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"জজিহহাদ আল আকবহার : নফসসের সেহাসথে যযদ" বইজটি ইমহাম খখহাসমইননর (র.) জকছয  জনবরহাজচিত খলকচিহাসরর সেবাংগ্রহ। ইমহাম 
খখহাসমইননসক (র.) অজধকহাবাংশ মহানুষ খচিসন ইরহাসনর ইসেলহামন জবপ্লসবর মহহান নহায়ক জহসসেসব। জকনয  এর উসরর তহাতাঁর খয 
পজরচিয় তহাতাঁসক আলহাহর কহাসছ সেমহাজনত কসরসছ এববাং আধধহাজত্মিকতহায় আগ্রহন বধজক্তিসদর জবজস্মিত কসরসছ, তহা হসলহা : 
ইমহাম খখহাসমইনন (র.) জছসলন একজিন উচ্চস্তসরর আধধহাজত্মিক সেহাধক। মহহান আলহাহ তহায়হালহার সেহাসথে তহাতাঁর আধধহাজত্মিক 
সেম্পকর কতখহাজন গভিনর জছসলহা, তহা পজরপপূরর অনুধহাবন করসতও খবহাধকজর উচ্চ তহাক্বওয়হার অজধকহারন হওয়হা প্রসয়হাজিন। 
তসব ইমহাম খখহাসমইননর (র.) সেম্পসকর জিহাসনন, এমন বধজক্তি জজিহহাদ আল আকবহার বইজটি পড়সল তহাতাঁসক জভিন্ন আসলহাসক 
জচিনসত পহারসবন, এববাং অনততঃ এটিযকু উপলজব্ধি করসত পহারসবন খয, জতজন খকবলমহাত্র একজটি ইসেলহামন আসনহালসনর 
অজবসেবাংবহাজদত খনতহা-ই জছসলন নহা, বরবাং জতজন জছসলন খখহাদহার একজিন প্রককত আ'খরফ। আত্মিশুজদর মহাধধসম আলহাহর 
সেহাসথে জবসশষ আধধহাজত্মিক সেম্পকর সহাপসন আগ্রহন বধজক্তিসদর জস্পিজরচিযয়হাল জিহাজনর শুরু হসত পহাসর এই বইজটি জদসয়।
২০১৩ সেহাসলর একদম খশসষর জদসক ঘটিনহাক্রসম বইজটি পড়হার খসেসৌভিহাগধ হয় আমহার। পঞহাশ খপইসজির এই খছহাট্ট 
জপজডিএফ বইজটি আমহার কহাসছ এতটিহাই ববপ্লজবক জছসলহা খয, তহা অনুবহাদ করহার জসেদহান জনসয় খফজল। পড়হাশুনহা, পরনকহা 
ইতধহাজদসেহ নহানহান কহারসর অল্প ক'জদসনর একজটি কহাসজি প্রহায় পহাতাঁচি মহাসে খলসগ খগসলহা। তসব এমন সেমসয়ই অনুবহাসদর 
কহাজিটিহা খশসষর জদসক চিসল এসলহা, যখন শহাবহান মহাসে উপজসত হসয়সছ। আর একমহাসে পরই রমজিহান মহাসে শুরু। শহাবহান 
মহাসসের জবসশষ গুরুত্ব সেম্পসকর অসনসকই জিহাসনন। শহাবহান মহাসসের প্রস্তুজতসত এই বইজটি আসরহা জকছয  খযহাগ করসব বসল 
আশহা কজর।

বইজটি আমহার জকছযসতই অনুবহাদ করহা হসতহা নহা, জকনয  ক'জিন বনয র উৎসেহাহ ও আগ্রসহর কহারসর অনুবহাসদ হহাত জদসত 
হসলহা। তহাতাঁসদরসক আলহাহ অফয রন প্রজতদহান জদন, কহারর তহাতাঁসদর উৎসেহাহ ও তহাগহাদহা ছহাড়হা বইজটি অনুবহাদ করহা হসতহা নহা, 
আর আজিসক তহা আসরহা মহানুসষর হহাসত তযসল জদসত পহারতহাম নহা। এই খগহাটিহা অনুবহাসদর পযসরহা ককজতত্ব-ই তহাই খসেই 
দুসয়কজিন বধজক্তির।
বইজটির খয জবষয়বস্তু, এ ধরসরর জবষয় অনুবহাদ করহায় আজম অভিধস্ত নই। বড় ধরসরর ভিয ল-ত্রুজটি ছহাড়হা হয়সতহা আর 
সেবাংসশহাধন করহার সুসযহাগ হসব নহা। যহারহা ইবাংসরজজিসত সহাচ্ছনধ খবহাধ কসরন তহাসদরসক দ কঢ়ভিহাসব অনুসরহাধ করসবহা সেরহাসেজর
ইন্টিহারসনটি খথেসক Jihad al-Akbar, The Greatest Jihad : Combat with the Self বইজটি ডিহাউনসলহাডি কসর 
পড়হার জিন। বহাজকসদর জিন আমহার অনুবহাদজটি রইসলহা। আলহাহ ইচ্ছহা করসল অনুবহাসদর ভিয ল-ত্রুজটি ছহাজপসয় খসেই 
খমসসেজিজটি পহাঠসকর হৃদসয় খপসৌতাঁসছ যহাসব, খযটিহা ইমহাম খখহাসমইনন (র.) তহাতাঁর জিনবন ও কমর দহারহা মহানুসষর কহাসছ খপসৌতাঁসছ 
জদসত খচিসয়সছন।

নপূসর আলম।
খম ৩১, ২০১৪।
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সেহাধহারর মহানুসষর বধজক্তিত্ব সেহাধহাররত একমহাজত্রক। জকনয  মহৎ বধজক্তিগর, যহারহা সেজতধকহার অসথের মযজক্তি লহাভি কসরসছন, 
খযমন আলহাহর নবন এববাং ওলনগর  – তহাতাঁসদর বধজক্তিত্ব বহুমহাজত্রক হসয় থেহাসক। এই মহৎ বধজক্তিগসরর মহাসঝে কনভিহাসব 
একইসেহাসথে জবজভিন্ন মহাত্রহার বধজক্তিসত্বর সেমন্বয় ঘটিহা সেম্ভব, তহা সেহাধহারর মহানুসষর বযজদমতহায় বযসঝে ওঠহা প্রহায়শতঃ কজঠন। 
একজিন অসেহামহান ধমরনয় বধজক্তিত্ব জহসসেসব ইমহাম খখহাসমইননসক খসে ধরসরর বধজক্তিত্বসদর মহাসঝে গরধ করহা যহায়। খনতকসত্বর 
গুরহাবজল, রহাজিননজতক অনদ করজষ্টি ও দপূরদ কজষ্টির পহাশহাপহাজশ তহাতাঁসক ইসেলহামন ননজতশহাসস্ত্রের এক অসেহাধহারর জশকক জহসসেসবও 
উসলখ করহা খযসত পহাসর। নহানহান কহারসর তহাতাঁর বধজক্তিসত্বর এই জদকজটি খযব একটিহা সুপজরজচিত হসয় ওসঠজন। ইসেলহামন 
জবপ্লসবর জবজিসয়র আসগ ইরহাসকর নহাজিহাফ-এ জনবরহাজসেত অবসহায় বনজতকতহার  উপর খদয়হা তহাতাঁর জকছয  খলকচিহার জনসয় “ ”
আপনহাসদর সেহামসন এই বইজটি উপসহাপন করহা হসয়সছ। জতজন সেকলসক, জবসশষত ধমরশহাসস্ত্রের ছহাত্রসদরসক আজত্মিক 
পজরশুজদ, আত্মিসেবাংযম ও ধহাজমরকতহার জদসক আহহান জিহাজনসয়সছন।
খযসহতয  ইবাংসরজজিভিহাষন মযসেলমহাসনরহা তহাতাঁর এই কমর জনসয় পড়হাশুনহা করসত আগ্রহ প্রকহাশ কসরসছন, খসেসহতয  ইসেলহাজমক “
থেটি ফহাউসন্ডিশহান  এটিহা প্রকহাশ করহার দহাজয়ত্ব জনসয়সছ” ; এববাং Dr. Muhammad Legenhausen এজটি অনুবহাসদর 
দহাজয়ত্ব জনসয়সছন। ইজতপপূসবর ইমহাম খখহাসমননর আসরকজটি গ্রন্থে, A Jug of Love-ও এই ফহাউসন্ডিশহান খথেসক প্রকহাজশত 
হসয়সছ। উসলখ করহা খযসত পহাসর খয, ইসেলহাজমক থেটি ফহাউসন্ডিশহান একজটি দহাতবধ প্রজতষহান। জবজভিন্ন ভিহাষহায় গুরুত্বপপূরর 
খলখহা প্রকহাসশর জিন এই প্রজতষহানজটি সহাধননভিহাসব অথেরহায়ন ও পজরচিহালনহা করহা হয়।
খসেমসতহা উসলখসযহাগধ ইসেলহামন বধজক্তিত্বসদর ষহাটিজটিরও খবজশ খলখহা প্রকহাশ করহা হসয়সছ এ পযরন। আমরহা খদহায়হা কজর 
খযসনহা এই খলখহার জবষয়বস্তু খথেসক জপ্রয় পহাঠসকরহা সেসবরহাচ্চ উপককত হন।

জনসম্নের খলখহাজটি জজিহহাদ আল আকবহার “ : ইয়হা খমহাবহাসরসযহ ব নহাফসে” জশসরহানহাসম প্রকহাজশত বইসয়র অনুবহাদ। ইমহাম 
খখহাসমইনন নহাজিহাসফ অবসহানকহাসল (১৯৬৪-১৯৭৮) জবজভিন্ন উপলসক জশয়হা মক্তিসব খযসেব বক্তিবধ জদসয়সছন তহার সেবাংকলন
হসলহা এই বইজটি। (মপূল বইজটি) সেহাইজয়ধদ হহাজমদ রুহহানন কতকরক জনবরহাজচিত ও অনুজলজখত এববাং উজলজখত জশসরহানহাসম 
প্রকহাজশত। প্রকহাশ করহা হসয়সছ ইনজসজটিউটি ফর দধ কম্পহাইসলশহান অধহান্ডি পহাবজলসকশহান অব দধ ওয়হাকরসে অব ইমহাম “
খখহাসমইনন  খথেসক। প্রথেম প্রকহাশ ” : খখহারদহাদ ১৩৭২ (খম-জিযন ১৯৭৩)। মযজদ্রিত কজপ : ১০,০০০। মযদ্রির : জলন্ট্রন 
কম্পহাজন এনসতশহারহাত ইলজম ভিহা ফহারহহাজঙ। মপূলধ : ৪০ তযমহান।
এই অনুবহাদজটি বহাজক্বর আল-উলযম ইনজসজটিউটি, খকহাম এর জডিসরসকহাসরটি অব জরসেহাচির এর দহাজয়সত্ব ইমহাম খখহাসমইননর 
পঞম ম কতয ধবহাজষরকন (জিযন ৪, ১৯৯৪) স্মিরসর প্রকহাজশত হসয়সছ।



অধধহায়  ২ – : অনুবহাদসকর মযখবন

জনউ ইয়কর জসেজটির ওসয়স ব্রডিওসয়সত তয জকর সুজফসদর এক বইসয়র খদহাকহান আসছ। ১৯৯৩ সেহাসলর গ্রনষ্মকহাসল খসেখহান 
খথেসক জকছয  বই জকসনজছলহাম আজম। খসেখহাসনরই একজিন কহাসমহার  গহাসয়র রবাং ককষবরর– , মহাথেহায় খছহাটি সেহাদহা টিয জপ  –
আমহার সেহাসথে কথেহা বলহা শুরু করসলহা। সেহালহাম জবজনমসয়র পর যখন বললহাম খয আজম ইরহাসন কহাজি করতহাম, তখন খসে 
জজিজহাসেহা করসলহা আজম ইমহাম খখহাসমইননর জজিহহাদ আল আকবহার  নহামক বইটিহা কখসনহা খদসখজছ জকনহা“ ” । তহাসক বললহাম
খয যজদও আজম বইজটি খদজখজন, আমহার ধহাররহা হহাজমদ আলগহার এজটি অনুবহাদ কসরসছন তহার অনুজদত ইমহাসমর 
বক্তিক তহাসেমসগ্র (Islam and Revolution, by Mizan Press)। খসে ঐ বইজটি পসড়জন, জকনয  খজিহার জদসয় বলসলহা খয 
আসমজরকহান মযসেজলমসদর মহাসঝে ইমহাসমর খলখহার খযব চিহাজহদহা আসছ, আর জবসশষভিহাসব জজিহহাদ আল আকবহার বইটিহার 
বধহাপহাসর তহার আগ্রহ খবজশ। বহাসেহায় যহাবহার পর খদখলহাম নহাজিহাসফ খদয়হা ইমহাসমর খযসেব বক্তিক তহা জনসয় জজিহহাদ আল 
আকবহার প্রকহাশ করহা হসয়সছ, তহার জকছয  প্রসফসের আলগহার অনুবহাদ কসরসছন।
এরপর শরৎকহাসল যখন ইরহাসন জফরলহাম, খদখলহাম খয খছহাটি পযজস্তকহা আকহাসর জজিহহাদ আল আকবহার  পযনতঃপ্রকহাজশত “ ”
হসয়সছ। সুজফ বইসয়র খদহাকহাসনর খসেই মযসেজলসমর কথেহা খখয়হাল কসর আজম পযসরহা বইটিহা অনুবহাদ করহার জসেদহান জনলহাম। 
ফহাজসের ভিহাষহায় প্রসয়হাজিননয় দকতহা নহা থেহাকহায় বযজনয়হাদ বহাজক্বর আল-উলযম, খকহাম এ আমহার সেহপহাঠন ও সেহ-অনুবহাদকহারন 
আজযম সেহারভ্দহাজলর শররহাপন্ন হলহাম। জতজন প্রসজিকজটি খপসয় খযব খযজশ হসলন এববাং বযজনয়হাসদর উৎসেহাসহ পরবতরন জিযসন 
কহাজিজটি সেমহাপ্ত হসলহা : আলহহামদুজললহাহ !

এই বইজটি বনজতকতহার উপসর খলখহা, ফহাজসের এববাং আরবনসত যহাসব বসল আখলহাক্ব। এটিহা খকহাসনহা দহাশরজনক কহাজি নয়, বরবাং 
নহাজিহাসফর মহাদ্রিহাসেহার (হহাওজিহা-এ-ইলম) ছহাত্রসদরসক বনজতকতহায় উদযদ করহার এক প্রসচিষ্টিহা। এই বইসয় ইমহাম 
খখহাসমইননর বনজতক সেবাংসবদনশনলতহা ফয সটি উসঠসছ, প্রকহাশ খপসয়সছ মহাদ্রিহাসেহার প্রজত জনষহা ও জপতকসুলভি শঙহা। এসত 
পহাঠক ইমহাসমর ববপ্লজবক খচিতনহা ও জবসদশন সেহামহাজিধবহাদনসদর প্রজত ঘ করহার পহাশহাপহাজশ আজবষহার করসব স্রষ্টিহার ধধহাসন 
ধধহানমগ্ন এক বধজক্তির আধধহাজত্মিক জনষহা। ইমহাম খখহাসমইননর জচিনহাধহারহার গভিনসর ইরফহানন (আধধহাত্মিধবহাদ) প্রবহাহ 
জবদধমহান, যহা তহাতাঁর বনজতক দ কজষ্টিভিজঙসক গসড় তযসলসছ। ইরফহান এববাং বনজতকতহা  উভিসয়ই চিজরসত্রর উন্নজত সেহাধন জনসয়“ –
কহাজি কসর, জকনয  জভিন্ন পহারসস্পিজকভি খথেসক   শহনদ মযতহাহহহাজরর এই মনসবধর প্রমহার হসলহা এই বইজটি” – । বনজতক জশকহায়
থেহাসক খদহাষ-গুসরর বররনহা, আসদশ-জনসষধ ইতধহাজদ; অপরজদসক ইরফহাজন জশকহায় থেহাসক এমনসেব পদজতর বররনহা, যহার 
মহাধধসম মহানুসষর আত্মিহা আলহাহর জদসক এজগসয় যহায় এববাং খসেই যহাত্রহায় সগরনয় গুরহাবজল অজিরন কসর। বনজতক পজরবতরন 
সেহাধসনর খয পসথের কথেহা ইমহাম খখহাসমইনন বসলসছন তহা হসলহা আজত্মিক উন্নয়সনর এমন এক পথে, যহাসত পহারদশরন বধজক্তি 
দুজনয়হাজব চিহাওয়হা-পহাওয়হাসক জিয় কসর, অততঃপর এসত (দুজনয়হাজব জবষসয়) জনস্পি কহ হসয় জগসয় আলহাহর প্রজত সেম্পপূরররূসপ 
জনসবজদত হসয় যহায়। এই পথেসক আলহাহর জদসক যহাত্রহা জহসসেসব অজভিজহত করহা হয়, ইরফহাসন যহা খকননয় আসেন দখল 
কসর আসছ, এববাং যহাসক ইসেলহাসমর মপূল-ও বলহা খযসত পহাসর। সুজফসদর কজবতহায় এই যহাত্রহাসক জবজভিন্ন দ কজষ্টিসকহার খথেসক 
বররনহা করহা হসয়সছ; বররনহা করহা হসয়সছ খমহালহা সেদরহা-এর অসেহাধহারর দশরসন, এববাং ইমহাম খখহাসমইননর কজবতহা ও 
জশকহাসতও।

যজদও এই বইজটি নহাজিহাসফর ছহাত্রসদর উসদ্দেসশধ খদয়হা ব্ক্তিসবধর সেবাংকলন, জকনয  এসত খয বনজতক উপসদশ খদয়হা হসয়সছ 
তহা সেমসেহামজয়ক জবসভিদ ও জবভহাজনর পজরজসজতসত মযসেলমহানসদর জিন প্রহাসেজঙক। ইমহাম খখহাসমইনন মহাদ্রিহাসেহা ছহাত্রসদরসক 
তহাসদর ঝেগড়হা-জববহাদ পজরতধহাগ করসত বসলসছন : তহাসদর ঝেগড়হা-জববহাদ খকবল ইসেলহাসমর শত্রুসদর হহাসত আমহাসদর 
কজত করহার সুসযহাগ-ই তয সল খদয়। বতরমহান ইসেলহামন দুজনয়হায় আমরহা লকধ কজর খয ইসেলহামন আসনহালসনর শত্রুরহা 
মযসেজলমসদর এই জবসভিসদর সুসযহাগ জনসচ্ছ। ইমহাম খখহাসমইনন ছহাত্রসদরসক স্মিরর কজরসয় জদসচ্ছন খয, তহাসদর এত খবজশ 
সেম্পদ ও কমতহাও খনই খয, এমনজক বস্তুবহাদন মহানদণ্ড অনুযহায়নও এসেব ঝেগড়হা-জববহাদ করহার খকহাসনহা অথের থেহাকসব। 
উমহাহর মহাসঝে বধহাপক দহাজরদ্রিধ ও কমতহাহননতহার কহারসর সেহামজগ্রকভিহাসব মযসেজলম জবসশ্বের জিনও একই মনবধ প্রসযহাজিধ। 
নবন ও ইমহামগসরর মপূল লকধ জছসলহা আজত্মিক অজভিযহাত্রহা ও বনজতক উন্নজত, এববাং খকবল ইসেলহামন শরনয়হার জকছয  টিহামর 
খশখহায় জনসজিসদর সেনয ষ্টি করসল চিলসব নহা, ছহাত্রসদরসক এই জদসক মসনহাসযহাগ জদসত বসলসছন ইমহাম। এযযসগর 
মযসেলমহানসদরও এই সেতকরবহাননসক গুরুত্ব খদয়হা উজচিত। খকবলমহাত্র গুজটিকসয়ক খসহাগহান ও জকছয  ধমরনয় আনুষহাজনকতহায় 
আমহাসদর সেনযষ্টি হওয়হা উজচিত নয়, বরবাং আজত্মিক ও বনজতক অগ্রগজতর জিন পদসকপ জনসত হসব। খকবল নহাজিহাসফর 
মহাদ্রিহাসেহায় নয়, বরবাং খযখহাসনই খহহাক এববাং যহাসকই ইসেলহাসমর জশকহা খদয়হা খহহাক, খসেই জশকহাসক শুধযমহাত্র খমসৌজলক জবশ্বেহাসে 



ও প্রসয়হাজিননয় প্রধহাকজটিসসের মসধধ সেনমহাবদ রহাখহা উজচিত হসব নহা, বরবাং সেহাসথে সেহাসথে বনজতক ও আজত্মিক জশকহাও জদসত 
হসব, যহা জছসলহা নবন ও ইমহামগসরর প্রধহান মসনহাসযহাসগর জবষয়।

এই বইটিহাসক জবজভিন্ন পহারসস্পিজকভি খথেসক পড়হা খযসত পহাসর। ইরহাসনর ইসেলহামন জবপ্লসবর প্রজতষহাতহার জচিনহাধহারহার গভিনসর 
প্রসবশ করসত এই বইটিহা পড়হা খযসত পহাসর। পড়হা খযসত পহাসর তৎকহালনন নহাজিহাসফর সেমসেধহাগুজলর সেহাসথে পজরজচিত হসত। 
এ বইটিহা পড়হা খযসত পহাসর এযযসগর খশ্রেষ জশয়হা জশককসদর প্রচিহাজরত বনজতক জশকহার উদহাহরর জহসসেসব। ইজতহহাসে, 
সেমহাজিতত্ত্ব অথেবহা ন কতত্ত্ব সেম্পসকর জকছয  জিহানসত এই বই পড়হা খযসত পহাসর; এসেব খকসত্র গুরুত্বপপূরর জশকহা অজিরন করহা 
খযসত পহাসর। জকনয  এগুসলহার খযসকহাসনহাটিহার খচিসয়ই খবজশ গুরুত্বপপূরর হসলহা মযসেজলম কজমউজনজটি খথেসক পহাওয়হা বনজতক 
জশকহা। আমরহা খযসনহা বনজতক সেবাংসহারসক উসপকহা কসর খকবল আনুষহাজনক দহাজয়ত্ব পহালসন জনসজিসদর সেনয ষ্টি নহা রহাজখ। 
আমরহা খযসনহা ইসেলহামন জশকহাপ্রজতষহানগুসলহাসত বনজতক পথেপ্রদশরক জনযযক্তি কজর, যহাসত এগুসলহা সেজতধকহার অসথেরই 
আলহাহর কহাসছ আত্মিসেমপরসনর প্রজশকরসকন হসয় ওসঠ। এববাং আমরহা খযসনহা নবন ও ইমহামগসরর জশকহাসক কহাসজি 
লহাজগসয় আলহাহর জদসক মযজমসনর যহাত্রহা শুরু করসত পহাজর, ইন-শহা-আলহাহ !
এই ভিপূ জমকহার বহাজকটিযকু হসলহা ইমহাম খখহাসমইননর জিনবনন ও তহার উপর জকছয  মনবধ, জবসশষত তহাতাঁর বনজতক ও আজত্মিক 
প্রজশকসরর উপসর  আলহাহ তহাতাঁসক শহাজনসত রহাখযন– ।

ইরহাসনর রহাজিধহানন খতহরহান ও তহার দজকর-পজশ্চিসমর আহওয়হায শহসরর মহাঝেহামহাজঝে অবজসত খখহাসমইন প্রসদসশ ১৯০২ 
সেহাসল রুহুলহাহ মযসেহাজভি খখহাসমইননর জিন্ম হয়। যখন তহাতাঁর ছয় মহাসে বয়সে, তখন জপতহা আয়হাতযলহাহ মযস্তহাফহা সেনহাসেন খগহাষনর 
হহাসত শহনদ হন। তহাতাঁর মহা 'হহাজিহার' জছসলন ইসেলহামন সলহার আক্বহা জমজিরহা আহমহাদ মযজিতহাজহদ খযআনসেহাজর-র খমসয়। বহালক
অবসহায় তহাতাঁসক বড় কসরন তহাতাঁর মহা ও ফয ফয , যহারহা তহাতাঁর ছয় বছর বয়সসের সেময় কসলরহায় মহারহা যহান। এরপর জতজন বড় 
ভিহাইসয়র তত্ত্বহাবধহাসন পড়হাশুনহা কসরন। উজনশ বছর বয়সসে খখহাসমইন প্রসদসশর উতর-পজশ্চিসম আরহাক নগরনসত গমন 
কসরন রুহুলহাহ, এববাং খসেখহাসন খসেযযসগর শনষরসহাননয় ধমরনয় খনতহা খশইখ আবদুল কজরম হহাসয়রন-র ছহাত্র হন। পরবতরন 
বছসরই ছহাত্র রুহুলহাহ সেহ খশইখ হহাসয়রন খকহাম নগরনসত চিসল যহান এববাং খসেখহাসনর জবখধহাত ধমরনয় জশকহা-খকসন আমপূল 
পজরবতরন ও সেবাংসহার সেহাধন কসরন। ১৯৩৬ সেহাসল খশইখ হহাসয়রন-র ম কতয ধ পযরন খকহাসম পড়হাশুনহা কসরন রুহুলহাহ। এরপর
জতজন জনসজিই ধমরতত্ত্ব, বনজতকতহা, দশরন ও রহসেধজহাসনর উপর জশককতহা শুরু কসরন। আয়হাতযলহাহ খখহাসমইনন খকহাম-এ 
তহাতাঁর জিনবসনর প্রথেম চিজলশ বছসর পরস্পির জিজড়ত দশরন ও আধধহাজত্মিক রহসেধজহাসনর (mysticism) সেহাসথে পজরজচিত 
লহাভি কসরন, যহার সপূ রর ঘসটিজছসলহা ইরহাসনর সেহাফহাজভি শহাসেনকহাসল (খষহাড়শ খথেসক সেপ্তদশ শতসক)। এই দশরন এখন 
পযরন সেমকহালনন জশয়হা জচিনহাধহারহায় বধহাপক প্রভিহাব খরসখ চিসলসছ।

খকহাসম আগমসনর পর ইমহাম খখহাসমইনন বনজতকতহা জবষসয় আয়হাতযলহাহ জমজিরহা জিহাওয়হাদ মহাসলজক তহাবজরজজির কহাসছ 
বধজক্তিগতভিহাসব কহাসে করহা শুরু কসরন। জতজন জছসলন সুজবখধহাত আশর আসে-সেহালহাত (নহামহাসজির রহসেধ) বইসয়র খলখক। 
নহামহাসজির রহসেধ  জনসয় ইমহাম খখহাসমইননও বই জলসখজছসলন “ ” : “জসের আসে-সেহালহাত : সেহালহাত আল 'আসরজফন ইয়হা 

জম'রহাজি আল-সেহাজলজকন”। ১৯২৫ সেহাসল জমজিরহা জিহাওয়হাসদর ম কতয ধর আগ পযরন ইমহাম তহাতাঁর জনকটি জশকহা গ্রহর কসরন। 
জমজিরহা আবযল হহাসেহান রহাজফয়ন কহাযজভিজন খকহাসম থেহাকহাকহালনন (১৯২৩-১৯২৭) সেমসয় তহাতাঁর কহাসছও আধধহাজত্মিক জশকহা গ্রহর
কসরন ইমহাম। রমজিহান মহাসসের ফজিসরর পপূসবর বহুল পজঠত একজটি খদহায়হার বধহাখধহার জিন জিনহাব কহাযজভিজন জবখধহাত। 
পরবতরনসত ইমহাম খখহাসমইননও এই খদহায়হার উপসর বধহাখধহা খলসখন। তহাতাঁর আধধহাজত্মিক পথেপ্রদশরকসদর মহাসঝে সেম্ভবত 
সেবসচিসয় গুরুত্বপপূরর জছসলন রহাশহাহহাত আল বহাহহার  এর খলখক আক্বহা জমজিরহা মযহহামহাদ আলন শহাহহাবহাদন“ ” , জযজন ১৯২৮ 
খথেসক ১৯৩৫ সেহাল পযরন খকহাসম জছসলন। তহাতাঁর এই আধধহাজত্মিক কহাজি, “সেমযসদ্রির ছহাতাঁটি খক ” (spray from the sea  –
রহাশহাহহাত আল বহাহহার) তযলনহা করহা খযসত পহাসর স্রষ্টিহার পক খথেসক অনুসপ্রররহার সেহাসথে।  বলহা হয় খয শহাহহাবহাদনর কহাসছই 
ইমহাম খখহাসমইনন ইবন আল আরহাবনর (১২৪০ জখ:) “ফয সুসে আল জহকহাম  ” (প্রজহার প্রহাসন) এববাং এর উপসর ক্বহায়সেহারন 
এর বধহাখধহা (১৩৫০ জখ:) জনসয় অধধয়ন কসরজছসলন।

১৯২৯ সেহাসল ইমহাম খখহাসমইনন জবসয় কসরন এববাং এক বছর পর তহাতাঁর প্রথেম খছসল মযস্তহাফহার জিন্ম হয়। পরবতরনসত তহাতাঁর 
আরও দুই খছসল ও চিহার খমসয়র জিন্ম হয় (সেবাংসশহাধন : খমহাটি জতন খছসল ও পহাতাঁচি খমসয় জছসলহা ইমহাসমর, যহাসদর মহাসঝে 
এক খছসল ও দুই খমসয় জিসন্মর পর মহারহা যহায়  বহাবাংলহা অনুবহাদক– )। পরবতরনসত ইরহাসক থেহাকহাকহালনন সেমসয় তহাতাঁর বড় 
খছসল মযস্তহাফহা শহাসহর এসজিন্টিসদর হহাসত শহনদ হন। খছহাটি খছসল সেহাইজয়ধদ আহমহাদ প্রথেসম তহাতাঁর জপতহার সেহকহারন ও 



পরবতরনসত রহাজিননজতক খনতহা হন।
অধধহাত্মিবহাদ ও দশরনশহাসস্ত্রের প্রজত খকহাসমর খয ববরন মসনহাভিহাব জছসলহা, খকহাসমর ছহাত্রহাবসহার স্মি কজতচিহারর করসত জগসয় ইমহাম
খখহাসমইনন জনসজিই তহা জনসয় প্রকহাসশধ মনবধ কসরসছন। এখনও খসেখহাসন খকউ খকউ এজিহাতনয় ববরন মসনহাভিহাব লহালন 
কসর থেহাসক। (এ প্রসেসঙ) প্রহায়ই একটিহা ঘটিনহা বলহা হয়। তখন ইমহাম খকহাসম খকবল দশরন পড়হাসনহা শুরু কসরসছন, তহাতাঁর 
প্রথেম খছসল যখন খছহাটি। এমন সেময় একজদন ইমহাসমর খছসল খয খপয়হালহা খথেসক পহাজন পহান কসরজছসলহা খসেটিহা বধবহহাসরর 
আসগ মহাদ্রিহাসেহার কসয়কজিন ধমরনয় বহাধধবহাধকতহা মসন কসর খপয়হালহাটিহা ধযসয় জনসয়জছসলহা, কহারর তহাসত এক অপজবত্র  “ ”
খছসল পহাজন পহান কসরসছ, খযসহতয  তহার জপতহা দশরসনর জশকক ! ইমহাম বসলসছন খয তহাতাঁর জশকক শহাহহাবহাদন এই ববজরতহার 
জবসরহাজধতহা কসরজছসলন মহানুষসক আধধহাজত্মিক মতহাদসশরর সেহাসথে পজরজচিত করহাসনহার মহাধধসম, খযসনহা তহারহা জনসজিরহাই বযঝেসত
পহাসর খয অধধহাত্মিবহাসদর সেহাসথে ইসেলহাসমর ববজরতহা খনই। ইমহাম বসলন : “একবহার মরহুম শহাহহাবহাদনর (র.) কহাসছ একদল
বধবসেহায়ন এসসেজছসলহা, আর জতজন তহাসদর সেহাসথে খসেই একই আধধহাজত্মিক জবষসয় কথেহা বলহা শুরু করসলন, খযটিহা সেবহাইসক 
জশকহা জদসতন। আজম জজিজহাসেহা করলহাম খয তহাসদর সেহাসথে এসেব জবষসয় কথেহা বলহা উপযযক্তি হসচ্ছ জকনহা। জতজন জিবহাব 
জদসলন : “তহাসদরসক একবহাসরর জিন হসলও এই জবপ্লবন জশকহার সেহাসথে পজরজচিত হসত দহাও !  ” মহানুষসক জবজভিন্ন 
কধহাসটিগজরসত খফসল কহাউসক কহাউসক এসেব খবহাঝেহার অসযহাগধ বলহাসক আজম জনসজিও এখন অনুজচিত মসন কজর।”

