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িবসিম�ািহর রাহমািচর রাহীম 
 

মুহাসাবা বা আ�পযরাাোাচা : �ায়াজচ ও প�িত 
 

মৃতুয সুিচিিত িববয়  

রাসূেু�াহ সা�া�াহ আোইিহ ওয়াসা�াামর ি�তীয় খেীফা উমর ইবচুে 

খা�াব রািদয়া�াহ আচহ বােচ, 

حيسةون أنفس�م قةل أن تيسةون، وزنون أعميل�م قةل أن يوزنون، ويز�غون 

 . غةعرأل نب، ، موال خ ىف عةي�م خيفي 

‘েতামাাদর কাাছ িহসাব াাওয়ার আাগ িচাজরাই িচাজাদর িহসাব 

স�� কার চাও, েতামাাদর আমে ওজচ করার আাগ িচাজরাই 

িচাজাদর আমেসমূহ ওজচ কার চাও, িকয়ামত িদবাস েপশ হওয়ার 

জচয িচাজাদর ��ত কারা। সুসি�ত হও েসিদাচর জচয, েযিদচ 

েতামাাদর সামাচ েকাাচা িকছু অ�� থাকাব চা।’   

মায়মূচ ইবচ িমহরাচ েথাক বিণরত, িতিচ বােচ,  

ْ�َن 
َ
�َ�ُه ِمْن أ َيِسُب َشِ ُُ ََْفَسُه َكَمي  َيِسَب  ُُ   ّ َخ مَُ�وُن نلَعةُْد يَِقيحي َح

بَُسهُ 
ْ
 .َمْطَعُمُه َوَمة
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‘েস অবিধ েকাাচা বযিি মু�াকী বা আ�াহভীর হাত পারাব চা যাবৎ 

েস িচাজই িচাজর িহাসব েচয় বা মুহাসাবা কার। েযভাাব েস তার 

স�ীর সা� িহাসব কার েকাথায় তার আহার আর েকাথায় তার 

েপাশাক।’ 

মৃতুয আসাব এাত েকাাচা সা�হ েচই। েচই েকাাচা ি�ধা বা সংশয়। 

এ বযাপাার েকউ ি�মত েপাবণ কার িচ। মাচুব আ�াহাক অ�ীকার 

কারাছ, রাসূোক অ�ীকার কারাছ, িক� মৃতুযাক েকউ অ�ীকার করাত 

পাার িচ। পৃিথবীাত আসাে একিদচ েযাত হাব, মৃতুযর েতাতা �াদ 

িচাত হাব এ কথা সবাই মাাচ। আবার এ বযাপাারও সবাই একমত, 

‘মৃতুযর েকাাচা সুিচিদর� সময় েচই। হাত পাার মৃতুয এখচই এাস 

পড়াব িকংবা এক িমিচট, এক ঘ�া, একিদচ, এক স�াহ অথবা এক 

বছর পর আসাব। েকাাচা িচিয়তা েচই। িবজাাচর গাববণা উৎকাবরর 

ারম সীমায় েপৗছােও ‘েক কখচ েকাথায় মরাব’ এ তথয িদাত পারাছ 

চা।  

মৃতুযর পূাবরই মরার বযাখযা 

মৃতুযর আগমচ েযাহতু সা�হাতীত, এর িদচ-কণ জাচাও সাধযাতীত, 

তাই অ��ত অব�ায় যিদ েকউ মারা যায়, আ�াহ জাাচচ ওপাার েস 

েকাাচা অব�ার স�ুখীচ হাব। এমচ েযচ চা হয়, ওপাার েপৗাছ 
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আ�াহর আযাব বা ে�াাধর মুাখ পড়াত হয়। অসা�াব বা অশাি�র 

মুাখামুিখ হাত হয়। তাই রাসূেু�াহ সা�া�াহ আোইিহ ওয়াসা�াামর এ 

সাহাবী বােচ, এই রু বাাব ‘মৃতুয’ আসার পূাবরই মারা। 

িকভাাব মরাব? মরার আাগ মরার বযাখযা কী? উোমাায় েকরাম এর দু’ 

রকম বযাখযা িদায়াছচ। এক. �কৃত মৃতুয আগমাচর পূাবর আ�াহর 

িচাদরাশর সাাথ সাংঘিবরক এবং এর পিরপি� মাচর সকে কামচা-বাসচা 

এবং পাপ, চাফরমাচী ও অৈবধ কাজ করার েয াািহদা সৃি� হয়, সব 

িকছুাক পদদিেত ও মিথত কার দাও। �ংস ও িবচাশ কার দাও। 

দুই. মরাণর আাগ মরাণর িা�া ও ধযাচ কারা। িা�া কারা, একিদচ 

আমাাক এ জগৎ েছাড় েযাত হাব খািে ও িরি হাাত। টাকা-পয়সা 

সাাথ যাাব চা। স�াচািদ, কুিঠ-বাংাো, ব�ু-বা�ব েকউ সাাথ যাাব চা, 

বরং েযাত হাব একাকী, শূচয হাাত। এসব একটু েভাব েদাখা। 

বাাব কথা হাো, পৃিথবীাত আমাাদর মাধযাম যত অচাাার, পাপাাার 

সংঘিটত হয়, গচাহ চাফরমাচী �কাশ পায় এর বড় কারণ হাো, 

‘মৃতুযাক ভুাে যাওয়া’। যতিদচ শরীার শিি আাছ, �া�য ভাাো আাছ, 

হাত-পা ও অ�-�তয� সাে আাছ, ততিদচ মাচুব িচাজাক সাবরসবরা 

ভাাব। আকাশ কুসুম ক�চা ফাঁাদ। অহংকার ও আ�াগৗরব কার। 

অাচযর ওপর জুেুম কার। অপারর অিধকার হরণ কার। মাচুব এসব 
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েযৗবচকাাে অবেীোয় করাত থাাক। ‘তাাক একিদচ মরাত হাব’ এ 

কথা তার ক�চাাতই আাস চা। আপচজাচর জাচাযা বহচ কার, িচজ 

হাাত ি�য়জচাক কবর� কার, তবুও ভাবচার পিরবতরচ হয় চা। মাচ 

কার, েসই েতা মারাছ, আিম েতা আর মির িচ। এভাাব উদাসীচতা ও 

অচযমচনতার েভতর িদায় জীবচ কািটায় েদয়, ফাে মৃতুযর ��িত 

�হাণর সুাযাগ পায় চা। 

দু’িট বড় েচয়ামত ও আমাাদর উদাসীচতা 

আবদু�াহ ইবচ আ�াস রািদআ�াহ আচহ কতৃরক বিণরত, রাসূেু�াহ 

সা�া�াহ আোইিহ ওয়াসা�াম বােচ,  

 » 
ُ
َفَرنغ

ْ
ُ  َونل  َ ّح ِن ِمَن نل يِ  ، نغ ِِيِاَمي َكِث  .» نِْعَمتَيِن َمْاةُونن 

‘আ�াহর েদয়া দু’িট েচয়ামাতর বযাপাার অিধকাংশ েোকই �ববচায় 

িে�। এক. সু�তার েচয়ামত। দুই. অবসারর েচয়ামত।০F

1  

মাচ হয় ‘সু�তার েচয়ামত িারকােই অকু� থাকাব’। ফাে সু�কাাে 

পুণয ও েচকীর কাাজর তাগাদা েবাধ হয় চা। কাে করব, পরশ করব- 

এভাাব েপছায়। এক সময় েচয়ামত ফুিরায় যায়। অচুরপভাাব ‘অবসর 

                                                           
1. বুখারী : ৬৪১২; িতরিমযী : ২৩০৪।  
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বা সুাযাগ’ েচয়ামাতরও মূেযায়চ করা হয় চা। এখচ কাজ করার সময় 

