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 سسم ا  الحن  الححيم

ভপ ি্কা 
ل و صح ه آحدو و ال الة و السالم ع م  ي اب نعدو و ع المد   و

  .أجع� و م  ر عه ل  يوم الي 

(স্�য়�শংসায়একয়আ�াহনয় েয; আনয়সালাতয়(দুরদ) ওয়সালা্য়

েীজয়সা�া�াহয়আলাইিহয়ওমাসা�াব্নয়�িত, যানয় বনয়আনয়েকােয়

েীজয় েেইয় এীংয় শাি�য় ীিষণতয় হ�কয় তাানয়  িনীান- িন ে, 

সাহাীজীৃ�য় ওয় যানায় িকমা্তয়  যণ�য় িেনানয় সাবেয় তাানয় আেুগতযয়

কনবীেয়তাবদনয়�িত।) অতঃ ন: 

“েসৗভাগয্ময় জীবেনয় পূণা্য়� াম” )الوسيئل الفيدة للحيية السعيدة(  

ো্কয় ীনকত্ময়  ুি�কািটয় �কৃতয় েসৗভাবগযনয় অেণয় সুসুভাবীয়

ীূণোয়কবন, যায়এইয়ইহ গবতনয়�িতিটয়্ােুবষনয়সবীণা�য়লকয।য়

েসৗভাবগযনয়তাা যণয়ওয়তায়ীা�ীামেয়  িতয়স�বকণয় িীিভবয়্তয়

 িনলিকতয়হম।য়সুতনাংয়েক�য়্বেয়কবনে, েসৗভাগযয়অি ণতয়হবীয়

স�দয়স�ময়ওয়�ীৃি নয়�ানা।য়আীানয়েক�য়্বেয়কবনে, েসৗভাগযয়

্াবেয় শানজিনকয় সু�তায় ওয় ীাস�াবেনয় িেনা �া।য় আীানয় কাবনায়
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্বত, েসৗভাগয ্াবেয় হালালয়  জিীকায় ওয় � কানজয় ইল্য় (িীদযা) 

অ ণে।য় আীানয় েক�য় েক�য় ্বেয় কবনে, েসৗভাগযয় ্াবেয় �কৃতয়

ঈ্াে, সাকা য় ওয় এগবলানয় � নয় দৃৃভাবীয় �িতিনতয় োকা।য়

� িন��য় অেণস প্হয় েসৗভাবগযনয় তাা বযযনয় অ�ভপ ণ�য় হবতয় েকােয়

ীাধায় েেই, যতকূয় তায় শন‘মজয় িেম্-েজিতনয় সাবেয় সা্�সয পূণয়

হবময়োবক।য়তবীয়েসৗভাগযয়দুইয়�কান: 

 ১. দুিেমাীজয় (ইহকালজে) েসৗভাগয; যায় সা্িমক, সংিক্য়

 জীবেনয়সাবেয়সজ্াী য়ওয় িনীতণূশজল। 

 ২.  নকালজেয়েসৗভাগয; যায়দজঘণ�ামজয়ওয়অসজ্। 

আনয়এইয়�ভময়�কানয়েসৗভাগযইয়একটায়অ নটানয়সাবেয়স�ৃ�।য়

সুতনাংয়আবখনাবতনয় েসৗভাবগযনয় সাবেয় দুিেমানয় েসৗভাগযয় িিত।য়

আনয় দুিেমায় ওয় আবখনাবতয়  িন পূণয়  িীবয় েসৗভাগয্ময়  জীেয়

ীলবতয় শধুয়  য়  জীেবকইয় ীুুাম, যায় আ�াহয় ্ু�ািকয় ্ুি্েবদনয়

 েযয়্বোেজতয়কবনবেে।য়েয্েয়আ�াহয়তা‘আলায়ীবলে: 

ُهۥ َحَيوٰ ﴿ َّ َ َي ي ۡي َُ ََََ  ٞ ِي ۡي ُُ َو  ُُ ََ  ٰ ََ �
ُ

َي ُ َ
ُ  ٍ

ََ ََ  ٞ ي ِِ ۡا   ي َٰ ََ  ََ ِي ََ ٞي  َِ ۖ يَبةا ةا َطِي
َُونَ  َِ َِ  َ��ُواْ َ�عي ٞي  َس حي

َ
يأ م ب ُُ ٍَ جي

َ
ُهمي ُ َّ ََ ِي ۡي َ ََ  ]٩٧:الحل[ ﴾ََ
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“্ুি্েয় হবময়  ুরষয় ওয় োনজনয় ্বধযয় েযয় েক�য় সাকা য় কনবী, 

তাবকয় আি্য় িে�মইয়  িীবয়  জীেয় দােয় কনীয় এীংয় তাবদনবকয়

তাবদনয়কব্ণনয়ে�নয় ুন�ানয়দােয়কনী।”—(সপনায়আে-োহল: ৯৭) 

েহয় য়স�ািেতয়ভাইয়আ্ান!  িন পূণয় েসৗভাগযয় ীলবতয়আ িেয় িকয়

ীুবুে? আনয় িকভাবীয় তায়আ িেয়অ ণেয়কনবীে? আনয় িন পূণয়

দুভণাগযয়কজ? িকভাবীয়তায়েেবকয়আ্নায়সতকণতায়অীললেয়কনী?!!! 

েসৗভাবগযনয় সীটুকুইয় নবমবেয় আ�াহয় সুীহাোহয় ওমাতা‘আলায় ওয়

তাানয় ি�ময় নাসপলয় ্ুহা�দয় সা�া�াহয় আলাইিহয় ওমাসা�াব্নয়

আেুগবতযনয়্াবু; েয্িেভাবীয় দুভণাবগযনয়সীটুকুইয়নবমবেয়আ�াহয়

সুীহাোহয়ওমাতা‘আলায়ওয়তাানয়ি�ময়নাসপবলনয়অীাধযতানয়্াবু। 

আ�াহয়তা‘আলায়ীবলে: 

 ﴿  ًِ ي ظي ََ ًزا  ۥ َ�َقدي ََ َز ََوي رَُسوَ�ُ ََ  َ َّ ِي � ِي ُ ُ ٞ َِ  ]٧١:األحزاب[ ﴾ََ

“আনয়যানায়আ�াহয়ওয়তাানয়নাসপবলনয়আেুগতযয়কবন, তানায়অীশযইয়

্হাসাফলযয়অ ণেয়কনবী। — (সপনায়আল-আহযাী: ৭১) 

আ�াহয়তা‘আলায়আনওয়ীবলে: 

َا  ﴿  َي ب ِّ ٗا  ٰ ََ ََ  َّ ََ ۥ َ�َقدي  رَُسوَ�ُ ََ  َ َّ ٱي � ٞ َ�عي َِ ََ﴾ 
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“আনয় েযয়ীযি�য়আ�াহয়ওয়তাানয় নাসপলবকয়অ্ােযয়কবন, েসয় েতায়

সুইয় েয়�ুয়হবী।” — (সপনায়আল-আহযাী: ৩৬) 

আ্াবদনয়সা্বেয়� �াি তয়এইয়িকতাীিটয়শাইখয়আ�া্ায়আীদুনয়

নহ্ােয় ইীেয় োবসনয় ইীেয় আীিদ�াহয় আল-সা‘দজয় ন.-এনয়

“েসৗভাগয্ময় জীবেনয় পূণা্য়� াম”  ) الوسيئل الفيدة للحيية السعيدة(  

ো্কয়িকতাী; যায়আটিটয় িনব�বদয়িীভ�।য়েলখকয়তাবতয়�কৃতয়

েসৗভাগযয় অ ণবেনয়   িতয় ওয় � াম-� কনূস প্হয় কুনআে-সুবাহয়

িেভণনয় শন‘মজয় দলজল-�্াবূনয় িভি�বতয় সুসুভাবীয় ীূণোয়

কবনবেে।য় কানূ, েসৗভাগয্ময়  জীবেনয় সিিকয়   িতয় �বতযকয়

্ুসিল্য় ীযি�ইয় কা্োয় কবনয় এীংয় তানয় � নয় িভি�য় কবনইয়

্ুসিল্য়স্া য়সুশৃ�লভাবীয় িনচািলতয়হম। 

এইয়� াবময়সিিকয়েচতোয়ওয় েয়সবচতেতায়স�সানবূয়ইসলা্, 

ওমাকফয়ওয়দাওমায়িীষমকয়্�ূালবমনয়অংশ�হবূয়এইয়িকতাীিটয়

যাচাই-ীাচাইয়স�বয়হবমবে; যাবতয়এিটয়একিটয়� কানজয়�কাশোয়

এীংয়�িতী�কতা পূণয় জীবেনয় েযয়দলজলয়ওয়িদকিেবদণশোয়হবতয়

 াবন। 
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সীণশি�্ােয়্হােয়আ�াহনয়দনীাবনয়আবীদেয়কনিে, িতিেয় েযেয়

এনয় েলখক, �কাশক,  িনবীশকসহয় সকলয় সাহাযয-

সহবযািগতাকানজবকয়েীিশয়েীিশয়�িতদােয়ওয়সওমাীয়দােয়কবনে।য়

আনয়আ�াহইয়সিিকয় বেয়চলানয়তাওিফকদাতায়ওয় েয়�দশণক।য়

আনয়িতিেইয়আ্াবদনয় েযয়যবেুয়ওয়��্য়অিভভাীক।য়আ�াহনয়

 কয়েেবকয়সালাত, সালা্য়ওয়ীনকতয়ীিষণতয়হ�কয়আ্াবদনয়েীজয়

্ুহা�দয়সা�া�াহয়আলাইিহয়ওমাসা�া্, তাানয় িনীান- িন েয়ওয়

সকলয়সাহাীজীৃব�নয়�িত। 

 

ড. আীদু�াহয়ইীেয়আহ্দয়আল-যাবমদ 

�িতিেিধ, �কাশোয়সহবযািগতায়িীষমকয়্�ূালম। 
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েলখবকনয়ভপ ি্কা 

و  ،و أد د أال ي إ لي ا  وحدو ي ��  ل  ،المد   اهي ل المد كه 
  .صهللا ا  دليه و ع ال و أصحينه و سلم  ،مدا  د دو و رسول أد د أال �

(স্�য়�শংসায়আ�াহনয় েয, িযিেয়সকলয়�শংসানয়্ািলক।য়আি্য়

সাকযয়িদি�য়েয, একয়আ�াহয়ীযতজতয়েকােয়ইলাহয়েেই; তাানয়েকােয়

শিনকয় েেই।য় আি্য় আনওয় সাকযয় িদি�য় েয, ্ুহা�দয় সা�া�াহয়

আলাইিহয়ওমাসা�া্য়তাানয় ীা�ায়ওয় নাসপল।য়আ�াহনয় কয় েেবকয়

সালাতয় ওয় সালা্য় ীিষণতয় হ�কয় তাানয় �িতয় এীংয় তাানয়  িনীান-

 িন েয়ওয়সাহাীজীৃব�নয়�িত)। অতঃ ন: 

