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সংরিপ্ত বর্ণনা............. 
যয যকাজনা সৎ আমল করার পর আমাজদর রনকট যয 
রবষয়রট মুখ্য হজয় দাাঁড়ায় তা হজলা: আমল কবূজলর 
রবষয়, কবূল হজলা রক হজলা না। রনশ্চয় সৎ আমল 
করজত পারা বড় একরট রন‘আমত; রকন্তু অনয একরট 
রন‘আমত বযতীত তা পূর্ণ হয় না, যা তার যেজয় বড়, 
তা হজলা কবূজলর রন‘আমত। হজের পর এত কষ্ট ও 
তযাগ স্বীকার কজর তা যরদ কবূল না হয়, তজব 
অবশ্যই এক মহারবপদ। এর যেজয় আর বড় িরত 
কী রজয়জে যরদ আমলরট প্রতযাখ্যাত হয় এবং দুরনয়া 
ও আজখ্রাজত স্পষ্ট িরতগ্রস্ত হয়? উক্ত প্রবজে হজের 
পর কী করর্ীয় তা আজলােনা করা হজয়জে। 
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الرحيم الرمحن اهلل بسم  

যয যকাজনা সৎ আমল করার পর আমাজদর রনকট যয 
রবষয়রট মুখ্য হজয় দাাঁড়ায় তা হজলা: আমল কবূজলর রবষয়, 
কবূল হজলা রক হজলা না। 

রনশ্চয় সৎ আমল করজত পারা বড় একরট রন‘আমত; 
রকন্তু অনয একরট রন‘আমত বযতীত তা পূর্ণ হয় না, যা 
তার যেজয় বড়, তা হজলা কবূজলর রন‘আমত। এরট 
রনরশ্চত যয, হজের পর এত কষ্ট ও তযাগ স্বীকার কজর তা 
যরদ কবূল না হয়, তজব অবশ্যই এক মহারবপদ। এর 
যেজয় আর বড় িরত রক রজয়জে যরদ আমলরট প্রতযাখ্যাত 
হয় এবং দুরনয়া ও আজখ্রাজত স্পষ্ট িরতগ্রস্ত হয়? 

বান্দা যযজহতু োজন, অজনক আমলই রজয়জে যা রবরিন্ন 
কারজর্ গ্রহর্জযাগয হয় না। অতএব, গুরুত্বপূর্ণ রবষয় 
হজলা, আমল কবূজলর কারর্ ও উপায় সম্পজকণ োনা। 
যরদ কারর্গুজলা তার মজযয রবদযমান থাজক, তজব যযন 
আল্লাহর প্রশ্ংসা কজর এবং ক্রমাগত তার ওপর অটল 
থাজক ও আমল কজর যায়। আর যরদ তা রবদযমান না পায় 
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তজব এ মুহূজতণই যয রবষজয়র ওপর গুরুত্ব রদজত হজব তা 
হজলা: ইখ্লাজসর সাজথ যসগুজলার মাযযজম আমল করায় 
সজেষ্ট হওয়া। 

করতপয় আমল কবূজলর কারর্ ও উপায় 

১। স্বীয় আমলজক বড় মজন না করা ও তার ওপর গবণ না 
করা:  

মানুষ যত আমলই করুক না যকন আল্লাহ তার যদহ 
যথজক শুরু কজর সারবণকিাজব যত রন‘আমত তাজক প্রদান 
কজরজেন, যস তুলনায় মূলত যস আল্লাহর রকেুই হক 
আদায় করজত পাজর রন। সুতরাং একরনষ্ট ও খ্াাঁরট 
মুরমজনর েররত্র হজলা তারা তাজদর আমলসমূহজক তুচ্ছ 
জ্ঞান করজব, বড় মজন কজর গবণ-অহংকার করজব না; যার 
ফজল তাজদর সাওয়াব নষ্ট হজয় যায় ও সৎ আমল করার 
যিজত্র অলসতা এজস যায়। 

স্বীয় আমলজক তুু্চ্ছ জ্ঞান করার সহায়ক রবষয়: (১) 
আল্লাহ তা‘আলা সম্পজকণ যথাযথিাজব োনা (২) আল্লাহর 
রন‘আমতসমূহ উপলরি করা ও (৩) রনজের গুনাহ-খ্াতা 
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ও অসমূ্পর্ণতাজক স্মরর্ করা। যযমন, আল্লাহ তা‘আলা 
তাাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লামজক গুরু দারয়ত্ব 
অপণজর্র পজর অসীয়ত কজরন, 

  [ ٦: املدثر] ﴾٦اتَۡسَتۡكِثُااَتۡمُنااَوَلا﴿

“(নবুওয়াজতর যবাঝা বহন করতঃ) আপরন (আপনার 
রজবর প্ররত) অনুগ্রহ প্রকাশ্ করজবন না, বরং যবরশ্ যবরশ্ 
আমল করজত সজেষ্ট থাকুন। [সূরা আল-মুদ্দাসরসর, 
আয়াত: ৬] 

২। আমলরট কবূল হজব রকনা, এ মজমণ শ্রিত থাকা:  

