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ভূিমকা 

 هل وع مدد، نبيغي ع واغسالم واغصالة العيل�، رب   الدد

 .بجع� واحاه

যাবতীয় �শংসা  �াহ রা�ুল  লামীেনর িযিন সম� জাহােনর 
�িতপালক।  র সালাত ও সালাম নািযল েহাক  মােদর নবী 
মুহা�দ সা�া�াহ  লাািহ ওয়াসা�াম  র উপর, িযিন সম� 
নবীগেণর েসরা ও সবরেে�।  রও সালাত ও সালাম নািযল েহাক 
তার পিরবার, পিরজন ও সাথী-স�ীেদর উপর। 

অবশযা মেন রা েত হেব, �বৃি�র অনুসরণ মানুষেক যাবতীয় 
কলযাণ হেত িবরত রাে   বং মানুেষর জান-বুি�েক  বর কের। 
�বৃি�র অনুসরণ �ারা মানুষ েথেক দু�ির� গেলাা েবর হেয় 
 েস  বং অ�ীল ও েনাংরা কমর �কাশ পায়। �বৃি� মানবতােক 
দুবরল কের  বং অনযায় অপকেমরর পথেক উ�ু� কের।   

�বৃি� হল িফতনার বাহক,  র দুিনয়া হল মানুেষর পরীকাগার। 
�বৃি� েথেক দূের থাক, তেবা তুিম িনরাপদ থাকেব  বং দুিনয়া 
হেত িবরত থাক, তাহেল তুিম লাভবান হেব। দুিনয়ার ে ল-
তামাশার �াণ েতামােক েযন েধাঁকায় না েফেল  বং িফতনায় না 
জড়ায়। মেন রা েব দুিনয়ার ে ল তামাশা অিচেরা েশষ হেয় 
যােব  বং যুেগর েভাগ-িবলাস শী�া িবলু� হেয় যােব। তুিম 
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েযসব অপকমর, অনযায় ও িনিষ� কাজ কর, তা েতামার িবপেক 
 কা�া থাকেব  বং েতামার উপািজরত গনাহগেলা েতামার 
িবেরািধতা করার জনয অবিশশ থাকেব।  

�বৃি�র অনুসরণ করা, মানুেষর জনয সবেচেয় বড় কিতকর, 
�বৃি�র িবরে� যু� করা  কজন মানুেষর উপর ফরজ  বং 
তােক �িতহত করা  কজন মানুেষর সবেচেয় বড় গররপূণর 
কাজ।  বু হােযম রহ. বেলন, তুিম েতামার দুশমেনর সােথ 
েযভােব যু� কর, তার েচেয়  রও েবিশ যু� কর েতামার 
�বৃি�র সােথ।P0F

1
P     

�বৃি� হল, সম� িফতনার মুল  বং যাবতীয় সব ধরেনর 
মুিসবেতর কারণ। সুিফয়ান সাওরী রহ. বেলন, েহ মানবা�া তুিম 
 �াহ রা�ূল  লামীেনর দরবাের তাওবা কর! কারণ, মৃতুয 
েতামার িনকট  েস েগেছ।  র �বৃি�র িবেরািধতা কর, কারণ, 
�বৃি� সব সময় েতামােক িফতনা-ফাসােদর িদেক িনেয় যােব। 
েযেহতু �বৃি�র অব�া  ত মারা�ক ও কিতকর, তাা   িনেয় 
 েলাচনা করা  বং মানুষেক   ধরেনর কিঠন ও মারা�ক েরাগ 
হেত বাঁচােনার েচশা করা  মােদর সবার ৈনিতক দািয়র।   

  িকতােব  মরা �বৃি�র সংজা, �বৃি� অনুসরেনর কিত, 
িবেরািধতা করার গরর, উপকার, অনুসরণ করার কারণ, �বৃি�র 

                                                           
1 হিলয়যাতুল  ওিলয়াহ ২৩১/৩ 
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িচিকৎসা ও  ারাব �বৃি�  বং �শংসনীয় �বৃি�র মেধয পাথরকয 
াতযািদ িবষয়গেলা  েলাচনা করব।  

যারা   িকতাবিট ৈতির করেত  বং িকতােবর িবষয়গেলােক 
 ক� করেত  মােদর সহেযািগতা কেরেছন,  মরা তােদর 
সবার জনয কৃতজতা �কাশ ও যাবতীয় কলযাণ কামনা করিছ 
 বং   �াহ রা�ুল  লামীেনর দরবাের �াথরনা কির, মহান 
 �াহ রা�ুল  লামীন েযন তােদরেক  রও েবিশ েবিশ কের 
ভাল কাজ করার তাওিফক েদন।  মীন! 

েহ  �াহ! তুিম হালাল দান কের  মােদর হারাম েথেক িবমু  
কর,  র েতামার  নুগতয �ারা েতামার অবাধযতা েথেক 
 মােদর েহফাজত কর।  র েতামার অনু�হ �ারা  মােদরেক 
গাার�াহ েথেক েহফাজত কর।  

 .بجع� واحاه هل وع مدد نبيغي ع وسلم ا  وا�

—মুহা�াদ সােলহ  ল-মুনাে�দ 
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�বৃি�র সংজা 

 িভধািনক অথর: َهوَ�ه শ�িট মাছদার। য ন েকান ব�েক 

মহ�ত বা পছ� কের ত ন   কথা বেল P1F

2
P। 

পািরভািষক অথর: শিরয়েতর অনুেমাদন েনা  মন েকান ব�েক 
�বৃি� পছ� কের, তার �িত নফেসর ঝুেক পড়ােক �বৃি� বলা 
হয় P2F

3
P। 

 �ামা াবনুল কাায়ুযম রহ. বেলন, �বৃি� হল, মানব �ভাব তার 
জনয যা �েয়াজন ও উপেযাগী তার �িত ঝুঁেক পড়া। মানুেষর 
েবঁেচ থাকার �েয়াজেনা  �াহ রা�ূল  লামীন মানুষেক   
ধরেনর-নফেসর চািহদা ও �বৃি� িদেয়া সৃিশ কেরেছন। অনযথায় 
যিদ মানুেষর মেধয  াওয়া, পান করা ও িববােহর চািহদা না 
থাকত, তাহেল তারা  াদয পানীয় �হণ করত না  বং িববাহ-
সািদ করত না। ত ন দুিনয়ার জীবেনর �িত তােদর েকান  �হ 
থাকত না। �বৃি�া মানুেষর জনয চািহদােক জািগেয় তুেল। রাগ 
বা েকাভ েযভােব  কজন মানুষ েথেক কশদায়ক ব�গেলা 

                                                           
2  ল-মাগিরব  
3  �ামা জুরযানীর তািরফাত:৩২০। 
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�িতহত কের, অনুরপভােব নফস বা মানবা�া যা চায় তা পূরণ 
করার জনয মানুেষর �বৃি� মানুষেক উ�ু� কেরP3F

4
P।  

                                                           
4 রাওজাতুল মুিহি�-ন: ৪৬৯। 
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�বৃি�র অনুসরণ হেত িনেষধ করা িবষেয়  েলাচনা 

নফস বা �বৃি� িদেয় মানুষেক  �াহ রা�ুল  লামীন িনেজা 
সৃিশ কেরেছন। �িতিট মানুেষর মেধয �বৃি� রেয়েছ, যা  কজন 
মানুষেক দুিনয়ােত েবঁেচ থাকার  �হেক জািগেয় তুেল  বং 
েবঁেচ থাকার সাথরকতা ও অবললনেক সাথরক কের তুেল।  মনিক 
�বৃি� বা নফস ছাড়া  কজন মানুষ দুিনয়ােত েবঁেচ থাকেত পাের 
না। সুতরাং, বলা বাহলয েয, মানুেষর মেধয   ধরেনর চািহদা ও 
�বৃি� থাকা েকান অপরাধ বা েদােষর িকছু নয়। িক�   েকে� 
মানুেষর দািয়র হল, �ব্ৃি� বা নফেসর চািহদােক িনয়�ণ করা,  
তার �বৃি� যােত  �াহ রা�ুল  লামীেনর  েদশ বা িনেষেধর 
অবাধয না হয়, েসিদেক লকয রা া  বং �বৃি�র অনুসরণ হেত 
িবরত থাকা। কুর ন ও হািদেসর অসং য �মাণািদ রেয়েছ, যােত 
াসলাম �বৃি�র অনুসরণ করেত মানবজািতেক িনেষধ কেরেছ।  

ক েনা সময়  �বৃি�র অনুসরণ হেত িনেষধ করার সরাসির 
�মাণ পাওয়া যায়:  

েযমন,  �াহ রা�ূল  লামীন বেলন, 
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نُفِسُ�ۡم  ﴿
َ
ٰ أ َ ََ  ۡۡ َ َ ََ  ِ ِ َِ ِِ�َ  ٱِۡۡقسِۡسِ  ُهَدَاءََ   ِٰ ََ َ َ ُنۡنُۡء َدَ ِِيِ َء َ ءَ�ُاۡء ا 

َ
ه ٰ�َ

َۡ فَ 
َ
ًَّ أ اِ ََ َِِ   ِِ   َُ�ۡء  ََ َۡ

َ ۡۡ ِ ََ َ ِۡء  ِِ ِ َٰ َِ ِۡق
َ
ۡءَ سِ�ٗ أ َِبُِع ََ ََ َ  َف ََ ِ ٱِِد ََ َۡ

َ
ُ أ َِ ف فَۡ

لَُۡ  َخبِ�ٗ  ََ َ َ�ۡع ََ ِ َ َ�َ  ٱ َِ َۡ ُ�ۡعَُِوۡءَ فَنِِ  ِ
َ
َُۡاءَ أ َ     ََۡل   َ�ۡعِاَُۡء

َ
ٰ  أ َۡ   ﴾١ف ََِۡد

 .] ١٣٥:نسيءال سورة[

েহ মুিমনগণ, েতামরা নযােয়র উপর সু�িতি�ত থাকেব  �াহর 
জনয সাকীরেপ। যিদও তা েতামােদর িনজেদর িকংবা িপতা-
মাতার অথবা িনকটা�ীয়েদর িবরে� হয়। যিদ েস িব�শালী হয় 
িকংবা দির�, তেব  �াহ উভেয়র ঘিন�তর। সুতরাং নযায় 
�িত�া করেত েতামরা �বৃি�র অনুসরণ কেরা না।  র যিদ 
েতামরা ঘুিরেয়- েপঁিচেয় কথা বল িকংবা  িড়েয় যাও তেব  �াহ 
েতামরা যা কর েস িবষেয় সমযক অবগত। [সূরা িনসা,  য়াত: 
১৩৫]  �াহ রা�ুল  লামীন  রও বেলন,  

﴿  �َ ََ ََۡ َ ََِِِس ٱِۡۡ�َّقِ  ُ�م  ۡۡ ِِ فَۡ ض
َ ۡۡ ِ ِِ  ٗٗ ََ َخلًَِف ِ ََ َعۡل ََ َُاُ  ِِنَِ  َِاء َٰ

  ِِِ  ِ َِ ََ َنء َبيًِِ  ِ ِل َِ ًُ َُ   ِ َۡ َِبِِٱ ََِۡد ِ ََُدۡم ََ َِ ل َۡ  َنء َبيًِِ  ِ َِ ِِيِ َء  َ
َۡۡم ِۡ�َِسَِب  َ �َُسۡءَ  َ ََ ِ  .]٢٦: سورة ص [ ﴾  ٢َنَذءٞب َهِا ُاۢ ٱ

(েহ দাঊদ), িন�য়  িম েতামােক যমীেন  লীফা বািনেয়িছ, 
অত ব তুিম মানুেষর মেধয নযায়িবচার কর  র �বৃি�র অনুসরণ 
কেরা না, েকননা তা েতামােক  �াহর পথ েথেক িবচুযত করেব। 
িন�য় যারা  �াহর পথ েথেক িবচুযত হয় তােদর জনয কিঠন 
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 যাব রেয়েছ। কারণ তারা িহসাব িদবসেক ভুেল িগেয়িছল। 
[সূরা সাদ,  য়াত: ২৬] 

উে�ি ত  য়াত�েয়  �াহ রা�ুল  লামীন মানবজািতেক 
সেলাধন কের বেলন, েতামরা েতামােদর �বৃি�র অনুসরণ কেরা 
না। েতামরা মানুেষর মেধয নযায় িবচার �িত�া কর। �বৃি�র 
অনুসরণ কের নযায় িবচার ও ানসাফ করা হেত িবরত েথেকা না। 
যারা নযায় িবচার ও ানসাফ �িত�া করা হেত িবরত থােক তারা 
 �াহর পথ হেত িবচুযত হেয় পেড়  বং েগামরাহ েলাকেদর 
অ�ভুর� হয়।  র যারা েগামরাহ হেব তােদর  �াহ রা�ুল 
 লামীন কিঠন শাি� েদেবন। তােদর শাি� েদয়ার কারণ িহেসেব 
 �াহ রা�ুল  লামীন বেলন, তারা  ে রাত স�েকর ভূেল 
িগেয়িছল, তাা তােদর শাি� অবধািরত হেয়েছ।  

 বার ক েনা সময় কুর ন ও হািদেস কােফর মুশিরক ও 
পথ�শেদর �বৃি�র অনুসরণ করা হেত িনেষধ করার �মাণ 
পাওয়া যায়: 

 েযমান- �াহ রা�ূল  লামীন বেলন, 

﴿  ََ َ فَ َم َ�َِذ�  فَنِ  َهِدُاَء َِ َۡ  َ َِ ِ  ِ
َ
َدُاََ  أ َۡ َ لُِم ُهَدَاءََ ُ ُم ِِيِ َء ۡ ََ   َُۡ

� َ ءََ  ِِيِ َء َنِذٱُۡء َۡ َۡ
َ
َِبِۡٱ أ ََ �َ ََ َدۡا َ�َعُدۡم   َۡ َ ََِِيِ ۡ َِِِاَ  ةِ َٰ ََ  َء َ�  ُۡؤِ�ُاَۡ  ٱِۡ�ِخ
ِِِّدۡم َاۡعِاََُۡ   ََ ِ م ٱ َُ   .]١٥٠:  نعيماأل[ ﴾ ١ََ
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বল, েতামােদর সাকীেদরেক িনেয়  স, যারা সাকয েদেব েয, 
 �াহ  িট হারাম কেরেছন। অত ব যিদ তারা সাকয েদয়, তেব 
তুিম তােদর সােথ সাকয িদেয়া না।  র তােদর �বৃি�র অনুসরণ 
কেরা না, যারা  মার  য়াতসমূহেক অ�ীকার কেরেছ, যারা 
 ি রােত িব�াস কের না  বং যারা তােদর রেবর সমকক 
িনধরারণ কের। [সূরা  ন ম,  য়াত: ১৫০]  

 য়ােত  �াহ রা�ুল  লামীন �ীয় নবীেক ঐ সব েলাকেদর 
�বৃি�র অনুসরণ করেত িনেষধ কেরেছন, যারা  �াহর 
 য়াতসমূহেক অ�ীকার কেরেছন  বং  ে রােতর িদবস ও 
িহসােবর িদনেক �তযা যান কেরেছন।  

 �াহ রা�ূল  লামীন তার �ীয় নবীেক িনেদরশ িদেয় বেলন, 
 পিন কােফরেদর বলুন-  

ءَ َ  ﴿ َۡ َۡ
َ
َِبُِٱ أ
َ
َ َ�ِ  َُ  ِ َِ ۡدُبَا ِِيِ َء ََۡاُنَۡ  ِ�ء ُ َِ  ِ

َ
ۡ  أ
َ
َُ أ ُ ۡم َُۡ  ِِّنِ نُِدً
َُ ِِذٗ  َِِا َء ََۡا َولَۡل ۡد َُ ۡ نََ۠ ِ�َء َِ

َ
َ ََ�َ ََ  .] ١٥٠: نعيم األ[ ﴾ ٥ء 

বল, ‘িন�য়  মােক িনেষধ করা হেয়েছ তােদর উপাসনা করেত, 
যােদরেক েতামরা ডাক  �াহ ছাড়া। বল, ‘ িম েতামােদর 
�বৃি�র অনুসরণ কির না, (যিদ কির) িন�য় ত ন পথ�শ হব 
 বং  িম  িহদায়াত�া�েদর অ�ভুর� হব না। [সূরা  ন ম, 
 য়াত: ৫৬] 
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 য়ােত  �াহ রা�ুল  লামীন তার নবীেক িনেদরশ েদন েয, েহ 
রাসূল!  পিন তােদর জািনেয় েদন েয, যারা  �াহর সােথ 
িশরক কের  বং  �াহেক বাদ িদেয় যােদর উপাসনা কের 
 পনােক তােদর উপাসনা করেত িনেষধ কেরেছন।  র  পিন 
তােদর  েরা বেল িদন,  িম েতামােদর �বৃি�র অনুসরণ 
করেবা না,  র  িম যিদ  �াহ রা�ুল  লামীেনর িবধানেক 
বাদ িদেয় �বৃি�র অনুসরণ কির তেব  িম �ংস�া�েদর 
অ�ভূর� হেবা। তারপর  �াহ রা�ূল  লামীন তার নবীেক 
িনেদরশ িদেয়  রও বেলন,  

ُ�م ٱَۡيَاُدم ﴿ ۡۡ مۡ فَۡ َُ ءََ  َۡ َۡ
َ
َِبِۡٱ أ ََ �َ ََ   ُ َِ نَلَ  ِ

َ
َ أ َ ََ ِ �  ٱ َََ َك ِ�َء ِۡ�َّقِ ََ  َ َِ   ﴾َد

 .] ٤٨: يئدة ال سورة[

সুতরাং,  �াহ যা নািযল কেরেছন, তুিম তার মাধযেম ফয়সালা 
কর  বং েতামার িনকট েয সতয  েসেছ, তা তযাগ কের তােদর 
�বৃি�র অনুসরণ কেরা না। [সূরা মায়েদা,  য়াত: ৪৮] 

অথরাৎ,  �াহ রা�ুল  লামীেনর পক হেত েতামােক েয সতয ও 
হক িবধান েদয়া হেয়েছ, তুিম তাা পালন করেব।  �াহর েদয়া 
িবধান অনুযায়ী তুিম তােদর মােঝ িবচার ফায়সালা করেব। 
েতামার মনগড়া বা তােদর �বৃি� ও চািহদা অনুযায়ী তােদর মােঝ 
িবচার ফায়সালা করেব না। হক ও সতয িবধানেক বাদ িদেয় 
িবচার ফায়সালা করেত  �াহ রা�ুল  লামীন তার নবীেক 
িনেষধ কেরন। অনয�  �াহ রা�ুল  লামীন তার নবীেক 
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িনেদরশ িদেয় বেলন,  র জনয তুিম মানুষেক দাওয়াত িদেত থাক, 
 র  �াহর িনেদরশ অনুযায়ী তুিম সেতযর উপর অটল ও 
অিবচল থাক। েযমন- �াহ রা�ূল  লামীন  রও বেলন, 

ۡم   ﴿  َُ ءََ  َۡ َۡ
َ
َِبِۡٱ أ ََ �َ ََ   ََ َۡ ِِ

ُ
ََ أ ََ َِسِۡم َن ََِۡب   ُُ ََ فَۡۡ  ِ َِ ََ  ١٥: سورة شورى  [ ﴾فَلِ

[. 

  কারেণ তুিম  হবান কর  বং দৃঢ় থাক েযমন তুিম  িদশ 
হেয়ছ।  র তুিম তােদর ে য়াল- ুিশর অনুসরণ কেরা না [সূরা 
শরা,  য়াত: ১৫]  �াহ রা�ূল  লামীন  রও বেলন, 

﴿ �َ ََ َدُها   َۡ ََ ََِۡقَعِ�ِّ  َُِ�ُاََ   َِةِ  ُِِدم ٱِۡۡقَغَا ََ ََ َ�َٱ ِِيِ َء  َۡاُنَۡ   ۡ َفۡفَس ِۡ �ََِۡ
ۡ�َفۡلَاَ ََۡلَبُها َنء 

َ
َ� َُِطۡٱ َ�ۡء أ ََ   ًََ ۡف  ِ ةِ ِ ِۡ ًَ َ�ِۡ َٗ َِ�ُا ِِ�َا ًَۡاََك َدۡاُدۡم َُ َ�ۡعُا َد

َُطٗ ذِۡنَِنَ  هُا فُ َُ ِۡ
َ
َ�َ  أ ََ ٮُِه  َۡ ََ ََِِ�َبَٱ   .] ١٥٠: سورة رهف  [ ﴾٢َ َ 

 র তুিম িনজেক ৈধযরশীল রা  তােদর সােথ, যারা সকাল-স�যায় 
তােদর রবেক ডােক, তাঁর স�িশর উে�েশ  বং দুিনয়ার জীবেনর 
েসৗ�যর কামনা কের। েতামার দু’েচা  েযন তােদর েথেক ঘুের না 
যায়।  র ওা বযি�র  নুগতয কেরা না, যার অ�রেক  িম 
 মার িযিকর েথেক গােফল কের িদেয়িছ  বং েয তার �বৃি�র 
অনুসরণ কেরেছ  বং যার কমর িবনশ হেয়েছ। [সূরা কাহাফ, 
 য়াত: ২৮] 
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 য়াতগেলােত  �াহ রা�ুল  লামীন তার নবীেক ৈধেযরযর 
িনেদরশ েদন  বং তােদর সােথ থাকার িনেদরশ েদন যারা সকাল-
স�যা  �াহর স�িশ লােভর উে�েশয  �াহর িযিকর কেরন। 
 র যারা  �াহর িযিকর হেত গােফল  বং তারা তােদর 
�বৃি�র অনুসরণ কের তােদর অনুসরণ করা হেত িনেষধ কেরন। 
উে�ি ত  য়াতগেলােত িবেশষ  কিট উে� েযাগয িদক হল, 
 �াহ রা�ূল  লামীন �বৃি�েক কােফর মুশিরক ও েগামরাহ 
েলাকেদর িদেক সেলাধন কেরেছন। িক� বা�বতা হল মানুষ 
মােনা তােদর মেধয �বৃি� িবদযমান  েছ,  মন নয় েয যারা 
ঈমানদার তােদর েকান �বৃি� বা নফস নাা। কারণ, তােদর 
�বৃি� তােদরেক সেতযর অনুকরণ  বং  �াহ ও তাঁর রাসূেলর 
উপর ঈমান  না েথেক িবরত রাে । অপরিদেক মুিমনরা স�ূণর 
তােদর িবপরীত; তারা তােদর �বৃি�র অনুসরণ কের না  বং 
 �াহ ও তার রাসূেলর �িত ঈমান  না হেত িবরত থােক না। 
কারণ, কােফরেদর �বৃি� ও চািহদা সবা হল বািতল  বং 
েগামরাহ।  র মুিমন যােদর ঈমান মজবুত তােদর �বৃি� 
সবসময়  �াহ রা�ূল  লামীেনর  েদেশর  বং রাসূল 
সা�া�াহ  লাািহ ওয়াসা�াম েয িবধান িনেয় দুিনয়ােত  গমন 
কেরেছন, তার  দশর বা সুুেতর েমাতােবক। তােদর �বৃি� য ন 
েকান ব�র িদেক ঝুঁেক ত ন তা অবশযা রাসূল সা�া�াহ 
 লাািহ ওয়াসা�াম  র সুুত বা তার িনেদরেশর অনুগত হেব। 
 র যিদ তা না হয়, কম পেক তা হেব মুবাহ বা ৈবধ। মুিমনেদর 
�বৃি�র চািহদা শিরয়েতর পিরপ�ী হেব না। মুিমনেদর উে�শযা 
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হল,  �াহ ও তার রাসূেলর স�িশ অজরন। দুিনয়ােত  টাা হল, 
তােদর বড় চাওয়া পাওয়া। তারা  র বািহের েকান িকছু িচ�া 
কের না। তাা তারা সবরদা সেতযর অনুস�ান করেত থােক  বং 
নযায় িবচার �িত�ায় �েচশ থােক।     

