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 মুহাসাবা 

 

আল-মুহসাবা ও শারিক অর্থ আত্মসমাললাচনা। রনলের রহসাব রনলে কলর ননওয়া। পররভাষায় মুহাসাবা শলির অর্থ 

হললা, মানুষ তার কৃতকমথ ও কর্াগুললার প্ররত তাকালব। যখন নদখলব নস নকালনা ভাললা কর্া বা কাে কলরলে 

তখন আল্লাহর শুকররয়া আদায় করলব এবাং নস কর্া ও কালের ওপর অটল র্াকলব। আর যরদ নদলখ নকালনা 

খারাপ কর্া বা কাে কলর নেলললে তাহলল নস তা নেলে নদলব ও তাওবা ইলেগোর করলব।  

জ্ঞানী ও সলচতন বযরি মাত্রই কাে করার পূলবথ রচন্তা কলর নদখলব এ কােরট তার েনয কতটা ভাললা েলােল 

রনলয় আসলব। যখন নদখলব নয, কােরট ভাললা েল রনলয় আসলব তখন নস তা করলব। আর যরদ নদলখ েলােল 

ভাললা হলব না তখন নস করলব না। 

মানুষ দুরনয়ার বযাপালর নকালনা কাে করলত এ নীরতই অবলম্বন কলর র্ালক। বযবসায়ী, রশক্ষক, চাকুরীেীরব, কৃষক, 

গলবষক সকললই এ নীরত অনুসরণ কলর। প্ররতরট পদলক্ষলপই রচন্তা কলর কােরট কতটুকু সেল হলব। 

একেন মুসরলম নতা দুরনয়ালক আরখরালতর নক্ষত্র বলল রবশ্বাস কলর। আলরা রবশ্বাস কলর আে নস যা কলর যালে 

কাললক তার রহসাব আল্লাহর কালে রদলত হলব। এ রদলকর রবলবচনায় মানুষ যা রকেু আল্লাহর রবরর্-রনলষলর্র 

আওতায় যা করলব তা আলরা নবরশ মুহাসাবার দাবী রালখ। 

আল্লাহর আলদশ রনলষর্ পালন ও বেথন হললা সবলচলয় বে বযবসা। দুরনয়ার নকালনা বযবসা বা কাে কলমথ ক্ষরতগ্রে 

হলল তার ক্ষরত পুরষলয় ননওয়া সম্ভব, রকন্তু আরখরাত সম্পরকথত কালে ক্ষরতগ্রে হলয় পেলল তার ক্ষরত পুরষলয় 

ননওয়া কখলনা সম্ভব হয় না। আরখরালত নয নকউ সেলকাম হলল নসটাই হলব স্থায়ী সেলতা আর নয নকউ বযর্থ 

নসটাই হলব স্থায়ী বযর্থতা। 

হাসান বসরী রহ. বললন, আল্লাহ ঐ বান্দার প্ররত রহম করুন, যার সামলন নকালনা কাে আসলল নস রচন্তা কলর এটা 

আল্লাহর েনয না রক তার পারর্থব স্বার্থ আদালয়র েনয। যরদ আল্লাহর েনয হয় নস তাোতারে পর্ চললত শুরু কলর। 

আর যরদ পারর্থব স্বালর্থর েনয হয় তাহলল নস গরেমরস কলর। 

আল্লাহ রাবু্বল আলামীন মুহাসাবা করলত রনলদথশ রদলয়লে: 

َها﴿ يُّ
َ
أ ِينَ  َيَٰٓ َ  ُقوا  ٱتذ  َءاَمُنوا   ٱَّلذ َنُظرت  ٱّللذ س   َوۡلت ا َنفت َمتت  مذ ه  َوٱتذُقوا   لَِغد    قَدذ َ َ  إِنذ  ٱّللذ ر  ٱّللذ َملُونَ  بَِما َخبُِي  [ ٨١: احلرش] ﴾١٨ َتعت

“নহ মুরমনগন! নতামরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর; প্রলতযলকই নভলব নদখুক আগামী কাললর েনয নস কী 

পারিলয়লে।” [সূরা আল-হাশর, আয়াত: ১৮]  

ইবন কাসীর রহ. এ আয়ালতর বযাখযায় বললন, নতামালদর রনলেলদর রহসালবর মুলখামুরখ হওয়ার পূলবথ রনলের রহসাব 

রনলে কলর নাও এবাং তারকলয় নদখ তুরম রনলের রচরস্থায়ী বসবালসর েনয, নতামার প্ররতপাললকর সালর্ সাক্ষালতর 

েনয কী সঞ্চয় কলরে। 
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মুহাসাবার প্ররত পূবথবতথী উলামালয় নকরালমর গুরুত্ব প্রদান : 

উমার রারদয়াল্লাহু ‘আনহু বলললেন :  

حاسبوا أنفسكم قبل أن حتاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، فإنه أهون عليكم يف احلساب غدا أن حتاسبوا أنفسكم ايلوم، »
 . «وتزينوا للعرض األكرب، يومئذ تعرضون ال ختىف منكم خافية

