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অগ্নগ্ক প্রশ্ন কগ্রন, মানুষ ভাগ্ া-মন্দ যত কাজ কগ্র তা আল্লাহর ইচ্ছায় ও তাকদীগ্রর ব বিিদ্ধ থাকার কারগ্ে 
কগ্র। তাই মানুগ্ষর বক মদাষ? 

মকন আল্লাহ তাগ্ক মন্দ কাগ্জর জনে শাবি মদগ্িন? 

আিার অগ্নগ্কর প্রগ্শ্নর ভাষা এ রকম ময, আবম জান্নাগ্ত যাগ্িা না জাহান্নাগ্ম যাগ্িা তাগ্তা অগ্নক আগ্যই ম খা 
হগ্য়গ্ে। তাই কষ্ট কগ্র মনক আম  কগ্র  াভ কী? তাকদীগ্র জান্নাত ম খা থাকগ্  মকাগ্না আম  না কগ্রও 
জান্নাগ্ত যাওয়া যাগ্ি। আর কিাগ্  জাহান্নাম ম খা থাকগ্  হাজার ভাগ্ া কাজ কগ্রও জান্নাগ্ত যাওয়া যাগ্ি না। 

আিার অগ্নগ্ক িগ্ ন, আল্লাহর ইচ্ছা োড়া যখন বকেুই হয় না, তাই আবম যবদ মকাগ্না খারাি কাজ কগ্র থাবক 
তগ্ি তা আল্লাহর ইচ্ছায় কগ্রবে। আল্লাহ ইগ্চ্ছ করগ্  আমাগ্ক বিবরগ্য় রাখগ্ত িারগ্তন। 

প্রগ্শ্নর ভাষার ধরন যাই মহাকনা মকন, কথা হ  সি বকেু যখন আল্লাহর ইচ্ছায় হয় তখন মানুগ্ষর কী মদাষ? 

এ সক  প্রগ্শ্নর উত্তর বদগ্ত মযগ্য় অগ্নক বিজ্ঞজন বহমবশম মখগ্য়গ্েন। এক িযযাগ্য় ি গ্ত িাধে হগ্য়গ্েন, তাকদীর 
সম্পগ্কয মিবশ আগ্ াচনা িা প্রশ্ন করা বিক নয়। এ িোিাগ্র যুবি-তকয করগ্ত মযগ্য় অগ্নগ্ক হগ্য়গ্ে মযামরাহ। উদ্ভি 
হগ্য়গ্ে জািবরয়া, কাদবরয়া ইতোবদ িাবত  বিরকার। 

তাই আবম এ বিষয়বি সম্পগ্কয অবত সংগ্েগ্ি একিা ধারো মদওয়ার মচষ্টা করগ্িা আমার এ প্রিগ্ে। 

প্রথম কথা হ , এ ধরগ্নর প্রশ্ন মকাগ্না মুসব ম করগ্ত িাগ্র বকনা? 

আ -কুরআনু  কারীগ্ম যা মদখা যায় তাগ্ত প্রমাবেত হয় ময, এ ধরগ্নর প্রশ্ন কাবির মুশবরকরা করত। মযমন 
ইরশাদ হগ্চ্ছ : 

ِينََُُسَيُقوُلُ﴿ ُكوا ُُٱَّلذ َ ۡشر
َ
َُُُشآءَُُلَوُرُأ ُُٓٱّللذ َناَُما كر َ ۡشر

َ
َناَُوَلَُُءابَآُؤنَاَُوَلُُٓأ مر ء  ُُِمنَُحرذ َبَُُكَذَٰلَِكََُُشر ِينََُُكذذ ََُُٰقبرلِِهمُرُِمنُٱَّلذ َسَنا َُُذاقُوا َُُحّتذ

ر
ُُقُلرُُبَأ َُهلر

ِنُرُِعنَدُكم رُِجوهُُُِعلرمُ ُم  ٓ َُُفُتخر ُُتَتذبُِعونَُُإِنََُلَا نُذُإِلذ نُتمُرُِإَونُرُٱلظذ
َ
ُُأ  [٨٤١: االنعام] ﴾١٤٨ََُترُرُصونَُُإِلذ

