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ইসলামের দৃ ষ্টিমে োষ্টিজ কিচ
আোমদর মদমে কষ্টেপয় পীর-ফষ্টকর, ষ্টেষ্টিে-অষ্টেষ্টিে অমনক সাধারণ োনু ষই োষ্টিজ-কিচ, োগা, কষ্টি, োেুক,
ষ্টিনু ক ও গাছ-গাছাষ্টলর ষ্টেকি-িাকি ইেযাষ্টদ ষ্টদময় ষ্টিষ্টিন্ন মরামগর ষ্টচষ্টকৎসা কমরন এিং এষ্টি বিধ ও জাময়য েমন
কমরন। এ সম্পমকে িাজামর ষ্টকছু িই-পুস্তক পাওয়া যায়, মস সি িইময় ষ্টনধোষ্টরে ষ্টিষময় গ্রহণমযাগয মকামনা দষ্টলল
মনই, আমছ ষ্টকছু েনগিা মকচ্ছা-কাষ্টহনী, অসংখ্য েদষ্টিমরর িণেনা ও োর িামনায়াি ফাজাময়ল। এ সি িই পমি
মকউ মকউ ষ্টিপদাপদ, দু ুঃখ্-কি, অিাি-অনিন, মরাগ-যন্ত্রণা মেমক েুষ্টি লামির আোয় ষ্টিষ্টিন্ন েদষ্টির িযিহামর
উদ্বু দ্ধ হয় ও ো গ্রহণ কমর। োরা এ ধরমনর ষ্টচষ্টকৎসার েূ লযায়ন ও োর বিধো-অবিধো সম্পমকে পুমরাপুষ্টর অজ্ঞ।
অত্র ষ্টনিমের োধযমে আেরা এ ষ্টিষয়ষ্টির েত্ত্ব ও স্বরূপ উদঘািন এিং ইসলামের দৃ ষ্টিমে োর হুকুে িণেনা করি।
এক. ইেরান ইিন হুসাইন রাষ্টদয়াল্লাহু ‘আনহু মেমক িষ্টণেে, ষ্টেষ্টন িমলন,
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“একদা রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লাে এক িযষ্টির হামে োোর চুষ্টি মদমখ্ িলমলন, এিা ষ্টক? মস িলল:
এিা ওয়ামহনার অংে। (ওয়ামহনার অেে এক প্রকার হাি, যা মেমক মকমি মছাি মছাি োষ্টিজ আকামর মদয়া হয়।)
ষ্টেষ্টন িলমলন: এিা খ্ুমল মফল, কারণ এিা মোোর দু িেলো িািামনা ষ্টিন্ন ষ্টকছু ই করমি না। যষ্টদ এিা িাাঁধা অিস্থায়
মোোর েৃেুয হয়, েমি কখ্নও েুষ্টে সফল হমি না”।1
দু ই. উকিা ইিন আমের রাষ্টদয়াল্লাহু ‘আনহু মেমক িষ্টণেে, ষ্টেষ্টন িমলন, আষ্টে আল্লাহর রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ
ওয়াসাল্লােমক িলমে শুমনষ্টছ, ষ্টেষ্টন িমলমছন,

َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ ا َ َ َ َ َّ ُ َ ُ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ َ ا
ُ َ اهلل
ُ ع
»َل
 فال ود، ومن تعلق ودعة، فال أتم اهلل َل،«من تعلق ت يميمة

“ময িযষ্টি োষ্টিজ লিকামলা, আল্লাহ োমক পূ ণেো মদমিন না, আর ময কষ্টি িযিহার করমলা, আল্লাহ োমক েঙ্গল
দান করমিন না”।2
ষ্টেন. উকিা ইিন আমের আল-মজাহাষ্টন রাষ্টদয়াল্লাহু ‘আনহু মেমক িষ্টণেে, ষ্টেষ্টন িমলন,
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“একদা রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লামের মখ্দেমে একদল মলাক উপষ্টস্থে হল। ষ্টেষ্টন দলষ্টির নয়জনমক
িায়আে করমলন, একজনমক করমলন না। োরা িলল, মহ আল্লাহর রাসূ ল! নয়জনমক িায়আে করমলন একজনমক
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সু নান ইিন োজাহ, হাদীস নং ৩৫৩১। হাদীসষ্টি সহীহ্।
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2

