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ও ই ত্তে বা ত্তে সু ন্না হ

উত্তম নাসিহা
শায়খ হাসিি ইবনন গাজী আন-নাযািী

তৃতীয় উপনেশ: ইখলাি ও িু ন্নাহি অনু িিণ
িমস্ত প্রশংিা আল্লাহি জনয, সযসন জগতিমূ নহি প্রসতপালক। িালাত ও িালাম বসষিত
হহাক আমানেি নবী মুহাম্মাে, তাাঁি পসিবািবগি ও তাাঁি িঙ্গীিাসিনেি উপি।
হকান আমল কবুল কিা হনব না, যতক্ষণ পযিন্ত আমলকািী েুসি শতি পূ ণি না কিনব: এক.
ইখলাি। অিিাৎ আমল একসনষ্ঠভানব আল্লাহি জনয কিা। সিতীয় সবষয় হল অনু কিণ। নবী
িা: এি অনু কিণ কিা।
ইখলানিি িংজ্ঞাি বযাপানি িালাফ সিেওয়ানু ল্লাসহ আলাইসহনমি উসিগুনলা সবসভন্ন ধিনণি।
এ বযাপানি উলামানয় হকিানমি পক্ষ হিনক অননক িংজ্ঞা এনিনে। তনব যািাই ইখলানিি
িংজ্ঞা সেনয়নেন, িকনলি িংজ্ঞাগুনলাই পিস্পি িামঞ্জিযপূ ণি।
এখানন উস্তাে আব্দু ল্লাহ আলআেহাম উনল্লখ কনিনেন, সতসন ইখলানিি িংজ্ঞায় বনলন,
ইখলানিি বযাপানি আহনল ইলমগণ যা উনল্লখ কনিনেন তাি িািমমি হল: আল্লাহি
উনেনশয ইবােত কিা এবং এনক্ষনে আল্লাহনক একক িাখা।
ফনল হি যা আমল কিনব তানত অনয কানিা হকান অংশ বা ভাগ িাকনব না; হকান
মযিাোবান হফনিশতাি, হকান হপ্রসিত িািূ নলি, হকান তাওফীকপ্রাপ্ত ওলীি, হকান মহান
আসমনিি বা হকান িম্মাসনত োসয়ত্বশীনলি হকান অংশ িাকনব না;
তানত িাকনব না হকান ভাতা প্রাসপ্তি আকষিণ বা বসিত হওয়াি ভয়, হকান েনলি নাম
উজ্জল কিাি আগ্রহ বা হকান েনলি জনবল ভাসি কিা ইচ্ছা বা অনযানয হকান উনেশয।
তাই আল্লাহ আপনানেি প্রসত িহম করুন! আপনািা এ বযাপানি িজাগ িাকনবন।
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অননক িময় মানু ষ ধািণা কনি, এই আমলিা একসনষ্ঠভানব আল্লাহি জনয হনয়নে। অিচ
এনত অননক অনু প্রনবশকািী, অননক খূত ও অননক ত্রুসি িনয় হগনে। সকন্তু হি তাি
ইখলাি যাচাই কনি হেনখ না। ভাবনত িানক, আলহামেু সলল্লাহ, হি মুি, হি
মুখসলিীননেি অন্তভূিি!!
এিাই তাযসকয়াি সবষয়। এিা আত্মাি জনয খুব স্পশিকাতি। হকউ সননজনেি বযাপানি এ
