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উত্তম নাসিহা 

শায়খ হাসিি ইবনন গাজী আন-নাযািী (িহ.) 

িপ্তম উপনেশ: শ্রবণ ও আনুগত্য 

িমস্ত প্রশংিা আল্লাহি জনয, সযসন জগত্িমূনহি প্রসত্পালক। িালাত্ ও িালাম বসষবত্ 

হহাক আমানেি নবী মুহাম্মাে, ত্াাঁি পসিবািবগব ও ত্াাঁি িঙ্গীিাসিনেি উপি।  

যানক আল্লাহ ত্া’আলা এই দ্বীননি হকান সবষনয়ি োসয়ত্বশীল বানান অিবা মুিলমাননেি 

হকান কানজি সযম্মাোসি হেন ত্াি কিা হশানা ও মানা একসি ইবােত্, যাি মাধ্যনম বান্দা 

আল্লাহ ত্া’আলাি সনকিবত্বী হয়। 

ত্াই আসমনিি আনুগত্যনক ইবােত্ বনল নামকিণ কিা হনয়নে, যাি মাধ্যনম আমিা 

আল্লাহি ননকিয অজবন কিনবা। 

আসমনিি কিা হশান ও মানা ইবােত্ হওয়াি বযাপানি অননক আয়াত্ ও হােীি িনয়নে। 

ত্াি িানি িনয়নে ইজমাও। ইজমা বণবনা কনিনেন ইমাম নববী িহ: ও অনযানয ইমামগণ, 

এই সবষনয় হয,  

যানক আল্লাহ ত্া’আলা মুিলমাননেি োসয়ত্বশীল বাসননয়নেন ত্াি কিা হশানা ও 

মানা ইবােত্, যাি মাধ্যনম আল্লাহি ননকিয অজবন কিা যায়। 

ইমাম বুখািী ও মুিসলম  িহ: ইবনন ওমি িা: হিনক বণবনা কনিন। সত্সন িািূল িা: হিনক 

বণবনা কনিন, িািূল িা: বনলন:  

“মুিসলম বযসিি উপি, হি যা পেন্দ কনি ও যা অপেন্দ কনি উভয় সবষনয় হশানা 

ও মানা আবশযক, যত্ক্ষণ না ত্ানক গুনানহি আনেশ কিা হয়। যখন গুনানহি 

আনেশ কিা হনব ত্খন আি হশানা ও মানা আবশযক নয়।” 



 | শ্র ব ণ  ও  আ নু গ ত্য  

 

এই হাসেিসি হিনক এবং এোড়াও আনিা হাসেি হিনক হশানা ও মানাি সবষনয় কত্গুনলা 

মূলনীসত্ পাওয়া যায়। অিবাৎ আসমনিি আনুগনত্যি বযাপানি সকেু মূলনীসত্ িনয়নে। ত্াি 

মনধ্য একসি হল: আনুগত্য হনব নযায়িঙ্গত্ সবষনয়। 

িািূলুল্লাহ িা: বনলনেন, িহীহ বুখািীি মনধ্য এনিনে, আসল ইবনন আসব ত্াসলব িা: হিনক 

বসণবত্: “সনশ্চয়ই আনুগত্য হয় হকবল নযায়িঙ্গত্ কানজ।” 

এিা হল প্রিম মূলনীসত্। অিবাৎ আনুগত্য হনব নযায়িঙ্গত্ কানজ, গুনানহি মনধ্য নয়। স্রষ্টাি 

অবাধ্যত্ায় িৃসষ্টি হকান আনুগত্য নবধ্ নয়।  

এসি একসি িূত্র, এসি হাসেি নয়। এই কিাসি একসি িূত্র বা মূলনীসত্। হােীি হল: 

আনুগত্য হকবল নযায়িঙ্গত্ কানজ। এসি হল প্রিম মূলনীসত্। 

সদ্বত্ীয় মূলনীসত্ হল: আনেশ আসেষ্ট বযসিি িক্ষমত্াি িীমাি মনধ্য কাযবকি হনব। ত্াই হয 

