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মূলয : ২৮০৳ মাত্র

“

শাইখ আবদুল আযীয আত-তারিফী। আপনাি প্ররত
ভাবলাবাসা আল্লাহ আমাবদি হৃদয়গুবলাবত বরসবয়
রদবয়বেন। আল্লাহ ফযন আপনাবক অরবচল িাবখন,
িান্নাবত ফযন আমাবদিবক প্ররতববশী কবিন।

”

আমাদের সবুজ পাতার বন
আমাবদি রপ্রয় নবীিী  ﷺআবলমবদিবক আকাবশি তািাি সাবথ তুলনা কবিবেন।
মানুষ যখন পথ হারিবয় ফফবল তখন আকাবশি তািা ফদবখ রদক রিক কবি ফনয়।
রিক ফতমরন আবলমবদি ববরশষ্ট্যও এমন হবব ফয, তাাঁবদিবক ফদবখই উম্মাহ সরিক
পবথ পরিচারলত হবব। ইলম অবনবকই অিজন কবি। রকন্তু ফস ইলবমি সাবথ প্রজ্ঞাি
রমবশবল ইলবমি গভীি ফথবক গভীবি রগবয় মরিমুক্তা আহিি কিবত পাবিন খুব
অল্প রকেু মানুষ। যািা ফসটা পাবিন তাবদি মুখরনিঃসৃত একটা বাকযই ফরাতাি
অন্তবি রগবয় আঘাত কবি, রচন্তাি িগবত রনবয় আবস আমূল পরিবতজন। তািা ফযন
অন্ধকাি আকাবশ জ্বলজ্ববল তািা, শত আবলাকবষজ দূি ফথবকও দৃশযমান, পরথবকি
হিদায়াবতি উৎস।
আল্লাহি িাসূলবক  ﷺএকটা চমৎকাি গুি ফদওয়া হবয়রেল, িাওয়ারম আলকালাম —অল্প কথায় গভীি ভাব বযক্ত কিাি ক্ষমতা। আমাবদি এ যুবগ িাসূবলি
ফসই গুিরট যািা সাংিক্ষি কবিবেন তাাঁবদরই একিন শাইখ আবদুল আযীয আততারিফী। তাাঁি কথাগুল া কুিআবনি ভাষায় ফযন সূিা ইবিাহীবমি ফসই এবককরট
বৃক্ষ, সুদৃঢ় যাি মূল, আকাশবোাঁয়া তাি শাখা-প্রশাখা…
"পরবত্র বাকয হবলা পরবত্র বৃবক্ষি মত। তাি রশকড় মিবুত এবাং শাখা আকাবশ
উরিত।" (সূিাহ ইবিাহীম ১৪: ২৪)
আি আল্লাহ এমনসব বাবকযি গাাঁথুরনবতই মুরমনবদি হৃদয়বক মিবুত কবিন।
"আল্লাহ তা’আলা মুরমনবদিবক মিবুত বাকয িািা মিবুত কবিন। পারথজবিীববন
এবাং পিকাবল।" (সূিাহ ইবিাহীম ১৪: ২৭)
আমিা শাইবখি এমন সব অমূলয বাকয রদবয় একরট বন সারিবয়রে, সবুি পাতাি
বন। শাইবখি হৃদবয় রশহিি িাগাবনা আি ঈমাবন স্ফুরলঙ্গ জ্বালাবনা কথামালা এই
ববনি এক একরট বৃক্ষ। আবে সুবশারভত ডালপালা, ফলফলারদ আি ফুবলি সুবাস।
িীবনি ইলম যখন আি আমাবদি মাবে বাক্সবন্দী হবয় রকেু আচাি অনুষ্ঠান আি
বযরক্তগত আমবলি মাবে সীমাবদ্ধ হবয় আবে, শাইখ তাবদি মবধয একিন রযরন
আমাবদিবক বাবক্সি বাইবি রচন্তা কিবত ফশখান। রযরন আকীদাবক ফকবল তবে নয়

িীববনও বাস্তবায়বনি কথা ববলন, রযরন উম্মাহি দুদশজ াি কথা ববলন, উম্মাহি
আিবক এই লাঞ্ছনা আি অপদস্ততাি কথা ববলন। ফসকুলারিিম ফথবক
পাশ্চাবতযি রলবাবিরলিম, আবলমবদি মানহাি ফথবক সাধািবিি ধযান ধািিা,
পরশ্চমা মডাবিট ইসলাবমি মুবখাশ উবমাচন, সবখাবনই শাইবখি কলম রবচিি
কবি এক দৃঢ় প্রতযবয়। রপ্রয় শাইবখি ফসই হৃদয় িাগারনয়া আি রশহিি ফতালা
শব্দগাাঁথরন ফযন এই বাগাবনি এক একরট সুবি পাতা।
আমিা ফচবয়রে শাইবখি ইলম আি প্রজ্ঞা ফথবক ফযন বাাংলা ভাষাভাষী মুসরলমিা
উপকৃত হয়। সরতয সরতয ফযন মিবুত কথামালাি মাধযবম আমাবদি ঈমাবন মিবুরত
আবস। কাবিা ফোট ফোট মালফুিাতবক একরত্রত কবি অধযায়রভরিকভাবব সারিবয়
বইবয় রূপদান কিা যবথষ্ট্ কষ্ট্সাধয এবাং সময় সাবপক্ষ কাি। ফসই কািরট
অববশবষ পািবকি হাবত তুবল রদবত পািরে ফসিনয আমিা আল্লাহ িাব্বুল
ইজ্জবতি দিবাবি ফশাকরিয়া িানাই। এি ফপেবন যত আল্লাহি বান্দাি ফমহনত
আি হৃদয় রনঙড়াবনা ভাবলাবাসা িরড়বয় আবে ফসই নামগুবলা আল্লাহি কাবেই
ফপশ কিলাম, হিয়ামবতি রদন আল্লাহ ফযন তাবদি সবাি উপি দয়া কবিন।
রদনবশবষ আমিা সবাই মানুষ। ভুলত্রুরট ফথবক আমিাও মুক্ত নই। অন্তত এতটুকু
দারব কিবত পারি ফয, আমিা আমাবদি ফচষ্ট্াি ফকান কমরত িারখরন। তািপিও
মবনি অিাবন্ত যা রকেু ভুলত্রুরট আশা করি তা ক্ষমাসুন্দি দৃরষ্ট্বত ফদখা হবব।
আি সববশবষ পািক আমাবদি সবুি পাতাি ববন এবস রনবিবক সিূিজ নতুনভাবব
আরবষ্কাি কিববন, রকাংবা রনবিবক আবাি নতুনভাবব সারিবয় রনববন, ফসটাই
আমাবদি প্রতযাশা।
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ববশ্বাদসর বিবি
রবশ্বাবসি একরট ভাষা আবে। সবাই ফসই ভাষা বুেবত পাবি না।
যািা পাবি তািা আল্লাহি আনুগবতয রনবিবদিবক সাঁবপ ফদয়। আি
বারকিা রববরাহ কবি ববস। িীন ইসলাবমি সববচবয় গুরুত্বপূিজ
ফযসব মূলনীরত আবে ফসসবব রবশ্বাস স্থাপন, আল্লাহ িাব্বুল
ইজ্জবতি কমজপদ্ধরতি ইলম অিজন োড়া রবশ্বাবসি ফসই ভাষা ফবাো
সম্ভব নয়। তাই এই বইবয়ি শুরুটা হবে রবশ্বাবসি ফসসব রভরি
রদবয় যা িীবনি উপি অরবচল হবয় থাকাি িসদ ফিাগাবব। আল্লাহি
সুন্নাহ, ঈমান-কুফবিি স্বরূপ, সকল মতাদবশজি উপি িীন
ইসলাবমি ফরষ্ঠবত্বি প্রমািপুরি এখাবন উপস্থাপন কিা হবয়বে।
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একিন িীন ফথবক ফবি হবয় ফগবল আল্লাহ একরট িনপদবক তাি
স্থলারভরষক্ত কবি ফদন।
অবনক বযরক্তই িাসূলুল্লাহি  ﷺিীবদ্দশায় মুিতাদ হবয় রগবয়রেবলা। রখলাফাহি
যুবগ ফতা কবয়করট ফগাষ্ঠীই সিূিজভাবব মুিতাদ হবয় রগবয়রেবলা। এটা কখবনাই
ইসলাবমি ফকাবনা ক্ষরত কিবত পাবিরন, আি না কখবনা পািবব। ইসলাম কখবনা
কবম না, শুধুই বাবড়। আল্লাহি সুন্নাহ হবলা, একিন িীন ফথবক ফবি হবয় ফগবল
তাি স্থবল পুবিা একরট মুসরলম িনপদ রনবয় আসা।
“ফহ ঈমানদািগি! ফতামাবদি মধয হবত ফকউ িীন ফথবক রফবি ফগবল শীঘ্রই আল্লাহ

তাি স্থবল এমন এক সম্প্রদায়বক রনবয় আসববন যাবদিবক রতরন ভাবলাবাসববন
আি তািাও তাাঁবক ভাবলাবাসবব; তািা হবব মু’রমনবদি প্ররত রবনয়-নম্র ও
কারফিবদি প্ররত কবিাি; তািা আল্লাহি িাস্তায় রিহাদ কিবব এবাং ফকাবনা
রতিস্কািকািীি রতিস্কাবিি পবিায়া কিবব না।” (সূিাহ আল-মা’ইদাহ ৫:৫৪)

আল্লাহি িহমত কখবনা স্থাবনি রবববচনায় নারযল হয় না, বিাং তা তাবদি
কাবেই আবস যািা কৃতজ্ঞতাি সাবথ ফসই িহমবতি কদি কবি।
সববচবয় পরবত্রতম স্থান ফথবকও আল্লাহ চাইবল িহমত উরিবয় রনবত পাবিন যরদ
ফসই িহমবতি শুকরিয়া আদায় কিা না হয়। িাসূল  ﷺহবলন সবজবরষ্ঠ িহমতিাহমাতুরল্লল আলারমন। মক্কাি ফলাবকিা ফসই িহমবতি কদি কিবত পাবিরন, তাই
আল্লাহ ফসই িহমতবক মদীনায় স্থানান্তরিত কবি রদবলন। আল্লাহি িহমত কখবনা
স্থাবনি রবববচনায় নারযল হয় না, বিাং তা তাবদি কাবেই আবস যািা কৃতজ্ঞতাি
সাবথ ফসই িহমবতি কদি কবি।

মানুষ যা রনবয় আল্লাহি রবরুবদ্ধ অহাংকাি কবি আল্লাহ ফসটা রদবয়ই তাবক
শারস্ত ফদন।
মানুষ যা রনবয় আল্লাহি রবরুবদ্ধ অহাংকাি কবি আল্লাহ ফসটা রদবয়ই তাবক শারস্ত
ফদন। রফি’আউন তাি তলবদবশ বহমান নদীসমূহ রনবয় অহাংকািী হবয়রেবলা।
“আর এসকল নদী যা আমাি তলবদবশ ববয় যাবে।” (সূিাহ আয-যুখরুফ ৪৩:৫১)
আি তাই আল্লাহ তাবক বহমান সমুবর ডুরববয় ফমবিবেন।
“সমুর তাবদি ওপি চড়াও হবলা আি তাবদি ডুরববয় রদবলা।” (সূিাহ ত্বা-হা ২০:৭৮)
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চন্দ্র ও সূযগ্রজ হি বান্দাি িনয আল্লাহি রনদশজন।
চন্দ্র ও সূযজগ্রহি হবলা আল্লাহ কতৃজক বান্দাি প্ররত সতকজবাতজা। ফয সো
সামরয়কভাবব নক্ষবত্রি আবলা ফঢবক রদবলন, রতরন তা রচিতবি কিবত সক্ষম।
একরট গ্রবহি অবস্থা রযরন পাবে রদবলন, এি অরধবাসীবদি অবস্থাও রতরন
পাোবত সক্ষম। সুতিাাং আল্লাহি এই রনদশজন ফথবক রশক্ষা গ্রহি করুন, সতকজ ফহান।

একরট মুসরলম ফদবশ রবপদ নারযল কবি আল্লাহ অনযানয ফদশগুবলাবক
পিীক্ষা কবিন
একরট মুসরলমপ্রধান ফদবশ রবপদ নারযল কবি আল্লাহ অনযানয ফদশগুবলাি
ইসলামবক পিীক্ষা কবিন। তািা রক িীরবত না মৃত তা ফদবখ ফনন। কািি মুসরলম
উম্মাহ এক ফদবহি মবতা। ফদবহি একরট অঙ্গ যরদ অনয অবঙ্গি বযথা অনুভব না
কবি, তাহবল ফসরট মাদকাসক্ত না হয় মৃত। আি এই পিীক্ষাি ফলাফবলি
রভরিবত আল্লাহ তাাঁি অবাধয িারতবক ধ্বাংস কবি অনয িারত রদবয় প্ররতস্থাপন
কবি ফদন। শাবমি হািাবিা মানুবষি ওপি আবিারপত অববিাধ আি কুকুি -রবড়াল
খাওয়াি বযাপাবি আবলমবদি ফাতওয়া প্রমাি কবি ফয এমন একরট প্ররতস্থাপবনি
সময় চবল এবসবে। যািা তাবদিবক সাহাযয কিবত সমথজ রেবলা, তািা সাহাযয না
কিাি মাধযবম রনবিবদিবক ধ্বাংস হওয়াি ফযাগয ববল প্রমাি কবিবে।

ফকউ কাবিা পাবপি ফবাো বহন কিবব না।
ঈমান যরদ বাংশ পিিিায় পাওয়া ফযবতা, তাহবল নূহ (‘আলাইরহসসালাম) এি
পুত্র ঈমান লাভ কিবতা। আি কুফি যরদ বাংশ পিিিায় পাওয়া ফযবতা, তাহবল
ইবিাহীম (‘আলাইরহসসালাম) তাাঁি রপতা আযাবিি মবতা কারফি হবতন।
“ফকাবনা ভাি বহনকািীই অবনযি গুনাহি ভাি বহন কিবব না।” (সূিাহ আলআন’আম ৬:৬৪)

মাজলুবমি দু’আ একরট রনধজারিত সমবয় কবুল হববই।
মাজলুবমি দু’আ কবুল হববই এবাং এি সময়ও রনধজারিত। একরট হাদীবস কুদরসবত
আল্লাহ ববলন, “আমাি ক্ষমতাি কসম, আরম ফতামাবদিবক সাহাযয কিববা, যরদও
তা রকেু সময় পবিও হয়।” (মুসনাদ আহমাদ: ৮০৩০)
রনধজারিত সময়রট আল্লাহি ইোয় রিক হয়। যারলবমি ইোয় ফতা নয়ই, মাযলুবমি
ইোয়ও নয়।
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কাবিা অবপক্ষায় ফথবক ফকান কাি বন্ধ থাবক না।
ইমাম মাহদী সাংক্রান্ত হাদীস সহীহ। রতরন িম ফনববন। তবব ফসটা কবব ও ফকাথায়
এবযাপাবি রকেু বরিজত ফনই। 'মুনতাযাি' (প্রতীরক্ষত) ববল তাাঁি ফকাবনা নাম ফনই।
কািি আমিা কাবিা অবপক্ষায় কাি কিা বন্ধ িারখ না। এখন ফয কুিআন অনুযায়ী
আমিা কাি করি, ইমাম মাহদী, ঈসা (আলাইরহসসালাম) ও তাাঁবদি সঙ্গীিাও ফসই
কুিআন অনুযায়ীই কাি কিববন।

একটা মতাদশজ অনুসিি কবি দুরনয়াবত ফকউ আিাবম থাকবলই ফসই মতাদশজ
সরিক হবয় যায় না।
ফকউ ফকউ প্রশ্ন ফতাবলন, কাবফিিা যরদ বারতলই হয় তাহবল তািাই ফকন
পৃরথবীবত িািত্ব কিবে? তািাই ফতা সবাি ফচবয় সুবখ আবে। জ্ঞান-রবজ্ঞান,
প্রযুরক্ত, িীবন উপবভাবগি উপকিি সবই ফতা তাবদি! মবন ফিবখা, একটা
মতাদশজ অনুসিি কবি দুরনয়াবত ফকউ আিাবম থাকবলই ফসই মতাদশজ সরিক হবয়
যায় না। কারফিও শারন্তবত থাকবত পাবি, মুরমনও কষ্ট্ ফপবত পাবি। রকন্তু সফলতা
হবলা রদনবশবষ আল্লাহি ফচাবখ সফল হওয়া। কাবফিবদি রবষবয় আল্লাহ ববলবেন,
“রকন্তু ফয তাি অন্তিবক কুফবিি িনয খুবল ফদয়, তাি ওপি আল্লাহি গযব।”
(সূিাহ আন-নাহল ১৬:১০৬)

যাি উপি আল্লাহি গযব তাি দুরনয়াি সফলতা কী কাবি আসবব?

আল্লাহ আপনাবক ফকান রিরনস ফথবক বরিত কবিবেন কািি এি ফচবয় উিম
রিরনস রতরন আপনাি িনয িরমবয় ফিবখবেন।
আল্লাহ কাউবক হয়বতা ফকাবনা রিরনস ফথবক বরিত কিাি মাধযবম কবষ্ট্ রনপরতত
কিববন। ফযমন মূসাি (আলাইরহসসালাম) সাবথ হবয়রেবলা।
“আবগ ফথবক আরম তাবক (মূসা) ধাত্রী-স্তনয পান কিা ফথবক রবিত
ফিবখরেলাম।” (সূিাহ আল-ক্বাসাস ২৮:১২)
কািি রতরন আপনাি িনয এি ফচবয় ভাবলা রকেু িরমবয় ফিবখবেন। আপনাবক
বরিত না কিা হবল আপরন ফসই কম ভাবলা রিরনসরট রনবয়ই ফমবত থাকবতন।
ফযভাবব আল্লাহ মূসাি (আলাইরহসসালাম) প্রসবঙ্গ ববলবেন, “এরূবপ আরম তাবক
তাি মাবয়ি কাবে রফরিবয় আনলাম যাবত তাি ফচাখ িুড়ায়।”
(সূিাহ আল-ক্বাসাস ২৮:১৩)
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ভূরমকবিি মাধযবম ভূরমবক রযরন কাাঁরপবয় রদবলন, রতরন এই ভূরমি ওপি
রবচিিশীল ফয কাউবক কাাঁরপবয় রদবত সক্ষম।
আল্লাহি রনদশজনসমূবহি একরট হবলা ভূরমকি। এরট এক আসমানী বাতজা বহন
কবি। এই বাতজাি সববচবয় ভয়াবহ রশক্ষাটা হবলা: এই ভূরমবক রযরন কাাঁরপবয়
রদবলন, রতরন এই ভূরমি ওপি রবচিিশীল ফয কাউবক কাাঁরপবয় রদবত সক্ষম।
“আি আরম ফকবল সতকজবাতজা রহবসববই রনদশজনসমূহ পারিবয় থারক।” (সূিাহ
আল-ইসিা ১৭:৫৯)

আল্লাহি সুন্নাহ হবলা রভরি ধ্বাংস হবয় ফগবল ফসই বস্তুবক ধ্বাংস কিা।
কুফবিি রভরিবত পরিচারলত িারত যরদ শুরু ফথবকই কুফবিি ওপি প্ররতরষ্ঠত
থাবক, তাহবল এরট দীঘজরদন রটকবলও রটকবত পাবি। রকন্তু ফকাবনা িারত যরদ
শুরুবত ইসলাবমি ওপি প্ররতরষ্ঠত হবয় পবি কুফবিি িািা পরিচারলত হবত
থাবক, তাহবল এরট ফবরশরদন রটকবব না। কািি আল্লাহি সুন্নাহ হবলা রভরি ধ্বাংস
হবয় ফগবল ফসই বস্তুবক ধ্বাংস কিা।

নবীিীি নাবম ফকউ কুৎসা িটাবল ফসটা ববল ফবড়াবনা উরচত নয়।
নবীিীি  ﷺনাবম ফকউ কুৎসা িটাবল, িটনাকািী সিবকজ মানুষবক িানাবনাি
িনযও ফসসব ববল ফবড়াবনা উরচত না। কািি অশ্লীলতাি প্রসাবিি ফচবয় নবীিীি
নাবম কুৎসাি প্রসাি আল্লাহি কাবে ফবরশ ঘৃরিত। বিাং রযরন এসব কুৎসাি িবাব
রদবত সক্ষম, তাাঁবক ফবরশ রবস্তারিত না ববল অল্প কথায় মূল রবষয় িারনবয় রদবত হবব।

আল্লাহি বািী গতকাল যা রেবলা, আিও তা-ই আবে, আগামীকালও তা-ই থাকবব।
মানুবষি মতামতবক অন্ধ অনুসিি কিবল তাবদি রপেু রপেু েুবট আি এরদবক ফতা
কাল ফসরদবক ফযবত হয়। আি আল্লাহি হুকুবমি সাবথ রনবিবক িুবড় িাখবল দৃঢ়তা
আবস। কািি আল্লাহি বািী গতকাল যা রেবলা, আিও তা-ই আবে,
আগামীকালও তা-ই থাকবব।

যাবদি সামথজয আবে তািা যরদ মিলুবমি সাহাবযয এরগবয় না আবস, তাহবল
তাবদি ওপি আল্লাহি আযাব আসন্ন।
রবপদগ্রস্ত ফকাবনা িারত যরদ সামথজযবান বযরক্তবদি কাবে সাহাযয ফচবয় প্রতযাখযাত
হয়, তাহবল আল্লাহ সববচবয় সামথজযবান বযরক্তরটি প্ররত আযাব পািাববন। আি যরদ
ফস পূববজ ফথবকই যারলম হবয় থাবক, তাহবল তাি শারস্ত হবব অনযবদি ফচবয়ও করিন।
“যরদ ফতামিা নবীবক সাহাযয না কবিা, তাহবল আল্লাহ ফতা তাাঁবক ইবতামবধযই
সাহাযয কবিবেন।” (সূিাহ আত-তাওবাহ ৯:৪০)
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আল্লাহি আইন ফসবকবল নয়।
তািা আল্লাহি আইন রদবয় শাসনকাযজ পরিচালনা কবি না, কািি এরট নারক যুবগি
সাবথ মানানসই না! ঈসা ইববন মািইয়াম (আলাইরহসসালাম) ফতা তাবদি অবনক
পবি আসববন এবাং তখন আল্লাহি আইন রদবয়ই শাসনকাযজ পরিচারলত হবব।
কাবিই সমসযাটা যুবগি না, সমসযা হবলা যািা শাসন কিবে তাবদি।

ফকান জারলমবক ফবরশ বাড়বত ফদবখ রবভ্রান্ত হববন না। তাি পতন আসন্ন।
আল্লাহ ফকাবনা জারলমবকও উাঁচুবত তুবল ধিবত পাবিন। রকন্তু এি কািি যারলবমি
প্ররত আল্লাহি ভাবলাবাসা নয়। বিাং তাবক উাঁচু িায়গা ফথবক আেবড় ফফলাটাই
উবদ্দশয। সুতিাাং ফকান জারলমবক ফবরশ বাড়বত ফদবখ রবভ্রান্ত হববন না।
তাি পতন আসন্ন।

আল্লাহ যরদ িুলবু মি কািবি পাহাড়বকও শারস্ত ফদন তাহবল িুলমু বাি
মানুবষি কী অবস্থা হবব?
হাদীবস এবসবে “একরট পাহাড় যরদ অনযরটি প্ররত সীমালঙ্ঘন কিবতা, তাহবল
সীমালঙ্ঘনকািী পাহাড়বক আল্লাহ িরমবন রমরশবয় রদবতন।” যারলম যরদ পাহাড়ও
হয়, আল্লাহ তাবক শারস্ত ফদন। তাহবল ফযসব মানুষ আি িারতবগাষ্ঠীগুবলা িরমবন
িুলুবমি োপ ফিবখই চবলবে তাবদি কী পরিিরত হবব?

হৃদয়বক আল্লাহি প্রশাংসায় বযস্ত িাখাি নামই তাওহীদ ও প্রকৃত স্বাধীনতা।
হৃদয় কাবিা না কাবিা প্রশাংসায় িত থাকববই। এবক নফবসি প্রশাংসায় বযস্ত িাখা
হবলা অহাংকাি। অবনযি প্রশাংসায় বযস্ত িাখা হবলা কুফি এবাং দাসত্ব। আি এবক
আল্লাহি প্রশাংসায় বযস্ত িাখাি নামই তাওহীদ ও প্রকৃত স্বাধীনতা।

িীবনবক ফয আল্লাহি কাবে রবরক্র কবি রদবয়বে, ফস ফকাবনা দুিঃখকষ্ট্ বা মৃতযু ি
পবিায়াই কবি না।
িীবনবক ফয আল্লাহি কাবে রবরক্র কবি রদবয়বে, ফস ফকাবনা দুিঃখকষ্ট্ বা মৃতুযি
পবিায়াই কবি না। কািি ফসটা ফতা তাি মারলকানাধীন নয়, আল্লাহি
মারলকানাধীন।
“তািা বলবলা, ‘আমাবদি রনকট ফয স্পষ্ট্ রনদশজন এবসবে এবাং রযরন আমাবদিবক
সৃরষ্ট্ কবিবেন তাাঁি ওপি আমিা ফতামাবক কক্ষবনা প্রাধানয ফদব না। কাবিই তুরম
যা কিবত চাও তাই কবিা। ফকননা তুরম ফকবল এ পারথজব িীববনই কতৃজত্ব খাটাবত
পাবিা।” (সূিাহ ত্বা-হা ২০:৭২)
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আল্লাহি সৃরষ্ট্ হবয় ফসই আল্লাহবক অমানয কিা রবস্ময়কি কুফরি !
যািা ববল ধমজবক িািনীরত ফথবক পৃথক িাখা উরচত, তািা হয় আল্লাহবক স্রষ্ট্া
ববল মাবন না, অথবা রনবিবক আল্লাহি সৃরষ্ট্ মবন কবি না, আি নয়বতা
বাস্তবতাবক অস্বীকাি কবি। কািি যুরক্ত ববল ফয, সৃরষ্ট্ি বযাপাবি স্রষ্ট্াই সববচবয়
ভাবলা জ্ঞান িাবখন। মানুষবক আি ফস মানুষ ফয দুরনয়া দারপবয় ফবড়াবে ফসটা সৃরষ্ট্
কিবলন আল্লাহ। এখন ফস-ই আল্লাহবক বলবে, “আমাবদি দুরনয়ায় আপনাি
িীবনি ফকাবনা প্রবয়ািনীয়তা ফনই!”
“মানুষ ধ্বাংস ফহাক! ফস ফকমন কুফরিকািী!” (সূিাহ আবাসা ৮০:১৭)
“রতরন শুক্রকীট ফথবক মানুষ সৃরষ্ট্ কবিবেন, অথচ ফস প্রকাশয েগড়াবট ফসবি
বসবলা।” (সূিাহ আন-নাহল ১৬:৪)

আল্লাহ জারলবমি পতন ঘটাবনাি আবগ তাি ধ্বাংবসি কািিবকই তাি কাবে
রপ্রয় বারনবয় ফদন।
আল্লাহ যখন ফকাবনা জারলবমি পতন ঘটাবনাি ইো কবিন, তখন তাি ধ্বাংবসি
কািিবকই তাি িনয রপ্রয় বস্তু বারনবয় ফদন। আল্লাহ মূসাি (আলাইরহসসালাম)
মাধযবম ফফিাউনবক ধ্বাংস কিাি আবগ মূসা (আলাইরহসসালাম) তাি ঘবিই পিম
যবে লারলত পারলত হবয়বেন।
“রফি’আউবনি স্ত্রী বলবলা, ‘এ রশশু আমাি ও ফতামাি চক্ষুশীতলকািী, তাবক
হতযা ফকাবিা না।’” (সূিাহ আল-ক্বাসাস ২৮:৯)

িাসূল  ﷺমক্কা রবিবয়ি রদনরট িাতীয় রদবস রহবসবব ফঘাষিা ফদন রন।
ইরতহাবস যত শহি রবরিত হবয়বে, তাবদি মবধয সববচবয় মহান হবলা মক্কা। রযরন
তা িয় কবিরেবলন, রতরন রেবলন মানববদি মবধয সবজবরষ্ঠ। তা ঘবটরেবলা সকল
মাবসি সবজবরষ্ঠ মাবস তথা িমযাবন এবাং ঘবটরেবলা বেবিি অনযতম মযজাদাপূিজ
রদন- িমযাবনি ফশষ দশ রদবন। রদ্ধাভরক্তি এত কািি একরত্রত হবাি পিও এি
রববিতা এবক িাতীয় রদবস ববল ফঘাষিা কবিন রন।

যাবদি িাতীয় রদবস যত ফবরশ, তাবদি পতন তত দ্রুত ঘবটবে।
িাতীয় রদবসগুবলা অশারন্ত এবাং রবশৃঙ্খলা হবত রনিাপদ নয়, আি না ফসগুবলা
িনতাবক তাবদি সিকাবিি সবঙ্গ একরত্রত কিবত পাবি। রমশবি দশ রদবনি িাতীয়
েুরট রেবলা, রতউরনরসয়ায় রেবলা সাত রদবনি আি রলরবয়াবত রেবলা পাাঁচ রদবনি।
যাবদি িাতীয় রদবস যত ফবরশ, তাবদি পতন তত দ্রুত ঘবটবে।
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জারলমিা ধাংবসি পথবকই মুরক্তি পথ ফভবব ববস।
আল্লাহ জারলমবদিবক এমনভাবব অন্ধ কবি ফদন ফয ধ্বাংবসি পথগুবলাবকই তািা
মুরক্তি পথ ভাবব। আল্লাহ মূসাবক (আলাইরহসসালাম) পথ কবি ফদওয়াি িনয
সাগি রিখরিত কবিন। রফি’আউন এটাবক ফভববরেবলা মূসাবক ধাওয়া কিাি পথ,
অথচ এ পবথই রনরহত রেবলা তাি ধ্বাংস।

আল্লাহ যাবক স্মিিীয় কবিন তাি স্মৃরত কখবনা মুবে যায় না।
ফলাবক যাবক স্মিিীয় মাবন, ফলাবকবদি মৃতুযি সাবথ সাবথই তাি স্মৃরতও মুবে যায়।
আি রচিিীব আল্লাহ যাবক স্মিিীয় কবিন, তাি স্মৃরত কখবনা ফমাবে না। আল্লাহ
িাব্বুল ইজ্জত তাবক আসমানবাসী আি িরমনবাসী সবাি হৃদবয় সম্মারনত
কবি িাবখন।

আল্লাহ বান্দাবক রবপবদ ফফবলন বান্দাি আত্মাবক পরিশুদ্ধ কিবত।
আল্লাহ একরট রবপদবক আবিকরট রবপবদি মাধযবম সরিবয় ফদন, যরদও রতরন তা না
কবিও রবপদ সরিবয় রদবত সক্ষম। রতরন এমনটা কবিন (মুরমন ও মুনারফবকি)
সারিি মাবে পাথজকয কিবত এবাং বান্দাি আত্মাবক পরিশুদ্ধ কিবত।
“আল্লাহ চাইবল (বতামাবদি মাধযম োড়াই) তাবদি ওপি প্ররতবশাধ রনবত
পািবতন। রকন্তু (রতরন সশস্ত্র সাংগ্রাবমি হুকুম রদবয়বেন) ফতামাবদি এক দলবক
অপি দবলি িািা পিীক্ষা কিাি িনয।” (সূিাহ মুহাম্মাদ ৪৭:৪)

দাসবত্বি ববরশষ্ট্য হবলা আশা আি ভয়।
দাসবত্বি ববরশষ্ট্য হবলা আশা আি ভয়। মানুষ যাি বান্দা হয়, তাি শারস্তবক ফস ভয়
কবি আি তাি ফথবক পুিস্কাবিি আশা িাবখ। ফস অনুযায়ী এবাি রচন্তা কবি
ফদখুন, আপরন কাি দাসবত্ব রনবয়ারিত আবেন।

আল্লাহ কুিআবন মানুষবক দুই ফরিীবত রবভক্ত কবিবেন।
মানুষবক মুরমন ও কারফি এই দুই ফরিীবত রবভক্ত কিা আল্লাহি রনবদজশ ।
“রতরনই ফতামাবদি সৃরষ্ট্ কবিবেন, অতিঃপি ফতামাবদি মাবে ফকউ (হবয় ফগবে)
কারফি আি ফকউ মুরমন।” (সূিাহ আত-তাঘাবুন ৬৪:২)
তাই তৃতীয় রলঙ্গ আরবষ্কাি কিবত যাওয়া ফযমন রফতিাবতি রবকৃরত, মুরমন ও
কারফবিি মাবে তৃতীয় ফরিী খুি
াঁ বত যাওয়াও শরি’আহি রবকৃরত।
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আল্লাহি ওপি ভিসা কিবল তুে রিরনস ফথবকও রবিাট কাযজ সমাধা হবয় যায়।
“ফস (মূসা) বলবলা, এটা আমাি লারি, আরম ওবত ভি ফদই, এি সাহাবযয আরম
আমাি ফমষপাবলি িনয গাবেি পাতা ফেবড় ফদই আি এবত আমাি আবিা অবনক
কাি হয়।” (সূিাহ ত্বা-হা ২০:১৮)
তাাঁি লারিরট ফমষপাবলি িনয পথ ফদখাবনাি মাধযম ফথবক মানুবষি রহদায়াবতি
মাধযবম পরিিত হবয়বে। আল্লাহি ওপি ভিসা কিবল তুে রিরনস ফথবকও রবিাট
কাযজ সমাধা হবয় যায়।

আল্লাহি রবধান োড়া ফকানরকেুবতই বান্দাবদি সাংবশাধন হবব না।
মক্কাি মুশরিকিা ফখিুি রদবয় মূরতজ বারনবয় পূিা কিবতা। ক্ষুধা লাগবল আবাি
ফসটাই ফখবয় ফফলবতা। পরশ্চমা গিতন্ত্র হবলা মানুবষি হাবত বানাবনা ফসিকমই
একরট ফখিুি মূরতজ। যখন এি কাবে উপকাি পাওয়া যায়, সবাই এি উপাসনা
কবি, আি যখন ক্ষুধা লাবগ, তখন এবক ফখবয় ফফবল। আল্লাহি রবধান োড়া ফকান
রকেুবতই বান্দাবদি সাংবশাধন হবব না।
"আল্লাহ োড়া ফকান রবধানদাতা ফনই”। (সূিা ইউসুফ ১২:৪০)

দুইিন জারলবমি মবধয আল্লাহ বড় যারলমবকই আবগ ধ্বাংস কবিন।
এক জারলম আবিক জারলবমি ওপি চড়াও হবল তাবদি মবধয একিন মাজলুম
হবয় যায়। আল্লাহ তখন বড় জারলমবক ধ্বাংস কবি ফোট জারলমবক একরট রনরদজষ্ট্
সময় পযজন্ত অবকাশ ফদন।
“সময়কাল যরদ রনধজারিত না থাকবতা, তবব তাবদি ওপি শারস্ত অবশযই এবস
পড়বতা। তা তাবদি ওপি অবশযই আসবব আকরস্মকভাবব, তািা (আবগভাবগ)
ফটিও পাবব না।” (সূিাহ আল-আনকাবূত ২৯:৫৩)

ফয আল্লাহবক যত ফবরশ িানবব তাি ইখলাবসি স্তি তত বাড়বব।
বান্দা তাি িব সিবকজ যত িানবব, তাি কাবিকবমজ ইখলাবসি প্রভাব তত
বাড়বব। কম জ্ঞানী বযরক্তি রনয়যাবত রকেুটা সমসযা থাকবলও আল্লাহ তাবক
রহদায়াত রদবয় রদবত পাবিন। রকন্তু একিন আবলবমি রনয়যাত পাক্কা না হবল রতরন
পথভ্রষ্ট্ হবয় ফযবত পাবিন।

তাওহীবদি ওপি ঐকযবদ্ধ হবলই মুরক্ত সম্ভব।
উম্মাহ যরদ তাওহীদ সিবকজ সরিকভাবব িানবতা, তাহবল এি ওপি ঐকযবদ্ধ হবয়
ফযবতা। কািি এটা অনযসব মতপাথজকয ফথবক মুরক্তবক সহি কবি ফদয়। যরদ
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ফদবখন ফয উম্মাহ তুে রবষয় রনবয় কলবহ রলপ্ত, তাহবল বুেববন ফয তািা
তাওহীবদি সরিক জ্ঞান পায়রন।

মুসরলমবদি রনযজারতত হওয়াি কািি িারত িাবেি নাম রদবয় মুসরলম উম্মাহি
রবভক্ত হবয় যাওয়া।
কারফিবদি িােগুবলা ফসখানকাি সাংখযালঘু মুসরলম িনবগাষ্ঠীবক ফকািিাসা কবি
িাবখ। তাবদি এই সাহস পাবাি একমাত্র কািি হবলা িারত িাবেি নাম রদবয়
মুসরলম উম্মাহি রবভক্ত হবয় যাওয়া। ঐকযবদ্ধ ক্ষুর িনবগাষ্ঠীও শতধারবভক্ত
রবশাল িনবগাষ্ঠীি ফচবয় শরক্তশালী হয়।

আধুরনক যুবগি মূরতজপি
ূ া হবলা রবরভন্ন ভ্রান্ত মতবাবদি অনুসিি।
িারহরল যুবগি রশকজ রেবলা মূরতজপি
ূ া (idolatory) আি আধুরনক যুবগি রশকজ
হবলা রবরভন্ন ভ্রান্ত তন্ত্র-মতবাদ-ইিম (ideologies)।

ফকউ একই সাবথ সতয আি রমথযাবক ভাবলাবাসাি দারব কিবত পাবি না।
ঈমান এবাং বারতল, আি বারতবলি অনুসািীবদি প্ররত ভাবলাবাসা ফকান হৃদবয়
একবত্র থাকবত পাবি না। কািি, হাদীবস ফকান অনযায় ফদবখ তাি রবরুদ্ধাচিবিি
ফক্ষবত্র সবজরনম ঈমাবনি পরিচয় বলা হবয়বে ফসটা মন ফথবক ঘৃিা কিা। যাি
অন্তবি ফসই নূযনতম ঘৃিাববাধটুকুও হারিবয় যায়, তাি অন্তি ফথবক ঈমানও ফবরিবয় যায়।
“...আি ফয অন্তি রদবয় ঘৃিা কবিবে ফসও মুরমন। এি পবি আি সরিষাদানা
পরিমাি ঈমাবনিও অরস্তত্ব ফনই।” (সরহহ মুসরলম: ৫০)

ফশষ জামানায় সমগ্র মুসরলম িারত আবাবিা ঐকযবদ্ধ হবব।
দরলল ফথবক যা মবন হয় তা হবলা ফশষ জামানাি মিাযুবদ্ধি আবগ মুসরলম
ফদশগুবলা একই ভূরমবত পরিিত হবব। কািি, হাদীবস বলা হবয়বে, “রসরিয়া হবব
মুরমনবদি িবড়া হওয়াি স্থান।” এরট সমগ্র উম্মাহি ঐকযবদ্ধ হওয়াি প্রমাি।

ফিবন করবিা গুনাহ কিাি ফচবয় শারি’আহি অাংশ ফভবব সরগিা গুনাহ কিা
ফবরশ গুরুতি।
হািাম ফিবন করবিা গুনাহ কিাি ফচবয় শরি’আহি অাংশ ফভবব সরগিা গুনাহ কিা
ফবরশ গুরুতি। সরগিা গুনাহবক শরি’আহি অাংশ ভাবাটাই করবিা গুনাহ।
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ফয িারত ঈমান আনাি পি আবাি কুফবি রফবি যায় আল্লাহ ফসই িারতি
ওপি আযাব নারযল কবিন
ফকাবনা িারতি মাবে মহারবধ্বাংসী আযাব নারযবলি কািি হবলা তাবদি মাবে
ঈমাবনি পি কুফি প্রকাশ পাওয়া।
“অকৃতজ্ঞতা ভবি সতযবক প্রতযাখযান কিাি কািবি তাবদিবক আরম এই শারস্ত
রদবয়রেলাম। আরম অকৃতজ্ঞবদি োড়া আি কাউবক এমন শারস্ত ফদই না।”
(সূিাহ সাবা ৩৪:১৭)

মানুবষি মাবে অবনবক আবে যািা দুই ইলাবহি উপাসনা কবি; একিন
আসমালন, আবিকিন িরমবন।
ফয ববল ‘ধবমজি সাবথ িািনীরতি ফকাবনা সিকজ ফনই’, ফস মূলত দুই ইলাবহি
উপাসনা কবি; একিন আসমাবন, আবিকিন িরমবন। ফয সরতযকাি অবথজই এক
আল্লাহি উপাসনা কবি তাি মূলমন্ত্র হবব,
“বলুন, ‘রনশ্চয়ই আমাি সালাত, আমাি কুিবারন, আমাি িীবন ও মিি একমাত্র
আল্লাহি িনয রযরন িগতসমূবহি প্ররতপালক।’” (সূিাহ আল-আন’আম ৬:১৬২)

আল্লাহি হুকুম অমাবনযি কািবি সাংখযারধকয সবেও মুসরলমিা আি লারঞ্ছত।
সাংখযারধকয সবেও মুসরলমিা লারঞ্ছত হবে, কািি তািা আল্লাহি হুকুমসমূহ
অমানয কবিবে। তাই তািা আল্লাহি নিবি নীচ হবয় ফগবে, আি আল্লাহ
তাবদিবক শত্রুবদি নিবি নীচ কবি রদবয়বেন।

বান্দা সতয উচ্চািবিি সময় আল্লাহই তাবক দৃঢ়পদ িাবখন।
বান্দা সতয উচ্চািবিি সময় আল্লাহই তাবক দৃঢ়পদ িাবখন। না হবল ফস দুবজল, ভীত
ও দুরশ্চন্তাগ্রস্তই হবয় থাকবতা।
—মূসা (‘আলাইরহসসালাম) যখন তাাঁি লারিবক সাবপ পরিিত হবত ফদবখন,
আল্লাহ তাাঁবক ববলবেন, “ভয় ফপবয়া না।”
—যখন রতরন িাদুকিবদি ফমাকাববলায় অবতীিজ হন, আল্লাহ ববলবেন, “ভয়
ফপবয়া না।”
—যখন সাগিবক রিখরিত কিা হয়, তখন আল্লাহ ববলবেন, “ভয় ফপবয়া না।”
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কখবনা কখবনা আল্লাহ ফকান িারতবক তাবদি উন্নরতি সববজাচ্চ রশখবি
থাকবতই ধ্বাংস কবি ফদন
কখবনা কখবনা আল্লাহ ফকাবনা িারতবক তাবদি উন্নরত ও অকৃতজ্ঞতাি সববজাচ্চ
রশখবি থাকা অবস্থায়ই ধ্বাংস কবি ফদন, যাি ফবল তািা তাবদি পূবজাবস্থায় রফবি যায়।
“আি কত িনপদবক আরম ধ্বাংস কবিরে যািা তাবদি ফভাগরবলাসপূিজ িীববন
চিম উৎকষজ লাভ কবিরেবলা।” (সূিাহ আল-ক্বাসাস ২৮:৫৮)

ইসলাবমি উদাহিি এক রবশাল পবজবতি মবতা।
ইসলাম এক রবশাল পবজত। এরট রবলুপ্ত হবয় যাবাি ভবয় আমিা এি প্ররতিক্ষা করি
না। বিাং মানুবষি িনয এবত আবিাহবিি পথ বন্ধ হবয় যাওয়াি ভবয়
প্ররতিক্ষা করি।

সববচবয় বড় রন’আমত হবলা আল্লাহবক রচনবত পািা।
ফকউ যরদ গুনাহ কিাি পি অন্তবি বযথা অনুভব না কবি, তাহবল বুেবত হবব
আল্লাহ তাবক ফরষ্ঠতম রন’আমাত ফথবক বরিত কবিবেন। আি তা হবলা আল্লাহি
পরিচয় িানবত পািা। ফযই সোবক অমানয কবি গুনাহ কিবেন, তাাঁি ক্ষমতাি
বযাপাবি অজ্ঞতাি অনুপাবত আপনাি গুনাহও গুরুতি হবব।

শাবমি দারয়ত্ব স্বয়াং আল্লাহ রনবয় রনবয়বেন।
রসরিয়ায় রফতনাি যুগ দীঘজস্থায়ী হবব না। এই অিবলি নাম কুিআন-সুন্নাহবত
ফকবল বিকত আি ঈমাবনি সাবথই এবসবে। একরট হাসান হাদীবস আবে, “আল্লাহ
আমাি পক্ষ ফথবক রসরিয়াি (শাম) দারয়ত্ব রনবয় রনবয়বেন।” (আবু দাউদ: ৩৪৮৫)

যািা আল্লাহি আহবান ফথবক মুখ রফরিবয় ফনয় আল্লাহও তাবদি ফথবক মুখ
রফরিবয় রনববন
আল্লাহ যখন সতযবক রবিয়ী কিবত ডাবকন আি মানুষ মুখ রফরিবয় ফনয়, তখনই
ফস িারতি রভরি নড়ববড় হবয় পবড় আি অববশবষ পতন ঘবট। কািি আল্লাহও
তাবদি ফথবক মুখ রফরিবয় ফনন। ফযমন কমজ, ফতমন ফল।
“ফতামিা যরদ আল্লাহবক সাহাযয কবিা, তাহবল আল্লাহ ফতামাবদি সাহাযয কিববন
আি ফতামাবদি পা দৃঢ় কিববন।” (সূিাহ মুহাম্মাদ ৪৭:৭)

রবরভন্ন ঘটনাপ্রবাহবক রমরডয়াি খববিি সাবপবক্ষ বুেবত চাওয়াটাই অজ্ঞতা।
আল্লাহ তাি গযব আি িহমবতি মাধযবম মানুষবক রনদশজন ফদরখবয়ই যাবেন।
আিবকি যুবগি ঘটনাপ্রবাহগুবলাবক যািা আল্লাহি গযব ও িহমবতি সাবপবক্ষ না
বুবে ফকবল রমরডয়াি খববিি সাবপবক্ষ বুেবত চায়, তািা আসবল অজ্ঞ।
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জ্ঞানী ফলাবকি সরগিা গুনাহ অজ্ঞ ফলাবকি করবিা গুনাবহি ফচবয় গুরুতি।
মানুষ আল্লাহি পরিচবয়ি বযাপাবি যত জ্ঞান লাভ কবি, তাি িনয পাপ কিা ততই
গুরুতি হবয় পবড়। কািি আল্লাহ এমরন এমরন পাপ কিাি িনয শারস্ত ফদন না,
বিাং মানুষ যখন ফিবনশুবন পাপ কবি তখন শারস্ত ফদন। জ্ঞানধািীি সরগিা গুনাহ
তাই অজ্ঞ ফলাবকি করবিা গুনাবহি ফচবয় গুরুতি।

রবপবদ পড়া ঈমাবনি লক্ষি।
রবপবদ পড়া ঈমাবনি লক্ষি। যাি রবপদ আবস না, তাি উরচত রনবিি ঈমানবক যাচাই কিা।
“মানুষ রক মবন কবি ‘আমিা ঈমান এবনরে’ বলবলই তাবদি ফেবড় ফদওয়া হবব
আি তাবদিবক পিীক্ষা কিা হবব না?” (সূিাহ আল-‘আনকাবুত ২৯:২)

আল্লাহি বড়ত্ব ফয অনুভব কবি তাি পবক্ষ আল্লাহি হুকুমবক অস্বীকাি কিা
সম্ভব নয়।
আল্লাহ সমগ্র রবশ্বিগতবক সৃরষ্ট্ি সূচনাকাল ফথবকই সুচারুরূবপ পরিচালনা
কিবেন এই রবশ্বাস ফয ফপাষি কবি, ফস কী কবি মানবিীবন ও িািনীরতি ফক্ষবত্র
আল্লাহি আইনবক অস্বীকাি কিবত পাবি?
“অবশযই আসমান ও িরমবনি সৃরষ্ট্ মানবসৃরষ্ট্ি ফচবয় বড় বযাপাি।” (সূিাহ গারফি ৪০:৫৭)

আল্লাহ চান মাজলুমিা ফযন রবিয় অিজবনি পন্থাগুবলা অবলম্বন কবি,
তাহবলই রতরন তাবদি সাহাযয কিববন।
আল্লাহ অবশযই ইসলাবমি রবিয়বক তিারিত কিবত সক্ষম। রকন্তু রতরন তা
প্রলরম্বত কবিন অতযন্ত প্রজ্ঞাসিন্ন কািবি।
“যাবদি রবরুবদ্ধ যুদ্ধ কিা হবে তাবদিবক (যুবদ্ধি) অনুমরত ফদওয়া হবলা, কািি
তাবদি ওপি যুলুম কিা হবয়বে। আি রনশ্চই আল্লাহ তাবদিবক রবিয় রদবত
সক্ষম।” (সূিাহ আল-হাজ্জ ২২:৩৯)
আল্লাহ চান মাজলুমিা ফযন রবিয় অিজবনি পন্থাগুবলা অবলম্বন কবি, তাহবলই
রতরন তাবদি সাহাযয কিববন।

উম্মাহি রবপযজবয়ি কািি রিহাদবক পরিতযাগ কিা
রিহাদ উম্মাহি আকীদা িক্ষা কবি। ফবল উম্মাহ ঐকযবদ্ধ থাবক। যরদ এরট
পরিতযাগ কিা হয়, তাহবল উম্মাহ রেন্নরবরেন্ন হবয় যায়। ফয যুবদ্ধ অাংশও ফনয় না,
ফকাবনা ফযাদ্ধাবক বতরিও কবি ফদয় না, ফযাদ্ধাি পরিবাবিি ফদখাবশানাও কবি না,
ফস রকয়ামাবতি আবগই প্রচি রবপবদি সম্মুখীন হবব।
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নারস্তকবদি হাসযকি রবশ্বাস।
নারস্তবকিা রবশ্বাস কবি একটা ফদশ কখবনা ফনতা োড়া চলবত পাবি না। অথচ
রনরদজষ্ট্ রনয়বমি অধীবন পরিচারলত হওয়া মহারবশ্ববক তািা রিকই পরিচালকহীন
ববল রবশ্বাস কবি।
“অবশযই আসমান ও িরমবনি সৃরষ্ট্ মানবসৃরষ্ট্ি ফচবয় বড় বযাপাি।” (সূিাহ গারফি ৪০:৫৭)

মানুবষি িমমৃতযু আল্লাহি পক্ষ ফথবক রনদশজন।
আল্লাহ মানুষবক প্রিবম প্রিবম রবভক্ত কবিবেন। তািা িম ফনয়, মািা যায়।
আল্লাহ ফয িীবন রদবত সক্ষম, তা তািা ফদখবত পায়। তািপিও তা অস্বীকাি
কবি। যরদ সমগ্র মানবিারত একইসাবথ িবম একইসাবথ মািা ফযবতা, তাহবল কী
অবস্থা হবতা? তখন আবিা ফবরশ কবি অস্বীকাি কিবতা।

লুকারয়ত কুপ্রভাবগুবলা ফবরশ মািাত্মক হবত পাবি।
আল্লাহ যখন অশ্লীলতা ও বযরভচাি রনরষদ্ধ কিবলন, রতরন ববলবেন, “আল্লাহ
িাবনন, ফতামিা িাবনা না।” (সূিাহ আন-নূি ২৪:১৯)
কািি মন্দ কাবিি সব কুপ্রভাব সবাই বুে বত পাবি না। লুকারয়ত কুপ্রভাবগুবলা বিাং
ফবরশ মািাত্মক হবত পাবি। আি তা বান্দাি ফচবয় আল্লাহ আবিা ভাবলা িাবনন।

স্থান, পরিববশ আমাবদি সন্তানবদি ওপি প্রভাব রবস্তাি কবি।
পুিযভূরমবত বাস কিবল সন্তানবদি ওপি তাি প্রভাব পবড়।
“(ইবিাহীম বলবলন), ফহ আমাি প্ররতপালক! আরম আমাি সন্তানবদি একাাংশবক
শসযহীন উপতযকায় ফতামাি সম্মারনত ঘবিি রনকট পুনবজারসত কিলাম। ফহ আমাি
প্ররতপালক! তািা ফযন সালাত কাবয়ম কবি।” (সূিাহ ইবিাহীম ১৪:৩৭)
রপতামহ কারফিবদি ফদবশ বাসস্থান গড়বল নারত-নাতনীিাও কুফবি আপরতত হবত পাবি।

মুিারহবদি সম্মান রপতাি সম্মাবনি মবতাই।
মুিারহবদি সম্মান রপতাি সম্মাবনি মবতাই, ফযভাবব িাসূল  ﷺমুিারহবদি স্ত্রীি
সম্মানবক মাবয়ি সম্মাবনি সাবথ তুলনা কবিবেন।
নবীিী  ﷺববলন, “রিহাবদ না যাওয়া বযরক্তবদি িনয মুিারহদবদি স্ত্রীবদি সম্মান
হবলা তাবদি মাবয়বদি সম্মাবনি মবতা।”
(সরহহ মুসরলম: ৫০১৭, আবু দাউদ: ২৪৯৮)
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উিম পরিিাম ফকাবনা রনরদজষ্ট্ বযরক্তি িনয রনধজারিত নয়।
আল্লাহ বধযজ ও দৃঢ়তাি আবদশ রদবয়বেন। বধযজশীল বযরক্তবক অনুকিিীয় রহবসবব
প্ররতষ্ঠা কিা এখাবন মূল উবদ্দশয না। উবদ্দশয হবলা বধযজ ও দৃঢ়তা ফয ইসলাবমি
রচহ্ন, তা ফবাোবনা।
“আি উিম পরিিাম মুিাক্বীবদি িনযই রনরদজষ্ট্।” (সূিাহ তা-হা ২০:১৩২)
উিম পরিিাম ফকাবনা রনরদজষ্ট্ বযরক্তি িনয রনধজারিত নয়।

আল্লাহ যরদ রবপদ ফথবক বাাঁরচবয় িাবখন তাহবল মানুষ জুলমু বাি হবয় যায়।
আল্লাহ তাাঁি রকেু বান্দাবক সাংবশাধবনি িনয রবপদ ফদন। কািি রতরন তাবদিবক
রবপদ ফথবক বাাঁরচবয় িাখবল তািা যুলুমবাি হবয় ফযবতা।
“আরম তাবদি প্ররত দয়া কিবলও আি তাবদি দুিঃখ-দুদশজ া দূি কিবলও তািা
তাবদি অবাধযতায় ঘুিপাক ফখবত থাকবব।” (সূিাহ আল-মু’রমনুন ২৩:৭৫)

আল্লাহবক রচনবত পাবি না ববলই মানুষ আল্লাহবক ভয় কবি না।
আল্লাহবক রচনবত পাবি না ববলই তািা উপবদশ গ্রহি কবি না। যাবক ফচবনই না,
তাাঁবক ভয় কিববই বা কী কবি?
“এমন প্রবতযক বযরক্তি িনয অবশযই এবত রশক্ষা িবয়বে, ফয ভয় কবি।”
(সূিাহ আন-নারয’আত ৭৯:২৬)

ইসলামী সাম্রাবিযি পতবনি মূল কািি নববী আদশজ ফথবক রবচুযরত।
একরট ইসলামী িাে যতরদন নববী আদবশজি ওপি থাবক, ততরদন আল্লাহ এবক
রস্থরতশীল িাবখন। নববী পথ ফথবক রবচুযত হবল তববই এি পতন ঘবট। ইরতহাবস
যত ইসলামী সাম্রাবিযি পতন ঘবটবে, সব নবীি পথ ফথবক রবচুযরতি ফবলই
হবয়বে।

আল্লাহি আবদশ অমানয কিা হবল রফতনা েরড়বয় পবড়।
রফতনাি উদ্ভব হবল বুেবত হবব আল্লাহি ফকাবনা আবদশ অমানয কিা হবে
অথবা তাাঁি ফকাবনা রনবষধাজ্ঞা লঙ্ঘন কিা হবে।
“কাবিই যািা তাাঁি (িাসূলুল্লাহি) আবদবশি রবরুদ্ধাচিি কবি তািা সতকজ ফহাক
ফয, তাবদি ওপি রফতনা ফনবম আসবব রকাংবা তাবদি ওপি ফনবম আসবব
ভয়াবহ শারস্ত।” (সূিাহ আন-নূি ২৪:৬৩)
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আল্লাহি িাস্তাি মুিারহদ রবোনায় ঘুমন্ত অবস্থায় মািা ফগবলও সাওয়াব পাবব।
আল্লাহি িাস্তাি মুিারহদ যরদ রবোনায় ঘুমন্ত অবস্থায়ও মািা যায়, তাও ফস
সাওয়াব পাবব।
“যরদ ফতামিা আল্লাহি পবথ রনহত হও রকাংবা মৃতুযবিি কবিা, তবব আল্লাহি দয়া
ও ক্ষমা অরত উিম তািা যা সিয় কবি তাি ফচবয়।” (সূিাহ আরল ‘ইমিান ৩:১৫৭)

রনবিি ক্ষুর জ্ঞাবন অসীম জ্ঞাবনি অরধকািী মহান আল্লাহি আবদশ অমানয
কিাটা বড় ফবাকারম।
প্রবীবিি উপবদশ শুবন নবীন িাট্টা কবি। অথচ রনবি বুবড়া হওয়াি পি ফসই
উপবদবশি যথাথজতা উপলরি কবি আফবসাস কবি। বয়স আি অরভজ্ঞতাই ফযখাবন
এমন পাথজকয গবড় ফদয়, ফসখাবন অসীম জ্ঞাবনি অরধকািী আল্লাহি আবদশ
অমানয কিাটা কতই না ফবাকারম!

