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সংলিপ্ত বর্ণনা............. 
হযসব লবষয়য়র প্রলি একজন মুসলিময়ক অলিক 
মনয়যাগী  য়ি  য়, িন্ময়িে অনেিম গুরুত্বপূর্ণ একলি 
 য়িা আত্মগঠন। একজন মুসলিম কীভায়ব লনয়জয়ক 
একজন পলরপূর্ণ বেলিত্বসম্পন্ন কয়র গয়ে িুিয়ব এ 
প্রবয়ে হিখক িা িুয়ি িরার হেষ্টা কয়রয়ছন। 
ইসিায়মর দৃলষ্টয়ি আত্মগঠয়নর গুরুত্ব ও এ পয়ে 
স ায়ক পদ্ধলিগুয়িাও এয়ি স্থান হপয়য়য়ছ। 
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আত্মগঠন 
 

ম ান আল্লা  িা‘আিা পলবত্র কুরআয়ন বয়িয়ছন,  

نَسَٰنِ ِبَلِ ﴿  
َِِٰٱۡلإ هۦ ََِعَ س  رَية َِِنفإ لإَقََِِٰولَوِإ١٤ِِبَص 

َ
 ﴾١٥َِمَعاذ يَرهۥ ِأ

 [١٥  ،١٤: القيامة]

“বরং মানুষ িার লনয়জর বোপায়র সমেক অবগি। যলদও 
হস নানা অজু াি হপশ কয়র োয়ক।” [সূরা আি-
লকয়ামা , আয়াি: ১৪-১৫] 
আল্লামা ইবন কাসীর র . আয়ায়ির বোখোয় বয়িয়ছন,  

প্রলিলি মানুষই লনয়জর বোপায়র সািী,  লনজ কমণ সম্বয়ে 
পলরজ্ঞাি, অস্বীকার করুক লকংবা অজু াি হপশ করুক।1 

আয়ায়ির মািেয়ম একলি লবষয় প্রমালর্ি  য়িা হয,  

বেলির অন্তয়রর হগাপন লবষয়ালদ সম্বয়ে আল্লা র পর 
িার হেয়য় হবলশ আর হকউ জায়ন না। হসসব লবষয়য় 
আল্লা র পর সবণালিক পলরজ্ঞাি বেলি হস লনয়জই।  

িাইয়িা মানুয়ষর কায়ছ শরী‘আয়ির োল দা  য়ে, 

                                                           
1 িাফসীর ইবন কাসীর ৪/৪৪৯। 
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মানবাত্মা একান্ত অনুগি  ওয়া অবলি মানুষ িার পলরেযণা 
ও শাসন কয়র যায়ব, িার লবরুয়দ্ধ িাগািার সংগ্রাম 
োলিয়য় যায়ব। লবষয়লি লনিান্ত স জ বোপার নয় হয,  

সকয়ির পয়ি িায়ি সফি  ওয়া সম্ভব বরং খুবই 
কলঠন। অবালিি সব যািনা ও কয়ষ্ট ভরা দীর্ণ রাস্তা, যার 
সিেিা লময়ি আল্লা  িা‘আিার লনয়নাি বার্ীয়ি,   

وا َِِوٱَّلذ ينَِ﴿ مِإَلَِِف يَناَِجََٰهد  َينذه  د  ب لََنا ِِهإ َِِِإَونِذِس  ن يَِِلََمعَِِٱّللذ س  حإ إم  ِٱل
 [٦٩: العنكبوت] ﴾٦٩

“আর যারা আমায়দর পয়ে সবণাত্মক প্রয়েষ্টা োিায়, 
িায়দরয়ক আমরা অবশেই আমায়দর পেসমূয় র লদশা 
লদব।” [সূরা আি-‘আনকাবূি, আয়াি: ৬৯] 
আল্লা  িা‘আিা ল দায়াি দায়নর প্রলিশ্রুলি লদয়য়য়ছন 
আর শিণায়রাপ কয়রয়ছন দু’লি:  
এক. আল্লা র আনুগয়িের ওপর সবণাত্মক পলরশ্রম করা, 
আত্মায়ক কয়ঠার সািনা-সংগ্রায়ম লনয়য়ালজি রাখা এবং 
শাসয়নর মািেয়ম িায়ক সুগলঠি ও লনয়লিি করা। 

দুই. এসব লকছু  য়ি  য়ব হকবি আল্লা র উয়েয়শে, সুখ-
ঐশ্বযণে অজণন লকংবা পালেণব হকায়না উয়েয়শে নয়।  
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এর র সে হবাি কলর এলিই, (আল্লা  ভায়িা জায়নন) 
সলঠক পয়ের ল দায়াি এবং অভীষ্ট গন্তয়বে হপৌঁছায়নার 
রাস্তা প্রালপ্ত এমন এক লবশাি অজণন যা আল্লা  িা‘আিা 
হকবি িায়দরই দান কয়রন যারা এর প্রিোশা কয়র  