সালাজফ সাজলহীন-সাহাবাজয় রকরাম আমল কবূল হওয়ার 
বযাপাররটজক খু্ব যবরশ্ গুরুত্ব রদজতন, এমনরক তারা িয় 
ও আশ্িায় থাকজতন। যযমন, আল্লাহ তাজদর অবস্থা 
বর্ণনা কজর বজলন 

ِينَاا﴿ قُلُوُبُهمۡااَءاتَوا ااَما اايُۡؤتُونَااَوٱَّلذ نذُهمۡااوَِجلَة ااوذ
َ
ا٦٠اَرىِجُعونَااَرب ِِهمۡااإَِلىااأ

 [٦٠: املؤمنون] ﴾
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“যারা িীত করম্পত হজয় দান কজর  যা দান করার; 
যকননা তারা তাজদর রজবর রনকট প্রতযাবতণন করজব। 
[সূরা আল-মুরমনূন, আয়াত: ৬০]  

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম আয়াতরটর বযাখ্যা 
কজরন, তারা সাওম পালন কজর, সালাত আদায় কজর, 
দান-খ্য়রাত কজর আর িয় কজর যয, মজন হয় তা কবূল 
হয় না। 

আলী রারদয়াল্লাহু আনহু বজলন, যতামাজদর পি যথজক 
যতামাজদর আমলসমূহ কবূল হওয়ার বযাপাজর যতামরা খু্ব 
যবরশ্ গুরুত্ব প্রদান কর। যতামরা রক আল্লাহর বার্ী শ্রবর্ 
কর না, 

ُااَيَتَقبذُلااإِنذَما﴿  [  ٢٧: دةاملائ] ﴾ٱلُۡمتذقِيَااِمنَااٱّللذ

“রনশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকীজদর পি হজতই কবূল কজর 
থাজকন”। [সূরা আল-মাজয়দা, আয়াত: ২৭] 

৩। আমল কবূজলর আশ্া যপাষর্ ও যদা‘আ করা: 
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আল্লাহর প্ররত িয়ই যজথষ্ট নয়, বরং অনুরূপ তাাঁর রনকট 
আশ্া যপাষর্ করজত হজব। যকননা আশ্া রবহীন িয় 
রনরাশ্ হওয়ার কারর্ এবং িয় রবহীন আশ্া আল্লাহর 
শ্ারস্ত যথজক রনজেজক মুক্ত মজন করার কারর্। অথে 
উিয়রটই যদাষর্ীয়, যা মানুজষর আকীদা ও আমজল মন্দ 
প্রিাব রবস্তার কজর।  

যেজন রাখু্ন! আমল প্রতযাখ্যান হজয় যাওয়ার িয়-আশ্িার 
সাজথ সাজথ আমল কবূজলর আশ্া যপাষর্ মানুজষর েজনয 
রবনয়-নম্রতা ও আল্লাহ িীরত এজন যদয়। যার ফজল তার 
ঈমান বৃরি পায়। যখ্ন বান্দার মজযয আশ্া যপাষজর্র গুর্ 
সাবযস্ত হয় তখ্ন যস অবশ্যই তার আমল কবূল হওয়ার 
েনয তার প্রিূর রনকট দু’হাত তুজল প্রাথণনা কজর; যযমন 
কজররেজলন আমাজদর রপতা ইবরাহীম খ্লীল ও তার পুত্র 
ইসমাঈল আলাইরহমাস সালাম, যা আল্লাহ তা‘আলা 
তাজদর কা‘বাগৃহ রনমণাজর্র বযাপাররট উজল্লখ্ কজর বর্ণনা 
কজরন, 
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ىِهاايَۡرَفعُااِإَوذۡا﴿ ا  ااَتَقبذۡلااَربذَنااِإَوۡسَمىعِيُلااٱۡۡلَۡيِتااِمنَااٱۡلَقَواِعدَاامُااۧإِبَۡر اِمنذ
نَتااإِنذَكا

َ
مِااأ  [ ١٢٧: ابلقرة] ﴾١٢٧اٱۡلَعلِيمُاايعُاٱلسذ

“যখ্ন ইবরাহীম ও ইসমাঈল বায়তুল্লাহ’র রিরত্ত বুলন্দ 
কজরন, (জদা‘আ কজরন) যহ আমাজদর রব তুরম আমাজদর 
যদা‘আ কবূল কজর রনও। রনশ্চয় তুরম সবণজশ্রাতা সবণজ্ঞ”। 
[সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১২৭] 

৪। যবরশ্ যবরশ্ ইজস্তগফার-িমা প্রাথণনা:  

মানুষ তার আমলজক যতই পররপূর্ণ করার েনয সজেষ্ট 
যহাক না যকন, তাজত অবশ্যই ত্রুরট ও অসমূ্পর্ণতা 
যথজকই যাজব। এেজনযই আল্লাহ তা‘আলা আমাজদরজক 
রশ্িা দান কজরজেন, কীিাজব আমরা যস অসমূ্পর্ণতাজক 
দূর করজবা। সুতরাং রতরন আমাজদরজক ইবাদাত-আমজলর 
পর ইজস্তগফার-িমা প্রাথণনার রশ্িা দান কজরন। যযমন, 
আল্লাহ তা‘আলা হজের হুকুম বর্ণনার পর বজলন, 

