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উত্তম নামিহা 

শায়খ হামরি ইর্দন গাজী আন-নাযারী (রহ.) 

পঞ্চম উপদেশ: মুমমনদের প্রমি নম্র, কামিরদের প্রমি কদ ার 

িমস্ত প্রশংিা আল্লাহর জনয, মযমন জগিিমূদহর প্রমিপালক। িালাি ও িালাম র্মষবি 

হহাক আমাদের নর্ী মুহাম্মাে, িাাঁর পমরর্ারর্গব ও িাাঁর িঙ্গীিামিদের উপর।  

মুমমনদের প্রমি নম্রিা ও কাদিরদের প্রমি কদ ারিা, এটা র্ান্দা কিত বক আল্লাহদক 

ভালর্ািার েমলল। হকননা র্ান্দা যখন আল্লাহ িা’আলাদক ভালর্ািদর্ িখন হি, হি কাজই 

করার হেষ্টা করদর্, যার দ্বারা আল্লাহ িন্তুষ্ট হন। হয মজমনিটা আল্লাহ পছন্দ কদরন ও 

ভালর্াদিন, মুমমন িার মেদকই ছুটদর্।  

স্বয়ং আল্লাহ িা’আলাই আমাদেরদক জামনদয় মেদয়দছন, হয িাদক ভালর্াদি হি মুমমনদের 

প্রমি নম্র ও কাদিরদের প্রমি কদ ার। িাই এটাই হল র্ান্দা কিত বক আল্লাহদক ভালর্ািার 

আমালি। আর এই গুদের মাধ্যদমই, িিা মুমমনদের প্রমি নম্রিা ও কাদিরদের প্রমি 

কদ ারিার মাধ্যদমই র্ান্দার আল্লাহর িন্তুমষ্ট কামনা করদি হদর্। িাই এদি হযমন আল্লাহ 

িা’আলাদক ভালর্ািার েমলল ও প্রমাে পাওয়া যায়, হিমমনভাদর্ এটা আল্লাহ িা’আলাদক 

ভালর্ািার মাধ্যম র্া উপায়ও র্দট। 

ইর্দন রজম রহ: জামমউল উলূম ওয়াল মহকাদম র্দলন: (মুমমনদের প্রমি নম্র ও 

কাদিরদের প্রমি কদ ার) এই আয়াি িম্বদে আদলােনা করদি মগদয় র্দলন:  

হযদহিু িারা যখন আল্লাহদক ভালর্ািদর্, িখন আল্লাহর র্েুগেদকও ভালর্ািদর্, 
িাদের িামিধ্য অর্লম্বন করদর্, িাদের িাদি ভালর্ািা, েয়া, প্রীমি ও হকামলিার 
আেরে করদর্ এর্ং আল্লাহর শত্রুদের িাদি শত্রুিা করদর্, িাদের িাদি কদ ার 
ও রূক্ষ আেরে করদর্, হিদহিু পমরপূেব ভালর্ািার োমর্ হল মপ্রয় িত্ত্বার শত্রুদের 
মর্রুদে মজহাে করা। 
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মুিামসিরগে হািান র্িরী রহ: হিদক র্েবনা কদরন, িালািদের কাদিরদের হিদক 

িম্পকবমছি করা প্রিদঙ্গ আদলােনা করদি মগদয়, অিবাৎ িারা মকভাদর্ িাদের হিদক 

িম্পদকবাদেে করদিন: মিমন র্দলন,  

িারা মনদজদের কাপদের হক্ষদেও এই িিকবিা অর্লম্বন করদিন হয, িা কাদিরদের 
কাপদের িাদি মমদল যায় মক না। িাদের শরীদরর কাদিরদের শরীদরর িাদি স্পশব হদয় 
যায় মক না। আর িাদের মনদজদের মাদে পারস্পমরক িহানভূমির র্যাপাদর র্মেবি হদয়দছ 
হয, িারা হযদকান মুমমনদক হেখদলই িার িাদি মুিািাহা ও মুআনাকা করদিন।  

এই ঘটনামট র্েবনা কদরন মুিািমিরগে।  

আল্লাহর রাস্তায় মজহাদের আমলমট মর্মভি স্থাদনর মুিমলমদেরদক এক জায়গায় একমেি 

কদর। হদের মি। হজ্জ িকল স্থাদনর হাজীদেরদক এক স্থাদন একমেি কদর। 

এরকমভাদর্ মজহােও। িাদি মর্মভি স্থাদনর, মর্মভি পমরদর্দশর, মর্মভি হগাদের, মর্মভি 

িংস্কত মির হলাদকরা এক স্থাদন জমা হয় মনমেবষ্ট একমট ইর্ােি আোয় করার জনয।  

িাই এমট একমট িম্মীলনকারী ইর্ােি, যাদি র্হু িংস্কত মি ও র্হু রীমি-নীমি িাদক। 

এধ্রদের জমাদয়দির জনয প্রদয়াজন পরস্পদরর প্রমি হমালাদয়ম হওয়া, েয়াশীল হওয়া, 

ক্ষমািুন্দর েত মষ্টদি হেখা এর্ং অনুপযুক্ত ও অনুমেি মর্ষয় হিদক হর্াঁদে িাকা। হযমন র্লা 

হদয় িাদক, “কওদমর মনদর্বাধ্ হলাক কওদমর িরোর হয় না, র্রং কওদমর হয র্যমক্ত 

মনদজদক মনদর্বাধ্ িাজায় হি কওদমর িরোর হয়”। 

শায়খ আবু্দল্লাহ আজ্জাম রহ: র্দলন, (খুর্ োমম কিা!)  

