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ইসলােম ‘তাকওয়া’র �রূ ও সমাা াীবেন এর �ভাব 
ড. েমাঃ ছানাউ�াহ 

একান মুসিলেমর সামািাক াীবনমােনর অূিরহাযর ও অিনবাযর 

গু হল তাকওয়াা এর অঅর েবেেঁ অাকা, সাবধানতা অবল�ন করা 

ও ভয় করাা সাধারুত েয েবাধ মানবীয় সহাাত �বৃি� (নফস) 

মানুষেক অনযায়, অ�ীল, খারাূ ও অিনি�কর কঅা, কাা ও িঁ�া 

েঅেক িবরত রােখ মুলত েসটাই হে� তাকওয়াা আর এ 

তাকওয়াই সমাো মানবতােবাধ, নীিতেবাধ ও মূলযেবাধ নােম 

ূিরিঁতা উেঁু-িনঁু, ধনী-গরীব, সাদা-কােলা িনিবরেেেষ েয েকান 

মুসিলম নারী ূুরষ তাকওয়া অবল�ন কের তার বযি্গত, 

ূািরবািরক, সামািাক, রাাৈনিতক, অঅরৈনিতক, বুি�বৃি�ক তঅা 

সামি�ক াীবন ূিরঁালনা কেরন, িতিন ইসলােমর দৃি�েত ম্ু�াকী 

নােম ূিরিঁতা মানুেষর াীবেন সাফলয অারেন তাকওয়ার �ভাব 

অনবদয ও অূিরেময়া িবেেষ কের সকল মুসিলেমর সমাা 

াীবেন তাকওয়ার সুদূর �সারী �ভাব অন�ীকাযরা সামািাক 

োি� ও ি�িতেীলতা আনয়েন তাকওয়া তঅা সু� মানিসকতা, 
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মননেীলতা ও আ�াহ ভীিতর েকান িবক� হয় নাা বতরমান 

�বে� উূযুর্্ িদকগেলার ূযােলাঁনা কুরআন, সু�াহ ও যুি্র 

আেলােক তুেল ধরার েঁ�া করা হেয়েছা  

তাকওয়া ূিরিঁিত 

‘তাকওয়া’ ে�িট ইসলােমর একিট েমৗিলক ূিরভাষাা এর 

আিভধািনক অঅর হল- ভালভােব েবেেঁ অাকা০F1, ূরেহয করা, রকা 

করা, দূের অাকা, সেঁতনতা, াবাবিদহীতা, স�তা, িবরত অাকা ও 

সাবধান অাকাা িযিন তাকওয়া অবল�ন কেরন, তােক বলা হয় ‘মু�াকী’ 

আ�ামা যামাখোরী [৫৬৭-৫৩৮ িহ.] বেলন, োি�কভােব ‘মু�াকী’ 

কতরাবাঁক িবেেষয, যা আরবেদর কঅা ‘ওয়া�াহ ফা�া�া’- ‘েস তােক 

বােিঁেয়েছ, ফেল েস েবেেঁ েগেছ’ েঅেক এেসেছ। েযমন আ�াহ 

তা’আলা বেলন, “েতামরা েস আগন েঅেক েবেেঁ অাক, যার 

                                                            
1. কাযী নিসর উ�ীন আবদু�াহ ইবেন ওমর ইবন মুহা�দ আল-বায়যাবী (র), 

আনওয়ারত তানযীল ওয়া আসরারত তাবীল ওরেফ তাফসীর বায়যাবী, 

েদওব�, আল মাকতাবা আল আেরািফয়া, তা.িব., ূৃ: ১৬। 
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�ালানী হেব মানুষ ও ূাঅর১F

2।” অনয্ বলা হেয়েছ, “ আ�াহর োি� 

েঅেক তােদর রকাকারী েকউ েনই২F

3।” েয েঘাড়া কােদা ও ধুেলাবািল 

েঅেক িনা কুর বােিঁেয় রােখ তােক ‘ফারাস ওয়াি�’ বলা হয়। কারু 

ক�দায়ক সামানয িকছুর �ের েঅেকও েস তার কুরেক রকা কের৩F

4।”  

আিভধািনকভােব তাকওয়া েে�র আর এক অঅর হল- ভয়, 

সতকরতা ও াবাবিদিহতা। ‘তাকওয়া�াহ’ মােন ‘আ�াহর িবষেয় 

সতকর হওয়া’ 4F

5 তাের (আ�াহর) যাবতীয় িনেদরেসমূহ �িতূালন ও 

                                                            
2. আল কুরআন ২:২৪। 
3. আল কুরআন, ১৩:৩৪। 
4. আবুল কািেম াার�াহ মাহমূদ ইবন উমার আল যামাখোরী, আল-কাশোফ 

‘আন হা�ািয়ি� আল তানযীল ওয়া ‘উয়ূিন আল আ�াবীল ফী ওযূিহ আল 

তাবীল, িমের, মাকতাবা িমের, তা.িব, খ� ১, ূৃ. ৩৭। 
5. fear is of many kinds : (1) the abject fear of the coward; (2) 

the fear of a child or an inexperienced person in the face 

of an unknoun danger; (3) the fear of a resonable man 

who wishes to protect. (4) the reverence which is akin to 

love. For it fears to doanything which is no pleasing to the 

object of love. The first is third is a many precaution 
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সকল িনেষধাধ্া েঅেক দূের অাকা, েবেেঁ অাকার মাধযেম 

আ�াহেক ভয় করা৫F6 এই ি�তীয় অেঅর ূিব্ কুরআেনর অেনক 

আয়ােত তাকওয়া েে�র বযবহার রেয়েছ। আ�াহ তাআলা বেলন, 

“েহ মানব াািত! েতামরা েতামােদর �িতূালকেক ভয় কর।६F

7” 

নূহ (আ) , হূদ (আ), সােলহ (আ), লুত (আ) এবং শআইব (আ) 

িনা িনা াািতেক বেলিছেলন, “েতামরা িক আ�াহেক ভয় 

                                                                                                               
against ebil as long as it is unconquered; and the fourth is 

the seed-bed of ighteousness. Those mature in faith 

cultivate the fourth : at earlier stages, the third or the 

second may be necessary; rhey are fear. But not the fear 

of Allah. The first is a feeling of which anyone should be 

ashamed. (the holy Quran-English tronslation of the 

meanings and commentary. Saudi Arabia : King Fahd Holy 

Quran printing complex- 1411 H.), p. 170-171, Footnote No. 

247. 
6. ড. ইবরাহীম মাদকূর, আল-মুাাম আল ওয়াসীত, েদওব�, কুতুবখানা 

হসাইিনয়াহ, তা.িব.,ূৃ. ১০৫২। 
7 . আল-কুরআন. ২২:০১। 
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করেব না?”7F

8 তােরা এও বেলিছেলন, “েতামরা আ�াহেক ভয় কর 

এবং আমার অনুসরু কর।”8F

9 সুতরাং েদখা যাে�, তাকওয়া 

ে�িট আিভধািনকভােব দু’িট অঅর ধারু কের। এক, আ�রকা, 

েবেেঁ অাকা, িবরত অাকা, মু্ অাকা, রকা করা ও ূরেহয করা। 

দুই, ভয়-ভীিত তঅা েকান �কার অিন� ও কিতকর িবষয় েঅেক 

িনোেক বােিঁেয় রাখার িঁ�া িমি�ত ভয়৯F

10। ইসলামী েরী’আেতর 

ূিরভাষায় তাকওয়া অঅর হল, আ�াহ তা’আলার ভেয় িনিষ� 

                                                            
8. আল-কুরআন. ২৬: ১০৬,১২৪, ১৪২, ১৬১, ১৭৭। 
9 . আল-কুরআন. ২৬: ১০৬,১২৪, ১৪২, ১৬১, ১৭৭। 
10. Taqwa, and the verbs and nouns connected with the root, 

signify : (1) the fear of Allah, which, according of wisdom: 

(2) rwstraingt, or guarding on’s tongue, hand and heart 

from evil: (3) hence righteousness, piety, good conduct. All 

these ideas are imtlied : in the translation, only one or 

other of these ideas can be indicated, according to the 

context. (the holy Quran-English tronslation of the 

meanings and commentary. Saudi Arabia : King Fahd Holy 

Quran printing complex- 1411 H.), p. 170-171, Footnote No. 

26. 
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ব�সমূহ হেত দূের েঅেক ইসলাম িনধরািরত ূেঅ ঁলার আ�াু 

েঁ�া করা। অঅবা, েয কাা করার কারেু মানুষেক আ�াহর 

োি�র স�ুখীন হেত হেব, তা েঅেক িনোেক রকা করা হে� 

তাকওয়া। আ�াহর ূক েঅেক �া� করুা, ভালবাসা, দয়া ও 

অনু�হ হারােনার ভয় অ�ের সদা াা�ত অাকার নাম 

তাকওয়া১০F11।  

মু�াকীর ূািরভািষক সং্ায় কাযী নািসর�ীন বায়যাবী (র) [মৃ. 

৬৮৫ িহ] বেলন, “েরীয়েতর ূিরভাষায় মু�াকী বলা হয় ঐ 

বযি্েক িযিন িনোেক এমন সব িকছু েঅেক রকা কেরন, বােিঁেয় 

রােখন, যা তােক ূরকােল কিতর স�ুিখন করেব”11F

12। আবু 

মুহা�দ আল হসাইন ইব ন মাসউদ আল বগবী (র) [মৃ. ৫১০ িহ] 

বেলন, “মু�াকী ঐ বযি্, িযিন িেরক, কবীরা গনাহ ও সকল 

                                                            
11. স�াদনা ূিরষদ, ইসলমী িব�েকাষ, ঢাকা, ইফাবা, ১৯৯২, ১২ে খ�, ূৃ. 

১০৭। 
12. কাযী নািসর উ�ীন আবদু�াহ ইবন ওমর ইবন মুহা�দ আল-বায়যাবী, 

�াগ্, ূৃ. ১৬। 
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�কার অ�ীলতা েঅেক িনোেক মু্ রােখন। মু�াকী ে�িট আল 

ইি�কাউ েঅেক িনগরত। এর �কৃত অঅর হে� দু‘ব�র মাঝখােনর 

অ�রাল-েদয়াল। েযমন এক হাদীেস আেছ, সাহাবােয় িকরােমর 

উি্, “যু�েকে্ �ঁ� যু� শর হেল আমরা রাসূলু�াহ (সা)-েক 

আড়াল কের অাকতাম। অঅরাা যখন যুে�র তী�তা েবেড় েযত 

তখন আমরা রাসূলু�াহ (সা)-েক আমােদর ও শুেদর মাঝখােন 

অ�রায় কের রাখতাম। সুতরাং মু�াকী আ�াহর আেদে ূালন 

এবং তাের িনেষধা্া েঅেক িবরত অাকােক তার এবং আ�াহর 

োি�র মাঝখােন অ�রায় ৈতরী কের বেলই তােক মু�াকী বলা 

হয়।१२F

13” আ�ামা াার�াহ যামাখোরী (রা) [মৃত. ৫৩৮ িহ] 

বেলন, “ ইসলামী েরীআেতর ূিরভাষায় মু�াকী হল ঐ বযি্, েয 

                                                            
13. আবু মুহা�দ আল হসাইন ইবন মাসউদ আল-বগভী (মৃ. ৫১০ িহ.), 

মা’আিলমুত তানযীল িফত তাফসীর ওয়াত তাবীল, ৈবরত, দার আল িফক

র, ১৯৮৫, খ� ১, ূৃ. ৩৫। 
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িনা স�ােক রকা কের এমন িবষয় েঅেক, যার ানয েস োি�র 

উূেযাগী হেয় যায়; েসিট করুীয় েহাক বা বারনীয়।१३F

14”  