মাজলুবমি িনয আল্লাহি রববশষ রন’আমত হবলা তাবদি ফচাবখি সামবন
জারলমবক ধ্বাংস করা।
মাজলুবমি প্ররত আল্লাহি এক রববশষ রন’য়ামাত হবলা তাবদি ফচাবখি সামবনই
জারলমবক ধ্বাংস কিা।
“স্মিি কবিা যখন ফতামাবদি িনয সাগিবক রবভক্ত কবিরেলাম আি ফতামাবদিবক
উদ্ধাি কবিরেলাম এবাং রফি’আউবনি ফগাষ্ঠীবক রনমরজ্জত কবিরেলাম আি
ফতামিা তা ফচবয় ফচবয় ফদখরেবল।” (সূিাহ আল-বাক্বািাহ ২:৫০)

আল্লাহ বান্দাবক সাংকটময় পরিরস্থরতবত ফফবলন যাবত ফস আল্লাহবক স্মিি
কিাি সুবযাগ পায়।
প্রাচুবযজি ফবল মানুষ আল্লাহবক ভুবল যায়, সীমালঙ্ঘন কবি। তাই আল্লাহ তাবক
সাংকটময় পরিরস্থরতবত ফফবলন যাবত ফস আল্লাহবক স্মিি কিাি সুবযাগ পায়।
“ফতামাি পূববজ আরম বহু িারতি রনকট িাসূল ফপ্রিি কবিরে আি (ফসসব িারতি
অবাধযতাি কািবি) তাবদিবক অভাব-অনটন ও দুিঃখ-ফেশ রদবয় পাকড়াও
কবিরে যাবত তািা রবনীত হয়।” (সূিাহ আল-আন’আম ৬:৪২)

কুফবিি পি সববচবয় বড় পাপ হবলা অনযায়ভাবব কাউবক হতযা কিা।
কুফবিি পি সববচবয় বড় পাপ হবলা অনযায়ভাবব কাউবক হতযা কিা। আি ফকানও
গুনাহ যরদ বযরক্তবক কুফবিি রদবক ফটবন রনবত সমথজ হয়, তা হবলা অনযায়
হতযাকাি। হাদীবস আবে, “মুরমন ততক্ষি পযজন্ত তাি িীবনি ফহফািত কিবত
থাবক যতক্ষি না ফস অনযায় িক্তপাত ঘটায়।” (বুখারি: ৬৪৬৯)
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ফবরশিভাগ সময় আযাব আবস সেলতা ও প্রাচুবযজি সময়।
ফবরশিভাগ সময়ই ফকাবনা িারতি ওপি আল্লাহি আযাব আবস তাবদি সেলতা
ও প্রাচুবযজি সমবয়। দারিরয ও সাংকবটি সমবয় নয়। কািি সেলতা আি প্রাচুবযজি
সমবয়ই মানুষ আল্লাহবক ভুবল যায়, পাপাচাবি ফবরশ রলপ্ত হয়।

আল্লাহি শারস্ত ফথবক পালাবনা অসম্ভব।
আল্লাহি শারস্ত ফথবক পালাবনা অসম্ভব। মূসাি (আলাইরহসসালাম) িবমি ভবয়
রফি’আউন রমশবিি নবিাতকবদি হতযা কবিরেবলা। অথচ তাি ঘবি এবাং তাি
খিবচই আল্লাহ মূসাবক প্ররতপালন করিবয়বেন।

রন’আমত ফপবয় আল্লাহি ফথবক দূবি সবি যাওয়া হবলা আযাব।
আল্লাহ বান্দাবক রন’আমত দান কবিন, এটা িহমতস্বরূপ। রকন্তু বান্দা যরদ ফসই
রন’আমবতি রফতনায় পবড় যায় আি আল্লাহি কাে ফথবক দূবি সবি যায়, তখন
ফসটা আযাব।
“তািা রক ফভবব রনবয়বে, আরম ফয তাবদিবক ধননশ্বযজ ও সন্তানারদি প্রাচুযজ রদবয়
সাহাযয কবিরে, এি িািা রক তাবদি কলযাি ত্বিারিত কিরে? না, তািা বুবে না।”
(সূিাহ আল-মুরমনুন ২৩:৫৫-৫৬)

কবষ্ট্ি পি স্বরস্ত আসববই।
কবষ্ট্ি পি স্বরস্ত আসববই। আল্লাহই রনধজািি কবিন ফকানটাি বযারপ্তকাল কত দীঘজ
হবব। রকন্তু স্বরস্তি বযারপ্ত তাি সাংরশ্লষ্ট্ কবষ্ট্ি ফচবয় দীঘজই হবয় থাবক।
“আল্লাহ কবষ্ট্ি পি স্বরস্ত ফদববন।” (সূিাহ আত-ত্বালাক্ব ৬৫:৭)
িাসূলুল্লাহ  ﷺববলন, “একরট কষ্ট্ কখবনাই দুরট স্বরস্তবক ধিবত পািবব না।”
(মুস্তাদিাক হারকম: ৩৯৫০)

দুরনয়ারব সিদ রনবি ফকাবনা উপকাি কিবত পাবি না।
দুরনয়ারব সিদ রনবি ফকাবনা উপকাি কিবত পাবিনা। এগুবলা আল্লাহি হুকুবমি
অধীন। ফযই পারনবক আল্লাহ রশশু মূসাি (আলাইরহসসালাম) িনয রনিাপদ আরয়
বানাবলন, ফসই পারনবতই রতরন রফি’আউনবক ডুরববয় মািবলন।
“অতিঃপি দরিয়া তাবক (মূসাবক) পাবড় ফিবল রদবব।” (সূিাহ ত্বা-হা ২০:৩৯)
“আি তাবদিবক (রফি’আউন ও তাি ফলাক লস্কিবক) সাগবি ডুরববয় মািলাম।”
(সূিাহ আল-আ'িাফ ৭:১৩৬)

আল্লাহি আইন মানয কিা হবল ক্ষমতা ও প্রাচুযজ বৃরদ্ধ পাবব।
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তািা ভাবব আল্লাহি আইন কাবয়ম কিবল তাবদি ফদশ দুবলজ হবয় যাবব আি
অথজনীরত ধবস পড়বব। হুদ (আলাইরহসসালাম) তাাঁি িারতবক ওয়াদা কবিরেবলন
ফয, একাি কিবল বিাং ক্ষমতা ও প্রাচুযজ বৃরদ্ধ পাবব।
“রতরন ফতামাবদি িনয প্রচুি বৃরষ্ট্ বষজি কিববন, ফতামাবদি শরক্তবক আবিা শরক্ত
রদবয় বারড়বয় রদববন।” (সূিাহ হুদ ১১:৫২)

আল্লাহি শত্রুবদি ওপি আযাব আসাটা রনরশ্চত; শুধু আযাব আসাি সময়
আি ধিনটা পাোয়।
আল্লাহি শত্রুবদি ওপি তাাঁি আযাব রনরদজষ্ট্ এবাং রনরশ্চত। এবত ফকান পরিবতজন
হয় না। যা পরিবরতজত হয় তা হবলা আযাব আগমবনি সময় ও এি ধিন।
“যািা অতীত হবয় ফগবে তাবদি ফক্ষবত্র এটাই রেবলা আল্লাহি রবধান, তুরম
আল্লাহি রবধাবন কক্ষবনা ফহিবফি পাববনা।” (সূিাহ আল-আহযাব ৩৩:৬২)

শাবম রফতনাি অবসান হবলই ইসলাবমি রবিয় আসবব।
শাবম রফতনাি অবসান হবল এি পিপিই আসবব ইসলাবমি রবিয়, ঈমাবনি
প্ররতষ্ঠা আি রনফাবকি উবেদ। িাসূল  ﷺববলবেন, “রনশ্চয় রফতান সাংঘরটত
হওয়াি সমবয় (রক্বয়ামাত রনকটবতজী হবল) ঈমান থাকবব শাবম।” (িাহিম: ৮৫৫৪)

রন’আমবতি না-ফশাকরি কিবল ফস িারতি ওপি ভয়, দারিরয ও অপিাধ
চারপবয় ফদওয়া হয়।
রন’আমবতি না-ফশাকরি কিবল ফস িারতি ওপি ভয়, দারিরয ও অপিাধ চারপবয়
ফদওয়া হয়।
“অতিঃপি ফস িনপদ আল্লাহি রন’আমতিারিি প্ররত কুফরি কিবলা। অতিঃপি
আল্লাহ তাবদি কৃতকবমজি কািবি ক্ষুধা ও ভয়-ভীরতি মুরসবত তাবদিবক আস্বাদন
কিাবলন।” (সূিাহ আন-নাহল ১৬:১১২)

দুরনয়াি চাকরচকয বান্দাি িনয পিীক্ষাস্বরূপ।
আল্লাহ এই দুরনয়াবক েলনাময় ও আকষজিীয় কবি সৃরষ্ট্ কবি পিীক্ষা কবিন ফক
কত দৃঢ়প্রতযয়ী, ফক রনবিি নফবসি ওপি িবব্বি সন্তুরষ্ট্বক প্রাধানয ফদয়।
“িরমবনি ওপি যা রকেু আবে আরম ফসগুবলাবক তাি ফশাভা-ফসৌন্দযজ কবিরে
যাবত আরম মানুষবক পিীক্ষা কিবত পারি ফয, আমাবলি ফক্ষবত্র কািা উিম।”
(সূিাহ আল-কাহফ ১৮:৭)

ইসলাম িীন ও দুরনয়া উভবয়ি িনযই।
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ইসলাম এবসবে মানুবষি িীরন ও দুরনয়ারব উভয় িীবনবক সাংবশাধন কিবত। এবক
শুধু িীরন ফক্ষবত্র বা শুধু দুরনয়ারব ফক্ষবত্র সীমাবদ্ধ কিা-উভয়ই ইসলাবমি রবকৃরত।

নবীিীবক  ﷺবযঙ্গকািীি দুরনয়া ও আরখিাত উভয়ই ধ্বাংস হবব।
নবীিীবক  ﷺবযঙ্গকািী যরদ তাওবাহ না কবি, তাহবল দুরনয়া ও আরখিাত উভয়
স্থাবন এি ফল ফভাগ কিবব।
“আি যরদ তািা মুখ রফরিবয় ফনয় তবব আল্লাহ তাবদিবক দুরনয়া ও আবখিাবত
ভয়াবহ শারস্ত রদববন।” (সূিাহ আত-তাওবাহ ৯:৭৪)

আল্লাহ রবপবদ ফফবল বান্দাবক রশক্ষা ফদন।
আল্লাহ তাাঁি বান্দাবক প্ররতকূল পরিরস্থরতবত ফফবলন। আি এি মাধযবম রতরন তাবক
স্মিি করিবয় ফদন ফয, আল্লাহ যরদ তাবক রবপবদ ফফলবত চান তাহবল সািা
দুরনয়াি মানুষও তাবক উদ্ধাি কিবত পািবব না।
“আল্লাহ ফতামাবদি ফকাবনা ক্ষরত কিবত চাইবল রতরন োড়া আি ফকউ তা সিাবত
পািবব না।” (সূিাহ আল-আন’আম ৬:১৭)

ইসলাম হবে িীবন আি অরবশ্বাস হবলা মিি।
ইসলাম হবে িীবন আি অরবশ্বাস হবলা মিি। যখনই উম্মাহি ঈমান হ্রাস পায়,
তখনই তাি অসুস্থতা আি পশ্চাৎপদতা বৃরদ্ধ পায়। ঈমান হ্রাস ফপবত ফপবত
একসময় ফসই অসুস্থতা মৃতুযি কাোকারে ফপৌাঁোয়।
“ওবহ রবশ্বাসীগি! ফতামিা আল্লাহ ও তাাঁি িাসুবলি ডাবক সাড়া দাও যখন
ফতামাবদিবক ডাকা হয় (এমন রবষবয়ি রদবক) যা ফতামাবদি মাবে িীবন সিাি
কবি।’’ (সূিাহ আল-আনফাল ৮:২৪)

ইসলাম সকল মতাদবশজি ওপি আরধপতয রবস্তাি কিবব।
হিয়ামত ততরদন পযজন্ত সাংঘরটত হবব না যতরদন না ইসলাম দুরনয়াি সকল
মতাদবশজি ওপি আরধপতয রবস্তাি কবি।
“রতরনই তাাঁি িাসূলবক রহদায়াত ও সতয িীনসহ পারিবয়বেন তাবক সকল িীবনি
ওপি রবিয়ী কিাি িনয, যরদও মুশরিকিা তা অপেন্দ কবি।” (সূিা আস সফ ৬১:৯)

আল্লাহ মানুষবক পৃরথবীি িনয মযজাদাস্বরূপ সৃরষ্ট্ কবিনরন। রতরন পৃরথবী সৃরষ্ট্
কবিবেন মানুবষি িনয মযজাদাস্বরূপ।
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আল্লাহ মানুষবক পৃরথবীি িনয মযজাদাস্বরুপ সৃরষ্ট্ কবিনরন। বিাং রতরন পৃরথবীবক
সৃরষ্ট্ কবিবেন মানুবষি িনয মযজাদাস্বরুপ। রতরন িরমনবক মানুবষি অনুগত কবি
ফিবখবেন যাবত কবি মানুবষিা আল্লাহি প্ররত অনুগত হয়।
“পৃরথবীি সবরকেু রতরন ফতামাবদি িনয সৃরষ্ট্ কবিবেন।” (সূিাহ আল-বাকািাহ ২:২৯)

আল্লাহি শত্রুবক ফয সমথজন কবি আল্লাহ তাবক পরিতযাগ কিববন।
আল্লাহি শত্রুবক ফয সমথজন কবি, তাবক আল্লাহ পিারিত ও পরিতযাগ কিাি
শপথ কবিবেন, যরদও তা রকেুকাল পবিও হয়।
“ফতামিা জারলমবদি প্ররত েুাঁবক পবড়া না, তাহবল আগুন ফতামাবদিবক স্পশজ
কিবব। আি তখন আল্লাহ োড়া ফকউ ফতামাবদি অরভভাবক থাকবব না, অতিঃপি
ফতামাবদিবক সাহাযযও কিা হবব না।” (সূিাহ হুদ ১১:১১৩)

আল্লাহ মাজলুবমি দু’আ রকেু সমবয়ি িনয স্থরগত ফিবখ জারলমবক সাংবশারধত
হওয়াি সুবযাগ ফদন।
মাজলুম কারফি হবলও তাি দু’আ বৃথা যায় না। রকন্তু আল্লাহ হয়বতা তা স্থরগত
ফিবখ জারলমবক সাংবশারধত হওয়াি সুবযাগ রদবত পাবিন। মাজলুবমি দু’আ যরদ
দ্রুত কবুল কিা হবতা, তাহবল মানবিারত ধ্বাংস হবয় ফযবতা।

আরখিাবত ফয়সালা হবব ঈমাবনি রভরিবত।
নযায়পিায়ি বযরক্ত কারফি হবলও দুরনয়ায় আল্লাহ তাবক উাঁচু মযজাদা ফদন। আি
অনযায়কািী মু’রমন হবলও তাবক অপদস্থ কবিন। রকন্তু পিকাবল আল্লাহ
মুওয়াহরহদ (তাওরহবদ রবশ্বাসী মুরমন)-ফকই কারফবিি ফচবয় ফবরশ মযজাদা রদববন।
কািি কারফি অবনযি অরধকাি রদবত রগবয় রনবিি অরধকািবকই (িান্নাত) ভুবল
ববসবে।

আল্লাহ ভাবলা এবাং মন্দবক অরস্তত্ব দান কবিবেন মানুষবক পিীক্ষা কিবাি
িনয, মানুবষি ফখয়াল-খুরশমবতা বাোইবয়ি িনয নয়।
আল্লাহ ফযমন রবষাক্ত খাবাি সৃরষ্ট্ কবিবেন, ফতমরনভাবব ভ্রান্ত মতাদশজও সৃরষ্ট্
কবিবেন। ভ্রান্ত মতাদবশজি অনুসািী হওয়াি স্বাধীনতা স্বাধীনভাবব রবষ খাওয়াি
মবতাই। আল্লাহ ভাবলা এবাং মন্দবক অরস্তত্ব দান কবিবেন মানুষবক পিীক্ষা কিবাি
িনয, মানুবষি ফখয়াল-খুরশমবতা বাোইবয়ি িনয নয়।
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আল্লাহি িাসূবলি ইজ্জবতি ফহফািত মাবন রনবিি ঈমাবনি ফহফািত।
আমিা আল্লাহি িাসূবলি  ﷺইজ্জবতি ফহফািত কিববা এই কািবি না ফয আমিা
ফহফািত না কিবল িাসূবলি  ﷺমযজাদা ক্ষুণ্ণ হবয় যাবব। বিাং আমিা িাসূবলি ﷺ
ইজ্জবতি ফহফািত কিববা আমাবদি রনবিবদি িনযই। কািি এটাই রনরশ্চত
কিবব িাসূবলি  ﷺওপি আমাবদি ঈমান আবে রক ফনই!

আল্লাহ তাাঁর িাসূলবকও  ﷺরনবিি জ্ঞান-বুরদ্ধ অনুযায়ী রবচাি ফয়সালা কিাি
অনুমরত ফদনরন।
এমনরক নবীিীবকও  ﷺতাাঁি রনবিি জ্ঞান-বুরদ্ধ অনুযায়ী রবচাি-ফয়সালা কিাি
অরধকাি আল্লাহ ফদনরন। তাহবল অনয ফকাবনা শাসক বা আবলম কী কবি
রনবিবদি মতামত আি ফখয়ালখুরশ মারফক রবচাি কিবত পাবি?
“আল্লাহ যা ফতামাবক িারনবয়বেন, ফযন তুরম ফস অনুসাবি মানুবষি মবধয রবচাি
ফায়সালা কবিা...।” (সূিাহ আন-রনসা ৪:১০৫)

আল্লাহ দুরট কািবি মানুবষি ফদাষ প্রকাশ কবি ফদন।
আল্লাহ দুরট কািবি মানুবষি ফদাষ প্রকাশ কবি ফদন।
- যরদ ফস অবনযি ফদাষ প্রচাি কবি ফবড়ায়।
- যরদ ফস ফগাপবন অরতরিক্ত গুনাহ কবি, তাহবল তাি রকেু অাংশ প্রকাশ
কবি আল্লাহ তাবক ও অনযবদি রনিস্ত কবিন।

জারলবমি পতবনি ফয়সালা আসমাবন িয়, জহমলন নয়।
যারলবমি ওপি আল্লাহ অবশযই প্ররতবশাধ রনববন। রকন্তু ফসই রনধজারিত সময়
মাযলুবমিা রনধজািি কবি রদবত পাবিনা। রদনক্ষি, স্থান, পদ্ধরত সবরকেুি ফয়সালা
আসমাবন হয়, িরমবন নয়।

আযাব আসাি আবগ আল্লাহ রিকই রনদশজন রদবয় সতকজ কবিন, রকন্তু মানুষ তা
অববহলা কবি।
ফকাবনা িারতি ওপি আল্লাহি আযাব এবস পড়াি পিও তািা এি কািি বুেবত
পাবি না। আসবল তাবদিবক আল্লাহ রিকই তাাঁি রনদশজন ফদরখবয় সতকজ
কবিরেবলন। রকন্তু তািা ফসসববক অববহলা কবিবে।
“আসমাবন আি িরমবন বহু রনদশজন আবে ফযগুবলাি ওপি রদবয় তািা
(প্ররতরনয়ত) অরতক্রম কবি রকন্তু এসব রকেুবক তািা অবজ্ঞা কিবে।”
(সূিাহ ইউসুফ ১২:১০৫)
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আল্লাহই রবপদ ফদন, আবাি রতরনই রবপদ ফথবক মুক্ত কবিন।
আল্লাহই রবপদ ফদন, আবাি রতরনই রবপদ ফথবক মুক্ত কবিন। মাখলুক অরনেুক
হবলও ফস আল্লাহি এই ফয়সালায় মাধযম রহবসবব বযবহৃত হবত পাবি। রতরমি
ইো রেবলা খাদয রহবসবব ইউনুসবক (আলাইরহসসালাম) হিম কিা। রকন্তু
আল্লাহি ইোয় ফস তাাঁবক ফবি কবি ফদয়।

কুিআন হবলা অন্তবিি িনয আবলা।
কুিআন হবলা অন্তবিি িনয আবলা। কািি এবক রযরন নারযল কবিবেন, রতরনই
অন্তবিি স্রষ্ট্া। আি রতরনই ভাবলা িাবনন ফসই অন্তবিি িনয ফকানরট ভাবলা,
ফকানরট মন্দ।
“আি আরম ফতামাবদি রনকট সুস্পষ্ট্ ফিযারত অবতীিজ কবিরে।”
(সূিাহ আন-রনসা ৪:১৭৪)

“ফতামাবদি রনকট আল্লাহি পক্ষ ফথবক স্পষ্ট্ ফিযারত ও রকতাব এবসবে।”
(সূিাহ আল-মা’ইদাহ ৫:১৫)

“...আি তাি ওপি অবতীিজ ফসই আবলাি অনুসিি কবি...।”
(সূিাহ আল-আ’িাফ ৭:১৫৭)

সাহাবাবদি মযজাদা।
উম্মাহি বাাঁচাি অবলম্বন হবলা ওয়াহী। এরট োড়া আি ফকাবনা রকেু রদবয়ই
উম্মাহবক ঐকযবদ্ধ কিা যাবব না। সকল ভ্রান্ত রফিকাই ক্বুিআন-হাদীবসি
কথাগুবলাবক অপবযাখযা কবি ফসই ঐবকয ফাটল ধিাবত চায়। রকন্তু িারফিা
(রশ'য়া) ফগাষ্ঠীি কমজপদ্ধরত আলাদা। তািা একটা শটজকাট পদ্ধরত গ্রহি কবিবে।
ফযই সাহাবাগবিি মাধযবম ওয়াহীি জ্ঞান আমাবদি কাবে এবসবে, তাাঁবদি
মযজাদাবকই তািা অস্বীকাি কবি। ফবল সিূিজ ওয়াহীবক অস্বীকাি কিাি একটা
অিুহাত দাাঁরড়বয় ফগবে।
ইববন ‘উমাি (িারিয়াল্লাহু আনহুম) ববলন, “সাহাবাবদিবক গারল রদও না।
(নবীিীি  ﷺসাবথ অরতবারহত) তাাঁবদি িীববনি এক ঘণ্টা ফতামাবদি আিীববনি
ফনক আমবলি ফচবয় উিম।”
এই হবলা সাহাবাবদি সাবথ তাাঁবদি রিক পবিি প্রিবমি (তারব’উন) পাথজকয।
তাহবল আমাবদি সাবথ ফকমন পাথজকয হবব?
আি আবলমগবিি ইিমা হবলা ফয সাহাবাগবিি (িারিয়াল্লাহু আনহুম) কাউবক
অরভশাপ ফদয়, ফস কারফি। আবগ মুসরলম থাকবল ফস মুিতাদ হবয় ফগবে।
তাওবাহ কিবত বলাি পি তাওবাহ না কিবল তাবক মৃতুযদি ফদওয়া হবব।
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ফয আল্লাহি অরধকাি রনবয় সবচতন নয় ফস বান্দাি অরধকাি রনবয়ও সবচতন
থাকবব না।
ফয বযরক্ত তাি প্ররত আল্লাহি অরধকািগুবলা স্বীকাি কবিনা, ফস তাি প্ররত
মানুবষি অরধকািও স্বীকাি কিববনা। কািি হাক্কুল্লাহ (আল্লাহি অরধকাি) হবলা
মানদি। এি রভরিবতই হাক্কুল ইবাদ (বান্দাি অরধকাি) রনধজারিত হয়।

মু’রমন আল্লাহি ক্ষমতা রনবয় সবন্দহ না কবি আল্লাহি সহনশীলতা ও প্রজ্ঞা
ফদবখ অরভভূত হয়।
মু’রমন যখন যারলবমি যুলুম বাড়বত ফদবখ, তখন ফস যারলবমি ওপি আল্লাহি
ক্ষমতাবক সবন্দহ কবিনা। বিাং এত বড় যারলবমি সাবথ আল্লাহি সহনশীলতা ও
প্রজ্ঞা ফদবখ অরভভূত হয়। নবীিী  ﷺববলন, “রনশ্চয়ই জারলমবক আল্লাহ সামরয়ক
অবকাশ ফদন...”

আল্লাহবক অসম্মান কিাি একরট উদাহিি হবলা িীরন কাবি িীবনি চিম
অবাধয ফলাকবক রনবয়াগ কিা।
আল্লাহবক অসম্মান কিাি একরট উদাহিি হবলা িীরন কাবি িীবনি চিম অবাধয
ফলাকবক রনবয়াগ কিা।
“এই (তাি অবস্থা), আি ফয ফকউ আল্লাহি রনদশজনগুবলাবক সম্মান কিবব ফস
ফতা তাি অন্তিরস্থত আল্লাহ-ভীরত ফথবকই তা কিবব।”
(সূিাহ আল-হাজ্জ ২২:৩২)

বায়তুল্লাহি ফচবয় মুসরলবমি িান ও ইজ্জবতি মূলয আল্লাহি রনকট ফবরশ।
বায়তুল্লাহি ফচবয় মুসরলবমি িান ও ইজ্জবতি মূলয আল্লাহি রনকট ফবরশ।
নবীিী  ﷺকাবাি রদবক তারকবয় ববলবেন, “তুরম কতই না পরবত্র। অথচ মু’রমন
আল্লাহি কাবে ফতামাি ফচবয়ও ফবরশ পরবত্র।” (ইবনু মািাহ: ৩৯৩০)

নবীগবিি রপতামাতাি ফচবয় অনয ফকাবনা মুশরিক ফবরশ সম্মারনত হবত
পাবি না।
আল্লাহ ইবিাহীমবক (আলাইরহসসালাম) তাাঁি মুশরিক রপতাি িনয দু’আ কিবত
ফদনরন। মুহাম্মাদবকও  ﷺতাাঁি মাবয়ি িনয দু’আ কিবত ফদনরন। হাদীবস আবে,
“আরম আমাি প্ররতপালবকি কাবে আমাি মাবয়ি িনয ক্ষমাপ্রাথজনাি অনুমরত
চাইলাম। রকন্তু রতরন তা ফদনরন।” (মুসরলম: ৯৭৬)
নবীগবিি রপতামাতাি ফচবয় অনয ফকাবনা মুশরিক ফবরশ সম্মারনত হবত পাবি না।
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আল্লাহি আযাব ফথবক রনবিবক মুক্ত ভাবাি রমথযা আশা।
যরদ বলা হবতা আল্লাহি আযাব এবস একিন োড়া সবাইবক ধ্বাংস কবি রদবব, তা
হবল সকবলই ওই একিন হওয়াি আশায় গুনাহ কিা চারলবয় ফযবতা। আি এই
আশায় থাবক ববলই আল্লাহি আযাব নারযল হবত ফদবখও অবনক মানুষই এ ফথবক
রশক্ষা গ্রহি কবি না।
“কাবিই তাবদি বযাপাবি তাড়াহুড়া ফকাবিা না। আরম গুবি িাখরে তাবদি িনয
রনরদজষ্ট্ (রদববসি) সাংখযা।” (সূিাহ মািইয়াম ১৯:৮৪)

মানবিারতি সাবথ আল্লাহি রচিাচরিত আচিি।
দুবজবলিাও যরদ নযায়পিায়িতা অবলম্বন কবি, তাি মযজাদা বৃরদ্ধ পায়। আি
শরক্তশালীিা অনযায়কািী ও অরবচািক হবল তািা অপদস্থ হবয় যায়। মানবিারতি
সাবথ এরটই আল্লাহি রচিাচরিত আচিি।
“ফদবশ যাবদিবক দুবলজ কবি িাখা হবয়রেবলা, আরম তাবদি প্ররত অনুগ্রহ কিাি
ইো কিলাম আি তাবদিবক ফনতা ও উিিারধকািী কিাি ইো কিলাম।” (সূিাহ
আল-ক্বাসাস ২৮:৫)

রপতা এবাং সন্তান এবক অপবিি িনয িহমতস্বরূপ।
রপতাবক তাি সন্তানবদি কািবি রিরযক ফদওয়া হয়, আবাি সন্তানবদিবক তাবদি
রপতাি কািবি রিরযক ফদওয়া হয়। তািা ফযন পিস্পবিি িনয িহমত।
“আরমই ফতামাবদিবক ও তাবদিবক রিরযক রদবয় থারক।”
(সূিাহ আল-আন’আম ৬:১৫১)

“আরমই তাবদিবক ও ফতামাবদিবক রিরযক রদবয় থারক।”
(সূিাহ আল-ইসিা ১৭:৩১)

দুিঃখ কবষ্ট্ি পি-রন’আমত পাওয়াটা রফতনা।
দুিঃখ-কবষ্ট্ি পি রন’আমত পাওয়াটা রফতনা (পিীক্ষা)। আল্লাহ পিীক্ষা কবিন ফয
বান্দা ফসই রন’আমবতি িনয কৃতজ্ঞ হয় রক না। যরদ ফস কৃতজ্ঞ হয় তবব আল্লাহি
পিীক্ষায় উিীিজ হবয় ফগবলা, আি যরদ রন’আমত ফপবয় নাফিমারন শুরু কবি তবব
ফস রফতনায় ডুবব ফগবলা।
“আি যখন মানুষবক রবপদ স্পশজ কবি, ফস আমাবক ডাবক। তািপি আরম যখন
আমাি পক্ষ ফথবক তাি ওপি অনুগ্রহ বষজি করি, ফস ববল, ‘এটা ফতা আরম
আমাি জ্ঞানববল ফপবয়রে।’বিাং এরট রফতনা।” (সূিাহ আয-যুমাি ৩৯:৪৯)
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ফয সুধািিা িাবখ, ফস ফনক আমল কবি। আি আল্লাহি শারস্ত ফথবক ফয
রনিাপদ ফবাধ কবি ফস বদ আমল কবি।
আল্লাহি বযাপাবি সুধািিা িাখা আি আল্লাহি শারস্ত ফথবক রনিাপদ ফবাধ কিা দুরট
আলাদা রিরনস। এবদি পাথজকয ফবাো যায় আমবলি মাধযবম। আল্লাহি বযাপাবি ফয
সুধািিা িাবখ, ফস ফনক আমল কবি। আি আল্লাহি শারস্ত ফথবক ফয রনিাপদ ফবাধ
কবি ফস বদ আমল কবি।

রক্রসমাবসি শুবভো িানাবনাি রবধান।
'ফমরি রক্রসমাস' ববল অমুসরলমবদি শুবভো িানাবনা ফয হািাম এই রবষবয়
প্ররসদ্ধ চাি ইমাবমি ইিমা আবে। এই িামানায় এবসই শুনরে এ বযাপাবি নারক
'ইখরতলাফ'আবে। তবব ফসই 'ইখরতলাফ' এতটাই নগিয ফয ফসটা গুরুত্ব পাওয়াি
ফযাগয না।
আহবল রকতাবধািী রহবসবব ফকান রিস্টান রকাংবা ইহুদীবক রববয় কিা িাবয়য। রকন্তু
এি অথজ এই না ফয, তাবদি ধমজীয় আচাি অনুষ্ঠাবন শুবভো িানাবনাটাও আপনাি
িনয িাবয়য হবয় ফগবলা। আপনাি রপতাি হতযাকািীি ফমবয়বক আপরন চাইবল
রববয় কিবত পাবিন, এটা নািাবয়য নয়। রকন্তু আপনাি রপতাি মৃতুযবারষজকী রনশ্চয়
আপরন তাি সাবথ উদযাপন কিবত যাববন না। তাহবল আপনাি আহবল রকতাব
স্ত্রীি সাবথ আল্লাহি সন্তাবনি (!) িমরদন পালন কবিন িী কবি!
আল্লাহ সন্তান িম রদবয়বেন, এিকম কুৎরসত রমথযাচািকািী ফকান রিস্টানবক
শুবভো িানাবনা আপনাি িনয িাবয়য নয়, যরদও ফস আপনাবক ঈবদি রদন
শুবভো িানায়। কািি আল্লাহি আইন অদলবদল কিাি ফকান সুবযাগ ফনই। এক
মূরতজপূিািী আপনাি সাবথ মসরিবদ এবসবে এিনয আপনাবকও তাি মূরতজি
গুিকীতজন কিবত হবব, এই িীরত আল্লাহি িীবন ফনই।
অমুসরলবমি ধমজীয় উৎসবব অাংশগ্রহি কিা িাবয়য নয়, এটা শিীয়বতি এমন এক
রসদ্ধান্ত ফয রবষবয় আমাবদি প্ররসদ্ধ চাি ইমামবদি মবধয ফকান মতপাথজকয হয়রন।
ইমাম ইবনু কারয়যম (িহ.) এই ইিমাি কথা উনাি ‘আহকামু আহহ য হযম্মাহ’
রকতাবব উবল্লখ কবিবেন। এোড়া অনযানয সালাফিাও এই রবষবয় সবজসম্মত
ইিমাি কথা উবল্লখ কবিবেন। এই রবষবয় ফকউ মতবভদ কবিবেন ববল আমাবদি
িানা ফনই।

সতয বমথ্যার বিরন্তন দ্বন্দ্ব
সৃরষ্ট্ি ফসই সূচনালগ্ন ফথবকই সতয রমথযাি িন্দ্ব চবল আসবে।
ইবরলস আি আদাবমি সময় ফথবক চবল আসা ফসই িবন্দ্ব দুরট
অনুসািী দল সবসময় থাকবব। আল্লাহি িীনবক যািা ধ্বাংস কবি
রদবত চায় তািা তাবদি নতুন নতুন কমজপদ্ধরত রনবয় হারিি হয়।
সকল নবী িাসূলগিই সতয রমথযাি এই িবন্দ্বি রশকাি হবয়বেন।
তাবদিবক অপমান কিা হবয়বে, তাবদি রবরুবদ্ধ যুদ্ধ কিা হবয়বে,
এমনরক তাবদিবক হতযাও কিা হবয়বে। রকন্তু রমথযাি অনুসািীবদি
ফসই ষড়যন্ত্র আি প্রািপি লড়াই সবেও সতয এবাং এি অনুসািীিা
রবিয়ী হবব। এই অধযাবয় শাইখ সতয রমথযাি ফসই রচিন্তন
িন্দ্বগুবলাবক তুবল এবনবেন তুরলি রনপুি আচবড়। নবী িাসূলবদি
রবরুবদ্ধ রমথযাি অনুসািীবদি আচিি আি ফসখান ফথবক রশক্ষা
ফনওয়া, বতজমান রবশ্ব পরিরস্থরতবত ফসই রশক্ষাবক কাবি লাগাবনা এই
আবলাচনাি সববচবয় বড় প্রারপ্ত হবব ইনশাআল্লাহ।
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রমথযা আি এি অনুসািীিা হারিবয় যাবব, রটবক যাবব সতয আি সবতযি পবক্ষ
রসনা টান কবি দাাঁড়াবনা মানুষগুবলা।
তািা নবীিীি  ﷺদা’ওয়াহবক পশ্চাৎপদ ববল আখযারয়ত কিবতা। বলবতা—
“এগুবলা ফতা আরদকাবলি উপকথা মাত্র।” (সূিাহ আল-মুরমনুন ২৩:৮৩)
আবিা বলবতা ফয নবীিীি মৃতুযি সাবথ সাবথ তাাঁি দা’ওয়াহও রবলুপ্ত হবয় যাবব,
কািি তাাঁি ফকাবনা বাংশধি ফনই। আি তাবদি রনবিবদি ধমজই রবলুপ্ত হবয় ফগবে।
আি মুহাম্মাবদি  ﷺনাম ও ধমজ রটবক িবয়বে।

হকপন্থীিা পিারিত হয় না, আল্লাহি কাবে পিীরক্ষত হয়।
হকপন্থী কখবনা পিারিত হয় না। তাবক ফকবল কষ্ট্কি পরিরস্থরতবত ফফবল পিীক্ষা
কিা হয়, যাবত ফস রবিবয়ি সরতযকাি হকদাবি পরিিত হয়। আি আসমানী
সাহাযয আবস দুরনয়ারব কষ্ট্-ফেবশি সমানুপাবত।
“ফতামাি পূববজও িাসূলগিবক রমবথয মবন কিা হবয়বে। রকন্তু তাবদিবক রমবথয মবন
কিা এবাং কষ্ট্ ফদওয়া সবেও তািা বধযজধািি কবিবে, যতক্ষি না তাবদি কাবে
আমাি সাহাযয এবসবে। আল্লাহি ওয়াদাি পরিবতজন হয় না, নবীগবিি রকেু সাংবাদ
ফতা ফতামাি রনকট ফপৌাঁবেবেই।” (সূিাহ আল-আন’আম ৬:৩৪)
িাসূল  ﷺফদশোড়া হবয়বেন, মাি ফখবয়বেন, অপমারনত হবয়বেন। ইউসুফ
(আলাইরহসসালাম) কুয়ায় রনরক্ষপ্ত হবয়বেন, দাস রহবসবব রবরক্র হবয়বেন, রমথযা
অরভবযাবগ কািাবাস কবিবেন। এগুবলা পিািয় নয়, বিাং পিীক্ষা। প্ররতরট
পিীক্ষাই রবিবয়ি দুয়াবিি রদবক এবগাবনাি এবককরট রসাঁরড়।
তাই সবতযি পবথ চলবত রগবয় দুিঃখকবষ্ট্ ফথবম যাওয়া চলবব না। পিীক্ষায় উিীিজ
হবয় রনবিবক আল্লাহি কাবে ফযাগয প্রমাি কিবত হবব যাবত আসমান ফথবক
আল্লাহ িাব্বুল ইজ্জবতি প্ররতশ্রুত রবিয় ফনবম আবস।

আবু লাহাব আি তাি রমরডয়া ধ্বাংস হবয় ফগবে আি মুহাম্মাবদি  ﷺআনীত
বাতজা আিও রটবক আবে।
মুশরিকিা তাবদি রমরডয়াবক নবীিীি  ﷺরবরুবদ্ধ কাবি লারগবয়রেবলা। আবু লাহাব
ওকায বািাবি দাাঁরড়বয় ফঘাষিা কিবতা, “রনশ্চয় মুহাম্মাদ পথভ্রষ্ট্ হবয় ফগবে।
কাবিই ফস ফযন ফতামাবদি পথভ্রষ্ট্ কিবত না পাবি।”
আবু লাহাব আি তাি রমরডয়া ধ্বাংস হবয় ফগবে আি মুহাম্মাবদি  ﷺআনীত বাতজা
আিও রটবক আবে।

জারলবমি জুলমু একসময় ফশষ হববই।
জুলুবমি রসাঁরড় ফববয় যারলম উপবি উবি। তাি উিান ফদবখ হতাশ হবত ফনই।
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কািি, রসাঁরড়ি ধাপ একসময় ফশষ হববই, ফস পযজাবয় রগবয় এমরনবতই ফস আি পা
িাখাি িায়গা পাবব না।
“ওইসব িনদপবক আরম ধ্বাংস কবি রদবয়রেলাম যখন তািা বাড়াবারড় কবিরেবলা,
আি তাবদি ধ্বাংস সাধবনি িনয একটা প্ররতশ্রুত সময় রস্থি কবিরেলাম।” (সূিাহ
আল-কাহফ ১৮:৫৯)

নবীিীবক বযঙ্গ কবি ফলখা করবতা ইরতহাস ফথবক হারিবয় ফগবে, আি
নবীিীি হাদীসগুবলা সাংিরক্ষত আবে।
আইয়ালম িারহরলয়যাবতি ফলাবকিা িাসূলবক  ﷺবযঙ্গ কবি ফলখা শত শত চিি
করবতা আবৃরত কিবতা। করবতা যরদও তৎকালীন আিববি রমরডয়া রেবলা, তবুও
ইরতহাস এসব করবতাি একটা চিিও ফিকডজ কবিরন। রকন্তু নবীিীি
হাদীসগুবলাবক রিকই সাংিক্ষি কবিবে। রমথযাি িমই হয় ধ্বাংস হওয়াি িনয।
সতয রটবক থাবক, যরদও তাাঁবক প্রথবম দুবলজ মবন হয়।

সাংখযাগরিবষ্ঠি মতামত রবববচনাবযাগয, রকন্তু সবতযি উপি প্রাধানযবযাগয নয়।
সাংখযাগরিবষ্ঠি মতামতবক সবসময় প্রাধানয রদবত হবল লূত (আলাইরহসসালাম),
মূসা (আলাইরহসসালাম) ও মুহাম্মাদ  ﷺএি উপি যথাক্রবম সমকামী সাদ্দূমবাসী,
রফিআউন ও আবু িাহলবক প্রাধানয রদবত হবতা। সাংখযাগরিবষ্ঠি মতামত অবশযই
রবববচনাবযাগয। রকন্তু তা সবতযি রবপিীবত হবল তাি মূলয শূূ্নয হবয় যায়।

সাবা িারতি প্রাচুবযজি প্ররত মুগ্ধতা হুদহুদবক তাবদি কুফবিি বযাপাবি অন্ধ
কবি ফদয়রন।
সাবা িারতি প্রাচুবযজি প্ররত মুগ্ধতা হুদহুদ পারখবক তাবদি কুফবিি বযাপাবি অন্ধ
কবি ফদয়রন। ফস রফবি এবস তাবদি প্রাচুবযজি বযাপাবি ফযমন ববলবে, ফতমরন
তাবদি িঘনয কুফরিও উবল্লখ কবিবে।
“আরম ফদখলাম এক নািী তাবদি উপি িািত্ব কিবে, আি তাবক সবই ফদওয়া
হবয়বে এবাং তাি আবে এক রবিাট রসাংহাসন। এবাং আরম তাবক আি তাি
সম্প্রদায়বক ফদখলাম আল্লাহি পরিববতজ সূযজবক হসিদাহ কিবত। শয়তান তাবদি
কািবক তাবদি িনয ফশাভন কবি রদবয়বে এবাং তাবদিবক (আল্লাহি) পথ ফথবক
বাধা রদবয় ফিবখবে, তাই তািা পথ খুাঁবি পায় না।” (সূিাহ আন-নামল ২৭:২৩-২৪)

ফযখাবনই রফি’আউন থাকবব আল্লাহ ফসখাবন একিন মূসাবক পািাববন।
জারলমবক শারস্ত ফদওয়াি িনয আল্লাহি দারুি এক পদ্ধরত আবে। রফি’আউবনি
জুলুবমি শুরু ফথবকই আল্লাহ মূসাবক (‘আলাইরহসসালাম) একিন সতকজকািী ও
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শারস্তি মাধযম রহবসবব গবড় তুলরেবলন। একিন জুলুবমি িনয বতরি হয়,
আবিকিন ফমাকাববলাি িনয। তািপি একসময় তাবদি মবধয সাংঘষজ বাাঁবধ। তাই
ফযখাবনই রফি’আউন থাকবব আল্লাহ ফসখাবন একিন মূসাবক পািাববন। আি
এটাই আল্লাহি সুন্নাহ।

তাবদি কান নবীি রদবক, রকন্তু মন পবড় থাবক নবীি শত্রুবদি কাবে।
উম্মাহ অবশযই এমন ফলাবকি িািা আক্রান্ত হবব যািা উম্মাহি মাবে িীবনি
শত্রুবদি রচন্তাধািা ও মতাদশজ রবস্তাবি সহায়তা কিবব।
“আি ফতামাবদি মাবে তাবদি (মুনারফক্ববদি) কথা ফশানাি মবতা ফলাক আবে।”
(সূিাহ আত-তাওবাহ ৯:৪৭)

মুনারফক্বিা অবনযি কাবন লাগাবনাি িনয নবীি কথা শুনবতা । তাবদি কান নবীি
রদবক, রকন্তু মন পবড় থাকবতা নবীি শত্রুবদি কাবে।

আিবকি যুবগি িারহরলয়াত হবলা শত্রুবদি অন্ধ অনুসিি।
ধবমজি বযাপাবি আিববি িারহরল যুবগি ফলাবকিা আিবকি যুবগি িারহল
ফলাবকবদি ফচবয় ভাবলা রেবলা। কািি আিববদি িারহরলয়া রেবলা বাপ-দাদাি অন্ধ
অনুসিি। আি আিবকি িারহরলয়া হবলা শত্রুবদি অন্ধ অনুসিি।
“রনশ্চয় আমিা আমাবদি বাপ-দাদাবদিবক এক িীবনি উপি ফপবয়রে, আি
আমিা তাাঁবদি পদাঙ্ক অনুসিি কিরে।” (সূিাহ আয-যুখরুফ ৪৩:২৩)

দুরনয়াবলাভী ও আরখিাতপ্রতযাশীি মাবে পাথজকয ফযভাবব হয়!
করিনতম রফতনাসমূবহি একরট হবলা মানুবষি আহ্বাবন সাড়া রদবয় হবক্বি পবক্ষ
কথা বলা, সকবলি মাবে রনবিি মযজাদা উন্নত হবত ফদখা, তািপি হিাৎ একরদন
রনবিবক একা অবস্থায় আরবষ্কাি কিা। এখাবনই দুরনয়াবলাভী ও
আরখিাতপ্রতযাশীি মাবে পাথজকয বতরি হবয় যায়।

সতয ও রনবিি ফখয়াল-খুরশি পাথজকয।
সতয ও রনবিি ফখয়াল-খুরশি মাবে যরদ ফকউ পাথজকয বুেবত চায়, ফস ফযন
রনবিবক দুরনয়া ও আরখিাবতি মাবে এক ফসতুি উপি কল্পনা কবি। ফপেবন দুরনয়া
যা তাবক রফরিবয় রনবত অক্ষম। আি সামবন আরখিাত যা তাবক বিি কিবত প্রস্তুত।

আল্লাহ সতযবক রবিয় দাবনি ওয়াদা কবিবেন, ফকান রববশষ দলবক না।
রবিবয়ি িনয অবপক্ষা কিবত রগবয় অবনক মানুষ হতাশ হবয় হাল ফেবড় ফদয়।
তািা ভুবল যায় ফয, আল্লাহ সতযবক রবিয় দাবনি ওয়াদা কবিবেন, ফকান রববশষ
দলবক না। আল্লাহ তাি নবীবক এই িরমবন কতৃজত্ব দান কবিবেনএ দৃশয ফদখাি
আবগই অবনক সাহাবাি মৃতুয হবয়বে। তািা ফকউ রবিবয়ি মুহুতজ ফচাবখ ফদবখনরন
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তাবত রক, আল্লাহ িাব্বুল ইজ্জবতি কাবে রিকই রবিয়ীি ফববশ দিায়মান হববন।

করিন পিীক্ষাি মধয রদবয়ই আল্লাহ মাজলুমবক জারলবমি উপি রবিয় দান
কবিন।
মাজলুম ফকাবনা িারত করিন পিীক্ষাি মধয রদবয় না রগবয় কখবনা জারলবমি উপি
প্ররতষ্ঠা লাভ কবি না। বনী ইসিাঈবলি সদযিাত রশশু ও মুরমনবদিবক হতযা কিা
হবয়রেবলা। এমনরক মূসা (‘আলাইরহসসালাম) এি িীবদ্দশাবতই তাবদিবক হতযা
ও শূলরবদ্ধ কিা হবয়রেবলা। এ সবরকেুি পবিই তািা রফি’আউবনি উপি রবিয়
লাভ কবি।

রমথযাি উপি প্ররতরষ্ঠত ফথবক প্রশাংসা পাওয়া বৃহৎ দল হওয়াি ফচবয় সবতযি
উপি ফথবক রনন্দা কুড়াবনা ক্ষুর দল হওয়াই উিম।
সতয ফহাক বা রমথযা ফহাক, সকল মানুষ কখবনাই একরট মবতি উপি ঐকযবদ্ধ হবব
না। আি না ফকাবনা দল সবজদা প্রশাংসা বা রনন্দা ফথবক মুক্ত থাকবব। কাবিই,
রমথযাি উপি প্ররতরষ্ঠত ফথবক প্রশাংসা পাওয়া বৃহৎ দল হওয়াি ফচবয় সবতযি উপি
ফথবক রনন্দা কুড়াবনা ক্ষুর দল হওয়াই উিম।

ফকান মত অনুসিি কিাি মাপকারি ফসটা অনুসিি কবি তৃরপ্তববাধ কিা নয়।
ফকাবনা মত প্রশাংরসত হবলই বা তা অনুসিবিি মাধযবম তৃরপ্তলাভ হবলই তা সরিক
হবয় যায় না।
“তািা হবলা ফসসব ফলাক যাবদি প্রবচষ্ট্া দুরনয়ায় বযথজ হবয় ফগবে। অথচ তািা
ভাবরেবলা তািা ফনক আমল কিবে।” (সূিাহ আল-কাহফ ১৮:১০৪)
আল্লাহ এমনও অবনক রবধান রদবয়বেন যাি ফযৌরক্তকতা মানুবষি সীরমত বুরদ্ধরবববচনাি রবপিীত হবত পাবি।

ধবমজি ফমৌরলক রবষয়গুবলাবত শত্রুবদি সাবথ সমবোতা ফকান িারতি
পতবনি কািি।
উম্মাহি দুবজলতা তখনই শুরু হয় যখন ফস তাি ধবমজি ফমৌরলক রবষয়গুবলাবত
শত্রুবদি সাবথ সমবোতায় আবস। িারতি পতন এখান ফথবকই শুরু হয়।

মানুবষি কাবে গ্রহিবযাগয হবলই ফকানরকেু সতয ববল প্ররতরষ্ঠত হয় না।
ফলাবক ফকাবনা একরট মতামতবক রদ্ধা আি দৃঢ় রবশ্বাস কবি ববলই ফসরট সবতয
পরিিত হয় না।
“তািা হবলা ফস সব ফলাক, দুরনয়াি িীবন যাপবন যাবদি ফচষ্ট্া সাধনা বযথজ হবয়
ফগবে আি তািা রনবিিা মবন কিবে ফয, তািা সরিক কািই কিবে।”
(সূিাহ আল-কাহফ ১৮:১০৫)
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আল্লাহি এমনও অবনক রবধান িবয়বে যা মানুবষি সীরমত বুে-জ্ঞাবনি রবপিীবত যায়।

সববচবয় ভয়ঙ্কি হবলা ফসই মুনারফক্ব ফয রনবিি রিি বালি বযবহাি
কিবত িাবন।
সববচবয় ভয়ঙ্কি রফতনা হবলা সতযবক রবকৃত কিাি রফতনা। আি সববচবয় ভয়ানক
যুদ্ধ হবলা ফলাগাবনি যুদ্ধ। ফযখাবন বাগপটুতা সববচবয় বড় অস্ত্র। নবীিী ﷺ
ববলবেন, “আরম আমাি উম্মাবতি িনয সববচবয় ফবরশ ভয় করি ফসই মুনারফবক্বি
ফয রনবিি রিহ্বাবক বযবহাি কিবত িাবন।”

যািা খরিত ইসলাবমি প্রচাি কবি তাবদিবকই রমরডয়া মাথায় তুবল নাবচ।
ইসলাম হবলা উম্মাহবক পরিচারলত কিাি একরট পূিজাঙ্গ রসবেম। এবক টুকবিা
টুকবিা কিা অসম্ভব। কািি এবক রফতিাবতি সাবথ সামিসযশীল কবি বতরি কিা
হবয়বে। রকন্তু রমরডয়া চায় ইসলামবক রকেু নীরতকথাি সমরষ্ট্ রহবসবব উপস্থাপন
কিবত। যািা এিকম খরিত ইসলাম প্রচাি কবি, তাবদি উপিও রমরডয়া অবনক
আবলা ফফবল।

খুরাঁ ট বাকা হবল পতাকা রনবি রনবি ফসািা হবত পাবি না।
বারতল কখবনা হকবক পিারিত কিবত পাবি না। তবব রনবিবদি দুবজলতাি কািবি
হকপন্থীিা পিারিত হবত পাবি। তািা যরদ রনবিবদি ফযাগয কবি গবড় তুলবতা,
তাহবল তাবদি হাবতই হয়বতা হবকি রবিয় সূরচত হবতা। কািি খুাঁরট বাকা হবল
পতাকা রনবি রনবি ফসািা হবত পাবি না।

রতনরট গুন!
উম্মাহ রটবক থাকবব রক না, তা রতনরট গুবিি উপি রনভজি কবি,
“ফহ ঈমানদািগি! ফতামাবদি মধয হবত ফকউ তাি িীন হবত রফবি ফগবল অরত
সত্বি আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায়বক রনবয় আসববন—
-যাবদিবক রতরন ভালবাবসন আি তািাও তাাঁবক ভালবাসবব,
-তািা মু’রমনবদি প্ররত ফকামল আি কারফিবদি প্ররত কবিাি হবব,
-তািা আল্লাহি পবথ যুদ্ধ কিবব।” (সূিাহ আল-মা’ইদাহ ৫:৫৪)

ফলাফবলি রদবক তারকবয়ই রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন কিবত হবব।
ফলাফবলি রদবক না তারকবয় ফকাবনা কািবক রবচাি কিা রিক না। এি ফবল শুরু
ও ফশষবক পিস্পবিি ফথবক রবরেন্ন কবি ফফলা হয়। িাসূল  ﷺমাসরিবদ রিিাি
ফভবঙ ফফবলরেবলন। কািি এমরনবত এরট সালাত আদাবয়ি িনয বতরি কিা হবলও
এি মূল উবদ্দশয রেবলা মুনারফক্ববদি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন।
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সবতযি রটবক থাকাি িনয রমথযাি সাবথ দি কষাকরষ কিাি দিকাি পবড় না।
ফকামলতাি সাবথ সতযবক উপস্থাপন কিাি অথজ এই নয় ফয সতয দুবলজ । এমনও না
ফয রমথযাি সাবথ দি কষাকরষ কবি ফকাবনা সমবোতায় আসা যাবব। নবীগি রেবলন
সববচবয় ফকামল, রকন্তু তাাঁিা হবকি উপি অরবচল রেবলন এবাং বারতবলি সাবথ
সকল সমবোতাবক প্রতযাখযান কিবতন।

ইসলাম হবলা সূবযজি মবতা।
আল্লাহি িরমবন ইসলাম হবলা সূবযজি মবতা। এরট কখবনাই রবলীন হবয় যায় না।
একরট ভূরমবত অস্ত ফগবল অনয ভূরমবত উরদত হয়।

ইসলাবমি ফপাশাক মারটবত ফফলা যায় না।
ইসলাম এমন এক ফপাশাক যাবক মারটবত ফফলা যায় না। ফকউ তা েুাঁবড় ফফলবল
আল্লাহ তা অনয কাউবক পিান।
“যরদ তািা এবক অস্বীকাি কবি, তাহবল আরম এি ভাি এমন সম্প্রদাবয়ি কাবে
ফসাপদজ কবিরে যািা অস্বীকািকািী নয়।” (সূিাহ আল-আন’আম ৬:৮৯)

সরিক পবথ চলাটা িরুরি, লবক্ষয ফপৌোবনা নয়।
লবক্ষয ফপৌাঁোবত না পািাি অথজ এই না ফয, ফসটা ভুল পথ। কািি সরিক পবথ
চলাটা িরুরি, লবক্ষয ফপৌোবনা নয়। হাশবিি মাবি ফকাবনা নবী হারিি হববন মাত্র
একিন অনুসািী রনবয়, আবিকিন হারিি হববন একা। তাই ববল তাবদি পথ ভুল
রেবলা না।

