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সংক্ষিপ্ত র্র্বনা............ 
প্রক্ষিক্ষি গুনাহের ক্ষিছু উপিরর্ রহেহছ যা 
মানুষহি িাহি ক্ষলপ্ত েওোর প্রক্ষি আহ্বান 
িহর। গুনাে থেহি পরহেয োিার জহনে 
থস উপিরর্সমূে সম্পহিব পূর্ব ধারনা োিা 
অিোর্শেি। প্রর্হে ক্ষর্ষেক্ষি ক্ষর্স্তাক্ষরিভাহর্ 
আহলািপাি িরা েহেহছ। 
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গুনাহের দরজা পর্ব-২ 
 

িৃিীেিঃ থমধার ক্ষিন্তা ও িল্পনাসমূে: ক্ষিন্তা 
ও িল্পনা ক্ষর্ষেি অধোেক্ষি ক্ষর্হশষ 
গুরুত্বর্ে। থিননা মানুহষর িো, িাজ ও 
আিরর্সমূহে এর শক্ষিশালী প্রভার্ 
রহেহছ। িারর্, ক্ষিন্তাই েহলা ভাহলা-মহের 
উৎস এর্ং ক্ষিন্তা থেহিই নানা ইচ্ছা, 
থপ্ররর্া ও সংিহল্পর সৃক্ষি েে। অিএর্, থস 
িার িল্পনা শক্ষিহি ক্ষনেন্ত্রর্ িরহর্ থস 
িার প্ররৃ্ক্ষির লাগাম এর ক্ষনেন্ত্রি েহর্ এর্ং 
থস প্ররৃ্ির ওপর ক্ষর্জে লাভ িরহর্। 
পিান্তহর যার িল্পনা িাহি পরাক্ষজি 
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িরহর্ িার প্ররৃ্ক্ষি মন িার ওপর ক্ষর্জেী 
েহর্। আর থস িল্পনাহি লঘু দৃক্ষিহি 
থদখহর্ িাহি ধ্বংহসর প্রান্তসীমাে ক্ষনহে 
যাহর্ এর্ং এই িল্পনা মহনর মহধে ঘুরপাি 
থখহি োিহর্ যার্ৎ না িার ক্ষনরেবি 
ক্ষেহসহর্ সার্েস্ত েহর্। 

আর িলোর্মে িল্পনা যা মানুহষর 
উপিাহর আহস িা েহচ্ছ, পাক্ষেবর্ র্া 
অপাক্ষেবর্ িলোর্ অজবহনর উহেহশে যা 
ক্ষনহর্ক্ষদি অের্া থিাহনা ইেহলৌক্ষিি র্া 
পারহলৌক্ষিি অক্ষনি দূর িরার উহেহশে যা 
ক্ষনক্ষদবি। 



 

4 

আর সর্বাক্ষধি উপিারী েহলা যা আল্লাে ও 
পরিাহলর উহেহশ েহে োহি থযমন পক্ষর্ত্র 
িুরআহনর আোহির অেবসমূে গভীর ক্ষিন্তা-
ভার্না িরা এর্ং িা দ্বারা আল্লাের উহেশে 
উপলক্ষি িরা এর্ং আমাহদর সামহন 
উপক্ষিি জাগক্ষিি ক্ষনদশবনসমূহে ধোনমগ্ন 
েওো এর্ং িা দ্বারা আল্লাের নাম, গুর্ ও 
প্রজ্ঞার ওপর প্রমার্ উপিাপন িরা। 
এমনভাহর্ আল্লাের ক্ষন‘আমি অনুগ্রে ও 
দানসমূে সম্পহিব ক্ষিন্তা-ভার্না িরা। 
প্ররৃ্ক্ষির থদাষ-ত্রুক্ষি ও সমসোসমূে ক্ষনহে 
ক্ষিন্তা-ভার্না িরা। সমহের দাক্ষেত্ব প্রহোজন 
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সম্পহিব ক্ষিন্তামগ্ন েওো। এই থমাি পাাঁি 
প্রিার। 