“অবচগ্রই মুশবরকরা ি গ্ি, আল্লাহ যবদ চাইগ্তন, আমরা বশকয করতাম না এিং আমাগ্দর বিতৃিুরুষরাও না এিং 
আমরা মকাগ্না বকেু হারাম করতাম না। এভাগ্িই তাগ্দর িূিযিতযীরা বমথোগ্রাি কগ্রগ্ে, ময িযযন্ত না তারা আমার 
আযাি আস্বাদন কগ্রগ্ে। ি , মতামাগ্দর কাগ্ে বক মকাগ্না জ্ঞান আগ্ে, যা মতামরা আমাগ্দর জনে প্রকাশ করগ্ি? 
মতামরা মতা শুধু ধারোর অনুসরে করে এিং মতামরা মতা মকি  অনুমান করে”। [সূরা আ -আনআম, আয়াত: 
১৪৮] 

মদখুন! মুশবরকরা তাগ্দর বশগ্কযর িোিাগ্র আল্লাহর ইচ্ছার কথা িগ্  মরহাই িািার প্রয়াস মিগ্য়গ্ে এিং তাগ্দর এ 
কথা দ্বারা তারা ইস ামগ্ক প্রতোখোন কগ্রগ্ে। অতএি যারা আল্লাহর ইচ্ছার মদাহাই বদগ্য় সতেগ্ক প্রতোখোন কগ্র 
ও সৎকময মথগ্ক দূগ্র থাকগ্ত চায় তারা মূ তঃ মুশবরকগ্দর মগ্তাই কাজ কর  ও তাগ্দর অনুসরে কর । 

আল্লাহ রাবু্ব  আ ামীন আগ্রা িগ্ ন, 
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ِينََُُوقَاَلُ﴿ ُكوا ُُٱَّلذ َ ۡشر
َ
َُُُشآءَُُلَوُرُأ نَاَُماُٱّللذ ء ُُِمنُُدونِهِۦُِمنَُعَبدر رنََُُُشر َناَُوَلَُُءابَآُؤنَاَُوَلَُُّٓنذ مر ء  ُُِمنُُدونِهِۦُِمنَُحرذ ِينََُُفَعَلَُُكَذَٰلَِكََُُشر ُمِنُٱَّلذ

 ُ َُُفَهلرَُُقبرلِِهمر ُُٱلرُُّسلََُُِعَ ََلَٰغُُُإِلذ رُمبِيُُُٱۡلر  [٥٣: انلحل] ﴾٣٥ُٱل

“আর যারা বশকয কগ্রগ্ে, তারা ি  , যবদ আল্লাহ চাইগ্তন তগ্ি আমরা তাগ্ক োড়া মকাগ্না বকেুর ইিাদত করতাম 
না এিং আমাগ্দর বিতৃিুরুষরাও না। আর তার বিিরীগ্ত আমরা মকাগ্না বকেু হারাম করতাম না। এমবনই কগ্রগ্ে, 
যারা তাগ্দর িূগ্িয বে । সুতরাং স্পষ্টভাগ্ি মিৌঁগ্ে মদওয়া োড়া রাসূ গ্দর বক মকাগ্না কতযিে আগ্ে?” [সূরা আন 
নাহ , আয়াত: ৩৫] 

বতবন আগ্রা িগ্ ন, 

َمَٰنَُُُشآءَُُلَوُرَُوقَالُوا ُُ﴿ َنَُٰهمُ َُماُٱلرذحر اَُعَبدر َٰلَِكُُلَُهمُمذ ُ ُِمنُرُبَِذ ُُُهمُرُإِنُرُِعلرم   [٠٢: الزخرف] ﴾٢٠ََُُيرُرُصونَُُإِلذ

“আর তারা (মুশবরকরা) িগ্ , িরম করুোময় আল্লাহ ইচ্ছা করগ্  আমরা এগ্দর ইিাদত করতাম না, এ বিষগ্য় 
তাগ্দর মকাগ্না জ্ঞান মনই। তারা শুধু মনযড়া কথা ি গ্ে”। [সূরা আয-যখরুি, আয়াত: ২০] 

