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ভূিমকা

ﺤﻟﻤﺪ ﷲ و الﺼﻼة و الﺴﻼم ﻰﻠﻋ ﻣﻦ ﻻ ﻧﻲﺒ ﺑﻌﺪه و ﻰﻠﻋ ﺁﻟ و ﺻﺤﺒﻪ
.ﻌ� و ﻣﻦ ﺗﺒﻌﻪ إﻰﻟ ﻳﻮم اﺪﻟﻳﻦ
(সম� �শংসা এক আ�াহর জনয; আর সালাত (দু রূ) ও সালাম 
নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর �ি, যার পের আর েকান 
নবী  েনই এবং শাি� বিষর্ত হউক তাঁর

পিরবা-পিরজন,

সাহাবীবৃ � ও যারা িকয়ামত পযর্� িন�ার সােথ তাঁর আনুগতয
করেবন তােদর �িত।) অতঃপর:
“েসৗভাগয্ময় জীবেনর প ূরণ ্া� উপ” ()لﻮﺳﺎﺋﻞ اﻤﻟﻔﻴﺪة لﻠﺤﻴﺎة الﺴﻌﻴﺪة
নামক বরকতময় পুি�কািট �কৃত েসৗভােগয্র অথর্ সু��ভাে
বণর্না কে, যা এই ইহজগেতর  �িতিট মানু েষর  সেবর্� লক্ষয
েসৗভােগয্র তাৎপযর্ ও তা বা�বায় ন প�িত স�েকর্ িবিভ� 
পিরলিক্ষত হয়। সুতরাং েকউ মেন কে, েসৗভাগয্ অিজর্ত হে
স�দ স�য় ও �বৃ ি�র �ারা। আবার েকউ মেন কেরন, েসৗভাগয্
মােন  শারীিরক সু �তা ও বাস�ােনর  িনরাপ�া। আবার  কােরা
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মেত, েসৗভাগয মােন  হালাল জীিবকা ও উপকারী  ইলম  (িবদয্)
অজর্ন। আবার েকউ েকউ মেন কের, েসৗভাগয্ মােন �কৃত
ঈমান, সৎকাজ  ও এগুেলার উপর দৃঢ়ভােব �িতি�ত থাকা।
উপিরউ� অথর্সমূহ েসৗভােগয্র তাৎপেযয্র অ�ভূর্� হেত ে
বাধা েনই, যতক্ষণ তা ‘য়ী  িনয়ম-নীিতর  সােথ  সাম�সয্প ূণর
হেয় থােক। তেব েসৗভাগয্ দুই �কা:
১. দু িনয়াবী  (ইহকালীন) েসৗভাগয; যা সামিয়ক, সংিক্ষ
জীবেনর সােথ সীমাব� ও পিরবতর্ণশীল
২. পরকালীন েসৗভাগয; যা দীঘর্�ায়ী ও অসীম
আর এই উভয় �কার েসৗভাগয্ই একটা অপরটার সােথ স�ৃ�।
সু তরাং আেখরােতর  েসৗভােগয্র সােথ দুিনয়র  েসৗভাগয্ জিড়ত।
আর  দু িনয়া ও আেখরােত পিরপূণর্ পিব� েসৗভাগয্ময় জীব
বলেত শুধু ঐ জীবনেকই বুঝা, যা আ�াহ মু�ািক মুিমনেদর 
জনয্ মেনানীত কেরেছন। েযমন আ�াহ ত‘আলা বেলন:

ٗ
ا ِ ك
ل
م
ٰ وَ ؤ
ن ذَ رٍَ أَوۡ أُن�َ ه
ۖ  فََنُح يِۡيَن َّ ُهۥ َح َي ٰو ٗة َطيِّ َبةُٞوَ مُ مِۡن
َّنۡ عَ لَِ �َٰلِحٗ م
﴿
َ
َ
ْ
َ
َ َُ َ ُ َ َ َ ۡ
ُ َ ۡ ُّ� ج ز ن
[٩٧:عۡملون﴾ ]ﻨﻟﺤﻞ
� جۡرهم بِأحسنِ ما �نوا
ََِۡ�ََهم أ
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“মুিমন  হেয় পুরুষ ও নারীর মেধয্ েয েকউ সৎকাজ কর,
তােক আিম  িন�য়ই পিব� জীবন  দান  করব  এবং তােদরেক
তােদর কেমরর ে�� পুর�ার দান করব।”—(সূরা আন-নাহল: ৯৭)
েহ   স�ািনত ভাই আমার! পিরপূণর্ েসৗভাগয্ বলেত আপিন ি
বুেঝন? আর  িকভােব  তা আপিন  অজর্ন করেব? আর পিরপূণর্
দু ভর্াগয্ ? িকভােব তা েথেক আমরা সতকর্তা অবল�ন কর?!!!
েসৗভােগয্র সবটুকুই রেয়েছ আ�াহ সুবহানাহু ওয়া‘আলা ও
তাঁর  ি�য় রাসূল মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়সা�ােমর 
আনু গেতয্র মাে; েযমিনভােব  দু ভর্ােগয্র সবটুকুই রেয়েছ আ�া
সু বহানাহু ওয়াত‘আলা ও তাঁর ি�য় রাসূেলর অবাধয্তার মােঝ
আ�াহ তা‘আলা বেলন:
َ َو�ۥ َ� َق ۡد ف
َ ّ ِِ﴿ َمَن يُط ع
ً از فَ ۡو ًزا َع ِظ
ُ َ  ٱ�َ َو َر ُس
[٧١:يما ﴾ ]اﻷﺣﺰاب
“আর যারা আ�াহ ও তাঁর রাসূেলর আনু গতয্ কে, তারা অবশয্ই
মহাসাফলয্ অজর্ন করে — (সূরা আল-আহযাব: ৭১)
আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন:
َ
� َ
ّ ٗ�ََّٰ ض
َ ََّ�
﴾  مُبِينٗا
 وَرسُو�َُۥ �َقدۡ ضَل
﴿ َن �َعۡصِ  ٱ
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“আর  েয বয্ি� আ�াহ ও তাঁর রাসূলেক অমানয্ ক, েস েতা
��ই পথ �� হেব।” — (সূরা আল-আহযাব: ৩৬)
আমােদর সামেন উপ�ািপত এই িকতাবিট শাইখ আ�ামা আবদু র 
রহমান  ইবন নােসর  ইবন  আবিদ�াহ আল-সা‘দী র.-এর 
“েসৗভাগয্ময় জীবেনর প ূণর্া� উপ” ( ) لﻮﺳﺎﺋﻞ اﻤﻟﻔﻴﺪة لﻠﺤﻴﺎة الﺴﻌﻴﺪة
নামক িকতাব; যা আটিট পিরে�েদ িবভ�। েলখক তােত �কৃত
েসৗভাগয্ অজর্েনর প�ি ও উপায়-উপকরণসমূহ কুরআন-সু �াহ
িনভর্র শ‘য়ী  দলীল-�মােণর  িভি�েত

সু ��ভােব বণর্না

কেরেছন। কারণ, েসৗভাগয্ময় জীবেনর সিঠক প�িত �েতয্
মুসিলম বয্ি�ই কামনা কের এবং তার উপর িভি� কেরই
মুসিলম সমাজ সু শৃ�লভােব পিরচািলত হয়।
এই উপােয় সিঠক েচতনা ও জন সেচতনতা স�সারেণ ইসলাম,
ওয়াকফ ও দাওয়া িবষয়ক ম�ণালেয়র অংশ�হেণ এই িকতাবিট
যাচাই-বাচাই স�� হেয়েছ; যােত এিট একিট উপকারী �কাশনা
এবং �িতব�কতাপূণর্ জীবেনর জনয্ দলীল ও িদকিনেদর্শনা হ
পাের।
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সবর্শি�মান মহান আ�াহর দরবাের আেবদন করি, িতিন  েযন 
এর 

েলখক,

�কাশক,

পিরেবশকসহ

সকল

সাহাযয-

সহেযািগতাকারীেক েবিশ েবিশ �িতদান ও সওয়াব দান কেরন।
আর  আ�াহই সিঠক পেথ  চলার  তাওিফকদাতা ও পথ  �দশর্ক।
আর িতিনই আমােদর জনয্ যেথ� ও উ�ম অিভভাবক। আ�াহর
পক্ষ েথেক সাল, সালাম ও বরকত বিষর্ত হউক আমােদর নবী
মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া, তাঁর পিরবার-পিরজন  ও
সকল সাহাবীবৃ ে�র �িত।

