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باسمه تعالى

ভূদ্দমকা
িামদ্ ও মাজদ্ আল্লাি ো‘আলার জনি, সালাে ও সালাম আতখরী নবী িযরে
মুিাম্মাে সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদ্দি ওযা সাল্লাতমর জনি। মুজাদ্দিতে দ্বীন মুদ্দিউসসুন্নাি
িযরে শাহ্ সাদ্দযিে িাদ্দফয ক্বারী শাইখুল িােীস মাওলানা মুফেী আবরারুল িক রি.
(মতে ১৭ লম, ২০০৫ ইং) এর বিদ্দিত্ব দ্বীনোর ও উলামাতয দ্দকরাতমর মিতল অদ্দে
প্রদ্দসদ্ধ, নেুন কতর পদ্দরচয লেযার প্রতযাজন লনই।
১৯৮১ ইং দ্দেদ্দন িযরে িাতফজ্জী হুযুর রি. এর োওযাতে সবব প্রথম বাংলাতেতশ
োশরীফ আতনন। অেঃপর ২০০৪ ইং পযবন্ত বাংলাতেতশ োাঁর আগমন অবিািে দ্দিল।
এ ওসীলায িাজার উলামা-লোলাবা োাঁর সুিবতে দ্দগতয ধনি িতযতিন। আত্মশুদ্দদ্ধ ও
ইদ্দিবাতয সুন্নাতের মাধিতম োরা জান্নাতের রাস্তায বহুেূর অগ্রসর িতযতিন এবং
অসংখি মসদ্দজে মােরাসা োাঁর ো‘লীম ও েরদ্দবযিাতের বতেৌলতে সুন্নাতে নববীর
মারকাতজ পদ্দরণে িতযতি। লযখান লথতক সমগ্র বাংলাতেতশ সুন্নাতের বিাপক প্রচার ও
প্রসার িতে। এ লেতশর অতনক বড় বড় আতলম োাঁর সাদ্দন্নতধি োাঁর সংস্কারমূলক কাজ
দ্দশিা লাভ কতর বাংলাতেতশর দ্দবদ্দভন্ন এলাকায দ্দশরক্-দ্দবে‘আে উৎখাে কতর সুন্নাতে
নবী প্রদ্দেষ্ঠা কতরতিন।
লসই মিান বুযুতগবর বাস্তব অবস্থার পদ্দরমাপ এবং ো যথাযথ ভাতব উম্মতের সামতন
েুতল ধরা আমার মে নগণি খাদ্দেতমর জনি কদ্দিন দ্দবষয। কারণ োাঁর বিদ্দিত্বতক
অতনক বুযুগব িাকীমুল উম্মে মুজাদ্দিতে দ্দমল্লাে মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রি.এর সাতথ েুলনা কতরতিন। কুেুবুল আলম শাইখুল িােীস িযরে মাওলানা যাকাদ্দরযা
রি. দ্দনজ শাগদ্দরে সম্পতকব োাঁর িাত্রজীবতন মন্তবি কতরতিন লয, দ্দেদ্দন গুনাতির
কল্পনাও কতরন না। োওযাে ও োবলীতগর আমীর িযরে মাওলানা ইন‘আমুল
িাসান রি. যাতক মুসদ্দলহুল উলামা বতল সতবাধন করতেন। োাঁর বিাপাতর আমার মে
অধতমর প্রশংসাবাণী উচ্চারতণর সুতযাগ লকাথায? োিাড়া এে উচ্চস্ততরর বিদ্দিতত্বর
কথা বুঝার মে লযাগিো আমার মে অতনতকর লনই। েতব আল্লাি ো‘আলার
লমতিরবানী লয, োাঁর প্রদ্দে অগাধ ভালবাসা অন্ততর আতি এবং ভারতের িারদুঈ লজলা
শিতর োাঁর খানকায অতনকবার িাদ্দজর িওযার োওফীক িতযতি। এ লেতশও
িযরেওযালা যেবার োশরীফ এতনতিন োাঁর সুিবতে বসার লসৌভাগি লাভ িতযতি।
এ সব কারতণ োাঁর মূলিবান কথাগুদ্দল মুসদ্দলম দ্দমল্লাতের কাতি লপৌাঁতি লেযার এক
অেমি আগ্রি অন্ততর দ্দবরাজমান, যাতে বান্দা দ্দনতজ এবং সববস্ততরর মুসলমান উপকতে
িতে পাতরন। লস লতিি িযরেওযালার সুিবতে সরাসদ্দর লয সব কথা শুনার োওফীক
িতযতি োর লথতক দ্দকিু কথা সংতিপ করার লতিি পতথকভাতব লনাট কতরদ্দিলাম এবং
মজদ্দলতস োওযােুল িক বাংলাতেতশর পি লথতক লয সব দ্দকোব-পত্র প্রকাশ করা
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িতযতি লসখান লথতকও দ্দকিু কথা দ্দনববাচন কতর োর সাতথ লযাগ কতর “মালফূযাতে
মুজাদ্দিতে দ্বীন” নাতম প্রকাশ করার ইো কতরদ্দি। আল্লাি ো‘আলা পূণবো লেযার
মাদ্দলক।
লকাথাও লকান ভুল-ভ্রাদ্দন্ত েতদ্দেতগাচর িতল জাদ্দনতয বাদ্দধে করার অনুতরাধ রইল।
আল্লাি ো‘আলা দ্দকোবদ্দট কবুল কতর মুসলমান ভাইতের উপকতে িওযার োওফীক
োন কতরন এবং এ বান্দাতক জীবতনর লশষ মুিূেব পযবন্ত ইখলাতসর সাতথ ইিইযাতয
সুন্নাতের কাতজর সাতথ জুতড় থাকার োওফীক োন করুন। আমীন।
মনসূরুল িক
২০ রজব-১৪২৭ দ্দিজরী
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১. ইরশাে কতরনঃ
িযরেওযালা িারদুঈ রি. এর সাতথ সািাৎ করার জনি আমরা যখন িারদুঈ লগলাম
েখন িযরেওযালার লখেমতে িাদ্দজর িতয সালাম করতল সালাতমর শুরুর িামযা
পদ্দরষ্কার না িওযায এবং মীতমর লপশ মাজহুল (উ-কার না িতয ও-কার) িওযায
সালাতমর মতধি এবং বাম দ্দেতক মু‘আনাকা করার কারতণ িযরে আমাতেরতক সেকব
করতলন। যাতে উভয ভুতলর সংতশাধন িতয যায। মু‘আনাকা করার সিীি েরীকা
িল, উভতযর ডান গেবান একবার একত্র করতে িতব।
২. ইরশাে কতরনঃ
িযরেওযালা রি. এর মসদ্দজতে ফজতরর নামাতযর আতগ নীরতব কুরআন দ্দেলাওযাে
িদ্দেল, দ্দকন্তু মানুতষর দ্দপতির দ্দেতক মুখ কতর কুরআন পড়ার বিাপাতর সংশয সতদ্দে
িওযায আদ্দম দ্দেলাওযাে লথতক দ্দবরে রইলাম এবং দ্দযদ্দকর করতে লাগলাম। দ্দকিুিণ
পতর িযরেওযালা মসদ্দজতে োশরীফ আনতলন এবং এ বিাপাতর দ্দনতজর পি লথতক
বলতে শুরু করতলন লয, নামায শুরুর পূবব মূহুতেব এভাতব অতনির দ্দপিতন বতস
দ্দেলাওযাে করার মতধি লকান লবযােবী লনই। িারামাইন শরীফাইন েথা মক্কামেীনাযও এই দ্দনযম জারী আতি। েতব িিাাঁ, অনি সমতয মুতখামুদ্দখ বতস দ্দেলাওযাে
করতব। িযরেওযালার কথা শ্রবতণর পর আমার সংশয েূর িতয লগল।
৩. ইরশাে কতরনঃ
আমরা যখন িারদুঈ লপৌাঁদ্দি েখন আমাতের সাতথ কদ্দলকাো লফরার দ্দটদ্দকট দ্দিল না।
োই িযরেওযালা রি. োর েফেতরর জননক কমবচারীতক আমাতের একজতনর সাতথ
দ্দফরদ্দে দ্দটদ্দকট করার জনি লিষতণৌ পাদ্দিতয লেন এবং ইরশাে কতরন, লকাথাও
প্রতবতশর আতগ লসখান লথতক লবর িওযার দ্দচন্তা করা চাই। িযরতের উি কথায
সকতলর মতধি এই প্রদ্দেদ্দিযা িয লয, দুদ্দনযাতে আসার পর আদ্দখরাতে সুন্দরভাতব
যাওযার দ্দচন্তা করা জরুরী।
আতরকদ্দট কথা এই বলতলন লয, উি কমবচারীর ঐ দ্দেতনর লবেন লযন আমরা সকতল
দ্দমতল দ্দেতয লেই। লকননা আমাতের কাতজ বিস্ত থাকার কারতণ ঐদ্দেন দ্দেদ্দন মােরাসার
লকান কাজ করতে সময পাতবন না। ফতল মােরাসা িতে দ্দেদ্দন লবেনও পাতবন না।
আল্লাহু আকবার! সকল দ্দেতক েতদ্দে লরতখ দ্দসদ্ধান্ত লেযার কী অপূবব েতোন্ত।
৪. ইরশাে কতরনঃ
এক মজদ্দলতস িযরেওযালা রি. মােরাসার দ্দযম্মাোর ও োদ্দযত্বশীলতের বিাপাতর
ইরশাে কতরন লয, োরা িতেন ইসলামী রাতের দ্দবচারতকর মে। সুেরাং োতের জনি
িাত্রতের বা িাত্র অদ্দভভাবকতের কাি লথতক িাদ্দেযা গ্রিণ করা অনুদ্দচে। লকননা এটা
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ঘুতষর মতধি গণি িতব। েতব যদ্দে লকান িাত্র-অদ্দভভাবতকর আতগ লথতকই লকান
োদ্দযত্বশীতলর সাতথ িাদ্দেযার ললনতেতন অভিস্ত থাতক োিতল লিতল ভদ্দেবর পর দ্দিক ঐ
পদ্দরমাণই জারী রাখতে পারতব, োর লচতয লবশী নয।
৫. ইরশাে কতরনঃ
একবার িযরতের মােরাসা সংলগ্ন মযোতন ইট দ্দবিাতনা িদ্দেল, যাতে বষবা লমৌসুতম
কাো না িয। একদ্দট ইট দ্দিল খুবই বাাঁকা। বািিে লসটাতক লকান কাতজর মতন িদ্দেল
না। যাই লিাক এটা লেখার পর আমরা িযরেওযালার সাতথ নামাতযর জামা‘আতে
িাদ্দজর িলাম। মসদ্দজে লথতক লফরার পতথ লেদ্দখ দ্দমদ্দি লসটাতক সাইজ কতর এমন এক
জাযগায লাদ্দগতয দ্দেতযতি লযখাতন লসাজা ইট দ্বারা খাদ্দল স্থান ভরাট করা সম্ভব দ্দিল
না। এই প্রসতে িযরেওযালা মন্তবি কতরন লয, লকান মানুষ যেই অসম্পূণবতিাক না
লকন; দ্দনতজতক যদ্দে লস লকান কাতমল মানুতষর দ্দনকট লসাপেব কতর োিতল উি
কাতমল বিদ্দি োতক ঘতষ-লমতজ পদ্দরপূণব মানুতষ পদ্দরণে কতর োতক লকান গুরুত্বপূণব
কাতজ লাদ্দগতয দ্দেতবন এবং োর দ্বারা এমন কাজ আঞ্জাম পায যা অতনির দ্বারা সম্ভব
িয না।
৬. ইরশাে কতরনঃ
একবার িযরেওযালা রি. মােরাসার বিাপাতর আতলাচনা প্রসতে ইরশাে কতরন লয,
োদ্দযত্বশীলতের অবতিলার কারতণ একদ্দট বাচ্চাও যদ্দে মশার কামতড় ঘুমাতে কে পায
োিতল োদ্দযত্বশীলতেরতক আল্লাি পাতকর দ্দনকট জবাবদ্দেিী করতে িতব। সুেরাং
যেটুকু সামথবি আতি দ্দিক লসই পদ্দরমাণ িাত্রই ভদ্দেব করা চাই। যাতে সকতলর জনি
আসানী িয। এই প্রসতে িযরে লরলগাদ্দড়র বাথরুতমর উোিরণ দ্দেতয বলতলন,
লেখুন একদ্দট বদ্দগতে ৭৫ জন মানুতষর জনি ৪দ্দট িাম্মাম থাতক। োই এ বিাপাতর
আমাতেরও দ্দচন্তা-ভাবনা করা উদ্দচৎ যাতে িাত্র সংখিা অনুপাতে প্রতেিক মােরাসায
পযবাপ্ত িাম্মাম ও অনিানি জরুরী দ্দজদ্দনতসর বিবস্থা থাতক।
৭. ইরশাে কতরনঃ
িযরেওযালার ওখাতন অথবাৎ িারদুঈতে িাম্মাতমর বিবস্থাপনা খুবই চমৎকার।
লসগুতলা লথতক কখতনা দুগবন্ধ আতস না। প্রদ্দেদ্দেন দ্দনযদ্দমে পদ্দরস্কার করা িয। আর
পাদ্দনর বিবস্থাও এমনভাতব করা আতি লয, পদ্দরদ্দমে পাদ্দন প্রবাদ্দিে িতে থাতক। োই
দুগবন্ধ িওযার লকান সুতযাগ িয না। এই জনি িযরেওযালা রি. লকাথাও লগতল প্রথতম
লসখানকার িাম্মাতমর বিবস্থাপনা পযবতবিণ করতেন এবং োতের আযান-ইকামে
শুনতেন লয, সুন্নাতের উপর োতের দ্দক পদ্দরমাণ আমল আতি ো এ লথতকই স্পে িতয
যাতব।
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৮. ইরশাে কতরনঃ
িযরেওযালা রি. একবার বযান করদ্দিতলন লয, ইোদ্দনং ওযাজ কতর টাকা -পযসা
লনযা িতয থাতক। এতে ওযাতজর োসীর েথা প্রভাব নে িতয যায। সুেরাং আদ্দবযাতয
লকরাম (আলাইদ্দিস সালােু ওযাসসালাম)-এর েরীকায ওযাজ করা চাই। যাতে কতর
লশ্রাোতের পদ্দরপূণব ফাযো িয। এ প্রসতে দ্দেদ্দন িযরে িাকীমুল উম্মে রি. এর
নসীিে লশানাতেন লয, দ্দেদ্দন োাঁর সমস্ত শুভাকাঙ্ক্ষী এবং োাঁর সাতথ সম্পকব রাতখ
এমন বিদ্দিতেরতক ওযাজ কতর দ্দবদ্দনময গ্রিণ করতে দ্দনতষধ করতেন।
৯. ইরশাে কতরনঃ
নাবাতলগ িাত্রতেরতক শাদ্দস্ত লেযার সময লবত্রাঘাে করা লথতক কতিারভাতব দ্দনতষধ
করতেন এবং নাজাদ্দযয বলতেন। এমনদ্দক লকান দ্দশিক এর দ্দবপরীে আচরণ করতল
োতক অবিািদ্দে দ্দেতয দ্দেতেন। (স্বযং দ্দপোর জনিও লবত্রাঘাতের অনুমদ্দে লনই।
অতনক অদ্দভভাবক উস্তােতক বতল থাতকন লয, লগাশে আপনার আর িাদ্দি আমার।
এরকম বলা অনুদ্দচে। সংকলক)
১০. ইরশাে কতরনঃ
যদ্দে লকান িাত্র োদ্দড় মুণ্ডন কতর বা পেবা না কতর অথবা টাখনুর দ্দনতচ কাপড় পতর
দ্দকংবা পরীিায নকল কতর, লমাটকথা কানুতনর লখলাফ লকান কাজ কতর এবং
জান্নাতের রাস্তায চলতে এতস গুনাতির কাতজ দ্দলপ্ত িতয জািান্নাতমর পতথ চতলোিতল োতক বদ্দিস্কার কতর লেযা িয। উতল্লখি লয, িারদুঈতে শরাি-শুরুিাে
(বিাখিা-দ্দটকা) ও দ্দকোবসি িাত্রতের পরীিা গ্রিণ করা িতয থাতক।
১১. ইরশাে কতরনঃ
িযরেওযালা রি. োসাওউফ েথা আত্মশুদ্দদ্ধর দ্দকিু দ্দকোব েরতস োদ্দখল রাখার জনি
োকীে করতেন। উতল্লখি লয, িারদুঈর মােরাসায োবলীতগ দ্বীন, োলীমুিীন এবং
কিদুস সাবীল দ্দনযমোদ্দিক ভাতব েরতস পড়াতনা িয। অনুরূপভাতব যারা কুরআতন
পাতকর োসিীি করার জনি লসখাতন আতসন োতের জনিও ঐসব দ্দকোতবর েরতস
শরীক িওযা বাধিোমূলক।
১২. ইরশাে কতরনঃ
িারদুঈতে পাকঘর লথতক খানা উদ্দিতয আনার পদ্ধদ্দে িল, ভাে/রুদ্দট একদ্দট পাতত্র
লঢতক আর সবদ্দজ/েরকারী অনি আতরকদ্দট পাতত্র লঢতক আনতে িয। লকউ এর
বিদ্দেিম করতল োর পাকড়াও িয; এমনদ্দক এভাতব প্রোনকারী বাবুদ্দচবরও শাদ্দস্ত িয।
(খানা আল্লাি ো‘আলার অতনক বড় লন‘আমে, লসই লন‘আমতের কের করার জনি
িযরেওযালা এই লনযাম চালু কতরতিন)।
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১৩. ইরশাে কতরনঃ
িযরেওযালা রি. ইরশাে কতরন, খানা িতে শাইতখ বেন েথা লপতটর পীর। আর
আতরকজন িতলন শাইতখ বাতেন েথা আধিাদ্দত্মক লরাগ দ্দনরামতযর পীর। দ্দকন্তু শাইতখ
বেতনর (লপতটর শাইখ) সম্মান লবশী। লকননা োর সাতথ মুসাফািা করার জনি অথবাৎ
খানা খাওযার জনি িাে ধুতে িয। োিাড়া শাইতখ বেন িাড়া শাইতখ বাতেন লবকার।
কারণ খানা িাড়া পীর সাতিবও লকান কাজ করতে পাতরন না! আমাতেরতক আল্লাি
পাতকর লন‘আমে েথা খানার মুখাতপিী িতয বসতে িতব োরপর খানা েথা শাইতখ
বেন আসতব। খানা খাওযা লশতষ প্রথতম অবদ্দশে খানা ও েস্তরখানা উিাতনা িতব,
োরপতর মুরীেরা অথবাৎ খাতনওযালারা উিতব। সকতল না িতলও দ্দকিু ললাক েস্তরখানা
উিান পযবন্ত অতপিা কতর োরপর উিতব।
১৪. ইরশাে কতরনঃ
িযরেওযালা রি. স্বীয োোর অভিাতসর কথা নকল কতর বতলন লয, দ্দেদ্দন লকাথাও
সফতর লগতল দ্দনতজর সাতথ দ্দকিু খােি-দ্রবি রাখতেন যাতে কতর প্রতযাজতনর সময কে
না িয। িযরেওযালা আতরা বতলন, লকান স্থাতন খানার আতগ উপদ্দস্থে িতল লো দ্দিক
আতি-লসখাতন দ্দগতয শরীক িতব। দ্দকন্তু খানার সমতযর পতর লগতল অবশিই রাস্তায
দ্দনজ োদ্দযতত্ব খানা লখতয গন্তবিস্থতল লপৌাঁিতব। বাড়ীওযালাতক কতে লফলতব না।
(আমরা িারদুঈ সফতর এর উপতর আমল করোম। লকননা লরলগাদ্দড়র দ্দবলতবর
কারতণ সফতর সাধারণেঃ খানার সময অদ্দেবাদ্দিে িওযার পতরই িারদুঈ লপৌাঁিতে
িে। েখন আমরা লরলগাদ্দড় লথতকই খানা খাওযার কাজ লসতর লযোম।) েবুও িযরে
রি. দ্দজতেস করতেন লয, আপনারা দ্দক খানা লখতযতিন? কাতরা খানার প্রতযাজন আতি
দ্দক?
১৫. ইরশাে কতরনঃ
িারদুঈতে লমিমানখানায লমিমানতের জনি সামানপত্র অেিন্ত গুদ্দিতয রাখা জরুরী।
িযরেওযালা রি. বারবার লখাাঁজ দ্দনতেন। অতগািাতলা রাখাতক ইহুেীতের অভিাস
বলতেন এবং খুবই অসন্তুে িতেন। সবদ্দকিু সাদ্দজতয-গুদ্দিতয পদ্দরপাদ্দট কতর রাখা
িযরতের স্বভাব দ্দিল।
১৬. ইরশাে কতরনঃ
অনুরূপভাতব লসখাতন োক বা রিাক বিবিাতররও সুন্দর দ্দনযম রতযতি। একেম
উপতরর োতক লমাটা লোযাতল দ্দবদ্দিতয োর উপর কুরআন শরীফ দ্দগলাতফ ভতর
রাখতে িয। মাঝখাতনর োতক দ্দবদ্দভন্ন দ্দকোবােী আর এতকবাতর নীতচর োতক
প্রতযাজনীয দ্দবদ্দভন্ন দ্দজদ্দনসপত্র। এর অনিথা িতল িযরেওযালা রি. অসন্তুদ্দে প্রকাশ
করতেন।
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১৭. ইরশাে কতরনঃ
িযরতের ওখাতন ফিান বিবিার করার দ্দনযম িল, ৫/৬ জতনর জনি একদ্দট ফিান
বিবিাতরর অনুমদ্দে আতি। প্রতেিতক একদ্দট কতর ফিান বিবিার করতব দ্দকংবা ফিান
লিতড় দ্দেতয দ্দেতনর লবলা কাপড় শুকাতব বা ফজতরর পতর ফসবা িওযার পতরও বাদ্দে
জ্বাদ্দলতয ললখা-পড়া করতব এর অনুমদ্দে লনই।
১৮. ইরশাে কতরনঃ
িারদুঈতে প্রতেিক স্থাতন দ্দবদ্দভন্ন কাতজর জনি কাোর করতে িয। িাত্ররা কাোর লবাঁতধ
মসদ্দজতে যায, মসদ্দজে লথতক আতস। মসদ্দজতে যখন ো‘লীম িয েখতনা কাোর কতর
বসতে িয। মােরাসার পাকঘর লথতক খানা উিাতে িতল লসখাতনও কাোর করতে
িয। সবক লশানাতনার জনিও কাোর। এমনদ্দক উযূখানার বেনাগুদ্দলতকও
সাদ্দরবদ্ধভাতব রাখতে িয, সবগুদ্দলর নল একদ্দেতক থাকতব।। অনুরূপভাতব
জুো/সিাতন্ডলও সাদ্দরবদ্ধভাতব রাখতে িয। এতলা-লমতলা কতর লকান দ্দকিু রাখার
অনুমদ্দে লনই।
১৯. ইরশাে কতরনঃ
িযরেওযালা রি. এর সাতথ যদ্দে কতযকজন মানুষ একসাতথ মুসাফািা করতে চাইে
োিতল িযরতের ডান দ্দেক লথতক কাোর কতর একজন একজন কতর মুসাফািা করতে
িে। এভাতব অল্পসমতয অতনক মানুষ মুসাফািা করতে পাতর। উতল্লদ্দখে োরেীতবর
লখলাফ করার অনুমদ্দে দ্দিলনা, কারণ এতে ধাক্কাধাদ্দক্ক িয। অতনতক কে পায। আর
অনিতক কে লেযা গুনাি। সুন্নাে আোয করতে দ্দগতয গুনািগার িতে িয।
২০. ইরশাে কতরনঃ
জননক বিদ্দি ফজতরর পতর বাদ্দে জ্বাদ্দলতয দ্দকিু দ্দলখদ্দিল। িযরেওযালার প্রতের
জবাতব দ্দেদ্দন বলতলন, ইসলািী দ্দচদ্দি দ্দলখদ্দিলাম। িযরে বলতলন, বাইতর লো একেম
পদ্দরস্কার এবং উজ্জল; আপদ্দন বাদ্দে জ্বাদ্দলতয দ্দলখতিন লকন? এভাতব লমিমান- খানার
দ্দজদ্দনস অনিাযভাতব বিবিার কতর আপদ্দন গুনাির দ্দবষ পান করতিন আবার দ্দকনা
ইসলািী দ্দচদ্দিও দ্দলখতিন! কী ফাযো িতব এতে?
২১. ইরশাে কতরনঃ
িযরেওযালার ২৪ ঘণ্টার দ্দনযম বা কাযবসূচী বড় বড় অিতর বাইতর একদ্দট লবাতডব
ললখা থাকে। এর দ্বারা িযরেওযালা লকান সময লকান কাতজ বিস্ত থাকতেন ো জানা
এবং প্রতেিতকর সমযমে িযরতের মা‘মুতল জুড়তে পারা সিজ িে।
পাদ্দন পান করার জনি লয ফ্রীজ রতযতি লসখাতন পাদ্দন পান করার সুন্নাে সমূি ললখা
আতি। অনুরূপভাতব েফেতরর সামতন েফেতরর কানুন, মসদ্দজতের লভেতর
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মসদ্দজতের দ্দবদ্দভন্ন ওযাতির মা‘মুল (দ্দনযদ্দমে আমল সমূি)। লমাটকথা প্রতেিক স্থাতন
সংদ্দিে দ্দবষযক কানুন দ্দলদ্দপবদ্ধ আতি। আর অিতর অিতর োর উপর আমল িতে।
অনুরূপভাতব জাযগায জাযগায ঘদ্দড় লাগাতনা আতি। যাতে সমতযর দ্দিসাতব সব কাজ
সুসম্পন্ন িয।
২২. ইরশাে কতরনঃ
িারদুঈতে অল্প বযস্ক িাত্ররা মসদ্দজতের দ্দদ্বেীয েলায নামায আোয কতর। োতের
জনি নীতচ এতস বড়তের সাতথ লমলাতমশার অনুমদ্দে লনই। আর বড়রা নীচেলায
নামায পতড়, োতের জনি উপতর যাওযার অনুমদ্দে লনই। লকান িাত্র যদ্দে মাসবুক িয
োিতল োর জনিও দ্দনধবাদ্দরে স্থান রতযতি। লসখাতন দ্দবতশষ লনগরানী িয লয, োরা
োকবীতর উলা লপতযতি দ্দক না? দ্দদ্বেীযবার মাসবুক িতলা দ্দক না?
২৩. ইরশাে কতরনঃ
মসদ্দজতে ফজর, আসর এবং ঈশার পতর দ্দকোবী ো‘লীতমর বিবস্থাপনা আতি। ঈশার
পতর সীরাতের দ্দকোব লথতক পড়া িয আর আসতরর পতর িাযােুল মুসদ্দলমীন লথতক
ো‘লীম িয। আযান-ইকামে আর সুন্নাতের মুযাকারা িয এবং দ্দেন দ্দমদ্দনট লা-ইলািা
ইল্লাল্লাির দ্দযদ্দকর করা িয। ফজতরর পতর নামাতযর আমলী মশক, নামাতয সচরাচর
পদ্দিে সূরা সমূতির লয লকান একদ্দট সূরা িতে একদ্দট কতর শব্দ সিীিভাতব মশক
করাতনা িতয থাতক এবং কুরআতন কারীতমর একদ্দট আযাতের সংদ্দিপ্ত োফসীর িয।
বুধবাতর আসতরর পতর মিল্লায উমুমী গাশে এবং মাগদ্দরতবর পতর ঈমানী বযান িয।
জুমু‘আর দ্দেন আযাতনর আতগ সকতলই মসদ্দজতে িাদ্দযর িতয ৪ রাকাআে সালােুে
োসবীি পতড় থাতকন। আযাতনর পতর সংদ্দিপ্ত বযান িয। বযাতনর পতর মসদ্দজে
ফাতন্ডর কাতলকশতনর জনি রুমাল চতল। সকলতকই এর মতধি িাে প্রতবশ করাতে
িয, চাই োন করুক বা না করুক। এ কাতলকশনটা সম্ভবে িযরেওযালা অনিতের
ো‘লীতমর জনি লরতখতিন। এরপতর সানী আযান, খুেবা ও নামায িয।
আর প্রদ্দেদ্দেন সকাতল নাস্তার পর োরানা েথা দ্দবতশষ মুনাজাে পড়া িয। একদ্দট কতর
আকীোি মুখস্থ করাতনা িয এবং আযান ইকামতের আমলী মশক িয। সবতশতষ
মােরাসার দ্দশিকবতন্দ দ্দকংবা কমবচারীতের মতধি লথতক কাউতক বলা িয কুরআতন
কারীম লথতক এক রুকু দ্দেলাওযাে করার জনি। দ্দেলাওযাতের পতর দু‘আ িয।
উতল্লখি লয, এই দ্দেলাওযাে ধারাবাদ্দিকভাতব চলতে থাতক।
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২৪. ইরশাে কতরনঃ
িযরেওযালা রি. কাউতক দ্দকিু দ্দজোসা করতল সতরজমীতন দ্দগতয োিকীক কতর
সংবাে লেযা জরুরী। োিকীক িাড়া দ্দরতপাটব লেযা দ্দকংবা পূবব োিকীতকর দ্দভদ্দিতে
কথা বলা দ্দনদ্দষদ্ধ। এর বিদ্দেিম িতল োর পাকড়াও িতয যায।
২৫. ইরশাে কতরনঃ
একবার লমিমানতের মতধি দ্দমদ্দে দ্দবেরণ করা িয। দ্দকন্তু দ্দমদ্দে লপতয লকউ লকান দু‘আ
পতড়দ্দন। এর উপর িযরেওযালা পাকড়াও করতলন এবং বলতলন, লকউ ‘জাযাকাল্লাি’
ও বলল না। এটা লকান পদ্ধদ্দে?
২৬. ইরশাে কতরনঃ
একবার ইশরাতকর সময প্রচণ্ড বাোস বইদ্দিল োরপর শুরু িল মুষলধাতর বতদ্দে।
এপ্রসতে িযরে বলতলন, এ ধরতনর দুতযবাগপূণব আবিাওযায িােীতস নামায পড়ার
কথা বলা িতযতি। আপনারা লসই নামায পতড়তিন দ্দক? (আসতলই আমরা এ বিাপাতর
উোসীন দ্দিলাম। িােীস জানা থাকা সতত্বও অভিাস না থাকায আমল করা িযদ্দন।
সংকলক)
২৭. ইরশাে কতরনঃ
িযরেওযালা সফতরর লনযাম তেরী করার পদ্ধদ্দে দ্দশদ্দখতয দ্দেতযতিন। লসটা এই ভাতব
লয, প্রথতম একদ্দট চাটব তেরী করতব যার মতধি পাশাপাদ্দশ আরবী ও ইংতরজী োদ্দরখ
দ্দলখতব। অেঃপর দ্দেতনর নাম দ্দলখতব। লকান দ্দেন বডবার পার িতযতি োও দ্দলখতব এবং
দ্দভসা লশষ িওযার কমপতি দুদ্দেন আতগ বডবার পার িতয লেতশ দ্দফতর লযতে পাতর
লসইভাতব দ্দফরদ্দে দ্দটদ্দকট কাটতব। নেুবা এমনও িতে পাতর লয, দ্দভসার লশষ োদ্দরতখ
লেতশ লফরার সময বডবার পার িওযার লপ্রাগ্রাম দ্দিক করা িল আর এদ্দেতক গাড়ী নে
িওযার কারতণ দ্দকংবা িরোল থাকার কারতণ বা অনি লকান কারতণ সমযমে বডবাতর
লপৌাঁিতে না পারতল ভীষণ সমসিার সতদ্দে িতব।
২৮. ইরশাে কতরনঃ
িযরেওযালা রি. ইরশাে কতরন, এমন সময লেশতন লপৌাঁিতব লযন লকান প্রতযাজনীয
দ্দজদ্দনস লফতল আসতল পুনরায দ্দগতয ো দ্দনতয আসা যায। দ্দবষযদ্দটতক িযরেওযালা
ফজতরর ওযাতির সাতথ েুলনা কতরতিন। (অথবাৎ ফজতরর জামা‘আে এমন সময
অনুদ্দষ্ঠে িওযা চাই লয, লকান কারতণ নামায নে িতয লগতল আবার লযন ো আোয
করার মে সময িাতে থাতক।)
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২৯. ইরশাে কতরনঃ
িযরেওযালা রি. নূরানী কাযোর মাধিতম োসাওউতফর পথ অদ্দেিম করাতেন। এর
দ্বারা আজীব উপকার িয। কুরআন মাজীে দ্দেলাওযাতের মতধি অতনক ভুল-ত্রুদ্দট ধরা
পতড় দ্দবধায দ্দেলাওযাে সিীি শুদ্ধ িয। োিাড়া বযস্ক আলমতের জনি আদ্দলফ, বা
পড়া নফতসর জনি কদ্দিন কাজ। এর দ্বারা নফতসর অিংকার েূর িয। এিাড়াও
িযরেওযালা োওযােুল িতকর কাতজর মাধিতম আত্মশুদ্দদ্ধর রাস্তা পার করাতেন।
দ্দেদ্দন এটাতকই দ্দযদ্দকর, লশাগল ইেিাদ্দে লথতক লবশী গুরুত্ব দ্দেতেন।
৩০. ইরশাে কতরনঃ
একবার িযরেওযালা খানার মজদ্দলস লথতক এক বিদ্দিতক শুধু একারতণ উদ্দিতয
দ্দেতলন লয, দ্দেদ্দন কাাঁচা মদ্দরচ লচতযদ্দিতলন। িযরে বতলন, যদ্দে ঐ কাাঁচা মদ্দরচ
লমজবাতনর ঘতর না থাতক োিতল লস কেইনা লপতরশান িতব। লস মতন করতব িায!
আমার সব ইদ্দন্তজাম বরবাে িতয লগল।
৩১. ইরশাে কতরনঃ
োওযাতের খানার মজদ্দলতস জননক দ্দবদ্দশে আতলম িাে বাদ্দড়তয বরকতের জনি
িযরতের দ্দনকট খানার একটা ললাকমা প্রাথবনা কতরন। িযরে োর দ্দেতক োকাতলন
দ্দকন্তু দ্দকিু বলতলন না। আবার ললাকমাও দ্দেতলন না। খানা লথতক ফাতরগ িতয িযরে
ইরশাে করতলন লয, োওযােী খানার উপর লমিমাতনর লকান মাদ্দলকানা বা স্বি থাতক
না। োর দ্দনতজর জনি লসটা খাওযা মুবাি িতলও লস অনিতক লেযার অদ্দধকার রাতখ
না। অবশি লমিমাতনর বাড়ীতে খানা লপৌাঁতি লেযা িতল লস মাদ্দলকানা লাভ কতর দ্দবধায
অনিতকও লেযার িমো থাতক।
৩২. ইরশাে কতরনঃ
জননক বিদ্দি বাড়ীর মাদ্দলতকর অনুমদ্দে িাড়াই ফিান িাড়তল িযরেওযালা োতক
পাকড়াও করতলন এবং বলতলন, আপদ্দন দ্দক এই বাড়ীর মাদ্দলক? লস বলল, না।
িযরে বলতলন, োিতল আপদ্দন অনুমদ্দে িাড়া দ্দকভাতব ফিান িাড়তলন? েখন উি
বিদ্দি অনুমদ্দের জনি মাদ্দলতকর কামরায দ্দগতয ধাক্কা দ্দেতয বন্ধ েরজা খুতল লফলল।
এতে কতর িযরে আবার োতক পাকড়াও করতলন এবং বলতলন, বন্ধ েরজা লখালার
অদ্দধকার আপনাতক লক দ্দেল? আপদ্দন বাড়ীওযালাতক আওযায দ্দেতলই লো লস লভের
লথতক খুতল দ্দেে। এটা লকান্ ধরতনর অসভিো?
৩৩. ইরশাে কতরনঃ
িযরেওযালার ওখাতন িারদুঈতে আসতরর পর িযরতের কামরায দ্দবতেশী
লমিমানতের জনি চাতযর বিবস্থা করা িয। দ্দবস্কুট-চানাচুতরর পতর প্রথতম লমিমানতের
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জনি দ্দচদ্দনর পাত্র ডান দ্দেক লথতক পদ্দরতবশন করা িয। যার প্রতযাজন িয দ্দেদ্দন দ্দচদ্দন
লনন। োরপর ডান দ্দেক লথতক চাতযর ফ্লাস্ক চালু করা িয, োরপতর একই দ্দনযতম দুধ
আতস। প্রতেিতক দ্দনতজর প্রতযাজনমে দ্দনজ িাতে দ্দনতে থাতকন। লকউ যদ্দে সুন্নাতের
লখলাপ কতর অথবাৎ োরেীব ভে কতর মাঝখান লথতক দ্দনতয লনয োিতল
িযরেওযালা োতক শিভাতব পাকড়াও কতরন।
৩৪. ইরশাে কতরনঃ
নাশো লথতক ফাতরগ িতয লমিমানরা যদ্দে িােীতস পাতক বদ্দণবে এই দু‘আاكل طعامكم االبرار وصلت عليكم املالئكة وافطر عندكم الصائمون
[সূত্র:আবু োউে, িাঃ নং ৩৮৫৪]

(যার অথব িতে, ‘আপনাতের খানা লনক ললাতকরা আিার করুক, আপনাতের জনি
লফতরশোরা মাগদ্দফরাতের দু‘আ করুক এবং লরাযাোতররা আপনাতের এখাতন
ইফোর করুক’) পাি কতর লো খুব ভাল। নেুবা িযরে দ্দনতজই দু‘আ কামনা কতর
বতলন, আপনারা লমযবাতনর জনি দু‘আ করুন। োতের দু‘আ পড়তল োতের দু‘আয
িযরেওযালা আমীন বতলন।
৩৫. ইরশাে কতরনঃ
একবার বান্দা (সংকলক) চাতযর লপযালা বণ্টন করদ্দিল। বান্দা লকান োরেীব িাড়াই
লসগুতলা বণ্টন করদ্দিল। িযরেওযালা থাদ্দমতয দ্দেতয বলতলন, লপযালা বণ্টন করা
আপনার সাধিভুি কাজ নয। আপদ্দন এভাতব বণ্টন করুন লয, প্রথতম উন্নেমাতনর
লপযালাগুতলা বণ্টন কতর লশষ কতর দ্দেন। োরপতর মাঝারী মাতনর গুতলা। এরপতরও
যদ্দে প্রতযাজন পতড় োিতল লশতষ দ্দনম্নমাতনর গুতলা বণ্টন করতে িতব। লকননা প্রথতমই
যদ্দে েতেীয স্ততরর লপযালা বণ্টন করা িয যা প্রথম দুপ্রকাতরর েুলনায দ্দকিুটা দ্দনম্ন
মাতনর - োিতল যারা ঐগুদ্দল পাতব োরা মতন করতব আমার প্রদ্দে অনুগ্রি করা িল না
বা আমাতক মূলিাযন করা িল না। (উি ঘটনায দ্দনতজতক এমন মতন করতে লাগলাম
লয, িায আমার লো দ্দকিুই লশখা িযদ্দন, চাতযর লপযালা দ্দকভাতব বণ্টন করতে িয োই দ্দশখতে পারলাম না। সুেরাং শাইখ এর সুিবতের লকান দ্দবকল্প লনই । (সংকলক)
৩৬. ইরশাে কতরনঃ
একবার আমরা রাতের লবলা িারদুঈ লযতয লপৌাঁিলাম। িযরতের সাতথ সািােও িল।
দ্দবতশষ লমিমানখানায আমাতেরতক থাকতে লেযা িল। সকাতল িযরে দ্দনতজ োশরীফ
দ্দনতয এতলন এবং বলতলন, আপনারা ইো করতল এখাতনও থাকতে পাতরন আবার
ইো করতল কাতিই একদ্দট কুেুবখানা আতি-লসখাতনও থাকতে পাতরন। আপনারা
দ্দচন্তা-ভাবনা কতর লেখুন। একথা বতল িযরে চতল লগতলন। আমরা সফরকারীরা
মতন করলাম, উভয ঘতরই যখন থাকার অনুমদ্দে আতি েখন উিম এটাই লয, আমরা
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কুেুবখানায থাকব, এতে দ্দকোব লেখারও সুতযাগ িতব। োই আমরা িযরেতক দ্দকিু
না জাদ্দনতয কুেুবখানায চতল লগলাম। পরবেবীতে িযরে আমাতের এই কুেুবখানায
যাওযার কথা জানতে লপতর আমাতেরতক দ্দজোসা করতলন, আপনারা কার দ্দনতেবতশ
কুেুবখানায লগতলন? আসতল আপনাতের মতধি লখাে পসন্দী এবং দ্দনতজতক ভাল মতন
করার বে অভিাস রতয লগতি। আপনারা দ্দনতজতের মতধি পরামশব কতর ফাযসালার
জনি আমার কাতি লকন দ্দজোসা করতলন না?
অেঃপর িযরে আমাতেরতক উি কামরা লিতড় লেযার দ্দনতেবশ দ্দেতলন। দ্দনতেবশ লপতয
আমরা কুেুবখানা লথতক লবর িতয আবার লমিমানখানায চতল লগলাম। এরপর িযরে
বলতলন, এবার আপনারা েরখাস্ত লপশ কতর বলুন আপনারা লকাথায থাকতে চান।
আমরা কুেুবখানার বিাপাতর েরখাস্ত লপশ করতল িযরে লসটাতক মঞ্জুর করতলন।
এভাতব দ্দেদ্দন আমাতের অন্ততরর একদ্দট লরাগ লখাে পসন্দী ধদ্দরতয দ্দেতয সেকব কতর
দ্দেতলন।
৩৭. ইরশাে কতরনঃ
িযরেওযালার পরামতশব একবার বান্দা িাকীম কালীমুল্লাি সাতিতবর (িযরতের
জামাো) দ্দনকট দ্দচদ্দকৎসার জনি আলীগড় গমন কতর। িযরেওযালা জামাোতক লফান
কতর জাদ্দনতয লেন এবং রাস্তা লচনাতনার জনি একজন িাত্রতকও সাতথ দ্দেতয লেন। ঐ
িাতত্ররও িাকীম সাতিতবর দ্দনকট প্রতযাজন দ্দিল। ঔষধ দ্দনতয লসখান লথতক লফরা িয।
িাকীম সাতিব িযরতের জনিও দ্দকিু ঔষধ দ্দেতয লেন। উতল্লখি লয, িযরে ঐ সমতয
অসুস্থ দ্দিতলন। আদ্দম িাত্রদ্দটতক দ্দজোসা করলাম, িযরতের সাতথ লেখা কতর সফর
সম্পতকব অবগে করাতনার লকান প্রতযাজন আতি দ্দক? িাত্রদ্দট বলল, আদ্দম যখন
িযরতের ঔষধ দ্দেতে যাব েখন িযরেতক এ বিাপাতর বতল লেব। আপনার আর কে
কতর লেখা করার প্রতযাজন লনই। োর কথামে আদ্দম আর িযরতের সাতথ সািাে
কতর সফতরর বিাপাতর অবগে করলাম না। আসতরর পতর নাশোর জনি িযরতের
কামরায প্রতবশ কতর মজমায বসার পূতবব িযরে আমাতক দ্দজোসা করতলন, সািাে
আতগ না নাস্তা আতগ? আদ্দম বললাম, সািাে আতগ। িযরে বলতলন, দ্দকন্তু আপদ্দন
লো এ মুিূতেবও সািাে কতরনদ্দন। আর সফর লথতক দ্দফতর আসার পতরও কতরনদ্দন।
েখন োড়াোদ্দড় আতগ লবতড় মুসাফািা করলাম এবং ঐ িাত্রদ্দটর কথা িযরেতক
জানালাম। িযরে বলতলন, আজীব কথা লয, ‘চাচ্চু লন বাচ্চু লকা ইমাম বানা দ্দলযা’
অথবাৎ চাচারা (বযস্ক বিদ্দি) বাচ্চাতের পরামশব মুোদ্দবক চলতে শুরু কতরতি। অথবাৎ
আপনার উদ্দচৎ দ্দিল ঐ িাতত্রর সাতথ পরামশব না কতর িারদুঈতে োদ্দযত্বপ্রাপ্ত িযরতের
খলীফাতের সাতথ পরামশব করা ও আমার সাতথ সািাৎ কতর সফতরর বিাপাতর ইদ্দিলা
লেযা।
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৩৮. ইরশাে কতরনঃ
িযরেওযালা রি. এর অভিাস দ্দিল লযখাতনই ওযাজ করতে লযতেন যদ্দে লসটা
েূরবেবী স্থান িে োিতল খানা সাতথ কতর দ্দনতয লযতেন নেুবা লসই লেতশ বা এলাকায
োওযাে প্রোনকারীর বাসায এতস খানা লখতেন। ওযাজ এর স্থাতন এক গ্লাস পাদ্দনও
পান করতেন না। োইতো িযরেতক লেখা লগতি লয, ঢাকার যাত্রাবাড়ী মােরাসায
কেবার োশরীফ এতনতিন দ্দকন্তু কখতনা লসখাতন এক গ্লাস পাদ্দনও পান কতরনদ্দন।
জাদ্দম‘আ রািমাদ্দনযা আরাদ্দবযা এবং অনিানি মােরাসাযও একই েতশি লেখা লযে।
৩৯. ইরশাে কতরনঃ
োবলীগ জামা‘আতের ভাতযরা দ্দনতজতের দ্দচল্লা লশষ কতর দ্দেল্লীর দ্দনযামুিীন মারকায
লথতক িারদুঈতে আসতেন িযরেওযালার সাতথ সািাে করার জনি। োতের মতধি
লকউ িযে ১/২ ঘণ্টা সময দ্দনতয আসতেন আবার লকউ কমতবশী সময দ্দনতয
আসতেন। িযরে োতের লেতনর সমযসূচী লজতন দ্দনতয োতেরতক আযান ইকামতের
মশক এবং উযূ-নামায সি ২/১দ্দট সূরা মশক করাতনার বিবস্থা করতেন।
িযরেওযালার সব সময এই দ্দফদ্দকরই থাকে লয, োর সািােপ্রাথবী সকতলই লযন
লসখান লথতক দ্দকিু না দ্দকিু দ্দশতখ যায।
৪০. ইরশাে কতরনঃ
িযরেওযালা রি. ইরশাে করতেন লয, যখন লোমরা বাজাতরর মতধি দ্দেতয যাও
েখন দ্দকিু না দ্দকিু প্রতযাজনীয দ্দজদ্দনস দ্দকতনই থাক, কমপতি কাাঁচা মদ্দরচ িতলও দ্দনতয
থাক। দ্দিক েদ্রূপ যখন উলামাতয লকরাতমর মজদ্দলতস যাতব েখন অবশিই দ্দকিু না
দ্দকিু দ্দশতখ লনতব। শুধুমাত্র সািাে কতরই দ্দফতর যাতব না।
৪১. ইরশাে কতরনঃ
একবার লকাথাও রওযানা িওযার সময িযরেওযালাতক গাড়ীতে উদ্দিতয শুইতয লেযা
িল। এদ্দেতক লকউ সুন্নাতের লখলাফ পন্থায িযরতের জুো খুলল অথবাৎ প্রথতম ডান
পাতযর জুো খুলল। অথচ সুন্নাে িল প্রথতম বাম পাতযর জুো খুলতব োরপতর ডান
পাতযর জুো খুলতব। এতে িযরে খুবই নারাজ িতলন লয, লক আমার জুো সুন্নাতের
লখলাফ েরীকায খুলল? আমাতক গাড়ী লথতক নামাও এবং সিীি ভাতব সুন্নাে
েরীকায জুো পরাও। োরপতর গাড়ীতে উদ্দিতয আবার সুন্নাে েরীকায জুো লখাল।
ভীষণ অসুস্থো সতত্বও শুধুমাত্র সুন্নাতের খাদ্দেতর এবং আমাতেরতক দ্দশিা লেযার
খাদ্দেতর এেসব কে বরোশে করতলন। বস্তুেঃ এরই নাম িতে ইশতক রাসূল এবং
ইদ্দনই িতলন প্রকতে আতশতক সুন্নাে।
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৪২. ইরশাে কতরনঃ
িযরেওযালা রি. প্রাথদ্দমক পযবাতয যখন বাংলাতেতশ োশরীফ আনা শুরু কতরন েখন
অেিন্ত সীদ্দমে পদ্দরসতর এিইযাতয সুন্নাে েথা মজদ্দলতস োওযােুল িতকর কাজ
চলদ্দিল। দ্দকন্তু িযরতের লমজাজ এবং অদ্দভপ্রায অনুযাযী কাজ িদ্দেল না। অথবাৎ উসুল
মুোদ্দবক োওযােুল িতকর কাজ করা এবং ো দ্দরতপাটব আকাতর খাোয দ্দলদ্দপবদ্ধ করা
িদ্দেল না। ফতল িযরে অেিন্ত নারাজ িন এবং ইরশাে কতরন- যদ্দে আমার দ্দেনদ্দট
লিতল একই সাতথ মারা লযে োিতলও আমার এে কে িে না যেটা লোমাতের
সুন্নাতের প্রদ্দে উোসীনো লেতখ িতযতি। িযরতের একথা শুতন িযরে মাওলানা
ফজলুর রিমান রি.-দ্দযদ্দন সদ্দেিকার অতথবই আতশতক আবরার দ্দিতলন-লবহুাঁশ িতয
পতড় যান। উপদ্দস্থে অনিানি উলামাগণ কাাঁেতে কাাঁেতে অদ্দস্থর িতয পতড়ন। হুাঁশ লফরা
মাত্রই িযরেওযালার পা জদ্দড়তয ধতর িমা চান এবং অেীকার কতরন লয, এখন
লথতক আমরা উসুল মুোদ্দবক কাজ করব। এরপর িযরেওযালা রি. ঢাকার ১৪দ্দট
থানায ১৪দ্দট িালকা বাদ্দনতয ১৪জন আমীর দ্দনযুি কতর লেন। আর িযরে মাওলানা
মািমূদুল িাসান সাতিব (োঃ বাঃ) লক সমস্ত আমীতরর আমীর েথা আমীরুল উমারা
দ্দনযুি কতরন। লসই সাতথ মাতস দুবার চাাঁতের ২য ও ৪থব শুিবার সকাল ৮টা লথতক
১০টা পযবন্ত ধানমদ্দন্ডতে িযরে িাজী িাবীবুল্লাি সাতিতবর বাসায (দ্দযদ্দন
িযরেওযালার মুজাতয সুিবে) মজদ্দলসুল উমারা েথা আমীর ও নাতযতব আমীরতের
মজদ্দলতসর ইদ্দন্তযাম কতর লেন।
৪৩. ইরশাে কতরনঃ
বাংলাতেতশ মজদ্দলতস োওযােুল িতকর আমীরুল উমারা মাওলানা মািমূদুল িাসান
সাতিব ো. বা. এ বিাপাতর িযরতের একদ্দট ঘটনা শুদ্দনতযতিন। ঘটনাদ্দট িল, একবার
িযরে ভীষণ অসুস্থ িতয পতড়ন এবং োতক লিষতণৌ িাসপাোতল ভদ্দেব করা িয।
বাংলাতেশ লথতক আমীরুল উমারা সি আতরা কতযকজন খুলাফা ও ভি যথা মুফেী
আব্দুর রিমান সাতিব, প্রতফসর িামীদুর রিমান সাতিব, িাজী িাবীবুল্লাি সাতিব,
ইদ্দঞ্জদ্দনযার মাশহুদুর রিমান সাতিব প্রমূখ বিদ্দিবগব িযরেতক লেখার জনি লিষতণৌ
গমন কতরন। লসখাতন লযতয োরা জানতে পাতরন লয, পার্শ্ববেবী মসদ্দজে লথতক
সুন্নাতের লখলাফ আযান প্রচাদ্দরে িওযায িযরতের শরীর আতরা লবশী খারাপ িতয
লগতি। আমীর সাতিবতক বলা িল, আপনারা লযতিেু লযািতরর নামায পতড়নদ্দন োই
আপনারা সুন্নাে মুোদ্দবক আযান দ্দেতয এখাতন জামা‘আে করুন। সুন্নাে েরীকার
আযান শুনতল িযরতের েবীযে ইনশাআল্লাি দ্দিক িতয যাতব। পরামশবমে োরা দ্দিক
োই করতলন। এদ্দেতক সুন্নাে মুোদ্দবক আযান শুতন িযরে খুবই আনদ্দন্দে িতলন
এবং বলতলন, মাশাআল্লাি এই আযানদ্দট সুন্নাে মুোদ্দবক িতযতি। এর দ্বারা আমার
অন্ততর দ্দবতশষ প্রশাদ্দন্ত অনুভূে িতে।
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৪৪. ইরশাে কতরনঃ
আমীরুল উমারা িযরে মাওলানা মািমূদুল িাসান সাতিব বতলন, িযরেওযালা
িারদুঈর মালফুযাতে ললখা আতি লয, ঈসাতল সাওযাব প্রতেিতক দ্দনজ দ্দনজ জাযগায
করতব। এর জনি ললাকজন ডাকাডাদ্দক করতব না এবং সবকও বন্ধ রাখতব না।
সুতযাগমে যেটুকু সম্ভব িয কুরআতন পাক লথতক দ্দেলাওযাে কতর সাওযাব বখতশ
লেতব। লশাক সভা বা স্মরণ সভা করতবনা। ঈসাতল সাওযাতবর জনি েূতরর
ললাকতেরতক োওযাে করতব না। লকননা, এসব সুন্নাতে রাসূতলর পদ্দরপন্থী। এই
জনিই িযরে থানবী রি. এসব না করার জনি দ্দবতশষভাতব ওদ্দসযে কতর লগতিন।
৪৫. ইরশাে কতরনঃ
একবার িারদুঈতে দুই বিদ্দির মতধি পরস্পতর েকব িদ্দেল। একজন বলদ্দিল,
োবলীগ লবশী গুরুত্বপূণব। আর অপরজন বলদ্দিল, ো‘লীম লবশী গুরুত্বপূণব।
িযরেওযালার দ্দনকট এই সংবাে লপৌাঁিতল দ্দেদ্দন উভযতক লডতক দ্দজোসা করতলন,
আো আপনারাই বলুন, শরীতরর মতধি কান লবশী গুরুত্বপূণব নাদ্দক লচাখ? োরা বলল,
উভযদ্দটই সমান গুরুত্বপূণব। একদ্দটর কাজ অপরদ্দটর দ্বারা আোয িয না। িযরেওযালা
রি. বলতলন, োিতল বুঝা লগল োবলীগ ও ো‘লীম উভযদ্দটই জরুরী, উভযদ্দট করতে
িতব। এ দ্দনতয েতকবর দ্দক আতি? েতব মতন রাখতে িতব লয, োবলীগ ও ো‘লীতমর
লচতয লবশী জরুরী িতে োযদ্দকযা েথা আত্মশুদ্দদ্ধ। আত্মশুদ্দদ্ধ যদ্দে না থাতক োিতল
দ্দরযার কারতণ োবলীগ-ো‘লীম সবদ্দকিুই বরবাে িতয যাতব।। োই এটা িাদ্দসল করা
সবতচতয লবশী জরুরী।
৪৬. ইরশাে কতরনঃ
বসুন্ধরা ইসলাদ্দমক দ্দরসাচব লসন্টাতরর প্রদ্দেষ্ঠাো ও মিাপদ্দরচালক িযরে মুফেী আব্দুর
রিমান সাতিব (োঃ বাঃ) বণবনা কতরন, বাংলাতেতশর কওমী মােরাসার সরকারী
স্বীকতদ্দের লচো-েেবীতরর বিাপাতর িযরেওযালা িারদুঈ জানতে লপতর ইরশাে
কতরন, এটার অথব লো এই োাঁড়ায লয, সকল কওমী মােরাসা সরকারী িতয যাতব।
এতে িাত্রতের চদ্দরত্রও নে িতয যাতব। কাতজই এই স্বীকতদ্দে লকান অবস্থাতেই সমীচীন
মতন িতেনা। িযরতের এই মন্তবি শুতন মুফেী আব্দুর রিমান সাতিব বলতলন,
িযরে! আপদ্দন যা বলতলন লসটা যদ্দে মােরাসার িাত্র-দ্দশিকতের সামতন েুতল ধরা
িয োিতল লো োরা আমাতক গাদ্দল লেযা শুরু করতব। িযরে েখন পাল্টা প্রে কতর
বলতলন, লসই ভতয দ্দক িক কথা বলা িতব না?
৪৭. ইরশাে কতরনঃ
িযরেওযালা প্রায সময বলতেন, লোমরা মসদ্দজে-মােরাসাতক সুন্নী বানাও। অথবাৎ
এই দুই স্থাতন সুন্নাে জারী কর। োিতল পুরা এলাকার মতধি সুন্নাে জারী িতব
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ইনশাআল্লাি। বেবমাতন সুন্নাতের এই দুই মারকাতজ সুন্নাতের আতলাচনা ও চচবা না
থাকার কারতণ এলাকাবাসীতের লথতকও সুন্নাে িুতট লগতি।
৪৮. ইরশাে কতরনঃ
িযরেওযালা রি. বলতেন, লকান মিল্লায সুন্নাে কাতযম আতি দ্দকনা ো লোমরা উি
মিল্লার আযান-ইকামে শুতনই অনুধাবন করতে পারতব। আযান যদ্দে সুন্নাে মুোদ্দবক
িয োিতল বুঝতব লয, পুরা মিল্লায সুন্নাে জারী আতি। আর এর বিদ্দেিম িতল
মিল্লাযও সুন্নাে না থাকাটা স্বাভাদ্দবক|
৪৯. ইরশাে কতরনঃ
িযরেওযালা রি. সকলতক লিি কতর ইরশাে কতরনঃ আপনারা কুরআতন কারীম
সিীিভাতব দ্দেলাওযাে করার জনি লচো করতে থাকুন। চাই আতলম লিান বা িাত্র
দ্দকংবা সাধারণ মানুষ। দ্দেদ্দন আতরা বতলন, কুরআতন কারীম সিীিভাতব পড়ার জনি
লকান পারেশবী ক্বারীর দ্দনকট দ্দকরাআে দ্দশিা করা জরুরী। ো না িতল একজন
আতলতমর পতিও সূরাতয কাদ্দফরুন সিীি ভাতব পড়া দুষ্কর।
৫০. ইরশাে কতরনঃ
িযরে বতলন, আপনারা সালাতমর সংতশাধন করুন। অথবাৎ শুরুর িামযা স্পেভাতব
এবং মীম এর লপশতক পদ্দরস্কার উচ্চারতণ বলা চাই। সাতথ সাতথ সালাতমর বিাপক
প্রসারও করতে িতব। োওযােুল িতকর অতনক কমবীর অবস্থা মকেতবর দ্দশশুর মে
িতয লগতি। োতের অতনক সুন্নাে মুখস্থ আতি দ্দকন্তু আমল লনই। আমরাও মােরাসায
সিজ সিজ সুন্নাতের মুযাকারা কদ্দর দ্দকন্তু সুন্নাতের বিাপক প্রচার-প্রসার এখতনা িতে
না।
৫১. ইরশাে কতরনঃ
িযরেওযালা রি. বতলন, শরঈ পেবার খুব ইিদ্দেমাম করা চাই। দ্দেদ্দন আতরা বতলন,
আমার মােরাসার লকান িাত্র বা দ্দশিক যদ্দে শরঈ পেবার প্রদ্দে গুরুত্ব না লেয োিতল
োতক মােরাসা লথতক বদ্দিস্কার কতর লেযা িয। েতোন্ত স্বরূপ দ্দেদ্দন বতলন লয, ৩ জন
িাত্রতক মােরাসা লথতক এই অপরাতধই লবর কতর লেযা িতযতি। (আমরাও যদ্দে পেবার
বিাপাতর যত্নবান না িই োিতল দ্দনতজতেরতক মজদ্দলতস োওযােুল িক লথতক বদ্দিষ্কতে
মতন করতে িতব- সংকলক)
৫২. ইরশাে কতরনঃ
িযরেওযালা রি. একবার িারদুঈতে ইরশাে কতরন, শীেকাতল িাত্রতের উযূর জনি
গরম পাদ্দনর বিবস্থা রাখা উদ্দচৎ। দ্দবদ্দভন্ন মােরাসায এই বিবস্থা আতি দ্দক না িযরে ো
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েেন্ত করান এবং পযবাপ্ত বিবস্থা আতি দ্দকনা োরও োিকীক করান। দ্দেদ্দন িাত্রতের
আরাতমর দ্দেতক খুব লবশী লখযাল রাখতেন।
৫৩. ইরশাে কতরনঃ
িযরে বতলন, মােরাসায এমন দ্দশিক রাখা উদ্দচৎ দ্দযদ্দন কুরআতন কারীম দ্দবশুদ্ধ
দ্দেলাওযাে করতে পাতরন এবং দ্দযদ্দন সুন্নাতের অনুসারী। দ্দেদ্দন লবেতনর জযবা নয
বরং দ্বীনী লখেমতের জযবা রাতখন, সাতথ সাতথ দ্দেদ্দন শরঈ পেবারও পাবন্দী কতরন।
৫৪. ইরশাে কতরনঃ
িযরেওযালা রি. ইরশাে কতরন, লকান এক জাযগায নামায পড়ার সুতযাগ িল।
লিি করলাম লয, ইমাম সাতিব দ্দযদ্দন বড় এক আতলম, সূরাতয ফাদ্দেিার লশতষ
মাগযূব এর মতধি লবা মাি করতলন। অথচ ে-ল্লীন এর মতধি লবা করতলন না। এটা
দ্দক? আসল বিাপার িল, দ্দেদ্দন কাতরা কাতি লথতক দ্দকরাআে দ্দশতখনদ্দন। োই এে বড়
আতলম ও ইমাম িওযা সতত্বও এে বড় ভুল কতরতিন।
৫৫. ইরশাে কতরনঃ
িযরে আমীরুল উমারা সাতিব োওযােুল িতকর দ্দবতশষ ইজদ্দেমায িযরেওযালার
কথা নকল কতর লশানান লয, নািী আদ্দনল মুনকার অথবাৎ অসৎ কাতজ বাধা প্রোন যদ্দে
সদ্দিক মূলনীদ্দের আতলাতক িয োিতল লসখাতন লফৎনা-ফাসাতের লকান আশংকা
থাতক না। উসুতলর লখলাফ কতর ভুল পন্থায কাজ করতলই েখন ফাসাে লেখা লেয।
োিাড়া এই নািী আদ্দনল মুনকার যদ্দে বাস্ততবই মুশদ্দকল কাজ িে োিতল আল্লাি
ো‘আলা কখতনা আমাতেরতক এ বিাপাতর হুকুম করতেন না।
৫৬. ইরশাে কতরনঃ
লকান এক মােরাসার ঘটনা, িযরেওযালা রি. রাে ৩টায উতি লেখতলন লসই
মােরাসার লকান িাত্র বা দ্দশিক োিাজ্জুে পড়তি না এবং দ্দযদ্দকর আযকার ও করতি
না। েখন িযরেওযালা অেিন্ত আফতসাতসর সাতথ আমীরুল উমারাতক বলতলন,
এটাতো কবরস্থান মতন িতে। লোমরা আমাতক লকান কবরস্থাতন দ্দনতয এতল?
৫৭. ইরশাে কতরনঃ
কুরআন শরীফ দ্দগলাফ িাড়া লযখাতন লসখাতন লফতল রাখা, দ্দগলাফ অপদ্দরেন্ন থাকা,
দ্দরিাতলর পদ্দরবতেব লেপাযার উপর কুরআন শরীফ রাখা ইেিাদ্দে কাজগুতলা কুরআতনর
সাতথ অসম্মান প্রেশবতনর শাদ্দমল। এতিন কাজগুতলা িযরে মদ্দিউসসুন্নাি এর অন্তরতক
প্রকদ্দম্পে ও ভারািান্ত কতর েুলতো। অতনক সময মােরাসা ও মসদ্দজে কেতবপতি
দ্দনতজর েরফ লথতক অথব প্রোন কতর পদ্দবত্র কুরআতনর দ্দগলাফ তেরী কতর সুন্দর ভাতব
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রাখার বিবস্থা গ্রিতণ অনুপ্রাদ্দণে করতেন। এ বিাপাতর লযন গাফলদ্দে না িয লসজনি
োদ্দগে করতেন।
৫৮. ইরশাে কতরনঃ
িযরে মুদ্দিউসসুন্নাি ‘এক দ্দমদ্দনতটর মােরাসা’ নামক একদ্দট দ্দকোব রচনা কতরতিন।
যা দ্দবদ্দভন্ন ভাষায অনূদ্দেেও িতযতি। মজদ্দলতস োওযােুল িক বাংলাতেশ এর
উতেিাতগ এ গুরুত্বপূণব দ্দকোবদ্দট অনুবাে কতর িাপাতনা িতযতি। অসংখি মসদ্দজে
মােরাসা ও বাসা-বাড়ীতে এর ো‘লীম িতয থাতক। এ দ্দকোবদ্দটর উপকাদ্দরো সবব
মিতল স্বীকতে। িযরে রি. প্রতেিক মসদ্দজতে এ দ্দকোবদ্দটর ো‘লীম চালু করার জনি
দ্দবতশষ োকীে দ্দেতেন।
৫৯. ইরশাে কতরনঃ
আমার এখাতন প্রথম অযীফা িতে োজভীে সি সিীি-শুদ্ধভাতব কুরআন শরীতফর
দ্দেলাওযাে দ্দশিা করা। আমরা যারা বাংলাতেশ লথতক িযরে মদ্দিউসসুন্নাির
লখেমতে ইসলাতি নফস ও আধিাদ্দত্মক উন্নদ্দের উতিতশি িাদ্দজর িতযদ্দি, োতের
সকলতকই সববপ্রথম নূরাণী কাযো, আরবী বণবমালা, মাখরাজ, দ্দসফাে মশক করতে
িতযতি। তেদ্দনক সবতকর দ্দরতপাটব খাো-কলতম লপশ করতে িতযতি।
৬০. ইরশাে কতরনঃ
িযরে মদ্দিউসসুন্নাি কুরআন দ্দেলাওযাতের পূতবব ফাযো ও আেব এভাতব দ্দশিা
দ্দেতেন- পদ্দবত্র কুরআন দ্দেলাওযাতের দ্দবতশষ দ্দেনদ্দট ফাযো ও দ্দবতশষ দুইদ্দট আেব।
ফাযো দ্দেনদ্দট এই১। পদ্দবত্র কুরআন দ্দেলাওযাে করতল দ্দেতলর জং েথা গুনাতির কাদ্দলমা মুতি যায।
২। পদ্দবত্র কুরআন দ্দেলাওযাে করতল অন্ততর আল্লাি পাতকর মুিাব্বে বাতড়।
৩। পদ্দবত্র কুরআন দ্দেলাওযাে করতল প্রদ্দেদ্দট আযাতে েশদ্দট কতর লনকী পাওযা যায,
না বুতঝ পড়তলও। যারা বতল না বুতঝ পড়তল লকান ফাযো লনই োতের কথা দ্দিক
নয।
আেব দুইদ্দট এই১। দ্দেলাওযােকারী মতন মতন এই ধিান করতব লয, আল্লাি পাক হুকুম দ্দেতে -পড়!
লেদ্দখ লকমন পড়তে পাতরা? োই আল্লাি পাকতক শুনাতনার দ্দেলাওযাে করতব।
২। শ্রবণকারী মতন মতন এই ধিান করতব লয, এখাতন মিান আল্লাি পাতকর শািী
কালাম দ্দেলাওযাে িতে, োই অেিন্ত ভদ্দি মিব্বে ও আযমতের সাতথ শ্রবণ করা
অপদ্দরিাযব।