উবল্লবখত বতনবি আয়াগ্ত কারীমা িাি কগ্র কগ্য়কবি বিষয় স্পষ্টভাগ্ি জানা ময , 

(এক) মুশবরকরা আল্লাহর ইচ্ছার মদাহাই বদগ্য় বশকয করত। তাগ্দর বশগ্কযর প্রমাে বহসাগ্ি তারা আল্লাহর ইচ্ছাগ্ক 
মিশ করত। 

(দুই) তারা বিশ্বাস করত সিবকেু আল্লাহর ইচ্ছায় হয়। এ বিশ্বাস মিাষে করার িরও তারা কাবির ও মুশবরক রগ্য় 
মযগ্ে। 

(বতন) তারা আল্লাহর গুোি ীগ্ত বিশ্বাস করত (গ্যমন, সূরা যুখরুগ্ির আগ্ াচে আয়াগ্ত রহমান গুে) তারিগ্রও 
তারা মুশবরক মথগ্কগ্ে। 

(চার) তারা তাগ্দর বশগ্কযর সমথযগ্ন আল্লাহর ইচ্ছাগ্ক প্রমাে বহসাগ্ি মিশ কগ্র িগ্ গ্ে ময, তারা এসি আল্লাহর 
ইচ্ছায়ই করগ্ে। আল্লাহ তাগ্দর বমথোিাদী িগ্ গ্েন। কারে, তারা িগ্ গ্ে তাগ্দর বশবকয কাজগুগ্ া আল্লাহর ইচ্ছায় 
করা হগ্চ্ছ। 

(িাাঁচ) তাগ্দর এ সক  িিিে নতুন বকেু নয়। তাগ্দর িূিযিুরুষরাও এ রকম িিিে বদগ্য়গ্ে। 

এরিরও যবদ মকাগ্না মুসব ম িেবি কাবির-মুশবরকগ্দর মত অনুরূি প্রশ্ন কগ্র তাগ্ক আমরা কগ্য়কবি উত্তর বদগ্ত 
িাবর। 

এক. ময িেবি এ ধরগ্নর প্রশ্ন করগ্ি তাগ্ক ি া হগ্ি, আিবন জান্নাগ্ত মযগ্ত চান না জাহান্নাগ্ম? 

উত্তগ্র মস হয়গ্তা ি গ্ি, আবম জান্নাগ্ত মযগ্ত চাই। 

তারির তাগ্ক বজগ্জ্ঞস করুন, আচ্ছা আিনার তাকদীগ্র কী ম খা আগ্ে জান্নাত না জাহান্নাম, আিবন বক তা 
জাগ্নন? মস ি গ্ি, না আবম জাবন না। 

আচ্ছা, তাহগ্  বিষয়বি আিনার কাগ্ে অজ্ঞাত। আর অজ্ঞাত বিষগ্য়র উির বনভযর কগ্র মকাগ্না ভাগ্ া কাজ মেগ্ড় 
মদওয়া বক মকাগ্না িুবদ্ধমাগ্নর কাজ হগ্ত িাগ্র? 

িরীোয় িাশ করগ্ি না মি  করগ্ি, এিা অজানা থাকার িরও মানুষ অগ্নক কষ্ট কগ্র িরীো মদয় িাশ করার 
আশায়। অিাগ্রশন সাকগ্সস হগ্ি বক হগ্ি না, তা অজ্ঞাত থাকা সগ্িও মানুষ অিাগ্রশন করায় মরাযমুবির 
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আশায়। ি াি  অজ্ঞাত থাকার অজুহাগ্ত মকাগ্না কাজ মেগ্ড় বদগ্য় হাত িা গুবিগ্য় িগ্স থাকা সুস্থ মবিগ্ের কাজ 
হগ্ত িাগ্র না। আিনার তাকদীগ্র জান্নাত ম খা আগ্ে না জাহান্নাম তা আিনার জানা মনই। বকন্তু আিনার  েে 
যখন জান্নাত তখন  গ্েে মিৌঁোর জনে অিশেই কাজ করগ্ত হগ্ি। মযমন, দুবনয়াবি-িাবথযি সক  কাজ-কময ও 
 েে-উগ্েশে অজযন করার মি ায় আমরা কগ্র থাবক। 

