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ইলম হািসেল িনয়ত খাঁিট করা 

যাবত�য় �শংসা েকবল আ�াহর জনয্ দদদ দ সালাম বিবরত েহাক 

মানবতার মমি�দূত মমহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ দয়াসা�ােমর দওর্ 

তাঁর ওিরবার, সকল সাহাব� দ ঈমানদার উ�েতর দওর্  

হামদ দ সালােতর ওর কথা হেলা, এিট জান অেঅব�কার� স�িকরত 

ধারাবািহক আেলাচনার তৃত�য় িকি�্  এেত আিম ইখলাস স�েকর 

আেলাচনা করার �য়াস ওাব্ আ�াহ তা‘আলা বেলন,  

﴿ ٓ ْ  َوَما ِمُرٓوا
ُ
َّ  أ ِ ِ  ْ َ  ِ�َۡعُبُدوا َّ  ]٥: ننيغة [﴾ُحَنَفآءَ  �ّ�ِينَ  َ�ُ  ُ�ۡلِِص�َ  �

‘আর তােদরেক েকবল এই িনেদরশ েদয়া হেয়িিল েয , তারা েযন 

আ�াহর ‘ইবাদাত কের তাঁরই জনয দ�নেক একিনন কের্’ {সূরা আল-

বাইিয়নাহ , আয়াত : ০৫} 

ওূবরসমর� একজন মন�ব� বেলন,  

�ي � ْننق يل    ��نَّه  ُخالصو   ��م نجيفد ف إسِيا� نغما َيي ن أ يف ا ل ف نل 
 .يُتو و هيه ع غون آخم
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‘দম িনয়ার মেধয সবেচ মূলযবান িববয় হেলা ইখলাস্ আমার অ র েথেক 

িরয়া বা েলাক েদখােনার মানিসকতা তাড়ােত কত েচ�াই না কেরিি; 

িক� মেনর েস নতম ন রেঙ গিজেয় দেঠ্’ 0 F

1   

ওূবরসমর� মন�ব� দ বমযমগরগ� তােদর েদা‘আয় বলেতন,  

مّ نغل َْ مّمي جعليوهو ُو ُو هيه  �أسيارمو د َْ نغه  ممف  و َْ مّمي روت و إل  إ�ا أسيارمو
ُو نه �جْفَ   َْ مّمي ز م و ��ا أرد َْ ع َرث  مّم غم أ � غَ نه  �أسيارم غ

َْ يل  نغه ني يد  لمْ    .هايل
‘েহ আ�াহ আিম আওনার কােি দই কােজর জনয  মা �াথরনা করিি, 

যা েথেক আিম তাদবা কেরিি অতওর আবার তার ওমনরাবৃি� ঘিটেয়িি্ 

আিম েসই িববেয়র জনয আওনার কােি মাজরনা �াথরনা করিি যা আমার 

অ ের েকবল আওনার জনযই  াওন কেরিি অতওর তার বযাওাের 

আওনার সে� িব��তার �মা� িদেত ওাির িন্ আিম েসই িববেয়র 

জনযদ আওনার কােি মাা চাইিি, যা েকবল আওনােকই স�� করেত 

েচেয়িি বেল ধার�া কেরিি, অতওর তার সে� আমার অ ের তা িমেশ 

েগেি যা স�েকর আওিন অবগত্’1F

2  

                                                           
1. আল- আরবাঈন আন- নাবিবয়যাহ : ১/৩্  

2. আবূ নম ‘আইম, িহলইয়াতম ল আদিলয়া : ২/২০৭্    
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িনয়েতর এই গুর দ মাহাে�যর কথা েভেবই আিম আজ আেলাচনার 

িববয় িনধরার� কেরিি ইলম অেঅবে� িনয়ত খাঁিট করা, এর ��সমূহ, 

অব ািদ দ �িতব�কতাসমূহ ইতযািদ। আ�াহর কােি �াথরনা, িতিন 

েযন এই ধারাবািহকিট েশব করার তাদা�ক দান কেরন। কার�, 

আমার �তযাশা, এিট সকেলর জনয উওকার� হেব আর তােদর মেধয 

আিমই সবর�থম। আ�াহর কােি �াথরনা, িতিন আমােদরেক তাঁেদর 

মেধয শািমল কেরন যারা মেনােযাগ িদেয় কথা েশােন এবং তার উ�মিট 

অনমসর� কের। যােদর কথাগেলা কেমরর মাধযেম সেতয �িতািলত হয়। 

িতিন আমােদরেক সতযবাদ� দ মমখিলস মমিমনেদর অ ভম র� কুন। এ 

ওযরােয় আমরা মূল আেলাচনা শু করেত ওাির :  

�থমত : ইখলােসর তাৎওযর 

অেনেক ইখলাস শ� শেন ভােবন ইখলাস বলেত বমঝায় এমন িকিম বলা 

েয, আিম আ�াহর জনয েশখার িনয়ত কেরিি বা ইতযাকার িকিম। 

আসেল এ বযি�র দৃ�া  দই  ম ধাথর বযি�র নযায় যার সামেন খাবার 

উওি ত, আর েস বেল, আিম খাদয়ার িনয়ত কেরিি্ এমন বলেল িক 

েসই বযি� তৃ� হেয় যােবন? তার  ম ধা িনবািরত হেয় যােব? িকংবা দই 

তৃ�াতর বযি�র নযায় েয বেল, আিম ওান করার ই�া কেরিি্ এেত িক 
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তার তৃ�া উধাদ হেয় যােব? শওথ আ�াহর তা কখেনা হবার নয়্ 

েতমিন ইখলাসদ তা েকবল বলার নাম নয়্ বরং তা এক িভ� িজিনস্  

ইখলাস হেলা, অ রেক কাি�ত িদেক ওমেরা মা�ায় অিভমমখ� করা্ 

েকউ বেলন, অ েরর চ ম েক আ�াহ িাড়া অনয সবার েথেক ব� কের 

েনদয়া্   

বলা হেয়েি, ইখলাস হেলা, আ�াহ দ বা�ার মেধয এক েগাওন 

বযাওার্ েকােনা োেরশতা তা জানেত ওােরন না েয িতিন িলখেবন, 

েকােনা শয়তানদ নয় েয তা িবন� করেব িকংবা �বৃি�দ নয় েয তােক 

অনয েকােনা িদেক ধািবত করেব্ অতএব ইখলাস হেলা কমরেক 

মাখলূক বা সৃি�র ওযরেব � েথেক ওির�� রাখা্ সমতরাং আওিন যখন 

ইবাদেত একমা� আ�াহেকই একক ��া দ ল য িঠক করেবন এবং 

খােলক বা ��ার �িত দৃি� িনব� কের মানমেবর দৃি�র কথা এেকবাের 

ভম েল যােবন তখনই েকবল আওনার ইখলাস বা�ব দও লাভ করেব্  

ইমাম বমখার� তদ�য় সহ�হ �ে� ঈমান অধযােয় উে�খ কেরন, রাসূলম�াহ 

সা�া�াহ আলাইিহ দয়াসা�াম বেলন,  
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» � ول� � ْ�رْسو ّّ  ن
ْ
هو إ� 

ْمرو َق �ُ َْ ق  َْ َل ْني َْْوم ْنْمنق  م�
ا نمق  ن�يلاّية� ْ�ل�او

ّو ْمي نق
ْ ق
نُ

ْفي  �ّجو ْ َْ  ل ْز
ْ
ْمأ �ق نمق

ْ
يتوْفي أ يقيْي يوي� ْمروهو لو َق �ُ َْ ق  َْ � ْ�ْننق  ول� � ْ�رْسو ّّ  ن

ْ
هو إ� 

ْمرو َق ف�
هْ

قه� 
ْ
يْجْم إ�ل ُْ  ْني 

ْ
هو إ� 

ْمرو َق ف�
 ».هْ

‘আমল (কবমল হেব) িনয়ত অনমযায়�। �েতযেক তাই ওােব যা েস িনয়ত 

করেব্ অতএব যার িহজরত হেব আ�াহ দ তাঁর রাসূেলর উেুেশয, 

তার িহজরত আ�াহ দ তাঁর রাসূেলর িদেক হেয়েি বেল গ�য হেব্ 

ও া ের যার িহজরত হেব দম িনয়া লােভর আশায় িকংবা েকােনা 

নার�েক িবেয়র অিভ�ােয়, তেব তার িহজরত যােক উেুশয কের তার 

জনযই গ�য হেব 2্F

3  

ি�ত�য়ত : েকন আমরা ইলম িশখব? েকন আমরা িাকহ অজরন করব? 