তারপর অপর  য়ােত  �াহ রা�ূল  লামীন বেলন, যারা 
তােদর রেবর পক েথেক সু-�শ দলীেলর উপর �িতি�ত তারা 
ক েনাা তােদর মত হেত পাের না যােদর  মল ম� ও  ারাপ। 
 র যারা তােদর ে য়াল  ুিশ মেত চেল  বং য ন যা া�া তা 
কের তারা ক েনাা তােদর মত হেত পারেব না যারা তােদর 
�বৃি�র অনুসরণ না কের সমােজ নযায় িবচার �িত�া কের  বং 
 �াহর পক হেত েয সতয ও সিঠক িবধান েদয়া হেয়েছ তার 
অনুসরণ কের।  �াহ রা�ুল  লামীন বেলন,   

﴿ ََ َُ
َ
م أ َُ ءََ  َۡ َۡ

َ
َ أ َۡء ََِِ�َبُع لِهِ   ََ َُۡ  َد ُا ُب ََ ّ�َِء  ُِ ء  ََ ِِّهِ  َن َِ ِ ٱَّيَِاٗم ّ�ِء  َ ََ ء َ�َ  

 .] ١٤: سورة مدد  [ ﴾١

“েয বযি� তার রেবর পক েথেক  গত সু�শ �মােণর উপর 
�িতি�ত েস িক তার মত, যার ম�  মল তার জনয চাকিচকযময় 
কের েদয়া হেয়েছ  বং যারা তােদর ে য়াল  ুশীর অনুসরণ 
কের?” [সূরা মুহা�দ,  য়াত: ১৪] 

 র েয �ীয় রেবর সামেন দাঁড়ােনােক ভয় কের  বং �বৃি� 
েথেক িনজেক িবরত রাে , িন�য় জাুাত হেব তার  বাস�ল। 
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�বৃি�র অনুসরণ করার কুফল: 

 বার ক েনা  নফস যা মানুষেক  ারাপ কােজর িনেদরশ েদয়, 
তার দুনরাম সেলািলত িবিভু �মাণ  ঁুেজ পাওয়া যায়। েযমন- 

 বী ায়ালা সা�াদ াবন  উস রািদ �াহ  নহ হেত বিণরত, 
িতিন বেলন, রাসূল সা�া�াহ  লাািহ ওয়াসা�াম বেলেছন,  

ْ�َبعَ  َمنْ  الَعاِجزُ «
َ
 »َهَواَها  َ�ْفَسهُ  أ

“অকম েস বযি� েয তার নফসেক তার �বৃি�র অনুসারী 
বানায়” P4F

5
P। 

  হািদেস েয বযি� নফসেক িনয়�ণ করেত পাের না তােক 
অকম বলা হেয়েছ। বা�েব েস যতা শি�শালী েহাক না েকন, 
েস য ন তার �বৃি�েক িনয়�ণ করেত পারেব না তার েচেয় 
দূবরল বযি� দুিনয়ােত  র েকউ হেতা পাের না। হািদেস 
নফসেক েদাষােরাপ করা হেয়েছ।    

 বার ক েনা সময় অ�েরর িদেক িনসবত কের �বৃি�র িন�া 
কের িবিভু �মাণািদ  বিতরত: 

                                                           
5 াবেন মাযাহ: ৪২৬০ হােকম হাদীসিটেক সহীহ বেল   যািয়ত কেরন।  
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েযমন- হযাাফা রািদ �াহ  নহ হেত বিণরত, িতিন বেলন,  িম 
রাসূল সা�া�াহ  লাািহ ওয়াসা�ামেক বলেত শেনিছ, িতিন 
বেলন,  

  َعَ  الِفَت�ُ ُ�ْعَرُض  « 
ُ
َلِص�ِ  وِب الُقل يّ  ُعوداً، ُعوداً  ََ

َ
أ
َ
ٍب  ف

ْ
ل
َ
َ�َها ق ْشِ

ُ
 أ

يّ  َسْوَداُء، نُْ�تةٌ  �ِيهِ  نُِ�َت 
َ
ٍب  ََأ

ْ
ل
َ
نَْ�َرَها ق

َ
 َ�ْيَضاُء، نُْ�تةٌ  فيِهِ  نُ�ِت�َ أ

 َّ َبْ�ِ  َعَ  تَِص�َ  َى
ْ
ل
َ
ْ�َيَض  َعَ  :ق

َ
  اصّصَفا، ِمثْل�ِ أ

َ
ال

َ
ُّهُ  ف  َداَمِت  َما فتِْنةٌ  تَ

ََاُت اصّسمَ  ْرُض، ا
َ
ْسَودُ  ََاآلَخرُ  ََاأل

َ
وزِ  ُمْرَ�اّداً  أ

ُ
صك ََ ،

ً
يا ِّ َ ُُ  

َ
  ال

ُ
  َ�ْعرِف

ً
 َمْعُرَفا

 
َ

ال راً  ُ�ْنكرُ  ََ
ْ
  ُمنك

ّ
ْشَِب  َما ِِال

ُ
 »هَ  َهَوا ِمنْ  أ

মানবা�ার উপর িবিভু ধরেনর িফতনা-ফাসাদ  মনভােব েগঁেথ 
েদয়া হেব, েযমনভােব চাটাােত  কিটর পর  কিট কের পাতা 
েগঁেথ েদয়া হয়। েকান অ�ের য ন িফতনা অনু�েবশ কের, 

ত ন তার অ�েরর মেধয কােলা  কিট দাগ পেড় যায়।  র 
য ন েকান অ�র িফতনােক �হণ না কের, ত ন তার 
অ�ের  কিট সাদা দাগ  েদয়া হয়। সবরেশষ মানবা�া দুাভােগ 
িবভ� হেয় পেড়।  ক- ধবধেব সাদা অ�র, যা ধবধেব সাদা 
পাথেরর মত। যতিদন পযর�  সমান যমীন �ীয় �ােন বহাল 
থাকেব েকান �কার িফতনা-ফাসাদ তার েকান কিত করেত 
পারেব না।   ােন �বৃি�েক অ�েরর িদক িনসবত করা হেয়েছP5F

6
P।  

                                                           
6 মুসিলম: ১৪৪ 
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অথরাৎ   হািদেস মানুেষর  ারাপ  মল ও ভােলা  মেলর চালক 
িহেসেব অ�রেক   যািয়ত করা হেয়েছ। মানুেষর ভােলা বা 
 ারাপ  মেলর উে�ক �থেম অ�েরা হেয় থােক। য ন 
 কজন মানুষ তার অ�ের ভােলা কাজেক �ান েদেব ত ন েস 
হেব সফল।  র য ন মানুষ তার অ�ের  ারাপ বা ম� 
 মলেক �ান েদেব ত ন েস হেব অকম বা দূবরল।  
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ক ন �বৃি�র কারেণ মানবজািতেক শাি� েদয়া হয়? 

�বৃি� ও নফস মানবজািতর জনয  কিট অপিরহাযর িবষয়। 
মানবজািত ক েনাা  র বািহের থাকেত পাের না  বং েস তার 
�বৃি� মু� হেত পাের না।  �াহ রা�ূল  লামীন মানবজািতেক 
নফস িদেয়া সৃিশ কেরেছন। মানুষ মােনা তার মেধয �বৃি� 
থাকেব, নফস থাকেব  বং চািহদা থাকেব।  িট মানবজািতর 
জনয েকান েদাষণীয় িবষয় নয়। মানবজািতেক শধু তার নফস বা 
�বৃি�র উপর ক েনাা শাি� েদয়া হেব না। মানুষ য ন েকান 
িকছু চায় বা পছ� কের তা তার জনয েকান অপরাধ নয় েয, 
তােক   কারেণ তার উপর শাি� িদেত হেব। তেব ক ন 
মানুষেক তার �বৃি�র কারেণ শাি� েদয়া হেব ?!  িট  কিট 
যুগা�কারী ��।  

 ছাড়াও  েরকিট �� হল,  কজন মানুষ তার অ�র বা  �া 
েথেক �বৃি� বা নফেসর চািহদােক  েকবাের স�ূণরভােব েবর 
কের িদেত বা তা েফেল িদেত িনেদরিশত িকনা? নািক তার জনয 
িকছু িনয়ম বা কায়দা-কানুন  েছ?  

 গেলা সবা গররপূণর ��  বং সমাধােনর িবষয়। যুেগ যুেগ 
মানুেষর মােঝ   ধরেনর �� িবিভুভােব ঘুরপাক  াে�  বং 
বার বার তা মানুেষর সামেন উেঠ  সেছ। াসলােমর বড় বড় 
মনীষীরাও যুগ যুগ ধের   সব �ে�র যথাথর সমাধান িদেয়েছন।  
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 �ামা াবন তাািময়যাহ রহ. বেলন, মানবজািতেক শধু তার 
নফস বা �বৃি�র উপর িভি� কের ক েনাা শাি� েদয়া হেব না, 
তােক শাি� েদয়া হেব, �বৃি� ও নফেসর অনুকরণ ও অনুসরণ 
করার উপর। য ন মানবা�া েকান িকছুর  কা�া কের, িক� 
েস তা না কের মানবা�ােক তা েথেক িবরত রাে , তাহেল তােক 
েকান �কার শাি� েপেত হেব না, বরং তার জনয   িবরত থাকা 
 �াহ রা�ুল  লামীেনর াবাদত ও াসলামী শরীয়েতর েনক 
 মল বেল পিরগিণত হেবP6F

7
P। 

  হল  কজন সিতযকার মুসিলেমর অব�া। সবরদা তার নফস 
তােক িবিভু  ারাপ ও ম� কােজর িনেদরশ িদেত থােক।  র েস 
তার নফেসর সােথ যু� করেত থােক  বং নফেসর িনেদরশ 
অমানয ও িবেরািধতা কের  �াহেক ভয় করেত থােক, যার মেধয 
  ধরেনর গণ পাওয়া যােব েস বযি�া হল সিতযকার ঈমানদার 
ও �কৃত মুিমন।  র   ধরেনর ঈমানদােরর জনয রেয়েছ জাুাত 
ও উ�ম �িতদান।  

 �াহ রা�ূল  লামীন বেলন,  

فَ  ﴿ ََ ِِّهِ   ََ ِ�َ َ�ۡء َخََف َ�َسََم 
َ
أ ََ  ِ َۡ َٗ ِ�َ  فَنِ ِ  ٤ََ َِِۡفَس َنِء ََِۡد َِا ۡۡ ِ

  ِ ََ
ۡ
أ ََ ۡ  .] ٤١-٤٠: ياعت ال سورة[ ﴾٤َِ

                                                           
7 মাজমুয়ােয় ফাতওয়া ৬৩৫/১০ 
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“ র েয �ীয় রেবর সামেন দাঁড়ােনােক ভয় কের  বং �বৃি� 
েথেক িনজেক িবরত রাে , িন�য় জাুাত হেব তার  বাস�ল”। 
[সূরা নােজয়াত,  য়াত: ৪০-৪১] 

 য়ােত  �াহ রা�ুল  লামীন দুিট িজিনষেক �শ কেরন, 
 ক-যারা  �াহ রা�ুল  লামীনেক ভয় কের তার �বৃি�র 
অব�ান  অনুযায়ী। শধু ভয় করা যেথশ নয়, বরং  �াহেক ভয় 
করেত হেব তার শান ও অব�ান িহেসেব। ি�তীয়ত-   ােন 
 েরকিট িবষয়  উে�  করা হেয়েছ  র তা হল �বৃি�র চািহদা 
েমটােনা হেত তােক িবরত থাকেত হেব; মেন যা চায় তা করা 
হেত িবরত থাকেত হেব। িনেজর নফস বা নফেসর চািহদােক 
িনয়�েণ সকম হেত হেব। ত ন তার জনয  �াহ রা�ুল 
 লামীেনর েঘাষণা হল জাুাতা হেব তার  বাস�ল।   

েমাট কথা, �বৃি�র চািহদা অনুযায়ী  মল করা বযতীত কাউেক 
েকান �কার শাি� েদয়া হেব না। েকান মানুষ য ন েকান গনাহ 
করার া�া কের বা তার গনাহ করেত মেন চায়, শধুমা�  র 
উপর তােক েকান শাি� েদয়া হেব না। তেব যিদ েলাকিট তার 
া�া ও  কা�া অনুযায়ী  মল কের, ত ন তােক তার  মল 
ও �বৃি� স�েকর িজজাসা করা হেব।  

 বু হরাারা রািদ �াহ  নহ হেত বিণরত, রাসূল সা�া�াহ 
 লাািহ ওয়াসা�াম বেলন,  
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تَِب «
ُ
، ِمنَ  نَِصيُبهُ  آَدمَ  ابْنِ  َعَ  ك

َ
  َذصَِك  ُمْدرِكٌ  اصّز�

َ
َة؛ ال

َ
الَعْيَنانِ  َ�َال

َ
 ف

ُذنَانِ  زِنَاهَما
ُ
ََاأل َسانُ  االْستَِماُع، زِنَاهَما اََّظُر،

ّ
  زِنَاهُ  ََاصل

َ
 زِنَاَها ََالَدُ  ُم،اصَك

ُب  الَُطا، زِنَاَها ََاصرّْجُل  الَْطُش،
ْ
، َ�ْهَوى ََالَقل َّ َََتَم ََُصّدُق  ََ  الَفْرجُ  َذصَِك  ََ

بُُه  ِّ �ََُ ََ« 

“ দম স�ানেদর জনয বযিভচােরর  কিট অংশ অবশযা িলিপব� 
করা হেয়েছ, েস তার জীব�শায় তা অবশযা অজরন করেব। তার 
চকু�েয়র বযিভচার হল,  ারাপ ব�র �িত দৃিশ, কণর�েয় বযিভচার 
হল, েকান  ারাপ বা অ�ীল কথার েবণ, মুে র বযিভচার হল, 
শরীয়েতর পিরপ�ী কথা, হােতর বযিভচার হল, িনিষ� েকান 
ব�েক �শর করা  র পােয়র বযিভচার হল েকান িনিষ� কােজর 
�িত অ�সর হওয়া। অ�র  শা কের  বং ধািবত হয়, ল�া�ান 
তা সেতয পিরণত কের অথবা িমথযায় পিরণত কের P7F

8
P।   

হািদস �ারা  কিট কথা �মাণ হয়, মানুেষর অ�ের য ন েকান 
 ারাপ বা িনিষ� কােজর উে�ক হয়, তার জনয তােক েকান 
�কার শাি� েপেত হেব না  বং তােক তার জনয ভােলা বা 
 ারাপ বেল ম�বয করা যােব না, যতকণ পযর� েস তার অ�েরর 
কাজিটেক তার অ�-�তয� �ারা বা�বায়ন না কের। তার হাত পা 
মু  য ন তার অ�েরর েকান কাজেক বা�বায়ন করেব ত ন 
তার উপর  �াহ রা�ুল  লামীেনর িবধান চালু হেব।  

                                                           
8 মুসিলম [২৬৫৭] 
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�বৃি�র অনুসরণ করার কারণসমূহ 

�বৃি�র অনুসরণ করার কারণসমূহ জানা থাকা অতীব জরির। 
েয েকান িকছুর কারণ জানা থাকেল তা করা না করার িবষেয় 
িস�া� িনেত  মােদর সহজ হয়। কারণ, য ন েকান িকছুর 
কারণ অ�� বা অসৎ হয় তার পিরণিতও হেব  ারাপ ও অ��। 
 র য ন কারণ ভােলা ও �� হেব ত ন তার ফলাফল হেব 
মধুর ও  ন�দায়ক।  

েয সব কারণসমূহ মানুষেক �বৃি�র অনুসরেণর িদেক ডােক 
েসগেলা অেনক। েকন মানুষ �বৃি�র অনুসরণ কের, তারা েকন 
সতয ও সিঠক পেথর অনুসরণ েথেক িবরত থােক? তা িনে� 
 েলাচনা করা হল। মেন রা েত হেব, �বৃি�র অনুসরেনর 
অেনকগেলা কারণ  েছ।  

�থমত: বালযকাল েথেক �বৃি�র িনয়�েণর উপর অভয� না 
হওয়া: 

অেনক সময় েদ া যায় বা�ারা মাতা-িপতার অিধক  দর-ে�েহ 
মানুষ হয়  বং বড় হেত থােক। তারা য ন যা চায় মাতা-িপতা 
তােদর তাা িদেয় থােক  বং তােদর েয েকান চািহদা পূরণ কের 
তােদর  ুিশ রা েত েচশা কের। েকানিট হারাম  র েকান হালাল 
তার মেধয েকান �কার তারতময কের না। েছেল েমেয় য ন 



 

24 
 

ফজেরর সালােতর সময় ঘুমায়, ত ন মাতা-িপতা তােক ঘুম 
েথেক জাগায় না, তারা বেল তােদর উপর   েনা সালাত ফরজ 
হয়িন।  র য ন েস েকান ে লা-ধুলা করেত চায়, মাতা-িপতা 
তােক সুেযাগ েদয়। তােক িবরত রা েত েকান �কার েচশা তারা 
কের না।  মনিক তােদর চািহদা অনুযায়ী ঘেরর মেধয তােদর 
জনয গান-বাজনা, িসেনমা, নাটক াতযািদর বযব�া কের েদয়। 
অেনক সময় েদ া যায় েছেলর জনয  লাদা �াাভার  বং 
েমেয়র জনয  লাদা রম াতযািদ উ� িবলাস ও িবলাসবহল 
জীবন বযব�া তােদর জনয কের েদয়া হয়। তােদর মেতর িবরে� 
েকান িকছুা করা হয় না, তারা য ন যা চায় তাা কের  বং 
তােদর  ুিশ রা েত মাতা-িপতা উভেয়া বয� হেয় পেড়। টাকা-
পয়সা য ন যা লােগ তােদর তা িদেয় েদয় তারা যা চায় তাা 
তােদর মাতা-িপতা েথেক তা পায়। ফেল তারা তােদর া�া মত 
েয ােন মেন চায় েস ােন েযেত পাের যা া�া তা করেত পাের। 
 ভােব চলেত চলেত  কটা সময়  মন  েস, েছেল েমেয়রা 
তােদর �বৃি�র অনুসরেণ অভয� হেয় গেড় উেঠ। েকান িকছু 
চাওয়া মা�া েস তা পায়  বং য ন যা া�া তাা করেত পাের। 
ত ন েস কােরা কথা েশােন না। মাতা-িপতার কথাও তার কােছ 
 র ভােলা লােগ না। েকান উপেদশকারীর উপেদশ তার কােছ 
িত� মেন হয়। তার া�ার িবরে� েকউ েকান কথা বলেত 
পাের না। তার া�ার িবরে� েকান কথা বলেল, েস তােক তার 
শ� মেন কের। েস যা করেত চায় তা েথেক েকউ তােক িবরত 
রা েত পাের না  বং বাধা িদেত পাের না।  
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 রপর য ন েস �া�বয়� হয়, ত ন তার চািহদাও  কাশচুলী 
হয়। তার �� ও  কা�া বা�বায়েনর জনয অ�-�তয�গেলা 
তার �বৃি�র িপছেন েদৗড়েত থােক। িবেশষ কের য ন েছেল 
েমেয়রা তােদর বালযকাল অিত�ম কের ৈকেশাের েপৗেছ। ত ন 
তােদর �বৃি� পাগলা হািতর মত লাফালািফ করেত থােক। ত ন 
তারা বড় বড় অনযায়, অপকমর ও অপরাধ করেত েকান �কার 
কু�ােবাধ কের না। তােদর   ধরেনর অপকমর ও অপরাধ করা 
েথেক িবরত রা ার েকান উপায় থােক না।   কারেণা রাসূল 
সা�া�াহ  লাািহ ওয়াসা�াম  র ছাহাবীরা েছাট েবলা েথেকা 
তােদর বা�ােদর সু-িশকা িদেতন  বং তােদর চািহদাগেলােক 
িনয়�ণ করেতন। তারা তােদর বা�ােদর েরাজা, নামায, হজ 
াতযািদ শিরয়েতর িবধান পালেন েছাট েবলা েথেকা অভযাস 
করােতন। যার ফেল তােদর স�ােনরাও তােদর মতা িব যাত ও 
বড় বড় জানী।  

রিব িবনেত মুয়াওয়াজ রািদ �াহ  নহ হেত বিণরত, িতিন 
বেলন,   

 

ْصبَحَ  َمنْ  « :األنصير قمى ىل عشوراء غداة الب برسل
َ
َّ  ُمْفطرِاً  أ ُيتِ

ْ
ل
َ
 ف

َمنْ  يَْوِمِه، بَِقّيةَ  ْصَبحَ  ََ
َ
  أ

َ
َْ  َصائِما َيُص

ْ
ل
َ
 ونصوم نعد، نصومه فكغي : قيلت » ف

 الطعيم ع بحدهم ن�ى فإاا العهن، من اغلعاة لم و�عل اايينغي،
 اإلفطير عغد ي�ون حت ااك بعطيغيه
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 “রাসূল সা�া�াহ  লাািহ ওয়াসা�াম  শরার িদন দুপুর েবলায় 
 কিট জামাতেক  নসারীেদর  লাকায় ে�রণ কেরন। তারা 
েস ােন িগেয় তােদর   কথার দাওয়াত েদয় েয, েয বযি� েরাজা 
না েরে  সকাল উদযাপন করল, েস েযন বািক সময়টুকু েকান 
িকছু না ে েয় িদন অিতবািহত কের,  র েয বযি� েরাজা রা া 
অব�ায় সকাল করল, েস েযন েরাজা রাে । তার কথা েশােন 
 কজন মিহলা বলল, তারপর েথেক  মরা  শরার িদন েরাজা 
রা তাম  বং  মােদর বা�ােদর েরাজার িনেদরশ িদতাম।  মরা 
 মােদর বা�ােদর জনয গােছর ডাল িদেয় ে লা-ধুলার সাম�ী 
বানাতাম। তারা যিদ কুধার কারেণ কাুা-কািট করত, তােদর 
 সব ে লা-ধুলার সাম�ী িদেয় াফতােরর সময় পযর� ভুিলেয় 
রা তাম”P8F

9
P।  

বা�ােদরেক তােদর চািহদা অনুযায়ী লালন-পালন করা �ারা শধু 
�ীিন কিত তাা নয়, বরং  র �ারা তােদর দুিনয়াও নশ হয়  বং 
তােদর জীবন �ংস হয়। দুিনয়ার জীবেন তারা িবিভু ধরেনর 
মুিসবত ও িবপদ- পেদর স�ু ীন হয়, অেথরর অপচয় হয়, 
সাংসািরক জীবন সংকীণর হয়  বং তােদর পিরবােরর শৃ�লা ভ� 
হয়। সুতরাং বতরমান সমেয়  মােদর উিচত হল, বা�ােদর িনেয় 
 ুব সতকর থাকা, যােত তারা িনি�ত �ংস হেত মুি� পাা। মেন 
রা েত হেব, তারা যা চায় তা করা যােব না, তােদরেক ে য়াল 
 ুিশ মত চলেত েদয়া যােব না। তােদর চািহদােক েছাট েথেকা 
                                                           
9 বু াির: ১৯৬০, মুসিলম: ১১৩৬। 
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িনয়�ণ করেত হেব  বং া�া  কা�ােক েছাট েবলা েথেকা 
যাচাা বাচাা করেত হেব। বতরমান সমেয় েকনাবা িনয়�ণ করেব 
না? তােদর সব চািহদা বা  শা- কা�া িকভােব পূরণ করেব?! 

