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তলাওহীগদর অিদুসলারী বলান্লার উপর আল্লাহ ছলাড়লা তকলাি মলাবদুদ তিই 

মগম্ সলাগক্্র প্রভলাব:

আল্লাহর একত্ববলাগদ লবশ্লাসী বলান্লার জি্ আল্লাহ ছলাড়লা তকলাি মলাবদুদ তিই এই সলাক্্ তবর ফিদলায়ক। 

এই সলাক্্ বলান্লাগক পলরশুদ্ধ ও পলবরে কগর। তলার অন্তগরর আমিসমূহ তরমি মদুহলাব্বত, ভীলত, আরলা-

ভরসলা এ ধরগির অি্লাি্ লবষগয়র তক্গরে অন্তগরর উপর প্রভলাব তফগি। তলার আচরণ এবং আমিসমূগহর 

উপরও প্রভলাব তফগি, গহলাক তলা একলান্ত ব্লতি পর্লাগয় বলা আগরলা ব্পকভলাগব। সদুতরলাং িলা ইিলাহলা ইল্লাল্লাহু 

এর রলাহলাদলাত বলান্লার প্রকলারভলঙ্, ধ্লাি-ধলারিলা, আচরণ ও অন্তরগক আল্লাহর জি্ একলিষ্ঠ কগর। রলাগত 

আিদুেত্ শুধদু আল্লাহর এ কথলালট সদুস্পষ্ভলাগব প্রলতভলাত হয়। সদুতরলাং প্রকলার্ ও অপ্রকলার্ কথলা ও কগম্র 

মলাগঝ তর লবষয় আল্লাহ পছন্ কগরি তসসব লবষগয়র িলামই ইবলাদত। লিগম্ন এই লিদর্িলাবিীর লবগলিষণ তপর 

করলা হগিলা:

প্রথম ভলাে: অন্তগর প্রলতফলিত স্বয়ংলরিয় লিদর্িলাবিী -

অন্তগরর ইবলাদগতর মম্ ও তলার ফজীিগতর লবষয়লটগক তখলািলাসলা করলার জি্ আমরলা অন্তগরর এমি লকছদু 

ইবলাদগতর িমদুিলা উগল্খ করগবলা রলা িলা ইিলাহলা ইল্লাল্লাহু এর সলাক্্দলাগির লিদর্ি স্বরূপ অন্তগর প্রলতফলিত 

হগয়গছ।

তর আল্লাহর পলরচয় জলাগি তস আল্লাহগক ভলাগিলাবলাগস-

১। মদুহলাব্বত: 

আল্লাহর তপ্রগমর তলাৎপর্-

আল্লাহর ভলািবলাসলা:

আল্লাহর প্রলত ভলািবলাসলার অথ্ হগিলা অন্তগর তলাঁর প্রলত �লিষ্ঠতলা সৃলষ্ হওয়লা ও ধলালবত হওয়লা, এবং 

আল্লাহর চলাওয়লা ও লিগদ্লরত লবষগয়র ব্পলাগর ইলতবলাচক সলাড়লা তদয়লা। আর সগব্লাপলর অন্তর জদুগড়  আল্লাহর 

স্মরণ লবরলাজমলাি ও প্রভলাব লবতিলার কগর থলাকলা। 

আল্লাহর মদুহলাব্বগতর হলাকীকত 

আল্লাহগক মদুহলাব্বলাত করলা মলাগি আল্লাহর ইবলাদতগক ও তলাঁর প্রলত সম্লাি প্রদর্গির প্রলত অিদুরতি হওয়লা। 

আল্লাহর লিগদ্র পলািি ও লিলষদ্ধ লবষয়লাবিী পলরহলারই মূিত আল্লাহগক ভলািবলাসলা ও তলাঁগক তপ্রমপূণ্ ্দ্ধলা 

লিগবদগির িলামলান্তর। আর এই আন্তলরক ভলািবলাসলাই হগিলা তলাওহীগদর আিলামত ও প্রভলাব। এর মলাধ্গমই 

অেলণত মর্লাদলা ও ফরীিত অলজ্ত হয়। আল্লাহগক মদুহলাব্বত করলার অথ্ হগিলা লতলি তর সকি থিলাি, সময়, 

ব্লতি, কম্ ও কথলা সহ লতলি তরগুগিলাগক ভলাগিলাবলাগসি তসগুগিলাগক ভলাগিলাবলাসলা ও পছন্ করলা। 

আল্লাহর ভলািবলাসলা হগত হগব খলাঁলট ও একলিষ্ঠভলাগব। আর আল্লাহর ভলািবলাসলা স্বভলাবজলাত ভলািবলাসলার 

পলরপলন্থ িয়। গরমি সন্তলাগির প্রলত লপতলার মদুহলাব্বত, লপতলার প্রলত সন্তলাগির মদুহলাব্বত, লরক্গকর প্রলত ছলাগরের 

মদুহলাব্বত এবং খলাদ্, পলািীয়, লববলাহ, গপলারলাক, বন্দুবলান্ব ইত্লালদর প্রলত মদুহলাব্বত। এর তকলািলটই আল্লাহগক 

ভলািবলাসলার পলরপলন্থ লকংবলা লবপরীত িয়।
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লিলষদ্ধ ভলাগিলাবলাসলা আল্লাহর ভলািবলাসলার সগঙ্ 

লরগক্র অিদুরূপ। গরমি মদুরলরকগদর সলাগথ তলাগদর 

মূলত্ ও মিেড়লা উপলাস্গদর কলারগণ মদুহলাব্বত 

করলা এবং লিগজর প্রবৃলত্তর পছন্গক আল্লাহর 

পছগন্র উপর প্রলাধলাি্ তদওয়লা, অথবলা আল্লাহ তর 

সব সময়, থিলাি, ব্লতি, কথলা ও কলাজগক অপছন্ 

কগরি, গসগুগিলাগক পছন্ করলা। এসবই লিলষদ্ধ 

ভলাগিলাভলাসলা। আল্লাহ তলা'আিলা বগিি: {আর তকলাি 

তিলাক এমিও রগয়গছ রলারলা অি্লাি্গক আল্লাহর 

সমকক্ সলাব্তি কগর এবং তলাগদর প্রলত ততমলি 

ভলাগিলাবলাসলা তপলাষণ কগর, গরমি আল্লাহর প্রলত 

ভলািবলাসলা হগয় থলাগক। লকন্তু রলারলা আল্লাহর প্রলত 

ঈমলািদলার তলাগদর ভলাগিলাবলাসলা ওগদর তদুিিলায় বহুগুণ 

তবরী।}[সূরলা: আি-বলাকলারলাহ, আয়লাত: ১৬৫।]

আল্লাহর মদুহলাব্বগতর ফরীিতসমূহ:

১- লিশ্চয় আল্লাহর মদুহলাব্বতই হগিলা প্রকৃত 

একত্ববলাদ। একত্ববলাগদর রূহ হগিলা এক আল্লাহর 

প্রলত খলাগিছভলাগব মদুহলাব্বত করলা; বরং এটলাই 

ইবলাদগতর হলাকীকত। রতক্ণ পর্ন্ত প্রভদুর প্রলত 

বলান্লার মদুহলাব্বত পলরপূণ্ িলা হগব এবং সব লকছদুর 

মদুহলাব্বগতর তচগয় আল্লাহর প্রলত বলান্লার মদুহলাব্বত 

অগ্েণ্ ও প্রলাধলাি্ িলা পলাগব ততক্ণ পর্ন্ত তলার 

একত্ববলাগদ লবশ্লাস পলরপূণ্ হগব িলা। আর এই 

আল্লাহপ্রীলতই তলার মলাগঝ রলাসি ও কতৃত্ব  করগব। 

অথ্লাৎ বলান্লার অি্সব পছন্ অপছন্ হগব আল্লাহর 

পছন্ অপছগন্র লভলত্তগত। আর এগতই তস সফি 

ও সলাথ্ক হগত পলারগব।

২. লবপগদর সময় আল্লাহ তপ্রলমক প্ররলালন্ত িলাভ 

করগব। অিন্তর আল্লাহর তপ্রলমক মদুহলাব্বগতর এমি 

অিলালবি স্বলাদ পলাগব রলা তলাগক মদুলসবগতর কথলা 

ভদুলিগয় তদগব। আর কলিিতর লবপদলাপদ ও তলার 

উপর অলত সহজ বগি মগি হগব।

আল্লাহগক ভলািবলাসলা, তলাগক ভয় করলা 

এবং তলাঁর কলাগছ রহমগতর আরলা করলার 

তচগয় ত্ষ্ঠ ইবলাদত তিই।

আল্লাহ ও তলাঁর সলাগথ সলাক্লাগতর আকলাখিলা 

তকলামি বলাতলাগসর মত রলা অন্তগরর উপর 

প্রবলালহত হগি দুলিয়লার তমলাহ তকগট রলায়।
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৩-  তিয়লামগতর পলরপূণ্তলা ও সীমলাহীি আিন্ 

িলাভ: এটলা আল্লাহর প্রলত মদুহলাব্বত ছলাড়লা অজ্ি 

হয় িলা। আর তলাঁর প্রলত মদুহলাব্বত ও তলাঁর লদগক 

অগ্সর হওয়লা ছলাড়লা অন্তর স্বকীয়তলা িলাভ কগর িলা। 

অন্তর পলরতৃতি হয় িলা এবং পূণ্তলা পলায় িলা। রলদ 

তস আিগন্র সকি উপকরণ তপগয় রলায় তবদুও 

আল্লাহর মদুহলাব্বত ছলাড়লা প্ররলালন্ত পলাগব িলা। সদুতরলাং 

আল্লাহর মদুহলাব্বত িফগসর জি্ তিয়লামত স্বরূপ। 

সদুথি অন্তর, পলবরে মলািলসকতলা, পলরশুদ্ধ লচন্তলারলতির 

কলাগছ আল্লাহর প্রলত মদুহলাব্বত, তলাঁর �লিষ্ হওয়লা, 

এবং তলাঁর সলাক্লাগতর আগ্গহর তচগয় তবরী সদুলমষ্, 

সদুস্বলাধদু, আিন্দলায়ক তিয়লামত আর লকছদু তিই। 

আল্লাহর মদুহলাব্বগতর মলাগঝ মদুলমি তর তসৌন্র্ 

খদুঁগজ পলাগব তলা সকি তসৌন্গর্র উগধ্ব্। আর এর 

মলাধ্গম তর তিয়লামত অলজ্ত হয় তলা সব্লদক লদগয় 

অলধক পলরপূণ্। এবং এরগচগয় উপগভলাে্ তকলাি 

লজলিস পৃলথবীগত তিই। «লতিলট লজলিস রলার মগধ্ 

পলাওয়লা রলাগব তস প্রকৃত ঈমলাগির স্বলাদ তপগয়গছ। 

আল্লাহ ও আল্লাহর রলাসূি অি্ সবলকছদু তথগক তলার 

কলাগছ লপ্রয় হগব। গস আল্লাহর সন্তুলষ্র জি্ই তকলাি 

ব্লতিগক ভলািবলাগস। আল্লাহ তলাগক কদুফরী তথগক 

মদুলতি তদয়লার পর পদুিব্লার কদুফরীগত লফগর রলাওয়লা 

আগুগি লিলক্তি হওয়লার মগতলাই অপছন্ কগর।» 
(-গবলাখলারী, মদুসলিম, িলাসলায়ী।)

প্রতলাপরলািী মহলামলহম আল্লাহ তলায়লািলার তপ্রম 

ও আিদুেগত্ লিগজগক লবিীি কগর লদগয় তর 

আলত্মক প্ররলালন্ত িলাভ িলা কগরগছ তলারগচগয় 

হতভলােলা পৃলথবীগতর আর তকউ তিই।

আল্লাহর প্রলত মদুহলাব্বত সৃলষ্কলারী লকছদু লবষয়:

তর ব্লতি আল্লাহগক ভলািবলাগস এবং তলাগক আপি 

কগর তিয় আল্লাহ তলায়লািলাও তলাগক ভলাগিলাবলাগসি। 

আল্লাহর মদুহলাব্বগতর প্রথম আিলামত হগিলা বলান্লা 

তলাঁগক তরমি ভলািবলাসগব ততমি ভলািবলাসলা আর তকলাি 

মলাখিদুগকর প্রলত হগব িলা। আল্লাহর প্রলত মদুহলাব্বত 

সৃলষ্কলারী লবষয়গুগিলা লিগচ আগিলাচিলা করলা হগিলা।

১- অথ্ ও মম্ বদুগঝ উপগদর গ্হগণর লিয়গত 

কদুরআি পলাি করলা। সদুতরলাং তর ব্লতি কদুরআগির 

প্রলত মগিলাগরলােী হগব এবং তসই মহলাগ্ন্থ অিদুরলায়ী 

আমি করগব তলার অন্তর আল্লাহর মদুহলাব্বগত পলরপূণ্ 

হগয় রলাগব। 

২- ফরর িলামলাগরর পর িফি িলামলার আদলাগয়র 

মলাধ্গম আল্লাহর ধিকট্ অজ্ি করলা। «বলান্লা িফি 

িলামলাগরর মলাধ্গম আমলার সবগচগয় তবরী লিকটবত্ী 

হয়। এগতকগর আলম তলাগক ভলািবলাসগত শুরু কলর। 

রখি আলম তলাগক ভলািবলালস তখি আলম তলার কলাি 

হগয় রলাই রলা লদগয় তস ্বণ কগর। এবং তলার তচলাখ 

হগয় রলাই রলা লদগয় তস অবগিলাকি কগর। তলার হলাত 

হগয় রলাই রলা লদগয় তস ধগর।  তলার পলা হগয় রলাই 

রলা লদগয় তস হলাঁগট। রলদ তস লকছদু চলায় তগব আলম 

অবর্ই তলা দলাি করব। রলদ তস আমলার কলাগছ 

আ্য় চলায় তগব অবর্ই তলাগক আ্য় দলাি করব।»  
(-গবলাখলারী (হলাদীগস কদুদসী)।)
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৩. মদুগখ, অন্তগর, কথলায়, কগম্ সব্লাবথিলায় আল্লাহর 