www.islamijindegi.com

৬১. ইরশাে কতরনঃ
িযরে মদ্দিউসসুন্নাি রি. দ্দেলাওযাতের সময পদ্দবত্র কুরআতনর আযমে ও
মুিাব্বাতের বিাপাতর চারদ্দট আেতবর কথা অদ্দধক ভাতব বলতেন।
ক. আযমে, অথবাৎ দ্দেলাওযাতের সময পদ্দবত্র কুরআতনর আযমে এবং মিতত্বর প্রদ্দে
লখযাল রাখা। একথা লখযাল রাখা লয, পদ্দবত্র কুরআন মানুতষর কালাম নয; বরং
মিান রাব্বুল আলামীতনর কালাম।
খ. মুিাব্বে, অথবাৎ আন্তদ্দরক অনুরাগ ও ভাতলাবাসার সাতথ কুরআন দ্দেলাওযাে করা।
দ্দেলাওযাতে োড়াহুড়া প্রকাশ না পায; বরং োরেীতলর সাতথ শ্রদ্ধা-ভদ্দি ও প্রবল
আগ্রি সিকাতর দ্দেলাওযাে করা।
গ. দ্দসহ্িাে, অথবাৎ োজভীতের সাতথ দ্দবশুদ্ধভাতব দ্দেলাওযাে করা। স্মরণ রাখা উদ্দচৎ
অশুদ্ধ দ্দেলাওযােকারীর জনি কুরআতন পাক অদ্দভশাপ দ্দেতয থাতক।
ঘ. ইো‘আে, অথবাৎ পদ্দবত্র কুরআতনর হুকুম-আিকাতমর উপর আমতলর দ্দনযে করা।
লমাটকথা, দ্দবদ্দভন্ন ভাতব মানুতষর অন্ততর কুরআতনর আযমে ও মুিাব্বে পযো করার
লিতত্র মুদ্দিউসসুন্নাি রি. এর এই প্রতচো অেিন্ত গুরুত্বপূণব ভূদ্দমকা লরতখতি।
৬২. ইরশাে কতরনঃ
সভা-সদ্দমদ্দে ও মািদ্দফতলর শুরুতে বরকতের জনি কুরআতন পাতকর দ্দেলাওযাে করা
িতয থাতক, এটা অেিন্ত উিম কাজ। দ্দকন্তু যদ্দে মানুষ দ্দবদ্দিপ্ত অবস্থায থাতক এবং
লসখাতন দ্দেলাওযাে শ্রবণ করার পদ্দরতবশ না থাতক, োিতল উিম িতলা দ্দেলাওযাে
না কতর প্রথতম ললাকতেরতক বসাতনার বিবস্থা করা; অেঃপর দ্দেলাওযাে করা।
অনিথায পদ্দবত্র কুরআতনর প্রদ্দে অবতিলা প্রেশবতনর েরুন ওযাদ্দজব েরতকর গুনাি
িয। অনুরূপ ভাতব মসদ্দজে-মােরাসা বা সভা-সদ্দমদ্দেতে মাইক পরীিা করার জনি
কুরআতনর দ্দকিু অংশ দ্দেলাওযাে করতে লেখা যায। উতিশি দ্দেলাওযাে নয; বরং
মাইতকর আওযাজ পরীিা করা। এতিন আচরণ পদ্দবত্র কুরআতনর আেতবর লখলাফ,
দ্দবধায ো অবশি বজবনীয।
৬৩. ইরশাে কতরনঃ
অতনক দ্দেলাওযােকারী োাঁদ্দড়তয িাে লবাঁতধ দ্দেলাওযাে কতর, আমরা লিাটকাল লথতক
এরূপই লেতখ আসদ্দি, আর এটাতকই আমরা আেব ও সম্মান মতন কতর আসদ্দি। দ্দকন্তু
িযরে মুদ্দিউসসুন্নাি বলতেন, দ্দযদ্দন আল্লাি পাতকর কালাম দ্দেলাওযাে কতরন, আল্লাি
পাতকর মিতত্বর কারতণ োর কালাতমর দ্দেলাওযােকারীর মযবাো বতদ্দদ্ধ পায। িাে
লবাঁতধ োাঁদ্দড়তয থাকা অপরাধীর পদ্দরচাযক; যা দ্দেলাওযােকারীর মযবাোর পদ্দরপন্থী।
োই িাে খুতল কুরদ্দিতে বতস দ্দেলাওযাে করতব। মুদ্দিউসসুন্নাি রি. এর মজদ্দলতস
এরূপই লেখা লযে। লমাটকথা কুরআতনর প্রদ্দে মুদ্দিউসসুন্নাি রি. এর আসদ্দি দ্দিল
বণবনােীে।
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৬৪. ইরশাে কতরনঃ
িযরে মুদ্দিউসসুন্নাি রি. োজভীতের সাতথ দ্দেলাওযাতের প্রদ্দে গুরত্বাতরাতপর সাতথ
সাতথ অশুদ্ধ দ্দেলাওযাতের ভযাবি পদ্দরণাম সম্পতকব িােীস উতল্লখ কতর বলতেন,
অশুদ্ধ দ্দেলাওযাতের করতণ দ্দেলাওযােকারী দ্দনতজই অদ্দভশপ্ত িয এবং অশুদ্ধ
উচ্চারতণ শতব্দর দ্দবকতদ্দের কারতণ অথব দ্দবনে িয। ফতল প্রদ্দে অিতর েশ লনকী লাভ
লথতক বদ্দিে িয। লকননা লনকী লাতভর জনি দ্দবশুদ্ধভাতব দ্দেলাওযাে করা অপদ্দরিাযব।
৬৫. ইরশাে কতরনঃ
অতনক মােরাসা-মসদ্দজে পদ্দরেশবন করতে দ্দগতয অবাক িতযদ্দি এবং দুঃখ লপতযদ্দি।
কাদ্দফযা, শরতিজামী লয কামরায পড়াতনা িয লসখাতন কাতপবট দ্দবিাতনা লেতখদ্দি। দ্দকন্তু
পদ্দবত্র কুরআন লয কামরায পড়াতনা িয লসখাতন পুতরাতনা লিাঁড়া-ফাটা চাটাই দ্দবিাতনা
রতযতি। আদ্দম কেতবপিতক ভারািান্ত- মতন এর কারণ দ্দজতেস কতরদ্দি, পদ্দবত্র
কুরআতনর প্রদ্দে এই তবষমিমূলক আচরণ লকন? দ্দকন্তু লকাথাও সদ্দিক উির পাইদ্দন।
(এজনি লযখাতন সরাসদ্দর কুরআন পড়ান িয লসখানকার সব সামানপত্র সাধিানুযাযী
উন্নে িওযা চাই।-সংকলক)
৬৬. ইরশাে কতরনঃ
পদ্দবত্র কুরআতনর প্রদ্দে সম্মান প্রেশবতনর গুরুতত্বর কথা উতল্লখ কতর িযরে
মদ্দিউসসুন্নাি রি. বতলতিন, জননক মিীর লিতল সূরাতয বাকারা পতড় লশষ করতল
মিী সাতিব দ্দশিতকর লখেমতে একশে স্বণবমদ্রু া িাদ্দেযা পািাতল দ্দশিক বলতলন,
আদ্দম কী এমন কাজ কতরদ্দি যার েরুন আদ্দম এে বড় িাদ্দেযা লপতে পাদ্দর। দ্দশিতকর
কথা শুতন মিী বলতলন, আজ লথতক আপদ্দন আর আমার লিতলতক পড়াতে আসতবন
না। কারণ আপনার অন্ততর কুরআতনর মূলি লনই; একশে স্বণবমদ্রু ার মূলি আপনার
কাতি সূরা বাকারার লচতয লবশী, োিতল আমার লিতলর অন্ততর দ্দকভাতব কুরআতনর
আযমে পযো িতব? আসতল কুরআতনর একদ্দট আযাতের মূলি পতদ্দথবীর সমস্ত- ধনসম্পতের লচতয অতনক লবশী-এরকম অনুভূদ্দে সকল মুসলমাতনর অন্ততর থাকা উদ্দচে।
৬৭. ইরশাে কতরনঃ
‘পদ্দবত্র কুরআতনর সিী-শুদ্ধ দ্দেলাওযাে ও োর প্রদ্দে সববাদ্দধক গুরুত্বাতরাপ করার
বরকতে আল্লাি পাতকর রিমতে লকান সময আদ্দথবক অনটতনর সম্মুখীন িতে িয না।’
দ্দেদ্দন আতরা বতলতিন লয, পদ্দবত্র কুরআন আল্লাি পাতকর কালাম। এই কালাতমর প্রদ্দে
অবমাননাকর আচরণ করা িতল োর রিমতের আশা লমাতটও করা যায না। লয সমস্ত
মােরাসায আদ্দথবক অনটন রতযতি োরা এ দ্দবষযদ্দট পরীিা কতর লেখতে পাতর। পদ্দবত্র
কুরআতনর িক পুতরাপুদ্দর আোয করা িতল দ্রুে অভাব-অনটন েূর িতয যায।
৬৮. ইরশাে কতরনঃ
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আমাতের এখাতন জািরী-দ্দসররী নামায সি োরাবীতির নামাতয োজভীে সি সিীিশুদ্ধ ও সুন্নাে মুোতবক দ্দেলাওযাতের প্রদ্দে গুরুত্বাতরাপ করা িয। িাতফয ও
ইমামতেরতক দ্দবশুদ্ধ দ্দেলাওযাতের দ্দনতেবশ লেযা আতি।
৬৯. ইরশাে কতরনঃ
োরাবীতির নামাতয লেখা যায লয অদ্দে দ্রুে দ্দেলাওযাতের কারতণ সিী-শুদ্ধ
দ্দেলাওযাে ও সুন্নাতের প্রদ্দে লমাতটও লখযাল রাখা িয না। এতে নামায অপূণব লথতক
যায; ফতল এে কে সতত্বও সওযাব কম িয।
৭০. ইরশাে কতরনঃ
িযরে মুদ্দিউসসুন্নাি রি. িাত্রতের প্রদ্দে অেিন্ত মাযা প্রেশবন করতেন। অসুস্থ িাত্রতের
জনি ‘োরুশ দ্দশফা’ নাতম পতথক স্থান দ্দনধবারণ কতর লরতখদ্দিতলন, অসুস্থ িাত্রতের
লসখাতন আরাতমর জনি রাখা িয। যাতে োতের কে না িয। দ্দেদ্দন অসুস্থ িাত্রতের
প্রদ্দে দ্দবতশষ লখযাল রাখতেন। অতনক সময দ্দনতজ োতের লখেমে করতেন। িারদুই
মােরাসার এক িাত্র িযরতের মাযা-মুিাব্বতের কথা উতল্লখ কতর দ্দনতজর একদ্দট ঘটনা
বণবনা করতে দ্দগতয অশ্রুদ্দসি িতয পড়ল। লস বলল, লিাটকাতল একবার িযরতের
সাতথ সফতর দ্দিলাম। একরাতে িযরতের চােতর লপশাব কতর লেই। সকাতল িযরে
আমাতক বলতলন, েুদ্দম পাদ্দন ঢাতলা, আদ্দম পাদ্দন ঢালতল িযরে দ্দনজ িাতে চােরখানা
পদ্দরষ্কার কতরন।
৭১. ইরশাে কতরনঃ
উস্তােগণ অদ্দভতযাগ কতর থাতকন লয, আজকাল িাত্ররা আমাতের লখেমে কতর না।
আসল কথা িতলা, োতের সাতথ আমাতের লয সম্পকব রতযতি ো শুধু আইনগে
সম্পকব। োতের প্রদ্দে আমাতের মাযা-েযার খুব অভাব। এতিন অবস্থায োতের লথতক
অদ্দধক লখেমতের আশা করা যায না। আমাতের আইনগে সম্পতকবর দ্বারা োতের
অন্ততর মুিাব্বাে ও আযমে পযো িয না। িােীতস বলা িতযতিليس منّا من مل يرحم صغرينا ومل يؤقر كبرينا
অথব: ‘লয লিাটতের লেি কতর না এবং বড়তের শ্রদ্ধা কতর না লস আমার েলভুি নয।’
[সূত্র: ত্বাবারানী, পতষ্ঠা-১১/৩৫৫, িােীস নং-১২২৭৬]

৭২. ইরশাে কতরনঃ
একবার দ্দশিক দ্দনতযাতগর সময নূরানী কাযোর পরীিা িতব শুতন এক দ্দশিক সাতিব
লনিাতযে অসন্তুে িতয বলতলন, আদ্দম িাত্র জীবতন সববো প্রথম স্থাতন উিীণব িতযদ্দি।
আমার সনতে সমস্ত নাবার দ্দবেিমান রতযতি। এ কথার অথব দ্দিল লয, দ্দেদ্দন নূরানী
কাযোর পরীিা দ্দেতে সম্মে নন। উিতর োতক বলা িল, আপনার সনতে নূরানী
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কাযোর নাবার উতল্লখ নাই। অেঃপর নূরানী কাযোর একজন না-বাতলগ িাত্রতক
লডতক এতন সবক শুনাতনা িতল লসই দ্দশিক দ্দনতজই বলতে লাগতলন লয, সদ্দেিই এ
বাচ্চাদ্দট আমার লচতয অদ্দধক সিীি কতর পড়তে সিম। েখন োাঁতক বলা িল, যদ্দে
এই বাচ্চার সামতন আপনাতক ইমাম বানাতনা িয োিতল এর অন্ততর দ্দক আপনার
লকান মূলি থাকতব? যা লিাক পদ্দরতশতষ দ্দেদ্দন দ্দবষযদ্দট অনুধাবন করতে সিম িন।
৭৩. ইরশাে কতরনঃ
মােরাসার ফাতরগ িাত্রতের পদ্দবত্র কুরআন শরীফ দ্দেলাওযাতের পরীিা লনযা উদ্দচৎ।
োরা ইমাম দ্দনযুি িতয ইমামদ্দেতে দ্দেলাওযাে করতল নামাতযর িদ্দে লো িয-ই,
সাতথ সাতথ বেনামও িয। লয মােরাসা লথতক ফাতরগ িতয সনে প্রাপ্ত িয, লস
মােরাসা ও কেতবপতিরও বেনাম িয। কমপতি ফাতরগ িাত্রতের দুই পারা পদ্দরমাণ
অবশিই মুখস্থ করাতনা উদ্দচৎ, যাতে সুন্নাে মুোদ্দবক ইমামদ্দে করতে সিম িয।
৭৪. ইরশাে কতরনঃ
আদ্দম এক অনুষ্ঠাতন উপদ্দস্থে দ্দিলাম, লসখাতন লগাপতন লকৌশতল আমার ফতটা েুতল
লনয। োরা লধাাঁকা লেযার লচো কতর এবং ফতটা েুতলদ্দন বতল জানায। োরা বতল
দ্দবেুদ্দরে আতলা কিাতমরার নয বরং দ্দবদুিৎ দ্দবভ্রাতটর। দ্দকন্তু আদ্দম ধমক দ্দেতয
কিাতমরাদ্দট িস্তগে কদ্দর এবং বদ্দল আমার সম্মুতখ লনতগদ্দটভ ধ্বংস করতে িতব,
অনিথায এখদ্দনই আদ্দম এখান লথতক দ্দবোয লনব আর লকানদ্দেন এ বাদ্দড়তে কেম
রাখতবা না। আমার এই কতিার ভূদ্দমকায োতের লেমাগ দ্দিক িয এবং োরা আমার
সামতনই ঐ লনতগদ্দটভ ধ্বংস কতর লফতল। লযতিেু আমরা গুনাতির বিাপাতর নমনীয
ভাব লপাষণ কদ্দর োই আজ সমাতজর রতে রতে গুনাতির ভযানক লরাে বতয চতলতি।
আমাতের মতধি গুনাি প্রদ্দেতরাতধর প্রতযাজনীযোর অনুভূদ্দে দ্দবলুপ্ত িতয পতড়তি।
চাতযর কাতপ মাদ্দি পড়তে পাতর না, ঘতর সাপ-দ্দবেু প্রতবশ করতে লেযা িয না, দ্দকন্তু
লচাতখর সামতন ঈমান-আমল ধ্বংসকারী সাপ-দ্দবেু লপতটর দ্দভেতর প্রতবশ কতর
সবদ্দকিু ধ্বংস করতি অথচ আমরা দ্দনদ্দববকার।
৭৫. ইরশাে কতরনঃ
িযরে িাকীমুল উম্মে মুজাদ্দিতে দ্দমল্লাে শাি আশরাফ আলী থানভী রি. এর বিদ্দিত্ব
সববজন স্বীকতে| োাঁর অসংখি িাত্র, মুরীে ও ভিবততন্দর কথা লক না জাতন? দ্দকন্তু
অদ্দধক ললাতকর সমাতবশ এবং বড় জামাআতের উতিতশি োর জানাযাতক লমাতটই
দ্দবলদ্দবে করা িযদ্দন। এ সম্পতকব িযরে মদ্দিউসসুন্নাি স্বচতি লেখা ঘটনার বণবনা
দ্দেতে দ্দগতয বতলন লয, মাশাআল্লাি. মাওলানা শাব্বীর আলী থানবী এ বিাপাতর অেিন্ত
েতঢ়ো আর সািদ্দসকোর পদ্দরচয লেন। যখন থানভী রি.-এর জানাযার সময িল
েখন খবর এতলা লয, িযরে থানভীর অসংখি ভিবতন্দ দ্দনতয একদ্দট দ্দবতশষ লেন
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সািারানপুর লথতক থানাভবতনর পতথ আতি, অনদ্দেদ্দবলতব ো থানাভবতন এতস
লপৌাঁিুতব। োই জানাযায একটু দ্দবলব করা লিাক, যাতে অতনক ললাক শরীক িতয
লসৌভাগি লাভ করতে পাতর, আর জামা‘আেও অতনক বড় িয। দ্দকন্তু মাওলানা
শাব্বীর আলী সাতিব জানাযা দ্দবলতব লমাতটও সম্মে িনদ্দন। অেঃপর েৎিনাৎ িযরে
জাফর আিমে উসমানীর ইমামদ্দেতে জানাযার জামা‘আে অনুদ্দষ্ঠে িয। এবং োফন
কাযব সম্পন্ন করা িয।
৭৬. ইরশাে কতরনঃ
িযরে মুদ্দিউসসুন্নাি রি. আতবগ ও ভদ্দি-শ্রদ্ধার বশীভূে িতয শরী‘আতের দ্দকদ্দিৎ
এদ্দেক লসদ্দেক করাতক লমাতটও পিন্দ করতেন না এবং প্রশ্রযও দ্দেতেন না। দ্দেদ্দন
বলতেন যদ্দে শরী‘আতের উপর আমল করার কারতণ কাতরার কে িয োিতল করার
দ্দকিু লনই। শরী‘আতের অনুসরণতকই অগ্রাদ্দধকার দ্দেতে িতব। শরী‘আতের মযবাোর
কথা দ্দচন্তা কতর অনি সব ফাযো ও লাতভর কথা বাে দ্দেতে িতব। লক দ্দক বলল োর
প্রদ্দে লোযাক্কা করা যাতব না।
৭৭. ইরশাে কতরনঃ
িযরে মুদ্দিউসসুন্নাি রি. বতলন, এক ললাক আমাতক এতস বতল লয, অমুতকর
দ্দববাতির অনুষ্ঠাতন অংশ গ্রিণ কতর খুব বিদ্দথে িতযদ্দি। লকননা এই মুবারক অনুষ্ঠাতন
ফতটা ও দ্দভদ্দডও করা িতযতি এবং গান-বােি ও নাটিানুষ্ঠান িতযতি। সামাদ্দজক
লসৌিােবিো রিাতথব আমাতকও লসখাতন অংশ গ্রিণ করতে িতযতি। দ্দবরুদ্ধাচরণ সম্ভব
িযদ্দন। আদ্দম োতক উতিশি কতর বললাম-যদ্দে আিাতরর সময স্বণব-রুপার পাতত্র
খাতেির সাতথ মশা-মাদ্দির চাটদ্দন লপশ করা িতো োিতল সামাদ্দজক লসৌিােবি রিাতথব
ো ভিণ করতেন? নাদ্দক অপমানতবাতধ উতি চতল আসতেন? ললাকদ্দট বলল, িিাাঁঅবশিই চতল আসোম। িযরে মুদ্দিউসসুন্নাি রি. োতক বলতলন, যদ্দে খাতেির
বিাপাতর এরূপ আচরণ করা লযতে পাতর, লসৌিাতেবির কথা ভাবা না িয, োিতল
শরী‘আতের লবলায এেটুকুও করা সম্ভব িতব না লকন?
৭৮. ইরশাে কতরনঃ
বােশাি িারুনুর রশীতের েরবাতর এক গভণবতরর দ্দবরুতদ্ধ অদ্দভতযাগ করতল গভণবরতক
েলব করা িয। তবিতক অনিানি উপরস্থ বিদ্দিবগবও উপদ্দস্থে দ্দিল। িিাৎ বােশাি িাাঁদ্দচ
দ্দেতয উিতল সবাই  يرحمك اللهবতল উিল। দ্দকন্তু অদ্দভযুি গভণবর চুপচাপ োাঁদ্দড়তয
রইল। বােশাি দ্দজতেস করতলন, েুদ্দম দ্দকিু বলতল না লকন? লস জবাব দ্দেল আপদ্দন
 احلمد للهবতলন দ্দন। যদ্দে বলতেন েখন  يرحمك اللهবলা সুন্নাে িতো। েখন বােশাি
অদ্দভতযাগ সম্পতকব োতক লকান দ্দজোসাবাে িাড়া এই বতল দ্দবোয দ্দেতলন, লয বিদ্দি
সুন্নাতের বিাপাতর বােশার লকান পরওযা কতর না লস লকান িতমই অনিাতযর প্রদ্দে
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নমনীযো এবং স্বজনপ্রীদ্দে করতে পাতর না। অদ্দভতযাগকারী গভণবতরর দ্দবরুতদ্ধ
স্বজনপ্রীদ্দের অদ্দভতযাগই কতরদ্দিল। দ্দকন্তু সুন্নাতের বরকতে প্রতোির িাড়াই দ্দনতেবাষ
প্রমাদ্দণে িতয সম্মাতনর পাত্র সাবিস্ত িতলা।
৭৯. ইরশাে কতরনঃ
(িাতফযতের লক উতিশি কতর) আল্লাি আপনাতেরতক দ্দবরাট সম্পে োন কতরতিন। এ
সম্পে সংরিতণর জনি যারা োরাবীি এর বিবস্থা কতর, আগ্রি কতর োরাবীিতে
কুরআতন কারীতমর দ্দেলাওযাে শুনতে চায, এবং িাতফযতের খাওযা-োওযা,
যাোযাে খরতচর বিবস্থা কতর োতেরতকও গদ্দণমে মতন করতবন। লকননা এরূপ
বিবস্থাপনা বিেীে দ্দনজ খরতচ এবং বিবস্থাপনায মুসল্লীতের োরাবীিতে কুরআন
শুনাতনা আপনাতেরই োদ্দযত্ব। অতনক লসৌভাগিবান িাতফয দ্দনজ খরতচ এবং োদ্দযতত্ব
মুসদ্দল্লতেরতক দ্দেলাওযাে শুনাতনার লগৌরব অজবন কতর থাতকন।
৮০. ইরশাে কতরনঃ
আমরা প্রতেিক বিাপাতর সতববািমতক পিন্দ কদ্দর। উিম লোকান, উিম বাসা-বাড়ী,
উিম খাওযা-োওযা এবং উিম পানীয পিন্দ কদ্দর। দ্দেদ্দন রদ্দসকোর সুতর বতলতিন,
এমনদ্দক আমরা যারা পান লখতে অভিস্ত োরা উিম পান োলাশ কতর খাই। দ্দেদ্দন
কাবিকাতর বলতেন, লোকান-মকান, নান-পান সব দ্দকিুর লবলায আমরা উিমতক
পিন্দ কদ্দর এতে আপদ্দির দ্দকিু লনই। লকননা মানুষ সববতশ্রষ্ঠ জাদ্দে, সুেরাং লশ্রষ্ঠ বস্তু
োলাশ করাই স্বাভাদ্দবক। লস মতে উযূ-নামায ইেিাদ্দের লবলাযও উৎকতেোই
বাঞ্ছনীয। অথবাৎ উযূ-নামায ঐ সময উৎকতেো লাভ করতব যখন ো িতব সুন্নাে
েরীকায। নামাতযর ফরয লচািদ্দট, ওযাদ্দজব আিাতরাদ্দট, সুন্নাে একান্নদ্দট। দ্দকন্তু অেিন্ত
পদ্দরোতপর দ্দবষয লয, শেকরা একজতনর নামাযও সুন্নাে েরীকায িয না।
৮১. ইরশাে কতরনঃ
যদ্দে সমাতজর মানুষতক সিীিভাতব সুন্নাতের ো‘লীম লেযা িয এবং োর উপর
পাবন্দীর সাতথ আমল করা িয োিতল সমাতজ প্রচদ্দলে দ্দবে‘আে কমবকাণ্ড আপনা
আপদ্দন দ্দনঃতশষ িতয লযে। বতদ্দের পাদ্দনতে লযমন নালা পদ্দরষ্কার িতয যায লেমদ্দনভাতব
সুন্নাতের উপর আমতলর দ্বারা সমাজ লথতক সমস্ত গুনাতির কাজ দ্দবেূদ্দরে িতয যায।
৮২. ইরশাে কতরনঃ
সুন্নাতের অদ্দে সিজ, সুন্দর এবং পদ্দরপূণব। উোিরণ স্বরূপ বলা যায লয, িাে
ভালভাতব পদ্দরষ্কার কতর ধুতয পদ্দরষ্কার িাতের সািাতযি খাওযা অদ্দে সুন্দর, সম্মুখ
লথতক খাওযা অদ্দে সিজ, আর দ্দবসদ্দমল্লাি বতল খাওযা িতলা পদ্দরপূণবো। এতে মিান
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আল্লাির সাতথ গভীর সম্পকব সতদ্দে িয। এভাতব খাওযাতক সুন্নাে েরীকায খাওযা
বতল। যা সদ্দেিই সিজ সুন্দর এবং পদ্দরপূণব।
৮৩. ইরশাে কতরনঃ
মানুষ দ্দনতজর মূলি দ্দনতজই দ্দনধবারণ কতর লফতল, অথচ দ্দনতজর মূলি দ্দনতজ নয বরং
সুন্নাতের মাপ-কাদ্দিতে দ্দবতবচনা করা উদ্দচৎ। িযরে উমর রাদ্দয. সম্পতকব লক না
জাতন? দ্দেদ্দন উিম লপাশাক পদ্দরধান এই বতল পদ্দরিার কতরন লয- حنن قوم اعزلناالله باالسالم
আমরা এমন এক জাদ্দে যাতেরতক আল্লাি ইসলাতমর মাধিতম সম্মাদ্দনে কতরতিন।
৮৪. ইরশাে কতরনঃ
যদ্দে আতপতলর এবং কলার দ্দভেতর ভাতলা িয দ্দকন্তু উপতর লেখতে খারাপ লেখা যায,
অথবা লখাশা োগ যুি িয োিতল লিোর পিন্দ িয না। অথবাৎ লযমদ্দন ভাতব দ্দভের
ভাতলা িওযার সাতথ সাতথ বাদ্দিিকও ভাতলা িতে িয। লেমদ্দন ভাতব অন্ততরর
ইখলাতসর সাতথ সাতথ বাদ্দিিকটাও সুন্নাতের সজ্জায সুসদ্দজ্জে িতে িতব।
৮৫. ইরশাে কতরনঃ
েশ দ্দমদ্দনট ওযাতজর এ‘লান িতল েশ দ্দমদ্দনতটই ওযাজ সমাপ্ত করা উদ্দচৎ। লকননা,
এরূপ লঘাষণা ওযাোর অন্তভূবি, সুেরাং ওযাো পূরণ করা আবশিকীয। অতনতক
স্বল্প সময মতন কতর ওযাতজ শরীক িয। দ্দবতশষ প্রতযাজতনর কারতণ লবশী সময
শরীক িওযা সম্ভব িয না। ওযাজ েীঘব িতল অদ্দস্থরোর কারণ িয, এদ্দেতক মজদ্দলস
লথতক উতি যাওযা লজ্জার কারণ, দ্দবধায উতিও লযতে পাতর না।পদ্দরণাতম অনি সময
এরূপ এ‘লাতন দ্দবর্শ্াস করতে পাতর না। এতে বিার প্রদ্দে অনাস্থা আতস। কথা এবং
কাতজর দ্দমল না থাকার কারতণ খারাপ ধারণা সতদ্দে িয। োই লঘাষণা অনুযাযী
দ্দনধবাদ্দরে সমতযর মতধি ওযাজ সমাপ্ত করা উদ্দচৎ।
৮৬. ইরশাে কতরনঃ
ওযাতজর সময দ্দনতজর ইসলাতির দ্দনযে করা অেিন্ত উপকারী। লকননা ওযাতযজ
দ্দনতজও ইসলাতির মুখাতপিী। োিাড়া দ্দনতজর ইসলাি কামনাকারী ওযাতযতজর ওযাজ
দ্বারা ফাযোও অদ্দধক িতয থাতক।
৮৭. ইরশাে কতরনঃ
বিার ওযাতজর োসীতরর (প্রদ্দেদ্দিযা সতদ্দের) জনি বিার দ্দনতজর উন্নেমাতনর
আমল-আখলাতকর সাতথ সাতথ বুযগু বাতন দ্বীতনর হুকুম এবং দু‘আর প্রতযাজন
অেিদ্দধক। (এর দ্বারা বুঝা লগল যেই ইলম থাকুক লকান বুযতু গবর দ্দনতেবশ িাড়া দ্দনতজর
পি লথতক ওযাতযজ িওযা উদ্দচৎ নয।)
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৮৮. ইরশাে কতরনঃ
িযরে মাওলানা মুযাফফর আিমে সাতিবতক একজন প্রে কতরদ্দিল, আপনার
ওযাতজর দ্বারা এে উপকার িয লকন? দ্দেদ্দন উির দ্দেতযদ্দিতলন, আদ্দম দ্দনযে কদ্দর,
আমার লশ্রাোগণ লযন আমার লথতক উিম িয। মুরুব্বীতের সামতন ওযাজ করতে
ভয িয, েতব িাকীমুল উম্মতের আতেশ পালনাতথব ওযাজ কতর থাদ্দক। শাযতখর কথাবােবা নকল কদ্দর এবং বরকতের আশা কদ্দর। োতের সেতশি অবলবন কদ্দর, যাতে
আল্লাি পাক স্বীয কুেরতে িাক্বীক্বে োন কতরন।
৮৯. ইরশাে কতরনঃ
ওযাজ-নসীিেতক অথব উপাজবতনর উপকরণ দ্দিতসতব গ্রিণ করতব না। এটা অেিন্ত
িদ্দেকর। (এটাই কারণ লয, বেবমাতন ওযাজ-নসীিে দ্বারা লেমন ফাযো িয না।)
৯০. ইরশাে কতরনঃ
দু‘আর সময প্রতযাজন িতলা উভয িাে সীনা বরাবর উিাতনা এবং উভয িাতের
মাতঝ সামানি ফাাঁকা রাখা। আলমগীরীতে এর দ্দবস্তাদ্দরে বণবনা রতযতি। দু‘আ
ইবােতের সারাংশ। এর জনি দ্দকিু শেব ও আেব রতযতি। দ্দকন্তু লসদ্দেতকর লমাতটও
লখযাল করা িয না। িােীতস পাতক বলা িতযতি লয, রাসূতল কারীম সাল্লাল্লাহু
‘আলাইদ্দি ওযাসাল্লাম বুক বরাবর িাে উিাতেন এবং িাতের োলু আসমাতনর দ্দেতক
লখালাভাতব রাখতেন। সুেরাং িােীস মুোদ্দবক আমল করা জরুরী।
৯১. ইরশাে কতরনঃ
নফল নামায আোযকারীর পাতশ উচ্চস্বতর কুরআন দ্দেলাওযাে করা ফক্বীিগতণর
মতে দ্দনদ্দষদ্ধ। এমোবস্থায মাসবূতকর সামতন োর অবদ্দশে ফরয নামায আোতযর
সময উচ্চস্বতর দু‘আ করা দ্দকভাতব জাতযয িতে পাতর? বেবমাতন এর খুবই প্রচলন
রতযতি। এর আশু সংতশাধন প্রতযাজন। দু‘আ আতস্ত করতব, কখতনা উচ্চস্বতর করতব।
নামাতযর পর দ্দনতজ দ্দনতজ দু‘আ করা উিম। ইমাম সাতিব আতস্ত দু‘আ করতব।
উচ্চস্বতর দু‘আ করতল মাসবূতকর নামাতয িদ্দে িয।
৯২. ইরশাে কতরনঃ
দু‘আ এবং োওযা অথবাৎ প্রতযাজনীয লচো-েেবীর উভযদ্দটই প্রতযাজন। গুনাি এবং
িারাম খােি দু‘আ কবূল িওযার জনি বাধার কারণ। োই দু‘আ কবূতলর জনি গুনাি
বজবন এবং খােি িালাল িওযা অেিন্ত জরুরী। এমদ্দনভাতব লনক আমল করতল আল্লাি
খুদ্দশ িন, আর োর সন্তুদ্দে দু‘আ কবূতলর পূববশেব।
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৯৩. ইরশাে কতরনঃ
এক বিদ্দি আমার দ্বারা দ্দরদ্দযক বতদ্দদ্ধর দু‘আ কদ্দরতয অযীফা দ্দনতয যায, দ্দকন্তু লকান
ফল না িওযার কথা জানায। আদ্দম োতক বদ্দল, দু’দ্দট োক সামনা-সামদ্দন পরস্পতর
লিলাতিদ্দল করতল লকউ গন্তবিস্থতল লপৌাঁিতে পাতর না। অযীফাও চালু গুনািও চালু
উতিশি িাদ্দসল িতব দ্দক কতর?
৯৪. ইরশাে কতরনঃ
যদ্দে ঘর নে িতয যায োিতল উিম কাদ্দরগর োলাশ করা িয। আর সন্তানতের
কুরআন ো‘লীম লেযার জনি সস্তা দ্দশিক োলাশ করা িয যদ্দেও লস দ্দশিক ভুল
পতড়। িােীতস পাতক বলা িতযতি : رب قارى يقرأ القرأن والقرأن يلعنه
‘কেক ললাক কুরআন পতড় আর কুরআন োতেরতক লা‘নে কতর।’ পদ্দবত্র কুরআতনর
ো‘লীতমর জনি োজভীতে পদ্দরপক্ক উস্তাে দ্দনতযাদ্দজে করা জরুরী। (ইিযাতয
ঊলুমদ্দু িন-১/৪২৫)
৯৫. ইরশাে কতরনঃ
আদ্দম দ্দিফয খানা ও মকেতবর িাত্রতেরতক বতলদ্দি, যদ্দে আপনাতের সামতন চারদ্দট
লরদ্দজস্টার খাো থাতক, যার একদ্দটর মতধি দুেতের নাম, আতরকদ্দটর মতধি
অদ্দেদুেতের, আতরকদ্দটর মতধি লনক ললাতকর নাম, আতরকদ্দটর মতধি অদ্দধক লনককার
ললাকতের নাম, োিতল আপনাতের নাম লকানদ্দটর মতধি দ্দলদ্দপবদ্ধ করাতক পিন্দ
করতবন? দ্দনশ্চয চেুথবদ্দটর মতধি। এবার শুনুন-রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদ্দি
ওযাসাল্লাম ইরশাে ফরমান :  خيركم من تعلم القرأن وعلمهঅথব: লোমাতের মতধি
লসই সতববািম, লয কুরআন শরীফ দ্দশিা কতর এবং অপরতক দ্দশিা লেয। [সূত্র: বুখারী
শরীফ-৩/৩৩২, িােীস নং-৫০২৭]
দ্দকন্তু এই পুরস্কার সিীি-শুদ্ধ পড়া ও পড়াতনার শতেব লঘাষণা করা িতযতি। এই কাতজ
যারা সিতযাদ্দগো করতব, মােরাসা তেরী কতর দ্দেতব োরাও এই পুরস্কাতরর অদ্দধকারী
িতব।
৯৬. ইরশাে কতরনঃ
যখন কুরআন দ্দেলাওযাে করা িয েখন দ্দনযে করতব লয, দ্দেলাওযাতের মাধিতম
অন্ততরর জং েূরীভূে িতব, আল্লাি পাতকর মুিাব্বে পযো িতব। দ্দেলাওযাতের দ্বারা
আত্মশুদ্দদ্ধর বিাপারটা িােীতসও বদ্দণবে িতযতি। লযমন এক িােীতস রাসূলুল্লাি
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদ্দি ওযাসাল্লাম ইরশাে কতরতিনঃ
إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ لحديد قيل يا رسول هللا فما جالئها قال كثرة تالوة
القرأن وذكر هللا واالستعداد للموت قبل نزوله
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অথবাৎ ললািায লযমন জং ধতর লেমদ্দন অন্ততরও জং ধতর। দ্দজোসা করা িতলা জং েূর
করার েরীকা কী? উিতর বলতলন, অদ্দধক পদ্দরমাতণ কুরআন দ্দেলাওযাে, আল্লাির
দ্দযকর ও মতেুি আসার আতগই মতেুির প্রস্তুদ্দে। দ্দকন্তু অেীব দুঃখজনক দ্দবষয এই লয,
যাতের দ্দেলাওযাতের অভিাস আতি োরাও দ্দেলাওযাতের দ্বারা আত্মশুদ্দদ্ধ লাতভর কথা
দ্দচন্তা কতর না। ফতল আত্মশুদ্দদ্ধর জনি অতনতক অতনক আমলই কতর থাতক দ্দকন্তু
দ্দেলাওযাে করার গুরুত্ব অনুধাবন কতর না। [সূত্র: শু‘আবুল ঈমান, িােীস নং১৮৫৯। কাদ্দমল দ্দলইবতন আেী-১/৪২০ েতব শতব্দ দ্দকিুটা পাথবকি রতযতি।]
৯৭. ইরশাে কতরনঃ
অবস্থা এই লয, দ্বীনোর ললাকতের অতনতক পানািাতরর সুন্নাে ও আেব সমূতির প্রদ্দে
গুরুত্ব লেন না। লযমন লমিমান বসার আতগ খানা েস্তরখাতন রাখা িয, লযন খানা
লমিমানতের অতপিা করতে থাতক। এটা আেতবর লখলাফ। এমদ্দন ভাতব েস্তরখান
উিাতনার আতগ সবাই উতি যায। অথচ প্রথতম েস্তরখান উদ্দিতয পানািারকারী উিা
উদ্দচে। আর েস্তরখান ও খানা উিাতনার দু‘আ সবারই মুখস্থ কতর লনযা েরকার।
দু‘আদ্দট িলঃ احلمد لله حمدا كثريا طيبا مباركا فيه غري مكفى وال مودع وال مستغنا عنه ربنا
অথব: সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাি পাতকর জনি, অতনক অতনক প্রশংসা এবং পদ্দবত্র
ও বরকেপূণব প্রশংসা। লি প্রভু! এ খানাতক না যতথে মতন করা লযতে পাতর (লয আর
প্রতযাজন িতব না) আর না এতক সম্পূণব দ্দবোয লেযা লযতে পাতর (লয োর সািাৎ
প্রতযাজন িতব না) না এতে লব-পরওযা িওযা লযতে পাতর। [সূত্র: বুখারী-২/৮২০,
দ্দেরদ্দমযী-২/১৮৪, ইবতন মাজাি-২/২৩৬]