فِيُضوا ااُثمذا﴿
َ
فَاَضااَحۡيُثااِمنۡااأ

َ
هااَوٱۡسَتۡغفُِروا ااٱنلذاُسااأ َ َااإِنذااٱّللذ اَغُفور ااٱّللذ

 [١٩٩: ابلقرة] ﴾١٩٩ارذِحيم ا
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“অতঃপর যতামরা (আরাফাত) যথজক প্রতযাবতণন কজর, 
এজসা যযখ্ান যথজক যলাজকরা প্রতযাবতণন কজর আজস। 
আর আল্লাহর রনকট িমা প্রাথণনা করজত থাক, রনশ্চয় 
আল্লাহ মহা িমাশ্ীল ও দয়াবান”। [সূরা আল-বাকারাহ, 
আয়াত: ১৯৯]  

তাই যতা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম প্রজতযক 
সালাজতর পর রতনবার কজর “আস্তগরফরুল্লাহ” (আরম 
আল্লাহর রনকট িমা প্রাথণনা কররে) বলজতন। 

৫। যবরশ্ যবরশ্ সৎ আমল করা:  

রনশ্চয় সৎ আমল একরট উত্তম বৃি। বৃি োয় তার 
পররেযণা, যযন যস বৃরি লাি কজর সুদৃঢ় হজয় যথাযথ ফল 
রদজত পাজর। সৎ আমজলর পর সৎ আমল কজর যাওয়া 
অবশ্যই আমল কবূজলর একরট অনযতম আলামত। আর 
এরট আল্লাহর বড় অনুগ্রহ ও রন‘আমত, যা রতরন তার 
বান্দাজক প্রদান কজর থাজকন। যরদ বান্দা উত্তম আমল 
কজর ও তাজত ইখ্লাস বোয় রাজখ্ তখ্ন আল্লাহ তার 
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েনয অনযানয উত্তম আমজলর দরো খু্জল যদন। যার ফজল 
তার ননকটযও বৃরি পায়। 

৬। সৎ আমজলর স্থায়ীত্ব ও যারাবারহকতা বোয় রাখ্া:  

যয বযরক্ত যনকী অেণজনর যমৌসুম অরতবারহত করার পর 
সৎ আমজলর যারাবারহকতা বোয় রাখ্জত োয়, তার েনয 
েরুরর হজলা যস যযন সৎ আমজল স্থায়ী ও অটল থাকার 
গুরুত্ব, ফযীলত, উপকাররতা, তার প্রিাব, তা অেণজনর 
সহায়ক রবষয় ও এজিজত্র সালাজফ সাজলহীজনর অবস্থা 
সম্পজকণ জ্ঞানােণন কজর। 

সৎ আমজলর ওপর স্থায়ী ও অটল থাকার গুরুত্ব 

ইসলামী শ্রী‘আজত সৎ আমজলর ওপর স্থায়ী ও অটল 
থাকার গুরুত্ব রনজের রবষয়গুজলা যথজক ফুজট উজে: 

১। আল্লাহ তা‘আলার ফরয আমলসমূহ, যা অবশ্যই 
যারাবারহতকতার রিরত্তজতই ফরয করা হজয়জে এবং তা 
আল্লাহর রনকট সবণারযক রপ্রয় আমল। 
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২। সৎ আমজলর স্থায়ীত্ব ও যারাবারহকতা নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইরহ ওয়াসাল্লাজমর অনযতম তরীকা ও নীরত। 

৩। ক্রমাগত আমল ও তার যারাবারহকতা বোয় রাখ্া 
আল্লাহ ও তাাঁর রাসূজলর রনকট উত্তম আমজলর অন্তিুণক্ত। 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বজলন,  

َحب   إِن  »
َ
ْعَمالِ  أ

َ
 «قَل   َوإِنْ  َدامَ  َما اهللِ  إَِل  األ

“আল্লাহর রনকট সবণারযক রপ্রয় আমল হজলা, যা রনয়রমত 
করা হয়, যরদও তা অল্প হয়”।1 

সৎ আমজলর ওপর স্থায়ী ও অটল থাকার প্রিাব ও 
উপকাররতা: 

আল্লাহ তা‘আলা তাাঁর সৎ আমজলর রহফাযতকারী 
বান্দাজদরজক বহুিাজব সম্মারনত ও উপকৃত কজর থাজকন। 
যযমন, 

                                                           
1 সহীহ বুখ্ারী হাদীস নং ৫৮৬১, ৬৪৬৪; সহীহ মুসরলম, হাদীস 
নং ৭৮২, ৭৮৩। 
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১। স্রষ্টার সাজথ তার সাবণিরর্ক যযাগাজযাগ, যা তাজক 
অগায শ্রক্ত, দৃঢ়তা, আল্লাহর সাজথ রনরবড় সম্পকণ ও 
তাাঁর ওপর মহা আস্থা নতরর কজর যদয়। এমনরক তার 
দুঃখ্-কষ্ট ও রেন্তা-িাবনায় আল্লাহই যজথষ্ট হজয় যান। 
যযমন, আল্লাহ তা‘আলা বজলন, 

