নজরেে হেফাজত করুন
মাওলানা আশোফ আলী থানভী েে.
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মধেরষে িযান কোে ধনরেবশ প্রোন .................................................................................... 13
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নােীরেে মরিযও নজেব্াধয ও কযেৃধিে হোগ েরয়রে ................................................................ 18
নজেব্াধয ও কযেৃধি হথরক হব্েঁরচ থাকাে সেজ পথ ................................................................... 19
জননক ব্যযযরগবে পযরুষরেে প্রধত না তাকারনাে ঘিনা ................................................................. 20
কযেৃধিে হগানাে এড়ারনাে জনয কতক ব্যযযগব হতা জনমানব্েীন স্থারন ব্সব্াসরক অগ্রাধিকাে ধেরয়রেন ........ 20
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আল্লাে পাক ব্রলন- ُالصدم ْو مر
ُِ ی َ ْع َمُلُخُخَآئِنََُۃُ ْ َاْل ْع م
ُّ ُیُ َو َماُ م ُْت ِفي
আল্লাে পাক হচারখে হখয়ানত ও হচাোচােধন সম্পরকব সমযক অব্গত এব্ং ব্ক্ষ যা
ধকেয হগাপন করে তা-ও জারনন। সূো মযধমন : ১৯
এধি এমন একধি আয়াত যাে শব্দ ও লফজ কম ধকন্তু তাে অথব ও মমব ব্যাপক
ধব্স্তৃত। আল্লাে পাক এই আয়ারত মানব্ চধেরেে একধি খাোপ ধেক উরল্লখ করেরেন
এব্ং পাশাপাধশ এে জনয ধতেস্কােও করেরেন। এই আয়ারত হয মন্দ ও খাোপ
ধেকধিে কথা আরলাচনা কো েরয়রে তারত মানযষ ব্যাপকভারব্ হফেঁরস আরে। এজনয
এই আয়াত সামরন হেরখ আরলাচনা কেব্। হোগ-ব্যাধিে মিয হথরক ঐ হোরগে
ব্যাপারে মানযষরক হব্ধশ সতকব ও সাব্িান কো জরুেী হয হোরগ মানযষ ব্যাপকভারব্
আক্রান্ত। হোগ দ্বাো আমাে উরেশয েল হগানাে।
হোগ-ব্যধিে দ্বাো তত ক্ষধত ও সব্বনাশ েয় না যত ক্ষধত ও সব্বনাশ েয় হগানাে ও
পাপাচাে দ্বাো
মানযষ েয়ত আশ্চযবরব্াি কেরব্ হয, হগানােরক হোগ আখযাধয়ত কো েরে হকন,
আসরল ধব্ষয়ধি েল- হোগ ও ব্যাধিে দ্বাো হযমন ক্ষধত ও অধনি সাধিত েয় পাপ ও
হগানাে দ্বাোও হতমধন ক্ষধত ও অধনি সাধিত েয়; এমনধক পাপ ও হগানাে দ্বাো হয
ক্ষধত ও সব্বনাশ েয় তা ব্াধেযক হোগ-ব্যাধিে ক্ষধত ও অধনরিে হচরয় গুরুতে ও
ভয়ঙ্কে। কােণ ব্াধেযক হোগ-ব্যাধিরত ব্ড়রজাে হোগীে মৃতযয ঘরি, আে মৃতযযরত হতা
অরনক সময় ক্ষধতে হচরয় লাভ হব্ধশ েয়, মৃতযযরত মানযষ ব্হু সঙ্কি ও হব্ড়াজাল হথরক
মযধি লাভ করে, যত কি ও যন্ত্রণা হপাোরত েয় তাে সব্ই হকব্ল এই আত্মা ও
হেরেে সংরযাগ অব্ধশি থাকা পযবন্ত। হেখযন, হয হেে অব্শ ও ধনধিয় েরয় যায় তা
হকরি হফলরলও হকান কি েয় না। পক্ষাঘাতগ্রস্ত হোগীে কথাই িরুন, তাে হেরেে
যতখাধন অংশ পক্ষাঘাতগ্রস্ত ততখাধন অংরশ যধে সযইেঁ ও হফািারনা েয় তব্যও হকান কি
েয় না। কােণ, হেে ও আত্মাে হয গভীে সম্বন্ধ ধেল তা ব্তবমারন হসখারন ততিা হনই।
তাই আে ব্যথা-হব্েনা অনযভূত েয় না।
হোগ-ব্যাধি না থাকাে দুধি পথ
জননক ভদ্ররলাক এক ধচধকৎসরকে প্রশংসা করে ব্লল- ইধন ব্ড় ধব্জ্ঞ (!) ধচধক, তাে
ধচধকৎসায় হকান হোগই আে থারক না অথবাৎ তাে ধচধকৎসায় হকান হোগীই ব্ােঁরচ না!
তাই হোগ থাকরব্ হকারেরক? হতা এক পথ েল- হোগী হব্েঁরচ থাকরব্ আে হোগ হসরে
যারব্। আরেক পথ েল- হোগীই ধচে ধব্োয় গ্রেণ কেরব্। হযমন এক হনশারখারেে
নারক একধি মাধে এরস ব্সল। হস তারক তাধড়রয় ধেল। মাধে পযনোয় এরস ব্সল, হস
তাধড়রয় ধেল। ব্ােব্াে তাধড়রয় হেওয়াে পেও যখন মাধে যাধেল না তখন হস ধব্েি
েরয় েযধড় ধেরয় নাকই হকরি হফরল ধেল! আে ধব্ড় ধব্ড় করে ব্লরত লাগল- যাও
এখন আে হকাথায় ব্সরব্, হযখারন ব্সরত হস স্থানই আে হনই!

www.islamijindegi.com

হমািকথা যখন মানযষ মরে যায় তখন আে হকান হোগ-ব্ালাই থারক না। সধেব-ঠাণ্ডা
কাধশ জ্বে ধকেযই থারক না এব্ং হকান হপরেশানী ও দুধশ্চন্তাও থারক না। সব্ দুুঃখ কি
েূে েরয় যায়। পূণব আোম ও শাধন্ত লাভ েয়।
েযেত আব্ূ তালো োধয. এে ঘিনা
‘আোম’ শব্দধিে আরলাচনা আসায় এ প্রসরে একধি ঘিনা মরন পড়ল। োেীস শেীরফ
আব্য তালো োধয. এব্ং তােঁে স্ত্রী উরে সযলাইম োধয. এে অরনক প্রশংসা কো েরয়রে।
একো তারেে একধি ধশশুপযে অসযস্থ েরয় পড়ল। েযেত আব্য তালো োধয. ব্াইে
হথরক যখনই ঘরে ধফেরতন তখনই স্ত্রীরক তাে কথা ধজরজ্ঞস কেরতন, তাে হখােঁজ
ধনরতন। ধশশুপযেধি অসযস্থ অব্স্থায় একধেন ইরন্তকাল কেল। তখন েযেত আব্য তালো
োধয. ব্াইরে ধেরলন। সন্ধযায় যখন ঘরে ধফেরলন তখন স্ত্রী উরে সযলাইম োধয.
ভাব্রলন- এ মযেূরতব ধব্ষয়ধি প্রকাশ কেরল সাো ধেরনে কমবক্লাধন্তে পে আে খাব্াে
গ্রেণ কেরত পােরব্ন না এব্ং ঘযমযরতও পােরব্ন না। অরেতযক অধস্থে ও হব্চাইন
েরব্ন। তাই এ মযেূরতব ধব্ষয়ধি প্রকাশ না কোই ভাল েরব্। েযেত আব্য তালো োধয.
যখন অভযাস অনযযায়ী ধজরজ্ঞস কেরলন- ওে অব্স্থা এখন হকমন? এ সময়ধি ব্ড়
কধঠন পেীক্ষাে ধেল, কােণ সতয ব্লরল মাসরলোত ও পধেধস্থধতে োব্ী উরপধক্ষত
েরব্, আে ধমথযা ব্লরল ব্ড় হগানাে েরব্। ব্াস্তরব্ই তখন তাে উত্তে ধেরত ভীষণ কি
েরয়রে ধকন্তু দ্বীনোেী এমন মোমূলযব্ান সম্পে হয, তা ধব্চাে-ব্যধিরক আেও তীক্ষ্ম ও
শাধনত করে হতারল। হতা আল্লাে তাআলা তাে মাথায় উত্তে হ রল ধেরলন। ধতধন
ব্লরলন- এখন হতা হস আোম ও শাধন্তরত আরে। কােণ, মৃতযযে হচরয় আোম ও
শাধন্তপ্রে আে কী েরত পারে।
এ প্রসরে একধি চমকপ্রে গল্প মরন পড়ল। েযেত ইব্রন আব্বাস োধয. ব্রলন,
আমাে মোন ধপতা েযেত আব্বাস োধয. এে যখন ইরন্তকাল েল তখন এক হব্দুঈন
আমারক হয ভাষায় সান্ত্বনা ধেরয়ধেল হতমন করে আে হকউ আমারক সান্ত্বনা ধেরত
পারেধন। সধতযই দ্বীনোে চাই হস শহুরে হোক ধকংব্া গ্রামীণ, স্বাক্ষে হোক ধকংব্া
ধনেক্ষে তাে হব্াি-ব্যধি এব্ং ধচন্তা ও হচতনাে অভাব্নীয় উন্নধত ঘরি। তাই হস হয
কথা কথা ব্রল তা যথাথব ও স্থান-কাল-পারেে চাধেো হমাতারব্ক েয়। হতা ঐ হব্দুঈন
তারক সান্ত্বনা ও সমরব্েনা জানারত ধগরয় ব্লল- আপধন ধিযব িরুন, আমো
আপনারক হেরখ ধিযব িােণ কেব্। কােণ, (জ্ঞান, গুণ ও হযাগযতায়) আপধন আমারেে
ব্ড় ও মাননীয়, আমো আপনাে হোি ও অনযগামী। হোিরেে েব্ে ব্ড়রেে েব্রেে
পে েরয় থারক (যখন ব্ড়ো েব্ে করে তখন হোিোও েব্ে করে) আপনাে ধপতাে
ইরন্তকারল আপনাে হকান ক্ষধত েয়ধন; ব্েং লাভ েরয়রে। কােণ এরত আপধন হয
আঘাত হপরয়রেন তারত আপনাে োওয়াব্ েরয়রে। এই েওয়াব্ আপনাে জনয
আপনাে ধপতা আব্বারসে হচরয় উত্তম। আে এরত আপনাে ধপতােও হকান ক্ষধত
েয়ধন। কােণ ধতধন আল্লাে পারকে সাধন্নরিয হপৌেঁরে হগরেন। আে আল্লাে তাআলাে
সাধন্নিয েযেত আব্বারসে জনয আপনারেে হচরয় উত্তম। অথবাৎ আপনারেে সােচরযব
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থাকাে হচরয় আল্লাে পারকে সাধন্নরিয থাকা হব্ধশ ভাল। ব্াস্তরব্ই এ হব্দুঈন ব্ড়
চমৎকাে কথা ব্রলরে।
মৃতযয মযধমরনে হতােফা ও উপর ৌকন
ব্াস্তরব্ই মৃতযয এতিাই আোম ও শাধন্তোয়ক ব্স্তু হয, োেীরসে ভাষায় এরক এভারব্
ব্যি কো েরয়রে- ‘মৃতযয মযধমরনে হতােফা ও উপর ৌকন’ অথচ মানযরষে অব্স্থা েল
মানযষ এে হথরক পাধলরয় হব্ড়ায়। কােণ, মানযষ ঐ জগত হেরখধন। মৃতযয একধি
হেলগাধড়ে মত, হেলগাধড় হযমন মানযষরক এক স্থান হথরক অনয স্থারন হপৌেঁরে হেয়
হতমধন মৃতযয মানযষরক ইেজগত হথরক পেজগরত হপৌেঁরে হেয়। মানযষ যখন
হেলগাধড়রত ব্রস থারক তখন তাে হকান খব্ে থারক না হয, তাে গন্তব্যস্থরল তাে
জনয ধক ধক ধজধনস প্রস্তুত করে োখা েরয়রে। গাধড় হথরক গন্তব্যস্থরল হনরম হেখরত
পায় হয, তাে জনয েকমাধে ব্স্তুে সম্ভাে থরে থরে সাধজরয় োখা েরয়রে। তারক গ্রেণ
কোে জনয কতজন অরপক্ষা কেরে। পানাোরেে জনয েরেক েকরমে উপারেয় ব্স্তু
প্রস্তুত করে োখা আরে। এসব্ হেরখ হস মরন মরন ব্রল আল্লাহু আকব্াে! এখারন
হেধখ আমাে জনয কত েকরমে নায-হনয়ামরতে আসব্াব্ ও উপকেণ অরপক্ষা
কেরে। আে হযখান হথরক হস আগমন করেরে হসখারনে সব্ধকেয তাে কারে অধত
তযে ও নগণয। এমনধক ঐসরব্ে কথা আে তাে মরনও পরড় না। ধঠক তদ্রূপ দুধনয়াে
অব্স্থা, এখন আমো এখারন অব্স্থান কো অব্স্থায় ওখানকাে হকান ধকেয হেখরত
পাধে না। ধকন্তু যখন হসখারন ধগরয় হপৌেঁেব্, আল্লাে পারকে ইো েরল হেখরত পাব্
আমারেে জনয কত নায-হনয়ামত অরপক্ষা কেরে, যাে সেযরখ দুধনয়াে নায-হনয়ামত
ও হভাগসামগ্রী অধত তযে ও নগণয মরন েরব্। আল্লােে অধল ও ব্যযগয বগণ হযরেতয ধেব্য
েৃধি ধকংব্া অন্তেৃবধি দ্বাো হসখানকাে অভাব্নীয় নায-হনয়ামরতে েশবন লাভ করেরেন
তাই দুধনয়াে নায-হনয়ামরতে হজৌলযস ও চাকধচকয তারেে েৃধিরত অতযন্ত হেয় ও
তযে। দুধনয়া আরখোরতে তযলনায় এতিাই হোি হযমন দুধনয়াে তযলনায় মাতৃগভব
হোি। হোট্ট ধশশু হযমন মাতৃগভব হেরড় খযধশ খযধশ দুধনয়ায় আসরত চায় না, তদ্রূপ
মানযষও হস্বোয় দুধনয়া হেরড় পেকারল হযরত চায় না। হোট্ট ধশশু হযমন মাতৃগভবরক
মরন করে হয, এিাই তামাম জাোন। কােণ এে ব্াইরে হস আে ধকেয হেখরত পায় না।
ধকন্তু মাতৃগভব হথরক যখন দুধনয়ায় আগমন করে তখন হস এই ব্াস্তব্তা উপলধি
কেরত পারে হয, দুধনয়াে সেযরখ মাতৃগভব ধকেযই না। তদ্রূপ আমো যখন এই জগত
হথরক প্রস্থান করে হসই জগরত হপৌেঁেব্ তখন এই জগরতে ব্াস্তব্তা উপলধি কেরত
পােব্।
হমািকথা মৃতযয েল পধেপূণব শাধন্ত ও আোরমে উপাোন, এ কােরণই েযেত উরে
সযলাইম োধয. ব্রলরেন- এখন হস আোরম আরে। এেপে েযেত আব্য তালো োধয.
খানা হখরলন এব্ং স্ত্রী-ধমলন হসরে ঘযধমরয় পড়রলন। স্ত্রীে ব্াধেযক অব্স্থা হতা ধেল এই
হয, স্বামীে খযশীে জনয উপরে উপরে সব্ই কেধেরলন ধকন্তু হভতরে হয হকমন
হতালপাড় চলধেল তাে অব্স্থা হকব্ল আল্লাে পাকই জারনন। হমািকথা স্বামী হতা
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প্ররয়াজন হসরে ধনধশ্চরন্ত ঘযধমরয় পড়রলন ধকন্তু স্ত্রীে দু’ হচারখ ঘযরমে হেখা ধমলরব্
হকারেরক।
হভােরব্লা েযেত আব্য তালো োধয. যখন ফজে নামায আোয় করে ঘরে ধফেরলন
তখন স্ত্রী তােঁরক প্রশ্ন কেরলন- ব্লযন হেধখ, হকউ যধে কারো কারে হকান ধকেয আমানত
োরখ এব্ং ধকেযকাল পে হস আমানত হফেত ধনরত চায় তখন তাে কেণীয় কী?