পূর্বিা েহলা হৃদেহি িল্পনা শক্ষি, ক্ষিন্তা-
ভার্না ও প্রভুর সন্তুক্ষি অজবহনর ক্ষিন্তাে 
ক্ষনমগ্ন ও পক্ষরপূর্ব রাখা এর্ং িার পে ও 
গন্তর্ে সম্পহিব ক্ষিন্তা িরা। সর্হিহে 
পূর্বিম মানুষ থস থয িল্পনা, ক্ষিন্তা ও 
ইচ্ছাে এর র্াস্তর্ােহন অক্ষধি মহনাহযাগী। 
পিান্তহর সর্হিহে অসমূ্পর্ব মানুষ থস থয 
িল্পনা, ক্ষিন্তা ও ইচ্ছাে িার প্ররৃ্ক্ষির অক্ষধি 
অনুগামী। আর থিউ থিা অক্ষধি এমন 
ক্ষর্ষহে র্েস্ত েহে পহে যা পুহরা পুক্ষর 
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অেবেীন, ফহল িার ইচ্ছাশক্ষি প্রিৃি 
অেবর্ে িাজ থেহি মুখ ক্ষফক্ষরহে োহি। 
অিপর িার ইেিাল ও পরিাল উভেই 
নি েহে যাে। অিএর্, অেবেীন িল্পনা ও 
ক্ষিন্তা-ভার্না এর্ং িাল্পক্ষনি ও সুদূর 
পরােি ক্ষর্ষহের ক্ষিন্তা িী উপিাহর 
আসহর্?  
ক্ষনঃসহেহে গুরুত্বপূর্ব িিবর্ে েহচ্ছ, থমধাহি 
ক্ষনেন্ত্রর্ িরা এর্ং িাহি িল্পনা ও প্রশস্ত 
ক্ষিন্তাে ক্ষনক্ষর্বহে থখারাখুক্ষরর সুহযাগ না 
থদওো, যা িাহি পাক্ষেবর্ উপিরর্ িার 
ক্ষর্ক্ষভন্ন শাখা-প্রশাখাে পক্ষরভ্রমর্ িরাহর্। 
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আর িাহি এি র্স্তু থেহি আহরি র্স্ত্ির 
ক্ষদহি িানান্তর িরহর্। িহর্ িা িাহি 
প্রহোজনীে থিাহনা িাহন অর্িান িরাহর্ 
না। আর ক্ষর্ক্ষিপ্ত, অক্ষর্নেস্ত ক্ষিন্তা-ভার্নার 
সুসংেি ক্ষিন্তা-ভার্না মানুহষর অিেন্ত 
প্রহোজনীে র্স্তু এর্ং জাক্ষিহি উন্নেহনর 
পহে এক্ষগহে ক্ষনহে যাওোর িাক্ষিি 
গন্তর্ে। 

গন্তহর্ে থপৌঁছার উপাে িী? 

এ ক্ষর্ষহে আমরা অন্তহরর দুর্বলিা ও থরাগ 
সম্পহিব ক্ষর্হশষহজ্ঞর অক্ষভজ্ঞিার শরর্াপন্ন 
েওোর অক্ষধি প্রহোজনীেিা অনুভর্ িক্ষর, 
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থয থরাগ শনাি িরহর্ ও িার িারর্গুহলা 
ক্ষর্হশষর্ িরহর্ এর্ং ক্ষিক্ষিৎসা র্ের্িার 
র্োখো ক্ষদহর্। এিক্ষি নীক্ষি দীঘব র্িহর্ের 
মাধেহম ক্ষর্ষেক্ষি সুস্পি িরা েহচ্ছ ‘থজহন 
রাহখা ওোসাওোসা ও প্রহরািনার সাহে 
সংক্ষশি ক্ষর্ষেগুহলা ক্ষিন্তা-ভার্নাহি পযবন্ত 
আক্রান্ত িহর। আর ক্ষিন্তা-ভার্না এগুহলাহি 
স্মরহর্র ক্ষর্ষহে পক্ষরর্ি িহর। িারপর 
স্মরর্ এগুহলাহি ইচ্ছা পযবন্ত থপৌঁহছ থদে, 
ইচ্ছা িাহি ক্ষর্ক্ষভন্ন অঙ্গ-প্রিেঙ্গ ও িাহজ 
র্াস্তর্ােন িহর। অিঃপর িা মজরু্ি েহে 
স্বভার্ ও অভোহস পক্ষরর্ি েে। িাই 
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এগুহলাহি শুরু থেহিই মূহলাৎপািন িরা 
অক্ষধিির সেজ িা দৃঢ় ও পূর্বিা লাভ 
িরার পর ক্ষর্ক্ষচ্ছন্ন িরার িুলনাে। 

