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ভূদ্ধমকা
إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ باهلل من رشور
أنفسنا وسيئات أعمانلا ،من يهده اهلل فال مضل هل ،ومن يضلل

فال هادي هل ،وأشهد أن ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل ،وأشهد أن
ً
حممدا عبده ورسوهل ،وصفيه وخليله وخريته من خلقه ،بعثه اهلل
ً
ً َّ
باهلدى ودين احلق بني يدي الساعة بشريا ونذيرا ،فبلغ الرسالة،
ّ
وأدى األمانة ،ونصـح األمة ،وجاهد يف اهلل ّ
حق اجلهاد حىت أتاه
َّ
ايلقني وهو ىلع ذلك ،فصَّل اهلل عليه وىلع آهل وصحبه ومن اتبع
ّ
بإحسان ُسنته إىل يوم ادلين ،أما بعد:
“দ্ধনশ্চয় যাবতীয় প্রিাংসা আল্লাহর জনয। আমরা তাাঁরই
প্রিাংসা কদ্ধর এবাং তাাঁরই কালে সাহাযয কামনা কদ্ধর আর
তাাঁরই দ্ধনকট ক্ষমা প্রাথজনা কদ্ধর। আমরা আমালদর
অন্তলরর অদ্ধনষ্ট এবাং দ্ধনলজলদর অনযায় কাযজাদ্ধদর অশুভ
পদ্ধরণদ্ধত কথলক আল্লাহর কালে আশ্রয় প্রাথজনা কদ্ধর।
আল্লাহ যালক দ্ধহদায়াত দান কলরন তালক দ্ধবভ্রান্তকারী
ককউ কনই এবাং যালক দ্ধতদ্ধন দ্ধবভ্রান্ত কলরন তালক
দ্ধহদায়াত প্রদানকারী ককউ কনই। আদ্ধম এ কথার সাক্ষয
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প্রদান করদ্ধে কয, আল্লাহ বযতীত (সতয) ককালনা মা‘বুদ
কনই, দ্ধতদ্ধন একক এবাং তাাঁর ককালনা িরীক কনই। আদ্ধম
আরও সাক্ষয প্রদান করদ্ধে কয, দ্ধনশ্চয় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু
আলাইদ্ধহ ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বাো ও তাাঁর রাসূ ল, তাাঁর
কদাস্ত, তাাঁর বন্ধু এবাং তাাঁর সৃ দ্ধষ্টকুললর সবজলশ্রষ্ঠ সৃ দ্ধষ্ট।
আল্লাহ তা‘আলা তাাঁলক দ্ধহদায়াত এবাং সতয দীন দ্ধদলয়
দ্ধকয়ামত পযজন্ত সু সাংবাদদাতা এবাং সতকজকারী কলর
পাদ্ধঠলয়লেন। দ্ধতদ্ধন দ্ধরসালালতর মহান দাদ্ধয়ত্ব যথাযথভালব
পালন কলরলেন এবাং আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ কথলক তাাঁর
প্রদ্ধত অদ্ধপজত দাদ্ধয়ত্বলক দ্ধতদ্ধন যথাযথভালব আদায় কলরলেন
এবাং উম্মতলক দ্ধতদ্ধন সকল দ্ধবষলয় উপলদি প্রদান প্রদান
কলরলেন এবাং তাাঁর মৃতুয আসা পযজন্ত আল্লাহর পলথ
সাংগ্রাম কলর কগলেন এবাং দ্ধতদ্ধন তারই ওপর প্রদ্ধতদ্ধষ্ঠত
দ্ধেললন। আল্লাহ তা‘আলা তাাঁর প্রদ্ধত এবাং তাাঁর পদ্ধরবার
পদ্ধরজন, তাাঁর সাহাবালয় ককরাম এবাং যারা দ্ধকয়ামত পযজন্ত
পদ্ধরপূ ণজভালব তাাঁর সু ন্নালতর অনু সরণ করলব তালদর
সকললর প্রদ্ধত রহমত নাদ্ধযল করুন।

5

অতঃপর, যদ্ধদ ককালনা দিজক ও পযজলবক্ষক আজ
অদ্ধিকাাংি মানু লষর অবস্থা গভীরভালব পযজলবক্ষণ কলরন,
তাহলল দ্ধতদ্ধন আজব বা দ্ধবস্ময়কর এক দ্ধবষয় লক্ষয করলত
পারলবন, দ্ধতদ্ধন কদখলত পালবন কয, মানু ষ বাদ্ধহযক দ্ধবষলয়
উন্নয়ন, সু ের ও সদ্ধিতকরলণ অদ্ধিক যত্নবান ও
মলনালযাগী। দ্ধতদ্ধন কদখলত পালবন তালদরলক দ্ধবদ্ধভন্ন প্রকার
রূপসিার সামগ্রী িারা সদ্ধিত ও কস্েযজচচজায় যত্নবান
হলত। একই সমলয় পযজলবক্ষক বযদ্ধি মানু ষলক আভযন্তরীণ
দ্ধবষলয়র সদ্ধিতকরলণ ও তার শুদ্ধি এবাং সাংলিািলন
সম্পূ ণজভালব অমলনালযাগী কদখলত পালবন। বাদ্ধহযক
দ্ধবষয়লক সু ের করার জলনয কস কত কয সময়, কচষ্টা ও
িদ্ধি বযয় করলে অথচ অন্তলরর সাংলিািন ও আভযন্তরীণ
দ্ধবষলয়র সাংলিািলন সম্পূ ণভ
জ ালব গাদ্ধফল। এমনদ্ধক অলনক
মানু লষর মালে বাদ্ধহযক কস্েযজ এবাং তার কিাভা প্রকাি
করা োড়া অনয ককালনা আগ্রহই কদখা যায় না। তাই
আল্লাহ তা‘আলা মুনাদ্ধফকলদর ববদ্ধিষ্টয বণজনায় সতযই
বলললেন:
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َ ُ ُ
َّ َ َ
َ
َ ُ ۡ ُ ۡ ُ َ ََۡ َ
ُ ك أ َ ۡج َس
ام ُه ۡم ِإَون َيقولوا ت ۡس َم ۡع ل ِق ۡول ِ ِه ۡم كأن ُه ۡم
جب
ِ ﴿ِإَوذا رأيتهم تع
ۡ
َ
َّ
ُ
ُ ُ
َ
ُ َ ۡ َ ُّ ُ َ ُ ُ ۡ ۡ َ َ ۡ َ
َۡ
ٱحذ ۡره ۡم
خشب ُّم َس َّن َدة َي َس ُبون ك صيحة علي ِهم هم ٱلعدو ف
َ ُ َ ۡ َٰ َّ َ ُ َّ ُ ُ َ َ َٰ َ
]٤ :﴾ [املنافقون٤ ّن يُؤفكون
قتلهم ٱلل أ
“(কহ রাসূ ল!) তুদ্ধম যখন মুনাদ্ধফকলদর দ্ধদলক তাকাও
তখন তালদর কদহাকৃদ্ধত কতামার দ্ধনকট প্রীদ্ধতকর মলন হয়
এবাং তারা যখন কথা বলল তখন তুদ্ধম সাগ্রলহ তালদর
কথা শ্রবণ কর, কযন তারা কদওয়ালল কঠকালনা কাঠর
স্তম্ভসদৃ ি। তারা কয ককালনা কিারলগাললক মলন কলর
তালদরই দ্ধবরুলি। তারাই িত্রু। অতএব, তালদর সম্পলকজ
সতকজ হও, আল্লাহ তালদরলক ধ্বাংস করুন! দ্ধবভ্রান্ত হলয়
তারা ককাথায় চললে?” [সূ রা আল-মুনাদ্ধফকূন, আয়াত: ৪]
অতএব, এই হললা কসই সকল জাদ্ধত যারা দৃ িযত সু ের
ও মলনারম এবাং তালদর কথায় প্রতারক। তালদরলক
আল্লাহ তা‘আলা কদওয়ালল কঠকালনা কালঠর সালথ তুলনা
কলরলেন, কয কালঠর মলিয ককালনা উপকাদ্ধরতা কনই এবাং
এ সমস্ত এমন দৃ িয যার ককালনা মূ লয কনই এবাং এমন
অপরাি ও অনযায় যা অনু ভব করা ও বুোলনা যায় না।
এগুললা এমন দ্ধনকৃষ্ট অবস্থা যা ককালনা ঈমানদার তার
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দ্ধনলজর জনয পেে করলত পালরন না বরাং ককালনা
ঈমানদালরর ঈমান তার আভযন্তরীণ দ্ধবষলয়র সাংলিািন
এবাং তার অন্তলরর পদ্ধবত্রতা ও সু বাদ্ধসত করা বযতীত
পদ্ধরপূ ণজ হলত পালর না। তাই বাোর আভযন্তরীন দ্ধবষয়
এবাং অন্তর যদ্ধদ নষ্ট, কুৎদ্ধসত ও কনাাংরা হয় তাহলল
বাদ্ধহযক কস্েযজ ও উন্নয়ন ককালনাই উপকালর আসলব না।
আল্লাহ তা‘আলা ঐ সকল কলাক বা জাদ্ধতর কমজকালের
দ্ধনো কলরলেন, যালদরলক তালদর বাদ্ধহযক কস্েযজ ও
তালদর অবস্থার উন্নয়ন প্রতাদ্ধরত কলরদ্ধেল এবাং তারা
তালদর এই অবস্থালক তালদর আলখরালতর উিম
পদ্ধরণদ্ধতর প্রমাণ জ্ঞান কলরদ্ধেল। আল্লাহ তা‘আলা বললন,
َ ُ
َ َ ۡ ََۡ َ
َ
ٗ ََ
:﴾ [مريم٧٤ ﴿ َوك ۡم أهلك َنا ق ۡبل ُهم مِن ق ۡرن ه ۡم أ ۡح َس ُن أثَٰثا َورِ ۡء ٗيا
]٤٤
“তালদর পূ লবজ আমরা কত মানব কগাষ্ঠীলক ধ্বাংস কলরদ্ধে
যারা তালদর অলপক্ষা সম্পদ ও বাদ্ধহযক দৃ দ্ধষ্টলত কশ্রষ্ঠ
দ্ধেল।” [সূ রা মারইয়াম, আয়াত: ৭৪]
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আল্লাহ সু বহানাহু ওয়া তা‘আলা অবদ্ধহত কলরলেন কয,
দ্ধতদ্ধন এমন অলনক জাদ্ধতলক পূ লবজ ধ্বাংস কলরলেন, যারা
আকৃদ্ধতলত উিম এবাং অলথজ অদ্ধিক আর গঠলন সু ের
দ্ধেল এবাং তারা কয সম্পদ ও সমৃদ্ধি িারা সমৃি দ্ধেল তা
তালদর ককালনাই উপকালর আলস দ্ধন।
আল্লাহ তা‘আলা বললন,
َۡ
ُ ََ
َ َََ
ُ س
َ نظ ُروا َك ۡي َف ََك َن َعَٰق َِب ُة َّٱَّل
ِ يوا ِف ٱۡل
ِين مِن
ۡرض في
ِ ﴿أفل ۡم ي
َ ٓ
َۡ
ۡ َ ُٓ َ ۡ َۡ
ََك
ٗ َث م ِۡن ُه ۡم َوأ َ َش َّد قُ َّو ٗة َو َءاث
َٰ َ ۡرض َف َما أ ۡغ
ِ ارا ِف ٱۡل
ن
قبل ِ ِهم َكنوا أ
َ
ُ َ
ۡ
َ
]٢٨ :﴾ [اغفر٨٢ ع ۡن ُهم َّما َكنوا يَكسِ ُبون
“তারা দ্ধক পৃদ্ধথবীলত ভ্রমন কলর দ্ধন ও কদলখ দ্ধন কয,
তালদর পূ বজবতজীলদর কী পদ্ধরণদ্ধত হলয়দ্ধেল? পৃদ্ধথবীলত তারা
দ্ধেল এলদর অলপক্ষা সাংখযায় অদ্ধিক এবাং িদ্ধিলত ও
কীদ্ধতজলত অদ্ধিক প্রবল। তারা যা করলতা তা তালদর
ককালনা কালজ আলস দ্ধন।” [সূ রা গাদ্ধফর, আয়াত: ৮২]
অতএব, অভযন্তরীণ কস্েযজ এবাং অন্তলরর যথাথজতা ও
পদ্ধরশুিতাই হললা মূ লদ্ধবষয় এবাং এর ওপরই দ্ধনভজর
করলব দু দ্ধনয়া ও আদ্ধখরালতর মুদ্ধি।

9

আল্লাহ তা‘আলা বললন,

ٗ
ُ
ُ ۡ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ َ َ ٓ َ َٰ َ
ٗ َك ۡم ِِل
اسا يُ َوَٰرِي َس ۡوَٰءت ِك ۡم َورِيشا
﴿يب ِن ءادم قد أنزۡلا علي
َ ُ َّ َّ َ ۡ ُ َّ َ َ َّ
ََٰ َ ۡ َ َٰ َ ۡ َ َ َٰ َ َٰ َ ۡ َّ ُ َ ِ َ
ت ٱللِ لعلهم يذكرون
ِ وِلاس ٱتلقوى ذل ِك خي ذل ِك مِن ءاي
]٨٢ :﴾ [االعراف٢٦

“কহ বানী আদম! আদ্ধম কতামালদরলক লিাস্থান আবৃ ত
করার ও কবিভুষার জলনয কতামালদর কপািাক-পদ্ধরচ্ছলদর
উপকরণ অবতীণজ কলরদ্ধে, তাকওয়ার পদ্ধরচ্ছদই সলবজািম
পদ্ধরচ্ছদ। এটা আল্লাহর দ্ধনদজিনসমূ লহর অনযতম দ্ধনদিজন,
যালত মানু ষ এটা কথলক উপলদি গ্রহণ করলব।” [সূ রা
আল-আ‘রাফ, আয়াত: ২৬]
আল্লাহ তা‘আলা অবদ্ধহত কলরলেন কয, তাকওয়ার
কপািাক ও তার সদ্ধিতকরণই হললা বাদ্ধহযক সাজসিা,
প্রাচুযজ ও ইতযাদ্ধদ কথলক উিম। বাো তার অন্তলরর
সাংলিািন, সদ্ধিতকরণ, সু বাদ্ধসত ও সু গন্ধযু ি করা োড়া
তার তাকওয়ার কপািালক সদ্ধিতকরণ সম্ভব নয়। কারণ,
তাকওয়ার স্থান হললা অন্তর। এ সম্পলকজ আল্লাহ তা‘আলা
বললন,
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ُ ُۡ َ َۡ
َ َّ َ َّ َ َٰٓ َ ﴿ َذَٰل َِك َو َمن ُي َعظ ِۡم َش
:﴾ [احلج٣٢ وب
ِ عئِر ٱللِ فإِنها مِن تقوى ٱلقل
]٢٨

“এটাই

আল্লাহর

দ্ধবিান

আর

ককউ

আল্লাহর

দ্ধনদিজনাবলীলক সম্মান করলল এটালতা তার হৃদলয়র
তাকওয়ারই বদ্ধহঃপ্রকাি।” [সূ রা আল-হাজ, আয়াত: ৩২]
আল্লাহ তা‘আলা দীন ইসলালমর দ্ধনদিজন ও অনু ষ্ঠান-এর
সম্মান প্রদিজন করা বাোর অন্তলর তাকওয়ার দ্ধবদযমানতা
ও অবস্থান এর প্রমাণ দ্ধহলসলব উলল্লখ কলরলেন। সহীহ
মুসদ্ধললম (সাহাবী) আবূ যার রাদ্ধদয়াল্লাহু আনহু কথলক
বদ্ধণজত, দ্ধতদ্ধন বললন, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইদ্ধহ
ওয়াসাল্লাম তাাঁর রব কথলক বণজনা কলরন। আল্লাহ তা‘আলা
বললন,

َّ
 لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اكنوا ىلع،«يا عبادي
ً
، يا عبادي،أتىق قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك يف ُمليك شيئا
َّ
لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اكنوا ىلع أفجر قلب
ً
»رجل واحد منكم ما نقص ذلك من مليك شيئا
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“কহ আমার বাোগণ! কতামালদর পূ বজাপর সকল মানু ষ ও
সকল দ্ধজন্ন যদ্ধদ কতামালদর মলিয এক বযদ্ধির সবলচলয়
অদ্ধিক সাংযমিীল বা পরলহজগার হৃদলয়র মলতা হলয়
যায়, তলব তা আমার রাজলত্বর মলিয ককালনা দ্ধকেু বৃ দ্ধি
ঘটালব না। আর পূ বজাপর সকল মানু ষ ও দ্ধজন্ন যদ্ধদ
কতামালদর মলিয এক বযদ্ধির সবলচলয় অদ্ধিক পাপী
বযদ্ধির হৃদলয়র মলতা হলয় যায় তবুও আমার রাজলত্বর
দ্ধকেু ই কমালত পারলব না।”1
হাদীসদ্ধট এ কথার প্রমাণ কলর কয, তাকওয়ার মূ ল হললা
অন্তলরর পরলহজগারী এবাং একইভালব অনযায় ও
বযদ্ধভচালরর স্থানও হললা অন্তর। তাই নবী সাল্লাল্লাহু
আলাইদ্ধহ ওয়াসাল্লাম তাকওয়া বা পরলহজগারীলক এবাং
অনযায় ও বযদ্ধভচারলক তার স্বস্থালনই যু ি কলরলেন আর
উি স্থান হললা অন্তর। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইদ্ধহ
ওয়াসাল্লাম এ সম্পলকজ স্পষ্ট কলর বযাখযা কলর বলললেন
যা ইমাম মুসদ্ধলম স্বীয় সহীহ মুসদ্ধললম আবু হুরায়রা
1

সহীহ মুসদ্ধলম, হাদীস নাং ২৫৭৭।
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রাদ্ধদয়াল্লাহু আনহু কথলক হাদীস বণজনা কলরন, দ্ধতদ্ধন বললন
কয, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইদ্ধহ ওয়াসাল্লাম বলললেন:
»  وأشار إىل صدره، اتلقوى هاهنا، اتلقوى هاهنا،«اتلقوى هاهنا
“তাকওয়া এখালন, তাকওয়া এখালন, তাকওয়া এখালন
এবাং (তৃতীয়বালর) দ্ধতদ্ধন তাাঁর বলক্ষর বা অন্তলরর দ্ধদলক
ইিারা করললন।”2
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইদ্ধহ ওয়াসাল্লাম তাাঁর বুলকর দ্ধদলক
ইিারা করার কারণ হললা কয, অন্তরই হললা তাকওয়ার
স্থান ও তার মূ ল।
দ্ধপ্রয় পাঠক! আপনার অন্তলরর দ্ধবষয়দ্ধট হললা খুবই
গুরুত্বপূ ণজ ও তার প্রভাবও হললা দ্ধবরাট কগ্রবময়। কারণ,
আল্লাহ তা‘আলা অন্তলরর ইসলাহ বা সাংলিািলনর জনয
দ্ধকতাব (কুরআন) অবতীণজ কলরলেন এবাং অন্তলরর
সাংলিািন, সদ্ধিতকরণ এবাং সু বাদ্ধসত ও সু গন্ধযু ি করার
জনয রাসূ লগণলক পাদ্ধঠলয়লেন।
2

সহীহ মুসদ্ধলম হাদীস নাং ২৫৬৪।
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আল্লাহ তা‘আলা বললন,
َٓ
َ ُ َّ َ ُّ َ َٰٓ َ
َ
ُ
ُ ۡ ٓ
اس ق ۡد َجا َءتكم َّم ۡوعِظة مِن َّربِك ۡم َوشِفاء ل َِما ِف
﴿يأيها ٱۡل
ۡ
ۡ
ۡ
ٗ
َ
ُّ
َ ٱلص ُدور َو ُهدى َو َرۡحة ل ِل ُمؤ ِمن
]٧٤ :﴾ [يونس٥٧ ِي
ِ
“কহ মানু ষ! কতামালদর কালে কতামালদর রলবর পক্ষ কথলক
এমন এক বস্তু সমাগত হলয়লে যা হলচ্ছ নসীহত এবাং
অন্তরসমূ লহর