ূিব্ কুরআেন তাকওয়া 

ূিব্ কুরআেনর ূেনর াায়গায় তাকওয়া ে�িটর উে�খ 

রেয়েছ।१४F

15” ‘আল-মু�াকুন’ েে�র উে�খ রেয়েছ েমাট ছয় 

াায়গায় এবং ‘আল-মু�া�ীন’ েে�র উে�খ রেয়েছ েমাট ৪৩ 

াায়গায়১৫F

16। এছাড়া ‘আলিবকায়াতু’ ও ‘আল-ইি�কাউ’ ে�মূল 

েঅেক গিঠত িবেেষয-িবেেষু বা িুয়ারেূ বযবহার রেয়েছ �ায় 

                                                            
14. আবুল কািেম াার�াহ মাহমূদ ইবন উমার আল যামাখোরী, আল-

কােোফ ‘আন হা�ািয়ি� আল তানযীল ওয়া ‘উয়ূিন আল আ�াবীল ফী 

ওযূিহ আল তাবীল, �াগ্, খ� ১, ূৃ. ৩৭। 
15. েযমন, আল-কুরআন, ২:১৯৭, ২৩৭, ৫: ২.৮, ৭: ২৬. ৯: ১০৮, ২০: ১৩২, 

২২: ৩২, ৩৭, ৪৮:২৬, ৪৯: ৩, ৫৮: ৯, ৭৪: ৫৬, ৯৬: ১২; মুহা�দ ফুয়াদ 

আবদুল বাকী, আল-মুাাম আল-মুফাহরাস িল আলফায আল কুরআন আল 

কারীম, ৈবরত, দার আল মািরফাহ ১ম মু�ু ১৪২৩ িহ./২০০২, ূৃ. ৩৭৯। 
16. মুহা�দ ফুয়াদ আবদুল বাকী, আল-মুাাম আল-মুফাহরাস িল আলফায আল 

কুরআন আল কারীম, �াগ্,ূৃ.৮৪৫-৮৪৬। 
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দু’ে াায়গায়। ূিব্ কুরআেন বিুরত করুীয় বা বারনীয় �ায় 

�েতযকিট িবষেয়র বুরনার সােঅ ‘তাকওয়া’ ে�িটর উে�খ 

রেয়েছ। ‘তাকওয়া’র আিভধািনক ও ূািরভািষক অেঅরর সােঅ িমল 

েরেখ �াসি�ক িবষেয়র অঅর িনধরারু করা হেয়েছ। উদাহরু 

�রূ এর িকছু িনে� বুরনা করা হেলা: 

তাকওয়া অঅর ঈমান। েযমন, আ�াহ তাআলা বেলন: “কুরআন 

মাাীদ মু�াকীেদর তঅা মু’িমনেদর ানয ূঅ�দেরক১৬F

17” অনয্ 

বলা হেয়েছ, “আর িতিন তােদর ানয তাকওয়ার বাুী তঅা 

তাওহীেদর বাুী অঅরাা ঈমান অবধািরত কের িদেলন১৭F

18”। আেরা 

বলা হেয়েছ, “তারােতা ঐ বযি্ যােদর অ�রসমুহেক আ�াহ 

                                                            
17. আল কুরআন, ২:২; আবদু�াহ ইবন মাসউদ (রা)সহ অনযানয অেনক সাহাবা 

(রা) েবলন, তারা হেলন ঈমানদার বযি্গু। আবূ াাফর মুহা�দ ইবন 

াারীর আল তাবারী (মৃ. ৩১০ িহ.) াািমউল বায়ান ‘আন তাবীিল আিয়ল 

কুরআন, ৈবরত দার আল িফকর, তা.িব. খ� ১. ূৃ.১৪৭। 
18 আল-কুরআন. ৪৮: ২৬। 
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তা‘আলা তাকওয়ার তঅা ঈমােনর ানয িনবরাঁন কেরেছন।१८F

19” 

“িফরআউন স�দায়, তারা িক তাকওয়া অবল�ন তঅা ঈমান 

�হু করেব না? 19F

20”  

তাকওয়া অঅর তাওবা-অনুেোঁনা। েযমন, “আর যিদ �ােমর 

অিধবাসীরা ঈমান �হু কের ও তাকওয়া অবল�ন কের অঅরাা 

তওবা কের তেব তােদর ানয আকােম�লী ও ূৃিঅবীর 

কলযাুসমূহ উ�ু্ কের িদতাম।२०F

21” তাকওয়া অঅর আনুগতয। 

েযমন, “েতামরা ভীত হও েয, আিম ছাড়া আর েকান মা’বুদ েনই। 

সুতরাং েতামরা আমারই আনুগতয কর২১F

22” অতএব, েতামরা িক 

আ�াহ ছাড়া আর কারও আনুগতয করছ?22F

23” “আর েতামরা ঘেরর 

                                                            
19. আল-কুরআন. ৪৯:০৩। 
20. আল-কুরআন. ২৬:১১। 
21. আল-কুরআন. ৭:৯৬। 
22.. আল-কুরআন. ১৬:০২। 
23. আল-কুরআন. ১৬:২৬। 
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দরাা িদেয় �েবে কর এবং আ�াহেক ভয় কর অঅরাা তাের 

অবাধয হেয়া না।२३F

24”  

তাকওয়া অঅর িন�া-আ�িরকতা বা একা�তা। েযমন, “ আর 

িন�য়ই এিট মেনর তাকওয়া অঅরাা মেনর একা�তা।२४F

25” 

তাকওয়া হে� মূলযেবাধ, মানিসক শ�তা ও দৃঢ়তা। এিট েয 

েকান ধরেনর ূদ�লন েঅেক মানুষেক রকা কের; সকল ম� ও 

অ�ীল কঅা, কাা ও ূিরেবে েঅেক িফিরেয় রােখ; ‘খােহোেত 

নাফসানী’ তঅা �বৃি�র েখয়াল-খুিে বা অিভলাষ ও দু�ঁেুর 

ফােেদ ূেড় িনোর কিত করা েঅেক এবং ূিরবার, সমাা ও 

েদেের কিত করা েঅেক রকা কেরা ানমানব েূনয িনারন �ােন 

বা দুনরীিত করার অসংখয সহা ূঅ উ�ু্ অাকার ূরও েয েি্ 

মানুষেক তােত িল� হওয়া েঅেক মু্ রােখ তা-ই তাকওয়াা 

যােদর মেন তাকওয়া রেয়েছ, তােদর ওূর েয়তান তঅা 

                                                            
24. আল-কুরআন. ২৩:৫২। 
25. আল-কুরআন. ২২:৩২। 
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দু�ঁেুর আুমু ঘটার সােঅ সােঅই তারা সতকর হেয় যায় এবং 

তখনই তােদর িবেবঁনা েি্ া�ত হেয় উেঠা২৫F

26”  

তাকওয়া মানুেষর মেধয নযায়-অনযায় ও সতয-িমঅযা ূাঅরকয করার 

েি্ াা�ত কেরা আ�াহ তাআলা এ �সে� বেলন, “েহ 

িব�াসীগু, যিদ েতামরা আ�াহেক ভয় কর, তাকওয়া অারন কর, 

তেব িতিন েতামােদর ভাল-ম� ূাঅরকয করার েি্ দান 

করেবনা...২৬F

27.”অঅরাা তাকওয়ার ফেল মানুেষর িবেবক বুি� �খর 

হয় এবং সু� িবঁার-িবেবঁনা েি্ াা�ত হয়া তাই েস সতয-

িমঅযা নযায়-অনযায় ও ভাল-ম� িঁনেত এবং তা অনুধাবন করেত 

ভূল কের নাা তার হােত তাকওয়ার আেলাকবিতরকা অাকার ফেল 

াীবন ূেঅর ম� িদকসমূহ েস ��ত েদখেত ূায়া িবেবঁনার 

েি্র �খরতা ও বুি�দী�তা তার মেধয এমনভােব কাা কের 

েয, তার কােছ তখন ইহ-ূারেলৗিকক েয েকান িবষেয়র েকানিট 

সিঠক আর েকানিট ভূল তা ��তই ধরা ূেরা ফেল েস েকান 
                                                            
26. আল-কুরআন. ৭ : ২০১-২০২। 
27. আল-কুরআন. ৮ : ২৯। 
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সংেয়, ি�ধা-��, ইত�ত, দুবরলতা ও হীনমনযতা ছাড়াই 

িদবােলােকর মত সু�� ও সিঠক ূেঅ ঁলেত সকম হয়া আ�াহ  

তা’আলা বেলন, “েহ মু’িমনগু ! েতামরা আ�াহেক ভয় কর-

তাকওয়া অারন কর এবং তাের রাসূেলর �িত িব�াস �াূন করা 

িতিন িনা অনু�েহর ি�গন �িতদান েতামােদরেক িদেবন এবং 

েতামােদরেক িদেবন োযািত-আেলা, যার সাহােযয েতামরা ূঅ 

ঁলেবা২৭F

28” অঅরাা তাকওয়া াীবনেক এমন এক সুদৃঢ় িভি�র 

উূর �াূন কের, যা সকল �কার ভয়-ভীিত, েলাভ-লালসা, 

�েরাঁনা-�তারুা, �লভন-ূদ�লন েঅেক মানুষেক িনরাূদ 

রােখা অ�কারা�� গভীর সমুে� ক�াস বা িদক-দেরন যয 

েযমন সমু�িভযা্ীেক সিঠক িদক-িনেদরেনা িদেয় অােক, সমসযা-

সংকুল াীবন ূেঅ তাকওয়াও েতমিন মানুষেক িনভূরল ূেঅর 

স�ান েদয়া 

                                                            
28. আল-কুরআন. ৫৭ : ২৮। 
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তাকওয়া একিট ইিতবাঁক দৃি�ভি�া িেে�র লালন ও দুে�র দমন 

নীিতর ূিরঁায়ক একিট েি্া ভালেক �হু করার তী� আ�হ 

এবং ম�েক ূিরহার কের ঁলার দৃঢ় মেনাবলই হে� তাকওয়াা 

মানুেষর সকল সাগেুর সসীবনী েি্ হে� তাকওয়াা এ েকে্ 

তাকওয়ার অিধকারী বযি্েদর ইতবাঁক দৃি�ভি� ও কমরকাে�র 

ব রুনা স�িলত িনে�া্ আয়াতগেলা �িুধানেযাগযা েযমন, “এ 

�� (আল কুরআন) ূঅ �দেরুকারী ূরেহযগারেদর ানযা 

ূরেহযগার হে� তারা, যারা অদৃেয িবষেয়র ওূর িব�াস �াূন 

কের, নামায �িত�া কের এবং আিম তােদরেক েয াীিবকা 

িদেয়িছ তা েঅেক বযয় কের; এবং যারা িব�াস �াূন কের, 

েসসব িবষেয়র ওূর যা িকছু আূনার ওূর অবতীুর করা 

হেয়েছ, এবং যা িকছু আূনার ূূবরবতরীেদর ওূর অবতীুর করা 

হেয়েছ এবং তারা আিখরােতর �িতও দৃঢ় িব�াস েূাষু 

কেরা২৮F

29”  

                                                            
29. আল-কুরআন. ২ : ২-৪। 
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এখােন তাকওয়ার অঅর হে� সাকাা স�াদন করাা কারু, অনয 

আয়ােত বলা হেয়েছ, “ ূিব্ কুরআন সাকমরেীলগেুর ানয 

ূঅ�দেরক ও অনু�হ �রূা২৯F

30” আর সাকমরেীলগেুর ূিরঁেয় 

তা-ই বলা হেয়েছ, যা মু�াকীগেুর ূিরঁেয় িবধৃত হেলাা 

অনয্ বলা হেয়েছ, “শধমা্ ূূবর িকংবা ূি�ম িদেক মুখ 

িফরােনার মেধয েকান কলযাু েনই; বরং কলযাু হে�, েয ঈমান 

আনেব আ�াহ র ওূর, িকয়ামত িদবস, েফেরেতাগু, আসমানী 

িকতাবসমূহ ও নবী-রাসূলগেুর ওূর; আর তােরই ভালবাসার 

মানেস আ�ীয়-�ান, ইয়াতীম, িমসকীন, মুসািফর-ূিঅক, িভকুক 

ও সবর �কার দাসস েঅেক মানুষেক মুি্র ানয স�দ বযয় 

করেব; আর যারা নামায �িত�া কের, যাকাত �দান কের; আর 

যারা তােদর অ�ীকারসমূহ ূূুর কের যখন তারা অ�ীকার কের 

এবং অভােব, েরােগ-েোেক ও যুে�র সময় ৈধযরধারুকারীা আর 

তারাই হল সতযা�য়ী, আর তারাই তাকওয়া অবল�নকারী-

                                                            
30. আল-কুরআন. ৩১ : ১-৫। 
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মৃ�াকীা৩০F

31” ‘তারাই হল সতযা�য়ী’ অংেের বযাখযায় বলা হেয়েছ, 

“আয়ােত বি রুত বািহযক ও অভয�রীন কমরকাাসমূহ যখন তারা 

িনোেদর াীবেন বা�বায়ন করেব তখনই তারা মু�াকীরেূ 

ূিরগিুত হেবা৩১F

32” “তারাই েতা েসসব েলাক যারা সতয �মািুত 

কেরেছ, আর তারাই হল মু�াকীা” আয়াতাংেের বযাখযায় আবূ 

হাইয়যান (র) বেলেছন, ‘সতযবাদীতা িদেয় এখােন কঅাবাতরায় 

সতযবাদীতা েবাঝােনা হেয় অাকেত ূাের; যিদ তা-ই হয় তেব তা 

হেব িমঅযার িবূরীতা তখন এর অঅর হেব তােদর কঅাবাতরা 

তােদর তৃদেয় েয ঈমান ও কলযাু রেয়েছ তার অনুরূা সুতরাং 

তারা যিদ েকান িবষেয় সংবাদ েদয় তখন তা হয় এমন সতয 

সংবাদ যার মেধয েকান িমঅযা িমি�ত হয় নাা৩২F

33” ব�ত, “যারা 

                                                            
31. আল-কুরআন. ২ : ১৭৭। 
32.. োয়খ আবদুর রহমান ইবন হাসান, ফাতহল মাাীদ, িরয়াদ, আল িরয়াসাহ 

আল ‘আ�াহ, ১৯৮৩, ূৃ. ৩৩৩। 
33. মুহা�দ ইব ন ইউসুফ ওরেফ আবু হাইয়যান আল-আ�ালুসী (৬৫৪-৭৫৪ িহ,). 