ড. আবদু �াহ ইবন আহমদ আল-যােয়দ
�িতিনিধ, �কাশনা সহেযািগতা িবষয়ক ম�ণালয়।
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েলখেকর ভূিমকা
 و،  أﺷﻬﺪ أن ﻻ � إﻻ اﷲ وﺣﺪه ﻻ ﺮﺷ�ﻚ ﻪﻟ،  ﷲ اﺬﻟي ﻪﻟ اﺤﻟﻤﺪ ﻠﻛﻪ
.  اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﻰﻠﻋ اﻪﻟ و أﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺳﻠﻢ، أﺷﻬﺪ أن �ﺪاًﻋﺒﺪه و رﺳﻮﻪﻟ
(সম� �শংসা আ�াহর জনয, িযিন সকল �শংসার মািলক। আিম 
সাক্ষয্ িদি�, এক আ�াহ বয্তীত েকান ইলাহ েন; তাঁর েকান 
শিরক েনই। আিম  আরও সাক্ষয্ িদি�, মুহা�দ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম  তাঁর বা�া ও রাসূল। আ�াহর পক্ষ েথে
সালাত ও সালাম বিষর্ত হউক তাঁর �িত এবং তঁর
া
পিরবাপিরজন ও সাহাবীবৃ ে�র �িত)। অতঃপর:
মেনর শাি� ও আন� অনু ভব করা এবং অশাি� ও দু ি��া দূর 
করা �েতয্ক বয্ি�র অনয্তম লক্ষয্ ও উে�শয্। আর এর
পিব� জীবন অিজর্ত হয় এবং আন� ও �ফু�তা পিরপ ূণর্তা লা
কের। তা অজর্েনর জনয্ রেয়েছ ধমর, �ভাবগত ও আমলী 
উপায়-উপকরণসমূহ। আর  এসব উপায়-উপকরেণর  সাম�ীক
সম�য় সাধন মুিমনগণ বয্তীত অনয্ কারও পেক্ষ স�ব হেয় 
না। আর  অনয্েদর েবলায়  এর েকান একিট িদক অিজর্ত হেল
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হেত পাের। এর  েকান  একিট উপায়-উপকরণ  িনেয় পি�তগণ 
েচ�া-সাধনা ও গেবষণা করেল, তােদর িনকট তার বহু উপকারী
ও সু �র সু �র িদক ফুেট উেঠ। িক� আিম আমার এই পুি�কায় 
এমন  িকছু িবষয় উে�খ করব, যা এই মহান উে�শয্ হািসেলর
অনয্তম উপায়  ও মাধয্ম বেল িবেবিচত হেব এবং র জনয্
�েতয্েকই েচ�-সাধনা করেব।
সু তরাং তােদর মেধয্ েয বয্ি� ঐসব উপ-উপকরেণর অিধকাংশ
অজর্ন করেত পারে, েস সু েখ-শাি�েত বসবাস করেব  এবং
উপেভাগ করেব পিব�ময় জীবন। আর তােদর মেধয্ েয বয্ি� ত
অজর্েন স�ূণর্রূেপ বয্থর, তার জীবন অিতবািহত হেব দু ঃখকে�। আবার  তােদর মেধয্ েয বয্ি� মাঝামািঝ পযর্ােয়র ,
আ�াহ �দ� তাওিফক অনু যায়ী জীবনযাপন  করেব। আর 
আ�াহই তাওিফকদাতা, তাঁর সাহােযয্ই সকল কলয্াণ অিজর্ত 
এবং অকলয্াণ �িতেরাধ হয়
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েসৗভাগয্ময় জীবেনর প ূণর্া� উপ
পিরে�দ
১. ঈমান ও সৎকমর: েসৗভাগয্য় জীবন লােভর অনয্তম �ধান
ও আসল উপায় হল ঈমান ও সৎকমর্। আ�াহ ত‘আলা বেলন:

ٗ
ا ِ ك
ل
م
ٰ وَ ؤ
ن ذَ رٍَ أَوۡ أُن�َ ه
ۖ  فََنُح يِۡيَن َّ ُهۥ َح َي ٰو ٗة َطيِّ َبةُٞوَ مُ مِۡن
َّنۡ عَ لَِ �َٰلِحٗ م
﴿
َ
َ
ْ
َ
َ َُ َ ُ َ َ َ ۡ
ُ َ ۡ ُّ� ج ز ن
[٩٧:عۡملون ﴾ ]ﻨﻟﺤﻞ
� جۡرهم بِأحسنِ ما �نوا
ََِۡ�ََهم أ
মুিমন হেয় পুরুষ ও নারীর মেধয্ েয েকউ সৎকাজ কর, তােক
আিম  িন�য়ই পিব� জীবন  দান  করব  এবং তােদরেক তােদর 
কেমর্র ে�� পুর�ার দান করব”— (সূরা আন-নাহল: ৯৭)
সু তরাং েয বয্ি� ঈমান ও সৎ আমেলর সম�য়  সাধন করেত
পারেব, তার জনয্ আ�াহ ত‘আলা ইহকােল পিব�ময় জীবেনর 
এবং ইহকােল ও পরকােল উ�ম �িতদােনর �িত�িত িদেয়েছন।
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আর  এর  কারণ  সু ��। েকননা, মুিমনগণ  আ�াহর  �িত িবশু�
ঈমােনর  ফেল সৎকাজ  কের  এবং দু িনয়া ও আেখরােতর জনয্
মন-মানিসকতা ও ৈনিতক চির�েক সংেশাধন কের। তােদর সােথ 
েমৗিলক নীিতমালা রেয়েছ, যার  �ারা তারা তােদর  িনকট
উপ�ািপত সকল �কার  হািস-আন�, অি�রতা ও দু ঃখ-েবদনার 
কারণসমূহ উপলি� করেত পাের।
এই নীিতমালা �হণ, তার �িত কৃতজ্ঞতা ও উপকারী েক্ষে� 
যথাযথ বয্বহার �ারা তারা রা-িবরাগ ও অনয্া-অপরােধর 
েক�িব�ু স�েকর্ জ্ঞান লাভ করেত প। সু তরাং এই দৃ ি�েকাণ 
েথেক তারা যখন তার যথাযথ বয্বহার িনি�ত করে, তখন এর 
�ারা তােদর জনয্ আন�ঘন পিরেবশ সৃি� হে, তার  �ািয়� ও
বরকেতর বয্াপাের আশা জাগেব এবং কৃতজ্ঞতা �কাশকারীে
সাওয়ােবর  �তয্াশা ৈতির হেব। এর ফেল সৃ� এই আনে�র
কলয্াণ ও বরকের �ারা অেনক গুরু�পূণর্ িবষয় �িতি�ত হ
আর  তারা উপলি� করেত পারেব  দু ঃখ-ক�, ক্-ক্ষিত 
দু ি��া-দু ভর্াবনা �িতেরােধর উপায়  স�েকর্। এ েক্ষে� তা
পেক্ষ �িতেরাধ করা স�ব হেল পিরপূণর্ �িতেরাধ ক; তার 
িকছু টা লাঘব  করা স�ব  হেল লাঘব  করেব  এবং �িতেরােধর 
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েকান উপায় না থাকেল সেবর্া�ম ৈধযর্ ধারণ করেব। আর এ
�ারা তােদর  দু ঃখ-কে�র  �ভাব বলয়  েথেক েবর  হেয়  আসার 
যথাযথ �িতেরাধ গেড় েতালার েযাগয্ত, অিভজ্ঞতা ও শ-সামথর্
স�য় হেব। ৈধযর্ এবং �িতদান ও সওয়ােবর আশা েপাষণ করা
বড় মযর্াদাপ ূর্ ক
ণ
, যার সােথ দু ঃখ-ক� িমেশ আেছ। আর তার 
েথেক উ�রেণর উপায়  হল আনে� থাকা, উ�ম  আশা-আকা�া
েপাষণ  করা এবং আ�াহর  অনু �হ ও সওয়ােবর  �তয্াশা করা।
েযমন িবশু� হািদেস রেয়ে, নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম
বেলেছন:
ْإِن

ّْ ْ ُﺆ
َ ُ َ ّ � ٌ وَﻟَي ﺲ
» َﺒ ﺎ
ً ﻷَمْﺮِ الْﻤُﺆْﻣ
ِِﻦِ إِنَّ أَمْﺮه ﻠﻛُُ ﺧَْ َْ ذَاكَ ﻷَﺣَﺪٍ إِﻻَ لِﻠﻤ ﻣِﻦ
ﻜ
َ ﻓَ ﻜَنَ ﺧ
َ
�
َ
ُُ ﺮﺳََّاء
َ
َُ َْنَ ﺧ
َ ﺮﺿَّا
.« ًا ﻪﻟ
َءُ ﺻﺮﺒَ َ ﻓَﺎ
ُ�ًْا ﻪﻟُ وَ�ِنْ  أَﺻﺎ�َﺘْﻪ
َ َﻜَﺮ ﺎ
ﺷ
ﻪ

“মুিমেনর কমর-কাে� অবাক হওয়ার িবষয় হল তার সকল কাজই
ম�লজনক। েস সু খ-শাি� লাভ করেল কৃতজ্ঞতা �কাশ ক;
ফেল তা তার জনয্ কলয্াণকর হয়। আর দু-কে� পিতত হেল
েস ৈধযর্ ধারণ কে; ফেল তাও তার জনয্ কলয্াণকর হয়। আ
এই সু েযাগ মুিমন বয্তীত অনয্ কারও ভােগয্ জু েট ”—
(মুসিলম, যু হু, বাব-১৪, হািদস নং-৭৬৯২)
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সু তরাং নবী  সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম জিনেয়  িদেলন  েয,
মুিমেনর �াি� ও কলয্াণ িদগুণ। হা-আন� ও দু ঃখ-ক� সকল
অব�ায়ই েস তার  কমর-কাে�র  সু ফল েভাগ করেব। এ জনয্ই
আপিন  দু ’িট িজিনস পােবন, েযগুেলা কলয্াণ বা অকলয্াে
�িতিনিধ� কের। আবার উভেয়র অজর্ন প�িতর মেধয্ বয্বধা
অেনক। আর  এই বয্বধািট হেব  ঈমান  ও সৎকেমর্র েক্ষ
উভেয়র পাথর্কয্ অনুযায়ী। এই গুেণর অিধকারী বয্ি� ’িট গুণ
�ারা কলয্াণ ও অকলয্াণ লাভ ক, যা আমরা আেলাচনা কেরিছ;
েযমন কৃতজ্ঞতা �ক, ৈধযর্ ধারণ ইতয্ািদ। এেত কের তার জন
আন�ঘন পিরেবশ সৃ ি�  হেব; দূর  হেয়  যােব  দু ি��া, অি�রতা,
হৃদেয়র সংকীণর্তা ও জীবেনর দু-ক�  এবং ইহজগেত তার 
জীবন হেয় উঠেব অথর্বহ ও সুখময়।
আর অপর বয্ি� অপকম, দাি�কতা ও ে��াচািরতা �ারা অপরাধ
�বণ হেয় উেঠ। ফেল তার ৈনিতকতা িবন� হয় এবং অৈধযর্ ও
অিত েলােভর কারেণ তার ৈনিতক চির� পশুর চিরের মত গেড় 
উেঠ। এত� সে�ও েস মানিসকােব অশা� ও অিস্হর। তার এই
অি�রতার িপছেন বহুিবধ কারণ রেয়ে; েযমন তার ি�য়ােদরেক
হারােনার  আশ�া ও তােদর পক্ষ েথেক নতুন নতুন বহু13