েকন আমরা ইলম হািসল করব? 

ইলম হেলা ইবাদতসমূেহর একিট্ েনক�গেলার অনযতম্ তা অজরেন 

তাই িনয়ত শ� হেল কবূল করা হয় এবং তা বৃি� করা হয়্ তার 

বরকত বিধরত হয়্ আর যিদ আ�াহ িাড়া অনয কােরা স�ি� হািসেলর 

উেুেশয ইলম েশখা হয় তেব তা িনে ও করা হয়। তা অেকেজা হেয় 

যায় এবং তার মূলয কেম যায়্  

                                                           
3. বমখার� : ৫৪।   
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ইমাম িতরিময� তদ�য় জােম �ে� বেলন, ইবন কা‘ব ইবন মােলক 

তদ�য় িওতা েথেক ব�রনা কেরন, িতিন বেলন, আিম রাসূলম�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ দয়াসা�ামেক বলেত শেনিি, িতিন ইরশাদ কেরন,  

مْ  ْطلْْب  ْننق «
ق
ل ع�
ق
ير�ْي  نل

َْ و لْْمي ْ  ن�ه�  ل� عو
ق
�ق  نل

ْ
وْمير�ْي  أ ْرْفي ْ  ن�ه�  ل� �ق  نغس 

ْ
�ْ   أ

 يْصق

وهْ  ن�ه�  قه�  نّليس�  �وجو
ْ
دقْخلْهو  إ�ل

ْ
و  أ ّّ  ».نّليرْ  ن

‘েয বযি� আেলমেদর সে� িবতকর করার জনয িকংবা অজেদর জ� 

করার উেুেশয অথবা িনেজর �িত মানমেবর দৃি� কাড়ার অিভ�ােয় 

ইলম েশেখ, আ�াহ তােক (জাহা�ােমর) অি�েত �েবশ করােবন্’3 F

4  

আবদম�াহ ইবন উমর রািদয়া�াহ আনহমা েথেক বি�রত, নব� সা�া�াহ 

আলাইিহ দয়াসা�াম বেলেিন,   

مْ  ْطلْْب  ْننق «
ق
ل ع�
ق
وْمير�ْي  نل ْرْفي ْ  ن�ه�  ل� �ق  نغس 

ْ
ْ  أ وتْي�� لْْمي ْ  ن�ه�  ل� عو

ق
�ق  نل

ْ
�ْ   أ

ْصق  ل�

وهْ  قه�  نّليس�  �وجو
ْ
وْ  إ�ل  ».نّلير�  ف�  ْنفو

‘েয বযি� ইলম হািসল কের অজেদর জ� করার উেুেশয িকংবা 

আেলমেদর সে� িবতকর করার জনয অথবা িনেজর �িত মানমেবর নজর 

কাড়ার অিভ�ােয়, েস (জাহা�ােমর) অি�েত থাকেব’ 4F

5।  

                                                           
4. িতরিময� : ২৬৫৪।   
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এই গুরওূ�র হাদ�সগেলা জান অেঅব�কার�েক  এ মেমর সতকর কের 

েয, েস েযন ইলম িশখেত িনেজর িনয়তেক শ� কের্ অতএব 

একমা� আ�াহর জনয তা িশখেব। তাঁরই স�ি� তালাশ করেব্ তাঁর 

কােিই েনক�র �তযাশা রাখেব্ মানমেবর দৃি�েত উঁচম  হদয়া অথবা 

তােদর কাি েথেক মযরাদা লােভর িনয়েত ইলম িশখেব না্ 

তৃত�য়ত : ইলম হািসেলর উওায় : 

ইলম অজরেনর ��কৃত দম িট উওায় রেয়েি :  

১. িকতাব :  

�েতযক জান অেঅব�কার�র  জনয এিট েমুদদ এবং ইলম হািসেলর 

েমৗিলক মাধযম �দও্ িকতােবর িকিম আদব আেি জান অেঅব�কার�র 

যা না জানেলই নয়। স�ব হেল আমরা এ িববেয় একিট �ত� 

আেলাচনা করব ইনশাআ�াহ।  

২. শায়খ বা িশ ক :  

                                                                                                            
5. ইবন মাজাহ  : ২৫৩; সহ�হ জােম‘েত শায়খ আলবান� হাদ�সিটেক সহ�হ 

িহেসেব উে�খ কেরেিন্ সহ�হ জােম‘ : ৬১৫৮।   
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আওিন িক জােনন শায়খ ক�? িতিন হেলন িওওাসােতরর জনয ঠাদা 

ওািনর মেতা্ ডম ব  বযি�র জনয ওির�াে�র রিশ। িতিন িাড়া ইলম 

হািসল সিঠক হয় না্ আেগ বলা হত,  

 .نن َن خياه ايينه َن خؤهه أرث نن صوننه

‘যার িকতাবই হয় তার িশ ক, তার সিঠেকর েচেয় ভম লই হয় েবিশ’।  

অবশয জান অেঅব�কার�গ� ওরবতর� ওযরায়গেলায় িকতাব েথেক িবদযা  

আহরে� িনেজর দওর িনভরর করেত ওাের্ কার� এ ওযরােয় েস আমার 

দৃি�েত েমৗিলক িবদযাসমূেহর চািবগেলার কতৃরর লাভ কের্ তেব এ 

ে ে�দ তার জনয একজন েনহওরায়ন িশ েকর উওি িত ে�য় ।  

যােত কিঠন দ দমেবরাধয িববয়গেলায় েস তাঁর িদক িনেদরশনা এবং 

িনেদরিশকা �হ� করেত ওাের্  

জান অেঅব�কার�র  আেরকিট কতরবয, অিধক জান�, মম�াক� দ 

ওরেহযগার িশ ক �হ� করা্ েকননা ইবন স�র�ন, মােলক দ �মমখ 

ওূবরতন মন�ব�বৃ� বেলন,  

.  ديغ�منإن ُذن نلعلم دين هيَظم�ن  من رأخذ�
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‘এই ইলম একিট দ�ন �দও, অতএব েতামরা কােদর কাি েথেক 

েতামােদর দ�ন �হ� কর তা েখয়াল েরখ5F

6।’  

জান অেঅব�কার�েক তার িশ াগুর সে� িকিম অবশয ওালন�য় মহৎ 

আদব দ িশ�াচােরর �িত ল য রাখেত হেব্ আশা করিি এ িববেয়দ 

আমরা �ত� আেলাচনা করব ইনশাআ�াহ্  

চতম থরত. জান অেঅব�কার� িকভােব তার িনয়ত সহ�হ করেব ?  

