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উত্তম নোসিহো 

শোয়খ হোসরি ইর্রন গোজী আন-নোযোরী (রহ.) 

চতুর্ব উপরেশ: ততোমরো প্রস্তুত কররো 

িমস্ত প্রশংিো আল্লোহর জনয, সযসন জগতিমূরহর প্রসতপোলক। িোলোত ও িোলোম র্সষবত 

তহোক আমোরের নর্ী মুহোম্মোে, তোাঁর পসরর্োরর্গব ও তোাঁর িঙ্গীিোসর্রের উপর।  

আল্লোহ িুর্হোনোহু ওয়ো তোআলো র্রলন:  

“(তহ মুিসলমগণ!) ততোমরো তোরের মুকোসর্লোর জনয যর্োিোধ্য শসি ও অশ্ব-ছোউনী 

প্রস্তুত কর। যো দ্বোরো ততোমরো আল্লোহর শত্রু ও সনরজরের (র্তবমোন) শত্রুরেররক 

িন্ত্রস্ত করর রোখরর্ এর্ং তোরের ছোড়ো তিই ির্ তলোকরকও যোরেররক ততোমরো 

এখনও জোন নো সকন্তু আল্লোহ জোরনন।  

ততোমরো আল্লোহর পরর্ যো সকছু র্যয় কররর্ তো ততোমোরেররক পসরপূণরূরপ তেওয়ো 

হরর্ এর্ং ততোমোরেররক সকছু কম তেওয়ো হরর্ নো।” 

(িূরো আনফোল) 

যুরের জনয প্রস্তুসত গ্রহণ করো শরয়ী ওয়োসজর্, আল্লোহ তোর্োরোকো ওয়োতোআলোর এই 

আরেরশর কোররণ-“ততোমরো তোরের মুকোসর্লোর জনয যর্োিোধ্য শসি ও অশ্ব-ছোউনী প্রস্তুত 

কর”। 

এছোড়োও আররকসি মূলনীসত আরছ: যো ছোড়ো ওয়োসজর্ িমূ্পণব হয় নো তোও ওয়োসজর্। িুতরোং 

ই’েোে (প্রস্তুসত গ্রহণ করো) ওয়োসজর্। যোর উপর ই’েোে ফররজ আইন হরয়রছ তোর 

জনয এর মরধ্য তশসর্লয করো গুনোহ।  
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িুতরোং মোনুষ গুনোহগোর হরর্, যখন তোর উপর ই’েোে ওয়োসজর্ হওয়ো িরেও তি ইেোে 

গ্রহণ কররর্ নো। আর গুনোরহর জনয তোওর্ো ও ইরস্তগফোর কররত হয়। তোওর্ো ইরস্তগফোর 

ও আমল।  

অর্বোৎ গুনোহ তর্রক তোওর্ো করো মোরন হরে ইরস্তগফোর করো, অনুরশোসচত হওয়ো ও উি 

গুনোরহ আর সলপ্ত নো হওয়ো, তো তর্রক েূরর র্োকো। পক্ষোন্তরর ইরস্তগফোর করো, অনুরশোসচত 