্বেনয়শাি�য়ওয়আে�য়অেুভীয়কনায়এীংয়অশাি�য়ওয়দুি��ায়দপনয়

কনায়�বতযকয়ীযি�নয়অেযত্য়লকযয়ওয়�ব্শয।য়আনয়এনয়�ানাইয়

 িীবয় জীেয়অি ণতয়হময়এীংয়আে�য়ওয়�ফু�তায় িন পূণতায়লাভয়

কবন।য় তায় অ ণবেনয়  েযয় নবমবেয় ধ্ণজম, �ভাীগতয় ওয় আ্লজয়

� াম-� কনূস প্হ।য় আনয় এসীয় � াম-� কনবূনয় সা্�জকয়

স্�ময়সাধেয়্ুি্েগূয়ীযতজতয়অেযয়কানওয় বকয়স্ীয়হবময়�বিয়

ো।য়আনয়অেযবদনয় েীলাময়এনয়েকােয়একিটয় িদকয়অি ণতয়হবলওয়



9 

 

হবতয়  াবন।য় এনয় েকােয় একিটয় � াম-� কনূয় িেবময়  ি�তগূয়

েচুা-সাধোয়ওয়গবীষূায়কনবল, তাবদনয়িেকটয়তানয়ীহয়� কানজয়

ওয়সু�নয়সু�নয়িদকয়ফুবটয়�বি।য়িক�য়আি্য়আ্ানয়এইয় ুি�কাময়

এ্েয় িকেুয় িীষময়�ব�খয়কনী, যায়এইয়্হােয়�ব্শযয় হািসবলনয়

অেযত্য় � াময় ওয় ্াধয্য় ীবলয় িীবীিচতয় হবীয় এীংয় যানয়  েযয়

�বতযবকইয়েচুা-সাধোয়কনবী। 

সুতনাংয়তাবদনয়্বধযয়েযয়ীযি�য় সীয়� াম-� কনবূনয়অিধকাংশয়

অ ণেয় কনবতয়  ানবী, েসয় সুবখ-শাি�বতয় ীসীাসয় কনবীয় এীংয়

� বভাগয়কনবীয় িীব্ময় জীে। আনয়তাবদনয়্বধযয়েযয়ীযি�য়তায়

অ ণবেয়স�পূণরব য়ীযেণয়হবী, তানয় জীেয়অিতীািহতয়হবীয়দুঃখ-

কবু।য় আীানয় তাবদনয় ্বধযয় েযয় ীযি�য় ্াুা্ািুয়  যণাবমনয় হবী, 

আ�াহয় �দ�য় তাওিফকয় অেুযামজয়  জীেযা েয় কনবী।য় আনয়

আ�াহইয়তাওিফকদাতা, তাানয়সাহাবযযইয়সকলয়কলযাূয়অি ণতয়হময়

এীংয়অকলযাূয়�িতবনাধয়হম। 
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েসৗভাগয্ময় জীবেনয় পূণা্য়� াম 

 িনব�দ 

১. ঈ্ােয়ওয়সাক্ণ: েসৗভাগয্ময় জীেয়লাবভনয়অেযত্য়�ধােয়
ওয়আসলয়� াময়হলয়ঈ্ােয়ওয়সাক্ণ।য়আ�াহয়তা‘আলায়ীবলে: 

 ﴿ ۖ يبَةا ُهۥ َحَيٰوةا َطِي َّ َ َي ي ۡي َُ ََََ  ٞ ِي ۡي ُُ َو  ُُ ََ  ٰ ََ �
ُ

َي ُ َ
ُ  ٍ

ََ ََ  ٞ ي ِِ ۡا   ي َٰ ََ  ََ ِي ََ ٞي  َِ
َُونَ  َِ َِ  َ��ُواْ َ�عي ٞي  َس حي

َ
يأ م ب ُُ ٍَ جي

َ
ُهمي ُ َّ ََ ِي ۡي َ ََ  ]٩٧:الحل[ ﴾ ََ

্ুি্েয়হবময় ুরষয়ওয়োনজনয়্বধযয়েযয়েক�য়সাকা য়কনবী, তাবকয়

আি্য় িে�মইয়  িীবয়  জীেয় দােয় কনীয় এীংয় তাবদনবকয় তাবদনয়

কব্ণনয়ে�নয় ুন�ানয়দােয়কনী।”— (সপনায়আে-োহল: ৯৭) 

সুতনাংয় েযয় ীযি�য় ঈ্ােয় ওয় সায়আ্বলনয় স্�ময় সাধেয় কনবতয়

 ানবী, তানয় েযয়আ�াহয়তা‘আলায় ইহকাবলয়  িীব্ম  জীবেনয়

এীংয়ইহকাবলয়ওয় নকাবলয়��্য়�িতদাবেনয়�িত�িতয়িদবমবেে। 
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আনয়এনয়কানূয় সুসু।য় েকেো, ্ুি্েগূয়আ�াহনয়�িতয় িীশ য়

ঈ্াবেনয় ফবলয় সাকা য় কবনয় এীংয় দুিেমায় ওয়আবখনাবতনয়  েযয়

্ে-্ােিসকতায়ওয়ৈেিতকয়চিনববকয়সংবশাধেয়কবন।য়তাবদনয়সাবেয়

ে্ৗিলকয় েজিত্ালায় নবমবে, যানয় �ানা তানায় তাবদনয় িেকটয়

� �াি তয়সকলয়�কানয়হািস-আে�, অি�নতায়ওয় দুঃখ-েীদোনয়

কানূস প্হয়� লি�য়কনবতয় াবন। 

এইয়েজিত্ালায়�হূ, তানয়�িতয়কৃতজতায়ওয়� কানজয়েকববয়তানয়

যোযেয় ীযীহানয় �ানায় তানায় নাগ-িীনাগয় ওয় অেযাম-অ নাবধনয়

েক�িী�ুয়স�বকণয়জােয়লাভয়কনবতয় াবন।য়সুতনাংয়এইয়দৃিুবকাূয়

েেবকয়তানায়যখেয়তানয়যোযেয়ীযীহানয়িেি�তয়কনবী, তখেয়এনয়

�ানায়তাবদনয় েযয়আে�ঘেয় িনবীশয় সৃিুয়হবী, তানয়�ািম�য়ওয়

ীনকবতনয়ীযা াবনয়আশায় াগবীয়এীংয় কৃতজতায়�কাশকানজবদনয়

সাওমাবীনয় �তযাশায় ৈতিনয় হবী।য় এনয় ফবলয় সৃুয় এইয় আেব�নয়

কলযাূয়ওয়ীনকবতনয়�ানায়অবেকয়গর� পূণয়িীষময়�িতিনতয়হবী। 

আনয় তানায় � লি�য় কনবতয়  ানবীয় দুঃখ-কু, কম-কিতয় ওয়

দুি��া-দুভণাীোয় �িতবনাবধনয় � াময় স�বকণ।য় এয় েকববয় তাবদনয়

 বকয়�িতবনাধয়কনায়স্ীয়হবলয় িন পূণয়�িতবনাধয়কনবী; তানয়

িকেুটায় লাঘীয় কনায় স্ীয় হবলয় লাঘীয় কনবীয় এীংয় �িতবনাবধনয়
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েকােয় � াময় োয় োকবলয় সবীণা�্য় ৈধযণয় ধানূয় কনবী।য়আনয়এনয়

�ানায় তাবদনয় দুঃখ-কবুনয় �ভাীয় ীলময় েেবকয় েীনয় হবময় আসানয়

যোযেয়�িতবনাধয়গবিয়েতালানয়েযাগযতা, অিভজতায়ওয়শি�-সা্েণয়

স�ময়হবী।য়ৈধযণয়এীংয়�িতদােয়ওয়সওমাবীনয়আশায়ে াষূয়কনায়

ীিয়্যণাদা পূণয়কা , যানয়সাবেয়দুঃখ-কুয়ি্বশয়আবে।য়আনয়তানয়

েেবকয়��নবূনয়� াময়হলয়আেব�য়োকা, ��্য়আশা-আকা�ায়

ে াষূয়কনায়এীংয়আ�াহনয়অেু�হয়ওয়সওমাবীনয়�তযাশায়কনা।য়

েয্েয়িীশ য়হািদবসয়নবমবে, েীজয়সা�া�াহয়আলাইিহয়ওমাসা�া্য়

ীবলবেে: 

َمُحَو َكّ « 
ُ
ّمّ  لّّال أ

َِ َم
َ
َمّح ال

ُ
ًُ  ي أل ّمّ  لَّال ُد

َِ َم
َ
 لّل

ّ
ُحد  لّي

ُ
َُ أل َُا  َُ َْ  ُولَُْ َُ َه 

 َ
ُ
َْ ا ل َُ ُال  َُ ُ اُ َُ اَص ُص ُُرََه ُاّ ُصي

ُ
َ ُوأَّال أ

ُ
ا ل  َْ َُ ُال  َُ اَص ُدُاُح اُ ُُرََه ُشّ ُصي

ُ
 .»أ

“্ুি্বেনয়ক্ণ-কাব�য়অীাকয়হওমানয়িীষময়হলয়তানয়সকলয়কা ইয়

্্ল েক।য় েসয় সুখ-শাি�য় লাভয় কনবলয় কৃতজতায় �কাশয় কবন; 

ফবলয়তায়তানয় েযয়কলযাূকনয়হম।য়আনয়দুঃখ-কবুয় িততয়হবলয়

েসয়ৈধযণয়ধানূয়কবন; ফবলয়তাওয়তানয় েযয়কলযাূকনয়হম।য়আনয়

এইয় সুবযাগয় ্ুি্েয় ীযতজতয় অেযয় কানওয় ভাবগযয়  ুবটয় ো।”— 

(্ুসিল্, যুহদ, ীাী-১৪, হািদসয়েং-৭৬৯২) 
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সুতনাংয় েীজয় সা�া�াহয়আলাইিহয় ওমাসা�া্য়  ািেবময় িদবলেয় েয, 

্ুি্বেনয়�াি্য়ওয়কলযাূয়িদগূ।য়হািস-আে�য়ওয়দুঃখ-কুয়সকলয়

অী�ামইয় েসয় তানয় ক্ণ-কাব�নয় সুফলয় েভাগয় কনবী।য় এয়  েযইয়

আ িেয় দু’িটয় ি িেসয়  াবীে, েযগবলায় কলযাূয় ীায় অকলযাবূনয়

�িতিেিধ�য়কবন।য়আীানয়�ভবমনয়অ ণেয়  িতনয়্বধযয়ীযীধােওয়

অবেক।য় আনয় এইয় ীযীধােিটয় হবীয় ঈ্ােয় ওয় সাকব ণ্নয় েকববয়

�ভবমনয় ােণকযয়অেুযামজ।য়এইয়গবূনয়অিধকানজয়ীযি�য়এয়দু’িটয়গূয়

�ানায়কলযাূয়ওয়অকলযাূয়লাভয়কবন, যায়আ্নায়আবলাচোয়কবনিে; 

েয্েয়কৃতজতায়�কাশ, ৈধযণয়ধানূয়ইতযািদ।য়এবতয়কবনয়তানয় েযয়

আে�ঘেয় িনবীশয় সৃিুয়হবী; দপনয়হবময়যাবীয় দুি��া, অি�নতা, 

হদবমনয় সংকজূণতায় ওয়  জীবেনয় দুঃখ-কুয় এীংয় ইহ গবতয় তানয়

 জীেয়হবময়�িবীয়অেণীহয়ওয়সুখ্ম।য় 

আনয়অ নয়ীযি�য়অ ক্ণ, দাি্কতায়ওয়ে��াচািনতায়�ানায়অ নাধয়

�ীূয়হবময়�বি।য়ফবলয়তানয়ৈেিতকতায়িীেুয়হময়এীংয়অৈধযণয়ওয়

অিতয়েলাবভনয়কানবূয়তানয়ৈেিতকয়চিনবয় শনয়চিনববনয়্তয়গবিয়

�বি।য়এত�য়সব�ওয়েসয়্ােিসকাবীয়অশা�য়ওয়অিসহন।য়তানয়এইয়

অি�নতানয়ি েবেয়ীহিীধয়কানূয়নবমবে; েয্েয়তানয়ি�মাবদনবকয়

হানাবোনয় আশ�ায় ওয় তাবদনয়  কয় েেবকয় েতুেয় েতুেয় ীহয় �ু-
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সংঘাবতনয়আশ�া; আনওয়একিটয়কানূয়হব�য়েফবসনয়অি�নতা, 