একজন জান অেঅব�কার� যখন তার িনয়তেক ওিরশ� করেত চাইেবন 

তােক িনে�া� িববয়গেলার �িত ল য রাখেত হেব :  

১. সিঠক িনয়ত :  

ইমাম বমখার� তদ�য় সহ�হ �ে� িলেখন, উমর রািদয়া�াহ আনহ েথেক 

বি�রত, রাসূলম�াহ সা�া�াহ আলাইিহ দয়াসা�াম বেলন,  

 � ول� � ْ�رْسو ّّ  ن
ْ
هو إ� 

ْمرو َق �ُ َْ ق  َْ َل ْني َْْوم ْنْمنق  م�
ا نمق  ن�يلاّية� ْ�ل�او

ّو ْمي نق
ْ ق
«نُ

ْفي  �ّجو ْ َْ  ل ْز
ْ
ْمأ �ق نمق

ْ
يتوْفي أ يقيْي يوي� ْمروهو لو َق �ُ َْ ق  َْ � ْ�ْننق  ول� � ْ�رْسو ّّ  ن

ْ
هو إ� 

ْمرو َق ف�
هْ

قه� ».
ْ
يْجْم إ�ل ُْ  ْني 

ْ
هو إ� 

ْمرو َق ف�
 هْ

                                                           
6 মমসিলম, ১/১৪্ ভূিমকা্ মময়া�া মািলক, ১/২৫্ [স�াদক] 
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‘আমল (কবমল হেব) িনয়ত অনমযায়�্ �েতযেক তাই ওােব যা েস িনয়ত 

করেব্ অতএব যার িহজরত হেব আ�াহ দ তাঁর রাসূেলর উেুেশয 

তার িহজরত আ�াহ দ তাঁর রাসূেলর িদেক হেয়েি বেল গ�য হেব্ 

ও া ের যার িহজরত হেব দম িনয়ার লােভর আশায় িকংবা েকােনা 

নার�েক িবেয়র অিভ�ােয়, তেব তার িহজরত যােক উেুশ কের তার 

জনযই গ�য হেব’্6 F

7  

িনয়ত স�েকর েতামার সাহাযয চাই েহ আ�াহ েতামার সাহাযয চাই। 

েকননা, অেনক েিাট আমল আেি যা তার িনয়েতর বেদৗলেত বড় হেয় 

যায় আবার অেনক বড় আমল আেি যা তার িনয়েতর দু� েিাট হেয় 

যায়্ েযমন ইয়াহইয়া ইবন আব� কাি�র বেলন,  

 رعلمون نلية  هإَفي أنلغ نن نلعمل

‘েতামরা িনয়ত িশ া কর্ কার� তা আমেলর েচেয়দ েবিশ  

গুরওূ�র।’ বলাবাহলয, বতরমান �াচয দ �ত�েচয উ�াহর িবওযরেয়র 

রহসয হেলা িনয়েত ইখলাস না থাকা ? !!! 

এখন েতামােদর সামেন যমি� তম েল ধরা যাক্ অতএব ইলম িশ া 

করার সময় যিদ জান অেঅব�কার�র িনয়ত সিঠক হয় এবং েস তার 

                                                           
7. বমখার� : ৫৪। 
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িনয়েতর িবশ�তা অটম ট রােখ েসই অবিধ যতিদন েস একজন গ�যমানয 

িব�ােন ওির�ত হয়্ েলােকরা যার শর�াও� হয়্ তখন িতিন 

�যথরহ�নভােব সতয তম েল ধেরন্ আ�াহর কথা বলেত িগেয় িতিন 

ভৎরসনাকার�র ভৎরসনার ওেরায়া কেরন না্ এভােবই যিদ সব আিলমই 

এ ওথ অবল�ন কেরন তেব শাসক আর রা�ওিরচালকরা িক এমন 

কাউেক খম ঁেজ ওােবন যারা িক-না দ�েনর িববেয় এমন ােতায়া �দান 

কেরন যােত রা�মল আলাম�ন স�� হন না ? তেবই েতা দ�ন িবজয়� 

হেব্ আর মমস��েদর কােি তার েকােনা কাজেক িবতিকরত মেন হেব 

না্   

আর শাসকগে�র িনয়ত যিদ িঠক হেয় যায় তেব েতা তাঁরা 

মানবজ�বেনর কলযা� সাধনায় সকল েচ�া িনেয়াগ করেতন্ এেত কের 

কলযা� দ শাি  বযাওক হেতা্ েযমন বলা হেয়েি, ‘যিদ শাি  না থাকত 

তেব মানমব �ংস হেয় েযত্’  

সে�হ েনই িনয়তই হেলা �কৃত অনমঘটক দ চািলকাশি� যা েতামার 

েবাধ দ উওলি�েত সম� থােক্ তাই তম িম িাড়া েকউ েস স�েকর 

অবগত হেত ওাের না্ েযমন তম িম এখন ইলম অেঅব� করেিা, বলেত 

ওােরা েকান িজিনস েতামােক এেত উ�ম� কেরেি? সামািজক মযরাদা 

অজরেনর উেুশয? নািক এ জনয েয মানমব েতামার বযাওাের বলেব, এ 
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একজন অসাধার� জান অেঅব�কার�, নািক িব�িবদযালেয় সাল 

হদয়ার জনয, নািক দই সনেদর জনয যােক তম িম েশা েকেস সািজেয় 

রাখেব?  

ইবনম জামা‘আ রহ. বেলন,  

حسن نلية ف طلب نلعلم نأن يِيد نه �جه ن  رعي  �نلعمل نه   �رغو�م 
�نلِمن نن ن  رعي  يوم نلِيينة   �نععم  لي أ د  يلته  �تلية نيطغه 

 ُُله نن رضونَه   � ظيم هضله

‘ইলম অেঅবে�র সম�র িনয়ত হেলা, তা �ারা আ�াহর স�ি� অজরন, 

তদনমযায়� আমল, িনেজর হদয়েক আেলািকত করা, অ েলরাকেক 

সমসি�ত করা, িকয়ামেতর িদন আ�াহর ৈনকটয লাভ এবং িতিন েয 

এর অিধবাস�র জনয িনেজর স�ি� দ িবশাল মযরাদা � ত েরেখেিন 

তার উওযম� হদয়া ইতযািদ্’   

সমিায়ান িাদর� রহ. বেলন,  

 ني شي  خيأيد أخد ّع نن َيت
‘আিম িনেজর জনয িনয়েতর েচেয় কিঠন আর িকিম র িচিকৎসা আিম 

কির িন্’  
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সমতরাং িনয়তই আসল্ আ�াহ হেলন িহসাব�হ�তা দ ওযরেব �কার�। 

িতিন েগাওন দ অ রগত িববয়ািদ স�েকর দয়ািকাহাল। েকােনা 

েগাওনই তাঁর কােি েগাওন নয়। কত আমলেকই েতা দম িনয়ার আমেলর 

সে� সাদৃশযওূ�র হদয়ায় দম িনয়াব� আমল ধার�া করা হয়, অথচ তা 

সম�র িনয়েতর কারে� আিখরােতর আমল হেয় যায়। আবার কত 

আমলেকই েতা আিখরােতর আমেলর সে� িমল থাকায় আিখরােতর 

আমল বেল মেন করা হয়। অথচ িনয়েতর অশি�র কারে� তা দম িনয়ার 

আমেল ওির�ত হয়। অতএব খমব সতকর েথেকা।   

২. আিখরাতেক ল য বানােনা :  