সবষনয় আপনাি িাধ্য হনই ত্া আপনাি োসয়ত্ব নয়। 

এিা আল্লাহ ত্া’আলাি সকত্ানবি িাধ্ািণ েলীলগুনলা হিনকই প্রমাসণত্ হয়। আল্লাহ 

িুবাহনাহু ওয়া ত্া’আলা বনলন:  

“আল্লাহ ত্া’আলা কাউনক ত্াি িানধ্যি বাইনি োসয়ত্ব চাপান না।”  

যখন আল্লাহ ত্া’আলাি পক্ষ হিনকই ত্াি বান্দানেি উপি হকবল এমন োসয়ত্ব অপবন কিা 

হয়, যা ত্ানেি কিাি িাধ্য আনে, ত্খন মানুনষি পিস্পনিি বযাপািগুনলাও এই সভসত্তনত্ই 

হনত্ হনব। অিবাৎ অিম্ভব সবষয় বা হয সবষয় আপসন কিনত্ িক্ষম নন, এমন সবষনয় 

আনুগত্য আবশযক নয়। 

হশানা ও মানা গুরুত্বপূণব সবষয়াবলীি মনধ্য একসি, এি বযাপানি অবশযই িজাগ হনত্ হনব। 

ইজসত্হােী সবষয়িমূনহ আসমনিি আনুগত্য কিা হনব। উি আনেশসি শিয়ী আনেশ হওয়া 

শত্ব নয়।  
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হযমন: হি হকান শিয়ী ওয়াসজনবি বযাপানি আনেশ কিল না, বিং হকান মুস্তাহাব সবষনয় 

আনেশ কিল অিবা মুবাহ সবষনয় আনেশ কিল, ত্াহনল এনক্ষনত্র সক ত্াি আনুগত্য কিা 

হওয়াসজব হনব? উত্তি হনে, হযাাঁ এনক্ষনত্র ত্াি আনুগত্য কিা ওয়াসজব হনব। 

অিবা হকান ইজসত্হােী সবষনয় মামুনিি ইজাসত্হে আসমনিি ইজসত্হানেি সবপিীত্ হল, 

মামুি মনন কিল, সবষয়সি মুস্তাহাব নয়, আি আসমি মনন কিল, সবষয়সি মুস্তাহাব, 

হিনক্ষনত্র মামুি স্বীয় ইজসত্হাে পসিত্যাগ কিনব এবং আসমনিি কিাই শুননব ও মাননব।  

ত্াই মামুনিি উপি হশানা ও মানা আবশযক ইজসত্হােী সবষনয়, হয সবষনয় হকান স্পষ্ট 

বণবনা প্রমাসণত্ হনই।  

পক্ষান্তনি হয সবষনয় স্পষ্ট বণবনা িনয়নে, ত্াি বযাপানি এই মূলনীসত্ প্রনযাজয হনব: ‘স্রষ্টাি 

অবাধ্যত্ায় িৃসষ্টি হকান আনুগত্য চনল না।’  

এোড়া এ অনিবি অনযানয হাসেিগুনলা প্রনযাজয হনব। 

আসমনিি আনুগনত্যি প্রকৃত্ রূপ প্রকাশ পানব হি িময়, যখন একজন বযসি একসি সবষয় 

অপেন্দ কনি, হি একসি সবষয়নক ভালবানি না, ত্া ত্াি সনকি অপেন্দনীয়। এজনযই 

আনুগত্য পেনন্দ ও অপেনন্দ।  

হযমন িহীহ মুিসলনম এনিনে, আবু হুিায়িা িা: হিনক বসণবত্, িািূল িা: বনলন:  

“হত্ামাি উপি আনুগত্য কিা আবশযক হত্ামাি সবপনে ও িুনখ, পেনন্দ ও 

অপেনন্দ এবং হত্ামাি উপি কাউনক প্রাধ্ানয হেওয়া িনেও।” 