যায়অ ণেয়করকয়আনয়োইয়করক সাীণকিূকয়আনওয়িকেুয়ে বতয়

আ�হবীাধয়কবন।য়েসয়যিদয়িেধণািনতয়অংশয়ে বমওয়যাম, তীুওয়েসয়

�ব�িখতয় কানবূয় (েতুেয় েতুেয় ে বত) অি�নয় হবময় �বি।য় আনয়

এসীয়�ব�গ, �াক�া, আত�য়ওয়অস�িুনয়কানবূয়েসয়দুঃখ-কুয়

অেুভীয় কবন।য় সুতনাংয় তানয় দুভণাগয্ময়  জীে, � ে�জিতয় ওয়

িচ�াবনাগয় এীংয় ভম-ভজিতয় যায় তাবকয় খানা য় অী�ায় ওয় ীজভাসয়

কবুনয়িদবকয়েিবলয়িদবমবে; তানয়এ্েয় িনূিতয়িেবময়��য়কবনায়

ো।য়কানূ, েসয়সওমাবীনয়আশায়কবনয়ো।য়আনয়তানয়িেকটয়ৈধবযণনয়

্তয়এ্েয়স�দওয়েেইয়যায়তাবকয়শা�োয়ওয়সুখ-�া��যয়েদবী। 

আনয়এয়ধনবেনয়�বতযকিটয়ীূণোইয়অিভজতাল�য়ীা�ীয়�দাহনূ।য়

েয্েয়এইয়ে�ূজনয়একিটয়িীষমবকয়িেবময়যখেয়আ িেয়িচ�া-ভাীোয়

কনবীবেয় এীংয় তাবকয় ্ােুবষনয় ীা�ীয় অী�ানয় স�ুবখয় � �া েয়

কনবীে, তখেয়ঈ্াবেনয়দািীয়অেুযামজয়আ্লকানজয়্ুি্েয়ীযি�য়ওয়

েযয় ীযি�য়এ্েয়কা য়কবনিেয়তাবদনয়�ভবমনয় ্বধযয়অবেকয় ীিয়

ীযীধােয় েদখবতয়  াবীে।য় আনয় েসয় িীষমিটয় হল, আ�াহয় �দ�য়

িনিযকয়ওয়িতিেয়তাানয়ীা�াবদনবকয়িীিভবয়�কাবননয়েযসীয়অেু�হয়
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ওয় স�ােয় দােয় কবনবেে, তানয় �িতয় স�ুয় োকবতয় দজে-শনজমতয়

অবেকয়েীিশয়�াসাহয়�ধােয়কবনবে। 
 

সুতনাংয় ্ুি্েয়যখেয়অসু�তায়অেীায়দািন�য়অেীায়অেুর য়েকােয়

্াে-স�ােয়িীেুকানজয়িী দ-্ুিসীতয়�ানায় নজকানয়স�ুখজেয়হম, 

তখেয়তানয়ঈ্ােয়ওয়আ�াহয়�দ�য় িনিযবকনয়�িতয়স�ুয়োকানয়

কানবূয়আ িেয়তানয় েচাবখ-্ুবখয়আেব�নয়ুলকয় েদখবতয় াবীেয়

এীংয় েসয় আ�িনকভাবীয় এ্েয় িকেুয় চাইবীয় ো, যায় তানয় ভাবগযয়

েেই।য়এয়অী�াময়েসয়তানয়েচবময়খানা য়অী�াশালজয়ীযি�নয়িদবকয়

তািকবময়শা�োয়অেুভীয়কবন; তানয়েচবময়ভালয়অী�াশালজয়ীযি�নয়

িদবকয়তাকাময়ো।য় েকােয়েকােয়স্ময়তানয়আে�-ফুিতণয়ওয়্বেনয়

�ফু�তায় আনওয় ীৃি য়  াময়  য় ীযি�নয় অী�ায় েদবখ, েযয় ীযি�য়

দুিেমাীজয়সকলয়�ব্শযয়হািসলয়কবনওয় িনতৃ্য়হবতয় াবনিে। 

অেুর ভাবীয়েযয়ীযি�নয়িেকটয়ঈ্াবেনয়দািীয়অেুযামজয়আ্লয়েেই, 

তাবকয় যখেয় অভাী-অেটেয় �ানায় অেীায় দুিেমাীজয় চাওমা- াওমানয়

িকেুয় েেবকয়ীি�তয়কনানয়�ানায় নজকাময় েফলায়হম, তখেয়তাবকয়

আ িেয়দুঃখ-কবুয়চন্য়িী যণ�য়অী�ানয়্বধযয় াবীে। 
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অ নয় আবনকিটয় দৃু�য় হল: যখেয় ভময় ওয় আতব�নয় কানূস প্হয়

�কাশয় াময়এীংয়্ােুষয়োোেয়অসুিীধায়�ানায়কুয়অেুভীয়কবন, 

তখেয় তানয় ্বধযয় িীশ য় ঈ্াে, দৃৃয় ্বোীল, ্ােিসকয় �শাি�য়

এীংয় ��পতয় এইয় স�টয় ে্াকািীলাময় িচ�াম, কোময় ওয় কাব য়

সা্েণীােয়হওমানয়্তয়গূাীলজয়িীদয্ােয়োবক, তবীয়েসয়িেব বকয়

এইয়স�ট্ময় িনি�িতবতওয়�িতিনতয়কনবতয় ানবী।য়আনয়এইয়

 িনি�িতয় ্ােুষবকয় আে�য় েদবীয় এীংয় তানয় হদমবকয় ্ ীুতয়

কনবী। 

অেুর ভাবীয়আ িেয়ঈ্ােয়হানায়ীযি�বকয় াবীেয়স�পূণয় িী নজতয়

অী�াম।য়যখেয় েসয়ভময়ওয়আতব�নয়অী�াময় িততয়হবী, তখেয়

তানয় হদময় অ�ি�য় অেুভীয় কনবী; �ামুত�গবলায় দুি��াময়

�ব�ি তয়হবময়�িবী; তানয়অভয�বনয়িীনা  কনবীয়ভময়ওয়আত�য়

এীংয় তানয় ্বধযয় িীনা য় কনবীয় ীািহযকয় আত�য় ওয় অভয�নজূয়

অি�নতা। ফেল তার বা�ব অব�া উ�াটন করা অস�ব হেয় পেড়। আর 

এ ে�ণীর মানেুষর যিদ �ভাবগত উপায়-� কনূয় ীায় �ব্শযস প্হয়

হািসলয় োয় হম, যায় অ ণবেয় অবেকয় �িশকবূনয় �বমা ে; তবীয়

তাবদনয় শি�-সা্েণয় েভব্য়  িবীয় এীংয় �ামুত�গবলায় �ব�ি তয়

হবময় �িবী।য় আনয় এর য় হবীয় ঈ্াবেনয় ঘাটিতনয় কানবূ, যায়
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ৈধযণধানবূনয় েকববয় গর� পূণয় ভপ ি্কায় নবখ।য় িীবশষয় কবনয়

স�টকাবলয়ওয়দুঃখ-দুদণশানয়স্বম। 

সুতনাংয় ুূযীােয়ওয় া জ, ্ুি্েয়ওয়কািফনয়�ভবময়অ ণেজময়ীজন�য়

অ ণবেয়অংশ�হূয়কবন।য়আনওয়অংশজদািন�য়নবমবেয়এ্েয়�ভাী-

চিনবব, যায়ভমােকয় িনি�িতবতয়সদময়হময়এীংয়ীষমিটবকয়সহ য়

কবন।য় িক�য় এয় েকববয় ্ুি্েয় ীযিত্্য় তানয় ঈ্ােজয় শি�, ৈধযণ, 

আ�াহনয় � িয় ভনসায় ওয় িেভণনশজলতায় এীংয় তানয় সওমাবীনয়

�তযাশানয় কানবূ।য় এসীয় িীষবমনয় কানবূয় তানয় সাহসয় ওয় ীজন�য়

আনওয়ীৃি য়ে বতয়োবক, আতব�নয়চা য়ক্বতয়োবকয়এীংয়তানয়

িেকটয়কিিেয়কা গবলায়সহ য়হবতয়োবক।য়েয্েয়আ�াহয়তা‘আলায়

ীবলে: 

 ﴿ �َ  َِ ي  َّ � َٞ ِي ٍيُجوَن  َ َ ََ وَنۖ  ُِ َ َ
ي

ََۡ  َِ ََ وَن  ُِ َ َ
ي

ُهمي َُۡ ّّ ي وَن ََ� ُِ َ َ
ي

ين ََُوو�ُواْ ََۡ ن
ٍيُجوَنۗ  َ  ]١٠٤:النسيص[ ﴾ُ

“যিদয়েতা্নায়য�ূা  াও, তবীয়তানওয়েতায়েতা্াবদনয়্তইয়য�ূায়

 াময়এীংয়আ�াহনয়িেকটয়েতা্নায়যায়আশায়কন, তানায়তায়আশায়

কবনয়ো।” —(সপনায়আে-িেসা: ১০৪) 
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আনয়তানায়আ�াহনয় িীবশষয়সাহাযযয়লাভয়কবনয়এীংয়তানয়সাহাযযয়

সকলয় �কানয় ভম-ভজিতবকয় ওলট- ালটয় কবনয় েদম।য় আ�াহয়

তা‘আলায়ীবলে: 

يّن ﴿  ْ  ن ا َا ُ ِي ۡي � ََ َٞ َي ِي ٰ َّ �� َِ َِ  َ َّ  ]٤٦:األافيل[ ﴾ �

“েতা্নায় ৈধযণধানূয় কন, িে�মইয় আ�াহয় ৈধযণশজলবদনয় সাবেয়

আবেে।” —(সপনায়আল-আেফাল: ৪৬) 

 

২. সৃিুনয়�িতয়ইহসাে: �ব�গ-�াক�া, দুি��ায়ওয়অি�নতায়
দপনয়কনানয়অেযত্য়� াময়হব�য়কো, কা য়ওয় িীিভবয়�কাবননয়

স�যীহানয়�ানয়সৃিুনয়�িতয়ইহসােয়কনা।য়�ব�িখতয়�িতিটয়কা ইয়

��্য়ওয়ইহসাে।য়এনয়�ানায়আ�াহয়তা‘আলায়  ুূযীােয়ওয় া জনয়

ক্ণ-কা�য় অেুসাবনয় �ব�গ-�াক�ায় ওয় দুি��ায় দপনয় কবনে।য় িক�য়

তানয় েেবকয় ্ুি্বেনয়  েযইয়  িন পূণয় অংশয় নবমবে।য় আনয় েসয়

ীযিত্্য়এইয় েযয় েয, তানয়ইহসাবেনয়কাযণ্্য় িনচািলতয়হময়

ইখলাবসনয়সাবেয়সওমাবীনয়�তযাশাম। ফবলয়আ�াহয়তা‘আলায়তানয়

 েযয় সহ য় কবনয় েদেয় তানয় �তযািশতয় কলযাূকনয় কাব নয় ্হায়
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�বদযাগয়�হূয়কনবত।য়আনয় িতিেয়তানয়ইখলাসয়ওয়আ�িনকতানয়