অধধহাত্মিবহাদসক সেবরসেহাধহারসরর সেহামসন জনসয় আসেহার জিন ইমহাম খখহাসমইননর অনতম জবস্মিয়কর প্রসচিষ্টিহা জছসলহা ইসেলহামন 
জবপ্লসবর পসর সেপূরহা আল ফহাজতহহার উপসর খদয়হা তহাতাঁর খলকচিহার। খসেখহান খথেসকই উপসরর ঘটিনহাটিহা উদকত করহা হসয়সছ। 
জবপ্লসবর পসর আয়হাতযলহাহ তহাসলক্বহাজন খটিজলজভিশসন কুরআসনর তহাফজসের করসতন। জবপ্লসবর প্রহায় অধরবছর পর ১০ই 
খসেসপ্টেম্বর ১৯৭৯ সেহাসল আয়হাতযলহাহ তহাসলক্বহাজনর ম কতয ধ হসল একজিন অসপকহাককত তরুর সলহার খটিজলজভিশসন কুরআন 
তহাফজসেসরর দহাজয়ত্ব খনন। ইমহাম খখহাসমইনন জটিজভি খপ্রহাগ্রহামজটির জিন অসপকহাককত জসেজনয়র কহাউসক খনয়হার প্রস্তহাব খদন। 
জটিজভি ব্রডিকহাসসর দহাজয়সত্ব থেহাকহা খলহাকজিসনরহা জনসজিসদর মসধধ আসলহাচিনহা কসর জসেদহান জনসলন খয ইমহামসকই দহাজয়ত্ব 
জনসত অনুসরহাধ জিহানহাসবন। জিবহাসব ইমহাম জিহানহাসলন খয তহাতাঁর ঘসর কধহাসমরহা ইতধহাজদ জনসয় এসল জতজন অনুসরহাধ রকহা 
করসবন। ফলসরূপ পহাওয়হা খগসলহা সেপূরহা আল ফহাজতহহার উপর এক খলকচিহার : কুরআসনর শুরুর আয়হাতগুজলর এক 
জবস্মিয়কর আধধহাজত্মিক বধহাখধহা, যহার মসধধ অনতম গুরুত্বপপূরর দহাবন জছসলহা খয খগহাটিহা দুজনয়হা-ই আলহাহর একজটি নহাম। এই 
খলকচিহারগুসলহাসত ইমহাম আসরহা যযজক্তি খদখহান খয, ইসেলহাসমর দহাশরজনকগর, আধধহাজত্মিক সেহাধক এববাং কজবগর একই 
অনজনরজহত বক্তিবধ প্রকহাসশর জিন জবজভিন্ন টিহাজমরসনহালজজি বধবহহার কসরসছন। এববাং জতজন দশরকসদর প্রবলভিহাসব অনুসরহাধ 
জিহাজনসয়সছন খযসনহা নহা বযসঝে এসেব বধজক্তিসদর জশকহাসক প্রতধহাখধহান নহা করহা হয়, এমনজক যজদও তহাসদর ভিহাষহা প্রচিজলত 
মতহাদসশরর জবপরনসত বসল সেসনহ হয়। এভিহাসব, এই অঙসন ইমহাসমর জশকহা মপূলত জছসলহা সেহনশনলতহার অনুসরহাধ।

সেহনশনলতহার উপসর ইমহাসমর খজিহার খদয়হা খকবল অধধহাত্মি ও কজবতহার মসধধ সেনমহাবদ জছসলহা নহা। ইমহাম খখহাসমইননর 
ইসেলহামন শরনয়হার জশকক খশইখ হহাসয়রন  জছসলন খকহাসম আয়হাতযলহাহ বযরুজিহারদনর উতরসুরন, জযজন এই জবষসয়র সেসবরহাচ্চ 
অথেজরজটি জহসসেসব জবসবজচিত হসতন। ১৯৬১ সেহাসল আয়হাতযলহাহ বযরুজিহারদনরর ম কতয ধর পর ইমহাম খখহাসমইনন ইসেলহামন 
শরনয়হার অনতম সেসবরহাচ্চ জবসশষজ (মহারজিহা-ই-তহাক্বজলদ) জহসসেসব পজরজচিত লহাভি কসরন। এই পদলহাভি কসর ইমহাম 
খখহাসমইনন খবশ কসয়কজটি ফসতহায়হা জিহাজর কসরন, খযটিহাসক অজধকতর রকরশনল আসলমগর সেসনসহর খচিহাসখ খদসখন। 
জশয়হা-সুজন্ন উভিয় ধহারহার শরনয়হাসতই জমউজজিক ও দহাবহা খখলহাসক হহারহাম বসল ফসতহায়হা খদয়হা হসয়সছ। ইমহাম খখহাসমইনন 
বসলন খয কসয়ক ধরসরর জমউজজিক অনুসমহাদনসযহাগধ, এববাং দহাবহা খখলহাও ইসেলহামন আইসনর পজরপন্থেন নয়। ফলসরূপ 
জবপ্লসবর পর খথেসক ঐজতহ্যবহাহন ইরহানন সেঙনত চিচিরহার উন্নজত ঘসটি। অজধক রকরশনল শরনয়হা জবসশষজসদর অসেনয জষ্টির 
মযসখই ইমহাম খখহাসমইনন সেমহাসজি অজধক জবষসয় ভিপূ জমকহা রহাখহার জিন নহারনসদরসক উৎসেহাহ খদন।

পজশ্চিমহা পযরসবককসদর কহাসছ এটিহা ধহাতাঁধহার মত লহাসগ খয, খযই একই বধজক্তি কট্টর ধমরনয় মসতর জবপরনসত দশরন, 
অধধহাত্মি, কজবতহা ও জমউজজিসকর বধহাপহাসর সেহনশনলতহার প্রচিহার কসর, খসেই একই বধজক্তি জকনহা ওসয়সহানরহাইসজিশসনর 
প্রবক্তিহাসদর প্রজত এত অসেহনশনল। অসেহনশনল জপপলসে মযজিহাজহদনন অগরহানহাইসজিশন অব ইরহান (PMOI) এর 
ইসেলহাসমর নহাসম প্রচিহাজরত মহাকরসেবহাসদর প্রজত। অসেহনশনল সেহালমহান রুশদনর মত মহানুষসদর প্রজত, যহারহা ইসেলহাসমর নবন 
এববাং তহাতাঁর পজরবহারসক অসেমহান কসর। এই আপহাততঃ ববপরনতধ দপূর হসয় যহায় যখন উপলজব্ধি করহা যহায় খয, ইমহাম 
খখহাসমইনন সেহনশনলতহাসক খকবলমহাত্র সেহনশনলতহার জিসনই গুরুত্ব জদসতন তহা নয়, বরবাং জতজন সেহনশনলতহাসক গুরুত্ব 
জদসতন ইসেলহাসমর জিসন। ইমহাম খখহাসমইননর ইসেলহামন দশরসনর খকসন আসছ অধধহাত্মি, ইরফহান। সুন্নন ধহারহায় ইসেলহাসমর 



বহাজহ্যক ও আজত্মিক জদকসক অজধকহাবাংশ খকসত্রই আলহাদহা কসর রহাখহা হসয়সছ, জবসশষত আজত্মিক জদকসক সুজফ ধহারহার 
মহাসঝে সেনমহাবদ রহাখহা হসয়সছ। অপরজদসক প্রজতজষত জশয়হা আসলমগসরর একটিহা বড় অবাংশ কতকরক সুজফসদর অসনক জশকহা 
ও চিচিরহাসক ধমরনয় জিনবন ও জচিনহায় আত্মিস কসর খনয়হার এক দনঘর ঐজতহ্য ধহারহায় আসছ। এই ধরসরর আধধহাজত্মিক চিচিরহা, বহা 
অধধহাত্মিবহাদ উৎসেজরত হসয়সছ ইবনুল আরহাবনর সুজফ তত্ত্ব, সেদর উজদ্দেন জশরহাজিন (১৬৪০ জখ) ও হহাজিন সেহাবযহাওয়হারনর 
(১৮৭৮ জখ.) দহাশরজনক অধধহাত্মিবহাদ, (যহারহা উভিসয়ই জশয়হা আসলম জছসলন) এববাং খমসৌলভিন জিহালহাল উজদ্দেন রূমন (১২৭৩ 
জখ) ও হহাজফসজির (১৩৯১ জখ.) আধধহাজত্মিকতহার কহাজবধক বজহতঃপ্রকহাশ খথেসক। এসেব কজবতহাসক প্রহায়ই গহান ও সেপূসর রূপ 
খদয়হা হসয় থেহাসক। ধমরনয় ও রহাজিননজতক প্রজতসরহাসধর সেমযখনন হওয়হায় ইরফহাসনর চিচিরহাকহারনরহা প্রহায়ই এই জশকহাসক 
খগহাপন রহাখসত বহাধধ হসয়সছ। ইমহাম খখহাসমইননর জশকক শহাহহাবহাদন খয ধরসরর আগ্রহ প্রকহাশ কসরজছসলন, খসে অনুযহায়ন 
ইমহাম খখহাসমইনন এমন পদজত অবলম্বন শুরু করসলন, যহার মহাধধসম ইরফহান প্রকহাশধরূপ লহাভি করসত পহাসর। এই পথে 
খকহাসনহা আকজস্মিক জবপ্লসবর পথে জছসলহা নহা। ইরফহাসনর উপর তহাতাঁর জনসজির কহাজিই (বই) তহাতাঁর জিনবদ্দেশহায় খযব একটিহা 
প্রচিহাজরত জছসলহা নহা। জকনয  জশয়হা জচিনহাধহারহার আধধহাজত্মিক জবষয়গুসলহার উপর খয খজিহার খদয়হা হসয়সছ, তহা তহাতাঁর রহাজিননজতক 
খঘহাষরহাগুসলহার মসধধ ছজড়সয় খদয়হা হসয়সছ, খযগুসলহা এই জজিহহাদ আল আকবহার“ ”-এও পহাওয়হা খযসত  পহাসর।

ইমহাম খখহাসমইননর খনতকসত্ব পজরচিহাজলত ববপ্লজবক ইসেলহামন আসনহালনসক খদখহা খযসত পহাসর ইসেলহামন অধধহাত্মিবহাদসক 
প্রকহাসশধ আনহার তহাজগসদর বজহতঃপ্রকহাশ জহসসেসব। ইসেলহামন জবপ্লবটিহা জছসলহা ইসেলহামসক প্রকহাশধ জিনজিনবসন জনসয় আসেহার 
উপহায় : খযই ইসেলহামসক শহাসহর আমসল অবদজমত কসর রহাখহা হসয়জছসলহা। অজধকতর রকরশনল আসলমগর ইসেলহামসক 
জিনজিনবসনর খকসন জনসয় আসেহার পদজতজটির জবসরহাজধতহা কসরজছসলন, কহারর তহারহা এই আসনহালনসক খদসখজছসলন 
ইসেলহামন ঐজতহ্য খথেসক জবচিযধজত জহসসেসব। জবপরনসত ইমহাম খখহাসমইনন যযজক্তি খদজখসয়জছসলন খয, ইসেলহামন শহাসেনসক 
বজিহায় রহাখহার জিন আইসনর প্রচিজলত ধহাররহাসক পজরবতরন করহার এখজতয়হার সেসবরহাচ্চ ফকনহ (রহাহবহার) এর আসছ।
রকরশনলগর জবসরহাজধতহা কসরজছসলন এই বসল খয ঐজতসহ্যর খযসকহাসনহারূপ ভিঙ-ই ইসেলহামন ধহারহা খথেসক জবচিযধজত 
ঘটিহাসব। ইমহাম খখহাসমইননর পজরকজল্পত ইসেলহামন সেরকহাসরর খয ধরসরর খনতকসত্বর প্রসয়হাজিন, তহা ইসেলহামন আইনশহাসস্ত্রের 
প্রচিজলত ধহারহার আসলহাচিনহারও উসরর। বরবাং এটিহা এক প্রকহার প্রজহা, যহা খকবল জবশুদ মহানব  অথেরহাৎ ইনসেহান “ ” “
কহাজমসলর  কহাছ খথেসকই আশহা করহা যহায়” , যহার লকধ হসলহা আধধহাজত্মিক চিচিরহার মহাধধসম বধজক্তিগত উন্নজত।

রহাজিননজতক দ কজষ্টিভিজঙসত তহাতাঁর খয সেহনশনলতহা, যহা জকনহা অজধকতর রকরশনল আসলমগসরর মহাসঝে যহা জছসলহা নহা, তহা 
পহাওয়হা খযসত পহাসর সুজন্ন ইসেলহাসমর প্রজত তহাতাঁর দ কজষ্টিভিজঙর মহাসঝে। প্রচিজলত জশয়হা মহসল সুজন্নর খনতকসত্ব নহামহাসজি দহাতাঁড়হাসনহার
অনুমজত খনই। ইমহাম খখহাসমইনন এ ধরসরর নহামহাজিসক ববধ খঘহাষরহা কসরন এববাং জনসজিও প্রকহাসশধ সুন্নন আসলসমর 
খনতকসত্ব নহামহাজি আদহায় কসরন।
ইসেলহাসম সহাধনন জচিনহার খয জদকগুসলহা আসছ, ইমহাম খখহাসমইননর চিজরসত্রর নমননয়তহা ও সেহনশনলতহার উৎসে খসেটিহা জছসলহা 
নহা; বরবাং এই নমননয়তহা ও সেহনশনলতহা জছসলহা ইসেলহামসক অভিধনরনর জদক খথেসক বহাজহ্যক জদসক জনসয় আসেহার 
প্রজতশ্রুজত। এমন এক আসনহালন, যহা একইসেহাসথে ইসেলহামন আইসনর বহাস্তবহায়ন ও আধধহাজত্মিক ধধহান ধহাররহার প্রচিহার 
কসর।

আধধহাজত্মিকতহা ও পজলজটিসক্সের প্রজত ইমহাম খখহাসমইননর দ কজষ্টিভিজঙ খযব ভিহাসলহা খবহাঝেহা যহায় খপ্রজসেসডিন্টি গবরহাসচিভিসক তহাতাঁর 
ইসেলহাসমর দহাওয়হাত খদওয়হা খথেসক। ৩রহা জিহানুয়হাজর, ১৯৯৮ সেহাসল ইমহাম খখহাসমইনন মসসহাসত এক খডিজলসগশন খপ্ররর 
কসরন, যহার খনতকসত্ব জছসলন আয়হাতযলহাহ জিহাওয়হাদন আমযজল, জযজন ইমহাসমর দহাওয়হাসতর জচিজঠ গবরহাসচিভিসক খপসৌতাঁসছ খদন। 
কজমউজনজিসমর বধথেরতহা সনকহার কসর খনবহার জিন গবরহাসচিভিসক ইমহাম খখহাসমইনন তহাতাঁর জচিজঠসত সহাগত জিহানহান, এববাং 
কজমউজনস আদসশরর জবপরনসত ইসেলহাসমর প্রস্তহাজবত দশরনসক জবসবচিনহা কসর খদখহার পরহামশর খদন। রুশ খনতহাসক 
ইসেলহাসমর সেহাসথে পজরজচিত করহাসনহার জিন ইমহাম খখহাসমইনন দহাশরজনক ফহারহাবন ও ইবসন জসেনহা, এববাং আধধহাজত্মিক সেহাধক 
ইবনুল আরহাবনর খলখহা পড়হার পরহামশর খদন। রকরশনল আসলমগর রহাগহাজন্বত হসয়জছসলন খয ইমহাম খখহাসমইনন ইসেলহামন 
আইনশহাস্ত্রে ও প্রচিজলত ভিজক্তিমপূলক সেহাজহসতধর পজরবসতর ইসেলহামন জচিনহাধহারহাসক সুজফ ও দহাশরজনকসদর কহাসজির মহাধধসম 
(গবরহাসচিসভির কহাসছ) প্রকহাশ কসরসছন। খপ্রজসেসডিন্টি গবরহাসচিভি জবনসয়র সেহাসথে ইসেলহাম গ্রহসর অসনককজত জিহানহান, যজদও 
জতজন বসলন খয সেমহাসজি আধধহাজত্মিকতহার গুরুত্ব জনসয় জতজন খভিসব খদখসবন। গবরহাসচিসভির জিবহাব হহাতাঁ-খবহাধক নহা হওয়হায় 
ইমহামসক সেজতধই খযব অখযজশ মসন হসয়জছসলহা : ইমহাসমর জচিজঠর জিবহাব যখন একজিন খসেহাজভিসয়ত খডিজলসগটি খতহরহাসন 
ইমহাম খখহাসমইননর কহাসছ পসড় শুনহাজচ্ছসলন, তখন ইমহাম জচিজঠসত প্রকহাজশত গবরহাসচিসভির দ কজষ্টিভিজঙর বহারবহার সেমহাসলহাচিনহা 



করজছসলন। আসলমগসরর সেমহাসলহাচিনহা জিয় কসর এধরসরর অপ্রচিজলত জডিসপ্লহামধহাজসে ইসেলহামন অধধহাত্মি ও এর প্রচিহাসরর 
প্রজত ইমহাসমর জনষহা-ই ফয জটিসয় খতহাসল। ইমহাম খখহাসমইননর জচিনহাধহারহায় অধধহাত্মিবহাদ ও পজলজটিসক্সের খয জবরল সেমহাসবশ 
ঘসটিজছসলহা, এটিহা তহারও বজহতঃপ্রকহাশ বসটি।

আধধহাজত্মিকতহার উপসর ইমহাম খখহাসমইনন খবশ জকছয  বই জলসখজছসলন। জকবাংবহা আধধহাজত্মিক ঐজতসহ্যর খছহাতাঁয়হা আসছ, এমন 
খলখহাও পহাওয়হা যহায় তহাতাঁর। জশসরহানহাম খদখসলই তহা খবহাঝেহা যহায় :
খভিহাসরর আসগর খদহায়হার বধহাখধহা (শরসহ আদ-দুআ আশ-শহাহহার), গহাজডিরয়হানজশপ ও খখলহাফসতর পসথে আসলহা (জমসেবহাহ 
আল-জহদহায়হাহ আলহা আল-খহাজলফহাত ওয়হা আল-খবলহায়হাহ), আলহাহর সেহাসথে জমজলত হওয়হা (জলক্বআ' আলহাহ), নহামহাসজির 
রহসেধ: আধধহাজত্মিকসদর প্রহাথেরনহা অথেবহা অজভিযহাজত্রসকর জমরহাজি (জসের আসে-সেহালহাত : সেহালহাত আল-আসরজফন ইয়হা জমরহাজি 
আসে-সেহাসলজকন), আল ফয সুসে আল জহকহাম এর মনবধ-বধহাখধহা (তহাজলক্বহাত আলহা শরসহ আল ফয সুসে আল জহকহাম), 
“অনরঙতহার প্রদনপ  এর মনবধ” -বধহাখধহা (তহাজলক্বহাত আলহা শরসহ আল-জমসেবহাহ আল-উনসে), রহাসে আল-জিহালযত নহাসম 
রহাসেপূল (সেহা.) ও ইমহাম-চিজরসতর উপর বধহাখধহা ও মনবধ-বধহাখধহা কসর দুজটি বই। এববাং সেপূরহা আল ফহাজতহহার উপর খলকচিহার, 
“যহাত্রহা  এর উপর খনহাটি ” (হহাজশসয়হ আলহা আল-আসেফহার), নহামহাসজির আদব (আদহাব আসে-সেহালহাত), রহাসেপূল (সেহা.) ও 
ইমহামগসরর হহাদনসসের উপর বধহাখধহা (খচিসহল হহাদনসে)।

মহারজিহা-ই-তহাক্বজলদ হওয়হার পর পজলজটিকহাল জবজভিন্ন ঘটিনহা ইমহাম খখহাসমইননর জিনবসনর উপর প্রভিহাব খরসখসছ। ১৯৬৩ 
সেহাসল বসরশহাসেসনর জবসরহাজধতহাকহারন হহাজিহার হহাজিহার খলহাকসক হতধহা কসর শহাসহর বহাজহনন। উষহাজনমপূলক  বক্তিবধ খদয়হার “ ”
জিন ইমহাম খখহাসমইননসক খগ্রফতহার কসর খতহরহাসন জনসয় যহাওয়হা হয়। পরবতরনসত ইমহাম খখহাসমইনন পজলজটিকহাল “
বধহাপহাসর হস্তসকপ নহা করসত সেমত হসয়সছন  এমন সেবাংবহাদ প্রচিহার কসর তহাতাঁসক খছসড় খদয়হা হয়। খবর হসয় ইমহাম ”
খখহাসমইনন এই কথেহা অসনকহার কসরন এববাং পরবতরনসত আবহারও খগ্রফতহার হন। গহাজড়সত কসর অজিহানহা গনসবধ জনসয় 
যহাওয়হা হয় তহাতাঁসক। গহাজড় প্রধহান সেড়ক ছহাড়সল ইমহাম খখহাসমইনন আশঙহা কসরন খয তহাতাঁসক দপূর মরুভিপূ জমসত জনসয় গুপ্তহতধহা
করহা হসব। হৃদস্পিনন খবসড় জগসয়সছ জকনহা তহা খদখহার জিন বযসক হহাত জদসল জতজন জনসজিসক শহান খদখসত খপসলন। 
ইমহাম পরবতরনসত বসলজছসলন খয জতজন কখসনহাই ভিয় পহানজন। তহাতাঁসক জবমহান চিলহাচিসলর একজটি খছহাটি জিহায়গহায় জনসয় 
যহাওয়হা হয়, খযখহাসন তহাতাঁসক তযরসস জনবরহাসেসন পহাঠহাসনহার জিন একজটি খপ্লন অসপকমহান জছসলহা। পরবতরন বছসর তহাতাঁর 
জনবরহাসেসনর জিহায়গহা পজরবতরন কসর দজকর ইরহাসক মহাজিহাসরর শহর নহাজিহাসফ সহানহানজরত করহা হয়। ইমহাম খখহাসমইনন 
নহাজিহাসফ ১৪ বছর অবসহান কসরন, এববাং জজিহহাদ আল-আকবহার জশসরহানহাসম সেবাংকজলত খলকচিহারগুজল এই ১৪ বছসরর 
মসধধই খদয়হা হসয়জছসলহা। ১৯৭৮ সেহাসল আয়হাতযলহাহ খখহাসমইননসক বজহসহার করহার জিন ইরহাসনর শহাহ ইরহাসকর বহাথে 
পহাজটিরর (সেহাদ্দেহাম খহহাসসেন এর দল) সেরকহাসরর উপর চিহাপ প্রসয়হাগ কসর। কুসয়ত এয়হারসপহাসটির আশ্রেয় প্রহাথেরনহা কসর 
প্রতধহাখধহাত হবহার পর ইমহাম খখহাসমইনন বসলজছসলন খয প্রসয়হাজিসন জতজন এক এয়হারসপহাটির খথেসক আসরক এয়হারসপহাসটির 
ঘযসর ঘযসর জিনবন অজতবহাজহত করসবন, জকনয  তবযও চিযপ কসর থেহাকসবন নহা। খশষসমষ জতজন ফহাসন্সে প্রসবশ করহার অনুমজত 
পহান, এববাং খসেখহাসন পধহাজরসসের অদপূসর নওসফল-এ-শধহাতয -র এক বহাজড়সত থেহাসকন। ১৯৭৯ সেহাসলর খফব্রুয়হাজরসত জবজিয়নর
খবসশ জতজন ইরহাসন জফসর আসসেন এববাং ইসেলহামন প্রজিহাতন প্রজতষহা কসরন।

ইসেলহামন আচিহার অনুষহান পহালসনর খকসত্র জনতহানই সেপূক্ষ্ম জবষসয়র জদসকও কসঠহার মসনহাসযহাগ ও সেহাধহারর জিনবনযহাত্রহার 
কহারসর জতজন সুপ্রশবাংজসেত ও পরম শ্রেসদয়।  বলহা হয় খয ওজিয করহার সেময় জতজন সেবরদহা-ই জকবলহামযখন হসয় থেহাকসতন। 
খকনহার সেময় সেবসচিসয় কমদহামন জিযতহা পছন করসতন। যজদ জতজন অসধরক গহাসে পহাজন খখসতন, তহাহসল পসর পহান করহার 
জিন বহাজকটিযকুসক ধযলহা খথেসক রকহা করসত এক টিযকরহা কহাগজি জদসয় খঢেসক রহাখসতন। খকউ খকউ দহাবন কসর খয দহাদশ 
ইমহাম, ইমহাম মহাহদন (আ.) এর সেহাসথে তহাতাঁর জবসশষ সেম্পকর জছসলহা। ইমহাম মহাহদন (আ.)  – প্রতনজকত খসেই বধজক্তি, 
খকয়হামসতর আসগ জযজন অজবচিহাসরর জবরুসদ লড়সবন। এ দহাবনগুসলহা জশয়হা ইসেলহাসমর আধধহাজত্মিক ঐজতসহ্যরও অবাংশ।



অধধহায়  ৩ – : সেবরসশ্রেষ জজিহহাদ : নফসসের সেহাসথে যযদ

আমহাসদর জিনবসনর আরও একজটি বছর পহার হসয় খগসলহা। খতহামরহা তরুসররহা ব কদ বয়সসের জদসক এজগসয় যহাসচ্ছহা, আর 
আমরহা ব কদরহা এজগসয় যহাজচ্ছ ম কতয ধর জদসক। এই জশকহাবসষর খতহামরহা খতহামহাসদর পড়হাশুনহা ও জহানহাজিরসনর মহাত্রহা সেম্পসকর 
জিহানসত খপসরসছহা। খতহামরহা জিহাসনহা কতদপূর খতহামরহা অজিরন কসরসছহা এববাং খতহামহাসদর জশকহার ইমহারত কতটিহা উতাঁচিয  হসয়সছ। 
যহাই খহহাক, আচিরসরর জবশুদতহা, ধমরনয় আচিরর জশকহা করহা, ঐশন জশকহা এববাং আত্মিহার পজরশুজদর খকসত্র খতহামরহা কন 
কসরসছহা ? কন কন ইজতবহাচিক পদসকপ খতহামরহা জনসয়সছহা ? খতহামরহা জক পজরশুজদ জনসয়, অথেরহাৎ জনসজির সেবাংসহার জনসয় 
খকহাসনহা জচিনহা কসরজছসল ? এই জদসক খকহাসনহা কমরসেপূচিন গ্রহর কসরসছহা জক ? দুভিরহাগধজিনকভিহাসব আমহার সনকহার করসত 
হসচ্ছ খয খতহামরহা খচিহাসখ পড়হার মসতহা জকছয  কসরহাজন, এববাং জনসজির পজরবতরন ও আজত্মিক সেবাংসহাসরর খকসত্র খতহামরহা খকহাসনহা
গুরুত্বপপূরর পদসকপ নহাওজন।



অধধহায়  ৪ – : ধমরজশকহাসকসনর প্রজত পরহামশর

পহাজণ্ডতধপপূরর জবষসয়র (scholarly matters) পড়হাশুনহার পহাশহাপহাজশ ধমরজশকহাসকনগুসলহাসত বনজতক ও আধধহাজত্মিক 
জশকহার-ও প্রসয়হাজিন আসছ। আধধহাজত্মিক সেকমতহা অজিরসনর জিন বনজতক পথেপ্রদশরক ও প্রজশকসকর প্রসয়হাজিন, দরকহার 
উপসদশ-পরহামশর খসেশসনর। ননজতশহাস্ত্রে ও বনজতক সেবাংসহারমপূলক কমরসেপূচিন, আচিরর ও পজরশুজদর উপর কহাসে, ঐশন 
জহানহাজিরসনর (যহা জছসলহা নবনগসরর (আ.) জমশসনর মপূল লকধ) জদকজনসদরশনহা ইতধহাজদ জবষয় অবশধই 
ধমরজশকহাসকনগুসলহাসত আনুষহাজনকভিহাসব অনভিয রক্তি করসত হসব। দুভিরহাগধবশত, এই গুরুত্বপপূরর ইসুধসত 
জশকহাসকনগুসলহাসত খযটিযকু মসনহাসযহাগ খদয়হা হয়, তহা অজত নগন। আধধহাজত্মিকতহার পড়হাশুনহা এখন কসম যহাসচ্ছ, 
ফলসরূপ ধমরজশকহাসকনগুসলহা ভিজবষধসত আর বনজতকতহার উপর পজণ্ডত গসড় তযলসত পহারসব নহা, গসড় তযলসত পহারসব নহা
জবশুদ-প্রহার বনজতক জশকক, ঐশ্বেজরক মহানব। প্রহাথেজমক জবষসয়র আসলহাচিনহা-অনুসেনহাসন বধস্ত থেহাকহার কহারসর খমসৌজলক ও 
জভিজতমপূলক জবষসয়র পড়হাশুনহার সুসযহাগ হসয় ওসঠ নহা। খসেসেব খমসৌজলক জবষয়, মহহাগ্রন্থে আল কুরআন যহা উপসহাপন 
কসরসছ এববাং মহহানবন (সেহা.) এববাং অনহান নবন (আ.) ও আউজলয়হাগর (আ.) যহা উপসহাপন কসরসছন। পজণ্ডতসেমহাসজির 
উসলখসযহাগধ আইনজ ও খধহাতনহামহা প্রসফসেরগসরর উজচিত তহাতাঁসদর জবজভিন্ন খলকচিহার ও আসলহাচিনহায় মহানুষসক প্রজশকসরর 
মহাধধসম জবশুদ কসর গসড় খতহালহা; উজচিত আধধহাজত্মিক ও বনজতক জবষয়গুজলর উপর অজধক খজিহার খদয়হা। ধমরজশকহাসকসনর
ছহাত্রসদর জিন পহাজণ্ডতধ ও আজত্মিক জবশুদতহা অজিরসনর প্রসচিষ্টিহার পহাশহাপহাজশ তহাসদর মহহান দহাজয়সত্বর প্রজতও গুরুত্ব খদয়হা 
প্রসয়হাজিন।



অধধহায়  ৫ – : ধমরজশকহার ছহাত্রসদর প্রজত পরহামশর

আজিসক খতহামরহা যহারহা এই মহাদ্রিহাসেহাগুসলহায় পড়হাশুনহা করসছহা, যহারহা আগহামন জদসন সেমহাসজির খনতকত্ব ও পথেপ্রদশরসনর 
দহাজয়ত্ব খনসব  খভিসবহানহা খয খকবলমহাত্র জকছয  ধমরনয় টিহামর খশখহা– -ই খতহামহাসদর দহাজয়ত্ব; কহারর খতহামহাসদর অনহান 
দহাজয়ত্বও রসয়সছ। এসেব জশকহাসকসন খতহামহাসদর জনসজিসদরসক অবশধই এমনভিহাসব গসড় তযলসত হসব খযসনহা যখন 
খতহামরহা খকহাসনহা গ্রহাম বহা শহসর যহাসব, তখন খসেখহাসনর মহানুষসদর গহাইডি করসত পহারসব এববাং তহাসদরসক আত্মিশুজদর পথে 
খদখহাসত পহারসব। যখন খতহামরহা ধমরনয় আইনজশকহাসকন খথেসক খবজরসয় পড়সব, তখন খযসনহা খতহামরহা জনসজিরহাই 
পজরসশহাজধত ও সুসেবাংসকত হও, যহাসত মহানুষসক ইসেলহাসমর বনজতক আদবকহায়দহা, রনজতননজত ইতধহাজদ জশকহা জদসয় 
সুজশজকত কসর তযলসত পহাসরহা  এটিহাই কহামধ– । আলহাহ নহা করুন যজদ খতহামরহা জশকহাসকসন এসসে জনসজিসদর সেবাংসহার 
করসত নহা পহাসরহা, আধধহাজত্মিক আদশরসক উপলজব্ধি করসত নহা পহাসরহা, তহাহসল  আলহাহ আমহাসদর রকহা করুন  – –
খযখহাসনই খতহামরহা যহাসব, (খতহামহাসদর জশকহায়) মহানুষ জবককতমনহা হসব, এববাং খতহামরহা মহানুষসক ইসেলহাম ও আসলমগসরর 
বধহাপহাসর জনচিয ধহাররহা খদসব।

