل ت   ، يَس  بِح   َربُّه  ِشف   َوي ص  َ  يَك   " َعن ه   اّلَلِ  ِست 

আবূ হুরায়রা রারদয়াল্লাহু ‘আনহু মথমক বরেজত, রতরন বমলন, আরম 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লামমক বলমত শুমনরছ ময, 
“আমার সকল উম্মত মাফ পামব, তমব প্রকাশকারী বযতীত। আর 
রনিয়ই এ বড় িৃিতা ময, মকামনা বযরক্ত রামত অপরাি করমলা যা 
আল্লাহ মগাপন রাখমলন। রকন্তু মস মভার হমল বমল মবড়ামত লাগমলা, 
মহ অমুক! আরম আে রামত এমন এমন কমজ কমররছ। অথি মস 
                                                            
1 রমনহােুল ক্বামসদীন, পৃষ্ঠা ২৩৪।  
2 রমনহােুল ক্বামসদীন, পৃষ্ঠা ২২৯। 
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এমন অবিায় রাত অরতবারহত করমলা ময, আল্লাহ তার কমজ মগাপন 
মরমখরছমলন, আর মস মভামর উমি তার উপর আল্লাহর পদজা খুমল 
মফলমলন”।

1 
৬- প্রতযাশা ছাড়াই সুনাম সুখযারত অরেজত হমল, রশমকজর ভময় আমল 
মছমড় মদওয়া। ফুদাইল ইবন ‘ইয়াদ রহ. বমলন, “মলাক মদখামনার 
ভময় আমল মছমড় মদওয়া ররয়া, আর মলাক মদখামনার েনয আমল 
করা রশকজ, আল্লাহ মতামামক এ মথমক মুক্ত রাখা হমলা ইখলাস”।2 
ইমাম নাওয়াবী রহ. এ কথার বযাখযায় বমলন, তার কথার উমেশয 
হমলা মকউ মকামনা ইবাদত করার ইচ্ছা মপাষে করমল মলৌরককতার 
ভময় তা মছমড় রদমল ররয়া রহমসমব গেয হমব, মকননা মানুমষর কারমে 
আমল মছমড় রদমল নফল আমল হমল হয়ত মস রনেজমন সালাত 
আদায় করমব, আর তা মুস্তাহাবও বমট, রকন্তু ফরয সালাত হমল 
অথবা ফরয যাকাত হমল বা উক্ত বযরক্ত এমন রবে আমলম হমল 
যামক মানুষ অনুসরে কমর, এরূপ অবিায় প্রকামশয ইবাদত করাই 
উিম।3 
৭- বযরক্তর ইচ্ছা রছল ইবাদত মগাপনভামব করা এবাং একমাত্র 
আল্লাহর েনযই করা, রকন্তু মানুষ যরদ মেমন যায় তমব বুেমত হমব 

                                                            
1 বুখারী, হাদীস নাং ৬০৬৯।  
2 রকতাবুল ইখলাস, পৃষ্ঠা ২৫-২৭, সাংমক্ষ্রপত।  
3 শরমহ আরবা‘উন, পৃষ্ঠা ১১।  
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আল্লাহ তা‘আলা তার ইবাদমতর মসৌন্দযজ মানুমষর মামে প্রকাশ 
কমরমছন, তখন মানুমষর প্রশাংসা ও সম্মামনর আশা না কমর 
আল্লাহর এ সুন্দর কামে খুরশ হওয়া এবাং আল্লাহ তার গুনাহ মগাপন 
করায় আনরন্দত হওয়া প্রময়ােন।  

ِِب  َعن  
َ
، أ ولِ  ِقيَل : قَاَل  َذر  ي َت : وََسلَمَ  َعلَي هِ  اهلل   َصَّل  اهللِ  لِرَس 

َ
َرأ

َ
َل  أ  َيع َمل   الرَج 

، ِمنَ  ال َعَمَل  ِ رَي 
ه   اخل  َى ََعِجل   تِل َك »: قَاَل  َعلَي ِه؟ انَلاس   َوحَي َمد  ِمِن ال م   ب رش   «ؤ 

