বফঘাযফুবি  কওাযঅননয দৃবিনত ‘অারানভ
ফাযমাখ্

নূয কানন ভবচদী
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এআ ফআবি অর াানাআন (অ.) নফ াআি ওতৃৃও
অনরাড ওযা ননঙ ।
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বফবভল্লাবর্ যাভাবনর্ যাীম্।

ভুঔফন্ন
ভৃতুুানযয চীফন ম্পনওৃ ভানুনলয ৎসুওু বঘযন্তন। এ ৎসুনওুয বযূণৃ বনফৃবি চীফদ্দা
াধাযণ ভানুনলয চন্য ম্ভফ ন কচনন ভানুল ওঔননাআ এ বফলন চানায অগ্র বযতুাক
ওযনত ানয না। এ ফুাানয বফববন্প ধনভৃ কমভন বফববন্প ধাযণা কদা ননঙ, কতভবন এয ানথ
মুক্ত ননঙ বফববন্প ধযননয বভথুা তথু  ওল্পনা। তাআ এ ফুাানয ম্ভফ ফৃাবধও ভাত্রা বিও
ধাযণায প্রনাচনীতা ফ ভআ নুবূত ন অনঙ।
আরাভী ভনত,

াধাযণবানফ ভৃতুুযফতৃী ভনয রৃ‟বি মৃা যননঙ : ভৃতুুয য কথনও

ুনরুত্থান মৃন্ত ভ এফং ুনরুত্থান যফতৃী ভ থৃাৎ কল বফঘায  তদ্যফতৃী চান্পাতী ফা
চাান্পাভী নন্ত চীফন। ুনরুত্থান, কল বফঘায এফং কফনত ফা কদামঔ ফা তথা অনঔযানতয
য ইভান কালণ আরানভয কভৌবরও চঘবন্তও বববি (ঈঙূনর „অক্বাএদ্)- এয ন্যতভ। এ ওাযনণ
এ ম্পনওৃ কওাযঅন ভচীনদ বফস্তাবযত ফক্তফু যননঙ।
ন্যবদনও সুস্থ বফঘাযফুবি ুনরুত্থান,

কল বফঘায এফং াবস্ত  ুযষ্কানযয প্রনাচনীতানও

কমভন নস্ীওামৃ কণু ওনয কতভবন তায ম্ভফ া স্ীওায ওনয। বফনল ওনয কওাযঅন
ভচীনদ এ ফুাানয কম ফ বফঘাযফুবিয দরীর ঈস্থান ওযা ননঙ তা বফনলবানফ
প্রবণধাননমাকু। তা নে, বমবন প্রথভ ফায ৃবি ওনযনঙন বতবনআ ুনঃৃবি ওযনফন থৃাৎ প্রথভ
ফায ৃবিয তুরনা ুনঃৃবি নক্ষাওৃত চ। তাআ ভৃতুুযফতৃী ুনরুত্থাননয প্রনাচনীতা 
তা ম্ভফ ায বফলবিনও স্ীওায ওযা এওভাত্র বফঘাযফুবি ফচৃনওাযী  নাবস্তওতা ন্ন
বফশ্বাী এওগুঁন ফুবক্ত ফুতীত ওানযা নক্ষআ ম্ভফ ন।
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বওন্তু ভৃতুু  ুনরুত্থাননয ভধুফতৃী ভবিনত ভৃত ফুবক্তনদয ফস্থা ংক্রান্ত ধাযণা কল বফঘানযয
ধাযণায গরুনেয নুরূ গরুনেয বধওাযী না নর ঔুফ ওভ গরুেূণৃ ন। ন্যবদনও এ
ধুাবি ম্বনন্নআ ভানুনলয ৎসুওু ফনঘন কফী।
ভানবফও বফঘাযফুবি ুনরুত্থাননয ম্ভাফুতানও ঔুফ নচআ নুধাফন ওযনত ানয। ওাযণ,
ভাজ্ঞানভ  ফৃবক্তভান অল্লাহ্ তা„অরায নক্ষ প্রবতবি প্রাণীর ৃবিয ভৃতনদনয বফবক্ষপ্ত
ফস্তুওণাগনরানও কওফর তাুঁয আোবক্তফনর এওবত্রত ওনয তানদযনও ুনঃৃবিওযণ কভানিআ ওবিন
নত ানয না। বওন্তু ভানুল চাননত ঘা, ভৃতুুয নয যীয কথনও „অত্মা’ বফবেন্প ফায য
ভানুনলয ফস্থা ওী ন থানও।
ফশ্য ায্- নছ্বীনত  এতদংক্রান্ত ফআ- ুস্তনও „ক্বফয অমাব্’ এওবি গরুেূণৃ চাকা
দঔর ওনয অনঙ। বওন্তু এনত াধাযণতঃ প্রওৃত ছ্বীহ্ াদীনঙয ানথ বনঔুত
ুঁ বফঘানয ছ্বীহ্ ন
এভন ফর াদীঙ এফং ফর বববিীন বওো- ওাবনীয ভাায খনি থানও। এ ফ ায্- নছ্বীত্
 এতদংক্রান্ত ফআ- ুস্তনও বফঘাযফুবি („অক্বল্)  কওাযঅন ভচীনদয দরীনরয ফুফায
ওদাবঘৎ কদঔা মা। তাঙাড়া এ বফলন এভনবানফ ফক্তফু ঈস্থান ওযা  মা বঘন্তাীর করাতা
ফা ািও- াবিওানদয বনওি গ্রণনমাকু  না। পনর ফর প্রনেয চন্ধ । বওন্তু এ ফ প্রনেয
চফাফ কদা  না। কমভন : ক্বফনযয বচজ্ঞাাফাদ এফং াবস্ত  ুযষ্কানযয ওথা ফরা , বওন্তু
ক কক্ষনত্র „ক্বফয’ ফরনত ভাবিয ফুনও ঔননওৃত ক্বফযনও ফুছাননা  - মা অনদৌ বিও ন।
ায্- নছ্বীনত  এতদংক্রান্ত ফআ- ুস্তনও মা ফরা  কভািাভুবিবানফ তা নে এরূ কম,
ভৃত ফুবক্তনও ক্বফযস্থ ওযায য যআ ভাবিয ক্বফনযয ববতনযআ তায ফস্তুকত যীনয তায „রূহ্’কও
বপবযন কদা  এফং তানও তুনর ফাননা । এযয তানও বচজ্ঞাাফাদ ওযা । তঃয,
ক্বফযস্থ ফুবক্ত গনাহ্কায নর ক্বফনযয রৃ‟ানয ভাবি এন তায যীযনও বনল কপনর। এ কথনও
ভনন  কম, এরূ ফুবক্তয ক্বফয ঔুনর কদঔনর তায যীযনও বনল কপরা ভনেয ফস্থা াা
মানফ। বওন্তু অনর তা খনি না। ঘযভ াাঘাযী ফুবক্তয ভৃতনদ ভৃতুুয ল্প ওনও বদননয ভনধু
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কাস্ট্ ভনিৃনভয চন্য তুরনর কদঔা মা কম,

ভৃতনদবি বিও কমরূ যাঔা নবঙনরা বিও ক

যওভআ যননঙ।
ফশ্য ভানছ ভানছ বফববন্প ধযননয ফুবতক্রভী খিনায ওথা ভুনঔ ভুনঔ প্রঘায নত রৄনা মা। কমভন
: ফরা  কম,

ভুও চাকা চননও াাঘাযী ফুবক্তয ক্বফয কথনও অগন কফবযননঙ,

ক্বফয ঔুড়
ুঁ নত বকন বওঙুনতআ কঔাুঁড়া ম্ভফ বেনরা না;

ফা

ঘাযা কথনও ভাবি এন ক্বফয বনয

মাবেনরা বফধা তানও ভাবিঘাা কদা , আতুাবদ। এগনরা াধাযণতঃ ফানাননা কল্প থফা
ওাযামী। কক্ষত্রবফননল রৄনা মা কম, ক্বফয স্থানান্তনযয রনক্ষু দীখৃবদন নয কনওওায ফুবক্তয
ভৃতনদ স্াুঁতনুঁনত চাকা ঘনভুক্ত ফস্থা াা ককনঙ। এয ফশ্য স্াস্থুনফজ্ঞাবনও
ফুাঔুা াা বকননঙ।
ফশ্য অল্লাহ্ তা„অরা ঘাআনর ফান্দানদয বক্ষা কদা  তওৃ ওযায চন্য কম কওাননা ভ কম
কওাননা ধযননয নরৌবওও ফা াধাযণ খিনা ংখবিত ওযনত ানযন, বওন্তু ভানুলনও অল্লাহ্
„অক্বল্ বদননঙন এফং এযয তায কদাানতয চন্য কওাযঅন ভচীদ নাবমর ওনযনঙন;

তঃয াধাযণবানফ ওাযণ  পরশ্রুবত বফবধয ফযনঔরানপ কওাননা বওঙু না ওযাআ অল্লাহ্
তা„অরায সুন্পাত্। এভনবও কম ফ কক্ষনত্র কণ- অমাব্ ফা ফুবক্তকত অমাফ নাবমর ওযা  তা- 
াধাযণতঃ প্রাওৃবতও বফধানন বক্তঞ্চানযয ভাধুনভ ওযা ন থানও।
ক্বফয অমাব্ ংক্রান্ত ঐ ফ ফুাঔুা অনযা ভস্া অনঙ। তা নে,

ক্বফয অমানফয চন্য

ভাবিয ক্বফয এফং ভযনদন “রূহ্” প্রতুাফতৃন ওযাননা তৃ নর মানদয কদ ভবভ ওনয যাঔা 
ফা ুবড়ন কপরা  থফা নঘকনর াবননত বভন মা ফা ভানঙয কনি ঘনর মা থফা
নঘকনর না বকনআ ফানখয কনি ফা কুভীনযয কনি ঘনর মা তানদয চন্য ক্বফয অমাফ া
ম্ভফ ন ড়ায ওথা। তানর ফস্থািা কওভন দাুঁড়ানরা? এওচন গনাহ্কায ভুরভান
ক্বফনযয াল্- চফাফ  ক্বফয অমানফয ভুনঔাভুবঔ নফ, অয কম ভুবরনভয ভৃতনদ ভবভ
ওনয যাঔা ননঙ ক এ অমাফ কথনও কফুঁনঘ মানফ?!
ক্বফয অমানফয এ ধযননয ফুাঔুা অনদৌ বিও ন।
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সুতযাং সুস্ধি কম,

াল্- চফাব্ 

এ প্রনে ঈনল্লঔ ওযা বযামৃ ভনন ওযবঙ কম,

ভস্ত ভানুনলয ভনধু অল্লাহ্ তা„অরায ক্ষ

কথনও প্রদি ফৃচনীন ভানদে‘অক্বল্ (বফঘাযফুবি)- মা প্রনানকয চন্য কওাযঅন ভচীদ ফায
ফায তাবওদ ওযা ননঙ, অল্লাহ্ তা„অরায ক্ষ কথনও নাবমরওৃত ফৃনল  ূণৃাে কদাাত্
কওাযঅন ভচীদ, মযত যাূনর অওযাভ (ছ্বাঃ) কথনও প্রবতবি স্তনয বফযাি ংঔুও ূনত্র ফবণৃত
তথা ভুতাাবতর্ াদীঙ - মা তাুঁয ক্ষ কথনও ফবণৃত ফনর প্রতু ৃবি  এফং আরানভয প্রথভ
মুনকয ভগ্র ঈম্যায ফৃম্যত বফলভূ (আচভা‘এ ঈম্যাহ্) - মা নফী ওযীভ (ছ্বাঃ)- এয
সুন্পানতয ঈদ্খািনওাযী- ফুতীত ন্য কওাননা দরীনরয দ্বাযাআ আরাভী „অক্বাএনদয বতন
ভূরনীবতয (তাীদ্,

অনঔযাত্  নফুানতয) াঔা- প্রাঔা ভূ এফং পযম  াযানভয

কওাননা বফলআ প্রভাবণত  না।
মযত যাূনর অওযাভ (ছ্বাঃ)- এয আনন্তওানরয রৃআ তাবধও ফঙয নয ংওবরত াদীঙগ্রন্থ
ভূন স্থানপ্রাপ্ত কওাননা না কওাননা স্তনয,

বফনল ওনয প্রথভ বদওওায কওাননা স্তনয ওভ ূনত্র

ফবণৃত (ঔফনয ানদ্) াদীঙ কওফর ঈনযাক্ত ঘায ওািু জ্ঞানূনত্রয কওাননাবিয ানথ
াংখবলৃও না া াননক্ষ ককৌণ (ভুস্তাাব্  ভাওরূহ্)  প্রানাবকও বফলন গ্রণনমাকু।
এভনবও ভুতাাবতর্ াদীছ্ ফা আচভা‘এ ঈম্যাহ্ মবদ „অক্বল্ ফা কওাযঅন ভচীনদয ানথ
াংখবলৃও  (মবদ ওামৃতঃ এরূ  না, তফু তনওৃয ঔাবতনয ধনয বনবে কম, মবদ )
তানর ংবিি াদীনঙয তাানতানয নন্দ ওযনত নফ এফং ংবিি আচভা বুনরয য
প্রবতবিত ফনর কণু ওযনত নফ। কভাদ্দা ওথা,

„অক্বল্  কওাযঅন ভচীনদয ানথ াংখবলৃও

কওাননা বওঙু গ্রণনমাকু ন এফং এভন মা বওঙু নফী ওযীভ (ছ্বাঃ)- এয নানভ ফবণৃত ননঙ তানও
তাুঁয নানভ যবঘত ফনর কণু ওযনত নফ।
সুতযাং ভৃতুুয ফুফবত যফতৃী  ুনরুত্থান ূফৃফতৃী চকত থৃাৎ „অারানভ ফাযমানঔয ফস্থা
ম্বনন্ন ওথা ফরায চন্য „অক্বল্  কওাযঅন ভচীনদয দরীর বযামৃ। বওন্তু রৃবৃাকুচনও কম,
এ বফলন ায্- নছ্বীনত  ফআ- ুস্তনও „অক্বল্  কওাযঅন ভচীনদয দরীর ফুফায ওযনত
কদঔা মা না। পনর আরানভয ওর বফলনয ফুাানযআ ং ৃবি ওযা মানদয ওাচ তাযা
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ক্বফয অমাব্ ংক্রান্ত প্রঘবরত ধাযণা প্রতুাঔুান ওযনত বকন „অারানভ ফাযমানঔয তুতাআ
স্ীওায ওনয থানও। ননও কক্ষনত্র তাযা বননচনদযনও ঔাুঁবি আরানভয ভথৃও বননফ দাফী
ওনয রাভান কওযানভয বফরুনি প্রঘাযাববমান ঘারানত বকন এ ফ বফলনও ওানচ রাকা এফং
ফনর কম, ক্বফয অমানফয বফলবি „কভাল্লা’কদয অবফষ্কায; আরানভ এয কওাননা বববি কনআ।
অয কমনতু প্রঘবরত ধাযণা ভৃতুুয যফতৃী  ুনরুত্থাননয ূফৃফতৃী ফস্থা ফরনত কওফর
ার- চফাফ  ক্বফয অমানফয ওথা ফরা , পনর এবি স্ীওায ওযায ভধু বদন ওামৃতঃ
„অারানভ ফাযমানঔয বস্তেনওআ স্ীওায ওযা ।

বফনল ওনয বফকত বফং তাব্দীয নব্নআ- এয দনওয রৄরু কথনও ফাংরানদন আরাভ,
আরানভয কভৌবরও চঘবন্তও বববিভূ  এয াঔা- প্রাঔা ভূ এফং এয গরুেূণৃ বফবধবফধানভূনয য বযওবল্পত াভরা ঘারাননা নে। এও করণীয ত্রবত্রওা এফং ফুবিচীফী
ফায দাফীদায এও করণীয করাও এ ববমাননয প্রথভ ওাতানয স্থান গ্রণ ওনযনঙ। তাযা
আরানভয বফরুনি াভরা ঘারাফায কঙাি- ফড় কওাননা সুনমাকআ াতঙাড়া ওনয না। এনদয ভনধু
ওতও করাও বননচনদযনও আরাভ ম্বনন্ন বফনলজ্ঞ ফনর দাফী ওনয থানও,

মবদ আরাভ

ম্পনওৃ তানদয কওাননা কভৌবরও জ্ঞান কনআ. ফযং আরাভ- বফনদ্বলী বিভা প্রাঘুবফদনদয বফবদ্বি
ফআ- ুস্তও কথনও প্রাপ্ত বফওৃত ধাযণাআ নে এনদয আরাভ ংক্রান্ত জ্ঞাননয এওভাত্র ম্বর।
এ ধযননয এওচন আরাভ- বফনলজ্ঞ াচা ফুবক্ত আরাভ- বফনযাধী বননফ কুঔুাত এওবি
চদবনও বত্রওা বনবভত ওরাভ বরঔনতন। ১৯৯৬- য ভাছাভাবছ ভন বত্রওাবিয এও ংঔুা
বতবন ক্বফয অমাব্ স্ীওায ওনয এওবি বনফন্ন প্রওা ওনযন। বতবন দাফী ওনযন কম, আরানভ
এয কওাননা বববি কনআ। এঙাড়া ঐ ফুবক্ত ঈক্ত ওরানভ অভায আরাভী যাষ্ট্র  কনতৃে গ্রনন্থয
ভনকড়া ভানরাঘনা ওনযন,

বওন্তু অবভ তা ঔেন ওনয ফক্তফু বদনর তা প্রওা ওযা  বন।

এঙাড়া তাুঁয অনযা ওতও করঔায ভ্রাবন্ত বননদৃ ওনয ফক্তফু বদনর তা-  প্রওা ওযা  বন।
যফতৃীওানর ঐ ফুবক্ত াপ্তাবও কযাফফায- এ বনবভত আরাভ বফলও ওরাভ বরঔনত রৄরু ওযনর
এফং তানত বফভ্রাবন্ত ঙড়ানত থাওনর অবভ তা ঔেন ওনয ফক্তফু বদনত থাবও এফং কযাফফায
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ওতৃৃক্ষ তা প্রওা ওযনত থানওন। য য ননওগনরা প্তাহ্ ঈবনয ভনধু বফতওৃ ঘরনত
থাওনর এফং ঐ ফুবক্তয প্রবতবি করঔাআ পারতু প্রভাবণত নর কযাফফায ওতৃৃক্ষ ঐ ফুবক্তয
ওরাভবি ফন্ন ওনয কদন। ম্ভফতঃ এওআ ওাযনণ, ঈবল্লবঔত চদবনওবি কথনও তাুঁনও বফতাবড়ত
নত ।
আরাভ- বফনযাধী বননফ কুঔুাত চদবনওবিনত মঔন ক্বফয অমাফ স্ীওায ওনয প্রফন্ন প্রওাবত
 অবভ তঔন চদবনও অল্- ভুচানদ্দদ- এয „আরাভ  ঐবতহ্য’ বফবানক ওভৃযত বঙনরাভ।
তঔন অভানও ক্বফয অমাফ বফলন এওবি প্রাভাণু প্রফন্ন বরঔনত ফরা । বওন্তু প্রস্তুবত বননত বকন
নুবফ ওযরাভ কম, এ বফলন বফস্তাবযত  দীখৃ অনরাঘনায প্রনাচন যননঙ।
ঐ ভ চদবনও অল্- ভুচানদ্দদ- এ (ন্য এও বফবানক) ওভৃযত অভায ানফও ওভৃী (অবভ
ফাতৃাবফবানক ওভৃযত থাওাওারীন ওভৃী) বযণ বাআ (ীরৃর ও বযণ - ভযূভ ওবফ
কভাচানম্যর ও- এয ুত্র) এ বফলন বফস্তাবযত করঔায চন্য ভানও ফায ফায নুনযাধ চানান।
বওন্তু অল্- ভুচানদ্দদ ওতৃৃনক্ষয ক্ষ কথনও কফী দীখৃ করঔা না করঔায চন্য বননদৃ বঙনরা। এ
নে অবভ অভায বনচস্ বফন্যান “আরানভয দৃবিনত „অারানভ ফাযমাখ্” প্রফন্ন যঘনা ওবয।
১৯৯৬- য ১৬আ  ২১ক ননবম্বয ংঔুা প্রফন্নবিয প্রথভ রৃআ ং প্রওাবত ফায য এবিয
প্রওা বতন প্তাহ্ স্থবকত থানও। এযয ১৫আ,

১৮আ  ১৯ক বডনম্বয প্রফন্নবিয ফাওী বতন

ং প্রওাবত ।
ঐ ভআ যফতৃীওানর প্রফন্নবিনও ুবস্তওা অওানয প্রওানয বঘন্তা ভাথা অন। বযণ বাআ
এয প্রনাচনীতায য গরুে অনযা ওনযন।
ভূর প্রফন্নবি কম বফন্যান বরনঔবঙরাভ অল্- ভুচানদ্দনদ প্রওাওানর তানত বওঙু বযফতৃন অনা 
- মায ঈনদ্দশ্য বঙনরা ংনক্ষওযণ। পনর ফক্তনফু াভান্য বফন্যারৃফৃরতা বযরবক্ষত । তাআ
ত্র গ্রনন্থ প্রফন্নবি ুনবফৃন্যস্ত ওবয, বওন্তু তানত নতা বফন্যানয রৃফৃরতা ুনযাুবয দূযীবূত 
বন। এনত ঈবনযানাভভূ  কওাযঅন ভচীনদয ভূর অাত ভূ নয ংনমাচন ওবয।
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এঙাড়া প্রনাচন নুবূত া অনযা বওঙু ফক্তফু ংনমাচন ওবয মায পনর ভূর প্রফন্নবিয
অতন ফৃবি া।
ববন্প বফলফস্তুয ানথ ংবিি বফধা তঔন এ গ্রনন্থ “„অারানভ ফাযমানঔ ীনদয চীফন”
বনযানানভ এওবি প্রফন্ন ংমুক্ত ওবয। প্রফন্নবিয ভূর বনযানাভ এবি নর াভান্য বযফবতৃত
বনযানানভ এবি ২৭ক কনেম্বয ১৯৯৭ ংঔুা অল্- ভুচানদ্দদ- এ প্রওাবত নবঙনরা। গ্রনন্থয
ফক্ষুভাণ বফন্যান ঈক্ত প্রফন্নবিনও ভূর অনরাঘনা এওীবূত ওনযবঙ।
অনরাঘু বফল নুধাফনন াও নফ বফনফঘনা গ্রনন্থয কলাংন “রূহ্,

নাফ্স্  বচনভ

বভঙারী” এফং “„অরানভ বভঙাল্  „অারানভ ফাযমাখ্” ীলৃও অনযা রৃ‟বি প্রফন্ন ংনমাচন
ওবয। প্রফন্ন রৃ‟বি এওাবধও ফায মনথি বযফতৃননয ভাধুনভ ফৃনল রূ রাব ওনয। এঙাড়া
অল্- ভুচানদ্দদ- এ ওভৃযত থাওাওানর ওতৃৃক্ষী তাকাদা “দৃন,

আযপান্  কওাযঅননয

দৃবিনত রূহ্  নাফ্স্” ীলৃও অনযওবি প্রাভাণু প্রফন্ন যঘনা াত কদআ। বওন্তু প্রফন্নবিয প্রথভ
বওবস্ত করঔায নয বযওল্পনা বযফতৃন খনি এফং বরবঔত ংনয প্রথভাধৃ বনন এওবি স্তন্ত্র
প্রফনন্নয রূ কদা । াযফতৃীওানর এবিনও বওবঞ্চৎ ম্াবযত ওনয অভায করঔা নূনয
ভুাম্যাদীয ভভৃওথা গ্রনন্থ বযবি অওানয ংনমাচন ওবয। এবিনও বধওতয ম্াবযত 
ুনবফৃন্যস্ত ওনয ফতৃভান গ্রনন্থ বন্পনফবত “রূহ্, নাফ্স্  বচনভ বভঙারী” প্রফনন্নয রূ কদআ।
গ্রনন্থয ফক্ষুভাণ বফন্যান এবি ংনাবধত রূন „কওাযঅন ভচীনদ  দৃনন „অারানভ ফাযমানঔয
তাৎমৃ’ বনযানানভ ংনমাবচত ননঙ। এঙাড়া ঐ ফ করঔা ুনবফৃন্যাওানর বওঙু নতুন
ঈবনযানাভ কমাক ওনযবঙ।
এঔানন চওবপত স্রূ রৃ‟বি বফল ঈনল্লঔ ওযা মরূযী ভনন ওযবঙ। প্রথভ বফলবি এআ কম, ত্র
গ্রন্থবি গ্রন্থযঘনায বযওল্পনায বববিনত যবঘত  বন,

ফযং,

আবতূনফৃ কমভন ঈনল্লঔ ওযা

ননঙ, বত্রওা প্রওানয চন্য প্রফন্ন বননফ করঔা নবঙনরা। নয এবিনও ম্াবযত ওনয
গ্রনন্থয রূ কদায পনর বফন্যান রৃফৃরতা ঙাড়া বওঙু ওথায ুনরুবক্ত এড়াননা ম্ভফয  বন।
বদ্বতী বফলবি এআ কম, ভানুনলয ফস্তুকত িায ংঔুা  নাভ বনন বফববন্প ভত যননঙ। এ
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বনন ত্র গ্রনন্থ স্তন্ত্রবানফ অনরাঘনা ওযা নর ভূর প্রফন্নবি যঘনাওানর ংফাদনত্রয াধাযণ
ািও- াবিওানদয কফাধকভুতায প্রবত রক্ষু কযনঔ প্রধানতঃ „রূহ্’ ফা „অত্মা’ ফুফায ওযা
ননঙ। ফশ্য যফতৃীওারীন ংনমাচনভূন প্রধানতঃ „নাফ্স্’ ফা „ফুবক্তিা’ ফুফায
ওযা ননঙ - মা বধওতয মথাথৃ। এ কক্ষনত্র বযবালায বফববন্পতা নে মা ফুছানত ঘাা
ননঙ তা ববন্প বস্তে।
গ্রন্থবি এওবি প্রওানা প্রবতিান ওতৃৃও প্রওানয ওথা নর তায বববিনত এবি ওনম্পাচ ওযা 
এফং ২০০৩ ানরয অকস্ট ভান কেবং- বপ্রন্ট্ কতারা । বওন্তু কল মৃন্ত প্রওানাপ্রবতিানবি
গ্রন্থবি প্রওা ওযনত ানয বন। ওনও ফঙয য ংবিি ওবম্পঈিাযবিয াডৃ বডস্ক্ ক্রুাশ্ ওনয
এফং কেবংবি নি ন মা। তনফ কৌবাকুক্রনভ এয ফৃনল প্রুফ্ ওববি াা মা। তা
কথনওআ ফক্ষুভাণ গ্রন্থবি ওনম্পাচ ওযা নরা;

ওনম্পানচয ওাচ অভায বননচনওআ ওযনত

ননঙ। ফশ্য তুন্ত স্াবাবফওবানফআ নতুন ওনম্পাচওানর, বফনল ওনয স্ং করঔও ওতৃৃও
ওনম্পানচয ওাযনণ বওঙু ং বযামৃ প্রনাচনী ন ফা ওািু ন বফনফঘনা ফাদ কদা
ননঙ এফং প্রনাচনী বফনফঘনা নতুন বওঙু ফক্তফু ংনমাচন ওযা ননঙ। এঙাড়া গ্রনন্থয
বফন্যানও ূফৃানক্ষা ঈন্পততয ওযায কঘিা ওযা ননঙ, মবদ ুনযা রৃফৃরতা দূয ওযা ম্ভফ
 বন। ওাযণ, তা ওযনত ককনর ননও কফী ভ ফু ওযনত নতা, বওন্তু ক কক্ষনত্র ন্যান্য
ফুস্ততায ভানছ তা ওনফ ভাপ্ত ওযা কমনতা তায কওাননা বনিতা বঙনরা না। বফনল ওনয কওাননা
কওাননা খবনি চন এবিয ফ্স্ ওব াফায চন্য ধীয অগ্রন নক্ষা ওযনঙন,

ন্যবদনও

চীফননয কওাননা বনিতা কনআ। তাআ ংবক্ষপ্ততভ ভন কমবানফ ম্ভফ ননঙ ওাচবি ভাপ্ত
ওযায কঘিা ওনযবঙ।
এ প্রনে অনযওবি ওথা ঈনল্লঔ ওযা প্রনমাচন ভনন ওযবঙ। তা নে, গ্রন্থবি ভূরতঃ বফঘাযফুবি
(„অক্বল্)  কওাযঅন ভচীনদয দরীনরয বববিনত প্রণীত। তা নে এবি বত্রওায চন্য
যঘনাওানর কওাযঅন ভচীনদয ওতও তযচভা  তাপীয এফং ওতও গ্রন্থ  প্রফন্ন কথনও
াামু কনা যননঙ। বওন্তু ক ফ ূনত্রয ফক্তফু  বফঘাযফুবিয ওানঙ গ্রণনমাকু বফধা গ্রণ
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ওযা ননঙ থফা কওাযঅন ভচীনদয অানতয বধওতয বিও থৃ গ্রনণয বফলবি বনবিত
ওযায রনক্ষু ঐ ফ ূনত্রয কৃীত নথৃয ানথ গ্রন্থওায ওতৃৃও কৃীত থৃনও বভবরন কদঔা
ননঙ। তাআ রৃ‟এওবি ফুবতক্রভ ফানদ গ্রন্থভনধু কওাথা সুবনবদৃিবানফ ঐ ফ ূনত্রয ূত্রবননদৃ
ওযা  বন এফং „অক্বল্  কওাযঅন বববিও যঘনা বননফ তা ঈবঘত নতা না। তনফ কওাননা
কওাননা চফজ্ঞাবনও তনথুয কক্ষনত্র ূত্রবননদৃ ওযনর বানরা নতা। বওন্তু অভানদয কদনয চদবনও
বত্রওায করঔা াধাযণতঃ ভূয ফা ফৃচনস্ীওৃত তনথুয কক্ষনত্র করঔায ববতনয প্রবতবি স্থানন
ূত্রবননদৃ ওযা প্রনাচন ভনন ওযা  না। তাআ এ করঔাগনরানত তা ওযা  বন। নয তা
গ্রনন্থয রূ কদায ভ ওতও ূত্র ানতয ওানঙ না থাওা এফং ওতও ূত্র ানতয অতা
থাওনর ভাবানফ তা নতুন ওনয ঔুনুঁ চ কফয ওনয মথাস্থানন বননদৃ ওযা  বন। তনফ গ্রনন্থয
কনল এ ধযননয ফগনরা াও ূনত্রয ওথা এচভারীবানফ ঈনল্লঔ ওযা ননঙ।
এঔানন ওনি স্ীওায ওযবঙ কম,

কওাযঅন ভচীদ  „অক্বরী দরীনরয ফাআনয কম ফ

তথুূনত্রয াামু বননবঙ তায ভানন এ ন কম,

ক ফ ূনত্রয ফক্তফুনও ওািু ফনর কণু

ওনযবঙ। কমনতু অনরাঘু বফলবি এভন কম, এ কক্ষনত্র „অক্বনরয নক্ষ ননও প্রনেয ওািু
চফাফ কদা রৃরূ ফুাায এফং কওাযঅন ভচীনদ এ ফুাানয ঔুফ কফী বওঙু ফরা  বন;
ফশ্য কওাযঅন ভচীনদ মনতািুকু ফরা ননঙ তা কথনও াধাযণবানফ „অারানভ ফাযমানঔয
বস্তে এফং কঔানওায াবস্ত  ুযষ্কানযয বফলবি ওািু; এফং বযামৃ তথু বননফ তাআ মনথি। অয কওাযঅন ভচীদ কমনতু প্রবতবি বফলনয ফণৃনাওাযী কনতু কওাযঅন কথনও
ওর বফলন নূুনতভ প্রনাচনী ফক্তনফুয কফী অা ওযা মা না। ওাযণ,

ফ বওঙুয

বফস্তাবযত বফফযণ বদনত ককনর তা এনতা বফার অওায ধাযণ ওযনতা কম, তা অয ওনরয চন্য
ফুফাযনমাকু থাওনতা না।
বওন্তু ভানুনলয ৎসুওু ননও কফী। এ ওাযনণআ ননও অনুলবেও প্রনেয চফাফ বদনত বকন
„অক্বল্  কওাযঅন ভচীদ ঙাড়া ন্যান্য ূনত্রয াামু বননত ননঙ। তাআ এ ফ ূনত্রয তথু

ঈনল্লঔ ভাননআ এ ন কম,

এগনরানও ওািু কণু ওযবঙ। কতভবন এগনরা বনন অনরাঘনায
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কক্ষনত্র কম ফ মুবক্ততনওৃয অর কনা ননঙ কগনরায ফস্থা তা- আ। ওাযণ, কওাননা ওািু
বফলনও কওন্ ওনয মুবক্তপ্রনাক কথনওআ ওািু ঈংানয ঈনীত া মা; ভূর বফলবি
ওািু না নর তা কথনও মুবক্ততওৃ বববিও ঈংায দৃশ্যতঃ ওািু নর অনর তা ওািু
ফায বনিতা থানও না। মা- আ কাও, এ কথনও বুর ধাযণা ৃবি না  ক ঈনদ্দনশ্যআ বফলবি
স্পযণ ওবযন কদা প্রনাচন ভনন ওনযবঙ।
অল্লাহ্ যাব্নুর „অারাভীননয দযফানয রাঔ রাঔ রৄওবযা কম,

ফননল গ্রন্থবি ুনযা

প্রওানানমাকী ওযা ম্ভফয নরা। ভূর গ্রনন্থয াদিীওাগনরা আঈবননওানড ভূর ানিয ববতনয
তৃতী ফন্ননীয ববতনয ঈনল্লঔ ওযা ননঙ।
ভান অল্লাহ্ এ গ্রন্থবিনও এয করঔও এফং ািও- াবিওানদয চন্য ফাযমাঔী চীফননয 
ুনরুত্থানযফতৃী চীফননয ানথস্রূ ওনয বদন। অভীন।

নূয কানন ভবচদী
ঢাওা
২৫ক যাভামান ১৪৩৬
২৯ক অলাঢ় ১৪২২
১৩আ চুরাআ ২০১৫।
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‘অারানভ

ফাযমাখ্ প্রে  তায িবূবভ

তাীদ  নফুানতয াাাব অনঔযাত্ ফা ভৃতুুয নয ুনচৃীফন  াবথৃফ চীফননয
বানরা- ভন্দ ওনভৃয প্রবতদাননয ধাযণা আরানভয বতনবি ভূরনীবতয ন্যতভ। তনফ ভানুনলয
চীফনন প্রবানফয বফঘানয অনঔযানতয ধাযণাআ ফৃাবধও গরুেূণৃ। ওাযণ, অনঔযানতয ধাযণা
গ্রণ না ওযনর তাীদ  নফুানতয ধাযণায ফাস্তফ চীফনন কওাননা প্রবাফআ ায ম্ভাফনা
থানও না। ক কক্ষনত্র তাীদ  নফুানতয ধাযণা কস্ফপ এওবি তাবেও জ্ঞাননয বফলন মৃফবত
নত ফাধু।
ভুরভাননদয ভনধু অনঔযাত্ ংক্রান্ত বফস্তাবযত ধাযণা ঔুবিনাবি ভতাথৃওু থাওনর, বফনল
ওনয কওাযঅন ভচীনদয ফর অানত এ ম্বনন্ন ঈনল্লঔ থাওা এ ংক্রান্ত কভৌবরও ধাযণা  এয
গরুেূণৃ বদওগনরা ম্বনন্ন ওনরআ ববন্প ভত কালণ ওনয থানও। তা নে,

অল্লাহ্

তা„অরায আো এও ভ ককািা ৃবিনরাও ধ্বং  বনবিহ্ন ন মানফ এফং ঐ ভ চীবফত
প্রবতবি প্রাণীর ৃবিআ ভৃতুুফযণ ওযনফ। এযয অল্লাহ্ তা„অরায আো এও নতুন চকত ৃবি
নফ। তঔন ৃবিয রৄরু কথনও বক্বাভত্ মৃন্ত ৃবথফীয ফুনও অকত  অকতফু ওর প্রাণীর
ৃবিনওআ কদধাযী ওনয ুনচৃীবফত ওযা নফ। তঃয আচীফনন তাযা মা বওঙু ওনযনঙ তায
বানরা- ভন্দ বফঘায ওনয ুযষ্কায  াবস্ত প্রদান ওযা নফ।
বওন্তু বক্বাভত্ ংখবিত নত এঔননা ফাওী অনঙ। বিও ওী বযভাণ ভ ফাওী অনঙ তা স্ং
অল্লাহ্ তা„অরা ফুতীত ওানযা চানা কনআ;
কওাবি ফঙয। তনফ এিা সুস্ধি কম,

নত ানয তা ওনও ফঙয,

নত ানয ওনও

মাযা ননও অনকআ ভৃতুফযণ ওনযনঙ তাযা এঔন কল

বফঘানযয চন্য নক্ষা ওযনঙ এফং মাযা এঔন ভৃতুুফযণ ওযনঙ  নয ভৃতুুফযণ ওযনফ
তানদযনও নক্ষা ওযনত নফ। বওন্তু ভৃতুুয যফতৃী  ুনরুত্থাননয ূফৃফতৃী ভিা তানদয ওী
ফস্থা ওািনঙ  ওািনফ - এ ফুাানয ভানুনলয ৎসুনওুয কওাননা ীভা কনআ।
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অভানদয ফাংরাবালী ভুরভাননদয ভনধু প্রা ফৃচনীনবানফ প্রঘবরত াধাযণ „অক্বীদাহ্ এআ
কম,

ভৃতুুয নয মঔন এওচন ভানুলনও ক্বফয কদা  তঔন রৃ‟চন কপনযতা এন তানও

ইভান  „অক্বীদাহ্ ম্পনওৃ প্রে ওনয এফং গনাহ্কায করানওযা ক ফ প্রনেয বিও চফাফ বদনত
ানয না বফধা তানদযনও ক্বফনয বস্ত কদা । এযয বানরা করাওনদয অত্মানও „আল্লীন্
(ভুন্পত ধাভ) নাভও ঈিভ স্থানন অযানভ খুভ াবড়ন যাঔা  এফং গনাহ্কাযনদয অত্মানও
ীজ্জীন্ (ওাযাকায) নাভও এও ওিওয ফস্থা যাঔা ;

ুনরুত্থাননয ূফৃ মৃন্ত তাযা এ

ফস্থাআ থাওনফ। ফশ্য বওঙু বওঙু ফআ- ুস্তনও ভৃতুুয যফতৃী  ুনরুত্থাননয ূফৃফতৃী চকতনও
„অারানভ ফাযমাখ্ ফনর ঈনল্লঔ কদঔনত াা মা ফনি - মায নাভওযণ ফশ্যআ বিও,

বওন্তু

এ চকনতয ফস্থা ম্বনন্ন ঈনযাক্ত াল্- চফাফ  ক্বফয অমাফ ঙাড়া অয কওাননা বওঙুয
ঈনল্লঔ কতভন এওিা কদঔা মা না।
এ বফলন অভানদয কদন প্রঘবরত দ্বীনী ফআ- ুস্তনও  ায্ ভাবহ্পনর ভৃতুুযফতৃী চকত
প্রনে স্বফনযাবধতা কদঔা মা। ওাযণ,

ননও ভ ক্বফনযয ার- চফানফয য যআ

গনাহ্কাযনদয চন্য ক্বফয অমাফ  এযয দ্বীনদাযনদয চন্য „ইল্লীন্  গনাহ্কাযনদয চন্য
বজ্জীননয ওথা ফরা । অফায ননও ভ গনাহ্কাযনদয চন্য দীখৃস্থাী অমানফয ওথা এফং
কনওওাযনদয অত্মানও কওাননারূ ুযষ্কায না বদন অেন্প ফস্থা কযনঔ কদায ওথা ফরা ।
বওন্তু ক্বফনযয চকনত থৃাৎ „অারানভ ফাযমানঔ কম সুঔ- াবন্ত অনঙ ক ম্পনওৃ কতভন কওাননা
অনরাঘনা ওযা  না। এঙাড়া কদা‘অ  দান- ছ্বাদাক্বাহ্ কথনও ছ্বাাব্ াায অা
অত্মানদয স্চননদয ওানঙ এন কখাযানপযায ওথা ফরা ।
কভাদ্দা ওথা, এ বফলন প্রঘবরত ধুানধাযণা কওাননা এওও  সুবনবদৃি ওািানভা নুবস্থত এফং
এনত স্ধিতা,

বফবক্ষপ্ততা  স্বফনযাবধতা রক্ষু ওযা মা। তনফ “ক্বফয অমাব্” এওবি

ফৃচনীন  ফররবযবঘত বযবালা। কমনতু এ বফলন মাযা অনরাঘনা ওনযন তাুঁনদয
অনরাঘনায বঙনন ভূর ঈনদ্দশ্য  ভানুলনও ব কদবঔন গনাহ্ কথনও বফযত থাওনত ঈদ্বুি ওযা,
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কনতু এতদংক্রান্ত করঔা  ায্- নছ্বীনতয তওযা ুঁঘানব্নআ বাকআ “ক্বফয অমাফ”
ংক্রান্ত।
এঙাড়া এওবদনও কমভন „অারানভ ফাযমাখ্ ফা ক্বফনযয চকনতয প্রওৃত ফস্থা তথা কঔানওায
সুঔ- রৃঃঔ ম্বনন্ন কমভন স্ধিতা  বফতওৃ যননঙ, কতভবন াম্বতও ওানর আরাভ- বফনলজ্ঞ
ফায দাফীদায কওাননা কওাননা করানওয ক্ষ কথনও এরূ এওবি চকনতয বস্তে বনন প্রে
কতারা ননঙ থৃাৎ তাুঁযা অত্মায বস্তে  কল বফঘানযয বফলবি স্ীওায ওযনর „অারানভ
ফাযমাখ্ ফা ক্বফনযয চীফননয বস্তে স্ীওায ওযনঙন।
এনদয ভনত, ভৃতুু  ুনরুত্থাননয ভধুফতৃী ভিা খুনভয ভনতা। থৃাৎ ভৃতনদয অত্মা কওাবি
কওাবি ফঙয খুনভয ভনতা ফস্থা ওাবিন কদনফ, এযয তাযা কদধাযী ন ুনরুবত্থত নফ।
তাুঁযা ভৃতুুয নয  ুনরুত্থাননয অনক ভৃতনদয নাফ্স্- এয (প্রঘবরত ওথা অত্মায) চন্য
কওাননারূ অনন্দ- বফলাদ, বানরা- ভন্দ ফা ুযষ্কায  াবস্তয ধাযণা কভনন বননত যামী নন। এ
প্রনে তাুঁযা মুবক্ত ঈস্থান ওনযন কম, ফুবক্ত া- ুণু মা- আ ওনয থাকুও না কওন, বফঘানযয
অনক তানদয াবস্ত ফা ুযষ্কায রানবয (ল্প ভাত্রা নর) ধাযণা নমৌবক্তও।
বফলবি এঔাননআ কল ন, াম্বতও ওানর এ ফুাানয দৃশ্যতঃ ফুবিফৃবিও ধযননয বওন্তু প্রওৃত
নক্ষ ভ্রভাত্মও এভন ধযননয প্রঘাযণা ঘারাননা নকঙ এফং প্রঘাযভাধুনভয ফনদৌরনত তা ফর
ভানুনলয ওানঙ কৌুঁনঙ বকননঙ - মা নননওয ভনন ং  চঘবন্তও বদ্বধা- দ্বনেয ৃবি ওনয
থাওনত ানয।
ফশ্য অরনভ ফাযমাখ্ স্ীওাযওাযীনদযনও এওতযপাবানফ কদালানযা ওযা বিও নফ না।
ওাযণ, আরানভয দৃবিনত „অারানভ ফাযমাখ্ ম্বনন্ন সুস্ধি ধাযণা ক না ওযা এফং ক্বফনযয
চীফননয ফস্থা ংক্রান্ত প্রঘবরত ায্- নছ্বীত্  এতদংক্রান্ত ফআ- ুস্তনও সুবঘবন্তত  সুবফন্যস্ত
ফক্তনফুয বযফনতৃ এনরানভনরা  কবীয ফক্তফু ফুবিফৃবিও  বঘন্তাীর করাওনদয ভনন এ
ফুাানয ং ৃবি ওযনফ -

এিাআ স্াবাবফও। বফনল ওনয ঐ ফ ায্- নছ্বীত্ 

এতদ্ংক্রান্ত ফআ- ুস্তনও „অক্বল্  কওাযঅন ভচীনদয দরীর - মা ওািু দরীর - ওদাবঘৎ
15

ফুফায ওযা  এফং কম ফ াদীঙ ঈিৃত ওযা  কগনরায গ্রণনমাকুতা যীক্ষা ওযা  না।
এঙাড়া কওাযঅন- াদীঙ ফববূৃত এভন ননও বওো- ওাবনী চুনড় কদা  কমগনরা প্রাভাণু
ন এফং দরীর বননফ কমগনরায কওাননাআ গ্রণনমাকুতা কনআ। পনর এ ধযননয রৃফৃর ঈস্থানা
ভূর প্রবতাদু বফলনওআ রৃফৃর বননফ প্রবতন্প ওনয।
বওন্তু কওাননা প্রবতাদু বফলনও রৃফৃরবানফ ঈস্থান ওযা নরআ কম, ভূর বফলবি ফাবের ফনর
কণু নফ এভন কওাননা ওথা ন। ফযং কওাননা বফলনও (ভূর বফলনও, বফস্তাবযত ফক্তফুনও ন)
গ্রণ  ফচৃন ঈব কক্ষনত্রআ ওািু দরীর- প্রভাণ বযামৃ। তাআ ভৃতুুযফতৃী 
ুনরুত্থানূফৃফতৃী চকনতয সুঔ- রৃঃনঔয বফলবিনও কওফর ওািু দরীর- প্রভানণয অনরানও
গ্রণ ফা ফচৃন ওযনত নফ।
এঔানন অনরাঘু বফলবিনও রৃআ দৃবিনওাণ কথনও কদঔা কমনত ানয : ভুবরভ  ভুবরভ
বনবফৃননল ফৃচনীন দৃবিনওাণ কথনও এফং বফনলবানফ আরাভী দৃবিনওাণ কথনও।
এ প্রনে স্পযণ যাঔা প্রনাচন কম,

কমনতু বফলবি চীবফত ভানুলনদয ববজ্ঞতায চকনতয

ফববূৃত এওবি বফল কনতু এ ফুাানয ফৃচনীন দৃবিনওাণ কথনও কওাননা পছ্বারা ঈনীত
া ম্ভফ না-  নত ানয। অয ফৃচনীন দৃবিনওাণ কথনও কওাননা পছ্বারা ঈনীত া
ম্ভফ না নর ক কক্ষনত্র বফলবি কমভন ফৃচনীনবানফ গ্রণনমাকু া বযামৃ নফ না
কতভবন তা ওািুবানফ ফাবের ফা ফচৃনী ফকর কণু ওযা মানফ না। ওাযণ,

কওাননা বফলন

ওািু জ্ঞানন ঈনীত নত না াযায ভানন ওঔননাআ ভূর জ্ঞাতফু নজ্ঞ বফলবিয নবস্তে ন।
ন্যবদনও বফলবি চীবফত ভানুলনদয ববজ্ঞতায ফববূৃত বফধা এ ফুাানয আরাভী ূত্রভূনয
ওািু পছ্বারা কভনন কনা ভুরভাননদয চন্য বযামৃ। তনফ কওাননা পছ্বারা কওফর তঔনআ
আরাভী পছ্বারা বননফ বযকবণত নফ মঔন তা ওািু দরীনরয বববিনত নফ। এ কক্ষনত্র
বফলবি প্রভানণয চন্য ফশ্যআ কম কওাননা ধযননয রৃফৃর,

বফতবওৃত  ংভূরও দরীনরয

(তানও মবদ ছ্বীহ্ ফনর „দাফী’ ওযা ন থানও) অরগ্রণ বযায ওযনত নফ। ওাযণ,
কওাননা বিও বফল প্রভানণয কক্ষনত্র রৃফৃর, বফতবওৃত  ংভূরও দরীনরয অরগ্রণ ভূর
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প্রবতাদু বফলবিয গ্রণনমাকুতানওআ ংান্প ওনয কতানর,

এভনবও কক্ষত্রবফননল তানও

প্রতুাঔুাত ওনয কতানর। তাআ এ বফলন অনরাঘনায কক্ষনত্র ভূর প্রবতাদু বফলবি প্রভানণয
কফরা কওফর ওািু আরাভী জ্ঞানূত্র থৃাৎ „অক্বল্  কওাযঅন ভচীদ এফং এ রৃআ ভানদনেয
বফঘানয ওািু প্রভাবণত ূনত্রয অর কনা মানফ; এয ফববূৃত ন্য কম কওাননা দরীর কথনও
দূনয থাওাআ ফাঞ্ছনী। ফশ্য কম ফ কক্ষনত্র,

প্রধানতঃ াঔা- প্রাঔাকত বফলন,

পছ্বারা

ঈনীত ায চন্য ওািু দরীর াা মা না ক ফ কক্ষনত্র কওফর „ম্ভাফু চফাফ’
বননফ ন্যান্য ূনত্রয ফক্তফুনও বফঘাযফুবি („অক্বল্)- এয অনরানও বফনিলণ ওনয গ্রণ ওযা
কমনত ানয।
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বফঘাযফুবিয ভানদে কওন
অভযা অভানদয অনরাঘনা প্রধানতঃ বতনবি ওািু জ্ঞানূনত্রয অর বননবঙ,

তা নে :

বফঘাযফুবি („অক্বল্), কওাযঅন ভচীদ  প্রথভ মুক কথনও ঘনর অা ভুরভাননদয ফৃম্যত
ভত  অভর - মানও অভযা আচভা‘এ ঈম্যাহ্ নাভওযণ ওনযবঙ - মা ওািুবানফ সুন্পানত
যাূর (ছ্বাঃ)- এয ঈদ্খািনওাযী। ফশ্য অভযা ফস্তুবফজ্ঞাননয  ববজ্ঞতায ওািু দরীর
বফনফঘনা বননবঙ, তনফ তা বফঘাযফুবিয দরীনরযআ ম্াযণ বননফ ভাত্র।
বতনবি ওাযনণ অনরাঘু বফলন বফঘাযফুবি („অক্বল্)কও ন্যতভ ভানদে ফা ওািু জ্ঞানূত্র
বননফ গ্রণ ওযা ননঙ। প্রথভতঃ প্রবতাদু বফলনও ফৃচনীনওযণ থৃাৎ বফলবিনও রৄধু
ভুরভাননদয ভনধু ীভাফি না যাঔা, বদ্বতীতঃ াম্বতওওানর ভুরভাননদয ভনধু ািানতুয
ফস্তুফাদী বঘন্তাধাযায প্রবাফ ফৃবিয ওাযনণ কম ফ কক্ষনত্র কওাযঅন ভচীনদ সুস্ধি ফক্তফু যননঙ
এভন ননও বফলন বফঘাযফুবিয দরীর ঙাড়া ননও করানওয নক্ষআ ভানবও বনবিন্ততায
বধওাযী া ম্ভফয  না। তৃতীতঃ স্ং কওাযঅন ভচীদ বফঘাযফুবি („অক্বল্) ওানচ
রাকাননায য ফায ফায তাবওদ ওনযনঙ।
ফস্তুফাদীযা ফস্তুয ফাআনয কওাননা ফস্তুকত বস্তে অনঙ ফনর স্ীওায ওনয না। এ ওাযনণ তাযা
ভানুল  ন্যান্য প্রাণীর বস্তেনও ফস্তুয বক্রা- প্রবতবক্রায পর ফনর দাফী ওনয থৃাৎ তাযা
ফস্তু- ঈধৃ অত্মায (নাফ্স্- এয) এফং ৃবিওতৃা  যওানরয বস্তে স্ীওায ওনয না। পনর
স্বাফতঃআ তাযা „অারানভ ফাযমাখ্ ফা ক্বফনযয চীফননয বস্তে স্ীওায ওনয না। বওন্তু সুস্থ
বফঘাযফুবি ভানুনলয ফস্তুকত যীয চুনড় ফস্থানযত ফস্তু- ঈধৃ িা (নাফ্স্/ অত্মা)  ৃবিওতৃায
বস্তে এফং যওানরয দৃঢ় ম্ভাফনায নক্ষ যা প্রদান ওনয;

কওফর ন্ন প্রফৃবিূচাযীনদয

নক্ষআ ক যা প্রতুাঔুান ওযা ম্ভফ। [এ বফলন অবভ অভায চীফন বচজ্ঞাা গ্রনন্থ বফস্তাবযত
অনরাঘনা ওনযবঙ।]
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বদ্বতীতঃ বফঘাযফুবিয দরীর ািানতুয ফস্তুফাদী বঘন্তাধাযা প্রবাবফত ভুরভাননদয ইভানী
রৃফৃরতা দূযীওযনণ াও । বফনল ওনয মাযা ফস্তুফাদী বঘন্তাধাযায প্রবানফ কওাযঅন ভচীনদয
অানতয সুস্ধি  দ্বুথৃীন ফক্তফুনও রূওবানফ ফুাঔুা ওযনত বুস্ত বফঘাযফুবিয দরীর
তানদয বদ্বধাদ্বে দূযীওযনণ াও নফ ফনর অা ওযা মা।