ওািথরব েকােনা ব  অজরনেক কখেনা ইলেমর হািসেলর উেুশয বানােনা 

যােব না্ েযমন েনতৃর, ওদ বা স�দ লাভ িকংবা সমবয়স�েদর সে� 

গবর করা, মানমেবর স�ান লাভ করা িকংবা মসিলেসর মেধয সভাওিতর 

লমো েনদয়া ইতযািদ্ তাহেল তা হেব ে�য়তেরর িবিনমেয় িন�তন 

িকিমেক টােগরট বানােনা্ অনযথায় খারাও িজিনসদ ভােলায় ওিরবিতরত 

হেব।  

আবূ ইউসমা রিহমাহ�াহ বেলন,  
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يي يوم أر�د�ن نعمل�م ن  رعي    هإ� غم أجلس �لسيد يَ أَوي هيه أن 
م  م   �غم أجلس �لسيد يَ أَوي هيه أن أ لُو أرونض  إ  غم أيم حت أ لُو

هعليَ أي ف ن  أن تلص َييَ   �رؤفم يلتَ  . إ  غم أيم حت أهيضح
نن نغم�ي    �أن رِيد �جه ن  نيوجفَ هيكسب خيي نلَيي �نآلخم    � 

 رإ  هياسير �نلنير �خمنن نليي
‘েহ আমার স�দায়, েতামরা ইলেমর ল য বানাদ আ�াহ তা‘আলােক্ 

েকননা আিম েয মজিলেসই বেসিি িনেজেক আ�াহর কােি িবন�ত 

বানােনার উেুেশয, েসখান েথেক আিম উেঠিি তােদর মেধয সবেচ 

মযরাদাবান হেয়্ আর েয ৈবঠেকই অংশ িনেয়িি িনেজ মযরাদাবান হবার 

িনয়েত েসখান েথেক কখেনা লাি�ত না হেয় উিঠ িন্ অতএব েহ 

আমার ঈমােনর ভাই, েতামার উিচত িনেজর িনয়তেক খাঁিট বানােনা, 

অ রেক িরয়া তথা েলাক েদখােনার মানিসকতা েথেক মম� করা এবং 

মেনােযাগ েকবল েদয়া উিচত আ�াহর স�ি� অজরেনর �িত্ তাহেল 

তম িম দম িনয়া দ আিখরাত উভয় জগেতর কলযা� লাভ করেত ওারেব্ 

অনযথায় েকবল  িত, �ংস আর জনওেদর িবলমি�।   

৩. আ�াহর আনমগতয।  
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কার� ইলম এমন এক িরযক যা  গনাহ সেমত  লাভ করা যায় না :  

আবূ উমামা রািদয়া�াহ আনহ েথেক বি�রত , রাসূলম�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ দয়াসা�াম বেলন,  

ْل أْجلْفي « م�
يْكق ُْ ْحتف �ْسق و َْمو ِ� أنف ْيرقسيد لنق  س� ْيْرْي ف رو� دو ِو إنف رو�ْا نل

ت�تقؤي و  مو نسق لّن أْحْد�و قم� َْ لوون ف نلّؤلب� �   � ون ن  �أجق ِو َف يْفي هي ْب ر�زق يْوق � ْ��ْسق
 ن�ؤيْ ي�ه� 

ف
غقْدهو إ   ني  �

ّو يْة� ن  هإنف ن  رعي    يوغي  ن�ْمعقي�
لوتْهو ِ� أنق ْزؤق زق  ».نغما

‘িন�য় ুহল কম দমস (িজ বরাঈল আলাইিহস সালাম)  আমার অ ের াম ঁ 

িদেয়েিন েয , েকােনা �া�ই তার আয়ম ওূ�র না কের এবং তার িরযক 

েশব না কের মৃতম য বর� করেব না্ অতএব েতামরা আ�াহেক ভয় 

কেরা এবং উ�ম ও�ায় (িরযক)  অেঅব� কেরা্ আর িরযেকর ধ�র 

গিত েযন েতামােদরেক তা আ�াহর অবাধয হেয় তালােশ  উ�ম� না 

কের্ কার� আ�াহর কােি যা আেি তা েকবল তাঁর আনমগেতযর 

মাধযেমই অজরন করা যায়’।7F

8  

েজেন রাখ েহ আমার ঈমােনর ভাই , তম িম িক�  আ�াহর কােি �াচম যর 

�াথরনা করেিা , আর আ�াহর কােি যা আেি তা েকবল তাঁর  

আনমগেতযর মধয িদেয়ই লাভ করা যায়্   

                                                           
8. জােমউস সগ�র : ৩৮৪৮ ; আবূ নাঈম , হলইয়াতম ল আদিলয়া : ৪১১২্ 

আলবান� হাদ�সিটেক সহ�হ বেলেিন্ েদখমন, সহ�হল জােম : ২০৮৫্  
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৪. িরয়া েথেক দূের থাক : 

আবদম�াহ আনতাক� বেলন,  

و يالح  نالق نِلته   هِد رنم  ُخالص ف أ ميل نلظيُم    ُ� نن طلب ن
ُخالص ني  نلِلب نلي نه حييره   �نغم�ي  يمي   ه.نلليّأل ُّن ن

‘েয বযি� �কাশয  আলমগেলায় ইখলাস তালাশ কের আর েস তার 

উে�া ও�েঠ সৃি�র �িত ল য রােখ তেব েস  েযন অস�ব িকিম ওাবার 

�তযাশা কের্ েকননা , ইখলাস হেলা �া�েভামরা , যার দওর তার  

হায়াত্ আর িরয়া তােক েমের োেল।’  

অতএব ইখলাস িাড়া আিখরােত নাজাত লাভ , দম িনয়ােত ইলম �ারা 

উওকৃত হদয়া বা উওকার করা স�ব নয়্ আ�াহ আওনােক আমােক 

ইখলাস নস�ব কুন্ আম�ন্  

৫. িনাাক েথেক েবঁেচ থাকা :  

এমনভােব মমনািাক হদয়া েথেক সাবধান থাক েয তম িম  জানেতদ 

ওারেল না্ এমনভােব েদিখেয় কাজ করেল েয তম িম তা িঠক জানেতদ 

ওারেল না্ েগাওন  িল�া েথেক সতকর থাক্ েকননা অেনক জান 

অেঅব�কার�র ওতন হেয়েি এই েগাওন বাসনা  স�েকর উদাস�ন 

হদয়ার কারে� । আর এিট আ�াহর কােি কব�রা  গনাহ র অ ভম র�্ 
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স�বত তা িযনা দ  মদ ওােনর েচেয়দ বড়্ আর এই েগাওন 