প্রদ্দসদ্ধ সািাবী িযরে হুযাইফা রাদ্দযযাল্লাহু আনহু পারসি সম্রাতটর শািী
লমিমানোরীতে মুসদ্দলম প্রদ্দেদ্দনদ্দধ দ্দিতসতব উপদ্দস্থে দ্দিতলন। লযখাতন দ্দবদ্দশে লনেতবতন্দ
ও রােেূেগণও দ্দিতলন। খাওযার মাতঝ িাে লথতক খােি-দ্রবি েস্তরখাতন পতড় লগতল
দ্দেদ্দন ো উদ্দিতয লখতলন। উপদ্দস্থে একজন বলতলন, এরূপ করা দ্দশোচার ও ভদ্রোর
পদ্দরপন্থী। পুনরায লযন এমন না িয লসদ্দেতক সেকব থাকুন। উিতর দ্দেদ্দন বলতলন,
আদ্দম এই আিমকতের কারতণ রাসূতলর সুন্নাে েরক করতে পাদ্দর না।
৯৮. ইরশাে কতরনঃ
মানুতষর যখন দুদ্দনযা লথতক চতল যাওযার সময িয, েখন োর আপনজনতেরতক
কাতি লডতক এতন বতল লয, আদ্দম আমার দ্দবোতযর মুিূতেব লোমাতেরতক দ্দকিু জরুরী
নসীিে কতর যাদ্দে। আমাতের লেতশর (ভারতের) জননক লফদ্দরওযালা লিাট একদ্দট
বাক্স দ্দনতয সারাদ্দেন লফরী কতর লবড়াে। সারা দ্দেতন যা দ্দকিু আয লরাজগার িতো ো
দ্দেতযই োর সংসাতরর খরচ চালাে। লস োর জীবতনর লশষ মুিূতেব সন্তানতের উপতেশ
দ্দেতয লগতি লয, লোমরা এ ভাতব চলতব। পরবেবীতে লেখা লগতি লয, োর সন্তাতনরা
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বড় বড় বিবসাযী িতয লগতি। োরা দ্দপোর উপতেশ লমাোতবক চলার কারতণই
পদ্দরশ্রতমর সুফল লভাগ কতরতি। আজ োতের জীবতন শাদ্দন্ত দ্দবরাজ করতি। অনুরূপ
ভাতব রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদ্দি ওযাসাল্লাম ইরশাে কতরতিন, দুদ্দনযাতে আমার
আতগ অতনক নবী-রাসূল এতসতিন। আজ োতের লকউ জীদ্দবে লনই। আদ্দমও আল্লাির
নবী (আলাইদ্দিস সালাম)। আদ্দমও লোমাতের মাতঝ দ্দচরদ্দেন থাকতবা না। এজনি আদ্দম
লোমাতেরতক দ্দকিু উপতেশ দ্দেতয যাদ্দে, লয পতথ চলতল লোমরা দ্দনদ্দশ্চে সফলকাম
িতব, লকানিতমই পথভ্রে, িদ্দেগ্রস্ত ও অপেস্থ িতবনা। আমার বােলাতনা নসীিে
যদ্দে লোমরা আন্তদ্দরক ভাতব লমতন চতলা, োিতল লোমরা অবশিই সফলো অজবন
করতব।
৯৯. ইরশাে কতরনঃ
আদ্দম একবার অসুস্থ িতয পড়লাম, ডািাররা আমার দ্দচদ্দকৎসা শুরু করল। আদ্দম দ্রুে
সুস্থোর দ্দেতক এগুতে লাগলাম। এবং কল্পনােীে ভাতব আল্লাি আমাতক লশফা োন
করতলন আর আদ্দম সুস্বাস্থি দ্দফতর লপলাম। আমাতক ডািাররা একথা বলল লয, ‘আজ
পযবন্ত আমাতের দ্দচদ্দকৎসালতয এ লরাতগর এমন লকান লরাগী আতসদ্দন লয এে
োড়াোদ্দড় সুস্থ িতযতি। এর লপিতন দ্দক কারণ দ্দিল আদ্দম দ্দক বলব?’ ভারতের
কাদ্দফর-মুশদ্দরক ডািারতের কথাই আপনাতের নকল কতর শুনাদ্দে। োরা বলতলন,
‘িযরে! আমাতের ঔষতধর গুণাগুণতো আমাতের জানা আতি, আসতল আপনার
মুসলমান ভিতের দু‘আর বরকতে আল্লাি ো‘আলা আপনাতক দ্রুে সুস্থো োন
কতরতিন।’ দু‘আ করা সুন্নাে। সুেরাং আমাতের োলাশ করা উদ্দচৎ লয, আমাতের
দ্দযতন্দগীতে আল্লাি ো‘আলার দ্দক দ্দক হুকুম রতযতি এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদ্দি
ওযা সাল্লাতমর দ্দক দ্দক সুন্নাে রতযতি। লযগুতলা আমাতের আমল লথতক িুতট লগতি।
জননক কদ্দব বতলন, ‘লি মুসলমান-েুদ্দমতো রুস্তম পািতলাযান, েুদ্দম ঘুদ্দমতয আতিা
লকন? লজতগ উতিা লেখতব সারা দুদ্দনযায লোমারই প্রভাব-প্রদ্দেপদ্দি দ্দবরাজ করতি।’
কাতজই এখদ্দন জাতগা এবং সুন্নাতের উপর আমল শুরু কতর োও।
১০০. ইরশাে কতরনঃ
সাতিতব কাশফ জননক বুযুগব নামায পড়ার পর ভাবতলন, ধিাতন বতস লেদ্দখ আমার
নামাযটা লকমন িল! দ্দেদ্দন লেখতলন পরমা সুন্দরী এক অন্ধ বাাঁেী োর সামতন
োাঁড়াতনা। অেঃপর দ্দেদ্দন স্বীয মুদ্দশবে িাজী ইমোদুল্লাি মুিাতজতর মক্কী রি. লক এর
বিাখিা দ্দজতেস করতলন। িাজী ইমোদুল্লাি মুিাতজতর মক্কী রি.প্রেুিিতর বলতলন,
মতন িয লচাখ বন্ধ কতর নামায পতড়তিা। নামাতযর মতধি লচাখ লখালা রাখা সুন্নাে।
সুন্নাতের এই ত্রুদ্দটর কারতণ নামাতযর এই আকতদ্দে লেখা দ্দেতযতি। বুঝা লগল লকান
কাতজ সুন্নাে বজবতনর আকতদ্দে এমনই অসম্পূণব লথতক যায।
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১০১. ইরশাে কতরনঃ
িযরে লমাল্লা আলী ক্বারী রি. স্বীয যামানার শীষবস্থানীয আতলম দ্দিতলন। িাকীমুল
উম্মে িযরে আশরাফ আলী থানভী রি. োতক োর যামানার মুজাদ্দিে বতলতিন।
লসই লমাল্লা আলী ক্বারী রি. আযান সম্পতকব দ্দলতখতিন লয, ‘আল্লাহু’ শতব্দর মতধি
লাতমর যবরতক এক আদ্দলফ টানতে িতব। অতনতক লাতমর যবরতক খুব লবা কতর,
এটা দ্দিক নয। আল্লাি শতব্দর মতধি আতরকদ্দট ভুল িতলা, আল্লাি শতব্দর ‘হু’ লক ‘লিা’
বতল অশুদ্ধ কতর পড়া িয। আসতল হু এর উচ্চারণ ইংতরজী টু এর মে। লযমন
আল্লাহু। এমদ্দনভাতব আতরকদ্দট ভুল িতলা, আমরা সূরা ফাদ্দেিার আলিামদুতক
আলিামতো পদ্দড়। আতলমতের কাতি দ্দজোসা কতর আমরা এগুতলা শুদ্ধ কতর লনব।
আল্লাি আমাতের োওফীক দ্দেন। আমীন।
১০২. ইরশাে কতরনঃ
মজদ্দলতস একজতনর সালামই যতথে; সকতলর সালাম লেযা জরুরী নয। এমদ্দনভাতব
সকতলর জনি সালাতমর জবাব লেযাও জরুরী নয। একজতনর জবাবই সকতলর জনি
যতথে। এরপর যদ্দে সিজ ভাতব আরাতমর সাতথ মুসাফািার সুতযাগ থাতক আর
মুসাফািার সুতযাগ লেযা িয, োিতল মুসাফািা কতর লনযা। মুসাফািার জনি
বাড়াবাদ্দড় করা অনুদ্দচৎ।
১০৩. ইরশাে কতরনঃ
দ্দবশুদ্ধ সালাম িতলা, আস্সালামু আলাইকুম। আর জবাব িতলা, ওযা‘আলাইকুমস্
ু
সালাম। দ্দকন্তু একজন বলতলা, আস্সালামু আলাইকুম, অপরজনও বলতলা
আস্সালামু আলাইকুম-োিতল এতে জবাতবর িক আোয িতব না। ফাোওযাতয
আলমগীরীতে দ্দলখা আতি এতে উভতযর উপর সালাতমর জবাব ওযাদ্দজব লথতক যায,
এবং ওযাদ্দজব েরক করার কারতণ গুনািগার িতব। োই উভতযর ওযা‘আলাইকুমস
ু
সালাম বতল জবাব লেযা চাই নেুবা গুনািগার িওযায োওবা কতর দ্দনতে িতব।
১০৪. ইরশাে কতরনঃ
হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদ্দি ওযাসাল্লাম জননক সািাবী ইমামতক লডতক এতন
বলতলন, মুসুদ্দল্লতের প্রদ্দে লিি লরতখ নামায পড়াতব এবং লিাট সূরা দ্দেতয নামায
পড়াতব। অথবাৎ নামাতযর জনি লয সকল সূরা সুন্নাে রতযতি, লসগুতলা লিাট বড় উভয
ধরতণর রতযতি, অেএব যদ্দে মুসদ্দল্লরা দুববল িয োিতল লিাট সূরা দ্দেতয নামায
পড়াতব আর এতেই সুন্নাে আোয িতয যাতব। মুসদ্দল্লতের লযন কে না িয লসদ্দেতক
লিি রাখা ইমাতমর োদ্দযত্ব।
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১০৫. ইরশাে কতরনঃ
বাদ্দিিকভাতব কাউতক আতলতমর মে লেখতলই োতক মাসআলা দ্দজতেস করতে লনই।
বরং দ্দবে ও মুিাকী আতলম লেতখ মাসআলা দ্দজতেস করতে িতব। কারণ যার মতধি
আল্লাির ভয নাই োতক লকান মাসআলা দ্দজতেস করতল লস জানা-বুঝা এবং োিক্বীক
িাড়াই দ্দকিু একটা বতল লেয। এতে সাধারতণর মতধি ভুল মাসআলা প্রচার িতয যায।
১০৬. ইরশাে কতরনঃ
অতনক সময লেখা যায লিাট মসদ্দজে-যার মতধি দু’চারজন মুসল্লী বতদ্ধ-দুববল, বাকী
সবাই যুবক। লসখাতন দুববতলর সংখিা কম বতল জাযনামাতযর বিবস্থা বাে লেযা যাতব
না। সকতলর জনি জাযনামাতযর বিবস্থা না করতে পারতলও দু’চার জতনর জনি
জাযনামাতযর বিবস্থা করতে িতব।
১০৭. ইরশাে কতরনঃ
অতনক সময মানুষ ইখলাি ও আল্লাির সন্তুদ্দের জযবা দ্দনতয আমল কতর থাতক। দ্দকন্তু
শুধু ইখলাি যতথে নয, যদ্দেও ইখলাি ফরতয আইন। বরং োর পাশাপাদ্দশ আমলদ্দট
শরী‘আতের মাসআলা অনুযাযী িতলা দ্দক-না লসদ্দেতকও লিি রাখতে িতব। আমতলর
মাতঝ একদ্দেতক লযমন ইখলাি থাকতে িতব অনিদ্দেতক আমলদ্দট মাসআলা অনুযাযীও
িতে িতব।
১০৮. ইরশাে কতরনঃ
বেবমাতন আতলম উলামা এবং খাি ললাকতের মতধি একদ্দট গুনাি পদ্দরলদ্দিে িতে।
একজন ললাক ইশরাক আওযাবীন ও োিাজ্জুে পড়ায খুব অভিস্ত, সমস্ত নফল
ইবােতের ইিতেমাম কতর লস। দ্দকন্তু োর ঘতর শর‘ঈ পেবা লনই। লস ভাবী, শালী,
ফুফাে লবান, মামাে লবান, খালাে লবান, কাতরা সাতথ পেবা কতর না। অথচ োর উপর
ো ফরয! এখন প্রে, লকন লস পেবা কতর না? লস দ্দক অে? না! আসতল লস জাতন;
দ্দকন্তু আল্লািতক ভয কতর না। এরকম ললাকতেরতক সাধারণ ললাতকরা লমৌলভী সাতিব
মতন কতর। লকান ললাক দ্বীন সম্পতকব দু’দ্দট কথা জানতলই দ্দক লস লমৌলভী িতয যায?
লমৌলভী িওযা এে সিজ নয। আসতল লমৌলভীতো বলা িয োতক, লয মাওলা ওযালা
(আল্লািওযালা)। লয শরী‘আতের লখলাফ চতল লস আবার লমৌলভী িয দ্দকভাতব?
১০৯. ইরশাে কতরনঃ
জননক িাত্র মামার বাড়ীতে দ্দগতয োর মামীতেরতক লিি কতর বলল, মামী! আদ্দম
এেদ্দেন লিাট দ্দিলাম, আপনাতের সাতথ লেখা-সািাৎ জাদ্দযয দ্দিল। দ্দকন্তু আদ্দম এখন
বড় িতযদ্দি, আমার উপর পেবা ফরয। আপনারা আমাতক মুিাব্বে কতরন ভাতলা কথা,
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দ্দকন্তু শরী‘আতের দ্দবধান িতলা আমার সামতন আপনাতের আসা দ্দনতষধ। এরপরও যদ্দে
আপনারা আমার সামতন আতসন োিতল আদ্দম আপনাতের বাড়ী আসা লিতড় লেব।
১১০. ইরশাে কতরনঃ
িাকীমুল উম্মে িযরে আশরাফ আলী থানভী রি. বতলন, প্রচদ্দলে মানদ্দবকো ও
শতঙ্খলা-উভযদ্দটতক একত্র করা বড় কদ্দিন। অেএব শরী‘আতের দ্দনধবাদ্দরে দ্দবধানতক
প্রাধানি লেযা উদ্দচৎ। লকান আপন বিদ্দি যদ্দে দ্দবষ পান করতে বতল োিতল দ্দক োর
কথামে দ্দবষ খাওযা যাতব? কখনও নয।
১১১. ইরশাে কতরনঃ
িারদুঈ মােরাসায শীতের লমৌসুতম উযূর জনি িাণ্ডা-গরম উভয রকতমর পাদ্দনর
বিবস্থা থাতক। লসখাতন লনাদ্দটশ লেযা থাতক, বিদ্দিগে কাতজ পাদ্দন বিবিার করা
দ্দনতষধ। আমার কাতি পতনর বির বযতসর এক িাত্র এই মতমব পত্র দ্দলতখতি হুযুর আদ্দম
মােরাসার পি লথতক দ্দনতষধ থাকা সতত্বও অতনক সময থালা-বাসন ও কাপড়লচাপড় লধাযার জনি এ পাদ্দন বিবিার কতরদ্দি। আমার অনিায িতয লগতি। এর
িদ্দেপূরণ দ্দিসাতব এখন মােরাসায আমাতক কে টাকা দ্দেতে িতব? জবাতব আদ্দম
দ্দলখলাম, এ বিাপাতর মুফেী সাতিব লযভাতব বতলন লসভাতব কাজ কর।
১১২. ইরশাে কতরনঃ
কদ্দলকাো লথতক একজন বড় ইংতরজ অদ্দফসার এতস একজন বড় আতলমতক দ্দজতেস
করতলা, হুযুর! আপনার জীদ্দবকা দ্দনববাতির বিবস্থা দ্দক? উিতর আতলম বলতলন, এর
উির ইনশাআল্লাি আগামীকাল বলব। ইংতরজ পরদ্দেন এতস পিাশ টাকা উপতঢৌকন
দ্দেতয বলল,হুযুর! আমার গেকাতলর প্রতের উির দ্দেন। আতলম বলতলন, আপদ্দন
একজন ইংতরজ, আমার ধতমবর ললাক আপদ্দন নন। এেেসতত্বও আপদ্দন আমাতক টাকা
দ্দেতলন লকন? ইংতরজ বলতলা, আপনার প্রদ্দে আমার ভদ্দি ও অনুরাগ আতি। আতলম
বলতলন, আমার ধমবীয ভিরা ও অনুরাগীরা আমাতক এ ভাতব িাদ্দেযা লেয োতেই
আমার জীদ্দবকার বিবস্থা িতয যায। মানুষ যখন আল্লাি পাতকর হুকুম-আিকাম লমতন
চতল েখন আল্লাি োর দ্দরদ্দযতকর বিবস্থা এভাতবই কতর থাতকন।
১১৩. ইরশাে কতরনঃ
আমার েত্ত্বাবধাতন পদ্দরচাদ্দলে লকান মােরাসায চাাঁো আোয করা িয না। জননক
বিদ্দি আমাতক দ্দজতেস করতলা, হুযুর! আপনার মােরাসার জনি লো লকউ চাাঁো দ্দনতে
আতস না োিতল আপনার মােরাসা চতল দ্দকভাতব? আদ্দম বললাম, এ প্রতের উির
লেযার আতগ আপনাতক দ্দজতেস কদ্দর, আপনারা লোকান-পাট পদ্দরচালনার আতগ
এলাকার ললাকজন দ্দকংবা গ্রািতকর সাতথ এই মতমব লকান চুদ্দি িতযদ্দিল লয, োরা
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আপনার লোকান লথতক মাল লনতব? দ্দেদ্দন উির দ্দেতলন না। আদ্দম বললাম, োিতল
এবার বলুন গ্রািক চুদ্দি িাড়া যদ্দে আপনাতের লোকান চলতে পাতর োিতল মােরাসা
চলতে কাতলকশন লাগতব লকন? ললাকদ্দট বলল, ললাকজন লো লোকান লথতক মাল
দ্দনতয যায। আদ্দম বললাম, লযভাতব আপনার লোকান লথতক গ্রািক এতস মাল দ্দকনতে
থাতক লেমদ্দন ভাতব মােরাসার জনি যখন লযটুকু প্রতযাজন আল্লাি পাক দ্দনজ োদ্দযতত্ব
পাদ্দিতয লেন। এজনি আল্লাির েরবাতর লবশী লবশী চাওযা উদ্দচৎ।
১১৪. ইরশাে কতরনঃ
জননক বিদ্দি লকান এক এলাকায বড় বুযতু গবর আগমতনর কথা শুতন োর সাতথ
সািাতের জনি লসখাতন দ্দগতয োাঁতক লপল না। দ্দকন্তু বুযুগব ললাকদ্দট লযখাতন নামায
পতড়তিন লসখাতন োর িাে-পা ও কপাতলর দ্দচহ্ন লেতখ বুঝতে পারতলন লয, দ্দেদ্দন
সুন্নাে েরীকায নামায পতড়নদ্দন। দ্দেদ্দন বলতলন, লয বিদ্দি সুন্নাে েরীকায নামায
পতড় না লস প্রকতে অতথব কখনও বুযুগব িতে পাতর না। োর সাতথ সািাতের আমার
লকান প্রতযাজন লনই।
১১৫. ইরশাে কতরনঃ
জননক বিদ্দি লকান এক বুযতু গবর সুিবতে লথতক েশ বির মতন-প্রাতণ োর দ্দখেমে
কতরন। অেঃপর দ্দনরাশ ও মনঃিুণ্ণ িতয চতল লযতে লাগতলন। বুযুগব ভারািান্ত
হৃেতয চতল যাওযার কারণ দ্দজতেস করতলন। মুরীে উির করতলা, হুযুর! আদ্দম
আপনাতক মুিাব্বে কতর েীঘব েশদ্দট বির আপনার লখেমে করলাম, দ্দকন্তু আফতসাস!
আতজা আপনার লথতক লকান কারামে প্রকাশ িতে লেখলাম না। বুযুগব জানতে
চাইতলন, আো! েুদ্দম দ্দক এই েশ বিতর কখতনা আমার লথতক শরী‘আতের লখলাফ ও
সুন্নাতের পদ্দরপন্থী লকান কাজ িতে লেতখতিা? আমার লকান ভুল লোমার কাতি ধরা
পতড়তি? লস জবাব দ্দেল, না। েখন বুযুগব বলতলন, েুদ্দম এর লচতয বড় আর কী
কারামে এবং কী বুযুগবী লেখতে চাও? আসতল লয বিদ্দি লথতক েীঘব েশ বিতর লকান
প্রকার শরী‘আে দ্দবতরাধী ও সুন্নাতের লখলাফ লকান কাজ প্রকাশ িযদ্দন, োর লচতয বড়
বুযগু ব আর লক িতে পাতর?
১১৬. ইরশাে কতরনঃ
িযরে িাকীমুল উম্মে মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রি. বতলতিন, আল্লািতক
পাওযার মাত্র একদ্দট পথ। এ িাড়া অনি লকান রাস্তা লনই। আর লস রাস্তা িতলা,
আত্মার সকল লরাগ েূরীভূে করণ েথা আত্মশুদ্দদ্ধ। ো‘লীমুিীন ও ইিযাতয উলূমি
ু ীন
এর দ্দবস্তাদ্দরে দ্দববরণ রতযতি।
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১১৭. ইরশাে কতরনঃ
মানুতষর আত্মার েশদ্দট লরাগ আতি । লযগুদ্দলর দ্দচদ্দকৎসা করা জরুরী। একটা লরাগও
যদ্দে দ্দনতজর মতধি দ্দবেিমান থাতক োিতল লসটাও োর জনি ধ্বংতসর কারণ িতয
োাঁড়ায। েন্মতধি একদ্দট িতলা লগাস্সা। কাতরা মতধি লগাস্সা থাকতল োর লকান
বুযতু গবর কাি লথতক দ্দচদ্দকৎসা করাতে িতব। লগাস্সা এমন মারাত্মক দ্দজদ্দনস লয,
লগাস্সার সময মুকািামা লপশ করতে লনই। এবং লগাস্সা অবস্থায িাকীতমর জনি
লকান দ্দবষতযর উপর ফযসালা করারও অনুমদ্দে লনই। জননক সািাবী রাসূলুল্লাি
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদ্দি ওযা সাল্লাতমর েরবাতর উপদ্দস্থে িতয সদ্দবনতয আরয করতলন,
হুযুর! আমাতক নসীিে করুন। রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদ্দি ওযাসাল্লাম ইরশাে
কতরন,  ال تغضبলগাস্সা কতরা না, লগাস্সা লথতক দ্দবরে থাক।
১১৮. ইরশাে কতরনঃ
অতনতক নামায লরাযা খুব পালন কতর। দ্দকন্তু কাতরা প্রদ্দে লিাধ িওযার সাতথ সাতথ
ডাণ্ডা দ্দনতয োাঁদ্দড়তয যান। রমযান মাতস এক মসদ্দজতে অতনক ই‘লেকাফকারীতক লেতখ
দ্দজোসা করা িল, দ্দক বিাপার! এই মসদ্দজতে এে ই‘লেকাফকারী লকন? এরা
লকাতেতক এবং দ্দকভাতব এতলা। উিতর বলা িল, অমুক িাজী সাতিতবর বরকতে
এসকল মানুষ উপদ্দস্থে িতযতি। দ্দদ্বেীযজন বলতলন, আসতল এে ললাতকর উপদ্দস্থদ্দে
োর বরকতে িযদ্দন, বরং িাজী সাতিতবর ডাণ্ডার বরকতে িতযতি। অথবাৎ িাজী সাতিব
খুব রাগী ললাক দ্দিতলন। দ্দেদ্দন ভাতলা-মন্দ ও িালাল-িারাতমর পরওযা করতেন না। এ
কথা শ্রবণ কতর উি িাজী সাতিব রাগাদ্দিে িতয েস্তরখান ধতর টান দ্দেতয সমস্ত
ইফোর সামগ্রী লফতল দ্দেতয উতি চতল লগতলন। বহু ইফোর নে িতলা। িাজী
সাতিতবর মান-সম্মান ললাকতের দ্দেল লথতক খেম িতয লগল।
১১৯. ইরশাে কতরনঃ
জননকা মদ্দিলা লকাথাও লযতে ইো করতল স্বামী োতক বারণ করতলা। দ্দকন্তু মদ্দিলা
স্বীয ইোয অনড়। এ লেতখ স্বামী োতক বলল, লবশী েকবােদ্দকব করতল লোমাতক
োলাক দ্দেতয দ্দেব। এ দ্দনতয স্বামী-িীর মতধি কথা বাড়াবাদ্দড়র এক পযবাতয স্বামী
লিাতধর বশবেবী িতয িীতক দ্দেন োলাক দ্দেতয বসতলা। এরপর স্বামী মুফেী
সাতিতবর দ্দনকট োর ঘটনা খুতল বলতল মুফেী সাতিব বলতলন, দ্দেনদ্দট গুদ্দল একসাতথ
লমতর লফতলতিন, ফতল মদ্দিলা আর আপনার থাতকদ্দন বরং এখন লস আপনার জনি
িারাম িতয লগতি।
১২০. ইরশাে কতরনঃ
অন্ততরর আতরকদ্দট লরাগ িতলা দ্দমথিা বলার অভিাস। িযরে মাওলানা আশরাফ আলী
থানভী রি. এর দ্দনকট লকান এক বিদ্দি দ্দলতখতিন লয, িযরে! আমার খুব দ্দমথিা
www.islamijindegi.com

বলার অভিাস। এর প্রদ্দেকার দ্দক? িযরে থানভী রি. উিতর দ্দলখতলন, দ্দমথিা বলায
যখন লোমার মতন অনুোপ আতস েখন যার সাতথ েুদ্দম দ্দমথিা বতলতিা লস একা
থাকুক দ্দকংবা লকান মজমায থাকুক লসখাতনই েুদ্দম বলতব, ভাই দ্দকিুিণ আতগ
আপনার সাতথ লয কথাদ্দট বতলদ্দিলাম ো দ্দমথিা দ্দিল। েুদ্দম যখন বার বার এমন
করতে থাকতব েখন এক সময লেখা যাতব লয লোমার দ্দমথিা বলার অভিাস েূর িতয
লগতি।
১২১. ইরশাে কতরনঃ
অন্ততরর আতরক বিাদ্দধ িতলা কুেতদ্দে। অতনতকর মতধি কুেতদ্দের অভিাস থাতক। এক
মােরাসার মুিোদ্দমম সাতিব আমাতক জানাতলন লয, িযরে একদ্দট োদ্দড়দ্দবিীন সুশ্রী
বালতকর দ্দেতক োকাতল আমার মতন খারাপ লখযাল ও োর প্রদ্দে আকষবণ সতদ্দে িয।
এলাজ দ্দিসাতব োতক আদ্দম বললাম, িযতো লস বালকতক আপদ্দন মােরাসা লথতক
লবর কতর লেন নেুবা আপদ্দন মুিোদ্দমমী লিতড় চতল যান। োদ্দড়দ্দবিীন সুশ্রী বালতকর
প্রদ্দে কুেতদ্দে দ্দবষাি েীতরর মে। অতনতকরই এ লরাগ িতয থাতক। দ্দবতশষে লনককার
ললাকতের। এ লরাতগর দ্দচদ্দকৎসার দ্দফদ্দকর করা অেীব জরুরী।
১২২. ইরশাে কতরনঃ
শরতি জামী পাশ এক লমৌলভী সাতিব আমার ভি। দ্দেদ্দন আমাতক ‘স্লামু আলাইকুম’
বতল অশুদ্ধ সালাম দ্দেতেন। আদ্দম োতক শুদ্ধ সালাম ‘আস্ সালামু আলাইকুম’
দ্দশদ্দখতয দ্দেতয বললাম, এখন লথতক অশুদ্ধ সালাম দ্দেতল প্রদ্দেবাতরর জনি েশ টাকা
জদ্দরমানা দ্দেতে িতব। িাতে টাকা না থাকতল দ্দনতজর ঘতর দ্দকংবা মােরাসায দ্দগতয
লকান কামরায েরজা-জানালা বন্ধ কতর এগাতরা বার কান ধতর উি-বস করতবন।
এভাতব দ্দকিুদ্দেন আমল করার পর আল্লাির রিমতে োর লরাগ ভাতলা িতয যায।
১২৩. ইরশাে কতরনঃ
জননক বিদ্দি এক সময দ্দবদ্দভন্ন প্রকার গুনাতি দ্দলপ্ত দ্দিল। পরবেবীতে লস একদ্দট গুনাি
বিেীে সকল গুনািই লিতড় দ্দেল, েবুও লস আল্লাির দ্দনকট গ্রিণতযাগি িতব না।
কারণ, গুনাি দ্দবষ-েুলি, যা মানুতষর লেি-মনতক ধ্বংস কতর লেয। রাসূতল কারীম
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদ্দি ওযাসাল্লাম ইরশাে কতরতিন-গুনাি এই উম্মতের লরাগ। এই
গুনাতির কারতণই আজ সারা পতদ্দথবী জুতড় অশাদ্দন্ত দ্দবরাজ করতি। আমাতেরতক সকল
প্রকার গুনািতক বজবন করতে িতব।
১২৪. ইরশাে কতরনঃ
শরী‘আতের ওযর বিেীে ফরজ নামাতযর জামা‘আে েরক করা গুনাতি কবীরা।
রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদ্দি ওযাসাল্লাম ইরশাে কতরন, ‘আমার মতন চায কাউতক
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ইমামদ্দের োদ্দযত্ব দ্দেতয লয সকল ললাক জামাআতে িাদ্দজর িযদ্দন োতের বাড়ী-ঘর
আগুন দ্দেতয জ্বাদ্দলতয লেই। দ্দকন্তু মদ্দিলা ও দ্দশশুতের প্রদ্দে লখযাল কতর আদ্দম ো লথতক
দ্দবরে থাদ্দক।’ অতনক মানুষ এ ভ্রান্ত আক্বীোয আতি লয, সফতরর অবস্থায জামা‘আে
মাফ। সফর জামা‘আে েরক করার ওযর িতে পাতর না। জননক বােশাি লকান এক
গুরুত্বপূণব মুকািমায সািি লেযার জনি আোলতে িাদ্দজর িতল কাজী সাতিব এই
বতল বােশার সািিতক নাকচ কতর দ্দেতযদ্দিতলন লয, বােশাি জামা‘আে েরককারী,
আর শরী‘আতে জামা‘আে েরককারীর সািি গ্রিণতযাগি নয।
১২৫. ইরশাে কতরনঃ
আযাতনর পর দু‘আ পড়ার আতগ েরূে শরীফ পড়া মুস্তািাব। অতনতক আযাতনর
দু‘আর মতধি এ বাকিগুতলা পড়তে শুনা যায والدرجة الرفيعة وارزقنا شفاعته يوم القيامة
আসতল এটা ললখতকর ভুল। দ্দেল্লী ও মুবাই এর ললখকতের ভুল মুখস্থ থাকার কারতণ
োরা এটা দ্দলতখতি। আর এভাতবই এ ভুতলর প্রসার িতযতি। এমদ্দন ভাতব অতনক
মুসদ্দল্লরা দু‘আতয কুনুতের  نشكرك وال نكفركএর মতধি লামতক মে বিেীে পতড়,
যার কারতণ এর আসল অথব পদ্দরবেবন িতয যায। এটা সংতশাধন করা জরুরী।
১২৬. ইরশাে কতরনঃ
লযখাতন আমাতক লকন্দ্র কতর দ্বীনী আতলাচনার বিবস্থা করা িয, লসখাতন আতগ
লথতকই আমাতক জাদ্দনতয রাখা জরুরী এবং আমার সাতথ পরামশব করা উদ্দচৎ। যাতে
আদ্দম প্রতযাজনীয পরামশব দ্দেতে পাদ্দর। লযতিেু চত্বতর লস্টজ করায মসদ্দজতের প্রথম
কাোতরর ললাতকরা মজমার সামতনর কাোতর বসার সুতযাগ পায নাই এজনি োরা
নারাজ িতলন। দ্দেদ্দন বলতলন, দ্দভেতর বযান িতল দ্দক অসুদ্দবধা িতো? োিতল লস
লিতত্র এ অসুদ্দবধা িতো না।
১২৭. ইরশাে কতরনঃ
এখাতন আতরকদ্দট দ্দজদ্দনস লিি করলাম, জামা‘আতে নামায িওযার সময লকান
মুকাদ্দব্বর দ্দিল না। অথচ এ উন্নে স্থাতন মুকাদ্দব্বতরর বিবস্থা করা লকান দুষ্কর দ্দিল না।
আর লয সব জাযগায শুধু মাইতকর বিবস্থা করা িয লসসব স্থাতন যদ্দে দ্দবদুিৎ চতল যায
োিতল সমস্ত মুসদ্দল্লতের সমসিা িয। এ িাড়া অতনক উলামাতয দ্দকরাম মাইতক নামায
না পড়াতনাতকই উিম বতলতিন। দ্দকন্তু সববাবস্থায মুকাদ্দব্বর থাকা জরুরী।
১২৮. ইরশাে কতরনঃ
এখাতন আতরকদ্দট দ্দজদ্দনস লিি করলাম, োিতলা আদ্দম এখাতন লপৌাঁিার পর ললাতকরা
আমাতক ইতস্তক্ববাল করার জনি আমার কাতি লপৌাঁিতলন, দ্দিক লসই সময আযান

www.islamijindegi.com

িদ্দেল, দ্দকন্তু কাতরা লস দ্দেতক লিি দ্দিল না। অথচ আযাতনর জবাব লেযা লবশী জরুরী
দ্দিল।
১২৯. ইরশাে কতরনঃ
যদ্দে লকান ললাক লকান রাস্তা বার বার অদ্দেিম কতর, আর লস রাস্তার পাতশ োর
োো-নানা থাতক এবং লস একবারও োতের সালাম না কতর , োিতল ললাতকরা োতক
লবযােব বতল গণি করতব। আল্লাি ো‘আলা বতলন, লোমরা দ্দেতন কতযকবার আমার
ঘতর এতস থাক। আমাতক একবার িতলও সালাম কতরা। আল্লািতক সালাম করার অথব
িতলা দু’রাকাে োদ্দিযিােুল মসদ্দজে পড়া। সারাদ্দেতন যেবার মসদ্দজতে আসা িয
োর মতধি একবার োদ্দিযিােুল মসদ্দজে পড়া উদ্দচৎ।
১৩০. ইরশাে কতরনঃ
এখাতন আতরকদ্দট ভুল লিি করলাম, আমাতক লযখাতন আরাম করতে লেযা িতযতি
লসখাতন ললাতকরা লপৌাঁতি লগতি। দ্দিক আতি এটা না িয মুিাব্বতের আলামে। এরপর
লসখান লথতক আমাতক লবর িতে িতযতি মসদ্দজতের দ্দভের দ্দেতয। দ্দকন্তু যখন আমাতক
মসদ্দজতের দ্দভের দ্দেতয লবর করা িতলা েখন আমাতক জানাতনা িযদ্দন লয এখান লথতক
মসদ্দজে শুরু। যার কারতণ আমার মসদ্দজতে প্রতবতশর দু‘আ পড়া িযদ্দন।
১৩১. ইরশাে কতরনঃ
জননক ইমাম সাতিব নামাতযর সময িতল খুব েতঢ়োর সাতথ মুসাল্লায বতস লযতেন।
কাউতক লসখাতন ইমামেী করতে দ্দেতেন না। লস এলাকায আমাতের িারদুযীর এক
মুফেী সাতিব োর এক আত্মীয মারা লগতল লস আত্মীতযর পদ্দরবার-পদ্দরজনতের
সান্তনা লেওযার জনি লসখাতন গমন কতরন। নামাতযর সময মুফেী সাতিব মসদ্দজতে
লগতল ইমাম সাতিব ইমামেীর স্থাতন খুাঁদ্দট লগতড় বতস যান। লসখানকার ললাকজন
মুফেী সাতিবতক বযান করতে আতবেন জানাতল মুফেী সাতিব নামাতযর সুন্নাে
েরীকা সম্পতকব আতলাচনা কতরন। অেঃপর নামাতযর দ্দনধবাদ্দরে সমতয ইমাম সাতিব
মুফেী সাতিবতক ইমামেীর জনি অনুতরাধ কতরন। এরপর মুফেী সাতিব ইমামেী
কতরন। ভাতযরা আমার! দ্দচন্তা করুন লযখাতন ইমাম সাতিব দ্দনতজর জাযগা লথতক
সতরন না লসখাতন মুফেী সাতিবতক ইমামেীর জনি দ্দেতলন এটা মুফেী সাতিতবর
কতদ্দেতত্ব নয বরং সুন্নাতের বরকতে।
১৩২. ইরশাে কতরনঃ
লিাট দ্দশশুতেরতকও সুন্নাে দ্দশখাতনা উদ্দচৎ। আমার মােরাসায লিাট দ্দশশুতেরতক োতের
বযস অনুপাতে দু‘আ-কালাম দ্দশখাতনা িয।
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১৩৩. ইরশাে কতরনঃ
দ্দচদ্দকৎসতকর দ্দনতেবশ, আদ্দম লযন আধ ঘণ্টার লবশী কথা না বদ্দল। দ্দকন্তু দ্দক করব?
আপনাতের বরকতে আমার অন্ততর অতনক কথা আসতি োই বলদ্দি।
১৩৪. ইরশাে কতরনঃ
প্রে িতলা! আমাতের মতধি ইখলাস আতি দ্দকনা দ্দক কতর বুঝতবা? আমরাতো মতন
কদ্দর আমাতের দ্বারা নামায-লরাযা োন-িেক্বা অদ্দধক পদ্দরমাতণ আোয িতে। দ্বীনোর
মানুষ দ্দেন কাতজর লকান কাতজ মশগুল থাতকন। িযতো ো‘আল্লুম (দ্দশিা গ্রিণ)
নযতো োদ্রীস (দ্দশিাোন) অনিথায োযদ্দকযাতয নফস েথা আত্মশুদ্দদ্ধ। ো‘আল্লুমোদ্রীস সম্পতকব সকতলরই জানা আতি। আর আত্মশুদ্দদ্ধ কাজদ্দট সকতলই পাতর না
বরং আল্লাি পাক যাতেরতক এ কাতজর জনি কবূল কতরতিন োরাই এটা পাতরন।
লকান ললাতকর কাজ ইখলাতসর সাতথ িতে দ্দক-না ো জানার উপায িতলা, আপদ্দন লয
এলাকায দ্বীতনর কাজ করতিন লস এলাকায ঐ কাজদ্দটই করার জনি আতরকজন ললাক
আসতলা। এ অবস্থায আপদ্দন দ্দনজবতন বতস দ্দচন্তা করুন লয, আপনার এলাকাতে
আপনার কাজ দ্দনতয োর আগমতন আপদ্দন সন্তুে দ্দক-না? যদ্দে সন্তুে থাতকন োিতল
বুঝতবন আপনার মতধি ইখলাস আতি, অনিথায লনই।
১৩৫. ইরশাে কতরনঃ
জুম‘আর দ্দেতনর অতনক আমল আতি লযগুতলা লিাট অথচ ফযীলে অতনক লবশী।
লযমন জুম‘আর দ্দেতনর দ্দবতশষ িযদ্দট আমল রতযতি। লযগুতলা আমল করতল প্রদ্দে
কেতম এক বিতরর নফল নামায ও এক বিতরর নফল লরাযার সওযাব পাওযা যায।
অনিানি উম্মতের েুলনায আমাতের বযস কম, দ্দকন্তু আমাতের নবী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইদ্দি ওযাসাল্লাম আমাতেরতক এমন কেগুতলা আমল দ্দশদ্দখতয দ্দেতযতিন যার
উপর আমল কতর আমরা স্বল্পসমতয অতনক কাদ্দমযাবী অজবন করতে পারতবা। আমরা
ধারণা কদ্দর আমাতের নামায সুন্নাে মুোদ্দবক িতে। আসতল দ্দকন্তু িতে না। কারণ!
আমরা একান্নদ্দট সুন্নাে মুখস্থ জাদ্দন না। আমরা যদ্দে সামানি একটু লমিনে কতর
োিতলই দ্দকন্তু আমাতের একান্ন সুন্নাে মুখস্থ িতয যাতব।
১৩৬. ইরশাে কতরনঃ
আমাতেরতক গুনাি লথতক অবশিই লবাঁতচ থাকতে িতব। িযরে থানভী রি. এর দ্দকোতব
পিাশদ্দট কবীরা গুনাি-এর োদ্দলকা রতযতি। এতককদ্দট কতর সবগুতলা আমাতের লজতন
দ্দনতে িতব। এরপরই গুনাি লথতক লবাঁতচ থাকা সম্ভব িতব।

www.islamijindegi.com

১৩৭. ইরশাে কতরনঃ
অতনক কাজ আতি লযগুতলা করা জরুরী এবং অতনক কাজ আতি লযগুতলা করা
ওযাদ্দজব। দ্দকন্তু মানুষ লসগুতলাতক শুধু ভাতলা কাজ মতন কতর। লযমন োদ্দড় রাখা
ওযাদ্দজব। দ্দকন্তু দ্দকিু মানুষ মতন কতর এটা ভাল কাজ। এটা মানুতষর বুঝার ভুল,
লকননা োদ্দড় রাখা শুধু ভাল কাজই নয বরং ওযাদ্দজবও বতট।
অতনক ললাক আতি যারা অতনির উপর যুলুম কতর। লস সব ললাকতের যুলুম লথতক
বাাঁচার জনি যদ্দে লকান বিদ্দি দ্দনযদ্দমে-  ياسبوح ياقدوس ياعزيز ياغفورপতড় োিতল
লেখা যাতব লয যাদ্দলতমর মন নরম িতয লগতি এবং যুলুম বন্ধ কতর দ্দেতযতি।
১৩৮. ইরশাে কতরনঃ
লকান বিদ্দি িাতফয-আতলম িতলই লয কুরআন শরীফ সিীি-শুদ্ধ কতর দ্দেলাওযাে
করতে পারতব ো দ্দকন্তু জরুরী নয। বরং শুদ্ধ কতর দ্দেলাওযাে করার জনি দ্দযদ্দন শুদ্ধ
কতর পড়তে পাতরন োর কাতিই দ্দশখতে িতব। এবং এভাতবই শুদ্ধ কতর দ্দেলাওযাে
করা সম্ভব।
১৩৯. ইরশাে কতরনঃ
আশ্চতযবর দ্দবষয িল, আমরা আমাতের দ্দবদ্দব-বাচ্চাতের কুরআন দ্দেলাওযাে সিীি-শুদ্ধ
করার বিাপাতর দ্দফদ্দকর কদ্দর না। এক যুবক ডািার মিল্লার ইমাম সাতিবতক বলতলন,
হুযুর! লমতিরবানী কতর প্রদ্দেদ্দেন ফজতরর পতর আমাতক সিীি-শুদ্ধ কতর কুরআন
দ্দশখার জনি আমাতক একটু সময দ্দেতবন। এভাতব দ্দকিুদ্দেন লমিনে করার পর োর
দ্দেলাওযাে সিীি িতয লগল। এরপর দ্দেদ্দন স্বীয িীতক সিীি দ্দেলাওযাে দ্দশখান।
অেঃপর ডািার সাতিতবর প্রথম সন্তান োর দ্দবদ্দবর কাতি সাে বির বযতস দ্দিফয
খেম কতর, দ্দদ্বেীয সন্তানও সাে বির বযতস দ্দিফয খেম কতর, েতেীয সন্তান সাতড়
িয বির বযতস দ্দিফয খেম কতর। োই আমরাও দ্দিম্মে কদ্দর, আল্লাি আমাতের
কাদ্দমযাব করতবন।
১৪০. ইরশাে কতরনঃ
আমাতের মােরাসার োরুল ইকামার (িাত্রাবাস) দ্দনযম িতলা, লিাট িাত্রতেরতকও
োিাজ্জুতের সময সজাগ কতর লেযা িতব। যাতে োরা োিাজ্জুতের নামায আোয
কতর। এভাতব েশ-বাতরা বিতরর লিতলতেরতক োিাজ্জুতের অভিাস করাতনা িয,
দ্দনযম-কানূন দ্দশিা লেযা িয। যারা লিাটকাল লথতক োিাজ্জুে পতড় োরা দ্দক মসদ্দজতে
এতস কথা বলতে পাতর? সকল মােরাসায এ লনযাম থাকা উদ্দচৎ।
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১৪১. ইরশাে কতরনঃ
লয সকল ভুল-ত্রুদ্দট আমার লচাতখ ধরা পতড়, োর মতধি একদ্দট িতলা দ্দবদ্দভন্ন মসদ্দজতে
লগতল লসখাতন লেখতে পাই মসদ্দজতের লকানায জুোর স্তূপ িতয আতি, লসখাতন জুো
রাখার লকান শতঙ্খলা নাই। আমাতের মােরাসায িাত্রতেরতক লাইন কতর জুো রাখার
দ্দনযম দ্দশিা লেযা িতযতি। োরা সুন্দর কতর সাদ্দরবদ্ধ ভাতব জুো রাতখ।
১৪২. ইরশাে কতরনঃ
শুদ্ধ কতর দ্দেলাওযাে না দ্দশখতল অতনক িাতফয-আতলমতেরও সিীি কতর কুরআন
দ্দেলাওযাতের োওফীক িয না। আমার কথা শুতন কতযকজন িাতফয ও আতলতমর
লচিারা মদ্দলন িতয যায। আদ্দম োতেরতক লিি কতর বললাম, আপনাতের মতধি লকউ
িাতফয দ্দকংবা আতলম আতিন দ্দক-না? দ্দেনজতনর সাড়া পাওযা লগল। আদ্দম োতের
একজনতক সূরা কাদ্দফরুন দ্দেলাওযাে করতে বললাম। েখন দ্দেদ্দন  َو َال أَنَاশতব্দর
মতধি নূতনর যবরতক মে বিেীে সদ্দিক পড়তলন। আতরকজনতক দ্দেলাওযাে করতে
বলতল দ্দেদ্দন নূতনর যবরতক মে কতর ভুল পড়তলন। এই ললাতকর পড়া শুতন আশ্চযব
িলাম। লযতিেু দ্দেদ্দন একজন িাতফয।
১৪৩. ইরশাে কতরনঃ
দ্বীনী আতলাচনা চলাকাতল নফল নামায পড়া দ্দিক নয, বরং দ্বীনী কথা-বােবা লশানা
জরুরী। বযাতনর সময কাতরা গলায িুদ্দর চালাতল লযমন বযান করা সম্ভব নয দ্দিক
লেমদ্দন ভাতব নামাযী বিদ্দির সামতনও বযান করা সম্ভব নয। কারণ লস অবস্থায মুখ
লথতক বযান লবর িয না। এ দ্দবষযদ্দট মুসল্লীতের সামতন বার বার আতলাচনা করা
উদ্দচৎ।
১৪৪. ইরশাে কতরনঃ
লযখাতন দ্বীনী আতলাচনা িয লসখাতন ইনদ্দফরােী আমল েথা নামায, দ্দেলাওযাে,
দ্দযদ্দকর ইেিাদ্দে করা দ্দিক নয।
১৪৫. ইরশাে কতরনঃ
মুফেীগণ লযখাতন লকউ নফল নামায পড়তল োর সামতন উচ্চ স্বতর কুরআন
দ্দেলাওযাে করাতক দ্দনদ্দষদ্ধ বতলন, লসখাতন ফরয নামাতযর পর দ্দপিতন মাসবূক
থাকাবস্থায উচ্চস্বতর দু‘আ করা দ্দক কতর জাদ্দযয িতে পাতর? বেবমাতন উচ্চস্বতর দু‘আ
করা স্বাভাদ্দবক বিাপার িতয োাঁদ্দড়তযতি। যার সংতশাধন অেীব জরুরী। এর সিজ
উপায িতলা, অদ্দধকাংশ সময দ্দনঃশতব্দ দু‘আ করা এবং মাতঝ মাতঝ উচ্চস্বতর দু‘আ
করা। যাতে মানুষ এতে অভিস্ত িতয পতড়।
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১৪৬. ইরশাে কতরনঃ
খানার দ্দবিানা লথতক খাতনওযালার দ্দবিানা সামানিেম উাঁচু িওযাও উদ্দচৎ নয। েতব
দ্দবিানা কাতপবট বা চাের যদ্দে এমন বড় িয, যার উপর দ্দনতজ বসার পর েস্তরখান
দ্দবিাতনা যায োিতল লকান অসুদ্দবধা লনই, লেমদ্দনভাতব খাতনওযালা লথতক খানা একটু
উপতর থাকতলও লকান অসুদ্দবধা লনই।
১৪৭. ইরশাে কতরনঃ
িাকীমুল উম্মে মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রি. বতলন, জীবতন কখতনা খাতটর
পাযার দ্দেতক খানা লরতখ মাথার দ্দেতক বতস খানা লখতযদ্দি বতল আমার স্মরণ িয না।
সববো মাথার দ্দেতক খানা লরতখ পাতযর দ্দেতক বতস খানা লখতযদ্দি।
সুবিানাল্লাি! আল্লাির দ্দন‘আমতের দ্দক পদ্দরমাণ কেরোনী।
১৪৮. ইরশাে কতরনঃ
লযখাতন মানুষ পা দ্দকংবা দ্দনেব রাতখ, লসখাতন লকান দ্দকিু দ্দবিাতনা বিেীে দ্বীনী
দ্দকোব-পত্র রাখা উদ্দচে নয। অতনতক মসদ্দজতের দ্দমবাতর কুরআন পাক বা দ্বীনী
দ্দকোবােী রাতখন। অথচ মানুষ লসখাতন পা রাতখ। এটা লবযােবী িাড়া আর দ্দকিু না।
প্রতযাজনতবাতধ পাক কাপড় দ্দবদ্দিতয োর উপর রাখা লযতে পাতর।
১৪৯. ইরশাে কতরনঃ
অতনক মানুষ কুরআন শরীতফর উপর টুদ্দপ, চশমা, কলম ইেিাদ্দে রাতখ। এটা আল্লাি
পাতকর কালাতমর সাতথ চরম লবযােবী। অনুরূপভাতব কুরআতনর উপর িােীতসর
দ্দকোব, িােীতসর উপর দ্দফক্বতির দ্দকোব, দ্দফক্বতির দ্দকোতবর উপর োসাউতফর
দ্দকোব রাখাও দ্দিক নয। আর লয কাগতজ দ্দফক্বদ্দি মাসআলার সমাধান চাওযা িয,
োতে োসাউতফর প্রে করাও দ্দিক নয।
আল্লাহু আকবার! এতকই বলা িয আেব।
১৫০. ইরশাে কতরনঃ
আজকাল মসদ্দজতের সামতনর লেযাতল দ্দকবলার দ্দেতক উপতেশমূলক অতনক কথা
দ্দলখা থাতক, লযগুতলার উপর েতদ্দে পড়তল নামাযীতের অন্ততর দ্দবদ্দভন্ন দ্দচন্তার সতদ্দে িয।
এ জনি এগুতলা িয অতনক উাঁচুতে অথবা ডাতন দ্দকংবা বাতম দ্দকংবা লপিতনর লেযাতল
লাগাতনা উদ্দচৎ।
অনুরূপভাতব বেবমান মসদ্দজতে রং লাগাতনার রীদ্দে চালু িতযতি। অথচ োতে দুগবন্ধ
দ্দবেিমান। অতনতক বতল লয শুদ্দকতয লগতল আর দুগবন্ধ থাতক না। আফতসাস! মুসলমান
ও লফতরশোতেরতক অল্প সমতযর জনিও কে লেযা দ্দক জাদ্দযয আতি? ো-ই যদ্দে না
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িতব, লো দ্দপযাজ-রসুতনর মে দুগবন্ধযুি খাবার লখতয মসদ্দজতে আসা দ্দনতষধ করা
িতলা লকন? আদ্দম লবাতবর এক মসদ্দজতে বযাতন রং দুগবন্ধযুি িওযায ো নাজাদ্দযয ও
এর চাাঁো লেযা গুনাতির কাজ বতলদ্দিলাম। আমার কথা শুতন একতলাক ইমাম
সাতিতবর কাি লথতক োর লেযা একশে টাকা েৎিণাৎ দ্দনতয লনয। একজন োনী
ললাক জানতে চাইতলন, োিতল েরজা-জানালায রং লাগাতবা দ্দকভাতব? প্রেুিিতর
আদ্দম বললাম, েরজা-জানালা লাগাতনার আতগই রং লাদ্দগতয দ্দনতবন।
১৫১. ইরশাে কতরনঃ
এক মসদ্দজতের নামাতযর পর যখন দু‘আ করদ্দিলাম, দ্দপিতন মুসদ্দল্লরা আমীন আমীন
বলতে লাগতলা। আদ্দম বললাম, বন্ধুগণ! আদ্দম যখন সূরা ফাদ্দেিার মতধি ولضّ الين
পড়লাম েখন লকন আপনারা লজাতর লজাতর  أمينবতলনদ্দন। দ্দকিুতলাক জবাব দ্দেল,
আমরাতো িানাফী। লজাতর আমীন বলাতো শাতফ‘ঈতের কাজ। আদ্দম বললাম,
বন্ধুগণ! আপনারা দ্দক োিতল নামাতযর মতধি িানাফী আর নামাতযর বাদ্দিতর শাতফ‘ঈ?
েখন োরা সবাই বিাপারটা বুঝতে পারতলা। আসতল লকউ িযতো লকান কারতণ
এরকম কতরদ্দিল, দ্দকন্তু পরবেবীতে এটাতকই দ্দনযম বাদ্দনতয লনযা িতযতি। উতল্লখি লয,
দু‘আর মতধি লযমন ইমাতমর অনুসরণ জরুরী নয লেমদ্দনভাতব ইমাতমর আতগ-পতর
দু‘আ শুরু বা লশষ করতলও লকান িদ্দে লনই।
১৫২. ইরশাে কতরনঃ
অতনতক বতল থাতক লয, িাসপাোতল লযমন নাসব আতি লেমদ্দন িযরে মুিাম্মে
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদ্দি ওযা সাল্লাতমর যামানাযও এরকম মদ্দিলা দ্দিল, যারা দ্দজিাতের
মযোতন যখমীতেরতক ঔষধ লাগাতো, বিাতন্ডজ বাাঁধতো, দ্দজিাতে অংশ দ্দনে। জবাব
িল, ইসলাতমর প্রাথদ্দমক যুগ পেবার দ্দবধান অবেীণব িওযার আতগ এরকম দ্দিল দ্দিকই;
দ্দকন্তু পেবার দ্দবধান নাদ্দযল িওযার পর যখন দ্দকিু মদ্দিলা লমতযতের প্রদ্দেদ্দনদ্দধ দ্দিসাতব
দ্দজিাতে যাবার অনুমদ্দে প্রাথবনা করল েখন রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদ্দি ওযাসাল্লাম
সরাসদ্দর দ্দনতষধ করতলন এবং বলতলন-‘ঘতর দ্দগতয দ্দনজ দ্দনজ স্বামীর দ্দখেমে করাই
লোমাতের দ্দজিাে’। [সূত্র: িযরে মাওলানা ইউসুফ লেিলভী রি. এর ‘িাযাতে সািাবা’।]
১৫৩. ইরশাে কতরনঃ
ভাতলা ভাতলা মানুতষর ঘতরও আজ শর‘ঈ পেবা লনই। (খাি খাি ঘর বাতে) লযমনচাচী, মামী, মাউইমা, চাচাে লবান, ফুফাে লবান, খালাে লবান এতের সকতলর সতেই
পেবা করা ফরয। দ্দকন্তু বাস্তবো এর দ্দবপরীে। শরী‘আতে থুেুতড় বতদ্ধার মুখ লেখা
জাদ্দযয থাকতলও োর চুল লেখা িারাম। এবং লয বাচ্চা বড় িতয লগতি োর সাতথ পেবা
করা ফরয। অতনতক বতল থাতক লসদ্দেতনর বাচ্চা ওর সাতথ আবার দ্দকতসর পেবা? এটা
চরম মূখবো। উলামাতয দ্দকরাতমর লথতক মাসআলা লজতন লনযা উদ্দচৎ।
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১৫৪. ইরশাে কতরনঃ
সৎ কাতজর আতেশ লযমন গুরুতত্বর সাতথ চলতি, অসৎ কাতজর বাধা প্রোনও লসরকম
গুরুতত্বর সাতথ চলতে িতব। কারণ, উভযটাই ফরয। অসৎ কাতজর প্রদ্দেকার না করায
বেবমাতন ো খুব দ্রুে লবতড় চলতি। সংঘবদ্ধ ভাতব এর প্রদ্দেতরাধ করা উদ্দচৎ। (সংঘবদ্ধ
ভাতব এ কাজ করার জনি িযরে থানভী রি. মজদ্দলতস োওযােুল িক প্রদ্দেষ্ঠা কতরন।-সংকলক)