“নতামরা রহসালবর সমু্মখীন হওয়ার পূলবথ রনলেলদর রহসাব কলর নাও। আমল ওযন করার পূলবথ রনলেলদর আমললর 

ওযন রনলেরা কলর নাও। আেলকর রহসাব আগামী কাললর রহসাব প্রদানলক সহে কলর রদলব। মহা রহসালবর 

সমু্মখীন হওয়ার েনয প্রেরত নাও। নস রদন উপরস্থত করা হলব নতামালদরলক আর নতামালদর রকেুই নগাপন র্াকলব 

না।” 

মায়মুন ইবন নমহরান বললন,  

 .«اليكون الرجل تقيا حىت يكون نلفسه أشد حماسبة من الرشيك لرشيكه»

“রনলের অাংশীদার নর্লক মানুষ নয রকম রহসাব কলর পাওনা বুলে রনলয় র্ালক, রনলের আমললর রহসাব তার নচলয় 

করিনভালব না করলল নকউ মুত্তাকী হলত পারলব না।” 

হাসান বসরী রহ. বললন, 

ىلع نفسه، حياسب نفسه هلل عز وجل، وإنما خف احلساب يوم القيامة ىلع قوم حاسبوا أنفسكم يف ادلنيا، وإنما شق  املؤمن قوام»
 .«احلساب يوم القيامة ىلع قوم أخذوا األمر من غري حماسبة

“আল্লাহর কালে রহসাব রদলত হলব এ ভয় কলর নয রনলের কলমথর রহসাব রনলে করলব নস সরতযকার সাহসী মুরমন। 

যারা দুরনয়ালত রনলেলদর কলমথর রহসাব রনলেরা কলরলে পরকালল তালদর রহসাব-রনকাশ হালকা ও সহে হলব। আর 

যারা পৃরর্বীলত রনলেলদর রহসাব কলর রন পরকালল তালদর রহসাব নদওয়া হলব অতযন্ত করিন।’’ 

মুহাসাবা কীভালব করলবন : 

মুহাসাবার েনয শরী‘আত রনলদথরশত রনরদষ্ট নকালনা রনয়ম ননই। মুরমন বযরি রনলে অগ্রারর্কালরর রভরত্তলত নযটা ভাল 

মলন করলবন নসটার রহসাব করলত নচষ্টা করলবন। যত নবরশ রনলের কমথ-কাণ্ডগুললা মুহাসাবা করলবন ততই কার 

কলযাণ। কী কী রবষলয় মুহাসাবা করা নযলত পালর এর এর সাংরক্ষপ্ত রূপলরখা রনলচ তুলল র্রার নচষ্টা কররে। 

(ক) প্রর্লম রহসাব রনলত হলব আল্লাহ আমার প্ররত নয সকল কাে, আকীদা-রবশ্বাস েরয কলর রদলয়লেন আরম নসটা 

আদায় কররে রকনা? আদায় কলর র্াকলল নসটা রক ইখলালসর সালর্ আদায় কররে ? নসটা আদায় করলত রগলয় 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর সুন্নাহ অনুসরণ কররে রকনা? এ সকল প্রলের উত্তলর যরদ নকালনা ত্রুরট 

পররলরক্ষত হয় তাহলল তা দূর করলত হলব এবাং এর েনয তাওবা ও ইলেগোর করলত হলব। 

এ নক্ষলত্র প্রর্লম তাওহীদলক প্রার্যানয রদলব। নদখলত হলব আরম তাওহীলদর পররপূণথ আকীদা নপাষণ কররে রক না? 

সকল প্রকার নোট বে রশকথ নর্লক পাক-পরবত্রতা অেথন করলত নপলররে রক না? সকল নক্ষলত্র আল্লাহর ওপর 

ভরসা, তাওয়াকু্কল, তার কালে আশ্রয় ননওয়া ও তার কালেই নদা‘আ-প্রার্থনা কররে রক না? অতঃপর েরয কালের 
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রহসাব রনলত নচষ্টা করা; পাাঁচ ওয়াি সালাতসমূহ সময়মত, তার সকল শতথ, রুকন, ওয়ারেব, সুন্নালতর সালর্ আদায় 

হলে রক না?  

(খ) আল্লাহ তা‘আলা যা রকেু রনলষর্ কলরলেন তা আরম কতখারন পররহার করলত নপলররে। এই রবষয়টার রহসাব 

ননওয়া। 

(গ) আমার আচার-আচরণ সমূ্পণথভালব ইসলামী চররলত্র পররণত হলয়লে রক না? যরদ না হলয় র্ালক তলব তা 

অেথলনর েনয নকালনা প্রলচষ্টা চারললয়রে রক না? আর চররলত্রর খারাপ রদকগুললা পররতযাগ করলত নপলররে রক না? এ 

বযাপালর উলদযাগ রনলয় র্াকলল তা কতটা সেল হলয়লে ? 