বফঘাযফুবিয ভানদনেয গ্রণনমাকুতা
[ এ ম্পনওৃ অভায চীফন বচজ্ঞাা গ্রনন্থয „বফঘাযফুবি  আরাভ’ ীলৃও প্রফনন্ন বফস্তাবযত
অনরাঘনা ওনযবঙ; এঔানন ংবক্ষপ্ত অবা কদা নরা।]
আরানভয ন্যতভ প্রধান রক্ষু নে ভানুলনও সুস্থ বফঘাযফুবিয প্রনানক ঈৎাবত ওযা এফং
আরাভ তায কভৌবরও দা‘অত্- কও সুস্থ বফঘাযফুবিয ওানঙআ ঈস্থান ওনযনঙ। বওন্তু এ
বফলবি ম্বনন্ন নঘতন না থাওায ওাযনণ নননওআ দ্বীননয কভৌবরও ঈস্থনাভূনয ফুাানয
বফঘাযফুবিয দ্বাযস্থ ায বফনযাবধতা ওনযন। তাুঁনদয মুবক্ত নে : বফঘাযফুবি বুর ওযনত ানয।
তাুঁনদয এ মুবক্তয চফাফ নে এআ কম,

চীফন  চকনতয বঙনন বনবত ভাতু ম্পবওৃত

কভৌবরও প্রোফরীয চফানফ সুস্থ বফঘাযফুবি („অক্বনর ারীম্)- এয বুর ওযায ম্ভাফনা প্রা
ূনন্যয কওািা। অয বফঘাযফুবি মবদ বুর ওনয,

কতা তা বফঘাযফুবিবববিও মৃানরাঘনায

াানমু বঘবহ্নত ওযনত ক্ষভ। থৃাৎ কওঈ মবদ বফঘাযফুবি প্রনানকয কক্ষনত্র বুর ওনয থানও কতা
যফতৃীনত তায বননচয বফঘাযফুবিআ,

থফা ন্যনদয ওানযা না ওানযা বফঘাযফুবি তা ধযনত

ক্ষভ নফ।
এ প্রনে স্পযণ যাঔা প্রনাচন কম, আরাভ ন্যান্য ধনভৃয ন্যা কওাননা ধভৃ ন। ন্য ভস্ত
ধভৃ ন্ন বফশ্বানয বনওি অনফদন ওনয,

বওন্তু আরাভ তায বফযীনত ভানুনলয বফঘাযফুবিয

বনওি অনফদন ওনয। মাযা এওাবধও কঔাদায ফা কদফনদফীয বস্তনে বফশ্বা কালণ ওনয তানদয
ক বফশ্বানয নক্ষ কওাননা মুবক্ত কনআ। অনর এওআ বফলন ন্ন বফশ্বা  মুবক্ত এওনত্র ঘরনত
ানয না। ন্যবদনও আরাভ চীফন  চকনতয বঙনন বনবত ভাতু ম্বনন্ন বফঘাযফুবিয দরীর
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থৃাৎ মুবক্ত ঈস্থান ওনযনঙ। স্ং কওাযঅন ভচীদ অল্লাহ্ তা„অরায বস্তে  এওে প্রভাণ
ওযায চন্য মুবক্ত ঈস্থান ওনযনঙ, কমভন, অল্লাহ্ তা„অরায এওে প্রভানণয রনক্ষু ফনরনঙ :

ََ ْ َ َا فِي ِه َم ِآٌَ إِال لَّل ُ ََف َس َدت

“এতরৃবন (অভান  মভীনন) মবদ অল্লাহ্ ফুতীত অয কওাননা আরাহ্ থাওনতা তানর
এতরৃব ধ্বং ন কমনতা।” ( ূযাহ্ অল্- অবম্বা’ : ২২)
এবানফ তাীদ, অনঔযাত  নফুাত্ প্রনে কওাযঅন ভচীদ ফর বফঘাযফুবিগ্রাহ্য দরীর ফা
মুবক্ত ঈস্থান ওনযনঙ। এবানফ বফঘাযফুবিয দরীর ঈস্থাননয ওাযণ এআ কম,

অল্লাহ্

তা„অরা ওর ভানুলনও চীফন  চকনতয বঙনন বনবত ভাতু ঔুনুঁ চ াফায ক্ষভতা স্রূআ
বফঘাযফুবি দান ওনযনঙন। তাআ ওর ভানুনলয বনওি ববন্পবানফ গ্রণনমাকু ভানদে নে
বফঘাযফুবি („অক্বল্)। ন্যান্য ধভৃ কমবানফ তানদয কভৌবরও ঈস্থানাগনরানও ন্ন বফশ্বানয
য বববিীর ওনযনঙ আরাভ মবদ কবানফআ ভানুনলয ওানঙ ন্ন বফশ্বানয বববিনত অনফদন
ক ওযনতা তানর আরানভয অনফদন তু া নে কওঈ তা গ্রণ ওযনতা না। ওাযণ,
ন্ন বফশ্বানয চফবিুআ নে এআ কম,

প্রবতবি ফুবক্তআ বনচ বনচ বফশ্বানয নুযণ ওযনফ।

তাআ কওাযঅন ভচীদ ফায ফায বফঘাযফুবিয ওানঙ অনফদন চাবনননঙ। কওাযঅন ভচীনদ ওভ
নক্ষ কতনযা ফায এযাদ ননঙ :  فال تعقل ا؟- “তঃয কতাভযা বও বফঘাযফুবি ওানচ রাকানফ
না? ”
বফঘাযফুবি ফশ্য ঔুবুঁ িনাবি  বফনলজ্ঞে মৃানয বফলাবদনত স্াধীনবানফ পছ্বারা বদনত ক্ষভ
ন, বওন্তু চীফন  চকনতয বঙনন বনবত কভৌবরওতভ তুভূ ঈদ্খািনন ক্ষভ। সুতযাং কম
কওঈ এ বফলন বফঘাযফুবি ওানচ রাকানফ ক- আ তাীদ,

অনঔযাত্  নফুানত ভুাম্যাদী

(ছ্বাঃ)- এয তুতা ঈনীত নফ। ন্যবদনও কওাযঅন ভচীনদয তাৎমৃ গ্রনণয কক্ষনত্র,
বফনল ওনয ভতাথৃনওুয কক্ষত্রগনরানত বফঘাযফুবি াও বক্তয বূবভওা ারন ওযনত ক্ষভ।
সুতযাং ভতুুযফতৃী  ুনরুত্থাননয ূফৃফতৃী চকত - মা অনঔযাত ংক্রান্ত ধাযণাযআ এওবি
গরুেূণৃ াঔা, ক ম্পনওৃ প্রথনভআ অভযা বফঘাযফুবিয দ্বাযস্থ নফা। ওাযণ, মবদ বফঘাযফুবি
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এতদংক্রান্ত ঔুবুঁ িনাবি ঈদ্খািনন ক্ষভ ন, তনফ ভতুুযফতৃী  ুনরুত্থাননয ূফৃফতৃী চকনতয
বস্তে ফা নবস্তে ম্পনওৃ অভানদযনও থবননদৃ দানন ক্ষভ। এযয অভযা কদঔনফা কম, এ
ম্পনওৃ কওাযঅন ভচীনদ ওী অনঙ।

21

বফঘাযফুবিয দৃবিনত স্ফিা  অত্মায বস্তে
ফৃচনীন ভানদনেয দৃবিনত থৃাৎ বফঘাযফুবিয অনরানও „অারানভ ফাযমাখ্ ংক্রান্ত অনরাঘনা
ৃবিওতৃা  অত্মায বস্তে প্রভানণয য বনবৃযীর। ওাযণ, ৃবিওতৃায বস্তে মবদ না থানও
থফা থাওনর ভানুনলয ফস্তুকত যীয ঙাড়া কওাননা ফস্তুকত িা ফা অত্মা মবদ না থানও
তানর „অারানভ ফাযমানঔয বস্তে থাওায প্রেআ নি না। ওাযণ, ভানুল  ন্যান্য প্রাণী মবদ
কওফর ফস্তুকত বস্তে ন থানও এফং তায প্রাণীরতা - নাবস্তওযা কমভন দাফী ওনয থানও - মবদ
কওফর ফস্তুয বক্রা- প্রবতবক্রা ন থানও কতা ক কক্ষনত্র ভৃতুুনতআ ফ কল ন মাফায ওথা;
ভৃতুুয নয সুঔ- রৃঃনঔয প্রেআ নি না। তাআ অভযা প্রথনভআ বফঘাযফুবিয দৃবিনওাণ কথনও স্ফিা 
অত্মায বস্তে- নবস্তে ম্বনন্ন পছ্বারা ঈনীত নফা। [এ বফলন অভায করঔা চীফন বচজ্ঞাা
গ্রনন্থ বফঘাযফুবিয অনরানও বফস্তাবযত অনরাঘনা ওনযবঙ;

এঔানন প্রাবেও বফধা বফলবিয

য ংনক্ষন অনরাওাত ওযা নরা।]
বফঘাযফুবিয অনরানও স্ফিা  অত্মা (নাফ্স্) দৃন  „অক্বাএনদয রৃ‟বি তুন্ত গরুেূণৃ
অনরাঘু বফল এফং এ ম্পনওৃ দীখৃ অনরাঘনায ফওা যননঙ। বওন্তু কমনতু এঔানন অভানদয
ভূর অনরাঘু বফল নে „অারানভ ফাযমাখ্ কনতু অভযা এঔানন স্ফিা  অত্মা ম্বনন্ন তুন্ত
ংনক্ষন অনরাঘনা ওযনফা।
অভানদয ববজ্ঞতায অতাধীন ফস্তুচকত নে ওাযণ  পরশ্রুবতয ( Cause
Ef f ect )

প্রাওৃবতও বফধান নুযনণয চকত -

and

এ এও নস্ীওামৃ তু। এ বফনশ্বয

দাবযফতৃনীরতা এফং এনত ওামৃওয ওাযণ  পরশ্রুবতয বফবধ কথনও প্রভাবণত  কম, এয
এওবি ূঘনা অনঙ। ফস্তুবফজ্ঞানীযা এ বফশ্বচকনতয ূঘনা ম্পনওৃ কম ফ তে বদননঙন তায
ফগনরাআ ম্পূণৃ এফং কগনরায কওাননাবিনতআ বফশ্বচকনতয ূঘনায বঙনন বনবত ভূর ওাযণ
ফা ঈৎ ওী তা ফরা ম্ভফ  বন।
বফশ্বচকনতয ূঘনা ম্পনওৃ প্রদি নাবদ তে থৃাৎ „বফশ্বচকত নাবদ ওার কথনও অনঙ; এয
কওাননা ূঘনা কনআ’ - এ তে এওবি নমৌবক্তও  নফজ্ঞাবনও তে। ওাযণ, বফঘাযফুবিয
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দৃবিনত ওাযণ  পরশ্রুবত বফবধয অতাধীন দাবযফতৃনীর চকত নাবদ নত ানয না।
অয এভন সুৃঙ্খর  ংঔু প্রাওৃবতও বফবধ- বফধান দ্বাযা বযঘাবরত বফশ্বচকতনও অভযা মবদ
মুবক্তয ঔাবতনয নাবদ ফনর ধনয কনআ তথাব ভাননত নফ কম,
পরশ্রুবত বফবধ প্রভাণ ওনয,

এ ৃঙ্খরা এফং ওাযণ 

এ বফশ্বচকনতয ন্তযানর কওাননা ফৃজ্ঞানী ীভ বক্তারী

বঘযঞ্জীফ িায বস্তে যননঙ - মায সুবযওল্পনা নুানয নাবদ ওার কথনও এ বফশ্বচকত ঘনর
অনঙ। থৃাৎ এ বফশ্বচকত কআ যভ জ্ঞানীয বস্তনেযআ বনদৃন ভাত্র।
বফশ্বচকনতয ূঘনা ম্বনন্ন অনযওবি ফস্তুফাদী তে নে „অবদ ফস্তু’য তে। এ তে নুমাী
অবদনত ফৃত্র ভবানফ বফযাবচত ববন্প চফবনিুয বধওাযী ফস্তু বঙনরা। তাযয এও ভ
তানত অনরাড়ন ফা বফনস্নাযনণয ৃবি ন কবত ঞ্চায  এফং তায পনর মৃাক্রনভ কুারাবি
ভূ ৃবি   নয ঈমুক্ত বযনফ কন প্রানণয ৃবি ।
বফশ্বচকনতয ূঘনা ম্বনন্ন ফুাওবানফ কৃীত তে নে „বফগ্ ফুাং’ ফা „ভাবফনস্নাযণ’ তে।
এ তে নুমাী ীভ বযমুক্ত এওবি অবদ ফস্তুওণা কথনও এ বফশ্বচকনতয ৃবি ননঙ; অবদ
ফস্তুওণা বফনস্নাযনণয পনর প্রথনভ কুারাবিভূ  নয তা কথনও ধান ধান ন্য ফ বওঙু
ৃবি ।
এ ঈব তেআ ননওগনরা প্রনেয চফাফ বদনত ফুথৃ ননঙ। এঔানন এগনরায ভধু কথনও
ওনওবি প্রে তুনর ধযা নরা :
( ১) ববন্প চফবনিুয বধওাযী ওবথত অবদ ফস্তু ফা ীভ বযমুক্ত „অবদ ফস্তুওণা’ কওানত্থনও
এনরা?
( ২) অবদ ফস্তুনত ফা অবদ ফস্তুওণা কবতঞ্চায, ফা বফনস্নাযণ থফা ভাবফনস্নাযণ ংখবিত
ফায ওাযণ ওী? ফস্তুধভৃ ফা ওাযণ  পরশ্রুবতয বফবধ নুমাী কওাননা বক্তয আবতফাঘও ফা
কনবতফাঘও বক্রা না খিনর ফস্তুয বস্থতাফস্থা (ক বস্থতাফস্থা বস্থযতা ফা কবতীরতা - মা- আ কাও
না কওন) কওাননারূ বযফতৃন খিনত ানয না। এভতাফস্থা অবদ ফস্তু ফা অবদ ফস্তুওণা ৃি
বযফতৃননয বঙনন কওান্ ওাযণ বক্রা ওনযবঙনরা?
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( ৩) মবদ ফরা  কম, অবদ ফস্তুনত ফা অবদ ফস্তুওণা এ বযফতৃননয „ম্ভাফনা’ ূফৃ কথনওআ
বফদুভান বঙনরা এফং তায পনরআ এনত বযফতৃন ংখবিত নবঙনরা, তানর প্রে : এ ম্ভাফনা
কওানত্থনও এনরা? এ ম্ভাফনা বিও ঐ ভ কওন ফাস্তনফ রূ বননরা? ঐ ভনয অনক ফা নয
ন কওন? তানর বও অনক কথনওআ বনধৃাবযত বঙনরা কম,

ঐ ভআ এ ম্ভাফনা ফাস্তনফ রূ

কননফ? মবদ তা- আ ন থানও কতা কও তা বনধৃাযণ ওনয বদনবঙনরা?
( ৪) অবদ ফস্তুনত বফনস্নাযনণয নয ফা অবদ ফস্তুওণা ভাবফনস্নাযনণয নয কম বনভাফরী ফা
প্রাওৃবতও বফবধবফধান নুযনণ কুারাবি ভূ কনড় ঈিনরা, বফববন্প কভৌবরও ঈাদান, ফস্তু 
বক্ত চতযী নরা এফং ংঔু প্রাণীন ফস্তু  প্রাণীর প্রচাবত বস্তেরাব ওযনরা;

এ ফ

প্রাওৃবতও বফবধবফধান - মায ফ এঔননা অবফষ্কৃত  বন - কওানত্থনও এনরা? এনতা ফ
বফস্পওয চফজ্ঞাবনও বফবধ কওাননা ভাবফজ্ঞানীয বস্তে ঙাড়া ওীবানফ ম্ভফ নত ানয?
এ ফ প্রনেয বিও চফাফ এওিাআ নত ানয। তা নে : এ চীফন  চকনতয ন্তযানর এভন
এও ফস্তুকত ফৃজ্ঞানী  ফৃবক্তভান বঘযন্তন ভািা যননঙন বমবন ওর ওাযনণয অবদ
ওাযণ এফং ওর ৃবিয ঈৎ।
ফৃাম্বতওওানর ননও বফজ্ঞানী দাফী ওনযনঙন কম,

কক্বাান্টিাম্ ফ্লাওঘুনন বফবধ নুমাী

„ূন্য’ ( বওঙুআ না) কথনও বফশ্বচকনতয ৃবিয ূঘনা নত ানয এফং এয বববিনত তাুঁযা দাফী

ওনযন কম, ৃবিওতৃা ফনর কওঈ কনআ।
অনর এ এও াস্ওয ঈদ্ভি দাফী। মবদ কক্বাান্টিাম্ ফ্লাওঘুনন তে কওাননা বফতওৃাতীত
বফল ন তথাব এবিনও তু ফনর ধনয বননর তা কথনও এিাআ প্রভাবণত  কম,

অল্লাহ্

তা„অরাআ ূন্য কথনও এ ভাবফনশ্বয ৃবিয ূঘনা ওনযনঙন এফং (কওাযঅন ভচীনদয ঈবক্ত
নুমাী) বতবন নফযত ৃবি ওনয ঘনরনঙন।
[ ফস্তুতঃ কক্বাান্টিাম্ ফ্লাক্ঘুনন বফবধ দাথৃ বফজ্ঞাননয বফনলজ্ঞে মৃানয এওবি বফল, তাআ
তা াধাযণ ািও- াবিওানদয ওানঙ চনফাধু বালা ফুাঔুা ওযা ওবিন। কভািাভুবিবানফ ফরা
মা, এ বফবধ নুমাী তুন্ত ংবক্ষপ্ত ভনয চন্য ূন্য কথনও কওাননা বযভাণ এনাবচৃ চতযী
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নত ানয এফং চতযী ায ানথ ানথআ বফরুপ্ত ন কমনত ানয। এ কথনও ঈংায িানা
ননঙ কম,

ূন্য কথনও এওআ ভ াবিৃওল্  এবন্টি- াবিৃওল্ চতযী  এফং ংবক্ষপ্ততভ

ভনয ভনধু এবন্টি- াবিৃওল্ াবিৃওরনও ধ্বং ওনয কদ।
অনর এয বঙনন এভন চানা প্রাওৃবতও ওাযণ থাওা ম্ভফ ন মা বফজ্ঞানীযা এঔননা
অবফষ্কায ওযনত ানযন বন। তাঙাড়া বফজ্ঞানীযা কমবানফ ূন্যস্থান বদন ভাধুভ ঙাড়া ওীবানফ
বফরৃুত তযে বতক্রভ ওনয এিা ফুাঔুা ওযনত না কনয এওিা চানা ভাধুভ ধনয বনন তায
„ইথায’ নাভওযণ ওনযন,

াবিৃওল্  এবন্টি- াবিৃওল্ ৃবি ায বঙনন এভন কওাননা

চানা ঈৎ থাওনত ানয - মা এঔননা অবফষ্কৃত  বন। অয নফৃাবয, কম ওাযনণ ফা কম
ঈৎ কথনওআ তা ঈদ্ভূত কাও না কওন,

থফা ূন্য কথনও ঈদ্ভূত কাও,

তায বঙনন বনবত

অবদ ওাযণ নেন এও নাবদ- নন্ত বযামৃ যভ জ্ঞানভ ভািা (অভানদয বযবালা
মায নাভ অল্লাহ্)। ননঘৎ অক্ষবযও নথৃ „ূন্য’ থৃাৎ „বওঙুআ না’ কথনও কওাননা „বওঙু’আ
ঈদ্ভূত নত ানয না।
ফশ্য স্ং এ তেবিনত কভৌবরও রৃফৃরতা অনঙ - মা বনন অনরাঘনা এঔানন প্রাবেও ন।]
এ কক্ষনত্র ননও ভ প্রে ওযা  : ক িা কওানত্থনও এনরন? তাুঁনও কও ৃবি ওনযনঙ? তাুঁয
স্রূ ওী?
ফস্তুতঃ এ ধযননয প্রে ুনযাুবয বফঘাযফুবিবফরুি। ওাযণ,

„ওাযণ  পরশ্রুবত বফবধ’ এফং

তায অতাধীন চকনতয বমবন ৃবিওতৃা বতবন স্ং ওাযণ  পরশ্রুবত বফবধয অতাবুক্ত নত
ানযন না। বমবন নাবদ- নন্ত ফা বঘযন্তন তাুঁয ম্বনন্ন „ৃি া’ ওথাবি প্রনমাচু ন।
ওাযণ, বমবন অবদ স্ফিা তাুঁয কওাননা স্ফিা থাওনত ানয না; থাওনর তাুঁয চন্য „অবদ স্ফিা’
ওথাবি প্রনমাচু নত ানয না। কতভবন,

বফঘাযফুবিয যা নুমাী,

ীভ ীভনও ধাযণ

ওযনত ানয না। তাআ ওাযণ  পরশ্রুবত বফবধয অতাধীন ীভ ৃবি ভানুনলয নক্ষ ীভ
িা ৃবিওতৃায স্রূ চানা ম্ভফ ন। বওন্তু বফঘাযফুবি মায বস্তেভানতায নক্ষ যা কদ তাুঁয
স্রূ চাননত না াযায ওাযনণ তাুঁয বস্তে স্ীওায ওযা ভূঔৃতা ভাত্র।
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এফায অভযা, ভানুনলয ফস্তুকত যীয ঙাড়া তায ভানছ কম ফস্তুকত ফুবক্তিায বস্তে যননঙ
বফঘাযফুবিয অনরানও তায য অনরাওাত ওযনফা।
ফস্তুতঃ ৃবিওতৃায বস্তে প্রভানণয কঘন অত্মা ফা নাফ্স্- এয বস্তে প্রভাণ ওযা বধওতয
চ। অনর যীয চুনড় এও ফস্তুঈধৃ িায ফস্থান মুবক্তপ্রভাণ বদন প্রভানণয ভুঔানক্ষী ন।
ওাযণ, প্রবতবি ভানুল বননচআ তা নুবফ ওনয।
প্রবতবি ভানুলআ স্ী ফুবক্তিায বস্তে নুবফ ওনয। এ নুবূবত এভন এওবি গণ মা চড়ফস্তুনত
থাওা ম্ভফ ন। (ফশ্য প্রবতবি ফস্তুওণাআ এও ধযননয প্রানণয বস্তে যননঙ; এিা এও ববন্প
অনরাঘু বফল -

কম ম্পনওৃ অনরাঘনা ওযা এঔানন বযামৃ ন। এঔানন অভযা

াধাযণবানফ মানও চড়ফস্তু ফবর এফং প্রানণয নুবূবতীন ফনর নুবফ ওবয তায এফং প্রঘবরত
নথৃ প্রাণীর এভন ৃবি  চড়ফস্তুয ভধুওায াথৃওুনওআ অত্মা, ফা নাফ্স্ ফা ফুবক্তিা ফনর
কণু ওযবঙ।)
বানরা- ভন্দ,

সুঔ- রৃঃঔ,

ফুথা- অনন্দ,

লৃ- বফলাদ,

নুবূবত চড়ফস্তুয চফবিু ন। কতভবন ন্যা- ন্যানফাধ,

নন্তাল- কক্রাধ,

অা- ব আতুাবদ

জ্ঞান  ভূঔৃতা এফং তু- বভথুা

বনন বফতওৃ চড়ফস্তুয চফবিু ন। চাত প্রফণতা  কভধা- প্রবতবায ধাযণা চড়ফস্তুয চন্য
প্রনমাচু ন।
ফস্তুয এওবি ধভৃ নে এওভুবঔতা। থৃাৎ ফস্তুয বক্রা- প্রবতবক্রা বনফামৃবানফআ কওাননা পরাপর
প্রদান ওযনফ; ক কক্ষনত্র বদ্বধাদ্বে, নন্দ ফা বফতওৃ ংক্রান্ত ধাযণায কওাননা স্থান কনআ।
চড়ফস্তুয ঈন্পততভ ংস্কযণ নে সুায ওবম্পঈিায। বওন্তু সুায ওবম্পঈিানয ভানুনলয গণাফরী
কনআ। এওবি সুায ওবম্পঈিায কওফর ক ফ ওাচআ ওযনত ানয কম ফ ওানচয চন্য
প্রনাচনী ওভৃূঘী তায ভনধু কদা ননঙ। ওবম্পঈিায ভানুনলয ভনতা বননচ বননচ কওাননা বওঙু
ঈদ্ভাফন ওযায ভনতা বক্তয বধওাযী ন, ওল্পনা ওযনত ক্ষভ ন, কস্ো বভথুা ফরনত
ক্ষভ ন। ভানুল বননচয ম্পনওৃ, বফশ্বচকত ম্পনওৃ এফং তায বননচয  বফশ্বচকনতয ঈৎ
ম্বনন্ন বঘন্তা ওনয;

কওাননা চড় ফস্তু,

এভনবও সুায ওবম্পঈিায তা ওযনত ক্ষভ ন।
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(ফতৃভানন কম চচবফও ওবম্পঈিায ঈদ্ভাফননয কঘিা ঘরনঙ তা অভানদয অনরাঘনায ানথ
ম্পওৃীন। ওাযণ, তা কস্ফফ্ চড়ফস্তু ন।)
ভানুল কম রৄধু চড়ফস্তুয বক্রা- প্রবতবক্রা ন,

ফযং তায ককািা যীয চুনড় এওবি ফস্তুকত

বস্তে বফযাচভান - মা ফস্তুকত যীযনও বযঘারনা ওনয, তা প্রভানণয চন্য নযয ংবক্ষপ্ত
অনরাঘনাআ মনথি ফনর ভনন ওবয। (এ ফস্তুকত িা ওীবানফ বস্তেরাব ওনয তা ববন্প এওবি
অনরাঘনায বফল; বওন্তু এ িায বস্তে নস্ীওামৃ।)

যীয  অত্মায ম্পওৃ
এ প্রনে যীয  অত্মা (নাফ্স্)- এয ম্পনওৃয প্রবত দৃবিাত ওযা প্রনাচন।
ভানুল নে যীয  অত্মায ভবিত রূ। রৄধু যীয ফা রৄধু অত্মানও ভানুল ফরা  না, ফযং
ফরা  : „ভানুনলয যীয’  „ভানুনলয অত্মা’। বওন্তু এতদনে প্রওৃত ফুাায নে
ভানফিা অত্মায বূবভওাআ ভুঔু। অত্মা নে যীনযয বযঘারও এফং যীয নে অত্মায
ফান  াবতায স্রূ। তাআ যীয তায ওভৃতৎযতায চন্য ুনযাুবযবানফ অত্মায য
বনবৃযীর। বওন্তু অত্মা তায ওর ওভৃতৎযতায চন্য যীনযয য বনবৃযীর ন।
আবন্গ্রাহ্য ফস্তুচকনত মায বস্তে কনআ এভন বওঙু ম্পনওৃ,
ম্পনওৃ এফং ওাল্পবনও বফলাবদ,

কমভন : অত্মা স্ং তায বননচয

দাৃবনও বফলাবদ  এ ফ বওঙুয ঈনধৃ কঔাদাী িা

ম্পনওৃ বঘন্তা ওযনত এফং বিও কাও ফা বুরআ কাও, ঈংানয ঈনীত নত  জ্ঞান চৃন
ওযনত ক্ষভ।
অত্মায অনযা ননও ওভৃতৎযতা অনঙ। অত্মা স্ী আবন্বনঘনয াামুগ্রণ ফুতীতআ ন্য
অত্মায য এফং ফস্তুয য (স্ী ফা নন্যয যীনযয য) প্রবাফ বফস্তায ওযনত ানয। এ
ম্পনওৃ বফস্তাবযত অনরাঘনা এওবি স্তন্ত্র বফল - মায ফওা ত্র অনরাঘনায ীবভত বযনয
কনআ। তনফ এঔানন ঈদাযণস্রূ কিবরুাবথ, নম্যান (বননাবিচম্), স্প্ন, তাাফুঞ্জও
ফা বানও ঔফয রৄনন সুস্থ ফুবক্তয অওবস্পও ভৃতুুফযণ আতুাবদ এভন ননও ধযননয অবত্মও
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বক্রা- প্রবতবক্রায ওথা ফরা কমনত ানয মা অবস্তও- নাবস্তও বনবফৃননল ওনরয বনওিআ
স্তঃপ্রভাবণত।
তএফ,

এ কথনও বনবিত বিানন্ত ঈনীত া মা কম,

অত্মা তায ওভৃতৎযতায চন্য

ুনযাুবয যীনযয য বনবৃযীর ন।
যীয চুনড় ফস্থানওাযী ফস্তুকত অবত্মও িা বও যীনযআ ৃবি , নাবও যীয ৃবিয এও
বফনল মৃান তা ফাআনয কথনও এন যীনয মুক্ত  তা এও স্তন্ত্র অনরাঘু বফল। বওন্তু প্রে
নে,

যীয ধ্বং ন মাায ানথ ানথ ংবিি অবত্মও িায ধ্বং ন মাা বও

বনফামৃ?
বফঘাযফুবিয দৃবিনত,
চতযী ন থাও,

অবত্মও িা ফাআনয কথনও এন যীনয মুক্ত ন থাও থফা যীনযআ

যীনযয ধ্বংনয ওাযনণ তায ধ্বং ন মাা বযামৃ ন। ওাযণ,

অভযা মঔন বনবিত থাবও তঔন যীয তথা যীনযয নঞ্চবন্ বনবি থানও, বওন্তু তা নে
অভানদয ফস্তুকত ফুবক্তিা বক্র থানও ফনরআ অভযা স্প্ন কদবঔ। এভনবও চাগ্রত ফস্থা
নঞ্চবন্নয বনবিতা নে অভানদয অত্মা ফা ফুবক্তিা বঘন্তা  ওল্পনা ভকূল্ নত
ানয। ফুবক্তিায বক্রতা মঔন নঞ্চবন্নয বক্রতায য বনবৃযীর ন তঔন নঞ্চবন্
ফা যীয ধ্বং নরআ তা ধ্বং ন মানফ - এিা ম্ভফ ফনর ভনন ওযা মা না।
এ ফুাানয বধওতয বক্তারী প্রভাণ নে েু ভানুনলয ফুবক্তিা। কওাননা ফুবক্তয যীনযয
কওাননা ে ফা প্রতুে মবদ কওনি কপরা  তায পনর তায ফুবক্তিা ধ্বং ফা েু ন মা না।
ওানযা াত ফা া কওনি কপরনর,

ফা কঘাঔ তুনর কপরনর,

ফা বওডবন কপনর বদন তদস্থনর

নন্যয বওডবন ংনমাচন ওযনর, ফা ওৃবত্রভ রদবেংনমাচন ওযনর থফা যীনযয ধৃাং ফা
তায কী (যীনযয এও া ফা বনম্াং) ক্ষাখানত অক্রান্ত ন ফ ন ককনর তায
ফুবক্তিা ধ্বং ফা ফ ন মা না। যীনযয ে- প্রতুে কওনি কপনর কদা ফা ক্ষাখাত
যীনযয অংবও ভৃতুুতুরু,

বওন্তু তা নে মঔন ফুবক্তিায অংবও ভৃতুু খনি না তঔন
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যীয ুনযাুবয ধ্বং ন ককনর কম ফুবক্তিা ধ্বং  না - এ ফুাানয সুস্থ বফঘাযফুবি
কভানিআ নন্দ কালণ ওনয না।
ফস্তুতঃ যীয কথনও অত্মায বফবেন্প া ম্ভফ বওনা এ ফুাানয নন্দনয ন্যতভ ওাযণ নে
ককািা যীনযয প্রবতবি কওাল চুনড় অত্মায ফস্থান। এ ওাযনণআ নননও ফুনছ ঈিনত ানয না
কম, যীয ধ্বং ন ককনর এফং তায কওালগনরা নঘকনর ফা বস্পীবূত ন প্রওৃবতনত বভন
ককনর তায অত্মা ফা ফুবক্তিা ধ্বং না ন ানয ওীবানফ।
ফস্তুতঃ যীয  অত্মায ববন্প ধযননয বস্তে ায প্রবত দৃবি না কদায ওাযনণআ এ ধযননয
ং ৃবি ন থানও। এ ং বনযননয চন্য বফরৃুত  বফরৃুতফাী তানযয ঈভা কদা
কমনত ানয। তানযয ভধু বদন বফরৃুত প্রফাবত  এফং মনতাক্ষণ মৃন্ত বফরৃুতপ্রফা ফুাত
থানও তনতাক্ষণ মৃন্ত তানযয ভনধু বফরৃুত ফস্থান ওনয। বওন্তু বফরৃুত তায ঙাড়া ূন্যস্থাননয
ভধু বদন (তযে অওানয) প্রফাবত নত ানয (এফং মনতাক্ষণ প্রফাবত  তনতাক্ষণ তা
কওাথা না কওাথা ফস্থান ওনয ফনি)। অয তায  বফরৃুনতয ভনধু প্রওৃবতকত াথৃওু
মনতাঔাবন ফস্তুকত যীয  তানত বফযাবচত অত্মা ফা ফুবক্তিায ভনধু প্রওৃবতকত াথৃওু তায
কঘন ননও কফী।

ফুবক্তিায ভযে
কভাদ্দা ওথা,

বফঘাযফুবিয যা নুমাী,

যীনযয ধ্বং ন মাায ওাযনণ অত্মা ফা

ফুবক্তিায ধ্বং ন মাা বযামৃ ন,

ফযং তায বিনও থাওাআ বযামৃ। ওাযণ,

ভানফপ্রওৃবত এিাআ দাফী ওনয।
ভানুলভাত্রআ নন্তওার বিনও থাওনত ঘা। এআ বিনও থাওায অওাঙ্ক্ষা ভূরতঃ ফুবক্তিায বিনও
থাওায অওাঙ্ক্ষা। এ ওাযনণআ ভানুল বফওরাে ফা ক্ষাখাতগ্রস্ত ন কফুঁনঘ থাওনত ঘা। এভনবও
কওাননা ফুবক্ত মবদ ুনযাুবয ংজ্ঞাাযা ন মা এফং তায ংজ্ঞা বপনয াফায অয কওাননাআ
ম্ভাফনা না থানও তথাব তায স্চনযা ঘা কম, ক ঐ ফস্থা নর কফুঁনঘ থাও। রৄধু তা- আ
ন, কওাননা সুস্থ ফুবক্তয ওানঙ মবদ চাননত ঘাা  কম, ক ঐ ধযননয ফস্থায বওায নর
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ভৃতুু ফা ঐ ধযননয ফস্থা কফুঁনঘ থাওায ভনধু কওানবিনও ক গ্রাবধওায কদ, কতা াধাযণতঃ
ক ঐ ফস্থা নর কফুঁনঘ থাওানও গ্রাবধওায কদ। ঐ ফস্থা ফুবক্তয ফুবক্তিা তায
যীযনও অর ওনয ফস্থান ওনয বফধাআ স্চনযা তায ফুবক্তিানও তানদয ওানঙ যাঔনত ঘা
ফনর এফং স্ং তায ফুবক্তিা স্চননদয ওানঙ থাওনত ঘা বফধা ঐ ফস্থা তানও ফাুঁবঘন
যাঔানও ফা ঐ ফস্থা কফুঁনঘ থাওানও গ্রাবধওায প্রদান ওনয থানও।
অভযা কদঔনত াআ কম, রৄধু ভানুনলয ভনধু ন, ওভ- কফী স্াধীন আোবক্তয বধওাযী কম
কওাননা প্রাণীর ৃবিয ভনধু মনতা ধযননয ওাভনা- ফানা যননঙ তায ফ বওঙুআ ূযনণয ফুফস্থা
ফা ম্ভাফনা প্রাওৃবতও চকনত বনবত যননঙ। এ ধযননয কওাননা প্রাণীয এভন কওাননা বাফনফাধ
কনআ মা ূযনণয অনাচন ফা ঈওযণাবদ ফা ম্ভাফনা প্রওৃবতয ফুনও বনবত যাঔা  বন। ক্ষুধায
চন্য ঔাদু, বাায চন্য াবন, কানায চন্য সুন্দয সুয, কদঔায চন্য ভননাযভ দৃশ্য, ঘ্রাণ
কনায চন্য সুকবন্ন,
ঈওযণ,

স্ধৃ ওযায চন্য কভারানভ ফা ুরওঞ্চাযও ফা অযাভদাও ঈা-

উষ্ণতা  ীতরতা,

নাযীয কমৌন ওাভনা ূযনণয চন্য ুরুল  ুরুনলয কমৌন

ওাভনা ূযনণয চন্য নাযী আতুাবদ প্রবতবি ওাভনা- ফানা ূযনণয চন্যআ ঈা- ঈওযণ ফা
ম্ভাফনা বনবত যাঔা ননঙ। বফনল ওনয ভানুনলয ভনধু এভনবও ভানঙয ভনতা ডুনফ থাওায,
াঔীয ভনতা ড়ায, রৄধু তা- আ ন, নক্ষত্রনরানও ঈনীত ফায অওাঙ্ক্ষায াাাব ক ফ
ম্ভফ ায ফুফস্থা যাঔা ননঙ।
এভতাফস্থা,

ভানুল তায ফুবক্তিায ভযে ওাভনা ওনয,

থঘ তা ভয নফ না,

ফযং

যীনযয ভৃতুুয ানথ ানথআ তায ফুবক্তিায বফরুবপ্ত খিনফ - এিা নতআ ানয না; এিা কওঈ
বাফনতআ ানয না।
এভনবও মাযা দাফী ওনয কম, যীনযয ভৃতুুয ানথ ানথআ ফুবক্তিা ধ্বং ন মা তানদয
ফনঘতন ভনন ফুবক্তিায ভযনেয অওাঙ্ক্ষা যননঙ। রৄধু অওাঙ্ক্ষা ন, ফযং ফনঘতন ভনন
তাযা ফুবক্তিায ভযনে প্রতু কালণ ওনয। এ ওাযনণআ কদঔা মা, াযা চীফন ৃবিওতৃা
 অত্মায বস্তে স্ীওায ওনযনঙ এভন ফস্তুফাদী নাবস্তও ফুবক্তযা ভৃতুুমুা বস্থয 
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অতবিত ন নড়,

বীতন্ত্রস্ত ন নড়;

ভৃতুুফযণ ওযনত ব া। কওন তানদয এ

বস্থযতা  অতি? বওনয ব তানদয? ভৃতুুনত ফুবক্তিায বফরুবপ্ত খিনর কতা ভৃতুুনত বনয
বওঙুআ কনআ। ফযং সুঔ- রৃঃনঔয ৃবথফীনত কফুঁনঘ কথনও সুনঔয করানব রৃঃঔ াায ম্ভাফনাচবনত
রৃবিন্তা ফন কফড়াফায কঘন ভনয বকন বফরুপ্ত ন মাাআ কতা ঈিভ।
অনর ভুনঔ স্ীওায ওযনর নঘতনবানফ ফা ফনঘতন ভনন তাযা অত্মা ফা ফুবক্তিায
ভযনে প্রতু কালণ ওনয। এ ওাযনণআ, ভৃতুুয ভধু বদন এও চানা নতুন চকনত প্রনফ
ওযনত তাযা ব া। ওাযণ, কম কওাননা নতুন  চানা চাকা  বযনফন প্রনফ ওযনত
বকন ব াা ভানফপ্রওৃবতয চফবিু। এ ওাযনণআ তাযা ব া।
ফস্তুতঃ রৄধু ভযনত না ঘাায ভনধু ন, এভনবও ভযনত ঘাায ভনধু অত্মা ফা ফুবক্তিায
ভযনেয প্রভাণ বনবত যননঙ।
ভানুল ওঔন অত্মতুা ওনয? মঔন ক ওানযা ওাঙ কথনও ফা কওাননা বফনল ফস্থা কথনও ফাুঁঘনত
ঘা তঔন ক অত্মতুা ওনয। কমনতু যীনয ংবিি ফুবক্ত,

ভবি,

ফস্থা ফা বযবস্থবত

কথনও রান ওযা ম্ভফ ন কনতু অত্মা ফা ফুবক্তিা অত্মতুা ওনয কদনয ওাযাকায কথনও
বননচনও ভুক্ত ওনয ংবিি ওিদাও ফুবক্ত ফা ভবিয ধযানঙাুঁায ফাআনয ফা বফনল বযনফবযবস্থবতয ফাআনয াবরন কমনত ঘা। থৃাৎ ক তায ফুবক্তিানও যীয কথনও স্তন্ত্র  ভয
কণু ওনয ফনরআ অত্মতুা ওনয, মবদ ক ফ ভ এ ম্বনন্ন নঘতন থানও না।
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বফঘাযফুবিয দৃবিনত ‘অারানভ ফাযমাখ্
ফৃচনীনবানফ ভানফপ্রচাবতয নুবূবত ভৃত ফুবক্তনদয অত্মা ফা ফুবক্তিায নঘতন ঈবস্থবতয
নক্ষ যা কদ,

নঘতন ফা খুভন্ত ফস্থায নক্ষ যা কদ না। অবস্তও- নাবস্তও বনবফৃননল

ওনরআ দুভৃত ফুবক্ত ম্পনওৃ নুবফ ওনয কম, কমন ক অনানআ অনঙ, কমন ফ বওঙু
কদঔনঙ  রৄননঙ,

বওন্তু ওথা ফরনত াযনঙ না থৃাৎ চীবফতনদয কানায ভনতা ওনয ওথা

ফরনত াযনঙ না।
এভনবও নাবস্তও করানওযা মৃন্ত তানদয কনতৃস্থানী ফুবক্তনদয ভৃতনদনয প্রবত ম্যান কদঔা এফং
তানদয স্পৃবতয প্রবত বিও কবানফআ ববক্ত, রিা  ম্যান প্রদৃন ওনয কমবানফ ববক্ত, রিা 
ম্যান প্রদৃন ওযনতা তানদয চীফদ্দা; তানদয কঘতনায ম্যান কাও এিা তাযা বওঙুনতআ
ভাননত ানয না। এ ফুাানয তানদয প্রা ওনরআ অন্তবযও। বফনল ওনয ভৃত ফুবক্তনদয চীবফত
থাওাওানর মানদয ানথ তানদয ববক্ত- রিা,
ভৃতুুয নয তাযা তায প্রবত ববক্ত- রিা,

কস্দ- ভভতা  বানরাফাায ম্পওৃ বঙনরা তায
কস্দ- ভভতা  বানরাফাা নুবফ ওনয। বওন্তু কম

বফরুপ্ত ন বকননঙ তথা বস্তেীন ন বকননঙ তায প্রবত ববক্ত- রিা,

কস্দ- ভভতা 

বানরাফাা কালনণয কতা কওাননাআ থৃ  না। অনর তাযা ফনঘতনবানফ নর ভৃত ফুবক্তয
ফুবক্তিায ভযে  ওাঙাওাবঙ ঈবস্থবতয প্রতু কালণ ওনয। ন্যবদনও মাযা অবস্তও, ধভৃ
বনবফৃননল তানদয ওনরআ নঘতনবানফআ এ প্রতু কালণ ওনয থানও।
ভানুল াধাযণতঃ এভন বওঙু ওযনত ঘা না তায ভৃত স্চন কফুঁনঘ থাওনর মা ন্দ ওযনতা।
তাযা ভৃত ফুবক্তয ফুবক্তিানও মৃনফক্ষণক্ষভতা ঈবস্থত নুবফ ওনয ফনরআ এরূ অঘযণ
ওনয থানও। ভৃত ফুবক্তনদয ফুবক্তিানও বফরুপ্ত ফা খুভন্ত ভনন ওযনর তাযা ওঔননাআ এরূ
অঘযণ ওযনতা না,

ওাযণ,

ক কক্ষনত্র এরূ অঘযণ নতা নমৌবক্তও  থৃীন। ভৃত

ফুবক্তনদয কদবস্প ম্যানন ংযক্ষণ থফা তানদয ক্বফনয ফা তানদয স্পযনণ বনবভৃত স্পৃবতস্তনম্ভয

32

ওানঙ ফা তানদয ভবভওৃত ভৃতনদনয াভনন বকন ববক্ত- রিা, বানরাফাা  ম্যান প্রদৃননয
বঙনন তানদয এওআ নুবূবত ওাচ ওনয থানও।
ভানফপ্রওৃবতয অনযওবি ফৃচনীন চফবিু নে এআ কম, ক বপ্র স্চননদয ওাঙাওাবঙ থাওনত
ঘা,

প্রনাচনন দূনয কওাথা ককনর মনতা তাড়াতাবড় ম্ভফ ওানঙ বপনয অনত ঘা এফং

বনবভত যস্ধনযয কঔাুঁচঔফয চাননত ঘা। তাআ ভৃতুুয নয বপ্র স্চননদয ওাঙ কথনও
ুনযাুবয বফবেন্প ফস্থা থাওায বঘন্তা তানদয ভনধু তাা  বফভলৃতায ৃবি ওনয। তাআ
ওনরআ নঘতনবানফ ফা ফনঘতনবানফ এ অাআ কালণ ওনয কম,

ভৃতুুয নয ক বপ্র

স্চননদয ওাঙাওাবঙ থাওনফ। বনচ ফাড়ীনত ফা ফাড়ীয মথাম্ভফ ওাঙাওাবঙ বপ্র স্চননদয
ক্বফনযয ান ক্বফয কদায চন্য াছ্বীাত্ ওনয মাফায বঙনন এওআ নুবূবতয প্রবাফ
বফদুভান। ননতা ভৃত ফুবক্তয ফুবক্তিা নন্ত বনিা বনবিত থানও ফনর ধাযণা কালণ ওযনর
ভৃত ফুবক্তয ফা তায চীবফত বপ্র স্চননদয ওানযা ওানঙআ এ ধযননয অা- অওাঙ্ক্ষায কওাননাআ
ভূরু নত ানয না।
ভানফপ্রওৃবতয অনযওবি চফবিু নে এআ কম, ক দীখৃ খুভ ন্দ ওনয না - না তায বননচয
চন্য, না তায বপ্র স্চননদয চন্য। তাআ ফুবক্তয ফুবক্তিা াচায াচায ফা কওাবি কওাবি ফঙয
খুবভন থাওনফ এিা বননচয ফা বপ্রচননদয চন্য বঘন্তা ওযনতআ ভানুল বফলণ্ন  বফভলৃ নত ফাধু।
তাআ তাযা ভৃত ফুবক্তনদয ফুবক্তিায চাগ্রত ফস্থাআ ওাভনা ওনয।
ভানফপ্রওৃবতয অনযওবি চফবিু নে এআ কম, ক তায বননচয বানরা ওানচয ুযষ্কায  তায
ত্রুয ফা তানও ওিদানওাযীয কচায- মুরুভ  ভন্দ ওানচয াবস্তয ফুাানয বত বফরম্ব ন্দ
ওনয না। ফশ্য ক বননচয ুযষ্কায  প্রবতনক্ষয াবস্তয ফুাানয কওাননা সুবনবদৃি ভ মৃন্ত
নক্ষা ওযা বযামৃ রক্ষু ওযনর ক কক্ষনত্র মথাভনয ূনফৃ বানরা  ভন্দ ওানচয বওঙু না
বওঙু প্রবাফ অা ওনয। ঈদাযণস্রূ,

মানও ুযষ্কায কদা নফ তানও বনধৃাবযত নুিাননয

অনকআ নুিানস্থনর এনর কঔাননআ ফা তায ওাঙাওাবঙ কওাননা বানরা  অযাভদাও
ফস্থানস্থনর াদনয বফরাভ বননত কদা  এফং াল্কাবানফ নর অদয- অুান ওযা ।
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কতভবন বফফা ফা ন্যবফধ অনন্দ- নুিানন কভভাননদযনও ভূর কবাচননফৃয অনকআ
নুিানস্থনর ফা ওাঙাওাবঙ ন্য কওাননা ঈিভ বযনফন বফরাভ  অযাভ ওযনত কদা  এফং
াল্কাবানফ নর,

অন্তবযও অদয- অুান ওযা । ফস্তুতঃ ওনর এিাআ অা ওনয।

ন্যবদনও এওচন নন্দাতীত কপৌচদাযী যাধীনও কগ্রপতানযয য কথনও বফঘায রৄরু ফায
ূফৃ মৃন্ত এভন ফস্থা যাঔা  অনা- কনা ওযা  মানও াবস্ত ফরা না ককনর তা কভানিআ
অযাভদাও ফা ম্যানচনও ন এফং ংবিি ফুবক্তনও স্াধীনবানফ ঘরানপযায বধওায কথনও
ফবঞ্চত ওযা  - মা এও ধযননয ভানবও াবস্ত ফনি। অয াধাযণবানফ করানওযা এিাআ ন্দ
 অা ওনয।
তাঙাড়া াবস্ত  ুযষ্কায ঈবআ মবদ াচায াচায ফঙয, এভনবও কওাবি কওাবি ফঙয দূযফতৃী
;

তায বঙনিনপাুঁিা মবদ অরৄপ্রাবপ্ত না খনি,

ফযং াচায াচায ফঙয,

এভনবও কওাবি

কওাবি ফঙয মবদ বানরা  ভন্দ ঈব ফুবক্তনও াাাব ববন্প ফস্থা খুভ াবড়ন যাঔা 
তানর ভানফভনন তা ন্যা ফনর প্রবতবাত  এফং তা ভানুনলয ভনন  অঘযনণ তাা 
বফববন্প ধযননয কনবতফাঘও প্রবাফ ৃবি ওযনত ফাধু। ওাযণ,

বত বফরবম্বত ুযষ্কানযয প্রবত

অওলৃণ হ্রা া এফং বত বফরবম্বত াবস্তয প্রবত বীবত হ্রা া।
আবতূনফৃ কমভন ঈনল্লঔ ওযা ননঙ,

ভানফপ্রওৃবতনত মনতা প্রনাচন  ওাভনা- ফানা বনবত

যাঔা ননঙ তায ফআ ূযনণয ফুফস্থা যাঔা ননঙ। তাআ ফৃচনীনবানফ কমনতু ভানফপ্রওৃবত
তায ফুবক্তিায ভযে এফং নঘতন চাগ্রত ফস্থা,

স্ী ৎওনভৃয ুনযা ুযষ্কায প্রাবপ্তনত

বফরম্ব নর বফরনম্ব ন্ততঃ বওঙুিা ম্যান- অুান এফং যাধীয বফঘায  ুনযা াবস্তনত
বফরম্ব নর তায চন্য বফরনম্ব ন্ততঃ ন্দনী ফস্থা দাফী ওনয, তঔন এভনবি াআ
বযামৃ। ন্যথা ৃবিওতৃা ভানফপ্রওৃবতনত এ ধযননয ওাভনা- ফানা প্রদান ওযনতন না।
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কদবফীন অত্মায নুবূবতবক্ত
এযয প্রে ঈিনত ানয কম,

ভৃতুুয নয কদবফীন অত্মা ফা ফুবক্তিায নুবূবতবক্ত

থাওনফ বওনা? এ প্রনেয বববি নে এআ কম,

রৃবনা অভযা কদনয ভাধুনভ তথা চদবও

আবন্বনঘনয ভাধুনভ ফাআনযয চকত ম্পনওৃ তথুাবদ অযণ ওবয এফং সুঔ- রৃঃনঔয নুবূবত
চৃন ওবয। রৃবনায ফুনও অনন্দনবাক  াবস্তনবাক ঈবআ কদনয ভাধুনভ ন থানও।
ন্যবদনও কল বফঘানযয চন্য কদ ুনরুত্থান ংখবিত নফ এফং কদআ ফুবক্তনও ুযষ্কায
ফা াবস্ত কদা নফ। ধভৃী ূত্র এিাআ ফনর এফং বফঘাযফুবি এিাআ দাফী ওনয। এভতাফস্থা
কদবফীন অত্মায সুঔ- রৃঃনঔয নুবূবতয ম্ভাফনা ওনতাঔাবন?
এ প্রনে ফরনত  কম, াবথৃফ চীফনন ভানুল নঞ্চবন্নয াামু ঙাড়াআ অনন্দ  কফদনায
ননও নুবূবত চৃন ওনয থানও। অয কক্ষত্রবফননল তা চদবও আবন্বনঘনয ভাধুনভ বচৃত
নুবূবতয তুরনা ননও কফী বক্তারী ন থানও। এওচন ভানুলনও প্রওাশ্য যাস্তা
ম্যানচনও ওথা ফরনর ফা কাবর বদনর কক্ষত্রবফননল তা কফত্রাখাত ফা ঙুবযওাখানতয কঘন
ননও কফী মন্ত্রণাদাও ন থানও।
ফশ্য নঞ্চবন্নয ভাধুনভ কম সুঔ- রৃঃনঔয নুবূবত ন থানও তা-  গরুেীন ন। এ
ওাযনণআ ুনরুত্থান ংখবিত নফ াবথৃফ চীফননয ন্যা কদ  অত্মায ভিন এফং বফঘাযফুবিয
দাফী নুমাী এভনবিআ া ঈবঘত। (এ ফুাানয বফস্তাবযত অনরাঘনা ত্র গ্রনন্থয বফলফস্তুয
চন্য বযামৃ ন।) তনফ াবথৃফ চীফনন কদ কওফর ফুবক্তিানও নুবূবত চৃনন াতাআ
ওনয না, ফযং নুবূবতচৃনক্ষভতায য ীভাফিতা অনযা ওনয। ওাযণ, াবথৃফ চীফনন
ফুবক্তিায ভননানমানকয এওবি বফযাি ং, ফযং বংবাকআ তায কদনয প্রবত বনফি থানও মানত কদ কওাননা বুর ওাচ না ওনয, বুরফতঃ বননচয ক্ষবত না ওনয এফং বফনদ না নড়।
পনর চাগ্রত ফস্থা ন্যান্য কক্ষনত্র অত্মায বফঘযণ  নুবূবত তায ভনধু বনবত ম্ভাফনায
তুরনা ঔুফআ ীভাফি থানও।
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এঙাড়া কদনয রৃফৃরতা  ক্লাবন্ত- রাবন্তয ওাযনণ ফুবক্তয চন্য খুভ  বফরানভয প্রনাচন । বওন্তু
অত্মা ফা ফুবক্তিা ফস্তুকত বফধা তায ক্ষ, রৃফৃরতা  ক্লাবন্ত- রাবন্ত থাওনত ানয না, পনর
তায খুভ ফা বফরানভয প্রনাচন থাওনত ানয না। কতভবন চীবফত  চাগ্রত ফস্থা কদনয প্রবত
অত্মায কম বংবাক ভননানমাক বনফি থানও ভৃতুুয নয তায অয প্রনাচন না থাওা অত্মায
নুবূবত ূণৃ ভাত্রা ওামৃওয থানও এফং তায তৎযতায কক্ষত্র  ফুাওবফস্তৃত। এিাআ
স্াবাবফও। ফশ্য ভৃতুুয য ফুবক্তয অত্মা ফা ফুবক্তিা অাল্লাহ্ তা„অরা ওতৃৃও কপনযনতানদয
ভাধুনভ বনবন্ত্রত এওবি চকনত ীভাফিতায অতা অন। তনফ এিা এওবি স্তন্ত্র অনরাঘু
বফল।
কভাদ্দা ওথা,