১৫৫. ইরশাে কতরনঃ
গীবতের গুনািতক িােীস শরীতফ দ্দযনার গুনাির লচতযও মারাত্মক বলা িতযতি।
আল্লামা শা‘রানী রি. োাঁর ‘োবীহুল মুগোরীন’ গ্রতন্থ দ্দলতখতিন, লয বিদ্দি গীবে কতর
লস োর সদ্দিে লনক আমল অনিতক দ্দবদ্দলতয লেয। দ্দেদ্দন আতরা দ্দলতখতিন লয,
আমাতের মুরুব্বীগণ আমাতের লথতক এই মতমব অেীকার দ্দনতযতিন লয, আমরা
দ্দনতজতের মজদ্দলতস কাতরা গীবে করতবা না।
সুলোন ইবরািীম ইবতন আেিাম রি. এক জাযগায লমিমান িতলন। লমযবান োাঁর
সামতন অতনির গীবে শুরু করতল দ্দেদ্দন এই বতল লসখান লথতক উতি পতড়ন লযপ্রথতমই লগাশে খাওযাতলন। ো-ও আবার মতে ভাই-এর লগাশে। লজ্জাস্থাতনর যখম
লযমন দ্দচদ্দকৎসক িাড়া লেখাতনা জাদ্দযয লনই, অনুরূপ ভাতব দ্দনতজর ভাতযর লোষ-ত্রুদ্দট
োর ইসলািী দ্দচদ্দকৎসক িাড়া অনি কাউতক বলা জাদ্দযয নাই। মতন রাখতবন! গীবে
করা ও লশানা উভযই িারাম।
১৫৬. ইরশাে কতরনঃ
অতনতক লপাশাক-পদ্দরেে ও লচিারা-সুরতে দ্দবজােীয অনুকরণ করাতক স্বাভাদ্দবক
বিাপার মতন কতর। দ্দকন্তু আল্লাি ো‘আলা ‘প্রকাশি অপ্রকাশি সকল গুনাহ্ পদ্দরেিাগ
কর’ এর মতধি বাদ্দিিক গুনািতক লবশী গুরুত্ব দ্দেতয সববাতগ্র বযান কতরতিন। উহুতের
যুতদ্ধ বাদ্দিিক ত্রুদ্দটর কারতণই পরাজয ঘতটদ্দিল। লকননা দ্দেতলর দ্দভেতরর আক্বীো
েখনও দ্দিক দ্দিল।
১৫৭. ইরশাে কতরনঃ
আদ্দখরাতের সফর খুবই জাাঁকজমকপূণব। লকননা একজন গরীব মানুষও মতেুির পর বড়
বড় রাজা-বােশাি, পীর-মাসাদ্দযখতের কাাঁতধ চতড় কবরস্থাতন যায। লয মুিােী দ্দিল
লসও ইমাতমর কাাঁতধ চতড় যায। এ মিা জাাঁকজমকপূণব সফতরর ফতল আমরা লাতশর
আতগ চদ্দল না। লাশ মাদ্দটতে রাখার আতগ লকউ মাদ্দটতে বদ্দস না। রাজা-বােশাতের
বািন কার-মাইতিা, দ্দকন্তু মতেুির পর আশরাফুল মাখলুকাে মানুতষর কাাঁধ িয োতের
বািন। চাকতরর লাশ থাতক মদ্দনতবর কাাঁতধ। লয সফতরর প্রথম মনদ্দযলই এে
জাাঁকজমকপূণব, োর বাকী মনদ্দযলগুতলা আতরা কে জাাঁকজমকপূণব িতব-একটু দ্দচন্তা
করুন। অতনতকই এ সফতরর বিাপাতর লব-খবর। লস জনিই আলতসির যাদু ওতের
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উপর ভর কতরতি। লি মানব সকল! লোমরা সফতরর রসে সংগ্রি কর। একদ্দেন
সকলতকই মরতে িতব।
১৫৮. ইরশাে কতরনঃ
যার কাতি অতনির িক আতি এখনই মাফ কদ্দরতয দ্দনন। অনিথায দ্দকযামতের দ্দেন মিা
দ্দবপতে পড়তবন। আপনার লনকী োতক দ্দেতয লেযা িতব। যদ্দে লনকী লশষ িতয যায
এবং পাওনাোর রতয যায, োিতল োর গুনাি আপনার উপর চাদ্দপতয লেযা িতব।
িযরে থানভী রি. োাঁর জীবতন বান্দার িক সম্পতকব খুবই সতচেন দ্দিতলন।
১৫৯. ইরশাে কতরনঃ
ইসলাতি নফস (আত্মশুদ্দদ্ধ)-এর জনি দ্দিম্মতের সতে কাজ করা উদ্দচৎ। এরকম
অেীকার করা উদ্দচৎ লয, নফস লক খারাপ েতদ্দে লথতক দ্দফরাতেই িতব। যদ্দে দ্দনতজর
জানও চতল যায েবুও লবগানা নারী এবং খুবসূরে বালতকর দ্দেতক োকাব না। এরকম
দ্দিম্মে এবং অেীকাতরর উপর আল্লাি পাতকর রিমে বদ্দষবে িয। আর যদ্দে কখতনা
েতদ্দের গুনাি িতয যায োিতল সতে সতে োওবা কতর িদ্দে পুদ্দষতয লনযা জরুরী।
১৬০. ইরশাে কতরনঃ
োওবাকারী এরকম িতয যায লযন লস গুনাি-ই কতরদ্দন। অেএব লকযামতের দ্দেন
সাফলি অজবনকারীতের অন্তভূবি না িতে পারতলও োওবাকারীতের েলভুি িওযাটা
দ্দনশ্চয লসৌভাতগির দ্দবষয। সুেরাং োওবার গুরুত্ব অপদ্দরসীম। োওবা করার সময
সংদ্দিে সকল গুনাি লিতড় লেযার েতঢ় অেীকার করা এবং আল্লাি ো‘আলার কাতি
োওবার উপর অটল থাকার োওফীক চাওযা।
১৬১. ইরশাে কতরনঃ
লমাটর গাড়ী যখন চলন্ত অবস্থায থাতক েখন ড্রাইভাতরর পা লেতকর উপর থাতক। এর
োর দ্দেযাদ্দরং থাতক ড্রাইভাতরর িাতে। ফতল গাড়ী এদ্দেক-লসদ্দেক টক্কর মারতে পাতর
না। অনুরূপ ভাতব মুরীতের গেবান যখন শাতযতখর পাতযর দ্দনতচ থাতক েখন লসই
মুরীেও সদ্দিক ভাতব চতল।
১৬২. ইরশাে কতরনঃ
ওযাজ করার সময দ্দনতজর ইসলাতির দ্দনযে করা উদ্দচৎ। এর দ্বারা অতনক ফাযো
অজবন িয।
১৬৩. ইরশাে কতরনঃ
যখন একজনতক দ্দভেতর প্রতবতশর অনুমদ্দে লেযা িয, েখন োর সতে অনি কাতরা
দ্দভেতর প্রতবশ করা দ্দিক না। সকতলরই অনুমদ্দে লনযা জরুরী। এর উিম পন্থা িতলা,
প্রথম বিদ্দি সকতলর পি লথতক অনুমদ্দে দ্দনতয দ্দনতব।
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১৬৪. ইরশাে কতরনঃ
দ্দনজ দ্দনজ বাচ্চাতেরতক খানার সুন্নাে, উযূর সুন্নাে, নামাতযর সুন্নাে সমূি দ্দশিা দ্দেন।
মাদ্রাসার দ্দশিকগণ িাত্রতেরতক দ্দশখাতবন। এভাতব সারা দুদ্দনযায সুন্নাতের নূর িদ্দড়তয
লেযা সম্ভব। সতে সতে িাত্ররা োতের োদ্দযত্ব দ্দিকমে পালন করতি দ্দক-না লসদ্দেতকও
লখযাল রাখতে িতব। পাশাপাদ্দশ িাত্রতেরতক মসদ্দজতে প্রতবশকালীন ও বাদ্দিতর লবর
িওযাকালীন সুন্নাে সমূি মুখস্থ কদ্দরতয দ্দেতে িতব। লকননা সুন্নাে লথতক প্রচুর নূর
পযো িয।
১৬৫. ইরশাে কতরনঃ
মুদ্দশবে দ্দনববাচন এবং োর প্রদ্দে আকষবণ পারস্পদ্দরক হৃেিোর উপর দ্দনভবরশীল।
কামালাতের নয। দ্দকন্তু লযসকল পীর-মুদ্দশবতের আমল সুন্নাতের দ্দখলাফ, োতের প্রদ্দে
আকতে িওযা সববোই না-জাদ্দযয।
১৬৬. ইরশাে কতরনঃ
লয এলাকার মানুতষর মতধি দ্বীতনর প্রদ্দে আগ্রি লনই, দ্দনজ উতেিাতগ লস এলাকায
সফর করা উদ্দচৎ। লকননা ঘুমন্ত মানুষতক জাগাতনার জনি দ্দনজ ইোয যাওযা েরকার।
আর যাতের আগ্রি আতি োতের দ্দনজ লথতক এদ্দগতয আসা উদ্দচৎ।
১৬৭. ইরশাে কতরনঃ
লিতলতের কনুই লখালা থাকতল নামায িতয যায, েতব মাকরূি িয। আর লমতযতের
কনুই লখালা থাকতল নামায-ই িয না। দ্দকন্তু বাস্তবো িতলা, দ্দপো-মাো লিতলতের
জনি বানায ফুল িাোর জামা আর লমতযতের জনি বানায িাফ িাোর জামা। সদ্দেিই
বড় আফতসাতসর কথা। এমদ্দন ভাতব লিতলরা খাদ্দল মাথায নামায পড়তল নামায িতয
যায-েতব মাকরূি িয, দ্দকন্তু লমতযরা খাদ্দল মাথায নামায পড়তল োর নামায-ই িয
না। অথচ দ্দপো-মাোরা লিতলতের মাথায লেয শি পুরু টুদ্দপ আর লমতযতের মাথায
লেয পােলা ওড়না, যাতে লভেতরর কাতলা চুল স্পে লেখা যায। আর আজ-কালতো
ওড়নাও উতি লগতি। লসৌন্দযব প্রকাতশর মানতস লমতযরা আজ এমন পােলা লপাশাক
পতড় যা শুধু নাতমই লপাশাক, বস্তুে নগ্ন থাকারই নামান্তর।
১৬৮. ইরশাে কতরনঃ
দুদ্দনযাতে আমরা সব বিাপাতর উিম পিন্দ কদ্দর। লপযারা উিম লিাক, কলা উিম
লিাক, বাড়ী উিম লিাক- এটা সবাই চাই। দ্দকন্তু উযূ উিম লিাক, নামায উিম লিাক
এটা লকউ দ্দচন্তা কদ্দর না। উযূ-নামায উিম িওযার উপায িতলা- ো সুন্নাে মুোতবক
িওযা। লপযারার দ্দভেতর খুব ভাতলা দ্দকন্তু বাদ্দিতর োগ। ফতল আপদ্দন পিন্দ কতরন না।
সুেরাং মুসলমাতনর দ্দভের-বাদ্দির উভয-ই শরী‘আে সম্মে িওযা উদ্দচৎ।
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১৬৯. ইরশাে কতরনঃ
অতনতক আজ কুরআন-িােীসতক দ্দনতজর োন দ্বারা বুঝতে চায, এটা মারাত্মক ভুল।
প্রতেিক কথারই দ্দবদ্দভন্ন দ্দেক আতি। যা শুধু অদ্দভধান লেতখ বুঝা সম্ভব না। লযমন এক
কদ্দব বতলতি- ‘উমতরর দুই লচাখ বরাবর িতয যাক।’ একথা দ্বারা এটাই বুঝা যায লয,
উমতরর এক লচাখ খারাপ। আসতল এ কাবিাংতশর দু’রকম অথব িতে পাতর। যদ্দে কদ্দব
খুদ্দশ িতয একথা বতল থাতকন, োিতল অথব িতব উমতরর খারাপ লচাখদ্দটও ভাতলা িতয
যাক। আর যদ্দে রাগাদ্দিে িতয বতল থাতকন, োিতল অথব িতব-উমতরর ভাতলা
লচাখদ্দটও খারাপ িতয যাক। এখন আপনারাই বলুন! এখাতন অথব দ্দনধবারতণর জনি োন
বা অদ্দভধান দ্দক যতথে? কখনও নয। এ লিতত্র কদ্দবর বন্ধু-বান্ধব লথতক লজতন দ্দনতে
িতব লয- কদ্দব যখন এ কথা বতলতিন েখন োর লচিারায রাগ দ্দিল না খুদ্দশ দ্দিল।
একজন কদ্দবর কথারই যদ্দে এ অবস্থা িয োিতল রাসূতল কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদ্দি
ওযা সাল্লাতমর কথা বুঝার জনি সািাবাতয দ্দকরাতমর শরণাপন্ন িওযা দ্দক জরুরী নয?
োরা যা বলতবন োই সিীি। কারণ! কথা বলার সময বিা (রাসূল সাল্লাল্লাহু
‘আলাইদ্দি ওযাসাল্লাম)-এর লচিারা মুবারতক কখন রাগ দ্দিল আর কখন নূতর উদ্ভাদ্দসে
দ্দিল এটা শুধু োরাই ভাতলা জাতনন। একজন কদ্দবর কথা বুঝার জনি োন-অদ্দভধান
লযমন যতথে নয দ্দিক লেমদ্দন ভাতব পদ্দবত্র িােীস শরীতফর অথব বুঝার জনি শুধু োন
ও অদ্দভধান কীভাতব যতথে িতে পাতর?
১৭০. ইরশাে কতরনঃ
পুদ্দলশ অদ্দফসাতরর লিতল যদ্দে মার লখতে থাতক োিতল ললাতক মতন করতব-প্রিারকারী
িযতো জাতন না লয এটা পুদ্দলশ অদ্দফসাতরর লিতল, অথবা অদ্দফসার োর লিতলর
উপর সন্তুে নয। মুসদ্দলম উম্মািরও আজ এ অবস্থা। আল্লাি ো‘আলা আমাতের উপর
অসন্তুে বতলই আজ আমরা োর সািাযি লথতক বদ্দিে। সববত্র গুনাতির প্রসার ঘটতি
অথচ আমরা দ্দনতষধ পযবন্ত করদ্দি না। লপিতনর দ্দেতক োকাতল লেখা যায, বনী
ইসরাঈতলর এক কওতমর উপর োতের শিরতক উদ্দল্টতয দ্দেতয আযাব লেযার হুকুম
িতল িযরে দ্দজবরাইল আ. আরয করতলন, লি আল্লাি! এ এলাকায এমন একজন
সূফী আতিন লয এক মূহুতেবর জনিও আপনার না-ফরমানী কতরদ্দন। আল্লাি ো‘আলা
বলতলন, ঐ এলাকা প্রথতম ঐ সুফীর উপতর োরপর অনিতের উপতর উতল্ট োও। এই
সূফী-আদ্দবে আমার না-ফরমানী িতে লেতখতি অথচ লস দ্দনতষধ পযবন্ত কতরদ্দন এবং
োর লচিারায দ্দবস্বাতের দ্দচহ্নমাত্র পদ্দরলদ্দিে িযদ্দন।
১৭১. ইরশাে কতরনঃ
অতনক ললাক চাাঁো লেয; দ্দকন্তু ইখলাতসর সাতথ লেযনা। একবার এক ললাক
ইতলক্শতনর আতগ এক দ্বীনী প্রদ্দেষ্ঠাতন লমাটা অংতকর টাকা োন কতর। এর
কতযকদ্দেন পর মাদ্রাসায এতস সংদ্দিে সকলতক োর পতি লভাট লেযাতনার বিবস্থা
করতে বতল। মুিোদ্দমম সাতিব যখন বলতলন, আমরা রাজনীদ্দের বাইতর লথতক
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খাদ্দলস দ্বীনী লখেমতে রে। আমাতের দ্বারা এসব সম্ভব নয। েখন লস লগাস্বায বলতে
থাতক লয-আদ্দম লয লমাটা অংতকর টাকা দ্দেতযদ্দিলাম ো লভাতটর জনি দ্দেতযদ্দিলাম।
এবার বলুন! এরকম ললাক আদ্দখরাতে কেটুকু পাওযার আশা করতে পাতর?
১৭২. ইরশাে কতরনঃ
এক মািদ্দফতল বযান করতে দ্দগতয- খাওযার সময খানার লকান অংশ েস্তরখানায
পতড় লগতল ো উদ্দিতয খাওযা সুন্নাে বলায ডাক দ্দবভাতগর এক কমবচারী বলতলন,
িযরে! এ দ্দবষযদ্দট নফতসর জনি খুব কদ্দিন মতন িয। আদ্দম বললাম, আপদ্দন এর
িাক্বীক্বে বুঝতে পাতরনদ্দন। আসতল আমল খুব সিজ। অেঃপর বললাম, আো বলুন
লো! লপাে মাোর লজনাতরল যদ্দে আপনাতক সি সকল কমবচারীতেরতক োওযাে কতর
এবং দ্দবতশষ ভাতব আপনাতক োর পাতশ বসায োিতল মানুষ আপনার এ সম্মাতন
আশ্চযব িতব দ্দক-না? এবং আপদ্দন দ্দনতজও এর জনি গববতবাধ করতবন দ্দক-না? এরপর
যদ্দে লস দ্দনজ িাতে আপনাতক কলা লখতে লেয োিতল আপনার সম্মান আতরা বাড়তব
দ্দক-না? এবং ললাতক এই লভতব আতরা অবাক িতব দ্দক-না লয একজন সাধারণ
কমবচারীতক কে সম্মান করা িতে। আর দ্দিক লস মূহুতেব যদ্দে আপনার িাে লথতক কলা
পতড় যায োিতল েৎিণাৎ এই লভতব আপদ্দন ো েুতল দ্দনতবন দ্দক-না লয এটা অতনক
বড় অদ্দফসাতরর উপিার। এর কের করা উদ্দচৎ। বন্ধুগণ! দ্দিক লেমদ্দন ভাতব আল্লাি
পাক আমাতের েুলনায কে মিান, কে বড়, যার বড়তত্বর লকান সীমা নাই। োিতল
োর লেযা দ্দন‘আমতের দ্দক পদ্দরমাণ কের করা উদ্দচৎ? আল্লাির শুকর, দ্দেদ্দন সতে সতে
ো লমতন লনন।
১৭৩. ইরশাে কতরনঃ
একবার আমরা সফতর লবর িদ্দেলাম। সফতরর পূবব মূহুতেব িাতে সমযও কম। এক
ভদ্রতলাক বার বার বলদ্দিতলন, নাস্তা কতর যাওযার জনি। আদ্দম বললাম, দ্দিক আতি
শুধু চা খাওযান। এরপর লেখা লগল েেরখানায প্রচদ্দলে সব রকম খাবার িাদ্দযর।
আদ্দম শুধু চা লখতয েদ্দড়ৎ গাদ্দড়তে উতি বদ্দস। এখাতন যদ্দে আদ্দম লখোম, োিতল
লমযবান ভাবতো আতলম মানুষ চা খাওযার কথা বতল সব দ্দকিু লখতয লগল। দ্দকিু বাে
রাখল না।
আতলমগণ আজ এসব কারতণই দ্দনতজতের সম্মান িারাতে। লস দ্দেন আমার কাতজ
উপদ্দস্থে সকতলই অবাক িতযদ্দিল।
১৭৪. ইরশাে কতরনঃ
বন্ধুগণ! ওযাজ লো লশষ। এখন বাকী মুসাফািার। মুসাফািা মুস্তািাব এবং সুন্নাে।
আর মুসলমানতক কে লেযা িারাম। সুেরাং যদ্দে লকউ কাউতক ধাক্কা লেয োিতল
আদ্দম কাতরা সতে মুসাফািা করব না। সাদ্দরবদ্ধ িতয ডান দ্দেক লথতক এতস মুসাফািা
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কতর বাম দ্দেক দ্দেতয চতল যাতবন। প্রথতম বাচ্চা ও বতদ্ধতের আসার সুতযাগ দ্দেন।
দ্দবলতবর জনি লকউ অদ্দস্থর িতবন না। কতযক দ্দমদ্দনতটর বিাপার মাত্র, ই‘লেকাতফর
দ্দনযে করুন। সওযাব পাতবন। এেতশি অবতলাকতন সাধারণ মানুষ বুঝতব লয,
মাওলানা সাতিবরা রাে চালাতে জাতন।
১৭৫. ইরশাে কতরনঃ
আদ্দম যখন লকান দ্দশিা প্রদ্দেষ্ঠান পদ্দরেশবতন যাই এবং লসখাতন লকান কথা বলার
প্রতযাজন মতন কদ্দর োিতল সমস্ত বাচ্চাতের আমার সামতন বসাই। লকননা আদ্দম
দ্দনতজও লিাট এবং লিাটতের সাতথই আমার সম্পকব। বাচ্চাতের আদ্দম দুই ভাতগ ভাগ
কদ্দর। লযমন ১০০জন লিতল থাকতল ৫০জন কতর ভাগ কদ্দর এবং দু’পাতশ সাদ্দরবদ্ধ
কতর বসাই। অনি সকলতক োতের দ্দপতি বসতে বদ্দল। এতে বড় রকতমর দু’দ্দট ফাযো
িয।
১। বাচ্চারা পরস্পতর দুোদ্দম করতে পাতর না।
২। ওযাতযজতক লেখার জনি উাঁদ্দক-ঝুাঁদ্দকর প্রতযাজন িয না।
১৭৬. ইরশাে কতরনঃ
বেবমাতন অতনক ভাল ভাল ললাতকরাও লমিমান বসার আতগই েস্তরখানায খানা িাদ্দযর
রাতখ। এতে বুঝা যায লয, লমিমানর জনি খানা অতপিা করতি যা আেতবর দ্দখলাফ।
এমদ্দন ভাতব েস্তরখানা উিাতনার আতগ আিারকারীর উিা উদ্দচৎ না। বরং খানা ও
েস্তরখানা উিাতনার পর উিা উদ্দচৎ।
১৭৭. ইরশাে কতরনঃ
লকান বাচ্চা যদ্দে আমাতেরতক এরকম খবর লেয লয, অমুক দ্দবিানার উপর জুো
লরতখতি অথবা লেযাতল োগ লাগাতে অথবা লপযালায মাদ্দি পতড়তি। োিতল আমরা
লপতরশান িতয যাই। অথচ এর ফতল লকান দ্দকিু কমতি না; বরং বাড়তি। পাতযর
বিাথায পা ফুতল লগল, এটা বতদ্দদ্ধ, পূতবব কম দ্দিল এখন বাড়তি অথচ ডািাতরর কাতি
লযতে িতে। অেএব লবাঝা লগল সব বতদ্দদ্ধ ভাতলা নয। অনুরূপ ভাতব মশারীর দ্দভের
দু-দ্দেনটা মশা ঢুকতল োড়াতনা বিেীে ঘুম আতস না। একটা মশা আর কেখাদ্দন রি
লখে? এক রদ্দে, বা এক মাশা। এরপর লসও আরাতম ঘুমাতো আপদ্দনও। দ্দকন্তু এ
একতফাাঁটা রি দ্দেতেও লকউ রাদ্দজ না। বন্ধুগণ! দ্দচন্তা কতর লেখুন, আমাতের ঘতর
আজ দ্দক পদ্দরমাণ (মুনকারাে) অনিায-অিীলো ঢুতকতি। সন্তাতনরা ইংদ্দলশ কাদ্দটং চুল
রাখতি। ঘতর জীব-জাতনাযাতরর িদ্দব টানাতনা িতে। অথচ আমরা দ্দনদ্দববকার। ঘতর
সাপ-দ্দবচ্চু ঢুকতলা েৎিণাৎ লসগুতলা োড়াতনার বিবস্থা কদ্দর। অথচ আল্লাির নাফরমানীতে ঘর লিতয যাওযার পরও আমরা লকান বিবস্থা দ্দনদ্দেনা।
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১৭৮. ইরশাে কতরনঃ
পদ্দরস্কার কাপড় পদ্দরধান কতর জুম‘ু আয যাওযার সময লকান বাচ্চা যদ্দে োতে কাদ্দল
লাদ্দগতয লেয, োিতল অন্তর দ্দক রকম লপতরশান িতব? বারবার একথাই মতন পড়তব।
কাপতড় এই কাতলা োগ লাগার কারতণই লো অন্ততরর এই অবস্থা আর এভাতব প্রদ্দেদ্দট
গুনাি দ্বারা যদ্দে অন্ততর একদ্দট কতর কাতলা োগ পড়তে থাতক, োিতল অন্ততর
লপতরশানীর দ্দক অবস্থা িতব। িােীস শরীতফ আতি লয, প্রতেিক গুনাি দ্বারা অন্ততর
একদ্দট কতর কাতলা োগ পতড়। অেঃপর যদ্দে োওবা কতর, োিতল লসই োগ মুতি
যায। নেুবা কাতলা োগ বাড়তে বাড়তে এক সময সমস্ত অন্তর কাতলা িতয যাতব।
সারািণ সাধনায দ্দলপ্ত থাকতল ইন্শাআল্লাহু ো‘আলা সফলো অবশিই আসতব। সব
সময স্বীয মুরব্বীতক দ্দনতজর অবস্থা জাদ্দনতয োাঁর পরামশব অনুযাযী চলতে থাকতলদ্দকিু দ্দেতনর মতধিই আল্লাি চাতিতো সব বাধা েূর িতয যাতব।
১৭৯. ইরশাে কতরনঃ
সফলোর জনি চারদ্দট শেব
১। ইদ্দিলা’ (অবগদ্দে)
২। ইদ্দিবা’ (অনুসরণ)
৩। ই‘দ্দেকাে (দ্দবর্শ্াস)
৪। ইন্দ্দকযাে (আনুগেি)।
(লকান মুরীে উি চারদ্দট কাতজর মাধিতম শাইতখর সাতথ সম্পকব রাখতল লস অবশিই
কাদ্দমযাব িতব এবং োর আত্মশুদ্দদ্ধ নসীব িতব।-সংকলক)
১৮০. ইরশাে কতরনঃ
এ পযবন্ত নেুন কতর যতো লগামরাি দ্দফরকা পযো িতযতি- এক লশ্রনীর োনী
বিদ্দিরাই লসগুতলার জন্মোো। অবশি োতের সবাই লপাষাকী শাইখ ও পথপ্রেশবক।
লয কারতণ প্রথম প্রথম দ্দিকভাতব চলতলও বাাঁকা রাস্তায দ্দগতয পথভ্রে িয এবং গবব ও
অিংকাতর দ্দনমদ্দজ্জে িতয ধ্বংস িতয যায।
১৮১. ইরশাে কতরনঃ
মসদ্দজতে প্রতবতশর সুন্নাে ৫দ্দটঃ
(১) ( بسم هللاদ্দবসদ্দমল্লাি) পড়া।
(২) েরূে শরীফ পড়া الصلوة والسالم على رسول الله
(আস্সালােু ওযাস্সালামু ‘আলা রাসূদ্দলল্লাি)। দ্দবষয দু’দ্দট একতত্র দ্দমদ্দলতয এভাতবও
পড়া যায- ( والصلوة والسالم على رسول الله بسم اللهদ্দবসদ্দমল্লাদ্দি ওযাস্সালােু ওযাস্সালামু
‘আলা রাসূদ্দলল্লাি)
(৩) ডান পা আতগ লেযা।
(৪)  اللهم افتح ىل ابواب رحمتكআল্লাহুম্মাফ্ োিলী আবওযাবা রািমাদ্দেক) পড়া।
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(৫) নফল ই’দ্দেকাতফর দ্দনযে করা। অথবাৎ ‘যেিণ মসদ্দজতে থাকতবা োর জতনি
ই‘দ্দেকাতফর দ্দনযে করদ্দি’ বলা।
১৮২. ইরশাে কতরনঃ
মসদ্দজে লথতক লবর িওযার সুন্নাে ৫দ্দটঃ
(১) ( بسم هللاদ্দবসদ্দমল্লাি) পড়া।
(২) েরূে শরীফ পড়া ( الصلوة والسالم على رسول اللهআস্সালােু ওযাস্সালামু ‘আলা
রাসূদ্দলল্লাি) । দ্দবষয দু’দ্দট একতত্র দ্দমদ্দলতয এভাতবও পড়া যায- - والصلوة والسالم على
‘ رسول الله بسم اللهদ্দবসদ্দমল্লাদ্দি ওযাস্সালােু ওযাস্সালামু ‘আলা রাসূদ্দলল্লাি’।
(৩) বাম পা আতগ লবর কতর বাম জুোর ওপর রাখা।
(৪) পা লবর করার সময ( اللهم اىن اسئلك من فضلكআল্লাহুম্মা ইদ্দন্ন আস্আলুকা দ্দমন
ফাদ্দ্দলক) পড়া।
(৫) অেঃপর ডান পাতয জুো পদ্দরধান করা।
একবার নামাতযর জতনি মসদ্দজতে লগতল েশদ্দট সুন্নাতের নূর জমা িতব। এরকমভাতব
পাাঁচ ওযাি নামাতয ৫০দ্দট সুন্নাে আমলনামায লযাগ িতব। এবং প্রতেিক লনকীতক
েতশ রূপান্ততরর ওযাো থাকায-প্রতেিক দ্দেন ৫০০ লনকী আর এক মাতস ১৫ িাজার
লনকী অদ্দজবে িতব। এ দ্দবষযদ্দট এখন বুতঝ না আসতলও িাশতরর দ্দেন এর
প্রতযাজনীযো বুতঝ আসতব ইন্শাআল্লাহু ো‘আলা।
১৮৩. ইরশাে কতরনঃ
যদ্দে লকি ভুতল দু‘আ না পতড় কখতনা মসদ্দজতে প্রতবশ িতয যায, োিতল লবদ্দরতয
দ্দগতয সুন্নাতের ওপর আমল কতর পুনরায প্রতবশ করা। কতযকদ্দেন এরকম করতল
নফস অভিস্ত িতয যাতব। এখন আদ্দমও প্রদ্দে লরাববাতরর দ্বীনী ইজদ্দেমায
অংশগ্রিণকারী সকলতক কমপতি দ্দেনদ্দট মাসনূন দু‘আ মুখস্থ শুনাতে বদ্দল এবং
প্রতেিকতক কুরআন পাক সিীি করার জতনি লকান অদ্দভে কারী সাতিতবর শরণাপন্ন
িতে বদ্দল। এতে প্রদ্দেদ্দট দ্দবষয দ্রুে আমতল পদ্দরণে িয। নেুবা শুধু ওযায শুতন চতল
যায এবং সমস্ত পদ্দরশ্রম এতস জমা িতয উস্তাে ও শাইতখর গেবাতন। িযরে আক্োস
িাকীমুল উম্মে মাওলানা থানভী রি. বতলন- ‘আদ্দম প্রথম দ্দেন লথতকই মুরীেতেরতক
কাতজ লাদ্দগতয লেই।’
িযরে আক্োস িারদুঈ রি.-এর ো‘লীম-োলকীন দ্বারা আদ্দম খুবই লাভবান
িতযদ্দি। আল্লাি ো‘আলা িযরেওযালাতক অদ্দে উচ্চ মযবাো োন করুন! আমীন!
‘লি আল্লাি! আমার শাইতখর মযবাো বাদ্দড়তয োও।
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১৮৪. ইরশাে কতরনঃ
লয সকল সুন্নাতের বিাপাতর পাদ্দরবাদ্দরক ও সামাদ্দজক দ্দবদ্দধ-দ্দনতষধ লনই, লসগুতলার
ওপর আমল শুরু কতর দ্দেতল রূতি এরকম নূর ও শদ্দি পযো িতব, যাতে ওইসব
সুন্নাতের ওপর আমতলর সািস ও োওফীক িতব, লযগুতলার বিাপাতর পদ্দরবার ও
সমাতজর বাাঁধা-দ্দবপদ্দি রতযতি।
১৮৫. ইরশাে কতরনঃ
শুরুতে মন যা করতে চাযনা, মুজািাোর পতর লেখা যায সারা দুদ্দনযা দ্দবতরাধী িতলও
লস বিাপাতর পতরাযা থাতকনা। ভাতলাভাতব যাচাই কতর দ্দসদ্ধান্ত দ্দনন। দ্দক দ্দক করা
উদ্দচে আর দ্দক দ্দক করা উদ্দচে নয।
১৮৬. ইরশাে কতরনঃ
মানুষ বুযগু বতের আদ্দখরী িালতের ওপর অনুমান কতর। অথবাৎ যখন োাঁর প্রদ্দে মানুতষর
আকষবণ জতন্ম এবং েতল েতল আসতে থাতক। দ্দকন্তু োাঁর প্রথম পযবাতযর কতিার
সাধনার কথা এেটুকুও দ্দচন্তা কতর না লয, শুরুতে োাঁতক কতো রকতমর সাধনা ও কে
স্বীকার করতে িতযতি। এজতনিই িযরে শাইখুল িােীস যাকাদ্দরযা রি. বতলন- যারা
শুধু বুযগুব তের আদ্দখরী িালে- খুব আরাতম আতি, লমারগ লপালাও খাতে এবং মজদ্দলস
চলতি ইেিাদ্দে লেতখ, োরা খারাপ িতয যায। অথবাৎ দ্দনতজরাও আতযশী িতয যায।
আর যারা বুযগু বতের প্রাথদ্দমক অবস্থার প্রদ্দে েতদ্দে লেয অথবাৎ পাতয লিাঁতট লিাঁতট দ্দবদ্দভন্ন
জাযগায দ্বীতনর প্রচার সি নানাদ্দবধ আমলী সাধনার ওপর েতদ্দে লরতখ কাজ কতর, োাঁরা
কাদ্দমযাব িয।
১৮৭. ইরশাে কতরনঃ
লযতিেু আগ্রি অনাগ্রতির ওপর প্রাধানি পায। সুেরাং আগ্রি ওযালারা যদ্দে েূতর
থাতক, োিতল লসখাতন লস্বোয যাওযা উদ্দচে। লকননা, আগ্রিীতের উপকার দ্দনদ্দশ্চে
আর অনাগ্রিীতের উপকার অদ্দনদ্দশ্চে। سوره عبس- এটাই দ্দববতে িতযতি।
১৮৮. ইরশাে কতরনঃ
জদ্দম দ্দেন প্রকার- ১নং জদ্দম, ২নং জদ্দম ও ৩নং জদ্দম। োই সববপ্রথম ১নং জদ্দমতকই
চাষাবাতের জতনি দ্দনববাচন করা িয। োরপর ২নং এবং সবতশতষ ৩নং জদ্দম। িযরে
ফুলপুরী রি. দ্দনজ উতেিাতগ আযমগড় োশরীফ দ্দনতেন। এবং লসখাতন এক মসদ্দজতে
অবস্থান করতেন। অেঃপর দ্দবতকতল দ্দফতর আসতেন। এভাতব দ্দকিুদ্দেন লচোর পর
লসখানকার ললাকজন আকতে িতে শুরু কতর। আসতল আল্লাি ওযালাতের কাতি বতস
যখন শাদ্দন্ত লপতে থাতক, েখন মানুষ ধীতর ধীতর োাঁতের চারপাতশ জমতে আরম্ভ
কতর।
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১৮৯. ইরশাে কতরনঃ
সময লেখার জনি ঘদ্দড় এখন অেিাবশিকীয িতয পতড়তি। এমন ঘদ্দড় মসদ্দজতে
লাগাতনা িয যা রীদ্দেমে গাতনর মে বাজতে থাতক। এধরতণর আওযাজ মসদ্দজতের
আেতবর দ্দখলাফ। মসদ্দজতের ঘদ্দড়র সময লেখার কথা উতল্লখ কতর িযরে
মুদ্দিউসসুন্নাি রি. বতলন, ঘদ্দড়র উতিশি দ্দিল প্রথম কাোতর োকবীতর উলার সাতথ
নামায আোয করা। দ্দকন্তু এখন ঘদ্দড় মসদ্দজতে লেদ্দরতে আসা এবং উোসীনোর
কারণ িতয োাঁদ্দড়তযতি।বেবমাতন মসদ্দজতে লেদ্দরতে আসার জনি ঘদ্দড় লেখা িয, বতস
বতস কথায দ্দলপ্ত থাতক এবং নামায শুরু িতল দ্দপিতনর কাোতর োাঁড়াতে লচো কতর।
১৯০. ইরশাে কতরনঃ
িযরে আক্োস মুদ্দিউসসুন্নাি রি. সম্পতকব িযরে ওযালার বন্ধু-বান্ধতবর কাতি আদ্দম
জানতে লপতরদ্দি লয, দ্দেদ্দন প্রথম প্রথম কখতনা ১০ মাইল, কখতনা ১৩ মাইল এবং
কখতনা ২০ মাইল পযবন্ত পাতয লিাঁতট ওযায করতে লযতেন। এবং সেী-সাথীতের
বলতেন- ‘িতকর রাস্তায চলতে দ্দগতয পাতয লয ধুলা-বাদ্দল লাগতি, এই ধুলা-বাদ্দলই
একদ্দেন লোযতখর আগুন লথতক পা-লক রিা করতব।’ [সূত্র: বুখারী, দ্দেরদ্দমযী ও
দ্দনসাযী শরীফ]।
মূলেঃ বুযগু বতের প্রথম পযবাতযর সাধনা সম্পদ্দকবে অেোই োাঁতের উচ্চ মযবাোর খবর
না জানার অনিেম কারণ।
১৯১. ইরশাে কতরনঃ
লযমন উদুবর এক বাকি ( ركومت جاىن دوরুতকা মাে জাতন লো)- এর অথব বিার
বলার ভাব-ভদ্দের ওপর দ্দনভবর কতর। লস যদ্দে ‘রুতকা’ পযবন্ত বতল দ্দবরদ্দে লেযার পর
‘মাে জাতন লো’ বতল, োিতল অথব িতব ‘বাধা োও’। আর যদ্দে ‘রুতকা মাে’ পযবন্ত
বতল দ্দবরদ্দে লেযার পর ‘জাতন লো’ বতল, োিতল অথব োাঁড়াতব ‘লযতে োও’। এরকম
সািাবাতয দ্দকরামই (রাদ্দয) লকবল রাসূতল আকরাম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদ্দি ওযাসাল্লাম এর বলার ভাব-ভদ্দে প্রেিি কতরতিন- অনি লকউ নয। এ কারতণই োতের মাধিম
িাড়া রাসূতল আকরাম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদ্দি ওযা সাল্লাতমর িােীতসর সদ্দিক অথব বুঝা
সম্ভব নয। দ্দকন্তু পদ্দরোতপর দ্দবষয এই লয, অতনতকই আজ পদ্দবত্র িােীতসর দ্দবষযবস্তু
বুঝতে োন ও অদ্দভধাতনর গুলামী এবং সািাবাতয দ্দকরাতমর প্রতযাজনীযো অনুভব
করতি না, একারতণ দ্দনতজরাও গুমরাহ্ িতে, অনিতেরতকও গুমরাহ্ বানাতে।
১৯২. ইরশাে কতরনঃ
িযরে সািাবাতয দ্দকরাতমর রাদ্দয. শরণাপন্ন িওযাতক আজ দ্দনতজতের আধুদ্দনক
মতনাবতদ্দির জতনি িদ্দেকর মতন করা িয। মূলেঃ সব পুরােন দ্দজদ্দনস খারাপ নয।
লযমনঃ
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‘পুরােন চাউতলর সতে নেুন চাউতলর েুলনা িযনানেুন চাউতল ভাে িয; দ্দকন্তু দ্দবরানী পাকাতনা যায না।’
১৯৩. ইরশাে কতরনঃ
একবার মেীনা মুনাওযারায এক ইজদ্দেমার োওযাতে দ্দগতযদ্দিলাম। সাদ্দলিীনতের
ইজদ্দেমা থাকায লোষক দ্দবিাতনা দ্দিল। দ্দকন্তু আদ্দম লোষতকর ওপর না বসাযআমাতক লজারপূববক লোষতকর ওপর বসাতনা িতলা। অেঃপর যখন েস্তরখানা দ্দবিাতনা
িতলা, েখন লেখা লগতলা খাতনওযালা লোষতক আর খানা রাখা িতযতি লোষতকর
দ্দনতচ। আদ্দম আরয করলাম, এটা খানার সম্মাতনর দ্দখলাফ। লকান লকান িযরে
বলতলন- এটাই এ জাযগায লরওযাজ। এবং আমাতের এখাতন এটাতক লবযােবী মতন
করা িয না। আদ্দম বললাম, দুই জাযগার মতধি যদ্দে লকান পাথবকিই না থাকতব,
োিতল আমাতক লজারপূববক লোষতকর ওপর বসাতনা িতলা লকন? িযরে িাকীমুল
উম্মে থানভী রি. বলতেন, আদ্দম সববো খাতটর মাথার দ্দেতক খানা লরতখ পাতযর দ্দেতক
বতস খানা খাই। কখতনা এর বিদ্দেিম িয না।
১৯৪. ইরশাে কতরনঃ
বন্ধুগণ! েীে খােি সংকতটর সময খানার কের বুতঝ আতস। অতনকতক েখন িুধার
যিণায গন্ধ খানা দ্দেতযও িুধা দ্দনবারণ করতে লেখা যায।
১৯৫. ইরশাে কতরনঃ
মুন্কার এর অথব ‘অনাকাদ্দঙ্ক্ষে দ্দবষয’। আর দুদ্দনযাবী অনাকাদ্দঙ্ক্ষে দ্দবষয যখন
অশাদ্দন্ত সতদ্দে কতর, েখন দ্বীতনর অনাকাদ্দঙ্ক্ষে দ্দবষয দ্বারা দ্দকভাতব শাদ্দন্ত বজায
থাকতব? আেুতল কাাঁটা ঢুকতল বিাথা কতর। কারণ, অনাকাদ্দঙ্ক্ষে বস্তু ঢুতকতি। লচাতখ
ধুলা-বাদ্দল লগতল লচাখ বন্ধ িতয যায, যিণা শুরু িয। দ্দকন্তু যদ্দে সুরমা লাগান, োিতল
আরাম পাতবন। লকননা, সুরমা লচাতখর জতনি অনাকাদ্দঙ্ক্ষে নয; বরং কাদ্দঙ্খে ও
উপতযাগী। রূিানী লরাগ-বিাদ্দধও এরকম। অথবাৎ লিাধ, দ্দিংসা, অিংকার ইেিাদ্দে
খারাবী দ্বারাও অশাদ্দন্তর সতদ্দে িয।
১৯৬. ইরশাে কতরনঃ
আমাতের নাদ্দযতব নাদ্দযম সাতিতবর অপাতরশতনর সময ডািার োাঁর অদ্দভভাবতকর
নাম জানতে চাইতল- লস আমার নাম ললখায। ডািার পুনরায জানতে চায- দ্দেদ্দন
লক? লস জবাব লেয- দ্দেদ্দন আমার রূিানী দ্দচদ্দকৎসক। ডািার এবার অবাক িতয প্রে
কতর, রূিানী দ্দচদ্দকৎসক কাতক বতল? জবাতব লস বতল, রূতিরও লরাগ-বিাদ্দধ িয।
আপনারা লযমন শরীতরর ডািার, আল্লাি ওযালারাও এরকম রূিানী লরাতগর
দ্দচদ্দকৎসক। একথা শুতন ডািার প্রে কতর, রূতির আবার দ্দক লরাগ িয? লস জবাব
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লেয- রূতির যদ্দে দ্দিংসা লরাগ িয, োিতল অন্তর সববো জ্বলতে থাতক। যার প্রদ্দে
দ্দিংসা িয োতক লেখামাত্র কে বতদ্দদ্ধ পায। আর এ লরাগ আপদ্দন এক্স-লর কতর ধরতে
পারতবন না। অেঃপর ডািার এ লরাতগর দ্দচদ্দকৎসা দ্দক জানতে চাইতল- লস িযরে
িাকীমুল উম্মে থানভী রি.- এর প্রেি দ্দচদ্দকৎসার কথা জাদ্দনতয লেয। এতে ডািার
অবাক িয এবং লমতন লনয।
১৯৭. ইরশাে কতরনঃ
িযরে িাকীমুল উম্মে মাওলানা থানভী রি.-এর কাতি এক বিদ্দি দ্দিংসা লরাতগর
দ্দচদ্দকৎসার কথা জানতে চাইতল- দ্দেদ্দন দ্দনতম্নাি দ্দচদ্দকৎসা প্রোন কতরন। (যার সতে
দ্দিংসা োর সতে দ্দনতম্নাি আচরণ করার দ্দনতেবশ লেন)
(১) যখন লেখা িতব প্রথতমই সালাম লেতব।
(২) লকাথাও সফতর যাওযার আতগ োর সতে লেখা করতব এবং োর জতনি দু‘আ
করতে থাকতব।
(৩) সফর লথতক দ্দফতর আসার সময োর জতনি দ্দকিু িাদ্দেযা বা উপিার দ্দনতয
আসতব। (িাদ্দেযা দ্বারা মুিাব্বে বতদ্দদ্ধ পায)
(৪) কখতনা কখতনা োতক োওযাে কতর খাওযাতব এবং কখতনা চা-নাশো করাতব।
ঐ বিদ্দি ১৫দ্দেন এই বিবস্থা পতত্রর ওপর আমল কতর িযরে থানভী রি. লক জানায
লয, িযরে! ১৫দ্দেতন অতধবক লসতর লগতি। জবাতব িযরে থানভী রি. আতরা দ্দেন
সপ্তাি এই বিবস্থা পতত্রর ওপর আমল করতে বতলন। লসই বিদ্দি পুনরায আমল
করার পর জানায লয, িযরে! এখন দ্দিংসা মুিাব্বতে পদ্দরণে িতযতি। এরকমভাতব
যদ্দে ললাভ-লালসারও দ্দচদ্দকৎসা িতয যায, োিতল ঘর-বাদ্দড়তে লযরকম োলা
লাগাতনার প্রতযাজন িতব না, লেমদ্দন িারাম উপাজবতনর দ্দচন্তা-দ্দফদ্দকরও থাকতব না।
অতনতকর ধারণা, ‘পাতপর পাশাপাদ্দশ লনকও লো কদ্দর।’ বন্ধুগণ! োিতল এই
িােীসদ্দটর প্রদ্দে লিি করুন! এক মদ্দিলা, লয খুব বড় ইবােে গুযার দ্দিল; দ্দকন্তু
মুতখর দ্বারা প্রদ্দেতবশীতক কে দ্দেতো। োর সম্পতকব হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদ্দি
ওযাসাল্লাম বতলন, ‘এই মদ্দিলা জািান্নাতম যাতব।’ আর অপর এক মদ্দিলা লয
ইবােতের মতধি শুধু ফরয ও সুন্নাতের পাবন্দী করতো। অথবাৎ নফতলর অভিাস দ্দিল
না; দ্দকন্তু োাঁর আচরতণ প্রদ্দেতবশীরা সন্তুে দ্দিল। লসই মদ্দিলা সম্পতকব রাসূতল আকরাম
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদ্দি ওযাসাল্লাম বতলন, ‘লস জান্নাতে যাতব’
১৯৮. ইরশাে কতরনঃ
শযোন সৎ ললাকতক ধ্বংস করার জনি এক অদ্দভনব পথ লবর কতরতি। অথবাৎ ‘গীবতে
দ্দলপ্ত করাতনার মাধিতম দ্দনতজর অদ্দজবে লনক অতনির আমল নামায দ্দলদ্দখতয দ্দেতে।’
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১৯৯. ইরশাে কতরনঃ
পাপতক ঘতণা করা ওযাদ্দজব। আর পাপীতক ঘতণা করা িারাম। এ বিাপাতর িাকীমুল
উম্মে থানভী রি.-এর বিবি িতে- লকান বড় আদ্দলতমর জতনিও সাধারণ
মুসলমানতক লিাট ভাবা জাদ্দযয লনই। এ জতনিই পাপীতক দ্দনতজর লচতয উিম লভতব
োরপর োর পাপ কাতজর প্রদ্দেতরাধ করা উদ্দচে। ফাোওযাতয আলমগীরীতে আতি,
‘যদ্দে লকান মুসলমান অশুদ্ধ নামায পতড় আর ধারণা িয লয, লস আমার কথা মানতব,
োিতল োতক বুঝাতনা ওযাদ্দজব।’ আদ্দলতমর জতনি দ্দনতজতক আদ্দলম ভাবা লো জাদ্দযয;
দ্দকন্তু দ্দনতজতক অনি মুসলমাতনর লচতয উিম ভাবা িারাম। লকননা, এখতনা লশষ
পদ্দরণদ্দের কথা জানা িযদ্দন। লযমন, মতন করুন উিম পদ্দরণদ্দে পযবন্ত লপৌাঁিতে
একশে দ্দসাঁদ্দড় অদ্দেিম করতে িয। এখন লকউ পাাঁচ, লকউ পিাশ, আবার লকউ
নব্বই লপদ্দরতয একানব্বই-এ লপৌাঁতিতি। এমোবস্থায একানব্বইেম দ্দসাঁদ্দড়তে লপৌাঁিা
বিদ্দির জতনি পাাঁচ নবর দ্দসাঁদ্দড়তে অবস্থানকারী বিদ্দির লচতয দ্দনতজতক উিম ভাবা
দ্দকভাতব জাদ্দযয িতে পাতর? কারণ, একানব্বইেম দ্দসাঁদ্দড়তে লপৌাঁিা বিদ্দি যদ্দে পতড়
যায এবং িাড় লগাড় সব লভতে যায। আর পাাঁচ নবর দ্দসাঁদ্দড়তে অবস্থানকারী বিদ্দি যদ্দে
দ্দনরাপতে একশে দ্দসাঁদ্দড় লপদ্দরতয উিম পদ্দরণদ্দে পযবন্ত লপৌাঁতি যায, েখন লকমন িতব?
২০০. ইরশাে কতরনঃ
‘অতনক সময লেজী লঘাড়া ক্লান্ত িতয বতস পতড়। আর ধীর গদ্দের গাধা চলতে চলতে
গন্ততবি লপৌাঁতি যায।’ সুেরাং যারা অতনতক আমল কতর োতের গবব করার দ্দকিু লনই।
২০১. ইরশাে কতরনঃ
আযাতনর মতধি োরাসসুল অথবাৎ এক বাকি বলার পর এই পদ্দরমাণ দ্দবরদ্দে লেযা,
যাতে এর পুনরাবতদ্দি করা এবং প্রতেিক বাতকির লশতষ সাদ্দকন করা যায।। আর
ইকামতের মতধি িের ও সাদ্দকন করা। অথবাৎ প্রথম ৪ োক্বীর (আল্লাহু আকবার)
এক র্শ্াতস বলা এবং প্রতেিক োকবীর ও প্রতেিক বাতকির লশতষ সাদ্দকন করা। অতনক
কারী সাতিব দ্দফকাহ্র দ্দনযম না জানার কারতণ ইকামতের মতধি দ্দমদ্দলতয না পড়ার
কানুন জারী কতর সাদ্দকন পদ্ধদ্দের পতরাযা কতর না। এর সংতশাধন িওযা উদ্দচে।
২০২. ইরশাে কতরনঃ
এক গ্লাস পাদ্দনর মতধি কতযকটা ললািার টুকতরা রাখতল লেখতবন, পাদ্দনর লচতয অল্প
কতযকটা ললািার টুকরার ওজন লবশী। আবার এই পাদ্দন কখতনা কখতনা ললািার লচতয
শদ্দিশালী িতয উতি এবং ললািার লচিারা পাতল্ট লেয। অথবাৎ মদ্দরচা লাদ্দগতয ললািার
কাযবকাদ্দরো নে কতর লফতল। প্রথতম ললািার লচিারা ও পতর োর গুণাবলী নে কতর
ললািাতক এতকবাতর অতকতজা কতর িাতড়। অনুরূপ লিাট লিাট গুনাির কাতলা োগ
দ্বারাও অন্তর কাতলা িতয যায এবং মদ্দরচা ধতর। লযমন, খারাপ সািচযব, প্রথতম এটা
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লেমন িদ্দেকর মতন না িতলও পরবেবীতে ো অপূরণীয িদ্দে সাধন কতর। এ
কারতণই ইংতরজরা প্রথতম লকৌশতল মুসলমানতের লচিারা-সূরতে পদ্দরবেবন ঘটায।
অথবাৎ ইংদ্দলশ কাদ্দটং চুল রাখা ও োদ্দড় কামাতনার মাধিতম রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু
‘আলাইদ্দি ওযা সাল্লাতমর পিন্দনীয সূরে লথতক েূতর সদ্দরতয লেয। অেঃপর সূরতের
পাশাপাদ্দশ সীরােও (চদ্দরত্র) নে িতয যায। আর এভাতবই মুসলমানরা সূরে ও সীরাে
উভয লিতত্র আেশবচুিে িয।
২০৩. ইরশাে কতরনঃ
এখন প্রে িল, এর প্রদ্দেকার দ্দক? প্রদ্দেকার িতে- প্রথতম মদ্দরচা সাফ কতর পতর রং
লাগাতনা। আমাতের লিতল-লমতযরা আজ অননসলামীক পদ্দরতবতশ দ্দশিা-েীিা গ্রিণ
করতি। সুেরাং োতের অন্ততর মদ্দরচা ধরাই স্বাভাদ্দবক| ললািায রং লাগাতল লযমন
মদ্দরচা ধতর না। লেমদ্দন আমাতের ও আমাতের লিতল-লমতযতের অন্ততর যদ্দে আল্লাি
ো‘আলার ভয, মুিাব্বে এবং মুিাম্মােী চদ্দরতত্রর রং লাগাতনা যায, োিতল ঈমান ও
দ্বীন দ্দনরাপে থাকতব। দ্দকন্তু এই রং লাগাতে িতল প্রকতে আল্লাি ওযালাতের কাতি
লযতে িতব। িােীস শরীতফ আতি, রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদ্দি ওযাসাল্লাম
