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সংজিপ্ত েণষনা.............
পুবরাবনা েছর চবে যায়, আবস নতুন েছর।
আল্লাহর জেজিত জনয়ম। ইয়াহূ দী-নাসারাসহ
অবনক অমুসজেম নেের্ষ উদযাপন কবর। তাবদর
মদবখ েহু মুসজেম নেের্ষ উদযাপন কবর এ জদবন
আনন্দ-ফুজতষবত মমবত উবে। জহিরী সাে হবো
মুসজেম উম্মাহর সন। জহিরী সাবের আগমবন
আমাবদর কী করা উজচৎ? নাজক মকাবনা জকছু
করার জেিান মনই ইসোমী শরী‘আবত? এ জের্য়
েস্তুজনষ্ঠ আবোচনা করা হবয়বছ এ প্রবেন্ধ।
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কীভাবে করবো ের্ষেরণ?
একজি েৎসবরর পশ্চাৎপসরণ আবরকজি নতুন েৎসবরর
আগমন-সজন্ধিণ আমাবদরবক আত্মপযষাবোচনার আহ্বান
িানায়। আবেদন কবর ফেপ্রসু সমাবোচনা আর কাযষকজর
পদবিপ গ্রহবণর। ভেঘুবর উদাসীন েযজির জদনগুবো
জনষ্ফে, আফবসাস জনমষম-জনতয সঙ্গী। কারণ, স্বীয় িীেনই
যার িনয কাে, প্রজতজি মুহূতষ যাবক পদস্খেন আর
অিঃপতবনর জদবক তাজিত কবর, তার মচবয় অজিক
হতভাগা আর মক? মবন রাখবত হবে, মাস-েৎসবরর
উত্থান-পতন প্রকৃত দীিার গুরু, যু বগর আেতষন-জেেতষন
সশব্দ উপবদশ োণী। সু তরাং এর দীিা গ্রহণ কবরা, এর
উপবদশ শ্রেণ কবরা। িননক খযাতনামা আবেবমর
আপ্তোকয, ‘চারজি েস্তু ভাগযাহত আর জেঢ়ম্বনার জনদশষন,
মচাবখর শুষ্কতা, অন্তবরর কাজেনয, েম্বা েম্বা আশা আর
দু জনয়ার প্রজত অজত আগ্রহ।’
জপ্রয় পােক! দু জনয়ার প্রজত দূ রদৃ জি প্রদানকারী আত্মজেশ্বাস
জনবয় সহসা েেবে, এর জন‘আমত পরীিার েস্তু, এবত
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িীজেকা জনেষাহ জেরজিকর, কেযাণ সীজমত ও সংবকাজচত,
এর িীেন যন্ত্রণাদায়ক, এর জনষ্কেু র্তা মনাংরাজম, নতুন
পুরাতন উন্মু খ, রািত্ব িজয়ষ্ণু, মহব্বত িণস্থায়ী, এবত
জনমজিত েযজি শজিত ও আতজিত। দু জনয়া হয়বতা
ধ্বংসশীে জন‘আমত, আসন্ন মুজসেত জকংো সোর ওপর
জনজশ্চত জসদ্ধান্ত-মৃতুয।
ۡ ُّ َٰ َ َ ۡ
َۡ َ َ ََ
َّ
َ َ
َ َّ
َ
ِِه ِدارِ ِٱلق َرار
ِ ِ ِإَون ِٱٓأۡلخِرِة
ِ ِ ِٱدلن َيا ِ َمتَٰع
ِ ِ﴿يَٰق ۡومِ ِإن َما ِهَٰذهِ ِٱۡليوة
]٣٩ :﴾ [اغفر٣٩
“মহ আমার সম্প্রদায়! এ দু জনয়া জকন্তু সামানয উপবভাগ
সামগ্রী মাত্র, পিান্তবর আবখরাত জচরস্থায়ী-অনন্ত।” [সু রা
গাজফর, আয়াত: ৩৯]
জপ্রয় পােক! আপজন কখবনা মৃতুযর জেভীজর্কা তার যাতনা,
কি আর ভয়ােহতা জচন্তা কবরবছন? মভবেবছন, কত
যন্ত্রণার ওপর জদবয় আপনার আত্মা মদহ তযাগ করবে?