এবং হেষ্টা-সািনার মািেয়ম প্রিোশার সিেিার প্রমার্ 
উপস্থাপন কয়র।  
এ প্রবয়ে আমরা লকছু কাযণকর পন্থা ও উপাদান 
অনুসোয়নর হেষ্টা করব, আল্লা র িাওফীয়কর পর যার 
মািেয়ম বান্দা লনজ আত্মায়ক একলি ঈমানী লভলির ওপর 
দাাঁে করায়ি সিম  য়ব আর এয়িই িার ই য়িৌলকক ও 
পারয়িৌলকক জীবয়নর শালন্ত লনলিি  য়ব।  
হসসব উপাদায়নর লকছু আয়ছ যা অজণন করয়ি  য়ব আর 
লকছু আয়ছ যা বজণন করয়ি  য়ব। লেন্তাশীি বেলিবয়গণর 
কমণপদ্ধলি পযণায়িােনা কয়র আমরা হদখয়ি হপয়য়লছ, 
বরর্ীয় লবষয়গুয়িা আয়িােনা করার আয়গ বজণনীয় 
লবষয়ালদর আয়িােনা অলিক কাযণকর। িাই হসই 
পদ্ধলিরই আমরা অনুসরর্ করলছ: 
আত্মগঠয়নর হিয়ত্র বজণনীয় লবষয়ালদ:  
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১. আত্মম্ভলরিা পলর ার ও আত্মার অদৃশেমান হদাষত্রুলি 
িোগ করা: আর এ লবশ্বাস হপাষর্ করা হয, ম ান আল্লা  
আত্মম্ভেন্তয়র িুলকয়য় োকা হদাষগুয়িায়ক হিাকেিু হেয়ক 
আোি কয়র হরয়খয়ছন, এলি বান্দার প্রলি িাাঁর অপার 
করুর্া। মানুয়ষর মুয়খ প্রশংসা হশায়ন মানবাত্মা যখন দম্ভ-
অ ঙ্কায়র উয়েলিি  য় িখন এ িোয়গর প্রয়য়াজনীয়িা 
আয়রা িীব্র   য়।  
আল্লামা ইবনুি কাইয়য়েম র . বয়িন, এসব হিয়ত্র আলম 
শায়খুি ইসিাম ইবন িাইলময়া র . হেয়ক অভূিপূবণ 
আেরর্ প্রিেি কয়রলছ, যা আর কায়রা ময়িে হদলখ লন। 
লিলন হবলশ হবলশ বিয়িন,   

 . ما يل يشء، وال مين يشء، وال يّف يشء

“আমার লকছু হনই, আমার পি হেয়কও লকছু  য় লন এবং 
আমার মায়েও লকছু হনই।”  
িাাঁর সমু্ময়খ প্রশংসা করা  য়ি বিয়িন,   

واهلل إين إىل اآلن أجدد إساليم لك وقت، وما أسلمت بعُد إسالما 
 جيدا.

“আল্লা র শপে আলম এখয়না প্রলি মু ূয়িণ আমার 
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ইসিাময়ক সংস্কার ও নবায়ন কলর। এখয়না পযণন্ত আলম 
ভায়িা মায়নর ইসিাম গ্র র্ করয়ি পালর লন।”2  
শ্রয়দ্ধয় পাঠকবৃন্দ, শাইখুি ইসিায়মর বেলিয়ত্বর 
লবশািিালি কল্পনা করুন। স্মরয়র্ আনুন িাাঁর সংগ্রামময় 
হসানািী জীবনয়ক। জীবয়ন শি শি লবিয়কণ অংশগ্র র্ 
কয়রয়ছন লিলন এবং প্রলিবারই ষেযি ও েক্রান্তকারীয়দর 
 িাশ কয়র লবজয় মািা লছলনয়য় এয়নয়ছন। জীবেশায় 
সূিী ও সািারর্ মানুয়ষর পি হেয়ক কি প্রশংসা ও 
অলভবাদন হপয়য়য়ছন লিলন। িাাঁর শত্রুরা পযণন্ত িাাঁর 
বেলিত্ব,  প্রলিভা ও জ্ঞায়নর লবশািিার কো অকপয়ি 
স্বীকার কয়রয়ছ বার বার। এবার লনজ সম্বয়ে িাাঁর 
উপয়রাি মন্তবে সম্পয়কণ লবোর করুন। লেন্তা কয়র হদখুন, 
অ ংকার ও আত্মম্ভলরিা িোগ কয়র লনজয়ক কি 
সুন্দরভায়ব গঠন করয়ি পারয়ি এমন মন্তবে করা যায়। 
জ্ঞান ও কয়মণ উচ্চাসয়ন আয়রা য়নর এলি একলি অনেিম 
উপাদান।  