আবু যার রারদয়াল্লাহু ‘আনহু মথমক বরেজত, রতরন বমলন, রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লামমর রনকট আরয করা হল, মসই বযরক্ত 
সম্পমকজ রক অরভমত, ময মনক আমল কমর এবাং মলামকরা তার 
প্রশাংসা কমর? রতরন বলমলন, এমতা মুরমন বযরক্তর েনয তা আগাম 
সুসাংবাদ (এমত কােরট কবুল হওয়ার লক্ষ্ে বুো যায়)।1 
ইবন তাইরময়যাহ রহ. বমলন, ময বযরক্তর রনয়রমত দুহা (িাশত) এর 
সালাত বা তাহািুদ বা অনয সালামতর অভযাস আমছ মস মযখামনই 
থাকুক মস সালাত পমড় রনমব। মলাক মদখামনা ও ইখলামসর পররপন্থী 
না হমল শুিুমাত্র মানুমষর মামে থাকার তারা তার এ মগাপন 
ইবাদমতর কথা মেমন যামব এ কথা মভমব উক্ত ইবাদত বাদ মদওয়া 
উরিত নয়।  

                                                            
1 মুসরলম, হাদীস নাং ২৬৪২।  
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রতরন আমরা বমলন, মকউ শুিুমাত্র ররয়ার িারো কমর োময়য কাে 
মথমক রবরত থাকমত রনমষি করমল তা রনমন্মাক্ত কারমে গ্রহেমযাগয 
হমব না:  
১- মকামনা োময়য কাে শুিুমাত্র ররয়ার ভময় বাদ মদওয়া যামব না, 
বরাং তা ইখলামসর সামথ করমত আমদশ মদওয়া হমব।  
২- শরর‘আত যা রনমষি কমরমছ শুিু তাই রনমষি করা যামব।  

وَمر   لَم   إِّنر »
 
ن   أ

َ
َب  أ ن ق 

َ
َق  َولَ  انَلاِس  ق ل وِب  َعن   أ ش 

َ
م   أ وَنه   «ب ط 

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বলমলন, “আমামক মানুমষর 
রদল রছদ্র কমর, মপট মফাঁমড় (ঈমামনর উপরিরত) মদখার েনয বলা 
হয় রন”।

1 
৩- এভামব করমত অনুমরত রদমল রশকজ ও বারতলপন্থীরা দীনদার ও 
সৎ মলামকর শরর‘আতরসি ভামলা কামে বাাঁিা হময় দাাঁড়ামব। যখনই 
তারা মকামনা োময়য কাে মদখমব তখন তারা বমল মবড়ামব ‘এটা 
মলাক মদখামনার েনয করা হমচ্ছ’। ফমল হকপন্থীরা োময়য কােরট 
প্রকাশ মপময় যামব এ ভময় মছমড় রদমব। এভামব ভামলা কাে বাদ 
পমড় যামব।   
৪- তাছাড়া এটা মুনারফমকর িররত্র। তামদর অভযাস হমলা, যারা 
ভামলা কাে প্রকাশযভামব কমর তামদরমক মদাষামরাপ করা।  

                                                            
1 বুখারী, হাদীস নাং ৪৩৫১, মুসরলম, হাদীস নাং ১০৬৪।  
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ينَاا﴿ ِمُزونَااٱََّلِ رُمَطو ِِعيَاايَلر ِمنِيَااِمنَااٱل رُمؤر ينَااٱلَصَدَقِٰتااِفااٱل ُدونَااَلااَوٱََّلِ اإَِلااََيِ
َدُهمرا َخُرونَااُجهر ُهمراافَيَسر ُهمرااٱّلَلُااَسِخرَااِمنر ااَولَُهمرااِمنر ِِلم ااَعَذاب 

َ
 [  ٢١: اتلوبة] ﴾ا٧٩اأ

“যারা মদাষামরাপ কমর সদাকার বযাপামর মুরমনমদর মিয মথমক 
মস্বচ্ছাদানকারীমদরমক এবাং তামদরমক যারা তামদর পররেম ছাড়া 
রকছুই পায় না। অতঃপর তারা তামদরমক রনময় উপহাস কমর, 
আল্লাহও তামদরমক রনময় উপহাস কমরন এবাং তামদর েনযই রময়মছ 
যন্ত্রোদায়ক আযাব”। [আত্-তাওবা: ৭৯] 