মকউ েবেবছন: মৃতুয তবোয়াবরর আঘাত, করাবতর জচরুনী
এেং মকেঁজচর কতষন হবতও অসহয মেদনা। জচন্তা কবরা- মহ
মৃতুযর মভাগাজন্ত হবত উদাসীন! মৃতুয জচরন্তন, মৃতুয
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জনরবপি। মৃতুয কাউবক ভয় কবর না, কাউবক মদবখ মস
জপছপা হয় না, কাবরা িনয তার দয়া-মায়া হয় না।
অতএে, আবত্মান্নজত আর আত্মশুজদ্ধর িনয জনবিবক প্রস্তুত
কবরা আর েে:
ও আমার মন, ঘজনবয় এবসবছ জেদায় মেো,
উেঁজক জদবয়বছ, কজেন মুতৃযর অিযাবদশ,
ততজর হও, প্রস্তুজত নাও আর মখেনা নয়,
েি েি আশা আর েৃ হৎ পজরকল্পনায়।
মৃতুয মতামায় উপনীত করবে এমন িায়গায়,
ভুবে যাবে মসখাবন অকৃজত্রম েন্ধু সে প্রায়।
মাজির স্তুপ মরবখ জদবে মতামরা উপর,
মবণর পর মণ, যার সামর্ষ মনই মতামার।
মৃতুয আমাবদর সকবের সঙ্গী,
িনী ো গরীে মকউ রবে না োজক।
জপ্রয় পােক! জচন্তা কবরবছন, কের এেং তার মভতবরর
অন্ধকার? সংকীণষতা এেং তার জনমষমতা? জপি হবে তার
যাতাকবে, উত্তম-অিম, রািা-প্রিা, সৎ-অসৎ, মনককার4

েদকার, শাসক-শাজসত সকবেই। হয়বতা মস িান্নাবতর
একজি োগান জকংো িাহান্নাবমর একজি গতষ।
জপ্রয় পােক! মবন করুন, আর মাত্র জতন জদন পর আপজন
কের যাত্রী, আপনার পজরবিয় েস্ত্র মখাো হবো, আপনাবক
মাজির স্তুপ জদবয় মেবক মদওয়া হবো। আত্মীয়-স্বিন তযাগ
করবছন, েন্ধ-োন্ধে জেদায় িানাবেন, আপনার সান্ত্বনার
মনই মকাবনা সতীর্ষ, সহপাজে, শুিু কৃতকমষ ছািা। সু তরাং
আপজন আগত ভজের্যবতর সঞ্চয় জহবসবে কী পছন্দ
করবছন? যা আপনার িনয অিীর আগ্রবহ অবপিা করবে,
কখন সমাজহত হবেন কেবর।
َ
َ
ۡ َ ُّ
ۡ ُّ ۡ َ ۡ ۡ َ َ َّ
ٗ َ ُّم
ِِتِمنِس ٓوء
ِ ۡ َضاِ َو َماِ َعمل
ِي
ِ نِخ
ِ تِم
ِ كِنفسِِماِعمل
ِ ِِ﴿يَ ۡو َِمَِتد
ۡ َ َّ
َّ
ٗ َ َۢ َ َ َ ٓ َ ۡ َ َ َ َ ۡ َ َّ َ ۡ َ ُّ َ َ
َ يداِ ِ َوي
ِٱّلل
ِ ٱّلل ِنف َسهۥِ ِ َو
ِ ِ ِحذركم
ن ِبينها ِوبينه ِۥ ِأمدا ِبع
ِ تو ِد ِل ِو ِأ
ۡ
َۢ
]٣٠ :﴾ [ال عمران٣٠ِِوفِبٱلع َباد
ِ َرء
“মসজদন প্রবতযক েযজি স্বীয় কৃত ভাবো-মন্দ পুঙ্খানু পুঙ্খ
প্রতযি করবে। জেোপ করবে, হায়! এ কৃতকবমষর সাবর্
যজদ আমার মকাবনা সম্পকষ না র্াকবতা। আল্লাহ স্বীয় সত্তা
মর্বক মতামাবদরবক সতকষ করবছন। আল্লাহ োন্দাবদর
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প্রজত মমবহরোন-দয়াশীে।” [সূ রা আবে ইমরান, আয়াত:
৩০]
কজে সজতযই েবেবছন,
আল্লাহর শপর্! যজদ মকাবনা যু েক িীজেত র্াবক,
হািার েৎসর, সু স্থ সেে আর জনবির সামর্ষ জনবয়,
প্রজতজি স্বাদই উপবভাগ কবর,
আজভিাত আোসবন েসোস কবর,
কি মদখা মদয় জন িীেবন যার,
অন্তবর জচন্তার অনু প্রবেশ ঘবি জন তার.