ও সুাযাগ আাছ; িক� মাচুব ভাাো কাজ  কার চা এ েভাব েয, এখাচা 

সময় আাছ; পার কার েচব ইতযািদ।  

েযৗবচ এখাচা অটুট আাছ, তারাণযর ই�াত শিি বাে বেবাচ তরণ 

পাহাড়-পবরত বায় িচায় েযাত পাার। অাচক  ম ও ক�সাধয কাজ 

করাত পাার। াাইাে এই েযৗবাচ অাচক ইবাদত করাত পাার। 

আ�াহর পাথ তযাগ ও সাধচা করাত পাার। সৃি�র েসবা করাত পাার। 

আ�াহাক খুিশ করার জচয আমেমাচায় েচকীর �প গড়াত পাার। িক� 

মিাা� এ কথা বাস েগাছ, আিম এখাচা যুবক আিছ, এখচ একটু 

েযৗবাচর �াদ �হণ কির। ইবাদত-বা�গী ও েচক কাজ করার জচয 

সারা জীবচ পাড় আাছ। এগাো পার করাবা। এভাাব েস েচক কাজ 

টোাত থাাক। েযৗবচ কখচ েশব হায় যায় তা েটরই পায় চা। দুবরে 

হায় পার। ফাে ইবাদত ও েচক কাজ করার �বে ই�া থাকা সা�ও 

আর করাত পাার চা। কারণ এখচ তার েদাহ শিি েচই। �া�য ভাাো 

েচই। অবসারর সংকট ও কাাজর বযাতা এাতা েবিশ েয, এসাবর 

জচয সময়ই েবর করাত পাার চা। এর একমাা কারণ হাো, মাচুব 

মৃতুয েথাক উদাসীচ। মৃতুযর কথা �রণ কার চা। 

শায়খ বাহেুে রহ. -এর িশকামূেক ঘটচা 
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বাদশা হারচুর রশীাদর আমাে ‘বাহেুে’ চামক বড় এক আ�াহওয়াো 

বযিি িছােচ। আ�াহর মহ�াত পাগে এ বুযুাগরর সাাথ বাদশা হাসয-

েকৗতুক করাতচ। পাগে হােও জাচী সুেভ কথা বোতচ। বাদশা তার 

�হরীাক বাে েরাখিছােচ, এ বযিিিট আমার সাকাাত যখচই আসাত 

াায়, তখচই তাাক আসাত িদও। সুতরাং যখচ খুিশ িতিচ রাজ দরবাার 

হািজর হাতচ। 

একিদচ িতিচ দরবাার �াবশ কার বাদশা হারচুর রশীাদর হাাত 

একিট ছিড় েদখাত েপােচ। হারচুর রশীদ েকৗতুক কার বোেচ, 

‘বাহেুে সাাহব েতামার কাাছ একটা অচুারাধ রাখব’। বাহেুে বোেচ, 

কী অচুারাধ? হারচুর রশীদ তাাক ছিড়িট িদায় বোেচ, ‘এটা 

েতামাাক আমাচত �রপ িদি�’। পৃিথবীর বুাক েতামার োায় বড় 

েকাাচা েবকুব যিদ খুঁাজ পাও তাাক আমার পক েথাক এিট উপহার 

েদাব।’ ‘আ�া িঠক আাছ’ বাে ছিড়িট বাহেুে িচাজর কাাছ েরাখ 

িদে। আসাে বাদশা ঠা�া কার বাহেুোক এটাই বুঝাাত াাি�ােচ েয, 

েতামার োায় বড় িচাবরাধ পৃিথবীাত আর েকউ েচই। যা েহাক 

তখচকার মাতা বাহেুে ছিড় িচায় দরবার েথাক াাে েগে। 

কায়ক বছর পারর ঘটচা। একিদচ বাহেুে জাচাত পারে, হারচুর 

রিশদ খুব অসু�, শযযাশায়ী। তাঁর িািকৎসা াোছ, িক� েকাাচা ফে 
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িদা� চা। বাহেুে বাদশার শুবার জচয তাঁর কাাছ িগায় িজাজস 

করে, ‘আিমরে মুিমচীচ েকমচ আাছচ?’ বাদশা বোেচ, ‘অব�া আর 

িক, সামাচ সুদূর সফর উপি�ত’।  

- বাহেুে িজাজস করে, ‘েকাথাকার সফর?’ 

- আাখরাাতর সফর! এখচ দুিচয়া েথাক িবদায় িচি�। 

-  কতিদচ পর িফার আসাবচ? 

- আার ভাই! এটাাতা আাখরাাতর সফর। এ সফার েগাে েকউ আর 

িফার আাস চা।  

- আ�া আপিচ েতা এ সফর েথাক আর িফরাবচ চা, তাই সফার 

আরাম ও সুিবধার জচয কী কী বযব�া কারাছচ?  

- তুিম েদিখ আবার িচাবরাাধর মত কথাবাতরা বোত শর কারছ। 

আাখরাাতর সফার েকউ সা� েযাত পাার চািক? এ সফার বিডগাডর, 

ৈসচয-েশকর েকউ সাাথ েযাত পাার চা। স�ীহীচ একাকী েযাত হয়। 

এ এক মহা সফর। 

- এত দীঘর সফর! েসখাচ েথাক আর িফরাবচ চা, তবুও ৈসচয-সাম� 

িকছু পাঠাােচ চা? অথা ইাতাপূাবর সব সফারই এর যাবতীয় 
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বযব�াপচার জচয আাগ েথাকই আসবাব-পা ও ৈসচয-সাম� ে�রণ 

করাতচ। এ সফার েকচ পাঠাােচ চা? 

- এটা এমচ সফর েয, এাত ৈসচয পাঠাাচা যায় চা। 

- জাঁহাপচা! বহিদচ হাো আপচার একিট আমাচত আমার কাাছ রায় 

েগাছ। েসিট একিট ছিড়। আমার োায় বড় েকাাচা িচাবরাধ েপাে এটা 

তাাক উপহার িদাত বােিছােচ। আিম অাচক খুঁাজিছ িক� আপচার 

োায় বড় িচাবরাধ আর কাউাক েপোম চা। কারণ, আিম েদাখিছ আপিচ 

েকাাচা সংিক� সফার েগােও মাস খাাচক পূবর েথাকই তার ��িত 

ােত। পাচাহাারর আসবাব, তাবু, ৈসচয, বিডগাডর ইতযািদ আাগ েথাকই 

পাঠাাচা হাতা। আর এখচ এাতা দীঘর সফর, েযখাচ েথাক েফরার 

স�াবচাও েচই, অথা এর জচয েকাাচা ��িত েচই। আপচার োায় বড় 

েবাকা জগাত আর েক আাছ? অতএব আপচার আমাচত আপচাাকই 

েফরৎ িদি�। এসব শাচ বাদশা কা�ায় েভা� পড়ােচ এবং িবোপ 

কার বোত োগােচ, বাহেুে! তুিম সিঠক বাোছা। আজীবচ েতামাাক 

েবাকা েভাবিছ, িক� বাাবতা হাো তুিম বুি�মাচ। তুিম �জাপূণর কথা 

বােছ। বাাাবই আিম সারা জীবচ বৃথা কািটায়িছ। আাখরাাতর েকাাচা 

��িত েচই িচ। 

�কৃত জাচী েক? 
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বাহেুে যা বাোছচ, তা একিট হাদীাসর মমরকথা। শা�াদ ইবচ আউস 

রািদআ�াহ আচহ কতৃরক বিণরত, রাসূেু�াহ সা�া�াহ আোইিহ 

ওয়াসা�াম ইরশাদ কারচ,  

ََْفَسُه «  ْ�ةََع 
َ
َعيِجُز َمْن أ

ْ
َموِْت ، َونل

ْ
ََْفَسُه وََعِمَل غَِمي َ�ْعَد نغ ِحُس َمْن َدنَن  ََ

ْ
نل

 ِ  َ  ن
َ ََ  .»َهَونَهي َوَ�َمى  

‘�কৃত জাচী েসই বযিি, েয িচাজর চফসাক িচয়�ণ কারাছ এবং মৃতুয 

পরবতরী জীবাচর জচয েচক কাজ কারাছ। আর অকম েসই েয িচাজর 

চফসাক �বৃি�র েপছাচ পিরাািেত কার এবং আ�াহর কাাছ েকবে 

�তযাশা কার।’১F

2  

হাদীাস চফসাক িচয়�াণর অথর হাো, িকয়ামাতর িদচ িহসাব েচয়ার 

আাগ দুিচয়ায় িচাজই িচাজর িহাসব েচয়া তথা মুহাসাবা করা। 

উি হাদীাস রাসূেু�াহ সা�া�াহ আোইিহ ওয়াসা�াম ‘�কৃত জাচী’র 

পিরায় িদায়াছচ। অথা েয বযিি পৃিথবীাত েবিশ অথর উপাজরচ করাত 

                                                           
2. িতরিমযী : ২৪৫৯; তাবরাচী, মু‘জামুে কাবীর : ৬৯৯৫; মুসতাদরাক আোস-

সাহীহ : ৭৬৩৯; ইমাম িতরিমযী বােচ, হাদীসিটাক হাসাচ সহীহ, তাব বুখারী 

ও মুসিেম এিট সংকেচ কারচ িচ। তােখীস চামক �া� ইমাম যাহবী 
হাদীসিটাক সহীহ বাোছচ।   
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পাার, টাকা েথাক টাকা কামাই করাত পাার, দুিচয়াাক েবাকা বািচায় 