আমানতোে সানরন্দ োধসমযরখ আমানত হফেত হেওয়া, না আমানত চাওয়াে
অপোরি তাে প্রধত রুি ও হব্জাে েওয়া? ধতধন উত্তে ধেরলন- সানরন্দ োধসমযরখ
আমানত হফেত হেওয়া। এই ভ‚ধমকাে পে ধতধন আসল ঘিনা প্রকাশ কেরলনআল্লাে তাআলা আমারেে কারে োখা তােঁে আমানত হফেত ধনরয় হগরেন! এরত স্বামী
ধকেযিা নাোজ েরয় অনযুযরযারগে স্বরে ব্লরলন- একথা আমারক োরত হকন ব্লরল
না। স্ত্রী ব্লরলন- এরত কী লাভ েত, অরেতযক আপনাে কি েত, ধনদ্রাে ব্যঘাত ঘিত।
ধতধন হতা ‘মৃতযয’হক ‘আোম’ আখযাধয়ত করেরেন, তাই এ হপ্রধক্ষরত আমাে এ ঘিনা
মরন পরড়রে।
রূরেে হোগ-ব্যাধি হেরেে হোগ-ব্যাধি হথরক ভয়ঙ্কে
শােীধেক হোগ-ব্যাধিে ক্ষধত হব্ধশে হচরয় হব্ধশ মৃতযয। আে মৃতযযরত হযরেতয সমস্ত
কি-হক্লশ েূে েরয় যায় তাই তা হকানক্ররমই মন্দ ও অধপ্রয় ব্স্তু নয়। ধকন্তু তােপেও
শােীধেক হোগ-ব্যাধিে ব্যাপারে এতিাই সতকবতা অব্লম্বন কো েয় হয, এে হকান
সীমা ও পধেসীমা হনই। ধকন্তু রূরেে ব্যাধি অথবাৎ হগানাে, এিা মানযরষে এমন সব্বনাশ
করে োরড় হয, হস না মৃতযযব্েণ করে আে না জীব্ন্ত থারক, অথবাৎ তারক জাোন্নারম
হপৌেঁরে হেয়। হসখারন যধে মৃতযয েরয় হযত তােরল হতা ধকসসাই খতম ধেল। ধকন্তু
হসখারন হতা তাও হনই। এজনয এে হোগ-ব্যাধিে ব্যাপারে অতযন্ত সতকব থাকা উধচত।
ধকন্তু আমারেে অব্স্থা হতা েল এই- সামানয ঠাণ্ডা সধেব েরলই আমো ধচধকৎসরকে
হপেরন হপেরন ঘযেরত থাধক পক্ষান্তরে রূরেে োজারো হোগ-ব্যাধি েরলও তাে প্রধত
হকান ভ্রুরক্ষপই কধে না। এমধন হতা সকল হগানাে হথরকই সযত্ন েূেত্ব অব্লম্বন কো
উধচত, তরব্ হয হগানাে ক্ষযদ্র ও োলকা মরন কো েয়, তা হথরক আরো হব্ধশ সতকব
থাকা উধচত।
জননক ব্যধি একো ডািােরক প্রশ্ন করেধেল- সব্রচরয় মাোত্মক হোগ হকানধি?
উত্তরে ধতধন ব্রলন- হয হোগরক সািােণ ও োলকা মরন কো েয়। এে কােণ েলযখন হকান হোগ ব্া হগানােরক োলকা ও সািােণ মরন কো েয় তখন তাে আে হকান
এলাজ ও প্রধতরষিক থারক না।
কযেধৃ ি ও অসদুরেশযরক মানযষ োলকা হগানাে মরন করে
আরলাচনাে শুরুরত পধঠত আয়ারত দুধি হগানারেে কথা আরলাচনা কো েরয়রে।
একধি হচারখে হগানাে। আরেকধি ধেরলে হগানাে। এমধন হতা হচারখে অরনক হগানাে
আরে ধকন্তু পধঠত আয়ারত একধি ধব্রশষ হগানারেে কথা আরলাচনা কো েরয়রে। তা
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েল কযেৃধি ও ব্েনজে। তদ্রূপ ধেরলেও েরয়রে ব্হু হগানাে ধকন্তু এখারন ধব্রশষ
একধি হগানারেে কথা আরলাচনা কো েরয়রে তা েল অসদুরেশয ও খাোপ ধনয়ত। এ
দুইিারক মানযষ হগানাে মরন করে থারক ধঠক, তরব্ এরক্ষরে হকান সরন্দে হনই হয,
এিা যতিা ক্ষধতকে ও ধ্বংসাত্মক তারক ততিা ক্ষধতকে ও ধ্বংসাত্মক মরন করে না।
হেখযন হগানাে েরয় যাওয়াে পে এে নূনযতম প্রধতধক্রয়া েল অন্তে ব্যধথত েওয়া ধকন্তু
এই হগানারেে পে অন্তে ব্যধথত েয় না। এই দুই হগানােরক মানযষ এরকব্ারে মামযধল
মরন করে। হকান নােী ধকংব্া সযশ্রী ব্ালকরক হেখা সযন্দে হকান ব্াধড় হেখাে মতই
মরন করে। আে এিা এমন হগানাে হয, এে হথরক ব্ৃি ও ব্য়স্ক হলরকো পযবন্ত মযি
নয়। অপকমব ও ব্যাধভচাে হথরক অরনরকই ধনরজরক ব্ােঁধচরয় োরখ। কােণ, এে জনয
অরনক তেব্ীে ও হকৌশল অব্লম্বন কেরত েয়। যাে সরে ‘কাযব-সম্পােন’ েরব্ তােও
োধজ েওয়াে ব্যাপাে আরে। োরত যরথি অথবকধড়ও থাকা লারগ। তদুপধে তারক
চূড়ান্ত পযবারয়ে হব্োয়া ও ধনলবজ্জ েরত েয় তােপে ধগরয় হস আপন অপকমব সম্পােন
কেরত পারে। এোড়া তা সম্পােন কো সম্ভব্ নয়। আে হকউ হতা এরেন কাজ হথরক
এজনয েূরে থারক হয, যধে জানাজাধন েরয় যায় তােরল কান কািা যারব্, সমারজ মযখ
হেখারনা যারব্ না। আে হকউ এ কােরণ েূরে থারক হয, না জাধন হকান্ হোরগ আক্রান্ত
েরয় পধড়। হকউ পারে না োরত অথব না থাকায়, আে হকউ পারে না মান-ইজ্জরতে
ভরয়। এ িেরনে ধব্ধভন্ন কােরণ ভদ্র মানযষ এরেন গধেবত কাজ হথরক েূরে থারক।
ধব্রশষ করে যারেেরক দ্বীনোে ও িমবপ্রাণ মরন কো েয় তাো এ িেরনে অনযায়
কারজ কম আক্রান্ত। পক্ষান্তরে হচারখে হগানারেে জনয এমন হকান ধকেযেই প্ররয়াজন
েয় না। কােণ, তারত অরথবে প্ররয়াজন েয় না এব্ং কলরঙ্কেও ভয় হনই। আে এরক্ষরে
ধনয়রতে খব্ে হতা একমাে আল্লাে পাকই ভাল জারনন। কােণ, কাউরক মন ভরে
হেরখ ধনরলও হকান দ্বীনোরেে দ্বীনোধেরত্ব ক্ষধত েয় না। হকান নামাযীে নামাযী
েওয়ারত হকান আচড় লারগ না। অনযনয হগানাে হতা মানযষ জানরত পারে ধকন্তু এই
হগানাে হতা মানযষ জানরতও পারে না। হগানাে কেরত থারক অথচ সযনামও অব্যােত
থারক। সযশ্রী ব্ালক-ব্াধলকারেে মন ভরে হেরখ, অথচ মানযষ মরন করে ধতধন ধশশুরেে
খযব্ মেব্বত করেন। হচারখে হগানােই যখন মানযষ িেরত পারে না তখন ধেরলে
হগানারেে কথা ধকভারব্ হিে পারব্।
ব্ড়রেে পেবাপযধশ ও আড়াল কেণ
ব্ড় যাো আেন তারেে হকউ যধে িেরতও পারেন হয, অমযরক কযেৃধি ও ব্েনজরেে
হগানাে কেরে ধকংব্া কযমতলব্ এেঁরিরে তােরল ধতধন এতিাই উেেতা হেখান হয, তাে
হোষ সংরশািন কোে হচিা করেন না, যা সেত নয়। এ প্রসরে েযেত উেমান োধয.
এে ঘিনা স্মেণ কো হযরত পারে। একব্াে তােঁে মজধলরস এক ব্যধি এল, হস
ব্েনজেীে হকান হগানাে করে এরসধেল তখন েযেত উেমান োধয. তাে নাম হতা
উরল্লখ করেনধন তরব্ এভারব্ ব্রলরেন- হলাকরেে এ কী অব্স্থা হয, তারেে চক্ষয
হথরক ধযনাে কাধলমা ঝরে। হতা ধতধন এমনভারব্ ধব্ষয়ধি আরলাচনা কেরলন হয,
www.islamijindegi.com

কারো মানোধনও েয়ধন, আে হয এই কাজ করেরে হসও ব্যরঝ ধনরয়রে হয, আমারক
লক্ষ করেই ব্লা েরয়রে। হযসব্ ব্যযগয ব হগাপন ধব্ষয়ধি জানরত পারেন তাো মূলত
‘কাশফ’ এে অধিকােী েরয় থারকন আে এই কাশরফে মািযরমই তাো হগাপন ধব্ষয়
হজরন থারকন।
কযেধৃ ি ও ব্ে-নজধেে ফরল চক্ষয হব্-নূে েরয় যায়
কাশফ ও অন্তেৃধিে অধিকােী ব্যযগয বগণ ধলরখরেন- কযেৃধি ও ব্ে-নজধেে ফরল হচারখ
এতিা হব্-হেৌনধক ও অনযজ্জ্বলতা সৃধি েয় হয, সামানয হব্াি ও ধব্রব্চনাে অধিকােী
ব্যধিও ব্যঝরত পােরব্ হয, এ ব্যধিে েৃধি পধব্ে ও ধনষ্কলযষ নয়। দুজন মানযষ যধে
এমন েয় হয, তাো সমব্য়সী, হচোো-েূেত এব্ং হসৌন্দযবও একই েকম আে পাথবকয
শুিয তারেে মরিয এিযকয হয, একজন হগানােগাে এব্ং আরেকজন দ্বীনোে, তােরল
আপধন ধনরজই যখন ইো পেখ করে ধনরত পােরব্ন হয, দ্বীনোে ব্যধিে হচারখ এক
িেরনে হেৌনক, উজ্জ্বলতা ও সজীব্তা ধব্োজমান। আে হগানােগাে ব্যধিে হচারখ
এক প্রকারেে অনযজ্জ্বলতা, ধনজবীব্তা ও ধনষ্প্রভতা ধব্েযমান। হযসব্ ব্যযযগব এ িেরনে
ধব্ষয় িেরত পারেন তাো কারো নাম প্রকাশ করে তারক হেয় ও অপেস্থ করেন না;
ব্েং এ িেরনে হোষ হগাপন োরখন।
ব্যযগয বরেে মানব্-হোষ আড়াল কেণ এব্ং হকৌশরল তা সংরশািন কোে ঘিনা
এ প্রসরে শাে আব্দযল কারেে েে. এে ঘিনা মরন পড়ল। শাে সারেব্ মসধজরে
োেীস শেীরফে েেস ধেরতন। প্রধতধেরনে ধনয়ম অনযযায়ী একব্াে মসধজরে েেস
চলধেল। এক োে অরনকিা ধব্লম্ব করে েেরস োধজে েল। শাে সারেব্ কাশরফে
মািযরম জানরত পােরলন হয, োেধিে উপে হগাসল ফেজ ধকন্তু হস এখনও হগাসল
করে ধন। শাে সারেব্ তারক মসধজরেে ব্াইরে থাধমরয় ধেরলন এব্ং ব্লরলন- আজ
শেীেিা ভাল লাগরে না, চল সকরল ধমরল যমযনা নেীরত হগাসল করে আধস। লযধে ও
জামা ধনরয় সকরলই যমযনা নেীরত ধগরয় ভালভারব্ হগাসল কেল। হগাসল করে ধফরে
এরস শাে সারেব্ ব্লরলন- সব্ক নাগা কো হতা ধঠক নয় তাই আস ধকেযিা পরড়
হনই। ঐ োরেে হতা লজ্জায় মাধিরত ধমরশ যাওয়াে অব্স্থা। আল্লােে অধল ও
ব্যযগবগণই শুিয পারেন এমন সযন্দেভারব্ অরনযে ত্রুধি সংরশািন কেরত। কী চমৎকাে
পন্থায় তাে হগাসরলে কাজ সমািা কোরলন। আল্লােে অধল ও ব্যযযগবরেে এমন সযমোন
চধেরেে কথা জানাে পে তারেে সেচে ও সম্পকবীয়রেে কতবব্য েল, এমন মোন
ব্যযগয বরেে হথরক ধনরজরেে হোষ-ত্রুধি হগাপন না কো। এে কােণ েল- হোষ-ত্রুধি দুই
কােরণ হগাপন োখা েয়, এক. এ আশঙ্কায় হয, হোষ-ত্রুধি যাে কারে প্রকাশ কো েরব্
হস আমারক তযে ও হেয় মরন কেরব্। হতা এই মোমানব্রেে মরিয হতা এই ধব্ষয়ধি
হনই। কােণ, তাো ধনরজরকই অনয সব্াে হচরয় হেয় ও তযে মরন করেন।
দুই. যাে ধনকি হোষ প্রকাশ কো েরব্ হস অনযরেে কারে তা ব্রল হব্ড়ারব্, হতা এই
মোন ব্যযযগবরেে মরিয এ ধব্ষয়ধিও হনই। তাই তারেে ধনকি ধনধদ্ববিায় আপন হোষwww.islamijindegi.com

ত্রুধি প্রকাশ কো উধচত, তরব্ তা েরত েরব্ এলাজ ও প্রধতকারেে উরেরশয, অযথা
নয়। কােণ, ধব্না প্ররয়াজরন হগানাে প্রকাশ কোও ব্ড় হগানাে। হমািকথা তাো এমন
মানযষ হয, তারেে কারে অনযরেে হগানাে প্রকাশ হপরয় যাওয়া সরত্ত¡ও তাো কাউরক
অপেস্থ করেন না। আে যাো মানযষরক হকান হোষ-ত্রুধিে কােরণ অপেস্থ করে, তাো
এ িেরনে ধব্ষয় িেরত পারে না। এজনযই কযেৃধি ও ব্েনজেীে হগানাে অধিকাংশ
হক্ষরে হগাপন ও অপ্রকাধশতই হথরক যায়। তাই অধিকাংশ মানযষই তা ধনধদ্ববিায় করে
থারক।
কযেধৃ ি ও ব্েনজেী ব্ড় সেজ
ধযনা-ব্যধভচাে, চযধে-ডাকাধত ইতযাধেরত তাকত ও শধিে েেকাে েয় ধকন্তু কযেৃধি ও
ব্েনজেীরত তাও প্ররয়াজন েয় না। তাইরতা হেখা যায় অরনক মানযষ ব্ৃি ও ব্য়স্ক
েওয়া সরত্ত¡ও কযেৃধিে হোরগ আক্রান্ত। লক্ষ করুন, হকান ব্ৃি ব্যধি যধে কারো প্রধত
আসি েরয় পরড় এব্ং হকান উপারয় তারক োরতে কারে হপরয়ও যায় তােরল হস
তাে সরে ধকেযই কেরত পােরব্ না। কােণ, তাে হসই শধিই হনই। ধকন্তু কযেৃধিে
হক্ষরে এেও প্ররয়াজন েয় না, এক পা কব্রে চরল হগরলও তারত হকান অসযধব্িা েয়
না। জননক দ্বীনোে ব্ৃি ব্যধি একব্াে আমাে সরে সাক্ষাৎ কেরত এরলন। তখন
ধতধন আমারক জানারলন হয, সযশ্রী ব্ালকরেে হথরক আধম আমাে লযরলাপ েৃধি
ধকেযরতই সংব্েণ কেরত পাধে না! ব্হুধেন হথরক এই হোগ আমাে মরিয ধব্েযমান।
আরেক ব্রয়াব্ৃি ব্যধি সাক্ষাৎ কেরত এরস জানারলন- আধম সযন্দেী রূপসী নােী
হেখরল হচাখ হফোরত পাধে না! এসব্ হোগ মূলত হযৌব্রনে সূচনাকারল সৃধি েয়;