কানবূয়সকলয়দুঃখ-কুয়দপনয়কবনয়েদে।য়আ�াহয়তা‘আলায়ীবলে: 

ي ﴿  ِِ ي�ٖ  ث ََ َ �ي  َ ّ� َخ�ي ٰ� َ��ي ََ ۡي ي َي ن َ
َف  ُ ٍُ عي َِ َي  َ

يَصَدقَة  ُ ٍَ ب َُ َ
ٞي ُ َِ يّ�  َوُٰٰهمي ن ي ّّ  ٞ

ِا   ي ظي ََ ا  ًٍ جي
َ

ي ُ ييه � ۡي ُ ي َََسويَف � َّ ِي �  ََ ٍي َُ  ََ ا  ََ ي ِي ََ �ب ي َٰ ََ َي  َع ۡي �َ ٞ َِ ََ ِي    َّ�﴾ 
 ]١١٤:النسيص[

“তাবদনয় অিধকাংশয় েগা েয়  না্বশণয় েকােয় কলযাূয় েেই, তবীয়

কলযাূয়আবে েযয় িেবদণশয় েদময়দাে-খমনাত, সাকা য়ওয়্ােুবষনয়

্বধযয় শাি�য় �া বেন; আ�াহনয় স�িুয় লাবভনয় আশাময় েক�য় তায়

কনবলয় তাবকয় অীশযইয় আি্য় ্হা ুন�ানয় দােয় কনী।” —(সপনায়

আে-িেসা: ১১৪) 

সুতনাংয়তানয়েেবকয়সংঘিটতয়এয়ধনবেনয়সকলয়ক্ণকা�বকয়আ�াহয়

তা‘আলায়কলযাূ্ময় ীবলয় েঘাষূায় কবনবেে।য়আনয়কলযাূয় ্াবেইয়

কলযাূবকয়�াগতয় াোময়এীংয়অকলযাূবকয়�িতবনাধয়কবন।য়আনয়

সওমাবীনয় �তযাশজয় ্ুি্েবকয় আ�াহয় ্হা ুন�ানয় দােয় কনবীে।য়

আনয়সকলয়�কানয় ীিয়  ুন�াবননয় ্বধযয় অেযত্য়  ুন�ানয় হব�য়

�ব�গ-�াক�া, দুি��া, দুঃখ-কুয়ইতযািদয়দপনয়কবনয়েদমা। 
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৩. কা -ক্ণয় ওয় � কানজয় জােয় অ ণবেয় ীয�য় োকা: 
�ামুতব�নয় �ব� োয়  িেতয় অি�নতায় ওয়  া - ি�লতানয় ্বধযয়

ডুবীয়োকায়্েবকয়দপবনয়নাখানয়অেযত্য়� াময়হব� কা -ক্ণয়ওয়

� কানজয়জােয়অ ণবেয়ীয�য়োকা।য়েকেো, তায়্েবকয় সীয়ক ণ্-

কা�য়েেবকয়িীনতয়নাবখ, যায়তাবকয়অি�নয়কবনয়েতাবল।য়এয়কানবূয়

েসয় েকােয় েকােয় স্ময়  সীয় কানূবকয় ভুবলয় োকবী, যায় তাবকয়

দুি��া��য় হবতয় ীাধযয় কবন।য় ফবলয় েসয় ্ােিসকভাবীয় আে�য়

অেুভীয়কনবীয়এীংয়তানয়্বধযয়ক্ণচা�লযয়ীৃি য় াবী।য়িক�য়্ুি্েয়

অেযােযবদনয় েেবকয় ীযিত্্য় তানয় ঈ্ােয় ওয় ইখলাবসনয় সাবেয়

সওমাবীনয়�তযাশাময়জােয়অ ণেয়ওয়িশকাদােয়ীযী�াময়ক ণ্তা নয়

হওমানয় াশা ািশয়��্য়আ্লয়কনানয়কানবূ।য়যিদয়তায়ইীাদতয়

েকি�কয়হম, তবীয়তায়ইীাদতয়িহবসবীইয়গূযয়হবী।য়আনয়তায়যিদয়

দুিেমাীজয়অেীায়�কৃিতগতয়েকােয়ক্ণ-কা�য়হবময়োবক, তবীয়তানয়

ফলাফলয় িেমবতনয় িীশ তানয়� নয় িেভণনয়কনবী।য়আনয় েসয় যিদয়

এনয়�ানায়আ�াহন আেুগবতযনয়ীযা াবনয়সাহাযযয়কা্োয়কবন, তবীয়

তানয় এয় কাব নয় �ভাবীয় দুি��ায় ওয় দুভণাীোয় দপনয় হবী।য় সুতনাংয়

্বেনয়অি�নতায়ওয় া - ি�লতায়�ানায় নজকায়কনায়হম; অতঃ নয়
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এনয়কানবূয়েসয়িীিভবয়েনাবগয়আ্া�য়হম, তখেয়তানয়�িতবষধকয়

ঔষধয়হব�: “ য়কানূিটবকয়ভুবলয়োকা, যায়তাবক  া - ি�লতায়

ওয়অি�নতানয়্বধযয়েফবলয়িদবমবেয়এীংয়িেব বকয়গর� পূণয়কাব য়

ীয�য়নাখা।” 

 

৪. সকলয় িচ�াবকয় ৈদেি�েয় কাব নয় গরব�নয় � নয়

 কযী য়কনা: দুি��ায়ওয়অি�নতায়দপনয়কনানয়অেযত্য়আনওয়

একিটয়� াময়হলয়সকলয়িচ�াবকয়চল্ােয়(ীতণ্াে) িদবেনয়কাব নয়

গরব�নয় � নয়  কযী য় কনায় এীংয় ভিীষযতকালজেয় ওয়

অতজতকালজেয় ক্ণ-কা�য় িেবময় েীিশয় িচ�া-ভাীোয় ী�য় কনা।য় এয়

 েযইয়েীজয়সা�া�াহয়আলাইিহয়ওমাসা�া্য়আ�াহনয় িেকটয়সকলয়

�কানয়দুি��ায়েেবকয়আ�ময়েচবমবেে, যায়ই্া্য়ীুখানজয়ওয়্ুসিল্য়

ন. ীিূণতয় হািদবসয় নবমবে।য় সুতনাংয় অতজবতনয় েকােয় িীষম িেবময়

দুি��ায়কবনয়লাভয়েেই, যায় েকােয় িদেয় িফিনবময়আোয়স্ীয়েম।য়

আনয় ভিীষযতকাবলয় েকােয় দুঘণটোয় ঘটানয় আশ�াময় দুি��াময় ্ য়

োকাওয় কিতকন।য় অতএীয় ীা�ানয় দািম�য় ওয় কতণীযয় হলয় তানয়

আ বকনয় িদেয় িেবময় িচ�া-ভাীোয় কনায় এীংয় তানয় সকলয় েচুা-
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�বচুায়  য় িদেয় তোয় ীতণ্ােয় স্মবক ভালয় কনানয় কাব য় ীযময়

কনা।য় কানূ, এইয় িদবকয় ্বোবযাগয় িদবলইয় তানয় ক ণ্-কা�স প্হয়

 িন পূণয়ওয় িনশ য়হবীয়এীংয়তানয়�ানায়ীা�ায়দুি��ায়্ু�য়হবময়

শাি�য় লাভয় কনবতয়  ানবী।য় আনয় েীজয় সা�া�াহয় আলাইিহয়

ওমাসা�া্য় যখেয় েকােয় েদা‘আ কনবতেয় অেীায় তাানয় ��তবকয়

েদা‘আ কনবতয় ীলবতে, তখেয় িতিেয়আ�াহনয়সাহাযযয় ওয়অেু�হয়

কা্োনয় সাবেয় সাবেয় যায়  াওমানয়  েযয় েদা‘আ কনায় হম, তায়

অ ণবেনয় েযয়সীণারকয়েচুা-�বচুায়চালাবোনয় েযয়�াসাহয়�দােয়

কনবতে।য়আনয়যায় দপনয়কনানয় েযয় েদা‘আ কনায় হত, তায় েেবকয়

দপবনয় সবনয় োকবতয় �াসাহয় িদবতে।য় কানূ, েদা‘আ আ্বলনয়

্তই।য়সুতনাংয়ীা�ায়দজেয়ওয়দুিেমানয়েকববয়তানয়� কানজয়িীষময়

িেবময়িচ�া-গবীষূায়কনবীয়এীংয়তানয়�ব্শযয়হািসবলনয় েযয়তানয়

�িত ালবকনয়িেকটয়�ােণোয়কনবী।য়আনয়এইয়ীযা াবনয়তাানয়িেকটয়

সাহাযযয়চাইবী।য়েয্েয়েীজয়সা�া�াহয়আলাইিহয়ওমাসা�া্য়ীবলে: 

حُ « 
ُ
َْ  ُوأ َُ  ُّ ُقّو

َ
ّمَ  ال َِ َم

َ
َْ  ال َُ  ّ َُ ّمّ  الّعّعيّ  ُوّ   َِ َم

َ
 اّ ّ ّمُ  ال

ُ
ّى لّ 

ص  اُُال ُ�َقَل لَُو  ُصينُُ  ُشَ
ُ
َز ُوأَّال أ ًّ اَححَّل ُعُ ُمي ُنغَُفَعُ  ُواَسرُّعَ  نّيّ ّ ُوُي ُ�َع

َُ ُكُال ُكُذا ُوُ�ُذا
َ
ُعل َُ   ّ عُ  .�ُ َُ ُل اُِّّال لَُو ُ�َفرَُح ُولُّ�َ  َََل َُُدَر اّ ّ ُوُمي ُديُص 

ُمُل الّخيَُطيّال  َُ«. 
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“দপীণলয়্ুি্বেনয়েচবময়শি�শালজয়্ুি্েয়��্য়এীংয়আ�াহনয়িেকটয়

অিধকয় ি�ম।য় �বতযকয় ীবনয় ্বধযইয় কলযাূয় নবমবে; যায় েতা্ানয়

 েযয়� কানজ, তায়তুি্য়কা্োয়কনয়এীংয়আ�াহনয়িেকটয়সাহাযযয়

�ােণোয়কন।য়আনয়অক্তায়�কাশয়কবনা ো।য় েকােয় ীবয়অ ণেয়

কনানয় নয়এয়কোয় ীবলায় োয় েয, যিদয়আি্য়এর য়এর য়কা য়

কনতা্।য়ীনংয়ীল, আ�াহনয় কয়েেবকয়িেধণািনতয়এীংয়িতিেয়যায়

ই�ায়তাইয়কবনে; যিদয়তুি্য়শমতাবেনয়কাব নয়� নয়িী ময়লাভয়

কনবতয়চাও।” —(্ুসিল্, কদন, ীাী-৮, হািদসয়েং- ৬৯৪৫) 