ভৃতুুয পনর কদমনন্ত্রয বক্রা ফন্ন ন মাায ওাযনণ অত্মা ফা ফুবক্তিায

বানরা- ভনন্দয নুবূবত বফরুপ্ত ন মানফ ফা তায ওর প্রওায ওভৃতৎযতা ম্ভফ ন ড়নফ
- বফঘাযফুবি এিা ভাননত ানয না।
ফশ্য এিা নস্ীওামৃ কম,

কদমন্ত্র ঘর ন ড়া অত্মা ফা ফুবক্তিায ওভৃতৎযতায

অতা ীবভত ন ড়নত ফাধু। বওন্তু তায নুবূবত না থাওায কওাননা কমৌবক্তওতা কনআ।
ওাযণ, চীফদ্দা যীনযয কম নুবূবত তা অনর যীযমনন্ত্রয ভাধুনভ অত্মায বচৃত নুবূবত
চফ ন। এভতাফস্থা ভৃতুুয নয মবদ অত্মা বিনও থানও (এফং অনরআ বিনও থানও) তানর
তায সুঔ- রৃঃনঔয ঈনধৃ িায ধাযণায বঙনন কওাননাআ কমৌবক্তওতা কনআ।
রৃবনায চীফনন ভানুনলয অত্মা তীনতয বানরা  সুঔওয স্পৃবতয ওথা স্পযণ ওনয অনবন্দত
,

ববফষ্যনতয রৄব ম্ভাফনায ওথা কবনফ অাবিত ন নি,

তীনতয বতক্ত স্পৃবত ফা

ফতৃভান  ববফষ্যনতয চন্য ঔাযা বযণবত অননওাযী তীত বুরভ্রাবন্ত এফং ববফষ্যনতয
বনফামৃ রৃঃঔ- রৃদৃায ওথা বঘন্তা ওনয তা, ফুবথত  মন্ত্রণাওাতয ন নড়। কক্ষত্রবফননল
ভানুনলয অননন্দয নুবূবত এভন ঘযনভ ঈনীত নত ানয কম,

এয অবতনমু তায ভৃতুু

খিনত ানয। কতভবন ববফষ্যত বফদািা এভন নত ানয কম, তা তায ভৃতুু কডনও অননত
ানয। ন্যবদনও ববফষ্যত রৃঃঔওনিয রৃঃতায ওথা বঘন্তা ওনয তায াত কথনও ফাুঁঘায চন্য
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ননও ভ অত্মতুায থ কফনঙ বননত কদঔা মা। মুনি ত্রুয ানত ফন্দী ন বনমৃাবতত
ফায বন অত চবননওয অত্মতুায খিনায ওথা ননও কানা মা।
এ কথনও সুস্ধি কম, অত্মা কওফর তীত  ববফষ্যনতয বানরা- ভনন্দয ওাযনণ ফতৃভানন সুঔ
ফা রৃঃঔ নুবফ ওযনত ানয। অয ফরা ফাররু কম, এ ধযননয সুঔ  রৃঃঔ ফস্তুকত ফা চদবও
ন,

ফযং ুনযাুবয অবত্মও ফুাায। এভতাফস্থা ভৃতুুয তথা কদ কথনও বফবেন্প ফায য

ফুবক্তয অত্মা তীনতয বানরা- ভন্দ অভর এফং ববফষ্যনতয ুযষ্কায  াবস্তয ওথা বঘন্তা ওনয
অনবন্দত ফা মন্ত্রণাওাতয  নুতপ্ত নফ এিাআ স্াবাবফও।
ফশ্য ফুবক্তয ভৃতুুয নয তায অত্মা ফস্তুকত কদনয বধওাযী না থাওা াযীবযও তৎযতা
ঘারানত ক্ষভ  না। কতভবন সুবঘন্তা  নুতা  কম ফ অবত্মও ওভৃ রৃবনায ফুনও অঞ্জাভ
বদনর তা কথনও কল বফঘানয আবতফাঘও পর াা কমনতা ভৃতুুয নয ক ফ ওাচ অঞ্জাভ বদনর
কল বফঘানয রাবফান ায সুনমাক কনআ। বওন্তু তাআ ফনর ভৃতুুযফতৃী চকনত ফুবক্তয অবত্মও
তৎযতা  অবত্মও নুবূবত ফন্ন ন মানফ - তায কওাননাআ ওাযণ কনআ। তনফ অত্মা রৃবনায
ফুনও কম ফ অবত্মও তৎযতা ঘারা ভৃতুুয নয তায ওনতাঔাবন ঘারানত ানয ফা ওনতাঔাবন
ঘারাফায স্াধীনতা রাব ওনয এফং কওান্ ধযননয ফুবক্তনদয অত্মা স্াধীনতা রাব ওনয এফং মাযা
তা রাব ওনযন তাুঁনদয ভনধু কও ওনতাঔাবন স্াধীনতা রাব ওনযন তা এও ববন্প বফল। এ ম্পনওৃ
বফঘাযফুবি বওঙুিা ধাযণা ঈনীত নত াযনর বফস্তাবযত  ূণৃাে ধাযণা রানব ক্ষভ ন।
বওন্তু ফুবক্তয ভৃতুুয নয তায অত্মায সুঔ- রৃঃনঔয নুবূবত এফং তীত  ববফষ্যনতয প্রবতবক্রা
গ্রণ বফঘাযফুবিয দৃবিনত এও নস্ীওামৃ ফুাায।
বফলবি এওবি াবথৃফ দৃিানন্তয াানমু কফাছায চন্য কঘিা ওযনর ফুছনত াযা চ নত ানয।
কমভন : ঙাত্রঙাত্রীযা যীক্ষা কদায য মঔন পরাপনরয চন্য নক্ষা ওযনত থানও তঔন মাযা
ঔাযা যীক্ষা বদননঙ তাযা তানদয তীনতয বুনরয চন্য ভনস্তান বুকনত থানও এফং পরাপর
কখালণায নয ম্ভাফু ওৃতওামৃতা তায চন্য কম বনন্দা  বধক্কায কডনও অননফ এ ফুাানয
রৃবিন্তা তায ভনধু ঘযভ মন্ত্রণায ৃবি ওযনত থানও। ন্যবদনও কম ঙাত্র বানরা যীক্ষা বদননঙ ক
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তায এ যীক্ষায ওাযনণ ভানবও প্রাবন্তয বধওাযী থানও এফং ববফষ্যত রৄব পরাপনরয বঘন্তা
তায ভনধু অননন্দয নুবূবত ৃবি ওনয। রৄধু তা- আ ন, পরাপর অনুিাবনওবানফ কখাবলত না
া নে মাযা এ রৃ‟চন ঙানত্রয ড়ারৄনা  যীক্ষায ফস্থা ম্পনওৃ ফকত তাযা ঔাযা
ঙাত্রবিয প্রবত ফজ্ঞা ফা খৃণায দৃবিনত তাওা এফং অত্মী- স্চন তানও ভাদয ওনয না,
ন্যবদনও ওনরআ বানরা ঙাত্রবিয প্রবত কস্দ- ভভতায দৃবিনত তাওা  তানও ঔাবতয ওনয,
ভাদয ওনয। এ রৃআ বফযীত অঘযণ রৃআ ঙানত্রয ভনধু যস্ধযবফনযাধী নুবূবতয ৃবি ওনয
থানও। ভৃতুুয যভুত
ূ ৃ কথনও রৄরু ওনয ুনরুত্থাননয ূফৃ মৃন্ত ভন অত্মায ফস্থা এ ফস্থায
ানথ তুরনী।
কভাদ্দা ওথা, বফঘাযফুবি ভৃতুুয যফতৃী  ুনরুত্থাননয ূফৃফতৃী ভন অত্মায নুবূবত, সুঔরৃঃঔ এফং তায নয তীত- ববফষ্যনতয প্রবতবক্রানও এওবি বযামৃ বফল ফনর কণু ওনয।

অারানভ ফাযমাখ্ কওাথা?
বফঘাযফুবিয দৃবিনত „অারানভ ফাযমাখ্ ফা ভৃতুুয যফতৃী  ুনরুত্থাননয ূফৃফতৃী চকত ংক্রান্ত
ফৃনল প্রে নে : এ চকত কওাথা ফবস্থত?
বনঃনন্দন এ চকনতয বফস্তাবযত ফস্থা ম্পনওৃ ওািুবানফ চানা বফঘাযফুবিয নক্ষ ম্ভফ ন।
কতভবন এয ফস্থান ম্পনওৃ কমভন বফঘাযফুবিয দাফী থাওনত ানয,

কতভবন বফঘাযফুবি এ

ংক্রান্ত কওাননা কওাননা ভস্া ঈস্থান ওযনত  তায ম্ভাফু চফাফ প্রদান ওযনত ানয।
অভযা আবতূনফৃ কমভন অনরাঘনা ওনযবঙ, বফঘাযফুবি ভৃত বপ্রচননদয অত্মা ফা ফুবক্তিা 
চীবফত বপ্রচননদয ভনধু চনওিু ওাভনা ওনয এফং এ ওাযনণআ ভৃতনদয ফুবক্তিায খুভন্ত ফস্থা
ন্দ ওনয না, ফযং চাগ্রত ফস্থা ন্দ ওনয। তএফ, এ চনওনিুয দাফী নুমাী ভৃতনদয
ফুবক্তিায চীবফতনদয ওাঙাওাবঙ ফস্থানআ ওাভু। ফশ্য কওাননা ভৃত ফুবক্তয অত্মা ফা
ফুবক্তিা „অারানভ ফাযমানঔ ওনতাঔাবন স্াধীনবানফ বফঘযণ ওযনত  চীবফত বপ্রচননদয
ওাঙাওাবঙ অনত াযনফ থফা অনদৌ ক সুনমাক ানফ বওনা তা স্তন্ত্র বফল; বফঘাযফুবি এ
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ফুাানয স্াধীনবানফ  বনবিতবানফ ভতাভত ফুক্ত ওযনত ক্ষভ ন। বওন্তু াভবগ্রওবানফ,
বফঘাযফুবি ভৃতনদয ফুবক্তিায চীবফতনদয ওাঙাওাবঙ ফস্থান ওাভনা ওনয। তএফ,
বফঘাযফুবিয দাফী নুমাী,

„অারানভ ফাযমাখ্ এআ ৃবথফীয ফুনও াআ ফাঞ্ছনী। ৃবথফীয

বযফনতৃ দূযফতৃী কওাননা নক্ষত্রনরানও ফা ন্য কওাননা কুারাবিনত „অারানভ ফাযমানঔয ফস্থান
নর ভানফভন বপ্রচননদয ফুবক্তিায সুদূয করানও ফস্থানচবনত বফলাদ নুবফ ওযনত ফাধু।
তাআ এিা ওাভু ন। বফনল ওনয „অারানভ ফাযমানঔয ফস্থান এ ৃবথফীয ফুনও নত মঔন
কওাননা ফাধা কনআ এভতাফস্থা তা দূযফতৃী কওাননা নক্ষত্রনরানও ফা কুারাবিনত তা ায কওাননা
ওাযণ কনআ।
তনফ বফঘাযফুবি „অারানভ ফাযমানঔয বনফামৃবানফ ভাবিয নীনঘ ানও ভাননত ানয না।
ওাযণ,

এভন ননও ভানুল অনঙ মানদয ভৃতনদনও ভাবিয নীনঘ ক্বফয কদা  না,

ুবড়ন কপরা ,

ফযং

ফা ীতর কৃন ংযক্ষণ ওযা । তাঙাড়া ননও করাও ফন্যচন্তুয ফা

াভুবিও প্রাণীয কনি বকননঙ এফং নননওয যীয নঘকনর াবননত বভন বকননঙ; তানদয
চন্য ভাবিয ক্বফনযয প্রে অন না। তাআ যীযবফীন ফুবক্তিায চন্য „অারানভ ফাযমাখ্ কওাথা
নফ তায ানথ তায ভৃতনদ কওাথা অনঙ তায ম্পওৃ থাওা বযামৃ ন। সুতযাং „অারানভ
ফাযমাখ্ কমভন এ ৃবথফীয ফুনও া ওাভু কতভবন তা ভাবিয নীনঘ না ন ভাবিয নয
া ওাভু। অয অল্লাহ্ তা„অরায নক্ষ তা ঔুফআ চাধু। ফশ্য বধওতয বিওবানফ
ফরনর ফরনত , কমনতু „অারানভ ফাযমাখ্ এওবি ববন্প ভাত্রায ফস্তুকত চকত কনতু তায
চন্য ভাবিয য- নীঘ  এতরৃবনয কওাননা বওঙুআ ফাধা ন, ফযং তায কক্ষনত্র ভাবিয যনীঘ ওথািা অনদৌ প্রনমাচু ন।
এঔন প্রে ঈিনত ানয, „অারানভ ফাযমাখ্ মবদ এ ৃবথফীয ফুনওআ কথনও থানও তানর অভযা
কওন ভৃত ফুবক্তনদয ফুবক্তিানও  ক চকনতয বনদৃনাবদ কদঔনত াআ না? তাঙাড়া কম ফ
চনাওীণৃ চননদ ভানুল ফুাওবানফ বফঘযণীর  ওভৃতৎয ক ফ চাকা অনযওবি
চকনতয বস্তে ওীবানফ ম্ভফ?
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এ প্রনেয চফানফ অভানদয স্পযণ ওযা প্রনাচন কম,

„অারানভ ফাযমাখ্ নে অত্মা ফা

ফুবক্তিায চকত। তাআ তা এও ববন্প ভাত্রায (Dimension) চকত। এ ওাযনণ এওবদনও কমভন
ক চকত অভানদয আবন্বনঘনয ধাযণক্ষভতায ফাআনয ন্যবদনও এওআ ওাযনণ ফস্তুচকনতয
ানথ ক চকনতয াংখবলৃওতায প্রে অন না।
এভনবও অভানদয াবথৃফ চকনত ববন্প স্থান- ওানর কওাননারূ াংখবলৃওতা ফুতীতআ এওাবধও
বস্তনেয ফস্থাননয দৃিান্ত অনঙ। ঈদাযণস্রূ,

ওাুঁঘ,

ফাু  াবনয ভধু বদন অনরা

ফানধ মাতাাত ওনয এফং মাতাাতওানর ঔুফআ ল্প ভনয চন্য নর (কনওনেয
ক্ষুিাংনয চন্য নর) এ নফয ভনধু ফস্থান ওনয (মবদ বস্থয ফস্থান ন, ফযং কবতীর
ফস্থা ফস্থান, তনফ ফস্থান ওনয ফশ্যআ)। বওন্তু ঐ ফ ফস্তুয ববতনয অনরায ফস্থান ফা
গনরায ববতয বদন বতক্রভ ওযায চন্য গনরানও াযণ ওযায প্রনাচন  না।
এওআবানফ, বফরৃুত ধাতফ দাথৃ, ভাবি  াবনয ভধু বদন ঘরাঘর ওনয এফং বফরৃুততযে
এতদ ফ বওঙুয ভধু বদন বতক্রভ ওনয;

এ চন্য কওাননা বওঙুনও াযণ ওযনত 

না। কঘৌম্বও কক্ষত্র কওাননা বওঙু াযণ না ওনয ফস্থান ওনয। নফৃাবয অভানদয কদ চুনড়
কম অত্মায ফস্থান তা-  ফস্তুনদনয কওাননা ংনও াযণ না ওনযআ ফস্থান ওনয।
তএফ, এনত নন্দনয কওাননাআ ওাযণ কনআ কম, „অারানভ ফাযমাখ্ ববন্প ভাত্রায চকত ফায
ওাযনণ এ ফস্তুচকনতয কওাননা বওঙুয ফস্থাননও ফাধাগ্রস্ত না ওনযআ এঔানন ফবস্থত নত ানয।
অয ববন্প ভাত্রায চকত ফায ওাযনণআ অভযা অভানদয ফস্তুনদনয নঞ্চবন্নয দ্বাযা „অারানভ
ফাযমানঔয বস্তে  ক চকনতয খিনাফরী নুবফ ওযনত ক্ষভ বে না।
অভযা অভানদয ববজ্ঞতায চকনত ননও বওঙু ফস্তুনদনয নঞ্চবন্ দ্বাযা নুবফ ওযনত ফুথৃ
আ। ফাু ুনযাুবয দৃশ্য এফং ূণৃ স্ে ওাুঁঘ  াবন প্রা দৃশ্য। ফশ্য এগনরানও অভযা
অভানদয স্ধনৃবন্নয দ্বাযা নুবফ ওযনত াবয। বওন্তু অভযা অভানদয নঞ্চবন্নয কওাননাবি
দ্বাযাআ অনরা- কও যাবয নুবফ ওযনত াবয না; কওফর কওাননা ফস্তুনত অনরা বতত নর
তা কদঔা মাায ওাযনণ অভযা অনরায বস্তে ফুছনত াবয। বফরৃুত  কঘৌম্বও কক্ষনত্রয
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ফুাাযবি নুরূ; অভযা এতরৃবনয বস্তে কওফর ঈবনয প্রবতবক্রা কথনওআ ফুছনত াবয।
ন্যবদনও যঞ্জন যবি  বত রার যবি  এভন ওতও যবি অনঙ মা ফাু,
ঙাড়া ন্যান্য স্থূর ফস্তুনও -

ওাুঁঘ  াবন

অভানদয প্রবতবদনওায ববজ্ঞতায াধাযণ নরাওযবি

কমগনরানও কবদ ওযনত ানয না - কবদ ওনয ঘনর মা বফধা াধাযণ অনরাওযবিয ভনতা তা
ফস্তুনত বতত ফায য প্রবতপবরত  না,

পনর াধাণবানফ অভযা ঐ ফ যবিয বস্তে

যাবয আবন্বনঘনয দ্বাযা নযাক্ষবানফ নুবফ ওবয না;

কওফর বফনল ধযননয মনন্ত্রয

াানমুআ এ ধযননয অনরায প্রবতবক্রা ধযা নড়। থঘ ংবিি মন্ত্র অবফষ্কৃত ফায অনক এ
ধযননয যবিয বস্তে বঙনরা এফং তা ফস্তুয নয বতত ন তা কবদ ওনয ঘনর কমনতা, বওন্তু
অভযা নঞ্চবন্ দ্বাযা না এ ফ যবিয বস্তে ফুছনত াযতাভ, না এ নফয প্রবতবক্রা ফুছনত
াযতাভ।
তএফ, „অারানভ ফাযমানঔয বস্তে এ ৃবথফীয ফুনও ায বফলবিনও ম্ভফ ভনন ওযায
ওাযণ কনআ। তনফ এ প্রনে ঈনল্লঔ ওযা প্রনাচন কম, „অারানভ ফাযমাখ্ অভানদয এ ৃবথফীনত
ায ভানন এ ন কম, এ চকনতয বস্তে এফং ভৃত ফুবক্তনদয ফুবক্তিায ফস্থান  বফঘযণ
কওফর ভাবিয নয ভানুনলয স্াবাবফও বফঘযণনক্ষনত্রয ভনধুআ ীভাফি নফ। ফযং অভানমভীননয ফৃত্রআ এ চকনতয অতাবুক্ত া স্াবাবফও। ওাযণ,

ফস্তুনদনয কম ীভাফিতা

অনঙ অত্মায চন্য ক ধযননয ফস্তুকত ীভাফিতা থাওায প্রে অন না মবদ না ক চকনতয
বযঘারনাফুফস্থায অতা বফনলবানফ ওানযা য ীভাফিতা অনযা ওযা । ন্যবদনও
বফনল মনন্ত্রয াানমু কমভন যঞ্জন যবি  বত রার যবিয প্রবতবক্রা ধযা ম্ভফ নে কতভবন
বক্তারী ফুবক্তিায বধওাযী চীবফত ভানুনলয নক্ষ „অারানভ ফাযমানঔয ফস্থা ফবত
া ম্ভফ নত ানয। এিাআ বফঘাযফুবিয যা।

41

কওাযঅন ভচীনদয দৃবিনত ‘অারানভ ফাযমাখ্

ফাযমাখ্  ‘অারানভ ফাযমাখ্
ভৃতুুযফতৃী  ুনরুত্থানূফৃফতৃী ভন ভানুনলয অত্মা ফা নাফ্স্ (ফুবক্তিা) কম ফস্থা থানও
আরাভী „অক্বাএনদয বফনলজ্ঞকণ এনও „অারানভ ফাযমাখ্ নাভওযণ ওনযনঙন। ফাংরা বালা
অভযা এনও „ন্তফৃতী চকত’ ফা „ন্তফৃতৃীওারীন চকত’ এফং আংনযচীনত Intermediate
World ফরনত াবয।

ফাযমাখ্ ( )برزخনব্দয অববধাবনও থৃ „ফাধা’,

ফা „ন্তযা’। কওাযঅন ভচীনদয ূযাহ্

অর্- যাভান্- এ ব্দবি এ নথৃআ ফুফরত ননঙ। অল্লাহ্ যাব্নুল্ „অারাভীন্ এযাদ ওনযন :

 بَيَْيَينََي ُه َم بَيَ ْرَز ٌخ ال َيَْ ِيَ ِا.َ َر َ َْ ْ َرْ ِ َيَْلَ ِقيَ ِا

“বতবন যস্ধযবভবরত রৃআ ভুিনও প্রফাবত ওনযনঙন;

( বওন্তু) এতরৃবনয ভানছ যননঙ

(এভন এও) ন্তযা (ফাযমাখ্) এতরৃব মা বতক্রভ ওযনত ানয না।” ( ১৯- ২০)
এঔানন কম বফলনয ঈনল্লঔ ওযা ননঙ তায বফস্তাবযত ফুাঔুা অভানদয অনরাঘু বফলনয চন্য
বযামৃ ন। ওাযণ,

কমঔাননআ রৃ‟বি ভুি যস্ধয বভবরত ননঙ কঔানন ঈব ভুনিয

াবন স্ী চফবিু বনন ফস্থান ওযনঙ এফং কওাননা তৃতী বভবরত রূ ধাযণ ওযনঙ না। বফনল
ওনয কমঔানন রৃ‟বি ভুনিয এওবি বভিা াবনয  এওবি করানা াবনয এফং ঈববিয াবনয যনগ
াথৃওু অনঙ কঔানন এ ফস্থাবি তুন্ত সুস্ধিবানফ প্রতুক্ষ ওযা মা। এ ফুাানয নননওয
প্রতুক্ষ ববজ্ঞতা থাওনত ানয।
তনফ এঔানন “ফাযমাখ্” নব্দয ফুফায কথনও সুস্ধি কম,

এ ন্তযা কওাননা ওবিন ফস্তুয

ন্তযা ন। ঈদাযণস্রূ, কওাননা নদীয য ফাুঁধ বদনর তায রৃআ ংনয ভনধু কম ধযননয
ন্তযা ৃবি  এঔানন তদ্রূ কওাননা ন্তযানয ওথা ফরা  বন। ফযং এ ন্তযা নে
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ৃবিপ্রওৃবতকত ন্তযা,

কমভন : কতর অয াবন ঈবআ তযর দাথৃ া নে

স্াবাবফওবানফ যস্ধয বভবরত  না।
কওাযঅন ভচীনদ যাবয,

বভিা াবন  করানা াবনয ভুনিয যস্ধয বভবরত না ায

বঙনন বনবত ওাযণনও “ফাযমাখ্” বননফ ঈনল্লঔ ওযা ননঙ। এযাদ ননঙ :

ِ
ا َ َ َذ ِ ْل ٌ ُ َ ٌ َ َ َع َ بَيَْيَينََي ُه َم بَيَ ْرَز ًخ َ ِح ْجًر ََْم ُج ًر
ٌ َ ُ َ َّلذي َ َر َ َْ ْ َرْ ِ َ َذ َ ْذ ٌ فَُيَر

“বতবনআ (অল্লাহ্) বমবন যস্ধযবভবরত রৃআ ভুিনও প্রফাবত ওনযনঙন; ( এতরৃবনয ভনধু)
এবি সুবভি তৃষ্ণাবনফাযও  এবি করানা বফস্াদ। অয বতবন এতরৃবনয ভাছঔানন এওবি ন্তযা
(ফাযমাখ্)  নবতক্রভু ন্তযার ৃবি ওনযনঙন।” ( ূযাহ্ অল্- পুযক্বান্ : ৫৩)
অয „অারানভ ফাযমাখ্ নে াবথৃফ চকত  ুনরুত্থানযফতৃী চকনতয ভাছঔানন ঈব কথনও
ববন্প চফবনিুয বধওাযী এওবি চকত। এ ওাযনণআ এয নাভওযণ ওযা ননঙ „অারানভ
ফাযমাখ্।
কওাযঅন ভচীনদ ন্যত্র এযাদ ননঙ কম, ওানপযযা মঔন ভৃতুুভুনঔ বতত  তঔন তাযা
মথামথ অভর ওযায চন্য ুনযা তানদযনও াবথৃফ চীফনন কপযত ািাননায চন্য অল্লাহ্
তা„অরায ওানঙ অনফদন চানা। বওন্তু অল্লাহ্ তা„অরা তানদয ক অনফদন প্রতুাঔুান ওনযন
এফং এয পনর তানদয নক্ষ অয াবথৃফ চীফনন বপনয অা ম্ভফ  না। ওাযণ,

এযাদ

ননঙ :

َ ِ ْ َ َر اِ ِه ْ بَيَ ْرَز ٌخ إِ َ َيَ ْ ِ َيَُْي َع ُ َا

“অয ুনরুত্থান বদফ মৃন্ত তানদয িানত যননঙ এও ন্তযা (ফাযমাখ্)।” ( ূযাহ্ অল্ভু’বভনূন্ : ১০০)
থৃাৎ াবথৃফ চকত  ুনরুত্থানযফতৃী চকনতয ভাছঔানন এওবি ন্তযা যননঙ মা তানদযনও
াবথৃফ চকনত প্রতুাফতৃননয সুনমাক বদনে না, ফযং তানদযনও ুনরুত্থান বদফনয বদনও এবকন
বনন মানে।
এ কথনওআ এ ন্তফৃতৃীওারীন ফস্থানও „অারানভ ফাযমাখ্ নাভওযণ ওযা ননঙ।
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অারানভ ফাযমাখ্ : চাগ্রত চকত
অারানভ ফাযমাখ্ কম খুভন্ত চকত ন এফং ভৃত ফুবক্তয অত্মা কঔানন তায ফস্তুনদনয ন্যা ভৃত
ন তা কওাযঅন ভচীদ কথনওআ চানা মা। এযাদ ননঙ :

ِ
ِ
َحيَ اٌ َ َ ِ ْ ال تَ ْ عُ ُر َا
ٌ َ َْ َال تََي ُق ُ َم ْ َيُ ْقَ ُ ِ َ ِي ِ لَّل
ْ ْ َا ب

“অয কম ফুবক্ত অল্লায নথ বনত  তানও ভৃত ফনরা না। ফযং ক চীবফত;

বওন্তু কতাভযা

তা নুবফ ওযনত ানযা না।” ( ূযাহ্ অল্- ফাক্বাযাহ্ : ১৫৪)
বওন্তু অল্লায নথ বনত ফুবক্তনদযনও কম চীবফত ফরা ননঙ তা কওফর ম্যানানথৃ ন। ওাযণ,
ভৃতুুয নয  ুনরুত্থাননয ূনফৃ ফুবক্তনদয াবথৃফ চীফননয ওনভৃয বববিনত ওভ- কফী ুযষ্কায
 াবস্ত প্রদান ম্পনওৃ কওাযঅন ভচীনদ সুস্ধি ঈবক্ত যননঙ - মা কথনও প্রভাবণত  কম, এ
ুযষ্কায  াবস্ত রৄধু বানরা- ভনন্দয স্াবাবফও ভনস্তাবেও প্রবতবক্রা ভাত্র ন। ফযং ৃবিনরানওয
ফুফস্থানাকত বদনওয বফঘানযআ বানরা  ভন্দ করানওয প্রতীক্ষাওারীন বযনফ ববন্প নত ফাধু।
বফনল ওনয মাযা াবথৃফ চীফনন মথামথ অভর ম্পাদননয কক্ষনত্র গ্রয তাুঁনদয চন্য
প্রতীক্ষাওানর থৃাৎ „অারানভ ফাযমানঔ অল্লাহ্ তা„অরায ক্ষ কথনও বফনল কন‘অভনতয
ফুফস্থা থাওা ঔুফআ স্াবাবফও। কওাযঅন ভচীনদ এ ম্পনওৃ সুস্ধি েীওায যননঙ।
মাযা অল্লায যাস্তা বনত ননঙন তাুঁনদয ম্পনওৃ অল্লাহ্ তা„অরা এযাদ ওনযন :

ِ ِلَّل ِ فَ ْ ل
ِ ِ
ِ ِ
ْ ُ ُ ُ َ فَ ِرح َ ِبَ ت.ْن َد َرِهِّب ْ َيُْرَزقُ َا
َال ُ ْ َْ َ ُ َا

ْ
ٌَحيَ ا
ِ
ْ َلَْيه

ْ ََْ َ تً ب
ٌ ْ َال َخ

ِ َّل ِذ قُِلُ ِ ِي ِ لَّل
َ
َ
َِْ َيَْل َ ُق ِِ ِ ْ َخ ْل ِفه
ْ
ْ
َ

َال َْ َس َ َّل
َ َ ْسَْ ِ ُر َا بِ َّل ِذ

“অয মাযা অল্লায যাস্তা বনত ননঙ তানদযনও কতাভযা ভৃত ভনন ওনযা না। ফযং তাযা
তানদয যনফয াভনন চীবফত; তাযা বযয্ক্ব্ক্্প্রাপ্ত নে। অল্লাহ্ স্ী নুগ্র কথনও তানদযনও মা
প্রদান ওনযনঙন তানত তাযা অনবন্দত এফং তানদয বঙনন মাযা যন ককনঙ  এঔননা তানদয
ানথ বভবরত  বন তানদয চন্য তাযা অনন্দ ঈদমান ওনয - এ ওাযনণ কম, তানদয কওাননা
ব কনআ এফং তাযা রৃবিন্তাগ্রস্ত নফ না।” ( ূযাহ্ অানর „আভযান্ : ১৬৯- ১৭০)
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এঔানন সুস্ধি কম,

অল্লায যাস্তা বনত ফুবক্তকণ (প্রঘবরত বযবালা মানদযনও „ীদ’

ফরা ) অরনভ ফাযমানঔ বযয্ক্ব্ক্ব্ রাব ওনয থানওন এফং অনন্দ প্রওা ওনযন।
ন্য এও অানত, দ্বীননয দা‘অত্ প্রদান ওযনত বকন বনত ননঙন এভন ফুবক্ত ম্বনন্ন
এযাদ ননঙ :

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ قي َ ْا ُخ ِ ْاَنَّل َ قَ َا َ َْي َ قََي ْ ي َيَ ْعلَ ُم َا ِبَ َ َفَر ِ َرِهِّب َ َ َعلَِ َ ْ ُم َْر

“তানও ফরা নরা : কফননত প্রনফ ওনযা। তঔন ক ফরনরা : া! অভায ক্বম্ মবদ চাননত
াযনতা কম,

ওীনয চন্য অভায যব্ অভানও ক্ষভা ওনযনঙন এফং অভানও ম্যাবনতনদয

ন্তবুক্ত
ৃ ওনযনঙন!” ( ূযাহ্ আা- ীন : ২৬- ২৭)
কওঈ কওঈ ভনন ওনযন কম, এিা কল বফঘায যফতৃী ফস্থা ম্পনওৃ ফরা ননঙ, বওন্তু তাুঁনদয
এ ধাযণা বিও ন। ওাযণ,

কল বফঘানযয পছ্বারা নুমাী মাযা কফনতফাী  মাযা

কদামঔফাী নফ তানদয ওনরযআ যস্ধনযয কৌবাকু  রৃবৃানকুয ওাযণ চানা থাওনফ - চানা
থাওনফ কম,

কওন অল্লাহ্ ওাঈনও ক্ষভা ওযনফন  কওন অনযও চননও ক্ষভা ওযনফন না।

সুতযাং ওানযা কৌবাকু ম্পনওৃ তায ক্বনভয চানা না থাওায ওাযনণ কঔানন ওানযা অপনা্
ওযায প্রেআ নি না। তাঙাড়া কল বফঘানযয বদনন ফা তায পছ্বারায নয কওঈ কওাননা
নাপযভাননয ককাভযাী  রৃবৃানকুয চন্য বঘন্তা ওযনফ না, ফা অপনা্ ওযনফ না। বফনলতঃ
ানযয ভদানন ঈবত্থত ফায ানথ ানথআ অত্মীতায ম্পওৃ  াযস্ধবযও দযনদয ম্পওৃ
বঙন্প ন মানফ এফং এ চন্য কওাননাআ নুবূবত থাওনফ না। বদ্বতীতঃ ঘূড়ান্ত পছ্বারায নয
অপনা ুনযাুবয থৃীন;

অয কফনতফাীযা এ ওাচ ওযনত ানযন না। ওাযণ,

াধাযণতঃ অপনানয ানথ চবড়ত থানও ংনাধননয অা থৃাৎ তাযা মবদ চাননত াযনতা
তানর বননচনদযনও ংনাধন ওযনতা। (ফশ্য কদামঔফাীযা বননচনদয তীত ওনভৃয চন্য
অপনা্ ওযনফ।)
সুতযাং,

এিা কম „অারানভ ফাযমানঔয বফল - কমঔানওায ফস্থা ম্পনওৃ চীবফত করাওনদয

চানা থানও না,

তানত নন্দ কনআ। ঈক্ত অাত রৃ‟বিয যফতৃী রৃআ অাত কথনও তা- আ
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প্রভাবণত । ওাযণ, যফতৃী রৃআ অানত (২৮- ২৯) „তাুঁয নয তাুঁয ক্বভনও ফজ্রাখানতয দ্বাযা
’ তুা ওযায ওথা ফরা ননঙ। থৃাৎ তাুঁনও মঔন কফননত প্রনফ ওযনত ফরা  এফং
বতবন তাুঁয ক্বনভয করাওনদয চন্য অপনা ওনযন তঔন তাুঁয ক্বনভয করানওযা রৃবনায ফুনও
কফুঁনঘ বঙনরা।

অল্লায যাস্তা বনতনদয কঘন গ্রফতৃী মাযা
এঔানন ঈনল্লঔু কম,

কওাযঅন ভচীনদয দৃবিনত অল্লাহ্ তা„অরায চনওনিুয কক্ষনত্র অল্লায

যাস্তা বনত ফুবক্তকণ গ্রফতৃী দনরয ন্তবুক্ত
ৃ নন, ফযং তাুঁযা নেন গ্রফতৃীনদয ফুফবত
যফতৃী দর। ওাযণ, এযাদ ননঙ :

ِ ِهِّب
ِ َّل
ِِ ُّشه َد ِا َّل
ِ
ِ
ِ ِ ِ
َ َ َ َ ل ِهِّبد ق
َ َ َ َ ْ ُ ِ لَّل َ َ َّلر ُ َا فَ ُ َ َ َ َ ذ َ ََْي َع َ لَّل ُ َلَْيه ْ َ نَّل يِهِّب
َ ل ا َ َ َح ُس
ُ َِ َ َرفِي ًق

“অয মাযাআ অল্লাহ্  যাূনরয অনুকতু ওনয তাযা তানদয ানথ থাওনফ মানদয য অল্লাহ্
কন‘অভত ফলৃণ ওনযনঙন; তাযা (কন‘অভতপ্রাপ্তকণ) নে নফীকণ, বছ্বদ্দীক্বকণ, ীদকণ
 ছ্বানরহ্কণ এফং ফন্নু বননফ তাযাআ ঈিভ।” ( ূযাহ্ অন্- বনা’ : ৬৯)
এ অাত কথনও সুস্ধি কম,

অল্লাহ্ তা„অরায কন‘অভতপ্রাপ্ত নেন ঘায দর এফং অভযা

প্রবত যাক্‘অত্ নাভানম (ূযাহ্ পানতা) অভানদযনও কম কন‘অভতপ্রাপ্তনদয নথ
বযঘাবরত ওযায চন্য অল্লাহ্ তা„অরায ওানঙ অনফদন চানাআ তাুঁযা নেন এআ ঘায দর এফং
ঈনযাক্ত অাত নুমাী যওারীন চীফনন তাুঁনদয ানথ থাওনত াযািা নফ বফযাি
কৌবানকুয বফল।
ঈনযাক্ত অানত ঈবল্লবঔত ঘায দর করানওয কম ঈনল্লঔ ওযা ননঙ তা ওা’কদয কফরা প্রনমাচু
ওতও কক্ষনত্র ক ফুাানয ভতাথৃওু অনঙ। তনফ এিা বনিতায ানথ ফরা ঘনর কম,

মাযা

অল্লায যাস্তা বনত ন (কওাযঅন নাবমর ভাপ্ত ফায ননও নয মানদয চন্য „ীদ’
বযবালা ফুফায ওযা ননঙ) তাুঁযা এ গ্রফতৃী ঘায দনরয ন্তবুক্ত
ৃ নন, ফযং „মাযা অল্লাহ্ 
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যাূনরয অনুকতু ওনযন’ তাুঁনদয ন্যা অল্লায যাস্তা বনত ফুবক্তকণ কফননত ঈনযাক্ত
কন‘অভতপ্রাপ্তনদয াঘমৃ রাব ওনয ধন্য নফন।
নফীকণ („অঃ) বঙনরন তাুঁযা মাযা ভানুনলয কদাানতয চন্য অল্লাহ্ তা„অরায ক্ষ কথনও
ভননানীত - মানদয ওানঙ দ্বীন  যী‘অত্ ম্পবওৃত াী নাবমর নতা। কওাযঅন ভচীনদ
অল্লাহ্ তা„অরা মযত আফযাীভ („অঃ)- এয ফংধযনদয [অানর ভুাম্যাদ (ছ্বাঃ) মানদয
ন্তবুক্ত
ৃ ] ভধুওায বনষ্পা করাওনদযনও আভাভ ভননানীত ওযায েীওায ওনযনঙন। বওন্তু
ঈনযাক্ত অানত বনষ্পা আভাভকনণয („অঃ) ওথা স্তন্ত্রবানফ ঈনল্লঔ ওযা  বন। ম্ভফতঃ এ
ওাযনণ তা ঈনল্লঔ ওযা  বন কম, তাুঁযা নফীকনণয স্থরাবববলক্ত; কওফর তাুঁনদয য দ্বীন 
যী‘অত্ ংক্রান্ত নতুন াী নাবমর না া (ভচূদ্ াী মনথি বফনফবঘত া)
ফুতীত বনষ্পাে  ন্যান্য গণাফরী এফং দাবে- ওতৃনফুয কক্ষনত্র তাুঁনদয  নফীকনণয („অঃ)
ভনধু কওাননাআ াথৃওু কনআ। ম্ভফতঃ এওআ ওাযনণ ঈক্ত অানত যাূরকনণয („অঃ) ওথা
স্তন্ত্রবানফ ঈনল্লঔ ওযা  বন। সুতযাং এঔানন „নফীকণ’ ফরনত যাূরকণ এফং অল্লায ক্ষ
কথনও নফী- যাূরকনণয („অঃ) স্থরাবববলক্ততায চন্য ভননানীত বনষ্পা আভাভকণ („অঃ) াবভর
যননঙন।
ঈক্ত অানত “বছ্বদ্দীক্বীন্” ব্দবিয ভূর “বছ্বদ্দীক্ব্” এফং এবি ওানচয ুনযাফৃবি বননদৃও ( صي
);

এয দ্বাযা এভন ফুবক্তনদযনও ফুছাননা  মাযা ওথা  ওানচ তুফাদী। ওানচ

তুফাদী ফরনত এিাআ ফুছা কম, তাুঁনদয ওাচ তাুঁনদয ওথায নুরূ। ওাযণ, অভর নে
ফুবক্তয বঘন্তা- বফশ্বানয বনদৃন। কম ফুবক্ত তু ওথা ফনরন বতবন তাুঁয ন্তনযয ঔফয প্রওা
ওনযন। কতভবন ওথায তুতায ভানন এ-  কম, তাুঁয কম কওাননা ওথা ংবিি বফলন প্রওৃত
ফস্থায প্রবতপরন খিনফ। অয কমনতু ওথা এও ধযননয অভর কনতু বতবন মা বিও ফনর
ভনন ওনযন এফং তু ফনর চাননন কওফর তা- আ ফরনফন। তাআ তাুঁয কদা তনথু তথু  তথু
প্রদানওাযী ঈবনয তুতাআ এওবত্রত নফ। সুতযাং বছ্বদ্দীক্ব্ নেন ঐ ফুবক্ত বমবন ওঔননাআ বভথুা
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ফনরন না এফং বিও ওাচ ফুতীত কওাননা ওাচ ওনযন না। বতবন প্রফৃবিয নুযণ ফুতীতআ মা
বওঙু তু ফনর চাননন তা- আ ফনরন এফং তু ফুতীত বওঙু কদনঔন না। সুতযাং বতবন ফ বওঙুয
প্রওৃত ফস্থা কদঔনত ান, তু ওথা ফনরন এফং ন্যা ওাচ ম্পাদন ওনযন।
ঈক্ত অাত  কওাযঅন ভচীনদ কম ُّشه َد ِا
َ (রৄাদা’) নব্দয ঈনল্লঔ ওযা ননঙ তা নে

( هيدাীদ্) নব্দয ফরফঘন। অববধাবনও নথৃ াীদ্ ভানন কওাননা বওঙুয ভূতৃ প্রতীও এফং
কওাযঅন ভচীনদয বযবালা এয ভানন আরানভয ভূতৃ প্রতীও ফা ভানদে - মায ভানদনে
ন্যনদয বানরা- ভনন্দয ফস্থা বযভা ওযা নফ। তাআ স্ং নফী ওযীভ (ছ্বাঃ) াীদ। অল্লাহ্
তা„অরা এযাদ ওনযন :

ِ
ِ
يد
ً َ َ َذ َ َ َع ْلنَ ُ ْ َُّل ً َ َ ً َ ُ ُ ُ َه َد اَ َلَى نَّل ِس َ َ ُ َا َّلر ُ ُا َلَْي ُ ْ َ ِه

“অয এবানফআ অবভ কতাভানদযনও এওবি ভধুভ ন্থানুাযী অদবৃও চননকািী ফাবননবঙ
মানত কতাভযা ভানফ চাবতয চন্য (আরানভয) ভূতৃ প্রতীও  এফং যাূর ন কতাভানদয চন্য
(আরানভয) ভূতৃ প্রতীও।” ( ূযাহ্ অল্- ফাক্বাযাহ্ : ১৪৩)
অয َ ِِ( ص اছ্বানরীন্) নে ِ ( صছ্বানরহ্) নব্দয ফরফঘন। ছ্বানরহ্ নব্দয প্রওৃত থৃ „ঈমুক্ত
’ ফা „মথামথ’। তাুঁযা এওচন ভুরভাননয মা ওযা ঈবঘত বিও তা- আ ওনযন এফং মা ফচৃন
ওযা ঈবঘত তা ফচৃন ওনযন। এ নথৃআ ফাংরা এ ব্দবিয থৃ ওযা  কনওওায। তাুঁনদয
কমাকুতা  গণাফরী কওাযঅবনও বযবালায বঙদ্দীক্ব্  াীদকনণয তুরনা ীবভত, বওন্তু তাুঁযা
তাুঁনদয কমাকুতা  গণাফরী নুমাী দাবে- ওতৃফু সুিুবানফ ারন ওনয থানওন।
ঈনযাক্ত অাত (ূযাহ্ অন্- বনা’ : ৬৯) বনন এনতা বফস্তাবযত অনরাঘনায ঈনদ্দশ্য নে
এিাআ প্রভাণ ওযা কম, কমনতু অল্লায যাস্তা বনত ফুবক্তকণ (প্রঘবরত বযবালা মানদযনও
„ীদ’ ফরা ) -

মানদয বনষ্পানেয কওাননা বনিতা কনআ,

তাুঁযাআ মঔন „অারানভ

ফাযমানঔ অল্লাহ্ তা„অরায ওানঙ চীবফত  বযয্ক্ব্ক্্প্রাপ্ত এফং অননন্দ ভকূল্ তঔন তাুঁনদয
গ্রফতৃী ঘাযবি দরবুক্ত ফুবক্তকণ „অারানভ ফাযমানঔ অল্লাহ্ তা„অরায ওানঙ চীবফত 
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বযয্ক্ব্ক্্প্রাপ্ত নফন না বফঘাযফুবিয দৃবিনত এিা ম্ভফ ফুাায। ওাযণ,
নে এআ কম,

সুস্থ বফঘাযফুবিয যা

নক্ষাওৃত ওভ কমাকুতাম্পন্প ফুবক্ত কম ওাভু সুনমাক- সুবফধায বধওাযী

নক্ষাওৃত কফী কমাকুতায বধওাযী ক ওাভু সুনমাক- সুবফধা কথনও ফবঞ্চত নত ানযন না,
বিও কমবানফ নক্ষাওৃত ক্ষুিতয যানধ যাধী ফুবক্ত াবস্তনমাকু নর নক্ষাওৃত গরুতয
যানধ যাধী ফুবক্ত ফশ্যআ াবস্তনমাকু নফ।

ফাযমাঔী কফনত ওর কনওওানযয চন্য
‘অারানভ ফাযমানঔ চীবফত থাওা  বযয্ক্ব্ক্ব্ রাব ওযা কম কওফর অল্লায যাস্তা বনত
ফুবক্তনদয চন্য কওাননা ফুবতক্রভী নুগ্র এভনবি ভনন ওযায ওাযণ কনআ। ওাযণ,

স্ং

কওাযঅন ভচীনদ অল্লায যাস্তা বনত ন বন এভন করাওনদয চন্য এ ধযননয নুগ্রনয
ওথা ঈনল্লঔ ওযা ননঙ। এযাদ ননঙ :

ِ
ِ
ِ ِ
ُ  َيُ ْدخلَنَي. َ َّله ُ لَّل ُ ِرْزقً َح َسنً َ إِ َّلا لَّل َ َآَُ َخْيَي ُر َّلر ِزق
ُ ِ َ ِي ِ لَّل َُّل قُ لُ َْ َ تُ َيََي ْرُزقََينَي
ْ َّله
ِ ِ
ٌ لَّل َ َ َعلي ٌ َحلي

“অয মাযা অল্লায যাস্তা বচযত ওনযনঙ,

َ َّل ِذ َ َ َ ُر
ُ ْد َخال َيَ ْر َ ْ َ ُ َ إِ َّلا

তঃয বনত ননঙ ফা ভৃতুুফযণ ওনযনঙ

অল্লাহ্ ফশ্যআ তানদযনও ঈিভ বযয্ক্ব্ক্ব্ প্রদান ওযনফন। অয ফশ্যআ অল্লাহ্ বযয্ক্ব্ক্্দাতানদয
ভনধু নফৃািভ। বতবন ফশ্যআ তানদযনও এভন এও স্থানন প্রনফ ওযানফন মা তাযা ন্দ ওযনফ
এফং ফশ্যআ অল্লাহ্ দাজ্ঞানী  নীর।” ( ূযাহ্ অল্- াজ্ব্ : ৫৮- ৫৯)
এঔানন ভৃতুুযফতৃী বযমনক্বয েীওায রৄধু অল্লায যাস্তা বনতনদয চন্যআ ওযা  বন, ফযং
ভুাবচযনদয চন্য (আখ্রাছ্ব  অভনরয তৃ ঈহ্য) ওযা ননঙ। থৃাৎ অল্লায চন্য
বচযতওাযী ফুবক্ত বনত না ন স্াবাবফও ভৃতুু ফযণ ওযনর (কওাননা ফড় ধযননয গনাহ্ না
ওনয থাওনর) তাুঁনও „অারানভ ফাযমানঔ বযয্ক্ব্ক্ব্ কদা নফ।
এঔানন এ েীওাযনও কল বফঘায যফতৃী কফননতয েীওায ভনন ওযায কওাননা ওাযণ কনআ।
ওাযণ,

বফববন্প অানত কমঔানন কল বফঘায যফতৃী কফননতয েীওানযয ানথ ানথ তায
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বফববন্প অওলৃণী গণনফবিু ঈনল্লঔ ওযা ননঙ ফা বফববন্প কন‘অভনতয ফণৃনা কদা ননঙ
তায বফযীনত এঔানন কস্ফপ ঈিভ বযয্ক্ব্ক্ব্  ন্দনী স্থানন প্রনফ ওযাননায ীবভত কন‘
অভনতয েীওায ওযা ননঙ থৃাৎ ীবভত কন‘অভত বফবি কফননতয েীওায ওযা
ননঙ।
ন্য এও অানত এযাদ ননঙ :

ِ ِ ِ
ِ َي َق تِ ِ ِي ِ لَّل ِ فََييَي ْقَ َ َي ْلِ فَس َ َيُ ْ تِي
ِ ِ
ِ
َ ْ ُ ْ َ َ ِفََي ْليَُي َق ت ْ ِ َ ي ِ لَّل َّلذ َ َ ْ ُر َا ْاَيَ َا ُّشد َْييَ ب اخَرا
َْ ْ َ ْ ْ ُ
ِ
يم
ً َ ْ ًر َظ

“সুতযাং মাযা যওানরয বফবনভন রৃবনায চীফন বফক্র ওনয বদননঙ তাযা কমন অল্লায নথ
মুি ওনয; তঃয ক বনতআ কাও ফা বফচীআ কাও, ক কক্ষনত্র „বঘনযআ’ অবভ তানও
বফযাি ুযষ্কায প্রদান ওযনফা।” ( ূযাহ্ অন্- বনা’ : ৭৪)
এ অাত কথনও সুস্ধি কম, অল্লায যাস্তা বনত ফুবক্তনদযনও অল্লাহ্ তা„অরা কম ুযষ্কায
প্রদান ওনযন ক চন্য ঐ ফুবক্তনও কল বফঘানযয বদননয চন্য নক্ষা ওযনত  না,

ফযং

„বঘনযআ’ থৃাৎ „অারানভ ফাযমানঔআ প্রদান ওযা  - মা আবতূনফৃ ঈবল্লবঔত বফববন্প অাত

কথনও প্রভাবণত ননঙ। বওন্তু ত্র অাত কথনও এ-  প্রভাবণত  কম,
বফনলবানফ কওফর অল্লায যাস্তা বনত ফুবক্তনদয চন্য বনধৃাবযত ন,

এ ুযষ্কায

ফযং অল্লায যাস্তা

মুি ওনয মাযা বফচী ননঙন তাুঁযা এয ভনধু াবভর অনঙন। থৃাৎ ফাযমাঔী চীফন  ক
চীফননয বযয্ক্ব্ক্ব্ কওফর অল্লায যাস্তা বনত ফুবক্তনদয চন্য বনধৃাবযত কওাননা ফুবতক্রভী ফুফস্থা
ন।
অল্লাহ্ তা„অরা প্রান্ত বঘি (নাফ্সসুল্ ভুেভাআন্পাহ্)- এয বধওাযী করাওনদয ভৃতুুয ানথ ানথ
যাবয চান্পানত প্রনফনয ওথা ফনরনঙন; এযাদ ননঙ :

َِ ََيَّلَُي َه نَّلَي ْف ْ ُم ْ َمِنَّل ُ ْرِ عِي إِ َ َربِهِّب ِ َر ِ يَ ً َ ْر ِ يَّل ً فَ ْا ُخلِي ِ َِ ِاي َ ْا ُخلِي َ نَّل
ُ
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“ক প্রান্ত ফুবক্তিা! তুবভ কতাভায যনফয বদনও প্রতুাফতৃন ওয ন্তুি  ন্তুবিপ্রাপ্ত ফস্থা,

তঃয অভায ফান্দানদয ভনধু প্রনফ ওয এফং অভায চান্পানত প্রনফ ওয।” ( ূযাহ্
অল্- পাচর্ : ২৭- ৩০)
কওাযঅন ভচীনদয অনযা ফর অানত অল্লায বদনও ফান্দায প্রতুাফতৃন ওযা ফরনত তায
ভৃতুুফযণনও ফুছাননা ননঙ। সুতযাং এয য যআ কম কফননত প্রনফ ওযনত ফরা  তা নে
ফাযমাঔী কফনত।
য এও অানত এযাদ ননঙ :

ِ ِ َّل
ِ
ِ ِ َّل
ُ ُ  ذ َ تََيََي َ فَّل. َ ا َْي َه ُر َآُ ْ ف َيه َ َ َ اُ َا َ َذ َ ََْي ي ل ُ ْ ُمَّلق
ْاَنَّل َ ِِبَ ُ ْنُ ْ تََي ْع َملُ َا

ا َ ْد ٍا َ ْد ُخلُ َيَ َه ََْت ِري ِ ْ َِْ َه
ُ َ نَّل
ُْ َمالاِ َ ُ َيِهِّبِ َ َيَ ُق ُ َا َ ال ٌ َلَْي ُ ُ ْا ُخل

“বফনশ্বয চান্পাত্ মানত তাযা প্রনফ ওযনফ - মায তরনদ বদন নয ভূ প্রফাবত নে;