লজলকর ও স্মরণ করলা। 

৪. মগির চলালহদলার উপর আল্লাহর পছন্গক 

প্রলাধলাি্ তদয়লা। 

{রলাগদরগক লতলি ভলািবলাসগবি এবং তলারলা তলাঁগক 

ভলািবলাসগব।}[সূরলা: আি-মলাগয়দলা, আয়লাত: ৫৪।]

৫. আল্লাহর িলামসমূহ ও তলাঁর গুণলাবিী এবং 

তসগুগিলার সংললিষ্ জ্লাি অন্তগর ধলারণ ও িলািি করলা।

৬- আল্লাহর প্রকলার্-অপ্রকলার্ দলাি, অিদুগ্হ ও 

কি্লাণকর তিয়লামতসমূগহর কথলা লচন্তলা ও কপেিলা 

করলা। 

৭- অন্তরগক পলরপূণ্ভলাগব আল্লাহর সলামগি 

সমপ্ণ ও লবিয়লাবিত করলা।

রলাগতর তরষ অংগর রখি আল্লাহ তলায়লািলা দুলিয়লার 

আসমলাগি অবতরণ কগরি তখি একলান্তলচগত্ত 

লিজ্িথিলাগি তলাঁর প্রলত মগিলালিগবর করলা। বলান্লা 

একলাকী আল্লাহর প্রলত মগিলাগরলােী হগব, তলাঁর 

সলাগথ মদুিলাজলাগতর মলাধ্গম কথলা বিগব। কদুরআি 

ততিলাওয়লাত করগব। আদগবর সলাগথ তলার সলামগি 

িলামলাগজ দলাঁড়লাগব এবং তলাওবলা ও ইগতিেফলাগরর 

মলাধ্গম এসব ইবলাদগতর সমলালতি �টলাগব। 

৯. ফগির স্তুপ হগত তরমি উৎকৃষ্ ফি তবগছ 

তিয়লা হয়, গতমি আল্লাহ তপ্রলমক সত্বলাদীগদর 

সলালন্নগধ্ বগস তলাগদর কথলা তথগক উৎকৃষ্ উপগদর 

আহরণ করলা। আর সচরলাচর অপ্রগয়লাজিীয় ও 

অকি্লািকর কথলা িলা বিলা। কি্লািকর এবং অগি্র 

জি্ উপকলারী কথলাই বিলা উলচত।

১০-এমি লবষয় তথগক দূগর থলাকলা রলা অন্তর ও 

আল্লাহর মলাগঝ ব্বধলাি কগর তদয়।

আল্লাহর মদুহলাব্বগতর বিলারলা বলান্লার িলাভ:

তর আল্লাগক ভলািবলাগস লতলি তলাগক সদুপথ প্রদর্ি 

কগরি এবং তলাগক ধিকট্ দলাি কগরি।

«আল্লাহতলায়লািলা ইররলাদ কগরি: আলম আমলার 

বলান্লার ধলারিলার লিকটবত্ী। গস রখি আমলাগক 

স্মরণ কগর আলম তলার সলাগথই থলালক। গস রলদ 

আমলাগক মগি মগি স্মরণ কগর তগব আলমও তলাগক 

মগি মগি স্মরণ কলর। রলদ তস আমলার লবষগয় 

তকলাি দগির সম্দুগখ আগিলাচিলা কগর তগব আলম 

তলাগদর তচগয় উত্তম দগির সম্দুগখ তলার আগিলাচিলা 

কলর। রলদ তস এক লব�ত আমলার প্রলত অগ্সর 

হয় তগব আলম তলার প্রলত একহলাত অগ্সর হই, 

রলদ তস এক হলাত অগ্সর হয় তগব আলম দুই বলাহু 

পলরমলাণ অগ্সর হই। রলদ তস আমলার কলাগছ তহঁগট 

আগস তগব আলম তলার প্রলত তদৌগড় অগ্সর হই।»  
(-সহীহ বদুখলারী)

বলান্লা রখি আল্লাহ তলায়লািলাগক ভয় কগর তখি 

তস তহদলাগয়গতর লভন্ন তিগর আগরলাহি কগর। আর 

রখি তস আল্লাহগক ভলাগিলাবলাগস তখি তলার তহদলায়লাত 

তবগড় রলায়। ফিশ্রুলতগত তলার তলাকওয়লা বৃলদ্ধ তপগত 

শুরু কগর, গকিিলা তহলাদলায়লাত মলািদুগষর তলাকওয়লা 

বলালড়গয় তদয়।

 রলাগক আল্লাহ ভলািবলাগসি তলাগক ভূমণ্ডগি 

গ্হণগরলাে্ ও লপ্রয় কগর তদি।

অথ্লাৎ আল্লাহ তর বলান্লাগক ভলািবলাগসি, তলাগক 

লতলি সব্জিগ্লাহ্ কগর তদি, তলার প্রলত সকগি 

আকৃষ্ হয়, সন্তষ্ হয় ও গুিকীত্ি কগর এবং 

কলাগফর ছলাড়লা সবলকছদুই তলাগক ভলািবলাগস। কলাগফর 

তরগহতদু আল্লাহর ভলািবলাসলাগকই প্রত্লাখ্লাি কগরগছ, 

তস লক কগর আল্লাহর লপ্রয় বলান্লাগক ভলািবলাসগব? 

রলাসদুিদুল্লাহ সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ ওয়লা সলাল্লাম 

বগিগছি: «আল্লাহ রখি তকলাি বলান্লাগক ভলািবলাগসি 

তখি লজবরীিগক তডগক বগিি- আলম অমদুক 

বলান্লাগক ভলািবলালস তদুলমও তলাগক ভলািবলাস। এরপর 

লজবরীি আসমলাগি ত�লাষণলা কগরি, অমদুক বলান্লাগক 

আল্লাহ ভলািবলাগসি ততলামরলাও তলাগক ভলািবলাস। 

তখি আসমলািবলাসী তলাগক ভলািবলাসগত শুরু কগরি। 

এরপর জলমগি তলার গ্হণগরলাে্তলা সৃলষ্ হয়।»  
-(মদুসলিম।)
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এমলিভলাগব আল্লাহ রখি তকলাি বলান্লাগক 

ভলািবলাগসি, তলাগক স্বীয় প্রলতপলািি ও পলরচর্লা বিলারলা 

পলরগবষ্ি কগর রলাগখি। সবলকছদু তলার অিদুেত কগর 

তদি। সকি কলিি তলার জি্ সহজ কগর তদি।  সকি 

দূরবত্ী লজলিস তলার লিকটবত্ী কগর তদি। দুলিয়লার 

সকি কলাজ তলার জি্ সহজ কগর তদি। ফগি তস 

তকলাি ক্লালন্ত ও কষ্ অিদুভব কগর িলা। আল্লাহ তলায়লািলা 

বগিি:{রলারলা লবশ্লাস থিলাপি কগর এবং সৎকম্ 

সম্পলাদি কগর, তলাগদরগক দয়লাময় আল্লাহ ভলািবলাসলা 

তদগবি}[সূরলা: মলারইয়লাম, আয়লাত: ৯৬।]

আল্লাহ রলাগক ভলািবলাগসি তলাগক আপি সলালি্গধ্ 

থিলাি তদি। রখি আল্লাহ বলান্লাগক ভলািবলাগসি তখি 

তলাগক লিগজর কলাগছ তরগখ প্রলতপলািি কগরি এবং 

আপি পলরচর্লার বিলারলা তলাগক পলরগবষ্ি কগর রলাগখি। 

তলাগক কষ্ তদয়লার বলা ক্লত করলার সলাধ্ কলাগরলা থলাগক 

িলা। রলাসূি সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ ওয়লাসলাল্লাম ইররলাদ 

কগরগছি- «মহলাি আল্লাহ বগিি, গর ব্লতি আমলার 

অিীগক (বন্দুগক) কষ্ তদয় আলম তলার লবরুগদ্ধ 

িড়লাইগয়র ত�লাষণলা তদই। আমলার বলান্লা আমলার 

আগরলালপত ফরর কলাগজর মলাধ্গম, এবং িফি 

কলাগজর মলাধ্গম আমলার ধিকট্ িলাভ করগত থলাগক। 

এভলাগব (এক তিগর) আলম তলাগক ভলািবলাসগত থলালক। 

আর রখি আলম তলাগক ভলািবলালস তখি আলম তলার 

কলাি হগয় রলাই, রলা লদগয় তস তরলাগি, তলার তচলাখ হগয় 

রলাই, রলা লদগয় তস তদগখ, তলার হলাত হগয় রলাই, রলা 

লদগয় তস ধগর এবং তলার পলা হগয় রলাই, রলা লদগয় তস 

চিলাগফরলা কগর। আর রলদ তস আমলার লিকট লকছদু 

চলায়, আলম তলাগক তদই। আর রলদ আমলার লিকট 

আ্য় চলায় তলাহগি আলম তলাগক আ্য় তদই। আলম 

রলা কলর তস লবষগয় লসদ্ধলান্তহীিতলায় ভদুলে িলা। লকন্তু  

মদুলমি রলদ মৃতদু্গক অপছন্ কগর তগব আলম তলার 

প্রলাণ লিগয় সংরগয় ভদুলে। গকিিলা তলার তকলাি ভদুি 

তহলাক আমলার পছন্ িয়।» (-গবলাখলারী।) 

সলত্কলাগরর ঈমলাি রূগহর তখলারলাক এবং প্ররলালন্তর 

ময়দলাি। গরমি আল্লাহগক অস্বীকলার করলা রূগহর 

মৃতদু্সম এবং অলথির জীবগির উপকরণ।

আল্লাহ রলাগক ভলািবলাগসি তলার তদলায়লা কবদুি 

কগরি। মদুলমি বলান্লাগদর তদলায়লা কবদুি করলা তলাগদর 

প্রলত আল্লাহর ভলািবলাসলার প্রমলাণ। এমি বলান্লা 

তদলায়লার জি্ আকলাগরর লদগক হলাত তদুিগতই তলাগক 

তিয়লামত বিলারলা পলরপূণ্ কগর তদি। তলারলা রখি বগি, 

তহ আমলার রব! আল্লাহ তলায়লািলা বগিি-{আর আমলার 

বলান্লারলা রখি ততলামলার কলাগছ লজগজ্স কগর আমলার 

ব্লাপলাগর বস্তুতঃ আলম রগয়লছ সলন্নকগট। রলারলা প্রলাথ্িলা 

কগর, তলাগদর প্রলাথ্িলা কবদুি কগর তিই, রখি আমলার 

কলাগছ প্রলাথ্িলা কগর। কলাগজই আমলার হুকদুম মলাি্ করলা 

এবং আমলার প্রলত লিঃসংরগয় লবশ্লাস করলা তলাগদর 

একলান্ত কত্ব্। রলাগত তলারলা সৎপগথ আসগত পলাগর।}

[সূরলা: আি-বলাকলারলাহ, আয়লাত: ১৮৬।]

সলািমলাি ফলারসী রলা. গথগক বলণ্ত, লতলি 

বগিগছি, হররত রলাসূি সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ 

ওয়লাসলাল্লাম ইররলাদ কগরগছি- «আল্লাহ লচরঞ্ীব ও 

মহলাি। বলান্লা রখি তলাঁর কলাগছ তদলায়লার জি্ হলাত 

ততলাগি তখি তলাগক হতলার কগর খলালি হলাগত লফলরগয় 

লদগত িজ্জলাগবলাধ কগরি।»(-লতরলমলজ।)