আর এিা জানা ক্ষর্ষে থয, মানুষহি িল্পনা 
শক্ষি মৃি র্াক্ষনহে থফলা এর্ং িা ক্ষনমূবল 
িরার শক্ষি থদওো েে ক্ষন। প্ররৃ্ক্ষির ক্ষর্ক্ষভন্ন 
উপসগব িার িাহছ ক্ষভে িরহর্ই; ক্ষিন্তু 
ঈমাহনর শক্ষি ও জ্ঞান িাহি সহর্বািম 
ক্ষজক্ষনস গ্রের্ ও িার প্রক্ষি সন্তুক্ষি এর্ং িা 
ধারর্ িরার থিহত্র সোেি েহর্। আর 
সর্হিহে মে ক্ষর্ষেহি প্রক্ষিহরাধ ও িার 
প্রক্ষি ঘৃর্া ও অসন্তুক্ষি প্রিাহশ সোেিা 



 

10 

িরহর্। থযমন, সাোর্ীগর্ র্লহিন, 
ُد ِِف َنْفِسِه » َحَدنَا ََيِ

َ
ُيَعرُِّض -يَا رَُسوَل اهلِل! إِنَّ أ

ءِ  ْ ْن  -بِالَّشَّ
َ
َحبُّ إََِلِْه ِمْن أ

َ
ْن يَُكوَن مُحََمًة أ

َ
أل

قَالُوا: َنَعْم، قَاَل: « قَْد وََجْدُتُموُه؟» َيتَََكََّم بِِه؛ َفَقاَل:
يَمانِ » يُح اْْلِ ، اهلُل  :ويف لفظ «َذلَِك ََصِ ْكََبُ

َ
اهلُل أ

ِي رَدَّ َكيَْدُه إَِل  ِ اَّلَّ ، اْْلَْمُد ّلِِلَّ ْكََبُ
َ
، اهلُل أ ْكََبُ

َ
 أ

 «الْوَْسوََسةِ 

“থে আল্লাের রাসূল! আমাহদর থিউ িার 
মহনর থভির এমক্ষন ক্ষিছুর উপক্ষিক্ষি পাে 
যক্ষদ িা দােে র্স্তু েি িা িেলাে পক্ষরর্ি 
েহে থযি। ক্ষিক্ষন র্লহলন, থিামরা ক্ষি 
এমন ক্ষিছুর উপলক্ষি িহরছ? িারা 
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র্লহলন, ক্ষজ েোাঁ। ক্ষিক্ষন র্লহলন, এিাই 
েহচ্ছ সুস্পি ঈমান। অনে র্র্বনাে রহেহছ, 
আল্লাে সর্বহেষ্ঠ, আল্লাে সর্বহেষ্ঠ, আল্লাে 
সর্বহেষ্ঠ; সমস্ত প্রশংসা মোন আল্লাের ক্ষযক্ষন 
িুমন্ত্রর্ার ক্ষদহি িার থিৌশলহি র্ানিাল 
িহর ক্ষদহেহছন।”1 

এ ক্ষর্ষহে দু’ক্ষি র্ির্ে পাওো যাে। এিক্ষি 
েহচ্ছ, িা প্রিোখোন ও অপছে িরা 
ঈমাহনর সুস্পি পক্ষরিােি। ক্ষদ্বিীে েহচ্ছ, 