পেনন্দি িময় আনুগত্য কিা িহজ। সকন্তু অপেনন্দি িময়, যখন হকান সবষয়নক হি 

ভালবানি না, ত্াি প্রসত্ ত্াি আগ্রহ ও আিসি হনই, হি িময় ফুনি উনে প্রকৃত্ আনুগত্য 

এবং আসমনিি আনুগনত্যি মাধ্যনম আল্লাহি স্পষ্ট ইবােত্।  

হযখানন সননজি হকান আিসি হনই, হনই সননজি হকান আগ্রহ। বিং মন ত্ানক কসেন মনন 

কনি। 
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ইমাম নববী িহ: শিনহ িহীহ মুিসলনম বনলন:  

“হােীনিি অনিবি বযাপানি উলামানয় হকিাম বনলন, এি অিব হল, োসয়ত্বশীলনেি 

আনুগত্য কিা ওয়াসজব হয সবষয় কসেন মনন হয় এবং হযিানক অন্তি অপেন্দ কনি 

বা এধ্িনণি সবষনয়, হযিা হগানানহি অন্তভূবি নয়। যসে হগানানহি আনেশ হয় 

ত্াহনল ত্া হশানা বা মানা আবশযক নয়।” 

হশানা ও মানা অিবাৎ আনুগত্য কিাি ফলাফল ও সবধ্ানাবলী িুপ্রসিদ্ধ। এখানন শুধু্ 

আনলাচনাি মাধ্যনম পুনিায় স্মিণ কিা হনে। 

এ সবষয়সি িবাি জানা হয, আসমনিি অবাধ্যত্া নিনযবাসহনীি পিাজয় বিণ ও যুুুুুনদ্ধ 

ক্ষসত্গ্রস্ত হওয়াি কািণ। এই সশক্ষা হপনয়নে মুিলমানগণ উহুে যুনদ্ধ। িািূলুল্লাহ িা: 

একসি আনেশ সেনয়সেনলন, ত্াাঁিা ত্া লঙ্ঘন কনিসেনলন।  

যািা আনেনশি সবপিীত্ কনিসেনলন ত্ািা সেনলন কম। পুনিা নিনযবাসহনী এমনসি কনিসন। 

যািা সবপিীত্ কনিসেনলন ত্ািা সেল িকনলি মনধ্য অল্প িংখযক, সকন্তু ত্া িনেও িকনলি 

উপি শাসস্ত এনিসেল, কনয়কজননি সভন্নত্া কিাি কািনণ। 

আল্লামা ইবনন হাজাি িহ: ফাত্হুল বািীনত্ গাযওয়ানয় উহুে িম্পনকব আনলাচনা কিনত্ 

সগনয় বনলন:  

এি হিনক অননক সশক্ষা পাওয়া যায় । ত্াি মনধ্য একসি হল সনসষদ্ধ সবষনয় সলপ্ত 

হওয়াি পসিণসত্। বুঝা হগল, এি ক্ষসত্ যািা এনত্ সলপ্ত হয়সন ত্ানেিনকও শাসমল 

কনি। সভন্নত্া পাওয়া হগনে িাহাবানয় হকিানমি অল্প িংখযক হিনক। সকন্তু শাসস্ত 

িবাি উপি এনিনে।  

হযমন আল্লাহ ত্া’আলা বনলনেন: “এবং ভয় কি এমন শাসস্তি, যা হকবল 

হত্ামানেি মনধ্য যািা জুলুম কনিনে ত্ানেি পযবন্তই িীমাবদ্ধ িাকনব না।”  
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ত্াহনল শাসস্ত শুধু্ জাসলমনেি সনকিই আিনব না, বিং ত্ানেি সনকিও আিনব, 

অনযনেি সনকিও আিনব।”  

এ হল ইবনন হাজাি িহ: এি কিা। 

উস্তাে আবু্দল্লাহ আল আেহাম বনলন:  