তাফসীর আল রাহরল মুহীত, কায়েরা, দারল িকতাব আল-ইসলামী, ৩য় 

মু�ু, ১৪১৩ িহ, /১৯৯২, খ� ২ , ূৃ. ৮। 
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সতয িনেয় এেসেছ এবং যারা সতযেক সতয বেল �হু কেরেছ 

তারাইেতা মু�াকী৩৩F34” সুতরাং োেন-বুেঝ েকান অনযায়েতা েস 

কেরই না; বরং স�েদাষ বা ূিরেবে-ূিরি�িতর িেকার হেয় 

েকান অনযায়, অৈনিতক বা ূােূর কাো �বৃ� হেল অঅবা েয 

েকান ধরেনর ভূল করেল মেন ূড়ার সােঅ সােঅ েস িনোেক 

সুধের েফেল৩৪F

35। েকান কুসং�ার বা গিহরত কাা যারা কের না 

তারই মু�াকীা “ঘেরর িূছন িদক েঅেক �েবেের মেধয েকান 

কলযাু েনই; বরং কলযাু হে� িূছন িদক েঅেক �েবেের মত 

কুসং�ার বারন কের ঘেরর দরাা িদেয়-সামেনর িদক েঅেক 

�েবে করাা৩৫F

36” কাযী নািসর�ীন বায়যাবী (র) বেলন, ‘কলযােনর 

অিধকারী েস বযি্, েয সকল হারাম ও োহওয়াত-লালসা েঅেক 

েবেেঁ অােকা৩৬F

37” যু� ঁলাকালীন কিঠন অব�ায় ৈধযরধারেুর সােঅ 

                                                            
34. আল-কুরআন. ৩৯: ৩৩। 
35. আল-কুরআন. ৭ : ২২১। 
36. আল-কুরআন. ২ : ১৮৯। 
37. কাযী নািসর উ�ীন আবদু�াহ ইবন ওমর ইবন মুহা�দ আল-বায়যাবী, 

�াগ্, ূৃ. ১৩৩। 
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তাকওয়ার সংেযাগ ঘটেল িবায় অবেয্াবী হেয় ওেঠা “ আর 

যিদ েতামরা ৈধযরধারু কর এবং তাকওয়া অবল�ন কর, তেব 

তােদর �তারুায় েতামােদর েকানই কিত হেব নাা৩৭F

38” এ 

আয়াতসমূেহ মানুেষর ানয কলযাুকর িবষয়গেলার িব�ািরত 

িববরু েদয়া হেয়েছ এবং এগেলা তখনই মানুেষর ানয কলযাু 

বেয় আেন, যখন তারা এগেলা াীবেনর বােেক বােেক েমেন ঁেল 

ও বা�বায়ন কেরা আ�াহ  তা‘আলা এ �সে� বেলন, “ েহ 

ঈমানদারগু ! েতামরা আ�াহেক েযমন ভয় করা উিঁত িঠক 

েতমিনভােব ভয় করেত অাকা৩৮F

39” এ আয়ােতর বযাখযায় আবূ 

হাইয়যান, ইব নু মাসঊদ, রবী, কাতাদাহ (রা) ও হাসান বসরী (র) 

বেলন, ‘হা�া তু�ািতিহ-যঅাযঅ ভয়’ হল �েতযক কাো আ�াহর 

আনুগতয করা, আনুগেতযর িবূরীেত েকান কাা না করা, 

আ�াহেক সবরদা  রু রাখা-কখনও িক ৃত না হওয়া এবং সবরদা 

তাের কৃত্তা �কাে করা, অকৃত্ না হওয়াা েকান েকান 

                                                            
38. আল-কুরআন. ৩ : ১২০। 
39. আল-কুরআন. ৩: ১০২। 
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মুফাসিসর বেলেছন, ‘হা�া তু�ািতিহ’ এর অঅর হল, আ�াহর 

সকল অবাধযতা েঅেক েবেেঁ অাকা।  

আবার েকউ েকউ বেলেছন, আ�াহ র স�ি� িবধােনর কাো েকান 

বযি্র ভারসনা বা িন�া তােক কুি�ত কের নাা েস নযায়-নীিত 

অবল�ন কের সকল কাা সামাধা কের; েহাক েস কাা তার 

িনোর অঅবা তার স�ােনর অঅবা তার িূতার িবরে�া৩৯F

40” এ 

আয়ােতর বযাখযায় কাযী নািসর উ�ীন বায়যাবী (র) বেলন, 

“এখােন ��ত বা ���ভােব �মাু রেয়েছ েয, এিট ূূুরা� 

মানবীয় গনাবলী স�িলত একিট আয়াতা এখােন বিুরত সমুদয় 

িবষয় এর োখা-�োখাসহ মুলত িতন ভােগ িবভ্া এক. 

মানুেষর আিকদা-িব�ােসর িবশ�তার িববরু, দুই. সু�র আঁার-

আঁরু এবং িতন. বযি্-মানেসর কুদৃি�-কালঁারা �অমিটর 

িদেক ইি�ত রেয়েছ আ�াহর বাুী মান আমানা েঅেক 

ওয়ান নািবয়যীন’ ূযর� অংেে, এবং তৃতীয়িটর �িত ইি�ত করা 
                                                            
40. মুহা�দ ইবনু ইউসুফ ওরেফ আবু হাইয়যান আল-আ�ালুসী (৬৫৪-৭৫৪ 

িহ,). তাফসীর আল রাহরল মুহীত, ৩য় খ�, ূৃ.১৭। 
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হেয়েছ ‘ওয়া আকামাস সালাতা’ েঅেক েেষ ূযর� অংে িদেয়া এ 

কারেনই আয়ােত বি রুত সমুদয় গেুর অিধকারী বযি্েক তার 

সুদৃঢ় ঈমান ও ই’িতকােদর িভি�েত সতযবাদী বেল আখযািয়ত 

করা হেয়েছ এবং তােক মু�াকী বল হেয়েছ তার সু�র বযবহার 

ও যঅাযঅ েলন-েদেনর িভি�েতা আর এ ানযই মহানবী (সা) 

বেলেছন, “েয বযি্ এ আয়ােতর উূর আমল করল েস অবেযই 

তার ঈমান ূিরূূুর করলা৪০F

41”  

তাকওয়ার দাবী হে� েবিে েবিে ভাল কাা করা ও আ�াহর 

ইবাদত করাা কলযাুমূলক কাো  ত এিগেয় আসা; ঁাই তা 

াাগিতক েহাক বা ূারেলৗিককা আ�াহ তা‘আলা বেলেছন; “ 

আর েতামােদর �ভূর কমার �িত এবং াা�ােতর �িত  ত 

এিগেয় যাও, যার ূিরিধ হে� আসমান ও যমীন, যা ��ত করা 

হেয়েছ মু�াকীেদর ানযা (মু�াকী হে� তারা) যারা স�লতা ও 

অভােবর সময় (মানুেষর �েয়াােন স�দ) বযয় কের, যারা 
                                                            
41. কাযী নািসর উ�ীন আবদু�াহ ইবন ওমর ইবন মুহা�দ আল-বায়যাবী, 

�াগ্, ূৃ. ১২৫। 
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িনোেদর রাগ-েুাধ সংবরু কের এবং মানুেষর �িত কমা 

�দেরন কেরা আর আ�াহ সাকমরূরায়ুেদরেক ভালবােসনা 

(মু�াকী তারাও) যারা কখনও েকান অ�ীল কাা কের েফলেল 

িকংবা েকান ম� কাো ািড়ত হেয় িনোর ওূর যুলম কের 

েফলেল (সােঅ সােঅ) আ�াহেক  রু কের এবং িনোর ূােূর 

ানয কমা �াঅরনা কেরা আর আ�াহ ছাড়া আর েক ূাূ কমা 

করেবন? আর তারা োেন-শেন িনোেদর (ভূল) কৃতকমরসমূহ 

বারংবার করেত অােক নাা৪১F

42” “তারা (আহেল িকতাবগু) সবাই 

সমান নয়া আহেল িকতাবগেনর মেধয িকছু েলাক এমনও আেছ 

যারা অিবঁলভােব আ�াহ র আয়াতসমূহ ূাঠ কের এবং রােতর 

গভীের তারা েসাদায় রত অােকা তারা আ�াহ র �িত ও 

িকয়ামত িদবেসর �িত িব�াস রােখ এবং কলযাুকর িবষেয়র 

িনেদরে েদয়: অকলযাু েঅেক বারু কের এবং সাকাোর ানয 

সাধযমত েঁ�া করেত অােকা আর এরাই হল সাকমরেীলা তারা 

েযসব সাকাা করেব, েকান অব�ােতই েসগেলার �িত অব্া 

                                                            
42. আল কুরআন, ৩ : ১৩৩-১৩৫। 
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�দেরু করা হেব না. আর আ�াহ  মু�াকীেদর িবষেয় অবগতা৪২F

43” 

এ আয়াতসমূেহ বি রুত িবষয়গেলার �েতযকিট িবষয়ই আমােদর 

বা�ব াীবেন অবেয করুীয় ও ূালনীয়া সুতরাং একান মানুষ 

যত েবেী ভাল কাা করেব তার মেধয ততেবেী তাকওয়া ব�মূল 

হেবা 

মু�াকীগু অনুসি�াসু, উ�াবনী ও সৃানেীল �িতভার অিধকারী 

হয়া ৈদনি�ন াীবেন ঘেট যাওয়া �াকৃিতক ূিরবতরন-িববতরন 

তােক �ের কের, তােক নাড়া েদয়, ঘটনার মূল কারু স�ােন 

বযাূৃত কেরা ফেল েস িবিভ� সূ্ আিববাের উ�ু� হয় এবং 

িব্ােনর িবিভ� োখায় অবদান রাখেত সকম হয়৪৩F

44। ঁ�, সূযর, 

�হ নক্ তঅা েসৗর াগত এবং ূৃিঅবীর াীব-া�, ূাহাড়-

ূবরত, বৃকলতা, খাল-িবল, নদী-নালা, সাগর-মহাসাগর, রাত-

িদেনর ূিরবতরন ইতযািদ মু�াকীেদর কােছ গেবষুার উূাদান হয় 

এবং গেবষুার আেলােক িস�া� �হু ও এর েঅেক উূকৃত 
                                                            
43. আল কুরআন, ৩ : ১১৩-১১৫। 
44. আল কুরআন, ১০ : ৬।  
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হওয়ার িবষয়ও তােদর সােঅ স�িকরত, যারা তাকওযার 