                                                           
1. সেীে মুসক্ষলম োদীস নং ১৩২; সুনান আরু্ 

দাউদ, োদীস নং ৫১১ 
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িার মহন শেিাহনর উপক্ষিক্ষি ও প্রহরািনা 
থদওো সুস্পি ঈমান। থিননা ঈমাহনর 
সহঙ্গ বর্পরীিে সৃক্ষি ও িার দ্বারা মানহি 
ক্ষনর্বাক্ষসি িরার ইচ্ছাে শেিান এমনক্ষি 
িহর োহি।  
মোন আল্লাে মানুষহর মনহি সর্বদা 
ঘুনবােমান র্া িার সাদৃশে িহর সৃক্ষি 
িহরহছন। িাই িার এমন এি র্স্তু 
দরিার যা থস ক্ষর্িূর্ব িরহর্। যক্ষদ িার 
মহধে থিাহনা দানা রাখা েে িহর্ িাহিই 
িূর্ব িরহর্। আর যক্ষদ িার মহধে মাক্ষি র্া 
পাের রাখা েে িহর্ িাহিও ক্ষর্িূর্ব িরহর্। 
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অিঃএর্, মহনর ক্ষভিহর আহোক্ষলি সমস্ত 
িল্পনা ও ক্ষিন্তাশক্ষি জাাঁিাে রক্ষিি দানা 
িুলে। আর জাাঁিা িখনও িমবেীন, 
ক্ষনক্ষর্বিার র্হস োহি না। িাই িার মহধে 
ক্ষিছু রাখহিই েহর্। মানুহষর মহধে িাহরা 
জাাঁিা এমন থয ক্ষনহজও উপিৃি েে এর্ং 
অনেহিও উপিার থপৌঁছাে। আর অক্ষধিাংশ 
মানুষ িারা র্াক্ষল, পাের ও িৃর্ ক্ষর্িূর্ব 
িহর। িারপর যখন খাক্ষমর ও রুক্ষি বিক্ষরর 
সমে আহস িখনই িূর্ব িরার পক্ষরিে 
থর্ক্ষরহে পহে। 
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আর এিাও জানা ক্ষর্ষে থয, িল্পনার 
সংহশাধন ক্ষিন্তার সংহশাধহনর িুলনাে 
অক্ষধি সেজ। আর ক্ষিন্তার পক্ষরশুক্ষি ইচ্ছার 
পক্ষরশুক্ষির িুলনাে সেজ। এর্ং ইচ্ছার 
সংহশাধন ক্ষর্নি িহমবর প্রক্ষিক্ষর্ধাহনর 
িুলনাে সেজ। আর িার প্রক্ষিক্ষর্ধান। িাই 
সর্হিহে উপিারী ক্ষিক্ষিৎসা েহচ্ছ, িুক্ষম 
ক্ষনহজহি অেবেীন ভার্নাে না জক্ষেহে 
অেবপূর্ব িাহজ র্েস্ত রাখহর্। অেবেীন ক্ষর্ষে 
ক্ষিন্তা-ভার্না সর্ অক্ষনহির প্রহর্শ পে। আর 
থয ক্ষনরেবি ভার্নাে জক্ষেহে পহে িার 
অেবর্ে িাজগুহলা থছহে অক্ষধি লাভ জনি 
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িাহজ ক্ষনহজহি র্েস্ত রাখহর্। আর ক্ষিন্তা, 
িল্পনা, ইচ্ছা ও থপ্ররর্া শক্ষিহি পক্ষরশুি 
িরা অক্ষধি র্াঞ্ছনীে। থিননা, এগুহলাই 
েহচ্ছ থিামার বর্ক্ষশিে ও স্বরূপ যা দ্বারা 
িুক্ষম আপন প্রভুর বনিিে র্া বর্রাগে লাভ 
ির। অেি থিামার প্রভুর বনিিে লাভ ও 
িার থিামার প্রক্ষি সন্তুক্ষিই েহচ্ছ 
থসৌভাহগের থসাপান। আর িার থেহি 
থিামার দূরত্ব ও থিামার প্রক্ষি িার 
অসন্তুক্ষি েহচ্ছ পূর্ব অমঙ্গল। আর যার 
িল্পনাও ক্ষিন্তার সীমানাে দুরু্বক্ষি ও মে 
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ভার্নার িান পাে িার সমস্ত িাহজই এর 
প্রভার্ োহি। 