সুতনাংয় েীজয় সা�া�াহয় আলাইিহয় ওমাসা�া্য় �বতযকয় অী�াময়

� কানজয় কব্ণনয় কা্োয় কনবতয়আবদশয় কবনবেে।য় িতিেয়আনওয়

িেবদণশয় িদবমবেেয় আ�াহনয় সাহাযযয় চাইবতয় এীংয় দপীণলতায় ওয়

অক্তানয়িেকটয়আরস্ ণেয়োয়কনবত, যায়কিতকানকয়অলসতা।য়

িতিেয় আনওয় আবদশয় কবনবেেয় অতজতকাবলনয় ীা�ীািমতয় িীষময়

এীংয়আ�াহনয় ফমসালায় ওয়তানয় িেধণািনতয় ভাগযবকয় ে্বেয় েেমানয়

 েয। 

আনয় িতিেয় সকলয়ক্ণ-কা�বকয় দুইয় ভাবগয় িীভ�য়কবনবেে: একয়

�কানয়কা য়হলয়ীা�ায়তায় ুনা ুিনয়ীায়অংশিীবশষয়অ ণবেনয়েচুা-

�বচুাময় অেীায় তা �িতবনাধয় কনবতয় ীায় িকেুটায় লাঘীয় কনবতয়
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সক্।য়সুতনাংয়এইয়েকববয়ীা�ায়তানয়েচুা-�বচুানয়শরয়কনবীয়

এীংয় ্াীুবদনয় িেকটয় সাহাযযয় �ােণোয় কনবী।য় আবনকয় �কাবননয়

কা য়হল, এইয়ীযা াবনয়তানয়ক্তায়েেই।য়সতনাংয়তানয়ীযা াবনয়

শা�য়ওয়স�ুয়োকবীয়এীংয়তায় ে্বেয় েেবী।য়আনয় েকােয়সব�হয়

েেইয় েয, েকােয় ীা�ায় এইয় েজিতয় ে্বেয় চলবল, তায় তানয়আে�য়

অেুভীয় কনায় ওয় দুি��ায় দপবননয় কানূয় হবী।
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 িনব�দ 

৫. েীিশয়েীিশয়আ�াহনয় িযিকন: হদবমনয়�দানতায়ওয়্বেনয়
�শাি�নয়ীিয়� াময়হলয়েীিশয়েীিশয়আ�াহন িযিকনয়কনা।য়কানূ, 

হদবমনয় �শ�তায় ওয় ্বেনয় �শাি�য় কাবম্য় কনবতয় এীংয় তানয়

দুি��ায় ওয় দুভণাীোয় দপনয় কনবতয় িযিকবননয়আ�যণয় ধনবেনয়�ভাীয়

নবমবে।য়আ�াহয়তা‘আলায়ীবলে: 

 ﴿ ِٞ ي � َِ ِي ي َ� َّ ٍي �
ۡي ِي ي َ� ب

َ
 ]٢٨: الحدد[ ﴾�ُ ��يُقَُوُب َ

“ে বেয়নাখ, আ�াহনয়�নবূইয়িচ�য়�শা�য়হম।” —(সপনায়আন-

না‘দ: ২৮) 

সুতনাংয়ীা�ানয়�ভাীগতয়ৈীিশবুযনয়লকযয়অ ণেয়ওয়তানয়�তযািশতয়

সওমাীয় ওয় �িতদােয় ে বতয় আ�াহনয় িযিকনয় ীায় �নবূনয় িীনাটয়

�ভাীয়নবমবে। 

 



27 

 

৬. আ�াহনয় িেমা্বতনয় আবলাচো: অেুর ভাবীয়

(েসৗভাগয্ময়  জীবেনয় অেযত্য় � াময় হল) আ�াহনয় �কাশযয় ওয়

অ�কাশযয়সকলয়�কানয় িেমা্বতনয়আবলাচোয়কনা।য়কানূ, তাানয়

িেমা্তয় স�বকণয়  াোয় এীংয় তানয়আবলাচোয় �ানায় িতিেয় ীা�ানয়

দুি��ায় ওয় দুভণাীোয় দপনয় কবনে।য় আনয় িতিেয় ীা�াবকয় কৃতজতায়

�কাবশনয় েযয়�াসািহতয়কবনে; েযবহতুয়ীা�ায়সবীণা�য়্নতীায়ওয়

্যণাদানয় অিধকানজ, যিদওয় েসয় অভাী-অেটে, অসু�তায় �ভৃিতয়

�কাবননয় ীালা-্ুিসীবতয় োবক।য় কানূ, ীা�ায় যখেয় তানয় � নয়

আ�াহয়�দ�য়িেমা্বতনয়্ুবখা্ুিখয়হম, তখেয়তায়গূোয়ীায়িহসাীয়

কনায় স্ীয় হবীয় ো।য় আনয় িতিেয় সাধানূতয় ীা�ায় েযসীয়

অ ে�েজময়ওয়কুকনয়ক্ণ-কাব�নয়িশকানয়হম, তাওয়ীূণোয়কবনয়

িদবমবেে; েযয়অ ে�েজময়ীবয়ীায়িীষবমনয়সাবেয়িেমা্বতনয়েকােয়

স�কণয়েেই।য়ীনং িী দ-্ুিসীতয়�ানায়যখেয়আ�াহয়তা‘আলায়তাানয়

ীা�াবকয়  নজকায় কবনে; ীা�ওয় েসইয় ীযা াবনয় ৈধযণ, স�িুয় ওয়

ে্বেয়েেমানয়্তয়দািম�য় ালেয়কবন, তখেয়িী বদনয়েসইয়চা িটয়

সহযয়কনায় সহ য় হবময় যাম।য়আনয় ীা�ানয় সওমাীয়ওয়�িতদাবেনয়

আশায়এীংয়ৈধযণয়ওয়স�িুনয়কতণীযয় ালেয়কনানয়্াধযব্য়আ�াহনয়
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ইীাদতয়কনানয়�ানায়েসয়িত�য়ীববকয়ি্িুয়ীবয়্বেয়কবন।য়ফবলয়

�িতদাবেনয়�াদয়তাবকয়ৈধবযণনয়িত�তানয়কোয়ভুিলবময়েদম। 

 

৭.  জীেয় � কবনূনয় েকববয় িেি্াবেনয় ীযি�নয় �িতয়

লকযয় কনা: এইয় িীষবময় সীবচবময় � কানজয় ীবয় হলয় িীশ য়
হািদবসয় ীিূণতয় েীজয় সা�া�াহয় আলাইিহয় ওমাসা�াব্নয় িদকয়

িেবদণশোনয়ীা�ীামেয়কনা।য়িতিেয়ীবলে: 

َال « 
ُ
َجُدَر أ

ُ
َ ُو أ َُ  ُمَ  َهُو اَُوََُ�َم 

ُ
َحوا لّ  َُ َسُفُل ّمغََ�َم ُوُي ُ�غَ

ُ
 ُمَ  أ

ُ
َحوا لّ  َُ اَظ

 .»ُي رَُزُدَروا اَّعُمُ  اّ ّ ُدلُيََ�َم 

“েতা্নায়েতা্াবদনয়েচবময়িেি্াবেনয়ীযি�নয়িদবকয়তাকাও।য়আনয়

েতা্াবদনয়ঊ�ণতেয়ীযি�নয়িদবকয়তািকওয়ো।য়কানূ, েসয়� যু�য়

ওয় েযাগযীযি�।য় আনয় েতা্নায় েতা্াবদনয় �িতয় আ�াহয় �দ�য়

িেমা্তবকয়তু�য়্বেয়কবনায়ো।” —(ীুখানজয়ওয়্ুসিল্) 

সুতনাংয় ীা�ানয় ক াবলয় যখেয় েগৗনী্ময় ভাগযবনখায় অি�তয় হম, 

তখেয়েসয়িেব বকয়সু�তায়ওয়তানয়সাবেয়সংি�ুয়আেুসাি্কয়িীষবময়

এীংয় িনি কয় ওয় তানয় সাবেয় সংি�ুয়আেুসাি্কয় িীষবমনয় েকববয়
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আ�াহনয় সৃুয় ীা�াবদনয়অবেবকনয় েচবময় �বতয় ্বেয়কবন।য়ফবলয়

তানয়অি�নতায়ওয় দুি��া-দুভণাীোয় দপনয় হময়এীংয়তানয়আে�য়ওয়

আ�াহনয়িেমা্বতনয়�িতয়তানয়স�িুয়ীৃি য়ে বতয়োবক। 

যখেইয়আ�াহনয়�কাশযয়ওয়অ�কাশয, দজেজয়ওয়দুিেমাীজয়িেমা্বতনয়

�িতয় ীা�ানয় আশা-আকা�ায় দজঘণয় েেবকয় দজঘণতনয় হবতয় োবক, 

তখেইয়েসয়তানয়নীবকয়েদবখয়েয, িতিেয়তাবকয়অবেকয়কলযাূয়দােয়

কবনবেেয় এীংয় তাবনয় েেবকয় ীহয় অকলযাূয় দপনয় কবনবেে।য় েকােয়

সব�হয় েেইয় েয, তানয় এইয় আশা-আকা�ায় দুি��া-দুভণাীোস প্হয়

দপনয়কনবীয়এীংয়হািস-খুিশয়ওয়আে�বকয়আীশযকয়কবনয়তুলবী। 
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 িনব�দ 

৮. দুি��ানয় কানূয় দপনকনবূয় ওয় সুখ-শাি�য় অ ণবেনয়

� াময়অীললবে সবচুয়হওমা: দুি��ায়ওয়দুভণাীোয়দপনয়কনানয়
এীংয়সুখ-শাি�য়অ ণেয়কনানয়অেযত্য়� াময়হব�য়দুি��ানয়কানূ 

দপনকনবূয়ওয় সুখ-শাি�য়অ ণবেনয়� াময়অীললবেয়সবচুয় হওমা।য়

আনয় তায় হব�য় ীযি�য় তানয় অতজবতয় ঘবটয় যাওমায় দুঃখ-কুয় ভুবলয়

যাবী, যায় তানয়  বকয় িফিনবময়আোয় অস্ীয় এীংয় তাবকয় ীুুবতয়

হবীয় েয, তায় িেবময় িচ�া-ভাীোয় কনায় অেেণকয় কা ।য় আনয় এয়

ধনবেনয়কা য়আহা�কজয়ওয় াগলা্জয় েয, তানয়্েয়অতজবতয়ঘবটয়

যাওমায় দুঃখ-কুয় িেবময় িচ�া-ভাীোময়ীয�য়হবময়�িবীয়এীংয় িিকয়

একইভাবীয় তানয় ্েয় ভিীষযায়  জীবেনয় কাািেকয় অভাী-অেটে, 

ভম-ভজিতয়ইতযািদয়ধনবেনয়দুঃখ-কবুনয়িচ�াময়অি�নয়হবময়�িবী।য় 

সুতনাংয়তাবকয় ােবতয়হবীয়েয, ভিীষযতকালজেয়িীষমািদয়অজাতয়ওয়

অসু; তানয় ্বধযয় ভাল, ্�য় আশা-হতাশায় এীংয় দুঃখ-েীদোয়

সীইয়োকবতয় াবন।য়আনয়তায়্হা না্্শালজয়�জা্ময়আ�াহনয়

হাবত।য় তানয় েকােয় িকেুইয় ীা�াবদনয় হাবতয় েম।য় ীা�ায় শধুয় তায়

েেবকয়কলযাূস প্হয়অ ণবেয়এীংয়অকলযাূস প্হয় েেবকয়আরনকাময়
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সবচুয় োকবী।য়আনয় ী�াবকয়আনওয় ােবতয় হবীয় েয, েসয় যখেয়