রখি আল্লাহ তলায়লািলা তকলাি বলান্লাগক ভলািবলাগসি 

তখি তফগররতলাগদরগক তলার মলােলফরলাত কলামিলায় 

লিরদুতি কগরি। গফররতলােণ ঐ ব্লতির মলােলফরলাত 

কলামিলা কগরি আল্লাহ রলাগক ভলািবলাগসি। তলারলা 

তলার জি্ আল্লাহর রহমত কলামিলা কগরি। মহলাি 

আল্লাহ তলায়লািলা ইররলাদ কগরি-{রলারলা আরর বহি 

কগর এবং রলারলা তলার চলারপলাগর আগছ, তলারলা তলাগদর 

পলািিকত্লার সপ্ররংস পলবরেতলা বণ্িলা কগর, তলাঁর 

প্রলত লবশ্লাস থিলাপি কগর এবং মদুলমিগদর জগি্ ক্মলা 

প্রলাথ্িলা কগর বগি, গহ আমলাগদর পলািিকত্লা, আপিলার 

রহমত ও জ্লাি সবলকছদুগত পলরব্লাতি। অতএব, রলারলা 

তওবলা কগর এবং আপিলার পগথ চগি, তলাগদরগক 

ক্মলা করুি এবং জলাহলান্নলাগমর আরলাব তথগক রক্লা 

করুি।}[সূরলা: েলালফর, আয়লাত: ৭।]
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আল্লাহ তলায়লািলা ইররলাদ কগরি- {আকলার উপর 

তথগক তফগট পড়লার উপরিম হয়, আর তখি 

তফগররতলােণ তলাগদর পলািিকত্লার প্ররংসলাসহ 

পলবরেতলা বণ্িলা কগর এবং পৃলথবীবলাসীগদর জগি্ 

ক্মলা প্রলাথ্িলা কগর। শুগি রলাখ, আল্লাহই ক্মলারীি, 

পরম করুিলাময়।}[সূরলা: আর-শুয়লারলা, আয়লাতঃ ৫।]

আল্লাহ রখি তকলাি বলান্লাগক ভলািবলাগসি তখি 

তলাগক তিক আমগির উপর মৃতদু্ তদি। রলাসূি 

সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ ওয়লাসলাল্লাম ইররলাদ কগরগছি- 

«আল্লাহ তলায়লািলা রখি তকলাি বলান্লার কি্লাণ চলাি, 

তখি তলাগক মধদু পলাি করলাি। মধদু পলাি করলাগিলা বিলারলা 

উগদের্ লক লজগজ্স করগি হররত রলাসূি সলাল্লাল্লাহু 

আিলাইলহ ওয়লাসলাল্লাম বগিি- আল্লাহ তলাগক মৃতদু্র 

পূগব্ তিক আমগি অভ্তি হওয়লার তলাওফীক তদি 

এবং  এর উপরই তলার মৃতদু্ তদি।»(-আহমদ।)

আল্লাহ রখি তকলাি বলান্লাগক ভলািবলাগসি তলাগক 

মৃতদু্র সময় অভয় ও লিরলাপত্তলা দলাি কগরি।

আল্লাহ রখি তলাঁর তকলাি বলান্লাগক ভলাগিলাবলাগসি 

তলাগক দুলিয়লাগত লিরলাপদ জীবি দলাি কগরি। মৃতদু্র 

সময় তলাগক তফগররতলা বিলারলা অভয় ও লিরলাপত্তলার 

সদুসংবলাদ তদি এবং ঈমলাগির উপর অটি রলাগখি। 

অতঃপর তলার প্রলত তফগররতলা তপ্ররণ কগরি, রলারলা 

তকলামিভলাগব তলার জলাি কবজ কগর তিি। মৃতদু্র সময় 

তলাগক ঈমলাগির উপর দৃঢ়পদ তরগখ তলাগক জলান্নলাগতর 

সদুসংবলাদ তদি। আল্লাহ তলা'আিলা বগিি:{লিশ্চয় 

রলারলা বগি, আমলাগদর পলািিকত্লা আল্লাহ, অতঃপর 

তলাগতই অলবচি থলাগক, তলাগদর কলাগছ তফগররতলা 

অবতীণ্ হয় এবং বগি, গতলামরলা ভয় কগরলা িলা, 

লচন্তলা কগরলা িলা এবং ততলামলাগদর প্রলতশ্রুত জলান্নলাগতর 

সদুসংবলাদ তরলাি।}[সূরলা: ফদুসলসিলাত, আয়লাত: ৩০।]

আল্লাহ রলাগক ভলািবলাগসি তলাগক লচরথিলায়ী  জলান্নলাত 

তদি।

আল্লাহ রলাগক ভলাগিলাবলাগসি আগখরলাগত তস 

জলান্নলাগত থলাকগব। অতঃপর আল্লাহ তলাগক তসখলাগি 

এমি সম্লাি লদগবি রলা তস কখগিলা লচন্তলা কগরলি 

এবং অি্ কলাগরলা ভলাবিলায়ও রলা আগসলি। আল্লাহ 

তলাঁর লপ্রয়গদর এমি জলান্নলাত দলাি করগবি তরখলাগি 

তলারলা রলা কলামিলা করগব তলাই পলাগব। গরমিলট হলাদীগস 

কদুদসীগত বণ্িলা করলা হগয়গছ-

«আল্লাহ তলায়লািলা বগিি- আলম তিককলার বলান্লাগদর 

জি্ এমি জলান্নলাত ধতলর কগরলছ রলা তকলাি তচলাখ 

তদগখলি, গকলাি কলাি ্বণ কগরলি এবং তকলাি মগি 

এর কপেিলাও সৃলষ্ হয়লি। রলদ চলাও ততলা এই আয়লাত 

পগড় তদগখলা-» {গকউ জলাগি িলা তলার জগি্ লক লক 

িয়ি-প্রীলতকর িদুক্লালয়ত আগছ।}[-গবলাখলারী।]

আল্লাহর প্রলত ভলািবলাসলা ও আিদুেত্ ছলাড়লা দুলিয়লা 

উপগভলাে্ হগব িলা। তলাঁর দর্ি িলাভ ব্লতগরগক 

জলান্নলাতও আিন্ময় হগব িলা।
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বলান্লার প্রলত আল্লাহর ভলািবলাসলার অি্তম ফি 

ও উপকলালরতলা হগিলা, বলান্লার আল্লাহ তলায়লািলার দর্ি 

িলাভ করলা।

আল্লাহ তলায়লািলা তলাঁর লপ্রয় বলান্লাগদর সম্দুগখ স্বীয় 

িূরসহ প্রকলালরত হগবি। ফগি তলাগদর কলাগছ আর 

আল্লাহর দীদলাগরর তচগয় লপ্রয় লকছদুই থলাকগব িলা। 

রলাসূিদুল্লাহ সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ ওয়লাসলাল্লাম পূলণমলার 

রলাগত চলাঁগদর লদগক তলালকগয় বিগিি-«গতলামরলা 

অলচগরই ততলামলাগদর রবগক তদখগত পলাগব তরমি এই 

চলাঁদগক তদখগছলা। তলাগক তদখগত ততলামলাগদর তকলাি 

অসদুলবধলা হগব িলা। সদুতরলাং রলদ ততলামলাগদর সলামথ্ 

থলাগক, তগব ততলামলাগদর উপর ফজগরর সলািলাত ও 

আছগরর সলািলাগত তরি (রয়তলাি) লবজয়ী িলা হয় 

(অথ্লাৎ এই দুই িলামলাজ তরি কলাজলা িলা হয়। বরং 

তলা আদলায় করগব)। অতঃপর লতলি লতিলাওয়লাত 

করগিি-» {এবং আপিলার রগবর স্বপ্ররংস পলবরেতলা 

ত�লাষণলা করুি সূর্্ উদয় ও অতিলাচগির পূগব্।}

(-গবলাখলারী।)

আল্লাহর মদুহলাব্বত সংরিলান্ত লকছদু জ্লাতব্:

১। আল্লাহ তকলাি বলান্লাগক ভলািবলাসলার  অথ্ 

এই িয় তর, তলার তকলাি লবপদ আসগব িলা। রলাসূি 

সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ ওয়লাসলাল্লাম ইররলাদ কগরগছি-

«লিশ্চয় বড় লবপগদর সলাগথ রগয়গছ উত্তম প্রলতদলাি। 

আল্লাহ রখি তকলাি জলালতগক পছন্ কগরি তখি 

তলাগদরগক লবপগদর মলাধ্গম পরীক্লা কগরি। গর 

লবপগদর এই পরীক্লায় সন্তুষ্ হগব তলার জি্ রগয়গছ 

আল্লাহর সন্তুলষ্। আর তর এই পরীক্লার প্রলত অসন্তুলষ্ 

প্রকলার করগব তলার জি্ রগয়গছ অসন্তুলষ্।»(-লতরলমলজ।)

আল্লাহ তলায়লািলা বলান্লাগক লবলভন্নভলাগব পরীক্লা 

কগরি এবং তলার গুিলাহসমূহগক লিঃগরষ কগর তদি। 

তলার অন্তরগক দুলিয়লার তমলাহ তথগক মদুতি কগর তদি। 

আল্লাহ তলায়লািলা ইররলাদ কগরি-

{আলম অবর্ই ততলামলাগদরগক পরীক্লা করব তর 

পর্ন্ত িলা ফদুলটগয় তদুলি ততলামলাগদর তজহলাদকলারীগদরগক 

এবং সবরকলারীগদরগক, এবং রতক্ণ িলা 

আলম ততলামলাগদর অবথিলাি সমূহ রলাচলাই কলর।} 

[সূরলা: মদুহলাম্লাদ, আয়লাত: ৩১।]

এবং আল্লাহ তলায়লািলা বগিি:{এবং অবর্ই আলম 

ততলামলালদেগক পরীক্লা করব লকছদুটলা ভয়, ক্দুধলা, মলাি 

ও জলাগির ক্লত ও ফি-ফসি লবিগষ্র মলাধ্গম। 

তগব সদুসংবলাদ দলাও সবরকলারীগদর। রখি তলারলা 

লবপগদ পলতত হয়, তখি বগি, লিশ্চয় আমরলা 

সবলাই আল্লাহর জি্ এবং আমরলা সবলাই তলাঁরই 

সলালন্নগধ্ লফগর রলাগবলা। তলারলা তস সমতি তিলাক, 

রলাগদর প্রলত আল্লাহর অফদুরন্ত অিদুগ্হ ও রহমত 

রগয়গছ এবং এসব তিলাকই তহদলাগয়ত প্রলাতি।} 

[সূরলা: বলাকলারলাহ, আয়লাত: ১৫৫-১৫৭।]

২। িলাফরমলািী ও অবলাধ্তলা, বলান্লার প্রলত আল্লাহর 

ভলািবলাসলাগক কলমগয় তদয়, এবং তসটলাগক অপূণ্ কগর 

তদয়। ঈমলাগির মত মদুহলাব্বগতরও একলট মূি আগছ 

এবং তলার রগয়গছ পলরপূণ্তলা। গুিলাগহর কলারগণ তলার 

পলরপূণ্তলা ক্লতগ্তি হয়। আর সংরয় ও কপটতলা 

মদুহলাব্বগতর তমৌিলভলত্তগকও লিঃগরষ কগর তদয়। রলার 

অন্তগর আল্লাহর প্রলত ভলািবলাসলা তিই তস কলাগফর, 

মদুরতলাদ ও মদুিলালফক। তলার মগধ্ ঈমলাগির তিরমলারে 

িলাই। পক্লান্তগর পলাপলাচলারী ব্লতির ব্লাপলাগর একথলা 

বিলা রলাগব িলা তর, তলার মলাগঝ আল্লাহর মদুহলাব্বত 

তিই। বরং বিলা তরগত পলাগর তর আল্লাহর প্রলত তলার 

মদুহলাব্বত ত্রুলটপূণ্। আর এই মদুহলাব্বলাগতর উপর লভলত্ত 

কগর প্রগত্গক রলার রলার প্রলতদলাি পলাগব। রলাসূিদুল্লাহ 

সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ ওয়লাসলাল্লাম ইররলাদ কগরগছি-

«রলদ ততলামরলা গুিলাহ িলা করগত তগব আল্লাহ তলায়লািলা 

অবর্ই এমি একলট জলালত সৃলষ্ করগতি রলারলা 

গুিলাহ করগতলা অতঃপর (তলারলা ক্মলা প্রলাথ্িলা করত) 

আল্লাহ তলাগদর ক্মলা কগর লদগতি।» (-আহমদ।)
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লরক্, সগন্হ ও প্রগরলাচিলা তথগক অন্তর ও মগির 

মদুলতিই হগচ্ছ প্রকৃত স্বলাধীিতলা। আর মগির দলাসত্বই 

প্রকৃত দলাসত্ব ও ইবলাদত, গরখলাগি েলাইরুল্লাহর 

দলাসগত্বর তকলাি থিলাি থলাকগব িলা।

«৩। আল্লাহর প্রলত মদুহলাব্বত, স্বভলাবজলাত 

মদুহলাব্বগতর লবগরলাধী িয়। গরমি পলািলাহলার, িলারী 

ইত্লালদর প্রলত টলাি প্রকৃলতেত লবষয়। রলাসূি 

সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ ওয়লাসলাল্লাম ইররলাদ কগরগছি-

দুলিয়লাগত দুলট লজলিস আমলার লিকট লপ্রয়: ১. 