ব্েং ব্লা যায় সকল হগানারেেই এই অব্স্থা, তা নব্রযৌরনে উন্মােনায় করে হফলা
েয়, তােপে ঐ ব্যাধি ও মেয হলরগ যায় এব্ং মৃতযয পযবন্ত আে ধপেয োরড় না। তরব্
যযব্ক আে ব্য়স্ক ব্যধিে মরিয পাথবকয েল- যযব্ক এলাজ ও ধচধকৎসাে উরেরশয তা
কারো কারে প্রকাশ করে ধকন্তু ব্ৃি ও ব্য়স্ক ব্যধি কারো কারে তা প্রকাশ কেরত
লজ্জারব্াি করে। তাই কারো কারে মযখ খযরল না। হতা ব্েনজেী ও অসদুরেশয হযরেতয
কারো কারে প্রকাশ পায় না; ব্েং হগাপন থারক তাই ব্হু মানযষ এই ভয়ঙ্কে পারপ
আক্রান্ত। আে এরক তাো ব্ড় হগানােও মরন করে না। তাই এে হথরক ব্ােঁচােও হচিা
করে না। আে এজনযই আল্লাে পাক দ্বযথবেীনভারব্ তােঁে কালারম ব্রলরেন- َیَ ْعلَمُ خَ آئِنَ ُۃ
ُن َو َما ت ْخفِی الصُّ دوْ ر
ُِ ْاْلَ ْعی
আল্লাে পাক হচারখে হখয়ানত এব্ং ব্রক্ষে হগাপন ধব্ষয়সমূে জারনন। সূো গারফে : ১৯
অথবাৎ হতামো যাো ভাব্ে হয, আমারেে এই পারপে কথা হকউ জারন না, এিা
আসরল হতামারেে হব্াকাধম ও ধনব্যবধিতা, হতামারেে এই পাপ সম্পরকব হতা এমন
মোশধিিে সত্তা অব্গত যা হতামারেে উপে মাোত্মক গযব্ হডরক আনরত পারে।
কােণ, হতামারেে এই পাপ সম্পরকব মোপোক্রমশালী আল্লাে অব্গত আে ধতধন
হতামারেে উপে সব্বময় ক্ষমতাে অধিকােী। তাই তাে শাধস্তরক অতযন্ত ভয় কো
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উধচত।
লক্ষ করুন, মানযরষ দু’ িেরনে েরয় থারক,
এক. যারেে ধকেযিা লজ্জা ও চযক্ষযলজ্জা আরে।
দুই. যারেে লজ্জা ও চক্ষযলজ্জা ব্রল ধকেয হনই।
যারেে ধকেযিা লজ্জা ও চক্ষযলজ্জা আরে তাো এতিযকযরতই ক্ষযান্ত েরয় যায় হয, আমাে
এই গধেবত কাজ েয়ত হকউ হজরন যারব্। হতা এ হশ্রণীে হলাকরেে হগানাে হথরক
ব্ােঁচাে জনয এতিযকযই যরথি হয, আমো হয হগানাে কেধে তা আল্লাে পাক হজরন
যারব্ন। হতা যারেে ধকেযিা লাজ-লজ্জা আরে তাো এ ব্যাপারে খযব্ই সতকব থারক,
হযন তারেে হকান হোষণীয় ধব্ষয় অনয হকউ জানরত না পারে। যধে হস ব্যঝরত পারে
হয, আমাে এই ‘কাম’ অনয হকউ হজরন যারব্ তােরল হস তাে িারে কারেও হঘেঁরষ না।
হতা আল্লাে তাআলা এ িেরনে হলাকরেেরক ভীধত প্রেশবরনে জনয ব্রলরেন- হেখ,
আল্লাে তাআলা মানযরষে ব্ে-নজেী ও অসদুরেশয এব্ং কযেৃধি ও কযতলব্ িরে
হফরলন সযতোং তােঁে লাজ েক্ষা কো উধচত। তাে সামরন হব্োয়া ও ধনলবজ্জ েওয়া
হথরক ধেব্ত থাক। লাজ-লজ্জা আরে এমন হলারকো এিযকযরতই ক্ষান্ত হেয়। আে
যারেে োয়া-শেম ব্লরত ধকেয হনই তাো হকউ হজরন হফলরত পারে এ িেরনে কথায়
ভয় পায় না; তাো হকব্ল ‘জযতারপিা’ হক ভয় পায়।
এজনয আল্লাে পাক ইেশাে করেরেন- একিয সামরল চরলা, সাব্িান হথরকা,
হতামারেে এমন ক্ষযদ্রাধতক্ষযদ্র পারপে কথাও আল্লাে পাক জারনন যা দুধনয়াে হকউ
জারন না, অথবাৎ পেব্তবীরত হেখরত পারব্ হতামারেেরক হকমন ‘জযতারপিা’ কো েয়,
এখন হথরক যা কেরব্, একথা মরন হেরখ কেরব্। হতা আল্লাে তাআলা উভয়
হশ্রণীরকই সতকব করেরেন। লাজযক ও োয়া-শেরমে অধিকােী হলাকরেেরক এই ব্রলহতামো যা-ই কে তা আধম জানরত পাধে সযতোং আমাে ধেরক তাধকরয় আমাে লাজ
েক্ষা করো। হতা এই হশ্রণীভযিগণ লাজ েক্ষাে খাধতরে এই হভরব্ই ক্ষান্ত হেয় হয,
যধে আমো এরেন কাজ কধে তােরল ধতধন িরে হফলরব্ন। আে হব্োয়া ও ধনলবজ্জ
হশ্রণীে হলারকো এই হভরব্ ধব্েত থাকরব্ হয, যধে আমো এরেন কাজ কেরত থাধক
তােরল ধতধন হজরন যারব্ন এব্ং পেব্তবীরত ‘জযতারপিা’ কেরব্ন। হমািকথা উি
আরলাচনা দ্বাো হব্াঝা হগল- ব্ে-নজেী ও কযেৃধিে হগানাে হথরক খযব্ই সতকব থাকরত
েরব্।
ব্েনজেী ও কযেধৃ িে ব্যাপারে আমো সতকব ও সাব্িান নই
এখন আমারেে একিয ধনরজে ধেরক তাকারনা উধচত। ধনরজে অব্স্থা পযবারলাচনা কো
উধচত হয, আমো এই ভয়ঙ্কে হগানাে হথরক আত্মেক্ষায় কতিা সরচতন। আমাে মরন
েয়, সম্ভব্ত োজারে এমন একজন পাওয়াও কধঠন েরব্ হয এই ভয়ঙ্কে হগানাে হথরক
সতকব ও সাব্িান থারক, নতযব্া ব্যাপকভারব্ হলাকজন এই ভয়াব্ে হগানারে আক্রান্ত
েরয় আরে এব্ং এরক এরকব্ারে োলকা ও সামানয ভাব্রে। যযব্করেে হতা কমপরক্ষ
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এতিযকয অনযভূধত আরে হয, আমো কযেৃধিে হগানারে আক্রান্ত ধকন্তু যাো হজায়ানী পাে
েরয় হপৌঢ়রত্ব ধকংব্া ব্ািবরকয পা হেরখরে তারেে এ অনযভূধতিযকয পযবন্ত হনই হয, আমো
এই হোরগ আক্রান্ত। তাো ভারব্ আমারেে হতা শােওয়াত ও হযৌনক্ষযিাই হনই তাই
আমো কাউরক হেখরল ক্ষধত কী!? হতা হব্াঝা হগল তারেে মরিয তারেে হগানারেে
অনযভূধতিযকযও হনই।
সযেশবন ব্ালক ও আকষবণীয় নােী এব্ং সযন্দে ফযল ও েৃরশযে েশবন-ধপপাসা এক নয়
ধকেয ধকেয মানযষ এই হভরব্ হিাকা ও প্রব্ঞ্চনাে ধশকাে েয় হয, শয়তান তারেে কারে
এই ব্রল যযধি প্রেশবন করে হয, সযন্দে ও সযন্দেীরেে সোসধে ধকংব্া েধব্রত হেখরল
হোরষে কী আরে, এরতা সযন্দে ফযল, সযন্দে কাপড় ধকংব্া সযন্দে ভব্ন ও মরনােম
উেযান ইতযাধে হেখাে মতই। ভালভারব্ মরন োখরব্ন, এিা ধনেক হিাকা ও প্রব্ঞ্চনা
োড়া ধকেয নয়। আসল কথা েল- সযন্দে মানযষ হেখাে েশবন-ক্ষযিা, আে সযন্দে েৃশয
হেখাে েশবন-ক্ষযিা এক নয়। উভয় ধজধনস হেখাে েশবন-ক্ষযিা ধকেযরতই এক নয়। লক্ষ
করুন, সযন্দে কাপড় হেরখ কখরনা তারক জধড়রয় িো ধকংব্া ব্যরক হচরপ িোে ব্াসনা
মরন জারগ না। ধকন্তু সযন্দে মানযষ হেখরল এমনিা কেরত ইো করে। এরত হব্াঝা
হগল হয, উভয় ব্স্তুে ‘েশবন-ক্ষযিা’ এক নয় ব্েং সম্পূণব ধভন্ন ও স্বতন্ত্র। এরক্ষরে
আরেকধি হিাকাে জায়গা েল- ধকেয ধকেয মানযষ ব্রল হয, আপন সন্তানরক হেরখ
হযমন ব্যরক জধড়রয় ধনরত মরন চায় হতমধন অরনযে সন্তানরক হেরখও আমারেে ব্যরক
জধড়রয় িেরত মরন চায়। সযিীমণ্ডলী! আপন হশয়ানা পযে অরনযে হশয়ানা পযরেে মরিয
ধব্োি পাথবকয েরয়রে। আপন পযেরক জধড়রয় িো সম্পূণব ধভন্ন প্রকারেে, এরত হকান
প্রকাে শােওয়াত ও হযৌনক্ষযিাে ধমশ্রণ থারক না। পক্ষান্তরে, অরনযে সন্তানরক ব্যরক
জধড়রয় িোে পে কারো কারো মরন আেও অগ্রসে েওয়াে, আেও ধকেয কোে
খারেশ ও কামনা জাগ্রত েয়। ধপ্রয়তরমে ধব্েে-হব্েনা এক প্রকারেে আে পযে
ধব্রেরেে হব্েনা অনয প্রকারেে। এমধনরত হতা সকল কযেৃধিই ভয়ঙ্কে ও মাোত্মক
তরব্ হেরলরেে প্রধত কযেৃধি ও ব্েনজেী েল সাক্ষাৎ প্রাণঘাতী ধব্ষ।
এরেন জঘনয অপকমব হথরক শেীয়ত করঠােভারব্ ভাষায় ধনরষি করেরে। আে
আমারেে ব্ড় ও ব্যযযগবগণ এে ক্ষধত ও অপকাধেতা এব্ং নীচতা ও জঘনযতাে হয
ধব্ব্েণ ধলধপব্ি করে হগরেন তারত হব্াঝা যায় হয, এিা চেম ঘৃধণত কাজ।
এক ব্যযগয ব ব্রলন- কযেৃধি ও ব্েনজেী শয়তারনে এক ধব্ষাি তীে অথবাৎ এই কযেৃধিে
দ্বাো মানযষ শয়তারনে ধশকারে পধেণত েয়। েযেত আব্যল কারসম আল-কযশাইেী েে.
একজন ধব্খযাত ব্যযগয ব। ধতধন ব্রলন- হয ব্যধি দ্বীনোে েরত ইেযক তাে জনয সযশ্রী
হেরল ও সযন্দেী নােীরেে সংশ্রব্ মাোত্মক ক্ষধতকে। এ গধেবত কাজ তাে জনয
ডাকারতে হচরয় ভয়ঙ্কে। এ গধেবত কাজ তারক ধকেযরতই তাে চ‚ড়ান্ত লক্ষয ও
উরেরশয হপৌেঁেরত হেরব্ না।
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আরেক ব্যযযগব ব্রলন- আল্লাে তাআলা যারক আপন েেব্াে হথরক তাধড়রয় ধেরত চান
তাে মরিয সযশ্রী হেরলরেে প্রধত আকষবণ সৃধি করে হেন।
হমািকথা এিা ব্ড় মাোত্মক ও ক্ষধতকে ধব্ষয়। ব্েনজেী ও কযেৃধিে আরো ক্ষধতকে
ধেক আরে, যা অনয হগানারে হনই; তা এই, অনযানয হগানােে অব্স্থা েল- যধে তা
মনভরে করে হফলা েয় তােরল তা হথরক মন উরঠ যায়, আে কেরত ইরে করে না।
ধকন্তু কযেৃধি এতই মাোত্মক ও ক্ষধতকে হয, যতই কযেৃধি ও ব্েনজেী কো েয় ততই
তাে খারেশ ও ধপপাসা তীব্র হথরক তীব্রতে েরত থারক। লক্ষ করুন, মানযষ খাব্াে
হখরল তাে হপি ভরে যায়, পাধন পান কেরল ধপপাসা ধমরি যায়, ধকন্তু কযেৃধিে ব্যাধি
এতই মাোত্মক ব্যাধি হয, এরত মন ভরেই না। হতা ক্ষধত ও অধনিতাে ধেক হথরক
এই হগানাে সমস্ত পাপ ও হগানাে হথরক ভয়ঙ্কে ও মাোত্মক।
ধকেয হলাক হতা এরক আল্লাে পারকে ধনকরিযে কােণ মরন করে! তারেে োব্ী েলতাো সযন্দে ও সযন্দেীরেে এজনয হেরখ হয, তারেে মরিয তাো আল্লােে কযেেত ও
ধনেশবন হেখরত পায়! ধকন্তু এিা ধনেক শয়তানী হিাকা।
এক সযশ্রী হেরলে উপে এক আরব্রেে েৃধিপারতে গল্প
শায়খ সাঈে সারেব্ তাে গ্ররন্থ একধি গল্প ধলরখরেন, এক আরব্ে ধযধন হলাকমযরখ
খযব্ পেরেযগাে ব্রল খযাত ধেরলন। একব্াে এক সযশ্রী হেরলে উপে তাে নজে
পড়ল। তারক হেখরতই তাে োল ও ভারব্ে উেয় েল, হসখান হথরক ধফেরত ধগরয়
ধতধন হব্হুেঁশ েরয় পড়রলন। ইধতমরিয ব্াকোত (ধেরপারক্রধিস) হস পথ িরে হকাথাও
যাধেরলন, ধতধন মানযরষে জিলা হেরখ প্রশ্ন কেরলন কী েরয়রে? হলাকজন উত্তে ধেলএক সযেশবন ব্ালকরক হেরখ এই ব্যযগয ব তাে মরিয আল্লাে পারকে কযেেরতে এমন
ধব্োি ধনেশবন হেখরত হপরলন হয, এরকব্ারে হব্হুেঁশই েরয় পড়রলন! হলাকরেে উত্তে
শুরন ব্াকোত (ধেরপারক্রধিস) মন্তব্য কেরলন- সেয ভূধমি ধশশুে মরিযও হতা আল্লাে
পারকে কযেেরতে ধব্োি ধনেশবন েরয়রে, তারক হেরখ হকন োল ও ধব্রশষ অব্স্থা সৃধি
েয় না? যাো আল্লাে পারকে কযেেরতে ধনেশবন হেখরত পান তাো তা সযেশবন ব্ালক
এব্ং উরিে মরিয সমান হেখরত পান। যধে হকউ োব্ী করে হয, সযন্দে ও সযন্দেীরেে
েশবরন আমাে োল ও অব্স্থা সৃধি েয়। তােরল ব্লরত েরব্- ঐ ব্যধিে োব্ী ডাো
ধমথযা। মানযষ তাে স্বভাব্ ও প্রকৃধতরক ধনেীক্ষণ কেরল ধব্ষয়ধি ধনরজই ব্যঝরত
পােরব্। তাই ধনরজই পেীক্ষা করে হেরখ ধনন। আে এই খারেশ ও হযৌনক্ষযিারক মানযষ
নাম ধেরয়রে ইশক ও মেব্বত। এধি আসরল ইশক ও মেব্বত নয়; ব্েং শােওয়াত ও
হযৌনক্ষযিা, এই সমস্ত ফাসাে ও মরন্দে হগাড়া েল- অথব-কধড়। এমন হলাকরেে োরত
যধে অথব না থারক এব্ং দু’ধতন ধেন ক্ষযিাতব থারক, তখন যধে তারেেরক প্রশ্ন কো েয়
হয, জনাব্ খাব্াে আনব্, না সযন্দেী আনব্? তখন তাো এই উত্তেই হেরব্ হয, সযন্দে
সযন্দেী জাোন্নারম যাক, আমারক আরগ খাব্াে োও!