বতলতিন- ‘লি মানব সকল! লোমাতের অন্ততর এরকমভাতব মদ্দরচা ধতর, লযমন পাদ্দন
ললািাতক মদ্দরচা ধরায।’ আরয করা িল, লি আল্লাির রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদ্দি
ওযাসাল্লাম)! মদ্দরচা েূর করার উপায দ্দক? দ্দেদ্দন বলতলন- ‘কুরআন পাক দ্দেলাওযাে
কর, এবং মতেুিতক লবশী লবশী স্মরণ করতে থাতকা।’
২০৪. ইরশাে কতরনঃ
আমাতের উস্তাে িযরে মাওলানা আবদুল লেীফ সাতিব সািারানপুরী রি. বাচ্চাতের
কাি লথতক লবশী লবশী কুরআন পাতকর দ্দেলাওযাে শুনতেন। আজ বুঝতে পারদ্দি এর
উতিশি দ্দক দ্দিল।
২০৫. ইরশাে কতরনঃ
মােরাসা গুতলাতে পড়তে আসা লমতযতের মতধি লযসব লমতযতের বযস কম; দ্দকন্তু
লেখতে বড় লেখায- োতের সংতগও পেবা করা জরুরী। এ দ্দবষযদ্দট মােরাসা
কেতবপতির মতন রাখা উদ্দচে।
২০৬. ইরশাে কতরনঃ
কাতরা ঘদ্দড় নে িতল শিতরর সব লচতয অদ্দভে ও বড় লমকাতরর কাতি যায। আর
বাচ্চাতের কুরআন পাক পড়াতনার জতনি সস্তা উস্তাে োলাশ কতর। োর পড়া যতোই
অশুদ্ধ থাকুক আপদ্দি থাতক না, সস্তায লপতলই িতলা! বড় আফতসাতসর কথা।
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২০৭. ইরশাে কতরনঃ
অতনক ললাক এমনভাতব কুরআন পাক দ্দেলাওযাে কতর লয, কুরআন পাকই োতের
জতনি অদ্দভশম্পাে কতর। একারতণ কুরআন পাক পড়ার জতনি অদ্দভে োজবীে
দ্দবশারে উস্তাে রাখা উদ্দচে।
২০৮. ইরশাে কতরনঃ
দ্দবনতযর সতে উিমরূতপ নামায আোয করতল অন্ততর লয নূর সতদ্দে িয, অনথবক
কথাবােবা দ্বারা ো নে িতয যায। এজতনিই অনথবক কথাবােবা লথতক লবাঁতচ থাকতে বলা
িতযতি।
২০৯. ইরশাে কতরনঃ
আল্লামা ইমাম মুিাম্মে গাযযালী রি. দ্দলতখতিন লয, লকান লনক কাজ লযমন
দ্দেলাওযাে, নফল নামায বা দ্দযদ্দকর করার পর অন্ততর লকান পদ্দরবেবন আতস দ্দকনা
লিি করুন। যদ্দে লকান পদ্দরবেবন অনুভূে না িয, োিতল মতন করতবন অন্ততর লরাগ
আতি। লযমন, সদ্দেব থাকতল লকান দ্দকিুর গন্ধ অনুভব করা যায না। আমাতের কাতি
সাধারণ একটা গন্ধ অনুভূে িতব আর অন্ততর নূতর িক অনুভূে িতব না- এটা দ্দক কতর
সম্ভব। আর যদ্দে অন্ততর নূর অনুভূে িওযার পর অনথবক কথা-বােবায দ্দলপ্ত িন,
োিতল েৎিণাৎ অনুভব করতবন লয, অন্ততরর লসই নূর চতল লগতি।
২১০. ইরশাে কতরনঃ
‘মুবাহ্’-এর এক প্রান্ত মুস্তািাতবর সতে লমলাতনা আর এক প্রান্ত গুনাির সতে
লমলাতনা। অনথবক কথা-বােবার দ্দিযাই যদ্দে এ রকম িয, োিতল গুনাির দ্দিযা দ্দক
রকম িতে পাতর?
২১১. ইরশাে কতরনঃ
িযরে শাইখুল িােীস যাকাদ্দরযা রি.-এর ওখাতন এক রমযাতন ১২০০ শে লমিমান
দ্দিল। দ্দেদ্দন সকলতক উতিশি কতর বলতলন- ‘খাও আর খুব ঘুমাও। শুধু একটা দ্দবষতয
সাবধান থাকতব, লসটা িতে- অনথবক কথাবােবায দ্দলপ্ত িতে পারতব না। লয এমনদ্দট
করতব, োতক লবর কতর লেব।’ এতে বুঝা যায লয, বুযগু বতের েতদ্দে থাতক লসই নূতরর
দ্দিফাযতের প্রদ্দে যা দ্দবনয ও ভদ্দি লথতক সতদ্দে িয। পাদ্দনর টিাংদ্দক ভরার পর নীতচর
পাইপ খুতল দ্দেতল টিাংদ্দক লযমন খাদ্দল িতয যায, লেমদ্দন অন্ততর দ্দবনয ও ভদ্দির সতে
নূর দ্দনতয অনথবক কথা-বােবায দ্দলপ্ত িতল ো নে িতয যায। এ কারতণই নামাতয দ্দবনয
দ্বারা অদ্দজবে নূতরর দ্দিফাযে ও স্থাদ্দযতত্বর জতনি অনথবক কথাবােবায দ্দলপ্ত িওযা লথতক
লবাঁতচ থাকতে বলা িতযতি। অথবাৎ প্রতযাজতন কথা বলা এবং কথা বলার পর দ্দচন্তা
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করা-লকানটা দ্দিক িতযতি আর লকানটা অদ্দেদ্দরি িতযতি। প্রতেিক নামাতযর পর এর
দ্দিসাব করা এবং িমা চাইতে থাকা।
২১২. ইরশাে কতরনঃ
এক ভদ্রতলাক আমাতক প্রে কতরন লয, অমুক স্থাতন একটা স্কুল আতি। লসখাতন লযই
ভদ্দেব িয, পূণবো অজবন কতর লবর িয। অথবাৎ সাফলি একশে ভাগ। আর আল্লাি
ওযালাতের সুহ্বতে যারা দ্বীন লশতখ, োতের ৫ ভাগও কাদ্দমল িয না। পাাঁচ ভাগ আর
একশে ভাতগর এই পাথবকি লকন? আদ্দম আরয করলাম- ভাই! পূণবো আতস চূড়ান্ত
সাধনা ও অনুসরণ লথতক। চূড়ান্ত সাধনা আর চূড়ান্ত অনুসরণ-এই দুইতযর সমিতয
ঘটাতে পারতলই উস্তাতের পূণবো িাতত্রর মতধি স্থানান্তদ্দরে িয। আর দ্বীন দ্দশখতে যারা
বুযগু বতের সুহ্বতে আতস, োরা সাধনাও লযমন কম কতর, লেমদ্দন অনুসরতণও
আন্তদ্দরক িয না। মতন করুন! শাইখ বলতলা- কূেতদ্দে লথতক লবাঁতচ থাকতব। যদ্দে কখতনা
কাতরা ওপর কূেতদ্দে িতযই যায, োিতল ৪ রাকা‘আে নফতলর জদ্দরমানা আোয
করতব। আর সাধনারে বিদ্দি যদ্দে মতন প্রাতণ এর অনুসরণ না কতর, োিতল দ্দকভাতব
একশে ভাগ সাফলি আসতব? েতব িিাাঁ! যারা পূণবাে অনুসরণ ও চূড়ান্ত সাধনা কতর,
োাঁরা অবশিই সাদ্দিতব দ্দনস্বে এবং কাদ্দমল িতয যায।
২১৩. ইরশাে কতরনঃ
সাধনা ও অনুসরতণর বিাপাতর একটা ঘটনা মতন িতযতি। এক সুেতখার িযরে থানভী
রি.-এর কাতি আরয করতলা লয, আদ্দম ৬ িাজার টাকা সুে লখতযদ্দি, এখন দ্দক
করতবা? দ্দেদ্দন বলতলন- সম্পে আতি? লস বলতলা, আতি। দ্দেদ্দন দ্দজতেস করতলনদ্দবদ্দি করতল কে টাকা িতব? লস বলতলা, সাে িাজার। দ্দেদ্দন বলতলন- সম্পে দ্দবদ্দি
কতর সকলতক সুতের টাকা লফরে দ্দেতয োও! লস দ্দিম্মতের সতে এর ওপর আমল
করতলা এবং দ্দিফ্য শুরু কতর িাদ্দফয িতয লগতলা। অেঃপর আল্লাি ো‘আলার ফযতল
িজ্জও নসীব িতলা। এিাড়া িযরে ওযালা থানভী রি.-এর মাওযাদ্দযয লথতক দ্দনববাচন
কতর ‘আশরাফুল জাওযাব’ নামক একটা দ্বীনী দ্দকোব সংকলন ও প্রকাতশর লসৌভাগি
িতলা। কামাই রুযীতে বরকে িতলা এবং সুখ-শাদ্দন্ততে োাঁর বাকী জীবন লকতট
লগতলা। চলুন, আমরাও আল্লাি ো‘আলাতক রাযী কতর লেদ্দখ।
২১৪. ইরশাে কতরনঃ
সাধনা ও অনুসরতণর বিাপাতর অনুরূপ আতরকদ্দট ঘটনা মতন পতড়তি। এক আদ্দলম
সাতিব আট বির পযবন্ত এমন গ্রামািতল জুমু‘আ পতড় আসদ্দিতলন, লযখাতন জুমু‘আ
পড়া জাদ্দযয লনই। দ্দকন্তু এই গুনাহ্ েরতকর দ্দিম্মে িদ্দেল না। অেঃপর এক বুযতু গবর
দ্দখদ্মতে িাদ্দজর িতয ঘটনা খুতল বলতলন। ফতল অন্ততর নূর পযো িতলা। এবং
অন্ততরর বিাটারী যা এেদ্দেন ডাউন দ্দিল, লসটা চাজব িওযায- ৮ মাইল পাতয লিাঁতট
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লযখাতন জুমু‘আ জাদ্দযয, লসখাতন দ্দগতয জুমু‘আ পড়ার োওফীক িল। আর লেরীতে
িতলও বুঝতে পারতলন লয, গাদ্দড়র ইদ্দঞ্জন যখন লফল কতর, েখন ধাক্কা দ্দেতল ইদ্দঞ্জন
চালু িয। সুেরাং দ্দিম্মতের অভাতব যদ্দে লকান গুনাহ্ পদ্দরেিাগ করা না যায, োিতল
বুঝতে িতব- অন্ততরর বিাটারী ডাউন িতয লগতি, আল্লাি ওযালাতের কাতি দ্দগতয
বিাটারী চাজব করতে িতব।
২১৫. ইরশাে কতরনঃ
িযরে িাকীমুল উম্মে থানভী রি. বতলন- আমার েতদ্দেতে আল্লাহ্ ওযালাতের
সুহ্বেও ফরয। কারণ, আল্লাি ওযালাতের সুহ্বে িাড়া ইস্লাতি নফ্স এতকবাতরই
অসম্ভব। ইস্লাতি নফ্স লযতিেু ফরয সুেরাং োর সূচনাও ফরয। অথবাৎ যার ওপর
ফরয দ্দনভবরশীল লসটাও ফরয।
২১৬. ইরশাে কতরনঃ
বিবসাযীরা আজকাল লরদ্দডও-লটদ্দলদ্দভশন আমোনীতক লবশী লাভজনক মতন কতর। লস
যা লিাক, সারাদ্দেন যতো ললাক লসই লোকাতন গান শুনা ও লমতযতের িদ্দব লেখার
পতথক পতথক গুনাি করতব, লসগুতলা একদ্দত্রে কতর মতেুির পর যখন লসই
লোকানোতরর গেবাতন চাদ্দপতয লেযা িতব, েখন লস োর আমোনীর আসল অবস্থাটা
বুঝতে পারতব। এরাই োরা, যারা মুতখ বতল- ‘দ্দরদ্দযক লেয আল্লাি’ আর বাস্ততব
গুনাহ্র মাধিতম আল্লাি ো‘আলার অসন্তুদ্দে দ্বারা দ্দরদ্দযক বাড়াতে সতচে িয।
২১৭. ইরশাে কতরনঃ
দ্দনতজর বাড়ী লথতক কাউতক একটা ইট লেযা সিি িয না। দ্দনতজর রি লথতক মশাতক
এক দ্দবন্দু রি লেযা বরোশে িযনা। দ্দকন্তু দ্বীতনর প্রদ্দেদ্দট িদ্দে অল্পতেই আমরা
লমতন লনই। লযমন, ইফ্োতরর োওযাতে মাগদ্দরতবর জামা‘আে বা মসদ্দজতে উপদ্দস্থে
িওযাতক দ্দনতজর জতনি মাফ মতন করা। দ্বীনী মজদ্দলসসমূতির বিাপাতরও একই হুকুম।
অথবাৎ দু’ চারজন অিম বততদ্ধর কারতণ সবাই ঘতর জামা‘আে না কতর, মসদ্দজতে
দ্দগতয জামা‘আে পড়া। প্রতেিক লনক আমল দ্বারা রূতি লযরকম নূর ও শদ্দি পযো
িয, এরকম প্রতেিক গুনাহ্ দ্বারাও অন্ততর অন্ধকারও দুববলোর সতদ্দে িয। কুদ্দস্তদ্দগর
সারা বির শদ্দি বধবক খােি লখতয বিতর একবার মাত্র ধুেরা (এক প্রকার দ্দবষাি
ফল) লখতয দ্দবিানার সতে ললতগ যাতব। ধুেরার দ্দবষদ্দিযা সারা বিতরর শদ্দি বধবক
খােি দ্রতবির গুণাগুণ পাদ্দন কতর দুববলোর কারণ িয। আর োর পদ্দরমাণ লবশী িতল
মতেুি অবধাদ্দরে। সাধারণ একটা ফতলর দ্দিযাই যদ্দে এতো ভযাবি িয, োিতল
গুনাির দ্দবষদ্দিযা রূতির নূরাদ্দনযাে ও সৎ কাতজর শদ্দি দ্দবনে করতব না, এটা আবার
দ্দক রকম লধাাঁকা?
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২১৮. ইরশাে কতরনঃ
প্রতেিক গুনাহ্ লথতক অন্ততরর আযনায মদ্দরচা লাতগ এবং অন্তর খারাপ িতয যায।
(রুমী রি.।)
‘গুনাির কারতণ অন্ততর যখন অন্ধকার লবতড় যায, েখন নফতসর গুমরািীও
আশংকাজনক ভাতব বতদ্দদ্ধ পায।’ (রুমী রি.)।
অবশি যদ্দে োওবা করা িয, োিতল অন্ধকার পদ্দরষ্কার িতয গুনাির িদ্দে পূরণ িতয
যায।
২১৯. ইরশাে কতরনঃ
প্রতেিক গুনাি দ্বারাই অন্ততরর শাদ্দন্ত দ্দবনে িয। িােীস শরীতফ আতি, ‘লি মানব
সকল! লোমরা লোমাতের কাোর লসাজা কতরা। নেুবা লোমাতের কাোতরর বিো
লোমাতের অন্ততর বিো ও লজে সতদ্দে করতব।’ োিতল বলুন! বাইতরর প্রভাব লভেতর
স্থানান্তদ্দরে িতলা দ্দক-না?
২২০. ইরশাে কতরনঃ
এ কারতণই আমরা দ্বীতনর দ্দেক লথতক গরীব লয, আমরা সৎ কাতজর পাশাপাদ্দশ গুনাি
কতর অদ্দজবে আমতলর নূর ধ্বংস কদ্দর। আর ওলী আল্লািগণ এজতনিই দ্বীতনর আমীর
লয, োতের কাতি শুধু নূর জমা িয। কারণ, গুনাি লথতক োাঁরা েূতর থাতকন। োকওযা
ও পরতিযগারী বড় দ্দন‘আমে, লেৌলে ও বরকতের দ্দজদ্দনস। এখাতনই দ্দবলাযাতের
লকন্দ্র। কুরআন পাতক ওলী’র প্রশংসা করা িতযতি মুিাকী শব্দ দ্বারা। এ কারতণই
োাঁতের অন্ততর সববো েতদ্দপ্ত ও শাদ্দন্ত দ্দবরাজ কতর। এমনদ্দক যদ্দে লকউ োতের কাতি
বতস, োিতল োরাও লসই শাদ্দন্তর পরশ অনুভব করতে থাতক। লযমন গরতম অদ্দেে
িতয মানুষ শাদ্দন্তর জতনি িাযাোর বততির দ্দনতচ বতস। االبذكرهللا تطمئن القلوب
অথবাৎ ‘আল্লাির দ্দযদ্দকর দ্বারাই লকবল অন্ততর শাদ্দন্ত আতস।’ (আল-কুরআন)।
২২১. ইরশাে কতরনঃ
অতনক বড় এক বিবসাযী আমাতের মােরাসার উস্তাে িযরে শাইখুল িােীস
যাকাদ্দরযা রি.-এর খলীফা কারী আমীর িাসাতনর কাতি শাদ্দন্তর উপায জানতে
এতসদ্দিল। অথচ েখন োর মাদ্দসক ভাো দ্দিল মাত্র একশে টাকা। এতে বুঝা যায,
সম্পতের সতে শাদ্দন্তর লকান সম্পকব লনই। েতব আল্লািতক ভুতল যাওযা লথতক অবশিই
লবাঁতচ থাকতে িতব। অথবাৎ গুনাি লথতক েূতর না থাকতল আল্লািতক স্মরতণর পূণব ফাযো
িয না। যখন স্মরণ পূণব িতব, েখন শাদ্দন্তও পদ্দরপূণব িতব। স্মরণ অপূণব িতল শাদ্দন্তও
অপূণব িতব। ‘পদ্দরপূণব স্মরণ’ এ কথার উতিশি িতে- এর দ্দবপরীে কমব লথতক েূতর
থাকা। লযমন পূণব গরম লপতে িতল অবশিই এর দ্দবপরীে িাণ্ডা পদ্দরেিাগ করতে িতব।
লযমন, লকান অদ্দফসাতরর সব গুণ আতি; শুধু ঘুষ খাওযায ধরা পতড়তি। ফতল োর
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পূতববর সকল গুণ মূলিিীন িতয যাতব এবং চাকরী িারাতে িতব। অনুরূপ একদ্দট মাত্র
গুনাতি অভিস্ত থাকতলও আল্লাির ওলী িওযা যাতব না। ওলীতের প্রশংসায কুরআন
পাতক বলা িতযতি- الذين أمنوا وكانوا يتقون
‘ঈমাতনর পাশাপাদ্দশ োতের মাতঝ োকওযাও থাকতব।’
২২২. ইরশাে কতরনঃ
১৯৬৭ সাতল যখন দ্দমসরীয তসনিতের ইসরাইলী ইহুেী তসনিতের সাতথ যুতদ্ধ
লশাচনীযভাতব পরাজয ঘতট এবং োর ফলশ্রুদ্দেতে বাইেুল মুকািাস ইহুেীতের
দ্দনযিতণ চতল যায, েখন একজন এতস আমাতক দ্দজতেস কতর লয, আমরাতো
মুসলমানতের জনি দু‘আ করদ্দি, কবুল িতেনা লকন? আদ্দম োতক পাল্টা প্রে কদ্দর,
আপদ্দন দ্দক কতরন? বলল-বিবসা কদ্দর। আদ্দম বললাম মতন করুন আপনার লিতল
আপনার সাতথ লব-আেবী কতর আপনার লোকাতনর দ্দনদ্দমবে লপাশাক না পতর উলে
িতয বতস থাতক অথবা মাল-পত্র দ্দবনে কতর, োিতল আপদ্দন লোকান লথতক লবর কতর
দ্দেতবন দ্দক-না? যদ্দে ইমাম সাতিব, সন্তাতনর মামা, চাচা এতস ো িমার জনি
আপনাতক সুপাদ্দরশ কতর, দ্দকন্তু লস দ্দনতজ এতস িমা না চায োিতল আপদ্দন দ্দক োতক
িমা কতর লোকাতন বসতে দ্দেতবন? েখন লস বতল উিল-যেিণ না লিতল দ্দনতজ এতস
িমা চাইতব েেিণ োতক দ্দকভাতব িমা করা যায এবং লোকাতন বসতে লেযা যায।
আদ্দম বললাম- দ্দমসর এবং বাইেুল মুকািাস এলাকার অদ্দধবাসীতের অবস্থাও দ্দিক
অনুরূপ। োরা দ্দনতজরা দ্দনতজতের কতেত্ব জনি িমা চাতে না, দ্দনতজতের ইসলাি ও
সংতশাধতনর লচো করতি না, োিতল আপনাতের দু‘আ োতের দ্দক কাতজ আসতব?
আল্লাি রাব্বুল আলামীন ইরশাে কতরনঃ -ان الله ال يغري ما بقوم حىت يغريوا ما با نفسهم
অথব: আল্লাি ো‘আলা েেিণ পযবন্ত লকান জাদ্দের ভাগি পদ্দরবেবন কতরন না, যেিণ
না োরা দ্দনতজরা দ্দনতজতের ভাতগির পদ্দরবেবন কতর।পর
২২৩. ইরশাে কতরনঃ
লেতগর সময সকতলই ইাঁদুরতক ভয পায। উতিশি, লেতগর জীবাণু যাতে দ্দনতজতের
ঘতর প্রতবশ করতে না পাতর। আর বে আমল ও মুনকারাতের (শরী‘আে গদ্দিবে কাজ)
কতো ইাঁদুর লয আমাতের ঘতর আতি োাঁর দ্দিসাবও লনই, দ্দচন্তাও লনই। ঘতর সাপ
ঢুকতল সবাই লপতরশান িতয পতড়। আর ঘতর দ্দখলাতফ শরা’ লকান দ্দকিু েতশিমান িতল,
জীব-জাতনাযাতরর িদ্দব থাকতল, লরদ্দডওর গান বাজতল, এমনদ্দক লটদ্দলদ্দভশন, দ্দভদ্দস,আর চলতলও লকান দ্দচন্তা লনই। প্রতেিক আমতলর বিাপাতর সিীি োন থাকা
প্রতযাজন। কারণ, না লজতন দ্দবষ লখতলও িদ্দে দ্দনদ্দশ্চে।
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২২৪. ইরশাে কতরনঃ
দুদ্দনযার হুকুমে ও রােীয বিবস্থাপনার দ্দেতক লখযাল করুন, লেখুন লেতশর
নাগদ্দরকতের সুদ্দবধা ও স্বােন্দময জীবন-যাপতনর জনি সরকার দ্দবদুিতের বিবস্থা
কতরতি। লয দ্দবদুিৎ দ্বারা অনাযাতস ঘতর ঘতর বাদ্দে জ্বলতি, গ্রীষ্মকাতল পাখা ঘুরতি,
দ্দফ্রজ ইেিাদ্দে চলতি। অতনক সময লেখা যায লয, কাতরা গততির বাদ্দে দ্দনতভ লগতি,
লখাাঁজ দ্দনতয জানা যায লয, লস দ্দবদুিৎ দ্দবল সমযমে পদ্দরতশাধ না করার েরুন োর
সংতযাগদ্দট দ্দবদ্দেন্ন করা িতযতি। দুদ্দনযার যদ্দে এ অবস্থা িয োিতল আল্লাি পাক
রাব্বুল আলামীতনর দ্দন‘আমে লভাগ কতর োর শুকদ্দরযা না কতর বরং োাঁর হুকুম
অমানি কতর পাপাচাতর দ্দলপ্ত িতল দ্দেদ্দন দ্দক পরকাতল এর জনি শাদ্দস্ত দ্দেতবন না?
কাতজই প্রাতণর ভাতযরা! আর লেরী নয, এখন লথতকই দ্দনতজর অবস্থার খবর দ্দনন এবং
দ্দনজ কতমবর সমীিা চালান।
২২৫. ইরশাে কতরনঃ
লযসব অনুষ্ঠাতন আতলাকসজ্জা করা িয এবং িদ্দব লোলা িয লস সব জাযগায যাওযা
উদ্দচে নয।
২২৬. ইরশাে কতরনঃ
টাখনু লঢতক পাযজামা-লুেী ইেিাদ্দে পরতে দ্দনতষধ করা িতযতি। কারণ, এটা
অিংকারীতের লিণ। এর রিসি িতে- যদ্দে েুদ্দম অিংকারীতের সুরতের অনুকরণ
কতরা, োিতল অিংকারীতের িযিযও লোমার মতধি স্থানান্তদ্দরে িতয যাতব।
িােীস পাতক আতি- এক সািাবী রা. ওযর লপশ কতরন লয, আমার লুেী নীতচ লটতক
যায । েখন হুজুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদ্দি ওযাসাল্লাম বলতলন- ‘লোমার এই কাজ
লোমার ওযতরর িদ্দের লচতয অতনক লবশী িদ্দেকর। অেএব লুেী ওপতর উিাও।’
অনি এক িােীতস আতি- হুযূর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদ্দি ওযাসাল্লাম মুিাব্বতের সতে
বতলন লয, ‘লোমরা দ্দক আমার রীদ্দে-নীদ্দের প্রদ্দে আগ্রি লপাষণ কতরানা?’ [সূত্র:
ফােহুল বারী-দ্দকোবুল দ্দলবাস ১০ম খণ্ড]
যারা দ্দবদ্দভন্ন অজুিাে লেদ্দখতয টাখনুর নীতচ পাযজামা, লুেী ইেিাদ্দে পতরন, োরা
আল্লাির ভযতক সামতন লরতখ দ্দচন্তা করুন! অতনক যথাথব ওযর লপশ করার পরও স্বযং
রাসূতল আকরাম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদ্দি ওযাসাল্লাম ো গ্রিণ কতরন দ্দন’ বরং টাখনুর
নীতচ কাপড় পরতে দ্দনতষধ কতর দ্দেতযতিন।
বুখারী শরীতফর বণবনায আতি ‘টাখনুর নীতচ লয পযবন্ত পাযজামা, জামা বা লুেী লটতক
থাকতব, লসটুকু জািান্নাতম জ্বলতব।’ অনি এক বণবনায আতি- ‘আল্লাি ো‘আলা এরকম
বিদ্দিতক রিমতের েতদ্দেতে লেখতবন না।’
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২২৭. ইরশাে কতরনঃ
ইমাম আিমে রি. এর এখাতন োওরায িােীতস শুধু এরকম িাত্ররাই ভদ্দেবর সুতযাগ
লপতো, যারা োিাজ্জুে গুযার। িযরে শাি ইসিাক লেিলভী রি.-এর এখাতন
মাওলানা মুযাফ্ফর হুসাইন কান্দলভী রি. পড়তে এতসদ্দিতলন। যখন রাতের খানা
আসতলা, েখন দ্দেদ্দন শুধু রুদ্দট লখতলন এবং সালুন দ্দফদ্দরতয দ্দেতলন। শাি সাতিব
দ্দচদ্দন্তে মতন জানতে চাইতলন, বিাপার দ্দক? দ্দেদ্দন বলতলন, সেে কারতণই দ্দেল্লীর
সালুতন সতন্দি জাতগ। লকননা, এখাতন সালুতনর মতধি আতমর টক লেযা িয, আর
আম বড় িওযার আতগই দ্দবদ্দি করা িয যা বাই’-এ ফাতসে। এেেশ্রবতণ িযরে শাি
সাতিব খুশী িতয বলতলন, ‘আলিামদুদ্দলল্লাি‘ আমাতের এখাতন লফতরশো পড়তে
এতসতি। িাত্র িতল এ রকমই িতে িয।’
এ-লো শুনতলন বুযুগবতের আমতলর কথা। আর আজ এসব বুযুতগবর এরকম অতনক
ভি আতি, যারা রাে-দ্দেন এতক অপতরর গীবে, লশকাতযতে দ্দলপ্ত িতয দ্দনতজতের
আমল বরবাে করতি। আল্লামা আবদুল ওযািাব শা’রানী রি. দ্দলতখতিন লয, আল্লাি
ো‘আলা আমাতক যতো দ্দন‘আমে দ্দেতযতিন োর মতধি এটাও একটা লয, আমার
লপিতন এ রকম এক দুশমন ললতগ আতি, লয আমাতক দ্দমথিা অপবাে ও গীবতের
দ্বারা কে লেয এবং এর মাধিতম োতের লনকী আমার আমলনামায চতল। আর
এভাতবই লজার পূববক চাদ্দপতয লেযার মাধিতম আমারও এই সুন্নাতে আদ্দবযা (আঃ)ও
িাদ্দসল িতয লগতি।
২২৮. ইরশাে কতরনঃ
জাদ্দযয কাতজ যদ্দে গুনাির কারণ িতয োাঁড়ায, োিতল লসই জাদ্দযযও নাজাদ্দযয িতয
যায। লযরকম ২০০ টাকা গতজর োমী কাপড় পরা জাদ্দযয আতি; দ্দকন্তু লসটা পরতল
যদ্দে অন্ততর বড়তত্বর সতদ্দে িয, োিতল ো নাজাদ্দযয িতব। লকননা, কাপড় গবব ও
অিংকাতরর কারণ িতযতি।
২২৯. ইরশাে কতরনঃ
বন্ধুগণ! ইমাম সাতিব যদ্দে নামাতযর সময দ্দনতজর কামরা লথতক পরতনর কাপড় খুতল
দ্দমিরাতবর দ্দেতক আসতে থাতক, োিতল আপনারা দ্দক োতক আসতে দ্দেতবন। না
ভাবতবন লয ললাকটা পাগল লিয লগতি? যদ্দেও ইমাম সাতিব বতলন লয ভাই! আমাতক
নামায পড়াতে দ্দেন। নামাতযর মাসআলা ও সূরা সবই আমার স্মরণ আতি। অথবাৎ
লভের সম্পূণব দ্দিক আতি, শুধু বদ্দিরাবরণ খারাপ িওযার কারতণ আপনারা লকন
ঘাবতড় লগতিন? দ্দকন্তু একথা সবাই জাতন, লয আপনারা েখন োর একদ্দট কথাও
শুনতবন না; বরং লসাজা মসদ্দজে লথতক লবর কতর মদ্দস্ততষ্কর ডািার বা পাগলা গারতে
দ্দনতয যাতবন।
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লকন ভাই ! বদ্দিরাবরণ খারাপ িওযার কারতণ আপনাতের অন্ততর োর লভের খারাপ
িওযার দ্দবর্শ্াস জন্মাতলা লকন? োিতল আমাতের বাদ্দিিক লপাশাক-পদ্দরেে ও চালচলন সুন্নাে পদ্দরপন্থী িওযার পরও আমাতের লভেতর খারাপ িতযতি বতল দ্দবর্শ্াস িয
না লকন? লকনই বা এর ইসলাতির দ্দচন্তা িয না? এরকম ললাকতের লকন দ্বীতনর
ডািার অথবাৎ আউদ্দলযা ও মাশাদ্দযতখ দ্দকরাতমর কাতি দ্দনতয যাই না?
রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদ্দি ওযাসাল্লাম লমাাঁচ খাতটা করতে ও োদ্দড় লবা
করতে দ্দনতেবশ দ্দেতযতিন। এবং দ্দেদ্দন দ্দনতজও এক মুদ্দে পদ্দরমাণ োদ্দড় রাখতেন। িযরে
শাইখ আবদুল কাতের দ্দজলানী রি. োর গুদ্দনযােুে োদ্দলবীন-এ িযরে উমর রাদ্দয.
লথতক এক মুদ্দে পদ্দরমাতণর বণবনা নকল কতরতিন। দ্দকন্তু আমরা আজ ইমাম সাতিতবর
লপাশাক লখালার দ্বারা োর মদ্দস্তষ্ক নে িওযার কথা বুঝতলও-োদ্দড় মুন্ডাতনা দ্বারা
আমাতের ঈমাতনর ত্রুদ্দট ও দুববলোর দ্দবষযদ্দট বুদ্দঝ না লকন?
পুদ্দলশ অদ্দফসার োর জতনি দ্দনধবাদ্দরে লপাশাক িাড়া দ্দডউদ্দটতে লগতল বরখাস্ত িতব।
দ্দকংবা দ্দেদ্দরশ বির দ্দনষ্ঠার সতে োদ্দযত্ব পালন এবং কেতবপতির যথাথব পুরস্কার ও
প্রতমাশন লঘাষণার পর যদ্দে লেখা যায লয, লস লাল টুপী পতর সরকারী লপাশাক লিতড়
লঘারাতফরা করতি। আইন অনুযাযী সরকার েখন দ্দক করতব? দ্দবতদ্রািীতের টুদ্দপ পরার
কারতণ োতক দ্দবতদ্রািী দ্দিতসতব আোলতে লসাপেব এবং বরখাস্ত করতব। আর
পুরস্কাতরর বেতল জুটতব শাদ্দস্ত। এটাই আইন, এটাই-দ্দনযম। মুসদ্দলম জাদ্দেও আজ
রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদ্দি ওযাসাল্লাম কেতবক দ্দনধবাদ্দরে োতের সরকারী
লপাশাক লিতড় দ্দেতয অদ্দভশপ্ত ও পথভ্রে জাদ্দের (ইযাহুেী-খতোন) লপাশাকতক আপন
কতর দ্দনতযতি। এখন োিতল মুসদ্দলম জাদ্দের এই লপাশাক পদ্দরেিাতগর পদ্দরমাণ দ্দক
িতে পাতর? বরখাস্ত না প্রতমাশন? আযাব-গযব না নুসরে-রিমে? োরপরও
অদ্দভতযাগ করা িয চারদ্দেতক মুসলমানরা মার খাতে লকন? লবেনাোযক িতলও সেি
লয, বাইেুল মুকািাস পযবন্ত িাে িাড়া িতয লগতি; দ্দকন্তু আল্লাি ো‘আলা আমাতের
সািাযি করতিন না। পরাজয সবত্রই-‘কুরআতন ওযাো আতি মু’দ্দমতনর দ্দবজতযর; যদ্দে
দ্দবজযীই না িতল েতব লোমার ঈমান দ্দকতসর?’
এবার ইসলামী লপাশাতকর কথা শুনন:
১। টাখনা না ঢাকা। এরকম করতে দ্দনতষধ করা িতযতি। আল্লাি ো‘আলা এসব
ললাকতক রিমতের েতদ্দেতে লেখতবন না এবং শতব বরাতে মাগদ্দফরাতের লয সুসংবাে
আতি, লস রাতেও োতের মাগদ্দফরাে িতব না।
২। িাাঁটু লঢতক রাখা। িাাঁটু লখালা থাতক এরকম লপাশাক পরা নাজাদ্দযয ও িারাম।
৩। মাথার চুল িয চারদ্দেতক সমান ভাতব লিাট লিাট কতর রাখা অথবা বাবদ্দর রাখা
দ্দকংবা কাদ্দমতয রাখা। দ্দিপদ্দপতের মতো চুলতক স্বাধীনভাতব লিতড় না লেযা।
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৪। োদ্দড় চারদ্দেতক সমানভাতব এক মুদ্দে পদ্দরমাণ রাখা। এর লচতয লবতড় লগতল কাটা
জাদ্দযয আতি। দ্দকন্তু এক মুদ্দে নাদ্দপতের মুদ্দে নয, যার োদ্দড় মুদ্দষ্ঠও োর িতে িতব।
সাবধান! োদ্দড় িাড়া ললাক ইমাম ও মুআযদ্দযন বানাতনা জাদ্দযয লনই।
৫। পুরুষ লমতযতলাতকর আর লমতযতলাক পুরুতষর লবশ ধারণ না করা। িােীস পাতক
আতি আল্লাি ো‘আলা োতের ওপর লা’নে বষবণ কতরন, যারা পুরুষ িতয লমতয,
আর লমতয িতয পুরুতষর লবশ ধারণ কতর। লযমন ডাক দ্দপযন যদ্দে পুদ্দলতশর লপাশাক
পতর আর পুদ্দলশ পতর ডাক দ্দপযতনর লপাশাক, োিতল আইন অনুযাযী উভতযরই
বরখাস্ত করা িতব।
৬। লমতযতলাতকর এরকম লেিাবরণ বা লবারখা বিবিার করা, যাতে চুতলর কাতলা রং
েতদ্দেতগাচর না িয। কারণ এতে নামায লো িতবই না; বরং যে না মািরাম ললাক োর
এই চুল লেখতব, োতের সকতলর গুনাির সমপদ্দরমাণ একদ্দত্রে কতর োতক লেযা িতব।
োিাড়া লমতযতের নখ পাদ্দলশ লাগাতনার কারতণ উযূ নামায লগাসল দ্দকিুই সিীহ্ িয
না। (এজতনিই নখ পাদ্দলশ বিবিারতক মুফদ্দেগণ িারাম বতলতিন।-সংকলক)
বাদ্দিিক লেিাবরতণ সুন্নাতের অনুসরণ লভেতরর দ্দিফাযতের জতনি োলা স্বরূপ|
লযরকম লোকাতনর লভেতরর মাতলর দ্দিফাযতের জনি বাদ্দির েরজায োলা না
থাকতল, লভেতরর মাল অরদ্দিে থাতক। এরকম বাদ্দিিক লেিাবরণ যদ্দে সুন্নাে
পদ্দরপন্থী িয, োিতল লভেতরর িমোও অরদ্দিে থাতক। আর লচিারা-সূরতে
ফাদ্দসকতের সােতশি অবলবতন অন্ততর ফাদ্দসতকর িযিযও বতদ্দদ্ধ পায।
২৩০. ইরশাে কতরনঃ
পাপ পদ্দিলোয অভিস্ত িওযার মূল কারণ িতে- আদ্দখরাতের শাদ্দস্ত ও দ্দিসাবদ্দকোতবর বিাপাতর অবতিলা। লয রকম শরীতরর দ্দবষ-বিাথার মূল কারণ িতে-দুদ্দষে
রি। এজতনি শুধু মলম নয ; দ্দেি ঔষধ পযবন্ত বিবিার করতে িয। এরকম লকান
বুযতু গবর সুিবে দ্বারা অন্ততর আল্লাি ো‘আলার ভয ও মুিাব্বে িাদ্দসল করতে পারতল
ইনশাআল্লাি ো‘আলা োকওযা অজবন সিজ িতব।’ লযমন আল্লাি ো‘আলা বতলনياايها الذين أمنوااتقواالله وكونو مع الصادقني
‘লি ঈমানোরগণ! োকওযা অজবন কর। আর োক্বওযা অজবতনর উপায িতে- বুযগু বাতন
দ্বীতনর সংশ্রব।’ সাদ্দেকীন-এর োফসীর এটাই। োতের সুিবতের বরকতে যখন
আল্লাির ভয ও মুিাব্বে অদ্দজবে িতব, েখন গুনাি করার সািস থাকতব না। লযরকম
লকান অপরাধী অনিায করার মুিূতেব পুদ্দলশ লেখতল অপরাধ লথতক দ্দবরে থাতক।
এরকম োক্বওযা অজবন িতল সববো আল্লাি ো‘আলার হুকুম সামতন থাকায সব কাজ
সদ্দিকভাতব িয, লকান গুনাি িয না। লযতিেু আমরা আগামী কাতলর নাশোর বিবস্থা
আজই কদ্দর। আগামীকাতলর িাণ্ডা বা গরম লথতক বাাঁচার জতনি পূবব লথতকই বিবস্থা
লনই। অেএব দ্দিসাব দ্দকোতবর উপর যদ্দে দ্দবর্শ্াস থাতক, োিতল এর জতনি পূবব প্রস্তুদ্দে
জরুরী। লযমন, নামাতযর উমরী কাযা, লরাযার কাযা, যাকাে ও িজ্জ আোয সি
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হুকুকুল ইবােতের প্রদ্দে েতদ্দে োন এবং এগুতলা সিীহ্ েরীকায সম্পােতনর বিবস্থা
লনযা। আর দ্দবলব না কতর উলামাতয িক-এর সতে পরামশব কতর আমল শুরু করা।
আল্লাি ো‘আলার এই লঘাষণা ওই মুরাকাবারই ো‘লীম লেয লয, লি ঈমানোরগণ
অথবাৎ লি সেি স্বীকারকারীগণ! আল্লািতক ভয কর এবং আগামীকাতলর জনি দ্দক
আমল কতরি ো দ্দচন্তা কতরা। অথবাৎ লি ঈমানোরগণ! আগামীকাল লয দ্দিসাব দ্দকোব
িতব োর প্রস্তুদ্দে নাও। আল্লািতক ভয কর এবং মতন লরখ, দ্দনঃসতন্দতি আল্লািপাক
লোমার সব আমতলর খবর জাতনন। একজন পুদ্দলশ লেতখ লযখাতন আমরা অপরাধ
লথতক দ্দবরে থাদ্দক। লসখাতন আিকামুল িাদ্দকমীতনর জানা ও লেখার কারতণ আমাতের
দ্দক রকম অবস্থা িওযা উদ্দচে-দ্দনজ োতনই এর ফাযসালা করুন।
২৩১. ইরশাে কতরনঃ
পীর মাশাদ্দযখগণ প্রথম দ্দেতক লশাযার সময-মুরাকাবা করতে বলতেন। দ্দকন্তু বেবমাতন
মানুষ ক্লাদ্দন্ততে শুতয েৎিণাৎ ঘুদ্দমতয পতড়। এজতনি লয লকান নামায লশতষ মুরাকাবা
ও মুিাসাবার আমল করা উদ্দচে। অথবাৎ এক ধিাতন জািান্নাতমর আযাব, কবতরর
আযাব ও দ্দকযামে দ্দেবতসর কথা স্মরণ করা। খুব লবশী সমতযর েরকার লনই-কতযক
দ্দমদ্দনটই যতথে।
২৩২. ইরশাে কতরনঃ
এক বিদ্দির এক কমবচারী দ্দিল- লয বাজার করার সময প্রদ্দে চার টাকায এক টাকা
বাাঁদ্দচতয দ্দনতয আসতো। একদ্দেন মাদ্দলক বলতলা-আো এই পাতত্র আমার নাম লখাোই
কতর দ্দনতয আস। প্রদ্দে অির এক টাকা কতর লনতব। এই নাও আমার নাতমর ৪
অিতরর জতনি ৪ টাকা লেদ্দখ দ্দকভাতব ১ টাকা বাাঁচাও। মাদ্দলতকর নাম দ্দিল  محسن।
লস লখাোইকারীতক বলল, এই পাতত্র  محشদ্দলখতবন দ্দকন্তু নূকো দ্দেতবন লশতষ।
লখাোইকারী যখন নূকো িাড়া শুধু محسদ্দলখল, েখন লস বলল ,এখন কযটা নূকো
দ্দেতে িতব। লখাোই কারী বলল িযটা। লস বলল আো ৫ নূকো মাফ, লশষ অিতর
শুধু একটা নূকো লাগান এবং  محسএর দ্দেন অিতরর এই দ্দনন ৩ টাকা। এভাতব
৫ নূকো মাফ করার জনি লস ধনিবােও লপল এবং ১ টাকা বাাঁদ্দচতযও দ্দনতলা। মাদ্দলক
োর বুদ্দদ্ধ ও প্রদ্দেভা লেতখ অবাক দ্দবস্মতয োদ্দকতয রইল।
(এতে প্রমাণ িয, দুদ্দনযাবী কাতজ আমরা খুবই দ্দিতসবী। এক টাকা বাাঁচাতে বুদ্দদ্ধ ও
লকৌশতলর আশ্রয লনই। আদ্দখরাতের বিাপাতর এতকবাতর গাদ্দফল ও উোসীন।–
সংকলক)
২৩৩. ইরশাে কতরনঃ
মাতঝ মতধি দ্দনরব মজদ্দলসও িওযা উদ্দচে। একবার মাওলানা শাি ওযাসীউল্লাি
সাতিব রি.-এর এখাতন আধা ঘণ্টা পযবন্ত নীরব মজদ্দলস চলদ্দিল, িযরে দ্দনতজও
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দ্দযদ্দকতর মশগুল দ্দিতলন এবং সমস্ত মজদ্দলসও নীরব দ্দযদ্দকতর মশগুল দ্দিল। কাতরা
কথা বলার লকান অনুমদ্দে দ্দিল না।
২৩৪. ইরশাে কতরনঃ
িযরে িাকীমুল উম্মে মাওলানা থানভী রি. িযরে িাজী সাতিব রি.- এর এই
মালফূয নকল কতরতিন লয, িাদ্দেযা মুিাব্বতের আলামে। অবশি যাতের মুিাব্বে
পদ্দরপূণব োতের আলামতের প্রতযাজন িয না। অেএব যারা িাদ্দেযা প্রোন কতর না,
োতের মুিাব্বে পদ্দরপূণব। আর িাদ্দেযা প্রোনকারীতের মুিাব্বে প্রাথদ্দমক স্ততরর।
ফাযো: িযরে আকোস মুদ্দিউস সুন্নাি রি.লক কতযকজন ভি এক মজদ্দলতস িাদ্দেযা
দ্দেতে চাইতল দ্দেদ্দন বতলন, িাদ্দেযা লেযার আেব িল, এরকম বলা লয আমার দ্দকিু
কথা আতি, দ্দনজবতন বলতে িতব। এভাতব দ্দনজবতন বা লগাপতন িাদ্দেযা লেযা উদ্দচে।
এবার দ্দচন্তা করুন ! উতল্লদ্দখে মালফূয -এর মাধিতম যারা িাদ্দেযা লেযদ্দন, োতের
দ্দকরকম সান্তনা দ্দেতযতিন। এ মালফূয শুতন লসখানকার অতনতকই আমাতক বতলতিন
লয, িযরেওযালা রি.-এর আমল অেিন্ত উাঁচু পযবাতযর। অথবাৎ সমস্ত মুসলমাতনর
অন্ততরর মতধি কতো সূক্ষ্ম ও সুন্দর ভাতব সমো দ্দবধান কতরতিন। সুবিানআল্লাি।
২৩৫. ইরশাে কতরনঃ
প্রতযাজতন মসদ্দজতে লবশী পাওযাতরর বাল্ব লাগাতনাতে িদ্দে লনই। যেটুকু প্রতযাজন
লবশী পাওযার বিবিার করতবন। দ্দকন্তু লিি রাখতে িতব, বাতল্বর সংখিাদ্দধকি ও প্রাচুযব
লযন আতলাকসজ্জার রূপ না লনয।
২৩৬. ইরশাে কতরনঃ
লকান এক লজলার িাদ্দকমতক অসন্তুে কতর যখন আমরা শাদ্দন্ততে থাকতে পাদ্দর না
েখন আিকামুল িাদ্দকমীন আল্লাি োযালাতক অসন্তুে কতর দ্দক কতর দ্দনদ্দশ্চতন্ত থাকতে
পাদ্দর? আজ চেুদ্দেবতক লপতরশাদ্দনর কথা লশানা যায। দ্দকন্তু আসল প্রদ্দেকাতরর প্রদ্দে
কাতরা েতদ্দে দ্দনবদ্ধ িযনা। সন্তুদ্দে অজবতনর দ্দফদ্দকর আতি দ্দকন্তু গুনাি লথতক বাাঁচার দ্দচন্তা
লনই। রাসূতল আকরাম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদ্দি ওযাসাল্লাম বতলন, লি আবু হুরাযরা
রাদ্দয.! িারাম কাজ কমব লথতক লবাঁতচ থাকতে পারতল েুদ্দম সব লচতয লবশী ইবােে
গুযার বতল গণি িতব।
২৩৮. ইরশাে কতরনঃ
বুযগু বতের কাতি লরাগ লগাপন করার কারতণ অতনতকর লরাগ আতরা লবতড় যায। আর
বুযগু বরা যদ্দে সম্মান লেখায, োিতল গবব ও অিংকার আতগর লচতযও আতরা লবতড় যায।
এবং ভাতব লয আদ্দম আসতলই সম্মাতনর লযাগি ো নািতল বুযুগবরা আমাতক সম্মান ও
মযবাো লেয লকন। বন্ধুগন! বুযুগবতের কাতি দ্দনতজর লরাতগর কথা বলুন ! বন্ধুত্বতক
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যতথে মতন করতবন না। বন্ধুত্ব কখতনা লরাগ মুদ্দির উপায িতে পাতর না। দ্দনতজর
অবস্থা বণবনা কতর লস অনুযাযী আমল করুন। দ্দনতজতক উিম ভাবতবন না।
২৩৯. ইরশাে কতরনঃ
মসদ্দজতের েরজায প্রতবতশর দু‘আ দ্দিতসতব শুধু “আল্লাহুম্মাফ োিদ্দল আবওযাবা
রািমাদ্দেক” এবং লবর িওযার দু‘আ দ্দিতসতব শুধু “আল্লাহুমা ইদ্দন্ন আসআলুকা দ্দমন
ফােদ্দলকা” দ্দলতখ রাখা িয। মূলেঃ এই উভয দু‘আ “দ্দবসদ্দমল্লাদ্দি ওযাস্সালােু
আস্সালামু আলা রাসূদ্দলল্লাদ্দি” সি ললখা উদ্দচে। কারণ এসময দ্দবসদ্দমল্লাি ও েরূে
শরীফ পড়াও সুন্নাে।
২৪০. ইরশাে কতরনঃ
অতনতক োবলীগ করতে চান; দ্দকন্তু সিীি োন অজবন কতরন না। শুতন শুতন লকান
োিক্বীক িাড়া ভুল ও গাইতর সিীি কথা বলতে থাতকন। অথচ আল্লাি ো‘আলা স্বীয
রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদ্দি ওযাসাল্লামতক বতলতিন-  بلغ ما انزل اليك من الربكআপনার
প্রদ্দে যা অবেীণব করা িতযতি োই প্রচার করুন। এতে বুঝা লগল -‘ ما انزل اليكযা
অবেীণব িতযতি োর োন থাকতে িতব।’ অনিথায লস দ্দকতসর োবলীগ করতব?
২৪১. ইরশাে কতরনঃ
যাতের কুেতদ্দের বিাদ্দধ আতি োরা ঘর লথতক লবর িওযার সময উযূ কতর দ্দিফাযতের
দ্দনযতে ২ রাকাআে নফল নামায পড়েঃ দ্দিফাযতের জতনি দু‘আ কতর ঘর লথতক লবর
িতব। োরপরও যদ্দে লকান ত্রুদ্দট িতয যায অথবাৎ যদ্দে আাঁড় লচাতখও লেখা িয বা
লপাশাতকর ওপর েতদ্দে পতড় দ্দকংবা োর কথা শুতন মতন আনন্দ অনুভূে িয, োিতল
অনুনয-দ্দবনতযর সতে েতঢ়ো ও ইসলািী প্রবণোর জতনি দু‘আ করতব। এবং দ্দনতম্ন
বদ্দণবে দ্দিোযাে প্রদ্দেদ্দেন একবার কতর পড়তব ও আমল করতব।
েতদ্দের দ্দিফাযতের দ্দিোযাে :
১। যখন লকান (গাযতর মািরাম) মদ্দিলা সামতন পতড় ,েখন নফতসর লেখার ইোও
চাদ্দিো যেই েীে লিাক, েতদ্দে অবনে রাখতব। লযমন িযরে খাজা সাতিব রি. বতলন
-‘কুেতদ্দের িদ্দে অপূরণীয। োই েুদ্দম চলার সময মাথা দ্দনচু কতর চল।
২। যদ্দে কখতনা কাতরা ওপর েতদ্দে পতড় যায, োিতল েৎিণাৎ জীবতনর দ্দবদ্দনমতয
িতলও েতদ্দেতক অবনে কর।
৩। এরকম ধারণা লপাষণ করা লয, েতদ্দে দ্দিফাযে না করতল দুদ্দনযাতে অপেস্থ িতে
িতব, আনুগতেির নূর দ্দিদ্দনতয লনযা িতব এবং আদ্দখরাতের ধ্বংস দ্দনদ্দশ্চে িতব।
৪। প্রতেিক খারাপ েতদ্দের জতনি (োওবার দ্দনযতে) কমপতি ৪ রাকা‘আে নফল
নামায পড়া ও সামথবি অনুযাযী দ্দকিু না দ্দকিু োন-খযরাে করা এবং োওবা
ইদ্দস্তগফার পড়া।
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৫। এ ধারণা রাখা লয, খারাপ েতদ্দে লথতক মতনাতযাগ, আর মতনাতযাগ লথতক মুিাব্বে
এবং মুিাব্বে লথতক ইশক পযো িয। আর এই নাজাদ্দযয ইশক দ্বারা দুদ্দনযা ও
আদ্দখরাে উভযই-ধ্বংস িতয যায।
৬। এরকম ধারণা করা লয, খারাপ েতদ্দে দ্বারা ধীতর ধীতর আনুগেি দ্দযদ্দকর-শুগতলর
প্রদ্দে মতনাতযাগ কতম যায। এমনদ্দক লিতড় লেযারও প্রবণো সতদ্দে িয। এবং এসতবর
প্রদ্দে অনীিা বতদ্দদ্ধ লপতে থাতক।
২৪২. ইরশাে কতরনঃ
মুযাফ্ফর নগতরর এক ঘটনা, লযািতরর ৪ রাকা‘আে সুন্নােতক এক বড় দ্দমযা ৫০
বির পযবন্ত এভাতব পতড় আসদ্দিতলন লযভাতব ফরয পড়া িয। অথবাৎ ২ রাকা‘আে
সূরা দ্দমদ্দলতয আর ২ রাকা‘আে সূরা ফাদ্দেিা দ্দেতয। একদ্দেন ওযায মািদ্দফতল লকান
এক আদ্দলতমর কাতি বলতলন, ৪ রাকা‘আে সুন্নাতের প্রতেিক রাকা‘আতে সূরা না