শাইখ ইবন ‘উসাইমীন রহ. বমলন, ইবাদত নিকারী  
রহমসমব ররয়া দু’প্রকার:  

প্রথমত: মযটা মূল ইবাদমতর মমিয হমব। এ িরমের হমল 
তার আমল বারতল ও অগ্রহেমযাগয হমব।  

রদ্বতীয়ত: যা মকামনা কারেবশত ইবাদমতর মমিয পাওয়া 
মগমছ। এ িরমের ররয়া আবার দু’প্রকার:  
প্রথম: ররয়ারট দূর করা হমব। এমত মকামনা ক্ষ্রত হমব না। 
রদ্বতীয়: ররয়ারট ইবাদমতর সমঙ্গ থাকমব। ররয়ারট যরদ ইবাদমতর সমঙ্গ 
যুক্ত থামক তা আবার দু’প্রকার:  

প্রথমরট: ময সব ইবাদমতর মশষ অবিা শুরু অবিার উপর 
রনভজরশীল, মযমন সালাত। তাহমল উক্ত ইবাদতরট বারতল বমল গেয 
হমব।  
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রদ্বতীয়ত: ইবাদমতর মশষ অবিা যরদ শুরুর উপর রনভজরশীল 
না হয়, বরাং স্বতন্ত্র, মযমন সাদাকা। এমক্ষ্মত্র মযরট ইখলামসর সামথ 
করা হমব তা গ্রহেমযাগয হমব আর মযরট ইখলাস ছাড়া রশমকজর সামথ 
করা হমব তা বারতল বমল গেয হমব।1 

 
ইখলাস সম্পরকজত রকছু সূক্ষ্ম রবষয়:  

ররয়া দু’প্রকার। প্রকাশয ও অপ্রকাশয। 
প্রকাশয ররয়া হমলা যা সরাসরর আমলরটর মপ্ররো মযাগায় ও ময 
কারমে কােরট করা হয়। 

আর অপ্রকাশয ররয়া হমলা ময কারমে আমলরট করা হয় না, 
বরাং মস আমলরট আল্লাহর সন্তুরির েনয করা হয় রকন্তু তামত ররয়ার 
অনুপ্রমবশ ঘমট, তা আমলরটমক হালকা কমর মদয়। মযমন, মকামনা 
বযরক্তর তাহািুদ সালামতর অভযাস আমছ, তমব তা মামে মামে তার 
েনয কিকর হময় দাাঁড়ায়। এমতাবিায় যরদ তার কামছ মকামনা 
মমহমান আমস এবাং এমত তার উৎসাহ বামড় এবাং কােরট করা 
সহে হময় মদখা মদয় তমব বুেমত হমব মসরট ররয়া খরফ বা অপ্রকাশয 
ররয়া।  

                                                            

1 মদখুন, আল কাওলুল মুরফদ রফ রকতারবত তাওহীদ।  
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এর মিময়ও খরফ ররয়া আমছ যা আমল ও সহে হওয়ার 
মমিয মকামনা প্রভাব মফমল না। এর উৎকৃি আলামত হমলা মানুষ 
কােরট োনমল মস আনরন্দত হয়। রকছু মুখরলস আমবদ আমছন যারা 
আমমলর মক্ষ্মত্র ররয়া কমরন না, বরাং ররয়া অপছন্দ কমরন, রকন্তু 
মানুষ তামদর আমলরট োনমল তারা খুরশ হন। এমত কমর অন্তর 
মথমক ইবাদমতর তীব্রতা কমম যায়। এ িরমের খুরশ ররয়া খরফর 
অন্তভুজক্ত। আর ররয়া হমলা মানুষমক মদখামনার েনয ইবাদত করা।1 

  
ররয়ার রকছু সূক্ষ্ম ও অপ্রকাশয রদক:  