সকল

করালগর

আলরাগযকারী,

আর

ঈমানদারলদর জনয এদ্ধট পথ-প্রদিজক ও রহমত।” [সূ রা
ইউনু স, আয়াত: ৫৭]
আল্লাহ তা‘আলা আরও বললন,
ٗ
ُ
ُ َ
َ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ َ ُ َّ َّ َ ۡ َ َ
ِي إِذ َب َعث فِي ِه ۡم َر ُسول م ِۡن أنفسِ ِه ۡم َي ۡتلوا
﴿لقد من ٱلل َع ٱلمؤ ِمن
َ َ ۡ ۡ َ َ َٰ َ ۡ ُ ُ ُ َ ُ َ ۡ َ ُ َ َٰ َ َ ۡ ۡ َ َ
:علي ِهم ءايتِهِۦ ويزك ِي ِهم ويعل ِمهم ٱلكِتب وٱۡل ِكمة﴾ [ال عمران
]٤٢٤

“দ্ধনশ্চয় আল্লাহ ঈমানদারগলণর প্রদ্ধত অনু গ্রহ কলরলেন,
যখন দ্ধতদ্ধন তালদর দ্ধনলজলদরই মলিয একজন রাসূ ল
কপ্ররণ কলরলেন, কয তালদর দ্ধনকট আল্লাহর দ্ধনদিজনাবলী
পাঠ কলর ও তালদরলক পদ্ধবত্র কলর এবাং তালদরলক গ্রন্থ
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এবাং প্রজ্ঞা দ্ধিক্ষা দান কলর।”[সূ রা আলল ইমরান, আয়াত:
১৬৪]
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইদ্ধহ ওয়াসাল্লাম বৃ হির ও
সু মহান যা দ্ধনলয় এলসলেন তা হললা অন্তলরর সাংলিািন ও
পদ্ধরশুিতার বযবস্থাপত্র। এ কারলণই একমাত্র রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইদ্ধহ ওয়াসাল্লালমর পথ ও পিদ্ধত বযতীত
তা পদ্ধরশুি করার ককালনা উপায় কনই। অন্তলরর দ্ধবষলয়
মলনালযাগ কদওয়ার আবিযকতার কারণ হললা কয, অন্তর
এমন একদ্ধট সূ ক্ষ্ম বা কমনীয় মাাংসখে যা আল্লাহ
তা‘আলা তাাঁর জ্ঞান ও দ্ধবচক্ষণতার িারা মলনানীত
কলরলেন এবাং তালক তার আললার স্থান এবাং দ্ধহদায়ালতর
জলনয মূ ললকন্দ্র বাদ্ধনলয়লেন। আল্লাহ তা‘আলা তাাঁর
দ্ধকতালব অন্তলরর উদাহরণ উলল্লখ কলর বলললেন:
َۡ
َ ۡ َ
ُ َُ
َ َّ ور
َ ك َٰوة ف
ُ َّ ﴿
ُ ُٱلل ن
ِ ت َوٱۡل
ِيها م ِۡص َباح
ۡرض َمثل نورِه ِۦ ك ِمش
ِ َٰ ٱلسمَٰ َو
َ
َ
ُ َ َ َّ َ َ ُ َ َ ُّ َ َ ُ ُ َ ۡ ۡ
اجة كأن َها ك ۡوكب درِي يُوق ُد مِن ش َج َرة
ٱل ِمصباح ِف زجاجة ٱلزج
َۡ ۡ َ َ ُ ٓ ُ َ ُ ۡ َ ُ َ َ َّ ۡ َ َ َ َّ ۡ َ َّ َ ُ ۡ َ َ َ َ ُّ
مبَٰركة زيتونة ل َشقِية ول غربِية يكاد زيتها ي ِِضء ولو لم
ُ َّ ٱلل ِۡلُوره ِۦ َمن ي َ َشا ٓ ُء َو َي ۡۡض ُب
ُ َّ َع نُور َي ۡهدِي
َٰ َ َ َت ۡم َس ۡس ُه نَار نُّور
ٱلل
ِ
ِ
َ ۡ َ ُ ُ َّ َ ِ َّ َ َٰ َ ۡ َ ۡ
]٢٧ :﴾ [انلور٣٥ َشء عل ِيم
ٱۡلمثل ل ِلناس وٱلل بِك ِل
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“আল্লাহ আকািমেলী ও যমীলনর কজযাদ্ধত, তার কজযাদ্ধতর
উপমা কযন একদ্ধট দীপািার, যার মলিয আলে এক প্রদীপ,
প্রদীপদ্ধট একদ্ধট কাাঁলচর আবরলণর মলিয স্থাদ্ধপত, কাাঁলচর
আবরণদ্ধট উজ্জ্বল নক্ষত্রসদৃ ি; এটা প্রজ্জ্বদ্ধলত করা হয়
পাক-পদ্ধবত্র যয়তুন বৃ লক্ষর বতল িারা, যা প্রালচযর নয়,
প্রদ্ধতলচযর নয়, অদ্ধি এলক স্পিজ না করললও কযন এর
বতল উজ্জ্বল আললা দ্ধদলচ্ছ, কজযাদ্ধতর উপর কজযাদ্ধত! আল্লাহ
যালক ইচ্ছা পথ-দ্ধনলদজি কলরন তাাঁর কজযাদ্ধতর দ্ধদলক।
আল্লাহ মানু লষর জলনয উপমা দ্ধদলয় থালকন এবাং আল্লাহ
সবজ দ্ধবষলয় সবজজ্ঞ।” [সূ রা আন-নূ র, আয়াত: ৩৫]
অন্তর হললা পদ্ধরচলয়র স্থান, তাই এই অন্তর দ্ধদলয়ই বাো
তার রব ও মদ্ধনলবর পদ্ধরচয় লাভ কলর থালক। এর
মািযলমই মহান আল্লাহর নাম ও গুণাবলী সম্পলকজ পদ্ধরচয়
লাভ কলর থালক এবাং এরই মািযলম বাো আল্লাহর ির‘ঈ
আয়াত বা আল্লাহ তা‘আলা যা তার বাোর প্রদ্ধত অহী
আকালর নাদ্ধযল কলরলেন তা গভীরভালব দ্ধচন্তা-ভাবনা কলর
থালক ।
আল্লাহ তা‘আলা বললন,
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ُ ُ َٰ َ َ ۡ َ َ َ ۡ ُ ۡ َ ُ َّ َ َ َ َ َ َ
ٓ ُ َ َۡ
]٨٤ :﴾ [حممد٢٤ َع قلوب أقفال َها
﴿أفل يتدبرون ٱلقرءان أم
“তলব দ্ধক তারা কুরআন সম্বলন্ধ অদ্ধভদ্ধনলবি সহকালর
দ্ধচন্তা কলর না? নাদ্ধক তালদর অন্তর তালাবন্ধ?” [সূ রা
মুহাম্মাদ, আয়াত: ২৪]
বরাং তালদর অন্তলর এমন তালা লাগালনা, যা দ্ধচন্তা ভাবনা
করলত বািার সৃ দ্ধষ্ট কলর এবাং এ অন্তর দ্ধদলয়ই বাো
আল্লাহ তা‘আলার মাখলু কাত (কযমন, দ্ধদন-রাত এবাং চন্দ্রসূ যজ ইতযাদ্ধদ) এবাং দ্ধদগন্ত ও সু দূর প্রালন্তর দ্ধনদিজন দ্ধনলয়
দ্ধচন্তা ও গলবষণা কলর থালক। আল্লাহ তা‘আলা বললন,
َ ٓ َ ُ
َۡ
ُُ َ َ ُ َ
َ
ُ ِ﴿أَفَلَ ۡم يَس
ِ يوا ِف ٱۡل
ۡرض ف َتكون ل ُه ۡم قلوب َي ۡعقِلون ب ِ َها أ ۡو َءاذان
َّ ُ ُ ُ ۡ َ ۡ َ
َ
َ َ َّ َ
َ
َ َۡ
وب ٱل ِت ِف
ي َ ۡس َم ُعون ب ِ َها فإِن َها ل ت ۡع َم ٱۡلبۡص َٰ ُر َولَٰكِن تعم ٱلقل
ُّ
]٤٢ :﴾ [احلج٤٦ ِٱلص ُدور
“তারা দ্ধক কদি ভ্রমণ কলর দ্ধন? তাহলল তারা জ্ঞান
বুদ্ধিসম্পন্ন হৃদয় ও শ্রুদ্ধত িদ্ধিসম্পন্ন কলণজর অদ্ধিকারী
হলত পারলতা। বস্তুতঃ চক্ষু কতা অন্ধ নয়, বরাং অন্ধ হলচ্ছ
বক্ষদ্ধস্থত হৃদয়।” [সূ রা আল-হাজ, আয়াত: ৪৬]
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আল্লাহ তা‘আলা সু স্পষ্টভালব জাদ্ধনলয় দ্ধদলয়লেন কয, মানু ষ
দ্ধনলজর মলিয এবাং আল্লাহর মাখলু কাত, দ্ধদগন্ত ও সু দূর
প্রালন্তর দ্ধনদিজন দ্ধনলয় অন্তর ও কবািিদ্ধি িারাই দ্ধচন্তা ও
গলবষণা কলর থালক এবাং অন্তলরর দ্ধবষলয় গুরুত্ব কদওয়ার
আবিযকতার তাদ্ধকলদর কারণ হললা কয, তা এমন এক
বাহন যার মািযলম বাো তার আদ্ধখরালতর পথলক
অদ্ধতক্রম করলত পালর। ককননা আল্লাহর দ্ধদলক ভ্রমণ বা
গমন করার অথজ হললা অন্তলরর ভ্রমন, িরীর ও কায়ার
ভ্রমন নয়। কদ্ধব বললন:
ُّ بالسري فـوق مقاعـد
الركبـان

قطع املسافة بالقلوب إيلـه ال

“তাাঁর (আল্লাহর) দ্ধদলক কপৌঁেলত পলথর দূ রত্ব ও বযবিান
অন্তলরর িারা অদ্ধতক্রম করার মািযলম সম্ভব। সাওয়ারীর
গদ্ধদলত বলস (তাাঁর কালে) ভ্রমণ সম্ভব নয়।”
ইমাম বুখারী স্বীয় সহীহ বুখারীলত আনাস রাদ্ধদয়াল্লাহু
আনহু কথলক বণজনা কলরন, দ্ধতদ্ধন বললন কয, আমরা
আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইদ্ধহ ওয়াসাল্লাম সলে তাবুক
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যু ি কথলক দ্ধফলর আসার পর দ্ধতদ্ধন আমালদর উলেলিয
বলললন:

ً
ً
ً
ّ
،«إن أقواما خلفنا باملدينة ما سلكنا شعبا وال واديا إال وهم معنا
»حبسهم العذر

“এমন কলাকজন আলে যালদরলক আমরা মদীনায় দ্ধপেলন
কেলড় এলসদ্ধে, আমরা এমন ককালনা উপতযকা ও কগাত্রলক
অদ্ধতক্রম কদ্ধর না কয, তারা আমালদর সালথ অন্তলরর দ্ধদক
কথলক উপদ্ধস্থত থালকন। তালদরলক ওযর বা কারণ
আটদ্ধকলয় রলখলে।”3
ইমাম মুসদ্ধলম জালবর রাদ্ধদয়াল্লাহু ‘আনহুর হাদীলস বণজনা
কলরন,
» حبسهم املرض،«إال رشكوكم يف األجر
“দ্ধকন্তু তারা সাওয়ালব কতামালদর সালথ িরীক, যালদরলক
অসু স্থতা আটলক করলখলে।”4
3

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৪৪২৩।

4

সহীহ মুসদ্ধলম হাদীস নাং ১৯১১।
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সাহাবালয় ককরালমর মলিয তারা এমন কলাক যালদর কদহ
বা িরীর মদীনায় ওযর বা অসু স্থতার কারলণ আটলক
রাখা হলয়লে, যার ফলল তারা রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইদ্ধহ ওয়াসাল্লালমর সালথ উি যু লি কবর হলত পালরন
দ্ধন, তলব তারা অন্তলরর দ্ধদক কথলক ইচ্ছা ও অদ্ধভপ্রালয়
কবর হলয়দ্ধেললন। তারা আল্লাহর রাসূ ললর সালথ আত্মা
এবাং অস্পষ্ট োয়ামূ দ্ধতজর নযায় উপদ্ধস্থত থালকন এবাং এদ্ধটই
হললা অন্তলরর িারা দ্ধজহাদ। ইবনু ল কাইলয়যম রহ. বললন:
“এবাং এদ্ধট হললা অন্তর দ্ধদলয় দ্ধজহাদ করা, আর তা হললা
দ্ধজহালদর চার স্তলরর একদ্ধট। স্তর চারদ্ধট হললা দ্ধনম্নরূপ:
অন্তর, দ্ধজহ্বা, অথজ-সম্পদ এবাং িরীর”। হাদীলস বদ্ধণজত
আলে:
»«جاهدوا املرشكني بألسنتكم وقلوبكم وأموالكم
“কতামরা মুিদ্ধরকলদর সালথ দ্ধজহ্বা, অন্তর এবাং অথজসম্পদ দ্ধদলয় সাংগ্রাম কলরা।”5
5

আবূ দাউদ হাদীস নাং ২৫০৪; নাসাঈ ৬/৭; আহমাদ ৩/১২৫, ১৫৩;
যাদু ল মা‘আদ।
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তাই ঐ সকল সাহাবালয় ককরাম যারা মদ্ধদনা কথলক
অসু স্থতা বা ওযলরর জনয (রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইদ্ধহ
ওয়াসাল্লালমর সালথ) কবর হলত পালরন দ্ধন বলট, তলব তারা
সাওয়ালব তালদর সমান যারা জান ও মালসহ (রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইদ্ধহ ওয়াসাল্লালমর সালথ) যু লি কবর
হলয়দ্ধেললন। আর এটা হললা আল্লাহ তা‘আলার অনু গ্রহ,
যালক চান দ্ধতদ্ধন তালক তা দান কলরন। আল্লাহ তা‘আলার
দ্ধদলক অগ্রবদ্ধতজতার ইচ্ছা, অদ্ধভপ্রায়, খাাঁদ্ধট আগ্রহ এবাং
চূ ড়ান্ত সাংকল্প িারা সম্ভব যদ্ধদও ওযলরর কারলণ আমলল
পশ্চাদগামী হউক না ককন।
ইবন রজব রহ. বললন,
 لكن بكونها خالصة،ليست الفضائل بكرثة األعمال ابلدنية
ً
 وبكرثة معارف القلوب، صوابا ىلع متابعة السنة،هلل عز وجل

وأعماهلا

“িাদ্ধররীক অদ্ধিক আমললর ওপরই কশ্রষ্ঠত্ব ও মযজাদা
দ্ধনভজর কলর না, বরাং তা দ্ধনভজর কলর আল্লাহর জনয খাাঁদ্ধট
ও দ্ধবশুি দ্ধনয়ত এবাং সু ন্নাত বা হাদীলসর সদ্ধঠক
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অনু বতজীতার মািযলম এবাং অন্তলরর িারা অদ্ধিক পদ্ধরচয়
এবাং তার আমললর মািযলম”। এজলনযই বাকর ইবন
আব্দু ল্লাহ আল-মুযানী রহ. আবু বাকর দ্ধসেীক রাদ্ধদয়াল্লাহু
‘আনহুর অনয সকল সাহাবালয় ককরালমর প্রদ্ধত তার
অগ্রবতজীতার রহসয বণজনা করলত দ্ধগলয় বললন, “আবূ
বকর তালদর কথলক অগ্রবতজীতা সালাত ও সাওলমর
আদ্ধিলকযর জলনয নয়, বরাং তার অন্তলর এমন এক বস্তুর
মািযলম, যা তার অন্তরলক দ্ধবদীণজ কলরদ্ধেল। কদ্ধব বললন,
ً
تمشـي رويـدا وجتـي يف األول

َّ
املدلـل
مـن لـي بمثـل سيـرك

“আমার কালে কতামার নযায় ভ্রমনকারী এমন কক আলে?
কারণ, তুদ্ধম আলস্ত আলস্ত চল দ্ধকন্তু সবার পূ লবজ (গন্তলবয)
কপৌঁলে যাও।
দ্ধপ্রয় পাঠক!
প্রকৃতপলক্ষ অন্তলরর তাকওয়া হললা মূ ল দ্ধবষয়,
অেপ্রতযলের তাকওয়া নয়। আল্লাহ তা‘আলা কুরবানীর
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পশু এবাং (হলজ) হাদী কুরবানী করা সম্পলকজ যা বললন
তা এ দ্ধবষলয়র প্রমাণ কলর। আল্লাহ তা‘আলা বললন,
ُ
ُ ۡل
َ َّ ﴿لَن َي َن َال
ُ ُ وم َها َو َل د َِما ٓ ُؤ َها َو َلَٰكِن َي َن
َّ ال
ُ ُ ٱلل
َٰ ٱتل ۡق َو
﴾ى مِنك ۡم
]٢٤ :[احلج
“আল্লাহর কালে কপৌঁলে না এগুললার কগািত এবাং রি,
বরাং তাাঁর কালে কপৌঁলে কতামালদর (অন্তলরর) তাকওয়া।”
[সূ রা আল-হাজ, আয়াত: ৩৭]
আল্লাহ তা‘আলার কালে অন্তলরর তাকওয়াই শুিু কপৌঁলে
থালক। কযমন, আল্লাহ তা‘আলা বললন,
َ
َّ ُ ۡ ُ َّ ُ َ ۡ ُ َ ۡ َ ۡ َ
]٤١ :ب َوٱل َع َمل ٱلصَٰل ُِح يَ ۡرف ُع ُه﴾ [فاطر
ِ ﴿إَِلهِ يصعد ٱلَك ِم ٱلطي
“তাাঁরই (আল্লাহর) দ্ধদলক পদ্ধবত্র বাণীসমূ হ আলরাহণ কলর
এবাং সৎকমজ কসটালক উন্নীত কলর।” [সূ রা ফাদ্ধতর,
আয়াত: ১০]
কয ককালনা প্রকার আমললর মূ ল উলেিয হললা তাকওয়া
এবাং তা সম্ভব হলব ভাললাবাসা এবাং সম্মালনর সালথ
একমাত্র আল্লাহর জনয অন্তলরর ইবাদলতর মািযলম।
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কদ্ধব বললন,
فالفضـل عنـد اهلل يلـس بصـورة الـ
أعمـال بـل حبقائـق اإليمـان

وتفاضـل األعمـال يتبـع مـا يقـو

م بقلـب صاحبـها مـن الربهان

حتـى يكـون العامـالن الكهمـا

فـي رتبـة تبـدو نلــا بعيــان

واألرض يف فضـل وفـي رجحـان

هذا وبينهمـا كمـا بني السمـا

“আল্লাহর কালে আমললর (প্রকািয) আকৃদ্ধতর ককালনা
মযজাদা কনই, বরাং তাহললা ঈমালনর বাস্তবতার প্রদ্ধত
দ্ধনভজরিীল। আমললর কশ্রষ্ঠতা বযদ্ধি বা দলীল বা প্রমাণসহ
অনু সরণ কলর থালক তার প্রদ্ধত। এমন দ্ধক আমরা উভয়
প্রকার আমলকারীর মযজাদার স্বচক্ষ দিজনকারী। এই হললা
তালদর দু ’জলনর মলিয মযজাদায় ও অগ্রাদ্ধিকার এবাং
প্রািালনয আসমান ও যমীলনর মলিয কয পাথজকয।”
অন্তলরর সাংলিািন, পদ্ধবত্রতা, সকল প্রকার মহামারী
কথলক মুি করা এবাং মযজাদা ও কশ্রষ্ঠলত্ব সদ্ধিত ও
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অলাংকৃত করার প্রদ্ধত মলনালযাগ কদওয়ার প্রলয়াজনীয়তার
প্রদ্ধত তাদ্ধগদ কলর। কারণ, আল্লাহ তা‘আলা বাোর
অন্তরলক তাাঁর কদখার স্থান বাদ্ধনলয়লেন।
আবু হুরায়রা রাদ্ধদয়াল্লাহু ‘আনহু কথলক বদ্ধণজত, দ্ধতদ্ধন
বললন, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইদ্ধহ ওয়াসাল্লাম বলললেন:
 ولكن ينظر إىل،«إن اهلل ال ينظر إىل أجسادكم وال إىل صوركم
» وأشار بأصبعه إىل صدره،قلوبكم