ۡااَوَمن﴿ ااَيَتَوّكذ ِااََعَ  [ ٣: الطالق] ﴾َحۡسُبهُااَفُهوَااٱّللذ

“যয বযরক্ত আল্লাহর ওপর িরসা করজব আল্লাহই তার 
েনয যজথষ্ট”। [সূরা আত-ত্বালাক, আয়াত: ৩] 

২। অলসতা-উদাসীনতা যথজক অন্তরজক রফররজয় যরজখ্ 
সৎ আমলজক আাঁকজড় যরার প্ররত অিযস্ত করা, যযন 
ক্রমান্নজয় তা সহে হজয় যায়। যযমন, করথত আজে, “তুরম 
যতামার অন্তরজক যরদ সৎ আমজল পররোরলত না কর, 
তজব যস যতামাজক গুনাজহর রদজক পররোরলত করজব”। 

৩। এ নীরত অবলম্বন হজলা আল্লাহর মুহাব্বত ও 
অরিিাবকত্ব লাজির উপায়। যযমন, হাদীজস কুদসীজত 
আল্লাহ বজলন,  
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ِحب ه   َحّت   بِانل َوافِِل  إَِل   َيتََقر ب   َعبِْدي يََزال   َما»
 
 «أ

“আমার বান্দা নফল ইবাদাতসমূহ দ্বারা আমার ননকটয 
অেণন করজতই থাজক, এমনরক তাজক আরম মুহাব্বত 
করজত শুরু করর---”।2 

৪। সৎ আমজল অরবেল থাকা রবপদ-আপজদ মুরক্তর 
একরট কারর্। যযমন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম 
ইবন আব্বাস রারদয়াল্লাহু আনহুমাজক উপজদশ্ যদন:  

 الرخاء يف إيله َتَعر ف أمامك، ََتْده اهلل احفظ حيفْظك، اهلل احفظ»
 «الشدة يف ِرفْكَيعْ 

“আল্লাহজক রহফাযত কর রতরন যতামাজক রহফাযত 
করজবন, আল্লাহজক রহফাযত কর, তুরম তাাঁজক যতামার 
সামজন পাজব; সুজখ্-শ্ারন্তজত তাাঁজক যেন, রতরন যতামাজক 
রবপজদ রেনজবন”।3 

                                                           
2 সহীহ বুখ্ারী, হাদীস নং ৬৫০২। 
3 মুসনাজদ আহমাদ, হাদীস নং ২৮০৪। 
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৫। সৎ আমজল অরবেলতা অশ্লীলতা ও মন্দ আমল যথজক 
রবরত রাজখ্। আল্লাহ তা‘আলা বজলন, 

لَوىااإِنذا﴿  [  ٤٥: العنكبوت] ﴾اَوٱلُۡمنَكرِ ااٱۡلَفۡحَشا ءِااَعنِااَتۡنَهىااةَاٱلصذ

“রনশ্চয় সালাত অশ্লীলতা ও অনযায় কাে যথজক রবরত 
রাজখ্”। [সূরা আল-‘আনকাবূত, আয়াত: ৪৫] 

৬। সৎ আমজল অরবেল থাকা গুনাহ-খ্াতা রমজট যাওয়ার 
একরট কারর্। যযমন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম 
বজলজেন,  

رَ »
َ
ْيت مْ أ

َ
ن   لَوْ  أ

َ
مْ  بِبَاِب  َنَهًرا أ َحِدك 

َ
 َما ََخًْسا، يَْوم   ك    ِفيهِ  َيْغتَِسل   أ

ول   بِْق  َذلَِك : َتق  بِْق  لَ : قَال وا"  َدَرنِهِ  ِمنْ  ي  : قَاَل  َشيْئًا، َدَرنِهِ  ِمنْ  ي 
لََواِت  ِمثْل   فََذلَِك » و اخلَْمِس، الص   «اخلََطايَا بِهِ  اّلل    َيْمح 

“যতামাজদর কাজরা দরোয় যরদ একরট নদী থাজক, আর 
যস তাজত প্ররতরদন পাাঁেবার কজর যগাসল কজর, তজব তার 
যদজহ রক যকাজনা ময়লা অবরশ্ষ্ট থাকজব? সাহাবীগর্ 
বজলন, না। রতরন (সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম) বজলন: 
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এমনই পাাঁে ওয়াক্ত সালাত, আল্লাহ যার দ্বারা 
গুনাহসমূহজক রমরটজয় যদন”।4 

৭। সৎ আমজল স্থায়ী ও অটল থাকা, উত্তম যশ্ষ 
পররর্াজমর কারর্। যযমন, আল্লাহ তা‘আলা বজলন, 

ِينَا﴿ هاانَلَۡهِدَينذُهمۡاافِيَنااَجىَهُدوا ااَوٱَّلذ َااِإَونذااُسُبلََنا اٱلُۡمۡحِسنِيَاالََمعَااٱّللذ
 [  ٦٩: العنكبوت] ﴾٦٩

“যারা আমাজদর পজথ যেষ্টা-সাযনা করজব অবশ্যই আমরা 
তাজদরজক আমাজদর পথ যদরখ্জয় রদব। রনশ্চয় আল্লাহ 
সৎকমণশ্ীলজদর সাজথ আজেন”। [সূরা আল-‘আনকাবূত: 
৬৯] 