িলারী, ২. সদুেলন্।»(-আহমলাদ।)

সদুতরলাং পৃলথবীগত এমি লকছদু লজলিস রগয়গছ 

তরগুগিলার মদুহলাব্বত করলা লরক্ িয়। গকিিলা রলাসূি 

সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ ওয়লাসলাল্লামও এসব বস্তুগক 

মদুহলাব্বত কগরগছি। এজি্ এমি সব বস্তুগক 

মদুহলাব্বত করলা জলাগয়জ রলার মদুহলাব্বলাত লিলষদ্ধ বলা 

হলারলাম িয়। 

 ৪- গর ব্লতি কলাউগক এমিভলাগব ভলািবলাসগব 

তরমি আল্লাহগক ভলািবলাগস তস মদুরলরক। আল্লাহ 

তলায়লািলা বগিি: {আর তকলাি তিলাক এমিও রগয়গছ 

রলারলা অি্লাি্গক আল্লাহর সমকক্ সলাব্তি কগর এবং 

তলাগদর প্রলত ততমলি ভলািবলাসলা তপলাষণ কগর, গরমি 

আল্লাহর প্রলত ভলািবলাসলা হগয় থলাগক। লকন্তু রলারলা 

আল্লাহর প্রলত ঈমলািদলার তলাগদর ভলািবলাসলা ওগদর 

তদুিিলায় বহুগুণ তবরী। আর কতইিলা উত্তম হ'ত রলদ 

এ জলাগিমরলা পলালথ্ব তকলাি তকলাি আরলাব প্রত্ক্ 

কগরই উপিলব্ধ কগর লিত তর, রলাবতীয় ক্মতলা 

শুধদুমলারে আল্লাহরই জি্ এবং আল্লাহর আরলাবই 

সবগচগয় কলিিতর।}[সূরলা: আি-বলাকলারলাহ, আয়লাত:১৬৫।]
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এ আয়লাগত তলাগদর ব্লাপলাগর সতক্বলাণী আগরলাপ 

করলা হগয়গছ রলারলা ইবলাদত ও সম্লাগির তক্গরে 

আল্লাহগক ভলািবলাসলার মত আর কলাউগক ভলািবলাসগব।

রলাসূি সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ ওয়লাসলাল্লাম ইররলাদ 

কগরগছি- আল্লাহর কলাগছ সবগচগয় লপ্রয় আমি হগচ্ছ 

আল্লাহর জি্ কলাউগক ভলািবলাসলা এবং আল্লাহর জি্ 

কলাগরলা সলাগথ রত্রুতলা করলা।- আহমদ।

আল্লাহ ইররলাদ কগরগছি-{বি, গতলামলাগদর লিকট 

রলদ ততলামলাগদর লপতলা, গতলামলাগদর সন্তলাি, গতলামলাগদর 

ভলাই, গতলামলাগদর পত্ী, গতলামলাগদর তেলারে, গতলামলাগদর 

অলজ্ত ধি-সম্পদ, গতলামলাগদর ব্বসলা রলা বন্ 

হগয় রলাওয়লার ভয় কর এবং ততলামলাগদর বলাসথিলাি-

রলাগক ততলামরলা পছন্ কর-আল্লাহ, তলাঁর রসূি ও 

তলাঁর রলাগহ তজহলাদ করলা তথগক অলধক লপ্রয় হয়, 

তগব অগপক্লা কর, আল্লাহর লবধলাি আসলা পর্ন্ত।}  

[সূরলা: আত-তলাওবলাহ, আয়লাত: ২৪।] 

এ আয়লাগত তলাগদর প্রলত কলিি সতক্বলাণী রগয়গছ 

রলারলা উতি আট ত্ণীর প্রলত আল্লাহ তথগক তবরী 

মদুহলাব্বত তপলাষণ কগরি। আিলাস রলা. গথগক বলণ্ত,  

রলাসূি সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ ওয়লাসলাল্লাম ইররলাদ 

কগরি- «গতলামরলা তকউ মদুলমি হগত পলারগব িলা 

রতক্ণ িলা সন্তলাি, লপতলা ও অি্গদর তচগয় আমলাগক 

অলধক ভলাি িলা বলাসগব।»(-ইবগি মলাজলাহ।)

৫- ঈমলািদলারগদর ভলািবলাসলার পলরবগত্ 

মদুরলরকগদর বন্দুরূগপ গ্হণ ও তলাগদরগক ভলািবলাসলা 

মূিত: আল্লাহর প্রলত ভলািবলাসলার সংগে সলাং�লষ্ক 

লবষয়। সদুতরলাং আল্লাহর প্রলত ভলািবলাসলা ঈমলাগির 

মতিবড় মূিিীলত। আল্লাহ তলা'আিলা ইররলাদ কগরি-

{মদুলমিেণ তরি অি্ মদুলমিগক তছগড় তকলাি 

কলাগফরগক বন্দুরূগপ গ্হণ িলা কগর। রলারলা 

এরূপ করগব আল্লাহর সলাগথ তলাগদর তকলাি 

সম্পক্ থলাকগব িলা। তগব রলদ ততলামরলা তলাগদর 

পক্ তথগক তকলাি অলিগষ্র আরঙ্লা কর, তগব 

তলাগদর সলাগথ সলাবধলািতলার সলাগথ থলাকগব।} 

[সূরলা: আগি-ইমরলাি, আয়লাত: ২৮।]

আল্লাহ তলায়লািলা মদুলমি বলান্লাগদরগক কলাগফরগদর 

সলাগথ বন্দুত্ব করগত লিগষধ কগরগছি এবং এ 

ব্লাপলাগর সদুস্পষ্ ত�লাষণলা লদগয় বগিগছি, গর 

ব্লতি এরূপ করগব তলার সলাগথ আল্লাহর বন্দুত্ব 

থলাকগব িলা। সদুতরলাং আল্লাহর বন্দুগদর ভলািবলাসলা ও 

রত্রুগদর ভলািবলাসলা লভন্ন ও লবপরীত দুলট লবষয়। 

আল্লাহ তলা'আিলা বগিি: {তগব রলদ ততলামরলা 

তলাগদর পক্ তথগক তকলাি অলিগষ্র আরঙ্লা কর, 

তগব তলাগদর সলাগথ সলাবধলািতলার সলাগথ থলাকগব।} 

[সূরলা: আগি-ইমরলাি, আয়লাত: ২৮।] 

কলাগফরগদর সলাগথ তকবি ঐ সকি তিলাকগদরগক 

বন্দুগত্বর অিদুমলত তদওয়লা হগয়গছ, রলারলা কলাগফরগদর 

অলিগষ্র লরকলার হওয়লার আরংকলাগবলাধ কগর। শুধদু 

এ তক্গরেই তলাগদর সলাগথ সদুসম্পক্ সৃলষ্ করলা রলাগব। 

তখি তলাগদর সলাগথ বলালহ্কভলাগব বন্দুত্বসদুিভ আচরণ 

করলা রলাগব তগব অন্তর ঈমলাগির প্রলত অলবচি থলাকগব 

এবং কলাগফরগদর কদুফগরর প্রলত �ৃণলা থলাকগব। আল্লাহ 

তলায়লািলা বগিি:{রলার উপর জবরদলতি করলা হয় এবং 

তলার অন্তর লবশ্লাগস অটি থলাগক তস ব্তীত।} 

[সূরলা: আি-িলাহি, আয়লাত: ১০৬।]

ভলািবলাসলার চমক

রখি রলাসূি সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ ওয়লাসলাল্লামগক 

পলালথ্ব জীবি ও আল্লাহর সলালন্নধ্ িলাগভর মগধ্ 

একলটগক গ্হণ করলার স্বলাধীিতলা তদয়লা হয় তখি 
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লতলি বগিি: «বরং পরম বন্দুর সলালন্নধ্।» (-আহমদ।)

সদুতরলাং রলাসূি সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ ওয়লাসলাল্লাম আল্লাহর মদুহলাব্বত ও তলাঁর সলাগথ সলাক্লাতগক প্রলাধলাি্ তদি 

এবং আল্লাহর সগঙ্ লমলিত হওয়লাগক দুলিয়লার তমলাহ ও তভলাগের উপর প্রলাধলাি্ তদি।

আল্লাহর প্রলত ভলািবলাসলার লিদর্ি হগিলা অলধক পলরমলাগণ তলাগক স্মরণ করলা এবং তলাঁর সলাক্লাগতর প্রলত উদগ্ীব 

হওয়লা। গকউ তকলাি বস্তুগক ভলািবলাসগি তলার স্মরণ এবং সলাক্লাগতর তচগয় লপ্রয় তলার কলাগছ আর লক থলাকগত পলাগর?

-রবী'  ইবগি আিলাস।

অিদুরীিিী

১। মদুহলাব্বগতর পলরচয় লদি?

২। আপিলার জীবগি আল্লাহ তলায়লািলাগক ভলািবলাসলার লক লক লিদর্ি দৃর্মলাি, বণ্িলা করুি।

৩। ভয় ও আরলা পলরত্লাে কগর শুধদু আল্লাহর মদুহলাব্বগতর উপর লভলত্ত কগর তলার ইবলাদত করলা লক সম্ভব? 

িবীগদর জীবিচলরগতর উপর লিভ্র কগর এ লবষগয় আপিলার বতিব্ উপথিলাপি করুি|

৪। বলান্লা রখি আল্লাহগক ভলািবলাগস তখি বলান্লা লক অজ্ি করগত পলাগর?

৫। আল্লাহর িলাম, গুণলাবিী ও তলাগক ভলািবলাসলা সম্পগক্ রলা জলািগত তপগরগছি বণ্িলা করুি।
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২। আরলা।

রলাসূি সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ ওয়লাসলাল্লাম ইররলাদ কগরগছি- সহজ কগরলা, কলিি কগরলা িলা; সদুসংবলাদ দলাও, 

(হতলার কগর) দূগর সলরগয় লদও িলা। (-বদুখলারী)

ব্লাখ্লা:

আরলা বিলা হয়-

আল্লাহর অলতিত্ব, অিদুগ্হ ও দয়লাগক উপিলব্ধ করলা ও তলাঁর দয়লা ও অিদুগ্গহর কথলা মগি  কগর আিলন্ত 

হওয়লা এবং এ লবষগয় তলাঁর উপর পূণ্ ভরসলা ও আথিলা রলাখলা। আরলা মলািদুগষর কিবগক আল্লাহ এবং জলান্নলাগতর 

লদগক লিগয় রলায়। মহলাি আল্লাহ বগিি:{গর তেলািলাহ কগর লকংবলা লিগজর অলিষ্ কগর, অতঃপর আল্লাহর 

কলাগছ ক্মলা প্রলাথ্িলা কগর, গস আল্লাহগক ক্মলারীি, করুণলাময় পলায়।}[সূরলা: আি-লিসলা, আয়লাত:১১০।]

প্রকলারগভদ:

আরলা লতি প্রকলার। দুলট ইলতবলাচক এবং একলট তিলতবলাচক ও েলহ্ত।

১। আল্লাহর প্রত্লাগদর অিদুরলায়ী তলাঁর আিদুেত্ কগর সলাওয়লাগবর প্রত্লারলা করলা।

২। তকউ গুিলাহ কগর তলাওবলা করি এবং আল্লাহ তলাগক মলাফ কগর লদগবি, তলার গুিলাহ লমলটগয় লদগবি, 

ক্মলা কগর লদগবি ও তলার গুিলাহগক তেগক রলাখগবি মগম্ আরলা করলা।

৩। তকলাি ব্লতি সীমলািঙ্ঘি, পলাপ ও গুিলাহ অব্লাহতবলাগব করগত থলাকি এবং আল্লাহর রহমত ও 

মলাগফর আরলা করি। এটলা একলট তধলাঁকলা এবং লমথ্লা আরলা। এমি আরলার তকলািই মূি্ তিই। মদুলমগির 

আরলা, আমগির বিলারলা পূণ্ হগয় থলাগক। মহলাি আল্লাহ তলায়লািলা ইররলাদ কগরি-{আর এগত তকলাি 

সগন্গহর অবকলার তিই তর, রলারলা ঈমলাি এগিগছ এবং রলারলা লহজরত কগরগছ আর আল্লাহর পগথ িড়লাই 

(তজহলাদ) কগরগছ, তলারলা আল্লাহর রহমগতর প্রত্লারী। আর আল্লাহ হগচ্ছি ক্মলাকলারী করুিলাময়।} 

[সূরলা: আি-বলাকলারলাহ, আয়লাত:২১৮।]

আরলার তিরসমূহ

আরলার অগিক তির রগয়গছ। রলার একলট অপরলট তথগক উন্নত। এই তিরসমূহ হগিলা-

১। এমি আরলা রলা ইবলাদগত মনি হগত উৎসলালহত কগর। ইবলাদতগক তলার কলাগছ উপগভলাে্ কগর ততলাগি। 

রলদও তস ইবলাদত কলিি ও কষ্সলাধ্ হয়। এ আরলা তলাগক গুিলাহ ও েলহ্ত কলাজ তথগকও লবরত রলাখগব।

২। আল্লাহগক পলাওয়লার সলাধিলায় রত ব্লতিগদর আরলা। রলা তলারলা কূ-প্রবৃলত্তর চলালহদলাসমূহ পলরত্লাে এবং 

