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যাবতীয় �শংসা আ�াহ রা�ু ল আলামীেনর
জনয িযিন সম�
সৃ ি�কুেলর রব। আর সালাত ও সালাম নবীগেণর েসরা ও সবর্ে��
নবী আমােদর নবী মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এর
উপর এবং তার পিরবার -পিরজন ও সাথী-স�ীেদর সকেলর
উপর।
মেন রাখেত হেব, আসি� ও আসি�র আনু ষি�ক িবষয় িনেয়
কথা বলা বতর্মা যু েগ �িতিট নর নারীর জনয অিত জরুি ।
কারণ, বতর্মাে আসি�-উে�জনা ও এর �ভাব এতই বৃ ি�
েপেয়েছ, যা আমােদর েদশ ও সমাজ এক অজানা গ�েবয্ িদেক
েঠেল িদে�। তারপরও েদশ, জািত ও সমাজেক পশু ও
পাশিবকতার করাল �াস েথেক রক্ করার জনয এ িবষেয়
জািতেক সতকর করা ও খুঁিটনািট িবষয়গুেল জািনেয় েদয়া একা�
জরুরী পুি�কািটেত আসি�র িবিভ� িবষেয় আেলাচনা করা
হেব। েযমন,

3

আসি� িক?
আসি�েক েকন সৃ ি� করা হেয়েছ?
আসি�র পূ জা কের িনিষ� িবষয়সমূ েহ জিড়ত হওয়ার
কারণগুেলা ি?
আসি�র িচিকৎসা িক? ইতয্ািদ িবষয়গুেলা এ িকতােব আেলাচন
করা হেব।
যারা এ িকতাবিট ৈতির করেত এবং িকতােবর িবষয়গুেলােক
এক� করেত আমােদর সহেযািগতা কেরেছন আমরা তােদর
সবাইর জনয্ কৃতজ্ঞতা �কাশ ও যাবতীয় কলয্াণ কামনা ক
এবং তােদর জনয্ আ�াহ রা�ুল আলামীেনর দরবাের
�াথর্ন
কির, মহান আ�াহ রা�ু ল আলামীন েযন তােদরেক আরও েবিশ
েবিশ কের ভাল কাজ করার তাওিফক েদন। আমীন!
েহ আ�াহ! তুিম হালাল দান কের আমােদর হারাম িবমুখ কর,
আর েতামার আনু গতয্ �ারা েতামার অবাধয্তা েথেক আমােদ
েহফাজত কর। আর েতামার অনু �হ �ারা আমােদরেক গাইরু�াহ
েথেক েহফাজত কর।
.�وﺻ� اﷲ وﺳﻠﻢ ﻋ ﻧبﻴﻨﺎ �ﻤﺪ ﻠﻋ ﻪﻟ وﺻﺤﺒﻪ ﻤﺟﻌ
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আসি� বা  ﺷﻬﻮةএর সংজ্
আসি� বা  ﺷﻬﻮةএর আিভধািনক অথর:
আ�ামা ইবন ফােরস রহ. বেলন,  ﺷﻬﻮةশ�িট সীন, হা ও মুতাল
হরফ ওয়াও �ারা গিঠত একিট আরবী শ�। অথর্া, আসি�,
বাসনা, আকা�া, কামনা ইতয্ািদ। আরবীেত বলা হرﺟﻞ

، ﺷﻬﻮانঅথর্া, েলাকিট �লু �, েলাভী ও আকা�াকারী।
আ�ামা ফাইরুযাবাদী র. বেলন,

ً
ﺷ� الﺸﺊ وﺷﻬﺎه �ﺸﻬﺎه ﺷﻬﻮة
এ কথািট তখন বলা হেয় থােক, যখন েলাকিট েকান ব�র
আকা�া কের, ব�িটেক মহ�ত কের, ব�িটর িবষেয় তার
আ�হ থােক এবং েস ব�িট কামনা কের।
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আসি� বা  ﺷﻬﻮةএর পািরভািষক অথর:
পিরভাষায় [ ﺷﻬﻮةআসি�র চািহদা] এর একািধক অথর্ আেছ।
আমরা গুরু�পূণর্‘একিট অথর্ এখােন আেলাচনা করব

এক. এিট মানু েষর ৈদিহক একিট �ভাব যার উপর িভি� কেরই
মহান আ�াহ রা�ু ল আলামীন তার �ীয় বা�ােদর সৃ ি� কেরেছন,
যােত মানব সৃ ি�র রহসয, মহান উে�শয্ ও মহৎ লক্ষয্ সািধত
দু ই. আসি� হল, নারী ও পুরুেষর সংসার করার আ�হ।
িতন. েকান ব�র �িত অ�েরর চািহদা।

আসি� সৃ ি�র কারণ
আ�াহ রা�ু ল আলামীন মানবেক সৃ ি� করার সােথ তার মেধয্
এমন একিট মানিবক চািহদা দান কেরন, যা �ারা আ�াহ মানব
সৃ ি�র উে�শয্ স�েকর্ একিট ধারণা েদ
ইমাম ইবন তাইিময়য্াহ র. বেলন, “আমরা আমােদর দু িনয়ার
জীবেনর সামি�ক কলয্াণ অজর্েন যাে সহেযািগতা লাভ করেত
পাির, তাই মহান আ�াহ রা�ু ল আলামীন আমােদর মেধয্ আসি�
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ও কামনা-বাসনােক সৃ ি� কেরেছন। এ ছাড়াও িতিন আমােদর
মেধয্ খােদয্র চািহদা ও তা েভাগ করার চািহদা সৃি� কেরেছন
মূ লত: এিট মহান আ�াহ রা�ু ল আলামীেনর অেনক বড়
েনয়ামত। দু িনয়ােত েবঁেচ থাকা এবং ৈদিহক ক্ষমতা সচল রাখা
জনয্ খাদ -পানীয় আমােদর অপিরহাযর, খাদয্ পানীয় ছাড়া
আমােদর েবঁেচ থাকা েকান �েমই স�ব নয়। অনু রূপভাে িববাহ
করা, �ামী-�ী উভেয় িমেল-িমেশ ঘর-সংসার করার নাম। আর
এিটও একিট মহান আ�াহ রা�ু ল আলামীেনর অেনক বড়
েনয়ামত। িববাহ �ারা বংশ পির�মা ও তার ধারাবািহকতা
অবয্াহত থােক। মহান আ�াহ রা�ুল আলামীন আমােদর েয সব
কমর্ ও ইবাদ-বে�গী করার িনেদর্শ িদেয়েছ, যিদ আমরা
আমােদর শি� �ারা তা পালন করেত পাির, তাহেল আমরা
দু িনয়া ও আিখরােতর যাবতীয় কলয্াণ লােভ সক্ষম হব এ
আমরা েস সব েলাকেদর অ�ভুর্ হব, যােদর মহান আ�াহ
রা�ু ল আলামীন িবেশষ েনয়ামত দান কেরেছন এবং দু িনয়ােত
তােদর েসৗভাগবান কেরেছন । আর যিদ আমরা আমােদর
আসি�র পুজা কির এবং েয সব কমর্ আমােদর ক্ষিতর কা
হয়, তা করেত থািক, েযমন- হারাম খাওয়া, অনয্ায়ভােব উপাজর্
করা, অপচয় করা, আমােদর �ীেদর িবষেয়
সীমাল�ন করা
ইতয্াি, তাহেল আমরা মহান আ�াহ রা�ু ল আলামীেনর দরবাের
জােলম ও অনয্ায়কারী িহেসেব পিরগিণত হব। আমরা কখেনাই
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আ�াহ রা�ু ল আলামীন এর েনয়ামেতর
িহেসেব িবেবিচত হব না” 1।
P0F

শুকর গুজ বা�া

P

উে�িখত আেলাচনা হেত একিট িবষয় �� হয়, আর তা হল,
কামনা-বাসনা ও আসি� মূ লত: েকান খারাপ িকছু নয়, তেব তার
বয্বহােরর কারেণ তা ভােলা ও খারেপ পিরণত। কামনা-বাসনা ও
আসি�েক যিদ ৈবধ, ভােলা ও কলয্াণমুলক কােজ বয্বহার কর
হয়, তখন তা অবশয্ই ভােলা এবং এবং �সংশনীয় আর তা না
কের যিদ তােক খারাপ ও ম� কােজ বয্বহার করা হ, তখন তা
অবশয্ই খারাপ বেল িবেবিচত হে । এ জনয্ এ কথা বলার
অেপক্ষা রােখ না  , একজন মানু ষ তার
কামনা-বাসনা ও
আসি�র পিরচালক, েস তার কামনা-বাসনা ও আসি�েক েযভােব
চালােব তা েসভােবই চলেত বাধয্ থাকেব।
এেত মহান আ�াহ রা�ু ল আলামীেনর আরও বড় িহকমত হল,
যিদ মানু েষর মেধয্ কামন-বাসনা ও আসি� না থাকত, তাহেল
েস কখেনাই িববাহ করত না, স�ান লােভর �িত তার েকান
আকষর্ণ থাকত না এবং স�ােনর চািহদা থাকত না। ফেল আ�াহ
রা�ু ল আলামীেনর মানব সৃ ি�র েয উে�শয তা হািসল হত না
এবং তার �িতফলন ঘটেতা না। এ কারেণ বলা চেল, আমােদর
সৃ ি�র িবেশষ িহকমত ও বুি�ম�া হল, মহান আ�াহ রা�ু ল
আলামীন আমােদরেক এমন এক আসি� বা কামনা িদেয় সৃ ি�
1
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কেরেছন, যার মেধয রেয়েছ আমােদর অি�� ও �ািয়�। অনয্থায়
আমরা িটেক থাকেত পারতাম না , আমােদর বংশ-পির�মা ও
তার ধারাবািহকতা ব� হেয় েযত এবং দু িনয়ার �াভািবক গিত
রু� হত। িক�কামনা-বাসনা ও আসি�র চািহদা কখেনা কখেনা
মানব জািতর �ংেসর কারণ হেয় থােক এবং তােদর
িবপযর্য়
েডেক আেন।
আর সৃ ি�র িবষেয় আ�াহ রা�ু ল আলামীেনর িচর�ন প�িত হল,
িতিন িবিভ� িহকমত ও মহান উে�শয্েক সামেন েরেখই তােদর
সৃ ি� কেরন। আর দু িনয়ােত িতিন মানু ষেক পরীক্ষা কেরন। যার
পরীক্ষায় উ�ীণর্ , তােদর জনয্ রেয়েছ উ�ম িবিনম । আর
যারা পরীক্ষায় েফল করেব তাে জনয রেয়েছ অসহনীয় য�ণা
ও কিঠন শাি�। আর পরীক্ষ িবেশষ অংশ হল, মহান আ�াহ
রা�ু ল আলামীন আমােদর কামনা-বাসনা ও আসি�র চািহদা
িদেয় সৃ ি� কেরন, যােত মহান আ�াহ রা�ু ল আলামীন পাথর্কয
�� কের িদেত পােরন েক আ�াহ রা�ু ল আলামীেনর অনু গত
বা�া, আর েক অবাধয । িতিন আরও �� কেরন েক আ�াহ
রা�ু ল আলামীেনর পিব� বা�া, আর েক অপিব� ও অপরাধী।
মােলক ইব্ ন দীনার র. বেলন, “দু িনয়ার জীবেনর চািহদা যার
িনকট �াধানয্ পা, শয়তান তােক আ�াহ রা�ু ল আলামীেনর
আ�য় হেত দূ ের সিরেয় েদয়”।
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হাসান বছরী রহ. বেলন,
ٌ ْ َ ُْ
ُ َ
ﺘﻮر َﺳبَﺘﻪ ﺷﻬ َﻮة
ٍ رَُّب مﺴ
ُ ْ ِ َﺘَﻌَﺮَى
ﺘ ُه َﺎ�ْﻬَﺘَﺎﻜ
ّ ﺮ
ٌ َ ْ ّ ُ
َ
ﺐ لﺸَﻬ َﻮ ِة �ﺒْﺪ فَإذَِا
ﺎﺣ
ِ ﺻ
َ َ َ ّ ْ َ َﺿ ﻰ
ﺐ لﺸَﻬ َﻮة ْ َﺤ َﻠِﺎﻜ
ﻏﻠ

“অেনক আ�েগাপেন থাকা মানু ষেক তার আসি� বি� কের
েফেল। অতঃপর যখন েস েগাপন পদর্া খুেল যায় তখন তা
আবরণ শুনয্ হেয় প । কামনা-বাসনা ও আসি�র পুজারী হল
একজন দাস িক� যখন েস তার আসি�েক িনয়�ণ করেত পাের
তখন েস সিতয্কার বাদশায় পিরণত হ” 2।
P1F

P

দু িনয়ােত পুরুেষ সবেচেয় বড় চািহদা হল নারী। এ
কারেণ
মহান আ�াহ রা�ু ল আলামীন কুরআেন করীেম নারীেদর কথা
�থেম আেলাচনা কেরন। িতিন মানব জািতেক জািনেয় েদন েয,
নারীেদর িফতনা সবর্ািধক মারা�, ক্ষিতকর এবং সমাজ
2

হুিলয়াতুল আওিলয়া২/৩৬৫, জা�ু ল হাওয়া ২২
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বয্ি� জীবেন এর �ভাব অতয্� শি�শালী ও ভয়া
রা�ু ল আলামীন কুরআেনর করীেম এরশাদ কেরন.

। আ�াহ

ّ َ
ّ
َ ٱلن َِسآءِ َو ۡٱ�َن
ُ
َ ِ� َو ۡٱل َق َ�ٰ ِط� ٱل ۡ ُم َق
نط َرة ِ م َِن
ت مِن
ِ﴿ ِّنَ لِلنَّاس
ِ ٰ �َ حُبّٱلشَ َه
ِ
َن
 وَٱلۡفِض
ب
ّۡ
�
َ
َِّةِ وَٱ�َۡيۡل
ۖةِ ٱ�ُ� َيا
ِٰ�َٰلِكَ مَ� َٰعُ ٱ�َۡيَو
َِه
� ٱلۡمُسَوّمَة ِ وَٱ�َٰۡۡمِ وَٱ�َۡرۡث
ۡ
َ َٱ�َ ع
ُّ
[.14 : اب﴾ ]آل ﻋﻤﺮان
ٔ َ َ ِندهُۥ ُح ۡس ُن ٱل
ِ �
“মানু েষর জনয্ সুেশািভত করা হেয়েছ কামনা-বাসনা ও আসি�র
ভালবাসা- নারী, স�ানািদ, রািশ রািশ েসানা-রূপ , িচি�ত েঘাড়া,
গবািদ পশু ও শসয্ে । এগুেলা দুিনয়ার জীবেনর েভাগ সাম�ী।
আর আ�াহ , তাঁর িনকট রেয়েছ উ�ম �তয্াবতর্ন ”। [সূ রা
আেল ইমরান, আয়াত: ১৪]
উসামা ইবন যােয়দ রািদয়া�াহু আনহু হেত বিণর্ত রাসূল সা�া�
আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,
ّ
َْ ُ ََْ َ
َ ّ َ َ ّ َ ْ ً ﺮﺿ
«ﺎل ِﻣ َﻦ ﻟنِ َﺴﺎ ِء
ِ »ﻣﺎ ﺗﺮ�ﺖ �ﻌ ِﺪي ﻓﺘِﻨﺔ َ ﻋ لﺮِﺟ
“আিম আমার পের পুরুষেদর জনয্ অিধক ক্ষিতকর নারী
েচেয় খারাপ েকান িফতনা েরেখ যাইিন” 3।
P2F

3

বু খাির ৫০৩৬ মুসিলম ২৭৪০
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P

আবু সাঈদ খুদরী রািদয়া�াহু আনহু হেত বিণ, রাসূ ল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,
َ َ ْ
ّْ
ُّ
ُّ
ّ
ْ َّ ّ ّ َ َ ﺈ
ْ َﻴﻞ َﻛﻧ
«ﺖ ِﻓ ﻟنِ َﺴﺎ ِء
�ِ َوَل ﻓِﺘﻨَ ِﺔ ﺑَ ِ� ﺮِﺳا
ََا�َﻘﻮا ﻟنِﺴﺎء؛ َِن، ﻟُ�ﻴَﺎ
»ا�َﻘﻮا
“েতামরা দু িনয়া িবষেয় সতকর্ থাক এবং েতামরা নারীেদর িবষেয়
সতকর্ থাক। কার, বনী ইসরাইলেদর সবর্�থম িফতনা িছল
4
নারীেদর িবষেয়” ।
P3F

P

িনিষ� িবষয়সমূ েহ িল� হওয়ার কারণ
�থম: ঈমােনর দু বর্লত:
ঈমান হল মুিমেনর আ�রক্ষ জনয্ সবেচেয় মজবুত ও ব
হািতয়ার; ঈমানই মুিমেনর জনয সবেচেয় বড় দু গর ও আ�য়�ল,
যা তােক খারাপ, ম�, ঘৃ িণত, িনকৃ� ও িনিষ� কােজ িল� হওয়া
েথেক রক্ কের। যখন েকান মানু ষ আ�াহর আনু গতয হেত দূ ের
সের যায়, তখন তার ঈমান দু বর্ হয় এবং েস অনয্া ও আ�াহ
রা�ু ল আলামীেনর নাফরমানী করা ও অবাধয হওয়ার সাহস
পায়। এ কারেণই েকান েকান মনীষী বেলন, িতনিট িজিনস হল,
4

মুসিলম ২৭৪২
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তাকওয়ার িনদশর্ন এক. শি�-সামথর্ থাকা সে�ও খারাপ
কামনা-বাসনা ও আসি�র চািহদােক েছেড় েদয়া। দু ই. নফেসর
িবেরািধতা কের েনক আমলসমূ হ পালন করা। িতন. িনেজর
�েয়াজন থাকা সে�ও আমানতেক তার হকদােরর িনকট েপৗঁে
েদয়া। এ িতনিট কাজ েয বয্ি করেব তা �মাণ কের েয,
েলাকিটর মেধয ঈমান ও �ীনদাির আেছ। কারণ, তার সামেন
হারাম কাজ অেপক্ষম িক� েস েকবল আ�াহ রা�ু ল
আলামীেনর ভেয় তা হেত িবরত থাকেছ। েস তার নফেসর
চািহদার িবরুে �ীয় আ�ােক আ�াহ রা�ু ল আলামীেনর ইবাদত
বে�গীেত িল� থাকেত বাধয করেছ। তার শত �েয়াজন থাকা
সে�ও আমানেতর েখয়ানত কের িন। অেনয্ আমানতেক �কৃত
হকদােরর িনকট েপৗঁে িদেয়েছ।
ি�তীয়. অসৎ স�:
আবু হুরাইরা রািদয়া�াহু আনহু হেত বি, রাসূ ল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,
َ ُْ َْ
ََ ُ ُ ّ
َ
ُ
ُِ ﻓﻠﻴَﻨﻈ ْﺮ أ َﺣ ُﺪ� ْﻢ َﻣ ْﻦ يُخَال«ل،ﻳﻦ ﺧ ِﻠﻴ ِﻠ ِﻪ
ِ »الﺮَﺟﻞ ﻋ ِد
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“মানু ষ তার ব�ুর �ভােবর উপরই �িতি�ত হেয় থােক, সু তরাং
েতামরা েদেখ েশােন ব�ু িনবর্াচন করে” 5।
P4F

P

সাধারণত মানু ষ েয সব অনয্া, পাপাচার, অপরাধ ও অপকমর্
কের থােক, তার অিধকাংেশর কারণ হল, তার অসৎ স�ী।
যােদর স�ী খারাপ হয়, তারা ই�া করেলও ভােলা থাকেত পাের
না। স�ীরা তােদর খারাপ ও অনয্ায় কােজর িদেক িনেয় যায়
একজন সেতর বছেরর যু বক তার জীবেন �থম অপকেমর্র বণর্ন
িদেয় বলল, “আিম �থেম আমার এক ব�ুর বাসায় তার সােথ
সাক্ষাত করেত িগেয় েসখােন িনিষ� িসেনমা েদিখ। আিম তা
কামরায় অব�ান করেল েস একিট িভিডও িফ� চালােল আিম
তার সােথ বেস তা েদখেত থািক। এ িছল আমার জীবেনর সবর্
�থম অপরাধ”।
আ�াহ রা�ু ল আলামীন েনাংরািম, অ�ীলতা ও বয্িভচারেক িনেষধ
কেরন এবং েবহায়াপনা হেত িবরত থাকার িনেদর্শ েদন। মহান
আ�াহ রা�ু ল আলামীন বেলন,
ۡ
ن
ّ
ً  ٱ�َ َسم
ً يعا َعل
ِيما
ِ ُ ََ �َ﴿ِبُّ ٱ�َُّ ٱ�َۡهرَ بِٱلسُّوٓءِ مِنَ ٱلۡقَوۡلِ إِ�َّ مَن ظُلِمَۚ و
[.148 : ﴾ ]ﺳﻮرة اﻟنﺴﺎء١
5

আবু দাউদ ৪৭৩৩ , িতরিমিয ২৩৭৮ , আ�ামা আলবািন হািদসিটেক হাসান
বেল আখয্ািয়ত কেরন।
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ম� কথার �চার আ�াহ পছ� কেরন না , তেব কােরা উপর
যু লম করা হেল িভ� কথা। আর আ�াহ সবর্ে�াত , সবর্জ্ঞান
[সূ রা িনসা, আয়াত: ১৪৮]
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল,
َ
َ َ
ّ
ّ
َ َْ
ُ ْ
َ ﺎﺣ ِﺶ َو َﻻ
« ﺒﻟ ِﺬي ِء
ِ ﺎن َوﻻ ﻠَّﻌَﺎن َوﻻ اﻟﻔ
ِ َ» ﻟيﺲ ﻤﻟﺆ ِﻣﻦ ﺎﻟﻄَّﻌ
“ঈমানদার বয্ি� েখাটাদানকারী ন, অিভশাপকারীও নয়;
অনু রূপভাে অ�ীল ও খারাপ বচন িবিশ� ও েনাংরা বয্ি�ও হেত
6
পাের না” ।
P5F

P

তৃতীয়: দৃ ি�র েহফাজত করা:
মানু ষ যখন রা�ায় েবর হয় তখন তােক অবশয্ই দৃি�র েহফাজত
করেত হেব। কারণ, মানু েষর দৃ ি� হল, ইবিলেসর িবষা�
হািতয়ার বা তীর। দৃ ি� েহফাজত করেত না পারেল িবিভ�
ধরেনর অপকেমর্র িশকার হেত হয়। মহান আ�াহ রা�ুল
আলামীন তার বা�ােদর দৃ ি�র বয্াপাের অিধক সতকর্ কেরন এব
ভয় েদখান। মহান আ�াহ রা�ু ল আলামীন বেলন,

6

িতরিমিয ১৯৭৭ আ�ামা আলবািন হািদসিটেক হাসান বেল আখয্ািয়ত কেরন
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ُ َظُ ف
َ�ۡ
َّ
َ ض
ۡمُؤۡم
َ� لَهُمۡۚ إِنَّ ٱ
ٰ َ�ۡ رِهمۡ وَ�َحۡف واْ ُروجَهُمۡۚ �َٰلِكَ أَز
ِ ٰ ﴿ لِّل ِنِ�َ �غُُّواْ مِنۡ �َب
َ
ُ َخب
[30 :  ﴾ ] ﻮرة اﻨﻟﻮر٣ � ۢ ب ِ َما يَ ۡص َن ُعون
ِ
“মুিমন পুরুষেদরেক ব , তারা তােদর দৃ ি�েক সংযত রাখেব
এবং তােদর ল�া�ােনর িহফাযত করেব। এটাই তােদর জনয্
অিধক পিব�। িন�য় তারা যা কের েস স�েকর্ আ�াহ সময্
অবিহত”। [সূ রা নূ র, আয়াত: ৩০]
চতুথর: েবকার�:
েবকার� যু বকেদর জনয্ মারা�ক ক্ষিত। শুধু ক্ষ, এিট
মানব জীবেনর জনয্ বড় একিট অিভশাপ। যখন তােদর েকান
কাজ না থােক তখন তােদর মি�ে� খারাপ িচ�া ঢুেক পেড় এবং
েবকার� তােদর খারাপ ও অ�ীল কােজর িদেক িনেয় যায়। তারা
খারাপ, অনয্ায় ও অ�ীল কােজর চক আঁকেত থােক। ধীের ধীের
তােদর অব�া এমন হয় তারা শুধু খারাপ িচ�াই করেত থােক।
ভােলা েকান িচ�া তােদর মাথায় কাজ কের না। ফেল েস এমন
খারাপ অভয্ােসর অনুশীলন করেত থাে, যা তার জীবনেক
�ংেসর �ার-�াে� েপৗঁে েদয়।
মানবা�া যখন আ�াহ রা�ু ল আলামীেনর আনু গতয্ ও ইবাদত
বে�গীেত সময় বয্য় করেব না তখন েস অবশয্ই আ�াহ রা�ু
আলামীন এর নাফরমািনেত সময় ন� করেব। রাসূ ল সা�া�াহু
16