আর জান্নাত ও জাহান্নাগ্মর স্রষ্টা যখন িগ্  বদগ্য়গ্েন এিা জান্নাগ্তর িথ আর ওিা জাহান্নাগ্মর িথ তখন তা 
বিশ্বাস কগ্র আম  করগ্ত অসুবিধা মকাথায়? 

দুই. যার তাকদীগ্র জান্নাত ম খা আগ্ে সাগ্থ সাগ্থ এিাও ম খা আগ্ে ময, মস জান্নাত  াগ্ভর জনে মনক আম  
করগ্ি তাই জান্নাগ্ত যাগ্ি। আর যার তাকদীগ্র জাহান্নাম ম খা আগ্ে সাগ্থ সাগ্থ এিাও ম খা আগ্ে ময, মস 
জাহান্নাগ্মর কাজ করগ্ি িগ্  মস জাহান্নাগ্ম যাগ্ি। 

বতন. সি বকেু আল্লাহর ইচ্ছায় হয়। মানুষ সক  কাজই আল্লাহর ইচ্ছায় কগ্র বিকই বকন্তু আল্লাহর সন্তুবষ্ট 
মমাতাগ্িক কগ্র না। আল্লাহর সন্তুবষ্ট মমাতাগ্িক কাজ করার জনে মস জান্নাগ্ত যাগ্ি আর সন্তুবষ্ট মমাতাগ্িক কাজ না 
করার জনে মস জাহান্নাগ্ম যাগ্ি। 

প্রশ্ন হগ্ত িাগ্র, ইচ্ছা (ইরাদা িা মাবশয়েত) ও সন্তুবষ্ট (গ্রযা) এ দুগ্য়র মগ্ধে িাথযকে আগ্ে বক? 

হোাঁ অিশেই আগ্ে। ইচ্ছা ও সন্তুবষ্টর মগ্ধে িাথযকে আগ্ে অিশেই। মোি একবি উদাহরে বদগ্য় বিষয়িা সহগ্জ 
িুঝাগ্না মযগ্ত িাগ্র। মযমন এক িেবির মেগ্  অসুস্থ হগ্য় িড় । বচবকৎসক ি গ্ ন তার মিগ্ি অিাগ্রশন করগ্ত 
হগ্ি। অিাগ্রশন োড়া অনে মকাগ্না িথ মনই।  

এখন মিচারা অিাগ্রশন করাগ্ত রাজী নয়। এ কাগ্জ মস সন্তুষ্ট নয়, তিুও মস অিাগ্রশন কবরগ্য় থাগ্ক। এমন বক 
এ কাগ্জর জনে ডািারগ্ক িাকা িয়সা মদয়। অতএি, মদখা ময  এ অিাগ্রশগ্ন তার ইচ্ছা িাওয়া ময , বকন্তু তার 
সন্তুবষ্ট িাওয়া যায় বন। অিাগ্রশন করাগ্ত মস ইচু্ছক বকন্তু রাজী নয়। মদখা ময  ইচ্ছা ও সন্তুবষ্ট দুগ্িা আ াদা 
বিষয়। 

অগ্নক সময় ইচ্ছা িাওয়া যায়, বকন্তু মসখাগ্ন সন্তুবষ্ট িাওয়া যায় না। বকন্তু মযখাগ্ন সন্তুবষ্ট িাওয়া যায় মসখাগ্ন ইচ্ছা 
অিশেই থাগ্ক। 