িদাত পটু, তাাকই বুি�মাচ ও জািচ মাচ করা হয়। িক� চবী সা�া�াহ 

আোইিহ ওয়াসা�াম উি হাদীাস বাোছচ, �কৃত জাচী েসই বযিি, েয 

িচাজর চফস তথা মচাক িচয়�ণ করাত পাার এবং �বৃি�র সকে 

াািহদার েপছাচ চা াাে চফসাক আ�াহর স�ি�র অচুগামী বাচায়, 

মৃতুযর ��িত �হণ কার। এর বযিত�ম হাে েস িচাবরাধ-েবাকা। কারণ 

েস সারাটা জীবচ অথরহীচ কাাজ বযয় করে িক� িারকাে েযখাাচ 

থাকাত হাব তার জচয েকাাচা পাাথয় সং�হ করে চা। 

আমরা সবাই েবাকা 

হারচুর রশীদাক বাহেুে যা বাোছচ, গভীরভাাব িা�া করাে 

আমাাদর েকাা তা �াযাজয বাে মাচ হাব। পৃিথবীাত বসবাাসর জচয 

সবাই িা�া কার, েস েকাথায় বািড় বাচাাব? েকমচ গৃহ িচমরাণ করাব? 

সুখ ও িবোিসতার কী কী উপকরণ সং�হ করাব? েকাথাও �মাণ 

েগাে ‘িসট পায় িক চা’ এই ভায় আাগই িটিকট বুিকং কার, ��িত  

শর কার। েযখাাচ যাা� েসখাাচ সংবাদ পাঠায়। েহাাটাে বুিকং 

করায়। মাা িতচ িদাচর সফারও এসব ��িত েচয়া হয়। 
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অথা েযখাাচ অচ�কাে থাকাত হাব, েয জীবাচর শর আাছ েশব 

েচই, তার েকাাচা িা�াই কার চা েয, েসখাাচ েকমচ ঘর িচমরাণ 

করাব? েসখাচকার জচয িকভাাব বুিকং করাব? 

উপারাি হাদীসিটাত রাসূেু�াহ সা�া�াহ আোইিহ ওয়াসা�াম ইরশাদ 

কারাছচ, জাচী বযিি েসই, েয মৃতুযর জচয ��িত েচয়। অচযথায় েস 

হাো েবকুব। াাই েস যতবড় িব�শােী বা পঁুিজপিতই েহাক চা েকচ। 

আর আাখরাাতর ��িতর পথ এিটই েয, ‘মৃতুযর আাগই মৃতুযর ধযাচ 

করাব’। এ কথা িা�া করাব েয, ‘একিদচ আমাাক মরাত হাব’। 

মৃতুয এবং আাখরাাতর মুহাসাবা বা ক�চা করার প�িত 

সারািদাচর মাধয একিট িচজরচ-িচভৃত সময় েবর কার এভাাব ক�চা 

করা, ‘আমার অি�ম মুহূতর এাস েগাছ, জাচ কবজ করার জচয 

েফারশতারা উপি�ত হায়াছচ, আমার জাচ েবর কারাছ, আ�ীয়-�জচ 

েগাসে ও কাফচ-দাফাচর বযব�ায় েোগ েগাছ, কাফচ পিরায় িচায় 

েগাছ, জাচাযার চামায পাড় কবার েরাখাছ, অতঃপর কবর ব� কার 

িদায়াছ, ওপর েথাক মািট িদায় েসখাচ েথাক াাে েগাছ, অ�কার 

কবার এখচ আিম একা, শধুই একা। অতঃপর েফারশতাগণ এাস 

�া�া�র শর কারাছ।’ 
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এরপর আাখরাত ক�চা করা েয, ‘আমাাক কবর েথাক পুচরায় উঠাাচা 

হায়াছ, হাশারর মাঠ কাায়ম হায়াছ, সব মাচুব েসখাাচ উপি�ত 

হায়াছ, েসখাাচ �া� গরম োগাছ, দরদর কার ঘাম বায় পড়াছ, সূযর 

এাকবাার িচকাট এাসাছ, সবাই দুিি�া ও েটচশাচ ভুগাছ, তখচ 

তারা চবীগাণর কাাছ িগায় িহসাব-িচকাশ শর করার জচয আ�াহর 

কাাছ সুপািরশ করার আাবদচ করাছ।’ 

এভাাব িহসাব-িকতাব, পুেিসরাত, জা�াত-জাহা�াম ইতযািদর ক�চা 

করা। েরাজ ফজারর পর কুরআচ েতোওয়াত, মাসচূচ দু‘আ এবং 

িযিকর-আযকার েশব কার িকছুকণ িা�া করা, এ সময় অবশযই 

আসাব। জাচা েচই কখচ আসাব। হাত পাার এখচই আসাব, আজই 

আসাব। এসব ক�চা কার দু‘আ করা, ‘েহ আ�াহ, আিম দুিচয়াবী 

কাজ-কামরর জচয েবর হি�। আমার �ারা েযচ এমচ েকাাচা কাজ 

সংঘিটত চা হয়, যা আমার আাখরাতাক বরবাদ ও �ংস কার েদয়।’ 

�িতিদচ এভাাব ধযাচ করাত থাকা। একবার যিদ মৃতুযর িা�া অ�ার 

বাস যায়, তাহাে আ�শি�র িদাক মচাযাগ যাাব এবং আাখরাাতর 

িা�া মাথায় আসাব ইচশাআ�াহ। 
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আ�ুর রহমাচ ইবচ আবী চয়ীম রহ. 

আ�ুর রহমাচ ইবচ আবী চয়ীম রহ. একজচ বড় বুযুগর মুহাি�স 

িছােচ। তাঁর জীবচকাাে এক বযিি মাচ মাচ ভাবাো, আিম িবিভ� 

আােম, মুহাি�স, ফকীহ ও বুযুাগরর কাাছ �� করব েয, যিদ জাচাত 

পাারচ ‘আগামীকাে আপচার মৃতুয হাব’। জীবাচর শধুমাা একিদচ 

বািক আাছ। তাব আপচারা কীভাাব েস িদচিট কাটাাবচ? �া�র 

উা�শয িছে এই েয, তাঁরা েযসব ভাাো ভাাো কাাজর কথা বোবচ,  

তা েস িচাজও করাব। অতঃপর তাঁাদরাক �� কার িবিভ� আমাের 

কথা জাচাত পারােচ। 

এক পযরাায় যখচ শায়খ আবদুর রহমাচ ইবচ আবী চয়ীম রহ. এর 

কাাছ িগায় এ �� করাে িতিচ উ�ার বোেচ, �িতিদচ েয কাজ কির 

েসিদচও তাই করব। কারণ, আিম �থম িদচ েথাকই িচাজর কমরসূাী 

ও কাাজর রিটচ এ ধারণাাক সামাচ েরাখ বািচায় িচায়িছ েয, ‘হাত 

পাার এটাই আমার জীবাচর েশব িদচ’। ‘হাত পাার আজই আমার 

মরণ এাস পড়াব’। এই সূিাাত পিরবতরচ বা সংাযাজচ করার মত 

েকাাচা সুাযাগ েচই। �িতিদচ যা কির জীবাচর েশব িদচও তাই করব। 

এটাই হাো “মূ-তূ �বো আচ তা মূ-তূ”বা ‘মরার আাগই মারা’র 

বাাব চমুচা। এসব মহা মচীবী মৃতুযর িা�া ও আাখরাাতর েখয়াে �ারা 
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িচাজর জীবচ এমচভাাব েঢাে সািজায়িছােচ েয, সবরকণ মৃতুযর 

মুাখামুিখ হওয়ার জচয ��ত থাকাতচ। মৃতুয যখচই আসাত াায় 

আসুক। 

�ভুর সা� সাকাাতর বাসচা 

উবাদা ইবচ ছািমত রািদআ�াহ আচহ েথাক বিণরত, িতিচ বােচ, 

রাসূেু�াহ সা�া�াহ আোইিহ ওয়াসা�াম ইরশাদ কারচ,  

َحب   َمنْ  «
َ
ِ  ِلَقيءَ  أ  َ َحب   ن

َ
ُ  أ  َ ِ  ِلَقيءَ  َكرِهَ  َوَمنْ  ، لَِقيَءهُ  ن  َ ُ  َكِرهَ  ن  َ .  » لَِقيَءهُ  ن