হবে না সমান আবরা সু জখ হবে,
এক রাত-কেবরর কবির মুবখ।
জপ্রয় েন্ধু! কখবনা মভবেবছা, কেবরর প্রর্ম রাজত্রর কর্া।
মসখাবন মনই মকাবনা সান্ত্বনা, সতীর্ষ, েন্ধু, স্ত্রী, সন্তান,
আত্মীয়-স্বিন,
َ
َ
ۡ ۡ َ َ َ َۡ
َّ َ ٓ ُّ َّ
َ ۡ كمِ ِ َوه َِو ِأ
ِِۡسع
ل ِٱۡل
ِ ِل
ِ ٱّلل ِ َم ۡولىَٰهمِ ِٱۡلقِ ِأ
ِ ِل
ِ ﴿ث ِم ِردواِ ِإ
َ ۡٱل
]٦٢ :﴾ [االنعام٦٢ِي
َِ حَٰسب

6

“অতঃপর তাবক উপনীত করা হবে, তাবদর প্রভু-আল্লাহ
তা‘আোর জনকি। স্মরণ মরবখা! তার জসদ্ধান্তই একমাত্র
জসদ্ধান্ত। জতজন সেবচবয় দ্রুত জহসাে জনরসনকারী।” [সূ রা
আে-আন‘আম, আয়াত: ৬২]
আমার মগারস্থাবন হবয়বছ একজদন অজতক্রান্ত
সে সু খ আমার মসখাবনই সেষশান্ত।
কেবরর ভয়ানক প্রর্ম রাত,
আল্লাহর শপর্! েে, কী তার জিজ্ঞাসাোদ?
জপ্রয় পােক! জচন্তা কবরবছন, ইসরাফীবের জশঙ্গায় ফুেঁক?
পুনরুত্থান জদেবসর উপজস্থজত? আমেনামার ছু িাছু জি?
আল্লাহর সমীবপ দণ্ডায়মান? কম-মেজশ, মছাি-েি, িুদ্রেৃ হৎ সে জকছু র মযখাবন জহসাে গ্রহণ করা হবে। মীযান
তর্া পজরমাপ যন্ত্র স্থাপন করা হবে, আমে মাপার িনয।
পুেজসরাত অজতক্রম অতঃপর অবপিা আর অবপিা
প্রহর, হয়বতা ভাগযোন জকংো হতভাগা েবে আহ্বান।
َّ ِِٱۡل َّنةِ َوفَريقِِف
َ ۡ ِِ﴿فَريقِِف
]٧ :ٱلسعيِ﴾ [الشورا
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“এক দে িান্নাতী, অপর দে িাহান্নামী।” [সূ রা আশশূ রা, আয়াত: ৭]

َّ َ َ
َ
َ
َ ينِف
َ ينِ َشقواِِفَفِِٱنلَّارِِلَه ِۡمِف
ِيها
َِ ِخَِٰل١٠٦ِِيهاِ َزفيِِ َوشهيق
َِ ٱّل
ِ ِ﴿فأ َّما
َۡ
َ َ َّ َ َّ َ ُّ َ َ ٓ َ َ َّ
َّ ِ َِما ِ َد َامت
ِك ِف َّعالِ ِل َما
ِ ن ِرب
ِ ك ِإ
ِ ل ِما ِشا ِء ِرب
ِ ٱلس َمَٰ َوَٰتِ ِ َوٱۡلۡرضِ ِإ
َّ َ َ
َ
َ
َ َۡ
َ ين ِف
ِِيها ِ َما ِد َامت
َِ ٱۡل َّنة ِخَِٰل
ِ ِين ِسعدواِ ِفف
َِ ۞وأ َّما ِٱّل
ِ ١٠٧ِ ِيريد
َ
ۡ
َّ
ٓ
ٓ
َۡ َۡ َ
َ َ ُّ َ َ َ َ
َّ
:﴾ [هود١٠٨ِِيَِمذوذ
ِ كِع َطاءِِغ
ِ لِماِشا ِءِرب
ِ ٱلس َم َٰ َوَٰتِِ َوٱۡلۡرضِِإ
]١٠٨ ،١٠٦
“যারা হতভাগয তারা িাহান্নাবম যাবে- মসখাবন তারা
আতষনাদ ও জচৎকার করবত র্াকবে। আসমান-িজমবনর
স্থায়ীকাে পযষন্ত তারা মসখাবন র্াকবে। তবে মতামার প্রভূ
অনয জকছু ইবে করবে, জভন্ন কর্া। জনশ্চয় মতামার প্রভু
যা ইবে তা োস্তোয়ন করবত পাবরন। আর যারা