খতহামহাসদর এক গুরুদহাজয়ত্ব রসয়সছ। খতহামরহা যজদ মহাদ্রিহাসেহায় জনসজিসদর দহাজয়ত্ব পহালন নহা কসরহা, জনসজির পজরশুজদর 
পজরকল্পনহা নহা কসরহা; যজদ শুধযমহাত্র জকছয  টিহামর খশখহা, আইসনর জকছয  ইসুধ জকবাংবহা জবচিহারশহাস্ত্রে খশখহার জপছসন খছহাসটিহা, 
তহাহসল খতহামরহা ইসেলহাম ও ইসেলহামন সেমহাসজির খয কজত করসব  খখহাদহা আমহাসদর খসেটিহা খথেসক রকহা করুন– । আলহাহ 
রকহা করুন, জকনয  খতহামহাসদর দহারহা মহানুষসক জবককত ও জবপথেগহামন করহা সেম্ভব। যজদ খতহামহাসদর কহাজি, কমর ও অনুজচিত 
আচিসরর কহারসর খকহাসনহা বধজক্তি পথেচিযধত হসয় ইসেলহাম তধহাগ কসর, তসব তয জম সেবসচি বড় কজবরহা গুনহাহর খদহাসষ খদহাষন 
হসব, আর খতহামহার তওবহা আলহাহর কহাসছ গ কহনত হওয়হাও কজঠন হসব। অনুরূপভিহাসব, (যজদ খতহামহাসদর কহাজি, কমর ও 
আচিরসরর কহারসর) একজিন বধজক্তি সেজঠক পথে খযতাঁসজি পহায়, তসব একটিহা বররনহা অনুযহায়ন  খসেটিহা ঐ সেকল জকছযর খচিসয় –
উতম, যহার উপর সেপূযররজশ্মি জবকনজরত হয়। খতহামহাসদর দহাজয়ত্ব অসনক কজঠন। সেহাধহারর মহানুসষর খচিসয় খতহামহাসদর দহাজয়ত্ব 
খবজশ। সেহাধহারর মহানুসষর জিন কত জকছযই ববধ, যহা খতহামহাসদর জিন অনুজমত নয়, এমনজক হহারহামও হসত পহাসর ! 
অসনকজকছযই সেহাধহারর মহানুসষর জিন ববধ, জকনয  খতহামরহা তহা কসরহা, খসেটিহা মহানুষ পছন কসর নহা। অননজতক কহাসজির 
সেহামসন খতহামরহা চিযপ কসর থেহাকসব, এটিহা তহারহা প্রতধহাশহা কসর নহা, আর আলহাহ নহা করুন যজদ খতহামরহা খসেগুসলহা কসরহা, 
তসব মহানুষ ইসেলহাম সেম্পসকরই খহারহাপ ধহাররহা কসর বসেসব, আসলম সেমহাজি সেম্পসকর খহারহাপ ধহাররহা সে কজষ্টি হসব।

সেমসেধহা হসলহা : মহানুষ যজদ খতহামহাসদর কহাজিকমরসক প্রতধহাশহার জবপরনত খদখসত পহায়, তহাহসল তহারহা ধমর খথেসকই সেসর 
যহায়। তহারহা খগহাটিহা আসলম সেমহাজি খথেসকই মযখ জফজরসয় খনয়, খকহাসনহা জনজদরষ্টি একজিসনর খথেসক নয়। যজদ তহারহা শুধয ঐ 
একজিন আসলসমর খথেসকই মযখ জফজরসয় জনসতহা এববাং শুধয ঐ বধজক্তির বধহাপহাসরই জনচিয ধহাররহা করসতহা ! জকনয  তহারহা যজদ 
একজিন আসলমসক প্রতধহাজশত আচিরসরর বহাইসর অনুজচিত কহাজি করসত খদসখ, তহারহা জবষয়টিহাসক এভিহাসব পযরসবকর-
জবসশ্লেষর কসর খদসখ নহা খয একই সেমসয় বধবসেহায়নসদর মসধধও খহারহাপ ও জবককতরুজচির খলহাক আসছ, এববাং অজফসে-
কমরচিহারনসদর মহাসঝেও দুনরনজত ও খনহাবাংরহা কহাজিকমর খদখহা যহায়, সুতরহাবাং এটিহা সেম্ভব খয আসলমগসরর মহাসঝেও এক বহা 
একহাজধক অধহাজমরক ও পথেচিযধত মহানুষ থেহাকসত পহাসর। সুতরহাবাং, যজদ একজিন মযজদ খদহাকহানন একটিহা খদহাষ কসর, তখন বলহা 
হয় খয ওমযক খদহাকহানন একজিন খহারহাপ খলহাক। যজদ একজিন ফহামরহাজসেস খকহাসনহা খনহাবাংরহা কহাসজির অপরহাসধ খদহাষন হয়, 
বলহা হয় খয ওমযক ফহামরহাজসেস খহারহাপ খলহাক। জকনয  যজদ একজিন দহায়ন খকহাসনহা অনুজচিত কহাজি কসর, তখন খলহাসক বসল নহা
খয ওমযক ধমরপ্রচিহারকজটি খহারহাপ, বরবাং বলহা হয় খয ধমরপ্রচিহারসকরহাই খহারহাপ !

জিহানহাসশহানহা মহানুসষর দহাজয়ত্ব বড় কজঠন; অনসদর তযলনহায় উলহামহাগসরর দহাজয়ত্ব খবজশ। উলহামহাগসরর দহাজয়ত্ব জবষসয় 
উসুসল কহাজফ জকবাংবহা ওয়হাসেসেহাইল বইসয়র সেবাংজশ্লেষ্টি অধধহায়গুসলহা যজদ খদসখহা, তহাহসল খদখসব জকভিহাসব তহারহা জিহানহাসশহানহা 
মহানুষসদর কজঠন দহাজয়ত্ব ও বহাধধবহাধকতহার কথেহা বররনহা কসরসছ ! বররনহায় পহাওয়হা যহায় খয, যখন আত্মিহা গলহা পযরন খপসৌতাঁসছ
যহায়, তখন আর তওবহা করহার সুসযহাগ থেহাসক নহা, এববাং তখন কহাসরহা তওবহা কবযল-ও হসব নহা। অবশধ যজদও অজসদর 
তওবহা আলহাহ তহাসদর জিনবসনর খশষ জমজনটি পযরন কবযল কসর থেহাসকন। আসরকটিহা বররনহা অনুযহায়ন খকহাসনহা আসলসমর 
একজটি গুনহাহ কমহা হবহার আসগ একজিন অজ মহানুসষর ৭০জটি পহাপ কমহা করহা হসব। এর কহারর হসলহা একজিন আসলসমর 
পহাপ ইসেলহাম ও ইসেলহামন সেমহাসজির জিন খযবই কজতকর। যজদ খকহাসনহা অসেভিধ মপূখর মহানুষ একটিহা পহাপ কসর, খসে খকবল 
জনসজিরই দুভিরহাগধ খডিসক আসন। জকনয  যজদ একজিন আসলম পথেচিযধত হয়, যজদ খসে খনহাবাংরহা কহাসজি জলপ্ত হয়, খসে খগহাটিহা 



একটিহা দুজনয়হাসক (আলম) নষ্টি কসর। খসে ইসেলহাম ও ইসেলহাসমর উলহামহাসদর কজতসেহাধন কসর।
আসরকটিহা বররনহা অনুযহায়ন জিহাহহান্নহাসমর বহাজসেনহাসদর ঐসেব আসলসমর দুগরন দহারহা কষ্টি খদয়হা হসব, যহাসদর কহাজি ('আমল) 
তহাসদর জহান ('ইলম) খমহাতহাসবক জছসলহা নহা। জঠক এই কহারসরই, ইসেলহাম ও ইসেলহামন সেমহাসজির লহাভি-কজতর খকসত্র এই 
দুজনয়হায় একজিন আসলম ও একজিন অজ বধজক্তির মহাসঝে পহাথেরকধ আসছ। খকহাসনহা আসলম যজদ পথেচিযধত হয়, তহাহসল খযবই
সেম্ভব খয তহার খগহাটিহা কজমউজনজটিই ইসেলহাম খথেসক জবচিযধত হসয় যহাসব। আবহার একজিন আসলম যজদ জবশুদ হন এববাং 
ইসেলহামন আচিররজবজধ ও ননজত-বনজতকতহা খমসন চিসলন, জতজন খগহাটিহা কজমউজনজটিসকই পজরশুজদর জদসক পজরচিহাজলত 
করসবন। এই গ্রনসষ্ম আজম কসয়কটিহা এলহাকহায় জগসয়জছলহাম। আজম খদখলহাম একটিহা এলহাকহার মহানুষজিন আচিহার-বধবহহাসর 
খবশ ভিহাসলহা, তহাসদর আচিহার-আচিরসর ধহাজমরকতহার ছহাপ। আসেল বধহাপহার হসলহা তহাসদর মহাসঝে একজিন আসলম জছসলন, 
জযজন জনসজি ধহাজমরক ও নহায়পরহায়ন জছসলন। যজদ খকহাসনহা সেমহাসজি, এলহাকহায় জকবাংবহা রহাসষ্ট্রে একজিন নহায়পরহায়ন ধহাজমরক 
আসলম বহাসে কসরন, শুধয তহাতাঁর উপজসজতই ঐ এলহাকহার মহানুসষর পথেপ্রদশরন ও পজরশুজদসক উন্নত করসব, এমনজক যজদও 
জতজন খমসৌজখকভিহাসব দহাওয়হাত খদয়হা, গহাইডি করহা ইতধহাজদ নহা কসরন। আমরহা এমন মহানুষসক খদসখজছ যহাতাঁর খকবল 
উপজসজতই জশকহাগ্রহর ঘটিহায়, শুধযমহাত্র তহাসদরসক খদখসল, তহাসদর জদসক তহাকহাসলই মহানুসষর সেসচিতনতহা ব কজদ পহায়।

বতরমহাসন খতহরহাসনর সেম্পসকর আমহার কহাসছ যদ্দেযর খবর আসছ, খসেখহাসন এক এলহাকহা খথেসক আসরক এলহাকহার অবসহা 
জভিন্ন। খয এলহাকহায় একজিন জবশুদ আসলম বহাসে কসরন, খসেখহাসনর মহানুসষর বনজতকতহা উন্নত, ঈমহান দ কঢ়। আসরক 
এলহাকহায়, খযখহাসন এক দপূনরনজতগ্রস্ত খলহাক পহাগজড় পসর, এববাং খসে নহামহাসজির ইমহাম-ও হসয়সছ, বধবসেহা খযসল বসসেসছ, লকধ
কসর খদখসব খসেখহাসনর মহানুসষরহা পথেভষ্টি হসয়সছ, তহাসদরসক দপূজষত করহা হসয়সছ, জবককত করহা হসয়সছ। এটিহা খসেই একই 
দপূষর, জিহাহহান্নহাসমর বহাজসেনহারহা যহার দুগরন দহারহা শহাজস্ত খভিহাগ করসব। এটিহা খসেই একই দুগরন, যহা শয়তহান আসলমরহা 
দুজনয়হায় বসয় জনসয় এসসেসছ, যহার দুগরসন জিহাহহান্নহামনসদর শহাজস্ত খদয়হা হসব; এরহা খসেইসেব কমরহনন আসলম, জবককতমনহা 
আসলম। জবষয়টিহা এমন নহা খয তহাসদর দহারহা জিহাহহান্নহামনরহা কষ্টি পহাসব কহারর তহাসদর (অথেরহাৎ খসেসেব আসলমসদর) সেহাসথে 
জকছয  (পহাপ) যযক্তি হসব, বরবাং পরকহাসল এই আসলসমর কপহাসল যহা ঘটিসব, তহা এই দুজনয়হাসতই প্রস্তুত করহা হসয়সছ। আমরহা
যহা কজর তহার বহাইসর আমহাসদরসক জকছযই খদয়হা হয় নহা। একজিন আসলম যজদ দুনরনজতগ্রস্ত ও খহারহাপ হয়, তসব খসে খগহাটিহা 
সেমহাজিসকই নষ্টি কসর খফসল, যজদও এই দুজনয়হায় আমরহা খসেটিহার দুগরন বযঝেসত পহাজর নহা। জকনয  পরকহাসল খসেটিহা খটির 
পহাওয়হা যহাসব। খকহাসনহা অসেভিধ-মপূখর মহানুসষর কমতহা খনই খয ইসেলহাজম খসেহাসেহাইজটিসত খসেই পজরমহার দপূনরনজত ও দপূষর প্রসবশ
করহাসব। অসেভিধ-মপূখর মহানুসষরহা কখসনহা জনসজিসদরসক ইমহাম জকবাংবহা ইমহাম মহাহজদ দহাবন করসব নহা, জকবাংবহা নবনও দহাবন 
করসব নহা, অথেবহা বলসব নহা খয তহার কহাসছ ওহন নহাজযল হসয়সছ। বরবাং এটিহা হসলহা দুনরনজতগ্রস্ত আসলমসদর কহাজি, যহারহা 
দুজনয়হাসক নষ্টি কসর : “যজদ একজিন আসলম নষ্টি হয়, খগহাটিহা একটিহা দুজনয়হা (আলম)-ই নষ্টি হসয় যহায়।”



অধধহায়  ৬ – : আজত্মিক পজবত্রতহা ও পজরশুজদর গুরুত্ব

যহারহা জনতধ-নতযন ধমর বতরন কসরসছ, অসেবাংখধ মহানুষসক জবপথেগহামন কসরসছ, তহাসদর খবজশরভিহাগই সলহার জছসলহা। তহাসদর 
খকউ খকউ এমনজক ধমরজশকহাসকসন পড়হাশুনহা কসরসছ। এমনজক জবভহান মহাযহহাবগুজলর একজটির প্রজতষহাতহা আমহাসদরই 
মহাদ্রিহাসেহায় পড়হাশুনহা কসরসছ। জকনয  খযসহতয  জহানহাজিরসনর পহাশহাপহাজশ তহার আত্মিশুজদ ও আজত্মিক পজবত্রতহা অজিরসনর খচিষ্টিহা 
জছসলহা নহা, খযসহতয  খসে আলহাহর রহাস্তহায় অগ্রসের হয়জন এববাং খযসহতয  খসে জনসজির কলযষ দপূর কসরজন, সুতরহাবাং খসে 
জধকহারজিনক অবসহা বসয় এসনসছ। মহানুষ যজদ তহার আত্মিহার গভিনর খথেসক কলযষসক দপূর নহা কসর, তহাহসল খয শুধয তহার 
সেকল পড়হাশুনহা-ই বধথের হসয় যহাসব তহা নয়, বরবাং উলহা তহা কজতকর হসব। যখন এসেব জশকহাসকসন জহাসনর জভিতসর 
শয়তহাসনর প্রসবশ ঘটিসব, তখন খসেখহান খথেসক খকবল খহারহাপ  জজিজনসে-ই খবজরসয় আসেসব : জশকড়, শহাখহা-প্রশহাখহাসুদ এক
জবষব কক। খনহাবাংরহা অপজরষহার হৃদসয় এসেব দনজন জহান যত খবজশই জিসড়হা করহা খহহাক নহা খকসনহা, খসেটিহা খকবল অনসরর 
উপসর কহাসলহা আবররসকই গভিনর করসব। খয আত্মিহা অপজবত্র, জহান তহার উপসর এক কহাসলহা চিহাদর : আল ইলম হুয়হা 
আল জহজিহাব আল আকবহার (জহান হসলহা সেবসচিসয় বড় আবরর)।

তহাই, একজিন আসলসমর ননজতহননতহা ইসেলহাসমর খয কজত কসর, আর কহাসরহা ননজতহননতহা খসে কজত করসত পহাসর নহা। 
জহান হসলহা আসলহা, জকনয  কহাসলহা দপূজষত হৃদসয় খসেটিহা খকবল অনকহার ও কলযষসকই ব কজদ কসর। খয জহান  মহানুষসক “ ”
খখহাদহার জনকটিবতরন কসর, খসেটিহাই আবহার দুজনয়হাসলহাভিন মহানুষসক সেবরশজক্তিমহান খথেসক অসনক দপূসর সেজরসয় খদয়। এমনজক 
একত্ববহাদ  তহাওহনসদর জহান  খসেটিহাও যজদ আলহাহ ছহাড়হা অন খকহাসনহা উসদ্দেসশধ অজজিরত হয়– – , খসেটিহা হসয় যহায় অনকহার
এক আবরর, কহারর খসেটিহা আলহাহ ছহাড়হা অন খকহাসনহা জকছযসত জলপ্ত হওয়হার জিসন অজজিরত। খকউ যজদ সুপজরজচিত খচিসৌদ্দে 
রকসমর সেবগুজল উপহাসয়ই পজবত্র কুরআন খতলহাওয়হাত কসর, জকনয  খসেটিহা যজদ আলহাহ ছহাড়হা আর খকহাসনহা উসদ্দেসশধ হয়, 
তহাহসল এই খতলহাওয়হাত তহার জিন জকছযই বসয় আনসব নহা, আলহাহর খথেসক দপূরত্ব ও (অনসরর উপর) আবরর ছহাড়হা। 
তয জম যজদ জকছযটিহা কষ্টি কসরহা, পড়হাশুনহা কসরহা, তহাহসল তয জম আসলম হসত পহারসব বসটি, জকনয  খজিসন রহাসখহা খয আসলম 
হওয়হা ও পজরশুদ হওয়হার মহাসঝে অসনক পহাথেরকধ আসছ।

আমহাসদর প্রয়হাত জশকক শহাইখ আবদুল কজরম হহাসয়রন ইয়হাযদন (র.) বসলসছন, “খলহাসক বসল : 'খমহালহা হওয়হা কতই নহা 
সেহজি, আর মহানুষ হওয়হা কতই নহা কজঠন'  – কথেহাটিহা আসেসল জঠক নয়। বরবাং বলহা উজচিত : 'খমহালহা হওয়হা কতই নহা কজঠন,
আর মহানুষ হওয়হা খতহা অসেম্ভব !'”
পজবত্র মহানবনয় গুরহাবলন অজিরন করহা খতহামহাসদর এক গুরু দহাজয়ত্ব। খতহামরহা এখন ধমরতত্ত্ব পড়হাশুনহায় বধস্ত; জশখসছহা 
জফকহাহ, যহা খযব সেমহানজিনক বধহাপহার  মসন খকহাসরহা নহা খয এটিহা খযব সেহজি একটিহা বধহাপহার– , খভিসবহা নহা খয খতহামহাসদর 
দহাজয়ত্ব ও কতরবধগুজল এমজন এমজনই পহালন হসয় যহাসব। যজদ আলহাহর জনকটিবতরন হবহার জিন খহাতাঁজটি জনয়ত নহা থেহাসক, 
তহাহসল এসেব ধমরজশকহা খকহাসনহাই কহাসজি আসেসব নহা। আলহাহ মহাফ করুন, জকনয  যজদ খতহামহাসদর এই পড়হাশুনহা আলহাহর 
জিসন নহা হয়, বরবাং আত্মিতকজপ্ত, পদ-পদবন-কমতহা, সেমহান ইতধহাজদর খলহাসভি হয়; তহাহসল তয জম জনসজির জিন কজত ছহাড়হা 
আর জকছযই উপহাজিরন করসব নহা। এইসয এত ধমরনয় টিহামর খশখহা  যজদ এগুসলহা আলহাহ ছহাড়হা আর খকহাসনহা উসদ্দেসশধ হয়– , 
তহাহসল পযসরহাটিহাই রবাংসে ছহাড়হা আর জকছয  বসয় আনসব নহা।
এত ধমরনয় টিহামর খশখহা  যজদ এর সেহাসথে সেহাসথে আত্মিশুজদ ও তহাক্বওয়হা অজিরন নহা হয়– , তহাহসল খসেটিহা মযসেজলম কজমউজনজটির 
জিন এই দুজনয়হা ও পরকহাসল কজত-ই বসয় আনসব। খকবলমহাত্র জকছয  টিহাজমরসনহালজজি খশখহাটিহা কহাসজির নয়। এমনজক 
একত্ববহাসদর জহান (ইলম আত-তহাওহনদ)  – যজদ এই জহাসনর সেহাসথে সেহাসথে আজত্মিক পজরশুজদ অজিরন করহা নহা যহায়, তহাহসল
দুদরশহা ছহাড়হা আর জকছযই আসেসব নহা। দুজনয়হায় কত মহানুষ তহাওহনসদর জহান জনসয় আসলম হসয়সছ এববাং অসেবাংখধ মহানুষসক 
জবভহান কসরসছ ! খতহামহাসদর খযই জহান আসছ, আসরহা কত মহানুসষর এই একই জহান জছসলহা, এমনজক হয়সতহা খবজশও, 
জকনয  তহারহা পথেচিযধত জছসলহা, জনসজিসদর সেবাংসহার কসরজন; সুতরহাবাং যখন তহারহা সেমহাসজি (আসলম পজরজচিজত সেহকহাসর) প্রসবশ 
করসলহা, তখন অসেবাংখধ মহানুষসক নষ্টি করসলহা, জবভহান করসলহা।

এই জনষহার ধমরনয় টিহাজমরসনহালজজি, যজদ এর পহাশহাপহাজশ তহাক্বওয়হা ও আজত্মিক পজরশুজদ অজিরন নহা হয়, তহাহসল যত খবজশ 
এসেব ধমরনয় জহান একজিসনর মহাথেহায় ঢেয কসব, ততই তহার অহবাংকহার খবসড় যহাসব। খযই হতভিহাগধ আসলম জনসজির 
অহবাংকহাসরর কহাসছ পরহাজজিত হসয়সছ, খসে জনসজির জকবাংবহা সেমহাসজির সেবাংসহার করসত পহাসর নহা; এববাং এর ফলহাফল জহসসেসব 
আসেসব খকবলই ইসেলহাম ও মযসেলমহানসদর কজত। বছসরর পর বছর ধমরনয় ফহাসন্ডির টিহাকহা নষ্টি কসর পড়হাশুনহা কসর, 



খবতন-ভিহাতহা ইতধহাজদ জনসয় খসে ইসেলহাম ও মযসেলমহাসনর পসথে বহাধহা হসয় দহাতাঁড়হাসব। জিহাজত তহাসদর দহারহা জবভহান হসব। 
মহাদ্রিহাসেহায় এতসেব আসলহাচিনহা, কহাসে  ইতধহাজদ তখন প্রককত ইসেলহাসমর দুজনয়হায় প্রসবসশর পসথে বহাধহা হসয় দহাতাঁড়হাসব– , বহাধহা 
হসয় দহাতাঁড়হাসব কুরআসনর জহানহাজিরসনর পসথে : উপরনয  এটিহাও সেম্ভব খয তহার (কলযজষত আসলসমর) উপজসজত-ই সেমহাজিসক 
ইসেলহাম ও আধধহাজত্মিকতহা জিহানহার পসথে বহাধহা সে কজষ্টি করসব।

আজম পড়হাশুনহা করসত জনসষধ করজছ নহা, বলজছ নহা খয খতহামহাসদর জহানহাজিরসনর প্রসয়হাজিন খনই; বরবাং খতহামহাসদর সেতকর 
থেহাকসত হসব; কহারর যজদ খতহামরহা সেমহাসজির কহাসজি লহাগসত চিহাও, ইসেলহাসমর জিন কহাযরকরন ভিপূ জমকহা পহালন করসত চিহাও, 
জিহাজতসক ইসেলহাসমর বধহাপহাসর সেসচিতন করসত চিহাও, ইসেলহাসমর খমসৌজলক আক্বনদহাসক রকহা করসত চিহাও, তহাহসল ইসেলহামন 
আইসনর খমসৌজলক জহাসনর জভিজত খযব দ কঢ় হসত হসব, এ জবষসয় খতহামহাসদর দকতহা অজিরন করসত হসব। আলহাহ নহা করুন 
খতহামরহা যজদ খসে জহান অজিরন করসত বধথের হও, তহাহসল মহাদ্রিহাসেহায় থেহাকহার খকহাসনহা অজধকহার খতহামহাসদর খনই। (খসেসকসত্র) 
খতহামরহা ধমরজশকহার ছহাত্রসদর জিন জনধরহাজরত ভিহাতহা গ্রহর করসত পহারসব নহা। অবশধই জহান অজিরসনর দরকহার আসছ। 
জফকহাহ ও উসুল জশকহায় খতহামরহা খযমন কষ্টি কসরহা, খতমজন জনসজির সেবাংসহাসরর জিনও কষ্টি করসত হসব। জহানহাজিরসনর 
পসথে খনয়হা প্রজতটিহা পদসকসপর সেহাসথে সেহাসথে প্রব কজতর দমসনর পসথেও একজটি কসর পদসকপ জনসত হসব : প্রব কজতসক দমন 
করসত হসব আধধহাজত্মিক কমতহা ব কজদর জিন, মহৎ চিহাজরজত্রক গুরহাবলন অজিরসনর জিন, আধধহাজত্মিকতহা ও তহাক্বওয়হা অজিরসনর
জিন।
জফকহাহ, উসুল ইতধহাজদ জবষয় জশকহা করহাটিহা হসলহা আজত্মিক পজরশুজদ, পজবত্র গুরহাবলন, আচিরর ও ঐশন জহান অজিরসনর 
সেপূচিনহা। খগহাটিহা জিনবনটিহা খকবল সেপূচিনহায় পসড় খথেসকহা নহা যহাসত খতহামরহা সেমহাজপ্তটিহা ভিয সল যহাও। খতহামরহা এসেব জহান অজিরন 
করসছহা এক সুউচ্চ পজবত্র লকধ অজিরসনর জিন : খখহাদহাসক জিহানহা এববাং জনসজিসক জবশুদ করহা। খতহামহাসদর কহাসজির 
ফলহাফল ও প্রভিহাব উপলজব্ধি করহার জিন প্লধহান করহা উজচিত, খসেইসেহাসথে খমসৌজলক লকধ অজিরসনর বধহাপহাসর জসেজরয়হাসে হওয়হা 
উজচিত।

যখন খতহামরহা মহাদ্রিহাসেহাজিনবন শুরু কসরহা, তখন আর সেবজকছযর আসগ জনসজিসক সেবাংসহাসরর পজরকল্পনহা করহা উজচিত। 
মহাদ্রিহাসেহায় থেহাকহাকহালনন সেমসয় পড়হাশুনহার পহাশহাপহাজশ জনসজিসদর জবশুদ করহা উজচিত, যহাসত খতহামরহা যখন মহাদ্রিহাসেহা খছসড় 
জগসয় খকহাসনহা শহর বহা খজিলহার ইমহাম হও, তহারহা খযসনহা খতহামহার দহারহা লহাভিবহান হসত পহাসর, খতহামহার কহাছ খথেসক উপসদশ 
জনসত পহাসর, এববাং খতহামহার বনজতক গুরহাবলন, আচিরর, কমর ইতধহাজদ খদসখ খযসনহা তহারহা জনসজিসদরসক জবশুদ করসত 
পহাসর। মহানুসষর মসধধ প্রসবশ করহার আসগ জনসজিসক সেবাংসহার করহার খচিষ্টিহা কসরহা। এখন, যখন খতহামহাসদর সেময়-সুসযহাগ 
আসছ, এখন যজদ খতহামরহা জনসজিসদর সেবাংসহার করসত নহা পহাসরহা, তহাহসল যখন মহানুষ খতহামহাসদর কহাসছ আসেসত শুরু 
করসব, তখন আর জনসজিসদর সেবাংসহাসরর সুসযহাগ পহাসব নহা।

অসনক জজিজনসে মহানুষসক রবাংসে কসর খদয়, অধধয়ন ও আজত্মিক জবশুজদ অজিরসনর পসথে বহাধহা হসয় দহাতাঁড়হায়। এমনজক এই 
দহাজড় আর পহাগজড়ও ! যখন পহাগজড়টিহা একটিয  বড় হয়, দহাজড় একটিয  লম্বহা হয়  এমন মহানুষ যজদ জনসজিসক পজরশুদ নহা –
কসর, তহাহসল এটিহাই অধধয়ন খথেসক দপূসর সেজরসয় খনসব, সেনমহাবদ কসর খফলসব। জনসজির দহাজম্ভক সেতহাসক পহাসয় মহাজড়সয় 
জশকহাগ্রহসরর উসদ্দেসশধ আসরকজিসনর পহাসয়র কহাসছ বসেহাটিহা খযব কজঠন। শহাইখ তযসেন (র.) বহায়হান্ন বছর বয়সসেও কহাসসে 
খযসতন; অথেচি জবশ খথেসক জত্রশ বছর বয়সসে জতজন খবশ জকছয  বই জলসখজছসলন ! তহাতাঁর তহাহযনব  সেম্ভবত খসেই সেমসয়ই “ ”
জলজখত হসয়জছসলহা।
তবযও বহায়হান্ন বছর বয়সসে জতজন প্রয়হাত সেহাইজয়ধদ মযতরহাজিহার (র.) কহাসসে খযহাগ জদসতন, এববাং তহাতাঁর সেমহান মযরহাদহা অজিরন 
কসরজছসলন। আলহাহ নহা করুন সেৎ চিহাজরজত্রক ববজশষ্টিধ অজিরন ও আধধহাজত্মিক কমতহাসক শজক্তিশহালন করহার আসগই নহা কহাসরহা
দহাজড় সেহাদহা হসয় যহায়, পহাগজড় আকহাসর বড় হসয় যহায়; আর খসে জহান ও আধধহাজত্মিকতহার আশনবরহাদ থেসক বজঞত হয়। 
সুতরহাবাং দহাজড় সেহাদহা হবহার আসগই কহাসজি খলসগ পসড়হা; মহানুসষর নজিসর আসেহার আসগ জনসজির অবসহা জনসয় জচিনহা কসরহা ! 
আলহাহ নহা করুন খকউ নহা আবহার এই উসদ্দেসশধ জনসজিসক গসড় খতহাসল খয খসে খলহাসকর নজিসর পড়সব, মহানুসষর মহাসঝে 
জবখধহাত বধজক্তিত্ব হসয় উঠসব, প্রভিহাবশহালন হসব আর এসেব কসর খসে তহার জনসজির সেতহাসক হহাজরসয় খফলসব।

নফসসের উপর কতকরত্ব হহারহাসনহার আসগই জনসজিসক গসড় খতহাসলহা, জনসজির সেবাংসহার কসরহা ! সুঅভিধহাসে দহারহা জনসজিসক 
সেহাজজিসয় খতহাসলহা, জনসজির খদহাষগুজল দপূর কসরহা ! খতহামহাসদর জশকহাগ্রহর ও আসলহাচিনহায় জবশুদ হসয় ওসঠহা, খযসনহা আলহাহর
জদসক অগ্রসের হসত পহাসরহা ! যজদ কহাসরহা সেৎ জনয়ত নহা থেহাসক, তহাহসল খসে সগরনয় গ কহ খথেসক অসনক দপূসর সেসর পড়সব। 