সংঘােতর  আশ�া; আরও একিট কারণ  হে� নফেসর  অি�রতা,
যা অজর্ন করুক আর নাই ক সাবর্ক্ষিণক আরও িকছু েপ
আ�হেবাধ কের। েস যিদ িনধর্ািরত অংশ েপেয়ও যা, তবুও েস
উে�িখত কারেণ  (নতুন নতুন  েপেত) অি�র  হেয় উেঠ। আর 
এসব উে�গ, উৎক�া, আত� ও অস�ি�র  কারেণ  েস দু ঃখ-ক� 
অনু ভব  কের। সু তরাং তার  দু ভর্াগয্ময় জী, �জন�ীিত ও
িচ�ােরাগ এবং ভয়-ভীিত যা তােক খারাপ  অব�া ও বীভৎস
কে�র িদেক েঠেল িদেয়েছ; তার এমন পিরণিত িনেয় �� কেরা
না। কারণ, েস সওয়ােবর আশা কের না। আর তার িনকট ৈধেযর্র
মত এমন স�দও েনই যা তােক শা�না ও সু খ-�া��য্ েদেব
আর এ ধরেনর �েতয্কিট বণর্নাই অিভজ্ঞতাল�ব উদাহরণ।
েযমন এই ে�ণীর একিট িবষয়েক িনেয় যখন আপিন িচ�া-ভাবনা
করেবেন  এবং তােক মানু েষর বা�ব  অব�ার  স�ু েখ উপ�াপন 
করেবন, তখন ঈমােনর দািব অনু যায়ী আমলকারী মুিমন বয্ি� ও
েয বয্ি� এমন কাজ কেরিন তােদর উভেয়র মেধয্ অেনক ব
বয্বধান েদখেত পােবন। আর েস িষয়িট হল, আ�াহ �দ�
িরিযক ও িতিন তাঁর বা�ােদরেক িবিভ� �কােরর েযসব অনু �হ

14

ও স�ান  দান  কেরেছন, তার  �িত স�� থাকেত দীন-শরীয়ত
অেনক েবিশ উৎসাহ �ধান কেরেছ।
সু তরাং মুিমন  যখন  অসু �তা অথবা দাির� অথবা অনু রূপ েকান
মান-স�ান িবন�কারী িবপদ-মুিসবত �ারা পরীক্ষার স�ুখীন ,
তখন  তার  ঈমান  ও আ�াহ �দ� িরিযেকর  �িত স�� থাকার 
কারেণ  আপিন  তার  েচােখ-মুেখ আনে�র ঝলক েদখেত পােবন 
এবং েস আ�িরকভােব  এমন  িকছু চাইেব না, যা তার  ভােগয্
েনই। এ অব�ায় েস তার েচেয় খারাপ অব�াশালী বয্ি�র িদেক
তািকেয় শা�না অনু ভব কের; তার েচেয় ভাল অব�াশালী বয্ি�র
িদেক তাকায় না। েকান  েকান  সময়  তার  আন�-ফুিতর্ ও মেনর
�ফু�তা আরও বৃ ি� পায় ঐ বয্ি�র অব�া েদে, েয বয্ি�
দু িনয়াবী সকল উে�শয্ হািসল কেরও পিরতৃ� হেত পােরিন
অনু রূপভােব েয বয্ি�র িনকট ঈমােনদািব অনু যায়ী আমল েনই,
তােক যখন  অভাব-অনটন  �ারা অথবা দু িনয়াবী  চাওয়া-পাওয়ার 
িকছু েথেক বি�ত করার  �ারা পরীক্ষায় েফলা , তখন  তােক
আপিন দু ঃখ-কে� চরম িবপযর্� অব�ার মেধয্ পােব

15

অপর  আেরকিট দৃ �� হল: যখন  ভয়  ও আতে�র  কারণসমূহ
�কাশ পায়  এবং মানু ষ নানান  অসু িবধা �ারা ক�  অনু ভব  কের,
তখন  তার মেধয্ িবশু� ঈম, দৃ ঢ় মেনাবল, মানিসক �শাি�
এবং উ�ূত এই স�ট েমাকািবলায়  িচ�ায়, কথায়  ও কােজ 
সামথর্বান হওয়ার মত গুণাবলী িবদয্মান থ, তেব েস িনেজেক
এই স�টময় পিরি�িতেতও �িতি�ত করেত পারেব। আর  এই
পিরি�িত মানু ষেক আন� েদেব  এবং তার  হৃদয়েক মজবুত
করেব।
অনু রূপভােব আপিন ঈমান হারা বয্ি�েক পােবন স�ূণর্ িবপর
অব�ায়। যখন  েস ভয়  ও আতে�র  অব�ায় পিতত হেব, তখন 
তার  হৃদয়  অ�ি� অনুভব করে; �ায়ু ত�গুেলা দুি��ায়
উে�িজত হেয় উঠেব; তার অভয্�ের িবরা করেব ভয় ও আত�
এবং তার মেধয্ িবরাজ করেব বািহয্ক আত� ও অভয্�র
অি�রতা। ফেল তার বা�ব অব�া উ�াটন করা অস�ব হেয় পেড়। আর
এ ে�ণীর মানুেষর যিদ �ভাবগত উপায়-উপকরণ বা উে�শয্সমূহ
হািসল না হয়, যা অজর্েন অেনক �িশক্ষেণর �েয়; তেব 
তােদর  শি�-সামথর্ েভে� পড়েব এবং �ায়ুত�গুেলা উে�িজ
হেয় উঠেব। আর  এরূপ হেব ঈমােনর ঘাটিতর কারে, যা
16

ৈধযর্ধারেণর েক্ষে� গুরু�পূণর্ ভূিমকা রেখ। িবেশ
স�টকােল ও দু ঃখ-দু দর্শার সমেয়
সু তরাং পুণয্বান ও পাপ, মুিমন ও কািফর উভেয় অজর্নীয় বীর�
অজর্েন অংশ�হণকের। আরও অংশীদাির� রেয়েছ এমন �ভাবচিরে�, যা ভয়ানক পিরি�িতেত সদয় হয় এবং বষয়িটেক সহজ 
কের। িক� এ েক্ষে� মুিমন বয্িত�ম তার ঈমানী , ৈধযর,
আ�াহর উপড়  ভরসা ও িনভর্রশীলতা এবং তার সওয়ােবর
�তয্াশার কারেণ। এসব িবষেয়র কারেণ তার সাহস ও বীর�
আরও বৃ ি� েপেত থােক, আতে�র চাপ কমেত থােক এবং তার 
িনকট কিঠন কাজগুেলা সহজ হেত থােক। েযমন আ�াহ ত‘আলা
বেলন:

�ل
ل
َ
ِ تَ�ُ نُواْ تَ�ۡلَمُونَ فَإ
ّ
ت
� َمُونَۖ وََرۡجُونَ مِنَ ٱ�َِ َما
َۡ�َّهُمۡ يَ�َۡمُونَ كَمَا ت
﴿ن و
َ
[١٠٤:يَرۡ ُجونۗ ﴾ ]اﻟنﺴﺎء

“যিদ েতামরা য�ণা পাও, তেব তারও েতা েতামােদর মতই য�ণা
পায় এবং আ�াহর িনকট েতামরা যা আশা কর, তারা তা আশা
কের না।” —(সূরা আন-িনসা: ১০৪)
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আর  তারা আ�াহর  িবেশষ সাহাযয্ লাভ কের এবং তার সাহাযয
সকল �কার  ভয়-ভীিতেক ওলট-পালট কের  েদয়। আ�াহ
তা‘আলা বেলন:
ّ ْۚ� ا
ّ
َ ٰ َ�ََّ مَعَ ٱل
[٤٦:�ِِ�ن ﴾ ]اﻷﻧﻔﺎل
َُوٓ إِن
ِۡ﴿ َٱص
“েতামরা ৈধযর্ধারণ ক, িন�য়ই আ�াহ ৈধযর্শীলেদর সােথ
আেছন।” —(সূরা আল-আনফাল: ৪৬)