বাসনাগেলা জান অেঅব�কার� মা �েকই হামলা কের্ চাই িতিন  েিাট 

েহান বা বড় িকংবা খযািতমান বা অখযাত্ এিট তার আমলেক িবন� 

কের েদয়্ তার  উেুশযেক বরবাদ কের েদয়্ আ�াহ আওনােদর 

আমােদর এ েথেক মমি� দান কুন  ্  

আর েগাওন বাসনা হেলা , ওদ-মযরাদা দ �দশরনি�য়তার িল�া, মানমেবর 

স�ান দ ভি� অজরেনর িল�া , �শংসা অজরন  এবং েলােকরা আ�মল 

িদেয় েদিখেয় েদেব েসই বাসনা্ ইলম �হে�র িবওদ হেলা তােক 

জাগিতক �াথরগেলার মেধয েকােনা �াথর উ�ােরর উওায় বানােনা্ েযমন 

বযি�গত ইেমজ িনমরা�, মানমেবর মেধয বড় হবার বাসনা , অনযেদর েচেয় 

িনেজেক েবিশ স�া িনত ভাবা , অনযেক হ�ন  জান করা এবং অেনযর 

কম ৎসা গাদয়া্ েনতৃরি�য়তা , মানমব তােক িনেয় বয� থাকম ক এবং তার 

অনমগত েহাক েসই �বৃি�্ অতওর ওির�াম হেব : বড়র , অহিমকা, 

বড়াই, আিমর, �াথরওরতা, নােসর দাসর , তার জনয িবজয়� হদয়া , 

তার জনয রাগািঅত হদয়া এবং �বৃি�র েগালাম�।  

আর আ�াহর শওথ , এসব হেলা এমন িবওদ –আ�াহ আমােদর র া  

কুন- য�ারা েতামার ঈমােনর আকাশ তার ভূিমেত ওিতত হয়্ ােল 

আ�ার েকােনা দৃঢ় িভত থােক না্ আ�াহর শওথ , এই আ�ার বযািধর 

নামগেলা গ�না করেতদ হদয় েকঁেও দেঠ্  আ�াহ আওনােদর 

আমােদর এ েথেক মমি� দান কুন  ্ 
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আ�াহর শওথ , িরয়া এবং েগাওন �বৃি�র  বযাওারিটই বড় ভয়য়র 

িবওদ, সবেচ বড় মমস�বত্ েকননা িনয়েতর অশি� িরয়া দ িশরক  জ� 

েদয়্ আর িরয়া হেলা মমনাোক�র �েবশ�ার । আর গনাহ হেলা 
অওকেমরর দূত্ আর এ দম িট হেলা কম াম িরর সমর�্  

৬. দ� দ অহংকার েথেক েবঁেচ থাকা :    

আিম বারবার ওমনরাবৃি� করিি কথাটা, দ� দ অহংকার েথেক েবঁেচ 

থাক্ কার� এিট জান অেঅব�কার�র  জনয �া� সংহারক  িবেবর 

মেতা্ আ�াহর শওথ কের বলিি, েয জান অেঅব�কার�ই  িবনয়� 

হেয়েি, আ�াহ তার মযরাদা বমল� কেরেিন্ আর েয জান 

অেঅব�কার�ই দ� বা অহংকাের আ�া  হেয়েি, আ�াহ তার ইলেমর 

বরকত উিঠেয় িনেয়েিন্ আ�াহর শওথ কের আেরা বলিি, এিট সবর 

যমেগর সবরকােলর অিভজতাল� কথা্ অতএব কথাটােক েহলায় �হ� 

কেরা না, তাহেল তম িম �ংস�া�েদর দেল চেল যােব্ 

আর েজেন রাখ, (আ�াহ েতামােক কলযাে�র ওথ েদখান) গবর দ 

অহংকার েতামােক দাদয়াত এবং মানমেবর েহদায়ােতর ওথ েথেক 

সিরেয় সমবয়স�েদর সে� �িতেযািগতায় নািমেয় েদেব্ যা েথেক 

ওর�র িহংসা, িবে�ব দ শ�তায় জিড়েয় ওড়েব্  

৭. আমল এবং আমল :  
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আমল হেলা উওকার� ইলেমর সম�াদম াল�দও। েকননা ইলেমর সে� 

যিদ আমল অিজরত না হয় তেব তা হেব িন�ল ইলম্ অতএব উওেদশ 

হেলা, িনয়ত িঠক না করেত ওারেল এই জান অেঅব�কার�  অনয 

আেরকিট িজিনেসর জনযই যােব যার সমাল রেয়েি। েযমন বযবসা, এর 

�াি� হেলা মমনাাা দ স�দ্ এিট হেত ওাের তার জনয ইলম 

হািসেলর েচেয় েবিশ লাভজনক হেব্ বলাবাহলয, আমেলর মেধয রেয়েি 

ম� সকল কাজ ওিরহার এবং সকল ভােলা কাজ স�াদন করা।  

৮. সবর বা ৈধযর-সিহ�ম তা :  

আিম সবেরর �ারা বমঝােত চাি� ইলম হািসেলর ওেথ েয ৈধেযরর 

ওিরচয় িদেত হয় তােক্ েযমন িশ ক যখন অ�তযািশত আচর� 

কেরন। েতমিন মমখ  করেত িগেয় সবর করা, যখন তা মমখ  হেত না 

চায় এবং  িরিযক ��তায় সবর করা, কার� ইলম অজরেন বয�তা 

সামিয়কভােব আিথরক স�েদর ��তার কার� হেত ওাের। 

৯. িববাদ এিড়েয় যাদ, যিদদ তম িম হদ সতযবাদ� :  

িনেজর অব ান সিঠক হেলদ অেনক সময় ঝগড়া-িববাদ এিড়েয় েযেত 

হয়্ কার�, ঝগড়া-িববাদ ইলেমর  �সার ঘটায় না, বরং িহংসা দ 

িবে�ব িড়ায়্ দ� দ অহংেবােধর জ� েদয়্ তেব সেতযর বযাওাের 
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িবতকর দ গঠনমূলক  সমােলাচনার েকােনা িবক� েনই্ কার�, আমরা 

সবাই েযমন জািন, িবতকর  দ আেলাচনার মাধযেম সতয �কািশত হয় 

এবং িমথযা অ িহরত হয়্ ইলেমর গভ�রতা ওিরমাও করা যায়্  তেব 

িবতেকরর সময় িনয়ত দমবরল হেয় যায়্ অতএব  এ স�েকর সজাগ 

থাকেত হেব্  

১০. ইলম হািসল করেত িগেয় শধম এক ইলেম স�মাব� না থাকা :  

কার�, ইলম হািসল করাটা এক ধরেনর সংখযার মেতা যার সূচনা আেি 

িক� তার সমাি� েনই্ সূচনাকােল েতামার অেনক  ইলেমর চািবর 

�েয়াজন হেব। যােত কের তম িম ইলেমর ওেথ সহেজ িনেজ চলেত ওার 

এবং অনযেকদ ওিরচািলত করেত ওার।    

১১. েগাঁড়ািম ওিরহার করা :  

সেতয উওন�ত হবার ওেথ েগাঁড়ািমর মত েকােনা অ রায় হয় না। েকউ 

যিদ েকােনা বযি�, দল, মত, ধারা, িশ ক, শাসক বা েলখেকর ওে  

েগাঁড়ািম েদখায়, তেব তার ওাত েথেক েতামার হাত ধমেয় নাদ্ চার 

চারবার তাকব�র িদেয় তার কাি েথেক ওািলেয় যাদ্ আ�াহর কােি 

তার জনয কু�া �াথরনা কেরা্ কার�, েস মৃতেদর দেল চেল েগেি্ 

েস আর জ�িবত হেব না যাবৎ হেকর বযাওাের েগাঁড়ািম তযাগ কের। 
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আর এ ধরেনর েলাকেদর সে� িবতকর বা আেলাচনায় �বৃ� হেয় তম িম 

িনেজেক �া  বািনেয়া না। আ�াহর েদাহাই িদেয় জানেত চাই, মৃেতর 

সে� িক আেলাচনা করা যায়? েতমিন তার সে�দ আেলাচনা �য়াসদ 

এেকবাের িন�ল বযাওার যাবৎ েস তার েগাঁড়ািম ওিরহার কের্  

১২. িচ� িবেনাদেন ভারসাময র া কেরা :  

