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তাযকিয়া ও আত্মশুকি কিষয়ি পরচা 

ভূকিিাাঃ অন্তররর ১০কি ররারের কচকিৎসা িরর অন্তররর ১০কি গুণ হাকসল িরার নাি তাযকিয়া িা আত্মশুকি। যা শরী‘আরতর দৃকিরত ফররয 

আইন এিং এর জরনে রিান ইজাযত প্রাপ্ত শাইরের সারে ইসলাহী সম্পিক িরাও ফররয আইন। িাইআত হওয়া ফরয িা ওয়াকজি নয় িরং 

এিা িুস্তাহাি, এর উপর আত্মশুকি কনভকর িরর না। আত্মশুকি অজকন হরল সিস্ত জারহরী গুনাহ িজকন িরা এিং জারহরী ইিাদত-িরেেী িরা 

সহজ হরয় যায় এিং রসই িরেেীরি তািওয়ার কযরেেী িা সুন্নতী কযরেেী িরল এিং রস িেকি তেন আল্লাহর ওলী হয় এিং তার হায়ারত 

তাইকয়িা তো পকিত্র জীিন নসীি হয়। আল্লাহ তা‘আলা সিলরি এ রদৌলত নসীি িররন, আিীন। 

 

প্রশংননীয় দশকি গুরণর িণকনা 

১. তাওিা 

“তাওিা” শরের অেক হল কফরর আসা, প্রতোিতকন িরা, আর পকরভাষায় “তাওিা’ িলা হয় অতীত গুনারহর উপর লকিত হওয়া, িতকিারন রস 

গুনাহ িজকন িরা এিং ভকিষেরতও না িরার িোপারর দৃঢ় ইরাদা িরা। এিং উি িারজর রিান িাযা িা িাফফারা োিরল তা িরর রনয়া। এ 

কতনকি কিষরয়র সিকিরিই “তাওিারয় নাসূহা” িা পকরপূণক তাওিা িরল। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ িররনাঃ রহ িুকিনেণ! রতািরা আল্লাহ 

তা‘আলার িারে আন্তকরিভারি তাওিা ির। আশা িরা যায় রতািারদর পালনিতকা রতািারদর িে িিকসিূহ রিাচন িরর রদরিন এিং 

রতািারদররি দাকেল িররিন জান্নারত যার তলরদরশ ঝণকাসিূহ প্রিাকহত হরি। (তাহরীি-৮) 

রাসূরল আিরাি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাি ইরশাদ িররনাঃ “গুনাহ রেরি তাওিািারী ঐ িেকির নোয় হরয় যায় যার রিান গুনাহ োরি 

না।” 

তাওিার ফযীলরত িুরআন শরীরফর অরনি আয়াত নাকযল হরয়রে এিং অরনি হাদীরসও এর ফযীলত এরসরে রযিন, (সরূা নরূ ৩১, সরূা হুদ ৩, 

সরূা তাহরীি ৮, িুোরী হা: ৬৩০৭, ৬৩০৯, িসুকলি হা: ২৭৪৭, ২৭০২) 

২. আল্লাহর ভয় 

“োওফ” িা ভরয়র প্রিৃত অেক হলাঃ আসন্ন রিান িরির আশংিা িরা, অন্তরর কিষন্নতা ও জ্বালা রপাড়া সৃকি হওয়া। যতক্ষণ পযকন্ত আল্লাহ 

তা‘আলার কসফারত জালালীর পকরচয় অকজকত না হরি ততক্ষণ পযন্ত আল্লাহর ভয় অন্তরর সৃকি হরি না। আর এ িোিা িরনর িরযে দৃঢ়ভারি 

িিিূল িররত হরি রয, িহান আল্লাহ তা‘আলা প্ররতেি রোি-িড় িস্তুর উপর এিনভারি ক্ষিতািান রয, িুহূরতকর িরযেই কতকন যা ইচ্ছা িররন 

তাই িরর রফলরত পাররন। রিান িােলূরির রিান প্রিার আপকি িরারও রিান অকযিার রনই। এভারি কচন্তা-কফকির িররল আল্লাহর ভয় সৃকি 