থিামার ক্ষিন্তা ও ইচ্ছা শক্ষির পক্ষরমণ্ডহল 
শেিানহি িান থদওো থেহি ক্ষর্রি 
োিহর্। থিননা থস ক্ষিন্তাহি এমনভাহর্ 
ক্ষর্নি িহর যার িক্ষিপূরর্ অহনি িক্ষিন 
েহে পেহর্ এর্ং থস থিামাহি িক্ষিির 
ক্ষিন্তা ও প্রহরািনাে ক্ষনহিপ িরহর্ এর্ং থস 
থিামার ও থিামার মঙ্গলজনি ক্ষিন্তার মাহে 
থদোল বিক্ষর িরহর্। অেি িুক্ষমই িাহি 
থিামার ক্ষর্রুহি সেহযাক্ষগিা িহরছ। িাহি 
থিামার হৃদে ও িল্পনার মাক্ষলিানার 
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আসহন র্ক্ষসহেছ থস এগুহলার মাক্ষলি র্হন 
থগহছ। এই সর্গুহলার সমক্ষিি সংহশাধহনর 
উপাে েহচ্ছ আপনার ক্ষিন্তাহি জ্ঞান ও 
ভার্নাে ক্ষনমগ্ন রাখা। যো- িাওেীদ ও 
িার দাক্ষেত্ব সম্পহিব জানা এর্ং মৃিুে, িার 
পরর্িবী জান্নাি র্া জাোন্নাহমর প্রহর্শ 
সম্পহিব ও মে িমব এর্ং িা থেহি থর্াঁহি 
োিার উপাে সম্পহিব জ্ঞান লাভ িরা। 
ইচ্ছা ও প্রক্ষিজ্ঞার থিহত্র উপিারী ইচ্ছাে 
ক্ষনহজহি র্েস্ত রাখা এর্ং অপিারী ইচ্ছা 
পক্ষরিোগ িরা। এ জাাঁিাহি সংহশাধহনর 
মূল উপাে েহচ্ছ অেবর্ে িাহজ র্েস্ত রাখা 
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আর িার ক্ষর্নাশ সাধান েহচ্ছ অেবেীন 
িাহজ িাহি র্ের্োর িরা। 

িিুেব: দাক্ষেহত্ব অর্হেলািারী অক্ষধিাংহশরই 
সমে স্বল্পিা ও অর্সহর অভাহর্র অক্ষভহযাগ 
িুহল। িহর্ সহরজক্ষমহন অনুসোহন িুক্ষম 
লি িরহর্। এগুহলার সর্হিহে র্ে িারর্ 
েহচ্ছ িাহদর সমহের র্ে অংশ অেবেীন 
িাহজ ক্ষর্নি েওো। িাহদর বর্িিগুহলা 
থেহিও িুক্ষম এসহর্র অহনি ক্ষিছুই 
অর্ক্ষেি েহি পারহর্। িুক্ষম িা থদখহি 
পাহর্ ক্রীো-থিৌিুি ও অসার গহল্পর শুষ্ক 
পক্ষরহর্শ, থনক্ষির্ািিিার নমুনা, অর্হেলার 
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আেেিল ও জীর্নহি ধ্বংস িরার পে, 
অেবর্ে ও উপিারী ক্ষর্ষহে গুরুত্বেীন। আর 
এ থনক্ষির্ািি িাহজর িক্ষি আহরা িীব্র 
েে যখন থরাগাক্রান্ত ক্ষিছু সৎিমবশীলরাও 
িাহি ক্ষলপ্ত েে। অিঃপর িাহদর 
আসরগুহলাই মহের ক্ষদি প্রিীি েহে 
যাে। আহলহম রব্বানী ইর্নুল িাইহেেম 
িাহদর সম্পহিব আহলািনাে র্হলন, 
সিীেবহদর মে বর্িি দুই প্রিার। িার 
এিক্ষি েহচ্ছ, মনহি িাঙ্গা রাখা ও সমে 
িািাহনার উহেহশে বর্িি। এ প্রিাহরর 
বর্িি িার পরিাহলর িুলনাে িক্ষির 
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পক্ষরমার্ থর্ক্ষশ। আর নূেনিম িক্ষি েহচ্ছ, 
িা অন্তরহি দূক্ষষি িহর ও সমহের অপিে 
িহর।  
িহর্ থিাহনা মজক্ষলস উহেশেপূর্ব ও 
লিেমুখী েে, িহর্ িা িখনও লিে থেহি 
ক্ষর্িুেিও েহে োহি। ইর্নুল িাইহেেম 
মজক্ষলহসর ক্ষিছু িক্ষি থেহি সিিব 
িরহছন। ক্ষিক্ষন ক্ষদ্বিীে প্রিাহরর উহল্লখ 
িহর র্হলন, ক্ষদ্বিীেি েহচ্ছ, পরস্পর এহি 
অপরহি সিে ও বধযবধারহর্র উপহদশ 
এর্ং নাজাহির উপিরর্সমূহের থিহত্র 
সেহযাক্ষগিার র্োপাহর পারস্পক্ষরি ক্ষমলন র্া 
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সমাহর্শ। এিা েহচ্ছ মেিম গক্ষনমি ও 
সর্বাক্ষধি উপিারী ক্ষর্ষে। ক্ষিন্তু িাহিও 
ক্ষিনক্ষি িক্ষির ক্ষদি রহেহছ।  
প্রেমি: প্রহোজহনর িুলনাে অক্ষধি 
িোর্ািবা ও থমলাহমশা র্া ঘক্ষনষ্ঠিা অজবন। 