ইখলামসর অভামব মানুমষর অমনক ইবাদত নি হময় যায়। 
এটা হয়ত ররয়া, সুনাম সুখযারত, অহরমকা ইতযারদর কারমে হমত 
পামর। ররয়া হমলা মলাক মদখামনার েনয ইবাদত করা, যামত মলাক 
তার প্রশাংসা কমর এবাং মস এর দ্বারা রনমের বড়ত্ব, প্রশাংসা, 
আকাঙ্ক্ষা ও ভীরত প্রকাশ কমরন।  
সুম‘আ বলমত বুোয় মানুমষর সুনাম সুখযারত মশানার েনয ইবাদত 
করা। অতএব ররয়া মানুমষর মিামখর সামথ সমৃ্পক্ত আর সুম‘আ 
েবমের সামথ সমৃ্পক্ত।  

                                                            
1 ফাওয়াময়দুল আহকাম, ১/১৪৭।  
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আর ‘উেব তথা অহরমকা রবষয়রট ররয়ার কাছাকারছ। 
শাইখুল ইসলাম ইবন তাইরময়যাহ এ দুময়র মামে পাথজমকয বমলমছন, 
ররয়া হমলা সৃরি েগমতর সামথ রশকজ করা আর ‘উেব হমলা রনমের 
নফমসর সামথ রশকজ করা।1 
ররয়ার রতনরট সূক্ষ্ম রদক: 

প্রথমত: আবু হামমদ গাযালী রহ. খরফ ররয়া সম্পমকজ 
আমলািনায় বমলমছন,  এর মিময়ও খরফ রকছু ররয়া আমছ যা বযরক্ত 
ইচ্ছাকৃত প্রকাশ করমত িান না এমনরক তার আনুগতয প্রকামশও 
খুরশ হন না, তমব মানুষ তার সামথ রমরলত হমল রতরন িান ময, তারা 
প্রথমম সালাম করুক বা মানুষ তার সামথ হারস খুরশ ও সম্মামনর 
সামথ সাক্ষ্াৎ করুক, তার প্রশাংসা করুক বা তারা তার প্রময়ােন 
দূর করুক অথজাৎ তার অবিা এমন ময, রতরন সুপ্তভামব তামদর 
আনুগমতয ও সম্মান কামনা কমরন। অথি মস এরূপ না করমলও 
মানুষ তামক যথাযথ সম্মান করত।2 

রদ্বতীয়ত: ইখলাসমক দুরনয়াবী উমেশয যথা প্রো, সম্মান, 
পারথজব িন সম্পদ ইতযারদ হারসমলর মািযম বানামনা।   

তৃতীয়ত: ইবন রেব রহ. বমলমছন, মানুমষর মামে মকউ 
রনমেমক মদাষামরাপ কমর; যামত মানুষ তার রবনয় নম্রতা মদমখ 
                                                            
1 আল-ফাতাওয়া, ১০/২৭৭। 
2 আল-ইহইয়া, ৩/৩০৫-৩০৬।  
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তামক আমরা সম্মান ও প্রশাংসা কমর। এটা খুব সূক্ষ্ম ররয়া। আমামদর 
সৎপূবজসূরীরা এ বযাপামর সতকজ কমর মগমছন। মুতারররফ ইবন 
আবু্দল্লাহ ইবন রশখরখর রহ. বমলমছন, “মানুমষর রনমের প্রশাংসার 
েনয এটাই যমথি ময, মস মলামকর সামমন রনমের মদাষামরাপ করমব 
মযন মস এ রনন্দার দ্বারা রনমের মসৌন্দযজ আমরা বৃরি করল, আর এটা 
আল্লাহর কামছ খুবই মবাকামী কাে”।1 বস্তুত আল্লাহর আনুগমতযর 
উপর ধিযজিারে করা রতন প্রকামরর। আনুগতয করার পূমবজ, আনুগতয 
করার সময় ও আনুগতয করার পমর ধিযজিারে করা।  

িতুথজত: কখনও মকউ রনমে ররয়া করামক অপছন্দ কমর 
তমব অনয মকউ তার আমমলর কথা উমল্লখ কমর প্রশাংসা কমর তখন 
তার অপছন্দতা লক্ষ্য করা যায় না বরাং আনন্দ অনুভব কমর এবাং 
এমত ইবাদমতর রকছু কি লাঘব হয় বমল তার মমন হয়। এটাও 
সুক্ষ্ন ররয়া2 