ভাগযোন, তারা িান্নাবত যাবে, মসখাবন তারা আসমানিজমবনর স্থায়ীকাে পযষন্ত অেস্থান করবে। তবে মতামার
প্রভু অনয জকছু ইবে করবে জভন্ন কর্া, এ দাবনর
িারাোজহকতা কখবনা জছন্ন হওয়ার নয়।” [সু রা হূ দ,
আয়াত: ১০৬-১০৮]
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মহ আমার ভাই, মকান দবের হবত চাও তুজম? মবন
রাখবে, উপবদশ গ্রহবণর িনয এতিুকুই যবতি : মৃতুযর
কাবছ তুজম জনজশ্চত পরাভূ ত, মাজি মতামার জেছানা, কের
মতামার আস্তানা, ভূ -গভষ মতামার শযযা, জকয়ামত মতামার
সেষবশর্ জেকানা। হয়বতা িান্নাত, নয়বতা িাহান্নাম। তার
পবরও জক জচন্তা করবে না? প্রস্তুজত জনবে না তার িনয?
জপ্রয় পােক! এ িীেন সংজিপ্ত, সফর েম্বা, সম্বে
অপ্রতুে। মানু বর্র দু ’জি অেস্থা: একজি অতীত কমষ, যার
েযাপাবর আল্লাহর ফয়সাো িানা মনই। আবরকজি সামবনর
ভজের্যত, যার েযাপাবর আল্লাহর জসদ্ধান্ত িানা মনই।
সু তরাং েুজদ্ধমান েযজির উজচৎ, িীেন র্াকবত িীেবনর
িনয, প্রাণ র্াকবত মৃতুযর িনয, মযৌেন র্াকবত োিষবকযর
িনয, সু স্থযতা র্াকবত অসু স্থযতার িনয, অেসরতা র্াকবত
েযস্ততার িনয, সেেতা র্াকবত অসেেতার িনয, সামর্ষ
র্াকবত সামর্ষহীনতার িনয প্রস্তুজত মনওয়া। মৃতুযর পর
মকাবনা তাওোর সু বযাগ মনই। দু জনয়ার পর তৃতীয় মকাবনা
স্থান মনই: হয়বতা িান্নাত, নয়বতা িাহান্নাম।
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َ
ََ
َ َ
َ
َ
ِن
ِۡ  ِ َوأ َّما ِ َم٧ِ ِ ِفه َِو ِفِ ِعيشةِ ِ َّراض َية٦ِ ت ِ َم َوَٰزينهۥ
ِ ۡ ﴿فأ َّما ِ َمن ِثقل
َ
َّ َ
َ
َ َۡ ٓ
َ
ِِ ِنار١٠ِ ك ِ َما ِه َي ِۡه
ِ َٰ  ِ َو َمِا ِأد َِرى٩ِ ِ ِفأ ُّمهۥ ِهاو َية٨ِ ت ِ َم َوَٰزينهۥ
ِ ۡ خف
]١١ ،٦ :﴾ [القارعة١١َِحام َيُۢة
“অতএে, যার আমবের পাল্লা ভাজর হবে, মস সবন্তার্িনক
োসস্থাবন যাবে, আর যার আমেনামা হােকা হবে, তার
স্থান হাওয়ীয়াহ। তুজম িাবনা হাওয়ীয়াহ কী? হাওয়ীয়াহ
হবো, জ্বেন্ত আগুন।” [সূ রা আে-কাজর‘আহ, আয়াত: ৬১১] ময স্বীয় সম্পকষ আল্লাহর সাবর্ ভাবো রাখবে, আল্লাহ
তার সম্পকষ মানু বর্র সাবর্ ভাবো কবর জদবেন। যার
আভযন্তরীন সু ন্দর হবে, তার োজহযক অেস্থাও ভাবো হবে।
ময আবখরাবতর িনয আমে করবে, আল্লাহ তার দু জনয়ার
সকে সমসযার সমািান কবর জদবেন। অতএে, জহিজর
সবনর প্রারবে আমাবদর সকেবক নতুন প্রতযয়, নে
উিবম অজঙ্গকার করা প্রবয়ািন, যা আমাবদর মনককাি