এেত েকােনা সে�হ েনই েয মানবমনেক িবেনাদন বা ি�ড়া-েকৗতম েক 

আস� বািনেয় সৃি�  করা হেয়েি্ এেত েকােনা সমসযাদ নাই্ রাসূল 

সা�া�াহ আলাইিহ দয়াসা�ামদ েকৗতম ক কেরেিন বেল হাদ�েস �িস� 

অেনক ঘটনা রেয়েি্ তেব এ ে ে� মূলন�িত হেলা েমৗিলকভােব 

কাজিট শর�য়তস�ত হেত হেব্ এ বযাওাের েতমিন ভারসামযদ র া 

করেত হেব, যােত অ র মের না যায়্  

১৩. িনেজর িজ�ােক সংযত কেরা :  

জান অেঅব�কার�েক  অেনক সময় তার স�ান হারােনার মেতা 

ওিরি িতেত ওড়েত হয়, মূখর দ িনেবরাধেদর সে� কখেনা আেলাচনা 

করেত হয়, ওর�কাতর দ সমবয়স�েদর েগালেযােগর মমেখামমখ� হেত 

হয়্ সমতরাং েস যিদ আ�ার শি� দ িবেবেকর �হরায় সমসি�ত না 

হয় তেব এেকর ওর এক েস ডােন-বাঁেয় ঝম ঁকেত থােক্ এক ওযরােয় 
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েস �ংসই হেয় যায়। ওিতত হয় েস  কদরমা� জলাশেয়। েযমনিট 

অেনক সময়ই ওিরলি ত হয়্  

ও�মত : অ ের এসব েরােগর অনম�েবশ ঘেট িকভােব ?  

ওূেবরাি�িখত েরাগগেলা অ ের �েবেশর �কৃত কার� হেলা অজতা, যা 

জিটল েরাগ দ ভয়য়র বযিধর মেতা । হযা, েকউ েকউ তার মূখরতায় 

আন�দ েবাধ কের! আ�াহর কােি মূখরতা দ মূখরেদর েথেক আ�য় 

�াথরনা কির্ ওূবরবতর� আেলমেদর �িত আ�াহ রহম কুন তাঁরা 

ওির�াে�র ওথগেলা ভােলা িচনেতন :  

আবমল হাসান মাদয়ারদ� রহ. বেলন,  

نأل   نِصد
 
ِال ن  إ  نن َن هيه نو �يلمي بد نيلعلم نعَتدي  � مي أدَر نريامد

َُه يد  فل يدره  �َسب أَه َيّ نيلخوّ هيه أرثه  هأني نن َن هيه 
دن  هفو يعلم نن نعد غييه �نلعَي  ن إدرنَ َفيييه ني  ي  �نغه موسيكث� نيوجفد

 ييده  ن نلعَب نه.

‘তম িম অ� েলাকেকই তার ইলেম ওিরতৃ� এবং িনেজর ইলেম অহংকার� 

েদখেত ওােব, তেব শধম তােকই ওােব এসব করেত যার ইলম সামানয 

দ �িটওূ�র্ কার� েস কখেনা িনেজর অব ান ভম েল যায়্ ধার�া কের 

েস বমিঝ ইলম দিরয়ায় একটম  েবিশই ঢম েক ওেড়েি্ ও া ের েয বযি� 



 

25 

ইলেমর ে ে� অতৃ� থােক, আরদ েবিশ অজরেন আ�হ� হয়, েস তার 

লে যর দূরের এবং �া  �েশর অ মতা স�েকর সজাগ থােক্ আর 

এিট তােক আ�তৃ� দ অহংকার� হেত বাধা েদয়্’8F

9  

ইমাম শা‘ব� রহ. বেলন,  

نلعلم مالمة أختير: همن َيّ خادن نغه خمب نأَره  � ن �َّه َيل  �نن َيّ نغه 
ه  �أني نغبا نليلي هفيفيُ 

ق
نغبا نلي� صاُم إله َرسه  � لم أن غم يغْل

ن ن أندد  .  يغيل أحدد

‘ইলম হেলা িতন িবঘত ওিরমা� : েয তা এক িবঘত ওিরমা� লাভ কের 

েস নাক উঁচম  কের এবং ভােব েস বমিঝ েওেয়ই েগেি্ আর েয ি�ত�য় 

িবঘত ওায় েস িনেজেক েিাট ভােব এবং ভােব েস িকিমই ওায় িন্ আর 

তৃত�য় িবঘত, হায় হায় তা েকউ কখেনা ওায় িন্’ 

বনত : িকভােব আমার িনয়ত খাঁিট বানােবা ?  

সাহাল তাসতার� রহ. েক িজেজস করা হেলা, েকান িজিনস অ েরর 

জনয কিঠন ?!!  

                                                           
9. আদাবম মুনইয়া দয়াু�ন, ওৃ. ৮১।  
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নাস ওি� কের েনতৃর, �শংসা দ �দশরন�। ধািবত হয় কমরহ�নতা দ 

অলেসযর �িত। আর তার জনয সমসি�ত করা হেয়েি যাবত�য় লালসা 

দ বাসনােক । এ জনযই বলা হেয়েি, িনয়তেক খাঁিট বানােনা কমর 

স�াদনকার�র জনয কমর স�াদেনর েচেয়দ কিঠনতর।   

েকউ েকউ বেলন,  

ُخالص �ل�ن نُند  �ي  سي ة إخالص   ي�ي. ن

‘এক মমহূেতরর ইখলাস িচরকােলর মমি�। িক� ইখলাস বড় কিঠন’।  

েকউ েকউ িনেজর আ�ােক সে�াধন কের বলেতন,  

 ريالص. نخلص
‘তম িম ইখলাস অজরন কেরা তেব খালাস (মমি�) েওেয় যােব’।  

আেরা বলা হেয়েি,  

 ن . �جه إ  نفي يمد غم خؤو  ل صل  لن طو�
‘দই বযি�র জনয সমসংবাদ যার একিট ওদে ও সিঠক হেয়েি েযখােন 

েস একমা� আ�াহেক খমিশ করেত েচেয়েি’।  

সমিায়ান সাদর� রহ. বেলন,  
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 � يّ هفو ��  نه  نلعمل َو�  إذن إ  نلعلم ريعلم   نو� يي: �نلت ل ييل 
 نلِيينة. يوم  ليَ

‘আমার মা আমােক বলেতন, েহ আমার �া�ি�য় ওম�, একমা� 

আমেলর িনয়ত িাড়া তম িম ইলম িশখ না, অনযথায় তা িকয়ামেতর িদন 

েতামার জনয িবওেদর কার� হেব’।  

যম�ূন িমসর� রহ. েক িজেজস করা হেয়িিল বা�া স�েকর কখন জানা 

যােব েস মমখিলসেদর অ ভম র� ? িতিন উ�র েদন,  

 نليس.  غد نل�لة سِوا �أحب   نلؤي ة ف نلَفود نذّ إذن

‘যখন আ�াহর আনমগেতয সব েচ�া িনেয়াগ কের এবং মানমেবর কােি 

মযরাদা ওেড় যাদয়া ওি� কের।  

ইয়াহয়া ইবন মম‘আয রহ. েক িজেজস করা হেলা বা�া কখন মমখিলস 

হয় ? িতিন উ�র েদন,  

 ذنه. أ� ندحه نن يتيل     نغمضي  االق خلِه صير إذن

‘যখন তার �ভাব হয় দম�েওাবয িশশর মেতা; েক �শংসা করল আর 

েক ভৎরসনা িদল তার ওেরায়া কের না’।  

�শংসা দ সমনােমর ে ে� িনেলরাভ হদয়ার সহজ েকৗশল হেলা এ কথা 

হদেয় ব�মূল করা েয, কােরা সমনাম বা িবেশব�ই উওকার েদয় না 
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এবং কােরা ভৎরসনা বা িন�াই  িত কের না একমা� আ�াহরটা িাড়া্ 