সতযবক ফচনাি পবথ বড় বাধা বযরক্তপূিা।
আপনাি এবাং সবতযি মাবে যরদ এমন কাউবক দাাঁড় কিান যাবক আপরন প্রচি
সম্মান কবিন, তাহবল সতযবক আপরন ফদখবত পাববন না। কািি সতয তখন
রনবিবক ওই বযরক্তি আড়াবল লুরকবয় ফফলবব। বিাং সতযবক যবথষ্ট্ সম্মান রদন,
তাহবল এবক ফদখবত পাওয়াি পবথি সকল আড়াল ধ্বাংস হবয় সতয আপনাি
কাবে স্পষ্ট্ হবয় ফদখা রদবব।

বারতনী ফগাষ্ঠীগুবলা ক্ষমতা কুরক্ষগত কিবত পািবল রনদজয়ভাবব তাবদি
শত্রুবদি উপি প্ররতবশাধ ফনয়।
বারতনী ফগাষ্ঠীগুবলা ক্ষমতা কুরক্ষগত কিবত পািবল রনদজয়ভাবব তাবদি শত্রুবদি
উপি প্ররতবশাধ ফনয়। বারতনীবদি মাবে সববচবয় কুখযাত হবলা িারফিা (রশ'য়া)
সম্প্রদায়, আি িারফিাবদি মাবে সববচবয় কুখযাত হবলা নুসাইরি সম্প্রদায় (এিা
মূলত রসরিয়ায় বসবাসকািী রশ'য়াবগাষ্ঠী। বাশশাি আল আসাদ এ ফগাষ্ঠীি ফলাক)।
এিা বািাংবাি রনবিবদি দুিঃখ-দুদশজ াি কথা ববল প্ররতবশাধবক িাবয়য কিবত চায়।
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পিীক্ষাি মধয রদবয় মুরমন ও মুনারফক আলাদা হবয় যায়।
আল্লাহ তাাঁি বান্দাবদি িনয আসন্ন রবিয়বক প্রলরম্বত কবিন। কািি যতই পিীক্ষা
আবস, মুরমন ও মুনারফবক্বি পাথজকয ততই প্রকট হবয় ধিা পবড়। আি মুরমন ও
মুনারফবক্বি কাতাি আলাদা না হওয়া পযজন্ত আল্লাহ ফকান িারতবক রবিয় দান
কবিন না।
“আল্লাহ যরদ চাইবতন, রতরন (রনবিই) তাবদি উপি প্ররতবশাধ রনবত পািবতন।
রকন্তু (সশস্ত্র সাংগ্রাবমি আবদশ রদবয়) ফতামাবদি মবধয একদলবক অপিদবলি িািা
পিীক্ষা কিা হয়।” (সূিাহ মুহাম্মাদ ৪৭:৪)

বারতলপন্থীিা সতযবক রবকৃত কিাি ফপেবন ফবরশ রম ফদয়।
বারতলপন্থীিা তাবদি ভ্রান্ত মতাদশজবক ফসৌন্দযজমরিত কিাি চাইবত সতযবক রবকৃত
কিাি ফপেবন ফবরশ রম ফদয়, কািি এরটই ফবরশ সহি। এি ফবল মানুষবক সবতযি
প্ররত রবতৃষ্ণ কবি ফতালাটাই তাবদি লক্ষয। আি রকেু মানুষ ফতা থাকববই যািা
বারতবলি প্ররত আকৃষ্ট্ হবয় এি অনুসিি কবি না, বিাং সবতযি প্ররত রবতৃষ্ণ হবয়
রবকল্প পথ ফখাাঁবি।

সবতযি বযাপালর চুপ থাকাটাই রফতনা।
সতয কথা ববল মানুষবক বারতবলি ফগাাঁড়ারম ফথবক সরিবয় আনবত চাওয়া রফতনা
নয়। রফতনা হবলা সবতযি বযাপাবি চুপ ফথবক মানুষবক বারতবলি প্ররত আবিা
ফগাাঁড়া বানাবনা।

জ্ঞাবনি সীমাবদ্ধতা মাবে সমাধান খুি
াঁ বত রগবয় অবনবক উদ্ভ্রান্ত হবয় যায়।
মানুবষি মন রবরভন্ন ববপরিতয ফদবখ রহসাব ফমলাবত না ফপবি উদ্ভ্রান্ত হবয় যায়।
এমনরক নারস্তবক পরিিত হয়। অথচ ববপরিতয ফকবল ফস যা ফদখবে ততটুকুি
ফভতবিই। তাি অবদখা িগবত ফতা এমন রবষয় থাকবত পাবি যা পুবিা ফগালবমবল
সমীকিিরট সমাধান কবি রদবত পাবি।

দাঈি চরিত্র হনন কিা ফগবল দাওয়াবতি কাযজকারিতাও আবস্ত আবস্ত ফশষ
হবয় যায়।
নবীিীি  ﷺসমসামরয়ক মুনারফক্বিা ফখালাখুরল ইসলাবমি রনন্দা কিবত ভয় ফপবতা।
তাই তািা আড়াল ফথবক ফকবল ইসলাবমি রবরভন্ন রনদশজন, নবী  ﷺও
সাহাবাগবিি সমাবলাচনা কিবতা। কািি তািা বুেবত ফপবিরেবলা ফয, িীবনি দাঈি
চরিত্রহনন কিা ফগবল দাওয়াবতি কাযজকারিতাও আবস্ত আবস্ত ফশষ হবয় যায়।

হকপন্থীবদি আল্লাহ সমাবলাচনাি হাত ফথবক বাাঁচান।
সবতযি উপি থাকা বযরক্তি উপি আল্লাহি একরট বড় অনুগ্রহ হবলা তাবক
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সমাবলাচনাি সম্মুখীন হবত না ফদওয়া। ফবল ফস সতয ফথবক রপেপা হয় না।
“আি তািা রনন্দুবকি রনন্দাি পবিায়া কবি না। এরট আল্লাহি অনুগ্রহ, রতরন যাবক
ইো তা দান কবিন।” (সূিাহ আল-মা’ইদাহ ৫:৫৪)

অহাংকািীিা দুবলজ বদি আদশজবকও দুবলজ ভাবব।
ইরতহাবসি রদবক তাকাবলই ফবাো যায় ফয তাবদি মবধয বুরদ্ধবৃরিক ও
আদশজগতভাবব সববচবয় উন্নত বযরক্তিা রেবলন খুবই সাধািি ও দুবলজ । ফয কািবি
অহাংকািীিা সতযবক ফমবন ফনয় না, তািা দুবজলবদি িািা প্রচারিত আদশজবকও দুবজল ভাবব।

সবতযি পরিমািটাই আসল, সবতযি অরস্তত্ব নয়।
ফবরশিভাগ ভ্রান্ত মতাদবশজই একটু না একটু সতয রমবশ থাবক। ফসই মতাদবশজি অন্ধ
অনুসািীিা ফসই সতযটুকুবকই রবিাট বড় কবি ফদখায়। রবরক্ষপ্তভাবব রকেু সবতযি
অরস্তত্ব একরট ফগাটা মতাদশজবক হক ববল প্রমাি কবি না। সবতযি পরিমািটাই
আসল, সবতযি অরস্তত্ব নয়।

ফলাবকি কথায় সবতযি অনুসািীিা সতযবক তযাগ কবি না।
ফলাবক সতযবক রনন্দা কিা শুরু কিবল সৎ বযরক্ত সতযবক তযাগ কবি না। কািি ফস
যখন সতযবক অনুসিি কিা শুরু কবিরেবলা, তখন ফলাকমুবখ সবতযি প্রশাংসা
শুবন এবক অনুসিি কবিরন। সতয সতয ববলই তাবক ফস অনুসিি কবিবে।

সকল িারতি সাংখযাগরিষ্ঠিা পথভ্রষ্ট্ রেবলা।
সতয ফকাবনা ফলাগান নয় যা সাংখযাগরিষ্ঠ িনতা বুরলি মবতা আওড়াবব। আল্লাহ
তাাঁি রকতাবব যত িারতি কথাই ববলবেন, তাবদি সাংখযাগরিষ্ঠই পথভ্রষ্ট্। আল্লাহ
এই কথা তাাঁি রকতাববি প্রায় সিিরট িায়গায় উবল্লখ কবিবেন।

ফচাবখি কাবে ধিা একটা পয়সাি ফপেবন দূবিি একটা বড় পাহাড়ও
ঢাকা পবড় যায়।
ফোট ফোট ফলাভও রবিাট সতযবক দৃরষ্ট্ি আড়াল কবি ফদয়। ফচাবখি কাবে ধিা
একটা পয়সাি ফপেবন দূবিি একটা বড় পাহাড়ও ঢাকা পবড় যায়।

শাহাওয়াত ফথবকই মানুবষি মবন আল্লাহি রবধাবনি প্ররত সবন্দহ িম ফনয়।
ফয সকল শুবুহাত (সবন্দহ) িম ফনয় শাহাওয়াত (বখয়াল-খুরশ) এি গভজ ফথবক,
ফসগুবলা কালক্রবম অলঙ্ঘনীয় সাংরবধাবনি রূপ ধবি। অথজাৎ, আল্লাহি একরট
রবধান পেন্দ না হবল মানুষ ফসটাবক সবন্দহ কবি, তািপি ফসই রবধাবনি রবপিীত
কািরটবকই ঐশ্বরিক রবধাবনি মবতা মানয কিা শুরু কবি।
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রমথযাি অনুসািীিা এবকক সময় এবকক রূলপ হারিি হয়।
রফি’আউন রনবিই িাবিযি নানা প্রান্ত ফথবক িাদুকি এবন িবড়া করিবয়বে
মূসাবক (‘আলাইরহসসালাম) পিারিত কিাি িনয। তাি ভাড়া কিা িাদুকিিাই
যখন তাি রববিারধতা কিবলা, ফস রনবিই তখন তাবদিবক ষড়যন্ত্রকািী রহবসবব
আখযা রদবলা, মূসাবক (আলাইরহসসালাম) তাবদি নাবটি গুরু বারনবয় রদবলা।
“রনশ্চয় ফস-ই ফতামাবদি নাবটি গুরু ফয ফতামাবদিবক িাদু রশক্ষা রদবয়বে।”
(সূিাহ তাহা ২০:৭১)

তীিন্দাবিি দৃঢ়তা না থাকবল তীি কখবনাই লবক্ষয আঘাত হানবব না।
সতয যরদ শরক্তশালী তীবিি মবতাও হয়, তীিন্দাবিি দৃঢ়তা না থাকবল তা কখবনাই
লবক্ষয আঘাত হানবব না।
“বিাং আরম সতযবক রমবথযি উপি রনবক্ষপ করি, অতিঃপি তা রমবথযি মস্তক চূিজরবচূিজ কবি ফদয়। তৎক্ষিাৎ রমবথয রনরশ্চহ্ন হবয় যায়।”
(সূিাহ আল-আরম্বয়া ২১:১৮)

শাহাওয়াবতি অনুসািীিা িািনীরত ফথবক ধমজবক পৃথক কিাি কথা ববল।
িািনীরত ফথবক ধবমজি পৃথকীকিবিি ধািিাটা পরশ্চমা রববশ্ব িম রনবয়বে। কািি
তাবদি ধমজ রবকৃত আি এরট তাবদি িািনীরতবক দূরষত কবি রদরেবলা। আি প্রাবচয
এই ধািিা আমদারন হবয়বে কািি এখানকাি িািনীরতরবদিা দুনীজ রতগ্রস্ত আি ধমজ
তাবদি বাহাদুরিবক নষ্ট্ কবি ফদবব।

সবতযি উপি অরবচল থাকাি আসল পিীক্ষা।
ফলাবক যখন সতযবক গ্রহি কবি ফনয়, তখন সবতযি অনুসিি সহি। রকন্তু ফলাবক
যখন সতয ফথবক মুখ রফরিবয় ফনয়, চািরদবক যখন সবতযি রববিারধতা শুরু হবয়
যায়, তখন সবতযি উপি অরবচল থাকাটাই আসল পিীক্ষা।

এখন ইয়াহুদীিা চক্রান্ত কবি আি মুনারফক্বিা অথজায়ন কবি।
অতীবত মুনারফক্বিা ইসলাবমি রবরুবদ্ধ চক্রান্ত কিবতা আি ইয়াহুদীিা টাকাপয়সা রদবয়
সাহাযয কিবতা। আি আিবক ইয়াহুদীিা চক্রান্ত কিবে আি মুনারফক্বিা অথজায়ন কিবে।
“তািা চক্রান্ত কবি, আি আল্লাহও ফকৌশল কবিন। আি আল্লাহ হবলন সবজবরষ্ঠ
পরিকল্পনাকািী।” (সূিাহ আল-আনফাল ৮:৩০)

রবপবদি সমবয়ই ঈমাবনি আসল পাথজকযটা ধিা পবড়।
আল্লাহি িীবনি পবক্ষ কথা বলবত আি িীন পালন কিবত সবাই পাবি। রকন্তু
রবপবদি সমবয়ই আসল পাথজকযটা ধিা পবড়। ফপবিক শক্ত কবি ফগাঁবথবে রক না তা
ফবাো যায় ধবি নাড়া রদবল।

48 | সবুজ পাতার বন

মুনারফকিা অথজননরতক অববিাধ আবিাপ কবি িীবনি ক্ষরত কিবত চায়।
সবতযি গলা রটবপ ধিাি িনয মুনারফক্ববদি একরট হারতয়াি হবলা অথজননরতক
অববিাধ আবিাপ।
“তািা ববল, ‘িাসূবলি সঙ্গীসাথীবদি িনয অথজ বযয় ফকাবিা না। ফশষ পযজন্ত তািা
এমরনবতই সবি পড়বব।’ আসমান ও িরমবনি ধনভািাি ফতা আল্লাহিই, রকন্তু
মুনারফক্বিা তা ফবাবে না।” (সূিাহ আল-মুনারফক্বুন ৬৩:৭)

বারতলপন্থীিা চায় না বারতবলি পবথ তািা একা থাকুি।
বারতলপন্থীিা চায় সবাই ফযন তাবদি মবতা হবয় যায়। যাবত ফস ভ্রান্ত পবথ চলাি
সময় একাকীবত্ব না ফভাবগ।
“তািা চায় ফয তািা ফযভাবব কুফরি কবিবে ফতামািাও ফযন ফসভাবব কুফরি কবিা,
যাবত ফতামিা সমান হবয় যাও।” (সূিাহ আন-রনসা ৪:৮৯)
“তািা রনবিিা পথভ্রষ্ট্তাি সওদা কবি আি চায় ফতামিাও পথভ্রষ্ট্ হবয় যাও।”
(সূিাহ আন-রনসা ৪:৪৪)

অহাংকাি বস্বিাচািীি দৃরষ্ট্বত সবরকেুবক ফোট কবি ফদয়।
বস্বিাচািী যতক্ষি না সবতযি আঘাবত ধ্বাংস হবয় যায়, ততক্ষি ফস ধিাবক সিা
জ্ঞান কিবত থাবক। অহাংকাি তাাঁি দৃরষ্ট্বত সবরকেুবক ফোট কবি ফদয়।
“অতিঃপি রফি’আউন শহবি নগবি সাংগ্রাহক পারিবয় রদবলা (এই ববল ফয,) এিা
(বানী ইসিাঈল) ফতা ক্ষুর একরট দল।” (সূিাহ শু’আিা ২৬:৫৩-৫৪)
ইববন ‘আব্বাস (িারিয়াল্লাহ ‘আনহু) ববলন, “মুসাি (‘আলাইরহসসালাম) সাবথ
েয় লক্ষ মানুষ রেবলা।” রফি’আউবনি অহাংকাি তাি কাবে মূসাি বারহনীবক ফোট
কবি ফদখাবলা।

সারলহ (‘আলাইরহসসালাম) এি িারত মাত্র নয়িন ফলাবকি কািবি ধ্বাংস
হবয়রেবলা।
রবপযজয় সৃরষ্ট্কািী ফগাষ্ঠীরট খুবই ফোট হবয় থাবক যািা িনগিবক রবপযজবয়ি রদবক
ডাবক। সারলহ (‘আলাইরহসসালাম) এি িারত মাত্র নয়িন ফলাবকি কািবি ধ্বাংস
হবয়রেবলা। “আি ফসই শহবি রেবলা নয়িন বযরক্ত যািা ভূরমবত ফাসাদ সৃরষ্ট্ কবি
ফবড়াবতা এবাং সাংবশাধন কিবতা না।” (সূিাহ আন-নাম ২৭:৪৮)

আল্লাহ কারফিবদি ফচবয় মুনারফক্ববদি বযাপাবি ফবরশ সতকজ কবিবেন।
ইসলাম একরট দালাবনি মবতা। মুনারফবক্বিা ফভতি ফথবক এি রভরিবক ধ্বাংস
কিাি ফচষ্ট্া কবি আি কারফবিিা বাইবি ফথবক ফদয়াবল আঘাত কবি। এ কািবি
আল্লাহ কারফিবদি ফচবয় মুনারফক্ববদি বযাপাবি ফবরশ সতকজ কবিবেন।
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ইসলাম রনবয় পরশ্চমাবদি ভাবলা কথায় কান রদববন না।
পরশ্চমািা যরদ ববল, ‘ইসলাবমি সাবথ আমাবদি ফকাবনা শত্রুতা ফনই,’ তাহবল হয়
তািা রমথযা বলবে আি নয়বতা আমিা সরিক ইসলাবমি পবথ ফনই।
“ইয়াহূদী ও নাসািািা ফতামাি প্ররত িািী হবব না ফয পযজন্ত না তুরম তাবদি ধবমজি
আদশজ গ্রহি কবিা।” (সূিাহ আল-বাক্বািাহ ২:১২০)

পথভ্রষ্ট্বদি প্রাচুযজ তাবদি ধ্বাংসবকই ত্বিারিত কবি।
পথভ্রষ্ট্িা ভাবব আল্লাহ তাবদিবক ভাবলাবাবসন ববল তাবদিবক রিরযক্ব রদবেন।
আসবল আল্লাহ তাবদি িরশ রঢল রদবয় ভুল পবথ চলা সহি কবি রদবেন, যাবত
সময়মবতা তািা ধ্বাংস হবয় যায়।
“তািা রক ফভবব রনবয়বে, আরম ফয তাবদিবক ধননশ্বযজ ও সন্তানারদি প্রাচুযজ রদবয়
সাহাযয কবিরে এি িািা রক তাবদি কলযাি ত্বিারিত কিরে? না, তািা বুবে না।”
(সূিাহ আল-মু’রমনূন ২৩:৫৫-৫৬)

অহাংকািীিা সবতযি অনুসািীবদি খুরাঁ টনারট ভুল ফখাাঁবি।
যাবদি হৃদয় সবতযি ফখাাঁবি থাবক তািা মূল বাতজাটাি রদবক মবনাবযাগ ফদয়। আি
অহাংকািীিা ফসই বাতজাি অনুসািীবদি খুাঁরটনারট ভুল ফখাাঁবি। তাবদিবক ঘৃিা কবি
ববল তাবদি বাতজাটাবকও ঘৃিা কবি।
“তািা (মুরমনগি) ববলরেবলা, ‘রতরন ফয বািী রনবয় ফপ্ররিত হবয়বেন, আমিা
তাবত রবশ্বাসী।’ যািা অহাংকাি কবিরেবলা তািা ববলরেবলা, ‘ফতামিা যাবত রবশ্বাস
কবিবো, আমিা তাবত অরবশ্বাস কিরে।’ (সূিাহ আল-আ'িাফ ৭:৭৬-৭৭)

রটবক থাকাি িনয রনবিি পাশাপারশ অনয মতাদশজ সিবকজও সরিক ধািিা
িাখা িরুিী।
রনবিবদি আদবশজি উপি তািাই সববচবয় দৃঢ় থাকবত পাবি, যািা সমমনাবদি
পাশাপারশ রববিাধী ফগাষ্ঠীি মতাদশজ সিবকজও ভাবলা জ্ঞান িাবখ। ফবল তািা এই
দুরট আদশজবক গুরলবয় ফফবল না।
“এভাববই আরম আমাি আয়াতসমূহ সুস্পষ্ট্ভাবব বিজনা করি, যাবত অপিাধীবদি
পথ সুস্পষ্ট্ভাবব প্রকাশ ফপবয় যায়।” (সূিাহ আল-আন'আম ৬:৫৫)

সতয একসময় িাট্টা-তামাশাি রশকাি হয়।
সবতযি আহ্বান সবজদাই ভীরতকি পরিরস্থরতি মধয রদবয় শুরু হয়, িাট্টা-তামাশাি
রশকাি হয়, আি সববশবষ বযাপক গ্রহিবযাগযতা লাভ কবি।
“তাবদি কাবে এমন ফকাবনা িাসূল আবসরন যাবক তািা িাট্টা-রবদ্রূপ কবিরন।”
(সূিাহ আল-রহিি ১৫:১১)
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জারলমিা আল্লাহি কাে ফথবক পারলবয় ফবড়ায়, আল্লাহি রদবক ফযবত চায় না।
বস্বিাচািী জারলবমিা আল্লাহি শারস্ত ফথবক বাাঁচাি বযাপাবি এতই আত্মরবশ্বাসী ফয,
ফশষ মুহূতজ পযজন্ত আল্লাহি কাে ফথবক পারলবয় ফবড়ায়। আল্লাহি রদবক ফযবত চায় না।
“তািা যখন আমাি শারস্ত (এি আগমন) অনুভব কিবলা, তখন তা ফথবক
পারলবয় ফযবত (ফচষ্ট্া কিবত) লাগবলা।” (সূিাহ আল-আরম্বয়া ২:১২)

মাবে মাবে শত্রুিা সবতযি অনুসািীবদি মযজাদা বারড়বয় ফদয়।
প্রায়ই ফদখা যায় শত্রুবদি কািবি কাবিা মযজাদা ফববড় যায়। শত্রুিা তাি বযাপাবি
রমথযা অপবাদ িটনা কবি। ফলাবকিা ফদৌবড় রগবয় ফদখবত চায় আসল ঘটনা কী।
তািপি শুধু ভাবলা ভাবলা রিরনসই খুাঁবি পায়। এবত মানুবষি কাবে ফসই বযরক্তি
মযজাদাই বিাং ফববড় যায়। মক্কাি মুশরিকিা আল্লাহি িাসূবলি  ﷺনাবম রমথযা
অপবাদ েড়াবতা। আি মানুষ আসল ঘটনা িানবত রগবয় সতযটা ফিবন বিাং
ইসলাম গ্রহি কিবতা।

মুসরলমবদি মাবেও বারতবলি পবক্ষি ফলাক থাকবব।
নূহ (আলাইরহসসালাম) ও লূত (আলাইরহসসালাম) এি স্ত্রীিয় সবতযি
দাওয়াতবক প্রতযাখযান কবিরেবলা। অথচ তাবদি স্বামীিা রেবলন নবী। তাই
মুসরলমবদি সারিবত বারতবলি চি থাকাটা অস্বাভারবক রকেু নয়। বিাং তাবদি না
থাকাটাই অস্বাভারবক।

রফি’আউবনি উিিসূরি প্রবতযক িারতি মাবেই আবে।
হতযাযজ্ঞ চারলবয় আবাি ফসই অনযায় িক্তপাবতি পবক্ষ রনি িারতি সমথজন
আদাবয়ি ফচষ্ট্া কিা প্রথম বযরক্ত রেবলা রফি’আউন। আি প্ররতরট িারতি ফভতবিই
রফি’আউবনি উিিসূরি আবে।
“রফিআউন বলবলা, ‘ফেবড় দাও আমাবক, আরম মূসাবক হতযা কিববা, ডাকুক ফস
তাি িব্ববক। আরম আশঙ্কা কিরে, ফস ফতামাবদি িীবন পদ্ধরতবক বদবল ফদবব
রকাংবা ফদবশ রবপযজয় রবশৃঙ্খলা সৃরষ্ট্ কিবব।’” (সূিাহ গারফি ৪০:২৬)

জারলবমি ফকৌশল হবলা সমািবক রবভক্ত কবি দুবলজ কবি ফদওয়া।
সমািবক খিরবখি কবি এবক অপবিি রবরুবদ্ধ ফলরলবয় ফদওয়াটাই জারলমবদি
ফকৌশল (কমজপদ্ধরত)। যাবত সমাি কখবনা তাাঁি জুলুবমি রবরুবদ্ধ ঐকযবদ্ধ হবত না পাবি।
“বস্তুতিঃ রফি’আউন ফদবশ উদ্ধত হবয় রগবয়রেবলা আি ফসখানকাি
অরধবাসীবদিবক রবরভন্ন ফরিীবত রবভক্ত কবি তাবদি একরট ফরিীবক দুবজল কবি
ফিবখরেবলা, তাবদি পুত্রবদিবক ফস হতযা কিবতা আি তাবদি নািীবদিবক িীরবত
িাখবতা; ফস রেবলা ফাসাদ সৃরষ্ট্কািী।” (সূিাহ আল-ক্বাসাস ২৮:৪)
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জারলম তাাঁি অনুসািীবদি িনয পুিষ্কাি ফঘাষিা কবি।
সবতযি সাবথ সাংঘাত চলাকাবল জারলম কাউবক কাবে টানবল অবশযই পুিষ্কাবিি
ফঘাষিা রদবয় টাবন। িাদুকিিা রফি’আউনবক ববলরেবলা,
“‘আমিা িয়লাভ কিবল আমাবদিবক পুিষ্কাি ফদওয়া হবব ফতা?’ ফস
(রফি’আউন) বলবলা, ‘হযাাঁ। তখন ফতামিা অবশযই আমাি বনকটযলাভকািীবদি
অন্তভুজক্ত হবব।’” (সূিাহ আশ-শু’আিা ২৬:৪১-৪২)

অরস্থরতশীলতাি আশাংকা একটা অিুহাত!
অরস্থরতশীলতাি আশাংকাি কথা ববল ফযসব ফদশ আল্লাহি আইন পরিতযাগ কবি
দূিবদবশি প্রভুবদি খুরশ কিবত চায়, তাবদি কথাবাতজা িুিাইশ মুশরিকবদি মবতাই।
“তািা ববল, আমিা যরদ ফতামাবদি সাবথ সৎপবথি অনুসিি করি, তাহবল আমিা
আমাবদি ভূরম ফথবক উৎখাত হববা।” (সূিাহ আল-ক্বাসাস ২৮:৫৭)

জারলম যখন িনসমথজনবক সাবথ পায়, তখন তাবদি মতামতবক গুরুত্ব
ফদওয়াি ভান কবি।
“রফি’আউন বলবলা, ‘আমায় মূসাবক হতযা কিবত দাও।’” (সূিাহ গারফি ৪০:২৬)
ফস এি আবগও গিহাবি নবিাতক রশশুবদি হতযা কবিবে। তখন কাবিা অনুমরতি
ফতায়াক্কা কবিরন। জারলমবদি কািকািবাি এমনই হয়। যখন রনরশ্চত িাবন ফয
িনসমথজন পাবব না, তখন ফিাি কবি কাি কবি। আি যখন িনসমথজনবক সাবথ
পায়, তখন তাবদি মতামতবক গুরুত্ব ফদওয়াি ভান কবি।

তািা আল্লাহি িীনবক বযাকবডবটড আখযা ফদয়।
িীন ইসলামবক বযাকবডবটড আখযা ফদওয়াটা আিবকি যুবগই শুরু হয়রন।
নবীিীি  ﷺসমসামরয়ক িারহল ফলাবকিাও আল্লাহি আইনবক বযাকবডবটড ববল
আখযা রদবতা।
“কারফিিা ববল, এটা ফতা পূববজকাি ফলাবকবদি গল্পকারহনী োড়া রকেুই না।”
(সূিাহ আল-আন'আম ৬:২৫)

শাম হকপন্থীবদি ভূরম, ফসখাবন রমথযাি অনুসািীিা টক্কি রদবত পািবব না।
দাজ্জাল হবলা দুরনয়াি বুবক সববচবয় বড় রফতনা। তাি মৃতুয হবব শাবমি ভূরমবত। িাসূল ﷺ
ববলন, ‘দাজ্জাল উহুবদি ফপেবন ফনবম আসবব। আি ফফবিশতাগি তাি ফচহািা
শাবমি রদবক রফরিবয় রদববন। ফসখাবনই ফস ধ্বাংস হবব।’ (সরহহ মুসরলম: ৩৪১৭)
মাসীহ দাজ্জাল শাবম পিারিত হবব, তাহবল আি ফযসব ফোট দাজ্জাল শাবমি
সাবথ টক্কি রদবত চাবে তাবদি পরিিাম ফকমন হবব?
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কম িরুিী রবষয় রনবয় পবড় থাকা আবলমবদি িনয রফতনা।
রফতনা কবয়ক িকবমি হবত পাবি। এি একরট হবলা সতযবক পরিতযাগ কিা।
আবিকরট হবলা অরধক গুরুত্বপূিজ সতযবক ফেবড় কম গুরুত্বপূিজরট রনবয় বযস্ত থাকা।
প্রথমরট সাধািি িনগবিি রফতনা। রিতীয়রট আবলমগবিি।

ফকউ ফকউ সবতযি পবক্ষ লড়াইবয়ি ভান কবি।
ফকউ ফকউ এমনও আবে যািা সবতযি পক্ষ রনবয় শত্রুবদি রবরুবদ্ধ লড়াই কবি।
যরদ ফদবখন শত্রুবদি মাবে বড়রটবক ফেবড় ফস ফোটরটি ফপেবন ফলবগ আবে, ফস
আসবল আপন স্বাথজ হারসবলি িনযই সবতযি পবক্ষ লড়াইবয়ি ভান কবি।

অশ্লীলতা ও নগ্নতাি প্রসাি শয়তান ও তাাঁি অনুসািীবদি পদ্ধরত।
অরতরিক্ত সািসজ্জা, অশ্লীলতা আি নগ্নতাি প্রসাি ঘটাবনা হবলা ইবরলস ও তাি
অনুসািীবদি প্রথমরদককাি একরট চাল।
“ফহ আদাম সন্তান! শয়তান ফযন ফতামাবদিবক রকেুবতই রফতনায় ফফলবত না
পাবি ফযমনভাবব ফতামাবদি রপতা-মাতাবক (আদম ও হাওয়াবক) িান্নাত ফথবক
ফবি কবিরেবলা। ফস তাবদি পিস্পিবক লজ্জাস্থান ফদখাবনাি িনয তাবদি ফদহ
হবত ফপাশাক খুরলবয় ফফবলরেবলা। (সূিাহ আল-আ’িাফ ৭:২৭)

সতয স্পষ্ট্ হবয় যাওয়াি পি রনিবপক্ষতা ববল রকেু ফনই।
সতয যখন রমথযা ফথবক স্পষ্ট্ হবয় যায়, রনিবপক্ষতাি ভাব ধিা তখন ভিারম।
“তািা মােখাবন ফদাদুলযমান, না এবদি রদবক, না ওবদি রদবক; বস্তুতিঃ আল্লাহ যাবক
পথভ্রষ্ট্ কবিন তুরম তাি িনয কক্ষবনা ফকাবনা পথ পাবব না।” (সূিাহ আন-রনসা ৪:১৪৩)

হবকি পবথ রবিয়ী হওয়াটা মূল রবষয় নয়, মূল রবষয় হবলা অরবচল থাকা।
হবকি পথ দীঘজ। এ পবথ চলবত রগবয় লবক্ষয ফপৌাঁেবত না পািবল আল্লাহ আপনাবক
এি িনয ফিিা কিববন না। রকন্তু এ পবথ অরবচল থাকবত না পািবল ফসটাি িনয
অবশযই িবাবরদরহ কিবত হবব।

রমথযাি মাবে ফথবক যািা অভযস্ত সতযবক তািা সহয কিবত পাবি না।
অন্ধকাবিই যাবদি বসবাস, একসময় ফসই অন্ধকাবিই তাবদি ফচাখ সবয় যায়,
আবলা আি তাবদি সহয হয়না। ফতমরনভাবব রমথযাি মাবে ফথবক যািা অভযস্ত
সতযবক তািা সহয কিবত পাবি না।
“যািা রক্বয়ামবত রবশ্বাস কবি না, এক আল্লাহি উবল্লখ কিা হবলই তাবদি অন্তি
রবতৃষ্ণায় ভবি যায়। আি আল্লাহ োড়া অনযানয উপাবসযি উবল্লখ কিা হবলই তািা
আনবন্দ উৎফুল্ল হয়।” (সূিাহ আয-যুমাি ৩৯:৪৫)
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ফলাবকিা সতযবক অস্বীকাি কিবে ফদবখ রবভ্রান্ত হববন না, অবনক জ্ঞানীগুিী
এি আবগ সতযবক অস্বীকাি কবিবে।
আপরন সতযবক খুাঁবি পাওয়াি পি যরদ ফদবখন ফকউ এবক অস্বীকাি কিবে,
তাহবল স্মিি করুন ফয, এি আবগও আপনাি সমমাবনি বা এিবচবয় মযজাদাবান
অবনবকই এই সতযবক হাবতি কাবে ফপবয়ও অস্বীকাি কবিবে। ফসিনয সতয
পরিবতজন হবয় যায়রন রকাংবা এি ভীত নড়ববড় হয়রন। রনবিবক এই বাস্তবতা স্মিি
করিবয় রদন, তাহবল আপরন সবতযি উপি অটল থাকবত পািববন।
“ফলাবকিা যরদ ফতামাবক অস্বীকাি কবি, তাহবল (ফিবন ফিবখা এটা ফকাবনা নতুন
বযাপাি নয়) তাবদি পূববজ নূহ, আদ ও সামূদ সম্প্রদায়ও (তাবদি িাসূলবদি)
অস্বীকাি কবিরেবলা। আি ইবিাহীবমি সম্প্রদায় ও লূবতি সম্প্রদায়ও (অস্বীকাি
কবিরেবলা)। আি মাদইয়ানবাসীিাও...।” (সূিাহ আল-হাজ্জ ২২:৪২-৪৪)

রফতনা হবলা সতয-রমথযা অস্পষ্ট্ হবয় যাওয়া আি ফকানরটবক অনুসিি কিবত
হবব তা বুেবত না পািা।
হবকি পবথ চলাি সময় পবথি রনিাপিা রনবয় শাংরকত থাকা হবলা রফতনা। অজ্ঞতা
এই রফতনাবক আবিা বৃরদ্ধ কবি, আি জ্ঞান এরটবক অপসািি কবি। হুযায়ফা
(িারিয়াল্লাহু আনহু) ববলন, “রফতনা হবলা সতয-রমথযা অস্পষ্ট্ হবয় যাওয়া আি
ফকানরটবক অনুসিি কিবত হবব তা বুেবত না পািা।”
(মুসান্নাফ ইবনু আরব শাইবাহ, বিজনা নাং ৩৮৪৪৭)

মানুষ দীঘজ সময় রচন্তাভাবনা কবিও ভুল রসন্ধান্ত রনবত পাবি।
মানুষ তাি রচন্তাবুরদ্ধি কািবি ধ্বাংস হবয় ফযবত পাবি, যরদও ফস লম্বা সময় রনবয়
রচন্তাভাবনা কবি।
“ফস রচন্তা ভাবনা কিবলা এবাং রসদ্ধান্ত রনবলা, ধ্বাংস ফহাক ফস, কীভাবব ফস
(ক্বুিআবনি অবলৌরককতা স্বীকাি কিাি পিও ফকবল অহরমকাি বশবতজী হবয়
নবুওয়াতবক অস্বীকাি কিাি) রসদ্ধান্ত রনবলা! আবাবিা ধ্বাংস ফহাক ফস, ফস
রসদ্ধান্ত রনবলা কীভাবব! তািপি ফস তাকাবলা।” (সূিাহ আল-মুদ্দাসরসি ৭৪:১৮-২১)
এই আয়াবত ওয়ালীদ রবন মুগীিাহি কথা বলা হবয়বে। দীঘজসময় রনবয় ফভবব ফস
ভুল রসদ্ধাবন্ত এবসরেবলা।

যাবদি অন্তবি ফগাাঁয়াতুরজ ম থাবক তািাই সতযবক অস্বীকাি কবি।
যািা সতযবক রনিবপক্ষভাবব ফদবখ, তািা মুহূবতজই তা গ্রহি কবি ফনয়। আি যাবদি
অন্তবি ফগাাঁয়াতুজরম থাবক, তািা যতই সময় রনক ফশষ পযজন্ত পথভ্রষ্ট্ই হবব। নূবহি
(আলাইরহসসালাম) িারত ৯৫০ বেি সবতযি আহ্বান শুবনবে। অথচ অল্প
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কবয়কিনই ঈমান এবনবে।

রমথযাবক নীিবতাি মাধযবম কবি দাও।
রমথযা িম ফথবকই মৃত। এবত প্রাবিি সিাি হয় যখন মানুষ এি প্ররত সাড়া ফদয়।
তাই রমথযাি বাতজাগুবলাবক রনবয় ফবহশ বহনচ না কবি এবক দরমবয় িাখবত হয়, আি
সতযবক বািবাি আওরড়বয় ফযবত হয়। এক আসালর আবে, “রমথযাবক নীিবতাি
মাধযবম কবি দাও আি সতযবক বািবাি উবল্লখ কবি তাবক িীরবত কবিা।”

যাি সাবথ আবলা ফনই ফস রনবিি িনযই বাাঁবচ, রনবিি িনযই মািা যায়।
আবলা ফথবক যাি দূিত্ব যত কম, তাি োয়া তত লম্বা। ফতমরনভাবব যািা সবতযি
সববচবয় রনকটবতজী, তাবদি প্রভাবই সববচবয় ফবরশ। যাি সাবথ আবলা ফনই, তাি
োয়াও ফনই। ফস রনবিি িনযই বাাঁবচ, রনবিি িনযই মািা যায়।

দবলি ফেন্ড অনুযায়ী নয়, কুিআন সুন্নাহি দলীল ফথবক মধযমপন্থা খুি
াঁ নু ।
মধযমপন্থা খুাঁিবত হবল ক্বুিআন-সুন্নাহি দলীল ফথবক খুি
াঁ বত হয়। যািা রবরভন্ন
দবলি ফেন্ড অনুসিি কবি, তািা বড় ভুল কিবে। ফেবন্ডি বাতাস ঘুবি ফগবল
এবদি মধযমপন্থাও ঘুবি যায়। অথচ দলীল ফথবক মধযমপন্থা রচনবল তািা এি
উপিই অরবচল থাকবতা।

তাবদি বযাপাবি আফবসাস কবি রনবিবক ধ্বাংস ফকাবিা না।
বারতবলি উপি এি অনুসািীবদি অরবচলতা ফদবখ রবভ্রান্ত হববন না। বিাং আল্লাহি
ক্ষমতাি কথা ভাবুন, তাবদি ফচাবখি সামবন হক থাকাি পিও আল্লাহ হকবক
তাবদি দৃরষ্ট্ ফথবক বহুদূবি সরিবয় রদবয়বেন।
“রতরন যাবক ইো পথভ্রষ্ট্ কবিন আি যাবক ইো পথ প্রদশজন কবিন। কাবিই
তাবদি বযাপাবি আফবসাস কবি রনবিবক ধ্বাংস ফকাবিা না।” (সূিাহ ফারতি ৩৫:৮)

বধযজই হবে সব থবক বড় অস্ত্র।
প্রবতযক সতয প্রচািকবদিই প্ররতপক্ষ থাবক। প্ররতপক্ষিা দীঘজ রদন রববিারধতা
কিবব, রকন্তু অববশবষ গাবয়ব হবয় যাবব। আি বধযজই হবে এবদি গাবয়ব কিাি
সব থবক বড় অস্ত্র।
“ফতামাি পূববজও িাসূলগিবক রমবথয মবন কিা হবয়বে। রকন্তু তাবদিবক রমবথয মবন
কিা এবাং কষ্ট্ ফদওয়া সবেও তািা বধযজধািি কবিবে, যতক্ষি না তাবদি কাবে
আমাি সাহাযয এবসবে।” (সূিাহ আল-আন’আম ৬:৩৪)

রফতনাি আসল কািি।
মুসরলমিা যখন রবরভন্ন িারতবত ভাগ হবয় ফগবলা, তখনই শাসকিা এবক অপবিি
রবরুবদ্ধ ক্ষমতাি িবন্দ্ব রলপ্ত হবলা আি রনবিি পেন্দমবতা হবকি গলা রটবপ ধিবত
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লাগবলা। ইববন মাস’ঊদবক (িারিয়াল্লাহু ‘আনহু) রফতনাি যুগ সিবকজ রিবজ্ঞস
কিা হবল রতরন ববলন, “যখন ফতামাবদি মাবে রতলাওয়াতকািী ফববড় যাবব ও
আবলবমি সাংখযা কবম যাবব এবাং শাসবকি সাংখযা ফববড় যাবব।”

হকবক প্রথমত হবকি ববরশষ্ট্য রদবয়ই রচনবত হয়।
বারতলপন্থীিা আপনাি রববিারধতা কবি মাবনই এটা না ফয, আপরন পুবিাপুরি
হবকি পবথ আবেন। বিাং এমনও হবত পাবি ফয, তাবদি মত কবি বারতবলি
অনুসিি কিবেন না ববলই তািা আপনাি রববিারধতা কিবে। হকবক প্রথমত হবকি
ববরশষ্ট্য রদবয়ই রচনবত হয়। বারতবলি পক্ষ ফথবক রববিারধতা আসাটা পবিি রবষয়।

সতয ফথবক যািা বািবাি মুখ রফরিবয় ফনয় তািা আি হিদায়াত পাবব না।
সতয ফথবক যািা বািবাি মুখ রফরিবয় ফনয়, তািা ফশষপযজন্ত রমবথযি উপিই করিন
হবয় িবম থাবক। রমবথযি উপি তাবদি এই অরবচলতা তাবদি হক হওয়াি লক্ষ্মি
নয়, বিাং আল্লাহি ফহদায়াত ফথবক তািা রচিতবি বরিত।
“যািা ঈমান আনবলা, অতিঃপি কুফিী কিবলা আবাি ঈমান আনবলা আবাি
কুফিী কিবলা, অতিঃপি কুফিীবত অগ্রসি হবত থাকবলা, আল্লাহ তাবদিবক ক্ষমা
কিববন না এবাং পথপ্রদশজন কিববন না।” (সূিাহ আন-রনসা ৪:১৩৭)

ইলম আি আমল যাবক দু’রদক ফথবক ফিস রদবয় আবে, তাি পতন ঘটা
অসম্ভব।
সতয ফথবক ফয মুখ রফরিবয় ফনয়, তাি প্রথবম কবমজ (আমল) ঘাটরত ফদখা ফদয়।
তািপি তাি জ্ঞাবন (ইলম) ঘাটরত ফদখা ফদয়। সতয ফথবক মুখ ফফিাবনা মাবনই
পতন ঘটা। পক্ষান্তবি ফয সবতযি উপি আবে তাাঁি পাবথয় হবলা ইলম আি আমল।
ইলম আি আমল যাবক দুরদক ফথবক ফিস রদবয় আবে, তাি পতন ঘটা অসম্ভব।

সবতযি অনুসিবিি পাশাপারশ ফকান বযরক্তি অনুসিি সতযপন্থীবদি িনয বড় রফতনা।
সতযবক অনুসিবিি পাশাপারশ ফকাবনা রনরদজষ্ট্ বযরক্তি সাবথ আাঁতাত কিাটা
হকপন্থীবদি িনয সববচবয় বড় রফতনা। তখন অমুক বযরক্ত হক কথা ববলন ফদবখই
হবকি অনুসিি কিা শুরু হয়, হবকি রনিস্ব ববরশবষ্ট্যি কািবি নয়। অমুক বযরক্ত
সতয ফথবক মুখ রফরিবয় রনবল অনুসািীিাও একই কাি কবি।

পথভ্রষ্ট্তাি ফশষ সীমায় পথভ্রষ্ট্ বযরক্ত হকপন্থীবদিবক করুিা কিাি ভাব কবি।
পথভ্রষ্ট্ ফলাক তাি মতামতবক সরিক মবন কিবত কিবত এমন পযজাবয় ফপৌাঁবে যায়
ফয, হকপন্থীবদিবকই ফস অরত িযবাওয়ালা ফভবব করুিা কিবত থাবক।
“মুনারফক্বিা আি যাবদি অন্তবি ফিাগ আবে তািা ববল, ‘এই ফলাকগুবলাবক
তাবদি িীন ফধাাঁকায় ফফবল রদবয়বে।’” (সূিাহ আল-আনফাল ৮:৪৯)
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বারতলবক সৃরষ্ট্ কিাি একরট রহকমাহ।
হকপন্থীিা যরদ রনবিবদি মবধয তুে রবষয় রনবয় েগড়া কবি, তাহবল আল্লাহ
বারতলপন্থীবদিবক এত শরক্তশালী কবি রদববন ফয হকপন্থীিা তাবদি ভয় ফপবত
শুরু কিবব এবাং রনবিবদি মবধয ঐকয রফরিবয় আনবত বাধয হবব। এরট হবলা
বারতলবক সৃরষ্ট্ কিাি একরট রহকমাহ।

ওয়াহী হবলা একরট উজ্জ্বল আবলা।
ওয়াহী হবলা উজ্বল একরট আবলা। ফয এি ফপেন ফপেন চবল, ফস পথ ফদখবত
পায়। আি ফয এি মুবখামুরখ দাাঁড়ায়, ফস পুবড় োই হবয় যায়।

আল্লাহি িনয ফয পথচলা শুরু হবয়রেবলা একসময় তা খাবহশাবতি দাসবত্ব
রূপ ফনয়।
অবনবক বারতলবক হক ফভবব বারতবলি পবথ চলবত শুরু কবি। চলবত চলবত
একসময় ফস আসল ঘটনা বুেবত পাবি। রকন্তু তখন হবকি পবথ রফবি আসা খুবই
করিন হবয় যায়। তখনই ফস তাি বারতল পথবক ফিাবিবসাবি আাঁকবড় ধবি।
আল্লাহবক খুরশ কিাি িনয ফয পথচলা শুরু হবয়রেবলা, এভাববই তা খাবহশাবতি
দাসবত্ব পযজবরসত হয়।

সতয তাি আপন গুবিই সতয।
সতয তাি আপন গুবিই সতয। ফক এবক অনুসিি কিবলা বা না কিবলা, তাবত
রকেু আবস যায় না। দাজ্জাবলি কপাবল ‘কারফি’ ফলখা থাকাি পিও অবনক
নামধািী মুসরলম তাি অনুসািী হবব। এত স্পষ্ট্ হওয়াি পিও যরদ রমবথযি এবতা
অনুসািী হয় তাহবল রকেুটা রমথযা রমররত সবতযি অনুসািী কত হবত পাবি ভাবুন!

আল্লাহি রবরুবদ্ধ যািা ষড়যন্ত্র কবি তািা তাবদি পাতা ফাাঁবদ
রনবিিাই ফফাঁবস যাবব।
আল্লাহি িীবনি রবরুবদ্ধ যািা ষড়যন্ত্র কবি, তাবদি প্রবতযকরট ষড়যন্ত্র আসবল
তাবদি রনবিবদিই রবরুবদ্ধ । আি তািা এবত আনন্দ পাবে, রকন্তু কাল এি
উপিই ফহাাঁচট খাবব।
“...অপিাধী প্রধানবদিবক চক্রান্তিাল রবস্তাি কিাি সুবযাগ রদবয়রে রকন্তু এ
চক্রাবন্তি ফাাঁবদ তািা রনবিিাই পরতত হয়, রকন্তু ফসটা তািা উপলরিই কিবত
পাবি না।” (সূিাহ আল-আন’আম ৬:১২৩)
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ভ্রান্ত মতবাদগুবলাি উদাহিি হবলা ধূরলকিাি মবতা।
রকেু মতবাদ হবলা ধূরলকিাি মবতা। ফকাবনা পাত্রবক ধবি োাঁরক রদবল তলায় পবড়
থাকা ধূবলাবারল উপবি উবি আবস। ফকাথাও ফগালমাল লাগবল এসব মতবাদও
ফসভাবব মাথাচাড়া রদবয় ওবি। কাবিই রবভ্রান্ত হববন না। পরিরস্থরত শান্ত হবয়
ফগবলই এগুবলা আবাি পাবত্রি তলায় চবল যাবব।

সবতযি তুলনায় রমথযাি অবস্থান খুবই নগিয।
সতয একরট পবজবতি মবতা। ধূরলকিা তাবক অদৃশয কিবত পাবি না। রকেুক্ষবিি িনয
ফদখবত বাধা রদবত পাবি মাত্র। আি সবতযি িীবনকাল তাি প্ররতিন্দ্বীি ফচবয় ফবরশ।
ফকাবনা রকেুি প্রাচুযজ থাকবল এবাং তা বযাপকভাবব েড়াবলই তা রিক হবব, এটা
ভাবা রিক নয়। নবী-িাসূলগবিি দা’ওয়াত ফদওয়াি পুবিাটা সময় মবন্দি প্রাচুযজ
রেবলা। সতয রনি গুবিই প্রাচুযজশালী। আি রমথযাি পবক্ষ যরদ সকবলও থাবক,
তবুও তা রনি গুবিই ক্ষুর।

ইবাোত ও আত্মশুবি
আমল োড়া তেীয় ইলবমি কাযজত ফকান মূলয ফনই। আি আমলই
হবলা বান্দাি আত্মাি পরিশুরদ্ধি সববচবয় বড় উপায়। রনবিবদি
হৃদয়গুবলাবক শুধুমাত্র এক আল্লাহি ইবাদাবত মশগুল িাখা এবাং
ফসই ইবাদাবত সুন্নাহি অনুসিি সববচবয় িরুিী রবষয়। এই অধযাবয়
তাই শাইবখি ইবাদাত এবাং আত্মশুরদ্ধমূলক আবলাচনাবক একরত্রত
কিা হবয়বে। রকয়ামুল লাইল, িমযান, কুিবারন, দু’আ, সালাত,
বান্দাি আত্মাি পরিশুরদ্ধি নানান পাবথয় এই অধযাবয়ি রবষয়বস্তু।
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রকয়ামুল লাইবলি িনয পূিিজ ারত্র িাগিি কিা।
রকয়ামুল লাইল আদাবয়ি উবদ্দবশয ইশা ফথবক ফিি পযজন্ত পূিজিারত্র িাগিি কিা
সুন্নাহি রবপিীত। তবব িমযাবনি ফক্ষবত্র বযরতক্রম। িমযান মাবসি সুন্নাহ হবলা,
সামথজয থাকবল রকয়ামুল লাইবলি িনয পূিজিারত্র িাগিি কিা। ফয এই আমল
কিবত সমথজ তাি িনয উিম হবলা িাবত না ঘুরমবয় রদবনি ফবলা ঘুমাবনা।

বান্দাি পিবহিগারিি রচহ্ন হবলা রকয়ামুল লাইল।
আল্লাহ সািাবেিবযাপীই রকয়ামুল লাইবলি রবধান ফিবখবেন এবাং এবক
পিবহিগারিি রচহ্ন রহবসবব আখযারয়ত কবিবেন।
“রবোনা হবত তাবদি পাশ্বজ পৃথক থাবক।” (সূিাহ আস-সািদাহ ৩২:১৬)
অতএব, যাবদি রকয়ামুল লাইল কিাি সামথজয আবে তাবদি উরচত িাবতি
ফশষাাংবশ তা আদায় কিা। অনযথায় ঘুমাবত যাওয়াি আবগ রবতি পবড় ফনওয়া।

িাবতি ফশষভাবগ যািা ক্ষমাপ্রাথজনা কবি।
ফকউ যরদ তাহাজ্জুবদি িনয উিবত না-ও পাবি, অন্তত ইরস্তগফাি কিবত হবলও
ফযন ওবি। কািি িাবতি ফশষভাবগি দু’আ হবলা এমন এক তীি যা কখবনা
লক্ষযভ্রষ্ট্ হয় না। আি এটা িাহমাবনি বান্দাবদি আমল যা কুিআবন বরিজত আবে।
“আি যািা িাবতি ফশষভাবগ ক্ষমাপ্রাথজনা কবি।” (সূিাহ আহ ‘ইমিান ৩:১৭)

জ্ঞাবনি রমরষ্ট্ ফল হবলা তাহাজ্জুদ সালাত।
ফয জ্ঞান আপনাবক তাহাজ্জুবদি িনয তুলবত পাবি না, তা আসবল জ্ঞান নয়, অজ্ঞতা।
“ফয িারত্রি রবরভন্ন প্রহবি রসিদা ও দিায়মান অবস্থায় রবনয় ও ভরক্ত প্রকাশ
কবি, আরখিাতবক ভয় কবি আি তাি প্ররতপালবকি অনুগ্রহ প্রতযাশা কবি (বস
রক তাি সমান ফয তা কবি না)? বলুন, ‘যািা িাবন আি যািা িাবন না, তািা রক
সমান?’” (সূিাহ আয-যুমাি ৩৯:৯)

মু’রমবনি উরচত তাি হৃদয় ও হাতবক দু’আয় অভযস্ত কিা।
ইবাদাবতি সববচবয় স্পষ্ট্ ও সহি পদ্ধরত হবলা দু’আ কিা। নবীিী  ﷺববলবেন,
“দু’আ হবলা ইবাদাত।” (আবু দাউদ, রতিরমরয: ২৯৬৯)
এরট তযাগ কিাও রনবষধ। নবীিী  ﷺববলন, “আল্লাহি কাবে ফয চায় না, রতরন
তাি প্ররত িাগারিত হন।” (রতিরমযী: ৩৩৭৩)
তাই মু’রমবনি উরচত তাি হৃদয় ও হাতবক দু’আয় অভযস্ত কিা।
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পিীক্ষা আি রবপদ-আপদ হবলা ক্ষমতায় উিাি মূল।
পিীক্ষা আি রবপদ-আপদ হবলা ক্ষমতায় ওিাি মূল। আল্লাহ এি ধাপগুবলাবক
রবরভন্নভাবব পরিবতজন ঘটান। ইউসুবফি (আলাইরহসসালাম) ক্ষমতায়ন শুরু
হবয়রেবলা কুয়ায় পতন ফথবক। তািপি দাস রহবসবব রবরক্র হওয়া, অপবাদ ও
কািাবভাগ কিা এিকম রবরভন্ন ধাপ পাি হবত হবয়বে। আি তা ফশষ হবয়বে
রমশবিি ক্ষমতায় আবিাহবিি মধয রদবয়।

িনরপ্রয়তাি ফয়সালা আসমাবন হয়।
অনুসািী সাংখযা হবলা োয়াি মবতা। এরটবক লম্বা হবত ফদবখ খুরশ হওয়াি রকেু
ফনই, খাবটা হবত ফদবখ দুিঃখ পাওয়ািও রকেু ফনই। আপরন ফতা আপরনই। আি
আপনাি োয়া বড়-ফোট হয় এমন রকেু রিরনবসি রভরিবত (সূবযজি অবস্থান,
পৃরথবীি সাবথ সূবযজি ফকাি ইতযারদ), যা আপনাি রনয়ন্ত্রবি ফনই। রিক ফতমরন
আপনাি অনুসািী সাংখযা ফকমন হবব ফসরটও আপনাি হাবত ফনই, তাি ফয়সালা
আসমাবন হয়। তাই অনুসািীি রচন্তা না কবি আল্লাহি প্ররত সৎ থাকাি বযাপাবি
মবনারনববশ করুন।

রবিয় দান কিাি আবগ আল্লাহ দুিঃখ-কষ্ট্ রদবয় বান্দাি গুনাবহি ফবাো হালকা
কবি ফদন।
রবপদ আি দুিঃখ-দুদশজ া যখন ঘনীভূত হয়, তখনই সাহাযয ও রবিয় রনকটবতজী হয়।
আল্লাহ ফকান বান্দাবক ক্ষমতায় অরধরষ্ঠত কিাি আবগ দুরনয়ারব কষ্ট্ রদবয় বান্দাি
গুনাহ েরিবয় ফদন। কািি গুনাবহি ফবাো রনবয় ফকউ উপবি উিবত চাইবল ফসই
ফবাোই তাবক রনবচি রদবক ফটবন ধিবব। তাই আবগই আল্লাহ তাি ফবাো হালকা
কবি ফদন।