ইশরক মাজাধয তথা ‘পাধথবব্-প্রণয়’ এে ধনরেবরশে অথব
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ধকেয হলাক ব্রল হয, হমাল্লা জামী েে. হতা ইশক ও প্রণরয়ে ধনরেবশ ধেরয়রেন। হোক
তা আল্লাে পারকে ইশক ধকংব্া অনয কারো ইশক। এ প্রসরে ধতধন এক ব্যযরয গবে ঘিনা
ধলরখরেন- জননক ব্যযরয গবে ধনকি এক ব্যধি মযেীে েরত হগরল ব্যযগয ব তারক ব্লরলন
হয, আরগ আরশক ও হপ্রধমক েও তােরল হতামারক মযেীে কেব্। এ গল্প হথরক ধকেয
ধনরব্বাি হলাক ব্যরঝ ধনল হয, হকান ব্ােেনা ও প্রমীলাে প্রধত হপ্রমাসি েওয়া োড়া
আল্লাে পারকে ইশক ও মেব্বত পয়ো েয় না। এিা সম্পূণব ভযল ও ধভধত্তেীন িােণা।
এই ঘিনাে অন্তধনবধেত অথব ও মমব েল- হয ব্যধি আল্লাে পারকে ধমলন ও সাধন্নিয
কামনা করে তাে জনয দু’ধি ধজধনস থাকা অব্শয কতবব্য;
এক. আল্লাে ধভন্ন অনয সকল ব্ন্ধযত্ব ও ব্ন্ধন ধেন্ন কো। কারো সরে হকান প্রকারেে
সম্পকব ও সম্বন্ধ না থাকা।
দুই. আল্লাে পারকে সরে গভীে ও ধনধব্ড়তম সম্পকব ও সম্বন্ধ স্থাপন কো।
এখন প্রশ্ন েল- অনযানয সম্পকব ও সম্বন্ধ ধকভারব্ ধেন্ন ও ধব্ধেন্ন েরব্? উত্তে, এে
অরনক তেীকা ও পিধত েরয়রে। তন্মরিয একধি েল- হযসব্ ব্স্তুে সরে সম্পকব ও
ব্ন্ধন েরয়রে, তা হথরক অন্তেরক এরক এরক ধব্ধেন্ন কো। আে পূব্বকারল এ েীধত ও
প্রথাই প্রচধলত ধেল। ধকন্তু এই পিধতধি অতযন্ত কধঠন। কােণ, যধে কারো মরিয
েশধি ব্স্তুে প্রধত আসধি থারক হযমন ঘে-ব্াধড়, ব্াগ-ব্াধগচা ও সন্তান-সন্তধত
ইতযাধেে প্রধত ধকংব্া েশিা হোগ থারক হযমন ধেংসা-ধব্রদ্বষ, েম্ভ-অেঙ্কাে, শত্রুতা ও
হমানারফকী ইতযাধে, আে এই পিধতরত এলাজ ও ধচধকৎসা কেরত েয় তােরল
প্ররতযকধিে পৃথক পৃথক এলাজ কেরত েরব্। আে এরত েীঘব সময় লাগরব্। ধকন্তু
এেপেও ধকেয না ধকেয হোষ-ত্রুধি হথরক যারব্। এ েীঘবসূধেতা লক্ষ করে পেব্তবী
উত্তেসূেী ব্যযগয বগণ েেেী ধচধকৎসরকে মরতা একধি নতযন পিধত আধব্ষ্কাে কেরলন।
কােণ, েেেী ধচধকৎসক যখন হেরখন হোগী হতরতা অষযরিে নাম শুরন হচাখ মযখ
কযচরক হফলরে তখন ধতধন েয় হকৌশরল হোগীরক অষযি পান কধেরয় হেন, নতযব্া
অষযি পধেব্তবন করে হেন। তদ্রূপ পেব্তবী ব্যযগয বগণ যখন হেখরলন হয, যধে কারো
োজারো ব্স্তুে প্রধত আসধি থারক, আে একধি একধি করে প্রধতধি ব্স্তু হথরক সম্পকব
ধেন্ন কেরত েয়, তােরল তা এরূপই েরব্ হযমন হকান গৃে খড়-কযরিা ও আব্জবনায়
ভরে আরে তােরল তা পধেষ্কাে কেরত েরল েয়ত একধি একধি করে খড়-কযরিা
উধঠরয় ব্াইরে ধনরক্ষপ কেরত েরব্ এব্ং এভারব্ সকল খড়-কযরিা ব্াইরে ধনরক্ষপ করে
ঘে পধেষ্কাে কেরত েরব্। ধকন্তু এই পিধত অতযন্ত কধঠন ও কিকে, আে এরত েীঘব
সময় ব্যয় েরব্, না েয় ঝাড়– ধেরয় সমস্ত খড়-কযরিা জমা করে একরে ব্াইরে হফরল
ধেরত েরব্। তদ্রূপ এরক্ষরেও একধি ঝাড়– েেকাে যা সমস্ত ব্ন্ধন ও আসধিরক এক
জায়গায় জরড়া করে অন্তে হথরক এক সরে ব্াইরে ধনরক্ষপ কেরব্। এ ধনরয় ধব্স্তে
ধচন্তা-ভাব্না করে তাো এই ধসিারন্ত উপনীত েরলন হয, ইশক ও মেব্বতই এমন
এক ব্স্তু যা ‘আপনা’হক ব্যতীত অনয সব্ ব্স্তুরক ধব্নাশ করে ধনরজ পাকারপাি আসন
হগরড় ব্রস। তাে ধে-সীমানায় অনয হকান ব্স্তুে নাম-ধনশানা পযবন্ত ব্েোশত করে না।
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লক্ষ করুন, যধে হকউ কারো প্রধত হপ্রমাসি েরয় পরড় তােরল মা-ব্াব্া, স্ত্রী-পযেপধেজন, িন-সম্পে, গাধড়-ব্াধড় এমনধক জান পযবন্ত তাে জনয ব্েব্াে করে হেয়।
জননক যধমোরেে ‘ষাড়-আসধি’ ধেল চেম পযবারয়ে। এে হপেরন ধতধন োজাে
োজাে িাকা ফযেঁরক ধেরয়ধেরলন। আমারেে ধপ্রয় উস্তাে েযেত মাওলানা ফাৎে মযোেে
সারেরব্ে ‘গ্রন্থ-সংগ্রে’ এে শখ ও আসধি ধেল প্রব্ল ধকন্তু অিযয়রনে প্রধত ততিা
আসধি ধেল না। ধকন্তু শত শত ব্ই খধেে করে হেরখ ধগরয়ধেরলন। হমািকথা ইশক ও
হপ্রমাসধিই েল এমন এক ব্স্তু যা মা’শুক ও ধপ্রয়তম ব্যতীত অনয সব্ ধকেযরক
ধমধিরয় হেয়। তাই পেব্তবী ব্যযযগবগণ এই অধভনব্ পিধত আধব্ষ্কাে কেরলন হয, আরগ
ইশক ও মেব্বত সৃধি কেরত েরব্, হোক তা হয হকান ব্স্তুে। এজনয হকউ মযেীে েরত
এরল তাো প্রথরম তারক এই প্রশ্ন কেরতন হয, হকান ধকেযে প্রধত হনশা ও হপ্রমাসধি
আরে ধক না? হতা হব্াঝা হগল হপ্রম ও আসধিে হক্ষরে একথা ধকেযরতই অপধেোযব ও
অধনব্াযব নয় হয, তা মানযরষে প্রধতই েরত েরব্। এমনধক মধেরষে আসধিও এরক্ষরে
উপকােী। কােণ, উরেশয হতা েল সমস্ত সম্পকব, সম্বন্ধ ও আসধিে ইধত ঘধিরয়
শুিযমাে একজরনে ইশক ও মেব্বত সৃধি কো। তােপে ঐ ধপ্রয় ব্স্তুে ইশক ও
মেব্বত োধড়রয় ইশক ও মেব্বরতে গধতরক আল্লাে অধভমযখী কো।
মধেরষে িযান কোে ধনরেবশ প্রোন
জননক ব্যযরয গবে ঘিনা। এক ব্যধি তাে ধনকি মযেীে েরত এল। ধতধন তারক প্রশ্ন
কেরলন- হতামাে ধক হকান ধকেযে শখ ও আসধি আরে? হলাকধি উত্তে ধেলমধেরষে শখ ও আসধি আরে। ব্যযযগব চধল্লশ ধেন পযবন্ত হলাকধিরক মধেরষে িযান
কেরত ধনরেবশ ধেরলন। ধকন্তু আল্লােে ওয়ারস্ত অনয হকউ হযন এই আমল না করে।
কােণ, প্ররতযরকে অব্স্থাই ধভন্ন ও স্বতন্ত্র। কারো জনয হকান ব্স্তু উপকােী আে কারো
জনয কখরনা ঐ ঘিনাে পযনোব্ৃধত্ত ঘিরব্ হয ঘিনা ঘরিধেল এক ধচধকৎসক ও তাে
ধনরব্বাি ধশরষযে হক্ষরে।
একো জননক ধচধকৎসক তাে ধনরব্বাি শাগধেেরক ধনরয় হোগী হেখরত হগরলন।
হোগীে অব্স্থা ধব্গত ধেন হথরক ধকেযিা খাোপ ধেল। ধচধকৎসক হোগীরক হেরখ মন্তব্য
কেরলন- তযধম নােেী ফল (কমলা হলব্য জাতীয় িক ফল) হখরয়ে তাই হতামাে হোগ
ব্ৃধি হপরয়রে। হোগী সতয স্বীকাে করে ব্লল- মরোেয় ধঠকই ব্রলরেন, আধম নােেী
হখরয়ধে। হোগী হেরখ হফোে পরথ শাগধেে গুরুরক প্রশ্ন কেল- গুরুজী আপধন কী
করে ব্যঝরত পােরলন হয, হোগী নােেী হখরয়রে! গুরু উত্তে ধেল- তাে অব্স্থা হেরখ
আমাে িােনা েল- হস হকান ঠাণ্ডা জাতীয় ব্স্তু আোে করেরে আে তাে খারিে ধনরচ
আধম নােেীে ধেলকা হেখরত হপরয়ধে। তারতই আধম ব্যঝরত হপরেধে হয, হস নােেী
হখরয়রে।
শাগধেে হতা ধেলই ধনরব্বাি। যখন তাে পড়া-হলখা হশষ েল তখন জননক অসযস্থ
নব্াব্রক হেখাে জনয তাে ডাক পড়ল। নব্ারব্ে করক্ষ ধগরয় যখন হস হেখরত হপল
হয, তাে খারিে ধনরচ ওরলে কাপড় োখা আরে তখন হস মন্তব্য করে ব্সল হয,
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আপধন ‘ওরলে কাপড়’ হখরয়রেন! তাই আপনাে এ হোগ েরয়রে। কােণ, আপনাে
খারিে ধনরচ ওরলে কাপড় হেখরত পাধে!!