“দ্ধনশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা কতামালদর বাদ্ধহযক আকারআকৃদ্ধত ও িন-কদ্ললতর দ্ধদলক দৃ দ্ধষ্টপাত কলরন না, বরাং
দ্ধতদ্ধন লক্ষয কলর থালকন কতামালদর অন্তলরর দ্ধদলক এবাং
দ্ধতদ্ধন তাাঁর আেুল দ্ধদলয় বুলকর বা অন্তলরর দ্ধদলক ইিারা
করললন।”6
ঈমান ও কুফুরী এবাং দ্ধহদায়াত ও কগামরাহী, ভ্রষ্টতা ও
সততার মূ ল হললা যা বাোর অন্তলর সম্পন্ন হলয় থালক।
এ কারলণই উম্মলতর সািারণ ওলামালয় ককরালমর রায়
6

সহীহ মুসদ্ধলম, হাদীস নাং ২৫৬৪।
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হললা কয, ককালনা বদ্ধিলক যদ্ধদ কুফুরী কথার প্রদ্ধত বািয
করা হয় তাহলল তালক উি দ্ধবষলয়র জনয পাকড়াও করা
হলব না, যদ্ধদ ইসলালমর প্রদ্ধত তার অন্তর ঈমালনর সালথ
দ্ধনদ্ধশ্চন্ত থালক। কযমন, আল্লাহ তা‘আলা বললন,
َّ
َۡ
ۡ ُ
َّ َ َ َ
َ ٱللِ مِن َب ۡعد إ
َ
يمَٰنِهِۦٓ إِل َم ۡن أك ِرهَ َوقل ُب ُهۥ ُم ۡط َمئ ِ ُّن
ِ ِ
ِ ﴿من كفر ب
َ َ
ُۡ ۡ
َّ
َ َ
َ ۡ ب
َ َ يم َٰن َو َلَٰكِن َّمن
َِش َح بِٱلكفرِ َص ۡد ٗرا ف َعل ۡي ِه ۡم غضب م َِن ٱلل
ِ ِ
ِ ٱۡل
َ َ َ ۡ ُّ َ َٰ َ َ ۡ
َ َ ۡ َُ َ
َّ َ َ َٰ َ
َ
َ
َ
ۡ
ُّ
ُ
ُ
 ذل ِك بِأنهم ٱستحبوا ٱۡليوة ٱدلنيا َع١٠٦ ولهم عذاب عظِيم
َ َ َّ َّ َ َ َ
َ ۡ َۡ َۡ
َ كَٰفِر
]٤١٤ ،٤١٢ :﴾ [انلحل١٠٧ ين
ٱلل ل َي ۡهدِي ٱلقوم ٱل
ٱٓأۡلخِرة ِ وأن
ِ
“ককউ ঈমান আনার পলর আল্লাহলক অস্বীকার করলল
এবাং কুফুরীর জনয হৃদয় উন্মু ি রাখলল তার ওপর
আপদ্ধতত হলব আল্লাহর গযব এবাং তার জলনয আলে
মহািাদ্ধস্ত, তলব তার জলনয নয়, যালক কুফুরীর জলনয বািয
করা হলয়লে, দ্ধকন্তু তার অন্তর ঈমালন অদ্ধবচল। এটা এ
জনয কয, তারা দু দ্ধনয়ার জীবনলক আদ্ধখরালতর ওপর
প্রািানয কদয় এবাং এই জলনয কয, আল্লাহ কাদ্ধফর
সম্প্রদায়লক দ্ধহদায়াত কলরন না।” [সূ রা আন-নাহল,
আয়াত: ১০৬-১০৭]
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এ আয়াতদ্ধট অদ্ধিকাাংি মুফাসদ্ধসলরর রায় অনু যায়ী আম্মার
ইবন ইয়াদ্ধসর রাদ্ধদয়াল্লাহু ‘আনহু সম্পলকজ নাদ্ধযল
হলয়দ্ধেল। দ্ধতদ্ধন যখন ইসলাম গ্রহণ কলরন মুিদ্ধকরা তালক
িাদ্ধস্ত কদয় এবাং তার দ্ধবরাট ক্ষদ্ধত সািন কলর, কলষ্টর
কারলণ দ্ধতদ্ধন কাদ্ধফরলদরলক আল্লাহর সালথ কুফুরীর এবাং
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইদ্ধহ ওয়াসাল্লালমর অসম্মান করার
স্বীকৃদ্ধত প্রদান কলরন। আম্মার রাদ্ধদয়াল্লাহু ‘আনহু নবী
সাল্লাল্লাহু আলাইদ্ধহ ওয়াসাল্লালমর কালে কাাঁদলত কাাঁদলত
তার সালথ কয বযবহার করা হলয়দ্ধেল কস অদ্ধভলযাগ বযি
কলরন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইদ্ধহ ওয়াসাল্লাম আম্মারলক
দ্ধজজ্ঞাসা কলরন, “ كيف جتد قلبك؟কতামার অন্তরলক তুদ্ধম
কী অবস্থায় কপলয়দ্ধেলল?”
আম্মার রাদ্ধদয়াল্লাহু ‘আনহু উিলর বললন, আমার অন্তর
ঈমালনর সালথ প্রিান্তদ্ধচি দ্ধেল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইদ্ধহ
ওয়াসাল্লাম আম্মারলক সহজভালব সু সাংবাদ জানাললন,
কতামালক ককালনা কুফুরী কথায় বািয করলল কতামার
কগানাহ হলব না। “যদ্ধদ তারা আবারও কতামালক অনু রূপ
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করলত আলস আবারও তা করলব”। সকল প্রিাংসা
আল্লাহর জনয দ্ধযদ্ধন প্রিাংদ্ধসত ও মহান।
অন্তলরর দ্ধবষলয় অদ্ধিক মলনালযালগর প্রলয়াজনীয়তার
তাদ্ধগলদর কারণ হললা কয, মানু লষর অন্তরই হললা তার
কদলহর বাদিাহ এবাং অনু সৃত রাষ্ট্রপ্রিান। কালজই অন্তলরর
যথাথজতা, সু স্থতা ও পদ্ধরশুিতাই হললা সব কলযালণর মূ ল
এবাং দু দ্ধনয়া ও আদ্ধখরালতর মুদ্ধির মািযম। সহীহ বুখারী
ও মুসদ্ধললমর হাদীলস কনা‘মান ইবন বািীর রাদ্ধদয়াল্লাহু
‘আনহু কথলক বদ্ধণজত আলে, দ্ধতদ্ধন বললন, আল্লাহর রাসূ ল
সাল্লাল্লাহু আলাইদ্ধহ ওয়াসাল্লাম বললন,
 وإذا،«أال وإن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد لكه
» أال ويه القلب،فسدت فسد اجلسد لكه
“সাবিান! শুলন করলখা, কদলহ বা িরীলর একদ্ধট মাাংসখে
আলে, মাাংসখেদ্ধট যখন সু স্থ ও ভাললা থালক তখন সমস্ত
কদহ ও িরীর সু স্থ ও ভাললা থালক এবাং তা যখন নষ্ট ও
দ্ধবকৃত হলয় যায় তখন সমস্ত কদহ ও িরীর নষ্ট হলয় যায়
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এবাং কজলন করলখা কয, কসই মাাংসখেদ্ধট হললা ক্বালব বা
অন্তর।”7
একথা স্পষ্ট ও পদ্ধরষ্কার কয, অন্তলরর ইবাদতই হললা মূ ল,
যার ওপরই সমস্ত ইবাদত দাাঁড়ালব। তাই িারীদ্ধরক
পদ্ধরশুিতা দ্ধনভজর করলব অন্তলরর পদ্ধরশুিতার ওপর।
অন্তর যখন তাকওয়া ও ঈমালনর মািযলম যথাযথ ও
সদ্ধঠক হলব সমস্ত তখন িরীরও আনু গতয ও আজ্ঞানু বতজী
থাকলব। ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল, আনাস রাদ্ধদয়াল্লাহু
‘আনহু কথলক বণজনা কলরন কয, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইদ্ধহ ওয়াসাল্লাম বলললেন:
»«ال يستقيم إيمان عبد حىت يستقيم قلبه
“বাোর অন্তর সদ্ধঠক ও কসাজা না হওয়া পযজন্ত তার
ঈমান খাাঁদ্ধট হলব না।”8

7

সহীহ বু খারী পৃ . ৫২; সহীহ মুসদ্ধলম পৃ . ১৫৯৯।

8

আল মুসনাদ হাদীস নাং ১৩০৭৯।
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তাই বাোর ঈমান ততক্ষণ পযজন্ত সদ্ধঠক এবাং মুি হলব
না যতক্ষণ পযজন্ত তার অন্তর কসাজা ও সদ্ধঠক না হলব। এ
কারলণই মহাজ্ঞানী সবজজ্ঞ আল্লাহ রাব্বু ল আলামীন
দ্ধকয়ামলতর দ্ধদলনর নাজাতলক অন্তলরর পদ্ধরশুিতা, সততা
এবাং পদ্ধরচ্ছন্নতার সালথ সম্পৃ ি কলরলেন। আল্লাহ
তা‘আলা বললন,
َ
ۡ َ َ َّ َ َ ۡ َ َّ
َ َ
َ
﴾٨٩ ٱلل بِقلب َسل ِيم
 إِل من أت٨٨ ﴿يَ ۡو َم ل يَنف ُع َمال َول َب ُنون
]٢٨ ،٢٢ :[الشعراء

“কয দ্ধদন িন-সম্পদ ও সন্তান-সন্তদ্ধত ককালনা কালজ
আসলব না। কস দ্ধদন উপকৃত হলব শুিু কস, কয আল্লাহর
দ্ধনকট আসলব দ্ধবশুি অন্তঃকরণ দ্ধনলয়।” [সূ রা আিশু‘আরা, আয়াত: ৮৮-৮৯]
অন্তলরর দ্ধবষলয় মলনালযালগর প্রলয়াজনীয়তা ও এর প্রদ্ধত
তাদ্ধগলদর কারণ হললা, তার সবলচলয় বড় ববদ্ধিষ্টয ও
লক্ষণ হললা কয, কস পদ্ধরবতজনিীল। কদ্ধব বললন,
َّ

وال القلـب إال أنـه يتقلـب

ومـا سمـي اإلنسـان إال ألنسـه
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“মানু ষলক ইনসান নামকরণ করা হলয়লে তার বন্ধুত্ব ও
ঘদ্ধনষ্ঠতার জনয, আর অন্তরলক ক্বলব এ জলনয বলা হয়
কয তা পদ্ধরবতজনিীল।”
অন্তর হললা দ্রুত পদ্ধরবতজনিীল এবাং অতযন্ত স্বািীন
ইচ্ছার অদ্ধিকারী। ইমাম আহমাদ তার মুসনাদ গ্রলন্থ
দ্ধমকদাদ ইবনু ল আসওয়াদ রাদ্ধদয়াল্লাহু ‘আনহু কথলক
হাদীস বণজনা কলরন। দ্ধতদ্ধন বললন, কয রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইদ্ধহ ওয়াসাল্লাম বলললেন:
ً
ً
»«لقلب ابن آدم أشد انقالبا من القدر إذا اجتمعت غليانا
“আদম সন্তালনর অন্তর হাদ্ধড়র উথলালনা বা টগবগ কলর
কফাটা পাদ্ধন কথলকও অদ্ধিক দ্রুত পদ্ধরবতজনিীল।”9
অতঃপর দ্ধমকদাদ রাদ্ধদয়াল্লাহু ‘আনহু বললন, কসই বযদ্ধিই
কস্ভাগযবান যার কথলক দ্ধফতনা দূ লর সদ্ধরলয় রাখা হলয়লে।
দ্ধতদ্ধন উি বাকযদ্ধট দ্ধতনবার পুনরাবৃ দ্ধি কলরন এবাং এর
িারা এদ্ধদলকই ইদ্ধেত কলরন কয, অন্তলরর এ পদ্ধরবতজলনর
9

আল মুসনাদ, পৃ ষ্ঠা: ২৪৩১৭।
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কারণ হলচ্ছ অন্তলরর ওপর দ্ধফতনা আপদ্ধতত হওয়া। এ
কারলণই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইদ্ধহ ওয়াসাল্লালমর অদ্ধিক
কদা‘আ দ্ধেল:
»«امهلل مقلب القلوب ثبت قليب ىلع دينك
“কহ অন্তলরর পদ্ধরবতজনকারী! আমার অন্তরলক কতামার
দীলনর প্রদ্ধত দ্ধস্থর রাখ।”
মুসনাদ ইমাম আহমালদ উলম্ম সালামাহ রাদ্ধদয়াল্লাহু ‘আনহু
কথলক হাদীস বদ্ধণজত, দ্ধতদ্ধন বললন কয, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইদ্ধহ ওয়াসাল্লাম তাাঁর কদা‘আয় পাঠ করলতন:
»«امهلل مقلب القلوب ثبت قليب ىلع دينك
“কহ অন্তলরর পদ্ধরবতজনকারী! আমার অন্তরলক কতামার
দীলনর প্রদ্ধত দ্ধস্থর রাখ।”
এবাং তাাঁর কদা‘আর তাদ্ধলকায় দ্ধনলম্নর কদা‘আদ্ধটও থাকলতা:
ً
ً
»«وأسألك قلبا سليما

 32 

“কহ আল্লাহ! কতামার কালে দ্ধনরাপদ অন্তর কামনা
করদ্ধে।”10
এর কারণ হললা, অন্তলরর পদস্খলন খুবই মারাত্মক এবাং
তার ভ্রষ্টতা ও বক্রতা ভয়াবহ ও গুরুতর। আর তার
সবলচলয় দ্ধনকৃষ্টতর হললা আল্লাহ কথলক দ্ধবমুখ হওয়া এবাং
তার সমাদ্ধি হললা অন্তলর সীললমাহর ও োপ এবাং
পদ্ধরলিলষ মৃতুয। আল্লাহ তা‘আলা বললন,
َ َ َّ
ُ ُ َٰ َ َ ُ َّ ُ َ ۡ َ َ َٰ َ َ
َ َ
]٧٨ :﴾ [الروم٥٩ ِين ل َي ۡعل ُمون
وب ٱَّل
﴿كذل ِك يطبع ٱلل
ِ َع قل
“যালদর জ্ঞান কনই আল্লাহ তালদর অন্তর এভালব কমাহর
কলর কদন।” [সূ রা আর-রূম, আয়াত: ৫৯]
আল্লাহ তা‘আলা আরও বললন,
َّ َ َ ۡ َ َ َ َ
ُ َّ ٱَّتَ َذ إ َلَٰ َه ُهۥ َه َوى َٰ ُه َوأَ َض َّل ُه
َٰ َ َ َع ع ِۡلم َو َخ َت َم
َٰ َ َ ٱلل
َع
﴿أفرءيت م ِن
ِ
َ
ََۡ
َ ٗ َٰ َ
َّ
َ َ َٰ َ َ َ َ َ
ۡ َ
َصه ِۦ غ
ِِش َوة ف َمن َي ۡهدِيهِ مِن َب ۡع ِد ٱلل
ِ سمعِهِۦ وقلبِهِۦ وجعل َع ب
َ َّ َ َ َ َ َ
]٨٢ :﴾ [اجلاثية٢٣ أفل تذك ُرون
10

হাদীসদ্ধট ইমাম আহমাদ ৪থজ খলের ১২৩, ১২৫ এবাং ইমাম দ্ধতরদ্ধমযী
৩৪০৭ পৃ ষ্ঠায় এবাং নাসাঈ ১৩০৫ বণজনা কলরলেন।
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“(কহ রাসূ ল!) তুদ্ধম দ্ধক লক্ষয কলরলো তালক, কয তার
কখয়াল-খুদ্ধিলক দ্ধনলজর মা‘বুদ বাদ্ধনলয় দ্ধনলয়লে? আল্লাহ
কজলন শুলনই তালক দ্ধবভ্রান্ত কলরলেন এবাং তার কণজ ও
অন্তলর কমাহর কলর দ্ধদলয়লেন এবাং তার চক্ষুর উপর
করলখলেন আবরণ। অতএব, আল্লাহর পর কক তালক পথ
দ্ধনলদজি করলব? তবুও দ্ধক কতামরা উপলদি গ্রহণ করলব
না? “ [সূ রা আল-জাদ্ধসয়াহ, আয়াত: ২৩]
এ সবই অন্তলরর মযজাদা এবাং অন্তলরর দ্ধবপদ ও
ভয়াবহতা বণজনা কলর।
* কালজই এই মাাংসখেদ্ধট দ্ধক মলনালযাগ ও দ্ধচন্তা-ভাবনার,
দাদ্ধব রালখ না?!
* এই অন্তরদ্ধট দ্ধক পরীক্ষা দ্ধনরীক্ষা ও অনু সন্ধালনর
প্রলয়াজন কনই?!
* এই অন্তরদ্ধট দ্ধক পদ্ধরষ্কার, পদ্ধরলিািন এবাং পরীক্ষার
উপযু ি নয়?!
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দ্ধপ্রয় পাঠক!
কতামার অন্তলরর প্রদ্ধত দৃ দ্ধষ্ট দাও কস দ্ধদন আসার পূ লবজ কয
দ্ধদন অন্তর তালত জমাকৃত সবই জাদ্ধনলয় দ্ধদলব, কসদ্ধদন
আসার পূ লবজ কয দ্ধদন কগাপনীয়তা প্রকাি পালব, কস দ্ধদন
আসার পূ লবজ কয দ্ধদন অন্তরসমূ হ দ্ধবদীণজ হলব, এবাং কস
দ্ধদন আসার পূ লবজ কয দ্ধদন হৃদলয়র লু কাদ্ধয়ত ও আচ্ছাদ্ধদত
যাবতীয় দ্ধবষয় প্রকাদ্ধিত হলব (অথজাৎ দ্ধকয়ামলতর দ্ধদন)
আল্লাহ তা‘আলা বললন,
َّ
ُّ  َو ُحص َل َما ف٩ ث َما ف ۡٱل ُق ُبور
َ ِ ﴿أَفَ َل َي ۡعلَ ُم إ َذا ُب ۡع
 إِن١٠ ِٱلص ُدور
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َ
ُ
]٤٤ ،٨ :﴾ [العاديات١١ َر َّب ُهم ب ِ ِه ۡم يَ ۡو َمئِذ َّلبِي
“তলব দ্ধক কস ঐ সম্পলকজ অবদ্ধহত নয় যখন কবলর যা
আলে তা উদ্ধিত করা হলব এবাং অন্তলর যা আলে তা
প্রকাি করা হলব? কসদ্ধদন তালদর কী ঘটলব, তালদর রব
অবিযই তা সদ্ধবলিষ অবদ্ধহত।” [সূ রা আল-‘আদ্ধদয়াত,
আয়াত: ৯-১১]
দ্ধপ্রয় পাঠক! কতামার অন্তলরর দ্ধহফাযত করার কচষ্টা কলরা
এবাং ককালনা প্রকার ক্লাদ্ধন্ত ও দ্ধবরদ্ধি োড়া তার সাংলিািন
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ও তালত উৎকষজতার জনয যত্নবান হও। কারণ, কতামার
অন্তর হললা কতামার অেপ্রতযলের সবলচলয় দ্ধবপিনক ও
েুাঁদ্ধকপূ ণজ একদ্ধট অাংি। অন্তর হললা িরীলরর সবলচলয়
প্রভাদ্ধবত অাংি, যা তার সবলচলয় সূ ক্ষ্ম স্থান এবাং
সাংলিািলনর দ্ধদক কথলক সবলচলয় কদ্ধঠন।
দ্ধপ্রয় পাঠক! তুদ্ধম কজলন রালখা কয, অন্তলরর সততা,
যথাথজতা এবাং পদ্ধরশুিতা অন্তরলক সমস্ত করাগমুি না
কলর এবাং অন্তরলক সমস্ত আপদ কথলক রক্ষা করা োড়া
অজজন করা সম্ভব নয়। এ সমস্ত করাগ আর কসই সমস্ত
আপদ বা দূ লযজাগগুললা কমাট পাাঁচদ্ধট মহামারীর আকার
িারণ কলরলে, আর এগুললাই হললা করালগর মূ ল এবাং
প্রলতযক দ্ধবপদ ও বালাই এর উৎস। কয বযদ্ধি তা কথলক
রক্ষা কপল কস দ্ধনরাপদ থাকললা।
কদ্ধব বললন:
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فـإن تنـج منهـا تنج مـن ذي عظيمة
وإال فإنـي ال إخـالك ناجيــا