আলাইিহ ওয়াসা�াম �ীয় বাণীেত এ কথািটই বেলেছন। আ�ু �াহ
ইবন আ�াস রািদয়া�াহু আনহুমা হেত বিণ, রাসূ ল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,
ُ َ
ّ
ُ ّ
ْ
ٌ ﺒﻮ ٌن ﻓﻴﻬ َﻤﺎ َﻛ
ُ ﻧﻌ َﻤﺘَﺎن َﻣ ْﻐ
«  َواﻟﻔ َﺮاغ،ﺼِّﺤَﺔ
: ﺜ� ِﻣ َﻦ ﻟﺎَ ِس
»
ِ
ِ
ِِ
“দু িট েনয়ামত এমন আেছ যার মেধয্ অিধকাংশ মানুষ �তািরত।
এক- সু �তা দু ই-অবসরতা” 7। েবকার থাকা একিট বড় মুিসবত
এবং আ�ার জনয্ মারা�ক ক্ষিত। যিদ মানুষ েকান ভােলা কা
বয্� না থাে, তাহেল শয়তান অবশয্ই তােক খারাপ কােজর
িদেক িনেয় যায়।
P6F
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প�ম: িনিষ� কােজ ৈশিথলয:
মানু ষ যখন েকান কােজ িশিথলতা েদখায়, তখন তা ধীের ধীের
বড় আকার ধারণ কের। অিধকাংশ সময় েমেয়েদর �িত তাকােনা
ও তােদর সােথ সংিম�ণ মানু ষেক অ�ীল কাজ
করেত বাধয্
কের। অথচ �থম যখন একজন মানু ষ েকান েমেয়র সােথ কথাবাতর্া বেল ও তার িদেক তাকায় তখন তার খারাপ েকান উে�শয
থােক না। িক� ধীের ধীের তার অবনিত হেত থােক এবং তা বড়
আকার ধারণ কের। েছাট হারাম বা েছাট গুণােহর �িত ৈশিথলয
তােক বড় হারাম বা কবীরা গুণােহর িদক িনেয় যায়।
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বু খাির ৬৪১২
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বতর্মান সমেয় অেনক পিরবার এমন আে, যারা চাকরািনেক
তােদর যু বক েছেলর সােথ িমশেত েকান বাধা েদয় না, তারা মেন
কের, এেত েকান সমসয্া নাই। কার, আমােদর েছেলরা িক
ঘেরর চাকরািনর সােথ েকান অপকমর্ করেত পাে? িক�
পরবতর্ীেত যখন দু ঘ্টন
র
ঘেট যায়, তখন তারা ল�ায় িনেজর
আ�ুল িনেজই কাটেত থােক।
আবার অেনক পিরবার আেছ যারা তােদর েমেয়েদর �াইভােরর
সােথ েছেড় েদয়। মেন কের েস একজন �াইভার তার সােথ িক
আমােদর েমেয়রা েকান খারাপ িচ�া করেত পাের? িক� না, েদখা
যায় এর পিরণিত খুবই খারাপ হয়। েমেয়রা �াইভােরর ে�েম
পেড় যায় এবং অেনক সময় তা-ই ঘেট যা তুিম েকান িদন িচ�াই
করেত পার িন।
এ ধরেনর অেনক ঘটনাই আমােদর ৈশিথেলয্র কারেণ সমােজ
সংঘিটত হে�, যা একজন মানু ষেক মহা িবপদ ও �ংেসর মেধয্
িনপিতত কের।

ষ�: েযৗন উে�জক ব�র সােথ উঠবস করা:
হারাম বা িনিষ� কােজ একজন মানু ষ তখন িল� হয়, যখন
িবিভ� ধরেনর েযৗন উে�জক কাজ েযমন, গান, বাজনা, িসেনমা,
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েমেয়েদর সােথ কথা বলা ও হািস ঠা�া ইতয্ািদর সােথ তার
সং�ব থােক। এ কারেণই শরীয়ত অপকেমর্র সকল উপাদানেক
িনেষধ কের। েযমন, শিরয়ত রা�ার মােঝ বসা হেত িনেষধ
কের। কারণ রা�ায় বসেল িবিভ� ধরেনর েনাংরা ছিব, েপা�ার ও
েমেয়েদর েদখারা আশ�া থােক েযগুেলা একজন মানুেষর েযৗন
উে�জনােক বৃ ি� কের এবং অপকেমর্র িদক উৎসাহ েযাগায়।
আবু সাঈদ খুদরী রািদয়া�াহু আনহু হেত বিণ, রাসূ ল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,
َ ّ
ّ
ُ ّ
َ ُﺎ�ﻢ َاﺠﻟُﻠ
 ﻣﻦ �ﺎلﺴﻨﺎ،ٌﺎت ﻓﻘﺎلﻮا ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ ﻣﺎ ﻟﺎ ُﺪ
ﻮس ِﻓ
َ»ِﻳ
ِ ﻟﻄُ ُﺮﻗ
َ
َ َ َُْ ْ ّ َ ْ َ ﺄ
َ ّ َ ّ
وﻣﺎ: ﻗﺎل ﻓﺈِذا أﺑيﺘﻢ ِﻻَ الﻤﺠ ِﻠﺲ ََ�ْﻄُﻮااﻟﻄَﺮِ �ﻖ َﻘَﻪ ﻗﺎلﻮا. ﻧﺘﺤﺪث ﻓﻴﻬﺎ
َ ّ ّ
ََ
ّ َﺾ ّ ﻟَﺮ َ َ�َﻒ
ْ َ
ُ
، وف
، ِلﺴَﻼم
ُ َرَد، ُ اﻷذى،ﺼ
ُ ﺣﻘﻪ؟ ﻗﺎل
ِ واﻷمﺮ ﺑِﺎلﻤﻌ ُﺮ
ِ
َ ُْ
ُ
« ِاﻨﻟ� َﻋ ِﻦ الﻤﻨﻜﺮ
“েতামরা রা�ার মােঝ বসা হেত িবরত থাক। রাসূ ল সা. এ কথা
েশােন সাহাবীরা বলল, েহ আ�াহর রাসূ ল রা�ায় বসা ছাড়া
আমােদর েকান উপায় নাই। আমরা রা�ায় বেস কথাবাতর্া বিল।
তােদর কথার উ�ের রাসূ ল সা. বলেলন, যিদ রা�ায় বসা ছাড়া
েতামােদর েকান উপায় না থােক তাহেল েতামরা রা�ার হক
আদায় করেব। এ কথা েশােন সাহাবীরা বলল, েহ আ�াহর রাসূ ল
রা�ার হক িক? িতিন বেলন, রা�ার হক হল, চক্ষুেক অবন
করা, রা�া েথেক ক�দায়ক ব�েক হটােনা, সালােমর উ�র েদয়া,
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ভােলা কােজর আেদশ েদয়া এবং খারাপ কাজ হেত িনেষধ
করা” 8। ইসলামী শরীয়ত এবাদেতর �ােনও নারী ও পুরুেষর
একি�করণ ও তােদর সােথ সংিম�ণ যা েযৗন উে�জনােক বৃ ি�
কের তা িনেষধ কেরেছন। কারণ, মহান আ�াহ রা�ু ল আলামীন
সালােত নারীেদর কাতারেক পুরুেষর কাতার েথেক আলাদা
কেরেছন, নারীেদর জনয্ মসিজেদ �েবেশর দরজা আলাদা করার
িনেদর্শ িদেয়েছন এবং নারীেদর মসিজদ েথেক পুরুষেদর পে
েবর হওয়ার িনেদর্শ িদেয়েছন। আর এ গুেলা সবই , যােত
একজন মানু ষ েযৗন উে�জনা হেত দূ ের ও সতকর্ থাে।
P7F

P

গান-বাজনা, িসেনমা, েহােটল, েরে�ারা, েখলাধু লার
অনু �ান,
অ�ীল প�-পি�কা, ময্াগািজ, ইতয্ািদ েযগুেলােত নারীেদর উল
ছিব চাপােনা হয়, এগুেলা সবই েযৗ
উে�জক ও চির�
হননকারী। বতর্মাে ই�ারেনট ও েফসবুক মানু েষর চির� �ংস
করার জনয একিট বড় ধরেনর উপকরণ বা মাধয্ম এেত শুধু
চির�ই ন� হয় না বরং এেত রেয়েছ সমেয়র অপচয়, অনথর্
কােজ িল� থাকা ইতয্াি । আর সমেয়র অপচয় ও সময় ন� করা
একজন মানু েষর জীবেনর জনয্ খুবইমারা�ক ও ক্ষিত।
কামনা-বাসনা ও আসি�র সােথ িক ধরেনর আচরণ করেব?

8

বু খাির ২৪৬৫, মুসিলম ২১২১; তেব শ�িট মুসিলেমর।
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যখন একজন মুসিলেমর আসি� বা খারাপ েকান কামনা -বাসনা
জা�ত হয়, আর তার সামেন হারাম ও িনিষ� িবষয়গুেলােকই
সু েশািভত করা হয় , তার জনয্ অ�ীল ও অপকমর্ করার সুেযা
সৃ ি� হয় এবং খারাপ কাজিট করার জনয্ যা দরকার তার সবিকছু
তার হােতর নাগােল থােক, তখন েস িক করেব? এ অব�ায় তার
জনয্ দুিট পথ েখালা থাে, এক- েস ঐ খারাপ কাজিটেত জিড়েয়
পড়া, অপরিট হল, খারাপ কােজ জিড়ত না হওয়া। এ অব�ায় েস
তার কামনা-বাসনা ও আসি�র সােথ িক ধরেনর আচরণ
করেব?! বা তার করণীয় কী হেব?
এ সময় তার জনয্ িতনিট প�িত িনিদর্� করা েযেত পাে, যা
তােক এ ধরেনর গুনাহ হেত বাচার জনয্ সহেযািগতা করেব এব
তােক মারা�ক িবপদ িনি�ত �ংস েথেক মুি� েদেব।
�থমত: তুিম বলেব, েহ আ�াহ! আিম েতামার িনকট আ�য়
�াথর্না করি, তুিম আমােক েহফাজত কর! কারণ; আ�াহ রা�ু ল
আলামীেনর �িত ঈমান আনা ও আ�াহেক ভয় করা, সব
িনরাপ�ার একমা� গয্ারাি�। িতিনই বা�ােক হারাম ও িনিষ�
কাজ েথেক রক্ষাকারী এব েযৗনাচােরর িপছেন েদৗড়-ঝা প েদয়া,
পাপাচাের িনেয়ািজত হওয়া েথেক মুি� দাতা।
ইউসু ফ আ. যখন এ ধরেনর সমসয্ার মুেখামুিখ হেল, তখন
িতিন সােথ সােথ বলেলন, (  )ﻣﻌﺎذ اﷲেহ আ�াহ! আিম েতামার
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আ�য় কামনা করিছ। তার এ কথা বলার কারেণই, মহান আ�াহ
রা�ু ল আলামীন তােক অ�ীল কােজ িল� হওয়া েথেক েহফাজত
কেরন এবং তার েথেক নারীেদর সব ধরেনর ষড়য�েক রুেখ
েদন। আর ঐ বয্ি�েকও আ�াহ ত ‘আলা েহফাজত করেব েয
িকয়ামেতর িদন আ�াহর আরেশর িনেচ ছায়া লােভর �তয্াশায় এ
কথা বলেব, েহ আ�াহ! আিম েতামােক ভয় কির। কারণ, হািদেস
বিণর্ত আে, েয িদন আ�াহ রা�ু ল আলামীেনর আরেশর ছায়া
ছাড়া আর েকান ছায়া থাকেব না, েসিদন আ�াহ তা ‘আলা সাত
বয্ি�েক তার আরেশর ছায়ার তেল ছায়া েদেবন। তার মেধয্ এ
বয্ি� ে, যােক েকান সু �র ও স�া� রমণী তার সােথ
অপকেমর্র দাওয়াত িদ, িক� েস বলল, আিম অবশয্ই আ�াহেক
ভয় কির 9।
P8F
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আবু হুরায়রা রািদয়া�াহু আনহু হেত বি, রাসূ ল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন
ْ َ ُ َ ٌََ ْ َُْ َ ٌ ُ َ َ
ُ ُُ ُ ٌَْ َ
ﺐ
ٍ ورﺟﻞ ﻃﻠﺒﺘﻪ امﺮأة ذات ﻣﻨ ِﺼ...  وﻣﻨﻬﻢ،ِ» ﺳﺒﻌﺔ ﻳ َﻈﻠﻬﻢ ّ َاﷲ ﻓ ظِِّله
ُ َ
َ َ َ َ َﻤ
«  ِإ� أﺧﺎف اﷲ: ﺎل �ﻘﺎل
ٍ ﺟ
আ�ামা ইবন হাজার রহ. বেলন, এ কথািট েকবল মুেখ বলেব
যােত েস অনয্ায় ও অ�ীল েথেক িবরত থাকেত পাের। অথবা
অ�র েথেক বলেব, আর এিট তার জনয্ আেরা অিধক িনরাপ।
9

বু খাির ৬৬০, মুসিলম ১০৩১
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আ�ামা ইবন হাজার রহ. আেরা বেলন, “বাকয্িট েস মুেখ উ�ারণ
করেব, যােত তার মন ও আসি� চািহদা পুরণ ও অ�ীল কােজ
িল� হওয়া েথেক সতকর্ থােক এবং অ�র েথেক বলারও অবকাশ
আেছ। এ অব�ার মেধয্ অ�র ও মুখ উভেয়র একেযােগ এ
ধরেনর বাকয্ উ�ারণ করা একিট বড় িবষয় এবং এর �ভাব
খুবই বৃ হৎ। এ ধরেনর ে�ক্ষা এমন কথা একমা� তার েথেক
�কাশ েপেত পাের, যােক মহান আ�াহ রা�ু ল আলামীন িনেজই
েহফাজত কেরন এবং যার িভতর ও বািহের েকান পাথর্ক নাই।
যার ফেল েস েগাপেন আ�াহেক েতমন ভয় কের, েযমনিট ভয়
কের �কােশয্
একজন মুিমন যখন বা�েব আ�াহ রা�ু ল আলামীেনর েহফাজেত
লািলত হয় এবং আ�াহ রা�ু ল আলামীেনর নামসমূ েহর অনু শীলন
করেত থােক, তখন েস অবশয্ই তার কামন-বাসনা ও আসি�র
চািহদার েক্ষে� আ�াহ রা�ুল আলামীেনর আেদিনেষেধর উপর
অটল ও অিবচল থােক এবং আসি�র কু-ম�ণা ও পূ জা করা
হেত নাজাত পােব।
তারপর যারা েগাপেন আ�াহেক ভয় কের তােদর জনয্ জা�াতেক
সহজ করা হেয়েছ, আেখরােত েস জা�াত লােভ ধনয্ হেব। মহান
আ�াহ রা�ু ল আলামীন বেলন,
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ا
َ
َ َ ۡ َ َ ّ ﴿أُ زۡلِفَتِ ٱ�َۡن َّةُ لِلۡمُت
ّ
ِيظ
ٍ َقِ� �� بع
ٖ اب حف
ٍ َ�َٰذَ مَا تُوعَدُونَ لِ�ُِّ أَو٣ ِيد
ِ�َّنۡ خ
ُّ ٱلرَّحۡ� َٰنَ بِٱلۡغَيۡبِ وَجَآءَ بِقَلۡبٖ م
[.33 -31 :  ﴾ ]ﺳﻮرة ق٣ ِيب
َ
٣
ٍ ن
আর জা�াতেক মু�াকীেদর অদূ ের , কােছই আনা হেব। এটাই ,
যার ওয়াদা েতামােদরেক েদয়া হেয়িছল। �েতয্ক আ�াহ অিভমুখী
অিধক সংরক্ষণশীলেদর জনয্। েয না েদেখই রহমানেক
করত এবং িবনীত হৃদেয় উপি�ত হত।[সূ রা �াফ , আয়াত: ৩১৩৩]
অথর্াৎ যখন েলাক চক্ষুর আড়াল, তখনও েস আ�াহেক ভয়
কের। েকান এক কিব বেলিছেলন,
ّْ
ْ ُ
َ َ َ
َ ْ ّ َ ٌ َ َاﻨﻟﻔ ُﺲ َد
ﺎن
بَةٍﻇﻠ َﻤ ٍﺔ
وَإذَِا ﺧﻠ ْﻮت برِِي ِﻓ
ِ
ِ ا�ﻴﺔ ِﻰﻟ ﻟﻄُﻐﻴ
ّ ّ ََ ُْ َ
َ ّ
َ َ
ََ ْ
َ ْ َ
�ﻟَي ﺧﻠ َﻖ ﻟﻈَﻼ َم ﻳَ َﺮ ِا
ِ َﻹِ ِﻟ َوﻗﻞ لﻬﺎ ِن
ﻓﺎﺳﺘﺢِ ِﻣﻦ �ﻈﺮِ ﻪ
“যখন তুিম গভীর অ�কাের একা থাক বা েতামােক েকউ েদেখ
না আর েতামার অ�র েতামােক খারাপ কােজর �িত আ�ান
কের, তখন তুিম েতামার �ভুর দৃ ি�র �িত মেনােযাগ দাও আর
তুিম েতামার আ�ােক বল, েয স�া অ�কারেক সৃ ি� কেরছন,
িতিন অবশয্ই আমােক েদখেছ”।
ইমাম শােফ‘য়ী রহ. বেলন,
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َُْ ََ ً
ْ ّ َ ْ َ
ﻟَﻫ َﺮ ﻳَ ْﻮﻣﺎ ﻓﻼ �ﻘﻞ
إذَِا ﻣﺎ ﺧﻠﻮت
ََ ُْ ْ ََ ُ َْ َ
ُ �َ َر
ﻴﺐ
ِ ّ �ﻦ ﻗﻞ
ِ ﺧﻠﻮت وﻟ
ًَ َ ََُْ
ّ َوﻻ ﺴََﻦﺒ
ﺎﻋﺔ
َ اﷲ �ﻐﻔﻞ ﺳ
ّ ََ
ُ ََنَ َﻣﺎ ُْﻲﻔ َﻋﻠَﻴْﻪ ﻳ
ﻴﺐ
وﻻ
ِِ ﻐ
ِ
“তুিম যখন একা থাক তখন তুিম এ কথা বল না, আিম একা,
আমােক েকউ েদখেছ না। বরং তুিম বল, অবশয্ই আমার উপর
পাহারাদার িনযু � আেছ। আর তুিম এ কথা মেন কেরা না েয,
আ�াহ ক্ষিণেকর জনয্ও েব, িকংবা তুিম যা তার কােছ
েগাপন রাখ তা আ�াহ রা�ু ল আলামীেনর কােছ গােয়ব থাকেব”।
একজন মুিমন যখন উে�িখত মানিসকতা ও ধয্া-ধারণা অনু যায়ী
জীবন যাপন করেব এবং েস অনু যায়ী আমল করেব, তখন েস
অবশয্ই একজন চির�বান ও উ�ত মানুষ বেল িবেবিচত হেব।
েস একজন মু�াকী িহেসেব পিরগিণত হেব; তােক দু িনয়ার েকান
ব� বা চািহদা পরাভূ ত করেত পারেব না এবং আসি� তােক
েগালাম বানােত পারেব না। শয়তান শত েচ�া কেরও তার উপর
�াধানয্ িব�ার করেত পারেব না। তার ক -আসি� তােক েকান
খারাপ কােজর িদেক িনেয় েযেত পারেব না। বরং যখন তােক
তার আসি� েকান খারাপ, অনয্ায় ও অ�ীল কােজর িদেক
আ�ান করেব তখন েস এ বেল িচৎকার েদেব িন�য় আিম
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আ�াহেক ভয় কির। আিম আ�াহ রা�ু ল আলামীেনর িনকট
শয়তােনর কু-ম�ণা েথেক আ�য় চাই । আর শয়তান যখন তােক
�তারণা িদেত চায় , তখন েস শয়তানেক বলেব, আমার উপর
েতামার েকান কতৃর্� চলেব না
আর যখন েতামার খারাপ ও অসৎ স�ীরা তার জনয্ অ�ীল ও
খারাপ কাজগুেলােক সুেশািভত করে, তখন তুিম তােদর এ বেল
চুপ কের েদেব, আিম জািহলেদর ব�ু বানােত চাই না। মেন
রাখেব যখন েকান বা�া এ ধরেনর ধয্া-ধারণা ও মানিসকতা
িনেয় জীবন যাপন করেব, তখন অবশয্ই তার মেধয্ এ কথা
একিট �ভাব েদখা যােব। অথর্াৎ তুিম একজন আ�াহওয়ালা
েলাক ও েতামার মেধয্ আ�াহর ভয় আে।
এ বয্ি�র অব�া স�েকর্ তুিম একটু িচ�া কের ে, েস তােদর
িতন জেনর একজন হেব, যােদর মহান আ�াহ রা�ু ল আলামীন
তােদর েনক আমেলর কারেণ গুহা হেত নাজাত িদেয়িছেলন।
যখন তারা গুহাভয্�ের আটেক িগেয়িছেল এবং আ�াহ রা�ু
আলামীেনর দরবাের তােদর িনেজেদর েনক আমেলর মাধয্েম
েদা‘আ কেরিছেলন।
ّ
ْ َ َ ُ َ َ َ َّ
ْ ََﻢٍ َﻛﻧ
ْ
ْ َ َ ّ
ّ ﺖ
،دﺗﻬﺎ � ْﻦ �ﻔ ِﺴ َﻬﺎ
 ﻓﺄر،َﺖ َﺒَّﺎﻨﻟﺎَ ِس ﻟ
ِ»ﻠَّﻬُﻢَ ﻛﻧﺖ ِﻟ ﺑﻨ
َ
َ َ َ ْ ّ ّ ّ ﻰﺘ
ْ َ
ْ ﺎﻣﺘﻨَ َﻌ
َ َ ﻓ،�ن
َ ِلﺴ
ّ ﻨﺔ ﻣ َﻦ
َ ﻓَﺄ ْ� َﻄﻴْﺘُ َﻬﺎ ﺮِ ْﺸ، �ْﺎءﺗ
َ ﺠ
�ﻦ
،ِ�ِ ﺖ
ﻓ
ِ َ َلَﻤَﺖ ﺑﻬﺎ ﺳ
ِ
ِ
ِ
َ
ََ َ
ُ ْ َ َ ّ َ َ َ ْ َ� ّ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ﻰﺘ
 َ إِذا ﻗ ِﺪرت، �ﻔﻌﻠﺖ،وﻣِﺎﺋﺔ ِدﻳﻨﺎ ٍر ﻋ أن ُِ ﺑي ِ� و�� �ﻔ ِﺴﻬﺎ
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ّ ََ
َ
َ ْ َ َ ََْ َ
ّ
َْ َ َ ّ
ّ
ّ
 ﺗَ ِﻖ اﷲ َوﻻ: و� رواﻳﺔ-،ﻻ ُﺣِﻞُ لﻚ أن َﻔُﺾَ ﺨﻟﺎ� َﻢ ِﻻَ َِﻘِ ِﻪ: ﺖ
ﻋﻠﻴﻬﺎﻗﺎﻟ
ُُ َ ُ ْ ّ
ّ
ََ
ْ َ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ ﺎﻧْﺮ
ّ
َ
َ�ِ ﻨﻬﺎ َو
ِ َﺘَﺤَﺮَﺟﺖ ِﻣﻦ الﻮﻗ- َﻔُﺾَ ﺨﻟﺎ�ﻢ إلَِّا ﻘِ ِﻪ
 َ ﺼﻓﺖ ﻋ،ﻮع ﻋﻠﻴﻬﺎ
َ
ّ
ْ
َ
ْ
ّ
َ َ ُ ََ ُ ُ ْ ّ
ْ
ّ
َ َ ّ ُ َ ّ َﺣَﺐُ ﻟﺎَس
ﺖ ذلﻚ
ﻠَّﻬُﻢَ إن ﻛﻨﺖ �ﻌﻠ، ﻟَي أ� َﻄﻴْﺘُ َﻬﺎ
ِ  َوﺗ َﺮ�ﺖ ﻟَﻫﺐ،َﻟ
ِ
ْ ّ
َ َْ َ
ُ َْ َ ّ ْ ُْ َ َ ْ َ َ ْ
«لﺼَﺦ
ﺖ
ِ ﻓﺎ�ﻔ َﺮﺟ. ﻓﻴ ِﻪ
ِ اﺑﺘﻐِﺎء وﺟ ِﻬﻚ ﻓﺎﻓﺮج َﻨﺎَ ﻣﺎ �ﻦ
“তােদর একজন বলল, েহ আ�াহ! আমার একজন চাচােতা েবান
িছল েস আমার িনকট দু িনয়ার সব িকছু েথেক ি�য় িছল এবং
আিম তােক সবার েচেয় অিধক ভােলাবাসতাম। আিম তার সােথ
অপকমর করেত চাইেল েস আমােক বাধা েদয়। অথচ আিম সু দীঘর
কাল পযর্ তার �তীক্ষ িছলাম। তার সােথ েমলােমশা করার
জনয েস আমােক একশত িবশ িদনার েযাগান েদয়ার শতর িদেল,
দীঘর সাধনার পর আিম আিম একশত িবশ িদনার তার হােত তুেল
িদই। তারপর েস আমার সােথ েমলােমশা করেত বাধয হেয়
স�িত েদয়। তারপর যখন আিম তার উপর সামথর্ লাভ কির,
েস আমােক বেল, আিম েতামার জনয আংিট েখালােক তার হক
আদায় করা ছাড়া হালাল মেন কির না। অপর বণর্না আেছ েস
বেল, আ�াহেক ভয় কর, তুিম এ সীলিট অনয্াযয্ভােব খুল না।
তার কথা েশােন তার সােথ েমলােমশা করেত সংেকাচ েবাধ কির
এবং সােথ সােথ তার েথেক দূ ের সের যাই। অথচ, েস দু িনয়ার
সব মানু েষর েচেয় ি�য় িছল। আর তােক আিম েয �ণর-মু�া
িদেয়িছলাম তা তার িনকট েরেখ আিস। েলাকিট তার জীবেনর এ
মহৎ কাজিটর কথা �রণ কের বেল, েহ আ�াহ এ কাজিট যিদ
আিম েতামার স�ি� লােভর উে�েশয কের থািক, তাহেল তুিম
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আমােদরেক এ িবপদ েথেক উ�ার কর। তারপর পাথরিট সের
েগল” 10।
P9F
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এ বা�ার অব�ার িদেক একটু িচ�া কের েদখ, েস কীভােব
একিট িনিষ� কােজর িদেক ধািবত হল এবং জীবেনর সব েচ�া
তার িদেক বয্য় করল। িক� যখন েস তার ে�িমকার উপর উেঠ
বসল, েযভােব একজন পুরুষ তার �ীর উপর উেঠ বেস। তারপর
যখন তােক বলা হল, তুিম আ�াহেক ভয় কর! তখন েস তা হেত
িবরত থাকল এবং সােথ সােথ উেঠ দাঁড়াল, অথচ েস হল, তার
িনকট সবেচেয় ি�য় বয্ি�।
এেকই বলা হয় আ�াহ রা�ু ল আলামীেনর �িত সিতয্কা ঈমান,
েয ঈমান বা�ার অ�ের আ�াহ রা�ু ল আলামীেনর ভয় সৃ ি�
কের, �কােশয্ ও  েগাপেন আ�াহেক সামেন রােখ।