অিধকারী৪৪F45। বৃি�র ূািন িদেয় ািমেত উাূ� ফল-ফসল ও 

উি�েদর কঅা িঁ�া কের এর উাকষর সাধন ও উাূাদন 

বাড়ােনার ওূরও মু�াকীেদর দৃি� আকষরু করা হেয়েছ৪৫F

46। 

বদানযতা �দেরন হে� তাকওয়াা িবেয় করার সময় েমাহর ধাযর 

কের বা ূূুরেমাহর �দান কের যিদ িবেয় স�� হয় এবং 

যুি্স�ত েকান কারেু েস িবেয় বহাল রাখা স্ব না হয় তাহেল 

ইসলােমর িবধান অনুযায়ী নারী (�ী) তার ানয িনধরািরত েমাহেরর 

অধরাংেের অিধকারী হেব। বাকী অেধরক ূুরষেক 

(�ামীেক)িফিরেয় িদেবা তেব নারী স�ূুর েমাহর িফিরেয় িদেল 

বা ূুরষ স�ূুর েমাহর আদায় কের িদেল তা হেব বদানযতার 

বযাূারা আর এ বদানযতা-উদারতা ূুরেষর ূক েঅেক েহাক 

এিটই তাকওয়া৪৬F47। এমিনভােব িনয়ম েমাতােবক �ামী-�ী িবি�� 

                                                            
45. আল কুরআন, ১০ :৬। 
46. আল কুরআন, ১০ : ৩১। 
47. আল কুরআন, ২ : ২৩৭। 
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হেয় যাওয়ার ূর তালাক�া�া �ীেক েখার –েূাষ েদয়া তাকওয়ার 

অিধকারী বযাি্র ওূর কতরবয৪৭F48 বেল সাবয� করা হেয়েছা 

সুতরাং বড় মেনর অিধকারী হওয়া, উদারতা �দেরন করা ও 

কতরবয কাা যঅাযঅ স�াদন করা হল তাকওয়ার দাবীা 

ূৃিঅবীেত বসবাসরত অসংখয মানুেষর মেধয সবাই একসবােদর 

িব�াসী নয়া আ�াহ র একসবােদ িব�াসী মুসিলম াািত অনযানয 

কুফরী মতবােদ িব�াসী াািত-েগা�ীর সােঅ বযি্গত, াাতীয় ও 

আ�ারািতক ূযরােয় স�কর রকা করা ও েলনেদন করােত 

ইসলােম েকান বাধা েনইা কারু, ইসলােম সংকীুরতা বা 

�িতব�কতা েনইা৪৮F

49 মুসিলম-অমুসিলম েয েকান বযি্, াািত-

েগাি� বা রাে�র সােঅ কৃত ঁুি্ বা অ�ীকার ূূুর করা এবং 

তােত আ�িরক হওয়া তাকওয়ার অিধকারী বযি্েদর ৈবিে�যা 

এরূ বযি্েদরেক আ�াহ র ভালবাসার ূা্ বেল ূিব্ 

                                                            
48. আল কুরআন, ২ : ২৪১। 
49. আল কুরআন, ২২ : ৭৮। 
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কুরআেন উে�খ করা হেয়েছা৪৯F

50 তেব স�কর রকা ও েলন-

েদেনর আড়ােল ে◌যন মুসিলমেদর কৃি�-কালঁার, ধমরীয় িব�াস 

হািরেয় না যায় এবং অমুসিলমেদর েকান ঁুাে� না ূেড় েস 

িবষেয় অতয� সতকরতা ও বুি�ম�ার সােঅ ঁলার ানয ূিব্ 

কুরআেন তাকওয়া েে�র বযবহার করা হেয়েছা বলা হেয়েছ, “ 

যিদ েতামরা তােদর ূক েঅেক েকান অিনে�র আেআা কর, তেব 

তােদর সােঅ সাবধানতার সােঅ অাকেব৫০F

51।  

�াবল�ন বা আ�িনভররতা হে� ে�� তাকওয়াা আয়-উূাারন, 

িেকা-�িেকু ও সু�-�াভািবক াীবন যাূেনর সকল উূায়-

উূকরু অবল�ন কের �াবল�ী হেয় ঁলার নাম তাকওয়াা 

সহায়-স�লহীন অব�ায় আ�াহর ওূর িনভরর কের আ�াহর 

রা�ায় েবিরেয় ূড়া, �ানীয় ানগেুর ওূর েবাঝা হওয়া, াীবন-

াীিবকা িনবরােহর �েয়াােন কােরা গল�হ হওয়া, হাত ূাতা, 

িভেক করা ও ূরিনভররেীল হওয়া তাকওয়া হেত ূাের নাা 
                                                            
50. আল কুরআন, ৩ : ৭৬। 
51. আল কুরআন, ৩ : ২৮। 



28 

 

েকবল হাদীয়া-েতাহ ফার ওূর িনভরর কের যারা াীবন-যাূন 

কের, তারা মু�াকী হেত ূাের নাা আ�িনভররেীল াীবন গঠন 

এবং বযাি্, সমাা বা রাে�র ওূর েবাঝা হেয় াীবন-যাূন 

েঅেক িবরত অাকার মেনাবৃি�েক তাকওয়া বলা হেয়েছা আ�াহ 

তা’আলা হে�র �স� উে�খ কের বেলেছন, “আর েতামরা 

ূােঅয় সােঅ িনেয় নাওা িন�য় সেবরা�ম ূােঅয় হে� তাকওয়াা 

আর েহ বুি�মানগু! েতামরা আমােকই ভয় করেত 

অােকা৫১F52।এখােন তাকওয়া েে�র অঅর হে�, “এমন সহায়-স�ল 

অবল�ন যা অাকার ফেল অেনযর কােছ হাত ূাতেত হয় না৫২F53। 

এ আয়ােতর োেন নুযুল ও বযাখযায় বলা হেয়েছ, “ এ আয়াতিট 

ইয়ামােনর অিধবাসীেদর �িত নািযল হেয়েছা তারা হ� করত 

এমন অব�ায় েয, �েয়াানীয় খাদয-সাম�ী িকছুই তারা সে� িনেয় 

েযত না এবং বলত, আমরা আ�াহর িনভররেীলা ফেল তারা 

                                                            
52. আল কুরআন, ২ : ১৯৭। 
53. াালালু�ীন আল সুয়ূতী, তাফসীর াালালাইন, িস�াূুর : এদারা নের ওয়া 

ইো’আেত ইসলািময়যাহ, তা.িব., ূৃ . ২৯। 
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�ানীয় ানগেুর ওূর েবাঝা হেয় অাকতা৫৩F

54”কাোই সবর�কার 

ূরাধীনতা তঅা ্ান-িব্ান, অঅর-সামঅর, েি্-সাহস, কৃি�-

কালঁার,সং�িত-সভযতা ইতযািদ েকে্ ূরিনভররেীলতার 

অিভোূ েঅেক মুি্ অারেনর সবরা�ক েঁ�া করা মু�াকী হওয়ার 

ানয একা� �েয়াানা 

মু�াকী বযি্েক কতগেলা িবষয় বারন কের ঁলেত হয়া মানুেষর 

মেধয দুিট ূর�র িবেরাধী �বনতা বা েি্ ূাোূািে সাংঘিষরক 

অব�ােন িবদযমানা তা হল, ভাল-ম�, সতয-িমঅযা, নযায়-অনযায়, 

কলযাু-অকলযাু, আেলা-অ�কার ইতযািদা এ ূর�র িবেরাধী 

দুই �বুতার মধয েঅেক ভাল ও কলযাুময় �বুতা েবেছ িনেয় 

েসটােক দৃঢ়ভােব ধারু করা এবং এর উূর �িতি�ত অাকার 

ফেল যত কিঠন ূরীকা ও অব�ারই মুকািবলার স�ুখীন েহাক না 

েকন, তা ৈধযর ও সাহেসর সােঅ উ�ীুর হওয়া এটাই �কৃত 

তাকওয়াা অঅরাা মানবীয় সহাাাত সুকুমার বৃি� বা আকা�া যা 
                                                            
54. কাযী নািসর উ�ীন আবদু�াহ ইবন ওমর ইবন মুহা�দ আল-বায়যাবী, 

�াগ্, ূৃ. ১৩৭। 
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মানুষেক কু�বৃি� তঅা ম� কঅা, খারাূ কাা ও দু� িঁ�া েঅেক 

িবরত রােখ, তােকও তাকওয়া বলা হয়া যারা তাকওয়া অবল�েন 

াীবন যাূন কেরন এবং মু�াকীেদর েনতা বা আদের যারা হেত 

ঁান, তারা েযসব িবষয় বারন কের াীবন যাূন কেরন, এমন 

িকছু িবষেয়র উে�খ কের মহান আ�াহ বেলন, “ আর যখন তারা 

(স�দ) বযয় কের তখন অনঅরক বযয় কের না, আবার কা রূুযও 

কের না; বরং এতদুভেয়র মধযবতরী ূঅ অবল�ন কের (বযয় 

কের)া৫৪F

55”  

এখােন আরও িতনিট আয়াত উে�খ করা �েয়াান, েযখােন 

হারাম কাোর িববরু িদেয় তা অনুধাবন করেত,  রু করেত 

সেবরাূির তা েঅেক মু্ অাকেত বলা হেয়েছা আ�াহ  তা’আলা 

বেলন, “েহ নবী ! আূিন বলুন, এেসা, আিম েতামােদরেক ঐ সব 

িবষয় ূাঠ কের শনাই, েযগেলা েতামােদর �ভূ েতামােদর ানয 

হারাম কেরেছনা েসগেলা হল, আল�াহর সােঅ অংেীদার করেব 

                                                            
55. আল কুরআন, ২৫ : ৬৭-৬৮, ৭২-৭৪।  
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না, িূতা-মাতার সােঅ সদয় বযবহার করেব অঅরাা তােদর অবাধয 

হেব না, িনোেদর স�ানেদরেক দািরে�র কারেু হতযা করেব না, 

আিমই েতামােদরেক ও তােদরেক আহার েদইা অ�ীলতার 

কােছও যােব না, তা �কােেযই েহাক বা েগােূেন; যােক হতযা 

করা আ�াহ হারাম কেরেছন, তােক হতযা করেব না; িক� 

নযায়ভােবা িতিন েতামাদরেক এ িনেদরে িদেলন, েযন েতামরা 

অনুধাবন কর-বুঝেত ূারা ইয়ািতমরা বেয়া:�া� হওয়া ূযর� 

উ�ম ূ�া বযতীত তােদর স�েদর কােছও যােব নাা নযােয়র 

সােঅ ওান ও মাূ ূূুর করেব কম-েবেী করেবনাা আিম 

কাউেক সাধযাতীত দািয়স ঁািূেয় েদই নাা আর যখন েতামরা 

কঅা বলেব-িবঁার করেব-হকুম িদেব, তখন সুিবঁার করেব যিদও 

েস আ�ীয় হয়া আ�াহ র অ�ীকার ূূুর করেব-কখনও তা ভ� 

করেব নাা িতিন েতামােদরেক এ িনেদরে িদেলন েযন েতামরা 

উূেদে �হু করা আর অবেযই এিট আমার সিঠক ূঅা 

অতএব েতামরা এ ূঅ অনুসরু করেব ,েমেন ঁলেব এবং 

অনযানয ূঅ অনুসরু করেব না; তাহেল েসসব ূঅ েতামােদরেক 
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তাের (আ�াহর) ূঅ েঅেক িবি�� কের িদেবা িতিন েতামেদরেক 

এ িনেদরে িদেলন, েযন েতামরা তাকওয়া অারন কর-সংযত 

হও।५५F

56”  

ওােন ও মােূ ুিট করােক কুরআেন ‘তাতফীফ’ বলা হেয়েছা 

বলা হেয়েছ, “�ংস অিনবাযর তাতফীফকারীেদর ানয; যারা 

েলােকর কাছ েঅেক যখন েমেূ েনয় তখন ূূুর মা্ায় েনয় এবং 

যখন েলাকেদরেক েমেূ েদয় বা ওান কের েদয় তখন কম 

কের েদয়া৫৬F

57” এ ‘তাতফীফ’ শধু ওান করার সময় কম-েবেী 

করার মেধযই সীমাব� নয়,; বরং অেনযর �ােূয ুিট করাও 

‘তাতফীফ’ এর অ�ভূর্া ইমাম মােলক (র) তাের মুআ�া �ে� 

হযরত ওমর (রা) েঅেক বুরনা কেরন েয, এক বযি্েক নামাোর 

আরকােন (নামাোর মেধয রকু-িসাদাসহ অবেয ূালনীয় 

িবষয়সমূেহ) ুিট করেত েদেখ িতিন বেলিছেলন, ‘তুিম তাতফীফ 

কেরছ’ অঅরাা যঅাঅররেূ নামায আদায় করিনা এ ঘটনা বুরনা 
                                                            
56. আল কুরআন, ৬ : ১৫১-১৫৩। 
57. আল কুরআন, ৮৩ : ১-৩। 
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কের ইমাম মােলক (র) বেলন, �াূয ূুেরাূুির আদায় করা ও 