“তুদ্ধম যদ্ধদ কসই সমস্ত আপদ কথলক নাজাত বা রক্ষা পাও
তাহলল তুদ্ধম দ্ধবরাট সফলতা অজজন করলল, দ্ধকন্তু তুদ্ধম যদ্ধদ
তা অজজলন বযথজ হও তাহলল আদ্ধম কতামালক নাজাতপ্রাি
বলল মলন করলবা না।”
* প্রথম আপদ:
আল্লাহর সালথ দ্ধিকজ করা, তা সূ ক্ষ্ণ হউক বা বৃ হৎ হউক
এবাং তা কোট হউক বা বড় হউক। কারণ, দ্ধিকজ হললা
বড় যু লুম এবাং তা হললা সব ফাসাদ ও অনযালয়র মূ ল
যার িারা অন্তলরর ওপর যু লুম করা হলয় থালক এবাং মৃতুয
ও ধ্বাংস অদ্ধনবাযজ কলর কদয়।
আল্লাহ তা‘আলা বললন,
َ ۡ
َ ۡ
ۡ َ ۡ َ ُ َ ۡ َ َ ُ َّ ِ ُ َ َ
ۡشح َص ۡد َرهُۥ ل ِِۡل ۡسل َٰ ِم َو َمن يُ ِرد أن
﴿فمن ي ِرد ٱلل أن يهدِيهۥ ي
َ
َ
َ
ٓ
َ َ
ۡ َ ُ َّ ُ
َّ َي َع ۡل َص ۡد َرهُۥ َضي ًقا َح َر ٗجا كأ َّن َما يَ َّص َّع ُد ف
ٱلس َماءِ كذَٰل ِك
ضلهۥ
ِ ي
ِ
ِ
َ
َّ
َ
َ
ۡ
َۡ
ُ َّ َي َع ُل
َ ٱلل ٱلر ۡج َس ََع ٱَّل
]٤٨٧ :﴾ [االنعام١٢٥ ِين ل يُؤم ُِنون
ِ
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“এতএব, আল্লাহ যালক দ্ধহদায়াত করলত চান, ইসলালমর
জলনয তার অন্তঃকরণ খুলল কদন, আর যালক পথভ্রষ্ট
করার ইচ্ছা কলরন, তার অন্তঃকরণ খুব সাংকুদ্ধচত কলর
কদন, এমনভালব সাংকুদ্ধচত কলরন কয মলন হয় কযন কস
আকালি আলরাহণ করলে। এমদ্ধনভালবই যারা ঈমান আলন
না আল্লাহ তা‘আলা তালদর ওপর কলু ষ চাদ্ধপলয় কদন।”
[সূ রা আল-আন‘আম, আয়াত: ১২৫]
আল্লাহ তা‘আলা আরও বললন,
َۡ َ َ َ ُ ۡ ُ
ُ
َ ِين َء َام ُنوا َول َ ۡم يَ ۡلب ُس ٓوا إ
َ ﴿ َّٱَّل
يم َٰ َن ُهم بِظلم أو َٰٓلئِك ل ُه ُم ٱۡل ۡم ُن َوهم
ِ
ِ
َ
]٢٨ :﴾ [االنعام٨٢ ُّم ۡه َت ُدون
“প্রকৃতপলক্ষ তারাই িাদ্ধন্ত ও দ্ধনরাপিার অদ্ধিকারী এবাং
তারাই সদ্ধঠক পলথ পদ্ধরচাদ্ধলত, যারা দ্ধনলজলদর ঈমানলক
যু লুলমর সালথ (দ্ধিলকজর সালথ) সাংদ্ধমদ্ধশ্রত কলর দ্ধন।” [সূ রা
আল-আন‘আম, আয়াত: ৮২]
কয সমস্ত ঈমানদার তালদর ঈমালনর সালথ সতযবাদী এবাং
ঈমালনর সালথ তারা দ্ধিকজলক দ্ধমদ্ধশ্রত কলর দ্ধন ঐ সকল
কলাকলদর জনযই রলয়লে দ্ধবশ্বজাহালনর রলবর পক্ষ কথলক
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পদ্ধরপূ ণজ দ্ধনরাপিা ও দ্ধহদায়াত। এ সম্পলকজ আল্লাহ
তা‘আলা বললন,
ُۡ َ
َ
ُ َ ۡ َ ٓ َ َ ۡ ُّ
ُُ
َ َ َ َّ
َّ
َشكوا بِٱللِ َما ل ۡم
ِين كف ُروا ٱلرعب بِما أ
وب ٱَّل
ِ ﴿سنل ِق ِف قل
ۡ َُ
ۡ ُ َّ ُ ُ َٰ َ ۡ َ َ ٗ َٰ َ ۡ ُ
َّ
ۡ
َ ٱلظَٰلِم
﴾ [ال١٥١ ي
ار َوبِئ َس َمث َوى
نل بِهِۦ سلطنا ومأوىهم ٱۡل
ِ
ِ ي
]٤٧٤ :عمران
“যারা অদ্ধবশ্বাস কলরলে, আমরা সত্বর তালদর অন্তলর
ভীদ্ধত সঞ্চার করলবা, কযলহতু তারা আল্লাহর সালথ কস
দ্ধবষলয় দ্ধিকজ কলরলে, কয দ্ধবষলয় দ্ধতদ্ধন ককালনা প্রমাণ
অবতীণজ কলরন দ্ধন। আর যাললম তথা দ্ধিকজকারীলদর
পদ্ধরণাম কতই না মে!”[সূ রা আলল ইমরান, আয়াত:
১৫১]
তাই অন্তলরর দ্ধনরাপিা ও যথাথজতা একমাত্র আল্লাহর
তাওহীদ বা একত্ববাদ োড়া সম্ভব নয়, যার ককালনা িরীক
কনই। মানু লষর মলিয কয পদ্ধরমাণ তাওহীলদর সতযতা এবাং
দ্ধবশ্বালসর যথাথজতা থাকলব কস পদ্ধরমাণ তার জনয অন্তলরর
দ্ধনরাপিা ও সততা হাদ্ধসল সম্ভব হলব। অন্তর সৃ দ্ধষ্টর
উলেিয হললা কয, কস তার সৃ দ্ধষ্টকতজালক দ্ধচনলব এবাং তাাঁলক
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ভাললাবাসলব এবাং তাাঁর তাওহীদলক প্রদ্ধতদ্ধষ্ঠত করলব এবাং
আল্লাহই তার কলে একমাত্র দ্ধপ্রয় হলব এবাং অনয সবদ্ধকেু
কথলক অদ্ধিক সম্মালনর ও মযজাদাবান হলব। অতএব,
অন্তলরর পদ্ধরশুিতার মািযলমই আল্লাহর পদ্ধরচয়, তাাঁর
ভাললাবাসা ও মযজাদা অদ্ধজজত হলব, কয উলেলিয তালক সৃ দ্ধষ্ট
করা হলয়লে। আর অন্তর নষ্ট হলব এর দ্ধবপরীত কমজ
িারা। তাই তাওহীদ োড়া আলদ্ অন্তলরর সততা ও
পদ্ধরশুিতা অদ্ধজজত হলব না।
* দ্ধিতীয় আপদ: দ্ধবদ‘আত এবাং রাসূ ললর সু ন্নালতর
দ্ধবলরাদ্ধিতা।
কারণ, দ্ধবদ‘আত দ্ধবদ‘আতীলক আল্লাহ কথলক দূ রত্বই সৃ দ্ধষ্ট
কলর কদয়। দ্ধবদ‘আত অন্তরলক নষ্ট কলর কদয় এবাং অন্তর
যা কথলক উপকৃত ও পদ্ধবত্র হলব তা হলতও কমজহীন কলর
কদয়। অতএব, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইদ্ধহ ওয়াসাল্লালমর
দ্ধহদায়াত বা পথই উিম পথ এবাং দ্ধনকৃষ্ট দ্ধবষয় হলচ্ছ
ইসলালম নব-প্রবতজন এবাং প্রলতযক নব-প্রবতজনই হলচ্ছ
দ্ধবদ‘আত আর প্রলতযক দ্ধবদ‘আতই হললা ভ্রষ্টতা। তাই
অন্তর যখন দ্ধবদ‘আলত পদ্ধরপূ ণজ হলয় যায়, তখন তা
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অন্ধকালর পদ্ধরণত হয় এবাং তার দ্ধচন্তা ও কল্পনা নষ্ট হলয়
যায়। তখন কীভালব তার জনয দ্ধনরাপিা হাদ্ধসল হওয়া
সম্ভব?

এ

কারলণই

সালাফ

কথলক

দ্ধবদ‘আলতর

অনু সারীলদর সহচযজ গ্রহণ করা কথলক কলঠার ভাষায়
সাবািান করা হলয়লে। কারণ, তালদর সাহচাযজতা অন্তর
নলষ্টর কারণ হলত পালর। ফুিাইল ইবন আইয়াি রহ.
বললন,
من جلس إىل صاحب بدعة أورثه اهلل العىم
“কয বযদ্ধি দ্ধবদ‘আতীর সলথ বসলব, আল্লাহ তা‘আলা
তালক অন্ধলত্বর উিরাদ্ধিকারী বাদ্ধনলয় দ্ধদলবন”। অথজাৎ তার
অন্তর (সতয গ্রহণ করা কথলক) দৃ দ্ধষ্টহীন হলয় যালব। আমরা
আল্লাহ তা‘আলার কালে এ কথলক রক্ষা চাই।
কদ্ধব বললন,
ً

ً

إذا أنت لم تسقم و صاحبت مسقما

وكنت لـه خدنـا فأنت سقيـم
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“যদ্ধদ তুদ্ধম করাগী না হও দ্ধকন্তু পীদ্ধড়ত ও করাগীর সেীসাথী হলয় থালকা এবাং তার একান্ত সহচর হও, তাহলল
তুদ্ধমও পীদ্ধড়ত ও অসু স্থ হলয় পড়লব।”
এ কারলণই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইদ্ধহ ওয়াসাল্লাম অন্তলরর
সবলচলয় বড় করাগ দ্ধবলিষ ও প্রবৃ দ্ধির কামনা ও বাসনা
কথলক পদ্ধবত্রতা অজজলনর মািযম বাদ্ধনলয়লেন মুসদ্ধলমলদর
জামা‘আলতর সালথ দ্ধমললদ্ধমলি থাকালক, আর তা হললা
দ্ধবদ‘আত বা ভ্রষ্টতা বা দ্ধবদ্ধচ্ছন্নতা বা েগড়া-দ্ধববাদ করার
মািযলম মুসদ্ধলমলদর জামা‘আত কথলক কবর না হওয়া।
* তৃতীয় আপদ: প্রবৃ দ্ধি অনু সরণ ও গুনালহর কালজ
পদ্ধতত হওয়া।
প্রবৃ দ্ধির অনু সরণ এবাং গুনালহর কাজ অন্তর নষ্ট এবাং তা
ধ্বাংস ও সবজনালির সবলচলয় বড় মািযম। আল্লাহ তা‘আলা
প্রবৃ দ্ধির কামনা বাসানার প্রভাব এবাং তাাঁর অনু সরণ করা
সম্পলকজ বললন,
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َّ َ َ ۡ َ َ َ َ
ُ َّ ٱَّتَ َذ إ َلَٰ َه ُهۥ َه َوى َٰ ُه َوأَ َض َّل ُه
َٰ َ َ َع ع ِۡلم َو َخ َت َم
َٰ َ َ ٱلل
َع
﴿أفرءيت م ِن
ِ
َ
ََۡ
َ ٗ َٰ َ
َّ
َ َ َٰ َ َ َ َ َ
ۡ َ
َصه ِۦ غ
ِِش َوة ف َمن َي ۡهدِيهِ مِن َب ۡع ِد ٱلل
ِ سم ِعهِۦ وقلبِهِۦ وجعل َع ب
َ َّ َ َ َ َ َ
]٨٢ :﴾ [اجلاثية٢٣ أفل تذك ُرون
“(কহ রাসূ ল!) তুদ্ধম দ্ধক লক্ষয কলরলো তালক, কয তার
কখয়াল-খুিীলক দ্ধনলজর মা‘বূ দ বাদ্ধনলয় দ্ধনলয়লে? আল্লাহ
কজলন শুলনই তালক দ্ধবভ্রান্ত কলরলেন এবাং তার কণজ ও
হৃদয় কমাহর কলর দ্ধদলয়লেন এবাং তর চক্ষুর উপর
করলখলেন আবরণ। অতএব, আল্লাহর পর কক তালক পথদ্ধনলদজি করলব? তবুও দ্ধক কতামরা উপলদি গ্রহণ করলব
না?” [সূ রা আল-জাদ্ধেয়াহ, আয়াত: ২৩]
অতএব, লক্ষয কর কীভালব প্রবৃ দ্ধির অনু সরণ অন্তলরর
উপর সীললমাহলরর কারণ হলয় থালক। অতঃপর
মলনালযাগ সহকালর লক্ষয কর, দ্ধচন্তা ও গলবষণা কর এবাং
(আরও) গভীরভালব দ্ধচন্তা কলর কদখ কয, কীভালব এই
সীললমাহলরর প্রভাব ও োপ এবাং অন্তলরর প্রদ্ধত কয পদজা
ও আবরণ তা িরীলরর সমস্ত অাংলি সাংক্রদ্ধমত হলয়
পলড়লে। আল্লাহ তা‘আলা বললন,
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َّ َ َ ۡ َ َ َ َ
ُ َّ ٱَّتَ َذ إ َلَٰ َه ُهۥ َه َوى َٰ ُه َوأَ َض َّل ُه
َٰ َ َ َع ع ِۡلم َو َخ َت َم
َٰ َ َ ٱلل
َع
﴿أفرءيت م ِن
ِ
َ
ََۡ
َ ٗ َٰ َ
َّ
َ َ َٰ َ َ َ َ َ
ۡ َ
َصه ِۦ غ
ِِش َوة ف َمن َي ۡهدِيهِ مِن َب ۡع ِد ٱلل
ِ سم ِعهِۦ وقلبِهِۦ وجعل َع ب
َ َّ َ َ َ َ َ
]٨٢ :﴾ [اجلاثية٢٣ أفل تذك ُرون
“(আল্লাহ) তার কণজ ও হৃদলয় কমাহর কলর দ্ধদলয়লেন এবাং
তার চক্ষুর উপর করলখলেন আবরণ। অতএব, আল্লাহর
পর কক তালক পথ দ্ধনলদজি করলব? তবুও দ্ধক কতামরা
উপলদি গ্রহণ করলব না?” [সূ রা আল-জাদ্ধেয়াহ, আয়াত:
২৩]
কয বযদ্ধি অন্তলরর পদ্ধরশুিতা কামনা কলর, কস কযন
সাবিান হয় এবাং প্রবৃ দ্ধির অনু সরলণর মািযলম অন্তলরর
করাগাক্রান্ত হওয়া কথলক সাবিান হয়। কারণ, তা ধ্বাংলসর
কালে কপৌঁলে দ্ধদলব। আল্লাহ তা‘আলা বললন,
ُ ُ َٰ َ َ َ َ ۡ َ َّ َ
َ
ُ َ
ۡ
]٤٤ :﴾ [املطففني١٤ َع قلوب ِ ِهم َّما َكنوا يَكس ُِبون
﴿لَك بل ران
“না এটা সতয নয়, বরাং তালদর কৃতকমজই তালদর মলনর
উপর মদ্ধরচারূলপ জলম কগলে।” [সূ রা আল-মুতাফদ্ধফফীন,
আয়াত: ১৪]
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গুনাহ অন্তরলক অন্ধ কলর কদয়। তাই গুনাহ কথলক
সাবিান এবাং সাবিান। কারণ, এর পদ্ধরণদ্ধত খুবই
মারাত্মক ও ভয়াবহ।
কদ্ধব বললন,
َّ
وقـد يـورث اذلل إدمانـها
وخري نلفسـك عصيانهـا

رأيت اذلنـوب تمـيت القلـوب
وتـرك اذلنـوب حيـاة القلوب

“গুনাহ বা পাপ অন্তরগুললালক মৃতুযলত পদ্ধরণত করলত
কদলখদ্ধে এবাং তা করলত থাকলল অন্তরগুললালক তা লাদ্ধিত
কলর কদয়। গুনাহ পদ্ধরতযাগ করা হললা অন্তলরর প্রাণ।
তাই কতামার দ্ধনলজর জনয গুনালহর দ্ধবলরাদ্ধিতালক কবলে
কনওয়াই উিম।”
ইমাম মুসদ্ধলম হুযাইফা ইবনু ল ইয়ামান রাদ্ধদয়াল্লাহু আনহু
কথলক হাদীস বণজনা কলরলেন, দ্ধতদ্ধন বললন কয, আদ্ধম
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইদ্ধহ ওয়াসাল্লামলক বললত
শুলনদ্ধে, দ্ধতদ্ধন বলললেন:
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ُ
ً
ُ
ّ ً
قلب أرشبها
ٍ  فأي،«تعرض الفنت ىلع القلوب اكحلصري عودا عودا
ُ
ُ
ُّ
ب أنكرها نكت فيه نكتة
ٍ  وأي قل،نكت فيه نكتة سوداء
 ىلع أبيض مثل الصفا فال ترضه فتنة: حىت تصري ىلع قلبني،بيضاء
ً ِّ
ًّ
، واآلخر أسود ُمربادا اكلكوز جمخيا،ما دامت السماوات واألرض
ً
ً
»ال يعرف معروفا وال ينكر منكرا إال ما أرشب من هواه
“দ্ধফতনাসমূ হ (মানু লষর) অন্তরসমূ লহ এমনভালব আসলত
থাকলব কযভালব মাদু র বা চাটাই বুনার কখজুর পাতাগুললা
একদ্ধটর পর একদ্ধট (সাংলি) হলয় থালক। সু তরাাং কয
অন্তর উি দ্ধফতনার মলিয জদ্ধড়ত হলব কস দ্ধফতনা তার
অন্তলরর মলিয একদ্ধট কাললা নকিা সৃ দ্ধষ্ট কলর দ্ধদলব। আর
কয অন্তর উি দ্ধফতনালক প্রতযাখযান করলব (এবাং গ্রহণ
করলত অস্বীকার করলব) তা তার অন্তলরর মলিয একদ্ধট
একদ্ধট সাদা (নূ রানী) নু কতা কললগ যালব। এমদ্ধনভালব
(কাললা-সাদা নু কতা পলড় অন্তলরর দ্ধবশ্বালসর অবস্থার
গুণগ্রাহীতায় মানু ষ) দু ই অন্তলরর (মলিয দ্ধবভি) হলয়
যালব। একদ্ধট কশ্বত পাথলরর নযায় (িবলিলব) সাদা।
যতদ্ধদন আকাি ও ভূ -মেল প্রদ্ধতদ্ধষ্ঠত থাকলব ততদ্ধদন
(অথজাৎ আজীবন) ককালনা দ্ধফতনা তালক ক্ষদ্ধত করলত

 46 

পারলব না। আর অপরদ্ধট িু সর কাললা উল্টালনা কপয়ালার
নযায়, যা (জ্ঞান ও দ্ধবলবক কথলক খাদ্ধল হলব) না বুেলব
ককালনা ভাললা কথালক ভাললা, আর না বুেলব ককালনা মে
কথালক মে। তলব তাই কস বুেলব যা প্রবৃ দ্ধি তার অন্তলর
দৃ ঢ় ও বিমূ ল কলর দ্ধদলয়লে (অথজাৎ কস ভাললা ও মলের
পাথজকযকরণ োড়া এবাং দ্ধবনা দ্ধচন্তা-ভাবনায় দ্ধনজ প্রবৃ দ্ধির
আনু গতয করলব)।
বস্তুত গুনাহ অন্তরলক সব দ্ধদক কথলক কবষ্টন কলর দ্ধনলয়
থালক। ককালনা বযদ্ধি যখন তার প্রবৃ দ্ধি ও কামনার
অনু সরণ কলর এবাং গুনালহর কালজ দ্ধলি হয় তার অন্তলর
প্রদ্ধতদ্ধট গুনালহর িারা অন্ধকার প্রলবি কলর তা অন্ধকার
কলর তুলল এবাং যখন কস গুনালহর কালজ অনবরত কললগ
থালক এবাং তাওবা কলর না, তখন তা তার প্রদ্ধত
ক্রমাগতভালব অন্ধকার সৃ দ্ধষ্ট করলত থালক এবাং তা বৃ দ্ধি
হলত থালক এবাং বৃ দ্ধি হলয় এক পযজালয় তালক হতবুদ্ধি ও
দ্ধকাংকতজবযদ্ধবমূ ঢ় কলর তুলল এবাং তার দু ভজাগয আরও
িদ্ধিিালী হলয় উলঠ ও কস এমনভালব ধ্বাংলস পদ্ধতত হয়
কয কস তা বুেলতও পালর না। আর অন্তলরর অন্ধকারলক
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আরও িদ্ধিিালী কলর তুলল, এক পযজায় গুনাহকারীর
মুলখ তা পদ্ধরস্ফুট হলয় উলঠ এবাং তা কাললা হলয় যায়
এবাং

