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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। 

 

অন্তররর ১০কি ররারের িণকনা 

১. রিশী োওয়া এিং ভাল োনার প্রকত রলাভী হওয়া 

রিকশ োওয়া এিং উদর পূকতক িরর োওয়া অসংেে গুনারহর িূল। এজনে হাদীরস পারি কু্ষধাতক োিার অরনি ফযীলত িকণকত হরয়রে। রাসূল 

আিরাি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাি ইরশাদ িররনাঃ “িানুরষর জনে পূণক িরার রক্ষরত্র রপরির রেরি োরাপ রিান পাত্র রনই।” (িুোরী হা: 

নং ৪৩৪৩) 

োনা িি োওয়ার উপিারসিহূ 

১. অন্তরর স্বচ্ছতা সৃকি হয়। ২. কদল নরি হয় এিং িুনাজারত স্বাদ অনুভূত হয়। ৩. অিাধে নফস অপদস্থ ও পরাকজত হয়। ৪. নফসরি শাকস্ত 

রদওয়া হয়। ৫. িুপ্রিৃকি দুিকল হরয় যায়। ৬. রিশী কনদ্রা আরস না এিং ইিাদত িিির হয় না। ৭. দুকনয়ািী কচন্তাভািনা িরি আরস এিং 

জীকিিা কনিকারহর রিাঝা হাল্কা হরয় যায়। 

উরল্লেে িতকিান যািানার রলারিরা পূরিকর তুলনায় অরনি িিরজার হওয়ায় তারদর োনার িুজাহাদার িোপারর হািীিুল উম্মত হযরত োনভী 

রহ. কলরেরেনাঃ এ যিানায় োনার িুজাহাদার অেক হরলা রপি পূণক হরত ২/৪ লুিিা িািী োিা অিস্থায় োনা রশষ িরা এিং নফস িা শরীর 

কদরয় েুি িাজ রনয়া। 

২. অকধি িো িলা 

যিান হল অন্তররর দূত, অন্তররর যািতীয় নিশা ও িল্পনারি যিানই প্রিাশ িরর। এজনে যিারনর কিয়া িড় িারাত্মি হয়। 

এজনেই আল্লাহ পাি ইরশাদ িরররেনাঃ রতািারদর প্ররতেিিা িোই সংরক্ষণ িরা হয়। (সরূা িাফ-১৮) 

হাদীরস পারি ইরশাদ হরয়রোঃ রয িেকি কনরজর লজ্জাস্থান এিং কজহিাহর িোপারর আিারি কনশ্চয়তা কদরত পাররি আকি তার জনে জান্নারতর 

কনশ্চয়তা কদি। (িুোরী হা: নং ৬৪৭৪) 

িো রিশী িলার ক্ষকতসিহূ 

১. কিেো িলায় অভেস্ত হরয় পড়া। ২. েীিরত জকড়রয় পড়া। ৩. অনেকি ঝেড়া িরা। ৪. অকতকরি হাসাহাকস িরা, যাদ্দরুন কদল িরর যায়। ৫. 

অরনের অযাকচত প্রশংসা িরা। 

চপু োিার উপিাকরতা 

১. রিহনতকিহীন ইিাদত। ২. সাম্রাজেকিহীন দাপি। ৩. রদওয়ালকিহীন দূেক। ৪. অস্ত্রকিহীন কিজয়। ৫. কিরািান িাতিীরনর শাকন্ত। ৬. 

আল্লাহভীরুরদর অভোস। ৭. রহিিরতর গুপ্তধন। ৮. িূেকরদর উির। ৯. রদাষসিূহ আিৃতিারী। ১০. গুনাহসিূহ আচ্ছাদনিারী। 

৩. অরহতিু রোস্বা িরা 

এিা অতেন্ত োরাপ এিকি আকত্মি িোকধ। রাে রদাযরের আগুরনর এিকি িুিরা এজনে রাোকিত িেকির রচহারা লাল হরয় যায়। এর িাররণ 

িারািাকর ঝেড়াঝাকি, োলাোলী, এিনকি েুনােুনী পযকন্ত সংঘকিত হয়। 

এিনকি অরনরি িৃকি িয়রস এরস তুচ্ছ ঘিনায় কিকিরি কতন তালাি কদরয় পস্তারত োরি। িহানিী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাি ইরশাদ 

িররন: ঐ িেকি িাহাদুর নয় রয যুরির িয়দারন দুশিনরি নীরচ রফরল রদয় িরং ঐ িেকি িাহাদুর রয রারের িুহূরতক কনরজরি কনয়ন্ত্ররণ রােরত 