ি�তীয় মূ লনীিত:
চক্ষুর েখয়ানত হেত েবেচ থা:
আ�াহ রা�ু ল আলামীন বেলন,
10

বু খাির ২২৭২
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�َٓعۡلَمُ خَا
�ۡ
ُ �ُِ وَمَا �ُِ ٱلصُّ ُد
[.19 :  ﴾ ] ﻮرة ﺎﻏﻓﺮ١ ور
ۡۡ�ِنَةَ ٱ
﴿
“চক্ষুসমূেহর েখয়ানত এবং অ�রসমূহ যা েগাপন রােখ িতিন ত
জােনন”। [সূ রা গােফর, আয়াত: ১৯]
ইবন আ�াস রািদয়া�াহু আনহুম � ﺧﺎﺋﻨﺔ ا ﻷﻋএর অথর্ স�েকর
বেলন,

“েকান বয্ি� অপর পিরবােরর েকান ঘের �েবশ কে, ঐ
পিরবােরর বয়� েমেয়েদর িদেক তািকেয় থােক, এিটেক বলা হয়
েচােখর েখয়ানত। অথবা রা�ায় হাটার সময় একজন সু �র নারী
েদখেত েপেয়, তার িদক েস বার বার তাকায়
। যখন তারা
অনযমন� হয়, তখন তার িদেক তাকায় আবার যখন তারা সতকর্
হয়, তখন েস তার েথেক েচাখেক সিরেয় েনয়। আবার যখন
তারা অনয্ মন� হয় তখন তার িদেক তাকায় আবার যখন তারা
বুঝেত পাের তখন েচাখেক সিরেয় েনয়। এেক বলা হয় েচােখর
েখয়ানত।
সু িফয়ান রহ. বেলন, একজন েলাক যখন েকান মজিলেশ বেস
আর রা�া িদেয় েকান নারী অিত�ম করেত েদখেল েস েগাপেন
তার িদক তাকায়। যখন েলােকরা েদেখ েয েলাকিট মিহলািটর
িদেক তাকাে�, তখন েস েচাখ সিরেয় েফেল তার িদেক তাকায়
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না। আর যখন তারা গােফল হয়, তখন েস আবার তাকায়। এেক
বলা হয়, েচােখর েখয়ানত। মহান আ�াহ রা�ু ল আলামীন বেলন,
�َ
�َٓعۡلَمُ خَا
�ۡ
ُ �ُِ وَمَا �ُِ ٱلصُّ ُد
[.19 :  ﴾ ] ﻮرة ﺎﻏﻓﺮ١ ور
ۡۡ�ِنَةَ ٱ
﴿
“চক্ষুসমূেহর েখয়ানত এবং অ�রসমূহ যা েগাপন রােখ িতিন ত
জােনন”। [সূ রা গােফর, আয়াত: ১৯]
অথর্াৎ েলাকিট তার অ�ের েয খারাপ চািহদােক েগাপন কের তা
মহান আ�াহ রা�ু ল আলামীন অবশয্ই জােনন।
একজন বা�ােক অবশয্ই মেন রাখেত হে, েস অবশয্ই আ�াহ
রা�ু ল আলামীেনর সামেন
দ�ায়মান। মহান আ�াহ রা�ু ল
আলামীন তার আমল স�েকর্ সময্ জ্ঞাত এবং তােক তা
আমল িবষেয় একিদন অবশয্ই িজজ্ঞাসা করা হেব। মহান আ�
রা�ু ল আলামীন বেলন,

�َۡ�ِ نَّ ٱلسَّمۡعَ وَٱ
َ
ّ
ُ م ا
َ َ َ ٓ
 وَٱلۡفُؤَادَ �ُُأُوْ� َٰ�ِك �ن
ََ
كَ بِهِۦ عِلۡمٌۚ إ
َ﴿ �َقۡف َ َليۡس ل
ٗ ُ ۡ َ َُۡ
[.36 :  ﴾ ] ﻮرة اﻹﺮﺳاء٣ ��و
ٔ �نه م
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আর েয িবষয় েতামার জানা নাই তার অনু সরণ কেরা না। িন�য়
কান, েচাখ ও অ�করণ- এেদর �িতিটর বয্াপাের েস িজজ্ঞাি
হেব। [সূ রা আল-ইসরা, আয়াত: ৩৬]
তােক অবশয্ই তার এ ধরেনর দৃি; যা ইবিলেসর তীরসমূ েহর
একিট তীর, েস স�েকর্ িজেজ্ঞস করা হেব। আর তা, েযৗন
উে�জনার �থম ধাপ । এ কারেণই বলা যায় , িনিষ� কােজর
�থম ধােপর সােথ তার েশষ ধােপর স�কর্ রেয়েছ। আ�াহ
রা�ু ল আলামীন বেলন,
ُ َظُ ف
َ ِ ﴿ لِّلۡمُؤۡم
َّ
َ� لَهُمۡۚ إِنَّ ٱ
ٰ َ�ۡ نِ�َ � ضغُُّواْ مِنۡ �َبۡ�َٰرِهِمۡ وَ�َحۡف واْ ُروجَهُمۡۚ �َٰلِكَ أَز
َ
ُ َخب
[.30 :  ﴾ ] ﻮرة اﻨﻟﻮر٣ � ۢ ب ِ َما يَ ۡص َن ُعون
ِ
“মুিমন পুরুষেদরেক ব , তারা তােদর দৃ ি�েক সংযত রাখেব
এবং তােদর ল�া�ােনর িহফাযত করেব। এটাই তােদর জনয্
অিধক পিব�। িন�য় তারা যা কের েস স�েকর্ আ�াহ সময্
অবিহত”। [সূ রা নূ র, আয়াত: ৩০]
মহান আ�াহ রা�ু ল আলামীন মুিমনেদর িনেদর্শ েদন ে, তারা
েযন তােদর চক্ষুেক তােদর জনয্ যা িনেষধ করা হে, তা
েথেক েহফাজত কের এবং তারা েযন তােদর জনয্ যা হালাল করা
হেয়েছ তা ছাড়া অনয্ েকান ব�র িদেক না তাকায়। যিদ হঠাৎ
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কের তার ই�ার বাইের েকান িনিষ� ব�র উপর দৃ ি� পেড় যায়,
তখন েস তাড়াতািড় তা েথেক তার দৃ ি�েক িফিরেয় িনেব।

েচােখর েহফাজতেক ল�া �ােনর েহফাজেতর পূ েবর্ উে�খ করার
কারণ

েচােখর েহফাজতেক ল�া �ােনর েহফাজেতর পূ েবর্ উে�খ করার
কারণ হল, মানু েষর দৃ ি� িযনা, বয্িভচা ও অপকেমর্র বাতর্া বাহ
ও �ারি�কতা। এ কারেণই মহান আ�াহ রা�ু ল আলামীন
কুরআন করীেম তােক �থেম উে�খ কেরন।
ইমাম ইবনু ল কাইেয়য্ম র. বেলন, মানু ষ যত ধরেনর অনয্া,
িযনা, বয্িভচা ও অপরাধ কের থােক, সব িকছু র মূ ল কারণ হল
মানু েষর দৃ ি�। দৃ ি� মানু েষর অ�ের �থেম উে�কেক জা�ত কের,
আর যখন েকান িকছু র উে�ক হয় তা
রূপা�ির হয় িচ�ায়,
িচ�া েথেক জা�ত হয় চািহদা বা আসি� । আর আসি� হেত
জা�ত হয় ই�া তারপর ই�ািট ধীের ধীের শি�শালী হেয় তা
রূপ েনয় �তয্েয় তারপর তা সংঘিটত হ বয্িভচের; যিদ েকান
বাধাদানকারী বাধা না েদয়। এ িবষেয় আরও বলা হেয় থােক
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েচােখর েহফাজেতর উপর ৈধযর্ ধরা তার পরবতর্ী কেমর্র শাি
উপর ৈধযর্ ধারণ হেত সহজ।
এ কারেণই েকান এক কিব বেলন,
ّ
َ
ُ ﺤﻟ َ َﻮا ِد ِث َﻣﺒْ َﺪاﻫﺎ ِﻣ َﻦ النظَّرِ
َو ُﻣ ْﻌ َﻈ ُﻢ ﻟﺎَّر ِﻣ ْﻦ ُم ْﺴﺘَ ْﺼ َﻐ ّ َ
ﺮﺸَ ِر
ِ
ﺮِ
َ َ ْ
َ
ْ
ﺎﺣ ِﺒ َﻬﺎ
ﻗﻠﺐ ﺻ ِ
�ﻢ نظَْرٍةﺑﻠﻐﺖ ﻓ ِ
َ ََْ
ّ ْ ََْ َ ْ َ ََ
ﻛﻤﺒﻠ ِﻎ لﺴَﻬ ِﻢ �� اﻟﻘﻮ ِس والﻮﺗﺮِ
َُْ َ َ َ َ
ّ ُ
ام ذا َﻃ ْﺮ ٍف ُﻘَﻠِﺒُﻪ
واﻟﻌﺒﺪ ﻣﺎ د
ُ ٌ َ
َ ُْ
ﻴﺪ َم ْﻮﻗﻮف َﻋ الخطَرِ
� اﻟﻐِ ِ
ِﻓ أ� ِ
ُّ ْ َ َ
َ ّ ُْ َ ُ
ﺠﺘَﻪ
ﺮﺴ ﻣﻘﻠﺘُﻪ ﻣﺎ َ مﻬ
َ
َ َْ َ ً ُ ُ
ور َﻋد باِلضّرَرِ
ﻻ مﺮﺣﺒﺎ ِﺮﺴ ٍ

“সব ধরেনর অপকেমর্র মুেল কারণ হ, দৃ ি�। বড় বড় আগুেনর
ৃমূ ল হে� েকান অি��ু িল�েক েছাট জ্ঞান করা। এমন বহু দ
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রেয়েছ, যা েস দৃ ি��দানকারীর অ�ের এমনভােব নাড়া েদয়;
েযমন েকান তীর তার বাঁকা ধনু ক ও সু তার মােঝ নাড়া েদয়।
আর েকান মানু ষ যতক্ষণ চক্ষুপালক িবিশ�, এবং তা
সু �রীেদর েচােখর সামেন নাড়াচাড়া করেব ততক্ষণ েস সবর্
িবপেদ থাকেব। তার েচােখর পালক এমন িকছু েগাপন করেব যা
তার স�ান হািন করেব, সু তরাং এমন আনে�র জনয্ েকান
শুেভ�া েন, েয আন� ক্ষিত িনেয়ই িফের আেস
আর এ দৃ ি�র একিট বড় িবপদ হে�, এিট আফেসাস এবং বড়
বড় দীঘর্�ােসর উে�ক কে, তখন বা�া এমন িকছু েদেখ যা
করেত েস সক্ষম নয় আর তা েথেক ৈধযর্ ধারণ করেতও
অপারগ।” 11
P10F

ঐসব েলােকরা বাজাের িগেয় সু �র সু �র নারীেদর েবপদর্া
অব�ায় েদেখ, তােদর অ�র আফেসাস করেত থােক এবং তারা
তােদর অ�ের না পাওয়ার বয্থা ও ক� অনুভব কের
কউ েকউ বলেত পাের েয, অিধকাংশ দৃ ি�ই বয্িভচার পযর্� গড়া
না এবং তার সােথ িনিষ� কাজ পযর্� যায় ন।
আমরা বলব, বরং দৃ ি�র েশষ পিরণিত হল, আফেসাস, বয্থা ও
ক�। কারণ, েস তার সামেন এমন একিট েফতনা েদখেত পায়,
11

আল-জাওয়াবু ল কাফী (১০৬)।
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যা েস লাভ করেত সক্ষম হয় না। ফেল েস আফেসাস এবং বয্
অনু ভব করেত থােক। অেনক সময় েস েচ�া কেরও বয্থর্ ,
তখন তার আফেসাস, �ািন ও দু ি��া আরও বৃ ি� পায়”।
তারপর আ�ামা ইবনু ল কাইেয়য্ম র. বেলন, “এিট একিট বড়
আযাব, তুিম একিট িবষয় হািসল করেত চাইেল তা না পাওয়ার
কে�র উপর ৈধযর্ ধারণ করেত পারেল ন, আবার তা লাভ করার
ক্ষমতাও তুিম রাখ না। এর েচেয় বড় আযাব আর কী হে
পাের? েকান এক কিব বেলন,
ً

َ
َ َْوَُكنت
َﻰﺘ أَرَْسْلَت ْﻃﺮﻓﻚ َراﺋِﺪا
َ َََْْ ً َْ
َ ﻚ
ُ َ الﻤﻨﺎ
ﻇِﺮ
كَِﻣﺎ أ�ﻌﺒﺘ
لقَلْبﻳﻮ
َ َ َْ ُُّ َ ّ َََ
ﺖ ﻗﺎ ِد ٌر
ﻟَي ﻻ ﻛﻪ أﻧ
ِ رأﻳﺖ
َ ْ َﻋﻠَﻴْﻪ َو َﻻ َ� ْﻦ َ� ْﻌﻀﻪ أَﻧ
ُ ﺖ َﺻ
ﺎﺑِﺮ
ِ ِ
ِ

যখন তুিম েকান িদন েতামার চক্ষু�য়েক েতামার মেনর পিরচাল
িহেসেব অনু স�ানকারী িহেসেব লাগামহীনভােব েছেড় িদেল, তখন
েস দৃ ি�সমূ েহর দৃ শয্ েতামােক বয্িথত করেব। তুিম যা েদখে
তার পুেরাটা লাভ করেত তুিম সক্ষম , আর না তুিম
আংিশেকর উপরও ৈধযর্শী।
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যারা তােদর চক্ষুেক �াধীনভােব েছেড় ে, তারা তা হেত িবরত
থাকেত পাের না। েস অপকেমর্র মেধয্ই হাবুডুবু েখেত থােক
েযমন, েকান এক কিব বেলন,

ُُ َ ْ َََْ َ ً َ َ
ﺖ ﻟَﻈﺎﺗﻪ
ﻳﺎ ﻧﺎﻇﺮِا ﻣﺎ أﻗﻠﻌ
َ َ ّ
ّ َ َﻰﺘ
َّ
َيْﻨَﻬُﻦَ ﻗ ِﺘﻴﻼ
ﺸَﺤَ َﻂ

“েহ দশর্ক তুিম েতামার দৃি�েক িবরত রাখেল না। তুিম েতামার
েচােখর অপকেমর্ই জীবনেক বয্য় কর”।
এর েচেয়ও বড় আ�যর্ হ, দৃ ি� মানু েষর অ�রেক আহত কের
তখন বয্থার উপর বয্থা তাে আরও অিধক ক� িদেত থােক।
তারপর তার ক্ষেতর বয্থা বার বার আহত করা হেত তােক ে
বারণ কের না। কিব বেলন,
َْ ً َْ ُْ ْ
َﻣﺎ ِزﻟﺖ ﺗت ِﺒ ُﻊ �ﻈ َﺮة ِﻓ �ﻈ َﺮ ٍة
َ َ َ ِّ ْ
ِِﻓ إﺛﺮِ ُ م ِﻠﻴﺤ ٍﺔ َوم ِﻠﻴﺢ
ْ َ
ّ
َ َ�ُﻈُﻦ َذ
َ اك َد َو
اء ُﺟ ْﺮ ِﺣﻚ َوﻫ َﻮ ِﻓ اﻟﺖ
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َْ ََ ٌ َْ
َْ
ِﻴﻖ ﺗﺮِ �ﺢ ﻋ ﺗﺮِ �ﺢ
ِ ﺗ ِﻘ
َ
َ ّ َ َ ْ َﺬَﺤﺑَﺖ
ﺎظ �ﺎِﺒﻟُﺎﻜ
ِ ﻃﺮﻓﻚ ِﺎلﻠِﺤ
َ ّ ٌ َ
ُ ْ َ َ
ِﻓﺎﻟﻘﻠﺐ مِنكَْ ذﺑﻴِﺢ يُ ذ�ِﻴﺢ
‘তুিম �িত সু �র পুরুষ ও নারীর �িত এেকর পর এক দৃি�
িদেয়ই যা�, আর তুিম মেন করছ েয এটা েবাধ হয় েতামার
ক্ষেতর ঔ, �কৃতপেক্ষ তা ক্ষেতর উপর ক্ষতই বািড়;
এভােব তুিম েতামার দৃ ি�শি�েক েদখা ও কা�ার মেধয্ যবাই
কের িদেল, সু তরাং েতামার অ�র ও মন েতামার �ারা শুধু যবাই
হেত থাকল, েসটা েয েকান ধরেনর যবাই তা বলার অেপক্ষ
রােখ না।’
আর এ জনয্ই বলা হেয় থাে, “দৃ ি�েক ক্ষিণেকর জনয্ িব
রাখেত সেচ� হওয়া আজীবন আফেসাস করা েথেক উ�ম। 12”
P1F

P

েয বয্ি� হারােমর িদেক তািকেয় থােক তার দৃ�া� হে� ঐ
বয্ি�র মত ে, সাগেরর পািন পান কের তৃি� েপেত চায়, তুিম
িক তার িপপাসা িনবািরত হেত েদেখছ? কখনও তার িপপাসা
িনবারণ হয় না বরং েস পািন পান করার কারেণ তার পািনর
িপপাসা আরও বৃ ি� পায়। অনু রূপভােব েয বয্ি� হারােমর িদে
12

আল-জাওয়াবু ল কাফী (১০৬-১০৭)
37

তাকায় েসও আসি�র চািহদা িমটােত না পারার কারণ তার
চািহদা আরও চা�া হেত থােক”।
ঐ হাদীসিটর িবষেয় িচ�া কের েদখুন, েযখােন অ�ীল কােজ িল�
হওয়া ও েচােখর িখয়ানত বা েচােখর েহফাজত না করার মেধয্
স�কর্ েদখােনা হেয়ে, আবু হুরায়রা রািদয়া�াহু আনহু হ
বিণর্, রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল,
َ
َْ َ َ
ّ
َ ََْ َّ َ
َ َ ْ ََ َ ََ
�
ِ ﻓﺰِ ﻧﺎ اﻟﻌ،ََ أدرك ذَلكَِ ﻻ مَحَالة،»إِنَ اﷲ ﻛﺘﺐ ﻋ اﺑ ِﻦ آدم حَظهَُّ ِﻣﻦ لﺰِﻧﺎ
ّْ
َْ
َ
َ َ ُ ّ
َْ ُ َ ّ َ َ ُ َّ
 َواﻟﻔ ْﺮ ُج ُﺼَﺪِق ذلِﻚ، �ِ َاﻨﻟَﻔ ُﺲ َﻤَ� َّ َو�ﺸﺘ
،الﻤﻨﻄِ ُﻖ
 و ِزﻧﺎ لﻠِﺴﺎن،ﻟَﻈﺮ
َ ُ ّ َُ
ُ ّ
« ﻪ أ ْو ُ�َﺬِﺑُﻪ
“আ�াহ রা�ু ল আলামীন আদম স�ােনর উপর িযনার িকছু অংশ
িনধর্ারণ কের েরেখেছন। জীব�শায় তােত েস আ�া� হেবই।
েযমন- েচােখর িযনা হল দৃ ি�, মুেখর িযনা হল কথা, আর আ�া
কামনা কের ও আসি� ৈতরী কের । আর ল�া �ান তার আশার
সতয্ায়ন কের বা িমথয্ায় পিরণত ক” 13।
P12F

P

িচ�া কের েদখ! দৃ ি� কত মারা�ক! এ হািদেস দৃ ি�েক বয্িভচার
বেল আখয্ািয়ত করা হেয়েছ। একজন মুিমন অবশয্ই বয্িভচার
ঘৃ ণা কের এবং তা হেত দূ ের থােক।

13

বু খাির ৬২৫৭ মুসিলম ২৬৫৭
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আ�ামা ইবনু ল জাওযী রহ. বেলন, “েহ ব�ু! – আ�াহ েতামােক
তাওিফক দান করু- তুিম দৃ ি�র অিন�তা েথেক িনেজেক বাঁচাও!
এ দৃ ি� বহু ইবাদতকারীেকই �ংস কেরেছ! কত পরেহজগার
মু�াকীেক �ীন েথেক দূ ের সিরেয় িদেয়েছ! তুিম দৃ ি�র েহফাজত
কর! কারণ, দৃ ি�ই হল সব িবপেদর মূ ল কারণ। তেব শুরুেত তা
িচিকৎসা করা সহজ। িক� যিদ তা বার বার হেয় থােক, তখন
তা শি�শালী বয্ািধেত পিরণত হ; তার িচিকৎসা আর সহজ হয়
না, তখন তার িচিকৎসা খুবই ক�কর।” 14
P13F

