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সৎ কাজের আজেশ এবং অসৎ কাজের নিজেজের গুরুত্ব

 يَقُولُ « مَا ِمنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِى قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِى يَقْدِرُونَ عَلَى أَنْ يُغَيرُوا َعلَيْهِ فَالَ يُغَيرُوا إ َِل-عَنْ جَرِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَهِ صلى الله عليه وسلم
]٣٤٣٤:[سنن أيب داود حـ
» أَصَابَهُمُ اللَ ُه بِعَذَابٍ مِ ْن قَبْلِ أَنْ يَمُوتُوا
হুযুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনি ওয়া সাল্লাম ইরশাে কজরি : যনে ককাি বযনি বা োতীর মজেয ককাি বযনি ককাজিা গুিাজির কাজে নলপ্ত িয় এবং ঐ
কওম বা োমা‘আজতর মজেয শনি থাকা সজেও তাজক উি গুিাি িজত বাো িা কেয়, তজব মৃতুযর পূজবে দুনিয়াজতই তাজের উপর আল্লাির
আযাব এজস যায়। (আবূ োউে, িােীস িং-৪৩৩৯)
কুতুবুল আলম শাইখুল িােীস িযরত মাওলািা যাকানরয়া রি. বজলি : কি আমার মুখনলস বুযর্ু ে এবং ইসলাম ও মুসলমাজির উন্ননতকামী
বন্ধুর্ণ ! ইিাই িল মুসলমািজের ধ্বংস ও ক্রমবেেমাি অবিনতর কারণ। প্রজতযক বযনি অপনরনিত ও সমপযো য় কলাকজেরজক িয় বরং আপি
পরবার পনরেি, সন্তাি-সন্তনত, অেীিস্থ ও কোটজের প্রনত একটু লক্ষ্য কজর কেখুি। তারা নক পনরমাণ প্রকাশয গুিাজির মজেয নলপ্ত আজে; আর
আপিারা নিজেজের প্রভাব-প্রনতপনি দ্বারা তাজেরজক বাো প্রোি করজেি নকিা। বাো কেওয়ার কথা বাে নেি, বাো কেওয়ার এরাোই বা কজরি
নকিা। অথবা এই আশংকা আপিার মজি আজস নকিা কয, আমার নপ্রয় পুত্র নক করজে। যনে কস সরকাজরর নবরুকে ককাি অিযায় কাে কজর বা
অপরােও িয় শুেু সরকার নবজরােী ককাি রােনিনতক সভা সজেলজি অংশগ্রিণ কজর, তজব আপনিও তাজত েনিজয় পিার ভজয় নিনন্তত িজয়
যাি। তাজক শাসি করা িয় এবং নিজে নিজেোে ও োয়মুি থাকার েিয নবনভন্ন রকম তােবীর করা িয়। নকন্তু আিকামুল িাজকমীি আল্লাির
িাফরমাজির সাজথও নক কসই আিরণ করা িয় যা এই ক্ষ্ণস্থায়ী দুনিয়ার ির্ণয সরকারী অপরােীর সাজথ করা িয়।
আপনি ভাল কজরই োজিি আপিার নপ্রয় পুত্র োবা কখলায় আসি, তাসজখলায় (নট নভ, নভ নস আর এর মজেয) ডুজব থাজক, কজয়ক ওয়াজির
িামায কেজি কেয়। নকন্তু আফজসাস! কখিও আপিার মুখ িজত ভুজলও এই কথা কবর িয় িা কয, কবটা! নক করে? এ কতা মুসলমাজির কাে
িয়। অথি তার সাজথ খািানপিাও কেজি কেওয়ার হুকুম নেল।
এমি অজিক কলাক পাওয়া যাজব, যারা কেজলর উপর এই েিয িারাে কয, কেজল অলস ও ঘজর বজস থাজক; িাকনরর কিষ্টা কজর িা অথবা
কোকাজির কাজে মজিাজযার্ কেয়া িা; নকন্তু এমি কলাক খুব কমই পাওয়া যাজব যারা কেজলর উপর এই েিয িারাে কয, কস োমাআ‘কত িামায
আোয় কজর িা নকংবা িামায কাযা কজর কেয়।
বুযর্ু ে ও বন্ধুর্ণ! েীকির প্রনত উোসীিতা যনে শুেু আজখরাজতর েিযই ক্ষ্নতকর িজতা তবুও ইিা িজত বহুেূজর থাকা উনিত নেল। নকন্তু সবেিাশ
কতা এই কয, কয দুনিয়াজক আমরা কাযেত আজখরাজতর উপর প্রাোিয নেজয় থানক, কসই দুনিয়ার ধ্বংসও েীকির প্রনত এই উোসীিতার কারজণই
িজে। নিন্তা করুি- এই অন্ধজত্বর নক ককাি সীমা আজে?
(]٢٧: ){وَمَنْ كَانَ فِي هَذِ ِه أَعْمَى فَهُ َو فِي اْلْخِرَةِ أَعْمَى وَ َأضَلُ سَبِيالا} [اإلسراء
অথোৎ, এই দুনিয়াজত (েীকির বযাপাজর) যারা অন্ধ থাকজব তারা আজখরাজতও অন্ধ থাকজব। (সূরা বিী ইসরাইল, আয়াত : ৭২)
আসল কথা, কযি এই আয়াজতর প্রনতেনব- ]٢ : {خَتَمَ اللَهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ َوعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [البقرة
অথোৎ, আল্লাি তাআ‘লা তাজের অন্তর ও তাজের কাজির উপর নসল-কমাির কমজর নেয়াজেি এবং তাজের কিাজখর উপর পেো পজি আজে।