ুিট করা �েতযক িবষেয়র মেধযই হেয় অােক শধু ওান ও 

মােূর মেধযই তা সীমাব� নয়া’ এেত বুঝা যায় েয, েয বযি্ 

িনোর দািয়স কতরবয ূূুরা�ভােব আদায় কের না, িনধরািরত সমেয় 

কাা না কের অযঅা সময় ন� কের বা অিফেসর সময় অূঁয় 

কের বা কাো ফােিক েদয়, ুিট কের, েস-ও উূিরউ্ আয়ােত 

বিুরত োি�র অ�ভূর্ হেবা েস উ�ূদ� কমরকতরা েহাক বা 

সাধারু কমরঁারী েহাক, িদনমাুর েহাক বা েকািটূিত েহাক 

িকংবা ধমরীয় েকান �িত�ােনর কাো িনেয়ািাত েহাক না েকন৫৭F

58। 

এছাড়া কবীরা গনাহ িহসােব িনধরািরত াঘনয অূরধসমূহ েঅেকও 

মু�াকীগু অবেযই দূের অােকনা “ ইবনু ওমর (রা) েঅেক কবীরা 

গনাহর সংখযা সাতিট বেল বুরনা রেয়েছা েসগেলা হল, আ�াহ র 

সােঅ েরীক করা, মু’িমন বযি্েক হতযা করা, সিত-সা�ী নারীেক 

                                                            
58. মুফতী মুহা�দ েফী (রহ) অনুবাদ, মাওলানা মুিহউ�ীন খান, তাফসীর 

মাআেরফুল েকারআন, মদীনা েমানাওয়ারাহ, খােদমুল হারামাইন বাদোহ 

ফাহদ েকারআন মু�ু �ক�, ১৪১৩ িহ. ূৃ. ১৯১। 
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বযিভঁােরর অূবাদ েদয়া, যু�েক্ েঅেক ূলায়ন করা, 

ইয়াতীেমর স�দ ভকু করা, মুসিলম িূতা-মাতার অবাধয 

হওয়া, েহেরম েরীেফ ইলহাদ-কুফরী করাা এর সােঅ আবূ 

হরায়রা (রা) ‘সুদ’-েক অ�ভূর্ কেরনা আলী (রা) ঁুির ও 

মদযূানেক কবীরা গনাহ িহসােব সংেযাান কেরেছনা মুসিলম 

ূিাতগেুর েকউ েকউ বযিভঁার, লাওয়াতাত-ূায়ূকাম, যাদু, 

িমঅযা সাকয দান, িমঅযা েূঅ করা, হাইাযাক-ডাকািত ও 

ূরিন�া-ূরঁঁরােকও কবীরা গুােহর অ�ভূর্ কেরেছনা এ দু’িট 

তঅা কবীরা ও সগীরা গনাহ তুলনামূলকভােব িননরয় করার মত 

িবষয়া সুতরাং �েতযকিট গনাহ তার নীেঁর তুলনায় কবীরা এবং 

তার উূেরর সগীরা বেল সাবয� হেবা৫৮F

59”  

বািহযক ল�া িনবারু েদেহর েসৗ�যর বৃি� ও গরম-ঠা�া েঅেক 

মু্ অাকার ানয েযমন েূাোক-ূির�েদর �েয়াান েতমিন 

                                                            
59. োয়খ হােফা আহমদ ওরেফ েমা�ািাউন রাহ , (মৃ. ১১৩০ িহ.), নূরল 

আনওয়ার ফী োরিহল মানার, ঢাকা, এমদািদয়া লাইে�রী, ১৩৮৭/১৯৬৮, 

ূৃ. ২৬৬। 
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মানুেষর সুকুমার বৃি� ও ঁিরে্র সুরকা ও উ�য়েনর ানয 

তাকওয়া �েয়াানা তাকওয়ার েূাোক সকল কু�বৃি� ও দুবৃিত 

েঅেক মানুষেক সেবরাতভােব রকা কেরা আর এ কারেুই এিটেক 

বািহযক েূাোেকর েঁেয় উওম েূাোক বেল ূিব্ কুরআেন 

েঘাষুা করা হেয়েছা বলা হেয়েছ, “আর তাকওয়ার েূাোকই 

হল ে��-উ�মা৫৯F

60” তাকওয়ার েূাোেকর বযাখযায় ইমাম 

ফখর�ীন আল রাযী (র) েবলন, “তাকওয়ার েূাোক হে� ইবনু 

আ�াস (রা)-এর মেত সাকমর, উরওয়া ইবনু যুবাইর (রা)-এর 

মেত মহান আ�াহর ভয়, হাসান (রা)-এর মেত ল�া, �াতাদাহ 

ও সু�ী (র)-এর মেত ঈমান, ইবনু যােয়েদর মেত যুে�র 

েূাোক, যা িদেয় েুর আঘাত েঅেক বােঁা যায়া েেেষা্ মতিট 

আবূ মুসিলম (র) �হু কেরেছনা অঅবা তাকওয়ার েূাোক 

হে� হে� হে�র েূাোক এবং িবনেয়র েূাোক। েযমন ূেম 

বা তুলা িদেয় ৈতির েমাটা েূামাকা এিট াুবাইর (র) �হন 

                                                            
60. আল কুরআন, ৭ : ২৬। 
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কেরেছনা৬০F

61” এখােন ইবনু আ�াস (রা)-এর বযাখযািট েবিে 

যুি্যু্ ও �িতয়মান হয়৬১F

62।াালালু�ীন সুয়ূতী (র)ও ‘তাকওয়ার 

েূাোক’-এর বযাখযা ‘সাকমর, যা েতামােদরেক েদাযেখর োি� 

েঅেক রকা করেব’ বেল বয্ কেরেছন৬২F

63। অঅরাা েদেহর সুরকা 

ও েসৗ�েযরর ানয েযমন বািহযক েূাোক ূির�েদর বযবহার 

একা� �েয়াান, েতমিন মানুেষর কমরকাোর শ�তা, আঁার-

আঁরেনর যঅাঅরতা ও মাধুযর রকায় তাকওয়ার অনুেীলন 

অূিরহাযরা  

                                                            
61. সাইেয়দ মাহমূদ আলুসী (মৃতুয ১২৭ িহ,), রহল মা’আনী ফী তাফসীির 

কুরআিনল আযীিম ওয়া আল সাবিয়ল মাছানী, ৈবরত, আল মাকতাবা আল 

িতাািরয়যাহ মুসতাফা আহমদ আর বায, দার আল িফকহ, ১৪১৪/১৯৯৮, 

খ� ৫, ূৃ. ১৫৪। 
62. The best clothing and ornament we could have comes from 

righteousness, which covers the nakedness of sin, and 

adorns us with virtues, (the holy Quran-English tronslation 

of the meanings and commentary. Saudi Arabia : King Fahd 

Holy Quran printing complex- 1411 H.), p. 403.. 
63. াালালু�ীন আল সুয়ূতী, তাফসীর াালালাইন, �াগ্, ১,ূৃ. ১৩১। 
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তাকওয়া ও মু�াকী েে�র িবূরীেত ূিব্ কুরআেন েযসব 

েে�র বযবহার রেয়েছ েসগেলার অঅর ও বযাখযা-িবে�ষু 

ূযরােলাঁনা করেলও তাকওয়ার �রূ �� হেয় ওেঠা তাকওয়া 

েে�র িবূরীেত বযববত ে�গেলা হেলা: 

(ক) কুফর: ‘কুফর’ অঅর হে� আ�াহর অি�েস অিব�াস করা, 

তােেক �ীকার না করা; কুরআন ও হাদীেসর অকাটয �মাু �ারা 

েযসব িবষয় িব�াস করা ও ূালন করা ফরয-অবেয ূালনীয়রেূ 

িনধরািরত, এর েয েকান একিট বা সবগেলােক অিব�াস ও 

অ�ীকার করােক কুফর বল হয়া আর অিব�াসী ও 

অ�ীকারকারীেদরেক ‘কািফর’ বলা হয়া কািফর ও মু�াকী 

উভেয়র ূিরুীত উে�খ কের আ�াহ তাআলা বেলন, 

“কািফরেদরেক াাহা�ােমর িদেক দেল দেল হােিকেয় িনেয় যাওয়া 

হেব.... এর িবূরীেত বলা হেয়েছ ‘যারা তােদর �িতূালকেক 
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ভয় করত-তাকওয়া অবল�েন াীবন যাূন করত তােদরেক দেল 

দেল াা�ােতর িদেক িনেয় যাওয়া হবা৬৩F

64  

(খ) ‘উদ ওয়ান:” এর অঅর হল সীমাললন, বাড়াবাড়ী , সযাস ও 

ৈনরাাযা আ�াহ তা’আলা বেলন, “সাকমর ও তাকওয়ায় েতামরা 

ূর�র সাহাযয করেব এবং ূাূ ও সীমালংঘেন এেক অেনযর 

সাহাযয করেব নাা৬৪F

65”  

(গ) ‘ফুাূর’ ও ‘ফু�ার’: অনযায়, অনাঁার, ূাূাঁার ও দুবমরেক 

‘ফুাুর’ বলা হয় এবং এসব অনযােয় িল� বযি্েক ‘ফু�ার’ বলা 

হয়া আ�াহ তা’আলা বেলন, “অতূর তােক (নফসেক) অসাকমর 

(ফুাুর) ও সাকেমরর (তাকওয়া) ্ান দান কেরেছনা ” “ আিম 

িক মু�াকীগুেক অূরাধীেদর সমান গুয করব?”65F

66 

                                                            
64. আল কুরআন, ৩৯ : ৭১-৭৩। 
65. আল কুরআন, ৫ : ২। 
66. আল কুরআন, ৩৮ :২৮। 
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(ঘ) বািখল’: ‘বািখলা’ ে�িট বখীল েঅেক িুয়াবাঁক ে�া এর 

অঅর কৃূুা আ�াহর েদয়া স�েদ ইসলাম িনধরািরত মানুেষর 

অিধকার তঅা যাকাতসহ অনযানয �াূয েয িঠকমত আদায় কের 

না, তােক বখীল বা কৃূু বলা হয়া যারা মু�াকী তারা 

যঅাযঅভােব স�দ বযয় কেরা আ�াহ তা’আলা বেলন, “সুতরাং 

েকউ দান করেল, মু�াকী হেল এবং যা উ�ম তা �হু করের 

আিম তার ানয সুগম কের েদব সহা ূঅা আর েকউ কা রূনয 

করেল, িনোেক �য়ংস�ূুর মেন করেল এবং যা উ�ম তা বারন 

করেল, তার ানয আিম সুগম কের িদব কেঠার ূিরুােমর 

ূঅ৬৬F

67। 

(ঙ) ‘আম�া’ : আম�া’ অঅর বদনসীব বা হতভাগযা আ�াহ 

তা’আলা বেলন, “এেত (েলিলহান অি�েত) �েবে করেব েস-ই, 

েয িনতা� হতভাগয-েয অ�ীকার কের ও মুখ িফিরেয় েনয়; আর 

                                                            
67. আল কুরআন, ৯২ : ৫-১০। 
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েসখান েঅেক অেনক দুের রাখা হেব ূরম মু�াকীেক-েয �ীয় 

স�দ দান কের আ�শি�র ানযা৬৭F

68  

(ঁ) ‘মুািরম’: ‘মুািরম’ অঅর ূাূী বা অূরাধীা আ�াহ  তা’আলা 

বেলন, “েয িদন দয়ামেয়র িনকট মু�াকীগুেক স�ািুত 

েমহমানরেূ সমেবত করব এবং অূরাধীেদরেক তৃৃাতুর 

অব�ায় াাহা�ােমর িদেক হােিকেয় িনেয় যাবা৬৮F

69”  

(ছ) ‘যািলম’: ‘যািলম’ অঅর অতযাঁারী বা িনযরাতনকারীা আ�াহ  

তা’আলা বেলন, “ূের আিম মু�াকীগুেক উ�ার করব এবং 

যািলমেদরেক েসখােন নতাানু অব�ায় েরেখ িদবা৬৯F

70”  

মুসিলম মনীষীেদর দৃি�েত তাকওয়া ও মু�াকী 

১. আলী ইব ন আবূ তািলব (রা) বেলন, “তাকওয়া হে� ূাূ 

কাো ািড়েয় অাকােক েছেড় েদয়া এবং সাকাো �তািরত 

                                                            
68. আল কুরআন, ৯২ : ১৫-১৮। 
69. আল কুরআন, ১৯ : ৮৫-৮৬। 
70. আল কুরআন, ১৯ : ৭২। 
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হওয়ােক েছেড় েদয়া৭০F71।” কুরআেনর বাুী “েহ মানবসমাা! 