তারপর  ক সময়  সেব য ন তুিম জীবন যুে� অবতীণর হেব, 
ত ন েদ েত পােব, তার পিরবার তার চািহদাগেলা া�া 
থাকেলও পূরণ করেত সকম নয়। িবেশষ কের য ন েস িনেজা 
�য়ং স�ু হেব, ৈববািহক জীবেন পদাপরণ করেব  বং কমর 
জীবেন পা বাড়ােব, ত ন েতামােক বলেব  মােক   কাজ 
করেত দাও,  মােক   কাজ করার জনয টাকা দাও াতযািদ। 
ত ন তুিম তার চািহদা েমাতােবক যিদ তােক সােপাটর িদেত না 
পার, তাহেল শর হেব অশাি�, ঝগড়া-িববাদ, দু:স�কর।  

অনুরপভােব েমেয়রা য ন িবলাস-বহল জীবন যাপেন অভয� হয়, 
ত ন তারাও তােদর বযি� ও সাংসািরক জীবেন অশাি�েত 
পড়েত হেব। অেনক সময় েদ া যােব, েস  মন  ক �ামীর 
সংসাের  ব� হেয়েছ, েয  িথরকভােব তার েথেক দুবরল বা 
সমকক নয়, ত ন েস তার �ামীেক বাড়িত চাপ িদেত থাকেব, 
তােক সাবরকিণক িবর� করেব  বং  টা-েসটা  েন েদয়ার জনয 
বলেত থাকেব। য ন েস  েন িদেত পারেব না ত ন েস তার 
�ামীর উপর চড়াও হেব, �ামীর েথেক নাক িছটকাােব।  বার 
অেনক সময় েদ া যােব েস তার �ামীেক ফিকর বেল গািল 
েদেব।  ভােব েদ া যােব তােদর সংসাের সব সময় ঝগড়া-
িববাদ, মান-অিভমান ও অশাি� েলেগ থাকেব। ফেল তােদর 
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 �ার শাি� ও পািরবািরক ি�িতশীলতা নশ হেব  বং �ামীর 
সােথ শাি�েত বসবাস করেত পারেব না।   ধরেনর ঘটনা 
বতরমান সমেয়  মােদর সমােজ অহরহ ঘটেছ। সুতরাং,  মরা 
যিদ শর েথেক সতকর না হা তেব  মােদর  েরা দুেভাগর 
েপাহােত হেব। 

 

ি�তীয়ত: �বৃি�র অনুসারীেদর সােথ উঠবস ও তােদর সােথ 
ব�ুর করা:  

মেন রা েত হেব, ব�ু িনবরাচন করা  কিট গররপূণর িবষয়, যারা 
ব�ু িনবরাচন করেত ভূল কের, তারা তােদর জীবেনর িনয়�ণ 
হারায় েফেল। যার ব�ু  ারাপ বা চির�হীন হয়, তােক ভােলা 
রা ার জনয েকান েকৗশলা উপকাের  েস না। কারণ, �বােদ 
 েছ, মানুষ তার ব�ুর �ীেনর উপর িভি� কেরা �িতি�ত। তার 
ব�ুর �ীন যা হেব তার �ীনও  কা �ীন হেব। সুতরাং,  মরা 
সবসময় সৎ স�ী িনবরাচন করেবা, ক েনাা অসৎ ব�ুেদর সােথ 
চলােফরা করেবা না, তােদর  িড়েয় চলেবা। কারণ, িকয়ামেতর 
ভয়াবহ িবপেদর িদন  মার ব�ু  মার েকান উপকাের  সেব 
না। েসিদন  মার ব�ু  মার দুশমেণ পিরণত হেব। তারা 
 মােক িচনেত পারেব না,  কমা� মু�াকী ছাড়া। যারা মু�াকী 
 বং  কমা� �ীেনর �ােথর  েক অপেরর সােথ ব�ুর কের 
তােদর ব�ুর িকয়ামেতর িদনও কােজ লাগেব।  �াহ রা�ুল 
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 লামীন যারা �ীেনর কারেণ  েক অপরেক ভােলাবাসেতা তােদর 
কমা কের েদেবন।   ছাড়াও  �াহ রা�ুল  লামীন মানুষেক 
সতযবাদীেদর সােথ উঠবস করার িনেদরশ েদন। কারণ, কথায় 
 েছ, সৎ স� �গরবাস  র অসৎ স� সবরনাশ। 

মানুেষর সােথ ব�ুর ও তােদর সােথ উঠবস করার ফেল মানুেষর 
 শা  কা�া ও চািহদা বৃি� েপেত থােক। যারা �বৃি�র 
অনুসারীেদর সােথ উঠবস  বং তােদর সােথ ব�ুর কের, তারা 
অবশযা তােদর �ারা �ভািবত হয়। িবেশষ কের য ন েস তােদর 
েচেয় দুবরল হয়  বং তার মেধয �ভাব সৃিশ করার মত েযাগযতা 
থােক, ত ন েস েকান �কার িহসাব-িনকাশ ছাড়াা তার ব�ুেদর 
�ারা �ভািবত হয়  বং তােদর �বৃি�র অনুসারী হেয় থােক।  

  কারেণা  মােদর মনীষীরা  মােদরেক �বৃি�র অনুসারী ও 
িবদ িতেদর সােথ উঠবস করেত িনেষধ কেরন  বং তােদর 
েথেক সতকর থাকেত বেলন।  �ামা  বু কালাবাহ রহ. বেলন,  

 ف يادسو�م بن همن ال فإ� تيدغوهم؛ وال األهواء باحيب تيغسوا ال
 عليهم لّبَس  مي نعض الين ف علي�م يلبّسوا بو اغضاللة،

 “েতামরা �বৃি�র অনুসািরেদর সােথ উঠবস কেরা না P9F

10
P  বং 

তােদর সােথ েকান �কার িবতেকর জড়ােব না। কারণ,  মরা 

                                                           
10  �ুলা  হমেদর  স-সুুাহ: ৯১  
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েতামােদর িন�য়তা িদেত পারিছ না েয, তারা েতামােদরেক 
েগামরাহীেত ডুবােব না অথবা �ীেনর িবষেয় তােদর িনকট েয 
অ�শতা রেয়েছ তােত েতামােদর িব�াি�েত েফলেব না”।  

 �ামা মুজািহদ রহ. বেলন,  

  األهواء بهل تيغسوا ال

“েতামরা �বৃি�র অনুসারীেদর সােথ উঠবস কেরা না।  কা 
উি� কাাস াবন াবরািহম েথেকও বিণরত”।  

তৃতীয়:  ি রাত ও  �াহ রা�ুল  লামীন স�েকর সিতযকার 
জােনর অভাব:  

েয বযি�  �াহ রা�ুল  লামীেনর সিতযকার মান-মযরাদা 
স�েকর অবগত নয় বা তােক যথাযথ স�ান েদ ােত পাের না, 
েস  �াহেক তার িবপেক েকিপেয় তুলেত,  �াহ রা�ূল 
 লামীেনর নাফরমািন করেত  বং তার  েদশ িনেষধেক 
অমানয করেত েস েতমন েকান পরওয়া কের না; তার অ�ের 
 �াহ রা�ূল  লামীেনর বড়র ও তা‘জীম অবিশশ থােক না। 
 কজন মানুেষর জনয  �াহ রা�ুল  লামীেনর  দর ও মান-
মযরাদা স�েকর জানা থাকা অতীব জরির। তার উপর  �াহর 
পক হেত িক দািয়র েদয়া হেয়েছ  বং তােক ক ন িক পালন 
করেত হেব তা অবশযা জানা থাকেত হেব।   গেলা জানা না 
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থাকেল েস  �াহ রা�ুল  লামীেনর  েদশ িনেষধ িকভােব 
পালন করেব  বং তার হকুেমর  নগতয িকভােব করেব? 

যারা  �াহ রা�ুল  লামীেনর মান-মযরাদা স�েকর অবগত 
 েছ  র যারা অবগত নয়, তারা ক েনাা সমান হেত পাের না।   

 �াহ রা�ুল  লামীন বেলন,  

﴿  ِ �ّ ُِ ء  ََ ِِّهِ  َن َِ ِ ٱَّيَِاٗم ّ�ِء 
َ ََ ء َ�َ   ََ َُ

َ
م أ َُ ءََ  َۡ َۡ

َ
َ أ َۡء ََِِ�َبُع لِهِ   ََ َُۡ  َد ُا ُب ََ َء 

 .]٦٧: سورة اغزمم [ ﴾ ١

েয বযি� তার রেবর পক েথেক  গত সু�শ �মােণর উপর 
�িতি�ত েস িক তার মত, যার ম�  মল তার জনয চাকিচকযময় 
কের েদয়া হেয়েছ  বং যারা তােদর ে য়াল  ুশীর অনুসরণ 
কের? [সূরা যুমার,  য়াত: ৬৭] 

চতুথর: �বৃি�র পূজারীেদর সােথ েয ধরেনর  চরণ করা দরকার 
তা পালন করা হেত িবরত থাকা:  

যারা �বৃি�র পূজা কের ঘুের েবড়ায়, তােদর �িত সমােজর 
মানুেষর  কিট বড় দািয়র হল, তারা তােদরেক ভােলা পেথ 
 নার েচশা করেব  বং িবপথগামী হেত রকা করেত  �াণ 
েচশা চালােব। কারণ, ভােলা কােজর  েদশ ও  ারাপ কাজ হেত 
িনেষধ করার দািয়র পালেন অবেহলা মানুষেক �বৃি�র পূজাির 
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বািনেয় েদয়।  র মানুষ য ন ভােলা কােজর  েদশ ও  ারাপ 
কাজ হেত িনেষধ করার দািয়র পালেন বযথর হয়, ত ন �বৃি�র 
পূজারী যারা তােদর শয়তািন, হঠকািরতা ও অপরাধ �বণতা 
 রও বহগেণ েবেড় যায়। তারা েকান অপরাধেক  র অপরাধ 
মেন কের না। েয েকান ধরেনর অপরাধ করেত তারা কাউেক 
পরওয়া বা ভয় কের না। তারা অনযায় অপরাধ করেত করেত 
তােদর �ভাব নশ হেয় যায়।  মনিক ধীের ধীের তােদর �বৃি� 
তােদর অ�ের �ান কের েনয়  বং তােদর চলা েফরা ও যাবতীয় 
কাযর�েমর িনয়�ণ তােদর �বৃি�া করেত থােক। মানিবক েকান 
গণ তােদর মেধয  র অবিশশ থােক না। তােদর মেধয পাশিবক 
চির� ও জীব-জ�র চির�া �ভাব িব�ার কের।   কারেণা 
াসলাম মানুষেক ভােলা কােজর  েদশ ও অসৎ কাজ হেত 
িনেষধ করা িনেদরশ েদন।  �াহ রা�ূল  লামীন বেলন, 

َ  َنِء  ۡۡ َ�ۡاَد ََ َِف  َُ ۡع ََ ۡ ََ  ٱَِۡ َُ ُِ
ۡ
َ�أ ََ ِ�ٗٞ  َۡاُنَۡ  َِِ� ِۡ�َۡ�ِ 

ُ
َُ�ء ّ�ِاُ�ۡم أ ۡۡ ََ

ۡفلُِحَۡ   َُ ۡ ُم َِ َُ  ََ ِ � ٰ ََ ََ
ُ
أ ََ  �َِ
ََ ا َُ ۡ  .] ١٠٤: لعدمان اسورة  [ ١َِ

“ র েযন েতামােদর মধয েথেক  মন  কিট দল হয়, যারা 
কলযােণর �িত  �ান করেব, ভাল কােজর  েদশ েদেব  বং 
ম� কাজ েথেক িনেষধ করেব।  র তারাা সফলকাম”। [ ল-
ামরান,  য়াত: ১০৪] 

 য়ােত  �াহ রা�ুল  লামীন বেলন, সমােজ  কিট জামাত 
থাকেত হেব যারা মানুষেক ভােলা কােজর  েদশ ও  ারাপ কাজ 
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হেত বারণ করার দািয়র পালন কের।  র যারা   দািয়র পালন 
করেব তােদর স�েকর বলা হেয়েছ, তারাা হল, সফল। সমােজ 
য ন   ধরেনর দািয়রশীল েলাক থাকেব ত ন সমািজক অপরাধ 
কেম যােব  বং �বৃি�র অনুসারীরা ধীের ধীের দূবরল হেয় যােব। 
তেব যারা মানুষেক ভােলা কােজর িদেক  �ান করেব তােদর 
জনয  �াহ রা�ুল  লামীন িদক িনেদরশনা িদেয়েছন। িকভােব 
তারা মানুষেক অনযায় অনাচার েথেক িফরােব। শধুমা� কমতার 
ডা�া িদেয় মানুষেক থািমেয় রা া যায় না। মানুেষর অ�ের  ারাপ 
বা ব� কােজর �িত ঘৃণা সৃিশ করেত হেব। মানুষেক ওয়াজ 
নিসহত ও সু�র কথা বেল  বং উ�ম িবতকর �ারা বুঝােত হেব। 
 �াহ রা�ুল  লামীন সৎ কােজর  েদশ ও অসৎ কাজ হেত 
িনেষধ করার মূলনীিত  েলাচনা কের  �াহ রা�ূল  লামীন 
 রও বেলন,  

َسُء  ﴿ ۡۡ
َ
ِِاَُۡدم ٱِِۡقِ� ِ�َ أ ََ ََ   ِٗ ِٗ ِۡ�ََسَا ََ ِۡۡن ََ ۡ َِ ََ  ِٗ ََ َۡ ََ ٱِۡۡ�ِ ِ ِّ ََ ُُ َِِ�ِ َبيًِِ    ِۡ

ۡنلَمُ 
َ
َۡ أ َُ  ََ ِِ ََ َِِا َء  ِِِ   ۡد َُ ۡ ۡنلَُم ٱَِۡ

َ
َۡ أ َُ ََ ء َوِ  َنء َبيًِلِهِ   ََ ِ سورة [ ﴾١ٱ

 .] ١٢٥: الحل 

“তুিম েতামরা রেবর পেথ িহকমত ও সু�র উপেদেশর মাধযেম 
 �ান কর  বং সু�রতম প�ায় তােদর সােথ িবতকর কর। 
িন�য়  কমা� েতামার রবা জােনন েক তার পথ েথেক �শ 
হেয়েছ  বং িহদায়াত�া�েদর িতিন  ুব ভাল কেরা জােনন”। 

[সূরা নাহাল,  য়াত: ১২৫] 
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 �াহ রা�ূল  লামীন  রও বেলন, 

﴿ َ ِِ َََُ  َُِدۡم  ُدۡم  َۡ ََِن ِۡ َدۡاُدۡم  ۡنَِ
َ
ِِ َُلُِِِۡدۡم فَأ  َ�َ ُ َِ ََ ِِيِ َء َاۡعلَُم ِ ِ � ٰ ََ ََ

ُ
أ

َ�ۢ ٱَلًِغٗ  ۡۡ نُفِسِدۡم ََ
َ
 .] ٦٣:  النسيء سورة[ ﴾٦َ أ

ওরা হল েস সব েলাক, যােদর অ�ের িক  েছ  �াহ তা 
জােনন। সুতরাং তুিম তােদর েথেক মু  িফিরেয় নাও  বং 
তােদরেক সদুপেদশ দাও।  র তােদরেক তােদর িনজেদর 
বযাপাের মমর�শরী কথা বল। [সূরা িনসা,  য়াত: ৬৩]  

 র য ন মানুষ অনযায় ও অপরাধেক �িতহত করেত অভয� 
হয়, ত ন তােদর �ারা েকান �কার অনযায় সংঘিটত হয় না  বং 
যারা �বৃি�র পূজারী তােদর অপরাধ �বণতা বৃি� পায় না।  র 
তােদর চলার পেথ েকান �কার েহাঁচট ে েত হয় না।   

পাচঁ. দুিনয়ার মহ�ত  বং দুিনয়ার �িত অিধক ঝুেঁক পড়া:  

েয বযি� দুিনয়ােক অিধক মহ�ত কের  বং দুিনয়ার �িত 
অিধক ঝুঁেক পেড়, তার অ�র সবরদা দুিনয়ার মহ�েতর দািব 
পূরণ ও তার জনয যা করনীয় তা বা�বায়েনা িল� থােক। অনয 
েকান িচ�া তার মাথায় �েবশ কের না। যিদও তার কাযর�ম 
 �াহ রা�ূল  লামীেনর িবধােনর পিরপ�ী হয়।  র  েকা 
বেল �বৃি�র পূজা।  �াহ রা�ুল  লামীন মানবজািতেক   
ধরেনর অভযাস ও কারেণর �িত সতকর কের বেলন, 
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ۡم ﴿ َُ ََِِيِ َء  َ ٱَِدَ  ء نۡ 
َ
ه ََ ََِۡط  ًََ ۡف  ِ ةِ ِ ِۡ ًَ َ ٱِۡۡ�َ ََُوۡء ََ َۡ  قَِسَََ نََ  َُ َۡ ِِِ  ِِيِ َء َ�  َ

َِِِاَ َ�ِفِلَُۡ   َٰ ٮُِدُم َِِ  ٧َدۡء َ ء ََ
ۡ
ََ َ�أ ِ � ٰ ََ ََ

ُ
َ َ�نُۡءَ  َۡ�ِسُبَۡ  أ ََ ِ َُ ٱ سورة  [ ﴾٨َ

 .] ٨-٧: يو�س 

“িন�য় যারা  মার সাকােতর  শা রাে  না  বং দুিনয়ার 
জীবন িনেয় স�শ  েছ ও তা িনেয় পিরতৃ� রেয়েছ।  র যারা 
 মার িনদশরনাবলী হেত গােফল তারা যা উপাজরন করত, তার 
কারেণ  গনা হেব তােদর িঠকানা”। [সূরা াউনুস,  য়াত: ৭-
৮] 

 য়ােত  �াহ রা�ুল  লামীন �শ জািনেয় েদন েয, যারা 
 ে রাত িদবেসর  শা কের না  বং দুিনয়ার জীবেনর �িত 
স�শ থােক তােদর িঠকানা হল, জাহাুাম।  র  িট তােদর 
কেমররা ফলাফল। তারা দুিনয়ােত  ে রাতেক ভূেল িগেয়িছল 
 বং তারা তােদর �বৃি�র অনুসরণ কের য ন যা া�া তাা 
করিছল।  

ছয়. মানবা�া য ন েকান ৈবধ ব�র  কা�া কের ত ন তা 
অজরন করার জনয তাড়াহড়া করা:  

মানুষর �ভাব হল, েস তাড়াহড়া করেত পছ� কের। েকান 
িকছুেত মানুষ ৈধযরয ধারণ করার কমতা  ুব কমা রাে । 
মানবজািতেক য ন তার নফস েকান ৈবধ কেমরর �িত  �ান 
কের, ত ন েস �ত তার বা�বায়েন ঝাঁিপেয় পেড়; তা তার জনয 



 

36 
 

ভাল নািক ম� তা েস িবচার িবে�ষণ কের েদে  না। জানীরা 
তােদর বা�ােদর  বং িনেজেদর ছা�েদর �বৃি�র বা নফেসর 
চািহদার িবেরািধতা করার উপর অভয� কের গেড় তুেলন। েকান 
ৈবধ িজিনষও য ন তােদর ছা� বা স�ােনরা হািসল করেত 
চাাত, তারা তােদর চািহদােক �তযা যান করত। তারা যা চাােতা 
তা ৈবধ হেলও তা েথেক তারা তােদর বা�ােদর িবরত রা ত। 
অেনক সময় ছা�রা তােদর ও�াদেদর বারণ করােক সহয করেত 
পাের না। ফেল তারা �িতবাদ কের  বং িবেরািধতা কের। িক� 
ত ন তারা বুঝেত না পারেলও পরবতরীেত য ন তারা বড় হয় বা 
ও�াদ হয়, ত ন িঠকা বুঝেত পাের। েকন তােদর   কাজ 
করেত িনেষধ করা হল  বং কাজিট েকন করেত েদয়া হল না। 
 মােদর সময়  মােদর িশককরা অেনক মুবাহ কাজ করেত 
 মােদর বারণ করত, ত ন  মােদর তা বুঝেত কশ হত। িক� 
  ন তারা েকন িনেষধ করত তা বুঝেত  র কশ হয় না। 
বতরমােন েদ া যায় অেনক �িত�ােন ছা�েদর জনয েমাবাাল 
বযবহার করেত িনেষধ করা হয়।  র যথাথরতা ও েযৗি�কতা 
�শ। ছা�রা েমাবাাল বযবহার কের তােদর জীবেনর মহামূলযবান 
সময় নশ কের, মাতা-িপতার কশািজরত অেথরর অপচয় কের  বং 
েমাবাাল �ারা িবিভু েলাকজন ও ব�ু-বা�েবর সােথ স�কর 
করার কারেণ তােদর পড়া েল ায় িব� ঘেট।   

 লফ াবন  িলফা সুলাামান াবন হািবব াবন িমহলাব  র িনকট 
�েবশ কের েদ েত েপল, সুলাামােনর  কিট বাঁিদ, তার নাম 
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বদর। তার েচহারা  ুবা সু�র  বং েস অতয� ভাল ও গিণ। 
সুলাামান  লফেক িজজাসা কের বলল, তুিম   বাঁিদেক েকমন 
েদ ছ? েস বলল,  �াহ রা�ূল  লামীন  মীরেক সংেশাধন 
করক!  িম ািতপূেবর  র েচেয় সু�র েকান নারীেক েদি িন। 
েস বলল, তুিম হাত ধর! উ�ের  লফ বলল, না  িম   কাজ 
করব না।  িম জািন  পিন তােক পছ� কেরন। তারপর েস 
 বােরা বলল,  িম তােক পছ� করেলও তুিম তােক ধর েকান 
সমসযা নাা। েস   কথা   জনয বলল, যােত  মার �বৃি� 
 মার উপর �াধানয পায় িকনা তা জানেত পাের।    

ৈধেযরর চচরা করার কারেণ মানুষ অেনক সময় �বৃি�র পূজা করা 
হেত িবরত থাকেত সকম হয়।  র   ধরেনর বি�ত হওয়ার 
দরন মানুষ কিতর স�ু ীন হয় না বরং মানুেষর যাবতীয় কলযাণ 
িনি�ত হয়। িবেশষ কের য ন েস তার �বৃি� ও িনিষ� 
 কা�ার মুে ামুি  হয়। িক� য ন েস সাধারণত ৈবধ ও মুবাহ 
ব� লােভ অভয� হয়, ত ন মানবা�া িনিষ� ও হারাম ব�র 
সামেন দুবরল হেয় পেড়।  

সাত. �বৃি�র অনুসরণ করার েয পিরণিত েস স�েকর জানা না 
থাকা:   

জানা হল মানুেষর  কমা� শি�। জান মানুষেক যাবতীয় 
অধ:পতন েথেক রকা কের। েয েকান কােজর পিরণিত স�েকর 
জানা থাকেল, মানুষ েস কাজ করা না করা িবষেয় সিঠক িস�াে� 
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উপণীত হেত পাের। েকান িকছুর পিরণিত স�েকর অজানা থাকা 
মানুষেক তার সােথ স�ৃ� হওয়ার কারণ হেয় দাঁড়ায়। �বৃি�র 
অনুসরণ করার অেনক কিত ও �ংস রেয়েছ, িক� অিধকাংশ 
মানুষ  সব স�েকর েব বর। য ন �বৃি�র অনুসারীরা   সব 
কিতসমূহ জানেত পারেব, ত ন েস তার �বৃি�র অনুসরণ েথেক 
িবরত থাকেব।  

 হমদ াবন কােসম িতবরািন রহ. িকছু কাবয পেড়ন  বং তােত 
িতিন বেলন,  

ْحَذرُ 
َ
ّ  ُ�َيُف  َمي َسأ َ  ِمغْهُ  ََ

بُْمكُ  
َ
   َخِشيُْت  غَِدي َهَو�ُْت  َمي َوب

“েয কাজ করােক  িম  মার িবপেক িবপদ সংকুল মেন কির 
তা করা হেত  িম অবশযা িবরত থাকব।  র  �াহ রা�ুল 
 লামীেনর ভেয়  মার মন যা চায় তা করার অভযাসেক েছেড় 
েদব”।   

�বৃি�র অনুসরণ করার কিতসমূহ 

দুিনয়ার জীবন ও  ে রােতর জীবেনর জনয �বৃি�র অনুসরণ 
করার কিত অসং য। িকছু কিত  েছ যা নগদ; দুিনয়ােতা তার 
মুে ামুি  হেত হয়  র িকছু কিত  েছ েযগেলা সময় সােপক। 
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  সব কিতর কারেণ মানুষ �বৃি�র �াদ  �াদন করেত পাের 
না  বং তা মানুষেক  �াহ রা�ূল  লামীেনর েনয়ামত েথেক 
ভুিলেয় রাে ।  লী াবন  বী তােলব রািদ �াহ  নহ বেলন,  

 وخيم، وهجلهي اميم، عجلهي فإنّ  بنفس�م؛ ع اغشهوات وتكيم ىيي�م
 فإن واإلرغب، نيلأميل فسّوفهي واإلرهيب، نيلحذيم يدبغق بمهي غم فإن

 وانقيدت لدي الت الفس ع اجتدعي ىاا واغمهاة اغمغاة

“েতামরা েতামােদর �বৃি�েক েতামােদর  �ার জনয িবচারক 
বানােনা েথেক েবঁেচ থাক। কারণ, তার নগদ কিত হল,  ুবা 
িত�  র পিরণিত  ুবা ভয়াবহ। যিদ তুিম তা বুঝেত সকম না 
হও তেব েস েতামােক ভয়-ভীিত েদি েয় বাধয করেব। তারপর 
েস েতামােক  শা িদেত থাকেব  বং উৎসাহ �দান করেব। 

কারণ,  কা�া ও ভয় উভয় য ন মানবা�ার উপর  ক� হয়, 
ত ন মানবা�া উভেয়র জনয  নুগতয �দশরণ কের  বং 
সহনশীল হয়”।  

�বৃি�র অনুসরণ করার কিত িক? 