হরি। ইনশাআল্লাহ। 

৩. যহুদ িা িচৃ্ছতা 

“যুহদ” এর হািীিত হলাঃ দুকনয়ার িাল-সািারনর প্রকত ভ্রুরক্ষপ না িরা এিং রসিা অজকন িরার সািেক োিা সরেও রসকদরি িরনারযাে না 

রদয়া। রিাকিপকতও যারহদ হরত পারর যকদ তার িাল রদৌলরতর প্রকত রিান আিষকণ না োরি । আিার ফকিরও রিান রিান রক্ষরত্র যারহদ নাও 

হরত পারর। 

“যুহদ” এর িূল হল ঐ নূর এিং ইলি যা িহান আল্লাহর পক্ষ রেরি িাোর অন্তরর ঢালা হয়। যদ্দরূন িাোর সীনা েুরল যায় এিং এিো 

সুস্পি হরয় যায় রয, দুকনয়ার সিস্ত সাজ-সিা িাকের পাোর (ডানার) রচরয়ও িূলেহীন। আর আরেরারতর জীিনই আসল জীিন। যেন এই 

নূর হাকসল হয় তেন আরেরারতর িুিারিলায় দুকনয়ার রিান িূলেই োরি না। 

যহুদ এর ফলাফল হল: প্ররয়াজন পকরিাণ দুকনয়ার উপর তুি হওয়া। রয পকরিাণ পারেয় িুসাকফর িেকির সফররর সিয় প্ররয়াজন হয় তার 

রচরয় রিশীর কপেরন না পড়া। 

৪. সির িা ধযযক 

“সির” এর আসল অেক হল: িুপ্রিৃকির িুিারিলায় আল্লাহ পারির কনরদকরশর উপর দৃঢ়তার সারে জরি োিা। 

সিররর কতনকি স্তরাঃ 

১। উন্নন পযকারয়র সির হলাঃ িরনর োরাপ িািনা-িাসনা এিং িুপ্রিৃকিরি সিূরল উৎপাকিত িরর এর উপর স্থাকয়ত্ব নসীি হওয়া। 

২। সিররর কনিৃি স্তর হলাঃ িুপ্রিৃকির প্রািলে োরি আর িলি শয়তানী িাকহনীর িাাঁরয নেস্ত হরয় পরড়। 

৩। িযেি পযকারয়র সির হলাঃ আল্লাহর িাকহনী ও শয়তানী িাকহনীর িরযে লড়াই চলরত োরি। িেরনা এদর পাল্লা ভারী হয় আিার িেরনা 

তারদর পাল্লা। িাররা এিতরফা জয়-পরাজয় হয় না। িুরআরন িারীরির ৭০কিরও রিশী স্থারন সির এর িো িলা হরয়রে। 
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কপ্রয়নিী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাি ইরশাদ িরররেন “সির ঈিারনর অরযকি এিং জান্নারতর োযানাসিূরহর িরযে এিকি োযানা। রয 

িেকি এগুরণ গুনাকিত হয় রস অরনি িড় রসৌভােেিান। রাকত্র জােরণিারী এিং স্থায়ী ররাযাদাররর রচরয়ও তার িযকাদা রিকশ।” 

৫. রশাির িা িতৃজ্ঞতা 

রশািররর হািীিত িুঝরত হরল প্রেরি রসিারি কতনকি অংরশ কিভি িররত হরি। 

১। ইলি অেকাৎ, রনয়ািত এিং রনয়ািত প্রদানিারী (আল্লাহ তা‘আলা) রি রচনা। 

২। রনয়ািত প্রদানিারীর ঐ রনয়ািরতর উপর এ জরনে সন্তুি হওয়া রয, এিা আল্লাহ তা‘আলার দান। 

৩। এিং আল্লাহ তা‘আলা িতৃকি প্রদি সিস্ত রনয়ািতরি তার সন্তুকির িারজ িেিহার িরা। 

রশািররর ফযীলত িয়ান িরর আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ িররন: “যকদ রতািরা (আিার রনয়ািরতর) রশাির আদায় ির তাহরল আকি অিশেই 

