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প্রশ্ন: জনেক বযযি পেশাব পশষ কনর পেশানবর স্থাে প ৌত কনর পেয় যকন্তু যখেই পস েড়াচড়া কনর ও দাাঁড়ায়, 

তখে অেুভব হয় পয, কনয়ক প াটা পেশাব পবর হনয়নে। এ জেয পস দীর্ঘ সময় পেশানবর স্থানে বনস থানক আর 

বনল: কী করব? পস যক তার এ অেুভূযত ও  ারণা তযাগ কনর অযূ েূণঘ কনর পেনব, োযক েযরেূণঘ পেশাব বন্ধ হওয়া 

েযঘন্ত অনেক্ষা করনব? আশা কযর উত্তর যদনয় বায ত করনবে। আল্লাহ আেোনদর কলযাণ করুে। 

উত্তর: আল-হামদুযলল্লাহ। 

এ যবষয়যট ওয়াসওয়াসা ও সনেহ পথনক সৃযি হয়। আর এগুনলা ততযর হয় শয়তানের েক্ষ পথনক। তনব কানরা 

কানরা বযাোনর প্রকৃতেনক্ষই এমে র্নট। আর প্রকৃত হনল, পস তাড়াহুনড়া করনব ো; বরং পেশাব বন্ধ হওয়া েযঘন্ত 

অনেক্ষা করনব, অতঃের োযে দ্বারা পেশানবর স্থাে প ৌত করনব। এরের যযদ পকানো যকেুর আশঙ্কা থানক, তাহনল 

লজ্জাস্থানের আশোনশ লুযি বা োয়জামায় োযে যেযটনয় পদনব। অতঃের অযু পশষ করার ের পয সনেহ সৃযি হয়, 

পস যদনক পস ভ্রুনক্ষে করনব ো। ওয়াসওয়াসা তযাগ করার জেয এ েদ্ধযত তার জেয সহায়ক হনব। 

আর যযদ শু ুই সনেহ ও ওয়াসওয়াসা হয়, যার পকানো বাস্তবতা পেই, তনব তার প্রযত পমানটই ভ্রুনক্ষে করনব ো। 

মুযমেনদর জেয এ সমস্ত যজযেনস দৃযি ো পদওয়া উযচৎ। কারণ, এগুনলা শয়তানের ওয়াসওয়াসা। শয়তাে চায় মােব 

জাযতর সালাত-ইবাদাত েি করনত। অতএব, তার ষড়যন্ত্র ও ওয়াসওয়াসা পথনক সতকঘ থাকা জরুযর। আল্লাহনক 

আকনড় থাকা এবং তার উের ওরসা করা। আর এসব যা যকেু সৃযি হয়, তা শয়তানের েক্ষ পথনক মনে করা, 

যানত অযু এবং তার েরবতঘী সালানত এর প্রযত পকানো ভ্রুনক্ষে সৃযি ো হয়। আর যেযিতভানব যকেু পবর হনল, 

েুেরায় েযবত্র হনব ও অযু করনব। 

আর  ারণার পকানো-ই গ্রহণনযাগযতা পেই। যযদও ৯৯% ভাগ  ারণা হয়, তার প্রযতও পকানো ভ্রুনক্ষে করা যানব 

ো। এগুনলা শয়তানের প্রনরাচো। যতক্ষণ েযঘন্ত দৃঢ় যবশ্বাস ো হনব, পস তার অযু, সালাত ও অেযােয কাজ কনর 

যানব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লামনক প্রশ্ন করা হনয়যেল: পহ আল্লাহর রাসূল! পকানো বযযির  ারণা 

হয় পয, তার সালানত যকেু পবর হনয়নে। উত্তনর যতযে বনলে, « وْ  َصْوتًا يَْسَمعَ  َحَّت  َينََْصِْف  َل
َ
دَ  أ «ِرحيًا ََيِ  “সালাত তযাগ 

করনব ো, যতক্ষণ ো পস আওয়াজ পশানে, অথবা গন্ধ োয়”। এখানে যতযে যেনদঘশ যদনয়নেে, আওয়াজ বা গন্ধ ো 

োওয়া েযঘন্ত, পকবল  ারণার উের যেভঘর কনর সালাত তযাগ করনব ো। তদ্রূে মােুষ যখে অযু পথনক  ানরগ হয়, 

অতঃের পকানো যকেু অেুভূত হনল, পস যদনক ভ্রুনক্ষে করনব ো এবং তার প্রযত য নর যানব ো; বরং পস তার 

েযবত্রতা, সালাত ও আমল কনর যানব, যতক্ষণ ো ১০০%  ারণা হয় পয, যকেু পবর হনয়নে। কারণ, যকেু পবর ো 

হওয়াই মূল কথা। আনরা স্মরণ রাখনব পয, শয়তানের ওয়াসওয়াসা, তার প্রনরাচো ও তার সৃি সনেহ দ্বারা উনেশয 

হনে, মুযমেনক ক্লান্ত করা ও তানক কলযাণকর এসব কাজ পথনক যবরত রাখা। আল্লাহর কানে যেরােত্তা চাযে।   

শাইখ আবু্দল আযীয ইবে বায রহ.  (2/755)فتاوى نور ىلع ادلرب    
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