প্রলতযলকই

তা

কদখলত

পায়।”

ইবন আব্বাস রাদ্ধদয়াল্লাহু ‘আনহুমা বললন,
ً
ً
ً
 وسعة، وقوة يف ابلدن،وضياء يف الوجه
،«إن للحسنة نلورا يف القلب
ً
، وإن للسيئة لظلمة يف القلب، وحمبة يف قلوب اخللق،يف الرزق
ً
ً
ً
» وبغضا يف قلوب اخللق، ووهنا يف ابلدن،وسوادا يف الوجه
“দ্ধনশ্চয় কনক কালজর প্রভালব অন্তলরর কজযাদ্ধত বতরী হয়,
কচহারার আললা পলড় এবাং কদহ বা িরীলর িদ্ধির সঞ্চার
হয়, দ্ধরদ্ধযক বা জীদ্ধবকার প্রিস্ততা বা প্রাচুযজতা আলস এবাং
সৃ দ্ধষ্টজীলবর অন্তলরর ভাললাবাসার উলেক কলর। আর
খারাপ কালজর প্রভালব অন্তলর অন্ধকার বতরী হয়,
কচহারায় কাললে ভাব আলস, কদলহ আলস িীণজতা আর
সৃ দ্ধষ্টজীলবর অন্তলর আলস তার প্রদ্ধত ঘৃ ণা বা িক্রতা”।
এই সকল কমজ এবাং এই উজ্জ্বলতা ও কসই কাললা দাগ
কয দু ’দ্ধট সম্পলকজ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইদ্ধহ ওয়াসাল্লাম
হাদীলস উলল্লখ কলরলেন, এগুললা এমন আলামত বা দ্ধচহ্ন
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যা ককালনা ককালনা দূ রদৃ দ্ধষ্ট সম্পন্ন বযদ্ধি এই দু দ্ধনয়ালতই
অবললাকন কলর থালক, তলব তা কসসব কলাকলদর মুলখ
স্পষ্ট ও পদ্ধরপূ ণজভালব দ্ধকয়ামলতর দ্ধদন প্রকাদ্ধিত হলব, কয
দ্ধদন সমস্ত কগাপনীয়তা প্রকাি হলব এবাং অন্তলরর কগাপন
রহসয উলন্মাদ্ধচত হলব। কযমন আল্লাহ তা‘আলা বললন:
َ َ َّ
ُ
َّ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ َٰ َ ۡ َ ۡ َ َ
ِين كذبُوا َع ٱللِ ُو ُجوه ُهم ُّم ۡس َودة أل ۡي َس
﴿ويوم ٱلقِيمةِ ترى ٱَّل
َ ۡ َ َ َ ۡ َ َّ َ َّ ُ َّ
َ َُۡ
َ
ٗ ۡ َ َ َّ َ َ
َ كّب
 َو ُين ِج ٱلل ٱَّلِين ٱتقوا بِمفازت ِ ِهم ل٦٠ ين
ِ ِ ِف جهنم مثوى ل ِلمت
َ ُ َۡ ُ َ
ُّ َي َم ُّس ُه ُم
]٢٤ ،٢١ :﴾ [الزمر٦١ ٱلس ٓو ُء َول ه ۡم َي َزنون
“যারা আল্লাহর প্রদ্ধত দ্ধমথযালরাপ কলর, তুদ্ধম দ্ধকয়ামলতর
দ্ধদন তালদর মুখ কাললা কদখলব। উিতলদর আবাসস্থল দ্ধক
জাহান্নাম নয়? এবাং আল্লাহ মুিাদ্ধকলদরলক উিার করলবন
তালদর সাফলযসহ; তালদরলক অমেল স্পিজ করলব না
এবাং তারা দু ঃখও পালব না।” [সূ রা আয-যু মার, আয়াত:
৬০-৬১]
আল্লাহ তা‘আলা আরও বললন,
ۡ َّ ۡ َ َّ َّ َ َ ُ ُ ُّ َ ۡ َ َ ُ ُ ُّ َ ۡ َ َ ۡ َ
ُ
ٱس َودت ُو ُجوه ُه ۡم
﴿يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما ٱَّلِين
َ ُ ُ ۡ َ ۡ ُ ُ َ َ َ َ ۡ ُ ُ َ ۡ ُ َٰ َ َ ۡ َ ُ ۡ َ َ َ
١٠٦ أكفرتم بعد إِيمن ِكم فذوقوا ٱلعذاب بِما كنتم تكفرون
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َ ُ َٰ َ َ ۡ ُ َّ َ ۡ َ َ ۡ ُ ُ ُ ُ ۡ َّ َ ۡ َ َّ َّ َ َ
﴾١٠٧ ِلون
ِ وأما ٱَّلِين ٱبيضت وجوههم ف ِف رۡحةِ ٱللِ هم فِيها خ

]٤١٤ ،٤١٢ :[ال عمران

“কসদ্ধদন কতকগুললা মুখমেল হলব কশ্বতবণজ এবাং
কতকগুললা মুখমেল হলব কৃষ্ণবণজ। অতঃপর যালদর
মুখমেল কৃষ্ণবণজ হলব (তালদরলক বলা হলব) তলব দ্ধক
কতামরা ঈমান আনার পর কালফর হলয়লো? অতএব,
কতামরা িাদ্ধস্তর আস্বাদ গ্রহণ কর, কযলহতু কতামরা কুফদ্ধর
কলরদ্ধেলল। আর যালদর মুখমেল শুভ্র (সাদা) হলব তারা
আল্লাহর করুণার অন্তভুজি হলব। তারা তন্মলিয সদা
অবস্থান করলব।” [সূ রা আলল ইমরান, আয়াত: ১০৬১০৭]
গুনাহ কোট কহাক বা বড় কহাক তা অন্তরলক নষ্ট কলর
কদয় এবাং অন্তলরর পদ্ধরচ্ছন্নতা ও দ্ধনমজলতালক কদজমি ও
পদ্ধিলতায় পদ্ধরপূ ণজ কলর তুলল। এ কারলণই আল্লাহ
তা‘আলা গুনাহ তযাগ করার জনয দ্ধনলদজি প্রদান কলরলেন।
কযমন, আল্লাহ তা‘আলা বললন,
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ۡ ۡ َ ُ ۡ َ َ َّ َّ ٓ ُ َ َ َ ۡ ۡ َ َٰ َ ُ َ َ
َ
ٱۡلث َم َس ُي ۡج َز ۡون
ِ ٱۡلث ِم وباطِنهۥ إِن ٱَّلِين يكسِبون
ِ ﴿وذروا ظ ِهر
َ ُ َ َۡ ُ َ َ
]٤٨١ :﴾ [االنعام١٢٠ َتفون
ِ بِما َكنوا يق
“আর কতামরা প্রকািয পাপকাযজ পদ্ধরতযাগ কর এবাং
পদ্ধরতযাগ কর কগাপনীয় পাপকাযজও।” [সূ রা আলআন‘আম, আয়াত: ১২০]
তাই প্রলতযক ঈমানদালরর ওপর অপদ্ধরহাযজ কতজবয হলচ্ছ
প্রকািয এবাং কগাপনীয় সকল প্রকার গুনাহ তযাগ করা।
দ্ধবলিষ কলর অন্তলরর গুনাহ ও ভুল-ক্রদ্ধট। কারণ, তা
খুবই মারাত্মক ও গভীর প্রভাব দ্ধবস্তারকারী।
এর মিযকার অনযতম হললা, *দ্ধরয়া বা কলাক কদখালনার
উলেলিয ককালনা কাজ করা, যা সমস্ত আমল নষ্ট কলর
কদয়। *অনু রূপ অহদ্ধমকা ও আত্মপ্রসাদ, যা আমললক
দ্ধবদ্ধক্ষি িু দ্ধলকণায় পদ্ধরণত কলর। *তদ্রূপ দ্ধহাংসা, দ্ধবলিষ
ও পরশ্রীকাতরতা যা সাওয়াবলক দ্ধনঃলিষ কলর কদয় এবাং
গুনালহর পদ্ধরমাণই ককবল বৃ দ্ধি কলর।
আরও কয সকল গুনাহ অন্তরলক নষ্ট কলর কদয় এবাং
অন্তলরর আললা দ্ধনদ্ধভলয় কদয় তাহললা, হারামকৃত
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দ্ধজদ্ধনলসর প্রদ্ধত দৃ দ্ধষ্ট দ্ধনবি করা। এ কারলণই আল্লাহ
তা‘আলা তাাঁর ঈমানদার বাোলদরলক তালদর দৃ দ্ধষ্টলক
সাংযত করার জনয দ্ধনলদজি প্রদান কলরলেন। আল্লাহ
তা‘আলা বললন,
َ
َ ِي َي ُغ ُّضوا م ِۡن َأبۡ َصَٰره ِۡم َو َي ۡح َف ُظوا فُ ُر
َ ﴿قُل ل ِۡل ُم ۡؤ ِمن
َٰ َ وج ُه ۡم َذَٰل َِك أ ۡز
ك
ِ
َ
ُ ٱلل َخب
َ َّ ل َ ُه ۡم إ َّن
]٢١ :﴾ [انلور٣٠ ي ب ِ َما يَ ۡص َن ُعون
ِ
ِ
“(কহ রাসূ ল!) মুদ্ধমনলদরলক বললা: তারা কযন তালদর
দৃ দ্ধষ্টলক সাংযত কলর এবাং তালদর লিাস্থালনর দ্ধহফাযত
কলর। এটাই তালদর জলনয উিম। তারা যা কলর কস
দ্ধবষলয় আল্লাহ অবদ্ধহত।” [সূ রা আন-নূ র, আয়াত: ৩০]
আল্লাহ তা‘আলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইদ্ধহ ওয়াসাল্লালমর
সাহাবীগণলক তারা কীভালব রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইদ্ধহ
ওয়াসাল্লালমর স্ত্রীলদর সালথ সলম্বািন কলর কথা বললবন
তার প্রদ্ধত উপলদি প্রদান কলর বললন,
َ ُ َ
ُ ُ ۡ َ ٗ َٰ َ َ َّ ُ ُ ُ ۡ َ َ َ
َ وه َّن مِن َو َرآءِ ح
ِجاب ذَٰل ِك ۡم أ ۡط َه ُر
﴿ِإَوذا سأتلموهن متعا فسل
ُُ ُ
ُ ُ
]٧٢ :ل ِقلوبِك ۡم َوقلوب ِ ِه َّن﴾ [االحزاب
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“কতামরা

তাাঁর

(রাসূ লুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু

আলাইদ্ধহ

ওয়াসাল্লালমর) পত্নীলদর দ্ধনকট দ্ধকেু চাইলল পদজার
অন্তরাল কথলক চাইলব। এই দ্ধবিান কতামালদর ও তালদর
হৃদলয়র জলনয অদ্ধিক পদ্ধবত্র।” [সূ রা আল-আহযাব,
আয়াত: ৫৩]
কয বযদ্ধি তার নজর বা দৃ দ্ধষ্টলক হারালম পদ্ধতত হওয়া
কথলক সাংরক্ষণ করললা, আল্লাহ তা‘আলা তার দৃ দ্ধষ্টলক
কাযজকর এবাং অন্তরলক দ্ধনমজল, সু স্থয, শুি ও িদ্ধিিালী
কলর দ্ধদলবন। তাই কতামার নজরলক হারাম কথলক
দ্ধহফাযত রালখা। কারণ, ককালনা ককালনা দৃ দ্ধষ্ট, দৃ দ্ধষ্ট
দ্ধনলক্ষপকারীর অন্তলরর জনয দ্ধবপলদর কারণ হলয়লে।
আরও কয সকল গুনাহর কাজ অন্তর নষ্ট কলর কদয় এবাং
অন্তলরর দ্ধনমজলতা ও পদ্ধরচ্ছন্নতা কদজমাি কলর তুলল
তাহললা, বাদযযন্ত্র এবাং সূ র শ্রবণ করা। গান, সূ র এবাং
সেীত অন্তরলক নষ্ট কলর কদয়। ইবন মাসউদ রাদ্ধদয়াল্লাহু
‘আনহু বললন,
»«إن الغناء ينبت انلفاق يف القلب كما ينبت املاء ابلقل

 53 

“গান, সূ র ও সেীত অন্তলর কমানালফকীর চারা অিু দ্ধরত
কলর কযমন, পাদ্ধন তৃণ ও উদ্ধিদ অিু দ্ধরত কলর।”
বস্তুত বাদযযন্ত্র, সূ র ও সেীত কতামার অন্তলর আল্লাহর
আয়াত বা দ্ধনদজিন দ্ধনলয় দ্ধচন্তা-ভাবনা করলত বািার সৃ দ্ধষ্ট
কলর থালক। কতামার অন্তলর কুরআন শুনালক ও অথজ
জানা কদ্ধঠন কলর কতালল এবাং কতামার িরীলর আনু গতয,
ও ইহসানলক কবাো কলর কতালল।
আল্লাহ তা‘আলা বললন,
ۡ َ َّ
َ َ َّ ِ ُِيث َِل
َ ۡ اس َمن ي َ ۡش ََتي ل َ ۡه َو
ِ َّ﴿ َوم َِن ٱۡل
ِ ٱۡلد
ِيل ٱللِ بِغي
ِ
ِ ِ ضل عن سب
ۡ
َ َ َ ُ ُ َ َ
َ
]٢ :﴾ [لقمان٦ عِلم َو َي َّتخِذها ه ُز ًوا أو َٰٓلئِك ل ُه ۡم َعذاب ُّم ِهي
“মানু লষর মলিয ককউ ককউ অজ্ঞতাবিতঃ (মানু ষলক)
আল্লাহর পথ কথলক দ্ধবচুযত করবার জলনয অসার বাকয
ক্রয় কলর কনয় এবাং আল্লাহ প্রদদ্ধিজত পথ দ্ধনলয় ঠাট্টা
দ্ধবদ্রূপ কলর; তালদরই জলনয রলয়লে অবমাননাকর িাদ্ধস্ত।”
[সূ রা কলাকমান, আয়াত: ৬]
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ْ ْ
সালাফলদর অলনলকই এই আয়াত ( )لهو احلديثএর বযাখযা
গান, সূ র ও সেীত বলল উলল্লখ কলরলেন। তাই বাদযযন্ত্র
ও গান-বাজনা কিানা কথলক বারবার সাবিান করদ্ধে।
এবাং কতামালক আবারও সাবিান করদ্ধে তুদ্ধম কযন
অদ্ধিকাাংি মানু লষর অবস্থা কদলখ কিাকা ও প্রতাদ্ধরত না
হও। কারণ, তালদর প্রদ্ধত আল্লাহ তা‘আলার এ কথা
যথাথজ, যালত দ্ধতদ্ধন বললন,
َۡ
َ َّ
ۡ َ ۡ ُ
َّ
َ َ َ ُّ ِ ُۡرض ي
ََك
ِ ث َمن ِف ٱۡل
يل ٱللِ إِن يَتب ِ ُعون
﴿ِإَون ت ِطع أ
ِ ِ ضلوك عن سب
َ ُ ُ ۡ َ َّ ۡ ُ ۡ َّ َّ َّ
]٤٤٢ :﴾ [االنعام١١٦ إِل ٱلظن ِإَون هم إِل َيرصون
“(কহ রাসূ ল) তুদ্ধম যদ্ধদ দু দ্ধনয়াবাসীলদর অদ্ধিকাাংি কলালকর
কথা মলতা চললা, তলব তারা কতামালক আল্লাহর পথ কথলক
দ্ধবভ্রান্ত কলর কফললব।” [সূ রা আল-আন‘আম, আয়াত:
১১৬]
আর দ্ধনলম্নর কদা‘আ কবদ্ধি কবদ্ধি পাঠ করলব:
»«امهلل طهرين من خطاياي باملاء واثللج والربد
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“কহ আল্লাহ! আমার গুনাহলক পাদ্ধন বরফ ও দ্ধিদ্ধির িারা
িু লয় পদ্ধবত্র কর।”
কারণ, গুনাহ কোট কহাক বা বড় কহাক তা অন্তরলক
কনাাংরা এবাং আবজজনাযু ি কলর তুলল। তাই অন্তরলক
পদ্ধবত্র করা প্রলয়াজন।
* চতুথজ আপদ: সলেহ ও সাংিয় যা অন্তরলক হক্ক বা
সতয (গ্রহণ করা) কথলক অন্ধ কলর কদয় এবাং মানু ষলক
পথভ্রষ্ট কলর কদয়।
বস্তুত সলেহ মারাত্মক এবাং ধ্বাংসাত্মক এক করাগ, যা
ঈমালনর স্বাদ দ্ধনলয় যায় এবাং িয়তালনর কুমন্ত্রনা বৃ দ্ধি
কলর কদয় এবাং তার অনু সারীলক কুরআন ও হাদীস কথলক
উপকৃত হলত বািার সৃ দ্ধষ্ট কলর। আল্লাহ তা‘আলা বললন,
ۡ َٓ
َ ُ َّ َ َ ۡ َ ۡ ُ ُ
َ ﴿فَأَ َّما َّٱَّل
َٰ َ َ ون َما ت
ش َب َه م ِۡن ُه ٱبۡت ِغا َء ٱلف ِۡت َن ِة
ِين ِف قلوب ِ ِهم زيغ فيتبِع
َۡ ٓ َ
]٤ :َوٱبۡت ِغا َء تأوِيلِهِ﴾ [ال عمران
“অতএব, যালদর অন্তলর বক্রতা রলয়লে ফলতঃ তারাই
অিাদ্ধন্ত সৃ দ্ধষ্ট ও বযাখযা দ্ধবলেষলণর উলেলিয অস্পলষ্টর
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(অস্পষ্ট আয়ালতর) অনু সরণ কলর।” [সূ রা আলল ইমরান,
আয়াত: ৭]
এ কশ্রদ্ধণর মানু ষ তারা আল্লাহ তা‘আলার দ্ধকতাব এবাং
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইদ্ধহ ওয়াসাল্লালমর সু ন্নাত বা
হাদীস কথলক উপকৃত হলত পালর না। কারণ, তালদর
তালদর দৃ দ্ধষ্ট কুরআন এবাং হাদীলসর দ্ধদলক দ্ধহদায়াত-এর
জনয থালক না, বরাং সলেহ ও অনযলক দ্ধবভ্রান্ত করা এবাং
উপমা কদওয়া োড়া আর অনয ককালনা উলেিয কনই। এ
অবস্থায় কতামালক সলেহ এবাং তালদর অনু সারীলদর কথলক
সাবিান থাকা অপদ্ধরহাযজ। কারণ, তা অন্তলর আপদ্ধতত
হলত থালক অবলিলষ তালক ধ্বাংলসর মুলখ কঠলল কদয়।
ফলল তা অন্তরলক হয়লতা কুফুরীর দ্ধদলক নতুবা দ্ধনফালকর
দ্ধদলক দ্ধনলয় োড়লব।
কদ্ধব বললন:
حىت تش َّحط بينهن قتيال

