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যাবতীয় �শংসা আ�াহ রা�ু ল আলামীেনর িযিন সম� জাহােনর
�িতপালক। আর সালাত ও সালাম নািযল েহাক আমােদর নবী
মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এর উপ, িযিন সম�
নবীগেণর েসরা ও সবর্ে�। আরও সালাত ও সালাম নািযল েহাক
তার পিরবার, পিরজন ও সাথী-স�ীেদর উপর।
অবশয্ মেন রাখেত হেব, �বৃ ি�র অনু সরণ মানু ষেক যাবতীয়
কলয্া হেত িবরত রােখ এবং মানু েষর জ্ঞ-বুি�েক খবর কের।
�বৃ ি�র অনু সরণ �ারা মানু ষ েথেক দু �ির� গুেলা েবর হেয়
আেস এবং অ�ীল ও েনাংরা কমর �কাশ পায়। �বৃ ি� মানবতােক
দু বর্ কের এবং অনয্ায় অপেমর্র পথেকউ�ু � কের।
�বৃ ি� হল িফতনার বাহক, আর দু িনয়া হল মানু েষর পরীক্ষাগার
�বৃ ি� েথেক দূ ের থাক, তেবই তুিম িনরাপদ থাকেব এবং দু িনয়া
হেত িবরত থাক, তাহেল তুিম লাভবান হেব। দু িনয়ার েখলতামাশার �াণ েতামােক েযন েধাঁকায় না েফেল এবং িফতনায় না
জড়ায়। মেন রাখেব দু িনয়ার েখল তামাশা অিচেরই েশষ হেয়
যােব এবং যু েগর েভাগ-িবলাস শী�ই িবলু � হেয় যােব। তুিম
3

েযসব অপকমর, অনয্ায় ও িনিষ� কাজ ক, তা েতামার িবপেক্
একা�া থাকেব এবং েতামার উপািজর্ত গুনাহগুে েতামার
িবেরািধতা করার জনয্ অবিশ� থাকেব।
�বৃ ি�র অনু সরণ করা, মানু েষর জনয্ সবেচেয় বড় ক্ষিত,
�বৃ ি�র িবরুে� যু� করা একজন মানুেষর উপর ফরজ এবং
তােক �িতহত করা একজন মানু েষর সবেচেয় বড় গুরু�পূণ
কাজ। আবু হােযম রহ. বেলন, তুিম েতামার দু শমেনর সােথ
েযভােব যু � কর, তার েচেয় আরও েবিশ যু � কর েতামার
1
�বৃ ি�র সােথ।
P0F

P

�বৃ ি� হল, সম� িফতনার মুল এবং যাবতীয় সব ধরেনর
মুিসবেতর কারণ। সু িফয়ান সাওরী রহ. বেলন, েহ মানবা�া তুিম
আ�াহ রা�ূ ল আলামীেনর দরবাের তাওবা কর! কারণ, মৃতুয্
েতামার িনকট এেস েগেছ। আর �বৃ ি�র িবেরািধতা কর, কারণ,
�বৃ ি� সব সময় েতামােক িফতনা-ফাসােদর িদেক িনেয় যােব।
েযেহতু �বৃ ি�র অব�া এত মারা�ক ও ক্ষিত, তাই এ িনেয়
আেলাচনা করা এবং মানু ষেক এ ধরেনর কিঠন ও মারা�ক েরাগ
হেত বাঁচােনার েচ�া করা আমােদর সবার ৈনিতক দািয়�।
এ িকতােব আমরা �বৃ ি�র সংজ্, �বৃ ি� অনু সরেনর ক্ষ,
িবেরািধতা করার গুর, উপকার, অনু সরণ করার কারণ, �বৃ ি�র
1

হুিলয়য্াতুল আওিলয়া২৩১/৩

4

িচিকৎসা ও খারাব �বৃ ি� এবং �শংসনীয় �বৃ ি�র মেধয্পাথর্ক
ইতয্ািদ িবষয়গুেলা আেলাচনা করব
যারা এ িকতাবিট ৈতির করেত এবং িকতােবর িবষয়গুেলােক
এক� করেত আমােদর সহেযািগতা কেরেছন, আমরা তােদর
সবার জনয্ কৃতজ্ঞ �কাশ ও যাবতীয় কলয্াণ কামনা করিছ
এবং 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 েথেক িবমুখ
কর, আর েতামার আনু গতয্ �ারা েতমার অবাধয্তা েথেক
আমােদর েহফাজত কর। আর েতামার অনু �হ �ারা আমােদরেক
গাইরু�াহ েথেক েহফাজত ক।

.�وﺻ� اﷲ وﺳﻠﻢ ﻋ ﻧبﻴﻨﺎ �ﻤﺪ ﻠﻋ ﻪﻟ وﺻﺤﺒﻪ ﻤﺟﻌ
—মুহা�াদ সােলহ আল-মুনাে�দ
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�বৃ ি�র সংজ্
َ َ

আিভধািনক অথর:  ﻫﻮ�ﻪশ�িট মাছদার। যখন েকান ব�েক

মহ�ত বা পছ� কের তখন এ কথা বেল 2।
P1F

P

পািরভািষক অথর: শিরয়েতর অনু েমাদন েনই এমন েকান ব�েক
�বৃ ি� পছ� কের, তার �িত নফেসর ঝুেক পড়ােক �বৃ ি� বলা
হয় 3।
P2F

P

আ�ামা ইবনু ল কাইয়ু য্ম র. বেলন, �বৃ ি� হল, মানব �ভাব তার
জনয্ যা �েয়াজন ও উপেযাগী তার �িত ঝুঁেক পড়া। মানু েষর
েবঁেচ থাকার �েয়াজেনই আ�াহ রা�ূ ল আলামীন মানু ষেক এ
ধরেনর-নফেসর চািহদা ও �বৃ ি� িদেয়ই সৃ ি� কেরেছন। অনয্থায়
যিদ মানু েষর মেধয্ খাওয়, পান করা ও িববােহর চািহদা না
থাকত, তাহেল তারা খাদয্ পনীয় �হণ করত না এবং িববাহসািদ করত না। তখন দু িনয়ার জীবেনর �িত তােদর েকান আ�হ
থাকত না। �বৃ ি�ই মানু েষর জনয্চািহদােক জািগেয় তুেল। রাগ
বা েক্ষাভ েযভােব একজন মানুষ েথে ক ক�দায়ক ব�গুে

2

আল-মাগিরব

3

আ�ামা জুরযানীর তািরফাত:৩২০।
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�িতহত কের, অনু রূপভােব নফস ব মানবা�া যা চায় তা পূ রণ
করার জনয্ মানুেষর �বৃি� মানুষেকউ�ু � কের 4।
P3F

4

রাওজাতুল মুিহি�-ন: ৪৬৯।
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�বৃ ি�র অনু সরণ হেত িনেষধ করা িবষেয় আেলাচনা
নফস বা �বৃ ি� িদেয় মানু ষেক আ�াহ রা�ু ল আলামীন িনেজই
সৃ ি� কেরেছন। �িতিট মানু েষর মেধয �বৃ ি� রেয়েছ, যা একজন
মানু ষেক দু িনয়ােত েবঁেচ থাকার আ�হেক জািগেয় তুেল এবং
েবঁেচ থাকার সাথর্কতা ও অবল�নেক সাথর্ক ক তুেল। এমনিক
�বৃ ি� বা নফস ছাড়া একজন মানু ষ দু িনয়ােত েবঁেচ থাকেত পাের
না। সু তরাং, বলা বাহুলয্ , মানু েষর মেধয্ এ ধরেনর চািহদাও
�বৃ ি� থাকা েকান অপরাধ বা েদােষর িকছু নয়। িক� এ েক্ষে
মানু েষর দািয়� হল, �বৃ ্ি� বা নফেসর চািহদােক িনয়�ণ করা,
তার �বৃ ি� যােত আ�াহ রা�ু ল আলামীেনর আেদশ বা িনেষেধর
অবাধয্ না হ, েসিদেক লক্ রাখা এবং �বৃ ি�র অনু সরণ হেত
িবরত থাকা। কুরআন ও হািদেসর অসংখয্ �মাণািদ রেয়ে, যােত
ইসলাম �বৃ ি�র অনু সরণ করেত মানবজািতেক িনেষধ কেরেছ।
কখেনা সময় �বৃ ি�র অনু সরণ হেত িনেষধ করার সরাসির
�মাণ পাওয়া যায়:
েযমন, আ�াহ রা�ূ ল আলামীন বেলন,
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ِ
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َ�هاٱ� ن
َ
ْفَ� ت ّ ُ وا
ٗ نِيًا أ ۡو فَق
ّ ََوِ ٱلۡ�َٰ�َِيۡنِ وَٱ�َۡقۡر �َِ �َۚ إِ يَ�ُنۡ غ
ِ�ف َٱ�َُّ أَوۡ� َٰ بِهِمَاۖ َ تََبِع
ن
ِاْ فَإ
َ َ َُ َۡ َ َ َ َّ
ٗ
ٓتَلۡوُۥ
﴾١ ��ِاْ أَوۡ �ُعۡرِضُو نَّ ٱ�َ �ن بِما �عملون خب
هَ وَىٰٓ أَن �َعۡدِلُواْۚ �ن
[. ١٣٥:]ﺳﻮرة اﻟنﺴﺎء
েহ মুিমনগণ, েতামরা নয্ােয়র উপর সু�িতি�ত থাকেব আ�াহর
জনয্ সাকরূেপ। যিদও তা েতামােদর িনজেদর িকংবা িপতমাতার অথবা িনকটা�ীয়েদর িবরুে� হয়। যিদ েস িব�শালী হয়
িকংবা দির�, তেব আ�াহ উভেয়র ঘিন�তর। সু তরাং নয্ায়
�িত�া করেত েতামরা �বৃ ি�র অনু সরণ কেরা না। আর যিদ
েতামরা ঘুিরেয়- েপঁিচেয় কথা বল িকংবা এিড়েয় যাও তেব আ�াহ
েতামরা যা কর েস িবষেয় সময্ক অবগত [সূ রা িনসা, আয়াত:
১৩৫] আ�াহ রা�ু ল আলামীন আরও বেলন,
َ
�َو
َ
ل ُه ۡم

�َ
عَلۡ� ٰك  خَلِيفَة
َ ۡ  فَٱحۡ�ُم �َ�َۡ ٱ�َّاس ب
ِ
ٱ� ّ ِق
ِض
ۡ�ٗ �ِ ٱ
ََ َ﴿ ٰدَاوُۥدُ إِنَّا ج
ِ
َِّ ن
ّ
ِ
َّبِعِ ٱلۡهَوَىٰ �َيُضِل
َِ�ّكَ عَن سَبيلِ ٱ�َّۚ إِ ِّينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱ
َ ۡ َ ۡ َ ْ َ ُ ۢ َ َ ُ واٞ َ َ
[.٢٦ :  ﴾ ]ﺳﻮرة ص٢ اب
ِ عذاب شدِيد بِما �س يوم ٱ� ِس

(েহ দাঊদ), িন�য় আিম েতামােক যমীেন খলীফা বািনেয়িছ,
অতএব তুিম মানু েষর মেধয্ নয্ায়িবচার কর আর �বৃি�র অনুসর
কেরা না, েকননা তা েতামােক আ�াহর পথ েথেক িবচুয্ত করেব।
িন�য় যারা আ�াহর পথ েথেক িবচুয্ত হয় তােদর জনয্ কিঠ
9

আযাব রেয়েছ। কারণ তারা িহসাব িদবসেক ভুেল িগেয়িছল।
[সূ রা সাদ, আয়াত: ২৬]
উে�িখত আয়াত�েয় আ�াহ রা�ু ল আলামীন মানবজািতেক
সে�াধন কের বেলন, েতামরা েতামােদর �বৃ ি�র অনু সরণ কেরা
না। েতামরা মানু েষর মেধয্ নয্ায় িবচার �িত�া কর। �বৃি�
অনু সরণ কের নয্ায় িবচার ও ইনসাফ করা হেত িবরত েথেকা ন।
যারা নয্ায় িবচার ও ইনসাফ �িত�া করা হেত িবরত থােক তারা
আ�াহর পথ হেত িবচুয্ত হেয় পেড় এবং েগামরাহ েলাকেদর
অ�ভুর্� হয়। আর যারা েগামরাহ হে তােদর আ�াহ রা�ু ল
আলামীন কিঠন শাি� েদেবন। তােদর শাি� েদয়ার কারণ িহেসেব
আ�াহ রা�ু ল আলামীন বেলন, তারা আেখরাত স�েকর্ ভূেল
িগেয়িছল, তাই তােদর শাি� অবধািরত হেয়েছ।
আবার কখেনা সময় কুরআন ও হািদেস কােফর মুশিরক ও
পথ��েদর �বৃ ি�র অনু সরণ করা হেত িনেষধ করার �মাণ
পাওয়া যায়:
েযমান-আ�াহ রা�ূ ল আলামীন বেলন,
ََّ ن
َ َ َْ َ َ َ وا
َ
ُهَلُمَّ شُهَدَآء�ُم
�ٱ�َِّي َ� شۡهَدُونَ أ ٱ�ََّ حَر َّ َم �ٰذ�ۖ فإِن ش ِه ُد ف
َن
﴿
ِ َ َٓ ِعۡ أَهۡوَا
ه
َ ُ ۡ ُ َ َ َّ�ُواْ َٰت ٱ
َِ ون بٱ�خِرة
ء ٱ�َّينَ كَذَّب � ِنَا وَ ِين � يؤمِن
َۡدۡ مَعَهُمۡۚ وَ�َ ت تَّب
ِ
َ ُ
ُ
[.١٥٠ :  ﴾ ]اﻷﻧﻌﺎم١ َوهم ب ِ َر ّ� ِ ِه ۡم َ� ۡعدِلون
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বল, েতামােদর সাক্ষীেদরেক িনেয় , যারা সাক্ষয্ েদ েব,
আ�াহ এিট হারাম কেরেছন। অতএব যিদ তারা সাক্ষয্ , তেব
তুিম তােদর সােথ সাক্ষয্ িদেয়া না। আর তােদর �বৃি�নু সরণ
কেরা না, যারা আমার আয়াতসমূ হেক অ�ীকার কেরেছ, যারা
আিখরােত িব�াস কের না এবং যারা তােদর রেবর সমকক্
িনধর্ারণ কের [সূ রা আনআম, আয়াত: ১৫০]
আয়ােত আ�াহ রা�ু ল আলামীন �ীয় নবীেক ঐ সব েলাকেদর
�বৃ ি�র অনু সরণ করেত িনেষধ কেরেছন, যারা আ�াহর
আয়াতসমূ হেক অ�ীকার কেরেছন এবং আেখরােতর িদবস ও
িহসােবর িদনেক �তয্াখয্ান কেরেছন
আ�াহ রা�ূ ল আলামীন তার �ীয় নবীেক িনেদর্শ িদেয় বেল,
আপিন কােফরেদর বলু নُ َ َ َۡ ُ ّت
َ ُ﴿  إِ�ِّنُهِيتُ أَنۡ أَ�ۡب
آء� ۡم
ِّي َت دۡعُو نَ مِن دُونِ ٱ�َِّۚ قُل �َّٓ �ََبِع أهو
َدَ ٱ� ن
ُ َۡ َ َۡ
َ ت إ ٗذا َو َمآ َ�نَا ۠ م َِن ٱل ۡ ُم ۡه َتد
[.١٥٠ :  ﴾ ]اﻷﻧﻌﺎم٥ ِين
ِ قد ضلل
বল, ‘িন�য় আমােক িনেষধ করা হেয়েছ তােদর উপাসনা করেত,
যােদরেক েতামরা ডাক আ�াহ ছাড়া। বল, ‘আিম েতামােদর
�বৃ ি�র অনু সরণ কির না, (যিদ কির) িন�য় তখন পথ�� হব
এবং আিম িহদায়াত�া�েদর অ�ভুর্� হব না। [সূ রা আনআম,
আয়াত: ৫৬]
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আয়ােত আ�াহ রা�ু ল আলামীন তার নবীেক িনেদর্শ েদন ে, েহ
রাসূ ল! আপিন তােদর জািনেয় েদন েয, যারা আ�াহর সােথ
িশরক কের এবং আ�াহেক বাদ িদেয় যােদর উপাসনা কের
আপনােক তােদর উপাসনা করেত িনেষধ কেরেছন। আর আপিন
তােদর আেরা বেল িদন, আিম েতামােদর �বৃ ি�র অনু সরণ
করেবা না, আর আিম যিদ আ�াহ রা�ু ল আলামীেনর িবধানেক
বাদ িদেয় �বৃ ি�র অনু সরণ কির তেব আিম �ংস�া�েদর
অ�ভূ র্� হেবা। তারপর আ�াহ রা�ূ ল আলামীন তার নবীেক
িনেদর্ িদেয় আরও বেলন,
َ
ُ ۡ َ
ّ َ ۡ آء َك م َِن
َ
َ آء ُه ۡم َم َّا َج
َ مَآ أَنزَل ٱ�َُّۖ وَ�َ تَت َّب ۡع أ ۡه َو
﴾ق
ٱح�م بَ ۡي َن ُهم
﴿ف
� ِ �ٱ
ِ
[.٤٨ : ]ﺳﻮرة ﻤﻟﺎﺋﺪة
সু তরাং, আ�াহ যা নািযল কেরেছন, তুিম তার মাধয্েম ফয়সালা
কর এবং েতামার িনকট েয সতয্ এেসে, তা তয্াগ কের তােদর
�বৃ ি�র অনু সরণ কেরা না। [সূ রা মায়েদা, আয়াত: ৪৮]
অথর্া, আ�াহ রা�ু ল আলামীেনর পক্ষ হেত েতামােক েয সতয্
হক িবধান েদয়া হেয়েছ, তুিম তাই পালন করেব। আ�াহর েদয়া
িবধান অনু যায়ী তুিম তােদর মােঝ িবচার ফায়সালা করেব।
েতামার মনগড়া বা তােদর �বৃ ি� ও চািহদা অনু যায়ী তােদর মােঝ
িবচার ফায়সালা করেব না। হক ও সতয্ িবধানেক বাদ িদেয়
িবচার ফায়সালা করেত আ�াহ রা�ু ল আলামীন তার নবীেক
িনেষধ কেরন। অনয্� আ�াহ রা�ুল আলামীন তার নবীেক
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িনেদর্শ িদেয় বেল, এর জনয্ তুিম মানুষেক দাওয়াত িদেত থা,
আর আ�াহর িনেদরশ অনু যায়ী তুিম সেতয্র উপর অটল ও
অিবচল থাক। েযমন-আ�াহ রা�ূ ল আলামীন আরও বেলন,
ۖ  فَٱدۡع
ُ َ َ َۡ ۡ ّت
ۖ ُوَٱسۡتَقِمۡ كَم َآ أُمِرۡت
١٥ : آءه ۡمۖ ﴾ ] ﺳﻮرة ﺷﻮرى
َوَ�َ تََبِع أهو
َ﴿ َلِ�َٰلِك
[.
এ কারেণ তুিম আহবান কর এবং দৃ ঢ় থাক েযমন তুিম আিদ�
হেয়ছ। আর তুিম তােদর েখয়াল-খুিশর অনু সরণ কেরা না [সূ রা
শরা, আয়াত: ১৫] আ�াহ রা�ূ ল আলামীন আরও বেলন,
َ
�َو
َعن

ِ َ َ
َ ُ ُ ّ َ ۡ َ ُٰ ۡ َ َ و
ِ ﴿
� ي ِر
ٱصۡ�ۡ �َفۡسَك
ۖ�دون َو ۡج َه ُهۥ
ِ  مَع ٱ�َّينَ يَدۡعُونَ رَ�َّهم بِٱلغد ة ِ وٱلع
ِ
َ
َۡ ۡ َۡ
ُ َ ۡ
َعۡدُ �َيۡنَاكَ �َنۡهُمۡ تُرِ�دُ زِ�نَةَ ٱ�َۡيَوٰةِ ٱ�ُّ� َياۖ َو� ت ِط ۡع َم ۡن أ�فل َنا قل َب ُهۥ
َ َ َ
ٗ ُ
َ َّ�ۡ َ ٱ
[.١٥٠ : ﴾ ] ﺳﻮرة ﻛﻬﻒ٢ ذِك ِرن وَ َب َع ه َوٮ ٰ ُه َو�ن أ ۡم ُرهُۥ ف ُرطا

আর তুিম িনজেক ৈধযর্শীল রাখ তােদর সাে, যারা সকাল-স�য্ায়
তােদর রবেক ডােক, তাঁর স�ি�র উে�েশ এবং দু িনয়ার জীবেনর
েসৗ�যর্ কামনা কের। েতামার দ ’েচাখ েযন তােদর েথেক ঘুের না
যায়। আর ওই বয্ি�র আনুগতয্ কেরা , যার অ�রেক আিম
আমার িযিকর েথেক গােফল কের িদেয়িছ এবং েয তার �বৃ ি�র
অনু সরণ কেরেছ এবং যার কমর্ িবন� হেয়েছ [সূ রা কাহাফ,
আয়াত: ২৮]
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আয়াতগুেলােত আ�াহ রা�ুল আলামীন তার নবীেক ৈধেযর্য
িনেদর্শ েদন এবং তােদর সােথ থাকার িনেদর্শ ন যারা সকালস�য্া আ�াহর স�ি� লােভর উে�েশয্ আ�াহর িযিকর কেরন
আর যারা আ�াহর িযিকর হেত গােফল এবং তারা তােদর
�বৃ ি�র অনু সরণ কের তােদর অনু সরণ করা হেত িনেষধ কেরন।
উে�িখত আয়াতগুেলােত িবেশষ একিট উে�খেযাগয্ িদক হ,
আ�াহ রা�ূ ল আলামীন �বৃ ি�েক কােফর মুশিরক ও েগামরাহ
েলাকেদর িদেক সে�াধন কেরেছন। িক� বা�বতা হল মানু ষ
মােনই তােদর মেধয্ �বৃি� িবদয্মান আ, এমন নয় েয যারা
ঈমানদার তােদর েকান �বৃ ি� বা নফস নাই। কারণ, তােদর
�বৃ ি� তােদরেক সেতয্র অনুকরণ এবং আ�াহ ও তার রাসূ েলর
উপর ঈমান আনা েথেক িবরত রােখ। অপরিদেক মুিমনরা স�ূ ণর্
তােদর িবপরীত; তারা তােদর �বৃ ি�র অনু সরণ কের না এবং
আ�াহ ও তার রাসূ েলর �িত ঈমান আনা হেত িবরত থােক না।
কারণ, কােফরেদর �বৃ ি� ও চািহদা সবই হল বািতল এবং
েগামরাহ। আর মুিমন যােদর ঈমান মজবুত তােদর �বৃ ি�
সবসময় আ�াহ রা�ূ ল আলামীেনর আেদেশর এবং রাসূ ল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ামেয িবধান িনেয় দু িনয়ােত আগমন
কেরেছন, তার আদশর্ বা স ু�েতর েমাতােবক তােদর �বৃ ি� যখন
েকান ব�র িদেক ঝুঁেক তখন তা অবশয্ই রাসূল সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়াসা�াম এর সু �ত বা তার িনেদরেশর অনু গত হেব।
আর যিদ তা না হয়, কম পেক তা হেব মুবাহ বা ৈবধ। মুিমনেদর
�বৃ ি�র চািহদা শিরয়েতর পিরপ�ী হেব না। মুিমনেদর উে�শয্ই
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হল, আ�াহ ও তার রাসূ েলর স�ি� অজর্ন। দুিনয়ােত এটাই হ,
তােদর বড় চাওয়া পাওয়া। তারা এর বািহের েকান িকছু িচ�া
কের না। তাই তারা সবর্দা সেতয্র অনুস�ান করেত থােক এব
নয্ায় িবচার �িত�ায় �েচ� থােক।
তারপর অপর আয়ােত আ�াহ রা�ূ ল আলামীন বেলন, যারা
তােদর রেবর পক্ষ েথেক -�� দলীেলর উপর �িতি�ত তারা
কখেনাই তােদর মত হেত পাের না যােদর আমল ম� ও খারাপ।
আর যারা তােদর েখয়াল খুিশ মেত চেল এবং যখন যা ই�া তা
কের তারা কখেনাই তােদর মত হেত পারেব না যারা তােদর
�বৃ ি�র অনু সরণ না কের সমােজ নয্ায় িবচার �ি�া কের এবং
আ�াহর পক্ষ হেত  সতয্ ও সিঠক িবধান েদয়া হেেছ তার
অনু সরণ কের। আ�াহ রা�ু ল আলামীন বেলন,
كَم
َ
ََ
ُۥ سُوٓءُ �َم
ُ َ َ ۡ َ ْٱ�َّ َ ُ وٓا
آءهم
َلِهِۦ وَ بع أهو
َ� َٰ بَيِّنَةٖ م ِّن رَّ�ِّهِۦ َن زُ�ِّن
ََ� ﴿أ� َم�َن
[.١٤ : ﴾ ] ﺳﻮرة �ﻤﺪ١
“েয বয্ি� তার রেবর পক্ষ েথেক আগত সু �� �মােণর উ
�িতি�ত েস িক তার মত, যার ম� আমল তার জনয্ চাকিচকয্ম
কের েদয়া হেয়েছ এবং যারা তােদর েখয়াল খুশীর অনু সরণ
কের?” [সূ রা মুহা�দ, আয়াত: ১৪]
আর েয �ীয় রেবর সামেন দাঁড়ােনােক ভয় কের এবং �বৃ ি�
েথেক িনজেক িবরত রােখ, িন�য় জা�াত হেব তার আবাস�ল।
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�বৃ ি�র অনু সরণ করার কুফল:
আবার কখেনা নফস যা মানু ষেক খারাপ কােজর িনেদর্শ েয়,
তার দু নর্া সে�ািলত িবিভ� �মাণ খুঁেজ পাওয়া যায়। েযমনআবী ইয়ালা সা�াদ ইব্ন আউস রািদআ�াহু আন হু হেত বি,
িতিন বেলন, রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছ,
َ َ ُ َ َْ َََْ ْ َ
َ
« ﺟ ُﺰ ﻣﻦ أ�ﺒﻊ �ﻔﺴﻪ ﻫ َﻮاﻫﺎ
ِ »اﻟﻌﺎ
“অক্ষম েস বয্ি� েয তার নফসেক ত �বৃ ি�র অনু সারী
বানায়” 5।
P4F