তলাগদর  সৃলষ্কত্লার পছন্িীয় লবষয়সমূগহর জি্ বলাঁধলাগ্তি হয় এমি কলাজগক পলরত্লাে করলার মলাধ্গম কগর 

থলাগক। রলাগত তলাগদর কিব আল্লাহর জি্ একলিষ্ঠ হগয় রলায়।

৩। লবলরষ্ বলান্লােগণর আরলা: পদুিরুথিলািকলারী মহলাি স্রষ্লার সলাগথ লমলিত হওয়লার আরলা করলা, তলাঁর সগঙ্ 

সলাক্লাত িলাগভর জি্ ব্কদুি থলাকলা এবং অন্তরজদুগড় একমলারে আল্লাহর দীদলার িলাগভর প্রবি ইচ্ছলা থলাকলা। 

আরলার প্রকলারসমূগহর মগধ্ এটলা হগচ্ছ সগব্লাত্তম ও সগব্লাচ্চ মর্লাদলার। আল্লাহ তলায়লািলা ইররলাদ কগরি-

{অতএব, গর ব্লতি তলার পলািিকত্লার সলাক্লাত কলামিলা কগর, গস তরি, সৎকম্ সম্পলাদি কগর এবং তলার 

পলািিকত্লার এবলাদগত কলাউগক ররীক িলা কগর।}[সূরলা: আি-কলাহলাফ, আয়লাত:১১০।]
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আল্লাহ তলায়লািলা ইররলাদ কগরি- {গর আল্লাহর 

সলাক্লাত কলামিলা কগর, আল্লাহর তসই লিধ্লালরত কলাি 

অবর্ই আসগব। লতলি সব্গ্লাতলা, সব্জ্লািী।} 

[সূরলা: আি-আিকলাবদুত, আয়লাত:৫।]

তর ব্লতি তকলািলকছদুর আরলা কগর তস তলা তপগত 

তচষ্লা কগর।

আল্লাহ ও তলাঁর িলাম ও গুণলাবিীর সগঙ্  আরলার 

সম্পক্: 

তর ব্লতি আল্লাহর কলাগছ উপগরলাগল্লখত তকলাি 

প্রকলাগরর আরলা তপলাষি কগর, গস লিরলবলচ্ছন্নবলাগব 

আল্লাহর আিদুেগত্র উপর প্রলতলষ্ঠত ও ঈমলাগির 

দলাবীর উপর অটি থলাগক। গস আল্লাহর কলাগছ আরলা 

কগর তর, আল্লাহ তলাগক বরি করগবি িলা। তলার 

আমিসমূহ লফলরগয় িলা লদগয় কবদুি কগর লিগবি। 

তলার সলাওয়লাব ও প্রলতদলাি বৃলদ্ধ কগর লদগবি। গস 

আল্লাহর অিদুগ্গহর আরলায় সলাধ্মগতলা সব তচষ্লাই 

কগর। আল্লাহর পলরচয়, তলাঁর িলামসমূহ এবং 

গুণলাবিী সম্পগক্ অবলহত হওয়লার কলারগণ তস জলাগি 

তর আল্লাহ তলার সলাগথ দয়লাদ্র্, ক্মলারীি, দলািরীি ও 

মলায়লাবী আচরণ করগবি। লতলি পদুগরলা দুলিয়লার জি্ই 

দয়লািদু। লতলি সকিগক লিরলাপত্তলা দলাি করগবি।

আরলার ফিলাফি: 

১। তর ব্লতি আল্লাহর প্রলত আরলা রলাগখ তস 

আিদুেত্ ও আমি বৃলদ্ধ করলার তচষ্লা অব্লাহত রলাগখ।

২। এমি ব্লতির আিদুেত্ লিরলবলচ্ছন্ন হগয় 

থলাগক। অবথিলার পলরবত্ি বলা প্রলতকূিতলা তলার 

পথচিলাগক ব্হত করগত পলাগর িলা।

৩। এমি ব্লতি সব্দলা আল্লাহর ধিকট্ িলাগভর 

প্রলত মগিলাগরলােী থলাগক। তলার মলাগঝ থলাগক আল্লাহর 

কলাগছ মদুিলাজলাগতর প্রচণ্ড বলাসিলা। গস িম্রতলা ও লমিলত 

লিগয় তলাঁর কলাগছ প্রলাথ্িলা কগর।

৪। তলার মগধ্ পলরপূণ্ দলাসত্ব প্রকলার পলায়। অভলাব 

ও প্রগয়লাজি পূরগণর ভলার তস পদুগরলাপদুলর রগবর উপর 

তসলাপদ্ কগর। গস এক মহূত্ও লিগজগক আল্লাহর 

অিদুগ্হ ও দয়লার অমদুখলাগপক্ী মগি কগর িলা।

৫। আল্লাহর অলতিত্ব ও অিদুগ্গহর উপর তলার 

পলরপূণ্ আথিলা সৃলষ্ হয় এবং এ লবশ্লাস সৃলষ্ হয়- 

তর তলাঁর কলাগছ প্রলাথ্িলা কগর, অথবলা তলাঁর রলাগহ দলাি 

কগর, তলার জি্ লতলি অলধক দলািরীি। লতলি চলাি 

বলান্লা তলাঁর লিকট প্রলাথ্িলা করগব, আরলা করগব এবং 

বলারবলার আরলা করগতই থলাকগব।
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৬। আরলা বলান্লাগক আল্লাহর মদুহলাব্বগতর তচৌকলাগি 

লিগয় তফগি। তলাগক মদুহলাব্বগতর পরলাকলাষ্ঠলায় লিগয় 

রলায়। অতঃপর রখিই তলার আরলা তীরি হয়, গস রলা 

আরলা কগর তলা িলাভ কগর। তখি রগবর প্রলত তলার 

ভলািবলাসলা, কৃতজ্তলা এবং সন্তুলষ্ বৃলদ্ধ পলায়। আর 

এটলাই বগন্েী ও দলাসগত্বর মূি দলাবী বলা লভলত্ত।

আরলা তপলাষণকলারী ব্লতি সব্দলা আগ্হী, ভীত এবং 

তলার রগবর অিদুগ্গহর প্রত্লারী হয়। আল্লাহর প্রলত 

তলার উত্তম ধলারণলা সৃলষ্ হয়।

মদুলমিব্লতি তলার রগবর প্রলত সদুধলারণলা তপলাষণ কগর। 

তলার আমি হয় অত্ন্ত সদুন্র। আর পলাপলাচলারী ব্লতি 

তলার রগবর প্রলত মন্ ধলারণলা তপলাষণ কগর লবধলায় তলার 

আমিও হয় খলারলাপ।

তর ব্লতি আল্লাহর প্রলত সদুধলারণলা তপলাষণ কগর তস 

লবশ্লাস কগর, তলাঁর কলাগছ আ্য় গ্হণকলারী ব্লতিগক 

আল্লাহ তলায়লািলা ধ্বংস করগবি িলা।

৭। আরলা মলািদুষগক কৃতজ্তলার তসলাপলাগি লিগয় 

রলায়। গকিিলা আরলা তলাগক কৃতজ্তলা প্রকলাগর উবিদুদ্ধ 

কগর। আর এটলাই হগিলা তেলািলামী ও দলাসগত্বর 

সলারমম্।

৪। আরলা বলান্লাগক আল্লাহর িলাম এবং গুণলাবিীর 

সলাগথ পলরচয় কলরগয় তদয় তর, লতলি মহলাি দয়লািদু, 

সম্লালিত, গদলায়লা কবদুিকলারী, সদুন্র, অমদুখলাগপক্ী। 

লতলি মহলাি পলবরেতলার অলধকলারী।

৯। আল্লাহর প্রলত আরলা মলািদুগষর কলামিলা-বলাসিলা 

পূণ্ হওয়লার উপলায়। আর কলালখিত বলাসিলা পূণ্ 

হওয়লার ফগি বলান্লা আগরলা তবলর দু'আর প্রলত প্রিদুব্ধ 

ও আল্লাহর লদগক মগিলাগরলােী হয়। এমলিভলাগব 

বলান্লার ঈমলাি বৃলদ্ধ হগত থলাগক এবং তস দয়লামগয়র 

লিকটবত্ী হগত থলাগক।

১০। লকয়লামগতর লদি মদুলমিেি আল্লাহর সন্তুলষ্, 

জলান্নলাত ও প্রলতপলািগকর দর্ি ইত্লালদ তিয়লামত 

িলাগভর মলাধ্গম রখি লিগজর আজীবগির িলালিত 

আরলার প্রলতফিি তদখগত পলাগব, তখি তস উল্লসত 

হগব। আর এসব অজ্ি হগব আল্লাহর প্রলত বলান্লার 

আরলা ও ভগয়র অিদুপলাগত। 

আরলা সংরিলান্ত কলতপয়  জ্লাতব্:

১। মদুলমগির জি্ আরলা তপলাষণ করলার 

পলারলাপলালর ভয়ও তপলাষি করলা জরুরী এবং আল্লাহর 

প্রলত ভগয়র তক্গরেও পলারলাপলালর আরলা তপলাষি 

অত্লাবর্কীয়। সদুতরলাং তর তক্গরে আরলা তপলাষণ 

করলা উলচত তসখলাগি ভয়ও থলাকগত হগব: আল্লাহ 

তলা'আিলা বগিি:{গতলামলাগদর লক হি তর, গতলামরলা 

আল্লাহ তলা’আিলার ত্ষ্ত্ব আরলা করছ িলা।} 

[সূরলা: িূহ, আয়লাত: ১৩।]

মহলাি আল্লাহ তলায়লািলা বগিগছি: {মদুলমিগদরগক 

বিদুি, তলারলা তরি তলাগদরগক ক্মলা কগর, রলারলা 

আল্লাহর তস লদিগুগিলা সম্পগক্ লবশ্লাস রলাগখ িলা} 

[সূরলা: আি-জলালছয়লা, আয়লাত: ১৪।]

অথ্লাৎ তলাগদর পূব্বত্ীগদর উপর তরমি 

ধ্বংসলাত্মক আজলাব অবতীণ্ হগয়লছি ততমি আজলাব 

তলাগদর উপর আপলতত হওয়লাগক তলারলা ভয় কগর িলা।

২। আরলা হগচ্ছ এমি ঔষধ, প্রলত মদুহূগত্ই আমরলা 

তলার মদুখলাগপক্ী: 

িফগসর উপর রখি লিরলারলা ভর কগর তখি 

ইবলাদত তথগক মি উগি রলায়।
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ব্লতির উপর ভয় রখি অলতমলারেলায় প্রভলাব লবতিলার 

কগর, তখি তলার ও তলার পলরবলাগরর জি্ অগিক 

তক্গরে ক্লতকর বগি প্রমলালণত হয়। অতঃপর তলার 

এই ভয় একপর্লাগয় ররীয়গতর কলালখিত সীমলা িঙ্ঘি 

কগর। গস তক্গরে তর লবষয়লট তলাগক ভলারসলাম্পূণ্ 

অবথিলাগি লিগয় আসগব, গসলট অবিবিি করলা 

উলচত। আর তলা হগচ্ছ আরলা। আরলা হগিলা মদুলমগির 

স্বভলাবজলাত লবষয়।

৩। আরলা হগিলা লিরলারলার লবপরীত। লিরলারলা 

আল্লাহর রহমত সম্পগক্ হতলারলা সৃলষ্ কগর এবং 

আল্লাহর কলাগছ অিদুগ্গহর আরলা করলা তথগক মিগক 

লবলচ্ছন্ন কগর তদয়। এটলা তেলামরলাহী ও কদুফরীর 

কলারণ। আল্লাহ তলায়লািলা বগিি: {এবং আল্লাহর 

রহমত তথগক লিরলার হগয়লা িলা। লিশ্চয় আল্লাহর 

রহমত তথগক কলাগফর সম্প্রদলায়, ব্তীত অি্ তকউ 

লিরলার হয় িলা।}[সূরলা: ইউসদুফ, আয়লাত: ৮৭।]

রলদ তকলাি পলাল্লা লদগয় খলাঁলট মদুলমগির ভয় এবং 

আরলা পলরমলাপ করলা হয় তগব তলা সমলাি সমলাি 

পলাওয়লা রলাগব।
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কতই িলা ভলাগিলা হগতলা আমলার লহসলাব রলদ আমলার লপতলার কলাগছ তদয়লা হগতলা! আর 

আমলার স্রষ্লা আমলার লপতলা হগত উত্তম।

-ইমলাম সদুলফয়লাি সলাওরী।

ভয় এবং আরলা ব্লতত ইবলাদত পলরপূণ্ হগব িলা। ভয় অলিীি কলাজ তথগক লবরত 

রলাগখ আর আরলা বিলারলা আিদুেত্ বৃলদ্ধ পলায়। 

-ইমলাম ইবগি কলালছর।
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অিদুরীিিী: 

১। আরলা লক মলািদুষগক আমগি উৎসলালহত 

কগর? লিগচর আয়লাগতর আগিলাগক এই সম্পগক্ 

বিদুি:{অতএব, গর ব্লতি তলার পলািিকত্লার 

সলাক্লাত কলামিলা কগর, গস তরি, সৎকম্ সম্পলাদি 

কগর এবং তলার পলািিকত্লার এবলাদগত কলাউগক 

ররীক িলা কগর।}[সূরলা: আি-কলাহলাফ, আয়লাত: ১১০।]

২। আল্লাহর প্রলত আরলা করলা লক তলার প্রলত 

লিভ্য় হগয় রলাওয়লা প্রমলাণ কগর?