কঔানন তানদয চন্য যননঙ তাযা মা বওঙু আো ওযনফ। এবানফআ অল্লাহ্ কআ ভুিাক্বীনদযনও
প্রবতদান কদনফন কপনযতাযা মানদযনও এ ওথা ফরনত ফরনত ঈিভ ফস্থা ভৃতুু প্রদান ওযনফ
কম, “কতাভানদয য ারাভ; কতাভযা কম অভর ম্পাদন ওযবঙনর ক চন্য চান্পানত প্রনফ
ওয।” ( ূযাহ্ অন্- নাল্ : ৩১- ৩২)
এঔানন ঈিৃত অাত রৃ‟বিয প্রথভ বদনও বফনশ্বয চান্পানতয ওথা ফরা ননঙ এফং বদ্বতীবিনত
এ চান্পানতয বধফাীনদয ভৃতুুওারীন  ভৃতুুয ফুফবত যফতৃী ফস্থায ওথা ফরা ননঙ।
থৃাৎ ঈিৃত বদ্বতী অাত নুমাী তাুঁনদযনও ভৃতুুয ানথ ানথ যাবয ফাযমাঔী কফননত
প্রনফ ওযনত ফরায ওথা চাবনন কদা ননঙ।

নাপযভাননদয চন্য ফাযমাঔী কদামঔ
কওাযঅন ভচীনদ রৄধু কনওওাযনদয ফাযমাঔী কফননত কন‘অভত্ রানবয ওথাআ ফরা  বন,
ফযং নাপযভাননদয ফাযমাঔী কদামনঔ প্রনফ  াবস্তনবানকয ওথা ফরা ননঙ। কমভন,
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বননম্াক্ত অাত ভূন „অারানভ ফাযমানঔ নাপযভাননদয াবস্ত  কনওওাযনদয ুযষ্কানযয ওথা
াাাব ঈনল্লঔ ওযা ননঙ :

ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ٍِ
ِ
ُ َ قَد ْ نَ إِ َ َ َملُ ْ َ َم ٍ فَ َج َع ْلنَ ا. َيَ ْ َ َيََرْ َا ْ َمالا َ َ ال بُ ْ َرى َيَ ْ َ ذ ْل ُم ْج ِر َ َ َيَ ُق ُ َا ح ْجًر ََْم ُج ًر
ٍِ ِ
َح َس ُ َ ِقيال
ْ . َ َ اً َ ْن ُ ًر
ْ َ َص َ ُ ْاَنَّل َيَ ْ َ ذ َخْيَيٌر ُ ْسََي َقًّر

“কমবদন তাযা কপনযতানদযনও কদঔনত ানফ কবদন যাধীনদয চন্য কওাননা সুংফাদ
থাওনফ না এফং তাযা (গনাহ্কাযযা) ফরনফ : “ন্তযার দ্বাযা অড়ার (অা! কওাননা ন্তযার দ্বাযা
মবদ এ ফস্থািা অড়ার নতা)!” অয তাযা কম ফ (কনও) অভর ওনযনঙ অবভ কগনরায প্রবত
দৃবি কদনফা এফং কগনরানও বফবক্ষপ্ত ধূবরওণা বযণত ওনয কদনফা। (ন্যবদনও) কবদন
কফনতফাীযা ঈিভ ফস্থানস্থর  ঈৎওৃিতয ওনথাওথননয বধওাযী নফ।” ( ূযাহ্
অল্- পুযক্বান্ : ২২- ২৪)
এঔানন সুস্ধি কম,

ঈক্ত বতনবি অানত ভৃতুু  তায ফুফবত যফতৃী ভনয ওথা ফরা

ননঙ। ওাযণ, ওর ভানুল ভৃতুুয ভ ভুবস্থত নর কপনযতানদযনও কদঔনত ানফ। তায
অনক ওানযা নক্ষ কপনযতানদযনও কদঔনত াায বফলবি এওান্তআ বফযর ফুবতক্রভ। তাঙাড়া
এয যফতৃী াুঁঘবি অানত (২৫- ২৯) বক্বাভনতয ভাপ্রর  ানযয ভানি ওানপযনদয
বফরানয ওথা স্তন্ত্রবানফ ঈনল্লঔ ওযা ননঙ - মা কথনও প্রভাবণত  কম, ঈনযাক্ত বতনবি
অানত তায ূফৃফতৃী ফস্থা থৃাৎ ভৃতুু  তায ফুফবত যফতৃী ফস্থায ওথা ফরা ননঙ।
য এও অানত এযাদ ননঙ :

ِ
ِ
ِ ِ
ََخ ِر ُ ََْي ُف َس ُ ُ ْيََي ْ َ َُْتَ ْ َا َ َذ َ ْآُ ِا ِِب
ْ ْ ْ َم ْ ا َ ْ َمالا َ ُ بَ ُ َْد ِه
َ ْ َ تِِ تَ ْسَ ْ ِ ُ َا

“( ক যাূর!) অবন মবদ কদনঔন (কতা কদঔনফন কম),

ِ َ تََيرى إِ ِ ظَّل ِم َا ِ َمر
ا
ُ
ََ
َ َْ
ِ
ْ ُُ ْنُ ْ تََي ُق ُ َا َلَى لَّل َْيَيَر ْاَ ِهِّب َ ُ ْن

মানরভযা মঔন ভৃতুুমন্ত্রণা থানও,

অয কপনযতাযা তানদয স্তভূ প্রাবযত ওনয কদ (এফং তানদযনও ফনর) : কতাভযা কতাভানদয
বননচনদযনও (কতাভানদয নাফ্স্ ভূনও) ফবকৃত ওনয দা; অচ কতাভানদযনও ভানচনও
াবস্ত কদা নফ, এ ওাযনণ কম, কতাভযা অল্লাহ্ ম্পনওৃ তু ওথা ফরনত এফং তাুঁয অাত
ম্বনন্ন িায প্রদৃন ওযনত।” ( ূযাহ্ অল্- অন্‘অাম্ : ৯৩)
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এঔানন „অচ’ ( َ ْ  ) ْيََيনব্দয ফুফায কথনও সুস্ধি কম, এঔানন কল বফঘায যফতৃী াবস্তয
ওথা ফরা  বন, ফযং ভৃতুুযফতৃী থৃাৎ „অারানভ ফাযমানঔয াবস্তয ওথা ফরা ননঙ।
‘অারানভ ফাযমানঔ অানর বপয‘অঈননয াবস্ত ম্পবওৃত অানত এ বফলবি অনযা
সুস্ধিবানফ তুনর ধযা ননঙ। এযাদ ননঙ :

ِ فََي قَ ا لَّل يِهِّب
ُ َ ا َ َ َ ُر َ َح َا بِ ِا فِْر َ ْ َا ُ اُ ْ َع َذ ِ نَّل ُر َيُ ْعَر ُ َا َلَْيَي َه ُ ُد ًّ َ َ ِ يًّ َ َيَ ْ َ تََي ُق ُ َّلس
ََ ُ ُ َ
ِ َْا ِخلُ َا فِر َ َا َ َ َّلد ْع َذ
َ
ْ ْ

“তঃয অল্লাহ্ তানও (বপয‘অঈননয ক্বনভয ভু’বভন ফুবক্তনও) তানদয লড়মনন্ত্রয
ওৃিতা নত যক্ষা ওযনরন এফং অানর বপয‘অঈননও বনওৃি অমাব্ গ্রা ওযনরা,

তা

নে অগন (কদামঔ)- মায নয তানদযনও ওানর  ন্নুা ক ওযা । অয কমবদন
বক্বাভত ংখবিত নফ কবদন (অল্লাহ্ কপনযতানদযনও অনদ ওযনফন) : অানর বপয‘
অঈননও ওবিনতভ াবস্তনত প্রনফ ওযা।” ( ূযাহ্ অল্- ভু’বভন্/ অল্- গ্ববপর্ : ৪৫- ৪৬)
এঔানন য য রৃ‟ধযননয াবস্তয ঈনল্লঔ কথনও সুস্ধি কম,

প্রথভ ফানযয াবস্ত কল বফঘায

যফতৃী াবস্ত ন থৃাৎ „অারানভ ফাযমানঔয াবস্ত।
মযত নূহ্ („অঃ)  মযত রূে্ („অঃ)- এয স্বীদ্ব প্রনে নাবমরওৃত এও অাত কথনও
নাপযভাননদয চন্য ফাযমাঔী চাান্পানভয াবস্তয ওথা চানা মা। এযাদ ননঙ :

ِ
ِ َ د ِ ِ ِ ِا
ِ
ٍ
َ
َص اَ ْ ِ فَ َخ َيََ ُُهَ فََيلَ ْ َيُ ْني
َ ْ ْ َ َْ َ َْ َََ َ َف ُر ْ َرََا ُ ٍو َ ْ َرََا ُ و َ َي
ِِ
َ ْا ُخال نَّل َر َ َ َّلد خل

لَّل ُ َ َال ِلَّل ِذ
ِ
ِ َّل
َ ل َ ْيً َ قي

َ َ َر
ِ
َ َْنَي ُه َم

“মাযা ওানপয ননঙ তানদয ফুাানয অল্লাহ্ নূনয স্বী  রূনেয স্বীয ঈভা বদননঙন;

তানদয ঈবআ অভায ঈমুক্ত ফান্দানদয ভধুওায রৃ‟চন ফান্দায ধীনন (বফফাাধীনন)
বঙনরা, বওন্তু তানদয ঈবআ তানদয ঈবনয (নূনয  রূনেয) ানথ বফশ্বাখাতওতা ওযনরা।
সুতযাং কওাননা বওঙুআ তানদয রৃ‟চননও অল্লাহ্ কথনও কফবনায্ ওযনত (যক্ষা ওযনত) াযনরা না।
অয (তানদয ঈবনও) ফরা নরা : ঈবআ (কদামনঔ) প্রনফওাযী ন্যান্য করাওনদয ানথ
কদামনঔ প্রনফ ওয।” ( ূযাহ্ অত্- তাযীম্ : ১০)
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এঔানন সুস্ধি কম,

তানদয কদামনঔ প্রনফনয বফলবি আবতভনধুআ ংখবিত বফল এফং এওআ

ভ অনযা মনতা নাপযভান ফুবক্ত ভৃতুুফযণ ওনয তানদয চাান্পানভ প্রনফনয বফলবি
আবতভনধুআ ংখবিত। থৃাৎ এঔানন ফাযমাঔী কদামনঔয ওথা ফরা ননঙ।

অত্মা দাচাগ্রত
কওাযঅন ভচীনদয অনরানও নয কম অনরাঘনা ওযা নরা তা কথনও সুস্ধি কম, „অারানভ
ফাযমাখ্ থৃাৎ ভৃতুুযফতৃী  কল বফঘায ূফৃফতৃী চকত কওাননা খুভন্ত চকত ন এফং কঔানন
ভৃত ফুবক্তনদয ফুবক্তিা ফা অত্মা ভূ খুবভন কনআ,

ফযং সুনঔ ফা রৃঃনঔ তথা ফাযমাঔী

কফননত ফা কদামনঔ অনঙ। ফশ্য তানদয াবস্ত  কন‘অভনত ফুবক্তনবনদ াথৃওু নফ এিাআ
স্াবাবফও। তাঙাড়া নননওয ফুবক্তিা এভন ফস্থা থাওা স্াবাবফও মানও সুঔ ফা রৃঃঔ
এতরৃবনয কওাননাবি বননফ অঔুাবত ওযা ঘনর না। বওন্তু াভবগ্রওবানফ ফুবক্তিাগনরা
কঔানন চাগ্রত। তাআ ফরা কমনত ানয কম, „অারানভ ফাযমাখ্ নে চাগ্রত চকত।
তনফ প্রে ঈিনত ানয কম, „অারানভ ফাযমাখ্ বও কওফরআ অত্মা ফা ফুবক্তিায চকত, নাবও
কঔানন ক াবথৃফ ফস্তুনদনয বফওল্প কওাননা ববন্প ধযননয কদনয বধওাযী থানও এফং থাওনর
ক কদ  াবথৃফ কদনয ভনধু ওনতাঔাবন বভর অনঙ  ওনতাঔাবন বভর অনঙ? এ ফুাানয
বনবিত চফাফ কদা অভানদয নক্ষ ম্ভফ ন। তনফ নয কম ফ অাত ঈিৃত ওযা ননঙ তা
কথনও „অারানভ ফাযমানঔয বস্তে ওািুবানফ প্রভাবণত  এফং এ-  প্রভাবণত  কম,
„অারানভ ফাযমাখ্ ওবথত „খুনভয চকত’ ন।

এ প্রনে অনযা ঈনল্লঔু কম, প্রওৃত নক্ষ অত্মা ফা ফুবক্তিায চন্য „খুভন্ত’ ওথাবি অনদৌ
প্রনমাচু ন। মবদ কদধাযী ফস্থা  কদবফীন ফস্থা অত্মায ভ ংক্রান্ত নুবূবতনত
াথৃওু নফ এিাআ স্াবাবফও, কতভবন অনন্দ  বফলানদয ফস্থা তায ভ ংক্রান্ত নুবূবত
ববন্প  না, তনফ কম কওাননা ফস্থাআ তায চন্য „খুভন্ত’ ফস্থা ওল্পনী। ওাযণ, খুভ
নে এও ধযননয বফরাভ - মা ফস্তুনদনয চন্য বযামৃ। ওভৃতৎযতায ওাযনণ  ভনয
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প্রফান কদন কম ক্ষ  ক্লাবন্তয ৃবি  তা ূযনণয চন্য ঔাদু- ানীনয াাাব বফরানভয
প্রনাচন ,

অয খুভ নে নফৃাচ্চ ভাননয বফরাভ। বওন্তু াবথৃফ চকনত ফস্তুনদ খুবভন

ড়নর অত্মায ওভৃতৎযতা ুনযাুবয স্থবকত ন মা না। ওাযণ, তানর ভানুল স্প্ন কদঔনত
াযনতা না। ফরা ফাররু কম, স্প্ন ম্পূণৃরূন নাফ্স্ ফা অত্মায ওাচ। ওাযণ, খুভন্ত ফুবক্তয
াযীবযও আবন্বনঘ ওভৃতৎযতা কথনও ুনযাুবয বফযত থানও। তা নে ক স্প্ন কদঔনত
া। তএফ, বনঃনন্দন তা অত্মায ওাচ।
এ প্রনে অনযা ঈনল্লঔু কম, যীনযয স্ংবক্র মাবন্ত্রও প্রবক্রা - মা ফুাত থাওনর অভযা
কওাননা প্রাণীর ৃবিনও চীবফত ফনর কণু ওবয,

তায  যীনযয দ্বাযা - স্ংবক্র ঐবেও

ওামৃ বযঘারনাওাযী অবত্মও বক্তয ভনধু কভৌবরও গণকত াথৃওু যননঙ। যীনযয স্ংবক্র
মাবন্ত্রও প্রবক্রা রৄধু যীযনও ফুফানযানমাকী যানঔ এফং অত্মা ক যীযনও ফুফায ওনয। পনর
ওানযা যীয স্থাীবানফ ফুফানযয নুনমাকী ন ড়নর থৃাৎ তায ভৃতুু খিনর তায অত্মায
চন্য অয তায যীয ফুফানযানমাকী থানও না। বওন্তু এয পনর অত্মায বননচয ফস্থা কওাননা
বযফতৃন খনি না।
যীনযয বক্রতা ফা চীফন এফং অত্মা ফা নাফ্স্ কম স্তন্ত্র ক ম্পনওৃ কওাযঅন ভচীদ কথনও
সুস্ধি ধাযণা াা মা। অল্লাহ্ যাব্নুল্ „অরাভীন এযাদ ওনযন :

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ َ َ َ ِاخَرى إ
ْ ُ ا َ َيُْر
َ ْ لَّل ُ َيَََي َ َّل ا َْي ُف َ ح َ َ ْ ِتَ َ َّلِ َْ َُ ْ ِ َ نَ َه فََييُ ْمس ُ َّلِ قَ َ ى َلَْيَي َه ْ َم
ٍ س ًّمى إِ َّلا ِ َِ ا
ا َِق ْ ٍ َيَََي َف َّل ُر َا
َ َ
َُ

“অল্লাহ্ নাপগনরানও অনি বনন কনন তানদয ভৃতুুয ভ এফং কম ভৃতুুফযণ ওনয না তায
বনিায ভ। তঃয,

মায য ভৃতুুয পছ্বারা অবতত ননঙ তানও কযনঔ কদন এফং

ন্যনদযনও ভৃতুুওার মৃন্ত (কপযত) াবিন কদন। বনঃনন্দন এনত বঘন্তাীর করাওনদয চন্য
বনদৃনাবদ যননঙ।” ( ূযাহ্ অয্- মুভার্ : ৪২)
এঔানন রক্ষণী কম,

ভৃতুু  খুভ ঈব ফস্থাআ অল্লাহ্ তা„অরা ওতৃৃও নাপনও স্ী

বনন্ত্রণাধীনন বনন কনায ওথা ফুছানত বকন ববন্প বক্রা  َيَََي َ َّلফুফায ওযা ননঙ। অয অভযা
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চাবন কম,

খুভন্ত ফস্থা ভানুল ননও ভ স্প্ন কদনঔ;

তানত সুঔ- রৃঃনঔয নুবূবত থানও।

ননও কক্ষনত্র এ নুবূবতয তীব্তা ভানুল চাগ্রত ফায ানথ ানথ সুস্থ ন ড়নত ানয,
ফা াকর ন কমনত ানয, এভনবও ভাযা কমনত ানয। স্নপ্ন ভনয নুবূবত চাগ্রত ফস্থায
নুবূবতয তুরনা িথতয ফা দ্রুততয নত ানয। এঔানন খুনভয  ভৃতুুয ফস্থা নাফ্স্ ফা
অত্মানও অল্লাহ্ তা„অরা ওতৃৃও বনন্ত্রণাধীনন কনায ভনধু াথৃওু কওফর এআ কম, ভৃতুু নর
তায নাপনও বপবযন কদা  না, খুভন্ত ফুবক্তয নাপনও বপবযন কদা । ঈব কক্ষনত্রআ
এওআ বক্রা ফুফায কথনও সুস্ধি কম, ঈব ফস্থাআ নাফ্স্ ফা অত্মায গণকত ফস্থা ববন্প
থানও। এভতাফস্থা, খুভন্ত ফুবক্তয অত্মায চন্য মবদ „খুভন্ত’ থাওা বযামৃ না , ফযং
ক স্নপ্ন ওভৃতৎয  নুবূবতম্পন্প থাওনত ানয তানর ভৃত ফুবক্তয অত্মায খুভন্ত থাওায
এফং সুঔ- রৃঃনঔয নুবূবতীন  ওভৃতৎযতাীন থাওায কওাননা ওাযণ কনআ। ফশ্য „অারানভ
ফাযমানঔ অত্মা ফা ফুবক্তিা চাগ্রত থাওনর তায ওভৃতৎযতায কক্ষত্র  ক কক্ষনত্র ফুফামৃ
স্াধীনতা ফশ্যআ অল্লাহ্ তা„অরায ক্ষ কথনও „অারানভ ফাযমানঔয চন্য বনধৃাবযত বফধাননয
দ্বাযা বনবন্ত্রত থাওনফ।
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‘অারানভ

ফাযমানঔ নাফ্স্ -এয ওভৃতৎযতা

‘অারানভ ফাযমাখ্ খুনভয চকত ন, ফযং চাগ্রত চকত - কমঔানন কওঈ ফাযমাঔী কফননতয
কন‘অভনতয দ্বাযা ুযষ্কৃত নে  কওঈ ফাযমাঔী কদামনঔ াবস্তপ্রাপ্ত নে মবদ ক ুযষ্কায 
াবস্তয ভাত্রা কল বফঘায যফতী ুযষ্কায  াবস্তয তুরনা মৎবওবঞ্চত। বওন্তু প্রে নে,
„অারানভ ফাযমানঔ নাফ্স্ ভূ বও রৄধু নীযনফ ুযষ্কায  াবস্ত কবাক ওযনঙ,

নাবও কঔানন

তানদয কওাননা ধযননয ওভৃতৎযতা অনঙ?
ফরা ফাররু কম, „অারানভ ফাযমাখ্ ফস্তুচকত ন, সুতযাং কঔানন অভানদয াবথৃফ চকনতয
ন্যা রূমী- কযামকায এফং থৃননবতও,

াভাবচও,

যাচননবতও,

াবযফাবযও  ন্যান্য

ধযননয াবথৃফ ওভৃওাে থাওায প্রে নি না। তানর বও ক চকত এওবি নীযফ  বনবি
চকত? কওাযঅন ভচীনদয অাত কথনও তা প্রভাবণত  না। কওাযঅন ভচীদ কথনও চানা মা
কম, ঐ চকনত কম ধযননয ওভৃতৎযতা ম্ভফ নাফ্স্ ভূনয ক ধযননয ওভৃতৎযতা যননঙ;
কঔানন বানরা ফস্থা থাওা নাফ্স্ ভূ অনন্দ প্রওা ওনয থানও এফং এ কথনও প্রভাবণত 
কম, স্বাফতঃআ ঔাযা ফস্থা থাওা নাফ্স্ ভূ াবস্তপ্রাবপ্তয ওাযনণ অনফ্সা্ ওনয থানও।
অল্লাহ্ তা„অরা এযাদ ওনযন :

ِ ِلَّل ِ فَ ْ ل
ِ ِ
ِ ِ
ْ ُ ُ ُ َ فَ ِرح َ ِبَ ت.ْن َد َرِهِّب ْ َيُْرَزقُ َا
 َ ْسَْ ِ ُر َا بِنِ ْع َم ٍ ِ َ لَّل ِ َ فَ ْ ٍ َ َّل.َال ُ ْ َْ َ ُ َا
َا

ِ
ِ ِ
ْ ْ ََال َْ َس َ َّل َّلذ َ قُ لُ ِ َ ِي ِ لَّل َْ َ تً ب
ٌَحيَ ا
ِ ِ ِ َّل
ِ ِِ
ِ
ِِ
ْ َ َ ْسَْ ُر َا ب ذ َ َْ َيَْل َ ُق ْ ْ َخ ْلفه ْ َال َخ ْ ٌ َلَْيه
ِِ
ِ
َ لَّل َ ال ُ ي ُ َ ْ َر ْ ُم ْ ن

“অয মাযা অল্লায নথ বনত ননঙ তানদযনও ভৃত ভনন ওনযা না; ফযং তাযা তানদয যনফয
ওানঙ চীবফত  বযয্ক্ব্ক্্প্রাপ্ত নে। অল্লাহ্ স্ী নুগ্র কথনও তানদযনও মা বদননঙন ক ওাযনণ
তাযা অনবন্দত এফং তানদয বঙনন মাযা যননঙ - মাযা এঔননা তানদয ানথ বভবরত  বন,
তানদয চন্য তাযা অনন্দ প্রওা ওনয,

ওাযণ,

তানদয কওাননা ব কনআ এফং তাযা

রৃবিন্তাগ্রস্ত নফ না। তাযা অল্লায ওাঙ কথনও প্রাপ্ত কন‘অভত  নুগ্রনয চন্য এফং এ
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ওাযনণ কম,

অল্লাহ্ ভু’বভননদয প্রবতদান বফনি ওনযন না,

অনন্দ প্রওা ওনয থানও।”

( ূযাহ্ অানর „আভযান্ : ১৬৯- ১৭১)
এ কথনও সুস্ধি কম, অল্লায যাস্তা বনত ফুবক্তকণ „অারনভ ফাযমানঔ অল্লাহ্ তা„অরায কন‘
অভত্  নুগ্র রানবয ওাযনণ এফং রৃবনায ফুনও কথনও মাা কনও ফান্দানদয চন্য অনন্দ
প্রওা ওনযন। সুতযাং এনত নন্দ কনআ কম, কঔানন অল্লাহ্ তা„অরায কন‘অভত্  নুগ্র
রাবওাযী ওনরআ এবানফ অনন্দ প্রওা ওনযন। বফনল ওনয তাুঁনদয কঘন বধওতয ঈচ্চ
ভমৃাদায বধওাযী নফী- যূরকণ („অঃ)  ভা‘ছ্বূম্ আভাভকণ (অঃ), বছ্বদ্দীক্্কণ, ীদকণ 
ছ্বানরহ্ ফান্দাহ্কণ স্াবাবফওবানফআ অনযা কফী কন‘অভত  নুগ্র রাব ওনযন এফং এ
ওাযনণ অনন্দ প্রওা ওযনফন এিাআ স্াবাবফও।
প্রে নে, এবানফ অনন্দ প্রওা ওযা ঙাড়া „অারনভ ফাযমানঔ তাুঁনদয অনযা কওাননা ধযননয
ওভৃতৎযতা অনঙ বওনা।
মযত যাূনর অওযাভ (ছ্বাঃ)- এয বভ‘যাজ্- এয খিনাফরী প্রনে আরানভয ওর ধাযায
ফণৃনায ভনধু কম ফ বফল ববন্প তায ভনধু ন্যতভ নে এআ কম, তাুঁয আভাভতীনত তীনতয
ভস্ত নফী- যাূর („অঃ) নাভাম অদা ওনযবঙনরন। এ কথনও প্রভাবণত  কম,

„অারনভ

ফাযমানঔ অল্লাহ্ তা„অরায াভদ  নাভাম অদা ওযা ম্ভফ। মবদ কঔানওায এ ফ অভর
ফুবক্তয অভরনাভা - মায বববিনত কল বফঘানযয বদনন বফঘায ওযা নফ - কমাক নফ না,
তথাব,

কওফর নফী- যাূরকনণয („অঃ) নাফ্স্ ন,

অল্লাহ্ তা„অরায কনও ফান্দানদয

ওনরয নাফ্স্আ কঔানন াভদ  নাভাম অদা ওনয অল্লাহ্ তা„অরায প্রবত ওৃতজ্ঞতা চানানফন
এিাআ স্াবাবফও।
অনযওবি প্রে নে এআ কম,

„অারানভ ফাযমানঔয কনওওায বধফাীকণ এ াবথৃফ চকনতয

বধফাীনদয চন্য ওরুাণওয ন থানও এভন কওাননা ওভৃতৎযতা ঘারানত ানযন বওনা? এয
ভানন নে, তাুঁযা াবথৃফ চকনতয বধফাীনদয চন্য অল্লাহ্ তা„অরায ওানঙ কওাননা ধযননয
সুাবয ওযনত ানযন বওনা?
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এয চফাফ আবতফাঘও। ওাযণ,

তাুঁনদয অভর তাুঁনদয বননচনদয অভরনাভা কমাক ফায

সুনমাক না থাওনর কমনতু তাুঁনদয বক্রতা প্রভাবণত বফল কনতু াবথৃফ চকনতয
বধফাীনদয চন্য তাুঁনদয ভধুওায ঈমুক্ত ফুবক্তকণ ওতৃৃও অল্লাহ্ তা„অরায ওানঙ কদা‘অ ফা
সুাবয ওযায সুনমাক না থাওায কওাননা ওাযণ কনআ। ফশ্য ক কদা‘অ  সুাবয ওফূর ওযা
ফা না ওযা এওান্তবানফআ অল্লাহ্ তা„অরায আো।
অল্লাহ্ তা„অরা মযত যাূনর অওযাভ (ছ্বাঃ)কও নম্বাধন ওনয এযাদ ওনযন :

ِ ِ
َ ص ِهِّب َلَْي ِه ْ إِ َّلا
ََ
ٌ صالتَ َ َ َ ٌ َآُ ْ َ لَّل ُ َ ي ٌ َلي

“( ক যাূর!) অবন তানদয চন্য কদা‘অ ওরুন;

বনঃনন্দন অনায কদা‘অ তানদয

চন্য ান্ত্বনাস্রূ।” ( ূযাহ্ অত্- তাফাহ্ : ১০৩)
অল্লাহ্ তা„অরা মযত যাূনর অওযাভ (ছ্বাঃ)কও নম্বাধন ওনয অনযা এযাদ ওনযন :

ِ
ْ ُفَ ْ ُ َْنَي ُه ْ َ ْ ََي ْف ْر َآ

“সুতযাং (ক যাূর!) তানদযনও ক্ষভা ওনয বদন এফং তানদয চন্য (অল্লায ওানঙ) আস্তগ্বপার্
ওরুন।” ( ূযাহ্ অানর „আভযান্ : ১৫৯)
ন্যত্র এযাদ ননঙ :

ِ
ِ
يم
ً َ َ ْ َ َُيَّله ْ إ ْ ظَلَ ُم ََْي ُف َس ُه ْ َ اُ َو فَ ْ ََي ْ َف ُر لَّل َ َ ْ ََي ْ َفَر َآُ ُ َّلر ُ ُا ََ َ ُد لَّل َ تََي َّل بً َرح

“তাযা মঔন বনচনদয য মুরুভ ওযনরা (গনাহ্ ওযনরা) তঔন মবদ তাযা (ক যাূর!) অনায
ওানঙ অনতা, এযয অল্লায ওানঙ ক্ষভা ঘাআনতা এফং যাূর তানদয চন্য ক্ষভা ঘাআনতন
তানর ফশ্যআ তাযা অল্লানও তাফাহ্ ওফূরওাযী কভনযফানরূন কনতা।” ( ূযাহ্ অন্বনা’ : ৬৪)
কমনতু মযত যাূনর অওযাভ (ছ্বাঃ)- এয নফুাত্ বক্বাভত মৃন্ত ফুাত থাওনফ এফং অয
কওাননা নফীয অকভন খিনফ না কনতু বক্বাভত মৃন্ত ওর ভুরভাননয চন্য তাুঁয কদা‘অ 
আবস্তগ্বপার্ কথনও ঈওৃত ায সুনমাক থাওা বযামৃ। ফযং কম ফ ভুরভান তাুঁয াঘমৃ
রানবয কৌবানকুয বধওাযী নবঙনরন তাুঁনদয তুরনা যফতৃীনদয চন্য তাুঁয কদা‘অ 
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আবস্তগ্বপানযয প্রনাচন ননও কফী। সুতযাং তাুঁয আনন্তওানরয নয তাুঁয ওানঙ কদা‘অ 
আবস্তগ্বপানযয চন্য নুনযাধ চানাননায নথ কওাননা ফাধা থাওনত ানয না।
এঔানন প্রে ঈিনত ায কম, অভানদয অনফদন বতবন রৄননত ান বওনা?
অভযা নাভানময ভনধু মযত যাূনর অওযাভ (ছ্বাঃ)কও যাবয নম্বাধন ওনয ারাভ কদআ। এ
কথনও প্রভাবণত  কম,

বতবন তা রৄননত ান। নুরূবানফ অভযা নাভানময ফাআনয রৃরূদ

ানিয ভ মযত যাূনর অওযাভ (ছ্বাঃ)কও যাবয নম্বাধন ওনয ারাভ কদআ।
ফস্তুতঃ াবথৃফ চকনতয বধফাীনদয ওানঙ ফাণী কৌুঁঙাননায নথ কম ফ ফাধা অনঙ, „অারানভ
ফাযমানঔয কনওওায বধফাীযা ফশ্যআ ক ফ ফাধা কথনও ভুক্ত। „অারানভ ফাযমানঔ
ফস্তুচকনতয স্থাবনও ফুফধাননয কওাননা ওামৃওযতা থাওনত ানয না। সুতযাং মঔন কম কওাননা স্থান
কথনও তাুঁনদয ঈনদ্দন কওঈ বওঙু ফরনর তা তাুঁযা রৄননত ানফন এিাআ স্াবাবফও। তএফ, নফী
ওযীভ (ছ্বাঃ)কও ঈনদ্দ ওনয এওআ ভ রৃবনায মনতা চাকা কথনও মনতা করাও ারাভ প্রদান
ওরুও তা বতবন ানথ ানথ রৄননত ান।
নননও ফুাঔুা ওনযন কম, অভযা মযত যাূনর অওযাভ (ছ্বাঃ)কও কম ারাভ কদআ কপনযতা
তা তাুঁয ওানঙ কৌুঁনঙ কদ। বওন্তু এ ফুাঔুা গ্রণনমাকু ন। ওাযণ, এরূ নর নম্বাধন ওনয
ারাভ না বদন তৃতী ুরুনল ারাভ বদনত নতা থৃাৎ ه ن ی
অনায নয ারাভ,

. . . ) না ফনর لي ن ی

ليک

 سال... ( ক নফী!

 سال... (নফীয নয ারাভ, . . . )

ফরনত নতা।
এবানফ „অারানভ ফাযমানঔ কথনও ফস্তুচকনতয বধফাীনদয ওথা রৄননত াায বফলবি কওফর
মযত যাূনর অওযাভ (ছ্বাঃ)- এয চন্য এওওবানফ বনধৃাবযত কওাননা বফল ন। তাআ অভযা
ভুরভাননদয ক্বফনয বকন ক্বফযফাীনদযনও নম্বাধন ওনয ারাভ কদআ, ফবর :

ق ر

سال ليک

- “ক ক্বফযফাীকণ! অনানদয য ারাভ।” এ কথনও প্রভাবণত  কম, তাুঁযা

অভানদয ারাভ রৄননত ান।
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সুতযাং মযত যাূনর অওযাভ (ছ্বাঃ) এফং ন্যান্য নফী- যাূর  অনর ফাআনতয ভা‘ছ্বূম্
আভাভকণ („অঃ)  অল্লাহ্ তা„অরায অনযা কম ফ ঔাছ্ব্ ফান্দাহ্ াবথৃফ চীফনন থাওাওানর
তাুঁনদয ওানঙ কদা‘অ ঘাা কমনতা এফং তাুঁযা করাওনদয চন্য কদা‘অ ওযনতন তাুঁযা
„অারানভ ফাযমানঔয বধফাী ফায নয তাুঁনদয ওানঙ কদা‘অ ঘাা কওাননা ফাধা কনআ

এফং তাুঁযা রৄননত ান, মবদ অভযা চাবন না অভানদয অনফদনন াড়া বদন তাুঁযা অল্লায
ওানঙ অভানদয চন্য কদা‘অ ওনযনঙন বওনা ফা ওনয থাওনর অল্লাহ্ তা ওফূর ওনযনঙন বওনা,
বিও কমবানফ তাুঁযা াবথৃফ চীফনন থাওাওানর কম ফ কক্ষনত্র কদা‘অ ওযনতন অল্লাহ্ তা ওফূর
ওনযনঙন বওনা তা অভযা চাবন না। তনফ কদা‘অ ফা সুাবয ঘাা কওাননাআ ফাধা কনআ।
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অারানভ ফাযমাখ্ : বফবফধ প্রে
ফাযমাঔী কফননতয বযয্ক্ব্ক্ব্ কওভন?
কমনতু কওাযঅন ভচীনদ অল্লায যাস্তা বনত ফুবক্তনদযনও বযয্ক্ব্ক্ব্ প্রদাননয ওথা সুস্ধি বালা
ঈনল্লঔ ওযা ননঙ কনতু কঔানন কম,

ওর কনও ফান্দানও বযয্ক্ব্ক্ব্ প্রদান ওযা  তানত

নন্দনয কওাননাআ ওাযণ কনআ। বওন্তু প্রে নে, কঔানওায বযয্ক্ব্ক্ব্ ওী ধযননয?
কল বফঘানযয নয মাযা কফননত মানফন তাুঁযা কঔানন কম ফ বযয্ক্ব্ক্ব্ কবাক ওযনফন ক ম্পনওৃ
কতভন এওিা প্রে চানক না। ওাযণ, বফঘাযফুবি („অক্্ল্) কমভন ক ম্বনন্ন বনবুৃর ধাযণা ওযনত
ানয কতভবন কওাযঅন ভচীনদ ক ম্বনন্ন ঈনল্লঔ ওযা ননঙ। কল বফঘানযয নয ভানুল এ
ৃবথফীয চীফননয যীনযয ন্যা যীনযয বধওাযী নফ,

তনফ ক যীয নফ বফনশ্বয,

বফনল ওনয কফনতীনদয াযীবযও চফবিু নফ বিও কমভনবি া ভানুনলয ন্দনী - মানত
ফান্দাহ্ তদ্ নন্ত কন‘অভত কবাক ওযনত ানয। কতভবন কঔানওায কন‘অভত ভূ
ৃবথফীয কন‘অভত ভূনয ন্যা নফ, বওন্তু ৃবথফীয কন‘অভত ভূনয ন্যা তানত কওাননা
ত্রুবি ফা ূণৃতা থাওনফ না। ঈদাযণস্রূ, কঔানওায ঔাদু- ানী গ্রনণয পনর াঔানাপ্রস্ফাফ নফ না। ওাযণ, ৃবথফীয চীফনন ভানুনলয াঔানা- প্রস্ফাফ ফায ওাযণ রৃ‟বি। প্রথভতঃ
এঔানওায ঔাদু- ানীন ভানুনলয যীনযয গ্রনণানমাকী ঈাদান (স্াদ  ুবি) ঙাড়া
এতদ্বববূৃত ঈাদান থানও, বদ্বতীতঃ ভানুনলয গ্রণক্ষভতা (মভবক্ত) ীবভত ফায ওাযনণ
গ্রনণানমাকী ফ ঈাদান ক গ্রণ ওযনত ানয না। কফননত এ ধযননয ভস্া থাওনফ
না।
বফঘাযফুবি ফনর,

কমনতু কফননত ক্ষ যীনয ুবিয প্রনাচন ায ওথা ন কনতু

কঔানওায ঔাদু- ানী ফবহ্যও বদও কথনও ৃবথফীয ঔাদু- ানীনয ন্যা ানত কনা, ওাভড়
কদা  বকনর কপরায ঈনমাকী া নে তায ুনযািাআ নফ স্াদ এফং তাআ গ্রনণয ানথ
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ানথআ তা যীনয অত্মস্থ ন মানফ। এ কথনও ধাযণা ওযা মা কম,

„অারানভ ফাযমানঔয

বযয্ক্ব্ক্ব-্  এ ধযননযআ নফ।
নননও ভনন ওনযন কম, অারানভ ফাযমানঔ কমনতু ভানুল কওাননা যীনযয বধওাযী থানও না
কনতু কঔানন বযয্ক্ব্ক্ব্ ফরনত অবত্মও প্রাবন্ত ফুছাননা ননঙ। বওন্তু এ ধাযণানও বিও ফনর
গ্রণ ওযা মা না। ওাযণ,

অবত্মও প্রাবন্ত নে এভন এওবি অবত্মও ফস্থা মা মনতাক্ষণ

থাওনফ তনতাক্ষণ তা ধাযাফাবওবানফআ থাওনফ,

বওন্তু ন্য কওাননারূ বনদৃন ঙাড়াআ রৄধু

“বযয্ক্ব্ক্ব”
্
ফরনর ভবস্তনষ্ক ফৃপ্রথভ কম তাৎমৃ পুনি নি তা নে ঔাদু- ানী;

ন্যান্য

দাননও াধাযণতঃ কন‘অভত ফরা  এফং ক ফ কক্ষনত্র কন‘অভনতয ঈওযনণয নানভয
ানথ “বযয্ক্ব্ক্ব”
্
ওথাবি ঈনল্লঔ ওযা নর কওফর তঔনআ “বযয্ক্ব্ক্ব”
্
কথনও ক থৃ গ্রণ ওযা
মানফ, কমভন : ন্তাননও বযয্ক্ব্ক্ব্ ফরা ননঙ।
কমনতু কওাযঅন ভচীনদ „অারানভ ফাযমানঔ কওাননা বফনল ধযননয বযয্ক্ব্ক্ব্ প্রদাননয ওথা ফরা
 বন,

সুতযাং এ কথনও প্রধানতঃ ঔাদু- ানী ধনয বননত নফ এফং ন্য ধযননয বযয্ক্ব্ক্ব্

থাওনর ঔাদু- ানী ফশ্যআ যননঙ। অয কঔানওায ঔাদু- ানী াবথৃফ চীফননয ঔাদুানীনয কদাল- ত্রুবি কথনও ফশ্যআ ভুক্ত, তনফ তায গণকত ভান (বফনলতঃ স্াদ) বনঃনন্দন
কল বফঘানযয যফতৃী কফননতয ঔাদু- ানীনয ভাননয ভান ন,

ফযং কঔানওায 

াবথৃফ চীফননয ঔাদু- ানীনয স্ানদয ভাছাভাবছ াআ স্াবাবফও।
প্রে ঈিনত ানয,
মানফ,

কল বফঘায যফতৃী কফননত ফস্তুনদনয ওাযনণ ঔাদু- ানী স্ধৃ ওযা

বওন্তু „অারানভ ফাযমানঔ কতা ফস্তুনদ কনআ,

তানর কঔানন স্ধৃনী ঔাদু- ানী

গ্রণ ওযা ম্ভফ নফ ওী ওনয?
এ প্রনেয চফানফ ফরা কমনত ানয কম, াবথৃফ চীফনন অভযা াযীবযও আবন্বনঘনয দ্বাযা কম
ফ ওাচ ওনয থাবও অনর অভানদয নাফ্স্- আ আন্বনঘনয দ্বাযা তা ওবযন থানও। থৃাৎ
দৃশ্যতঃ াত কওাননা বওঙু স্ধৃ ওযনর প্রওৃত নক্ষ নাফ্স্- আ স্ধৃ ওনয;

াত তায স্ধৃ

ওযায ভাধুভ ভাত্র। বওন্তু নাফ্স্ াযীবযও আবন্বনঘনয াামু ঙাড়াআ আবন্বনঘনয নুবূবত
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চৃন ওযনত ানয। তাআ খুনভয ভ াযীবযও ে- প্রতুে বনবি থাওনর নাফ্স্ স্নপ্নয
ভনধু আবন্বনঘনয নুবূবত রাব ওনয থানও। সুতযাং „অারানভ ফাযমানঔ নাফ্স্- এয নক্ষ কল
বফঘায যফতৃী কফননতয বযমনক্বয নুরূ ত্রুবিভুক্ত বযয্ক্ব্ক্ব্ (মবদ কফননতয বযমনক্বয তুরনা
নক্ষাওৃত ওভ ভাননয এফং াবথফ বযমনক্বয তুরনা নক্ষাওৃত ঈন্পত ভাননয) গ্রণ ওযনত
ানয এনত নন্দনয ওাযণ কনআ। তনফ এ বযয্ক্ব্ক্ব্ ংঔুাকত  বযভাণকত বদও কথনও ওনতািা
ীবভত ক ম্পনওৃ অভানদয নক্ষ ধাযণা ওযা ম্ভফ ন।
‘অারানভ ফাযমানঔয বযয্ক্ব্ক্ব্ ভানন কম, কওফর ফুাত অবত্মও প্রাবন্ত ন, ফযং এতদ্
ঔাদু- ানী তায ন্যতভ প্রভাণ নে এআ কম,

কঔানন অানর বপয‘অঈন্- কও ওার-

ন্নুা কদামনঔয অগননয য ক ওযা । কঔানওায ুযষ্কায  াবস্ত কওফর অবত্মও নর
কনওওাযনদয অবত্মও প্রাবন্তয কভাওাবফরা অানর বপয‘অঈননও কওফর অবত্মও াবন্তনত
যাঔা নতা।
‘অরানভ ফাযমানঔ বযয্ক্ব্ক্ব্ গ্রনণয বফলবিয স্রূ বনন প্রনেয ঈনিও ফায বঙনন বনবত ভূর
ওাযণ নে নাফ্স্- এয স্রূ  ঐ চকনত নাপনয ফস্থাননয ধযন ম্পনওৃ অভানদয সুস্ধি 
ওািু ধাযণা না থাওা। বচন ূক্ষ্ম কদধাযী প্রাণী, বওন্তু তাযা ফস্তুকত বযয্ক্ব্ক্ব্ গ্রণ ওনয থানও।
তানদয বযয্ক্ব্ক্ব্ গ্রনণয ধযন ম্পনওৃ অভানদয ওািু ধাযণা কনআ। নননওয ভনত,

তাযা

তানদয ঔাদুফস্তু  ানী কথনও বক্ত (এনাবচৃ/ ুবি)  স্াদ গ্রণ ওনয থানও এফং তানদয দ্বাযা
বক্ত  স্াদ গ্রণ ওযায য ঈক্ত ঔাদুফস্তুয ুবি  স্াদ বফীন ফস্তুকত ঈাদান ফাবহ্যও বদও
কথনও রফর নড় থানও।
নাফ্স্ ভূ বও ফস্তুকত িা, নাবও এও ধযননয ূক্ষ্ম ঈাদাননয িা এ ম্বনন্ন বনবিত ওনয
ফরা ওবিন। নননওয ভনত তা ূক্ষ্ম ঈাদাননয িা এফং নননওয ভনত তা ফস্তুকত, তনফ
„অারানভ ফাযমানঔ তানদযনও এও ধযননয ূক্ষ্ম কদনয বধওাযী ওনয যাঔা । (এ ম্পনওৃ

নয অনযা বওঙুিা বফস্তাবযত অনরাঘনা ওযা ননঙ।) তাআ „অারানভ ফাযমানঔয বধফাী
কনওওায ফুবক্তনদয নাফ্স্ ভূনও কদ ঔাদু- ানী কমনতু কল বফঘায যফতৃী ঔাদু64

ানীনয (মা রৄধুআ স্াদ) নুরূ কনতু তাুঁনদয নক্ষ তা কথনও ঘ্রাণ  স্ধৃানুবূবত ওানয
স্াদ গ্রণ তথা তায ুনযািাআ গ্রণ ওযনত াযা কওাননা ভস্া ফায ওাযণ কনআ।

ভৃত ফুবক্তয ফস্তুনদ  নাফ্স্- এয ভনধু ম্পওৃ
এিা নন্দাতীত কম,

„অারানভ ফাযমাখ্ ফা ক্বফনযয চকত ভানন ভাবিয ক্বফনযয ববতনযয

বযনফ ন, ওাযণ, ওর ভৃতনদনয ভাবিয ক্বফয  না। ফযং „অারানভ ফাযমাখ্ ফা ক্বফনযয
চকত ভানন নাফ্স্- এয চকত - মা এওবি ফস্তুকত চকত। এঔন প্রে নে,

ভৃত ফুবক্তয

ফস্তুনদ  „অারানভ ফাযমানঔ ফস্থানযত তায নাফ্স্- এয ভনধু কওাননা ম্পওৃ  কমাকূত্র
থানও বও?
এ প্রনেয বনবিত চফাফ কদা ওবিন। ওাযণ,

কওাযঅন ভচীনদ এ ফুাানয বওঙু ফরা  বন

এফং বফঘাযফুবি এ ফুাানয বনবিতবানফ বওঙু ফরনত ক্ষভ। তনফ এ ফুাানয বফঘাযফুবিয
বফনিলণ কথনও কভািাভুবি এওবি ধাযণা াা কমনত ানয।
এ ফুাানয আবতূনফৃ কমভন অবা কদা ননঙ কম,

কমনতু „অারানভ ফাযমাখ্ কওাননা

ফস্তুকত চকত ন, ফযং এওবি ববন্প ভাত্রায চকত (ফস্তুকত চকত) কনতু এ চকত এ ৃবথফী
কথনও দূনয া কমভন মরূযী ন, কতভবন ৃবথফীয ভনধু ীভাফি থাওা বযামৃ ন। ফযং
ফস্তুকত চকত ফায ওাযনণ এ ফস্তুকত চকনতয কওাননা বওঙুয ানথ াংখবলৃওতা ঙাড়াআ তা এ
ৃবথফী  ফস্তুচকনতয ন্য ফ বওঙুয ভ- ফস্থানন ফস্থান ওযনত ানয, বিও কমবানফ াবন
ফা ওাুঁনঘয ভধু বদন কভনওানর অনরায তায ভনধু ফস্থানন কওাননা ভস্া  না। ন্যবদনও
„অারানভ ফাযমাখ্ নে এওবি ওনিায বনন্ত্রণাধীন চকত কমঔানন কওফর নুভবতয বধওাযী

নাফ্স্ ভূ নুনভাবদত ীবভত তৎযতা ঘারানত ানয। সুতযাং তানদয স্ী ফস্তুনদনয ানথ
ম্পওৃ থাওনফআ এিা ওািুবানফ ফরা ঘনর না, কতভবন ম্পওৃ কনআ তা-  ফরা ঘনর না।
ফশ্য াধাযণবানফ ভানবফও প্রফণতায বববিনত ফরা ঘনর কম, প্রবতবি নাপনয স্ী ফস্তুনদনয
ানথ এও ধযননয ভনস্তাবেও ম্পওৃ থাওা স্াবাবফও - মায ভানন ফশ্য এ ন কম, নাফ্স্ ঐ
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ফস্তুনদনয ভনধু ফস্থান ওনয। মবদ ভুরভাননদয এওবি ফৃম্যত অভর কথনও এভনবি ভনন
নত ানয,

বওন্তু প্রওৃত ফুাায তা ন। ফযং স্ী ফস্তুনদনয ানথ „অারানভ ফাযমানঔ

ফস্থানযত নাফ্স্- এয ম্পওৃিা নে এও ধযননয অবত্মও  ভানবও ম্পওৃ ফা িান।
অভযা কম ফাড়ীবিনত মুনকয য মুক ফফা ওনযবঙ, বওন্তু এযয বফবক্র ওনয বদনবঙ ফা কওঈ
কচায ওনয দঔর ওনয বনননঙ, ফা তানও ধ্বংস্তূন বযণত ওযা ননঙ, এভনবও নত ানয
কম, তায ধ্বংস্তূ বযন কপরা ননঙ এফং কওফর ঔাবর চাকা নড় অনঙ ফা ক চাকা
কওঈ নতুন ফাড়ী চতযী ওনযনঙ, ক ফাড়ীবি ফা তায ধ্বংস্তূ ফা তায চাকাবিয ানথ অভানদয
অবত্মও- ভানবও ম্পওৃ ফা িাননয ানথ এনও তুরনা ওযা কমনত ানয। ধরুন, এ ফাড়ীবিয ফা
তায ধ্বংস্তূনয ফা তায চাকায ঘাযবদনও ভমফূত ওাুঁনঘয কদার তুনর কদা ননঙ মায ববতয
বদন অভযা ফাড়ীবিয ববতযিা ফা চাকািা কদঔনত াবে এফং ফায ফায অভানদয দৃবি তায
ববতনয বতত নে,

বওন্তু অভযা তানত প্রনফ ওযনত াযবঙ না। কতভবন ঐ ফাড়ীনত

থাওাওানর অভযা মা বওঙু ফুফায ওনযবঙ তা মবদ ন্যত্র বনন মাা  এফং অভযা তা
বঘননত াবয তানর তায প্রবত অভযা অবত্মও ম্পওৃ ফা ভননয িান নুবফ ওবয।
ফস্তুতঃ রৄধু ফস্তুনদনয ানথ ন,

ফুবক্তয াযা চীফননয স্পৃবতবফচবড়ত ফ বওঙুয ানথ এফং

স্চননদয ানথ নাপনয ম্পওৃিা এ ধযননয ফনর ভনন ওযা কমনত ানয। তনফ এঔানন ফাধািা
ওাুঁনঘয কদানরয ন্যা ফস্তুকত ন, ফযং ভাত্রাকত। ওাযণ, ফস্তুচকত  „অারানভ ফাযমাখ্ ববন্প
ভাত্রায চকত।
নয ভুরভাননদয কম ফৃম্যত অভনরয ওথা ঈনল্লঔ ওযা ননঙ তা নে এআ কম, অভযা
ভুরভাননদয ক্বফনয বকন ভৃত ফুবক্তনদযনও যাবয নম্বাধন ওনয ারাভ কদআ; ফবর : “অ্ারাভু „অরাআকুম্ আা অরাল্ ক্বুফূর্।” ( ক ক্বফযফাীযা! কতাভানদয য ারাভ।) - মা
কথনও প্রভাবণত  কম, তাুঁযা তা রৄননত ান। নআনর তাুঁনদযনও নাভুরুনল ঈনল্লঔ ওনয ারাভ
বদনত নতা;

ফরনত নতা : “অ্- ারাভু „অরা অবরল্ ক্বুফূর্।” ( ক্বফযফাীনদয য

ারাভ।)
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এ কথনও ফশ্যআ প্রভাবণত  কম, ভৃতনদয নাফ্স্ অভানদয ওথা রৄননত া, বওন্তু এ কথনও
এিা প্রভাবণত  না কম,

তাুঁনদয নাপগনরা ঐ ক্বফযগনরায ভনধুআ যননঙ। ফযং „অারানভ

ফাযমাখ্ ফস্তুকত চকত বফধা অভযা কমঔাননআ থাবও না কওন স্থানকত ফুফধান তাুঁনদয 
অভানদয ভনধু কওাননা প্রওৃত ফুফধান ন। সুতযাং ক্বফনযয ওানঙ না বকন নম্বাধন ওনয
ারাভ বদনর তাুঁযা রৄননত ান। এ ওাযনণআ অভযা নাভানময ভনধু মযত যাূনর অওযাভ
(ছ্বাঃ)কও নম্বাধন ওনয ারাভ কদআ মবদ অভযা তাুঁয ক্বফয কথনও ননও দূনয ফস্থান ওযবঙ।
ফস্তুতঃ অভযা কম ক্বফনযয ওানঙ বকন ক্বফযফাীনদযনও ারাভ কদআ তায পনর তাুঁনদয
রফণক্ষভতায কক্ষনত্র দূয কথনও ারাভ কদা নত কওাননা াথৃওু  না। ফযং ক্বফনযয ওানঙ
ককনর তাুঁনদয ানথ অভানদয অবত্মও ফা ভানবও ংবিিতা ননও কফী ফৃবি া,

কতভবন

তাুঁনদয চীফননবতা কথনও অভানদয বক্ষাগ্রনণয ম্ভাফনা ফৃবি া।
এঔানন অনযা এওবি বফল ঈনল্লঔ ওযা কমনত ানয,

তা নে,

ভানুনলয যীনযয প্রবতবি

কওানলয বডএনএ- য ববতনয তায ককািা চীফননয আবতা কওাড্ অওানয বরবফি অনঙ। রৄধু
তা- আ ন, কওাননা ফুবক্ত কম ফ চাকা কওাননা না কওাননা ওভৃতৎযতা ঘাবরননঙ এফং কম
ফ বচবন ফুফায ওনযনঙ তায ফ বওঙুনতআ ঐ খিনায ফা তায চীফননবতানয ন্ততঃ
ংবফননলয ঙা অনঙ - এিা বফজ্ঞাননয দ্বাযা প্রভাবণত ননঙ। পনর অভযা মঔন ঐ ফ
চাকা মাআ থফা ঐ ফ বচবন কদবঔ ফা স্ধৃ ওবয তঔন অভযা ভানবও বদও কথনও,
এভনবও ওতও কক্ষনত্র জ্ঞাতানয, ঐ ফ ফুবক্তয নাপনয বধওতয ওাঙাওাবঙ ঘনর অব।
এভতাফস্থা ঐ ফ স্থান  ফস্তুয ানথ ংবিি ফুবক্তনদয নাপনয এওবি খবনি কমাকানমাক
থাওনফ এিাআ স্াবাবফও।