মজহাে কদ ারিা ও নম্রিা উভয়মটদক োয়। নম্রিা োয় মুমমনদের প্রমি, কদ ারিা 
োয় কাদির প্রমি। এমট একমট িমম্মমলি ইর্ােি। আপমন একা একা মজহাে 
করদি পারদর্ন না। র্রং আপনাদক অর্শযই একমট জনিমমষ্টর মাদে িাকদি 
হদর্।  
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আর উক্ত জনমমষ্ট হদর্ আপনার হিদক মভি। িাদের অভযাদি, স্বভাদর্, 
র্েনভমঙ্গদি, ঘুদমর মিদেদম। একজন নাক ডাকদর্, একজন ডাকদর্ না। 
একজদনর হলাকমাটা হছাট, একজদনর হলাকমাটা র্ে।  

এির্ হক্ষদে আপনাদক অর্শযই অে, মূক ও র্মধ্র হদয় িাকদি হদর্। হকান 
হোদষর মেদক িাকাদর্ন না; শুধু্ উত্তম মর্ষয়গুদলার মেদকই িাকাদর্ন, যিক্ষে না 
হকান অনযায় হেখা যায়। অিবাৎ যা-ই আপনার স্বভার্-মর্রুে হহাক না হকন। মকন্তু 
যমে হিটা হয় অনযায়, িখন হিা িৎকাদজর আদেশ ও অিৎকাদজ মনদষধ্ করদি 
পারদর্ন। 

অিএর্, ক্ষমা করা, েতমষ্ট মনেু করা, েয়া প্রেশবন করা ও হকামলিার িাদি পিপ্রেশবন 

করাই কাময। 

“িম্মামনি র্যমক্তদের একান্ত হগাপনীয় হোষগুদলা ক্ষমা কদর োও, আর নীেু হলাদকর 

গালমন্দ এমেদয় যাও িম্মামনি হলাকদের মি।” 

যখন এমন না হদর্ িখন িতমষ্ট হদর্ মর্দদ্বষ। হযটা শয়িাদনর র্াহন। এদি মহংিা েগো 

ইিযামে িতমষ্ট হদর্। যা খুর্ই মনকত ষ্ট। রািূলুল্লাহ িা: যা হিদক িিকব কদরদছন। 

কখদনা র্লদি িাকদর্ মেীনার হলাকজন এমন... অমুক এলাকার হলাকজন এমন... অমুক 

হগাদের হলাকজন এমন... এভাদর্ মর্মভি কিা উ দর্। 

ইমাম মিরমমময রহ: যুর্াইর ইর্নুল আওয়াম রা: হিদক র্েবনা কদরন। রািূল িা: র্দলন:  

“হিামাদের মাদে হিামাদের পূর্বর্িবী জামিদের হরাগ িতমষ্ট হদয়দছ। মহংিা ও 

মর্দদ্বষ।”  

(িম্ভর্ি হয এই হামেিমটর গভীদর িদেিন েত মষ্ট হিরাদর্, হি রু্েদি পারদর্, হামেিমটর 

আদলােয মর্ষয় হল মহংিা। এখাদন মহংিা হিদকই িিকব কদরদছন। 
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মকন্তু রািূল ملسو هيلع هللا ىلص উদল্লখ কদরদছন েুমট, (মহংিা ও মর্দদ্বষ র্া শত্রুিা।) এটা এমন মজমনি, যা 

মুমিদয় হেয়। মকন্তু আমম এটা র্লমছ না হয, মািাদক মুমিদয় হেয়; র্রং দ্বীনদক মুমিদয় 

হেয়। শপি হিই িত্ত্বার, যার হাদি আমার প্রাে! হিামরা িিক্ষে পযবন্ত জািাদি প্রদর্শ 

করদর্ না, যিক্ষে পযবন্ত মুমমন হদি পারদর্ না।  

আর িিক্ষে পযবন্ত মুমমন হদি পারদর্ না, যিক্ষে পযবন্ত হিামরা পরস্পদরর মাদে 

িম্প্রীমি স্থাপন করদর্ না। আমম মক হিামাদেরদক এমন একমট মজমনি র্দল মের্ না, যা 

হিামরা করদল পরস্পদরর মাদে ভালর্ািা িতমষ্ট হদর্?   