P

এ হািদেস েয বয্ি� নফসেক িনয়�ণ করেত পাের না তােক
অক্ষম বলা হেয়েছ। বা�েব েস যতই শি�শালী েহাক না ে,
েস যখন তার �বৃ ি�েক িনয়�ণ করেত পারেব না তার েচেয়
দূ ব্ল বয্ি� দুিনয়ােত আর েকউ হেতই পাের ন
র
হািদেস
নফসেক েদাষােরাপ করা হেয়েছ।
আবার কখেনা সময় অ�েরর িদেক িনসবত কের �বৃ ি�র িন�া
কের িবিভ� �মাণািদ আবিতর্:

5

ইবেন মাযাহ: ৪২৬০ হােকম হাদীসিটেক সহীহ বেল আখয্ািয়ত কেরন।
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েযমন- হুযাইফা রািদআ�াহু আনহু হবিণর্, িতিন বেলন, আিম
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ামেক বলেত শুেন, িতিন
বেলন,
ُ ََ َ
َ َ ْ ُ ً ُ ً َ َ ّ َ ْ ُﺮ
ُ ُْ
َ َاﻟﻘﻠُﻮب ﺤ
ﺷ�ﻬﺎ
ﺐ
ﻟ ِﺼ
ﺘ ﻋ
ُ� » �ﻌ َﺮض ﻟﻔِﻦ
ِ
ِ
ٌٍ  ﻓﺄي ُ ﻗﻠ، �ِ ﻋﻮدا ُﻋﻮدا
َ
َْ ّ
ٌ ْ ُ
َ َْ ْ
َ َ ْ
َ ُ
ُ ﻀ
ُ ﺘﺔ َﺳ ْﻮ َد
،ﺎء
�ﺖ ﻓﻴِ ِﻪ ﻧ�ﺘﺔ �ﻴ
َ� ِ ﺐ أﻧ� َﺮﻫﺎ ﻧ
َأَيُ ﻗﻠ
،
اء
�
ﻧ
ﻪ
ِﻴ
�
ﺖ
�
ِ
ِ ﻧ
ٍ
َ ََْ ََ
ََْْ ََ َ َ ّ ﺘ
َ َ َ ٌ ْ ُ ّ ْ ّ َ َ َ ﺮﻀ
ﺖ
ِ� ﻋ أ�ﻴﺾ ﻣ: �
ِ  ﻓﻼ ُه ﻓﺘِﻨﺔ ﻣﺎ داﻣ،ِﺜﻞ لﺼَﻔﺎ
ِ ﻰَ ﺗ ِﺼ� ﻋ ﻗﻠﺒ
ً ُ ْ َ ُ ْ َ َ ً ّ َﺨ
ُ َ ًّ َُْ َُ ْ َ ُ َ َ ُ َْ َ ُ َ َ ّ
 ﻻ �ﻌ ِﺮف ﻣﻌﺮوﻓﺎ،ﻮز ُِﻴﺎ
 و،لﺴَﻤﺎوات واﻷرض
ِ اﻵﺧﺮ أﺳﻮد مﺮ�ﺎدا ﻛلﻜ
ْ ُ ُ ُْ ََ
َ« ﻨﻜﺮاً ِّﻻَ َﻣﺎ ُﺮ ْﺷ َب ﻣ ِْﻦ َﻫ َﻮا ه
وﻻ �ﻨﻜﺮ ﻣ
ِ
মানবা�ার উপর িবিভ� ধরেনর িফতনা-ফাসাদ এমনভােব েগঁেথ
েদয়া হেব, েযমনভােব চাটাইেত একিটর পর একিট কের পাতা
েগঁেথ েদয়া হয়। েকান অ�ের যখন িফতনা অনু �েবশ কের,
তখন তার অ�েরর মেধয্ কােলা একিট দাগ পেড় যা। আর

যখন েকান অ�র িফতনােক �হণ না কের, তখন তার

অ�ের একিট সাদা দাগ েদয়া হয়। সবর্েশষ মানবা�া দুইভােগ
িবভ� হেয় পেড়। এক- ধবধেব সাদা অ�র, যা ধবধেব সাদা
পাথেরর মত। যতিদন পযর্� আসমান যমীন �ীয় �ােন বহাল
থাকেব েকান �কার িফতনা-ফাসাদ তার েকান ক্ষিত করে
পারেব না। এখােন �বৃ ি�েক অ�েরর িদক িনসবত করা হেয়েছ 6।
P5F

6

মুসিলম: ১৪৪
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অথর্াৎ এ হািদেস মানুেষর খারাপ আমল ও ভােলা আমেলর চালক
িহেসেব অ�রেক আখয্ািয়ত করা হেয়েছ। মানুেষর ভােলা বা
খারাপ আমেলর উে�ক �থেম অ�েরই হেয় থােক। যখন
একজন মানু ষ তার অ�ের ভােলা কাজেক �ান েদেব তখন েস
হেব সফল। আর যখন মানু ষ তার অ�ের খারাপ বা ম�
আমলেক �ান েদেব তখন েস হেব অক্ষম বা দূবর্

18

কখন �বৃ ি�র কারেণ মানবজািতেক শাি� েদয়া হয়?
�বৃ ি� ও নফস মানবজািতর জনয্ একিট অপিরহাযর্ িবষয়
মানবজািত কখেনাই এর বািহের থাকেত পাের না এবং েস তার
�বৃ ি� মু� হেত পাের না। আ�াহ রা�ূ ল আলামীন মানবজািতেক
নফস িদেয়ই সৃ ি� কেরেছন। মানু ষ মােনই তার মেধয্ �বৃি�
থাকেব, নফস থাকেব এবং চািহদা থাকেব। এিট মানবজািতর
জনয্ েকান েদাষণীয় িবষয় নয়। মানবজািতেক শু ধ তার নফস বা
�বৃ ি�র উপর কখেনাই শাি� েদয়া হেব না। মানু ষ যখন েকান
িকছু চায় বা পছ� কের তা তার জনয্ েকান অপরাধ নয় ে,
তােক এ কারেণ তার উপর শাি� িদেত হেব। তেব কখন
মানু ষেক তার �বৃ ি�র কারেণ শাি� েদয়া হেব ?! এিট একিট
যু গা�কারী ��।
এছাড়াও আেরকিট �� হল, একজন মানু ষ তার অ�র বা আ�া
েথেক �বৃ ি� বা নফেসর চািহদােক এেকবাের স�ূ ণ্ভাে
র
েবর
কের িদেত বা তা েফেল িদেত িনেদর্িশত িকন? নািক তার জনয্
িকছু িনয়ম বা কায়দা-কানু ন আেছ?
এগুেলা সব গুরু�পূণ �� এবং সমাধােনর িবষয়। যু েগ যু েগ
মানু েষর মােঝ এ ধরেনর �� িবিভ�ভােব ঘুরপাক খাে� এবং
বার বার তা মানু েষর সামেন উেঠ আসেছ। ইসলােমর বড় বড়
মনীষীরাও যু গ যু গ ধের এ সব �ে�র যথাথর্ সমাধান িদেয়েছন।
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আ�ামা ইব্ন তাইিময়য্াহ . বেলন, মানবজািতেক শুধু তার
নফস বা �বৃ ি�র উপর িভি� কের কখেনাই শাি� েদয়া হেব না,
তােক শাি� েদয়া হেব, �বৃ ি� ও নফেসর অনু করণ ও অনু সরণ
করার উপর। যখন মানবা�া েকান িকছু র আকা�া কের, িক�
েস তা না কের মানবা�ােক তা েথেক িবরত রােখ, তাহেল তােক
েকান �কার শাি� েপেত হেব না, বরং তার জনয্ িবরত থাকা
আ�াহ রা�ু ল আলামীেনর ইবাদত ও ইসলামী শরীয়েতর েনক
আমল বেল পিরগিণত হেব 7।
P6F

P

এ হল একজন সিতয্কার মুসিলেমর অব�া। সবর্দা তার নফ
তােক িবিভ� খারাপ ও ম� কােজর িনেদর্শ িদেত থােক। আর েস
তার নফেসর সােথ যু � করেত থােক এবং নফেসর িনেদর্শ
অমানয্ ও িবেরািধতা কের আ�াহেক ভয় করেত থাে, যার মেধয্
এ ধরেনর গুণ পাওয়া যােব েস বয্ি�ই হল সিতয্কার ঈমানদ
ও �কৃত মুিমন। আর এ ধরেনর ঈমানদােরর জনয্ রেয়েছ জা�াত
ও উ�ম �িতদান।
আ�াহ রা�ূ ল আলামীন বেলন,
ۡ
َ َ ۡ َ
َ
ۡ
ََّإِن
َ
َ اف َم َق
َ ِ َنَّة
�
ۡ�
٤ ٰام َر ّ�ِهِۦ َو�َ ٱ�َّف َس َع ِن ٱل َه َوى
﴿ َأَمَّا من خ
ۡ ۡ
[.٤١-٤٠ : ﴾ ]ﺳﻮرة ﻨﻟزﺎﻋت٤ ٰٱل َمأ َوى

7

মাজমুয়ােয় ফাতওয়া ৬৩৫/১০
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“আর েয �ীয় রেবর সামেন দাঁড়ােনােক ভয় কের এবং �বৃ ি�
েথেক িনজেক িবরত রােখ, িন�য় জা�াত হেব তার আবাস�ল”।
[সূ রা নােজয়াত, আয়াত: ৪০-৪১]
আয়ােত আ�াহ রা�ু ল আলামীন দু িট িজিনষেক �� কেরন,
এক-যারা আ�াহ রা�ু ল আলামীনেক ভয় কের তার �বৃ ি�র
অব�ান অনু যায়ী। শুধু ভয় করা যেথ� ন, বরং আ�াহেক ভয়
করেত হেব তার শান ও অব�ান িহেসেব। ি�তীয়ত- এখােন
আেরকিট িবষয় উে�খ করা হেয়েছ আর তা হল �বৃ ি�র চািহদা
েমটােনা হেত তােক িবরত থাকেত হেব; মেন যা চায় তা করা
হেত িবরত থাকেত হেব। িনেজর নফস বা নফেসর চািহদােক
িনয়�েণ সক্ষম হেত হেব। তখন তার জনয্ আ�াহ রা�
আলামীেনর েঘাষণা হল জা�াতই হেব তার আবাস�ল।
েমাট কথা, �বৃ ি�র চািহদা অনু যায়ী আমল করা বয্তী কাউেক
েকান �কার শাি� েদয়া হেব না। েকান মানু ষ যখন েকান গুনা
করার ই�া কের বা তার গুনা করেত মেন চায়, শুধুমা� এর
উপর তােক েকান শাি� েদয়া হেব না। তেব যিদ েলাকিট তার
ই�া ও আকা�া অনু যায়ী আমল কের, তখন তােক তার আমল
ও �বৃ ি� স�েকর্ িজজ্ঞাসা করা ।
আবু হুরইরা রািদআ�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,

আনহু হেত বিণ, রাসূ ল সা�া�াহু
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ْ ََ َ ُ
ََْ َ ََ ََ َ َ َ ٌ ُْ َ ّ َ ُُ َ ََ
ﺎن
ِ  ﻣﺪ ِرك ذل ِﻚ ﻻ �ﺎﻟﺔ؛ ﻓﺎﻟﻌﻴﻨ،�ِ»ﻛﺘِﺐ ﻋ اﺑ ِﻦ ُآدم ﻧ ِﺼﻴﺒﻪ ﻣِﻦ لﺰ
َ ُ َ ّ
َُ َ ُ َّ َ َ
ُ َ ْ
َ َ ُ
ُ ََ
َ َ
 َاﻴﻟَﺪ ِزﻧﺎﻫﺎ، َالﻠِﺴﺎن ِزﻧﺎهُ ﺎﻠﻜم، ﺎن ِزﻧﺎﻫﻤﺎ اﻻﺳﺘِﻤﺎع
واﻷذﻧ،ِزﻧﺎﻫﻤﺎ ﻟَﻈﺮ
ِ
ُ ْ
ّ �َّ ْ ُ َ َ ُ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ � ﺘَﻤ
ُ َْ َ َ ُ ّ
َ�ُﺼَﺪِق ذل ِﻚ اﻟﻔﺮج، َ ََ واﻟﻘﻠﺐ �ﻬﻮى،  َالﺮِﺟﻞ ِزﻧﺎﻫﺎ ﺨﻟﻄﺎ، ﺒﻟَﻄﺶ
ُ ُ ّ �ُ�َﺬ
« َ ِﺑﻪ
“আদম স�ানেদর জনয্ বয্িভচােরর একিট অংশ অবশয্ই িলিপ
করা হেয়েছ, েস তার জীব�শায় তা অবশয্ই অজর্ন করেব। তা
চক্�েয়র বয্িভচার হ, খারাপ ব�র �িত দৃ ি�, কণর্�েয় বয্িভচা
হল, েকান খারাপ বা অ�ীল কথার �বণ, মুেখর বয্িভচার হ,
শরীয়েতর পিরপ�ী কথা, হােতর বয্িভচার হ, িনিষ� েকান
ব�েক �শর্ করা আর পােয়র বয্িভচার হল েকান িনিষ� কােজ
�িত অ�সর হওয়া। অ�র আশা কের এবং ধািবত হয়, ল�া�ান
তা সেতয্ পিরণত কের অথবা িমথয্ায় পিরণত ক 8।
P7F
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হািদস �ারা একিট কথা �মাণ হয়, মানু েষর অ�ের যখন েকান
খারাপ বা িনিষ� কােজর উে�ক হয়, তার জনয্ তােক েকান
�কার শাি� েপেত হেব না এবং তােক তার জনয্ ভােলা বা
খারাপ বেল ম�বয্ করা যােব ন, যতক্ষণ পযর্� েস তার অ�ে
কাজিটেক তার অ�-�তয্� �ারা বা�বায় না কের। তার হাত পা
মুখ যখন তার অ�েরর েকান কাজেক বা�বায়ন করেব তখন
তার উপর আ�াহ রা�ু ল আলামীেনর িবধান চালু হেব।

8

মুসিলম [২৬৫৭]

22

�বৃ ি�র অনু সরণ করার কারণসমূ হ
�বৃ ি�র অনু সরণ করার কারণসমূ হ জানা থাকা অতীব জরুির
েয েকান িকছু র কারণ জানা থাকেল তা করা না করার িবষেয়
িস�া� িনেত আমােদর সহজ হয়। কারণ, যখন েকান িকছু র
কারণ অ�� বা অসৎ হয় তার পিরণিতও হেব খারাপ ও অ��।
আর যখন কারণ ভােলা ও �� হেব তখন তার ফলাফল হেব
মধু র ও আন�দায়ক।
েয সব কারণসমূ হ মানু ষেক �বৃ ি�র অনু সরেণর িদেক ডােক
েসগুেলা অেনক। েকন মানুষ�বৃ ি�র অনু সরণ কের, তারা েকন
সতয্ ও সিঠক পেথর অনুসরণ েথেক িবরত থাে? তা িনে�
আেলাচনা করা হল। মেন রাখেত হেব, �বৃ ি�র অনু সরেনর
অেনকগুেলা কারণ আেছ।
�থমত: বালয্কাল েথে �বৃ ি�র িনয়�েণর উপর অভয্� না
হওয়া:
অেনক সময় েদখা যায় বা�ারা মাতা-িপতার অিধক আদর-ে�েহ
মানু ষ হয় এবং বড় হেত থােক। তারা যখন যা চায় মাতা-িপতা
তােদর তাই িদেয় থােক এবং তােদর েয েকান চািহদা পূ রণ কের
তােদর খুিশ রাখেত েচ�া কের। েকানিট হারাম আর েকান হালাল
তার মেধয্ েকান �কার তারতময্ কের না। েছেল েমেয় যখ
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ফজেরর সালােতর সময় ঘুমায়, তখন মাতা-িপতা তােক ঘুম
েথেক জাগায় না, তারা বেল তােদর উপর এখেনা সালাত ফরজ
হয়িন। আর যখন েস েকান েখলা-ধু লা করেত চায়, মাতা-িপতা
তােক সু েযাগ েদয়। তােক িবরত রাখেত েকান �কার েচ�া তারা
কের না। এমনিক তােদর চািহদা অনু যায়ী ঘেরর মেধয্ তােদর
জনয্ গা-বাজনা, িসেনমা, নাটক ইতয্ািদর বয্ব�া কের েদয়
অেনক সময় েদখা যায় েছেলর জনয্ আলাদা �াইভার এবং
েমেয়র জনয্ আলাদা রুম ইতয্ািদ উ� িবলাস ও িবলাসব
জীবন বয্ব�া তােদর জনয্ কের েদয়া হয়। তােদর মেতিবরুে�
েকান িকছু ই করা হয় না, তারা যখন যা চায় তাই কের এবং
তােদর খুিশ রাখেত মাতা-িপতা উভেয়ই বয্� হেয় পেড়। টাকপয়সা যখন যা লােগ তােদর তা িদেয় েদয় তারা যা চায় তাই
তােদর মাতা-িপতা েথেক তা পায়। ফেল তারা তােদর ই�া মত
েযখােন মেন চায় েসখােন েযেত পাের যা ই�া তা করেত পাের।
এভােব চলেত চলেত একটা সময় এমন আেস, েছেল েমেয়রা
তােদর �বৃ ি�র অনু সরেণ অভয্� হেয় গেড় উেঠ। েকান িকছু
চাওয়া মা�ই েস তা পায় এবং যখন যা ই�া তাই করেত পাের।
তখন েস কােরা কথা েশােন না। মাতা-িপতার কথাও তার কােছ
আর ভােলা লােগ না। েকান উপেদশকারীর উপেদশ তার কােছ
িত� মেন হয়। তার ই�ার িবরুে� েকউ েকান কথা বলেত
পাের না। তার ই�ার িবরুে� েকান কথা বলে, েস তােক তার
শ� মেন কের। েস যা করেত চায় তা েথেক েকউ তােক িবরত
রাখেত পাের না এবং বাধা িদেত পাের না।
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এরপর যখন েস �া�বয়� হয়, তখন তার চািহদাও আকাশচু�ী
হয়। তার �� ও আকা�া বা�বায়েনর জনয্ অ-�তয্�গুেল
তার �বৃ ি�র িপছেন েদৗড়েত থােক। িবেশষ কের যখন েছেল
েমেয়রা তােদর বালয্কাল অিত�ম কের ৈকেশাের েপৗঁে। তখন
তােদর �বৃ ি� পাগলা হািতর মত লাফালািফ করেত থােক। তখন
তারা বড় বড় অনয্া, অপকমর ও অপরাধ করেত েকান �কার
কু�ােবাধ কের না। তােদর এ ধরেনর অপকমর্ ও অপরাধ করা
েথেক িবরত রাখার েকান উপায় থােক না। এ কারেণই রাসূ ল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া এর ছাহাবীরা েছাট েবলা েথেকই
তােদর বা�ােদর সু -িশক্ষা িদেতন এবং তােদর চািহদাগুেলা
িনয়�ণ করেতন। তারা তােদর বা�ােদর েরাজা, নামায, হজ
ইতয্ািদ শিরয়েতর িবধান পালেন েছাট েবলা েথেকই অভয্া
করােতন। যার ফেল তােদর স�ােনরাও তােদর মতই িবখয্াত ও
বড় বড় জ্ঞানী
রিব িবনেত মুয়াওয়াজ রািদআ�াহু
বেলন,

আনহু হেত বিণ, িতিন

ً ُْ ََ ْ َ ْ َ
َّ ﻄﺮا َﻠْﻴُﺘِﻢ
ِ  » ﻣﻦ أﺻﺒﺢ ﻣﻔ:أرﺳﻞ ﻟﻲﺒ ﻏﺪاة َ ﻋﺷﻮراء ﻰﻟ ﻗﺮى اﻷﻧﺼﺎر
َ َّ
ُ ََْ َ َ َ َ ْ ْ َ
 وﻧﺼﻮم، ﻓﻜﻨﺎ ﻧﺼﻮﻣﻪ ﺑﻌﺪ: َوﻣﻦ أﺻﺒﺢ ﺻﺎﺋ ِﻤﺎ ﻓﻠﻴﺼ ْﻢ « ﻗﺎﻟﺖ،َﻘِﻴَﺔ ﻳ ْﻮ ِﻣ ِﻪ
 ﻓﺈذا ﺑ�ﻰ أﺣﺪﻫﻢ ﻋ اﻟﻄﻌﺎم، و�ﻌﻞ ﻟﻢ الﻠﻌﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻬﻦ،ﺻﺒﻴﺎﻧﻨﺎ
أﻋﻄﻴﻨﺎه ذاك ﻰﺘ ﻳ�ﻮن ﻋﻨﺪ اﻹﻓﻄﺎر
25

“রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ম আশুরার িদন দুপুর েবলায়
একিট জামাতেক আনসারীেদর এলাকায় ে�রণ কেরন। তারা
েসখােন িগেয় তােদর এ কথার দাওয়াত েদয় েয, েয বয্ি� েরাজা
না েরেখ সকাল উদযাপন করল, েস েযন বািক সময়টুকু েকান
িকছু না েখেয় িদন অিতবািহত কের, আর েয বয্ি� েরাজা রাখা
অব�ায় সকাল করল, েস েযন েরাজা রােখ। তার কথা েশােন
একজন মিহলা বলল, তারপর েথেক আমরা আশুরার িদন েরাজা
রাখতাম এবং আমােদর বা�ােদর েরাজার িনেদর্শ িদতাম। আমরা
আমােদর বা�ােদর জনয্ গােছর ডাল িদেয় েখল-ধু লার সাম�ী
বানাতাম। তারা যিদ ক্ষুধার কারেণ কা-কািট করত, তােদর
এসব েখলা-ধু লার সাম�ী িদেয় ইফতােরর সময় পযর্� ভুিলেয়
রাখতাম” 9।
P8F
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বা�ােদরেক তােদর চািহদা অনু যায়ী লালন-পালন করা �ারা শুধু
�ীিন ক্ষিত তাই , বরং এর �ারা তােদর দু িনয়াও ন� হয় এবং
তােদর জীবন �ংস হয়। দু িনয়ার জীবেন তারা িবিভ� ধরেনর
মুিসবত ও িবপদ-আপেদর স�ু খীন হয়, অেথর্র অপচয় হ,
সাংসািরক জীবন সংকীণর্ হয় এবং তােদর পিরবােররশৃ �লা ভ�
হয়। সু তরাং বতর্মান সমেয় আমােদর উিচত হ, বা�ােদর িনেয়
খুব সতকর্ থাক, যােত তারা িনি�ত �ংস হেত মুি� পাই। মেন
রাখেত হেব, তারা যা চায় তা করা যােব না, তােদরেক েখয়াল
খুিশ মত চলেত েদয়া যােব না। তােদর চািহদােক েছাট েথেকই
9