রতািারদর জনে রনয়ািত িাকড়রয় রদি। আর যকদ রতািরা রনয়ািত রপরয় অিৃতজ্ঞ হও তাহরল (রজরন ররে) আিার আযাি িড়ই িকিন।” 

(সরূারয় ইিরাহীি-৭) 

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাি ইরশাদ িররনাঃ “োদে ভক্ষণিারী িৃতজ্ঞ িাো ধযযকশীল ররাযাদাররর সিান।” (িসুনারদ আহিদ হাাঃ 

১৯০৩৮) 

৬. ইেলাস তো এিকনষ্ঠতা 

ইেলারসর অেক হল িুসলিান িেকির কনয়েরতর িরযে অনে কিেুর কিশ্রণ না োিা। ইেলারসর দুকি রুিন আরে। প্রেিতাঃ কনয়েত অেকাৎ, 

এিিাত্র আল্লাহরি রাযী েুশী িরার জনে আিল িরা। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাি ইরশাদ িররনাঃ “সিল িারজর ভাল-িে 

কনয়েরতর উপর কনভকর িরর।” (িুোরী হাদীস নং ১) 

কিতীয়তাঃ সততা, আর এিাই ইেলারসর পূণকতা। আল্লাহ পাি িরলন তারাই প্রিৃত িুকিন িাো যারা তারদর অঙ্গীিারর সতেিাদী। (সরূা আহযাি-

২৩) 

কপ্রয়নিী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাি ইরশাদ িররনাঃ “যেন িানুষ সতে িো িরল এিং সরতের অনুসন্ধারন োরি তেন িহান আল্লাহর 

কনিি তার নাি কসদ্দীি রলো হয়।” (িুোরী হাদীস নং ৬০৯৪) 

৭. তাওয়াকু্কল িা আল্লাহর প্রকত কনভকরশীলতা 

তাওয়াকু্কল িারা উরদ্দশে হরচ্ছ ঐ কিরশষ হালত িা অিস্থা যা আল্লাহ তা‘আলারি এিিভারি সিকিয় ক্ষিতার অকযিারী এিং সিস্ত গুরণর িরযে 

স্বতন্ত্র ও লা-শরীি িরন িরার িারা সৃকি হয়। এরপর এই কিরশষ অিস্থা সৃকি হওয়ার পর এিন িাজ িরা যার িারা আল্লাহর প্রকত আস্থা প্রিাশ 

পায়। অতএি তাওয়াকু্করলর রিাি ৩কি অংশ হলাঃ 

১। িাররফাত িা পকরচয় 

২। হালাত িা কিরশষ অিস্থা 

৩। আিল িা কিরশষ িাযকিলাপ 

তাওয়াকু্করলর ফযীলত িয়ান িরর আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ িররন রতািরা যকদ সকতেিার অরেক িুকিন হও তাহরল এি আল্লাহর উপরই ভরসা 

িরা। (সরূা িাইকয়দাহ-২৩) 

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাি ইরশাদ িররন: যকদ রতািরা আল্লাহ তা‘আলার উপর যোেক তাওয়াকু্কল ির তাহরল এিনভারি করকযি 

প্রদান িরা হরি রযিন পােীরদররি রপৌাঁোরনা হয়। সিারল োলী রপরি রির হয়। কিিারল ভররপরি কফরর আরস। (কতরকিযী শরীফ হাদীস নং 

২৩৪৯, িসুনারদ আহিদ-৩৭২) 

৮. রোদাপ্রীকত 

িুহব্বরতর হািীিত হল রযিন প্রকতকি সুস্বাদু কজকনস িানুরষর কপ্রয় হরয় োরি। আর কপ্রয় হওয়ার অেক হলাঃ িন রসকদরি আিৃি হয়। িরনর এ 

আিষকণ যেন চরি পযকারয় রপৌাঁরে তেন তারি “ইশি” িরল। 

অতএি আল্লাহ তা‘আলার িুহব্বাত প্রকতকি ঈিানদার িেকির িািে হওয়া উকচৎ। রযরহতু িুহব্বাত িরা হয় কতনকি িাররণাঃ ১। ‘জািাল’ 