আলহাহ নহা করুন; কখসনহা এমনটিহা খযসনহা নহা হয় খয সেতর বছর ধসর খতহামরহা সেবরশজক্তিমহান খখহাদহার খথেসক দপূসর জছসল ! 
খতহামরহা জক খসেই পহাথের  এর গল্প শুসনসছহা“ ” , খযটিহাসক খদহাযসখ খফলহা হসয়জছসলহা ? সেতর বছর পর খসেটিহার পতসনর শব
খশহানহা জগসয়জছসলহা। একটিহা বররনহা অনুযহায়ন, আলহাহর রহাসেপূল (তহাতাঁর ও তহাতাঁর ববাংশধসরর উপর আলহাহর পক খথেসক শহাজন ও 
দয়হা বজষরত খহহাক) বসলসছন : খসেটিহা জছসলহা এক ব কদ খলহাক, খয সেতর বছর বয়সসে মহারহা জগসয়জছসলহা, আর এই সেতর বছর 
ধসরই খসে জিহাহহান্নহাসমর জভিতসর পড়জছসলহা। সেহাবধহান থেহাসকহা, খযসনহা মহাদ্রিহাসেহায় খতহামহার জনসজির শ্রেম আর কপহাসলর ঘহাম 
জদসয় পঞহাশ বহা তহার কম-খবজশ সেমসয় খতহামরহা খযসনহা খদহাযসখ খপসৌতাঁসছ নহা যহাও ! সেময় থেহাকসত এখনই জচিনহা কসরহা ! 
আত্মিহার পজরশুজদ ও সেবাংসহাসরর পসথে পজরকল্পনহা কসরহা, এববাং জনসজির চিহাজরজত্রক সেবাংসহার সেহাধন কসরহা।

জনসজির জিন একজিন বনজতক জশকক জনধরহারর কসর নহাও; উপসদশ-পরহামশর-সেতকরনকরর খসেশন আসয়হাজিন কসরহা। তয জম 
জনসজি জনসজির সেবাংসহার করসত পহারসব নহা। বনজতক জশকহাদহান, উপসদশ ও আজত্মিক পজরশুজদ অজিরসনর জিন মহানুষসক 
উদযদ করহার খকহাসনহা সহান যজদ মহাদ্রিহাসেহায় নহা থেহাসক, তহাহসল মহাদ্রিহাসেহাজটি জনজশ্চিহ্ন হসয় যহাসব। জফকহাহ ও উসুল (আইন ও 
তহার মপূলননজত) জশকহার জিন জশকক প্রসয়হাজিন; প্রজতটিহা জবসশষ পড়হাশুনহা ও দকতহা অজিরসনর জিনই জশকক অপজরহহাযর, 
এববাং আত্মিতয জষ্টি ও নহাক-উতাঁচিয  ভিহাব জনসয় খকউ-ই খকহাসনহা জবসশষ জবদধহায় পহারদশরন হসত পহাসর নহা  অথেচি এটিহা কন কসর –
সেম্ভব খয আজত্মিক ও বনজতক জবষসয়, যহা জকনহা অতধন কজঠন একজটি জবদধহা, খসেটিহার জিন জশকহাদহান ও জশকহাগ্রহসরর 
খকহাসনহা প্রসয়হাজিন হসব নহা, মহানুষ খসেটিহা জনসজি জনসজি এমজন এমজনই খপসর যহাসব, অথেচি খযখহাসন এই আধধহাজত্মিকতহার 
চিচিরহাই জছসলহা নবনগসরর মপূল লকধ ও উসদ্দেশধ ! আজম জবজভিন্ন সেমসয় শুসনজছ খয প্রয়হাত শহাইখ মযতরহাজিহা আনসেহারন জছসলন 
সেহাইজয়ধদ আলন ইবসন সেহাইজয়ধদ মযহহামহাসদর ছহাত্র, জযজন বনজতক ও আধধহাজত্মিক জবষসয়র জশকক জছসলন।

স্রষ্টিহার খপ্রজরত পযরুষসদর খপ্ররর করহা হসয়জছসলহা মহানুষসক প্রজশজকত করহার জিন, মহানবতহাসবহাধ উন্নত করহার জিন, এববাং 
মহানুসষর মহাঝে খথেসক কদযরতহা, কলযষতহা, দপূনরনজত ও অননজতক কহাজি দপূর করহার জিন। তহাতাঁসদরসক খপ্ররর করহা হসয়জছসলহা 
মহানুষসক সুনর আচিরর ও সেদগুরহাবলনর সেহাসথে পজরজচিত করহাসনহার জিন : “আমহার সে কজষ্টি হসয়সছ মহহান গুরহাবলন 
(মহাকহাজরম আল আখলহাক) পপূরর করহার জিন।” (উজলজখত উজক্তিজটি সেপূরহা কলম, ৬৮:৪ নবাং আয়হাসতর তহাফজসেসর মযহহামহাদ 
(সেহা.) এর উজক্তি  অনুবহাদক– ।) এই জহান সেবরশজক্তিমহান স্রষ্টিহার জনকটি এতই গুরুত্বপপূরর জছসলহা খয এজিসন জতজন 
নবনগরসকর খপ্ররর কসরসছন; অথেচি আমহাসদর মহাদ্রিহাসেহায় আসলমসদর মহাসঝে এই জহাসনর বধহাপহাসর খকহাসনহা গুরুত্বই খদখহা 
যহায় নহা। খকউ এটিহাসক খযহাগধ মযরহাদহা খদয় নহা। মহাদ্রিহাসেহায় আধধহাজত্মিকতহা ও রহসেধজহান জবষসয় পযরহাপ্ত চিচিরহার অভিহাসব 
বস্তুবহাদন দুজনয়হাবন জবষয় এত খবজশ খবসড় জগসয়সছ খয খসেটিহা এমনজক আসলমসেমহাসজির জভিতসর ঢেয সক পসড়সছ এববাং তহাসদর
অসনকসকই পজবত্রতহা ও আধধহাজত্মিকতহা (রুহহাজনয়হাত) খথেসক দপূসর সেজরসয় খরসখসছ। খকত্রজবসশসষ দুজনয়হাবন জবষয় 
আসলমসদরসক এতটিহাই দপূসর সেজরসয় জদসয়সছ খয তহাসদর অসনসক এমনজক রুহহাজনয়হাত অথের-ই জিহাসন নহা ! জিহাসন নহা 
আসলমগসররর দহাজয়ত্ব কন কন এববাং তহাসদর কহাজিকমর খকমন হওয়হা উজচিত। তহাসদর খকউ খকউ পজরকল্পনহা কসর খয 
খকবল কসয়কটিহা শব জশখসব, জনসজিসদর খলহাকহালসয় বহা অন খকহাথেহাও জফসর যহাসব, জবজভিন্ন পদ-পদবন দখল কসর বসেসব,
আর খসেজিসন অনসদর সেহাসথে লড়হাই করসব। খযমনটিহা এক খলহাক বসলজছসলহা : “আমহাসক আসগ শরসহ লযমআহ (শরনয়হা 
সেবাংক্রহান গ্রন্থে) জশখসত দহাও, তহারপর আজম জিহাজন গ্রহাসমর খমহাড়সলর সেহাসথে জঠক জঠক কন করসত হসব।” এমন খহহাসয়হা নহা 
খয প্রথেম খথেসকই তয জম পড়হাশুনহা করসব কহাসরহা পদ-পদবন দখল করহার উসদ্দেসশধ; পড়হাশুনহা করসব এই জনয়সত খয তয জম 
খকহাসনহা গ্রহাম বহা শহসরর খমহাড়ল হসয় বসেসব। তয জম খতহামহার সহাথেরপর কহামনহা ও মন ইচ্ছহাগুসলহা পপূরর করসত পহারসব 
হয়সতহা, জকনয  জনসজির ও ইসেলহামন সেমহাসজির জিন তয জম কজত আর দপূভিরহাগধ ছহাড়হা আর জকছযই বসয় আনসব নহা। মযয়হাজবয়হাহ-
ও দনঘরজদন রহাষ্ট্রেপ্রধহান জছসলহা, জকনয  জনসজির জিন খসে অজভিশহাপ, ঘ করহা ও পরকহাসলর অনন শহাজস্ত ছহাড়হা উপকহারন খকহাসনহা 
জকছয  অজিরন করসত পহাসরজন।

জনসজিসদর সেবাংসহার করহা খতহামহাসদর জিসন খযব জিরুজর; যহাসত খতহামরহা যখন খকহাসনহা সেমহাজি বহা খগহাসত্রর প্রধহান হও, 
খতহামরহা খযসনহা তহাসদরসকও পজরশুদ করসত পহাসরহা। খকহাসনহা সেমহাজি সেবাংসহাসরর জিন পদসকপ জনসত হসল খতহামহাসদর 
প্রধহান লকধ হওয়হা উজচিত ইসেলহাম ও মযসেজলসমর খখদমত করহা।
যজদ তয জম খখহাদহার তসর পদসকপ নহাও, তসব জতজনই খতহা হৃদয় পজরবতরনকহারন ! জতজনই খতহামহার জদসক মহানুসষর অনর 
পজরবজতরত কসর খদসবন : “জনশ্চিয়ই যহারহা জবশ্বেহাসে সহাপন কসর ও সেৎকমর সেম্পহাদন কসর, করুরহাময় (আলহাহ) তহাসদর 
জিন (মযজমনসদর অনসর) ভিহাসলহাবহাসেহা দহান করসবন।  ” (সেপূরহা মহারইয়হাম, ১৯:৯৬)
আলহাহর জদসক যহাত্রহার পসথে জকছযটিহা কষ্টি কসরহা, জনসজিসক জনসবজদত কসরহা। খখহাদহা খতহামহাসক প্রজতদহান খদসবন; যজদ এই 



দুজনয়হায় নহা হয় খতহা পরকহাসল জতজন খতহামহাসক পযরসকত করসবন। যজদ এই দুজনয়হাসত খতহামহার আলহাহ ছহাড়হা আর খকহাসনহা 
জকছযই চিহাওয়হা পহাওয়হার নহা থেহাসক, তহাহসল এর খচিসয় উতম আর কন-ই বহা হসত পহাসর ! এই দুজনয়হা জকছযই নহা। এই 
জিহাতাঁকজিমক, এই নহাম-যশ এগুসলহা সেবই জকছয জদন পর খশষ হসয় যহাসব, খযভিহাসব মহানুসষর খচিহাসখর সেহামসন জদসয় সপ্ন পহার 
হসয় যহায়; জকনয  অপর দুজনয়হার পযরসহার অসেনম, এববাং তহা কখসনহাই খশষ হসব নহা।



অধধহায়  ৭ – : ধমরজশকহাসকসনর প্রজত সেতকরবহারন

এটিহা খযবই সেম্ভব খয খনহাবাংরহা খপ্রহাপহাগহান্ডিহা চিহাজলসয় শয়তহাজন চিক্র বনজতক ও আত্মি-সেবাংসহারমপূলক কমরসেপূচিনসক মপূলধহনন 
জহসসেসব উপসহাপসনর খচিষ্টিহা করসব; জমম্বসর বসসে উপসদশ খদয়হা, খযৎবহা খদয়হা ইতধহাজদসক সলহারসদর জিন খবমহানহান  “ ”
জহসসেসব উপসহাপন করসব; এববাং খযসেব পজণ্ডত বধজক্তিসত্বর খযহাগধতহা আসছ মহাদ্রিহাসেহাগুসলহার সেবাংসহার সেহাধন করহার, তহাসদর 
কহাজিকমরসক বহাধহাগ্রস্ত করসব, তহাসদরসক জমম্বরন  “ ” (অথেরহাৎ খযৎবহা-অলহা) বসল উপহহাসে করসব। আজিসক এমনজক খকহাসনহা 
খকহাসনহা মহাদ্রিহাসেহায় জমম্বসর বসসে খযৎবহা খদয়হাসক অপমহানজিনক মসন করহা হয় ! তহারহা ভিয সল যহায় খয জবশ্বেহাসেনসদর খনতহা 
ইমহাম আলন (আ.) জনসজি একজিন জমম্বরন (খযৎবহা দহানকহারন) জছসলন। জমম্বসর বসসেই জতজন মহানুষসক জতরসহার করসতন, 
সেতকর করসতন, সেসচিতন করসতন, জদকজনসদরশনহা জদসতন। অনহান ইমহামগরও (আ.) এমনটিহাই জছসলন।

সেম্ভবত খগহাপন এসজিন্টিরহা মহাদ্রিহাসেহা খথেসক ননজত ও আধধহাজত্মিকতহাসক জনজশ্চিহ্ন করহার জিন এই খহারহাপ জজিজনসেজটি ঢেয জকসয় 
জদসয়সছ; ফলশ্রুজতসত মহাদ্রিহাসেহাগুসলহা দুবরল ও ননজতহনন হসয় পসড়সছ। আলহাহ নহা করুন; দল বতরন করহা, সহাথেরপরতহা, 
ভিণ্ডহাজম ও দন্দ্ব খযসনহা মহাদ্রিহাসেহায় অনুপ্রসবশ নহা কসর। মহাদ্রিহাসেহার খলহাসকরহা এসক অপসরর সেহাসথে মহারহামহাজর করসছ, একদল 
আসরক দসলর জবরুসদ লহাগসছ, এসক অপরসক অপমহান করসছ ও জবককতভিহাসব উপসহাপন করসছ। ইসেলহামন 
কজমউজনজটিসত তহারহা অসেমহাজনত, তহাই শত্রুরহা এববাং জবসদশনরহা মহাদ্রিহাসেহার উপর প্রভিহাব খহাটিহাসত পহারসছ এববাং মহাদ্রিহাসেহাসক 
খশষ কসর জদসচ্ছ। এই খহারহাপ খলহাকগুসলহা জিহাসন খয মহাদ্রিহাসেহার প্রজত এসদসশর মহানুসষর সেমথেরন আসছ। আর যতজদন 
জিহাজত সেমথেরন জদসচ্ছ মহাদ্রিহাসেহাসক, ততজদন তহাসদরসক জবজচ্ছন্ন কসর খফলহা জকবাংবহা তহাসদর জবরুসদ লসড় খজিতহা যহাসব নহা।
জকনয  যখন একটিহা সেমসয় মহাদ্রিহাসেহার খলহাকজিন ও ছহাত্রসদর মহাসঝে ইসেলহামন আচিরর ও বনজতকতহার অভিহাব প্রকহাশ পহাসব, 
তহারহা পরস্পিসরর সেহাসথে মহারহামহাজর করসব, পরস্পিরজবসরহাধন দল বতরন করসব, আত্মি-সেবাংসহার ও পজরশুজদ অজিরসনর খচিষ্টিহা 
করসব নহা, অনুপযযক্তি কহাসজি জনসজিসদর হহাত খনহাবাংরহা করসব, তখন সহাভিহাজবকভিহাসবই মহাদ্রিহাসেহা ও আসলমগর সেম্পসকর 
মযসেজলম জিহাজত খহারহাপ ধহাররহা করসব। ফলশ্রুজতসত তহাসদর জিনসেমথেরন হহাজরসয় যহাসব, এববাং একটিহা পযরহাসয় শত্রুরহা এখহাসন
প্রভিহাব খহাটিহাসনহা সুসযহাগ খপসয় যহাসব। যজদ খদসখহা খয খকহাসনহা আসলম বহা মহারজিহা'খক (মহারজিহা-ই-তহাক্বজলদ = সেকল জবষসয়
অনুসেররসযহাগধ আসলম) সেরকহার ভিয় পহাসচ্ছ, গুরুত্ব জদসচ্ছ, তখন বযঝেসব খয এর কহারর হসলহা এরহা (সেরকহার) জিনগসরর 
খথেসক লহাভি উঠহায়, আবহার একইসেহাসথে জিনগরসক ভিয়ও পহায়। তহারহা আশঙহা কসর খয, যজদ তহারহা খকহাসনহা আসলসমর প্রজত
ঘ করহা, ঔদতধ ইতধহাজদ প্রকহাশ কসর, তহাহসল জিনগর সেরকহাসরর জবরুসদ জবসদ্রিহাহ করসব। জকনয  যজদ আসলমরহাই এসক 
অপসরর জবসরহাজধতহা কসর, একজিন আসরকজিনসক অসেমহান কসর, এববাং ইসেলহামন বনজতক আচিররজবজধ অনুযহায়ন আচিরর 
নহা কসর, তহাহসল সেমহাসজি তহাসদর খয অবসহান রসয়সছ, তহা খথেসক তহারহা জবচিযধত হসয় পড়সব, জিনগর তহাসদর প্রতধহাখধহান 
করসব। মহানুষ খতহামহাসদরসক রুহহাজন (আসলম, আধধহাজত্মিক বধজক্তি) জহসসেসব খদখসত চিহায়। খদখসত চিহায় ইসেলহামন আদব-
কহায়দহা পহালনকহারন জহসসেসব, খদখসত চিহায় জহজিবযলহাহ (আলহাহর দল) জহসসেসব। এইসেব খমজক জিহাতাঁকজিমক, চিহাকজচিকধ 
খথেসক জনসজিসক সেবাংযত কসরহা; ইসেলহামন আদশর প্রচিহাসরর অগ্রযহাত্রহায় ও মযসেজলম জিহাজতর সহাসথের খকহাসনহা আত্মিতধহাগসকই নহা 
খকহাসরহা নহা। সেবরশজক্তিমহান আলহাহসক সেনযষ্টি করসত তহাতাঁর পসথে অগ্রসের হও এববাং অনন স্রষ্টিহা ছহাড়হা আর খকহাসনহা জকছযসতই 
মসনহাসযহাগ জদও নহা।

যহাইসহহাক, যজদ প্রতধহাশহার জবপরনসত মহানুষ খদসখ খয, আধধহাজত্মিকতহার জদসক মসনহাসযহাগ খদয়হার বদসল খতহামরহা খকবল 
দুজনয়হাজব জবষসয়ই মশগুল, এববাং অনসদর মত খতহামরহাও বধজক্তিগত ও দুজনয়হাজব সহাথের হহাজসেসলর জপছসন ছযটিসছহা, দুজনয়হাজব 
সুসখর জিন লড়হাই করসছহা; এববাং আলহাহ নহা করুন জনসজিসদর খনহাবাংরহা, ননচি দুজনয়হাজব সহাথের হহাজসেসলর জিন ইসেলহাম ও 
কুরআনসক খখলহাচ্ছসল গ্রহর করসছহা, ধমরসক বধবসেহায় পজররত কসরসছহা  তহাহসল মহানুষ মযখ জফজরসয় খনসব– , সেজনগ্ধ হসয়
পড়সব। খতহামরহাই এর জিন দহায়ন হসব। যজদ মহাদ্রিহাসেহার পহাগজড়ধহারন খলহাসকসদর খকউ খকউ পদ-পদবন, দুজনয়হাবন জবষয়, 
বধজক্তিগত প্রজতজহবাংসেহা ইতধহাজদর কহারসর পরস্পির মহারহামহাজর কসর, এসক অপসরর জবরুসদ কুৎসেহা রটিহায় ও জগবত কসর, 
তহাহসল তহারহা ইসেলহাম ও কুরআসনর জবরুসদই জবসদ্রিহাহ করসলহা, এববাং পজবত্র আসহার ভিঙ করসলহা। সেবরশজক্তিমহান আলহাহ 
তহায়হালহা আমহাসদর উপর আসহা খরসখ তহাতাঁর খদয়হা পজবত্র ধমরসক রকহার দহাজয়ত্ব জদসয়সছন। পজবত্র কুরআন হসলহা এক মহহান
ঐশন আসহার জনদশরন। উলহামহা এববাং রুহহাজনগর হসলন এই সগরনয় আসহার বহাহক, আর এই আসহার খযসনহা ভিঙ নহা হয়, 
খসেটিহা জনজশ্চিত করহার দহাজয়ত্বও তহাসদরই। (ইসেলহাম জনসয় জববদমহান আসলমগসরর) এই একগুতাঁসয়জম, দুজনয়হাবন ও 
বধজক্তিগত জবসরহাধ  এগুসলহা সেবই ইসেলহাম ও তহার মহহান নবনর জবরুসদ জবশ্বেহাসেঘহাতকতহা– ।



আজম জিহাজন নহা এইসেব জবসরহাজধতহা, হনন সহাথের হহাজসেসলর জিন দল বতরন করহা, পহারস্পিজরক শত্রুতহা ইতধহাজদর মহাধধসম কন 
লকধ অজজিরত হয়। যজদ খসেটিহা খতহামহাসদর দুজনয়হাবন সহাসথের হসয় থেহাসক, তহাহসল খতহামহাসদর খতহা দুজনয়হাবন খতমন জকছযই 
খনই! যজদ খতহামরহা দুজনয়হাবন আনন-সুখ অজিরন কসর থেহাসকহা, তহাহসল খতহা এত দন্দ্ব থেহাকহার কথেহা নহা ! অবশধ যজদনহা 
খতহামরহা খসেইসেব রুহহাজন হও, যহারহা রুহহাজনয়হাত বলসত খবহাসঝে খকবল আলখহালহা আর পহাগজড়। খযই রুহহাজন (আসলম, 
আধধহাজত্মিক বধজক্তি) আধধহাজত্মিক জবষসয় মশগুল, যহার মসধধ ইসেলহাসমর সেবাংসহারমপূলক গুরহাবলন আসছ, খয জনসজিসক আলন 
ইবসন আজব তহাজলসবর (আ.) অনুসেহারন মসন কসর, খসেসতহা দুজনয়হার খলহাসভি পড়সত পহাসর নহা ! এববাং দুজনয়হাবন জবষয়সক খসে 
পহারস্পিজরক দসন্দ্বর কহাররও হসত খদসব নহা। খতহামরহা যহারহা জনসজিসদরসক জবশ্বেহাসেনসদর খনতহার (আ.) অনুসেহারন বসল দহাবন 
কসরহা  এই মহহান মহানুষটিহার জিনবন সেম্পসকর খতহামহাসদর জকজঞৎ হসলও গসবষরহা কসর খদখহা উজচিত– , আর খভিসব খদখহা 
উজচিত, আসেসলই জক খতহামরহা তহাতাঁর অনুসেহারন ! খতহামরহা জক তহাতাঁর তহাক্বওয়হা, কসঠহার সেবাংযম, সেহাধহারর অনহাড়ম্বর জিনবন 
যহাপন সেম্পসকর জিহাসনহা ? খতহামরহা জক খসেটিহা অনুসেরর কসরহা ? অতধহাচিহার-অজবচিহার, খশ্রেরন ববষসমধর জবরুসদ এই মহহান 
মহানুষজটির লড়হাই সেম্পসকর জক খতহামরহা জকছয  জিহাসনহা ? জিহাসনহা জকভিহাসব জতজন জনযরহাজতত মহানুষসক জনজদরধহায় সেমথেরন জদসতন, 
সেমহাসজির বহাস্তুহহারহা দুদরশহাগ্রস্ত খশ্রেরনর প্রজত সেহহায়তহার হহাত বহাজড়সয় জদসতন ? খতহামরহা জক খসেটিহা চিচিরহা কসরহা ? “জশয়হা  ”
শবটিহা জক খকবলই ইসেলহাসমর এক আলঙহাজরক রূপ ? তহাহসল, খতহামহাসদর সেহাসথে খসেইসেব মহানুসষর পহাথেরকধ খকহাথেহায়, 
যহারহা সেদগুসরর জদক খথেসক জশয়হাসদর  তযলনহায় অসনক খবজশ অগ্রসের “ ” ? তহাসদর তযলনহায় খতহামহাসদর কন-ই বহা জবসশষত্ব 
আসছ ?

যহারহা আজিসক দুজনয়হার একটিহা অবাংশসক জহাজলসয় জদসচ্ছ, হতধহা-রক্তিপহাত করসছ, তহারহা এসেব করসছ কহারর তহারহা দুজনয়হার 
জিহাজতগুসলহাসক লযটি করহার প্রজতসযহাগনতহায় খনসমসছ; তহারহা প্রজতসযহাগনতহায় খনসমসছ মহানুসষর সেম্পদ ভিকর করহার, মহানুসষর 
শ্রেসমর ফসেলসক দখল করহা এববাং দুবরল ও অনুন্নত জিহাজতগুসলহাসক জনসজির করহায়সত্ত্ব জনসয় আসেহার। একহারসর তহারহা 
সহাধননতহা, উন্নজত-অগ্রগজত, সেনমহান রকহা, সহাধননতহা রকহা ইতধহাজদ প্রতহাররহামপূলক খশ্লেহাগহান জদসয় প্রজতজদনই দুজনয়হার 
খকহাসনহা নহা খকহাসনহা প্রহাসন যযসদর আগুন লহাজগসয় জদসচ্ছ, লক লক টিন খবহামহা খফলসছ জনরহাপতহাহনন জিহাজতগুসলহার উপর। 
দুজনয়হাবন জবষসয় মত কলযজষত মজস্তসষর মহানুসষর কহাসছ এধরসরর যযদ খযবই খযসৌজক্তিক। জকনয  খতহামহাসদর (আসলমসদর) খয
লড়হাই, পহারস্পিজরক দন্দ্ব, তহা এমনজক ঐসেব দুজনয়হাসলহাভিন মহানুসষর কহাসছও অসযসৌজক্তিক। যজদ তহাসদরসক জজিজহাসেহা করহা 
হয় খয খতহামরহা খকসনহা পরস্পির লড়হাই করসছহা, তহাহসল তহারহা জিবহাব খদসব খয ওমযক ওমযক খদশ দখল করহার জিন করজছ
: ওমযক ওমযক খদসশর সেম্পজত আমহাসদর জনসত হসব। জকনয  যজদ খতহামহাসদরসক জজিজহাসেহা করহা হয় খয, খকসনহা খতহামহাসদর 
মসধধ এত দন্দ্ব, খকসনহা খতহামরহা পরস্পির লড়হাই করসছহা, খতহামহাসদর উতর কন হসব ? দুজনয়হার কন লহাভি খতহামরহা পহাসচ্ছহা, 
যহার জিসন খতহামরহা লড়হাই করসছহা ? মহারজিহা-ই-তহাক্বজলদ খতহামহাসদরসক শহাহজরয়হাহ  নহামক খয মহাজসেক ভিহাতহা খদন“ ” , তহা 
এমনজক অসনসকর জসেগহাসরটি-খরসচির খচিসয়ও কম ! জঠক মসন পড়সছ নহা, তসব খকহাসনহা পজত্রকহা বহা মধহাগহাজজিসন খদসখজছ 
খয ওয়হাজশবাংটিসনর একজিন ধমরযহাজিকসক ভিধহাজটিকহান জসেজটি খথেসক খয পজরমহার টিহাকহা খদয়হা হয়, তহা খযবই খমহাটিহা অসঙর। 
আমহার মসন হয় খসেটিহা জশয়হা মহাদ্রিহাসেহার খগহাটিহা বহাসজিসটির খচিসয়ই খবজশ ! খতহামহাসদর এধরসরর জিনবনযহাত্রহা ও অবসহায় জক 
পরস্পিসরর সেহাসথে দন্দ্ব-সেবাংঘহাত মহানহায় ?

এ সেমস্ত দন্দ্ব, আসেসল যহার খকহাসনহা পজবত্র লকধ খনই, এসেব দসন্দ্বর খগহাড়হা হসলহা দুজনয়হার প্রজত ভিহাসলহাবহাসেহা। যজদ 
খতহামহাসদর মহাসঝে এধরসরর দন্দ্ব জবদধমহান থেহাসক, তসব এর কহারর হসলহা খতহামরহা জনসজিসদর অনর খথেসক দুজনয়হার মহায়হাসক
তধহাগ করসত পহাসরহাজন। খযসহতয  দুজনয়হাবন লহাভি খযবই সেনজমত, সুতরহাবাং খসেটিহা অজিরসনর জিন এসক অপসরর জবরুসদ লড়হাই 
কসর। তয জম খকহাসনহা জনজদরষ্টি পদ অজিরন করসত চিহাও, খযটিহা জকনহা আসরকজিনও চিহায়, এমতহাবসহায় সহাভিহাজবকভিহাসবই এটিহা 
ঈষরহা ও জববহাসদর জিন্ম খদসব। জকনয  যহারহা খখহাদহার খলহাক, যহারহা দুজনয়হার মহায়হাসক অনর খথেসক খবর কসর জদসয়সছ, এক 
আলহাহ ছহাড়হা যহাসদর আর খকহাসনহা লকধ খনই, তহারহা কখসনহাই এসক অপসরর সেহাসথে লড়হাই কসর নহা; এমন দপূদরশহা-
অননসকধর কহারর হসয় দহাতাঁড়হায় নহা। যজদ আজিসক সগরনয় নবনগর সেকসল খকহাসনহা শহসর একজত্রত হসতন, তসব তহাতাঁসদর 
মসধধ খকহাসনহা মতহাননকধ জকবাংবহা দন্দ্ব থেহাকসতহা নহা, কহারর তহাতাঁসদর সেকসলর লকধ ও গনবধ একই। তহাতাঁসদর প্রসতধসকর 
হৃদয়ই খখহাদহামযখন, এববাং দুজনয়হার খযসকহাসনহা মহায়হা খথেসক তহাতাঁরহা মযক্তি।
যজদ খতহামহাসদর কহাজিকমর, জিনবনযহাত্রহা, অজভিযহাত্রহা খতমনটিহাই হয় যহা এখন খদখহা যহাসচ্ছ, তহাহসল খতহামরহা বরবাং খখহাদহাসক 
ভিয় কসরহা। আলহাহ আমহাসদরসক রকহা করুন, খতহামরহা নহা আবহার আলন ইবসন আজব তহাজলসবর (আ.) অনুসেহারন নহা হসয় 
দুজনয়হা তধহাগ কসরহা। খতহামহাসদর ভিয় করহা উজচিত খয, খতহামহাসদর তওবহা নহা-ও কবযল হসত পহাসর, এববাং ইমহাম আলনর 
শহাফহায়হাত খতহামহার উপকহার নহা-ও করসত পহাসর। সুসযহাগ হহারহাসনহার আসগই খতহামহাসদর উজচিত এই জবষয়টিহার সেমহাধহান 



করহা। এইসেব তযচ্ছ অপমহানজিনক দন্দ্ব বহাদ দহাও। এসেব দনন-লড়হাই সেম্পপূরররূসপ অনুজচিত। খতহামরহা জক (এক মযসেজলম 
জিহাজত খভিসঙ) একহাজধক জিহাজত সে কজষ্টি করসছহা ? খতহামহাসদর ধমর জক উগ্র জিহাতনয়তহাবহাসদর ধমর ? খকসনহা খতহামরহা সেহাবধহান 
হসচ্ছহা নহা ? খকসনহা খতহামরহা জবশুদ, সেৎ ও পরস্পিসরর প্রজত ভহাতকত্বপপূরর নও ? খকসনহা ? খকসনহা ?