(সূরা

বাকারা, আয়াত-৭)

وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ل تزال ل إله إل الله تنفع من قالها وترد عنهم العذاب والنقمة ما مل يستخفوا
٤٣٤٣: [الرتغيب والرتهيب حـ. رواه األصبهاين أيضا.حبقها قالوا يا رسول الله وما الستخفاف حبقها قال يظهر العمل مبعاصي الله فال ينكر ول يغري
(২) হুযুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনি ওয়া সাল্লাম ইরশাে কজরি: কাজলমাজয় তাওিীে লা-ইলা-িা ইল্লাল্লাহু (মুিাোদুর রাসূলুল্লাি) ইিার পাঠকারীজক
সবেো উপকার করজত থাজক এবং তার উপর িজত আযাব ও বালা-মুসীবত েূর করজত থাজক যতক্ষ্ণ পযেন্ত উিার িক আোজয়র বযাপাজর
কবপজরায়াভাব ও অবজিলা িা করা িয়। সািাবীর্ণ রানয. আরয করজলি, ইয়া রাসূলুল্লাি! উিার িক আোজয়র বযাপাজর কবপজরায়াভাব ও
অবজিলা িা করার অথে নক? উিজর হুযুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনি ওয়া সাল্লাম ইরশাে করজলি : প্রকাজশয আল্লাির িাফরমািী করা িয়, আর
উিাজক বন্ধ করার ককাি কিষ্টা করা িয় িা। (তারর্ীব : ইসবািািী)
এখি আপনিই একটু ইিসাফ কজর বলুি, বতেমাজি আল্লাির িাফরমািীর নক ককাি সীমাজরখা আজে? এবং উিাজক বাো কেওয়ার অথবা বন্ধ
করার নকংবা নকেুটা কনমজয় আিার নক ককাি কিষ্টা িলজে? নিশ্চয়ই িা। এরূপ ভয়াবি অবস্থায় মুসলমাি কয ের্জতর বুজক নটজক আজে তাই
আল্লাি তাআ‘আলার নবজশে েয়া ও অিুগ্রিমাত্র। িতুবা আমরা আমাজের ধ্বংজসর েিয ককাি কােনট করজত বাকী করজখনে?
িযরত আজয়শা রানয. িবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনি ওয়া সাল্লামজক নেজ্ঞাসা কজরি, দুনিয়াবাসীর উপর যনে আল্লাির আযাব িানযল িয়
এবং কসখাজি নকেু েীিোর কলাকও থাজকি, তজব তাজেরও নক ককাি ক্ষ্নত িজব? হুযুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনি ওয়া সাল্লাম উিজর বলজলি:
নিয়াজত কতা সকজলই ক্ষ্নতগ্রস্থ িজব। নকন্তু আজখরাজত তারা গুিাির্ারজের কথজক পৃথক িজয় যাজব। অতএব, ঐ সমস্ত কলাক যারা নিজেজের
েমে-কজমের উপর নিনশ্চন্ত িজয় কলাক সমাে িজত েূজর সজর নিেেজি বজস রজয়জেি, তারা কযি তা িজত কব-নফনকর িা থাজকি। ককিিা, কখাো িা
করুি, যনে পাজপর বযাপকতার কারজণ ককাি আযাব এজস পজি তজব তাজেরজকও এর স্বাে কভার্ করজত িজব। (শাইখুল িােীস যাকানরয়া রি. কৃত
ফাযাজয়জল তাবলীর্ কথজক সংর্ৃিীত)
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