৩। আল্লাহর িলাম ও গুণলাবিী সম্পগক্ অবলহত 

হওয়লা মলািদুষগক রগবর প্রলত আরলাবলাদী হগত 

উৎসলালহত কগর মগম্ আপলি রলা জলািদুি বণ্িলা 

করুি। এবং আল্লাহর কগয়কলট িলাম ও গুণলাবিী 

উগল্খ করুি তরগুগিলা মলািদুষগক রগবর প্রলত 

আরলাবলাদী হগত উৎসলালহত কগর।
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৩। ভয়:  

{আল্লাহ তলাঁর লিগজর সম্পগক্ ততলামলাগদর সলাবধলাি 

করগছি।} [সূরলা আগি-ইমরলাি, আয়লাত :৩০]।

ব্লাখ্লা: 

আল্লাহ তলায়লািলাগক ভয় করলা কিবী ইবলাদতগুগিলার 

মগধ্ অি্তম। আল্লাহ তলায়লািলা বগিি: {এরলা 

তর রগয়গছ, এরলাই হি রয়তলাি, এরলা লিগজগদর 

বন্দুগদর ব্লাপলাগর ভীলত প্রদর্ি কগর। সদুতরলাং 

ততলামরলা তলাগদর ভয় কগরলা িলা। আর ততলামরলা রলদ 

ঈমলািদলার হগয় থলাক, তগব আমলাগক ভয় কর।} 

[সূরলা: আগি-ইমরলাি, আয়লাত: ১৭৫।]

উতি আয়লাগতর আগিলাগক বদুঝলা রলায়, এক আল্লাহর 

প্রলত ভয় তপলাষণ করলা মদুলমগির জি্ অত্লাবর্কীয় 

লবষয়। আয়লাতলট তথগক তজলারলাগিলাভলাগব এও 

প্রমলালণত হয় তর, ভয় ঈমলাগির ধবলরষ্্সমূগহর 

মলাগঝ অি্তম। সদুতরলাং বলান্লার ঈমলাগির েভীরতলার 

অিদুপলাগত তলার মগধ্ আল্লাহর ভয় থলাকগব। 

উম্দুি মদুলমিীি হররত আগয়রলা রলা. গথগক বলণ্ত, 

লতলি বগিিঃ «আলম িবী কলারীম সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ 

ওয়লাসলাল্লামগক এই আয়লাত সম্পগক্ লজগজ্স 

করিলাম-{এবং রলারলা রলা দলাি করবলার তলা কলম্পত 

হৃদগয় দলাি কগর’-} এরলা লক ঐ সকি তিলাক রলারলা 

মদ পলাি কগর এবং চদুলর কগর? লতলি বিগিি: িলা 

তহ লসদেীক কি্লা! এরলা হগচ্ছ ঐ সকি তিলাক রলারলা 

তরলাজলা রলাগখ, িলামলার আদলায় কগর, সলাদকলা কগর এবং 

তলাগদর এ কম্ কবদুি করলা হগব লকিলা তলা লিগয় রলঙ্ত 

থলাগক।»(-লতরলমলজ।)

আল্লাহভীলত সৃলষ্র উপলায় সমূহ:

১। আল্লাহ তলায়লািলার প্রতলাপ, মলাহত্ব এবং তলাঁর 

িলাম ও গুণলাবিী সম্পগক্ জ্লািলাজ্ি। {তলারলা তলাগদর 

উপর পরলারিমরলািী, তলাগদর পলািিকত্লাগক ভয় 

কগর।}[সূরলা: আি-িলাহি, আয়লাত: ৫০।]

২। তরথিলাগি আমরলা তকউই তরগত চলাই িলা, গসই 

জলাহলান্নলাম ও কগিলার রলালতি এবং লিকৃষ্ েন্তগব্ 

েমগির ভয় অন্তগর তপলাষি করলা। 

৩। আল্লাহ কতৃক লিগদ্লরত কত্ব্পলািগি লিগজর 

ত্রুলট-লবচদু্লতর অিূভদুলত অন্তগর িলািি করলা। গসই 

সলাগথ একথলাও কপেিলায় রলাখলা তর, আল্লাহ তলা'আিলা 

সবলকছদুই তদখগছি এবং সবলাই তলাঁর হলাগতর িলােলাগি। 

আর গুিলাগহর ক্দুদ্রতলা ও তদুচ্ছতলার কথলা আমগি িলা 

এগি বরং সব সময় রলার িলাফরমলািী করলা হগচ্ছ, 

তসই আল্লাহর মলাহগত্বর কথলা মলাথলায় রলাখলা উলচত। 

৪। আল্লাহর কলািলাম-কদুরআগি কলারীগমর তসইসব 

আয়লাত সমূহ লিগয় লচন্তলা-ভলাবিলা ও েগবষণলা 

করলা, রলাগত রগয়গছ আল্লাহর অবলাধ্ ও ররীয়ত 

অমলাি্কলারী, এবং আল্লাহ কতৃক তপ্রলরত িূরগক 

পলরত্েকলারীর জি্ সতক্বলাণী ও হুলরয়লারী। 

৫। আল্লাহ ও তলাঁর রলাসূগির হলাদীগসর প্রলত 

েভীরভলাগব লচন্তলা করলা এবং রলাসূি সলাল্লাল্লাহু 

আিলাইলহ ওয়লাসলাল্লাগমর সীরলাত অধ্য়ি করলা।

৬। আল্লাহর বড়গত্বর কথলা লচন্তলা করলা। গকিিলা তর 

আল্লাহর বড়ত্ব লিগয় লচন্তলা করগব, তলার দৃলষ্জদুগড় 

আল্লাহর  গুিলাবিী ও মলাহগত্বর লবষয়গুগিলা লবরলাজ 

করগব। আর রলার অন্তর আল্লাহর মর্লাদলা ও 

আরমত প্রত্ক্ করগব, গস আল্লাহগক অবর্ই 

ভয় করগব। আল্লাহ তলা'আিলা বগিি:{আল্লাহ তলাঁর 

লিগজর সম্পগক্ ততলামলাগদর সলাবধলাি করগছি।} 

[সূরলা: আগি-ইমরলাি, আয়লাত: ২৮।]
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মহলাি আল্লাহ তলায়লািলা ইররলাদ কগরি- {তলারলা 

আল্লাহগক রথলাথ্রূগপ তবলাগঝলি। গকয়লামগতর লদি 

তেলাটলা পৃলথবী থলাকগব তলাঁর হলাগতর মদুগিলাগত এবং 

আসমলাি সমূহ ভলাঁজ করলা অবথিলায় থলাকগব তলাঁর ডলাি 

হলাগত।} [সূরলা: রদুমলার, আয়লাত: ৬৭।]

আল্লাহর প্রলত ভয় আল্লাহ সম্পগক্ আগরলা জলািগত 

বলাধ্ কগর, আর আল্লাহ সম্পগক্ জলািগি তলাঁর প্রলত 

অন্তর লবিগয় অবিত হয়, রলা মলািদুষগক আল্লাহর 

অিদুেত কগর।

৭- মৃতদু্ ও তলার ভয়লাবহতলা সম্পগক্ লচন্তলা-

ভলাবিলা করলা এবং এ লবষগয়ও লচন্তলা করলা তর মৃতদু্ 

তথগক পিলায়গির তকলাি পথ তিই: আল্লাহ তলা'আিলা 

বগিি:{বিদুি, গতলামরলা তর মৃতদু্ তথগক পিলায়িপর, 

তসই মৃতদু্ অবর্ই ততলামলাগদর মদুখলামদুলখ হগব।} 

[সূরলা: আি-জদুমদুয়লা, আয়লাত: ৮।]

এটলা আল্লাহর ভয় সৃলষ্ কগর। রলাসূি সলাল্লাল্লাহু 

আিলাইলহ ওয়লাসলাল্লাম ইররলাদ কগরি- «দুলিয়লার স্বলাদ 

লবিষ্কলারী মৃতদু্গক ততলামরলা অলধক পলরমলাগণ স্মরণ 

কর। গকউ রলদ মৃতদু্গক অসচ্ছি অবথিলায় স্মরণ 

কগর তগব তস প্ররলালন্ত িলাভ করগব, আর তর সচ্ছি 

অবথিলায় মৃতদু্গক স্মরণ করগব দুলিয়লার প্রলত তলার 

আকষ্ণ কগম রলাগব।» (তবরলািী)

8- মৃতদু্ পরবত্ী জীবি, কবর এবং কবগরর 

ভয়লাবহতলা লিগয় লচন্তলা করলা।  রলাসূি সলাল্লাল্লাহু 

আিলাইলহ ওয়লাসলাল্লাম ইররলাদ কগরি- «আলম 

ততলামলাগদরগক কবর লজয়লারত করগত লিগষধ করতলাম, 

লকন্তু এখি ততলামরলা কবর লজয়লারত কগরলা, কলারণ 

এটলা দুলিয়লার তমলাহ কলমগয় তদয় এবং আলখরলাতগক 

স্মরণ কলরগয় তদয়।»(ইবগি মলাজলাহ।)

হররত বলারলা রলা. বগিি: «'আমরলা রলাসূি সলাল্লাল্লাহু 

আিলাইলহ ওয়লাসলাল্লাগমর সলাগথ একলট জলািলাজলায় 

ররীক লছিলাম, এক পর্লাগয় লতলি কবগরর পলাগর বগস 

পড়গিি এবং এগতলা তবলর রিন্ি করগিি তর মলালট 

লভগজ তেি, এরপর বিগিি- গহ আমলার ভলাইগয়রলা! 

এভলাগব ততলামরলাও মৃতদু্র জি্ প্রস্তুলত গ্হণ কগরলা।» 
(-ইবগি মলাজলাহ।)
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আল্লাহ রলাব্বদুি আিলামীি ইররলাদ কগরি-{গহ 

মলািব জলালত! গতলামরলা ততলামলাগদর পলািিকত্লাগক ভয় 

কর, এবং ভয় কর এমি এক লদবসগক, রখি লপতলা 

পদুগরের তকলাি কলাগজ আসগব িলা এবং পদুরেও তলার 

লপতলার তকলাি উপকলার করগত পলারগব িলা। লিঃসগন্গহ 

আল্লাহর ওয়লাদলা সত্। অতএব, পলালথ্ব জীবি তরি 

ততলামলাগদরগক তধলাঁকলা িলা তদয় এবং আল্লাহ সম্পগক্ 

প্রতলারক রয়তলািও তরি ততলামলাগদরগক প্রতলালরত িলা 

কগর।} [সূরলা: িদুকমলাি, আয়লাত: ৩৩।]

৯। তছলাট তছলাট গুিলাগহর ধ্বংসলাত্মক পলরণলত 

সম্পগক্ লচন্তলা করলা; এসব গুিলাহ মলািদুষগক তদুচ্ছ ও 

িলালঞ্চত কগর। রলাসূি সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ ওয়লাসলাল্লাম 

এর উদলাহরণ তপর করগিি একদি মদুসলালফগরর 

সগঙ্, রলারলা 'বলাতগি ওয়লাদী' িলামক জলায়েলায় অবতরণ 

কগরলছগিলা, এরপর তলারলা সবলাই লমগি রলান্নলার জি্ 

জলািলািী কলাি সংগ্হ করগিলা, এখলাগি কলাি ও আগুি 

প্রজ্জগির মলাগঝ একটলা প্রগচষ্লা ও সম্পক্ রগয়গছ। 

লিক একই ভলাগব গুিলাহেলাগরর জলাহলান্নলাগম বিিলার 

মলাগঝ তলার কৃত গুিলাহ সমূগহর ভূলমকলা ও সম্পক্ 

রগয়গছ: {তলাগদর চলামড়লাগুগিলা রখি বিগি-পদুগড় 

রলাগব।}[সূরলা: আি-লিসলা, আয়লাত: ৫৬।]

১০। বলান্লার জলািলা উলচত তর, হিলাৎমৃতদু্ তলার ও 

তওবলার মলাগঝ অন্তরলায় হগয় দলাড়লাগত পলাগর। গস 

তক্গরে অিদুগসলাচিলা ও আগক্প তকলাি কলাগজ আসগব 

িলা। আল্লাহ তলায়লািলা ইররলাদ কগরি- {রখি তলাগদর 

কলারও কলাগছ মৃতদু্ আগস, তখি তস বগিঃ তহ আমলার 

পলািণকত্লা! আমলাগক পদুিরলায় (দুলিয়লাগত) গপ্ররণ 

করুি।}[সূরলা: আি-মদুলমিদুি, আয়লাত: ৯৯।]

লতলি ইররলাদ কগরি- {আপলি তলাগদরগক 

পলরতলাগপর লদবস সম্পগক্ হুলরয়লার কগর লদি।}

[সূরলা: মলারইয়লাম, আয়লাত: ৩৯।]