وْ  َع�َِش ُ  قَيلَْت 
َ
ْزَونِجهِ  َ�ْعُض  أ

َ
َرهُ  إِن ي أ َْ َ

َ
َموَْت  ل

ْ
 َولَِ�ن   ، َذنكَ  لََِْس  « قَيَل .  نغ

ُمْؤِمنَ 
ْ
هُ  إَِذن نغ َموُْت  َحَضَ

ْ
َ  نغ ِح ُ ِ  نِرِْضَوننِ  ر  َ ءن  فَةََِْس  ، َوَ�َرنَمِتهِ  ن َحب   َشْ

َ
ْهِ  أ

َ
 إِل

ي َميَمهُ  ِمم 
َ
َحب   ، أ

َ
ِ  ِلَقيءَ  فََ  َ َحب   ن

َ
ُ  َوأ  َ َكفِرَ  َوِِن   ، ِلَقيَءهُ  ن

ْ
َ  ُحِضَ  إَِذن نل ِح ُ  ر

ِ  نَِعَذنِب   َ ءن  فَةََِْس  ، َوُ�ُقوَ�ِتهِ  ن َرهَ  َشْ
ْ
،
َ
ْهِ  أ

َ
ي إِل َميَمهُ  ِمم 

َ
ِ  ِلَقيءَ  َكِرهَ  ، أ  َ  َوَ�ِرهَ  ن

 ُ  َ   » ِلَقيَءهُ  ن

‘েয আ�াহর সাাথ সাকাত করাত পছ� কার, আ�াহর িমেচ �তযাশী 

হয়, আ�াহ তা‘আোও তার সাকাাত আ�হী হচ। আর েয আ�াহর 

সাকাতাক অি�য় ভাাব, আ�াহও তার সাকাতাক অপছ� কারচ।’ এ 

কথা শাচ আায়শা িকংবা রাসূেু�াহ সা�া�াহ আোইিহ ওয়াসা�াামর 

অচয েকাাচা �ী বোেচ, আমরা েতা মৃতুয অি�য়ই জাচ কির। 
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রাসূেু�াহ সা�া�াহ আোইিহ ওয়াসা�াম বোেচ, েসটা চয় ; বরং 

বযাপার হাো, যখচ মু’িমাচর সামাচ মৃতুয উপি�ত হয় তখচ তাাক 

আ�াহর স�ি� ও তাঁর পুরনাারর সুসংবাদ েদয়া হয়। তখচ তার কাাছ 

েকাাচা িজিচসই এর োায় ি�য় মাচ হয় চা। ফাে েস আ�াহর সাকাত 

পছ� কার আর আ�াহও তার সাকাত পছ� কারচ। পকা�ার 

কাাফর বযিির সামাচ যখচ মৃতুয উপি�ত, তখচ তাাক আ�াহর শািা 

ও আযাাবর দুঃসংবাদ েশাচাাচা হয়, এমতাব�ায় তার কাাছ এর োায় 

অি�য় আর িকছু মাচ হয় চা। ফাে েস আ�াহর সাকাতাক অপছ� 

কার আর আ�াহও তার সাকাতাক অপছ� কারচ।২

3  

সুতরাং এমচ েসৗভাগযবাচ �কৃত মু’িমচ মাাাই সবরদা মৃতুযর �তীকায় 

থাাকচ। তাাদর অব�াই েযচ এ কথা বোছ কিব েযমচ বােচ,  

 কাোক আমার িমেচ হাব ব�ুসাচ, 

 েদখব আিম চবী ও তাঁর স�ীগাণ। 

অথরাৎ, আগামীকাে আপচ ি�য়জচ তথা মুহা�দ সা�া�াহ আোইিহ 

ওয়াসা�াম ও তাঁর সাহাবীগাণর সাাথ সাকাত হাব। এই মৃতুয িা�ার 

                                                           
3. বুখারী : ৬৫০৭; মুসিেম : ৪৮৪৪।    
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�ভাাবই মাচুাবর জীবচ সু�ত ও শরীয়াতর রাজপাথ উাঠ আাস এবং 

তাাক সবরকণ মৃতুযর জচয ��ত রাাখ। 

যা েহাক �িতিদচ িকছু সময় েবর কার মৃতুযর ক�চা করাত হাব। 

ভাবাত হাব ‘মৃতুয আসাছ, আিম িক ��ত হায়িছ?’ 

আজই িচাজর িহসাব কাব িচাত হাব 

আাোায বাণীর ি�তীয়াংাশ বো হায়াছ, িকয়ামত িদবাস িহসাব �হাণর 

আাগই তুিম েতামার িহসাব চাও। আাখরাাত �িতিট কামরর িহসাব 

েচয়া হাব। আ�াহ তা‘আো ইরশাদ কারচ,  

�ٍ  ۡثَقاَل مِ  َ�ۡعَمۡل  َ�َمن ﴿ َّ ََ � �ٖ  ِمۡثَقاَل  َ�ۡعَمۡل  َوَمن ٧ يََرهُۥ َخۡ�ٗ َّ ََ �  ٨ يََرهُۥ َ�ّٗ
 ]  ٨  ،٧: نغزغزل [ ﴾

‘অতএব, েকউ অণু পিরমাণ ভাাোকাজ করাে তা েস েদখাব, আর 

েকউ অণু পিরমাণ খারাপ কাজ করাে তাও েস েদখাব’। {সূরা আয-

িযেযাে, আয়াত : ৭-৮} 

অথরাৎ, েতামরা েয পুণযকমর স�াদচ কারছ তা সামাচ আসাব, আর েয 

ম� কাজ কারছ তাও সামাচ উপি�ত পাাব। কিব খুব সু�র কার 

বাোছচ, 
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  �িতদাচ িদবাসাত হাব যা 

  আজই হায়াছ বাে ভাব তা। 

‘িকয়ামাতর িদচ িহসাব েচয়ার আাগই িচাজর িহসাব েচয়া শর কারা’ 

�তযহ রাাত মচাক িজাজস কারা, আজ সারাটা িদচ এমচ কী কী 

কাজ কারিছ, েয বযাপাার িকয়ামাতর িদচ �� করা হাে আিম উ�র 

িদাত পারব চা। এভাাব �িতিদচ করাত থাক। 

সাতসকাাে মাচর সা� অ�ীকার 

ইমাম গাযােী রহ. মুহাসাবা ও আ�শি�র এক িবরে ও িব�য়কর 

প�িত বণরচা কারাছচ। আমরা এ প�িত অচুসরণ করাে তা অবযথর 

�িতাবধক িহাসাব কাজ েদাব। এ েথাক আর েকাাচা ভাাো প�িত 

পাওয়া মুশিকে। 

েসিট হাো �িতিদচ কায়কিট কাজ করাব। �থম কাজ হাো, ‘সকাাে 

ঘুম েথাক েজাগ চফাসর কাাছ এ মামর অ�ীকার েচাব েয, আজ 

সকাে েথাক স�যা পযর� েকাাচা গচাহ করব চা। আমার দািয়াে যত 

ফরয, ওয়ািজব এবং সু�াত আাছ সব িঠকমত আদায় করব। আমার 

ওপর আ�াহর যত হক আাছ, বা�ার হক আাছ সব পুারাপুির আদায় 

করব। েহ চফস! মাচ েরখ, ভুে�াম অ�ীকাারর িবপরীত েকাাচা কাজ 
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করাে েতামাাক শািা েভাগ করাত হাব।’ এই হাো �থম কাজ এর 

চাম িদায়াছচ িতিচ ‘মুশারাতা’ বা ‘আ� অ�ীকার’। 

অ�ীকাারর পর দু‘আ 

ইমাম গাযােী রহ. এর কথার সাাথ একটু সংাযাগ কার বো যায়, এই 

‘আ� অ�ীকাারর’ পর আ�াহর কাাছ দু‘আ করা, ‘েহ আ�াহ, আজ 

আিম গচাহ করব চা বাে অ�ীকার কারিছ। আিম সব ফরজ, ওয়ািজব 

আদায় করব। শরীয়ত অচুযায়ী াোবা। হকু�াহ এবং হকুকুে ইবাদ 

সিঠকভাাব আদায় করাবা। িক� ইয়া মাবুদ, আপচার তাওফীক ছাড়া 

এই �িতজার ওপর অটে থাকা আমার পাক স�ব চয়। েযাহতু আিম 

পণ কারিছ, তাই আপিচ আমাাক তাওফীক িদচ। আমাাক �িতজা ভ� 

করা েথাক রকা করচ। পুারাপুিরভাাব এ �িতজার ওপর অটে থাকার 

তাওফীক দাচ করচ। আমীচ। 

পুারা িদচ িচাজর আমাের ‘মুরাকাবা’ 

