পুস্তক পর্কাশনা: সফলতা ও মুিক্ত লােভর সিঠক পথ-িনেদর্িশকা (ঈমান, ইছলাম, ইহ্ছান,
তারিবয়াহ, তাযিকয়াহ ও তাসিফয়াহ্-র িববরণ)
ইহ পরকােল সফলতা ও মুিক্ত লাভ করেত হেল রুবূিবয়য্াহ, উলূিহয়য্াহ এবং আছমা ও িসফােত আল্লাহ্
একতব্ (তাওহীদ) অক্ষুন্ন রাখার সােথ সােথ অবশয্ই িনেজর যাবতীয় কথা, কাজ, ‘আমাল-‘ইবাদাত ও
‘আকব্ীদাহ-িবশব্াসেক েছাট বড়, পর্কাশয্ েগাপনীয় সবর্পর্কার িশরক েথেক সম্পূণর্রূেপ মুক্ত রাখেত হেব।
তাওহীদ পর্িতষ্ঠা ও অক্ষুন্ন রাখার জনয্ েযমন তাওহীেদর জ্ঞান অজর্ন করেত হেব েতমিন িশর্ক েথেক েবঁেচ
থাকেত হেল অবশয্ই িশর্ক সম্পেকর্ জানেত হেব। েযেকান ‘আমাল বা ‘ইবাদাত করেত হেব শুধুমাতর্ আল্লাহ্
(0) জেনয্ আল্লাহ্ (0) সন্তুিষ্টলােভর িনিমত্ত এবং অবশয্ই েস ‘আমালিট করেত হেব রাছূলুল্লাহ
1 এর ছুন্নাহ অনুযায়ী। েকবল তাহেলই েস ‘আমালিট আল্লাহ্ (0) কােছ মাকব্বূল হওয়ার এবং তদব্ারা
পর্িতদান লােভর আশা করা েযেত পাের, অনয্থায় তা েকান কােজ আসেব না। েদেহর িচিকৎসার েক্ষেতর্
েযমন িকছু িনয়ম-পদ্ধিত আেছ, েতমিন নােফ্ছর িচিকৎসার েক্ষেতর্ও িকছু িনয়ম-পদ্ধিত রেয়েছ। একিট
মানবেদহ েযমন আকৃিত ও শিক্ত সামেথর্র িদক েথেক একসােথ পূণর্তা বা পিরপক্কতা লাভ করেত পাের না,
সিঠকভােব খাদয্-পুিষ্টর েযাগান এবং যথাযথ পিরচযর্ার মাধয্েম তা ধীের ধীের পূণর্তা ও পিরপক্কতা লাভ
কের থােক, েতমিন একিট নাফ্ছ্ও সিঠক তা‘লীম (িশক্ষা), তারিবয়াহ (পিরচযর্া), তাযিকয়াহ ও তাসিফয়াহ
(পিরশুিদ্ধ) এর মাধয্েম ধীের ধীের পূণর্তা লাভ কের থােক। আপিন যিদ সিতয্কার অেথর্ আপনার নাফ্ছেক
পর্হরা িদেত চান, এেক রক্ষা করেত চান তাহেল আপনােক িনেম্নাক্ত কর্মানুযায়ী ৬িট কাজ করেত হেব।
তাহেল আল্লাহ্ চােহ েতা আপনার নাফ্ছ কু-পর্বৃিত্ত ও শাইতব্ান েথেক েবঁেচ থাকেত এবং আল্লাহ্ (0)
সন্তুিষ্ট ও তাঁর খাঁিট েগালািমর উপর অটল ও অিবচল থাকেত পারেব। (১) মুশারাতব্াহ (২) মুরাকব্াবাহ (৩)
মুহাছাবাহ (৪) মু‘আকব্াবাহ (৫) মুজাহাদাহ (৬) মু‘আতাবাহ। সাবধান! সমােজ সব্েঘািষত তথাকিথত এমন
অেনক পীর, শাইখ, ‘আিলম বা দা’য়ী রেয়েছ, যারা মানুেষর ইহপরকােলর মুিক্ত এবং জান্নােত েপৗঁেছ
েদয়ার িঠকা বা চুিক্ত গর্হণ কের থােক। পর্কৃত অেথর্ এরা িনেজরা চরমভােব পথভর্ষ্ট এবং অনয্েকও
পথভর্ষ্টকারী, পর্তারক। দুন্ইয়া কামােনাই তােদর একমাতর্ লক্ষয্ ও উেদ্দশয্। আমােদর সমােজ এেদর
সংখয্াই েবিশ। তাই িনেজর দব্ীন ও ঈমান রক্ষা করেত হেল এেদর বয্াপাের পুেরাপুির সতকর্ ও সাবধান
থাকেবন এবং দব্ীনী (ধমর্ীয়) িবষেয় কাউেক অনুসরণ করার পূেবর্ অবশয্ই েসই েলােকর ‘আকব্ীদাহ,
মানহাজ, ‘আমাল ও আখলাকব্ সম্পেকর্ ভােলাভােব েজেন ও যাচাই-বাছাই কের েনেবন। নতুবা পথভর্ষ্ট হেয়
যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা েথেক যােব। ইমাম ইবনুিছরীন (o) যথাথর্ই বেলেছন: অথর্- এই ‘ইলম হেচ্ছ
দব্ীন, সুতরাং েতামরা েদেখ নাও কার েথেক েতামরা েতামােদর দব্ীন গর্হণ করছ। (আল্লাহ্ 0 আমােদরেক
িনেজেদর দব্ীন ও ঈমান যথাযথভােব রক্ষার তাওফীকব্ দান করুন, আ-মী-ন )।
আপিন বই সংকর্ান্ত আরও তেথয্র জনয্ eshodinshikhi@gmail.com েত আমােদর সােথ েযাগােযাগ করেত
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পােরন অথবা কল করুন:
িসেলট : +৮৮০১৭২৭ ০৫ ৩৫ ৮৪
ঢাকা: +৮৮০১৯৭৮ ১৪ ২৯ ১৪
আেমিরকা: +১৩৪৭ ৮৩৫ ১৫০৭
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