েতামরা েতামােদর �ভূর ইবাদত কর, িযিন েতামােদরেক এবং 

েতামােদর ূূবরবতরীেদরেক সৃি� কেরেছন, েযন েতামরা তাকওয়া 

অারন করেত ূার৭১F

72।” এর বযাখযা �সে� আ�ামা কাযী 

নািসর�ীন বায়যাবী (র) েবলন, “এর �ারা বুঝা যাে� েয, 

তাকওয়া হে� আ�াহর ূেঅর ূিঅকেদর সবরেেষ �রা আ�াহ 

বযতীত সবিকছু েঅেক মু্ হেয় েকবল আ�াহমুখী হেয় াীবন 

যাূন করা এবং ইবাদতকারী েযন তার ইবাদত �ারা �তািরত না 

হয়; বরং েস ভয় ও আো িনেয় ইবাদত করেবা েযমন আ�াহ 

তা’আলা অনয্ বেলেছন, “ তারা তােদর �ভূর ইবাদত কের 

ভেয় ভেয় ও আোয় আোয়া তারা তাের রহমেতর �তযাো কের 

এবং তাের োি�েক ভয় কের৭২F

73।”  

                                                            
71. ইমাম ফখর�ীন আল রাযী, ৈবরত, দার ইহইয়াউত তুরাছ আল আরাবী, 

১৯৯৭, খ�-১, ূৃ. ২৬৮। 
72. আল কুরআন, ২: ২১। 
73. কাযী নািসর�ীন আল-বায়যাবী, �াগ্, ূৃ. ৪১। 
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২. উমর ইব নু আবদুল আযীয (র) বেলন, “ আ�াহ যা হারাম 

কেরেছন তা েছেড় েদয়া এবং িতিন যা ফরয কেরেছন তা আদায় 

করার নাম হে� তাকওয়া৭৩F74”। 

৩. আবদু�াহ ইবনু আ�াস (রা.) মু�াকীেদর ূিরঁয় িদেয় বেলন, 

“ যারা মহান আ�াহর োি�েক ভয় কের এমন সব কমরকা� 

েছেড় িদেয়, েযগেলার হারাম হওয়া স�িকরত িবধান আ�াহর 

েদয়া েহদােয়ত তঅা কুরআন ও হাদীস েঅেক তারা াােন এবং 

অনুসরেুর ানয মহনবী (সা) যা িনেয় এেসেছন তার �িত দৃঢ় 

িব�াসী হেয় আ�াহর রহমত কামনা কের৭৪F

75।” িতিন আেরা 

বেলন, “েয বযি্ িনোেক িেরক, কবীরা গনাহ ও অ�ীল 

                                                            
74. আবু মুহা�দ আল হসাইন ইবন মাসউদ আল-বগবী (মৃ. ৫১০ িহ.), 

মা’আিলমুত তানযীল িফত তাফসীর ওয়াত তাবীল, ৈবরত, দার আল িফক

র, ১৯৮৫, খ� ১, ূৃ. ৩৫। 
75. আবূ াাফর মুহা�দ ইবন াারীর আল তাবারী (মৃ. ৩১০ িহ.) াািমউল 

বায়ান ‘আন তাবীিল আিয়ল কুরআন, ৈবরত দার আল িফকর, তা.িব. খ� 

১. ূৃ.১৪৭। আ�ুররল মানসুর ফী আল তাফসীর আল মাছুর, �াগ্, ূ. 

৬০। 
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কাাকমর ও কঅাবাতরা েঅেক িবরত রােখ, তােক মু�াকী বলা 

হয়।७५F

76” 

৪. কালবী (র.) বেলন, “যারা গনােহ কবীরা তঅা বড় ধরেনর 

অূবাদ েঅেক েবেেঁ অােক, তারা হল মু�াকী৭৬F77।”  

৫. হাসান (র.) বেলন, “ আ�াহ র ওূর আ�াহ বযতীত কাউেক 

�হু না করা এবং সবিকছু তাের হােত নয� বেল াানা-এিটই 

হে� তাকওয়াা“িতিন আরও বেলন, “হারােমর ভেয় বহ হালালও 

যতকু মু�াকীগু বারন কের ঁেলন ততকু ূযর� মু�াকীেদর 

মােঝ তাকওয়া িবদযমান অােকা৭৭F

78” আ�াহ র বাুী “ 

                                                            
76. স�দনা ূিরষদ স�ািদত, ৈদনি�ন াীবেন ইসলাম,ঢাকা ইফাবা, ূৃ. 

৬৯৫। 
77. আবূ াাফর মুহা�দ ইবন াারীর আল তাবারী (মৃ. ৩১০ িহ.) াািমউল 

বায়ান ‘আন তাবীিল আিয়ল কুরআন, ৈবরত দার আল িফকর, তা.িব. খ� 

১. ূৃ.১৪৭। 
78. আবদুর রহমান াালালু�ীন আল সুয়ূতী (র), আ�ুররল মানসুর ফী আল 

তাফসীর আল মাছুর, �াগ্, ূ. ৬১। 
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িললমু�াকীন৭৮F

79”–এর বযাখযায় িতিন বেলন, “মু�াকী হে� তারা, 

যারা তােদর �িত যা হারাম করা হেয়েছ তা েঅেক দূের অােক 

এবং তােদর ওূর যা ফরয করা হেয়েছ তা ূালন কের৭৯F

80।”  

৬. ইবরাহীম ইব নু আদহাম (র.) বেলন, “ সৃি�াগত েতামার 

যবােন-কঅায় েকান ুিট ূােব না, েফেরেতাগু েতামার কাা-

কেমর ুিট ূােব না এবং আরেের অিধূিত আ�াহ েতামার 

েগাূনীয়তায় েকান ুিট ূােব না-এমন অব�ার নাম 

তাকওয়াা৮০F

81”  

                                                            
79. আল কুরআন, ২ : ২। 
80.আবূ াাফর মুহা�দ ইবন াারীর আল তাবারী (মৃ. ৩১০ িহ.) াািমউল 

বায়ান ‘আন তাবীিল আিয়ল কুরআন, �াগ্। 
81. ইমাম ফখর�ীন আল রাযী, ৈবরত, দার ইহইয়াউত তুরাছ আল আরাবী, 

১৯৯৭, খ�-১, ূৃ. ২৬৮। 
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৭. ওয়ােকদী (র.) বেলন, “তাকওয়া হে� সেতযর ানয েতামার 

মনেক সি�তকরু, েযমন েতামার বািহযক অব�ােক ঁিরে্র 

ানয সািােয় অাক৮১F

82।” 

৮. আবদু�াহ ইব ন মুবারক (র.) েঅেক বিুরত, িতিন বেলন, “যিদ 

েকান বযি্ ূিরহারেযাগয একিট িবষেয়ও েস কের তাহেল েস 

বযি্ মু�াকীেদর অ�ভূর্ হেব না৮২F83।"  

৯. আবূ দারদা (রা.) বেলন, “ স�ূুর তাকওয়া হল বা�া 

আ�াহেক ভয় করেব (করুীয় িবষয়) তযাগ করেত িগেয় িকছু 

হালালও বারন করেব এই ভেয় েযন তােক হারােম ূড়েত না 

হয়; আর েযন সামনয হালাল বারন েযন হারাম এবং হালােলর 

মাঝখােন ূদরা-েদয়াল হেয় যায়া৮৩F

84” 

                                                            
82. �াগ্। 
83. আবদুর রহমান াালালু�ীন আল সুয়ূতী (র), আ�ুররল মানসুর ফী আল 

তাফসীর আল মাছুর, �াগ্, ূ. ৬১। 
84. �াগ্। 
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১০. সুফইয়ান সাওরী (র.) বেলন, “েয িবষেয় েতামর মেন সে�হ 

হয়, তা ূরতযাগ করার েঁেয় তাকওয়ার সহা ূঅ আমার াানা 

েনই।८४F

85” সুতরাং সে�হূূুর েয েকান কাা েঅেক িবরত অাকা 

এবং সবসময় িনোর নফেসর িহসাব �হু করা হল তাকওয়া। 

১১. োহর ইব নু হাউোর (র) বেলন, “মু�াকী হে�ন িতিন, িযিন 

এমন িবষয়-আোয়ও বারন কেরন, যােত েকান কিত েনই এই 

ভেয় যােত কিত আেছ তা েঅেক েযন েবেেঁ অাক যায়।८५F

86”  

১২. আিতয়া আল সাআদী (রা.) বেলন, “মুিমন বা�া ততকু 

ূযর� মু�াকী বেল গুয হয় না যতকু না েস এমন িবষয়ও 

ূিরতযাগ নাকের যা কিতর কারু হেত ূাের।८६F

87” 

                                                            
85. আবদুল কােদর িালানী (র), অনুবাদ-হােফয মাওলানা আবদুল ালীল. 

গিনয়াতুত তােলবীন, ঢাকা, েফরেদৗস ূাবিলেকেনস, তা.িব. খ� ১, ূৃ. 

১৯০। 
86. আলাউ�ীন আলী ইবন মুহা�দ আল বাগদাদী (মৃ. ৭২৫ িহ.) লুবাতুত 

তাবীল ফী মা’আিনত তানযীল ওরেফ তাফসীের খােযন, ৈবরত, দার আল 

িফকর, ১৩৯৯/১৯৭৯, খ� ১, ূৃ. ২৮। 
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১৩. ওমর ইবনুল খা�াব (রা.) একবার উবাই ইব নু কা’ব (রা)-েক 

বলেলন, “আূিন তাকওয়া স�েকর আমােক বলুন। াবােব িতিন 

বলেলন, ‘আূিন িক কখনও ক�কাকীুর ূঅ িদেয় ঁেলেছন? 

ওমর (রা) বেলেছন, কাূড় েঁাূড় গিটেয় অতয� সাবধােন 

ঁেলিছা কা’ব (রা) বলেলন, ওটাই েতা তাকওয়া৮৭F88।” ব�ত: 

িবেবেকর সাবরকিুক সেঁতনতা ও সতকরতা, েঁতনা ও অনুভূিতর 

��তা, িনরবি�� সাবধানতা, াীবন ূেঅর ক�কসমূহ েঅেক 

আ্�রকার �বুতা, অবযাহত ভীিত-এ সেবরই নাম তাকওয়াা 

াীবন ূেঅর ক�কসমূহ হে� �বৃি�র কুািসত কামনা, বাসনা ও 

�েরাঁনাা অনযায় েলাভ-লালসা, েমাহ, ভয়-ভীিত ও েংকা, আো 

ূূরেু সকম নয় এমন কােরা কােছ িমঅযা আো েূাষু করা, 

                                                                                                               
87. আবদুর রহমান াালালু�ীন আল সুয়ূতী (র), আ�ুররল মানসুর ফী আল 

তাফসীর আল মাছুর, ৈবরত, দার আল িফকর, ১৯৮৩, খ� ১, ূ. ৬১। 
88. তাফসীর খােযন, �াগ্, ূৃ. ২৮; মা’আিলমুত তানযীল, �াগ্, ূৃ.৩৫। 
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কিত বা উূকার সাধেন সকম নয় এমন কােরা িমঅযা ভেয় 

আুা� হওয়া ইতযািদ৮৮F

89। 

১৪. আবদু�াহ ইবন ওমর (রা) বেলন, “তাকওয়া হে� িনোেক 

অনয েয কােরার তুলনায় উ�ম মেন না করা৮৯F90।” এ কঅার অঅর 

এ নয় েয, একান মানুষ িনোেক হীন, তু�, িনকৃ� ও 

অবেহিলত মেন করেব; বরং এ কঅার �কৃত মমর হে�, আ�াহ র 

িনেদরে ূালন তঅা বযি্ াীবন েঅেক রা�ীয় ও আ�ারািতক 

ূযরােয় ইসলােমর েয িবিধ-িনেষধ রেয়েছ তা মানার েকে্ েস 

ইবিলেসর মত এ কঅা বলেব না েয, “আিম তার [আদম (আ)] 

েঁেয় উ�ম-ে��; আূিন আমােক আগন িদেয় সৃি� কেরেছন 

                                                            
89. সাইেয়দ কুতুব েহীদ, তাফসীর ফী িযলািলল কুরআন, অনুবাদ,-হােফয 

মুিনর উ�ীন আহমদ, ল�ন, আল-েকারআন একােডিম, ২০০৫, খ� ১, ূৃ. 