এ দু‘আ কার জীিবকার জচয েবিরায় যাও। াাকির করাে াাকিরাত, 

বযবসা করাে বযবসায়, েদাকাচ করাে েদাকাাচ াাে যাও। েসখাাচ 

িগায় এই কাজ কারা েয, �িতিট কাজ শর করার আাগ একটু েভাব 

েদখ, এই কাজিট �িতজার েখোফ িক-চা। এই শ� যা উ�ারণ করিছ 
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তা �িতজা পিরপ�ী িক-চা। যিদ �িতজা পিরপ�ী মাচ হয় তাহাে তা 

েথাক বাঁাার ো�া কারা। এটাাক িতিচ বাোছচ ‘মুরাকাবা’। এটাই 

হাো ি�তীয় কাজ। 

েশায়ার আাগ ‘মুহাসাবা’ 

তৃতীয় কাজিট করাত হাব েশায়ার আাগ, আর তা হাো ‘মুহাসাবা’ 

অথরাৎ চফসাক বোব, তুিম সারািদচ গচাহ করাব চা বাে �িতজা 

কারিছাে। �িতিট কাজ শিরয়তমত করাব। হকুকু�াহ তথা আ�াহর 

হক ও হকুকুে ইবাদ তথা বা�ার হক িঠক মত আদায় করাব বাে 

�িতজা কারিছাে। এখচ বাো েকাচ কাজ তুিম �িতজামত কারছ, 

আর েকাচ কাজ �িতজামত কর িচ? এভাাব সারািদাচর সকে কাাজর 

িহসাব �হণ করাব। সকাাে যখচ বািড় তযাগ করাে তখচ অমুক 

েোকাক িক বােছ? াাকির েকাা িগায় িচজ দািয়ে কতটুকু পােচ 

কারছ? বযবসা কীভাাব পিরাােচা কারছ? হাোেভাাব চা হারাম 

প�িতাত? যত েোাকর সাাথ সাকাৎ হায়াছ তাাদর হক িকভাাব 

আদায় কারছ? িবিব, বা�ার হক িকভাাব আদায় কারছ? এভাাব 

যাবতীয় কাাজর িহসাব েচয়াাক ‘মুহাসাবা’ বো হয়। 

অতঃপর শকিরয়া আদায় কর 
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এই ‘মুহাসাবা’র ফোফে যিদ এই হয় েয, ‘সকাাের �িতজায় তুিম 

সফে’ তাহাে আ�াহর শকিরয়া আদায় কারা। বাো, েহ আ�াহ! 

েতামার অাশব শকিরয়া েয, তুিম আমাাক �িতজার ওপর অটে থাকার 

তাওফীক িদায়ছ। (আ�হ�া োকাে হামদু ওয়া োকাশ শকুর) শকিরয়া 

আদায় করাে আ�াহ তা‘আো তা বৃি� কার েদচ। তাই আগামী িদাচও 

�িতজায় অটে থাকার তাওফীক েদাবচ। 

আ�াহ তা‘আো পিবা কুরআাচ ইরশাদ কারচ,  

﴿  َۡ َّنَ  � َ
ُُّ�مۡ  َََ َُّ�ۡمۖ  َشَكۡرُ�مۡ  لَ�ِن ََ ََ ِِد

َ  َعَذاِ�  ِِنّ  َ�َفۡرُ�مۡ  َولَ�ِن ََ
 َٞ ي َِ  ]  ٧: ننرنهيم[ ﴾ ٧ لََش

‘আর যখচ েতামাাদর রব েঘাবণা িদােচ, ‘যিদ েতামরা শকিরয়া আদায় 

কর, তাব আিম অবশযই েতামাাদর বািড়ায় েদব, আর যিদ েতামরা 

অকৃতজ হও, িচিয় আমার আযাব বড় কিঠচ’। {সূরা ইবরাহীম, আয়াত 

: ৭} 

অতএব �িতজায় অিবাে থাকার এ েচয়ামাতর শকিরয়া আদায় করাে 

ভিববযাত েচয়ামত বৃি� করা হাব এবং অিতিরি েচকীও অজরচ হাব। 

অচযথায় তাওবা কর 
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‘মুহাসাবা’র ফোফে যিদ এই দাঁড়ায় েয, অমুক �াাচ �িতজার 

পিরপ�ী কাজ কারাছা, অমুক সময় �িতজা ভ� কারাছা, পথ েথাক 

িবাুযত হায়াছা এবং �ীয় কৃত �িতজার ওপর অটে থাকাত পাারা িচ, 

তাহাে তৎকণাৎ তাওবা কারা, বাো, ‘েহ আ�াহ! আিম �িতজা 

কারিছোম, িক� শয়তাাচর �ারাাচায়, �বৃি�র তাড়চায় �িতজার 

ওপর অটে থাকাত পািরিচ। েহ মাবুদ! আিম েতামার কাাছ তাওবা 

করিছ এবং কমা াাি�। তুিম আমার তাওবা কবুে কার আমার পাপ 

মাফ কার দাও। ভিববযাত আমাাক �িতজার ওপর অটে থাকার 

তাওফীক দাচ কারা। 

চফসাক শািা �দাচ কর 

তাওবার সাাথ সাাথ চফসাক একটু শািাও দাও। চফসাক বাো, তুিম 

�িতজার েখোফ কাজ কারছ, সুতরাং শািা �রপ েতামাাক আট 

রাকাত চফে সাোত আদায় করাত হাব। এ শািাটা �ভাাত 

�িতজাব� হওয়ার সময়ই িচধরারণ কারা। সুতরাং রাাত চফসাক 

বোব, তুিম িচাজর সুখ-শাি�র জচয, সামাচয আচ� উপাভাাগর জচয 

আমাাক �িতজা ভা� িে� কারছ। অতএব এখচ েতামাাক সাজা েভাগ 

করাত হাব। েতামার শািা হাো, এখচ েশায়ার আাগ আট রাকাত 



 

24 

চফে সাোত আদায় কারা। তারপর িবছাচায় যাও। এর আাগ িবছাচায় 

যাওয়া িচাবধ। 

শািা হওয়া াাই পিরিমত ও ভারসামযপূণর 

আমার স�ািচত উাাদ বোতচ, এমচ শািা িচধরারণ কারা যা হাব 

ভারসামযপূণর, স�িতপূণর ও পিরিমত। এাতা বড় ধরাচর শািা িদও চা 

েয, চফস িবগাড় যায়। আবার এাতা েছাট ও হােকা শািা িদও চা েয, 

তাাত চফাসর েকাাচা ক�ই চা হয়।  

িহ�ুাাাচ সযার ৈসয়দ আহমদ আেীগড় কােজ �িততাকাাে িচয়ম 

করােচ, �াতযক ছাাাক পাঁা ওয়াি সাোত মসিজাদ িগায় জামাাতর 

সাাথ আদায় করাত হাব। যারা সাোাত অচুপি�ত থাকাব তাাদর 

জিরমাচা িদাত হাব। এক ওয়াি সাোাতর জিরমাচা স�বত এক আচা 

িচধরারণ করা হায়িছে। ফে দাঁড়াাো উউা। েযসব ছাাার আিথরক 

অব�া ভাাো িছে, তারা এক মাাসর সব সাোাতর জিরমাচা অি�ম 

জমা িদায় বোতা, এই হাো এক মাাসর সমুদয় সাোাতর জিরমাচা। 

সুতরাং একমাস সাোত আদায় েথাক ছুিট।  

িতিচ রহ. বোতচ, এত অ� ও মামুিে অথরদ� হওয়া সমীাীচ চয়, যা 

এাকবাারই জমা িদাত পাার। আবার এত েবিশ হওয়াও িঠক চয় েয, 
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মাচুব তা েথাক পোয়চ কার। বরং মধযম ধরাচর ও ভারসামযপূণর শািা 