তাই সক  কাজ মানুষ আল্লাহর ইচ্ছায় কগ্র বিকই বকন্তু তার সন্তুবষ্ট ও মরজামবন্দ অনুযায়ী কগ্র না। বিভ্রাবন্ত 
তখনই মদখা মদয় যখন ইচ্ছা দ্বারা সন্তুবষ্ট িুঝাগ্না হয়। তাই জান্নাগ্ত মযগ্ত হগ্  তাাঁর ইচ্ছায় কাজ করগ্  হগ্ি না। 
তাাঁর সন্তুবষ্ট অনুযায়ী কাজ করগ্ত হগ্ি। ময কাগ্জ বতবন সন্তুষ্ট হন িগ্  প্রমাে আগ্ে মস সক  কাজ করগ্ত হগ্ি। 

আল্লাহ তা’আ ার সন্তুবষ্ট ও অসন্তুবষ্ট িুঝার উিায়: 

মকান কাগ্জ আল্লাহ সন্তুষ্ট হন, আর মকান ্ কাগ্জ বতবন অসন্তুষ্ট হন তা িুঝা যাগ্ি কুরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারা। 
মকাগ্না কাজ সংঘবিত হগ্য় মযগ্ ই সাধারেভাগ্ি িুগ্ঝ মনয়া হগ্ি ময, এিা আল্লাহ তাআ ার ইচ্ছায় হগ্য়গ্ে। বকন্তু 
তা আল্লাহর সন্তুবষ্টগ্ত হগ্য়গ্ে বকনা তা িুঝা যাগ্ি না কুরআন িা হাদীগ্সর মাধেম িেতীত। কুরআন িা হাদীগ্স উি 
বিষয়বির সমথযন থাকগ্  িুঝা যাগ্ি মসিা আল্লাহর সন্তুবষ্টগ্ত সম্পন্ন হগ্য়গ্ে। আর যবদ কাজবি কুরআন িা হাদীগ্সর 
িবরিন্থী হয় তাহগ্  ধগ্র মনয়া হগ্ি কাজবি আল্লাহর সন্তুবষ্টর মখ াি হগ্য়গ্ে। তাই আল্লাহর সন্তুবষ্ট অনুযায়ী কাজ 
করগ্  জান্নাগ্তর অবধকারী হওয়া যাগ্ি। আর তার সন্তুবষ্ট অনুযায়ী কাজ না করগ্  জাহান্নাগ্ম মযগ্ত হগ্ি। ভাল া 
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কগ্র মগ্ন রাখগ্ত হগ্ি সি কাজ আল্লাহর ইচ্ছায় হয় বিকই বকন্তু সি কাজ তার সন্তুবষ্ট মমাতাগ্িক হয় না। আগ্রা 
মগ্ন রাখগ্ত হগ্ি ইচ্ছা ও সন্তুবষ্ট এক বিষয় নয়। দুগ্িা আ াদা বিষয়। 

চার. আল্লাহ সিযময় েমতার অবধকারী। তার ইচ্ছায় সিবকেু হয়। তাই বতবন ইচ্ছা কগ্রই মানুষগ্ক ইচ্ছা শবি 
বদগ্য়গ্েন। যাগ্ত মানুষ বনজ ইচ্ছায় ও স্বাধীনতায় ভাগ্ া ও মন্দ িথ অি ম্বন ও িজযন করগ্ত িাগ্র। 

মযমন আল্লাহ রাবু্ব  আ ামীন িগ্ ন, 

َقَُُُّوقُلُِ﴿ ُ ُِمنُٱۡلر ب ُِكمر ِمنَُشآءََُُفَمنُرذ ُفرر َُُشآءََُُوَمنُفَلرُيؤر   [٠٢: الكهف] ﴾ُفَلرَيكر

“ি , সতে মতামার প্রবতিা গ্কর বনকি হগ্ত; সুতরাং যার ইচ্ছা বিশ্বাস করুক ও যার ইচ্ছা সতে প্রতোখোন 
করুক”। [সূরা আ  কাহাি, আয়াত: ২৯] 

তাই ি া যায় আল্লাহর মদওয়া ইচ্ছাশবিগ্তই মানুষ ভাগ্ া-মন্দ কাজ কগ্র। তগ্ি আল্লাহ ইচ্ছা করগ্  মানুগ্ষর 
ইচ্ছাশবি রবহত কগ্র ভাগ্ া িা মন্দ কাজ করগ্ত িাধে করগ্ত িাগ্রন। 