বু খাির: ১৯৬০, মুসিলম: ১১৩৬।
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িনয়�ণ করেত হেব এবং ই�া আকা�ােক েছাট েবলা েথেকই
যাচাই বাচাই করেত হেব। বতর্মান সমেয়েকনইবা িনয়�ণ করেব
না? তােদর সব চািহদা বা আশা-আকা�া িকভােব পূ রণ করেব?!
তারপর এক সময় আসেব যখন তুিম জীবন যু ে� অবতীণর্ হে,
তখন েদখেত পােব, তার পিরবার তার চািহদাগুেলা ই�া
থাকেলও পূ রণ করেত সক্ষম নয়। িবেশষ কের যখন েস িনেজ
�য়ং স�� হেব, ৈববািহক জীবেন পদাপর্ করেব এবং কমর্
জীবেন পা বাড়ােব, তখন েতামােক বলেব আমােক এ কাজ
করেত দাও, আমােক এ কাজ করার জনয্ টাকা দাও ইতয্ািদ
তখন তুিম তার চািহদা েমাতােবক যিদ তােক সােপাটর্ িদেত না
পার, তাহেল শু হেব অশাি�, ঝগড়া-িববাদ, দু :স�কর্
অনু রূপভাে েমেয়রা যখন িবলাস-বহুল জীবন যাপেনঅভয্ হয়,
তখন তারাও তােদর বয্ি� ও সাংসািরক জীবেন অশাি�েত
পড়েত হেব। অেনক সময় েদখা যােব, েস এমন এক �ামীর
সংসাের আব� হেয়েছ, েয আিথর্কভােব তার েথেক দু বর্ বা
সমকক্ষ , তখন েস তার �ামীেক বাড়িত চাপ িদেত থাকেব,
তােক সাবর্ক্ষিণক িবর� করেব এবং -েসটা এেন েদয়ার জনয্
বলেত থাকেব। যখন েস এেন িদেত পারেব না তখন েস তার
�ামীর উপর চড়াও হেব, �ামীর েথেক নাক িছটকাইেব। আবার
অেনক সময় েদখা যােব েস তার �ামীেক ফিকর বেল গািল
েদেব। এভােব েদখা যােব তােদর সংসাের সব সময় ঝগড়ািববাদ, মান-অিভমান ও অশাি� েলেগ থাকেব। ফেল তােদর
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আ�ার শাি� ও পািরবািরক ি�িতশীলতা ন� হেব এবং �ামীর
সােথ শাি�েত বসবাস করেত পারেব না। এ ধরেনর ঘটনা
বতর্মান সমেয় আমােদর সমােজ অহরহ ঘটেছ। সুতরা, আমরা
যিদ শুরু েথেক সতকর্ না হই তেব আমােদর আেরা দুেভা
েপাহােত হেব।

ি�তীয়ত: �বৃ ি�র অনু সারীেদর সােথ উঠবস ও তােদর সােথ
ব�ু� করা:
মেন রাখেত হেব, ব�ু িনবর্াচন করা একিট গুরু�পূণর্ , যারা
ব�ু িনবর্াচন করেত ভূল কে, তারা তােদর জীবেনর িনয়�ণ
হারায় েফেল। যার ব�ু খারাপ বা চির�হীন হয়, তােক ভােলা
রাখার জনয্ েকান েকৗশলই উপকাের আেস না। কার, �বােদ
আেছ, মানু ষ তার ব�ুর �ীেনর উপর িভি� কেরই �িতি�ত। তার
ব�ুর �ীন যা হেব তার �ীনও একই �ীন হেব। সু তরাং, আমরা
সবসময় সৎ স�ী িনবর্াচন করেব, কখেনাই অসৎ ব�ুেদর সােথ
চলােফরা করেবা না, তােদর এিড়েয় চলেবা। কারণ, িকয়ামেতর
ভয়াবহ িবপেদর িদন আমার ব�ু আমার েকান উপকাের আসেব
না। েসিদন আমার ব�ু আমার দু শমেণ পিরণত হেব। তারা
আমােক িচনেত পারেব না, একমা� মু�াকী ছাড়া। যারা মু�াকী
এবং একমা� �ীেনর �ােথর এেক অপেরর সােথ ব�ু� কের
তােদর ব�ু� িকয়ামেতর িদনও কােজ লাগেব। আ�াহ রা�ু ল
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আলামীন যারা �ীেনর কারেণ এেক অপরেক ভােলাবাসেতা তােদর
ক্ষ কের েদেবন। এ ছাড়াও আ�াহ রা�ু ল আলামীন মানু ষেক
সতয্বাদীের সােথ উঠবস করার িনেদর্ েদন। কারণ, কথায়
আেছ, সৎ স� �গর্বা আর অসৎ স� সবর্নাশ
মানু েষর সােথ ব�ু� ও তােদর সােথ উঠবস করার ফেল মানু েষর
আশা আকা�া ও চািহদা বৃ ি� েপেত থােক। যারা �বৃ ি�র
অনু সারীেদর সােথ উঠবস এবং তােদর সােথ ব�ু� কের, তারা
অবশয্ই তােদর �ারা �ভািবত হয়। িবেশষ কের যখন েস তােদর
েচেয় দু ব্
র হয় এবং তার মেধয্ �ভাব সৃি� করার মত েযাগয্ত
থােক, তখন েস েকান �কার িহসাব-িনকাশ ছাড়াই তার ব�ুেদর
�ারা �ভািবত হয় এবং তােদর �বৃ ি�র অনু সারী হেয় থােক।
এ কারেণই আমােদর মনীষীরা আমােদরেক �বৃ ি�র অনু সারী ও
িবদআিতেদর সােথ উঠবস করেত িনেষধ কেরন এবং তােদর
েথেক সতকর্ থাকেত বেলন। আ�ামা আবু কালাবাহ র. বেলন,
ﻻ ﺗﺎلﺴﻮا أﺻﺤﺎب اﻷﻫﻮاء وﻻ ﺗﺎدلﻮﻫﻢ؛ ﻓﺈ� ﻻ آﻣﻦ أن ﻳﻐﻤﺴﻮ�ﻢ ﻓ
َ ِّ  أو ﻳﻠبّﺴﻮا ﻋﻠﻴ�ﻢ ﻓ ﺪﻟﻳﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﺎ،الﻀﻼﻟﺔ
بﺲ ﻋﻠﻴﻬﻢ
“েতামরা �বৃ ি�র অনু সািরেদর সােথ উঠবস কেরা না 10 এবং
তােদর সােথ েকান �কার িবতেকর্ জড়ােব না। কার, আমরা
P9F
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েতামােদর িন�য়তা িদেত পারিছ না েয, তারা েতামােদরেক
েগামরাহীেত ডুবােব না অথবা �ীেনর িবষেয় তােদর িনকট েয
অ��তা রেয়েছ তােত েতামােদর িব�াি�েত েফলেব না”।
আ�ামা মুজািহদ রহ. বেলন,
ﻻ ﺗﺎلﺴﻮا أﻫﻞ اﻷﻫﻮاء
“েতামরা �বৃ ি�র অনু সারীেদর সােথ উঠবস কেরা না। একই
উি� কাইস ইব্ন ইবরািহম েথেকও বিণর”।
তৃতীয়: আিখরাত ও আ�াহ রা�ু ল আলামীন স�েকর্ সিতয্কা
জ্ঞােনর অভ:
েয বয্ি� আ�াহ রা�ুল আলামীেনর সিতয্কার ম-মযর্াদা
স�েকর্ অবগত নয় বা তােক যথাযথ স�ান েদখােত পাের ন,
েস আ�াহেক তার িবপেক্ষ েক্ষিপেয় ত, আ�াহ রা�ূ ল
আলামীেনর নাফরমািন করেত এবং তার আেদশ িনেষধেক
অমানয্ করে েস েতমন েকান পরওয়া কের না; তার অ�ের
আ�াহ রা�ূ ল আলামীেনর বড়� ও তা‘জীম অবিশ� থােক না।
একজন মানু েষর জনয্ আ�াহ রা�ুল আলামীেনর �দর ও মামযর্াদা স�েকর্ জানা থাকা অতীব জরুির। তার উপর আ�া
পক্ষ হেত িক দািয়� েদয়া হেয়েছ এবং তাে ক কখন িক পাল
করেত হেব তা অবশয্ই জানা থাকেত হেব। এ গুেলা জানা ন
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থাকেল েস আ�াহ রা�ু ল আলামীেনর আেদশ িনেষধ িকভােব
পালন করেব এবং তার হুকুেম আনগতয্ িকভােব করে?
যারা আ�াহ রা�ু ল আলামীেনর মান-মযর্াদা স�েকর্ অবগ
আেছ আর যারা অবগত নয়, তারা কখেনাই সমান হেত পাের না।
আ�াহ রা�ু ল আলামীন বেলন,
َ
َ�َم
ّ َ َ ُ ّ ُۥ سُوٓءُ �َم
ُ َ َ ۡ َ ْٱ�َّ َ ُ وٓا
آءهم
َلِهِۦ وَ بع أهو
َ� َِ �﴿ َن �َنَ �َٰ بَيِّنَةٖ مِّن رَّ�ِهِۦ كمن ز
[.٦٧ :  ﴾ ]ﺳﻮرة الﺰمﺮ١
েয বয্ি� তার রেবর পক্ষ েথেক আগত সু �� �মােণর উ
�িতি�ত েস িক তার মত, যার ম� আমল তার জনয্ চাকিচকয্ম
কের েদয়া হেয়েছ এবং যারা তােদর েখয়াল খুশীর অনু সরণ
কের? [সূ রা যু মার, আয়াত: ৬৭]
চতুথর: �বৃ ি�র পূ জারীেদর সােথ েয ধরেনর আচরণ করা দরকার
তা পালন করা হেত িবরত থাকা:
যারা �বৃ ি�র পূ জা কের ঘুের েবড়ায়, তােদর �িত সমােজর
মানু েষর একিট বড় দািয়� হল, তারা তােদরেক ভােলা পেথ
আনার েচ�া করেব এবং িবপথগামী হেত রক্ষা করেত আণ
েচ�া চালােব। কারণ, ভােলা কােজর আেদশ ও খারাপ কাজ হেত
িনেষধ করার দািয়� পালেন অবেহলা মানু ষেক �বৃ ি�র পূ জাির
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বািনেয় েদয়। আর মানু ষ যখন ভােলা কােজর আেদশ ও খারাপ
কাজ হেত িনেষধ করার দািয়� পালেন বয্থর্ , তখন �বৃ ি�র
পূ জারী যারা তােদর শয়তািন, হঠকািরতা ও অপরাধ �বণতা
আরও বহুগুেণ েবেড় যায়। তারা েকান অপরাধেক আর অপরা
মেন কের না। েয েকান ধরেনর অপরাধ করেত তারা কাউেক
পরওয়া বা ভয় কের না। তারা অনয্ায় অপরাধ করেত করেত
তােদর �ভাব ন� হেয় যায়। এমনিক ধীের ধীের তােদর �বৃ ি�
তােদর অ�ের �ান কের েনয় এবং তােদর চলা েফরা ও যাবতীয়
কাযর্�েমর িনয়�ণ তােদর �বৃ ি�ই করেত থােক। মানিবক েকান
গুণ তােদর মেধয্ আর অবিশ� থােক না। তােদর মেধয্ পাশি
চির� ও জীব-জ�র চির�ই �ভাব িব�ার কের। এ কারেণই
ইসলাম মানু ষেক ভােলা কােজর আেদশ ও অসৎ কাজ হেত
িনেষধ করা িনেদর্শ েদন আ�াহ রা�ূ ল আলামীন বেলন,
ۡ
ۡ َ
َ
ۡ َۡ َ َ ُ ۡ َ ٞ
�
وف َو َ� ۡن َه ۡون َع ِن
ِ � َو َ�أ ُم ُرون بِٱل َم ۡع ُر
ِ �ََۡ�ُن مِّن�ُمۡ أُمَّة يدعون إِ� ٱ
ۡ ۡ ُ َ ٓ
َ
[.١٠٤ :  ] ﺳﻮرة اﻟﻌﻤﺮان١ لۡمُنكَرِ� وَأُوْ� َٰ�ِك ه ُم ٱل ُمفل ُِحون
“আর েযন েতামােদর মধয্ েথেক এমন একিট দল হ, যারা
কলয্েণর �িত আ�ান করেব, ভাল কােজর আেদশ েদেব এবং
ম� কাজ েথেক িনেষধ করেব। আর তারাই সফলকাম”। [আলইমরান, আয়াত: ১০৪]
আয়ােত আ�াহ রা�ু ল আলামীন বেলন, সমােজ একিট জামাত
থাকেত হেব যারা মানু ষেক ভােলা কােজর আেদশ ও খারাপ কাজ
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হেত বারণ করার দািয়� পালন কের। আর যারা এ দািয়� পালন
করেব তােদর স�েকর্ বল হেয়েছ, তারাই হল, সফল। সমােজ
যখন এ ধরেনর দািয়�শীল েলাক থাকেব তখন সমািজক অপরাধ
কেম যােব এবং �বৃ ি�র অনু সারীরা ধীের ধীের দূ ব্ল হেয় যােব।
র
তেব যারা মানু ষেক ভােলা কােজর িদেক আ�ান করেব তােদর
জনয্ আ�াহ রা�ুল আলামীন িক িনেদর্শনা িদেয়েছন। িকভােব
তারা মানু ষেক অনয্ায় অনাচার েথেক িফরােব। শু ধুমা� ক্ষম
ডা�া িদেয় মানু ষেক থািমেয় রাখা যায় না। মানু েষর অ�ের খারাপ
বা ব� কােজর �িত ঘৃ ণা সৃ ি� করেত হেব। মানু ষেক ওয়াজ
নিসহত ও সু �র কথা বেল এবং উ�ম িবতকর্ �ারা বুঝাে হেব।
আ�াহ রা�ু ল আলামীন সৎ কােজর আেদশ ও অসৎ কাজ হেত
িনেষধ করার মূ লনীিত আেলাচনা কের আ�াহ রা�ূ ল আলামীন
আরও বেলন,
� �ِ﴿دۡع ُ إِ�َٰ سَبِيلِ رَ َ بِٱ�ِۡكۡم َةِ وَٱلۡم وَۡعِظَةِ ٱ�َۡسَنَة
ُ َ ۡ َ َ ِ �َّوََٰدِلۡهُم بِٱل
ۚ� أحسن
�ِّك
ِ
ۡ َُ ۡ َ ََُ
ََّ ُ َ َ ۡ َ ُ ن ضَل
َ
َ
ۡ
َ
ُ
َ
﴾ ]ﺳﻮرة١ عن سبِيلِهِۦ وهو أعلم بِٱلمهتدِين
َنَّ رَ�َّك هو أعلم ِم
[.١٢٥ : ﻨﻟﺤﻞ
“তুিম েতামরা রেবর পেথ িহকমত ও সু �র উপেদেশর মাধয্েম
আ�ান কর এবং সু �রতম প�ায় তােদর সােথ িবতকর্ কর।
িন�য় একমা� েতামার রবই জােনন েক তার পথ েথেক ��
হেয়েছ এবং িহদায়াত�া�েদর িতিন খুব ভাল কেরই জােনন”।

[সূ রা নাহাল, আয়াত: ১২৫]

33

আ�াহ রা�ূ ল আলামীন আরও বেলন,
ُ ﴿�َٰٓ�ِكَ ٱ�َِّينَ �َعۡلَمُ ٱ�َُّ مَا �ِ قُلُو�ِهِمۡ فَأَعۡرِضۡ �َنۡهُمۡ وَعِظۡهُمۡ وَقُل
ٓ ِ لَّه ۡم
�
َۢ َ
ٗ
ُ َ
[.٦٣ : ﴾ ]ﺳﻮرة اﻟنﺴﺎء٦ أنفسِ ِه ۡم ق ۡو� بَل ِيغا
ওরা হল েস সব েলাক, যােদর অ�ের িক আেছ আ�াহ তা
জােনন। সু তরাং তুিম তােদর েথেক মুখ িফিরেয় নাও এবং
তােদরেক সদু পেদশ দাও। আর তােদরেক তােদর িনজেদর
বয্পাের মমর্�শর্ী কথা বল[সূ রা িনসা, আয়াত: ৬৩]
আর যখন মানু ষ অনয্ায় ও অপরাধেক �িতহত করেত অভয্
হয়, তখন তােদর �ারা েকান �কার অনয্ায় সংঘিটত হয় না এবং
যারা �বৃ ি�র পূ জারী তােদর অপরাধ �বণতা বৃ ি� পায় না। আর
তােদর চলার পেথ েকান �কার েহাঁচট েখেত হয় না।
পাঁচ. দু িনয়ার মহ�ত এবং দু িনয়ার �িত অিধক ঝুেঁ ক পড়া:
েয বয্ি� দুিনয়ােক অিধক মহ�ত কের এব দু িনয়ার �িত
অিধক ঝুঁেক পেড়, তার অ�র সবর্দা দুিনয়ার মহ�েতর দািব
পূ রণ ও তার জনয্ যা করনীয় তা বা�বায়েনই িল� থােক। অনয
েকান িচ�া তার মাথায় �েবশ কের না। যিদও তার কাযর্�ম
আ�াহ রা�ূ ল আলামীেনর িবধােনর পিরপ�ী হয়। আর এেকই
বেল �বৃ ি�র পূ জা। আ�াহ রা�ু ল আলামীন মানবজািতেক এ
ধরেনর অভয্াস ও কারেণর �িত সতকর্ কের বে,
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َ َ رۡجُونَ لِقَآء نَا و
ُ َ َّ�ٱ
َ
ِين ه ۡم
َرَضُواْ بِٱ�َۡيَوٰةِ ٱ�ُّ�ۡيَا وَٱطۡمَ�نُّواْ بِهَا و
َ َ
 ٱ�َِّي � ي
َ﴿ ن
َ  مَأۡو
َ ُ ۡ َ ّْ ُ َ َ ُوا
َ ُ َٰ َ َ َ ۡ َ
﴾ ] ﺳﻮرة٨  وْ�ٰٓ�ِكَ َٮٰهُمُ ٱ�َار بِما �ن ي�سِبون٧ �ن ءا� ٰت ِنا �فِلون
[.٨-٧ : ﻳﻮ�ﺲ
“িন�য় যারা আমার সাক্ষােতর আশা রােখ না এবং দুিনয়া
জীবন িনেয় স�� আেছ ও তা িনেয় পিরতৃ� রেয়েছ। আর যারা
আমার িনদশর্নাবলী হেত গােফ তারা যা উপাজর্ন কর, তার
কারেণ আগুনই হেব তােদর িঠকান”। [সূ রা ইউনু স, আয়াত: ৭৮]
আয়ােত আ�াহ রা�ু ল আলামীন �� জািনেয় েদন েয, যারা
আেখরাত িদবেসর আশা কের না এবং দু িনয়ার জীবেনর �িত
স�� থােক তােদর িঠকানা হল, জাহা�াম। আর এিট তােদর
কেমর্রই ফলাফল। তারা দুিনয়ােত আেখরাতেক ভূেল িগেয়িছল
এবং তারা তােদর �বৃ ি�র অনু সরণ কের যখন যা ই�া তাই
করিছল।
ছয়. মানবা�া যখন েকান ৈবধ ব�র আকা�া কের তখন তা
অজর্ন করার জনয্ তাড়াহুড়া :
মানু ষর �ভাব হল, েস তাড়াহুড়া করেত পছ� কের। েকান
িকছু েত মানু ষ ৈধযর্য্ ধারণ করার ক্ষমতা খুব কমই রা
মানবজািতেক যখন তার নফস েকান ৈবধ কেমরর �িত আ�ান
কের, তখন েস �ত তার বা�বায়েন ঝাঁিপেয় পেড়; তা তার জনয
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ভাল নািক ম� তা েস িবচার িবে�ষণ কের েদেখ না। জ্ঞানী
তােদর বা�ােদর এবং িনেজেদর ছা�েদর �বৃ ি�র বা নফেসর
চািহদার িবেরািধতা করার উপর অভয্ কের গেড় তুেলন। েকান
ৈবধ িজিনষও যখন তােদর ছা� বা স�ােনরা হািসল করেত
চাইত, তারা তােদর চািহদােক �তয্াখয্ করত। তারা যা চাইেতা
তা ৈবধ হেলও তা েথেক তারা তােদর বা�ােদর িবরত রাখত।
অেনক সময় ছা�রা তােদর ও�াদেদর বারণ করােক সহয করেত
পাের না। ফেল তারা �িতবাদ কের এবং িবেরািধতা কের। িক�
তখন তারা বুঝেত না পারেলও পরবতর্ীেত যখন তারা বড় হয় বা
ও�াদ হয়, তখন িঠকই বুঝেত পাের। েকন তােদর এ কাজ
করেত িনেষধ করা হল এবং কাজিট েকন করেত েদয়া হল না।
আমােদর সময় আমােদর িশক্ষক অেনক মুবাহ কাজ করেত
আমােদর বারণ করত, তখন আমােদর তা বুঝেত ক� হত। িক�
এখন তারা েকন িনেষধ করত তা বুঝেত আর ক� হয় না।
বতর্মাে েদখা যায় অেনক �িত�ােন ছা�েদর জনয েমাবাইল
বয্বহা করেত িনেষধ করা হয়। এর যথাথর্ত ও েযৗি�কতা
��। ছা�রা েমাবাইল বয্বহা কের তােদর জীবেনর মহামূ লয্বা
সময় ন� কের, মাতা-িপতার ক�ািজর্ অেথর্ অপচয় কের এবং
েমাবাইল �ারা িবিভ� েলাকজন ও ব�ু-বা�েবর সােথ স�কর
করার কারেণ তােদর পড়া েলখায় িব� ঘেট।
খলফ ইব্ন খিলফা সুলাইমান ইব্ন হািবব ইব্ন িমহলাব এর িন
�েবশ কের েদখেত েপল, সু লাইমােনর একিট বাঁিদ, তার নাম
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বদর। তার েচহারা খুবই সু �র এবং েস অতয্� ভাল ও গুিণ।
সু লাইমান খলফেক িজজ্ঞাসা কের ব, তুিম এ বাঁিদেক েকমন
েদখছ? েস বলল, আ�াহ রা�ূ ল আলামীন আমীরেক সংেশাধন
করু! আিম ইিতপূ েবর্ এর েচেয় সু�র েকান নারীেক েদিখিন।
েস বলল, তুিম হাত ধর! উ�ের খলফ বলল, না আিম এ কাজ
করব না। আিম জািন আপিন তােক পছ� কেরন। তারপর েস
আবােরা বলল, আিম তােক পছ� করেলও তুিম তােক ধর েকান
সমসয্া নাই। েস এ কথা এ জনয্ ব, যােত আমার �বৃ ি�
আমার উপর �াধানয্ পায় িকনা তা জানেত পাের।
ৈধেযর্ চচর্া করার কারেণ মানুষ অেনক সময় �বৃ ি�র পূ জা করা
হেত িবরত থাকেত সকম হয়। আর এ ধরেনর বি�ত হওয়ার
দরুন মানুষ ক্ষিস�ু খীন হয় না বরং মানু েষর যাবতীয় কলয্াণ
িনি�ত হয়। িবেশষ কের যখন েস তার �বৃ ি� ও িনিষ�
আকা�ার মুেখামুিখ হয়। িক� যখন েস সাধারণত ৈবধ ও মুবাহ
ব� লােভ অভয্� হ, তখন মানবা�া িনিষ� ও হারাম ব�র
সামেন দু বর্ হেয় পেড়।
সাত. �বৃ ি�র অনু সরণ করার েয পিরণিত েস স�েকর্ জানা না
থাকা:
জ্ঞানই হল মানুেষর একমা� শি জ্ঞান মানুষেক যাবতী
অধ:পতন েথেক রক্ষা কের। েয েকান কােজর পিরণিত স�েক
জানা থাকেল, মানু ষ েস কাজ করা না করা িবষেয় সিঠক িস�াে�
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উপণীত হেত পাের। েকান িকছু র পিরণিত স�েকর্ অজানা থাকা
মানু ষেক তার সােথ স�ৃ � হওয়ার কারণ হেয় দাঁড়ায়। �বৃ ি�র
অনু সরণ করার অেনক ক্ষিত ও �ংস রেয়, িক� অিধকাংশ
মানু ষ এসব স�েকর্ েবখবর। যখন �বৃি�র অনুসারীরা এ সব
ক্ষিতসমূহ জানেত পার, তখন েস তার �বৃ ি�র অনু সরণ েথেক
িবরত থাকেব।
আহমদ ইব্ন কােসম িতবরািনরহ. িকছু কাবয্ পেড় এবং তােত
িতিন বেলন,
ُ ْ ََّ ُ َ ُ َ ُ َ ْ َ َ
َ ِﻣﻨﻪ
ﺳﺄﺣﺬر ﻣﺎ �ﺎف
ُ ْﺖ ل َﻤﺎ َﺧﺸﻴ
ُ ْ َ َ ُ َْ
ﺖ
ِ �َوأﺗ ُﺮك ﻣﺎ ﻫ َﻮ
ِ
“েয কাজ করােক আিম আমার িবপেক্ষ িবপদ সংকুল মেন কি
তা করা হেত আিম অবশয্ই িবরত থাকব। আ আ�াহ রা�ু ল
আলামীেনর ভেয় আমার মন যা চায় তা করার অভয্াসেক েছেড়
েদব”।