�বৃি�র অনুসরণ করার কিত দুিনয়ােতও  বং  ে রােতও। 
�বৃি�র অনুসরণ করার কারেণ বযি� ও সমাজ জীবেন অশাি� 
সৃিশ হয়। সামািজক শাি� শৃং লা ও ধারাবািহকতা বযাহত হয়। 
সামােজর মেধয নানািবধ অনযায়, অনাচার ও অ�ীলতা সংঘিটত 
হেত থােক। �বৃি�র অনুসরেণর কারেণ সমােজ নযায় িবচার 
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�িতি�ত হয় না।  েক অপেরর উপর জুলুম িনযরাতন কের  বং 
অেনযর হক নশ কের। �বৃি�র অনুসরণ মানুষেক তােদর নযাযয 
অিধকার েথেক বি�ত কের। িনে�  মরা �বৃি�র অনুসরণ 
করার কিত স�েকর  েলাচনা করব।  

�থমত:  ি রােতর কিত: 

 ে রােতর কিত স�েকর  �াহ রা�ূল  লামীন কুর েন 
কারীেম  রশাদ কেরন,  

ِ�َ َ�ء َطَ�ِ ﴿
َ
ًََ  ٣فَأ ۡف  ِ ةَ ِ ِۡ ًَ َ�ِۡ ََ ِ   ٣َََ ءََ ََ

ۡ
أ ََ ۡ َِحًَم ِ�َ َِ ۡۡ ِ�َ  ٣فَنِِ  ِ

َ
أ ََ

  ِ َۡ ََ َِِۡفَس َنِء ََِۡد َف ََ ِِّهِ   ََ َٗ  ٤َ�ۡء َخََف َ�َسََم  َِا ۡۡ ِ   فَنِِ  ِ ََ
ۡ
أ ََ ۡ َِ َ�ِ

 .] ٤١-٣٧: سورة الياعت  [ ﴾٤

“সুতরাং েয সীমাল�ন কের  র দুিনয়ার জীবনেক �াধানয েদয়, 
িন�য় জাহাুাম হেব তার  বাস�ল।  র েয �ীয় রেবর সামেন 
দাঁড়ােনােক ভয় কের  বং কু�বৃি� েথেক িনজেক িবরত রাে , 
িন�য় জাুাত হেব তার  বাস�ল”। [সূরা  ন-নােযয়াত, 
 য়াত: ৩৭-৪১] 

 �ামা শা‘বী রহ. বেলন, �বৃি�েক নাম করেণর কারণা হল, েস 
মানুষেক তার কু-কেমরর �ারা জাহাুােমর িদেক িনেয় যায়।  

 বু দারদা রািদ �াহ  নহ হেত বিণরত, িতিন বেলন,  
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  » القييمة يوم م�انه خس هّده األجوفين كن من « 

 

“  যার উে�শয হেব দুিট েপেটর চািহদা পূরণ করা িকয়ামেতর িদন 
তার  মেলর পা�া দুবরল হেব”।                                            

  ােন দুিট েপেটর চািহদা �ারা উে�শয হল, েপেটর চািহদা  র 
েযৗবেনর চািহদা।  

িকয়ামেতর িদন �বৃি�র পূজারীেদর তুিম েদ েব, তারা দুিনয়ােত 
তােদর �বৃি�র অনুসরণ করার কারেণ পাগেলর মত চট-পট 
করেত থাকেব  বং িকয়ামেতর িদন যারা  �াহর  যাব হেত 
নাজাত পােব তােদর অ�ভুর� হেত  �াণ েচশা চালােব। 
দুিনয়ােত তারা �বৃি�র পূজারীেদর সােথ েযভােব চলােফরা করত 
অনুরপভােব তারা িকয়ামেতর িদন যারা নাজাত পােব তােদর 
সােথ নাজাত পাওয়ার জনয উঠবস করেব  বং তােদর সােথ 
থাকেত �াণপণ েচশা চালােব। িক� েসিদন তােদর েচশা েকান 
কােজ  সেব না।  

 �ামা মুহা�দ াবন  বুল ওয়ারদ রহ. বেলন,  �াহ রা�ুল 
 লামীেনর জনয  মন  কিট িদবস  েছ, েযিদন �বৃি�র 
পূজারীরা তােদর অপকেমরর পিরণিত হেত েকান �েমা বাঁচেত 
পারেব না।  র িকয়ামেতর িদন সবেচেয় অিধক চটপট কারী 
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হল, েসা েলাক, েয দুিনয়ােত তার েযৗবেনর চািহদা েমটােত 
অিধক বয� থাকত।  ে রােতর �িত তার েকান  �হ িছল না।   

 �ামা  তা রহ. বেলন, যার �বৃি� তার জােনর উপর �ভাব 
িব�ার কের  বং যার ৈধেযরর উপর তার অঅধযর �াধানয পায়, েস 
িকয়ামেতর িদন ব�নার মুে ামুি  হেব। অথরাৎ, জাহাুােম �েবশ 
করেব  বং  ি রােত কিত�� হওয়ার কারেণ িকয়ামেতর িদন 
েস বড় ধরেনর অপমান ও অপদ� হেব।  

 �ামা াবরািহম াবন  দহম রহ. বেলন, �বৃি� মানুষেক অসু� 
বািনেয় েদয়  র  �াহ রা�ূল  লামীেনর ভয় ও তাকওয়া 
মানুষেক সু�তা েদয়।  কিট কথা মেন রা েব, েতামার �বৃি� 
েতামার অ�র েথেক সব িকছুা দূর করেত পারেব য ন তুিম ভয় 
করেব েস সরােক যার স�েকর তুিম িব�াস কর েয েস েতামােক 
সবসময় েদ েছ।  

�বৃি� মানুষেক েগামরাহীর িদেক িনেয় যায়: 

 কিট কথা অবশযা মেন রা েত হেব, সব েগামরাহীর মুল হল, 
 ারাপ ধারনা ও �বৃি�র অনুসরণ করা। ধারণা মানুষেক �ংস 
কের, মানুেষর মেনাবলেক দূবরল কের  বং মানুেষর মেধয 
পার�িরক ঐকয ও সংঘব�তােক িবনশ কের।  র �বৃি� 
মানুষেক সিঠক পথ হেত দূের সিরেয় েদয়। যারা �বৃি�র 
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অনুসরণ কের তারা সিঠক পেথর উপর থাকেত পাের না।  �াহ 
রা�ুল  লামীন েগামরাহ েলাকেদর স�েকর বেলন,  

ُ ٱَِدَ ِ�ء ُبۡلَ�ٍِء� ِِ   ﴿ َِ نَلَ  ِ
َ
َََ ءٱَََ�ُُ م ِ�ََ أ ُِۡم  ن

َ
ََ أ ََ ۡ َُ ُِ ًۡ َِ ََ ٞ َب ََ ۡب

َ
ِِۡ  ِ�َ ِِِ�َ أ

ِِِّدُم َُِۡدَاٰ   َ  َِ م ّ�ِء  َُ  َََ ََ قََسۡا  ََ نُفُس  
َ ۡۡ ِ  َۡ َ�َ َ�ۡد ََ ِء  َِ  ﴾٢َِبُِعَۡ  ِِِ� ِق

 .] ٢٣: الجم سورة [

“ গেলা েকবল কিতপয় নাম, েয নামগেলা েতামরা ও েতামােদর 
িপতৃপুরেষরা েরে ছ।   বযাপাের  �াহ েকান দলীল �মাণ 
নািযল কেরনিন। তারা েতা েকবল অনুমান  বং িনেজরা যা চায়, 
তার অনুসরণ কের। অথচ তােদর কােছ তােদর রেবর পক 
েথেক িহদায়াত  েসেছ”। [সূরা নজম,  য়াত: ২৩]  

মানুষ তােদর নফেসর অনুকরণ ও  ারাপ ধারণার পূজা করার 
কারেণা েগামরাহীেত পেড়। �বৃি�র পূজা করা শধু তােক 
েগামরাহ কেরা কা� হয় না, বরং তা অনয েলাকেদর েগামরাহ 
করা  বং তােদর সিঠক পেথর অনুকরণ করা হেত িবরত রাে । 
 �াহ রা�ূল  লামীন বেলন,  

َِِا َء  ِ  َنثِ�ٗ  ﴿ ۡع َُ ۡ ۡنلَُم ٱَِۡ
َ
َۡ أ َُ  ََ ِِ ََ ءَهِدِم ٱَِغۡ�ِ ِنۡلٍ�� ِِِ   َۡ َۡ

َ
ل َۡ  ٱِأ َِ  ﴾١ف ِضُ

  .] ١١٩: نعيم األ سورة[
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“ বং িন�য় অেনেক না েজেন তােদর ে য়াল- ুিশ �ারা পথ�শ 
কের। িন�য় েতামার রব সীমাল�নকারীেদর স�েকর অিধক 
জাত”। [সূরা  নয়াম,  য়াত: ১১৯] 

অথরাৎ, তারা তােদর �বৃি�র �ারা অনয েলাকেদর েগামরাহ কের। 
কুর ন, হািদস ও উপেদশ �ারা তারা েকান উপকার লাভ কের 
না।  

�বৃি�র অনুসরণ মানুষেক কুর ন বুঝা, কুর ন �ারা উপেদশ 
�হণ করা ও তার িবধান �ারা উপকৃত হওয়া েথেক িবরত রাে । 
রাসূল সা�া�াহ  লাািহ ওয়াসা�াম  র যুেগ �বৃি�র অনুসারীরা 
রাসূল সা�া�াহ  লাািহ ওয়াসা�াম  র মু  েথেক সরাসির  
কুর েনর িতলাওয়াত শনত, িক� তা সে�ও তারা কুর ন �ারা 
েকান উপকার লাভ করেত পােরিন। তারা  �াহ ও তার রাসূেলর 
উপর ঈমান  েনিন। �বৃি�র অনুসরণা তােদর  �াহ ও তার 
রাসূেলর উপর ঈমান  না হেত িবরত রাে । অেনক সময় েদ া 
যায়, মানুষ সতযেক উপলিি করেত পারা সে�ও তারা তা �হণ 
কের না। কারণ, তারা তােদর �বৃি�র িবেরািধতা করেত পাের 
না।  �াহ রা�ূল  লামীন তােদর িবষেয় বেলন,  

ََُۡءَ ِۡقعِۡلَم ﴿
ُ
ِ َء أ َِ ِ ۡءَ ِ�ۡء ِناِاَك ََََُۡءَ َ َُ ََ ِ�ٰ َِِذء َخ َۡ  ََ َُِٱ َِِضۡ َِ ِ�ۡاُدم ِ�ء َۡۡس ََ

 ِ َ ََ  ُ َِ ََ ِِيِ َء َطَبَٱ ِ ِ � ٰ ََ ََ
ُ
َ  أ ََََ  َ ءنِف  ۡم َ�ََذء  َُ ءََ  َۡ َۡ

َ
َ أ َۡء ََِِ�َبُع  ﴾١ َُلُِِِۡدۡم 

 .] ١٦: سورة مدد[
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“ র তােদর মেধয  মন কতক রেয়েছ, যারা েতামার �িত 
মেনােযাগ িদেয় শেন। অবেশেষ য ন তারা েতামার কাছ েথেক 
েবর হেয় যায় ত ন তারা যােদর জান দান করা হেয়েছ তােদর 
উে�েশয বেল, ‘ া মা� েস কী বলল?’  রাা তারা, যােদর 
অ�রসমূেহ  �াহ েমাহর েমের িদেয়েছন  বং তারা িনজেদর 
ে য়াল- ুশীর অনুসরণ কেরেছ”। [সূরা মুহা�দ,  য়াত: ১৬] 

েকার ন ও সুুােহর �মাণসমূেহর অনুকরণ না করা �মাণ কের 
েয, তারা িছল �বৃি�র অনুসারী। কারণ, কুর ন ও সুুাহ হল, 
মানুেষর �ভােবর অিভু ব�। তাা কুর ন ও সুুােহর অনুসরণ 
বাদ িদেয় �বৃি�র অনুসরণ করার অথরা হল, মানবতার 
িবেরািধতা করা ও চতু�দজ� জােনায়ােরর �ভােবর অনুকরণ 
করা।  �াহ রা�ূল  লামীন  রও বেলন,  

﴿ َ ء َۡ َۡ
َ
َِبُِعَۡ  أ َ  َ ََ ِف

َ
ََ فَۡۡنلَۡم َ َ َ َ َِِيًُبۡء ِء ِِ�َبَٱ فَنِ  ِقۡم َۡۡس َِ ِِ َو   

َ
َ�ۡء أ ََ ۡم   َُ  َ

اٗ  َُ ٮُِه ٱَِغۡ�ِ  َۡ ََ    ََِ ِ ِل َِ َۡۡم ِق َ َ� َاۡدِا  ِۡقَس َِ ِ  ِِِ  ِ َِ سورة [ ﴾٥ّ�َِء ِ
 .] ٥٠: القصص 

“অতঃপর তারা যিদ েতামার  হবােন সাড়া না েদয়, তাহেল 
েজেন রা , তারা েতা িনজেদর ে য়াল  ুশীর অনুসরণ কের।  র 
 �াহর িদকিনেদরশনা ছাড়া েয িনেজর ে য়াল  ুশীর অনুসরণ 
কের তার েচেয় অিধক পথ�শ  র েক? িন�য়  �াহ যািলম 
কওমেক িহদায়াত কেরন না”। [সূরা কাসাস,  য়াত: ৫০] 
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 লী রািদ �াহ  নহ হেত বিণরত, রাসূল সা�া�াহ  লাািহ 
ওয়াসা�াম বেলন,  িম েতামােদর জনয দুিট িজিনষ ভয় কির। 
 ক-েতামােদর দীঘর  শা, দুা-�বৃি�র অনুসরণ। কারণ, ললা 
 শা মানুষেক  ি রাত িবমু  কের  র �বৃি�র অনুসরণ 
মানুষেক হেকর অনুকরণ হেত িবরত রাে । মেন রা েব, দুিনয়া 
মানুষেক িপট েদি েয় পলায়ন কের  র  ি রাত মানুেষর 
সামেন অ�সর হেত থােক।  র উভয় জগেতর জনয রেয়েছ, 
স�ান। েতামরা  ি রােতর স�ান হও, দুিনয়ার স�ান হাও না। 
কারণ,  জেকর িদন, অথরাৎ দুিনয়ার জীবন হল কমর�ল   ােন 
েকান িহসাব নাা  র  ি রাত হল িহসােবর জায়গা েস ােন 
েকান কমর বা  মল করার সুেযাগ নাা।  

অ�র নশ কের  বং তার মােঝ ও তার শাি�র লােভর মােঝ 
�াচীর ৈতির কের।  

�বৃি�র অনুসরণ করা মানব জীবেন অশাি� সৃিশ কের। দুিনয়া ও 
 ে রােতর কলযাণ লােভ �বৃি� মানুেষর মােঝ �িতব�কতা 
ৈতির কের।  

 �ামা াবনুল কাােয়যম রহ. বেলন, যতকণ পযর� মানবা�া 
পাঁচিট িজিনষ েথেক িনরাপদ না থাকেব, ততকণ পযর� মানবা�া 
পিরপূণর িনরাপদ থাকেত পারেব না।  

 ক- তাওহীেদর পিরপ�ী িশরক হেত মু� থাকেত হেব।  
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দুা- িবদ ত যা সুুেতর পিরপ�ী তার েথেক মু� থাকেত হেব।  

িতন-  �াহ রা�ূল  লামীেনর  েদেশর পিরপ�ী �বৃি� েথেক 
িনরাপদ থাকেত হেব।  

চার- অলসতা েথেক দূের থাকেত হেব যা  �াহ রা�ূল 
 লামীেনর �রণ বা িজিকেরর পিরপ�ী।  

পাঁচ- �বৃি� েথেক মু� থাকেত হেব যা মানুষেক া লাস েথেক 
িবরত রাে   বং  ক  �াহ রা�ূল  লামীেনর জনয াবাদত-
বে�গী করার পিরপ�ী হেয় থােক।  

  ােন েয পাঁচিট িবষয়  েলাচনা করা হল,  গেলা সবা  �াহ 
রা�ূল  লামীেনর সােথ স�কর �াপেনর পিরপ�ী।  র   
পাঁচিট িবষেয়র অধীেন  রও অসং য িবষয় রেয়েছ, েয গেলা 
গণনা কের েশষ করা যােব না।   কারেণা বলা বাহলয েয, 
 কজন বা�ার জীবেন সবেচেয় জররী ও গররপূণর �েয়াজন 
হল, েস সব সময়  �াহ রা�ূল  লামীেনর দরবাের সিঠক 
পেথর েহদােয়ত লােভর জনয কাুাকািট করেব।  �াহ রা�ূল 
 লামীেনর িনকট েদা‘  করেব  �াহ রা�ূল  লামীন েযন 
তােক সিঠক পেথর পথ েদ ায়।  িট  মন  কিট েদা‘    
েদা‘ র �িত েস যতটুকু মু ােপকী, তার েচেয় অিধক গররপূণর 
 র েকান িকছুা দুিনয়ােত হেত পাের না।  কজন বা�া  র 
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েকান িকছুর �িত  ত েবিশ মু ােপকী নয়। দুিনয়ােত  র েচেয় 
উপকারী  র েকান ব� তার জনয হেতা পাের না।  

 

�বৃি�র অনুকরণ জান-বুি� হারা হওয়ার কারণ: 

মানুষ য ন তার �বৃি�র পুজা কের, ত ন েস জান-বুি� হারা 
হয়। তার জান-বুি� েলাপ েপেত থােক।  

মুতািছম িব�াহ  কসময়  িব াসহাক  ল মুিসিলেক 
বেলিছেলন, েহ  বু াসহাক য ন েকান বযি� তার �বৃি�েক 
সহেযািগতা কের, ত ন তার িচ�া, িফিকর ও বুি� েলাপ পায়।  

[�বৃি�েক সহেযাগীতা করার অথর হল �বৃি�র চািহদা অনুযায়ী 
চলা। মন যা চায় তা করা  বং মেন িবেরািধাত না করা।  র 
মানুষ য ন তার মেন যা চায় তা কের ত ন তার জান বুি� 
েলাপ পােব  বং ধীের ধীের েস জান শূনয হেব।]  

 �ামা াবনুল কাায়ুম রহ. বেলন,  মার শাা  াবন তাািময়যাহ 
রহ. েক বলেত শেনিছ- য ন েকান বযি� টাকা পয়সা নগদ 
পিরেশাধ করেত ে য়ানত কের,  �াহ রা�ূল  লামীন তার 
েথেক  �াহ রা�ূল  লামীেনর মােরফাতেক িচিনেয় েনয়, 
অথবা  �াহ রা�ূল  লামীন তােক ভুেল যায়।   কথা েশােন 
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 মার েশ  তােক বলল, অনুরপ পিরণিত তােদর হেব যারা 
শরীয়েতর মাসলা-মাসােয়ল িবষেয়  �াহ রা�ূল  লামীন ও 
তার রাসূেলর ি য়ানত কের।  

 �াহ রা�ুল  লামীন ও তার রাসূেলর ে য়ানত হল,  �াহ ও 
তার রাসূেলর  েদশ িনেষেধর ে য়ানত করা  বং  �াহ ও 
তার রাসূল েয সব কথা বেল নাা বা েকান কাজেক তারা 
 মােদর করা বা বজরন করার িনেদরশ েদন নাা,  মরা যিদ 
 মন েকান কথা বা কাজ  মােদর িনেজর েথেক বেল তােদর 
কথা বেল চািলেয় েদা বা  মােদর িনেজেদর েকান কমর ও 
�ণীত িবধানেক  �াহ ও রাসূেলর কমর ও িবধান বেল চািলেয় 
েদা, তেব তােকা ি য়ানত বলা হয়। [  ধরেনর ি য়ানত  ুবা 
মারা�ক। যারা   ধরেনর ি য়ানত কের তােদর মত বড় জািলম 
দুিনয়ােত  র েকউ হেত পাের না।  �াহ রা�ুল  লামীন 
তােদর বড় জািলম বেল   যািয়ত কেরন।  র রাসূল সা�া�াহ 
 লাািহ ওয়াসা�াম �ীয় বাণীেত  রশাদ কেরন, েয বযি� 
 মার উপর িমথযােরাপ করল েস েযন  ে রােতর জীবেন তার 
িঠকানা িহেসেব জাহাুামেক েবেছ েনয়। সুতরাং,   ধরেনর 
ি য়ানত েথেক  মােদর সবাােক েবঁেচ থাকেত হেব।] 