                                                           
2 মাদায়রজুস সায়িকীন: ১/৫২৪। 
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হ  মুসলিম ভ্রািৃবৃন্দ! যখন প্রমালর্ি  য়িা হয, আপনার 
সম্বয়ে আপলনই সবণালিক জ্ঞাি। আপনার লভিয়র কী 
আয়ছ হসলি আপনার হেয়য় অনে হকউ হবলশ জায়ন না? 
িাই আপনায়ক সিকণ  য়ি  য়ব, এমনও লদন আসয়ব, 
হিায়করা আপনার প্রশংসা করয়ব এবং এমনও  য়ি পায়র 
জনসমুয়ের সাময়ন বাোবালে পযণায়য়র প্রশংসা  য়ব। 
পিান্তয়র এমন লদনও আসয়ি পায়র হয, হিায়করা 
আপনার লনন্দা জ্ঞাপন করয়ব, দুনণাম ছোয়ব, আপনার 
মযণাদা  ালন করয়ব। িয়ব আপনার লবশ্বাস োকা উলেৎ, 
প্রশংসা বা লনন্দা হকায়নািাই লকয়াময়ির লদন আপনার 
পাল্লা ভালর করয়ব না; বরং আপনার আভেন্তরীর্ অবস্থা, 
মানলসক পলঙ্কিিা, অন্তয়রর সুপ্ত ত্রুলি-লবেুেলি সম্বয়ে 
লকয়াময়ির লদন আল্লা  আপনার ল সাব লনয়বন। সুিরাং 
মানুষ আপনায়ক হকমন জ্ঞান করি হসলি লবয়বেে নয়। 
আপলন হকমন, হকমন আপনার অন্তর হসলিই লবয়বেে। 
িাই হিায়করা আপনায়ক সম্মান কয়র -এর ওপর লভলি 
কয়র আপলনও লনয়জয়ক সম্মালনি জ্ঞান করা শুরু করয়বন 
না। মানুষ যিই আপনার প্রশংসা করুক, বাস্তবিা কখয়না 



 

8 

 

লবিঃসৃ্মি  য়বন না। মানুয়ষর প্রশংসার ওপর আপনার 
লবোর  য়ব এমন আত্মপ্রবিনায় পলিি  য়বন না।  
এ প্রসয়ে আল্লামা ইবন  াযম র .-এর একলি কো বেই 
েমৎকার, লনজ হদাষ-ত্রুলি গর্না কয়র িার ওপর লনয়ির্ 
প্রলিষ্ঠায় সিম  য়য় লিলন মন্তবেলি কয়রলছয়িন। 

বয়িয়ছন, আমার হদায়ষর মায়ে একলি লছি ‘িীব্র 
আত্মম্ভলরিা’। আমার লবয়বক আত্মার হসসব হদাষ সম্বয়ে 
পলরজ্ঞাি  য়য় িার সায়ে লবিয়কণ জয়ী  য়। আর িায়ক 
েরমভায়ব পরাভূি কয়র িরাশায়ী কয়র হফয়ি। 
ফিশ্রুলিয়ি আত্মম্ভলরিা সমূয়ি লবদায় হনয়। আল্লা র 
শুকলরয়া, এমনভায়বই লবদায় হনয় হয, সামানেিম লেহ্ন 
পযণন্ত অবলশষ্ট োয়ক লন। এরপর হেয়ক আত্মা লনয়জয়ক 
হছাি জ্ঞান কয়র লবনয়ী আেরর্ করয়ি শুরু কয়র।3 

সািায়ফ সায়ি ীন র . দীন সম্বয়ে েূোন্ত পযণায়য়র জ্ঞান 
ও পূর্ণাে িমণানুরায়গর কারয়র্ খোলি ও প্রশংসা কুোয়নার 
মজলিসয়ক সিকণিার সায়ে এলেয়য় েিয়িন। 

                                                           
3 মুদাওয়ািুন নুফূস: ১/৩৫৪। 
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আল্লামা ইবনুি মুবারক র . বয়িন, আমায়ক সুলফয়ান 
র . বয়িয়ছন, খোলির অনুরাগ হেয়ক সিকণ োয়কা। 

যায়দর কায়ছই আলম লগয়য়লছ প্রয়িেয়কই খোলির হিাভ 
সম্বয়ে আমায়ক সিকণ কয়রয়ছন। 
আল্লামা লবশর আি  ালফ র . বয়িন, যার লভির খোলির 
হিাভ আয়ছ িার মায়ে আল্লা ভীলি ও িাকওয়া হনই।  
িাইয়িা দাওয়াি কমণীয়দর জীবয়ন অলি গুরুত্বপূর্ণ লবষয় 
 য়ে, এ লপলেি জায়গার ভয়াব িা হেয়ক সিকণ োকা 
এবং দাওয়াি কয়মণ সৎ উয়েশে িািন করা। জীবয়নর 
প্রলিলি মু ূয়িণর জনে এ লবিান প্রয়যাজে। 