৮। এরট রকয়ামজতর রদন রহসাব সহে হওয়া ও আল্লাহর 
িমা লাজির উপায়। 

                                                           
4 সহীহ বুখ্ারী, হাদীস নং ৫২৮; সহীহ মুসরলম, হাদীস নং ৬৬৭। 
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৯। এ নীরত মুনাজফকী যথজক অন্তজরর পররশুিতা ও 
োহান্নাজমর আগুন যথজক পররত্রাজর্র একরট উপায়। 
যযমন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বজলন,  

ِ  َصّل   َمنْ » ْرَبِعيَ  ّلِل 
َ
وَل  اتل ْكِبرَيةَ  ي ْدرِك   ََجَاَعة   يِف  يَْوًما أ

 
ِتَب  األ  َل   ك 

 «انلَِّفاقِ  ِمنَ  َوَبَراَءة   انل اِر، ِمنَ  بََراَءة  : بََراَءتَانِ 

“যয বযরক্ত েরল্লশ্ রদন (ক্রমাগত) োমা‘আজতর সাজথ 
প্রথম তাকবীর যপজয় আল্লাহর েনয সালাত আদায় করজব 
তার েনয দু’প্রকার মুরক্তর য াষর্া: (১) োহান্নাজমর আগুন 
যথজক মুরক্ত ও (২) মুনাজফকী যথজক মুরক্ত।5 

১০। এরট োন্নাজত প্রজবজশ্র উপায়: নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বজলন:  

ْنَفَق  َمنْ »
َ
 َهَذا اهلِل، َعبْدَ  يَا: اْْلَن ةِ  يِف  ن وِدَي  اهللِ  َسِبيِل  يِف  َزوَْجْيِ  أ
، ْهِل  ِمنْ  ََكنَ  َفَمنْ  َخرْي 

َ
اَلةِ، أ اَلةِ، بَاِب  ِمنْ  د ِعَ  الص   ََكنَ  َوَمنْ  الص 

ْهِل  ِمنْ 
َ
َهاِد، أ َهاِد، بَاِب  ِمنْ  د ِعَ  اْْلِ ْهِل  ِمنْ  ََكنَ  َوَمنْ  اْْلِ

َ
َدقَِة، أ  الص 

                                                           
5 রতররমযী, হাদীস নং ২৪১। 
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َدقَِة،ال بَاِب  ِمنْ  د ِعَ  ْهِل  ِمنْ  ََكنَ  َوَمنْ  ص 
َ
يَاِم، أ  بَاِب  ِمنْ  د ِعَ  الصِّ

ي انِ   «الر 

“যয বযরক্ত যকাজনা রেরনজসর দু’প্রকার আল্লাহর রাস্তায় 
খ্রে করল, তাজক োন্নাজতর দরোসমূহ যথজক আহ্বান 
করা হজব। োন্নাজতর রজয়জে আটরট দরো, সুতরাং যয 
বযরক্ত সালাত আদায়কারী, তাজক সালাজতর দরো রদজয় 
আহ্বান করা হজব, যয বযরক্ত মুোরহদ, তাজক রেহাজদর 
দরো রদজয় আহ্বান করা হজব, যয বযরক্ত দান-
খ্য়রাতকারী, তাজক দান-খ্য়রাজতর দরো রদজয় আহ্বান 
করা হজব এবং যয বযরক্ত সাওম পালনকারী তাজক 
রাইয়যান নামক দরো রদজয় আহ্বান করা হজব”।6 

১১। যয বযরক্ত রনয়রমত সৎ আমল কজর, অতঃপর 
অসুস্থতা, সফর বা অরনচ্ছাকৃত  ুজমর কারজর্ যরদ যস 
আমল রবরচ্ছন্ন হজয় যায়, তজব তার েনয যস আমজলর 

                                                           
6 সহীহ বুখ্ারী, হাদীস নং ১৮৯৭, ৩৬৬৬; সহীহ মুসরলম, হাদীস 
নং ১০২৭। 
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সাওয়াব রলখ্া হজব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 
ওয়াসাল্লাম বজলন, “বান্দা যখ্ন অসুস্থ হয় বা সফর কজর, 
তজব তার েনয অনুরূপ সাওয়াব রলখ্া হয়, যা যস গৃজহ 
অবস্থানরত অবস্থায় ও সুস্থ অবস্থায় করত”।7 এবং নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বজলন,  

ون   اْمِرئ   ِمنَ  َما»  اّلل    َكتََب  إِل   نَْوم   َعلَيَْها َفَغلَبَه   بِلَيْل   َصاَلة   َل   تَك 
ْجرَ  َل  

َ
ه   َوََكنَ  َصاَلتِِه، أ  «َعلَيْهِ  َصَدقَةً  نَْوم 

“যয বযরক্তর রাজত সালাত রেল; রকন্তু তা হজত রনদ্রা তার 
ওপর প্রিাব রবস্তার কজর, তজব আল্লাহ তার েনয যস 
সালাজতর সাওয়াব রলজখ্ রদজবন এবং তার যস রনদ্রা হজব 
তার েনয সদকাস্বরূপ।8 