এসেব জবসভিদ খযব মহারহাত্মিক, কহারর এসেসবর ফলসরূপ এমন অননসকধর জিন্ম হয়, যহার কজত পপূরর করহা অসেম্ভব। 
(জবসভিসদর ফলসরূপ) মহাদ্রিহাসেহাগুসলহা খশষ হসয় যহাসব, সেমহাসজি খতহামরহা হসব মপূলধহনন ও অসেমহাজনত। এইসেব দল সে কজষ্টি 
করহা খকবল খতহামহাসদর-ই কজত বসয় আনসছ। এটিহা খয খকবল খতহামহাসদর জিনই কলঙজিনক তহা নয়, বরবাং সেমহাজি ও 
জিহাজতর জিন এটিহা অসেমহান ও বদনহাম খডিসক আসন, ফলসরূপ ইসেলহাম হয় কজতগ্রস্ত। যজদ খতহামহাসদর 
পরস্পিরজবসরহাজধতহার কহারসর মযসেজলম জিহাজতর মহাসঝে অননকধ সে কজষ্টি হয়, তহাহসল খসেটিহা হসব কমহার অসযহাগধ অপরহাধ। 
সেবরশজক্তিমহান আলহাহর জনকটি খসেটিহা হসব অনতম কজবরহা গুনহাহ, কহারর এর ফসল সেমহাসজি অননকধ সে কজষ্টি হসব, যহা 
আমহাসদর উপর শত্রুসদর প্রভিহাব ব কজদর দহার খযসল খদসব। সেম্ভবত মহাদ্রিহাসেহার জভিতসর অননকধ ও শত্রুতহার প্রসেহার ঘটিহাসনহার 
জিন খকহাসনহা অদ কশধ হহাত কহাজি করসছ। মহানুসষর জচিনহাসক দপূজষত কসর, মহানুসষর মহাসঝে সেবাংশয় ঢেয জকসয় জদসয় এগুসলহাসক 
ধমরনয় দহাজয়সত্বর  ছদসবশ পজরসয় খসেই অদ কশধ হহাত জবসভিদ ও সেবাংঘহাসতর বনজি বপন করসছ“ ” । এভিহাসব তহারহা 

ধমরজশকহাসকসন সে কজষ্টি কসরসছ অননকধ, যহাসত খয বধজক্তিরহা ইসেলহাসমর ভিজবষধসতর জিন কহাযরকরন ভিপূ জমকহা পহালন করসত 
পহারসতহা, তহারহা খযসনহা খশষ হসয় যহায়। তহারহা খযসনহা ইসেলহাম ও ইসেলহামন সেমহাসজির খখদমসত নহা আসসে। সেতকর ও সেসচিতন
হওয়হাটিহা আমহাসদর দরকহার। আমহার ধমরনয় দহাজয়ত্ব হসলহা এটিযকু“ , আর ধমরনয় বহাধধবহাধকতহা হসলহা এটিযকু”  এজিহাতনয় –
জচিনহা কসর জনসজিসক খবহাকহা বহাজনও নহা। কখসনহা কখসনহা শয়তহান মহানুসষর জিন দহাজয়ত্ব-কতরবধ জনধরহারর কসর খদয়। 
কখসনহা কখসনহা সহাথেরপর চিহাওয়হা-পহাওয়হা মহানুষসক বহাধধ কসর ধমরনয় দহাজয়সত্বর নহাম কসর (সহাথেরসলহাভিন) কহাজি করসত। 
খকহাসনহা মযসেলমহানসক কষ্টি খদয়হা জকবাংবহা খকহাসনহা ভিহাইসয়র সেম্পসকর খহারহাপ জকছয  বলহা  এগুসলহা খকহাসনহা ধমরনয় দহাজয়ত্ব নয়।–
এটিহাই হসলহা দুজনয়হার প্রজত ভিহাসলহাবহাসেহা, জনসজির প্রজত ভিহাসলহাবহাসেহা। এগুসলহাই হসলহা শয়তহাসনর কুমনরহা, যহা মহানুসষর জিন 
আতাঁধহার খডিসক আসন। এই শত্রুতহা হসলহা রবাংসেপ্রহাপ্তসদর শত্রুতহা : “জিহাহহান্নহামবহাসেনসদর জিসন বহাকজবতণ্ডহা অবশধম্ভহাবন।  ”
(সেপূরহা সেহা'দ, ৩৮:৬৪)

শত্রুতহা আর বহাকজবতণ্ডহা হসলহা জিহাহহান্নহাসমর জজিজনসে। খদহাযসখর মহানুষসদর মসধধ দন্দ্ব থেহাসক, থেহাসক পহারস্পিজরক 
মহারহামহাজর। যজদ খতহামরহা এই দুজনয়হার জিসন ঝেগড়হা কসরহা, তসব সেহাবধহান হও ! কহারর খতহামরহা জনসজিসদর জিন জিহাহহান্নহাম 
প্রস্তুত করসছহা, আর খতহামরহা তহার মহাঝেপসথে আসছহা। পরকহাসলর দুজনয়হায় খতহা খকহাসনহা জকছযর জিসন মহারহামহাজর খনই ! 
ওপহাসরর দুজনয়হার মহানুসষরহা জবশুদ, প্রশহান হৃদসয়র অজধকহারন। তহাসদর পরস্পিসরর মহাসঝে খকবলই শহাজন। খখহাদহার প্রজত 
ভিহাসলহাবহাসেহা আর আনুগতধ তহাসদর হৃদয় ছহাজপসয় যহাসচ্ছ। আলহাহর ভিহাসলহাবহাসেহা পহাওয়হার অনতম শতর হসলহা আলহাহসত 
ঈমহান আনহা বধজক্তিসদরসক ভিহাসলহাবহাসেহা। আলহাহর বহানহাসদর প্রজত ভিহাসলহাবহাসেহা-ই হসলহা তহাতাঁর ভিহাসলহাবহাসেহার ছহায়হা।

খতহামহার জনসজির হহাতসক আগুসনর মসধধ জদও নহা। খদহাযসখর আগুসনর জশখহাসক উসস জদও নহা। জিহাহহান্নহাম মহানুসষর খনহাবাংরহা
কহাজিকমর দহারহা প্রজজলত। এগুসলহা হসলহা একগুতাঁসয় খলহাসকসদর কহাজি, যহা খদহাযসখর আগুনসক প্রজজলত কসর। হহাদনসসে 
বজররত আসছ : “আজম জিহাহহান্নহামসক অজতক্রম কসরজছ যখন তহার আগুন খনভিহাসনহা জছসলহা।” যজদ খকহাসনহা মহানুষ জনসজির কমর
দহারহা জিহাহহান্নহাসমর আগুনসক প্রজজলত নহা কসর, তসব জিহাহহান্নহাসমর জচিহ্ন থেহাকসব নহা। এজিহাতনয় (একগুতাঁসয়) আচিরসরর 
জভিতসরই থেহাসক জিহাহহান্নহাম। এজিহাতনয় আচিরসরর জদসক এজগসয় যহাওয়হা মহাসন জিহাহহান্নহাসমর জদসকই এজগসয় যহাওয়হা। যখন 
মহানুষ এই দুজনয়হা খথেসক চিসল যহায়, তহার সেহামসন পদরহা উসন্মহাজচিত হয়, তখন খসে উপলজব্ধি কসর খয : “এ হসলহা তহারই ফল,
যহা খতহামরহা ইজতপপূসবর জনজিহহাসত পহাজঠসয়সছহা,...  (” আসল ইমরহান, ৩:১৮২) এববাং তহারহা তহাসদর ককতকমরসক খসেখহাসন “
উপজসত খদখসব  ” (সেপূরহা কহাহফ, ১৮:৪৯)। মহানুসষর এই দুজনয়হার সেকল ককতকমর অপর দুজনয়হায় খদখহা যহাসব, এববাং তহার 
জিসন খসেই কমরগুসলহাসক সেজতধকহার রূপ খদয়হা হসব : “অততঃপর খকউ অনু পজরমহার সেৎকমর করসল তহা খদখসত পহাসব, 
এববাং খকউ অনু পজরমহার অসেৎকমর করসল তহা-ও খদখসত পহাসব।  ” (সেপূরহা যহালযহালহাহ, ৯৯:৭-৮)। মহানুসষর এই দুজনয়হার 
সেকল কথেহা-কমর অপর দুজনয়হায় প্রজতফজলত হসব। খযসনহা আমহাসদর জিনবসনর সেবজকছয  জফসল্মে খরকডির করহা হজচ্ছসলহা, আর 
ঐ দুজনয়হায় খসেই জফল্মেটিহা খদখহাসনহা হসব, এববাং খকউ-ই খসেটিহার জবন্দুমহাত্র অসনকহার করসত পহারসব নহা। আমহাসদর সেকল 
কহাজিকমর, পদসকপ  সেবজকছয  আমহাসদরসক খদখহাসনহা হসব– , খসেইসেহাসথে আমহাসদর অঙ-প্রতধঙ খদসব সেহাকধ : ... “ তহারহা (
মহানুসষর অঙ-প্রতধঙ, ত্বক) বলসব : আলহাহ, জযজন সেকল জকছযসক বহাকশজক্তি জদসয়সছন, জতজন আমহাসদরসকও বহাকশজক্তি 
জদসয়সছন।...  (” সেপূরহা ফয সেজসেলহাত, ৪১:২১)।



আলহাহ, জযজন সেকল জকছযসক বহাকশজক্তি দহান করসবন এববাং সেহাকন বহানহাসবন, তহাতাঁর সেহামসন খতহামহার খকহাসনহা খনহাবাংরহা 
কমরসকই তয জম অসনকহার করসত বহা লযকহাসত পহারসব নহা। একটিয  জচিনহা কসরহা, সেহামসন তহাকহাও, খতহামহার কসমরর পজররজত 
খভিসব খদসখহা, ম কতয ধর পসর খযসেব ভিয়হানক ঘটিনহা ঘসটি তহা স্মিরসর রহাসখহা, কবসরর চিহাপসক স্মিরর কসরহা, বহারযহাসখর 
দুজনয়হাসক স্মিরর কসরহা, এববাং তহার পসর খয যনরহা-দপূদরশহা আসেসব, তহাসক উসপকহা খকহাসরহা নহা। অনততঃ জিহাহহান্নহাসম জবশ্বেহাসে 
রহাসখহা। যজদ খকহাসনহা মহানুষ ম কতয ধর পসরর ভিয়হানক ঘটিনহাগুসলহার কথেহা স্মিরসর রহাসখ, খসে তহার জিনবন যহাপসনর ধহারহা বদসল 
খফলসব। যজদ এই জবষসয় খতহামহাসদর ঈমহান ও জনশ্চিয়তহা (জনজশ্চিত জহান) থেহাকসতহা, তসব খতহামরহা এসতহা সহাধননভিহাসব 
ননজতহনন জিনবন যহাপন করসত নহা।
খতহামহাসদর খলখনন, খতহামহাসদর পদসকপ, খতহামহাসদর জজিহবহা  এগুসলহাসক সেতকরভিহাসব জনয়নর কসরহা সেবাংসহার ও –
জনসজিসদরসক জবশুদ কসর খতহালহার জিন।



অধধহায়  ৮ – : ঐশন দয়হা

মহহান আলহাহ তহায়হালহা তহাতাঁর বহানহাসদর দয়হা কসরন বসল জতজন মহানুষসক বযজদমতহা দহান কসরসছন। মহানুষ খযসনহা জনসজিসক 
জবশুদ ও পজবত্র করসত পহাসর, খসেই কমতহা দহান কসরসছন। নবন ও আউজলয়হাগরসক (আলহাহর বনয ) পহাজঠসয়সছন 
মহানুষসক সেজঠকপসথে গহাইডি করহার জিন, খযসনহা মহানুষ আত্মিসেবাংসহাসরর মহাধধসম জনসজিসদরসক জিহাহহান্নহাসমর ভিয়হানক শহাজস্ত 
খথেসক রকহা করসত পহাসর। যজদ এই পদজতসত কহাজি নহা হয় (অথেরহাৎ মহানুসষর মহাসঝে সেবাংসহার ও সেসচিতনতহা সে কজষ্টি নহা হয়), 
তসব পরম দয়হালয আলহাহ তহায়হালহা মহানুষসক অন উপহাসয় সেসচিতন কসরন : নহানহারকম সেমসেধহা, দুতঃখ-কষ্টি, দহাজরদ্রিধ, 
অসুসতহা ইতধহাজদ দহারহা। জঠক একজিন দক জচিজকৎসেক জকবাংবহা ভিহাসলহা নহাসসেরর মতই জতজন (আলহাহ তহায়হালহা) অসুস 
মহানুষসক তহার ভিয়হানক আত্মিহার খরহাগ খথেসক মযক্তি করহার খচিষ্টিহা কসরন। যজদ আলহাহ তহাতাঁর খকহাসনহা বহানহাসক দয়হা কসরন, 
তসব খসে এসকর পর এক দুদরশহায় পজতত হসত থেহাকসব, যতকর নহা খসে সেবরশজক্তিমহান স্রষ্টিহার জনকটি জফসর আসসে, জনসজির 
সেবাংসহার সেহাধন কসর। এটিহাই হসলহা প্রককত পথে, এছহাড়হা আর খকহাসনহা পথে খনই; জকনয  এপসথের খশষ পযরন খপসৌতাঁছসত 
মহানুষসক জনজি পহাসয়ই হহাতাঁটিসত হসব। যজদ (দুতঃখ-দুদরশহা-পরনকহার মধধজদসয় আত্মি-সেবাংসহার ও আত্মিশুজদর) এই পসথে মহানুষ
সেহাফলধ লহাভি নহা কসর, পথেভষ্টি মহানুষজটির অনসরর খরহাগ দপূর নহা হয়, যজদ খসে খবসহশত পহাওয়হার উপসযহাগন নহা হয়, তহাহসল
তহার আত্মিহাসক খটিসন খবর করহার সেময় তহার উপর প্রচিণ্ড চিহাপ প্রসয়হাগ করহা হসব, খযসনহা খসে জফসর আসসে, সেতকর হয়। যজদ 
এসতও কহাজি নহা হয়, তহাহসল কবসর, অথেরহাৎ আলসম বহারযহাসখ খযসেব ভিয়হানক ঘটিনহা ঘসটি, খসেখহাসন তহাসক যনরহা ও শহাজস্ত
খদয়হা হসব, যতকর পযরন নহা খসে জবশুদ হয়, তহার সেবাংসহার হয়; এববাং এরপর খসে খদহাযসখ যহাসব নহা। এর সেবই হসলহা 
মহানুষসক খদহাযখ খথেসক দপূসর রহাখহার জিন সেবরশজক্তিমহান আলহাহর দয়হা। যজদ আলহাহর এত দয়হা ও অনুকম্পহা সেসত্ত্বও মহানুষ
জবশুদ নহা হয় ? তহাহসল তহার শুজদর জিন আগুসন খপহাড়হা ছহাড়হা আর খকহাসনহা পথে থেহাকসব নহা। ইজতহহাসসের কত মহানুষ 
আত্মিশুজদর পসথে আসসেজন, জনসজির সেবাংসহার কসরজন, এববাং এইসেব পন্থেহায়ও তহাসদর শুজদ ঘসটিজন, এববাং খশষসমষ দয়হাময় 
ও করুরহাময় খখহাদহা তহার বহানহাসক আগুসন পযড়হাসনহার মহাধধসম জবশুদ কসরসছন, জঠক খযভিহাসব খসেহানহা পযজড়সয় খহাতাঁজটি করহা 
হয়।
“তহারহা খসেখহাসন শতহাবনর পর শতহাবন অবসহান করসব  ” (৭৮:২৩), কুরআসনর এই আয়হাত প্রসেসঙ বলহা হয় খয এখহাসন 
উজলজখত শতহাবনর পর শতহাবন  হসলহা তহাসদর জিন“ ” , যহাসদরসক পথে খদখহাসনহা হসয়সছ, যহাসদর ঈমহাসনর জভিজতসক রকহা 
করহা হসয়সছ (ইমহাম বহাজক্বরসক (আ.) এ বধহাপহাসর প্রশ্ন করহা হসল জতজন উতসর বসলজছসলন : এই আয়হাত হসলহা তহাসদর 
জিন, যহাসদরসক একসেময় আগুন খথেসক খবর করহা হসব। (মহাজিময'-আল-বয়হান, ভিজলউম ১০, খপইজি ৪২৪))।
এটিহা হসলহা খতহামহার-আমহার মত মহানুসষর জিন, যজদ আমরহা জবশ্বেহাসেন হসয় থেহাজক। প্রজতটিহা যযসগর (আইয়হাম) বদঘরধ হহাজিহার 
বছর  আসেসল খয কত– , খখহাদহা-ই ভিহাসলহা জিহাসনন। আলহাহ নহা করুন, আমরহা নহা আবহার এমন অবসহায় খপসৌতাঁসছ যহাই খয 
আমহাসদরসক জবশুদ করহার এই পন্থেহাগুসলহাও কহাসজি আসেসব নহা, আর জচিরসুসখর জিহান্নহাসত প্রসবসশর খযহাগধতহা অজিরসনর 
জিন এই সেবরসশষ পন্থেহার দরকহার পড়সব। আলহাহ নহা করুন, “খযসেব বহাগহাসনর তলসদসশ নদন প্রবহাজহত হয়  ” (৫৮:২২),
খসেই সহাসন প্রসবশ করহার খযহাগধতহা অজিরসনর জিন নহা আবহার মহানুষসক জকছয জদসনর জিন খদহাযসখ পযড়সত হয় (খযসনহা খসে 
পহাপ-পজঙলতহা, আজত্মিক অশুজদ এববাং শয়তহাসনর ববজশষ্টিধ খথেসক জবশুদ হসত পহাসর) !
তসব স্মিরর রহাখসত হসব খয, এই পন্থেহা হসলহা তহাসদর জিন, যহাসদর পহাসপর মহাত্রহা সেবরশজক্তিমহান আলহাহর দয়হা ও করুরহা 
খথেসক পযসরহাপযজর বজঞত হওয়হার মহাত্রহায় খপসৌতাঁছহায়জন; যহাসদর মহাসঝে খবসহশসত যহাবহার নুধনতম হসলও জকছয  জজিজনসে অবজশষ্টি 
আসছ। আলহাহ নহা করুন, খকহাসনহা মহানুসষর পহাপ এতই অপজরসেনম হসয় যহায় খয, খসে সেবরশজক্তিমহান আলহাহ তহায়হালহার 
পজবত্র সেহাজন্নধধ খথেসক বজঞত ও বজহষকত হসত হয়, ঐশন দয়হা খথেসক বজঞত হয়, এববাং অননকহাল খদহাযসখর আগুসন 
খপহাড়হা ছহাড়হা তহাসদর জিন আর খকহাসনহা পথে নহা থেহাসক। আলহাহ নহা করুন, খতহামরহা নহা আবহার ঐশন দয়হা ও করুরহা খথেসক 
বজঞত হও এববাং তহাতাঁর (আলহাহর) রহাগ, অজভিশহাপ ও শহাজস্তর মযসখহামযজখ হও। খতহামহাসদর কথেহা-কমর, আচিরর খযসনহা 
খতহামহাসদরসক খখহাদহার করুরহা খথেসক এমনভিহাসব বজঞত নহা কসর খয অনন রবাংসসের মযসখহামযজখ হও।

এখন, খযখহাসন খতহামরহা এক জমজনসটির জিনও জলন একটিহা পহাথের হহাসত রহাখসত পহাসরহা নহা, তহাহসল খদহাযসখর আগুনসক 
জনসজির খথেসক দপূসর রহাসখহা ! মহাদ্রিহাসেহা ও আসলমগরসক এই আগুসনর খথেসক দপূসর রহাসখহা। খতহামহাসদর অনর খথেসক ঝেগড়হা-
জববহাদসক অসনক দপূসর সেজরসয় খফসলহা। মহানুসষর সেহাসথে ভিহাসলহা বধবহহার কসরহা, রহমহান-রজহম (করুরহাময়, দয়হালয) হবহার 
খচিষ্টিহা কসরহা। অবশধ পহাপন খলহাসকসদর পহাপ ও খখহাদহাসদ্রিহাহনতহার বধহাপহাসর নম হওয়হা চিলসব নহা। বরবাং তহাসদরসক মযসখর 
উপর বসল দহাও খয খসে পহাপ করসছ, তহাসক জনসষধ কসরহা, এববাং জনসজিও বনরহাজিধ ও জবসদ্রিহাহ সে কজষ্টি খকহাসরহা নহা। আলহাহর 
বহানহা এববাং সেবাংকমরনসদর সেহাসথে সেদধবহহার কসরহা। জহানন বধজক্তিসদরসক জহাসনর কহারসর সেমহান কসরহা, সেৎপসথের 



বধজক্তিসদরসক তহাসদর সেদগুসরর কহারসর সেমহান কসরহা, এববাং জহানহনন অজশজকতসদরসকও সেমহান কসরহা, কহারর তহারহাও 
আলহাহরই বহানহা। উতম আচিরসরর অজধকহারন হও, দয়হালয হও, হও সেৎ এববাং ভহাতকত্বপপূরর। জনসজির সেবাংসহার কসরহা। তয জম 
খগহাটিহা একটিহা কজমউজনজটিসক গহাইডি করসত চিহাও, তহাসদরসক সেবাংসহার করসত চিহাও; জকনয  খয বধজক্তি জনসজিরই সেবাংসহার ও 
সেবাংসশহাধন করসত সেকম নয়, খসে কন কসর অপরসক পথে খদখহাসব ? শহাবহান মহাসসের আর অল্প জকছয জদন বহাজক। এই 
ক'জদসন তওবহা কসর জনসজিসক বদসল খফসলহা, এববাং পজবত্র রমজিহান মহাসসে জবশুদ আত্মিহা জহসসেসব প্রসবশ কসরহা।



অধধহায়  ৯ – : শহাবহান মহাসসের মযনহাজিহাত সেম্পসকর

খতহামরহা জক মহহান স্রষ্টিহার উসদ্দেসশধ শহাবহান মহাসসের খসেই জবসশষ মযনহাজিহাত জনসবদন কসরসছহা, মহাসসের শুরু খথেসক খশষ 
পযরন খয মযনহাজিহাত করহার উপসদশ খদয়হা হসয়সছ ? এই মযনহাজিহাসতর সুউচ্চ তহাৎপযর, যহা আলহাহর বধহাপহাসর উন্নত ঈমহান 
ও জহাসনর জশকহা খদয়, তহা খথেসক খতহামরহা উপককত হসয়সছহা জক ? এই মযনহাজিহাত সেম্পসকর বলহা হয় খয এটিহা ইমহাম আলন 
(আ.) এর মযনহাজিহাত (তহাতাঁর ও তহাতাঁর ববাংশধরসদর উপর এববাং সেকল জনষহাপ ইমহাসমর উপর সেহালহাম), জতজন এই মযনহাজিহাসতর
মহাধধসম আলহাহর কহাসছ জনসবদন করসতন। খযব কম দুআ ও মযনহাজিহাত পহাওয়হা যহাসব যহা সেকল ইমহামই (আ.) আলহাহর 
উসদ্দেসশধ জনসবদন করসতন। সেজতধই, এই মযনহাজিহাত হসলহা পজবত্র রমজিহান মহাসসের দহাজয়ত্বগুজল গ্রহর করহার জিন মহানুষসক 
প্রস্তুত করহা ও সেতকর করহার উপহায়। এর মহাধধসম সেসচিতন বধজক্তিসক খরহাজিহার উসদ্দেশধ এববাং এর মপূলধবহান প্রজতদহানগুজল 
স্মিরর কজরসয় খদয়হা সেম্ভব।
জনষহাপ ইমহামগর (আ.) মযনহাজিহাসতর মহাধধসম অসনক জবষয় বধহাখধহা কসরসছন। তহাতাঁসদর মযনহাজিহাসতর ভিহাষহা আসদশ-
জনসষসধর ভিহাষহা খথেসক একদমই আলহাদহা। মযনহাজিহাসতর মহাধধসম তহাতাঁরহা গভিনর আধধহাজত্মিক, অবস্তুগত এববাং ঐশন জবষয় 
বধহাখধহা করসতন, আলহাহর সেম্পসকর তহাতাঁসদর জহান প্রকহাশ করসতন। জকনয  আমরহা শুরু খথেসক খশষ পযরন মযনহাজিহাত কসর 
যহাই, অথেচি এর অসথেরর জদসক খকহাসনহা মসনহাসযহাগই জদই নহা, এববাং তহাতাঁরহা মযনহাজিহাসতর মহাধধসম আসেসল কন বলসত 
খচিসয়সছন, দুভিরহাগধজিনকভিহাসব তহা বযঝেসত বধথের হই।

এই মযনহাজিহাসত আমরহা বজল : “খহ আমহার রব ! আজম খযসনহা খতহামহার ধধহান ছহাড়হা আর সেকল জকছযর খথেসক জনসজিসক 
পজরপপূররভিহাসব জবজচ্ছন্ন করসত পহাজর, এববাং খতহামহার জদসক তহাকহাসনহার মহাধধসম আমহাসদর অনদ করজষ্টিসক এমনভিহাসব 
আসলহাজকত করসত পহাজর, খযসনহা আসলহার পদরহা জছন্ন কসর আমহাসদর অনদ করজষ্টি খতহামহার মহসত্বর জনকটিবতরন হয়, এববাং 
আমহাসদর আত্মিহা পজরপপূররভিহাসব খতহামহার সুপজবত্র সেতহার মহাজলকহানহাধনন হসয় যহায়।”
“খহ আমহার রব ! আজম খযসনহা খতহামহার ধধহান ছহাড়হা আর সেকল জকছযর খথেসক জনসজিসক পজরপপূররভিহাসব জবজচ্ছন্ন করসত পহাজর”

 এই কথেহাটিহার অথের এমনজটিও হসত পহাসর খয– , ঐশন জবষসয় সেসচিতন বধজক্তিরহা পজবত্র রমজিহান মহাসসের আসগ দুজনয়হাজব সুখ
তধহাগ করহার মহাধধসম জনসজিসক প্রস্তুত কসরন (আর দুজনয়হাজব সুখসক তধহাগ করহার মহাধধসমই আলহাহ বধতনত আর সেবজকছয  
খথেসক জনসজিসক জবজচ্ছন্ন করহা যহায়)। আলহাহ বধতনত আর সেকল জকছয  খথেসক পজরপপূরর জবজচ্ছন্ন হসয় যহাওয়হাটিহা সেহজি কহাজি 
নয়। এজিসন খযব কসঠহার সেহাধনহার প্রসয়হাজিন। খকত্রজবসশসষ খসেইসেহাসথে আধধহাজত্মিক চিচিরহা, বধযরধ, জনয়মহানুবজতরতহা 
ইতধহাজদসক এমন পযরহাসয় জনসয় খযসত হসব খযসনহা মহানুষ আলহাহ ছহাড়হা দুজনয়হার আর সেকল জকছয  খথেসক জনসজিসক 
পজরপপূররভিহাসব জবজচ্ছন্ন করসত পহাসর।
যজদ খকউ এই কহাসজি সেফল হয়, তহাহসল খসে অতধন সেমহাজনত সহান অজিরন কসরসছ। তসব, দুজনয়হার প্রজত জবন্দুমহাত্র 
আকষরর থেহাকসল আলহাহ ছহাড়হা আর সেবজকছয  খথেসক জবজচ্ছন্ন হওয়হা সেম্ভব নহা। খযভিহাসব রমজিহাসনর খরহাজিহা পহালন করসত 
বলহা হসয়সছ, পজবত্র রমজিহাসন খকউ যজদ জঠক খসেইভিহাসবই খরহাজিহা রহাখসত চিহায়, তহাহসল তহাসক অবশধই আলহাহ ছহাড়হা আর 
সেবজকছয  খথেসক জনসজিসক জবজচ্ছন্ন কসর খফলসত হসব। একহাজি তহাসক করসত হসব খযসনহা খসে আলহাহর এই (বনকটিধ 
লহাসভির) উৎসেব জঠকভিহাসব পহালন করসত পহাসর, মহানুসষর পসক যতদপূর সেম্ভব ততখহাজন পযরন এই উৎসেসবর আসয়হাজিসকর
(Host, Allah) সহান বযঝেসত পহাসর। আমহাসদর পজবত্র রহাসেপূল (সেহা.) এর (তহাতাঁর ও তহাতাঁর ববাংশধরসদর উপর সেহালহাম) একজটি 
বক্তিবধ অনুযহায়ন, এই পজবত্র রমজিহান মহাসসে মহহান আলহাহ তহায়হালহা তহাতাঁর আসয়হাজজিত উৎসেসব অবাংশগ্রহসরর জিন সেকল 
বহানহাসক আহবহান জিহাজনসয়সছন। রহাসেপূল (সেহা.) বসলসছন :  “ খহ মহানুষ ! আলহাহর মহাসে এজগসয় আসেসছ... আর 
খতহামহাসদরসক আলহাহর এই উৎসেসব খযহাগ খদয়হার জিন আমনর জিহানহাসনহা হসয়সছ।” পজবত্র রমজিহান মহাসে আসেহার আসগর 
এই কসয়কজটি জদসন খতহামহাসদর জচিনহা করহা উজচিত, আজত্মিক সেবাংসহার করহা উজচিত, এববাং সেবরশজক্তিমহান আলহাহ তহায়হালহার 
জদসক মসনহাসযহাগ খদয়হা উজচিত, অনুজচিত কমর ও আচিরসরর জিন কমহা প্রহাথেরনহা করহা উজচিত, এববাং খখহাদহা নহা করুন, তয জম 
যজদ খকহাসনহা পহাপ কসরই থেহাসকহা, তসব খসেসকসত্র পজবত্র রমজিহান মহাসসে প্রসবশ করহার আসগই কমহাপ্রহাথেরনহা কসরহা। 
সেবরশজক্তিমহান খখহাদহার প্রজত আনজরক মযনহাজিহাসত খতহামহার অনরসক অভিধস্ত কসর খফসলহা।

আলহাহ নহা করুন, জকনয  খতহামরহা নহা আবহার এই পজবত্র রমজিহান মহাসসে পরচিচিরহা, জগবত ইতধহাজদসত, অথেরহাৎ খমহাটিকথেহা পহাসপ 
জলপ্ত হও এববাং মহহান আলহাহ তহায়হালহার খদয়হা এই উৎসেসব সেনমহালঙ্ঘন কসর জনসজিসদরসক দপূজষত কসর খফসলহা। এই 
সেমহাজনত মহাসসে খতহামহাসক সেবরশজক্তিমহান আলহাহর খভিহাজিসেভিহায় জনমনর করহা হসয়সছ, সুতরহাবাং সেবরশজক্তিমহাসনর এই অপপূবর 
উৎসেসবর জিন জনসজিসক প্রস্তুত কসরহা। অনত খরহাজিহা রহাখহার বহাজহ্যক আনুষহাজনক রনজত-ননজতসক সেমহান কসরহা। (খরহাজিহা 



রহাখহার প্রককত রনজত-ননজতগুসলহা অবশধ সেম্পপূরর জভিন্ন জবষয়, আর খসেজিসন সেহাবরকজরক যত্ন ও প্রসচিষ্টিহা প্রসয়হাজিন।) খরহাজিহা 
রহাখহার অথের খকবলমহাত্র খহাওয়হা-দহাওয়হা খথেসক জবরত থেহাকহা নয়, বরবাং মহানুষসক পহাপ খথেসকও জবরত থেহাকসত হসব। এটিযকু 
হসলহা তহাসদর জিন, যহারহা জনতহানই আনসকহারহা। (সগরনয় মহানুসষরহা, যহাতাঁরহা খখহাদহার মহসত্বর খজন উসন্মহাচিন করসত চিহান, 
তহাসদর খকসত্র খরহাজিহার জনয়ম-কহানুন এর খথেসক আলহাদহা।) অনততঃ খরহাজিহার প্রহাথেজমক আদব কহায়দহা খমসন চিলহা উজচিত, 
এববাং খযভিহাসব কসর পহানহাহহার খথেসক জবরত থেহাসকহা, জঠক একইভিহাসব খচিহাখ, কহান এববাং জজিহবহাসকও সেনমহালঙ্ঘন করহা খথেসক
সেবাংযত কসরহা। এখন খথেসক খতহামহাসদর জজিহবহাসক অপসরর সেমহাসলহাচিনহা, জগবত, মন কথেহা এববাং জমথেধহা খথেসক দপূসর রহাসখহা;
জহবাংসেহা-জজিঘহাবাংসেহা এববাং অনহান শয়তহানন ববজশষ্টিধসক জনসজির অনর খথেসক বজহষহার কসরহা। যজদ পহাসরহা, আলহাহ ছহাড়হা আর 
সেবজকছয  খথেসক জনসজিসক জবজচ্ছন্ন কসর খফসলহা। প্রতহাররহা নহা কসর জনষহার সেহাসথে কহাজি কসরহা। মহানুষ এববাং জননসদর মসধধ 
খযসেব শয়তহান আসছ, তহাসদর খথেসক জনসজিসক জবজচ্ছন্ন কসর খফসলহা। যজদও আমরহা দ কশধততঃ এই মহহামপূলধবহান মযরহাদহাসক 
আমহাসদর লকধ জহসসেসব জনধরহারর করসত পহাজর নহা, অনতপসক এটিযকু জনজশ্চিত করহার খচিষ্টিহা কসরহা খযসনহা খতহামহার খরহাজিহার 
সেহাসথে খকহাসনহা পহাপ নহা থেহাসক। তহা নহা হসল খতহামহার খরহাজিহা ইসেলহামন শরনয়হার দ কজষ্টিসকহার খথেসক সেজঠক হসলও খসেটিহা 
আলহাহর কহাসছ গ্রহরসযহাগধ হসব নহা।