P

দৃ ি� েনশার পা�, আর তার েনশা হল, ে�ম। আর ে�েমর েনশা
মেদর েনশা হেতও মারা�ক । কারণ, মদ পােন েনশা�� মাতাল,
তােদর আবার জ্ঞান িফের আ, আর ে�েমর েনশায় যারা
মাতাল, তােদর কখেনাই জ্ঞান িফের আেস না
আর দৃ ি� ও আসি� উভয় মানু ষেক ে�েমর িদেক েটেন িনেয়
যায়। আর অ�রসমূ হ �ংেসর জনয্ এ হ, সবর্ািধক ক্ষিতকর
মারা�ক বয্ািধ। তুিম এ ভয়ানক ও ক্ষিতকর তীেরর আঘ
েথেক সতকর্ থা । কারণ, তার আঘােত যিদ তুিম হতয্া না হ,
েতামােক তা অবশয্ই যখমী কের িদেব। আর যখন যখমী বা
আঘাত অিধক হেব, তখন েতামার �ংস অিনবাযর্

14

যা�ু ল হাওয়া (৯৪)
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হঠাৎ দৃ ি�:
জারীর ইব্ ন আ�ু�াহ হেত বিণর, িতিন বেলন, আিম রাসূ ল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ামেক হঠাৎ দৃি� পড়া স�েকর
িজজ্ঞাসা কর, িতিন আমােক িনেদর্শ েদন ে, আিম েযন আমার
দৃ ি�েক িফিরেয় রািখ।
হঠাৎ দৃ ি� বা [ ]ﻧﻈﺮ اﻟﻔﺠﺎءةএর অথর্ হ, অিন�ায় বা হঠাৎ

েকান অপিরিচত নারীর উপর দৃ ি� পড়া। এ ধরেনর দৃ ি�র িবধান
হল, �থমবার এেত েকান গুনা নাই। তেব শতর্ হ, সােথ সােথ
চক্ষুেক িফিরেয় িনেত হেব। আর যিদ েস তার দৃি�ে দীঘর্ািয়
কের, তখন তার উপর গুনা অবশয্ই বতর্া।” 15
P14F

P

ইবন বুরাইদা রািদয়া�াহু আনহু তার িপতা হে বণর্ন কেরন,
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম আলী রািদয়া�াহু আনহু
বেলন,
َ َ ْ َ ََْ َ ُ َ َ ّ ّْ ََ ّْ ََ ﺈ
ُْ َ ّ ُ َ
َُ
« اﻵﺧِﺮة
ﺖ لﻚ
 ﻻ ﺗت ِﺒ ِﻊ ﻟَﻈﺮة ﻟَﻈﺮة؛ َِنَ لﻚ اﻷو� وﻟيﺴ،َ
» ﻳﺎ

15

তুহফাতুল আহওয়াযী (৮/৪৯)।
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“েহ আলী! তুিম �থম দৃ ি�র পর ি�তীয় বার েদখেব না। কারণ,
েতামার জনয্ �থম দৃি, আর পরবতর্ী দৃি� েতামার জনয্ ” 16।
P15F

P

অথর্াৎ �থম দৃি�র পর আবার েদেখা না এবং একবার তাকােনার
পর ি�তীয়বার তাকােব না। অিন�াকৃত �থম দৃ ি�র কারেণ
েতামার েকান গুনা হেব না। িক� েতামার জনয্ ি�তীয়বার
তাকােনার েকান অনু মিত নাই। কারণ, এেত েতামার ই�া যু �
হওয়ার কারেণ েতামার গুনা হেব।
[এখােন এ কথা �� হয়, ই�া কের যিদ �থমবার তাকায়
তাহেলও গুনা হেব। আর যিদ অিন�ায় তাকায় এবং সােথ
সােথ েচাখ িফিরেয় েনয়, তাহেল গুনা হেব না।]
েয সব েলাক মশকরা কের বেল, �থমবার েদেখ যিদ েকান
বয্ি� েচাখ ব� করা পযর্� দীঘর্ সময় তািকেয় থােক তার েক
গুনা হেব না, তােদর কথা েয �া� তা এ বয্াখয্ার �ারা �
�মািণত হল। কারণ, এখােন বলা হেয়েছ ই�া কের তাকােনা
অপরাধ। চাই �থমবার েহাক অথবা ি�তীয় বার।
মহান আ�াহ রা�ু ল আলামীন বেলন,

16

আবু দাউিদ ২১৪৯ ও িতরিমিয ২৭৭৭।
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َ َ َ  ٱ�َُّ سَمۡعَ� مۡ وَ�َبۡ�َٰرَ� مۡ وَخَت
ّ
ٌُم مَ ۡن إ َ�ٰه
َ َ ﴿لۡ أَر
ِ�ٰ قُلُو
َ� ََم
ُ
ُ
ذ
�ۡتُمۡ إِنۡ أَخ
ء
ِ
�
َ ُ ۡ َ ۡ ُ ّ
�ُيۡف  ن
�ُۡ ٱ�َِّ يَأ
] ﴾ ٤ َُ ٱ��َٰتِ �ُمَ هم يصدِفون
ۡ�ِي�ُم بِهِ�ٱنظُرۡ كَ َ ِّف
[46 :ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم
বলু ন, ‘েতামরা িক েভেব েদেখছ, আ�াহ্ যিদ েতামােদর
�বণশি� ও দৃ ি�শি� েকেড় েনন এবং েতামােদর হৃদেয় েমাহর
কের েদন তেব আ�াহ্ ছাড়া আর েকান �কৃত ইলাহ্ আেছ ে
েতামােদর এগুেলা িফিরেয় েদে?’ েদখুন, আমরা িকরূেপ
আয়াতসমূ হ িবশদভােব বনর্না কি; এরপরও তারা মুখ িফিরেয়
েনয়। [সূ রা আল-আন‘আম, আয়াত: ৩০]
চক্ষু , আ�াহ রা�ু ল আলামীেনর পক্ষ হেত বড় েনয়ামত
গুনােহ কারেণ মহান আ�াহ রা�ু ল আলামীন যােত চক্ষু ন
িনেয় যায় েস জনয্ আ�াহেক ভয় করেত হেব
হারাম েথেক চক্ষুেক িবরত রাখার মেধয্ অেফায়দা:
১. আ�াহ রা�ু ল আলামীেনর আেদেশর আনু গতয্ করা যােত
রেয়েছ অেনক েসৗভাগয্ ও কলয্াণ
২. (চক্ষুর চাহিন নাম) িবষা� তীেরর আঘাত েথেক অ�র
িনরাপদ থােক।
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৩. অ�ের আ�াহ রা�ু ল আলামীেনর সােথ সখয্তা ও তার উপর
ঐকয্ গেড় উেঠ। যারা তােদর অ�রেক হারােমর মেধয্ েছেড় ে,
তােদর অ�র মহান আ�াহ রা�ু ল আলামীেনর এ সখয্তা েথেক
বি�ত হয়। কারণ, অ�র িবিক্ষ� থাকার কারেণ তা আ�া
রা�ু ল আলামীেনর জনয্ই িবেশষভােব িনধর্ািরত হয়না এবং তাঁ
জনয্ই মহ�তপূণর্ হেত পাের না
৪. েচােখর েহফাজত না করেল আ�া েযমন দু বর্ ও হতাশা��
হয় অনু রূপভাে েচােখর েহফাজেতর কারেণ মানবা�া শি�শালী
ও �শাি� লােভ ধনয্ হয়।
৫. অ�র নু েরর আেলা �ারা আেলািকত হয়, পক্ষা�ের েচােখ
েহফাজত না করেল অ�র অ�কাের েছেয় যায়।
৬. চক্ষুর েহফাজত �ারা একজন বা�ার মেধয্ হক ও বাি
এবং সতয্ ও িমথয্ার মেধয্ পাথর্কয্ িনণর্য় করার মত সি
েযাগয্ত ও দূ রদিশর্ত সৃ ি� হয়। আর তা সিঠক িস�াে� উপনীত
হেত ও উ�ত অব�ােন েপৗছেত সাহাযয্ কের। আর মানুেষর
সােথ সব ধরেনর েলন-েদেন কাযর্কর ভূ িমকা রাখেত সহায়ক
হয়।
৭. অ�ের সাহিসকতা ও অিবচলতা সৃ ি� কের। ফেল মহান
আ�াহ রা�ু ল আলামীন তার জনয্ আধয্াি�ক শি� য,
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দূ রদিশর্ত, �মাণ এবং বািহয্ক শি� যথ, ক্ষমতা ও শি
উভয়েক এক� কের েদন।
৮.শয়তােনর �েবশ�ার ব� কের েদয়। কারণ, দৃ ি� হল
শয়তােনর জনয্ সবেচেয় বড় দরজা।
৯. অ�র ভােলা িচ�ার জনয্ খািল হয় এবং ভােলা কােজই বয্
থােক।
কারণ, যখন েকান অ�র নারী ও সু �র েছেলেদর ছিব তােদর
িচ�া ও ে�ম-ভােলাবাসা িনেয় বয্� থাে, তখন েস কীভােব
আ�াহ রা�ু ল আলামীেনর আয়াত স�েকর্ িচ�া করে? হািদস
েথেক একিট মাসআলা িশখেব? িফকাহ-িবদেদর কথা কীভােব েস
বুঝেব? এবং আসমান ও জিমেনর িবষেয় কীভােব িচ�া করেব?
১০. েচােখর েহফাজেতর �ারা অ�র িনরাপদ থােক। কারণ,
অ�র ও চক্ষু উভেয়র মাে িনিবড় স�কর্ ও সংেযাগ রেয়ে,
উভেয়র একিট অপরিট �ারা �ভািবত হয় এবং একিট কমর্
অপরিটেক �াণচা�লয্ট দান কের। ফেল একিট সংেশাধন হেল
অপরিটর সংেশাধন হয়, আর একিট ন� হেল অপরিট ন� হয় ।
যখন বা�ার দৃ ি� িনরাপদ থােক তখন তার আ�াও িনরাপদ ও
িঠক থােক, আর যখন মানু েষর দৃ ি� সিঠক না থােক এবং খারাপ
ব�র িদক েদখার কারেণ ন� হেয় যায়, তখন তার অ�র বা
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আ�াও খারাপ ও ন� হেয় যায়
আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,

। এ কারেণই রাসূ ল সা�া�াহু

ً
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َ »
، اﺻ ُﺪﻗﻮا إذَِا َﺪَ�ﺘُ ْﻢ
: ﺿﻤ ُﻦ ﻟ� ُﻢ ﻟَﻨَﺔ
اﺿﻤﻨُﻮا ِﻟ ِﺳ ّﺘﺎ ِﻣ ْﻦ أ�ﻔ ِﺴ�ﻢ أ
ُْ َ َ ْ َ ّ
ُ
ُ َ
ُ
ّ
ُ َ ُ ُ َْ َ
،َﻏُﻀُﻮا أﺑﺼﺎر�ﻢ، وﺟ� ْﻢ
اﺣﻔﻈﻮا ﻓﺮ
،ُْ َأَدُوا إذَِا اؤتمُنِتْوم،َوأ ْوﻓﻮا إذَِا َو َﻋﺪ� ْﻢ
َ ّ
ُ
« َ�ُﻔُﻮا أﻳ ْ ِﺪﻳَ� ْﻢ
“েতামরা আমার জনয্ ছয়িট িজিনেসর দািয়� নাও আিম
েতামােদর জা�ােতর দািয়� েনব। যখন কথা বল, সতয্ বল। আর
যখন ওয়াদা কর, তখন তা পুরা কর, আর যখন েতামার িনকট
আমানত রাখা হয় তা তুিম হকদারেদর িনকট েপৗেছ দাও।
েতামরা েতামােদর ল�া�ােনর েহফাজত কর । েতামােদর চক্ষুে
অবনত রাখ আর েতামােদর হাত�য় হারাম েথেক গুিটেয় রা” 17।
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তৃতীয় মূ লনীিত: খারাপ ভাবনা �িতহত করা:
খারাপ ভাবনাসমূ হ মানবা�ােক বয্ািধ� ও েরাগী বািনেয় েদয়।
মানু ষ যখন তার খারাপ ভাবনাসমূ হেক �িতহত না কের এবং তা
িনেয়ই বয্� থাে, তখন তা িচ�া িহেসেব েদখা েদয়। তারপর তা
িচ�া েথেক উ�িত লাভ কের সাধারণ ই�ার রূপ েনয়। তারপর
17

ইমাম আহমদ ২২২৫১ আলবানী রহ হাসান বেল ম�বয্ কেেছন।
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সাধারণ ই�া েথেক তা উ�িত লাভ কের তা �চ� ই�াশি�র
রূপ েনয় তারপর তা দৃঢ় �তয্য় ও �িতজ্ঞায় রূপ েনয়। ত
েস অপকেমর্র �িত অ�সর হয় এবং হারােম িল� হয়। সুতরা,
�থেমই একজন মানু ষ তার আ�ােক খারাপ ভাবনার উে�ক
েথেক রক্ষা করেব এবং খারাপ ভাবনার সােথ িনেজেক েছে
িদেব না।
অ�েরর বাসনা এিট একিট কিঠন িবষয়। মানু েষর ভােলা ও
মে�র সূ �ই হল অ�েরর বাসনা। অ�ের েকান বাসনা জা�ত
হেল, তা যিদ �াথিমক অব�ায় �িতহত করা হয়, তাহেল তুিম
েতামার আসি�র িনয়�ণ করেত পারেল এবং েতামার নফসেক
পরািজত করেল। আর যিদ েতামার আসি� েতামার উপর িবজয়ী
হয়, তাহেল তুিম অবশয্ গ�ের িনপিতত হেব।
মানবা�ায় বাসনা বারবার উদৃ ত হেতই থােক েশষ পযর্� তা েসিট
তার রে� রে� �েবশ কের, আর যখন তা তার রে� রে�
�েবশ কের তখন তা বািতল ও �া� আশায় পিরণত হেব। তখন
অব�া এমন দাঁড়ায় েযমন মহান আ�াহ রা�ু ল আলামীন
কুরআেন করীেম এরশাদ কেরন,
َ
ا
َ
َ ٰٓ َ
ِۢ ََ�َٰلُهُمۡ ك
ّ إِذا
�َبقِيعَةٖ �َۡسبُهُ ٱلظَّ�ۡ َٔانُ مَآءً ح
ب
�ۡ﴿ِّينَ �َفَرُوٓاْ أَع
ِ
ۡ
ّٮ
َ
ّ
َ
ُ
ُ َ َ�وَٱ
اب
ۗٓءَهُۥ لَمۡ �َِدۡهُ شَ�ۡٔٗا وَوَجَدَ ٱ�ََّ عِندَهُۥ فَو َف ٰهُ حِسَابَهُۥ
ِ ��ع ٱ� ِس
ِ

[.39 :  ﴾ ] ﻮرة اﻨﻟﻮر٣
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“আর যারা কুফরী কের তােদর আমলসমূ হ মরুভূিম মরীিচকার
মত, িপপাসা কাতর বয্ি যােক পািন মেন কের থােক, িক�
যখন েস েসটার কােছ আেস তখন েদেখ েসটা িকছু ই নয় এবং
েস পােব েসখােন আ�াহ্ ে, অতঃপর িতিন তােক তার িহসাব
পূ ণর্মা�া েদেবন।” [সূ রা আন-নূ র: ৩৯]
সবেচেয় িনকৃ� মেনাবৃ ি�র অিধকারী হে� েস বয্ি, েয িমথয্া
আকা�া ও আশার ঘর বােধ। কারণ, িমথয্া আশা হল
অভাবীেদর পুঁিজ এবং েবকার েলাকেদর অবল�ন, আর মানু েষর
জনয্ সবেচেয় ক্ষিতকর ব�। কারণ এিট মানুেষর মেধয্ অ,
অলসতা ও হতাশার জ� েদয় । বা�ােক যখন তার অ�েরর
বাসনার উপর চলেত ছাড় েদয়া হয় , তখন েস হারােম পিতত
হয়। তারপর খােলস তাওবার মাধয্েম আ�ােক নাপাকী হেত মু�
করা ছাড়া তার েকান িচিকৎসা নাই।
আর যিদ বা�া গুনােহ �াদ ও পিব� থাকার �াদ এবং গুনােহর
�াদ ও শ�েক পরাভূ ত ও শ�র উপর শি�ম�ার �াদ,
অনু রূপভােব গুনােহর �াদ ও শয়তানেক পরা� ও তােক িবমেনারথ করার �ােদর মেধয্ তুলনা কের  তেব েস অবশয্ই ত
�হণ করেব যা তার বািহর ও িভতরেক সংেশাধন করার কারণ
হেব।
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একিট কথা মেন রাখেত হেব, আ�াহ রা�ু ল আলামীেনর পক্
হেত মানবা�ার মেধয্ িকছু ভােলা ভাবনার উৎপি� হ; আবার
িকছু ভাবনা আেস শয়তােনর পক্ষ হ, অনু রূপ িকছু ভাবনা
ৈতরী হয় িনেজর আসি� েথেকও।
নফস মানু ষেক খারাপ কােজর আেদশ িদেয় থােক। �িতিট
কােজর আেগই েসখােন িকছু িচ�া-দৃ ি�ভ�ী থােক। মানু েষর
অ�র, জ্ঞান ও নফেসর মেধয্ িচ গেবষণা ছাড়া েকান িকছু ই
হঠাৎ কের বা�বািয়ত হেয়েছ এ কথা কখেনাই বলা যােব না।
�িতিট ব� বা�েব অি�ে� আসার জনয্ �থেম িবষয়িট িনেয় িচ�া
এ িফিকর অিতবািহত হেত হয়।
�াথিমক পযর্ােয় যখন েকান িকছুর িচিকৎসা বা সংেশাধন হ,
তখন তা পরবতর্ীেত খুবই সহজ ও সরল হেব। আর এ কাজিট
মানু ষ যত তাড়াতািড় করেব তার সংেশাধনও তত তাড়াতািড়
হেব।
মানু ষ তার ভাবনা-িচ�ােক কখেনাই েশষ কের িদেত পারেব না।
কারণ ভাবনা-িচ�া মানু েষর অ�ের এেস আঘাত করেবই, েস
তােত পূ ণর্ িনয়�ণ করেত সক্ষম হেব না
শয়তান েকান েকান সাহাবীর অ�েরও আ�াহ্ স�েকর্ মারা�
কু-ম�ণা েঢেল িদত। েযমন, আবু হুরায়রা রািদয়া�াহু আনহু হ
বিণর্, িতিন বেলন, রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এর
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কতক সাহাবী রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এর দরবাের
এেস তােক িজজ্ঞাসা ক, েহ আ�াহর রাসূ ল! আমােদর অ�ের
এমন িকছু কামনা বাসনা জা�ত হয়, যা আমরা আমােদর মুেখ
বলেত ল�ােবাধ কির। তখন রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম বলেলন, বা�েবই িক েতামরা এ ধরেনর অনু ভব কর?
তারা বলল হা, েহ আ�াহর রাসূ ল! রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম বলেলন, এটাই হল সিতয্কা ঈমান” 18।
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আ�ু �াহ ইবন আ�াস রািদয়া�াহু আনহু হেত বিণ, িতিন
বেলন, এক বয্ি� রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এ
িনকট এেস বলল, েহ আ�াহ রাসূ ল! আমােদর অ�ের এমন
এমন খারাপ িবষয় জা�ত হয়, তা মুেখ উ�ারণ করার েচেয়
আমােদর কয়লা হেয় যাওয়া অিধক ি�য়। তখন রাসূ ল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন, “আ�াহু আকব, আ�াহু আকব,
আ�াহু আকবর। সব �শংসা েসই আ�াহ রা�ু ল আলামীন এর
িযিন শয়তােনর ষড়য� ও েধাঁকােক কু-ম�ণায় রূপা� কের
িদেয়েছন। 19”
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অথর্া, সব �শংসা আ�াহ রা�ু ল আলামীেনর । কারণ, শয়তা ন
েতামােদর েথেক একমা� কু-ম�ণার উে�ক -যা েতামরা অপছ�
কর- তা ছাড়া েকান িকছু ই হািসল করেত পােরিন। আর
18
19

মুসিলম : ১৩২
আবু দাউদ: ৫১১২; শ‘আইব আরনাউত সহীহ বেলেছন।
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শয়তােনর কু-ম�ণােক েতামরা েয অপছ� করছ তাই �মাণ
কের েয েতামরা সিতয্কার ঈমানদার
যখন েকান মানু েষর অ�ের শয়তান কু-ম�ণা েদয়, তখন তার
উিচত হল, তার িচিকৎসা করা।
এ ধরেনর কু -ম�ণা যখন
মুসিলেমর অ�ের আসেব, তখন একজন মুসিলেমর করণীয় িক?
১. িবতািড়ত শয়তান হেত আ�াহ রা�ু ল আলামীন এর
আ�য় �াথর্নাকরেব।

িনকট

২. শয়তােনর কু-ম�ণােক ঈমানী িচ�া-ভাবনা �ারা পিরবতর্
করেব। কারণ, নফস হল জাঁতাকেলর মত, তা েকান িকছু েক
িপষেতই চায়। যিদ েকান বয্ি তার জাঁতাকেল গম রােখ, তাহেল
তা িপষেল েসখান েথেক আটা েবর হেব। আর যিদ েকান বয্ি
তার জাঁতাকেল বািল ও বেটর দানা রােখ, তা হেল তা িপষেল
তার েথেক বািল ও বেটর দানাই েবর হেব, অনয িকছু নয়।
শয়তােনর কু-ম�ণা েথেক বাচার জনয সহায়ক ভােলা ভাবনািচ�াসমূ হ:
১. আ�াহ রা�ু ল আলামীন এর আজমত ও বড়�, আসমান ও
জিমেনর সৃ ি� স�েকর িচ�া করা।
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২. ইসলামী শরীয়েতর জ্ঞ অজর্ করা। একজন মানু েষর জনয
ইলম অজর্ ও জ্ঞাে চচর্ িনেয় িল� থাকা খুবই গুরু�পূ
কাজ। অেনক আেলমগেণর অব�া এমন েয তারা হারাম বা
অনয্া কাজ করার মত েকান সময়ই তােদর থােক না। কারণ,
তারা সবসময় শরীয়েতর ইলম ও মুসিলম িম�ােতর সমসয্
সমাধােনর কােজ বয্ থােক।
৩. আিখরাত ও তার ভয়াবহতা িনেয় িচ�া করা। েযমন, মৃতুয,
কবেরর আযাব, হাউেজ কাউসার, শাফা‘আত, মীযান, পুলিসরাত,
জা�াত, জাহা�াম ইতয্ািদ িবষেয় িচ�া কর।
৪. হালাল রুি উপাজর্েন জনয িচ�া করা। েযমন, বয্বসবািণজয, চাকুরী ইতয্াি িবষেয় িচ�া িফিকর করেত হেব। দু িনয়া
ও আিখরােতর কলয্াে অবসর সময়গুেলাে বয্ করা ও কােজ
লাগােনার জনয িফিকর করা।
আ�ামা ইবনু ল কাইেয়য্ রহ. বেলন, উে�িখত সবিকছু েক যিদ
তুিম লাভ করেত চাও, তেব েয সব িজিনষ েতামার জানা জরুি
েস সব িবষয়গুেল জানেত এবং তা হািসল করেত েতামার
িচ�ােক বয্য় করে হেব। েযমন, তাওহীদ স�েকর েতামার
জানেত হেব এবং তার দািয়� িক তা েতামােক জানেত হেব।
মৃতুয্ পর জা�ােত �েবশ নািক জাহা�ােম �েবশ এ িবষেয় িচ�া
করার মাধয্ে েতামােক অবশয্ সময় বয্ করেত হেব। আর
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খারাপ ও বদ আমেলর পিরণিত স�েকর িচ�া করেত হেব এবং
তার েথেক বাচার উপায় িক তা িনেয় েতামােক েভেব েবর করেত
হেব। ই�া ও দৃ ঢ়তার িবষেয় েতামােক অবশয্ই মেন রাখেত হে,
েয সব কেমর্ ইরাদা করেল েতামােক দু িনয়া ও আিখরােতর
কলয্া িনি�ত করেব তারই ইরাদা করেত হেব। আর েয সব
কেমর্ ইরাদা েতামার ক্ষি কারণ হয় তা পিরহার করেত হেব।
আ�াহ্ র েনককার বা�ােদর মে, মানবা�ার জনয েখয়ানেতর
আকা�া করা, িচ�া-িফিকরেক িখয়ানত িবষেয় বয্ করা, �য়ং
িখয়ানত হেত অিধক ক্ষিতক’ 20
P19F