হৃদযতা বাড়াবনাি রনয়যাবত কাবিা িনয দু’আ কিাি কথা তাাঁবক িানাবনা।
একতা-ভাবলাবাসা বাড়াবনাি িনয যরদ আপরন কাউবক িানান ফয, আপরন তাি
িনয দু’আ কবিন, তাহবল তাবত ফদাবষি রকেু ফনই।
“(ইবিাহীম) বলবলা, ‘আপনাি প্ররত সালাম। আপরন আপনাি িনয আল্লাহি
রনকট ক্ষমা চাইববা। রনশ্চয়ই রতরন আমাি প্ররত বড়ই ফমবহিবান।’”
(সূিাহ মািইয়াম ১৯:৪৭)
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তাড়াতারড় রববয় হওয়া এবাং সিদ বৃরদ্ধি আশায়ও ইরস্তগফাি কিা যাবব।
গুনাহ মাফ পাওয়াি পাশাপারশ তাড়াতারড় রববয় হওয়া ও সিদ বৃরদ্ধি আশায়
ইরস্তগফাি কিা (‘আস্তাগরফরুল্লাহ’ পড়া) ফদাবষি রকেু নয়। তবব ফকাবনা রনরদজষ্ট্
সাংখযা রনধজািি কিা যাববনা। (অথজাৎ ১০০ বাি, ৫০০ বাি এিকম সাংখযা রনরদজষ্ট্
কিা যাবব না)
“ফতামিা ফতামাবদি িবব্বি কাবে ক্ষমা চাও, রতরন বড়ই ক্ষমাশীল। (ফতামিা তা
কিবল) রতরন অিস্র ধািায় ফতামাবদি ওপি বৃরষ্ট্ বষজি কিববন, ফতামাবদি
ধনসিদ ও সন্তানারদ বারড়বয় ফদববন।” (সূিাহ নূহ ৭১: ১০-১২)

দুিঃখ-কবষ্ট্ি মবধয রদবয়ই সতযবক রচনবত পািা যায়।
দুিঃখকবষ্ট্ি মধয রদবয় যত সহবি সতযবক রচনবত পািা যায়, রবলাসী িীবনযাপবন
তা তত সহি হয় না। আি দুিঃখকষ্ট্ সহয কবিও যািা আল্লাহি পবথ অরবচল থাবক
আল্লাহ তাবদিবক তাাঁি ফমহমান কবি বুবক ফটবন ফনন।
“আি যািা আমাি পবথ সবজাত্মক প্রবচষ্ট্া চালায়, তাবদিবক রনশ্চয়ই আরম আমাি
পবথ পরিচারলত কিববা।” (সূিাহ আল-‘আনকাবুত ২৯:৬৯)

আল্লাহি শারস্তি ভয় আি িহমবতি আশা যািা কবি, তাবদি হৃদয় এক
আল্লাহি পবথ রস্থি থাবক।
যাি প্ররত ভয় ও আশা থাবক, অন্তি তাি রদবকই ফোাঁবক।এক আল্লাহি শারস্তি ভয়
আি িহমবতি আশা যািা কবি, তাবদি হৃদয়গুবলা আল্লাহি পবথ রস্থি থাবক।
আি হািাবিা দল-মত ও মানুবষি প্ররত ভয় ও আশা িাখবল সািাক্ষি এরদক
ওরদক ফদৌড়াবনা লাবগ। তাবদি হৃদয়গুবলা কখবনা রস্থি হয় না।

দুিঃখ ভািাক্রান্ত মবনি প্রশারন্ত সালাত ও আল্লাহি রযরকি।
মানুবষি কাে ফথবক সমাবলাচনা শুনবত শুনলত যখন মন ভািাক্রান্ত হবয় ওবি,
সালাত ও রযরকি তখন অন্তি প্রশান্তকািী ঔষবধি কািকবি।
“আরম িারন, তািা ফযসব কথাবাতজা ববল তাবত ফতামাি মন সাংকুরচত হয়। কাবিই
প্রশাংসা সহকাবি তুরম ফতামাি প্ররতপালবকি পরবত্রতা ফঘাষিা কবিা, আি
সািদাহকািীবদি দলভুক্ত হও।” (সূিাহ আল-রহিি ১৫: ৯৭-৯৮)
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ক্বলব হবলা মরুভূরমি বাতাবস ওলটপালট হবত থাকা পালবকি মবতা।
হৃদয় যরদ রফতনাি বাতাবস উমুক্ত হবয় যায়, তাহবল তা দমকা হাওয়ায় ওলটপালট
হবত থাবক। তাই হৃদয়বক ঈমান ও ইলবমি ফদয়াল রদবয় সুিরক্ষত িাখুন । যাবত
রফতনাি সময় তা আপনাবক শক্ত হবয় িবম থাকবত সাহাযয কবি। হাদীবস
এবসবে, “ক্বলব হবলা মরুভূরমি বাতাবস ওলট পালট হবত থাকা পালবকি মবতা।”
(ইবনু মাজাি: ৮৮)

মু’রমন রফতনাি সময় অরবচল থাবক।
সরতযকাবিি মু’রমন রফতনা-ফাসাবদি সময় অরবচল থাবক। একরট হাদীবস নবীিী
 ﷺববলন, “মু’রমবনি উদাহিি স্ববিজি মবতা। এবক আঘাত কিবল লাল হবয় যায়।
রকন্তু ওিবন কবম না।” (মুসান্নাফ আবদুি িাযযাক: ২০৮৫২, রসলরসলা সহীহাহ: ২২৮৮)

িাহমাবনি বান্দািা তাবদি অন্তবিি রক্ববলাবক আল্লাহি রদবক রনধজািি কবি।
সালাবতি রক্ববলাি মবতা মানুবষি অন্তবিিও একরট রক্ববলা থাবক। িাহমাবনি
বান্দা ফতা ফস-ই, ফয তাি অন্তবিি রক্ববলাবক আসমাবন (আল্লাহি রদবক)
রনধজািি কবি।

যািা বধযজ ধিবত িাবন না, তাবদিবক রবিয় ফদওয়া হয় না।
সালাবতি মাধযবম বধযজ অরিজত হয়। আি এই বধযজ ও সালাবতি সরম্মরলত ফলস্বরূপ
আবস রবিয়। যািা বধযজ ধিবত িাবন না, তাবদিবক রবিয় ফদওয়া হয় না।
“ফতামিা বধযজ ও সালাবতি মাধযবম সাহাযয প্রাথজনা কবিা।” (সূিাহ আল-বাক্বািাহ ২: ৪৫)
“আি ফতামাি পরিবাি-পরিিনবক সালাবতি রনবদজশ দাও এবাং তাবত অরবচল
থাবকা।” (সূিাহ ত্বা-হা ২০:১৩২)
“এ গুি ফকবল তািাই লাভ কবি যািা বধযজশীল।” (সূিাহ ফুসরসলাত ৪১:৩৫)

খািাপ আি ভাবলা কাি কিাি অনুভরূ ত শুধু মুরমনই বুেবত পাবি।
খািাপ কাি কিবল অরস্থিতা বতহর হয়, আি ভাবলা কাি কিবল প্রশারন্ত অনুভূত
হয়। মু’রমন োড়া ফকউ এ অনুভূরত ফটি পায় না। হাদীবস আবে, “বদ আমল কবি
ফফলবল যরদ ফতামাি কাবে খািাপ লাবগ আি ফনক আমল কিবল ভাবলা
লাবগ,তাহবল তুরম ঈমানদাি।” (মুস্তাদিাক হারকম: ৩৩, মুসনাদ আহমাদ: ২২২২০)
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আসমানী আযাববি একরট প্রধান কািি হবলা িীবনি রবরভন্ন প্রবয়ািবন খিচ
কিা ফথবক রবিত থাকা।
“আি আল্লাহি িাস্তায় খিচ কবিা এবাং (তা তযাগ কিাি মাধযবম) রনবিবদিবক
হাতবক ধ্বাংবসি মবধয রনপরতত ফকাবিা না।” (সূিাহ আল-বাক্বািাহ ২:১৯৫)
আসমানী আযাববি একরট প্রধান কািি হবলা িীবনি রবরভন্ন প্রবয়ািবন খিচ কিা
ফথবক রবিত থাকা, ফযমন রিহাদ।

শুদ্ধ রনয়যাবতি ফযীলত।
রনয়যাত পরিশুদ্ধ ফিবখ অল্প আমল কিবলও তাি মযজাদা বৃরদ্ধ পায়। ফকানও খািাপ
কাি না কবি শুধু মবনি ফভতি ঐ কাি কিাি মন্দ উবদ্দশয লালন কিবলও
আল্লাহ তাি মযজাদা হ্রাস কবি ফদন। অনযরদবক এবকক বক্তাি এবকক িকবমি
রনয়যাবতি কািবি একই কথাই রভন্ন রভন্ন িকবমি প্রভাব ফফলবত পাবি। সাধািিত
যাি রনয়যাত যত রবশুদ্ধ, ফস ফরাতাবক তত প্রভারবত কিবত পাবি।
“তুরম যখন রনবক্ষপ কিরেবল, তাবতা তুরম রনবক্ষপ কবিারন। বিাং আল্লাহই
রনবক্ষপ কবিরেবলন।” (সূিাহ আল-আনফাল ৮:১৭)

শুধু িান্নাত নয়, িাহান্নাবম যাওয়ািও সহি উপায় হবলা রিহাদ।
িান্নাবত যাওয়াি সহিতম িাস্তা হবলা রিহাদ। এই পবথি পরথবকি ঋি োড়া অনয
সকল গুনাহ মাফ হবয় যায়। আবাি িাহান্নাবম যাওয়াি সহিতম িাস্তাও রিহাদ।
িাহান্নাবম প্রববশকািীবদি প্রথম রদবকি একিন হবলা শহীদ, ফয মানুবষি প্রশাংসা
পাওয়াি িনয রিহাদ কবিরেবলা। আল্লাহ তাি সকল আমল বিবাদ কবি ফদববন
এবাং িাহান্নাবম রনবক্ষপ কিববন।

সাহরিবত ফখিুি খাওয়া সুন্নাি।
সাহরিবত ফখিুি খাওয়া মুস্তাহাব। অবনবকই এই সুন্নাহবক অববহলা কবি আি
ভাবব ফয, শুধু ইফতারিবতই ফখিুি খাওয়া সুন্নাহ।
িাসূল  ﷺববলন, “মুরমবনি িনয ফখিুি কতই না উিম সুহুি।” (আবূ দাউদ: ২৩৪৭)

আবু বকবিি (িারিয়াল্লাহু ‘আনহু) রখলাফাহি সময় তািাবীহ িামাবতি সাবথ
পড়া হবতা না।
আবু বকবিি (িারিয়াল্লাহু ‘আনহু) রখলাফাহি সময় তািাবীহ িামাবতি সাবথ
পড়া হবতা না। কািি রতরন মুিতাদবদি সাবথ রিহাবদ বযস্ত রেবলন আি তািাবীহি
ফচবয় রিহাদ ফবরশ গুরুত্বপূিজ। ‘উমাি (িারিয়াল্লাহু ‘আনহু) এি শাসনামবল রতরন
উবাই ইববন কা’ফবি (িারিয়াল্লাহু ‘আনহু) ফপেবন তািাবীহ আদায় কিবত
ফলাকবদি রনবদজশ ফদন। আি রতরন িমযাবনি রিতীয়াবধজি আবগ কুনুত পবড়নরন।
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নফল ফিাযাি অনযতম হবলা শাওয়াবলি েয় ফিাযা।
আল্লাহ তাাঁি মুরমন বান্দাবদি িনয নফল ফিাযাি রবধান ফিবখবেন। তাি মাবে
অনযতম হবলা শাওয়াবলি েয় রদবনি ফিাযা।
িাসূল  ﷺববলন, “ফয িমযাবন ফিাযা িাবখ, অতিঃপি শাওয়াল মাবস েয়রট ফিাযা
িাবখ, ফস ফযন সািা বেি ফিাযা িাখবলা।” (সহীহ মুসরলম: ২৮১৫)

রফতনাি সমবয় দৃঢ়পদ থাকাি একরট উপায় হবলা আল্লাহি রযরকি।
রফতনাি সমবয় এবাং রিহাবদি ময়দাবন শত্রুি ফমাকাববলাি সমবয় দৃঢ়পদ থাকাি
একরট উপায় হবলা আল্লাহি রযরকি।
“ফহ ঈমানদািগি! যখন ফতামিা ফকানও (শত্রু) দবলি মুবখামুরখ হও, তখন
দৃঢ়পদ থাবকা এবাং আল্লাহবক ফবরশ ফবরশ স্মিি (রযরকি) কবিা যাবত ফতামিা
সফলকাম হও।” (সূিাহ আল-আনফাল ৮:৪৫)

ইখলাবসি রবশুদ্ধতা।
খাবলসভাবব আল্লাহি িনয কিা আমল কম হবলও তা নািাবতি উরসলা হবয় যায়।
আি ইখলাসরবহীন (বলাকবদখাবনা) আমল যত ফবরশ কিা হয়, খািাপ পরিিরত
ততই রনকবট আবস। িাহান্নাবমি আগুবন সবাি আবগ রনরক্ষপ্ত হবব রতনিন।
একিন আবলম, একিন মুিারহদ এবাং একিন দানশীল। ইবাদাত শুধু আল্লাহি
িনয হওয়াটা আল্লাহি হক্ব। যরদ ফসটা ফলাক ফদখাবনা হবয় যায় তবব ফসটা ফগাপন
রশবকজি অন্তভুজক্ত ফযটাবক রপ্রয় নবী দাজ্জাবলি রফতনাি ফচবয়ও ফবরশ ভয়াবহ
ববলবেন। িাসূল  ﷺববলবেন, “ফগাপন রশবকজি বযাপাবি সাবধান।”

তাক্বওয়া হবলা জ্ঞাবনি ফসল।
ইলম অিজন কিবত রগবয় বই আি ফনাটখাতায় কী টুবকবেন তা না ফদবখ অন্তবি কী
িমা কিবলন তা ফদখুন। যরদ আপরন আল্লাহি সামবন রবনয়ী হন, তাহবল আপনাি
ইলম আপনাি অন্তবি তাক্বওয়াি িম রদবয়বে। কািি তাক্বওয়া হবলা জ্ঞাবনি ফসল।
“বান্দাবদি মাবে ফকবল জ্ঞানীিাই আল্লাহবক ভয় কবি।” (সূিাহ আল-ফারতি ৩৫:২৮)

যাি গুনাহ ফবরশ, তাি উরচত তাসবীহি ফচবয় ইরস্তগফাি ফবরশ পড়া।
ফফবিশতাগি আল্লাহি তাসবীহ পাি কবিন। রকন্তু রনবিবদি িনয ইরস্তগফাি
কবিন না, কািি তাাঁিা রনষ্পাপ।
“ফফবিশতািা তাবদি প্ররতপালবকি প্রশাংসা ও মরহমা ফঘাষিা কবি এবাং
পৃরথবীবাসীি িনয ক্ষমা প্রাথজনা কবি।” (সূিাহ আশ-শুিা ৪২:৫)
রকন্তু মানুষ ফফবিশতা নয়। ফস গুনাহ কবি, আল্লাহি অবাধয হয়। তাই যাি গুনাহ
ফবরশ, তাি উরচত তাসবীহি ফচবয় ইরস্তগফাি ফবরশ পড়া।
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ইবাদাবতি পরিমাবিি রভরিবতই ফকউ দৃঢ়পদ থাবক, আি কাবিা পা ফসকায়।
জ্ঞান হবলা জ্ঞানীি কাাঁবধি উপি ভািী মালামাবলি মবতা। ইবাদাবতি মাধযবম
রনবিি পা-ফক ফয যত মিবুত কিবব, ভাি বহন কিা তাি িনয তত সহি হবব।
ইবাদাবতি পরিমাবিি রভরিবতই ফকউ দৃঢ়পদ থাবক, আি কাবিা পা ফসকায়।

দুরনয়ারব কাি ইখলাবসি সাবথ কিবল ইবাদাত ফথবক রিয়া দূি হয়।
দুরনয়ারব কাি ইখলাবসি সাবথ কিবল ইবাদাত ফথবক রিয়া (বলাক ফদখাবনা) দূি
হবয় যায়। কাবিই (ঘুমাবনাি সুন্নাতসমূহ পালবনি মাধযবম) রনবিি ঘুমবক ফয
ইবাদাত বারনবয় রনবয়বে, তাি সালাত রিয়া ফথবক মুক্ত থাকবব।

ফগাপন আমবলি মাধযবম আমাবদি প্রকাশয আমলগুবলা অহাংকাি ও ফলাক
ফদখাবনা ফথবক মুক্ত হয়।
প্রকাবশয ফনক আমল কবি প্রশাংরসত হবল ফগাপবনও ফসই আমল করুন। কািি
ফগাপন আমবলি মাধযবম ফসরট অহাংকাি ও ফলাক ফদখাবনা ফথবক পরিশুদ্ধ হয়।

আল্লাহ যাবক ভাবলাবাবসন তাবক একাকী তাি িববি সাবথ সময় কাটাবনাি
সুবযাগ কবি ফদন।
আল্লাহবয আপনাি উপি সন্তুষ্ট্ তাি লক্ষি হবলা ইবাদাবতি িনয একাকী সময়
কাটাবনাি সুবযাগ লাভ কিা, রিক ফযমন পাপাচািী বযরক্ত পাবপ রলপ্ত হওয়াি িনয
একাকী থাকাি সুবযাগ পায়।

মৃত বযরক্ত আকাঙ্ক্ষা কবি দুরনয়ায় রফবি এবস দান-সাদাকাহ কিাি।
দান-সাদাকাহ হবলা ফরষ্ঠতম ফনক আমলসমূবহি একরট। মৃত বযরক্ত আকাঙ্ক্ষা
কবি দুরনয়ায় রফবি এবস দান-সাদাকাহ কিাি িনয।
“ফহ আমাি প্ররতপালক! তুরম আমাবক আবিা রকেু কাবলি অবকাশ ফকন রদবল
না? তাহবল আরম দান-সাদাকাহ কিতাম ও আরম সৎকমজশীলবদি অন্তভুজক্ত
হতাম।” (সূিাহ মুনারফক্বুন ৬৩:১০)
িীরবত অবস্থায় আল্লাহ ফযন আমাবদিবক এই মহান আমবলি ফসৌভাগয
দান কবিন।

তাক্বওয়াি ফবল আল্লাহি স্মিি বৃরদ্ধ পায়।
ইলবমি ফবল তাক্বওয়া উৎপন্ন হয়, আি তাক্বওয়াি ফবল আল্লাহি স্মিি বৃরদ্ধ
পায়। যাি তাক্বওয়া ফনই ফস আল্লাহবক স্মিি কবি না, আি যাি ইলম ফনই তাি
তাক্বওয়া থাবক না।
“বান্দাবদি মবধয একমাত্র জ্ঞানীিাই আল্লাহ বক ভয় কবি।” (সূিাহ আল-আ’লা ৮৭:১০)
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রিরযক বৃরদ্ধি একরট উপায় :
রিরযক বৃরদ্ধি একরট উপায় হবলা রনবি সালাত আদায় কিা ও পরিবািবকও তা
কিাি রনবদজশ ফদওয়া।
“আি ফতামাি পরিবাি-পরিিনবক সালাবতি রনবদজশ দাও এবাং তাি উপি অরবচল
থাবকা। আরম ফতামাি কাবে রিরযক চাই না, আরমই ফতামাবক রিরযক রদবয় থারক।
আি উিম পরিিাম ফতা পিবহিগািবদি িনযই।” (সূিাহ তাহা ২০:১৩২)

আল্লাহি রযরকি (স্মিি) অন্তি ফথবক মুনাবফরক দূি কবি।
মুনারফক্ববদি বযাপাবি আল্লাহ ববলন,
“তািা আল্লাহবক সামানযই স্মিি কবি।” (সূিাহ আন-রনসা ৪:১৪২)
আি মু’রমনবদি বযাপাবি বলা হবয়বে,
“ফহ ঈমানদািগি! আল্লাহবক অরধক পরিমাবি স্মিি কবিা।”
(সূিাহ আল-আহযাব ৩৩:৪১)

আল্লাহি স্মিবিই হৃদয়সমূহ প্রশান্ত হয়।
আল্লাহি রযরকি হবলা িীববনি রূহ, রূবহি িীবন, নফবসি শীতলতা আি
হৃদবয়ি প্রশারন্ত।
“রনশ্চয়ই আল্লাহি স্মিবিই হৃদয়সমূহ প্রশারন্ত পায়।” (সূিাহ আি-িা’দ ১৩:২৮)

শয়তান মানুষবক ধীবি ধীবি পথভ্রষ্ট্ কবি।
শয়তান মানুষবক রবপবথ রনবত তরড়ঘরড় কবি না। ফস ধীবিসুবস্থ কাি কবি, যাবত
রশকাি পারলবয় না যায়।
“আি শয়তাবনি পদাঙ্ক অনুসিি ফকাবিা না।” (সূিাহ আল-বাক্বািাহ ২:২০৮)
তাি পথ ফযবহতু অন্ধকাি, তাবক তাই ধীবিই চলবত হয়।

খািাপ কাি োড়বল সববচবয় করিন রদবয় শুরু করুন, আি ভাবলা কাি
কিবল সববচবয় সহিরট রদবয়।
খািাপ কাি পরিতযাগ কিা শুরু কিবল সববচবয় করিন খািাপ কািরট রদবয় শুরু
করুন, কািি এরটই সববচবয় ক্ষরতকি। আি ভাবলা কাবিি অভযাস শুরু কিবল
সববচবয় সহিরট রদবয় শুরু করুন, যাবত সহবি েুবট না যায়।
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রিহ্বাি সাংযম।
ফযসব কািবি মানুষ িান্নাবত বা িাহান্নাবম প্রববশ কবি, তাি একরট হবলা রিহ্বা।
কািি এবক অবাবধ ফেবড় ফদওয়া খুবই সহি আি এি পরিিরত খুবই করিন।
িাসূল  ﷺববলবেন, “মানুষবক রক তাবদি রিহ্বা োড়া আি অনয রকেুি কািবি মুখ
থুববড় িাহান্নাবম রনবক্ষপ কিা হয়?” (রতিরমরয: ২৬১৬)

শুবহাত (সবন্দহ) দূি কিাি উপায় হবলা রনয়রমত ইবাদাত-ববন্দগীবত
িত থাকা।
রনয়রমত ইবাদাবতি িািা শুবহাত (সবন্দহ) দূি হয়।
“আল্লাহ রক তাাঁি বান্দাি (বয তাাঁি ইবাদাত কবি) িনয যবথষ্ট্ নন?”
(সূিাহ আয-যুমাি ৩৯:৩৬)

মানুষবক যা সন্তুষ্ট্ কবি, আল্লাহবক তা অসন্তুষ্ট্ কিবব।
সপ্ত আসমাবনি ওপবি আবেন আল্লাহ, আি িরমবন আবে মানবিারত। এক
পক্ষবক যা সন্তুষ্ট্ কবি, অপি পক্ষবক তা অসন্তুষ্ট্ কবি।

করিন অন্তিবক ফকামল কিাি িনয আরত্মক শরক্ত প্রবয়ািন।
দীঘজরদন পাপকাি কবি তাবত অভযস্ত হবয় ফগবল অন্তি পাথবিি ফচবয়ও
শক্ত হবয় যায়।
“আি তাবদি উপি এক দীঘজ সময় অরতবারহত হবয় ফগবে, ফবল তাবদি অন্তি
করিন হবয় ফগবে।” (সূিা আল-হাদীদ ৫৭:১৬)
এই শক্ত অন্তিবক ফকামল কিাি িনয আরত্মক শরক্ত প্রবয়ািন।

মানুষবক ফগাপবন ও প্রকাবশয সাংবশাধন।
পরিরস্থরত ও প্রবয়ািন অনুযায়ী মানুষবক প্রকাবশয ও ফগাপবন সাংবশাধন কিা হবলা
নবীবদি কমজপদ্ধরত।
“তািপি আরম তাবদি উচ্চস্ববি আহবান কবিরে। আি আরম প্রকাবশয তাবদি
কাবে প্রচাি কবিরে এবাং ফগাপবনও বুরেবয়রে।” (সূিাহ নূহ ৭১:৮-৯)
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সন্তানবদি িনয রপতামাতাি কাবে দু’আ চাওয়া সুন্নাহ।
সন্তানবদি িনয রপতামাতাি কাবে দু’আ চাওয়া সুন্নাহ, রববশষত যরদ রপতামাতা
ফনককাি হন আি সন্তান পাপাচািী হয়।
“তািা (ইউসুফ ‘আলাইরহসসালাবমি ভাইবয়িা) বলবলা, ‘ফহ আমাবদি রপতা!
(আল্লাহি রনকট) আমাবদি পাবপি িনয ক্ষমাপ্রাথজনা করুন। রনশ্চয় আমিা
পাপাচািী রেলাম’।” (সূিাহ ইউসুফ ১২:৯৭)

সীমালঙ্ঘনকািী পাপী তাওবা কিবল ফনককাি অহাংকািী ফথবক উিম
হবয় যায়।
সীমালঙ্ঘনকািী পাপী বযরক্ত আল্লাহি রনকট তাওবাহ কিবত শুরু কিা মাত্রই ফসই
ফনককাবিি ফচবয় উিম হবয় যায়, ফয ফনককাি এতরদন আল্লাহি ইবাদাত
ববন্দগীবত কাটাবলও মাত্রই আল্লাহি পথ ফথবক মুখ রফরিবয় রনবত শুরু কবিবে।

সম্মান আবস আল্লাহি আনুগতয কিাি মাধযবম।
আল্লাহি আনুগতয যত কিববন, আল্লাহ আপনাি মযজাদা তত বাড়াববন। আি
আল্লাহবক যতই অমানয কিববন, রতরন আপনাি লাঞ্ছনা বাড়াবত থাকববন।
“ফয ফকউ সম্মান প্রতযাশা কবি, (ফিবন িাখুক) যাবতীয় সম্মান ফতা আল্লাহিই
এখরতয়াবি। তাাঁিই রদবক উরিত হয় পরবত্র কথাগুবলা আি সৎকাি ফসগুবলাবক
উচুবত তুবল ধবি।” (সূিাহ ফারতি ৩৫:১০)

রববশষ রববশষ সমবয় যাকাত আবগ আদায় কিা যায়।
এক বেি পূিজ হওয়াি আবগ যাকাত ফিয হয় না। তবব রববশষ রববশষ সমবয় তা
আবগ আবগ আদায় কিা উিম। ফযমন িমযান, শা’বান, পরবত্র মাসসমূহ,
মুসরলমবদি রবপদ-আপবদি সমবয়, ফযমন দারিরয এবাং রিহাদ।

আল্লাহি সাহাবযযি িনয বধযজ আবশযক।
এমনরক নবীবদিবকও দীঘজকাল যাবত রবপদ-আপদ সহয কিবত হবয়বে। তাই
বধযজধািি আবশযক।
“তাবদিবক অভাববি তীব্র তাড়না এবাং রবপদ স্পশজ কবিরেবলা। আি তািা এতদূি
প্রকরিত হবয়রেবলা ফয নবী ও তাি সবঙ্গি মুরমনগি ববলরেবলা, ‘কখন আসবব
আল্লাহি সাহাযয?’ ফিবন ফিবখা, রনশ্চয়ই আল্লাহি সাহাযয রনকটবতজী।” (সূিাহ
আল-বাক্বািাহ ২:২১৪)
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রন’য়ামবতি না-ফশাকরি কিাি িািা আল্লাহি ফক্রাধবক আহ্বান কিা হয়।
রন’য়ামবতি না-ফশাকরি কিাি িািা আল্লাহি ফক্রাধবক আহ্বান কিা হয়। আি
অপিাধ েরড়বয় পড়াি কািিও এরটই।
“অতএব, আল্লাহি রন’য়ামতসমূহ স্মিি কবিা আি িরমবন ফাসাদ সৃরষ্ট্ কবি
ফবরড়ও না।” (সূিাহ আল-আ’িাফ ৭:৭৪)

িুম’ু আি রদবন সূযাজ বস্তি আবগ আল্লাহ দু’আ কবুল কবিন।
হাদীবস আবে “িুম’ু আি রদবন এমন একরট সময় আবে যখন ফকাবনা মুসরলম ফয
ফকানও ভাবলা দু’আই কিবব, তা-ই আল্লাহ তাবক দান কিববন।” সববচবয় সরিক
মত হবলা এই সময়রট সূযজাবস্তি আবগ। ইববন আব্বাস, আবু হুিায়িা ও তাউবসি
এটাই মত।

িুম’ু আি রদবনি ফগাসল হবলা সববজািম ফগাসল।
িুম’ু আি রদবনি ফগাসল সববজািম ফগাসল। এি সময় শুরু হয় ফভাি (ফিি)
ফথবক। যাবদি উপি িুমু’আি সালাত ফিয, তাবদি উপি এ হুকুম ফবরশ
ফিািাবলা। নািী বা মুসারফবিি ওপি নয়। হাদীবস আবে,“ফয িুম’ু আি সালাত
আদায় কিবত চায়,বস ফযন ফগাসল কবি।” (সহীহ বুখািী: ৮৩৭, সহীহ মুসরলম: ৮৪৪)

যািা তাওবা-ইরস্তগফাবি সময় কাটায় তািাই আল্লাহি সববচবয় রনকটবতজী।
আল্লাহি িহমবতি সববচবয় রনকটবতজী হবলা যািা তাওবাহ-ইরস্তগফাবি
সময় কাটায়।
“ফতামিা ফকন আল্লাহি রনকট ক্ষমা প্রাথজনা কবিা না, যাবত ফতামিা িহমত
প্রাপ্ত হও?” (সূিাহ আন-নামল ২৭:৪৬)

দু’আি মাধযবম রবপদ-আপদ দূিকরুন।
িাসূল  ﷺরেবলন রবপবদ-আপবদ সববচবয় বধযজশীল। অথচ রতরনও আল্লাহি কাবে
রনিাপিা ফচবয় দু’আ কিবতন। অতএব, দু’আি মাধযবম রবপদ-আপদ দূি করুন,
আি রবপদ এবলও হবক্বি ওপি অটল থাকুন।
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খাবহশাতবক রনয়ন্ত্রি কিা যায় সালাবতি মাধযবম।
যািা ফবরশ ফবরশ সালাত পবড়, তািা খাবহশাতবক রনয়ন্ত্রি কিবত ফবরশ সক্ষম।
খাবহশাত প্রবল হয় সালাতবক অববহলা কিবল।
“তাবদি পি এবলা অপদাথজ পিবতজীিা, তািা সালাত হািাবলা, আি লালসাি
বশবতজী হবলা।” (সূিাহ মািইয়াম ১৯:৫৯)

মানুবষি গুনাহ বা অহাংকাবিি কািবি আল্লাহ তাি অন্তি তালাবদ্ধ
কবি ফদন।
কুিআন পবড় অনুধাবন কিবত হয়, রচন্তা রফরকি কিবত হয়। রকন্তু মানুবষি গুনাহ
বা অহাংকাবিি কািবি আল্লাহ তাি অন্তি তালাবদ্ধ কবি ফদন। ফবল ফস আি রচন্তা
রফরকি কিবত পাবি না।
“তািা রক কুিআন সম্ববন্ধ গভীিভাবব রচন্তা কবি না, না তাবদি অন্তবি তালা
ফদওয়া আবে?” (সূিাহ মুহাম্মাদ ৪৭:২৪)

আল্লাহি সাবথ সতযবাদী না হবল ফকউই সতয ফথবক উপকৃত হবত পাবি না।
বাইবি সবাই-ই সতয কথা বলবত পাবি। রকন্তু মানুবষি হৃদয় যরদ আল্লাহি সাবথ
সতযবাদী না হয় তাহবল ফকউই সতয ফথবক উপকৃত হবত পাবি না। যরদও ফস
সবতযি পবথ থাবক।
“তািা যরদ আল্লাহি সাবথ সতযবাদী হবতা (আল্লাহি কাবে কৃত অঙ্গীকাি পূিজ
কিবতা), তাহবল তা তাবদি িনয কলযািকি হবতা।” (সূিাহ মুহাম্মাদ ৪৭:২১)

দুরনয়া রনবয় আশা যত বড়, আরখিাত রনবয় তাি জ্ঞান তত কম।
দুরনয়া রনবয় যাি আশা যত বড়, আরখিাত রনবয় তাি জ্ঞান তত কম। আরখিাবতি
রবশালত্ব, পুিস্কাি, শারস্তি বযারপ্ত এসব যরদ তািা িানবতা তবব দুরনয়া রনবয়
তাবদি আশা কখবনা বড় হবত পািবতা না। রকন্তু ফযরদন তািা সতযটা িানবব,
ফসরদন আফবসাস কিা োড়া রকেুই কিাি থাকবব না।
“ফেবড় দাও ওবদিবক, ওিা ফখবত থাক আি ফভাগ কিবত থাক, আি (রমবথয)
আশা ওবদিবক উদাসীনতায় ডুরববয় িাখুক, শীঘ্রই ওিা (ওবদি কাবিি পরিিরত)
িানবত পািবব।” (সূিাহ আল-রহিি ১৫:৩)
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একাকী অবস্থায় আপনাি চরিত্রই আপনাি আসল রূপ।
একাকী থাকা অবস্থায় আপনাি কািকমজ ফযমন, আল্লাহি রনকট আপনাি
সরতযকাি মযজাদাও ফতমন।

হক্ব কথা বলাি উপকারিতা।
হক্ব কথা বলাি কািবি ফনক আমল কিা সহি হয় এবাং গুনাহ মাফ হয়।
“ফহ মুরমনগি! ফতামিা আল্লাহবক ভয় কবিা এবাং সিল সরিক কথা ববলা। তাহবল
আল্লাহ ফতামাবদি িনয ফতামাবদি আমলগুবলা ত্রুরট মুক্ত কবি রদববন আি
ফতামাবদি পাপিারশ ক্ষমা কবি রদববন।” (সূিাহ আল-আহযাব ৩৩:৭০-৭১)

রনবিি গুনাবহি মত রনবিি ফনক আমলগুবলাবকও ফগাপন িাখুন।
সববজাচ্চ সতকজতা হবলা রনবিি গুনাহ ফগাপন িাখাি মবতা কবি রনবিি (নফল)
আমলগুবলাও ফগাপন িাখা।

আল্লাহি ভয় অন্তবি না থাকবল আপরন কখবনাই আল্লাহি সাবথ সৎ হবত
পািববন না।
ফকান রকেু ফলখা বা বলাি সময় অন্তিবক আল্লাহ োড়া আি সবাি ভয় ফথবক মুক্ত
কিবত না পািবল আপরন কখবনাই হক কথা বলবত পািববন না। ফভবব ফদখুন কত
িবনি রচন্তা আপনাি মাথায় এবস মবনাবযাগ নষ্ট্ কবি ফদয়,এক সময় ফসই কাি
ফক শুধু আল্লাহি িনয কিা ফথবক রবিত িাবখ।

যুলক্বদাহ, যুলরহজ্জা, মুহািিম ও িিব মাবস কৃত গুনাহ অনয মাবস কৃত
গুনাবহি ফচবয় গুরুতি।
সম্মারনত মাস হবলা যুলক্বদাহ, যুলরহজ্জা, মুহািিম ও িিব। এসকল মাবস কৃত
গুনাহ অনয মাবস কৃত গুনাবহি ফচবয় গুরুতি। আি এসকল মাবসি ইবাদাত অনয
মাবসি ইবাদাবতি ফচবয় ফবরশ সাওয়াববি।
“কাবিই ওই সমবয়ি মবধয রনবিবদি উপি যুলুম ফকাবিা না।” (সূিাহ আততাওবাহ ৯:৩৬)

তবব গুনাবহি তুলনায় ইবাদাবতি সাওয়াব বৃরদ্ধি অনুপাত ফবরশ।

74 | সবুজ পাতার বন

যুলরহজ্জা মাবসি ফরযলত।
যুলরহজ্জা মাবসি প্রথম দশ রদন বৎসবিি সবজবরষ্ঠ রদন আি িমযাবনি ফশষ দশ
িারত্র হবলা সবজবরষ্ঠ িারত্র। তাই ফয ফকউ এই রদন আি িাতগুবলাবত ইবাদাত
কিবত পািবলা, ফস সরতযই ভাগযবান।
আল্লাহ মূসাি (আলাইরহসসালাম) সাবথ কথা ববলরেবলন যুলরহজ্জা মাবসি প্রথম
দশ রদবনি মবধয। এই রদনগুবলাি মবধযই ওয়াহী নারযল সমাপ্ত হবয় িীন ইসলাম
পূিজাঙ্গ হয়। আি আল্লাহ এই রদনগুবলাি নাবম শপথ কবিবেন। এই রদনগুবলাবত
কিা ফনক আমল অনযানয রদবনি ফচবয় উিম। রববশষ কবি তাকবীি এবাং সওম।
আি বৎসবিি ফরষ্ঠ রদন হবে আিাফাহি রদন।
িমযাবনি েুবট যাওয়া সওমগুবলা কাযা কিাি িনয যুলরহজ্জা মাবসি প্রথম দশ
রদনই উিম। আশা কিা যায় ফয, এই সওবমি মাধযবম ফসই ক্ষরত পুরষবয় ফনবাি
সাবথ সাবথ যুলরহজ্জাি দশ রদন নফল সওম িাখাি সওয়াবও পাওয়া যাবব। ‘উমাি
(িারিয়াল্লাহু ‘আনহু) ববলন, “িমযাবনি না িাখবত পািা সওম পূিি কবি
ফনওয়াি িনয আমাি কাবে এই দশ রদবনি ফথবক পেন্দনীয় আি ফকাবনা রদন ফনই।”
িমযাবনি পি সওম পালবনি িনয সববথবক উিম রদন হবে আিাফাহি রদন।
এক রদবনই আল্লাহ দুই বেবিি গুনাহ মুবে ফদন। যািা হািী নন, এই সমবয়
তাাঁবদি িনয সববথবক উিম আমল হবে সওম পালন, তাকবীি ফদওয়া, দু ’আ
কিা এবাং রববশষ কবি ইরস্তগফাি কিা।
যািা হাজ্জ কিবেন বা কিবেন না, সবাি িবনযই আিাফাহি রদবন সওম পালন
সাওয়াববি। তবব এই সওবমি ফরযলত হবে দুই বেবিি গুনাহ মাফ হওয়া,
ফযখাবন আিাফাহি ময়দাবন অবস্থান কিাি ফরযলত হবে আিীববনি গুনাহ মাফ।
তাই সালাত পড়া ও দু’আ কিবত রগবয় দুবজল হবয় পড়াি আশাংকা থাকবল
হািীগবিি এই রদন সওম পালন কিা উরচত নয়।
তাকবীি তাশরিক শুরু হয় আিাফাহি রদন ফিি সালাবতি পি ফথবক। আইয়াবম
তাশরিবকি ফশষ রদবন (যুলরহজ্জা মাবসি ১৩ তারিখ) আসি সালাবতি পি এবস
তা ফশষ হয়। তাকবীবিি একারধক সহীহ পদ্ধরত আবে। তাি মবধয একরট হবে,
“আল্লাহু আকবাি, আল্লাহু আকবাি, আল্লাহু আকবাি কাবীিা।”
আিাফাি রদবনি দু’আ ফরষ্ঠ আমবলি মবধয অনযতম আি তাই এ সমবয় দু’আ
কবুল হবাি সম্ভাবনাও ফবরশ।
িান্নাত সববথবক ফবরশ কাবে আবস আি িাহান্নাম সববথবক ফবরশ দূবি যায়
আিাফাহি রদবন। রনবিবক িাহান্নাম ফথবক িক্ষা কিাি িনয ফয এই সমবয় একরট
আমলও খুাঁবি পায় না ফস বড় দুভজাগা। িাসূল  ﷺববলন, “আিাফাহি রদবন
আল্লাহ যতিনবক িাহান্নাম ফথবক মুরক্ত ফদন, এত ফবরশ আি ফকানও রদবনই
কবিন না।”
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ফরযলতপূিজ রদনগুবলাবত আল্লাহ আমল কিা সহি কবি ফদন।
রববশষ ফরযলতময় রদনগুবলাবত আল্লাহ সববচবয় সহি আমলরটবকই সববচবয়
ফবরশ ফরযলতপূিজ কবি ফদন, আি তা হবলা আল্লাহি রযরকি। যাবত কবি
অববহলাকািী বযরক্তিাও সাওয়াব ফপবয় যায় আি অভাগািা োড়া ফকউই বরিত না হয়।

হাবজ্জি সময় একটু ভুবল যাওয়া সুন্নাহ।
যািা হাজ্জ কবিন না, তাবদি পক্ষ ফথবক মক্কায় কুিবারনি রদন িববহ কিাি িনয
হািীবদি কাবে হাদী (কুিবারনি পশু) পািাবনা এবাং ফসই সাবথ হািীবদি িনযও
হাদী রদবয় ফদওয়াটা একরট ভুবল যাওয়া সুন্নাহ। এি ফবল হাজ্জ না কিা ওই
বযরক্তি কুিবারন আদায় হবয় যায়। চুল-নখ কাটা ফথবকও তাবক রবিত থাকবত হয় না।

আল্লাহি রনকট ফগাপন দু’আ।
ফগাপবন দু’আ কিাবক আল্লাহ ভাবলাবাবসন।কািি, তািাই ফকবল ফগাপবন দু’আ
কবি যািা আল্লাহি বনকবটযি বযাপাবি আস্থাশীল।
“ফতামাি প্ররতপালকবক ডাবকা রবনবয়ি সাবথ ও রনভৃবত।”
(সূিাহ আল-আ’িাফ ৭:৫৫)

মানুবষি অরধকাি লঙ্ঘন কিা আল্লাহি অরধকাি লঙ্ঘন কিাি
ফচবয়ও গুরুতি।
মানুবষি একরট অরধকাি লঙ্ঘন কিা আল্লাহ তা’আলাি সিিরট অরধকাি লঙ্ঘন
কিাি ফথবকও গুরুতি। ফকননা, ফশষ রবচাবিি রদন আল্লাহ আপনাবক ক্ষমা
কিবতও পাবিন, রকন্তু মানুবষিা ফসরদন রিকই আপনাি কাে ফথবক প্ররতবশাধ
রনবত চাইবব।

সববিি মাধযবমই রবিয় আবস।
রবিয় ততক্ষি পযজন্ত আবসনা যতক্ষি না তা সববিি িািপ্রাবন্ত এবস ফপৌাঁোয়।
যাবদি বধযজ সব ফথবক ফবরশ, তািাই সব ফথবক অরধক ক্ষমতাি অরধকািী হবব।
িাসূল  ﷺববলন, “ফিবন িাবখা, সববিি মাধযবমই রবিয় আবস।”
(মুস্তাদিাক হারকম: ৬৩০৪, তাবািানী কাবীি: ১১২৪৩)
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মািলুমবক দান-সদকা রদবয় সাহাযয করুন।
দান-সদকা মািলুমবদিবক িারলবমি রবরুবদ্ধ সাহাযয কবি, তাি অরনষ্ট্বক দূিীভূত
কবি ও তাি অতযাচাি ও িুলুবমি প্রভাববক করমবয় আবন।
“ফতামিা ফয বযয়ই কবিা রকাংবা ফয ফকানও মানত কবিা, আল্লাহ রনশ্চয়ই তা
িাবনন রকন্তু িারলমবদি িনয ফকাবনা সাহাযযকািী ফনই।
(সূিাহ আল-বাকািাহ ২:২৭০)

দুবলজ ঈমাবনি লক্ষি।
দুবজল ঈমাবনি একরট লক্ষি হবলা রনবিি ফদাষ ঢাকাি উবদ্দবশয অবনযি ফদাষ ফদবখ
খুরশ হওয়া। আি মিবুত ঈমাবনি লক্ষি হবলা রনবিি মবধয ফকানও ত্রুরট থাকাি
পিও অবনযি মাবে ফসই ত্রুরট ফদবখ দুিঃরখত হওয়া।

মুহািিম মাবসি ফিািা।
তাহাজ্জুদ ফযমন সব নফল সালাবতি মবধয ফরষ্ঠ, মুহািিবমি সওম সব নফল
সওবমি মাবে ফরষ্ঠ। হাদীবস আবে, িমযাবনি পি সবজবরষ্ঠ সওম হবলা মুহািিবমি
সওম। আি ফিয সালাবতি পি সবজবরষ্ঠ সালাত হবলা িাবতি সালাত।

ফিাগাক্রান্ত অন্তি কুিআন ফথবক রহদায়াত পায় না।
কুিআন হবলা আবলা। এ ফথবক ফয রহদায়াত পায় না, তাি অন্তিই ফিাগাক্রান্ত।
রিক ফযমন ফচাখ বন্ধ কবি থাকা বযরক্ত সূবযজি আবলা ফথবক উপকৃত হয় না।
“আি আরম ফতামাবদি রনকট সুস্পষ্ট্ ফিযারত অবতীিজ কবিরে।”
(সূিাহ আন-রনসা ৪:১৭৪)

সকাল সন্ধযাি রযরকবিি উপকারিতা।
যািা সকাল-সন্ধযাি রযরকি গুবলা রনয়রমত কবি, তািা কুিআবন উবল্লরখত
উদাসীনবদি অন্তভুজক্ত হওয়া ফথবক রনষ্কৃরত পায়।
“ফতামাি প্ররত পালকবক মবন মবন রবনবয়ি সবঙ্গ ভয়-ভীরত সহকাবি অনুচ্চস্ববি
সকাল-সন্ধযায় স্মিি কবিা আি উদাসীনবদি দলভুক্ত হবয়া না।”
(সূিাহ আল-আ’িাফ ৭:২০৫)

নফবসি পরিশুরদ্ধ।
অন্তবিি পরিশুরদ্ধি আবগ নফবসি পরিশুরদ্ধ প্রবয়ািন। কািি নফস যরদ অন্তবি
খাবহশাত প্রববশ না কিায়, তাহবল অন্তি রনিবপক্ষই থাবক।এিনয আল্লাহ প্রায়শ
অন্তবিি প্রশাংসা আি নফবসি রনন্দা কবিবেন।
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রন’য়ামাত ফপবয় শুকরিয়া আদায় কিবত পািাটাও একটা রন’য়ামাত।
আল্লাহি রন’য়ামাত গুবি ফশষ কিা যায় না। এমনরক রন’য়ামাত ফপবয় শুকরিয়া
আদায় কিবত পািাটাও একটা রন’য়ামাত, ফযটাি িনয আবাি শুকরিয়া আদায়
কিা উরচত।
“ফহ আমাি প্ররতপালক! আপরন আমাি প্ররত ও আমাি রপতামাতাি প্ররত ফয
অনুগ্রহ কবিবেন, তাি িনয কৃতজ্ঞতা প্রকাবশি আমাবক শরক্ত দানক রুন।”
(সূিাহ আন-নাম্ল ২৭:১৯)

তাহাজ্জুবদি রনয়যাবত ঘুরমবয় উিবত না পািবলও সাওয়াব আবে।
ভাবলা কাি কিাি রনয়যাত কিবলই ফস কাি কিাি সাওয়াব পাওয়া যায়। িাসূল ﷺ
ববলন, “তাহাজ্জুবদি িনয িাগাি রনয়যাত কবি ঘুরমবয়ও বান্দা যরদ ঘুম ফথবক
উিবত না পাবি, তাহবল ফসই ঘুম আল্লাহি পক্ষ ফথবক তাি িনয সাদকাহ। আি
তাি তাহাজ্জুবদি সাওয়াবও ফলখা হবয় ফগবে।”
(ইবনু মািাহ: ১৩৪৪, সুনানুল বাইহারক: ৪৪৯৯, সুনানুন নাসারয়: ১৭৮৪)

শীতকাবলি ফিাযা হবলা গরনমত।
আরখিাবতি বযবসা দুরনয়াি বযবসাি মবতাই। এিও এমন ফমৌসুম আবে যখন অল্প
পরিরবম অরধক লাভবান হওয়া যায়। সহীহ সনবদ বরিজত আবে, আবু হুিায়িা
(িারিয়াল্লাহু আনহু) ববলন, “শীতকাবলি ফিাযা হবলা গরনমত।”
(রতিরমযী: ৭৯৭)

গুনাহ কিবল ফনক আমল কিাি সুবযাগ ফথবক বরিত হবত হয়।
গুনাবহি কািবি ফনক আমবলি সুবযাগ ফথবক বরিত হবত হয়। গুনাহ যত বড় হয়,
তত বড় ফনক আমবলি সুবযাগও হাতোড়া হয়।

িুম’ু আি রদবন দরূদ পড়া।
িুম’ু আি রদবনি সববচবয় উিম ফনক আমলগুবলাি একরট হবলা িাসূবলি ﷺ
উপি দরূদ পড়া। কািি িুমু’আি রদন সব রদবনি মাবে ফরষ্ঠ, আি িাসূলুল্লাহ ﷺ
সব নবী-িাসূবলি মবধয ফরষ্ঠ।

এসব রদবনি রববশষ ফকান ফরযলত ফনই।
িাসূলুল্লাহ  ﷺফযরদন িম ফনন, তা এক মহান রদন। আি ফযরদন রতরন নবুওয়াত
প্রাপ্ত হন, তা আবিা মহান। কািি এই রদবন আল্লাহ ি পক্ষ ফথবক ওয়াহী নারযল
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হবয় মুহাম্মাদবক  ﷺনবুওয়াত দাবন ধনয কিা হয়। অথচ রতরন এ দুরট রদবনি
ফকানওরটবকই রনরদজষ্ট্ কবি ববল যানরন। কািি এগুবলাি রববশষ ফকাবনা
ফরযলত ফনই।

পাবপি কািবি রিরযক কবম যায়।
মানুষবক তাি গুনাবহি কািবি তাি রিরযক ফথবক বরিত কিা হয়।
“ইয়াহুদীবদি পাপাচাবিি কািবি আরম তাবদি িনয করতপয় খাদয হািাম কবি
রদবয়রেলাম যা আবগ তাবদি িনয হালাল রেবলা।” (সূিাহ আন-রনসা ৪:১৬০)

ফসাহববতি কািবি মানুষ রবনয়ী রকাংবা অহাংকািী হয়।
সমাবিি হতজা-কতজাবদি সাবথ ফমলাবমশা কিবল অহাংকাি বাবড়। আি দুবজলবদি
সাবথ ফমলাবমশা কিবল রবনয় আবস। হাদীবস আবে, িাসূল  ﷺদুবজলবদি কাবে
ফযবতন, তাবদি অসুস্থবদি ফদখবত ফযবতন আি তাবদি িানাযায় শরিক হবতন।

দুবযজাবগি সময় দু’আ কবুল কিাবত চাইবল।
প্রাচুবযজি সময় দু’আ কিা অবযাহত িাখবল দুবযজাবগি সময় কিা দু’আ কবুল হয়।
হাদীবস আবে, “ফয আশা কবি দুিঃখ-দুদজশাি সময় আল্লাহ তাি দু’আ কবুল
করুক, ফস ফযন স্বােবন্দযি সমবয় দু’আ কবি।”

তাওবাি প্রথম ধাপ।
তাওবাহ কবুল হওয়াি প্রথম ধাপ হবলা আল্লাহি কাবে রনবিি পাপ স্বীকাি কিা।
িাসূল  ﷺববলন, “বান্দা যখন গুনাহ স্বীকাি কবি ও তাওবাহ কবি, আল্লাহ তাি
তাওবাহ কবুল কবিন।” (সহীহ বুখািী: ২৫১৮, সহীহ মুসরলম: ৭০৩৬)

সৎ কাদজর আদেশ ও
অসৎ কাদজর বনদেধ।
আল্লাহি িরমবন নবী িাসূলবদি দাওয়াবতি সববচবয় গুরুত্বপূিজ
অাংশরট রেবলা সৎ কাবিি আবদশ এবাং যাবতীয় অসৎ কাবিি
রনবষধ। এই কাবিি কািবিই সমাবি শৃঙ্খলা রবিাি কবি, আি
এি বযতযয় ঘটবল আল্লাহ পুবিা িারতবক সমূবল ধ্বাংস কবি ফদন।
এমনরক মানুবষি দু’আ পযজন্ত কবুল কিা হয় না, যরদ সৎ কাবিি
আবদশ আি অসৎ কাবিি রনবষধ কিাি মত ফকউ না থাবক। আি
এই কাবি সববচবয় বড় ভূরমকা থাবক উম্মাহি আবলমবদি।
আবলমিা মানহাি যরদ এি উপি প্ররতরষ্ঠত না হয় তাহবল উম্মাহ
রবপবথ পরিচারলত হয়, ফযমনটা আি আমিা ফদখবত পারে। এই
অধযায়রট তাই িীবনি ফসই অরত গুরুত্বপূিজ মূলনীরতি উপি রভরি
কবি। শাইখ এখাবন আবলমবদি কিিীয়, দাওয়াবতি পদ্ধরত, সৎ
কাবিি আবদশ আি অসৎ কাবিি রনবষবধি প্রবয়ািনীয়তা এমন
সব িরুিী রবষবয় আবলাচনা কবিবেন।
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সৎ কাবিি আবদশ ও অসৎ কাবিি রনবষধকািী না থাকাি কািবি ফকান
িারতি উপি গযব তিারিত হয়।
ফকাবনা িারতি মাবে রবদযমান পাপাচািগুবলাি কািবি ফস িারতি উপি আসমানী
গযব নারযল হয় না। কািি ফকাবনা িারতই পুবিাপুরি পাপাচািমুক্ত নয়। গযব
নারযল হয় বিাং ফকাবনা সৎ কাবিি আবদশ ও অসৎ কাবিি রনবষধকািী না
থাকাি কািবি। গযব আিও তিারিত হয় যখন সৎ কাবিি আবদশ আি অসৎ
কাবিি রনবষধকািীবদি রবরুবদ্ধ উবো লড়াই কিা হয়।

নবী িাসূলগবিি দাওয়াত রেবলা এমন সব হািাম কাবিি রবরুবদ্ধ যাবত মানুষ
অভযস্ত হবয় রগবয়রেবলা।
ফলাবক প্রথবম তা প্রতযাখযান কিবলও পবি এবত অভযস্ত হবয় ফগবে–এমন সব
কথা ববল তািা একটা হািামবক হালাল প্রমাি কিবত চায়। অথচ নবী-িাসূলগি
এমন কতগুবলা রিরনবসি রবরুবদ্ধই দাওয়াত রদবয়বেন ফযগুবলাবত মানুষ অভযস্ত
হবয় রগবয়রেবলা। ফযমন, রশকজ, সমকারমতা, বযরভচাি, সুদ ইতযারদ।

যরদ ফকউ অনযায় অরবচাবিি গরত ফিাধ না কবি তাহবল সবাইবক শারস্ত
ফপবত হবব।
অনযায়-অরবচাবিি উদাহিি একরট চাকাি মত, ফকউ না ফকউ ফসটা ধাক্কা রদবয়
সামবন আগায় আি অনয ফকউ তাি গরতবিাধ কবি। এি গরতবিাধ কিাি যখন
ফকউ থাবক না, তখন এই চাকা চলবতই থাবক। এিকম হবল সবাইবকই গিহাবি
শারস্ত ফপবত হবব।
“আি যরদ আল্লাহ মানবিারতি একদলবক অনযদল িািা প্ররতহত না কিবতন,
তাহবল পৃরথবী রবপযজস্ত হবয় ফযবতা, রকন্তু আল্লাহ সবজিগবতি প্ররত কৃপাশীল।”
(সূিাহ আল-বাক্বািাহ ২:২৫১)

সববচবয় রনকৃষ্ট্ হািাম অথজ হবলা সতযবক ফগাপন কিাি রবরনমবয় আবলবমি
ফনওয়া ঘুষ।
সববচবয় রনকৃষ্ট্ হািাম অথজ হবলা সতযবক ফগাপন কিাি রবরনমবয় আবলম কতৃজক
গৃহীত ঘুষ। এরট সুবদি ফচবয়ও খািাপ। কািি সুদ গ্রহি কিা বযরক্তগত পাপ, আি
সতযবক ফগাপন কিা সমরষ্ট্গত পাপ।
“তািা ফবরশ ফবরশ রমথযা শুনবত আগ্রহী, হািাম ভক্ষিকািী।”
(সূিাহ আল-মা’ইদাহ ৫:৪২)
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তািগীব এবাং তািহীব উভয় দাওয়াই িরুরি।
ফকাবনা দা’ঈি রনবিবক ফকবল তািগীববি (বনক আমবলি উৎসাহ প্রদান) মাবে
সীমাবদ্ধ কবি ফফলা এবাং তািহীব (গুনাহ ফথবক সতকজ কিা) পরিহাি কিা সকল
িাসূবলি দা’ওয়াহ পদ্ধরতি সাবথ সাাংঘরষজক।
“(ফহ মুহাম্মাদ) আপনাবক তা-ই বলা হবে যা পূববজি িাসূলগিবক বলা
হবয়রেবলা। রনশ্চয়ই আপনাি প্ররতপালক ক্ষমাি অরধকািী, আি যন্ত্রিাদায়ক
শারস্তদাতা।” (সূিাহ ফুসরসলাত ৪১:৪৩)