খকহাসনহা কহাসজির ধমরনয় দ কজষ্টিসকহার খথেসক সেজঠক হওয়হা নহা হওয়হা এববাং খসেই কহাজি আলহাহর জনকটি গ্রহরসযহাগধ হওয়হা  –
এই দুসয়র মহাসঝে জবরহাটি বধবধহান আসছ। যজদ পজবত্র রমজিহান মহাসসের খশসষ খতহামহাসদর কথেহা ও কসমর খকহাসনহা পজরবতরন নহা
আসসে, খতহামহাসদর আচিহার-আচিরর যজদ খরহাজিহার মহাসসের আসগর জদনগুসলহার খথেসক জভিন্ন নহা হয়, তহাহসল এটিহা সুস্পিষ্টি খয 
খরহাজিহার প্রককত তহাৎপযর খতহামরহা উপলজব্ধি করসত পহাসরহা নহাই। আর খতহামরহা যহা কসরসছহা, তহা খকবলই বদজহক খরহাজিহা।

এই মহহান মহাসে, খয মহাসসে খতহামহাসক ঐশন উৎসেসব জনমনর জিহানহাসনহা হসয়সছ, এসেমসয় যজদ তয জম খখহাদহার বধহাপহাসর 
মহাসরফত (অনদ করজষ্টি) অজিরন করসত নহা পহাসরহা, জকবাংবহা অনততঃ জনসজির বধহাপহাসর অনদ করজষ্টি অজিরন করসত নহা পহাসরহা, তহাহসল 
বযসঝে জনসত হসব তয জম আলহাহর খদয়হা এই উৎসেসব জঠকভিহাসব অবাংশগ্রহর কসরহা নহাই। খতহামহাসদর ভিয সল খগসল চিলসব নহা খয 
এই পজবত্র মহাসে, যহা জকনহা আলহাহর মহাসে“ ”, খয সেমসয় খখহাদহার বহানহাসদর জিসন ঐশন দয়হার দরজিহা খযসল যহায়। এববাং 
জকছয  বররনহা অনুযহায়ন এ সেমসয় শয়তহানসদরসক জশকল পজরসয় রহাখহা হয়; আর এমন সেমসয় যজদ খতহামরহা জনসজিসদর 
সেবাংসহার করসত নহা পহাসরহা, আত্মিশুজদ করসত নহা পহাসরহা, নফসে-এ-আমহারহাহ খক জনয়নর করসত নহা পহাসরহা, জনসজির সহাথেরপর 
কহামনহা-বহাসেনহাসক দমন করসত নহা পহাসরহা, এই দুজনয়হা ও বস্তুজিগসতর মহায়হা তধহাগ করসত নহা পহাসরহা, তহাহসল খরহাজিহার মহাসে
খশষ হওয়হার পসর এগুসলহা অজিরন করহা খতহামহাসদর পসক খযবই কজঠন হসব। তহাই এই অপপূবর দয়হা খশষ হবহার আসগই 
সুসযহাসগর সেদধবহহার কসরহা, আত্মিসেবাংসহার কসরহা, জনসজিসক জবশুদ কসর খতহাসলহা। খরহাজিহার মহাসসের দহাজয়ত্ব পহালসনর জিন 
প্রস্তুজত গ্রহর কসরহা। এমনটিহা খযসনহা নহা হয় খয, রমজিহান মহাসে আসেহার আসগই শয়তহান খতহামহাসক এমনভিহাসব আক্রহান কসর
খফসলসছ খয, যখন শয়তহানসক জশকলবনন কসর রহাখহা হসয়সছ, তখন তয জম জনসজি খথেসকই নহানহারকম পহাপকহাজি ও 
ইসেলহামজবসরহাধন কহাসজি জলপ্ত হসয় পসড়সছহা ! অসনকসেময় খখহাদহা খথেসক দপূসর সেসর যহাবহার কহারসর এববাং বড় বড় গুনহাসহর 
কহারসর সেনমহালঙ্ঘনকহারন পহাপন মহানুষ অজতহা ও অনকহাসরর এতই অতসল খনসম যহায় খয, শয়তহাসনর আর তহাসক 
প্রসরহাজচিত করহার প্রসয়হাজিন হয় নহা, বরবাং খসে জনসজিই শয়তহাসনর রবাং ধহারর কসর। জসেবগহাত আলহাহ  হসলহা শয়তহাসনর “ ”
রসঙর জবপরনত।

খয বধজক্তি সহাথেরপর কহামনহা-বহাসেনহার জপছসন খছহাসটি খয শয়তহাসনর প্রজত অনুগত, ধনসর ধনসর খসে-ও শয়তহাসনর রঙ ধহারর 
কসর। অনতপসক এই একটিহা মহাসসে খতহামহাসদর আত্মিজনয়নসরর জসেদহান খনয়হা উজচিত, এববাং মহহামজহম খখহাদহা অসেনযষ্টি হন,
এমন কথেহা ও আচিরর এজড়সয় চিলহা উজচিত। এখনই, এই আজিসকর জদসনই খখহাদহার সেহাসথে চিয জক্তি কসরহা খয পজবত্র রমজিহান 
মহাসসে খতহামরহা পরচিচিরহা, জগবত, অপসরর সেম্পসকর মন বলহা, ইতধহাজদ কহাজি পজরতধহাগ করসব। খতহামহার জজিহবহা, খচিহাখ, 
হহাত, কহান এববাং অনহান অঙসক জনসজির জনয়নসর জনসয় আসসেহা। জনসজির কথেহা ও কমরসক তদহারজক কসরহা। তহাহসল হয়সতহা 
আলহাহ খতহামহার জদসক দ কজষ্টি খদসবন এববাং দয়হা করসবন। একমহাসে খরহাজিহার পর শয়তহানসক যখন জশকলমযক্তি করহা হসব, 
ততজদসন খতহামহার সেবাংসহার হসয়সছ, তয জম বদসল খগসছহা, তয জম আর শয়তহাসনর খধহাতাঁকহায় প্রতহাজরত হসব নহা, তয জম জনসজিই 
জনসজিসক জবশুদ কসর তযলসব। আজম আবহাসরহা বলজছ, পজবত্র রমজিহাসনর এই জতজরশজটি জদসন খতহামহার জজিহবহা, খচিহাখ, কহান 
এববাং সেকল অঙ-প্রতধঙসক জনয়নসরর প্রজতজহা কসরহা। খসেইসেহাসথে তয জম খযসেব কহাজি করহার জচিনহা করসছহা, বহা খযসেব জবষয় 
খশহানহার পজরকল্পনহা করসছহা, খসেসেসবর বধহাপহাসর শরয়ন দ কজষ্টিসকহার কন, খসেজদসক সেতকর নজির রহাসখহা। এটিহা হসলহা খরহাজিহা 
রহাখহার প্রহাথেজমক এববাং বহাজহ্যক জনয়ম। অনততঃ খরহাজিহার এই বহাজহ্যক রনজতননজতটিযকু পহালন কসরহা ! কহাউসক জগবত করসত 



খদখসল তহাসক থেহামহাও, বসলহা খয খরহাজিহার এই জত্রশ জদসন জনজষদ কহাজি খথেসক জবরত থেহাকহার জিন আমরহা (আলহাহর সেহাসথে)
জবসশষ চিয জক্তি কসরজছ। আর যজদ তহাসক পরচিচিরহা খথেসক জবরত করসত নহা পহাসরহা, তহাহসল খসেই সহান তধহাগ কসরহা। বসসে বসসে 
জগবত শুসনহা নহা। মযসেলমহাসনরহা খযসনহা খতহামহার খথেসক জনরহাপদ থেহাসক।
যহার খচিহাখ, হহাত জজিহবহা খথেসক অপর মযসেজলম জনরহাপদ নয়, খসে প্রককত মযসেজলম নয়; যজদও খসে মযসখ লহা ইলহাহহা “
ইলহালহাহ  উচ্চহারর করহা আনুষহাজনক ও বহাজহ্যক মযসেলমহান” । আলহাহ নহা করুন, জকনয  যজদ খতহামরহা কহাউসক আঘহাত করসত
চিহাও, জগবত করসত জকবাংবহা অপবহাদ আসরহাপ করসত চিহাও, তহাহসল খজিসন রহাখহা উজচিত খয খতহামরহা খতহামহাসদর প্রভিয র 
সেহামসনই আসছহা। (এই মহাসসে) খতহামরহা সেবরশজক্তিমহান আলহাহ তহায়হালহার অজতজথে, (আর এসেমসয় যজদ কহাসরহা উপর অপবহাদ
আসরহাপ কসরহা জকবাংবহা জগবত কসরহা, তসব খসেসকসত্র) মহহামজহম খখহাদহার সেহামসন খতহামরহা তহাতাঁরই খকহাসনহা বহানহার সেহাসথে 
দুবরধবহহার করসব, আর খখহাদহার খকহাসনহা বহানহাসক অপবহাদ খদয়হা মহাসন হসলহা খখহাদহাসকই অপবহাদ খদয়হা। তহারহা খখহাদহারই 
বহানহা, জবসশষততঃ যজদ তহারহা জহান ও তহাক্বওয়হার পসথে পজণ্ডত বধজক্তি হসয় থেহাসকন। লকধ কসর খদখসব খয, খকত্রজবসশসষ 
এজিহাতনয় মন কহাজি মহানুষসক এমন অবসহায় জনসয় যহায় খয ম কতয ধর মযহুসতরও খসে খখহাদহাসক অসনকহার কসর ! খসে ঐশন 
জনদশরনসেমপূহসক অসনকহার কসর : “অততঃপর যহারহা মন কমর করত, তহাসদর পজররহাম হসয়সছ মন। কহারর, তহারহা আলহাহর 
আয়হাতসেমপূহসক জমথেধহা বলত এববাং খসেগুসলহা জনসয় ঠহাট্টহা-জবদ্রূপ করত।" (সেপূরহা আর-রূম, ৩০:১০) এগুসলহা ধনসর ধনসর 
ঘসটি। আজিসক একটিহা ভিয ল দ কজষ্টিভিজঙ, আগহামনকহাল একটিয -আধটিয  জগবত, পরশু খকহাসনহা মযসেজলসমর জবরুসদ অপবহাদ, 
এমজন কসর অনসর এসেব পহাপ একটিয  একটিয  কসর জিমহা হয়; অনরসক কহাসলহা কসর খদয়, মহাসরফত (খখহাদহার সেম্পসকর 
জহান) অজিরসনর পসথে বহাধহা হসয় দহাতাঁড়হায়, এববাং এভিহাসব বহাড়সত বহাড়সত একপযরহাসয় মহানুষ সেবজকছয  অসনকহার কসর 
অবসশসষ সেতধসক প্রতধহাখধহান কসর।

কুরআসনর কসয়কজটি আয়হাসতর জকছয  তহাফজসের অনুযহায়ন, মহানুসষর কমরসক জরজভিউ করহার জিন রহাসেপূল (সেহা.) ও জনষহাপ 
ইমহামগসরর (আ.) সেহামসন উপসহাপন করহা হসব। যখন রহাসেপূল (সেহা.) খতহামহার কমরসক জরজভিউ করসবন এববাং খদখসবন খয 
খসেটিহা কতই নহা ভিয ল ও পহাসপ পপূরর, কতটিহা দুতঃজখত জতজন হসবন ! তয জম জনশ্চিয়ই খখহাদহার মসনহাননত বহানহাসক দুতঃজখত ও 
জচিজনত খদখসত চিহাও নহা, তয জম জনশ্চিয়ই তহাতাঁর মন খভিসঙ জদসত চিহাও নহা, তহাতাঁসক দুতঃখ জদসত চিহাও নহা। যখন জতজন খদখসবন 
খয খতহামহার জহসেহাসবর খহাতহা খকবলই জগবত, অপবহাদ, অপর মযসেজলসমর সেম্পসকর নহাহক কথেহায় পপূরর, আর খদখসবন খয 
খতহামহার সেমস্ত মসনহাসযহাসগর খকন জছসলহা যত দুজনয়হাবন আর বস্তুবহাদন জবষয়, আর খতহামহার হৃদয় জছসলহা জহবাংসেহা, জজিঘহাবাংসেহা,
সেসনহপ্রবরতহা ইতধহাজদসত পজরপপূরর  খসেসকসত্র পরম পজবত্র আলহাহ তহায়হালহা এববাং তহাতাঁর খফসরশতহাসদর উপজসজতসত জতজন–
(রহাসেপূল (সেহা.)) জবব্রত হসত পহাসরন খয তহার সেম্প্রদহায় ও অনুসেহারনরহা ঐশন দয়হার বধহাপহাসর অককতজ জছসলহা, এববাং খবসখয়হাল
হসয় তহারহা দুবরনজনতভিহাসব মহহান স্রষ্টিহার আসহা ভিঙ কসরসছ। আমহাসদর জনসজিসদর খলহাক, এমনজক যজদ কম সেমহাজনত 
বধজক্তিও হয়, তবযও খসে ভিয ল করসল আমরহা জবব্রত খবহাধ কজর। আর খতহামরহা খতহা আলহাহর মসনহাননত বধজক্তির (মযহহামহাসদর)
ক্বওম (জিহাজত), (তহাতাঁর ও তহাতাঁর ববাংশধরসদর উপর সেহালহাম)  – আর মহাদ্রিহাসেহায় দহাজখল হওয়হার মহাধধসম খতহামরহা জনসজিসদরসক
আলহাহ, তহাতাঁর রহাসেপূল ও ইসেলহাসমর সেহাসথে আসরহা খবজশ সেম্পকরযযক্তি কসর খফসলসছহা। এই খতহামরহা যজদ খনহাবাংরহা কহাজি কসরহা, 
তসব নবন (সেহা.) বধজথেত হসবন, জতজন এটিহা সেহ্য করসত পহারসবন নহা, আর আলহাহ নহা করুন (একহারসর) খতহামরহা রবাংসে 
হসয় নহা যহাও। আলহাহর রহাসেপূল (তহাতাঁর ও তহাতাঁর ববাংশধরসদর উপর সেহালহাম) ও জবশুদ ইমহামগরসক আলহাহর সেহামসন দুতঃজখত 
ও বধজথেত খকহাসরহা নহা।
মহানুসষর অনর হসলহা আয়নহার মতন  উজল– , পজরষহার  জকনয  খবজশ খবজশ দুজনয়হার মহায়হা আর পহাসপর কহারসর খসে –
আয়নহা অনকহার হসয় যহায়। খরহাজিহার মহাধধসম মহানুষ কহামনহা-বহাসেনহা খথেসক মযখ জফজরসয় খনয়, খভিহাগ-জবলহাসেসক দপূসর সেজরসয়
রহাসখ এববাং আলহাহ বধতনত আর সেবজকছয  খথেসক জনসজিসক জবজচ্ছন্ন কসর খফসল। খকউ যজদ অনততঃ প্রতহাররহা নহা কসর জনষহা 
সেহকহাসর সেবরশজক্তিমহান আলহাহর উসদ্দেসশধ খরহাজিহা রহাসখ, (আজম বলজছ নহা খয অনহান ইবহাদতগুসলহা জনষহা সেহকহাসর করসত 
হসব নহা; অবশধই সেবরকম ইবহাদতই জনষহা সেহকহাসর পহালন করসত হসব), তহাহসল আশহা করহা যহায় খয, অনততঃ এই 
একটিহা মহাসসে যথেহাযথেভিহাসব খরহাজিহা রহাখহার পযরসহার জহসসেসব খখহাদহার করুরহা তহাতাঁর বহানহার উপর বজষরত হসব, এববাং বহানহার 
হৃদসয়র আয়নহা খথেসক কলযষ ও অনকহার দপূর হসয় যহাসব, এববাং দুজনয়হাবন আনন খথেসক খসে মযখ জফজরসয় খনসব। আর যখন
ক্বদসরর রহাত উপজসত হসব, তখন এই বহানহা আসলহাজকত হসয় উঠসব, খযটিহা আলহাহর ওলন আর প্রককত মযজমসনরহা অজিরন 
কসরন।

এ ধরসরর খরহাজিহার পযরষহার হসলন সয়বাং আলহাহ তহায়হালহা : “সেহাওম আমহার জিন এববাং আজমই এর পযরসহার।” আর 
খকহাসনহা জকছযই এমন খরহাজিহার পযরসহার হসত পহাসর নহা। এমনজক সগরনয় বহাগহানও এমন খরহাজিহার পযরসহার হসত পহাসর নহা। 



খকউ যজদ খরহাজিহাসক মসন কসর একজদসক খহাসদধর জিন মযখ বন রহাখহা আর অপরজদসক জগবসতর জিন মযখ খযসল খদয়হা; 
বনয -বহানবসদর সেহাসথে উষ আডহায় খসেহজর পযরন রহাতভির পরচিচিরহায় জলপ্ত থেহাকহা, তসব এমন খরহাজিহা খকহাসনহাই কহাসজি 
আসেসব নহা, এর খকহাসনহা প্রভিহাবও থেহাকসব নহা। খয এভিহাসব খরহাজিহা রহাসখ, খসেসতহা খখহাদহার উৎসেসব খযহাগ খদবহার নপূধনতম 
ভিদ্রিতহাটিযকু জিহাসন নহা। খসে তহার দয়হামসয়র হক নষ্টি কসরসছ  দয়হাময় আলহাহ– , জযজন জকনহা মহানুষ সে কজষ্টির আসগই তহার 
জিনবন যহাপন ও ব কজদর সেকল উপহায় উপকরসরর বধবসহা কসরসছন। জতজন পথেপ্রদশরসনর জিন নবন পহাজঠসয়সছন। জতজন 
ঐশন গ্রন্থে নহাজযল কসরসছন। মহানুষসক দহান করহা হসয়সছ  মহসত্বর উৎসে ও আসলহা (আলহাহ তহায়হালহা) পযরন খপসৌতাঁছহার শজক্তি,
খদয়হা হসয়সছ ইজনয়, বযজদমতহা ও তহাতাঁর রহমত পহাবহার সেমহান। এখন জতজন (আলহাহ) তহাতাঁর বহানহাসদরসক তহাতাঁর খগসহহাউসজি
প্রসবসশর আমনর দহান কসরসছন, খযসনহা মহানুষ খসেখহাসন রহমসতর খটিজবসল বসসে খখহাদহার খশহাকর গুজিহার করসত পহাসর 
এববাং তহাতাঁর যথেহাসেম্ভব গুরকনতরন করসত পহাসর। খয বহানহা খখহাদহার পক খথেসক এমন সুসযহাগ পহায়, খয জকনহা খখহাদহার-ই 
খদয়হা অফয রন জরজজিক গ্রহর করসছ  খসেই প্রভিয– , খসেই খমজিবহাসনর জবসরহাজধতহা করহা জক এমন বহানহার সেহাসজি ? খখহাদহার 
খদয়হা জরজজিক বধবহহার কসর তহাতাঁর ইচ্ছহার জবরুসদ তহাতাঁর জবসরহাজধতহা করসব  এটিহা জক বহানহার করহা উজচিত – ? খয হহাত মযসখ 
তয সল খহাইসয় খদয়, খসে হহাসত কহামড় খদয়হার মতই জক নহা এ বধহাপহারটিহা ? খখহাদহার উপজসজতসত তহাতাঁরই সেভিহায় জনমজনত হসয়
রূঢ় আচিরর, অশ্রেদহা, উদত কহাজিকমর ইতধহাজদর মহাধধসম খমজিবহাসনর (আলহাহ) অসেমহান-ই জক করহা হসব নহা ? 
খমজিবহাসনর সেহামসন খনহাবাংরহা এববাং খহারহাপ কহাজি করসল খসেটিহা মহানুসষর অককতজতহার চিপূড়হান হসব।

(রমজিহাসনর এই) অজতজথেসদর অবশধই জিহানসত হসব খক তহার খমজিবহান, এববাং তহাতাঁর মযরহাদহা সেম্পসকর সেসচিতন হসত হসব। 
খরহাজিহার রনজতননজতর সেহাসথে পজরজচিত হসত হসব। সেৎগুরহাবলনর সেহাসথে সেহাবাংঘজষরক কহাজিকসমরর মহাধধসম খখহাদহাসদ্রিহাহনতহা করহা 
যহাসব নহা। পরম সেতহার অজতজথেসদর জিহানসত হসব মজহমহাজন্বত প্রভিয র সেহাজন্নধধ কন জজিজনসে  যহা পহাওয়হার জিন নবনগর – (আ.)
ও ইমহামগর (আ.) সেবরদহা প্রসচিষ্টিহা চিহালহাসতন; আসলহা ও মহসত্বর উৎসেসক খপসত চিহাইসতন। “...এববাং আমহাসদর অনসরর 
দ কজষ্টিসক খতহামহার জদসক তহাকহাসনহার মহাধধসম আসলহাজকত কসর দহাও, যতকর নহা আমহাসদর অনদ করজষ্টি আসলহার পদরহাসক জছন্ন 
কসর মহসত্ত্বর উৎসসের সেহাসথে জমজলত নহা হয়।” আলহাহর খদয়হা এই সেভিহা-ই হসলহা খসেই মহসত্ত্বর উৎসে“ ”। সেদহা প্রশবাংজসেত 
মজহমহাজন্বত খখহাদহা তহাতাঁর বহানহাসদরসক আমনর জিহাজনসয়সছন আসলহা ও মহসত্ত্বর উৎসসে প্রসবশ করহার জিন। জকনয  বহানহা যজদ
অসযহাগধ হয়, তসব খসে এই চিমৎকহার মহহান অবসহাসন খপসৌতাঁছহাসত পহারসব নহা। সেদহাপ্রশবাংজসেত খখহাদহা তহাতাঁর বহানহাসদরসক 
সেবধরসরর দয়হা ও আধধহাজত্মিক প্রশহাজনর উৎসেসব আহবহান জিহাজনসয়সছন, জকনয  যজদ বহানহা এই সুউচ্চ অবসহাসন উপজসত 
হবহার জিন প্রস্তুত নহা থেহাসক, খসে প্রসবশ-ই করসত পহারসব নহা। এটিহা কন কসর সেম্ভব খয খদহ ও মসনর পহাপ, আধধহাজত্মিক 
অজবশুদতহা ও ননচিতহা সেহকহাসর খকউ তহার প্রভিয র খগসহহাউসজি প্রসবশ করসব তহাতাঁর সেহাজন্নধধ পহাবহার জিন ?
খসেজিসন খযহাগধতহা প্রসয়হাজিন। প্রস্তুজত খনয়হা দরকহার। অনকহাসরর পদরহা দহারহা আব কত অসেমহাজনত দপূজষত হৃদয় জনসয় খকহাসনহা
বধজক্তি এই আধধহাজত্মিক তহাৎপযর ও সেতধগুসলহা উপলজব্ধি করসত পহারসব নহা। খসেজিসন অবশধই খসেসেব পদরহা, যহা আলহাহর 
সেহাসথে অনসরর জমজলত হবহার পসথে বহাধহা,  খসেগুজলসক জছন্ন করসত হসব। তসবই নহা একজিন চিমৎকহার খখহাদহায়ন সেহাজন্নসধধ 
প্রসবশ করসত পহারসব।



অধধহায়  ১০ – : মহানুসষর অনসরর পদরহা

খখহাদহা ছহাড়হা অন খযসকহাসনহা জকছযর প্রজত মসনহাসযহাগ মহানুষসক অনকহার ও আসলহার পদরহা জদসয় খঢেসক খফসল। যজদ খকহাসনহা 
দুজনয়হাবন জবষয় মহানুসষর মসনহাসযহাগসক দুজনয়হার জদসক জনসয় যহায় এববাং মজহমহাজন্বত খখহাদহাসক উসপকহা করহার কহারর হয়, 
তসব (অনসরর উপর) অনকহার পদরহা পসড় যহায়। বস্তুজিহাগজতক দুজনয়হার সেবই হসলহা অনকহার পদরহা। অপরপসক, এই 
দুজনয়হা যজদ মহহাসেসতধর জদসক মসনহাসযহাগন হবহার উপকরর হয়, উপকরর হয় পরকহালনন বহাসেসহান, যহা হসলহা সেমহানজিনক“
আবহাসে   খসেখহাসন উপজসত হবহার” – , তহাহসল এই অনকহার পদরহাগুসলহা আসলহার পদরহায় রূপহানজরত হয়। আর সেবজকছয  “
খথেসক পজরপপূররভিহাসব জবজচ্ছন্ন হসয় যহাওয়হা  অথের হসলহা সেকল অনকহার ও আসলহার পদরহাসক জছন্ন কসর দপূসর খঠসল খদয়হা” , 
যতকর পযরন নহা ঐশন খগসহহাউসজি প্রসবশ করহা যহাসচ্ছ  ঐশন খগসহহাউজি– , যহা হসলহা মহসত্ত্বর উৎসে“ ”। তহাই (শহা'বহান 
মহাসসের) এই মযনহাজিহাসত মহহান খখহাদহার জনকটি অনসরর দ কজষ্টি এববাং ঔজসলধর জিন জনসবদন করহা হয়, খযসনহা 
মযনহাজিহাতকহারন আসলহার পদরহাগুজলসকও জছন্ন কসর মহসত্ত্বর উৎসসের জনকটি খপসৌতাঁসছ যহায়। যতকর নহা অনসরর দ কজষ্টি আসলহার“
পদরহাসক এমনভিহাসব জছন্ন কসর খয, খসে মহসত্ত্বর উৎসসের সেহাসথে জমজলত হয়।”

জকনয  খয বধজক্তি এখন পযরন অনকহাসরর পদরহাগুজলই জছন্ন করসত পহাসরজন, খয বধজক্তি তহার সেকল মসনহাসযহাগ প্রহাককজতক 
দুজনয়হার জদসক জনবদ কসরসছ, এববাং আলহাহ নহা করুন আলহাহর খথেসক জবচিযধত হসয় জগসয়সছ, এববাং খয বধজক্তি এই দুজনয়হার 
ঊরর অপর জিগৎ এববাং আধধহাজত্মিক জিগতসেমপূহ সেম্পসকর মপূলততঃ খবখবর, এববাং জনসজিসক এমন এক অবসহায় জফজরসয় 
জনসয় জগসয়সছ খয, খসে জনসজিসক পজরশুদ করহার জসেদহান খনয়জন, তহার আধধহাজত্মিক কমতহাগুজলসক কহাসজি লহাগহাসনহার জসেদহান
খনয়জন, তহার অনরসক আব কত কসর খফলহা অনকহাসরর পদরহাগুজলসক দপূসর খঠলহার জসেদহান খনয়জন  খসে জনসজিসক –
(জিহাহহান্নহাসমর) “অতল গহবসরর  বহাজসেনহা কসর খফসলসছ” , যহা হসলহা চিপূড়হান পদরহা : “অততঃপর তহাসক নহাজমসয় জদসয়জছ ননচি 
খথেসক ননসচি।  ” (সেপূরহা আত-ত্বনন, ৯৫:৫), অথেচি খযখহাসন রহাবযল আলহাজমন মহানুষসক সে কজষ্টির সেসবরহাচ্চ সেমহাজনত অবসহায় ও 
সেমহানজিনক অবসহান জদসয় বতরন কসরসছন : “জনশ্চিয়ই আজম মহানুষসক সুনরতম অবয়সব সে কজষ্টি কসরজছ।  ” (সেপূরহা আত-
ত্বনন, ৯৫:৪)।
খকউ যজদ জনসজির কহামনহার দহাসে হসয় পসড়, এববাং যখন খথেসক খসে জনসজিসক বযঝেসত শুরু কসর, তখন যজদ ননচি দুজনয়হাজব 
জবষয় ছহাড়হা অন খকহাসনহাজদসক মসনহাসযহাগ নহা খদয়, এববাং মসন নহা কসর খয এই খনহাবাংরহা অনকহার দুজনয়হার ঊসরর অন 
খকহাসনহা জিহায়গহা ও অবসহান রসয়সছ, তহাহসল খসে অনকহাসরর পদরহায় ডিয সব যহাসব, এববাং তহাসদর মত হসয় যহাসব, যহাসদর কথেহা 
বলহা হসয়সছ কুরআসন : “জকনয  খসে অধতঃপজতত ও জনসজির জরপযর অনুগহামন হসয় রইসলহা।  ” (সেপূরহা আল আ'রহাফ, ৭:১৭৬)।

পহাপ দহারহা দপূজষত এমন এক হৃদয়, অনকহাসরর পদরহা যহাসক আব কত কসর খফসলসছ, এববাং নহানহান পহাপকসমরর দরুর খসেই 
অনকহার হৃদয় মহহান খখহাদহার খথেসক এতই দপূসর সেসর জগসয়সছ খয, প্রব কজতর উপহাসেনহা আর দুজনয়হার জপছসন খছহাটিহা তহার 
বযজদমতহা ও অনদ করজষ্টিসক অন কসর জদসয়সছ  এমন হৃদসয়র বধজক্তি অনকহার পদরহার আবরর খথেসক মযক্তি হসত পহারসব নহা– ; 
আসলহার পদরহা জছন্ন কসর আলহাহ বধতনত আর সেকল জকছয  খথেসক জনসজিসক জবজচ্ছন্ন কসর খফলহা খতহা দপূসরর কথেহা। এমন 
বধজক্তির ঈমহান সেসবরহাচ্চ এতটিযকু হসত পহাসর খয খসে অনততঃ ওজল-আউজলয়হাগসরর অবসহানসক অসনকহার করসব নহা, এববাং 
আলসম বহারযহাখ, জসেরহাত, পযনরুতহান, জবচিহার, জকতহাব, জিহান্নহাত-জিহাহহান্নহাম ইতধহাজদসক কল্পকহাজহনন মসন করসব নহা। 
দুজনয়হার প্রজত অনসরর আসেজক্তি এববাং নহানহান পহাসপর দরুর মহানুষ ধনসর ধনসর এই সেতধগুজলসক অসনকহার কসর, অসনকহার 
কসর আলহাহর ওজল-আউজলয়হাগসরর অবসহানসক, (শহা'বহাসনর এই) মযনহাজিহাসত যহার কথেহা খবশ কসয়ক লহাইসন উসলখ করহা 
হসয়সছ।