সক্ষি। (িুোরী হাদীস নং ৬১১৪) 

রোস্বার কচকিৎসা 

দুইভারি রোস্বার কচকিৎসা িরা হয়। ১. ইলিী িা জ্ঞানেত পিকতরত ২. আিলী িা িাযকেত পিকতরত। 

ইলিী কচকিৎসা হলাঃ রোস্বার সিয় কচন্তা িররত হরি রোস্বা রিন আরস? রোস্বা আসার িারণ রতা এিাই রয, রয িাজকি আল্লাহর ইচ্ছায় হরয়রে 

রস িাজকি আিার িরনর রিাতারিি রিন হয়কন? রিন এিা আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী হল? তার িারন আকি আল্লাহর ইচ্ছারি আিার ইচ্ছার 

অনুেত িানারত চাই? নাউযুকিল্লাহ! এভারি কচন্তা িররল রোস্বার িদ অভোস দূর হরয় যারি। 
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আর আিলী কচকিৎসা হলাঃ 

রোস্বা আসরল ১ (  পড়রি, ২. কনজ অিস্থা পকরিতকন িররি। অেকাৎ, দাাঁড়ারনা োিরল িরস পড়রি, িরস োিরল (أعُوْذ ُبِاللهِ مِنَ الشيْطَانِ الر َجِيْمِ

শুরয় পড়রি। ৩. যার প্রকত রোস্বার উরদ্রি হয় তার সািরন রেরি সরর পড়রি। ৪. তারপরও রোস্বা ঠান্ডা না হরল উযু িররি, কনজ োলরি 

িাকিরত লাকেরয় কদরি। এভারি আিল িররল রোস্বা দূর হরয় যারি ইনশাআল্লাহ। 

৪. কহংসা িরা 

কহংসার সংজ্ঞাাঃ রিান িেকিরি আরাি আরয়শ িা প্রাচুযকপূণক অিস্থায় রদরে তার রস রনয়ািত দূরীভূত হরয় কনরজর জনে হাকসল হওয়ার আিাংো 

িরা। কহংসা অতেন্ত জঘনে এিকি িোকধ। 

আল্লাহ তা‘আলা হাদীরস িুদসীরত িরলনাঃ আিার িাোর উপর রনয়ািত রদরে কহংসািারী রিিন রযন আিার ঐ িন্টরনর িোপারর অসন্তুি যা 

আকি আিার িাোরদর িরধে িররকে। নাউযুকিল্লাহ। (এহয়াউ উলিুদু্দীন-৩/২৯২) 

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাি ইরশাদ িররনাঃ “কহংসা রনিী সিূহরি এিনভারি জ্বাকলরয় রদয় রযিন আগুন শুিরনা লািড়ীসিূহরি 

জ্বাকলরয় রদয়”। অিশে অরনের রিান রনয়ািত রদরে রসিা তার িরধে িহাল রেরি কনরজর জনে হাকসল হওয়ার আিাংো িরা যারি “কেিতা” 

িা “ঈষকা” িরল রসিা জারয়য। (আিূ দাউদ হাদীস নং-৪৯০৩) 

৫. িপৃণতা ও সম্পরদর রিাহ 

সম্পরদর রিাহই িূলতাঃ িৃপণতার িূল আর সম্পরদর িুহব্বাত িানুষরি দুকনয়ার কদরি আিৃি িরর। রয িাররণ আল্লাহ তা‘আলার প্রকত 

িুহব্বাত দুিকল হরয় যায়। 

এ িাররণই িুরআরন িারীরি আল্লাহ পাি ইরশাদ িররনাঃ যার ভািােক হল: আল্লাহর রদয়া সম্পরদ িৃপণতািারীরদর জনে পরিারল ভয়ািহ 

পকরকস্থকত হরি। (সরূা আরল ইিরান আয়াত ১৮০) 

 হাদীরস পারি ইরশাদ হরয়রোঃ রতািরা রলাভরি কনয়ন্ত্রণ ির িারণ এিা রতািারদর পূিিতকী রলািরদররি ধ্বংস িরররে। (সহীহ িসুকলি হাদীস 

নং-২৫৭৮) 

িাস্তকিি পরক্ষ সম্পরদর রিাহ িানুষরি আল্লাহ পাি রেরি উদাসীন িরর রদয়। এই সম্পদ িুসলিানরদর জনে ভয়ািহ এি রফতনা। 