এ ধনরব্বারিে এরেন মন্তব্য শুরন সকরলই োসরত শুরু কেল। কারোই ব্যঝরত ব্াধক
েইল না হয, ধচধকৎসক ‘আপােমস্তক’ ধনরব্বাি। হতা আল্লােে ওয়ারস্ত আমো হকউ
হযন হেখারেধখ হকান আমল কেরত শুরু না কধে। আে নামায-হোযা, ধযধকেআযকাে হেরড় ধেরয় মধেরষে িযারন ধলপ্ত না েরয় পধড়। হতা সােকথা েল- ব্যযগয ব
ব্যধি হলাকধিরক ধনরেবশ ধেরলন হয, মধেরষে িযারন এক ধচল্লা পূণব কে। চধল্লশ ধেন
পূণব েওয়াে পে আমারক খব্ে ধেও। ব্যস পােঁচ ওয়াি নামায পরড়ই হস এক হকারণ
ব্রস মধেরষে িযারন মশগুল থাকত। যখন চধল্লশ ধেন পূণব েরয় হগল তখন ব্যযযগব
আগমন কেরলন এব্ং ব্াইে হথরক ডাক ধেরলন, হব্িা! হব্ধেরয় আস। হভতে হথরক
হলাকধি উত্তে ধেল- হুযযে ধকভারব্ হব্ধেরয় আসব্? মধেষ হয ধশং ধেরয় গুেঁরতা মােরত
হতরড় আরস। পীে সারেব্ তারক মরন মরন ব্ােব্া ও হমাব্ােকব্াে ধেরলন। কােণ,
উরেশয সফল েরয়রে। সব্ হোগ ধব্োয় ধনরয়রে। এখন হকব্ল মধেষই েরয় হগরে।
আে হকব্ল এরক হব্ে কো ধনতান্তই সেজ ব্যাপাে। হতা এই আরলাচনা দ্বাো এ কথা
পধেষ্কাে েরয় হগল হয, আল্লাে পারকে ইশক ও মেব্বরতে জনয নােী ধকংব্া হকান
সযশ্রী ব্ালরকে প্রধত হপ্রম ও আসধি জরুেী নয়; ব্েং হক্ষেধব্রশষ তারেে প্রধত হপ্রম
ও আসধি ব্ড় মাোত্মক ও আশঙ্কাজনক। কােণ, না জাধন সযশ্রী ব্ালক ও রূপসী
নােীে হপ্ররমই হফেঁরস যায় আে যা মূল উরেশয অথবাৎ আল্লাে তাআলাে হপ্রম ও
ভারলাব্াসা এব্ং ধমলন ও সাধন্নিয হথরক ধচেতরে ব্ধঞ্চত েরয় যায়। তাই
ইোকৃতভারব্ হকান নােী ও সযশ্রী ব্ালরকে ভারলাব্াসায় জড়ারনা উধচৎ নয়। েযােঁ, যধে
অধনোয় হকান সযশ্রী ব্ালক ও সযন্দেী নােীে হপ্ররম পরড় যায় তােরল তা দ্বাো আল্লাে
পারকে মেব্বত ও ভারলাব্াসা লাভ কো হযরত পারে। তরব্ শতব েল- ধপ্রয়জরনে
ধনকি হযরত পােরব্ না, তাে সরে অব্স্থান কেরত পােরব্ না, তাে সরে কথা ব্লরত
পােরব্ না। এমনধক তাে কণ্ঠস্বে পযবন্ত শ্রব্ণ কেরত পােরব্ না এব্ং যতেূে সম্ভব্
মরন মরন তারক কল্পনাও কো যারব্ না। হমািকথা যথাসম্ভব্ তাে হথরক সাধব্বকভারব্
েূরে থাকাে হচিা কেরত েরব্, যধেও তারত নফরসে খযব্ কি েরব্।
ধকন্তু এরত ধেেত োোরনা যারব্ না, মনরক শি করে ধকেযধেন এ কাজ কেরল হৃেরয়
একপ্রকাে ‘জ্বালা ও জ্বলন’ সৃধি েরব্ যাে দ্বাো অন্তে হথরক ইজ্জত-সোন, িন-সম্পে
ও সন্তান-সন্তধতে হমাে ও আকষবণ এব্ং আসধি ও ভারলাব্াসা ধব্োয় ধনরব্। তােপে
তাে হৃেয় যখন হপ্রম ও ভারলাব্াসায় পধেপূণব েরয় যারব্, তখন পীে সারেব্ এই হপ্রম
ও ভারলাব্াসারকই হপ্রমাস্পে হথরক ধেন্ন করে আল্লাে পারকে সরে যযি করে হেন।
যধে উরল্লধখত ধনয়ম অনযযায়ী আমল কো যায় তােরল এই ইশক ও মেব্বত দ্বাোও
আল্লাে পাক পযবন্ত হপৌেঁো যায়। আে যধে ধপ্রয়জন হথরক েূরে না থাকা েয়, সরে না
থাকা েয়; ব্েং তাে সরেই অব্স্থান কো েয়, পেস্পরে হপ্রমালাপ কো েয়,
পেধমতালী কো েয় তােরল সব্বো এই জোরলই হফেঁরস থাকাে সমূে আশঙ্কা েরয়রে
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ফরল কখরনাই হস এই জোল হথরক মযি েরত পােরব্ না। তাই হতা স্বয়ং মাওলানা
জামী েে. ব্রলন- হেখ, ধপ্রয়জরনে রূরপই মরজ হযও না। এিা পরথে হসতয মাে, তাই
দ্রুত তা পাে েরয় যাওয়া উধচত।
হতা ব্যযগয ব ও আল্লােে অধলগণ হয ইশক ও হপ্ররমে কথা ব্রলরেন তাে অথব ও মমব এই
নয় হয, মন ভরে নজেব্াধয কে, েশবন-লালসা চধেতাথব কে, আে মরন মরন এই
িােণা হপাষণ কে হয, আধম হতা ব্ড় সািয পযরুষ তাই আমাে জনয সব্ই ধব্ি। আে
এরতই আল্লাে তাআলাে ধনকিয ও সাধন্নিয লাভ েরব্। হতা শুরন োখযন এরত আল্লাে
পারকে ধনকিয ও সাধন্নিয হতা েূরেে কথা ব্েং ব্হু েূে ধেিরক পড়রত েরব্। এমনধক
আল্লাে তাআলা এরত ভীষণ অসন্তুি েন।
গায়রুল্লােে প্রধত েৃধিপাত কো ব্ড় মাোত্মক হগানাে
োেীস শেীরফ আরে ধপ্রয় নব্ী সাল্লাল্লাহু আলাইধে ওয়াসাল্লাম ইেশাে করেরেনআমাে মরিয প্রচণ্ড গায়েত ও আত্মসোনরব্াি েরয়রে আে আল্লাে তাআলা আমাে
হচরয় অরনক হব্ধশ গায়েত ও আত্মসোরনে অধিকােী। আে এই গায়েত ও
আত্মসোরনে কােরণই আল্লাে তাআলা সমস্ত অনযায় ও গধেবত কমবকাণ্ডরক ধচেতরে
োোম ও ধনধষি হঘাষণা করেরেন। হতা হচারখ অনব্ি ধজধনস হেখা, কারন অনব্ি
ধজধনস হশানা, োরত অনব্ি ধজধনস স্পশব কো আে পারয়ে সাোরযয অনব্ি ধজধনরসে
কারে যাওয়া সব্ই চেম অনযায় ও গধেবত কাজ। কােণ, ধপ্রয় নব্ী সাল্লাল্লাহু আলাইধে
ওয়াসাল্লাম এ সব্রকই ধযনা অথবাৎ ব্েকােী ও অপকমব ব্রল আখযাধয়ত করেরেন।
তাই এ প্রসরে ধপ্রয় নব্ী সাল্লাল্লাহু আলাইধে ওয়াসাল্লাম ইেশাে করেন- হচাখ ধযনা
করে, হচারখে ধযনা েল- হেখা। কান ধযনা করে, কারনে ধযনা েল- হশানা। যব্ান ধযনা
করে, যব্ারনে ধযনা েল- আলাপ (অথবাৎ হযৌন লালসা ধনরয় হকান সযশ্রী ব্ালক ব্া
নােীে সরে আলাপ কো) োত ধযনা করে, োরতে ধযনা েল- িো-স্পশব কো (অথবাৎ
পেনােী ধকংব্া সযশ্রী ব্ালকরেে িো ও স্পশব কো)।
লক্ষ করুন, যধে এগুরলা চেম অনযায় ও গধেবত কাজ না েত তােরল ধপ্রয় নব্ী
সাল্লাল্লাহু আলাইধে ওয়াসাল্লাম হকন এগুরলারক ধযনা ব্রল আখযাধয়ত করেরেন। এরত
হব্াঝা হগল, এগুরলা চেম ঘৃধণত কাজ। আে সকল ঘৃধণত অপকমবই আল্লাে পারকে
শারন গায়েত ও আত্মসোরনে পধেপন্থী। হতা হব্াঝা হগল এরেন কাজ আল্লাে পারকে
ধনকি এতিাই ঘৃধণত ও গধেবত হয, তারত আল্লাে তাআলা ভীষণ অসন্তুি েন। আে ব্ড়
পধেতারপে ধব্ষয় েল- কতক অসতকব পীে সারেব্ও এরত হফেঁরস আরে। নােীো তাে
সরে পেবা করে না। উপেন্তু এে পরক্ষ তাো যযধি হেখায় হয, পীে সারেব্ হতা ধপতাে
মরতা; ব্েং ধপতাে হচরয়ও হব্ধশ ধকেয, তােরল তাে সরে আব্াে ধকরসে পেবা। ব্ড়
ধনলবজ্জভারব্ ধনধদ্ববিায় ধব্না ব্ািায় তাো পীরেে সামরন আসা-যাওয়া করে। হয পযরুষ
অধভভাব্ক তাে স্ত্রী-কনযারেে এ িেরনে পীে ফকীেরেে কারে হযরত হেয় হস সম্পূণব
হব্োয়া ধনলবজ্জ ‘োয়য়ূে’।১ আল্লাে মাফ করুন। কতক হব্শো পীরেে ব্যাপারে এমনও
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হশানা যায় হয, নােীো একাকী পীরেে ধব্রশষ কামোয় প্ররব্শ করে হযখারন পীে তাে
অনযানয পযরুষ মযেীেরেে ধনরয় অব্স্থান করে।
হতা ব্লযন হেধখ, ধপ্রয় নব্ী সাল্লাল্লাহু আলাইধে ওয়াসাল্লাম এে হচরয় ব্ড় ব্যযযগব আে
হক েরত পারে। আে উেরতে সকল নােীই ধপ্রয় নব্ী সাল্লাল্লাহু আলাইধে ওয়াসাল্লাম
এে রূোনী কনযা। ধতধন ধনরজও ধেরলন ধনষ্পাপ, তােঁে ব্যাপারে হকান প্রকাে পারপে
কল্পনাও কো যায় না। ধকন্তু তব্যও নােীরেে প্রধত তাে সরে পেবা কোে ধনরেবশ প্রোন
কো েরয়ধেল।
অপে পরক্ষ ধপ্রয় নব্ী সাল্লাল্লাহু আলাইধে ওয়াসাল্লাম এে মেীয়সী স্ত্রীগণ উেরতে
সমস্ত পযরুরষে জননী ধেরলন। এই ধব্ষয়ধি আল্লাে তাআলা হকাোআন শেীরফ
দ্বযথবেীন ভাষায় হঘাষণা করেরেন। আে হকান ঈমানোে হতা ধপ্রয় নব্ী সাল্লাল্লাহু
আলাইধে ওয়াসাল্লাম এে মেীয়সী স্ত্রীরেে ব্যাপারে ধব্ন্দয পধেমাণ পারপে সরন্দে
কেরত পারে না। ধকন্তু এত ধকেয সরেও আল্লাে তাআলা তারেেরক ‘গৃেরকারণ’
অব্স্থারনে ধনরেবশ প্রোন করেরেন। ধব্না প্ররয়াজরন ঘে হথরক হব্ে েরত ধনরষি
করেরেন। এব্ং পেপযরুরষে সরে নেম ও হকামল ভাষায় কথা ব্লরত ধনরষি
করেরেন। কােণ, যারেে অন্তরে হোগ আরে তারেে (হযৌন) লালসা হজরগ উঠরত
পারে। এজনযই ব্যযযগব ও আল্লােে অধলগণ ব্রলরেন- পযরুষরেে জনয নেম ও হকামল
ব্যব্োে কো ভাল আে নােীরেে জনয রূঢ় আচেণ মেলজনক। অথবাৎ পেপযরুরষে
সরে নােীরেে নেম ও ধমধি ধমধি কথা ব্লা উধচৎ নয় আব্াে মাোধতধেি রূঢ় ও
রুক্ষ েওয়াও উধচৎ নয়; অথবাৎ অধত হকামল েওয়াও উধচত নয়, আব্াে অধত রূঢ়
েওয়াও উধচত নয়। ব্যস এমনভারব্ কথা ব্লরব্, হযন যারক লক্ষ করে ব্লা েরে হস
শুনরত পায়, আে তাে মরন হযন হকান প্রকারেে কামনা সৃধি েওয়াে পধেধস্থধত না
েয়। অতযন্ত ধনেস করণ্ঠ কথা ব্লরব্। েযােঁ, স্বামীে সরে এব্ং অনযানয নােীরেে সরে
হকামল ও মিযে আচেণ কেরব্।
সযিীমণ্ডলী! লক্ষ করুন, ধপ্রয় নব্ী সাল্লাল্লাহু আলাইধে ওয়াসাল্লাম এে স্ত্রীরেেরক এই
ধনরেবশ প্রোন কো েরয়ধেল। তােরল ব্তবমারন এমন হক আরে হয ধনরজরক তারেে
হচরয় হশ্রষ্ঠ ও উত্তম ব্রল োব্ী কেরত পারে? ব্েং ব্তবমান যযগ হতা হফতনা ফাসারেে
যযগ, তাই এ যযরগ পেবা-পযধশোে প্রধত অরনক হব্ধশ যত্নব্ান েওয়া উধচৎ। কখনও
ভযরলও পেপযরুরষে সামরন ধনরজরক প্রকাশ কো উধচৎ নয়।
পেবাে ব্যাপারে ধশধথল ও অসতকব এক ব্যযযরগবে ঘিনা
জননক ব্যযযগব ধেরলন, ধযধন পেবা-পযধশোে ব্যাপারে ততিা সতকব ও সাব্িান ধেরলন না;
ব্েং নােীরেে ালাউভারব্ ধনরজে সেযরখ আসরত ধেরতন, কাউরক ব্ােণ কেরতন না।
ধতধন মরন কেরতন, আধম হতা খযব্ ব্ৃি েরয় হগধে তাই এখন আমাে সেযরখ আসারত
অসযধব্িা হকাথায়? আরেক ব্যযযগব তারক নেীেত স্বরূপ ব্লরলন- জনাব্! পেনােীরেে
আপনাে সামরন আসরত ধনরষি করুন। ধকন্তু উি ব্যযযগব হশরষাি ব্যযরয গবে সযহৃে
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পোমশব ততিা আমরল ধনরলন না। পূরব্বে মরতাই নােীরেে সামরন আসরত হকান
প্রকাে ধনরষি কেরতন না। অব্রশরষ একব্াে ধতধন োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইধে
ওয়াসাল্লামরক স্বরে হেখরলন। স্বরে ধতধন োসূল সাল্লাল্লাহু আলাইধে ওয়াসাল্লামরক এ
ব্যাপারে প্রশ্ন কেরলন- হুযযে! আধম হতা ব্ৃি েরয় হগধে, এখন আমাে সামরন
নােীরেে আসারত হতা হকান আশঙ্কা ও অসযধব্িা হনই, তাই এখনও ধক আমাে সরে
তারেে পেবা কো জরুেী েরব্, না আমাে সামরন তারেেরক আসরত হেওয়া ধব্ি েরব্?
উত্তরে ধপ্রয় নব্ী সাল্লাল্লাহু আলাইধে ওয়াসাল্লাম ব্লরলন- যধে হকান পযরুষ ব্যযযগবীরত
জযনাইে ব্াগোেীে স্তরে উপনীত েয়, আে হকান নােী োরব্য়া ব্সেীে িারপ উন্নীত
েয়, তােপে তাো দু’জন হকান ধনজবন স্থারন পেস্পরে সাক্ষারত ধমধলত েয় তােরল
তৃতীয় ব্যধি ধেরসরব্ হসখারন শয়তান োধযে েরব্ (আে তারেে দ্বাো হকান না হকান
অপকমব ঘধিরয়ই োড়রব্) অথবাৎ তােপেও নােীরেেরক সামরন আসরত হেওয়া কী
করে জারয়য েরত পারে?
আে মানযষ যতই ব্ৃি হোক, তাে মরিয হযৌন-চাধেো ধকেয না ধকেয ধব্েযমান েরয়ই
যায়। ব্ৃি েরল হতা হস আে হফরেশতা েরয় যায় না। েযােঁ, ব্ৃি েরল ধকেয কেরত পারে
না হস ধভন্ন প্রসে। তরব্ কযেৃধি ও নজেব্াধযে জনয হতা শধিেও ততিা প্ররয়াজন েয়
না। ব্ৃি েরলও হতা হব্চাো কযেৃধি ও নজেব্াধযে অধভশাপ হথরক মযি েরত পােরব্
না। আে সৃধিগতভারব্ই হতা পযরুরষে মরিয নােীে প্রধত আকষবণ গধেত োখা েরয়রে।
আে এই সৃধিগত আকষবণ ও আসধি মানযষ ধকভারব্ উরপক্ষা কেরব্?
মাওলানা ফজলযে েেমান গরেমযোোব্ােী েে. এে ঘিনা
গরেমযোোব্ারে একজন মোন ব্যযগয ব ধেরলন। তােঁে ধেল ফজলযে েেমান। এক শীরতে
হমৌসযরম আনযমাধনক একশ েশ ব্েে ব্য়রস আধম তােঁে হখেমরত োধজে েরয়ধেলাম।
সকারল উরঠ ধতধন খারেম হডরক ব্লরত লাগরলন- আমাে হগাসল ফেজ েল ধক না
সরন্দে েরে! তাই হগাসল করে ধনরল ভাল েত! মরনে খযেঁত খযেঁত েূে েরয় হযত।
সযতোং পাধনে ব্যব্স্থা কে। খারেম পাধনে ব্যব্স্থা কেল। আে ধতধন হসই কনকরন
শীরত হগাসল কেরলন! সযিীমণ্ডলী! এখন আপনাোই ব্লযন, ব্ৃিকারল যধে হযৌন
চাধেোই না থাকত তােরল হগাসল ফেজ েওয়াে সরন্দে েয় ধকভারব্?