২. সৃ ি�র  �িত ইহসান: উে�গ-উৎক�া, দু ি��া ও অি�রতা
দূর  করার  অনয্তম উপায়  হে� কথ, কাজ  ও িবিভ�  �কােরর 
স�য্বহার �র সৃ ি�র �িত ইহসান করা। উে�িখত �িতিট কাজই
উ�ম  ও ইহসান। এর  �ারা আ�াহ তা‘আলা পুণয্বান ও পাপীর
কমর-কা� অনু সাের উে�গ-উৎক�া ও দু ি��া দূর  কেরন। িক�
তার  েথেক মুিমেনর জনয্ই পিরপ ূণর্ অংশ রেয়েছ। আর ে
বয্িত�ম এই জনয্ , তার  ইহসােনর  কাযর�ম পিরচািলত হয় 
ইখলােসর সােথ সওয়ােবর �তয্াশায় ফেল আ�াহ তা‘আলা তার 
জনয্ সহজ কের েদন তার �তয্ািশত কলয্াণ কর কােজর ম
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উেদয্াগ �হণ করেত। আর িতিন তার ইখলাস ও আ�িরকতার
কারেণ সকল দু ঃখ-ক� দূর কের েদন। আ�াহ তা‘আলা বেলন:
َ
َ
َ ۡ �َ �ٰ�ۡإِص
َ ّۡ َنۡ َ َ َ َ َ َو
ۡعۡروف أَو
َۡ َ ّ
�
ٍ ُ � مِّ�َّۡوَٮ ٰهُمۡ إِ�َ م أم َر بِصدق ٍة أ م
ٖ ِ ﴿ َ خ� ِ� كث
َ
آء
ّ
ً  ٱ�َِ فَ َس ۡو َف نُؤۡ �ِيهِ أ
�
﴾ جۡرا َعظِ يمٗا
َِّاسِ وَمَن �َف ۡعَلۡ �َٰلِكَ ٱبۡتِ غَ َ مَرۡضَات

[١١٤:]اﻟنﺴﺎء

“তােদর  অিধকাংশ েগাপন পরামেশর্ েকান কলয্াণ ে, তেব 
কলয্াণ আে েয িনেদর্শ েদয়  দা-খয়রাত, সৎকাজ  ও মানু েষর 
মেধয্ শাি� �াপেন; আ�াহর  স�ি�  লােভর  আশায়  েকউ  তা
করেল তােক অবশয্ই আিম মহাপুর�ার দান করব” —(সূরা
আন-িনসা: ১১৪)
সু তরাং তার েথেক সংঘিটত এ ধরেনর সকল কমর্কা�েক আ�াহ
তা‘আলা কলয্াণময় বেল েঘাষণা কেরেছন। র  কলয্াণ মােনই
কলয্াণেক �াগত জানায়  এবং অকলয্াণেক �িতেরাধ কের। আ
সওয়ােবর  �তয্াশী মুিমনেক আ�াহ মহাপুর�ার দান করেবন।
আর  সকল �কার বড় পুর�ােরর মেধয্ অনয্তম পুর�ার হে
উে�গ-উৎক�া, দু ি��া, দু ঃখ-ক� ইতয্ািদ দূর কের েদয়া
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৩. কাজ-কমর্ ও পকারী  জ্ঞান অজর্েন বয্� :
�ায়ু তে�র উে�জনা জিনত অি�রতা ও পাপ-পি�লতার মেধয্
ডুেব থাকা মনেক দূের রাখার অনয্তম উপায় হে কাজ-কমর্ ও
উপকারী জ্ঞান অজর্েন বয্� থাকা। ে, তা মনেক ঐসব কমরকা� েথেক িবরত রােখ, যা তােক অি�র কের েতােল। এ কারেণ 
েস েকান  েকান  সময় ঐসব  কারণেক ভুেল থাকেব, যা তােক
দু ি��া�� হেত বাধয্ কের। ফেল েস মানিসকভােব আন�
অনু ভব করেব এবং তার মেধয্ কমর্চা�লয্ বৃি� পােব। িক� মুি
অনয্ানয্েদর েথেক বয্িত�ম তার ঈমান ও ইখলাে সর সা
সওয়ােবর �তয্াশায় জ্ঞান অজর্ন ও দান বয্ব�ায় কমর্তৎপ
হওয়ার পাশাপািশ উ�ম  আমল করার  কারেণ। যিদ তা ইবাদত
েকি�ক হয়, তেব তা ইবাদত িহেসেবই গণয্ হেব। আর তা যিদ
দু িনয়াবী অথবা �কৃিতগত েকান কমর-কা� হেয় থােক, তেব তার 
ফলাফল িনয়েতর  িবশু�তার উপর িনভর্র করেব। আর েস যি
এর �ারা আ�াহর আনু গেতয্র বয্াপাের সাহাযয্ কামনা , তেব 
তার  এ কােজর  �ভােব  দু ি��া ও দু ভর্াবনা দূর হেব। সুতরাং
মেনর অি�রতা ও পাপ-পি�লতা �ারা পরীক্ষা করা ; অতঃপর 
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এর কারেণ েস িবিভ� েরােগ আ�া� হয়, তখন তার �িতেষধক
ঔষধ হে�: “ঐ কারণিটেক ভুেল থাকা, যা তােক পাপ-পি�লতা
ও অি�রতার মেধয্ েফেল িদেয়েছ এবং িনেজেক গুরু�পূণর্ ক
বয্� রাখা”

৪. সকল িচ�ােক ৈদনি�ন  কােজর  গুরুে�র উপ
ঐকয্ব� কর: দু ি��া ও অি�রতা দূর  করার  অনয্তম আরও
একিট উপায় হল সকল িচ�ােক চলমান (বতর্মা) িদেনর কােজর 
গুরুে�র র ঐকয্ব� করা এবং ভিবষয্তকালীন 
অতীতকালীন  কমর-কা� িনেয়  েবিশ িচ�া-ভাবনা ব� করা। এ
জনয্ই নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম আ�াহর িনকট সক
�কার দু ি��া েথেক আ�য় েচেয়েছন, যা ইমাম বুখারী ও মুসিলম 
র. বিণর্ত হািদেস রেয়েছ। সুতরাং অতীেতর েকান িবষ িনেয় 
দু ি��া কের  লাভ েনই, যা েকান  িদন  িফিরেয়  আনা স�ব নয়।
আর  ভিবষয্তকােল েকান দুঘর্টনা ঘটার আশ�ায় দুি��ায় ম
থাকাও ক্ষিতকর। অতএব বা�ার দািয় � ও কতর্বয্ হল 
আজেকর  িদন  িনেয়  িচ�া-ভাবনা করা এবং তার  সকল েচ�া21

�েচ�া ঐ  িদন  তথা বতর্মান সময়ে ভাল করার  কােজ বয্য়
করা। কারণ, এই িদেক মেনােযাগ িদেলই তার  কমর-কা�সমূহ
পিরপূণর্ ও পিরশু� হেব এবং তার �ারা বা�া দুি��া মু� হে
শাি� লাভ করেত পারেব। আর নবী  সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম  যখন  েকান  েদা‘আ করেতন  অথবা তাঁর উ�তেক
েদা‘আ করেত বলেতন, তখন  িতিন  আ�াহর  সাহাযয্ ও অনু�হ
কামনার  সােথ  সােথ  যা পাওয়ার জনয্ েদ‘আ করা হয়, তা
অজর্েনর জনয্ সবর্া�ক ে-�েচ�া চালােনার জনয্ উৎসাহ �দান
করেতন। আর  যা দূর  করার জনয্ েদা‘আ করা হত, তা েথেক
দূের  সের থাকেত উৎসাহ িদেতন। কারণ, েদা‘আ আমেলর 
মতই। সু তরাং বা�া দীন ও দু িনয়ার েক্ষে� তার উপকারী িবষ
িনেয় িচ�া-গেবষণা করেব এবং তার উে�শয্ হািসেলর জনয্ তা
�িতপালেকর িনকট �াথর্না করেব। আর এই বয্াপাের তাঁর িনক
সাহাযয্ চাইেব। েযমন নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বে:
َ
ّ ٍ ِ�َو
ٌْ�َﻞﻛُ ﺧ
ِ» لْﻤُﺆْﻣِﻦُ اﻟْﻘَﻮِى ُّ ﺧَ�ٌْ َوأ َﺣﻰﻟَ ا�َِّ ﻣِﻦَ الْﻤُﺆْﻣ ِﻦِ الﻀَّﻌِﻴﻒ
َ ْ ُ َ َ َﻓ
َُ
َ
َْءٌ ﻼ �ﻘﻞ ل ْﻮ
وَاﺳْﺘﻌِﻦْ ﺑِﺎ�َِّ وَﻻَ �َﻌْﺠِﺰْ وَ�ِنْ أَﺻَﺎﺑَﻚَ ﻰﺷ
ﻋََ ﻣَﺎ �َﻨْﻔﻌ َﻚ
ِصْ ﻰﻠ
َ َ َ َ َ َِ ﻌَﻠْﺖ َن
ّ ّ َ ﺷَﺎءَ �َ َ َ ﻓَﺈ
ُِنَ ل َ ْﻮ َ�ﻔْﺘَﺢ
ﻌ
َﻟَ�ِﻦْ ﻗُﻞْ ﻗَﺪَرُ ا�َ وﻣَﺎ
.�ّ �َ ُ ﺎﻛ ﻛﺬا و�ﺬا
ِ
ّ
.« َِﻤَﻞَ الﺸَﻴْﻄَﺎن
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“দূবর্ল মুিমেনর েচেয় শি�শালী মুিমন উ�ম এবং আ�াহর িনকট
অিধক ি�য়। �েতয্ক ব�র মেধয্ই কলয্াণ রে; যা েতামার 
জনয্ উপকার, তা তুিম কামনা কর এবং আ�াহর িনকট সাহাযয্
�াথর্না কর। আর অক্ষমতা �কাশ ক না। েকান ব�  অজর্ন
করার পর  এ কথা বেলা না েয, যিদ আিম  এরূপ এরূপ কা
করতাম। বরং বল, আ�াহর পক্ষ েথেক িনধর্ািরত এবং িতিন 
ই�া তাই কেরন; যিদ তুিম শয়তােনর কােজর উপর িবজয় লাভ
করেত চাও।” —(মুসিলম, কদর, বাব-৮, হািদস নং- ৬৯৪৫)
সু তরাং নবী  সা�া�াহু আলাইিহ য়াসা�াম  �েতয্ক অব�ায়
উপকারী  কেমর্র কামনা করেত আেদশ কেরেছন। িতিন আরও
িনেদর্শ িদেয়েছন আ�াহর সাহাযয্ চাইেত এবং দূবর্লতা
অক্ষমতার িনকট আ�সমপর্ন না ক, যা ক্ষিতকারক অলসতা
িতিন  আরও আেদশ কেরেছন  অতীতকােলর বা�বািয়ত িবষয় 
এবং আ�াহর  ফয়সালা ও তার  িনধর্ািরত ভাগয্েক েমেন েনয়া
জনয্
আর  িতিন  সকল কমর-কা�েক দু ই ভােগ িবভ� কেরেছন: এক
�কার কাজ হল বা�া তা পুরাপুির বা অংশিবেশষ অজর্েনর েচ��েচ�ায়  অথবা তা �িতেরাধ করেত বা িকছু টা লাঘব  করেত
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সক্ষম। সুতরাং এই েক্ষে� বা�া তার -�েচ�ার শুরু করে
এবং মাবুেদর  িনকট সাহাযয্ �াথর্না করেব। আেরক �কাের
কাজ হল, এই বয্াপাের তার ক্ষমতা েনই। সতরাং তার বয্াপ
শা� ও স�� থাকেব  এবং তা েমেন  েনেব। আর  েকান  সে�হ
েনই েয, েকান বা�া এই নীিত েমেন  চলেল, তা তার  আন�
অনু ভব 