৭২। 
90. আলাউ�ীন আলী ইবন মুহা�দ আল বাগদাদী (মৃ. ৭২৫ িহ.) লুবাতুত 

তাবীল ফী মা’আিনত তানযীল ওরেফ তাফসীের খােযন, �াগ্, আবু 

মুহা�দ হসাইন ইবন মাসউদ আল-বগবী (র), মা’আিলমুত তানযীল িফত 

তাফসীর ওয়াত তাবীল, �াগ্, খ� ১, ূৃ. ৩৫। 
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এবং তােক মািট িদেয় সৃি� কেরেছন৯০F

91।” অঅরাা েস অহংকারী 

হেব নাা 

১৫. েকান েকান মুফাসিসর বেলন, “তাকওয়া হে� মহানবী (সা) 

এর অনুসরু করাা েকউ েকউ বেলন, আ�াহ তা’আলার বাুী 

‘‘িন�য়ই আ�াহ আদল ও ইহসান.... এর িনেদরে িদেয়েছন’ এই 

বাুীেত তাকওয়ার সমােবে রেয়েছ৯১F

92।”  

‘তাকওয়া’র �রসমূহ 

‘তাকওয়া’ ‘েবেেঁ অাকা’ অেঅর বযববত হেল এর িতনিট �র 

ূিরলিকত হয়া  

�অম �র হল কুফর ও িের ক েঅেক েবেেঁ অাকাা এ অেঅর 

একান সাধারু মুসিলমেকও মু�াকী বলা যায়; যিদও তার েঅেক 

গনাহ �কাে েূেয় অােকা এ অঅর বুঝােনার ানয ূিব্ 
                                                            
91. আল কুরআন, ৭ : ১২। 
92. আবু মুহা�দ হসাইন ইবন মাসউদ আল-বগবী (র) মা’আিলমুত তানযীল 

িফত তাফসীর ওয়াত তাবীল, �াগ্, খ� ১, ূৃ. ৩৫। 
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কুরআেনর বহ াায়গায় মু�াকূু, মু�াকীন ও তাকওয়া ে� 

বযববত হেয়েছা 

ি�তীয় �র- যা �কৃতূেক কাময, তা হল এমন সব িবষয় েঅেক 

েবেেঁ অাকা যা আ�াহ তা’আলা ও তাের রাসূেলর ূছ�নীয় নয়। 

কুরআন ও হাদীেস তাকওয়ার েযসব মযরাদা ও কলযাু �িত�ত 

হেয়েছ তা এ �েরর তাকওয়ার উূর িভি� কেরই হেয়েছ। 

তৃতীয় �রিট তাকওয়ার সেবরা� �র। সকল নবী-রাসূলগু ও 

তােেদর িবেেষ উ�রািধকারী ওলীগু এ �েরর তাকওয়া অারন 

কের অােকন। এ �েরর তাকওয়া হল অ�রেক আ�াহর বযতীত 

সবিকছু েঅেক মু্ রাখা৯২F93। উে�িখত মেতর সােঅ একমত 

েূাষু কের কাযী নািসর�ীন বায়যাবী (র) বেলন, ‘তাকওয়া’র 

িতনিট �র রেয়েছ : 

                                                            
93. মুফতী মুহা�দ েফী (রহ) অনুবাদ, মাওলানা মুিহউ�ীন খান, তাফসীর 

মাআেরফুল েকারআন, �াগ্, ূৃ. ১৯১। 
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এক. িেরক েঅেক মু্ হেয় িঁর�ায়ী োি� েঅেক েবেেঁ অাকা। 

দুই. যা করেল ূাূ হয় অঅবা েছেড় িদেল ূাূ হয় এমন 

সবিকছূ েঅেক দূের অাকা। কােরা কােরা মেত সামানয ও েছাট-

খােটা ুিট-িবঁুযিত েঅেকও েবেেঁ অাকা। আর ইসলামী েরী’আেত 

এিটই তাকওয়া নােম ূিরিঁত। ূিব্ কুরআেনর বাুী ‘আর যিদ 

�ােমর অিধবাসীরা ঈমান �হু কের ও তাকওয়া অবল�ন কের’ 

বেল ‘তাকওয়া’র এ অঅরিট �হু করা হেয়েছ।  

িতন. িনোর অ�রেক সতয-সিঠক তঅা আ�াহ তা‘আলা েঅেক 

িফিরেয় রােখ এমন িকছু েঅেক ূুত-ূিব্ অাকা এবং স�ূুররেূ 

আ�াহমুখী হওয়া। এিটই হে� �কৃত তাকওয়া যা আ�াহর বাুী 

‘েতামরা আ�াহেক যঅাঅররেূ ভয় কর’ �ারা বুঝােনা হেয়েছ৯৩F

94। 

তাফসীর াালালাইন এর টীকায়ও ‘তাকওয়া’র �র-িবনযাস িতন 

�কার বেল উে�খ করা হেয়েছ।  

                                                            
94. কাযী নািসর উ�ীন আবদু�াহ ইবন ওমর ইবন মুহা�দ আল-বায়যাবী, 

�াগ্, ূৃ. 16. 
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এক. সাধারেুর তাকওয়া। তা হল কুফর েঅেক েবেেঁ অাকা। 

দুই. খাছ েলাকেদর তাকওয়া, আর তা হে� আ�াহর সকল 

িনেদরেসমূহ ূালন করা এবং তাের সকল িনেষধা্া েঅেক দুের 

অাকা। 

িতন. িবেেষ িবেেষ বযি্েদর তাকওয়া। আর তা হল আ�াহর 

 রু েঅেক িবরত রােখ এমন সবিকছূ েঅেক েবেেঁ অাকা৯৪F95। 

এেত বুঝা যায় েয, ূূুর ইসলামই �কৃত ূেক তাকওয়া। অঅরাা 

আ�াহ তা’আলা ও তাের রাসূল (সা)-এর ূূুর আনুগতয করা এবং 

তাের অবাধযতা েঅেক েবেেঁ অাকেকই তাকওয়া বলা হয়৯৫F

96। ব�ত 

                                                            
95. াালালু�ীন আল সুয়ূতী, তাফসীর াালালাইন, িস�াূুর : এদারা নের ওয়া 

ইো’আেত ইসলািময়যাহ, তা.িব., ূৃ. ৪, টীকা নং ২০। 
96. মুফতী মুহা�দ েফী (রহ) অনুবাদ, মাওলানা মুিহউ�ীন খান, তাফসীর 

মাআেরফুল েকারআন, �াগ্, ূৃ. ১৯১। 
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তারাই মু�াকী, যােদর ঈমান ও ‘আমল দুিটই ূূুরা�। আর ঈমান 

ও আমল এ দুেয়র সম�য়ই ইসলাম৯৬F

97। 

ইমাম আল-গাযালী (র) তাকওয়ার ঁারিট �র বুরনা কেরেছন।  

এক. েরী’আেত েয সকল ব�েক হারাম করা হেয়েছ, আ�াহর 

ভেয় সকল ব� েঅেক িবরত অাকা। েযমন, মদযূান, বযিভঁার, 

াুয়ােখলা ও সুদ খাওয়া �ভৃিত হারাম কাা েঅেক আ�রকা 

করা। এিট সাধারু মুিমেনর তাকওয়া। এ ে�ুীর মু�াকীেক বলা 

হয় মু’িমন।  

দুই. হারাম ব�সমূহ হেত িবরত অাকার ূর সে�হযু্্ হালাল 

ব�সমূহ হেতও দূের অাকা। এ ে�ুীর মু�াকীেক বলা হয় সািলহ। 

িতন. সকল হারাম ব� ও সে�হযু্্ হালাল ব�সমূহ হেত দূের 

অাকার ূর আ�াহর ভেয় অনক সে�হিবহীন হালাল ব�ও 

ূিরতযাগ কের, এ ে�ুীেক মু�াকী বলা হয় । ঁার. িতন ে�ুীর 

                                                            
97. �াগ্, ূৃ. ১৪। 
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তাকওয়া আয়� করার ূর এমন সকল হালাল ব� ূিরতযাগ করা 

যা ইবাদােত েকানরূ সহায়তা কের না। এ ে�ুীর মু�াকীেক 

বলা হয় ‘িস�ীক’ 97F

98। 

সমাা াীবেন তাকওয়ার �ভাব 

সামািাক াীবন দেরেন তাকওয়ার গরস অূিরসীম। তাকওয়ার 

েূাোক যারা আ�ািদত তােদর কতৃরক েকান রকম অনযায় ও 

অসা কাা হেত ূাের না। অ�ীলতা, দুনরীিত, সযাস, ঁােদাবাাী, 

সুদ, ঘুষ, স�দ লুটূাট, কাউেক অিধকার েঅেক বিৃত করু, 

ফরয, ওয়ািাব, সু�াত-মু�াহাবরেূ িনধরািরত হা�ু�াহ (আ�াহর 

অিধকার) ও হা�ুল ইবাদ (মানুেষর �িত মানুেষর ও সৃি�াগেতর 

�িত মানুেষর যাবতীয় দািয়স-কতরবযসমূহ) ূালন উদাসীন অাকা 

েঅেক স�ূুরভােব মু্ েঅেক মু�াকীগু াীবন যাূন কেরা 

সামািাক োি�-েৃ�লা ও িনরাূ�া বাায় রাখার ূাোূািে েদে 

ও াািতর উ�য়েন গঠনমূলক কাোর মাধযেম অবদান রাখেত 

                                                            
98. ইসলামী িব�েকাষ, �াগ্, ূৃ. ১০৮-১০৯। 
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সবরদা সেঁ� অােকা আ�াহ  তা‘আলা বেলন, “আ�াহ  তােদরই 

সে� আেছ যারা তাকওয়া অবল�ন কের এবং যারা 

সাকমরূরায়ন৯৮F

99।” অনয্ বলা হেয়েছ, “আ�াহ  মু�াকীেদর 

অিভভাবক-ব�ু৯৯F

100।”  

তাকওয়া বা আ�িরকতািবহীন েকান কাাই সফলতা বেয় আেন 

নাা েয েকান কাোর �াু হল তাকওয়াা িবেেষ কের ইবাদত 

িহসােব যা িকছু করা হয় তা আ�াহ র কােছ �হুীয় হওয়ার ানয 

তাকওয়া একা� �েয়াানা কারু, “ আ�াহ েকবল মু�াকীেদর 

কুরবানীই �হু কের অােকা১০০F

101” অনয্ বলা হেয়েছ, “ আ�াহর 

কােছ েূৗছায় না এগেলার (কুরবানীর ূশর) েগােত এবং র্, 

বরং তাের কােছ েূৗছায় েতামােদর তাকওয়া-মেনর 

একা�তাা১০১F

102” মূলত তাকওয়ার গু অারেনর ানযই ইসলােমর 

                                                            
99. আল কুরআন, ১৬ : ১২৮। 
100.আল কুরআন, ৪৫ : ১৯। 
101. আল কুরআন, ৫: ২৭। 
102. আল কুরআন, ২২: ৩৭। 
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যাবতীয় িবিধ-িনেষধ আেরাূ করা হেয়েছা সালাত, সাওম, 