অধধহায়  ১১ – : জহান ও ঈমহান

এমন খলহাকসকও খতহামরহা খদখসব খয, (আধধহাজত্মিকতহার) এই বহাস্তবতহাগুজল সেম্পসকর তহাসদর জহান আসছ, জকনয  এর উপর 
ঈমহান খনই। যহারহা খগহারসহাসন কহাজি কসর, তহারহা ম কত মহানুষসক ভিয় পহায় নহা, কহারর তহারহা জনজশ্চিতভিহাসব জিহাসন খয ম কত 
মহানুষ কহাসরহা কজত করসত পহাসর নহা; এমনজক মহানুষজটি যখন খবতাঁসচি জছসলহা, খসেই খদসহ আত্মিহা জছসলহা, তখনও খসে কজতর 
কহারর জছসলহা নহা, আর প্রহারজবহনন এই শপূন খহাতাঁচিহা কন-ই বহা কজত করসত পহারসব ? জকনয  যহারহা ম কত মহানুষসক ভিয় পহায়, 
তহারহা একহারসর ভিয় পহায় খয, এই জবষসয়র সেতধতহায় তহাসদর আসহা খনই। তহাসদর খকবলমহাত্র জহান আসছ। তহারহা স্রষ্টিহা 
সেম্পসকর জিহাসন, জিহাসন প্রজতদহান জদবসে সেম্পসকর, জকনয  তহারহা পজরপপূররভিহাসব জনজশ্চিত নয়। তহাসদর বযজদশজক্তি যহা বযঝেসত 
খপসরসছ, খসে বধহাপহাসর তহাসদর অনর খবখবর। স্রষ্টিহার অজস্তসত্বর প্রমহার তহারহা জিহাসন, জিহাসন পযনরুতহান জদবসসের বহাস্তবতহা 
সেম্পসকরও, জকনয  জঠক এই ইসন্টিসলকচিযয়হাল প্রমহারগুজলই হয়সতহা হৃদসয়র সেহামসন এমন এক পদরহা জহসেহাসব উপজসত 
হসয়সছ, যহা অনসর ঈমহাসনর আসলহাসক জসল উঠসত জদসচ্ছ নহা। ততকর পযরন তহাসদর অনসর ঈমহাসনর আসলহা প্রজজলত 
হসব নহা, যতকর নহা মহহান আলহাহ তহায়হালহা তহাসদরসক অনকহার ও বহাধহাজবঘ্ন হসত মযক্তি কসর আসলহার পসথে জনসয় আসসেন :
“যহারহা ঈমহান এসনসছ, আলহাহ তহাসদর অজভিভিহাবক; তহাসদরসক জতজন খবর কসর আসনন অনকহার খথেসক আসলহার 
জদসক।...  (” সেপূরহা বহাকহারহা, ২:২৫৭)। আলহাহ সুবহহানহাহু ওয়হা তহায়হালহা যহার অজভিভিহাবক, জতজন যহাসক অনকহার খথেসক খবর 
কসর আসনন, খসে আর একজটি পহাপও কসর নহা, অপসরর জগবত কসর নহা, মহানুষসক অপবহাদ খদয় নহা, এববাং খসে কখসনহাই 
দনজন ভিহাইসদর প্রজত জহবাংসেহা-খদষ খপহাষর কসর নহা। তহার জনসজির হৃদয়ই আসলহাজকত এক অনুভিয জত দহারহা পপূরর হসয় যহায়, 
এববাং খসে তখন আর দুজনয়হা বহা দুজনয়হাবন জবষয়সক খবজশ আদররনয় কসর খদসখ নহা। খযমনটিহা ইমহাম আলন (আ.) বসলসছন:
“যজদ আমহাসক খগহাটিহা দুজনয়হা আর এসত যহা জকছয  আসছ তহার সেবজকছয  খদয়হা হসতহা, আর তহার জবজনমসয় একটিহা জপতাঁপড়হার 
মযখ খথেসক অনহায়ভিহাসব, জনষয রভিহাসব বহাজলর দহানহার খখহাসেহা খকসড় জনসত বলহা হসতহা, আজম কখসনহাই খসে প্রস্তহাব গ্রহর 
করতহাম নহা।”

জকনয  খতহামহাসদর খকউ খকউ সেব জবষসয় জনসজিসদরসক জিড়হাসত চিহাও; আর ইসেলহাসমর মহহান সলহারসদর সেম্পসকর মন কথেহা
বসলহা। সেহাধহারর মহানুসষরহা যজদ রহাস্তহার আতর জবসক্রতহা জকবাংবহা মযজদ খদহাকহাজন সেম্পসকর জগবত কসর খতহা খতহামরহা জগবত 
কসরহা ইসেলহাসমর সলহারসদর, তহাসদরসক অপমহান কসরহা, তহাসদর সেম্পসকর অসেমহানজিনক কথেহা বসলহা  কহারর খতহামহাসদর –
ঈমহান দ কঢ় নয় এববাং কমরফল খয খভিহাগ করসত হসব, খসে বধহাপহাসর খতহামরহা জবশ্বেহাসে কসরহা নহা।

আর জকছয  নয়, বরবাং ইসেমত (জনষহাপতহা, জনভিয রলতহা) হসলহা পজরপপূরর ঈমহান। নবন ও আউজলয়হাগসরর জবশুদতহার মহাসন এই 
নয় খয, জজিব্রহাইল (আ.) হহাসত ধসর তহাতাঁসদরসক পথে খদজখসয়সছন। অবশধই, যজদ জজিব্রহাইল (আ.) জশমহারসক পথে 
খদখহাসতন, তসব খসে কখসনহাই পহাপ করসতহা নহা। জকনয  জনষহাপতহা হসলহা আসেসল ঈমহান খথেসক উৎসেজরত। খকহাসনহা মহানুসষর
যজদ মহহান আলহাহ তহায়হালহার উপর ঈমহান থেহাসক, এববাং খসে অনদ করজষ্টি জদসয় খখহাদহাসক খসেভিহাসবই খদসখ, খযভিহাসব খসে খচিহাখ 
জদসয় খদসখ সেপূযরসক, তহাহসল তহার দহারহা খকহাসনহা পহাপ সেবাংঘটিন সেম্ভব হসব নহা। সেশস্ত্রে বধজক্তির সেহামসন মহানুষ খযমন 
জনষহাপ  হসয় যহায়“ ” , অসনকটিহা খতমন। এই ভিয়টিহা আসসে খখহাদহায়ন উপজসজতর উপর জবশ্বেহাসে খথেসক, আর এই জবশ্বেহাসে 

মহানুষসক পহাপ করহা খথেসক জবরত রহাসখ। মহাসুজমন (আ.) (জনষহাপগর)  – তহাতাঁসদরসক জবশুদ মহাজটি খথেসক বতরন করহার পর 
তহাতাঁসদর আধধহাজত্মিক জনষহা, দনজপ্ত ও সেৎ গুনহাবলন অজিরসনর কহারসর তহাতাঁরহা জনসজিসদরসক খখহাদহার সেমযসখ সেদহা-উপজসত 
জহসসেসব খদখসতন, সেবরজ আলহাহর উপজসজতসত  জযজন সেকল জকছয  জিহাসনন এববাং সেব জবষয়সক পজরসবষ্টিন কসর আসছন– ।
লহা ইলহাহহা ইলহালহাহ  কথেহাজটির তহাৎপসযরর উপর তহাতাঁসদর ইমহান আসছ “ ” (পজরপপূরর আসহা আসছ), এববাং তহাতাঁরহা জবশ্বেহাসে কসরন 

খয আলহাহ ছহাড়হা আর সেবজকছযই নশ্বের, আলহাহ ছহাড়হা আর কহাসরহারই কমতহা খনই মহানুসষর ভিজবষধৎ জনধরহারর করহার : 
...“ আলহাহর সেতহা ছহাড়হা আর সেকল জকছয  রবাংসে হসব...  (” সেপূরহা আল কহাসেহাসে, ২৮:৮৮)।

সেকল প্রকহাশধ ও অপ্রকহাশধ দুজনয়হা-ই আলহাহর কহাসছ প্রকহাশধ  এই কথেহায় যজদ মহানুসষর জনশ্চিয়তহা ও আসহা থেহাসক– , এববাং
মহহান আলহাহ তহায়হালহা সেদহা উপজসত ও সেকল জকছয  খদসখন  এসত যজদ ঈমহান থেহাসক– , তসব খসেই বধজক্তির পহাপ করহার 
খকহাসনহা সেম্ভহাবনহাই থেহাকসব নহা। বযঝেসেম্পন্ন বহাচ্চহার সেহামসন মহানুষ অপকমর কসর নহা, এববাং জনসজির খগহাপন অবাংশ প্রকহাশ 
কসর নহা, তহাহসল খখহাদহার উপজসজতসত খসেই একই কহাজি জক খসে কসর, এববাং অপকমর করসত ভিয় কসর নহা ? এর কহারর 
হসলহা, বহাচ্চহার উপজসজতর বধহাপহাসর তহার আসহা আসছ, জকনয  ঐশন উপজসজতর (আলহাহর উপজসজত) বধহাপহাসর যজদওবহা তহার 
জহান আসছ, জকনয  আসহা খনই (ঈমহান খনই)। নহানহামযখন পহাপ তহার হৃদয়সক অনকহার ও কহাসলহা কসর জদসয়সছ, যহার ফসল 



এই সেতধগুজলসক খমসন জনসতই খসে অকম হসয় পসড়সছ, এববাং এমনজক এগুসলহাসক অবহাস্তবও মসন করসছ হয়সতহা।
প্রককতপসক, মহানুষ কখসনহাই খবপসরহায়হা জিনবন যহাপন করসতহা নহা, যজদ খসে জনজশ্চিত নহা খহহাক, এসক অনততঃ একটিহা 
সেম্ভহাবনহা জহসসেসব মসন করসতহা খয, পজবত্র কুরআসন যহা বলহা হসয়সছ তহা সেতধ, খয ওয়হাদহাগুসলহা করহা হসয়সছ, খয শহাজস্তর 
ভিয় খদখহাসনহা হসয়সছ  এগুসলহা সেতধ– , এববাং তহার উজচিত তহার পথে ও কমরসক সেবাংসশহাধন করহা। যজদ খতহামরহা এমন কথেহা 
শুনসত খয এই রহাস্তহা জদসয় খগসল জহবাংস্র প্রহারনর মযসখহামযজখ হসত হসব জকবাংবহা এই রহাস্তহায় সেশস্ত্রে সেনহাসেনরহা আসছ যহারহা 
খতহামহাসক অপহরর করসব, তহাহসল জঠকই ঐ রহাস্তহা জদসয় যহাওয়হা বহাদ জদসত, এববাং তথেধটিহার সেতধ-জমথেধহা যহাচিহাইসয়র খচিষ্টিহা 
করসত। জিহাহহান্নহাম বসল একটিহা জকছয  হয়সতহা আসছ খযখহাসন “ (পহাপকসমরর শহাজস্ত জহসসেসব) অননকহাল আগুসনর মসধধ 
থেহাকসত হসব”  খকউ এটিহা মসন করসব– , অথেচি একইসেহাসথে পহাপকহাজিও কসর খযসত থেহাকসব  এটিহা কন কসর সেম্ভব – ?

খয বধজক্তি মসন কসর খয সেবরশজক্তিমহান আলহাহ সেদহা জবরহাজিমহান ও সেবজকছয  খদখসছন, এববাং খসে জনসজিসকও তহার রসবর 
সেহামসন উপজসত বসল অনুভিব কসর, খয মসন কসর খয তহার কথেহা ও কসমরর প্রজতফল খদয়হা হসব, জবচিহার হসব, শহাজস্ত হসব, 
এববাং এই দুজনয়হায় খনয়হা তহার প্রজতটিহা পদসকপ, উচ্চহাজরত প্রজতজটি কথেহা, ককত কমরগুসলহা  সেবজকছযই রহাজক্বব ও আজতদ –
নহামক আলহাহর খফসরশতহা দহারহা খরকডির করহা হসচ্ছ, এববাং তহারহা খযব ভিহাসলহাভিহাসবই খসেটিহা খরকডির করসছ  এমতহাবসহায় জক–
খসেই বধজক্তি জনসজির ভিয ল ও পহাপকসমরর বধহাপহাসর উদহাসেনন থেহাকসত পহাসর ? মহানুষ এমনজক এই সেতধগুসলহাসক সেম্ভব  “ ”
বসলও মসন করহা নহা  এটিহা অতধন খবদনহাদহায়ক বধহাপহার– । কহাসরহা কহাসরহা আচিহার আচিরর ও জিনবন যহাপন খদসখ পজরষহার
খবহাঝেহা যহায় খয অপহাজথেরব জিগসতর অজস্তত্বসকই তহারহা সেম্ভব বসল মসন কসর নহা; কহারর পরকহাসলর জিগতটিহাসক খকবলমহাত্র 
সেম্ভব  বসল মসন করহাটিহাই মহানুষসক অসেবাংখধ ভিয ল ও পহাপ খথেসক দপূসর রহাসখ“ ” ।



অধধহায়  ১২ – : আত্মিশুজদর পসথে প্রথেম পদসকপ

আর কতকহাল খতহামরহা গহাজফলজতর মহাসঝে ঘযজমসয় থেহাকসত চিহাও ? এইভিহাসব পহাসপ জনমজজ্জিত হসয় ? খখহাদহাসক ভিয় কসরহা !
খতহামহার কমরফসলর বধহাপহাসর সেতকর হও ! গহাজফলজতর এই ঘযম খথেসক খজিসগ ওসঠহা ! নহা, খতহামরহা এখনও খজিসগ ওসঠহাজন।
খতহামরহা এখনও প্রথেম পদসকপজটিই নহাওজন। (খখহাদহামযখন) অজভিযহাত্রহার পসথে প্রথেম পদসকপ হসলহা ইয়হাক্বযহাহ (খজিসগ 
ওঠহা), জকনয  খতহামরহা এখনও ঘযজমসয় আসছহা। খতহামহাসদর খচিহাখ হয়সতহা খখহালহা আসছ, জকনয  হৃদয় ঘযজমসয় আসছ। 
খতহামহাসদর অনর যজদ ঘযজমসয় নহা থেহাকসতহা এববাং পহাপকসমরর দরুর কহাসলহা নহা হসতহা, মজরচিহা নহা ধরসতহা, তহাহসল এমন 
উদহাসেননভিহাসব খবসখয়হাল হসয় জনসজিসদর অনুজচিত কথেহা-কমর চিহাজলসয় খযসত নহা। পরকহালনন দুজনয়হা জনসয় যজদ একটিয  
ভিহাবসত, এর ভিয়হাবহতহা সেম্পসকর জচিনহা করসত, তসব খতহামরহা জনসজিসদর দহাজয়ত্বগুসলহার প্রজত খবজশ গুরুত্ব জদসত।

(এই দুজনয়হার বহাইসরও) আসরকটিহা দুজনয়হা আসছ, পযনরুতহান আসছ। (মহানুষ অনহান সে কজষ্টির মত নয়, যহাসদর খকহাসনহা 
প্রতধহাবতরন খনই।) খকসনহা খতহামরহা সেহাবধহান হসচ্ছহা নহা ? খকসনহা খজিসগ উঠসছহা নহা, সেসচিতন হসচ্ছহা নহা ? খকসনহা জনতহানই 
অসেতকরভিহাসব জনসজির মযসেজলম ভিহাইসয়র জগবসত জলপ্ত হসচ্ছহা, তহার সেম্পসকর মন কথেহা বলসছহা, অথেবহা এগুসলহা শুনসছহা ? 
খতহামরহা জক জিহাসনহা নহা খয, খয জজিহবহা জগবসত জলপ্ত হয়, খকয়হামসতর জদন তহাসক পদদজলত করহা হসব ? জগবত খয 
জিহাহহান্নহামনসদর খহাবহার, তহা শুসনসছহা ? কখসনহা জক জচিনহা কসর খদসখহাজন এই জবসভিদ, শত্রুতহা, ঈষরহা, সেসনহপ্রবরতহা, 
সহাথেরপরতহা আর অহবাংকহার-ঔদসতধর ফলহাফল কতটিহা মন ? এসেব মন জনজষদ কহাসজির সেপূদুরপ্রসেহারন ফলহাফল হসলহা 
জিহাহহান্নহাম, আর আলহাহ নহা করুন, এসেব কহাজি এমনজক জচিরসহায়ন আগুসনর জদসক মহানুষসক জনসয় খযসত পহাসর, তহা জিহাসনহা 
জক ?

আলহাহ চিহান নহা মহানুষ এমন খরহাসগ আক্রহান খহহাক, যহাসত কষ্টি অনুভিয ত হয় নহা। কহারর খরহাসগ কষ্টি অনুভিয ত হসল মহানুষ 
বহাধধ হয় প্রজতকহার খযতাঁজিসত, ডিহাক্তিহাসরর কহাসছ বহা হসেজপটিহাসল খযসত, জকনয  খয খরহাসগ খকহাসনহা কষ্টি অনুভিয ত হয় নহা, তহা 
আসরহা ভিয়হানক। যতকসর খসেটিহা ধরহা পসড়, তখন অসনক খদরন হসয় খগসছ। মহানজসেক অসুসতহার কহারসর যজদ বধথেহা 
অনুভিয ত হসতহা, তহাহসল খসেই বধথেহার জিন খখহাদহার প্রজত ককতজতহা জিহানহাসনহা খযসতহা। কহারর মহানুষ বহাধধ হসয় খশষসমষ 
প্রজতকহার খযতাঁজিসতহা। জকনয  বধথেহাহনন এই ভিয়হানক খরহাসগর সেমহাধহান কন ? অহবাংকহার ও সহাথেরপরতহার খরহাসগর খকহাসনহা কষ্টি 
খনই। (এগুসলহা ছহাড়হাও) অনহান পহাপ মহানুসষর হৃদয় ও আত্মিহাসক দপূজষত কসর খফসল, খকহাসনহারূপ বধথেহা অনুভিয ত হওয়হা 
ছহাড়হাই। এসেব খরহাসগ খয শুধয বধথেহা অনুভিয ত হয় নহা, তহা নয়, বরবাং এসত আপহাততঃ আননও পহাওয়হা যহায়। পরচিচিরহার 
আডহাগুসলহা খযবই আনসনর ! জনসজির প্রজত ভিহাসলহাবহাসেহা আর দুজনয়হার প্রজত ভিহাসলহাবহাসেহা, যহা হসলহা সেকল পহাসপর মপূল, তহা-
ও সুখকর। ড্রপজসে খরহাসগ আক্রহান খরহাগন পহাজনর কহারসনই মহারহা যহায়, তবযও খশষ জনতঃশ্বেহাসে পযরন পহাজন খহাওয়হাসক 
উপসভিহাগ কসর।

এটিহাই সহাভিহাজবক খয, অসুসতহার কহারসর যজদ মহানুষ আনন পহায়, আর তহাসত খকহাসনহা বধথেহা-খবদনহাও নহা থেহাসক, তসব খসে 
এর খকহাসনহা প্রজতকহার খযতাঁজিসব নহা। যতই তহাসক সেতকর করহা খহহাক নহা খকসনহা খয এটিহা প্রহারঘহাতন খরহাগ, খসে জবশ্বেহাসেই করসব 
নহা ! যজদ কহাউসক খভিহাগবহাজদতহা ও দুজনয়হাপপূজিহার খরহাসগ খপসয় বসসে, আর দুজনয়হার প্রজত মহায়হায় তহার অনর আচ্ছন্ন হসয় 
যহায়, তসব দুজনয়হা আর দুজনয়হাবন জজিজনসে ছহাড়হা অন খযসকহাসনহা জকছয সতই খসে কহান হসয় পড়সব। আলহাহ নহা করুন, তখন 
খসে হসব আলহাহর শত্রু, আলহাহর বহানহাসদর শত্রু, নবন-আউজলয়হাগর ও আলহাহর খফসরশতহাসদর শত্রু। তহাসদরসক খসে 
অপছন করসব, ঘ করহা করসব। আর যখন খখহাদহার তরফ খথেসক খফসরশতহা তহার জিহান কবজি করসত আসেসব, তখন তহার 
ঘ করহাসবহাধ হসব, জবকষরর হসব, কহারর খসে খদখসব খয খখহাদহার খফসরশতহা তহাসক তহার জপ্রয়বস্তু (দুজনয়হা ও দুজনয়হাবন জজিজনসে) 
খথেসক জবজচ্ছন্ন করসত চিহায়।

খসেসকসত্র এমনও সেম্ভব খয খসেই বধজক্তি আলহাহসদ্রিহাহন হসয়, খখহাদহায়ন উপজসজতর প্রজত শত্রুতহা খপহাষর কসর দুজনয়হা খথেসক 
জবদহায় খনসব। কহাযজভিন এর অনতম মহৎ বধজক্তি (তহাতাঁর উপর সেহালহাম) বসলজছসলন খয, জতজন একবহার এক খলহাসকর 
ম কতয ধর সেময় উপজসত জছসলন। জিনবসনর খশষ মযহুসতর খসে খচিহাখ খযসল বসলজছসলহা, “খখহাদহা আমহার উপর খয জিযলযম 
কসরসছন, আর কহাসরহা উপর এত জিযলযম করহা হয়জন ! খখহাদহা এখন আমহায় এই সেনহানসদর খথেসক আলহাদহা করসত চিহান, 
যহাসদরসক বড় করসত আজম এত কষ্টি সেহ্য কসরজছ। এর খচিসয় বড় জিযলযম জক আর আসছ ?  ” খকউ যজদ জনসজিসক পজরশুদ
নহা কসর, দুজনয়হা খথেসক নজির জফজরসয় নহা খনয়, এববাং অনর খথেসক দুজনয়হার মহায়হাসক জবতহাজড়ত নহা কসর, তহাহসল আশঙহা 



খথেসক যহায় খয, খখহাদহার প্রজত এববাং তহাতাঁর আউজলয়হাগসরর প্রজত উপসচি-পড়হা রহাগ ও ঘ করহা জনসয় খসে দুজনয়হা তধহাগ করসব। 
তহাসক ভিয়হানক পজররহাম বরর করসত হসব। এধরসরর লহাগহামহনন খবপসরহায়হা মহানুষসক জক আশরহাফয ল মহাখলযকহাত বলহা 
উজচিত, নহাজক বলহা উজচিত আসেফহালহাসে সেহাজফজলন (জনককষ্টিসদর মসধধ জনককষ্টিতম) ? “সেমসয়র শপথে। জনশ্চিয় মহানুষ 
কজতগ্রস্ত। জকনয  তহারহা নয়, যহারহা জবশ্বেহাসে সহাপন কসর ও সেৎকমর কসর এববাং পরস্পিরসক তহাকনদ কসর সেসতধর এববাং 
তহাকনদ কসর সেবসরর।” কুরআসনর এই সেপূরহা অনুযহায়ন, (সেবহাই-ই কজতগ্রস্ত) খকবলমহাত্র বধজতক্রম হসলহা খসেইসেব 
জবশ্বেহাসেনগর, যহারহা সেৎকহাজি কসর। আর সেৎকহাজি অবশধই আত্মিহার সেহাসথে সেঙজতপপূরর। জকনয  খতহামরহা খদখসব খয, মহানুসষর 
অজধকহাবাংশ কহাজিই (আত্মিহার সেহাসথে নয়, বরবাং) খদসহর সেহাসথে সেঙজতপপূরর। তহারহা ধমরনয় অনুশহাসেন খমসন চিসল নহা। যজদ তয জম  
দুজনয়হা ও জনসজির প্রজত ভিহাসলহাবহাসেহা দহারহা পজরচিহাজলত হও, আর এই মহায়হা যজদ খতহামহাসক আধধহাজত্মিক সেতধ ও 
বহাস্তবতহাগুসলহা অনুধহাবন করসত বহাধহা খদয়, বহাধহা খদয় জনসভিরজিহালভিহাসব আলহাহর রহাসহ কহাজি করসত, সেৎকহাসজির আসদশ 
ও সেবসরর তহাজকদ করসত, আর ফলশ্রুজতসত সেজঠক পথেজনসদরশ গ্রহর করহা বহাধহাগ্রস্ত হয়, তসব তয জম পথেভষ্টি 
(“খদহায়হাজলন  ” - lost) হসয় যহাসব। পথেভষ্টি হসয় হহাজরসয় যহাসব এই দুজনয়হায়, এববাং পরকহাসলও; কহারর খযসৌবন তয জম খশষ 
কসর খফলসব, বজঞত হসব সগরনয় সুখ ও পরকহালনন অনহান খসেসৌভিহাগধ খথেসক, এমনজক দুজনয়হাবন খসেসৌভিহাগধ খথেসকও। 
অনহান মহানুসষর যজদ জিহান্নহাসত যহাবহার খকহাসনহা পথে নহা-ও থেহাসক, ঐশন দয়হার দরজিহা যজদ তহাসদর জিন বনও হসয় যহায়, 
যজদ জিহাহহান্নহাসমর আগুসন অননকহাল বসেবহাসে তহাসদর জিন জনধরহাজরতও হসয় যহায়, তবযও তহারহা খতহা অনত এই দুজনয়হার 
জিনবনটিহাসক সেসবরহাচ্চ খভিহাগ কসর খনসব, দুজনয়হাবন আরহাম-আসয়শ উপসভিহাগ করসব, জকনয  তয জম ?...

সেহাবধহান ! দুজনয়হা ও আত্মিসপ্রম নহা আবহার খতহামহাসদর মহাসঝে এতটিহা ব কজদ পহায় খয, শয়তহান খতহামহাসদর ঈমহান খকসড় জনসত 
সেকম হসব  ! বলহা হয় খয, শয়তহাসনর সেকল প্রসচিষ্টিহার মপূল উসদ্দেশধই হসলহা মহানুসষর ঈমহান খকসড় খনয়হা। শয়তহাসনর 
জদবহারহাত্র সেহাবরকজরক প্রসচিষ্টিহা হসলহা মহানুষসক ঈমহানহহারহা করহার জিন। ঈমহাসনর গধহারহাজন্টির দজলল খতহা খতহামহাসক খকউ 
খদয়জন। হয়সতহা কহাসরহা ঈমহানটিহাই ধহার করহা (অথেরহাৎ দ কঢ় নয়), এববাং খশষসমষ শয়তহান খসেটিহাসক খপসয় বসেসব, আর খসে 
এই দুজনয়হা তধহাগ করসব অনসর মহহান আলহাহ তহায়হালহা ও তহাতাঁর আউজলয়হাগসরর প্রজত শত্রুতহা জনসয়। আবহার হয়সতহা খকউ 
জিনবনভির ঐশন দয়হা খপসয়ও খশষজিনবসন এসসে হতহাশ হসয় ঈমহান তধহাগ করসলহা, আর দুজনয়হা খথেসক জবদহায় জনসলহা 
রহমহান রজহম আলহাহর জবসরহাধন হসয়।
যজদ দুজনয়হাবন জবষসয় খতহামহার খকহাসনহা আগ্রহ থেহাসক, সেম্পকর থেহাসক, দুজনয়হার প্রজত মহায়হা থেহাসক  তসব তহা জছন্ন করসত –
খচিষ্টিহা কসরহা। বহাজহ্যক জিহাতাঁকজিমসকর এই দুজনয়হা এতই তযচ্ছ খয খসে ভিহাসলহাবহাসেহা পহাবহার খযহাগধ নয়। আর যহারহা দুজনয়হার 
জিনবসনর এই তযচ্ছ বহাজহ্যক জিহাতাঁকজিমক খথেসক মযখ জফজরসয় জনসয়সছ, দুজনয়হার জিনবন খতহা তহাসদর ভিহাসলহাবহাসেহা পহাবহার 
খযহাগধ-ই নয়। এই দুজনয়হার জিনবসন খতহামহাসদর কন আসছ খয এর প্রজত খতহামরহা আসেক্তি হসব ? মসেজজিদ, মহাদ্রিহাসেহা, 
নহামহাসজির জিহায়গহা জকবাংবহা ঘসরর খকহারজটি ছহাড়হা খতহামহাসদর আর জকছযই খনই। আর এর জিন প্রজতসযহাগনতহা করহা জক 
খতহামহাসদর সেহাসজি ?