�বৃ ি�র অনু সরণ করার ক্ষিতসম
দু িনয়ার জীবন ও আেখরােতর জীবেনর জনয্ �বৃ ি�র অনু সরণ
করার ক্ষিত অসংখয্। িকছু ক্ষিত আেছ য; দু িনয়ােতই তার
মুেখামুিখ হেত হয় আর িকছু ক্ষিত আেছ েযগুেলা সময়েপক্ষ
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এ সব ক্ষিতর কারেণ মানু�বৃ ি�র �াদ আ�াদন করেত পাের
না এবং তা মানু ষেক আ�াহ রা�ূ ল আলামীেনর েনয়ামত েথেক
ভুিলেয় রােখ। আলী ইব্ন আবী তােলব রািদআ�াহু আনহু ব,
ّ
، وآﺟﻠﻬﺎ وﺧﻴﻢ،إﻳﺎ�ﻢ ﺤﺗﻜﻴﻢ الﺸﻬﻮات ﻋ أﻧﻔﺴ�ﻢ؛ ﻓﺈن ﻋﺟﻠﻬﺎ ذﻣﻴﻢ
ّ
 ﻓﺈن،ﻓﺴﻮﻓﻬﺎ ﺎﺘﻟﺄﻣﻴﻞ اﻹرﺎﻏب
،ﻓﺈن لﻢ ﺗﺮﻫﺎ ﺗﻨﻘﺎد ﺎﺘﻟﺤﺬﻳﺮ واﻹرﻫﺎب
الﺮﻏﺒﺔ والﺮﻫﺒﺔ إذا اﺟﺘﻤﻌﺎ ﻋ ﻨﻟﻔﺲ ذﻟﺖ ﻟﻤﺎ واﻧﻘﺎدت
“েতামরা েতামােদর �বৃ ি�েক েতামােদর আ�ার জনয্ িবচারক
বানােনা েথেক েবঁেচ থাক। কারণ, তার নগদ ক্ষিত , খুবই
িত� আর পিরণিত খুবই ভয়াবহ। যিদ তুিম তা বুঝেত সক্ষম ন
হও তেব েস েতামােক ভয়-ভীিত েদিখেয় বাধয্ করেব। তারপর
েস েতামােক আশা িদেত থাকেব এবং উৎসাহ �দান করেব।
কারণ, আকা�া ও ভয় উভয় যখন মানবা�ার উপর এক� হয়,
তখন মানবা�া উভেয়র জনয্ আনুগতয্দশর্ণ কের এবং
সহনশীল হয়”।
�বৃ ি�র অনু সরণ করার ক্ষিত ?
�বৃ ি�র অনু সরণ করার ক্ষিত দুিনয়ােতও এবং আেখরােতও
�বৃ ি�র অনু সরণ করার কারেণ বয্ি� ও সমাজ জীবেন অশাি�
সৃ ি� হয়। সামািজক শাি� শৃ ংখলা ও ধারাবািহকতা বয্াহত হয়।
সামােজর মেধয্ নানািবধ অনয্, অনাচার ও অ�ীলতা সংঘিটত
হেত থােক। �বৃ ি�র অনু সরেণর কারেণ সমােজ নয্ায় িবচার
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�িতি�ত হয় না। এেক অপেরর উপর জুলুম িনযর্াতন কের এবং
অেনয্র হক ন� কের। �বৃি�র অনুসরণ মানুষেক তােদর নয্ায
অিধকার েথেক বি�ত কের। িনে� আমরা �বৃ ি�র অনু সরণ
করার ক্ষিত স�েকর্ আেলাচনা ।
�থমত: আিখরােতর ক্ষ:
আেখরােতর ক্ষিত স�েকর্ আ�াহ রা�ূল আলামীন কুরআ
কারীেম এরশাদ কেরন,
ۡ ۡ
ر
ۡ
َ ح
َ ۡ َّ َإِن٣ َ ٱ�َۡيَوٰةَ ٱ�ُّ� َيا
َ ِ يم
ٰ َ ﴿َأَمَّا َمن َط
 َأَمَّا٣ ٰ� ٱل َمأ َوى
َ َءَاث٣ �
ِ �ٱ
ۡ
ۡ
َ
ِإ
ۡ
�َ�
َ ِ َنَّة
ٰ� ٱل ۡ َمأ َوى
ۡ� نَّ ٱ٤ َٰنۡ خَافَ مَقَامَ رَ�ِّهِۦ وَ َ ٱ�َّف َس َع ِن ٱل َه َوى
[.٤١-٣٧ : ﴾ ] رة اﻨﻟﺎزﺎﻋت٤
“সু তরাং েয সীমাল�ন কের আর দু িনয়ার জীবনেক �াধানয্ েদ,
িন�য় জাহা�াম হেব তার আবাস�ল। আর েয �ীয় রেবর সামেন
দাঁড়ােনােক ভয় কের এবং কু�বৃ ি� েথেক িনজেক িবরত রােখ,
িন�য় জা�াত হেব তার আবাস�ল”। [সূ রা আন-নােযয়াত,
আয়াত: ৩৭-৪১]
আ�ামা শা‘বী রহ. বেলন, �বৃ ি�েক নাম করেণর কারণই হল, েস
মানু ষেক তার কু-কেমর্র �ারা জাহা�ােমর িদেক িনেয় যায়।
আবু দারদা রািদআ�াহু আনহু হেত বিণ, িতিন বেলন,
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ّ » ﻣﻦ ﻛن اﻷﺟﻮﻓﺎن
« ﻫﻤﻪ ﺮﺴ ﻣ�اﻧﻪ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ

“যার উে�শয্ হেব দুিট েপেটর চািহদাপূ রণ করা িকয়ামেতর িদন
তার আমেলর পা�া দু বর্ হেব”।
এখােন দু িট েপেটর চািহদা �ারা উে�শয্ হ, েপেটর চািহদা আর
েযৗবেনর চািহদা।
িকয়ামেতর িদন �বৃ ি�র পূ জারীেদর তুিম েদখেব, তারা দু িনয়ােত
তােদর �বৃ ি�র অনু সরণ করার কারেণ পাগেলর মত চট-পট
করেত থাকেব এবং িকয়ামেতর িদন যারা আ�াহর আযাব হেত
নাজাত পােব তােদর অ�ভুর্ হেত আ�াণ েচ�া চালােব।
দু িনয়ােত তারা �বৃ ি�র পূ জারীেদর সােথ েযভােব চলােফরা করত
অনু রূপভাে তারা িকয়ামেতর িদন যারা নাজাত পােব তােদর
সােথ নাজাত পাওয়ার জনয্ উঠবস করেব এবং তােদর সােথ
থাকেত �াণপণ েচ�া চালােব। িক� েসিদন তােদর েচ�া েকান
কােজ আসেব না।
আ�ামা মুহা�দ ইব্ন আবুল ওয়ারদ র. বেলন, আ�াহ রা�ু ল
আলামীেনর জনয্ এমন একিট িদবস আে, েযিদন �বৃ ি�র
পূ জারীরা তােদর অপকেমর্র পিরণিত হেত েকান �েমই বাচেত
পারেব না। আর িকয়ামেতর িদন সবেচেয় অিধক চটপট কারী
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হল, েসই েলাক, েয দু িনয়ােত তার েযৗবেনর চািহদা েমটােত
অিধক বয্� থাকত। আেখরােতর �িত তার েকান আ�হ িছল না।
আ�ামা আতা রহ. বেলন, যার �বৃ ি� তার জ্ঞােনর উপর �ভা
িব�ার কের এবং যার ৈধেযর্র উপর তার অৈধযর্ �াধানয্ , েস
িকয়ামেতর িদন ব�নার মুেখামুিখ হেব। অথর্া, জাহা�ােম �েবশ
করেব এবং আিখরােত ক্ষিত হওয়ার কারেণ িকয়ামেতর িদন
েস বড় ধরেনর অপমান ও অপদ� হেব।
আ�ামা ইবরািহম ইব্ন আদহম র. বেলন, �বৃ ি� মানু ষেক অসু �
বািনেয় েদয় আর আ�াহ রা�ূ ল আলামীেনর ভয় ও তাকওয়া
মানু ষেক সু �তা েদয়। একিট কথা মেন রাখেব, েতামার �বৃ ি�
েতামার অ�র েথেক সব িকছু ই দূ র করেত পারেব যখন তুিম ভয়
করেব েস স�ােক যার স�েকর্ তুিম িব�াস কর েয েস েতামােক
সবসময় েদখেছ।
�বৃ ি� মানু ষেক েগামরাহীর িদেক িনেয় যায়:
একিট কথা অবশয্ই মেন রাখেত হে, সব েগামরাহীর মুল হল,
খারাপ ধারনা ও �বৃ ি�র অনু সরণ করা। ধারণা মানু ষেক �ংস
কের, মানু েষর মেনাবলেক দূ ব্ল কের
র
এবং মানুেষর মেধয্
পার�িরক ঐকয্ ও সংঘব�তােক িবন� কের। আর �বৃ ি�
মানু ষেক সিঠক পথ হেত দূ ের সিরেয় েদয়। যারা �বৃ ি�র
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অনু সরণ কের তারা সিঠক পেথর উপর থাকেত পাের না। আ�াহ
রা�ু ল আলামীন েগামরাহ েলাকেদর স�েকর্ বেল,
ۡ
َ  �َِ �َّٓ أ
 َابَآؤُ ُم
ُ
ُّ
مَّآ أَنزَلَ ٱ�َ ب ِ َها مِن ُسل َ� ٍ �ٰن إِن
�  سَمَّيۡتُموهَآ أَنتُمۡ وَءٞسۡمَآء
ِإ
﴿
َ
َ
ُ
َ
 هُم
َ
َ
ٰ
﴾٢ ٓمِّن رَّ�ِّهِمُ ٱلۡهُدَى
يَُونَ إِ� ّ ٱلظَّنَّ وَما �َهۡوَى ٱ�َۡنفُسۖ وَلقدۡ جَآء
[.٢٣ : ]ﺳﻮرة ﻨﻟﺠﻢ
“এগুেলা েকবল কিতপয় না, েয নামগুেলা েতামরা ও েতামােদর
িপতৃপুরুেষরা েরেখছ। এ বয্াপাের আ�াহ েকান দল �মাণ
নািযল কেরনিন। তারা েতা েকবল অনু মান এবং িনেজরা যা চায়,
তার অনু সরণ কের। অথচ তােদর কােছ তােদর রেবর পক্
েথেক িহদায়াত এেসেছ”। [সূ রা নজম, আয়াত: ২৩]
মানু ষ তােদর নফেসর অনু করণ ও খারাপ ধারণার পূ জা করার
কারেণই েগামরাহীেত পেড়। �বৃ ি�র পূ জা করা শুধু তােক
েগামরাহ কেরই ক্ষ হয় না, বরং তা অনয্ েলকেদর েগামরাহ
করা এবং তােদর সিঠক পেথর অনু করণ করা হেত িবরত রােখ।
আ�াহ রা�ূ ল আলামীন বেলন,
ِ
ٍ�ۡبِأَهۡوَآ�ِ م بِغَ�ِۡ عِل
َ َّن
َ
َ  إِنَّ رَ�َّك ُه َو أ َ ۡعلَ ُم بٱل ۡ ُم ۡع َتد
﴾١ ِين
�
َكث ِٗ�ُّضلُّون
﴿
ِ
ِه
[.١١٩ : ]ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم
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“এবং িন�য় অেনেক না েজেন তােদর েখয়াল-খুিশ �ারা পথ��
কের। িন�য় েতামার রব সীমাল�নকারীেদর স�েকর্ অিধক
জ্ঞ”। [সূ রা আনয়াম, আয়াত: ১১৯]
অথর্া, তারা তােদর �বৃ ি�র �ারা অনয্ েলাকেদর েগামরাহ কের।
কুরআন, হািদস ও উপেদশ �ারা তারা েকান উপকার লাভ কের
না।
�বৃ ি�র অনু সরণ মানু ষেক কুরআন বুঝা, কুরআন �ারা উপেদশ
�হণ করা ও তার িবধান �ারা উপকৃত হওয়া েথেক িবরত রােখ।
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এর যুেগ�বৃ ি�র অনু সারীরা
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এর মুখ েথেক সরাসির
কুরআেনর িতলাওয়াত শুন, িক� তা সে�ও তারা কুরআন �ারা
েকান উপকার লাভ করেত পােরিন। তারা আ�াহ ও তার রাসূ েলর
উপর ঈমান আেনিন। �বৃ ি�র অনু সরণই তােদর আ�াহ ও তার
রাসূ েলর উপর ঈমান আনা হেত িবরত রােখ। অেনক সময় েদখা
যায়, মানু ষ সতয্েক উপলি� করেত পার সে�ও তারা তা �হণ
কের না। কারণ, তারা তােদর �বৃ ি�র িবেরািধতা করেত পাের
না। আ�াহ রা�ূ ল আলামীন তােদর িবষেয় বেলন,
ۡ ۡ ّْ َ ُ ُوا
ذَا خَر
َ َ
ِين أوت ٱلعِل َم
َ�ِ﴿نۡهُم مَّن �َسۡ تَم ِعُ إِ�َۡك ح �َّٰٓ إِ َجُواْ مِنۡ عِندِكَ قَالُواْ ل
�ْأُو
ِ
َ َ
ُ َ َ ۡ َ ْٱ�َّ َ ُ وٓا
ُّ
ٰ َ َ َ�ينَ طَبَعَ ٱ
﴾١ آءه ۡم
� قُلُو�ِهِمۡ وَ بع أهو
َّ�َذا قَال ء انِفًاۚ َٰٓ�ِكَ ٱ
[.١٦ :]ﺳﻮرة �ﻤﺪ
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“আর তােদর মেধয্ এমন কতক রেয়ে, যারা েতামার �িত
মেনােযাগ িদেয় শুেন। অবেশেষ যখন তারা েতামার কাছ েথেক
েবর হেয় যায় তখন তারা যােদর জ্ঞান দান করা হেয়েছ তােদ
উে�েশয্ বে, ‘এই মা� েস কী বলল?’ এরাই তারা, যােদর
অ�রসমূ েহ আ�াহ েমাহর েমের িদেয়েছন এবং তারা িনজেদর
েখয়াল-খুশীর অনু সরণ কেরেছ”। [সূ রা মুহা�দ, আয়াত: ১৬]
েকারআন ও সু �ােহর �মাণসমূ েহর অনু করণ না করা �মাণ কের
েয, তারা িছল �বৃ ি�র অনু সারী। কারণ, কুরআন ও সু �াহ হল,
মানু েষর �ভােবর অিভ� ব�। তাই কুরআন ও সু �ােহর অনু সরণ
বাদ িদেয় �বৃ ি�র অনু সরণ করার অথর্ই হ, মানবতার
িবেরািধতা করা ও চতু�দজ� জােনায়ােরর �ভােবর অনু করণ
করা। আ�াহ রা�ূ ল আলামীন আরও বেলন,
ّٓ َ َ ۡ ا
َ فَٱع
َّ�نۡ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱ
َّم
َب َع
َ﴿ِن لَّمۡ �َسۡتَجِيبُواْ لَك ۡلَمۡ �َ� َا يَتَب ِ ُعون أه َو ُمۡۚ وَم
ٗ ُ ۡ َ ُٰ َ َ
َ ٱ�ََّ �َ �َهۡدِي ٱلۡقَو ۡمَ ٱل�َّٰلِم
َ
﴾ ]ﺳﻮرة٥ �
ِ
َّ� هدى َ ٱ� ِّۚ إِن
ِ هوٮه بِغ
[.٥٠ : اﻟﻘﺼﺺ
“অতঃপর তারা যিদ েতামার আহবােন সাড়া না েদয়, তাহেল
েজেন রাখ, তারা েতা িনজেদর েখয়াল খুশীর অনু সরণ কের। আর
আ�াহর িদকিনেদর্শনা ছাড়া েয িনেজর েখয়াল খুশীর অনুসরণ
কের তার েচেয় অিধক পথ�� আর েক? িন�য় আ�াহ যািলম
কওমেক িহদায়াত কেরন না”। [সূ রা কাসাস, আয়াত: ৫০]
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আলী রািদআ�াহু আনহু হেত বিণ, রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম বেলন, আিম েতামােদর জনয্ দুিট িজিনষ ভয় কির।
এক-েতামােদর দীঘর্ আশ, দু ই-�বৃ ি�র অনু সরণ। কারণ, ল�া
আশা মানু ষেক আিখরাত িবমুখ কের আর �বৃ ি�র অনু সরণ
মানু ষেক হেকর অনু করণ হেত িবরত রােখ। মেন রাখেব, দু িনয়া
মানু ষেক িপট েদিখেয় পলায়ন কের আর আিখরাত মানু েষর
সামেন অ�সর হেত থােক। আর উভয় জগেতর জনয্ রেয়েছ,
স�ান। েতামরা আিখরােতর স�ান হও, দু িনয়ার স�ান হইও না।
কারণ, আজেকর িদন, অথর্াৎ দুিনয়ার জীবন হল কমর্�ল এখাে
েকান িহসাব নাই আর আিখরাত হল িহসােবর জায়গা েসখােন
েকান কমর্ বা আমল করার সুেযাগ নাই।
অ�র ন� কের এবং তার মােঝ ও তার শাি�র লােভর মােঝ
�াচীর ৈতির কের।
�বৃ ি�র অনু সরণ করা মানব জীবেন অশাি� সৃ ি� কের। দু িনয়া ও
আেখরােতর কলয্াণ লােভ �বৃি� মানুেষর মােঝ �িতব�কতা
ৈতির কের।
আ�ামা ইবনু ল কাইেয়য্ম র. বেলন, যতক্ষণ পযর্� মানবা
পাঁচিট িজিনষ েথেক িনরাপদ না থাকেব, ততক্ষণ পযর্�নবা�া
পিরপূ ণর্ িনরাপদ থাকেত পারেব না।
এক- তাওহীেদর পিরপ�ী িশরক হেত মু� থাকেত হেব।
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দু ই- িবদআত যা সু �েতর পিরপ�ী তার েথেক মু� থাকেত হেব।
িতন- আ�াহ রা�ূ ল আলামীেনর আেদেশর পিরপ�ী �বৃ ি� েথেক
িনরাপদ থাকেত হেব।
চার- অলসতা েথেক দূ ের থাকেত হেব যা আ�াহ রা�ূ ল
আলামীেনর �রণ বা িজিকেরর পিরপ�ী।
পাঁচ- �বৃ ি� েথেক মু� থাকেত হেব যা মানু ষেক ইখলাস েথেক
িবরত রােখ এবং এক আ�াহ রা�ূ ল আলামীেনর জনয্ ইবাদবে�গী করার পিরপ�ী হেয় থােক।
এখােন েয পাঁচিট িবষয় আেলাচনা করা হল, এগুেলা সবই আ�াহ
রা�ূ ল আলামীেনর সােথ স�কর্ �াপেনর পিরপ�ী। আর এ
পাঁচিট িবষেয়র অধীেন আরও অসংখয্ িবষয় রেয়ে, েয গুেলা
গণনা কের েশষ করা যােব না। এ কারেণই বলা বাহুলয্ ,
একজন বা�ার জীবেন সবেচেয় জরুরী ও গুরু�পূণর্ �েয়
হল, েস সব সময় আ�াহ রা�ূ ল আলামীেনর দরবাের সিঠক
পেথর েহদােয়ত লােভর জনয্ কা�াকািট করেব। আ�াহ রা�ূল
আলামীেনর িনকট েদা‘আ করেব আ�াহ রা�ূ ল আলামীন েযন
তােক সিঠক পেথর পথ েদখায়। এিট এমন একিট েদা‘আ এ
েদা‘আর �িত েস যতটুকু মুখােপক্, তার েচেয় অিধক গরু�পূণর
আর েকান িকছু ই দু িনয়ােত হেত পাের না। একজন বা�া আর
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েকান িকছু র �িত এত েবিশ মুখােপক্ নয়। দু িনয়ােত এর েচেয়
উপকারী আর েকান ব� তার জনয্ হেতই পাের না।

�বৃ ি�র অনু করণ জ্ঞ-বুি� হারা হওয়ার কারণ:
মানু ষ যখন তার �বৃ ি�র পুজা কের, তখন েস জ্ঞ-বুি� হারা
হয়। তার জ্ঞ-বুি� েলাপ েপেত থােক।
মুতািছম িব�াহ একসময় আিব ইসহাক আল মুিসিলেক
বেলিছেলন, েহ আবু ইসহাক যখন েকান বয্ি� তার �বৃ ি�েক
সহেযািগতা কের, তখন তার িচ�া, িফিকর ও বুি� েলাপ পায়।
[�বৃ ি�েক সহেযাগীতা করার অথর্ হল �বৃি�র চািহদা অনুযায়ী
চলা। মন যা চায় তা করা এবং মেন িবেরািধাত না করা। আর
মানু ষ যখন তার মেন যা চায় তা কের তখন তার জ্ঞান বুি
েলাপ পােব এবং ধীের ধীের েস জ্ঞান শূনয্ হ]
আ�ামা ইবনু ল কাইয়ু ম রহ. বেলন, আমার শাইখ ইব্ন তাইিময়য্া
রহ. েক বলেত শুেনি- যখন েকান বয্ি� টাকা পয়সা নগদ
পিরেশাধ করেত েখয়ানত কের, আ�াহ রা�ূ ল আলামীন তার
েথেক আ�াহ রা�ূ ল আলামীেনর মােরফাতেক িচিনেয় েনয়,
অথবা আ�াহ রা�ূ ল আলামীন তােক ভুেল যায়। এ কথা েশােন
48