হওয়ো ও আর্োর উি গুনোরহর উপরই চলরত র্োকো, এিো ততো তোওর্ো আন্তসরক নো হওয়োর 

েসলল। অর্বোৎ তোওর্োসি িতয নয়।  

িুতরোং ই’েোে একসি শরয়ী ওয়োসজর্। আল্লোহ তো’আলো এর আরেশ করররছন। আরেশ 

করররছন নর্ী িো: এর উম্মতরক- “ততোমরো তোরের মুকোসর্লোর জনয যর্োিোধ্য শসি ও অশ্ব-

ছোউনী প্রস্তুত কর। যো দ্বোরো ততোমরো আল্লোহর শত্রু ও সনরজরের (র্তবমোন) শত্রুরেররক 

িন্ত্রস্ত করর রোখরর্”। 

কতিুকু ই’েোে গ্রহণ কররত হরর্? এই পসরমোণ ই’েোে গ্রহণ কররত হরর্, যোরত 

শত্রুরের মোরে ভীসত িঞ্চোর হয়। এমন তয, আমোরের কোরছ প্রসতররোরধ্র অস্ত্র র্োকরর্, 

ফরল শত্রুরো মুিলমোনরের সর্রুরে জমোরয়ত হরত ভয় পোরর্।  

ফরল তোরো নতজোনুমূলক কোজ কররত র্োধ্য হরর্। নতজোনুমূলক কোজ মোরন সক? অর্বোৎ 

যখন তোরো যুরে েোাঁড়োরত পোররর্ নো, তখন যুরের পসরর্রতব পরোজয়মূলক িসির সেরক 

তযরত র্োধ্য হরর্।  

তমোিকর্ো যতক্ষণ নো শত্রুরের মোরে মুিলমোনরের ভীসত ছসড়রয় পরড়। আল্লোহ িুর্হোনোহু 

র্রলন: “ততোমরো তোরের মুকোসর্লোর জনয যর্োিোধ্য শসি ও অশ্ব-ছোউনী প্রস্তুত কর। যো 

দ্বোরো ততোমরো আল্লোহর শত্রু ও সনরজরের (র্তবমোন) শত্রুরেররক িন্ত্রস্ত করর রোখরর্”। 

যখন অক্ষমতোর কোররণ সজহোে মওকুফ হরয় যোয়, অর্বোৎ সজহোে ওয়োসজর্ সছল, সকন্তু 

অক্ষমতোর কোররণ সজহোে কররত পোররছ নো, তখন ইেোে র্ো প্রস্তুসত গ্রহণ র্োসক র্োরক। 
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অর্বোৎ যখন অক্ষমতোর কোররণ সজহোে রসহত হরয় যোয়, তখন সজহোরের প্রস্তুসত গ্রহরণর 

আর্শযকীয়তো র্োসক তর্রক যোয়। 

ইর্রন তোইসময়ো রহ: তোর ফোতোওয়োয় র্রলন,  

“যখন অক্ষমতোর কোররণ সজহোে রসহত হয়, তখন শসি অজবন ও ত োড়োর পোল 

প্রস্তুত করোর মোধ্যরম সজহোরের প্রস্তুসত গ্রহণ করো ওয়োসজর্। তকননো যো ছোড়ো 

ওয়োসজর্ আেোয় হয় নো তোও ওয়োসজর্।” 

এছোড়োও আররকসি সর্ষয় হল, ইেোে র্ো প্রস্তুত গ্রহণ করো হল সজহোরের ইেো র্োকোর 

র্যোপোরর আল্লোহর িোরর্ িতযর্োেীতোর েসলল।  

আল্লোহ িুর্হোনোহু র্রলন:  

“তোরো যসে তর্র হওয়োর ইেো রোখত, তোহরল অর্শযই এর জনয তকোন সকছু প্রস্তুত 

করত।”  

যখন প্রস্তুত করল নো, এর অর্ব হল, তোরো তর্র হওয়োর ইেো করল নো। তোই সর্ষয়সি 

কসিন!!!  

যসে তোরো তর্র হওয়োর ইেো করত, তোহরল তোর জনয সকছু নো সকছু প্রস্তুত করত। তোই 

যখন সকছুই প্রস্তুত করল নো, তখন প্রমোসণত হল তোরো ইেো কররসন। তোরের ইেোসি িসিক 

নয়। তোরের ইেোসি েৃঢ় িংকল্প সছল নো। 

এমতোর্স্থোয় তোরের ইেোসি হল কল্পনো। তযমন র্রল র্োরক সজহোে আমোর িপ্ন, আমোর িপ্ন 

শোহোেোহ। কল্পনোরতো কল্পনোই। কল্পনো ততো র্হু হয়। একোররণ র্লো হরয় র্োকো িপ্ন ও 

কল্পনো হল পর্ভ্রষ্টকোরী। 

তমোিকর্ো, ইেোে হল আল্লোহর রোস্তোয় সজহোরের ইেো িতয হওয়োর েসলল। আল্লোহ 

িুর্হোনোহু ওয়োতোআলো র্রলন: তোরো যসে তর্র হওয়োর ইেো করত, তোহরল অর্শযই এর 

জনয সকছু নো সকছু প্রস্তুত করত। 
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“ততোমরো ততোমোরের িোধ্যমত শসি প্রস্তুত কর”  