এগুসলহা জক খতহামহাসদর জভিতসর মতহাননকধ সে কজষ্টি আর সেমহাজিসক দপূজষত করহার কহারর হসত পহাসর ? ধসরহা, দুজনয়হাবন 
মহানুষসদর মতন খতহামহাসদর জিনবনও আরহামদহায়ক জবলহাসেন জিনবন, আর আলহাহ নহা করুন, খসেই জিনবনটিহাসক খতহামরহা 
খভিহাগ-জবলহাসে, পহানহাহহাসর কহাজটিসয় জদসয়সছহা। এরপর এই জিনবনটিহা যখন খশষ হসব, তখন খদখসব খয জিনবনটিহা এক সুখ-
সসপ্নর মতন পহার হসয় জগসয়সছ। জকনয  এই জিনবসনর প্রজতফল ও দহায়বদতহাগুসলহা জঠকজঠক সেহাসথেই থেহাকসব। অনন 
শহাজস্তর তযলনহায় এই সেবাংজকপ্ত আপহাততঃ সুখকর জিনবসনর (ধসর জনলহাম এই জিনবন সুখকর) কন মপূলধ আসছ ? দুজনয়হাবন 
মহানুসষর শহাজস্ত কখসনহা কখসনহা অননকহাসলর জিন। দুজনয়হাবন মহানুসষরহা, যহারহা ভিহাসব খয তহারহা দুজনয়হাবন সুসযহাগ-সুজবধহা 
অজিরন কসর লহাভিবহান হসয়সছ, তহারহা বধথের হসয়সছ, এববাং তহারহা ভিয সলর মসধধ আসছ। সেবহাই দুজনয়হাসক জনসজির পজরসবশ-
পজরজসজতর জিহানহালহা জদসয় খদসখ, আর মসন কসর খয খসে খযটিযকু খদসখসছ, খসেটিহাই হসলহা দুজনয়হা। বস্তুজিহাগজতক দুজনয়হার 
খযটিযকু মহানুষ জবচিরর কসরসছ ও আজবষহার কসরসছ, বস্তুজিহাগজতক দুজনয়হা তহার খচিসয় অসনক খবজশ বড়। খগহাটিহা এই 
জিগতটিহার সেম্পসকর বনরনহা আসছ খয, “আলহাহ কখসনহা এর জদসক দয়হার দ কজষ্টিসত তহাকহান নহাই।  ” (জবহহারুল আনওয়হার, 
অধধহায় ১২২, হহাজদসে ১০৯) তসব খসেই অপর জিগতজটি খকমন, যহার জদসক আলহাহ সুবহহানহাহু ওয়হা তহায়হালহা দয়হার দ কজষ্টিসত 
তহাজকসয়সছন ? খয মহসত্বর উৎসসের জদসক (আলহাহর পরম সেহাজন্নসধধর জদসক) মহানুষসক আহবহান জিহানহাসনহা হসয়সছ, তহা 
আসেসল কন রকম ? মহসত্ত্বর উৎসেসক প্রককতরূসপ উপলজব্ধি করহার খযহাগধতহা-ই মহানুসষর খনই।

তয জম যজদ জনসজির জনয়তসক জবশুদ কসরহা, কমরসক সেবাংসশহাধন কসরহা, অনর খথেসক পদ-পদবনর প্রজত আকষরর, 



জনসসজির প্রজত মহায়হা ইতধহাজদ দপূর কসরহা, তসব খতহামহার জিন একটিহা উচ্চ মযরহাদহার সহান বতরন হসব। আলহাহর সেৎ বহানহাসদর
জিন খয উচ্চ মযরহাদহার সহান প্রস্তুত করহা হয়, তহার তযলনহায় খগহাটিহা দুজনয়হা ও এর বহাজহ্যক সেকল জবষসয়র এমনজক এক 
পয়সেহা মপূলধ খনই। এই সুউচ্চ অবসহান অজিরসনর খচিষ্টিহা কসরহা। যজদ পহাসরহা খতহা জনসজিসদর কহাসজি লহাগহাও, এমনভিহাসব 
আসত্মিহান্নয়ন কসরহা খযসনহা খতহামরহা এমনজক এই সুউচ্চ অবসহাসনর জদসকও নজির নহা দহাও। এই সুউচ্চ অবসহান অজিরসনর 
জিন আলহাহর ইবহাদত খকহাসরহা নহা। বরবাং খখহাদহাসক ডিহাসকহা, মহাজটিসত কপহাল খঠজকসয় তহাতাঁসক খসেজিদহা কসরহা কহারর জতজনই 
ইবহাদসতর একমহাত্র খযহাগধ, সেবরশজক্তিমহান। তসবই আসলহার পদরহা জছন্ন কসর মহসত্ত্বর উৎসেসক লহাভি করসত পহারসব। জকনয  
এমন অবসহান জক খতহামহার বতরমহান কথেহা-কমর দহারহা অজিরন করহা সেম্ভব ? তয জম খয পসথে হহাতাঁটিসছহা, খসে পসথে জক খসেই 
অবসহাসন খপসৌতাঁছহাসনহা সেম্ভব ? খখহাদহায়ন শহাজস্ত খথেসক রকহা পহাওয়হা, জিহাহহান্নহাসমর আগুসনর ভিয়হাবহতহা খথেসক পহালহাসনহা জক 
এতই সেহজি ? জনষহাপ ইমহামগসরর (আ.) আলহাহর কহাসছ অশ্রুপহাত ও ইমহাম সেহাজ্জিহাদ (আ.) এর কহান্নহা খয আসেসল 
আমহাসদর জিন জশকহা, এববাং এর মহাধধসম তহাতাঁরহা অনসদর জশখহাসত খচিসয়সছন জকভিহাসব আলহাহর কহাসছ কহাতাঁদসত হয়, তহা জক
খবহাসঝেহা ? এত উচ্চ আধধহাজত্মিকতহা ও আলহাহর কহাসছ সুউচ্চ অবসহান অজিরন করহার পরও তহারহা খখহাদহার ভিসয় অশ্রুপহাত 
করসতন ! তহাতাঁরহা বযঝেসতন খয সেহামসন এজগসয় চিলহার পথে কতটিহা কজঠন ও ভিয়হানক। জসেরহাত, যহার একপহাসশ হসলহা এই 
দুজনয়হা আর অনপহাসশ পরকহালনন দুজনয়হা, আর যহা জিহাহহান্নহাসমর মধধ জদসয় খগসছ  খসেই জসেরহাত অজতক্রম করহার –
পজরশ্রেম, কষ্টি ও দুতঃসেহাধধতহা সেম্পসকর তহাতাঁরহা সেসচিতন জছসলন। তহাতাঁরহা আলসম বহারযহাখ (কবসরর জিগৎ) সেম্পসকর সেসচিতন 
জছসলন, সেসচিতন জছসলন পযনরুতহাসনর বধহাপহাসর, শহাজস্তর ভিয়হাবহতহা সেম্পসকর। তহাই তহাতাঁরহা কখসনহাই তকপ্ত জছসলন নহা, সেদহা 
সেবরদহা ঐশন শহাজস্ত খথেসক আলহাহর কহাসছ আশ্রেয় প্রহাথেরনহা করসতন।

এসেব ভিয়হাবহ শহাজস্ত জনসয় খতহামরহা কন জচিনহা কসরসছহা ? আর তহা খথেসক পজরত্রহার পহাবহার উপহায় জনসয় ? কখন খতহামরহা 
আত্মিসেবাংসহার ও আত্মিশুজদর জসেদহান খনসব ? এখন, যতজদন খতহামহাসদর বয়সে কম, খযসৌবসনর শজক্তি আসছ জনসজিসদর 
জভিতর, জনসজির উপর জনয়নর প্রজতষহা করহার শজক্তি আসছ, শহারনজরক দুবরলতহা খপসয় বসসেজন এখসনহা, এমন সেময় যজদ 
পজরশুজদর জচিনহা নহা কসরহা, জনসজিসদর গসড় নহা খতহাসলহা, তহাহসল যখন ব কদ হসয় যহাসব, খতহামহাসদর খদহমন দুবরলতহার 
কবসল পড়সব, ইচ্ছহাশজক্তি, দ কঢ়তহা, প্রজতসরহাধ কমতহা হহাজরসয় খফলসব, পহাসপর খবহাঝেহা খতহামহাসদর হৃদয়সক কহাসলহা কসর 
খফলসব  তখন জকভিহাসব পজরশুদ হসব– , জনসজিসক গসড় তযলসব ? জিনবসনর খফসল আসেহা প্রজতটিহা মযহুতর, প্রজতটিহা পদসকপ,
প্রজতটিহা জনতঃশ্বেহাসসের সেহাসথে সেহাসথে আত্মিসেবাংসহার আসরহা কজঠন হসয় আসসে, আর অনসরর বধহাজধ ও অনকহার ব কজদর আশঙহা 
বহাড়সত থেহাসক। বয়সে ব কজদর সেহাসথে সেহাসথে শজক্তি কসম আসসে, খনজতবহাচিক গুনহাবলন ব কজদ পহায়। সুতরহাবাং, ব কদ বয়সসে উপননত
হসল আত্মিশুজদ, সেদগুরহাবলন ও তহাক্বওয়হা অজিরন কজঠন হসয় যহায়। মহানুষ তখন আর তওবহা করসত পহাসর নহা। তওবহা খতহা
আর খকবল মযসখ বলহা নয় খয আজম আলহাহর কহাসছ তওবহা করলহাম“ ”, বরবাং অনুতপ্ত হওয়হা ও পহাপকমর তধহাগ করহাই 
হসলহা তওবহা। খয বধজক্তি পঞহাশ জকবাংবহা সেতর বছর যহাবৎ জমথেধহা, জগবত ইতধহাজদসত জলপ্ত জছসলহা, পহাপ আর সেনমহালঙ্ঘন 
করসত করসতই যহার দহাজড় সেহাদহা হসয় জগসয়সছ, তহার পসক এভিহাসব অনুতপ্ত হসয় পহাপকমর তধহাগ করহা সেম্ভব হয় নহা। 
এমন মহানুসষরহা জিনবসনর খশষ মযহুতর পযরন পহাসপই জনমজজ্জিত থেহাসক।

তরুর যযবকসদর জনষমরহা বসসে খথেসক বয়সসের ভিহাসর সেহাদহা হসয় যহাওয়হা পযরন অসপকহা করহা উজচিত নয়। (আজম ব কদ বয়সসে
উপননত হসয়জছ, ব কদ বয়সসের দপূভিরহাগধ ও কষ্টি সেম্পসকর আজম জিহাজন।) তরুর বয়সসেই খতহামরহা জকছয  অজিরন করসত পহারসব। 
যতজদন খযসৌবসনর শজক্তি ও দ কঢ়তহা আসছ, খতহামরহা জনসজিসদর সহাথেরপর কহামনহা-বহাসেনহাগুসলহাসক জবতহাজড়ত করসত পহারসব, 
দপূর করসত পহারসব দুজনয়হাবন আকষরর ও পহাশজবক ব কজতগুসলহাসক। জকনয  যজদ তরুর বয়সসেই আত্মিসেবাংসহাসরর মহাধধসম 
জনসজিসক গসড় খতহালহার জচিনহা নহা কসরহা, তহাহসল যখন ব কদ বয়সসে উপননত হসব, ততকসর অসনক খদরন হসয় যহাসব। বয়সে 
থেহাকসত থেহাকসতই জচিনহা কসরহা, শ্রেহান-কহান ব কদ হবহার আসগই জচিনহা কসরহা। তরুর অনর হসলহা জিহান্নহাতন হৃদয়, এই অনসর 
খরহাসগর প্রজত খঝেহাতাঁক কম থেহাসক। জকনয  বয়স মহানুসষর অনসর খরহাসগর প্রজত খঝেহাতাঁক থেহাসক প্রবল, তহার হৃদসয় পহাসপর 
খশকড় এতটিহাই গভিনর ও দ কঢ় খয তহা উৎপহাটিন করহা যহায় নহা। খযমনটিহা ইমহাম বহাজক্বর (আ.) বসলসছন খয, মহানুসষর অনর 
একটিহা আয়নহার মতন। প্রজতটিহা পহাপকসমরর সেহাসথে সেহাসথে এসত একজটি কসর কহাসলহা দহাগ পড়সত থেহাসক, এববাং এভিহাসব দহাগ 
পড়সত পড়সত খশষসমষ এমন অবসহা হসয় যহায় খয, খখহাদহার নহাফরমহানন ছহাড়হা একটিহা জদনও পহার হয় নহা।

মহানুষ যখন ব কদ বয়সসে উপননত হয়, তখন অনরসক প্রককত অবসহায় জফজরসয় আনহা কজঠন। আলহাহ নহা করুন, যজদ 
আত্মিশুজদ নহা কসরই দুজনয়হা তধহাগ কসরহা, তহাহসল জকভিহাসব খখহাদহার সেহামসন দহাতাঁড়হাসব, খযখহাসন খতহামহার অনরটিহা কহাসলহা হসয়
জগসয়সছ, খচিহাখ-কহান-জজিহবহা পহাসপ কলযজষত হসয় জগসয়সছ ? খয জজিজনসে পজরপপূরর জবশুদ অবসহায় খতহামহাসক খদয়হা 



হসয়জছসলহা, আসহা ভিঙ কসর তহাসক কলযজষত কসর জকভিহাসব খসেটিহা আলহাহর কহাসছ খফরত খদসব ? এই খচিহাখ, কহান, যহা 
খতহামহার জনয়নরহাধনন, এই হহাত, এই জজিহবহা, যহা খতহামহার আসদশ খমসন চিলসছ, শরনসরর এই অঙ-প্রতধঙ  এগুসলহা –
সেবই খতহামহার কহাসছ সেবরশজক্তিমহান খখহাদহার আমহানত, আর এগুসলহা খতহামহাসক খদয়হা হসয়জছসলহা শতভিহাগ পজবত্র, জবশুদ 
অবসহায়। এগুসলহা জদসয় পহাপকমর করসল তহা অজবশুদ, কলপূজষত হসয় যহায়। আলহাহ নহা করুন, এগুসলহা যজদ জনজষদ কসমরর 
দহারহা কলযজষত হসয় যহায়, তহাহসল যখন আমহানত খফরত খদবহার সেময় আসেসব, তখন হয়সতহা জজিজহাসেহা করহা হসব খয, 
আমহানসতর জজিজনসে জক এভিহাসবই রকহা করসত হয় (খযভিহাসব তয জম এসক খরসখজছসল) ? যখন খতহামহার কহাসছ আমহানত 
রহাখহা হসয়জছসলহা, তখন জক এগুসলহা এই অবসহায়ই জছসলহা ? খতহামহাসক খয অনর খদয়হা হসয়জছসলহা, খসেটিহার জক এই দশহা 
জছসলহা ? খতহামহাসক খয দ কজষ্টি দহান করহা হসয়জছসলহা, তহা জক এমনই জছসলহা ? খতহামহার শরনসরর অনহান অঙ-প্রতধঙ, যহাসক 
খতহামহার ইচ্ছহাধনন কসর খদয়হা হসয়জছসলহা, খসেগুসলহা জক এরকম খনহাবাংরহা আর কলযজষত জছসলহা ? আমহানসতর এত বড় 
খখয়হানত কসর জকভিহাসব খখহাদহার সেহামসন দহাতাঁড়হাসব ?

খতহামরহা এখনও তরুর। খতহামরহা এমনভিহাসব জিনবন যহাপন কসরসছহা খয, দুজনয়হাবন দ কজষ্টিসকহার খথেসক অসনক আরহাম-
আসয়শই তধহাগ কসরসছহা। এখন যজদ জিনবসনর গুরুত্বপপূরর সেময়, খযসৌবসনর সুসেময়গুসলহা খখহাদহার পসথে বধয় কসরহা জনজদরষ্টি 
পজবত্র এক লকধ জনসয়, তহাহসলই এই জিনবনটিহা আর বধথের হসব নহা; বরবাং ইহকহাল ও পরকহাল খতহামহারই হসব। জকনয  
খতহামহাসদর আচিহার-আচিরর যজদ এমনই খথেসক যহায় খযমনটিহা খদখহা যহাসচ্ছ, তহাহসল খতহামরহা খযসৌবনসক নষ্টি কসরসছহা এববাং 
জিনবসনর সেবসচি সুনর সেময়টিহা বধথেরতহায় পযরবজসেত হসয়সছ। পরকহাসল খখহাদহার সেহামসন খতহামহাসদর প্রশ্নজবদ করহা হসব, 
জতরসহার করহা হসব, এববাং খখহাদহাসদ্রিহাহন কহাজিকসমরর শহাজস্ত খকবল ঐ দুজনয়হাসতই সেনমহাবদ থেহাকসব নহা। বরবাং এই 
দুজনয়হাসতও নহানহাজবধ কষ্টি-খকশ, দুগরজত, সেমসেধহা ইতধহাজদ খতহামহাসদর আতাঁকসড় ধরসব, আর দুভিরহাসগধর ঘপূজররসস্রহাসত পসড় 
যহাসব।



অধধহায়  ১৩ – : আসরকজটি সেতকরবহারন

খতহামহাসদর ভিজবষধত অনকহার : সেকল স্তসর অসেবাংখধ শত্রু খতহামহাসদর জঘসর খরসখসছ চিহারপহাশ খথেসক; খতহামহাসদরসক আর 
মহাদ্রিহাসেহাসক রবাংসে করহার জিন ভিয়হানক সেব শয়তহাজন পজরকল্পনহা প্রস্তুত হসয় আসছ। উপজনসবশবহাদনরহা খতহামহাসদরসক কন 
করসব, তহা জনসয় তহারহা সপ্ন খদসখ; ইসেলহাম ও মযসেজলমসদর জবরুসদ তহাসদর গভিনর সেব সপ্ন আসছ। ইসেলহাসমর রূপ ধসর 
তহারহা খতহামহাসদর জবরুসদ ভিয়ঙর ষড়যসনর ছক এতাঁসকসছ। শুধযমহাত্র পজরশুজদ, সেজঠক প্লধহান-পজরকল্পনহা ও জডিজসেজপ্লসনর 
মহাধধসমই খতহামরহা এই অবকয় ও প্রজতবনকতহাসক দপূসর খঠসল জদসত পহারসব, আর উপজনসবশবহাদনসদর ষড়যনসক নসেধহাৎ
কসর জদসত পহারসব। আজম এখন জিনবসনর খশষ জদনগুজল পহার করজছ। আজি খহহাক কহাল খহহাক আজম খতহামহাসদর খছসড় 
চিসল যহাসবহা। জকনয  খতহামহাসদর সেহামসন আজম কহাসলহা অনকহার জদন খদখসত পহাজচ্ছ। যজদ খতহামরহা আত্মিসেবাংসহার নহা কসরহা, 
প্রস্তুত নহা হও, এববাং যজদ খতহামহাসদর অধধয়ন ও জিনবনযহাত্রহাসক জনয়মমহাজফক পজরচিহালনহা নহা কসরহা, তহাহসল, আলহাহ নহা 
করুন, খতহামরহা খশষ হসয় যহাসব। সুসযহাগ হহারহাসনহার আসগই, প্রজতটিহা ধমরনয় ও তত্ত্বনয় জবষসয় শত্রুর কবসল পড়হার আসগই 
জচিনহা কসরহা ! ঘযম ভিহাসঙহা ! খজিসগ ওসঠহা !
প্রথেম কহাজি হসলহা আজত্মিক পজরশুজদ অজিরসনর ও আত্মিসেবাংসহাসরর জসেদহান খনয়হা। প্রস্তুত হও, জনসজিসদর গুজছসয় নহাও। 
মহাদ্রিহাসেহায় জকছয  জনয়ম-কহানুন প্রজতষহা কসরহা। মহাদ্রিহাসেহার জবষয় আর কহাউসক নহাক গলহাসত জদও নহা। আর কহাউসক মহাদ্রিহাসেহার 
জবষসয় হস্তসকপ করসত জদও নহা, যখন তহারহা বসল, “এরহা এগুসলহা চিহালহাসত পহারসব নহা, এসেব তহাসদর কহাজি নয়, এরহা 
হসলহা মহাদ্রিহাসেহায় জিসড়হা হওয়হা একদল অকমরন।  আর এরপর তহারহা মহাদ্রিহাসেহা সেবাংসহাসরর নহাসম খতহামহাসদরসক ও ”
মহাদ্রিহাসেহাসক তহাসদর জনসজিসদর জনয়নসর জনসয় নষ্টি করসব। খতহামহাসদর জবরুসদ তহাসদরসক খকহাসনহা সুসযহাগ জদও নহা। যজদ 
খতহামরহা জনসজিরহাই সুসেবাংগজঠত ও পজরশুদ হও, এববাং যজদ প্রজতটিহা জবষসয়ই খতহামরহা রুজটিনবদ ও গুছহাসনহা হও, তহাহসল 
খকউ খতহামহাসদর জনয়নর করহার সপ্ন খদখসত পহারসব নহা। তখন মহাদ্রিহাসেহা ও আসলম সেমহাসজি অনুপ্রসবসশর খকহাসনহা সুসযহাগ 
থেহাকসব নহা। প্রস্তুত হও, জনসজিসদর জবশুদ কসরহা। খয দপূদরশহার খমহাকহাজবলহা খতহামহাসদর করসত হসব, তহাসক প্রজতসরহাসধর 
জিন প্রস্তুত হও। অনহাগত ঘটিনহাবলন খমহাকহাজবলহার জিন মহাদ্রিহাসেহাসক প্রস্তুত কসরহা।

আলহাহ নহা করুন, জকনয  খতহামহাসদর সেহামসন অনকহার জদন। বতরমহান সেহাজবরক পজরজসজত খহারহাপ সেমসয়র জিন খযবই 
সুজবধহাজিনক। উপজনসবশবহাদনরহা ইসেলহাসমর সেকল জদক রবাংসে করসত চিহায়, খতহামহাসদর অবশধই তহার জবরুসদ দহাতাঁড়হাসত 
হসব। জনসজির প্রজত ভিহাসলহাবহাসেহা ও পদ-পদবনর প্রজত ভিহাসলহাবহাসেহা, গবর ও অহবাংকহার  এগুসলহা অনসর থেহাকসল খতহামরহা –
খকহাসনহা প্রজতসরহাধই গসড় তযলসত পহারসব নহা। একজিন অসেৎ সলহার, খয দুজনয়হার জদসক ঝেয তাঁসক পসড়সছ, খয জনসজির পদ-
পদবন রকহার জচিনহায় বধস্ত, এমন সলহার কখসনহা ইসেলহাসমর শত্রুসদর জবরুসদ যযদ করসত পহারসব নহা। বরবাং খসে 
অনহানসদর তযলনহায় ইসেলহাসমর জিন আসরহা খবজশ কজতকর হসব। খখহাদহার তসর একজটি পদসকপ নহাও। অনর খথেসক 
দুজনয়হার প্রজত মহায়হা দপূর কসর দহাও। তসবই খতহামরহা জজিহহাদ করসত পহারসব। এখন খথেসক এই জবষয়টিহাই খতহামহার অনসর 
গসড় খতহাসলহা, জিহাজগসয় খতহাসলহা খয, আজম অবশধই ইসেলহাসমর একজিন সেশস্ত্রে খযহাদহা হসবহা, ইসেলহাসমর জিন জনসজিসক 
জবজলসয় খদসবহা। জনতঃসশষ হসয় যহাওয়হার আগ পযরন আজম ইসেলহাসমর জিন কহাজি কসর যহাসবহা। এখন এর উপযযক্তি সেময় “
নহা”, একথেহা বসল অজিযহহাত বতরন খকহাসরহা নহা। ইসেলহাসমর কহাসজি লহাগহার খচিষ্টিহা কসরহা। সেবাংসকসপ, মহানুষ হসয় ওসঠহা ! 
উপজনসবশবহাদনরহা প্রককত মহানুষসক ভিয় পহায়। তহারহা মহানুসষর ভিসয় ভিনত। ধমরজশকহাসকন ও জহানচিচিরহাসকনগুসলহা মহানুষ 
গড়হার কহারখহানহা হসব, তহা উপজনসবশবহাদনসদর চিহায় নহা। তহারহা মহানুষসক ভিয় পহায়। খকহাসনহা খদসশ যজদ একজিন হসলও 
প্রককত মহানুষ পহাওয়হা যহায়, খসেটিহা তহাসদরসক অসুজবধহায় খফসল, তহাসদর সহাথেরসক হুমজকর মযসখ খফসল।

জনসজিসদরসক গসড় খতহালহা খতহামহাসদর দহাজয়ত্ব, দহাজয়ত্ব হসলহা জনখযতাঁত, জনসভিরজিহাল পজরপপূরর মহানুষ হসয় ওঠহা, ইসেলহাসমর 
শত্রুসদর খনহাবাংরহা ষড়যসনর জবরুসদ রুসখ দহাতাঁড়হাসনহা। যজদ খতহামরহা সুসেবাংগজঠত ও প্রস্তুত নহা হও, ইসেলহাসমর উপর খয 
চিহাবযসকর আঘহাত প্রজতজনয়ত আসেসছ, যজদ তহার জবরুসদ লড়হাই নহা কসরহা, তসব খয খকবল খতহামরহা রবাংসে হসয় যহাসব তহা-ই
নহা, বরবাং ইসেলহাসমর রনজত-ননজত আইন-কহানুনও জনজশ্চিহ্ন হসয় যহাসব; আর এর জিন খতহামরহাই দহায়ন থেহাকসব। খতহামরহা 
আসলমরহা ! এই সলহাররহা ! খতহামরহা মযসেজলসমরহা ! খতহামরহা দহায়ন থেহাকসব। খতহামরহা সেবহাই রহাখহাল“ , আর পহাসলর 
রকরহাসবকসরর দহাজয়ত্ব খতহামহাসদরই।  খতহামহাসদর যযবকসদর অবশধই জনসজির ইচ্ছহাশজক্তিসক দ কঢ় করসত হসব খযসনহা ”
প্রজতটিহা খশহাষর-অজবচিহাসরর জবরুসদ দহাতাঁড়হাসত পহাসরহা। এছহাড়হা জভিন্ন খকহাসনহা পন্থেহা খনই : খতহামহাসদর মযরহাদহা, ইসেলহাসমর 
মযরহাদহা, ইসেলহামন রহাসষ্ট্রের মযরহাদহা খতহামহাসদর প্রজতসরহাসধর উপর জনভিররশনল।



খহ সেবরশজক্তিমহান আলহাহ ! ইসেলহামসক, মযসেলমহানসক ও ইসেলহামন রহাষ্ট্রেগুসলহাসক জবসদশন শয়তহান খথেসক রকহা কসরহা। 
ইসেলহামন রহাসষ্ট্রে ও মহাদ্রিহাসেহাগুসলহাসত সেজক্রয় উপজনসবশবহাদন ও জবশ্বেহাসেঘহাতকসদর হহাত খকসটি দহাও। ইসেলহাসমর উলহামহা ও 
মহহান মহারজিহাগরসক (অনুসেররসযহাগধ আসলম) পজবত্র কুরআসনর আইসনর পসক লড়হাইসয় সেহাহহাযধ ও জবজিয় দহান কসরহা, 
ইসেলহাসমর পজবত্র আদশর প্রচিহাসর তহাসদরসক সেহহায়তহা কসরহা। ইসেলহাসমর বতরমহান যযসগর আসলমগরসক তহাসদর গুরুদহাজয়ত্ব
সেম্পসকর সেসচিতন কসর খতহাসলহা। মহাদ্রিহাসেহাগুসলহাসক এববাং ধমরনয় খকনগুসলহাসক ইসেলহাসমর শত্রুসদর প্রভিহাবমযক্তি কসরহা এববাং 
উপজনসবশবহাদনসদর হহাত খথেসক রকহা কসরহা, জনরহাপসদ রহাসখহা। তরুর আসলমগরসক, জবশ্বেজবদধহালসয়র ছহাত্রসদরসক এববাং 
খগহাটিহা মযসেজলম জিহাজতসক আত্মিগঠন ও আজত্মিক পজরশুজদ অজিরসনর খতসৌজফক ও সেহাফলধ দহান কসরহা। ইসেলহাসমর জিনগরসক 
মযজক্তি দহাও অজতহার ঘযম খথেসক, দুবরলতহা খথেসক, ঔদহাসেনন ও জচিনহার অনমননয়তহা খথেসক, খযসনহা কুরআসনর দুধজতময় 
ববপ্লজবক জশকহা গ্রহর কসর তহারহা জফসর আসেসত পহাসর, খজিসগ ওসঠ, এববাং ঐকধ ও ভহাতকসত্বর ছহায়হাতসল এসসে ইসেলহামন 
রহাষ্ট্রেসেমপূহ খথেসক উপজনসবশবহাদন ও ইসেলহাসমর জচিরশত্রুসদর খশকড় খকসটি জদসত পহাসর, খযসনহা মযসেজলম জিহাজত জফসর পহায় 
হহারহাসনহা সহাধননতহা, মযজক্তি, আজভিজিহাতধ ও মহত্ত্ব। খহ আমহাসদর পহালনকতরহা“ , আমহাসদরসক দহান কসরহা বধযরধ, এববাং 
আমহাসদরসক দ কঢ়পদ রহাসখহা, আর আমহাসদর সেহাহহাযধ কর খসে কহাসফর জিহাজতর জবরুসদ।  ” (সেপূরহা বহাক্বহারহা, ২:২৫০)



The Munajat of Sha'ban
The Intimate Devotion of the month of Sha'ban 

In The Name Of Allah, The Merciful, The Compassionate 

My Lord, bestow Your blessings on Muhammad and on the folk of Muhammad. 

Hear my Prayer when I Pray to You, 
and hear my call when I call to You. 

Turn to me when I whisper to You my devotions. 
For I have fled to You 

and am standing before You 
imploring You in humility 

in hope of that which You have as my reward. 
You Know what is in my soul 

and You are aware of my need. 
You are acquainted with my mind, 

and nothing of my returning and my destination is hidden from You: 
not that with which I intend to begin speaking, 

nor the request I would utter, 
and of the hopes I have for the hereafter. 

O my Lord! Whatever You have destined for me until the end of my life 
concerning the secret and open aspects of my life, 

it is in Your hand and in the hand of none else, 
my abundance and my deficiency, 

my benefit and my harm. 
My God! If You deprive me 
who will provide for me? 

And if You forsake me 
who will help me?

My God! I seek refuge in You from Your wrath 
and from the arrival of Your displeasure. 
My God! If I am unworthy of Your Mercy, 

You are certainly worthy of generosity to me by the virtue of Your Graciousness. 
My God! It is as though I myself were standing before You 

and were in the shade of my trust in You, 
then You said that of which You are worthy 
and You covered me with Your forgiveness. 

My God! If You forgive me, then who is more suited for that than You? 
And if the moment of my death has come near 

but my deeds have yet not brought me near to You, 
then I make this confession of my sins to You my vehicle. 

My God! I have recklessly failed to look after my soul, 
so it is doomed if You do not forgive it. 

My God! Your favor has been constant throughout the days of my life, 
so do not cut off Your favor from me at the time of my death! 

My God! How can I despair of Your watching well over me after my death, 
when You have wrought nothing but beauty in my life? 
My God! Do that of which You are worthy in my case 



and bestow Your grace upon a sinner engulfed in his ignorance. 
My God! You have concealed my sins in this world, 

while I am in greater need of their concealment in the hereafter. 
As You have not exposed my sins to any of Your righteous servants, 

do not disgrace me on the Day of Resurrection before everyone. 
My God! Your generosity has inflated my hopes 
and Your forgiveness is better than my deeds. 

My God! Delight me with Your encounter on the day You judge among Your servants. 
My God! My apology to You is the apology of one who cannot afford 

that his apology not be accepted. 
So accept my apology, O most Generous of those to whom the evil 

doers offer their apologies! 
My God! Do not reject my need, 

do not disappoint me in what I covet, 
and do not cut off my hopes and aspirations from You. 

My God! If You had wanted to degrade me, 
You would not have guided me;

if You had wanted to disgrace me, 
You would not have kept me safe and sound. 

My God! I do not think You will refuse me in this need 
in whose solicitation from You I have spent my life. 

My God! To You is due all praise, 
always and forever, eternally, 
increasing, not diminishing, 

as You like and please. 
My God! If You hold me for my crimes, 

I will hold on to You for Your forgiveness, 
and if You hold me for my sins, 

I will hold on to You for Your pardon. 
If You cast me into the Fire, 

I will announce to its inmates that I love You. 
My God! If my works are too little regarding obedience to You, 

there is indeed much regarding my hopes in You and my aspirations. 
My God! How can I turn away from nigh unto You bereft, in failure, 
when I had such a good opinion of Your generosity that You would 

turn me away from being bereft of salvation. 
My God! I have wasted my life on the evil of inattentiveness toward You 

and I have worn out my youth in the drunkenness of estranging my self from You. 
My God! I did not awaken when I was under a delusion about You 

and was inclined toward the way of Your wrath. 
My God! I am Your servant, the son of 

Your servant, standing before You 
trying to use Your own magnanimity as a means to You. 

My God! I am a servant who would 
excuse himself before You of that which I did in front 

of You because I lacked shame of being 
watched by You; and I seek Your forgiveness, 

for forgiveness is a characteristic of Your generosity. 
My God! I was not strong enough to remove myself from disobedience to You 

until You awakened me to Your love. 



I was as You wanted me to be 
So I thank You for bringing me to 

Your generosity and for purifying my heart 
of the filth of negligence of You.
My God! Look upon me as one 

whom You called and who answered You, 
whom You helped by employing him 

and who obeyed You. 
O Near One who is not far from one who is estranged! 

O Generous One who does not withhold 
His reward from one who hopes for it! 

My God! Provide me with a heart, the passion of which may bring it near to You; 
with a tongue, the truth of which may be offered up to You; 
and with a vision whose character may bring it nigh to You. 

My God! whoever becomes acquainted with You is not an unknown; 
whoever takes shelter with You is not abandoned; 

one to whom You turn cannot be owned. 
My God! Whoever takes the path to You is enlightened, 

and whoever resorts to You is saved. 
And I have cleaved to You, O my God! 

So do not disappoint me of Your Mercy, 
and do not block me from Your kindness. 

My God! place me among You friends 
in the position of one who hopes for an increase in Your love. 

My God! Inspire me with a fervor for the remembrance of You until I 
have become inspired with remembrance of You 

and spiritual zeal for the success of Your Name and the station of Your Sanctity. 
My God! By You I invoke You 

to join me to the place of those who are obedient to You 
and the abode of the righteous of those with whom You are pleased. 

I can neither defend myself 
nor control that which is in my interests. 

My God! I am Your weak and sinful 
servant and Your repentant slave, 

so do not make me one of those from whom You avert Your face 
and whose inattentiveness blocks him from Your forgiveness. 

My God! Make me completely cut off from all else but You 
and enlighten the vision of our hearts 
with the radiance of looking at You 

until the vision of our hearts penetrates the veils of light 
and reaches the Source of Grandeur 

and set our spirits to be suspended by the glory of Your sanctity.
My God! Make me of those who answer You when You call them, 
who are thunderstruck by Your Majesty when You Look at them, 

and who work for You openly when You whisper to them secretly. 
My God! I have not allowed my good 

opinion of You to be overcome by despair, 
nor have I lost hope in the favor of Your generosity. 

My God! If my mistakes have 
degraded me with You, ignore them 



in virtue of my reliance on You. 
My God! If my sins have lowered me 

to unworthiness of Your kindness, 
my certainty has roused me to the nobility of Your affection. 

My God! If I have been put to sleep 
by neglecting to prepare to encounter You, 

I have been roused by knowledge of the nobility of Your blessings. 
My God! If Your great punishment invites me to the Fire, 

Your abundant reward invites me to heaven. 
My God! I ask and beseech You, 

I implore and entreat You 
to bestow Your blessings on Muhammad and on the folk of 

Muhammad, 
and to make me of those who are constant in their remembrance of You, 

and who never violate their covenant with You, 
who never neglect giving thanks to You 

and who do not depreciate Your commands. 
My God! Join me to the Light of Your resplendent Might, 

so I may have gnosis of You 
and may be diverted from all else but You, 

and be fearfully watchful of You. 
O sublime and Noble! 

May the blessings of Allah be with Muhammad, His Apostle, and with 
his immaculate folk, abundant salutations prayed for their peace!


