
পনা কে স ৃস্টি করা হয়ে যে  নিযের ইচ্া়ে আল্াহর আিগুত্য ও ইবাদত করার েি্য 
অপরদদ যক আল্াহর অি্যাি্য স ৃস্টির ইবাদত ও আিগুত্য োডা আর ককাি দবকল্প িাই 
কারি তা যদরযক ককাি ইচ্াশক্তি কদও়ো হ়ে িাই।  আপনি যদদ আল্াহর আিুগত্য িা 

কযরি তাহযে আপনি আিগুত্য করযবি কো যকর মতামযতর যা যত কযর তারা আপিা যক পেন্দ কযর, 
অথবা আিগুত্য কযর যবি সম্পযদর, কো যকর ভ়ে, শ়েতাি, নি যের অহংকার, কামিা ও আত্মগদরমা যক।

আপিা যক ততরী করা হয়ে যে স ৃক্টিকত্ার ইবাদত করার েি্য, যদদ তা যত ব্যথ্ হি তাহযে এর মা যি ি়ে 
কয আপনি ইবাদত অথবা কারও আিগুত্য করযবি িা বরং আপুি তখি স ৃস্টিকত্া যক বাদ দদ য়ে ইবাদত 
ও আিগুত্য করযবি নি যের, শ়েতা যির, মাি ুকের, দমথ্যা কথাদার  যা দকিা খুবই অপমািেিক এমিদক 
নি যের কা যেও কবইজ্জক্ত।

যদদ আপনি আল্াহর আিগুত্য কযরি তাহযে অি্যাি্য স ৃস্টি, প ৃদথবী, পরকাে, কে যরস্া এমিদক কব যহস্  
আপিার আিগুত্য করযব। অপরদদ যক যদদ  আপনি আল্াহযক ভু কে যাি ও তাঁর অবাধ্য হি তাহযে 
শ়েতাি , দ ুনি়ো ও কদাযখ আপিা যক তা যদর কগাোম বািা যব।

আল্াহর আিগুত্য ও ইবাদত এবং আপিার েীবযির উযদেশ্য পুি্ করযত পা যরি  নি যনের চারনি গুিাবেী 
অে্ি করার মাধ্যযম: 
১. প্রথমত আল্াহর আইি ও আযদশ কমাতা যবক েীবি যাপি করযত হযব এবং প্রযত্যকনি কষে যরে ও 
অবস্া়ে আল্াহর আযদশযক প্রাধাি্য দদ যত হযব এমিদক পু করা দ ুনি়োও যদদ আপিার দবপযষে যা়ে। 

২. দবিতী়েত, দ ুনি়োর যাবতী়ে দমথ্যা ও কুসংসৃ্ ক্ত বাদ রাসেুলু্াহ ملسو هيلع هللا ىلص এর কদখা যিা রী ক্ত-িী ক্ত যক প্রাধাি্য 
দদ যত হযব এবং তাঁর কদখা যিা েীবি ধারা দদ য়ে নি যের েীবিযক সাো যত হযব।

৩. তৃতী়েত, সকে স ৃস্টির প্রক্ত সহািভুু ক্তর মাধ্যযম তা যদর অদধকাি পুরি করযত হযব, তা যদর সম্াি দদ যত 
হযব, তা যদর যা যত অস ুদবধা িা হ়ে কস দদ যক কখ়োে রাখযত হযব এবং ইসো যমর দাও়োত কপৌোঁযিার 
মাধ্যযম তা যদর এই দ ুনি়ো ও পরবত্ী েীবিযক ভাে করার েি্য কচটিা করযত হযব।

৪. চতুথ্ত, েীবযির প্রক্ত নি মুহু কত্ আল্াহযক  স্মরি করযত হযব  ও তাঁর উপদস্ ক্ত অন্তযর বো়ে রাখযত 
হযব এবং ইহা সবসম়ে মযি  রাখযত হযব আল্াহ আমা যক কদখযেি, শুিযেি ও আমার সযগেই আযেি। 
একেিযক এমিভা যব েীবি যাপি করযত হযব কযি কস আল্াহযক কদখযত পা যচ্ এবং নি শ্চিতভা যবই 
আল্াহ তার সকে অবস্া প্রত্যষে করযেি। 

এই বইনি হযচ্ েীবযির ব্যবহা দরক দব দধ যা একেিযক পদ্ধক্ত অিুসা যর উপযর বস্ি্ত গুিাবেী  অে্ি 
করযত সহা়েতা করযব। েীবযির সব্াবস্া়ে , দব য়ে শাদী, তবধ কাে কারবার  ও পডাশুিা সবদকেু চা স্ে য়ে  
করযখ এই বইয়ের নি যদ্শিা অিসুরি করা যা়ে।  আল্াহর সন্তু ক্টির পযথ এই চমকপ্রদ ভ্রমি শুরু করার 
েি্য ব্যক্তিগত নি যদ্শিা দবিামু কে্য কদও়ো হ়ে। 
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