ভিীষযতকালজেয় িীষময় িেবময় তানয় �ব�গ-�াক�ায় ওয় িচ�া-ভাীোয়

েেবকয়িফবনয়আসবী; তানয়ভাল-্ব�নয়ীযা াবনয়তানয়�িত ালবকনয়

� নয়ভনসায়কনবীয়এীংয়এইয়ীযা াবনয়তানয়�িতয়আ�াশজলয়হবী, 

তখেয়তানয়অ�নয়শাি�য়অেুভীয়কনবী; তানয়অী�ানয়�বিতয়হবীয়

এীংয়তানয়সকলয়দুি��ায়ওয়�ব�গ-�াক�ায়দপনয়হবময়যাবী। 

 

৯. দজে, দুিেমায় ওয় আবখনাতবকয় সু�নয় কনানয়  েযয়

�ােণো: ভিীষযায়িীষবময়্বোবযাগয়েদমানয়সীবচবময়� কানজয় পায়
হলয়এইয় েদা‘আিটয়যানয় �ানায় েীজয়সা�া�াহয়আলাইিহয়ওমাসা�া্য়

�ােণোয়কনবতে।য়িতিেয়ীলবতে:  

ُ َهُو ّدَ ُم َ «  ّ
ّ
ُ اه َّ َصّلَح ّ  ّدي

ُ
َّيُ ي  اللَّ ّم أ ُُ الّّت  َصّلَح ّ  َدَظيُي

ُ
َمّحُ ُوأ

ُ
أ

  
َْ َُ   َُ ُيُيُة ّزُ�يُدة  ّ  ّ  

َ
َّيُ ي ُمُعيّدُ ُواَجُعّل ال ُحّى الّّت  َّ َصّلَح ّ   

ُ
ُمُعيّش ُوأ

 ّ�ُ  َُ ُموَُا ُراُح   ّ  ّمَ  
َ
 .»ُواَجُعّل ال

“েহয়আ�াহ! তুি্য়আ্ানয়দজেবকয়সংবশাধেয়কবনয়দাও, যা আ্ানয়

ক্ণ-কা�বকয়  া ্ু�য় নাখবী; তুি্য় আ্ানয় দুিেমাবকয় সংবশাধেয়
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কবনয় দাও, যানয় ্বধযয় আ্ানয়  জীে- জিীকায় নবমেয় এীংয় তুি্য়

আ্ানয়আবখনাতবকয়সংবশাধেয়কবনয়দাও, েযখাবেয়আ্াবকয়িফবনয়

েযবতয় হবী।য়আনয় তুি্য়�িতিটয়কলযাবূনয় েযয়আ্ানয় হামাতবকয়

ীািিবময় দাওয় এীংয় খানা য় ীায় অকলযাবূনয় েচবময় আ্ানয়  েযয়

্ৃতুযবকয়আে�দামকয়কবনয়দাও।” —(্ুসিল্, িযিকন, েদা‘আ ওয়

তাওীা, ীাীয়েং- ১৮, হািদসয়েং- ৭০৭৮) 

অেুর ভাবীয়িতিেয়আনওয়ীবলে: 

ّّ َكَّه « 
َ
َصّلَح ّ  ُد�

ُ
َ�  ُوأ

َُ َحاُُ   ُْ  ُظَفّط 
ُ
َّ لّ 

َ
رََجو اُُال رُّ�ل

ُ
اللَّ ّم رَُنُرُُ  أ

 ُُ اَ
ُ
 أ
ّ
ُ لّي

ُ
 .»ُي لّل

“েহয়আ�াহ! আি্য়শধুয়েতা্ানয়নহ্বতনইয়�তযাশায়কিন, সুতনাংয়

তুি্য় একয় ্ুহপ বতণনয়  েযওয়আ্াবকয়আ্ানয় দািমব�য় েেবিয় িদবমায়

ো।য় আনয় তুি্য় আ্ানয় সকলয় িীষময় সংবশাধেয় কবনয় দাও; তুি্য়

োিায় েকােয়ইলাহয়েেই।” —(আীুয়দা�দ, আদী, ীাীয়েং- ১১০, 

হািদসয়েং- ৫০৯২; আলীােজয়হািদসিটনয়সেদবকয়হাসােয়ীবলবেে) 

সুতনাংয়ীা�ায়যখেয়এইয় েদা‘আিটয় িীশ য় িেমবতয়্বোবযাগয় িদবময়

তানয় ীা�ীয় িদকয় িেবময় িচ�া-গবীষূাসহয়  ািয় কনবী, যানয় ্বধযয়

তানয় দজেজয় ওয় দুিেমাীজয় ভিীষযায় কলযাূয় িেিহতয় নবমবে, তখেয়
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আ�াহয় তানয় �ােণো, �তযাশায় ওয় েসয়  েযয় তানয় কা য় কনাবকয়

ীা�বীয় র য় েদবীেয় এীংয় তানয় দুি��াবকয় খুিশয় ওয় আেব�য়

র া�িনতয়কনবীে। 
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 িনব�দ 

১০. িী দ-্ুিসীতয় লাঘীয় কনানয়  েযয় যোসাধযয় েচুা-

সাধোয় কনা: ীা�ায় যখেয় দুঘণটোয় কীিলতয় হম, তখেয় তানয়
�ব�গ-�াক�ায়ওয়দুি��ায়দপনয়কনানয়অেযত্য়কাযণকানজয়� াময়হলয়

তায়লাঘীয়কনানয় েযয়যোসাধযয়েচুা-সাধোয়কনায়এীংয়তানয় েযয়

িেব বকয় �বতয় কবনয় েেমা।য় সুতনাংয় েসয় যখেয় এয়  েযয় �বিতয়

স�বয়কনবী, তখেয়তানয়কতণীযয়হলয়স্াীযতানয়আবলাবকয়যতটুকুয়

লাঘীয় কনায় স্ীয় ততটুকুয় লাঘবীনয়  েযয় েচুা-সাধোয় কনা।য়

অতএীয় তানয় এইয় �বিতয় ওয় ফল�সুয় েচুা-সাধোনয় �ানায় তানয়

�ব�গ-�াক�ায়ওয়দুি��াস প্হয়দপনয়হবী।য়আনয়এইয়েচুা-সাধোনয়

িীিে্বময়ীা�নয় েযয়অবেকয়সুবযাগ-সুিীধায়আসবীয়এীংয়ীহয়কম-

কিতয়�িতবনাবধয়হবী। 

সুতনাংয় যখেয় তাবকয় ভম-ভজিত, েনাগ-ীযািধ, অভাী-অেটেয় ওয়

িীিভবয়�কানয়  ে�েজময় ীবনয় ঘাটিতনয়কানূস প্হয়আ�বয়কবনয়

েফলবী, তখেয় েসয় েযেয়এবতইয়�শাি�য় লাভয়কবনয়এীংয় িেব নয়

 েযয়এইয় িনবীশবকয়অেীায়তানয়েচবময়আনওয়কিিেয় িনবীশবকয়

ীাস�ােয় িহবসবীয় �হূয় কবন।য় কানূ, দুঃখ-কবুনয় স্াীো্ময়
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 িনবীবশয়েকােয়ীযি�য়ীসীাসয়কনবলয়তানয় েযয়তায়েেবকয়��নূয়

সহ য় হময় এীংয় তানয় ভমাীহতায় দপনয় হবতয় োবক।য় িীবশষয় কবনয়

যখেয় েসয় িেব বকয় তানয় সাধযােুযামজয় দুঃখ-কুয় �িতবনাবধয় ীয�য়

নাবখ, তখেয় েসয় িী দ-্ুিসীতয় দপনয় কনানয়  েযয় ফল�সুয় েচুা-

সাধোনয়সাবেয়িেব বকয়্ািেবময়িেবময়ীসীাসয়কনবতয়োবকয়এীংয়

দুঃখ-কুয় প্বলাা াটবেয় আ�াহনয় � নয় ভনসায় ওয় সু�নয় আ�ায়

েনবখয় েতুেয় েতুেয় শি�য় ওয় েকৗশলয় �বমাবগয় িেব বকয় ীযিতীয�য়

নাবখ।য় েকােয় সব�হয় েেই েয, ীা�ানয় ইহকালজেয় কলযাূয় ওয়

 নকালজেয় �িতদােয় লাবভনয় আশা-আকা�ানয় সাবেয় সাবেয় সুখ-

শাি�য়ওয়হদবমনয়�সানতায়ওয়�দানতানয়গূয়অ ণবেয়এসীয়ক ণ্-

কাব�নয় িীনাটয়� কািনতায়নবমবে।য়আনয়এটায়অিভজতাল�য় দৃশযয়

ীায় দৃুা�, যায়সংঘিটতয়হময়অবেকয়অিভজতাস�বয়ীযি�নয় কয়

েেবক। 
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 িনব�দ 

১১. ্বোীলয় ীৃি য়এীংয়কাো�সপতয়অ�ি�য়ওয়আবীগ-

�ব� োয় ী ণেয়কনা: ্ােিসকয়ওয়শানজিনকয় েনাগয় িচিকাসানয়
অেযত্য়� াময় হব�য়্বোীলয় ীৃি য়এীংয়কাো�সপতয়অ�ি�য়ওয়

আবীগ-�ব� োয়ী ণেয়কনা, যায়দুি��ায়ওয়দুভণাীোনয় জয়েদম।য়

কানূ, ্ােুষয় যখেয়কাোন িেকটয়আরস্ ণেয় কবনয়এীংয় তানয়

্েয়যখেয়েনাগ-ীযািধ, ে্াধ, েীদোদামকয়কানবূয়িীশৃ�লা, দুঃখ-

কবুয়িে িততয়হওমায়ইতযািদনয়�ভাবীয়�ব�ি তয়হবময়�বি, এসীয়

তখেয়তাবকয় দুি��া, দুভণাীো, ্ােিসকয়ওয়শানজিনকয় েনাগয়এীংয়

�ামুিীকয়দুীণলতানয় িদবকয়েিবলয়েদম; তানয়এ্েয়অবেকয়কু�ভাীয়

নবমবে, যানয়ীহয়কিতকানকয়িদকয়সাধানূয়্ােুষয়�তযকয়কবন। 

১২. আ�াহনয়� নয়ভনসায়কনা: যখেয়ী�ানয়অ�নয়আ�াহয়

িেভণনশজলয় হম, েসয় িেব ওয় তানয় (আ�াহন) � নয় ভনসায় কবন, 

আ�া -অেু্ােয়ওয়কাোনয় িেকটয়আরস্ ণেয়োয়কবন, দুি��ায়

ওয়খানা য়কাোনয়অিধকানজয়োয়হম, আ�াহনয়�িতয়আ�াশজলয়হময়

এীংয় তানয় অেু�বহনয় আশা-আকা�ায় ে াষূয় কবন, এসীয় �ানায়
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তখেয় তানয় দুি��ায় ওয় দুভণাীোস প্হয় �িতবনাধয় হবীয় এীংয় তানয়