অিশে শুধু সম্পদ রিান কনেনীয় িোপার নয়। কিরশষতাঃ যকদ রস সম্পদ দীনী িারজ িেয় িরা হয়। নতুিা জরুরত পকরিাণ সম্পদ োিরল 

রিান অসুকিধা রনই, যারত িাররা কনিি কভক্ষার হাত িাড়ারত না হয়। এিং আত্মসম্মান কনরয় রিাঁরচ োিা যায়। 

৬. েোকত ও পরদর রিাহ 

েোকত ও পরদর রিাহ অতেন্ত কনিৃি এিকি আকত্মি িোকধ। এর দ্বারা অন্তরর কনফাি সৃকি হয়। এজনে কনরজরি সি সিয় লুকিরয় রাো চাই, 

েোকতর কপেরন পড়া অনুকচত। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ িররনাঃ এই পরিাল আকি তারদর জরনে কনধকাকরত িকর, যারা দুকনয়ার িুরি ঔিতে 

প্রিাশ িররত ও অনেক সৃকি িররত চায় না। (সরূা কিসাস-৮৩) 

হাদীরস পারি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাি ইরশাদ িররনাঃ “যকদ রিান িিরীর পারলর িরধে দুকি রনিরড় প্ররিশ িরর তাহরলও 

রসিা এত ক্ষকত িরর না যতিা সম্পদ ও পরদর িুহাব্বত দীনদার িুসলিানরদর দীরনর ক্ষকত িরর।” (কতরকিযী হা: নং ২৩৮১, িাুঃ আহিাদ হাাঃ 

১৫৭৯০) 

অিশে যকদ িািনা-িাসনা োড়াই আল্লাহ তা‘আলা িাউরি সুেোকত দান িররন হরি রসিা রদাষণীয় নয়। রযিন নিীেণ আ. সাহািীেণ রাকয. 

তারিয়ী ও তারি তারিয়ীেণ রহ. তাাঁরদর প্ররতেরিরই দুকনয়ারত েোকত কেল কিন্তু তাাঁরা রিউ দুকনয়ারত েোকত িািনা িররনকন। 

৭. দুকনয়াপ্রীকত 

দুকনয়াপ্রীকত শুধু সম্পদ ও পরদর িুহব্বাতরিই িরলনা িরং ইহজীিরন রয রিান অবিধ িািনারি পূণক িরার প্ররচিা ও োরহশরিই দুকনয়াপ্রীকত 

িরল। অিশ্য দীনী ইলি, িাকরফারত ইলাহী এিং সৎিিক রযগুরলার ফলাফল িৃতুের পর পাওয়া যারি, রসগুরলা যকদও দুকনয়ারতই সংঘকিত হয় 

কিন্তু িাস্তকিিপরক্ষ এসরির িুহব্বাতরি দুকনয়ার িুহব্বাত িরল না িরং এগুরলা হরলা আরেরারতর িুহব্বাত। 

দুকনয়ার জীিরনর কনোিাদ িরর িহান আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ িরররেন “দুকনয়ার জীিরনর সিকিেুই রধাাঁিার সািান।” (সরূা আল ইিরান, 

আয়াত- ১৮৫) 

অনেত্র ইরশাদ হরয়রে রয, “দুকনয়ার সািানপত্র, রং তািাশা ও রেলাধলুা োড়া আর কিেুই নয়।” (সরূারয় হাদীদ, আয়াত-২০) 

রাসূরল আিরাি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাি ইরশাদ িররনাঃ দুকনয়া হল এিকি িরা জন্তু যারা এিারি লক্ষিস্তু িাকনরয়রে তারা হল 

িুিুররর দল। দুকনয়ার রভাে কিলাসরি উরদ্দশে না িরর দুকনয়ারি আরেরারতর প্রস্তুকতর কহরসরি িেিহার িররত হরি। তাহরল িাকিয়াি হওয়া 

যারি। 
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৮. অহংিার িরা 

তািাব্বুর িা অহংিার এর অেক হলাঃ প্রশংসনীয় গুণািলীর িরধে কনরজরি অরনের তুলনায় রেষ্ঠ িরন িরা এিং অনেরি তুচ্ছ তাকচ্ছলে িরা, হি 

ও সতেরি অস্বীিার িরা। িলা িাহুলে রয, যেন িানুষ কনরজর িোপারর এরূপ ধারণা রপাষণ িরর এিং আল্লাহর রদয়া গুণসিূহরি কনরজর 

িৃকতত্ব িরন িরর তেন তার নফস ফুরল উরঠ, অতাঃপর িাজিরিক এর প্রকতকিয়া প্রিাশ রপরত োরি, উদাহরণস্বরূপ: রাস্তায় চলার সিয় 