আমার েশখ তােক বলল, অনু রূ পিরণিত তােদর হেব যারা
শরীয়েতর মাসলা-মাসােয়ল িবষেয় আ�াহ রা�ূ ল আলামীন ও
তার রাসূ েলর িখয়ানত কের।
আ�াহ রা�ু ল আলামীন ও তার রাসূ েলর েখয়ানত হল, আ�াহ ও
তার রাসূ েলর আেদশ িনেষেধর েখয়ানত করা এবং আ�াহ ও
তার রাসূ ল েয সব কথা বেল নাই বা েকান কাজেক তারা
আমােদর করা বা বজর্ন করার িনেদর্শ েদ ন ন, আমরা যিদ
এমন েকান কথা বা কাজ আমােদর িনেজর েথেক বেল তােদর
কথা বেল চািলেয় েদই বা আমােদর িনেজেদর েকান কমর্ ও
�ণীত িবধানেক আ�াহ ও রাসূ েলর কমর্  িবধান বেল চািলেয়
েদই, তেব তােকই িখয়ানত বলা হয়। [এ ধরেনর িখয়ানত খুবই
মারা�ক। যারা এ ধরেনর িখয়ানত কের তােদর মত বড় জািলম
দু িনয়ােত আর েকউ হেত পাের না। আ�াহ রা�ু ল আলামীন
তােদর বড় জািলম বেল আখয্িয়ত কেরন। আর রাসূ ল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম �ীয় বাণীেত এরশাদ কেরন, েয বয্ি�
আমার উপর িমথয্ােরাপ করল েস েযন আেখরােতর জীবেন তর
িঠকানা িহেসেব জাহা�ামেক েবেছ েনয়। সু তরাং, এ ধরেনর
িখয়ানত েথেক আমােদর সবাইেক েবঁেচ থাকেত হেব।]
ইসলামী শরীয়ত িবষেয় েয বযি� তার �বৃ ি�র অনু সরণ কের,
আ�াহ রা�ূ ল আলামীন তার ইলম ও জ্ঞানেক িনেয় েনেব।
েলাকিট ঈমান েথেক এমন ভােব েবর হেয় আসেব েস েটরও
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পােবনা। আ�াহ রা�ু ল আলামীন এ ধরেনর েলােকর দৃ �া� িদেয়
তাঁর রাসূ লেক বেলন,
ِ َ
نَا فَٱ�سَلَخ
َ َ َ
َ ُ﴿ ٱتۡل
َ مِنۡهَا فَ�َ�ۡبَعَهُ ٱلشَ ّۡي َ� ُٰن ف�ن
ِعَليۡهِمۡ �َب َأ ٱ�َّيٓ ءَا�َيۡ�َٰهُ ءَا�َٰت
�َ
َ �َۡ ك ِنَّهُۥٓ أَخ
َ َ
َ َّ�ٱ
َ م َِن ۡٱل َغاو
 وَ بَ َع ه َوٮ ٰ ُۚه
َِ إِ�َ ٱ�ۡض
ٰ�َ َلوۡ شِئۡن لاَر َ�عۡ�َٰهُ بِهَا و١ �ن
ِ
َۡ� َم َثلُ ُهۥ َك َم َثل ۡٱل َ�ِۡ إِ �َۡمِلۡ عَلَيۡهِ يَلۡهَثۡ أَوۡ �َ�ُۡكۡهُ يَلۡهَث � �َّٰل َِك َم َث ُل ۡٱل َقو ِم
ن
ِ
ِ
ُُواْ ت ِ ۚ فَٱق ص
َ
َ ُ َ َ ّهُمۡ �َتَفَك
َ
ِ
﴾ ]ﺳﻮرة١ َّرون
َّينَ كَذَّب �ٰنَا ۡ ص ٱلۡقَصص لَعل
[.١٧٦-١٧٥ :اﻷﻋﺮاف
“আর তুিম তােদর উপর েস বয্ি�র সংবাদ পাঠ ক, যােক আিম
আমার আয়াতসমূ হ িদেয়িছলাম। অতঃপর েস তা হেত িবি��
হেয় িগেয়িছল এবং শয়তান তার েপছেন েলেগিছল। ফেল েস
িবপথগামীেদর অ�ভুর্� হেয় িগেয়িছল। আর আিম ই�া করেল
উ� িনদশর্নাবলীর মাধয্েম তােক অবশয্ই উ� মযর্াদা ি,
িক� েস পৃিথবীর �িত ঝুঁেক পেড়েছ এবং িনজ �বৃ ি�র অনু সরণ
কেরেছ। সু তরাং তার দৃ �া� হে� কুকুেরর মত। যিদ তার উপর
েবাঝা চািপেয় দাও তাহেল েস িজ�া েবর কের হাঁপােব অথবা
যিদ তােক েছেড় দাও তাহেলও েস িজ�া েবর কের হাঁপােব।
এিট হে� েস কওেমর দৃ �া� যারা আমার আয়াতসমূ হেক
অ�ীকার কেরেছ। অতএব তুিম কািহনী বণর্না ক, যােত তারা
িচ�া কের”। [আল-আরাফ, আয়াত: ১৭৫-১৭৬]
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[আয়ােত আ�াহ রা�ু ল আলামীন বনী ইসলাঈেলর একজন
েলােকর �িত ইি�ত কের বেলন। আ�াহ তােক তার
আয়াতসমূ েহর জ্ঞান দান কেরিছল। িক� েস আ�াহর েদয়া জ্
কােজ লাগােত পােরিন। েস �বৃ ি�র অনু সরণ করল। শয়তােনর
েধাকায় পেড় েস আ�াহর �রণ হেত গােফল হেয় যায় এবং
পািথর্ব জগেতর �িত েস ঝুেক পেড়। আ�াহ তা’আলা তার
স�েকর্ বেল, তার দৃ �া� হল, কুকুেরর মত। েয কুকুর �া� ও
পির�া� হেয় িজহবা েবর কের হাপােত থােক। আ�াহ তা’আলা
তার রাসূ লেক িনেদর্শ িদেয় বেলন, আপিন আপনার কওমেদর
িনকট এ ঘটনা বণর্না কেরন। যােত তারা উপেদশ �হণ কের
এবং �বৃ ি�র অনু সরণ না কের। আর সামানয্ পিথরব সু িবধা
হািসেলর জনয তারা যােত আ�াহর আয়াতসমূ েহর িবেরািধতা না
কের।]
কতক আেলমগণ বেলন, চারিট িজিনেষর মেধয্ কুফির িনিহত
থােক। এক- অিতির� রাগ, দু ই-�বৃ ি�, িতন- অিধক আ�হ,
চার-ভীিত। আর আিম িনেজই এ চারিটর পিরণিত �চেক্
েদেখিছ। আিম েদখলাম এক বয্ি� খুব রাগাি�ত হ, অতঃপর
েস তার মােক হতয্া করল। আর এক বয্ি� একজন েমেয়
ে�েম পেড় খৃ�ান হেয় েগল। কারণ, তার �িত তার আ�হ এত
�বল িছল, েস তার ঈমান আমল সবিকছু ভূ েল েগল।
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এক েলাক বায়তু�াহর তাওয়াফ করা অব�ায় একজন সু �র
নারীেক েদেখ তার পােশ িগেয় তাওয়াফ করেত আর� কের।
তারপর েস বলল,
ْ ُ ُ َّ
ّ �أَ َْﻫﻮى َﻫﻮى
�ِ ُﻳﻦ ال�َّات �ﻌ ِﺠﺒ
ِﻟ
ِ
َّ
َْ َ
ّ
ََ
ﻳﻦ
ِ َّ� ﻓﻜﻴﻒ ِﻟ ﺑﻬﻮى
ِ ِات اﺪﻟ
“আিম �ীনেক মহ�ত কির। িক� �বৃ ি�র সাধ আমােক অিভভুত
করল। আিম বুঝেত পারিছনা �বৃ ি�র সাধ আর �ীেনর সাধ হেত
েকানিটেক �াধানয্ েদ”।
তার কথা েশােন রমণীিট বলল, তুিম েয েকান একিট ছাড়,
তাহেল অপরিট অবশয্ই পােব। �বৃ ি� ও �ীন একসােথ এক�
করেত পারেব না।
[যার �বৃ ি� মানু েষর মেধয্ �াধানয্ িব�ার ক, তার কােছ
আ�াহর ঘরও তু� হেয় যায়। েস আ�াহর ঘেরর সামেন িগেয়ও
অপকমর্ করেত ি�ধােবাধ কের না] আ�াহ আমােদর এ ধরেনর
পিরণিত হেত েহফাজত করু! আমীন!
�বৃ ি� �ংসা�ক িবষয় সমূ েহর একিট:
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�বৃ ি� মানু ষেক �ংস কের তার জীবনেক কুলিসত কের। যারা
�বৃ ি�র অনু সরণ কের তােদর �ংস িনি�ত। এ জনয্ রাসূল স.
�বৃ ি�েক �ংসা�ক িবষয় বেল আখয্ািয়ত কেরন। আনাস
রািদআ�াহু আনহু হেত বিণ, রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম বেলন,
َْ َْ ُ َ ْ
ٌ ََ
ٌَّ ً َ ٌ َُ ّ ٌ َ
« ﺴ ِﻪ
ِ  َو�ِﻋﺠﺎب الﻤﺮءِ ﺑِﻨﻔ، َوﻫﻮى ُﺘَﺒﻊ،» ﺛﻼث ُﻬْﻠِﺎﻜت ُﺢٌ ﻣﻄﺎع
“িতনিট িজিনষ মানু ষেক িনি�ত �ংস কের- এক-কৃপণতা যার
অনু করণ করা হয়। দু ই- নফেসর চািহদা যার অনু করণ করা হয়।
িতন-মানু ষ যখন তার িনেজর িবষেয় অিধক খুিশ বা উদাসীন
হয়”।
ওহাব ইব্ন মুনাে�হ হেত বিণর, িতিন বেলন, �ীেনর উপর চলার
জনয্ সবেচেয় অিধক উপকারী ব� হ, দু িনয়া হেত িবমুখ থাকা।
আর �ীেনর জনয্ সবেচেয় ক্ষিতকারক িদক, �বৃ ি�র অনু সরণ
করা। আর �বৃ ি�র অনু সরণ বলেত যা বুঝায়, তা হল, ধন-স�দ
ও পািথর্ব ই�ত লােভর আকা�া করা। আর মােলর মহ�েতর
বিহ:�কাশ হল, হারামেক হালাল করা। আর েয বা�া হারামেক
হালাল কের তার উপর আ�াহ রা�ু ল আলামীন ক্ষু� হয়। আ�া
রা�ূ ল আলামীেনর েক্ষাভ এমন একিট েরাগ এর েকা ন ঔষ
নাই একমা� আ�াহ রা�ূ ল আলামীেনর স�ি� ছাড়া। আ�াহ
রা�ূ ল আলামীেনর স�ি� এমন একিট �িতেষধক েকান েরাগ
তার কােছ আসেতই পাের না। আর েয বয্ি� তার�ভুর স�ি�
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কামনা কের, েস অবশয্ই তার নফসেক নােখাশ কের। যখন
েকান বয্ি� �ীেনর েকান কাজেক কিঠন মেন কের েছেড় েদ,
হেত পাের এমন একিট িদন আসেব েসিদন তার মেধয্ �ীেনর
েকান িকছু ই অবিশ� থাকেব না। [�ীেনর েকান কাজেক কিঠন
মেন করা একজন বা�ার �ংেসর জনয্ যেথ�। যখন েকান বা�া
�ীেনর েকান কাজেক কিঠন মেন কের, তখন েস তা করেত
চায়না। এভােব যখন েস �ীেনর একিট কাজেক েছেড় েদয়, তখন
েস আেরা অেনক আমল েছেড় েদয়। তারপর ধীের ধীের েস �ীন
হেত দূ ের সের যায়। আর যখন েকান বা�া �ীন হেত দূ ের সের
যায়, তখন তার মেধয্ কুফরী ও ব�ীন �ান কের েনয়।
�বৃ ি�র অনু সরণ বা�ার উপর তাওিফেকর দরজাসমূ হ ব� কের
েদয়া হেব।
[যখন েকান বা�া �বৃ ি�র অনু সরণ করেত থােক, তখন তােক
ভােলা কােজর তাওফীক েদয়া হয় না। েস সব সময় খারাপ,
অনয্া, অ�ীল ও অপকমর্ িনেয় বয্� থােক। ভােলা কাজ কর
তার জনয্ কিঠন হেয় যায়। ভােলা েকান কােজর কথা বলেল বা
ভােলা কােজর উপেদশ িদেল তা তার িনকট অসহয্ লােগ। েস
সব সময় পাগলা হািতর মত ঘুের েবড়ােত পছ� কের।]
ফুজাইল ইব্ন আয়ায র. বেলন, যার উপর �বৃ ি�র অনু সরণ ও
মানিবক চািহদা �াধানয্ িব�ার কে, তার েথেক তাওিফক লােভর
সব পথ ও উপকরণ দূ র হেয় যায়।
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�বৃ ি�র অনু সারীরা চলার পেথ তােদর রা�া ভুেল যায় এবং
িব�া� হয়; তােক সিঠক ও সরল পথ লােভর তাওিফক েদওয়া
হয় না। কারণ, েস েহদােয়ত ও তাওিফক লােভর উৎস হেত
িবমুখ। েস কুরআন ও সু �াহেক বাদ িদেয় তার �বৃ ি�েক �হণ
করেছ। কুরআন ও সু �াহর অনু সরণ বাদ িদেয় েস �বৃ ি�র
অনু সারী হল। সু তরাং, তােক কীভােব সিঠক পেথর �িত
তাওিফক েদয়া হেব!
আ�াহ রা�ূ ল আলামীন বেলন,
َذ
َ ََ
َ
ُّ
َ ﴿َرَء
ٰ َ َ � ع ِۡل ٖ� َو َخ َت َم
ٰ َ َ َ�ّهُ ٱ
� َس ۡمعِهِۦ
ٮٰهُ وَأضل
َيۡتَ م نِ ٱ�ََّ إِ�َٰهَهُۥ هَو
�َِ أَف
َ
َ ُ
ۦ وَج َع َل �ََ َ ه
َ َقلۡبِه
﴾٢  تَذَكَّرون
َ َّۚ�ِۦ غِ�َٰوَةٗ �َمن �َهۡ دِيهِ مِنۢ �َعۡدِ ٱ
ِ
ِ �َٰ ب
[.٢٣ ] ﻮرة اﺠﻟﺎﺛﻴﺔ
“তেব তুিম িক তােক লক্ষয্ ক, েয তার �বৃ ি�েক আপন
ইলাহ বািনেয় িনেয়েছ? তার কােছ জ্ঞান আর পর আ�াহ তােক
পথ�� কেরেছন এবং িতিন তার কান ও অ�ের েমাহর েমের
িদেয়েছন। আর তার েচােখর উপর �াপন কেরেছন আবরণ।
অতএব আ�াহর পর েক তােক িহদায়াত করেব? তারপরও িক
েতামরা উপেদশ �হণ করেব না?”। [সূ রা জািসয়া , আয়াত: ২৩]
[আয়ােত আ�াহ রা�ু ল আলামীন এরশাদ কেরন, েয বয্ি� তার
পািথর্ জীবেন �বৃ ি�েক উপাসয িহেসেব �হণ করল এবং তার
অনু সরণ করল, আ�াহ তা’আলা তার েচাখ, কান ও অ�ের
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েমাহর েমের েদেব। েস আর সতয্ কথা শুনেত পারেব , সতয্েক
�তয্ক্ষ করত পারেব না আর অ� সতয্েক অনুধাবন করেত
পারেব না।]
�বৃ ি�র অনু সরণ আ�াহ রা�ূ ল আলামীেনর আনু গতয্ ও ইবাদত
বে�গী হেত বি�ত হওয়ার কারণ:
যারা �বৃ ি�র অনু সারী হেয় থােক, তারা তােদর �বৃ ি�র উপর
গবর-অহংকার কের এবং েস িনেজেক অেনক বড় মেন কের; যার
কারেণ তারা কােরা অনু করণ করেত চায় না, এমনিক তারা
তােদর ��ার অনু করণ করা হেতও িবরত থােক। অেনক
মানু ষেক তােদর অহংকারই তােদরেক কুফিরেত িল� করেছ এবং
হ� ও সেতয্র অনুসরণ হেত িবরত রাখেছ। ে �বৃ ি� তার
অ�েরর িনয়�ণ �হণ করেত সক্, এবং তার উপর েস পিরপূ ণর্
ক্ষমতাবান েসই দুিনয়ােত সফল বয। আর েয বয্ি� �বৃি�েক
িনয়�ণ করেত পােরিন, েস তার নফেসর েধাঁকায় পেড় আেছ
এবং �বৃ ি�েত বি� হেয় আেছ; এখান েথেক েবর হওয়ার আর
েকান উপায় তার নাই। আর একজন মানু েষর েপেট দু িট অ�র
নাই েয, েস এক সােথ অেনক কাজ করেত পারেব। ফেল েস
হয়েতা আ�াহ রা�ূ ল আলামীেনর আনু গতয্ করেব অথবা েস তার
নফস, �বৃ ি� ও শয়তােনর অনু করণ করেব। [এক সােথ দু িট
কাজ করা মানু েষর �ারা স�ব নয়। েকান মানু ষ যিদ তার �বৃ ি�
ও শয়তানেক খুিশ রােখ, তাহেল তােক মেন রাখেত হেব, তার
উপর তার �ভূ মহান রা�ু ল আলামীন অখুিশ ও অস��। েকান
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মানু েষর মেধয্ আ�াহ রা�ুল আলামীন দিট অ�র েদয় নাই েয,
একিদেক েস আ�াহর মহ�তেক লালন করেব আবার
অপরিদেক েস তার �বৃ ি�র অনু সরণ করেব।]
�বৃ ি�র অনু সরণ গুনা, অনয্া ও অপরােধর কারণ:
�বৃ ি�র অনু সরণ করা অপমান অপদ� হওয়ার কারণ হেয় থােক।
যারা �বৃ ি�র অনু সরণ কের তােদর পেদ পেদ লাি�ত হেত হয়।
এ ছাড়াও �বৃ ি�র অনু সারীরা িবিভ� ধরেনর বয্িধেত আ�া�
হয়। েযমন- যারা �বৃ ি�র অনু করণ কের তােদর অ�র কিঠন
হেয় যায়। আর যখন গুনা ও অপরােধর কারেণ অ�র কিঠন
হয়, তখন েস েকান অপরাধেক অপরাধ মেন কের না। েয েকান
ধরেনর গুনা, অনয্া ও অপরাধ েস করেত পাের। েকান
অনয্ায়েক েস অনয্ায় মেন কের না। েকান অপরাধেক েস ব
মেন কের না। তার িনকট সব ধরেনর গুণাহ হালকা মেন হয়।
আ�ু �াহ িবন মাসউদ রািদআ�াহু আনহ হেত বিণর্, রাসূ ল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল,
ْ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ َ ْ َ ٌ َ ُ ّ �َ ُ َ ُ ُ
ُْ ّ
َ
،» ِنَ الﻤﺆﻣ َِﻦ ﻳ َﺮى ذﻧﻮ�ﻪ َﻧَﻪ ﻗﺎﻋِﺪ ﺗﺖ ﺟﺒ ٍﻞ �ﺎف أن �ﻘﻊ ﻋﻠﻴ ِﻪ
َ
َ ََ ْ ََ ّ
َ َ َ
َُ َ َُ ُُ ََ َ َ ّ
« َﺮَ ﻋ أﻧ ِﻔ ِﻪ �ﻘﺎل ﺑ ِ ِﻪ ﻫﻜﺬا
ﺎب
ِ َ�ِنَ اﻟﻔﺎ
ٍ ﺟﺮ ﻳﺮى ذﻧﻮ�ﻪ ﻛﺬﺑ
“একজন মুিমন তার গুণাহেক অেনক বড় কের েদেখ। মেন হয়
েস একিট িবশাল পাহােড়র িনেচ বসা, আশ�া করেছ েয পাহাড়িট
তার মাথার উপর েভে� পড়েব। আর গুণাহগার বয্ি� েস তার
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গুণাহেক একিট মািছর মত মেন কের। অথর্, মািছিট তার
নােকর উপর বসল, আর ঝাড়া েদয়ার সােথ সােথ চেল েগল”
�বৃ ি�র অনু সরণ �ীেনর মেধয্ িবকৃিতর কার:
যারা �বৃ ি�র অনু সরণ কের তারা �ীেনর মেধয্ িবকৃিত রেত
েকান �কার কু�ােবাধ কের না। তারা �ীনেক তােদর �বৃ ি�র
চািহদা অনু যায়ী সাজায়। তােদর কােছ যিদ সিঠক �ীন েকানিট তা
তুেল ধরা হয়, তখন তারা �বৃ ি�েকই �াধানয্ েদ, �ীনেক তারা
�াধানয্ েদয় না।
হা�াদ ইব্ন আিব সালমা রািদআ�াহু আনহু ব, রােফজীেদর
একজন শাইখ তাব, আমােক হািদস বণর্না কের বেল, আমরা
যখন েকান িবষেয় একমত হতাম এবং িবষয়িটেক সু �র মেন
করতাম, তখন তােক হািদস বেল চািলেয় িদতাম। হািদস
আমােদর িনকট রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া এর বাণী
হেত হেব এমন েকান শতর্ িছল না।
�বৃ ি�র অনু সািররাই যু েগ যু েগ �ীেনর মেধয্ িবকৃিত সাধন কের।
িবদআত সৃ ি� তারাই কেরেছ, যারা �বৃ ি�র অনু সরণ কেরেছ।
�বৃ ি�র অনু সরণ �াভািবক জীবন-যাপন বয্াহতকরা ও মানু েষর
েরাষানেল পড়ার কারণ:
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একিট কথা অবশয্ই মেন রাখেত হে, �বৃ ি�র অনু সরেণর
কারেণই মানু েষর মেধয্ িহংস, িবে�ষ, অনয্া, অনাচার ও দু শমিন
সৃ ি� হয়। প্ক�ের েয বয্ি� তার�বৃ ি�র অনু সরণ েথেক িবরত
থােক এবং তার িবেরািধতা কের, েস তার েদহ, মন ও যাবতীয়
অ�-�তয্�ে শাি� েদয়। তােক এিদক েসিদক ছু টাছু িট করেত
হয় না। আর েয বয্ি তার �বৃ ি�র অনু সরণ করল, েস েযন
একিট দু িবর্ষ জীবন যাপন করল। েস েকাথাও েকান �কার
শাি� পায় না। সব সময় দু ি��া ও হতাশায় িল� থােক। তার
েপেরশািনর েকান অ� থােক না। েস মানু ষেক খারাপ জানেব
আর মানু ষ তােক খারাপ জানেব। তার জীবেন িবপযর্য় ছাড়া
িকছু ই জুটেব না। তার চািহদার েশষ নাই। যােদর চািহদা যত
েবিশ হেব, েস ততেবিশ অশাি� েভাগ করেব।
ওমর ইবনু ল খা�াব রািদআ�াহু আনহু বে, েতামরা েতামােদর
নফসেক তার চািহদা েথেক িফিরেয় রাখ। কারণ, নফস হল এমন
একিট চালক, েয েতামােক অতীব এমন খারাপ পিরণিতর িদেক
িনেয় যােব, যার েথেক মুি� পাওয়ার মত েকান উপায় েতামার
থাকেব না। মেন রাখেব সতয্ খুব ভাির ও কিঠ, সেতয্র দািয়�
মহান। যারা সেতয্র িদশারী হ, তােদর অবশয্ই গুরু দাি
পালন করেত হয়। আর বািতল খুব সহনীয় ও সহজলভয্। এর
জনয্ খুব ক� করে হয় না। দু িনয়ার ে�ােতর সােথ গা বািসেয়
িদেলই চেল। বতর্মান যুগটাই হ, খারােপর যু গ। এ যু েগ গুনহ,
অনয্া, অনাচারেক সহজ কের েদয়া হেয়েছ। শয়তান মানু েষর
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জনয্ অপরধেক সু েশািভত কের িদেয়েছ এবং গুনেহর যাবতীয়
উপকরণ মানু েষর েদারগড়ায় েপৗেছ িদেয়েছ। আর গুনােহ কাজ
েছেড় েদয়া, তাওবার মাধয্েম �িতকার করা হে উ�ম। অেনেক
মেন কের আমরা এখন গুনহ করব, তারপর তাওবা কের
আ�াহর িনকট ক্ষমা েচেয় িনব। তােদ এ ধরেনর ধারণা �া�
ও বািতল। আর অেনক দৃ ি� আেছ মানু েষর অ�ের ে�েমর বীজ
বপন কের। সু তরাং, খারাপ ব� েথেক দৃ ি�েক িফিরেয় রাখেত
হেব। কারণ, দৃ ি�েক শয়তােনর তীর বেল আখয্ািয়ত করা
হেয়েছ। তীর িদেয় েযমন িশকার করা হয়, অনু রুপভােব দৃি�র
মাধয্েম মানুষ অনয্ায় অপকমর্ িশকার ক আর সামানয্ সমেয়র
জনয্ �বৃি�েত িল� হওয়া েতামার মেধয্ দীঘর্কােলর জ
েপেরশািন ও দু ি��া সৃ ি� করেব। অথর্া, তুিম হয়ত অ� সময়
উপেভাগ করেব, িক� তা েতামার জনয্ খুব িত� পিরণিত েেক
আনেব। েতামােক আমরণ তার য�না সইেত হেব। আ�াহ
আমােদর েহফাযত করু।
আবু বকর আল-ওররাক রহ. বেলন, যখন মানু েষর উপর �বৃ ি�
�াধানয্ িব�ার কে, তখন তার অ�র আ�� হয়। আর যখন
অ�র আ�� হয়, তখন তার আ�া সংকীণর ও বয্ািধ� হয়।
আর যখন আ�া বয্িধ�� হয়, তার চির� খারাপ হয়। আর যখন
চির� খারাপ হয়, তখন সম� মাখলু ক তােক খারাপ জানেব।
আর যখন মানু ষ তােক খারাপ জানেব তখন েসও মানু ষেক খারাপ
জানেব। তারপর যখন মানু ষ বুেড়া হয় এবং শাইেখর বয়েস
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উপনীত হয়, তখন েস তার �বৃ ি�র অনু সরণ করার পিরণিত
জানেত পারেব। েস তখন বুঝেত পারেব তার অতীত কত
মূ লয্বান িছল। েকান এক কিব বেল,
ْ َ
ْ َ َ ُ َﻣ
َ ّ
ﺎب ﻷﻫ ِﻠ َﻬﺎ
ِ ﺂرب ﻛﻧﺖ ِﻓ لﺸَﺒ
ِ

ً َ َ
ْ َ َ َ ُ َ
َ
ﻴﺐ ﻋﺬاﺑﺎ
ِ ِﻋﺬاب ﻓﺼﺎرت ِﻓ الﻤ ِﺸ

অথর্া, যখন একজন মানু ষ েজায়ান িছল, তখন তার িনকট েযৗন
চািহদা ও মানিবক চািহদাগুেলা খুব িমি� ও মধুর িছল এবং
অতীব সু �র িছল। িক� যখন েস েযৗবনেক পািড় িদেয়, বাধর্েকয
েপৗঁছ, তখন তা িত�তা ও অশাি�েত রূ িনেলা।
�বৃ ি�র অনু সরণ করা �ারা মানু ষ িনেজেক তার দু শমেনর হােত
তুেল েদয়ার নামা�র:
মানু েষর সবেচেয় বড় দু শমন হল, তার শয়তান, েয মানু ষেক
খারাপ পেথর িদেক ডােক। আর মানু েষর সবেচেয় বড় ব�ু হল,
তার জ্ঞান যা তােক ভােলা উপেদশ ে। আর মানু েষর অপর