করা

ও

দু ি��া
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দূেরর 

কারণ 

হেব।
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পিরে�দ
৫. েবিশ েবিশ আ�াহর িযিকর: হৃদেয়র উদারতা ও মেনর
�শাি�র বড় উপায় হল েবিশ েবিশ আ�াহর িযিকর করা। কারণ,
হৃদেয়র �শ�তা ও মেনর �শাি� কােয়ম করেত এবং তার 
দু ি��া ও দু ভর্াবনা দূর করেত িযিকেরর  আ�যর্ ধরেনর  �ভাব 
রেয়েছ। আ�াহ তা‘আলা বেলন:
ّ
ُ ُطۡم� ِنّ�ُ ٱلۡ ُقل
َ �َ َِ�رِ ٱ
[٢٨ :وب ﴾ ]الﺮﻋﺪ
ِۡ� ﴿ َ�َ بِذ
“েজেন রাখ, আ�াহর �রেণই িচ� �শা� হয়।” —(সূরা আররা‘দ: ২৮)
সু তরাং বা�ার �ভাবগত ৈবিশে�য্র লক্ষয্ অজর্ন ও তার �তয
সওয়াব  ও �িতদান  েপেত আ�াহর  িযিকর বা �রেণর  িবরাট
�ভাব রেয়েছ।
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৬.

আ�াহর  িনয়ামেতর  আেলাচনা:

অনু রূপভােব

(েসৗভাগয্ময় জীবেনর অনয্তম উপায় ) আ�াহর  �কাশয্ ও
অ�কাশয্ সকল �কার িনয়ামেতর আেলাচনা করা। কার, তাঁর 
িনয়ামত স�েকর্ জানা এবং তার আেলাচনা �ারা িতিন বা�ার
দু ি��া ও দু ভর্াবনা দূর কেরন। আর িতিন বা�ােক কৃতজ্ঞ
�কােশর জনয্ উৎসািহত কের; েযেহতু বা�া সেবর্া� মরতবা ও
মযর্াদার অিধকার, যিদও েস অভাব-অনটন, অসু �তা �ভৃিত
�কােরর বালা-মুিসবেত থােক। কারণ, বা�া যখন  তার উপর 
আ�াহ �দ� িনয়ামেতর মুেখামুিখ হয়, তখন তা গণনা বা িহসাব 
করা স�ব  হেব না। আর  িতিন  সাধারণত বা�া েযসব 
অপছ�নীয় ও ক�কর কমর-কাে�র িশকার হয়, তাও বণর্না কের
িদেয়েছন; েয অপছ�নীয় ব� বা িবষেয়র সােথ িনয়ামেতর েকান 
স�কর্ েনই। বর িবপদ-মুিসবত �ারা যখন আ�াহ তা‘আলা তাঁর 
বা�ােক পরীক্ষা কে; বা�ও েসই বয্াপাের ৈধয, স�ি�  ও
েমেন েনয়ার মত দািয়� পালন কের, তখন িবপেদর েসই চাপিট
সহয্ করা সহজ হেয়  যায়। আর বা�ার সওয়াব ও �িতদােনর
আশা এবং ৈধযর্ ও স�ি�র কতর্বয্ পালন করারধয্েম আ�াহর
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ইবাদত করার �ারা েস িত� ব�েক িমি� ব� মেন কের। ফেল
�িতদােনর �াদ তােক ৈধেযর্র িত�তার কথা ভুিলেয় েদয়

৭. জীবন উপকেরণর  েক্ষে� িন�মােনর বয্ি �র �
লক্ষয্ : এই িবষেয়  সবেচেয় উপকারী ব�  হল িবশু�
হািদেস বিণর্ত নবী সা��াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর িদক
িনেদর্শনার বা�বায়ন করা। িতিন বেল:
ُْﺮُوا إِﻰﻟَ ﻣَﻦْ أَﺳْﻔَﻞَ ﻣِﻨْ�ُﻢْ وَﻻَ �َﻨْﻈ ﺮُوا إِﻰﻟَ َﻦْ ُ َ ﻓَ ْﻗَ ُ ْ �َﻬُ َ َ ْ َ ُ َن
ﻣ ﻫﻮ ﻮ �ﻢ ﻮ أﺟﺪر أ
ُ
» ْﻈ
َ
ّ
ُ
.« َ ﺗَﺰْدَرُوا ﻧِﻌْﻤَﺔَ ا�َ ﻋَ ﻠﻴْ� ْﻢ
ِ
“েতামরা েতামােদর েচেয় িন�মােনর বযি�র িদেক তাকাও। আর 
েতামােদর ঊ�র্তন বয্ি�র িদেক তািকও না। কা, েস উপযু �
ও েযাগয্বয্ি�। আর েতামরা েতামােদর �িত আ�াহ �দ
িনয়ামতেক তু� মেন কেরা না।” —(বুখারী ও মুসিলম)
সু তরাং বা�ার  কপােল যখন  েগৗরবময়  ভাগয্েরখা অি�ত হ,
তখন েস িনেজেক সু �তা ও তার সােথ সংি�� আনু সাি�ক িবষেয় 
এবং িরিজক ও তার  সােথ  সংি��  আনু সাি�ক িবষেয়র  েক্ষে
28

আ�াহর  সৃ � বা�ােদর  অেনেকর  েচেয় উ�ত মেন  কের। ফেল
তার  অি�রতা ও দু ি��া-দু ভর্াবনা দূর হয়  এবং তার আন� ও
আ�াহর িনয়ামেতর �িত তার স�ি� বৃ ি� েপেত থােক।
যখনই আ�াহর �কাশয্ ও অ�কাশ, দীনী ও দু িনয়াবী িনয়ামেতর 
�িত বা�ার  আশা-আকা�া দীঘর্ েথেক দীঘর্তর হেত থা,
তখনই েস তার রবেক েদেখ েয, িতিন তােক অেনক কলয্াণ দান
কেরেছন  এবং তাের  েথেক বহু অকলয্াণ দূর কেরেছন। েকা
সে�হ েনই েয, তার  এই আশা-আকা�া দু ি��া-দু ভর্াবনাসমূহ
দূর করেব এবং হািস-খুিশ ও আন�েক আবশয্ক কের তুলেব
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পিরে�দ
৮. দুি��ার  কারণ  দূরকরেণ  ও সু খ-শাি� অজর্েনর
উপায় অবল�েন সেচ� হওয়া: দু ি��া ও দু ভর্াবনা দূর করার
এবং সু খ-শাি� অজর্ন করার অনয্তম উপায় হে� দুি��ার কা
দূরকরেণ  ও সু খ-শাি� অজর্েনর উপায়  অবল�েন সেচ� হওয়া।
আর  তা হে� বয্ি� তার অতীেত ঘেট যাওয়া দুঃ-ক�  ভুেল
যােব, যা তার পেক্ষ িফিরেয় আনা অস�ব এবং তােক বুঝে
হেব  েয, তা িনেয়  িচ�া-ভাবনা করা অনথর্ক কাজ। আর এ
ধরেনর  কাজ  আহা�কী  ও পাগলামী  েয, তার মন  অতীেত ঘেট
যাওয়া দু ঃখ-ক�  িনেয়  িচ�া-ভাবনায় বয্� হেয়  উঠেব এবং িঠক
একইভােব  তার মন  ভিবষয্ৎ জীবেনর কা�িনক অভা-অনটন,
ভয়-ভীিত ইতয্ািদ ধরেনর দুঃ-কে�র িচ�ায় অি�র হেয় উঠেব।
সু তরাং তােক জানেত হেব েয, ভিবষয্তকালীন িবষয়ািদ অজ্ঞাত
অ��; তার মেধয্ ভা, ম� আশা-হতাশা এবং দু ঃখ-েবদনা
সবই থাকেত পাের। আর তা মহাপরা�মশালী �জ্ঞাময় আ�াহ
হােত। তার  েকান  িকছু ই বা�ােদর  হােত নয়। বা�া শুধু তা
েথেক কলয্াণসমূহ অজর্েন এবং অকলয্াণসমূহ েথেক আ�রক
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সেচ� থাকেব। আর ব�ােক আরও জানেত হেব  েয, েস যখন 
ভিবষয্তকালন  িবষয়  িনেয়  তার উে�গ-উৎক�া ও িচ�া-ভাবনা
েথেক িফের আসেব; তার ভাল-মে�র বয্াপাের তার �িতপালেকর
উপর ভরসা করেব এবং এই বয্াপাের তার �িত আ�াশীল হে,
তখন তার অ�র শাি� অনু ভব করেব; তার অব�ার উ�িত হেব 
এবং তার সকল দু ি��া ও উে�গ-উৎক�া দূর হেয় যােব।