১১। অশুভ পলরণলত সম্পগক্ লচন্তলা করলা। 

আল্লাহ তলায়লািলা ইররলাদ কগরি-{গফগররতলারলা 

কলাগফরগদর জলাি কবজ কগর; প্রহলার কগর, 

তলাগদর মদুগখ এবং তলাগদর পশ্চলাদগদগর।} 

[সূরলা: আি-আিফলাি, আয়লাত: ৫০।]

১২। এমি তিলাকগদর সলালন্নগধ্ বসলা রলাগদর 

মগধ্ আল্লাহর ভয় লবরলাজমলাি। আল্লাহ তলায়লািলা 

বগিি:{আপলি লিগজগক তলাগদর সংসগে্ আবদ্ধ 

রলাখদুি রলারলা সকলাি ও সন্্লায় তলাগদর পলািিকত্লাগক 

তলাঁর সন্তুলষ্ অজ্গির উগদেগর্ আহবলাি কগর।} 

[সূরলা: আি-কলাহলাফ, আয়লাত: ২৮।]

আল্লাহর ভগয়র দুলট লদক আগছ:

(ক) আল্লাহর আজলাবগক ভয়:

তর রলালতির হুলরয়লারী প্রদলাি করলা হগয়গছ মদুরলরক ও 

অবলাধ্গদর জি্ এবং তলাগদর জি্ রলারলা তলাকওয়লার 

পথ এবং আল্লাহর আিদুেত্গক এলড়গয় চগি।

(খ) আল্লাহগক ভয় করলা:

এই ভয়লট সলাধলারণত: উিলামলা ও আল্লাহর 

পলরচয়িলাভকলারী লবলরষ্ ব্লতিগদর মলাগঝ থলাগক: 

{আল্লাহ তলা'আিলা তলাঁর সম্পগক্ ততলামলাগদর সতক্ 

কগরগছি।}[সূরলা: আগি-ইমরলাি, আয়লাত: ২৮।]

আল্লাহর মলাগরফলাত ও পলরচয় রত তবলর থলাগক, 

তলার ভয়ও তত বৃলদ্ধ পলায়। আল্লাহ তলায়লািলা বগিি: 

{আমলার বলান্লাগদর মগধ্ উিলামলারলাই আল্লাহগক 

অলধক ভয় কগর।}[সূরলা: ফলালতর, আয়লাত: ২৮।]

তকিিলা উিলামলাগয় তকরলাম রখি আল্লাহর িলাম ও 

গুণলাবিীর মলাগরফলাত তলাঁর পূণ্ পলরচয় িলাভ কগরি, 

তখি তলাগদর মলাগঝ আল্লাহভীলত বৃলদ্ধ পলায়। এরপর 

অন্তগর এর প্রলতলরিয়লা সৃলষ্ হগব, অতঃপর পদুগরলা 

ররীগর।

কলাগরলা অন্তগর রখি আল্লাহভীলত সৃলষ্ হয়, তখি 

তলা প্রবৃলত্তর মন্ তলাড়িলা ও চলালহদলাগুগিলাগক বিলালিগয় 

লিঃগরষ কগর তদয় এবং এর ফগি তলার মি তথগক 

দুলিয়লার তমলাহ কগম রলায়।
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আল্লাহভীলতর উপকলালরতলা ও ফিলাফি:

(ক) আল্লাহভীলতর পলালথ্ব ফিলাফি:

১। আল্লাহর ভয় দুলিয়লাগত মলািদুষগক কতৃত্ব 

এগি তদয় এবং ঈমলাি ও আন্তলরক প্ররলালন্ত বৃলদ্ধ 

কগর; গকিিলা, আপলি রখি প্রলতশ্রুত বস্তু িলাভ 

করগবি, তখি প্রলতশ্রুলতদলাতলার প্রলত আপিলার 

ভরসলা আগরলা তবগড় রলাগব, এটলাই স্বলাভলালবক। আল্লাহ 

তলায়লািলা ইররলাদ কগরি- {কলাগফররলা পয়েবিরেণগক 

বগিলছিঃ আমরলা ততলামলাগদরগক তদর তথগক তবর 

কগর তদব, অথবলা ততলামরলা আমলাগদর ধগম্ লফগর 

আসগব। তখি তলাগদর কলাগছ তলাগদর পলািিকত্লা ওহী 

তপ্ররণ করগিি তর, আলম জলালিমগদরগক অবর্ই 

ধ্বংস কগর তদব। তলাগদর পর ততলামলাগদরগক তদগর 

আবলাদ করব। এটলা ঐ ব্লতি পলায়, গর আমলার 

সলামগি দন্ডলায়মলাি হওয়লাগক এবং আমলার আরলাগবর 

ওয়লাদলাগক ভয় কগর।}[সূরলা: ইবরলাহীম, আয়লাত: ১৩-১৪।]

২। আল্লাহভীলত মলািদুষগক তিক আমি ও 

ইখিলাগসর প্রলত উৎসলালহত কগর। সলাগথ সলাগথ 

দুলিয়লাগত এর লবলিময় তরি কলামিলা িলা কগর; বরং 

একলিষ্ঠতলা অবিবিি কগর, গস মগম্ও উৎসলালহত 

কগর। আলখরলাগত এমি ব্লতির সলাওয়লাগব তকলাি 

হ্রলাস হগব িলা। আল্লাহ তলায়লািলা ইররলাদ কগরি- 

{তলারলা বগিঃ তকবি আল্লাহর সন্তুলষ্র জগি্ আমরলা 

ততলামলাগদরগক আহলার্ দলাি কলর এবং ততলামলাগদর 

কলাগছ তকলাি প্রলতদলাি ও কৃতজ্তলা কলামিলা কলর 

িলা। আমরলা আমলাগদর পলািিকত্লার তরফ তথগক 

এক ভীলতপ্রদ ভয়ংকর লদগির ভয় রলালখ।} 

[সূরলা: আি-ইিসলাি, আয়লাত: ৯-১০।]

কলাগরলা অন্তগর রখি আল্লাহভীলত সৃলষ্ হয়, তখি 

তলা প্রবৃলত্তর মন্ তলাড়িলা ও চলালহদলাগুগিলাগক বিলালিগয় 

লিঃগরষ কগর তদয় এবং এর ফগি তলার মি তথগক 

দুলিয়লার তমলাহ কগম রলায়।
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লতলি বগিি:{আল্লাহ তরসব েৃহগক মর্লাদলায় 

উন্নীত করলার এবং তসগুগিলাগত তলাঁর িলাম উচ্চলারণ 

করলার আগদর লদগয়গছি, গসখলাগি সকলাি ও সন্্লায় 

তলাঁর পলবরেতলা ও মলহমলা ত�লাষণলা কগর; এমি 

তিলাগকরলা, রলাগদরগক ব্বসলা-বলালণজ্ ও রিয়-লবরিয় 

আল্লাহর স্মরণ তথগক, িলামলার কলাগয়ম করলা তথগক 

এবং রলাকলাত প্রদলাি করলা তথগক লবরত রলাগখ িলা। তলারলা 

ভয় কগর তসই লদিগক, গরলদি অন্তর ও দৃলষ্সমূহ 

উগটে রলাগব।}[সূরলা: আি-িূর, আয়লাত: ৩৬।]

অথ্লাৎ আল্লাহর ভগয় তলারলা ব্কদুি থলাগক। আর 

এই তচতিলাই তলাগদরগক আমগির লদগক অগ্সর 

কগর। তলারলা িলাজলাত ও মদুলতির কলামিলা করগত থলাগক 

এবং ধ্বংগষর পথ পলরহলার কগর। তলারলা বলাম হলাগত 

আমিিলামলা প্রলালতিগক ভয় কগর।

রলদ তকলাি ব্লতি আল্লাহগক ভয় কগর তগব তসই ভয় 

তলাগক কি্লাগণর পগথ পলরচলালিত কগর। 

(খ)আল্লাহভীলতর পরকলািীি ফিলাফি:

১। আল্লাহর ভগয় ভীত বলান্লা লকয়লামগতর লদি 

আরগরর ছলায়লায় থিলাি পলাগব। রলাসূি সলাল্লাল্লাহু 

আিলাইলহ ওয়লাসলাল্লাম ইররলাদ কগরি- «এবং এমি 

ব্লতি (আরগরর লিগচ ছলায়লা পলাগব) রলাগক অলভরলাত 

সদুন্রী তকলাি রমণী প্রতিলাব তদয়লা সগত্তও তস বগি; 

আলম আল্লাহগক ভয় কলর।»(-গবলাখলারী।)

বলাহ্ত: উতি হলাদীগস সদুন্রী রমিীর কদুপ্রতিলাগবর 

জবলাগব, গিককলার রদুবক আল্লাহর ভগয়র কথলালট 

প্রকলার কগরগছ, মলহিলাগক লিবৃত করলা ও লিজগক 

উপগদর দলাগির জি্। অথ্লাৎ তরি তস ত�লালষত 

আল্লাহভীলতর দলালব অিদুসলাগর চিগত পলাগর। «এমি 

ব্লতি তর লিভৃগত আল্লাহগক স্মরণ কগর এবং 

তচলাগখর পলালি তছগড় তদয়।»(-গবলাখলারী,)

 গচলাগখ অশ্রুর প্রবলাহ সৃলষ্কলারী ভয় মলািদুষগক 

এমি তিগর লিগয় রলায় তর, লকয়লামগতর লদি আগুি 

এই তচলাখ স্পর্ করগব িলা।

২। ভয় মলােলফরলাগতর কলারণ। রলাসূি সলাল্লাল্লাহু 

আিলাইলহ ওয়লাসলাল্লাগমর হলাদীস এই সলাক্্ই তদয়-

«পূগব্র রদুগের এক ব্লতি রলাগক আল্লাহ তলায়লািলা 

অগিক ধি-সম্পদ দলাি কগরলছগিি, মৃতদু্র সময় 

লতলি তছগিগদর তডগক বিগিি- আলম বলাবলা লহসলাগব 

তকমি লছিলাম? তলারলা বিি- উত্তম, অতঃপর লতলি 

বিগিি, আলম তকলাি তিক কলাজ কলর িলাই, সদুতরলাং 

আলম রখি মলারলা রলাগবলা ততলামরলা আমলাগক বিলালিগয় 

ভষ্ম কগর লদগব, এরপর তলা লপগষ গুগড়লা করগব, 

তলারপর তলা ঝগড়লাবলাতলাগস উলড়গয় লদগব। গছগিরলা 

লিগদ্র মত সব করি। অতঃপর আল্লাহ তলার সব 

অঙ্প্রত্ঙ্ একলরেত কগর বিগিি- তদুলম এমিলট 

তকি কগরলছগি? গস বিি, আপিলার ভয়। অতঃপর 

আল্লাহ তলাগক রহমত ও দয়লা বিলারলা তবষ্ি কগর 

লিগিি।» (-গবলাখলারী।)

তর ব্লতি আল্লাহর পদুিজ্ীবি দলাগির ক্মতলাগক 

অলবশ্লাস কগর তস কলাগফর। লকন্তু উতি ব্লতির তক্গরে 

তলার অজ্তলাগক ওজর লহসলাগব কবদুি কগরগছি আল্লাহ 

তলা'আিলা। তলার ভয় রগবর কলাগছ সদুপলালররকলারীর 

ভূলমকলায় অবতীণ্ হগয়গছ। 

৩। আল্লাহর ভয় মলািদুষগক জলান্নলাগত তপৌঁগছ তদয়। 

রলাসূি সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ ওয়লাসলাল্লাম ইররলাদ 

কগরি-
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«গর ভয় পলায় তস আত্মরক্লাগথ্ রলাগত সফর কগর, 

আর তর রলাগত সফর কগর তস সগচতিলার কলারগণ 

েন্তগব্ তপৌছগত পলাগর। গতলামরলা তজগি তরগখলা- 

লিশ্চয় আল্লাহর পদুরস্লার অত্ন্ত দলামী। আর তলা হগিলা 

জলান্নলাত। (সদুতরলাং আল্লাহর ভয় অন্তগর জলােরুক 

রলাগখলা এবং সলাবধলাগি দুলিয়লার জীবি পলালড় দলাও। 

তগবই েন্তগব্ তপৌঁছদুগত পলারগব।)»(-লতরলমলজ।)

৪। রলার মলাগঝ আল্লাহর ভয় আগছ, গস লকয়লামগতর 

লদি লিরলাপগদ থলাকগব। আল্লাহ তলায়লািলা হলাদীগস 

কদুদসীগত ইররলাদ কগরি: «আমলার ইজ্জগতর কসম! 