ধািণা কিা হয, আলহামেু সলল্লাহ, আমিা এ সবষয়সি অসতক্রম কনি হফনলসে। আলহামেু
সলল্লাহ, আমিা মুখসলিীন।
না, সবষয়সি এমন নয়, বিং আমলসিি জনয আত্মপযিানলাচনা ও িু ন্নাহি অনু িিণ হেখনত
হনব। হয িমস্ত আয়ানতি মনধয আল্লাহ িু বহানাহু ইখলানিি প্রসত আনেশ কনিনেন তাি
িংখযা অননক।
হযমন: আল্লাহ তাবািাকা ওয়া তাআলা বনলন:
ِ
ِ
ِِ
ين لَهُ الدِّين
َ َوَما أُم ُروا إَِّل ليَ ْعبُ ُدوا اللَهَ ُم ْخلص
“তানেিনক হকবল এই আনেশ কিা হনয়সেল হয, তািা আল্লাহি ইবােত কিনব,
আনু গতযনক একসনষ্ঠভানব তািই জনয খানলি হিনখ.”
এখানন ইখলানিি িানি আল্লাহ িু বহানাহু ওয়া তা’আলাি ইবােত কিাি জনয আনেশ কিা
হনয়নে। ইবােত ও ইখলাি।
অনয আয়ানত আল্লাহ িু বহানাহু ওয়া তাআলা বনলন:
ِ ُقُل إِ َن ص ََلتِي ون
ِ
ت َوأَنَا أَ َو ُل ال ُْم ْسلِ ِمي
ِّ اي َوَم َماتِي لِلَ ِه َر
ُ ك أ ُِم ْر
َ ِيك لَهُ َوبِ َذل
َ ين َّل َش ِر
َ
َ ب ال َْعالَم
َ َسكي َوَم ْحي
ْ
ُ َ
“বনল োও, সনশ্চয়ই আমাি নামায, আমাি ইবােত ও আমাি জীবন-মিণ িবই
আল্লাহি জনয, সযসন জগতিমূ নহি প্রসতপালক। তাি হকানও শিীক হনই। আমানক
এিই হুকুম হেওয়া হনয়নে এবং আসম তাি িম্মু নখ িবিপ্রিম মািানতকািী.”
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এি প্রসত আসম আসেষ্ট হনয়সে, অিিাৎ শুধু আল্লাহি ইবােত কিাি এবং তাি িানি কাউনক
শিীক না কিাি প্রসত, তিা ইখলানিি িানি আল্লাহি ইবােত কিাি প্রসত।
আনিক স্থানন আল্লাহ িু বহানাহু ওয়া তাআলা বনলন:
“(হহ িািূ ল!) সনশ্চয়ই আসমই এ সকতাব হতামাি প্রসত নাসযল কনিসে িতযিহ।
িু তিাং তুসম আল্লাহি ইবােত কি এভানব হয, আনু গতয হনব খানলি তািই জনয”।
এখানন আনেশ কিা হনয়নে।
তাই ইবােতও কাময এবং তানত ইখলাি বাস্তবায়ন কিাও কাময। এগুনলা কুিআননি স্পষ্ট
আয়াতিমূ হ। এবযাপানি আনিা অননক আয়াত িনয়নে।
যানত উত্তম সনয়ত িাখাি বযাপানি অিিাৎ একমাে আল্লাহি জনয আমল কিাি আনেশ কিা
হনয়নে; আমনলি িািা েুসনয়ানক উনেশয কিা বা আল্লাহনক োড়া অনয কানিা জনয আমল
কিা হিনক িতকি কিা হনয়নে।