মানুষ মকাগ্না খারাি কাজ করগ্  এ কথা ি া যাগ্ি না ময, এ মেগ্ে মানুগ্ষর মকাগ্না ইচ্ছা বে  না। এ কথাও 
ি া যাগ্ি না ময আল্লাহর ইচ্ছার বিরুগ্দ্ধ কাজবি হগ্য়গ্ে। কাজিা আল্লাহর ইচ্ছায় হগ্য়গ্ে এিা মযমন সতে, মতমবন 
মানুগ্ষর ইচ্ছাও কাজিা করার িোিাগ্র ভূবমকা মরগ্খগ্ে, এিাও সতে। 

কীভাগ্ি এিা সম্ভি? একিা উদাহরে বদগ্  বিষয়িা িবরষ্কার হগ্য় যাগ্ি। 

উদাহরেিা হ , বিদুেৎ িেিহাগ্রর মেগ্ে বিদুেৎ বিতরে কতৃযিে ও বিদুেৎ গ্রাহগ্কর ভূবমকা। বিদুেৎ বিতরে কতৃযিে 
ইচ্ছা করগ্  বিদুেৎ সরিরাহ িে কগ্র িেিহার বনয়ন্ত্রে করার েমতা রাগ্খ, মতমবন বিদুেৎ গ্রাহকও িেিহার বনয়ন্ত্রে 
করার েমতা রাগ্খ। বকন্তু দায় িহন করগ্ত হগ্ি বিদুেৎ গ্রাহগ্কর। মাস মশগ্ষ যখন হাজার িাকার বিদুেৎ বি  
আস , তখন কতৃযিেগ্ক এ কথা িগ্  মদাষ মদওয়া চরম মিাকাবম হগ্ি ময, তারা মকন বিদুেৎ সরিরাহ কর , তারা 
ইচ্ছা করগ্  বিদুেৎ সরিরাহ কবমগ্য় বদগ্য় আমার বিদুেৎ খরচ কমাগ্ত িারত। 

তারা ইচ্ছা করগ্  বিদুেৎ সরিরাহ বনয়ন্ত্রে কগ্র আিনার খরচ কমাগ্ত িারত এিা মযমন বিক, মতমবন আিবনও 
সাশ্রয়ী হগ্য় বিদুেৎ খরচ কমাগ্ত িারগ্তন, এিাও বিক। আর খরগ্চর এ দায়ভার িহন করগ্ি গ্রাহক, সরিরাহকারী 
কতৃযিে নয়। মকননা এ মেগ্ে গ্রাহগ্কর ইচ্ছা ও কময দায়ী।  

তাই মানুগ্ষর ভাগ্ া-মন্দ আমগ্ র িোিাগ্রও এিা ি া যায় ময, আল্লাহ ইচ্ছা করগ্  মানুষ কাজ করত না। আিার 
মন্দ কাজ করার জনে মানুষই দায়ী- তার ইচ্ছা শবি প্রগ্য়াগ্যর জনে।  

িাাঁচ. আল্লাহ বনগ্জর ইচ্ছায় মানুষগ্ক ভাগ্ া ও মন্দ কাজ করার ইচ্ছাশবি দান কগ্র থাগ্কন। বতবন তাাঁর ইচ্ছায় 
কাউগ্ক ভাগ্ া িা মন্দ কাজ করার জনে িাধে কগ্রন না। যবদ বতবন এরূি করগ্তন তাহগ্  দুবনয়ার সক  মানুষ 
ঈমানদার হগ্য় মযগ্তা। 

মযমন, বতবন িগ্ ন, 

ۡرِضُُِفَُُمنُٓأَلَمنََُُربَُّكَُُشآءََُُولَوُرُ﴿
َ نَتََُُجِيًعا ُُُُكُُّهمُرُٱۡلر

َ
فَأ
َ
رِهُُُأ َُُٰٱَلذاَسُُتُكر ِمنِيَُُيَُكونُوا َُُحّتذ   [٢٢: يونس] ﴾٩٩ُُُمؤر