এ উয়েশে পিয়নর সবয়েয়য় বে লনদশণন  য়ে,  দা‘ঈর 
অন্তয়র ভি ও অনুরাগী বানায়না এবং সম্মান ও সমাদর 
প্রালপ্তর সৃ্প া জাগ্রি  ওয়া। 

২. অলিলরি হমিা-হমশা িোগ কয়র লনজণনিা ও 
একাকীত্ব অবিম্বন করা: আল্লামা ইবনুি কাইয়য়েম র . 
বয়িন,  োরলি কাজ প্রয়য়াজয়নর মাত্রা ছালেয়য় হগয়ি এর 
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মািেয়ম অন্তর কয়ঠার ও শি  য়য় যায়: আ ার, লনো,  

কোবািণা ও হমিায়মশা।4  
এসব কাজ লবনা প্রয়য়াজয়ন লকংবা অলিক ায়র করয়ি 
োকয়ি অন্তর শি  য়য় ময়র যায়। লিলন সিেই বয়িয়ছন, 
অন্তয়রর শুদ্ধিা ও আত্মার কিোয়র্র জনে লনজণনিার 
হেয়য় অলিক ফিদায়ক আর লকছু হনই। িয়ব এই 
লনজণনিা ও একাকীত্ব  য়ব নোয়সেি ও পলরলমি। কিণবে 
সম্পাদয়নর কষ্ট হেয়ক পলরত্রার্ পাওয়া লকংবা দালয়ত্ব 
এোয়নার উয়েয়শে নয়। 

একজন দা‘ঈ ও মুরুলির জনে -আয়িালেি ববলশষ্টেমলিি- 
লনজণনিা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। লনজণনিা দা‘ঈয়ক লনয়জর 
 াকীকি সম্বয়ে অনুিাবন করার ফুরসি হদয়। মানুয়ষর 
হশারয়গাি ও িার লবরূপ প্রভাব-প্রলিলক্রয়া হেয়ক মুি 
হেয়ক সলঠক লসদ্ধান্ত গ্র য়র্র সুয়যাগ বিলর কয়র হদয়। 
আল্লা  িা‘আিা বয়িন,   

َما ِِق لإِ﴿ مِإ نذ ك  ع ظ 
َ
َدة  ِِأ َٰح  نِب َو

َ
وا ِِأ وم  ذ َِِتق  ََٰدىََِِٰمثإَنَِِّٰلل  وا ِ ِث مِذَِوف َر ر  ِتَتََفكذ

                                                           
4 আি-ফাওয়ায়য়দ: পৃ ৯৭। 
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مَِما ب ك  نذة  ِِم  نِب َصاح   [٤٦: سبا] ﴾ج 

“বিুন, আলম হিা হিামায়দরয়ক একলি লবষয়য় উপয়দশ 
লদলে, হিামরা আল্লা র উয়েয়শে দু‘জন অেবা এক 
একজন কয়র দাাঁলেয়য় যাও, অিিঃপর লেন্তা কয়র হদখ, 
হিামায়দর সােীর ময়িে হকায়না পাগিামী হনই।” [সূরা 
সাবা, আয়াি: ৪৬] 
এ আয়ায়ি ম ান আল্লা  কুরাইশ কালফর ও যারা সিে 
প্রিোখোন কয়রয়ছ িায়দরয়ক মানুয়ষর ভীে ও হশারয়গাি 
হেয়ক পৃেক  য়য় একাকী লকংবা দু’একজন সােীর সয়ে 
লনজণয়ন যাওয়ার জনে লনয়দণশ লদয়েন। এয়ি িায়দর 
লনকি সিে প্রকালশি  য়ব। এর কারর্  য়ে, হয বেলি 
সাবণিলর্ক মানুয়ষর সায়ে হমিায়মশায় মি োয়ক আয়স্ত 
আয়স্ত িার লেন্তাশলি হিাপ হপয়ি োয়ক এবং পালন হযমন 
পাঁয়ে যায় হিমলন িার হবাি-বুলদ্ধয়িও পাঁেন িয়র। এভায়ব 
েিয়ি েিয়ি এক সময় লেন্তা শূর্ে  য়য় যায়, লসদ্ধান্ত 
গ্র য়র্ অলস্থর এবং জলিি মু ূয়িণর কষ্ট স ে করার িমিা 
 ালরয়য় হফয়ি। 
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ফায়য়দা: 
নুয়াইম ইবন  াম্মাদ র . বয়িয়ছন, আবু্দল্লা  ইবনুি 
মুবারক র . িার অলিকাংশ সময় র্য়র বয়সই কািায়িন। 
িায়ক বিা  য়িা, এয়ি আপলন একাকীত্বয়বাি কয়রন না? 
উিয়র লিলন বয়িয়ছন, একাকীত্বয়বাি করব হকন, 
আলময়িা নবী সাল্লাল্লাহু আিাইল  ওয়াসাল্লাম ও 
সা াবীগয়র্র সায়ে সময় অলিবাল ি কলর।  
আল্লামা ইবনুি কাইয়য়েম র . বয়িন, শাইখুি ইসিাম 
ইবন িাইলময়া র .-এর একজন লনকিাত্মীয় আমায়ক 
বয়িয়ছন, শাইখ িাাঁর (লবপদ সঙু্কি, সংগ্রামী) জীবয়নর 
প্রেম লদয়ক আপলিি লবপয়দর িীব্রিার কারয়র্ লকছু 
সময় একাকীয়ত্ব কািায়নার জনে মায়ে মায়ে লনজণন 
প্রান্তয়র হবলরয়য় পেয়িন। একলদন আলম িার লপছু লনয়য় 
িায়ক পযণয়বির্ কয়রলছ, প্রান্তয়র লগয়য় লিলন দীর্ণ শ্বাস 
ছােয়িন এবং িায়িার মজনুয়ক লনয়য় হিখা লবখোি এক 
কলবর লনয়নাি পংলি লনয়জয়ক উয়েশ কয়র আবৃলি 
করয়িন, 