অারানভ ফাযমাখ্  ফস্তুচকনতয ভনধু কমাকানমাক
‘অরানভ ফাযমাখ্  ফস্তুচকনতয ভনধু কমাকানমাক ম্ভফ বও? এ প্রেবি নে „অারানভ
ফাযমাখ্ ংক্রান্ত অনরাঘনায ফৃাবধও গরুেূণৃ বদওভূনয ন্যতভ।
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এঔানন কমাকানমানকয ওনওবি ধযন নত ানয : (১) এও চকনতয বধফাীনদয ন্য চকনত
যাবয প্রনফ  বফঘযণ, ( ২) এও চকনতয বধফাীনদয ন্য চকনতয ফস্থা ম্বনন্ন প্রতুক্ষ
জ্ঞাননয বধওাযী থাওা, ( ৩) যস্ধনযয প্রবত ারাভ  রৄনবো কপ্রযণ এফং যস্ধনযয ওানঙ
অনফদন ওযা,

( ৪) যস্ধনযয চন্য কদা‘অ ওযা,

( ৫) এও চকনতয বধফাীনদয ন্য

চকনতয বধফাীনদয নয কওাননা না কওাননা ধযননয প্রবাফ বফস্তায,

( ৬) এও চকনতয

বধফাীনদয ন্য চকনত স্তনক্ষ।
( ১) কমনতু “ফাযমাখ্” নব্দয ভানন নে ন্তযার এফং „অারানভ ফাযমাখ্ ভানন এ ফস্তুচকনতয
ানথ ন্তযার যননঙ এভন এওবি চকত, কনতু এয ভানন নে এ রৃআ চকনতয বধফাীনদয
যস্ধনযয চকনত প্রনফ ম্ভফ ন। তনফ কওাযঅন ভচীনদয অাত কথনও প্রতীভান  কম,
এ ফাধা বফনলবানফ „অারানভ ফাযমানঔয বধফাীনদয চন্য ফুবতক্রভীনবানফ প্রনমাচু;
ফস্তুচকনতয বধফাীনদয চন্য তা নুরূবানফ ফুবতক্রভীনবানফ প্রনমাচু না-  নত ানয।
আবতূনফৃ কমভন ঈনল্লঔ ওযা ননঙ, ওানপযযা মঔন ভৃতুুভুনঔ বতত  তঔন তাযা মথামথ
অভর ওযায চন্য ুনযা তানদযনও াবথৃফ চীফনন কপযত ািাননায চন্য অল্লাহ্ তা„অরায
ওানঙ অনফদন চানা। বওন্তু অল্লাহ্ তা„অরা তানদয ক অনফদন প্রতুাঔুান ওনযন এফং এয
পনর তানদয নক্ষ অয াবথৃফ চীফনন বপনয অা ম্ভফ  না। ওাযণ, এযাদ ননঙ :

َ ِ ْ َ َر اِ ِه ْ بَيَ ْرَز ٌخ إِ َ َيَ ْ ِ َيَُْي َع ُ َا

“অয ুনরুত্থান বদফ মৃন্ত তানদয িানত যননঙ এও ন্তযা (ফাযমাখ্)।” ( ূযাহ্ অল্ভু’বভনূন্ : ১০০)
ফশ্য অল্লাহ্ তা„অরা ঘাআনর কওাননা ভৃত ফুবক্তনও এ ৃবথফীয ফুনওআ ুনচৃীফন দান ওযনত
ানযন, বিও কমবানফ বতবন মযত ঈমাআর্ („অঃ)কও ুনচৃীবফত ওনযবঙনরন। বওন্তু এরূ কক্ষনত্র
ংবিি ফুবক্ত অয „অারানভ ফাযমানঔয বধফাী বননফ কণু নে না থৃাৎ ওানযা নক্ষ
„অারানভ ফাযমানঔয বধফাী থাওা ফস্থা ফস্তুচকনত প্রনফ  বফঘযণ ওযা ম্ভফ ন,

অল্লাহ্ তা„অরায নুভবতক্রনভ নক্ষাওৃত ওাঙাওাবঙ অা ম্ভফ নত ানয।
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মবদ

বওন্তু ফস্তুচকনতয বধফাীনদয (ওনরয) াভনন „অারানভ ফাযমানঔ প্রনফনয নথ এ ধযননয
ন্তযার যননঙ এভন ওথা ফরা  বন। তাঙাড়া ফৃম্যত ভত নুমাী মযত যাূনর অওযাভ
(ছ্বাঃ)- এয বভ‘যানচয ভ ূফৃফতৃী ভস্ত নফী- যাূর („অঃ) তাুঁয আভাভতীনত নাভাম অদা
ওনযনঙন। অয কমনতু „অারানভ ফাযমানঔয কওাননা বধফাীয নক্ষআ ফস্তুচকনত প্রনফ থৃাৎ
বপনয অা তথা ফস্তুকত যীযী রূ বপনয াা ম্ভফ ন, কনতু এনত নন্দ কনআ কম,
মযত যাূনর অওযাভ (ছ্বাঃ)  মযত „ইা („অঃ) „অারানভ ফাযমানঔ প্রনফ ওনযবঙনরন এফং
এয পনরআ তাুঁনদয ওনরয নক্ষ যাূরুল্লায (ছ্বাঃ) বঙনন নাভাম অদা ওযা ম্ভফ নবঙনরা।
সুতযাং এ কথনও প্রভাবণত  কম, ফুবতক্রভ বননফ অল্লাহ্ তা„অরায নুভবতক্রনভ ফা নুগ্রন
ফস্তুচকনতয কওাননা কওাননা বধফাীয নক্ষ „অারানভ ফাযমানঔ প্রনফ ওযা ম্ভফ নত ানয।
( ২) „অারানভ ফাযমানঔয বধফাীনদয নক্ষ ফস্তুচকনতয বধফাীনদয ফস্থা ম্বনন্ন প্রতুক্ষ
জ্ঞাননয বধওাযী থাওা াধাযণবানফ ম্ভফ ফনর ভনন  না। ওাযণ,

তা “ফাযমাখ্”- এয

তাৎনমৃয ানথ াংখবলৃও। তনফ ফুবতক্রভ বননফ অল্লাহ্ তা„অরা ওাঈনও এ সুনমাক বদনর তা
স্তন্ত্র। তাঙাড়া এওআ ওাযনণ থৃাৎ অল্লায নুভবতক্রনভ তানদয ওানযা নক্ষ ফস্তুচকনতয
কওাননা ফুাানয নযাক্ষ জ্ঞাননয বধওাযী া ম্ভফ নত ানয,

কমভন : ফস্তুচকনতয

বধফাীনদয ক্ষ কথনও অনফদন ফুনদন কওাননা তথু ফকত ওযা নত ানয। থৃাৎ
ফস্তুচকনতয বধফাী স্ী ভস্ায ওথা ঈনল্লঔ ওনয অল্লাহ্ তা„অরায ওানঙ তা দূযীওযনণয
চন্য সুাবয ওযায নুনযাধ চানানর কআ সুফানদ ফস্তুচকনতয বওঙু তথু চানাননা ন মা।
এঙাড়া অল্লাহ্ তা„অরা তাুঁয ঔাছ্ব্ ফান্দানহ্দযনও ফস্তুচকতনও (তানত প্রনফ না ওনয)
ুনযাুবয প্রতুক্ষওযনণয সুনমাক বদনত ানযন।
( ৩) ফস্তুচকনতয বধফাীযা „অারানভ ফাযমানঔয বধফাীনদযনও ারাভ  রৄনবো চানানত
ানয এিা অভযা আবতভনধুআ ঈনল্লঔ ওনযবঙ। এঙাড়া অভযা এ-  ঈনল্লঔ ওনযবঙ কম,
ফস্তুচকনতয বধফাীযা তানদয প্রনাচন ূযনণয ঈনদ্দনশ্য অল্লাহ্ তা„অরায ওানঙ সুাবয
ওযায চন্য „অারানভ ফাযমানঔয বধফাীনদয ওানঙ অনফদন ওযনত ানয। অয তাুঁযা এ ফ
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ারাভ, রৄনবো  অনফদন রৄননত ান, মবদ অনফদননয কক্ষনত্র মায ওানঙ অনফদন ওযা
ননঙ তাুঁয অল্লাহ্ তা„অরায ওানঙ সুাবয ওযায চন্য নুভবত অনঙ বওনা ফা থাওনর
অল্লাহ্ তা„অরা ক সুাবয যক্ষা ওযনফন বওনা তা স্তন্ত্র বফল। এয বফযীনত „অারানভ
ফাযমানঔয বধফাীযা ফস্তুচকনতয বধফাীনদয ওানঙ যাবয ারাভ,

রৄনবো  অনফদন

চানানত ানয এভন কওাননা ওািু প্রভাণ কনআ এফং াযনর ফস্তুচকনতয বধফাীযা তা
প্রতুক্ষবানফ রৄননত া না। ফশ্য বফববন্প আরাভী ূত্র নুমাী তাযা স্চননদয প্রবত এ ভনভৃ
অা কালণ ওনয কম,

তাযা এভন বওঙু ওাচ ওযনফ মা „অারানভ ফাযমানঔয বধফাীয

ঈওানয অনফ। তনফ ফস্তুচকনতয বধফাীযা নযাক্ষবানফ থৃাৎ স্নপ্ন „অারানভ ফাযমানঔয
বধফাীনদয ওথা রৄননত ানয (থৃাৎ তানদয নক্ষ রৄননত াা ম্ভফ নত ানয)। বওন্তু এ
ধযননয রফণনও অক্ষবযও নথৃ ফস্তুচকনতয বধফাীনদয রফণ ফনর কণু ওযা ঘনর না। ওাযণ,
ফস্তুচকনতয ভানুল থৃাৎ চীবফত ভানুল মঔন খুবভন নড় তঔন তায নাফ্স্ ফস্তুচকনত থানও না,
ফযং তঔন তা „অারানভ ফাযমানঔযআ এওবি ংন ফস্থান ওনয। („অারানভ ফাযমানঔয এওাবধও
তাৎমৃ ম্পনওৃ নয অনরাঘনা ওযা ননঙ।)
( ৪) ফস্তুচকনতয বধফাীযা „অারানভ ফাযমানঔয বধফাীনদয চন্য অল্লাহ্ তা„অরায ওানঙ
কদা‘অ ওযনর এফং কওাযঅন কতরাাত্ ওনয, নপর নাভাম অদা ওনয  দান- ছ্বাদাক্বাহ্
ওনয তায ঙাাব্ তানদযনও দান ওযনর,

কতভবন তানদযনও ঙাাফ দাননয ঈনদ্দনশ্য

ছ্বাদাক্বান চাযীাহ্ ভূরও কওাননা ওাচ ওযনর ক কক্ষনত্র „অারানভ ফাযমানঔয ংবিি বধফাীযা
তায ঈমুক্ত নর (কমভন : ওানপয ফা োকূত্ না নর) তা কথনও তাযা ওভনফী ঈওৃত  এবি এওবি ফৃম্যত বফল। ন্যবদনও ফস্তুচকনতয বধফাীযা „অারানভ ফাযমানঔয ঈমুক্ত
বধফাীনদয ওানঙ সুাবযনয চন্য অনফদন চানানর তাুঁযা অল্লাহ্ তা„অরায ওানঙ সুাবয
তথা কদা‘অ ওযনত ানযন এফং অল্লাহ্ তা„অরা তা ওফূর ওযনর তা কথনও ফস্তুচকনতয
বধফাীযা ঈওৃত ।
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( ৫) ফস্তুচকনতয  „অারানভ ফাযমানঔয বধফাীযা কওফর অল্লাহ্ তা„অরায ওানঙ কদা‘অয
ভাধুনভ (নয কমবানফ ঈনল্লঔ ওযা ননঙ ক নতৃ) যস্ধযনও ঈওৃত ওযনত ানয। এঙাড়া
কক্ষত্রবফননল স্নপ্ন থবননদৃ প্রদাননয ভাধুনভ „অারানভ ফাযমানঔয বধফাীযা ফস্তুচকনতয
বধফাীনদযনও প্রবাবফত ওযনত ানয। এয ফাআনয রৃআ চকনতয বধফাীযা যাবয
যস্ধযনও প্রবাবফত ওযনত ানয না।
( ৬) এও চকনতয বধফাীনদয নক্ষ ন্য চকনত যাবয স্তনক্ষনয কওাননাআ সুনমাক কনআ।
এ প্রনে অনযা ওনওবি ওথা ঈনল্লঔ ওযা প্রনাচন যননঙ।
‘অারানভ ফাযমাখ্ নে অভানদয ফস্তুচকত কথনও ববন্প ভাত্রায এওবি চকত। এ ওাযনণআ
াধাযণবানফ অভানদয নক্ষ আবন্বনঘনয দ্বাযা এ চকনতয বস্তে নুবফ ওযা ম্ভফ  না;
জ্ঞান দ্বাযা নুবফ ওযনত । এবানফ আবন্বনঘ দ্বাযা নুবফ ওযনত না াযায দৃিান্ত অভানদয
ফস্তুচকনতয ওতও বফলন যননঙ। ঈদাযণস্রূ, অভযা অনরা কদঔনত াআ না এফং ন্য
কওাননা আবন্ দ্বাযা প্রতুক্ষ ওযনত াবয না, বওন্তু কওাননা ফস্তুনত অনরা বতত নর তা মঔন
কদঔনত াআ তঔন অনরায ঈবস্থবত ম্পনওৃ ওািু প্রতুন ঈনীত আ। বওন্তু অভযা যঞ্জন
যবি (এি্- কয), এভনবও তায প্রবতবক্রা, আবন্বনঘনয দ্বাযা প্রতুক্ষ ওযনত না াযনর
মনন্ত্রয াানমু তায প্রবতবক্রা প্রতুক্ষ ওনয এয বস্তে ম্বনন্ন প্রতুনয বধওাযী আ।
ফস্তুতঃ অভযা কওফর এওবি সুবনবদৃি নফৃাচ্চ  ফৃবনম্ ভাত্রায চদনখৃুয অনরাওতযনেয
প্রবতবক্রাআ প্রতুক্ষ ওযনত াবয;

এয কঘন কফী চদনখৃুয ফা ওভ চদনখৃুয অনরাওতযনেয

প্রবতবক্রা যাবয প্রতুক্ষ ওযনত াবয না। নুরূবানফ অভযা এওবি সুবনবদৃি কযনঞ্জয ব্দতযে
রৄননত াআ; এয কঘন কফী চদনখৃুয ফা ওভ চদনখৃুয ব্দতযে রৄননত াআ না। বওন্তু কওাননা
কওাননা আতয প্রাণী এভন ননও অনরাওতযনেয প্রবতবক্রা প্রতুক্ষ ওযনত ানয এফং এভন
ননও ব্দতযে রৄননত া মা ভানুল প্রতুক্ষ ওযনত ফা রৄননত ানয না। ঈদাযণস্রূ,
কভৌভাবঙ কম ধযননয ব্দতযনেয াানমু তথু অদান- প্রদান ওনয থানও ভানুল তা রৄননত া
না, তনফ এ ঈনদ্দনশ্য চতযী ওযা তুাধুবনও মনন্ত্র তা ধযা নড়।
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এভতাফস্থা অল্লাহ্ তা„অরায বফনল নুগ্রন ওানযা ওানযা নক্ষ এ ধযননয অনরাওতযে
প্রতুক্ষওযণ  ব্দতযে রৄননত াা ম্ভফ নত ানয। অয এ ক্ষভতা কম অল্লাহ্ তা„অরা
কওফর তাুঁয ঔাছ্ব্ ফান্দানদযনও বদননঙন তা ন; বতবন ঘাআনর তা কম ওাঈনও বদনত ানযন।
ওনও ফঙয অনক [মদ্দূয ভনন নড়,

ংফাদিা ১৯৯৬ ফা ১৯৯৭ ানরয] ত্র- বত্রওা

প্রওাবত ংফাদ নুমাী চননওা ভবরায কঘানঔ যঞ্জন যবিয ভনতা ক্ষভতা বঙনরা এফং তাুঁয দৃবি
ভানুনলয কাাও কবদ ওনয যীনযয ববতনযয,

এভনবও কনিয ববতনযয ফ বওঙু কদঔনত

কনতা। [ভবরা বঙনরন এওবি াাতানরয নাৃ। ফর ফঙয অনকওায খিনা; মদ্দূয ভনন নড়,
বতবন বোুনযয এওবি াাতানর ঘাওবয ওযনতন।]
এভতাফস্থা অল্লাহ্ তা„অরা নুগ্র ওযনর তাুঁয ওতও ঔাছ্ব্ ফান্দায নক্ষ „অারানভ ফাযমানঔয
ফস্থা ুনযাুবয ফা অংবও প্রতুক্ষ ওযা ম্ভফ নত ানয। বফনল ওনয,
কমভন ঈনল্লঔ ওনযবঙ,

অভযা আবতূনফৃ

মযত যাূনর অওযাভ (ছ্বাঃ) বভ‘যানচয ভ „অারানভ ফাযমানঔ

প্রনফ ওনয ন্য নফী- যাূরকণনও („অঃ)  নাভাম অদা ওনযবঙনরন। এঙাড়া বতবন
কফনতফাীনদয  কদামঔফাীনদয ফস্থা প্রতুক্ষ ওনযন ফনর কম বফববন্প াদীনঙ ফরা ননঙ
তা বনঃনন্দন ফাযমাঔী কফনত- কদামনঔয বধফাীনদয ফস্থা বঙনরা।
তনফ মযত যাূনর অওযাভ (ছ্বাঃ) ওতৃৃও „অারানভ ফাযমানঔয ফস্থা প্রতুক্ষওযণ কওফর বভ‘
যানচয খিনায ভনধুআ ীভাফি বঙনরা ফনর ভনন ওযা বিও নফ না। ওাযণ,

অল্লাহ্ তা„অরা

তাুঁয য কম কওাযঅন ভচীদ নাবমর ওনযন তা ফৃপ্রথভ এওফানয তাুঁয রদন „আরনভ রমূযী
অওানয নাবমর ওনযন - মানত তঔন মৃন্ত তীনতয ভস্ত খিনাফরী এফং নয ফশ্য খবিতফু
 রৃআ ফা তনতাবধও ম্ভাফনামুক্ত খিনাফরী ফ বওঙুআ াবভর বঙনরা,

অয তা করঔু ফা

রফণনমাকু ফণৃনা অওানয ন, ফযং তা রফর ববজ্ঞতায ন্যা, তনফ তানত কওাননা ফস্তু বঙনরা
না - এ মুনকয বববড ঘরবচ্চনত্রয ন্যা। [এ ফুাানয কওাযঅননয বযঘ  কওাযঅননয ভু‘
বচমাহ্ গ্রন্থ রৃ‟বিনত বফস্তাবযত অনরাঘনা ওনযবঙ।]
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এঙাড়া বফববন্প াদীঙ কথনও চানা মা কম,

নফী ওযীভ (ছ্বাঃ) বভ‘যানচয ন্যা যাবয

„অারানভ ফাযমানঔ প্রনফ না ওনয ক চকনতয ফস্থা প্রতুক্ষ ওযনতন এফং ননও ভ ক

চকনতয বধফাীনদয নম্বাধন ওনয ওথা ফরনতন।
এ প্রনে ঈনল্লঔু কম,

তীত ন মাা খিনাফরী প্রতুক্ষওযনণয বফলবি „অারানভ

ফাযমানঔয ঘরভান খিনাফরী প্রতুক্ষওযনণয তুরনা বধওতয ওবিন। বওন্তু অল্লাহ্ তা„অরা নফী
ওযীভ (ছ্বাঃ)কও তা প্রতুক্ষ ওযান থৃাৎ এ ফুানয „আরনভ রমূযী প্রদান ওনযন। ঈদাযণস্রূ
অল্লাহ্ তা„অরা তাুঁনও নম্বাধন ওনয এযাদ ওনযন :

ِ َص َ ِ ْ ِفي
ْ َِ َْ تََيَر َ ْي َ فََي َع َ َربُّش َ ب

“( ক যাূর!) অবন বও কদনঔন বন অনায যফ বস্তভাবরওনদয ানথ কওভন অঘযণ
ওযনরন? ” ( ূযাহ্ অল্- পীল্ : ১)
নননও ফশ্য এ অানতয  َ َ تََي َرওথাবিয থৃ “অবন বও কদনঔন বন? ” না ওনয ওনযন “অবন
বও চাননন না? ” বওন্তু এ ধযননয থৃগ্রণ গ্রণনমাকু ন। ওাযণ, কওাননা সুস্ধি বনদৃন না
থাওনর কওাননা নব্দয প্রথভ থৃ ফাদ বদন ন্য কওাননা থৃ গ্রণ ওযা ঘনর না। এঔানন অল্লাহ্
তা„অরা মবদ “অবন বও চাননন না? ” ফুছানত ঘাআনতন তানর পাছ্বাানতয দাফী নুমাী
ফশ্যআ َ َ َ تَعلফরনতন,  َ َ تََي َرফরনতন না।
বফঘাযফুবিয নক্ষ নচআ ধাযণা ওযা ম্ভফ কম,

„আরনভ রমূযী  „অারানভ ফাযমানঔয জ্ঞান

প্রদাননয বফলবি কওফর মযত যাূনর অওযাভ (ছ্বাঃ)- এয ভনধুআ ীভাফি বঙনরা না,

ফযং

ন্যান্য নফী- যাূরনও („অঃ) তা কদা নবঙনরা। বফনল ওনয অল্লাহ্ তা„অরা মযত
আফযাীম্ („অঃ) ম্বনন্ন এযাদ ওনযন :

ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
َ ار ِ َ يَ ُ َا َ ْ ُم قن
َ ُ ََ َ َذ َ ُِري إِبَْيَر ي َ َ ل
ْ َ ا َّلس َم َ ا

“অয এবানফআ অবভ আফযাীভনও অভান ভূনয  মভীননয ভারাকূত্ প্রদৃন ওবয - মানত
ক আাক্বীননয বধওাযীনদয ন্যতভ ।” ( ূযাহ্ অল্- অন্‘অাম্ : ৭৫)
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এ কথনও ফশ্য মযত আফযাীম্ („অঃ)- এয বভ‘যাচ প্রভাবণত । তনফ কমনতু এনত পয
ওযাননায ওথা ফরা  বন, ফযং রৄধু „প্রদৃন’- এয ওথা ফরা ননঙ কনতু ধনয কনা কমনত
ানয কম,

ম্ভফতঃ এ বভ‘যাচ বঙনরা রৄধু অবত্মওবানফ,

াযীবযওবানফ ন,

তথা তাুঁনও

অভান ভূনয  মভীননয ভারাকূত্- এয „আরনভ রমূযী প্রদান ওযা নবঙনরা। অানতয
ব্দপ্রনাক কথনও সুস্ধি কম, এনত „অারানভ ফাযমাখ্ াবভর বঙনরা। অয কমনতু অানত এ
বভ‘যানচয ঈনদ্দশ্য ঈনল্লঔ ওযা ননঙ আাক্বীননয বধওাযী ওযা কনতু ধনয কনা কমনত ানয
কম, এ ধযননয „আরনভ রমূযী ওভ- কফী ওর নফী- যাূরনওআ („অঃ) প্রদান ওযা নবঙনরা।
রৄধু নফী- যাূরকণনওআ („অঃ) ন,

অল্লাহ্ তা„অরা তাুঁয ন্য কম কওাননা ঔাছ্ব্ ফান্দানওআ

„আরনভ রমূযী  „অারানভ ফাযমানঔয ফস্থা প্রতুক্ষওযনণয ক্ষভতা বদনত ানযন এফং বদন

থাওনত ানযন। বফনল ওনয মযত „অরী (ওাযযাভাল্লার াচাহ্) কথনও ঈিৃত ননঙ কম,
বতবন এযাদ ওনযন : “দৃা নয ককনর নতুন বওঙুআ অভায াভনন প্রওা ানফ না।” থৃাৎ
বতবন „অারানভ ফাযমানঔয ফস্থা ফস্তুচকনতয ফস্থায ভনতাআ প্রতুক্ষ ওযনতন,

সুতযাং তাুঁয

আনন্তওানরয য তাুঁয াভনন নতুন বওঙুআ প্রওা াফায ভনতা বঙনরা না।
স্প্ননরাও ভূরতঃ „অারানভ ফাযমানঔযআ এওবি ংবফনল,

মবদ ভৃত ফুবক্তনদয নাপনয

ফস্থাননয ং অয স্প্ননরাও ববন্প ন। এিানও ফস্তুচকনতয বফববন্প ংযবক্ষত এরাওায ানথ
তুরনা ওযা কমনত ানয কমঔানন ঘাআনরআ কম কওঈ প্রনফ ওযনত ানয না ফা এ ফ এরাওায ভধু
কথনও কম কওঈ ঘাআনরআ ফাআনয কমনত ফা ফাআনয কমাকানমাক ওযনত ানয না,

তনফ নুভবত

াননক্ষ ওানযা নক্ষ তৃাধীনন ফাআনয মাা  ফাআনয কথনও ওানযা প্রনফ  তৃাধীন ীবভত
বফঘযণ ম্ভফয। সুতযাং ভানুনলয বনবিত ফস্থা তায নাপনও মঔন „অারানভ ফাযমানঔযআ
এওবি ংন বনন মাা  এফং তানও কঔানন বফঘযণ ওযনত কদা  তঔন কঔানন তানও
ভৃত ফুবক্তনদয নাপনয ভুনঔাভুবঔ ওযা নত ানয। এভতাফস্থা কওাননা ভৃত ফুবক্তয নাফ্স্ খুভন্ত
ফুবক্তয নাপনও থবননদৃ বদনত ানয ফা তায ওানঙ বওঙু ঘাআনত ানয। এঙাড়া স্নপ্ন ভানুল
চীবফত চকনতয ননও বওঙুয নুরূ ফা প্রতীওী ফস্তুকত রূনয ভুনঔাভুবঔ নত ানয।
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[„অারানভ ফাযমানঔয এওবি ংন ফস্তুচকনতয বধফাীনদয বঘন্তা- বযওল্পনা,

ওথা 

ওানচয ফস্তুকত নুরূ ফা রূও রূ বঞ্চত । এ ম্পনওৃ নয বফস্তাবযতবানফ ঈনল্লঔ ওযা
ননঙ।]
এঙাড়া চীবফত করানওযা মঔন ভৃতনদযনও বানরা ফা ভন্দবানফ স্পযণ ওনয তঔন তা ভৃতনদয
নাপনয য ভনস্তাবেও প্রবতবক্রা খিানফ এফং তানদযনও অনন্দ ফা রৃঃঔ কদনফ এিাআ
স্াবাবফও। কতভবন ভৃতযা চীবফতনদয চন্য অনন্দ প্রওা ওনয এ ওথা কওাযঅন ভচীনদ ঈনল্লঔ
ওযা ননঙ; তানদয এ অনন্দপ্রওা ংবিি চীবফতনদয য আবতফাঘও ভনস্তাবেও প্রবতবক্রা
বফস্তায ওযনফ এিাআ স্াবাবফও,

বিও কমবানফ াবথৃফ চকনত দূয কথনও কওঈ ওাঈনও স্পযণ

ওযনর মানও স্পযণ ওযা  তায য কিবরুাবথও ন্থা ভনস্তাবেও প্রবতবক্রা ন থানও।
সুতযাং ভৃতনদয নাফ্স্ মঔন চীবফতনদয ওাঙ কথনও কদা‘অ ফা দান- ছ্বাদাক্বাহ্ ওাভনা ওনয
থফা তানদয ওরুাণ ওাভনা ওনয ফা তানদযনও থবননদৃ বদনত ঘা তঔন তা ংবিি ফুবক্তনদয
য ভনস্তাবেও প্রবতবক্রা খিানত ানয। ববজ্ঞতা কদঔা ককনঙ,

ননও ভ চীবফত

ফুবক্তনদয ভনন িাৎ ওনযআ এ ধযননয বাফ কচনক নি কম, ভৃত ফুবক্ত তায ওানঙ কদা‘অ ফা
দান- ছ্বাদাক্বাহ্ ঘানে ফা তায য ন্তুি ননঙ ফা তানও ভুও থবননদৃ বদনে।
অনযওবি প্রে নে, ভৃতনদয নাফ্স্ বও চীবফতনদয ঔুফ ওাঙাওাবঙ অনত ানয এফং াযনর
চীবফতযা বও তা ফুছনত ানয ফা তায দ্বাযা প্রবাবফত ?
অভযা আবতূনফৃ কম অনরাঘনা ওনযবঙ তা কথনও সুস্ধি কম, „অারানভ ফাযমানঔয নাফ্স্ ভূ
ফস্তুচকনত ুনযাুবয প্রনফ ওযনত ানয না, তনফ অল্লাহ্ তা„অরায ফুফস্থানাকত ফা প্রতুক্ষ
নুভবতক্রনভ অবত্মও  জ্ঞানকতবানফ নক্ষাওৃত ওানঙ অনত ানয,

ন্যবদনও অল্লায

ঔাছ্ব্ ফান্দাহ্কণ ঙাড়া কম কওাননা াধাযণ ভানুল অল্লাহ্ তা„অরায নুগ্রন ওঔননা ওঔননা
চাগ্রত ফস্থাআ „অারানভ ফাযমানঔয বধফাীনদয ফস্থা ংতঃ প্রতুক্ষ ওযনত ানয ফা
ভনস্তাবেওবানফ এ চকনতয ফা এয কওাননা ংনয নক্ষাওৃত ওাঙাওাবঙ অনত ানয। এ
ধযননয ফস্থা চীবফত ফুবক্ত কওাননা ভৃত ফুবক্তয নাপনও যাবয প্রতুক্ষ ওযনত না াযনর
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নুবফ ওযনত ানয;

ভনন নত ানয কম,

ভৃত ফুবক্ত তায অনানআ অনঙ মবদ ক

কদঔনত ানে না। এ ফস্থা চীবফত ফুবক্তয য ভনস্তাবেও প্রবাফ বফস্তায ওযনফ এিাআ
স্াবাবফও।

চীবফত ভানুনলয কদন ভৃনতয নাপনয প্রনফ ম্ভফ বও?
ফস্তুচকত  „অারানভ ফাযমানঔয ভনধু কমাকানমাক প্রনে ফৃনল প্রে নে,

কওাননা ভৃত

ফুবক্তয নাপনয নক্ষ কওাননা চীবফত ফুবক্তয কদন প্রনফ ফা তানত বয ওযা ম্ভফ বওনা?
ওাযণ, ওানযা যীনয কওাননা ভৃত ফুবক্তয অত্মা প্রনফ ওযা ফা তানত কওাননা ভৃত ফুবক্তয অত্মা
বয ওযায দাফী এওবি তুন্ত ুযননা দাফী। এভনবও,

অধুবনও ফায দাফীদায ািাতু

চকনত প্লাননঘ্ নাভ বদন এআ এওআ ওাচবি ওযায দাফী ওযা ।
এ ফুাানয নীবতকতবানফ ফরনত  কম,

ওানযা নাপনয নক্ষআ ন্য ওানযা যীনয প্রনফ

ওযা ম্ভফ ন। আরানভয দৃবিনত „অারানভ ফাযমানঔয কওাননা নাফ্স্ চীবফত চকনত ুনযাুবয
প্রনফ ওযনত ানয না,

সুতযাং ওানযা যীনয প্রনফ ওযায ফা বয ওযায প্রেআ অন না,

বফনল ওনয এ ওাযনণ কম,

এওআ ভ এওবি যীনয রৃ‟বি নাফ্স্ থাওনত ানয না। কআ

ানথ এ প্রে অন কম, ওানযা যীনয মবদ কওাননা ভৃত ফুবক্তয নাফ্স্ প্রনফ ওনয তঔন তায
বননচয নাফ্স্ কওাথা থানও? তা বও তায যীয কথনও কফবযন মা? মবদ তা- আ  তানর
ভৃত ফুবক্তয নাফ্স্ মবদ অয ঐ যীয কথনও কফয না  কতা তঔন ফস্থািা ওী দাুঁড়ানত ানয?
সুতযাং কওাননা চীবফত ফুবক্তয যীনয কওাননা ভৃত ফুবক্তয নাপনয প্রনফনয বফলবি ুনযাুবয
ফাবেল্ ন মানে।
বওন্তু বফভ্রাবন্ত কদঔা কদ তঔনআ মঔন কদঔা কদ কম,

কওাননা ফুবক্ত ধুানভগ্ন ফা নম্যাবত

ফস্থা বননচনও কওাননা ভৃত ফুবক্ত বননফ দাফী ওনয এভন ফ তথু প্রদান ওনয মা ঐ (চীবফত)
ফুবক্তয চানায ওথা ন।
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প্রওৃত নক্ষ কওাননা ফুবক্ত মঔন ধুানভগ্ন ফা নম্যাবত  তঔন ক খুভন্ত না নর চাগ্রত থানও
না। এ ধযননয ফস্থা তায নক্ষ „অারানভ ফাযমানঔয কওাননা না কওাননা ংন প্রনফ ওযা
ম্ভফয নত ানয এফং তীনতয ওতও খিনাফরী তায ওানঙ „আরনভ রমূযী অওানয প্রওা
কনত ানয, অয ক ঐ ফস্থা ন্যনদযনও তা ফনর বদনত ানয। অয ঐ ফস্থা কমনতু ক
অত্মবফস্পৃত থানও কনতু ক মঔন কওাননা ভৃত ফুবক্তয ানথ ংবিি তীত খিনাফরী প্রতুক্ষ
ওনয তঔন অত্মবফস্পৃবতয ওাযনণ থৃাৎ বননচনও না কদঔা  ঐ ফুবক্তনও কদঔায ওাযনণ
বুরফতঃ বননচনও ঐ ফুবক্ত ফনর ভনন ওযনত ানয। বচনন ধযা ফা বয ওযা ফা অঙয ওযায
প্রবতবক্রা এ ধযননযআ;

বচনন ধযা ফুবক্তয ভনধু বচন প্রনফ ওনয না,

ফযং বচন তানও

নম্যাবত ওনয এফং এয পনর ংবিি ফুবক্ত অত্মবফস্পৃত ন বননচনও বচন ফনর ভনন ওযনত
ানয।
[ নম্যাবত ফা ধুানভগ্ন না ন কওাননা ফুবক্ত অত্মবফস্পৃত ন এরূ ভনন ওযনত ানয এফং
তায বববিনত অঘযণ ওযনত ানয। ত্র গ্রন্থওায চওনানয এ ধযননয রৃ‟বি খিনায প্রতুক্ষদৃী
এফং রৃ‟বিআ বঙনরা মাত্রাববন ংবিি। ঈব কক্ষনত্রআ ংবিি ববননতা (ববন্প ববন্প ফুবক্ত)
ববনন বননচনও এনতাআ অবত্মবননফবদত ওনয কপনরবঙনরন কম,
ওযবঙনরন কম ঘবযনত্রয বূবভওা ববন ওযবঙনরন,

বননচনও কআ ফুবক্ত ভনন

পনর ববননয ংবিি ংিুকু কল

ায নয ভূর ঘবযনত্রয ন্যা অঘযণ ওযনত থানওন। কল মৃন্ত,

ঈব কক্ষনত্রআ ন্যযা

ংবিি ববননতানও ভঞ্চ কথনও বনন মা এফং এওবি কক্ষনত্র ববননতা ংজ্ঞা াবযন
কপনরবঙনরন।]
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কওাযঅন ভচীনদ  দৃনন ‘অারানভ ফাযমানঔয তাৎমৃ
এভন ননও বযবালা অনঙ মা জ্ঞান- বফজ্ঞাননয বফববন্প াঔা ফুফরত , বওন্তু প্রবতবি ানস্ব
তায বনচস্ তাৎমৃ অনঙ। পনর ননও ভ জ্ঞান- বফজ্ঞাননয এওবি াঔায ানথ বযবঘত
ফুবক্ত তায চানা এওবি বযবালা ন্য এওবি ানস্ব তায চানা ংজ্ঞা  থৃ কথনও ববন্প এওবি
ংজ্ঞা  নথৃ ফুফরত নত কদনঔ ঐ ংজ্ঞা  তাৎনমৃয মথাথৃতা ম্বনন্ন বন্দান ন ড়নত
ানযন। তনফ ফুবক্ত মবদ বযবালাবিয বফববন্প ানস্ব ফুফরত ংজ্ঞা  তাৎনমৃয ানথ বযবঘত
থানওন তানর বতবন এ ধযননয ভস্ায ম্যুঔীন ন না।
ন্য ওথা ফরা ঘনর কম, করঔা  কানায বদও কথনও জ্ঞান- বফজ্ঞাননয বফববন্প াঔা ফুফরত
ববন্প বযবালা,

এভনবও ফুুৎবিকত বদও কথনও ববন্প ঈৎ কথনও ঈৎাবযত নর,

ফুফাবযও তাৎনমৃয বফঘানয তা ববন্প ব্দ ফা বযবালা ন। ফযং এগনরা নে ভুচ্চাবযত 
ভরূন করঔু ববন্পাথৃও ব্দ  বযবালা। ফুুৎবিকত বদও কথনও ববন্প নর বফববন্প জ্ঞানবফজ্ঞান তানত বনচস্ দৃবিনওাণ কথনও বফববন্প াবযবাবলও তাৎমৃ অনযা ওনযনঙ,
ওামৃতঃ তা ববন্প ববন্প নব্দ বযণত ননঙ। আবতূনফৃ অভযা ঈনল্লঔ ওনযবঙ কম,

পনর

“াীদ”

বযবালাবি কওাযঅন ভচীনদ  প্রঘবরত বযবালা ম্পূণৃ ববন্প নথৃ ফুফায ওযা ননঙ। রূহ্,
নাফ্স্,

ফাযমাখ্ আতুাবদ বযবালা এ মৃানয;

কওাযঅন ভচীনদ,

দৃনন  „আযপানন

(তাছ্বানপ) এ ফ বযবালা বনচস্ বফনল বফনল নথৃ ফুফরত ননঙ। কতভবন াধাযণ
ভানুল এ ফ বযবালা কথনও ওনতাগনরা াধাযণ থৃ গ্রণ ওনয থানও।
ত্র গ্রনন্থয অনরাঘনা কথনও সুস্ধি কম, অভযা „অারানভ ফাযমাখ্ বযবালাবি কওাযঅন ভচীনদ
কম নথৃ ফুফায ওযা ননঙ কওফর ক নথৃআ ফুফায ওনযবঙ, তা নে, ভৃতুুয যফতৃী 
ুনরুত্থাননয ূফৃফতৃী নাপনয চকত। (ফশ্য প্রেক্রনভ স্নপ্নয চকনতয ওথা ঈনল্লঔ ওনযবঙ,
তনফ তা-  কওাযঅননয দরীনরয বববিনত।)
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দৃনানস্ব এওআ বযবালা ববন্প নথৃ ফুফরত ননঙ। দৃনন „অারানভ ফাযমাখ্ নে অল্লাহ্
তা„অরায কআ ফ ৃবিয চকত কম ফ ৃবি ফস্তুকত িা ন,

অফায বনযঙ্কু বনযাওায

ফস্তুকত িা ন। ফযং তাযা নে এও ধযননয ূক্ষ্ম িা ( ي

ا

)। এ ফ িায

অওায- অওৃবত আতুাবদ যননঙ, বওন্তু তা ফস্তুকত বস্তে ন, ফযং ূক্ষ্ম িা। অফায ননও
দাৃবনও াধাযণ ভানুনলয ওানঙ চনফাধকভু বালা ঈস্থাননয রনক্ষু ঈক্ত চকনতয
ৃবিভূনও „ূক্ষ্ম দাথৃ’ (

 ) اا يদ্বাযা ৃি ৃবিবনঘ ফনর ঈনল্লঔ ওনযনঙন, মবদ

তাুঁযা ানথ ানথআ স্পযণ ওবযন বদননঙন কম, ঐ ফ ৃবি ফস্তুকত ৃবি ন।
বফলবি চনফাধু ওযায চন্য অভানদয ববজ্ঞতা কথনও এয ওাঙাওাবঙ ঈদাযণ কদা কমনত
ানয। কমভন : তা,

অগন,

বফরৃুত  কঘৌম্বও কক্ষনত্রয ববজ্ঞতা অভানদয ওনরযআ

যননঙ। বওন্তু দাথৃ ফা ফস্তু কথনও ঈৎন্প নর এগনরা দাথৃ ফা ফস্তুয ংজ্ঞায অতা নড়
না, ফযং এগনরা নে বফববন্প ধযননয বক্ত। ফশ্য এগনরা বনন দাথৃবফজ্ঞাননআ অনরাঘনা 
যীক্ষা- বনযীক্ষা ওযা ,

বওন্তু তা নে তু এিাআ কম,

এগনরা দাথৃ কথনও স্তন্ত্র;

ফশ্য এগনরানও ূক্ষ্ম দাথৃ ফরা কমনত ানয। এগনরা বনন অনযা বফস্তাবযত অনরাঘনা নত
ানয - মা এঔানন প্রাবেও ন। এঔানন কভাদ্দা ওথা নে এআ কম,

ফস্তুকত  ফস্তুকত

বস্তনেয ভাছাভাবছ ূক্ষ্ম বস্তে যননঙ। অয প্রাণীন ূক্ষ্ম বস্তে মঔন যননঙ তঔন প্রাণীর 
ফুবক্তেম্পন্প ূক্ষ্ম বস্তে থাওনত কওাননা ফাধা কনআ।
এ প্রনে স্পযণ ওযা কমনত ানয কম, অভনদয ফস্তুচকনত াল্কা যীনযয দৃিান্ত যননঙ - মা
ূক্ষ্ম বস্তে না নর ূক্ষ্মতায ওাঙাওাবঙ। অগন ফা অনরায দ্বাযা কবিত প্রাণীর ৃবিয বফলবি
নননওয নক্ষ কভনন কনা ওবিন এ ফ ঈাদাননয ণুভূনয কবতীরতা  এ ধযননয
যীনযয বস্থবতস্থাওতায ওাযনণ। বওন্তু কচবর বপনয যীনযয কীগনরা কমভন াল্কা কতভবন
কগনরায ভনধু পাুঁও ননও কফী, এ ওাযনণ কগনরায যীয ঔুফআ বস্থবতস্থাও। ফরা  কম,
এওবি ফড় অওানযয ঙুবয দ্বাযা এওবি কচবর বপনয যীযনও কওনি কপরনর তা ুনযা
ূফৃাফস্থা বপনয অন। াভুনওয বং রৃ‟বি নতািা না নর মনথি বস্থবতস্থাও।
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ফস্তুতঃ প্রাণীর  প্রাণীন বনবফৃননল ফস্তুবনঘনয দাথৃগনরানও অভযা খবনি ংফি ফনর ভনন
ওযনর প্রওৃত নক্ষ এ নফয ণুগনরায ভনধু এনতাআ পাুঁও কম, ফরা , ককািা ৃবথফীনও
ুনযাুবয খনংফি ওযা ম্ভফ নর তা এওবি বব্পনওন যাঔা মানফ। বওন্তু এনতা পাুঁও নে
বফববন্প ফস্তু  প্রাণী কম তানদয ফস্তুকত অওৃবত  কদওািানভায বধওাযী অনঙ তায ওাযণ
এগনরায ণু যস্ধযনও অওলৃণ ওনয এফং ফাআনয কথনও মনথি বযভানণ বক্ত প্রনাক ওনয
বফবেন্প ওযা না নর এগনরা বফবেন্প  না। সুতযাং ূক্ষ্ম দানথৃয চতযী বস্থবতস্থাও কদনয
বধওাযী প্রাণীর ৃবিয বস্তে (কমভন : বচন  কপনযতা) থাওায ম্ভাফনা স্ীওায ওযা
নমৌবক্তও  নফজ্ঞাবনও অঘযণ চফ ন।
মা- আ কাও,

“াআঔুর্ যাই্” নানভ ঔুাত দাৃবনও  বঘবওৎাবফজ্ঞানী অফূ „অরী আফনন

ীনা তাুঁয বওতাফুল্ অপার্ গ্রনন্থ (৪থৃ ঔে, ৃঃ ১৮৯) ফনরনঙন, „অারানভ ফাযমাখ্ ওথাবিয
থৃ কওাননা কওাননা কক্ষনত্র ওযা  ভতুুয ূফৃফতৃী এফং ায  বক্বাভনতয ূফৃফতৃী চকত,
অফায কওাননা কওাননা কক্ষনত্র এয থৃ „অারানভ ভাঙানর ভু‘অল্লাক্বাহ্ (ভাছাভাবছ ধযননয দৃ
চকত) এফং নফৃাবয এয থৃ নে বনযঙ্কু ফস্তুকত চকত (جمرا ا َمض

)  যীযী ফা

ফস্তুকত চকনতয ভাছাভাবছ এওবি চকত। এনওআ „অারানভ ফাযমাখ্ ফরা । (

برزخ

فر نگ ع ر

:  دخ،) ال ی

‘অারানভ ফাযমানঔয দাৃবনও ংজ্ঞা  কওাযঅন ভচীনদ ফবণৃত „অারানভ ফাযমানঔয থৃাৎ
ভৃতুুযফতৃী  ুনরুত্থানূফৃফতৃী চকনতয ফুাঔুা- বফনিলনণয এওবি খবনি ম্পওৃ যননঙ। তা
নে, নননও ভনন ওনযন কম,

ভৃতুুয নয ভানুনলয ফস্তুকত নাপনও এওবি ূক্ষ্ম যীনয

প্রনফ ওবযন „অারানভ ফাযমানঔ যাঔা ;

নননও এবিনও “বচনভ বভঙারী” ( দৃ

যীয) নাভওযণ ওনযনঙন। এ ভনতয নক্ষ ফশ্য কওাযঅন ভচীনদয কওাননা দরীর কনআ।
ন্যবদনও এরূ ম্ভাফনা ফুক্ত ওযা ননঙ কম, অনর নাফ্স্ বনযঙ্কু ফস্তুকত ()جمرا َمض
বস্তে ন, ফযং তা নে এও ধযননয ূক্ষ্ম িা ফা অনরায িা - মা কদঔনত রফর ফস্তুনদনয
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নুরূ, তনফ তানত চড়ফস্তু কনআ এফং ভানুল  ন্য কম কওাননা প্রাণীয চীবফত ফস্থা তা তায
ককািা চড়নদ চুনড় ফস্থান ওনয।
বওযবরান পনিাগ্রাবপনত ভানুল  ভস্ত প্রাণীয, এভনবও ঈবদ্ভনদয এ ধযননয অনরায যীয
ধযা নড়নঙ; এভনবও ভানুনলয যীনযয কওাননা ে- প্রতুে কওনি কপরা নর তায অনরায
যীনয ক ে- প্রতুে মথাস্থানন ফার থানও। তনফ এ কথনও ওািুবানফ প্রভাবণত  না কম,
এ অনরায কদআ নাফ্স্, ফযং এ-  নত ানয কম, নাফ্স্ এওআ ানথ ফস্তুনদ  অনরায
কদনয বধওাযী এফং ভৃতুুয ভ নাপনও তায অনরায যীয তথা বভঙারী যীয আ
„অারানভ ফাযমানঔ বনন মাা ।

তনফ, কমনতু ভানুল কম ফন কম ধযননয াযীবযও ওািানভা ওানয ভাযা মা তায এ অনরায
কদ ক অওানযযআ ন থানও - মা কথনও ফুছা মা কম, ভানুল ফড় ায ানথ ানথ তায
অনরায কদ ফড় , কনতু ঐ অনরায কদআ নাফ্স্ ায ম্ভাফনা কফী। নআনর খুবভন
ড়নর এওচন ভানুলনও এনওও ফন এনওও অওানযয অনরায কদন ফা বভঙারী যীনয প্রনফ
ওবযন „অারানভ ফাযমানঔ বননত  এফং ক কক্ষনত্র কওাননা ফুবক্তয চন্য সুবনবদৃি বভঙারী যীয
থাওায ধাযণাবি ফাবেল্ ন মা।
নুরূবানফ রূহ্, নাফ্স্, প্রাণ আতুাবদ ম্পনওৃ জ্ঞান- বফজ্ঞাননয বফববন্প াঔায বনচস্ ফক্তফু
যননঙ।

রূহ্  নাফ্স্ এফং বচনভ বভঙারী
ভানুল রৄধু এওবি ফস্তুনদনয নাভ ন, ফযং তায ভনধু ফস্তুনদ ঙাড়া ফস্তুকত িা যননঙ এ এও নস্ীওামৃ তু। তথাব ফস্তুফাদী নাবস্তও বঘন্তাবফদযা দাফী ওনযন কম,

ভানুনলয বঘন্তা-

কঘতনা, সুঔ- রৃঃঔ  অনফক- নুবূবতয ন্যা বফলগনরা রৄধুআ ফস্তুকত বক্রা- প্রবতবক্রায তথা
ভবস্তনষ্কয বনঈযননয বক্রা- প্রবতবক্রায পরভাত্র;
ানথ ানথ তায ফান খনি।
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ভৃতুুনত ভবস্তনষ্কয বক্রা ফন্ন ন মাায

ফস্তুফাদীনদয এ ভত বনন এঔানন বফস্তাবযত অনরাঘনা ওযায ভনতা ফওা কনআ এফং তায
প্রনাচন অনঙ ফনর ভনন  না। ওাযণ, এ এও দীখৃ বফতনওৃয বফল - মায ানথ এ চীফন
 চকনতয ঈৎ তথা অল্লাহ্ তা„অরায বস্তে ংক্রান্ত অনরাঘনা ম্পৃক্ত এফং এ ফুাানয
অভযা স্তন্ত্রবানফ অনরাঘনা ওনযবঙ।
তানদয চফানফ অাততঃ এঔানন অভযা এনতািুকু ঈনল্লঔ ওযাআ মনথি ফনর ভনন ওবয কম,
এভনবও ঈন্পততভ ফস্তুকত মনন্ত্রয ওভৃতৎযতা এওভুঔী এফং ৃচনীরতাবফীন। ঈন্পততভ
ফস্তুকত মনন্ত্রয দৃিান্ত নে সুায ওবম্পঈিায, বওন্তু সুায ওবম্পঈিায কওফর ক ওাচআ অঞ্জাভ
কদনফ কম ওানচয চন্য তানও কপ্রাগ্রাভ কদা ননঙ। এভনবও অভযা ননও ভ তায ভনধু কম
বনফৃাঘনক্ষভতায বযঘ াআ তা-  তায ভনধু প্রদি ওভৃূঘীযআ পর। ক তায ভনধু প্রদি
ওভৃূঘীয ফাআনয বননচ বননচ কওাননা কভৌবরও ফা স্াধীন ওভৃূঘী চতযী ওযনত  তা ওানচ
রাকানত ানয না, বফনল ওনয মায বস্তে কনআ এভন বওঙু ওল্পনা ওযনত ানয না।
এ ফুাানয এওবি ঘভৎওায ঈদাযণ কদা ননঙ। তা নে, এওবি াধাযণ ওবম্পঈিাযনও
ফর ংঔুা বফবি, ধরুন, ঞ্চা ংঔুা বফবি, চবির ধযননয এওবি ি ওলনত বদনর ক
ওনও কনওনন্টডয ভনধু তায চফাফ বদনত ক্ষভ নফ। বওন্তু এওবি ঈন্পততভ সুায
ওবম্পঈিাযনও - মায কভনভাবযনত প্রঘুয কঙািকল্প,

ঈন্যা  ওবফতা বঞ্চত যননঙ,

াুঁঘ

ৃিায এওবি কঙািকল্প কথনও এও ৃিায ংবক্ষপ্তায ক ওযনত ফরনর ক বওঙুনতআ তা াযনফ
না, থঘ াত ফঙনযয এওবি বরৄ তা ওযনত াযনফ। অয তানও (সুায ওবম্পঈিাযনও) মবদ
ভাত্র রৃআ ঙনত্রয এওবি ওবফতা যঘনা ওযনত ফরা  তানর ক কক্ষনত্র ক ক্ষভতা ক
ওযনফ।
এ কথনও ওািুবানফ প্রভাবণত  কম, প্রাণীনদন, বফনলতঃ ভানুনলয ভনধু এও ফা এওাবধও
ফস্তু- ঈধৃ িা যননঙ মা ফস্তুকত বস্তনেয ীভাফিতা কথনও ভুক্ত। সুতযাং এঔানন অভযা ভানুনলয
ভনধু ফস্তু- ঈধৃ িায বস্তনেয বফলবি ওািু ধনয বনন অনরাঘনা ওযনফা।
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এ কক্ষনত্র ফশ্য প্রে অনঙ কম,

ভানুল  প্রাণীনদনয ভধুওায ফস্তু- ঈধৃ িা বও অল্লাহ্

তা„অরায ৃবিপ্রওৃবতয বফধান নুমাী যীয কিননয এওবি মৃান তানত চতযী ,

নাবও

যাবয অল্লাহ্ তা„অরায ক্ষ কথনও তানত কমাক ওযা  তা এও স্তন্ত্র অনরাঘু বফল, বওন্তু
প্রাণীনদন স্তন্ত্র ফস্তু- ঈধৃ িায বস্তে বনন বফতনওৃয ফওা কনআ। [তনফ তা যাবয অল্লাহ্
তা„অরায ক্ষ কথনও কমাক ওযায ধাযণা মবদ বিও ন থানও তথাব মাযা ভনন ওনযন কম,
মযত অদভ („অঃ)কও ৃবথফীনত ানিাননায অনকআ তাুঁয ফংধয ওর ভানুনলয নাফ্স্ ৃবি
ওযা নবঙনরা তাুঁনদয ক ধাযণা বিও ন। ওাযণ, ংবিি অানত (ূযাহ্ অল্- অ‘যাফ্ :
১৭২) মযত অদভ („অঃ)- এয ন্তাননদয ফংধযনদয ওাঙ কথনও েীওায গ্রণ ওযায ওথা
ফরা ননঙ।]
মা- আ কাও, প্রে নে, ভানুনলয ভনধু কম ফস্তু- ঈধৃ িা যননঙ তায ফা কগনরায ংঔুা ও
’বি এফং স্রূ ওী?
এ ম্পনওৃ াধাযণ ভানুনলয ভনধু প্রঘবরত ধাযণা চনফাধকভু, বওন্তু এ ফুাানয দাৃবনও 
„আযপানী ভনতয ভনধু াথৃওু যননঙ এফং তায ভনধু কওানবি কওাযঅন- ম্যত,