P

সু তরাং েযেহতু মানু েষর অ�ের সব সময় িবিভ� কেমর্ উে�ক ও
িচ�া জা�ত হেতই থােক, আর তা ধীের ধীের ইরাদায় রূ েনয়।
তারপর তা �তয্ ও দৃ ঢ়তায় রূ েনয়, তাই �িতিট �ের তােক
অবশয্ সতকর থাকেত হেব, শুধু ভাবন-িচ�ার পযর্ােয়র
িচিকৎসাই যেথ� নয়। আমােদরেক অবশয্ই ভাবন-িচ�ার পযর্ায়
ও পরবতর্ী �িতিট পযর্ােয়র িচিকৎসায় মেনািনেবশ করেত হেব
আ�ামা ইবনু ল কাইেয়য্ রহ. বেলন, ‘তুিম ভাবনােক �িতহত
কর। যিদ তা করেত সক্ না হও তেব তা িচ�ায় রূ েনেব।
তখন েতামােক অবশয্ িচ�া দূ র করার জনয েচ�া করেত হেব।
আর তাও যিদ করেত সক্ না হও তাহেল তা আসি�েত
20

ইবনু ল কাইেয়য্, আল-ফাওয়ােয়দ: ১৭৬।
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পিরণত হেব। তখন েতামােক অবশয্ তার িবরুে যু � করেত
হেব। আর যিদ যু � কের তা �িতহত করেত না পার তখন তা
�িতজ্ঞ রূ েনেব, তখন েতামােক তা দূ র করার জনয মরণপণ
েচ�া করেত হেব। তােত যিদ তুিম েফল কর, তেব তা বা�েব
রূ েনেব এবং কেমর পিরণত হেব। তারপর যিদ তােক তা
িবপরীত েকান ভােলা কাজ �ারা �িতহত না কর, তখন তা
েতামার অভয্াে পিরণত হেব। তখন তার েথেক িফের আসা
েতামার জনয পাহাড়েক জায়গা েথেক সরােনার েচেয়ও কিঠন
কাজ হেব।’ 21
P20F

একিট কথা মেন রাখেত হেব, অ�েরর কু-বাসনােক সংেশাধন
করা িচ�ার সংেশাধেনর েচেয় অিধক সহজ। আর িচ�ােক
সংেশাধন করা ই�ার সংেশাধেনর েচেয় অিধক সহজ। আর
ই�ার সংেশাধন করা খারাপ কমর্ সংেশাধন করা হেত সহজ।
আর খারাপ কমর্ িঠক করা অভয্াস পিরতয্াগ করা হেত স
যিদ তুিম বল েকান িজিনস েতামােক এ ধরেনর কু-ম�ণা ও
খারাপ ভাবনা িচ�ােত গা ভািসেয় েদয়া �িতহত করেত সাহাযয্
করেব?
আমরা বলব, এ িবষেয় কেয়কিট িবষয় সহেযািগতা করেব।
েযগুেলা একিট অপরিটর উপর িনভর্রশীল
21

আল-ফাওয়ােয়দ: ৩১।
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১. এটা ঈমান রাখা ও দৃ ঢ়ভােব জানা েয, আ�াহ রা�ু ল আলামীন
আমােদর অ�েরর অ�ঃ�েল েয সম� ভাবনা উিদত হয় তা সবই
জােনন। মহান আ�াহ রা�ু ল আলামীন বেলন,
�َ
�َٓعۡلَمُ خَا
�ۡ
ُ �ُِ وَمَا �ُِ ٱلصُّ ُد
[.19 :  ﴾ ] ﻮرة ﺎﻏﻓﺮ١ ور
ۡۡ�ِنَةَ ٱ
﴿
চক্ষুসমূেহর েখয়ানত এবং অ�রসমূহ যা েগাপন রােখ িতিন ত
জােনন। [সূ রা গােফর, আয়াত: ১৯]
ِفَإ
َ ۡ َ
[.7 :  ﴾ ] ﺳﻮرة ﻃﻪ٧ �﴿ �َۡهَرۡ بِٱلۡقَوۡلِ نَّهُۥ �َعۡلَمُ ٱل�َِّ ّ َوأخ
“আর যিদ তুিম উ��ের কথা বল তেব িতিন েগাপন ও অিত
েগাপন িবষয় জােনন।” [সূ রা তাহা, আয়াত: ৭]
বা�া যখন মহান আ�াহ রা�ু ল আলামীন তার অ�েরর
িবষয়সমূ হ জানার কারেণ ল�া অনু ভব করেব, তখন েস তার
অ�ের েয সব কু ভাবনা-িচ�া জা�ত হয়, তা েথেক েস দূ ের
থাকেব। এ িবষয়িট খুবই গুরু�পূণর্ তাই িবষয়িট গুরুে�র
িবেবচনা করেত হেব।
২. িচ�া িফিকর করা:
েতামার অ�ের যখন কু-ম�ণা ও খারাপ িচ�ার উে�ক হয়, তখন
তুিম আ�াহ রা�ু ল আলামীেনর বড়� স�েকর্ িচ�া করে, আর
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আ�াহ রা�ু ল আলামীেনর নাম ও গুণসমূহে েতামার অ�ের
হািজর করেব। অ�ের এ কথা িচ�া করেব, মহান আ�াহ রা�ু ল
আলামীন কিঠন আযাব দাতা, শাি� দানকারী ও �িতেশাধ
�হণকারী। িতিন সবিকছু র উপর ক্ষমতাব, শি�শালী ও উ�
মযর্াদা অিধকারী।
৩. ল�ােবাধ করা:
আ�াহ রা�ু ল আলামীেনর কুদরত ও িতিন েয আমােদর অ�েরর
েগাপন িবষয়গুেলা জােনন তা িব�াস করার পর েতামােক অবশয্
আ�াহ রা�ু ল আলামীেনর েথেক ল�া করেত হেব। তুিম খারাপ
িচ�া ও শয়তানী িচ�া হেত িনেজেক দূ ের রাখেত েচ�া করেব।
যখন তুিম েকান অপকমর্ কর, িঠক তখন যিদ েতামার পিরিচত
েকউ অথবা েতামার েকান ব�ু েতামার িনকট �েবশ কের তখন
েতামার িক অব�া হেব তা িচ�া কের েদখ এবং তুিম িক করেব?
মহান আ�াহ রা�ু ল আলামীন িযিন েতামােক েদখেছন তার েথেক
ল�া করা আরও অিধকতর ে�য়।
৪. আ�াহ রা�ু ল আলামীেনর বড়� ও
করা।

কুদরত স�েকর্ িচ�া

৫. আ�াহ রা�ু ল আলামীেনর রহমত হেত বি�ত হওয়া এবং
আ�াহ রা�ু ল আলামীেনর দরবাের তুিম এেকবাের মূ লয্হীন বয্ি
িহেসেব পিরণত হওয়ার ভয় করা।
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৬. আপন অ�েরর আ�স�ানেবাধ জা�ত করা। ফেল আ�াহ
রা�ু ল আলামীেনর মহ�ত ছাড়া আর েকান িকছু র মহ�তেক
অ�ের �ান না েদয়া িবষেয় �িতজ্ঞাব� হওয়
৭. অ�ের শয়তােনর কু-ম�ণা িবষেয় সতকর্ থাকেত হে, যােত
তা অবিশ� ঈমানেক েখেয় না েফেল।
৮. মানু েষর অ�েরর কু-ম�ণা পািখেক িশকার করার জনয িনিক্ষ
দানা-পািনর মত। শয়তান তা মানু েষর সামেন দানার মত িছিটেয়
েদয়, যােত মানু ষ তা �হণ কের। শয়তােনর �িতিট কু-ম�ণাই
হল মানু েষর জনয তার ঈমানেক িশকার করার জনয েপেত রাখা
ফাঁদ ও জাল।
৯. মেন রাখেত হেব, শয়তােনর কু-ম�ণা কখেনাই ঈমােনর সােথ
এক� হেত পাের না।
১০. একিট কথা জানেত হেব মানু েষর অ�ের শয়তােনর কু-ম�ণা
কুল িকনারা হীন সমুে�র মত যার েকান েশষ েনই। েয বয্ি�
তােত �েবশ করেব তার ডুেব মরাটা অিনবাযর্।
আসি�র িচিকৎসা
বা�ার �িত আ�াহ রা�ু ল আলামীেনর অপার অনু �হ হল, িতিন
তার বা�ােদর অনথর্ক েছেড় েদনিন এবং অনথর্ক সৃি� কের
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িন। বরং িতিন তােদর জনয্ তােদর জীবেন যত বয্াি, সং�ামক
ও ব�তা আেছ তার িচিকৎসার জনয্ মজবুত �ীন নািযল
কেরেছন। জীবেনর সবেচেয় বড় গুরু�পূণ বয্াি হল, িনিষ�
কামনা-বাসনা, কুআসি� বা িনিষ� চািহদা। মহান আ�াহ রা�ু ল
আলামীন এ মারা�ক বয্ািধ জনয্ একািধক িচিকৎসা িনধর্ার
কেরেছন; যার �ারা খারাপ বাসনা ও কুআসি�র উে�জনা ি�িমত
হয় এবং তার েদৗরা�য্ দূর হ
। িনে� এগুেলার সংিক্
আেলাচনা তুেল ধরা হল।

এক. িববাহ:
আ�ু �াহ ইবন মাসউদ রা. হেত বিণর্, িতিন বেলন, রাসূ ল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম আমােদর বেল,
ُ ْ َ ََ ْ َ
َ ﺎء َة ﻠْﻴَﺰﺘ ََ ّوَ ْج؛ ﻓَﺈﻧّ ُﻪ َﻏَﺾ ُّ ﻠِﺒَﺮ
َ ّ َ َ َ َﻌْﺮ
َ ﺒﻟ
َ � ُﻢ
،ﺼ
ﻣ ِﻦ اﺳﺘﻄﺎع ﻣِﻨ، ﺎب
ِ
ِ » ﻳﺎ ﺸ ْلﺸَﺒ
ِ
َ
ْ
« َوأﺣ َﺼ ُﻦ لِﻠﻔ ْﺮ ِج
“েহ যু বক স�দায় েতামােদর মেধয্ যােদর ক্ষমতা আেছ তা
েযন িববাহ কের। কারণ, েতামােদর েচােখর জনয্ অিধক
েহফাজতকারী এবং েতামােদর ল�া�ােনর সংরক্”22।
P21F

22

মুসিলম ১৪০০
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P

উে�িখত হািদেস  ﺒﻟﺎءةশে�র অথর্ �ী িমলেন সক্ষম ও িববাে
খরচ। যখন েকান বয্ি� িববােহর ক্ষমতা রােখ এবং তার ন
িববােহর �িত আ�হ �কাশ কের, তাহেল তােক অবশয্ই িববাহ
করেত হেব।
িববাহ হল, হালাল উপােয় মানু ষ তার মানিবক ও ৈজিবক চািহদা
েমটােনার একিট পথ; যা মহান আ�াহ রা�ু ল আলামীন মানু েষর
জনয্ ৈবধ িবধান িহেসেব চালু কেরেছন। িববাহ হল নবী ও
রাসু লগেণর সু �াত। রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম যারা
তােদর িনেজেদর উপর িববাহেক হারাম কেরিছল তােদর িবষেয়
বেলন,
ّ ُ ّ َ َ َ َ ْ َ َ َ نَّﻲ
ّ »
ُ ﺎم َوأَ ُﺻ
ُ َﻟَﻜِ�ِ ُﺻَ� ِّ َوأَﻧ
ُ ْﻮم َوأُﻓ
ﺐ � ْﻦ ِﺘ
 �ﻤﻦ ر ِﻏ،ﻄِﺮ َأَﺗَﺰَوَج ﻟنِﺴﺎء
ّ ﻓَﻠَي ْ َﺲ
« ِ�ِ
“িক� আিম সালাত আদায় কির, ঘুমাই, েরাজা রািখ ইফতার কির
এবং নারীেদর িববাহ কির। সু তরাং এ গুেল সবই হল আমার
আদশর্ আর েয বয্ি আমার আদশর েথেক দূ ের সের েস আমার
উ�েতর অ�ভুর্ নয়” 23।
P2F

P

আেয়শা রািদয়া�াহু আনহা হেত বিণর, রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম বেলন,
23

মুসিলম ১৪০১
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ّ ّ ُ ﺈ
ّ  َ� َﻤ ْﻦ ل َ ْﻢ َ� ْﻌ َﻤ ْﻞ ﺴُنَّﻲﺘ ﻓَﻠَيْ َﺲ،»ِّﺎ َﻜ ُح ﻣ ْﻦ نَّﻲﺘ
ٌ ِ�ِ ُﺎ َﻜ
ﺛِﺮ
َ  َﺗَﺰَوَﺟﻮا،ِ�ِ
ِ
َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ ِ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َِ َ َ َ ُ ُ ُ
ّ ّ َ ﺈ
ْ
َ�ﺪ �ﻌﻠﻴ ِﻪ ِﺎلﺼِﻴﺎمِ ؛ َِن
ِ وﻣﻦ لﻢ،  وﻣﻦ ﻛن ذا ﻃﻮ ٍل ﻓﻠﻴﻨﻜِﺢ،ﺑِ�ﻢ َاﻷمﻢ
ّ
ٌ لﺼَ ْﻮ َم ُﻟ و َﺟ
«ﺎء
ِ
“িববাহ আমার সু �াত। েয আমার সু �াত অনু যায়ী আমল কের না,
েস আমার উ�েতর অ�ভুর্� নয়। েতামরা িববাহ ক, কারণ
আিম আমার উ�েতর আিধকয্ িনেয় আ�াহর দরবাের গবর্ করব
যার সামথর্য্ আেছ েস অবশয্ই িববাহ করেব আর যার সামথর্য্
তার উপর কতর্বয্ হল েরাজা রাখা। কা, েরাজা তার জনয্
�িতেষধক”24।
P23F

P

িববােহর মাধয্েম মানুেষর �ীন ও ঈমােনর সংরক্ষণ হয়।
িযনা বয্িভচার �ারা মানুষ েয নুেরর �ারা আেলািক, তা িছিনেয়
েনয়া হয়।
আ�ু �াহ ইবন আ�াস রািদয়া�াহু আনহুর কতক েগালাম ি,
িতিন তােদর জ্ঞান িশক্ষা েদয়ার জনয্ িনবর্াচন কেরিছেলন।
তােদর বলেতন, “যিদ েতামরা িববাহ করেত চাও তেব আিম
েতামােদর িববাহ িদেয় েদব। কারণ, বা�া যখন বয্িভচার কের
তার অ�র েথেক ঈমানেক িছিনেয় েনয়া হয়”।25
P24F

24
25

P

ইবেন মাজা ১৮৪৬। আ�ামা আলবানী রহ. হাদীসিটেক সহীহ বেলেছন।
ইহইয়াউ উলু িম�ীন ২/২৩
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িতিন তােদর আরও বেলন, “েতামরা িববাহ কর! কারণ, বা�া
যখন েকান বয্িভচার কের তখন তার ঈমােনর নুর িছিনেয় েনয়া
হয়”।26
P25F

P

ইবন আ�াস রািদয়া�াহু আনহু আরও বে, “িববাহ ছাড়া েকান
ইবাদাতকারীর ইবাদত �কৃতভােব কবুল হয় না।” 27 অথর্াৎ েকান
ইবাদত-কারী বা�ার ইবাদত বা �ীন িববাহ করা ছাড়া পিরপূ ণর্
হয় না। অিববািহত বয্ি�র �ীন ও ইবাদত সবর্দা অপূণর্ েথ
যায়। কারণ, তার জনয্ এ স�াবনা রেয়ে, েস িববাহ না করােত
েকান হারাম বা িযনা বয্িভচাের িল� হেত পাে”।
P26F

P

েয বয্ি� তার িনেজর বয্াপাের হারাম কােজ িল� হওয়ার আশ�
কের, তার জনয্ িববাহ করা হেজর েচেয়ও অিধক গুরু�পূ
ফরয। অথচ হজ হল ইসলােমর েরাকনসমূ েহর একিট েরাকন।
তা �ে�ও েয বয্ি� হজ ও িববাহ দুিটেক এক সােথ আদায়
করেত সক্ষম নয় তােক অবশয্ই হেজর উপর িববাহেক �াধা
িদেত হেব।
েনককার মিহলা বা �ী অধর্ �ীেনর বয্াপাের সাহাযয্ক:

26
27

তািরখু িদমাশক ৫০/১২৩; যা�ু ল হাওয়া ১৯৩।
ইহইয়াউ উলু িম�ীন ২/২৩
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আনাস ইবন মােলক রািদয়া�াহু আনহু হেত বিণ, রাসূ ল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল,
َ َ ُ َ َ َ َ َ ْ َﺎ
ّ
َ
ًََ ْ
ّ ،ﻋ َﺷ ْﻄ دﻳ ﻪ
ْ َلﺸ
ﻄ
ﻓ
اﷲ
ﻖ
ََﻠْﻴَﺘ
ﻪ
ﻧ
ﻋ
ﺪ
ﻘ
�
ﺔ
َﺎﺤﻟ
ة
» َﻣ ْﻦ َر َزقه اﷲ امﺮأ
ِ
ِ
ِﻨ
ِ
ِ
ِﺮ
ِﺮ
« �ﻟَّ ِﺎ
“আ�াহ রা�ু ল আলামীন যােক েনককার �ী লােভর তাওফীক
েদন, তােক আ�াহ রা�ু ল আলামীন অেধর্ক �ীেনর িবষেয় সাহাযয
28
করল, বাকী অেধর্েকর িবষেয় েস েযন আ�াহেক ভয় কে” ।
P27F

P

আ�ামা মুনািব রহ. বেলন, �ীেনর জনয্ সবেচেয় বড় ক্ষিতকর
মহা মুিসবত হল, দু িট িজিনষ। এক- েপেটর চািহদা, দু ই-েযৗন
চািহদা।
ি�তীয় চািহদা েমটােনার জনয্ তােক িববাহ করেত হেব। যিদ
েকান বয্ি� �ীনদার ও সৎ নারীেক িববাহ কে, তাহেল েস
বয্িভচার েথেক মু� থাকেব এবং েস অেধর্ক চািহদা েমটাে
পারেব। তারপর তার অবিশ� অেধর্ক চািহদা বাকী থাকল। আর
তা হল তার েপেটর চািহদা। এ চািহদা েমটােনার জনয্ রাসূল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম তােক তাকওয়া অজর্ন করা
উপেদশ েদন। তাকওয়ার মাধয্েম তার �ীনদাির পূণর্তা লাভ কে
28

মু�াদরােক হােকম ২৬৮১ এবং হােকম তা সহীহ বেলেছন
তার সােথ ঐকমতয্ েপাষণ কেরেছ।
61

, আর যাহাবী

এবং আ�াহ রা�ু ল আলামীন আমােদর েয �ীন িদেয়েছন েস
�ীেনর উপর অটল অিবচল থাকার তাওিফক হািসল হয়।
এখােন [হাদীেস] েনককার নারীর কথা বলার কারণ হল, নারী
যিদ �ীনদার ও েনককার না হয়, তার �ারা বয্িভচার েথেক মুি�
েপেলও েলাকিট তার �ীর কারেণ েকান অপকমর্ ও খারাপ কােজ
জিড়েয় পড়ার আশ�া থােক এবং তার �ী তােক হারাম উপাজর্ন
ইতয্ািদর �িত উ�ু � করেত পাের; যা তার পিরণিতর জনয্ খুবই
খারাপ।29
P28F

P

আ�ামা কুরতবী রহ. বেলন, বতর্মানকােল েকউ অনয্-পাপ
েথেক সবর করার ক্ষমতা না রা, তার জনয্ ওয়ািজব হেব
�ীনদার �ী তালাশ করা; যার মাধয্েম েস তার �ীনদাির িঠক
রাখেত পাের। 30
P29F

P

িববােহর মেধয্ রেয়েছ ছাওয়াব আর বয্িভচাের রেয়েগুনা:
িববােহর সবেচেয় কলয্াণকর ও িবেশষ িদক হ, েযৗন চািহদা
িমটােনােত আ�াহ রা�ু ল আলামীন এর পক্ষ হেত সাওয়ােব
অিধকারী হওয়া যায় । েযমন, হািদেস বিণর্ত রাসূল সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,
29
30

ফায়যু ল কাদীর ৬/১৭৭।
কুরতুবী ৪/২৯।
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َ ْ
ٌَ
ُ
 ﻳﺄﻲﺗ أﺣﺪﻧﺎ ﺷﻬﻮﺗﻪ و��ﻮن،ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ: » َو ِ� ﺑُﻀ ِﻊ أ َﺣ ِﺪ� ْﻢ َﺻ َﺪﻗﺔ ﻗﺎلﻮا
َ َْ َ
َ َ َ ََ
َ ﺎن َﻋﻠَﻴْﻪ
ﻴﻬﺎ ِو ْز ٌر؟
� ﻗﺎل أ َرأ�ﺘُ ْﻢ ل ْﻮ َو َﺿ َﻌ َﻬﺎ ِﻓ ﺤﻟﺮامِ أ،!ﻟ ﻓﻴﻬﺎ أﺟﺮ؟
ِ� ِ
َ
ْ َ َ َ َ
«كَِذَِا َو َﺿ َﻌ َﻬﺎ ِﻓ ﺤﻟَﻼ ِل ﻛن ُﻟ أﺟ ٌﺮ
فَكَذَل إ
“েতামােদর েকউ তার �ীর সােথ সহবাস করােত তার জনয
রেয়েছ, সদকার সাওয়াব। এ কথা েশােন সাহাবীরা বলল, েহ
আ�াহর রাসূ ল! আমরা যিদ আমােদর �ীেদর সােথ েযৗন চািহদা
েমটাই তােতও িক আমােদর ছাওয়াব রেয়েছ? তখন িতিন
বলেলন, যিদ েলাকিট েকান হারাম কােজ িল� হত তাহেল তার
গুনা হত িকনা? অনু রূপভাে যখন েস হারাম েথেক িবরত
েথেক হালাল কােজ িল� হও তখন অবশয্ েতামােদর জনয
ছাওয়াব ও িবিনময় থাকেব” 31।
P30F

P

ইমাম নববী রহ. বেলন, েয সব কাজগুেলা মুবাহ বা হালাল
ইবাদেতর িনয়ত �ারা তা ইবাদেত পিরণত হয়। েযমন, �ী
সহবােসর �ারা যিদ েকান বয্ি� �ীর অিধকার আদা, তার সােথ
সু �র বয্বহা, েনক স�ান লাভ, িনেজর নফসেক ও �ীেক
বয্িভচার েথেক েহফাজত কর, খারাপ বা হারােমর িদেক তাকােনা
েথেক িবরত রাখা, খারাপ িচ�া ও িফিকর হেত িবরত রাখা

31
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ইতয্ািদ ভােলা ও েনক উে�শয্ লােভর িনয়ত ক, তাহেল �ী
সহবাস অবশয্ ইবাদত বেল পিরগিণত হেব।’ 32
P31F

P

মেন রাখেত হেব িববাহ হল, একিট গুরু�পূণর্ িবষয় যা যুবকে
অৈনিতক িচ�াধারা েথেক েহফাজত কের এবং
িযনা-বয্িভচার
েথেক রক্ষা কের। িববােহর মাধয্েম একজন যুবক হারাম িবষ
িচ�া করা এবং হারাম কােজর ই�া করা হেত িবরত থােক।
িববািহত বয্ি�েক পিব� ও সৎ থাকেত আ�াহ রা�ুল আলামীন
সাহাযয্ কে:
েকােনা বয্ি� যিদ িববােহর মাধয্ে পিব� থাকেত চায়, আ�াহ
রা�ু ল আলামীন �ীয় রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এর
জবােন তােক সাহাযয্ করার �িত�িত িদেয়েছন। কারণ, মহান
আ�াহ রা�ু ল আলামীন বা�া েথেক সব ধরেনর অ�ীলতা দূ র
করেত চান এবং তােক মহান আ�াহ রা�ু ল আলামীন তার জনয্
েয সব কমর্েক হালাল কেরেছ, তার িদেক ধািবত করেত এবং
হারাম েথেক িবরত রাখেত চান। আবু হুরাইরা রািদয়া�াহু আন
হেত বিণর্, রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল,
ََ ّ ٌَ ََ
ُ ُﺐ ّﻟَي ﻳ
َ ُ
ُ َ ﻤﻟﺎﻜﺗ،ﺠﺎﻫ ُﺪ ﻓ َﺳبﻴﻞ اﷲ
�ﺪ
ِ ِ الﻤ: ُْ» ﺛﻼﺛﺔ َﻖٌ ﻋ ّاﷲ عَوْنهُم
ِِ ﺮ
ِِ
َ ََ ُ ُ
ُ َاﻨﻟ
ّ ،َالأدََاء
« اﻟﻌﻔﺎف
ﻟَي ﻳﺮِ �ﺪ
ِ ﺎﻛِﺢ
32
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“িতন বয্ি�েক সাহাযয্ করা আ�াহ রা�ুল আলামীেনর উপ
ওয়ািজব। এক- আ�াহর রা�ার মুজািহদ। দু ই- চুি�ব� েগালাম 33
েয মুি�পণ আদায় করেত চায়। িতন- িববািহত বয্ি� েয পিব�
থাকেত চায়” 34।
P32F