মাজলুমবক সাহাযয কিাি মাধযবম আল্লাহি শারস্ত ফথবক বাাঁচনু ।
ফয একিন মু’রমবনি ফথবক মুখ রফরিবয় ফনয়, আল্লাহ তাি ফথবক মুখ রফরিবয়
ফনন। তাহবল রসরিয়াি মবতা পুবিা একরট িারতি ফলাবকবদি িীন, িক্ত, ইজ্জত,
সিদ আি রনিাপিা ফযখাবন লুরিত হবে, তাবদি ফথবক মুখ রফরিবয় ফনয়া কতটা
গুরুতি? মাযলুমবক সাহাযয কিাি মাধযবম আল্লাহি শারস্ত ফথবক বাাঁচনু ।
আি মাযলুমবক সাহাযয কিা ফকান িারতি িনয রবিাট পিীক্ষা। এি ফলাফল হবলা
হয় ফস িারত রটবক থাকবব নয়বতা আল্লাহ অনয িারত রদবয় ফসটাবক প্ররতস্থারপত
কবি ফদববন।
“ফতামিা যরদ ফবি না হও, রতরন (আল্লাহ) ফতামাবদি যন্ত্রিাদায়ক শারস্ত ফদববন
এবাং ফতামাবদি স্থবল অনয িারতবক আনা হবব, (অথচ) ফতামিা তাাঁি ফকাবনা
ক্ষরতই কিবত পািবব না।” (সূিাহ আত-তাওবাহ ৯:৩৯)

খুতবাি রমম্বিগুবলা শুধু ওয়াি-নসীহবতি িায়গা নয়!
খুতবাি রমম্বিগুবলা ফকবল ওয়াি-নরসহবতি িায়গা নয়। এখাবন উম্মাহি
সমসামরয়ক প্রবয়ািনীয় রবষয়ারদও আবলাচনা কিবত হয়। সহীহ বুখারিবত আবে
নবীিী  ﷺমুসরলমবদি সাবথ চুরক্তবদ্ধ ও শত্রুভাবাপন্ন রবরভন্ন ফগাত্র (ফযমন
আসলাম, গাফফাি, উসইয়াহ) সিবকজ রমম্বাি ফথবক আবলাচনা কিবতন।

অথজ হৃদয়বক কলুরষত কবি।
নবীবদি ফকউই আল্লাহি পবথ দাওয়াবতি িনয অথজ গ্রহি কবিনরন। ফকননা অথজ
হৃদয়বক কলুরষত কবি, যাি ফবল িীবনি দাওয়াও ফসই অনুপাবত কলুরষত হবয় যায়।
“ওিা হবলা তািা যাবদিবক আল্লাহ রহদায়াত দান কবিরেবলন, তুরম তাবদি পথ
অনুসিি কবিা; ববলা, এি িনয (বািী ফপৌাঁবে ফদওয়াি িনয) আরম ফকাবনা
পারিররমক চাই না। এটা সািা দুরনয়াি মানুবষি িনয উপবদশ বািী।” (সূিাহ আলআন’আম ৬:৯০)
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মন্দ কাবিি রনবষধ হবত হবব ফসই কাবিি ভয়াবহতাি সমানুপাবত।
মন্দ কাবিি রনবষধ হবত হবব ফসই কাবিি ভয়াবহতাি সমানুপাবত। ফকাবনা
অখযাত গুনাবহি কাি রনবয় ফবরশ উচ্চবাচয কবি ফসরটবক রবখযাত কবি রদববন না।
আপনাি কাবে মবন হবব আপরন খািাপ কাবিি রববিারধতা কবি সাওয়াব পাবেন।
অথচ আপনাি কািবি ফসরট আিও প্রচাি পাবে, আি আপরন প্রচাি কিাি
গুনাহ পাবেন।

ইলবমি যাকাত।
সিবদি যাকাত ফযমন ফসটা খিচ কিা, ইলবমি যাকাত হবলা তা প্রচাি কিা।
“ফহ িাসূল! আপনাি প্ররতপালবকি পক্ষ ফথবক যা আপনাি প্ররত নারযল কিা
হবয়বে তা প্রচাি করুন। যরদ আপরন তা না কবিন, তাহবল আপরন তাাঁি বাতজা
ফপৌাঁোবনাি দারয়ত্ব পালন কিবলন না।” (সূিাহ আল-মা’ইদাহ ৫:৬৭)

আবলবমি উদাহিি হবলা তািাি মবতা।
নবীিী  ﷺআবলমবদিবক আকাবশি তািাি সাবথ তুলনা কবিবেন। কািি, তাাঁবদি
কাি হবলা কাবেি ও দূবিি সকলবক পথ ফদখাবনা। গাে বা পাথবিি মবতা শুধু
রনকটবতজীবদিবক পথ ফদখাবনা না।

হািীবদি খিচ বৃরদ্ধ কবি হজ্জবক করিন কবি ফদওয়া আল্লাহি পথ এবাং
মাসরিদুল হািাবম প্রবববশ রনবষধাজ্ঞা আবিাবপি মতই গুনাহ।
অবনক িায়গায় হািীবদি খিচ আসল পরিমাবিি ফচবয় এত বারড়বয় ধিা হয় ফয,
পৃরথবীি দূিতম প্রাবন্ত ভ্রমবি যাওয়াও হজ্জব্রত পালবনি ফচবয় সহি হবয় যায়।
এভাবব মানুষবক হজ্জ-রবমুখ কিাটা আল্লাহি পথ ফথবক বাধা প্রদান এবাং
মাসরিদুল হািাবম প্রবববশ রনবষধাজ্ঞা আবিাবপি গুনাহ রহবসবব গিয হবব।
(সূিাহ আল-বাক্বািাহি ২১৭ নাং আয়াত রষ্ট্বয)।

সৎ কাবিি আবদশ আি অসৎ কাবিি রনবষধ কিাি িনয রনবি এবকবাবি
রনষ্পাপ হওয়াটা িরুরি না।
সৎ কাবিি আবদশ আি অসৎ কাবিি রনবষধ কিাি িনয রনবি এবকবাবি
রনষ্পাপ হওয়াটা িরুরি না। হাদীবস আবে,
“সৎ কাবিি আবদশ কবিা, যরদও তুরম তা পুবিাপুরি না পালন কবি থাবকা। অসৎ
কাবিি রনবষধ কবিা, যরদও তুরম তা ফথবক পুবিাপুরি রবিত থাকবত না পাবিা।”
(মু’িামুল আওসাত: ৬৬২৮)

84 | সবুজ পাতার বন

মন্দ কাি ফদবখ বাধা না রদবল তা সমাবি েরড়বয় পড়বব।
মন্দ কাি ফদখবত ফপবয়ও যরদ বাধা ফদওয়া না হয়, তাহবল আবিকিন এি
ফদখাবদরখ ফসই কাি কিবব। এভাববই ফসরট মানুবষি মাবে েরড়বয় পবড়। যরদও
মন্দ কাবিি রনবষধ কিবলই তা পুবিাপুরি বন্ধ হবয় যাবব এমন না, রকন্তু এি
অনুসািীি সাংখযা অবশযই কবম।

জারলবমি সাবথ জারলবমি সহচিিাও ফিহাই পাবব না।
“আরম ফতা ফকবল হুকুবমি ফগালাম” কথাটা জারলবমি সহচিিা বযবহাি কবি।
এসব অিুহাত তাবক িক্ষা কিবত পািবব না। কািি সবাি আবগ ফস আল্লাহি
ফগালাম। রফি’আউন তাি বসনযবদি হুকুম কবিরেবলা আি তািা তা মানয
কবিরেবলা। আি আল্লাহ ফফিাউবনি সাবথ তাি এই আজ্ঞাবহ বারহনীবকও সাগবি
ডুরববয় ফমবিবেন।
“অতএব, আরম তাবক ও তাি বসনযদলবক সাগবি রনবক্ষপ কিলাম।”
(সূিাহ আয-যারিয়াত ৫১:৪০)

রিহাদ আি সৎ কাবিি আবদশ এবাং অসৎ কাবিি রনবষধকািী োড়া ফকান
িারতই রটকবত পািবব না।
উম্মাহবক বাইবিি আক্রমি ফথবক িক্ষা কিাি িনয আল্লাহ রিহাবদি রবধান
রদবয়বেন। আি ফভতবিি আক্রমি ফথবক িক্ষা কিাি িনয সৎ কাবিি আবদশ ও
অসৎ কাবিি রনবষবধি রবধান রদবয়বেন। এ দুরট রিরনস োড়া ফকাবনা িারতই
দৃঢ়প্ররতরষ্ঠত হবত পাবি না। আি যরদ হবয়ও যায়, তাহবল ফবরশরদন
রটকবত পাবি না।

জুলবু মি প্ররত সামথজযবাবনি নীিবতা হবলা মাজলুমবক পরিতযাগ কিাি
একরট রূপ।
সামথজয থাকা সবেও ফয যুলুমবক প্ররতবিাধ কবি না, ফস ওই যারলবমি সহবযাগী।
হাদীবস এবসবে,
“একিন মুসরলমবক ফয পরিতযাগ কবি, আল্লাহ তাবক পরিতযাগ কবিন।”
(আবু দাউদ: ৪৮৮৬, শুয়াবুল ইমান: ৭১১৫)

আবলবমি দারয়বত্ব অববহলাি পরিিরত।
আবলম যরদ তাাঁি দারয়ত্ব পালবন অনুপরস্থত থাবকন, অজ্ঞ ফলাক ফসই দারয়ত্ব কাাঁবধ
তুবল ফনয়। এি ফবল সমাবি ভুল-ভ্রারন্ত েরড়বয় পবড়। অজ্ঞ বযরক্তবক তাি ভ্রারন্তি
িনয ফদাষাবিাপ কিাি আবগ আবলমবক তাাঁি দারয়বত্ব অববহলাি িনয
রতিস্কাি কিা উরচত।
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শরি’আহ মাবন শুধু শারস্ত প্রবয়াগ নয়।
শুধু হুদুদ কাবয়বমি (শারস্ত প্রবয়াগ) মবধয শরি’আহবক সীমাবদ্ধ কিা ভুল। এরট
আবিা রবস্তৃত রবষয় যাবত িবয়বে হািাবমি রনবষধ কিা, হালালবক ববধ কিা,
িনগবিি সিদ ও অরধকাবিি িক্ষিাববক্ষি কিা।
“আি আরম তাবদি (িাসূলগবিি) সাবথ ফপ্রিি কবিরে রকতাব ও তুলাদি
(নযায়) যাবত মানুষ সুরবচাি কাবয়ম কবি।” (সূিাহ হাদীদ ৫৭:২৫)

উম্মাহি কলযাি রনভজি কবি সৎ কাবিি আবদশ ও অসৎ কাবিি
রনবষধকািীি সাংখযাি রভরিবত।
উম্মাহি মাবে কতটুকু খাবয়ি আবে তা পরিমাপ কিাি মানদি হবে তাি মবধয
সৎ কাবিি আবদশ ও অসৎ কাবিি রনবষধকািীবদি উপরস্থরত ফদখা। যরদ তাবদি
সাংখযা হ্রাস পায় ফসই অনুপাবত উম্মাহি মধয ফথবক খাবয়িও উবি যায়।
“ফতামিাই সববজািম উম্মাত, মানবিারতি (সবজাত্মক কলযাবিি) িনয ফতামাবদি
আরবভূজত কিা হবয়বে,বতামিা সৎকাবিি আবদশ দাও এবাং অসৎ কাি হবত
রনবষধ কবিা।” (সূিাহ আহ ‘ইমিান ৩:১১০)
সৎ কাবিি আবদশ ও অসৎ কাবিি রনবষধকািীবদি (মুসরলহ) িািাই আল্লাহ
উম্মাহবক িক্ষা কবিন, সাধািি ফনককািবদি (সারলহ) িািা নয়। আল্লাহ ববলন,
“ফতামাি প্ররতপালক এমন নন ফয রতরন অনযায়ভাবব ফকাবনা িনপদ ধ্বাংস
কিববন এমন অবস্থায় ফয, তাি অরধবাসীিা সাংবশাধনকািী।’’
(সূিাহ হুদ ১১:১১৭)

মুনারফক এবাং ইহুদী হিস্টানিা নবীিীবক ঘৃিা কিবতা, কািি রতরন সৎ
কাবিি আবদশ এবাং অসৎ কাবিি রনবষধ কিবতন।
নবীিীি  ﷺফযসব ববরশবষ্ট্যি কথা পূবজবতজী আসমানী রকতাবগুবলাবত এবসবে, তাি
সবজপ্রথমরট হবলা সৎ কাবিি আবদশ ও অসৎ কাবিি রনবষধ।
“যািা ফপ্ররিত উম্মী নবীবক অনুসিি কিবব যা তাবদি (ইহুদী ও রিষ্ট্ানবদি)
কাবে িরক্ষত তাওিাত ও ইনিীবল তািা রলরখত পাবব। ফস তাবদিবক সৎ কাবিি
রনবদজশ ফদয়, অসৎ কাি কিবত রনবষধ কবি।” (সূিাহ আল-আ’িাফ ৭:১৫৭)
একািবিই মুনারফকবদি পাশাপারশ ইহুদী রিষ্ট্ানিাও নবীিীবক ঘৃিা কিবতা।
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দাওয়াবতি প্রারন্তকতা।
শুধুমাত্র শাসবকি অরধকাি রবষয়ক আয়াত ও হাদীস প্রচাি কিাি মাধযবম যারলম
ও বস্বিাচাবিি উদ্ভব হয়।আি শুধুমাত্র শারসবতি অরধকাি সাংক্রান্ত আয়াত ও
হাদীস প্রচাি কিবল রববরাহী ও খাবিরিবদি উদ্ভব হয়। দাওয়াবতি এই দু’রট
প্রারন্তক অবস্থাবনি ফবল নযায় হারিবয় যায়।

কুফবিি রবপিীবত ইসলাবমি রফতিাবতি রদবক আহবান।
পরশ্চমা রবশ্ব ফযভাবব মুসরলমবদিবক রবকৃরত ও কুফবিি রদবক ডাবক, তাবদিবক
ফসভাবব ইসলাবমি রফতিাবতি রদবক ডাকাি মবতা একিন শাসক আি উম্মাহি
মাবে ফনই।

বুরদ্ধবৃরিক পিািয়।
উম্মাহি সববচবয় লজ্জািনক রবষয়গুবলাি একরট হবলা, এি শত্রুিা ফতা এি উপি
রনযজাতন কিবেই, তাি উপি এই ধযান ধািিা ঢুরকবয় রদবে ফয, উম্মাহি এই
দুদজশাি িনয এি ফলাবকিাই দায়ী। আবাি আমাবদিবক তািা এই সাংকট ফথবক
উিিবিি েবকও রদবে। তাই উম্মাহ তাি এই শত্রুবদিবক রশক্ষবকি মত সম্মান
কিা শুরু কিবে, রমথযাবাদী যারলম রহবসবব ঘৃিা কিবে না।

যারলবমি রবরুবদ্ধ ফক্রাবধিও একটা সীমা আবে।
যারলবমি যুলুবমি ফবল তাি প্ররত উৎসারিত ফক্রাধ ফযন আপনাবক আল্লাহি
ফক্রাবধ রনপরতত না কবি। প্ররতবশাধ ফনওয়াি মাবে এমনই এক মিা আবে যা
সীমা অরতক্রম কিবত উৎসারহত কবি।

যািা অশ্লীলতা েরড়বয় ফবড়ায় তাবদি পরিিাম বড় ভয়াবহ।
“রনশ্চই যািা পেন্দ কবি ফয মুরমনবদি মাবে অশ্লীলতা প্রসাি পাক, তাবদি িনয
দুরনয়া ও আরখিাবত িবয়বে লাঞ্ছনাকি শারস্ত। আল্লাহ িাবনন, ফতামিা
িাবনা না।” (সূিাহ আন-নূি ২৪:১৯)
এই হবলা ফয অশ্লীলতাি প্রসাি ‘পেন্দ’ কবি, তাি পরিিাম। তাহবল ফয সরতয
সরতযই তা েরড়বয় ফবড়ায়, তাি পরিিাম ফকমন হবব?

নগ্নতা আি অশ্লীলতাি রবরুবদ্ধ লড়াই মনুষযবত্বি দারব।
দারিরয ও খাদযাভাববি রবরুবদ্ধ ফযমন লড়াই কিবত হয়, নগ্নতা ও অশ্লীলতাি
রবরুবদ্ধও ফসভাববই লড়াই কিবত হয়।
“রনশ্চয়ই ফতামাি িনয (এত অরধক পরিমাি) ফদওয়া হবলা ফয, ফসখাবন
(িান্নাবত) ফতামিা ক্ষুধাতজও হবব না, নগ্নও হবব না।” (সূিাহ তাহা ২০:১১৮)
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ক্ষুধাি রবরুবদ্ধ িন্তু-িাবনায়ািিাও লড়াই কবি। তাবদি ফথবক মানুষ আলাদা হয়
নগ্নতাি রবরুবদ্ধ লড়াইবয়ি মাধযবম।

রগবত হবলা কবীিা গুনাহ।
রগবত হবলা কবীিা গুনাহ। যাি বযাপাবি রগবত কবিবেন ফস যরদ তা ফিবন ফফবল,
তাহবল এি কাফফািা হবলা যাি কাবে রগবত কবিবেন তাি কাবে ওই বযরক্তি
বযাপাবি ভাবলা কথা বলা। আি যরদ ফস এ বযাপাবি িানবত না পাবি, তাহবল
কাফফািা হবলা ইরস্তগফাি কিা ও তাি বযাপাবি ভাবলা কথা বলা।

িীবনি বাতজা সহিসিলভাবব ফপৌাঁোবনা।
দাঈ ই াল্লাহি উরচত সহি সিলভাবব বাতজা ফপৌাঁোবনা। যাবদি কাবে বাতজা
ফপৌাঁোবত হবব তাবদি যত রনকটবতজী হওয়া যাবব ততই বাতজাি কাযজকারিতা বাড়বব।
আল্লাহি িাসূল  ﷺমানুবষি মাবে খুব সহবিই রমবশ ফযবতন। আল্লাহ তাাঁি
িাসূবলি  ﷺবযাপাবি ববলন,
“ফতামিা যা খাও রতরনও তা খান, আি ফতামিা যা পান কবিা রতরনও তা পান
কবিন।” (সূিাহ আল-মু’রমনুন ২৩:৩৩)

সৎ কাবিি আবদশ আি অসৎ কাবিি রনবষধকািীবক আল্লাহ রবপদ রদবয়
পিীক্ষা কিববন।
যািা সৎ কাবিি আবদশ ও অসৎ কাবিি রনবষধকািীি কাতাবি শারমল হয়
আল্লাহ তাবদিবক পিীক্ষা কবিন। তাবদি উপি রবপদ আপরতত হবল ফসটা
আল্লাহি পক্ষ ফথবক পিীক্ষা। আি পাপাচািীি উপি রবপদ আপরতত হবল তা
হবলা আল্লাহি পক্ষ ফথবক শারস্ত।

শাসকবক সাংবশাধন কিবব আবলম সমাি।
শাসক যরদ আবলবমি সাহচবযজ ফথবকও না ফশাধিায়, তাহবল বুেবত হবব ফয, ফস
আবলবমি িীনবকই নষ্ট্ কবি রদবয়বে। আি আবলম যরদ শাসবকি সাবথ চলাবফিা
কবিও তাবক সাংবশাধন না কবিন, তাহবল রতরন তাি িীন ও দুরনয়া উভয়ই ধ্বাংস
কবি রদবয়বেন।

দাওয়াবতি পবথ চিমপন্থা, নিমপন্থা উভবয়ি মাবে সামিসযরবধান
কিা িরুহর।
ফয রবষবয়ি রদবক আহবান কিা হবে, তা হয়বতা সরিক। রকন্তু আহবানকািী
অবনকসময় চিমপন্থা অবলম্বন কবি বযাপািটাবক ফভবস্ত ফদয়। এি ফবল মানুষ ওই
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রবষয়রট তযাগ কবি। আবাি কখবনা নিমপন্থা অবলম্বন কবি, ফবল দাওয়াবতি
কাযজকারিতা দুবজল হবয় পবড়।

মুরমবনি হৃদয় শুধু আল্লাহি িনযই ফক্ষাবভ ফফবট পবড়।
ফকাবনা বযরক্তি িাগ হবলা তাি ঈমাবনি মাপকারি। ফস যাি উপাসনা কবি ও যাবক
ভাবলাবাবস, তাি স্বাবথজই িাগারিত হয়। ‘আইশাহ (িারিয়াল্লাহু ‘আনহা) ববলন,
“আল্লাহি কসম! আল্লাহি িাসূল  ﷺকখবনা বযরক্তগত রবষবয় কাবিা উপি
প্ররতবশাধ ফননরন। রকন্তু যখন আল্লাহি রনধজারিত সীমা লরঙ্ঘত হবতা, তখন রতরন
আল্লাহি িনযই প্ররতবশাধ রনবতন।” (বুখারি: ৩৩৬৭, মুসরলম: ৬১৯০)

ফকউ যখন রনবিি িীন, িান, মাবলি িক্ষায় লড়াই কবি রফতনা ফসটা নয়,
বিাং যািা এ কাবিি রববিারধতা কবি তািাই রফতনাি সৃরষ্ট্ কবি।
যািা ববল শাবমি অরধবাসীিা তাবদি িীন, িীবন ও সিবদি প্ররতিক্ষা কিাি
মাধযবম রফতনা কিবে, তাবদি কািবক হািাম ববল ফাতওয়া ফদয়, তািা রনবিিাই
রফতনায় পবড় আবে। আল্লাহ ববলন,
“তাবদি মাবে ফকউ ববল, ‘আমাবক (রিহাবদ না যাওয়াি) অনুমরত রদন আি
আমাবক রফতনায় ফফলববন না।’ রনশ্চয় তািা রনবিিাই রফতনায় পবড় আবে।”
(সূিাহ আত-তাওবাহ ৯:৪৯)

িীবনি পবথ যািা আহবান কবি তাবদি রবরুবদ্ধ রমথযা অরভবযাগ আসববই।
সৎ কাবিি আবদশ ও অসৎ কাবিি রনবষধকািীি রবরুবদ্ধ পিস্পিরববিাধী রবরভন্ন
অরভবযাগ উিাপন কিাটাই প্রমাি কবি ফয সবগুবলা অরভবযাগই রমথযা।
নবীিীি  ﷺবযাপাবি বলা হবয়রেবলা ফয রতরন করব, পাগল ও িাদুকি। তািা এমন
সব অরভবযাগ একরত্রত কবিবে যাি একরট অনযরটি সাবথ সামিসযহীন।
“লক্ষ কবিা, তািা ফতামাি সিবকজ ফকমন সব উদাহিি রদবে! যাি ফবল তািা
পথহািা হবয় ফগবে আি তািা কখবনা পথ পাবব না।” (সূিাহ আল-ইসিা ১৭:৪৮)

ফকন আমাবদি দু’আ কবুল হয় না?
সৎ কাবিি আবদশ ও অসৎ কাবিি রনবষধ তযাগ কিা হবলা দু’আ কবুল না
হওয়াি কািিগুবলাি অনযতম। হারদবস এবসবে,
“হয় ফতামিা সৎকাবিি আবদশ ও অসৎকাবিি রনবষধ কিবব, আি নয়বতা
শীঘ্রই আল্লাহ ফতামাবদি প্ররত তাাঁি আযাব ফপ্রিি কিববন। তখন ফতামিা তাাঁি
রনকট দু’আ কিবব রকন্তু তা কবুল কিা হবব না।” (রতিরমরয: ২১৬৯)
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আবলবমি নীিবতা উম্মাহি িনয সববচবয় ফবরশ ক্ষরতকি।
খািাপ ফলাবকি খািাপ কাি সমাবি যতটা প্রভাব ফফবল, ফসই কাবিি রবরুবদ্ধ
আবলবমি নীিবতা তাি ফচবয় ফবরশ খািাপ প্রভাব ফফবল।
অজ্ঞ ফলাবকি রমথযা বলাি ফচবয় আবলবমি সতয ফগাপন কিা উম্মাহি িনয ফবরশ
ক্ষরতকি। ফকননা আবলমিা যরদ সবতযি পবক্ষ চুপ থাবকন, তাহবল সতয-রমথযাি
পাথজকয অস্পষ্ট্ হবয় যাবব। আল্লাহ ববলন,
“আি সবতযি সাবথ রমথযাবক রমররত ফকাবিা না এবাং ফিবনশুবন সতয ফগাপন
ফকাবিা না।” (সূিাহ আল-বাক্বািাহ ২:৪২)

িাল হাদীস প্রচাি হািাম।
ফিবনশুবন যািা িাল হাদীস প্রচাি কবি, তািা ফসই িাল হাদীস বতরি কিাি
সমান গুনাহগাি। এোড়া িাল হওয়াি সম্ভাবনা আবে এিকম হাদীস প্রচাি কিা
হািাম। ফয তা প্রচাি কবি, ফস হাদীস িালকািীি সমপযজাবয়ি গুনাহগাি। কািি
হাদীবস আবে, “রমথযা ফিবনও ফয আমাি নাবম ফকাবনা হাদীস প্রচাি কবি, ফস দুই
রমথযাবাদীি একিন।” (বুখারি: ১২৯১)

রমবথযি উপি ঐবকযি ফচবয় সবতযি উপি রববভদ উিম।
অবনবক সতযবক ফচবপ যান, এি মাধযবম রববভদ বতরি হওয়াি ভবয়। অথচ রমবথযি
উপি মানুষবক ঐকযবদ্ধ কিাি ফচবয় হক কথা ববল রববভদ বাড়াবনা বিাং উিম।
“আি সামূদ সম্প্রদাবয়ি রনকট তাবদি ভাই সারলহবক পারিবয়রেলাম (এই আবদশ
রদবয় ফয) ফতামিা আল্লাহি ইবাদাত কবিা। অতিঃপি তািা দু’ভাগ হবয় রবতবকজ
িরড়বয় পড়বলা।” (সূিাহ আন-নামল ২৭:৪৫)
সারলহ তাবদিবক ঈমান ও কুফবিি দুরট কযাবি রবভক্ত কবি রদবয়রেবলন।

মূখিজ া সৎ কাবিি আবদশ ও অসৎ কাবিি রনবষধকািীবক অপবাদ
আবিাপ কবি।
অজ্ঞ ফলাবকিা সৎ কাবিি আবদশ ও অসৎ কাবিি রনবষধকািীবক খযারতবলাভী
আি ফনতৃত্ববলাভী ববল অপবাদ ফদয়। এসব অপবাদ নবীগিবকও ফদওয়া
হবয়রেবলা। নূবহি (‘আলাইরহসসালাম) িারতি ফলাবকিা তাাঁবক ববলরেবলা:
“এ ফতা ফতামাবদি মবতাই মানুষ োড়া রকেুই না, ফস ফতামাবদি উপি প্রাধানয লাভ
কিবত চায়।” (সূিাহ আল-মু’রমনুন ২৩:২৪)
অথজাৎ, তািা দারব কবিরেবলা নূবহি লক্ষয হবলা তাি কওবমি উপি রনবিবক বড়
ববল িারহি কিা। অথচ নূহ (আলাইরহসসালাম) আল্লাহি পক্ষ ফথবক সৎ কাবিি
আবদশ ও অসৎ কাবিি রনবষধকািী রহবসবব ফপ্ররিত হবয়রেবলন।
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মুনারফকবদি রবরুবদ্ধ সৎ কাবিি আবদশ ও অসৎ কাবিি রনবষধকািীি িনয
আল্লাহই যবথষ্ট্।
সৎ কাবিি আবদশ ও অসৎ কাবিি রনবষধকািী যখন সতযবক িক্ষা কিাি িনয
লড়াই কবি, মুনারফক্বিা তাবক বযরক্তগত আক্রমি কিা শুরু কবি। তািা চায় সৎ
কাবিি আবদশ ও অসৎ কাবিি রনবষধকািী সবতযি পবক্ষ লড়াই ফফবল তাি
বযরক্তত্ব িক্ষা কিবতই বযস্ত হবয় পকক। রকন্তু যািা সতযবক প্ররতিক্ষাি দারয়ত্ব ফনয়,
স্বয়াং আল্লাহ তাি বযরক্তত্ব িক্ষাি দারয়ত্ব ফনন।

পরশ্চমা ইসলাম প্রচাবি বযবহৃত হবে নামধািী আবলমিা।
পরশ্চমা ধযান ধািিা মুসরলম রববশ্ব কখবনা স্বনাবম রশকড় গাড়বত পাবিরন।
আিকাল শরিয়বতি রবরভন্ন পরিভাষা বযবহাি কবি এগুবলাবক িাবয়য কিা হবে।
আি এই কাবি পরশ্চমািা বযবহাি কিবে নামধািী আবলমবদি। মুসরলম
আবলমবদি উপি এখন পরশ্চমাবদি কতই না ভিসা!

আবলবমি দারয়ত্ব হবলা পূিজ িীবনি সাংিক্ষি এবাং দুরনয়াি সাংস্কাি সাধন।
শুধু ইবাদাত সাংক্রান্ত রবষয়গুবলা প্রচাি-প্রসাি কিাই আবলবমি কাি নয়।
আবলবমি দারয়ত্ব হবলা পূিজ িীবনি সাংিক্ষি এবাং সৎ কাবিি আবদশ ও অসৎ
কাবিি রনবষবধি মাধযবম দুরনয়াি সাংস্কাি সাধন। শুআইব (আলাইরহসসালাম)
তাাঁি িারতি অনবধ সিদ কামাইবয়ি রবরুবদ্ধ দাওয়াহ রদবয়বেন। লূত
(আলাইরহসসালাম) তাাঁি িারতবক রবকৃত বনরতকতা ফথবক রফতিাবতি (স্বাভারবক
আচিি) রদবক রফবি আসাি দাওয়াহ রদবয়বেন।

রিরযক লাভ হয় দুবলজ বক সাহাযয কিাি মাধযবম।
রিরযক লাবভি একরট উপায় হবলা শরক্তশালী যারলবমি রবরুবদ্ধ দুবলজ মাযলুমবক
রবিয়ী কিা। নবীিী  ﷺববলন, “ফতামাবদিবক যত সাহাযয ও রিরযকই ফদওয়া হয়,
তা ফকবল ফতামাবদি মধযকাি দুবজলবদি উরসলায়।” (বুখারি: ২৭৩৯)

মধযমপন্থাবক দূরষত কবি শাসবকি শাহাওয়াত (খাবহশাত) এবাং আবলবমি
শুবহাত (সাংশয়)।
সালাফগি কখবনাই ববলনরন ফয, শাসবকি সব অনযায়বকই ফগাপবন সাংবশাধন
কিবত হবব অথবা সব অনযাবয়িই প্রকাবশয সমাবলাচনা কিবত হবব। মধযমপন্থাবক
দূরষত কবি শাসবকি শাহাওয়াত (খাবহশাত) এবাং আবলবমি শুবহাত (সাংশয়)।
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মাজলুমবক যাবদি সাহাযয কিাি সামথজয আবে তািা সাহাযয না কিাি মাধযবম
রনবিবদিবক আল্লাহি শারস্তি ফযাগয ববল প্রমাি কবি।
আল্লাহ তাাঁি অবাধয িারতবক ধ্বাংস কবি অনয িারত রদবয় প্ররতস্থাপন কবি ফদন।
শাবমি হািাবিা মানুবষি ওপি আবিারপত অববিাধ আি কুকুি-রবড়াল খাওয়াি
বযাপাবি আবলমবদি ফাতওয়া প্রমাি কবি ফয এমন একরট প্ররতস্থাপবনি সময়
চবল এবসবে। যািা তাবদিবক সাহাযয কিবত সমথজ রেবলা, তািা সাহাযয না কিাি
মাধযবম রনবিবদিবক ধ্বাংবসি ফযাগয ববল প্রমাি কবিবে।

অনুসািীি সাংখযা নয়, কাবক অনুসিি কিা হবে ফসটা ফদখুন।
জ্ঞানী বযরক্ত অনুসািীি সাংখযা ফদবখ না, কাি অনুসিি কিা হবে ফসটা ফদবখ।
কািি নবীবদি ফচবয় ইবরলবসি অনুসািী ফবরশ। হবকি একিনমাত্র অনুসািী
বারতবলি পবক্ষ ঐকযবদ্ধ দুরনয়াি ফচবয় উিম।

আল্লাহি আইন পরিবতজনকািী কতই না অভাগা।
নবীিী  ﷺববলন, “আল্লাহ তাবক লা’নত কবিন ফয িরমবনি সীমাবিখা রনবদজশক
রচহ্নগুবলা পরিবতজন কবি।” (মুসরলম: ৫২৩৯)
অথজাৎ অবনযি হক নষ্ট্ কিা যাবব না। তাহবল আল্লাহি আইনবক পরিবতজন কবি
যািা আসমানী সীমালঙ্ঘন কবি তািা কত অভাগা!

ফকান িারতি ফভতি সৎ কাবিি আবদশ ও অসৎ কাবিি রনবষধকািী না
থাকবল আল্লাহি আযাব ত্বিারিত হয়।
চিম জুলমু বাি িারতি ফভতি সৎ কাবিি আবদশ ও অসৎ কাবিি রনবষধকািী
থাকবল আল্লাহ ফস িারতবক িক্ষা কবিন। রকন্তু তুলনামূলক কম যুলমু বাি িারতও
সৎ কাবিি আবদশ ও অসৎ কাবিি রনবষধকািীি অভাবব ধ্বাংস হবয় ফযবত পাবি।
“ফতামাি প্ররতপালক এমন নন ফয, রতরন অনযায়ভাবব ফকাবনা িনপদ ধ্বাংস
কিববন এমতাবস্থায় ফয, তাি অরধবাসীিা সাংবশাধনকািী।” (সূিাহ হুদ ১১:১১৭)

প্রবয়ািবন যাকাত আবগ আদায় কিা উিম।
উম্মাহি প্রবয়ািবন এক বা দুই বেবিি যাকাত অগ্রীম প্রদান কিা উিম। নবীিী ﷺ
তাাঁি চাচা ‘আব্বাবসি (িারিয়াল্লাহু ‘আনহু) দুই বেবিি যাকাত আবগ আবগ
রনবয়বেন। বতজমাবন রসরিয়া, আিাকাবনি ফলাবকিা আমাবদি যাকাবতি সববচবয়
ফবরশ হকদাি।
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একরট ফমবয়বক সুপবথ িাখবত পরিবাবিি অনযবদি িীবনি উপি
থাকাটা িরুরি।
রপতামাতা আি ভাইববান সকবল িীনদাি হবল একরট ফমবয় কখবনাই রবপবথ ফযবত
পাবি না।
“ফহ হারুবনি ফবান! ফতামাি রপতা ফতা ফকাবনা অসৎ ফলাক রেবলা না, আি না
ফতামাি মা রেবলা ফকাবনা অসতী নািী।” (সূিাহ মািইয়াম ১৯:২৮)
অতএব, এিাই হবলন ফমবয়ি িনয ভাবলা-খািাবপি ফিাল মবডল।

রফতনাি সমবয় হবকি পবক্ষ কথা না ববল চুপ কবি থাকাটাও একরট রফতনা।
সববচবয় ভয়াবহ রফতনা হবলা বাস্তবতাবক উবে ফদওয়া। অথজাৎ বারতলবক ববধ
বানাবনা আি হকবক অনবধ ফঘাষিা কিা। এিকম রফতনাি সমবয় হবকি পবক্ষ
কথা না ববল চুপ কবি থাকাটাও একরট রফতনা।
“আবগও তািা রফতনা সৃরষ্ট্ কিবত ফচবয়বে আি ফতামাি অবনক কাি নষ্ট্
কবিবে।” (সূিাহ আত-তাওবাহ ৯:৪৮)

এই চিম দুিঃখ দুদশজ া ফশবষই উম্মাহি রবিয় আসবব।
উম্মাহ চিম প্রসব ফবদনাি মধয রদবয় যাবে। প্রসব ফবদনাি ফবল নবিাতবকি িম
হয়। আি নবিাতক িবমই কান্না কবি। ফহ আল্লাহ! আপনাি িীনবক সম্মারনত
করুন আি আপনাি শত্রুবদি লারঞ্ছত করুন।

কাবফিবদি আনুগতয কিা সববচবয় বড় রফতনা।
শাসকবদি িনয সববচবয় বড় রফতনা হবলা মুসরলমবদি ফেবড় কারফিবদি আনুগতয
কিা। আল্লাহ তাাঁি রনষ্পাপ নবীবক  ﷺপযজন্ত এ বযাপাবি সাবধান কবি ববলবেন,
“ফহ নবী! আল্লাহবক ভয় কবিা এবাং কারফি ও মুনারফকবদি আনুগতয
ফকাবিা না।” (সূিাহ আল-আহযাব ৩৩:১)

রবচাি-রবববচনা আল্লাহি ফদওয়া মানদবিি রভরিবতই করুন।
সুস্পষ্ট্ অসৎ কাবিি বযাপাবি চুপ ফথবক তুোরততুে অসৎ কািবক বাধা রদবত
যাববন না। ফহাক তা কাউবক খুরশ কিাি িনয বা কািজ্ঞানহীনবদি সাবথ তাল
ফমলাবনাি িনয। আল্লাহ আপনাবক ভাবলা-মবন্দি মানদি িারনবয় রদবয়বেন।
রবচাি কিবল এি রভরিবতই কিববন।
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জুলমু ফদবখ সাহাবযয এরগবয় না আসা রনবজাক দশজকিাও আযাব ফভাগ কিবব।
জারলবমি জুলমু বৃরদ্ধ পাওয়াি সাবথ সাবথ যরদ মাজলুবমি সাহাযযকািীও হ্রাস পায়,
তাহবল বুেবত হবব যারলবমি পাশাপারশ রনবজাক দশজকবদি িনযও আল্লাহি আযাব
প্রস্তুত হবে। মাযলুমবক সহায়তা কিবত রগবয় দুিঃখ-কষ্ট্ ফভাগ কিাটা আল্লাহি
পিীক্ষা। আল্লাহি সুন্নাহ (কমজপদ্ধরত) সিবকজ জ্ঞান না থাকায় মানুষ পিীক্ষা
ফথবক পারলবয় শারস্তি রদবক ফদৌড়াবে।

যািা মানুষবক দুরনয়ায় কষ্ট্ ফদয়, আল্লাহ তাবদিবক কষ্ট্ ফদববন।
কবয়দীবদিবক কষ্ট্ ফদওয়া হািাম, এমনরক তা ফিাবদ দাাঁড় করিবয় িাখাি মাধযবম
হবলও। রহশাম রবন হারকম রকেু কবয়দীবক ফদখবলন যাবদিবক ফিৌবর দাাঁড় করিবয়
িাখা হবয়রেবলা। রতরন তা ফদবখ বলবলন, নবীিী  ﷺববলবেন, যািা মানুষবক
দুরনয়ায় কষ্ট্ ফদয়, আল্লাহ তাবদিবক কষ্ট্ ফদববন।” (মু’িাম আত-তাবািারন: ৪৬৮)

কাউবক অনযায়ভাবব বন্দী কিাটা কতই না গুরুতি!
কাউবক অনযায়ভাবব তাি ভূরম ফথবক বরহষ্কাি কিাবক আল্লাহ অনবধ িক্তপাবতি
সাবথ একবত্র উবল্লখ কবিবেন। তাহবল অনযায়ভাবব বন্দী কিাটা কতই না গুরুতি!
“ফতামিা এবক অবনযি িক্তপাত ঘটাবব না এবাং স্বিনবদিবক ফদশ ফথবক বরহষ্কাি
কিবব না।” (সূিাহ আল-বাক্বািাহ ২:৮৪)

মাজলুম মানুষবক সাহাযয কিাটা কতই না ফনরকি কাি!
িাসূলুল্লাহ  ﷺএকবাি এক বাগাবন প্রববশ কিবলন। একরট উট তাাঁবক ফদখবলা।
তাাঁি ফচাবখ পারন এবলা। রতরন এি মারলকবক ফডবক বলবলন, “এরট আমাি কাবে
নারলশ কবিবে ফয তুরম তাবক অভুক্ত িাবখা এবাং তাি উপি অরতরিক্ত ফবাো
চাপাও।”
একরট প্রািীি প্ররত যুলমু কিা হরেবলা আি নবীিী  ﷺফসরটবক সাহাযয কবিবেন।
তাহবল মাজলুম আল্লাহি বান্দাবক সাহাযয কিাটা কতই না ফনরকি কাি!

আল্লাহ নবী িাসূল এবাং সবতযি পবথ আহবানকািীবদি দরির ও মধযরবি
িনবগাষ্ঠী ফথবক ফকন বাোই কবিন?
ফবরশিভাগ নবী এবাং সৎ কাবিি আবদশ ও অসৎ কাবিি রনবষধকািীবক আল্লাহ
রনবজাচন কবিবেন দরির ও মধযরবি িনবগাষ্ঠী ফথবক। কািি যরদ রবিশালী এবাং
প্রাচুবযজি মধয ফথবক কাউবক বাোই কিবতন তাহবল দুরনয়ারব সুরবধাি ফলাবভও অবনবক
তাবদি কাবে রগবয় রভড়বতা। এখন শুধু প্রকৃত রনষ্ঠাবাবনিাই তাাঁবদি অনুসিি কিববন
এবাং ফলাভী ও অহাংকািীিা দূবি সবি যাবব। এিনযই তাাঁবদি অনুসািীিা দুবযজাবগি সময়
অরবচল থাবকন, কািি তািা দুরনয়াি অনুসািী নয়, সবতযি অনুসািী।
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মাজলুমবক সাহাযয কিা ফিয।
মাযলুমবক সাহাযয কিা ফিয। সাহাযয কিাি মহিম ও সহিতম মাধযম হবলা
দু’আ। িাসূল  ﷺএক হাদীবস ববলন, “আল্লাহি রনকট দু’আি ফচবয় মযজাদাপূিজ
রকেুই ফনই।” (রতিরমরয: ৩৩৭০)

আবলম যখন বারতবলি সমথজক!
আবলম যরদ প্রকাশয অনযায় ফদবখ বাধা ফদওয়াি ক্ষমতা থাকা সবেও চুপ কবি
থাবকন, তাহবল রতরন ফযন ফসই অনযায়বক সমথজবনি ফঘাষিা রদবলন। ইয়াহুদী
আবলমিা রমথযা ফশানাি পিও চুপ থাকবতা ববল আল্লাহ তাবদি রনন্দা কবিবেন,
“তািা ফবরশ ফবরশ রমবথয শুনবত আগ্রহী, হািাম ভক্ষিকািী।” (সূিাহ মা’ইদাহ
৫:৪২)

মানুষবক সাংস্কাবিি িনয চাই রনয়বতি রবশুদ্ধতা এবাং শরক্তশালী
যুরক্তি উপস্থাপন।
আল্লাহ পুবিা একরট িারতি সাংবশাধন ফকবল একিন বযরক্তবক রদবয়ই করিবয়
রনবত পাবিন যরদ বযরক্তরটি রনয়যাত রবশুদ্ধ হয় আি যুরক্ত শরক্তশালী হয়।
“অতিঃপি তাবক (ইউনুস আলাইরহসসালাম) এক লাখ বা তাি ফচবয় ফবরশ
ফলাবকি কাবে পািালাম। তািা ঈমান আনবলা, কাবিই আরম তাবদিবক রকেুকাল
পযজন্ত িীবন উপবভাগ কিবত রদলাম।” (সূিাহ আস-সফফাত ৩৭:১৪৭-১৪৮)
সুতিাাং ফযসব মহান বযরক্তিা একাই এক একটা িারতবক সবতযি পবথ ধারবত কবিবেন
তাবদি মূল অস্ত্র রেবলা দুইটা— রনয়বতি রবশুদ্ধতা এবাং শরক্তশালী যুরক্তি উপস্থাপন।

আল্লাহি অনুগ্রহ অবযাহত িাখা এবাং হারিবয় ফফলা।
আপনাি প্ররত আল্লাহি অনুগ্রহবক অবযাহত িাখাি সব ফথবক বড় মাধযম হবে
অপিাধীবক সহায়তা না কিা। মূসা (আলাইরহসসালাম) তাাঁি প্ররতপালকবক
ববলরেবলন,
“ফহ আমাি প্ররতপালক! আপরন ফযবহতু আমাি উপি অনুগ্রহ কবিবেন, কাবিই
আরম কখবনাই পাপীবদি সাহাযযকািী হববা না।” (সূিাহ আল ক্বাসাস ২৮:১৭)
আি অনুগ্রহ হারিবয় ফফলাি সববচবয় বড় মাধযম হবলা রযরন ফসই অনুগ্রহ দান
কবিন ফসই আল্লাহ িাব্বুল ইজ্জবতি কাবে না ফচবয় অনয কাবিা কাবে
অনুগ্রহ চাওয়া।
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এক িীন ইসলাবমি উপি ঐকযবদ্ধ হবলই িারত-ধমজ সকবলই িক্ষা ফপবতা।
প্রায়ই ফলাগান ফতালা হয় ধবমজ-ধবমজ ফভদাবভদ না কবি িারত রহবসবব একরত্রত
থাকবত। অথচ ফযভাবব তািা িারত রহবসবব ঐকযবদ্ধ হবত ববল, ফসভাবব যরদ িীন
ইসলাবমি উপি ঐকযবদ্ধ হওয়াি ডাক রদবতা, তাহবল তাবত ধমজ ও িারত
উভয়কূল িক্ষা হবতা।

কাবি প্রমাি না রদবয় শুধু কথাি ফিাবি ফকউ সৎ কাবিি আবদশ ও অসৎ
কাবিি রনবষধকািী হবত পাবি না।
কাবিকবমজ দুষ্কৃরতকািীবদি সাবথ তাল রমরলবয় চলবল শুধু কথাি ফিাবি ফকউ সৎ
কাবিি আবদশ ও অসৎ কাবিি রনবষধকািী হবত পাবি না। মূসা
(আলাইরহসসালাম) তাাঁি ভাই হারুনবক (আলাইরহসসালাম) উপবদশ
রদবয়রেবলন,
“আমাি অনুপরস্থরতবত আমাি সম্প্রদাবয়ি িনয তুরম আমাি প্ররতরনরধত্ব কবিা,
সাংবশাধন কবিা, রবপযজয় সৃরষ্ট্কািীবদি অনুসিি ফকাবিা না।” (সূিাহ আল-আ’িাফ
৭:১৪২)

দুরনয়াি িজ্জু যািা ধবি তািা িীবনি িজ্জু ফেবড় ফদয়।
যরদ শাসক এবাং আবলবমি মাবে একরট টাকাি িজ্জু বাাঁধা হবতা, তাহবল সতয এবাং
নযাবয়ি িজ্জুগুবলা রঢলা হবয় ফযবতা।

অনযায় ফদখবত ফদখবত ফয ফসটাবক আি অনযায়ই মবন কবি না তাি
ঈমান ফনই।
অনযায় ফদবখও চুপ থাকবত থাকবত ফয এমনই অভযস্ত হবয় ফগবে ফয, অন্তি
রদবয়ও ফস আি অনযায়বক ঘৃিা কবি না, তাি ফকাবনা ঈমানই ফনই। এমনরক দুবজল
ঈমানও ফনই, তা ফস যত বড় আববদ ফহাক না ফকন। কািি ফকান অনযায় হবত
ফদখবল সববচবয় রনম্ন ঈমাবনি পরিচায়ক হবলা ফসটা মন ফথবক ঘৃিা কিা, এিপবি
আি ফকান ঈমান ফনই। হাদীবস আবে, “যরদ তাও না পাবি, তাহবল অন্তি রদবয়,
আি এরটই ঈমাবনি সবজরনম্ন স্তি।”

ফলাভ-লালসা আি সাংশয় িারতি পতবনি কািি।
িারতসমূবহি পতন হয় শাহাওয়াবতি (বলাভ-আকাঙ্ক্ষা) িবনয আি রচন্তাধািাি
পতন ঘবট শুবহাবতি (সাংশয়) িবনয। যরদ ফকাবনা িারত বাাঁচবত চায়, তাহবল
তাবক তাি ফনতাবক শাহাওয়াবতি মবধয ডুববত ফদওয়া যাবব না এবাং আবলমবক
শুবহাবতি কবল ফথবক িক্ষা কিবত হবব।
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যািা সবতযি পবক্ষ দাাঁড়ায়, তাবদি িানমাল আল্লাহ রকবন রনবয়বেন।
ফহ সৎ কাবিি আবদশ ও অসৎ কাবিি রনবষধকািী! আল্লাহ আপনাি মাধযবম
তাাঁি িীনবক িক্ষা কিাি ইবে কবিবেন। তাাঁি িীবনি মাধযবম আপনাি দুরনয়া িক্ষা
কিাি কথা এখাবন বলা হয়রন। আপনাি ফকাবনা দুরনয়ারব ফলাকসান হবয় থাকবল
ফসটা আল্লাহি সাবথ আপনাি চুরক্তিই অাংশ। কািি রতরন আপনাবক আপনাি কাে
ফথবকই রকবন রনবয়বেন।

হকপন্থী আবলমিা হািাবমি রদবক ধারবত কবি এমন হালাবলি বযাপাবিও
কবিাি থাবকন।
ফযই মাকরুহ (অপেন্দনীয় আমল) হািাবমি রদবক ধারবত কবি না, ফসগুবলা রনবয়
হকপন্থী আবলমগি টানাবহাঁচড়া কবিন না। রকন্তু হািাবমি রদবক ধারবত কবি
এিকম হালাবলি বযাপাবিও তাাঁিা কবিাি থাবকন। এরটই তাাঁবদি দূিদরশজতা।

মধযমপন্থা অবলম্বন কিবল প্রকাশয অননরতকতা ও ফগাপন ভিারম উভয়ই
ফিাধ কিা যায়।
প্রকাশয পাপাচাি ফিাধ কিবত চিমপন্থা অবলম্বন কিবল ফগাপন গুনাবহি পরিমাি
ফববড় যায়। আবাি ফগাপবন গুনাহ কিা ফিাধ কিবত চিমপন্থা অবলম্বন কিবল
প্রকাশয পাপাচাি েরড়বয় পবড়। মধযমপন্থা অবলম্বন কিবল প্রকাশয অননরতকতা ও
ফগাপন ভিারম উভয়ই ফিাধ কিা যায়।

আবলমগিবক আম িনতাি ফনতৃত্ব ফথবক নারমবয় রদবল রফতনা েরড়বয় পবড়।
আবলমগিবক যরদ ফকাবনা কািি োড়াই আমিনতাি ফনতৃত্ব ফদওয়া ফথবক
অবযাহরত ফদওয়া হয়, তাহবল রবপবদি সময় আমিনতা রনবিই রনবিি ফনতৃত্ব
রদবত শুরু কিবব। আি এভাববই রফতনাি শুরু হয়।

অসাধু উপবদষ্ট্াি রফতনা।
ফকাবনা িারতি পতন ঘবট অসাধু উপবদষ্ট্াি কািবি। তািা ভাবলাবক নাগাবলি
বাইবি রনবয় যায়, আি মন্দবক নাগাবলি মবধয এবন ফদয়। ফবল ফনতাি সাবথ
অনুসািীবদি রববিাধ লাবগ আি ঐকযবদ্ধ িারতি মাবে রববভদ আবস।

আপনিবনি পবক্ষ ফায়সালা ফদওয়াি িনয সতযবক পরিবতজন কিা চলবব না।
শাসবকি কবীিা গুনাহ ফদবখও তা ফগাপন িাখা আি আবলবমি সগীিা গুনাহ
প্রচাি কবি ফবড়াবনা ফকাবনা রনষ্ঠাবান বযরক্তি কাি নয়। সতয হবলা নযায়রবচাবিি
মানদি। আপনিবনি পবক্ষ ফায়সালা ফদওয়াি িনয সতযবক পরিবতজন
কিা চলবব না।
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অনযায়ভাবব কািাবন্দী বযরক্ত প্ররতরনয়ত যারলবমি রবরুবদ্ধ দু’আ কবি যায়।
মাযলুমও মাবে মাবে আল্লাহি কাবে যারলবমি রবরুবদ্ধ দু’আ কিবত ভুবল ফযবত
পাবি। রকন্তু অনযায়ভাবব কািাবন্দী বযরক্তি কথা আলাদা। মুক্ত হওয়াি আগ পযজন্ত
প্ররতটা মুহূতজ তাি বদ দু’আ আসমাবনি িািসমূবহ ফটাকা রদবত থাবক।

ফনতৃবত্বি িনয রনবিিা মািামারিবত রলপ্ত থাকবল শত্রুিা এবস সহবিই ওই
খারল িায়গাটা দখল কবি ফনবব।
উম্মাহ হবলা একরট ফদবহি মবতা যা একরট হৃদয় রদবয়ই রনয়রন্ত্রত হয়। উম্মাহি
মাবে দুইিন ফনতা থাকাটা এক মানববদবহ দুই হৃদয় থাকাি মবতাই ক্ষরতকি।
িাসূল  ﷺববলন, “মুরমনবদি উদাহিি একরট ফদবহি মবতা।” (মুসরলম: ৬৭৫১)
আল্লাহ তা’আ া ববলন,
“আল্লাহ ফকাবনা মানুবষি ফভতি দুরট অন্তি সৃরষ্ট্ কবিনরন।”
(সূিাহ আল-আহযাব ৩৩:৪)

এই উম্মাহি সবাই যরদ রপিারমবডি চূড়ায় উবি বসবত চায়, তাহবল তািা কখবনাই
ঐকযবদ্ধ হবত পািবব না। কািি ফসখাবন একিবনি িনযই িায়গা আবে।
ফনতৃবত্বি িনয রনবিিা মািামারিবত রলপ্ত থাকবল শত্রুিা এবস সহবিই ওই খারল
িায়গাটা দখল কবি ফনবব।

মু’রমনবদি রবরুবদ্ধ যািা কাবফিবদি সাবথ ফিাট বাাঁবধ তাবদি রনরশ্চত
ফলাফল হবলা অপমানিনক পিািয়।
মু’রমনবদি রবরুবদ্ধ কারফিবদি সাবথ ফিাট কবি মযজাদা ফখাাঁিা হবলা মিীরচকা।
আি এমন ফিাবটি রনরশ্চত ফলাফল হবলা অপমানিনক পিািয়।
“যািা মুরমনবদিবক ফেবড় কারফিবদিবক বন্ধুরূবপ গ্রহি কবি তািা রক তাবদি
রনকট ইজ্জত চায়? ইজ্জবতি সবরকেুই আল্লাহি অরধকাবি।”
(সূিাহ আন-রনসা ৪:১৩৯)

শাসবকি পদস্খলবনি ফচবয় আবলবমি পদস্খলন ফবরশ ক্ষরতকি।
শাসবকি পদস্খলবনি ফচবয় আবলবমি পদস্খলন ফবরশ ক্ষরতকি। কািি শাসবকি
মৃতুযি সাবথ সাবথ তাি কুপ্রভাব ফশষ হবয় যায়। রকন্তু আবলবমি মৃতুযি পিও তাি
কুপ্রভাব িবয় যায়।
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পুরুষ ফযখাবন উপািজন কিবত বাধয, নািীি ফসখাবন স্বাধীনতা িবয়বে উপািজন
কিা বা না কিাি।
স্বামী যরদ স্ত্রীি ভিিবপাষি রদবত বযথজ হয়, তাহবল িাবেি দারয়ত্ব হবলা ফসই নািীি
বযয়ভাি বহন কিা। তাবক চাকরি অফাি কবি তাি ইোি রবরুবদ্ধ ঘি ফথবক ফটবন
ফবি কিা না। পুরুষ ফযখাবন উপািজন কিবত বাধয, নািীি ফসখাবন স্বাধীনতা িবয়বে
উপািজন কিা বা না কিাি।

শাসক আি অনুসািী দুবটাই আবলবমি িনয রফতনা।
আবলবমি অবস্থান দুই রফতনাি মাবে-শাসবকি রফতনা আি অনুসািীি রফতনা।
সতয এি ফকানটাি কাবেই মাথা নত কবি না।