৯. দীন, দুিনয়া ও আেখরাতেক সু �র  করার জনয্
�াথর্ন: ভিবষয্ৎ িবষেয় মেনােযাগ েদয়ার সবেচেয় উপকারী প�া
হল এই েদা‘আিট যার  �ারা নবী  সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম
�াথর্না করেতন। িতিন বলেত:
ّ
َﺎىَ اﻟَّﻰ
ُُ َ ﻋِﺼْ َﺔ
ِﺘ �ِ ﻴﻬَﺎ
ﻤ ْﺮِى وَأَﺻْﻠِﺢْ ﻰﻟِ دُ�ْﻴ
» ﻬُﻢَّ أَﺻْﻠِﺢْ ﻰﻟِ دِﻳ�َِ اﺬﻟَِى ﻫﻮ
ِّ
ِاﻟَّ ﺘِ �ِﻴﻬَﺎ ﻣَﻌَﺎدِى وَاﺟْﻌَﻞِ اﺤﻟَْﻴَﺎةَ زِ�َﺎدَةً ﻰﻟ
وَأَﺻْﻠِﺢْ ﻰﻟِ آﺧِﺮَ�ِ ﻰ
ٍْ�َﻰﻓِ ﻞﻛُ ﺧ
ٍَﻣِﻦْ ﻞﻛُِّ ﺮﺷ
َ
.« ّ
ِﻌَﻞِ الْﻤَﻮْتَ راﺣَﺔً ﻰﻟ
“েহ আ�াহ! তুিম আমার দীনেক সংেশাধন কের দাও, যা আমার 
কমর-কা�েক পাপমু� রাখেব; তুিম  আমার  দু িনয়ােক সংেশাধন 
31

কের  দাও, যার মেধয্ আমার জীব-জীিবকা রেয়ছ  এবং তুিম 
আমার আেখরাতেক সংেশাধন কের দাও, েযখােন আমােক িফের 
েযেত হেব। আর  তুিম  �িতিট কলয্ােণর জনয্ আমার হায়াতে
বািড়েয়  দাও এবং খারাপ বা অকলয্ােণর েচেয়  আমার জনয্
মৃতুয্েক আন�দায়ক কের দাও” —(মুসিলম, িযিকর, েদা‘আ ও
তাওবা, বাব নং- ১৮, হািদস নং- ৭০৭৮)
অনু রূপভােব িতিন আরও বেল:
 ِﺗَ�ِﻠْ�ِ إِﻰﻟَ �َﻔْﻰﺴ
َ
ْﺷَﺄ
َُّ
َﺮْﻓَﺔَ �َ�ٍْ وَأَﺻْﻠِﺢْ ﻰﻟِ �ِ ﻠﻛُﻪ
ﻃ
َ» َّ رَﻤﺣَْﺘَﻚ أَرْﺟُﻮ ﻓَﻼ
ّ
.« َ إِﻪﻟََ إِﻻَ أَﻧْﺖ
“েহ আ�াহ! আিম শুধু েতামার রহমেতরই �তয্াশা ক, সু তরাং
তুিম  এক মুহূেতর্র জনয্ও আমােক আমার দািয়ে� েছেড় িদেয়
না। আর  তুিম  আমার  সকল িবষয়  সংেশাধন  কের  দাও; তুিম 
ছাড়া েকান  ইলাহ েনই।” —(আবু দাউদ, আদব, বাব নং- ১১০,
হািদস নং- ৫০৯২; আলবানী হািদসিটর সনদেক হাসান বেলেছন)
সু তরাং বা�া যখন  এই েদা‘আিট িবশু� িনয়েত মেনােযাগ িদেয়
তার বা�ব  িদক িনেয়  িচ�া-গেবষণাসহ পাঠ  করেব, যার মেধয্
তার  দীনী  ও দু িনয়াবী  ভিবষয্ৎ কলয্াণ িনিহত রেয়, তখন 
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আ�াহ তার  �াথর্ন, �তয্াশা ও েস জনয্ তার কাজ করাে
বা�েব  রূপ েদেবন এবং তার দুি��েক খুিশ ও আনে�
রূপা�িরত করেবন
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পিরে�দ
১০. িবপদ-মুিসবত লাঘব  করার জনয্ যথাসাধয্ েচসাধনা করা: বা�া যখন  দু ঘর্টনা কবিলত হ, তখন  তার 
উে�গ-উৎক�া ও দু ি��া দূর করার অনয্তম কাযর্কারী উপায় হ
তা লাঘব করার জনয্ যথাসাধয্ েচ-সাধনা করা এবং তার জনয্
িনেজেক ��ত কের  েনয়া। সু তরাং েস যখন  এ জনয্ ��িত
স�� করেব, তখন তার কতর্বয্ হল স�াবয্তার আেলােক যতটু
লাঘব  করা স�ব  ততটুকু লাঘেবর জনয্ েচ�-সাধনা করা।
অতএব  তার  এই ��িত ও ফল�সু েচ�া-সাধনার  �ারা তার 
উে�গ-উৎক�া ও দু ি��াসমূহ দূর হেব। আর এই েচ�া-সাধনার 
িবিনমেয় বা�র জনয্ অেনক সুেযা-সু িবধা আসেব এবং বহু কক্ষিত �িতেরােধ হে
সু তরাং যখন  তােক ভয়-ভীিত, েরাগ-বয্াি, অভাব-অনটন  ও
িবিভ�  �কার পছ�নীয় ব�র  ঘাটিতর  কারণসমূহ আ��  কের 
েফলেব, তখন  েস েযন  এেতই �শাি� লাভ কের  এবং িনেজর 
জনয্ এই পিরেবশেক অথবা তার েচেয় আরও কিঠন পিরেবশেক
বাস�ান  িহেসেব  �হণ  কের। কারণ, দু ঃখ-কে�র  স�াবনাময় 
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পিরেবেশ েকান বয্ি� বসবাস করেল তার জনয্ তা েথেক উ�র
সহজ  হয়  এবং তার  ভয়াবহতা দূর  হেত থােক। িবেশষ কের 
যখন  েস িনেজেক তার  সাধয্ানুযায়ী দুঃ-ক�  �িতেরােধ বয্�
রােখ, তখন  েস িবপদ-মুিসবত দূর  করার জনয্ ফল�সু েচ�সাধনার সােথ িনেজেক মািনেয় িনেয় বসবাস করেত থােক এবং
দু ঃখ-ক� মূেলাৎপাটেন  আ�াহর উপর  ভরসা ও সু �র  আ�া
েরেখ নতুন নতুন  শি� ও েকৗশল �েয়ােগ িনেজেক বয্িতবয্
রােখ। েকান  সে�হ েনই েয, বা�ার  ইহকালীন  কলয্াণ ও
পরকালীন  �িতদান  লােভর  আশা-আকা�ার  সােথ  সােথ  সু খশাি� ও হৃদেয়র �সারতা ও উদারতার গুণ অজর্েন এসব কাে�র  িবরাট উপকািরতা রেয়েছ। আর  এটা অিভজ্ঞতাল� দৃশ
বা দৃ �া�, যা সংঘিটত হয়  অেনক অিভজ্ঞতাস�� বয্ি�র 
েথেক।
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১১. মেনাবল বৃ ি�  এবং ক�না�সূত অ�ি� ও আেবগউে�জনা বজর্ন কর: মানিসক ও শারীিরক েরাগ িচিকৎসার 
অনয্তম উপায়  হে� মেনাবল বৃি� এবং ক�না�সূত অ�ি� ও
আেবগ-উে�জনা বজর্ন কর, যা দু ি��া ও দু ভর্াবনার জ� েদয়।
কারণ, মানু ষ যখন  ক�নার িনকট আ�সমপর্ন কের এবং তার
মন যখন েরাগ-বয্াি, ে�াধ, েবদনাদায়ক কারেণ িবশৃ �লা, দু ঃখকে� িনপিতত হওয়া ইতয্ািদর �ভােব উে�িজত হেয় উে, এসব 
তখন  তােক দু ি��া, দু ভর্াবন, মানিসক ও শারীিরক েরাগ এবং
�ায়ু িবক দু বর্লতার িদেক েঠেল েদ; তার  এমন  অেনক কু�ভাব 
রেয়েছ, যার বহু ক্ষিতকারক িদক সাধারণ মানুষ �তয্ক্