অননক হােীিও িনয়নে, হযগুনলা িু পসিসচত ও িু প্রসিদ্ধ।
তাি মনধয িবনচনয় প্রসিদ্ধ হােীিসি হল ওমি ইবনু ল খাত্তাব িা: এি হােীি, যা ইমাম
বুখািী ও মুিসলম িহ: বণিনা কনিনেন। নবী িা: বনলন:
“সনশ্চয়ই আমল সনয়নতি উপি সনভিিশীল। প্রসতসি মানু ষ তাি সনয়ত অনু যায়ীই
ফল পানব। তাই যাি সহজিত আল্লাহ ও আল্লাহি িািূ নলি জনয হনব, তাি সহজিত
পসিণানমও আল্লাহ ও আল্লাহি িািূ নলি জনযই হনব।
আি যাি সহজিত েুসনয়া অজিননি জনয বা হকান মসহলানক সববাহ কিাি জনয হনব,
তাি সহজিত পসিণানমও হিই জনযই হনব, হি হয জনয সহজিত কনিনে।“
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আনিকসি হােীিও িবাি মানে প্রসিদ্ধ। িহীহ মুিসলনম িনয়নে, আবু হুিায়িা িা: হিনক
বসণিত, সতসন বনলন, িািূ ল িা: বনলনেন:
আল্লাহ তা’আলা বনলন, আসম হলাম শিীককািীনেি সশিক হিনক িবিানপক্ষা হবসশ
অমুখানপক্ষী। িু তিাং হয বযসি এমন হকান আমল কনি, যানত আমানক বযতীত
অনয কাউনক শিীক কনি, আসম তা হিনক মুি। হিিা ঐ বযসি বা বস্তুি জনযই
হনব, যানক হি আমাি িানি শিীক কনিনে।
আনিক হােীনি এনিনে,
‘আসম তানকও হেনড় হেই এবং তাি সশিকনকও’।
আল্লাহ িু বহানাহু ওয়া তা’আলা সশিকনক গ্রহণ কনিন না। সশিকযু ি আমল ঐ িত্তাি
জনযই হনব, যাি উনেনশয এই আমল কিা হনয়নে।
হমািকিা, ইখালানিি ফাযানয়ল বণিনা কনি ও আল্লাহ বযতীত অনয কানিা উনেশয ইবােত
কিা হিনক িতকি ও ভীসত প্রেশিন কনি অননক আয়াত ও হােীি এনিনে।
আি িব মানু নষি হচনয় ইখলানিি হবসশ প্রনয়াজন যানেি, তািা হনলন আল্লাহি পনিি
মুজাসহেগণ। যািা তানেি আত্মাগুনলানক হানতি তালুনত সননয় ঘুনিন, িকাল-িন্ধা তা
আল্লাহি িামনন হপশ কনিন এবং আল্লাহি সনকি কামনা কনিন, হযন আল্লাহ িু বহানাহু
ওয়া তা’আলা তানেি পূ নিা জীবনিানকই তাি জনয কবুল কনি হনন।
িু তিাং মুজাসহেগণই স্বীয় ইখলাি যাচাই কিাি অসধক উপযু ি। িকাল-িন্ধা এবং প্রসতসি
আমনলি মনধয। সননজি আত্মাি িমানলাচনা কিনবন, তানত ইখলাি সেল সক না।
কািণ এ বযাপানি ধমসক বড় কসিন। িবিপ্রিম যানেিনক সেনয় আগুন প্রজ্জসলত কিা হনব,
তািা হল সতন হেণীি বযসি।
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উস্তাে আল-আেহাম বনলন, িু তিাং সজহাে িবিপ্রকাি নফনিি চাসহো, আনলাসচত হওয়াি
আগ্রহ ও খুাঁত হিনক মুি হনত হনব, হযমন প্রসিসদ্ধ ও প্রশংিা লানভি আগ্রহ অিবা হকান
েল অনযানয েনলি উপি সবজয়ী হওয়াি প্রতযাশা অিবা মযিাো লানভি ইচ্ছা।
আমিা শুধু এই উনেনশয সজহাে কিনবা, হয এি িািা আল্লাহি কাসলমা বুলন্দ হনব।
তাই অনযানয মানু ষ যু দ্ধ কনি, সননজ উচ্চ মযিাো লানভি জনয বা তাি েল, িংগিন বা
হগাষ্ঠীনক উচু কিাি জনয। আল্লাহ িু বাহানাহু বনলন:
“ওই পিকালীন সনবাি হতা আসম হিই িকল হলানকি জনযই সনধিািণ কিব, যািা
পৃসিবীনত বিত্ব হেখানত ও ফযািাে িৃ সষ্ট কিনত চায় না। হশষ পসিণাম হতা
মুত্তাকীনেি অনু কূনল িাকনব।”
সনয়নতি সবসধ-সবধান অননক িনয়নে। ইংশাআল্লাহ সফকহুল হািনবি আনলাচনায় আমানেি
িানি িাকুন, পূ ণি একসি আিনি তাি সবষনয় আনলাচনা কিনবা। সজহানেি মনধয সনয়নতি
আহকাম, হকানিা িসিক সনয়ত, হকানিা ফাসিে সনয়ত এ সবষনয় হিখানন আনলাচনা হনব
ইংশাআল্লাহ।
এখানকাি আনলাচয সবষয় হনচ্ছ সনয়নতি মনধয ইখলাি।