সােীরদর আরে আরে চলা, িজকলরস সদররর িািারি িা সম্মাকনত স্থারন িসা। অনেরদররি তাকচ্ছরলের সারে রদো িা আচরণ িরা অেিা রিউ 

আরে সালাি না কদরল তার উপর রোস্বা হওয়া, রিউ সম্মান না িররল তার উপর অসন্তুি হওয়া, রিউ সকঠি উপরদশ কদরলও কনরজর িকজকর 

রেলাফ হওয়ায় রসিারি অিজ্ঞা িরা। হি িো জানা সরেও রসিারি না িানা। সাধারণ িানুষরি এিন দৃকিরত রদো রযিন োধারি রদো হয় 

ইতোকদ। 

পকিত্র িুরআন ও হাদীরসর অরনি আয়ারত ‘অহংিার’ এর কনোিাদ িরা হরয়রে, অহংিাররর িাররণই ইিলীস রিরহশত রেরি কিতাকড়ত 

হরয়রে। অহংিাররর িাররণই আিূ জাহাল িহানিী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাি রি সতে রজরনও অস্বীিার িরররে। 

৯. আত্মতকুি 

আত্মতুকি িা কনরজরি কনরজ সকঠি িরন িরা িূলত: এিা অহংিারররই ভূকিিা িা প্রােকিি রূপ। পােকিে শুধু এতিুিু রয, অহংিাররর রক্ষরত্র 

অনেরদর তুলনায় কনরজর নফসরি িড় িরন িরা হয় আর আত্মতুকির িরধে অনেরদর সারে তুলনা িরা োড়াই স্বীয় নফসরি কনজ রেয়ারল 

িারিল িরন িরা হয়। এিং আল্লাহ প্রদি রনয়ািতসিূহরি কনরজর হি িরন িরা হয়, অেকাৎ, এিারি আল্লাহর দান ও অনুগ্রহ িরন িরা হয় না 

এিং রসিা রয রিান িুহূরতক কেকনরয় রনয়া হরত পারর রস িোপারর শংিাহীন হরয় পড়া। এিারিই তাসাওউরফর পকরভাষায় “উজুি” িা 

“রোদপেেী” িরল। এিার কচকিৎসা িরা না হরল এিাই কিেু কদন পরর অহংিারর পকরণত হরয় িাোরি ধ্বংরসর পরে কনরয় যায়। 

১০. রলাি রদোরনা (করয়া িা প্রদশকনী) 

করয়া িলা হয় কনজ ইিাদত ও ভাল আিরলর িাধেরি িানুরষর অন্তরর িড়ত্ব ও িযকাদার আিাংো িরা। 

এিা ইিাদরতর িূল উরদ্দরশের সমূ্পণক কিপরীত িোপার। রিননা ইিাদরতর দ্বারা িূল উরদ্দশে হরচ্ছ িহান আল্লাহর সন্তুকি অজকন িরা। এেন 

রযরহতু এই আিরলর উরদ্দরশের িরধে অনে শরীিও চরল এরসরে, কিধায় এরি “কশকররি আসোর” িা রোি কশরি িলা হয়। 

িুরআরন িারীরি আল্লাহ পাি ইরশাদ িররনাঃ িানুষরি শুধুিাত্র আল্লাহর উরদ্দরশে ইিাদত িরার হুিুি িরা হরয়রে। (সরূারয় িাকয়েনাহ আয়াত-৫) 

হাদীরস পারি ইরশাদ হরয়রোঃ “কিয়ািরতর কদন সিপ্রেি রয কতন রেণীর িেকিরি অরধািুরে জাহান্নারি কনরক্ষপ িরা হরি তারা সিাই হরি 

করয়ািার।” তারা সারা জীিন দীরনর পরে রেরিও অন্তররর এিকি ররারের িাররণ সিরলর পূরিক জাহান্নারি যারি। করয়ারি “কশররি েফী” িা 

রোপন কশরিও িলা হয়। 

করয়ার সরূতসিহূাঃ 

রিাি েয় ভারি করয়া হরত পারর। ১। শরীররর দ্বারা ২। অঙ্গভকঙ্গর দ্বারা ৩। আিৃকত অিলম্বরনর দ্বারা ৪। িোিাতকার দ্বারা ৫। আিরলর দ্বারা ৬। 

কনজ িরুীদ ও ভরির আকধিে ও কনরজর ইিাদত িরেেীর িণকনার দ্বারা। 

 