 أحدث عنك انلفس بالرس خايلا. *وأخرج من بني ابليوت لعلين 
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“জনপদ হেয়ক হবর  য়য় আলস, হিামায় লনয়য় লনজণয়ন 
লনয়জর সায়ে লকছু বিার আশায়।” 
লনিয় এলি বেই েমৎকার একলি দৃশে। আপন স্রষ্টার 
িয়র বান্দার অনুরাগ-ভায়িাবাসা এমন স্তয়র হপৌঁছয়ি 
লনজণয়ন িাাঁর সমু্ময়খ লনজ অনোয়-অপরাি স্বীকার কয়র 
িাাঁর সালন্নিে অয়েষর্ কয়র। লযলকয়রর মািেয়ম িাাঁর র্লনষ্ঠ 
 বার হেষ্টা কয়র। আপন ববলশয়ষ্টে সমুজ্জ্বি এ 
লনজণনিাগুয়িা যুয়গ যুয়গ উম্মিয়ক রিানী ও  ক্কানী বহু 
হনিা উপ ার লদয়য়য়ছ। যারা উম্মিয়ক িায়দর কিণবে 
পািন ও রয়বর প্রভূত্ব প্রলিষ্ঠায় হনিৃত্ব লদয়য় িায়দর শান 
বুিন্দ করয়র্ লনয়জয়দরয়ক শিভাগ উজাে কয়র লনরি 
হরয়খয়ছন আমৃিুে। আর লনজ স্বােণ ও আত্মোল দা পূরর্ 
করা হেয়ক মুি হেয়কয়ছন পূর্ণ সফিিার সায়ে। 
এখান হেয়কই রাসূিুল্লা  সাল্লাল্লাহু আিাইল  ওয়াসাল্লায়মর 
অলি ভারী বার্ী িারর্ এবং িার জনে িোগ ও কুরবালন 
করার প্রস্তুলি গ্র র্ কয়ল্প হ রা গু ায় আপন রয়বর 
সালন্নয়িে লনজণনিা অবিম্বয়নর িাৎপযণ বুয়ে আয়স। 
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আল্লামা ইবনুি কাইয়য়েম র . হমিায়মশায়ক েমৎকার 
দু’লি ভায়গ ভাগ কয়রয়ছন। বয়িয়ছন, বেু-বােবয়দর সায়ে 
সয়ম্মিন দুই প্রকার:  
এক. সময় কািায়না ও অন্তয়রর লবয়নাদয়নর জনে 
সয়ম্মিন। এ জািীয় সয়ম্মিয়ন িায়ভর হেয়য় িলি হবলশ। 
সবণ লননস্তয়রর িলি  য়ে, এয়ি সময় ও অন্তর লবনষ্ট 
 য়য় যায়। 
দুই. হনক কায়জ পারস্পলরক স য়যালগিা, আমর লবি 
মারূফ ও নাল  আলনি মুনকায়রর উয়েয়শে সয়ম্মিন। এ 
জািীয় সয়ম্মিন জীবয়নর একলি িাভ জনক ও লবশাি 
প্রালপ্ত। িয়ব এয়ি লিনলি আশংকা রয়য়য়ছ। 
(ক) এয়ক অপরয়ক হদখায়নার জনে লনয়জয়ক হশালভি 
করা। 
(খ) প্রয়য়াজয়নর অলিলরি হমিায়মিা ও গল্প করা। 
(গ) সয়ম্মিন ও আড্ডা অভোয়স পলরর্ি  ওয়া, যা 
উয়েশেয়ক বো ি করয়ব। 
আত্মগঠয়ন বরর্ীয় লবষয়ালদ 
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আত্মগঠন ঈমানী অবকাঠায়মায় সুসম্পন্ন  বার লনলময়ি 
আমরা এখায়ন োরলি লবষয় উয়ল্লখ করব। বস্তুেিুষ্টয়য়র 
অনুবিণয়নর মািেয়ম আত্মগঠন ঈমানী হেিনায় সমৃদ্ধ  য়ব 
বয়ি আমায়দর দৃঢ় লবশ্বাস। লবষয়গুয়িা  য়িা,   
১. হগাপনীয়িা রিা কয়র অলিক পলরমায়র্ আমি কয়র 
যাওয়া। আর হিাক েিুর অন্তরায়ি সম্পালদি আমিই 
আল্লা র মু িয়ির সিেিা প্রমার্ কয়র। একজন 
মুসলিয়মর হয গুর্লি অবিালরিভায়ব োকয়ি  য় অেণাৎ 
ইখিাস, হগাপনীয়িার সায়ে সম্পালদি আমি হসই 
ইখিায়সর লবদেমানিার পলরোয়ক। জননক মনীষী বয়িন, 
“হগাপন আময়ির হেয়য় নফয়সর ওপর অলিক ভালর ও 
কষ্টকর আর লকছু হনই। কারর্, এয়ি িার হকায়না অংশ 
োয়ক না।”  
হগাপন আময়ির অয়নক উপকালরিা রয়য়য়ছ। হযমন,  
ক. সকি হনক আময়ির হিয়ত্র হয বেলির অবস্থা ইখিাস 
ও আল্লা র মু িি প্রমায়র্র মানদয়ি উিীর্ণ, িার 
বোপায়র লনলিি কয়র বিা যায়, দৃঢ়িা ও অলবেিিার 