কানপযে থাকরত একব্াে আমাে ব্াধড়রত সম্ভ্রান্ত পধব্োরব্ে ধকেয মধেলা আগমন
কেল। তাো পেস্পরে এ ধনরয় আরলাচনা কেধেল হয, ব্তবমারন মাওলানা ফজলযে
েেমান গরেমযোোব্ােী েে. এে সরে পেবা কেরত েরব্ ধক না? কােণ এখন হতা ধতধন
অতযন্ত ব্ৃি েরয় হগরেন। হতা হকউ মত ধেল পেবা কো উধচত আে কারো মত ধেল এ
ব্য়রস তাে সরে আে পেবা কো জরুেী নয়। কােণ, তাে মরিয আে আরেিাই ধক হয,
তাে সরে পেবা কেরত েরব্। তারেে কথা-ব্াতবা যখন আমাে কারন পড়ল তখন আধম
েযেত মাওলানাে উধল্লধখত ঘিনা উপধস্থত সকলরক শুধনরয় ধেলাম হয, এই ধকেযধেন
আরগে ঘিনা, একব্াে হভারে ঘযম হথরক উরঠ তাে মরন সরন্দে হেখা ধেল হয, তাে
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উপে হগাসল ফেজ েরয় হগল ধক না? আে সরন্দরেে ফরল ধতধন হগাসলও
করেধেরলন। এখন হতামোই ফায়সালা কে- এই ব্য়রসও তাে সরে পেবা কো জরুেী
ধক না? এই ঘিনা শুরন সকরলই নীেব্ েরয় হগল।
সযিীমণ্ডলী, শতায়ূ ব্ৃরিে হব্লায় যখন এ িেরনে ঘিনা ঘিরত পারে তােরল ব্তবমারন
পঞ্চাশ ব্েে ব্য়রস এ িেরনে ঘিনা ঘিা অসম্ভব্ েয় কী করে? এরক হতা ব্তবমারন
অরনক পীে এরকব্ারে হজায়ান ও উঠধত ব্য়সী, তােরল এ িেরনে পীেরেে সরে পেবা
না কো ধকভারব্ জারয়য েরত পারে। উপেন্তু আজকাল হয হকউ পীে েরত পারে। পীে
েওয়া এমন কধঠনই ব্া ধক? লম্বা চযল, ব্ড় ব্ড় োনাে তাসব্ীে, লাল শালয গারয় িােণ
কেরলই েল, ব্যস ধতধন পীে ধেরসরব্ স্বীকৃধত হপরয় যারব্ন। এেপে চাই হস মন ভরে
রূপসী নােীরেে হেখযক ধকংব্া সযশ্রী ব্ালকরেে সরে োখযক এব্ং চাই হস ধব্ি কাজ
করুক ধকংব্া অনব্ি কাজ। তাে পীেধগধে এতিাই দুরভবেয েয় হয, তারত ধকেযরতই
ফািল িরে না ধকংব্া ধকেযরত ভারে না। আে জনসািােরণে অব্স্থা েল- হয ব্যধি যত
হব্ধশ শেীয়ত ধব্রোিী কারজ ধলপ্ত তাো তত হব্ধশ তাে প্রধত ভধি শ্রিা হপাষণ করে!
কােণ, হস আল্লােে ধনকি সব্রচ হব্ধশ মকব্ূল ও মযবাোব্ান! আে হয ব্যধি যত
হব্ধশ শেীয়ত মযতারব্ক চরল তারক মরন করে হয, এ ধক করে পীে েরত পারে, এরতা
ধনরেি হমাল্লা। এরতা হগল পযরুষরেে অব্স্থা। এখন নােীরেে অব্স্থাও শুনযন।
নােীরেে মরিযও নজেব্াধয ও কযেধৃ িে হোগ েরয়রে
ধকেয নােী হতা এতিাই ধনলবজ্জ ও হব্োয়া হয, তাো ধনরজোও পেপযরুষরক হেরখ এব্ং
ধনরজরেেরকও পেপযরুরষে সামরন প্রেশবন করে। (ব্াইরে হব্রুরল হব্ােকা োড়া হব্ে
েয়) আে ঘরে থাকরল পেবা সধেরয় হেয় ফরল পেপযরুষ তারেেরক হেরখ হফরল। আে
এরক্ষরে সামনযতম সতকবতাও অব্লম্বন করে না। অথচ োেীস শেীরফ এরসরে, ধপ্রয়
নব্ী সাল্লাল্লাহু আলাইধে ওয়াসাল্লাম ইেশাে করেরেন-لعن هللا الناظر والمنظور إلیه
অথবাৎ আল্লাে তাআলা েশবক ও েধশবত উভয়রক অধভশাপ ধেরয়রেন। শুয়াব্যল ঈমান,
ব্ায়োকী
নােীরেেরক যধে পেবাে ব্যাপারে নেীেত কো েয় তােরল তাো উত্তে হেয় হয, তাো
হেখরল হতা একব্ােই হেখরব্, তারত আে কী েরব্। হে ভদ্র মরোেয়গণ! মন ধেরয়
শুনযন। কী আে েরব্, একথা ব্লরেন অথচ একিয ধচন্তা করে হেখযন হতা, হয একব্াে
হেখরব্, আে তারতই যধে তাে মরন হলরগ যায় তােরল সাো জীব্ন আরক্ষপ কেরব্।
আে যারেেরক খযব্ পেবানশীন ব্রল িােণা কো েয় তারেে অব্স্থা েল- ঘরে স্বামীে
সামরন হমথেনীে মরতা েরয় থারক আে হকাথাও হব্ড়ারত হগরল খযব্ সাজরগাজ করে
হব্গম হসরজ যায়। এিা ব্ড়ই ধনলবজ্জতা হয, যাে সামরন হসরজরগারজ থাকাে কথা
তাে সামরন সাজ-হগাজ না করে অনযরেেরক প্রেশবরনে জনয খযব্ সাধজরয় গুধেরয়
ধনরজরক উপস্থাপন করো।
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ধকেয ধকেয নােী ব্ে করন ও ব্েযােী হেরখ আে তারেেরক তারেে স্বামী ধকংব্া
অধভভাব্কোও ধকেয ব্রল না। এ সব্ ব্ড়ই ধনলবজ্জতা ও হব্োয়াপনা। ধকেয পযরুষ
মানযষ ব্ড় অসতকব একধি কাজ করে, তা েল তাো ঘরে আওয়াজ ধেরয় প্ররব্শ করে
না। সামানয কাধশ ধেরয় ব্া গলা ঝাো ধেরয় তৎক্ষণাৎ ঘরে যরক পরড়। একব্াে আধম
অসযস্থ ধেলাম। (তখনকাে ব্ােন) পালকীরত চরড় অরনক শুভাকাক্সক্ষী নােী আমাে
হখােঁজ-খব্ে ধনরত এল। ব্াইে হথরক ‘আগমনী ব্াতবা’ না ধেরয়ই ঘরে যরক পড়ল।
এরত আধম করঠােভারব্ তারেেরক শাসালাম। আে এমধনরতও নােীো যখন হকাথাও
একে েয় তখন তাো এরকব্ারে হব্োয়া ও ধনলবজ্জ েরয় যায়। ব্ােংব্ােই এমনিা
ঘিরত হেখা যায় হয, ঘরেে পযরুষ ব্যধি এরস েেজাে সামরন োেঁধড়রয় যায়, তখন
তারেে হকউ হকউ হচোো অনয ধেরক ধফধেরয় হনয়, হকউ আেঁচল ধেরয় মযখ হ রক হনয়,
হকউ কারো হপেরন লযরকায়! আে আেও আশ্চরযবে ধব্ষয় েল- তারেে প্ররতযরকই
একথা মরন করে হয, আমারক হেরখধন! অথচ হস সকলরকই হেরখ হফরলরে।
হমািকথা হচারখে হগানাে ব্ড় মাোত্মক হগানাে। আে এরত ব্হু হলাক হফেঁরস আরে।
এ ব্যাপারে খযব্ সতকব থাকা উধচৎ, ধনরজও সতকব থাকা ও পধেব্ােস্থ সকলরক সতকব
োখা। আে এ ব্যাপারে ঘরে সযষ্ঠয ব্যব্স্থাপনা গ্রেণ কো। যারত সযরযাগসন্ধানীো এ
িেরনে অসতকব মযেূরতবে সযরযাগ গ্রেণ কেরত না পারে।
নজেব্াধয ও কযেধৃ ি হথরক হব্েঁরচ থাকাে সেজ পথ
আে এই হগানাে হথরক ব্ােঁচাে সেজ পথ েল- চলরত ধফেরত েৃধি অব্নত হেরখ চলা,
এধেক হসধেক েৃধিপাত না কো। ইনশাআল্লাে এরত করে ব্হু হগানাে হথরক ব্ােঁচা
যারব্। শয়তানরক যখন আল্লাে পারকে েেব্াে হথরক েূে েূে করে তাধড়রয় হেওয়া
েরয়ধেল তখন হস একথাই ব্রলধেল হয, আধম মানযষরক ধব্পথগামী কোে জনয সেল
ও সেজ পরথ ব্রস থাকব্, যাে উপে আপধন তারেেরক চলরত ধনরেবশ ধেরয়রেন।
তােপে আধম তারেেরক সামরন হথরক ধব্পথগামী কেব্, হপেন হথরক ধব্পথগামী
কেব্, ডান ধেক হথরক ধব্পথগামী কেব্ এব্ং ব্াম ধেক হথরক ধব্পথগামী কেব্। হতা
হস চােধেরক হথরক ধব্পথগামী কোে কথা ব্রলরে, তাই দুধি ধেক ব্াধক েরয় হগরে।
উপে ধেক, আে ধনরচে ধেক।
ব্ড় ব্ড় ব্যযযগবগণ এই ব্িরব্যে ব্ড় চমৎকাে তাৎপযব ব্ণবনা করেরেন হয, শয়তান
উপে ও ধনরচে ধেরকে কথা ইো করেই উরল্লখ করেধন। শুিয চােধেক হথরকই
ধব্পথগামী কোে কথা ব্রলরে। কােণ, হব্ধশে ভাগ হগানাে মূলত এই চােধেক
হথরকই েরয় থারক। হতা হগানাে হথরক মযি থাকাে হকব্ল দু’ধি ধেক ব্াধক েইল, েয়
উপে ধেক তাধকরয় চলা ধকংব্া ধনরচে ধেরক েৃধি হেরখ চলা। উপে ধেরক তাধকরয়
চলাে হক্ষরে হোেঁচি খাওয়াে ধকংব্া গরতব পরড় যাওয়াে প্রব্ল আশঙ্কা েরয়রে, অথব্া
হচারখ হকান ধকেয পড়াে আশঙ্কা েরয়রে। তাই এখন একধিই মাে পথ হখালা েইল,
তা েল েৃধি অব্নত করে ধনচ ধেরক তাধকরয় চলা।
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জননক ব্যযরয গবে পযরুষরেে প্রধত না তাকারনাে ঘিনা
এক ব্যযগয ব ধেরলন ধযধন কথা ব্লাে সময় পযরুষরেে হচোোে ধেরক তাকারতন না।
হকউ তারক এ ধব্ষরয় প্রশ্ন কেরল ধতধন ব্রলন- মানযষ মূলত দুই হশ্রণীে। এক হশ্রণী
েল- যারেেরক আধম ধচধন, জাধন। ধদ্বতীয় হশ্রণী েল- যারেেরক আধম ধচধন না, জাধন
না। হতা যারেেরক আধম ধচধন তারেেরক না হেরখ কণ্ঠস্বে শুরনই ধচনরত পাধে। হতা
এরক্ষরে তাে ধেরক তাকারনাে ধক েেকাে। আে যারেেরক আধম ধচধন না তারেেরক
হেরখ কী লাভ? সযব্োনাল্লাে! এরকই ব্রল োেীরসে উপে আমল কো। কােণ োেীস
শেীরফ এরসরেمن حسن إسالم المرء تركه ما ْل یعنیه
অনথবক কাম কাজ পধেোে কো মানযরষে পূণবাে দ্বীনোে েওয়াে পধেচয়। ধতেধমযী :
২৩১৭

হতা হেখযন এই মোমানব্ অরেতযক েৃধিপাত পযবন্ত পধেোে করেরেন!
কযেধৃ িে হগানাে এড়ারনাে জনয কতক ব্যযগয ব হতা জনমানব্েীন স্থারন ব্সব্াসরক
অগ্রাধিকাে ধেরয়রেন
কতক ব্যযগয ব হতা কযেৃধিে হগানাে হথরক ব্ােঁচাে জনয জেরল ব্সব্াস কোরকই
অগ্রাধিকাে ধেরয়রেন। এক চক্ষযধব্েীন জননক ব্যযযগব আল্লােে ঘে তাওয়াফ কেধেরলন
আে এ দুআ কেধেরলন হে আল্লাে! আধম আপনাে হক্রাি ও হগাস্বা হথরক পানাে চাই।
তাে এই হখাোভীধতে অব্স্থা হেরখ হকউ প্রশ্ন কেল কী ব্যাপাে, এত ভয় কেরেন
হকন? প্রধত উত্তরে ধতধন ব্রলন- আধম এক সযশ্রী ব্ালরকে ধেরক খাোপ েৃধিরত
তাধকরয়ধেলাম। তৎক্ষণাৎ অেৃশয এক চরপিাঘারত আমাে এক হচারখে েৃধি ধচেতরে
োধেরয় যায়। তাই ভয় কেধে, না জাধন পযনোয় এমনিা ঘরি যায়।
েযেত জযনাইে ব্াগোেী েে. পথ িরে চলধেরলন, ইধতমরিয ধব্পেীত ধেক হথরক
একধি সযেশবন ধিস্টান হেরল আসধেল। তখন জননক মযেীে তারক প্রশ্ন কেল হয,
েযেত এমন সযেশবন হচোোে অধিকােীরকও আল্লাে পাক হোযরখ ধনরক্ষপ কেরব্ন?
েযেত জযনাইে েে. উত্তরে ব্লরলন- সম্ভব্ত হতামাে নজরে তারক খযব্ আকষবণীয়
মরন েরয়রে, আে আকষবণীয় লাগাে কােরণ তযধম তারক মন ভরে হেরখেও। হতা
দু’একধেরনে মরিযই তযধম হেখরত পারব্ এে হকমন সাজা ও মজা হভাগ কে। আল্লাে
মাফ করুন, অব্রশরষ হস এই সাজা হপল হয, সমস্ত হকােআন শেীফ ভযরল হগল।
ধকেযমাে মযখস্থ েইল না।
ধকেয ব্যযযগব ও মোমানরব্ে হসৌন্দযবরপ্রমী েওয়াে অথব ও মমব
ধকেয ব্যযগয ব এমনও ধেরলন যাো হসৌন্দযবরপ্রমী ধেরলন। তারেে এই হসৌন্দযবরপ্রম হেরখ
ধকেয মানযষ ধব্ভ্রাধন্তে ধশকাে েয়, তাো মরন করে সযশ্রী হচোোিােীরেে হেখা, তারেে
সরে হমলারমশা কো জারয়য। তাই তাো ব্রল হব্ড়ায় হয, ধমযবা মাযোে জারনজােঁও
ব্ড় ব্যযযগব ধেরলন, হসৌন্দযবরপ্রমী ধেরলন। সযশ্রী ও সযেশবন হচোোে প্রধত তাে প্রব্ল িান
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ও আকষবণ ধেল। তারেে জনয ধতধন প্রাণউৎসগবী ধেরলন। তােরল আমো এরূপ কেরল
হোষ ধক? ব্াে! ব্াে! জনাব্ আপনাে ধব্চাে-ব্যধি এতিাই স্থ’ুূল হয, আপধন ব্যযগয ব ও
মোমানব্রেে আপনাে মরতা ভাব্রেন। সযশ্রী হচোোে প্রধত তাে আকষবণ ধক আমাে
আে আপনাে মরতাই ধেল। ধকেযরতই না। কােণ, সকল সযন্দে ও সযেশবন ব্স্তু তাে
কারে স্বভাব্গতভারব্ই ভাল লাগত। হোক তা মানযষ ধকংব্া অনয হকান ব্স্তু। আে হয
ধজধনসই ধব্শ্রী ও অসযন্দে েত তা নজরে পড়রল তােঁে কি েত। তাই হতা ধমযবা জারন
জােঁ েে. হকাথাও হযরত েরল পালধকরত চরড় হযরতন এব্ং পালধকে কপাি ব্ন্ধ করে
ধেরতন। ধতধন ব্লরতন পরথ-ঘারি ব্াজাে ও হোকানপাি ইতযাধে পরড়, ধকেয হোকান
এমনও থারক হযগুরলা হযনরতনভারব্ ব্ানারনা, এসব্ হচারখ পড়রল আমে প্রচণ্ড কি
েয়। থানাভব্রন একজন ধব্চােপধত ধেরলন, ধতধন এক ব্যধিরক সরে ধনরয় ধমযবা
সারেরব্ে সরে সাক্ষাৎ কেরত হগরলন। ধব্চােপধতে সফেসেীে নাক পধেষ্কাে কোে
প্ররয়াজন েরল হস উরঠ যখন নাক পধেষ্কাে কেরত হগল তখন ধমযবা সারেরব্ে েৃধি
তাে পায়জামাে উপে পড়ল, তখন ধতধন হেখরত হপরলন তাে পায়জামাে সব্গুরলা
ভােঁজ ও ভােন হপেন ধেরক। এ েৃশয হেখরতই েযেত ধমযবা সারেরব্ে মাথা ব্যথা শুরু
েরয় হগল। তখন ধতধন ধব্চােপধতরক লক্ষ করে ব্লরলন- জনাব্! এরক সরে ধনরয়
আপধন চলারফো করেন ধকভারব্?