াসলামী শরীয়ত িবষেয় েয বযি� তার �বৃি�র অনুসরণ কের, 
 �াহ রা�ূল  লামীন তার ালম ও জানেক িছিনেয় েনেব। 
েলাকিট ঈমান েথেক  মন ভােব েবর হেয়  সেব েস েটরও 



 

50 
 

পােবনা।  �াহ রা�ুল  লামীন   ধরেনর েলােকর দৃশা� িদেয় 
তাঁর রাসূলেক বেলন, 

ًَۡ�ُِء فََ�َ   ﴿ َِ ۡ�َبَعُه َِ
َ
ََ ِ�ۡاَدَ فَه َِِِاَ فَۡ�َسلَ َٰ ُِه َ ء ََ ًۡ  ِِيَِ  َ ءَ�

َ
ًِۡدۡم َفَبأ َََُِۡ  َنلَ

ٮُِه   ١ِ�َء ِۡقَغََِ�َء  َۡ ََ ََِِ�بََٱ   ِِ ض
َ ۡۡ ِ �َِِ َ ََ ۡخ

َ
ِاُهَا أ َِ ِ َٰ ََ ُِه ٱَِدَ  ََ ۡع َُ ََ َ ۡۡ ِهۡنَاََ َ َ ََ

َثِ  ِۡقَ�ۡ  ََ َثلُُها َن ََ ِۡۡم َُ ََ َ�َثُ  ِۡقَس ِ َِ َِ ۡنُه  َۡلَد��  ُ ۡۡ �َ َۡ
َ
ًۡهِ  َۡلَدۡ� أ َِۡ  َنَل ۡ ََ   ِِ ِِ

� َ ََ  ِِيِ َء َنِذٱُۡء َُ َِ ََِف َُۡصِ  ِۡقَسَصَ  قََعِلُدۡم َا َِِِاَ  فَۡ سورة [ ﴾١َٰ
 .] ١٧٦-١٧٥: األعماف

“ র তুিম তােদর উপর েস বযি�র সংবাদ পাঠ কর, যােক  িম 
 মার  য়াতসমূহ িদেয়িছলাম। অতঃপর েস তা হেত িবি�ু 
হেয় িগেয়িছল  বং শয়তান তার েপছেন েলেগিছল। ফেল েস 
িবপথগামীেদর অ�ভুর� হেয় িগেয়িছল।  র  িম া�া করেল 
উ� িনদশরনাবলীর মাধযেম তােক অবশযা উ� মযরাদা িদতাম, 
িক� েস পৃিথবীর �িত ঝুঁেক পেড়েছ  বং িনজ �বৃি�র অনুসরণ 
কেরেছ। সুতরাং তার দৃশা� 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। 
 িট হে� েস কওেমর দৃশা� যারা  মার  য়াতসমূহেক 
অ�ীকার কেরেছ। অত ব তুিম কািহনী বণরনা কর, যােত তারা 

িচ�া কের”। [ ল- রাফ,  য়াত: ১৭৫-১৭৬] 
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[ য়ােত  �াহ রা�ুল  লামীন বনী াসলাঈেলর  কজন 
েলােকর �িত াি�ত কের বেলন।  �াহ তােক তার 
 য়াতসমূেহর জান দান কেরিছল। িক� েস  �াহর েদয়া জান 
কােজ লাগােত পােরিন। েস �বৃি�র অনুসরণ করল। শয়তােনর 
েধাকায় পেড় েস  �াহর �রণ হেত গােফল হেয় যায়  বং 
পািথরব জগেতর �িত েস ঝুঁেক পেড়।  �াহ তা’ লা তার 
স�েকর বেলন, তার দৃশা� হল, কুকুেরর মত। েয কুকুর �া� ও 
পিরো� হেয় িজহবা েবর কের হাপােত থােক।  �াহ তা’ লা 
তার রাসূলেক িনেদরশ িদেয় বেলন,  পিন  পনার কওমেদর 
িনকট   ঘটনা বণরনা কেরন। যােত তারা উপেদশ �হণ কের 
 বং �বৃি�র অনুসরণ না কের।  র সামানয পািথরব সুিবধা 
হািসেলর জনয তারা যােত  �াহর  য়াতসমূেহর িবেরািধতা না 
কের।]  

কতক  েলমগণ বেলন, চারিট িজিনেষর মেধয কুফির িনিহত 
থােক।  ক- অিতির� রাগ, দুা-�বৃি�, িতন- অিধক  �হ, 
চার-ভীিত।  র  িম িনেজা   চারিটর পিরণিত �চেক 
েদে িছ।  িম েদ লাম  ক বযি�  ুব রাগািিত হল, অতঃপর 
েস তার মােক হতযা করল।  র  ক বযি�  কজন েমেয়র 
ে�েম পেড়  ৃশান হেয় েগল। কারণ, তার �িত তার  �হ  ত 
�বল িছল, েস তার ঈমান  মল সবিকছু ভূেল েগল।  



 

52 
 

 ক েলাক বায়তু�াহর তাওয়াফ করা অব�ায়  কজন সু�র 
নারীেক েদে  তার পােশ িগেয় তাওয়াফ করেত  র� কের। 
তারপর েস বলল,  

�َْهوى
َ
اُت  اّليِن  َهوى ب ّ

ّ
 ُ�ْعِجاُِ�  َواغّ

اِت  نَهَوى ِل  فَكيَْف  ّ
ّ
 َواّليِن  اغّ

“ িম �ীনেক মহ�ত কির। িক� �বৃি�র সাধ  মােক অিভভুত 
করল।  িম বুঝেত পারিছনা �বৃি�র সাধ  র �ীেনর সাধ হেত 
েকানিটেক �াধানয েদব”।  

তার কথা েশােন রমণীিট বলল, তুিম েয েকান  কিট ছাড়, 
তাহেল অপরিট অবশযা পােব। �বৃি� ও �ীন  কসােথ  ক� 
করেত পারেব না।  

[যার �বৃি� মানুেষর মেধয �াধানয িব�ার কের, তার কােছ 
 �াহর ঘরও তু� হেয় যায়। েস  �াহর ঘেরর সামেন িগেয়ও 
অপকমর করেত ি�ধােবাধ কের না।]  �াহ  মােদর   ধরেনর 
পিরণিত হেত েহফাজত করন!  মীন! 

�বৃি� �ংসা�ক িবষয় সমূেহর  কিট: 
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�বৃি� মানুষেক �ংস কের তার জীবনেক কুলিসত কের। যারা 
�বৃি�র অনুসরণ কের তােদর �ংস িনি�ত।   জনয রাসূল সা. 
�বৃি�েক �ংসা�ক িবষয় বেল   যািয়ত কেরন।  নাস 
রািদ �াহ  নহ হেত বিণরত, রাসূল সা�া�াহ  লাািহ 
ওয়াসা�াম বেলন,  

ٌث  «  
َ

ال
َ
حّ  ُمْهلَِكٌت  ث �ِْعَجاُب  ُمّتَبٌع، َََهوىً  ُمَطاٌع، ُُ     » بَِنْفِسهِ  اصَمْرءِ  ََ

“িতনিট িজিনষ মানুষেক িনি�ত �ংস কের-  ক-কৃপণতা যার 
অনুকরণ করা হয়। দুা- নফেসর চািহদা যার অনুকরণ করা হয়। 
িতন-মানুষ য ন তার িনেজর িবষেয় অিধক  ুিশ বা উদাসীন 
হয়”।  

ওহাব াবন মুনাে�হ হেত বিণরত, িতিন বেলন, �ীেনর উপর চলার 
জনয সবেচেয় অিধক উপকারী ব� হল, দুিনয়া হেত িবমু  থাকা। 
 র �ীেনর জনয সবেচেয় কিতকারক িদক হল, �বৃি�র অনুসরণ 
করা।  র �বৃি�র অনুসরণ বলেত যা বুঝায়, তা হল, ধন-স�দ 
ও পািথরব া�ত লােভর  কা�া করা।  র মােলর মহ�েতর 
বিহ:�কাশ হল, হারামেক হালাল করা।  র েয বা�া হারামেক 
হালাল কের তার উপর  �াহ রা�ুল  লামীন কুি হয়।  �াহ 
রা�ূল  লামীেনর েকাভ  মন  কিট েরাগ  র েকান নষধ 
নাা  কমা�  �াহ রা�ূল  লামীেনর স�িশ ছাড়া।  �াহ 
রা�ূল  লামীেনর স�িশ  মন  কিট �িতেষধক েকান েরাগ 
তার কােছ  সেতা পাের না।  র েয বযি� তার �ভুর স�িশ 
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কামনা কের, েস অবশযা তার নফসেক নাে াশ কের। য ন 
েকান বযি� �ীেনর েকান কাজেক কিঠন মেন কের েছেড় েদয়, 
হেত পাের  মন  কিট িদন  সেব েসিদন তার মেধয �ীেনর 
েকান িকছুা অবিশশ থাকেব না। [�ীেনর েকান কাজেক কিঠন 
মেন করা  কজন বা�ার �ংেসর জনয যেথশ। য ন েকান বা�া 
�ীেনর েকান কাজেক কিঠন মেন কের, ত ন েস তা করেত 
চায়না।  ভােব য ন েস �ীেনর  কিট কাজেক েছেড় েদয়, ত ন 
েস  েরা অেনক  মল েছেড় েদয়। তারপর ধীের ধীের েস �ীন 
হেত দূের সের যায়।  র য ন েকান বা�া �ীন হেত দূের সের 
যায়, ত ন তার মেধয কুফরী ও ব�ীন �ান কের েনয়।    

�বৃি�র অনুসরণ বা�ার উপর তাওিফেকর দরজাসমূহ ব� কের 
েদয়া হেব।  

[য ন েকান বা�া �বৃি�র অনুসরণ করেত থােক, ত ন তােক 
ভােলা কােজর তাওফীক েদয়া হয় না। েস সব সময়  ারাপ, 
অনযায়, অ�ীল ও অপকমর িনেয় বয� থােক। ভােলা কাজ করা 
তার জনয কিঠন হেয় যায়। ভােলা েকান কােজর কথা বলেল বা 
ভােলা কােজর উপেদশ িদেল তা তার িনকট অসহয লােগ। েস 
সব সময় পাগলা হািতর মত ঘুের েবড়ােত পছ� কের।] 

ফুজাাল াবন  য়ায রহ. বেলন, যার উপর �বৃি�র অনুসরণ ও 
মানিবক চািহদা �াধানয িব�ার কের, তার েথেক তাওিফক লােভর 
সব পথ ও উপকরণ দূর হেয় যায়।  
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�বৃি�র অনুসারীরা চলার পেথ তােদর রা�া ভুেল যায়  বং 
িব�া� হয়; তােক সিঠক ও সরল পথ লােভর তাওিফক েদওয়া 
হয় না। কারণ, েস েহদােয়ত ও তাওিফক লােভর উৎস হেত 
িবমু । েস কুর ন ও সুুাহেক বাদ িদেয় তার �বৃি�েক �হণ 
করেছ। কুর ন ও সুুাহর অনুসরণ বাদ িদেয় েস �বৃি�র 
অনুসারী হল। সুতরাং, তােক কীভােব সিঠক পেথর �িত 
তাওিফক েদয়া হেব! 

 �াহ রা�ূল  লামীন বেলন,  

﴿ ِ َ ََ  ُ َِ َوِلُه ِ
َ
أ ََ ٮُِه  َۡ ََ َِدُها  َٰ ِ ََذ ِ َِ ََ َ�ِء ِ ۡ  َََ فَ

َ
عِهِ   أ َۡ ِ َب َ ََ ََِم  َََخ ِنۡل�م 

  ََ َُ ََ َََذِن فَ
َ
ِ  أ َِ ََۡعِا ِ ء َاۡدِا هِ ِ�ۢء  ََ َُ َۡٗة  ِ َٰ َِ ِهِ   َِ ِ ٱَ َ ََ َعَ   ََ ََ ََۡلبِهِ   ََ٢﴾ 

 .] ٢٣سورة اليثية  [

“তেব তুিম িক তােক লকয কেরছ, েয তার �বৃি�েক  পন 
ালাহ বািনেয় িনেয়েছ? তার কােছ জান  সার পর  �াহ তােক 
পথ�শ কেরেছন  বং িতিন তার কান ও অ�ের েমাহর েমের 
িদেয়েছন।  র তার েচাে র উপর �াপন কেরেছন  বরণ। 
অত ব  �াহর পর েক তােক িহদায়াত করেব? তারপরও িক 
েতামরা উপেদশ �হণ করেব না?”। [সূরা জািসয়া ,  য়াত: ২৩] 

[ য়ােত  �াহ রা�ুল  লামীন  রশাদ কেরন, েয বযি� তার 
পািথরব জীবেন �বৃি�েক উপাসয িহেসেব �হণ করল  বং তার 
অনুসরণ করল,  �াহ তা’ লা তার েচা , কান ও অ�ের 
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েমাহর েমের েদেব। েস  র সতয কথা শনেত পারেব না, সতযেক 
�তযক করত পারেব না  র অ�ের সতযেক অনুধাবন করেত 
পারেব না।] 

�বৃি�র অনুসরণ  �াহ রা�ূল  লামীেনর  নুগতয ও াবাদত 
বে�গী হেত বি�ত হওয়ার কারণ: 

যারা �বৃি�র অনুসারী হেয় থােক, তারা তােদর �বৃি�র উপর 
গবর-অহংকার কের  বং েস িনেজেক অেনক বড় মেন কের; যার 
কারেণ তারা কােরা অনুকরণ করেত চায় না,  মনিক তারা 
তােদর �শার অনুকরণ করা হেতও িবরত থােক। অেনক 
মানুষেক তােদর অহংকারা তােদরেক কুফিরেত িল� করেছ  বং 
হ  ও সেতযর অনুসরণ হেত িবরত রা েছ। েয �বৃি� তার 
অ�েরর িনয়�ণ �হণ করেত সকম,  বং তার উপর েস পিরপূণর 
কমতাবান েসা দুিনয়ােত সফল বযি�।  র েয বযি� �বৃি�েক 
িনয়�ণ করেত পােরিন, েস তার নফেসর েধাঁকায় পেড়  েছ 
 বং  �বৃি�েত বি� হেয়  েছ;   ান েথেক েবর হওয়ার  র 
েকান উপায় তার নাা।  র  কজন মানুেষর েপেট দুিট অ�র 
নাা েয, েস  ক সােথ অেনক কাজ করেত পারেব। ফেল েস 
হয়েতা  �াহ রা�ূল  লামীেনর  নুগতয করেব অথবা েস তার 
নফস, �বৃি� ও শয়তােনর অনুকরণ করেব। [ ক সােথ দুিট 
কাজ করা মানুেষর �ারা স�ব নয়। েকান মানুষ যিদ তার �বৃি� 
ও শয়তানেক  ুিশ রাে , তাহেল তােক মেন রা েত হেব, তার 
উপর তার �ভূ মহান রা�ুল  লামীন অ ুিশ ও অস�শ। েকান 
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মানুেষর মেধয  �াহ রা�ুল  লামীন দুিট অ�র েদয় নাা েয, 
 কিদেক েস  �াহর মহ�তেক লালন করেব  বার 
অপরিদেক েস তার �বৃি�র অনুসরণ করেব।]                  

�বৃি�র অনুসরণ গনাহ, অনযায় ও অপরােধর কারণ: 

�বৃি�র অনুসরণ করা অপমান অপদ� হওয়ার কারণ হেয় থােক। 
যারা �বৃি�র অনুসরণ কের তােদর পেদ পেদ লাি�ত হেত হয়। 
  ছাড়াও �বৃি�র অনুসারীরা িবিভু ধরেনর বযিধেত  �া� 
হয়। েযমন- যারা �বৃি�র অনুকরণ কের তােদর অ�র কিঠন 
হেয় যায়।  র য ন গনাহ ও অপরােধর কারেণ অ�র কিঠন 
হয়, ত ন েস েকান অপরাধেক অপরাধ মেন কের না। েয েকান 
ধরেনর গনাহ, অনযায় ও অপরাধ েস করেত পাের। েকান 
অনযায়েক েস অনযায় মেন কের না। েকান অপরাধেক েস বড় 
মেন কের না। তার িনকট সব ধরেনর গণাহ হালকা মেন হয়।  
 �ু�াহ িবন মাসউদ রািদ �াহ  নহ হেত বিণরত, রাসূল 
সা�া�াহ  লাািহ ওয়াসা�াম বেলন,  

نّهُ  ُذنُوَ�هُ  يََرى اصُمْؤمِنَ  ِِنّ  «  
َ
َ
َ
اِعدٌ  ك

َ
َْت  ق   َجَبٍل  تَ

ُ
نْ  َ�َاف

َ
ْيِه، َ�َقعَ   أ

َ
 َعل

�ِنّ  بَاٍب  ُذنُوَ�هُ  يََرى الَفاِجرَ  ََ ُِ َ
نِْفهِ  َعَ  َمرّ  ك

َ
ا بِهِ  َ�َقالَ  أ َِ

َ
  » َهك

“ কজন মুিমন তার গণাহেক অেনক বড় কের েদে । মেন হয় 
েস  কিট িবশাল পাহােড়র িনেচ বসা,  শ�া করেছ েয পাহাড়িট 
তার মাথার উপর েভে� পড়েব।  র গণাহগার বযি� েস তার 
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গণাহেক  কিট মািছর মত মেন কের। অথরাৎ, মািছিট তার 
নােকর উপর বসল,  র ঝাড়া েদয়ার সােথ সােথ চেল েগল”  

�বৃি�র অনুসরণ �ীেনর মেধয িবকৃিতর কারণ:  

যারা �বৃি�র অনুসরণ কের তারা �ীেনর মেধয িবকৃিত করেত 
েকান �কার কু�ােবাধ কের না। তারা �ীনেক তােদর �বৃি�র 
চািহদা অনুযায়ী সাজায়। তােদর কােছ যিদ সিঠক �ীন েকানিট তা 
তুেল ধরা হয়, ত ন তারা �বৃি�েকা �াধানয েদয়, �ীনেক তারা 
�াধানয েদয় না।  

হা�াদ াবন  িব সালমা রািদ �াহ  নহ বেলন, রােফজীেদর 
 কজন শাা  তাব,  মােক হািদস বণরনা কের বেলন,  মরা 
য ন েকান িবষেয়  কমত হতাম  বং িবষয়িটেক সু�র মেন 
করতাম, ত ন তােক হািদস বেল চািলেয় িদতাম। হািদস 
 মােদর িনকট রাসূল সা�া�াহ  লাািহ ওয়াসা�াম  র বাণী 
হেত হেব  মন েকান শতর িছল না।  

�বৃি�র অনুসািররাা যুেগ যুেগ �ীেনর মেধয িবকৃিত সাধন কের। 
িবদ ত সৃিশ তারাা কেরেছ, যারা �বৃি�র অনুসরণ কেরেছ।  

�বৃি�র অনুসরণ �াভািবক জীবন-যাপন বযাহত করা ও মানুেষর 
েরাষানেল পড়ার কারণ:  
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 কিট কথা অবশযা মেন রা েত হেব, �বৃি�র অনুসরেণর 
কারেণা মানুেষর মেধয িহংসা, িবে�ষ, অনযায়, অনাচার ও দুশমিন 
সৃিশ হয়। পকা�ের েয বযি� তার �বৃি�র অনুসরণ েথেক িবরত 
থােক  বং তার িবেরািধতা কের, েস তার েদহ, মন ও যাবতীয় 
অ�-�তয�েক শাি� েদয়। তােক  িদক েসিদক ছুটাছুিট করেত 
হয় না।  র েয বযি� তার �বৃি�র অনুসরণ করল, েস েযন 
 কিট দুিবরষহ জীবন যাপন করল। েস েকাথাও েকান �কার 
শাি� পায় না। সব সময় দুি��া ও হতাশায় িল� থােক। তার 
েপেরশািনর েকান অ� থােক না। েস মানুষেক  ারাপ জানেব 
 র মানুষ তােক  ারাপ জানেব। তার জীবেন িবপযরয় ছাড়া 
িকছুা জুটেব না। তার চািহদার েশষ নাা। যােদর চািহদা যত 
েবিশ হেব, েস ততেবিশ অশাি� েভাগ করেব।   

ওমর াবনুল  া�াব রািদ �াহ  নহ বেলন, েতামরা েতামােদর 
নফসেক তার চািহদা েথেক িফিরেয় রা । কারণ, নফস হল  মন 
 কিট চালক, েয েতামােক অতীব  মন  ারাপ পিরণিতর িদেক 
িনেয় যােব, যার েথেক মুি� পাওয়ার মত েকান উপায় েতামার 
থাকেব না।  মেন রা েব সতয  ুব ভাির ও কিঠন, সেতযর দািয়র 
মহান। যারা সেতযর িদশারী হয়, তােদর অবশযা গর দািয়র 
পালন করেত হয়।  র বািতল  ুব সহনীয় ও সহজলভয।  র 
জনয  ুব কশ করেত হয় না। দুিনয়ার েোেতর সােথ গা বািসেয় 
িদেলা চেল। বতরমান যুগটাা হল,  ারােপর যুগ।   যুেগ গনাহ, 
অনযায়, অনাচারেক সহজ কের েদয়া হেয়েছ। শয়তান মানুেষর 
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জনয অপরাধেক সুেশািভত কের িদেয়েছ  বং গনােহর যাবতীয় 
উপকরণ মানুেষর েদারগড়ায় েপৗেছ িদেয়েছ।  র গনােহর কাজ 
েছেড় েদয়া, তাওবার মাধযেম �িতকার করা হেত উ�ম। অেনেক 
মেন কের  মরা   ন গনাহ করব, তারপর তাওবা কের 
 �াহর িনকট কমা েচেয় িনব। তােদর   ধরেনর ধারণা �া� 
ও বািতল।  র অেনক দৃিশ  েছ মানুেষর অ�ের ে�েমর বীজ 
বপন কের। সুতরাং,  ারাপ ব� েথেক দৃিশেক িফিরেয় রা েত 
হেব। কারণ, দৃিশেক শয়তােনর তীর বেল   যািয়ত করা 
হেয়েছ। তীর িদেয় েযমন িশকার করা হয়, অনুরপভােব দৃিশর 
মাধযেম মানুষ অনযায় অপকমর িশকার কের।  র সামানয সমেয়র 
জনয �বৃি�েত িল� হওয়া েতামার মেধয দীঘরকােলর জনয 
েপেরশািন ও দুি��া সৃিশ করেব। অথরাৎ, তুিম হয়ত অ� সময় 
উপেভাগ করেব, িক� তা েতামার জনয  ুব িত� পিরণিত েডেক 
 নেব। েতামােক  মরণ তার য�না সােত হেব।  �াহ 
 মােদর েহফাযত করক।  