্ােিসকয় ওয় শানজিনকয় েনাগস প্হয় দপনয় হবময় যাবী। আনয় ্ােিসকয়

শি�, �দানতায় ওয় �ফু�তায় অি ণতয় হবী।য় সুতনাংয় অবেকয়

হাস াতালয় ভন ুনয় হবমবেয় দুি��ায় ওয় দুভণাীো��য় ্ােিসকয়

েনাগজবদনয়�ানা।য়আনয়এসবীনয়কানবূয়দুীণলয়ীযি�য়োিাওয়অবেকয়

শি�শালজয় েলাবকনয় ্বেনয় � নয় �ভাীয় িী�ানয় কবনবেয় এীংয়

আহা�কয়ওয় াগবলয় িনূতয়কবনবে।য়তানয়�ভাীয়েেবকয়শধুয় য়

ীযি�ইয় েীাবচয় েগবে, যাবকয়আ�াহয়ক্ায়কবনবেেয়এীংয়্ােিসকয়

শি�য় ীৃি  ওয় ্বেনয় �ব�গ-�াক�ায় দপনয় কনানয় ফল�সুয় � াময়

অীললবেনয় যোযেয় েচুা-�বচুায় কনানয় তাওিফকয় িদবমবেে।য়

আ�াহয়তা‘আলায়ীবলে: 

ُبُه ﴿  ي َ�ُهَو َحسي َّ � َ ََ ي  ّّ َو َِ �َ ٞ َِ  ]٣:الطالق[ ﴾ََ

“েযয়ীযি�য়আ�াহনয়� নয়ভনসায়কবন, িতিেইয়তানয় েযয়যবেু।” 

—(সপনায়আত-তালাক: ৩) 

সুতনাংয়আ�াহনয়� নয়ভনসাকানজয়ীযি�য়্ােিসকভাবীয়শি�শালজ, 

যাবকয়েকােয়কুধানোয়ওয় দুি��া- দুভণাীোয়�ভািীতয়কনবতয় াবনয়

ো।য়আনয়তাবকয়েকােয়ঘটো-দুঘণটোয়িীন�য়কনবতয় াবনয়োয়তানয়
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এইয়জােয়োকানয়কানবূয়েয, িে�ময়এটায়্ােিসকয়দুীণলতায়এীংয়

অীা�ীয় ভম-ভজিতনয় কানবূয় সংঘিটতয় হবমবে।য় এতদসব�ওয় েসয়

 াবেয়েয, েযয়ীযি�য়আ�াহনয়� নয়ভনসায়কবন, িতিেয়তানয়সকলয়

দাম-দািম�য়�হূয়কবনে।য়ফবলয় েসয়আ�াহনয়�িতয়আ�াশজলয়হময়

এীংয়তাানয়�িত�িতনয়ীযা াবনয়িেি�তয়হম।য়এবতয়তানয়দুি��ায়ওয়

অি�নতায় দপনয় হম; দুঃখয় সুবখয়  িনূতয় হম; দুঃখ-কুয় আেব� 

র া�নয় হময় এীংয় ভম-ভজিতয়  িনূতয় হময় িেনা �াম।য় সুতনাংয়

আ্নায়আ�াহয়তা‘আলানয়িেকটয়সু�তায়কা্োয়কনিেয়এীংয়আনওয়

�ােণোয়কনিেয়িতিেয়েযেয়আ্াবদনয়� নয়অেু�হয়কবনেয়্ােিসকয়

শি�য়ওয়তাানয়� নয় পূণয়ভনসাময়অটলয়োকানয়�ানা, েযয়ভনসানয়

কানবূয়আ�াহয়তানয়সকলয়কলযাবূনয়দািম�য়�হূয়কনবীেয়এীংয়

সকলয়অকলযাূয়ওয়কম-কিতনয়�িতবনাধয়কনবীে। 
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১৩. ্�য়আচনবূনয় িনীবতণয়ইহসােয়কনা: েীজয়সা�া�াহয়
আলাইিহয়ওমাসা�াব্নয়ীাূজ: 

ُح «  َُ ي رُّضُ ّمغَُ ي   لَق  ََ ّمغُ   ّلَال ُكّحُو ّمغَُ ي  َِ ّم   َم َِ ََ َم »ُي ُنَفُح . 

“েকােয় ্ুি্েয় ীা�ায় েকােয় ্ুি্েয় ীা�জবকয় ঘৃূায় কনবীয় ো।য় তানয়

েকােয় আচনূবকয় েসয় অ ে�য় কনবলওয় তানয় েকােয় েকােয়

আচনূবকয়েসয় ে�য়কনবী।” —(্ুসিল্, িনদা‘, ীাী-১৮, হািদসয়

েং- ৩৭২১)—এনয়্বধযয়দুইিটয়ীিয়ফামদায়নবমবে: 

ফামদা-১: �জ, িেকটারজম, ী�ু-ীা�ীয়ওয়ক্ণচানজনয়সাবেয়আচান-

ীযীহাবননয় িদকিেবদণশো; এবদনয়�বতযবকনয়সাবেয় েতা্ানয়একটায়

ভালয় স�কণয় নবমবে।য় আ োনয় দািম�য় ওয় কতণীযয় এ্েয় হওমায়

�িচতয় েয, ীযি�নয় ্বধযয় েদাষ-�িটয় অেীায় এ্েয় েকােয় িীষময়

নবমবেয় যায় আ িেয় অ ে�য় কবনে; সুতনাংয় আ িেয় যখেয় তাবকয়

এইয়অী�াময় াবীে, তখেয়আ িেয়ীতণ্ােয় িনি�িতয়ওয়আ োনয়

দািম�য়ওয়কতণীযয় িেবম তুলো প্লকয় যণাবলাচোয়করে।য়আ োনয়
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�িচায় হবীয় তানয় ্ধযকানয় ভালয় িদকগবলায় ওয় িীবশষয় ওয় সাধানূয়

�ব্শযস প্বহনয় �ব�খয় কবনয় স�কণবকয় সুদৃৃয় কনায় এীংয়

ভালীাসাবকয় �ামজয় র য় েদমা।য় আনয় এভাবীয় ্�য় িদকগবলাবকয়

�ব কায়কবনয়এীংয়ভালয়িদকগবলানয়দৃিুয়আকষণূয়কবনয়ী�ু�য়ওয়

স�কণয়অীযাহতয়নাখায়এীংয়তানয় েযয়শাি�য়ওয়আে�বকয় িন পূণয়

কনা। 

ফামদা-২: দুি��ায় ওয় অি�নতায় দপনয় কনা; হদযতায় ী াময় নাখা; 
ওমাি ীয়ওয়্ু�াহাী অিধকানস প্হয়�িতিনতয়কনানয়েচুায়অীযহতয়

নাখায়এীংয়�ভময়িদকয়তোয়ইহকালজেয়ওয় নকালজেয় গবতয়শাি�য়

অ ণেয়কনা।য়আনয়েযয়ীযি�য়েীজয়সা�া�াহয়আলাইিহয়ওমাসা�া্য়যায়

ীবলবেে, তায়  েিেবদণশয় িহবসবীয় �হূয় কবনয় ো; ীনংয় তানয়

িী নজতয়িীষমবকয় েিেবদণশয়িহবসবীয়�হূয়কবন; অতঃ নয়খানা য়

ওয় ্�স প্বহনয় িদবকয় দৃিুয় েদময় এীংয় ��্য় ওয় সু�নয় িীষবমনয়

েকববয় অব�নয় ভপ ি্কায়  ালেয় কবন।য় ফবলয় েসয় িেি�তভাবীয়

অি�নতায়অেুভীয়কবন; তানয়্বধযয়ওয়িযিেয়তানয়সাবেয়ভালীাসানয়

স�কণয় িটিকবময় নাখবতয় চাে, তাবদনয় �ভবমনয় ্ধযকানয় স�কণয়

খানা য় হবময় যাময় এীংয় তাবদনয় � নয়  নসবননয় অিধকানয়
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সংনকবূনয় েযয় দািম�য় নবমবে, তানয় িসংহভাগয় দািম�য়  ালেয়

সব�ািচতয়হবময়যাম। 

চন্য় দুি��া��য় ীযি�বদনয় অবেবকইয় িীিভবয় �কানয় দুবযণাগয় ওয়

িী দ-্ুিসীবতনয় স্ময় িেব বদনবকয় ৈধযণধানূয় ওয় শা�য় োকানয়

�বীাধয় িদবময় োবক; িক�য় তানাইয় আীানয় অবেকয় তু�য় িীষবময়

অি�নয় হবময় �বিয় এীংয়  িন�বতাবকয়  ি�লতাময়  িনূতয় কবন।য়

এনয় এক্াবয় কানূয় হল, তানায় ীিয় ীিয় িীষবমনয় েকববয়

িেব বদনবকয়দািম�ীােয়্বেয়কবনয়এীংয়কু�য়কু�য়িীষবমনয়েকববয়

েত্েয়দািম�ীােয়্বেয়কবনয়ো।য়ফবলয়তানায়কিত��য়হময়এীংয়

তাবদনয় শাি�য় ওয় িেনা �াময় িী�য় ঘবট।য় সুতনাংয় ীুি ্ােয় েলাকয়

িেব বকয়েোটয়ওয়ীিয়সকলয়িীষবমইয়দািম�ীােয়্বেয়কবনয়এীংয়

এয়িীষবময়আ�াহয়তা‘আলানয়িেকটয়সাহাযযয়ওয়সহবযািগতায়কা্োয়

কবন।য়এক ্ুহপ বতণনয় েযওয়েসয়িেব বকয়দািম�হজেয়্বেয়কবনয়ো।য়

ফবলয়তানয় িেকটয়েোট-ীিয়সকলয়স্সযাইয়সহ য়হবময়যাময়এীংয়

�শা�য় হদবময় ীহালয় তিীমবতয় শাি� পূণভাবীয় ীসীাসয় কনবতয়

োবক। 
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১৪. ীুি ্ােয়ীযি�য় াবেেয়েয, তানয়সিিকয় জীেটাইয়েসৗভাগয্ময়

ওয়শাি�্ময় জীে।য়আনয়এটায় খুীইয়সংিক্।য় সুতনাংয়তানয় েযয়

�িচতয় হবীয় োয় েয, দুি��ায় ওয়  া - ি�লতাময়  িিবময় েসয়

 জীেবকয় েুয় কনা।য় অ নিদবকয় সিিকয়  জীবেনয় িী নজতয়

 জীেীযী�ায় তানয় হামাতবকয় স�ুিচতয় কবনয় েদময় এইভাবীয় েয, 

দুি��ায় ওয়  া - ি�লতানয় �বিতনয় কানবূইয় তানয়  জীেয় েেবকয়

ীহয়স্ময়অিতীািহতয়হবময়যাম।য়আনয়এয়েকববয় ুূযীােয়ওয় া জনয়

্বধযয় েকােয়  ােণকযয় েেই।য় িক�য়এইয়গূিটয় (সাগূিট) �িতিনতয়

োকানয়কনবূয়্ুি্েয়ীযি�নয় েযয়ইহকাবলয়ওয় নকাবলয় িন পূণয়ওয়

� কানজয়অংশয়ীনা য়নবমবে। 

১৫. ীুি ্ােয়ীযি�নয়আনওয়কতণীযয়হল, যখেয়েসয়দুঃখ-কুয় াবীয়

অেীায় কম-কিতন আশ�ায় কনবী, তখেয় েসয় দজেজয় ওয় দুিেমাীজয়

অি ণতয় অ না নয় িেমা্তস প্হয় ওয় আ্া�য় দুঃখ-কবুনয় ্বধযয়

তুলো প্লকয় যণাবলাচোয়কনবী।য়অতঃ নয় যণাবলাচোনয়স্ময়তানয়

িেকটয়এয়কোয় িন�ানয়হবময়যাবীয়েয, দুঃখ-কবুনয়েচবময়িেমা্তয়

অবেকয়েীিশ। 
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অেুর ভাবীয় েসয় তানয় কম-কিতনয় আশ�ায় এীংয় শাি�য় ওয়