১২. আ�াহর উপর ভরসা করা: যখন ব�ার  অ�র  আ�াহ
িনভর্রশীল হ, েস িনেজও তার  (আ�াহর) উপর  ভরসা কের,
আ�াজ-অনু মান  ও ক�নার  িনকট আ�সমপর্ন না কে, দু ি��া
ও খারাপ ক�নার অিধকারী না হয়, আ�াহর �িত আ�াশীল হয় 
এবং তার  অনু �েহর  আশা-আকা�া েপাষণ  কের, এসব  �ারা
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তখন  তার  দু ি��া ও দু ভর্াবনাসমূহ �িতেরাধ হেব এবং তার
মানিসক ও শারীিরক েরাগসমূহ দূর  হেয়  যােব। আর মানিসক
শি�, উদারতা ও �ফু�তা অিজর্ত হেব। সুতরাং অেনক
হাসপাতাল ভরপুর  হেয়েছ  দু ি��া ও দু ভর্াবনা�� মািসক
েরাগীেদর �ারা। আর এসেবর কারেণ দু বর্ল বয্ি� ছাড়াও অেন
শি�শালী  েলােকর মেনর উপর  �ভাব  িব�ার  কেরেছ  এবং
আহা�ক ও পাগেল পিরণত কেরেছ। তার  �ভাব  েথেক শুধু ঐ
বয্ি�ই েবঁেচ েগে, যােক আ�াহ ক্ষমা কেরেছন এবং মানিস
শি� বৃ ি� ও মেনর উে�গ-উৎক�া দূর  করার  ফল�সু  উপায় 
অবল�েনর  যথাযথ  েচ�া-�েচ�া করার  তাওিফক িদেয়েছন।
আ�াহ তা‘আলা বেলন:
َ ّ َ َََ َ
[٣:ۡ �َ ٱ�َِ � ُه َو َح ۡس ُب ُه ﴾ ]اﻟﻄﻼق
ّ�﴿ من �َتو
“েয বয্ি� আ�াহর উপর ভরসা কে, িতিনই তার জনয্ যেথ�”
—(সূরা আত-তালাক: ৩)
সু তরাং আ�াহর উপর ভরসাকারী বয্ি� মানিসকভােব শি�শাল,
যােক েকান  কুধারনা ও দু ি��া- দু ভর্াবনা �ভািবত করেত পাের
না। আর তােক েকান ঘটনা-দু ঘর্টনা িবর� করেত পাের না তার
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এই জ্ঞান থাকার কারেণ , িন�য় এটা মানিসক দু বর্লতা এবং
অবা�ব  ভয়-ভীিতর  কারেণ  সংঘিটত হেয়েছ। এতদসে�ও েস
জােন েয, েয বয্ি� আ�াহর উপর ভরসা কে, িতিন তার সকল
দায়-দািয়� �হণ  কেরন। ফেল েস আ�াহর  �িত আ�াশীল হয় 
এবং তাঁর �িত�িতর বয্াপাের িনি�ত হয়। এেত তার দুি��া ও
অি�রতা দূর  হয়; দু ঃখ সু েখ পিরণত হয়; দু ঃখ-ক�  আনে�
রূপা�র হয়  এবং ভ-ভীিত পিরণত হয়  িনরাপ�ায়। সু তরাং
আমরা আ�াহ তা‘আলার িনকট সু �তা কামনা করিছ এবং আরও
�াথর্না করিছ িতিন েযন আমােদর উপর অনু�হ কেরন মানিসক
শি� ও তাঁর উপর পূণর্ ভরসায়  অটল থাকার �ার, েয ভরসার 
কারেণ  আ�াহ তার  সকল কলয্ােণর দািয়� হণ  করেবন  এবং
সকল অকলয্াণ ও ক-ক্ষিতর �িতেরাধ করেব
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১৩. ম� আচরেণর পিরবেতর্ ইহসান কর: নবী সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�ােমর বাণী:
َِ » َ �َﻔْﺮَكْ مُﺆْﻣِﻦٌمُﺆْﻣِﻨَﺔًإِنْ ﻛَﺮِهَ ﻣِﻨْﻬَﺎ ﺧُﻠُﻘًﺎ رَﻰ.
« َﺿ ﻣِﻨْﻬَﺎ آﺧَﺮ
“েকান মুিমন বা�া েকান মুিমন বা�ীেক ঘৃ ণা করেব না। তার 
েকান  আচরণেক েস অপছ� করেলও তার  েকান  েকান 
আচরণেক েস পছ� করেব।” —(মুসিলম, িরদা‘, বাব-১৮, হািদস
নং- ৩৭২১)—এর মেধয্ দুইিট বড় ফায়দা রেয়ে:

ফায়দা-১: �ী, িনকটা�ীয়, ব�ু-বা�ব ও কমর্চারীর সােথ আচাবয্বহােরর িদকিনেদর্শ; এেদর  �েতয্েকর সােথ েতামার একটা
ভাল স�কর্ রেয়েছ। আপনার দািয়� ও কতর্বয্ এমন হও
উিচত েয, বয্ি�র মেধয্ েদ-�িট অথবা এমন  েকান  িবষয় 
রেয়েছ  যা আপিন  অপছ� কেরন; সু তরাং আপিন  যখন  তােক
এই অব�ায় পােবন, তখন আপিন বতর্মান পিরি�িত ও আপনার
দািয়� ও কতর্বয্ িন তুলনামূলক পযর্ােলাচনা করুন। আপনা
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উিচৎ  হেব  তার মধয্কার ভাল িদকগুেলা ও িবেশষ ও সাধার
উে�শয্সমূেহর উে�খ কের স�কর্েক সুদৃঢ় করা এব
ভালবাসােক �ায়ী  রূপ েদয়া। আর এভােব ম� িদকগুেলাে
উেপক্ষা কের এবং ভাল িদকগুেলার দৃি� আকষর্ণ কের ব�ু
স�কর্ অবযহত রাখা এবং তার জনয্ শাি� ও আন�েক পিরপ ূণর
করা।

