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হয় ো নো তুমি রিযোয়নর ‘আয়েদ 

   

আল্লোহ তো‘আলো িুমিনয়দর েনু্ধ। আিরো সেোই তোর মি  েোন্দো হয়ত  োই। মকন্তু কীভোয়ে? ক্ষমিয়কর তয়র ইেোদত 

করয়ল কীভোয়ে তুমি আল্লোহর মি  হয়ে? িোয়হ রিযোন ইেোদয়তর চিৌসুি েয়ে; মকন্তু তোর িোয়ন মক রিযোন  য়ল 

যোও োর সোয়ে সোয়ে ইেোদত ফুমরয়  যোয়ে? দীর্ঘ এক িোস যোেৎ চয সকল আিয়লর িোধযয়ি েোন্দো আল্লোহর ননকেয 

অজঘন কয়রয়ে তো সোরো েেরই েোকী েোয়ক। এিনমক যতমদন জীমেত েোয়ক ততমদনই অেমিষ্ট েোয়ক। িকৃত িুমিন 

িৃতুয পযঘন্ত আিল করয়ত েোয়ক।  

জননক েুযুর্ঘয়ক েলো হয়লো অয়নক িোনুষয়ক শুধুিোত্র রিযোয়ন ইেোদত করয়ত চদখো যো । মতমন েয়লন: চস জোমত 

েড়ই হতভোর্য, যোরো চকেলিোত্র রিজোয়নই আল্লোহর হক সম্পয়কঘ সয় তন েোয়ক। চয েযমি সোরো েের মিকিত 

ইেোদত কয়র চস-ই িকৃত সফল চনককোর। আল-কুরআয়ন এয়সয়ে: 

َكَۡۡوٱۡعُبدۡۡ﴿ ۡىَۡربَّ تَِيَكَۡۡحّتَّ
ۡ
 [٩٩: احلجر] ﴾٩٩ۡۡٱۡۡلَقِيُۡۡيَأ

“তুমি িৃতুয আসো পযঘন্ত আল্লোহর ইেোদত করয়ত েোক।” [সূরো আল-মহজর, আ োত: ৯৯] 

ইিোি ইেন রজে রহ. েয়লন: িোস, েের, মদন-রোত, িৃতুয ও আিয়লর সি  মনধঘোরক। আয়ে আয়ে এগুয়লো মনিঃয়িষ 

হয়  যোয়ে; মকন্তু চয সত্তো এগুয়লোর অমেত্ব দোন কয়রয়েন মতমন ম রঞ্জীে, ম রস্থো ী। মতমন সেঘযুয়র্ সে সি  একক ও 

অমিতী । েোন্দোর ইেোদত সম্পয়কঘ সেঘদো মতমন সয় তন। িমতমদন িমত িূুরয়তঘ েোন্দো আল্লোহ তো‘আলোর চকোয়নো নো 

চকোয়নো চন‘আিয়ত ডুয়ে েোয়ক। িুমিন েোন্দোর জীেয়ন এিন চকোয়নো িুহূতঘ অমতেোমহত হ  নো, চয সি  আল্লোহর পক্ষ 

চেয়ক অমপঘত চকোয়নো নো চকোয়নো দোম ত্ব নো েোয়ক। খোাঁমে িুমিন সেঘদো আিো ও ভয় র িোয়ে আল্লোহর আনুর্তয 

স্বীকোর কয়র তোাঁর ননকেয অজঘন করয়ত েোয়ক। আিয়লর চক্ষয়ত্র আল্লোহর সমতযকোর েোন্দো কখনও মেরি চেোধ কয়র 

নো। তোেোড়ো রয়ের সন্তুমষ্ট ও ননকেয েযতীত েোন্দোর  োও ো পোও োর আর মক-ই-েো েোকয়ত পোয়র? 

আল্লোহর আনুর্তয েযতীত চয সি েুকু অমতেোমহত হয় য়ে তো মেফল। তোাঁর মযমকর চেয়ক মেিুখ েোকোর সি েুকু 

আয়ক্ষপ ও অনুয়িো নোর কোরি। িত আফয়সোস ঐ সিয় র ওপর, যো আল্লোহর আনুর্য়তযর েোইয়র নষ্ট হয় য়ে। 

রোসূল সোল্লোল্লোুর আলোইমহ ও োসোল্লোি চকোয়নো আিল শুরু করয়ল, তো রীমতিত করোর চ ষ্টো করয়তন। আয় িো 

রোমদ োল্লোুর ‘আনহো েয়লন, নেী সোল্লোল্লোুর আলোইমহ ও োসোল্লোি রিযোন ও অনযোনয িোয়স রোমত্রকোলীন সোলোত এর্োর 

রোকো‘আয়তর চেমি পড়য়তন নো। অতএে, েুেো চর্ল, মতমন অনযোনয িোয়সও মক োিুল লোইল তেো তোহোজু্জয়দর সোলোত 

আদো  করয়তন।  

িোয়হ রিযোয়ন চকোয়নো আিল েো অযীফো েুয়ে চর্য়ল তো িোও োয়ল ক্বোজো কয়র মনয়তন। একেোর মতমন রিযোয়নর চিষ 

দি মদন ইয়তকোফ করয়ত পোয়রন মন। পয়র তো িোও োল িোয়সর িেি দি মদয়ন আদো  কয়র মনয় য়েন।  
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মেশুদ্ধ হোদীস গ্রন্থ সহীহ িুসমলয়ি আেু আই ুে আনসোরী রোমদ োল্লোুর ‘আনুর চেয়ক েমিঘত আয়ে, নেী সোল্লোল্লোুর 