দ্দমদ্দলতয পতড় আসদ্দি। মাওলানা সাতিব জবাতব বলতলন, আপনার সুন্নাে আোয
িযদ্দন। এেেশ্রবতণ বড় দ্দমযা মাথায িাে লরতখ এই বতল কাাঁেতে আরম্ভ কতরন লয,
িায! োিতল লো আমার ৫০ বিতরর সুন্নাে দ্দনষ্ফল িতয লগতি। আসতল সিীি ইলম
না থাকতল এরকম দ্দবপতেই পড়তে িয। সিীি ইলম িাদ্দসল করা কেটুকু জরুরী ো
এ ঘটনা লথতকই অনুদ্দমে িওযার কথা। দ্দকযামতের দ্দেন অোনোর লকান দ্দবদ্দনময
থাকতব না। এ কারতণই োনাজবনতক ফরয করা িতযতি।
২৪৩. ইরশাে কতরনঃ
িযরে থানভী রি. থানা ভবতন ঈতের নামায পড়াতনার পর ঈতের খুৎবা োন লশতষ
লঘাষণা লেন লয, ‘উলামাতয দ্দকরাম ঈতের নামাতযর পর মুসাফািা করাতক দ্দবে‘আে
দ্দলতখতিন।’ অেঃপর আদ্দম িারদুঈ -এর বিাপাতর িযরে ওযালা রি.-এর কাতি
জানতে চাই লয, ঈতের নামাতযর পর মুসাফািা বতন্ধর জতনি লকান পন্থা অবলবন করা
উদ্দচে? জবাতব দ্দেদ্দন (থানভী রি.) বলতলন, লোমাতের এখাতন দ্দবে‘আে শব্দ প্রতযাগ
করা কেকর িতব। োই লোমাতের এলাকার জতনি উিম িতে-এ কাজতক সুন্নাে
পদ্দরপন্থী বলা। এটা লযমদ্দন নরম লেমদ্দন সববতিতত্র উপতযাগী।
োই সববো মুরব্বীতের সতে এসব বিাপাতর পরামশব করতে থাকা। দ্দনতষধ করা দ্দকন্তু
কাউতক ঘতণা না করা। লখযাল রাখতে িতব উপস্থাপনা যাতে কেোযক না িয। আর এ
দ্দবষযদ্দট বুযগু বতের সুিবে বিেীে শুধু ইলম দ্বারা বুঝা সম্ভব নয। আলিামদুদ্দলল্লাি
উপতযাগী পন্থায বাধা-দ্দনতষধ জারী রাখার ফতল, বেবমাতন িারদুঈ-এর ঈেগাতি
মুসাফািার এ লরওযাজ বন্ধ িতয লগতি।
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২৪৪. ইরশাে কতরনঃ
লকান মটর গাড়ীতে যদ্দে লপতোল ভরা িয আর লস গাদ্দড়র টিাংকী যদ্দে দ্দিদ্র থাতক,
োিতল দ্দকিুিণ চলার পর গাড়ী লথতম যাতব। সাদ্দলকতের (মুরীে) বিাপারটাও দ্দিক
এরকম। অথবাৎ সাদ্দলক দ্দযদ্দকতরর নূর দ্বারা আল্লাি ো‘আলার পতথ চলতে থাতক দ্দিকই
দ্দকন্তু শযোন ও নফ্স লচাখ কান মুখ ইেিাদ্দের গুনাি দ্বারা অন্ততরর নূতরর টিাংকী
খাদ্দল কতর লেয। ফতল সাদ্দলতকর অগ্রযাত্রা লথতম যায। অেএব খাাঁদ্দট োওবার
প্রতযাজন। দ্দবতশষ কতর খারাপ েতদ্দে, অনিায দ্দচন্তা, কূ-ধারণা ও গীবতের গুনাি লথতক
লবাঁতচ থাকা উদ্দচে। লকননা বেবমাতন এ সকল গুনািতে মানুষ বিাপকভাতব জদ্দড়ে।
োই দ্দনজ দ্দনজ শাইখ ও মুদ্দশবতের সতে এসব বিাপাতর লখালাখুদ্দল পরামশব কতর আমল
করতে থাকা। োিতল ইনশাআল্লাি ো‘আলা অবশিই রাস্তা সিজ িতয যাতব।
২৪৫. ইরশাে কতরনঃ
লকান মুসদ্দলি বা মুদ্দশবতের খবরোরী ও কতিারোর কারতণ োাঁতক লিতড় অনি শাইতখর
কাতি যাওযার অথব িতে- স্বীয নফতসর চাদ্দিো পূরণ করা। যা সম্পূণব ইখলাস
পদ্দরপন্থী। এর উোিরণ ওই লরাগীর মতো লয দ্দেিোর ভতয দ্দচদ্দকৎসতকর লেযা দ্দেি
ঔষধ বাে দ্দেতয দ্দনতজর পিন্দ অনুযাযী দ্দমদ্দে ঔষধ লখল।
২৪৬. ইরশাে কতরনঃ
ফুকািাতয দ্দকরাম দ্দলতখতিন, যদ্দে জুম‘আর দ্দেন মতেুি িয এবং জুম‘আর নামাতযর
আতগই োফন-কাফতনর কাজ লশষ করা সম্ভব িয োিতল জানাযার নামাতয লবশী
ললাতকর আশায জুম‘আর নামায পযবন্ত অতপিা করা জাদ্দযয লনই।
২৪৭. ইরশাে কতরনঃ
লকান দ্দজদ্দনস লাভজনক িওযা োর যতথে িওযার প্রমাণ বিন কতর না। সুেরাং লকান
জামা‘আতের দ্দনজস্ব পদ্ধদ্দেতক দ্বীনী দ্দখেমতের বিাপাতর একমাত্র লাভজনক পদ্ধদ্দে
বলা চরম মূখবো ও লবাকামী িাড়া দ্দকিু নয। আকাদ্দবর মাকবুলীন বা বুযুগবাতন দ্বীতনর
লকউ কখন লকাথাও এরকম লকান কথা বতলতিন বতল প্রমাণ পাওযা যায না। স্বল্পোন ও সৎ ললাতকর সাদ্দন্নধি-বদ্দিে মুখবরাই লকবল এরকম কথা বলতে পাতর।
২৪৮. ইরশাে কতরনঃ
সিীি োন না থাকার কারতণ অতনতকই আজ দ্দবেতরর নামাতযর পতর বতস বতস নফল
পতড়। দ্দকন্তু প্রে িতে, সব নামায যখন োাঁদ্দড়তয পড়া যায, এমন দ্দক োরাবীর দ্দবশ
রাকা‘আে পযবন্ত োদ্দড়তয পড়তে অসুদ্দবধা িয না, েখন দ্দবেতরর পতর দুই রাকা‘আে
লকন বতস পড়তে িয? োিাড়া বতস পড়তল সওযাবও অতধবক িয। এতে বুঝা যায
দ্দবেতরর পতর দুই রাক‘আে নফল বতস পড়া একটা দ্দরওযাতজ পদ্দরণে িতযতি।
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প্রতেিতকই লেখা লেদ্দখ নকল করতি। লকন আদ্দলতমর কাতি দ্দজোসা করার
প্রতযাজনীযোই অনুভব করতি না? আর যার পদ্দরণাম পূণব সওযাব লথতক বদ্দিে িতয
অতধবক সওযাতব সন্তুে থাকা। মূলেঃ এটা সিীি োন অজবন না করারই ফল।
২৪৯. ইরশাে কতরনঃ
িাত্ররা যদ্দে লকান মজদ্দলতস কুরআন মজীে অশুদ্ধ পতড়, োিতল সাতথ সাতথ োতক
বাধা লেযা উদ্দচে। শুধু মাদ্রাসার বেনাম বা িাতত্রর মানিাদ্দনর ভতয আিকামুল
িাদ্দকমীতনর কালামতর অশুদ্ধ পিন লমতন লনযা জাদ্দযয লনই।
২৫০. ইরশাে কতরনঃ
আযাতনর সময দ্দেলাওযাে ও দ্দযদ্দকর বন্ধ কতর সুন্নাতের ওপর আমল করতল অন্ততর
নূর পযো িতব। অেঃপর নূরানী অন্ততর দ্দেলাওযাে করতল অন্ততর আতরা উচ্চমাতনর
নূর পযো িতব।
২৫১. ইরশাে কতরনঃ
দ্বীতনর খাদ্দেমতের উদ্দচে দ্দনজ দ্দনজ মুরব্বীতের দ্দখেমতে উপদ্দস্থদ্দের দ্দসলদ্দসলা জারী
রাখা। লযমন, খুচরা দ্দবতিোগণ বড় বড় কারখানা লথতক মাল দ্দনতয অনিতের
সরবরাি কতর। অথবাৎ এক জাযগা লথতক দ্দনতয অনি জাযগায লেয। ফতল নফ্স
অিংকারী িতে পাতর না। নেুবা অিংকারী িতয এক জাযগায বতস থাকার কারতণ
শযোন লেমাগ খারাপ কতর দ্দেতে পাতর। িযরে িাকীমুল উম্মে থানভী রি. বতলন‘লয দ্দনতজতক স্বযংসম্পূণব ভাবল, োর ধ্বংস অদ্দনবাযব।’
২৫২. ইরশাে কতরনঃ
োবলীগ জামা‘আতের প্রদ্দেষ্ঠা লযতিেু একজন আদ্দলতম রব্বানীর িাতে িতযতি, োই
মােরাসার উপকাদ্দরো ও মােরাসা প্রদ্দেষ্ঠার দ্দবষযদ্দট অবশিই স্বীকার করতে িতব।
োিাড়া দ্দেদ্দন একজন বুযতু গবর দ্বারা আত্মার দ্দচদ্দকৎসা কদ্দরতযতিন দ্দবধায খানকাি’র
উপকাদ্দরো ও প্রদ্দেষ্ঠার দ্দবষযদ্দটও অস্বীকার করার উপায লনই। আর যদ্দে লকান গাযতর
আদ্দলতমর দ্বারা এই জামা‘আতের প্রদ্দেষ্ঠা িতো, োিতল এেদ্দেতন এই জামা‘আতের
মতধি অতনক লগামরািী ঢুতক পড়তো। সুেরাং ো‘লীম (দ্দশিা) োযদ্দকযা (আত্মশুদ্দদ্ধ)
ও োবলীগ- দ্বীতনর এই দ্দেন শাখার প্রতেিকতকই এতক অতনির সািাযিকারী ও বন্ধু
ভাবা উদ্দচে। লযমন ডাক ঘতর লকউ সীল লাগায, লকউ লরদ্দজদ্দে কতর, লকউ দ্দচদ্দি বণ্টন
কতর, লকউ আবার পাতসবল কতর। দ্দকন্তু লকউ কাউতক প্রদ্দেদ্বন্দ্বী মতন কতর না। একজন
অনি জনতক োর সিতযাগী ভাতব।
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২৫৩. ইরশাে কতরনঃ
শািজাোতেরতক ঘদ্দড় বা দ্দবমান বানাতনা দ্দশখাতনা িয না বরং োতেরতক রাে
পদ্দরচালনার কলা-লকৌশল দ্দশখাতনা িয। সুেরাং যারা আল্লাি ো‘আলার সন্তুদ্দে ও
ইলাতয কাদ্দলমােুল্লাির কাতজ পূণব মাত্রায মনতযাগী োরাও শািজাো। োতের কাজ
পাদ্দথবব োন অজবন নয। লকননা, সরকারী ললাকতক যদ্দে বিবসার অনুমদ্দে লেযা িয,
োিতল লসই ললাক আর সরকারী কাতজর উপযুি থাকতব না। কারণ োর একদ্দেতনর
বিবসার লাভ সারা বিতরর লবেতনর লচতযও িযতো লবশী িতব। অেএব অদ্দভেো
লথতক এটাই বুঝা যায লয দ্বীতনর ো‘লীম বা দ্দশিার পাশাপাদ্দশ যদ্দে দুদ্দনযাবী দ্দশিাও
লেওযা িয, োিতল মানুষ দ্বীতনর প্রদ্দে নয বরং দুদ্দনযার প্রদ্দে আকতে িতয পড়তব।
সুেরাং বুঝা লগল মাখদুম (যার দ্দখেমে করা িয) আর খাদ্দেতমর (লয দ্দখেমে কতর)
কাজ এক রকম নয। মাখদুম যদ্দে খাদ্দেতমর কাজ করতে শুরু কতর, মাখদুতমর কাজ
করতব লক? লযমন লেশন মাস্টার যদ্দে কনতোলার দ্দসগনাল না লেয, োিতল গাডব ও
ড্রাইভার দ্দকিুই করতে পারতব না। দ্দকন্তু সাধারণ মানুষ লরলগাদ্দড় চালনায গাডব ও
ড্রাইভারতকই লবশী গুরুত্ব দ্দেতয থাতক। কারণ কনতোলার দ্দভেতর থাকায েতশিেঃ এ
দুজনতকই োরা লেখতে পায। েতব আমার অদ্দভেো িতে- যদ্দে লকউ ইখলাতসর
সতে দ্বীতনর দ্দখেমতে ললতগ থাতক, োিতল দুদ্দনযাবী কাতজ আল্লাি ো‘আলার পি
লথতক োর ওপর গাযবী মেে আতস। এবং দ্দরদ্দযতক অতনক বরকে িয, যা সারা
দুদ্দনযার বােশািীর লচতযও উিম।
২৫৪. ইরশাে কতরনঃ
পাকা রাস্তায কাাঁচা ঘর-বাদ্দড় দ্দবধ্বস্ত িতয প্রচুর মাদ্দট জমা িতল লসই রাস্তাতক মাদ্দটর
রাস্তা মতন িতব। এ অবস্থায লকউ যদ্দে বতল লয, এদ্দক! কাাঁচা রাস্তার নীতচ শি পাকা
রাস্তা দ্দবেিমান, সুেরাং লসদ্দট খুতড় লবর করতে িতব, োিতল মানুতষর চলাচতলর খুব
সুদ্দবধা িতব। েখন দ্দকিু ললাক এই বতল দ্দবতরাদ্দধো করতব লয, আমরাতো বাপ-োোর
আমল লথতক এরকম কাাঁচা রাস্তাই লেতখ আসদ্দি। আর দ্দকিু ললাক এই বতল পি লনতব
লয মাদ্দটর কাাঁচা রাস্তার নীতচ পাকা রাস্তার অদ্দস্ততত্বর দ্দবষযদ্দট সেি। অেঃপর যখন
কাাঁচা রাস্তা খনন কতর মাদ্দট পদ্দরষ্কার করা িতব, েখন পাকা রাস্তার অদ্দস্তত্ব লচাতখ
পড়তব। মুজাদ্দিতের ভূদ্দমকাও এরকম। অথবাৎ দ্দবে‘আে ও রুসূমাতের মাদ্দটতে যখন
সুন্নাতের রাস্তা ঢাকা পতড়, েখন ো খনন কতর দ্দবে‘আে ও রুসূমাতের মাদ্দট সদ্দরতয
সুন্নাতের রাস্তা লবর করাই মুজাদ্দিে ও োাঁর অনুসারীতের কাজ।
২৫৫. ইরশাে কতরনঃ
িযরে মাওলানা খলীল আিমে সািরানপুরী রি. ওসীযে কতরদ্দিতলন লয, ‘আমার
জানাযার নামায মসদ্দজতে নববীর লভেতর না পতড় লযন বাইতর পড়া িয।’ লকননা
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মসদ্দজতের দ্দভেতর জানাযার নামায পড়া িানাফীতের মতে মাকরূি। এই বুযুগব
জান্নােুল বাকীতে সাইদ্দযদ্দেনা িযরে উসমান রা.-এর দ্দনকতটই সমাদ্দধস্থ িতযতিন।
২৫৬. ইরশাে কতরনঃ
দ্দরদ্দযতকর অভাব লেখা দ্দেতল দ্দনতজ বা অধীনস্থতের লকউ আল্লাি ো‘আলার
নাফরমানীতে দ্দলপ্ত দ্দক-না, এ দ্দবষযদ্দট লখযাল করা উদ্দচে। লকান গুনাি িতে থাকতল
ো বন্ধ করা জরুরী।
২৫৭. ইরশাে কতরনঃ
খাওযার সময লযসব কথা আতলাচনা করা উদ্দচে নয ো দ্দনম্নরূপ :
(১) লরাতগর কথা
(২) মতেুির কথা
(৩) দুদ্দশ্চন্তার কথা
(৪) োন-দ্দবোতনর সূক্ষ্ম কথা
(৫) সালাম করা
(৬) খানার মতধি ত্রুদ্দট ধরা।
িিাাঁ লয সব ভাতলা কথায অন্ততর খুদ্দশ পযো িয, ো আতলাচনা করতে অসুদ্দবধা লনই।
২৫৮. ইরশাে কতরনঃ
প্রদ্দেদ্দট কেকর কাতজর উতিশি থাতক; সুেরাং এ কাজদ্দট দ্দনযম মাদ্দফক করতে িয।
দ্দকন্তু মাধিম বা ওসীলায লকান উতিশি থাতকনা। লযমন-িাযা থাকতে লরৌতদ্র বতস উযূ
কতর লবশী সাওযাব আশা করা মূখবো িাড়া দ্দকিু নয। অনুরূপ বাস থাকতে উতটর
মাধিতম মেীনা শরীফ সফর কতর দ্দনতজতক কে লেযারও লকান অথব িয না। িযরে
খাজা সাতিব রি. বতলনদুদ্দনযা েরক কতরা, সব দ্দকিু নযআলসি আর িাড়া যািা আতি পাপময।
নফ্স ও শযোন দ্দপিু লনতব লাতখা বারদ্দযদ্দকর ও বশিো কভূ নতি িাদ্দড়বার।
২৫৯. ইরশাে কতরনঃ
মানুতষর েশদ্দট স্বভাব দ্দনন্দনীয। আদ্দম লস গুতলার নাম দ্দেতযদ্দি ‘অন্ধকারােন্নো’।
লকননা, এগুতলা লথতক অন্ততর অন্ধকাতরর সতদ্দে িয।
অনুরূপ প্রশংদ্দসে স্বভাবও েশদ্দট। আদ্দম লযগুতলার নাম লরতখদ্দি-‘উজ্জলো’। লকননা,
এগুতলা লথতক অন্ততর আতলার জন্ম িয। আর এগুতলা আদ্দম আমার িাত্রতেরতক মুখস্থ
কদ্দরতয দ্দেতযদ্দি।
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দ্দনন্দনীয স্বভাব অথবাৎ ‘অন্ধকারােন্নো’ েশদ্দট এই :
(১) লবশী খাওযার লালসা।
(২) লবশী কথা বলার আকাঙ্খা ও লচো।
(৩) অতিেুক রাগ করা।
(৪) দ্দিংসা করা।
(৫) কতপণো ও সম্পতের মুিাব্বে।
(৬) খিাদ্দে ও মযবাোর মুিাব্বে।
(৭) দুদ্দনযার মুিাব্বে।
(৮) অিংকার, অথবাৎ িােীস পাতকর ভাষায যার িাকীকে-মানুষতক অবো এবং
সেিতক অস্বীকার করা।
(৯) উজব, অথবাৎ দ্দনতজতক সেি, বড় ও উিম ভাবা এবং সংতশাধতনর মুখাতপিী না
ভাবা। এগুতলা উজতবর আলামে। দ্দকন্তু লনকীতক যতথে লভতব গবব করা লবাকামী িাড়া
দ্দকিু নয। একজন মানুষ লযতিেু আতরকজন মানুতষর মন লমজাজ পুতরাপুদ্দর বুতঝ
উিতে পাতর না। এমনদ্দক দ্দনতজর লমিমান দ্দবোয লেযার সময বলতে বাধি িয লয,
‘আপনার মদ্দজবর দ্দখলাফ লকান দ্দকিু িতয থাকতল আমাতক মাফ কতর দ্দেন। সুেরাং
বান্দা িতয দ্দকভাতব লস আল্লাি ো‘আলার মদ্দজব বুঝা বা সন্তুদ্দে অজবতনর োবী করতে
পাতর।’
(১০) দ্দরযা, অথবাৎ কপটো। আর এ কপটো প্রেশবন করতে িয, লস দ্দনতজ দ্দনতজ
প্রেদ্দশবে িতে পাতর না।
এ সকল বিাপাতর মুরব্বী ও শাইতখর সতে পরামশব কতর আত্মার সংতশাধন করা
জরুরী।
প্রশংদ্দসে স্বভাব অথবাৎ ‘উজ্জলো’ েশদ্দট এই :
(১) োওবা।
(২) উিম বিবিার ও সেিবাদ্দেো।
(৩) আল্লাির ভয।
(৪) আল্লাির রিমে।
(৫) তধযব।
(৬) কতেেো।
(৭) দুদ্দনযার প্রদ্দে অনাসদ্দি।
(৮) োওযাক্কুল অথবাৎ আল্লাি ো‘আলার ওপর ভরসা রাখা, দ্দকন্তু লচো েেবীর
পদ্দরেিাগ না করা; বরং লচো-েেবীর অবিািে রাখা। েতব লচো-েেবীতরর ওপর
ভরসা না কতর আল্লাি ো‘আলার ওপর ভরসা রাখা। লকননা, সব প্রযাতসর সাফলি
আল্লাি ো‘আলার িাতে। অেএব প্রযাস চালাতনার পাশাপাদ্দশ সাফতলির জতনি আল্লাি
ো‘আলার কাতি দু‘আ করতে থাকা।
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(৯) দ্দরযা দ্দবল কাযা, অথবাৎ আল্লাি ো‘আলার পি লথতক লরাগ-বিাদ্দধ, অভাব-অনটন
ইেিাদ্দে যা দ্দকিু আতস লস জতনি মুখ ও অন্তর দ্দেতয আল্লাি ো‘আলাতক লোষাতরাপ না
করা বরং সন্তুদ্দে প্রকাশ করা।
(১০) আদ্দখরাতের প্রস্তুদ্দে লনযা। অথবাৎ আসল বাসস্থাতনর দ্দচন্তা করা।
২৭৪. ইরশাে কতরনঃ
মুসলমান দ্দেন প্রকার(১) ফাদ্দসক
(২) লনককার
(৩) মুসদ্দলি (সংতশাধনকারী)
লযমন- অসুস্থ, সুস্থ ও দ্দচদ্দকৎসক। দ্দচদ্দকৎসার জতনি মানুষ লযরকম সুস্থ বিদ্দির কাতি
না দ্দগতয দ্দচদ্দকৎসতকর কাতি যায, লেমদ্দন ইসলাতি নফতসর জতনিও লনককার এর
কাতি না দ্দগতয সংতশাধনকারী (মুসদ্দলি) োলাশ করা উদ্দচে। দ্দযদ্দন লনককার িওযার
পাশাপাদ্দশ ইসলাি দ্দবষযক োতনও সমতদ্ধ িতবন এবং লস যুতগর িক্কানী উলামা
মাশাদ্দযখ যার মুসদ্দলি (সংতশাধনকারী) িওযার দ্দবষযদ্দট স্বীকার কতরন।
২৬১. ইরশাে কতরনঃ
এক কাপতড়র বিবসাযীর কূেতদ্দের বিাদ্দধ দ্দিল। লস এর প্রদ্দেকাতরর বিাপাতর পরামশব
চাইতল-প্রতেিক কূেতদ্দের জতনি আদ্দম ৫ টাকা জদ্দরমানা দ্দনধবারণ কদ্দর এবং প্রদ্দে েশ
দ্দেন পর কূেতদ্দের সংখিা এবং জদ্দরমানার টাকা িারদুঈ-এ পািাতে বদ্দল। আর এই
জদ্দরমানার টাকা দ্দমসদ্দকনতের দ্দনতজ না দ্দেতয বরং আমাতক উদ্দকল বানাতনার পরামশব
লেই। যাতে আদ্দম দ্দনতজ দ্দমসদ্দকনতের মাতঝ সেকা করতে পাদ্দর। েশ দ্দেন পতর দ্দচদ্দি
আতস লয, আমার তেদ্দনক ৫০ টাকা আমোদ্দন িয। এখন আদ্দম যদ্দে দ্দেতন ১০ দ্দট
কূেতদ্দের গুনাি কদ্দর, োিতল আমার সব লাভ-লো জদ্দরমানা আোয করতেই চতল
যাতব। অেঃপর আদ্দম ও আমার দ্দবদ্দব-বাচ্চারা দ্দক খাতবা। অেএব খুব দ্দিম্মতের সতে
কাজ কতরদ্দি। ফতল গে েশ দ্দেতন আমার দ্বারা কূেতদ্দের একদ্দট গুনািও িযদ্দন। আল্লাি
ো‘আলা োতক এই েেবীতরর বরকতে কূেতদ্দের বিাদ্দধ লথতক মুদ্দি োন কতরতিন।
২৬২. ইরশাে কতরনঃ
এক ললাতকর লগাস্সার বিাদ্দধ দ্দিল, লস আমাতক োর অবস্থা দ্দলতখ জানাতলা। আদ্দম
জবাতব দ্দলখলাম লয, লবতিশেী লজওতরর ৭ম খতণ্ড লগাস্সার লয দ্দচদ্দকৎসা বদ্দণবে
িতযতি, আপদ্দন োর প্রদ্দেদ্দট নবতরর ওপর আমল করুন। এবং রাগ- লগাস্সার সময
লয কযদ্দট নবতরর উপর আমল করা সম্ভব না িতব, োর প্রতেিকদ্দটর জতনি ২ টাকা
কতর দ্দনতজর নফতসর উপর জদ্দরমানা করতবন। আর এই জদ্দরমানার টাকা দ্দনতজ খরচ
না কতর আমাতক উদ্দকল বাদ্দনতয এখাতন পাদ্দিতয লেতবন। োই দ্দচদ্দকৎসা দ্দিতসতব
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নফসতক পদ্দরপূণব শাদ্দস্ততে জদ্দড়তয রাখতল েেবীর দ্বারা লবশী উপকার িয। লযমনদ্দট
িতযতি এই ললাতকর লবলায।
২৬৩. ইরশাে কতরনঃ
লমতযতেরতক দ্বীনী কথা বােবা শুনাতনার বিবস্থা করাও জরুরী। দুদ্দনযার সব কথাবােবা
োতক জানাতনা িতব আর দ্বীতনর কথাবােবা লথতক বদ্দিে রাখা িতব-এটা মারাত্মক
অদ্দবচার। লমতযরা আমাতের কেটুকু আরাতম লরতখতি এটা বুতঝ আতস োতের লরাগবিাদ্দধর সময। োতের প্রদ্দে অদ্দধক েতদ্দে লেযা প্রতযাজন। লকননা, োরা দুববল, িমার
লযাগি, এবং বলতে লগতল ঘতর প্রায বন্দীর মতোই থাতক। পুরুতষর ভয- না জাদ্দন
কযজনতক ভাতলাবাতস; দ্দকন্তু আসতল লমতযরা শুধু স্বামীতকই ভালবাতস। পুরুতষর দ্বীনী
দ্দখেমে োাঁতের দ্দখেমতেরই োন। কারণ োরা আমাতের ঘতর আতি বতলই আমরা
ঘর-বাদ্দড় খাওযা োওযার বিাপাতর দ্দনদ্দশ্চন্ত থাদ্দক। পুরুষরা যখন অদ্দফতস বতস
ফিাতনর বাোস খায, লমতযরা েখন চুলার সামতন আগুতনর োতপ অবস্থান কতর।
পেবানশীন মদ্দিলাগণ লবশী লবশী সুবিানাল্লাি, আলিামদুদ্দলল্লাি ও আল্লাহু আকবার
দ্দযদ্দকর করতবন। ফতল বাচ্চাতের ওপর এর প্রভাব পড়তব এবং োতের অন্তর দ্দযদ্দকতরর
সতে সম্পদ্দকবে িতয যাতব।
২৬৪. ইরশাে কতরনঃ
লস্বোয দ্দবদ্দভন্ন মসদ্দজতে দ্দগতয েশ দ্দমদ্দনট কতর িতলও দ্বীতনর কথা শুনাতনা উদ্দচে।
এর দ্বারা অতনক উপকার িয। আদ্দলমতের জনি ওযাতযর োওযাতের অতপিায বতস
থাকা উদ্দচে নয। এভাতব এতকর পর এক দ্বীতনর প্রচার অবিািে রাখতল অতনক
বরকে িয। দ্দনদ্দষদ্ধ দ্দবষযাদ্দের মতধি কু-ধারণা, কুেতদ্দে ও গীবে লথতক লবাঁতচ থাকার
দ্দবষযগুতলা ভাতলা ভাতব বযান করা এবং আদ্দেে দ্দবষযাদ্দের মতধি নামাতযর পাবন্দী,
ইসলামী লপাশাক-পদ্দরেে শরঈ পেবা ও সিীহ্ -শুদ্ধ কতর কুরআন শরীফ দ্দেলাওযাতে
অভিস্ত িওযার দ্দবষযগুতলা বার বার বণবনা করা। আর লমতযতের লপাশাক ও যবাতনর
দ্দিফাযতের দ্দবষযদ্দট খাস ভাতব বযান করা।
২৬৫. ইরশাে কতরনঃ
দুদ্দট কারতণ মানুষ লচিারা সুরতে অতনির অনুকরণ কতর। এক, মুিাব্বে। দুই, লশ্রষ্ঠত্ব।
সুেরাং কাতরা লচিারা-সুরে হুযুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদ্দি ওযাসাল্লাম-এর লচিারাসুরতের (শরঈ োদ্দড় ইেিাদ্দে) মে না বানাতনার দ্বারা এটাই প্রমাদ্দণে িয লয, োর
অন্ততর দ্দবজাদ্দের লশ্রষ্ঠত্ব ও মুিাব্বতে ভতর লগতি।
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২৬৬. ইরশাে কতরনঃ
যাতের উযূ নামায খাওযা-োওযার সুন্নাে-ই জানা লনই, োতের সামতন মাদ্দরফাে
আর সূক্ষ্ণ েশবতনর কথা বতল দ্দক লাভ িতব। োতেরতক লো আতগ দ্বীতনর জরুরী
দ্দবষযাদ্দে লশখাতনা েরকার।
২৬৭. ইরশাে কতরনঃ
ফাোওযাতয আলমগীরীতে এ মাসআলা পদ্দরস্কার ভাতব উতল্লখ আতি লয, ‘এক
কামরায লকউ দ্দযদ্দকর করতি, আর অনি কামরায ওযায িতে, এমোবস্থায দ্দযদ্দকর বন্ধ
কতর ওযাতয শরীক িতে িতব। অতনতকই দ্বীনী আতলাচনার সময দ্দযদ্দকতর মশগুল
থাতক। অথচ শ্রবতণর িক িতে- কাতন শুনা এবং অন্তরতক দ্দনদ্দবে রাখা। িযরে
আকোস িাকীমুল উম্মে থানভী রি. এর কাতি পদ্দরপূণব দ্দযদ্দকতরর েরীকা জানতে
চাওযা িতল- দ্দেদ্দন জবাতব জানান লয, ‘মুতখ দ্দযদ্দকর কর এবং অন্তরতক দ্দনদ্দবে রাখ।’
২৬৮. ইরশাে কতরনঃ
আল্লাি ওযালাগণ লকান কথা না বতল যদ্দে এতকবাতর নীরবও থাতকন, েবু লাভ আতি।
লযমন, লগালাপ, রজনীগন্ধা নীরব থাকতলও আশপাতশর সবাই সুগদ্দন্ধ অনুভব কতর।
অনুরূপ আেরও নীরব থাতক; দ্দকন্তু সুগদ্দন্ধ িড়াতনা অবিািে রাতখ এবং দ্দটউব লাইটও
শব্দ না কতরই আতলা লেয। সূযব- লসও শব্দ বিদ্দেতরতকই সারা দুদ্দনযা আতলাদ্দকে
কতর। এরকম আল্লাি ওযালাতের নূরও সমস্ত পতদ্দথবী আতলাদ্দকে কতর। কারণ, লাইট
আর সূতযবর লচতয োাঁরাও কম নয। উিম ও সওযাতবর কাজ লযরকম প্রতযাজনীয,
লেমদ্দন োর স্থাদ্দযত্বও জরুরী। যবাতনর দ্দিফাযে না করার কারতণ গীবে ও আল্লাি
ো‘আলার সতদ্দেতক কে লেযার ফতল ওই িীতলাতকর দ্দক অবস্থা িতযদ্দিল, লয নামাযলরাযাসি অতনক ইবােে করা সতত্ত্বও জািান্নাতম লগল। সুেরাং, ‘সওযাব ধ্বংসকারী
দ্দবষযােী লথতক বাাঁচা-ও জরুরী।’ অথবাৎ গুনাহ্ (দ্দবতশষ কতর হুকুকুল ইবাে নে করার
গুনাি) লথতক লবাঁতচ থাকার বিবস্থা করা।
২৬৯. ইরশাে কতরনঃ
িযরে মাওলানা খলীল আিমে সাতিব সািরানপুরী রি. এরকম জাযগায ইমামেী
কতরদ্দিতলন, লয জাযগার ললাক নামাতযর জতনি পাগদ্দড়তক জরুরী মতন করে। দ্দকন্তু
দ্দেদ্দন লসখাতন পাগদ্দড় িাড়া নামায পড়ান, যাতে সাধারণ মানুষ এ মাসআলা োে িয
লয পাগদ্দড় িাড়াও নামায িতয যায।
২৭০. ইরশাে কতরনঃ
দ্দফকতির োন িাড়া িােীস বুঝতে চাইতল ভুল িতয যায। লযমন, এক মুিাদ্দিস
সাতিব যখন িােীতস  من استجمر فاليوترলেখল, েখন লস অদ্দভধান লেতখ এ
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িােীতসর এই অথব বুঝতলা লয, যখন ইদ্দস্তঞ্জা করতব, েখন ‘দ্দবের’ পড়তব। সুেরাং
ইদ্দস্তঞ্জা কতর লস ‘দ্দবের’ পড়তে শুরু করতলা। এ অবস্থা লেতখ জননক ফকীি বলতলানা ভাই! িােীতসর অথব এরকম নয; বরং িােীতসর অথব িতে- যখন ইদ্দস্তঞ্জা করতব,
েখন দ্দবের েথা (লবতজাড় সংখিা) দ্দঢলা বিবিার করতব’।
২৭১. ইরশাে কতরনঃ
হুকুম িতে অনিতক উিম জানা এবং োাঁর সম্পতকব খারাপ ধারণা না রাখা। দ্দকন্তু িতে
এর দ্দবপরীে, অথবাৎ দ্দনতজতক উিম ভাবা আর অনিতক খারাপ মতন করা।
২৭২. ইরশাে কতরনঃ
বেবমাতন যার আওযায ভাল; দ্দকন্তু কুরআন মজীে পড়া সিীি নয, োতক অগ্রাদ্দধকার
লেযা িয োর ওপর যার কুরআন মজীে পড়া সিীি -শুধু আওযায ভাতলা নয । অথচ
িওযা উদ্দচে এর দ্দবপরীে।
২৭৩. ইরশাে কতরনঃ
নামাতয খুশু’ অজবতনর অথব িল, অন্ততর আল্লাি পাতকর লশ্রষ্ঠত্ব িাদ্দযর লরতখ আল্লাি
ো‘আলার সামতন নে িওযা। শরীতরর সব অে প্রেিে নে িতব; আর অন্তর নে িতব
না- এটাতক নে িওযা বতলনা লযমন লকান এস, দ্দপ থানা পদ্দরেশবতন দ্দগতয সকতলর
উপদ্দস্থদ্দে সতত্ত্বও- ও, দ্দস এর অনুপদ্দস্থদ্দে লেতখ খুদ্দশ িতে পাতর না।
২৭৪. ইরশাে কতরনঃ
প্রতেিক দ্দফেনার উৎপদ্দির বিাপাতর গভীর ভাতব দ্দচন্তা করতল লেখা যাতব লয, এর
সতে লকান ভাতলা মানুষ জদ্দড়ে নয। মানুষ যখন লবপতরাযা িতয উতি এবং লকান
মুরব্বী বা অদ্দভভাবক না থাতক, েখনই পথভ্রে িতয জান ও মাতলর দ্দফেনায জদ্দড়তয
পতড়।
২৭৫. ইরশাে কতরনঃ
এক বিদ্দি এ মতমব অদ্দভতযাগ করতলা লয, ‘িযরে িাকীমুল উম্মে থানভী রি.-এর
কাতি ইসলাতির জতনি আসা ললাকতেরতক সাধারণ এক কাপ চা দ্দেতযও আপিাদ্দযে
করা িয না।’ আদ্দম বললাম -এতে আশ্চতযবর দ্দক আতি? আপদ্দন যখন দ্দবচারক, উদ্দকল
ও ডািাতরর কাতি যান, েখন দ্দক োরা আপনাতক চা দ্দেতয আপিাদ্দযে কতর, না উল্টা
আতরা দ্দফস দ্দেতে িয? সুেরাং লকান দ্বীতনর খাদ্দেম যদ্দে চা পাতনর বিবস্থা কতর,
োিতল এটা িতব োর অনুগ্রি। কারণ ডািাররা দ্দফস এবং থাকার জাযগার ভাড়া
উভযই আোয কতর লনয।
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২৭৬. ইরশাে কতরনঃ
লনককারতের লপাশাক-পদ্দরেতে মুিাব্বে দ্দবরাদ্দজে। লযমন , ডাক দ্দপযতনর লপাষাতক
মুিাব্বে আতি; দ্দকন্তু পুদ্দলতশর লপাষাতক লেমনদ্দট লনই। আদ্দম যখন পিাদ্দরস লগলাম
েখন লসখানকার পুদ্দলশ অদ্দফসার সকলতক লচক করতলা আর আদ্দম মােরাসা িাতত্রর
লপাশাক পদ্দরদ্দিে থাকায- আমাতক লচক না কতর বরং আেতরর সতে বলল, আপদ্দন
চতল যান।
২৭৭. ইরশাে কতরনঃ
ধমবীয দ্দশিকতের লপাশাক-পদ্দরেে অবশিই লনককারতের লপাশাক-পদ্দরেতের মতো
িওযা বাঞ্ছনীয। যাতে সাধারণ মানুতষর সতে পাথবকি পদ্দরলদ্দিে িয। লযমনদ্দট
পদ্দরলদ্দিে িয পুদ্দলশ ও পুদ্দলশ অদ্দফসারতের মতধি। আমাতের এক মাস্টার সাতিব
দ্দযদ্দন আদ্দলম নন, েতব লনককারতের লপাশাক-পদ্দরেতে এরকম এক আদ্দলতমর সতে
সফর করদ্দিতলন, যার লপাশাক-পদ্দরেে লনককারতের লপাশাক-পদ্দরেতের মতো দ্দিল
না। ফতল সাধারণ মানুষ মাস্টার সাতিতবর সতে মুসাফািা করতে শুরু কতর। কারণ,
োাঁর লপাশাক-পদ্দরেে দ্দিল লনককারতের মতো। আর লনককারতের লপাশাক-পদ্দরেে
না থাকায আদ্দলম সাতিবতক লকউ দ্দকিু দ্দজোসাই করদ্দিল না। লযমন, লপাশাক
পদ্দরদ্দিে পুদ্দলশ আর লপাশাকিীন এস, দ্দপ একতত্র লঘারাতফরা করতল পুদ্দলশতকই
মানুষ লবশী মূলি লেয।
২৭৮. ইরশাে কতরনঃ
আদ্দবযা আলাইদ্দিমুস সালাম ও আওদ্দলযাতয দ্দকরাতমর সতে মুসাফািার সময িাে
লধাযার হুকুম লেযা িযদ্দন। দ্দকন্তু খানার সম্মাতন খাওযার পূতবব িাে লধাযাতক সুন্নাে
বলা িতযতি। এতে বুঝা যায দ্দরদ্দযতকর কতো সম্মান। আর িাে ধুতয খানা লখতে বতস
খানায িাে লাগাতনার আতগ রুমাল, লোযাতল বা অনিদ্দকিুতেই িাে না মুিা। খাওযার
সময েস্তরখানায পদ্দেে খােিাংশ উদ্দিতয লখতয লফলা। অথবা দ্দপাঁপড়ার গতেবর সামতন
লরতখ লেযা। খাওযার পর খােি গ্রিতণ বিবহৃে আেুল সমূি লচতট খাওযা এবং
খাওযার লেট বা লপযালা ভাতলা ভাতব পদ্দরস্কার কতর খাওযা। কারণ, জানাতো লনই
খাতেির লকান অংতশ বরকে দ্দবেিমান। মানুষ যখন দ্দরদ্দযতকর বরকে লথতক বদ্দিে
িয, েখন এই বতল লকাঁতে লবড়ায লয, ‘আমার রুযীতে বরকে লনই, োদ্দবজ লেন।’
২৭৯. ইরশাে কতরনঃ
লয সমাতবতশ আতলাকসজ্জা বা লোরণ করা িয, আমাতের মুরব্বীগণ োতক প্রেশবনী
দ্দিতসতব দ্দচদ্দহ্নে কতরতিন। অেএব োতে শরীক না িওযা উদ্দচে। সাধারণ সজ্জা
লযমন, ওপতরর শাদ্দমযানা, প্রতযাজনীয বাদ্দে ও বসার সুদ্দবধাতথব দ্দবিানার বিবস্থা করার
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অনুমদ্দে আতি; দ্দকন্তু প্রেশবনী িারাম। অনুরূপভাতব সমাতবতশ অদ্দেদ্দরি বাল্ব (লযরকম
লেওযালী উৎসতব করা িয) বিবিার দ্দনতষধ।
২৮০. ইরশাে কতরনঃ
মুনকারাে ও দ্দবে‘আতের বিাপাতর অতনতকই বতলন লয, ‘বাপ োোর আমল লথতক
আমরা এরকমই লেতখ আসদ্দি,’ দ্দকন্তু আমার প্রে িতে- ‘সাে পুরুতষর আমল লথতক
বাপ-োোরা যদ্দে চা-এর সতে মাদ্দি পান কতর আসতে থাতকন োিতল আপদ্দনও দ্দক
োতের মতো চা-এর সতে মাদ্দি পান করতবন? োিতল রুদ্দচ দ্দবরুদ্ধ দ্দবষতয লয বিবস্থা
দ্দনতলন শর‘ঈ মাকরুিাে ও মুনাকারাতের বিাপাতর োর লচতয অদ্দধক সেকব পেতিপ
লনযা উদ্দচে নয দ্দক?
২৮১. ইরশাে কতরনঃ
স্বামীর সতে িীর দ্দবতশষ সম্পকব স্থাদ্দপে িয। দ্দকন্তু োই বতল দ্দক মাো-দ্দপো, ভাইলবান এবং অনিানি আত্মীয-স্বজনতের সতে সম্পতকবর ইদ্দে ঘতট? অনুরূপ শাইতখর
সংতগও মুরীতের দ্দবতশষ সম্পকব থাতক; দ্দকন্তু োই বতল দ্দক অনিানি বুযুগবাতন দ্বীন ও
উলামাতয দ্দকরামতক সম্মান োন ও োতের দ্দখেমতে িাদ্দযর িওযা এবং দু‘আ চাওযা
বা োতের লমিমানোরী করার অদ্দধকার রদ্দিে িতয যায? এ রকম দ্দপোর ভাই চাচা
যদ্দেও দ্দপোর মে নন; দ্দকন্তু োই বতল দ্দক দ্দপোর িক ভাই-এর িক অথবাৎ চাচার শ্রদ্ধা
ও সম্মাতনর পদ্দরসমাদ্দপ্ত ঘতট? অথবাৎ স্বীয মুদ্দশবে িাড়া অনি কাতরা সতে ইসলািী
সম্পকব রাখা যাতব না দ্দিকই; দ্দকন্তু এ কারতণ অনিানি বুযুগবাতন দ্বীনতক মুিাব্বে ও
সম্মান না করা লকান দ্বীনোরীর কাজ নয। এ রকম অতনক শি-মূখব, লবাকা ও দ্দিংসুক
আম লপতযদ্দি লয, যারা আমার ওযাতয শরীক িওযার বিাপাতর পরস্পর দ্দজোসা
করদ্দিল লয, শরীক িতব দ্দক িতব না। যদ্দেও োরা একই দ্দসলদ্দসলার ললাক দ্দিল।
অতনতক এর ভুল অথব বুতঝ। অথবাৎ শাইখ িাড়া অনি লকান বুযতু গবর সতে সািাৎ পযবন্ত
কতর না। এটা লবাকামী এবং আমাতের মুরব্বীতের আমলও নীদ্দে-দ্দবরুদ্ধ কাজ।
আমাতের মুরব্বীগণ দ্দনতজর শাইখ িাড়াও অনিানি বুযুগবাতন দ্বীতনর সতে লেখা সািাৎ
করতেন। লযমন খাজা আযীযুল িাসান সাতিব মাজযূব রি. থানা ভবন লথতক লফরার
পতথ িযরে মাওলানা খলীল আিমে সািরানপুরী রি. এর দ্দখেমতে িাদ্দযর িতেন।
২৮২. ইরশাে কতরনঃ
আজকাল পীর মাশাদ্দযখ ও বুযুগবতেরতক বরকতের জতনি দ্দনজ দ্দনজ ঘতর লনযা িয
এবং োতের লপতট দ্দকিু লেওযারও লচো করা িয। চাই োতের লপতট িুধা থাকুক বা
না থাকুক। দ্দকন্তু এসব বুযতু গবর সীনায রদ্দিে রূিানী খােি দ্দনতজর লপতট ভরার জতনি
োতের কাতি যাওযা িয না। যদ্দেও োতের কাি লথতক দ্দকিু দ্দনতয দ্দনতজর অন্ততর ভরা
অদ্দধক গুরুত্বপূণব ও জরুরী দ্দিল। দ্দকন্তু আমাতের লাভবান িওযার লকান দ্দফদ্দকর লনই।
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লযতিেু এক মাসআলা লশখার ফযীলে একশে রাকাআে নফতলর লচতয লবশী োই
আদ্দম এ রকম ললাকজতনর োওযােই কবুল কদ্দর না, যারা কমপতি েশ দ্দমদ্দনতটর
ওযাতযর বিবস্থা করতে পারতব না। আর যদ্দে দ্দবদ্দভন্ন জাযগায যাওযার প্রতযাজন িয
এবং প্রতেিক জাযগায চা-এর বিবস্থা থাতক, োিতল প্রতেিক জাযগায েশ দ্দমদ্দনট
কতর িতলও ওযাতযর বিবস্থা করা উদ্দচে।
২৮৩. ইরশাে কতরনঃ
সশতব্দ দু‘আ শুধু ো’লীতমর জতনি জাদ্দযয। দ্দকন্তু যখন ো’লীম লশষ িতয যাতব, েখন
মাকরূি। ফাোওযাতয আলমগীরীতে এর বিাখিা দ্দবেিমান।
২৮৪. ইরশাে কতরনঃ
অতনক সময উিম লথতক উপকার পাওযা যায না। অথচ অধম দ্বারা উপকার সাদ্দধে
িয। লযমন, অতনতকই সরাসদ্দর কূতপর লচতয কলতসর পাদ্দন পান করাতক অদ্দধক
লাভজনক মতন কতর। যদ্দেও কলতসর লচতয কূপ উিম। অতনক সময রুদ্দট গরম
করার জতনি আগুতনর প্রতযাজন িয। দ্দকন্তু যদ্দে রুদ্দট োওযায না দ্দেতয সরাসদ্দর
আগুতন লেওযা িয, োিতল রুদ্দট জ্বতল যাতব। সুেরাং োওযার গরম যদ্দেও আগুতনর
গরতমর লচতয কম শদ্দি সম্পন্ন ও অধম; দ্দকন্তু উপকাদ্দরো এই কম শদ্দি সম্পন্ন ও
অধতমর মতধি । অেএব বড় বড় পীর মাশাতযখতের কাি লথতক ফাযো অজবন কদ্দিন
িতয পড়তল, োতের খাদ্দেমতের কাি লথতক ফাযো অজবতন লজ্জাতবাধ করা উদ্দচে নয।
২৮৫. ইরশাে কতরনঃ
জুম‘আর খুৎবার সময লাদ্দি বিবিার করা সুন্নাতে গাযতর মুআক্কাো। অেএব কখনও
বিবিার করা আর কখতনা পদ্দরেিাগ করা। যাতে অনাবশিকতক আবশিক না ভাবা িয।
২৮৬. ইরশাে কতরনঃ
ঈসাতল সাওযাতবর জতনি মানুষ মাদ্দন অডবার কতর। লসই মাদ্দন অডবার আমরা লফরে
পািাই। কারণ, দু‘আ আর ঈসাতল সাওযাতবর মাতঝ লকান পাথবকি নাই। এবং দু‘আর
দ্দবদ্দনময গ্রিণ লযমন জাদ্দযয লনই, লেমদ্দন ঈসাতল সাওযাতবর দ্দবদ্দনমযও জাদ্দযয লনই।
আর মাদ্দন অডবার লফরে পািাতনার সময রদ্দশতের ওপর দ্দলতখ লেযা িয লয, ঈসাতল
সওযাব কতর লেযা িতযতি; দ্দকন্তু এখাতন দ্দবদ্দনময গ্রিণ করা িয না।
২৮৭. ইরশাে কতরনঃ
কদ্দবো পাি আর লকৌেুতকর পদ্দরমাণ যদ্দে কম িয এবং সুন্নাে পদ্দরপন্থী না িতয
উোিরণ ও বিাখিামূলক িয, োিতল আমতলর জতনি ো উপকারী। লযমন চাটদ্দন ও
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লবণ। চাটদ্দন লবশী লখতল আমাশয িয, আর লবণ লবশী িতল খানা স্বােিীন িতয
পতড়।
২৮৮. ইরশাে কতরনঃ
এক বড় আদ্দলম ও মুিাদ্দিস বাইেুল্লাি োওযাফ করতে দ্দগতয রুকতন ইযামানী চুবন
কতর বতস। অেঃপর োর েতদ্দে আকষবণ করা িতল দ্দেদ্দন বতলন-আমার ভুল িতয লগতি।
আদ্দম রুকতন ইযামানীতক িাজতর আসওযাে মতন কতরদ্দিলাম (ভীতরর কারতণ লখযাল
করতে পাদ্দরদ্দন)। এে প্রমাদ্দণে িয লয, মুরব্বীতের অবদ্দিে করতল োতের মতনাতযাগ
দ্দফতর আতস। এজতনিই আরয করদ্দি লয, আমল কর দ্দকোব লেতখ আর দ্দকোব বুঝ
অদ্দভেতের কাতি। আর মুরব্বীতের আমলতক েলীল দ্দিতসতব গ্রিণ কর না। লকননা,
অতনক সময মানবীয উপাোতনর কারতণ োতেরও ভুল-ত্রুদ্দট িতে পাতর। অথবা
মানবীয দুববলোও অন্তরায িতে পাতর। দ্দকংবা লকান বিস্তোর কারতণ লকবল
একদ্দেতক মনতযাগী িওযায অনিদ্দেক লথতক মতনাতযাগ চতল লযতে পাতর।
২৮৯. ইরশাে কতরনঃ
আজ-কাল ওযাজ ও োওযাে দুদ্দটই একতত্র চলতি। প্রচদ্দলে এ দ্দনযম ভাো েরকার।
এতে দ্দনতম্মাি িদ্দে সমূি দ্দবেিমান।
(১) আিতল খানা অথবাৎ লয, পদ্দরবাতরর ওপর খানা খাওযাতনার োদ্দযত্ব থাতক, োরা
খানা ও চা পদ্দরতবশতনর বিস্তোয ওযায শুনতে পাতর না। আর শুনতলও োতের অন্তর
আগে ললাকজতনর সংখিা ও দ্দনতজর খানার পদ্দরমাতণর মতধি সমো দ্দবধান এবং ো
বণ্টতন বিস্ত থাতক।
(২) যারা গরীব োরা ওযাতযর বিবস্থা করার সািস পাতব না। লকননা, প্রচদ্দলে এ
োওযাে খাওযাতনার দ্দনযতমর কারতণ োর দ্দচন্তা করতব লয, ওযাতযর বিস্ত করতে
লগতল অতনক টাকার োরকার । এে টাকা পাতবা লকাথায? আর যদ্দেও ঋণ কতর
োওযাতের বিবস্থা কতর, োিতল লো এটা আতরা লবশী মুসীবতের কারতণ িতলা।
(৩) এতে উলামাতয দ্দকরাতমর অসম্মানীও ঘতট। সাধারণ মানুষ মতন করতে বাধি িয
লয, লমৌলভী খানার বিবস্থা না থাকতল লকাথাও যায না। অতনিরা লয যাই করুক
বেনাম িতব লকবল লবচারা লমৌলভীতের।
২৯০. ইরশাে কতরনঃ
মােরাসার িাত্রতের প্রদ্দে আমার অনুতরাধ দ্দনম্নরূপ :
(১) সম্মাদ্দনে িাত্রবতন্দ একজন অনিজনতক োওযাে করতব না। এতে ললখা-পড়ার
িদ্দে িাড়াও অসম্মানী দ্দবেিমান। অদ্দভেো সািী, োওযাতের প্রভাতব অতনক সময
িাত্রতেরতক দ্দনতজর দ্দকোব (বািরুর রাদ্দযক) পযবন্ত দ্দবদ্দি করতে িয। এমনদ্দক দ্দনতজর
লপাশাক-পদ্দরেে পযবন্ত লোকানোতরর কাতি বন্ধক রাখতে িয।
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(২) সম্মাদ্দনে দ্দশিকবততন্দর শাসন ও ধমকতক দ্দন‘আমে মতন করতব। প্রদ্দসদ্ধ আতি‘দ্দশিতকর শাসন দ্দপোর শাসতনর লচতয উিম।’
(৩) বা-উযূ থাকার লচো করা। দ্দবতশষ কতর ললখা-পড়ার সময বা-উযূ থাকা। আল্লামা
ইমাম সুরুখসী রি. এক রাতে ১৭ বার উযূ কতরদ্দিতলন। লকননা োস্ত িওযার কারতণ
বার বার োর উযূ চতল যাদ্দেতলা। দ্দকন্তু উযূ িাড়া অধিযন োাঁর কাতি মনপুেঃ িদ্দেল
না।
(৪) অধিযনতক দ্দনতজর জতনি অবশি কেববি মতন করতব। অধিযতনর দ্দবষযবস্তু বুতঝ না
আসতলও দ্দবচদ্দলে িতব না। অন্তে এেটুকু লাভ লো িতব লয, সবতকর কেটুকু বুতঝ
আসল আর কেটুকু বুতঝ আসল না, ো জানা িতয যাতব । অেঃপর উস্তাতের সবক