ব�ু হল, েফেরশতা েয তােক ভােলা কােজর িদেক উ�ু � কের।
যখন েকান বয্ি� তার �বৃ ি�র অনু সরণ কের, তখন েস তার
আ�ােক িনজ হােত দু শমেনর কােছ েসাপদর কের এবং িনেজেক
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শয়তােনর েবড়াজােল আব� কের। যখন েকান বয্ি� শয়তােনর
েবড়াজােল আব� হয়, তখন তার পিরণিত হয় খুবই করু। আর
এেকই বলা হয়, মহা িবপদ ও করুণ পিরণি, যার েথেক রাসূ ল
সা. আ�াহর দরবাের মুি� কামনা কেরন। এছাড়া এেক খারাপ
ফায়সালা ও দু শমনেদর খুিশ করাও বলা হেয় থােক। এ দু িট
েথেকও রাসূ ল সা. আ�াহর দরবাের মুি� চান।
আেগকার যু েগ বলা হত, যখন েতামার উপর েতামার জ্ঞা
�াধানয্ িব�ার কে, তখন তা েতামার উপকাের লােগ। আর যখন
েতামার উপর েতামার �বৃ ি� �াধানয্ িব�ার করে, তখন তা
েতামার দু শমেনর কােজ লাগেব।
�বৃ ি�র অনু সরণ করা মানু েষর িতর�ার ও ভৎসনা লােভর
কারণ:
িহসাম ইব্ আ�ু ল মােলক রহ. এ কাবয্ ছাড়া আর েকান কাবয
কখেনাই বলেতন না।
َ َ َ َْ
َ َ ََ
َ ﺎد َك
الﻬ َﻮى
ﻌﺺ الﻬﻮى ﻗ
�ِ
ِ إذَا أﻧﺖ لﻢ ﺗ
ُ َ َ َ
ْ َ
ِﻰﻟ َ�ﻌ ِﺾ َﻣﺎ ِ�ﻴ ِﻪ َﻋﻠﻴْﻚ َﻣﻘﺎل
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“তুিম যিদ েতামার �বৃ ি�র িবেরািধতা না কর এবং তােক ধিমেয়
রাখেত না পার, তেব েতামার �বৃ ি� েতামােক এমন ব�র িদেক
েটেন েনেব, যার মেধয্ েতামার ক্ষিত ছাড়া েকান উপকার থাক
না”।
আ�ামা ইব্ন আ�ুল বার র. বেলন, যিদ বলত: তার মেধয্ যা
িকছু আেছ সবিকছু েত েতামার িবরুে� কথা আে, তাহেল তা
হত অিত উ�ম ও খুব সু �র।
ইমাম শােফয়ী রহ. বেলন,
َ ُ َْ َ
ََْْ َ
�
�ِ
ِ إذَا ﺣﺎر وﻫﻤﻚ ِﻓ ﻣﻌﻨي
ْ ّ
ُ ْ َ َ َ ْ ََ
َ ﺚ
َالﺼَ َﻮاب
الﻬ َﻮى
وأ�ﻴﺎك ﺣﻴ
َ
ّ َ َْ
َ ََﺈِن
الﻬ َﻮى
ﻓﺪع ﻣﺎ ﻫﻮ�ﺖ
َ َ ّ ُ َُ
ْ ُ
ﻮس ﻰﻟ َﻣﺎ � َﻌﺎب
ُ�ﻘﻮد ﻟﻔ
“যখন েতামার িচ�া দু িট িবষেয় অথর্াৎ েকানিট �বৃ ি� আর
েকানিট সিঠক, এ িনেয় িস�া�হীনতায় ভুেগ এবং েতামােক
অকম কের েফেল, তখন েতামার নফস েতামােক এমন ব�র
িদেক িনেয় যােব, যােক েকান �েমই ভােলা বলা যােব না”।
�বৃ ি�র অনু সরণ অপমান অপধে�র কারণ:
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আ�ু �াহ ইবনু ল মুবারক রহ. বেলন,
َ ْ
ََ َ َ
ٌ َ
ﺒﻟﻼ ِء َولﻠﺒﻼ ِء َﻋﻼ َﻣﺔ
وﻣﻦ
ُ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ََ َ ْ َ
اك ﻧ ُﺰوع
أن ﻻ ﺗﺮى لﻚ �ﻦ ﻫﻮ
ّ
َ
َ
َ
َ
اﻟﻌﺒْ ُﺪ �ﺒْ ُﺪ ﻟﻔَ ِﺲ ِﻓ ﺷ َﻬ َﻮاﺗﻪ
ُ َ ًّ َُ َْ ّ
َﺮَة َو�ُﻮع
اﺤﻟُﺮُ �ﺸﺒﻊ
“িবপদ শুধু িবপদ ন, বরং সু �� িবপদ, যার আলামত হল,
তুিম কখেনাই েতামার �বৃ ি� েথেক েবর হেত পারেব না। আর
পরাধীন েস বয্ি� েয তার নফেসর েগালামী কের এবং নফেসর
চািহদা হেত েবর হেত পাের না। আর �াধীন েস বয্ি�েয এক
সময় েপট ভের খায়, আবার ক্ষুধায় ক� প”।
েকান এক হাকীমেক �বৃ ি� স�েকর্ িজজ্ঞাসা করা , েস বেল
�বৃ ি� হল ‘হাওয়ানু ন’ অথর্াৎ অপমা, তা হেত শুধু নুন শ�েক
বাদ েদয়া হেয়েছ। একই অথর্ একন কিব তার আবৃ ি�েত উে�খ
কেরন এবং িতিন বেলন,
ٌ َ ُ ْ َ َ َ َﺮ
ََ ُ ُ
ﺴوﻗﺔ
ان ِﻣﻦ الﻬﻮى
ِ ﻧﻮن الﻬﻮ
َ َ َ َ ْ ََ َ ََْ َ َ
ﻴﺖ ﻫ َﻮاﻧﺎ
ﻓﺈِذا ﻫﻮ�ﺖ �ﻘﺪ ﻟ ِﻘ
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“হাওয়ানু ন শ�িট হাওয়া শ� েথেক িনগর্, তার নু নেক চুির করা
হেয়েছ। যখত তুিম নফেসর চািহদা েমটােত যাও, তখন তুিম
অবশয্ই হাওয়ানুন অথর্, অপমান ও লা�নার মুেখামুিখ হেব”।

অপর একজন কিব বেলন,
ﺤ ْ
ﺟ َ
ﺖ َﻌَﺎﺮﺷا ً َ َ
َوﻟَ َﻘ ْﺪ َرأَﻳ ْ ُ
ﺖ ﺑِ ِﻬ ْﻢ
ْ َ ّ َ ُ ََْ ِّ ََ
ﺎر
ﺗِﻠﻚ ﻟﻄَ ِﺒﻴﻌﺔ �ﻮ ُ �ﺒ ِ
َ ْ
َ
ﻬﻮى ُ� ُﻔ ُ
ﺗْ َ
ﻮﺳ ُﻬ ُﻢ ﻫ َﻮى أﺟ َﺴﺎ ِم ِﻬ ْﻢ
ُ ْ ً
ّ ََ َ َ َ َ
ﺎر
ﺷﻐﻼ ِ�ﻞِ دﻧﺎء ٍة وﺻﻐ ِ
الﻬ َﻮى َ� َﻬ َﻮى ﺑﻬ ْﻢ َو َ� َﺬا َ
ﺗَﺒﻌﻮا َ
الﻬ َﻮى
ِ
ِِ
ُْ ََ ُ َْ َ َ َ
ار
ِﻣﻨﻪ الﻬﻮان ﺑِﺄﻫ ِﻠ ِﻪ ﻓﺤﺬ ِ

َ ْ
� َ
ﺎ� ُﻈ ْﺮ ﺑ َﻌ ْ� ﻟَﻖ ِّ َﻻ َ� ْ َ
الﻬ َﻮى
ﻓ
ِ ِ
ّ َْ
ّ
ﻟَﻠِﻴَ ِﺔ َﻋ ِري
�
ﺎﺤﻟَﻖُ لِﻠﻌ ِ

ّ َ َ َْ ُ َ
َ َ
ﺎد َ
ﺎر ﻓﺎ�ﻘﺎدوا ُﻟ
الﻬ َﻮى ﻟﻔُﺠَ
ﻗ
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َْ َُ َ َ َْ َ ْ
ار
ِ وأﺑﺖ ﻋﻠﻴ ِﻪ ﻣﻘﺎدة اﻷﺑﺮ
অথর, আিম একিট জামাতেক েদখলাম তােদর �ভাব বা নফস
তােদর যাবতীয় সব �ংস এ সবর্নশী কেমর্র �িত বধয্ কে,
তােদর নফস শত অপমান, অপদ� ও ব�না সে�ও তােদর
েদেহর চািহদা েমটােত সেচ� থােক। তারা তােদর নফেসর
অনু করণ করল, ফেল তারা নফেসর চািহদা িনেয়ই তারা বয্�
থাকেত থাকল। আর তােদর �বৃ ি� তােদর জনয্ েকবল অপমান
ও লা�নাই বেয় আনল, েকান সু ফল েদখােত পারল না। তুিম
েতামার সিঠক দৃ ি� িদেয় িচ�া কের েদখ, �বৃ ি�র দৃ ি� িদেয় নয়।
আম মেন রাখেব, সতয, সেতয্র অনুস�ানকারীেদর সামেন
এেকবােরই �� ও উ�ু �। ফােজর েলাকেক তার নফস সব
সময় অনয্ােয়র িদেক টানেত থােক। ফেল তারাতারই অনু সরণ
কের। আর যারা সিতয্কার জ্ঞানী তারা তােদর নফেসর চািহ
েমটােত অ�ীকার কের এবং নফেসর চািহদােক �তয্াখয্ান কে
ওমর ইব্ন আ�ুল আজীজ র. বেলন, সেবর্া� িজহাদ হল,
নফেসর িবরুে� িজহাদ করা। আর সুিফয়ান সাওরী র. বেলন,
সবেচেয় বড় বাহাদু র বয্ি� হ, েয বয্ি� তার�বৃ ি�েক িনয়�ণ
করার েক্ষে� সবর্ািধক েবিশ কেঠার হয়। মেন রা, েকান
িকছু েক েছাট মেন করা �ংস েডেক আেন। অ�েরর বয্ািধসমূেহর
সিতয্কার িচিকৎসা ও�িতেষধক হল, �বৃ ি�র িবেরািধতা করা।
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সাহাল ইব্ন আ�ু�াহ র. বেলন, েতামার �বৃ ি� হল েতামার
অ�েরর েরাগ। আর যখন তুিম েতামার �বৃ ি�র িবেরািধতা করেব
তখন তা হেব িচিকৎসা।
সু তরাং বা�া িহেসেব আমােদর উিচত হল, নফেসর িবেরািধতা
করা। আর নফেসর িবেরািধতার অ�েরর িচিকৎসা করেত হেব।
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নফস বা �বৃ ি�র িবেরািধতা করার উপকািরতা
নফেসর িবেরািধতা করা �ারা একজন মানু ষ িক িক উপকার লাভ
কের তা িনে� আেলাচনা করা হল।
�বৃ ি�র িবেরািধতা �ারা জা�াত লাভ হয়:
আ�াহ রা�ু ল আলামীন বেলন,
ۡ ۡ
ر
ۡ
َ ح
َ ۡ َّ َإِن٣ َ ٱ�َۡيَوٰةَ ٱ�ُّ� َيا
َ ِ يم
ٰ َ ﴿ َأَمَّا َمن َط
 َأَمَّا٣ ٰ� ٱل َمأ َوى
َ َءَاث٣ �
ِ �ٱ
َۡ َ ۡ
ۡ
َ
ِإ
ۡ
�َ�
َ ِ َنَّة
٤ ٰ� ٱلمأوى
ۡ� نَّ ٱ٤ َٰنۡ خَافَ مَقَامَ رَ�ِّهِۦ وَ َ ٱ�َّف َس َع ِن ٱل َه َوى
[.٤١-٣٧ : ﴾ ]رة اﻨﻟﺎزﺎﻋت
সু তরাং েয সীমাল�ন কের আর দু িনয়ার জীবনেক �াধানয্ েদ,
িন�য় জাহা�াম হেব তার আবাস�ল। আর েয �ীয় রেবর সামেন
দাঁড়ােনােক ভয় কের এবং কু�বৃ ি� েথেক িনজেক িবরত রােখ,
িন�য় জা�াত হেব তার আবাস�ল। [সূ রা আন-নােযয়াত, আয়াত:
৩৭-৪১]
েয বয্ি� নফেসর িবেরািধতা কের এবং �বৃি�র চািহদােক
�িতহত করেত িগেয় ৈধযর্ ধারণ কে, িকয়ামেতর িদন তােক
উ�ম িবিনময় েদয়া হেব। তােদর জা�ােত �েবশ করােনা হেব
এবং জা�ােত তােদর েদয়া হেব সু �র ও আন�দায়ক জীবন।
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আর তা হল, তারা েয দু িনয়ােত ৈধযর্ ধার কেরিছল তার
িবিনময়। আ�াহ রা�ূ ল আলামীন বেলন,
ٗ
ٗ نَّة َو َحر
[.١٢ :  ﴾ ]ﺳﻮرة اﻹ�ﺴﺎن١ ��ر
َ﴿ جََزَٮٰهُم بِمَا صَ�َُواْ ج
ِ
“আর তারা েয ৈধযর্ধারণ কেরিছল তার পিরণােম িতিন তােদরেক
জা�াত ও েরশমী বে�র পুর�ার �দান করেবন”। [সূ রা আলইনসান, আয়াত: ১২]
আবু সু লাইমান আদ-দারানী রহ. বেলন, অথর্া, তারা তােদর
�বৃ ি�র চািহদা পূ রণ না কের, ৈধযর ধারণ কের।
َ
َ
َ اﻟﻌ ْﻘﻞ
َ َوآﻓَ ُﺔ
الﻬ َﻮى � َﻤ ْﻦ َﻋﻼ
ِ

َ ْ ََ ُْ َ
َ َ
َﻋ ﻫ َﻮ ُاه �ﻘﻠﻪ �ﻘﺪ �َﺎ

একজন মানু েষর জ্ঞ-বুি�র জনয্ বড় িবপদ হ, তার �বৃ ি�।
েয বয্ি� তার �বৃি�র উপর িবজয়ী হে, িকয়ামত িদবেসর
ভয়াবহ পিরণিত হেত নাজাত লাভ:
িকয়ামেতর িদন মানু েষর েয ভয়াবহ অব�া হেব তার েথেক মুি�
পােব। আবু হুরাইরা রািদআ�াহু আন হু হেত বিণ র্ত রা
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াস�াম বেলন,
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ّ ّ َ َ َْ
َ
ٌ ْ َ ٌ َ ُّ
ُّ ُ ٌَْ َ
ّ
ٌ َﺷَﺎب،إﻣﺎم ﻋﺪل: ﻇﻞ ِإﻻ ﻇﻠِﻪ
َ� ِ » ﺳﺒﻌﺔ ﻳﻈﻠِﻬ ُﻢ اﷲ َﻌَﺎﻰﻟ ِﻓ ﻇﻠِ ِﻪ ﻳﻮم ﻻ
َ ُ
ََ
ّ َ
َ َ
ُ َْ ٌ ُ َ َ
ََ
ٌّ
 َو َرﺟﻼ ِن َﺎﺑَﺎ ِﻓ اﷲ،ِﺟﺪ
َِ  ورﺟﻞ ﻗﻠﺒﻪ ُﻌَﻠَﻖ ِﻓ الﻤﺴﺎ،�ﺸﺄ ِﻓ ﻋِﺒﺎدة اﷲ
َْ َ َ ََ ْ
ْ َ ُ َ ٌ َ ْ ُْ َ َ ٌ ُ َ َ َْ َ َّ
َ ﻤ
ﺎل
ٍُ ﺐ َ َﺟ
ٍ  ورﺟﻞ د� َﺘﻪ َ َامﺮأة ذات ﻣ َﻨﺼ،َاﺟﺘ َﻤﻌﺎ ّ ﻋ َﻠﻴ ِﻪ ُ َ�َﻔَﺮَﻗﺎ ﻋﻠﻴ ٌ ِﻪ
َ
َْ
َ
َ َ َ ّ
ُ
ّ ْ َ َ ﺘ
ُ
ِﻤَﺎﻪﻟ
 َو َرﺟﻞ َﺼَﺪَق ﺑِﺼﺪﻗ ٍﺔ ﻓﺄﺧﻔﺎﻫﺎ ﻰَ ﻻ �ﻌﻠﻢ، ِإ� أﺧﺎف اﷲ:�ﻘﺎل
َ َ ٌ ُ
ََ ً
ََْ ْ
ُُ َ ُ ُْ َ
«َُﺎﻴﻟﺎ �ﻔﺎﺿﺖ �ﻴﻨﺎه
ِ  َو َرﺟﻞ ذﻛ َﺮ اﷲ،ﻣﺎ �ﻨ ِﻔﻖ ﻳ ِﻤﻴﻨﻪ
“িকয়ামেতর িদন আ�াহ রা�ু ল আলামীন সাত বয্িেক তার
আরেশর ছায়ার তেল আ�য় েদেবন। েসিদন আ�াহর আরেশর
ছায়া ছাড়া আর েকান ছায়া থাকেব না। তারা হেলন, নয্ায় পরায়ন
বাদশা, যু বক েয তার েযৗবনেক আ�াহর রােহ বয্য় কে, েয
বয্ি�র অ�র মসিজেদর সােথ স�ৃ, দু ই বয্ি� যারা এেক
অপরেক আ�াহর জনয ভােলাবােস। আ�াহর ভােলাবাসার িভি�
কের তারা এক� হয় এবং তার উপর িভি� কের তারা পৃথক
হয়, এক বয্ি� যােক েকান স�র ও স�া� রমণী তার সােথ
অপকেমর্র জনয্ ডাকেল েস বেল আিমেতা আ�াহেক ভয় কির
েগাপেন সাদকাকাির বয্ি� যার বাম হাত জােন না ডান হােত িক
দান করল। েয িনজর্েন বেস আ�াহর িজিকর করল এবং তার
উভয় েচাখ অ� িবসজর্ন িদ”।
আ�ামা ইবনু ল কাইয়ু ম রহ. বেলন, েযিদন আ�াহর আরেশর
ছায়া ছাড়া আর েকান ছায়া থাকেব না, েসিদন যােদর আরেশর
ছায়ার তেল স্হা েদয়া হেব, তােদর িবষেয় িচ�া করল েদখেত
পােব, তােদর এত বড় মযর্াদা লেভর কারণ হল, তারা তােদর
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নফেসর িবেরািধতা করত এবং �বৃ ি�র অনু সরণ হেত িবরত
থাকত। কারণ, এখােন েয সাতজেনর কথা বলা হেয়েছ, তােদর
�েতয্েকই নফেসর িবেরািধতা করত। েযম- ক্ষমতাশীল
শি�শালী বাদশা, ইনসাফ করেত সক্ষম হেব না যতক্ষণ প
েস তার নফেসর িবেরািধতা না করেব। তার নফস তােক নয্া
িবচার না করেত আেদশ েদয়। িক� েস তার নফেসর যা চায়
তার িবেরািধতা কের এবং আ�াহর আেদশ অনু যায়ী নয্া িবচার
কের। সু তরাং বলা বাহুলয্ , তােক ইনসাফ করেত হেল অবশয্ই
তার নফেসর িবেরািধতা করেত হেব। আর েয যু বক আ�াহ
রা�ূ ল আলামীেনর ভেয় অপকমর হেত িবরত থাকল, তােকও তার
নফেসর িবেরািধতা করেত হেয়েছ। কারণ, তার নফেসর
িবেরািধতা ছাড়া েস তার েযৗবনেক আ�াহর রােহ কােজ লাগােত
সক্ষম হেব নাঅনু রূপভাে েয েলাকিটর অ�র মসিজেদর সােথ
স�ৃ � তােক আজীবন তার নফেসর িবেরািধতা কেরই এ অভয্াস
গেড় তুলেত হেয়েছ। অনয্থায় েস দু িনয়ার েভাগ-িবলােসর সােথ
স�ৃ � েথেক �বৃ ি�র ে�ােত ঘুের েবড়াত।
আর েয বয্ি� েগাপেনসদকা কের এবং তার ডান হাত িক দান
করল তা বাম হাত জােন না ইতয্ািদ তখন স�ব হয় যখন েস
তার �বৃ ি�র সােথ অনবরত যু � কের। কারণ, মানবা�ার �ভাব
হল েস সব সময় তার িনেজর গুনাগ ও �শংসা েশানেত চায়।
আর েগাপেন সাদকাকারীেক অবশয্ই তার আ�ার চািহদার সােথ
সং�াম করেত হয়। আর যােক সু �র রমণী অপকেমর্র িদেক
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ডাকার পর েস তা হেত একমা� আ�াহ রা�ূ ল আলামীেনর ভেয়
িবরত থাকল এবং েয েলাকিট একাে� আ�াহ রা�ূ ল আলামীেনর
�রেণ দু -েচাখ হেত অ� িবসজর্ন িদল এবং িনজর্েন বেস বে
েকবল আ�াহ রা�ূ ল আলামীেনর ভেয় কাঁদল, একমা� নফেসর
িবেরািধতা ও �বৃ ি�র �িত অিবচার করাই তােদর এ অব�ায়
েপৗঁিছেয়ে। তারা তােদর জীবেন দু িনয়ােত নফেসর িবেরািধতা
কেরন বেলই িকয়ামেতর িদন িকয়ামেতর ভয়াবহতা হেত নাজাত
পােব। িকয়ামেতর িদেনর �চ� উ�াপ, গরম ও ঘাম তােদর
েকান �কার �শর করেত পারেব না। অনয্িদেক �বৃ ি�র
পূ জারীরা েসিদন অতয্� অসহনীয় িবপেদর মুেখামুিখ হেব। �চ�
গরম ও সূ েযর্ তােপর কারেণ তােদর ঘাম তােদর গলেদশ পযর্�
েপৗছেব। তারা তােদর ঘােমর মেধয্ সাঁতরােত থাকেব। তারপর
তারা এ ভয়াবহ শাি�র েবাঝা মাথায় িনেয় জাহা�ােমর জনয্
অেপক্ষা করেত থাক। তারপর তােদর �বৃ ি�র শাি�
েজলখানায়-জাহা�ােম-তােদর �েবশ করােনা হেব।
�বৃ ি�র িবেরািধতা করার কারেণ ই�ত, স�ান ও উ� মযর্াদ
লাভ হেব:
মুয়ািবয়া রািদআ�াহ আনহু বেল, মানিবকতা হল, �বৃ ি�র
অনু করণ হেত িবরত থাকা এবং নফেসর িবেরািধতা করা।
�বৃ ি�র অনু সরণ মানিবকতােক কুলিসত কের আর �বৃ ি�র
িবেরািধতা করা মানবতােক পুনরু�ীিবত কের।
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মাহলাব ইব্ন আবী সুিফয়ানেক বলা হ, তুিম েয ই�ত স�ান
ও উ� মযর্াদা অিধকারী হেল, তা কীভােব অজর্ন করে? উ�ের
েস বলল, আ�াহ রা�ূ ল আলামীেনর আনু গতয ও নফেসর
িবেরািধতার মাধয্েম।
আরও কতক আেলম বেলন, স�ােনর অিধকারী আেলম তারা
যারা তােদর �ীনেক িনেয় দু িনয়াদাির হেত পলায়ন কেরন। আর
তারা িবপেদ পেড়েছ যারা তােদর �বৃ ি�র েনতৃে� চেলেছন।
আবু আলী আদ-দাকাক বেলন, েযৗবেন েয তার �বৃ ি�েক িনয়�ণ
করেত পারল, আ�াহ রা�ূ ল আলামীন বুেড়া বয়েস তােক স�ান
েদেবন।
আ�ামা ইব্ন আ�ুল কাবী র. বেলন,
َّ َ ْ َ
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ّ
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�ِ ََو ِ� �ﻴْ ِﻠ َﻬﺎ َﻣﺎ �ﺸﺘ
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ُ ﺐ ﺗُﻔ
ٌ ْالﻤ ْﺮ ِء ُﻛﺘ
َ َ �و َْﺧ ُ� ﺟﻠيﺲ
ُﻴﺪه
ِ
ِ ِ
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ُﻋﻠﻮﻣﺎ َوآداﺑﺎ َو�ﻘﻼ ُﺆ َ ّ�َ ِﺪ
“েয বয্ি� �বৃি�র অনুসরণ করা েছেড় েদেব েস অবশয্ই তা
উে�েশয্ হািসেল সফল হেব। আর েয বয্ি� তার শয়তানীর উপ
অটল থাকেব, েস অবশয্ই একিদন তার ভুল বুঝেত পারেব এবং
আফেসাস করেত করেত আ�ুল কাটেত থাকেব। নফেসর
চািহদােক �িতহত করার মেধয্ রেেছ েতামার ই�ত ও স�ান।
আর নফস যা চায় তার অনু করণ করার মেধয্ রেয়েছ েতামােদর
জনয্ আমরণ অশাি�। এমন েকান কােজ বয্�ইওনা যা েতামার
স�ানহািন ঘটায়, তেব তুিম িকছু িনেয় বয্� হও যা েতামার
মযর্াদােক বৃি� কের। আর ভােলা আ�া কখেনাই খারাপ ও িনকৃ�
ব�র উপর স�� থােক না। যখন একজন মানু ষ একা হয়, তখন
তার জ্ঞানই হেব তার স�ী। একজন মানুেষর �ীন তখন িনরাপ
হেব যখন তার মেধয্ তাওহীদ থাকেব। মানুেষর সমােলাচনা ও
সহপাঠীেদর ক� হেত িনরাপদ থাকেব এবং িহংসু ক, িন�ুক ও
দু শমণ েথেক িনরাপদ থাকেব। তুিম েতামার ঘেরর িভতর সু রিকত থােকা, তােত তুিম সব িকছু হেত আড়াল থাকেত পারেব।
আর তুিম েতামােক সব ধরেনর অিন�তা ও ফাসাদ েথেক
িনরাপদ থাকেব। একজন মানু েষর জনয্ সবেচেয় উ�ম সাথী হল
তার বই পু�ক, যা তার উপকাের আেস। িকতাবসমূ হ তােক �ায়ী
ইলম আদব ও জ্ঞােনর স�ান ে”।
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আজীমতেক শি�শালী করা:
�বৃ ি�র অনু সরণ মানু েষর আ�িব�াস, দৃ ঢ়তা ও �তয্য়েক দু বর্
ও নড়-বড় কের। আর �বৃ ি�র িবেরািধতা মানু েষর আ�িব�াস,
দৃ ঢ়তা ও �তয্য়েক শি�শালী ও সবল কের। আর বা�ার
আ�িব�াস ও দৃ ঢ়তা হল, আিখরাত ও আ�াহ রা�ূ ল আলামীেনর
স�ি� লােভর একমা� মাধয্ম ও বাহ। আর যখন একজন
বা�ার বাহন দু বর্ল হেয় পে, তখন আেরাহীর অব�াও খারাপ
হেয় যায়।
ইয়াহয়া ইব্ন মুয়াজেক বলা হ, দৃ ঢ়তার িদক িদেয় সবর্ািধক
সিঠক েলাক েক? িতিন উ�ের বলেলন, �বৃ ি�র উপর িবজয়ী
েলাক।
�বৃ ি�র িবেরািধতা �ারা েদেহর েহফাজত করা হয়:
যারা �বৃ ি�র অনু সরণ কের তারা তােদর েদহ ও মন উভেয়রই
ক্ষিত কের�বৃ ি�র অনু সরণ মানু ষেক িবিভ� ধরেনর অপকেমর্র
িদেক িনেয় যায় এবং িবিভ� ধরেনর খারাপ কাজ করেত বাধয্
কের। এ সব অপকমর্ �ারা েযমিনভােব তার আ�া দূবর্ল ,
অনু রপভােব তার শরীর বা েদহও ধীের ধীের দূ ব্ল হেয় পেড়।
র
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আ�ামা ইব্ন রজব র. বেলন, অেনক আেলমেদর েদখা যায় েস
একশত বছর অিতবািহত করার পরও েস তার শি�, সামথর্য্
জ্ঞ-বুি�েত পিরপূ ণর্।
একিদন এক েলাক রােগ েক্ষা ভীষণ কুেদ উঠেল, তােক িবিভ�
ধরেনর গাল ম� করা হল। তখন েস বলল, আমরা েযৗবেন
আমােদর অ�-�তয্�েকগুনােহ কাজ েথেক েহফাজত কির আর
আ�াহ রা�ূ ল আলামীন আমােদরেক বৃ � বয়েস যাবতীয় দু বর্লত
েথেক েহফাজত কেরন। আর িবপরীত হল, েকান এক মনীষী
বেলন, আমরা একজন বৃ �েক েদিখ, েস মানু েষর িনকট িভক্ষ
করেছ। তারপর েস বলল, েলাকিট খুবই দু বর্, আ�াহ রা�ূ ল
আলামীেনর িবধানেক েস েছাট েবলায় ন� করেছ, আর বুেড়া
কােল আ�াহ রা�ূ ল আলামীন তার শি� ও সামথর্য্েক ন
কেরেছ।
�বৃ ি�র িবেরািধতা �ারা দু িনয়ােত যাবতীয় িবপদ েথেক িনরাপদ
থােক:
যারা �বৃ ি�র িবেরািধতা কের তারা দু িনয়ােত িবিভ� ধরেনর
জােমলা হেত মু� থােক। েকান �কার িবপদ তােদর �শর কের
না। ইবরাহীম ইব্ন আদহম রহ. বেলন, সবেচেয় কিঠন েজহাদ
হল �বৃ ি�র িবরুে িজহাদ করা। েয বয্ি� তার বৃ ি�েক খারাপ
ও অনয্ায় কাজ হে িবরত রাখেত সক্ষম , েস অবশয্ই দুিনয়া
ও দু িনয়ার মুিসবত হেত িনেজেক মু� রাখেত সক্ হেব। আর
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দু িনয়ার জীবেন েস আরাম পােব এবং দু িনয়ার ক� হেত েস
িনরাপদ ও িনি�� থাকেব।
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�বৃ ি�র িচিকৎসা
মানু ষ যখন তার �বৃ ি�র েধাঁকায় পেড় যােব তােক অবশয্ই
পির�াণ পাওয়ার জনয্ িচিকৎসা �হণ করেত হেব। েস যখন তার
�বৃ ি�র িচিকৎসার �িত মেনােযাগ েদেব, তখন হেত পাের আ�াহ
রা�ূ ল আলামীন তার �িত অনু �হ করেব এবং তােক েনককার
েলাকেদর সােথ স�ৃ � করেব। আমরা িনে� গুরু�পূণর্
উপকারী িকছু িচিকৎসার কথা আেলাচনা করব।
এক. তাওবা ও েদা‘আ করা:
আ�াহ রা�ু ল আলামীেনর িনকট তাওবা ও �াথর্ন করা যােত
আ�াহ রা�ূ ল আলামীন তােক �বৃ ি�র অিন�তা েথেক েহফাজত
কেরন। রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম ও পূবর মনীষীেদর
আদশর্ িছ, তারা আ�াহ রা�ূ ল আলামীেনর িনকট তাওবা করত
এবং আ�াহ রা�ূ ল আলামীেনর দরবাের েদা‘আ করেতন। গুণাহ
হেত তাওবা করা �বৃ ি�র অিন�তা েথেক মুি� পাওয়ার জনয্
খুবই গুরু�পূ। রাসূল সা. িনেজ ৈদিনক অসংখয্ বার আ�াহর
দরবাের তাওবা করেতন এবং উ�তেদর তাওবা করার �িত
উ�ু � কেরন। রাসূ ল সা. বেলন, যারা গুণাহ হেত তাওবা কের,
তারা েযন েকান গুণাহ কেরন নাই।
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কুতবা ইব্ন মােলক রহ. হেত বিণর্, িতিন বেলন, রাসূ ল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেতَ ْ
َْ
َ ْ َ َ
ّ ﻠَّﻬُﻢ
َ َ ُْ ْ َ ُ ُ َ
« ِﺎل َواﻷﻫ َﻮاء
ِ » َ ِإ� أﻋﻮذ ﺑﻚ ﻣِﻦ ﻣﻨﻜﺮ
ِ ات اﻷﺧﻼ ِق واﻷ�ﻤ