 বু বকর  ল-ওররাক রহ. বেলন, য ন মানুেষর উপর �বৃি� 
�াধানয িব�ার কের, ত ন তার অ�র  �ু হয়।  র য ন 
অ�র  �ু হয়, ত ন তার  �া সংকীণর ও বযািধ�� হয়। 
 র য ন  �া বযািধ�� হয়, তার চির�  ারাপ হয়।  র য ন 
চির�  ারাপ হয়, ত ন সম� মা লুক তােক  ারাপ জানেব। 
 র য ন মানুষ তােক  ারাপ জানেব ত ন েসও মানুষেক  ারাপ 
জানেব। তারপর য ন মানুষ বুেড়া হয়  বং শাাে র বয়েস 
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উপনীত হয়, ত ন েস তার �বৃি�র অনুসরণ করার পিরণিত 
জানেত পারেব। েস ত ন বুঝেত পারেব তার অতীত কত 
মূলযবান িছল। েকান  ক কিব বেলন,  

ْهِلَهي اغّشاَيِب  ِف  َكنَْت  َمآرُِب 
َ
 أل

  َعَذانيً  اغَدِشيِب  ِف  فََصيرَْت  ِعَذاُب 

 

অথরাৎ, য ন  কজন মানুষ েজায়ান িছল, ত ন তার িনকট েযৗন 
চািহদা ও মানিবক চািহদাগেলা  ুব িমিশ ও মধুর িছল  বং 
অতীব সু�র িছল। িক� য ন েস েযৗবনেক পািড় িদেয়, বাধরেকয 
েপৗছল, ত ন তা িত�তা ও অশাি�েত রপ িনেলা।  

�বৃি�র অনুসরণ করা �ারা মানুষ িনেজেক তার দুশমেনর হােত 
তুেল েদয়ার নামা�র:  

মানুেষর সবেচেয় বড় দুশমন হল, তার শয়তান, েয মানুষেক 

 ারাপ পেথর িদেক ডােক।  র মানুেষর সবেচেয় বড় ব�ু হল, 
তার জান যা তােক ভােলা উপেদশ েদয়।  র মানুেষর অপর 
ব�ু হল, েফেরশতা েয তােক ভােলা কােজর িদেক উ�ু� কের। 
য ন েকান বযি� তার �বৃি�র অনুসরণ কের, ত ন েস তার 
 �ােক িনজ হােত দুশমেনর কােছ েসাপদর কের  বং িনেজেক 
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শয়তােনর েবড়াজােল  ব� কের। য ন েকান বযি� শয়তােনর 
েবড়াজােল  ব� হয়, ত ন তার পিরণিত হয়  ুবা করণ।  র 
 েকা বলা হয়, মহা িবপদ ও করণ পিরণিত, যার েথেক রাসূল 
সা.  �াহর দরবাের মুি� কামনা কেরন।  ছাড়া  েক  ারাপ 
ফায়সালা ও দুশমনেদর  ুিশ করাও বলা হেয় থােক।   দুিট 
েথেকও রাসূল সা.  �াহর দরবাের মুি� চান।  

 েগকার যুেগ বলা হত, য ন েতামার উপর েতামার জান 
�াধানয িব�ার কের, ত ন তা েতামার উপকাের লােগ।  র য ন 
েতামার উপর েতামার �বৃি� �াধানয িব�ার করেব, ত ন তা 
েতামার দুশমেনর কােজ লাগেব।   

�বৃি�র অনুসরণ করা মানুেষর িতর�ার ও ভৎসনা লােভর 
কারণ:  

িহসাম াবন  �ুল মােলক রহ.   কাবয ছাড়া  র েকান কাবয 
ক েনাা বলেতন না।  

نَْت  ىِا�َا
َ
 اغَهَوى قَيَدكَ  اغَهَوى بَعِص  غَم ب

 
َ
 َمَقيُل  َعلَيَْك  ِ�يهِ  َمي َ�ْعِض  ىِل
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“তুিম যিদ েতামার �বৃি�র িবেরািধতা না কর  বং তােক ধিমেয় 
রা েত না পার, তেব েতামার �বৃি� েতামােক  মন ব�র িদেক 
েটেন েনেব, যার মেধয েতামার কিত ছাড়া েকান উপকার থাকেব 
না”।  

 �ামা াবন  �ুল বার রহ. বেলন, যিদ বলত: তার মেধয যা 
িকছু  েছ সবিকছুেত েতামার িবরে� কথা  েছ, তাহেল তা 
হত অিত উ�ম ও  ুব সু�র।  

ামাম শােফয়ী রহ. বেলন,  

 َمْعغَيَْ�ِ  ِف  وَْهُدَك  حيرَ  ىِا�َا

ْ�يَيكَ 
َ
 َواغّصَواْب  اغَهَوى َحيُْث  َوب

 اغَهَوى فَإِنّ  َهْو�َت  مي فَد 

  الّفوَس  َ�ُقودُ 
َ
 ُ�َعيْب  َمي ىل

“য ন েতামার িচ�া দুিট িবষেয় অথরাৎ েকানিট �বৃি�  র 
েকানিট সিঠক,   িনেয় িস�া�হীনতায় ভুেগ  বং েতামােক 
অকম কের েফেল, ত ন েতামার নফস েতামােক  মন ব�র 
িদেক িনেয় যােব, যােক েকান �েমা ভােলা বলা যােব না”।  

�বৃি�র অনুসরণ অপমান অপধে�র কারণ: 
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 �ু�াহ াবনুল মুবারক রহ. বেলন,  

اَالءِ  اَنَالءِ  َومنَ 
ْ
 َعَالَمةٌ  َوغل

نْ 
َ
 نُُزو ُ  َهَواكَ  َ�نْ  غََك  بََمى الَ  ب

 َشَهَوابهَ  ِف  الّفِس  َ�اْدُ  الَعاْدُ 

 َوَ�ُو ُ  َمّمةً  �َْشاَعُ  َوالُمّ 

“িবপদ শধু িবপদ নয়, বরং সু�শ িবপদ, যার  লামত হল, 
তুিম ক েনাা েতামার �বৃি� েথেক েবর হেত পারেব না।  র 
পরাধীন েস বযি� েয তার নফেসর েগালামী কের  বং নফেসর 
চািহদা হেত েবর হেত পাের না।  র �াধীন েস বযি� েয  ক 
সময় েপট ভের  ায়,  বার কুধায় কশ পায়”। 

েকান  ক হাকীমেক �বৃি� স�েকর িজজাসা করা হেল, েস বেল 
�বৃি� হল ‘হাওয়ানুন’ অথরাৎ অপমান, তা হেত শধু নুন শ�েক 
বাদ েদয়া হেয়েছ।  কা অথর  কজন কিব তার  বৃি�েত উে�  
কেরন  বং িতিন বেলন,  

وقَةٌ  اغَهَوى ِمنَ  اغَهَوانِ  نُونُ   َمْسُ

 َهَوانَي لَِقيَت  َ�َقدْ  َهَو�َْت  فَإَِاا 
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“হাওয়ানুন শ�িট হাওয়া শ� েথেক িনগরত, তার নুনেক চুির করা 
হেয়েছ। য ত তুিম নফেসর চািহদা েমটােত যাও, ত ন তুিম 
অবশযা হাওয়ানুন অথরাৎ, অপমান ও লা�নার মুে ামুি  হেব”।  

 

অপর  কজন কিব বেলন,  

يُْت  َولََقدْ 
َ
 نِِهمْ  َجََحْت  َمَعيشاً  َرب

َك 
ْ
ْوَ  الّطِايَعةُ  بِل

َ
�  ّ  َ�اَيرِ  ُُ

ْجَسيِمِهمْ  َهَوى ُ�ُفوُسُهمُ  بْهَوى
َ
 ب

 وََاَايرِ  َدنَيَءةٍ  نِ�ّل  ُشْاالً 

 اغَهَوى َوَ�َذا نِِهمْ  َ�َهَوى اغَهَوى بَاِعوا

ْهِلهِ  اغَهَوانُ  ِمغْهُ 
َ
 فََحَذارِ  نِأ

ِّ  نَِعْ�ِ  فَيْ�ُظمْ   اغَهَوى َ�ْ�َ  الَ  الَ

  ِّ َع�ِ  فَيلَ
ْ
 َعرِي الَِلّيةِ  غِل

ُ  فَيْ�َقيُدوا الُفّجيرَ  اغَهَوى قَيدَ   لَ
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 األنَْمارِ  َمَقيَدةُ  َعلَيْهِ  وبنْت 

অথর,  িম  কিট জামাতেক েদ লাম তােদর �ভাব বা নফস 
তােদর যাবতীয় সব �ংস   সবরনাশী কেমরর �িত বাধয কের, 
তােদর নফস শত অপমান, অপদ� ও ব�না সেরও তােদর 
েদেহর চািহদা েমটােত সেচশ থােক। তারা তােদর নফেসর 
অনুকরণ করল, ফেল তারা নফেসর চািহদা িনেয়া তারা বয� 
থাকেত থাকল।  র তােদর �বৃি� তােদর জনয েকবল অপমান 
ও লা�নাা বেয়  নল, েকান সুফল েদ ােত পারল না। তুিম 
েতামার সিঠক দৃিশ িদেয় িচ�া কের েদ , �বৃি�র দৃিশ িদেয় নয়। 
 ম মেন রা েব, সতয, সেতযর অনুস�ানকারীেদর সামেন 
 েকবােরা �শ ও উ�ু�। ফােজর েলাকেক তার নফস সব 
সময় অনযােয়র িদেক টানেত থােক। ফেল তারা তারা অনুসরণ 
কের।  র যারা সিতযকার জানী তারা তােদর নফেসর চািহদা 
েমটােত অ�ীকার কের  বং নফেসর চািহদােক �তযা যান কের। 

ওমর াবন  �ুল  জীজ রহ. বেলন, সেবরা�ম িজহাদ হল, 
নফেসর িবরে� িজহাদ করা।  র সুিফয়ান সাওরী রহ. বেলন, 
সবেচেয় বড় বাহাদুর বযি� হল, েয বযি� তার �বৃি�েক িনয়�ণ 
করার েকে� সবরািধক েবিশ কেঠার হয়। মেন রা েব, েকান 
িকছুেক েছাট মেন করা �ংস েডেক  েন। অ�েরর বযািধসমূেহর 
সিতযকার িচিকৎসা ও �িতেষধক হল, �বৃি�র িবেরািধতা করা।  
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সাহাল াবন  �ু�াহ রহ. বেলন, েতামার �বৃি� হল েতামার 
অ�েরর েরাগ।  র য ন তুিম েতামার �বৃি�র িবেরািধতা করেব 
ত ন তা হেব িচিকৎসা।  

সুতরাং বা�া িহেসেব  মােদর উিচত হল, নফেসর িবেরািধতা 
করা।  র নফেসর িবেরািধতার অ�েরর িচিকৎসা করেত হেব।  
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নফস বা �বৃি�র িবেরািধতা করার উপকািরতা 

নফেসর িবেরািধতা করা �ারা  কজন মানুষ িক িক উপকার লাভ 
কের তা িনে�  েলাচনা করা হল।  

�বৃি�র িবেরািধতা �ারা জাুাত লাভ হয়:  

 �াহ রা�ুল  লামীন বেলন, 

ِ�َ َ�ء َطَ�ِ  ﴿
َ
ًََ  ٣فَأ ۡف  ِ ةَ ِ ِۡ ًَ َ�ِۡ ََ ِ   ٣َََ ءََ ََ

ۡ
أ ََ ۡ َِحًَم ِ�َ َِ ۡۡ ِ�َ  ٣فَنِِ  ِ

َ
أ ََ

ََ َِِۡفَس  َف ََ ِِّهِ   ََ ِ   َ�ۡء َخََف َ�َسََم  َۡ ِ   ٤َنِء ََِۡد ََ
ۡ
أ ََ ۡ َِ َ�ِ َٗ َِا ۡۡ  ٤فَنِِ  ِ

 .] ٤١-٣٧: سورة الياعت [ ﴾ 

সুতরাং েয সীমাল�ন কের  র দুিনয়ার জীবনেক �াধানয েদয়, 
িন�য় জাহাুাম হেব তার  বাস�ল।  র েয �ীয় রেবর সামেন 
দাঁড়ােনােক ভয় কের  বং কু�বৃি� েথেক িনজেক িবরত রাে , 
িন�য় জাুাত হেব তার  বাস�ল। [সূরা  ন-নােযয়াত,  য়াত: 
৩৭-৪১] 

েয বযি� নফেসর িবেরািধতা কের  বং �বৃি�র চািহদােক 
�িতহত করেত িগেয় ৈধযর ধারণ কের, িকয়ামেতর িদন তােক 
উ�ম িবিনময় েদয়া হেব। তােদর জাুােত �েবশ করােনা হেব 
 বং জাুােত তােদর েদয়া হেব সু�র ও  ন�দায়ক জীবন। 
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 র তা হল, তারা েয দুিনয়ােত ৈধযর ধারণ কেরিছল তার 
িবিনময়।  �াহ রা�ূল  লামীন  বেলন,  

ف  ﴿ َٗ �َِ َۡ ََ  ٗٗ ِا ََ َءَ  ُ َۡ �َ َ ََ ِ َلٮُِدم ٱ ََ  .] ١٢: سورة اإل�سين [  ﴾  ١ ََ

“ র তারা েয ৈধযরধারণ কেরিছল তার পিরণােম িতিন তােদরেক 
জাুাত ও েরশমী বে�র পুর�ার �দান করেবন”। [সূরা  ল-
ানসান,  য়াত: ১২] 

 বু সুলাামান  দ-দারানী রহ. বেলন, অথরাৎ, তারা তােদর 
�বৃি�র চািহদা পূরণ না কের, ৈধযর ধারণ কের।  

 َعَال  َ�َدنْ  اغَهَوى الَعْقِل  َوهفَةُ 

َي َ�َقدْ  َ�ْقلُه َهَواهُ  َعَ 
َ
� 

 কজন মানুেষর জান-বুি�র জনয বড় িবপদ হল, তার �বৃি�। 
েয বযি� তার �বৃি�র উপর িবজয়ী হেব, িকয়ামত িদবেসর 
ভয়াবহ পিরণিত হেত নাজাত লাভ: 

িকয়ামেতর িদন মানুেষর েয ভয়াবহ অব�া হেব তার েথেক মুি� 
পােব।  বু হরাারা রািদ �াহ  নহ হেত বিণরত রাসূল 
সা�া�াহ  লাািহ ওয়াসা�াম বেলন,  
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َُ  َسْبَعةٌ  «  ُه
ّ
  اهللا يُظلِ

َ
  يَْومَ  ظلِهِ  ِف  َ�َعال

َ
�َ ال   ظِلّ

ّ
هُ  ِِال

ّ
اّب  َعْدٌل، َِمامٌ  :ظلِ َُ ََ 

َدة ِف  �ََشأ
َ
رَُجٌل  اهللا، ِعبا بهُ  ََ

ْ
ل
َ
ٌق  ق

ّ
نِ  اصَمَساِجِد، ِف  ُمَعل

َ
رَُجال َابّا ََ

َ
 اهللا ِف  ت

ْيهِ  اْجَتَمَعا
َ
ا َعل

َ
َ�َفّرق ْيهِ  ََ

َ
رَُجٌل  ،َعل ةٌ  َدَ�ْتهُ  ََ

َ
 ََجَالٍ  َمنْصٍب  َذاُت  اْمرَأ

 :َ�َقالَ 
ّ

�ِِ  
ُ

َخاف
َ
رَُجٌل  اهللا، أ ةٍ  تََصّدَق  ََ

َ
ْخَفاَها بَِصَدق

َ
أ
َ
َّ  ف   َى

َ
َ ال

َ
ُ  َ�ْعل

ُ
َمال ُِ 

رَُجٌل  يَِميُنُه، ُ�ْنِفُق  َما رَ  ََ
َ
  اهللا َذك

ً
  »َ�ْيَناهُ  َ�َفاضْت  َخاِلا

“িকয়ামেতর িদন  �াহ রা�ুল  লামীন সাত বযি�েক তার 
 রেশর ছায়ার তেল  েয় েদেবন। েসিদন  �াহর  রেশর 
ছায়া ছাড়া  র েকান ছায়া থাকেব না। তারা হেলন, নযায় পরায়ন 
বাদশা, যুবক েয তার েযৗবনেক  �াহর রােহ বযয় কের, েয 
বযি�র অ�র মসিজেদর সােথ স�ৃ�, দুা বযি� যারা  েক 
অপরেক  �াহর জনয ভােলাবােস।  �াহর ভােলাবাসার িভি� 
কের তারা  ক� হয়  বং তার উপর িভি� কের তারা পৃথক 
হয়,  ক বযি� যােক েকান স�র ও স�া� রমণী তার সােথ 
অপকেমরর জনয ডাকেল েস বেল  িমেতা  �াহেক ভয় কির। 
েগাপেন সাদকাকাির বযি� যার বাম হাত জােন না ডান হােত িক 
দান করল। েয িনজরেন বেস  �াহর িজিকর করল  বং তার 
উভয় েচা  অ� িবসজরন িদল”। 

 �ামা াবনুল কাায়ুম রহ. বেলন, েযিদন  �াহর  রেশর 
ছায়া ছাড়া  র েকান ছায়া থাকেব না, েসিদন যােদর  রেশর 
ছায়ার তেল সহান েদয়া হেব, তােদর িবষেয় িচ�া করল েদ েত 
পােব, তােদর  ত বড় মযরাদা লােভর কারণ হল, তারা তােদর 
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নফেসর িবেরািধতা করত  বং �বৃি�র অনুসরণ হেত িবরত 
থাকত। কারণ,   ােন েয সাতজেনর কথা বলা হেয়েছ, তােদর 
�েতযেকা নফেসর িবেরািধতা করত। েযমন- কমতাশীল ও 
শি�শালী বাদশা, ানসাফ করেত সকম হেব না যতকণ পযর� 
েস তার নফেসর িবেরািধতা না করেব। তার নফস তােক নযায় 
িবচার না করেত  েদশ েদয়। িক� েস তার নফেসর যা চায় 
তার িবেরািধতা কের  বং  �াহর  েদশ অনুযায়ী নযায় িবচার 
কের। সুতরাং বলা বাহলয েয, তােক ানসাফ করেত হেল অবশযা 
তার নফেসর িবেরািধতা করেত হেব।  র েয যুবক  �াহ 
রা�ূল  লামীেনর ভেয় অপকমর হেত িবরত থাকল, তােকও তার 
নফেসর িবেরািধতা করেত হেয়েছ। কারণ, তার নফেসর 
িবেরািধতা ছাড়া েস তার েযৗবনেক  �াহর রােহ কােজ লাগােত 
সকম হেব না। অনুরপভােব েয েলাকিটর অ�র মসিজেদর সােথ 
স�ৃ� তােক  জীবন তার নফেসর িবেরািধতা কেরা   অভযাস 
গেড় তুলেত হেয়েছ। অনযথায় েস দুিনয়ার েভাগ-িবলােসর সােথ 
স�ৃ� েথেক �বৃি�র ে�ােত ঘুের েবড়াত।  

 র েয বযি� েগাপেন সদকা কের  বং তার ডান হাত িক দান 
করল তা বাম হাত জােন না াতযািদ ত ন স�ব হয় য ন েস 
তার �বৃি�র সােথ অনবরত যু� কের। কারণ, মানবা�ার �ভাব 
হল েস সব সময় তার িনেজর গনাগণ ও �শংসা েশানেত চায়। 
 র েগাপেন সাদকাকারীেক অবশযা তার  �ার চািহদার সােথ 
সং�াম করেত হয়।  র যােক সু�র রমণী অপকেমরর িদেক 
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ডাকার পর েস তা হেত  কমা�  �াহ রা�ূল  লামীেনর ভেয় 
িবরত থাকল  বং েয েলাকিট  কাে�  �াহ রা�ূল  লামীেনর 
�রেণ দু-েচা  হেত অ� িবসজরন িদল  বং িনজরেন বেস বেস 
েকবল  �াহ রা�ূল  লামীেনর ভেয় কাঁদল,  কমা� নফেসর 
িবেরািধতা ও �বৃি�র �িত অিবচার করাা তােদর   অব�ায় 
েপৗিছেয়েছ। তারা তােদর জীবেন দুিনয়ােত নফেসর িবেরািধতা 
কেরন বেলা িকয়ামেতর িদন িকয়ামেতর ভয়াবহতা হেত নাজাত 
পােব। িকয়ামেতর িদেনর �চ� উ�াপ, গরম ও ঘাম তােদর 
েকান �কার �শর করেত পারেব না। অনযিদেক �বৃি�র 
পূজারীরা েসিদন অতয� অসহনীয় িবপেদর মুে ামুি  হেব। �চ� 
গরম ও সূেযরর তােপর কারেণ তােদর ঘাম তােদর গলেদশ পযর� 
েপৗছেব। তারা তােদর ঘােমর মেধয সাঁতরােত থাকেব। তারপর 
তারা   ভয়াবহ শাি�র েবাঝা মাথায় িনেয় জাহাুােমর জনয 
অেপকা করেত থাকেব। তারপর তােদর �বৃি�র শাি� 
েজল ানায়-জাহাুােম-তােদর �েবশ করােনা হেব।  

�বৃি�র িবেরািধতা করার কারেণ া�ত, স�ান ও উ� মযরাদা 
লাভ হেব: 

মুয়ািবয়া রািদ �াহ  নহ বেলন, মানিবকতা হল, �বৃি�র 
অনুকরণ হেত িবরত থাকা  বং নফেসর িবেরািধতা করা। 
�বৃি�র অনুসরণ মানিবকতােক কুলিসত কের  র �বৃি�র 
িবেরািধতা করা মানবতােক পুনর�ীিবত কের।  
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মাহলাব াবন  বী সুিফয়ানেক বলা হল, তুিম েয া�ত স�ান 
ও উ� মযরাদার অিধকারী হেল, তা কীভােব অজরন করেল? উ�ের 
েস বলল,  �াহ রা�ূল  লামীেনর  নুগতয ও নফেসর 
িবেরািধতার মাধযেম।  

 রও কতক  েলম বেলন, স�ােনর অিধকারী  েলম তারা 
যারা তােদর �ীনেক িনেয় দুিনয়াদাির হেত পলায়ন কেরন।  র 
তারা িবপেদ পেড়েছ যারা তােদর �বৃি�র েনতৃের চেলেছন।  

 বু  লী  দ-দাকাক বেলন, েযৗবেন েয তার �বৃি�েক িনয়�ণ 
করেত পারল,  �াহ রা�ূল  লামীন বুেড়া বয়েস তােক স�ান 
েদেবন।  

 �ামা াবন  �ুল কাবী রহ. বেলন,  

اِت  هَج�َر َف�َمنْ  ّ
ّ
 َوَمنْ  اغُد�َ  نَيَل  اغّ

ّب  ََ اِت  َعَ  بَ ّ
ّ
 الَدِ  َعَ  َعّض  اغّ

 

�َْهواءِ  َق�ِْمع َو�ِف
َ
 اْعِتَااَُهي الّف�ُوِس  ب

َمدِ  ُاّل  �َْشتَِ�  َمي َ�يِْلَهي َوِ�   َسْ
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�َا َت�َْشِتْال َو�َال  الُعَال  يُ�ِسُب  نِم�َا ىِلّ

 
َ
 نيِغّمِدي الّف�ِ�َسةَ  الّف�َْس  بُْمِض  َوال

 