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লবরাি এক পুাঁলজ সিয় কয়র লনয়য়য়ছ হস। যা লবয়শষ কয়র 
লবপদ ও মুসীবয়ির লদনগুয়িায়ি লবশাি কাজ লদয়ব। 
খ. হগাপন আমিয়ক মানদি ও পাল্লা লবয়বেনা করা  য়, 
হয পাল্লার মািেয়ম বান্দা িার আল্লা  পযণন্ত হপৌঁছার 
রাস্তার লবশুদ্ধিায়ক পলরমাপ করয়ি পায়র। সুিরাং 
একজন মুসলিম যখন বাল েক আময়ির হিয়ত্র লনয়জর 
মায়ে উদেম ও শলির উপলস্থলি হদখয়ি পায়। আর এর 
লবপরীয়ি হগাপন আময়ির হিয়ত্র অিসিা ও দুবণিিা 
অনূভব কয়র, িা য়ি িায়ক সিকণ  য়য় হযয়ি  য়ব এবং 
লনজ নফসয়ক অলভযুি কয়র শুিরায়নার রাস্তা হবর করয়ি 
 য়ব। িায়ক অবশেই লবশ্বাস করয়ি  য়ব হয, হয রাস্তায় 
হস েিমান িা লবেুলি ও লবপদ  য়ি পলরপূর্ণ লনরাপদ 
নয়।  
গ. অন্তয়র ইখিায়সর বৃিয়ক জীবন্ত করা। আর ঐ 
বৃিয়ক উন্নি, বৃলদ্ধ, শলিশািী ও সজীব করার হিয়ত্র 
হগাপন আময়ির মি আর হকায়না লকছু হনই। 
২. ই য়িৌলকক ও পারয়িৌলকক যাবিীয় প্রয়য়াজয়নর 
হিয়ত্র আল্লা র আশ্রয়য়র োরস্থ  ওয়া ও িাাঁর সমু্ময়খ 
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লনয়জয়ক লনলিপ্ত করার বোপায়র লনজ আত্মায়ক অভেস্ত 
কয়র হিািা। বান্দার এ ছাো হকায়না লবকল্প বেবস্থা হয 
হনই, এলি লদবায়িায়কর ময়িা সিে। িয়ব অিেন্ত 
পলরিায়পর সায়ে বিয়ি  য়, সািারর্ মানুষ; বরং লবয়শষ 
বেলিবগণরাও এ লবষয়য় খুবই গায়ফি ও অমনয়যাগী। 
লবপয়দ পলিি  য়ি িায়দর হদখয়ি পায়বন আল্লা র 
দরজা বেিীি সকি দরজায় কো নােয়ি। সকি 
জায়গায় িনণা লদয়ব হকবি আল্লা র লনকি আসয়ব না। 
আর িাাঁর োরস্থ যলদ  য়ও িয়ব ময়ন অয়নক সংশয় 
লনয়য়, লবপদ দূর  য়ব এমন লবশ্বাস ময়ন আনয়ি পায়র 
না। অেে মানুয়ষর উলেৎ, হবলশ হবলশ আল্লা র োরস্থ 
 ওয়া। িাাঁর কায়ছ লনয়জয়ক বার বার সমপণর্ করা এবং 
এই বোপায়র লনয়জয়ক হছাি ময়ন না করা,  ীনমনেিায় না 
হভাগা। কারর্, আল্লা  িা‘আিা পরম দািা, অলিশয় 
দয়ািু। প্রােণনাকারীর হকায়না প্রােণনাই িাাঁর লনকি ভারী 
নয়। বান্দা যলদ প্রােণনায়ি আন্তলরক সিিার পলরেয় 
হদয়। এয়কবায়র উপায় ীন অবস্থায় হপৌঁয়ছ যায় এবং এই 
লবশ্বাস হপাষর্ কয়র হয, হকবি আল্লা  িা‘আিাই লবপদ 
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দূর করয়ি পায়রন, লিলন বেিীি আর কায়রা িমিা 
হনই। িখনই হকবি হসই ম া িমিাির আল্লা র কাছ 
হেয়ক স্বলস্ত ও স্বাভালবক অবস্থা লফয়র আয়স যার  ায়ি 
সব লকছু লনয়লিি  য়, যার লনলময়ি সব লকছু সম্পালদি 
 য়। 
আল্লামা ইবনুি কাইয়য়েম র . বয়িন, “লবিালেি  য়িও 
দরজায় অবস্থান করায়ক িজ্জার ময়ন করয়ব না। 
প্রিাখোি  য়িও ওযর-আপলি করায়ক বাদ লদয়ব না। 
দরজা যলদ গৃ ীিয়দর িয়র উনু্মি করা  য় িা য়ি িুলম 
লমেুেকয়দর নোয় ভীে করয়ব এবং অযালেি-অবালিিয়দর 
নোয় প্রয়বশ করয়ব।”5 
সৃলষ্টকিণা আল্লা র সায়ে বান্দার বেন হযসব লজলনয়সর 
মািেয়ম দৃঢ়  য় িার ময়িে গুরুত্বপূর্ণ একলি  য়ে,  
আল্লা র আসমা ও লসফাি িো নাম ও গুর্ সম্বয়ে িারর্া 
িাভ করা। হসসব আসমা ও লসফায়ির অেণ সম্বয়ে গভীর 
লেন্তা করা। িার প্রভাব ও আনুষলেকিার প্রলি দৃলষ্টপাি 