  
ইখলাস অেজমনর উপায়সমূহ:  
১- বান্দাহ মমন প্রামে ইয়ারকমনর সামথ রবশ্বাস করমব ময মস শুিু 
আল্লাহর দাস, আর দাস রখদমমতর রবরনমময় মরনমবর কামছ রকছু 
প্রতযাশা করমত পামর না। মযমহতু মস দাসমত্বর কারমে মরনমবর 
                                                            
1 রকতাবুল ইখলাস ওয়াশরশকজ, ডঃ আবু্দল আযীয আবু্দল লরতফ, পৃষ্ঠা ৪৬।  
2 আল-ইখলাস, আল-‘আওয়ারয়শাহ, পৃষ্ঠা ৭১।  
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রখদমত করমব। অতএব মরনমবর কামছ ময প্ররতদান ও সাওয়াব 
পায় তা শুিু তার অনুগ্রহ, দয়া ও ইহসান। মকান রকছুর রবরনময় বা 
প্ররতদান নয়। 
২- বান্দাহর উপর আল্লাহর অনুগ্রহ, দয়া ও তাওরফক সবজদা লক্ষ্য 
করা, একথা ভাবা ময এ সব রকছু মহান আল্লাহর পক্ষ্ মথমক, তার 
রনমের মথমক রকছুই হয় রন। আল্লাহর ইচ্ছায়ই তার আমল করমত 
হমব, রনমের ইচ্ছায় নয়। সব কলযাে একমাত্র আল্লাহর অনুগ্রহ ও 
দয়ায়।  
৩- বযরক্ত রনমের মদাষত্রুরট, কমরত, নফমসর ও শয়তামনর 
অাংরশদাররত্ব সবজদা স্মরে করা। মকননা অমনক আমমলই কম মবরশ 
নফমসর ও শয়তামনর অাংশ থামক।  

وٍق، َعن  ََعئَِشَة، رَِضَ اّلَل  َعن َها قَالَت   وَل اّلَلِ َصَّل اهلل  : َعن  َمْس   ل ت  رَس 
َ
َسأ

ِل ِف الَصاَلِة؟ َفَقاَل  َِفاِت الرَج  ه  »: َعلَي ِه وََسلََم َعِن اتل  ِتاَلٌس ََي تَِلس  َو اخ  ِإَنَما ه 
 «الَشي َطان  ِمن  َصاَلِة ال َعب دِ 

আময়শা রারদয়াল্লাহু ‘আনহা হমত বরেজত, রতরন বমলন, একদা আরম 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লামমক সালামতর মমিয (ঘাড় 
রফররময়) এরদক ওরদক তাকামনার বযাপামর রেোসা করর। েবামব 
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রতরন বমলন, “এটা শয়তামনর মছাাঁ মারা, মস মানুমষর সালাত হমত 
রকছু অাংশ মছা মমমর রনময় যায়”।

1 
সামানয এরদক ওরদক তাকামল যরদ এমন সতকজ করা হয় তাহমল 
আল্লাহ ছাড়া অনয রদমক অন্তর রফরামল রক অবিা হমব?2   
৩- অন্তমরর সাংমশািন ও ইখলামসর েনয আল্লাহ মযসব আমদশ 
রদময়মছন মসগুমলা স্মরে করা। মলাক মদখামনা বযরক্তরা আল্লাহর 
তাওরফক মথমক বরঞ্চত হয়।  
৪- আল্লাহর মক্রাি ও আযামবর ভয় যখন বান্দাহর অন্তমর থাকমব 
তখন মস ররয়া মথমক রবরত থাকমব।  
৫- মগাপমন মবরশ মবরশ আল্লাহর ইবাদত বমন্দগী করা, মযমন: 
তাহািুমদর সালাত, মগাপমন দান সদকা করা ও আল্লাহর ভময় 
রনেজমন কাাঁদা।  
৬- আল্লাহর বড়ত্ব ও মহত্ব মমন বাস্তবায়ন করা। আসমাউল হুসনা 
(আল্লাহর সুন্দর নামসমূহ) ও আল্লাহর রসফাত মযমন: ‘আলীউল 
‘আযীম, ‘আলীম, রাযযাক, খারলক ইতযারদ নামসমূমহর দ্বারা আল্লাহর 
তাওহীদ ও ‘উবুরদয়াত বাস্তবায়ন করা।    
৭- সবজদা একথা মমন রাখা ময, মস মহান আল্লাহর একমাত্র 
মগালাম।  
                                                            