সিতীয় সবষয়: িািূ লুল্লাহ িা: এি অনু িিণ। অনু িিণ িািা উনেশয হনচ্ছ িািু লুল্লাহ িা: এি
আেশিনক আেশি সহিানব গ্রহণ কিা ও তাি অনু িিণ কিা।
এিা হনচ্ছ িািূ লুল্লাহ িা: হক আল্লাহি িািূ ল বনল িাক্ষযোননি অসনবাযি োসব। ‘িািূ লুল্লাহ
িা: আল্লাহি িািূ ল’ এ কিাি িাক্ষয হেওয়াি অিিই হল, সতসন হয নীসত ও আেশি সননয়
এনিনেন, আমাি উপি এককভানব তািই অনু িিণ কিা ওয়াসজব।

| ই খ লা স

ও ই ত্তে বা ত্তে সু ন্না হ

িু তিাং একমাে আল্লাহি ইবােত কিা হিই পন্থায়, হয পন্থা িািূ ল িা: সননয় এনিনেন।
অিিাৎ ইবােতও একক িত্ত্বািই কিা এবং অনু িিণও একক িত্তািই কিা। আল্লাহ
িু বহানাহু ওয়া তাআলা বনলন:
“িািূ ল যা হতামানেি সনকি সননয় এনিনেন তা গ্রহণ কি এবং সতসন হতামানেিনক
যা হিনক সননষধ কনিনেন তা হিনক সবিত িাক।”
আনিক স্থানন বনলন:
“না, (হহ নবী!) হতামাি প্রসতপালনকি শপি, তািা ততক্ষণ পযিন্ত মুসমন হনত
পািনব না, যতক্ষণ পযিন্ত সননজনেি পািস্পসিক েগড়া-সববানেি হক্ষনে হতামানক
সবচািক না মানন, তািপি তুসম হয িায় োও হি বযাপানি সননজনেি অন্তনি
হকানওরূপ কুণ্ঠানবাধ না কনি এবং অবনত মস্তনক তা গ্রহণ কনি হনয়।”
িািূ লুল্লাহ িা: যা সননয় এনিনেন তাি অনু িিণননি জনয সননজনক একসনষ্ঠভানব িাঁনপ সেনত
হনব ও আত্মিমপিণ কিনত হনব।
িািূ ল িা: হিনক িহীহ িননে বসণিত আনে, বুখািী ও মুিসলম িহ: বণিনা কনিন: নবী িা:
বনলন:
“হয বযসি আমানেি এই সবষনয়ি মনধয এমন হকান সকেু নতুন কনি িৃ সষ্ট কিনব,
যা তাি মনধয হনই, তা প্রতযাখযাত।“
উস্তাে আল-আেম বনলন:
িু তিাং প্রনতযক মুজাসহনেি উসচত িীননি সফকহ অজিন কিা, উপযু ি স্থান হিনক
ইলম অনেষণ কিা এবং িালনফ িাসলহীননি পোঙ্ক অনু িিণ কিা, যানত মুসিি
পনিি পসিচয় লাভ কিা যায়।
কািণ হয-ই পিভ্রষ্ট হনয়নে এবং হয-ই বক্র পনি চনলনে হি একমাে িািূ লুল্লাহ িা: এি
পি বজিন কিাি কািনণই পিভ্রষ্ট হনয়নে বা বক্র পনি চনলনে।
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িু তিাং সনশ্চয়ই এ েল বা হি েল, তিা যািাই িসিক পি হিনক সবচুযত হনয়নে, পভ্রষ্টতাি
পনি চনলনে এবং অজ্ঞতাি পি মাসড়নয়নে তানেি এনহন পসিণসত একমাে নবী কািীম
িা: এি আেশি হিনক িনি যাওয়ািই অসনবাযি ফল।
তাই পিভ্রষ্টতাি কািণ হল ইখলানিি মনধয গড়সমল এবং িািূ লুল্লাহ িা: এি অনু িিনণি
মনধয গড়সমল।
আমিা আল্লাহ তা’আলাি সনকি প্রািিনা কসি, সতসন আমানেিনক তাি আনু গতয কিাি
তাওফীক োন করুন এবং আমানেি হিনক তাি অবাধযতাি সবষয়গুনলা েূ নি িাখুন!
আমীন!
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