ত্াই িাবধ্ান! িাবধ্ান হহ আল্লাহি িাস্তাি পসিক! তু্সম হযন মুহাম্মে িা: এি 

উম্মনত্ি জনয বা হয েনলি িানি সমনল তু্সম যুদ্ধ কিনো ত্ানেি জনয অশুভ 

পসিণসত্ি কািণ না হও। কািণ ইমানমি বা আসমনিি অবাধ্যত্া িবব প্রকাি অসনষ্ট 

সননয় আনি। ত্াই আনুগত্যই কাময, অবাধ্যত্া বা সবনিাসধ্ত্া কাময নয়। 

আনুগনত্যি উপি অসত্সিি আনিকসি সবষয় হল আসমিনক িম্মান কিা, ত্ানক মযবাো 

হেওয়া ও ত্াি কেি কিা। এসিও একসি শিীয়ত্িম্মত্ সবষয়।  

আবু মুিা আিআিী িা: হিনক বসণবত্, সত্সন বনলন, িািূল িা: বনলনেন:  

“আল্লাহ ত্া’আলানক িম্মান কিাি মনধ্য একসি হল, মুিলমান বনয়াবৃদ্ধ হলাকনক 

এবং কুিআননি এমন বাহকনক িম্মান কিা, হয ত্ানত্ িীমলঙ্ঘন কনিসন ও ত্াি 

নাফিমাসনও কনিসন এবং ইনিাফগাি শািকনক িম্মান কিা।” 

ইনিাফগাি শািকনক িম্মান কিা, অিবাৎ ত্াকওয়াবান মুসমন শািকনক িম্মান কিা। 

উস্তাে আবু্দল্লাহ আলআেহাম ঐ িমস্ত সবষনয়ি একসি ত্াসলকা উনল্লখ কনিনেন,  

“হযগুনলাি মাধ্যনম আসমনিি িম্মান কিা হয়। হমািানমাসি নয়সি উপায় উনল্লখ কনিনেন: 

আসমনিি বা শািনকি িম্মান কিা হয়- 

প্রিমত্: ত্াি জনয েুআ কিাি মাধ্যনম।  

সদ্বত্ীয়ত্: এমনভানব ত্াি িামনন হবনড় না যাওয়া, হযিা হি অপেন্দ কনি, সবনশষত্: 

জনিমানবনশি মানঝ।  
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তৃ্ত্ীয়ত্: ত্াি িানি কিা বলাি মানঝ আওয়ায উচু না কিা।  

চতূ্িবত্: ত্াি িহনযাগীত্া কিা, আল্লাহ ত্া’আলা ত্াি উপি হয সযম্মাোসি সেনয়নেন ত্াি 

মনধ্য।  

পঞ্চমত্: হগানাহ বযত্ীত্ অনযানয কানজ ত্াি আনুগত্য কিা।  

ষষ্টত্: উোসিনত্াি িময় ত্ানক িজাগ কনি হেওয়া ও ত্াি স্খলন ও সবচুযসত্গুনলা হগাপন 

কিা।  

িপ্তমত্: ত্াি বযাপানি মানুষনক ঐকযবদ্ধ কিা, হয িকল হলাক ত্াি বযাপানি অসনহ ত্ানেি 

অন্তি ত্াি সেনক সফিাননাি হচষ্টা কিা।  

অষ্টমত্: ত্ানক জুলুম হিনক বাাঁধ্া হেওয়া এমন পন্থায়, হযিা িনববাত্তম।  

নবমত্: ত্ানক সহনত্াপনেশ হেওয়া হগাপনন। 

শায়খ আসত্য়যাতু্ল্লাহ এই হশনষাি প্রকািসি ত্িা ‘আসমিনক সহনত্াপনেশ হেওয়া হগাপনন’ 

এি িানি িংযুি কনি বনলন:  