রোিূল িো: র্রলন, শসি হল সনরক্ষপ করো। অর্বোৎ শসি অরনক-ই আরছ, সকন্তু তোর মরধ্য 

ির্বরেষ্ঠ, ির্বপ্রধ্োন ও ির্রচরয় গরুত্বপূণব হল সনরক্ষপ করো। 

িোলোমো ইর্নুল আকওয়ো রো: তর্রক র্সণবত, সতসন র্রলন,  

রোিূল ملسو هيلع هللا ىلص আিলোম তগোরের একেল তলোরকর সনকি গমন কররলন। তোরো তীর 

প্রসতরযোগীতো করসছল। রোিূল িো: র্লরলন,  

তহ র্নী ইিমোঈল! ততোমরো সনরক্ষপ কর। ততোমোরের সপতোও সনরক্ষপকোরী (র্ো 
তীরন্দোয) সছরলন।  

িোহোর্োরয় তকরোম সরেওয়োনুল্লোহ আলোইসম আযমোঈনরক সনরক্ষপণ, ই’েোে ও প্রসশক্ষরণর 

র্যোপোরর উৎিোহ তেওয়ো হল। 

ইর্রন র্োত্তোল রহ: শররহ িহীহুল রু্খোরীরত র্রলন,  

মুহোল্লোর্ র্রলরছন, এই হোসেরির মরধ্য এই সফকহ ররয়রছ, তয শোিক তোর 

তলোকরেররক সনরক্ষপণ ও ির্বপ্রকোর যুে তকৌশল সশখোর র্যোপোরর আরেশ কররর্ ও 

উৎিোহ সেরর্। 

তর্োেো তগল সক? এমনিো নয় তয, শোিক সনরজই এগুরলোর সর্রুরে যুরে সলপ্ত হরর্। 

ইিলোরম অরনক হোসেরি সনরক্ষপ সশখোর প্রসত উৎিোহ তেওয়ো হরয়রছ। তযমন একসি হোেীি, 

র্ণবনো করররছন ইমোম নোিোয়ী, আরু্ েোউে ও সতরসমযী রহ: আরু্ নুযোইহ আিিুলোমী রো: 

তর্রক সতসন র্রলন, আসম রোিূল িো: তক র্লরত শুরনসছ,  

“তয একসি তীর লরক্ষয তপৌঁছোরলো, তোর জনয জোন্নোরত একসি মযবোেো ররয়রছ।” সতসন 

র্রলন, অত:পর আসম তিই সেন তষোলসি তীর লরক্ষয তপৌঁসছরয়সছ।  
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অর্বোৎ তয একসি তীর শত্রুরের পযবন্ত তপৌঁছরলো তোর জনয একসি মযবোেো। সতসন র্রলন, 

আলহোমেু সলল্লোহ আসম সনরক্ষপ কররসছ ও লরক্ষয তপৌঁসছরয়সছ তষোলসি তীর। সতসন র্রলন: 

আসম রোিূল িো: তক আররো র্লরত শুরনসছ:  

“তয আল্লোহর রোস্তোয় একসি তীর সনরক্ষপ করল, এিো তোর জনয একসি তগোলোম 

আযোে করোর িমপসরমোণ। অর্বোৎ লক্ষয তভে করুক র্ো লক্ষযভ্রষ্ট তহোক।  

তযমন আররক হোসেরি এরিরছ, ইমোম ইর্রন মোযোহ রহ: র্ণবনো করররছন আমর ইর্রন 

আর্োিো রো: তর্রক-  

“তয শত্রুর প্রসত একসি তীর সনরক্ষপ করল, অত:পর তীর শত্রুরের পযবন্ত তপৌঁছরলো, 

তকোনিো লক্ষযরভে করল, তকোনিো লক্ষযভ্রষ্ট হল, তোর জনয তগোলোম আযোে করো 

পসরমোণ িওয়োর্।” 