করবত উদ্বু দ্ধ করবে এেং জকয়ামবতর জদন আল্লাহর
সামবন উপজস্থত হওয়ার কাি সহি কবর জদবে।
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আব্দু ল্লাহ ইেন উমার রাজদয়াল্লাহু আনহুমা েবেন, রাসূ ে
সাল্লাল্লাহু আোইজহ ওয়াসাল্লাম আমার ঘাি িবর েবেন,
َ ٌ َ َ َّ َ َ َ ْ ُّ
ُ َُ
َ َ
ُ
ُ
: يقول،يب أ ْو ََعبي ُر َس يبيل» َوَكن ْاب ُن ع َم َر
«ك ْن يِف ادلنيا كأنك غ ير
َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َّ
َْ َ َ َ ْ َ َْ َ
َ ال تَنْتَظر
َ الم َس
،اء
 وإيذا أصبحت ف،ت فال تنتَ يظ ير الصباح
«إيذا أمسي
يي
ْ ُ
َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َّ
» و يمن حياتيك ليموتيك،َوخذ يم ْن يصح يتك ليمر يضك
“দু জনয়াবত তুজম জভনবদশী মোক জকংো একিন
মুসাজফবরর নযায় িীেনযাপন কবরা।’ ইেন উমার
রাজদয়াল্লাহু আনহুমা েেবতন, ‘যখন তুজম প্রতুযর্ যাপন
কবরা, সন্ধযার অবপিা কবরা না। সন্ধযায় উপনীত হবে,
প্রতুযবর্র আশা মরবখা না। মতামার সু স্থযতা র্াকবত
অসু স্থযতার িনয এেং িীেন র্াকবত মুতুযর িনয সঞ্চয়
কবরা।” (সহীহ েুখারী, হাদীস নং ৬৪১৬)
জনবির পজরণাম সম্পবকষ ‘ও অেবচতন’! অপরাি সবেও
উবদযাগহীন! মতামার মচবয় েি েি েযজিরাও মৃতুযর
ওপাবর চবে মগবছ, তুজম এখনও অেবচতন? তাওো
কবরা-অনু বশাচনা জনবয়, অেনত মস্তক হও দীনতাসহ।
আর আেৃ জত কবরা: ‘আজম অপরািী, রাবতর মশর্ ভাবগ
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িমা চাজে। আজম অপরািী, আল্লাহ তুজম মমবহরোন।
ভাবো মোকবদর সাদৃ শয গ্রহণ কবরা, যজদও তুজম তাবদর
মকউ নও, মচাবখর অশ্রু জনগষত কবরা, অন্ধকাবর আল্লাহবক
আহ্বান কবরা। কায়মবনাোকয তাওো কবরা। োজক িীেন
েু বফ নাও, গান-োদয পজরতযাগ কবরা, দু জনয়ার অজতমগ্নতা,
গুনাহ-অপরাি ইতযাজদ জচরতবর তযাগ কবরা, যজদ তুজম
সফে হবত চাও।
জপ্রয় পােক! তুজম জনবিবক জনবয় একাজক েবসা। জেগত
েৎসবর ময অপরাি সংঘজিত হবয়বছ তার সামানয জহসাে
কবর্ নাও। ভজের্যবতর িনয ঐ সকে অপরাি জচরতবর
মছবি দাও, এর জেপরীবত মতামাবক পজরপাজি ও
মসৌন্দযষমজণ্ডত কবর এমন সে আমে দ্বারা জনবিবক
সজিত কবরা। সূ চনা কবরা আল্লাহর সাবর্ নতুন এক
অিযাবয়র। আশা কজর, আল্লাহ মতামার পদস্খেনগুবো মাফ
কবর জদবেন।
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আত্মপযষাবোচনা দু ‘ প্রকার: এক প্রকার কাবির আবগ,