“েহ আ�াহ! আিম েতামার িনকট খারাপ চির� হেত আ�য়
�াথর্ণা করিছ এবং খারাপ আমল ও �বৃ ি� হেত আ�য় �াথর্ণা
করিছ”।
ওমর ইব্ন আ�ুল আজীজ র. খােলদ ইব্ন সাফওয়ােক বেল,
তুিম আমােক সংিক্ষ� ওয়াজ ও নিছহত কর। তখন েস ব, েহ
আমীরুল মুিম! অেনক মানু ষেক আ�াহ রা�ূ ল আলামীেনর পদর্া
েধাঁকায় েফলেছ, আর তােদর �শংসা তােদরেক িবপেদ েফলেছ।
েতামার স�েকর্ েতামার জানােক অেনয্র অজানা ে পরাভূ ত
করেত না পাের। আ�াহ রা�ূ ল আলামীন আমােক এবং েতামােক
আমােদর গুনাহসমূ েগাপন রাখার মাধয্েম েধাঁকায় পড়া েথেক
েহফাজত করু! মানু েষর �শংসায় খুিশ হওয়া েথেক েহফাজত
করুন। আর আ�াহ রা�ূল আলামীন আমােদর উপর যা ফরজ
কেরেছন, তােত যােত আমরা িপছপা না হই এবং েকান �কার
দু বর্লত �দশর্ন না কির। আর আমরা যােত আমােদর �বৃ ি�র
�িত না ঝুঁিক। এ কথা েশােন িতিন ��ন কেরন এবং বেলন,
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আ�াহ রা�ূ ল আলামীন আমােক এবং েতামােক �বৃ ি�র অনু সরণ
েথেক েহফাজত করুন।
ই�াহীম তাইমী রহ. �ীয় েদা‘আয় বলেতন, েহ আ�াহ! েতামার
িকতাব এবং েতামার নবীর সু �ত �ারা আমােদরেক হক স�েকর্
মতিবেরাধ করা েথেক েহফাজত কর। েহ আ�াহ! েতামার পথ
িনেদর্েক আমােদর জীবেন পােথয় বািনেয় দাও। আর েতামার
অনু করণ ছাড়া �বৃ ি�র অনু করণ হেত আমােদর রক্ষা । েহ
আ�াহ! তুিম আমােদর আরও রক্ষা ক েগামরািহ ও পথ��টা
হেত। েহ আ�াহ! তুিম আমােদর যাবতীয় কেমর্ সে�হ েপাষণ
করা, হঠকারীতা, ঝগড়া-িববাদ ও উ�া-পা�া করা হেত রক্ষ
কর।
দু ই. �বৃ ি�র পিরপ�ী ব� �ারা অ�র পূ ণর্ থাক:
মেন রাখেত হেব মানবা�া কখেনাই খািল থােক না; তােক যিদ
আমরা ঈমান ও আমেলর নু র িদেয় পিরপূ ণর না কির, তাহেল তা
অবশয্ই িশরক ও কুফেরর অ�কাের পিরপূণর্ হেব। তােত কুফ
িশরক ও িবদআত �ান কের েনেব। আমােদর অবশয্ই অ�রেক
পিরপূ ণর্ রাখার জনয্ আ�াণ েচ�া চালােত হেব আর তা হল
আ�াহ রা�ূ ল আলামীেনর উপর ঈমান আনার মাধয্েম অ�রেক
ঈমােনর নু েরর �ারা পিরপূ ণর্ রাখা এব অ�র েথেক গাইরু�া

মহ�তেক দূ র করা। আর গাইরু�াহর মহ�তেক অ�ে েকান
�কার �ান না েদয়া। িন:সে�েহ একিট কথা যায় েয, আ�াহর
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মহ�তেক অ�ের �ান েদয়ার মাধয্েমআ�াহ রা�ূ ল আলামীেনর
ৈনকটয্ লােভ ধনয্ হও যায়। আর যখন মানবা�া আ�াহর
মহ�েত পিরপূ ণর্ হে, তখন মানু েষর অ�র েথেক যাবতীয়
খারাপ চািহদা দূ র হেয় যােব।
িতন. আেলম ওলামা ও সােল-হীনেদর সােথ উঠা-বসা করা:
আ�ামা ইব্ন আ�ুল কাবী র. বেলন,
َُ َ
َّ ّ
ّ
َ
َْ
ّ
اﻟﻌﻠ َﻤﺎ ِء أﻫ ِﻞ ُّﻰﻘ اﻟتَّﺴَﺪُ ِد
َﺎﻟَﻄﺖَ ُ ُﻮَﻓَ ٍﻖ ِﻣﻦ
إذ�َا
ِ ْ�َﺧﺎﻟﻂ
ِ َ �و

ُ َ
ُ
َ ْ ﻮى ﻓَ َﺼﺎﺣﺒْ ُﻪ ﺗ
ُ ﻳُﻔ
َ ﻴﺪ َك ﻣ ْﻦ ﻋﻠْﻢ َو َ�ﻨْ َﻬ
ً ﺎك َ� ْﻦ َﻫ
ﻬﺪى ِﻣ ْﻦ ﻫ َﺪ ُاه َوﺗ ْﺮﺷ ِﺪ
ِ
ِ
ٍ ِ ِ
َْ َ ََْ ّ َ ّ
َُْ َ ْ ُ ْ َ ّ
َ َ َ
لﻤ ْﺮ ِء �ﻘﺘَ ِﺪي
ِﺈنَ� الﻤﺮء ﺑﺎ
ِ و�ﻳﺎك َالﻬَﻤَﺎز ِإن �ﻤﺖ �ﻨﻪ اﺒﻟَﺬِيِ ﻓ

ُ َ َ ﻟَﻤْﻰ
ْ ً َ ْ
ْ
ْ
َ َ
َ َ َ
ﺤﺐ
ِﻘ ﻓﺬو ﺠﻟَﻬ ِﻞ ِإن ﻳَ ُﺮم َﺻﻼﺣﺎ ﻲﺸ ٍء ﻳَﺎ أﺧﺎ ﺤﻟ َ ْﺰم
ِ �وَﻻ ﺗﺼ
ُْ
�ﻔ ِﺴ ِﺪ

অথর, যখন তুিম কােরা
আেলম ওলামা, মু�াকী,
কেরেছন তােদর সােথ
েতামার উপকার করেব

সােথ উঠবস করেত চাও, তেব তুিম
পরেহজগার এবং আ�াহ যােদর কবুল
উঠবস কর। তারা তােদর ইলম �ারা
এবং েতামােদর �বৃ ি�র অনু সরণ করা
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হেত িনেষধ করেব। আর তুিম খারাপ ও েগামরাহ েলাকেদর
অনু সরণ করা হেত িবরত থাক। কারণ, মানু ষ মানু েষর �ারা
�ভািবত হয়। তুিম যখন খারাপ ও েগামরাহ েলাকেদর সােথ
উঠবস করেব তখন েতামােদর মেধয্ তােদরেগামরাহী ও খারাপ
�ভাব িব�ার করেব। আর তুিম েকান জােহল, অজ্ঞ ও আহম
েলােকর সােথ িমশেব না। তােদর সােথ িমশেল তুিম তােদর
মতই হেব। কারণ, একজন জােহেলর কাজ হল, তুিম যখন েকান
িবষেয় সংেশাধন চাইেব তখন েস তা �ংস কের েদেব, েতামােক
সংেশাধন হেত েদেব না।
আ�ামা ইবনু ল কাইয়ু ম রহ. কেয়কিট িবষয় উে�খ কেরন, আ�াহ
রা�ু ল আলামীেনর সাহােযয্র পর সব িবষয়গুেলার মাধয্ে
একজন বয্ি� তর �বৃ ি�র কু-ম�ণা হেত মুি� েপেত পাের।
েকউ যিদ িজজ্ঞাসা ক, েয বয্ি� তার �বৃ ি�েত ডুেব আেছ,
তার �ারা িক তা েথেক মুি�লাভ স�ব? তােক বলা হেব, অবশয্ই
স�ব! আ�াহ রা�ু ল আলামীেনর তাওিফক ও তার সাহাযয্
থাকেল েকান িকছু ই অস�ব নয়। িনে� আমরা িবষয়গুেলা
আেলাচনা করব:
এক. একজন �াধীন ও সাহসী েলােকর সাহস ও �তয্য় যা তার
আ�ােক িনয়�ণ কের এবং নফেসর িবরুে� কাজ কের। এ
ধরেনর সাহসী েলাক �ারা �বৃ ি� েথেক িবরত থাকা স�ব।
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দু ই. ৈধযর ধারেণ সাহিসকতার পিরচয় েদয়া। যখন তার নফস
েকান খারাপ িকছু চায়, তখন তা েথেক িবরত থাকার িত�তার
উপর ৈধযর্ধারণ করা।
িতন. আ�ার শি� একজন মানু ষেক সাহিসকতার েযাগান েদয়
এবং তােক সিঠক পেথ চলার জনয্ উৎসাহ �দান কের। আর
সাহিসকতা পুেরাই হল, �িতকুল মুহূেতর্র সামিয়ক ৈধয। আর
সবেচেয় উ�ম জীবন যা একজন বা�া লাভ কের তা হল,
ৈধেযর্র �ারা জীবন লাভ করা। ৈধেযর্র মাধয্েম েয জীবন লা
করা যায় তােক সমৃ� জীবন লাভ করা বলা চেল।
চার. উ�ম পিরণিতর জায়গা েকানিট তা পযর্েবক্ষণ করা এবং
সাহেসর মাধয্েম আেরাগয্ লাভ করা
পাঁচ. �বৃ ি�র অনু সরণ করা শাি� িনেয় িচ�া করা:
�বৃ ি�র পূ জা করার কারেণ ভীষণ য�ণা ও শাি� িক তা
পযর্েবক্ষণ কর যখন েস তার শাি� স�েকর্ জানেত পারেব
তখন েস �বৃ ি�র অনু সরণ হেত অবশয্ইিবরত থাকেব।
ছয়. �বৃ ি�র িবেরািধতা করার ফলাফল িনেয় িচ�া করা:
আ�াহ রা�ু ল আলামীেনর িনকট িবেশষ মযর্াদার �ােন তােক
িনেয় যাওয়া এবং মানু েষর অ�ের তার স�ান ও মযর্াদা
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�িত�াপন করা। আর এিট তার জনয্ অিধক উ�ম ও �শাি�
�বৃ ি�র চািহদা পূ রণ করার মজা হেত।
সাত. পাপাচার বা গুনােহ মজার উপর পাক-পিব� থাকা, স�ান
বজায় রাখার েয মজা তােক অবশয্ই �াধানয্ িদেত হেব
আট. দু শমেনর উপর িবজয় লাভ, দু শমনেক �িতহত করা ও
তােক অপমান অপদ� কের েক্ষ, রাগ ও দু ি��ার মেধয্ েফেল
েদয়ার আন� উপেভাগ করা। কারণ, শয়তান যখন তার আশাআকা�া বা�বায়ন করেত না পাের, তখন েস িবক্ষু�
হতাশা�� হয়। আর আ�াহ রা�ূ ল আলামীন তার বা�া েথেক
পছ� কের েযন েস তার দু শমন শয়তানেক অপমান অপদ�
কের। েযমন- আ�াহ রা�ু ল আলামীন তার মহা িকতাব আলকুরআেন এরশাদ কেরনَ
َ َ
ُ
 ا �َن �َِهۡلِ ٱلۡمَدِينَةِ وَمَنۡ حَوۡلَهُم
ول
مِّنَ ٱ�َۡعۡرَابِ أَن �َت َخل
﴿
ِ ّفُواْ عَن رَّس
ُ َ ّْ َ َ َ ۡ َ ُوا
ٞ َو َ� نَ َصبٞ يب ُه ۡم َظ َمأ
ُ  بِ�َ�َّه ۡم َ� يُ ِص
ُ َسمۡ عَن �َّفۡسِهِۦۚ �َٰلِك
ِ �َِ و� ير�ب بِأنف
ۡم
َ ُ ََ ََ َ
َ ُ ََ ََ ّ
ٗ
َ
ۡون مِن
ۡ
 �ِ سَبِيلِ ٱ�َِ و� ي�ٔون موطِئ يَغِيظُ ٱلۡكُفَّار و� �نالَٞ�َ �ََصَة
َ َّ
�ۡ
ل
َ
َ يع أ َ ۡج َر ٱل ۡ ُم ۡحسِ ن
ُ ض
�ِ
ٌۚ �َِٰحَٞع ُد ّوٖ ً إِ�َّ كُتِبَ لَهُم بِهِۦ �َمل
ِ ُإِنَّ ٱ�َ � ي
[.١٢٠ : ﴾ ] ﻮرة اﺘﻟﻮ�ﺔ١
মদীনার অিধবাসী ও তার আশপােশর মরুবাসীেদর জনয্ সংগ
নয় েয, রাসূ লু�াহ েথেক েপছেন েথেক যােব এবং রাসূ েলর জীবন
অেপক্ষা িনজেদর জীবনেক অিধক ি�য় মেন করেব। এটা
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কারেণ েয, তােদরেক আ�াহর পেথ তৃ�া, �াি� ও ক্ষুধা
আ�া� কের এবং তােদর এমন পদেক্ষপ যা কািফরেদর ে�া
জ�ায় এবং শ�েদরেক তারা ক্ষিতসাধন ক, তার িবিনমেয়
তােদর জনয্ সৎকমর্ িলিপব� করা হয়। িন�য় আ�া
সৎকমর্শীলেদর �িতদান ন� কেরন না। [সূ রা তাওবা, আয়াত:
১২০]
সিতয্কার মহ�েতর আলমত হল, মাহবুেবর দু শমনেক েক্ষেয়
েতালা এবং তােদর অপমান করা।
নয়. এ কথা িব�াস করা েয, �বৃ ি�র িবেরািধতা করা দু িনয়া ও
আিখরােতর স�ানেক বৃ ি� কের। একজন বা�ােক বািহয্ক ও
বােতনী উভয় �কার স�ােন ভূ িষত কের। অপরিদেক যারা
�বৃ ি�র অনু সরণ কের দু িনয়া ও আিখরােত তােদর স�ানহািন
ঘেট এবং েগাপেন ও �কােশয্ তারা অপমা, অপদ� ও লাি�ত
হয়।
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েকানিট �শংসনীয় �বৃ ি� এবং েকানিট িন�নীয় �বৃ ি�?
�বৃ ি�েক ঢালাওভােব খারাপ বা ভােলা েকানিটই বলা চেল না।
তেব যারা �বৃ ি�র অনু সরণ কের িবিভ� ধেরনর খারাপ কােজ
িল� হয়, এবং এ িনেয় েবিশ বাড়াবািড় কের তােদরই খারাপ বলা
যােব। �ক্ষা�ের েয �বৃি� মানুষেক আ�াহ রা�ুল আলামীেন
স�ি� েমাতােবক চলেত সাহাযয্ কে, তা েকানিদন খারাপ হেত
পাের না। তােক অবশয্ই ভােলা �বৃি� বলেত হেব। আর েয
�বৃ ি� �ারা উপকার লাভ ও কিত দূ র করা স�ব নয় তা অবশয্ই
খারাপ। এ ছাড়া েয �বৃ ি� মানু ষেক খারােপর িদেক িনেয় যায়
এবং মানবা�ার উপর অিতির� চাপ সৃ ি� কের, তা অবশয্
খারাপ ও িন�নীয়।
এখােন একিট কথা মেন রাখেত হেব, েকান েকান �বৃ ি� বা
নফেসর চািহদা আেছ, েযগুেলােক আ�াহ ও তার রাসল পছ�
কের। এ ধরেনর �বৃ ি� বা চািহদােক �শংসনীয় �বৃ ি� বা
�শংসনীয় চািহদা বলা হেয় থােক। সু তরাং, বলা বাহুলয্ ,
�শংসনীয় �বৃ ি� হল, েয �বৃ ি�েক আ�াহ ও আ�াহর রাসূ ল
পছ� কের। এ ধরেনর �বৃ ি� শরীয়েতর িবধােনর পিরপ�ী হয়
না। বরং, তা মানু ষেক আ�াহর মিজর্ েমাতােবক চলেত সাহাযয
কের। এ ধরেনর �বৃ ি�র দৃ �া� হািদস কুরআন �ারাও �মািণত।
আেয়শা রািদআ�াহু আনহু হেত বিণ, িতিন বেলন,
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أﺗﻬﺐ ﻤﻟﺮأة ﻧﻔﺴﻬﺎ؟: ﻛﻨﺖ ﺎﻏر ﻋ لﻼﻲﺗ ﻫﻦﺒ أﻧﻔﺴﻬﻦ لﺮﺳﻮل اﷲ وأﻗﻮل
َش
ََ
ُ
ُ
َ َ
﴾ �وِيٓ إ ِ ۡ�ك َمن �شآء
ٔ ۡ  ﴿ ت ۡر ِ� َمن َآءُ مِنۡهُنَّ َو:ﻓﻠﻤﺎ أﻧﺰل اﷲ ﻌﺎﻰﻟ
ﻣﺎ أرى ر�ﻚ إﻻ �ﺴﺎرع ﻓ ﻫﻮاك: [ ﻗﻠﺖ٥١: ]اﻷﺣﺰاب
অথর, আিম ঈষর্া করতাম েস রমণীেদর উপর যারা তােদর
িনেজেদরেক রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এর জনয
েসাপদর করত। আিম বলতাম, নারীরা িক ে��ায় তােদর
িনেজেদর নফসেক েসাপদর করেত পাের? তারপর যখন আ�াহ
রা�ূ ল আলামীন এ আয়াত নািযল করল,
ُرۡ�ِ مَن �َش
ُ
َ َّن َع َز ۡل
ۡ ِ�ِيٓ إِ �َۡكَ مَن �َشَآءُۖ وَمَنِ ٱ�ۡتَغَيۡتَ م م
ت
ٔ ۡ َآءُ مِنۡهُنَّ َو
﴿
ََ
َ َ َ لَيۡكَۚ �َٰلِك
َ
ََّآ ءَاتَيۡتَهُن
َّّ أَ�ۡيُنُهُن
َ
َ أ دۡ�َٰٓ أَن �َقر
َ جُنَاح ع
و �َۡزَنّ وَ�َرۡضَ�َۡ بِم
ُ
ّ
َ
َ
ٗ
ُ
ۚۡ�ُم
:  ﴾ ]اﻷﺣﺰاب٥ هنَّۚ وَٱ�َُّ �َعۡلَمُ مَا �ِ قُلُو�ِ وَ�َنَ ٱ�َ عل ِيمًا حل ِيما
[.٥١