P3F

P

P

যিদ েকান বয্ি� এমন হ, একিট �ী �ারা তার আসি�র চািহদা
পূ রণ করা স�ব হে� না এবং েস তার িনেজর িবষেয় হারাম
কােজ িল� হওয়ার আশ�া করেছ, তাহেল তার উপর একািধক
িববাহ করা ওয়ািজব, যােত েস হারাম েথেক বাচেত পাের । আর
যিদ এক �ী �ারা তার আসি�র ক্ষুধা িনবারণ হ , তেব একিট
�ী িনেয় থাকােত তার ক� হে�, তাহেল তার জনয্ পরবতর্
িববাহ করা েমা�াহাব।
দু ই- েরাজা রাখা:
েরাজা যু বকেদর অপকমর, িযনা, বয্িভচার ও অ�ীল কােজ িল�
হওয়া েথেক েহফাজত কের। এ কারেণই রাসূ ল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম যু বকেদর েরাজার িচিকৎসা �হণ করার �িত
উপেদশ েদন।

33

মুকাতাব েস দাসেক বলা হয় ; েয তার মিনবেক িকছু স�দ েদয়ার
িবিনমেয় �াধীন হেব বেল চুি�ব� হেয়েছ। [মু ‘জামু লু গািতল ফুকাহা ১/৪৫৫]
34
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আ�ু �াহ ইব্ন মাসউদ রািদয়া�াহু আনহু হবিণর্, িতিন বেলন,
আমরা রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এর সােথ িছলাম।
তখন িতিন আমােদর হািদস বণর্না কের বেল,
َ
َ ََْ
َْ
ْ َ
َ ﺎء َة ﻠْﻴَﺰﺘ ََ ّوَ ْج؛ َﺈِﻧَّ ُﻪ َﻏَﺾ ُّ ِﻠْﺒَﺮ
َ ﺒﻟ
َ ﺎع
 َو َﻣ ْﻦ ل ْﻢ، َوأﺣ َﺼ ُﻦ لِﻠﻔ ْﺮ ِج، ﺼ
» َﻣ ِﻦ اﺳﺘﻄ
ِ
َ
َ
ّ � َ ْﺴﺘَ ْﻊ َ� َﻌﻠﻴْﻪ
ٌ ِﺎلﺼَ ْﻮمِ َﺈِﻧَّ ُﻪ ُﻟ و َﺟ
« ﺎء
ِ
ِﻄ
ِ
“েতামােদর মেধয্ যােদর ক্ষমতা আেছ তারা েযন িববাহ কে
কারণ, িববাহ েতামােদর েচােখর জনয্ অিধক েহফাজতকারী এবং
েতামােদর ল�া�ােনর সংরক্ষক। আর েয বয্ি� িববাহ কর
সামথর্য্ রা না তােক অবশয্ই েরাজা রাখেত হে । কারণ, েরাজা
35
তার জনয্ �িতেষধ” ।
P34F

P

আ�ামা ইবনু ল কাইেয়য্ম র. বেলন, রাসূ ল সা�া�াহু আলাইি
ওয়াসা�াম যু বকেদর �থেম েশফাদানকাির িচিকৎসা অথর্াৎ
িববােহর িদেক পথ েদখান। িক� তােত যিদ েকউ অক্ষম হ
তােক তার পিরবেতর িক করেত হেব তার �িত িদক-িনেদর্শনা
�দান কেরন। আর তা হল, েরাজা রাখা। কারণ, েরাজা মানু েষর
আসি�র চািহদােক দু বর্ কের এবং আসি�র উৎপাতেক দিমেয়
ও সংেকািচত কের েদয়। মানু েষর আসি� সাধারণত খােদয্র
আিধকয্ ও িবিভ�তার কারেণ শি�শালী হেয় থােক। িবিভ�
ধরেনর খাদয্ �হণ ও অিধক খাদয্ একজন মানুেষর আসি�
35
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চািহদােক বািড়েয় েদয়। আর েরাজা রাখা �ারা তা অেনকটা কেম
যায়। যখন একজন মানু ষ েরাজা রাখেত থােক, তখন েস
খািসকৃত জ�র মত হেয় যায়। েয বয্ি� সব সময় েরাজা রােখ
তার েযৗন চািহদা ও আসি� দু বর্ হেব না এমন মানু ষ খুব কমই
পাওয়া যায়।’ 36
P35F

P

তাছাড়া আবু হুরায়রা রািদয়া�াহু আনহু হেত বি, রাসূ ল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন -হািদেস কুদসীেত - মহান
আ�াহ রা�ু ল আলামীন বেলন,
ٌّ
ّ »
« ...الﺼَ ْﻮ ُم ُﻨَﺔ
“েরাজা মুিমেনর জনয্ ডাল �র”।37
P36F

P

ডাল �রূপ এ কথার অথর্ , েরাজা রক্ষাকারী ও েগাপনকারী
েরাজা মানবা�ােক আসি�র চািহদা ও তার উে�জনা েথেক
েহফাজত কের এবং মানু ষেক হারােম িল� হওয়া হেত বাঁচায়।
কারণ, খাদয্ মানুেষর েযৗন চািহদা বািড়েয় েদয়। আর েরাজার
মােনই হল খাদয-পানীয় েথেক িবরত থাকা।

36
37
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আ�ামা কুরতিব রহ. বেলন, ‘খাদয্ যত কম হে, আসি� ততই
দু বর্ হেব। আর আসি� যত দু বর্ হেব তার গুনা কম হেব’। 38
P37F

িতন. ৈদিহক শি�েক কলয্াণক ও েনক আমেল বয্ করা:
যু বকেদর কতর্ব হল, তারা তােদর ৈদিহক শি� ও েযৗবনেক
গুর েদেব এবং িবিভ� ধরেনর েনক ও জন কলয্াণমূলক কাে
তােদর িনেজেদর সময় ও েযৗবনেক বয্ করেব। সামািজক ও
ধমর্ী কােজ যু বকরা সময়েক অিধক হাের বয্ করেত পাের ।
েযমন, আ�াহ রা�ু ল আলামীেনর �ীেনর িদেক মানু ষেক দাওয়াত
েদওয়া, সমােজর হত-দির� ও অভাবী মানু ষেদর সাহাযয এিগেয়
আসা এবং মানু েষর িবপদ ও দু েযর্ােগ সময় যু বকরা তােদর
সাহাযয্ােথ ঝাঁিপেয় পড়া ইতয্াি । এছাড়াও সমােজ েয েকান
ধরেনর জন কলয্াণমুল কােজ তারা েনতৃ�ই িদেত পাের।
চার. অনয্েদর মেধয্ েযৗন উে�জনা ছড়ােনা হেত িবরত থা:
বতর্মােন আমরা েয যুেগর মেধয্ বসবাস ক, তা হল, েনাংরািম,
েবহায়াপনা, িনলর্�তা ও অ�ীলতার যুগ। এ যুেগ মার-মাির,
কাটা-কািট, হতয্, গু, িচ�াই ইতয্ািদ �ায় িনতয্ িদেনর ঘটনা
রা�া-ঘাট, হাট-বাজার, েদাকান-পাট েযখােনই তাকাই েসখােনই
আমরা েদখেত পাই অ�ীল গান-বাজনা, ন� িসেনমা, উল� ছিব,
38
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নারী-পুরুেষর অবাধ েমল-েমশা ইতয্ািদ।
এ সেবর কারেণ
বতর্মােন যুব সমােজর চির� � য় �ংেসর কাছাকািছ, তােদর
ৈনিতক অবক্ষয় অধঃ:পতন অ�িতেরাধয। বতর্মােন আমরা
আমােদর যু েগ েয অব�া েদখেত পাি� , অতীেত আমােদর বাপদাদারা তা েকানিদন িচ�াও কেরন িন।
বতর্মান যুেগ মানুেষর েপাশাকগুেলা ৈতির করা হে� এমনভাে
যােত েপাশাক পিরধান করার পরও একজন মানু ষ অধর-উল�
থােক। তােদর েদখেলই মানু েষর নফেসর কামনা
আরও বৃ ি�
পায়। বতর্মােন নারীেদর েপাশাক বানােনা ও িডজাইন করার জনয
িকছু েলাক িনযু � আেছ, তারা সবসময় এ িচ�া কের, েকান
ধরেনর েপাশাক বানােল মানু ষ তােদর �িত েবিশ আকৃ� হেব
এবং িবিভ� ধরেনর িফতনায় িল� হেব।
অেনকেক আমরা বলেত শুিন তারা বে, নারীেদর েপাশােকর
অব�া এমন েয, তারা যিদ তােদর েপাশাক পিরধান না কের
উল� থাকত, তাহেল এতটা িফতনার আশ�া হত না। কারণ,
তােদর এ েপাশােকর আকষর্ণ তােদর েনংটা থাকার েচেয়ও
অিধক মারা�ক । এ েপাশাক তােদরেক তােদর �কৃত সু �েরর
েচেয়ও েবশী আকষর্ণীয় কের েতােল।
অনু রূপভাে েবারকা নারীেদর েসৗ�যর্েক আরও বািড়েয় েদয়।
বা�েব মিহলািট এতটা সু �র না হেলও যখন েবারকা পের তখন
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মানু ষ তার �িত মাথা উঁচু কের েদখেত থােক। মেন কের েমেয়িট
কতই না সু �র। িক� বা�েব যখন েস তার েচহারা খুলেব তখন
তার এ েসৗ�যর্ আর অবিশ� থােক না।
ইয়াহুদীর ৈতির কেরেছ তােদর পিরক�না বা�বায়ন করার জনয্
িকছু �িত�ান বািনেয়েছ । তারা তােদর নারীেদর েথেক কতক
গািয়কা ও মেডল ৈতির কের তােদরেক েনাংরা েপাশাক পিরধান
কিরেয় বাজাের েছেড় েদয়, িটিভ চয্ােনেল তােদর  দিশর্ হয়।
তােদর েদেখ আমােদর েদেশর নারীরা তােদর নারীেদর অনু করণ
করেত থােক এবং তারাও তােদর সােজ সাজেত পছ� কের।
তােদর েদেখ েদেখ আমােদর েদেশর নারীরাও একই ধরেণর
েপাশাক পিরধান কের, যা আমােদর েদেশর নারীেদর কপােল
কলংেকর দাগ েটেন েদয় । কল, কারখানা ও গােমর্�সগুেলােত
নারীেদর জনয্ ঐ ধরেনর েপাশাক ৈতির করা হয়। যার কারেণ
বাজাের অশালীন েপাশাক ছাড়া শালীন ও ভ� েকান েপাশাক
পাওয়াই বতর্মােন দু �র। বরং বতর্মান বাজাের অিধকাংশ
েপাশাকই হল, তােদর ষড়য� ও পিরক�না বা�বায়েনর সহায়ক।

পাঁচ. েকান নারী েদেখ আকৃ� হেল, �ীয় �ীর িনকট চেল আসা:
মেন রাখেত হেব, আসি� পূ জা করা শুধু অিববািহত েলাকেদর
মেধয্ সীমাব� নয়। বরং িববািহত েলাকও অেনক সময় তার
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িনেজর �ীেক বাদ িদেয় অনয্ নারীর �িত ঝুঁেক পেড়। অেনক
সময় েদখা যায় িববািহত েলাক অিববািহত েলােকর েচেয় আরও
েবিশ িফতনার কারণ হয়। কারণ, েস নারীেদর সােথ িমশেছ
তােদর সােথ সহবাস করেছ। ফেল েস নারীেদর সােথ েমলােমশা
করা িক মজা তা জােন। আর েয েকান িকছু র মজা বা �াদ িক
তা জােন আর েয জােন না উভয় সমান হেত পাের না।
সু তরাং িববািহত েলাকেদর এ িবষেয় অিধক সতকর্ থাকেত হেব।
তারা তােদর িনেজেদর েহফাজত করার জনয্ অিধক েচ�া করেব।
যিদ েকান অপিরিচত নারীর িদক দৃ ি�র কারেণ অথবা িনিষ� বা
উল� ছিব ইতয্ািদ েদখার কারেণ তার অ�ের েকান অপকমর্ ব
খারাপ কােজর উে�ক হয়, তখন েস েযন �ত তার �ীর িনকট
িগেয় তার �ীয় �েয়াজন পূ ণ্ কের
র
এবং তার নফেসর চািহদা
েমটায়।
জােবর রািদয়া�াহু আনহু হেত বিণ, িতিন বেলন, রাসূ ল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম একজন নারীেক েদেখ িতিন তার
�ী যয়নােবর িনকট আসল। তখন যয়নব রািদয়া�াহু আনহু তা
শরীরেক পির�ার করার জনয্ মািলশ করেত িছল। তারপর েস
তার হাজত পূ রণ করল এবং সাহাবীেদর িনকট েবর হেয় বলল,
ْ َ َ ُ ُِ وَتُدْبر،ﻴﻄﺎَن
ْ َ َ ُ ُِ» إنَِّ المرَْأَةَتُقْبﻓل
َ َ  فَإذَِاَﺑْﺮ،ﻴﻄﺎَن
ﺼ
ِ
ِ َ
ٍ ﻓ ﺻﻮرة ﺷ
ٍ ﺻﻮرة ﺷ
َ
َْ
ّ
ََُْ
ً ْ ُ
َ
« تِْﻠﻪ؛ فَإنَِّذَلكَِ َﺮُدُ ﻣﺎ ِﻓ �ﻔ ِﺴ ِﻪ
أ َﺣ َﺪ� ُﻢ ام َﺮأة فَلْيأَأﻫ
71

“নারীরা শয়তােনর আকৃিতেত সামেনর িদক অ�সর হয় আবার
শয়তােনর আকৃিতেত চেল যায়। েতামােদর যখন েকান নারী
েদেখ েযৗন চািহদা েজেগ উেঠ, তাহেল সােথ সােথ েতামরা
েতামােদর �ীেদর িনকট এেস চািহদা েমটােব। কারণ, এেত
েতামােদর অ�ের েয খারাপ ভােবর উে�ক কেরেছ তা দূ র কের
েদেব” 39। অপর এক বণর্নায় িতিন বেল,
P38F

P

ّ َ ََ َ َ
« ﻟَي َﻣ َﻌ َﻬﺎ
ِ » ﻓﺈن ﻣﻌﻬﺎ ِﻣﺜﻞ
“তার সােথ তাই আেছ যা েতামার �ীর মেধয্ রেয়ে”।40
P39F

রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম একজন নারীেক েদখ, এর
অথর্ হ, একজন নারীর উপর হঠাৎ কের তার দৃ ি� পড়ল। এেত
েকান গুনা নাই। অথবা এ ঘটনা পদর্ার িবধান নািযল হওয়ার
পূ েবর্; তখন নারীেদর িদেক তাকােনা ৈবধ িছল।
----আবী কাবশা আল-আনমারী রািদয়া�াহু আনহু হেত বিণ, িতিন
বেলন, রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম একিদন তার
সাথীেদর সােথ বসা িছেলন, তারপর িতিন মজিলশ েথেক উেঠ
39
40
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িভতের �েবশ করেলন এবং েগাসল কের েবর হেলন। তােক
েদেখ আমরা বললাম, েহ আ�াহর রাসূ ল! িন�য় েকান ঘটনা
ঘটেছ! তখন িতিন বলেলন,
ْ َ
َ َ ٌَ َُ
ْ ّ
ّ ُ ْ َ َﻠْﻲ
َ ْ ُ َََْ
َزْوَاﻲﺟ
ﺖ َ�ﻌﺾ
 ﻓﺄ�ﻴ،َﺮَت ِﺑ ﻓﻼﻧﺔ ﻓ َﻮ� َﻊ ِﻓ ِﺒ ﺷﻬ َﻮة ﻟنِ َﺴﺎ ِء
،» أ َﺟﻞ
ِ
ََ
َ
َ
ْ َ
ُ ْ ُ
ُّ َ ْ ُ ﺈ
« كَِﺎ� َﻌﻠﻮا؛ َِﻧَﻪ ِﻣ ْﻦ أ َﻣﺎﺛِ ِﻞ أ� َﻤﺎ ِﻟ� ْﻢ إِ�ﻴَﺎن ﺤﻟَﻼ ِل
فَكَذَل ﻓ، ﻓﺄ َﺻﺒْﺘُ َﻬﺎ
“আমার িনকট িদেয় একজন নারী অিত�ম করেত েদেখ আমার
অ�ের নারীর আকষর্ জা�ত হয়। তারপর আিম আমার একজন
�ীর িনকট হািজর হেয় তার সােথ সহবাস কির। েতামরাও তাই
কর। কারণ, হালােলর কােছ গমন করা েতামােদর
সেবর্া�
41
আমেলরই নামা�র” ।
P40F

P

ইমাম নববী রহ. বেলন, েকান বয্ি� যখন েকান নারীেক েদেখ
তার েযৗন উে�জনা বৃ ি� পায়, তার জনয্ মু�াহাব হ, েস তার
�ীর িনকট আসেব এবং তার সােথ সহবাস কের, েস তার েযৗন
ক্ষুধা িনবারণ কর, তার অ�রেক তার চািহদা অনু যায়ী এক�
করেব এবং আ�ােক শাি� েদেব। শয়তান মানু ষেক নারীেদর
িফতনায় িল� হওয়ার দাওয়াত িদেত থােক। কারণ, মহান আ�াহ
রা�ু ল আলামীন পুরুষেদর নারীেদর �িত আকষর্ণ িদেয়ই সৃি
কেরেছন। তারা নারীেদর িদেক েদেখ এবং তােদর সােথ স�ৃ �
েয েকান িকছু েদেখ তােদর �িত আকৃ� হয় এবং মজা পায়।
41
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সু তরাং, বলা বাহুলয্ , নারীরা শয়তােনর মতই। শয়তান েযমন
মানু ষেক খারাপ ও অপকেমর্র িদেক আ�ান কের অনু রূপভাে
নারীরাও তােদর সাজ-স�া ও
পদর্-হীনতা িদেয় পুরুষেদর
অপকমর্ ও বয্িভচােরর িদেক ডাকেত থােক। এেত এ কথা �
হয়, নারীরা েযন েবপদর্া হেয় িবনা �েয়াজেন পুরুষেদর সাে
হােট বাজাের রা�া ঘােট েবর না হয়। আর পুরুষেদর কতর্বয্,
তারা নারীেদর �িত তাকােব না এবং তােদর েদখেল চক্ষুে
অবনত কের রাখেব। 42
P41F

উপেরর দু িট হািদেস রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম তার
িনেজর েগাপন িবষেয় েয �� কথা বেলন, তােত অেনেকই
িবষয়িটেক আ�যর্ মেন কেরন। রাসূল স. এর অ�ের িকভােব
খারাপ িচ�া আসল? আবার িতিন তা সাহাবীেদর িনকট কীভােব
বলেলন? িক� তারা যখন তার কারণ স�েকর্ জানেব তখন আর
আ�যর্েবাধ করেব না। কার, িবষয়িট খুবই মারা�ক ও
ক্ষিতকর। এ কারেণই রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম ত
িনেজর িবষয়িট ��ভােব তুেল ধেরন, যােত মুসিলমরা তার
েথেক িশক্ষালাভ কের এবং তার অনুকরণ কের
ছয়. �েয়াজন ছাড়া নারীেদর ঘর েথেক েবর হেত িনেষধ করা:

42
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নারীরা যখন ঘর েথেক েবর হয়, তখন শয়তান মাথা উঁচা কের
েদখেত থােক এবং শয়তান তােদর মানু েষর দৃ ি�েত খুব সু �র
কের েদখায়। বা�েব তার যতটুকু েসৗ�যর্ আেছ শয়তান একটু
েবিশ কের েদখায়, যােত মানু ষেক েস অ�ীল কাজ ও অপকেমর্র
মেধয্ িল� করেত পাের।
সু তরাং অিভভাবকেদর উিচত হল, তারা েযন তােদর েমেয়েদর
রা�ায় েবর হওয়া হেত িনেষধ কের এবং �েয়াজন ছাড়া ঘেরর
বািহের েযেত না েদয়; যােত তারা তােদর ই�ত, স�ান ও
পিব�তা সংরক্ষণ করেত পাের
সাত. ঘেরর মেধয্ বয্ি�গত ইবাদতগুেলা অিধকহাের :
েতামরা েতামােদর ঘরেক কবর বানােব না; েযখােন েকান িজিকর
নাই, েদা ‘আ নাই এবং ইবাদত বে�গী নাই। বরং, েতামরা
েতামােদর ঘরেক আ�াহ রা�ু ল আলামীেনর ইবাদত বে�গী �ারা
আবাদ কর, ঘের সালাত আদায় কর ও কুরআন িতলাওয়াত কর।
আর ঘেরর মেধয্ সালাত আদােয়র জনয্ একিট জায়গা িনধর্া
করেব েযখােন েতামরা নফল সালাত আদায় করেব, কুরআন
িতলাওয়াত করেব। কুরআেনর িতলাওয়াত েশানার জনয্ একিট
েটপেরকডর্ বা কি�উটার রাখে । ঘেরর মেধয্ কুরআন ও হাদীস
িভি�ক দীিন ব ই পু�ক রাখেব এবং এগুেলা তালীেমর পিরেবশ
কােয়ম করেব; যােত েতামােদর পিরবােরর দু িনয়া ও আিখরােতর
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কলয্াণ িনি�ত হয়। এগুেলা মানুষেক তােদ �ভুর িদেক ধািবত
করেব এবং আসি�র চািহদা দু বর্ হেব।
আট. েদা‘আ করা:
েদা‘আ হল মুিমেনর সিতয্কা ও মজবুত হািতয়ার। েদা
কখেনাই েবকার যায় না। মুিমেনর দািয়� হল, েস সবসময়
েদা‘আর হািতয়ারেক বয্বহার করেব। মহান আ�াহ রা�ুল
আলামীন বেলন,

‘আ

ذَا لَك
�َ�
َ َ َ ِ َ�ِ قَرِ�بٌۖ أُجِيبُ دَعۡوَةَ ٱ
ّ
ّ�ِ﴿ سَ� َ َ عِبَادِي ِّ فَإ
�اع إِذا د� ِن
ّ
َ ُ
[.186 :  ﴾ ] ﻮرة اﺒﻟﻘﺮة١ َلۡيَسۡت جَِيبُواْ �ِ وَ� ُۡؤۡمِنُواْ �ِ لَعَلَ ُه ۡم يَ ۡرش ُدون
আর যখন আমার বা�াগণ েতামােক আমার স�েকর্ িজজ্ঞা
করেব, আিম েতা িন�য় িনকটবতর্ী। আিম আ�ানকারীর ডােক
সাড়া েদই , যখন েস আমােক ডােক। সু তরাং তারা েযন আমার
ডােক সাড়া েদয় এবং আমার �িত ঈমান আেন। আশা করা যায়
তারা সিঠক পেথ চলেব। [সূ রা বাকারাহ, আয়াত: ১৮৬]
ওবাদাহ ইবন সােমত রািদয়া�াহু আনহু হেত বিণ, রাসূ ল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল,
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َ
ْ
َ ّ
َُْ ََ َ َْ َ َ
ﺻف �ﻨﻪ
 أو،ﻠﻢ ﻳَﺪ ُﻋﻮ اﷲ بدَِعْوَةﻻَ آﺗ ُﺎه اﷲ إﻳﺎﻫﺎ
» َﻣﺎ َﻋ الأرَْضِ ُم ْﺴ
ِ
ً
َ َْ ْ ُ َْ َ َ ََْ
ّ َ
إذا: ﻄﻴ َﻌ ِﺔ َر ِﺣ ٍﻢ ﻓﻘﺎل رﺟﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻮم
ِ ِﻣﻦ لﺴُﻮ ِء ِﻣﺜﻠﻬﺎ؛َ�ْﺮﻣﺎ لﻢ ﻳﺪع ﺑﺈِﺛ ٍﻢ أو ﻗ
َ
«ﻗﺎل اﷲ ﺜ. �ﺮﺜ
“জিমেনর বুেক েকান মুসিলম বয্ি� যখন আ�াহ রা�ুল
আলামীেনর িনকট েকান িকছু চায় আ�াহ রা�ু ল আলামীন তােক
তা দান করেবই। আ�াহ রা�ু ল আলামীন তার েথেক সমপিরমাণ
অকলয্াণ দূর করেব। তেব শতর্ তার ে ‘আ েযন েকান অনয্ায়
অথবা আ�ীয়তার স�কর্ কতর্ন করার জনয্ না হয়। এ ক
েশােন একজন েলাক বলল, তাহেল আমরা আ�াহ রা�ু ল
আলামীেনর দরবাের অিধক হাের েদা ‘আ করব। তখন বলল,
আ�াহ েতামােদর েচেয় অিধক েদা‘আ কবুলকারী” 43।
P42F