مِ  اِإل�َْسينِ  ْخلَِوة َو�ِف
ْ
�ُْسهُ  نِيلِعل

ُ
 ب

 اّلوَّحدِ  ِعغْدَ  اغَدْمءِ  ِدينُ  َو�َْسلَمُ 

 

اى َوِمنْ  َوقَيلٍ  ِ�يٍل  ِمنْ  َو�َ�َْسلُم
َ
 ب

 وَُحّسدِ  نَِايٍض  َواٍش  َوِمنْ  َجِليٍس 

 

َس  فَ�نْ 
ْ
 لِع�َْوَرةٍ  ِسْتٌ  َ�ْهوَ  َ�يٍْت  ِحل

ّ  َ�نْ  الَفَت  وَِحْماُ   َوُمْفِسدِ  َغوٍ  ُُ
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 بُِفيُدهُ  ُرتٌْب  اغَدْمءِ  ِجليِس  َو�َْخُ� 

ّ�دِ  َ�ْقالً وَ  َوهَدانيً  ُعلُوميً  ََ  ُم

“েয বযি� �বৃি�র অনুসরণ করা েছেড় েদেব েস অবশযা তার 
উে�েশয হািসেল সফল হেব।  র েয বযি� তার শয়তানীর উপর 
অটল থাকেব, েস অবশযা  কিদন তার ভুল বুঝেত পারেব  বং 
 ফেসাস করেত করেত  �ুল কাটেত থাকেব। নফেসর 
চািহদােক �িতহত করার মেধয রেয়েছ েতামার া�ত ও স�ান। 
 র নফস যা চায় তার অনুকরণ করার মেধয রেয়েছ েতামােদর 
জনয  মরণ অশাি�।  মন েকান কােজ বয� হাওনা যা েতামার 
স�ানহািন ঘটায়, তেব তুিম িকছু িনেয় বয� হও যা েতামার 
মযরাদােক বৃি� কের।  র ভােলা  �া ক েনাা  ারাপ ও িনকৃশ 
ব�র উপর স�শ থােক না। য ন  কজন মানুষ  কা হয়, ত ন 
তার জানা হেব তার স�ী।  কজন মানুেষর �ীন ত ন িনরাপদ 
হেব য ন তার মেধয তাওহীদ থাকেব। মানুেষর সমােলাচনা ও 
সহপাঠীেদর কশ হেত িনরাপদ থাকেব  বং িহংসুক, িন�ুক ও 
দুশমণ েথেক িনরাপদ থাকেব। তুিম েতামার ঘেরর িভতর সু-
রিকত থােকা, তােত তুিম সব িকছু হেত  ড়াল থাকেত পারেব। 
 র তুিম েতামােক সব ধরেনর অিন�তা ও ফাসাদ েথেক 
িনরাপদ থাকেব।  কজন মানুেষর জনয সবেচেয় উ�ম সাথী হল 
তার বা পু�ক, যা তার উপকাের  েস। িকতাবসমূহ তােক �ায়ী 
ালম  দব ও জােনর স�ান েদয়”।   
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 জীমতেক শি�শালী করা:  

�বৃি�র অনুসরণ মানুেষর  �িব�াস, দৃঢ়তা ও �তযয়েক দুবরল 
ও নড়-বড় কের।  র �বৃি�র িবেরািধতা মানুেষর  �িব�াস, 
দৃঢ়তা ও �তযয়েক শি�শালী ও সবল কের।  র বা�ার 
 �িব�াস ও দৃঢ়তা হল,  ি রাত ও  �াহ রা�ূল  লামীেনর 
স�িশ লােভর  কমা� মাধযম ও বাহন।  র য ন  কজন 
বা�ার বাহন দুবরল হেয় পেড়, ত ন  েরাহীর অব�াও  ারাপ 
হেয় যায়।  

ায়াহয়া াবন মুয়াজেক বলা হল, দৃঢ়তার িদক িদেয় সবরািধক 
সিঠক েলাক েক? িতিন উ�ের বলেলন, �বৃি�র উপর িবজয়ী 
েলাক।    

�বৃি�র িবেরািধতা �ারা েদেহর েহফাজত করা হয়: 

যারা �বৃি�র অনুসরণ কের তারা তােদর েদহ ও মন উভেয়রা 
কিত কের। �বৃি�র অনুসরণ মানুষেক িবিভু ধরেনর অপকেমরর 
িদেক িনেয় যায়  বং িবিভু ধরেনর  ারাপ কাজ করেত বাধয 
কের।   সব অপকমর �ারা েযমিনভােব তার  �া দূবরল হয়, 
অনুরপভােব তার শরীর বা েদহও ধীের ধীের দূবরল হেয় পেড়।  
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 �ামা াবন রজব রহ. বেলন, অেনক  েলমেদর েদ া যায় েস 
 কশত বছর অিতবািহত করার পরও েস তার শি�, সামথরয ও 
জান-বুি�েত পিরপূণর।  

 কিদন  ক েলাক রােগ েকােভ ভীষণ কুেদ উঠেল, তােক িবিভু 
ধরেনর গাল ম� করা হল। ত ন েস বলল,  মরা েযৗবেন 
 মােদর অ�-�তয�েক গনােহর কাজ েথেক েহফাজত কির  র 
 �াহ রা�ূল  লামীন  মােদরেক বৃ� বয়েস যাবতীয় দুবরলতা 
েথেক েহফাজত কেরন।  র িবপরীত হল, েকান  ক মনীষী 
বেলন,  মরা  কজন বৃ�েক েদি , েস মানুেষর িনকট িভকা 
করেছ। তারপর েস বলল, েলাকিট  ুবা দুবরল,  �াহ রা�ূল 
 লামীেনর িবধানেক েস েছাট েবলায় নশ করেছ,  র বুেড়া 
কােল  �াহ রা�ূল  লামীন তার শি� ও সামথরযেক নশ 
কেরেছ।  

�বৃি�র িবেরািধতা �ারা দুিনয়ােত যাবতীয় িবপদ েথেক িনরাপদ 
থােক: 

যারা �বৃি�র িবেরািধতা কের তারা দুিনয়ােত িবিভু ধরেনর 
জােমলা হেত মু� থােক। েকান �কার িবপদ তােদর �শর কের 
না। াবরাহীম াবন  দহম রহ. বেলন, সবেচেয় কিঠন েজহাদ 
হল �বৃি�র িবরে� িজহাদ করা। েয বযি� তার �বৃি�েক  ারাপ 
ও অনযায় কাজ হেত িবরত রা েত সকম হল, েস অবশযা দুিনয়া 
ও দুিনয়ার মুিসবত হেত িনেজেক মু� রা েত সকম হেব।  র 
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দুিনয়ার জীবেন েস  রাম পােব  বং দুিনয়ার কশ হেত েস 
িনরাপদ ও িনি�� থাকেব।  
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�বৃি�র িচিকৎসা 

মানুষ য ন তার �বৃি�র েধাঁকায় পেড় যােব তােক অবশযা 
পির�াণ পাওয়ার জনয িচিকৎসা �হণ করেত হেব। েস য ন তার 
�বৃি�র িচিকৎসার �িত মেনােযাগ েদেব, ত ন হেত পাের  �াহ 
রা�ূল  লামীন তার �িত অনু�হ করেব  বং তােক েনককার 
েলাকেদর সােথ স�ৃ� করেব।  মরা িনে� গররপূণর ও 
উপকারী িকছু িচিকৎসার কথা  েলাচনা করব।  

 ক. তাওবা ও েদা‘  করা: 

 �াহ রা�ুল  লামীেনর িনকট তাওবা ও �াথরনা করা যােত 
 �াহ রা�ূল  লামীন তােক �বৃি�র অিন�তা েথেক েহফাজত 
কেরন। রাসূল সা�া�াহ  লাািহ ওয়াসা�াম ও পূবর মনীষীেদর 
 দশর িছল, তারা  �াহ রা�ূল  লামীেনর িনকট তাওবা করত 
 বং  �াহ রা�ূল  লামীেনর দরবাের েদা‘  করেতন। গণাহ 
হেত তাওবা করা �বৃি�র অিন�তা েথেক মুি� পাওয়ার জনয 
 ুবা গররপূণর। রাসূল সা. িনেজ ৈদিনক অসং য বার  �াহর 
দরবাের তাওবা করেতন  বং উ�তেদর তাওবা করার �িত 
উ�ু� কেরন। রাসূল সা. বেলন, যারা গণাহ হেত তাওবা কেরন, 
তারা েযন েকান গণাহ কেরন নাা।   
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কুতবা াবন মােলক রহ. হেত বিণরত, িতিন বেলন, রাসূল 
সা�া�াহ  লাািহ ওয়াসা�াম বলেতন- 

»  َّ ُه
ّ
ُعوذُ  ِِ�  اصل

َ
َراِت  ِمنْ  بَك  أ

َ
  ُمْنك

َ
ْ�َمالِ  قِ  األْخال

َ
ْهَواءِ  ََاأل

َ
  » ََاأل

 

“েহ  �াহ!  িম েতামার িনকট  ারাপ চির� হেত  েয় 
�াথরণা করিছ  বং  ারাপ  মল ও �বৃি� হেত  েয় �াথরণা 
করিছ”। 

ওমর াবন  �ুল  জীজ রহ.  ােলদ াবন সাফওয়ােক বেলন, 
তুিম  মােক সংিক� ওয়াজ ও নিছহত কর। ত ন েস বলল, েহ 
 মীরল মুিমন! অেনক মানুষেক  �াহ রা�ূল  লামীেনর পদরা 
েধাঁকায় েফলেছ,  র তােদর �শংসা তােদরেক িবপেদ েফলেছ। 
েতামার স�েকর েতামার জানােক অেনযর অজানা েযন পরাভূত 
করেত না পাের।  �াহ রা�ূল  লামীন  মােক  বং েতামােক 
 মােদর গনাহসমূহ েগাপন রা ার মাধযেম েধাঁকায় পড়া েথেক 
েহফাজত করন! মানুেষর �শংসায়  ুিশ হওয়া েথেক েহফাজত 
করন।  র  �াহ রা�ূল  লামীন  মােদর উপর যা ফরজ 
কেরেছন, তােত যােত  মরা িপছপা না হা  বং েকান �কার 
দুবরলতা �দশরন না কির।  র  মরা যােত  মােদর �বৃি�র 
�িত না ঝুঁিক।   কথা েশােন িতিন ��ন কেরন  বং বেলন, 
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 �াহ রা�ূল  লামীন  মােক  বং েতামােক �বৃি�র অনুসরণ 
েথেক েহফাজত করন।  

া�াহীম তাামী রহ. �ীয় েদা‘ য় বলেতন, েহ  �াহ! েতামার 
িকতাব  বং েতামার নবীর সুুত �ারা  মােদরেক হক স�েকর 
মতিবেরাধ করা েথেক েহফাজত কর। েহ  �াহ! েতামার পথ 
িনেদরশেক  মােদর জীবেন পােথয় বািনেয় দাও।  র েতামার 
অনুকরণ ছাড়া �বৃি�র অনুকরণ হেত  মােদর রকা কর। েহ 
 �াহ! তুিম  মােদর  রও রকা কর েগামরািহ ও পথ�শটা 
হেত। েহ  �াহ! তুিম  মােদর যাবতীয় কেমর সে�হ েপাষণ 
করা, হঠকারীতা, ঝগড়া-িববাদ ও উ�া-পা�া করা হেত রকা 
কর।  

দুা. �বৃি�র পিরপ�ী ব� �ারা অ�র পূণর থাকা: 

মেন রা েত হেব মানবা�া ক েনাা  ািল থােক না; তােক যিদ 
 মরা ঈমান ও  মেলর নুর িদেয় পিরপূণর না কির, তাহেল তা 
অবশযা িশরক ও কুফেরর অ�কাের পিরপূণর হেব। তােত কুফর 
িশরক ও িবদ ত �ান কের েনেব।  মােদর অবশযা অ�রেক 
পিরপূণর রা ার জনয  �াণ েচশা চালােত হেব।  র তা হল 
 �াহ রা�ূল  লামীেনর উপর ঈমান  নার মাধযেম অ�রেক 
ঈমােনর নুেরর �ারা পিরপূণর রা া  বং অ�র েথেক গাার�াহ 

মহ�তেক দূর করা।  র গাার�াহর মহ�তেক অ�ের েকান 
�কার �ান না েদয়া। িন:সে�েহ  কিট কথা যায় েয,  �াহর 
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মহ�তেক অ�ের �ান েদয়ার মাধযেম  �াহ রা�ূল  লামীেনর 
ৈনকটয লােভ ধনয হওয়া যায়।  র য ন মানবা�া  �াহর 
মহ�েত পিরপূণর হেব, ত ন মানুেষর অ�র েথেক যাবতীয় 
 ারাপ চািহদা দূর হেয় যােব।  

িতন.  েলম ওলামা ও সােল-হীনেদর সােথ উঠা-বসা করা: 

 �ামা াবন  �ুল কাবী রহ. বেলন,  

ّ  َخيلَطّت  ىِا�َا َو�َخيلِط�ْ ُُ  ٍِ ْهِل  الُعلََديءِ  ِمنَ  ُمَوّف
َ
 دِ َوالَّّسدّ  اّلَق  ب

مٍ  ِمنْ  يُِفيُدكَ 
ْ
 َوبَمُْشدِ  ُهَداهُ  ِمنْ  بْهَدى فََصيِحاْهُ  َهوًى  َ�نْ  َوَ�غَْهيكَ  ِعل

�َ  َوانَِذيّ  َ�غْهُ  ُ�ْدَت  ىِنْ  َواغَهّدياَ  َو�يَيكَ   َ�ْقتَِدي نيِغَدْمءِ  اغَدْمءَ  فَإِنّ

خَ  يَي غْشءٍ  َاَالحيً  يَُممْ  ىِنْ  الَْهِل  فَُذو الَْدَق  بََصحِب  َو�َال
َ
 الَْزمِ  يب

 ُ�ْفِسدِ 

  

অথর, য ন তুিম কােরা সােথ উঠবস করেত চাও, তেব তুিম 
 েলম ওলামা, মু�াকী, পরেহজগার  বং  �াহ যােদর কবুল 
কেরেছন তােদর সােথ উঠবস কর। তারা তােদর ালম �ারা 
েতামার উপকার করেব  বং েতামােদর �বৃি�র অনুসরণ করা 
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হেত িনেষধ করেব।  র তুিম  ারাপ ও েগামরাহ েলাকেদর 
অনুসরণ করা হেত িবরত থাক। কারণ, মানুষ মানুেষর �ারা 
�ভািবত হয়। তুিম য ন  ারাপ ও েগামরাহ েলাকেদর সােথ 
উঠবস করেব ত ন েতামােদর মেধয তােদর েগামরাহী ও  ারাপ 
�ভাব িব�ার করেব।  র তুিম েকান জােহল, অজ ও  হমক 
েলােকর সােথ িমশেব না। তােদর সােথ িমশেল তুিম তােদর 
মতা হেব। কারণ,  কজন জােহেলর কাজ হল, তুিম য ন েকান 
িবষেয় সংেশাধন চাােব ত ন েস তা �ংস কের েদেব, েতামােক 
সংেশাধন হেত েদেব না।  

 �ামা াবনুল কাায়ুম রহ. কেয়কিট িবষয় উে�  কেরন,  �াহ 
রা�ুল  লামীেনর সাহােযযর পর  সব িবষয়গেলার মাধযেম 
 কজন বযি� তার �বৃি�র কু-ম�ণা হেত মুি� েপেত পাের। 
েকউ যিদ িজজাসা কের, েয বযি� তার �বৃি�েত ডুেব  েছ, 
তার �ারা িক তা েথেক মুি�লাভ স�ব? তােক বলা হেব, অবশযা 
স�ব!  �াহ রা�ুল  লামীেনর তাওিফক ও তার সাহাযয 
থাকেল েকান িকছুা অস�ব নয়। িনে�  মরা িবষয়গেলা 
 েলাচনা করব:  

 ক.  কজন �াধীন ও সাহসী েলােকর সাহস ও �তযয় যা তার 
 �ােক িনয়�ণ কের  বং নফেসর িবরে� কাজ কের।   
ধরেনর সাহসী েলাক �ারা �বৃি� েথেক িবরত থাকা স�ব।  
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দুা. ৈধযর ধারেণ সাহিসকতার পিরচয় েদয়া। য ন তার নফস 
েকান  ারাপ িকছু চায়, ত ন তা েথেক িবরত থাকার িত�তার 
উপর ৈধযরধারণ করা।  

িতন.  �ার শি�  কজন মানুষেক সাহিসকতার েযাগান েদয় 
 বং তােক সিঠক পেথ চলার জনয উৎসাহ �দান কের।  র 
সাহিসকতা পুেরাা হল, �িতকুল মুহূেতরর সামিয়ক ৈধযর।  র 
সবেচেয় উ�ম জীবন যা  কজন বা�া লাভ কের তা হল,  
ৈধেযরর �ারা জীবন লাভ করা। ৈধেযরর মাধযেম েয জীবন লাভ 
করা যায় তােক সমৃ� জীবন লাভ করা বলা চেল। 

চার. উ�ম পিরণিতর জায়গা েকানিট তা পযরেবকণ করা  বং সৎ 
সাহেসর মাধযেম  েরাগয লাভ করা।  

পাঁচ. �বৃি�র অনুসরণ করা শাি� িনেয় িচ�া করা:  

�বৃি�র পূজা করার কারেণ ভীষণ য�ণা ও শাি� িক তা 
পযরেবকণ করা। য ন েস তার শাি� স�েকর জানেত পারেব 
ত ন েস �বৃি�র অনুসরণ হেত অবশযা িবরত থাকেব।  

ছয়. �বৃি�র িবেরািধতা করার ফলাফল িনেয় িচ�া করা:  

 �াহ রা�ুল  লামীেনর িনকট িবেশষ মযরাদার �ােন তােক 
িনেয় যাওয়া  বং মানুেষর অ�ের তার স�ান ও মযরাদা 
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�িত�াপন করা।  র  িট তার জনয অিধক উ�ম ও �শাি� 
�বৃি�র চািহদা পূরণ করার মজা হেত।  

সাত. পাপাচার বা গনােহর মজার উপর পাক-পিব� থাকা, স�ান 
বজায় রা ার েয মজা তােক অবশযা �াধানয িদেত হেব।  

 ট. দুশমেনর উপর িবজয় লাভ, দুশমনেক �িতহত করা ও 
তােক অপমান অপদ� কের েকাভ, রাগ ও দুি��ার মেধয েফেল 
েদয়ার  ন� উপেভাগ করা। কারণ, শয়তান য ন তার  শা-
 কা�া বা�বায়ন করেত না পাের, ত ন েস িবকুি ও 
হতাশা�� হয়।  র  �াহ রা�ূল  লামীন তার বা�া েথেক 
পছ� কের েযন েস তার দুশমন শয়তানেক অপমান অপদ� 
কের। েযমন-  �াহ রা�ুল  লামীন তার মহা িকতাব  ল-
কুর েন  রশাদ কেরন-  

َُِبِۡ   ﴿  َ َنء  ََِلِلُفۡء   َا
َ
ءِب أ ََ ۡن

َ ۡۡ ََُدم ّ�َِء ِ ۡۡ َۡ َ�ۡء  ََ ِا َاِٗ  ََ ۡ َِ  ِ َۡ
َ
ِۡ   َ�َ َ�َ

نُفسِ 
َ
ََۡ�ُبۡءَ ٱِأ َ  �َ ََ  ِ َِ ِ ِٞ َ� نََص ََ  

ٞ
أ ََ ِفُدۡم َ�  ُِصًُبُدۡم َظ

َ
ََ ٱِه ِ َِ ََ ِدۡم َنء ِفۡفِسهِ   

 �ََ  �َ ََ  ِ َِ ِِ َبيًِِ  ِ َصٗٞ  ََ ۡ ََ  �َ ِۡۡطئٗ  ُٔ ََ َِ َ� َاَاَََُۡ  ِ�ۡء َۡ   ََ  ََ ِفَ َُ ُُ ِۡق َ  َغًِ
م  َّ َ  َنُا َِ ِ  ِِِ   ۚ ِ ِل َٰ   ٞ ََ َِ ََُدم ٱِهِ  َد َ  ِِِ� ُنِِ ًۡ ۡحِسنَِ   ِف َُ ۡ َِ ََ َۡ

َ
ًُٱ أ َِ ُ  �َ

 .] ١٢٠: سورة الو�ة  [ ﴾١

মদীনার অিধবাসী ও তার  শপােশর মরবাসীেদর জনয সংগত 
নয় েয, রাসূলু�াহ েথেক েপছেন েথেক যােব  বং রাসূেলর জীবন 
অেপকা িনজেদর জীবনেক অিধক ি�য় মেন করেব।  টা   
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কারেণ েয, তােদরেক  �াহর পেথ তৃ�া, �াি� ও কুধায় 
 �া� কের  বং তােদর  মন পদেকপ যা কািফরেদর ে�াধ 
জ�ায়  বং শ�েদরেক তারা কিতসাধন কের, তার িবিনমেয় 
তােদর জনয সৎকমর িলিপব� করা হয়। িন�য়  �াহ 
সৎকমরশীলেদর �িতদান নশ কেরন না। [সূরা তাওবা,  য়াত: 
১২০] 

সিতযকার মহ�েতর  লামত হল, মাহবুেবর দুশমনেক েকিপেয় 
েতালা  বং তােদর অপমান করা।  

নয়.   কথা িব�াস করা েয, �বৃি�র িবেরািধতা করা দুিনয়া ও 
 ি রােতর স�ানেক বৃি� কের।  কজন বা�ােক বািহযক ও 
বােতনী উভয় �কার স�ােন ভূিষত কের। অপরিদেক যারা 
�বৃি�র অনুসরণ কের দুিনয়া ও  ি রােত তােদর স�ানহািন 
ঘেট  বং েগাপেন ও �কােশয তারা অপমান, অপদ� ও লাি�ত 
হয়।  
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েকানিট �শংসনীয় �বৃি�  বং েকানিট িন�নীয় �বৃি�? 