অির্া এরকম র্দলদছন,  

“আমম মক হিামাদেরদক এমন মজমনি র্দল মের্ না, যার মাধ্যদম হিামরা পরস্পদর 

ভালর্ািার র্েদন আর্ে হদি পারদর্? িা হদে হিামরা হিামাদের পরস্পদরর 

মাদে িালাদমর প্রিার ঘটাও।” 

যখন আপনার মাদে ও হকান র্যমক্তর মাদে েূরত্ব িাকদর্, িালাম এটার জনয আদরাগয 

োনকারী মেমকৎিা মহিাদর্ কাজ করদর্। প্রিম প্রিম এটাদক কম ন মদন হদর্। মকন্তু 

নিিদক েমনকারী ও শয়িানদক পরাস্তকারী হল এই িালাম ও মুিািাহা। এটা 

অমভজ্ঞিালব্ধ কিা, ির্ার জানাদশানা মর্ষয়। হযমন আদরক হােীদি রািূল িা: র্দলদছন:  

“এটা  ভালর্ািা ছোয়।” 

িমদোিা শুরু হয় মকদির মাধ্যদম? িালাদমর মাধ্যদম। আর িাদের মাদে উত্তম হল হয 

প্রিদম িালাম হেয়। 

উস্তাে আবু্দল্লাহ আেহাম রহঃ র্দলন,  

িাই প্রদিযক মুজামহদের উমেি, িার ভাইদের জনয হকামল, িহজ ও অনুগি 

হওয়া, িাদের জনয মর্নয় ও কলযােকামমিার ডানা মর্মছদয় হেওয়া এর্ং িাদের 

েয়াশীল ও িহানুভূমিশীল হওয়া। 
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মুিনাদে আহমাদে ইরর্াে ইর্দন িামরয়া রা: হিদক র্মেবি হদয়দছ, রািূল িা: র্দলন, 

“মুমমন হল লাগামমর্মশষ্ট উদটর মি, িাদক হযমেদক হটদন মনদয় যাওয়া হয় হি হিমেদকই 

যায়। ‘মনহায়ামি গারমর্ল হামেি’ মকিাদর্ এই হােীদির র্যাখযায় র্লা হয়: লাগামযুক্ত উদটর 

মি, মাদন লাগাম র্াধ্া, যার নাদক মছদ্র কদর রমশ ঢুকাদনা হদয়দছ।  িদল হি িার 

োলদকর মর্দরামধ্িা করদি পাদর না। 

আদরকমট হামেি, মুিনাদে আহমাদেরই, হযরি িাহল ইর্দন িাে আি িায়ীমে রা: হিদক 

র্মেবি, রািূল িা: র্দলন,  

“মুমমন হল ভালর্ািার স্থান, হিই র্যমক্তর মাদে হকান কলযাে হনই, হয ভালর্াদি না 

এর্ং িাদকও হকউ ভালর্াদি না।” 

অিবাৎ মুমমন হদর্ নম্র, হকামল ও হৃেয়র্ান। 

িাইদয়যে কুিুর্ শহীে রহ: িার িািিীর মি মযলামলল কুরআদন র্দলন,  

মানুষ একমট হেহময় হকাল, একমট উিি পমরেযবা, একমট মহানুভর্ িামিদধ্যর 

মুখাদপক্ষী। একমট এমন ভালর্ািার মুখাদপক্ষী, যা িাদেরদক পমরদর্মষ্টি কদর 

মনদর্। একমট এমন িহনশীলিার মুখদপক্ষী, যা িাদের অজ্ঞিা, েুর্বলিা ও ত্রুমটর 

কারদে িাদের র্যাপাদর িংকীেবিাদর্াধ্ করদর্ না।  

এমন একমট অন্তদরর মুখাদপক্ষী, যা িাদেরদক মেদর্, িাদের হিদক মকছু লাভ 

করদি োইদর্ না। যা িাদের হপদরশানীর হর্াো র্হন করদর্, মকন্তু িাদের উপর 

িার হর্াো োপাদর্ না এর্ং িারা িার কাদছ পাদর্ িার্বক্ষমেক যত্ন, পমরেযবা, েয়া, 

ক্ষমা, অনুগ্রহ, ভালর্ািা ও িন্তুমষ্ট। আর এরকমই মছল রািূলুল্লাহ িা: এর হৃেয়।  

এরকমই মছল মানুদষর িাদি িার জীর্ন যাপন। মিমন কখদনা মনদজর জনয 

প্রমিদশাধ্ হননমন। কখদনা িার অন্তর িংকীেব হয়মন, মানুদষর মানর্ীয় েুর্বলিার 

কারদে।  
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এটাই মানুদষর স্বভার্। হেখুন, আপমনও এমন হলাকদক ভালর্ািদর্ন, হয আপনাদক 

ভালর্াদি, আপনার প্রমি েয়া কদর ও আপনার উপর িহজ কদর হেয়। 

আল্লাহর মনকট প্রািবনা কমর আল্লাহ আমাদেরদক িার ইর্ােি করার িাওিীক োন করুন 

ও িার অর্াধ্যিার মর্ষয়গুদলাদক আমাদের হিদক েূদর রাখুন! আমীন! 

ওয়াি িালামু আলাইকুম ওয়ারাহমািুল্লামহ ওয়ার্ারাকািুহ। 