পুবিাপুরি আল্লাহি সন্তুরষ্ট্ি িনয নীিব থাকাই উিম।
সতয বলাি কািবি রববিারধতাি সম্মুখীন হওয়াি পি প্ররতবাদ কিবত রগবয় যরদ
রববিারধতাকািীি প্ররত আপনাি মবন বযরক্তগত আবক্রাশ চবল আবস, তাহবল চুপ
হবয় যান। অবধজক আল্লাহি সন্তুরষ্ট্ আি অবধজক রনবিি সন্তুরষ্ট্ি িনয কথা বলাি
ফচবয় পুবিাপুরি আল্লাহি সন্তুরষ্ট্ি িনয নীিব থাকাই উিম।

সৎ কাবিি আবদশ ও অসৎ কাবিি রনবষধকািীি দু’আ কবুল হওয়াি
সম্ভাবনা ফবরশ।
সাধািি ফনককাি ফলাকবদি কাবে দু’আ না ফচবয় সৎ কাবিি আবদশ ও অসৎ
কাবিি রনবষধকািীবদি কাবে দু’আ চাইবল তা কবুল হওয়াি সম্ভাবনা ফবরশ।

নবীিী  ﷺববলবেন,
“ফতামিা সৎ কাবিি আবদশ ও অসৎ কাবিি রনবষধ কিবত থাবকা। নয়বতা
আল্লাহ ফতামাবদি প্ররত আযাব পািাববন। তািপি ফতামিা তাাঁি কাবে দু’আ
কিবলও তা কবুল কিা হবব না।” (রতিরমরয: ২১৬৯)

পক্ষপাততুষ্ট্ জ্ঞান হবলা খাবহশাত আি জ্ঞানরবহীন রনিবপক্ষতা রবপদিনক।
ফযই আবলম রফতনা সিবকজ গভীি জ্ঞান িাবখন, তাাঁি মাবে দুরট রিরনবসি
সমাববশ ঘবটবে:
—রফতনাি বাস্তবতা ও এি ফলাফল সিবকজ জ্ঞান
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—ফলাভরবহীন রনিবপক্ষতা।
কািি পক্ষপাততুষ্ট্ জ্ঞান হবলা খাবহশাত। আি জ্ঞানরবহীন রনিবপক্ষতা
রবপদিনক।

মুিারহদ, আবলম আি শাসকবদিই সববচবয় ফবরশ নরসহত প্রবয়ািন।
মুিারহদ, আবলম আি শাসকবদিই সববচবয় ফবরশ নরসহত প্রবয়ািন। কািি
মুিারহবদি ভুবল িক্তপাত ঘবট, আবলবমি ভুবল িীন রবকৃত হয় আি শাসবকি
ভুবল িীন-দুরনয়া উভয়ই রবপন্ন হবয় যায়।

বদ আমল র প্ররত সম্মরত িানাবলও এি ফল ফভাগ কিবত হবব।
বদ আমবলি প্ররত সম্মরত িানাবল এ ফথবক দূবি থাকা বযরক্তও ফসই বদ আমবলি
খািাপ পরিিরতি রশকাি হয়। নবীিী  ﷺববলন, “িরমবন ফকাবনা পাপ কিা হবল
ফকউ এরট না ফদবখও যরদ এি বযাপাবি সম্মরত িানায়, তাহবল ফস ফযন পাপরট
সাংঘরটত হবত ফদখবলা (তবুও বাধা রদবলা না)।”
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অন্তদরর ব্যাবধসমূহ
আমাবদি রপ্রয় নবীিী  ﷺববলবেন, “... সাবধান! আমাবদি
শিীবি এমন একরট মাাংস রপি িবয়বে যা সুস্থ (পরিশুদ্ধ) থাকবল
সািা শিীি সুস্থ থাবক, রকন্তু যরদ তা কলুরষত হবয় যায় সািা শিীি
কলুরষত হয় এবাং ফসরট হবে হৃদয়।” (বুখাহর)
আমাবদি ফসই হৃদয় নানান সব বযারধবত আক্রান্ত হয়। কখবনা
রনফাক এবস ভি কবি, কখবনা এমন সব কথা আি কাি হবয় যায়
যা আমাবদি আমলগুবলাবকই বিবাদ কবি ফদয়, কখবনা মবনি
অিাবন্তই ধীবি ধীবি আমাবদি হৃদয়গুবলা িীবনি রবরুবদ্ধ চবল
যায়। অহাংকাি, রহাংসা-রববিষ, ফক্ষাভ, রিহবাি অসাংযত বযবহাি
আমাবদি ফসই হৃদবয় কাবলা দাগ ফফবল যায় প্ররতরনয়ত। আল্লাহি
আনুগতয তখন আি ভাবলা লাবগ না, ইবাদাতবক ফবাো মবন হয়।
এই অধযাবয় আমিা অন্তবিি বযারধসমূহ রনবয় আবলাচনা কবিরে।
শাইখ অন্তবিি বযারধগুবলা ফযমি শনাক্ত কবিবেন, এি স্বরূপ
উবমাচন কবি প্রবয়ািনীয় কিিীয় রনবয়ও আবলাচনা কবিবেন।
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অহাংকািী হৃদয় আল্লাহ িাব্বুল ইজ্জবতি আনুগবতয সালাবত দাাঁড়াবত
অস্বীকৃরত িানায়।
“তাবদি রচহ্ন হবলা, তাবদি মুখমিবল ফসিদাহি রচহ্ন পরিস্ফুরটত হবয় আবে।”
(সূিাহ আল-ফাতহ ৪৮:২৯)

সহীহ সূবত্র বরিজত আবে, মুিারহদ (িহিঃ) এই আয়াবতি তাফরসবি ববলবেন,
“এরট হবলা রবনয়।”
এি রবপিীবত অহাংকািী বযরক্ত হয় সালাবত অরনয়রমত, না হয় এবকবাবিই
ফবনামারি। ফয হৃদয় ফথবক রবনয় হারিবয় যায় ফস হৃদবয় অহাংকাি প্রববশ কবি।
অহাংকািী হৃদয় আল্লাহ িাব্বুল ইজ্জবতি আনুগবতয সালাবত দাাঁড়াবত
অস্বীকৃরত িানায়।

দুরনয়াি ফভাগ রবলাস বান্দাি িনয আযাবস্বরূপ।
মানুষ দুরনয়াি ফভাগ রবলাবস ডুবব ফথবক ভাবব ফস কতই না আিাবম আবে। অথচ
সববচবয় করিন আযাবগুবলাি একরট হবলা দুরনয়ারব ফভাগ-রবলাবসি আযাব। এই
আযাববক মানুষ োড়বত চায় না, তাই আযাববি এই চক্র চলবতই থাবক।
“তাবদি মালধন আি সন্তান-সন্তরত ফতামাি ফযন ফচাখ ধাাঁরধবয় না ফদয়, দুরনয়াবত
আল্লাহ ফসসব রদবয়ই তাবদিবক শারস্ত ফদওয়াি ইবে কবিন।” (সূিাহ আততাওবাহ ৯:৮৫)

দুরনয়াি ফলাভ আি ফগাপন পাবপি কািবি হবকি পবক্ষ ফথবকও পিািয়
বিি কিবত হয়।
হবকি পবথ লড়াই কবিও মুিারহদিা পিািয় বিি কবি দুরনয়াি ফলাভ আি
ফগাপন পাবপি কািবি, শত্রুবদি সাংখযা বা শরক্তমিাি কািবি নয়। ইববন মাস’উদ
ববলন, “যরদ আরম উহুবদি রদন শপথ কিতাম ফয,আমাবদি মবধয এমন ফকউই
রেবলা না ফয দুরনয়া কামনা কবি, তাহবল আমাি কথা রিকই হবতা। রকন্তু আল্লাহ
আয়াত নারযল কবি সতযটা আমাবদিবক িারনবয় রদবলন,
“ফতামাবদি মবধয করতপয় ফলাক এমন আবে যািা দুরনয়া কামনা কবি।”
(সূিাহ আল-ইমিান ৩:১৫২)

মুনারফকিা রনবিবদি মুবখাশ উবমারচত হওয়াি বযাপাবি সবজদা ভীত থাবক।
মুনারফক বযরক্তই সমাবলাচনাবক সববচবয় ফবরশ ভয় কবি। কািি ফস যা প্রকাশ
কবি, তাি ফচবয় অবনক গুরুতি রবষয় অন্তবি ফগাপন কবি।
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তাই ফস মুবখাশ উবমারচত হবয় যাওয়াি বযাপাবি সবজদা ভীত থাবক।
“আি যখনই ফকাবনা সূিাহ নারযল হয়, তািা পিস্পবিি মুখ চাওয়াচাওরয় কবি,
ববল, ‘ফতামাবদিবক ফকউ ফদখবত পাবে না ফতা?’ তািপি তািা চুরপসাবি সবি
পবড়।” (সূিাহ আত-তাওবাহ ৯:১২৭)

মুনারফকিা যখন মাথাচাড়া রদবয় উবি।
উম্মাহি মাবে মুনারফকিা দুইরট সমবয় মাথাচাড়া রদবয় ওবি।
—যখন বরহিঃশত্রু শরক্তশালী হবয় ওবি।
—যখন উম্মাহ ফোটখাবটা মতপাথজকয রনবয় বযস্ত হবয় পবড়।
এিনযই মুনারফকিা রিহাদবক ঘৃিা কবি, কািি রিহাদ চলমান থাকবল উম্মাহি
মাবে এই দুরট পরিরস্থরত কখবনা সৃরষ্ট্ হয় না।

মুনারফকবদি দান কিবল খুশী হয়, দান বন্ধ কবি রদবল ক্ষুি হয়।
মুনারফকবদিবক যািা দান কবি, তািা বারতলপন্থী হবলও মুনারফকিা তাবদি
প্রশাংসা কবি। আি যািা তাবদিবক দান কবি না, তািা হকপন্থী হবলও মুনারফকিা
তাি রনন্দা কবি।
“তাবদিবক (সদকা ফথবক) ফদওয়া হবল তািা খুরশ হয়। আি না ফদওয়া হবল সাবথ
সাবথ ক্ষুি হবয় পবড়।” (সূিাহ আত-তাওবাহ ৯:৫৮)

প্ররতপক্ষবক রবদ্রুপ কিা পিারিতবদি হারতয়াি।
রবদ্রুপ হবে ফসইসব বযরক্তি রটবক থাকাি সম্বল যাবদি যুরক্ত-প্রমাি দুবজল।
রবতবকজি সময় রবদ্রুপবক এিা হারতয়াি রহবসবব বযবহাি কবি। এি মবধয এমন এক
মাদকতা িবয়বে যা রবদ্রুপকািীবদিবক একপ্রকাি রবিবয়ি অনুভূরত অনুভব
কিায়। এরট ফস রনবি োড়া অনয ফকউই অনুভব কবি না। যখন ফসই মাদকতাি
ফঘাি ফকবট যায়, তখন ফস তাি পিািয় বুেবত পাবি।

ফলাকবল এবাং ধন-সিদ অন্তবি অহাংকাি বতরি কবি।
রনবিি রবশাল অনুসািীবারহনী ও সিদবক অবনযি সাবথ তুলনা কিবল অন্তবি
বস্বিাচািসুলভ অহাংকাি িম ফনয়।
“ফলাকরটি উৎপাদন রেবলা প্রচুি। একরদন কথাবাতজা বলাি সময় ফস তাি
প্ররতববশীবক বলবলা, ‘আরম সিবদ ফতামাি ফথবক ফরষ্ঠ আি িনববল ফতামাি
ফচবয় শরক্তশালী।’ (অহাংকাি ও কুফবিি মাধযবম) রনবিি প্ররত যুলুম কবি ফস তাি
বাগাবন প্রববশ কিবলা।” (সূিাহ আল-কাহফ ১৮:৩৪-৩৫)
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মুনারফকিা দুরনয়াি িনয িীন ফববচ ফদয়।
পরিপূিজ িীনদাি হবত রগবয় দুরনয়ারব ক্ষরত হবলও মুরমন আনরন্দত হয়। আি িীন
ফববচ হবলও দুরনয়া হারসল কিবত পািবল আনরন্দত হয় মুনারফক।
“ফতামাি ওপি রবপদ আসবল তািা খুরশি সবঙ্গ একথা বলবত বলবত সবি পবড়
ফয, ‘আমিা আবগই সাবধানতা অবলম্বন কবিরেলাম।’”
(সূিাহ আত-তাওবাহ ৯:৫০)

দীঘজরদন খািাপ কাি কিাি ফবল অন্তি ফসই কািরটবক ভাবলাবাসবত
শুরু কবি।
খািাপ কাি কিবত ভাবলা লাগবলই ফসরট ভাবলা কাি হবয় যায় না। দীঘজরদন
খািাপ কাি কিাি ফবল অন্তি ফসই কািরটবক ভাবলাবাসবত শুরু কবি। রিক
ফযমন গিম পারনবত হাত িাখবল প্রথবম কষ্ট্ হয়, তািপি ধীবি ধীবি তা সবয়
আবস।

রমথযাবাদী বযরক্ত কখবনাই পাি পায় না, আি রমথযাবাদী িারত কখবনা
দীঘজস্থায়ী হয় না।
রমথযা বলাি বযাপাবি ইসলামী রবধান ফকাবনা রববশষ রদবস উপলবক্ষ পাবে যায়
না। অনযানয সময় রমথযা বলা ফযমন হািাম, এরপ্রল মাবসও তা-ই। এরট সববচবয়
ঘৃিয স্বভাবগুবলাি মবধয একরট। রমথযাবাদী বযরক্ত কখবনাই পাি পায় না, আি
রমথযাবাদী িারত কখবনা দীঘজস্থায়ী হয় না।

মন্দকাি একসময় ধবমজ পরিিত হয়।
সমাবি মন্দ কাবিি মযজাদা ক্রমািবয় রূপান্তরিত হবত থাবক। এরট পাপাচাি রহবসবব
শুরু হয়, তািপি ঐরতহয হবয় যায়, ফশবষ রগবয় একসময় তা ধবমজ পরিিত হয়।
“তািা যখন ফকাবনা অশ্লীল কাি কবি তখন তািা ববল, ‘আমিা আমাবদি রপতৃ
পুরুষবদিবক এ কািই কিবত ফদবখরে, আি আল্লাহ আমাবদিবক এসব কাি
কিাি আবদশ রদবয়বেন।’” (সূিাহ আল-আ’িাফ ৭:২৮)

ফয রনবিি অপিাধ স্বীকাি কবি না তাি অন্তবি অহাংকাবিি তালা পবড় যায়।
এক যারলম আবিক যারলবমি পরিিরত ফদবখ রশক্ষা ফনয় না, কািি ফস ফতা
রনবিবক যারলম মবনই কবি না। রনবিি অপিাধ স্বীকাি কিা হবলা জ্ঞানািজবনি
চারব, আি অহাংকাি হবলা তালা। ফয রনবিি অপিাধ স্বীকাি কবি না তাি অন্তবি
অহাংকাবিি তালা পবড় যায়। আি তাই অহাংকািী কখবনাই রশক্ষা ফনয় না।
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সতয রমথযাি লড়াইবয় হবকি পবক্ষ ফথবকও কাবিা কাবিা পা রপেলাবত পাবি।
প্রবতযক যুবগই যখন হবকি রবরুবদ্ধ বারতল আওয়াি ফতাবল, তখন হকপন্থীবদি
মবধয করতপয় বযরক্ত হবকি পথ ফথবক রপেবল রগবয় হক-বারতবলি মাোমারে স্থাবন
দাাঁরড়বয় থাবক। এি কািি হয় ঈমানী দুবজলতা, না হয় মুনাবফরক। বারতবলি পতন
ঘটবল তািা আবাি ফফিত আবস।

হৃদবয়ি পারিররমক হবলা প্রশাংসা।
হাত ফযভাবব পারিররমক ফনয়, হৃদয়ও ফসভাবব পারিররমক ফনয়। হৃদবয়ি
পারিররমক হবলা প্রশাংসা। ফকউ যরদ হৃদবয়ি পারিররমবকি আশায় হক কথা ববল,
তাহবল পারিররমবক ঘাটরত হবল হক কথা বলাও ফস করমবয় রদবব।

পযুদজ স্ত মানুষ রমবথযবক আাঁকবড় ধবি হবলও রটবক থাকবত চায়।
রকেু মানুষ ফকাবনা ভুল মতবক গ্রহি কবি ফসরটি দৃঢ়তাি িনয না। বিাং তািা এতই
পযুজদস্ত থাবক ফয, খড়কুবটা আাঁকবড় ধবি হবলও ফস উপবি উিবত চায়।

মানুষ তাি মনবক ভুবলি ঊবধ্বজ ফভবব পূিা কিবত থাবক।
মানুষ তাি মনবক ভুবলি ঊবধ্বজ ফভবব পূিা কিবত থাবক। তাি ফবরশিভাগ রচন্তাই
গতকাল ফকরন্দ্রক। “ইশ! আরম যরদ এটা না কবি ওটা কিতাম!” ফস আিবকি
মনবক পূিা কবি আি গতকাবলি মনবক অরভশাপ ফদয়। অথচ তাি গতকালবকি
মন আি আিবকি মন একই রিরনস।

কাবিা ফশষ সমবয়ি আমল হবব তাি পরিিরত আনুযায়ী।
বারহযকভাবব ফনক আমলকািী বযরক্ত ফভতবি ফভতবি মন্দ হবয় থাকবল তাি ফশষ
পরিিরতও মন্দ হয়। হাদীবস বলা হবয়বে, “ফকাবনা বযরক্ত িাহান্নামী হওয়া সবেও
িান্নাতীবদি মবতা কাি কবি ফযবত পাবি, রকন্তু ফশষ সমবয়ি আমল হবব তাি
পরিিরত আনুযায়ী।”

মুসরলমবদি ফচবয় ইয়াহুদীবদি সাবথ মুনারফকবদি সখযতা ফবরশ।
মুনারফবকি রচহ্ন হবলা ইসলাম ও মুসরলমবদি ফচবয় ইয়াহুদীবদি প্ররত ফবরশ
সখযতা থাকা।
“আহবল রকতাববি মবধয যািা কুফরি কবি, মুনারফকিা তাবদি ফসসকল
ফদাস্তবদিবক ববল, ‘ফতামিা যরদ বরহষ্কৃত হও, তাহবল অবশযই আমিাও ফতামাবদি
সাবথ ফবরিবয় যাববা।’” (সূিা আল-হাশি ৫৯:১১)
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রবচাবিি সময় যতই এরগবয় আবস, মানুষ ততই অপিাধ কিা বারড়বয় ফদয়!
িীববনি এবককরট বেি হবলা আল্লাহি রনকট রফবি যাওয়াি রসাঁরড়ি এবককরট
ধাপ। প্ররতরট ধাপ বান্দাবক একটু একটু কবি তাি রবচািরদববসি কাবে রনবয় যায়।
রবচাবিি সময় যতই এরগবয় আবস, মানুষ ততই অপিাধ কিা বারড়বয় ফদয়! কী
অদ্ভুত!

কাবিা ফগাপন পাবপি খবি েড়াবল ফসই পাবপি সমান গুনাবহি ভাি বহন
কিবত হবব।
কাবিা ফগাপন পাপাচাবিি খবি ফয েরড়বয় রদবলা, ফস ওই পাপাচািীি সমান
গুনাহগাি। আলী (িারিয়াল্লাহু আনহু) ববলন, “ফয ফকাবনা পাপাচাবিি কথা শুবন
তা েরড়বয় রদবলা, ফস ফযন ওই পাপাচািীি মবতাই।”

সুরবধাবাদীবদি রিমুখী আচিি।
িাদুবটানা ফথবক যখন রফি’আউবনি উপকৃত হওয়াি সম্ভাবনা রেবলা, তখন ফস
ফসরটি িনয তলব কবিবে।
“আি রফি’আউন বলবলা, ‘আমাি কাবে প্রবতযক দক্ষ িাদুকিবক রনবয় এবসা।’”
(সূিাহ ইউনুস ১০:৭৯)

আি মূসা যখন তাবক সুস্পষ্ট্ মু’রিযা ফদখাবলন, তখন িাদু তাি কাবে হবয় ফগবলা
প্রতািিাি ফকৌশল।
“তািা বলবলা, ‘এ ফতা অলীক িাদু মাত্র!’” (সূিাহ ক্বাসাস ২৮:৩৬)

রনবিি অজ্ঞতাি বযাপাবি না িানাি ফবল মানুষ রবনয়ী না হবয় যা িাবন ফসটা
রনবয় অহাংকািী হয়।
মানুষ তাি সূচনালগ্ন ফথবক প্ররতরদনই নতুন নতুন রিরনস রশখবে। রনবিি জ্ঞাবনি
পরিমাি ফস ফদখবত পায় ববল তা রনবয় অহাংকাি কবি। রকন্তু রনবিি অজ্ঞতাি
সীমা-পরিসীমা ফদখবত পায় না ববল রবনয়ী হবত ভুবল যায়।
“আি ফতামাবদি (মানবিারতবক) অল্পই জ্ঞান দান কিা হবয়বে।”
(সূিাহ আল-ইসিা ১৭:৮৫)

দুরনয়াি প্ররত ফলাভ আরখিাবতি বযাপাবি মানুষবক উদাসীন কবি ফদয়।
মাত্রারতরিক্ত আশা আি আরখিাবতি বযাপাবি উদাসীনতাি লক্ষি হবলা দুরনয়াি
প্ররত ফলাভ। আল্লাহ এ বযাপাবি ববলন,
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“আি রনশ্চয়ই ফস ধনসিবদি প্ররত প্রবল আসক্ত।” (সূিাহ আল-আরদয়াত ১০০:৮)
তািপি রতরন এি কািি উবল্লখ কবিন,
“ফস রক িাবন না ফয, কববি যা আবে তা যখন উরিত হবব?”
(সূিাহ আল-আরদয়াত ১০০:৯)

বারহযকভাবব যাি িীন ফনই, অন্তি ফথবকও একরদন তা হারিবয় যাবব।
অবনবকই হয়বতা ভাবব িীন বারহযকভাবব ফদখাবনাি রকেু ফনই, অন্তবি থাকবলই
হবলা। রকন্তু যাি মাবে িীবনি বারহযক ফকাবনা লক্ষি ফনই, তাি অন্তি ফথবকও
িীবনি প্রভাব একরদন না একরদন মুবে যাবব।

মুনারফকবদি ফশষ আরয় হবলা িাট্টা-রবদ্রুপ কিা।
মুনারফকিা ফযই সতযবক ফগাপন কবি আি ফযই রমথযাবক প্রকাশ কবি, এ দুরটি
মাবে ফদাদুলযমান থাবক। তািা অতযন্ত দুরশ্চন্তাগ্রস্ত থাবক। আি এই দুরশ্চন্তাি
প্রকাশ ঘবট িাট্টা-রবদ্রুবপি মাধযবম।
“মুনারফক্বিা ভয় কবি ফয তাবদি মবনি কথা প্রকাশ কবি ফকাবনা সূিাহ নারযল
হবয় যায় রক না! ববলা, ‘িাট্টা কিবত থাবকা, ফতামিা ফয বযাপাবি ভয় পাও তা
আল্লাহ প্রকাশ কবি রদববন।” (সূিাহ আত-তাওবাহ ৯:৬৪)
আি আবলমবদি মাবে ফকাবনা মতবভদ ফনই ফয নবীিীবক (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ
ওয়া সাল্লাম) িাট্টা কিা ও রনন্দা কিা কুফরি, যা ওই বযরক্তবক ইসলাম ফথবক ফবি
কবি ফদয়:
“ববলা, ‘ফতামিা রক আল্লাহ, তাাঁি আয়াতসমূহ ও তাাঁি িাসূলবক িাট্টা
কিরেবল?ফকাবনা অিুহাত ফপশ ফকাবিা না। ফতামিা ঈমান আনাি পি কুফরি
কবিবো।’” (সূিাহ আত-তাওবাহ ৯:৬৫-৬৬)

ফখয়াল খুরশি বশবতজী হবয় রমথযা ফাতওয়া রদবল ফসই ভুল স্বীকাি কবিই
তাওবা কিবত হবব।
ফয ফখয়াল-খুরশি বশবতজী হবয় রমথযা ফাতওয়া ফদয়, ফস প্রকাবশয ভুল স্বীকাি না
কিবল তাি তাওবাহ কবুল হবব না। কািি যািা রমথযা ফাতওয়া ফদয়, তাবদি
অরভসিাত কিাি পি আল্লাহ ববলন, “তািা বযতীত যািা তাওবাহ কবি ও
রনবিবদি শুধবি ফনয়, আি প্রকাবশয ফঘাষিা কবি (যা তািা ফগাপন
ফিবখরেবলা)।” (সূিাহ আল-বাক্বািাহ ২:১৬০)
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অপিাবধি ভয়াবহতা স্বীকাি না কিবল ফসই অপিাধ ফথবক ফবি হবয়
আসা অসম্ভব।
রনবিি গুনাহ ফয স্বীকাি কবি না, তাি তাওবাহ কিাি সুবযাগ হয় না। কািি
গুনাবহি ভয়াবহতা স্বীকাি না কিবল তা পরিতযাগ কিা অসম্ভব।
“আি অনয রকেু ফলাক তাবদি অপিাধ স্বীকাি কবিবে, তািা একরট সৎ কাবিি
সাবথ আবিকরট মন্দ কািবক রমররত কবিরেবলা। আশা কিা যায় আল্লাহ তাবদি
তাওবাহ কবুল কিববন।” (সূিাহ আত-তাওবাহ ৯:১০২)

রনবিবক বযরক্তপূিা ফথবক মুক্ত ফভবব ফকউ ফকউ রনবিি প্রবৃরিি পূিা কবি।
ফকউ হয়বতা মবন কিবে ফস বযরক্তপূিা ফথবক মুক্ত, রকন্তু বাস্তবব হয়বতা ফস তাি
প্রবৃরিি পূিা কবি। ফস আবগও দাস রেবলা, এখবনা দাস হবয়বে। ফকবল তাি
মরনব পরিবরতজত হবয়বে।

মানুষ অবনক সময় প্রশাংসা পাওয়াি ফলাবভ সবতযি পবক্ষ কথা ববল।
ফয ফকউ মানুবষি প্রশাংসা ভাবলাবাবস, ফস মানুষবক খুরশ কিবতই সতয প্রকাশ
কবি। আি মানুষ অসন্তুষ্ট্ হওয়াি সম্ভাবনা থাকবল সতয প্রকাশ ফথবক রবিত
থাবক।

মুনারফকিা রনবিবদিবক রফতনাি রবরুবদ্ধ সতকজকািী রহবসবব িারহি কবি,
অথচ তািা রনবিিাই রফতনায় পরতত আবে।
মুনারফকিা তাবদি ক্ষুর জ্ঞান রনবয় রনবিবদিবক রফতনাি রবরুবদ্ধ সতকজকািী
রহবসবব িারহি কবি। অথচ এি ফচবয় বড় রফতনায় তািা রনবিিাই পবড় আবে।
“তাবদি মবধয এমন ফলাক আবে ফয ববল, ‘আমাবক (রিহাদ ফথবক অবযাহরতি)
অনুমরত রদন এবাং আমাবক রফতনায় ফফলববন না।’ রনিঃসবন্দবহ তািা রফতনায়ই
পবড় আবে।” (সূিাহ আত-তাওবাহ ৯:৪৯)

ফকউ ফকউ তাি মন্দ কািরটবকই উিম মবন কবি।
আল্লাহ কতৃজক মানুবষি উপি আবিারপত সববচবয় বড় রফতনা হবলা মন্দবক তাি
রনকট এতই রপ্রয় কবি ফতালা ফয, ফস পাগবলি মবতা এবক ভাবলাবাসবত থাবক ও
েড়াবত থাবক। তািপি এমন অবস্থায়ই তাি মৃতুয হয়।
“তাবক তাি মন্দ কমজ ফশাভনীয় কবি ফদখাবনা হয়, ফবল ফস ফসরটবক উিম মবন
কবি।” (সূিাহ ফারতি ৩৫:৮)
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ফয চায় মানুষ তাবক ভয় করুক, ফস অহাংকািী।
রনবিি প্রভাব-প্ররতপরিি কািবি ফয চায় ফয মানুষ তাবক ভয় করুক, ফস
অহাংকািী। ভবয় কিমান এক ফলাকবক িাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়া
সাল্লাম) এি কাবে আনা হবল রতরন তাবক ববলন, “শান্ত হও। আরম ফকাবনা িািা
নই। আরম এক সাধািি বযরক্ত যাি মা শুকবনা মাাংস আহাি কিবতন।”
(ইবনু মািাহ: ৩৩১২)

ইরতহাবস সববচবয় ফবরশ দুবভজাগ ফপাহাবনা ফলাক হবলা তে কপচাবনা
অকমজািা।
সববচবয় দুবজলবচতা ফলাক হবলা তািা, যািা মুবখ যা ববল ফসটাবক কাবি
রূপান্তরিত কবি না। বলাি ফক্ষবত্রও তািা বািবাি কথা পাোয়। ইরতহাবস
সববচবয় ফবরশ দুবভজাগ ফপাহাবনা ফলাক হবলা তে কপচাবনা অকমজািা।

মুনারফকবদি অন্তবিি কুফি আল্লাহ ফাাঁস কবি ফদববন।
উম্মাহি রবপবদি সময় ইয়াহুদী-নাসািাবদি কথাি সাবথ সাবথ মাথা োাঁকাবনা
ফলাবকিা হবলা মুনারফক।
“যাবদি অন্তবি ফিাগ আবে, তুরম তাবদিবক ফদখবব ফয তািা তাবদি (ইয়াহুদীনাসািা) কাবে ফদৌবড় রগবয় বলবব, ‘আমাবদি ভয় হয় আমিা রবপবদি চক্কবি না
পবড় যাই।’” (সূিাহ আল-মা’ইদাহ ৫:৫২)
মুনারফকবদি অন্তবি সবতযি প্ররত শত্রুতা আি রমথযাি প্ররত ভাবলাবাসা লুকারয়ত
থাবক। আি এভাবব সাংকটময় পরিরস্থরত সৃরষ্ট্ কিাি মাধযবম আল্লাহ এগুবলা ফাাঁস
কবি ফদন।
“যাবদি অন্তবি বযারধ আবে, তািা রক মবন কবি ফয,আল্লাহ তাবদি অন্তবিি
লুকাবনা রববিষ কখবনা প্রকাশ কবি রদববন না?” (সূিাহ মুহাম্মাদ ৪৭:২৯)

মুনারফকিা রনবিবদিবক রবশাল িনবগাষ্ঠী মবন কবি।
মুনারফকিা প্রায়ই ফয ভুলটা কবি তা হবলা, রনবিবদিবক মুসরলম উম্মাহি
অনুপাবত রবশাল িনবগাষ্ঠী মবন কিা।
“তািা ববল, ‘আমিা মদীনায় রফবি ফগবল সম্মারনতিা (মুনারফক্ব সদজাি ‘আব্দুল্লাহ
ইববন উবাই) অবশযই হীনবদিবক (িাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়া সাল্লাম)
ফসখান ফথবক বরহষ্কাি কিবব।’ সমস্ত মান-মযজাদা ফতা আল্লাহ, তাাঁি িাসূল ও
মুরমনবদিই। রকন্তু মুনারফকিা তা িাবন না।” (সূিাহ আল-মুনারফক্বুন ৬৩:৮)
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অবযাগয শাসবকি রবিবয় উল্লরসত হয় মুনারফকিা।
অজ্ঞ আি মুনারফক্ব োড়া ফকউই ফযাগয শাসবকি ওপি অবযাগয শাসবকি রবিবয়
উল্লরসত হয় না। নাজ্জাশী অনযানয শাসবকি ফচবয় ভাবলা রেবলা, তাি ইসলাম গ্রহি
কিাি আবগও সাহাবাগি তাাঁি শত্রুি রবরুবদ্ধ তাাঁি রবিবয়ি িনয দু’আ কবিবেন
আি তাাঁি রবিবয় উল্লরসত হবয়বেন।

রনবিি স্বাবথজি ফলাবভ অবনবক মাজলুমবক ফেবড় জারলবমি পবক্ষ দাাঁড়ায়।
যারলবমি যুলুবমি মাধযবম যখন কাবিা স্বাথজরসরদ্ধ হয় তখন ফস যারলবমি রববিারধতা
কিাি বদবল কুপ্রবৃরিি অনুসিি কবি এবাং মাযলুবমি ভুলত্রুরট অবিষবি ফলবগ
যায়। আি জারলবমি যুলুবমি বযাপাবি চুপ থাবক। কাবিা উপি জুলুম হবল তাি
পবক্ষ দাাঁড়াবত হয়। মাজলুবমি চুলবচিা পিীক্ষা রনবত হয় না।

মুনারফকিা উম্মাহি সববচবয় বড় শত্রু।
উম্মাহি সববচবয় ভয়াংকি শত্রু হবলা এি ফভতবি থাকা মুনারফকিা। আবলমিাই
তাবদি রচনবত ভুল কবিন। তাহবল আমিনতাি কী দশা হবব! আল্লাহ তাাঁি নবীবক ববলন,
“এিাই শত্রু, কাবিই তাবদি বযাপাবি সতকজ থাবকা। এবদি উপি আল্লাহি গযব।
তাবদিবক কীভাবব (সতয পথ ফথবক) রফরিবয় ফনওয়া হবে!”
(সূিাহ আল-মুনারফক্বুন ৬৩:৪)

গুনাবহি কািবি আবলম বারতবলি রবরুবদ্ধ দুবলজ হবয় পবড়।
বারতবলি ফমাকাববলায় আবলমবদিবক একটা রিরনসই দুবজল কবি রদবত পাবি। তা
হবলা গুনাহ। আবলম যখন গুনাহ কবি এি িািা তাবদি হৃদবয় সাংশয় ও ইতস্তত
ভাব সৃরষ্ট্ হয়। এি ফবল তািা বারতবলি রবরুবদ্ধ দুবলজ হবয় পবড়।
“দু’দল পিস্পি মুবখামুরখ হওয়াি রদন ফতামাবদি মবধয যািা পলায়নপি
হবয়রেবলা, ফতামাবদি ফকাবনা ফকাবনা অতীত কাযজকলাবপি কািবি শয়তান তাবদি
পদস্খলন ঘরটবয়রেবলা।” (সূিাহ আহ ‘ইমিান ৩:১৫৫)

যখন মুনারফকবদিবক আল্লাহি রদবক ডাকা হয় তািা এবত রবিক্ত হয়।
মুনারফকবদি কাবে সববচবয় রবিরক্তকি হবলা তাবদিবক আল্লাহি আইবনি রদবক ডাকা।
“যখন তাবদিবক বলা হয়, ‘ফতামিা আল্লাহি অবতীিজ রকতাববি এবাং িাসূবলি
রদবক এবসা,’ তখন তুরম ওই মুনারফকবদিবক ফদখবব, তািা ফতামাি ফথবক
ঘৃিাভবি মুখ রফরিবয় রনবে।” (সূিাহ আন-রনসা ৪:৬১)
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আল্লাহ বরহিঃশত্রুবদি দুবলজ কিবত ববলবেন যাবত মুনারফকিাও ফস অনুযায়ী
দুবলজ হবয় যায়।
মুনারফকিা িীনবক বযবহাি কবি। রকন্তু তা িীবনি প্ররত ভাবলাবাসাি কািবি নয়,
বিাং এবক ফভতি ফথবক ধ্বাংস কিাি উবদ্দবশয।
“আি যািা মাসরিদ বতরি কবিবে ক্ষরতসাধন, কুফরি আি মুরমনবদি মবধয রববভদ
সৃরষ্ট্ি উবদ্দবশ, আি ফয বযরক্ত ইবতাপূববজ আল্লাহ ও তাাঁি িসূবলি রবরুবদ্ধ যুদ্ধ
কবিবে তাি ঘাাঁরট রহবসবব বযবহাবিি িনয, তািা অবশযই শপথ কিবব ফয,
‘আমাবদি উবদ্দশয সৎ বযতীত রকেু নয়।’ আল্লাহ সাক্ষয রদবেন ফয তািা অবশযই
রমথযাবাদী।” (সূিাহ আত-তাওবাহ ৯:১০৭)
আি এসব মুনারফকিা শরক্ত অিজন কবি বরহিঃশত্রুি কাে ফথবক। তাই আল্লাহ
বরহিঃশত্রুবদি দুবজল কিবত ববলবেন যাবত মুনারফকিাও ফস অনুযায়ী দুবজল হবয়
যায়।
“যাি িািা ফতামিা ভয় ফদখাবত থাকবব আল্লাহি শত্রু আি ফতামাবদি শত্রুবক,
আি তাবদি োড়াও অনযানযবদিবকও যাবদিবক ফতামিা িাবনানা, রকন্তু আল্লাহ
তাবদিবক িাবনন।” (সূিাহ আল-আনফাল ৮:৬০)

অন্তি যরদ রস্থি থাবক, অঙ্গপ্রতযঙ্গও অরবচল হয়।
আবলবমি কথাি মাবে স্বরববিারধতা ও বািবাি অবস্থান পরিবতজন হবলা অন্তবিি
ইখলাবসি অভাববি লক্ষি। অন্তি যরদ রস্থি থাবক, অঙ্গপ্রতযঙ্গও অরবচল হয়।
নবীিীি অনুপরস্থরতবত মুনারফকিা ফয দু‘রট িঘনয কাি কবি ফবড়াবতা।
নবীিী  ﷺযখন বরহিঃশত্রুি ফমাকাববলায় বযস্ত থাকবতন, মুনারফকিা তখন দুরট
কাি কিাি ফচষ্ট্া কিবতা।
—তুে রবষবয় রফতনা লারগবয় গুরুত্বপূিজ রবষয় ফথবক মবনাবযাগ হরটবয় ফদওয়া।
—কামনা চরিতাথজ কিবত নািীবদি িািস্থ হওয়া।
খাবহশাবতি মবদ মাতাল যািা।
খাবহশাত হবলা অন্তবিি মদ। এি ফবল অন্তি মাতাল হবয় যায়, সতযবক ফস আি
ফদখবত পায় না। নানা মতবাদ আি মতাদবশজি আাঁধাবি ফস তখন হাতবড় মবি।
“সুতিাাং ফয বযরক্ত ফকয়ামবত রবশ্বাস িাবখ না এবাং রনি খাবহবশি অনুসিি কবি,
ফস ফযন ফতামাবক তা ফথবক রনবৃি না কবি। রনবৃি হবল তুরম ধবাংস হবয় যাবব।”
(সূিাহ ত্বা-হা ২০:১৬)
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দান কিবত রগবয় উসখুস কিা মুনারফরকি লক্ষি
সানবন্দ দান কিা ঈমাবনি লক্ষি, আি দান কিবত রগবয় উসখুস কিা মুনাবফরকি
লক্ষি। আল্লাহ মুনারফকবদি বযাপাবি ববলন,
“আি দান কিবলও তা কবি অরনো সহকাবি।” (সূিাহ আত-তাওবাহ ৯:৫৪)

মধযমপন্থা মাবন সতয আি রমথযাি মাোমারে ফথবক সবাি প্রশাংসা
কুড়াবনা নয়।
অবনবক ভাবব, মধযমপন্থা হবলা সতয ও রমথযাি মাোমারে স্থাবন ফথবক সবাি
প্রশাংসা কুড়াবনা।
“অরচবিই ফতামিা কতক ফলাকবক এমনও পাবব, যািা ফতামাবদি কাে ফথবকও
রনিাপদ থাকবত চায়, তাবদি রনি সম্প্রদায় ফথবকও রনিাপদ থাকবত চায়, যখন
তাবদিবক রফতনাি রদবক মবনারনববশ কিাবনা হয় তখন তাবতই িরড়বয় পবড়।”
(সূিাহ আন-রনসা ৪:৯১)

পাপাচািী বযরক্ত সবাইবক রনবিি মত পাপাচািী মবন কবি।
মন্দকাবি ফবরশ রলপ্ত হওয়া বযরক্ত সবাইবকই রনবিি মবতা মবন কবি। একরট
সহীহ হাদীবস এবসবে,
“ফয ফকউ ববল, ‘মানুষিন ফতা ধ্বাংস হবয় ফগবে!’ ফস রনবিই তাবদি মবধয
সববচবয় ফবরশ ধ্বাংসপ্রাপ্ত।” (সরহহ মুসরলম: ৬৮৫০)
অথজাৎ ফস রনবিই তাবদি ফচবয় ফবরশ খািাপ।

ফয দুরট কািবি মানুষ বস্বিাচািী হবয় উবি।
মানুষ দুরট কািবি বস্বিাচািী হবয় ওবি।
—যখন ফস রনবিি ক্ষমতা ফদবখ রবভ্রান্ত হয় আি অনযবদি দুবজলভাবব।
“ফস রক মবন কবি ফয তাি উপি ফকউ ক্ষমতাবান ফনই?” (সূিাহ আল-বালাদ ৯০:৫)
—আি যখন ফস িবাবদরহতা ও শারস্ত ফথবক রনবিবক মুক্ত ভাবব।
“ফস রক মবন কবি ফয ফকউ তাবক ফদবখরন?” (সূিাহ আল-বালাদ ৯০:৭)

যািা মানুষবক সন্তুষ্ট্ কিবত ফলবখ, মানুষ পাোবল তাবদি ফলখাও পাবে যায়।
ফয ফলখক মানুবষি পেন্দ-অপেন্দ অনুযায়ী ফলবখ, মানুষ পাোবল তাি ফলখাও
পাবে যায়। আি ফয ফলখক আল্লাহবক সন্তুষ্ট্ কিাি িনয ফলবখ, ফস অরবচল
থাবক। কািি আল্লাহ হবলন আল-হাক্ব (সতয) এবাং রতরন পরিবরতজত হন না।
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একিন মুনারফক রনবিবক রনষ্পাপ দারব কবি।
একিন মুনারফক গুনাহ কবি রনবিবক রনষ্পাপ দারব কবি। আি একিন মু’রমন
রনবিি গুনাহ স্বীকাি কবি আল্লাহি কাবে তাওবাহ কবি।
“ফয বযরক্ত ফকাবনা ত্রুরট রকাংবা পাপ কবি তা ফকাবনা রনবদজাষ বযরক্তি উপি চারপবয়
ফদয়, ফস ফতা জ্বলন্ত অপবাদ এবাং সুস্পষ্ট্ গুনাহ রনবিি উপি চারপবয় ফনয়।”
(সূিাহ আন রনসা ৪:১১২)

জারলম রনবিি জুলমু বক জুলমু মবন কবি না।
জারলম কখবনা তাি জুলুবমি ভয়াবহতা বুেবত পাবি না। যাি মুখটাই ফতবতা, ফস
ফতবতা রিরনবসি রতক্ততা বুেবব কী কবি?

অহাংকািী বযরক্ত লবক্ষয ফপৌাঁোবত পাবি না।
অহাংকািী বযরক্ত লবক্ষয ফপৌাঁোবনাি ফক্ষবত্র সববচবয় ফবরশ বযথজ। কািি ফস এক
ফমাবহি মবধয থাবক। আি ফমাহ ফতা রমথযািই এক রূপ, তা কখনও বাস্তবব
ধিা ফদয় না।
“তাবদি অন্তবি আবে ফকবল অহাংকাি, রকন্তু তািা তা (অথজাৎ প্রকৃত বড়ত্ব ও
ফরষ্ঠত্ব আল্লাহি দয়া োড়া) কক্ষবনা অিজন কিবত পাবিনা।”
(সূিাহ গারফি ৪০:৫৬)

জ্ঞানবান মুনারফকিাই সববচবয় ভয়ঙ্কি।
রনকৃষ্ট্তম মানুষ ফতা তািাই যাবদি কথাবাতজা সুন্দি, রকন্তু কািকবমজ তািা ফকবলই
ফাসাদ সৃরষ্ট্বত উস্তাদ। উমাি (িারিয়াল্লাহুআনহু) ববলন, “আমাি ভয় হয়
জ্ঞানবান মুনারফকবদি রনবয়, যািা জ্ঞাবনি কথা বলবব আি অনযায়
কমজকাি কিবব।”

রবপযজবয়ি সময় ফোটখাট মতপাথজকয রনবয় যািা পবড় থাবক তািা হয় অজ্ঞ,
নয়বতা নফবসি পূিািী।
যখন বড় ফকান সমসযা ফদখা ফদয়, তখন ফোটখাট মতপাথজকয রনবয় েগড়ায় রলপ্ত
দলগুবলাি দারয়ত্ব হবলা ঐকযবদ্ধ হওয়া। উম্মাহি এই রবপযজবয়ি সময় ফোটখাবটা
মতপাথজকয রনবয় পবড় থাকবত পাবি ফকবল দুই ফরিীি মানুষ। একদল— যািা
সমসযাি প্রকৃরত সিবকজই অজ্ঞতায় রনমরজ্জত। আবিক দল— যািা আল্লাহি
সন্তুরষ্ট্ি বদবল নফবসি সন্তুরষ্ট্ি িনয লড়াই কবি।
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সলতযর ফচবয় যখন বযরক্তই ফবরশ রপ্রয় হবয় উবি।
পেবন্দি বযরক্তি বযাপাবি অরভবযাগ উিবল মানুষ হািািটা অিুহাত দাাঁড় কিায়।
আি অপেবন্দি বযরক্তি বযাপাবি অরভবযাগ ফপবলই সমাবলাচনায় হামবল পবড়।
বযরক্তি ফচবয় সতযবক ফবরশ ভাবলাবাসবল অিুহাবতি পাল্লা দুরদবকই
সমান থাকবতা।

প্রাচুবযজি সময় মানুষ পাপাচাবি িরড়বয় পবড়।
দারিবরযি ফচবয় প্রাচুবযজি সমবয়ই বিাং অনযায়-অপিাধ ফববড় যায়। দারিবরযি সমবয়
মানুষ এবক অপিবক দয়া কবি আি প্রাচুবযজি সমবয় প্ররতবযারগতা কবি।
“আল্লাহ যরদ তাাঁি সকল বান্দাহবদি িনয রিরযক পযজাপ্ত কবি রদবতন, তাহবল
তািা অবশযই িরমবন রববরাহ সৃরষ্ট্ কিবতা; রকন্তু রতরন একটা রনরদজষ্ট্ পরিমাবি
যতটুকু ইবে নারযল কবিন।” (সূিাহ আশ-শুিা ৪২:২৭)

পথভ্রষ্ট্ আবলম শুধু প্রকাবশয নয় ফগাপবনও রফতনা েরড়বয় ফবড়ায়।
দাজ্জাবলি ফচবয় ভয়াংকি রফতনা হবলা পথভ্রষ্ট্ আবলম। কািি দাজ্জাল রফতনা
েড়াবব শুধু প্রকাবশয। আি পথভ্রষ্ট্ আবলম শুধু প্রকাবশয নয় ফগাপবনও রফতনা
েরড়বয় ফবড়ায়। িাসূল  ﷺববলবেন, “আরম আমাি উম্মাহি িনয দাজ্জাবলি
ফচবয়ও ফবরশ ভয় করি পথভ্রষ্ট্ আবলবমি।” (রসলরসলা সরহহাহ: ১৯৮৯)

মন্দবলাবকি স্বভাব হবলা রনবি ফয অপকমজ কবি, অনযবক ফসই কাবিি িনযই
রতিস্কাি কিা।
সমাবিি মন্দবলাবকিা সৎবলাকবদি রবরুবদ্ধ খািাপ কাবিি অরভবযাগ উিাপন
কবি, অথচ খািাপ কাবি তািাই রলপ্ত থাবক। রফি’আউন মূসাবক
(আলাইরহসসালাম) িাদুকবিি অপবাদ ফদয়, তািপি রনবিই তাাঁি রবরুবদ্ধ িাদু
বযবহাি কবি। এি িনয ফস তাি িাদুকি বারহনীবকও একরত্রত কবি।
“রফিআউন বলবলা, ‘সকল পািদশজী িাদুকিবদি আমাি কাবে রনবয় এবসা।”
(সূিাহ ইউনুস ১০:৭৯)

মুনারফকিা মুরমনবদি ফভতবি চি ফলরলবয় ফদয়।
মুনারফকিা একা একা ফকাবনা ষড়যন্ত্র আাঁটবত পাবি না। অবশযই ফভতবিি ফকাবনা
শত্রু তাবদি সাবথ হাত ফমলায়।
“তুরম যখন তাবদি রদবক তাকাও, তখন তাবদি শািীরিক গিন ফতামাবক চমৎকৃত
কবি। আি যখন তািা কথা ববল, তখন তুরম তাবদি কথা আগ্রহ ভবি শুবনা।
অথচ তািা ফদয়াবল ফিস ফদওয়া কাবিি মবতা।” (সূিাহ আল-মুনারফক্বুন ৬৩:৪)
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কাবেি মানুবষি সাবথ রবশ্বাসঘাতকতা সববচবয় ভয়াবহ কাি।
কাবেি মানুবষি সাবথ রবশ্বাসঘাতকতা কিা দূবিি শত্রুি উপি আক্রমি কিাি
ফচবয়ও গুরুতি। কািি কাবেি ফলাবকিা আপনাি কাে ফথবক সহায়তা কামনা
কবি, আি শত্রু ফতা রববিারধতাই প্রতযাশা কিবব। তাই যাি যা প্রতযাশা তাি
রবপিীত রকেু ঘবট ফগবল ফসটা ভয়াবহ রূপ ধািি কবি। তবব যািা হবকি পবথ
লড়াই কবি তািা এিকম রবশাসঘাতকতাি আঘাত ফথবক িক্ষা পাবব। িাসূলুল্লাহ
(সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়া সাল্লাম) ববলন, “আমাি উম্মতবদি মবধয এমন এক
দল সবসময় থাকবব যািা সুস্পষ্ট্ভাবব হবকি উপি থাকবব, রবশ্বাসঘাতকবদি িািা
তাবদি ফকাবনা ক্ষরত সারধত হবব না।” (সরহহ মুসরলম: ৫০৫৯)

যাি অহাংকাি যত ফবরশ হয়, তাি ফবাধশরক্তও ফসই হাবি ফলাপ পায়।
অহাংকাি হবলা হৃদবয়ি উপি পদজাস্বরূপ। একিন দারম্ভক কখবনাই সতযবক বুেবত
পািবব না যতক্ষি না ফস অহাংকাি তযাগ কিবে। যাি অহাংকাি যত ফবরশ হয়, তাি
ফবাধশরক্তও ফসই হাবি ফলাপ পায়।
“আল্লাহ এভাবব প্রবতযক দারম্ভক বস্বিাচািীি অন্তবি ফমাহি ফমবি ফদন।”
(সূিাহ গারফি ৪০:৩৫)

শাহওয়াতই পথভ্রষ্ট্তাি মূল কািি।
যখন শাহওয়াবতি (বলাভ-আকাঙ্ক্ষা) মৃতুয ঘবট, তখন তাি রপবে রপবে
শুবহাবতিও একই পরিিরত হয়। এিনযই যুববকিা বৃদ্ধবদি অবপক্ষা রবপবথ যায়
ফবরশ, ফকননা বৃদ্ধবদিবলাভলালসা কম। ফবল তািা শুবহাত িািা কম আক্রান্ত হয়।

মুনারফকিা আল্লাহি আইনবক ঘৃিা কবি।
মুনারফকবদি লক্ষিগুবলাি মবধয সব ফথবক দৃশযমান লক্ষি হবলা, আল্লাহি আইন
রদবয় রবচাি-ফায়সালা ফথবক পারলবয় ফবড়াবনা এবাং এি প্ররত ঘৃনা ফপাষি কিা।
“যখন তাবদিবক বলা হয়-ফতামিা আল্লাহি অবতীিজ রকতাব এবাং িাসূবলি রদবক
এবসা, তখন তুরম ঐ মুনারফকবদিবক ফদখবব, তািা ফতামাি ফথবক ঘৃিাভবি মুখ
রফরিবয় রনবে।” (সূিাহ আন-রনসা ৪:৬১)

মুনারফকবদি রিমুখীতা।
মুনারফবকিা মদীনাি যুবতী ফমবয়বদি তাড়া কিবতা এবাং নািী দাসীবদিবক রদবয়
ফবশযাবৃরি কিাবতা। িাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়া সাল্লাম) তাবদি কািবি
নািী দাসীবদি উপািজনবক রনরষদ্ধ কবি ফদন। আি এই মুনারফকগুবলাই যখন
সাফওয়াবনি সাবথ ‘আরয়শাবক (িারিয়াল্লাহু ‘আনহা) ফদখবলা, তখন তািাই রক
না ইজ্জত-সম্মান আি শালীনতাি কথা ববল মায়াকান্না কিবত লাগবলা!
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অন্তবিি ফিাগও ফোাঁয়াবচ।
শািীরিক ফিাবগি মবতাই অন্তবিি ফিাগও ফোাঁয়াবচ। তাই এসব ফিাগীি সাবথ
চলাবফিা ফথবক সাবধান।
“যখন তুরম ফদবখা আমাি আয়াত রনবয় তািা উপহাসপূিজ আবলাচনা কিবে, তখন
তাবদি ফথবক সবি পবড়া ফয পযজন্ত তািা অনয রবষবয়ি আবলাচনায় প্রবৃি না হয়।”
(সূিাহ আল-আনআম ৬:৬৮)

যািা কুিআবনি মুতাশারবহাত আয়াত রনবয় পবড় থাবক তাবদি
অন্তি বযারধগ্রস্থ।
িাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম) ববলন, “যখন ফতামিা কাউবক
কুিআবনি মুতাশারবহাত আয়াত রনবয় ঘাাঁটাঘাাঁরট কিবত ফদখবব, তখন বুেবব ফয
এবদি বযাপাবিই আল্লাহ ববলবেন (ফয, এিা সতয ফথবক রবচুযত)। অতএব, তাবদি
ফথবক সাবধান।”

সববচবয় বড় অজ্ঞ হবলা ফস, ফয রনবিবক সবিান্তা ভাবব।
ফয অজ্ঞ িাবন না ফয ফস অজ্ঞ, ফস সববচবয় বড় অজ্ঞ নয়। সববচবয় বড় অজ্ঞ ফতা
ফস-ই, ফয অজ্ঞ হবয়ও রনবিবক সবিান্তা ভাবব।

িীন ফথবক রবমুখ হওয়া ফলাকবদি ববরশষ্ট্য হবলা কাি কম, কথা ফবরশ বলা।
মুনারফবকি শরক্ত রিহ্বায়, আি মু’রমবনি শরক্ত অন্তবি। িীন ফথবক রবমুখ হওয়া
ফলাকবদি ববরশষ্ট্য হবলা কাি কম, কথা ফবরশ বলা। আি িীবন অরবচল ফলাকবদি
ববরশষ্ট্য হবলা কথা কম, কাি ফবরশ কিা।

পাবপ আনন্দ ফবাধ কিা ও তা প্রচাি কবি ফবড়াবনা হবলা হীনতাি পরিচয়।
পাপ কবি ফফলবল অনুবশাচনা ফবাধ কিাটাই সম্মাবনি কাি। আি পাবপ আনন্দ
ফবাধ কিা ও তা প্রচাি কবি ফবড়াবনা হবলা হীনতাি পরিচয়।

ইবরলস মানুষবক দীঘজ আশা আি ফনতৃবত্বি ফলাভ ফদখায়।
ইবরলস মানুষবক ফয রবষবয় সববচবয় সহবি ফধাাঁকা রদবত পাবি তা হবলা দীঘজ আশা
ফপাষি কিাবনা এবাং ফনতৃবত্বি ফলাভ ফদখাবনা:
“রকন্তু শয়তান তাবক কুমন্ত্রিা রদবলা, ফস বলবলা, ‘ফহ আদাম! আরম রক ফতামাবক
িারনবয় ফদববা রচিস্থায়ী িীবনদায়ী গাবেি কথা আি এমন িাবিযি কথা যা
ফকাবনারদন ক্ষয় হবব না?’” (সূিাহ ত্বা-হা ২০:১২০)
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অহাংকািীি অন্তি ভ্রারন্তবত পূিজ থাবক, তাই ফসখাবন সতয প্রববশ কবি না।
অহাংকািীিা কথা ফশাবন কম। কািি তাবদি হৃদয় থাবক ভ্রারন্তবত টুইটুম্বি। যখন
সতয এবত প্রববশ কিবত চায়, তা উপবচ পবড় যায়।
“যািা অনযায়ভাবব পৃরথরববত অহাংকাি কবি ফবড়ায়, আরম শীঘ্রই তাবদি দৃরষ্ট্বক
আমাি রনদশজন হবত রফরিবয় ফদববা।” (সূিাহ আল-আ’িাফ ৭:১৪৬)