                                                           
5 আি-ফাওয়ায়য়দ: পৃ. ৫১। 
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করা। এর মায়ে বান্দার সায়ে সৃলষ্টকুয়ির সম্পকণ লছন্ন 
 য়য় ম ান সৃষ্টাকিণা আল্লা র সায়ে সম্পকণ স্থালপি  বার 
হিয়ত্র দারুন প্রভাব রয়য়য়ছ। 
 
ফায়য়দা: 
আল্লামা ইবনুি কাইয়য়েম র . বয়িন, লেন্তাশীি ও 
সিেলনষ্ঠ সায়িকীনয়দর একলি লবশুদ্ধ অলভজ্ঞিা  য়ে, হয 
বেলি সব সময় অলিক পলরমায়র্ يا يّح يا قيوم ال هلإ إال أنت 
পাঠ করয়ব, এলি িার অন্তর ও লবয়বকয়ক জীবন্ত কয়র 
িুিয়ব। শাইখুি ইসিাম ইবন িাইলময়া র . এ 
কায়িমালির প্রলি িীব্রভায়ব আকষণর্ হবাি করয়িন। সব 
সময় পোর মায়ে োকয়িন। লিলন আমায়ক একলদন 
বিয়িন, অন্তর জীবন্ত করয়র্ এ কায়িমা দু’লির লবরাি 
প্রভাব রয়য়য়ছ।6 
৩. সাবণিলর্ক ও সবণাবস্থায় লযলকয়রর ওপর োকা। 
লযলকরয়ক অভোয়স পলরর্ি কয়র হফিা হয, একলি 

                                                           
6 আি-ওয়ালবিুস সাইয়য়ব: পৃ. ৬২। 
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মু ূিণও হযন লযলকর লব ীন অলিবাল ি না  য়। লযলকর 
অন্তয়রর প্রশালন্ত আনয়ন কয়র। অন্তয়র দৃঢ়িা ও মানলসক 
শলি বৃলদ্ধ কয়র। আল্লা  িা‘আিা বয়িন,  