অতএব, আমরা যারা হে যমৌসুজম রনজেজক সংজশ্াযন ও 
পররবতণন কজররে তাজদর প্ররত দৃরষ্ট আকষণর্ করর, আমরা 
যযন রনজের রবষয়রট গুরুজত্বর সাজথ লিয করর: 

                                                           
7 সহীহ বুখ্ারী। 
8 নাসাঈ, হাদীস নং ১৭৮৪। 
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হজের পর করর্ীয় 

রবদায় তাওয়াফ যশ্জষ যযন দুরনয়ায় নবাগত রশ্শু, 
িমাপ্রাপ্ত, প্রশ্ংসনীয় যেষ্টা, গৃহীত আমল ও মাবরুর-
গৃহীত হে (যার প্ররতদান োন্নাত) সমাপ্ত কজর রফজর যনয 
হজবন হােীগর্ । 

প্রজতযজকই োয় হে আদাজয়র েনয মক্কা যাজব, আল্লাহ 
তা‘আলাজক রােী-খু্শ্ী করজব ও ইসলাজমর পাাঁেরট 
রুকজনর পঞ্চম রুকন বাস্তবায়ন কজর যনয হজব। এ মজমণ 
হােী সাজহবগর্ কজষ্টর পর কষ্ট সহয কজরন। যাবতীয় 
কষ্ট অরতক্রম কজর কুপ্রবৃরত্তর ওপর রবেয় লাি কজর 
তাকওয়ার যলবাস অেণন কজরন। 

সুতরাং এ হে আদায় যশ্জষ নবোতজকর যবজশ্ গুনাহ-
খ্াতা মুক্ত যদজশ্ রফজর যাজবন। তারপর রক পুনরায় পূজবণর 
নযায় পাপাোজর প্রতযাবতণন রবজবক সম্মত হজব? অতএব, 
কীিাজব রতরন তার নব-িুরমষ্ট সাদৃশ্ রনষ্পাপ অবস্থাজক 
সংরির্ করজবন ও কীিাজব তাকওয়ার ওপর প্ররতরিত 
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থাকজবন এবং সরেক আমজল অরবেল ও অটল থাকজবন? 
তার েনযই রনজের রবষয়গুজলা সরবনজয় রনজবদন কররে: 

প্রথম: এ বের আল্লাহ আমাজদর মজযয যাজক হে 
আদাজয়র তাওফীক প্রদান কজর যনয কজরজেন, তার 
উরেৎ মাওলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ্ ও প্রশ্ংসা করা। যকননা 
রতরনই তাজক এ মহান ইবাদাত সম্পাদন করার সুজযাগ ও 
শ্রক্ত দান কজরজেন। যযমন, আল্লাহ তা‘আলা বজলন, 

ذذنَااِإَوذۡا﴿
َ
زِيَدنذُكۡم ااَشَكۡرُتمۡاالَئِناَربُُّكمۡااتَأ

َ
اإِنذااَكَفۡرُتمۡااَولَئِناََل

 [  ٧: ابراهيم] ﴾٧الََشِديد ااَعَذاِبا

“যখ্ন যতামাজদর রব য াষর্া কজরন, যতামরা কৃতজ্ঞ হজল 
যতামাজদরজক অবশ্যই অরযক রদজবা, আর অকৃতজ্ঞ হজল 
অবশ্যই আমার শ্ারস্ত হজব কজোর”। [সূরা ইবরাহীম, 
আয়াত: ৭] 

রদ্বতীয়: যযিাজব হে সফজর যবরশ্ যবরশ্ যদা‘আ-রযরকর, 
ইজস্তগফার-িমা প্রাথণনা ও রনজের অপারগতা তুজল যজর 
কাকুরত-রমনরত যপশ্ কজররে, পরবতণীজতও তার 
যারাবারহতকতা বোয় রাখ্ব। 
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তৃতীয়: আমরা হে সফজর রনরশ্চত রেলাম যয, এরট 
যকাজনা সাযারর্ ও রবজনাদনমূলক সফর রেল না; বরং তা 
রেল রশ্িা-দীিার প্ররশ্ির্ যকাসণ ও একরট ঈমানী 
সফর। যাজত আমরা যেষ্টা কজররে যাবতীয় গুনাহ-খ্াতা 
যথজক মুরক্ত পাওয়ার, স্বীয়কৃত অনযায়-অতযাোর যথজক 
মুক্ত হওয়ার। হে মাবরুর যপজয় মা‘সুম প্রতযাবতণন 
করার। 

সুতরাং হে যযন পররবতণজনর যকন্দ্র রবনু্দ। উত্তম পজথর 
নব উজদযাগ, স্বিাব-েররত্র, আদত-অিযাস, আকীদা-
রবশ্বাস প্ররতরট যিজত্র পররবতণজনর শুি পদজিপ। অতএব, 
আমরা রক উত্তমতার রদজক পররবতণন হজবা না? অথে 
আল্লাহ বজলন, 

َااإِنذا﴿ ُااَلااٱّللذ ِ ىاابَِقۡوم ااَمااُيَغي  وا ااَحّتذ ُ ِ نُفِسِهۡم ااَمااُيَغي 
َ
 [  ١١: الرعد] ﴾بِأ