অবনবক মান-সম্মান ক্ষুণ্ণ হওয়াি ভবয় হক কথা বলবত চায় না।
বারতলপন্থীিা রনন্দা কবি মান-সম্মান করমবয় ফদবব, এই ভবয়ই অবনবক হককথা
বলবত চায় না। অথচ আল্লাহ ববলন:
“ওবদি কথা ফযন আপনাবক দুিঃখ না ফদয়, যাবতীয় সম্মান ফতা আল্লাহি িনযই।”
(সূিাহ ইউনুস ১০:৬৫)

কুধািিাি ফবল সমাবি অনাচাি েরড়বয় পবড়।
মানুবষি মাবে ফবরশিভাগ অনাচাি েরড়বয় পড়াি কািি হবলা কুধািিা ফপাষি
কিা। অপেবন্দি বযরক্তি রবরুবদ্ধ মবন যখন ফকাবনা খািাপ ধািিা চবল
আবস,বসটাবকই ফস রনরশ্চত সতয ববল ধবি ফনয়।
“ফবরশ ফবরশ ধািিা-অনুমান কিা পরিহাি কবিা। রনশ্চয়ই রকেুবক্ষবত্র অনুমান পাপ।”
(সূিাহ আল-হুিুিাত ৪৯:১২)

গুনাবহি ফবল কুিআন ফবাোি ক্ষমতা ফলাপ পায়।
গুনাবহি কািবি কুিআন ফবাোি ও এ সিবকজ রচন্তাভাবনা কিাি ক্ষমতা ফলাপ পায়।
“আরম চাইবল তাবদিবক তাবদি পাবপি কািবি শারস্ত রদবত পারি আি তাবদি
অন্তবি সীল লারগবয় রদবত পারি যাবত তািা রকেুই শুনবব না।” (সূিাহ আলআ’িাফ ৭:১০০)

মুনারফকিা রনবিবদিবক আল্লাহি পাকড়াও ফথবক রনিাপদ ভাবব।
মুনারফবকিা এমনই ফঘাবিি মবধয থাবক ফয তািা আল্লাহবকও ফাাঁরক ফদওয়াি
বযাপাবি আত্মরবশ্বাসী।
“রনশ্চয় মুনারফকিা আল্লাহবক রবভ্রান্ত কিবত চায়। অথচ আল্লাহই তাবদিবক
রবভ্রান্ত কিবেন।” (সুিাহ আন-রনসা’৪:১৪২)
তাই আল্লাহ তাবদিবক ফসরদক ফথবকই পাকড়াও কবিন ফযরদকটাবক তািা সববচবয়
রনিাপদ ববল ভাববতা।
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রহাংসাি প্রকাশ হয় অবনযি ফদাষ ববল ফবড়াবনাি মাধযবম।
রহাংসাি সববচবয় বড় প্রকাশ হবলা রনবিি ফদাষ ঢাকবত অবনযি ফদাষ ববল
ফবড়াবনা। আি রবশুদ্ধতম হৃদবয়ি অরধকািী ফতা তািাই, যািা রনবিিা ভুল
কিবলও অবনযি ভুল কিা ফদবখ মবন মবন কষ্ট্ পায়।

নফস ফযটা চায় ফসটাবক ফস ভাবলা প্রমাি কবিই োবড়।
কুিআন এবাং ইরতহাস সাক্ষয ফদয় ফয, নফস ফযটা চায় ফসটাবক ফস ভাবলা প্রমাি
কবিই োবড়। পূববজকাি মূরতজপূিািী, সাদ্দূবমি সমকামী, অতযাচািী রফি’আউন,
সিদ আত্মসাৎকািী মাদইয়ানবাসী সবাইই রনি রনি খািাপ কাবিি পবক্ষ যুরক্ত
রদবতা।

খািাপ মুবখি ভাষা রনচু ঈমাবনি পরিচয় বহন কবি।
মানুবষি মুবখি ভাষা যত খািাপ হয়,তাি ঈমান তত কবম যায়। হাদীবস
আবে,“মু’রমন কখবনা অরতরিক্ত রবদ্রুপকািী, অরভসিাতকািী ও কটুভাষী হয়
না।” (রতিরমরয: ১৯৭৭)

খাবহশাত মানুষবক সতয ফথবক রফরিবয় িাবখ।
মানুবষি হৃদয় যরদ খাবহশাত রদবয় কলুরষত না থাকবতা, তাহবল ফস আল্লাহি
ফদওয়া রবরধরবধাবনি ফকাবনারকেুবকই অস্বীকাি কিবতা না। তাি হৃদয় তাবক পথ
ফদখাবত যায়। রকন্তু তাি খাবহশাত তাবক পথভ্রষ্ট্ কবি। ফশষবমশ খাবহশাতবক সন্তুষ্ট্
কিাি িনয ফস সুস্পষ্ট্ সবতযি বযাপাবি কুফরি কবি ববস:
“রনশ্চয় মানুষ চিম অকৃতজ্ঞ।” (সূিাহ আয-যুখরুফ ৪৩:১৫)
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মানুবষি ধ্বাংবসি একরট রচহ্ন হবলা ফস উপবদশ শুনবত শুনবত রনবিবক
রবিক্ত মবন কবি।
মানুবষি ধ্বাংবসি একরট রচহ্ন হবলা ফস উপবদশ শুনবত শুনবত রনবিবক রবিক্ত
মবন কবি। রকন্তু রনবিি হািাবিা ভুলগুবলা তাি ফচাবখ পবড় না। ফবল রনবিবক
সাংবশাধন না কবি ফগাাঁয়াবিি মবতা ভুলগুবলা কবিই চবল।

বিন্তার স্বাধীনতা নয়, নফদসর বশকল
বযরক্ত স্বাধীনতা আিবকি বহুল বযবহৃত শব্দ। এই স্বাধীনতাি নাম
রদবয় পরশ্চমা অনাচাি পাপাচাবিি রবষ বাষ্প আি েরড়বয় পবড়বে
মুসরলম ফদশগুবলাবতও। ফলশ্রুরতবত সমকারমতা, বযরভচাি,
ফফরমরনিম, নারস্তকতা, ইসলাবমি ফমৌরলক রবষয়গুবলাবত সবন্দহ
আি আমাবদি প্রিমবক রগবল খাবে। রচন্তাি স্বাধীনতাি নাবম
রনবিবদি নফবসি ফশকবল বন্দী হওয়া এই আমাবদি িনয এই
অধযাবয় শাইবখি মূলযবান রকেু বক্তবয সািাবনা হবয়বে, ফযখাবন
নফবসি পূিািীবদি স্বরূপ উবমাচবনি পাশাপারশ আবে এই ভয়াবহ
ফিাগ ফথবক আবিাগয লাবভি নানান রদক রনবদজশনা।
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লূবতি িারত তাবদি রবকৃরতবক রববাবহি মাধযবম উদযাপন কিবতা না,
আিবকি পরশ্চমা সমাি ফযমনটা কবি।
মানুষ, এমনরক পশুবদিও রফতিাবতি রবপিীবত রগবয় পরশ্চমািা সমকামী রববয়বক
ববধ কবিবে। তাবদি রবকৃরত লূবতি (‘আলাইরহসসালাম) ক্বওবমি রবকৃরতি
ফচবয়ও িঘনয। কািি লূবতি িারত তাবদি রবকৃরতবক রববাবহি মাধযবম উদযাপন
কিবতা না।

সমকামীবদি ফকানরট নািী আি ফকানরট পুরুষ ফসটা না ববল পরশ্চমািা
আমাবদিবক নািী অরধকাবি রবশ্বাস কিবত ববল।
পরশ্চমা রবশ্ব সমকামী রববাহবক ববধতা ফদয় ও এবক স্বাধীনতা ববল রবববচনা কবি।
তািাই আবাি মুসরলমবদিবক নািী-অরধকাবি রবশ্বাস কিবত ববল, অথচ দুই
সমকামীি মবধয ফকানটা নািী তা ববল ফদয় না।

িীন ইসলাম ও রফতিাত উভবয়ই রলবাবিরলিবমি রববিাধী
রলবাবিরলিবমি প্রবক্তািা শতজহীনভাবব এই মতবাদবক চালু কবিরেবলা। তািপি
তািা এবক রনয়ন্ত্রি কিবত অক্ষম হবয় পবড়। তািা এই মতবাবদি অগ্রগরতি িনয
িাস্তা সাফ কিবত এতই বযস্ত হবয় পবড়বে ফয, ফযই বাধাগুবলা সিাবনা সম্ভব না
ফসগুবলাবকও উপবড় ফফলবত চাইবে। তাই তািা িীন ইসলাম ও রফতিাবতি
(স্বাভারবক প্রবিতা) পাহাড়সম বাধাবকও সিাবনাি ফচষ্ট্া কিবে।

তািা নািীবদিবক ‘সমাবিি অবধজক’ ববল নাম রদবয়বে যাবত একই কাি
সবািই কিা লাবগ।
তািা ভাষাি প্রবয়াগ রনবয় অতযন্ত সাবধানী! তািা নািীবদিবক ‘সমাবিি অবধজক’
ববল নাম রদবয়বে যাবত একই কাি সবািই কিা লাবগ। অথচ বাস্তবব সমাি
এিকম রিখরিত নয়। এি পুবিাটা িুবড়ই নািী ও পুরুষ পিস্পিবক প্ররতস্থাপন
কিবত থাবক। প্রবতযবকিই রনি রনি িায়গায় ফথবক তাবদি কিাি মত কাি
আবে। এক পক্ষ একটা কাি কিবল অপি পবক্ষি আি ফসটা কিা লাবগ না। তাই
সমাবি নািী পুরুষ এবক অপবিি সহবযাগী, এবদিবক অবধজক অবধজক কবি ভাগ
কিাি প্রবয়ািন ফনই।

যাবদি আকাশ সবজদাই বৃরষ্ট্ েিায় তািা পারন চুরি কিবত যাবব ফকন?
অবনবক নাক রসটবক ববল, ‘আপনািা ফয ববলন পরশ্চমা ফদশগুবলাবত শুধু নগ্নতা
আি ফযৌনাচাি। রকন্তু নগ্নতা ও অবাধ ফমলাবমশা সবেও পরশ্চমা রববশ্ব ফযৌনহয়িারনি ঘটনা ফতা ফতমন পাওয়াই যায় না!’
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আমিা বরল, কািি তািা ফতা বযরভচািবক ববধই কবি ফিবখবে। লক্ষযবক তািা
এতটাই কাবে এবন রদবয়বে ফয ফস পযজন্ত ফপৌাঁেবত তাবদি আি ফকান পথ পারড়
রদবত হয় না। যাবদি আকাশ সবজদাই বৃরষ্ট্ েিায় তািা পারন চুরি কিবত যাবব ফকন?

নািী-পুরুষ আলাদা স্বো, এবদি মাবে তুলনা চবল না।
“ফহ মািইয়াম! রনশ্চয় আল্লাহ ফতামাবক ফববে রনবয়বেন ও পরবত্র কবিবেন এবাং
ফতামাবক তামাম দুরনয়াি নািীবদি ওপি মবনানীত কবিবেন।” (সূিাহ আবল
‘ইমিান ৩:৪২)

আল্লাহ মািইয়ামবক (আলাইরহসসালাম) অনয নািীবদি সাবথ তুলনা কবিবেন।
পুরুষবদি প্রসঙ্গই আবননরন। কািি নািী-পুরুষ আলাদা স্বো। এবদি মাবে
তুলনা চবল না।

খাবহশাতই সকল দাসবত্বি মূল
অবনবক মবন কবি স্বাধীনতা হবলা মানুবষি ওপি রনভজিশীলতা ফথবক মুরক্ত
পাওয়া। অথচ তািা রিকই খাবহশাবতি দাস হবয় থাবক। সকল দাসবত্বি মূবল ফতা
এই খাবহশাত। এটা ফযন ফসই বযরক্তি মত ফয হাবতি রশকল খুবল গলায় বাাঁবধ,
কািি হাততারল রদবত পািাবকই ফস স্বাধীনতা ভাবব।

আল্লাহ ফযটাবক একিন নবীি িনয শারস্ত বানাবলন আধুরনক সমাি ফসটাবক
ভাবব প্রগরত।
আল্লাহ িান্নাবত আদাম ও হাওয়া (আলাইহুমাসসালাম)-ফক শারস্ত রদবয়রেবলন
তাাঁবদি ফদহ অনাবৃত কবি ফফলাি মাধযবম।
“অতিঃপি যখন তািা ফসই বৃবক্ষি স্বাদ গ্রহি কিবলা, তাবদি লজ্জাস্থানগুবলা
তাবদি রনকট প্রকারশত হবয় ফগবলা।” (সূিাহ আল-আ’িাফ ৭:২২)
আল্লাহ ফযটাবক একিন নবীি িনয শারস্ত বানাবলন, আধুরনক সমাি ফসটাবক ভাবব প্রগরত।

ফকউ সতযবক প্রতযাখযান কবি, কািি তা পুিবনা আি ফকউ প্রতযাখযান কবি,
কািি তা নতুন।
নফবসি পূিািীিা ফযবকাবনা অিুহাবতই ফহাক, সতযবক প্রতযাখযান কিববই। ফকউ
সতযবক প্রতযাখযান কবি, কািি তা পুিবনা।
“এগুবলা ফতা আরদকাবলি উপকথা মাত্র!” (সূিাহ আল-মু’রমনুন ২৩:৮৩)
আি ফকউ প্রতযাখযান কবি, কািি তা নতুন।
“আমাবদি বাপ-দাদাবদি রনকট ফতা এিকম রকেু শুরনরন!” (সূিাহ আল-মু’রমনুন ২৩:২৪)
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পরশ্চমা রবশ্ব মানুষবক যতটা মানবারধকাি রদবয়বে, ইসলাবম পশুপারখি
অরধকাি তাি ফচবয়ও ফবরশ।
পরশ্চমা রবশ্ব মানুষবক যতটা মানবারধকাি রদবয়বে, ইসলাম পশুপারখবক তািবচবয়
ফবরশ অরধকাি রদবয়বে। রকন্তু নযায়রবচাবিি অভাবব আি প্রাবচয ইসলামবক অবজ্ঞা
কিা হবে। অনযরদবক পরশ্চবম মানুষ আি পশুবক এক কবি ফফলা হবে।

স্বাধীনতা ফতা মুক্ত স্থাবন বসবাবসি মবধযই রনরহত, কবয়করট পদাবঙ্কি গরিবত নয়।
তািা ববল আল্লাহ হািাম আবিাবপি মাধযবম মানুবষি স্বাধীনতা ববল রকেু িাবখরন।
অথচ আল্লাহ পুবিা ভূমিবলি মাইবলি পি মাইলবক হালাল কবিবেন আি এি
অল্প রকেু পদাঙ্কবক কবিবেন হািাম।
“ভূমিবল রবদযমান বস্তুগুল া হবত হালাল ও উিম রিরনসগুবলা খাও এবাং
শয়তাবনি পদাঙ্ক অনুসিি কবি চবলা না।” (সূিাহ আল-বাক্বািাহ ২:১৬৮)
সরতযই যরদ ফতামিা স্বাধীনতা ফখাাঁবিা তবব স্বাধীনতা ফতা মুক্ত স্থাবন বসবাবসি
মবধযই রনরহত, কবয়করট পদাবঙ্কি গরিবত নয়।

তািা ইসলাবমি উদািতাি কথা ববলন, সতয রমথযাি লড়াইবয়ি ঘটনাগুবলা
ফচবপ যান।
ইসলাবমি মান-ইজ্জত িক্ষাি নাম কবি অবনক ফলখক ইসলাবমি উদািতা
সাংক্রান্ত রবষয়গুবলা রনবয় ফলখাবলরখ কবিন। আি সতয-রমথযাি লড়াইবয়ি
ঘটনাগুবলা ফবমালুম ফচবপ যান। এি ফবল সহনশীলতাি নাম রদবয় পিারিত
মানরসকতা সিন্ন একরট প্রিম গবড় ওিবে।

মবনি দূিত্ব থাকবল মানুষ অবনযি যুরক্ত বুেবত পািবব না।
ফদবহি মাবে ফযমন দূিত্ব থাবক, মবনি মাবেও ফতমরন দূিত্ব থাবক। দূবিি বযরক্তি
কথা ফশানা যায়না। আপনাি সাবথ যাি মবনি দূিত্ব রবদযমান ফস আপনাি যুরক্ত
বুেবত পািববনা। মবনি রমল থাকবল কাবিা কাবে সহবিই িীবনি দাওয়াত
ফপৌাঁোবনা যায়। ফযমন ধরুন, বযরভচািবক ফয হালাল মবন কবি তাি সামবন নািীপুরুবষি অবাধ ফমলাবমশাি কুফল বিজনা কবি ফতা লাভ ফনই! প্রথবম দু’িনবক এই
রবষবয় একমত হবত হবব ফয, বযরভচাি হািাম।
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খাবহশাবতি অনুসািীিা কুফিবক সহবযারগতা কবি, আবাি অনযরদবক
রবদ’আবতি রববিারধতা কবি।
সমাবি এক ফরিীি মানুষবক ফদখববন যািা রবদ’আবতি রবরুবদ্ধ খুব ফসাচ্চাি।
রকন্তু চািপাবশি কুফবিি বযাপাবি এবকবাবি চুপ, ফক্ষত্র রববশবষ তািা কুফিবক
সহবযারগতাও কবি। আল্লাহি সন্তুরষ্ট্ অিজন কিা তাবদি উবদ্দশয নয়। তাবদি
উবদ্দশয হবলা রনবিবদি খাবহশাবতি অনুসিি।

রলবাবিরলিম রবদ’আরত রফিকাগুবলাি ফচবয়ও ভয়াংকি।
িাসূল  ﷺএকবাি রসিাত্বুল মুস্তাক্বীম ফবাোবনাি িনয মারটবত একরট সিলবিখা
আাঁকবলন। তািপি শয়তাবনি িাস্তা ফবাোবত এি ডাবন-বাবম কবয়করট বক্রবিখা
আাঁকবলন। এি মবধয ফকাবনা ফিখাই রলবাবিরলিবমি প্রতীক নয়। কািি
বক্রবিখাগুবলা রবদ’আরত রফিকাগুবলাি প্রতীক। রলবাবিরলিম হবলা এইসব
ফিখািও রবপিীত একরট ফিখা।

মানুষ তাি ফখয়াল-খুরশি পূিা কবি।
মানুষ তাি রনবিি ফভতবি এক মূরতজ রনবয় ঘুবি ফবড়ায়, যাবক ফস রুকু-ফসিদা
কবি। ফসই মূরতজ হবলা তাি হাওয়া (ফখয়াল-খুরশ, খাবহশাত)।
“তুরম রক লক্ষ কবিবো তাি প্ররত ফয তাি ফখয়াল-খুরশবক উপাসয বারনবয়
রনবয়বে? আল্লাহ ফিবন শুবনই তাবক পথভ্রষ্ট্ কবিবেন।” (সূিাহ আল-িারসয়া
৪৫:২৩)

িারহরল যুবগি ফলাবকিা ফযভাবব তাবদি উযযা ফদবীি মূরতজবক ফসিদা কিবতা,
এিাও ফসভাববই তাবদি খাবহশাতবক ফসিদা কবি।

রহিাববি ফিরযয়তবক অস্বীকাি কিা কুফরি
সাধািিভাবব রহিাববি রবধান স্পষ্ট্ এবাং সুরবরদত। ফকউ যরদ ববল ফয রহিাব হবলা
অমুক ফদবশি কালচাি, নািীিা যতটুকু ইবে ঢাকবত পাবি-তাহবল ফস কুফরি
কবিবে। এ রনবয় ফকাবনা মাযহাবব ফকাবনা রিমত ফনই, এমনরক রবদ’আরত
রফিকাগুবলা পযজন্ত এই রবষবয় ফকান রিমত কবিরন।
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আল্লাহ মানুষবক জ্ঞানবুরদ্ধ রদবয়বেন ওয়াহী রদবয় পথ চলাি িনয, এি সাবথ
মুবখামুরখ সাংঘাবত িড়াবনাি িনয নয়।
জ্ঞানবুরদ্ধ যরদ ফচাখ হয়, ওয়াহী হবলা আবলা। ফচাখ সিাসরি আবলাি রদবক
তাকাবল জ্ববল যায়। আি ফসই আবলা যরদ পবথি উপি ফফবল, তাহবল পথ খুাঁবি
পায়। জ্ঞানবুরদ্ধি সাবথ ওয়াহীি সিকজ এমনই। এবক সৃরষ্ট্ কিা হবয়বে ওয়াহী
রদবয় পথ চলাি িনয, এি সাবথ মুবখামুরখ সাংঘাবত িড়াবনাি িনয নয়।

যাি সৃরষ্ট্ই হবয়বে তাি অনুমরত োড়া ফস তাি স্রষ্ট্াবক কী কবি রনবিি
মতামবতি অধীন ভাবব?
আল্লাহ মানুষবক সৃরষ্ট্ কিাি সময় তাি অনুমরত ফননরন। যাি অরস্তত্বই তাি
অনুমরত োড়া হবয়বে, ফস কী কবি আল্লাহি হুকুম ও রহকমাহবক রনবিি অনুমরতি
অধীন কিাি সাহস ফদখায়?

ওয়াহীি জ্ঞান তযাগ কবি জ্ঞানবুরদ্ধবত সমাধান খুি
াঁ বত রগবয়ই সববচবয় বড়
রফতনাি িম হয়।
আিবকি মতাদশজগত রফতনা আি ক্বুিাইশবদি মূরতজপূিাি রফতনা একইিকম।
উভয় ফক্ষবত্রই ওয়াহীি জ্ঞান তযাগ কবি মানবীয় জ্ঞানবুরদ্ধবত সমাধান ফখাাঁিা হয়।
আবু িািা’ ববলন, “আমিা ফকাবনা একরট মূরতজবক পূিা কিতাম। তািপি এি
ফচবয় ভাবলা মূরতজ খুাঁবি ফপবল আবগিটাবক েুাঁবড় ফফলতাম।”

স্বাধীনতাি লাগাম ফখাদ এি প্রবক্তাবদি হাবতই ফনই।
আিকাল বহুল বযবহৃত একরট শব্দ হবলা ‘স্বাধীনতা’। যািা এি প্রবক্তাতা তািা
এি প্রবয়াগ শুরু কিবত িাবন, রকন্তু এরট তাবদি ফশষ পযজন্ত ফকাথায় রনবয় দাাঁড়
কিাবব ফসটা িাওি কিবত পাবি না। পরশ্চমািা অবাধ স্বাধীনতাি কথা ববল এখন
সমরলবঙ্গি রববয়বক ববধতা রদবয়বে। তাবদি এই স্বাধীনতাি লাগাম ফয আযাবব
রগবয় ফিকবব ফস রবষবয় তাবদি ফকান ধািিাই ফনই।

মধযমপন্থা আল্লাহি িাসূল ফদরখবয় ফগবেন, রনবি রনবি ফবি কিাি
দিকাি ফনই।
মধযমপন্থা ফকানরট, তা িা সূল  ﷺরনবি ফদরখবয় ফগবেন এবাং আমাবদিবক ফস পবথ
চলবত ববলবেন। রনবি রনবি বুরদ্ধ খারটবয় মধযমপন্থা আরবষ্কাি কিবত ববলনরন।
“আি এটাই আমাি সরিক সিল পথ, কাবিই ফতামিা তাি অনুসিি কবিা, আি
নানান পবথি অনুসিি ফকাবিা না, কিবল তা ফতামাবদিবক তাাঁি পথ ফথবক
রবরেন্ন কবি ফফলবব।” (সূিাহ আল-আন‘আম ৬:১৫৩)
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প্রবৃরিপূিািীিা মতপাথজবকযি মাবে রনবিি নফবসি ফখািাক ফখাাঁবি
কাউবক যরদ আবলমবদি মধযকাি মতপাথজকযপূিজ রবষয়গুবলা রনবয় পবড় থাকবত
ফদবখন, ফযটাবকই হালাল কিাি সুবযাগ আবে ফসটাবকই ‘সতয ফখাাঁিা’ি নাম রদবয়
হালাল কিবত ফদবখন, রকন্তু অকাটযভাবব হািাম রবষয়গুবলাবত রনরিজধায় িরড়বয় পড়বত
ফদবখন, তাহবল বুেববন ফস সতয খুাঁিবত আবসরন, নফবসি সন্তুরষ্ট্ খুাঁিবত এবসবে।

প্রকাবশয পাপকাি কিাি নাম বযরক্তস্বাধীনতা নয়।
প্রকাবশয পাপকাি কিাি নাম বযরক্তস্বাধীনতা নয়। উম্মাহ একরট িাহাবিি মবতা।
ফকাবনা পাপাচািী এবস িাহাি ফুবটা কবি রদবয় সবাইবক ফডাবাবনাি ফচবয় তাি
একাকী সাগবি োাঁপ মািাটাই কম ক্ষরতকি। ফগাপবন করবিা গুনাহ কিাি ফচবয়
প্রকাবশয সরগিা গুনাহ কিা আবিা ফবরশ ভয়ঙ্কি।

সববচবয় বড় শারস্ত হবলা সতযবক ফদখবত পাওয়াি পিও তা ফথবক পারলবয়
ফবড়াবনা।
অবনবক ভাবব ফকবল অথজ ও সন্তানারদ হািাবনাি মাধযবমই আল্লাহি শারস্ত আবস।
আসবল ফতা সববচবয় বড় শারস্ত হবলা সতযবক ফদখবত পাওয়াি পিও তা ফথবক
পারলবয় ফবড়াবনা।

নারস্তকতাি মূল হবলা বস্তুগত চাকরচবকযি প্ররত অন্ধ মুগ্ধতা।
নারস্তকতাি মূল হবলা দুরনয়াি বস্তুগত চাকরচবকযি প্ররত অন্ধ মুগ্ধতা। সূিা কাহবফ
ফসই বাগান মারলক তাি বাগাবনি ফবলি গাে, ফল ফলারদ, আি পাশ রদবয় ববয়
যাওয়া বহমান পারনি ফস্রাতধািা ফদবখ অহাংকািী হবয় উবিরেবলা। দুরনয়াি
চাকরচবকযি প্ররত অন্ধ মুগ্ধতা একসময় তাবক কুফবিি অন্ধ গহ্বলর রনমরজ্জত কিবলা।
“(অহাংকাি ও কুফবিি মাধযবম) রনবিি প্ররত যুলমু কবি ফস তাি বাগাবন প্রববশ
কিবলা। ফস বলবলা, ‘আরম মবন করি না এসব কখবনা ধ্বাংস হবব। আি আরম
মবন করি কখবনা রক্বয়ামাত ঘটবব না”। (সূিাহ আল-কাহফ ১৮:৩৫-৩৬)

মানুষ আল্লাহি রবরুবদ্ধ রববরাহ অনুবমাদন কবি আি রনবিি রবরুবদ্ধ
রববরাহবক দমন কবি।
কী অদ্ভুত! রকেু শাসক মানুষবক রনি রনি পেন্দমবতা ফদববদবী ফববে ফনওয়াি
স্বাধীনতা ফদয়, অথচ তাবক োড়া অনয ফকাবনা শাসকবক ফববে ফনওয়াি স্বাধীনতা
ফদয় না। ফস আল্লাহি রবরুবদ্ধ রববরাহ অনুবমাদন কবি আি রনবিি রবরুবদ্ধ
রববরাহবক দমন কবি।
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রনবিবদি ক্ষুবর জ্ঞাবন মানুষ ওয়াহীি জ্ঞানবক উবপক্ষা কবি।
পারথজব িগতবক মানুষ ফদখবত পায়, শুনবতও পায়। তা সবেও এই ক্ষুর িগবত
মানুবষি পারথজব জ্ঞানবুরদ্ধ কখবনা কখবনা পথ হারিবয় ফফবল। আি ফসই মানুষই
রকনা ওয়াহীি জ্ঞানবক উবপক্ষা কবি এমন অদৃবশযি বযাপাবি রসদ্ধাবন্ত আসবত চায়
ফয রবষবয় তাি নূনযতম ফকান জ্ঞান ফনই।

রলবাবিরলিবমি শুরু নফবসি অনুসিবি,মােপবথ থাবক কুফি, আি ফশবষ
নারস্তকতা।
রলবাবিরলিবমি শুরুটা হয় অসাি ফখয়াল-খুরশ আি অননরতকতাি মাধযবম,
মােপবথ থাবক কুফি, আি ফশবষ নারস্তকতা। অসুস্থ রচন্তাধািাি মানুবষি পরিিরত
আসবল এিকমই হবব।

জ্ঞানবুরদ্ধবক ফখয়াল খুরশ ও খাবহশাত ফথবক মুক্ত িাখা চাই।
জ্ঞানবুরদ্ধ হবলা দাাঁরড়পাল্লা। এরট একরদবক েুাঁরকবয় ফিবখ ওিন মাপবল সরিক
ফলাফল আসবব না। ফখয়াল-খুরশ ও খাবহশাবতি ত্রুরট ফথবক মুক্ত কবি প্রথবম
এবক রনিবপক্ষ কিবত হবব, তববই সরিক মাপ পাওয়া যাবব।

মবনি বরন্দত্বই বড় বরন্দত্ব
আসল বরন্দত্ব ফতা অন্তবিি বরন্দত্ব। ফকউ মুক্ত বাতাবস ঘুবি ফবরড়বয় আত্মহতযা
কবি। আি ফকউ কািাগাবি ববসও হাবসযাজ্জ্বল থাবক।

শুবুহাত (সবন্দহ) অবস্থান কবি শাহাওয়াবতি সাবথই।
ফবরশিভাগ নারস্তকই নারস্তক হবয়বে মনভরতজ ফনাাংিা শাহাওয়াত (কু-বাসনা) ও
ফদহভরতজ সুস্থতা থাকা অবস্থায়। রনয়রন্ত্রত কামনা-বাসনা আি রচন্তাি সুস্থতা রনবয়
নারস্তক হবয়বে- এিকম মানুষ রবিল। কািি শুবুহাত (সবন্দহ) অবস্থান কবি
শাহাওয়াবতি সাবথই। যাবদি রচন্তাি িগত কলুরষত হয় তাবদি হৃদবয় স্রষ্ট্াি
রবষবয় সবন্দহ দানা বাাঁধবত শুরু কবি।

মুরক্তি একমাত্র উপায় হবলা আল্লাহি হুকুবমি সামবন মাথা নত কিা।
ফকাবনা িারতই রবপদ-আপদ ফথবক মুরক্ত পাবব না যরদ না তািা আল্লাহি হুকুবমি
সামবন মাথা নত কবি এবাং শাসক ও িনগবিি ফখয়াল-খুরশি অনুসিি
পরিতযাগ কবি।
“কাবিই যািা তাি (নবীি) আবদবশি রবরুদ্ধাচিি কবি তািা সতকজ ফহাক ফয,
তাবদি উপি রফতনা ফনবম আসবব।” (সূিাহ আন-নূি ২৪:৬৩)
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সাংশয় ফথবক রমথযাি িম
সকল রমথযাবকই পথ কবি ফদয় ফকাবনা না ফকাবনা সাংশয়। এমনরক ইবরলসও তাি
অবাধযতাি পবক্ষ যুরক্ত-প্রমাি উিাপবনি ফচষ্ট্া কবিবে।
“ইবরলস োড়া সবাই তাবক (আদাম আলাইরহসসালাম-ফক) সািদাহ কিবলা। ফস
(ইবরলস) ববলরেবলা, ‘আরম রক তাবক সািদাহ কিববা যাবক তুরম মারট ফথবক
সৃরষ্ট্ কবিবো?” (সূিাহ বানু ইসিাঈল ১৭:৬১)

খাবহশাবতি অনুসিিকািী যুরক্ত মাবন না।
খাবহশাবতি অনুসিিকািীবক অকাটয যুরক্ত-প্রমাি রদবয়ও ফকাবনা রকেু ফবাোবত
পািববন না। প্রবতযক যুবগই এই ফখয়াল খুরশি অনুসিিকািীিা আল্লাহি নবীিাসূলবদিবক অস্বীকাি কবিবে, কািি তািা আল্লাহি পক্ষ ফথবক যা রনবয় এবসবে
ফসটা তাবদি নফবসি সাবথ যুতসই হরেবলা না।
“অতিঃপি যখনই ফকাবনা িাসূল এমন রকেু এবনবে যা ফতামাবদি মনিঃপুত নয়,
তখনই ফতামিা অহাংকাি কবিবো এবাং রকেু সাংখযকবক অস্বীকাি কবিবো ও রকেু
সাংখযকবক হতযা কবিবো।” (সূিাহ আল-বাক্বািাহ ২:৮৭)

মানুষ স্বাধীনতাি শুরু ফকাথায় তা ফবাবে, রকন্তু ফশষ ফকাথায় ফসটা ফবাবে না।
মানুবষি স্বাধীনতাি সীমা ফকাথায় রগবয় ফশষ হয়, ফস বযাপাবি আল্লাহ িারনবয়
রদবয়বেন। রকন্তু ফকাথা ফথবক শুরু হবব, ফস রবষবয় আবলাকপাত কবিনরন। কািি,
মানুষ ফবাবে ফকাথা ফথবক তাি স্বাধীনতা শুরু। রকন্তু ফকাথায় রগবয় তা ফশষ হবব,
এই রবষবয়ই যত গিবগাল বাাঁরধবয় ববস।

রকেু মানুষ সতয খুি
াঁ বত রগবয় রমথযা রশবখ ফফবল।
রকেু মানুষ সতযবক ফবাোি শত ফচষ্ট্া কবিও বযথজ হয়। তাি ফচবয় ভয়াবহ হবলা
সতযবক খুাঁিবত রগবয় রমবথয রশবখ ফফলা। এি কািি এসব মানুষ আল্লাহ োড়া অনয
সব উৎস ফথবক সতয ফখাাঁিাি ফচষ্ট্া কবি। ফবল তাবদি হৃদবয়ি মাবে সতয প্রববশ
কিবত পাবি না।
“আি ফিবন ফিবখা ফয, মানুষ ও তাি অন্তবিি মাবে আল্লাহ প্ররতবন্ধক হবয়
যান।” (সূিাহ আল-আনফাল ৮:২৪)
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মানুষবক সৃরষ্ট্ কিা হবয়বে আনুগবতযি িনয। কাবিই ফস ফযন রনবিি মরনববক
ফববে ফনয়।
আপনাি ফকাবনা দিকারি রিরনস ফথবক আপনাবক বরিত কিা হবে। তখন ফসই
রিরনস আদায় কিবত যাওয়াটা আপনাি স্বাধীনতা। আগ বারড়বয় অপ্রবয়ািনীয়
রিরনস হারসল কিাি ফচষ্ট্াবক স্বাধীনতা ববলনা। আল্লাহি একটা হুকুবমি আনুগতয
ফথবক রনবিবক স্বাধীন কবি ফনওয়াি অথজ হবলা শয়তাবনি আনুগবতয বন্দী হওয়া।
মানুষবক সৃরষ্ট্ কিা হবয়বে আনুগবতযি িনয। কাবিই ফস ফযন রনবিি
মরনববক ফববে ফনয়।

সুদঢ়ৃ থাকবত হবব আল্লাহি আরদষ্ট্ পবথ, রনবিি মনগড়া পবথ না।
আল্লাহ তাাঁি নবীবক  ﷺববলন,
“সুদৃঢ় হবয় থাবকা ফযভাবব আল্লাহ ফতামাবক আবদশ কবিবেন।”
(সূিাহ হুদ ১১:১১২)

সুদৃঢ় থাকবত হবব আল্লাহি আরদষ্ট্ পবথ, রনবিি মনগড়া পবথ না, এমনরক রনবি
নবী হবলও না। ফকাবনা মানুবষি মনগড়া পথ যরদ আবদৌ সরিক হবতা, তাহবল তাি
সববচবয় ফযাগয রেবলন িাসূল  ﷺস্বয়াং। তাহবল কী কবি আমিা আমাবদি মনগড়া
পদ্ধরতবক আাঁকবড় ধবি থাকবত পারি?

পরশ্চমা রলবাবিরলিম হবলা ফিাগাক্রান্ত গভজ।
পরশ্চমা রলবাবিরলিম সিবকজ যাি জ্ঞান আবে, তাি ফবাো উরচত ফয এরট একরট
ফিাগাক্রান্ত গভজ। প্রাবচযি ফকাবনা বযরক্ত এখান ফথবক সন্তান আকাবি ফবি হবল ফস
রবকলাঙ্গ বা মৃত হবয় ফবি হবব।

সরতযকাবিি নযায়রবচাি হবলা আল্লাহি আইবনি শাসন।
পরশ্চমা রবশ্ব ফদখাবত চায় ফয গিতন্ত্র আি একনায়কতবন্ত্রি মাোমারে রকেু ফনই।
অথচ িনগবিি অবাধ স্বাধীনতা ও বস্বিশাসবকি চিম কবিািতাি মাবে
সরতযকাবিি নযায়রবচাি হবলা আল্লাহি আইবনি শাসন।
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কুিআন-হাদীবসি সাবথ মূল িন্দ্ব রনবিি ফখয়াল-খুরশি।
বুরদ্ধ-রবববচনা (‘আক্বল) আি কুিআন-হাদীবসি (নাক্বল) মবধয ফকাবনা িন্দ্ব
ফনই। িন্দ্ব হবলা কুিআন-হাদীবসি সাবথ ফখয়াল-খুরশি। এই ফখয়াল-খুরশই বুরদ্ধরবববচনাবক গ্রাস কবি ফফবল। আি একসময় ফসই ফখয়াল-খুরশই মানুবষি বুরদ্ধরবববচনাি িায়গা দখল কবি রসদ্ধান্ত রদবত থাবক।

নফবসি সাবথ রমবল ফগবল অনুমানই শক্ত প্রমাি রহবসবব পরিগরিত হয়।
কাবিা অনুমান যখন তাি নফবসি ফখয়াল-খুরশি সাবথ সামিসযশীল হয়, তখন
ফসই অনুমানবকই ফস রনরশ্চত জ্ঞান ববল মবন কবি।
“তািা ফকবল অনুমান ও ফখয়াল-খুরশি অনুসিি কবি।”
(সূিাহ আন-নািম ৫৩:২৩)

মূল্যবান উপদেশ
আল্লাহ কুিআবন ববলবেন, 'অতএব জ্ঞানীবদিবক রিবজ্ঞস কি,
যরদ ফতামাবদি িানা না থাবক' (সূিাহ নাহল ১৬:৪৩)
চলাি পবথ, নানান ঘটনাি ফপ্ররক্ষবত আমাবদি িরুিী রদক
রনবদজশনাি প্রবয়ািন পবড়। বতজমান সমবয় কাউবেরলাং রকাংবা
ফমারটবভশনাল রস্পবচি ফযখাবন িয়িয়কাি তখন যারন্ত্রক
আটবপৌবি িীববনি বাাঁবক বাাঁবক আধুরনক নানান যুগ রিজ্ঞাসা
আি সমবয়ি আবতজবনি সাবথ পরিরচরত এমন একিন
আবলমবকও দিকাি রযরন আমাবদি চারহদামারফক িীবনি
ভািাি ফথবক আমাবদি িনয উপবদশমালা রনবয় হারিি হববন।
রযরন আমাবদিবক গাইড কিববন, ভুলটা ফদরখবয় রদববন,
ফশাধবি রদববন। আমাবদি এই বইবয়ি ফলখক শাইখ আবদুল
আযীয আত-তারিফী আমাবদি ফসিকমই একিন অরভভাবক।
এই অধযাবয় আমিা শাইবখি এমন সব িরুিী, মনিুড়াবনা
উপবদশমালা রনবয় হারিি হবয়রে। কখবনা শাসবন, কখবনা
ভাবলাবাসায়, কখবনা সমাবলাচনাি ঢবঙ শাইবখি উপবদশগুবলা
পািকবক উপকৃত কিববই, এটা আমাবদি দৃঢ় রবশ্বাস।
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কুকবু িি কাে ফথবক আপরন রবশ্বস্ততা রশখবত পাবিন, ফঘউ ফঘউ কিা না।
অবনবকই পরশ্চমাবদি আধুরনক প্রযুরক্ত আি নানান বস্তুবাদী িীবন উপকিি ফদবখ
মুগ্ধ হয়। রনবিবদিবক পরশ্চমা আধুরনকায়বনি প্ররক্রয়ায় রনবত রগবয় একসময় তািা
িীন ইসলামবকও তাবদি মত কবি বারনবয় রনবত চায়। তবব কলকািখানাি
পরশ্চমাকিি আি িীন ও বনরতকতাি পরশ্চমাকিবিি পাথজকয বুেবত হবব।
বুরদ্ধমান ফলাক ফতা পশুপারখি কাে ফথবকও রশক্ষা গ্রহি কবি। রকন্তু কুকুবিি কাে
ফথবক আপরন রবশ্বস্ততা রশখবত পাবিন, ফঘউ ফঘউ কিা না। ঈগবলি কাবে
আকাশযাবনি মূলনীরত রশখবত পাবিন, লাশ ভক্ষি না।

সামনাসামরন কাবিা প্রশাংসা কিা তাি গলা ফকবট ফদওয়াি মত ভয়ঙ্কি।
সামনাসামরন কাউবক প্রশাংসা কিা খুবই ক্ষরতকি। এি ফবল তাবক অরতআত্মরবশ্বাসী কবি ফতালা হয়। এবত ফস সীমালঙ্ঘন কবি এমন সব কাি কিবত
শুরু কবি ফযগুবলাি ফযাগয ফস নয়। এভাবব ফস রনবিি উপিও যুলুম কবি,
অনযবদি উপিও যুলুম কবি। নবীিীি  ﷺসামবন একিন আবিকিনবক প্রশাংসা
কিবল রতরন প্রশাংসাকািীবক ববলন, “তুরম ফতা ফতামাি সঙ্গীি গলা ফকবট রদবল।”
(বুখারি: ২৫১৯, মুসরলম: ৭৬৯৩)

আি সববচবয় ক্ষরতকি হবলা শাসবকি প্রশাংসা কিা। সাধািি মানুবষি প্রশাংসা
কিা মাবন তাি গলা ফকবট ফফলা। আি শাসবকি প্রশাংসা কিা মাবন উম্মাহি গলা
ফকবট ফফলা। কািি এি ফবল শাসক অহাংকািী হবয় ওবি, নরসহত শুনবত চায় না
এবাং শারস্ত ফদওয়াি ফক্ষবত্র অরবচাি কবি।

ফতাতাপারখি গল্প।
রকেু ফলাকবক ফতাতাপারখ রহবসবব ভাড়া কিা হয়, ফস ফকাবনা রচন্তাশীলতাি িম
ফদয় না। আি না ফস ফকাবনা িারতবক িক্ষা কিবত পাবি, না রবশ্বস্ত হবত পাবি, না
শত্রুবক ভয় ফদখাবত পাবি। ফস কতৃজপবক্ষি ভবয় বা তাবদি অনুগ্রবহি ফলাবভ
তাবদি বুরল আওড়ায়। আি রনবিি স্বাথজ হারসল হবয় ফগবল গা ঢাকা ফদয়। সবাি
সাবথ আবলাচনা চলবত পাবি। রকন্তু এসকল ফতাতাপারখি সাবথ আবলাচনা চলবত
পাবি না। ফস যা ববল, তা তাি রনবিি কথা নয়। ফস রকেু ফশখাবনা কথা আওরড়বয়
যায়, প্রশ্ন কিবল ফস িবাব রদবত পাবি না।

যরদ অপেবন্দি িায়গাটা অপেবন্দি িায়গাবতই ফিবখ, কাবিা ভাবলা
রদকগুবলাও ফদবখন তাহবল উভবয়ি মাবে ইনসাফ কিবত পািববন।
নফস যখন ফকাবনা রকেুবক ভাবলাবাবস, তখন তাি ফকানও ফদাষ ফচাবখ পবড় না।
আবাি যখন ফস ফকাবনা রকেুবক ঘৃিা কবি, তখন তাি ভাবলা গুিগুবলাও দৃরষ্ট্
এরড়বয় যায়।
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নবীিী  ﷺববলন, “মু’রমবনি উরচত না মু’রমনাবক (তাি স্ত্রীবক) ঘৃিা কিা। ফস যরদ
তাি ফকাবনা একরট ববরশষ্ট্য অপেন্দ কবি, তাহবল অনয ফকাবনা ববরশষ্ট্য তাি পেন্দ
হবব’। (সরহহ মুসরলম: ১৪৬৯)
যরদ আপরন আপনাি স্ত্রীি ফকাবনা একরট ববরশষ্ট্য অপেন্দ কবিন, তাহবল রনশ্চয়ই
তাি অনয ফকাবনা ববরশষ্ট্য থাকবব যা আপনাি পেন্দ হবব। তাই স্ত্রীবক একবচাবখ
ফদখববন না, দুই ফচাখ রদবয়ই ফদখুন। যরদ শুধু অপেবন্দি রদকটাবতই ফবরশ গুরুত্ব
ফদন আপরন তাবক ভাবলাবাসবত পািববন না। রকন্তু যরদ অপেবন্দি িায়গাটা
অপেবন্দি িায়গাবতই ফিবখ, তাি ভাবলা রদকগুবলাও ফদবখন তাহবল উভবয়ি
মাবে বযালযাে কিবত পািববন। ইনসাফ কিবত পািববন।

আমিা পালা-পাবজবিি িারত নই, আমিা কাি কিবনওয়ালা িারত।
িাসূল  ﷺববল ফদওয়াি আগ পযজন্ত সাহাবাগি িানবতনই না ফয রতরন ফসামবাবি
িবমবেন। মানুবষি মাবে রতরনই রনবিি িমরদবস সিবকজ সববচবয় ভাবলা
িানবতন। তািপিও না রতরন ববল রদবয়বেন ফসটা ফকান মাবসি কত তারিবখি
ফসামবাি,আি না সাহাবাগি (িারিয়াল্লাহু ‘আনহুম) তা িানবত ফচবয়বেন।
আি ‘উমাি (িারিয়াল্লাহু ‘আনহু) কযাবলন্ডাি গিনা শুরু কবিবেন রহিিবতি
বেি ফথবক। আহবল রকতাবিা ফযিকম তাবদি নবীি িবমি বেি ফথবক রহসাব
শুরু কবিবে, ফতমনটা রতরন কবিনরন।
এসব রবষয় প্রমাি কবি আমিা পালা-পাবজবিি িারত নই, আমিা কাি
কিবনওয়ালা িারত।

অসহনীয় যন্ত্রিাও অবনকসময় লুকারয়ত িহমত হবয় থাবক।
অসহনীয় যন্ত্রিাও অবনক সময় লুকারয়ত িহমত হবয় থাবক। মািইয়াম
(‘আলাইহাসসালাম) যন্ত্রিাি কািবি মৃতুয কামনা কবিরেবলন।
“হায়! এি আবগই যরদ আমাি মৃতযু হবতা।” (সূিাহ মািইয়াম ১৯:২৩)
অথচ তাাঁি গবভজ রেবলন একিন নবী রযরন মানুবষি িনয িহমত হবয় এবসবেন।

পথ চলবত শুরু কিাি আবগই পবথি রুক্ষতা সিবকজ ফিবন রনবল সতকজতা
ও বধযজ অবলম্বন সহি হয়।
“তুরম যা রনবয় এবসবো তাি অনুরূপ রবষয় যািাই এি আবগ রনবয় এবসরেবলা,
তাবদি সবাি সাবথই রবরূপ আচিি কিা হবয়রেবলা।” মুহাম্মাবদি  ﷺনবুওয়যাবতি
রবষবয় িানবত ফপবি শুরুি রদবকই এ কথা ববলরেবলন ওয়ািাক্বা রবন নওফল।
পথ চলবত শুরু কিাি আবগই পবথি রুক্ষতা সিবকজ ফিবন রনবল সতকজতা ও
বধযজ অবলম্বন সহি হয়।
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হৃদয় হবলা গাবেি মবতা— এবত রনয়রমত পারন না রদবল শুরকবয় মবি যাবব।
রবিরক্ত বা একবঘবয়রম উবরক না কবি সতযবক বািবাি বলবত থাকা উরচত।
কুিআবনি অবনক িায়গাবতই একই রিরনস একারধকবাি ঘুরিবয় রফরিবয় বলা
হবয়বে। কািি হৃদয় হবলা গাবেি মবতা। এবত রনয়রমত পারন না রদবল তা শুরকবয়
মবি যাবব।

ইলম অিজন না কবি রচন্তাশীলতায় ডুবব থাকা যাবব না।
রচন্তাশীলতা রনবি ফকাবনা জ্ঞান না। এরট হবলা প্রাপ্ত তথযবক রববশ্লষি কিাি
প্ররক্রয়া। পথভ্রষ্ট্ হওয়াি একরট কািি হবলা কম জ্ঞানািজন কবি ফবরশ ফবরশ
রচন্তা কিা।

রনবিবক ফকাবনা বযরক্তি সাবথ িুবড় ফফলববন না।
রনবিবক ফকাবনা বযরক্তি সাবথ িুবড় ফফলববন না। ফস যত উপবি উিবব, ততই
আপরন তাবক আাঁকবড় ধিববন, তাি পতন হবল আপনাবক রনবয়ই ফস মারটবত
আেবড় পড়বব। আপনাি পতনও ততই বযথাযুক্ত হবব।

রন’আমবতি ফশাকি আদায় কিবল তাবত বিকত বারড়বয় ফদওয়া হয়, আি
না-ফশাকরি কিবল বিকত উরিবয় ফনওয়া হয়।
আল্লাহি ফদওয়া রন’আমবতি ফশাকি আদায় কিবল দুরট রন’আমত পাওয়া যায়।
একরট হবলা ফসই রন’আমতরট স্থায়ী হওয়া, আবিকরট হবলা ফসরটবত বিকত লাভ
কিা (কলযািিনকভাবব বৃরদ্ধ পাওয়া)। রন’আমবতি না-ফশাকরি কিবল আল্লাহ
ফসই রন’আমত রেরনবয় ফনন। আি যরদ রেরনবয় না-ও ফনন, তাহবল তাি মধয
ফথবক বিকত উরিবয় ফনন।

মানুবষি মন িয় কিাি িনয অকাটয প্রমাবিি সাবথ ফকামল আচিিও িরুহর।
শুধু অকাটয প্রমাি রদবয়ই মানুবষি মন িয় কিা যায়না। এি িনয ফকামল
আচিিও প্রবয়ািন। নবীিীি  ﷺকাবে নবুওয়যাবতি প্রমাি রহবসবব রেবলা কুিআন
এবাং তাাঁি সাথী রিবিীল (আলাইরহসসালাম)। তািপিও তাাঁবক বলা হবয়বে,
“এবাং যরদ তুরম রূঢ় ফমিাি ও করিন হৃদয় হবত, তবব অবশযই তািা ফতামাি
রনকট হবত সবি ফযবতা।” (সূিাহ আরল ‘ইমিান ৩:১৫৯)
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রনবি হবকি পবক্ষ ফথবকও ফসটাি পবক্ষ দরলল ফপশ কিবত না পািবল
বারতবলি সাবথ রবতকজ কিববন না।
শক্ত দরলল থাকাি পিও ফসটা বযবহাি কিবত না িানবল বারতলপন্থী ফলাকবদি
সাবথ রবতকজ কিববন না। এটা সবতযি পিািবয়ি ভবয় নয়, বিাং আপনাি রনবিি
উপকািাবথজই। তবলায়াি হাবত থাকা সবেও মানুষ প্ররতপবক্ষি লারিি আঘাবত
মািা ফযবত পাবি যরদ ফস তবলায়াি বযবহাবিি রনয়ম না িাবন।

মক্কা, মদীনা আি রফরলরস্তনবক িক্ষা কিা ফকন িরুরি?
মক্কা-মদীনাি পি ফরষ্ঠতম স্থান হবলা শাবমি ভূরম। এি অবনক ফরযলাত ওয়াহী
িািা সাবযস্ত। শাবমি ফরষ্ঠ অাংশ হবলা রফরলরস্তন। মুসরলম উম্মাহি সামরগ্রক
অবস্থাি কখবনা উন্নরত হবব না যরদ এই রতন স্থাবনি অবস্থা খািাপ থাবক।

ফদবহি সুস্থতাি িনয সরিক ডাক্তাি ফযমন িরুরি, িীন পালবনি িনয সরিক
আবলবমি রদকরনবদজশনাও ফতমন িরুহর।
ফদবহি সুস্থতাি িনয ফলাবক রিকই বুবেশুবন দক্ষ ডাক্তাি ফখাাঁবি। রকন্তু িীন
পালবনি ফক্ষবত্র আবলমবদি ফথবক সরিক মতটা খুাঁবি রনবত গরড়মরস কবি।
ডাক্তািবদি কাে ফথবক ভুলভাল ঔষবধি অনুবমাদন খুি
াঁ বল ফদবহি ক্ষরত হয়। আি
ফুক্বাহাগবিি কাে ফথবক রনবিি মনমবতা মত খুি
াঁ বল িীবনি ক্ষরত হয়।

গ্রহ-নক্ষত্রগুবলা ঘুিবত ঘুিবত একই িায়গায় ফফিত আবস রকন্তু আযান শুবন
মানুষ িববি ডাবক সাড়া রদবয় মসরিবদ আবস না।
গ্রহ-নক্ষত্রগুবলাি ফচাখ-কান ফনই। তবু তািা কক্ষপবথ ঘুিবত ঘুিবত রিকই রনরদজষ্ট্
সময় পিপি রনরদজষ্ট্ স্থাবন রফবি আবস। অথচ ফচাখ-কানওয়ালা মানুষ আযান শুবন
রনরদজষ্ট্ সময় পিপি মসরিবদ আবস না।
“এরট আল্লাহি সৃরষ্ট্ বনপুিয, রযরন সবরকেুবক কবিবেন যথাযথ।” (সূিাহ আন-নামল ২৭:৮৮)

আসমানী পুিস্কাি আবস রবপবদি সমানুপাবত।
ইউসুফবক (‘আলাইরহসসালাম) যরদ কূয়ায় না ফফলা হবতা, তাহবল না তাাঁবক ফসই
অরভযাত্রী কাবফলাি ফলাবকিা খুাঁবি ফপবতা, না তাাঁবক রমশবিি আযীবযি কাবে
রবরক্র কিবতা, না রতরন রবচাবিি সম্মুখীন হবয় কািাগাবি রনরক্ষপ্ত হবতন, আি না
ফশষবমশ আল্লাহ তাাঁবক রমশবিি ক্ষমতায় অরধরষ্ঠত কিবতন। আসমানী পুিস্কাি
আবস রবপবদি সমানুপাবত। হাদীবস এবসবে, ‘আল্লাহ যাি কলযাি চান তাাঁবক
রবপবদ পরতত কবিন’। সুতিাাং আল্লাহ আপনাবক রবপবদ ফফলবল বধযজহািা হববন
না। আল্লাহ আপনাবক এি মাধযবম শীঘ্রই সম্মারনত কিববন।
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প্রথবম িীবনি ফমৌরলক রবষয় মিবুত কবি তািপিই শাখাগত রবষবয় দাওয়াহ
রদবত হবব।
রভরিমূবল দুবজলতা থাকাকালীন শাখাগত রবষবয় ফবরশ বযস্ততা ফদখাবল রভরি আবিা
দুবজল হবয় যায়। এিনযই নবীিী  ﷺপ্রথবম ফমৌরলক রবষয়ারদি দাওয়াহ রদবয়বেন।
তািপি ক্রমািবয় শাখাগত রবষয়গুবলা রশক্ষা রদবয় সিূিজ িীনবক
মিবুত কবিবেন।

জ্ঞানী ফলাক কখবনাই এমন অতীবতি রদবক তাকাবব না যা তাবক ভরবষযবতি
বযাপাবি গাবফল কবি ফদয়।
চলাি পবথ কদম উরিবয় আবগি পদবক্ষবপি োবপি রদবক তারকবয় না ফথবক
পিবতজী কদমরট ফকাথায় পড়বত চবলবে ফসরদবক ফখয়াল িাখা উরচত। জ্ঞানী ফলাক
কখবনাই এমন অতীবতি রদবক তাকাবব না যা তাবক ভরবষযবতি বযাপাবি গাবফল
কবি ফদয়।