িেনা �ানয় ীহয় স্াীযতানয় তুলো প্লকয় যণাবলাচোয় কনবী; তখেয়

তানয় িেকটয় কিতনয় আশ�ানয় দুীণলয় িদকিটনয় েচবময় শাি�য় ওয়

িেনা �ানয়স্াীযতানয়শি�শালজয়িদকিটইয়�াধােযয় াবী। আনয়এনয়

্াধযব্য়তানয় দুি��ায়ওয়ভম-ভজিতনয়আশ�ায়দপনয়হবময়যাবীয়এীংয়

দুঃখ-কুয় েেবকয়যায়সংঘিটতয়হওমানয়�ীলয়স্াীোয় নবমবে, তায়

�িতবনাবধনয় েযয়অেীায়তায় েেবকয় িকেুটায়লাগীয়কনানয় েযয়েসয়

েচুা-সাধোয়কনবী। 

১৬. � কানজয়িীষবমনয়্বধযয়অেযত্য়হব�, তুি্য়ে বেয়নাখবীয়েয, 

্ােুষয়যিদয়েতা্াবকয়কুয়েদম, িীবশষয়কবনয়্�য়কোনয়�ানা, তবীয়

তাবতয়েতা্ানয়কিতয়হবীয়ো; ীনংয়তাবদনইয়কিতয়হবী।য়িক�য়তুি্য়

যিদয়েসয়িীষমিটবকয়গর�য়িদবময়িেব বকয়ীয�য়কবনয়েতাল, তখেয়

তায় েতা্াবকয় কিতয় কনবী, েয্িেভাবীয় তাবদনবকয় কিত��য়

কবনবে।য়সুতনাংয়তুি্য়যিদয়তাবতয়েকােয় বনামায়োয়কন, তবীয়তায়

েতা্ানয়েকােয়কিতয়কনবতয় ানবীয়ো। 

১৭. আনয় তুি্য় ে বেয় নাখয় েয, েতা্ানয়  জীেয় েতা্ানয় িচ�া-

েচতোনয়অেুসানজ।য়সুতনাংয়েতা্ানয়িচ�া-েচতোয়যিদয়েতা্ানয়দজেয়
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ওয়দুিেমানয় েযয়� কানজয়িীষবময়হবময়োবক, তবীয়েতা্ানয় জীেয়

হবীয় সু�ন, েসৗভাগয্ম।য়আনয় যিদয় তায় োয় হম, তবীয় ীযা ানিটয়

হবীয়তানয়িী নজত।য়অেণাায়তখেয়েতা্ানয় জীেয়হবীয়অসু�নয়ওয়

দুভণাগয্ম। 

১৮. দুি��ায়দপনয়কনানয়অেযত্য়� কানজয়� াময়হল, তুি্য়্েবকয়

এইয়কোনয়� নয়ি�নয়কনবীয়েয, তুি্য়আ�াহয়ীযতজতয়অেযয়কাবনায়

িেকটয়েেবকয়েতা্ানয়কৃতজতায়�কাশয়কনায়হ�কয়তায়দািীয়কনবীয়

ো।য়সুতনাংয়তুি্য়যখেয়েতা্ানয়� নয়যানয়অিধকানয়আবেয়অেীায়

যানয়অিধকানয়েেইয়এ্েয়ীযি�নয়� নয়ইহসােয়কনবী, তখেয়তুি্য়

ে বেয় নাখবীয় েয, েতা্ানয় এইয়আচনূয়আ�াহনয় সাবেয় হবমবে।য়

আতএীয়তুি্য়যানয়� নয়করোয়কবনে, তানয়কৃতজতায়�কাবশনয়

 বনামায় কনবীয় ো। েয্েয় আ�াহয় তা‘আলায় তাানয় সৃিুনয় িীবশষয়

অিধকানয়�সব্য়ীবলে: 

َ� ُشُكورً  ﴿ ََ َا  ا ا َِ َُومي َج ِي ُد  ي َ� �ٍَُي َّ ي � ه يوَجي ُومي َ ُِ عي ِي ُّ   َِ ّّ ي  ﴾٩ا ن
]٩:اإل�سيال[  
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“েকীলয় আ�াহনয় স�িুয় লাবভনয় �ব্বশযয় আ্নায় েতা্াবদনবকয়

আহাযণয়দােয়কিন, আ্নায়েত্াবদনয়িেকটয়েেবকয়�িতদােয়চাইয়ো, 

কৃতজতাওয়েম।” —(সপনায়আল-ইেসাে: ৯) 

এইয়আমাতিটয়  িনীান- িন েয় ওয় স�াে-স�িতনয় সাবেয়আচান-

আচনূয়ওয়েলে-েদবেনয়েকববয়এীংয়তাবদনয়সাবেয়েতা্ানয়স�কণয়

শি�শালজয় কনানয় ীযা াবনয় ে ানয় িদবমবে।য় সুতনাংয় যখেয় েতা্ানয়

হদময়তাবদনয় েেবকয়অিেুয়দপনয়কনবতয়�বতয়হম, তখেয়েতা্ানয়

অ�নয়সুখয়ওয়শাি�য়অেুভীয়কবন। 

আনয়সুখ-শাি�নয়অেযত্য়দািীয়হলয়্াে-্যণাদায়অ ণেয়ওয়তানয় েযয়

েকােয় নক্য় অি�নতায় োিাইয় ্বেনয় দািীয় অেুযামজয় কা য় কনা; 

্াে-্যণাদায় অ ণবেনয় ীযেণতানয় ধা গবলায় সফলতাময় র য় িদবতয়

ধজনেজিতয় অীললেয় কনা, আনয় এটাইয় ীুি দজ্য় কা য় এীংয় ্�য়

কাব নয়  িনীবতণয়  িন�বয় ক্ণসুচজয় �হূয় কনা।য় আনয় এনয় �ানায়

�কৃতয়হদযতায়ীৃি য় াবীয়এীংয়্বেনয় ি�লতায়দপনয়হবী। 

১৯. ফল�সুয়কাযণাীলজবকয়েতা্ানয়দু’েচাবখনয়িেশাোয় িহবসবীয়িিকয়

কনয় এীংয় তায় ীা�ীামবেনয় লবকযয় কা য় কন।য় কিতকানকয় েকােয়

কব্ণনয় �িতয় দৃিুয় েদবীয় ো, যাবতয় তুি্য় দুি��ায় ওয় দুঃখ-কুয়
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আেমেকানজয় � াম-� কনূস প্হয় ভুবলয় োকবতয়  ান।য় আনয়

আেব�নয়সাবেয়ওয়গর� পূণয় কাব নয়�িতয় ্বোবযাগসহয়সাহাযযয়

কা্োয়কন। 

২০. আন ফল�সুয়কাযণাীলজনয়্বধযয়অেযত্য়হব�য়তাাকিূকভাবীয়

ক্ণস প্হয়স�াদেয়কনায়এীংয়ভিীষযতবকয়ক্ণ্ু�য়নাখা।য়কানূ, 

ক্ণস প্হয়যখেয়যোস্বময়স�াদেয়হবীয়ো, তখেয়েতা্ানয়িেকটয়

 পবীণনয়কা স প্হয়অীিশুয় েেবকয় যাবীয়এীংয়তানয় সাবেয় িেমি্তয়

ক্ণস প্হয়েযাগয়হবী; ফবলয়কাব নয়চা য়েীবিয়যাবী।য়সুতনাংয়তুি্য়

যখেয়�িতিটয়কা য়যোস্বময়স�াদেয়কনবী, তখেয়তুি্য়ভিীষযায়

ক্ণসপচজয় িেবময় ভালভাবীয় িচ�া-গবীষূায় কবনয়কা য়কনবতয় সক্য়

হবী।য় 

২১. আনয়েতা্ানয়�িচতয়হবীয়� কানজয়ক্ণস প্হয় েেবকয়গরব�নয়

আবলাবকয়একটানয় নয়একটায়ীাোইয়কনায়এীংয়েযয়কাব য়েতা্ানয়

ুুাকয়ওয়আ�হয়েীিশ, তায়িেূণময়কনা।য়সুতনাংয়তানয়ীযিত্্য়হবলয়

অ�ি�য় ওয় িীনি�কনয়  িনি�িতনয় সৃিুয় হবী।য় আনয় এয় ীযা াবনয়

িীশ য় িচ�ায় ওয় সিিকয়  না্বশণনয় ্াধযব্য় সহবযািগতায় েেবী।য়

কানূ, েযয়ীযি�য় না্শণয় িেবময়কা য়কবন, েসয়লি�তয়হময়ো।য়
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আনয় েযয় কাব নয়  িনকাোয় �হূয় কনবী, তায় িেখুাতভাবীয়

 যণাবলাচোনয় নয়স�বয়কনবী।য়সুতনাংয়যখেয়কলযাূকনয়কা িটয়

ীা�ীামবেনয় িস া�য় �হূয় কনবী, তখেয় আ�াহনয় � নয় ভনসায়

কনবী।য়আনয়আ�াহয়তাানয়� নয়ভনসাকানজবদনবকয়ভাবলাীাবসে। 

আনয় স্�য় �শংসায় সৃিুকুবলনয় নী একয় আ�াহনয়  েযয়

িেবীিদত। 

 .نلم وصى ع    نا �م  و  و   هل و صحبه و

(আ�াহনয় কয়েেবকয়সালাতয়ওয়সালা্য়ীিষণতয়েহাকয়আ্াবদনয়

েেতায়্ুহা�দয়সা�া�াহয়আলাইিহয়ওমাসা�া্য়এীংয়তাানয় িনীান-

 িন েয়ওয়সাহাীজীৃব�নয়�িত)। 
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সপিচ ব 

িীষম  ৃনা 

্�ূালবমনয়ভপ ি্কা  

েলখবকনয়ভপ ি্কা  

েসৗভাগয্ময় জীবেনয় পূণা্য়� াম  

ঈ্ােয়ওয়সাক্ণ  

সৃিুনয়�িতয়ইহসাে  

কা -ক ণ্য়ওয়� কানজয়জােয়অ ণবেয়ীয�য়োকা  

সকলয় িচ�াবকয় ৈদেি�েয় কাব নয় গরব�নয় � নয়

 কযী য়কনা 

 

েীিশয়েীিশয়আ�াহনয়িযিকন  

আ�াহনয়িেমা্বতনয়আবলাচো  

 জীেয়� কবনূনয়েকববয়িেি্াবেনয়ীযি�নয়�িতয়লকযয়

কনা 

 

দুি��ানয়কানূয়দপনকনবূয়ওয়সুখ-শাি�য়অ ণবেনয়� াময়

অীললবেয়সবচুয়হওমা 

 

দজে, দুিেমায়ওয়আবখনাতবকয়সু�নয়কনানয় েযয়�ােণো  
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িী দ-্ুিসীতয়লাঘীয়কনানয় েযয় যোসাধযয় েচুা-সাধোয়

কনা 

 

্বোীলয় ীৃি য় এীংয় কাো�সপতয় অ�ি�য় ওয় আবীগ-

�ব� োয়ী ণেয়কনা 

 

আ�াহনয়� নয়ভনসায়কনা  

্�য়আচনবূনয় িনীবতণয়ইহসােয়কনা  

সপিচ ব  

 