পড়ার সময বুতঝ না আসা অংশও বুতঝ এতস যাতব। অধিযতনর মতধি আল্লাি ো‘আলা
অতনক বরকে লরতখতিন।
(৫) উস্তােতের খুব সম্মান করতব। উস্তাতের মতন আঘাে োনকারী িাতত্রর সবক বুতঝ
আসতব না। োন-বুদ্দদ্ধর ওপর লথতক বরকে উতি যাতব।
(৬) দ্দনতজর কামরার সামতন বা মােরাসার আদ্দেনায কাগতজর টুকরা পতড় থাকতল ো
উদ্দিতয লনতব। কাগজ োতনর বািন, োই এর সম্মান করা জরুরী। এিাড়া পদ্দরস্কারপদ্দরেন্নোও দ্বীতনর অে।
(৭) খাট-চদ্দক, কাপড়-লচাপড়, দ্দবিানা-পত্র ও িাদ্দড়-পাদ্দেল গুদ্দিতয রাখতব। আল্লাি
ো‘আলা ইরশাে কতরন  وقدر فى لسر دঅথবাৎ-‘কড়াসমূি যথাযথভাতব সংযুি
কর’। সুেরাং ‘প্রতেিক দ্দজদ্দনতসরই লশাভা ও লসৌন্দযব প্রতযাজন।’
(৮) োকবীতর উলা সি নামায আোতযর লচো করা উদ্দচে। এক বড় বিবসাযী
আযান শুতন মাল ওজতনর জতনি উিাতনা িাতের পাল্লা েৎিণাৎ লরতখ লেয এবং
গ্রািকতক নামাতযর পতর আসতে বতল। অেঃপর লস মসদ্দজতে যায। আর েখন পাতশর
লোকাতন বতস এক লমৌলভী সাতিব জামা‘আতে না দ্দগতয পদ্দত্রকা পড়দ্দিল। ফতল ওই
লোকানোতরর অন্ততর োর প্রদ্দে খারাপ ধারণা জতন্ম। অথচ লস দ্দনতজও জামা‘আতে
যাযদ্দন। দ্দকন্তু োর কথা িতে, ‘আমরা লো মূখব ,আর লস লো আতলম।’ সুেরাং, লেখা
যায দ্দকিু কাজ এরকম আতি, যার দ্বারা সাধারণ মানুতষর অন্ততর উলামা ও িাত্রতের
প্রদ্দে খুব দ্রুে খারাপ ধারণা জতন্ম।
(৯) দ্দিপদ্দপতের মতো চুল রাখতব না।
(১০) টাখনুর নীতচ পাযজামা বা লুেী পরতব না।
(১১) সম্মাদ্দনে িাত্রতের আসল নাম দ্দিল  طلب العلم والعملঅথবাৎ ‘ইলম
অজবনকারী ও আমলকারী।’ অেঃপর সংদ্দিপ্ত করতে দ্দগতয শুধু ‘ طلب العلمইলম
অজবনকারী’ রাখা িতযতি। মূলেঃ োন বা ইলতমর মাকসূেই িতে-আমল।
(১২) আযান শুনা মাত্রই মসদ্দজতে যাতব এবং ই‘দ্দেকাতফর দ্দনযে কতর েরূে শরীফ
পড়তে থাকতব। লকান অবস্থাতেই মসদ্দজতে দুদ্দনযাবী কথা বলতব না।
(১৩) মাসনূন দু‘আ সমূি মুখস্থ কতর যথাস্থাতন লসগুতলা পড়ার অভিাস করতব।
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২৯১. ইরশাে কতরনঃ
আর মােরাসার সম্মাদ্দনে আসাদ্দেজাতয দ্দকরাতমর (দ্দশিকবততন্দর) প্রদ্দে আমার
অনুতরাধ দ্দনম্নরূপ :
(১) কা’দ্দযো পড়াতনার সময অিতরর দ্দবশুদ্ধোর প্রদ্দে লিি রাখতবন। লযসব নেুন
িাত্র অনি জাযগা লথতক ভুল পতড় এতসতি োতেরতক প্রথতম ( عআইন) ও ء
(িামযাি)-এর পাথবকি বুদ্দঝতয লেতবন। োরপর বুঝাতবন লিাট ( هিা) ও বড় ( حিা)
এর পাথবকি । অেঃপর লিাট ( كকাফ) এবং বড় ( قকাফ)-এর পাথবকি বুঝাতবন।
এভাতব ( صসাে) ও ( شশীন), ( ذযাল) ও ( زযা) এবং ( ظযওযা) ও ض
(যাে)-এর পাথবকি বুদ্দঝতয লেতবন। এবং খুব ভাতলাভাতব মশক কদ্দরতয লেতবন।
(২) কা’দ্দযোর প্রদ্দেদ্দট অধিাতযর আলাো আলাো পরীিা লনতবন। আর পরীিাগুতলা
কা’দ্দযোর উস্তাে দ্দনতজ না দ্দনতয অনিতের দ্বারা লনযাতবন। লকান অধিাতয একশেভাগ
পদ্দরপক্ক না িওযা পযবন্ত আতগ বাড়তে লেতবন না।এভাতব প্রদ্দেদ্দট অধিাতযর পরীিা
লনযার সময লযসব ভুল-ত্রুদ্দট িতব, লসগুতলা দ্দলদ্দপবদ্ধ কতর িাত্রতের িাতে লেতবন,
যাতে োরা দ্দনজ দ্দনজ উস্তাতের কাতি দ্দনতয লযতে পাতর। এবং উস্তােগণ ও লসগুতলা
সংতশাধতনর বিবস্থা দ্দনতে পাতরন।
(৩) অেঃপর ( هللاআল্লাি) শতব্দর মশক করাতবন, লকাথায পােলা িতব আর লকাথায
লমাটা িতব। এভাতব প্রদ্দেদ্দট দ্দনযম-কানুতনর মশক কদ্দরতয লেতবন।
(৪) লয সকল িাত্র দ্দিফতযর জতনি এতসতি, োতের আমুখোতক আবশিক কতর
লেতবন।
(৫) দ্দিফজ সম্পন্ন করার পর দ্দনতজর েত্ত্বাবধাতন মােরাসায একবার শুতন, োরপর
অনি জাযগায শুনাতনার অনুমদ্দে লেতবন।
(৬) উস্তাে দ্দনতযাতগর সময লগাপতন োর আোতয আলফায কাওযাদ্দযতে োজবীতেরও
(দ্দবশুদ্ধ দ্দেলাওযাে) পরীিা লনতবন।
(৭) ভদ্দেবর সময লজতন লনতবন সাইদ্দযিে দ্দক-না? কারণ যাকাতের মাল সাইদ্দযিতের
লপিতন খরচ করা যাতব না।
(৮) লবেন-ভাো প্রতযাজতনর দ্দভদ্দিতে দ্দনধবাদ্দরে িওযা েরকার। কুরআতনর উস্তাতের
লবেন-ভাো নাহু সরতফর উস্তাতের লবেন-ভাোর লচতয কম না িওযা উদ্দচে। নাহু
সরফ মকসূতের মাধিম। আর কুরআন পাক মাকসূে।
(৯) লকান িাত্র অসুস্থ িতয পড়তল োর বতদ্দি বাদ্দড়তয লেতবন এবং সতববািম দ্দচদ্দকৎসার
বিবস্থা করতবন, লযরকম দ্দনতজর সন্তাতনর জতনি কতর থাতকন। আর োর লরাগ মুদ্দির
জতনি দু‘আ করতে থাকুন এবং োর দ্দমযাজ বুতঝ চলতে থাকুন।
(১০) লোলাবাতয দ্দকরামতক (সম্মাদ্দনে িাত্রবতন্দ) আল্লাির পতথর মুজাদ্দিে ও রাসূতল
আকরাম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদ্দি ওযাসাল্লাতমর লমিমান মতন কতর োতের সতে উিম
বিবিার করুন। উযীতরর সন্তান, পীতরর সন্তান, ফকীতরর সন্তান সকতলর প্রদ্দে সমান
েতদ্দে রাখুন।
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(১১) শাসতনর প্রতযাজন িতল অন্ততর োতের লশ্রষ্ঠত্ব বজায রাখুন- অবো নয।
(১২) লচো করতবন যাতে সবাই সফলকাম িয, লকউ লযন লফল না কতর।
(১৩) পদ্দরেশবতনর উতিশি শুধু লেখা-শুনা না িতয বরং ইসলাি িওযা উদ্দচৎ।
(১৪) পদ্দরেশবতনর সময মাদ্রাসার বাবুচবীখানা ও প্ররাব- পাযখানার জাযগা পদ্দরস্কার
দ্দক না লেখা উদ্দচে। অনুরূপ খানার সময যদ্দে লাইতনর প্রতযাজন িয, োিতল
িাত্রতেরতক এমনভাতব োাঁড় করাতনা উদ্দচে, যাতে লকউ লযতে চাইতল েূ’জতনর
মাতঝর ফাাঁক দ্দেতয চতল লযতে পাতর। এতকবাতর গাতয ললতগ োাঁড়াতে না লেযা এবং তি
তচ করা লথতক দ্দবরে রাখা।
(১৫) মুিোদ্দমম সাতিতবর সফর বা অনি লয লকান প্রতযাজতনর সময নাদ্দযতব
মুিোদ্দমম মােরাসা পদ্দরচালনার সাদ্দববক োদ্দযত্ব পালন করতবন। এবং আগে
লমিমানতের সতে সািাৎ ও জরুরী কথা-বােবারও জবাব লেতবন।
(১৬) ঘর তেরীতক প্রাধানি দ্দেন। োস্টাতরর দ্দচন্তা করতবন না লশাভা ও লসৌন্দযবতক দুই
নবতর লরতখ, উিম ললখা-পড়াতক এক নবতর স্থান দ্দেন। এতে যদ্দে ঘতরর েরজা
লাগাতে দ্দবলবও িয, লিাক।
(১৭) মসদ্দজতের দ্দভেতর লাউড স্পীকাতরর দ্বারা আযান দ্দেতবন না। এটা বাইতরর
লকান কামরায রাখুন এবং লাউড স্পীকার দ্বারা নামায আোয করতবন না। যদ্দেও
নামায আোয িতয যায দ্দকন্তু দ্দফ নাফদ্দসিী এর বিবিার দ্দিক না। োবলীগী ইজদ্দেমা
লথতক দ্দশিা গ্রিণ করুন। এসব ইজদ্দেমার অতনকগুতলাতে লি লি ললাক িয, দ্দকন্তু
আযান ও নামাতয লাউড স্পীকার বিবিার করা িয না।
(১৮) মসদ্দজতে রং বিবিাতরর বিাপাতরও সেকব থাকুন। িাাঁ যদ্দে দুগবন্ধমুি রং যা স্বল্প
মূতলি পাওযা যায অথবাৎ ‘োদ্দেক লপইন্ট’ বিবিাতর িদ্দে লনই। দ্দকন্তু প্রকাশ থাতক লয,
রং লাগাতনার জতনি লয োশ বিবিার করা িতব, লসটা লযন শূকতরর পশতমর তেরী না
িয। লকননা, যতো ভাতলা োশ আতি, সবই শূকতরর পশম দ্বারা তেরী। এজতনি রং
করা লথতক দ্দবরে থাকাই লশ্রয। কারণ এটা এমন জরুরী দ্দকিু নয লয, করতেই িতব।
(১৯) মসদ্দজতের দ্দমবতর লকান দ্দকিু না দ্দবদ্দিতয োর উপর কুরআন শরীফ রাখতবন না।
(২০) মসদ্দজতের দ্দভেতর দ্দবদ্দনময দ্দনতয পড়াতনা জাদ্দযয লনই। এজতনি মােরাসার
ঘতরর প্রতযাজন সববাতগ্র। চাই ো শুধু চাটাইতযর তেরী লিাক।
২৯২. ইরশাে কতরনঃ
িযরে থানভী রি. এর ভাগতন মাওলানা সাঈে আিমে সাতিব যখন ১২ বির বযতস
লপৌাঁতিন, েখন িযরে থানভী রি. বতলন- সাঈে আিমে! েুদ্দম ১২ বিতর পোপবন
কতরি। এখন বতলা মামী মািরাম না গাযতর মািরাম? অেএব েখন লথতকই দ্দেদ্দন
পেবা করা শুরু কতরন। অথচ মাওলানা সাঈে আিমে সাতিতবর বযস যখন আড়াই
বির, েখন োর মাো ইদ্দন্তকাল কতরন। োরপর লথতক দ্দেদ্দন মামানীর আের
লসািাতগই লাদ্দলে পাদ্দলে িতয আসদ্দিতলন।
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২৯৩. ইরশাে কতরনঃ
ডািার শািজাোতক ইনতজকশন লেওযার সময দ্দনতজতক শািজাোর লচতয উিম মতন
কতর না। এরকম দ্বীতনর কথা বণবনাকারী জতনি দ্দনতজতক লশ্রাোতের লচতয উিম মতন
করা উদ্দচে নয। লকান দ্দবষতয বুৎপদ্দি সম্পন্ন বিদ্দির জতনি দ্দনতজতক েি ও অদ্দভে
ভাবা জাদ্দযয; দ্দকন্তু উিম ভাবা িারাম। লকননা, ফযীলতের কারতণ গ্রিণতযাগিোর
দ্দবষযদ্দট আল্লাি ো‘আলার িাতে। যা দুদ্দনযায জানা সম্ভব নয। অন্ততর প্রতেিক
মু’দ্দমতনর লশ্রষ্ঠত্ব থাকা েরকার। লকান গুনািগার মুসলমানতক ঘতণা করা লকান আদ্দলম
বা শাইতখ কাতমতলর জতনিও জাদ্দযয লনই। দ্দপোর শরীতর-লিাট বাচ্চা প্ররাব কতর
দ্দেতল, োতে কাপড় নাপাক িতয যাতব; দ্দকন্তু দ্দপোর লশ্রষ্ঠতত্বর লকান কমদ্দে িতব না।
িযরে থানভী রি. বলতেন লয, আদ্দম যখন কাউতক শাসন কদ্দর, েখন দ্দনতজর লচতয
োতক উিম মতন কদ্দর। অনুরূপ আদ্দমও আপনাতের ও আপনাতের মা-লবানতেরতক
দ্দনতজর লচতয উিম মতন কতর আল্লাি ো‘আলার হুকুম শুনাদ্দে।
২৯৪. ইরশাে কতরনঃ
হুকুকুল ইবাে বা বান্দার িতকর মাসআলা বড় নাযুক। হুযুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদ্দি
ওযাসাল্লাম এর অভিাস দ্দিল, কাতরা ইদ্দন্তকাল িতয লগতল োর দ্দযম্মায যদ্দে ঋণ
থাকে, োিতল ো পদ্দরতশাতধর বিবস্থা কতর েতবই জানাযা পড়াতেন। আর বিবস্থা না
িতল দ্দনতজ না পতড় সািাবাতেরতক পতড় দ্দনতে বলতেন। জানাযার নামাতয লযতিেু
দ্দবলব করা জাদ্দযয লনই োই দ্দনতজ না পড়তল অনিতেরতক পতড় দ্দনতে বলতেন।
২৯৫. ইরশাে কতরনঃ
আদ্দম মুসাদ্দফর, আপনাতের এখাতন ইমামদ্দের পূতবব দু’চার দ্দমদ্দনট দ্বীনী কথা-বােবা
চলুক যাতে লকউ অদ্দভতযাতগর সুতযাগ না পায লয, মুসাদ্দফর ইমাম দ্বারা নামায
পড়াতনার কারতণ আমার জামা‘আে চতল লগতি। লযতিেু মুসাদ্দফর চার রাকা‘আে
ফরতযর স্িতল দু রাকা‘আে পতড় থাতক, এতে নামায দ্দনধবাদ্দরে সমতযর পূতববই লশষ
িওযা স্বাভাদ্দবক, েখন েতেীয বা চেুথব রাকা‘আতে শরীক মুসল্লীগণ এক রাকা‘আেও
পাতবন না। এ জনি িযরে ওযালা এ বিবস্থা করতলন।–সংকলক।
২৯৬. ইরশাে কতরনঃ
বুযগু বতের লরাগ বিাদ্দধ সাধারণ মানুতষর আক্বীো সংতশাধতনর কারণ িতয োড়ায। ফতল
আক্বীো লগালতমতল িযনা। লরাগ-বিাদ্দধ দ্বারা োতের অসিাযত্ব ও োসতত্বর দ্দবষযদ্দটও
স্পে িতয যায। েখন আর োতের বিাপাতর লখাোর সমকি দ্দকিু িওযার অমূলক
ধারণা করার লকান সুতযাগ থাতক না।
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২৯৭. ইরশাে কতরনঃ
িযরে থানভী রি. বলতেন, দ্বীদ্দন মােরাসা গুতলাতে ইংতরজী োদ্দখল করার ফতল
মারাত্মক িদ্দে সাদ্দধে িতযতি। এতে দুদ্দনযা প্রাধানি পাতে, দ্দকন্তু দ্বীতনর খাদ্দেম তেরী
িতে খুবই কম। (লযমন বেবমাতন সরকারী মােরাসাগুদ্দলতে লিি করা যাতে।সংকলক)
২৯৮. ইরশাে কতরনঃ
দ্দবে‘আতের পাঁচা পাদ্দন লবর করার সিজ েরীকা িতে- লবশী লবশী সুন্নাতের প্রচার
করা। যখন সুন্নাতের স্বে পাদ্দন প্রবাদ্দিে িতে থাকতব, েখন দ্দবে‘আতের পাঁচা পাদ্দন
আপনা-আপদ্দনই লশষ িতয যাতব।
২৯৯. ইরশাে কতরনঃ
(ক) কাতলক্টরতক অসন্তুে লরতখ লকউ েিসীলোরতক সন্তুে কতর না। দ্দকন্তু আমাতের
অবস্থা িল, আমরা মানুতষর সন্তুদ্দের জতনি আল্লাি ো‘আলাতক অসন্তুে করতে কুদ্দিে
িইনা। অথবা লিাট কমবকেবাতক সন্তুে করতে দ্দগতয বড় কমবকেবাতক অসন্তুে করার
দ্দবষযদ্দট সকতলর কাতিই লবাকামী।
(খ) মসদ্দজতে দ্দিফতজ কুরআতনর ো‘লীম দ্দবনা উজরতে িতলও সংগে নয। আর যদ্দে
উজরেসি িয, োিতল ো মাকরূি। দ্দবস্মযকর িতলও সেি লয, অতনক লকন্দ্রীয
প্রদ্দেষ্ঠানও এ বিাপাতর সেকব নয। অথচ োতের অনুসরতণ সাধারণ মানুষও এরকম
করতে শুরু কতরতি।
(গ) চাতযর মতধি দ্দচদ্দন সামানি কম িতলও মতনাপুে িয না। এ রকম খানার মতধিও
লবণ সামানি কম িতল লমতন লনযা যায না। দ্দকন্তু দ্বীতনর মতধি প্রদ্দেদ্দট কমদ্দেতক লমতন
লনযা িয। এটা খুবই দ্দচন্তার দ্দবষয।
(ঘ) দ্দশিক যদ্দে ধাদ্দমবক িয, োিতল োর কাতি ইংতরজী পড়ুযা িাত্রও ধাদ্দমবক িতয
যাতব। আর যদ্দে দ্দশিক অধাদ্দমবক িয, োিতল োর কাতি কুরআন-িােীস পড়ুযা
িাত্রও অধাদ্দমবক দ্দিতসতবই গতড় উিতব।
৩০০. ইরশাে কতরনঃ
সাপ শরীতরর লয লকান অংতশই েংশন করুক না লকন, মানুষ মতর যাতব। কারণ,
েংদ্দশে স্থান লথতক িমািতয সমস্ত শরীতর দ্দবষদ্দিযা িদ্দড়তয পতড়। গুনাির দ্দবষও
এরকম, অথবাৎ শরীতরর লয অে দ্বারা গুনাি করা িতব, োর দ্দবষও সমস্ত শরীতর
িদ্দড়তয পড়তব।
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৩০১. ইরশাে কতরনঃ
িারাতনা বস্তু, জাতনাযার ও মানুষ দ্দফতর পাওযার জতনি এ ওযীফা পরীদ্দিে।
মুিোরাম ডািার মুিাম্মাে আবদুল িাই আতরফী রি. আমাতক এ ওযীফার কথা
বতলতিন।
ওযীফা: দুই রাকা‘আে িাজতের নামায পতড় আতগ পতর েরূে শরীফসি পাাঁচবার
সূরা ফাদ্দেিা ও সূরা ইখলাস পাি করা। অেঃপর ৫০০ বার (يا حى ياقيومইযা িাইযু
ইযা কাইযুম) পতড় দু‘আ করা।
৩০২. ইরশাে কতরনঃ
ওযায পরবেবী মুসাফািা যদ্দে দ্দবোতযর জতনি িয, োিতল দ্দিক আতি। আর যদ্দে
ওযাতযর মুসাফািা িয, োিতল দ্দখলাতফ সুন্নাে। লয রকম নামাতযর পতর মুসাফািা
করা সুন্নাতের দ্দখলাফ। অেএব মুসাফািাকারীতের জাদ্দনতয দ্দেতে িতব লয, লকান
মুসাফািা সািাতের মুসাফািা। আর লকান মুসাফািা দ্দবোতযর মুসাফািা। আর লকান
মুসাফািা এ দুতটার বাইতর দ্দনদ্দষদ্ধ মুসাফািা।
৩০৩. ইরশাে কতরনঃ
ফাোওযাতয আলমগীদ্দরতে আতি, ওযাতযর সময যদ্দে লকউ দ্দেলাওযাে বা দ্দযদ্দকতর
রে থাতক, োিতল োর উদ্দচে দ্দেলাওযাে ও দ্দযদ্দকর বন্ধ কতর ওযাতয শরীক িওযা।
৩০৪. ইরশাে কতরনঃ
িযরে থানভী রি. বলতেন- কাতরা কাি লথতক টাকা লনযার সময এ দ্দনযতে গুতণ
লনতব লয, িযতো লস লবশী দ্দেতযতি। কারণ কম দ্দেতযতি-এরকম ধারণা করা
বেগুমানী।
৩০৫. ইরশাে কতরনঃ
আল্লামা আবদুল ওযািিাব শা’রানী রি. দ্দলতখতিন-যখন মানুষ দ্দযদ্দকর ও আল্লাি
ো‘আলার আনুগতেি দ্দলপ্ত িয, েখন ধারণা কতর লয, আদ্দম শযোতনর কবল লথতক
মুদ্দি লপতযদ্দি। অথচ এরকম মতন করা ভুল। কারণ যখন লস গাদ্দফল, ফাদ্দসক এবং
সৎকাজ করা লথতক দ্দবরে দ্দিল, েখন শযোতনর দ্দক প্রতযাজন দ্দিল োর কাতি আসার
। আসার সময লো এখন। লকননা, এখন োর আমতলর উন্নদ্দে িতে। সম্পে যখন
লবশী িয, েখদ্দন লো লচার আতস। সম্পে না থাকতল লচার আসতব দ্দক করতে?
একদ্দেন এক রাদ্দফযী দ্দশযা এক সুন্নীতক বতল লয, এ পযবন্ত নবুওযাে োবীর যে
দ্দফেনার সতদ্দে িতযতি, োর সবগুতলাই িতযতি সুন্নীতের দ্বারা। এর জবাতব লস বলল,
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দ্দশযাতেরতক লো শযোন োর পতথর লশষ প্রাতন্ত (জািান্নাতমর দ্দকনারায) লপৌাঁতি
দ্দেতযতি। এজতনিই োতের বিাপাতর লস দ্দনদ্দশ্চন্ত িতয এখন সুন্নীতের লপিতন ললতগতি,
যাতে োতেরতকও পথভ্রে করা যায।
৩০৬. ইরশাে কতরনঃ
িযরে থানভী রি. বলতেন, আমাতের কাতি গুনাি এ রকম সুসষবােু মতন িয,
লযরকম সুস্বাদু মতন িয সাতপ কাাঁটা লরাগীর কাতি দ্দনমপাো। দ্দকন্তু যখন দ্দবতষর দ্দিযা
লশষ িতয যায, েখন দ্দনম পাো দ্দিকই দ্দেি অনুভূে িয। এরকম দুদ্দনযার মুিাব্বে
ও আদ্দখরাে দ্দবমুদ্দখোর দ্দবষ প্রতেিক গুনািতক সুস্বাদু বাদ্দনতয লেয।
৩০৭. ইরশাে কতরনঃ
মতেতক লগাসল না লেযা পযবন্ত োর কাতি কুরআন পাক দ্দেলাওযাে করতবন না। এবং
োড়াোদ্দড় োফতনর বিবস্থা করতবন।
৩০৮. ইরশাে কতরনঃ
উদ্দচে দ্দিল দ্দনতজর প্রদ্দে খারাপ ধারণা আর অতনির প্রদ্দে উিম ধারণা রাখা। দ্দকন্তু
আমরা করদ্দি এর দ্দবপরীে। অথবাৎ দ্দনতজর প্রদ্দে রাখদ্দি উিম ধারণা আর অতনির প্রদ্দে
রাখদ্দি খারাপ ধারণা।
৩০৯. ইরশাে কতরনঃ
প্রতেিতক দ্দনতজর মূলি দ্দনতজই দ্দনধবারণ করা শুরু কতরতি। এবং স্বভাবেই দ্দনতজর
লযাগিোর লচতয অদ্দধক মূলি দ্দনধবারণ কতর। অেঃপর ললাতকরা যখন োর দ্দনজ কেতবক
দ্দনধবাদ্দরে মূতলির দ্দবপরীে আচরণ কতর, েখন োতের দ্দবরুতদ্ধ গীবে- লশকাতযতে
দ্দলপ্ত িয।
৩১০. ইরশাে কতরনঃ
িযরে মুফেী রশীে আিমে সাতিব রি. লক এক দ্দচদ্দিতে জানাই লয, আজ কাল
উলামা িযরেগণও দ্বীদ্দন দ্দবষতয উোসীন। আল্লাি চাতিতো আপদ্দন এ বিাপাতর
পেতিপ লনতবন। দ্দবতশষ কতর সম্মাদ্দনে িাত্রতের ওপর েতদ্দে লেতবন।
(১) আযাতনর জবাব না লেযা।
(২) দ্দনযতের সময িাতের োলু ও আেুল সমূি দ্দকবলামুখী না রাখা।
(৩) নাভীর নীতচ িাে না বাধা
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৩১১. ইরশাে কতরনঃ
অতনতক বতলন লয, লমতযতের লেখতল আমাতের েতদ্দে নে িয না। জবাতব আদ্দম বদ্দলআো লমতযর ভাই বা দ্দপোর সামতন েতদ্দের অবস্থা দ্দক রকম িয? েখন োরা বতল, লস
সময লো েতদ্দে নে িতয যায। েখন আদ্দম বদ্দল- ‘ভাই ও দ্দপোর ভতয নে িতব আর
আল্লাি ো‘আলার ভতয নে িতব না। -এটা লকমন কথা?’ সুেরাং আল্লাি ওযালাতের
সুিবতে লথতক অন্ততর আল্লাির ভয সতদ্দে করতে িতব।
৩১২. ইরশাে কতরনঃ
শাইতখর কাতি দ্দচদ্দি ললখার আলতসির প্রদ্দেকার িতে- জদ্দরমানা। দ্দনদ্দেবে সমতযর
মতধি যদ্দে অলসোর কারতণ দ্দচদ্দি ললখা না িয, োিতল প্রদ্দেদ্দেতনর জতনি দ্দকিু টাকা
কতর আদ্দথবক জদ্দরমানা (োতনর মাধিতম) আোয করা খুবই লাভজনক। অতনতক ২০
টাকা পযবন্ত জদ্দরমানা আোয কতর থাতক। এবং এ টাকা শাইতখর দ্বারা সােক্বাি
করাতনা উদ্দচৎ।
৩১৩. ইরশাে কতরনঃ
প্রতযাজন, আরাম ও ভূষণ এগুতলা জাদ্দযয; দ্দকন্তু প্রেশবন িারাম । প্রেশবতনর
অপকাদ্দরো ও পদ্দরণাম লসই কুদ্দস্তগীতরর অনুরূপ লয ভাতলা ভাতলা খাতেির সতে দ্দবষও
লখল। দ্দিক েদ্রূপ প্রেশবন েথা অনিতক লেখাতনার খারাপ দ্দনযতের কারতণও অতনক
শিীে, আদ্দলম ও োনশীলতক দ্দকযামতের দ্দেন জািান্নাতম লযতে িতব।
৩১৪. ইরশাে কতরনঃ
দ্দচদ্দকৎসা দ্বারা উপকার িয। আর যদ্দে দ্দচদ্দকৎসা করা না িয, োিতল স্বযং ডািাতরর
লরাগও সারতব না। েদ্রূপ দ্দরযা (কপটো) রাগ ও অিংকার আদ্দলম িওযার কারতণ
লশষ িতয যায না’, বরং আতরা লবতড় যায। কারণ, েখন পূতববর অিংকাতরর সতে
ইলতমর উগ্রোও লযাগ িয। আর যদ্দে ইবােে করতে শুরু কতর, োিতল এ লরাগ
আতরা বতদ্দদ্ধ পায। অেএব বুঝা লগল লয, আত্মার লরাগ শাইতখর দ্দচদ্দকৎসা দ্বারাই সাতর
ইলম দ্দযদ্দকর ও ইবােে দ্বারা নয।
৩১৫. ইরশাে কতরনঃ
মসদ্দজতের মতধি মােরাসা ও িাত্রাবাস বানাতনা জাদ্দযয লনই এজনি প্রতযাজতন শুধু
িাপড়ার মসদ্দজে কতর আতগ মােরাসার ঘর বানাতনা উদ্দচে। মােরাসার আদ্দেনায
লযন কাগতজর টুকরা পতড় না থাতক। এটা ইলতমর মযবাোর পদ্দরপন্থী। কুরআন পাতকর
লিাঁড়া পাো সংরিতণর জতনি লকৌটা বা বড় থতল রাখুন। লসটা ভতর লগতল-োফন কতর
লফলুন।
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৩১৬. ইরশাে কতরনঃ
লযখাতন মতেুি িতব লসখাতনই োফন করতে িতব। এবং োফন -কাফতনর কাজ দ্রুে
সম্পন্ন করতে িতব। দ্দবলাপ, কান্নাকাদ্দট ইেিাদ্দে রুসুতমর জতনি দ্দবলব করা জাদ্দযয
লনই। দ্দবতশষ কতর দ্বীনী প্রদ্দেষ্ঠানসমূতি এর বিবস্থা থাকা উদ্দচে। এ বিাপাতর মাসআলা
ও বুযুগবাতন দ্বীতনর আমতলর সাতথ সংগদ্দে লরতখ কাজ করা েরকার।
৩১৭. ইরশাে কতরনঃ
লবাতব শাখা োওযােুল িতকর ললাকজন মসদ্দজতের লোেলা ভবতন কুরআতনর
ো‘লীতমর কাজ শুরু করতল-িযরে মুফেী মািমুদুল িাসান গাংগুিী রি. এ েতশি
অবতলাকন কতরন এবং আমাতক জানান লয, ‘আপদ্দন লো মসদ্দজতে মােরাসা বানাতে
দ্দনতষধ কতরন; দ্দকন্তু এখাতন দ্দক িতে? অেঃপর আদ্দম লসখানকার বন্ধু-বান্ধবতক দ্দলতখ
জানাই লয, ‘এেদ্দেতন যদ্দে মােরাসাতক মসদ্দজে লথতক পতথক করা না িতয থাতক,
োিতল মােরাসা বন্ধ কতর দ্দেন।’
৩১৮. ইরশাে কতরনঃ
বাচ্চা লমতযতেরতক পাযজামা ও িাোওযালা জামা পরান এবং এ রকম লমাটা
কাপতড়র ওড়না বিবিার করতে দ্দেন যাতে চুতলর কাতলা রং লেখা না যায। আর
ওড়না যদ্দে পােলা িয োিতল ডাবল কতর পরতে বলুন।
৩১৯. ইরশাে কতরনঃ
এক দ্বীনী প্রদ্দেষ্ঠান পদ্দরেশবন লশতষ(১) মসদ্দজতের দ্দভেতর আযান লেযা িতযতি, অথচ দ্দফকতির দ্দকোতব দ্দলখা আতি اليؤذن ىف املسجدএ বাকি দ্বারা মসদ্দজতের লভেতর আযান দ্দেতে দ্দনতষধ করা িতযতি।
(২) আযাতনর বাকি গুতলা দ্রুে বলা িতযতি। মাতঝ এেটুকু সময লেযা িযদ্দন, যাতে
আযাতনর জবাব লেযা যায।
(৩) আযাতনর উচ্চারণ দ্দিল ভুল। আল্লাি শব্দতক মতি োবাদ্দযর লচতয লবশী লবা করা
িতযতি, যা দ্দনতষধ ।
(৪) ‘মুদ্দনযােুল মসদ্দজে দ্দফ আোদ্দবল মাসাদ্দজে’ বার বার পড়ুন এবং োর ওপর
আমল করুন।
(৫) অতনক জাযগায মসদ্দজতের মতধি কুরআতনর ো‘লীম ও িাত্রাবাস বানাতনা িয।
অথচ এটা আতেৌ জাদ্দযয নাই। (অপারগোর কারতণ সামদ্দযক দ্দকিুদ্দেন িতল দ্দভন্ন
কথা।-সংকলক) আর মুসাফািা ইেিাদ্দের জনি কাোর করার সময সববো অনিতক
প্রাধানি লেযা উদ্দচৎ।
(৬) কামরা এবং কামরার আদ্দেনা পদ্দরস্কার রাখা। দ্দবতশষ কতর কাগতজর সম্মান
করা। অথবাৎ কাগতজর টুকরা বা আবজবনা যত্রেত্র পতড় না থতক।
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(৭) রুদ্দটর পদ্দেে টুকরা সযতত্ন উদ্দিতয লনযা। লকননা, খাতেির সম্মাতনর দ্দবষযদ্দট
িােীতস পদ্দরস্কার উতল্লখ আতি। রুদ্দটর টুকরা এদ্দেক লসদ্দেক িদ্দড়তয দ্দিদ্দটতয পতড়
থাকতল দ্দরদ্দযতকর বরকে চতল যায।
(৮) খানার কাোতর পরস্পর শরীর লাদ্দগতয বসা দ্দিক না। এেটুকু ফাক লরতখ বসা,
যাতে একজন ললাক আসা-যাওযা করতে পাতর। আর কাোর করার সময সববো
অনিতক প্রাধানি লেযা উদ্দচে।
(৯) দ্দনতজর কাজ দ্দনতজ করা যদ্দে সুন্নাে িয, োিতল পদ্দরস্কার-পদ্দরেন্নোর কাজ লক
করতব?
(১০) োওরাতয িােীতসর িাত্রতের লবা সূরা মুখস্থ না থাকতল ফজতরর নামায দ্দক
োিতল ‘আলাম োরা’ দ্দেতয পড়তব?
(১১) অতনক িাত্র কুরআন শরীফ সিীি কতর পড়তে দ্দশতখদ্দন। কাদ্দফযা ও দ্দমরকাতের
ইবারে সিীি পড়া আর কুরআন শরীফ গাযতর সিীি পড়া! এটা আর যাই লিাক
আল্লাির দ্দকোতবর লশ্রষ্ঠত্ব নয।
(১২) ধনীরাতো শানোর মসদ্দজে মােরাসা বাদ্দনতয খুব ভাল কাজ কতরতি। দ্দকন্তু
আপনাতের (সম্মাদ্দনে িাত্রতের) কাজ কমব লবেনাোযক। দ্দবিানা পত্র লযমদ্দন
অপদ্দরষ্কার লেমদ্দন এতলাতমতলা। িাদ্দড়-পাদ্দেল ও থালা-বাসতনর অবস্থাও অনুরূপ।
(১৩) অতনক িাতত্রর লমাাঁতচর মাঝখাতনর চুল পদ্দরস্কার। দ্দজতেস কতর জানতে পাদ্দর
লয, লকাঁদ্দচ দ্বারা মাঝখাতনর চুল পদ্দরস্কার করা একটা ফিাশন। লমাাঁচ সমান কতর কাটা
উদ্দচে। মাঝখাতন মাদ্দি সম জাযগা পদ্দরস্কার লকন ।োিতল দ্দক মাদ্দি বসার জতনি এ
জাযগা খাদ্দল রাখা িতযতি?
(১৪) িাত্রতের মসদ্দজতের প্রতবতশর সুন্নাতের মতধি মাত্র দুদ্দট সুন্নাে মুখস্থ আতি।
(১৫) মসদ্দজতের লভেতরর এবং বাইতরর অংতশ একই রকম দ্দবিানা থাকার কারতণ
লকাথা লথতক মসদ্দজে শুরু িতযতি ো বুঝা যায না। ফতল মসদ্দজতের প্রতবশ ও লবর
িওযার দু‘আ পড়তে মারাত্মক সমসিার সম্মুখীন িতে িয। সুেরাং বুঝা যাওযার
মতো একটা দ্দচহ্ন থাকা উদ্দচৎ।
(১৬) ওযাতযর পতর লযতিেু মুসাফািার লকান প্রমাণ পাওযা যায না, োই এটাতক
অবশিই দ্দবোতযর মুসাফািা মতন করতে িতব। অেএব যারা মুসাফািা করতবন, োরা
কাোর বন্দী িতয ডান দ্দেক লথতক শুরু কতর বাম দ্দেক দ্দেতয লবদ্দরতয যান। বতদ্ধ ও
বাচ্চাতের অগ্রাদ্দধকার দ্দেন। কাোর লিতড় সবাই যদ্দে এক সাতথ সামতন চতল আতসন,
োিতল অনিতক অগ্রাদ্দধকার লেতবন দ্দকভাতব?
(১৭) মসদ্দজতে দুগবন্ধযুি রং লাগাতনা জাদ্দযয লনই।
(১৮) িাত্ররা যদ্দে ভীতড়র কারতণ গাদ্দড় থামায, োিতল োতের বলুন, লমিমানতক
রাস্তা দ্দেতে। লেখতবন, লমিমাতনর েরখাস্ত কবুল কতর দ্দনতযতি।
(১৯) মােরাসার েফের ও োরুল িােীস লথতক মসদ্দজতে প্রতবতশর রাস্তায পতথক
েরজা লাগাতনা উদ্দচে।
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৩২০. ইরশাে কতরনঃ
সুস্থোর জতনি দু‘আ করতে থাকা উদ্দচে। দ্দকন্তু োরপরও যদ্দে অসুখ িতয যায,
োিতল োতক দ্দনতজর জতনি কলিাণকর মতন করতবন। ফতল গুনাির কাফফারা এবং
দ্দবনয ও মতনাতযাগ সতদ্দে িতব। এিাড়াও এতে ডািাতরর দ্দরদ্দযক, লটদ্দক্সওযালার
দ্দরদ্দযক, লসবা-যত্ন করীতের সাওযাব, োওযাখানার লাভসি আতরা অতনক অজানা
দ্দিকমে রতযতি। দ্দবতশষ কতর দ্বীতনর পথ প্রেশবক ও মাখাদ্দযখগণ যখন লরাতগ আিান্ত
িন, েখন লয দুববলো ও শদ্দিিীনো োাঁতেরতক দ্বীতনর দ্দবতশষ (আধিাদ্দত্মক) স্ততর
লপৌাঁিতে লেয না, লরাগ বিাদ্দধর পথ ধতর োরা লসখাতন লপৌাঁতি লযতে পাতরন। আদ্দম
িযরে মাওলানা শাি ওযাসীউল্লাি সাতিতবর বিাপাতর বলতে পাদ্দর লয, মাওলানা
যখন লরাতগ আিান্ত িতয দ্দচদ্দকৎসার জতনি লবাবাই লগতলন, েখন অতনক মানুতষর
লযমন দ্বীনী ফাযো িতযতি, লেমদ্দন অতনক ডািাতররও ইসলাি নসীব িতযতি।
৩২১. ইরশাে কতরনঃ
এক প্রদ্দেষ্ঠাতন দ্দগতয লেখলাম, শরতি োিযীব ও মাকামাে মুখস্থ আতি; দ্দকন্তু খাওযা
োওযা ও নামাতযর সুন্নাে মুখস্থ লনই। এটা অেিন্ত দুঃখজনক দ্দবষয, মােরাসায
দ্দজম্মাোরতের এদ্দেতক দ্দবতশষভাতব লিি রাখা উদ্দচৎ।
৩২২. ইরশাে কতরনঃ
লযখাতন লবশী লবশী সুন্নাতের প্রচার কতরদ্দি, লসখানকার মানুতষর ওই বেগুমানী লশষ
িতয লগতি, যা আমাতের মুরব্বীতের প্রদ্দে দ্দিল। এবং োরা এটা ভাল কতরই বুঝতে
সিম িতযতি লয, এ ললাক- লো লেখদ্দি সবতচতয বড় আদ্দশতক রাসূল (সাল্লাল্লাহু
‘আলাইদ্দি ওযাসাল্লাম)। োাঁর প্রদ্দেদ্দট কাজ সিজ সুন্দর ও দ্দনখুাঁে।
৩২৩. ইরশাে কতরনঃ
গীবে করা আর মতে ভাইতযর লগাশে খাওযা একই কথা। লকননা, যার গীবে করা
িয, অনুপদ্দস্থদ্দের কারতণ লস দ্দনতজর অপবাে সম্পতকব লকান ভূদ্দমকা রাখতে পাতর না।
োই োতক মতে মানুতষর সতে েুলনা করা িতযতি।
৩২৪. ইরশাে কতরনঃ
খাওযার পর আেুল সমূি লচতট খাওযার বিাপাতর িযরেওযালা রি. বতলন, এর দ্বারা
খােি-কণাতক সম্মান ও দ্দিফাযে করা িয। বলা লো যায না খাতেির লকান অংতশ
বরকে দ্দনদ্দিে। এিাড়া দ্দনতজর প্রতযাজনীযোর দ্দবষযদ্দটও স্পে িতয যায।
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৩২৪. ইরশাে কতরনঃ
প্রকতে ো‘ঈ (েওযাে লেতনওযালা) লসই বিদ্দি লয সমাতজর প্রভাতব প্রভাদ্দবে িয না।
আদ্দম অতযাগি, দ্দকন্তু আমাতক হুকুম করা িতযতি সৎ কাতজর আতেশ ও অসৎ কাতজর
দ্দনতষধ করতে। বলা িতযতি, ‘েুদ্দম যদ্দে সািাযি কর, োিতল আল্লাি ো‘আলাই
লোমাতক সািাযি করতবন।’ এ লঘাষণা আমাতের শদ্দি লযাগাতে। কাতজ ললতগ লগতলই
আল্লাি পাক পূণবো োন করতব। লয রকম আমরা শুধু বীজ বপন কদ্দর; দ্দকন্তু ফসল
োন কতরন আল্লাি ো‘আলা। এ প্রসতে আল্লাি পাক আতরা বতলন, লোমরা লয বীজ
বপন কর, লস সম্পতকব লভতব লেতখতিা দ্দক? লোমরা োতক উৎপন্ন কর, না আদ্দম োর
উৎপন্নকারী? (সূরা : ৫৬, আযাে : ৬৩,৬৪)
৩২৬. ইরশাে কতরনঃ
মাওলানা রূমী রি. বতলন লয, ‘বসতন্তর বাোতস পাথর সবুজ রং ধারণ কতর না। োই
বড়ত্ব লিতড় মাদ্দট িতয যাও। লেখতব, রং লবরংতযর ফুল ফুটতি।’ অথবাৎ দ্দবনয,
আনুগেি ও একাগ্রো অবলবন করতব, যাতে আল্লাি ওযালাতের সুিবতের প্রভাব
লোমার লভেতর প্রতবশ করতে পাতর এবং উিম চদ্দরত্রও সৎ কাতজর ফল পযো িতে
পাতর।
৩২৭. ইরশাে কতরনঃ
িােীস শরীতফ আতি লয, একটা মাসআলা জানার সওযাব একশে রাক‘আে নফল
নামাতযর সমান। এর িাকীকে ঐ সময বুতঝ আসতব, যখন লকউ কা’বা শরীতফর
‘োওযাতফ দ্দযযারে’ িাড়া দ্দনজ লেতশ দ্দফতর আসতব। লকননা, এ অবস্থায পুনরায
দ্দফতর দ্দগতয বাইেুল্লাির ‘োওযাতফ দ্দযযারে’ এর কাযা আোয না করা পযবন্ত োর িী
োর জতনি িালাল িতব না। এবং দ্দবলতব োওযাতফ দ্দযযারতের জতনি পতথক জদ্দরমানা
দ্দেতে িতব।
৩২৮. ইরশাে কতরনঃ
প্রাথদ্দমক যুতগ দ্বীন লশখার বিাপাতর মানুতষর দ্দক রকম আগ্রি দ্দিল এ ঘটনা লথতকই
োর প্রমাণ পাওযা যায-িযরে উমর রা. এর যামানায এক বিদ্দি সুেূর োতমস্ক
লথতক মেীনা শরীতফ এতস িাদ্দযর িন শুধু সুন্নাে েরীকায আেিাদ্দিযিােু লশখার
জনিও িযরে উমর রা. োর এ জযবা লেতখ কাাঁেতে শুরু কতরন এবং বতলন- আল্লাহু
আকবার, দ্দক রকম আগ্রি! জান্নােবাসীর নমুনা বতলই প্রেীযমান িতে!’
৩২৯. ইরশাে কতরনঃ
বাইযাে িতয দ্দনতজর অবস্থা মুদ্দশবেতক না জানাতল এবং ইসলাি না করাতল, এ রকম
বাই‘আতের লকান ফাযো লনই। এটা বরং ওযাো দ্দখলাফী।
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এক বিদ্দির িী অসুস্থ। োই োবলীতগ যাওযার মাসআলা জানতে এতসতি। জবাতব
আদ্দম বললাম, আতবগ োদ্দড়ে িওযা উদ্দচে নয। আতবতগতক আ‘মাতলর অনুগে
রাখুন। িী দ্দকংবা মাো-দ্দপোতক অসুস্থ লরতখ োবলীতগ যাতবন না। যদ্দেও অনিরা
দ্দখেমে করতে পারতব; দ্দকন্তু স্বামীর উপদ্দস্থদ্দে িীর জতনি লয শদ্দি লযাগাতব, অনি
কাতরা দ্বারা ো সম্ভব নয। এ রকম সন্তাতনর উপদ্দস্থদ্দে মাো-দ্দপোর জতনি লয শদ্দি
লযাগান লেতব, অনি কাতরা দ্বারা লসটা পূরণ িবার নয।
এক বুযগু ব বতলন- ‘ লি কা’বার পতথর যাত্রীেল! ধীতর ধীতর, ধাতপ ধাতপ অগ্রসর িও
। যারা মা’শুক োরা কখতনা লাদ্দফতয লাদ্দফতয চতল না।
দ্দজলিতজ্জর ৯ োদ্দরখ সব িাজীগণ আরাফাতের মযোতন একদ্দত্রে িয। এখন লকউ
যদ্দে আল্লাি ো‘আলার মুিাবষবেতর জযবায মাোল িতয কা’বা শরীতফর োওযাফ
করতে থাতক এবং আরাফাতের মাতি না আতস, োিতল োর িজ্জ লো িতবই না; বরং
আল্লাি পাতকর দ্দনকট লথতক আতরা েূতর সতর যাতব। লকননা, লস দ্দেতনর কা’বা লো
আরাফাতের মযোতন। োাঁর (আল্লাির) খাস োজাল্লী, তনকটি ও সন্তুদ্দে সবই লসদ্দেন
আরাফাতের মযোতন। আরাফাতের লযখাতন মন চায োবু লগতড় নাও, লসখাতনই
পুরস্কার পাতব।
সুেরাং িী দ্দকংবা মাো-দ্দপোর অসুস্থোর সময োতের দ্দখেমতে রে লথতক দ্বীতনর
যেটুকু দ্দখেমে করা সম্ভব িয, েেটুকুই করতে থাকুন।
৩৩০. ইরশাে কতরনঃ
বেবমাতন জানাযা ও লাশ োফতন দ্দবলব করাটা সাধারণ বিাপাতর পদ্দরণে িতয লগতি।
আতবগ ও মুিাব্বতের বতশ অতনক আদ্দলমও এতে জদ্দড়তয পতড়ন। অথবাৎ কখনও
জানাযা স্থানান্ততরর ভুল কতরন, কখনও কান্না কাদ্দটর জতনি দ্দবলব কতরন এবং
আত্মীয-স্বজতনর জনি অতপিা কতরন। অথচ শরী‘আতে জানাযাতক দ্রুে োফন
করতে হুকুম করা িতযতি। এ হুকুতমর লপিতন দু’দ্দট কারণ দ্দবেিমান। এক, লাশ যদ্দে
লনককাতরর িয, োিতল লস োর দ্দপ্রয এবং আরাতমর জাযগায দ্রুে লপৌাঁতি যাতব।
দুই, আর যদ্দে লাশ বেকাতরর িয, োিতল োতক লবশী সময দ্দনতজর কাাঁতধও রাখতে
িল না। এজতনিই দ্দফকািদ্দবেগণ জুম‘আর আতগ োফন সম্ভব িতল, জুম‘আর জতনি
অতপিা করাতক নাজাদ্দযয বতলতিন। আল্লাি ো‘আলার সন্তুদ্দে ও সুন্নাে মুোদ্দবক িতল
নাজাে ও মাগদ্দফরাতের জতনি অল্প ললাকই যতথে। আর আল্লাি ো‘আলার অসন্তুদ্দে
ও সুন্নাে পদ্দরপন্থী িতল সংখিাদ্দধকিও লকান উপকাতর আসতব না। িােীতস আতি
‘সফতরর িালতে মতেুি িতল শািাোতের মযবাো পাওযা যায’ এরপর আর জানাযাতক
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জন্মভূদ্দমতে দ্দনতয যাওযার দ্দক প্রতযাজন? আদ্দলমতের দ্বারাই যদ্দে আইন-কানুন লদ্দিে
িয, োিতল সাধারণ মানুষতক বুঝাতব লক?
৩৩১. ইরশাে কতরনঃ
আল্লাি ওযালাতের সতে দ্দিংসা-দ্দবতদ্বষ ও শত্রুো লপাষণ করতল দ্দকংবা োতেরতক কে
দ্দেতল, অদ্দধকাংশ লিতত্র দুদ্দনযাতেই এর শাদ্দস্ত লভাগ করতে িয।
৩৩২. ইরশাে কতরনঃ
দু‘আ কবুল না িওযার কারণ দ্দিতসতব িােীস পাতক এটারও উতল্লখ রতযতি লয, যদ্দে
সৎ কাতজর আতেশ ও অসৎ কাতজর দ্দনতষধ অবিািে না থাতক, োিতল বিাপক
আযাতবর সম্মুখীন িতে িতব এবং দু‘আও কবুল িতব না।
৩৩৩. ইরশাে কতরনঃ
জুম‘আর খুৎবায হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদ্দি ওযাসাল্লাতমর নাম মুবারক শুতন
মতন মতন দুরূে পড়তে িয, মুতখ শব্দ কতর নয। িােীস শরীতফ আতি, ইমাম যখন
খুৎবা দ্দেতে োাঁড়ায েখন নামায পড়া ও কথা বলা সবই দ্দনতষধ। অবশি ইমাম যদ্দে
খারাপ দ্দকিু লেতখ, োিতল দ্দনতষধ করতে পারতব।
এতে লকউ লকউ আপদ্দি উোপন কতর বতলন লয, এই বিদ্দি দ্দক আমাতেরতক েরূে
শরীফ পড়তে দ্দনতষধ কতর? োতের এ কথার জবাতব আদ্দম জানতে চাই- যদ্দে লকউ
এভাতব আযান দ্দেতে শুরু কতরন লয, ‘আল্লাহু ো‘আলা আকবার ,আল্লাহু ো‘আলা
আকবার এবং আশিাদু আন্না মুিাম্মাোর রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদ্দি ওযাসাল্লাম,
আশিাদু আন্না মুিাম্মাোর রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদ্দি ওযাসাল্লাম।’ োিতল এ
ধরতণর আযানতক দ্দনতষধ করা যাতব দ্দক-না? এবং লস যদ্দে বতল লয, লোমরা লো
লেখদ্দি আমাতক আল্লাি ো‘আলা ও োর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদ্দি ওযাসাল্লামতক
সম্মান করতে দ্দনতষধ করি? েখন দ্দক আপনারা এ জবাব লেতবন না লয, সম্মাতনর অথব
বুঝতে েুদ্দম ভুল করি! মূলেঃ প্রকতে সমসিা িতে- দ্দনতজ দ্দনতজ সম্মাতনর মাপ-কাদ্দি
দ্দনধবারণ না কতর আল্লাি ো‘আলা ও োর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদ্দি ওযাসাল্লাতমর
হুকুতমর ওপর আমল করা। এক বুযগু ব চমৎকার বতলতিন আল্লাি ো‘আলা ও োর
রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদ্দি ওযাসাল্লামতক োতের মযবী অনুযাযী মুিাব্বে করা সুন্নাে।
আর দ্দনতজর ইো অনুযাযী মুিাব্বে করা দ্দবে‘আে।
যখন দ্বীনী কথা-বােবা কাজ-কমব চলতে থাতক েখন আগে বিদ্দির উদ্দচে ‘আস্সালামু
আলাইকুম’ না বলা। লকননা, লস শর‘ঈ প্রতযাজতন বিস্ত। অনুরূপ যদ্দে লকউ খানা
খাওযায বিস্ত থাতক, োিতল োতকও সালাম দ্দেতে লনই। কারণ, লস শারীদ্দরক