আমলার বলান্লার জি্ দুলট ভয় ও দুলট লিরলাপত্তলাগক 

একলরেত কলর িলা। রলদ তস দুলিয়লায় আমলাগক ভয় 

কগর তগব লকয়লামগত আলম তলাগক লিরলাপত্তলা দলাি 

করব। আর দুলিয়লায় আমলাগক তর লিরলাপদ মগি 

করগব (ভয় িলা করগব) লকয়লামগতর লদি তলাগক আলম 

স্রেতি রলাখগবলা»(-বলায়হলাকী।)

৫। আল্লাহ তলা'আিলা তলাঁর ঈমলািদলার বলান্লাগদর 

তরসব গুি-ববলরষ্্ বণ্িলা কগরগছি, আল্লাহভীলত 

অজ্িকলালর ব্লতি তসসব গুি-ববলরষ্্ অজ্ি করগত 

পলাগর। গরমিলট আল্লাহ তলায়লািলা ইররলাদ কগরগছি-

{ঈমলািদলার পদুরুষ, ঈমলািদলার িলারী, অিদুেত পদুরুষ, 

অিদুেত িলারী, সত্বলাদী পদুরুষ, সত্বলাদী িলারী, 

ধধর্্রীি পদুরুষ, বধর্্রীি িলারী, লবিীত পদুরুষ, 

লবিীত িলারী, দলািরীি পদুরুষ, দলািরীি িলারী, গরলারলা 

পলািণকলারী পদুরুষ, গরলারলা পলািিকলারী িলারী, গরিলাঙ্ 

তহফলারতকলারী পদুরুষ, গরিলাঙ্ তহফলারতকলারী িলারী|}

[সূরলা: আি-আহরলাব, আয়লাত: ৩৫।]

উতি আয়লাগত মদুলমগির গুি-ববলরষ্্ প্রসগঙ্ বলণ্ত 

প্রগত্কলট রব্ই মর্লাদলাপূণ্, রলা অজ্গির জি্ 

প্রলতগরলালেতলা করলা উলচত।

আল্লাহ তলায়লািলা ইররলাদ কগরি- {তলাগদর 

পলাশ্্ রর্লা তথগক আিলাদলা থলাগক। তলারলা তলাগদর 

পলািিকত্লাগক ডলাগক ভগয় ও আরলায় এবং আলম 

তলাগদরগক তর লরলরক লদগয়লছ, তলা তথগক ব্য় 

কগর। গকউ জলাগি িলা তলার জগি্ কৃতকগম্র লক 

লক িয়ি-প্রীলতকর প্রলতদলাি িদুক্লালয়ত আগছ।} 

[সূরলা: আস-লসজদলা, আয়লাত: ১৬।]

আল্লাহ তলায়লািলা ইররলাদ কগরি-{গর ব্লতি 

লদগি ও রলাগত সলাজদলা ও দণ্ডলায়মলাি হগয় আল্লাহর 

ইবলাদত কগর এবং আগখরলাতগক ভয় কগর ও তলার 

পলািিকত্লার রহমত প্রত্লারলা কগর, গস লক তলার 

সমলাি, গর এরূপ কগর িলা; বিদুি, রলারলা জলাগি 

এবং রলারলা জলাগি িলা; তলারলা লক সমলাি হগত পলাগর? 

লচন্তলা-ভলাবিলা তকবি তলারলাই কগর, রলারলা বদুলদ্ধমলাি।} 

[সূরলা: আর-রদুমলার, আয়লাত: ৯।]

আল্লাহ তলায়লািলা ইররলাদ কগরি- {এবং রলারলা 

তলাগদর পলািিকত্লার রলালতির সম্পগক্ ভীত-কলম্পত। 

লিশ্চয় তলাগদর পলািিকত্লার রলালতি তথগক লিঃরঙ্লা 

থলাকলা রলায় িলা।}[সূরলা: আি-মলায়লালরজ, আয়লাত: ২৭-২৮।]

আল্লাহ তলায়লািলা তলাঁর প্রলত ভয় তপলাষণ করলার 

কলারগণ তলাঁর ধিকট্রীি বলান্লাগদর প্ররংসলা 

কগরগছি। আর আল্লাহর ধিকট্প্রলাতি বলান্লা হগচ্ছি 

আলবিয়লাগয় তকরলাম: {তলারলা সৎকগম্ ঝলাঁলপগয় 

পড়ত, তলারলা আরলা ও ভীলত সহকলাগর আমলাগক 

ডলাকত এবং তলারলা লছি আমলার কলাগছ লবিীত।} 

[সূরলা: আি-আলবিয়লা, আয়লাত: ৯০।]

 গফগররতলােণও আল্লাহ তলায়লািলাগক ভয় কগর। 

আল্লাহ তলায়লািলা ইররলাদ কগরি-{তলারলা তলাগদর 

উপর পরলারিমরলািী, তলাগদর পলািিকত্লাগক ভয় 

কগর এবং তলারলা রলা আগদর পলায়, তলা কগর।} 

[সূরলা: আি-িলাহি, আয়লাত: ৫০।]
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৬। আল্লাহর সন্তুলষ্:{আল্লাহ তলাগদর প্রলত 

সন্তুষ্ এবং তলারলা আল্লাহর প্রলত সন্তুষ্। এটলা তলার 

জগি্, গর তলারলা পলািিকত্লাগক ভয় কগর।} 

[সূরলা: আি-বলাইগয়্িলাহ, আয়লাত: ৮।]

রলাঁরলা আল্লাহগক প্রকৃতই লচিগত তপগরগছি, 

তসসব লবলরষ্ ব্লতিগদর ভয়:

আল্লাহর পলরচয় িলাভকলারী বলান্লারলা সব্দলা তিক 

আমগি মনি থলাগকি। তলারলা কখগিলা লিরলার হি িলা। 

তলারলাই আল্লাহর ব্লাপলাগর সবগচগয় তবরী ভয় ও 

লবিয় তপলাষণ কগরি। এর একলট উদলাহরণ হগিলা:

রলাসূি সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ ওয়লাসলাল্লাম িলামলাগর 

এত অলধক রিন্ি করগতি তর, রিন্গির ফগি 

তলাঁর বদুক লদগয় ফদুটন্ত তডগকর রগব্র মত (েম্ভীর) 

রব্ তরলািলা তরত।

-আহমদ, আবদু-দলাউদ ও িলাসলাঈ।

আবদু বকর রলা. লজহ্লা ধগর বিগতি:

«এটলাই আমলাগক ধ্বংগসর পগথ লিগয় এগসগছ।»

এবং লতলি বিগতি:

'«হলায়! আলম রলদ এমি তকলাি উলদ্ভদ হতলাম রলা 

তকউ ভক্ণ কগর তফিত!»

উমর ইবিদুি খলাত্তলাব রলা. বিগতি:

«আহ! আলম রলদ সৃলষ্ই িলা হতলাম!!  হলায়! আমলার 

মলা রলদ আমলাগক প্রসব িলা করগতি!!»

এবং লতলি আগরলা বিগতি:

«গফলারলাত িদীর তীগর রলদ একলট ক্দুধলাত্ উটও 

মলারলা রলায় তগব আমলার ভয় হয় তর আল্লাহ আমলাগক 

এ লবষগয় লজজ্লাসলা করগবি।»

লতলি আগরলা বিগতিঃ

«রলদ আকলার তথগক তকলাি আহ্লািকলারী তডগক 

বিগতি তহ মলািবসকি! গতলামলাগদর মগধ্ একজি 

ছলাড়লা সকগিই জলান্নলাতী। তগব আলম ভগয় থলাকতলাম 

তর  গস ব্লতি আলম হই লক িলা!»

হররত উসমলাি ইবগি আফফলাি রলা. বিগতি:

«আমলার জি্ এটলাই ভলাগিলা হগতলা তর আলম মৃতদু্ 

বরণ করগবলা, লকন্তু  পদুিরুলথিত হগবলা িলা।»

অথচ লতলি এমি ব্লতি লরলি তলাসবীহ, সলািলাত 

ও লতিলাওয়লাগত রলাত কলাটলাগতি। তবদুও আল্লাহর ভগয় 

তলাঁর অন্তর এগতলাটলা প্রকলম্পত থলাকগতলা। 

উম্দুি মদুলমলিি আগয়রলা রলা. আল্লাহর এই 

বলাণী ততিলাওয়লাত করগতি: {অতঃপর আল্লাহ 

আমলাগদর প্রলত অিদুগ্হ কগরগছি এবং আমলাগদরগক 

আগুগির রলালতি তথগক রক্লা কগরগছি।} 

[সূরলা: আত-তূর, আয়লাত: ২৭।]

লতলি িলামলাগজ অিবরত কলাঁদগতি, এবং এই 

আয়লাত পড়গতি: {রলদ আপলি তলাগদরগক রলালতি 

তদি, তগব তলারলা আপিলার দলাস, এবং রলদ আপলি 

তলাগদরগক ক্মলা কগরি, তগব আপলিই পরলারিলান্ত, 

মহলালবজ্।}[সূরলা: আি-মলাগয়দলা, আয়লাত: ১১৮।]

আল্লাহর ভয় সংরিলান্ত জ্লাতব্:

১। ভয় প্রসগঙ্ কদুরআগি দু'লট রব্ ব্বহ্রত 

হগয়গছ। একলট হগিলা 'খলারয়লাত' অপরলট হগিলা 

'খলাউফ'। 'খলারয়লাত' اخلشية রব্লট 'খলাউফ' اخلوف 
রব্ তথগক একটদু লিলদ্ষ্ অগথ্র অলধকলারী। 'খলারয়লাত'  

 রব্লট এমি ব্লতির জি্ প্রগজলার্ লরলি اخلشية

আল্লাহ সম্পগক্ ধলারণলা তরগখই তগব তলাগক ভয় 

কগরি: {আল্লাহর বলান্লাগদর মগধ্ জ্লািীরলাই তকবি 

তলাঁগক ভয় কগর। লিশ্চয় আল্লাহ পরলারিমরলািী 

ক্মলাময়।}[সূরলা: আি-ফলালতর, আয়লাত: ২৮।]

অথ্লাৎ 'খলারয়লাত' হগিলা তর ভগয়র সলাগথ ইিমও 

থলাগক। িবী কলারীম সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ ওয়লাসলাল্লাম 

ইররলাদ কগরি- «গজগি তরগখলা! আল্লাহর রপথ আলম 

ততলামলাগদর মগধ্ আল্লাহগক অলধক সমীহ কলর এবং 

অলধক ভয় কলর।»(-মদুসলিম।) 

আল্লাহর সত্বলা, গুণলাবিী, মলাহত্ব, মর্লাদলা ও তলাঁর 

পূণ্তলার ইিগমর অিদুপলাগতই মলািদুগষর মলাগঝ আল্লাহর 

ভয় তথলা 'খলারয়লাত' থলাগক।
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২। আল্লাহর ভয় তখিই উপকলাগর আসগব রখি 

আমি, মদুজলাহলাদলা ও রথলারথ তওবলার আগ্হ সৃলষ্ 

হগব। অপরলাগধর পলরণলাম সম্পগক্ জলািলা এবং 

আল্লাহর রলালতিপ্রদলাি সংরিলান্ত হুলরয়লারীগক লবশ্লাস 

করলার মলাধ্গম ভয় সৃলষ্ হয়। এছলাড়লা আল্লাহর 

মলাহলাত্ম, বড়ত্ব ও মর্লাদলা তথগকও ভয় সৃলষ্ হয়। 

আমি, মদুজলাহলাদলা ও তওবলায় উৎসলালহত কগর িলা 

এমি ভয়গক প্রকৃত ভয় বগি িলা।

৩। আল্লাহর প্রলত ভয় তপলাষণ করলা ঈমলাগির 

একলট অত্লাবর্কীয় দলাবী। ইহলা অন্তগরর জি্ 

উপকলারী এবং েন্তগব্র তরষ প্রলাগন্ত তপৌঁছলার মলাধ্ম। 

আল্লাহর ভয় প্রলতলট মলািদুগষর জি্ ফরজ। এটলা 

পলাপ, দুলিয়লার তমলাহ, অসৎসঙ্, আলখরলাত সম্পগক্ 

ঔদলাসীি্ ও লিগব্লাধ মলািলসকতলা তপলাষণ তথগক 

মলািদুষগক লবরত রলাগখ: আল্লাহ তলা'আিলা বগিি:

{আল্লাহর বলান্লাগদর মগধ্ জ্লািীরলাই তকবি তলাঁগক 

ভয় কগর। লিশ্চয় আল্লাহ পরলারিমরলািী ক্মলাময়।} 

[সূরলা: আি-ফলালতর, আয়লাত: ২৮]

 গর ব্লতি আল্লাহগক ভয় কগর তকউ তলার ক্লত করগত 

পলাগর িলা। আর তর আল্লাহ ছলাড়লা অি্গক ভয় কগর তকউ 

তলার উপকলার করগত পলাগর িলা।

-ফদুজলাইি ইবগি আয়লাজ।
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অিদুরীিিী ও পর্লাগিলাচিলা: 

১। তকলাি তকলাি লবষয় আল্লাহ সম্পগক্ আপিলার ভয় বৃলদ্ধ কগর উগল্খ করুি।

২। আল্লাহর িলাম ও গুণলাবিী রলা মলািদুগষর ভয়গক বৃলদ্ধ কগর তস সম্পগক্ আপলি রলা তজগিগছি উগল্খ 

করুি।

৩। আল্লাহগক তর ভয় কগর তলার লক করলা উলচত?
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