িৃিীেি: এক্ষি এিক্ষি মহনর আিািা ও 
অভোহস পক্ষরর্ি েহে যাহর্। যা দ্বারা 
উহেশে র্োেি েহর্। এিদসহেও 
ভাহলাহদর সংস্পশব অজবন এর্ং থনিিার 
মুরুব্বীহদর সাক্ষন্নহধের প্রক্ষি গুরুত্বাহরাপ 
িরহি থিাহনা ক্ষনহষধ থনই। িহর্ গুরুহত্বর 
ক্ষর্ষে েহচ্ছ, সঙ্গী ক্ষনর্বািন দুরদক্ষশবিা ও 
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উিম ক্ষনর্বািন িরা। আর ক্ষনহজহি 
উপিারী মজক্ষলহস ক্ষনেমানুর্ক্ষিবিার সাহে 
সমে ক্ষদহি প্রস্তুি িরা। আর মজক্ষলহস 
আহলাক্ষিি িো-িাজ ও ক্ষর্শ্বাহসর সহঙ্গ 
ক্ষনহজহি পক্ষরমাপ িরা এর্ং িার জহনে 
থিিা-সাধনা িরা। থিননা এ র্োপাহর 
অর্হেলা িক্ষি থডহি আনহর্। আর্ার 
িখহনাও এ অক্ষভযান অেবেীন ক্ষর্ষহের 
ক্ষদহিও থমাে ক্ষনহি পাহর। আর থস মুেূহিব 
অেবেীন ও ক্রীো-থিৌিুহি আসি অন্তর 
মে ও অেবেীন বর্িহি উপক্ষিি েহি 
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প্রহরাক্ষিি েহি পাহর। আর এিাই েহচ্ছ 
শেিাহনর পদহিপ।  
থমািিো, আড্ডা ও থমলাহমশা েহচ্ছ অঙ্গী 
নফহস আম্মারা র্া নফহস মুিমাআন্নাে 
উভহের জনে। এ ক্ষমের্ থেহি ফলাফল 
প্রিাশ পাহর্। ক্ষমের্ যক্ষদ উিম েে িহর্ 
িার ফলাফল ও ভাহলা েহর্। এমনক্ষি 
পক্ষর্ত্র আত্মাসমূে িার ক্ষমের্ ক্ষফক্ষরশিা 
থেহি। আর মে আত্মা িার ক্ষমের্ শেিান 
থেহি। িাই আল্লাে িা‘আলা িার প্রজ্ঞাে 
ও থিৌশহল পুর্ের্িী নারীহদরহি পুর্ের্ান 
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পুরুষহদর জনে এর্ং মে নারীহদরহি 
মোপুরুষহদর জনে ক্ষনর্বািন িহরহছন।  
মানুহষর িাজও গুরুহত্বর ক্ষর্ষহের প্রক্ষি 
দৃক্ষিপাি িরহল িাহদর অেবেীন র্েস্তিার 
পক্ষরমার্ সম্পহিব উপলক্ষি িরহি পারহর্। 
ক্রীো-থিৌিুি, আনে, উল্লাস ও 
আনেদােি র্া থখলাধুলা এর্ং োি পাহের 
ক্ষনরেবি সমস্ত আহোলন। নানা ধরহনর 
অেবেীন প্রক্ষিহযাক্ষগিা রান্না ও থপাশাহির 
গ্রন্থাদী এর্ং গহল্পর আসর ও ক্ষনরেবি 
আনে ভ্রমর্। ক্ষর্ক্ষভন্ন িোহনল ও 
সম্প্রিাহরর পক্ষরহর্ক্ষশি অনুষ্ঠাহনর গভীর 
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মহনাক্ষনহর্শ এর্ং ক্ষর্শ্ব সংর্াহদর গূঢ় রেসে 
উদ্ঘািন যা সংক্ষশি র্েক্ষিহদর ছাো 
অনেহদর থিাহনা উপিাহর আহস না। পত্র-
পক্ষত্রিা, মোগাক্ষজন পাি ও অেবেীন 
পোহশানাসে আহরা অহনি ক্ষনক্ষষি ক্ষজক্ষনস 
রহেহছ। সুস্পি ক্ষনক্ষষি র্স্তু থদখা ও থশানা, 
যো- থপাশাি প্রদশবনিারী নারীহদর 
প্রক্ষিহযাক্ষগিা ও সুেরী প্রক্ষিহযাক্ষগিা। িারা 
এসর্ ক্ষিছু থিামাহি এই ক্ষর্শ্ব ও িার 
িলোর্ সম্পহিব অর্ক্ষেি িরহর্। আর িার 
ভ্রান্ত থিিা থিামার িাহছ সুস্পি িরহর্। 