P

আ�াহ রা�ু ল আলামীেনর নবী ইউসু ফ আ. স�েকর্ িচ�া কের
েদখ, যখন আসি� চািহদার
মুহূেতর তােক িনিষ� ও হারাম
কােজর িদেক আ�ান করা হয়, তখন েস িক বেলিছল। আ�াহ
রা�ু ল আলামীন তার কািহনীর বণর্না িদেত িগেয় ইরশাদ কের,
�َ� ۡ تَ�ِۡف
ّ
َِ كَيۡدَهُن
ّ
َّ�� �ِ﴿ رَبِّ ٱلسِّجۡنُ أَحَبُّ إِ�ََّ مِمَّا يَدۡعُونَ�ِٓ إِ�َۡه
َص
َ ۡ َ ّ ُ ََ ّ
ُ� َف َ� ۡنه
ََ َُۥ رَ�ُّهۥ ف
ُ
َ �ٰهل
َ� َفَٱسۡت َجَاب٣ �ِ
ِ ۡبُ إِ�َۡهِنَ وأ�ن مِن ٱل
ّ
ُ ۡدَهُنَّۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَ ِم
ُ يع ۡٱل َعل
[.34-33 :  ﴾ ] ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒ٣ ِيم
43

িতরিমিয ৩৫৭৩ আ�ামা আলবানী রহ. হাদীসিটেক সহীহ বেল েছন।
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েস (ইউসু ফ) বলল , ‘েহ আমার রব , তারা আমােক েয কােজর
�িত আ�ান করেছ তা েথেক কারাগারই আমার িনকট অিধক
ি�য়। আর যিদ আপিন আমার েথেক তােদর চ�া� �িতহত না
কেরন তেব আিম তােদর �িত আকৃ� হেয় পড়ব এবং আিম
মূ খর্েদর অ�ভুর্�  ’। অতঃপর তার রব তার আ�ােন সাড়া
িদেলন এবং তার েথেক তােদর চ�া� �িতহত করেলন। িন�য়
িতিন সবর্ে�াত, সবর্জ্[সূ রা ইউসূ ফ, আয়াত: ৩৩-৩৪]
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এর আদশর্ হল িতি
আসি�র িফতনা হেত বাঁচা ও তা �িতহত করার জনয্ তার
সাহাবীেদর েদা‘আ েশখােতন।
শাকাল ইবন হািমদ রা. হেত বিণর্, িতিন বেলন, একিদন আিম
বললাম, েহ আ�াহর রাসূ ল! আপিন আমােদর একিট েদা‘আ
িশিখেয় িদন। উ�ের িতিন বেলন, তুিম বল,
َ ُ ُ َ ّ ّ
َ َ
ّ ِ  َو ِﻣ ْﻦ،َ َﺮ َﺼي
ّ ِ  َو ِﻣ ْﻦ،َ َﻤْﻲ ﻌ
ّ ِ ﺑﻚ ِﻣ ْﻦ
 َو ِﻣ ْﻦ،�لﺴ ِﺎ
» ﻠَّﻬُﻢَ ِإ� أﻋﻮذ
ِ
ِ
ِ ّ َﻠْﻲ
ِّ ْ َ
ِِّو ِﻣﻦ َ مَنيِ«ي، َ ِﺒ
“েহ আ�াহ! আিম েতামার িনকট আমার কেণর্র অিন�তা েথেক
আ�য় �াথর্না কি, আমার েচােখর অিন�তা েথেক আ�য় �াথর্না
কির, আমার মুেখর অিন�তা েথেক আ�য় �াথর্না কি, আমার
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অ�েরর অিন�তা েথেক আ�য় �াথর্না কির এবং আমার বীেযর্
অিন�তা েথেক আ�য় �াথর্না কি” 44।
P43F

P

এখােন রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বীেযর্র অকলয্
েথেক আ�য় েচেয়েছন। আর বীেযর্র অকলয্াণ বেল আসি�
অসৎ ে�রণা েথেক আ�াহ রা�ু ল আলামীেনর িনকট আ�য়
চাওয়াই উে�শয্।
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ামআরও বলেতন,
ّ ّ
َ ََ َ ّ
ُ َُإ� أَسْألَك
َ  َو،ﺎف
« �ِاﻟﻐ
 واﻟﻌﻔ،َ ﺘﻟﻰﻘ،الﻬ َﺪى
ِ َ»لﻠَّﻬُﻢ
“েহ আ�াহ! আিম েতামার িনকট িহদায়াত, তাকওয়া, পিব�তা ও
অমুখােপিক্ষতা চ” 45 এখােন িতিন পিব�তা েচেয়েছন, যা কুআসি�েক দিমেয় রাখা ও তার িচিকৎসার জনয্ একা� �েয়াজন
P4F

P

সু তরাং তুিম অবশয্ই সতকর্ থাক, যােত েতামার িনেজর নফস
েতামােক েধাঁকায় না েফলেত পাের এবং েতামােক েদা ‘আ করা
হেত িবরত রাখেত না পাের। কারণ, ইবরাহীম আ. ও মূ িতর্পূজা
বজর্েনর জনয্ তার িনেজ[তাকওয়া ও ঈমািন
দৃ ঢ়তার] ওপর
44

আবু দাউদ ১৫৫১ িতরিমিয ৩৪৯২ নাসায়ী ৫৪৫৬ হােকম হাদীসিট সহীহ
বেল ম�বয্ কেরেছন।
45
মুসিলম ২৭২১
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িনভর্র কেরন িন বরং আ�াহ রা�ুল আলামীেনর দরবাের েদ ‘আ
ও �াথর্ন কেরন। িতিন বেলন,
ّ
َ �َِّ أَن �َ ۡع ُب َد ۡٱ�َ ۡص َن
ۡ﴿ٱجۡنُب
َ
[.35 :  ﴾ ] ﺳﻮرة إﺑﺮاﻫﻴﻢ٣ ام
�َ�ِ و
আর �রণ কর ‘যখন ইবরাহীম বলল , ‘আর আমােক ও আমার
স�ানেদরেক মূ িতর্ পূজা েথেক দূের রাখু
’। [সূ রা ইবরাহীম ,
আয়াত: ৩৫]
িতিন শুধু মহান আ�াহ রা�ুল আলামীন দরবাের েছাট
গুনা
েথেক বাচার �াথর্না কেরন িন বরং িতিন বড় িশকর্ হেত বাঁচা
জনয্ আ�াহ রা�ুল আলামীেনর দরবাের �াথর্না কেরন। সুতর,
তুিম কখেনাই এ কথা বলেব না আিম একজন �ীনদার যু বক,
আিম ইমাম, খিতব, ব�া, তােলেব ইলম এবং আিম একজন
দা‘য়ী। সবারই উিচত েস তার িনেজর িবষেয় িফতনায় িল� হওয়া
হেত ভয় করেব। আর আমরা যখন আমােদর িনেজর িবষেয় ভয়
করব, তখন আমরা আ�াহ রা�ু ল আলামীেনর িনকট
�াথর্না
করব এবং তার িনকট িফের যাব , যােত িতিন আমােদর গুনা
েথেক েহফাজত কেরন। মহান আ�াহ রা�ু ল আলামীন বেলন,
 ﴾ ] ﺳﻮرة٧

ً َ ٗ ۡ َ ۡ َۡ ُ َ َۡ ّ
َ
��ا قل ِي
ٔ ﴿ َلوۡ�َٓ أَن ثَبّتۡ�َٰكَ لَقَدۡ كِدتَ تر�ن إِ� ِهم ش
[74. ﻹﺮﺳاء
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“আর আিম যিদ েতামােক অিবচল না রাখতাম, তেব অবশয্ই তুিম
তােদর িদেক িকছু টা ঝুঁেক পড়েত ” [সূ রা আল-ইসরা , আয়াত:
৭৪]
ْ َإذَِا لَﻢ ﻳ
َ �ﻦ َﻋ ْﻮ ٌن ﻣ َﻦ اﷲ
ﻠْﻔَﻰﺘ
ِ
َ
ُّ ﺄ
َْ
ُ ْ
َوَل َﻣﺎ � ِ� َﻋﻠﻴْ ِﻪ اﺟ ِﺘ َﻬﺎد ُه
َ
একজন যু বকেক যখন আ�াহ রা�ু ল আলামীন সহেযািগতা না
কের তখন �থম েয ব�িট তার িবপদ েডেক আেন তা হে�,
46
তার ইজিতহাদ ।
P45F

P

নয়. কু-আসি�র িপছেন েদৗড়ার ক্ষিত স�েকর্ িচ�া িফি
করা:
ইয়ািহয়া ইবন মুয়ায রহ. বেলন, েয বয্ি� তার েদহেক েভািবলােসর মেধয্ কােজ লাগােত পছ� কে, েস তার িনেজর জনয্
অপমান-অপদে�র গাছ বপন করা ছাড়া আর িকছু ই করল না।
আ�ু স সামাদ আয-যােহদ রহ. বেলন, েয বয্ি� এ কথা জানল
না েয, কু-আসি� হল ষড়যে�র একিট জাল, েস একজন
িনেবর্া।
46

নফহুত তীব িমন গুসিনল উ�ু লুিসর রাতী৬/১৭৭।
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দু িনয়া ও আিখরােত বয্িভচার ও অ�ীল কােজর ক্ষিত স�েক
যখন েকান মানু ষ িচ�া করেব তখন েস অবশয্ই জানেত পারেব
কু-আসি� ও িনিষ� কােজর িপছেন েদৗড়ার ক্ষিত ?

পিব� েলাকেদর ঘটনা
ইিতহােসর পাতায় আমরা এমন অেনক েলাকেক েদখেত পাই
যারা দু িনয়া েথেক িবদায় িনেলও তােদর পিব�তা ও চািরি�ক
গুণাবিল কারেণ তােদর আেলাচনা আমরণ চলেত থাকেব। তারা
মেরও আমােদর মেধয জীিবত। তারা আ�াহ রা�ু ল আলামীেনর
স�ি� লােভর জনয তােদর িনেজেদর কু-আসি� হেত িনেজেদর
িবরত রােখন। ফেল মহান আ�াহ রা�ু ল আলামীন
তােদর
আেলাচনা িচর�ন কেরন এবং তােদর জীবনীেক আমােদর মেধয
সমু�ত রােখন।
িনে� তােদর কেয়ক জেনর কািহনী আেলাচনা করা হল:
এক. ইউসু ফ আ. এর ঘটনা:
পৃিথবীর ইিতহােস নারী ও পুরুেষর মােঝ সবেচেয় বড় িফতনা
সংঘিটত হয় মহান আ�াহ রা�ু ল আলামীন স�ািনত নবী ইউসু ফ
আ. েক েক� কের। ইউসু ফ আ. েক বাদশাহ তার রাজ �াসােদ
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আ�য় েদয়। েসখােন ইউসু ফ আ. অি� পিরক্ষার স�ূখীন হন
বাদশাহর �ী ইউসু ফ আ. এর েসৗ�েযর্ ম ু� হেয় তার ে�েম পেড়
যায়। তার সােথ অপকমর্ করেত ইউসুফ . েক বাধয্ কের এবং
তার জনয্ যাবতীয় উপকরণগুেলা এক� কের। েয, মহান
আ�াহ রা�ু ল আলামীন তার মহান িকতাব কুরআেন কারীেম তা
উে�খ কের বেলন,
َ َ َ َ َ َۡ ۡ َ َ َ َ ََۡ ۡ
َّ
دَتۡه
ت لكۚ قال
ت ٱ�ب�ٰب وقالت هي
ِ ﴿َٰ َو ُ ٱلَّ�ِ هُوَ �ِ بَيۡتِهَا عَن �َّفۡسِهِۦ وَغَلَق
َ
ّ
َ
َ ِ ّ�َاذَ ٱ�ِّۖ إِنَّهُۥ ر
 ﴾ ] ﺳﻮرة٢
ٓ أَحۡسَن مَثۡ وَايَۖ إِنَّهُۥ �َ �ُفۡلِحُ ٱل�َٰل ُِمون
[.23 : ﻳﻮﺳﻒ

আর েয মিহলার ঘের েস িছল , েস তােক কু�েরাচনা িদল এবং
দরজাগুেলা ব� কের িদল আর বল, ‘এেসা’। েস বলল, আ�াহর
আ�য় (চাই)। িন�য় িতিন আমার মিনব , িতিন আমার থাকার
সু �র বয্ব�া কেরেছন। িন�য় যািলমগণ সফল হয় না।[সূ রা
ইউসু ফ, আয়াত: ২৩]
িবষয়িট এখােনই েশষ হয়িন । বরং এ কথা বলার পরও তার
িবরুে� িবিভ� ধরেনর ষড়য� চলেত থােক। তার সােথ কামভাব
পূ রণ করার লেক্ষ মিহলািট তােক তার িদেক আ�ান কের
ইউসু ফ আ. িনরুপায় হেয় তার েথেক পািলেয় েদৗেড় দরজার
সামেন চেল আেস। তখন মিহলািট িপছন েথেক তার জামা েটেন
ধের িপছন িদক েথেক তার জামািট িছঁেড় েফেল। মিহলার �ামী
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আিজেজ িমসর তােদর েদেখ েফলেল মিহলািট ইউসূ ফ আ. এর
িবরুে� িমথয্া অপবাদ ে । মিহলািট তার সােথ অপকমর্ করেত
েজার জবরদি� করেত থােক। িক� ইউসূ ফ আ . এেত রািজ না
হেল তােক িবিনমেয় েজলখানায় যাওয়ার ��াব েদয়। িক�
ইউসূ ফ আ. তার সােথ অ�ীল কাজ করেত অ�ীকার কেরন এবং
েজলখানায় েযেত স�ত হন। েস হারাম কাজ করার েচেয়
েজলখানায় জুলুম, িনযর্াতন ও িবিভ� ধরেনর ক� সহয্ করে
স�ত হন।
এ ঘটনা িবষেয় িচ�া করেল অবশয্ই �� হেব ে, আ�াহর নবী
ইউসু ফ আ. এর জনয্ অপকেমর্র যাবতীয় সব ধরেনর উপকর
সহজ হািজর িছল। ই�া করেল েস তা করেত পারত। কারণ,
িতিন িছেলন একজন অিববািহত যু বক, �ীয় আসি�েক বয্য়
করার মত েকান েক্ষ� িছল না। আর েস িছল একজন েগালা
তার আ�-মযর্াদা বা স�ানহািনর েতমন েকান ভয় িছল ন,
েযমনিট একজন �াধীন বা মুিনেবর ভয় থােক।
আর অপরিদেক েয নারী তােক অপকেমর্র �িত আ�ান করে,
েস িছল একজন সু �রী রমণী ও ক্ষমতা নারী। েস ইউসু ফ আ.
এর মিনব আর ইউসু ফ আ. হল তার হুকুেমর েগালাম বা চাকর।
িতিন যা আেদশ েদেবন বা িনেষধ করেবন তা পালন করেত েস
বাধয্। খােদম হওয়ার কারেণ তার ঘের �েবশ করা ইউসুফ .
এর জনয্ েকান বাধা িছল ন । যখন ই�া েস ঘের �েবশ করেত
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পারত। তার �ামী বািড় থাকত না। মিহলার �ামীর আ�
মযর্াদােবাধ িছল খুবই কম। যখন েস ঘটনা জানেত পারল েস
আশানু রূ েকান বয্ব�া ইউসুফ . ও তার �ীর িবরুে� েনয়িন।
বরং েস ইউসু ফ আ. েক বলল, েহ ইউসু ফ তুিম িবরত থাক, আর
তার �ীেক বলল, তুিম আ�াহ রা�ু ল আলামীেনর িনকট ক্ষম
�াথর্ন কর। তােক েযভােব বয্িভচােরর দাওয়াত েদয়া হেয়ে,
তােত তােদর মােঝ েকান �িতব�কতা িছল না। এমনিক
ক্ষমতাধর নারীিট তার সােথ অপকমর্ না করেল তােক ে
খানায় পাঠােনার হুমিক েদয়। এত িকছু র পরও িতিন ৈধযর্ ধারণ
কেরন। আ�াহ রা�ু ল আলামীেনর মজবুত রিশেক আঁকেড় ধেরন
এবং �ীয় �ভু ও মাওলার িনকট আ�য় �াথর্ন কেরন।
িচ�া কের েদখ, িতিন তার নফসেক িকভােব দিমেয় রাখেলন?
মহান আ�াহ রা�ু ল আলামীন এর িবিনময় তােক উ� মযর্াদা ও
স�ােনর অিধকারী কেরন । মহান আ�াহ রা�ু ল আলামীন তােক
তার খােলস বা�া িহেসেব
িনবর্াচ কেরন এবং মুহসীন ও
মুখিলসেদর অ�ভুর্ কেরন।
ইউসূ ফ আ. এর ৈধযর্ ধারণ করার কারণ:
�থমত: আ�াহ রা�ু ল আলামীেনর ভয়। ইউসূ ফ আ. এর অ�ের
িছল আ�াহ রা�ু ল আলামীেনর ভয়। তাই িতিন নফেসর পূ জা
েথেক েবঁেচ যান।
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ি�তীয়ত: তার �িত আ�াহ রা�ু ল আলামীেনর সাহাযয্ ও
তাওফীক। মহান আ�াহ রা�ু ল আলামীন বেলন,
َ َ ۡ َ َ َٰ َ ّ َ َ ٰ َ ۡ ُ َ ّ
ََ
ۡ﴿َقَدۡ هَمَّت
�ف � ۡن ُه
ِ �ِ بِهِۦۖ وَهمّ بِهَا لَوۡ�َٓ أَن رَءا بر�ن ر�ِهِۦۚ ك�ل ِك
َ سُّوٓءَ وَٱلۡفَحۡش َآءَۚإِنَّ ُهۥ م ِۡن ع َِبادِنَا ٱل ۡ ُم ۡخلَص
[.24:  ﴾ ] ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒ٢ �
ِ
আর েস মিহলা তার �িত আস� হল , আর েসও তার �িত
আস� হত , যিদ না তার রেবর �� �মাণ �তয্ক্ষ কর
এভােবই, যােত আিম তার েথেক অিন� ও অ�ীলতা দূ র কের
েদই। িন�য় েস আমার খােলস বা�ােদর অ�ভুর্�।[সূ রা
ইউসু ফ, আয়াত: ২৪]
তৃতীয়ত: আ�াহ রা�ু ল আলামীেনর নাফরমািনর কারণ হেত
পলায়ন করা।
ইউছফ আ. বেলন, ‘আিম আ�াহেক ভয় কির’ এ কথা বেল ঘের
বেস থােকন িন। বরং িতিন এ কথা বেল সােথ সােথ েদৗড় িদেয়
পালােত এবং ঘর েথেক েবর হেত েচ�া কেরন।
গুনােহ �ান তয্াগ করা মানুষেক গুনা হেত নাজাত েদয় এবং
কু-আসি� েথেক েহফাজত কের। আর গুনােহ �ােন অব�ান
করা মানু ষেক গুনােহ �িত আকৃ� কের এবং গুনােহ উৎসাহ
�ধান কের। সু তরাং েতামরা যিদ
নাজাত েপেত চাও তেব
েতামরা গুনােহ �ান তয্াগ কর।
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চতুথর্: আ�াহ রা�ু ল আলামীেনর িনকট সাহাযয্
মহান আ�াহ রা�ু ল আলামীন বেলন,

�াথর্ন করা:

�َ� ۡ تَ�ِۡف
ّ
َِ كَيۡدَهُن
ّ
َّ�� �ِ﴿ رَبِّ ٱلسِّجۡنُ أَحَبُّ إِ�ََّ مِمَّا يَدۡعُونَ�ِٓ إِ�َۡه
َص
َ ۡ َ ّ ُ ََ ّ
َ �ٰهل
[.33 :  ﴾ ] ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒ٣ �ِ
ِ ۡبُ إِ�َۡهِنَ وأ�ن مِن ٱل
েস (ইউসু ফ) বলল , ‘েহ আমার রব , তারা আমােক েয কােজর
�িত আ�ান করেছ তা েথেক কারাগারই আমার িনকট অিধক
ি�য়। আর যিদ আপিন আমার েথেক তােদর চ�া� �িতহত না
কেরন তেব আিম তােদর �িত আকৃ� হেয় পড়ব এবং আিম
মূ খর্েদর অ�ভুর্� ’। [সূ রা ইউসু ফ, আয়াত: ৩৩]
প�মত: ইউসু ফ আ. �ীনদার ও মু�াকী হওয়া:
মহান আ�াহ রা�ু ল আলামীন বেলন,
َ ﴿ِنَّ ُهۥ م ِۡن ع َِبادِنَا ٱل ۡ ُم ۡخلَص
[.24: � ﴾ ] ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒ
ِ
“িন�য় েস আমার খােলস বা�ােদর অ�ভুর্� ” [সূ রা ইউসু ফ ,
আয়াত: ২৪]
ষ�: কু-�বৃ ি� ও খারাপ কামনার উপর দু িনয়ার শাি�েক �াধানয্
েদয়া:
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َ ٓ َ ُ ۡ َ ّ ّ َ َُّ َ َ ّ ّ ۡ ُ َحَب
[٣٣ :� إ ِ ۡ�هِ� ﴾ ]ﻳﻮﺳﻒ
ب ٱلسِجن
ِ ﴿ قال ر
ِ ِ�َ ِمَا يدعون
“িতিন বেলিছেলন, েহ আমার রব! তারা েয িদেক আমােক
আ�ান করেছ তা েথেক েজল আমার কােছ অিধক ি�য়”। [সূ রা
ইউসু ফ, আয়াত: ৩৩]
এ ঘটনার মেধয্ িবিভ� উপেদশ ও নিসহত রেয়েছ েযগুেল
একজন মুসিলেমর জনয্ পালন করা খুবই জরুির। িবেশষ কে
যু বকেদর জনয্ এ ঘটনা েথেক উপেদশ �হণ করা ও এ ঘটনার
িশক্ষণ িবষয়গুেলা হেত উপকৃত হওয়া অতয্� জরুরী। এক
যু বক যখন এ ঘটনািট পড়েব তখন েযন শুধু তা জানা ও
আিব�ার করার মেধয্ সীমাব� না েথেক িশক্ষালাভ ও উপক
হওয়ার মানিসকতা িনেয় পাঠ কের।
িবিশ� আেবদ জুরাইেজর ঘটনা:
আবু হুরাইরা রািদয়া�াহু আনহু হেত বিণর্ত িতিন , রাসূ ল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল,
ً ْ
َ ََ َ َْ َ
ْ
ُ ْ ّ َ ّ ْ َ ﻠﻜ
ّ َ ََ : ام َﺮأَ ٌة
ٌ ْ ُ » َﻛ َن
، ﺿﺖ ُﻟ َ َﻤﺘﻪ
ََﺘَﻌَﺮ. َ ُﺟ َﺮ�ﺎ
ﺖ
ِ  �ﻘﺎﻟ،ﺟ َﺮ�ﺞ ِﻓ ﺻﻮﻣﻌ ِﺘ ِﻪ
ﻓْﺘِن
َُ
َْ
ُ
ْ َﻓَﺄَﺗ، َﺄَﻰ َﺑ
تَْﻫ َﻮ ِﻣ ْﻦ
: ً فَقَال، فَوَلدَتْﻏﻼﻣﺎ،تَهُْ ْﻦ �ﻔ ِﺴ َﻬﺎ
ا�ﻴﺎ فَأمَكَن ِﻣ
ﺖ َر
ِ
َ ُ َ ّ ّ َﻰ
ْ َ
ّ
ُ َ ﻓَﺄﺗَ ْﻮ ُه َ�َﺮ. ُﺟ َﺮ�ْﺞ
ُﻢَ ﺗ اﻟﻐﻼ َم
،َ�ََﺻ
 فَتوََضأ،َﺳَﺒﻮُ ُه
ﺄﻧ َﺰ ُلﻮ ُه،َُﺴوا صَوْمَعَتﻓه
ٍ
َ َ ُ َ ُ َ َ َُ ْ َ َ َ َ
« ﺮَّاﻲﻋ
ِ ﻣﻦ أﺑﻮك ﻳﺎ ﻏﻼم؟ ﻗﺎل: �ﻘﺎل
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“যু রাইয তার �ীয় িগজর্া সবর্দ আ�াহর ইবাদেত ম� িছল।
তখন একজন মিহলা বলল, আিম যু রাইযেক িফতনায় েফলব।
তারপর েস তার সােথ িগেয় কথা বলেত চাইেল েস তার সােথ
কথা বলেত অ�ীকার কের। তারপর েস একজন রাখােলর িনকট
েগেল মিহলািট তােক তার সােথ অপকমর করার সু েযাগ েদয়।
তারপর মিহলািট একিট পু� স�ান �সব কের বলল, এ
জুরাইেজর স�ান। এ কথা েশােন েলােকরা তার উপর চড়াও হল
এবং তার িগজর্াে েভেঙ চুরমার কের েফলল। তারা তােক তার
ইবাদত-গাহ হেত েবর কের িদল এবং গািল-গালাজ করল।
িনরুপা হেয় জুরাইজ ওযু করল এবং সালাত আদায় করল।
তারপর েস বা�ািটেক িজজ্ঞা করল েতামার িপতা েক? উ�ের
েস বলল, রাখাল”।
এখােন লক্ষয্ কের , মহান আ�াহ রা�ু ল আলামীন
জুরাইেজর স�ান ও মযর্াদােক সমু�ত রাখেত িকভােব
েগালামিটেক কথা বলার শি� দান কেরন! কারণ সব ধরেনর
সু েযাগ থাকা সে�ও েকবল আ�াহ রা�ু ল আলামীেনর ভেয় েস
ঐ মিহলােক েছেড় েদয়।