“�ীেদর মধয্ েথেক যােক ই�া তার পালা তুিম িপিছেয় িদেত
পার, যােক ই�া কােছ রাখেত পার; যােক তুিম সিরেয় েরেখছ
তােক যিদ কামনা কর তােত েতামার েকান অপরাধ েনই; এটা
িনকটতর েয, তােদর চক্ষু শীতল হ, তারা ক� পােব না এবং
তুিম তােদর যা িদেয়ছ তােত তারা সবাই স�� হেব। আর
েতামােদর অ�ের যা আেছ আ�াহ তা জােনন এবং আ�াহ সবর্,
পরম সহনশীল”। [সূ রা আহযাব, আয়াত: ৫১]
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আিম রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম েক বললা, আিম
েতামার রবেক েদখেত েপলাম, েস সবসময় েতামার চািহদার
িপছেন েদৗেড়।
েকান েকান িবষয় িছল, েযগুেলা রাসূল সা�া�াহু আলাইি
ওয়াসা�াম তার িনেজর জনয্ পছ� করত বা তার �িত রাসূল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ম এর আ�হ িছল, তখন আ�াহ
রা�ূ ল আলামীন তার চািহদা েমাতােবক েকারআন নািযল করত;
ফেল এর �ারা �মািণত হত, রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম যা কামনা কেরেছন বা তার মন যা েচেয়েছ তা িছল
�শংসনীয় ও ভােলা চািহদা বা ভােলা �বৃ ি�। এখােন েয কথািট
�মািণত হয়, তা হল �বৃ ি� বা চািহদা মােনই েকান খারাপ বা
ম� িকছু নয়; তা ভােলাও হেত পাের আবার ম�ও হেত পাের।
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম েযসব িবষয়গুেলা কামন
করেতন, তার মেধয্ একিট িবষয় িছ, িতিন িকবলােক বাইতুল
মুকা�াস েথেক িফিরেয় �াবার িদক করােক পছ� কেরন। এর
কারণ স�েকর্ ওলামারা বেল, িতিন ইবরাহীম আ. এর িকবলার
অনু সরণ করােক পছ� কেরেতন বেলই, িকবলার পিরবতর্ন
চাইেতন। এিট রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া এর মেনর
চািহদা িছল, িক� মেনর চািহদা হওয়ার কারেণ এেক খারাপ বলা
যােব না। েকননা, এর িপছেন রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�ােমর িনয়ত সৎ ও ভােলা িছল। িতিন ই�ািহম আ. এর
িনিমর্ত কাবার অনুকরণ করােক পছ� করেছন। আর ই�াহীম
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আ. এর িনিমর্ত কাবােক পছ� করার কামনা করা হ,
�সংশনীয় কামনা ও �সংশনীয় উেদয্াগ।
আিব বারযা রািদআ�াহু আনহু হেত বিণ, রাসূ ল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,
ّ
ُ
ُُ
ْ ُ ﻮﻧ� ْﻢ َوﻓُ ُﺮو
َ َ َ ُ ْ َ َ َ ّ ّ َﺧْﻰ
ّ ِ ات
ت
ﻲﻐَ ِﻓ �ﻄ
ِ ََمُﻀِﻼ، ﺟ�ﻢ
ِ » ِنَ ِﻤَﺎ ﺸ ﻋﻠﻴ�ﻢ ﺷﻬﻮ
ِ
َ
« ﻬﻟ َﻮى
“আিম েতামােদর উপর েয িজিনষিট অিধক ভয় কির তা হল,
েতামােদর েপট, ল�া�ান ও েগামরাহ �বৃ ি�র চািহদা।
রাসূ ল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম তার উ�েতর িবষেয় সব
ধরেনর �বৃ ি�েক ভয় কেরনিন। বরং িতিন তার �বৃ ি�র কু-ম�ণা
ও �বৃ ি�র খারাপ চািহদাসমূ হেক ভয় কেরন। �বৃ ি�র চািহদা
কখেনা কখেনা েগামরাহ হেয় থােক। এ ধরেনর �বৃ ি� মানু েষর
�ীন ও জ্ঞানেক ন� কের। মানুষেক আহর �রণ আেখরাত
হেত িফিরেয় রােখ। আর েয সব �বৃ ি� েগামরাহ হয় না, তা
কখেনাই মানু েষর �ীন ও জ্ঞানেক ন� কের না। এ কারেণ
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম উ�তেক সব ধরেনর �বৃি�
হেত সতকর্ কেরনিন। িতিন শুধু েয সব �বৃি� মানুষেক খারা
পিরণিতর িদেক িনেয় যায়, তােক খারাপ বেলেছন তার েথেক
েবঁেচ থাকার জনয্ মানুষেক িনেদর্শ িদেয়েছন
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তেব একিট কথা মেন রাখেত হেব, �বৃ ি� মানু েষর জনয্ খুবই
মারা�ক; একারেণই আমরা েদখেত পাই কুরআেনর আয়াত,
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এর হািদস, সাহাবােয়
েকরাম, সালেফ সােলহীন এবং তােদর পরবতর্ী মিনষীরা �বৃ ি�র
অিধক িন�া কেরন এবং �বৃ ি� হেত মানু ষেক অিধক সতকর্
কেরন। এ সব কুরআন, হািদস ও সাহাবীেদর উি� �ারা েয
�বৃ ি�র িন�া বা সতকর্ করা হেয়ে, তা হল খারাপ �বৃ ি� ও কু�বৃ ি�। তেব সব ধরেনর �বৃ ি�েক িন�া করা হয়িন।
আ�ামা ইবনু ল কাইয়ু ম রহ. বেলন, সাধারণত েদখা যায়, মানু ষ
তােদর চািহদার িপছেন েদৗেড় এবং �বৃ ি�র পূ জািরই হেয় থােক
এবং তােদর জনয্ যতটুকু উপকারী েস সীমানা পযর্ অব�ান
কের না এবং সীমা অিত�ম করা হেত িবরত থােক না। তাই
কুরআন ও হািদেস ঢালাওভােব �বৃ ি�র দু নর্া ও �বৃ ি� িবষেয়
অিধক সতকর্ করা হেয়েছ। কার, �বৃ ি� সাধারণত মানু েষর
উপকােরর েচেয় ক্ষিতর কারণ অিধক হেয় থােক। এ ছাড়া ে
বয্ি� �বৃি� িবষেয় ইনসাফ কের এবং সীমা অিত�ম কের না এ
ধরেনর েলাক খুব কমই পাওয়া যায়। এ কারেণই আ�াহ রা�ূ ল
আলামীন তার �ীয় িকতােব �বৃ ি�র িন�া কেরন এবং রাসূ ল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এর সু�ােত দ-একিট জায়গা ছাড়া
সব জায়গায় �বৃ ি�র শুধু িন�াই বিণর্
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রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এর সু�ােত �বৃি�র দু নর্া
বা িন�া করা হয়িন এমন একিট হািদস হল, উপের উে�িখত
আেয়শা রািদআ�াহু আনহু এহািদস।
অপর একিট হািদস আ�ু �াহ ইব্ন আমর ইবনুল আস রািদআ�াহ
আনহু হেত বিণর, রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল,
ُ ْ َ ً َ َُ َ َ ُ َ ّ َ ُ ْ ُ َ ُ ُ ْ ﺘ
« ﺟﺌﺖ ﺑ ِ ِﻪ
ِ ِ » ﻻ ﻳﺆﻣﻦ �أَﺣﺪ�ﻢ ﻰَ ﻳ�ﻮن ﻫﻮاه ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺎ
“েতামােদর েকউ পিরপূ ণ্ ঈমানদার হেত পারেব ন
র
, যতক্ষণ ন
তার �বৃ ি� আিম েয িবধান িনেয় এেসিছ তার অনু করণ না
কের”।
এ হািদস �ারা �� �মািণত হয়, �বৃ ি�র একিট �কার আেছ,
েযিট �শংসনীয় �বৃ ি� আর তা হল, েয �বৃ ি� ইসলামী শিরয়ত
েয িবধান িনেয় আসেছ তার অনু গত ও েমাতােবক হয়। আর েয
�বৃ ি� ইসলামী শিরয়েতর সােথ সংঘিষর্ক হ, তা হল কু-�বৃ ি�
বা শয়তািন-�বৃ ি�।
ওমর ইব্ন খা�াব রািদআ�াহু আনহু হেত বি, রাসূ ল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,
َ
 ﻓﻠﻤﺎ ﺮﺳوا اﻷﺳﺎرى ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﻲﺑ ﺑ�ﺮ وﻋﻤﺮ ﻣﺎ،» ﻟﺎ ﻛن ﻳﻮم ﺑﺪر
ََُ
ُ
َ َ
َ �اﻷس
ِﺗ َﺮ ْون ِﻓ ﻫﺆﻻء
 ﻫﻢ ﺑﻨﻮ اﻟﻌﻢ،ﻳﺎ ﻲﺒ اﷲ: َارى ﻓﻘﺎل أﺑﻮ ﺑ�ﺮ
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 ﻌﻰﺴ، ﻓﺘﻜﻮن ﻟﺎ ﻗﻮة ﻋ الﻜﻔﺎر،واﻟﻌﺸ�ة؛ أرى أن ﺗﺄﺧﺬ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﺪﻳﺔ
ّ
َ ْ َ ََ َ
: ﺎب ﻗﻠﺖ
ِ َﻓﻘﺎل رﺳﻮل اﷲ ﻣﺎ ﺗﺮى ﻳﺎ ا�ﻦ ﻟَﻄ. اﷲ أن ﻳﻬﺪﻳﻬﻢ لﻺﺳﻼم
 ولﻜ� أرى أن ﺗﻤﻜﻨﺎ ﻨﺮﻀب، ﻣﺎ أرى ﺬﻟي رأى أﺑﻮ ﺑ�ﺮ،ﻻ واﷲ
–  وﺗﻤﻜ� ﻣﻦ ﻓﻼن، ﻓﺘﻤ�ﻦ ﻋﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﻋﻘﻴﻞ ﻴﺮﻀب ﻋﻨﻘﻪ،أﻋﻨﺎﻗﻬﻢ
ﻓﻬﻮي. ﺄﺮﺿب ﻋﻨﻘﻪ؛ ﻓﺈن ﻫﺆﻻء أﺋﻤﺔ اﻟ�ﻔﺮ وﺻﻨﺎدﻳﺪﻫﺎ- �ﺴيﺒﺎ ﻟﻌﻤﺮ
«  ولﻢ ﻳﻬﻮ ﻣﺎ ﻗﻠﺖ،رﺳﻮل اﷲ ﻣﺎ ﻗﺎل أﺑﻮ ﺑ�ﺮ
“বদেরর যু ে� যু �-ব�ীেদর িবষেয় রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম পরামশর্ েচেয় আবু বকর রািদআ�াহু আন ও ওমর
রািদআ�াহু আন উভয়েক িজজ্ঞাসা কের বলে, েতামরা
তােদর বয্াপাের িক মতামত দা? উ�ের আবু বকর রািদআ�াহু
আনহ বলেলন, েহ আ�াহর নবী! তারা আমােদর বাপ-চাচােদর
বংশধর এবং আমারা একই বংেশর েলাক। আপিন তােদর েথেক
িকছু িফিদয়া �হণ কের তােদর েছেড় িদন। এেত তারা খুিশ হেয়
আমােদর িবেরািধতা করেব না, আমােদর পেক্ষর েলাক হেয় যা,
যা পরবতর্ী আমােদর জনয্ কােফরেদর িবপক্ষ শি� িহে
উপকাের আসেব। আশা কির আ�াহ রা�ু ল আলামীন তােদর
ইসলােমর �িত পথ েদখােবন। আবু বকর রািদআ�াহু আন
কথা েশােন রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া ওমর ইবনু ল
খা�ােবর দৃ ি� আকষর্ণ কের বলেল, েহ ওমর! েতামার মতামত
িক? ওমর রািদআ�াহু আন বলল, না আিম আবু বকর েয
মতামত িদেয়েছ তার সােথ েমােটও একমত নই। তেব আমার
কথা হল, আপিন আমােদর সু েযাগ েদেবন আমরা তােদর
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সকলেক হতয্া কের েফলেবা। আলীরািদআ�াহু আন েক সু েযাগ
েদয়া হেব, েস চাচােতা ভাই আকীলেক হতয্া করেব। আমােক
আমার বংেশর েলাক অমুেকর িবষেয় সু েযাগ েদেবন আিম তােক
হতয্া করব। কার, এরা সবাই হল কুফেরর িলডার ও ইমাম।
এেদর হতয্ার েকান িবক� হেত পাের না। তােদর উভেয়র
মতামত েশােন রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া আবু বকর
রািদআ�াহু আন এর মতামতেক �াধানয্ েদন। ওমররািদআ�াহু
আনহ এর কথার �িত েতমন েকান গুরু� েদন”।
এ হল, আমােদর নবী িযিন সম� িব�বাসীর জনয্ রহম�রূ।
িতিন �থেম আবু বকর িসি�ক রািদআ�াহু আনহু এর কথা
�িত আকৃ� হন। কারণ, িতিন বািহয্ভােব েদখেত েপেলন েয এ
মেতর মেধয্ রেয়েছ ইসলােমর কলয্াণ এবং এিট হল �শংসনী
�বৃ ি�। কারণ, েস েয িচ�া কেরিছল তা িছল ইলেমর উপর িভি�
কেরই �িতি�ত। অথচ কুরআন নািযল হেয়েছ, ওমর রািদআ�াহু
আনহু এর মেতর উপর িভি� কের।
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পিরিশ�
মেন রাখেত হেব নফেসর িবেরািধতা করা অতয্� কিঠন কা,
আ�ার জনয্ তা অিত ক�দায়ক এবং শরীেরর উপর অেনক চাপ।
িক� এর পিরণিত অতয্� ভােলা এবং ফলাফল খুবই মধুর।
নফেসর িবেরািধতা করার ফলাফল লাভ হেত একমা� তারাই
বি�ত হয়, যােদর সাহস দু বর্ ও মানিসকতা কুলিসত। আবুল
আতািহয়া রহ. বেলন,
ُ َ
ّ
َ ﺎد
الﻬ َﻮى
ﺠﻟ َﻬﺎ ِد ِﺟﻬ
ِ َُﺷَﺪ
ّ َ َ َّ َ َ
َ
الﻤ ْﺮ َء ِﻻَ ُّﻰﻘ
وﻣﺎ ﻛﺮم
“সবেচেয় বড় যু � হল নফেসর সােথ যু � করা। আর তাকওয়া
ছাড়া একজন মানু ষেক আর িকছু ই স�ান িদেত পাের না”।
অপর একজন কিব বেলন,
ّ
ْ َ َﺮ
ّ
َ َ َ ﺒ ُت
ﺖ
ِ َﻋ اﻷﻳﺎمِ ﻰﺘَ َﻮَﻟ
َ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ َﻔْﻲ َﺮ
ّ
َﺎﺳْﺘَﻤَﺮَ ِت
ﺒﻫﺎ
وألﺰﻣﺖ ِﺴ
ّْ
َ
ُ ْ ُ ﻟﻔَﻰ
َ �وَﻣﺎ ﻨﻟﻔ ُﺲ إﻻ َﺣﻴْﺚ � َﻌﻠ َﻬﺎ َﺘ
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ّ ْ َ َ ْ َ ُْ ْ َ
ّ
ﺖ
ِ َﻓﺈِن أﻃ ِﻤﻌﺖ ﺗﺎﻗﺖ َ�ِﻻَ َﺴَﻠ

“আিম যু েগর মুিসবেতর উপর ৈধযর্ধারণ কি, ফেল তা আমােক
পৃ� পদশর্ন কের। আর আিম আমার আ�ার উপর ৈধযর্ ধার
করােক চািপেয় েদই, ফেল তার কখেনা িবচুয্িত ঘেটিন। আর েহ
যু বক তুিম মেন রাখেব, নফেসর ৈবিশ�য্ হ, তুিম তােক েযখােন
লাগােব েস েসখােনই বয্বহৃত হেব। যখন তুিম তােক �েলাভবা
েযাগান িদেব তখন েস শি�শালী হেব, অনয্থায় েসিনে�জ হেয়
থাকেব”।
�বৃ ি�র অনু সরণ না করার বড় আলামত হল, দু িনয়ার জীবেনর
চাকিচকয্ ও েসৗ�যর্ হেত িবরত থাকা। মােলক ইব্ন দীনার.
বেলন, েয বয্ি� দুিনয়ার জীবেনর েসৗ�যর্ ও েধাঁকা হেত দূে
থাকেত পারেব �কৃত পেক্ষ েসই তার নফেসর উপবড় িবজয়ী
বেল িবেবিচত হেব।
�বৃ ি�র অনু সরণ করা শুধু মূখ-জােহল বা বা�ােদর ৈবিশ�য্ নয়
যা তােদর পথহারা কের বরং �বৃ ি�র অনু সরণ সব ধরেনর
মানু েষর ৈবিশ�য। এমনিক আেলম-ওলামা, জ্ঞা, বুি�জীবী ও
পরামশর্ক সব ধরেনর েলােকর অ�ের �বৃ ি� বা খারাপ আ�া
িবদয্মান থােক। নার-পুরু, েছাট-বড়, আবাল-বৃ �া েকউ নফস
বা �বৃ ি�র চািহদা হেত িনরাপদ নয়।
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েকান এক জ্ঞানী বেলি, একজন অিভজ, বুি�জীবী ও জ্ঞান
েসও অপেরর েথেক পরামশর্ �হণ করেত বাধয্ যােত েস তা
মতামতেক তার নফেসর �ভাব েথেক মু� করেত পাের।
সু তরাং, েকউ এ কথা বলেত পারেব না েয, �বৃ ি�র অনু সরণ
হেত েয িনেষধ করা হেয়েছ, আিম তার আওতার বািহের। কারণ,
আিমেতা �বৃ ি�র অনু সরণ কির না। মনসু র আল-ফকীহ রহ.
বেলন,
َ ْ
َ ُ َ ُ َ َ
ّ
َ
لﻤَﺮَاﻲﺋ ﻻ ﺗ ِﺮ�ﻚ ﺧ ُﺪوش َوﺟ ِﻬﻚ ِﻓ َﺻ َﺪاﻫﺎ
َ� ِ
إن
ِ

َ َْ َ ُُ َ ُ َ َ ُ َْ َ َ ََ
َ َ
ﻮب �ﻔ ِﺴﻚ ِﻓ ﻫ َﻮاﻫﺎ
و�ﺬاك �ﻔﺴﻚ ﻻ ﺗ ِﺮ�ﻚ �ﻴ

েতামার েচহারায় েয সব দাগ রেয়েছ তা তুিম �তয্ক্ষ কর
পারেব না। [বরং েতামার েচহারার দাগগুেলা অপেরর েচােখ
�দিশর্ হেব।] অনু রূপভাে তুিম েতামার নফেসর েদাষ�িটগুেল কখেনাই েদখেত পারেব না। [অপেরর িনকট তা
অবশয্ই ধরা পড়েব]
অেনক সময় েদখা যায় আমরা যােদর সবেচেয় জ্ঞা, বুি�মান ও
�ীনদার বেল িবেবচনা কির েসও তার নফেসর েধাঁকায় পেড় এবং
�বৃ ি�র অনু সরণ হেত িবরত থাকেত পাের না।
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আমরা আ�াহ রা�ূ ল আলামীেনর দরবাের কামনা কির আ�াহ
রা�ূ ল আলামীন েযন আমােদর �বৃ ি�র অনু সরেণর উপকরণ
েথেক রক্ষা ক, আর আমােদর েথেক েগামরািহেক দূ র কের
এবং আমােদর েযন িতিন ভােলা ও সৎ কাজ করার তাওিফক
দান কের।

.� 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 ধরেনর �� েপশ করা হল, এক ধরেনর ��
েয গুেলার উ�র তুিম সােথ সােথ িদেত পারেব। আর এক
ধরেনর �ে�র উ�র তুিম সােথ সােথ িদেত পারেব না, বরং
েতামােক একটু িচ�াভাবনা কের উ�র িদেত হেব।
�থম �কার ��:
১. �বৃ ি�র আিভধািনক ও পািরভািষক অথর্ বণর্না কর।
২ �বৃ ি�র অনু সরেণর কতগুেলা কারণ
বণর্না কর।

আেছ েসগুেলা িক ত

৩. �বৃ ি�র অনু সরেণ অেনক ক্ষিত েনিতবাচক �ভাব রেয়েছ
েসগেলা িক তা আেলাচনা কর।
৪. �বৃ ি�র অনু সরণ এর িচিকৎসা িক?
ি�তীয় �কার ��:
১- �বৃ ি�র অনু সরণ করার কারেণ কখন মানু ষেক শাি� েদয়া
হয়?
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২- নফেসর িবেরািধতা করার অেনকগুেলাফায়দা আেছ েসগুেলা
িক তা েতামার সাধয্ অনুযায়ী আেলাচনা ক!
৩- িকয়ামেতর িদন আ�াহ রা�ু ল আলামীন েয সাতজন বয্ি�
তার আরেশর তেল ছায়া েদেবন তােদর �েতয্েকর মেধয্ একি
কারণ পাওয়া যায় তার বয্াখয্া িক তা আেলাচনা কর
৪- রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল,
« » ﻻ ﻳﺆﻣﻦ أﺣﺪ�ﻢ ﻰﺘ ﻳ�ﻮن ﻫﻮاه ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺎ ﺟﺌﺖ ﺑﻪ
[অথর, েতামােদর েকউ পিরপূ ণর্ ঈমনদার হেত পারেব না, যতক্ষ
না তার �বৃ ি� আিম যা িনেয় এেসিছ তার অনু সারী না হয়]
এ হািদস �ারা তুিম িক বুঝেল তা আেলাচনা কর।
৫- নফেসর িবেরািধতা করা সবেচেয় বড় আলামত েকানিট? তা
আেলাচনা কর।

100

সূ চীপ�
ভূ িমকা
�বৃ ি�র সংজ্
�বৃ ি�র অনু সরণ হেত িনেষধ করা
কখন মানবজািতেক তার �বৃ ি�র কারেণ শাি� েদয়া হয়?
�বৃ ি�র অনু সরণ করার কারণসমূ হ
�বৃ ি�র অনু সরণ করার ক্ষিতসম
নফস বা �বৃ ি�র িবেরািধতা করার উপকািরতা
�বৃ ি�র িচিকৎসা
েকানিট �শংসনীয় �বৃ ি� এবং েকানিট িন�নীয় �বৃ ি�?
পিরিশ�
অনু শীলনী
সূ চীপ�
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