েযেত ধমযবা সারেরব্ে আেও ধকেয ঘিনা শুনযন
এক. ধদ্বতীয় আকব্ে শাে ধযধন তাে যযরগ ব্ােশাে ধেরলন। একব্াে ধতধন েযেত ধমযবা
সারেরব্ে সরে সাক্ষাৎ কেরত এরলন। ব্ােশােে ধপপাসা লাগল ধকন্তু েযেরতে হকান
খারেম উপধস্থত ধেল না, তাই ব্ােশাে ধনরজ উরঠ ধগরয় পাধন পান কেরলন। পাধন
পান করে ধতধন হসাোেী কাত করে হেরখধেরলন। আে এরতই ধমযবা সারেরব্ে মাথা
ব্যথা শুরু েরয় হগল। ধতধন অধস্থে ও হপরেশান েরয় পড়রলন। ধকন্তু ধিযব িেরলন।
ধব্োয়কারল ব্ােশাে আেজ কেরলন- েযেত আপনাে হসব্া-যরত্নে জনয ধক হকান
খারেম হনই? যধে অনযমধত হেন তােরল কাউরক হসব্া কোে জনয পাধঠরয় হেব্।
ব্ােশােে কথায় েযেরতে ধিরযবে ব্ােঁি হভরে হগল। ধতধন ব্রল হফলরলন- আরগ ধনরজ
মানযষ েও। পাধনে হসাোেীিা পযবন্ত ধঠক করে োখরত জান না, অথচ তযধম হেশ
চালাও।
দুই. জননক ব্যধি েযেত ধমযবা সারেরব্ে হখেমরত োমী ও উন্নতমারনে ধকেয আেযে
োধেয়া ধনরয় এল। োধেয়া হপশ করে হস এই অরপক্ষায় ধেল হয, েযেত আেযরেে খযব্
প্রশংসা কেরব্ন। ধকন্তু েযেত এরকব্ারে নীেব্ ও চযপচাপ েইরলন। অব্রশরষ হস আে
থাকরত না হপরে প্রশ্ন কেল েযেত আেযে হকমন লাগল? েযেত উত্তে ধেরলন- আেযে
হথরক মযেবারেে গন্ধ আসরে! অনযসন্ধান করে জানা হগল, আেযে গাে কব্েস্থারন হোপণ
কো েরয়ধেল! আে এগুরলা েল হসই গারেে আেযে।
ধতন. ‘সযন্দে গঠন ও সযেশবন হচোো ভাল লাগা’ এধি েযেত ধমযবা সারেরব্ে জন্মগত
ধব্ষয় ধেল। তােঁে স্বভাব্ই এমন প্রকৃধতে ধেল হয, সকল সযন্দে ব্স্তুই তােঁে কারে ভাল
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লাগত। তােঁে মারিয খাোপ ধচন্তাে হলশমােও ধেল না। কােণ, ধশশব্কারলও ধতধন
ধব্শ্রী ও কোকাে হচোোে হলাকরেে হকারল হযরতন না। হতা কযমতলব্ ও খাোপ ধচন্তা
দ্বাো প্রভাধব্ত েরয় যধে ধতধন সযশ্রী ও সযন্দে হচোোে প্রধত আকৃি েরতন তােরল
ধশশরব্ হতা আে এমনিা ঘিাে কথা ধেল না। ধকন্তু তব্যও েযেত ধমযবা সারেব্ ধনরজে
এই অব্স্থারক পেন্দ কেরতন না। তাইরতা যখন হলাকজন এরস তােঁে কারে খাজা মীে
েেরেে ধব্রুরি অধভরযাগ কেল হয, ধতধন গীত ও ব্ােয শুরনন। তখন উত্তরে ধতধন
ব্লরলন- ধতধন ‘শ্রব্ণ-ব্যধিরত’ আক্রান্ত। আে আধম ‘েশবন-ব্যধিগ্রস্ত’। হেখযন ধতধন
ধনরজই এরক ব্যধি ও মেয আখযাধয়ত করেরেন। আে হোগ ব্যধি হতা খোপ ও অধপ্রয়
ধজধনসরক ব্লা েয়। তােরল সািােণ হলাকরেে ধকভারব্ সযন্দে ও সযশ্রী
হচোোিােীরেে সরে হমলারমশা কো ধব্ি েরত পারে।
জননক ব্যযরয গবে ঘিনা
একধি সযেশবন হেরল জননক ব্যযযরগবে হখেমত কেত। আে ধতধন তারক মারঝমরিয
আেে-হেে কেরতন। একধেন ব্যযযগব তােঁে এক মযেীেরক হেখরলন এক ব্ালকরক আেে
কেরে। ব্যযগয ব ব্যঝরত পােরলন হয, হস আমাে হেখারেধখ এই কাজ কেরে। এেপে
ধতধন একধেন ব্াজারে হগরলন। কামারেে হোকারনে সামরন ধগরয় হেখরলন- তপ্ত
হলাো জ্বলন্ত লাল অোরেে মত েরয় আরে। পীে সারেব্ হসই হলাোরক িরে আেে
কেরত লাগরলন আে মযেীেরক লক্ষ করে ব্লরলন- জনাব্! আসযন, পােরল আপধনও
এরক হপয়াে ও আেে করুন। ধকন্তু মযেীে ভরয় অগ্রসে েরত সােস হপল না। তখন
ধতধন মযেীেরক করঠােভারব্ শাধসরয় ব্লরলন- খব্েোে কখরনা আমাে হেখারেধখ
হকান কাজ কেরব্ না। আে কখরনা আমাে সমান ও ব্োব্ে েওয়াে িােণা কেরব্ না।
আরেক ব্যযযরগবে ঘিনা
জননক ব্যধি সযেশবন ব্ালক কতৃবক এক ব্যযরয গবে পা োব্ারত হেখল, এ েৃশয হেরখ
তাে মরন প্রশ্ন জাগল হয, এ আব্াে হকমন ব্যযযগব, হয ব্ালকরেে দ্বাো পা োব্ায়। ব্যযযগব
তাে মরনে অব্স্থা আেঁচ কেরত হপরে ব্লরলন- জ্বলন্ত অোে ভধতব আগুন হপাোরনাে
পাে ধনরয় আস। পাে োধযে কেরতই ধতধন পারেে হভতে পা হেরখ ধেরলন আে
ব্লরলন- এ হক্ষরে আমাে ধভন্ন হকান অনযভূধত হনই তাই আগুন ও ব্ালক আমাে
কারে ব্োব্ে।
যাে যারেে ও ব্ারতন শেীয়ত মযতারব্ক ধতধনই পীে ধেরসরব্ গ্রেণ ও ব্েণ হযাগয
তরব্ মরন োখরব্ন, এ িেরনে ব্যযগয ব যারেে যারেে পযরোপযধে শেীয়ত মযতারব্ক নয়
তারেে োরত মযেীে েওয়া জারয়য নয়। যাে যারেে ও ব্াধেযক অব্স্থা পধেপূণব শেীয়ত
মযতারব্ক ধতধনই পীে ধেরসরব্ ব্েণরযাগয। আে হয ব্যযযগবরেে ব্াধেযক অব্স্থা শেীয়ত
পধেপন্থী তাো শেীয়রতে পূণব পাব্ন্দ ও অনযসােী নয়। কােণ, শেীয়রতেই অনযতম
একধি ধব্িান েল- সরন্দে ও ভযল হব্াঝা-ব্যধঝে সৃধি েরত পারে এমন কমবকাণ্ড হথরক
েূরে থাকা। আে ধপ্রয় নব্ী সাল্লাল্লাহু আলাইধে ওয়াসাল্লারমেও এই অভযাস ধেল।
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একব্াে ধপ্রয় নব্ী সাল্লাল্লাহু আলাইধে ওয়াসাল্লাম মসধজরে এরতকাফ কেধেরলন।
হুজযরেে স্ত্রী োধফয়া োধয. তােঁে সরে সাক্ষারতে জনয মসধজরে এরলন। হফোে পরথ
তারক এধগরয় হেয়াে জনয েেজা পযবন্ত এরলন। েেজা পযবন্ত হপৌেঁেরতই হেখরত
হপরলন ধব্পেীত ধেক হথরক দু’ জন ব্যধি আসরে। ধতধন তারেেরক লক্ষ করে
ব্লরলন- হতামো একিয অরপক্ষা কে, এই ব্রল ধতধন েযেত োধফয়ারক ধব্োয় করে
তারেে ধেরক লক্ষ করে ব্লরলন- এই নােী হকান পেনােী ধেল না, ব্েং ধেল আমাে
স্ত্রী োধফয়া। আগন্তুক সাোব্াদ্বরয়ে ধনকি ধপ্রয় নব্ী সাল্লাল্লাহু আলাইধে ওয়াসাল্লাম এে
এই আচেণ খযব্ কিকে মরন েল। তাই তাো আেজ কেল হয, হুজযে আপনাে
ব্যাপারে ধক আমারেে মরন হকান িেরনে কযিােণা জাগরত পারে? উত্তরে ধপ্রয় নব্ী
সাল্লাল্লাহু আলাইধে ওয়াসাল্লাম ব্লরলন- শয়তান মানব্রেরেে ধশোয় ধশোয় হোিােযধি
করে। ভাব্লাম হস না আব্াে হতামারেে ঈমান নি কোে সযরযাগ গ্রেণ করে।
হতা যাো অনযরেে পথপ্রেশবরনে কাজ করেন তাো হতা এমন কাজ হথরকও ধনরজরেে
মযি োখাে হচিা করেন, যা দ্বাো মানযরষে মরন সরন্দে ও ধব্ভ্রাধন্ত সৃধি েরত পারে।
আে এিেরনে ব্যযযগবগণই পীে ধেরসরব্ ব্েণ হযাগয। আে যারেে ব্াধেযক অব্স্থা
শেীয়ত পধেপন্থী তারেে কতক হতা মূলত ভণ্ড ও প্রতােক। তারেে ব্ারতন ও
ধভতেগত অব্স্থাও শেীয়ত মযতারব্ক নয়। এো েল মেেূে ও অধভশপ্ত হশ্রণীে হলাক।
আে কতরকে ব্ারতন ও ধভতেগত অব্স্থা পূণব শেীয়ত মযতারব্ক ধকন্তু যারেে ও
ব্াধেযক অব্স্থা আমারেে হব্াি ও ব্যধিে ঊরিব, তাই তারেে কমবকাণ্ড ধনরয় না প্রশ্ন
হতালাে েেকাে আরে, আে না তারেে অনযসেণ কোে হকান প্ররয়াজন আরে।
হমািকথা এমন ব্যধিরকই পীে ধেরসরব্ গ্রেণ কো উধচত যাে যারেে ও ব্াধেযক
অব্স্থা শেীয়ত মযতারব্ক এব্ং ব্ারতন ও ধভতেগত অব্স্থাও সম্পূণব শেীয়ত মযতারব্ক।
সােকথা েল- কারো কারেই নজেব্াধয ও কযেৃধি ধব্ি েওয়াে হকান েলীল-প্রমাণ
হনই। তাই কযেৃধি ও নজেব্াধয সব্বাব্স্থায় সম্পূণব োোম ও ধনধষি।
কযেধৃ ি হযমন োোম তদ্রূপ মরনে কযধচন্তাও োোম
আয়রতে পেব্তবী অংরশ আল্লাে তাআলা ব্রলন-ُ َو َما ت ْخفِي الصُّ دوْ رঅথবাৎ যা ধকেয
মানযষ ব্যরকে মরিয লযধকরয় োরখ আল্লাে তাআলা তাও জারনন। আে এিা প্রথমিাে
হচরয়ও মাোত্মক। হগানাে হকব্ল েৃধিে মািযরমই েয় না; ব্েং অন্তে দ্বাোও হগানাে
েয়। ব্হু হলাক মরন মরন শ্মশ্রæধব্েীন সযেশবন ব্ালক ও সযন্দেী নােীরেে ধনরয় কল্পনা
করে। তারেেরক ধনরয় িযান ও কল্পনাে োজয ধনমবাণ করে। তারেে িযান-হখয়াল ও
কল্পনা করে অনব্ি মজা লযরি। আে ভারব্ আধম খযব্ পেরেযগাে দ্বীনোে নামাযী
ইতযাধে।
ভালভারব্ ব্যরঝ োখযন, এ সব্ই সম্পূণব শয়তানী হিাকা; ব্েং মরন মরন ধচন্ত-ভাব্না ও
পযবারলাচনা কোে দ্বাো আেও হব্ধশ ক্ষধত েয়। কােণ, কযেৃধিে সময় মারঝমরিয কযশ্রী
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হচোোও নজরে পরড় তারত েৃধি আেত েয়, মন ধব্তৃষ্ণ েয়। ধকন্তু মরন মরন জল্পনা
কল্পনা কোে দ্বাো অন্তেেতা ও ঘধনিতা ব্াড়রত থারক এব্ং অন্তে হথরক তা কখনও
হব্ে কো যায় না; ব্েং এ হক্ষরে আরেকধি প্রব্ঞ্চনাে ধশকাে েরত েয়, তা েল কযেৃধি
না করে হকব্ল মরন মরন জল্পনা কল্পনা করে ভাব্রত থারক হয, আধম ব্ড় কারজে
কাজ করেধে। হেখরত ইরে কেধেল তােপেও হেধখধন। অথচ এধেরক লক্ষ করে না
হয, আধম মরন মরন জল্পনা কল্পনা করে অনব্ি মজা লযিধে। মরন মরন যখন মজা
লযিে তখন ব্ড় কারজে কাজ আে হকারেরক েইল। হমািকথা এ ব্যাপারে খযব্ সতকব
থাকরত েরব্ হযন মরনে মরিয কারো জল্পনা-কল্পনা ও িযান-হখয়াল আসন হগরড় না
ব্সরত পারে।
কারনে মািযরম হযরেতয মরনে মরিয এ িেরনে ধব্ষয় প্ররব্শ করে তাই হচারখে মত
কানরকও পাপময় হকান ধকেয হশানা হথরক েক্ষা কেরত েরব্। এ িেরনে গাল-গল্প ও
কথাব্াতবা হশানা হথরক ধব্েত থাকরব্। গান-ব্াজনা েয় এমন স্থারন যাতায়াতও কো
যারব্ না। কখনও স্বয়ং মন ও অন্তে দ্বাোই হগানাে েয়, হকান মািযরমে প্ররয়াজন েয়
না। হযমন পূরব্ব হেখা হকান েৃশয মরন পড়া এব্ং তা হথরক মজা লাভ কো। হতা এসব্
ধকেয হথরকই হব্েঁরচ থাকরত েরব্। আরেকধি ধব্ষয় যাে দ্বাো হব্াঝা যায় হয, মরনে
হগানাে অথবাৎ খাোপ জল্পনা-কল্পনা কযেৃধিে হগানারেে হচরয়ও ভয়ঙ্কে ও মােত্মক,
আে তা েল- মরনে জল্পনা কল্পনা এব্ং কযেৃধিে মারঝ একধি ব্ড় পাথবকযও আরে,
পাথবকযধি েল- হচারখে হগানারেে হক্ষরে হতা অনযো হেরখ হফরল যধেও ধনয়রতে
ব্যাপারে জানরত পারে না পক্ষান্তরে মরনে জল্পনা কল্পনা হকউ হেখরত পায় না। তা