َلِ﴿
َ
ر ِِأ

كإ َمئ نِ ِٱّللذ ِِب ذ  َِِتطإ ل وب   [٢٨: الرعد] ﴾ٱلإق 

“হজয়ন রাখ, আল্লা র লযলকর োরাই অন্তরসমূ  প্রশান্ত 
 য়।” [সূরা আর-রা‘দ, আয়াি: ২৮] 
বরং লযলকরয়ক লবপদ-আপয়দ দৃঢ় োকার সবয়েয়য় বে 
মািেম ল সায়ব গর্ে করা  য়। আল্লা  িা‘আিা বয়িন,   

َها﴿ ي 
َ
أ وا ِِفَٱثإب ت وا ِِف َئةِ ِلَق يت مِإِإ َذاَِءاَمن و ا ِِٱَّلذ ينََِِيَٰٓ ر  ََِِوٱذإك  اِٱّللذ َِكث ري 

مِإ ونَِتِ ِلذَعلذك  ل ح   [٤٥: االنفال] ﴾٤٥ِفإ

“হ  মুলমনগর্, যখন হিামরা হকায়না দয়ির মুয়খামুলখ 
 ও, িখন অলবেি োক আর অলিক পলরমায়র্ আল্লা র 
লযলকর কর, যায়ি হিামরা সফি  ও।” [সূরা আি-
আনফাি, আয়াি: ৪৫] 
আল্লামা ইবনুি কাইয়য়েম র . বয়িন, লযলকয়রর 
উপকালরিার মায়ে একলি  য়ে, লযলকর অন্তর ও আত্মার 
শলি। বান্দা যলদ লযলকর শূনে  য়য় যায় িা য়ি হস 
প্রার্ ীন শরীর সদৃশ  য়য় যায়ব। (লিলন বয়িন) একবার 



 

21 

 

আলম শায়খুি ইসিাম ইবন িাইলময়ার লনকি হগিাম, 
লিলন ফজয়রর সািাম আদায় কয়র লযলকয়র বয়সয়ছন। 
প্রায় অিণলদন আল্লা র লযলকয়র অলিবাল ি করার পর 
আমার লদয়ক আে হোয়খ িালকয়য় বিয়িন। এলি আমার 
লদয়নর খাবার। যলদ খাবার গ্র র্ না কলর িা য়ি আমার 
শলি পয়ে যায়ব। (অেবা এর কাছাকালছ হকায়না কো 
বয়িলছয়িন) 
একলদন আমায়ক বিয়িন, আলম হকবি আত্মায়ক লবশ্রাম 
হদওয়ার জনেই লযলকর হেয়ক সামানে সময় লবরি োলক 
এবং এর মািেয়ম নিুন আয়রকলি লযলকয়রর প্রস্তুলি গ্র র্ 
কলর। (অেবা এর কাছাকালছ হকায়না কো বয়িলছয়িন) 
৪. সারা জীবয়নর িিে লস্থর কয়র িার জনে একলি 
পলরকল্পনা প্রর্য়ন করা এবং খুব সুক্ষ্মিার সায়ে িা 
সম্পন্ন করা। এর মািেয়ম আমরা হনলিবােক ও অয় িুক 
কমণকাি হেয়ক হবাঁয়ে োকয়ি পারব আর সুশৃংখি ও 
ইলিবােক কায়জর প্রলি অলিক ময়নায়যাগী  য়ি পারব। 
পাশাপালশ সময়য়র মূিে অনুিাবন করয়ি পারব। 
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আত্মা যলদ পলরকলল্পি িিে লভন্ন অনে হকায়না লদয়ক 
িালবি না  য়। গৃ ীি িিে ও উয়েশে লনয়য়ই সাবণিলর্ক 
বেস্ত োকয়ি অভেস্ত  য়য় যায়। আর িা সািন করাই 
একমাত্র িোন-জ্ঞান  য় িা য়ি সময়য়র মূিে সম্বয়ে ময়ন 
এক অনুভূলির সৃলষ্ট  য়ব। উয়েশে ীন কায়জ দীর্ণ সময় 
নষ্ট  ওয়ার কারয়র্ একলি অলস্থরিার সৃলষ্ট  য়ব। অয় িুক 
মজলিয়সর প্রলি সৃলষ্ট  য়ব িীব্র রৃ্র্া আর ভায়িা ও 
কিোর্মূিক মজলিয়সর প্রলি প্রেি আকষণর্। এলি 
বাস্তলবকপয়িই অলি উচ্চমায়নর একলি স্তর, যা অজণন 
করার প্রলি আমায়দর সকয়িরই সয়েষ্ট  ওয়া উলেৎ। 
আল্লা  িা‘আিা আমায়দর সকিয়ক আত্মা গঠয়ন সয়েষ্ট 
 ওয়ার িাওফীক দান করুন। আমীন। 

 
সমাপ্ত 