(রসৌেযক) ২। িািাল (গুণ) ৩। নাওয়াল (দান)। আর িলাই িাহুলে রয, এ কতনকি কিষয় আল্লাহর িরযেই পকরপূণক ভারি পাওয়া যায়। আল্লাহ 

তা‘আলা ইরশাদ িররন: আর যারা সকতেিার অরেক আল্লাহ তা‘আলার উপর ঈিান আরন তারা রতা তাাঁরিই সিকাকযি পকরিারণ ভালিারস। 

(িািারাাঃ১৬৫) 

অনেত্র িরলরেন: আল্লাহ তা‘আলা তাাঁর রনি িাোরদররি ভালিারসন আর তাাঁর রনি িাোরাও আল্লাহরি ভালিারস। (সরূা িাইকয়দাহ আয়াত নং-

৫৪) 
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কপ্রয় নিী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাি ইরশাদ িররনাঃ “যতক্ষণ পযকন্ত রতািারদর কনিি আল্লাহ ও তাাঁর রাসূরলর িুহব্বাত সিস্ত কজকনস 

অরপক্ষা রিশী না হরি ততক্ষণ পযকন্ত রতািারদর ঈিান পকরপূণক হরি না। (িুোরী শরীফ হাদীস নং-১৪) 

৯. ররযা কিল িাযা িা আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুি োিা 

 িুসলিানরদর শারন আল্লাহ পাি ইরশাদ িরররেনাঃ আল্লাহ তারদর প্রকত সন্তুি এিং তারাও আল্লাহর প্রকত সন্তুি। (সরূারয় িাইকয়েনাহ আয়াত-৮) 

কপ্রয় নিী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাি ইরশাদ িররনাঃ “আল্লাহ তা‘আলা যেন রিান িাোরি ভালিারসন তেন তারি রিান িুসীিরত কলপ্ত 

িররন।” (কতরকিযী শরীফ হাদীস নং ২৪০১, িসুনারদ আহিদ-৫/২৩৬৯৭) 

তেন যকদ রস ধযরযকের পকরচয় রদয় এিং আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুি োরি তরি তারি কনিকাকচত িররন। এ িািাি হাকসল হওয়ার পর িাোর 

দুকনয়ািী রিান রপররশানী োরি না। এি হাদীরস কপ্রয় নিী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাি ইরশাদ িররনাঃ িুকিরনর িোপারকি িড় 

আশ্চযকজনি রিননা তার সিল িাজই িঙ্গলিয়। যকদ রিান িুসীিরত কনপকতত হয় তাহরল ধযয যারণ িরর যা তার জনে িঙ্গলজনি। আর 

যকদ রিান রনয়ািত প্রাপ্ত হয় তাহরল সপ্রশংস রশাির আদায় িরর। (িসুকলি হাদীস নং-২৯৯৯) 

১০. িতৃেু কচন্তা যা তার জনে িঙ্গলজনি 

িৃতুে িড় ভয়ানি কজকনস। আর িৃতুের পররর ঘিনািলী তার রচরয়ও রিশী ভয়ািহ। এজনে রিশী রিশী িৃতুের স্মরণ িরা উকচত। রিননা এর 

িারা দুকনয়ার িুহব্বাত কিদূকরত হয়। এিং আরেরারতর কফকির ও িুহব্বাত িৃকি পায়।  

আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ িররনাঃ প্রকতকি জীিরিই িররণর স্বাদ গ্রহণ িররত হরি। (আনিািূতাঃ ৫৭) 

অনেত্র িরলরেনাঃ রতািরা রযোরনই োিনা রিন িৃতুে এরস রতািারদর নাোল পারিই। এিনকি রতািরা যকদ রিান িযিুত দূরেকও োি। 

(রসোরনও িৃতুে এরস হাকযর হরি) (কনসা-৭৮) 

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাি ইরশাদ িররনাঃ রতািরা সিস্ত স্বাদ কনাঃরশষিারী িৃতুেরি রিশী রিশী স্মরণ ির। (িসুনারদ আহিদ হাদীস 

নং-২/৭৯৪৪, কতরকিকয শরীফ-২৩১২) 

 