1 বুখারী, হাদীস নাং ৩২৯১, আবূ দাউদ, ৯১০।  
2 মাদাররেুস সারলকীন।  
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৮- আল্লাহর সুন্দর োতী ও গুেবািক নামসমূহ োনা ও আল্লাহমক 
যথাযথ সম্মান করা।  
৯- মৃতুয ও এর ভয়াবহতা স্মরে করা। 
১০- ররয়ামুক্ত ভাল মানুমষর অনুসরমের মািযমম ররয়ামক তযাগ করা।    
১১- ররয়ার ভয়াবহ পররেরত সম্পমকজ োনা।  
১২- দু‘আর মািযমম আল্লাহর কামছ মবরশ মবরশ কাকুরত রমনরত মপশ 
করা। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম আল্লাহর কামছ মবরশ 
মবরশ দু‘আ ও কাকুরত রমনরত মপশ করমতন। 
১৩- গভীর রিন্তা ও গমবষোসহ কুরআন পড়া। 
১৪- নফমসর মিাাঁকা মথমক মুক্ত থাকা। মকননা ইখলাস ও মানুমষর 
প্রশাংসা, মলাভ লালসা ইতযারদ অন্তমর একরত্রত হমত পামর না, 
মযমরনভামব পারন ও আগুন একরত্রত হমত পামর না। তাই ইখলাস 
িাইমল মলাভ লালসামক দমন কর, মানুমষর প্রশাংসা ও সুনাম 
সুখযারতর কামনা বাসনা তযাগ কর এবাং দুরনয়ার মায়া মমতা তযাগ 
কমর আরখরামতর ভালবাসা মমন লালন কর, তাহমল ইখলাস অেজন 
সহে হমব। আর মলাভ লালসা ধ্বাংমসর েনয এটা োনাই যমথি ময, 
দুরনয়ামত মলাভনীয় যা রকছুই আমছ তা আল্লাহর হামতই রময়মছ, 
রতরন যামক ইচ্ছা তামকই দান কমরন।  
১৫- অিযবসায়ী ও আত্মসাংযমী হওয়া। আল্লাহ বমলমছন,  
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ينَاا﴿ ِدَيَنُهمراافِيَنااَجَٰهُدوا ااَوٱََّلِ ِسنِيَاالََمعَااٱّلَلَااِإَونَااُسُبلََنا ااَِلَهر رُمحر  ﴾ا٦٩اٱل
 [  ٠١: العنكبوت]

“আর যারা আমার পমথ সবজাত্মক প্রমিিা িালায়, তামদরমক আরম 
অবশযই আমার পমথ পররিারলত করব। আর রনিয় আল্লাহ 
সৎকমজশীলমদর সামথই আমছন”। [সূরা  আল্-আনকাবূত: ৬৯] 
অতএব ররয়ার ভয়াবহতা তযাগ করমত হমল আপনামক সবজাত্মক 
প্রমিিা িারলময় মযমত হমব। িামপ িামপ ররয়া তযাগ কমর যখন 
রনমনাক্ত স্তমর মপৌঁছমব তখন আল্লাহর আনুগতয করমত নফস প্রশারন্ত 
পামব।  

َسااِعَبادِياإِنَاا﴿ ِهمراالََكاالَير َغاوِينَااِمنَااٱَتَبَعَكااَمنِااإَِلااُسلرَطٰن ااَعلَير  ﴾ا٤٢اٱلر
 [  ٢١: احلجر]