مازالت الشبهات تغزو قلبه

“এভালবই সলেহ তার অন্তরলক আক্রমণ করলত থালক
পদ্ধরলিলষ তা অন্তরলক রিাি লালি পদ্ধরণত কলর।”
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দ্ধপ্রয় পাঠক! সলেহ এবাং তার অনু সারীলদর কথলক তুদ্ধম
সাবিান থাকলব এবাং তুদ্ধম সলেলহর কথা শুনলব না, তার
অনু সারীলদর কথাও শুনলব না, তালদর পুদ্ধস্তকাদ্ধদও পাঠ
করলব না এবাং তালদর কালে বসলবও না; বরাং তালদর
সালথ কস ভালব আচরণ করলব, কযভালব আল্লাহ তা‘আলা
কুরআলন কতামালক আচরণ করার দ্ধনলদজি প্রদান
কলরলেন। আল্লাহ তা‘আলা বললন,
َ ۡ َ َٰ َ ۡ
َ ۡ
َّ
َ ُۡ
ۡ ُ ۡ َ َ َ َّ َ ۡ َ َ
ت ٱللِ يُكف ُر
ِ َٰ ب أن إِذا َس ِمعت ۡم َءاي
ِ ﴿وقد نزل عليكم ِف ٱلكِت
ُ ُ َ َٰ َّ َ ۡ ُ َ َ ُ ُ ۡ َ َ َ َ ُ َ ۡ َ ۡ ُ َ َ
ٓوضوا ِف َحدِيث َغ ۡيه ِۦ
بِها ويستهزأ بِها فل تقعدوا معهم حت َي
ِ
ۡ
َ
ُ َّ
َ ٱلل َجام ُِع ٱل ۡ ُم َنَٰفِق
َ َّ ك ۡم إ ٗذا م ِۡثلُ ُه ۡم إ َّن
َ ِي َوٱلكَٰفِر
ين ِف َج َه َّن َم
إِن
ِ
ِ
ِ
ً ََج
]٤٤١ :﴾ [النساء١٤٠ ِيعا
“দ্ধনশ্চয় দ্ধতদ্ধন (আল্লাহ) কতামালদর গ্রলন্থর মলিয দ্ধনলদজি
কলরলেন কয, যখন কতামরা শ্রবণ কর (কারও িারা)
আল্লাহর দ্ধনদিজনসমূ লহর প্রদ্ধত অদ্ধবশ্বাস করলত এবাং তার
প্রদ্ধত উপহাস করলত, তখন তালদর সালথ উপলবিন কলরা
না, কয পযজন্ত না তারা অনয কথার আললাচনা কলর,
অনযথা কতামরাও তালদর সদৃ ি হলয় যালব, দ্ধনশ্চয় আল্লাহ
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কস সকল মুনাদ্ধফক ও কাদ্ধফরলদরলক জাহান্নালম একদ্ধত্রত
করলবন।” [সূ রা আন-দ্ধনসা, আয়াত: ১৪০]
যারা সলেলহর অনু সারী, তারা বাদ্ধতল ও অসতয পিদ্ধতলত
আল্লাহর আয়াত দ্ধনলয় সবলচলয় কবদ্ধি অথজহীন তকজ করলত
থালক। ফুিাইল ইবন আইয়াি রহ. বললন,
 وال جتلس مع صاحب،إياك أن جتلس مع من يفسد عليك قلبك

 فإين أخاف عليك مقت اهلل،هوى

“কতামালক সাবিান করদ্ধে তালদর সালথ বসলত যারা
কতামার অন্তরলক নষ্ট করলব এবাং যারা প্রবৃ দ্ধির অনু সারী
তালদর সালথও বসলব না। কারণ, আদ্ধম কতামার প্রদ্ধত
আল্লাহর অসন্তুদ্ধষ্টর ভয় করদ্ধে।”
আর এলত আশ্চলযজর দ্ধকেু কনই, কারণ সলেলহর
অনু সারীরা ঈমানদারলদর দীলন এবাং আল্লাহ তা‘আলা তাাঁর
রাসূ ললক কয সাংবাদ জাদ্ধনলয়লেন তালত সলেলহর সৃ দ্ধষ্ট
কলর কদয় এবাং তারা তালদর বাদ্ধতল বা ভ্রান্ত মতামত,
দু বজল সলেহ ও দ্ধমথযা িারণা িারা আল্লাহর দ্ধকতাব এবাং
রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইদ্ধহ ওয়াসাল্লালমর সু ন্নালতর
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দ্ধবলরাদ্ধিতার দ্ধবষয়দ্ধট সু লিাদ্ধভত করার জনয সবজিদ্ধি
দ্ধনলয়াগ কলর থালক। অথচ আল্লাহ বললন,
َّ ٗ ۡ َ َ َ َ َ َّ ُ َ َ ۡ َ َ
]٨٤ :﴾ [حممد٢١ يا ل ُه ۡم
﴿فلو صدقوا ٱلل لَكن خ
“যদ্ধদ তারা আল্লাহর প্রদ্ধত প্রদি অেীকার পূ রলণ সতয
হলতা, (দ্ধমথযাচার ও ইসলামদ্ধবলরািী সলেহ বতরী ও
প্রচার-প্রসার কালজ দ্ধলি না হলয় সদ্ধতযকার ঈমানদার
হলতা) তলব তা তালদর জলনয অবিযই মেলজনক হলতা।”
[সূ রা মুহাম্মাদ, আয়াত: ২১]
আল্লাহ তা‘আলা আলরা বললন,
َ َّ ۡ َ
ۡ َ َ ۡ َ َ َ َ ۡ ُ ۡ َ ُ َّ َ َ َ َ َ َ
ِي ٱللِ ل َو َج ُدوا فِيه
ِ ﴿أفل يتدبرون ٱلقرءان ولو َكن مِن عِن ِد غ
َ َٗ ۡ
]٢٨ :﴾ [النساء٨٢ ٱخت ِلَٰفا كث ِٗيا
“তারা ককন কুরআলনর প্রদ্ধত মনঃসাংলযাগ কলর না? আর
যদ্ধদ এটা আল্লাহ বযতীত অনয কারও দ্ধনকট কথলক হলতা
তলব এলত বহু মতাননকয প্রাি হলতা।” [সূ রা আন-দ্ধনসা,
আয়াত: ৮২]
আল্লাহ সু বহানাহু ওয়া তা‘আলা বললন,
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ۡ َ َّ
َ
ُ َٰ َ ۡ
َۡ
َ َ َّ
ي يَ َديۡهِ َول م ِۡن
ب
ِن
م
ل
ط
ب
ٱل
ِ
ه
ِي
ت
 ل يأ٤١ ﴿ِإَون ُهۥ لكِتَٰب َع ِزيز
ِ
ِ
ۡ َ
َ
َ
]٤٨ ،٤٤ :﴾ [فصلت٤٢ نيل م ِۡن َحكِيم ۡحِيد
ِ خل ِفهِۦ ت
“এটা অবিযই এক মদ্ধহমাময় গ্রন্থ। ককালনা দ্ধমথযা এলত
অনু প্রলবি করলব না -অগ্র হলতও নয়, পশ্চাত হলতও
নয়। এটা প্রজ্ঞাময়, প্রিাংদ্ধসত আল্লাহর দ্ধনকট কথলক
অবতীণজ।” [সূ রা ফুসদ্ধসলাত, আয়াত: ৪১-৪২]
* পঞ্চম আপদ: গাফলদ্ধত বা অবলহলা করা।
আর তা এমন এক ভুল যা অন্তলরর ওপর কেলয় বলস,
ফলল তার জনয যা উপকারী তা গ্রহণ করলত এবাং যা
ক্ষদ্ধতকারক তা বজজন করলত অন্তরলক অন্ধলত্বর অতলল
দ্ধনলক্ষপ কলর। বস্তুত গাফলদ্ধত বা অবলহলা অদ্ধিকাাংি
অনযালয়র মূ ল কারণ এবাং এর পলরও তা মানু লষর মলে
এই ববদ্ধিষ্টদ্ধট অদ্ধিক প্রসার ও দ্ধবস্তার লাভ কলরলে।
আল্লাহ তা‘আলা এ সম্পলকজ বললন,
َ َّ ٗ
َ ُ َ
َ َۡ َ
َ َُ ََۡۡ َ
جيك ب ِ َب َدن ِك ِتلَكون ل َِم ۡن خلفك َءايَة ِإَون كث ِٗيا م َِن
ِ ﴿فٱَلوم نن
َ ُ ََ َ
َ
ِ َّٱۡل
]٨٨ :﴾ [يونس٩٢ اس ع ۡن َءايَٰت َِنا لغَٰفِلون
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“আর প্রকৃতপলক্ষ অলনক কলাক আমার উপলদিাবলী
কথলক উদাসীন রলয়লে।” [সূ রা ইউনূ স, আয়াত: ৯২]
আল্লাহর িপথ, গাফলদ্ধত এমন মারাত্মক ও ভয়াবহ এক
করাগ যা কথলক আল্লাহ তা‘আলা সাবিান কলরলেন এবাং
এর অনু সারীলদর সাদ্ধন্নিযতা গ্রহণ করা কথলক হুদ্ধিয়ার
কলরলেন। আল্লাহ তা‘আলা বললন,

ُ َ ََ
َ كن م َِن ۡٱل َغَٰفِل
]٨١٧ : ﴾ [االعراف٢٠٥ ِي
﴿ول ت

“(কহ নবী) তুদ্ধম গাদ্ধফল তথা উদাসীনলদর অন্তভুজি হলব
না।” [সূ রা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ২০৫]
আল্লাহ তা‘আলা আরও বললন,
َ َ َ
َۡ َۡۡ َ
ُ َ
َ َّ َ ۡ
﴿ َول ت ِط ۡع َم ۡن أغفل َنا قل َب ُهۥ َعن ذِك ِرنا َوٱت َب َع ه َوى َٰ ُه َوَكن أ ۡم ُرهُۥ
ٗ ُ
]٨٢ :﴾ [الكهف٢٨ ف ُرطا
“যার অন্তরলক আমরা আমার স্মরলণ অমলনালযাগী কলর
দ্ধদলয়দ্ধে, কস তার কখয়াল খুিীর অনু সরণ কলর ও যার
কাযজকলাপ সীমা অদ্ধতক্রম কলর, তুদ্ধম তার অনু সরণ কলরা
না।” [সূ রা আল-কাহাফ, আয়াত: ২৮]
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অতএব, গাফলদ্ধত বা অবলহলা অন্তরলক পদ্ধরষ্কার ও
পদ্ধবত্র করা কথলক এবাং যা তার উপকার, দ্ধবকাি, উন্নয়ন,
তালক সু ের ও সাংলিািন এবাং পদ্ধবত্র করলব তা কথলক
অমলনালযাগী ও ভুদ্ধললয় রালখ।
দ্ধপ্রয় পাঠক!
উদ্ধল্লদ্ধখত দ্ধবষয়সমূ হ হলচ্ছ কম্দ্ধলক আপদ ও করাগ যা
কতামার সামলন (আজ সমালজ) দ্ধবস্তার লাভ কলরলে এবাং
কতামার দৃ দ্ধষ্টর দরজায় যা কড়া কনলড়লে। তা কথলক রক্ষার
জনয দৃ ঢ় ইচ্ছা এবাং তা কথলক রক্ষা পাওয়ার জনয সকল
মািযলম ও উপকরণ গ্রহণ করা প্রলয়াজন। আর আল্লাহর
সাহাযয কামনা করলত হলব। কারণ, অন্তর সদ্ধঠক পলথ
থাকা ও দৃ ঢ় থাকার জনয এমন উপকরণ ও উপায় গ্রহণ
করা অবিযই দরকার যা োড়া তা অজজন সম্ভব নয় এবাং
এমন দরজায় কড়া নাড়া প্রলয়াজন যা না করললই ও
প্রলবি না করললই নয়। কেননা, ফলাফল দ্ধনভজর কলর
তার জনয গ্রহণ করা পূ বজ উলদযালগর ওপর। তাই কয বযদ্ধি
এই সব মহা আপদ কথলক মুদ্ধি কপলত চায় তালক
অবিযই বাাঁচার জনয গ্রহণলযাগয পথ অবলম্বন করলত
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হলব। কারণ কন্কা কখনও শুকনায় চলল না। আল্লাহ
তা‘আলা বললন,

ۡ َ َ َّ َّ َ َ َ
ٗ ۡ ُ َي َعل َّ ُلۥ م ِۡن أَ ۡمره ِۦ ي
]٤ :﴾ [الطالق٤ ۡسا
﴿ومن يت ِق ٱلل
ِ

“আল্লাহলক কয ভয় কলর আল্লাহ তার সমসযা সমািান
সহজ কলর দ্ধদলবন।” [সূ রা আত-তালাক, আয়াত: ৪]
সু তরাাং আল্লাহর কহফাযত করুন, আল্লাহ আপনালক
কহফাযত করলবন, আল্লাহর দ্ধহফাযত করুন, তাহলল
আল্লাহলক আপনার সন্মু লখ পালবন।
ইমাম বুখারী স্বীয় গ্রলন্থ আনাস রাদ্ধদয়াল্লাহু ‘আনহু কথলক

ً

বণজনা কলরন, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইদ্ধহ ওয়াসাল্লাম
বলললেন, আল্লাহ তা‘আলা বললন:
ّ «إذا
ّ  وإذا تقرب،ًإىل شربا ً تقربت إيله ذرااع
ّ تقرب العبد
إىل ذرااع
ً
» وإذا أتاين يميش أتيته هرولة،تقربت إيله بااع
“বাো আমার দ্ধদলক যখন এক দ্ধবঘত পদ্ধরমাণ অগ্রসর
হয়, আদ্ধম তার দ্ধদলক এক হাত অগ্রসর হই এবাং বাো
যখন আমার দ্ধদলক এক হাত অগ্রসর হয়, আদ্ধম তার
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দ্ধদলক এক গজ অগ্রসর হই এবাং বাো যখন আমার
কালে কহাঁলট আলস আদ্ধম তার কালে দ্রুত চদ্ধল।”11
অনু রূপভালব আল্লাহ তা‘আলা বললন,
َ َ
َ
َ ِين
َ ﴿ َو َّٱَّل
]٢٨ :ِينا ۡلَ ۡهد َِي َّن ُه ۡم ُس ُبل َنا﴾ [العنكبوت
ج َٰ َه ُدوا ف
“যারা আমালদর উলেলিয সাংগ্রাম কলর আমরা তালদরলক
অবিযই আমালদর পথসমূ লহর দ্ধহদায়াত করলবা।” [সূ রা
আল-‘আনকাবুত, আয়াত: ৬৯]
দ্ধপ্রয় পাঠক! কতামালক অবিযই এই সমস্ত করাগ ও আপদ
কথলক রক্ষার উলেলিয দৃ ঢ় সাংকল্পবি এবাং সদা সজাগ ও
অগ্রণী হলত হলব। দ্ধযদ্ধন সতযবাদী এবাং যার কথা সতয
বলল সতযাদ্ধয়ত করা হলয়লে অথজাৎ রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইদ্ধহ ওয়াসাল্লাম দ্ধতদ্ধন বলললেন, যা ইমাম বুখারী রহ.
আবু হুরায়রা রাদ্ধদয়াল্লাহু ‘আনহু কথলক বণজনা কলরলেন:
ً «ما أنزل اهلل
»داء إال أنزل هل شفاء

11

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৭৪০৫।
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“আল্লাহ তা‘আলা এমন ককালনা করাগ সৃ দ্ধষ্ট কলরন দ্ধন, যার
আলরালগযর জনয প্রদ্ধতলষিক অবতীণজ কলরন দ্ধন।”12
আল্লাহর িপথ, কয বযদ্ধির কালে তার দীলনর দ্ধবষয়দ্ধট
অদ্ধিক গুরুত্বপূ ণজ এবাং কয গাফলদ্ধতর দ্ধনো কথলক সাবিান
থাকলত চায় এবাং আিা কলর কয দ্ধকয়ামলতর দ্ধদন
কৃতকাযজলদর অন্তভুজি হলব, কস অবিযই তার অন্তর
দ্ধনরাপদ রাখার যাবতীয় উপায় জানলত এবাং তালত পদ্ধতত
হওয়ার পর তার দ্ধচদ্ধকৎসার সকল পিদ্ধত অবলম্বন কলর
থালক এবাং পূ বজ কথলকই অন্তরলক ধ্বাংস ও দ্ধবনষ্টকারী
যাবতীয় বস্তু ও দ্ধবষয় কথলক কহফাযত করলত সলচষ্ট
থালক।
দ্ধপ্রয় পাঠক! এখালন আদ্ধম কতামালক দ্ধকেু ঔষি বলল
দ্ধদদ্ধচ্ছ যা কতামালক এই সমস্ত বড় করাগ ও আপদ কথলক
রক্ষা করলত সাহাযয করলত পালর:

12

সহীহ বু খারী হাদীস নাং ৫৬৭৮।
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প্রথম ঔষি: মহান ও প্রজ্ঞাময় কুরআন অিযয়ণ
আল্লাহ সু বহানাহু ওয়া তা‘আলা ঈমানদারলদর অন্তলরর
সু স্থতার জনয দ্ধচদ্ধকৎসা, দ্ধহদায়াত এবাং রহমত দ্ধহলসলব
কুরআন মাজীদ নাদ্ধযল কলরলেন। আল্লাহ তা‘আলা এর
িারা সমস্ত মানু ষলক সলম্বািন কলর বললন,
َٓ
َ ُ َّ َ ُّ َ َٰٓ َ
َ
ُ
ُ ۡ ٓ
اس ق ۡد َجا َءتكم َّم ۡوعِظة مِن َّربِك ۡم َوشِفاء ل َِما ِف
﴿ يأيها ٱۡل
ۡ
ۡ
ۡ َ ُ
َّ
َ ۡ ٱللِ َوب َر
َ ۡ ٱلص ُدور َو ُه ٗدى َو َر
ُّ
َ ۡحة ل ِل ُم ۡؤ ِمن
ۡحتِهِۦ
 قل بِفض ِل٥٧ ِي
ِ
ِ
ۡ َۡ َ َ َ
َ
َۡ
َ ُ
]٧٢ ،٧٤ :  ﴾ [يونس٥٨ فبِذَٰل ِك فل َيف َر ُحوا ه َو خ ۡي م َِّما َي َم ُعون
“(কহ মানু ষ!) কতামালদর কালে কতামালদর রলবর তরফ
কথলক এমন এক বস্তু সমাগত হলয়লে যা নসীহত এবাং
অন্তরসমূ লহর

সকল

কলালগর

আলনাগযকারী,

আর

মুদ্ধমনলদর জলনয এটা পথ-প্রদিজক ও রহমত। (কহ রাসূ ল!)
তুদ্ধম বলল দাও: আল্লাহর এই দান ও রহমলতর প্রদ্ধত
সকললরই আনদ্ধেত হওয়া উদ্ধচৎ, তা এটা (পাদ্ধথজব
সম্পদ) কথলক বহুগুণ উিম যা তারা সঞ্চয় করলে।”
(পাদ্ধথজব সম্পদ) কথলক বহুগুণ উিম যা তারা সঞ্চয়
করলে।” [সূ রা ইউনূ স, আয়াত: ৫৮]
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আল্লাহ তা‘আলা আরও বললন,
َ ۡ ﴿ َو ُن َن ُل م َِن ۡٱل ُق ۡر َءان َما ُه َو ش َِفآء َو َر
ُ ِي َو َل يَز
َ ۡحة ل ِۡل ُم ۡؤ ِمن
يد
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
َ
َ
ٗ ي إل خ َس
]٢٨ :﴾ [االرساء٨٢ ارا
ِ ٱلظَٰل ِ ِم
“এবাং আমরা অবতীণজ কদ্ধর কুরআন, যা ঈমানদারলদর
জনয আলরাগয ও রহমত, দ্ধকন্তু তা সীমালাংঘনকারীলদর
ক্ষদ্ধতই বৃ দ্ধি কলর।” [সূ রা আল- ইসরা, আয়াত: ৮২]
তাই কুরআন হললা পূ ণজােতর উপলদি, তার জনয যার
কালে অন্তঃকরণ রলয়লে অথবা কয শ্রবণ কলর দ্ধনদ্ধবষ্ট
দ্ধচলি। আল্লাহর িপথ কলর বলদ্ধে কয, এই কুরআন হললা
অন্তর ও হৃদলয়র আপদ এবাং করালগর সবলচলয় উপকারী
ঔষি এবাং এই কুরআলন প্রবৃ দ্ধির করালগরও দ্ধচদ্ধকৎসা
রলয়লে এবাং এলত সলেহ করালগরও আলরালগযর
বযবস্থাপত্র রলয়লে। যালদর অন্তর গাদ্ধফল এ কুরআন
তালদর অন্তর জাগ্রত কলর তুলল।
*ইবনু ল কাইলয়যম রহ. বললন, অন্তলরর করালগর মূ ল
কারণ হললা সলেহ ও প্রবৃ দ্ধির করাগ। কুরআন তার
দু ’প্রকার করালগরই ঔষি। তালত দলীল, প্রমাণ এবাং
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সু স্পষ্ট যু দ্ধি রলয়লে যা সতযলক দ্ধমথযা কথলক স্পষ্ট বণজনা
কলর কদয় এবাং এর মািযলম সলেলহর করাগ দূ র হলয়
যায়। আর কুরআন প্রবৃ দ্ধির করালগরও মলহ্ষি, কারণ
কুরআলন