অতএব তার �শংসার বযাওাের িনেলরাভ হদ যার �শংসা েতামােক 

েসৗ�যর দান কের না। েতমিন তার িন�ারদ ওেরায়া কর না যার িন�া 

বা সমােলাচনা েতামার মানহান� ঘটায় না। তম িম আ�হ� হদ তাঁর 

�শংসায়, সকল েসৗ�যর যার �শংসায় এবং সকল মানহান� যার 

িন�ায়। আর এটা ওারেব না তম িম যাবৎ না সবর দ ইয়াক�ন তথা 

আ�াহর �িত ৈধযর দ িব�াস অজরন কর। স�ল িহেসেব েতামার কােি 

সবর দ ইয়াক�ন না থাকেল েতামার অব া হেব দই বযি�র মেতা েয 

সমতেল সােরর ই�া কের েকােনা বাহন বা যান িাড়া। আ�াহ 

তা‘আলা ইরশাদ কেরন,  

َّ  فَٱۡصِ�ۡ ﴿ ِ ِ  وَۡعدَ  ِ َّ �  ۖ ََ  َحّقٞ ِينَ  سَۡتَخِفّفّنَك  َو َّ �  ََ
  ََ  [نغم�م: ﴾٦يُوقُِنو

٦٠[ 

‘অতএব, তম িম সবর কর্ িন�য় আ�াহর দয়াদা হক্ আর যারা 

দৃঢ়ভােব িব�াস কের না তারা েযন েতামােক অি র করেত না ওাের’ । 

{সূরা আর-দম, আয়াত : ৬০}  

আেরক আয়ােত আ�াহ তা‘আলা বেলন,   
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ةٗ  ِمۡنُهمۡ  وََجَعۡلَنا﴿ َّ ِ ِ
َ
ََ  أ ۡمرِنَا َ�ۡهُدو

َ
ا بِأ َّ َ َ  ْۖ وا ْ  َصَ�ُ ََ  َٔايَٰتََِاِب  َوَ�نُوا  يُوقُِنو

 ]٢٤﴾ [نغسَد : ٢

‘আর আিম তােদর মধয েথেক বহ েনতা কেরিিল,  তারা আমার 

আেদশানমযায়� সৎওথ �দশরন করত,  যখন তারা ৈধযরধার� কেরিিল্ 

আর তারা আমার আয়াতসমূেহর �িত দৃঢ় িব�াস রাখত’ । {সূরা আস-

সাজদাহ, আয়াত : ২৪}  

স�মত. ইখলােসর অ রায়সমূহ এবং েসসেবর �িতকার :  

১. েলাভ-লালসা :  

এর �িতকার হেলা মানমেবর কােি যা আেি তা ওাদয়ার আকা�া না 

করা্ আ�াহর সে� আি�ক স�কর গেড় েতালা এবং তাঁর কােি যা 

আেি তার �িত আ�হ রাখা্  

২. �শংসাি�য়তা :  

এর �িতকার হেলা, এ কথা জানা েয েস-ই �কৃতওে  �শংসা ওাবার 

েযাগয যার �িত আ�াহ স�� এবং আ�াহ যােক ভােলাবােসন্ যিদদ 

েলােক তার িন�া কের্  জৈনক বমযমগর বেলন, েস ওযর  েকউ 

মম�াক�েদর অ ভম র� হেব না যাবৎ তার কােি �শংসা দ িন�াকার� 

সমান মেন হয়্  
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৩. িরয়া বা েলাক েদখােনা মানিসকতা :  

ইখলাস�তযাশ� সবার জানা উিচত েয, ব ত মাখলূক বা সৃি� তার 

েকােনা উওকার বা অওকার করেত ওাের না। অতএব বৃথাই িনেজেক 

�া  বািনেয়, িনেজর দ�েনর  িত কের, িনেজর সব আমল বরবাদ 

কের, আ�াহ তা‘আলার অস�ি� কম িড়েয় এবং তাঁর স�ি� হািরেয় 

মানমেবর মন েযাগােত বযিতবয� হেয় ওড়েব না। মেন রাখেব, তম িম যােক 

েদিখেয় কাজ করি তার অ র িক� তাঁর হােত যােক তম িম ু� 

করেিা।  

৪. আ�তম ি� :  

আ�তম ি� েথেক বাঁচার উওায় হেলা এ কথা জানা েয,  আমল আ�াহ 

তা‘আলার ও  েথেক তার জনয এক ধরেনর িনয়ামত । আর এিট তার 

কােি অ ায়� আমানত�দও্ কার�, আ�াহ যা িনেয় েনন তা তাঁরই, যা 

দান কেরন তাদ তাঁর্ আর তাঁর কােি �িতিট িজিনসই সমিনিদর�  

েময়াদধার�। অতএব তার জনয এমন িকিম িনেয় আ�তম ি�েত েভাগা 

সম�চ�ন নয়, যা েস আিব�ার কের িন িকংবা যা তার মািলকানাধ�ন নয় 

তদমওির েস তার  ািয়েরর বযাওােরদ েতা িনি�ত নয়।    

৫. অনযেক েহয় বা অবজা করা িকংবা েিাট ভাবা :  
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অনযেক েিাট ভাবা িকংবা  েহয়, অবজা বা তম�-তাি�লয করা েথেক 

বাঁচার উওায় হেলা, আ�াহ তা‘আলা আমােদর েয েচতনায় উ�ম� 

কেরেিন সিঠকভােব তা েভতের লালন করা্ আ�াহ তা‘আলা মানমেবর 

স�ােনর মাওকািঠ িনধরার� কের ইরশাদ কেরন,  

ّ�َها﴿
َ
َ � نَ�ٰ  َذَكرٖ  ّمِن َخلَۡقَ�ُٰ�م ِِنّا �َّاُس  َٓ

ُ
 َوَ�َبآَِِل  ُشُعوٗ�ا وََجَعۡلَ�ُٰ�مۡ  َوأ

 ْۚ َّ  ِ�ََعاَرفُٓوا ِ ۡ�َرَمُ�مۡ  ِ
َ
ِ  ِعندَ  أ َّ ۡ�َقٮُٰ�مۚۡ  �

َ
�  َّ ِ ِ  َ َّ  ﴾١ َخبِ�ٞ  َعلِيمٌ  �

 ]١٣[نلَمنُ: 

‘েহ মানমব , আিম েতামােদরেক এক নার� দ এক ওমুব েথেক সৃি� 

কেরিি আর েতামােদরেক িবিভ� জািত দ েগাে� িবভ� কেরিি্ যােত 

েতামরা ওর�র ওিরিচত হেত ওার্ েতামােদর মেধয আ�াহর কােি 

েসই অিধক মযরাদাস�� েয েতামােদর মেধয অিধক তাকদয়া স��্  

িন�য় আ�াহ েতা সবরজ , সমযক অবিহত’। {সূরা আল-হজমরাত, আয়াত 

: ১৩}  

িনেজেক বড় েভেব িনেজই িনেজর সািটরোেকট েদয়া েথেক সতকর কের 

আ�াহ তা‘আলা আমােদর বেলন,  

ِينَ ﴿ َّ �  ََ �ِرَ  َ�َۡخنُِبو � ََ ثۡمِ  َك َّ  َو�ۡلَفَ�ِٰحَش  �ۡ�ِ ِ مَۚ  ِ ََ َّ  �َّل ِ  َ�ِٰسعُ  َرّ�َك  ِ