অপর প্রকার কাবির পবর।
প্রর্ম প্রকার: োন্দা তার অজভপ্রায় এেং ইোর শুরুবতই
র্ামবে, কাবি তািাহুবিা করবে না, মযন তার জনকি
পজরষ্কার হবয় ওবে ময, এ কাি মস অেযাহত রাখবে নাজক
পজরহার করবে।
হাসান েসরী রহ. েবেন, ‘আল্লাহ ঐ েযজির ওপর অনু গ্রহ
করুন, ময তার অজভপ্রাবয়র সময় র্াবম, অতঃপর যজদ
আল্লাহর িনয হবয় র্াবক মস অগ্রসর হয়, আর যজদ
অবনযর িনয হয় মস পজরহার কবর।’
জদ্বতীয় প্রকার: কাবির পর আত্মপযষাবোচনা, এিা জতন
প্রকার:
প্রর্ম প্রকার: আনু গতয জনবয় আত্মসমাবোচনা। আনু গবতয
আল্লাহর অজিকাবর ত্রুজি হবে যর্াযর্ আনু গতয হয় জন।
আনু গবতয আল্লাহর অজিকার ছয়জি, তাহবো:
1. ইখোস।

2. নেী সাল্লাল্লাহু আোইজহ ওয়াসাল্লাবমর অনু করণ।
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3. সদু পবদশ আল্লাহর িনয হওয়া।

4. আনু গবতয অনু গ্রবহর দৃ শয উপজস্থত র্াকা।

5. আনু গবতযর তাওফীক হাজসবে আপনার ওপর
আল্লাহর অনু গ্রবহর কর্া জেবেচনায় র্াকা।
6. আনু গবতয আপন অিমতাবক প্রতযি করা।
োন্দা আত্মপযষাবোচনা করবে, মস ময আনু গতয করবছ,
এর মবিয আনু গবতযর ঐ সকে স্তর উপজস্থত আবছ জক?
মনই।
জদ্বতীয় প্রকার: আত্মপযষাবোচনা করা ঐ সকে কাবি যা
পজরহার করা উত্তম জছে।
তৃতীয় প্রকার: তেি অর্ো অভযাসগত মকাবনা কাি মকন
মস করে এর িনয আত্মসমাবোচনা করা, এবত জক
আল্লাহর সন্তুজি এেং পরকাে উবিশয? তাহবে তা হবে
োভিনক, নাজক দু জনয়ায় নগদ উপািষন উবিশয? তাহবে
কেযাণ িজতগ্রস্ত হবে এেং এ কাবির সফেতা অজিষত
হবে না।
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ইমাম ইেনু ে কাইবয়যম রহ. আত্মসমাবোচনার ময পদ্ধজত
েনষনা কবরবছন তা এই1. ফরযসমূ হ জদবয় কাি শুরু করবে, যজদ তাবত মকাবনা
ত্রুজি মদখ সংবশািন করবে।
2. অতঃপর জনজর্দ্ধ কািসমূ হ, যখন মস িানবত পারবে
মকাবনা জনজর্দ্ধ কাবি মস িজিত হবয়বছ তাহবে
তাওো ইবস্তগফার এেং মগানাহ মমাচনীয় মনককাবির
মািযবম সংবশািন কবর জনবে।
3. অেবহোর িনয আত্মসমাবোচনা করা এেং এর
প্রজতকার করা আল্লাহর জদবক মবনাবযাগ মদওয়া,
আল্লাহবক স্মরণ করা।
4. অঙ্গ প্রতযঙ্গ েযেহার- কর্া েো, চোবফরা, হাবতর
েযেহার, মচাবখর দৃ জি, কাবনর শ্রেণ ইতযাজদ
েযেহাবরর ওপর আত্মসমাবোচনা করা, এগুবোর
েযেহার দ্বারা আপনার উবিশয কী জছে? কার িবনয
কবরবছন? মকান পদ্ধজতবত কবরবছন?.