িচধরারণ করা উিাৎ। উদাহরণ �রপ েযমচ আট রাকাত চফে সাোত 

শািা িচধরারণ করা একিট ভারসামযপূণর সাজা। 

একটু সাহস করাত হাব 

েমাটকথা, আ�শি� করাত হাে হাত-পা চাড়াাত হাব, একটু একটু 

িহ�ৎ করাত হাব, কমাবিশ ক� সহয করাত হাব এবং এর জচয দৃু 

�িতজা ও দুর� ই�া করাত হাব। শধু ঘার বাস বাস চফাসর 

তাযিকয়া ও পিরশি� হাত পাার চা। তাই শািা িচধরারণ কার চাও েয, 

চফস ভুে পাথ েগাে আট রাকাত চফে সাোত তাাক অবশযই পড়াত 

হাব। চফস যখচ বুঝাত পারাব েয, আট রাকাত চফে পড়ার চতুচ 

আপদ খাড়া হায়াছ, তখচ েস ভায় গচাহ েথাক বাঁাাাচার ো�া করাব। 

িচাজর চফস এভাাব আাা আাা সিঠক পাথ উাঠ আসাব। ভিববযাত 

আর েতামাাক পথ�� করার ো�া করাব চা ইচশা�াহ।  

করাত হাব শধু াারিট কাজ 

ইমাম গাযােী রহ. -এর উপাদাশর সার সংাকপ হাো, ‘মাা াারিট 

কাজ কারা’। এক. সকাাে েমাশারাতা বা আ� অ�ীকার। দুই. সব 
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কাাজর সময় মুরাকাবা। িতন. রাাত েশায়ার আাগ মুহাসাবা। চার. 

চফস �িতজা ভ� করাে েমা‘য়াকাবা বা শািা �দাচ। 

ধারাবািহকভাাব এ আমে কার েযাত হাব 

একটা কথা মাচ রাখাত হাব েয, শধু দু’াারিদচ এ আমে কার এ 

কথা ভাবা উিাৎ চয় েয, বযাস আিম পূণরতায় েপৗাছ েগিছ, আিম বুযুগর 

হায় েগিছ। বরং ধারাবািহকভাাব এ আমে কার েযাত হাব। কখাচা 

তুিম চফাসর ওপর িবজয়ী হাব আবার কখাচা শয়তাচ িবজয়ী হাব। 

িক� এাত ঘাবড়াাে াোব চা। আমে েছাড় েদয়া যাাব চা। কারণ, 

এাত আ�াহর েকাাচা রহসয ও েহকমত েুকািয়ত থাকাত পাার। 

ইচশাআ�াহ এভাাব জয়-পরাজয় ও উ�িত-অবচিতর পথ ধার একিদচ 

কাি�ত োকয েপৗাছ যাাব। 

এ আমে কার �থম িদচই যিদ কাি�ত োকয েপৗাছ যাও, তাব 

‘আিম অাচক বড় িকছু বাচ েগিছ’- এ ধরাচর আ�তুি� বা হামবড়া 

ভাব েতামাাক িব�া� করাব। সুতরাং এ আমাে কখাচা সফেতা 

আবার কখাচা বযথরতার েদখা িমোব। েযিদচ সফেতা আসাব, েসিদচ 

শকিরয়া আদায় করাব। েযিদচ বযথরতা আসাব, েসিদচ তওবা-

ইাাগফার করাব। িচাজর চফাসর ওপর শািা জাির করাব এবং 
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িচাজর খারাপ আমাের বযাপাার অচুতাপ ও অচুাশাাচা �কাশ করাব। 

‘এ অচুতাপ মাচুবাক িচ� েথাক অাচক উা� েপৗিছায় েদয়’। 

অচুাশাাচা ও তওবা �ারা মযরাদা বৃি� পায় 

মাচুব যিদ আপচ কৃতকামরর �িত খাঁিট মাচ অচুত� হয় এবং ভিববযাত 

এর পুচরাবৃি� চা করার দৃু �িতজা কার, তাহাে আ�াহ তা‘আো 

তার এত েবিশ মযরাদা বৃি� কার েদাবচ, যার ক�চাই েস করাত পাার 

চা। 

শায়খ আবদুে হাই রহ. বোতচ, যখচ েকাাচা বা�া পাপ কার 

আ�াহর কাাছ তাওবা কার, তখচ আ�াহ তা‘আো েসই বা�াাক েকয 

কার বােচ, তুিম েয ভুে কার পাপাাাার িে� হায়ছ, যা েতামাাক 

আমার সা�ার (েদাব েগাপচকারী) গাফফার (কমাশীে) ও রহমাচ 

(দয়াশীে) গাণর আ য়�াথরী বািচায়াছ তা েতামাাদর জচয কেযাণকর 

ও ম�েবাহী বাচ েগে। 

হাদীাস এাসাছ, ঈাদর িদাচ আ�াহ তা‘আো েফারশতাাদর কাাছ �ীয় 

ই�ত ও জাোে তথা মযরাদা ও মাহা�র শপথ কার বােচ, আজ 

এসব েোাকরা সমাবত হায় কতরবয পােচ করাছ। আমাাক ডাকাছ, 

কমা �াথরচা করাছ এবং কাি�ত ব�র আাবদচ জাচাা�। আমার 
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ই�ত ও জাোাের কছম, আিম তাাদর দু‘আ কবুে করব। তাাদর 

গচাহসমুহাক েচকী �ারা বদাে েদব। 

েযমচ আবদু�াহ ইবচ মাসঊদ রািদআ�াহ আচহ কতৃরক বিণরত, (দীঘর 

হাদীাসর েশাবর িদাক িগায়) রাসূেু�াহ সা�া�াহ আোইিহ ওয়াসা�াম 

ইরশাদ কারচ, আ�াহ বােচ,   

ُت ثََونَ�ُاْم ِمْن ِصيَيِمِاْم َشْاَر  «
ْ
�ح قَْد َجَعة

َ
َ ِِ ْشِاُدُمْم مَي َمَئ�َِ�

ُ
فَِِ�ح أ

يَيَمُه رَِضيِئ َومَ  ِِ يَن َو ََ ِ� وََجَئِل : ْاِفَرِ�، َوَ�ُقوُل َرَم مَي ِعةَيِد ، َسةُوِ  فَوَِعز 

َْيَيُمْم   ِلُ
َ
ْ�َطيْتُُ�ْم، َوخ

َ
 أ

 
َْوَال َشِْيفي ِم َجِْعُ�ْم ِخِخَريُِ�ْم إِخ

ْ
غُوِ  نل

َ
 ََْسَ

َ
خ

ن  َعةَيُْ�ْم َ�َثَنيُِ�ْم َمي  َ َُ ْس
َ َ
ِ� ب َََظْرُت لَُ�ْم فَوَِعز   

 
ِ� إِخ ةْتُُموِ ، فوَِعز  َِ َرن

فُون َمْاُفورفن  ُُدوِد، ننَْصِ
ْ
يِب نْ ََ ْص

َ
َ مََدْ  أ َْ ُ�ْم َ� َُ ََ فْ

َ
 أ

َ
ْخِز�ُ�ْم َوخ

َ
 أ

َ
خ

وَن نَِمي  ُ ِِ ْ َمَئ�َِ�ُ  َوََْستَب
ْ
ُُ نغ تََفَر َِ رَْضيْتُُموِ  َورَِضيُت َ�غُْ�ْم، 

َ
لَُ�ْم قَْد أ

ينَ  ُ�ْعِطا نُ  َعز  وََجل  َهِذهِ  ََ َطُرون ِمْن َشْاِر َرَم ِْ
َ
َ  إَِذن أ م 

ُ ْ
 . » نب

‘েহ আমার েফারশতারা, আিম েতামাাদর সাকী েরাখ বেিছ, আিম 

তাাদর রমযাচ মাাসর িসয়াম সাধচা এবং িকয়ামুে োইে বা সাোাত 

রািা জাগরাণর িবিচমায় �িতদাচ এই িদোম েয তাাদর পাপসমূহ 

মাজরচা কার িদোম আর আিম তাাদর ওপর স�� হায় েগোম। 

তারপর িতিচ বােচ, েহ আমার বা�া, আমার কাাছ �াথরচা কর, আমার 
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ই�ত ও জাোাের কছম, েতামাাদর এই আিখরাাতর সমাাবাশ আমার 

কাাছ যা-ই াাইাব আিম তা িদায় েদব। আর েতামাাদর দুিচয়ার যার 

কথাই বোব আিম তার �িত দৃি� েদব। আমার ই�াতর কছম, আিম 

অবশযই েতামাাদর ওই অপরাধগাো কমা করব যা আমার পযরাবকাণ 

েতামরা কারিছাে। আমার ই�াতর কছম, আিম েতামাাদরেক 

শািা�া�াদর সামাচ েি�ত করব চা, অপমািচত করব চা। েতামরা 

কমা�া� হায় (ঘার) �তযাবতরচ কর। েতামরা আমাাক স�� কারছ; 

আিমও েতামাাদর �িত স�� হায়িছ। তখচ এই উ�াতর রমযাাচর 

িসয়াম সাধচা সমাি�াত আ�াহ জা�া শাচুহূর �িতদাচ েদাখ 

েফারশতুকূে আচি�ত হাবচ এবং তারঁা সুসংবাদ েপায় আ�ািদত 

হাবচ।৩

4 

এখচ �� জাাগ, এসব গচাহ েচকী �ারা িকভাাব পিরবতরচ হায় যাাব? 