 �ِ ۡغفَِرة ََ ۡ ۡعلَمُ  ُهوَ  �َ
َ
ُ�م ِِذۡ  بُِ�مۡ  أ

َ
�َشأ

َ
�ِض  ّمِنَ  أ

َ
نُخمۡ  �ذۡ  �ۡ�

َ
ِجّنةٞ  أ

َ
 ِ�  أ
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 َِ ّمَ�ٰخُِ�ۡمۖ  ُ�ُطو
ُ
ْ  فََ�  أ ٓوا ُّ ََ نُفَتُ�ۡمۖ  ُُ

َ
ۡعلَمُ  ُهوَ  أ

َ
نِ  أ ََ ِ �  ب ََ ﴾ [نلَم: ٣ �ّ�

٣٢[ 

‘যারা েিাট খাট েদাব-�িট িাড়া বড় বড় ওাও দ অ��ল কাযরকলাও 

েথেক িবরত থােক , িন�য় েতামার রব  মার বযাওাের উদার , িতিন 

েতামােদর বযাওাের সমযক অবগত্ যখন িতিন েতামােদরেক মািট েথেক 

সৃি� কেরেিন এবং যখন েতামরা েতামােদর মাতৃগেভর  �দেও িিেল্ 

কােজই েতামরা আ��শংসা কেরা না  ্েক তাকদয়া অবল�ন কেরেি, 

েস স�েকর িতিনই সমযক অবগত’। {সূরা আন-নাজম, আয়াত : ৩২} 

সমতরাং অেনক সময় েস যােক িনেজর েচেয় িন� মযরাদার ভাবেি হেত 

ওাের েস তার েচেয় আ�াহর ভ�িতেত, অ েরর ওিব�তায়, িনয়েতর 

শ�তায় এবং আমেলর শশতায় এিগেয় থাকেত ওাের্ তািাড়া েস েতা 

জােন না িনেজর েশব অব া ক� হেব্     

েশব কথা :  

ওিরশেব আমােদর এ বযাওাের সতকর হদয়া দরকার েয, িনয়ত খাঁিট নয় 

মেন কের েকােনা ��ন� জান অেঅব�কার�র  জনয জান অজরন করা 

েথেক িবরত হদয়া উিচত নয়্ কার�, ইলেমর বরকেত িনয়েতর 

ওিরশি� অজরন  খমবই �তযািশত দ স�াবয িববয়্ েযমন জৈনক বমযমগর 

বেলেিন,  
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 .طلتغي ُذن نلعلم لاي ن  هأب أن ي�ون إ   
‘আমরা এ ইলম িশেখিি গাইু�াহ তথা আ�াহ িাড়াদ অনয কারদ 

উেুেশয্ িক� এ ইলমই েকবল আ�াহ িাড়া অনয কােরাদ জেনয 

হািসল হেত অ��কার কেরেি্’9F

10 

েতমিন ইমাম মমজািহদ দ অনয অেনেক বেলেিন,  

 .طلتغي ُذن نلعلم  �ني لي هيه اتي َية  مم رزِ ن  نلية نعدو 
‘আমরা এ ইলম িশেখিি, অথচ এেত আমার িনয়ত বড় িকিম িিল না্ 

অতওর আ�াহ ওরবতর�েত আমােদরেক ‘সহ�হ িনয়েত’র তাদা�ক দান 

কেরেিন্’10F

11  

একবার ইমাম আহমদ ইবন হা�ল রিহমাহ�াহেক বলা হেলা,  

ي ي�يتون نلديي  �  يومم أممه  ليفم  �ليس لم �يي هِيّ: ر. إن يوند
 .يه�غون ف نلديي إ  خي

‘এক দল েলাক আেি যারা হাদ�স সংকলন কের অথচ তােদর দওর 

এর েকােনা সম�ভাব দৃি�েগাচর হয় না্ তােদর েকােনা গা��যর �কাশ  

                                                           
10. �াগ�্ 
11.�াগ�্  
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ওায় না । িতিন বলেলন , হাদ�স তােদরেক কলযাে�র িদেক িনেয় 

যােব।’ 

হাব�ব ইবন আব� িােবত রহ. বেলন,  

 د.طلتغي ُذن نلعلم  �ني لي هيه َية  مم جي ُ نليةو �نلعملو ن 

‘আমরা এ ইলম িশেখিি তখন আমােদর বড় িকিম িনয়ত িিল না্ 

অতওর ওরবতর�েত সহ�হ িনয়ত এবং আমল েযাগ হেয়েি্’ 

অতএব বা�ার হার মানা উিচত নয়্ বরং িনয়ত শ� করার েচ�া 

চািলেয় েযেত হেব। যিদদ �থম িদেক এই শ� করার কাজিটেক কিঠন 

মেন হেব্ কার�, শায়খ সমিায়ান িাদর� রিহমাহ�াহ বেলন,  

 .ني شي  خيأدي أخّد ّع نن َيت
‘আিম িনয়েত েচেয় অনয িকিম েদিখ িন যা শ� করা এত কিঠন্’ 

অতএব জান অেঅব�কার�র  কতরবয হেলা, ইলম তলেব িনেজর 

িনয়তেক সম�র বানােব, ইখলাস রচনা করেব এবং তাদহ�দেক খাঁিট 

বানােব। সমতরাং েয ইলম অেঅবে� িনেজর িনয়তেক খাঁিট করেব এবং 

এ ওেথ ক�-সিহ�ম তার মাধযেম েচ�া অবযাহত রাখেব, তােক  অবশযই 

দৃঢ়তার ওিরচয় িদেত হেব। তাহেল েস এর মাধযেম তার অিভ� লে য 

েওৗিার েযাগয হেয় উঠেব।  
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এই হেলা িকিম উওেদশ যা আিম েতামােদর সামেন উও াওন করলাম। 
�িতিট আ�হ� ে�াতা যা �হ� করেব। আর আিমই এসেবর েবিশ 
মমখােও �। আ�াহর কােি �াথরনা, িতিন েযন আমােদর এই খাঁিট িনয়ত 
অজরেন সাহাযয কেরন, আমরা যা িশিখ তা েথেক আমােদর উওকৃত 
কেরন এবং এেক আমােদর িবওে  নয়; ওে  দল�ল বানান। এ হেলা 
অ� ওঁূিজর েচ�া। আমার ধার�া আিম আমার সব সামথরয বযয় কেরিি, 
আিম িনেজেক িনেদরাব দািব করিি না। আিম এসব মূলত নস�হত 
িহেসেব িলেখিি। অতএব েকউ যিদ এেত ভােলা িকিম ওান তাহেল 
আমার জনয িহদায়ােতর দম ‘আ করেবন। আর যিদ েকউ অনয িকিম ওান 
তেব বলব, আিম েকােনা ওদ বা অথর চাই িন; েচেয়িি েকবল অওেরর 
কলযা�। আ�াহ আমােদর সকল মহৎ বাসনা ওূর� কুন। আম�ন। 
দয়ামা তাদা�িক ই�া িব�ািহল আিলিয়যল আয�ম। 