 �বৃি�েক ঢালাওভােব  ারাপ বা ভােলা েকানিটা বলা চেল না। 
তেব যারা �বৃি�র অনুসরণ কের িবিভু ধেরনর  ারাপ কােজ 
িল� হয়,  বং   িনেয় েবিশ বাড়াবািড় কের তােদরা  ারাপ বলা 
যােব। �কা�ের েয �বৃি� মানুষেক  �াহ রা�ুল  লামীেনর 
স�িশ েমাতােবক চলেত সাহাযয কের, তা েকানিদন  ারাপ হেত 
পাের না। তােক অবশযা ভােলা �বৃি� বলেত হেব।  র েয 
�বৃি� �ারা উপকার লাভ ও কিত দূর করা স�ব নয় তা অবশযা 
 ারাপ।   ছাড়া েয �বৃি� মানুষেক  ারােপর িদেক িনেয় যায় 
 বং মানবা�ার উপর অিতির� চাপ সৃিশ কের, তা অবশযা 
 ারাপ ও িন�নীয়।  

  ােন  কিট কথা মেন রা েত হেব, েকান েকান �বৃি� বা 
নফেসর চািহদা  েছ, েযগেলােক  �াহ ও তার রাসূল পছ� 
কের।   ধরেনর �বৃি� বা চািহদােক �শংসনীয় �বৃি� বা 
�শংসনীয় চািহদা বলা হেয় থােক। সুতরাং, বলা বাহলয েয, 
�শংসনীয় �বৃি� হল, েয �বৃি�েক  �াহ ও  �াহর রাসূল 
পছ� কের।   ধরেনর �বৃি� শরীয়েতর িবধােনর পিরপ�ী হয় 
না। বরং, তা মানুষেক  �াহর মিজর েমাতােবক চলেত সাহাযয 
কের।   ধরেনর �বৃি�র দৃশা� হািদস কুর ন �ারাও �মািণত। 

 েয়শা রািদ �াহ  নহ হেত বিণরত, িতিন বেলন,  
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 نفسهي؟ المبة ببهب :وبقول ا  غمسول بنفسهن وهب اغالت ع بغر رغت 
َِۡ� َ�ء ﴿ :بعيل ا  بنزل فلدي َُ  �ُ ََ ََُ  ِ�ۡاُدِء  ََ َ ۡ ۡٔ  ََ ََ َ ََ َ�ء ۡ  ﴾ َِۡ  َِِضۡ
 هواك ف �سير  ىال ر�ك برى مي :قلت] ٥١ :األحزاب[

অথর,  িম ঈষরা করতাম েস রমণীেদর উপর যারা তােদর 
িনেজেদরেক রাসূল সা�া�াহ  লাািহ ওয়াসা�াম  র জনয 
েসাপদর করত।  িম বলতাম, নারীরা িক ে��ায় তােদর 
িনেজেদর নফসেক েসাপদর করেত পাের? তারপর য ন  �াহ 
রা�ূল  লামীন    য়াত নািযল করল,  

﴿  �ُ ََ ََُ  ِ�ۡاُدِء  ََ َ َِۡ� َ�ء ۡ َُ ۡٔ  ََ ۡء َنَلۡق َِ ِِ  ََ ًۡ َغ َِ َۡ َ�ِء ِ ََ    ََُ ََ َ ََ َ�ء ۡ َِۡ  َِِضۡ
 ََ ًُُاُدِء  ۡد

َ
َِ أ   َ�َس

َ
ۡ َنٰ أ
َ
ََ أ ِ َِ ََ   ََ ًۡ َاََع َنلَ َُ  ََ َُِدِء فَ ََ َ ءََۡي ََ ِ ََۡوۡ َ ٱ �َ ََ َۡلِ   َۡ  �َ

 َٗ لًِ َۡ  َ  َ ُ َنلًِ َِ ِ  َ�َ ََ ِِ َُلُُِِۡ�ۡم   ُ َاۡعلَُم َ�َ  َِ ِ ََ : حزاب األ[ ﴾ ٥َ ُه ُدِء  
٥١[. 

“�ীেদর মধয েথেক যােক া�া তার পালা তুিম িপিছেয় িদেত 
পার, যােক া�া কােছ রা েত পার; যােক তুিম সিরেয় েরে ছ 
তােক যিদ কামনা কর তােত েতামার েকান অপরাধ েনা;  টা 
িনকটতর েয, তােদর চকু শীতল হেব, তারা কশ পােব না  বং 
তুিম তােদর যা িদেয়ছ তােত তারা সবাা স�শ হেব।  র 
েতামােদর অ�ের যা  েছ  �াহ তা জােনন  বং  �াহ সবরজ, 
পরম সহনশীল”। [সূরা  হযাব,  য়াত: ৫১] 
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 িম রাসূল সা�া�াহ  লাািহ ওয়াসা�াম েক বললাম,  িম 
েতামার রবেক েদ েত েপলাম, েস সবসময় েতামার চািহদার 
িপছেন েদৗেড়।  

েকান েকান িবষয় িছল, েযগেলা রাসূল সা�া�াহ  লাািহ 
ওয়াসা�াম তার িনেজর জনয পছ� করত বা তার �িত রাসূল 
সা�া�াহ  লাািহ ওয়াসা�াম  র  �হ িছল, ত ন  �াহ 
রা�ূল  লামীন তার চািহদা েমাতােবক েকার ন নািযল করত; 
ফেল  র �ারা �মািণত হত, রাসূল সা�া�াহ  লাািহ 
ওয়াসা�াম যা কামনা কেরেছন বা তার মন যা েচেয়েছ তা িছল 
�শংসনীয় ও ভােলা চািহদা বা ভােলা �বৃি�।   ােন েয কথািট 
�মািণত হয়, তা হল �বৃি� বা চািহদা মােনা েকান  ারাপ বা 
ম� িকছু নয়; তা ভােলাও হেত পাের  বার ম�ও হেত পাের।  

রাসূল সা�া�াহ  লাািহ ওয়াসা�াম েযসব িবষয়গেলা কামনা 
করেতন, তার মেধয  কিট িবষয় িছল, িতিন িকবলােক বাাতুল 
মুকা�াস েথেক িফিরেয়  াবার িদক করােক পছ� কেরন।  র 
কারণ স�েকর ওলামারা বেলন, িতিন াবরাহীম  .  র িকবলার 
অনুসরণ করােক পছ� কেরেতন বেলা, িকবলার পিরবতরন 
চাােতন।  িট রাসূল সা�া�াহ  লাািহ ওয়াসা�াম  র মেনর 
চািহদা িছল, িক� মেনর চািহদা হওয়ার কারেণ  েক  ারাপ বলা 
যােব না। েকননা,  র িপছেন রাসূল সা�া�াহ  লাািহ 
ওয়াসা�ােমর িনয়ত সৎ ও ভােলা িছল। িতিন া�ািহম  .  র 
িনিমরত কাবার অনুকরণ করােক পছ� করেছন।  র া�াহীম 
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 .  র িনিমরত কাবােক পছ� করার কামনা করা হল, 
�সংশনীয় কামনা ও �সংশনীয় উেদযাগ।   

 িব বারযা রািদ �াহ  নহ হেত বিণরত, রাসূল সা�া�াহ 
 লাািহ ওয়াসা�াম বেলন,  

ْخَش  ِمّما ِِنّ  «
َ
ْيُ�َ أ

َ
َهَواِت  َعل َُ  ّ ََ َْ  ِف  ال ، ُ�ُطونُ� َْ َِجُ� ُر

ُ
ف ِت  ََ

ّ
ُمِضال ََ 

َوى 
َ
  »ال

“ িম েতামােদর উপর েয িজিনষিট অিধক ভয় কির তা হল, 
েতামােদর েপট, ল�া�ান ও েগামরাহ �বৃি�র চািহদা। 

রাসূল সা�া�াহ  লাািহ ওয়াসা�াম তার উ�েতর িবষেয় সব 
ধরেনর �বৃি�েক ভয় কেরনিন। বরং িতিন তার �বৃি�র কু-ম�ণা 
ও �বৃি�র  ারাপ চািহদাসমূহেক ভয় কেরন। �বৃি�র চািহদা 
ক েনা ক েনা েগামরাহ হেয় থােক।   ধরেনর �বৃি� মানুেষর 
�ীন ও জানেক নশ কের। মানুষেক  �াহর �রণ  ে রাত 
হেত িফিরেয় রাে ।  র েয সব �বৃি� েগামরাহ হয় না, তা 
ক েনাা মানুেষর �ীন ও জানেক নশ কের না।   কারেণা 
রাসূল সা�া�াহ  লাািহ ওয়াসা�াম উ�তেক সব ধরেনর �বৃি� 
হেত সতকর কেরনিন। িতিন শধু েয সব �বৃি� মানুষেক  ারাপ 
পিরণিতর িদেক িনেয় যায়, তােক  ারাপ বেলেছন তার েথেক 
েবঁেচ থাকার জনয মানুষেক িনেদরশ িদেয়েছন।  
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তেব  কিট কথা মেন রা েত হেব, �বৃি� মানুেষর জনয  ুবা 
মারা�ক;  কারেণা  মরা েদ েত পাা কুর েনর  য়াত, 
রাসূল সা�া�াহ  লাািহ ওয়াসা�াম  র হািদস, সাহাবােয় 
েকরাম, সালেফ সােলহীন  বং তােদর পরবতরী মিনষীরা �বৃি�র 
অিধক িন�া কেরন  বং �বৃি� হেত মানুষেক অিধক সতকর 
কেরন।   সব কুর ন, হািদস ও সাহাবীেদর উি� �ারা েয 
�বৃি�র িন�া বা সতকর করা হেয়েছ, তা হল  ারাপ �বৃি� ও কু-
�বৃি�। তেব সব ধরেনর �বৃি�েক িন�া করা হয়িন।  

 �ামা াবনুল কাায়ুম রহ. বেলন, সাধারণত েদ া যায়, মানুষ 
তােদর চািহদার িপছেন েদৗেড়  বং �বৃি�র পূজািরা হেয় থােক 
 বং তােদর জনয যতটুকু উপকারী েস সীমানা পযর� অব�ান 
কের না  বং সীমা অিত�ম করা হেত িবরত থােক না। তাা 
কুর ন ও হািদেস ঢালাওভােব �বৃি�র দুনরাম ও �বৃি� িবষেয় 
অিধক সতকর করা হেয়েছ। কারণ, �বৃি� সাধারণত মানুেষর 
উপকােরর েচেয় কিতর কারণ অিধক হেয় থােক।   ছাড়া েয 
বযি� �বৃি� িবষেয় ানসাফ কের  বং সীমা অিত�ম কের না   
ধরেনর েলাক  ুব কমা পাওয়া যায়।   কারেণা  �াহ রা�ূল 
 লামীন তার �ীয় িকতােব �বৃি�র িন�া কেরন  বং রাসূল 
সা�া�াহ  লাািহ ওয়াসা�াম  র সুুােত দু- কিট জায়গা ছাড়া 
সব জায়গায় �বৃি�র শধু িন�াা বিণরত। 
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রাসূল সা�া�াহ  লাািহ ওয়াসা�াম  র সুুােত �বৃি�র দুনরাম 
বা িন�া করা হয়িন  মন  কিট হািদস হল, উপের উে�ি ত 
 েয়শা রািদ �াহ  নহ  র হািদস।  

অপর  কিট হািদস  �ু�াহ াবন  মর াবনুল  স রািদ �াহ 
 নহ হেত বিণরত, রাসূল সা�া�াহ  লাািহ ওয়াসা�াম বেলন,  

»  
َ

َْ  يُْؤُمن ال �َىُدُ�
َ
َّ  أ   َهَواُه يَُ�ونَ  َى

ً
ِ  تَبعا    » بِهِ  ِجْئُت  لَا

 “েতামােদর েকউ পিরপূণর ঈমানদার হেত পারেব না, যতকণ না 
তার �বৃি�  িম েয িবধান িনেয়  েসিছ তার অনুকরণ না 
কের”। 

  হািদস �ারা �শ �মািণত হয়, �বৃি�র  কিট �কার  েছ, 
েযিট �শংসনীয় �বৃি�  র তা হল, েয �বৃি� াসলামী শিরয়ত 
েয িবধান িনেয়  সেছ তার অনুগত ও েমাতােবক হয়।  র েয 
�বৃি� াসলামী শিরয়েতর সােথ সংঘিষরক হয়, তা হল কু-�বৃি� 
বা শয়তািন-�বৃি�।  

ওমর াবন  া�াব রািদ �াহ  নহ হেত বিণরত, রাসূল সা�া�াহ 
 লাািহ ওয়াসা�াম বেলন,  

 َما وعدم ن�م ألب  ا  رسول قيل األسيرى بسوا فلدي ندر، يوم كن لي «
نَ  َْ ءِ  ِف  تََر

َ
 العم نغو هم ا ، نب يي :ن�م بنو فقيل األُس�َاَرى َهُؤال
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 فعس اغكفير، ع قوة لي فتكون فدية، مغهم بأخذ بن برى والعش�ة؛
 :قلت الَّطاِب  اْ�نَ  يَا تََرى َما  ا  رسول فقيل .غإلسالم يهديهم بن ا 
 فغضب بدكغي بن برى وغك� ،ن�م بنو ربى الي برى مي وا ، ال

 – فالن من وبدك� عغقه، فيضب عقيل من عليي فتد�ن بعغيقهم،
 فهوي .واغيديدهي ال�فم بئدة هَالء فإن عغقه؛ فأضب -لعدم �سياي
  » قلت مي يهو وغم ن�م، بنو قيل مي ا  رسول

“বদেরর যুে� যু�-ব�ীেদর িবষেয় রাসূল সা�া�াহ  লাািহ 
ওয়াসা�াম পরামশর েচেয়  বু বকর রািদ �াহ  নহ ও ওমর 
রািদ �াহ  নহ উভয়েক িজজাসা কের বলেলন, েতামরা 
তােদর বযাপাের িক মতামত দাও? উ�ের  বু বকর রািদ �াহ 
 নহ বলেলন, েহ  �াহর নবী! তারা  মােদর বাপ-চাচােদর 
বংশধর  বং  মারা  কা বংেশর েলাক।  পিন তােদর েথেক 
িকছু িফিদয়া �হণ কের তােদর েছেড় িদন।  েত তারা  ুিশ হেয় 
 মােদর িবেরািধতা করেব না,  মােদর পেকর েলাক হেয় যােব, 
যা পরবতরী  মােদর জনয কােফরেদর িবপক শি� িহেসেব 
উপকাের  সেব।  শা কির  �াহ রা�ুল  লামীন তােদর 
াসলােমর �িত পথ েদ ােবন।  বু বকর রািদ �াহ  নহ 
কথা েশােন রাসূল সা�া�াহ  লাািহ ওয়াসা�াম ওমর াবনুল 
 া�ােবর দৃিশ  কষরণ কের বলেলন, েহ ওমর! েতামার মতামত 
িক? ওমর রািদ �াহ  নহ বলল, না  িম  বু বকর েয 
মতামত িদেয়েছ তার সােথ েমােটও  কমত না। তেব  মার 
কথা হল,  পিন  মােদর সুেযাগ েদেবন  মরা তােদর 
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সকলেক হতযা কের েফলেবা।  লী রািদ �াহ  নহ েক সুেযাগ 
েদয়া হেব, েস চাচােতা ভাা  কীলেক হতযা করেব।  মােক 
 মার বংেশর েলাক অমুেকর িবষেয় সুেযাগ েদেবন  িম তােক 
হতযা করব। কারণ,  রা সবাা হল কুফেরর িলডার ও ামাম। 
 েদর হতযার েকান িবক� হেত পাের না। তােদর উভেয়র 
মতামত েশােন রাসূল সা�া�াহ  লাািহ ওয়াসা�াম  বু বকর 
রািদ �াহ  নহ  র মতামতেক �াধানয েদন। ওমর রািদ �াহ 
 নহ  র কথার �িত েতমন েকান গরর েদনিন”।  

  হল,  মােদর নবী িযিন সম� িব�বাসীর জনয রহমত�রপ। 
িতিন �থেম  বু বকর িসি�ক রািদ �াহ  নহ  র কথার 
�িত  কৃশ হন। কারণ, িতিন বািহযকভােব েদ েত েপেলন েয   
মেতর মেধয রেয়েছ াসলােমর কলযাণ  বং  িট হল �শংসনীয় 
�বৃি�। কারণ, েস েয িচ�া কেরিছল তা িছল ালেমর উপর িভি� 
কেরা �িতি�ত। অথচ কুর ন নািযল হেয়েছ, ওমর রািদ �াহ 
 নহ  র মেতর উপর িভি� কের।  
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পিরিশশ 

মেন রা েত হেব নফেসর িবেরািধতা করা অতয� কিঠন কাজ, 
 �ার জনয তা অিত কশদায়ক  বং শরীেরর উপর অেনক চাপ। 
িক�  র পিরণিত অতয� ভােলা  বং ফলাফল  ুবা মধুর। 
নফেসর িবেরািধতা করার ফলাফল লাভ হেত  কমা� তারাা 
বি�ত হয়, যােদর সাহস দুবরল ও মানিসকতা কুলিসত।  বুল 
 তািহয়া রহ. বেলন,  

َشدّ 
َ
 اغَهَوى ِجَهيدُ  اِلَهيدِ  ب

ممَ  َوَمي   اغَدْمءَ  َرّ
ّ
 اّلَق  ىِال

“সবেচেয় বড় যু� হল নফেসর সােথ যু� করা।  র তাকওয়া 
ছাড়া  কজন মানুষেক  র িকছুা স�ান িদেত পাের না”।  

অপর  কজন কিব বেলন,  

 بََولِّت  َحّت  األيَيمِ  َعَ  َاَبُْت 

َزْمُت 
ْ
غ
َ
 فَيْستََدّمِت  َاْبََهي َ�ْفِس  َوب

ُس  َو�َمي
ْ
  الّف

َ
 الَفَت  �َْعلَُهي َحيُْث  ىال
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ْطِدَعْت  فَإِنْ 
ُ
  بَيقَْت  ب

ّ
  �ََسلِّت  َو�ِال

 

“ িম যুেগর মুিসবেতর উপর ৈধযরধারণ কির, ফেল তা  মােক 
পৃশ পদশরন কের।  র  িম  মার  �ার উপর ৈধযর ধারণ 
করােক চািপেয় েদা, ফেল তার ক েনা িবচুযিত ঘেটিন।  র েহ 
যুবক তুিম মেন রা েব, নফেসর ৈবিশশয হল, তুিম তােক েয ােন 
লাগােব েস েস ােনা বযববত হেব। য ন তুিম তােক �েলাভন বা 
েযাগান িদেব ত ন েস শি�শালী হেব, অনযথায় েস িনে�জ হেয় 
থাকেব”।  

�বৃি�র অনুসরণ না করার বড়  লামত হল, দুিনয়ার জীবেনর 
চাকিচকয ও েসৗ�যর হেত িবরত থাকা। মােলক াবন দীনার রহ. 
বেলন, েয বযি� দুিনয়ার জীবেনর েসৗ�যর ও েধাঁকা হেত দূের 
থাকেত পারেব �কৃত পেক েসা তার নফেসর উপর বড় িবজয়ী 
বেল িবেবিচত হেব। 

�বৃি�র অনুসরণ করা শধু মূ র-জােহল বা বা�ােদর ৈবিশশয নয় 
যা তােদর পথহারা কের বরং �বৃি�র অনুসরণ সব ধরেনর 
মানুেষর ৈবিশশয।  মনিক  েলম-ওলামা, জানী, বুি�জীবী ও 
পরামশরক সব ধরেনর েলােকর অ�ের �বৃি� বা  ারাপ  �া 
িবদযমান থােক। নারী-পুরষ, েছাট-বড়,  বাল-বৃ�া েকউ নফস 
বা �বৃি�র চািহদা হেত িনরাপদ নয়।  
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েকান  ক জানী বেলিছল,  কজন অিভজ, বুি�জীবী ও জানী 
েসও অপেরর েথেক পরামশর �হণ করেত বাধয যােত েস তার 
মতামতেক তার নফেসর �ভাব েথেক মু� করেত পাের।  

সুতরাং, েকউ   কথা বলেত পারেব না েয, �বৃি�র অনুসরণ 
হেত েয িনেষধ করা হেয়েছ,  িম তার  ওতার বািহের। কারণ, 
 িমেতা �বৃি�র অনুসরণ কির না। মনসুর  ল-ফকীহ রহ. 
বেলন,  

َ�   اغَدَماِئَ  ىِنّ
َ
 َاَداَهي ِف  وَْجِهَك  ُخُدوَش  بُِم�َك  ال

  َ�ْفُسَك  َوَ�َذاكَ 
َ
 َهَواَهي ِف  َ�ْفِسَك  ُ�يُوَب  بُِم�َك  ال

েতামার েচহারায় েয সব দাগ রেয়েছ তা তুিম �তযক করেত 
পারেব না। [বরং েতামার েচহারার দাগগেলা অপেরর েচাে  
�দিশরত হেব।] অনুরপভােব তুিম েতামার নফেসর েদাষ-
�িটগেলা ক েনাা েদ েত পারেব না। [অপেরর িনকট তা 
অবশযা ধরা পড়েব।] 

অেনক সময় েদ া যায়  মরা যােদর সবেচেয় জানী, বুি�মান ও 
�ীনদার বেল িবেবচনা কির েসও তার নফেসর েধাঁকায় পেড়  বং 
�বৃি�র অনুসরণ হেত িবরত থাকেত পাের না।  
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 মরা  �াহ রা�ূল  লামীেনর দরবাের কামনা কির  �াহ 
রা�ূল  লামীন েযন  মােদর �বৃি�র অনুসরেণর উপকরণ 
েথেক রকা কের,  র  মােদর েথেক েগামরািহেক দূর কের 
 বং  মােদর েযন িতিন ভােলা ও সৎ কাজ করার তাওিফক 
দান কের।  

 .بجع� واحاه هل وع مدد، نبيغي ع وسلم ا  وا�

— মুহা�াদ সােলহ  ল-মুনাে�দ 
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অনুশীলনী 

েতামার সামেন দুা ধরেনর �� েপশ করা হল,  ক ধরেনর �� 
েয গেলার উ�র তুিম সােথ সােথ িদেত পারেব।  র  ক 
ধরেনর �ে�র উ�র তুিম সােথ সােথ িদেত পারেব না, বরং 
েতামােক  কটু িচ�াভাবনা কের উ�র িদেত হেব।  

�থম �কার ��:   

১. �বৃি�র  িভধািনক ও পািরভািষক অথর বণরনা কর।   

২ �বৃি�র অনুসরেণর কতগেলা কারণ  েছ েসগেলা িক তা 
বণরনা কর।   

৩. �বৃি�র অনুসরেণ অেনক কিত ও েনিতবাচক �ভাব রেয়েছ 
েসগেলা িক তা  েলাচনা কর।   

৪. �বৃি�র অনুসরণ  র িচিকৎসা িক?  

ি�তীয় �কার ��:  

১- �বৃি�র অনুসরণ করার কারেণ ক ন মানুষেক শাি� েদয়া 
হয়? 
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২- নফেসর িবেরািধতা করার অেনকগেলা ফায়দা  েছ েসগেলা 
িক তা েতামার সাধয অনুযায়ী  েলাচনা কর!  

৩- িকয়ামেতর িদন  �াহ রা�ুল  লামীন েয সাতজন বযি� 
তার  রেশর তেল ছায়া েদেবন তােদর �েতযেকর মেধয  কিট 
কারণ পাওয়া যায় তার বযা যা িক তা  েলাচনা কর।  

৪- রাসূল সা�া�াহ  লাািহ ওয়াসা�াম বেলন,  

 » به جئت  لا تبعا هواه ي�ون ىَ أىد�َ يؤمن ال «

[অথর, েতামােদর েকউ পিরপূণর ঈমানদার হেত পারেব না, যতকণ 
না তার �বৃি�  িম যা িনেয়  েসিছ তার অনুসারী না হয়] 

  হািদস �ারা তুিম িক বুঝেল তা  েলাচনা কর। 

৫- নফেসর িবেরািধতা করা সবেচেয় বড়  লামত েকানিট? তা 
 েলাচনা কর।  



 

101 
 

সূচীপ� 

ভূিমকা 

�বৃি�র সংজা 

�বৃি�র অনুসরণ হেত িনেষধ করা 

ক ন মানবজািতেক তার �বৃি�র কারেণ শাি� েদয়া হয়? 

�বৃি�র অনুসরণ করার কারণসমূহ 

�বৃি�র অনুসরণ করার কিতসমূহ 

নফস বা �বৃি�র িবেরািধতা করার উপকািরতা 

�বৃি�র িচিকৎসা  

েকানিট �শংসনীয় �বৃি�  বং েকানিট িন�নীয় �বৃি�? 

পিরিশশ 

অনুশীলনী 

সূচীপ� 