রলয়লে

দু দ্ধনয়াদ্ধবমুদ্ধখতার

প্রদ্ধত

অনু রিকারী দ্ধবষয়সমূ হ।

দ্ধহকমত,
উৎসাহ,

উিম

উপলদি,

আদ্ধখরালতর

প্রদ্ধত

তলব প্রলতযক পদ্ধরশুি অন্তলরর আকাঙ্খী বযদ্ধির এটা
অবিযই জানা থাকা গুরুত্বপূ ণজ কয, কুরআন িারা আলরাগয
শুিু কতলাওয়ালতর মািযলম অজজন হলব না, বরাং কুরআন
দ্ধনলয় গভীর দ্ধচন্তা-ভাবনা করলত হলব এবাং কুরআলন কয
তথয ও খবর আলে তা কথলক দ্ধিক্ষা গ্রহণ করলত হলব,
আর তালত কয সকল হুকুম-আহকাম দ্ধবদ্ধি-দ্ধবিান রলয়লে
তার প্রদ্ধত পূ ণজ অনু গত থাকলত হলব।
 و ذهاب همومنا، وشفاء صدورنا،امهلل اجعل القرآن ربيع قلوبنا

وغمومنا

“কহ আল্লাহ! (কতামার দ্ধনকট এই কাতর প্রাথজনা জানাই
কয) তুদ্ধম পদ্ধবত্র কুরআন মাজীদলক আমার অন্তলরর জনয
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প্রিাদ্ধন্ত, আমার বলক্ষর কজযাদ্ধত, আমার দ্ধচন্তা-ভাবনার
অপসারণকারী এবাং উলিগ ও উৎকণ্ঠার দ্ধবদূ রণকারী
বাদ্ধনলয় দাও।”
দ্ধিতীয় ঔষি: বাো কতৃক
জ
আল্লাহলক গভীরভালব
ভাললাবাসা।
কারণ, মহব্বত বা ভাললাবাসা হললা অন্তলরর দ্ধচদ্ধকৎসার
সবলচলয় উপকারী ঔষি। কারণ, মহব্বত হললা ইবাদত
বা দাসলত্বর মূ ল। আল্লাহ তা‘আলা বললন,
ُ َّ َ َ
َّ
ُ
ُ َ ۡ ُ َ ُّ ُ ٗ َ َ َّ
ِ َّ﴿ َوم َِن ٱۡل
ِب ٱلل
ِ اس من يتخِذ مِن د
ِ ون ٱللِ أندادا َيِبونهم كح
ََ
َّ ٗ
َ َو َّٱَّل
]٤٢٧ :ِين َء َام ُن ٓوا أش ُّد ُحبا ِللِ ﴾ [ابلقرة
“এবাং মানবমেলীর মলিয এরূপ আলে যারা আল্লাহ
বযতীত অপরলক সদৃ ি বা িরীক দ্ধস্থর কলর, আল্লাহলক
ভাললাবাসার নযায় তারা তালদরলক ভাললালবলস থালক আর
যারা ঈমান এলনলে আল্লাহর প্রদ্ধত তালদর ভাললাবাসা
দৃ ঢ়তর।” [সূ রা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৬৫]
ইবনু ল কাইলয়যম রহ. বললন
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وصالحه وفالحه ونعيمـه
جتريـد هذا احلب للرمحـن
“অন্তলরর পদ্ধরশুিতা, তার সফলতা ও সু খ-িাদ্ধন্ত, তালতা
ককবল এই ভাললাবাসালক রহমান (আল্লাহর) জলনয একান্ত
করার মলিয দ্ধনদ্ধহত।”
অথজাৎ অন্তলরর পদ্ধরশুিতা এবাং সফলতা আর সু খ-িাদ্ধন্ত
আল্লাহর জনয ভাললাবাসালক খাদ্ধলস করার মািযলম অদ্ধজজত
হলব। তাই আল্লাহর ভাললাবাসা হলচ্ছ অন্তলরর ঢাল ও
রক্ষাবমজ এবাং িদ্ধি, জীবন ও বল। আল্লাহর িপথ,
আল্লাহর প্রদ্ধত ভাললাবাসা োড়া অন্তলরর সু স্থতা, নাজাত,
রক্ষা, খুদ্ধি, আনে, স্বাদ ও একাগ্রতা অজজন সম্ভব নয়।
ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসদ্ধলম রহ. আনাস রাদ্ধদয়াল্লাহু
‘আনহু কথলক বণজনা কলরলেন, দ্ধতদ্ধন বললন কয, রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইদ্ধহ ওয়াসাল্লাম বলললেন:
 أن يكون اهلل:«ثالث من كن فيه وجد بهن حالوة اإليمان
 وأن، وأن حيب الرجل ال حيبه إال هلل،ورسوهل أحب إيله مما سواهما
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يكره أن يعود يف الكفر بعد إذ أنقذه اهلل منه كما يكره أن يلىق
»يف انلار
“যার মলিয দ্ধতনদ্ধট গুণ আলে, কস ঈমালনর স্বাদ আস্বাদন
কলরলে। আল্লাহ এবাং তাাঁর রাসূ ল তার দ্ধনকট সবার কচলয়
দ্ধপ্রয় হলব। কস মানু ষলক একমাত্র আল্লাহর উলেলিযই
ভাললাবালস এবাং আল্লাহ কতৃজক কুফুরী কথলক রক্ষা
পাওয়ার পর কস তালত দ্ধফলর যাওয়ালক এমনভালব ঘৃ ণা
কলর, কযমন আগুলন দ্ধনদ্ধক্ষি হওয়ালক ঘৃ ণা কলর।”13
এই হাদীলস ভাললা কলর দৃ দ্ধষ্ট প্রদান করলল এ কথা স্পষ্ট
হলয় যালব কয, এর বৃ ি আল্লাহর ভাললাবাসার সালথ
সম্পৃ ি ও তার সালথই ঘূ ণজায়মান। তাই ভাললাবাসা হলচ্ছ
দীন ইসলালমর সবলচলয় বড় কতজবয এবাং তার
মূ লনীদ্ধতগুললার অদ্ধিকাাংিই এর সালথ জদ্ধড়ত বরাং
ভাললাবাসা হললা ঈমান ও দীন ইসলালমর প্রদ্ধতদ্ধট
আমললর মূ ল। আল্লাহ তা‘আলা বললন,

13

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ২১; মুসদ্ধলম, হাদীস নাং ৪৩।
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ُۡ ََ
ُ
ُ َّ َ ُ َ ۡ َ ۡ َ َّ
ۡ َ كل
﴾١١ َشء َعل ِيم
ِ ِ ﴿ومن يؤمِن بِٱللِ يه ِد قلبهۥ وٱلل ب
]٤٤ :[اتلغابن
“কয আল্লাহর ওপর ঈমান আলন আল্লাহ তার অন্তরলক
সৎ পলথ পদ্ধরচাদ্ধলত করলবন। আল্লাহ সবদ্ধকেু সম্পলকজ
সমযক অবগত।” [সূ রা আত-তাগাবূ ন, আয়াত: ১১]
প্রকৃত মহব্বলতর আলামত এবাং তার সলতযর মানদলের
কথা আল্লাহ তা‘আলার বাণীলত বদ্ধণজত হলয়লে:
ُۡ
ُ َ ۡ ُ َّ ُ ُ ۡ ۡ ُ
ُ َّ َ َ َّ َ ُّ ُ ۡ ُ ُ
ٱلل َو َيغف ِۡر لك ۡم
ون َيبِبكم
ِ ﴿قل إِن كنتم ُتِبون ٱلل فٱتبِع
ُ َ ُ َّ َ ۡ ُ َ ُ ُ
]٢٤ :﴾ [ال عمران٣١ ٱلل غفور َّرحِيم
ذنوبكم و
“(কহ রাসূ ল!) তুদ্ধম বল: যদ্ধদ কতামরা আল্লাহলক ভাললাবাস
তলব আমার অনু সরণ কর, আল্লাহ কতামালদরলক
ভাললাবাসলবন ও কতামালদর অপরািসমূ হ ক্ষমা কলর
দ্ধদলবন এবাং আল্লাহ ক্ষমািীল, করুণময়।” [সূ রা আলল
ইমরান, আয়াত: ৩১]
কতামার মলিয কয পদ্ধরমাণ দ্ধভতলর ও বাদ্ধহলর নবী
সাল্লাল্লাহু আলাইদ্ধহ ওয়াসাল্লালমর অনু সরণ থাকলব, কস
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পদ্ধরমাণ কতামার মলিয আল্লাহর ভাললাবাসা থাকলব, যার
মািযলম অন্তর সাংলিািন সম্ভব হলব।
তৃতীয় ঔষি: আল্লাহর দ্ধযদ্ধকর বা স্মরণ:
আল্লাহ তা‘আলা বললন,

ََ
َّ ۡ
ُ ُٱللِ َت ۡط َمئ ُّن ۡٱل ُقل
]٨٢ :﴾ [الرعد٢٨ وب
ِ
ِ﴿أل بِذِكر

“আল্লাহর স্মরলণই দ্ধচি (অন্তর) প্রিান্ত হয়।” [সূ রা আররা‘দ, আয়াত: ২৮]
সহীহ হদীলস আবূ মূ সা রাদ্ধদয়াল্লাহু ‘আনহু কথলক বদ্ধণজত,
দ্ধতদ্ধন বললন, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইদ্ধহ ওয়াসাল্লাম
বলললেন:
»«مثل اذلي يذكر ربه واذلي ال يذكر ربه كمثل اليح وامليت
“কয বযদ্ধি তার রবলক স্মরণ কলর, আর কয বযদ্ধি তার
রবলক স্মরণ কলর না, তালদর উভলয়র দৃ ষ্টান্ত হললা
জীদ্ধবত এবাং মৃলতর নযয়।”14
14

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৬৪০৭।
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অতএব, অন্তলরর জনয আল্লাহর দ্ধযদ্ধকর বা স্মরণ হললা
কযমন, পাদ্ধনলত মালের অবস্থা। পাদ্ধন কথলক মােলক উপলর
উঠালনা হলল মালের অবস্থা ককমন হলত পালর? অন্তরলক
যদ্ধদ দ্ধযদ্ধকর কথলক দ্ধবরত রাখা হয় তাহলল তার অবস্থা
উি মালের অবস্থার নযায় হলয় যায়। তাই অন্তরকে
আল্লাহর দ্ধযদ্ধকর কথলক দ্ধবরত রাখা হলল অন্তর কদ্ধঠন ও
িি, অন্ধকার ও তমাসাচ্ছন্ন হলয় যালব। এ সম্পলকজ
আল্লাহ তা‘আলা বললন,

َّ ۡ
ُ ُ﴿فَ َو ۡيل ل ِۡل َقَٰسِ َيةِ قُل
]٨٨ :وب ُهم ِمن ذِكرِ ٱللِ﴾ [الزمر

“দু লভজাগ কসই কলঠার হৃদয় বযদ্ধিলদর জলনয, যারা
আল্লাহর স্মরলণ পরন্মু খ।” [সূ রা আয-যু মার, আয়াত: ২২]
ইবনু ল কাইলয়যম রহ. বললন, ‘প্রলতযক বস্তুর জনয
উজ্জ্বলতা প্রদানকারী বস্তু রলয়লে আর অন্তলরর উজ্জ্বলতা
বা আললা হললা আল্লাহর দ্ধযদ্ধকর বা স্মরণ’।
এক বযদ্ধি হাসান বাসরীলক দ্ধজজ্ঞাসা করল: “কহ আবু
সাঈদ, আপনার কালে আমার অন্তর িি ও কদ্ধঠন হওয়া
সম্পলকজ অদ্ধভলযাগ করদ্ধে। এ কথা শুলন আবু সাঈদ
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হাসান বাসরী বলললন: আল্লাহর দ্ধযদ্ধকর িারা তা তরল ও
গদ্ধললয় দাও। আল্লাহর দ্ধযদ্ধকর এর নযায় এমন অনয
ককালনা বযবস্থা কনই, যার িারা অন্তলরর কদ্ধঠনতালক তরল
করা সম্ভব। এ কারলণই আল্লাহ তা‘আলা মুদ্ধমনলদরলক
অদ্ধিক মাত্রায় তাাঁলক স্মরণ করার জনয কুরআলন দ্ধবদ্ধভন্ন
স্থালন দ্ধনলদজি প্রদান কলরলেন। তার মলিয আল্লাহ
তা‘আলার বাণী হললা:
ۡ ُ َ َ َ َّ َ ُّ َ َٰٓ َ
ٗ ۡ
ُ  َو َسب٤١ يا
ٗ ِ ٱلل ذ ِۡك ٗرا َكث
َ َّ ٱذ ُك ُروا
حوهُ بُك َرة
﴿يأيها ٱَّلِين ءامنوا
ِ
ً َ
]٤٨ ،٤٤ :﴾ [االحزاب٤٢ َوأصِ يل
“কহ ঈমানদারগণ! কতামরা আল্লাহলক অদ্ধিক স্মরণ করলব
এবাং সকাল-সন্ধায় আল্লাহর পদ্ধবত্রতা ও মদ্ধহমা কঘাষণা
করলব।” [সূ রা আল-আহযাব, আয়াত: ৪১-৪২ আয়াত]
আলয়িা রাদ্ধদয়াল্লাহু ‘আনহা জাদ্ধনলয়লেন কয, নবী
সাল্লাল্লাহু আলাইদ্ধহ ওয়াসাল্লাম দ্ধতদ্ধন সবজাবস্থায় আল্লাহলক
স্মরণ করলতন। আল্লাহ তা‘আলা তালদরলক জ্ঞানী বলল
উলল্লখ কলরলেন যারা সবজাবস্থায় আল্লাহলক স্মরণ কলর
থালক। আল্লাহ তা‘আলা বললন,
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ٗ ُ ُ َ ٗ َٰ َ َ َّ َ ُ ُ ۡ َ َ َّ
َٰ َ َ ودا َو
:َع ُج ُنوب ِ ِهم﴾ [ال عمران
﴿ٱَّلِين يذكرون ٱلل ق ِيما وقع
]٤٨٤

“যারা দোয়মান, উপলবিন ও িাদ্ধয়ত অবস্থায় আল্লাহলক
স্মরণ কলর।” [সূ রা আলল ইমরান, আয়াত: ১৯১]
কমপলক্ষ িতজযুি আযকারগুললা দ্ধহফাযত করা। কযমন,
সকাল ও দ্ধবকালল পাঠ করার কদা‘আ এবাং সালালতর পর
কয সমস্ত আযকার পাঠ করা হয় তার প্রদ্ধত যত্নবান হওয়া
এবাং ঐ সমস্ত কদা‘আ যা ককালনা কারলণ অথবা দ্ধবলিষ
অবস্থায় পাঠ করা হয়।
দ্ধপ্রয় পাঠক! আল্লাহ কতামালক বরকত দান করুন, তুদ্ধম
আল্লাহর দ্ধযদ্ধকর করার বযাপালর যথাসািয যত্নবান হলব।
োরণ, আল্লাহর দ্ধযদ্ধকর বা স্মরণ হললা অন্ধকার কথলক
আললার পলথ কবর হলয় আসার এবাং আল্লাহ তা‘আলার
কাে কথলক রহমত, দয়া ও অনু গ্রলহর সবলচলয় বড়
মািযম। এ কারলণই আল্লাহ তা‘আলা তাাঁলক কবদ্ধি কবদ্ধি
স্মরণ এবাং সকাল এবাং দ্ধবকাল তাাঁর তাসবীহ পাঠ করার
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দ্ধনলদজি প্রদান করার পর এর প্রদ্ধতদান উলল্লখ কলর
বললন,
َّ ُ
ۡ
ُ
ُ َۡ َ
َ ُ ُّ
ُ َ َٰٓ َ ك ۡم َو َم
ت
﴿ه َو ٱَّلِي يُ َص ِل علي
ِ َٰلئِكت ُهۥ َِلُخرِ َجكم م َِن ٱلظلم
َ إ َل ٱۡلُّور َو ََك َن بٱل ۡ ُم ۡؤ ِمن
ٗ ِي َرح
]٤٢ :﴾ [االحزاب٤٣ ِيما
ِ
ِ
ِ
“দ্ধতদ্ধন (আল্লাহ) কতামালদর ওপর সালাত কপ্ররণ কলরন
আর তাাঁর দ্ধফদ্ধরিতারাও; কতামালদরলক অন্ধকার কথলক
আললালত আনার জলনয এবাং দ্ধতদ্ধন মুদ্ধমনলদর প্রদ্ধত পরম
দয়ালূ ।” [সূ রা আল-আহযাব, আয়াত: ৪৩]
তাই আল্লাহলক স্মরণকারীর প্রদ্ধতদান হললা অন্ধকার
কথলক কবর কলর আললার পলথ দ্ধনলয় আসা এবাং আল্লাহর
পক্ষ কথলক সালাত বা রহমত এবাং দ্ধফদ্ধরিতার পক্ষ
কথলক ক্ষমার কদা‘আ করা।
চতুথজ ঔষি: আন্তদ্ধরক তাওবাহ করা এবাং অদ্ধিক মাত্রায়
আল্লাহর কালে ক্ষমা চাওয়া
বস্তুত খাাঁদ্ধট বা আন্তদ্ধরকভালব করা তাওবা, যালত তাওবার
িতজ পদ্ধরপূ ণজ থালক, তা অন্তরলক উজ্জ্বলতা প্রদান কলর
এবাং অন্তর কথলক পাপ ও খারাপ কালজর ময়লা দূ রীভূ ত
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কলর কদয়। কারণ, অনবরত পাপ ও অনযালয়র কাজ
করলত থাকলল তা অন্তরলক কাললা কলর কতালল, ফলল
পাপী ও অনযায়কারীর অন্তরলক কঘার অন্ধকার, কলঠার
দ্ধনষ্ঠুর প্রকৃদ্ধতর ও দ্ধনদজয় কদখলত পালব এবাং তার মলিয
স্বচ্ছতা, দ্ধনমজলতা ও আনে খুাঁলজ পালব না, বরাং আল্লাহর
িপথ কস অন্তর আযাব, দু ভজাগয ও কলষ্টর মলিয দ্ধনপদ্ধতত।
কালজই তাওবা হললা অন্তলরর এক প্রায়াস ও প্রলচষ্টার
নাম। অন্তলরর পদ্ধরশুিতা, সাংস্কার, সাংলিািন ও সু দৃঢ়
করার জনয তাওবার প্রলয়াজনীয়তা অনস্বীকাযজ। তাই কবদ্ধি
কবদ্ধি তাওবাহ করা এবাং তাওবালক বার বার নবায়ন করা
ও সবজদা ইসলতগফার করা অন্তরলক পদ্ধরশুি কলর তুলল
এবাং তালক ভাললা কালজর আগ্রহী কলর তুলল। আল্লাহর
রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইদ্ধহ ওয়াসাল্লাম সহীহ হাদীলস
বললন,
» وإين ألستغفر اهلل يف ايلوم مائة مرة،«إنه يلغان ىلع قليب
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“অনযমনস্কতা আমার অন্তরলক কঢলক কনয়। তাই আদ্ধম
দ্ধদলন আল্লাহর কালে একিত বার ইসলতগফার কদ্ধর।”15
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইদ্ধহ ওয়াসাল্লাম খবর দ্ধদলয়লেন
কয, ইসলতগফালরর িারা তাাঁর অন্তর কথলক অনযমনস্কতা
দূ র হলয় যায়, অথচ রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইদ্ধহ
ওয়াসাল্লালমর পূ লবজর এবাং পলরর সমস্ত কগানাহ ক্ষমা করা
হলয়লে। তাহলল অনয যালদর কগানালহর কবাোয় স্কন্ধ ভাদ্ধর
হলয় কগলে এবাং অদ্ধিক অনযায় ও পাপ বৃ দ্ধি কলরলে, তার
দ্ধক অদ্ধিক মাত্রায় ক্ষমা চাওয়া দরকার নয়? যার মািযলম
তার অন্তলরর ভ্রাদ্ধন্ত ও অনযায় সাংলিািন হলয় যালব?
আল্লাহর িপথ অবিযই আমরা সকললরই অদ্ধিক তাওবা
করার মুখালপক্ষী। কারণ, বাো যখন গুনাহ কথলক
তাওবাহ কলর এবাং তার অন্তলর কয সমস্ত ভাললা ও
খারাপ আমললর দ্ধমদ্ধশ্রত হলয়দ্ধেল তা কথলক খাদ্ধল কলর
কনয় এবাং যখন কস কগানাহ কথলক তাওবাহ করলব তখন
অন্তলরর িদ্ধি বৃ দ্ধি পায় এবাং কস ভাললা কাজ করার
15