www.islamijindegi.com

প্রতযাজতন বিস্ত। িতে পাতর, লস সালাতমর জবাব দ্দেতে দ্দগতয গলায খাবার আটতক
িিাৎ মতর যাতব। শরী‘আতের প্রদ্দেদ্দট হুকুম রিমেও সিানুভূদ্দেমূলক। লযমন, ৩০ লশ
রমযান লরাযা রাখা ফরয আর ১লা শাওযাল লরাযা রাখা িারাম। সুেরাং আযাতন
আল্লাহু আকবার এর সাতথ ো‘আলা এবং আশিাদু আন্না মুিাম্মাোর রাসূলুল্লাি -এর
সাতথ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদ্দি ওযাসাল্লাম লযাগ করা এজতনিই জাদ্দযয লনই লয, রাসূল
আকরাম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদ্দি ওযাসাল্লাম আমাতের লক লয আযান দ্দশদ্দখতযতিন এ
পদ্ধদ্দে োর দ্দবপরীে।
৩৩৪. ইরশাে কতরনঃ
আজ-কাল আযাতনর মতধি সুর বা েরে সতদ্দের দ্দরওযাজ অতনক লবতড় লগতি। মাে
থাকুক বা না থাকুক প্রতেিক শব্দতক (েরে সি) সুর কতর লটতন পড়া িতে। মক্কা
শরীতফ লকউ লকউ সিীি আযান দ্দেতলও অতনতক আবার মাে িাড়াই লবা কতরন। যদ্দে
কাতরা কান লটতন লবা কতর লেযা িয, োিতল এটাতক লকউ বরোশে কতর না। দ্দকন্তু
কুরআতন পাতকর অিতরর সাতথ চরম ঔদ্ধেি প্রেশবন করা িয। অতনক মুআযদ্দযতনর
কতে রাসূলুল্লাির ‘সূ’ লক অতনক লবা করতে শুতনদ্দি। অথচ এখাতন অদ্দধক লবা করার
লকান সুতযাগ লনই। এক বিদ্দি িযরে উমর রাদ্দয-এর দ্দনকট আরয করল লয, ‘আদ্দম
আপনার সতে মুিাব্বে রাদ্দখ।’ জবাতব দ্দেদ্দন বলতলন ‘আদ্দম লোমার সাতথ শত্রুো
রাদ্দখ। কারণ, েুদ্দম আযাতনর মতধি সুর-েরে কর।’
৩৩৫. ইরশাে কতরনঃ
লয সুন্নাতের অনুসরণ কতর না লস যদ্দে শূতণিও উতড় েবুও োতক সিীি ও িক্কানী মতন
করা যাতব না। বরং লস স্পে ভণ্ডাদ্দমতে দ্দলপ্ত আতি।
৩৩৬. ইরশাে কতরনঃ
যখন লকউ ওযাতজর োওযাে দ্দনতয আতস, েখন োর সাতথ এ রকম চুদ্দি কতর লনযা
উদ্দচৎ লয, ওযাতজর দ্দবদ্দনমতয লকান প্রকার টাকা-পযসা বা িাদ্দেযা লেযা যাতব না।
লকননা- ‘এমন ললাতকর অনুসরণ কর লয লোমাতের দ্দনকট লকান প্রদ্দেোতনর আশা
কতর না।’ [সূরা ইযাসীন-২১]
কুরআতন পাতকর এ লঘাষণার উপর আমল থাকা প্রতযাজন। এতে লশ্রাোতের আমতলর
োওফীক িয। এবং ইখলাস থাকতল প্রভাদ্দবেও িয।
৩৩৭. ইরশাে কতরনঃ
শাইতখর শুধু িকপন্থী িওযাই যতথে নয; বরং িতকর উপর প্রদ্দেদ্দষ্ঠে থাকাও জরুরী।
এ প্রসতে দ্দেদ্দন একদ্দট ঘটনা উতল্লখ কতরন, একবার ঢাকার নবাব িযরে িাকীমুল
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উম্মে আশরাফ আলী থানভী রি. লক োওযাে নামা পািাতলন। জবাতব িাকীমুল
উম্মে থানভী রি. এ শেব জুতড় দ্দেতলন, ‘ লসখাতন আমাতক লকান িাদ্দেযা লেযা যাতব
না। প্রদ্দেদ্দেন দ্দকিু সমতযর জনি দ্দনজবন সািাতের সুতযাগ দ্দেতে িতব। এবং থাকার
স্থান এ রকম সাধারণ জাযগায িতে িতব লযখাতন সবাই দ্দনদ্দবববাতে আমার সাতথ
সািাে করতে পাতর।’ নবাব সাতিব সকল শেব লমতন দ্দনতয দ্দচদ্দি পািান এবং অধীর
আগ্রতি িযরতের আগমতনর অতপিা করতে থাতকন।
৩৩৮. ইরশাে কতরনঃ
িযরে থানভী রি. যখন োশরীফ আনতলন, েখন নবাব সাতিব স্বীয পুতত্রর মাধিতম
স্বণবমদ্রু া ভদ্দেব ঢাকনা লেযা এক পাত্র িযরতের লখেমতে িাদ্দেযা দ্দিতসতব লপশ কতরন।
িযরে থানভী রি. েেিণাৎ িাদ্দেযা গ্রিণ করতলন বতট, দ্দকন্তু শেব অনুযাযী দ্দনজবন
সািাতের সময ো লফরৎ দ্দেতয বলতলন, আপদ্দন দ্দকন্তু শেব ভে কতরতিন। আদ্দম
মজদ্দলতস আপনার িাদ্দেযা গ্রিণ কতরদ্দিলাম ললাতকর সামতন আপনাতক অপমান লথতক
বাাঁচাতনার জনি। কারণ, োতে আপনার সম্মান কমতো আর আমার সম্মান বাড়তো।
আর গ্রিণ করাতে আমার সম্মান কতমতি, আপনার সম্মান লবতড়তি। এখন এখাতন
আদ্দম একা, োই শেব অনুযাযী িাদ্দেযা লফরৎ দ্দেদ্দে। এবার নবাব এই বতল কাাঁেতে
লাগতলা ‘ িযরে আপদ্দন আমার দুদ্দনযাতক আমার কাতিই লফরৎ দ্দেতলন, দ্দনতলন না
দ্দকিুই, শুধু দ্দেতযই লগতলন!
৩৩৯. ইরশাে কতরন
ওযাতযর চাকুরী করা জাদ্দযয আতি, লযমন জাদ্দযয আতি ইমামেী। দ্দকন্তু দ্দনদ্দেে এক
ওযাতি ইমামদ্দের পাদ্দরশ্রদ্দমক লবাঁতধ লেযা িারাম। লযমন লকউ বলল, লযািতরর
নামাতযর জনি আমাতক ২৫ টাকা দ্দেতে িতব। বুঝা লগল, দ্দনদ্দেবে ওযাতির নামায
দ্দকংবা ওযাতযর দ্দবদ্দনময দ্দনধবারণ কতর লনযা িারাম। েতব স্থাযীভাতব ইমামেী বা
ওযাতজর চাকুরীর কথা আলাো।
৩৪০. ইরশাে কতরন
িাকীমুল উম্মে িযরে থানভী রি. জীবতন কখতনা ওযাজ কতর টাকা লনন দ্দন। এ
বিাপাতর দ্দেদ্দন খুব সেকব দ্দিতলন। োর ইতন্তকাল িতযতি আজ অতনকদ্দেন, দ্দকন্তু আজ
পযবন্ত লকউ এ কথা বলতে পাতরদ্দন লয দ্দেদ্দন অমুক জাযগায ওযায কতর এে টাকা
দ্দনতযতিন।
৩৪১. ইরশাে কতরন
লমতযতের ইসলাি সিজ। লকননা, োতের অন্তর অদ্দেশয নরম। োরা দ্রুে প্রভাদ্দবে
িয এবং দ্বীতনর কথা কবূল কতর। সাতথ সাতথ আমলও ধতর লফতল। োতের এতকর
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ইসলাতির দ্বারা ঘতরর পর ঘর ইসলাি িতয যায। োই লমতযতের জনি দ্বীনী
আতলাচনার স্থাযী বিবস্থা রাখা উদ্দচৎ। আমার এমন এক লনককার িীর ঘটনা জানা
আতি। লস দ্দববাতির পর শশুরবাড়ীতে দ্দগতয সবাইতক আস্সালামু আলাইকুম বতল
এবং সবার সাতথ মুসাফািা কতর। োর এ কাজ লেতখ সবাই অবাক িতয যায। কারণ,
সুন্নাতের উপর োতের আমল দ্দিল না। এরপর যখন চা-নাশো ও খানা আনা িতলা
েখন লস দ্দকিুই লখল না। দ্দকিুিণ পর যখন স্বামী আসল েখন স্বামীতক লগাপতন
বলল, আদ্দম শুতনদ্দি, আপদ্দন ঘুষ লনন। সুেরাং যদ্দে আপদ্দন োওবা না কতরন, োিতল
আদ্দম দ্দকিুই খাব না। আমার সাতথ শুকতনা রুদ্দট আতি আদ্দম লসগুতলাই খাতবা।
লনককার িীর এ োক্বওযার কারতণ স্বামী এেই প্রভাদ্দবে িতলা লয, লস সারা জীবতনর
জনি ঘুষ লনযা লিতড় দ্দেল।
৩৪২. ইরশাে কতরনঃ
আজকাল মািদ্দফল শুরু িওযার পূতবব কুরআন পাতকর দ্দেলাওযাে করা িয। লকননা
আতযাজকতের ধারণা িল অল্প মানুষ িতল ওযাতয মন বতস না। ো লকান ক্বারী
সাতিবতক লডতক দ্দেলাওযাতে লাদ্দগতয োও, ললাক আসতে থাকুক। োওবা! োওবা!
কুরআন দ্দেলাওযাতের এ আবার লকমন মাকসুে?
৩৪৩. ইরশাে কতরনঃ
গাযতর মািরাতমর লযখাতন আসল লচিারা লেখা িারাম লসখাতন নকল লচিারা লেখা
দ্দকভাতব জাতযয িতে পাতর? সুেরাং লটদ্দলদ্দভশতনর মাসআলাও এর দ্বারা বুতঝ লনযা
যায লয, ‘পুরুতষর জনি গাযতর মািরাম নারী আর নারীর জনি গাযতর মািরাম পুরুষ
লেখা সম্পূণব িারাম।’ গাযতর মািরাম আত্মীযতের লযখাতন লেখা জাদ্দযয নাই লসখাতন
লটদ্দলদ্দভশতনর গাযতর মািরাম অনাত্মীযতের লেখা দ্দকভাতব জাদ্দযয িতে পাতর?
৩৪৪. ইরশাে কতরনঃ
ওযিাদ্দরং-এর পর লযমন দ্দবদুিে আতস দ্দিক লেমদ্দন যাদ্দিতরর পর বাদ্দেন আতস। প্রথতম
যাদ্দিরী িালেতক শরী‘আে ও সুন্নাে মুোদ্দবক গতড় েুলুন এরপর বাদ্দেনী অবস্থা দ্দনতয
ভাবুন। আল্লাি ো‘আলা মানুতষর যাদ্দিরী পদ্দবত্রোর বরকতে বাদ্দেনী পদ্দবত্রো োন
কতরন। ওযিাদ্দরং না কতর লযমন ঘর আতলাদ্দকে করা অসম্ভব দ্দিক লেমদ্দন যাদ্দির দ্দিক
না কতর বাদ্দেন দুরস্ত করাও অসম্ভব।
৩৪৫. ইরশাে কতরনঃ
লযখাতন জুমু‘আর খুৎবার জনি ইমাতমর দ্দমবতর আতরািতণর পর ইমাম িাড়া অনি
সকতলর জনি নামায, কথা-বােবা, কাজ-কমব এমনদ্দক সৎ কাতজর আতেশ এবং অসৎ
কাতজর দ্দনতষধ পযবন্ত িারাম িতয যায, লসখাতন খাদ্দেম দ্দকংবা মুআযদ্দযতনর লাউড
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স্পীকার লমরামে অথবা মাউথদ্দপস ইমাতমর সামতন োাঁড় করাতনা দ্দকভাতব জাদ্দযয
িতে পাতর?
৩৪৬. ইরশাে কতরনঃ
দ্দমউদ্দনদ্দসপাদ্দলদ্দটর পাকব লথতক ফুল লিাঁড়া লযমন দ্দনদ্দষদ্ধ দ্দিক লেমদ্দন ভাতব রাসূলুল্লাি
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদ্দি ওযাসাল্লাতমর বাগাতনর ফুল েথা োদ্দড় কাটাও দ্দনদ্দষদ্ধ। িতজ্বর
সফতর অতনকতক োিাজ্জুে, আওযাবীন, চাশতের নামাতযর পাবন্দ লপতযদ্দি। এমনদ্দক
আমার একঘণ্টা আতগ লথতক োরা ইবােতে মশগুল িতয লযে। বাস্ততবই যা ঈষবণীয।
দ্দকন্তু োরা োদ্দড় কামাতনা লথতক দ্দবরে থাকতো না। আদ্দম োতেরতক নফতলর গুরুত্ব
লেযা আর ওযাদ্দজতব গুরুত্ব না লেযার বিাপারদ্দট বুদ্দঝতয দ্দেতল অতনতক োদ্দড় কামাতনা
লিতড় লেয। এেদ্দেন োরা ভুতলর মতধি দ্দিল। োতের ধারণা দ্দিল োদ্দড় রাখা সুন্নাে।
আদ্দম োদ্দড় রাখা ওযাদ্দজব বুদ্দঝতয দ্দেতল োতের লচাখ খুতল যায।
৩৪৭. ইরশাে কতরনঃ
লয ওযাদ্দযতযর কুরআন দ্দেলাওযাতে লািতন জ্বলী িয (লযমন িামযার স্থতল ‘আঈন
পতড় আর ‘আঈন এর স্িতল িামযা পতড়) োর ওযায না শুতন েেিণাৎ উতি চতল
আসা উদ্দচৎ।
৩৪৮. ইরশাে কতরনঃ
আজকাল অতনক মসদ্দজে কদ্দমদ্দট লমতযতের জুমু‘আর নামাতযর জামা‘আতে শরীক
িওযার বিবস্থা কতরতি। এমনদ্দক মসদ্দজদুন দ্দনসা (লমতযতের মসদ্দজে) বানাতে।
লযখাতন মুফেীগণ লমতযতেরতক ফরজ নামায জামা‘আতে শরীক িতয পড়তে দ্দনতষধ
কতরন, লসখাতন জুমু‘আর নামায যা োতের উপর ফরজ নয ো দ্দকভাতব জাদ্দযয িতে
পাতর?
৩৪৯. ইরশাে কতরনঃ
জুমু‘আর নামাতযর অতনক আতগই আযাতনর লরওযাজ চালু িতয লগতি। অথচ
আযাতনর পর খাওযা-োওযা, লকনা-লবচা সি সব ধরতণর দ্বীনী ও দুদ্দনযাবী কাজ
িারাম িতয যায। এজনিই খুৎবার সামানি আতগ আযান লেযা উদ্দচৎ। বযাতনর জনি
আযান লযতিেু শেব নয; সুেরাং আযাতনর পূতবব বযান করতে অসুদ্দবধা লকাথায?
৩৫০. ইরশাে কতরনঃ
িযরে িাকীমুল উম্মে থানভী রি. বতলন, মিতরর পদ্দরমাণ কম রাখাতক উৎসাদ্দিে
করার অথব এক পতির উপর চাদ্দপতয লেযা নয; বরং উভয পতির সমতঝাোর
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দ্দভদ্দিতে কমাতনা। নেুবা লমতযতক মিতর দ্দমদ্দসল লেযা ওযাদ্দজব। এর কম দ্দনধবারণ
যুলুম। (লবান, ফুফু ও ভাদ্দেজীর মিরতক মিতর দ্দমদ্দসল বলা িয।)
৩৫১. ইরশাে কতরনঃ
অতনতক লরাগীর লরাগ অনুযাযী দ্দচদ্দকৎসা কতর। আর অতনতক দ্দচদ্দকৎসা কতর লরাগীর
মযবী অনুযাযী। এ রকম যারা িক্কানী পীর োাঁরা দ্দচদ্দকৎসা কতরন লরাগ অনুযাযী। আর
লযসব পীর আনাদ্দড় ও ললাভী োরা লরাগীর মদ্দজব োলাশ কতর, যাতে লকউ লভতগ না
যায এবং সংখিাও না কতম।
৩৫২. ইরশাে কতরনঃ
এক বিদ্দি িযরে থানভী রি. এর কাতি দ্দজতেস কতরন লয,আপদ্দন যা দ্দনতষধ কতরন,
অনিজন ো জাদ্দযয বতল। আমরা লকানটার উপর আমল করব? জবাতব থানভী রি.
বতলন, এগুতলা নফতসর কারসাজী। ো-ই না িতব, লো লয সব দ্দবষতয দুই আতলম
একমে লযমন োদ্দড় রাখা উভতযর কাতি ওযাদ্দজব, এর উপর আমল কতর প্রমাণ
করুন লয, আপনার নফস কারসাজীতে দ্দলপ্ত নয।
৩৫২. ইরশাে কতরনঃ
কাতরা উপদ্দস্থদ্দেতে োর প্রশংসা করা গুনাি। অথচ আজ এটাতক গুনাি-ই মতন করা
িয না। অবশি দু’দ্দট শতেব ো জাদ্দযয। (১) যদ্দে োর অিংকাতর জদ্দড়তয পড়ার ভয না
থাতক। অথবাৎ যদ্দে োর আল্লাি ো‘আলার োসতত্বর মাকাম িাদ্দসল িতয থাতক। (২)
োতক উৎসাি লেযা এবং অনিতক লপ্ররণা লেযা উতিশি িয।
৩৫৪. ইরশাে কতরনঃ
ধীরদ্দস্থোর এটাও একটা লাভ লয, মানুষ দ্দিংসুতকর দ্দিংসা লথতক লবাঁতচ থাকতে পাতর।
৩৫৫. ইরশাে কতরনঃ
অতনক বাড়ীতে একাদ্দধক ভাই এক সাতথ থাতক; দ্দকন্তু োতের মতধি শর‘ঈ পেবার
বিবস্থা আতি। লযমন আওযায দ্দেতয বাড়ীতে প্রতবশ করা, যাতে গাইতর মািরাম
মদ্দিলাগণ পেবা করার সুতযাগ পায।
৩৫৬. ইরশাে কতরনঃ
িযরে থানভী রি. বলতেন, যদ্দে েশদ্দট জাদ্দযয খাতিশ থাতক, োিতল িযদ্দট উপর
আমল করা আর বাকী চারদ্দটর উপর আমল না করা। লকননা যদ্দে সব জাদ্দযয খাতিশ
পূণব করা িয োিতল নাজাদ্দযয খাতিতশর প্রদ্দেও েূববলো সতদ্দে িতব।

www.islamijindegi.com

৩৫৭. ইরশাে কতরনঃ
এক বিদ্দি িযরে থানভী রি. কাতি দ্দচদ্দি দ্দলতখন লয, আদ্দম লয রকম িালে চাই লস
রকম িয না। দ্দেদ্দন জবাতব দ্দলতখন, লসদ্দেন িতব আপনার কান্নার দ্দেন লয দ্দেন আপদ্দন
বুঝতবন, লয আজ আমার মন লমাোদ্দবক সব িালে িতযতি।
(বেবমান অবস্থা লথতক দ্দবনয ও িীনো প্রকাশ পাতে, যা কামি। আর পরবেবী অবস্থায
অিংকার ও লখােপিন্দী প্রকাশ পাতে, যা ধ্বংসাত্মক।-সংকলক)
৩৫৮. ইরশাে কতরনঃ
িযরে থানভী রি. হুকুকুল ইবােতক খুবই গুরুত্ব দ্দেতেন এবং এ বিাপাতর অতনক
অসীযেও কতর লগতিন। এ জনি দ্দেদ্দন হুকুকুল ইসলাম এবং আোবুল মু‘আশারাে
দ্দকোবদ্বয দ্দভন্নভাতব দ্দলদ্দপবদ্ধ কতরতিন।
৩৫৯. ইরশাে কতরনঃ
শর‘ঈ পেবার বিবস্থা করা খুবই জরুরী। কারণ, অন্তর যেই পাক-সাফ থাকুক;
শািওযাতের কাতরন্ট আসতে সময লাতগ না।
৩৬০. ইরশাে কতরনঃ
নেুন লোকাতন কুরআনখানী করা আজ লরওযাজ িতয োাঁদ্দড়তযতি। এর ইসলাি িওযা
প্রতযাজন। অতনতক এ কুরআন খানীর সাতথ লকান বুযতু গবর বযান ও োওযােতকও
অন্তভূবি কতর লনয। এটা বুযগু বতের সতে প্রোরণা তব দ্দকিু নয। লবাতবর এক বিদ্দি
িযরে ক্বারী মুিাম্মে তেযব সাতিব রি. এর কাতি এ ধরতণর োওযাে লপশ কতরন;
অথচ োর এখাতন কুরআনখানী দ্দিল, যা লস প্রকাশ কতরদ্দন। কারণ, োর উতিশি দ্দিল
একদ্দেতক কুরআন খানীও লশষ িতয লগল ওদ্দেতক বযানও লশষ িতয লগল। আদ্দম
দ্দবষযদ্দট জানতে লপতর িযরেতক বতল লেই। অেঃপর িযরে োর দ্বারা কুরআনখানী
বন্ধ কদ্দরতয লকবল বযান রাতখন। সুেরাং লকবল বযান িতল অংশ লনযা, নেুবা
আপদ্দি লপশ করা। ো না িতল এ রুসুম অপ্রদ্দেতরাধি িতয উিতব। কুরআন মজীেতক
লোকান উতদ্বাধতনর জনি নাদ্দযল িতযতি? আর বুযুগবরাও দ্দক শুধু এর জনিই লবাঁতচ
আতিন? বরকতের জনি লকবল দু’রাকাআে সালােুল িাজে পতড় দু‘আ কতর শুরু
করাই যতথে। অথবা লকানরূপ কামনা-বাসনা ও আনুষ্ঠাদ্দনকো বিেীে লকান বুযুগবতক
দ্দনতয বযাতনর বিবস্থা করুন। লেখতবন সুন্নাে অনুযাযী কাজ িতয লগতি।
৩৬১. ইরশাে কতরনঃ
িযরে থানভী রি. বলতেন আদ্দম লিাট লিাট দ্দজদ্দনসতকও ধদ্দর। কারণ েতশিে এগুতলা
লিাট লেখাতলও এর লভেতর বড়ত্ব ও অিংকার লুকাদ্দযে। যা মারাত্মক িদ্দেকর।
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৩৬২. ইরশাে কতরনঃ
যদ্দে দ্দবদুিৎ না থাতক োিতল নামাতয লাউড স্পীকার বিবিার করা িয না। দ্দকন্তু
শরী‘আতের হুকুম অনুযাযী নামাতয লাউড স্পীকার বিবিার করা লথতক দ্দবরে থাকা
িয না। এ বিাপাতর অবশিই মুফেী শফী সাতিব রি. এর দ্দকোব অধিযন করা উদ্দচৎ,
যদ্দেও নামায িতয যাতব দ্দকন্তু এর বিবিার জাদ্দযয নাই।
৩৬৩. ইরশাে কতরনঃ
কুরআতন কারীতমর িক চারদ্দট।
১। আযমে বা ভদ্দি।
২। মুিাব্বে বা ভালবাসা।
৩। দ্দেলাওযাে বা পাি করা।
৪। ইো‘আে েথা কুরআতনর হুকুম-আিকাম লমতন চলা।
(আজকাল এ হুকুমগুদ্দল বাস্তবাযন না কতর কুরআতনর নাতম দ্দবদ্দভন্ন রসম লযমনফাদ্দেিা শরীফ, শবীনা শরীফ, ইেিাদ্দে পালন করা িতে।-সংকলক)
৩৬৪. ইরশাে কতরনঃ
িােীস শরীতফর িক দ্দেনদ্দট১। আযমে বা ভদ্দি।
২। মুিাব্বে বা ভালবাসা।
৩। ইো‘আে েথা িােীতসর হুকুম-আিকাম লমতন চলা।
৩৬৫. ইরশাে কতরনঃ
জননক আমীতরর লিতল সূরা বাকারা লশষ করতল আমীর সাতিব োর উস্তােতক ৩০০
স্বণবমদ্রু া িাদ্দেযা দ্দেতলন। উস্তােজী িাদ্দেযা লপতয খুবই খুশী িতলন। দ্দকন্তু ৩০০
স্বণবমদ্রু াতক দ্দেদ্দন অতনক লবশী মতন করতলন এবং বলতলন, আমাতক এে টাকা দ্দেতলন
আদ্দম লো লেমন দ্দকিুই কদ্দর নাই। আমীর পতর লকান এক সময োতক সািাৎ করার
জনি বলতলন। সািাতের পর আমীর োতক বলতলন আগামীকাল লথতক আমার
লিতলতক আর পড়াতে আসতবন না। উস্তােজী এতে খুবই আশ্চযবি িতলন। আমীর
বলতলন, আপনার দ্দেতল কুরআতনর আযমতের লচতয ৩০০ আশরাফীর আযমে
অতনক লবশী মতন িল োই এই বিবস্থা।
(উস্তােতের অন্ততর যদ্দে কুরআতনর আযমে বা বড়ত্ব না থাতক োিতল িাত্রতের
অন্ততর ো পযো িতব লকাতেতক? দ্দবষযদ্দট অদ্দভভাবকতের লিি রাখা উদ্দচৎ।সংকলক)
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৩৬৬. ইরশাে কতরনঃ
িতজ্বর সফতর মসদ্দজতে িারাম এবং মসদ্দজতে নববীতে এক এক খেম কুরআন শরীফ
পড়ার হুকুম আতি। উতল্লদ্দখে দুই মসদ্দজতে নামাতযর পূতবব যখন কুরআন দ্দেলাওযাে
করা িয েখন কুরআন শরীতফর দ্দেতক দ্দপি লেযা িয; দ্দকন্তু এতে লকান অসুদ্দবধা নাই
লকননা এটা অপারগোর সূরে। অথচ অনিানি মসদ্দজতের ললাতকরা নামাতযর পূতবব
এভাতব দ্দেলাওযাে করাতক লবযােবী মতন কতর। কুরআতনর দ্দেতক দ্দপি কতর বসা
লবযােবী এই একদ্দট মাসআলাই ললাতকরা মুখস্থ লরতখতি, অথচ অপারগ অবস্থায এর
দ্দখলাফ করাও লয জাদ্দযয আতি লসটা আর োতের জানা লনই। োই মসদ্দজতে নামাতযর
পূতবব দ্দেলাওযাে লথতক োরা বদ্দিে থাকতি।
৩৬৭. ইরশাে কতরনঃ
িারদুঈতে এই বিবস্থা করা আতি লয জামাআতের ১৫দ্দমদ্দনট আতগ সকতল মসদ্দজতে
লপৌাঁতি যায অেঃপর সুন্নাতে মুআক্কাো যা সুদ্দনভবর মোনুযাযী এখন মসদ্দজতে পড়াই
উিম ো লথতক ফাতরগ িতয সকতল দ্দেলাওযাতে মশগুল িতয যায। দ্দদ্বেীয েলায
লযসব নাবাতলগ িাত্ররা থাতক োতের জনিও একই বিবস্থা রতযতি।
৩৬৮. ইরশাে কতরনঃ
সুন্নাে মুখস্থ করাতনার জনি সিজ পদ্ধদ্দে িল, প্রদ্দেদ্দেন একদ্দট কতর সুন্নাে বতল লেতব
এবং লসটাতক মুখস্থও কদ্দরতয লেতব। মুখস্থ না িতল আমল করতব দ্দকভাতব। মুখস্থ না
িওযা পযবন্ত সামতনর সবক লেতব না। আজ লয সবক লেযা িতব পতরর দ্দেন ো আবার
শুনতে িতব।
৩৬৯. ইরশাে কতরনঃ
বযস ৬০/৭০ বির িতয যায অথচ নামাতযর ৫১দ্দট সুন্নাে মুখস্থ িয না। উযূর ১৮দ্দট
সুন্নাে মুখস্থ িয না। লেমদ্দন ভাতব মােরাসার মতধি িাত্রতের েরদ্দসযাতে উাঁচু নাবার,
বুখারী-মুসদ্দলম ১ম দ্দবভাগ অথচ সুন্নাে মুখস্থ লনই। আযান-ইকামে সুন্নাে মুোদ্দবক
লনই, নামায সুন্নাে মুোদ্দবক িয না।
৩৭০. ইরশাে কতরনঃ
ইমাম সাতিবও মােরাসার মুরুব্বী এবং দ্দশিকতেরও আযান লেযা উদ্দচৎ। এর অতনক
ফযীলে রতযতি। িযরে উমর রা. বলতেন আমার উপর যদ্দে লখলাফতের োদ্দযত্ব না
থাকে োিতল আদ্দম আযান দ্দেোম।
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৩৭১. ইরশাে কতরনঃ
সালাম সুন্নাে মুোদ্দবক িয না। এটাও দ্দশখতে িতব। ভুতলর উপর শাদ্দস্ত দ্দনধবারণ
করতব। লযমন েশ টাকা োন কর, টাকা না থাকতল লগাসলখানায বা লকান খাদ্দল
কামরায ১১বার কান ধতর উি-বস কর।
৩৭২. ইরশাে কতরনঃ
কামরা লথতক লবর িওযার সময দ্দকংবা প্রতবতশর সময দ্দনদ্দেবে দু‘আ পড়তব। দ্দসাঁদ্দড়তে
উিা-নামার সময দু‘আ পড়তব।
৩৭৩. ইরশাে কতরনঃ
জুো পদ্দরধান করা ও লখালার সুন্নাে দ্দশতখ লনতব। বুযগু বাতন দ্বীন বতলন, দ্দেনদ্দট সুন্নাে
এমন রতযতি যার উপর আমল করতে পারতল সমস্ত সুন্নাতের উপর আমল করা
সিজ।
ক) বিাপক ভাতব সালাতমর প্রচলন করা।
খ) ভাল কাতজ এবং ভাল স্থাতন ডানতক প্রাধানি লেযা আর দ্দনম্নমাতনর কাজ এবং
দ্দনম্নমাতনর স্থাতন বামতক প্রাধানি লেযা। লযমন জুো পদ্দরধান করা ভাল কাজ আর
লখালা েুলনামূলক নীচু কাজ।
গ) উপতর উিতে আল্লাহু আকবার, দ্দনতচ নামতে সুবিানাল্লাি এবং সমেল জাযগায
চলার সময লা- ইলািা ইল্লাল্লাি পড়তে থাকা। জুমু‘আর দ্দেন খুব লবশী লবশী েরূে
পড়তব।
৩৭৪. ইরশাে কতরনঃ
মানুতষর উদ্দচৎ দ্দনজ ঘতর লয সব দ্দজদ্দনস রতযতি োর একটা দ্দফদ্দরদ্দস্ত তেরী কতর লকান
দ্দবে মুফেীর দ্দনকট লথতক প্রতেিকদ্দটর বিবিাতরর মাসআলা লজতন লনযা চাই।
৩৭৫. ইরশাে কতরনঃ
দ্দপ্রযনবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদ্দি ওযাসাল্লাম ইরশাে কতরতিন , ‘আদ্দম লোমাতের মতধি
দুদ্দট দ্দজদ্দনস লরতখ যাদ্দে। লোমরা যেিণ ঐ দ্দজদ্দনস দুদ্দটতক আাঁকতড় ধরতব েেিণ
পযবন্ত লগামরাি িতব না। একদ্দট িল আল্লাির দ্দকোব অপরদ্দট োর রাসূতলর সুন্নাে’।
রাসূতল আকরাম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদ্দি ওযাসাল্লাম আতরা ইরশাে কতরন, ‘লয আমার
উম্মতের দুতযবাতগর সময আমার সুন্নােতক আাঁকতড় ধরতব লস একজন শিীতের
সাওযাব িাদ্দসল করতব’।
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৩৭৬. ইরশাে কতরনঃ
লকউ িযে এক আেুল দ্দেতয, লকউ বা দুই আেুল দ্দেতয আাঁকতড় ধতরতি আবার লকউ
সমস্ত আেুল দ্দেতয আাঁকতড় ধতরতি। আর এটাই িল মজবুে ভাতব আাঁকতড় ধরা।
িােীতস আাঁকতড় ধরার দ্বারা এটাতকই বুঝাতনা িতযতি। আজ এটা না থাকার েরুন
সারা দ্দবতর্শ্র মুসলমানতের এই করুন পদ্দরণদ্দে।
৩৭৭. ইরশাে কতরনঃ
িযরেওযালা দ্দকিুদ্দেন আতগ খুব অসুস্থ িতয পতড়দ্দিতলন, সুস্থ িওযার লেমন লকান
আশা দ্দিল না। এ সম্পতকব দ্দেদ্দন বতলন, আমার এে দ্রুে আতরাগি লাভ করা লেতখ
অমুসদ্দলম ডািাররা পযবন্ত আশ্চযব িতয লগতি। প্রকতেপতি এটা িল-সুন্নাে আর
মুসলমানতের দু‘আর বরকে।
৩৭৮. ইরশাে কতরনঃ
িযরে উমর রা. এর যুতগ লকাথাও লসনাবাদ্দিনী পািাতনা িতযদ্দিল দ্দকন্তু োাঁরা জযী
িতে পারদ্দিতলন না োই অদ্দেদ্দরি তসনি পািাতনার জনি আতবেন জানাল দ্দকন্তু িযরে
উমর রা. এই বতল রাদ্দজ িতলন না লয, লয পদ্দরমাণ তসনি আতি দ্দবজয লাতভর জনি
োই যতথে, মতন িয লোমাতের লকান আমল িুতট যাতে লসটার সংতশাধন কর;
সািাবাতয লকরাম লখাজ দ্দনতয লেখতলন লয, যুতদ্ধ বিস্তোর েরুন দ্দমসওযাতকর আমল
িুতট যাতে। অেঃপর োাঁরা যখন দ্দমসওযাতকর সুন্নাতের উপর আমল শুরু করতলন
েখন দ্দবজয নসীব িল।
৩৭৯. ইরশাে কতরনঃ
িযরে ওযালা আযাতনর সময কাতন আেুল প্রতবশ করাতনার পদ্ধদ্দে লেখাতলন এ
ভাতব লয, উভয িাে উভয গাতলর উপর থাকতব আর শািাোে আেুলদ্বয কাতনর
লভের বা দ্দিতদ্রর উপর থাকতব। এটাই একমাত্র মাসনূন েরীকা। িযরে বতলন,
িাতের কনুই প্রশস্ত কতর শুধু মাত্র শািাোে আেুল কাতন দ্দেতয আযান লেযার লয
প্রচলন িতয লগতি লসটা দ্দকোতব পাওযা যায না।
৩৮০. ইরশাে কতরনঃ
িযরে বতলন, লয কথাই লশান খাোর মতধি লনাট কতর লফল। লসখান লথতক
ললাকতেরতক লশানাও, েতবই দ্বীতনর কথার খুব লিফাযে ও প্রচার িতব।
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৩৮১. ইরশাে কতরনঃ
বাযেুল মুকাররাম মসদ্দজতে বযাতনর সময বতলন, এখাতন আসতরর লয আযান লেযা
িল ো সুন্নাে মুোদ্দবক িযদ্দন। আযান লথতম লথতম বলা উদ্দচৎ, যাতে ললাতকরা সিতজ
উির দ্দেতে পাতর।
৩৮২. ইরশাে কতরনঃ
আযাতন ‘আল্লাহু আকবার’ এর লাতমর মতধি অদ্দধক টানা ভুল। লমাল্লা আলী কারী রি.
দ্দমশকাতের শরাি দ্দমরকাতে এদ্দট স্পে উতল্লখ কতরতিন। অদ্দধকাংশ স্থাতন আযাতনর
সময োদ্দযত্বশীল ললাতকরা উপদ্দস্থে থাতক না দ্দবধায মুআযদ্দযনরা দ্দনতজতের লখযালখুশী মে আযান দ্দেতয থাতক। লেওবন্দ সািারানপুর লথতক বড় বড় উলামাতয লকরাম
িারদুঈ এতস মশক কতর আযান সিীি করার পর আযান দ্দেতয থাতকন। লসখাতন লয
লকউ আযান দ্দেতে পাতর না।
৩৮৩. ইরশাে কতরনঃ
অতনক জাযগায ‘আশিাদু’ এর আদ্দলতফ টানা িয আবার ‘শীন’ লক ‘সীন’ উচ্চারণ
করা িয, োল এর লপশতক মাজহুল অথবাৎ আশিাদুতক আশিাতো পড়া িয।
৪৮৪. ইরশাে কতরনঃ
আজ মানুতষর বাদ্দড়-গাদ্দড়, খানা-দ্দপনা সব দ্দকিুই উন্নে, দ্দকন্তু সুরা ফাদ্দেিা,আযানইকামে, উযূ-নামায উন্নে নয। আমাতের িারদুঈতে লকান দ্দশিক দ্দনতযাগ লেযার
সময প্রথতম োর আযান-ইকামে, সুরা ফাদ্দেিা ইেিাদ্দে শুনা িয। োরপর দ্দনতযাতগর
দ্দসদ্ধান্ত িয।
৩৮৫. ইরশাে কতরনঃ
বাযেুল মুকাররম মসদ্দজে লেতখ দ্দেল খুশী িল- েতব একদ্দট ভুল েতদ্দেতগাচর িল, ো
িতে জামা‘আতে মুকাদ্দব্বতরর বিবস্থা লনই। অথচ এে দ্দবশাল মসদ্দজতে এটা জরুরী।
লকননা মাইক িিাৎ খারাপ িতয লযতে পাতর।
৩৮৬. ইরশাে কতরনঃ
আমাতক ইদ্দস্তকবাল করার জনি যারা লপৌাঁতি দ্দিতলন, োরা সবাই আমাতক সালাম
করদ্দিতলন; অথচ োতের উদ্দচৎ দ্দিল আমার সালাতমর জবাব লেযা। লকননা
আগন্তুতকর জনিই সালাম লেযা সুন্নাে।
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৩৮৭. ইরশাে কতরনঃ
িযরেওযালা বতলন, আমাতক যখন বাযেুল মুকাররম মসদ্দজতে প্রতবশ করাতনা িল
েখন মসদ্দজতের সীমাতরখা আমাতক বলা িযদ্দন; অথচ এটা বলা েরকার দ্দিল, যাতে
আদ্দম মসদ্দজতে প্রতবতশর দু‘আ পড়তে পাদ্দর। অদ্দধকাংশ স্থাতন এটা দ্দচদ্দহ্নে করা থাতক
না দ্দবধায নবাগেতের সমসিায পড়তে িয। িারদুঈতে এটা করা আতি।
৩৮৮. ইরশাে কতরনঃ
মসদ্দজতে প্রতবতশর সময েরূে শরীফ পড়া চাই এবং ই‘দ্দেকাতফর দ্দনযে করা চাই।
৩৮৯. ইরশাে কতরনঃ
আযাতনর সময সাতথ সাতথ োর জবাব দ্দেতে থাকতব। লশতষ েরূে শরীফ পতড়
দু‘আতয ওসীলা পড়তব। অতনতক দু‘আতয ওসীলার মতধি দ্দনতজর পি লথতক
 والد رجة الرفيعهবতদ্দদ্ধ কতর, এটা দ্দিক নয।
৩৯০. ইরশাে কতরনঃ
আযান-ইকামতে িাইযা আলাস সালাি, িাইযা আলাল ফালাি বলার সময ডাতনবাতম ঘাড় লফরাতনা সুন্নাে। অতনক মুআযদ্দযন এটা কতর না। ঘাড় দ্দফরাতনা লশষ
িওযার পর বাকিগুদ্দল বলতব, ঘাড় দ্দফরাতে দ্দফরাতে বলতব না।
৩৯১. ইরশাে কতরনঃ
মসদ্দজে-মােরাসার উলামাতয দ্দকরাতমর কেববি িতলা, িাত্র ও মুসদ্দল্লতেরতক প্রদ্দেদ্দেন
একটা কতর সুন্নাে দ্দশখাতনা। লবশীর ভাগ মুসল্লীরই সুন্নাে মুখস্থ লনই। োই প্রদ্দেদ্দেন
ো‘লীতমর পর পরীিা লনতব। মুখস্থ না িওযা পযবন্ত সামতন সবক দ্দেতব না।
৩৯২. ইরশাে কতরনঃ
মুনাজাতের সময আমরা লযভাতব িাে উিাই লসটা সুন্নাে মুোদ্দবক িয না। িাতের
োলু লচিারার দ্দেতক নয বরং আসমাতনর দ্দেতক থাকা উদ্দচৎ। আর উভয িাতের মাতঝ
সামানি ফাাঁক থাকা চাই। এবং িাে দ্দসনা বরাবর উিাতনা চাই। আপনারা সুন্নাে
দ্দশখতবন দ্দকোব লথতক আর দ্দকোব দ্দশখতবন উলামাতয দ্দকরাম লথতক। এটাই সদ্দিক
পদ্ধদ্দে।
৩৯৩. ইরশাে কতরনঃ
দু‘আর মতধি দ্দকিু গুরুত্বপূণব আেব রতযতি।
১। দ্দসনা বরাবর িাে উিাতনা।
২। উভয িাতের মাঝখাতন সামানি ফাাঁক রাখা।
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৩। শুরু এবং লশতষ িামে সালাে পড়া।
৪। কবুল িওযার দ্দবর্শ্াস দ্দনতয দু‘আ করা।
৫। দ্দকবলামুখী িতয দু‘আ করা।
৬। অনুচ্চস্বতর দু‘আ করা।
৭। উযূর সাতথ দু‘আ করা।
৩৯৪. ইরশাে কতরনঃ
মতন রাখা েরকার! দ্দপিতন মাসবূক থাকতল উচ্চস্বতর দু‘আ করা দ্দনতষধ। আর
সববাবস্থায আতস্ত দু‘আ করা উদ্দচৎ।
৩৯৫. ইরশাে কতরনঃ
সুন্নাে সমূি ধারাবাদ্দিক ভাতব বযান করা চাই। এতলাতমতলা ভাতব বযান করা উদ্দচৎ
নয। লযমন খানার সুন্নাে লশষ িতল ঘুমাতনার সুন্নাে শুরু করতব।
৩৯৬. ইরশাে কতরনঃ
িারদুঈতে িযরেওযালার একজন বন্ধু দ্দিতলন। দ্দেদ্দন শরতিজামী পযবন্ত পতড়দ্দিতলন,
দ্দকন্তু সালাতম ভুল করতেন। িযরে দ্দচদ্দকৎসা স্বরূপ েশ টাকা কতর োন করার পরামশব
দ্দেতলন। বিাস! এতে কাজ িল। দ্দচদ্দকৎসার এ পদ্ধদ্দে িােীতসও বদ্দণবে রতযতি।
৩৯৭. ইরশাে কতরনঃ
নামায ও োকবীতর উলা সম্পতকব িযরে ওযালা বতলন, িাজী ইমোদুল্লাি মুিাদ্দজতর
মাক্কী রি. এর পীর িযরে নূর মুিাম্মে ঝানঝানাভী রি. এর চদ্দল্লশ বির োকবীতর
উলা লিাতটদ্দন।
৩৯৮. ইরশাে কতরনঃ
অতনতক সফতর জামা‘আেতক ওযাদ্দজব মতন কতর না। িযরে লবাবাই এর এক ঘটনা
শুনান-দ্দকিু দ্দকিু সাথী জামা‘আতের বিাপাতর অলসো করদ্দিল। িযরে োতেরতক
জামা‘আতে শরীক িওযার দ্দনতেবশ দ্দেতলন। এরপর মাসআলা বযান কতর বলতলন লয,
জামা‘আে েরতকর জনি সফর লকান ওযর না। ফাোওযাতয শামীতে ললখা আতিসফর জামা‘আে েরক করার ওযর দ্দিসাতব গণি নয। (রুিুল মুিোর-১/৫৫৪)
৩৯৯. ইরশাে কতরনঃ
লয সব মুসাদ্দফর সফতর জামা‘আতের বিাপাতর অলসো কতরন োরা শরী‘আতের
দ্দখলাফ করতিন।
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৪০০. ইরশাে কতরনঃ
জামা‘আতের দ্দবশ দ্দমদ্দনট আতগ বযান লশষ করা িযরেওযালার অভিাস। েতব কখতনা
খাস ওযর থাকতল লসটা দ্দভন্নকথা।
নামাতযর জামা‘আে সুন্নতে মুআক্কাোি যা ওযাদ্দজতবর হুকুম রাতখ। িােীতস
জামা‘আে েরককারীর ঘর-বাড়ী জ্বাদ্দলতয লেযার হুমদ্দক এতসতি।
৪০১. ইরশাে কতরনঃ
লরাতমর লকান এক বােশা এক বিাপাতর কাযীর েরবাতর সািী িতে চাইতল কাযী
োতক এই বতল প্রেিাখিান করতলন লয, আপদ্দন জামা‘আে েরককারী ফাদ্দসক, আর
ফাদ্দসতকর সািি গ্রিণতযাগি নয।
৪০২. ইরশাে কতরনঃ
কদ্দলকাোয লেতখদ্দি, বাংলাতেতশও লেখদ্দি লয, মসদ্দজতে ফরাশ দ্দবিাতনা িয না। অথচ
িােীতস ইরশাে িতযতি-দুববলতের প্রদ্দে লখযাল লরতখ লক্বরাে পড়তব লযন োতের কে
না িয। কাতজই দুববলতের প্রদ্দে লখযাল লরতখ ফরাশ দ্দবিাতনা উদ্দচৎ যাতে োতের কে
না িয। েতব পুরা মসদ্দজে ফরাশ দ্দবিাতনা সম্ভব না িতল শুধু বতদ্ধতের জনি পতথক কতর
দ্দবিাতনা উদ্দচৎ।
৪০৩. ইরশাে কতরনঃ
এক জাযগায মসদ্দজতের পাতশই লপশাব-পাযখানা বানাতনা দ্দিল। লসখাতন বসতল
লচিারা লকবলামুখী অথবা োর উল্টাদ্দেতক িতয যায। আদ্দম জানতে চাইলাম,
বানাতনার সময লকান আতলতমর সাতথ পরামশব করা িতযদ্দিল দ্দক? এর সমস্ত গুনাি
মসদ্দজে কেতবপতির উপর বেবাতব।
৪০৪. ইরশাে কতরনঃ
আতরক জাযগায লেখলাম মসদ্দজতের সাতথই লপশাব-পাযখানা তেরী করা িতযতি।
সাফাযীর লকান বিবস্থাপনা লনই। মসদ্দজতে দুগবন্ধ আসতি। আদ্দম বললাম, কাাঁচা
লপযাজ-রসুন লখতয মসদ্দজতে আসা জাদ্দযয না িতল এটা দ্দকভাতব জাদ্দযয িতে পাতর?
৪০৫. ইরশাে কতরনঃ
মসদ্দজে কদ্দমদ্দট এবং মুোওযাল্লী সাতিতবরা ইমাম-মুযাযদ্দযন দ্দনতযাতগর সময জরুরী
দ্দবষযােী লখযাল কতরন না। সুর লেতখ োরা ইমাম ও মুযাযদ্দযন দ্দনতযাগ লেন। অথচ
দুদ্দনযাবী লকান দ্দবষয িতল োরা কে যাচাই-বািাই কতরনা। দ্দনম্নমাতনর িতল ো দ্দনতে
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রাযী িন না। লয সব মুযাযদ্দযন কম লবেতন রাখা িয োতের আযান-ইকামে সিী
নয।
৪০৬. ইরশাে কতরনঃ
আমাতের মােরাসায পদ্দত্রকা রাখা িয না। মােরাসার লকান কমবচারী অনি লকান কাতজ
মশগুল িতল োর লবেন লকতট লেযা িয।
৪০৭. ইরশাে কতরনঃ
লয উস্তাে িাত্রতেরতক দ্দনকতে এবং সাধারণ মতন কতর, লস উস্তাে িওযার অতযাগি।
৪০৮. ইরশাে কতরনঃ
সািারানপুর মােরাসার মুিোদ্দমম মাওলানা ইনাযােুল্লাি সাতিব দু’দ্দট কলমোনী
রাখতেন। একদ্দট মােরাসার কাতজ বিবিার করতেন অপরদ্দট বিদ্দিগে কাতজ বিবিার
করতেন।
৪০৯ ইরশাে কতরনঃ
পরস্পর মেদ্দবতরাধ িতল আতপাতষ লড়াই করতব না। বিাপারদ্দট স্বীয মুরুব্বীর দ্দনকট
লপশ করতব এবং োাঁর ফযসালা লমতন চলতব।
৪১০. ইরশাে কতরনঃ
জননক অমুসদ্দলম ডািার িারদুঈ মােরাসার পদ্দরষ্কার-পদ্দরেন্নো লেতখ প্রশংসা কতর
বলতলন, এমনদ্দট লকাথাও লেদ্দখদ্দন।
িযরে একবার লকান এক মােরাসায লগতলন, লসখাতন চার েলা দ্দবদ্দডং, পাকা
মসদ্দজে দ্দকন্তু লপশাতবর গন্ধ আসদ্দিল। অথচ িারদুঈতে দ্দকিু স্থাতন রাস্তার পাতশ
লপশাব খানা আতি দ্দকন্তু লসখাতনও দুগবন্ধ আতস না। লকননা প্রদ্দেদ্দেন লসখাতন দু বার
পাদ্দন ঢালা িয।
৪১১. ইরশাে কতরনঃ
মযলা লফলার পাত্র এবং কাগজ লফলার পাত্র পতথক িওযা চাই। একই পাতত্র উভযদ্দট
লফলতল কাগতজর লবহুরমেী িয।
৪১২. ইরশাে কতরনঃ
ইখলাতির বিাপাতর বারবার লনগরানী করা জরুরী। আমরা মতন কদ্দর লয আমরা
অতনক নামায পতড়দ্দি, লরাযা লরতখদ্দি, োন-খযরাে কতরদ্দি। এগুতলা খুব ভাতলা কাজ।
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দ্দকন্তু লেখার দ্দবষয িল এগুতলার মতধি ইখলাি আতি দ্দক না? যদ্দে ইখলাি না থাতক
োিতল সব বতথা।
৪১৩. ইরশাে কতরনঃ
মানুষ আজ সুনাতমর অক্লান্ত প্রেিাশী। সবাই চায সমাতজ যা দ্দকিু িয ো আমার-ই
লনেততত্ব লিাক। বস্তুেঃ এরাই দ্দনঃস্ব| পিান্ততর লয বিদ্দি অনিতক লনো বতল লমতন
দ্দনতে পাতর, লস-ই মুখদ্দলস এবং দ্দনষ্ঠাবান। ইখলাতসর এই লেৌলে আল্লাি ওযালাতের
সুিবতের বরকতে িাদ্দসল িতয থাতক।
৪১৪. ইরশাে কতরনঃ
িযরে মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রি. এর দ্দবদ্দভন্ন মজদ্দলতসর গুরুত্বপূণব
মালফূযাে িযরে মাওলানা ঈসা সাতিব ইলািাবােী রি. ‘কামালাতে আশরাদ্দফযাি’
নামক দ্দকোতব সংকলন কতরতিন। একবার িযরেওযালা লসই দ্দকোতবর ১৮১ পতষ্ঠা
লথতক পাি কতর শুনান। লসখাতন দ্দেদ্দন ললতখন-আল্লাি ো‘আলা পযবন্ত লপৌিার একটাই
পথ; োর ো িল চাদ্দরদ্দত্রক বিাদ্দধ সমূি েূর কতর আখলাতক িামীোি েথা উিম
চদ্দরতত্রর অদ্দধকারী িতে িতব। গুনাতির অভিাস লিতড় দ্দেতয লনক কাতজর োওফীক
নসীব িতে িতব। লোমরা আল্লাি পাক লথতক উোসীন িতযা না। অেঃপর
িযরেওযালা এ কথাগুতলার বিাখিা কতরন যা দ্দবস্তাদ্দরে ভাতব ো‘লীমুিীন নামক
দ্দকোতবর দ্দদ্বেীযাংতশর এবং োবলীতগ দ্বীন দ্দকোতব রতযতি।
৪১৫. ইরশাে কতরনঃ
রাগ আসা লোষনীয নয, বরং লসটাতক খারাপ ভাতব বিবিার করা গুনাি। িােীতস
ইরশাে িতযতি--ঐ বিদ্দি বািাদুর নয; লয শত্রুতক কুতপাকাে কতর লফতল। প্রকতে
বািাদুরতো লস-ই লয রাতগর সময দ্দনতজতক দ্দনযিতণ রাখতে পাতর।
৪১৬. ইরশাে কতরনঃ
দ্দমথিার দ্দচদ্দকৎসা বণবনা করতে দ্দগতয িযরে বতলন, লকান বিদ্দির দ্দনকট অথবা
মজমায দ্দমথিা বলা িতল েেিণাৎ লস বিদ্দির দ্দনকট অথবা লস- মজমায দ্দিম্মে কতর
দ্দনতজর এই লোতষর কথা লঘাষণা কর, োিতল আর দ্দমথিা কথা প্রকাশ পাতব না।
িযরে অতনকতকই এ বিবস্থা পত্র দ্দেতযতিন। োতের ফাযোও িতযতি।
৪১৭. ইরশাে কতরনঃ
জননক সম্ভ্রান্ত বিদ্দি িযরে থানবী রি. এর দ্দনকট লকান এক রূিানী লরাতগর কথা
জানাতল দ্দেদ্দন োর জনি এই শাদ্দস্ত দ্দনধবারণ করতলন লয, েুদ্দম দ্দেন মাস পযবন্ত আমার
দ্দনকট এই কথাদ্দট দ্দলতখ পািাতে থাক লয, িযরে আমার মতধি অিংকার আতি। দ্দেদ্দন
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এই বিবস্থার উপর আমল করতল োর অিংকার েূর িতয লগল। ঐ বিদ্দি অেিন্ত ভদ্র
িওযার কারতণ িযরে থানবী রি. োর জনি এই শাদ্দস্ত দ্দনধবারণ কতরদ্দিতলন। এরপর
িযরেওযালা অিংকার সম্পদ্দকবে িােীস শুদ্দনতয বলতলন, প্রথতম মানুতষর মতধি
লখাে-পিন্দী সতদ্দে িয অেঃপর লসটাই ধীতর ধীতর অিংকার পযবন্ত লপৌাঁতি যায। ফতল
লস দ্দনতজতক অতনির লচতয ভাল মতন করতে থাতক।
৪১৮. ইরশাে কতরনঃ
পরস্পতর ঝগড়া-দ্দববাে করনা। মেতভে িতল দ্দনতজর মুরুব্বীর দ্দনকট লপশ কর।
যাতের মাথার উপর লকান মুরুব্বী লনই োরাই ঝগড়া-দ্দববাতে দ্দলপ্ত িয।
৪১৯. ইরশাে কতরনঃ
িারদুঈতে প্রদ্দেদ্দেন একদ্দট কতর গুনাি বযান করা িয এবং োর িদ্দেও বতল লেযা
িয।
৪২০. ইরশাে কতরনঃ
প্রদ্দেদ্দট গুনািই দ্দবষ। োওবা িল োর প্রদ্দেতষধক, এিাড়া সুন্নাতের অনুসরণও োর
প্রদ্দেতষধক।
৪২১. ইরশাে কতরনঃ
িারদুঈ মােরাসার এক িাত্র বতন্ধ বাদ্দড় দ্দগতয োদ্দড় লিাট কতর এতসদ্দিল। লখালার দ্দেন
সকাল ৮ টায মােরাসায লপৌাঁিতল দুপুর দু’টায োতক দ্দবোয কতর লেযা িল।
দুদ্দনযাতে অসুস্থ বিদ্দির সাতথ দ্দক আচরণ করা িয? োতক দ্দনতয সবাই বতস থাতক,
নাদ্দক িাসপাোতলও পািায?
৪২২. ইরশাে কতরনঃ
ললাতকরা আজ মামী, চাচী, ভাদ্দব এবং িীর লবানতের সাতথ পেবা কতর না, ফতল
অতনক লফেনার সতদ্দে িয। আর খালুতক লো ললাতকরা আলু বাদ্দনতয লরতখতি। োর
লথতক পেবা করার লকান জরুরে মতন কতর না।
৪২৩. ইরশাে কতরনঃ
অতনক ললাক আতি যারা দ্দনযদ্দমে োিাজ্জুে আোয কতর, অযীফা পতড় দ্দকন্তু ঘতর
শরঈ পেবার বিবস্থা কতর না। এটা অেিন্ত দুঃখজনক।
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৪২৪. ইরশাে কতরনঃ
কাতরা মতধি যদ্দে একদ্দট গুনািও থাতক োিতল লস আল্লাির ওলী িতে পারতবনা।
িােীতস ইরশাে িতযতি, এই উম্মতের বিাদ্দধ িল গুনাি। কাতরা গুনাি িতয লগতল
দ্দবলব করা অনুদ্দচে; বরং োৎিদ্দণক ভাতব োর দ্দচদ্দকৎসা করতে িতব োওবাইদ্দস্তগফাতরর মাধিতম। িােীতস ১০০জন মানুষ িেিা করার পতরও োওবার বরকতে
মাগদ্দফরাে নসীব িওযার কথা পাওযা যায।
৪২৫. ইরশাে কতরনঃ
োদ্দড় সিীি না িতল োর জনি আযান, ইকামে, ইমামে এমনদ্দক োরাবীি নামাতযর
ইমামদ্দেরও অনুমদ্দে লনই।
৪২৬. ইরশাে কতরনঃ
িাযদ্রাবাে জননক বিদ্দি আমার দ্দনকট বাইআ‘ে িওযার জনি আতস দ্দকন্তু োর োদ্দড়
দ্দিক দ্দিলনা এ কারতণ োতক দ্দফদ্দরতয লেওযা িয। অতনক ললাক োদ্দড় সামতনর দ্দেতক
দ্দিক রাতখ দ্দকন্তু উভয পাতর্শ্ব লিাট কতর লফতল অথবাৎ এক মুদ্দষ্ঠর কম কতর রাতখ।
এটাও নাজাদ্দযয।
৪২৭. ইরশাে কতরনঃ
িযরে থানভী রি. সফতরর সময প্রচণ্ড গরতমও লরলগাদ্দড়র জানালা দ্দেতয বাইতর
োকাতেন না। লকননা পার্শ্ববেবী অনি লরলগাদ্দড়তে যদ্দে লকান মদ্দিলা বাইতরর দ্দেতক
োদ্দকতয থাতক এবং োর উপর নজর পতড় যায এবং োর লথতক েতদ্দে দ্দনযিণ করা
সম্ভব না িয। শযোতনর লধাাঁকা লথতক বাাঁচতে িতব, োর লচতয লবশী বাাঁচতে িতব
নফতসর লধাাঁকা লথতক; লকননা ঐ নফসইতো ইবলীসতক শযোন বাদ্দনতযদ্দিল।
৪২৮. ইরশাে কতরনঃ
গাইতর মািরামতের লথতক েতদ্দে লিফাযতের বিাপাতর িযরে একদ্দট কদ্দবো আবতদ্দে
কতরন, যার মমবাথব এই ‘বাদ্দগচায যে ফুলই থাকুক বুলবুদ্দলতো কাাঁেতেই থাতক।’
আমাতেরতকও ঐ না-মািরাম সুন্দরীতের লথতক েতদ্দে দ্দফদ্দরতয আল্লাির জনিই কাাঁেতে
িতব।
৪২৯. ইরশাে কতরনঃ
পেবা আল্লাি পাতকর এমন এক হুকুম যা আদ্দবযাতয দ্দকরাম আলাইদ্দিস সালামতের
উপতরও ফরয দ্দিল। এ বিাপাতর দ্দবদ্দভন্ন িােীস ও রাসূতল কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইদ্দি
ওযাসাল্লাতমর আমলও উতল্লখ আতি।
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৪৩০. ইরশাে কতরনঃ
িযরে থানভী রি. এর কামরায োদ্দড়দ্দবিীন বালতকর প্রতবতশর অনুমদ্দে দ্দিল না।
একবার লকান এক দ্দশিক স্বীয েরখাস্ত দ্দেতয লকান এক বালকতক িযরে থানভীর
কামরায পািাতলন। িযরে থানভী রি. বালকতক লেতখ েৎিণাৎ ঘর লথতক লবদ্দরতয
লগতলন এবং ঐ দ্দশিকতক চরমভাতব দ্দেরষ্কার করতলন। লকননা সুশ্রী বালতকর সাতথ
একাকী থাকা এটাও িারাম।
৪৩১. ইরশাে কতরনঃ
োওবার জনি জরুরী িল, দ্দেন শেব আোতযর সাতথ সাতথ উি গুনাির জনি
শরী‘আে কেতবক দ্দনধবাদ্দরে লয সব কাফফারা রতযতি লসগুদ্দলও পূণব করা। লযমন,
নামায-লরাযা আোয না কতর থাকতল ো আোয করতে িতব। কাতরা িক নে কতর
থাকতল োতক ো দ্দফদ্দরতয দ্দেতে িতব অথবা িমা লচতয দ্দনতে িতব। এ বিাপাতর
িযরেওযালা রি. ফুযাইল ইবতন ইযাতজর ঘটনা শুনান লয, প্রথম জীবতন দ্দেদ্দন
ডাকাে সেবার দ্দিতলন। পরবদ্দেবতে োওবা কতর যার দ্দনকট লথতক যা দ্দকিু লুট
কতরদ্দিতলন োতক ো লফরৎ দ্দেতয দ্দনজবতন চতল যান এবং লসখাতন বুযগু বতের সুিবতে
লথতক যুগতশ্রষ্ঠ বুযতু গব পদ্দরণে িন। িযরে থানভী রি. এর জননক মুরীে দ্দযদ্দন
সরকারী অদ্দফসার দ্দিতলন, োর ঘটনা শুনুন, দ্দেদ্দন চাকুরীরে অবস্থায মানুতষর দ্দনকট
ঘুষ লথতক দ্দনতযদ্দিতলন যার পদ্দরমাণ দ্দিল িয িাজার টাকা। পরবদ্দেবতে দ্দনতজর ভুল
বুঝতে লপতর দ্দেদ্দন িযরে থানভী রি. এর িাতে োওবা কতরন এবং িযরে থানভী
রি. এর পরামতশব সবাই লক যার যার প্রাপি বুদ্দঝতয লেন। এভাতব িারাম পযসা যখন
লবর িতয লগল েখন োাঁর িজ্জ্ব নসীব িল। িতজ্জ্ব দ্দগতয দ্দেদ্দন োদ্দড়ও লরতখ দ্দেতলন আর
কুরআন দ্দিফজ করতে শুরু করতলন। অেঃপর িযরে থানভী রি. এর সুিবতে লথতক
িযরে থানভীর দ্দবদ্দভন্ন মাসআলা ও সমসিাসমূতির লেযা উিরগুতলা একদ্দত্রে কতর
‘আশরাফুল জওযাব’ নাতম একদ্দট চমৎকার দ্দকোব সংকলন কতর লফলতলন।
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