উ�র হাো, মাচুব ভুে কার যখচ েকাাচা পাপকাজ কার এবং েস 

অচুতাপ ও অচুাশাাচায় দ� হায় আ�াহর কাাছ িফার যায়, আ�াহাক 

                                                           
4. বাইহাকী, শ‘আবুে ঈমাচ : ৩৪২১; িদমইয়াতী, আত-মুতিজরর-রাাবহ : 

১৩৩। ইবচুে মুচিযরী রহ. বােচ, হাদীসিট ইবচ িহ�াচ সংকেচ কারাছচ 
িকতাবুছ-ছাওয়াব অধযাায়, েতমিচ বাইহাকী হাদীসিট সংকেচ কারাছচ 

ফাযাইেুে আওকাত অধযাায়। হাদীাসর সচাদ এমচ েকউ েচই যার ‘যঈফ’ 
হবার বযাপাার সবাই একমত। [আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব : ২/৬১]  
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কাতরভাাব েডাক বাে, ‘েহ মাবুদ, অজাাত অবাহোয় এ অচযায় কার 

েফােিছ। দয়া কার মাফ কারচ। তখচ আ�াহ তা‘আো শধু মাফই 

কারচ চা, বরং এর বাদৗোত তার মযরাদাও বৃি� কার েদচ। এভাাব এ 

গচাহ তার মযরাদা বৃি�র কারণ হায় যায় এবং তার জচয সুফে িহাসাব 

আিবভূরত হয়। পিবা কুরআাচ আ�াহ তা‘আো ইরশাদ কারচ, 

ٰ�َِك  ﴿ ََ و�
ُ
ُل  َََ ِ َّ ُ  ُ�َب َّ ُ  َوَ�نَ  َحَسَ�ٰٖت�  اَِِهمۡ  َٔ َسّ�ِ  � َّ � � َٗ  ﴾ ٧ َِّحيٗما َ�ُفو

 ]   ٦٩: نلفرقين[

‘তাব েয তাওবা কার, ঈমাচ আাচ এবং সৎকমর কার। পিরণাাম 

আ�াহ তাাদর পাপগাোাক পূণয �ারা পিরবতরচ কার েদাবচ। আ�াহ 

অতীব কমাশীে, পরম দয়ােু’। {সূরা আে-ফুরকাচ, আয়াত : ৬৯}  

গচাহ আমার কী কিত করাব? 

ভারাতর উ�র �াদাশ চাজমুে হাসাচ চামক একজচ আ�াহওয়াো 

বযিি িছােচ। িতিচ সবসময় েচককার আােমাদর েসাহবাত থাকাতচ। 

িতিচ একজচ বড় মাাপর আাবদও িছােচ। িতিচ কিবতা আবৃি� 

করাতচ। তাঁর একিট পংিি আমার ভাাো োাগ এবং বারবার মাচ 

পাড়। যার অথর হাো- 



 

31 

  অচুতাপ �কাাশর েপায় েগিছ ধচ, 

  পাপ আর করাব িক অিহত সাধচ। 

অথরাৎ আ�াহ তা‘আো েযাহতু আমাাদরাক অচুতাপ অচুাশাাচা ও 

েরাচাজাির দাচ কারাছচ, আর আমরা দু‘আও করিছ, ‘েহ আ�াহ! 

আমার এ অপরাধ কমা কার িদচ’ তাই এ গচাহ কিত করাত পারাব 

চা। 

গচাহ আ�াহ তা‘আোরই সৃি�। আর িহকমত ছাড়া েকাাচা িকছুই িতিচ 

সৃি� কারচ চা। গচাহ ৈতিরর িহকমত হাো- গচাহ করার পর তাওবা 

করাে, অচুত� হায় কা�াকািট করাে এবং ভিববযাত চা করার �িতজা 

করাে এ তাওবার িবিচমায় আ�াহ তা‘আো মযরাদা বৃি� কার েদাবচ, 

যা ক�চায়ও িছাো চা। 

আজীবচ েড়াই াোব  

সুতরাং রাাত ‘মুহাসাবা’ করার সময় যখচ জাচাত পারাব গচাহ 

সংঘিটত হায়াছ, তখচ তাওবা ও ইাাগফার করাব। আ�াহর িদাক 

িফার যাাব, হতাশ হাব চা। কারণ, জীবচটা এক ধরাচর েড়াইায়র 

চাম। মৃতুয পযর� চফস ও শয়তাাচর িবরা� েড়াত হাব। আর 

েড়াইায়র অামাঘ িচয়ম হাো, কখাচা তুিম িজতাব, কখাচা �িতপক 
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িজতাব। তাই শয়তাচ েতামাাক পরািজত করাে সাহস হািরায় বাস 

পাড়া চা বরং পুচরায় সাহস ও শিি সবয় কার শয়তাাচর সাাথ 

েড়াই কারা। ‘সাহস চা হািরায় পুচরায় েমাকাাবোর জচয দাঁড়াাে েশব 

িবজয় আমাাদরই হাব’ -এ ওয়াদা আ�াহ তা‘আো কারাছচ। পিবা 

কুরআাচ আ�াহ তা‘আো ইরশাদ কারচ, 

َُ  َِۡلَك  ﴿ ا َّ ِينَ  َ�َۡعلَُها ��ِخَرةُ  � َّ ِ ونَ  َ�  ل َُ � يُرِد �ِض  ِ�  ُعلُّوٗ
َ َۡ  َََساٗد�ۚ  َوَ�  �

َّقِ�َ  َو�ۡلَ�ٰقَِبةُ   ]  ٨٣: نلقّص[ ﴾ ٨ لِۡلُم

‘এই হা� আিখরাাতর িচবাস, যা আিম তাাদর জচয িচধরািরত কির, 

যারা যমীাচ ঔ�তয েদখাাত াায় চা এবং ফাসাদও াায় চা। আর শভ 

পিরণাম মু�াকীাদর জচয’। {সূরা আে-�াসাস, আয়াত : ৮৩} 

অচয এক আয়াাত আ�াহ বােচ,  

�  لَِقۡوِمهِ  ُموَ�ٰ  قَاَل  ﴿ ََعِيُنوا ِ  �ۡس َّ �ِِ  ۖ� ٓوا �َض  ِِنّ  َو�ۡصِ�ُ
َ َۡ �  ِ ّ  �ََشآءُ  َمن يُوَُِ�َها َِ

َّقِ�َ  َو�ۡلَ�ٰقَِبةُ  ِعَبادِهۦِۖ  ِمنۡ   ]  ١٢٨: نخعرنف[ ﴾ ١ لِۡلُم

‘মূসা তার কওমাক বেে, ‘আ�াহর কাাছ সাহাযয াাও এবং ৈধযর ধারণ 

কর। িচিয় যমীচ আ�াহর। তাঁর বা�াাদর মাধয যাাক িতিচ াাচ 
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তাাক তার উ�রািধকারী বািচায় েদচ। আর পিরণাম মু�াকীাদর জচয।’ 

{সূরা আে-আ‘রাফ, আয়াত : ১২৮}  

অ�সর হও, আ�াহ �াগতম জাচাাবচ 

আ�াহ তা‘আো ইরশাদ কারচ, 

ِينَ  ﴿ َّ �  َو� وا َُ َ�نّ  �ِيَنا َ�َٰه َِ َۡه َ  �نّ  ُسُبلََناۚ  ُهمۡ ََ َّ  ﴾ ٦ �لُۡمۡحِسنِ�َ  لََمعَ  �

 ]  ٦٩: نلعغَةوت[

‘আর যারা আমার পাথ সবরা�ক �াা�া াাোয়, তাাদরাক আিম অবশযই 

আমার পাথ পিরাািেত করব। আর িচিয় আ�াহ সৎকমরশীোদর 

সাাথই আাছচ’। {সূরা আে-আচকাবুত, আয়াত : ৬৯}  

‘যারা আমার পাথ িজহাদ কার’ অথরাৎ চফস ও শয়তাাচর সাাথ 

েতামরা এভাাব েড়াই করাব েয, শয়তাচ েতামাাদর ভুে পাথ িচায় 

যাা�, আর েতামরা তার েমাকাাবো করছ এবং মরণপণ �াা�ায় �া� 

পথ েথাক েবঁাা ােছ, তাব আমার �িতুিত রইে েয, অবশযই 

অবশযই আিম �াা�াকারী ও েড়াইকারীাদর িচাজর রাাার স�াচ েদব। 

আয়াতিট বুঝাাত একিট দৃ�া� িদায় বােচ, িশশ যখচ হাঁটা শর কার, 

বাবা-মা তখচ তাাক াোত ও হাঁটাত েশখায়। একটু দূার দাঁড় কার 
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িদায় বাে ‘এিদাক এাসা’। বা�া যিদ েসখাাচই দাঁিড়ায় থাাক এবং 

সামাচ পা চা বাড়ায়, তাহাে বাবা-মাও দূার দাঁিড়ায় থাাক, তাাক 

েকাাে েচয় চা। িক� বা�া এক পা েফাে অপর পা েফোত পাড় 

েযাত োগাে বাবা-মা পাড় যাওয়ার আাগই তাাক ধার েফাে এবং 

পরম ে�াহ েকাাে েচয়। কারণ বা�া তার সাধযমত ো�া কারাছ। 

এমিচভাাব মাচুব আ�াহর পাথ াোর ো�া করাে, তার পাথ পা 

বাড়াাে, আ�াহ তা‘আো তাাক সাহাযয-সহাযািগতা করাবচ চা, এিগায় 

এাস তাাক ধরাবচ চা, এমচিট হাতই পাার চা। বরং এ আয়াাত 

আ�াহ তা‘আো ওয়াদা িদা�চ, েতামরা াোত শর করাে আিম 

এিগায় িগায় েতামাাদর হাত ধরব। সরাসির েতামাাদর সাহাযয করব। 

অতএব সাহিসকতার সাাথ চফস ও শয়তাাচর েমাকাাবো কারা। তাঁর 

দরবাার হতাশার �াচ েচই। অচযায় হােও িচরাশ হায়া চা, ো�া 

অবযাহত রাখ। ইচশাআ�াহ একিদচ সফে হাবই। 

সারকথা হাো, তুিম েতামার কাজ কারা, আ�াহ তা‘আো তাঁর কাজ 

অবশযই করাবচ। মাচ েরখ, েতামার কাাজ �িট হাত পাার িক� 

আ�াহ তা‘আোর কাাজ �িট-িবাুযিতর েকাাচা স�াবচা েচই। তুিম পা 

বাড়াাে িতিচ পথ খুাে েদাবচ। এ িদাক ইি�ত কারই বো হায়াছ, 

মরার আাগ মারা আর িহসাাবর আাগই িহসাব কারা।  
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আ�াহর সামাচ কী জবাব েদাব? 

একজচ িবজ বযিি বাোছচ, মুহাসাবার একিট প�িত হাো, তুিম 

ক�চা কারা ‘এখচ তুিম হাশারর ময়দাাচ দাঁিড়ায় আাছা, েতামার 

িহসাব-িচকাশ শর হায়াছ, আমেচামা েপশ করা হা�, েতামার 

আমেচামায় েযসব অপকমর িছে সকাের সামাচ তা উাোিাত হা� 

এবং আ�াহ তা‘আো �� করাছচ- এ অপকমর তুিম েকচ কারছ?’ 

এর উ�ার তখচ িক বোব? আজ েকাাচা েমৗেবী সাাহব যখচ 

েতামাাক বাে, অমুক কাজ কারা চা, দৃি�র েহফাজত কারা, সুদ-ঘুব 

েথাক েবঁাা াাো, িমথযা বাো চা, গীবত কারা চা, িটিভ েদাখা চা, 

িবায়-শািদর অচুতাচািদাত পদরাহীচতা েথাক েবঁাা াাো। উ�ার েতামরা 

তাাদরাক বাে থাক, আমরা িক করব, যুগটাই খারাপ। পৃিথবী উ�িত 

ও সভযতার িশখার েপৗাছ েগাছ। মাচুব াাঁাদ েগাছ। আমরা িক তাাদর 

েথাক িপিছায় থাকব? দুিচয়া েথাক িবি�� হায় বাস পড়ব? বতরমাচ 

সমাাজ াোত েগাে এসব চা কার উপায় েচই।  

এ উ�র েমৗেবীাদর িদাত পাারা। িক� িকয়ামাতর ভয়ংকর িদবাস 

মহা�তাপশােী আ�াহর সামাচ এ অজুহাত েদখাাত পারাব িক? বুাক 

হাত িদায় িা�া কার বাো, এ জবাব যিদ েসখাাচ চা াাে এখাাচ 

িকভাাব াোব? 
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আ�াহর কাাছ সাহস ও �তযয় �াথরচা কারা 

েতামরা যিদ আ�াহর কাাছ এ উ�র দাও েয, ‘েহ আ�াহ! সমাজ ও 

পিরাবাশর কারাণ অপারগ হায় আিম গচাহ করাত বাধয হায়িছ’। 

তখচ আ�াহ তা‘আো বোবচ, ‘অপারগ তুিম িছাে চা আিম িছোম?’ 

েতামরা উ�র েদাব, ‘ওাহ মাবুদ! আিমই অপারগ িছোম’। আ�াহ 

তা‘আো িজাজস করাবচ, ‘তাব তুিম েতামার অপারগতা দূর করার 

�াথরচা কারািচ েকচ? আিম িক তা দূর করাত সকম িছোম চা? আমার 

িচকট দু‘আ করাত, েহ আ�াহ! আিম অপারগ, আপিচ আমার 

অপারগতা দূর কার িদচ, চয়াতা আমাাক কমা কার িদচ। আমাাক 

শািা েদাবচ চা। 

বেুচ! আ�াহ তা‘আোর এ পাউা �া�র েকাাচা উ�র আাছ িক? চা 

থাকাে একিট কাজ করচ, আর তা হাো, িচাজাদরাক েয কাজ 

করাত অপারগ েদখাছচ, াাই বাাব স�ত অপারগতা েহাক আর 

সামািজক অপারগতাই েহাক এ বযাপাার �িত িদচ দু‘আ করচ, ‘েহ 

আ�াহ! আমার সামাচ এই অপারগতা। আিম এ েথাক বাাঁার সাহস 

পাি� চা। আপিচ সবরময় কমতার অিধকারী। এ অপারগতা ও 

সাহসহীচতা দূর কার গচাহ েথাক েবঁাা থাকার সাহস ও িহ�ৎ দাচ 

করচ। আমীচ। 
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আ�াহর দাাচর ভা�াার েকাাচা অভাব েচই 

েমাটকথা, আ�াহর কাাছ াাও, �াথরচা কর। অিভজতার আাোাক 

�মািণত, আ�াহর কাাছ াাইাে তাাক অবশযই েদাবচ। চা াাইাে 

েদাবচ কী? কিব বােচ- 

েরাগ যিদ েকউ চািহ োাচ, িািকৎসা তার চাই, 

মাচ েরখ রাবর দাাচর, চাই তুেচা চাই। 

েরাাগর বযথায় কাতরতা চা থাকাে, গচাহ েথাক বাঁাার আকুেতা চা 

থাকাে তাাক িািকৎসা েদাব েক? �াথরচাকারীাক েদয়ার জচয আ�াহর 

ভা�ার সদা উেুি। 

সকাে-স�যা েয াারিট আমাের কথা বো হাো, এর ওপর আমে 

করাে আাোায বাণী তথা ‘মরার আাগই মারা, িহাসাবর আাগই 

িচাজর িহসাব কারা’ অচুযায়ী আমেকারী িহাসাব গণয হওয়া যাাব 

ইচশাআ�াহ। আ�াহ তা‘আো আমাাদর সকোক মৃতুযর ��িত �হাণর 

তাওফীক দাচ করচ, কমা করচ এবং এসব কথার ওপর আমে 

করার তাওফীক দাচ করচ। আমীচ। 

(সংকিেত ও সংাকিপত)  