নাবও

কওাযঅন ভচীদ কথনও তৃতী কওাননা ভত াা মা তা মৃানরাঘনা ওনয কদঔায প্রনাচন
যননঙ।
এ ফুাানয াধাযণ ভানুনলয ভনধু প্রঘবরত ধাযণা কথনও ঈনযাক্ত প্রনেয চফাফ বভনর না।
ন্যবদনও দাৃবনও  „অানযপকনণয ভতাভত কমভন চবির কতভবন তাুঁনদয ভনধু ফরভুঔী
ভতাথৃওু যননঙ - মায বফস্তাবযত ঈিৃবত কথনও এভনবও বফনলজ্ঞকনণয নক্ষ এওবি সুবনবদৃি
ঈংানয ঈনীত া ওবিন ফুাায। তাআ এঔানন বফলবি ংনক্ষন এফং এভনবানফ
অনরাঘনা ওযা প্রনাচন মা ফুবিফৃবিওনদয নক্ষ নচ নুধাফন ওযা ম্ভফ ।
াধাযণ ভানুনলয ভনধু প্রঘবরত ধাযণা নে এআ কম,
কবিত। াধাযণ ািও- াবিওানদয চন্য -

ভানুল যীয  রূহ্ ফা অত্মায ভিন

মাযা বনঃনন্দন দৃন,

„আযপান্  „ঈরূনভ

আরাীাত্- এ বফনলজ্ঞ নন - এআ রূহ্ ফা অত্মায াক্বীক্বাত্ ফা স্রূনও এবানফ ংজ্ঞাবত ওযা
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ঘনর : “অত্মা নে ফুবক্তয কদচুনড় ফস্থানযত ক্রভফধৃভান  ক্রভহ্রাভান বফববন্প গণাফরীয
বধওাযী ফায এফং ফর  রৃফৃর ভাত্রায ফায ম্ভাফনাম্পন্প ফস্তু- ঈধৃ কমৌবকও িা।”
মবদ এ ংজ্ঞা বফতওৃাতীত ন, তনফ বফতওৃাতীত না নর কওফর এ ংজ্ঞা ওানযআ „ভানুল
কদ  অত্মায ভিন ৃবি’ - এ ভতনও বিও ধনয বনন এ ম্পনওৃ অনরাঘনা ওযা কমনত
ানয। ফশ্য „আযপান্,

দৃন  কওাযঅন ভচীনদয দৃবিনত বফলবি রফর এরূ ন থৃাৎ

ভানুল এওবিভাত্র ফস্তুনদনয বধওাযী নর এওবিভাত্র ফস্তু- ঈধৃ বস্তনেয বধওাযী ন। অয এ
বফলবি ভাথা কযনঔআ অভযা অভানদয ংজ্ঞা “রূহ্” বযবালা ফুফায না ওনয “অত্মা”
বযবালা ফুফায ওনযবঙ এফং এনত „কমৌবকও’ বফনলণ কমাক ওনযবঙ।
ফশ্য এঔানন স্পযণ ওবযন কদা প্রনাচন কম, এ ফুাানয কম ভতাথৃওু যননঙ তা কওাননা
গরুতয ফুাায ন। ওাযণ,

এওআ বযবালা বফববন্প কপ্রক্ষানি এফং বফববন্প ানস্ব বফববন্প

তাৎমৃ ফুছানত ফুফরত । ঈদাযণস্রূ, াধাযনণু প্রঘবরত বযবালা “ছ্বারাত্” ভানন
“নাভাম”,

বওন্তু কওাযঅন ভচীনদয বযবালা “ছ্বারাত্” ভানন ওঔননা “কদা‘অ/ রৃরূদ্” 

ওঔননা “নাভাম”। এ ওাযনণআ মঔন মযত যাূনর অওযাভ (ছ্বাঃ)- এয প্রবত “ছ্বারাত্” কপ্রযণ
ওযনত ফরা  তঔন ব্দকত ববন্পতা নে তা কথনও “নাভাম” ফুছা না,

“রৃরূদ্”

ফুছা। নুরূবানফ দৃনন “চূদ্” ফরনত ফস্তুকত  ফস্তুকত বনবফৃননল „বস্তে’ ফুছা,
বওন্তু তাছ্বানপ “চূদ্” ফরনত „ফস্তুনদ’কও ফুছাননা । এওআবানফ াধাযণ ভানুল মঔন
ফনর কম, ভানুল কদ  অত্মায ভিন ৃি, তঔন তানত „অত্মা’ এওও, নাবও কমৌবকও
এফং কমৌবকও নর ক কমৌবকওতা িাকত,

নাবও গণকত,

নাবও ভাত্রাকত তা বফনফঘু বফল

ন। থৃাৎ এ কক্ষনত্র ভানুনলয ভনধু কম ফস্তুনদ ঙাড়া ফস্তুকত িা যননঙ এিাআ ফুছাননা ।
তএফ, এ দৃবিনত এ ভতনও বুর ফরা ঘনর না।
বওন্তু বফনলজ্ঞে মৃান ভানফনদন বফদুভান ফস্তু- ঈধৃ বস্তে বনন বফনিলণ ওযা  এফং
বফনলজ্ঞকনণয নননও ভানফনদন এওাবধও ফস্তু- ঈধৃ বস্তনেয ন্নান ান - কমগনরায ভধু
কথনও তাুঁযা এওবিনও “রূহ্” ফনর বববত ওনয থানওন। এয পনর কদঔা মানে কম, াধাযণ
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ভানুল “রূহ্” ( অত্মা) ফরনত মা ফুছা এঔানন “রূহ্” বযবালাবি তা কথনও স্তন্ত্র তাৎমৃ
ফন ওনয। সুতযাং মাযা „যীয  রূহ্/অত্মা’য ওথা ফরনঙন তাুঁযা ভানফনদন “নাফ্স্” ফা
ন্যান্য ফস্তুকত িায বস্তে স্ীওায ওনযনঙন ফনর ভনন ওযায কওাননা ওাযণ কনআ। ওাযণ,
তাুঁযা যীয ফানদ ভানফ- বস্তনেয ককািা ফস্তু- ঈধৃ বদওনওআ রূহ্ ফা অত্মা ফনর থানওন।
তথাব এ ফুাানয বধওতয বফস্তাবযত ধাযণা ঈনীত ায প্রনাচন যননঙ,

ওাযণ,

কক্ষত্রবফননল বফস্তাবযত ধাযণা না থাওায ওাযনণ বফভ্রাবন্ত ৃবি ওযা । ঈদাযণস্রূ, কমনতু
অল্লাহ্ তা„অরা কওাযঅন ভচীনদ ফনরনঙন কম, বতবন মযত অদভ („অঃ)- এয ভনধু স্ী রূহ্
পুনুঁ ও বদননঙন, অয কমনতু অল্লাহ্ তা„অরা কওাননা যীযী িা নন, কনতু নননও ভনন
ওনয বনননঙন কম,

স্ং অল্লাহ্ তা„অরাআ অদভ („অঃ)- এয যীনয প্রনফ ওনযনঙন।

নুরূবানফ কওাযঅন ভচীনদ মযত „ইা („অঃ) ম্বনন্ন ফনরনঙন :  ر و ن- “তাুঁয (অল্লায)
রূহ্” - এ কথনও ঔৃস্টানযা দাফী ওনয কম, কওাযঅননয ভত নুমাী মযত „ইা („অঃ)আ
কঔাদা (না‘ঈমূ বফল্লাহ্)।
কওাযঅন ভচীনদ “রূহ্” ওথাবি ওী নথৃ ফুফরত ননঙ ক ম্পনওৃ অনদৌ ধাযণা না থাওায
ওাযনণআ এ ধযননয বফভ্রাবন্তওয ধাযণায ৃবি। কওাযঅন ভচীনদ ন্য অানত কমঔানন “রূহ্”কও
অল্লায ওাচ ফা অনদ ( ) رফরা ননঙ - এ বনন াভান্য বঘন্তা ওযনরআ সুস্ধি ন মা কম,
“অল্লায রূহ্” ভানন স্ং অল্লাহ্ নন।

মা- আ কাও,

ভানুনলয ভধুওায ফস্তুকত বস্তনেয প্রওৃত ংঔুা  স্রূ ম্পনওৃ ুনযাুবয

বনবিত  বফতওৃাতীত ঈংানয ঈনীত া নতা অাততঃ ম্ভফ নফ না,

তনফ এ

ম্পনওৃ স্েতা  স্ধিতা ফররাংন দূয ওযা কমনত ানয নন্দ কনআ। বফনল ওনয এ
ফুাানয কওাযঅন ভচীদ কথনও কম ধাযণা াা মানফ ক ধাযণায ানথ াংখবলৃও ধাযণা
কালণ কথনও ভুক্ত ায চন্য অভযা কঘিা ওযনত াযনফা।

85

ভানুনলয ভধুওায ফস্তুকত বস্তে বও এওবি নাবও এওাবধও এফং তা ওী ফা কগনরা ওী ওী - এ
ফুাানয দৃন,

„আযপান্  ধভৃতনেয বফববন্প ভতনও বনম্বরবঔত ওনওবি ভনত ভবিত 

ংবক্ষপ্ত ওযা কমনত ানয :
( ১) এওবিভাত্র ফস্তুকত িা : রূহ্ ফা অত্মা। এ কক্ষনত্র তা এওও, নাবও কমৌবকও এফং কমৌবকও
নর তায কমৌবকওতা বও িাকত, নাবও গণকত, নাবও ভাত্রাকত তা বফনফঘু ন।
( ২) রৃ‟বি ফস্তুকত িা : প্রাণ এফং রূহ্ ফা অত্মা।
( ৩) রৃ‟বি ফস্তুকত িা : চীফাত্মা ( )ر و حي ای ভানফাত্মা ()ر و س ای।
( ৪) রৃ‟বি ফস্তুকত িা : রূহ্  নাফ্স্।
( ৫) বতনবি ফস্তুকত িা : চীফিা, প্রাণ এফং রূহ্ ফা অত্মা।
( ৬) বতনবি ফস্তুকত িা : প্রাণ, নাফ্স্  রূহ্।
( ৭) ঘাযবি ফস্তুকত িা : চীফিা, প্রাণ, রূহ্  নাফ্স্।
( ৮) প্রাণ,

রূহ্  নাফ্স্ ঙাড়া এওবি ফস্তুকত যীয যননঙ - ভৃতুুয ভ নাপনও এ

যীয ওানয „অারানভ ফাযমানঔ বনন মাা ।
মাযা প্রবতবি প্রাণী ফা চীনফ এওবিভাত্র ফস্তুকত বস্তে তথা রূহ্ ফা অত্মা অনঙ ফনর ভনন ওনযন
তাুঁযা গণ- চফবনিুয াথৃনওুয বববিনত বফববন্প মৃানয ফা স্তনযয রূনয ওথা ফনরন - মায ভনধু
ফৃবনম্ স্তনয যননঙ চীফ ফস্তু ফা ঈবদ্ভদ এফং নফৃাচ্চ স্তনয যননঙ ভানুল। এতরৃবনয ভাছঔানন
বফববন্প স্তনয যননঙ কযাকচীফাণু কথনও রৄরু ওনয ওীি- তে,

রৄ- াঔী,

চরঘয প্রাণী,

যীৃ আতুাবদ। এগনরায ভনধু স্তযকত বদও কথনও ঈচ্চতয  বনম্তয যননঙ। কতভবন মাযা
প্রাণ  অত্মা নানভ রৃ‟বি স্তন্ত্র বস্তনেয প্রফক্তা তাুঁযা এতরৃবনয বফববন্প স্তনযয প্রফক্তা।
অফায নননও ভনন ওনযন,

অনর ভানুল ফা প্রাণীকুনরয ভনধু স্তন্ত্র কওাননা ফস্তু- ঈধৃ িা

কনআ, ফযং ভগ্র ৃবিনরানও এওবিভাত্র রূহ্ যননঙ থৃাৎ অল্লাহ্ তা„অরা এওবিভাত্র রূহ্ ৃবি
ওনযনঙন এফং ভানুল  ন্যান্য প্রাণীনত তা প্রবতবফবম্বত নে; এ প্রবতবফম্ব নয ককনরআ ভানুল
ফা প্রাণীয ভৃতুু ।
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নননও ভনন ওনযন, ভানুল  ন্যান্য প্রাণীয ভনধু রূানী ফা অবত্মও িা অনঙ, তনফ তা
বনগৃণ। ঈধৃনরানও বফববন্প ধযননয রূানী ফা অবত্মও িা অনঙ; ভানুল  প্রাণীকুনরয বানরাভন্দ গণাফরী নে ঈক্ত রূানী ফা অবত্মও িাভূনয প্রবানফযআ পর।
ভুরভাননদয ভনধু ফুাওবানফ প্রঘবরত ধাযণা নে এআ কম,

প্রবতবি প্রাণীয,

বফনলতঃ

ভানুনলয রূহ্ ফা নাফ্স্ স্তন্ত্র  ূফৃ কথনও ৃি - মা যীয কিননয এও মৃান তানত প্রনফ
ওযাননা । অফায নননও ভনন ওনযন কম,

অল্লাহ্ তা„অরায ৃি প্রাওৃবতও বফধাননয

অতা যীয কিননয এও বফনল মৃান এন ফস্তুয বক্রা- প্রবতবক্রা কথনও নাফ্স্ ৃবি  
ক্রভবফওবত  থৃাৎ যীনয প্রানণয ঈদ্ভনফয নয নাপনয ঈদ্ভফ , তনফ ফস্তুনদ কথনও
ঈদ্ভূত নর তা ফস্তুকত, বিও কমবানফ ফস্তু কথনও ৃি বক্ত (কমভন : বফরৃুত) ফস্তু কথনও স্তন্ত্র
ধযননয বস্তে থৃাৎ এও ধযননয ূক্ষ্ম বস্তে।
কম ফ দাৃবনও ফস্তুকত কদ ফা ূক্ষ্ম কদনয ওথা ফনরনঙন তাুঁযা ভনন ওনযন কম, ফস্তুকত
নাফ্স্ কওাননা না কওাননা ধযননয কদ ঙাড়া ফস্থান ওযনত ানয না। বওন্তু তাুঁনদয ভনধু এ
ফুাানয ভতাথৃওু যননঙ কম,

এ ূক্ষ্ম কদ বও ফস্তুনদনয ববতনযআ ফস্থান ওনয,

নাবও

ভৃতুুয ভ ফাআনয কথনও এ ূক্ষ্ম কদ এনন নাপনও তানত প্রনফ ওবযন „অারানভ ফাযমানঔ
বনন মাা । তনফ এ ূক্ষ্ম কদ মবদ ফাআনয কথনও অনা  কতা ক কক্ষনত্র তা
বফনলবানফ ংবিি ফুবক্তয চন্যআ ৃবি ওনয যাঔা ননঙ। এ ওাযনণআ „অারানভ ফাযমানঔয
বধফাীনদযনও সুবনবদৃিবানফ কঘনা মা থৃাৎ তাযা াবথৃফ চকনত কদঔনত কমভন „অারানভ
ফাযমানঔ কতভবন, কওফর তানত ফস্তু থানও না, বিও অনা প্রবতপবরত প্রবতবফনম্বয ভনতা।
তাুঁযা এ ফুাানয স্নপ্নয ঈদাযণ বদননঙন; খুনভয ভ ভানুনলয নাফ্স্ তায যীনয থানও না,
বওন্তু স্নপ্ন ভানুল বননচনও চাগ্রত ফস্থায নুরূ কদঔনত া থৃাৎ খুনভয ভ নাফ্স্ তায
ূক্ষ্ম কদ ওানয ফস্তুনদ কথনও কফবযন মা, ভতান্তনয,
প্রনফ ওনয। এ ূক্ষ্ম কদনও ای

ফস্তুনদ কথনও কফবযন ূক্ষ্ম কদন

( سবচনভ বভঙারী - দৃ কদ) বননফ বববত ওযা

ননঙ।
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মাযা ভনন ওনযন কম,
স্তন্ত্র,

তাুঁনদয ভনত,

দৃ কদ ফা ূক্ষ্ম কদ নাফ্স্  ফস্তুনদন ফস্থান ওনয না ফযং তা
ভৃতুুয ভ নাপনও ফস্তুনদ কথনও কফয ওনয এনত প্রনফ ওবযন

„অারানভ ফাযমানঔ বনন মাা  এফং ুনরুত্থাননয ভ তা কথনও কফয ওনয নফৃি ফস্তুনদন

প্রনফ ওযাননা নফ।
বফনল ওনয ভানুল বফববন্প ফন মঔন স্প্ন কদনঔ তঔন তানত বননচনও াধাযণতঃ ক ফনযআ
কদনঔ থানও। এ কথনও ফুছা মা কম,

তায দৃ যীনযয ফ ফৃবি া এফং এিা প্রভাণ

ওনয কম, তায এ ূক্ষ্ম কদ ভৃতুুয ভ ফাআনয কথনও („অারানভ ফাযমাখ্ কথনও) অনা  না,
ফযং এ দৃ কদ আ নাফ্স্ ফস্তুনদন ফস্থান ওনয এফং ভৃতুুয ভ তদ্আ কফয ওনয কনা
।
অনযা এওবি ওাযনণ এআ কনলাক্ত ভতবি বিও ফনর ভনন । তা নে, ভানুনলয ভৃতুুয ভ
তায দৃ কদ মবদ ফাআনয কথনও এনন নাপনও তানত প্রনফ ওযাননা  এফং ুনরুত্থাননয
ভ মবদ ুনযা তা কথনও কফয ওনয নফৃি ফস্তুনদন প্রনফ ওযাননা নফ, তানর তঃয ঐ
দৃ কদ ওী ওানচ রাকনফ? ওাযণ, ুনরুত্থাননয য ভানুল কম নন্ত চীফননয বধওাযী নফ
তানত না ভৃতুু থাওনফ,

না থাওনফ স্প্ন। সুতযাং ভানুনলয চন্য ঐ দৃ কদনয অয কওাননা

প্রনাচনআ থাওনফ না। এভতাফস্থা তা ওী ওানচ রাকনফ?
এয এওিাআ ভাধান। তা নে,

দৃ কদ ফাআনয থানও না,

ফযং নাফ্স্ দৃ কদ

ওানযআ ফস্তুনদন ফস্থান ওনয, খুনভয ভনধু  ভৃতুুওানর তদ্আ তানও কফয ওনয কনা 
এফং ুনরুত্থাননয ভ তদ্আ তানও নফৃি ফস্তুনদন প্রনফ ওযাননা নফ।
বওন্তু এযয প্রে কথনও মা, তা নে : এআ দৃ কদ বও স্তন্ত্র বওঙু, নাবও এিাআ নাফ্স্?
বফনল ওনয কওাযঅন ভচীনদ নাফ্স্- এয ওথা ঈনল্লঔ ওযা ননঙ, বওন্তু বচনভ বভঙারী- য
ওথা ঈনল্লঔ কনআ। এ কথনও ভনন , এআ দৃ কদআ নাফ্স্।
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বওযবরান্ পনিাগ্রাবপয অনরায যীয
ভানুনলয এ ূক্ষ্ম কদনয বফলবি বফজ্ঞাননয দ্বাযা স্ীওৃত ননঙ। বওযবরান্ পনিাগ্রাবপ- কত রৄধু
ভানুনলয ন,

প্রবতবি চীফ বস্তনেযআ এওবি অনরায কদ যননঙ ফনর ধযা নড়নঙ। প্রে

নে এিাআ বও দৃ কদ? থফা এিাআ বও নাফ্স্?
ওৃষ্ণাকনযয তীযফতৃী ক্রাননাদার্ নযয তুনঔায বফরৃুতবফজ্ঞানী কবভন্ দাববনদাববচ্
বওযবরান ১৯৩৯ ানর এও বফনল ধযননয মনন্ত্রয াানমু অবফষ্কায ওনযন কম,

প্রবতবি

চীবফত যীয এফং তায কম কওাননা েপ্রতুে ফা ং কথনও এও ধযননয অনরাওযবি কফয ন
থানও। বতবন  বভন বওযবরান এয ঙবফ তুরনত ক্ষভ ন। তাুঁযা অনযা প্রভাণ ওনযন কম,
এআ অনরা সুস্থতা  ভৃতুুয ূফৃাবা বদনত ানয। তা নে,
ড়নর,

বঘবওৎাবফজ্ঞানন ধযা না

মায যীনয কযানকয ঈাদান প্রনফ ওনযনঙ  ীঘ্রআ ক কযাকাক্রান্ত নত ফা

ভৃতুুফযণ ওযনত মানে তায যীয কথনও ফবকৃত অনরা ম্রান ন থানও।
বওযবরান দম্পবত ঙাড়া ভাবওৃন ভবরা াআবওও এবরন কুানযি ভানুল ওর প্রাণীয কদনয
ঘাযবদনও কুাােন্প অনরায অবা রক্ষু ওনযন। এয অনক ঔৃস্টী ১৯০০ নব্দয প্রথভ বদনও
রন্টডননয কন্টি িভা াাতানরয ড. াল্টায বওরনার্ রক্ষু ওনযন কম, বডাআাবনন ডাআ
যবঞ্জত ওাুঁনঘয ববতয বদন তাওানর ভানুনলয কদনয ঘাযান ঈজ্জ্বর অনরায এওিা অবা
কদঔনত াা মা। যীনযয ঘাযান ঙ কথনও অি কবন্টিবভিায চাকা চুনড় এ অবা কভনখয
ভনতা বানঙ। এঙাড়া এও তাব্দীওার ূনফৃ বফঔুাত চাভৃান যানবফদ ফুানযান্ বন্ বযনঘনফাখ্
কনফলণা ওনয ফনরবঙনরন কম, ভানুল, কাঙারা  রৄাঔীয যীয কথনও এও ধযননয কচুাবত
কফয । বফং তাব্দীয বতবযনয দনও কাববনত বফজ্ঞানী ড. অনরওচান্টডায গযববঘ
অবফষ্কায ওনযন কম, চীফন্ত ফ বওঙু কথনওআ এও ধযননয বক্ত অনরায অওানয কফয  মা
কদঔা মা না। বতবন প্রভাণ ওনযন কম, বানময এওবি বওড় ওীবানফ দূয কথনও ন্য এওবি
বওনড় অনরা বফবওযণ ওনয তায কওালংঔুা ফাবড়ন বদনে। (বওযবরান পনিাগ্রাবপ : ওবফয
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গ্রন্থ ফরম্বনন।)
এ কথনও ওানযা ভনন নত ানয কম, ঈক্ত বফজ্ঞানীনদয অবফষ্কায কফাধ  কস্ফপ বফনল ধযননয
অনরা মা াধাযণবানফ কঘানঔ ধযা নড় না। বওন্তু প্রওৃত নক্ষ তা যীয কথনও বনকৃত কনানত
অনরাভাত্র ন মা নফযত কফনযানে  ফাআনয ঙবড়ন নড় ন্যান্য অনরায ন্যা াবযন
মানে। ফযং এিা নে এও ধযননয বস্থয অনরা মা যীযনও বখনয ফস্থান ওযনঙ মবদ তায
বওঙুিা যবি ঙবড়ন ড়নঙ। থৃাৎ এিা যীয কথনও বনকৃত অনরাভাত্র ন,

ফযং এ নে

যীযনও বখনয ফা যীয চুনড় এও অনরায যীয। কওননা “বওযবরান পনিাগ্রাবপ প্রভাণ ওনযনঙ
কম,

ভানুনলয াত ফা া কওনি কপরনর তায অনরায াত ফা া কঔানন যন মা।”

( প্রাগক্ত)
এ কথনও এিাআ প্রভাবণত  কম, বওযবরান দম্পবত মা অবফষ্কায ওনযন তা যীয কথনও বনকৃত
অনরা ন, ফযং তা নে অনরায যীয। অনযা ননও বফজ্ঞানী এ ধাযণা ভথৃন ওনযনঙন।
“ননও কনফলণায য আনুবন্, বগ্রনিংনওা  ন্য ওনও চন রু বফজ্ঞানী বিানন্ত অনন
কম, ভস্ত চীফন্ত প্রাণীযআ যননঙ এওবি বদ্বতী যীয ফা প্রবতনদ (counter-body) মা ম্পূণৃ
ফাফী, আথাযী  অনরাওভ। তাুঁযা এয নাভ বদননঙন Biological Plasma body; এিাআ
নে অর যীয মায ভধু বদন „প্রাণ’ ফা চীফনীবক্ত ঘরাঘর ওনয। কম ভস্ত বাযতী
কমাকী দাফী ওনযন কম,

তাুঁযা বননচয যীয কথনও কফয ন কমনত ানযন,

ম্ভফতঃ তাুঁনদয

এআ অনরায কদবিআ „কবৌত যীয’ কথনও কফয ন মা। তাুঁনদয আো ভনতা কিা অফায
কদন কপযত অন।” ( প্রাগক্ত)
ফরা ফাররু কম, এিা অনরাভাত্র নর কদনয ওবতৃত নেয ূন্যস্থানন অনরায ে থাওনতা না।
তএফ, এিা কম, এওবি ফস্তুকত কদ তানত নন্দ কনআ। বওন্তু প্রে নে, ভানুনলয ফস্তুকত
কদনয বুন্তনয ফা কদনও বখনয ফা কদচুনড় বও কওফর এআ এওবিভাত্র ফস্তুকত অনরায কদ
যননঙ, নাবও অনযা কওাননা বস্তে যননঙ মা বওযবরান পনিাগ্রাবপনত ধযা নড় বন? এরূ
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থাওনত ানয। অয মবদ না- আ থানও কতা ফরনত নফ কম, এআ অনরায কদিাআ ভানুনলয প্রাণ
ফা প্রানণয ভূর ওাযণ তথা এিাআ ফুবক্তিা ফা নাফ্স্।
এঔানন স্পযণ ওবযন কদা প্রনাচন ভনন ওবয কম,
ম্বনন্ন অনরাঘনা ওনযবঙ থৃাৎ অগন,

বক্ত,

অভযা আবতূনফৃ কম ফ ফস্তুকত বস্তে

অনরা,

বফরৃুত  কঘৌম্বও কক্ষত্র,

কগনরা

ফস্তুকত বস্তে নর প্রাণ ফা প্রানণয ফাও ন। বওন্তু বওযবরান দম্পবত মা অবফষ্কায ওযনরন
তা নে প্রাণ ফা প্রানণয ফাও। থৃাৎ মৃা  ভমৃাদাকত বদও কথনও এবি ঈচ্চতয ফস্তুকত
বস্তে। এভতাফস্থা নুরূ ঈচ্চতয ফস্তুকত বস্তে, কমভন : বচন্  কপনযতায বস্তে থাওা
ম্ভফ ফরায কওাননা ঈা কনআ,

মবদ অনযা ঈচ্চতয ফায ওাযনণ তানও ফস্তুবফজ্ঞানীনদয

ববজ্ঞতায অতা বনন অা ম্ভফ ন।
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কওাযঅন ভচীনদয দৃবিনত নাফ্স্
কওাযঅন ভচীনদ াাত্ (চীফন), নাফ্স্ (ফুবক্তিা)  রূনয ওথা ঈনল্লঔ ওযা ননঙ। বওন্তু
বফনলবানফ রূনয স্রূ ম্পনওৃ প্রে ওযা নর কওাযঅন ভচীনদ এয স্রূ ম্পনওৃ বওঙু ফরা
 বন। ফরা নর তৎওারীন ভানুলনদয কফাধকভু নতা না,

ফযং কওাযঅন ভচীনদয ঐবতা

প্রেবফি নতা। নতা এ ওাযনণআ এ ম্পনওৃ কওাননা সুস্ধি ফুাঔুা কদা  বন (অল্লাহ্আ
বানরা চাননন)। এ ম্পনওৃ মযত যাূনর অওযাভ (ছ্বাঃ)কও প্রে ওযা নর তায চফানফ অল্লাহ্
তা„অরা কওাযঅন ভচীনদ এযাদ ওনযন :

ِ َ ْعِْل ِ إِال قَلِيال

ِ
ِ
ْ َُ َ ْس َُ َ َ َ ِ ُّشر ِو قُ ِ ُّشر ُو ْ َْ ِر َرِهِّب َ َ ُ تي

“( ক যাূর!) তাযা অনানও রূহ্ ম্পনওৃ প্রে ওনয; অবন ফরুন : রূহ্ নে অভায যনফয
অনদ (ফা ওাচ) এফং কতাভানদযনও „আরম্ কথনও াভান্য চফ কদা  বন।” ( ূযাহ্ অল্আযা’/ ফানী আযাইল্ : ৮৫)
অযফী বালা “রূহ্” ব্দবি বফববন্প থৃ ফুছানত ফুফরত  - মা প্রাণীন চড় দানথৃয কফরা
প্রনমাচু ন। এয এওবি থৃ নে াযীবযও নুবূবত, কমভন : ফরা , নঔ, দাুঁত, াড়
 ঘুনর রূহ্ (নুবূবত) কনআ। এয ন্য এওবি থৃ নে ভানবও কঘতনা, কমভন : অভযা ফবর,
কঔাদাী কঘতনা,

োনী কঘতনা,

অদবৃও কঘতনা আতুাবদ। নযয অানত কম “রূহ্”

ম্পনওৃ প্রে ওযায ওথা ঈনল্লঔ ওযা ননঙ তানত ম্ভফতঃ ভানুনলয ভধুওায কআ ভানবফও
কঘতনা ম্পনওৃ প্রে ওযা নবঙনরা মা ভানুলনও ন্যান্য প্রাণী কথনও ৃথও ওনয। অয এিা নে
অল্লাহ্ তা„অরায গণাফরীয নুরূ গণাফরী (মবদ ূণৃ ভাত্রা) এফং এিাআ কঔাদাী কঘতনা।
এ কঔাদাী কঘতনায ওাযনণআ ভানুল বফঘাযফুবি („অক্বল্),  স্াধীন আোবক্তয বধওাযী এফং
ক তা ওানচ রাকানত ানয।
কওাযঅন ভচীনদ মযত অদভ („অঃ)- এয ভনধু এ ধযননয রূহ্ পুনুঁ ও কদায ওথাআ ফরা ননঙ
এফং মযত „ইা („অঃ)কও এ নথৃআ রূরল্লাহ্ ফরা ননঙ। বওন্তু অযফী বালা কথনও ন্য বালা
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স্থানান্তনযয ভ াফধানতাফতঃ “রূহ্” কথনও „ফুবক্তিা’ থৃ গ্রণ ওযা ননঙ। অয
এ কথনওআ মযত অদভ („অঃ)  মযত ইা („অঃ)- এয ভনধু অল্লায প্রনফনয এফং ওর
ভানুনলয ভনধু অল্লাহ্ অনঙন - এভন ঈদ্ভি ধাযণা ভূ কনড় ঈনিনঙ।
প্রওৃত নক্ষ রূহ্ পুনুঁ ও কদায বফলবি নে অগননয স্ধনৃ কওাননা দাহ্য দানথৃ অগন ধযাননায
ভনতা মায পনর ভূর অগন স্স্থাননআ কথনও মা, ংবিি দাহ্য দানথৃ প্রনফ ওনয না। থফা এ
মুনকয বযবালা এয বধওতয ঈিভ তুরনা নত ানয কওাননা ওবম্পঈিানযয ননওগনরা
পাআনরয ভধু কথনও ন্য কওাননা ওবম্পঈিানয কওাননা এওবি পাআর ওব ওযায ানথ - মায
পনর ভূর ওবম্পঈিায কথনও পাআরবি বফরুপ্ত ন মা না।
তীনত বফববন্প ংীফাদী ধনভৃ কম ূফৃফতৃী ধভৃননতায ভৃতুুনত তায অত্মা যফতৃী ধভৃননতায
ভনধু প্রনফনয ধাযণা কনড় নি (কমভন : কফৌি ধনভৃয „রাভা’) - অযফী বালা মানও حل ا

( ر وওানযা যীনয ন্য ওানযা রূনয প্রনফ) ফরা , রৄরুনত নতা তা কথনও ূফৃফতৃী
ফুবক্তয দাবে ংবিি কঘতনা থৃ ফুছাননা নতা, বওন্তু নয এ কথনও ফুবক্তিা থৃ গ্রণ ওযা
।
কওাযঅন ভচীনদ চীফন (াাত্)- এয ওথা ফরা ননঙ, বওন্তু এয কওাননা ফুাঔুা কদা  বন।
প্রে নে, কদ  অত্মা (নাফ্স্)- এয ংমুক্ত ফস্থায প্রবতবক্রাআ বও চীফন, নাবও এ ঙাড়া
চীফন ফা প্রানণয স্তন্ত্র কওাননা বস্তে যননঙ? নাবও সুবনবদৃি ৃঙ্খরা কথনও কনড় িা কদনয
বক্রতারূ অনবক্ষও বস্তেআ প্রাণ এফং তা- আ চীফননয ওাযণ?
এ ম্পনওৃ কওাযঅন ভচীনদ যাবয বওঙু ফরা  বন, তনফ কওাযঅন ভচীনদয কওাননা কওাননা
অাত কথনও এআ কনলাক্ত তাৎমৃআ বনষ্পন্প । ওাযণ,

কওাযঅন ভচীনদ “াাত্”

( চীফন) ঙাড়া “নাফ্স্” ( ফুবক্তিা)- এয ওথা ফরা ননঙ, বওন্তু যীয কথনও ফুবক্তিা
(নাফ্স্) স্থাীবানফ কফবযন মাফায ওাযনণ ভতুু খিায ওথা ফরা  বন,

ফযং “ভৃতুুখিা তথা

যীযমন্ত্র নওনচা ন মাফায ওাযনণ” যীয কথনও ফুবক্তিা (নাফ্স্) স্থাীবানফ কফবযন
মাফায ওথা ফরা ননঙ। এ কথনও ফুছা মা কম,
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অল্লাহ্ তা„অরায ৃি সুবনবদৃি প্রাওৃবতও

ৃঙ্খরা কথনও কনড় িা কদনয বক্রতারূ অনবক্ষও বস্তেআ প্রাণ এফং তা- আ চীফননয
ওাযণ।
কওাযঅন ভচীনদ রূহ্  াাত্ ঙাড়া নাফ্স্- এয ওথা অরাদাবানফ ঈনল্লঔ ওযা ননঙ - মা
কথনও প্রভাবণত  কম,

নাফ্স্ এতরৃব কথনও স্তন্ত্র এফং এিাআ নে ভানুনলয ফুবক্তিা।

এযাদ ননঙ :

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ َ َ َ ِاخَرى إ
ْ ُ ا َ َيُْر
َ ْ لَّل ُ َيَََي َ َّل ا َْي ُف َ ح َ َ ْ ِتَ َ َّلِ َْ َُ ْ ِ َ نَ َه فََييُ ْمس ُ َّلِ قَ َ ى َلَْيَي َه ْ َم

ُ َس ًّمى

“অল্লাহ্ নাফ্স্ ভূনও পত্ ওবযন কদন (বধগ্রণ ওনযন) তায ভৃতুুয ভ এফং কম ভাযা
মা বন তায খুনভয ভনধু, তঃয, মায নয ভৃতুুয পছ্বারা ওামৃওয ননঙ তানও কযনঔ
কদন এফং যবিনও তায অচানর ভুাম্যা (ভৃতুুয ভ) না অা মৃন্ত ভনয চন্য াবিন
কদন।” ( ূযাহ্ অয্- মুভার্ : ৪২)
এ অাত কথনও সুস্ধি কম,

খুভন্ত  ভৃত ফুবক্ত ঈবনয নাপনওআ অল্লাহ্ তা„অরা এও

বফনল ফুফস্থানাধীনন থৃাৎ „অারানভ ফাযমানঔ বনন কনন,
ুনযা বপবযন কদন,

তনফ খুভন্ত ফুবক্তয নাপনও

বওন্তু ভৃত ফুবক্তয নাপনও অয বপবযন কদন না। ফরা ফাররু কম,

নাপনও বধগ্রণ ওযা নে খুভন্ত ফুবক্তয যীনযয স্ংবক্র ওাচগনরা ঘরনত থানও এফং ক
চাগ্রত না থাওনর চীবফত। তএফ, ফুছা মানে কম, যীয চীবফত থাওায ওাযণ (
factor)

নাফ্স্ ন,

-

ফযং ন্য বওঙু। তা নে যীনযয মাবন্ত্রও বক্রা (নূুনতভ বক্রাগনরা

নর) ঘারু থাওা, অয এ কথনওআ প্রানণয অনবক্ষও ধাযণা বনষ্পন্প । সুতযাং প্রাণ  নাফ্স্
স্তন্ত্র।
‘অানযপকণ (আরাভী অধুাত্মাধওকণ) ফশ্য এওআ ফুবক্তিা এওাবধও নাফ্স্- এয
প্রফক্তা। তাুঁযা নাফ্স্- এয কক্ষনত্র নাপন অম্যাযাহ্ (কুপ্রফৃবি ফা কুপ্রফণ নাফ্স্),

নাপন

রাাভাহ্ (নুকত নাফ্স্)  নাপন ভুতভাবন্পাহ্ (প্রান্ত নাফ্স্) - এআ বতন ধযননয নাফ্স্এয ওথা ফনরন।
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ফশ্য কওাযঅন ভচীনদ সুস্ধি বালা নাপন অম্যাযাহ্  নাপন ভুতভাবন্পায ওথা ফরা
ননঙ। বওন্তু তা কথনও এওআ ফুবক্তয ভনধু এওাবধও নাফ্স্ যননঙ এরূ ভনন ওযায কওাননা
েত ওাযণ কনআ। ওাযণ,

এ ফ কক্ষনত্র “অম্যাযাহ্”,

“রাাভাহ্”  “ভুতভাবন্পাহ্”

নে “নাফ্স্”- এয বফনলণ। থৃাৎ কওাননা ফুবক্তয নক্ষ বানরা ফা ভন্দ া ম্ভফ, কতভবন
নুকত, বফনিাী, বস্থযবঘি  প্রান্তবঘি া ম্ভফয। এ কথনও এওবি কদন এওাবধও
ফুবক্তিায ঈবস্থবত প্রভাবণত  না। ওাযণ, নাপনও বফববন্প ধযননয বফনলনণ বফনলাবত
ওযা নর তা কথনও নাপনয ংঔুায এওাবধওু ফুছা না। ফস্তুতঃ কওাননা নাপনয ভনধু কমভন
বানরা ফা ভন্দ কওাননা এওবি গনণয অবধতু প্রবতবিত নত ানয, কতভবন তানত বফববন্প গনণয
ংবভরণ নত ানয। কতভবন বফববন্প গনণয বযফতৃন  হ্রা- ফৃবি খিনত ানয। সুতযাং এওবি
কদন কম এওবিভাত্র নাফ্স্ ফা ফুবক্তিা থানও এনত নন্দনয কওাননাআ ফওা কনআ।

প্রবতবি ফস্তুওণানতআ কঘতনা
এ প্রনে ঘভও ৃবিওাযী এওবি তথু নে এআ কম, াম্বতও ওানর নননও ববভত প্রওা
ওনযনঙন কম,

প্রবতবি ফস্তুওণানতআ কঘতনা বফদুভান। এ ওথা কভনন বননর ফরা মা কম,

ননওগনরা ফস্তুওণায সুবনবদৃি বফন্যানয পনর কমবানফ বফববন্প ধযননয ফস্তুয এনওওবি সুবনবদৃি
অওায- অওৃবত বফবি এওও কনড় নি থঘ ভুর ওণাগনরা ওণাআ কথনও মানে বিও কবানফ
এওবি সুবনবদৃি প্রবক্রা ফস্তু- এওওবি এওবি ঈচ্চতয কঘতনায বধওাযী  থঘ ফস্তুওণাগনরায
ভূর কঘতনা মথাস্থাননআ কথনও মানে। এনও বফববন্প চীফ কওাল এফং ণুচীফ (কমভন :
কশ্বতওবণওা) ভিন কনড় িা অভানদয ফস্তুনদনয ানথ তুরনা ওযা মা - মানত ঈচ্চতয স্তন্ত্র
প্রাণিা কনড় ঈনিনঙ মবদ ণুচীফগনরায প্রাণীরতা বফরুপ্ত ন মা বন।
মবদ ভুরভাননদয বধওাংনয ভনধু প্রঘবরত ধাযণা নে এআ কম, যীয কিননয এও মৃান
ফাআনয কথনও তানত নাফ্স্ প্রনফ ওযাননা , বওন্তু ননও ভুবরভ দাৃবনও  বফজ্ঞানী ভনন
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ওযনতন কম,

অল্লাহ্ তা„অরা ফস্তুয বক্রা- প্রবতবক্রায ভধু বদন যীয কিননয এও মৃান

তানত নাপনয ঈদ্ভফ ায ফুফস্থা বনবত কযনঔনঙন।
প্রবতবি ণুনত কঘতনা থাওায ধাযণা বিও ফায ম্ভাফনায নক্ষ কওাযঅন ভচীদ কথনও
ভথৃন াা মা। ওাযণ, অভযা কম ফ বস্তেনও কস্ফফ্ ফস্তুকত িা ফা চড়ফস্তু ফনর থাবও
কওাযঅন ভচীনদয দৃবিনত কগনরায প্রাণ  ফুবক্তিা অনঙ। কওাযঅন ভচীনদ বফববন্প
প্রাওৃবতও বস্তে ওতৃৃও অল্লাহ্ তা„অরানও বচদাহ্ ওযায  তাুঁয তাফীহ্ ওযায ওথা ফরা
ননঙ,

মবদ ক বচদাহ্  তাফীয ধযন অভানদয বচদাহ্  তাফীহ্ ওযায নুরূ

ন, তনফ বফববন্প অানতয ঈবক্ত কথনও প্রভাবণত  কম, তানদয বচদাহ্  তাফীয ওথা
রূও নথৃ ফরা  বন, ফযং অক্ষবযও নথৃআ ফরা ননঙ। কমভন, এযাদ ননঙ :

ِ ِِ ِ
ِ ِ ِِ
ٍِ
ِ
ُ َ تُ َسِهِّب ُ َ ُ َّلس َم
ْ َ ُ ْا َّلس
ْ ار ُ َ َ ْ فيه َّل َ إ ْا ْ َ ْيا إال ُ َسِهِّب ُ َ ْمدا َ َ ْ ال تََي ْف َق ُه َا تَ ْس ي َ ُه

“াত অভান  ৃবথফী এফং এ নফয ভনধু মা বওঙু অনঙ ফ বওঙুআ তাুঁয (অল্লায) তাফীহ্
(ভবভা ফণৃনা) ওনয এফং এভন কওাননা বওঙু কনআ মা (প্রতুক্ষ ফা নযাক্ষবানফ) তাুঁয তাফীহ্ না
ওনয। বওন্তু কতাভযা তানদয তাফীহ্ নুধাফন ওযনত ানযা না।” ( ূযাহ্ অল্- আযা’/
ফানী আযাইল্ : ৪৪)
এঔানন তাফীহ্ ওযায ওথািা মবদ রূওাথৃও নতা, থৃাৎ ফ বওঙুআ অল্লাহ্ তা„অরায চতযী
প্রাওৃবতও বফধাননয ৃঙ্খনর অফি - এিা ফুছাননাআ ঈনদ্দশ্য নতা,

তানর এ ওথা ফরায

প্রনাচন নতা না কম, অভযা তানদয তাফীহ্ নুধাফন ওযনত াবয না। ফযং এ ওথা কথনও
এিাআ প্রভাবণত  কম, ফ বওঙু কস্ো তাফীহ্ ওনয।
ফশ্য কওঈ নতা এ প্রে তুরনত ানয কম,
বস্তেনওআ স্ীওায ওনয না,

ওানপয- নাবস্তওযা কতা অল্লাহ্ তা„অরায

তাআ তানদয ক্ষ কথনও অল্লাহ্ তা„অরায তাফীহ্ ওযায ওথা

অন ওীবানফ? এয চফাফ নে এআ কম,

তাযা তানদয প্রফৃবিয দানেয ওাযনণ অল্লানও

স্ীওায ওনয না ফনি, বওন্তু তাযা তানদয চাত জ্ঞাননয দ্বাযা চানন কম, এওচন ভাজ্ঞানভ
ৃবিওতৃা ফুতীত এ চকত বস্তেরাব ওনয বন। ন্যবদনও তাযা মঔন অল্লাহ্ তা„অরায কওাননা
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ৃবিয ৃবিকুরতা  গণাফরীয প্রংা ওনয তঔন ওামৃতঃ তাযা অল্লাহ্ তা„অরাযআ প্রংা
ওনয, বিও কমবানফ কওাননা বল্পওনভৃয প্রংা ওযা ভাননআ তায বল্পীয প্রংা।
ন্য এও অানত এযাদ ননঙ :

ِ
ِ ِ
ِِ
ِِ
َ َُّل ْ ََي َى إِ َ َّلس َم ا َ َي ُا َخ ٌا فََي َق َا َآَ َ ْر ِ اْ يَ َْ ً َْ َ ْرً قَ ََ َتََيْيَينَ َ اع

“তঃয বতবন (অল্লাহ্) অভাননয প্রবত ভননানমাক বদনরন,

অয তঔন তা বঙনরা ধূম্ম

(কুাী অওানয); তঔন বতবন তানও  ৃবথফীনও ফরনরন : ঈবআ (বনন্ত্রনণ) এনা কস্ো
ফা বনোক্রনভ। তঔন ঈব ফরনরা : অভযা কস্ো (বনন্ত্রনণ) এরাভ।” ( ূযাহ্ পুছ্ববছ্বরাত্/
া- ভীম্- অ্- াচদাহ্ : ১১)
এঔানন „ঈব কস্ো (বনন্ত্রনণ) এনরা’ না ফনর „ঈব ফরনরা : ....‟ ফরা কথনও সুস্ধি কম,
বফলবি রূও ফা বাফাথৃও ন, ফযং অভান  মভীননয প্রাণ  ফুবক্তিা অনঙ। সুতযাং মা
বওঙু তাফীহ্ ওনয কগনরায প্রনতুওবিযআ প্রাণ  ফুবক্তিা অনঙ - তা কম স্তনযযআ কাও না
কওন।
আরাভ কঘৌদ্দ’ ফঙয অনক ঈবদ্ভদ ওতৃৃও অল্লানও বচদাহ্ ওযায ওথা ফনরনঙ এফং তানদয
প্রাণ,

কঘতনা,

সুঔ- রৃঃঔ  ফুথা- কফদনা থাওায ওথা ফনরনঙ তথা তানদয প্রবত ফুবক্তে

অনযা ওনযনঙ - কওফর বফং তাব্দীনত এন বফজ্ঞানীযা মায ন্নান কননঙন। ফতৃভান মুনকয
ননও বফজ্ঞানী ববন্প ভাত্রায (Dimension) প্রানণয ম্ভাফনা স্ীওায ওনযনঙন। দূয ববফষ্যনত
নতা তাুঁযা ৃবথফী, অগন, ফাতা আতুাবদনত প্রানণয  ফুবক্তিায ন্নান ানফন।
ফ বওঙুনত প্রাণ থাওায বফলবি কওাযঅন ভচীনদয ন্য এও অাত কথনও প্রভাবণত ।
এযাদ ননঙ :

ِ ِذاِ ْاي اُ ُّشد َْيي إِال َآ َعِ إِ َّلا َّلد ر
اخَرَا َآِ َي ْاَيََي َ ُا َ ْ َ ُ َيَ ْعلَ ُم َا
َ
ََ َ َ َ
َ
َ ٌ َ ٌْ

“অয এ রৃবনায চীফন কতা ক্রীড়া- কওৌতুও চফ ন এফং বনঃনন্দন অনঔযানতয কৃ প্রাণভ;
মবদ তাযা চাননতা!” ( ূযাহ্ অল্- „অনওাফূত্ : ৬৪)
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এ কথনও সুস্ধি কম, ফ বওঙুনতআ প্রাণ অনঙ, বওন্তু অভযা অভানদয াযীবযও আবন্বনঘনয
ধাযণক্ষভতায ীভাফিতায ওাযনণ ওর বওঙুয প্রাণ ম্পনওৃ ফুছনত াবয না। অনঔযানতয
চীফনন এ ীভাফিতা থাওনফ না ফনরআ কঔানন ওর প্রাণ ম্পনওৃ ফুছনত াযা ম্ভফ নফ।
মা- আ কাও, প্রবতবি ফস্তুওণা কঘতনা অনঙ, এয ভানন নে প্রবতবি ফস্তুওণানও চুনড় এওবি
ফস্তুকত বস্তে যননঙ। কতভবন সুবনবদৃি প্রাওৃবতও বফবধবফধাননয অতা মঔন ফস্তুওণাভূ
বভনর এওবি ঈচ্চতয ফস্তু- এওও কনড় নি,

ানথ ানথ তায ভনধু এওবি ঈচ্চতয কঘতনা 

ফুবক্তিা কনড় নি - মা ফস্তু কথনও কনড় ঈিনর এফং ফস্তুনও অর ওনয ফস্থান ওযনর তা
ববন্প ভাত্রায ফস্তুকত স্তন্ত্র বস্তে। পনর ফস্তুিা বফবিি  বফবক্ষপ্ত ন ককনর ক ফস্তুকত
িা বফরুপ্ত ায কওাননা ওাযণ কনআ, ফযং তা এও ববন্প ভাত্রায চকনত ফস্থান গ্রণ ওযনফ
এিাআ স্াবাবফও।
এবানফ ওামৃতঃ ফস্তুকত এওওভূ,

বফনলতঃ যীয ভূ কমভন বফববন্প ফস্তুকত এওনওয

ভিন কবিত থঘ ক এওওগনরায স্তন্ত্র বস্তে ফুাত থানও, কতভবন তানও অর ওনয
স্তন্ত্র ঈচ্চতয নাফ্স্ কনড় ঈিনর তায এওওভূনয নাফ্স্ স্তন্ত্রবানফ বস্তেভান থানও।
নাপনয এ ধযননয ধাযণা কওাযঅন ভচীনদয অাত কথনও াা মা। এযাদ ননঙ :

ِ ِِ
َ َ قَ ُ ِاُلُ ا ْ َ َ ِه ْد ُْ َلَْيَين.ل ُرُ ْ َ ُ لُ ُا ُ ْ ِِبَ َ ُ َيَ ْع َملُ َا
َ َْح َّل إِ َ َ َ اُ َ َ ِه َد َلَْي ِه ْ َْعُ ُه ْ َ َب
قَ ُ َْ ََقنَ لَّل ُ َّل ِذي َْ َ َ ُ َّل َ ْي ٍا

“অয তাযা মঔন তায (চাান্পানভয) ওানঙ কৌুঁঙনফ তঔন তানদয ওান, কঘাঔ  েও তানদয
ওৃতওভৃ ম্পনওৃ াক্ষু কদনফ। তঔন তাযা তানদয েওনও ফরনফ : কওন কতাভযা অভানদয বফরুনি
াক্ষু বদনর? তঔন তাযা (ঘাভড়া ভূ) ফরনফ : কম অল্লাহ্ ফ বওঙুনওআ ফাওবক্ত বদননঙন
বতবনআ অভানদযনও ফাওবক্ত বদননঙন।” ( ূযাহ্ পুছ্ববছ্বরাত্/ া- ভীম্- অ্- াচদাহ্ : ২০২১)
এ কথনও প্রবতবি ে- প্রতুনেয স্তন্ত্র ফুবক্তিা এফং কআ ানথ ফুবক্তয বনচস্ স্তন্ত্র  ঈচ্চতয
ফুবক্তিা প্রভাবণত । এিা ননওিা এওিা কাড়ীয ফুািাযী,
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কযবড,

আবঞ্জন,

রাআি

আতুাবদয স্তন্ত্র বস্তে  এতদ কাড়ীবিয স্তন্ত্র ঈচ্চতয বস্তনেয ন্যা, মবদ প্রাণীনদনয
ানথ এয তুরনা এও ধযননয রৃফৃর ঈভা ভাত্র।
কভাদ্দা ওথা, যীয কমভন বফববন্প এওও ভিন কবিত এওওভূনয স্াতন্ত্রু ওানযআ এওবি
ঈচ্চতয কমৌবকও িা কতভবন এওবি প্রাণীয ফুবক্তিা (নাফ্স্) ওতও স্তন্ত্র ফুবক্তিায স্াতন্ত্রু
ওানযআ এওবি ঈচ্চতয ফুবক্তিা (নাফ্স্)। অয অনঔযানত কমবানফ ওর বওঙুনত প্রানণয
বস্তে সুস্ধিবানফ ধযা ড়নফ এফং নাপনয এ ধযননয কমৌবকওতায য কথনও জ্ঞানতায
দৃা ঈনন্ধাবঘত ন মানফ,

„অারানভ ফাযমাখ্ „অনঔযানতয চীফননয ফস্তুকত নভুনা বফধা

কঔানন এ দৃা ঈনন্ধাবঘত ন মানফ ফনর কমৌবক্তও ঈংানয ঈনীত া কমনত ানয।
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নাপনয আবন্বনঘ  তায ওভৃক্ষভতা
অভযা আবতূনফৃ কমভন ঈনল্লঔ ওনযবঙ কম,