ফায়দা-২: দু ি��া ও অি�রতা দূর  করা; হৃদয্তা বজায় রা;
ওয়ািজব ও মু�াহাব অিধকারসমূহ �িতি�ত করার েচ�া অবয্হত
রাখা এবং উভয় িদক তথা ইহকালীন ও পরকালীন জগেত শাি�
অজর্ন করা। আর েয বয্ি� নবী সা�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম যা
বেলেছন, তা পথিনেদর্শ িহেসেব �হণ কের ন; বরং তার 
িবপরীত িবষয়েক পথিনেদর্শ িহেসেব �হণ কে; অতঃপর খারাপ 
ও ম�সমূেহর  িদেক দৃ ি�  েদয়  এবং উ�ম  ও সু �র  িবষেয়র 
েক্ষে� অে�র ভূিমকা পালন কের। ফেল েস িনি�তভাে
অি�রতা অনু ভব কের; তার মেধয্ ও িযিন তার সােথ ভালবাসার
স�কর্ িটিকেয়  রাখেত চা, তােদর উভেয়র মধয্কার স�কর
খারাপ  হেয়  যায়  এবং তােদর উপর পর�েরর  অিধকার 
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সংরক্ষেণর েয দািয় � রেয়, তার  িসংহভাগ দািয়� পালন 
সে�ািচত হেয় যায়।
চরম  দু ি��া�� বয্ি�েদর অেনেকই িবিভ� �কার  দু েযর্াগ ও
িবপদ-মুিসবেতর  সময়  িনেজেদরেক ৈধযর্ধারণ ও শা� থাকার
�েবাধ িদেয় থােক; িক� তারাই আবার  অেনক তু� িবষেয় 
অি�র  হেয় উেঠ  এবং পির��তােক পি�লতায় পিরণত কের।
এর  একমা�  কারণ  হল, তারা বড় বড়  িবষেয়র  েক্ষে
িনেজেদরেক দািয়�বান মেন কের এবং ক্ষু� ক্ষু� িবষ েয়র ে
েতমন  দািয়�বান মেন  কের না। ফেল তারা ক্ষিত�� হয় এব
তােদর  শাি� ও িনরাপ�ায়  িব� ঘেট। সু তরাং বুি�মান  েলাক
িনেজেক েছাট ও বড়  সকল িবষেয়ই দািয়�বান মেন  কের  এবং
এ িবষেয় আ�াহ তা‘আলার িনকট সাহাযয্ ও সহেযািগতা কামনা
কের। এক মুহূেতর্র জনয্ও েস িনেজেক দািয়�হীন মেন কের না
ফেল তার  িনকট েছাট-বড়  সকল সমসয্াই সহজ হেয়  যায়  এবং
�শা� হৃদেয়  বহাল তিবয়েত শাি�প ূর্ভােব বসবাস করে
ণ
থােক।
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১৪. বুি�মান বয্ি� জােনন ে, তার সিঠক জীবনটাই েসৗভাগয্ময়
ও শাি�ময় জীবন। আর  এটা খুবই সংিক্ষ�। সুতরাং তার জন
উিচত হেব না েয, দু ি��া ও পাপ-পি�লতায় জিড়েয়  েস
জীবনেক ন�  করা। অপরিদেক সিঠক জীবেনর  িবপরীত
জীবনবয্ব�া তার হায়াতেক স�ুিচত কের েদয়  এইভােব ে,
দু ি��া ও পাপ-পি�লতার  ��িতর  কারেণই তার জীবন  েথেক
বহু সময় অিতবািহত হেয় যয়। আর এ েক্ষে� পুণয্বান ও পাপ
মেধয্ েকান পাথর্কয্ েনই। িক� এই গু (সৎগুণি) �িতি�ত
থাকার করেণ মুিমন বয্ি�র জনয্ ইহকােল ও পরকােল পিরপূণর্
উপকারী অংশ বরা� রেয়েছ।
১৫. বুি�মান বয্ি�র আরও কতর্বয্, যখন েস দু ঃখ-ক� পােব 
অথবা ক্-ক্ষি আশ�া করেব, তখন  েস দীনী  ও দু িনয়াবী 
অিজর্ত অপরাপর িনয়ামতসমূহ ও আ�া� দুঃ-কে�র মেধয্
তুলনামূলক পযর্ােলাচনা করেব। অতঃপর পযর্ােলাচনার সময় তা
িনকট এ কথা পির�ার হেয় যােব েয, দু ঃখ-কে�র েচেয় িনয়ামত
অেনক েবিশ।
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অনু রূপভােব েস তার ক-ক্ষিতর আশ�া এবং শা ও
িনরাপ�ার বহু স�াবয্তার তুলনামূলক পযর্ােলাচনা ক; তখন 
তার  িনকট ক্ষিতর আশ�ার দুবর্ল িদকিটর েচেয় শাি�
িনরাপ�ার স�াবয্তার শি�শালী িদকিটই �াধানয্ পা। আর এর 
মাধয্েম তার দুি��া ও ভ-ভীিতর  আশ�া দূর  হেয়  যােব  এবং
দু ঃখ-ক�  েথেক যা সংঘিটত হওয়ার  �বল স�াবনা রেয়েছ, তা
�িতেরােধর জনয্ অথবা তা েথেক িকছুটা লাগব করার জনয্ ে
েচ�া-সাধনা করেব।
১৬. উপকারী িবষেয়র মেধয্ অনয্তম হ, তুিম েজেন রাখেব েয,
মানু ষ যিদ েতামােক ক� েদয়, িবেশষ কের ম� কথার �ারা, তেব 
তােত েতামার ক্ষিত হেব ; বরং তােদরই ক্ষিত হেব। িক� তুি
যিদ েস িবষয়িটেক গুরু� িদেয় িনেজেক বয্� কের ে, তখন 
তা েতামােক ক্ষিত কর, েযমিনভােব  তােদরেক ক্ষিত�
কেরেছ। সু তরাং তুিম যিদ তােত েকান পেরায়া না কর, তেব তা
েতামার েকান ক্ষিত করেত পারেব ন
১৭. আর  তুিম  েজেন রাখ েয, েতামার জীবন  েতামার  িচ�ােচতনার অনু সারী। সু তরাং েতামার িচ�া-েচতনা যিদ েতামার দীন 
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ও দু িনয়ার জনয্ উপকারী িবষেয় হেয় থাে, তেব েতামার জীবন 
হেব  সু �র, েসৗভাগয্ময়। আর যিদ তা না হ, তেব বয্াপারিট
হেব তার িবপরীত। অথর্াৎ তখন েতামার জীবন হেব অসু�র ও
দু ভর্াগয্ম
১৮. দু ি��া দূর করার অনয্তম উপকারী উপায় হ, তুিম মনেক
এই কথার উপর ি�র করেব েয, তুিম আ�াহ বয্তীত অনয্ কাের
িনকট েথেক েতামার কৃতজ্ঞতা �কাশ করা হউক তা দািব করে
না। সু তরাং তুিম যখন েতামার উপর যার অিধকার আেছ অথবা
যার অিধকার েনই এমন বয্ি�র উপর ইহসান করে, তখন তুিম 
েজেন রাখেব  েয, েতামার  এই আচরণ  আ�াহর  সােথ  হেয়েছ।
আতএব তুিম যার উপর করুনা কের, তার কৃতজ্ঞতা �কােশ
পেরায়া করেব না। েযমন  আ�াহ তা‘আলা তাঁর  সৃ ি�র  িবেশষ
অিধকার �সে� বেলন:
ُ ُ َ َ ُٗ ۡ َ َ ٓء
ّ
ُ ُ�ُطۡعِمُ�ُمۡ لِوَجۡهِ ٱ�َِ َ� ن
ً ك
﴿ ّمَا
﴾٩ ورا
رِ�د مِن�م جزا و� ش
َ�
[٩:]اﻹ�ﺴﺎن
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“েকবল আ�াহর  স�ি�  লােভর উে�েশয্ আমরা েতামােদরেক
আহাযর্ দান কি, আমরা েতমােদর িনকট েথেক �িতদান চাই না,
কৃতজ্ঞতাও ন” —(সূরা আল-ইনসান: ৯)
এই আয়াতিট পিরবার-পিরজন  ও স�ান-স�িতর  সােথ  আচারআচরণ ও েলন-েদেনর েক্ষে� এবং তােদর সােেতামার স�কর্
শি�শালী  করার বয্াপাের েজার িদেয়েছ। সুতরাং যখন েতামার
হৃদয়  তােদর েথেক অিন� দূর করেত ��ত হ, তখন  েতামার 
অ�র সু খ ও শাি� অনু ভব কের।
আর সু খ-শাি�র অনয্তম দািব হল মা-মযর্াদা অজর্ন ও তার জন
েকান রকম  অি�রতা ছাড়াই মেনর  দািব  অনু যায়ী  কাজ  করা;
মান-মযর্াদা অজর্েনর বয্থর্তার ধাপগুেলা সফলতায় রূপ
ধীরনীিত অবল�ন  করা, আর  এটাই বুি�দী�  কাজ  এবং ম�
কােজর পিরবেতর্ পির�� কমর্সুচী �হণ করা। আর এর �ার
�কৃত হৃদয্তা বৃি� পােব এবং মেনর পি�লতা দূর হে
১৯. ফল�সু কাযর্াবলীেক েতামার দ’েচােখর িনশানা িহেসেব িঠক
কর  এবং তা বা�বায়েনর  লেক্ষয্ কাজ কর। ক্ষিতকারক 
কেমর্র �িত দৃি� েদেব ন, যােত তুিম  দু ি��া ও দু ঃখ-ক� 
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আনয়নকারী উপায়-উপকরণসমূহ ভুেল থাকেত পার। আর 
আনে�র  সােথ  ও গুরু�পূণর্ কােজর �িত মেনােযাগ সহ সাহা
কামনা কর।
২০. আর ফল�সু কাযর্াবলীর মেধয্ অনয্তম হে� তাৎক্ষিণক
কমর্সমূহ স�াদন করা এবং ভিবষয্তে ক কমর্মু� রাখা। ক,
কমর্সমূহ যখন যথাসমেয় স�াদন হেব ন, তখন েতামার িনকট
পূেবর্র কাজসমূহ অবিশ� েথেক যােব এবং তার সােথ িনয়িমত
কমর্সমূহ েযাগ হে; ফেল কােজর চাপ েবেড় যােব। সু তরাং তুিম 
যখন �িতিট কাজ যথাসমেয় স�াদন করেব, তখন তুিম ভিবষয্ৎ
কমর্সূচী িনেয়  ভালভােব িচ�-গেবষণা কের  কাজ  করেত সক্ষ
হেব।
২১. আর  েতামার উিচত হেব উপকারী  কমর্সমূহ েথেক গুরুে
আেলােক একটার পর একটা বাছাই করা এবং েয কােজ েতামার 
ঝুঁক ও আ�হ েবিশ, তা িনণর্য় করা। সুতরাং তার বয্িত�ম হে
অ�ি� ও িবরি�কর পিরি�িতর  সৃ ি�  হেব। আর  এ বয্াপাের
িবশু� িচ�া ও সিঠক পরামেশর্র মাধয্েম সহেযািগতা েনে
কারণ, েয বয্ি� পরামশর্ িনেয় কাজ ক, েস লি�ত হয় না।
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আর  েয কােজর পিরক�না �হণ  করেব, তা িনখুঁতভােব 
পযর্েলাচনার পর স�� করেব। সু তরাং যখন কলয্াণকর কাজিট
বা�বায়েনর  িস�া� �হণ  করেব, তখন  আ�াহর উপর  ভরসা
করেব। আর আ�াহ তাঁর উপর ভরসাকারীেদরেক ভােলাবােসন।

আর  সম� �শংসা সৃ ি�কুেলর রব এক আ�াহর জনয্
িনেবিদত।
.ﷲ ﻰﻠﻋ ﺳﻴﺪﻧﺎ �ﻤﺪ و ﻰﻠﻋ آﻪﻟ و ﺻﺤﺒﻪ و ﺳﻠﻢ
(আ�াহর পক্ষ েথেক সালাত ও সালাম বিষর্ত ক আমােদর 
েনতা মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এবং তাঁর পিরবাপিরজন ও সাহাবীবৃ ে�র �িত)।
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সূিচপ�
পৃ�া

িবষয়
ম�ণালেয়র ভূ িমকা
েলখেকর ভূিমকা
েসৗভাগয্ময় জীবেনর প ূণর্া� উপ
ঈমান ও সৎকমর
সৃ ি�র �িত ইহসান
কাজ-কমর্ ও উপকারী জ্ঞান অজর্েন বয্�
সকল িচ�ােক ৈদনি�ন  কােজর  গুরুে�র উপ
ঐকয্ব� কর
েবিশ েবিশ আ�াহর িযিকর
আ�াহর িনয়ামেতর আেলাচনা
জীবন উপকেরণর েক্ষে� িন�মােনর বয্ি�র �িত ল
করা
দু ি��ার  কারণ  দূরকরেণ ও সু খ-শাি� অজর্েনর উপায়
অবল�েন সেচ� হওয়া
দীন, দু িনয়া ও আেখরাতেক সু �র করার জনয্ �াথর্
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িবপদ-মুিসবত লাঘব  করার জনয্ যথাসাধয্ েচ-সাধনা
করা
মেনাবল বৃ ি�  এবং ক�না�সূত অ�ি� ও আেবগউে�জনা বজর্ন কর
আ�াহর উপর ভরসা করা
ম� আচরেণর পিরবেতর্ ইহসান কর
সূিচপ�
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