“আর যবদ মতামার রি চাইগ্তন, তগ্ি যমীগ্নর সকগ্ ই ঈমান আনত। তগ্ি বক তুবম মানুষগ্ক িাধে করগ্ি, যাগ্ত 
তারা মুবমন হয়?” [সূরা ইউনুস, আয়াত: ৯৯] 
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সারকথা, বনগ্জগ্দর খারাি কাজগুগ্ া আল্লাহর ইচ্ছায় ও তাকদীগ্রর ম খার কারগ্ে হগ্য়গ্ে এ ধরগ্নর কথা িগ্  
খারাি কগ্মযর শাবি মথগ্ক মরহাই িাওয়া যাগ্ি না। তাকদীগ্রর মদাহাই বদগ্য় জাহান্নাম মথগ্ক মুবি িা জান্নাত  াভ 
মকানিাই করা যাগ্ি না। 

এ মেগ্ে মোি একিা ঘিনা উগ্ল্লখ না কগ্র িারবে না। আর তা হ : 

উমার রাবদয়াল্লাহ ‘আনহুর মখ ািত কাগ্  এক ম াক চুবরর অবভগ্যাগ্য অবভযুি হ  ও আদা গ্ত তার বিরুগ্দ্ধ 
আবনত অবভগ্যায প্রমাবেত হ । শাবি বহগ্সগ্ি তার হাত কািার বনগ্দযশ মদওয়া হ । ম াকবি উমর রা. এর কাগ্ে 
বযগ্য় ি  , মুসব ম জাহাগ্নর মহ মহান খ ীিা! আল্লাহর ইচ্ছা োড়া বকেু হয় না। আবমও মতা আল্লাহর ইচ্ছার 
িাইগ্র নই। আবম মতা তার ইচ্ছায়ই চুবর কগ্রবে। আমার হাত কািা যাগ্ি মকন? 

উমার রাবদয়াল্লাহ ‘আনহু ি গ্ ন, সি বকেু আল্লাহর ইচ্ছায় িা তাকদীগ্রর কারগ্ে হয়। তুবম মযমন আল্লাহর ইচ্ছায় 
চুবর কগ্রে, মতমবন মতামার হাত আল্লাহর ইচ্ছায়ই কািা হগ্ি। 

মহান বিচার বদিগ্স যবদ মকাগ্না মানুষ আল্লাহ তা’আ াগ্ক িগ্  ময, ‘মহ আল্লাহ! আবম বিশ্বাস করতাম আিনার 
ইচ্ছা োড়া বকেু হয় না, আিবনও তাই িগ্ গ্েন। আবম ময অনোয় কগ্রবে, জু ুম কগ্রবে তা মতা আিনার ইচ্ছায়ই 
কগ্রবে। কাগ্জই আজ আিবন এ কাগ্জর অিরাগ্ধ আমাগ্ক জাহান্নাগ্ম িািাগ্িন মকন?’ 

তখন আল্লাহ আহকামু  হাগ্কমীন যবদ িগ্ ন, বিক আগ্ে। মতামার কথাই বিক। আমার ইচ্ছায় যখন িািাচাগ্র ব প্ত 
হগ্য়গ্ে, আমার নািরমানী কগ্রে, তখন আমার ইচ্ছায়ই মতামাগ্ক জাহান্নাগ্ম মযগ্ত হগ্ি। তুবম মতা জাগ্না আমার 
ইচ্ছার সামগ্ন মতামার বকেুই করার মনই। আমার ইচ্ছায় যখন িািাচার করগ্ত মতামার আিবত্ত বে  না তাহগ্  
জাহান্নাগ্ম মযগ্ত আিবত্ত মকন? তখন মস মানুষবির বকেু ি ার থাকগ্ি বক?  

আল্লাহ আমাগ্দর সিাইগ্ক সবিক অগ্থযে ভাযে বিষগ্য় ধারো অজযগ্নর তাওবিক দান করুন। আমীন!! 

সমাপ্ত 

 

 