অর্বোৎ তকোন একসি তীর সনরক্ষপ করল র্ো তকোন সনরক্ষপণ র্স্তু সনরক্ষপ করল এর্ং 

শত্রুরের পযবন্ত তপৌঁছরলো, চোই শত্রুরের গোরয় সর্ে তহোক র্ো নো তহোক, সকন্তু তোরের পযবন্ত 

তপৌঁরছরছ,  

রোিূল িো: র্রলন, তোহরল এিো একসি তগোলোম আযোে করোর িমপসরমোণ। তযন তি একসি 

তগোলোম আযোে করল। 

স্বয়ং িোহোর্ো সরেওয়োনুল্লোসহ আলোইসহম আযমোঈন তোরের র্োধ্বকয িরত্তও সনরক্ষপণ ও 

প্রসশক্ষণ তছরড় তেনসন।  

ইমোম মুিসলম রহ: আবু্দর রহমোন ইর্রন সশনোছ আল মোহসর রো: তর্রক র্ণবনো কররন,  

“এক র্যসি উকর্োহ ইর্রন আরমর রো: তক র্লল, আপসন এই েুই প্রোরন্তর সেরক তছোিোছুসি 

কররছন। (অর্বোৎ তীররর েু’সি লক্ষযস্থল র্োসনরয় এরককর্োর এরককসির সেরক ছুিরছন।) 

অর্চ আপসন র্রয়োরৃ্ে, আপনোর কষ্ট হরে? (অর্বোৎ তি একোরজর কোররণ সতরস্কোর 
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কররছ!!) তখন সতসন র্লরলন, আসম রোিূল িো: তক র্লরত শুরনসছ: তয সনরক্ষপণ সশখল, 

অত:পর তো তছরড় সেল, তি আমোরের েলভুি নয়। 

মুিনোরে আহমোরে ররয়রছ, হযরত খোরলে ইর্রন যোয়ে তর্রক, সতসন র্রলন, উকর্োহ ইর্রন 

আরমর আমোর সনকি আিরতন, (অর্বোৎ উকর্োহ রো: তোর িোক্ষোরত তযরতন।) তখন 

র্লরতন, চল, আমরো তীরন্দোযী কসর।  

একসেন আসম একিু সর্লম্ব করলোম র্ো একিু ভোসর মরন করলোম, তখন সতসন র্লরলন, 

আসম রোিূল িো: তক র্লরত শুরনসছ: “সনশ্চয়ই আল্লোহ তো’আলো একসি তীররর মোধ্যরম 

সতনজনরক জোন্নোরত প্ররর্শ করোরর্ন। ১. তোর কোসরগররক, তয র্োনোরনোর িময় িওয়োরর্র 

সনয়ত করররছ। ২. তোর সনরক্ষপকোরীরক। ৩. তোর েোনকোরীরক, অর্বোৎ তয সনরক্ষরপর র্স্তু 

কোউরক েোন করর। অর্র্ো এর অর্ব হল, তয তীরসিরক লক্ষযস্থল তর্রক এরন তেয়।  

অর্বোৎ সনরক্ষপকোরী সনরক্ষপ করোর পর তি লক্ষযস্থল তর্রক তো এরন তেয়।  

রোিূল িো: র্রলন,  

“তোই ততোমরো ততোমরো সনরক্ষপ কর ও আররোহন কর। আর আমোর সনকি সনরক্ষপ 

করো আররোহন করো তর্রক উত্তম। তকোন তখলো তর্ধ্ নয়, তকর্ল মোে সতনসি তখলো 

র্যসতত: এক. পুরুরষর তোর স্ত্রীর িোরর্ সর্রনোেন করো। েুই. স্বীয় ত োড়োরক র্শ করো 

র্ো সশক্ষো তেওয়ো এর্ং সতন. স্বীয় তীর সনরক্ষপ করো। তয সনরক্ষপ করো সশরখ তো 

তছরড় সেল, তি তযন একসি তনয়োমত তপরয় তোর অকৃতজ্ঞতো করল।” 