যাকাত ও হ�সহ সকল েমৗিলক কাা অবেয ূালনীয় কের েদয়া 

হেয়েছ েকবল মানুেষর মেধয সু� তাকওয়া১০২F103 গুেক সমু�ত 

করার ানযা১০৩F

104 েয মানুষ যতেবেী তাকওয়ার অিধকারী হেব েস 

াাগিতক াীবেন সমাো ততেবেী মযরাদা ও স�ােনর েযাগয হেব 

এবং ূরকােল আ�াহর কােছ েবেী স�িনত হেবা১০৪F

105 আর েক 

কত েবেী মু�ািক তা িনেয় আ��েংসা করার েকান সুেযাগ 

                                                            
103. অতঃূর িতিন (আ�াহ) উহােক (নফস তঅা মানুষেক) ফুাুর-অসাকেমরর 

এবং তাকওয়ার-সাকেমরর ্ান দান কেরেছন। আল কুরআন, ৯১ : ৮। 
104. ��বয আল কুরআন, ২: ২-৪, ১৮৩, সূরা হা� : ৩২, সূরা তাওবা ৯ 

:১০৩-১০৪, তােদর (ূাূীেদর কেমরর াবাবিদিহর দািয়স তােদর নয়, যারা 

তাকওয়া-সাবধানতা অবল�ন কের; তেব উূেদে েদওয়া তােদর কতরবয 

যােত তারাও সাবধানতা অবল�ন কের। (আল-কুরআন, ৬ : ৬৯) 
105. আল কুরআন, ৪৯ : ১৩। “হযরত আবূ হরায়রা ৯রা) েঅেক বি রুত, িতিন 

বেলন,রাসূলু�াহ (সা)-েক িা্াস করা হল, েকান বযি্ সবেঁেয় 

স�ািুত-মযরাদাবান? িতিন বলেলন, তােদর মেধয েয েবেী তাকওয়ার 

অধীকারী আ�াহর কােছ েসই েবেী স�ািনত-।” মুহা�দ ইবন ইসমাইল 

আল বুখারী, সহীহ আল বুখারী, েদওব�, মাকতাবা েমা�ফাঈ, তা.িব., খ� 

২, ূৃ. ৬৭৯। 
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েনইা েকননা আ�াহই ভাল াােনন েক কত েবেী মু�াকীা১০৫F

106 

যারা তাকওয়ার গু অারন করেত ূােরন তারা আ�াহর ভালবাসা 

লােভ ধনয হন, আ�াহ তােদর অিতবািহত হয় বেল ূিব্ 

কুরআেন বুরনা করা হেয়েছা১০৬F

107 ইমাম ফখর�ীন আল-রাযী (র) 

বেলেছন, মু�াকীর মযরাদা বুরনায় “হদাল িলল মু�াকীন” (ূিব্ 

কুরআন মু�াকীেদর ানয ূঅ�দেরক) আয়াতাংেিট ছাড়া যিদ 

আর একিট আয়াতও না অাকত তেব তােদর মযরাদা বুরনায় এিটই 

যেঅ� িছলা কারু তাের মেত ূিব্ কুরআন মু�াকীেদর ানয 

ূঅ �দেরকা অনয আয়ােত “আল-কুরআন হদাল িলন নাস” 

অঅরাা‘ূিব্ কুরআন মানুেষর ানয ূঅ�দেরকা১০৭F

108” বেল উে�খ 

করা হেয়েছা আর এিট সবরান িবিদত েয, কুরআন যার উূর 

অবতীুর হেয়েছ তাের আহবান িছল িব�ানীনা১০৮F

109 এেত বুঝা 

যাে� েয, সকল মানুষই মু�াকী তঅা সবার মেধযই তাকওয়া 

                                                            
106.আল কুরআন, ৫৩ : ৩২। 
107. আল কুরআন, ৬৫ : ২, ৩ ও ৫  
108. আল কুরআন, ২ : ১৮৫। 
109. আল কুরআন, ৭ : ১৫৮; সূরা সাবা ৩৪ : ৪৮; ২১ : ১০৭। 
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রেয়েছা যার মেধয তাকওয়া েনই, েস েযন মানুষই নয়া১০৯F

110 

যামাখোরী (র) আ�াহর বাুী“ অতএব েতামরা আ�াহেক ভয় 

কর, তাকওয়া অবল�ন কর এবং িনোেদর মেধয স�াব �াূন 

কর এবং আ�াহ ও তাের রাসূেলর আনুগতয কর, যিদ েতামরা 

মু’িমন হও১১০F

111” এর বযাখযায় বেলন, এ আয়ােত মহান আ�াহ 

তাকওয়া অবল�ন, িনোেদর মেধয স�াব বাায় রাখা এবং 

আ�াহ ও তাের রাসূেলর অনুসরু করােক ঈমােনর অূিরহাযর 

অংে ও অিবে�দয দাবী বেল িনধরারু কেরেছনা১১১F

112 সুতরাং 

তাকওয়া ছাড়া ঈমান ূিরূূুর নয়া আ�াহর হক ও বা�ার হক 

উভয়িটর মহস ও গরস বুঝােনার ানয সূরা আন- িনসার �অম 

আয়াতিট শর করা হেয়েছ তাকওয়া অবল�েনর িনেদরে িদেয় 

এবং েেষও করা হেয়েছ তাকওয়ার মাধযেম ূর�িরক েলন-েদন 

                                                            
110. ইমাম ফখর�ীন আল রাযী, তাফসীর কবীর, �াগ্, ূৃ. ২৬৮। 
111. আল কুরআন, ৮: ০১। 
112.. মাহমূদ ইবন উমার আল যামাখোরী, আল-কাশোফ আন হা�ািয়ি� আল 

তানযীল ওয়া উয়ূিন আল আ�াবীল ফী ওযূিহ আল তাবীল, �াগ্, খ� ১, 

ূৃ. ১৯৫। 
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স�� করার িনেদরে িদেয়া সুতরাং মানুেষর উিঁত াীবেনর 

সকল েকে্ তাকওয়া অবর�ন করাা১১২F

113  

তাকওয়ার েমৗিলকস বািহযকতার েঁেয় িভতরটায় স�ৃ্ েবেী। 

েগাূেন িকংবা �কােেয মহান আ�াহেক ভয় করার মানিসকতা 

গেড় েতালা এবং াীবেনর সকল কমরকা� তঅা ভাল-ম�, নযায়-

অনযায়, ূাূ-ূূুয, িঠক-েবিঠক, হালাল-হারাম যা-ই করক না 

েকন তা িলিূব�করার ানয েফেরেতা িনেয়ািাত রেয়েছ। েছাট-

বড় েকান িকছুই তার খিতয়ােন েলখা েঅেক বাদ যাে� না। এক 

সময় েস তার কৃত সমুদয় কমরকাা �ঁেক েদখেত ূােব। এই 

অনুভূিত িনেয় াীবন ূিরঁালনা করাই হল তাকওয়ার দাবী। 

তাকওয়া বািহযক আড়�রতা ও েলািককতার েকান �ান েনই। 

“মানুেষর বািহযক অবয়ব এবং স�েদর �িত আ�াহ তাকান না; 

                                                            
113. মুহা�দ আল আস-সাবুনী, রাওয়ািয়উল কায়ান তাফসীর আয়াত আল 

আহকাম িনম আল কুরআন, েসৗিদ আরব, খ� ১. ূৃ,৪১৯। 
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বরং িতিন েদেখন মানুেষর কমরকা� এবং মন-মানিসকতা।११३F

114 

মানব েদেহর েকান �ােন তাকওয়ার অব�ান েস স�েকর ি�য় 

নবী (সা)-এর সু�� ব্বয হল “তাকওয়া এখােন এবং িতিন 

তাের বুেকর িদেক ইোরা করেলন।”114F

115 অঅরাা েয মন বা 

অ�করু মানুেষর সকল কমরকাে�র ঁািলকা েি্ েসই মেনর 

শ�তাই হে� তাকওয়া। েকননা মানব েদেহর এ অংেিট সু� 

অাকেল ূুেরা েদহই সু�-�াভািবক অােক বেল হাদীেস �মাু 

রেয়েছ।११५F

116 ূরকােল মু�াকীগুই াা�াত লােভ ধনয হেবন। 

                                                            
114. সহীহ মুসিলম, উ�ৃত-আবু মুহা�দ আল হসাইন ইবন মাসউদ আল-বগবী 

োরহস সু�াহ, , ৈবরত, দারল কুতুব আল-ইলিময়যাহ, �অম �কাে, 

১৪১৪/১৯৯২, খ� ৭, ূৃ. ৩৫৪। 
115. সহীহ মুসিলম, উ�ৃত-আবু মুহা�দ আল হসাইন ইবন মাসউদ আল-বগবী 

োরহস সু�াহ, �গ্। 
116. েদেহ কালব গরস স�েকর মহানবী (সা)বেলন. “েদেহর মেধয এমন 

একিট মাংেিূ� রেয়েছ, তা যখন সু� ও েরাগমু্ অােক, সম� েদহই 

সু�য ও েরাগ শুয অােক। আর তা যখন েরাগাুা� ও িবূযর� হেয় ূড়েব 
তখন সম� েদহিটই েরাগাুা�-িবূযর� হেয় ূড়েব। েতামরা োেন েরেখা 
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“মু�াকীগু অাকেবন ��বু-বহল াা�াত। তােেদরেক বলা হেব 

েতামরা োি� ও িনরাূ�ার সােঅ তােত �েবে কর…..”।११६F

117 

তাকওয়ার বযি্গত , ূািরবািরক ও সমাা াীবেন মানুেষর মেধয 

ূার�িরক িব�াসেযাগযতা বৃি� কের মানব মেন ইিতবাঁক 

মুলযেবাধ সৃি� কের এবং তাকওয়ার অভাব মানব াীবনেক 

অি�র, িনরাূ�াহীন, ূিআল ও দুিবরসহ কের েতালাা েকননা, 

উূযূর্ আেলাঁনায় েদখা যায়, তাকওয়া শধু আ�াহ  ভীিতর 

মােধযই সীিমত নয়; বরং সতয স�ান, সতয �হু, সেতযর উূর 

সুদৃঢ়ভােব �িতি�ত অাকা, আ�াহ  তা‘আলােক ভয় করা, আ�াহর 

ভেয়র িভি�েত দািয়স সেঁতনতা ও দািয়স সেঁতনতার সােঅ 

কতরবয স�াদনই হেঁছ তাকওয়াা অঅরাা মানব াীবেনর সকল 

                                                                                                               
েয, তা-ই হেলা কলব (আ�)।” (মুহা�দ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, 

সহীহ আল বুখারী, েদওব�, মাকতাবা মু�ফাই, তা.িব.,খ� ১, ূৃ. ১৩।  
117. আল কুরআন, ৩: ১৩৩-১৩৮; ৪ : ৭৭; ৭ :১২৮, ১৬৯; ১২ : ৫৭, ১০৯; 

১৩ : ৩৫; ১৫ : ৪৫-৪৮; ১৯ : ৬৩; ৯০; ২৮ :৮৩; ৩৮ : ৪৯;৪৩ : ৩৫; 

৪৪: ৫১; ৪৭ : ১৫; ৫০: ৩১-৩৫; ৫১ : ১৫-১৯; ৫২:৫৪-৫৫; ৭৭ : ৪১-

৪৪; ৭৮: ৩১-৩৬া 
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কমরকাা ও তাূরতােক আ�াহ র িনেদরিেত ূেঅ ূিরঁালনা করা, 

আ�াহ র ই�ানুযায়ী সকল কাা স�াদন করা, আ�াহ  কতৃরক 

িনিষ� ূঅ ও ূ�া ূিরহার করা এবং াীবেনর �িতিট েকে্ 

আ�াহ র সৃি�কূেলর কলযাু কামনা করা, সেবরাূির 

াবাবিদিহতামূলক সেঁতনতার সােঅ দািয়স ূালন করাই �কৃত 

তাকওয়াা তাই নানা সমসযায় াারিরত মুসিলম াািতর বযি্গত, 

ূািরবািরক, সামািাক, রা�ীয় ও আ�ারািতক েকে্ কাি�ত 

কলযাু লােভর ানয �েয়াান মানব াীবেনর �িতিট েকে্ 

তাকওয়া অারন এবং তাকওয়ার িভি�েত াীবন গঠনা আমােদর 

সমাো েয িদন েঅেক ূূুররূ �কৃত তাকওয়া সৃি� হেব েসিদনই 

এ িবেৃ�লাূূুর সমাো েৃ�লা িফেল আসেব এবং সমাা হেব 

সুেখ-োি�েত সমৃ�, ি�িতেীল ও �াুব�া 