ফয আল্লাহবক সম্মান কবি, ফস ভক্ত অনুসািীি রফতনায় পবড় না।
ভক্ত অনুসািীিা হবলা একরট রফতনা। অনুসািী িুবট ফগবল ইখলাস কবম যায়।
ফপেবন অনুসািী বাড়বত থাকবল বািবাি ফপেন রফবি তাকাবত তাকাবত মানুষ
রনবিই রনবিি ভক্ত হবয় যায়। ফয আল্লাহবক সম্মান কবি, ফস এই রবপবদ পবড়
না। যতক্ষি তাি সামবন আল্লাহ আবেন, ততক্ষি ফস ফপেবনি অনুসািী সাংখযাবক
পবিায়া কবি না।

যাি জ্ঞাবনি রশকড় শক্তভাবব ফপ্রারথত থাবক দমকা হাওয়ায় ফসই রটবক
থাকবত পাবি।
ফয এবককবাি এবকক মতাদবশজি মাবে ফদাল ফখবত থাবক, জ্ঞাবনি ভূরমবত
আসবল তাি ফকাবনা রশকড় ফপ্রারথত ফনই। এবদি উদাহিি হবলা ভূরমি উপি পবড়
থাকা শুকবনা পাতা আি খড়কুবটাি মবতা যা বাতাবসি প্রথম োপটাবতই
ওলটপালট হবয় যায়। রকন্তু যাি জ্ঞাবনি রশকড় শক্তভাবব ফপ্রারথত থাবক দমকা
হাওয়ায় ফস রিকই রটবক থাকবত পাবি।

কািবালাি রববশষ ফকান ফরযলত ফনই
হাদীস ও সাহাবাগবিি িীবনী ফথবক কািবালাি ফকাবনা রববশষ ফরযলবতি কথা
িানা যায় না। বিাং নবীিীি  ﷺযুবগ কািবালা ববল রকেু রেবলাই না। কািবালাি
মযজাদা সিবকজ যা পাওয়া যায় সবই িারফিা রশয়াবদি বাবনায়াট রকো-কারহনী।
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কাি খুবাঁ ি পাবে না এিকম ফবকািবক সাহাযয কিা তাি ইসলামী অরধকাি।
কাি খুাঁবি পাবে না এিকম ফবকািবক সাহাযয কিা তাি ইসলামী অরধকাি।
“যাবদি ধন-সিবদ একটা সুরবরদত অরধকাি আবে প্রাথজী এবাং বরিতবদি।”
(সূিাহ আল-মাআরিি ৭০:২৪-২৫)

অথজাৎ, চাকরি ফথবক বরিত। এখাবন ‘সুরবরদত অরধকাি’ কথাটা রদবয় এবক
রচিন্তন রবধাবন পরিিত কিা হবয়বে।

ফয আল্লাহি রদবক অগ্রসি হয়, আল্লাহ তাি রদবক অগ্রসি হন।
রন’য়ামাবতি দিিাগুবলা তাি িনযই খুবল ফদওয়া হয়, ফয ফসগুবলাবত ক্রমাগত
কড়া নাবড়। ফয আল্লাহি রদবক অগ্রসি হয়, আল্লাহ তাি রদবক অগ্রসি হন। ফয
আল্লাহ ফথবক রবমুখ হয়, আল্লাহ তাি ফথবক রবমুখ হন।
“ফতামিা মীমাাংসা চারেবল, মীমাাংসা ফতা ফতামাবদি কাবে চবলই এবসবে।”
(সূিাহ আল-আনফাল ৮:১৯)

অবনযি খািাপ রদক রনবয় আনরন্দত হওয়াি আবগ ফদখুন ফতমন খািাপ রদক
আপনািও আবে রকনা।
যািা মানুবষি মাবে মন্দ রকেু ফচাবখ পড়বল ফসটা ফদবখ ঘৃিাি ভাব কবিন, তাবদি উরচত
রনবিবদি মাবেও একই অনুপাবতি মন্দ খুাঁবি ফবি কিা। মানুবষি ভুল ফদবখ তখন আি উৎফুল্ল
হওয়া বা ঘৃিা কিাি স্বভাব থাকবব না। বিাং তাবদি প্ররত দয়া ও সহানুভূরত িাগ্রত হবব।

বয়স্ক বযরক্তি মতামত যুববকি চাক্ষুষ জ্ঞাবনি ফচবয়ও উিম।
যখন ফকান সাংকটময় পরিরস্থরত বতরি হয় তখন ঘটনাস্থল ফথবক দূবি থাকা বয়স্ক
বযরক্তি পিামশজও ঘটনাস্থবল থাকা যুববকি মতামবতি ফচবয় ফবরশ সরিক হয়। কািি
বয়স্ক বযরক্তি আবে অরভজ্ঞতা, যা ঘটনাস্থবল থাকা যুববকি ফনই। আলী ইববন
আবু তারলব (িারিয়াল্লাহু আনহু) ববলন, “বয়স্ক বযরক্তি মতামত যুববকি চাক্ষুষ
জ্ঞাবনি ফচবয়ও উিম।”

বযরক্তি প্ররত ভাবলাবাসা বা ঘৃিা হবলা ফকবলই আববগ, যা সতযবক ফচনাি
পবথ বাধা হবয় দাাঁড়ায়।
বযরক্তগত পেন্দ-অপেবন্দি রভরিবত কাবিা মতাদবশজি অনুসািী হববননা। বযরক্তি
প্ররত ভাবলাবাসা বা ঘৃিা হবলা ফকবলই আববগ, যা সতযবক ফচনাি পবথ বাধা
হবয় দাাঁড়ায়।
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সববচবয় বুরদ্ধমান তািাই যািা সববচবয় দীঘজবময়াদী পরিকল্পনা কবি।
সববচবয় বুরদ্ধমান তািাই যািা সববচবয় দীঘজবময়াদী পরিকল্পনা কবি। বুরদ্ধ যত
ফলাপ পায়, লক্ষযও তত োপসা হবয় আবস। মানরসক ভািসামযহীন বযরক্ত যখন
পারন পান কিাি িনয একরট গ্লাস হাবত ফনয়, তখন তাি একরট লক্ষয িবয়বে।
রকন্তু পান কিা ফশবষ গ্লাসরট ফকাথায় িাখবত হবব তা ফস িাবন না।

ফকামলতা সবজাবস্থায় সরিক পন্থা নয়।
লারিবক সবসময় মাে বিাবি ধিা িাবয়য ফনই (অথজাৎ, সবসময় ফকামলতা রিক
নয়)। কখবনা এটাবক ফভবঙ দুই টুকবিা কিা আবাি কখবনা এি আঘাবত ফকাবনা
রকেু ফভবঙ চুিমাি কিাটাও ফিয হবয় যায়।

আবলম আি মুিারহবদি মাবে মিবুত সিকজ।
মুিারহদ যরদ আবলবমি অনুগত না হয়, আি আবলম যরদ মুিারহবদি সাবথ
রবশ্বাসঘাতকতা কবি, তাহবল উম্মাহ পিারিত হয়। সব আশা-ভিসা ফভবস্ত রগবয়
রিহাবদি চাকা এক িায়গায় ঘুিপাক ফখবত থাবক। তাই আবলম আি মুিারহবদি
মাবে গুরু-রশবষযি মিবুত সিকজ োড়া উম্মাহি মুরক্ত সম্ভব নয়।

সবতযি উপি অরবচল থাকবত পািাি সববচবয় বড় মাধযমগুবলাি একরট হবলা
সময়মবতা সালাত আদায় কিা।
মানুবষি কটু কথা ও রববিারধতা সবেও সবতযি উপি অরবচল থাকবত পািাি
সববচবয় বড় মাধযমগুবলাি একরট হবলা সময়মবতা সালাত আদায় কিা।
“কাবিই তািা যা বলবে তাবত তুরম বধযজধািি কবিা আি ফতামাি প্ররতপালবকি
প্রশাংসা (রনয়রমত) উচ্চািি কবিা সূবযজাদবয়ি পূববজ ও তা অস্তরমত হওয়াি পূববজ।”
(সূিাহ ত্বা-হা ২০: ১৩০)

চিম দারিরয এবাং অনটবনি সময় অভাবগ্রস্তবদি দান-সদকা কিা নফল
হাবজ্জি ফথবকও উিম।
চিম দারিরয এবাং অনটবনি সময় অভাবগ্রস্তবদি দান-সদকা কিা নফল হাবজ্জি
ফথবকও উিম। এোড়া তাবদি মাবে উদরহয়াহ (কুিবানীি ফগাশত) রবতিি কিা
ফকাবনা ধনী ফদবশ রবতিি কিাি ফথবকও উিম, ফযমনরট আি শাম, আিাকান,
রফরলরস্তবনি ফক্ষবত্র।

142 | সবুজ পাতার বন

ভাবলা কাবিি তুলনায় সৎ উবদ্দশযই আপনাবক সবতযি অরধক রনকবট রনবয়
ফযবত পাবি।
সতয কথা ফথবক নূি রিকবি ফববিায়। অসৎ উবদ্দবশযি কািবি এই নূি রনবভ যায়।
ভাবলা কাবিি তুলনায় সৎ উবদ্দশযই আপনাবক সবতযি অরধক রনকবট রনবয়
ফযবত পাবি।
“আল্লাহ যরদ তাবদি মাবে ফকাবনা কলযাি ফদখবত ফপবতন, তাহবল তাবদিবক
(সতয) ফশানাি সামথজয রদবতন।” (সূিাহ আল-আনফাল ৮:২৩)
অন্তবিি রনয়তবক শুদ্ধ করুন, আল্লাহ আপনাি কািবক শুদ্ধ কবি রদববন।

আল্লাহি সাবথ আপনাি ফগাপন সিকজবক শরক্তশালী করুন।
যািা সতযবক (ইসলাম পালন) ফেবড় ফদয়, তািা পূববজি ফগাপন পাপগুবলা কিাি
অভযাবস রফবি যায়। তাই আল্লাহি সাবথ আপনাি ফগাপন সিকজবক শরক্তশালী
করুন। তাহবল আল্লাহ আপনাি বারহযক আমলবকও পথভ্রষ্ট্তা ফথবক
িক্ষা কিববন।

ঐকয হবব তাওহীবদি উপি।
একরট িারত যরদ তাবদি ফমৌরলক রবষবয়ই ঐকযবদ্ধ হবত না পাবি, তাহবল
আনুষরঙ্গক রবষয়ারদবত কখবনাই ঐকযবদ্ধ হবত পািববনা। উম্মাহ যরদ তাওহীবদি
উপি ঐকযবদ্ধ না হয়, তাহবল ‘গাবয় মুসলমাবনি িক্ত থাকা’ি ফলাগান তুবল
ফকাবনা লাভ ফনই।

রবদ’আতবক সমূবল উৎপাটন কিবত কিিীয়।
প্ররতপরি হবলা অলীক আশাি িরম ফযখাবন তাি চাষ হয়। আি টাকা হবলা তাবত
ফসচ ফদওয়াি পারন। রবদ’আত ও ভ্রারন্তও এিকম িরম, পারন আি ফসচদাতা োড়া
রনবি রনবি ফববড় ওবি না। তাই রবদ’আতবক সমূবল উৎপাটন কিবত তাি িরমবন
পারন আসা বন্ধ কিবত হবব আি ফসচদাতাবদি রুখবত হবব।

নবীিাও তাবদি পূববজ তজীবদি ফথবক রশক্ষা রনবয়বেন।
রবরভন্ন িারতি ইরতহাস এবাং তাবদি অবস্থা নবীবদি িবনযও রশক্ষা, জ্ঞান এবাং
উপবদবশি উৎস। “আরম ফতামাি পূববজ ফযসব িাসূল পারিবয়রেলাম তাবদিবক
রিবজ্ঞস কবিা (অথজাৎ তাবদি রকতাব ফদবখা ও তাবদি অনুসািীবদি রনকট যাচাই
কবিা)।” (সূিাহ আয-যুখরুফ ৪৩:৪৫)
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জ্ঞানী ফলাবকি উরচত রনবিি জ্ঞাবনি পরিরধ না ফমবপ রনবিি অজ্ঞতা
পরিমাপ কিা।
জ্ঞানী ফলাবকি উরচত রনবিি জ্ঞাবনি পরিরধ না ফমবপ রনবিি অজ্ঞতা পরিমাপ
কিা। ফয রনবিি অজ্ঞতা রনবয় রচন্তা ভাবনা কবি, ফস আিও ফশবখ। আি ফয
রনবিি জ্ঞাবনি বহি রনবয় ভাবনায় ফমবত থাবক, ফস অহাংকািী হবয় যায়।

খািাপ সমবয় আল্লাহি রদবক রুিু কিা হবলা রন’আমত, আি রন’আমত ফপবয়
আল্লাহবক ভুবল ফগবল ফসটা আযাব।
মানুষবক রবপদ রদবয় ফযমন পিীক্ষা কিা হয়, ফতমরন রন’আমত রদবয়ও পিীক্ষা
কিা হয়। খািাপ পরিরস্থরতবত পবড় আল্লাহি রদবক রুিু হবল ফসরট আসবল
রন’আমত। আি রন’আমত ফপবয় আল্লাহবক ভুবল ফগবল ফসরট আসবল আযাব।
“আরম ফতামাবদিবক ভাবলা ও মন্দ (উভয়রট রদবয় এবাং উভয় অবস্থায় ফফবল এি)
িািা পিীক্ষা করি।” (সূিাহ আল-আরম্বয়া ২১:৩৫)

না বুবে মুেস্থ কিা বনাম মুখস্থ না কবি ফবাোি ফচষ্ট্া কিা
না বুবে মুখস্থ কিা হবলা অজ্ঞতা ও অহরমকা। আি মুখস্থ না কবি ফবাোি ফচষ্ট্া
কিা হবলা অপূিজতা ও অভাব।

আমল োড়া ইলম হবলা এক ধরলনি শারস্ত।
আমল োড়া ইলম হবলা এক ধরলের শারস্ত। কািি জ্ঞাবনি তুলনায় কাবিি
পরিমাি যত কমবত থাবক, ইবলীবসি সাবথ সাদৃশয তত বাড়বত থাবক। আি জ্ঞান
অনুপাবত কমজ বাড়বল নবীগবিি সাবথ সাদৃশয বতহর হয়।

অরধক ভুল আসবল তািাই কবি যািা ইরতহাবসি ঘটনাসমূবহি বযাপাবি
রচন্তাভাবনা কবি না।
অরধক ভুল আসবল তািাই কবি যািা ইরতহাবসি ঘটনাসমূবহি বযাপাবি
রচন্তাভাবনা কবি না। কািি ইরতহাবসি ঘটনাবরল একই প্রকৃরতি, যরদও তািা
কাবলি রদক রদবয় রভন্ন।
“ফতামাবদি পূববজও অবনক সম্প্রদায় গত হবয়বে,বতামিা দুরনয়া পযজটন
কবিা,তািপি ফদবখা, যািা রমথযা ববল অমানয কবিরেবলা তাবদি পরিিাম কী
দাাঁরড়বয়বে।” (সূিাহ আরল-ইমিান ৩: ১৩৭)
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দুরনয়ারব প্রারপ্তি ফক্ষবত্র কখবনা অপবিি সাবথ রনবিবক তুলনা কিববন না।
দুরনয়ারব প্রারপ্তি ফক্ষবত্র কখবনা অপবিি সাবথ রনবিবক তুলনা কিববন না। যরদ
রনবিি প্রারপ্ত ফবরশ ফদখবত পান, তাহবল অহাংকািী হবয় উিববন। আি যরদ
রনবিি প্রারপ্ত কম ফদখবত পান, তাহবল রহাংসুবট হবয় যাববন।
“ফলাকরটি উৎপাদন রেবলা প্রচুি। একরদন কথাবাতজা বলাি সময় ফস তাি
প্ররতববশীবক বলবলা, ‘আরম সিবদ ফতামাি ফচবয় ফরষ্ঠ, আি িনববল ফতামাি
ফচবয় শরক্তশালী।’ রনবিি প্ররত জু ুম কবি ফস তাি বাগাবন প্রববশ কিবলা।”
(সূিাহ আল-কাহফ ১৮: ৩৪-৩৫)

ভাবলা আি মন্দ দুই দলবক রমরলবয় ফফলবল মানুষ রনবিও পথভ্রষ্ট্ হয়,
অনযবদিবকও পথভ্রষ্ট্ কবি।
শাসক নযায়পিায়ি হবলও তাবক ভাবলা ও মন্দ দুই দল উপবদশদাতা রদবয় পিীক্ষা
কিা হবব। শাসক যরদ তাবদি মাবে পাথজকয কিবত পাবি, তাহবল ফবাঁবচ যাবব। আি
যরদ দুই দলবক রমরলবয় ফফবল, তাহবল রনবিও রবপথগামী হবব আি অনযবদিবকও
রবপথগামী কিবব। আল্লামা রকিমারন (িহিঃ) ববলন, “প্রবতযক নবী ও খরলফাি
সাবথই দুই দল উপবদশদাতা থাবক।”

মূখজ আি জ্ঞানীি অবস্থা
অকাটয রবষয় রনবয় মূবখজি সাবথ রবতকজ কিাি ফচবয় মতপাথজকযপূিজ রবষবয়
আবলবমি সাবথ রবতকজ কিা সহি।

পিকাবল আগুবন পুড়বল ইহকাবলি িনরপ্রয়তাি ফকানও দাম ফনই।
ইহকাবল মানুষ আপনাি কথা সািািীবন স্মিি কিবল কী লাভ যরদ আপরন
পিকাবল সািািীবন আগুবনি অরধবাসী হবয় যান?

ইরতহাস অধযয়ন কিবল কবয়ক শতাব্দীি অরভজ্ঞতা অল্প সমবয় লাভ হয়।
বয়স বাড়বল অরভজ্ঞতা বাবড় যা বারক িীববন কাবি লাবগ। ইরতহাস অধযয়ন
কিবল কবয়ক শতাব্দীি অরভজ্ঞতা অল্প সমবয় লাভ হয়।
“আি ফতামাবদি পূববজ যািা অতীত হবয় ফগবে, তাবদি দৃষ্ট্ান্ত।”
(সূিাহ আন-নূি ২৪:৩৪)
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রবপবদি সময় সববচবয় দুবলজ ফলাক হবলা রনষ্কমজা জ্ঞানী আি জ্ঞানহীন কমজী।
ইলম মনবক রবশুদ্ধ কবি, আি আমল রূহবক রবশুদ্ধ কবি। রবপবদি সময় সববচবয়
দুবজল ফলাক হবলা রনষ্কমজা জ্ঞানী আি জ্ঞানহীন কমজী।

আপরন অনযবক মাফ কিবল আল্লাহও আপনাবক মাফ কবি ফদববন।
আপরন অবনযি ভুলত্রুরট মাফ কবি রদবল আল্লাহও আপনাি গুনাহ মাফ কবি
ফদববন এবাং ফদাষ ফঢবক িাখববন।
“তািা ফযন তাবদিবক ক্ষমা কবিও তাবদি ত্রুরট-রবচুযরত উবপক্ষা কবি। ফতামিা রক
পেন্দ কবিানা ফয, আল্লাহ ফতামাবদিবক ক্ষমা কবি রদন?” (সূিাহ আন-নূি ২৪: ২২)

রনবিবক সাংবশাধবনি ফচষ্ট্া না কবিই অনযবদি সাংবশাধন কিবত যাওয়া
বযরক্তই সববচবয় ফবাকা।
রনবিবক সাংবশাধবনি ফচষ্ট্া না কবিই অনযবদি সাংবশাধন কিবত যাওয়া বযরক্তই
সববচবয় ফবাকা।
“ফতামিা রক মানুষবক সৎকবমজি রনবদজশ রদবব এবাং রনবিবদি কথা ভুবল যাবব?
অথচ ফতামিা রকতাব পাি কবিা। তবব রক ফতামিা বুবো না?”
(সূিাহ আল-বাক্বািাহ ২: ৪৪)

প্রমাি োড়া কুধািিা কিা হািাম
প্রমাি োড়া কুধািিা কিা রকেু ফক্ষবত্র খুবই ক্ষরতকি। তাই আল্লাহ এবক পুবিাপুরি
হািাম কবিবেন।
“ফহ মুরমনগি! ফতামিা অরধক ধািিা হবত রবিত থাবকা। কতক ধািিা পাবপি
অন্তভুজক্ত।” (সূিাহ আল-হুিুিাত ৪৯: ১২)

রবশাল িনবগাষ্ঠীি পিারিত হওয়াি সববচবয় বড় কািি হবলা
অন্তবিি অরমল।
রবশাল িনবগাষ্ঠীি পিারিত হওয়াি সববচবয় বড় কািি হবলা অন্তবিি অরমল।
“পিস্পবি েগড়া-রববাদ ফকাবিা না, তাহবল ফতামিা সাহস হারিবয় ফফলবব,
ফতামাবদি শরক্ত-ক্ষমতা রবলুপ্ত হবব।” (সূিাহ আল-আনফাল ৮:৪৬)
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রন’আমবতি িনয আল্লাহি ফশাকিগুিাি হবল তা অক্ষত থাবক, আি
অকৃতজ্ঞতা ফদখাবল তা ফকবড় ফনওয়া হয়।
আল্লাহ আপনাি মযজাদা উন্নত কিবল আত্মহািা হববন না। হবত পাবি এই উিানই
আপনাি পতবনি কািি। রন’আমবতি িনয আল্লাহি ফশাকিগুিাি হবল তা
অক্ষত থাবক।

বেবিি শুরু বা ফশবষ শুবভো িানাবনাি ফকান রবধান ফনই
বেবিি শুরু বা ফশবষি ফকাবনা রববশষ ফরযলত, আমল বা শুবভোি রবধান
ইসলাবম ফনই। আি তাোড়া নবীিীি  ﷺসমবয় এিকম রকেু রেবলাই না, বিাং
ইসলামী কযাবলন্ডাি গিনাি রনয়ম উমাবিি (িারিয়াল্লাহুআনহু) রখলাফাতকাবল
চালু কিা হয়।

হাশবিি মাবি আপরন আপনাি বেি সিবকজ রিজ্ঞারসত হববন, অনয
ফকাবনারটি বযাপাবি নয়।
প্ররতরট মানুবষিই রনি রনি বেি থাবক, যা শুরু হয় তাি িবমি সময় ফথবক।
এরটই তাি সরতযকাি বয়স। মুহািিম (িানুয়ারি বা ববশাখ) ফথবক ফয বেি শুরু
হয়, তা সময় গিনাি সুরবধাবথজ বানাবনা রনয়ম। হাশবিি মাবি আপরন আপনাি
বেি সিবকজ রিজ্ঞারসত হববন, অনয ফকাবনারটি বযাপাবি নয়।

ফনতৃস্থানীয় বযরক্তবদি সমসযা থাকবল উম্মাহ পথ চলবত পাবি না।
উম্মাহ যরদ চলাি পবথ ফহাাঁচট খায়, তাহবল বুেবত হবব এি মাথা অসুস্থ
(ফনতৃস্থানীয় পযজাবয় সমসযা)।

নসীহতদাতাি বযাপাবি কুধািিা িাখা যাবব না।
যাবক নরসহত কিা হবে, ফস যরদ নরসহতকািীি বযাপাবি মবন মবন কুধািিা
ফপাষি কবি, তাহবল তাি পবক্ষ নরসহত গ্রহি কিাই সম্ভব হববনা।

ফদবহি বযাপাবি মাথাি উদাসীনতা ফকান িারতি পতবনি কািি।
ফকাবনা িারতি পতবনি কািি রনবয় রচন্তাভাবনা কিবল একরট মাত্র মূল কািি
পাওয়া যায়, আি তা হবলা ফদবহি বযাপাবি মাথাি উদাসীনতা। কাবিি সময় হয়
মাথা অনযমনস্ক থাবক আি নয়বতা এি অরস্তত্বই থাবক না। ফবল মাথা একসময়
ফদহ ফথবক পুবিাপুরি রবরেন্ন হবয় যায়।
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মতপাথজবকযি প্ররত উদািতা বাবড় ইলবমি অনুপাবত।
বযরক্তি ইলম যত বাবড়, ববধ মতপাথজবকযি প্ররত তাি উদািতা তত বাবড়। আি
ইলম সাংকীিজ হবল উদািতাও সাংকীিজ হবয় পবড়।

আপরন মৃতযু ফথবক পারলবয় বাাঁচবত পািববন না।
মৃতুয ফথবক পালাবত ফনই, বিাং এি িবনয প্রস্তুরত রনবত হয়। মানুষ ক্রমাগত মৃতুযি
রদবক এরগবয় যাবে অথচ ভাববে ফস পারলবয় বাাঁচবত পািবব।
“যরদ ফতামিা মৃতুয ফথবক পলায়ন কিবত চাও, তাহবল তা ফতামাবদি ফকাবনাই
উপকাবি আসবব না।” (সূিাহ আহযাব ৩৩:১৬)
“ফয মৃতুয ফথবক ফতামিা পলায়বনি ফচষ্ট্া কবিা, রনশ্চয়ই তা ফতামাবদি পযজন্ত
ফপৌাঁেববই।” (সূিাহ আল-িুমু’আহ ৬২:৮)

ফকান িারতি পতবনি শুরু হয় মুনারফকবদি হাবত ক্ষমতা ফদওয়াি মাধযবম।
আরম রত্রশরট িারত ও ক্ষুরিাবেি পতবনি কািি গববষিা কবিরে। তাবদি পতবনি
শুরু হবয়রেবলা রনবিবদি মধযকাি মুনারফকবদি হাবত ক্ষমতা হস্তান্তবিি মধয
রদবয়। তািপি বরহিঃশত্রুিা এবদি দুবজলতা ফটি ফপবয় আক্রমি কবি ববস।

রন’আমত ফপবয় তা সাংিক্ষবিি শতজ হবলা কৃতজ্ঞ হওয়া।
আল্লাহ আপনাি মযজাদা উন্নীত কিবল রবভ্রান্ত হববন না। হবত পাবি রতরন আপনাি
পতন তিারিত কিবতই এমনরট কবিবেন। রন’আমত ফপবয় তা সাংিক্ষি কিাি
উপায় হবলা কৃতজ্ঞ হওয়া। আি মানুষ যখন অকৃতজ্ঞ হয় আল্লাহ ফসই রন’আমত
রেরনবয় রনবয় তাাঁবক অপদস্ত কবিন।

হৃদবয়ি যথাযথ বযবহাি করুন।
মানুবষি একটাই হৃদয় থাবক। এবক সৃরষ্ট্ি প্ররত অরতরিক্ত বযস্ত িাখবল স্রষ্ট্াি রদবক
মবনারনববশ কিাি সুবযাগই পাবব না।

মানুবষি ভাবলাবাসা হািাবনাি ভবয় সতয পরিতযাগ কিা যাবব না।
নমনীয় হওয়াি প্রবয়ািন আবে। রকন্তু তাই ববল মানুবষি ভাবলাবাসা হািাবনাি
ভবয় সতয পরিতযাগ কিা যাবব না। নবীিী  ﷺববলন,
“ফকাবনা ফলাবকি বযাপাবি বলা হবব, ‘ফস কতই না জ্ঞানী, নম্র ও শরক্তশালী!’
অথচ তাি অন্তবি সরিষাি দানা পরিমাি ঈমানও থাকবব না।”
(বুখারি: ৬১৩২, মুসরলম: ৩৮৪)
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ক্ষমতাশালীবক ফতল মািবলই রবিয় আবস না।
রবিয় ও ক্ষমতা আবস দুবজলবক সাহাযয কিাি মাধযবম, ক্ষমতাশালীবক ফতল মািাি
মাধযবম নয়। হাদীবস এবসবে,
“ফতামাবদি মধযকাি দুবজলবদি কািবিই ফতামাবদি রবিয় ও রিরযক ফদওয়া হয়।”
(বুখারি: ২৭৩৯)

হািািটা অন্তবি আববগ বতরি না কবি, অন্তত একরট অন্তিবক
পরিশুদ্ধ করুন।
হািািটা অন্তবি আববগী িিবা বতরি না কবি একরট অন্তিবক পরিশুদ্ধ কিা
ভাবলা। অন্তি অরবচল থাবক, আববগ মবি যায়। হািািটা ফদাদুলযমান কমজীি ফচবয়
একিন দৃঢ়পদ কমজীই উিম।

ফয রন’আমত বান্দাবক আল্লাহি কাবে টাবন না, ফসরট এক চলমান শারস্ত।
ফয রন’আমত বান্দাবক আল্লাহি কাবে টাবননা, ফসরট এক চলমান শারস্ত। এি
শুরুবত থাবক কলযাি ফথবক বিনা, আি ফশবষ থাবক অকলযািমূলক কািকবমজ
রলপ্ত হওয়া।

কুিআবন বরিজত মধযমপন্থা।
কুিআবন বরিজত মধযমপন্থা—
“ফসভাবব সুদৃঢ় হবয় থাবকা, ফযভাবব আল্লাহ ফতামাবক আবদশ রদবয়বেন।”
(সূিাহ হুদ ১১: ১১২)

অতএব এ পবথ চলবত রগবয় খুব ফবরশ ডাবন েুাঁবক পড়ববন না।
“আি সীমালঙ্ঘন ফকাবিা না।” (সূিাহ হুদ ১১: ১১২)
আি শত্রুবদি প্ররত আকৃষ্ট্ হবয় চিম বাবমও যাববন না।
“ফতামিা জারলমবদি প্ররত েুাঁবক পবড়া না।” (সূিাহ হুদ ১১: ১১৩)

শহীবদি লাশ রবকৃত কিা হবল তাি েরব প্রকাশ কিা উরচত নয়।
শহীবদি লাশবক রবকৃত কিা না হবয় থাকবল তাি েরব প্রকাশ কিা িাবয়য। রকন্তু
তাি লাশবক রবকৃত কিা হবল েরব ফদখাবনা মাকরুহ। কািি এবত তাি পরিবাি
কষ্ট্ ফপবত পাবি। সারফয়া (িারিয়াল্লাহুআনহা) হামযাি (িারিয়াল্লাহুআনহু) লাশ
ফদখুক এরট িাসূল  ﷺপেন্দ কবিনরন।
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অন্তবি আল্লাহি ভয় থাকবল অনয ফকান রকেু ফসখাবন প্রববশ কিবত
পািবব না।
অন্তি হবলা পারনি পাবত্রি মবতা। আল্লাহি প্ররত ভয় রদবয় যরদ এরট পরিপূিজ
থাবক, তাহবল অনয রকেু ঢুকবত চাইবলও উপবচ পবড় যাবব।

িারতগতভাবব শরক্তশালী হবত হবল বরহিঃশত্রুবক রচনবত হবব এবাং রনবিবদি
মবধয অন্তকজলহ দূি কিবত হবব।
দুরট কাি না কিবল ফকাবনা িারতই শরক্তশালী হবত পািবব না।
—বরহিঃশত্রুবক ফচনা
—অন্তকজলহ দমন কিা।
“মুহাম্মাদ আল্লাহি িাসূল। আি ফযসব ফলাক তাি সবঙ্গ আবে (সাহাবা), তািা
কারফিবদি প্ররত অতযন্ত কবিাি আি রনবিবদি মবধয পিস্পি দয়ারজ।” (সূিাহ
আল-ফাতহ ৪৮:২৯)

রনবিবদিবক রবচাবিি ঊবধ্বজ ভাবাটা রফতনা ও অতযন্ত গরহজত মবনাভাব।
আল্লাহি পবথ লড়াইিত বযরক্তবদি মবধয কলহ ফবাঁবধ ফগবল, রনিবপক্ষ রবচািবকি
অধীবন শারি'য়াহ অনুযায়ী রবচাবিি শিিাপন্ন হওয়া তাবদি উপি ফিয।
রনবিবদিবক রবচাবিি ঊবধ্বজ ভাবাটা রফতনা এবাং অতযন্ত গরহজত মবনাভাব। যািা
এভাবব রনবিবদি মধযকাি কলহ দূি কবি সমাধাবন আসবত অস্বীকৃরত িানায়,
তািা যারলম। তাবদি অধীবন রিহাদ কিা হািাম।

ভক্ত-অনুসািীি রফতনা শাসবকি রফতনাি ফচবয় ভয়ঙ্কি।
ভক্ত-অনুসািীি রফতনা শাসবকি রফতনাি ফচবয় ভয়াংকি। রিতীয়টাি ফথবক
পারলবয় রগবয় অবনবকই প্রথমরটবত পবড় যায়।

তাড়াহুড়া প্রবিতা ফকানরকেুি স্থায়ী রূপ রদবত পাবি না।
তাড়াহুড়া কবি বতরি কিা কািাবমা ভঙ্গুি হববই। ধাবপ ধাবপ না ফভবব হুট কবি
মাথায় আসা রচন্তা ফবরশক্ষি স্থায়ী হয়না। আি প্রাথরমক ধাপগুবলা অরতক্রম না
কবিই ক্ষমতাি চূড়ায় উবি যাওয়া বযরক্তি শীঘ্রই পতন ঘটবব। খবস পড়া
তািাগুবলাই ফবরশ জ্বলজ্ববল ফদখায়।
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শীবত অসহায় মানুবষি সাহাবযয এরগবয় আসুন।
দুরট শত্রু শাবমি িনগবিি রবরুবদ্ধ একরত্রত হবয়বে। একরট হবলা বস্বিাচািী
যারলম, আবিকরট হবলা প্রচি শীত। প্রথমরটবক অস্ত্র রদবয় প্ররতহত কিবত হয়,
রিতীয়রটবক কাপড় রদবয়। অতএব, ফস অনুযায়ী সাহাযয পািান। উমাি রবন খািাব
(িারিয়াল্লাহুআনহু) ববলন, “শীত হবলা শত্রু। অতএব, এি রবরুবদ্ধ সািসজ্জা
প্রস্তুত কবিা।” (লাতারয়ফুল মায়ারিফ, ২/১৫৫)

আপরন ফযটা মবন কবিন ফসটা মধযপন্থা নয়, মধযপন্থা আল্লাহ রনধজািি
কবি রদবয়বেন।
আপরন ফযটা মবন কবিন, ফসটা মধযমপন্থা নয়। বিাং আল্লাহ এরট রনধজািি কবি
রদবয়বেন। সুতিাাং আল্লাহি হুকুম আহকাম পালবনি মাধযবমই সরিক মধপন্থা
অবলম্বন সম্ভব। আল্লাহ ববলন,
“আি এভাবব আরম ফতামাবদিবক মধযমপন্থী উম্মত কবিরে।” (সূিাহ আল-বাক্বািাহ
২:১৪৩)

ফসৌন্দবযজি কািবি লক্ষ টাকায় পশু রবরক্র কিাটা িারহরলয়াবতি নতুন রূপ।
কুিবানী উপলবক্ষয পশুি বািাবি ফসৌন্দবযজি কািবি অবনক গরু, উবটি িনয লক্ষ
টাকা দাম হাাঁকা হয়। এভাবব ফস্রফ ফসৌন্দবযজি কািবি লক্ষ টাকায় পশু রবরক্র কিাটা
িারহরলয়াবতি নতুন রূপ।

অসহায় উম্মবতি সাহাযয না কিাি িনয আমাবদি ঘাবড় পাবপি ফয ফবাো,
তাি ভাি ভয়াবহ হবব।
শাবমি নািী-পুরুবষিা যখন আব্রু ঢাকাি িনয একরট রদনাবিি িনয হাহাকাি
কবি, তখন আমাবদি ফপৌরুষ রনবয় প্রশ্ন ফতালা উরচত। আমাবদি গুনাবহি
পরিমাবিি কথা ফভবব ভয় পাওয়া উরচত।

রমথযাি পবক্ষ তকজ কিবল আল্লাহি রবিাগভািন হবত হয়।
রকেু রকেু তকজ চারলবয় যাওয়া হয় শুধু নফসবক খুরশ কিবত। রমথযাি পবক্ষ যািা
তকজ কবি তািা আল্লাহি অপেবন্দি ফলাক। নবীিী  ﷺববলন, “ফকউ যরদ
ফিবনশুবন রমথযা বযাপাবি তকজ কবি, তাহবল ফস এ কাি ফথবক রবিত হওয়াি
আগ পযজন্ত আল্লাহ তাি প্ররত নািাি থাবকন।”
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আল্লাহি রসদ্ধাবন্তি উপি িবম থাকা।
ফলাবক যরদ আপনাবক খুব কবি সবি আসবতও ববল, তবুও দাাঁবত দাাঁত ফচবপ
আল্লাহি রসদ্ধাবন্তি উপি শক্ত হবয় িবম থাকুন।

জ্ঞানী ফলাবকিা িািা মাথায় কাি কবি।
িরশ যখন ফপাঁরচবয় যায়, অজ্ঞ ফলাবকিা ফসটা খুলবত রগবয় বধযজ হািায় আি তা
ফকবট ফফবল। জ্ঞানবানিা িান্ডা মাথায় পযাাঁচ খুবল ফনয়।

ফগাপন গুনাবহি কািবি িাহান্নাবম যাওয়া অরধক ভয়ঙ্কি।
প্রকাশয গুনাহ কবি িাহান্নাবম যাওয়াি ফচবয় অন্তবিি ফগাপন গুনাবহি কািবি
িাহান্নাবম যাওয়া ফবরশ ভয়াবহ। হাদীবস আবে, “প্রকাশয গুনাবহি কািবি
িাহান্নাবম যাওয়া রিয়াি (বলাক ফদখাবনা) কািবি িাহান্নাবম যাওয়াি ফচবয়
কম গুরুতি।”

আবববগি ববশ কাবিা অনুসিি পবি আফবসাবসি কািি হবত পাবি।
ফবরশিভাগ ফক্ষবত্রই অমুক-তমুক বযরক্তবক অনুসিি কিা হয় আববগ আি
ফোাঁবকি ববশ। আববগ ফকবট ফগবল পবি তা আফবসাবসি কািি হয়।
“স্মিি কবিা,যাবদিবক অনুসিি কিা হবতা, তািা অনুসিিকািীবদি সবঙ্গ তাবদি
ফকাবনা সিবকজি কথা অস্বীকাি কিবব, তািা শারস্ত ফদখবব আি তাবদি মধযকাি
যাবতীয় সম্বন্ধ রেন্ন হবয় যাবব।” (সূিাহ আল-বাক্বািাহ ২:১৬৬)

মানুবষি ত্রুরট সাংবশাধন কবি রদবত হয় আি আল্লাহি শরি’আবতি প্রশাংসা
কিবত হয়।
মুিারহদবদি ভুবলি কািবি রিহাবদি রনন্দা কিা আি মুসল্লীবদি ভুবলি কািবি
সালাবতি রনন্দা কিা একই কথা। মানুবষি ত্রুরট সাংবশাধন কবি রদবত হয় আি
আল্লাহি শারি’আবতি প্রশাংসা কিবত হয়।

সমাবলাচনায় মধযমপন্থা অবলম্বন কিবত হবব।
ফকান মুসরলম যখন সতয ফথবক রবচুযত হয় তখন তাি সমাবলাচনায় মধযমপন্থা
অবলম্বন কিা উরচত। মধযমপন্থা অবলম্বন কবি ফকাবনা বযরক্তি ভুলত্রুরটি
সমাবলাচনা কিবল ফসই বযরক্তি ভুল ফথবক িীনবক িক্ষা কিা যায়। রকন্তু বযরক্তি
সমাবলাচনা কিবত রগবয় বাড়াবারড় কিবল মানুষ ভয় ফপবয় সতয ফথবকই পলায়ন
কিবব। কািি সতয যরদ তাি অনুসািীবদিই সাংবশাধন কিবত না পাবি,তাহবল তা
আবদৌ সতয নয়।
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দৃঢ়তা ও অরবচলতা োড়া সবতযি ফকাবনা মূলয ফনই।
রমথযা বলাি ফচবয় সতয বলা ফথবক রবিত থাকা ফবরশ ক্ষরতকি। সবতযি পবক্ষ কথা
বলাি িনয রহম্মত লাবগ। আি দৃঢ়তা ও অরবচলতা োড়া সবতযি ফকাবনা মূলয ফনই।
“আি আরম যরদ ফতামাবক দৃঢ় প্ররতরষ্ঠত না িাখতাম, তাহবল তুরম তাবদি রদবক
রকেু না রকেু েুাঁবকই পড়বত।” (সূিাহ আল-ইসিা ১৭:৭৪)

আত্মীয়বদিবক উপহাি ফদওয়া অনাত্মীয়বদিবক দান কিা ফথবক উিম।
আত্মীয়বদিবক উপহাি ফদওয়া অনাত্মীয়বদিবক দান কিা ফথবক উিম। নবীিীি ﷺ
স্ত্রী মায়মুনা (িারিয়াল্লাহু ‘আনহা) একরট দাসীবক মুক্ত কবিন। নবীিী তাাঁবক
বলবলন, “তুরম যরদ তাবক ফতামাি মামাবদি কাবে উপহািস্বরূপ রদবত, তাহবল
ফবরশ সাওয়াব ফপবত।”

চরিত্রই মানুবষি সববচবয় বড় সিদ।
উিম চরিবত্রি মারলক হওয়া সিদ ও ক্ষমতাি মারলক হওয়াি ফচবয় ভাবলা।
নবীিী  ﷺববলবেন, “তুরম ফলাকবদিবক সিদ রদবয় সন্তুষ্ট্ কিবত পািবব না। বিাং
তাবদিবক ফতামাি হাবসযাজ্জ্বল ফচহািা ও সুন্দি চরিত্র রদবয় সন্তুষ্ট্ কবিা।”
(মুস্তাদিাক হারকম: ৪২৭)

ক্ষমা আবস তাক্বওয়া ফথবক।
যািা মানুবষি প্ররত সববচবয় ফবরশ ক্ষমাি হাত প্রসারিত কবি, তািাই সববচবয়
তাক্বওয়াবান। আি যািা ক্ষমা কিবত িাবন না, তাবদি অন্তি করিন আি তািা
ঈমাবনও দুবজল।
“বস্তুতিঃ ক্ষমা কিাই তাক্বওয়াি অরধক রনকটবতজী।”
(সূিাহ আল-বাক্বািাহ ২:২৩৭)

সবতযি পবথ চলবত রগবয় যরদ রবপদ আবস, তাহবল সবি কিবত হবব।
আল্লাহ মানুষবক রবপদ খুি
াঁ বত ববলনরন, সবতযি অনুসন্ধান কিবত ববলবেন।
কািি রবপদ-আপদ ফতা কারফবিি উপিও আবস। রকন্তু সবতযি পবথ চলবত রগবয়
যরদ রবপদ আবস, তাহবল সবি কিবত হবব। আি আল্লাহ ফস রবপদ সরিবয় রদবল
শুকরিয়া আদায় কিবত হবব।

সববচবয় ক্ষরতকি ফলাক হবলা যািা শুধু প্রশাংসা কবি, উপবদশ ফদয় না।
আপনাি িনয সববচবয় ক্ষরতকি ফলাক হবলা তািা যািা আপনাি অরতরিক্ত
প্রশাংসা কবি, রকন্তু ফদাষত্রুরট সাংবশাধবনি িনয কখবনা উপবদশ ফদয় না।
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িীনবক প্রাতযরহক িীবন ফথবক আলাদা কিবল অপমারনত হবত হবব।
যািা মানুবষি প্রাতযরহক িীবন ফথবক সতয িীন ইসলামবক পৃথক কবি, আল্লাহ
তাবদিবক চিমভাবব অপমারনত কবিন। এমনরক রিষ্ট্ানবদি রমথযা ধমজবক যািা
ববষরয়ক িীবন ফথবক পৃথক কবিবে তাবদিবকও এমন অপমারনত কিা হবব না,
ফযমনটা সতয িীন ইসলামবক যািা িীবন ফথবক আলাদা কবি তাবদিবক কিা হবব।
“তবব রক ফতামিা রকতাববি রকয়দাংশ রবশ্বাস কবিা এবাং রকয়দাংশ অরবশ্বাস কবিা?
ফতামাবদি মবধয যািা এরূপ কবি, পারথজব রিববন দুগজরত োড়া তাবদি আি
ফকাবনাই পথ ফনই।” (সুিাহ আল-বাক্বািাহ ২:২৮৫)

িাট্টা-মশকিায় ফকাবনা ফায়দা ফনই।
িাট্টা-মশকিায় ফকাবনা ফায়দা ফনই। এি ফবল বিাং বাস্তবতাি জ্ঞান ফলাপ পায়।
“রকন্তু ফতামিা তাবদিবক রনবয় হারস-তামাশা কিবত, এমনরক তা ফতামাবদিবক
আমাি কথা ভুরলবয় রদবয়রেবলা। ফতামিা তাবদিবক রনবয় হারস-িাট্টাই কিবত।”
(সূিাহ আল-মু’রমনুন ২৩:১১০)

ফয মানুবষি ফদাষ ববল ফবড়ায়, আল্লাহও তাি ফদাষ প্রকাশ কবি রদববন।
আল্লাহ একিবনি অবনক গুনাহ ফগাপন ফিবখ আবিকিবনি অল্প গুনাহ প্রকাশ
কবি রদবত পাবিন। কািি প্রথমিন মানুবষি গুনাহ ফগাপন িাবখ, তাই আল্লাহ
তাি ফদাষ ফগাপন কবিন। আি রিতীয়িন মানুবষি ফদাষ প্রচাি কবি ফবড়ায়, তাই
আল্লাহ তাি ফদাষ প্রকাশ কবি ফদন।

কাবিা কাাঁবধ ভি রদবয় থাকববন না, যরদও ফস আপনাবক উবি দাাঁড়াবত
সাহাযয কবি।
কাবিা কাাঁবধ ভি রদবয় থাকববন না, যরদও ফস আপনাবক উবি দাাঁড়াবত সাহাযয
কবি। কািি ফস যরদ আল্লাহ োড়া অনয কাবিা সামবন নত হয়, আপনাবকও তাি
সাবথ নত হবত হবব।

প্রশাংসাি ফলাভ বা রনন্দাি ভবয় সতয ফথবক রবচুযত হববন না
সতয হবলা সিল পথ। প্রশাংসাি ফলাভ বা রনন্দাি ভবয় সতয ফথবক রবচুযত হববন
না। কািি অথজহীন প্রশাংসা বা রনন্দা ফকবলই ফাাঁকা আওয়াি। অথজহীন আওয়াি
কবি গরু-োগল তাড়াবনা হয়। মানুবষি মনবক সবতযি পবথ পরিচারলত কিবত হয়
প্রজ্ঞাপূিজ কথাি িািা।
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আপরন মুবখ আল্লাহি মহত্ব ফঘাষিা কিবল কািবকও আল্লাহি রদবক ধারবত
কিবত পািববন।
কথা ও কাি মহৎ বযরক্তবদি উবদ্দবশযই বলা বা কিা হয়। আপরন মুবখ আল্লাহি
মহত্ব ফঘাষিা কিবল কািবকও আল্লাহি রদবক ধারবত কিবত পািববন। আি
মানুবষি বড়ত্ব ফঘাষিা কবি ফবড়াবল মানুবষি উবদ্দবশযই কাি কিববন। অন্তি
মহত্ব ফঘাষিা কবি আি অঙ্গ-প্রতযঙ্গ ফস অনুযায়ী কাি কবি।

নফস হবলা দাাঁরড়পাল্লাি মবতা। একরদবক েুবাঁ ক ফগবলই ভািসাময নষ্ট্
হবয় যাবব।
রনবিি িনয উপকািী রিরনসবক ফয রচনবত পাবি না, ফস রনবিি িনয অপকািী
রিরনসও রচনবব না। ফয রনবিি প্ররত ইনসাফ কবি না, ফস আল্লাহি (হুকুবমি)
প্ররতও ইনসাফ কিবব না। নফস হবলা দাাঁরড়পাল্লাি মবতা। এরট একরদবক েুাঁবক
ফগবলই ভািসাময নষ্ট্ হবয় যাবব।

মানুবষি উরচত রবরভন্ন ঘটনাপ্রবাহ ফথবক রশক্ষা ফনওয়া।
নক্ষত্র ফযভাবব কক্ষপবথ ফঘাবি, ফকাবনা িারতি মবধয ঘটনাবরলও ফসভাবব ফঘাবি।
রনরদজষ্ট্ সময় পিপি এগুবলাি পুনিাবৃরি ঘবট। ফিযারতরবজদ ফযভাবব গ্রহ-নক্ষবত্রি
চলাচল ফদবখ রশক্ষা ফনয়, মানুবষিও উরচত এসব ঘটনাপ্রবাহ ফথবক রশক্ষা ফনওয়া।
রকন্তু মানুষ এগুবলাবক বড় অববহলা কবি।

সবতযি উপি অটল থাকাি িনয প্রবয়ািন সাহস ও বধযজ।
নফস যরদ রমথযাবক শুবষ ফনয়, তাহবল তা সতয গ্রহবি অনীহা ফদখায় আি এি
প্ররত রবতৃষ্ণা ফবাধ কবি। তাই সবতযি উপি অটল থাকাি িনয প্রবয়ািন সাহস ও
বধযজ। িাসূল  ﷺএি বযরক্তবক বলবলন, “ইসলাম গ্রহি কবিা।” ফস বলবলা,
“আমাি অনীহা লাগবে।” রতরন িবাব রদবলন, “অনীহা ফবাধ হবলও ইসলাম
গ্রহি কবিা।” (মুসনাদ আহমাদ)

আল্লাহি সাহাযয ও রবিবয়ি িনয দু’আ কিাি আবগ ইরস্তগফাি কিা িরুরি।
মানুবষি গুনাবহি কািবি আল্লাহি রবিয় ও সাহাযয রবলরম্বত হয়। তাই রবিবয়ি
িনয দু’আ কিাি আবগ ইরস্তগফাি কিা িরুরি। “ফহ আমাবদি িব্ব! আমাবদি
পাপ ও সীমালঙ্ঘন ক্ষমা কবি রদন, আমাবদি পা দৃঢ় কবি রদন, আি আমাবদিবক
কারফিবদি উপি রবিয় দান করুন।” (সূিাহ আল ‘ইমিান ৩: ১৪৭)

মূলযবান উপবদশ | 155

বন্ধু আি শত্রু ফচনাি উপায়।
রবপবদি সমবয় ফয আপনাবক সতকজ কবি আি দৃঢ় িাখবত যায়, ফস-ই আপনাি
বন্ধু। আি ফয আপনাবক রমথযা রনিাপিাি আশা ফদরখবয় অলস বারনবয় ফদয়, ফস-ই
আসল শত্রু।

রবপবদি মাধযবমই আল্লাহ কলযাি ফবি হবি আবনন।
রবপবদি মধয ফথবকও আল্লাহ এই উম্মাবতি িনয কলযাি ফবি কবি আবনন।
‘আরয়শাবক (িারিয়াল্লাহু ‘আনহা) অপবাদ ফদওয়াি ঘটনাি মধয রদবয়
মুনারফকবদি মুবখাশ উবমারচত হবয়বে আি সতযবাদীবদি পিীক্ষা কিা হবয়বে।
“যািা এ অপবাদ উিাপন কবিবে, তািা ফতামাবদিই একরট দল। এটাবক
ফতামাবদি িনয ক্ষরতকি মবন ফকাবিা না, বিাং তা ফতামাবদি িনয কলযািকি।”
(সূিাহ আন-নূি ২৪:১১)

আল্লাহবক ফয ভয় কবি না, আপরন তাি ফথবক রনিাপদ নন।
আল্লাহি রনধজারিত সীমায় রগবয় যািা ফথবম যায় না, তািা আপনাি আবদশরনবষবধিও ফতায়াক্কা কিবব না। আি আল্লাহবক ফয ভয় কবি না, আপরন তাি
ফথবক রনিাপদ নন।
“আি যরদ তািা ফতামাি সাবথ রখয়ানত কিাি ইো কবি, তাহবল ফতা পূববজও
তািা আল্লাহি সাবথ রখয়ানত কবিবে। ফবল আল্লাহ তাবদিবক ফতামাি অধীন কবি
রদবয়বেন। আল্লাহ সবজরবষবয় রববশষভাবব অবগত, সবজবরষ্ঠ প্রজ্ঞাবান।”
(সূিাহ আল-আনফাল ৮:৭১)

তাওহীবদি উপি একরত্রত হওয়া ফবহশ িরুরি।
সিদ, ভূরম রকাংবা িািনীরতি ওপি একরত্রত হবাি ফচবয় কারলমা তাওহীবদি
উপি একরত্রত হওয়াই ফদশসমূবহি িনয বাধযতামূলক, ফগৌিবিনক ও সববচবয়
ফবরশ রনিাপদ।
“এবাং একবত্র আল্লাহি িজ্জুবক একসাবথ আাঁকবড় থাবকা।”
(সূিাহ আল-‘ইমিান ৩:১০৩)

আল্লাহি িজ্জু বলবত তাওহীদবক ফবাোবনা হবয়বে।

শাইখ পবরবিবত
শাইবখি নাম আবদুল আযীয রবন মািযুক্ব আত-তারিফী।
৭/১২/১৩৯৬ রহিহর ফমাতাববক ৭/৯/১৯৭৬ সাবল িুলয়লত
িমগ্রহি কবিন। রিয়াবদি ইমাম মুহাম্মাদ রবন সাউদ
ইউরনভারসজরটি শারি’আহ কবলি ফথবক গ্রযািুবয়ট কবিন।
কমজিীববন রতরন প্রথবম রমরনরি অব ইসলারমক অযাবফয়াবসজি
গববষক রহবসবব দারয়ত্ব পালন কবিন। পবি ফসন্টাি ফি রিসাচজ
োরডবিি গববষিা পরিচালক ও তািপি একই প্ররতষ্ঠাবনি
ইসলামী গববষবকি দারয়ত্ব পালন কবিন।
১৩ বেি বয়বস রতরন ইসলামী শাবস্ত্রি রকতাবারদ মুখস্থ কিা শুরু
কবিন। এি মবধয প্রথম হবলা হাদীস শাবস্ত্রি রকতাব আলবাইক্বুরনয়যাহ। তািপি ১৮ বেি বয়বসি মবধয রতরন কাশফুশ
শুবুহাত, রকতাবুত তাওহীদ, ফািলুল ইসলাম, আলমানযুমাতুি
িাহরবয়যাহ, বুলুগুল মািাম রকতাববি পাশাপারশ শত শত চিবিি
করবতা মুখস্থ কবিন। তািপি রতরন সহীহুল বুখািী, সহীহ মুসরলম,
সুনান আরব দাউদসহ হাদীবসি অনযানয রকতাব মুখস্থ কবিন।
এোড়াও রতরন মানারুস সাবতী এবাং মারলরক মাযহাববি আিরিসালাহ (ইববন আরব যায়দ আল-ক্বাইিাওয়ারন িরচত) মুখস্থ কবিন।
হাদীস, রফক্বহ, উসুল, তাফরসি, আদাব (সারহতয) এবাং চাি
মাযহাববি অসাংখয রকতাব রতরন অধযয়ন কবিবেন। হাদীবসি
রকতাববি মাবে উবল্লখবযাগয সুনানুল বায়হারক্ব, সহীহ ইববন
খুযাইমাহ, সহীহ ইববন রহব্বান, মুসান্নাফ ইববন আরব শাইবা,
মুসান্নাফ ‘আব্দুি িাযযাক্ব, সুনান দািাক্বুতরন ইতযারদ। অনযানয
রকতাববি মবধয আবে ফাতাওয়া ইবনু তাইরময়যাহ, যাদুল মা’আদ,

তাফরসি ইববন কারসি, তাফরসি আত-তাবারি, তাফরসরুল
বাগাওরয়, তাফরসি আয-যামাখশারি, তাফরসি আস-সা’লারব,
রসিাত ইববন রহশাম এবাং আল-মুগরন।
শাইখ প্ররতরদন গবড় ১৩-১৪ ঘণ্টা পড়াবলখা কবিন এবাং
প্ররতরদন ৩০ ফথবক ৫০রট হাদীস মুখস্থ কিবতন।

শাইবখি রশক্ষকগবিি মাবে উবল্লখবযাগয:
শাইখ ‘আব্দুল ‘আরযয রবন বায, শাইখ সরফউি িহমান
মুবািকপুরী, শাইখ ‘আব্দুল্লাহ রবন ‘আরক্ব, শাইখ ‘আরব্দল কারিম
আল-খুদাইি, শাইখ সারলহ আলুশশাইখ ও শাইখ মুহাম্মাদ
‘আব্দুল্লাহ আস-সুমাইত।
আবিা তথয িানবত রভরিট করুন শাইবখি অরফরসয়াল
ওবয়বসাইট:
http://www.altarefe.com/

َ
َ َ
َ
َ
ك
ك ا َلل ُّه َّم َوبِ َح ْم ِدكَ أ ْش َه ُد أ ْن َّّل إِل َه إِ َّّل أنْ َت أ ْس َت ْغ ِف ُركَ َوأ ُت ْو ُب إِل َْي َ
ُس ْب َحا َن َ