রবী‘ ইবন খুসাইেমর ঘটনা:
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রবী ইবন খুসাইেমর েগাে�র েলােকরা এক অিত সু �রী নারীেক
রবীর িনকট িগেয় িনেজেক েপশ করেত বাধয্ কে; যােত েস
তােক িফতনার মেধয্ েফেল। আর তারা বল, যিদ তুিম এ কােজ
সফল হও, আমরা েতামােক এক হাজার েদরহাম েদব।
এ ঘটনা েথেক আমরা একিট গুরু�পূণর্ িবষয় িশখেত প, তা
হল, মানু েষর মধয্ েথেক কতক শয়তান মানুষ আে, যারা সৎ
েলােকর সততােক ন� করার জনয্ টাকা পয়সা বয্য় করেত সবর্
��ত থােক। তােদর উে�শয্ হ, �ীেনর িবেরািধতা করা এবং
ইসলােমর দাওয়ােতর িবরুে� ষড়য� করা।
তােদর ��াব অনু যায়ী মিহলািট তার সাধয্ানুযায়ী নতুন ও সু�র
কাপড় পিরধান করল এবং খুব সাজ -স�া ও সু গি� মাখল ।
তারপর যখন েলাকিট মসিজদ েথেক সালাত আদায় কের েবর
হল, তখন মিহলািট তার সামেন এেস দাঁড়াল । রবী‘ তার িদেক
তাকাল এবং মিহলার অব�ািট তােক আতে� েফলল । তারপর
মিহলািট তার সামেন িদেয় হাঁটিছল।
রবী‘ তােক েডেক বলল, যিদ েতামার শরীের �রা েরােগর
�াদু ভর্াব ঘেট এবং েতামার এ েসৗ�যর্ ও রূপ িবকৃত কের েদ
হয়, তখন েকমন হেব?
অথবা এ মুহূেতর মালাকুল মাওত এেস েতামার �াণিট িনেয় যায়,
তাহেল েকমন হেব?
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অথবা যিদ মুনকার নকীর েফেরশতা এেস েতামােক িজজ্ঞাস
কের তখন েতামার উ�র িক হেব?
এ সব কথা েশােন েস মিহলািট একিট িবকট আওয়াজ করল,
তারপর েবহু হেয় মািটেত পেড় েগল।
তারপর েস তার পুেরা জীবনেক আ�াহ রা�ু ল আলামীেনর
ইবাদত বে�গীেত কািটেয় েদয় । আর েয িদন েস মারা যায় েস
একিট অি�দ� ছাগেলর মত হেয় যায় 47।
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সু রাই ইবন দীনার রহ. এর ঘটনা:
একবার সু রাই ইবন দীনার িমসর শহের িগেয় েপৗঁছ। তখন এ
শহের একজন নামকরা সু �রী মিহলা িছল। শহেরর েলােকরা
তার েসৗ�যর ও রূেপর কারেণ িফতনার মুেখামুিখ হত এবং
িবিভ� ধরেনর সমসয্ায় পড় । িবষয়িট মিহলা জানেত েপের
বলল, আিম সু রাই ইবন িদনারেক িফতনায় েফলব। তারপর েস
তার স�ান কের তার বািড়েত েগল। তার ঘেরর দরজা িদেয়
�েবশ করার সময় েস তার েসৗ�যর্ �কাশ করল এবং শরীেরর
কাপড়-েচাপড় খুেল েফলল। মিহলািটর অব�া েদেখ তােক
47

িসফাতুস সাফওয়া ৩/১৯১।
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িজজ্ঞাসা ক, তুিম িক চাও? তখন েস বলল, েতামার মেধয্
আমার �িত েকান আ�হ আেছ িক? তখন েস উ�ের বলল,
َ َ
ً َّ ّ
َ
ِﻨْﻬُﻦَ َة
ﻌﺎص ﻧﺎل
ٍ وَكْم ذي ﻣ
َ ََ َ ّ ََ َ ﺨ
ّ اق
ﻟَ َوا ِﻫﻴَﺎ
وﻣﺎت ََﻼَﻫﺎ وذ
ِﻀ

َﺗَﻨﻘَﻲ

َﺮ
ُ َ
ﻲﺻ
ِ ﺼم ﻟات لﻤَﻌَﺎ

َ
َ
ُ َ
ﻲﺻ ﻛ َﻤﺎ ِﻫﻴَﺎ
ِ ِﺒَﺎﺎﻋت لﻤَﻌَﺎ
َ� َﺒْﻰﻘ
َ
َ
ﻓﻴﺎ َﺳ ْﻮأﺗﺎ واﷲ َرا ٍء َو َﺳﺎ ِﻣ ٌﻊ
َ ﻟ َﻌﺒْﺪ َﻌ ْ� اﷲ َﻐْﻰ َﺸ
الﻤ َﻌﺎﺻِ ﻴَﺎ
ِ ِِ ٍ ﺑ
অেনক অপকমর্কারী নারীেদর েথেক কতই না মজা উপেভাগ
কেরেছন। িক� যখন মারা যায় তখন েস তােক েরেখই যায়।
আর কিঠন আযােব আ�া� হয়। গুণােহর মজা বা �াদ অিচেরই
েশষ হেয় যায়। তেব গুণােহর পিরণিত পূেবর্র মতই বাকী থােক
হায় দু ঃখ েস বা�ার জনয! আ�াহ রা�ু ল আলামীন তােক েদেখ
এবং েশােন, িক� েস আ�াহর সামেনই গুনােহর কােজ িল�
হয়। 48
P47F
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যা�ু ল হাওয়া ২৫৩; রাওদাতুল মুিহ�ীন, ৩৩৯।
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আবু বকর আল-িমসিক রহ. এর ঘটনা:
আ�ামা ইবনু ল জাওযী রহ. বেলন, আবু বকর আল িমসিক রহ.
েক িজজ্ঞাসা করা , আমরা সব সময় েতামার শরীর েথেক
িমশেকর সু �াণ অনু ভব কির এর কারণ িক? তখন েস বলল,
আ�াহ রা�ু ল আলামীেনর শপথ কের বলিছ, সু দীঘর্ অেনক বছর
পযর্� আিম েকান িমশক বয্বহার কিরিন। িক� এর কারণ ,
একজন নারী আমার সােথ েধাঁকাবািজ কের, আমােক তার ঘের
িনেয় যায়। আমােক তার ঘের �েবশ কিরেয় েস তার ঘেরর সব
দরজা জানালা ব� কের েদয়। তারপর েস আমােক তার সােথ
অপকমর্ করার জনয্ �েলাভন ে । আিম তার অব�া েদেখ িক
করব, তা িনেয় ভীষণ িচ�ায় পিড়। তারপর আ�াহর অপার
অনু �েহ আিম মিহলার সব ষড়য� বানচাল কের েদই। আিম
তােক বললাম, আিম একটু বাথরুেম যাব। তারপর েস তার এক
বাঁিদেক িনেদর্শ িদেল েস আমােকবাথরুে িনেয় েগল। আিম বাথ
রুেম �েবশ কে, েসখান েথেক িকছু পায়খানা ও ময়লা আবজর্না
িনেয় আমার পুেরা শরীের মাখাই। তারপর আিম এ অব�ায়
মিহলািটর িনকট িফের আিস। আমার অব�া েদেখ মিহলািট
অবাক হেয় েগল। তারপর েস আমােক ঘর েথেক বািহর কের
েদয়ার িনেদর্শ িদল। আিম েসখান েথেক চেল আসলাম এবং
েগাসল কের িনলাম।
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তারপর ঐ িদন রােত আিম যখন ঘুমালাম তখন �ে� েদখেত
েপলাম এক েলাক আমােক বলেছ, তুিম এমন একিট কাজ করছ,
যা তুিম ছাড়া আর েকউ েকান িদন কের িন। আিম েতামার
েদহেক িমশেকর �াণ �ারা সু গ�যু � কের েদব
। দু িনয়া ও
আিখরাত উভয় জাহােন েতামার সু �াণ মানু ষ েপেত থাকেব।
তারপর েথেক আজ পযর্� আমার শরীর েথেক িমশেকর �াণ েবর
হেত থােক 49।
P48F
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নারীেদর কািহনী:
ওমর রািদয়া�াহু আনহু তার িখলাফেতর আমেল মুসিলমেদর ঘে
ঘের তােদর অব�া স�েকর্ জানার জনয্ ঘুের েবড়াত। তখন ে
একজন মিহলােক বলেত শুন, েস বলেতেছّ
ﺗﻄﺎول ﻫﺬا الﻠﻴﻞ َاﺳْﻮَدَ ﺟﺎﻧﺒﻪ
وأرﻗ� إذ ﻻ ﺣﺒﻴﺐ أﻻﻋﺒﻪ
ﻓﻠﻮﻻ ﺬﻟي ﻓﻮق الﺴﻤﻮات ﻋﺮﺷﻪ
لﺮﺴ�ﺮِ ﺟﻮاﻧﺒﻪ
لﺰﻋﺰع ﻣﻦ ﻫﺬا
ِ

49

আল-মাওয়ােয়য ওয়াল মাজািলস ২২৪।
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“আজেকর রাতিট অেনক দীঘর্ ও গভীর অ�কার। আর আমার
ঘুম দূ র হেয়েছ এ কারেণ েয, এখােন আমার েকান ব�ু নাই যার
সােথ েখলাধু লা কের রাত যাপন করব। যিদ েস স�া না থাকত,
যার আরশ আসমােনর উপর। তাহেল এ খােটর আশপাশ ওলট
পালট হেয় েযত”।
পরিদন ওমর রািদয়া�াহু আনহু সকাল েবলা মিহলািট তা
দরবাের েডেক িনেয় আসার জনয্ েলাক পাঠােলন। ওমর
রািদয়া�াহু আনহু তােক িজজ্ঞাসা করল এ ধরেনর কথাগুেলা
বলিছেল? তখন েস বলল, হা, তখন তােক িজজ্ঞাসা করা ,
তুিম এ কথাগুেলা েকন বলে, তখন েস বলল, আিম আমার
�ামীেক এক যু ে� পাঠাই। তারপর ওমর রািদয়া�াহু আনহ
হাফসা রািদয়া�াহু আনহার িনকট িগেয় িজজ্ঞাসা কর,
মিহলারা �ামী ছাড়া কতিদন ৈধযর্ ধারণ কের থাকেত পাে । তখন
েস বলল , ছয় মাস। তারপর েথেক ওমর রািদয়া�াহু আনহু ছ
মাস পর ৈসনয্দলেক বাড়ীেত েফরত পাঠােত 50।
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মুসা�ােফ আবিদর রাযযাক ৭/১৫২; সু নানু ল বাইহাকী ৯/২৯।
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আসি�র গ�ের পেড় যারা িনেজেদর পতনেক িনি�ত কেরেছ
তােদর িকছু ঘটনা
উপের আমরা কতক ৈধযর্শীলেদর কথা উে�খ কি, যারা তােদর
আসি�র চািহদার উপর ৈধযর্ধারণ কের ইিতহােসর পাতায় �ান
কের েনয় এবং পরবতর্ী �জে�র জনয্ আদশর্ অনু করণীয় হেয়
থােক। িক� তােদর িবপরীেত এমন কতক েলাক আেছ যারা
তােদর আসি�র চািহদার কােছ হার মােন এবং আ�াহ আযাব ও
গজেবর অংশীদার হয়।
আবদু হ ইবন আ�ু র রহীম (আ�াহ েলাকিটর
দু নর্া িজইেয়
রাখুন) ২৭৮ িহজিরেত মারা যায়। এ কমবখত েলাকিট একজন
মুসিলম মুজািহদ িছল, মুসিলমেদর পক্ষ িনেয় েরামানেদর সাে
একািধক যু ে� েস অংশ �হণ কের। েকান এক যু ে� মুসিলম
ৈসনয্রা রুেমর একিট শহরেক েঘরাও কের েফলেল তখ
েলাকিট ঐ দু েগর েরামানেদর একজন সু �রী মিহলা েদখেত েপল।
তােক েদেখ েস তার ে�েম পড়ল। তার িনকট েস বাতর্া পাঠাল
েয, েতামার িনকট েপৗছার উপায় িক? তখন েস তােক বলল,
তুিম নাসারা বা খৃ�ান হেয় যাও আমার িনকট চেল আস।
েলাকিট তার ��ােব স�িত জ্ঞাপন করল এবং মুসিলমেদ
�ােথর্র িবরুে� কাজ করল। েস ঐ মিহলার িনকট অব�া
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করল। এ ঘটনার ফেল মুসিলমরা খুব িচি�ত হল এবং তারা খুব
ক� েপল। অেনক িদন পর মুসিলমরা ঐ
দু গর িদেয় অিত�ম
করেল তারা েদখেত েপল েলাকিট ঐ মিহলার সােথই আেছ।
তখন তারা িজজ্ঞাসা ক, েতামার কুরআেনর িক অব�া?
েতামার ইলেমর িক অব�া? েতামার সালােতর অব�া িক?
েতামার িজহােদর িক অব�া? এবং েতামার িসয়ােমর িক অব�া?
তখন েস বলল, আিম সম� কুরআন ভুেল েগিছ েকবল আ�াহ
রা�ু ল আলামীেনর এ বাণী ছাড়া: মহান আ�াহ রা�ু ল আলামীন
বেলন,
َ َ ّ َ َ
َ � َف ُرواْ ل َ ۡو َ�نُواْ ُم ۡسلِم
�
﴿�َما يَودُّٱ�َِين
ِ
َ ََُۡ َۡ َ َ ََُۡ ُ َُۡ
[.3 -2 :  ﴾ ] ﻮرة اﺤﻟﺠﺮ٣ و�ل ِه ِهم ٱ�مل ۖفسوف �علمون

ْذَرۡهُمۡ يَأ �ُلُواْ وَ�َت مَت ّ ُ وا
َ َع
ۡ
٢

“যারা কুফরী কেরেছ , তারা একসময় কামনা করেব যিদ তারা
মুসলমান হত! তােদরেক েছেড় দাও , আহাের ও েভােগ তারা ম�
থাকুক এবং আশা তােদরেক গােফল কের রাখুক , আর অিচেরই
তারা জানেত পারেব।” [সূ রা আল-িহজর, আয়াত: ২-৩]51
P50F
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আল-িবদায়া ওয়ান িনহায়া ১১/৭৪।
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- বিণর্ত আেছ িমসেরর একজন েলাক েস মসিজেদ পাঁচওয়া�
সালােতর আযান িদত এবং সব সময় মসিজেদ অব�ান করত।
েস সবর্দা আ�াহ রা�ুল আলামীেনর আেদেশর আনুগতয্ কর
এবং তার েচহারা আ�াহ রা�ু ল আলামীেনর ইবাদেতর কারেণ
নু েরর আেলােত িছল পিরপূ ণর্। একিদন েস তার রুিট েমাতােবক
আযান েদয়ার জনয্ িমনাের উঠল। িমনােরর িনেচ খৃ�ানেদর
একিট বািড় িছল। েলাকিট বািড়িটর িদেক তািকেয় বািড় ওয়ালার
একজন েমেয়েক েদখেত েপল। তােক েদেখ েলাকিটর মেন তার
�িত ভােলাবাসা জি�ল। তারপর েস আযান না িদেয় িমনার েথেক
েনেম তার ঘের �েবশ করল। তােক েদেখ েমেয়িট বলল, েতামার
িক হেয়েছ? তুিম িক চাও? েস বলল, আিম েতামােক চাই! েস
বলল, েকন? বলল, তুিম আমার ভােলাবাসা েকেড় িনেল এবং
আমার অ�র ভােলাবাসার আগুন জািলেয় িদেল। েমেয়িট বল,
আিম কখেনাই েতামার আ�ােন সাড়া িদব না। েস বলল, আিম
েতামােক িববাহ করব । েমেয়িট বলল, তুিম একজন মুসিলম আর
আিম খৃ�ান। আমার িপতা আমােক েতামার িনকট িববাহ েদেব
না। তখন েস বলল, আিম তাহেল খৃ�ান হেয় যাব। েস বলল,
যিদ তুিম তা কর তেব আিম েতামার সােথ িববাহ করেত রািজ
আিছ। তারপর েলাকিট ঐ েমেয়েক িববাহ করার উে�েশয্ খৃ�ান
হেয় েগল এবং তােদর সােথ তােদর ঘেরই অব�ান করল।
পরিদন েলাকিট ঐ বািড়র ছােদর উপর উঠেল ছা দ েথেক পেড়
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মারা েগল। তারপর েস ঐ েমেয়েকও েপল না, আর িনেজর
�ীনেকও বরবাদ করল 52।
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আমরা আ�াহ রা�ু ল িনকট তাঁর �ীেনর উপর অিবচল থাকা
কামনা কির।
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আল-জাওয়াবু ল কাফী: ১১৮।
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পিরিশ�
কু-আসি� িবষেয় েয আেলাচনা তুেল ধরা হল, তােত শুধু যু বকযু বতী িকংবা খারাপ �কৃিতর েলােকরা আ�া� হয় তা িঠক নয়।
বরং অেনক সময় েদখা যায়, যারা ভােলা ও সৎেলাক বেল
পিরিচত এবং যারা উ�ত ও �াভািবক জীবন যাপন কের তারাও
আসি�র েবড়াজােল আ�া� হেয় পেড়। এছাড়াও যারা মানু ষেক
আ�াহ রা�ু ল আলামীেনর িদেক আ�ান কের, আ�াহ রা�ু ল
আলামীেনর �ীেনর সিতয্কার ইলম অজর্েন সবর্দা িনেয়াি
থােক, মানু ষেক দীিন ইলম ও শরীয়েতর মাসলা-মাসােয়ল িশক্ষ
েদয়, জন কলয্াণমুলক কােজর জনয্ মানুষে উ�ু � কের এবং
তারা মানু ষেক কু-আসি� হেত দূ ের থাকার জনয্ িবিভ� ধরেনর
ওয়াজ নিছহত কের থােক, তারাও েদখা যায় তােদর নফস বা কুআসি�র েধাঁকায় পেড় যায়। বরং অেনক সময় েদখা যায় তােদর
কু-আসি� ও নফেসর চািহদা অনয্ খারাপ েলাকেদর তুলনায়
আরও েবিশ মারা�ক আকার ধারণ কের। িক� তারা তােদর কুআসি� ও নফেসর চািহদােক আ�াহ রা�ু ল আলামীেনর ভেয়
এবং আিখরােতর িবিনময় ও ছাওয়াব লােভর আশায় িনয়�ণ কের
এবং দিমেয় রােখ।

100

সু তরাং এ দু িনয়ার অব�ার �িত সূ � ও গভীরভােব িচ�া করেল,
একজন বয্ি� এর কলয্াণ �হণ করেত পারেব এবং দুিনয়া
অকলয্াণ হেত মু� থাকেত পারেব। পক্ষা�ের েয এর খার
পিরণিত েদখেত পােব না ও এ স�েকর্ সাবধান হেব ন, তার
উপর তার ইি�য় �াধানয্ পাে, ফেল তা তার জনয্ কে�র কারণ
হেব এবং তােক অজ� �ালা য�ণা সহয্ করেত হেব।
মহান আ�াহ রা�ু ল আলামীেনর দরবাের আমােদর পরম চাওয়া
হল, িতিন েযন আমােদরেক হারাম হেত িবরত রােখন এবং
আমােদর মােঝ ও হারােমর মােঝ িনমর্াণ কেরন বরযখ বা পদর,
সু দৃঢ় �াচীর ও মজবুত �িতব�ক। আর আমােদরেক তােদর
অ�ভুর্ কেরন, যারা যখন েকান ভুল বা অপরাধ কের, সােথ
সােথ আ�াহ রা�ু ল আলামীেনর দরবাের ক্ষমা �াথর্না  । আর
যখন তারা েকান ভােলা কাজ কেরন, তখন তারা খুশী হন। মহান
আ�াহ রা�ু ল আলামীেনর িনকট আমােদর আরও �াথর্না হ,
িতিন েযন আমােদর আসি�েক িতিন যা পছ� কেরন এবং েয
সব কােজ স�� হন েস কােজ বয্বহার করেত পাি, েস
তাওফীক েদন। আমীন
.� ﻠﻋ ﻪﻟ وﺻﺤﺒﻪ ﻤﺟﻌ،وﺻ� اﷲ وﺳﻠﻢ ﻋ ﻧبﻴﻨﺎ �ﻤﺪ
মুহা�াদ সােলহ আল মুনাে�দ
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অনু শীলনী
েতামার সামেন দু ই �েরর �� েপশ করা হল । এক ধরেনর ��
েযগুেলার উ�র তুিম সােথ সােথ িদেত পারেব। আর এক ধরেনর
উ�র তুিম সােথ সােথ িদেত পারেব না, বরং েতামােক একটু
িচ�াভাবনা কের উ�র িদেত হেব।
�থম �েরর ��:
১. আসি� �ারা িক েবাঝােনা হেয়েছ?
২ িনিষ� আসি�র �িত মানু ষেক ধািবত করার িতনিট কারণ
উে�খ কর।
৩. চক্ষুেক অবনত করার অেনক উপকার আেছ উে�খেযাগ
কেয়কিট আেলাচনা কর।
৪. িনিষ� আসি�র িচিকৎসা িক?
ি�তীয় ধরেনর ��:
আসি�েক েকন সৃ ি� কেরেছন?
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যখন েতামরা কু-আসি� ও িনিষ� িবষেয়র মুেখামুিখ হও তখন
েতামােদর করণীয় িক?
েকন েচােখর েহফাজতেক ল�া-�ােনর েহফাজেতর পূ েবর্ উে�খ
করা হল?
আিজেজ িমসেরর �ীর সােথ সংঘিটত ইউসূ ফ আ. এর ঘটনা
েথেক আমরা িক িশখেত পাির?
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সূ চীপ�
আসি�র সংজ্
আসি�েক েকন সৃ ি� করা হল?
েয সব কারেণ মানু ষ নফেসর েধাকায় পেড়
আসি�র সােথ িক আচরণ করব?
আসি�র িচিকৎসা
পিব� েলাকেদর কািহনী
�দ�লন যােদর হয় তােদর ঘটনা
আসি�র িপছেন পেড় যারা িনেজেদর পতনেক িনি�ত কের
তােদর ঘটনা:
পিরিশ�
অনু শীলনী
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