ঐী ফুফস্থানায বনন্ত্রণাধীনন  নুভবতক্রনভ

„অারানভ ফাযমানঔ ফবস্থত নাফ্স্ ফস্তুচকনতয বধফাীনদযনও কদঔনত া  তানদয ওথা

রৄননত া। এয নক্ষ অভযা প্রভাণ ঈস্থান ওনযবঙ। এ কথনও ফস্তুনদনয াামু ঙাড়া
কম নাফ্স্ রৄননত  কদঔনত ানয এিাআ প্রভাবণত ।
এয ভানন নে, াযীবযও আবন্বনঘ ঙাড়া নাপনয স্তন্ত্র  ফস্তুকত আবন্বনঘ যননঙ।
অয কক্ষত্রবফননল ফুবক্তয চীবফত ফস্থাআ,

এভনবও কওফর স্নপ্ন ন,

চাগ্রত ফস্থা,

নাফ্স্ তায এ ফ আবন্নয দ্বাযা ফস্তুচাকবতও তথু ফকত নত ানয। এ ফুাানয নননওয
ফুবক্তকত ববজ্ঞতা থাওনত ানয। ঈদাযণস্রূ,

কওঈ চাগ্রত ফস্থা াআ তায দৃবিয

ন্তযারফতৃী কওাননা খিনা রফর ম্যুনঔ ংখবিত খিনায ন্যা সুস্ধিবানফ কদঔনত ানয এফং
নয তা বিও ফনর প্রভাবণত । ন্যবদনও স্নপ্ন কদঔা খিনা - মা স্নপ্ন কদঔায অনক খনি বন
- খুভ কবনে মাফায য যআ ফা দূয ববফষ্যনত খিনত কদঔায দৃিান্ত ফর াা মা। ফশ্য
নননও স্নপ্ন প্রতীওী অওানয ববফষ্যত খিনা কদঔনত া এফং নননও রফর কদঔনত া।
এঙাড়া খুনভয ভ ভানুনলয াযীবযও আবন্বনঘ বনবি থাওা নে ভানুল স্নপ্ন নঞ্চবন্নয
রফর ববজ্ঞতা রাব ওনয, এভনবও তা তায যীনযয য প্রবতবক্রা ওনয। এিা নাপনয
আবন্বনঘনয প্রভাণ ফন ওনয। ফস্তুফাদীযা - মাযা অল্লাহ্ তা„অরায  ফস্তু- ঈধৃ নাপনয
বস্তে স্ীওায ওনয না - স্প্ননও ভবস্তনষ্কয বক্রা- প্রবতবক্রা ফনর দাফী ওনয থানও। তানদয
ভনত,

ফুবক্ত চাগ্রত ফস্থা মা ওল্পনা ওনয স্নপ্ন তা- আ কদনঔ থানও। এিা কম,

ুনযাুবয

বববিীন ক ফুাানয কম ওানযাআ ববজ্ঞতা থাওনত ানয। ওাযণ, ভানুল ননও ভআ এভন
স্প্ন কদনঔ মা ক কওাননাবদনআ ওল্পনা ওনয বন। তায কঘন ফড় ওথা,

ফস্তু- ঈধৃ নাফ্স্ না

থাওনর ফস্তুকত ভবস্তনষ্কয নক্ষ কওাননা বওঙু ওল্পনা ওযা অনদৌ ম্ভফ ন। ওাযণ,

ফস্তুধভৃ

নুমাী ভবস্তনষ্ক কওফর তা- আ ধযা ড়নফ মা ফাস্তনফ ংখবিত ননঙ; মা অনদৌ খনি বন তা
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ভবস্তনষ্ক প্রবতপবরত নত ফা প্রবতবক্রা ৃবি ওযনত ানয না। কওফর ফস্তু- ঈধৃ ৃচনীর নাফ্স্আ
ওল্পনা ওযনত ানয এফং ক এ ধযননয ওল্পৃবি অঞ্জাভ বদনর কওফর তঔবন তা ভবস্তনষ্কয
তথুবাোনয বঞ্চত নত ানয।
অফায ননও ফস্তুফাদী ভননাবফজ্ঞানীয ভনত, ভানুনলয ূণৃ অা- অওাঙ্ক্ষা প্রতীওী রূ ধনয
স্নপ্ন কদঔা কদ। এ দাফী বধওতয বববিীন। ওাযণ,

ূণৃ অা- অওাঙ্ক্ষানও মবদ অভযা

এও ধযননয ওল্পবঘত্র ফনর ধনয কনআ (মবদ নয ঈনল্লঔ ওনযবঙ কম,

তা নাপনয ওাচ,

ভবস্তনষ্কয ওাচ ন) কতা স্নপ্ন ক ওল্পবঘত্র রফর ধযা ড়নত ানয; তা প্রতীওী রূ ধাযণ ওযায
কওাননা ওাযণ কনআ।
ফশ্য মাযা স্নপ্নয তাৎমৃ ম্পনওৃ বরনঔনঙন তাুঁনদয করঔায বওঙু ং কওাননা কওাননা ধভৃী
ূত্র কথনও কনা এফং কফীয বাকআ ফর করানওয ববজ্ঞতা বফনিলণ ওনয কৃীত ঈংায; এ
ফ তাৎনমৃয ফ বওঙু বিও প্রভাবণত না নর ওনতাগনরা গরুেূণৃ বফল ফ ভআ বিও
নত কদঔা মা। কমভন : স্নপ্ন কুকুয কদঔনর তা ত্রুয প্রতীও এফং কুকুনয ওাভড়ানত কদঔনর
ত্রু দ্বাযা অক্রান্ত ায প্রতীও,

ন্যবদনও া নে কুবির  বংসুও রত্রুয প্রতীও এফং

ান ওাভড়ানত কদঔনর এ ধযননয ত্রুয ক্ষ কথনও বংস্ফ ত্রুতা ঘবযতাথৃওযনণয প্রতীও,
অগন াবন্তয প্রতীও,

বওন্তু অগন খনয রাকনত কদঔনর ছকড়া- বফফাদ  াবন্তয প্রতীও,

স্ে াবন াবন্তয প্রতীও,
বফনদয প্রতীও,

কখারা াবন রৃনমৃাক  ভস্া ড়ায প্রতীও,

আতুাবদ। এগনরায ফআ ববফষ্যত ংক্রান্ত;

ওী ওনয এফং তায কঘন ফড় ওথা,

কধাুঁা রৃনমৃাক 

ফস্তুকত ভবস্তষ্ক এগনরা চাননফ

এগনরানও প্রতীওী রূ কদনফ ওীবানফ? প্রতীওী রূ

প্রদান কতা ফস্তুধনভৃয অতা ফববূৃত।
ফশ্য স্নপ্ন নাফ্স্ এগনরানও প্রতীওী রূন কদঔনর স্ং নাফ্স্ এগনরানও প্রতীওী রূ প্রদান
ওনযনঙ এিা ভনন ওযা বিও নফ না। ফযং স্প্ননরাও কমনতু „অরানভ ফাযমানঔযআ এওবি ং
কনতু ক চকনত প্রবতবিত বনভাফরীয ধীননআ এগনরা প্রতীওী রূন প্রবতবাত  এফং
নাফ্স্ কগনরানও এবানফআ কদনঔ থানও।
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এ প্রনে ঈনল্লঔু কম, ানযয ভানি করানওযা তানদয ববতনযয ফুবক্তিা (নাফ্স্)- এয স্রূন
ঈবত্থত নফ;
কাধা,

বফববন্প আরাভী ূনত্রয ফণৃনা নুমাী ঔাযা করানওযা কঔানন কুকুয, রৄওয,

া আতুাবদয কঘাযা বনন ঈবত্থত নফ,

বওন্তু তা নে তানদযনও কঘনা মানফ কম,

তাযা ভুও ভুও ফুবক্ত। কওাযঅন ভচীনদ এ ম্পনওৃ অবা কদা ননঙ; এযাদ ননঙ :

ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ُ  قَ َا َر ِهِّب َ َح َ ْرتَِ َ ْ َمى َ قَ ْد ُ ْن.َ َ ْ َ ْ َر َ َ ْ ْ ِري فَِ َّلا َ ُ َ عي َ ً َ ْن ً َ َْ ُ ُراُ َيَ ْ َ ْقيَ َ َ ْ َمى
ِب
 قَ َا َ َذِ َ َتََيْ َ َ تَيُنَ فََينَ ِسيََي َه َ َ َذِ َ ْيََي ْ َ تَيُْن َسى. ل ًري
َ

“অয কম ফুবক্ত অভায স্পযণনও (ফা কওাযঅননও) া ওাবিন মা ফশ্যআ তায চীফন নফ
রৃবফৃল এফং বক্বাভনতয বদনন অবভ তানও ন্নরূন ভানফস্থনর ঈবত্থত ওযনফা। তঔন ক
ফরনফ : ক অভায যফ! অবভ কতা ঘক্ষুষ্মান বঙনরাভ,

তানর কওন অভানও ন্নরূন ঈবত্থত

ওনযনঙা? তঔন বতবন (অল্লাহ্) ফরনফন : এিাআ (মনথামুক্ত), ওাযণ, কতাভায বনওি অভায
অাত ভূ এনবঙনরা, বওন্তু তুবভ তা (আোওৃতবানফ) বফস্পৃত নবঙনর (ঈনক্ষা ওনযবঙনর),
তাআ এবানফআ অচনওয বদনন তুবভ বফস্পৃবতওফবরত ননঙা (নুগ্র রাব কথনও ফবঞ্চত ননঙা)।
” ( ূযাহ্ ো- া : ১২৪- ১২৬)
প্রওৃত নক্ষ াবথৃফ চীফনন থাওাওানরআ কম ফুবক্ত তায নাপনয দৃবিবক্তনও তুদৃননয কক্ষনত্র
ন্ন ওনয কপনরবঙনরা বক্বাভনতয বদনন তানও করূনআ ঈবত্থত ওযা নফ। ওাযণ, কঔানন তায
াবথৃফ চীফননয ফস্তুবনঘ দৃননয ক্ষভতায কওাননা গরুে থাওনফ না। এনদয ফস্থা যগ- ওানা
ঘভৃঘক্ষুয বধওাযী ফুবক্তয ন্যা - কম বফনল কওাননা যগ  ক যনগয ফস্তুবনঘ কদঔনত া না।
এবানফ মাযা স্ী নাপনয তুদৃনক্ষভতা বফনি ওনয কপনরনঙ তানদয ম্পনওৃআ ন্য এও
অানত এযাদ ননঙ :

ِ ِ َ َا ِ ِذاِ َ ْمى فََيه
اخَراِ َ ْ َمى َ َ َ ُّش َ ِيال
َ
ْ ََ
َُ َ

“অয কম ফুবক্ত এঔানন (এ রৃবনায ফুনও) ন্ন (তুদৃননয কক্ষনত্র মায নাপনয দৃনক্ষভতা
বফরুপ্ত) তঃয অনঔযানত ক নফ ন্ন;

ফস্তুতঃ নথয বফঘানয ক ঘযভবানফ ভ্রি।”

( ূযাহ্ অল্- আযা’/ ফানী আযাইল্ : ৭২)
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এ ন্নে কম ঘভৃঘক্ষুয ন্নে ন তা ফরাআ ফাররু। ওাযণ, রৃবনায ফুনও মবদ ওানযা ঘভৃঘক্ষু ন্ন
 কতা তা তায যাধ ন, ফযং এ ধযননয ফুবক্ত ইভানদায  কনওওায নর ক ফশ্যআ
কফননত মানফ এফং কঔানন ক ঘক্ষুষ্মান নফ - এিাআ অল্লাহ্ তা„অরায আনছ্বানপয দাফী।
ন্যত্র নাপনয ঘক্ষু- ওনণৃয বফলবি বধওতয সুস্ধিবানফ ঈনল্লঔ ওযা ননঙ;

এযাদ

ননঙ :

 َ ِ ْنَي ُه ْ َ ْ َيَْنظُُر إَِْي َ َفََْ َ تََي ْه ِدي.ل َّل َ َ ْ َ ُ ال َيَ ْع ِقلُ َا
َ ِ ْنَي ُه ْ َ ْ َ ْسَ ِمعُ َا إَِْي َ َفََْ َ تُ ْس ِم ُ ُّش
ِ ْعمي َ َ ُ ال َي
ل ُر َا
ُْ
ْ َ َ ُْ

“( ক যাূর!) তানদয ভনধু এভন করাও যননঙ মাযা অনায ওথা কানন; বওন্তু অবন বও
ফবধযনও কানানত াযনফন মঔন তাযা বফঘাযফুবি ওানচ রাকা না? অয তানদয ভনধু এভন
করাও যননঙ মাযা অনায প্রবত দৃবিাত ওনয; বওন্তু অবন বও ন্ননও থ কদঔানত াযনফন
মঔন তাযা (ন্তঘৃক্ষুয দ্বাযা) কদনঔ না? ” ( ূযাহ্ আঈনু্ : ৪২- ৪৩)
এ কথনওআ সুস্ধি কম,

ানযয ভানি ননও করানওয কুকুয,

ঈবত্থত ায ধাযণা ুনযাুবয বিও। ওাযণ,

রৄওয,

কাধা আতুাবদ রূন

কঔানন ওনরআ বনচ বনচ নাপনয স্রূন

ঈবত্থত নফ। অয কমনতু „অরানভ ফাযমাখ্ নে অনঔযানতয চীফননয এওবি নভুনা ভাত্র কনতু
এনত নন্দ কনআ কম,

কঔানন নাফ্স্ ভূ স্রূন ফস্থান ওযনঙ মবদ তা নে ক

চকনতয ফস্থা মাযা কদঔনত ান তাুঁনদয নক্ষ াবথৃফ চীফনন কম চন কম ফুবক্ত বঙনরা তা বঘননত
কওাননা যওভ সুবফধা ায ওাযণ কনআ। ন্যবদনও স্প্ননরাও কমনতু „অারানভ ফাযমানঔযআ
এওবি ং কনতু কঔানন াবথৃফ চকনতয ভানুলনদয নাপনয ওভৃতৎযতা তানদয ববতনযয
রূ ওানয ধযা ড়নফ এিাআ স্াবাবফও। এ ওাযনণআ কঔানন ত্রু কুকুয ফা ারূন এফং
তায অক্রভণবযওল্পনা ওাভড়রূন ধযা নড়।
এঔন প্রে নরা,

„অরানভ ফাযমানঔয বধফাীনদয (নাপনয) ফস্তুকত আবন্বনঘনয

ওামৃক্ষভতা ওনতাঔাবন, বফনল ওনয এগনরায দ্বাযা তানদয নক্ষ ফস্তুচকনতয তথুাবদ রাব ওযা
ওনতাঔাবন ম্ভফ?
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এ ফুাানয অভযা ুনযা স্পযণ ওবযন বদবে কম,

„অরানভ ফাযমাখ্ নে অল্লাহ্ তা„অরায

বনন্ত্রণাধীন বফনল ফুফস্থাধীন এওবি চকত। সুতযাং,

াবথৃফ চকনতয বধফাীনদয নক্ষ

াবথৃফ চকনত ফস্তুকত ফাধাভুক্ত বযনফন স্ী াযীবযও আবন্বনঘনও কমরূ স্াধীনবানফ ওানচ
রাকাননা ম্ভফ „অরানভ ফাযমানঔয বধফাীনদয নক্ষ স্ী নাপনয আবন্বনঘনও াবথৃফ
চকনতয তথুাবদ রানবয কক্ষনত্র কতা দূনযয ওথা,

ঐ চকনতয ফস্থা ম্বনন্ন নুরূ

স্াধীনবানফ ওানচ রাকাননা ম্ভফ ফায প্রেআ নি না। ফযং কওঈ কওফর তনতাঔাবনআ স্ী
(নাপনয) আবন্দবনঘনও ফুফায ওযনত ানয মনতাঔাবন ওানচ রাকাননায চন্য ঐ বফনল
ফুফস্থাধীনন অল্লাহ্ তা„অরায ক্ষ কথনও নুভবতপ্রাপ্ত ননঙ ফা নফ। এ ীভাফিতায ওথা ভনন
কযনঔআ অভানদযনও „অরানভ ফাযমানঔ নাপনয আবন্বনঘনয ওামৃক্ষভতায অতা  ভাত্রা
ম্পনওৃ বঘন্তা ওযনত নফ।
‘অরানভ ফাযমানঔ ফস্থানযত নাফ্স্ ভূনয কম ফ আবন্নয ম্পওৃ এওান্তবানফ কওফর
ুযষ্কায  াবস্ত কবাক ওযায ানথ (থৃাৎ নাবওা, বচফা  েক্) কগনরায ানথ অভানদয
াবথৃফ চকনতয কওাননাআ ম্পওৃ থাওায ওথা ন। অভানদয চকনতয ানথ ম্পওৃ অনঙ কওফর
তানদয রফণ  দৃন ক্ষভতা এফং ওথা ফরায ক্ষভতায ানথ (তৃাধীনন- মা নয ঈনল্লঔ ওযা
ননঙ)। তাআ এিাআ নে অভানদয অনরাঘু বফল।
কমনতু „অরানভ ফাযমাখ্ এওবি ববন্প ভাত্রায চকত কনতু কঔানন ফস্থানযত স্ং নাপনয
কক্ষনত্র এফং তায রফণ,

দৃন  ফাঘন ক্ষভতায কক্ষনত্র অভানদয াবথৃফ চকনতয ফাধাভূ,

বফনল ওনয স্থানকত দূযে কঔানন ওামৃওয ফায ওথা ন। তাআ নুভবতপ্রাপ্ত নাফ্স্ ভূনয
নক্ষ বফনশ্বয কম কওাননা চাকানও ফা ফুবক্তনও কদঔা, কম কওাননা ওথা  ব্দ কানা এফং কম
কওাননা ওথা ফরায চন্য নুভবত থাওনরআ তায নক্ষ তা কদঔা  কানা এফং ওথা ফরা
ম্ভফয। অয কমনতু তাযা ববন্প ভাত্রায চকনতয বধফাী এফং নাপনয আন্বনঘ ভাত্রাকত
বদও কথনও ফস্তুনদনয আবন্বনঘনয ীভাফিতা কথনও ভুক্ত কনতু এ কক্ষনত্র নুভবতরাব
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াননক্ষ কওাননা নাপনয নক্ষ এওআ ভ নননওয ওথা কানা  ননওনও কদঔা এফং
নননওয ওাঙাওাবঙ া  নননওয ওানঙ স্ী ভননাবাফ কৌুঁঙাননা ম্ভফয।
ানযয বদনন অল্লাহ্ তা„অরা ওানপয ফুবক্তনদযনও নম্বাধন ওনয ফরনফন :

ِ
ٍِ
ل ُرَو ْيََي ْ َ َح ِد ٌد
َ َََق ْد ُ ْن َ ِ َ ْفلَ ْ َ َذ فَ َ َ ْفنَ َْن َ َ اَ َو فََي

“এ (বদন) ম্পনওৃ কতা তুবভ ঈদাীন বঙনর। তাআ অচ অবভ কতাভায কথনও দৃা বযন
বননবঙ, সুতযাং কতাভায দৃনক্ষভতা অচ ীভাফিতাভুক্ত।” ( ূযাহ্ ক্বাফ্ : ২২)
এয ভানন এ ন কম, কওফর ওানপয ফুবক্তনদয দৃনক্ষভতা ীভাফিতাভুক্ত নফ, ফযং কবি
নে এভন চকত কমঔানন ওানযা দৃনক্ষভতাআ ীভাফিতায বধওাযী নফ না। অয
ীভাফিতাভুক্ত ফায ভানন এ ন কম, ফুবক্ত কওফর বননচয তীত চীফননয ফ বওঙু কদঔনত
ানফ,

ফযং অক্ষবযও নথৃআ তীত  ফতৃভান (থৃাৎ তঔনওায ফতৃভান) এফং ববতয-

ফাবনযয ফ বওঙু কদঔনত ানফ। সুতযাং এ কথনও এ ঈংানয ঈনীত া ঘনর কম, তঔন
ভানুল ফস্তুনদনয বধওাযী নফ ফনি তনফ তা নফ এভন ফস্তুনদ মায আবন্বনঘ াবথৃফ চীফননয
আবন্বনঘনয ীভাফিতায ন্যা ীভাফিতায বধওাযী নফ না,

ফযং ক ফস্তুনদন নাপনয

আবন্বনঘ রফর ওামৃওয থাওনফ।
অয কমনতু „অারানভ ফাযমাখ্ নে অনঔযানতয চকনতয ফস্তুকত প্রবতেবফ কনতু তৃাধীনন
কঔানন নাপনয আবন্বনঘ ীভাফিতা কথনও ভুক্ত এফং নুনভাবদত কক্ষনত্র,

বফনল ওনয

াবথৃফ চকনতয ানথ নুনভাবদত ম্পনওৃয কক্ষনত্র তায দৃন  রফণ বক্ত ুযাুবয ওামৃওয।
অয আবতূনফৃ কমভন ঈনল্লঔ ওযা ননঙ, „অারানভ ফাযমানঔ নাফ্স্ ভূ স্রূন ফস্থান ওযনঙ
এফং ানযয ভানি স্রূন (ফস্তুনদ ধাযণ ওনয) ঈবত্থত নফ এফং ওনর ওরনও স্রূন
কদঔনত ানফ কনতু ীভাফিতাীন দৃন  রফণ ক্ষভতায দাফী নে এআ কম,

„অরানভ

ফাযমানঔয বধফাীযা ফস্তুচকনতয বধফাীনদযনও কদঔনত কনর  তানদয ওথা রৄননত কনর
তা ংবিি ফুবক্তয নাপনয স্রূ ওানয কদঔনত া এফং তানদয ওথায বঙনন বনবত
তানদয ন্তনযয ফস্থা ওানয রৄননত া। থৃাৎ তাযা ফস্তুনরাওফাী ংবিি ফুবক্তনদয কথনও
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রৄধু ফাবহ্যও তথুাবদ রাব ওনয না,
ঈদাযণস্রূ,

ফযং তায বঙনন বনবত প্রওৃত তু জ্ঞাত ।

কওঈ মবদ ভৃত ফুবক্তয চন্য বফরা ওনয কতা ভৃত ফুবক্তয নাফ্স্ কওফর তায

বফরা রৄননত া না এফং কওফর তানও বফরাযত কদঔনত া না,
অন্তবযও,

নাবও ওি তা-  কদঔনত  রৄননত া। ধযা মাও,

ফযং তায বফরা

কওঈ ওিবানফ বফরা

ওযনঙ, বওন্তু অনর ক ঐ ফুবক্তয ভৃতুুনত ঔুী ননঙ, এ কক্ষনত্র নতা ভৃত ফুবক্তয নাফ্স্
তানও অননন্দ ট্টাস্ ওযনত কদনঔ এফং তায ওি কফদনাতৃ ক্রন্দী কঘাযানও ট্টাবযত
ক্রুয াননায কঘাযা রূন কদঔনত ানয। ওাযণ,

„অরানভ ফাযমানঔ ফস্তুনরাওফাীনদয

অন্তবযওতা  ওিতা এফং ন্য ভস্ত যওনভয ভানবও ফস্থা ফস্তুকত ভূতৃ রূ ধাযণ ওনয।
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স্প্ন : বফজ্ঞান  ববজ্ঞতায অনরানও
ফস্তুবফজ্ঞান  ববজ্ঞতা নাফ্স্ ংক্রান্ত প্রেভূনয বনবুৃর চফাফদানন ক্ষভ ন,

তনফ এ

ফুাানয বফঘাযফুবিনও াতা বদনত ক্ষভ। তাআ এতদংক্রান্ত ওনওবি তথু বফনফঘনানমাকু।
ফশ্য প্রওৃত  ওািু চফজ্ঞাবনও তথু এফং চফজ্ঞাবনও ফুাঔুায নানভ ওাল্পবনও ফুাঔুায ভনধু
অওা- াতার াথৃওু যননঙ। ঈদাযণস্রূ,

স্নপ্নয মথামথ ফুাঔুা প্রদানন ফুথৃ ন

নননও চফজ্ঞাবনও ফুাঔুায নানভ এনও ভবস্তনষ্কয স্ংবক্র ওভৃতৎযতা  স্দাবফও ঈনিচনায
পর ফনর দাফী ওনযনঙন। বওন্তু এ দাফীয বঙনন কওাননা মুবক্ত কনআ এফং ববজ্ঞতা তা ভথৃন
ওনয না।
প্রওৃত নক্ষ ভানুল কওফর যীনযয ন্যান্য ে- প্রতুে ক্লান্ত ন ড়নরআ খুবভন নড় না,
ফযং ভবস্তষ্ক ক্লান্ত ন ড়নরআ খুবভন নড় - কম ওাযনণ ওভৃক্ষভ  ওাচ ওযনত বুস্ত ফুবক্ত
ওাচ না ওযনর এও ভ খুবভন নড়। ওাযণ, তায যীয ক্লান্ত না নর চাগ্রত ফস্থা
ভবস্তনষ্কয ওভৃতৎযতায ওাযনণ ভবস্তষ্ক ক্লান্ত ন নড় বফধা ক খুবভন নড়। এভতাফস্থা
খুনভয ভনধু তায ভবস্তষ্ক বক্র ন িা ফা ঈনিবচত ায বঙনন কওাননা াযীবযও তথা
ফস্তুকত ওাযণ ধনয কনািা কস্ফফ্ ওল্পনাভাত্র; কওফর কওাননা ফস্তুকত ওাযণ তানও বক্র ওনয
কতানর। তা নে,

ৃবিচকনতয ঐী ফুফস্থাধীনন তায ফস্তুকত ফুবক্তিা (নাফ্স্)কও এও

ফস্তুচকনত বনন মাা  এফং নাফ্স্ তায কঔানওায ববজ্ঞতানও স্পযনণ যাঔায চন্যআ স্ী
ক্লান্ত ভবস্তষ্কনও বক্র ওনয কতানর।
মাযা ফনরন কম, স্প্ন ূফ-ৃ ববজ্ঞতায স্পৃবতয প্রতুাফতৃন ফা স্দাবফও ঈনিচনায পর ফা ূণৃ
অা- অওাঙ্ক্ষায প্রবাফ তাুঁনদয ওথা গ্রণনমাকু ন। ওাযণ, ভানুল এভন ননও স্প্ন কদনঔ
মা তায ববজ্ঞতাফববূৃত। কমভন : কওঈ মঔন স্নপ্ন বননচনও ঈড়নত কদনঔ তঔন তা তায ূফ-ৃ
ববজ্ঞতায প্রতুাফতৃন ন। কতভবন তা ূণৃ অওাঙ্ক্ষায প্রবাফ ন। ওাযণ, ভানুল অওান
ড়ায অওাঙ্ক্ষা ওযনর বননচয বনি রৃ‟কিা াঔা ওল্পনা ওনয, বওন্তু মাযা স্নপ্ন বননচনও ঈড়নত
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কদনঔ তাযা াঔা ঙাড়াআ ঈড়নত কদনঔ। এ কক্ষনত্র ফযং নননওয ববজ্ঞতা কথনওআ
স্প্নফুাঔুাওাযীনদয ফুাঔুায মথাথৃতা াা মা - মাযা ফনরন কম, স্নপ্ন ঈড়নত কদঔনর ক
ফুবক্ত কওাননা দূযফতৃী চাকা, বফনলতঃ বফনদন পয ওযনফ এফং প্রাঃআ কদঔা মা কম,
ঐ যওভ দূযফতৃী চাকা পনযয ওথা ক ূনফৃ ওঔননা ওল্পনা ওনয বন।
ন্যবদনও স্দাবফও ঈনিচনা সুৃঙ্খর ূফৃস্পৃবতনও এনরানভনরাবানফ ঈস্থান ওযনত ানয,
সুবফন্যস্তবানফ ন; ূফ-ৃ ববজ্ঞতাবফীন এওবি সুৃঙ্খর ভধুয স্প্ন চতযী ওযায কতা প্রেআ নি
না।
রৄধু তা- আ ন,

ববজ্ঞতা কদঔা মা,

ননও কক্ষনত্র কম ফুবক্ত স্প্ন কদঔনঙ তানও াআ

কওঈ ডাও বদন ফা ধাক্কা বদন চাগ্রত ওযায কঘিা ওযনর ক বননচনও ংবিি স্প্নদৃনশ্যয
খিনাস্থর কথনও দ্রুত ঙুনি অনত এফং বননচনও বননচয যীনয প্রনফ ওযনত কদনঔ। বফনল
ওনয বননচনও বননচয যীনয প্রনফ ওযনত কদঔায ওাচবি প্রাচাগ্রত ফস্থা খনি থানও। থৃাৎ
স্প্নদৃনওাযীয ফস্তুকত যীয (নাফ্স্) তায ফস্তুনদন প্রনফ ওযায য যআ ফস্তুনদ কভািাভুবি
কঘতনা বপনয া।

চাগ্রত ফুবক্তয নাফ্স্ বও যীয কথনও কফয নত ানয?
নননও অধুাবত্মও াধনা ফনর চাগ্রত ফস্থাআ স্ী কদ কথনও কফবযন কমনত ক্ষভ ননঙন
(থৃাৎ তাুঁয নাফ্স্ ফা অত্মা তাুঁয কদ কথনও কফবযন বকননঙ) এফং দূযফতৃী কওাথা বযভ্রভণ
কনল ুনযা বপনয এন কদন প্রনফ ওনযনঙন - এ ভনভৃ ফর ফণৃনা াা মা। এ ফ কক্ষনত্র
ফুবক্তয কদ কথনও তায ফস্তুকত ফুবক্তিা কফবযন মাফায য কদ খুভন্ত ফস্থা ফা প্রা ভৃত
ফস্থা রাব ওনয,

এভনবও তায শ্বা- প্রশ্বা এফং যক্তঘরাঘর এনতাআ ওনভ মা কম,

দৃশ্যতঃ ভনন  কম, তা ফন্ন ন বকননঙ। থৃাৎ তানত প্রানণয বঘহ্ন প্রা স্থবকত ন মা।
ফরা  কম, কদ কথনও কফবযন মাফায প্রফর আোবক্ত  ানয ওাযনণআ তা ম্ভফয ।
থৃাৎ ংবিি ফুবক্ত তায কদনয ক্ষবত ফায অিানও ঈনক্ষা ওযায ওাযনণআ এবানফ কদ
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কথনও কফবযন কমনত ক্ষভ । এরূ ফস্থা ক দূযফতৃী কওাননা স্থানন বকন কঔানওায
খিনাফরী প্রতুক্ষ ওনযনঙ এফং বপনয এন কদন প্রনফনয য তায রফর ফণৃনা বদননঙ, অয
মাঘাআ ওযায পনর তা মথাথৃ ফনর প্রভাবণত ননঙ।
এ ধযননয ফণৃনায তুতা ম্পনওৃ তওযা এও’ বাক বনবিত া ম্ভফ ন। তনফ এ
ধযননয ননও খিনায ফণৃনা াম্বতও ওানরয (বফং তাব্দীয বদ্বতীানধৃয) - মঔন কমাকানমাক
ফুফস্থায ঈনল্লঔনমাকু ঈন্পবতয ওাযনণ এ ফুাানয ুনযাুবয বববিীন ফণৃনা ঘাবরন কদা ঔুফআ
রৃরূ ফুাায বঙনরা। তাঙাড়া বফঘাযফুবিয বফনিলণ  অনযা ওতও ধযননয ববজ্ঞতা কথনও এ
ধযননয ওাচ ম্ভফ ফনর ভনন  না।
ফস্তুতঃ ভানুল মঔন চাগ্রত থানও এফং াযীবযওবানফ বক্র থানও তঔন তায ভননানমানকয কফীয
বাকআ তায যীনযয প্রবত বনফি থানও মানত তায যীয ক্ষবতগ্রস্ত না  এফং তায ওাচওনভৃ বুর
না । অয ভননানমানকয বফলবি ুনযাুবয নাপনয ওাচ এফং এ কক্ষনত্র ংবিি আবন্বনঘ
নাপনয ভননানমানকয নুফবতৃতা ওনয ভাত্র। বওন্তু খুবভন থাওায ভ যীনযয ক্ষবত না ায
ফা যীনযয দ্বাযা বুর ওাচ ম্পাবদত না ায ফুাানয বনবিন্ত ায ওাযনণআ নাপনয নক্ষ
যীযনও খুভাফায সুনমাক কদা ম্ভফ । তাআ কদঔা মা, ব- বীবতয বযবস্থবতনত ফা কওাননা
না কওাননাবানফ ক্ষবতগ্রস্ত ায অিা থাওনর যীয  ভবস্তষ্ক ক্লান্ত ন ড়া নে ভানুল না
খুবভন কচনক থাওায কঘিা ওনয এফং বনবভত বুানয তুরনা ননও কদযীনত ফা ঔুফ ওভ
ভনয চন্য থফা ঔুফ াল্কাবানফ খুভা; এিা নাপনয বিানন্তয পনরআ ন থানও।
ফশ্য নাপনয নক্ষ যীনযয নক্ষভতায এওিা সুবনবদৃি ভাত্রা মৃন্ত তানও চাগ্রত যাঔা ম্ভফ
। তনফ যীনযয ক্লান্ত- রান্ত ফস্থা তায নক্ষ আবন্বনঘ কথনও ুনযাুবয কফা রাব ওযা
ম্ভফ  না। তাআ কদঔা মা কম, ক ফ বওঙু বিওভনতা কদঔনত া না, ফ ব্দ ফা ওথা
বিওভনতা রৄননত া না, ফ স্ধৃ বিওভনতা নুবফ ওযনত ানয না। বওন্তু মঔন ক খুবভন
নড় তঔন স্প্ন কদঔনর তা বধওতয সুস্ধিরূন কদঔনত া এফং স্নপ্ন কম ফ ওথা কানন তা
বধওতয সুস্ধিরূন রৄননত া। থৃাৎ চাগ্রত ফস্থা নাপনয ভননানমানকয বংবাক
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যীনযয প্রবত বনফি যাঔনত নর খুভন্ত ফস্থা তায অয দযওায না থাওা স্প্ননরানও
নাপনয ফস্তুকত আবন্বনঘ বধওতয বানরাবানফ ওাচ ওনয। তনফ খুনভয ভ নাফ্স্ অয
চাগ্রত ফস্থায ন্যা স্াধীন থানও না,

ফযং তানও ঐী ফুফস্থানাধীন „অারানভ ফাযমানঔয

এওবি ংন বনন মাা  বফধা তায নক্ষ ফস্তুচকনতয ববজ্ঞতা চৃন ওযা ম্ভফ  না।
বওন্তু অবত্মও াধনাফনর ওানযা নাফ্স্ মবদ ঔুফআ াী  বনবৃ ন ঈিনত ানয ক কক্ষনত্র
চাগ্রত ফস্থা তায নক্ষ াভবওবানফ যীয কথনও কফয ন মাা  ফস্তুচকনত বফঘযণ ওযা
ম্ভফ না-  নত ানয।

চারৃবফদুা : নাপনয বক্তয বনদৃন
নাপনয বক্ত  া ফৃবিয এওিা দৃিান্ত নে চারৃবফদুা। এঔানন অভযা চারৃবফদুা ফরনত
অধুবনও ওানরয ফস্তুবফজ্ঞান  বফববন্প ওরানওৌনরয অর বনন কম ফ ভুাবচও কদঔাননা 
তায ওথা ফরবঙ না, ফযং ভানবও বক্তয দ্বাযা করাওনদযনও নম্যাবত ওনয ওাল্পবনও দৃশ্য 
খিনা কদঔাননা থফা কওাননা ওাচ ওযনত ফাধু ওযায ওথা ফরবঙ।
প্রওৃত চারৃওয ফতৃভান মুনক নতা অনদৌ কনআ, তনফ তীনত বঙনরা এফং চারৃ  চারৃওনযয
ওথা কওাযঅন ভচীনদ ঈনল্লঔ ওযা ননঙ।
ভননাবফজ্ঞানীনদয দ্বাযা কযাকীয বঘবওৎায চন্য কযাকীনও নম্যাবত ওযা  চারৃওনযয দ্বাযা ওৃত
নম্যাননয ভনধু কভৌবরও াথৃওু নে এআ কম, ভননানযাকী স্ী সুস্থতায রনক্ষু ভননাবফজ্ঞানীয
বননদৃবত প্রবক্রা নুযণ ওনয কস্ো নম্যাবত ,

বওন্তু চারৃওয কওফর স্ী ভানবও

বক্তয ফনর বনেুও ফুবক্তনও নম্যাবত ওনয।
তীনত বাযত ঈভানদন ঈনল্লঔনমাকুবানফ চারৃঘঘৃা বঙনরা এফং চারৃবক্ষায কওন্ বননফ
অানভয ওাভরূ- ওাভাঔুা বফঔুাত বঙনরা। চারৃবক্ষায য তায ঘূড়ান্ত যীক্ষায িবত ম্পনওৃ
মা কানা কমনতা তা নে,

চারৃ বক্ষাওাযী ফুবক্তনও ভাফস্ায যানত চনবফবেন্প িানন
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াযাযাত যাত ওািানত নতা;

ক মবদ বনবৃন কঔানন এওাওী যাত ওািানত াযনতা তানর

প্রভাবণত নতা কম, ক চারৃ অি ওযনত কনযনঙ।
অনর িানন বনয বওঙু অনঙ বওনা ক বফতনওৃ না বকন ফরা ঘনর কম, এ ধযননয চাকা
এওা কমনত এভবননতআ ভানুনলয ভনন ব ৃবি , তা ক বনয বঙনন কওাননা কমৌবক্তও ওাযণ
থাকুও ফা না- আ থাকুও। এভতাফস্থা ভাফস্ায খুযখুবট্ট ন্নওানযয ভনধু এনন চাকা াযা
যাত ওািাননায চন্য করৌওবিন ভানবও বক্তয প্রনাচন। নাপনয এ বক্তআ ন্য ভানুনলয
ভননও প্রবাবফত ওনয তানও নম্যাবত ওযনত ানয।

াুনড় কমবানফ া ধনয
াুনড় ওতৃৃও া ধযায ওাচবি ুনযাুবয নাপনয ভানবও বক্ত তথা াবওতায বনদৃন।
া ধযায ভ ফা ানও বনন কঔরা কদঔাননায ভ াুনড় কম ভন্ত্র অড়া তা অনর
ওনতাগনরা থৃীন ওথা ভাত্র; স্ী ভানবও বক্তনও কওন্ীবূত ওযায রনক্ষুআ ক এ ওথাগনরা
অড়া। বওন্তু াুনড় কমবানফ া ধনয ন্য কওঈ এ ভন্ত্র অড়ানর তায ভনন মবদ া
কথনও ব থানও কতা ক া ধযনত াযনফ না, ফযং াআ তানও দংন ওযনফ।
প্রওৃত নক্ষ াুনড় কম ওাযনণ া ধযনত ক্ষভ  তা তায দীখৃবদননয ঘঘৃাচাত ভানবও
বক্তয ওাযনণ ভাত্র। অনর াুনড় তায নাপনয বক্ত তথা ানয ওাযনণ ানও এও
ানতয ভুনিা ধযায ঈনমাকী এওিা বনযী ভাঙনও ধযায ভনতাআ ফরীরাক্রনভ ধনয কপনর।
অভযা আবতূনফৃ কমভন ঈনল্লঔ ওনযবঙ,

বফববন্প আতয প্রাণী এভন ননও অনরাওতযে 

ব্দতযে কদঔনত  রৄননত া মা ভানুল কদঔনত ফা রৄননত া না। কতভবন এ-  ঔুফআ ম্ভফ
কম, আতয প্রাণীযা ভানুনলয নাপনয স্রূ কদঔনত া। এ ওাযনণআ া কওাননা াুনড়নও
কদঔনর বদাাযা ন নড়,

বিও কমবানফ ুবর মানও ঔুচ
ুঁ নঙ এভন কওাননা ফুবক্ত ুবরনয

াভনন ড়নর বদাাযা ন নড় এফং ওী ওযনফ ফুছনত ানয না; ারাফায কঘিা ওযায ভনতা
া াবযন কপনর।
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াুনড়য বরৄন্তানযা কমবানফ াধযা কনঔ তা নে, প্রথনভ তাযা তানদয ফাফা- ভা’য ানথ
কথনও া ধনয। বরৄ মঔন ানও ধনয ভূরতঃ তায ফাফা ফা ভা াুনড়য ঈবস্থবতয ওাযনণআ
া তঔন বরৄবিনও দংন ওনয না। এবানফ বরৄ া ধযনত ধযনত ফড়  এফং ক্রভািন তায
নাফ্স্ তাযা ফাফা- ভা’য ভনতাআ বক্ত  ানয বধওাযী ন নি, তঃয চওনানয
ফা কমৌফনন ক এওাআ া ধযনত ক্ষভ ।

ধুানন ফন চানা তথু প্রদান
ননও অল্লাহ্ারা করানওয কক্ষনত্র কদঔা ককনঙ, তাুঁযা ধুানন ফন তীনতয ননও খিনাফরী
ফনর বদননঙন থফা তাুঁনদয কথনও ননও দূনয ফবস্থত কওাননা বওঙু ফা কওাননা ভানুল ম্পনওৃ
তথু বদননঙন - কম ম্পনওৃ তাুঁনদয অনদৌ চানা না থাওায বফলবি ওািু। এিা ধুানভগ্ন
ফস্থা নাপনয আবন্বনঘনয ওভৃক্ষভতায অতা  ভাত্রা ফৃবিযআ প্রভাণ ফন ওনয, ফশ্য
কওফর অল্লাহ্ তা„অরায বফনল নুগ্রনআ কওাননা ফুবক্তয নক্ষ এিা ম্ভফ নত ানয।
প্রাভৃতুুয ববজ্ঞতা
প্রাভৃতুুয ববজ্ঞতা (Near Death Experience) চৃন ওনযনঙ এভন করাওনদয ফণৃনা কথনও
ফুবক্তিায যীয কথনও কফবযন বকন কওফর নাপনয আবন্বনঘনয াানমু াবথৃফ চকনতয
ববজ্ঞতা চৃননয ওথা চানা মা -

মা ফুবক্তিায স্াতন্ত্রু  ফস্তুনদ কথনও

ভুঔানবক্ষতাীনতায প্রভাণ ফন ওনয।
প্রাভৃতুুয ববজ্ঞতায বধওাযী ননও করাও নঘতন থাওায য কঘতনা বপনয কন স্ী
নস্বাঘানযয বফস্তাবযত  বনঔুত
ুঁ ফণৃনা বদননঙ এফং নস্বাঘানযয ভ ডাক্তায  নাৃনদয
ভনধু কম ফ ওথাফাতৃা ননঙ তায ফণৃনা বদননঙ। তাযা অনযা ফনরনঙ কম, এ ভ তাযা
নস্বাঘানযয ঔানি কাাননা তানদয ফস্তুনদ কদনঔনঙ এফং এওআ ানথ তাযা বননচনদযনও এও
ধযননয াল্কা যীনযয বধওাযী ফস্থা নস্বাঘাযওনক্ষয ববরং ংরগ্ন ন বাভান ফস্থা
কদনঔনঙ। অয ঐ ফস্থা তাযা নস্বাঘানযয ুনযা খিনাফরী প্রতুক্ষ ওনযনঙ এফং ওর
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ওথাফাতৃা রৄনননঙ। অয তানদয ক ফ ফণৃনা বিও প্রভাবণত ননঙ। ফশ্য তানদয ভনধু কওঈ
কওঈ বননচনদযনও াল্কা যীয ওানয অওান ঈড়নত কদনঔনঙ এফং কওঈ কওঈ বননচনও
কওাননা এও নঘনা চকনত প্রনফ ওযনত  ননও কঘিা বপনয অনত কদনঔনঙ।
এ ধযননয খিনাফরী ফস্তুবফজ্ঞানীনদয াভনন এভন এও প্রে তুনর ধনযনঙ মায চফাফ তাুঁনদয চানা
কনআ। তনফ আবতূনফৃ কম বওযবরান পনিাগ্রাবপয ওথা ফরা ননঙ তা কথনও এয চফাফ বভনর,
তা নে, ভানুল  ওর প্রাণীর  চীফ বস্তনেযআ ফস্তুনদ ঙাড়া এওবি অনরায কদ
যননঙ এফং নন্দ কনআ কম,

প্রা ফস্তুকত বস্তে এ অনরায কদআ নে নাফ্স্ থফা

ফস্তুকত নাপনয ধাযও।
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অারানভ ফাযমাখ্  ‘অারানভ বভঙাল্
দাৃবনও  „অানযফ্সকণ ভৃত ফুবক্তনদয কদাতীত িায চকত „অারানভ ফাযমাখ্ ঙাড়া অনযা
এওবি ফাযমাঔী চকনতয ওথা ফনরনঙন। এনও তাুঁযা „অারানভ বভঙাল্ ফা ফাযমানঔ বভঙারী ফনর
ঈনল্লঔ ওনযনঙন।
‘অানযফ্সকুর বনযাভবণ মযত াখ্ ভুীঈদ্দীন আব্ননুল্ „অযাফী (যহ্.) ফনরনঙন কম, “ফাযমাখ্
” বযবালাবি রৃ‟বি নথৃ ফুফরত  : এওবি নে তা- আ াবথৃফ কদ কথনও বফবেন্প ফায য
রূহ্ (নাফ্স্) ভূনও কমঔানন যাঔা ; এিা ঐ ফাযমাখ্ কথনও স্তন্ত্র - মা ভুচাযযাদ্ রূহ্ ভূ
 ফস্তুকত যীয ভূনয ভাছাভাবছ। (٣٢  ص،عر ی

ب

) رو فلص ی د

ঈনল্লঔু, দাৃবনও  „অানযফ্সকণ ফস্তুম্পওৃীন স্াধীন অবত্মও িাভূনও (কমগনরা ফস্তুনদন
ঈদ্ভূত ন) ভুচাযযাদ্ ( )جمراফা ফস্তুম্পওৃীন িা ফনর থানওন,

কমভন : কপনযতাকণ। এ

ধযননয িানও রূন ভুচাযযাদ্-  ফরা । এ ধযননয িাভূনয চকতনও „অারানভ
ভুচাযযাদ্ (جمرا

- ফস্তুকত িায চকত) ফা „অারানভ অযাহ্ (ر و

- রূনয চকত)

ফরা । এ চকনতয  তায বধফাীনদয চন্য কওাননা স্থাননয প্রনাচন  না থৃাৎ তানদয
ফস্থাননয চন্য কওাননা ফস্তু বযন বদন তায স্থান দঔনরয প্রনাচন  না।
দাৃবনও  „অানযফ্সকনণয ভনত,

এআ „অারানভ ভুচাযযাদ্  ফস্তুচকনতয ভাছাভাবছ চফবিু

ম্ববরত অনযওবি চকত যননঙ;

এ চকনতয নাভ „অারানভ বভঙাল্ ফা „অারানভ ফাযমাখ্ ফা

ফাযমানঔ বভঙারী। এ চকনতয ৃবিবনঘ ফস্তুকত ৃবি ন, অফায ুনযাুবয ভুচাযযাদ্ ন,
ফযং এতরৃবনয ভাছাভাবছ ধযননয তথা এও ধযননয ূক্ষ্ম ঈাদানন ৃি।
ভৃতুয যফতৃী  ুনরুত্থাননয ূফৃফতৃী চকতনও রৃ‟বি ওাযনণ „অারানভ ফাযমাখ্ ফরা ।
প্রথভতঃ এ ওাযনণ কম,

তা ভৃতুু  ুনরুত্থাননয ভাছাভাবছ চকত তথা াবথৃফ চকত 
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অনঔযানতয চকনতয ভাছাভাবছ চকত,

বদ্বতীতঃ কঔানন ভানুনলয নাফ্স্ ফস্তুনদবফীন বওন্তু

বভঙারী যীয (বচনভ বভঙারী)  ফস্থান ওনয।
এঔন প্রে নে, অনরআ বও, তাুঁযা কমভন ফনরনঙন, ঈনযাবল্লবঔত „অারানভ বভঙার  ভৃত
ফুবক্তনদয নাপনয চকত থৃাৎ „অারানভ ফাযমাখ্ স্তন্ত্র, নাবও ববন্প?
ফরা ফাররু কম,
বধওাযী ন,

ফস্তুচকনত চীবফত ভানুল চাগ্রত ফস্থা ম্পূণৃরূন স্াধীন কবতবফবধয
ফযং প্রাওৃবতও,

অআনকত,

ফস্তুকত,

বফনলতঃ অবথৃও এফং াভাবচও 

চনবতও ফাধা তায কবতবফবধ  তৎযতানও বফববন্পবানফ বনবন্ত্রত ওনয। „অরানভ ফাযমানঔ থৃাৎ
ভৃতুুযফতৃী চকনত নাফ্স্ ভূনয কবতবফবধ ঐ চকনতয চন্য বনধৃাবযত বফনল বফবধবফধাননয
অতা কপযতানদয দ্বাযা বনবন্ত্রত তা ফরাআ ফাররু। ফশ্য নফী- যাূরকণ („অঃ)  অল্লাহ্
তা„অরায ঔাছ্ব্ ফান্দাহ্কণ কম ঐ চকনত ম্ভফ নফৃাচ্চ ভাত্রায স্াধীনতা কবাক ওযনফন এিাআ
স্াবাবফও এফং াবিযা কম ফরনত ককনর কওাননাআ স্াধীনতা রাব ওযনফ না এনত নন্দ কনআ।
ন্য ফুবক্তযা তানদয ফস্থা নুমাী স্াধীনতা  ীভাফিতায বধওাযী নফ -

এিাআ

বফঘাযফুবিয দাফী।
ন্যবদনও দাৃবনও  „অানযফ্সকণ কম „অারানভ বভঙাল্- এয ওথা ফনরনঙন ক চকত
বনঃনন্দন বযূণৃ স্াধীনতায চকত নত ানয না। ফযং তা-  সুবনবদৃি বনভ- নীবত,
চনবতওতা,

বতপ্রাওৃবতও বফবধ- বফধান  কপনযতানদয দ্বাযা বনবন্ত্রত চকত নত ফাধু।

এভতাফস্থা প্রে চানক কম, এ রৃ‟বি চকত বও বফববন্প, নাবও ববন্প?
অল্লাহ্ তা„অরা কওাযঅন ভচীনদ ভৃত  খুভন্ত ঈব ধযননয করাওনদয নাপনও বধগ্রণ
ওনযন (ّی

) ফনর ঈনল্লঔ ওনযনঙন এফং এ চন্য ববন্প বক্রাদ ফুফায ওনযনঙন। ফশ্য

স্পযণ ওবযন বদননঙন কম,

বতবন খুভন্ত ফুবক্তয নাপনও বপবযন কদন এফং ভৃত ফুবক্তয

নাপনও বপবযন কদন না। এ কক্ষনত্র ঈবনয বধগ্রনণয চন্য ববন্প বক্রাদ ফুফানযয
ওাযনণ এিা ধনয কনা নমৌবক্তও নফ না কম,
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ঈব ফুবক্তয নাপনও ববন্প চকনত বনন

মাা  এফং এনওআ বধগ্রণ ওযা ফনর ঈনল্লঔ ওযা ননঙ। তনফ এিাআ স্াবাবফও কম,
ঈব ধযননয নাপনও এওআ চকনতয ববন্প ববন্প ংন যাঔা ।
এঔন প্রে নে, ভানুল স্নপ্ন চীবফত  ভৃত ঈব ধযননয ভানুনলয াক্ষাৎ া ওীবানফ?
ভৃত ফুবক্তনদয নাফ্স্ কপনযতানদয দ্বাযা বনবন্ত্রত „অারানভ ফাযমানঔ যাঔা  এ ফুাানয
বফতনওৃয ফওা কনআ। এভতাফস্থা ভৃত  খুভন্ত ফুবক্তয নাপনও ববন্প চকনত কনা না নর
চীবফত ফুবক্তনদয নাপনয নক্ষ ভৃত ফুবক্তনদযনও কদঔা ম্ভফ নত ানয না। ওাযণ, দাৃবনও
 „অানযফ্সকণ ফবণৃত ূক্ষ্ম ৃবিয চকত ফা „অারানভ বভঙাল্ স্তন্ত্র নর এফং খুভন্ত ফুবক্তয
নাপনও কঔানন বনন যাঔা নর কঔানন তানও মবদ ভৃত ফুবক্তয ানথ াক্ষাৎ ওযানত 
তানর ভৃত ফুবক্তয নাপনও „অারানভ ফাযমাখ্ কথনও ওবথত „অারানভ বভঙানর বনন মাা
বযামৃ। বওন্তু বফঘাযফুবি এিানও বিও ফনর ভাননত ানয না। ওাযণ,

তানর „অারানভ

ফাযমানঔয ীভান্ত তথা ীভাফিতায প্রাঘীয (মবদ ফস্তুকত) রবিত নফ। ফযং খুভন্ত ফুবক্তয
নাপনও ভৃত ফুবক্তনদয নাপনয চকনতযআ এওবি ংন বনন ককনর এ ীভানযঔা 
ীভাফিতা রবিত  না।
এঔানন এওবি নতুন প্রনেয ঈদ নত ানয, তা নে, ভানুল স্নপ্ন রৄধু ভৃত করাওনদযনওআ
কদঔনত া না,

ফযং ন্য চীবফত করাওনদযনও কদঔনত া এফং তানদয ানথ ওথাফাতৃা

ফনর  ন্য ধযননয অন্তঃবক্রা বরপ্ত । বওন্তু নত ানয কম, কম ফুবক্তনও ক স্নপ্ন কদনঔনঙ
ক ফুবক্ত ঐ ভ চাগ্রত বঙনরা থফা খুবভন থাওনর ক রফর এওআ যওভ স্প্ন কদনঔ বন। এয
ভানন দাুঁড়া, বনঃনন্দন ঐ ফুবক্তয নাফ্স্ তঔন „অারানভ ফাযমানঔ ফা „অারানভ বভঙানর মা
বন,