আলোইমহ ও োসোল্লোি েয়লন, “চয েযমি রিযোন িোয়সর সোওি পোলয়নর পর িোও োল িোয়স ৬মে সোওি রোখয়ে, চস 

চযন সোরো েেরই সোওি পোলন করয়লো।”  

িোয়হ রিযোয়নর পর সোওি রোখোর তোৎপযঘ: 

আল্লোিো ইেন রজে রহ. েয়লন, িোও োল িোয়স সোওি পোলন করোর তোৎপযঘ অয়নক। রিযোয়নর পর সোওি পোলন 

রিযোয়নর সোওি কেুল হও োর আলোিতস্বরূপ। চকননো আল্লোহ তো‘আলো চকোয়নো েোন্দোর আিল কেুল করয়ল তোয়ক 

পয়রও অনুরূপ আিল করোর চতৌমফক মদয়  েোয়কন। চনক আিয়লর িমতদোন মেমভন্নরূপ। তোর িয়ধয একমে হয়লো 

পুনরো  চনক আিল করোর চসৌভোর্য অজঘন করো। তোই সোলোত, সোওি ও অনযোনয ইেোদত েোমক এর্োর িোয়সও  োলু 

রোখো  োই। চকননো মযমন রিযোয়নর রে, েোমক এর্োর িোয়সর রে মতমনই।  

মতমন আয়রো েয়লন, তয়ে ইেোদয়তর চিোকোয়েলো  গুনোয়হর কোজ করয়ল মন‘আিয়তর অকৃতজ্ঞতো িকোি পো । 

অতএে, চকোয়নো েযমি রিযোয়নর পরপরই হোরোি ও র্মহঘত কোয়জ মলপ্ত হয়  চর্য়ল, তোর মস োি স্বী  িুয়খর উপর 

মনয়ক্ষপ করো হ  এেং রহিয়তর দরজো তোর জনয েন্ধ হয়  যো ।  

গুনোয়হর পর ভোয়লো কোজ করো কতই নো উৎকৃষ্ট আিল। মকন্তু তোর চ য়  আয়রো উৎকৃষ্ট আিল হয়লো চনক কোয়জর 

পর আয়রকমে চনক কোয়জ িিগুল হও ো। অতএে, আল্লোহর মনকে িোেঘনো কর, যোয়ত মতমন িৃতুয পযঘন্ত হয়কর ওপর 

অেল েোকোর চতৌমফক দোন কয়রন। সোয়ে সোয়ে অন্তর মেপয়ে যোও ো চেয়ক পমরত্রোি  োও। চকননো আনুর্য়তযর 

সম্মোয়নর পর নোফরিোমনর চেইজ্জমত কতইনো মনকৃষ্ট। 

চহ তওেোকোরী যুেসিোজ! 

গুনোহ একেোর চেয়ড় মদয়  আেোর চসমদয়ক মফয়র চযও নো। যমদ চতোিরো ভোয়লো কোয়জর ওপর নধযঘ ধোরি কয়র 

েোকয়ত পোর, তোহয়ল িেৃমত্তর অস্থো ী আনয়ন্দর পমরেয়তঘ স্থো ী ঈিোমন স্বোদ আস্বোদন করয়ত পোরয়ে। চকননো চয 

েযমি আল্লোহয়ক সন্তুষ্ট করোর উয়েয়িয চকোয়নো পোমেঘে স্বোেঘ পমরতযোর্ করয়ে, আল্লোহ তো‘আলো মেমনিয়  তোয়ক তোর 

চ য় ও উত্তি েস্তুর িোরো পুরসৃ্কত করয়েন। আল্লোহ েয়লন,  

َها﴿ يُّ
َ

أ ُكمِۡفۡيۡل َِمنۡقُلۡٱنلَِّبَُّۡۡيَٰٓ يِۡدي
َ

نَۡۡأ ِ ىَٰٓۡۡم  ۡۡسَ
َ
َُۡۡيۡعلَمِۡۡإِنۡٱۡۡل ُلوبُِكمِۡۡۡفۡۡٱّللَّ اۡقُ اۡيُۡؤتُِكمَۡۡۡخۡۡيٗ يَۡۡخۡۡيٗ ا مَّ ِ ِخذَۡۡم 

ُ
 ﴾لَُكۡمۡ َۡوَيۡغفِرِۡۡۡمنُكمۡۡۡأ

 [٠٧: االنفال]

“চহ নেী আপমন আপনোর আ ত্বোধীন কয় মদয়দরয়ক েলুন, আল্লোহ তো‘আলো যমদ চতোিোয়দর অন্তয়র কলযোয়ির আয়লো 

চদখয়ত পোন, তোহয়ল চতোিোয়দর হোরোয়নো েস্তুর চ য় ও উত্তি মজমনস দোন করয়েন। শুধু তো-ই ন , সোয়ে সোয়ে 

চতোিোয়দর গুনোহসিূহ ক্ষিো কয়র চদয়েন।” [সূরো আল-আনফোল, আ োত: ৭০] 

চহ অন্তর পমরেতঘনকোরী রে, তুমি আিোয়দর আত্মোসিূহ চতোিোর িয়নোনীত দীয়নর ওপর অেল রোয়খো। আিীন।  

সিোপ্ত 
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