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জপ্রয় ভাই! আত্মসমাবোচনা কজেন কাি, তবে আল্লাহ যার
িবনয সহি কবরন। কজতপয় েস্তু আবছ যা োন্দার
আবত্মাসমাবোচনায়

সহায়ক।

তন্মবিয

উবল্লখবযাগয

কবয়কজি হবো1. এিা উপেজি করা ময, োন্দা আল্লাহর জনরীিবণ
আবছ এেং আল্লাহ তার ভুে-ত্রুজি সম্পবকষ অেগত,
োন্দা যখন তা িানবে, তখন মস মবনাবযাগী হবে,
জনদ্রা মর্বক িাগবে এেং আবত্মাসমাবোচনায় তার
ইো ও প্রবচিা শজিশােী হবে।
2. োন্দার িানা র্াকা ময, আবত্মাসমাবোচনায় আিবক
পজরশ্রম করা মাবন আগামী কাে আরাম োভ, আর
আিবক অেবহো মাবন আগামী কাবের জহসাে িজিে
করা।
3. জকয়ামত জদেবস পরাক্রমশীে আল্লাহর সম্মু বখ প্রশ্ন
এেং মহা জহসােবক স্মরণ করা, যখন মস িানবে
আল্লাহর সামবন িাওয়াে জদবত হবে, তখন মস প্রস্তুত
করবে প্রবতযক প্রবশ্নর উত্তর। এবত কবর োন্দা
আত্মসমাবোচনায় যত্নোন হবে।
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4. োন্দা কতৃষক আত্মসমাবোচনার উপকাজরতা িানা
এেং তা পযষবেিণ করা, উপকাজরতাগুবো হবো
িানাতুে জফরদাউবস অেস্থান, আল্লাহর পজেত্র দীদার
োভ, নেী, মনককার এেং উচ্চমযষদাশােীগবণর
সঙ্গোভ; আর আত্মসমাবোচনা না র্াকবে এসে জকছু
মস মখায়াবে, হারাবে এেং এগুবো হারাবনার মবতা
আর মকাবনা েি মোকসান জকছু হবত পাবর না।
5. আত্মসমাবোচনা পজরহাবরর িজতর জদবক দৃ জি রাখা,
যা হবো ধ্বংস, েরোজদ, আগুবন প্রবেশ, আল্লাহর
দীদার োবভ প্রজতেন্ধকতা, কাবফর, মগামরাহ,
অপজেত্র মশ্রজণর সঙ্গ হওয়া।
6. ভাবো মানু বর্র সাহচযষ গ্রহণ, যারা আত্মসমাবোচনা
কবর এেং জনবির মদার্-ত্রুজি অনু সন্ধান কবর এেং
জেপরীত মশ্রজণর সাহচযষ পজরহার করা।
7. সীরাবত মমাস্তফা সাল্লাল্লাহু আোইজহ ওয়াসাল্লাম এেং
সাহাোবয় মকরাবমর িীেনীবত দৃ জি মদওয়া, আমাবদর
সােবফ সাবেহীনবদর মাবে যারা আত্মপযষাবোচনা,
আত্ম পযষবেিণ করবতন তাবদর িীেনী িানা।
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8. কের জযয়ারত করা এেং মৃতবদর মবিয যারা
আত্মসমাবোচনা কবর জন তাবদর অেস্থা জচন্তা করা,
অর্ো তাবদর হাতছািা হবয় যাওয়া জন‘আমতসমূ হ
অনু ভে করা।
9. আবেম ওোমাবদর মিজেবস, ওয়াি মাহজফবে
উপজস্থত হওয়া। কারণ, এিা আত্মসমাবোচনায়
সহায়ক।
10. জকয়ামুেোইে, জচন্তা, একাগ্রতার মািযবম কুরআন
পাে এেং নানা প্রকার ইোদবতর মািযবম আল্লাহর
তনকিয অিষন।
11. প্রবমাদ, গাফেজত এেং অশ্লীেতার স্থানগুবো পজরহার
করা। কারণ, এগুবো মানু র্বক মুহাসাোতুন্নাফস ো
আত্মপযষাবোচনা ভুজেবয় মদয়।
12. আল্লাহর স্মরণ করা, প্রার্ষনা করা, মযন জতজন
আপনাবক মুহাজসেীন ও মুরাজকেীনবদর অন্তভুষি
কবরন।
13. জনবির ওপর খারাপ িারণা মপার্ণ করা, কারণ ময