“রনশ্চয় আল্লাহ যকাজনা সম্প্রদাজয়র অবস্থা পররবতণন 
কজরন না যতির্ না তারা রনজেজদর অবস্থা রনজেরা 
পররবতণন কজর”। [সূরা রা‘দ, আয়াত: ১১] 
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েতুথণ: হে সফজর আমরা ঈমাজনর মো এবং সৎকজমণর 
স্বাদ অনুিব কজররে, আল্লাহর ননকটয অেণজনর গুরুত্বও 
যেজনরে, রহদায়াজতর পজথ েজলরে। সুতরাং এ সজবর পর 
আমরা রক তা পরবতণী েীবজন োরী রাখ্ব না? ভ্রষ্টতা 
যথজক যবাঁজে থাকব না? আল্লাহ তা‘আলা বজলন, 

ِينَااإِنذا﴿ ُااَربَُّنااَقالُوا ااٱَّلذ ُلااٱۡسَتَقىُموا ااُثمذااٱّللذ ااٱلَۡمَلَٰٓئَِكةُااَعلَۡيِهمُااتَتَََنذ لذ
َ
اأ

وا ااََتَۡزنُوا ااَوَلااََتَافُوا ا بِِۡشُ
َ
: فصلت] ﴾٣٠اتُوَعُدونَااُكنتُمۡااٱلذِّتااةِابِٱۡۡلَنذااَوأ

٣٠ ] 

“রনশ্চয় যারা বজল, আমাজদর রব আল্লাহ, অতঃপর 
অরবেল থাজক, তাজদর রনকট অবতীর্ণ হয় রফররশ্তা এবং 
বজল, যতামরা িীত হজয়া না, রেরন্তত হজয়া না এবং 
যতামাজদরজক যয োন্নাজতর প্ররতশ্রুরত যদওয়া হজয়রেল 
তার সুসংবাদ যপজয় আনরন্দত হও”। [সূরা ফুসরসলাত, 
আয়াত: ৩০] 

আল্লাহ তা‘আলা অনযত্র বজলন, 
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ِمۡرَتااَكَما اافَٱۡسَتقِمۡا﴿
ُ
اَتۡعَملُونَاابَِمااإِنذُهۥاَتۡطَغۡوا هااَوَلااَمَعَكااتَاَبااَوَمناأ

 [ ١١٢: هود] ﴾ا١١٢ابَِصي ا

“অতএব, আপরন যযিাজব আরদষ্ট হজয়জেন, দৃঢ় থাকুন 
এবং যসই যলাজকরাও যারা (কুফুরী যথজক) তাওবা কজর 
আপনার সাজথ রজয়জে, আর যতামরা সীমালঙ্ঘন কজরা 
না; রনশ্চয় রতরন যতামাজদর কাযণকলাপ সমযকিাজব প্রতযি 
কজরন”। [সূরা হূদ, আয়াত: ১১২] 

পঞ্চম: হালাল অজথণ আমরা হজের সুজযাগ গ্রহর্ কজররে, 
যপাশ্াক, পানাহার পরবত্র ও হালাল গ্রহর্ কজররে এবং 
হালাজলর যয বরকত তাও উপলরি কজররে। অতএব, 
অবরশ্ষ্ট েীবজন তা রক যজর রাখ্ব না? 

ষি: যসই ঈমানী সফর যথজক আমরা যবর হজয়রে যাজত 
আমরা মৃতুয ও তার যন্ত্রর্া, কবর ও তার আযাব এবং 
রকয়ামত ও তার িয়াবহতা খু্ব কজর স্মরর্ কজররে 
রবজশ্ষ কজর কাফন সাদৃশ্ ইহরাজমর যগাসল ও বস্ত্র 
পররযাজনর সময়। এগুজলা রক আমরা সবণদা স্মরর্ রাখ্ব 
না? যয রবষয়গুজলা আমাজদরজক হজকর পজথ, রহদায়াজতর 
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ওপর সুপ্ররতরিত রাখ্জব এবং মৃতুয পযণন্ত সৎকজমণ অরবেল 
ও হারাম যথজক যবাঁজে থাকার প্ররত উৎসাহ রদজব। 

সপ্তম: হে সফজর আমরা স্মরর্ কজররে নবীজদর, 
অনুসরর্ কজররে আমাজদর রপতা ইবরাহীম খ্লীজলর। 
রযরন তাওহীজদর পতাকাজক সমুন্নত কজরন ও ইখ্লাজসর 
রশ্িা যদন। অতএব, আমরা হজে আল্লাহর েনয 
ইখ্লাসজক আাঁকজড় যরর এবং আমাজদর নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইরহ ওয়াসাল্লাজমর সুন্নাত ও তরীকাজক অনুসরর্ করর 
যযন আমাজদর আমলগুজলা গ্রহর্জযাগয হয়। অবরশ্ষ্ট েীবন 
রক এমজমণ অরতবারহত করা উরেৎ হজব না? 