অেি থস মহন িরহছ িি উিম িাজই না 
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থস িহরহছ। যারা আল্লাে ও পরিাহলর 
প্রক্ষি ক্ষর্শ্বাস রাহখ না িাহদর থেহি যক্ষদ এ 
িাজ প্রিোক্ষশি না েে িােহল মুসক্ষলমহদর 
অর্িা িী?  
ক্ষিি র্াস্তর্িা েহচ্ছ, যাহদর ওপর আল্লাে 
ক্ষেদাোহির ক্ষন‘আমি ক্ষদহেহছন িাহদর 
িাহরা অক্ষধিাংশ গুরুত্ব মানুষ লিে িহর 
িাহদর ক্ষিিিা থর্হে যাে। এহদর সম্পহিব 
প্রেম র্ির্ে েহচ্ছ িারা থযন র্েস ফুক্ষরহে 
যাওোর আহগ ক্ষনহজহদর ক্ষনহে ক্ষেসার্-
ক্ষনিাশ িহর।  
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ইর্নুল িাইহেেম রে. র্হলন, পদহিহপর 
সংরির্ েহচ্ছ ক্ষনহজর িদমহি সাওোহর্র 
প্রিোশা ছাো িানান্তর না িরা। যক্ষদ িার 
পদহিহপ অক্ষিক্ষরি সাওোর্ প্রাক্ষপ্ত না েে, 
িহর্ র্হস োিাই উিম। আর প্রহিেি 
মুর্াে িাহজ আল্লাের উহেহশে ক্ষনেি 
িরহল িা সাওোর্ ক্ষেহসহর্ পক্ষরগক্ষর্ি 
েহর্। শরীর ও অঙ্গ-প্রিেহঙ্গর সমস্ত িাজ 
ও আহোলনও ক্ষিি অনুরূপ। 
 

সমাপ্ত 