জনবির ওপর ভাবো িারণা কবর মস আত্মসমাবোচনা
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ভুবে যায় অর্ো এবক উবপিা কবর, কখবনাও ো
জনবির ওপর ভাবো িারণার ফবে মবন কবর তার
গুনাহ ও মনকী সমান, এিা তাবক আত্মসমাবোচনা না
করার জদবক আহ্বান কবর র্াবক।
জপ্রয় েন্ধু! উজল্লজখত েস্তুগুবোবত ময গুরুত্ব জদবে মস
আল্লাহর ফযবে মুহাসাোতুন্নাফবসর ফে উপবভাগ করবে
দু জনয়া অর্ো পরকাবে। মহাসাোতুন্নাফবস অবনক োভ যা
জনবে উদাহারণস্বরূপ কবয়কজি েজণষত হবো:
1. আত্মার অপরাি ও িজত সম্পবকষ অেগত হওয়া,
েস্তুত ময আত্মার অপরাি সম্পবকষ অেগত নয় তার
পবি এগুবো অপসারণ করা সেে নয়।
2. তাওো করা, েজিত হওয়া, উপযু ি সমবয় হারাবনা
েস্তু জের্য় উপেজি হওয়া।
3. আল্লাহর অজিকার িানা, কারণ মুহাসাোর মূ ে হবো
আল্লাহর অজিকার আদাবয় তশজর্েয প্রদশষবন জহসােজনকাশ করা।
4. আল্লাহর কাবছ নত হওয়া।
19

5. োন্দার ওপর আল্লাহর অনু গ্রহ, দয়া এেং িমা
সম্পবকষ িানা, োন্দা এবতা এবতা গুনাহ এেং
জেবরাজিতা করার পরও আল্লাহ তার িনয তজিৎ
মকাবনা েযেস্থা মনন জন।
6. আত্মাবক ঘৃ ণা করা, মদার্াবরাপ করা এেং অহংকার,
মেৌজককতা মর্বক মুজি োভ।
7. ইোদত েবন্দজগবত অজিক মমহনত করা, গুনাহ
পজরতযাগ করা মযন মুহাসাোহ করা সহি হয়।
8. অপবরর হক মফরৎ দান, জেবদ্বর্ ভুবে যাওয়া, উত্তম
আচরণ করা, এগুবো হবো েি মুহাসাোহ।
জপ্রয় ভাই! েুজদ্ধমান এেং আল্লাহ ও আবখরাবত জেশ্বাসীর
উজচৎ আত্মসমাবোচনায় মস অেবহো করবে না এেং
আত্মার সকে নিাচিা, চোবফরা, অেস্থান, পদবিপবক
দাজেবয় রাখা। িীেবনর প্রজতজি শ্বাস-প্রশ্বাস এবককজি
মূ েযোন জহরকখণ্ড তুেয, এর মািযবম িনভাণ্ডার ক্রয় করা
যায়, যার জন‘আমত কখবনা মশর্ হওয়ার নয়। এ মূ েযোন
েস্তুবক নি করা অর্ো এর মািযবম এমন েস্তু ক্রয় করা
যা মহা ধ্বংসবক মডবক আবন এিা শুিু মুখষ-জনবেষাি কবর
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র্াকবে, তার এ মহা িজতর হাকীকত প্রকাশ পাবে
জকয়ামত জদেবস।

“মস জদন প্রবতযক েযজি সৎকমষ হবত যা কবরবছ তা মিুদ
পাবে এেং মস ময মন্দ কবরবছ তাও পাবে। তখন মস
ইো করবে ময, যজদ তার মবিয ও ঐ দু ষ্কবমষর মবিয সু দূর
েযেিান হবতা এেং আল্লাহ তা‘আো মতামাবদরবক স্বীয়
পজেত্র অজস্তবত্বর ভয় প্রদশষন কবরবছন এেং আল্লাহ স্বীয়
োন্দাবদর প্রজত মেহশীে।” [সূ রা আবে ইমরান, আয়াত:
৩০]
এ ঈমানী শজি এেং সজিোত্মা জনবয়ই আমরা নতুন
জহিজর সােবক স্বাগত িানাে। আমরা সকবেই দৃ ঢ়প্রজতজ্ঞ
হারাবনা েস্তুর প্রজতকাবর এেং সকে অেস্থায় আল্লাহর
সন্তুজির েবিয কাি করার।
দু রূদ ও সাোম েজর্ষত মহাক আমাবদর নেীর ওপর এেং
আহবে োইত ও সাহাোবয় মকরাবমর ওপর।
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