অষ্টম: হজের পূজবণ আমরা তাওবায় সজেষ্ট হই এবং 
অজনযর প্ররত যুলুম-অনযায় ও অরবোর হজয় থাকজল তা 
যথজক মুক্ত হওয়ার যেষ্টা কজররে। মূলতঃ এ নীরত 
অবলম্বন যতা সব সমজয়র েনযই। 

নবম: হজের পূজবণ আমরা তাকওয়া-আল্লাহিীরত যথাযথ 
অবলম্বন কজররে। আমাজদর অন্তরজক পাপাোর, গুনাহ ও 
অশ্লীলতা যথজক দূজর যরজখ্রে। অনথণক ঝগড়া-রববাদ 
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পররতযাগ কজররে, যা আল্লাহ তা‘আলা আমাজদরজক 
রনজদণশ্ও কজরন, 

ۡشُهر ااٱۡۡلَجُّا﴿
َ
هااأ ۡعلُوَمىت  افُُسوَقااَوَلااَرفََثاافََلااٱۡۡلَجذاافِيِهنذاافََرَضااَفَمنامذ

ُ ااَيۡعلَۡمهُااَخۡيرااِمنۡااَتۡفَعلُوا ااَوَمااٱۡۡلَج ِ ااِفااِجَداَلااَوَلا ُدوا ااٱّللذ افَإِنذااَوتََزوذ
ادِااَخۡيَا ِلااَوٱتذُقونِااٱتلذۡقَوىى ااٱلزذ و 

ُ
أ ۡلَبىبِااَيَٰٓ

َ
 [١٩٧: ابلقرة] ﴾١٩٧اٱَۡل

“যকউ যরদ ঐ মাসগুজলার মজযয হজের সংকল্প কজর, 
তজব যস হজের মজযয সহবাস, দুষ্কাযণ ও কলহ করজত 
পারজব না এবং যতামরা যয যকাজনা সৎকমণ কর না যকন, 
আল্লাহ তা পররজ্ঞাত আজেন; আর যতামরা (রনজেজদর) 
পাজথয় সঞ্চয় কজর নাও। বস্তুতঃ রনরশ্চত উৎকৃষ্টতম পাজথয় 
হজচ্ছ আল্লাহিীরত এবং যহ জ্ঞানবানগর্! যতামরা আমাজক িয় 
কর”। [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৯৭] 

আর তাকওয়া এমন রেরনস যা সবণাবস্থায় েরুরর, হজের 
পূজবণ এবং পজরও। সুতরাং আমরা রক যাবতীয় হারাম 
যথজক যবাঁজে থাকার, আমাজদর ও আল্লাহ যা হারাম 
কজরজেন তার মাজঝ প্ররতবেকতা সৃরষ্টর যেষ্টা করব না? 
আর তা সৃরষ্ট হজব, তাাঁর আজদশ্সমূহ মানয করা ও 
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রনজষযসমূহ যথজক রবরত থাকার মাযযজমই। যয এমন 
করজব অবশ্যই আল্লাহ তার েনয এমন পথ খু্জল রদজবন 
ও এমন রুযী দান করজবন যা যস কল্পনাও কজর না। 

দশ্ম: হে পরবতণীজত আমরা অহংকার-বড়ত্ব প্রকাশ্ ও 
ররয়া অথণাৎ যলাকজদরজক স্বীয় আমজলর প্রদশ্ণন কজর 
োরনজয় শুরনজয় যদরখ্জয় রনজে তৃপ্ত হওয়া যথজক রবরত 
থাকব। যকননা এমন মানরসকতা সৎ আমল নষ্ট কজর 
যদয়। 

একাদশ্: রনজেজক হজের মাযযজম সম্মারনত োরহর করা; তা 
হােী, আলহাে ইতযারদ টাইজটল গ্রহর্ ও প্রোর কজর বা এ 
টাইজটলজক পুাঁরে কজর দুরনয়াবী স্বাথণ অেণন করা। এ নীরত 
আমলরটজক নষ্ট করার েনয যজথষ্ট। 

* হে পরবতণীজত দুরনয়াবী যলাি-লালসার প্রাযানয ও পূর্ণ 
দুরনয়াদার হওয়া, যযমন যদাষর্ীয়, অনুরূপ হালাল রীরত 
অনুযায়ী ও উপজযাগী পযণাজয় দুরনয়াবী বযস্ততাজক বেণন 
কজর সংসার তযাগীও হওয়া রেক হজব না। 
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দ্বাদশ্: হজের সফজর আমরা বহু রশ্িা-দীিা গ্রহর্ 
কজররে। তার মজযয অনযতম হল আল্লাহর েনয রনজেজক 
যসাপদণ কজর যদওয়া, যযমন কজরজেন রপতা ইবরাহীম 
আলাইরহস সালাম, তার যেজল ইসমাঈল আলাইরহস 
সালাম ও তার মাতা হাজের আলাইহাস সালাম। 

আল্লাহ আমাজদরজক উক্ত রবষয়গুজলা যথজক রশ্িা গ্রহর্ 
কজর হজের পর মৃতুয পযণন্ত পাপাোর যথজক যবাঁজে যথজক 
সৎ আমজলর ওপর অটল থাকার সামথণ দান করুন। 
আমীন! 

আপনাজদর যদা‘আ কামনায় 
মু. আবু্দর রব আফ্ফান 
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