আহমাদ, হাদীস নাং ১৮০০২।
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ইচ্ছা খুাঁলজ পায়। আর তার অন্তলর কয সব নষ্ট ও দ্ধবকৃত
বস্তু প্রদ্ধবষ্ট হলয়দ্ধেল তা কথলক মুদ্ধি পায়। আল্লাহ তা‘আলা
বললন,

ٗ ُ﴿أ َ َو َمن ََك َن َم ۡي ٗتا فَأَ ۡح َي ۡي َنَٰ ُه َو َج َع ۡل َنا َ ُلۥ ن
ِ َّورا َي ۡم ِش بِهِۦ ِف ٱۡل
اس
َ
ُ َ َّ
َ َ ۡ َ َٰ َ ُ ُّ
]٤٨٨ :ارج م ِۡن َها﴾ [االنعام
ِ ك َمن مثل ُهۥ ِف ٱلظلم
ِ ت ليس ِِب

“এমন বযদ্ধি কয দ্ধেল প্রাণহীন তৎপর তালক আমরা
জীবন প্রদান কদ্ধর এবাং তার জলনয আমরা এমন
আললালকর (বযবস্থা) কলর কদই, যার সাহালযয কস
জনগলণর মলিয চলালফরা করলত থালক কস দ্ধক এমন
ককালনা কলালকর মলতা হলত পালর কয, (ডুলব) আলে
অন্ধকার পুলে, তা কথলক কবর হওয়ার পথ পালচ্ছ না।”
[সূ রা আল-আন‘আম, আয়াত: ১২২]
এদ্ধট একদ্ধট উদাহরণ, যালদর অন্তর কুফুরী ও অজ্ঞতা
িারা মৃত আল্লাহ তা‘আলা তালদর জনয তা বণজনা
কলরলেন। আল্লাহ তা‘আলা উি কুফুরী ও অজ্ঞতা কথলক
তাওবাহ করার মািযলম দ্ধহদায়াত প্রদান কলরন এবাং
তালক ঈমান িারা জীদ্ধবত কলরন এবাং তালক আললা দান
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কলরন যার িারা কস আললাদ্ধকত হলয় চললত পালর এবাং
তার মািযলম কস মানু লষর মালে পথ চললত পালর।
পঞ্চম ঔষি: আল্লাহলক ডাকা ও তাাঁর কালে কবদ্ধি কবদ্ধি
প্রাথজনা করা যালত দ্ধতদ্ধন কতামার অন্তরলক সাংলিািন কলর
কদন এবাং দ্ধহদায়াত কদন।
কারণ, কদা‘আ বা প্রাথজনা করা অন্তলরর সাংলিািলনর
দরজাসমূ লহর একদ্ধট বড় দরজা। আল্লাহ তা‘আলা
বললন,
ۡ
َ
ۡ ۡض ُعوا َو َلَٰكِن قَ َس
ُ ُت قُل
َّ َ َ﴿فَلَ ۡو َلٓ إ ۡذ َجا ٓ َء ُهم بَأ ُس َنا ت
وب ُه ۡم َو َز َّي َن ل ُه ُم
ِ
َ ُ َ ۡ َ ُ َ َ ُ َٰ َ ۡ َّ
]٤٢ :﴾ [االنعام٤٣ ٱلشيطن ما َكنوا يعملون
“সু তরাাং তালদর প্রদ্ধত যখন আমার িাদ্ধস্ত কপৌঁেললা তখন
তারা ককন নম্রতা দ্ধবনয় প্রকাি করললা না? বরাং তালদর
অন্তর আলরা কদ্ধঠন হলয় পড়ললা, আর িয়তান তালদর
কাজলক তালদর কচালখর সামলন কিাভাময় কলর
কদখাললা।” [সূ রা আল-আন‘আম, আয়াত: ৪৩]
িাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইদ্ধময়া রহ. বললন, আদ্ধম
সবলচলয় উপকারী কদা‘আ সম্পলকজ গভীরভালব দ্ধচন্তা-ভাবনা
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কলর কদলখদ্ধে কয, তা হললা আল্লাহর সন্তুদ্ধষ্ট অজজলন সাহাযয
কামনা করা। অতঃপর আদ্ধম তা সূ রা ফাদ্ধতহায় দ্ধনলম্নর
আয়ালত খুলজ কপলয়দ্ধে।

َ َّاك َن ۡع ُب ُد ِإَوي
َ َّ﴿إي
ُ اك ن َ ۡس َتع
]٧ :﴾ [الفاحتة٥ ِي
ِ

“কহ আল্লাহ!) আমরা কতামারই ইবাদত কদ্ধর এবাং কতামার
কালেই সাহাযয প্রাথজনা কদ্ধর।” [সূ রা আল-ফাদ্ধতহা,
আয়াত: ৫]
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইদ্ধহ ওয়াসাল্লাম আল্লাহর কালে
তাাঁর আত্মার শুদ্ধি, দ্ধহদায়াত এবাং হলকর প্রদ্ধত অদ্ধবচল
থাকার জনয কবদ্ধি কবদ্ধি প্রাথজনা করলতন। ইমাম দ্ধতরদ্ধমযী
সহীহ সনলদ উলম্ম সালামাহ রাদ্ধদয়াল্লাহু ‘আনহা কথলক
বণজনা কলরন, দ্ধতদ্ধন বললন, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইদ্ধহ
ওয়াসাল্লাম এই কদা‘আদ্ধট কবদ্ধি কবদ্ধি পাঠ করলতন:
»«يا مقلب القلوب ثبت قليب ىلع دينك
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“কহ অন্তর পদ্ধরবতজনকারী! আমার অন্তরলক কতামার
দীলনর প্রদ্ধত দ্ধস্থর রাখ।”16
সহীহ মুসদ্ধললম আব্দু ল্লাহ ইবন আমর ইবনু ল আস
রাদ্ধদয়াল্লাহু আনহুমা কথলক বদ্ধণজত, দ্ধতদ্ধন বললন, রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইদ্ধহ ওয়াসাল্লাম বললন,
«إن قلوب بين آدم لكها بني إصبعني من أصابع الرمحن كقلب
»واحد يرصفه حيث يشاء

“দ্ধনশ্চয় আদম সন্তালনর সমস্ত অন্তর পরম করুণাময়
আল্লাহর দু ’আেুললর মালে এক অন্তলরর নযায়, দ্ধতদ্ধন
কযভালব ইচ্ছা তা পদ্ধরবতজন কলরন।”
দ্ধতদ্ধন আরও বললন,
»«امهلل مرصف القلوب رصف قلوبنا ىلع طاعتك
“কহ অন্তলরর পদ্ধরবতজনকারী! আমালদর অন্তরলক কতামার
আনু গলতযর দ্ধদলক পদ্ধরবতজন কলরা।”

16

দ্ধতরদ্ধমযী হাদীস নাং ২১৪০।
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ষষ্ঠ ঔষি: কবদ্ধি কবদ্ধি আদ্ধখরালতর কথা স্মরণ করা:
কারণ, আদ্ধখরাত সম্পলকজ গাদ্ধফল থাকা হলচ্ছ, কলযাণ ও
সাওয়ালবর কালজ প্রদ্ধতবন্ধকতা সৃ দ্ধষ্টকারী এবাং যাবতীয়
দ্ধফতনা ও অকলযাণ আনয়নকারী। এ কারলণই নবী
সাল্লাল্লাহু আলাইদ্ধহ ওয়াসাল্লাম বললন,
»«زوروا القبور فإنها تذكركم املوت
“কতামরা কবর দ্ধযয়ারত কলরা। কারণ, কবর দ্ধযয়ারত
কতামালদরলক মৃতুযর কথা স্মরণ কদ্ধরলয় দ্ধদলব।”17
ইবন মাজাহ’র অনয এক বণজনায় আলে:
» وتذكر اآلخرة،«فإنها تزهد يف ادلنيا
“কবর দ্ধযয়ারত কতামালদরলক দু দ্ধনয়াদ্ধবমুখ করলব এবাং
আদ্ধখরালতর কথা স্মরণ কদ্ধরলয় দ্ধদলব।”18

17

সহীহ মুসদ্ধলম, হাদীস নাং: ৮৭৬।

18

সু নান ইবন মাজাহ, হাদীস নাং ১৫৭১।
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অন্তলরর জনয কবর দ্ধযয়ারত, আদ্ধখরাত ও মৃতুযর স্মরলণর
কচলয় অনয দ্ধকেু অদ্ধিক উপকারী দ্ধবষয় কনই। কারণ,
আদ্ধখরাত ও মৃতুযর স্মরণ হললা প্রবৃ দ্ধির দমন ও
দ্ধনয়ন্ত্রণকারী এবাং গাফলদ্ধত ও অসতকজতা কথলক
জাগরণকারী। এ কারলণই নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইদ্ধহ

ওয়াসাল্লাম কবদ্ধি কবদ্ধি স্বাদ, সু খ, উপলভাগ এর
ধ্বাংসকারী (আদ্ধখরাত ও মৃতুযর) কথা স্মরণ করার দ্ধনলদজি
প্রদান কলরলেন।
সিম প্রদ্ধতকার ও ঔষি: সালালফ সাললহীলনর সীরাত বা
জীবন-চদ্ধরত পাঠ করা
তালদর জীবন চদ্ধরত এবাং দ্ধকসসা ও ঘটনায় জ্ঞানীলদর
জনয উপলদি রলয়লে। আল্লাহ তা‘আলা বললন,
َ َُ
َ ۡ َ َ ُّ ُ َّ ٗ ُ َ
ُ ٱلر ُسل َما نُثَب
َ َك م ِۡن أ
ُّ ِۢنبآء
:ت بِهِۦ فؤاد َك﴾ [هود
﴿وُك نقص علي
ِ
ِ
]٤٨١

“এবাং রাসূ ললদর ঐ সব বৃ িান্ত আমরা কতামার কালে
বণজনা কলরদ্ধে, এর িরা আমরা কতামার দ্ধচিলক দৃ ঢ়
কদ্ধর।” [সূ রা হূ দ, আয়াত: ১২০]

 86


নবী, রাসূ ল িহীদ এবাং সাললহীন ও অনযানয আল্লাহর
আউদ্ধলয়ালদর দ্ধকসসা ও ঘটনায় অন্তরলক দ্ধস্থর রালখ এবাং
অন্তরলক পদ্ধরশুিতা ও সৎকমজিীল এর উিরাদ্ধিকারী
বাদ্ধনলয় কদয়। তাই কয বযদ্ধি দূ রদদ্ধিজতা বুদ্ধিমিা এবাং
জ্ঞালনর সালথ দ্ধবদ্ধভন্ন জাদ্ধতর জীবন বৃ িান্ত পযজলবক্ষণ
করলব আল্লাহ তা‘আলা তার অন্তলর নতুন জীবন দান
করলবন এবাং তার অভযন্তর ভাগলক সাংলিািন কলর
দ্ধদলবন। দ্ধবলিষ কলর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইদ্ধহ
ওয়াসাল্লালমর পদ্ধবত্র সীরাত হললা ঈমান বৃ দ্ধি, অন্তর ও
হৃদয় সাংলিািন করার সবলচলয় বড় মািযম।
অষ্টম দ্ধচদ্ধকৎসা ও ঔষি: উিম এবাং সৎ ও িাদ্ধমক
জ
কলাকলদর সহচযজ গ্রহণ করা:
কারণ, তারা এমন কলাকজন যালদর সেী ও সাথীগণ
কখনও দু ভজাগা হন না। আল্লাহ তা‘আলা তাাঁর নবী
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইদ্ধহ ওয়াসাল্লামলক সলম্বািন কলর
বললন:
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َ ُ ُ
َ ۡ َ َٰ َ َ ۡ ُ َّ َ َ ُ ۡ َ َ َّ َ َ َ َ ۡ َ ۡ ۡ َ
يدون
ش ي ِر
ِ ِ ﴿وٱص ِّب نفسك مع ٱَّلِين يدعون ربهم بِٱلغدوة ِ وٱلع
ُ َ ۡ ُّ ِ َٰ َ َ ۡ َ َ ُ ُ ۡ ُ ۡ َ َ َ ۡ َ ُ ۡ َ َ َ ُ َ ۡ َ
ٱدلن َيا َول ت ِط ۡع َم ۡن
وجههۥ ول تعد عيناك عنهم ت ِريد زِينة ٱۡليوة
َ
َۡ ۡ َۡ َ
ٗ ُ
َّ َ ۡ
َ َ
َ
﴾٢٨ أغفل َنا قل َب ُهۥ َعن ذِك ِرنا َوٱت َب َع ه َوى َٰ ُه َوَكن أ ۡم ُرهُۥ ف ُرطا
]٨٢ :[الكهف
“(কহ রাসূ ল!) দ্ধনলজলক তুদ্ধম রাখলব তালদরই সলে যারা
সকাল ও সন্ধযায় আহ্বান কলর তালদর রবলক তাাঁর সন্তুদ্ধষ্ট
লালভর উলেলিয এবাং তুদ্ধম পাদ্ধথজব জীবলনর কিাভা কামনা
কলর তালদর দ্ধদক কথলক কতামার দৃ দ্ধষ্ট দ্ধফদ্ধরলয় দ্ধনও না;
যার দ্ধচিলক বা অন্তরলক আমরা আমালদর স্মরলণ
অমলনালযাগী কলর দ্ধদলয়দ্ধে, কস তার কখয়াল-খুদ্ধির
অনু সরণ কলর ও যার কাযজকলাপ সীমা অদ্ধতক্রম কলর
তুদ্ধম তার আনু গতয কলরা না।” [সূ রা আল-কাহাফ,
আয়াত: ২৮]
ইমাম আহমাদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইদ্ধহ ওয়াসাল্লাম কথলক
বণজনা কলরন,
» فلينظر أحدكم من خيالل،«املرء ىلع دين خليله
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“একজন মানু ষ তার বন্ধুর দীলনর ওপলরই বড় হলত
থালক, কালজই কতামালদর প্রলতযলক কযন পযজলবক্ষণ কলর
কদলখ কস কার বন্ধুত্ব গ্রহণ কলরলে।”
ইমাম মাদ্ধলক ইবন দীনার বললন,
إنك أن تنقل احلجارة مع األبرار خري من أن تأكل احللوى مع

الفجار

“িাদ্ধমজক কলাকলদর সালথ কতামার পাথর বহণ করাও
পাপাচারী ও লম্পট কলাকলদর সালথ দ্ধমদ্ধষ্ট খাওয়া কথলক
উিম।” অতএব, ভাললা, উিম, সৎ ও িাদ্ধমজক কলাকলদর
সহচযজ গ্রহণ করলব এবাং তালদর সাহচযজ লালভর কচষ্টা
করলব, যালদর কদখা হলল আল্লাহলক স্মরণ আলস। কারণ,
তালদর সাহচযজ অন্তলরর জীবন। এেজন সালাফ
বলললেন:
ً
ً
إن كنت أللىق الرجل من إخواين فأكون بلقياه اعقال أياما
“আদ্ধম কখনও কখনও আমার বন্ধুলদর কারও সালথ
সাক্ষাৎ কদ্ধর, অতঃপর তার সালথ এ সাক্ষালতর মািযলম
অলনক দ্ধদন বুদ্ধিমান হলয় থাদ্ধক।”
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অনয একজন সালাফ বলললেন:
ً
كنت أنظر إىل أخ من إخواين فأعمل ىلع رؤيته شهرا
“আদ্ধম আমার বন্ধুলদর মিয কথলক ককালনা একজলনর
দ্ধদলক তাদ্ধকলয় এক মাস আমল করলত সমথজ হই।”
এ সব হলচ্ছ অন্তলরর প্রদ্ধতলষিক এর মূ লনীদ্ধত এবাং
আত্মশুদ্ধির দ্ধবদ্ধভন্ন মািযম। তাই তা উপলদ্ধির কচষ্টা এবাং
তা ভাললাভালব কালজ লাগালনার কচষ্টা কর। কারণ, প্রকৃত
সমৃদ্ধি ও কলযাণ অন্তলরর পদ্ধরশুিতা ও তার সু স্থতার
ওপর দ্ধনভজরিীল। যালদর অন্তর পদ্ধরশুি হলয়লে এবাং
যালদর অভযন্তর ভাগ সু স্থ হলয়লে তালদর কথলক অদ্ধিক
পদ্ধরপূ ণজ, অদ্ধিকতর কস্ভাগযবান, অদ্ধিক উিম, অদ্ধিক
সু খী, অদ্ধিক আনেময় ও অদ্ধিক পূ ণজাে বযদ্ধি আর ককউ
কনই।
‘আরলি আযীলমর মাদ্ধলক মহান আল্লাহর কালে আমরা
প্রাথজনা কদ্ধর, যারা তাাঁর কালে খাাঁদ্ধট ও অটুট অন্তর দ্ধনলয়
আগমন করলবন, আমরা কযন তালদর অন্তভুজি হলত
পাদ্ধর।
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َ
﴾٨٩ ٱلل بِقلب َسل ِيم
 إِل من أت٨٨ ﴿يَ ۡو َم ل يَنف ُع َمال َول َب ُنون
]٢٨ ،٢٢ :[الشعراء

“কসদ্ধদন, কয দ্ধদন িন-সম্পদ ও সন্তান-সন্তদ্ধত ককালনা কালজ
আসলব না; কসদ্ধদন উপকৃত হলব শুিু কস, কয আল্লাহর দ্ধনকট
আসলব দ্ধবশুি অন্তঃকরণ দ্ধনলয়।” [সূ রা আি- শু‘আরা, আয়াত:
৮৮-৮৯]
আবারও ‘আরলি আযীলমর মাদ্ধলক মহান আল্লাহর কালে
কদা‘আ কদ্ধর, দ্ধতদ্ধন কযন আমালক এবাং আপনালদরলক তাাঁর
িরী‘আলতর ওপর সু দৃঢ় থাকার তাওফীক দান কলরন এবাং
দ্ধতদ্ধন আমালদরলক কযন একদ্ধনষ্ঠ অন্তর এবাং সৎ আমল করার
তাওফীক দান কলরন এবাং আমালদর অন্তলর কযন তাকওয়া
দান কলরন এবাং কযন তা পদ্ধবত্র কলরন এবাং দ্ধতদ্ধনই অন্তলরর
উিম পদ্ধবত্রকারী।
পদ্ধরলিলষ আমালদর দাবী থাকলব কয, আল্লাহর জনযই সকল
প্রিাংসা, দ্ধযদ্ধন সৃ দ্ধষ্টকুললর রব। আর আল্লাহ তা‘আলা জান্নালতর
সু সাংবাদদাতা এবাং জাহান্নাম কথলক সতককারী মুহাম্মাদ
সাল্লাল্লাহু আলাইদ্ধহ ওয়াসাল্লাম তাাঁর পদ্ধরবার পদ্ধরজন এবাং তাাঁর
সাহাবীগলণর প্রদ্ধত রহমত নাদ্ধযল করুন। (আদ্ধমন)
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আত্মশুদ্ধি: একদ্ধট গুরুত্বপূণজ দ্ধবষয়। মানু লষর আত্মার
পদ্ধরশুদ্ধির ওপরই দ্ধনভজর কলর তার বাদ্ধহযক আচারআচরণ। আত্মা দ্ধবশুি না হলল মানু লষর আমলও দ্ধবশুি
হলত পালর না। রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইদ্ধহ
ওয়াসাল্লাম বৃ হির ও সু মহান যা দ্ধনলয় এলসলেন তা
হললা অন্তলরর সাংলিািন ও পদ্ধরশুিতার বযবস্থাপত্র।
গ্রন্থদ্ধটলত এ দ্ধবষয়দ্ধট দ্ধনলয়ই আললাচনা করা হলয়লে।
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