“রনিয় আমার বান্দামদর উপর মতামার মকান ক্ষ্মতা মনই, তমব 
পথভ্রিরা ছাড়া যারা মতামামক অনুসরে কমরমছ”। [সূরা আল-রহের: 
৪২] 
১৬- ইবাদত প্রকাশ না করা।  
১৭- মানুষ মক রক বমল মস বযাপামর মবরশ গুরুত্ব না মদওয়া। 
১৮- সব িরমের রশকজ মথমক মবাঁমি থাকা ও সতকজ থাকা।  
১৯- ররয়ার কাফফারা মথমক মবাঁমি থাকার েনয দু‘আ করা। হাদীমস 
এমসমছ,  
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َها انَلاس  اتَ  :قال رسول اهلل صّل اهلل عليه وسلم يُّ
َ
ََف أ خ 

َ
وا َهَذا الرشر َك؛ فَإِنَه  أ ق 

ِل  ََف ِمن  : َفَقاَل َل  ". ِمن  َدبِيِب انَلم  خ 
َ
َو أ وَل َوَكي َف َنَتِقيِه، وَه  ن  َيق 

َ
َمن  َشاَء اهلل  أ

وَل اهلِل؟ قَاَل  ِل يَا رَس  َِك : " ق ول وا: َدبِيِب انَلم 
ن  ن رش 

َ
وذ  بَِك ِمن  أ َم إِنَا َنع  بَِك َشي ئ ا الله 

لَم   ِفر َك لَِما َل َنع  تَغ  ، َونَس  ه  لَم   "َنع 
রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বমলমছন, “মহ মলাকসকল, 
মতামরা এ খরফ রশকজ (ররয়া) মথমক মবাঁমি থামকা, মকননা এটা 
রপপীরলকা িলার মিময়ও সূক্ষ্ম। সাহাবীগে বলমলন, মহ আল্লাহর 
রাসূল! আমরা এর মথমক রকভামব মবাঁমি থাকব? রতরন বলমলন, 
মতামরা বল, মহ আল্লাহ আমরা োনা রশকজ মথমক পানাহ িাই এবাং 
অোনা রশকজ মথমক ক্ষ্মা প্রাথজনা কররছ”।1 
২০- ওয়াে নরসহত, রেরকমরর মসরলস ও মুখরলস বযরক্তমদর সামথ 
উিা বসা ও িলা মফরা করা।  
২১- বযরক্তর উপর আল্লাহর অপররসীম রন‘আমমতর কথা স্মরে করা 
ও মসগুমলার শুকররয়া আদায় করা। প্রকাশয অপ্রকাশয সবসময়ই তা 
স্বীকার করা।  
২২- িারাবারহকভামব রনয়রমত ইবাদত বমন্দগী করা এবাং এমক 
েীবমনর অরবমচ্ছদয অাংশ রহমসমব গ্রহে করা।2  
                                                            
1 মুসনামদ আহমদ, হাদীস নাং ১৯৬০৬। আল্লামা শু‘য়াইব আরনাউত বমলমছন, 

হাদীমসর সনদরট দ‘য়ীফ।  
2 মলখারট সউদী মলরখকা ক্বাযলা রবনমত মুহাম্মদ আল-কাহতানীর মলখা মথমক 
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সূিীপত্র 

 
অন্তমরর কামের গুরুত্ব:   
ইখলামসর পরররিত:   
ইসলামম ইখলামসর িান:   
স্বল্প আমল সমত্বও ইখলামসর কারমে তার সাওয়াব 
অমনকগুে বৃরি পায়:  

 

ইখলামসর স্তরসমূহ:   
ইখলামসর ফাময়দা:   
সালামফ সামলহীন ও তামদর ইখলাস:   
ইখলাস সম্পমকজ রকছু সতকজতা:   
রকছু কাে মলাক মদখামনা বা রশকজ বমল মমন হয়, মূলত 
তা নয়:  

 

রকছু সূক্ষ্ম রবষয়:   
ররয়ার রকছু সূক্ষ্ম ও অপ্রকাশয রদক:   
ররয়ার রতনরট সূক্ষ্ম রদক:  
ইখলাস রকভামব অরেজত হয়?  

                                                                                                               

অনূরদত ও মলখক কতৃজক সাংকরলত।  
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