এই হরলন উকর্োহ ইর্রন আরমর রো:। 

আনোি সর্ন মোরলক রো: এরও এমন  িনো ররয়রছ। ইর্রন হোজোর রহ: তোলসখছু হোর্ীর 

সকতোরর্ র্রলন, ইমোম তোর্রোনী রহ: সকতোরু্র রমীরত র্ণবনো কররন (অর্বোৎ ইমোম তোর্রোনী 

রহ: রমীর (সনরক্ষপরণর) র্যোপোরর তছোি একসি পুসস্তকো আরছ।) তোরত সতসন িহীহ িনরে 

ছুমোমো ইর্রন আবু্দল্লোহ ইর্রন আনোি রো: তর্রক র্ণবনো কররন: সতসন র্রলন,  
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আনোি রো: র্িরতন, তোর জনয সর্ছোনো পোতো হত। আর তোর িোমরন তোর তছরলরো 

তীরন্দোযী করত। (অর্বোৎ সতসন সর্ছোনোয় র্িরতন, আর তোর িন্তোনগণ তীরন্দোযী 

কররতন, সতসন তোরেররক তীরন্দোযীর সেকরনরেশবনো সেরতন।)  

এভোরর্ একসেন সতসন আমোরের সনকি আিরলন, তখন আমরো তীরন্দোযী 

করসছলোম, তখন সতসন আমোরেররক র্লরলন, তহ আমোর র্ৎিরো! ততোমরো অসত মন্দ 

সনরক্ষপ কররছো। অত:পর সতসন ধ্নুকসি সনরয় সনরক্ষপ কররলন, তোরত িোমোনযও 

লক্ষযভ্রষ্ট হল নো। (অর্বোৎ িূক্ষ র্স্তুরক িোরগবি করর তফলরলন।) 

উস্তোে আলআেহোম র্রলন,  

তোই যোরো িোমসরক জ্ঞোন অজবন করররছ তোরের উপর ওয়োসজর্ হল, তোরো তোর 

র্যোপোরর অমরনোরযোগী হরত পোররর্ নো এর্ং এমন ভোরর্ তো তছরড় সেরত পোররর্ নো 

তয, তো ভুরলই যোয় এর্ং তোর িন্তোনরের মোরে ও অনযোনযরের মোরে ির্িময় তো 

চচবো করোর অভযোি জোসর রোখোর র্যোপোরর গোফলসত কররত পোররর্ নো। যতক্ষণ নো 

এই কসিন সর্ষয়সি িহজ হরয় যোয়।  আর আল্লোহ কোউরক তোর িোরধ্যর র্োইরর 

সকছু চোপোন নো।  

তমোিকর্ো, ইেোে ফরজ। চোই র্যসিগত ইেোে তহোক, অর্র্ো পুররো উম্মরতর িসম্মসলত ইেোে 

তহোক। অর্বোৎ তগোিো উম্মোহ উত্তম ইেোে গ্রহণ কররর্, অর্বোৎ ির্বপ্রকোর অরস্ত্রর ইেোে ও 

িকল ধ্ররণর র্যোপক ইেোে। এিোই কোময, চোই র্যসির তর্রক তহোক, জোমোরতর তর্রক তহোক 

র্ো পুররো উম্মত তর্রক তহোক। 

আল্লোহর সনকি প্রোর্বনো কসর আল্লোহ আমোরেররক তোর ইর্োেত করোর তোওফীক েোন করুন 

ও তোর অর্োধ্যতোর সর্ষয়গুরলোরক আমোরের তর্রক েূরর রোখুন! আমীন! 

ওয়োি িোলোমু আলোইকুম ওয়োরোহমোতুল্লোসহ ওয়োর্োরোকোতুহ। 