আল্লাে পাক োড়া হকউ জানরত পারে না। তাই এ হগানাে হথরক হসই ব্ােঁচরত পােরব্
যাে অন্তরে আল্লােে ভয় আরে আে হোগ েূে কোে ধতনধি স্তে েরয়রে, এক. মরন
চাধেো ও কামনা জাগ্রত েওয়া এব্ং ঐ চাধেো ও কামনা েধমরয় োখা দুই. মরনে
চাধেো ও কামনারক দুব্বল করে হেওয়া। ধতন. হয ব্স্তুে কােরণ মরন এই কামনা ও
ব্াসনা সৃধি েরয়রে তা মন হথরক হব্ে করে হেওয়া।
মরনে কামনা ও চাধেো এব্ং জল্পনা ও কল্পনা েমন কোে সেজ পথ
আে এই ধতন স্তরেে মরিয প্রথম স্তে তথা মরনে চাধেো েমন কো অথবাৎ অন্তরে এে
িযান-হখয়াল আসন হগরড় ব্সরত না হেওয়া হতা একধি এখধতয়ােী ও ইোিীন
ধব্ষয়। যধে আপনা আপধন হস ধেরক ধচন্তা ও হখয়াল িাধব্ত েয় তােরল তারক
হফোন। কল্পনাে লাগাম হিরন িরুন। আে এে সেজ পথ েল- মরনে মরিয যখন
হকান রূপসী নােী ও ধকংব্া সযেশবন ব্ালরকে প্রধত িান ও আকষবণ অনযভূত েয় তখন
তাে এলাজ ও প্রধতধব্িান েল- তখন হকান কযশ্রী ও কোকাে হচোোে অধিকােী
ব্যধিে ধেরক তাকারনা। যধে হসখারন উপধস্থত এমন কাউরক না পাওয়া যায় তােরল
এভারব্ হকান কযশ্রী হচোো কল্পনা কো হয, হযন কাল কযশ্রী হচোোে একধি মানযষ
হেরখধে, যাে হচোো ব্সরন্তে োরগ ভো, দু’ধি হচাখই েৃধিেীন, অন্ধ, পযরো মাথা
িাক, হঠােঁি হব্রয় পযরো মযখ হথরক লালা ঝেরে। োেঁতগুরলা সামরনে ধেরক হব্ধেরয়
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আরে। নাক সম্পূণব হব্ােঁচা, আে তাে নাক হথরক হেষ্মা ঝেরে। হঠােঁিগুরলা হমািা ও
হফালা হফালা। ময়লা ও অপধেেন্নতাে কােরণ তাে চােপারশ মাধে ভনভন কেরে।
এমন েৃশয কখনও না হেরখ থাকরলও কল্পনা-শধি প্ররয়াগ করে ধতেী করে ধনরব্।
ইনশাআল্লাে রূপব্ান ও রূপসীরেে হেখাে ফরল ধেরলে হয ক্ষধত েরয়ধেল তা পূেণ
েরয় যারব্। পযনোয় যধে হসই রূপসী ধকংব্া রূপব্ারনে হচোো মরন পরড় তােরল
একই িযান ও কল্পনা কেরব্। যধে এই িযান ও কল্পনা দ্বাো পযরোপযধে ফায়ো না েয়
ব্েং ব্ােব্াে হসই রূপসী ও রূপব্ানরেে হচোো মরন পরড় তব্যও িযান ও কল্পনায়
হসই ধব্কি েশবন েৃশযরক ব্িমূল কোে হচিা কো। তােপেও যধে কাজ না েয়; ব্েং
ব্ােব্াে হসই রূপসী ও রূপব্ানরেে কথা মরন পরড় হৃেয় ক্ষত-ধব্ক্ষত েয় তােরল এই
িযান ও কল্পনা কে হয, এই সযেশবন ধকংব্া ধপ্রয়েধশবনী একধেন মরে যারব্, তখন তাে
স্থান েরব্ কব্রে। হসখারন তাে এই তযলতযরল হেে পেঁরচ গরল হশষ েরয় যারব্। তা
হপাকা-মাকরড়ে হখাোক েরব্। তরব্ এই িযান-হখয়ারল হকব্ল তখনই ফায়ো েরব্
যখন তা মরনে মরিয ব্িমূল কো েরব্, তখন এই িযান ও হমাোকাব্া মন হথরক
সযন্দে ও সযন্দেীরেে জল্পনা-কল্পনা ধচেতরে ধমধিরয় হেরব্। তরব্ এে উপকাধেতা
এতিা স্থায়ী েরব্ না হয, এরত করে ভধব্ষযরত আে এ িেরনে জল্পনা-কল্পনা পয়োই
েরব্ না।
ধদ্বতীয় স্তে : ভধব্ষযরতও এ িেরনে কামনা ও চাধেো এব্ং জল্পনা-কল্পনা পয়ো না
েওয়াে উপায়
ভধব্ষযরতও এ িেরনে কামনা ও চাধেো পয়ো না েওয়াে ধচধকৎসা েল একমাে
‘আল্লােে ধযধকে’। তাই হব্ধশ হব্ধশ আল্লােে ধযধকরেে অভযাস করুন।
ধদ্বতীয়ত, আল্লাে পারকে কধঠন শাধস্ত ও আযারব্ে িযান হখয়াল অন্তরে ব্িমূল কোে
হচিা করুন।
তৃতীয়ত, এই ধচন্তা করুন হয, আল্লাে পাক সব্ জারনন এব্ং আমাে উপে পূণব ক্ষমতা
োরখন। তাই পালারনাে ধকংব্া লযকারনাে হকান পথ হনই। ধকেয ধেন ধনয়ধমত এই
আমল কেরত থাকরল একধেন এই হচাে অন্তে হথরক পাধলরয় যারব্ তরব্ এত
তাড়াতাধড় হব্ে েরব্ না। তাই খযব্ তাড়াহুড়া কেরল চলরব্ না। কােণ, এমন পযোতন
হোগ একধেন ধকংব্া এক সপ্তারে সােরব্ না। এ প্রসরে সযলতান মােমূে গজনব্ীে
ঘিনা মরন পড়ল। সযলতান যখন ধেন্দযস্তারন আক্রমণ কেরলন তখন এক ধসধনক
মধন্দরে ধগরয় হেখল হয, এক ব্রাহ্মণ পূজা-অচবনা কেরে। ধসধনক তাে উপে তেব্াধে
উেযত করে ব্লল, কারলমা পড় নতযব্া হশষ করে হফলব্। ব্রাহ্মণ ব্লল, জনাব্! একিয
ধিযব িরুন। ধসধনকধি পযনোয় তাগাো ধেল কারলমা পড় নতযব্া হশষ করে হফলব্।
ব্রাহ্মণ ব্লল, জনাব্! নব্বযই ব্েরেে োম হতা অন্তে হথরক হব্ে েরতও ধকেযিা সময়
লাগরব্। এত সামানযরতই ধকভারব্ হব্ে েরয় যারব্?
হতা মরনাব্ল োোরনা চলরব্ না, অধব্োম হচিা করে হযরত েরব্ তােরল িীরে িীরে
এই কামনা ও চাধেো কমরত থাকরব্ এব্ং একধেন আপনাে ধনয়ন্ত্ররণ এরস যারব্।
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আে অন্তরে খাোপ কামনা ও চাধেোে হকান স্থানই থাকরব্ না, যা আপনাে আমাে
সকরলে পেম কাময ও আোিয।
তৃতীয় স্তে: অনব্ি কামনা ও চাধেোে উপাোন অন্তে হথরক ধচেতরে ধনমূল
ব েরয় যাওয়া
তৃতীয় স্তে েল, ঐ উপাোনই ধনমূল
ব েরয় যাওয়া, যাে দ্বাো কামনা ও চাধেো পয়ো
েয়। এমন অব্স্থায় উপনীত েওয়া হয, আে কামনা ও চাধেোই পয়ো েয় না। এধি
এমন একধি স্তে যারক স্বল্প ব্যধিে িমবপ্রাণ হলারকোই হকব্ল মূল লক্ষয ও উরেশয
মরন করে এব্ং তা অজবরন ব্যথব েরয় েতাশ েরয় পরড়। অথবাৎ ধনরজে মরিয যখন
কামনা ও ব্াসনাে উপধস্থধত অনযভব্ করে তখন মরন করে হয, আমাে সমস্ত হমেনত
ও হমাজাোো ব্যধঝ ব্ৃথা হগল। আল্লাে পারকে ধযধকে-আযকাে যা ধকেয করেধে তাে
সব্ই হভরস্ত হগল, এমনধক অধস্থেতা ও হপরেশানীে কােরণ তারেে যব্ান ধেরয় এমন
কথাও হব্ধেরয় যায় যা আল্লাে পারকে শারন হগাস্তাখী ও হব্য়ােব্ী। হযমন, এতধেন
যাব্ত মাওলারক তালাশ কেধে তব্যও ধতধন আমারেে প্রধত সামানয সেয় েৃধিপাত
কেরেন না! হযই ব্ধঞ্চত হসই ব্ধঞ্চতই েরয় হগলাম! মরন োখরব্ন, এিা শয়তারনে
মোপ্রতােণা। শােওয়াত ও কামভাব্ ধচেতরে ধনমূল
ব েরয় যাওয়া এই স্তে কখনই
কাময ও প্রাথবনীয় নয়। আে কামনা ও কামভাব্ যধে না-ই থারক তখন হগানাে হথরক
হব্েঁরচ থাকায় হকান কীধতব ও কৃধতত্ব থারক না। অন্ধ যধে এই ব্রল আত্মপ্রশংসা করে
হয, আধম কখরনা কযেৃধি কধে না তােরল তা কখনই প্রশংসা ও সািযব্ােরযাগয ব্রল
ধব্রব্ধচত েরব্ না। হস কযেৃধি কেরব্ ধকভারব্, কােণ হেখাে উপকেণ ও মািযমই হতা
তাে হনই। নপংশুক ব্া পযরুষত্বেীন ব্যধি যধে োব্ী করে হয, আধম পেনােীে সরে
হমলারমশা কধে না, তােরল তা-ও হকান কীধতব ও প্রশংসনীয় ধব্ষয় ব্রল গণয েরব্ না;
ব্েং কীধতব ও কৃধতত্ব হতা তখনই গণয েরব্ যখন সামথবয থাকা সরত্ত¡ও আপন অন্তেরক
তাে অনব্ি কামনা ও চাধেো হথরক ধফধেরয় োখরব্। যাে দু’ প্রকারেে এলাজ ও
প্রধতধব্িানই আধম ব্াতরল ধেরয়ধে। প্রথমধি তাৎক্ষধণক প্রধতধব্িারন কাযবকে ভূধমকা
োরখ এব্ং তাে হকান প্রভাব্ প্রধতধক্রয়াই আে ব্াধক থাকরত হেয় না। ধদ্বতীয়ধি
স্থায়ীভারব্ কামনা ও ব্াসনারক ধনয়ন্ত্ররণ োখরত সাোযয করে।
সােকথা েল- আমাে উরেশয েল এই ভয়াব্ে হগানারেে ব্যাপারে সকলরক সতকব
কো। এই ভয়াব্ে হগানাে মানযরষে মরিয মোমাধেে মরতা েধড়রয় পরড়রে। যারেেরক
সমারজ হনককাে, দ্বীনোে, পেরেযগাে ও েেরব্শ মরন কো েয় তাোও এই
মাোত্মক হগানারে হফেঁরস আরে। আল্লােে ওয়ারস্ত এ ব্যাপারে হকান ব্যব্স্থা ও
পেরক্ষপ গ্রেণ কো উধচত। ব্ড় আফরসারসে কথা েল- মযরখ আল্লাে পারকে ইশক ও
মেব্বরতে োব্ী অথচ নজে ও েৃধি অরনযে প্রধত। এ প্রসরে একধি গল্প মরন পড়লএক তরুণী পথ ধেরয় হকাথাও যাধেল, েসধপপাসয এক যযব্ক তাে ধপেয ধনল। তরুণী
ধব্ষয়ধি হিে হপরয় তারক লক্ষ করে প্রশ্ন কেল, তযধম হক? আমাে ধপেয ধনরয়ে হকন?
যযব্কধি উত্তে ধেল, আধম হতামাে হপ্রধমক ও হেওয়ানা েরয় হগধে, এজনয হতামাে
ধপেয ধনরয়ধে। তরুণীধি তারক পেীক্ষা কোে জনয ব্লল- আমাে হপেরন আমাে হব্ান
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আসরে, হস আমাে হচরয়ও হব্ধশ সযন্দেী ও আকষবণীয়। একথা শুরন যযব্কধি হপেরন
ধফরে ধব্পেীত ধেরক োেঁিা শুরু কেল। তাে ইশক ও হপ্ররমে এই অব্স্থা হেরখ
তরুণীধি তারক এক োব্ড়ানী ধেরয় ব্লল- আো এই ধনরয় ইশক ও হপ্ররমে োব্ী কে!
সযিীমণ্ডলী! ধকয়ামত ধেব্রস আল্লাে পাক যধে তাে সেযরখ োেঁড় কধেরয় হকব্ল এিযকয
ধজরজ্ঞস করে হয, আমারক হেরড় তযধম অরনযে প্রধত তাকারল হকন? ব্লযন, তখন কী
উত্তে ধেরব্ন। এিা হকান হেলা-হফলাে ধব্ষয় নয়, এে জনয ব্যাপক প্রস্তুধত গ্রেণ কো
উধচত। এে আরেকধি হমাক্ষম তেব্ীে ও ব্যব্স্থা েরয়রে যা দ্বাো পূরব্বে তেব্ীে ও
ব্যব্স্থাগুরলা আেও হজাোরলা ও শধিশালী েরব্, আে তা েল- মরন যখন এ িেরনে
হখয়াল ও কল্পনা আরস তখন অযয করে দু’ োকাত নামায পড়–ন এব্ং তওব্া করুন,
আল্লাে পারকে কারে হোনাজােী করুন। হতা যখনই মরন হগানারেে কামনা-ব্াসনা
জারগ তখনই এই আমল করুন। এক ধেন েয়ত অরনক োকাত নামায পড়রত েরব্।
ধকন্তু ধদ্বতীয় ধেন খযব্ কমই এ িেরনে হখয়াল ও কল্পনা মরন আসরব্। এভারব্ িীরে
িীরে এ িেরনে সব্ হখয়াল অন্তে হথরক হব্ধেরয় যারব্। কােণ, নামায নফরসে জনয
ব্ড় কধঠন কাজ। হস যখন হেখরব্ হয, সামানয মজা লারভে ধব্ধনমরয় এমন
মোমযধসব্ত এরস পরড় হয, তারক সাো ধেন নামারযই পরড় থাকরত েয়, তখন
হেখরব্ন এ িেরনে ওয়াসওয়াসা ও খাোপ হখয়াল মরন আসাই ব্ন্ধ েরয় যারব্।
আল্লাে তাআলা আমারেে সকলরক এ িেরনে হগানারেে মযধসব্ত হথরক হেফাজত
করুন। আমীন।
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