ফা ককনর প্রথনভাক্ত ফুবক্তয নাপনয ানথ ভুনঔাভুবঔ  বন। তানর প্রথনভাক্ত ফুবক্ত

স্নপ্ন ওী ওনয তানও কদঔনত া?
দাৃবনও  „অানযফ্সকনণয ক্ষ কথনও এয চফানফ কম ফ ম্ভাফনা ফুক্ত ওযা ননঙ তায ভনধু
বফনলবানফ প্রবণধাননমাকু চফাফ নে এআ কম,
বনষ্প্প্রাণ বনবফৃননল ওর ৃবিযআ দৃ রূ (ای
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„অারানভ বভঙানর ফস্তুচকনতয প্রাণীর 

 )ص راযননঙ এফং কঔানন তানদয

তৎযতা যননঙ। অয ক তৎযতা কওফর স্প্ননমানকআ খনি না,

ফযং চাগ্রত ফস্থা

ফুবক্তয ভনধু কম ফ বঘন্তা- কঘতনা কদঔা কদ এফং ক নঘতনবানফ ফা ফনঘতনবানফ কম ফ
অা- অওাঙ্ক্ষা  ওাভনা- ফানা কালণ ওনয,

কতভবন ক মা বওঙু ওল্পনা ওনয তায ফ

বওঙুআ „অারানভ বভঙানর ফস্তুকত ভূতৃ রূ রাব ওনয তথা তৎযতা বযণত ,

মবদ

ফুবক্ত বননচ ক ম্পনওৃ ফুছনত ানয না। ন্যবদনও খুভন্ত ফুবক্তয নাফ্স্ কমভন চাগ্রত ফস্থা
কম ফ বঘন্তা  ওল্পনা ওযনতা এফং কম ফ অা- অওাঙ্ক্ষা  ওাভনা- ফানা কালণ ওযনতা
কগনরা „অারানভ বভঙানর ফস্তুকত ভূতৃ রূ রাব ওনয তথা তৎযতা বযণত । ফুবক্তয
নাফ্স্ খুনভয ভনধু প্রধানতঃ বননচয এফং কআ ানথ ন্যনদয ওতও বঘন্তা- ওল্পনা,

অা-

অওাঙ্ক্ষা  ওাভনা- ফানায ফস্তুকত ভূতৃ রূনয ভুনঔাভুবঔ   তা মৃনফক্ষণ ওনয। এঙাড়া
ঈবস্থতবানফ ক কঔানন ওতও তৎযতা ঘারা। তঃয তায নাফ্স্ বভঙারী কদ ওানয,
ভতান্তনয বভঙারী কদ কথনও কফয ন, ফস্তুনদন বপনয অন। অয তঔনআ ক চাগ্রত ।
[ ঈনল্লঔু, „অানযফ্সকনণয দৃবিনত াভবগ্রওবানফ বস্তেনরাওনও এও বফনফঘনা বতন বানক বাক
ওযা কমনত ানয : (১)

ال

- „অারানভ রাূত্ ফা অল্লাহ্ তা„অরায বনচ িায যস্নরাও

- মা চানা ওানযা নক্ষআ ম্ভফ ন। (২) ا

- „অারানভ নাূত্ ফা ফস্তুচকত। (৩)

 لک ا- „অারানভ ভারাকূত ফা ফস্তুনরাও।
‘অারানভ ভারাকূত্ অফায বতন বানক বফবক্ত : ( ও) ی

 لک ا- ভারাকূনত অ‘রা ফা

ঈচ্চতয ফস্তুনরাও; কপনযতাকণ  ওর ফস্তুম্পওৃীন নাফ্স্  রূহ্ এ চকনতয ন্তবুক্ত
ৃ ।
(ঔ)  لک ا ف ی- ভারাকূনত সুপরা ফা বনম্ স্তনযয ভারাকূত্;
বযওল্পনা এ স্তনযয ন্তবুক্ত
ৃ । (ক) طی

ভানুনলয বঘন্তা,

ওল্পনা 

 لک ا- ভারাকূনত ঈো ফা ভধুফতৃী ভারাকূত্;

ফস্তুকত বস্তনেয ওাঙাওাবঙ ূক্ষ্ম বস্তেভূ এ চকনতয ন্তবুক্ত
ৃ ।

117

ন্যবদনও কওাযঅন ভচীনদয অানত প্রবতবি বচবননযআ ভারাকূত্ অনঙ ফনর ঈনল্লঔ ওযা
ননঙ। এযাদ ননঙ :

ِِ ِ
ا ُ ِهِّب َ ْي ٍا َ إَِْي ِ تَيُ ْر َ عُ َا
ُ ُ َفَ ُسْ َ َا َّلذي بِيَدا َ ل
“তএফ, যভ প্রভুক্ত বতবন (অল্লাহ্) মায ানত যননঙ প্রবতবি বচবননয ( ) َ ي ٍاভারাকূত্
ْ
এফং কতাভযা তাুঁযআ বদনও প্রতুাফতৃনযত।” ( ূযাহ্ আা- ীন্ : ৮৩)
ফস্তুতঃ ন্য কওাননা বনদৃন না থাওনর  َ ي ٍاফরনত ফস্তুকত ৃবিনও ফুছা - তা তানত প্রাণ থাকুও

ْ

ফা না- আ থাকুও। তএফ, ফস্তুনরানওয প্রাণীর  প্রাণীন বনবফৃননল প্রবতবি ৃবিযআ ভারাকূত্
যননঙ। প্রে নে,

এ ভারাকূত্ ওী? তা বও „অরানভ বভঙারস্থ ৃদ
ৃ অওৃবত (ای

)ص را

এফং তা- আ বও নাফ্স্? ওাযণ, অভযা কম ফ ৃবিনও বনষ্প্প্রাণ ভনন ওবয কওাযঅন ভচীনদয
দৃবিনত কগনরায প্রাণ অনঙ তা অভযা আবতূনফৃআ ঈনল্লঔ ওনযবঙ।]
নুরূবানফ,

কওাননা কওাননা ভনত,

াবথৃফ চকনত ভানুল কম ফ বানরা- ভন্দ বঘন্তা-

বযওল্পনা  ওাচওভৃ ওনয এফং কম ফ বানরা- ভন্দ ওথা ফনর তা ফস্তুকত ভূতৃ রূ ( ص را

 ) ایধাযণ ওনয „অারানভ বভঙানর এফং ফস্তুকত ফা ঈচ্চতয রূ (ی

 )ص راবনন „অারানভ

অনঔযানত ভচূদ নত থানও। কমভন : ননও বানরা বঘন্তা- বযওল্পনা,
চন্য প্রাাদ,

বস্দগ্ধ াা,

সুন াবন,

সুস্ারৃ ঔাফায,

ওথা  ওাচ তায

পরফান ফৃক্ষ,

পুনরয কাঙ,

াঔীয সুয আতুাবদনত বযণত  এফং তায ফস্তুকত ভূতৃ রূ „অারানভ অনঔযানত  ফস্তুকত
ভূতৃ রূ „অারানভ বভঙানর ফা „অারানভ ফাযমানঔ স্থানরাব ওনয। কতভবন তায ননও ভন্দ বঘন্তাবযওল্পনা,

ওথা  ওাচ অগন,

ওবিন চতু,

া- বফেু,

কনাংযা  বফত্র ফস্তু

আতুাবদনত বযণত  এফং তায ফস্তুকত ভূতৃ রূ „অারানভ অনঔযানত  ফস্তুকত ভূতৃ রূ
„অারানভ বভঙানর ফা „অারানভ ফাযমানঔ স্থানরাব ওনয। কতভবন ন্য করানওযা তায চন্য বানরা

ফা ভন্দ কম ফ বঘন্তা ফা বযওল্পনা ওনয তা-  প্রতীওীবানফ ফস্তুকত  ফস্তুকত ভূতৃ রূ ধাযণ
ওনয মথাক্রনভ „অারানভ অনঔযানত  „অারানভ ফাযমানঔ ফা „অারানভ বভঙানর বস্থবতরাব ওনয।
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এ ওাযনণআ ফুবক্ত স্নপ্ন কম ফ সুঔওয ববজ্ঞতা রাব ওনয তা প্রধানতঃ তায বননচয সুওভৃ 
সুবঘন্তা- বযওল্পনায থফা ন্যযা তায চন্য কম সুবঘন্তা- বযওল্পনা ওনয তায ফস্তুকত ভূতৃ
রূ। ন্যবদনও ক স্নপ্ন কম ফ সুঔওয ফা ওিওয ববজ্ঞতা রাব ওনয তা প্রধানতঃ তায
বননচয ভন্দ ওভৃ  ভন্দ বঘন্তা- বযওল্পনায থফা ন্যযা তায চন্য কম ভন্দ  ক্ষবতওয বঘন্তাবযওল্পনা ওনয তায ফস্তুকত ভূতৃ রূ। (এঔানন „প্রধানতঃ’ ফরায ওাযণ এআ কম,
কক্ষত্রবফননল এয ফাআনয স্ং অল্লাহ্ তা„অরায আোয ফস্তুকত ভূতৃ রূ ন্তবুক্ত
ৃ থানও।)
স্প্ননরানও সুঔ- াবন্ত, কবাক- অনন্দ  রৃঃঔ- ওি এওবি বফতওৃাতীত ফুাায। এ ভ ভানুনলয
ফস্তুনদনয নঞ্চবন্ বনবি থাওনর ক ুনযাুবয নঞ্চবন্নয ববজ্ঞতায বধওাযী ।
ফস্তুতঃ স্প্ননরানও সুঔ- রৃঃনঔয নুবূবত এফং চাগ্রত ফস্থায সুঔ- রৃঃনঔয নুবূবতনত কওাননাআ
াথৃওু কনআ। এভনবও কক্ষত্রবফননল স্নপ্ন সুঔ- রৃঃনঔয নুবূবত এভনআ তীব্ নত ানয কম, এয
পনর ফুবক্তয ভৃতুু খিনত ানয এফং এ ধযননয খিনা এওান্ত বফযর নর খিনত কদঔা মা।
এভতাফস্থা ভৃত ফুবক্তনদয নাপনও নুরূ ফা ভাত্রাকতবানফ তায কঘন তীব্তয নুবূবত
প্রদান ওনয ুযষ্কায  াবস্ত অস্াদন ওযাননায বফলবি কওফর কওাযঅন ভচীনদয অানতয
অনরানওআ ন, বফঘাযফুবিয দৃবিনত নস্ীওামৃ।
সুতযাং „অারানভ ফাযমানঔ কন‘অভত্  াবস্ত মানও মা- আ কবাক ওযাননা কাও না কওন, তা
প্রওৃতআ কবাক চফ ন। তনফ তানত ফস্তু থানও না, বওন্তু ফস্তুভধুস্থ প্রওৃত কবানকাওযণ ভূনয
(আবতফাঘও  কনবতফাঘও ঈব কক্ষনত্রআ) ফআ থানও। থৃাৎ তানত ফণৃ, কন্ন, স্াদ, রফণ,
দৃন  স্ধৃ ফআ থানও। তনফ „অারানভ ফাযমানঔ ঔাদুিফুচাত ুবি  বক্ত নাফ্স্ ফা
বচনভ বভঙারীয চন্য বযামৃ ফনর ভনন  না।
ফশ্য ফস্তুবফীন বনযঙ্কু স্াদ এফং তা-  কন‘অভত্ ভূনয অওায- অওৃবত  ম্ভফ বওনা
ক প্রে ঈিনত ানয। তনফ এওবি রৃফৃর ঈভা ( ) ا قصকথনও বফলবি ফুছনত াযা চ
নত ানয। তা নে, অভযা বফববন্প ধযননয যবেন ফস্তু কদঔনত বুস্ত। বওন্তু এয ফাআনয রৄধু
যং াা মা - মা ন্য ফস্তুনও অরওৃত যং ন, ফযং রৄধুআ যং।
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ফাযমাঔী চীফননয স্রূ
অনর ভৃতুুযফতৃী „অারানভ ফাযমানঔয প্রওৃত ফস্থা কওভন? এ প্রনেয চফাফ চানায অগ্র
ওনরযআ। বওন্তু এ প্রনেয বনবিত চফাফ প্রদান ওযা ওানযা নক্ষআ ম্ভফ ন। ওাযণ,

এ

চকনতয বনবিত ববজ্ঞতা ওানয কওাননা ফুবক্তআ বপনয অন না এফং তায ফণৃনা কদ না।
এভনবও অল্লাহ্ তা„অরা কওাননা ওাযনণ মবদ ওাঈনও ুনযা াবথৃফ চীফনন বপবযন কদন - বিও
কমবানফ মযত „ঈমাআর্ („অঃ)কও বপবযন বদনবঙনরন - কতা ক কক্ষনত্র তায নক্ষ „অারানভ
ফাযমানঔয ফস্থা ফণৃনা ওযা ম্ভফ নফ না।
কমনতু অল্লাহ্ তা„অরা ঘান কম, ভানুল „অনঔযাত্  „অারানভ ফাযমানঔয ফুাানয কওাননারূ
আবন্চ ববজ্ঞতা চৃন ঙাড়াআ কওফর বফঘাযফুবি („অক্বল্)- এয াানমু মৃানরাঘনা ওনয
নতু ঈনীত ন ইভান কালণ ওরুও,

কনতু এিাআ স্াবাবফও কম,

ওাঈনও ভৃতুুয নয

ুনযা াবথৃফ চীফনন বপবযন বদনর তায „অারানভ ফাযমানঔয স্পৃবতগনরানও ফনঘতনন াবিন
কদা নফ - মায পনর ফুবক্তয ভননআ নফ না কম, ক ভাযা বকনবঙনরা, ফযং ভনন নফ কম,
ক খুবভন বঙনরা ফা ংজ্ঞাাযা ন বঙনরা। এ ওাযনণআ „ঈমাআর্ („অঃ)কও অল্লাহ্ তা„অরায প্রে
 তাুঁয চফাফ কথনও সুস্ধি কম,

„ঈমাআর্ („অঃ) ফুছনতআ ানযন বন কম,

বতবন ভাযা

বকনবঙনরন।
অল্লাহ্ তা„অরা মযত „ঈমাআর্ („অঃ)কও কম প্রে ওনযন তানত যাবয তাুঁয ভৃত ফস্থায ওথা
ঈনল্লঔ ওনযন বন, ফযং বচনজ্ঞ ওনযন : َ ْ َِ ْ َ - “ওনতাবদন (এবানফ/ ভৃত) বঙনর? ” চফানফ
„ঈমাআর্ („অঃ) ফনরন :

ٍ  َِ َي َ بَيعض َي- “এওবদন ফা এওবদননয ংবফনল (এবানফ/
َْ َ ْ َ ْ ً َْ ُ ْ

খুবভন) বঙরাভ।” অয তাআ অল্লাহ্ তা„অরা তাুঁয কাধাবিয চযাচীণৃ বস্থভূ কদবঔন তাুঁনও
ফুবছন কদন কম,

বতবন ননও বদন (এও’ ফঙয) ভৃত ফস্থা বঙনরন। (ূযাহ্ অল্-

ফাক্বাযাহ্ : ২৫৯)
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মা- আ কাও,

কমনতু „অারানভ ফাযমাখ্ নাপনয চকত ফা ূক্ষ্ম যীয  নাপনয চকত

কনতু নননও ভনন ওনযন কম, এ চকনতয রূ ঔুফআ াল্কা দৃশ্য ম্ববরত থৃাৎ প্রা দৃশ্য।
বওন্তু এ ভত বিও ফনর ভনন  না। ওাযণ,

স্নপ্ন অভযা মা বওঙু কদবঔ তা „প্রা দৃশ্য’

ন, ফযং সুস্ধি। অয আবতূনফৃ কমভন ঈনল্লঔ ওযা ননঙ, স্প্ননরাও „অারানভ ফাযমানঔযআ
এওবি ং,

সুতযাং স্প্ননরানওয দৃশ্যাফরী কমনতু সুস্ধি কনতু „অারানভ ফাযমানঔয

দৃশ্যাফরী ফশ্যআ সুস্ধি। তনফ অভযা কমনতু „অারানভ ফাযমানঔয ফস্থা ফনরাওন ওযায
ভনতা কমাকুতা  নুভবতয বধওাযী কনআ কনতু ক চকত অভানদয ওানঙ দৃশ্য, বওন্তু মাযা
তা ফনরাওন ওযায ভনতা কমাকুতা  নুভবতয বধওাযী তাুঁনদয ওানঙ তা দৃশ্য ন।
ননও আরাভী ভনীলী „অারানভ ফাযমাঔনও অনা বতত দৃনশ্যয ানথ তুরনা ওনযনঙন মানত সুস্ধিতায কওাননাআ ওভবত কনআ, বওন্তু তানত ফস্তু কনআ; ফস্তু ঙাড়া ফ বওঙুআ অনঙ। এ
তুরনাবি বিও ফনর ভনন ।
ননও আরাভী ভনীলীয ভনত,
ঈন্পততয। তাুঁনদয ভনত,

সুস্ধিতায বফঘানয „অারানভ ফাযমাখ্ াবথৃফ চীফননয কঘন

„অারানভ ফাযমানঔয তুরনা াবথৃফ চকত নে বনিাতুরু। ওাযণ,

াবথৃফ চীফনন ভানুনলয জ্ঞানঘক্ষুয ওামৃক্ষভতা বফববন্প ওাযনণ ীবভত ন নড়, বওন্তু „অারানভ
ফাযমানঔ এ ধযননয কওাননা ীভাফিতা কনআ। াবথৃফ চীফনন বনিা,
অনঙ,

তন্া,

ক্লাবন্ত  বফস্পৃবত

বওন্তু „অারানভ ফাযমানঔ তা কনআ। তাঙাড়া ভানুল াবথৃফ চীফনন „অারানভ ফাযমানঔয

জ্ঞান যানঔ না, বওন্তু „অারানভ ফাযমানঔয চীফনন ভানুল স্ী তীত চীফন, ফতৃভান „অারানভ
ফাযমাখ্  ফতৃভান ফস্তুচকত ম্বনন্ন ফকত থানও। (ফশ্য আবতূনফৃ কমভন ঈনল্লঔ ওযা ননঙ,
„অারানভ ফাযমানঔয বধফাীযা স্ী তীত ফুতীত াবথৃফ চীফন ম্পনওৃ ওনতাঔাবন জ্ঞাননয

বধওাযী নত ানয তা বনবৃয ওনয তানদযনও প্রদি সুনমাক ফা নুভবতয য।)
ফস্তুতঃ এওচন বনবিত ফুবক্ত  এওচন চাগ্রত ফুবক্তয ভনধু এওিা ফড় ধযননয াথৃওু এআ কম,
চাগ্রত ফুবক্ত তায াবযাবশ্বৃও ফস্থা ম্বনন্ন চাননত ানয, বওন্তু বনবিত ফুবক্ত তা ানয না।
তাআ „অারানভ ফাযমানঔয চীফনন কমনতু াবথৃফ চীফননয তুরনা জ্ঞাননয বযবধ কফী থানও
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কনতু াযস্ধবযও তুরনা াবথৃফ চকনতয কভাওাবফরা „অারানভ ফাযমানঔয চীফননও খুভন্ত
ফুবক্তয তুরনা চাগ্রত ফুবক্তয ফস্থায ানথ তুরনা ওযা কমনত ানয।
নুরূবানফ ুনরুত্থানযফতৃী চীফনন ভানুনলয জ্ঞানঘক্ষু ুনযাুবয ঈন্ধীবরত ন মানফ। তঔন
ওানযা ওানঙ চানা ফনর বওঙু থাওনফ না। থৃাৎ „অারানভ ফাযমানঔয তুরনা ক চীফনন
জ্ঞাননয বযবধ নফ অনযা কফী। এ ওাযনণ ানযয চীফন নফ ূণৃ চাগ্রত চীফন এফং ক
তুরনা „অারানভ ফাযমানঔয চীফন নে বনবিত ফস্থা। পনর ভৃতুুয নয ফুবক্তয এরূ ভনন
া স্াবাবফও কম, ক াবথৃফ চীফনন অনর খুবভন বঙনরা এফং ভৃতুুয ভাধুনভ ক বনবিত
ফস্থা কথনও কচনক ঈনিনঙ। কতভবন ুনরুত্থাননয য তায ভনন নফ কম, ক „অারানভ ফাযমানঔ
বনবিত বঙনরা; ুনরুত্থাননয ভাধুনভ ক বনিা কথনও কচনক ঈনিনঙ।
এ তুরনাবি অনযওবানফ ওযা ননঙ। „অারানভ ফাযমানঔয চীফননয তুরনা াবথৃফ চীফন ভৃত
ফস্থায ভতুরু। থৃাৎ „অারানভ ফাযমানঔয চীফনন ফুবক্তয ভনন  কম,

াবথৃফ চীফনন

অনর ক ভৃত বঙনরা এফং াবথৃফ বযবালা মানও ভৃতুু ফরা  তায ভাধুনভ ক ওামৃতঃ
চীফন রাব ওনযনঙ। অয ুনরুত্থাননয য „অারানভ ফাযমানঔয চীফন ম্পনওৃ তায নুরূ
নুবূবত নফ।
মাযা বতন চীফননয (াবথৃফ,

ফাযমাঔী  অনঔযানতয) ভনধু এবানফ তুরনা ওনযনঙন তাুঁনদয

ভনত, কওাযঅন ভচীনদয কওাননা কওাকনা অাত্ কথনও তাুঁনদয এ ভনতয প্রবত নযাক্ষ ভথৃন
াা মা।
বফনল ওনয অনঔযানতয চীফন কম াবথৃফ চীফননয তুরনা ীভাীনবানফ ফুাওতয 
কবীযতয এফং স্থাী চীফন কওাযঅন ভচীনদ তা সুস্ধি বালা ফরা ননঙ। এযাদ ননঙ :

ِ ِذاِ ْاي اُ ُّشد َْيي إِال َآ َعِ إِ َّلا َّلد ر
اخَرَا َآِ َي ْاَيََي َ ُا َ ْ َ ُ َيَ ْعلَ ُم َا
َ
ََ َ َ َ
َ
َ ٌ َ ٌْ

“অয এআ াবথৃফ চীফন কতা ক্রীড়া- কওৌতুও চফ ন: বনঃনন্দন যওানরয অফাস্থর নে
প্রাণীর; মবদ তাযা চাননতা!” ( ূযাহ্ অল্- „অনওাফূত্ : ৬৪)
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আবতূনফৃ কমভন ঈনল্লঔ ওযা ননঙ,

াবথৃফ চীফনন অভযা অভানদয অফাস্থনর  ফস্তুকত

ঈা- ঈওযনণ প্রানণয বস্তে নুবফ ওবয না, বওন্তু অনঔযানতয চীফনন জ্ঞতায দৃা বঙন্প
ন মানফ,

তঔন অভযা ফ বওঙুনতআ প্রানণয বস্তে কদঔনত ানফা। তএফ,

কদঔা মানে

কম, অনঔযানতয চীফন্ত চকনতয তুরনা এ াবথৃফ চকত এওবি ভৃতুযীয ভতুরু চফ ন।
তাুঁনদয ভনত,

ন্য এও অাত কথনও বতনবি চীফননয বস্তনেয ধাযণায প্রবত ভথৃন বভনর।

এযাদ ননঙ :

ٍ َحيََيْيََينَ اَْينَََي ْ ِ فَ ْ ََيَرفَْينَ بِ ُذ ُ بِنَ فََي َه ْ إِ َ ُخ ُر ٍ ِ ْ َ ِي
ْ َ ِ ْ قَ ُ َربَيَّلنَ ََ َيَّلنَ اَْينَََي

“( কল বফঘানযয বদনন) তাযা (ওানপযযা) ফরনফ : ক অভানদয যফ! অবন অভানদযনও রৃআ
ফায ভৃতুু বদননঙন এফং রৃআ ফায চীবফত ওনযনঙন। এভতাফস্থা অভযা অভানদয গনাহ্ ভূ
স্ীওায ওযবঙ;

তঃয (অভানদয চন্য) বনিাবন্তয কওাননা থ অনঙ বও? ” ( ূযাহ্ অল্-

গ্বাবপর্/ অল্- ভু’বভন্ : ১১)
তাুঁনদয ভনত, এ অাত কথনও সুস্ধি কম, এঔানন রৃআ ফায ভৃতুু ফরনত াবথৃফ চীফননয ভৃতুু
তথা „অারানভ ফাযমানঔ স্থানান্তয এফং „অারানভ ফাযমানঔয চীফননয ভৃতুু তথা অনঔযানত প্রনফ
ফুছাননা ননঙ, কতভবন ভৃতুুয নয চীবফতওযণ ফরনত মথাক্রনভ াবথৃফ চীফননয ভৃতুুয নয
„অারানভ ফাযমানঔয চীফন দান এফং „অারানভ ফাযমানঔয চীফননয ফান খবিন অনঔযানত

নতুন চীফন দান ফুছাননা ননঙ।
তনফ নননওয ভনত, অবত্মও দৃবিনত তথা জ্ঞানঘক্ষু ঈন্ধীরননয দৃবিনত, প্রথভ ফায ভৃতুুদান
ফরনত জ্ঞানবফীন ফস্থা াবথৃফ চীফনন কপ্রযণ  প্রথভ ফায চীবফতওযণ ফরনত াবথৃফ কদনয
ভৃতুুয ভাধুনভ „অারানভ ফাযমানঔয চীফন প্রদান এফং বদ্বতী ফায ভৃতুু ফরনত „অারানভ
ফাযমানঔয চীফন প্রদান  বদ্বতী ফায চীবফতওযণ ফরনত অনঔযানত ুনচৃীবফতওযণ ফুছাননা
ননঙ।
এ রৃ‟বি ভত নুমাী, এঔানন রৃআ ফায ভতুুয ওথা ঈনল্লঔ কথনও অনযা এওবি ম্ভাফনা প্রফর
ন নি, তা নে, বক্বাভত ফা ভাপ্ররনয ভ প্রথনভ াবথৃফ চকতনও ধ্বং ওনয কদা
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নফ এফং এযয „অারানভ ফাযমাখ্  নাপনয চকতভূনও ধ্বং ওনয কদা নফ। তঔন
বভঙারী কদ  নাফ্স্ (ফুবক্তিা) ভূ বনবিহ্ন ন মানফ। ওাযণ,

কওাযঅন ভচীনদ

এযাদ ননঙ :

ِ ٍ
ُ ال إَِ َ إِال ُ َ ُ ُّش َ ْيا َ ٌ إِال َ ْ َه

“বতবন ফুতীত অয কওাননা আরাহ্ কনআ; তাুঁয িা ফুতীত ফ বওঙুআ ধ্বংীর।” ( ূযাহ্
অল্- ক্বাছ্বাছ্ব্ : ৮৮)
তাুঁযা ভনন ওনযন কম,

কপনযতানদয ভৃতুু নফ। এভনবও এরূ ফণৃনা যননঙ কম,

ফননল „অমযা‘ইল্ („অঃ) তাুঁয বননচয চান ক্বফয্ ওযনফন। এয ভানন নে,
কপনযতানদয ভৃতুু নফ। অয কমনতু „অারানভ ফাযমানঔয বনন্ত্রণ,

ফুফস্থানা  প্রান

নন্দাতীতবানফআ কপনযতানদয ানত কনতু কপনযতানদয ফতৃভানন „অারানভ ফাযমানঔয
বস্তে বিনও থাওা বফঘাযফুবিয দৃবিনত ম্ভফ ফনর ভনন । তএফ, এভতাফস্থা „অারানভ
ফাযমানঔয ধ্বং  বনবিহ্ন ন মাা বনফামৃ। থৃাৎ এ খিনা নফ „অারানভ ফাযমানঔ
ফস্থানযত নাফ্স্ ফা ফুবক্তিানদয চন্য বযূণৃ ভৃতুু। তঃয এওভাত্র ভান „অল্লাহ্ যাব্নুল্
„অারাভীননয িা ঙাড়া অয বওঙুআ  কওঈআ থাওনফ না।

ফশ্য নননও ভনন ওনযন কম, আবতূনফৃওায অানত ঈবল্লবঔত রৃআ ফায ভৃতুু  রৃআ ফায চীফন
প্রেবি ফৃচনীন ন,

ফযং এিা নে কআ ীবভত ংঔুও ওানপযনদয ওথা মানদয াবথৃফ

চীফননয ভৃতুুয য মযত আভাভ ভাহ্দী („অঃ) অত্মপ্রওানয য তানদযনও চীবফত ওযনফন 
াবস্ত প্রদান ওযনফন। সুতযাং বক্বাভনতয ধ্বংনয বফলবি াবথৃফ চকনতয ানথ ংবিি,
„অারানভ ফাযমাখ্ ফা „অারানভ বভঙানরয ানথ ংবিি ন এফং কপনযনতানদয ভৃতুু নফ না।

তাুঁনদয ভনত, নযয অানত  َ يا- এয ধ্বংীরতায ওথা ফরা ননঙ, অয  َ ياফরনত
ْ
ْ
ফস্তুকত বস্তেনও ফুছাননা , সুতযাং কপনযতাভেরী  „অারানভ ফাযমাখ্ ধ্বং ায ওথা
ফুছাননা  বন। ন্য ভত নুমাী,

কমনতু অল্লায িা ফুতীত ফ বওঙুআ ধ্বংীর,

কনতু কপনযতাযা  ‘অারানভ ফাযমাখ্ ধ্বং ন মানফ। বওন্তু প্রথনভাক্ত ভত নুমাী,
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এঔানন ওা’যা ধ্বং নফ তা- আ ফুছাননা ঈনদ্দশ্য এফং অল্লাহ্ কম বফনশ্বয তা স্পযণ ওবযন
কদা ননঙ; এয ফাআনয অয ওী ওী ধ্বং নফ না তা ঈনল্লঔ ওযা প্রনাচন ফনর বফনফবঘত 
বন;

অয অযফী ফুাওযণ নুমাী এ ধযননয প্রওানয সুনমাক যননঙ। তাআ কপনযতা,

„অারানভ ফাযমাখ্  অনযা মনতা ফস্তুকত ৃবি অনঙ তায ওথা ঈহ্য যাঔা ননঙ।

এঙাড়া করাওনদযনও তানদয ক্বফয কথনও ানযয ভানি ঈবত্থত ওযা নফ। এযাদ ননঙ :

ِ ل ِر فَِ َ ِ ا َد
َ ُِف َ ِ ُّش
َ  قَ ُ َ َ َْيلَنَ َ ْ بَيَ َع ََينَ ِ ْ َ ْرقَ ِد.ا إِ َ َرِهِّبِ ْ َيَْن ِسلُ َا
ْ َ ُْ

“অয বো পুও
ুঁ কদা নফ এফং তঔন তাযা তানদয ক্বফযভূ কথনও তানদয যনফয ানন ঙুনি
অনফ। তঔন তাযা ফরনফ : া রৃবৃাকু অভানদয! কও অভানদযনও অভানদয বনিাস্থর কথনও
ঈবত্থত ওযনরা!” ( ূযাহ্ আা- ীন্ : ৫১- ৫২)
ফরা ফাররু কম,

কওাযঅন ভচীনদ ক্বফয ফরনত ভাবিয ক্বফযনও ফুছাননা  বন,

ওাযণ,

ওনরয ভাবিয ক্বফয  না। তাঙাড়া এ ৃবথফী মঔন ধ্বং ন মানফ তঔন ভাবিয ক্বফয ভূনয
অয কওাননা বঘহ্ন ফবি থাওনফ না। তএফ, এঔানন ক্বফয কথনও যনফয ানন ঙুনি মাা
ফরনত যাবয „অারানভ ফাযমাখ্ কথনও নফৃি ৃবথফীয ফুনও ঈবত্থত ানও ফুছাননা ননঙ।
সুতযাং ওানপযযা কম রৃআ ফায ভৃতুু  রৃআ ফায চীফন দাননয ওথা ফরনফ তা কওফর কআ
ওানপযনদয ানথ ংবিি  তানদয ওথা ফায ম্ভাফনাআ কফী মানদযনও মযত আভাভ ভাহ্দী
(„অঃ) চীবফত ওনয াবস্ত প্রদান ওযনফন।
অনযা এওবি ওাযনণ এ ভতবিআ বিও ফনর ভনন । তা নে, বক্বাভত ংখবিত নর তঔন
ফস্তুচকত ধ্বং ন মানফ এফং কআ ানথ ভানুল  এয যওায ওর প্রাণী বনত নফ।
এওআ ানথ মবদ „অারানভ ফাযমাখ্ ধ্বং ন মা এফং কপনযতাযা ভৃতুুফযণ ওনয তানর
ফস্তুচকত ধ্বংনয ভ মাযা ভাযা মানফ তানদয ফাযমাঔী চীফন নফ না এফং ক চীফননয াবস্ত
 ুযষ্কায তাযা ানফ না এফং ক্বফয থৃাৎ „অারানভ ফাযমাখ্ কথনও ানযয ভানি ঈবত্থত
ায বফলবি তানদয কফরা ওামৃওয নফ না। বওন্তু কওাযঅন ভচীনদ ওনরযআ ক্বফয কথনও
ানযয ভানি ঈনি অায ওথা ফরা ননঙ; এ কক্ষনত্র কওাননা ফুবতক্রনভয ওথা ফরা  বন। এ
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কথনও ঈংানয অনত  কম,

বক্বাভনত কওফর ফস্তুচকত ধ্বং নফ  তায প্রাণীকুর

বনত নফ; „অারানভ ফাযমাখ্ ধ্বং নফ না এফং কপনযতা  অল্লাহ্ তা„অরায ফস্তুকত
ৃবিভূ ভৃতুুফযণ ওযনফ না।
‘অারানভ ফাযমাঔনও „অারানভ বভঙাল্ ফা দৃ চকত কওন ফরা  - এ ম্পনওৃ ননও
আরাভী ভনীলীয ভত নে এআ কম,

„অারানভ ফাযমানঔয এওআ ানথ াবথৃফ চকত 

অনঔযানতয চকনতয ানথ াদৃশ্য যননঙ ফনরআ এনও „অারানভ বভঙাল্ ফনর বববত ওযা
।
ফস্তুতঃ অনঔযানতয চকত ফররাংনআ াবথৃফ চীফননয নুরূ। অনঔযানতয চীফন নফ কদ 
নাপনয ভবিত চীফন; বিও ৃবথফীয চীফননয ভনতাআ। তনফ অনঔযানতয চীফন নফ বঘযস্থাী
এফং তা নফ াবথৃফ চীফননয বানরা- ভন্দ ওনভৃয পরাপর রানবয চীফন। তাঙাড়া কঔানন
কওাননা তু ককান থাওনফ না এফং কঔানন চনবতও পরাপনরয বযূণৃ প্রবতপরননয নথ
াভান্যতভ ফাধা থাওনফ না। বওন্তু কিনপ্রওৃবতয বদও কথনও অনঔযানতয চকত াবথৃফ চকনতয
নুরূ নফ।
ন্যবদনও „অারানভ ফাযমাখ্ এওবি ুনযাুবয ববন্প ভাত্রায চকত থৃাৎ ফস্তুকত চকত। বওন্তু
কঔানওায ফ বওঙু অওায- অওৃবতয বদও কথনও াবথৃফ চকত  অনঔযানতয চকনতয ানথ
াদৃশ্যূণৃ চকত, তনফ তা ফস্তুকত। সুঔ- রৃঃঔ  ঈা- ঈওযনণয বদও কথনও ক চকত
াবথৃফ চকত  অনঔযানতয চকনতয ানথ াদৃশ্যূণ,ৃ মবদ ফস্তুকত ন। এঙাড়া „অারানভ
ফাযমানঔ চনবতও বফধাননয পরাপর কথনও কফুঁনঘ মাায কওাননা সুনমাক কনআ, বিও অনঔযানতয
চকনতয ন্যাআ। কতভবন াবথৃফ চকনত কম জ্ঞানকত ীভাফিতা অনঙ „অারানভ ফাযমানঔ তা খুনঘ
মানফ এফং এবদও কথনও তায অনঔযানতয চীফননয ানথ াদৃশ্য যননঙ, মবদ অনঔযানতয
চীফননয ন্যা তা বযূণৃ জ্ঞাননয চকত ন। তাঙাড়া অনঔযানতয চীফনন কমভন াবথৃফ
চীফননয অভর নুমাী বফববন্প স্তনযয কফনত  কদামঔ যননঙ কতভবন „অারানভ ফাযমানঔয
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চীফনন বফববন্প ধযননয ভানুনলয চন্য বফববন্প স্তনযয ুযষ্কায  াবস্ত তথা বফববন্প স্তনযয ফাযমাঔী
কফনত  কদামঔ যননঙ।
এ ওর বদও বফনফঘনা ওনযআ „অারানভ ফাযমাঔনও „অারানভ বভঙাল্ ফনর বববত ওযা
ননঙ।
বফববন্প ূনত্রয ফণৃনা নুমাী, „অারানভ ফাযমানঔয অনযওবি চফবিু নে এআ কম, ভানুনলয
াবথৃফ চীফননয বানরা- ভন্দ গণ- চফবিু  অভর ভূ বফববন্প ধযননয রূও ভূতৃ রূ ধাযণ
ওনয „অারানভ ফাযমানঔ ংবিি ফুবক্তয নাপনয েীরূন তায ানথ ফস্থান ওনয তায সুঔরৃঃনঔয ওাযণ নফ। কমভন : রৃবনায ফুনও মায স্বাফ বঙনরা বনিুয,

কুবির  বংস্ফ ানয

স্বাফ তায এ স্বাফ বফলধয ারূন „অারানভ ফাযমানঔ তায াথী নফ এফং তানও দংন
ওযনত থাওনফ। ফরা ফাররু কম, ক া ফস্তুকত কদনয বধওাযী নফ না, ফযং ঐ ফুবক্তয
নাপনয ন্যাআ ফস্তুকত কদনয বধওাযী নফ। ন্যবদনও,

বফববন্প ূনত্রয াদীঙ নুমাী,

রৃবনায চীফনন মাযা বনবভত কওাযঅন কতরাাত্ ওনযন,

কওাযঅননও বানরাফানন,

কওাযঅননয রকুভ ারন ওনয ঘনরন  কওাযঅননও প্রবতবিত ওযায চন্য কঘিা- াধনা ওনযন
„অারানভ ফাযমানঔ কওাযঅন ফস্তুকত ভূতৃ রূ ধাযণ ওনয,

এওচন সুদৃন মুফও রূন,

কওাননা কওাননা ফণৃনা নুমাী,

ন্তযে ফন্নু বননফ তাুঁনও াঘমৃ কদনফ এফং তাুঁয ফাযমাঔী

চীফননও অনন্দখন ওনয যাঔনফ - মানত বতবন এওাবওে কফাধ না ওনযন। (ফশ্য ফস্তুফাদীযা এয
ম্ভাফুতা বনন প্রে তুরনত ানয,

বওন্তু অল্লাহ্ তা„অরা ঘাআনর তাুঁয নক্ষ এিা ওযা ঔুফআ

চাধু ফুাায।)
এঙাড়া ফাযমাঔী চীফনন নাফ্স্ তায াবথৃফ চীফননয বানরা- ভন্দ ওনভৃয স্পৃবতভূ কথনও সুঔরৃঃঔ কফাধ ওনয। ফশ্য াবথৃফ চীফনন ভানুল এবানফ তীত স্পৃবতয স্পযনণ প্রীত ফা কক্ল কফাধ
ওনয। তনফ াবথৃফ চীফনন ভানুল তায ননও স্পৃবত এনওফানযআ বুনর মা; অনদৌ ভনন ওযনত
ানয না এফং ন্যান্য স্পৃবত ভনয ফুফধানন ক্রনভআ বপনও ন অন, পনর তায সুঔওয 
ওিওয প্রবতবক্রা ক্রনভআ রৃফৃর ন অন। বওন্তু „অারানভ ফাযমানঔ তায ভস্ত স্পৃবতআ ঘরভান
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খিনাফরীয ন্যা সুস্ধিরূন তায স্পযণ নফ। পনর তায সুঔওয  ওিওয প্রবতবক্রা াবথৃফ
চীফনন তীত স্পৃবতঘাযনণয তুরনা ননও কফী নফ,

ফযং ঐ ফ খিনা ংখবিত ফায

ভওায নুবূবতয ন্যা তীব্ নুবূবত নফ। তনফ ফুবক্ত াবথৃফ চীফনন কম ফ াওনভৃয ভনধু
সুঔ  অনন্দ রাব ওনযবঙনরা কগনরায প্রবতবক্রা কমনতু ফাযমাঔী চীফনন তায চন্য ফর
াবস্তয ঈওযণ চতযী ন বকননঙ কনতু ক ঐ ফ স্পৃবত কথনও ঘযভ অত্মীড়ন নুবফ
ওযনফ  ক চন্য অপনা্ ওযনফ। ন্যবদনও াবথৃফ চীফনন ক তু  ন্যানয নথ কম ফ
ওি  মুরুভ- বনমৃাতন হ্য ওনযনঙ কগনরায প্রবতবক্রা ফাযমাঔী চীফনন তায চন্য বফববন্প কন
‘অভত চতযী ন মাফায ওাযনণ ঐ ফ স্পৃবত কথনও ক াবথৃফ যভানন্দ নুবফ ওযনফ।
ভানুল কম তায াবথৃফ চীফননয বানরা- ভন্দ ওভৃভূ খিভান ফস্থা অনঔযানতয চীফনন কদঔনত
ানফ কওাযঅন ভচীনদ তা সুস্ধি বালা ঈনল্লঔ ওযা ননঙ। এযাদ ননঙ :

ِ
ٍِ
ِ
ِ
ْ َ َيَ ْ َ ذ
ُ َ َ ْ َيَ ْع َم ْ َْي َق َا َ َّلرٍا َ ًّر َيََرا.ُ فَ َم ْ َيَ ْع َم ْ َْي َق َا َ َّلراٍ َخْيَيًر َيََرا. ْ ُس َ ْ َ تً يَُيَرْ َ ْ َم َآ
ُ ل ُد ُر نَّل

“কবদন (কল বফঘানযয বদনন) করানওযা দনর দনর ফবকৃত নফ মানত তানদযনও তানদয অভর
ভূ কদঔাননা । সুতযাং কম ণু বযভাণ বানরা ওাচ ওযনফ তা ক কদঔনত ানফ এফং কম ণু
বযভান ভন্দ ওাচ ওযনফ ক তা কদঔনত ানফ।” ( ূযাহ্ অয্- বমরমাল্ : ৬- ৮)
এ কথনও ভনন  কম,

কল বফঘানযয ভানি করানওযা তানদয বানরা- ভন্দ অভর ভূ ফাও

ঘরবচ্চনত্রয ন্যা কদঔনত ানফ। অয এিা অচ ওািু চফজ্ঞাবনও তু কম, ভানুনলয যীনযয
প্রবতবি কওানলআ তায াযা চীফননয,

এভনবও তায ূফৃুরুলনদয আবতা কচননবিও কওাড

অওানয বরবফি অনঙ। ম্ভফ ন কম, তা তায যীনযয বধওতয ক্ষুি ংন থৃাৎ প্রবতবি
ণু- যভাণুনত মৃন্ত বরবফি যননঙ, মবদ বফজ্ঞানীযা এঔন মৃন্ত তা বঘবহ্নত ওযায  তানও
ফাও ঘরবচ্চনত্র রূান্তবযত ওযায প্রমুবক্ত অবফষ্কায ওযনত ক্ষভ ন বন,

কওফর ফড় ফড়

চফবিুগনরা বঘবহ্নত ওযায প্রমুবক্ত অবফষ্কায ওযনত ক্ষভ ননঙন।
মা- আ কাও,

তা রৄধু কওানলআ কযওডৃওত
ৃ থাও ফা ণু- যভাণুনত বরবফি থাও,

অল্লাহ্

তা„অরা কমনতু ভানুনলয অভরনও কওাড অওানয কযওডৃ ওযায ফুফস্থা ওনযনঙন কনতু ক
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কওাডনও ফাও ঘরবচ্চনত্র রূান্তবযত ওযা তাুঁয চন্য ঔুফআ চাধু। ম্ভফতঃ কপনযতানদয
বরবঔত অভরনাভায তুাননয রনক্ষু এ ফাও ঘরবচ্চত্র প্রদৃন ওযা নফ। ওাযণ,
নাবস্তও,

নআনর

ওানপয  াাঘাযী করানওযা নতা কপনযতানদয য বভথুা করঔায ববনমাক

ঈত্থান ওযনত ানয।
অয কমনতু „অারানভ ফাযমাখ্ নে অনঔযানতয চীফননয প্রবতেবফ কনতু এিাআ স্াবাবফও
কম, কঔানন করানওযা তানদয াযা চীফননয ওাচওভৃ ফাও ঘরবচ্চনত্রয ন্যা কদঔনত ানফ।
ফশ্য কঔানন মবদ এবানফ অল্লাহ্ তা„অরায ক্ষ কথনও অনুিাবনওবানফ প্রদৃন ওযা না- 
 এফং নাপগনরা কওফর তানদয তীত চীফননও স্পযণ ওনয,

কতা ক কক্ষনত্র তানদয ক

স্পৃবত নফ ঘরভান খিনাফরী মৃনফক্ষনণয ন্যা জ্বরজ্বনর এফং তায সুঔওয  ওিওয প্রবতবক্রা
কম াবথৃফ চীফননয নুরূ প্রবতবক্রায তুরনা ননও কফী তীব্ নফ তানত নন্দ কনআ।
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বযবি

োন বও স্প্ন কদঔানত ক্ষভ?
এ ভনভৃ এওবি ধাযণা প্রঘবরত অনঙ কম,

োন্ ভানুলনও স্নপ্ন ব কদঔানত ানয। কওঈ

বীবতওয স্প্ন কদঔনর ননও ভ ফরা  কম, োন্ তানও ব কদঔাফায ঈনদ্দনশ্য এ স্প্ন
কদবঔননঙ। এঔন প্রে নে, োননয নক্ষ বও অনদৌ ভানুলনও কওাননা স্প্ন কদঔাননা ম্ভফ?
ভানুল স্প্ন কদনঔ খুনভয ভনধু, অয কওাযঅন ভচীনদয সুস্ধি কখালণা নুমাী ভানুল খুবভন
ড়নর অল্লাহ্ তা„অরা তায নাপনও বধগ্রণ ওনয কনন। থৃাৎ খুভন্ত ভানুনলয নাপনও
কঔাদাী ফুফস্থাধীন এওবি ববন্প চকনত বনন মাা  - কমঔানন নাপগনরা বনঃনন্দন
কপনযতানদয বনন্ত্রণাধীনন থানও। প্রে নে, োননয নক্ষ এভন এওবি চকনত প্রনফ ওযা
এফং কঔানন ফস্থানযত ভানুনলয নাপনও স্প্ন কদঔাননা বও ম্ভফয?
এ প্রনেয চফাফ স্বাফতঃআ “না”। োননও এ ধযননয ক্ষভতা কদা নফ এিা ওল্পনী।
তাঙাড়া োননয ওাচ নে ভানুলনও া্াা বদন অল্লায দ্বীননয থ কথনও বপবযন
যাঔা এফং া ওানচ প্ররুব্ধ ওযা। স্নপ্ন ওাঈনও ব কদঔাননা তায ওানচয ভনধু নড় না।
বফনল ওনয, ভানুল বীবতওয, এনরানভনরা  বফরী স্প্ন কদঔনর ননও কক্ষনত্রআ চাগ্রত ফায
য কদা‘অ- রৃরূদ াি ওনয,

নপর „আফাদত ওনয  অল্লায ওানঙ ানাহ্ ঘা এফং

ওাচওনভৃ তওৃতা ফরম্বন ওনয  গনায ওাচ বযায ওনয ঘরায কঘিা ওনয, কক্ষত্রবফননল
স্াবাবফও চদনবন্দন বুানয কঘন বতবযক্ত দান- ছ্বাদাক্বাহ্ ওনয। সুতযাং,

বনঃনন্দন

োন্ এভন ওাচ ওনয না মায প্রবানফ ভানুল া ওাচ বযতুাক ওনয এফং অল্লাহ্ তা„অরায
বদনও ছুুঁনও নড়। তএফ,

এনত কওাননাআ নন্দ কনআ কম,

োন্ ওাঈনও স্প্ন কদঔানত

ানয না ফা াযনর বীবতওয স্প্ন কদঔানতা না।
তানর বীবতওয এফং এনরানভনরা  „থৃীন’ স্নপ্নয ফুাঔুা ওী?
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অভযা অভানদয অনরাঘনা ঈনল্লঔ ওনযবঙ কম, ভানুল চাগ্রত ফস্থা কম ফ ওাচ, বঘন্তা ফা
বযওল্পনা ওনয তা „অারানভ ভারাকূনত ফা „অারানভ ফাযমানঔয এওবি ংন ফস্তুকত 
প্রতীওী ফা রূও ভূতৃ রূ বযগ্র ওনয এফং „অারানভ অনঔযানত প্রতীওী ফা রূও বওন্তু ফস্তুকত
ভূতৃ রূ বযগ্র ওনয। ভানুল খুবভন ড়নর তায নাপনও „অারানভ ভারাকূনতয ফা „অারানভ
ফাযমানঔয কম ংন বনন মাা  ক কঔানওায ননও ফস্তুকত ভূতৃ খিনাফরী  দৃনশ্যয
ভুনঔাভুবঔ  এফং কক্ষত্রবফননল স্ং তানত ংগ্রণ ওনয। এঔানন ক কমভন তায বননচয
ওাচ,

ওথা  বঘন্তা- বযওল্পনায ফস্তুকত ভূতৃ রূনয ভুনঔাভুবঔ নত ানয,

কতভবন তায

ম্বনন্ন ন্য করাওনদয ওাচ, ওথা  বঘন্তা- বযওল্পনায ফস্তুকত ভূতৃ রূনয ভুনঔাভুবঔ নত
ানয। এ ফ দৃশ্য  খিনাফরীয ভনধু অনন্দচনও  বীবতওয ঈব ধযননয খিনা  দৃশ্যআ
থাওনত ানয। কতভবন থাওনত ানয এনরানভনরা রূ - মা অাতঃদৃবিনত „থৃীন’ ফনর
ভনন । এঙাড়া তানও অল্লাহ্ তা„অরায ক্ষ কথনও কওাননা বওঙুয অবা কদা নত ানয
এফং এ অবা কওাননা খিনায রফর ববফষ্যত রূ অওানয ফা ফাণী অওানয নত ানয,
অফায প্রতীওী অওানয নত ানয।
এ কক্ষনত্র াবথৃফ চকনত ংবিি ফুবক্তয ানথ থফা োননয ানথ কম ফ অন্তঃবক্রা ংখবিত
 ক নফয ফস্তুকত প্রতীওী রূ „অারানভ ফাযমানঔয ংবিি ংন বঞ্চত  এফং স্নপ্ন
ফুবক্তনও তায ভুনঔাভুবঔ ওযা নত ানয।
এঔানন এওবি প্রবণধাননমাকু বফল নে এআ কম, ভানুল মঔন স্দাবফও ঈনিচনা কবানক তঔন
াধাযণতঃ খুনভয ভনধু এনরানভনরা স্প্ন কদনঔ। এ ওাযনণ নননও স্নপ্নয চফজ্ঞাবনও ফুাঔুায
নানভ দাফী ওনয কম,

স্প্ন নে স্দাবফও ঈনিচনায পর থৃাৎ ভানুল চাগ্রত ফস্থা মা

ওল্পনা ওনয তা- আ খুনভয ভনধু স্প্ন অওানয কদনঔ থানও। বওন্তু প্রওৃত ফুাায তা ন। মবদ
চাগ্রত ফস্থায ন্য ননও বঘন্তা- বযওল্পনা  খিনায ন্যা স্দাবফও ঈনিচনা ফস্তুকত রূ
ধনয „অারানভ ফাযমানঔয ংবিি ংন বঞ্চত নত ানয এফং ফুবক্ত খুনভয ভনধু তা স্প্ন
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অওানয কদঔনত ানয,

তনফ ফুবক্ত ওদাবঘৎ তা রফর স্নপ্ন কদনঔ থানও। ফযং ভানুল স্নপ্ন

বানরা- ভন্দ মা- আ কদঔুও, বফযর ফুবতক্রভ ফানদ াধাযণতঃ তা রূও অওানয কদনঔ থানও।
ভানুল ভূরতঃ তায স্দাুভেরী  ভবস্তষ্ক ক্লান্ত ন বনবি  ববথর ন ড়নর খুবভন নড়।
সুতযাং স্দাবফও ঈনিচনায য ভানুল মঔন খুবভন নড় তঔন মবদ ক স্নপ্ন কদনঔ কম,

ক

এওিা ফি ওক্ষ কথনও কফয নত ঘানে, বওন্তু কফয নত াযনঙ না, তা তায চাগ্রত ফস্থায
ওল্পনায প্রবতেবফ ন,

ফযং তা নে তায ভানবও বস্থযতা  বদাাযা ফস্থায থফা

ন্যবানফ ফরা কমনত ানয কম, চাগ্রত ফস্থা ক কম বফলবি বনন দারুণ রৃবিন্তা বঙনরা ক
ভস্াযআ ফস্তুকত  রূও ভূতৃ রূ। কতভবন নাাও বফঙানা খুভানর ভানুল াধাযণতঃ
অনচফানচ  এনরানভনরা স্প্ন কদনঔ, তায ওাযণ, ক নাাও ফস্তুয ভারাকূতী রূনয  তায
ভূতৃ প্রবতবক্রায ম্যুঔীন ।
এবানফ প্রাণী- প্রাণী বনবফৃননল াবথৃফ চকনতয প্রবতবি ৃবিয এফং প্রবতবি ওথা,
বঘন্তা,

ওল্পনা,

বযওল্পনা,

ওাচ,

ভানবও ফস্থা  খিনাযআ ভারাকূতী ভূতৃ রূও রূ অনঙ

এফং তা সুবনবদৃি রূান্তয বফবধ নুমাী „অারানভ ভারাকূনত ফা „অারানভ ফাযমানঔয সুবনবদৃি
ংন বঞ্চত নত থানও মবদ ক ম্পনওৃ অভানদয বফস্তাবযত ধাযণা কনআ।
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ূঘীত্র:
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