(ঘ) সুন্নাত ও নেল আমলগুললা আদালয়র বযাপালর কতখারন যত্নবান হলয়রে তা রহলসব কলর নদখা। 

(ঙ) উরল্লরখত রবষয়গুললা োো অনয সকল কাে-কমথগুললা আরম আল্লাহ তা‘আলার সন্তুরষ্ট অেথন করার েনয করলত 

নপলররে রক না তার রহলসাব ননওয়া। 

এভালব মুহাসাবা কলর, রনলের রহসাব রনলে রনলয় নয নকান মুসরলম রনলেলক উন্নত করলত পালর। পূণথতা ও 

সেলতার শীলষথ রনলয় নযলত পালর। 

মুহাসাবার রনরদথষ্ট রকেু রবষয়: 

(ক) জ্ঞান অেথন করা। জ্ঞান বললত শর‘ঈ জ্ঞানলক বুোলনা হলয়লে। যা ঈমান ও কুের, হক ও বারতল, সরল পর্ 

ও ভ্রান্তপর্, লাভ ও ক্ষরতর, কলযাণ ও অকলযাণ এর মলর্য পার্থকয রনলদথশ কলর। নয বযরি এ জ্ঞালন যত উন্নরত 

লাভ করলত পারলব তার মুহাসাবা তত পূণথতা লাভ করলব। 

(খ) রনলের বযাপালর খারাপ র্ারণা নপাষণ করা। রনলেলক ভাললা মলন কলর আত্মতৃরপ্তলত মগ্ন হওয়া উরচৎ নয়। 

নকালনা ভাললা কাে কলর যরদ মলন কলরন আরম অলনক রকেু কলর নেললরে তাহলল মুহাসাবা করা সম্ভব হলব না। 

আমালদর সকললর বুেলত হলব নয আমরা যতই ভাললা কাে কলর র্ারক না নকন আল্লাহ রাবু্বল আলামীলনর দৃরষ্টলত 

তা ত্রুরটপূণথ। রতরন এ ক্ররট ক্ষমা কলর যরদ কােটা কবুল কলর ননন তাহলল এটা তাাঁর অনুগ্রহ। আর যরদ রতরন 

কােরট ত্রুরটপূণথ হওয়ার কারলণ কবুল না কলরন তাহলল এটা হলব তার ইনসাে। 

ইবনুল কাইলয়যম রহ. বললন, নয বযরি রনলেলক রচনলত নপলরলে নস ই রনলের সম্পলকথ খারাপ র্ারণা রালখ। আর 

নয রনলের সম্পলকথ অজ্ঞ, নস রনলের সম্পলকথ উচ্চ র্ারণা নপাষণ কলর র্ালক।  

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইরময়া রহ. বললন, ‘মানুলষরা সবথদা ভুল-ত্রুরট কলর আল্লাহর ক্ষমার মুখালপক্ষী র্ালক। আর 

নয বযরি র্ারণা কলর নয, আরম আমার দারয়ত্ব পূণথভালব আদায় কলররে এবাং আল্লাহর ক্ষমার প্রলয়ােন ননই, নস 

পর্ভ্রষ্ট। 

আমালদর পূবথবতথীলদর মুহাসাবার উদাহরণ: 

আনাস রারদয়াল্লাহু ‘আনহু বললন, আরম একরদন নদখলাম উমার রারদয়াল্লাহু ‘আনহু একটা নদয়াললর কালে দাাঁরেলয় 

রনলেলক সলম্বার্ন কলর বললেন, নহ উমার! তুরম মুরমনলদর শাসক, নতামার ধ্বাংস অরনবাযথ! তুরম অবশযই আল্লাহলক 

ভয় করলব, নয়লতা রতরন নতামালক শারে রদলবন। 
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মুহাসাবার েলােল: 

মুহাসাবার উপকাররতা অলনক। এর কলয়করট রনলে আললাচনা করা হল : 

(ক) মুহাসাবাকারী রনলের নদাষ-ত্রুরট সম্পলকথ সলচতন হয়। আর নয রনলের নদাষ-ত্রুরট সম্পলকথ সলচতন হলত না 

পালর, নস তা সাংলশার্ন করলত পারলব না। 

(খ) কু-প্রবৃরত্ত সম্পলকথ অবগত হওয়া ও তার রচরকৎসার েনয বযবস্থা ননওয়া। 

(গ) আল্লাহ রাবু্বল আলামীলনর রর্যথ অনুর্াবন করা। এভালব নয, আরম কত বে অনযায় কলররে অর্চ রতরন আমালক 

তৎক্ষনাৎ শারে না রদলয় সাংলশার্ন হওয়ার সুলযাগ রদলয়লেন। 

(ঘ) নয দুরনয়ালত রনলের রহসাব রনলে করলব পরকালল আল্লাহর কালে তার রহসাব নদওয়া সহে হলব। 

সমাপ্ত 
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