ত্নব এমন হকান কািণ িাকনল, যা িাধ্ািণ অবস্থাি সবপিীত্ োসব কনি, ত্খন 

ত্ানক প্রকানশয উপনেশ হেওয়া ও ত্াি কানজি প্রসত্বাে কিা জানয়য আনে। যখন 

এিাই অবস্থাি োসব হয় এবং কলযাণ এি মনধ্যই িানক।  

িাহাবা ও ত্ানেি পিবত্বী িালাফগণ এমনিা কনিনেন। একািনণ আমিা বসল, 

শািকবগবনক সহনত্াপনেশ হেওয়া হগাপনন, এিাই প্রকৃত্ সনয়ম। ত্নব অবস্থা 

সবনবচনায় প্রকানশয ও িববিমু্মনখও জানয়য আনে। 

আি আসমিনক তু্ে ও অিম্মাসনত্ কিা হয় কনয়কসি পন্থায়। এখানন সত্সন উনল্লখ 

কিনেন, হকান্ হকান্ সবষয়গুনলাি দ্বািা আসমনিি িম্মান হয় এবং হকান হকান সবষয়গুনলা 

দ্বািা আসমনিি অিম্মান হয়। যানত্ এগুনলা কিা যায়, আি ঐ গুনলা বজবন কিা যায়। 
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হিগুনলা হনে হযমন: অনযনেি সনকি ত্াি সনন্দা কিা, ত্াি হোষ চচবা কিা, ত্াি ভুলগুনলা 

মানুনষি মানঝ েড়াননা, ত্ানক হালকা কিা ও ত্ানক সননয় োট্টা কিা- হযগুনলা খুবই মন্দ 

অভযাি, হি যা আনেশ কনি ত্া না মানা, মানুষনক ত্াি বযাপানি বীত্শ্রদ্ধ কনি হত্ালা,  

আল্লাহ ত্া’আলা ত্ানক হয মুিলমাননেি সযম্মাোসি সেনয়নেন ত্ানত্ ত্ানক িহনযাগীত্া না 

কিা, প্রকানশয ত্াি কানজি প্রসত্বাে কিা এবং এধ্িনণি অনযানয কাজগুনলা কিা, যা 

অত্যন্ত ঘৃসণত্ ও গসহবত্। 

এ িমস্ত সবষয়গুনলা শায়খ উনল্লখ কিনলন, যাি দ্বািা জানা হগল, সকভানব আসমিনক িম্মান 

কিা যায় এবং সকভানব ত্ানক অিম্মান ও হালকা কিা হিনক হবাঁনচ িাকা যায়। এগুনলা 

হল, হশানা ও মানাি উপি অসত্সিি সবষয়। 

ত্াই আসমনিি কিা হশানা ও মানাই কাময। এিা ইবােত্, এি মাধ্যনম আল্লাহি ননকিয 

অজবন কিা যায়। এবং ত্ানক িম্মান ও শ্রদ্ধা কিাও ইবােত্, যাি মাধ্যনম আমিা আল্লাহি 

ননকিয অজবন কিনত্ পািব, যখন ত্ানক িম্মান ও শ্রদ্ধা কিাি িময় আসম আল্লাহি সনকি 

িাওয়াব ও পিকাল লানভি আশা িাখব।  

ইনশাআল্লাহ মানুষ এি সবসনময় লাভ কিনব, যখন ত্া একসনষ্ঠভানব আল্লাহি জনয ও 

িািূলুল্লাহ িা: এি িুন্নাহ অনুিিনণি জনয হনব।  

আল্লাহ িুবাহানাহু ওয়া ত্া’আলাি সনকি প্রািবনা কসি, সত্সন আমানেিনক ত্াি ইবােত্ 

কিাি ত্াওফীক োন করুন এবং আমানেি হিনক ত্াি অবাধ্যত্াি সবষয়গুনলানক সফসিনয় 

িাখুন! আমীন! 

ওয়াি িালামু আলাইকুম ওয়া িাহমাতু্ল্লাসহ ওয়া বািাকাতু্হ। 

 