করমলন না? রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লাে িলমলন: োর সামে োষ্টিজ রময়মছ। অেুঃপর ষ্টেষ্টন স্বহমস্ত
ো ষ্টছাঁমি মফলমলন এিং োমক িায়আে করমলন, আর িলমলন, ময িযষ্টি োষ্টিজ িযিহার করল মস ষ্টেকে করল”।3
চার. একদা হুজায়ফা রাষ্টদয়াল্লাহু ‘আনহু এক িযষ্টির হামে জ্বমরর একষ্টি োগা মদখ্মে মপময় ো মকমি মফমলন।
অেুঃপর ষ্টেষ্টন ষ্টেলাওয়াে কমরন :
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“োমদর অষ্টধকাংেই আল্লাহর প্রষ্টে ষ্টিশ্বাস স্থাপন কমর, েমি োরা ষ্টেকে কমর।” [সূ রা ইউসু ফ, আয়াে: ১০৬] এ
মেমক প্রোষ্টণে হয়, সাহািী হুজায়ফা রাষ্টদয়াল্লাহু ‘আনহু েমে োগা িযিহার করা ষ্টেকে।
পাাঁচ. সহীহ িুখ্ারী ও েুসষ্টলমে িষ্টণেে, আিু িষ্টের আনসাষ্টর রাষ্টদয়াল্লাহু ‘আনহু মকামনা এক সফমর রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লামের সঙ্গী ষ্টছমলন। মস সফমর রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ ওয়া সাল্লাে জবনক িযষ্টিমক
এ ষ্টনমদেে ষ্টদময় পাঠামলন, “মকামনা উমির গলায় ধনু মকর ষ্টছলা অেিা মিল্ট রাখ্মি না, সি মকমি মফলমি।”
ছয়. আব্দু ল্লাহ ইিন োসউদ রাষ্টদয়াল্লাহু ‘আনহুর স্ত্রী জয়নি রাষ্টদয়াল্লাহু আনহা মেমক িষ্টণেে, ষ্টেষ্টন িমলন: একষ্টদন
আব্দু ল্লাহ িাষ্টিমে এমস আোর গলায় োগা মদখ্মে পান। ষ্টেষ্টন িলমলন, এিা কী? আষ্টে িললাে, এিা পিা োগা।
এমে আোর জনয িাি-ফুাঁক মদয়া হময়মছ। ো ষ্টনময় ষ্টেষ্টন মকমি মফলমলন এিং িলমলন, আব্দু ল্লাহর পষ্টরিার ষ্টেকে
মেমক েুি। আষ্টে রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লােমক িলমে শুমনষ্টছ,
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“িাি-ফুাঁক, সাধারণ োষ্টিজ ও িামলািাসা সৃ ষ্টির োষ্টিজ িযিহার করা ষ্টনুঃসমেমহ ষ্টেকে”।4
সাে. োমিঈ আব্দু ল্লাহ ইিন উকাইে সরাসষ্টর রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লামের উদ্ধৃষ্টে ষ্টদময় িমলন,
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লাে িমলমছন,

َ َ
ْ َ َّ َ
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“ময িযষ্টি মকামনা ষ্টকছু িুলামি, োমক ঐ ষ্টজষ্টনমসর কামছই মসাপদে করা হমি”।5
এ সি দষ্টলমলর োধযমে প্রোষ্টণে হয় ময, োষ্টিজ িযিহার করা হারাে ও ষ্টেকে।
োষ্টিজ ইেযাষ্টদ িযিহার করা মছাি ষ্টেকে না িি ষ্টেকে?
মকউ যষ্টদ োষ্টিজ-কিচ, োদু ষ্টল-কষ্টি, োেুক-ষ্টিনু ক, ষ্টগিা, হাি, োগা-োো-মলাহা িা অনু রূপ মকামনা ধােি িস্তু
গলায় িা েরীমরর মকাোও ধারণ কমর এিং এ ধারণা মপাষণ কমর ময, ঐগুমলা িালা-েুষ্টসিে দূ র করার মিমত্র
পষ্টরপূ ণে িেো রামখ্, েমি ো িি ষ্টেকে। আর যষ্টদ এ ধরমনর ধারণা না হয়, েমি ো মছাি ষ্টেকে।
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সু নান আিু দাউদ, হাদীস নং ৩৮৮৩, সু নান ইিন োজাহ, হাদীস নং ৩৫৩০
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োইখ্ সু লাইোন ইিন আব্দু ল্লাহ িমলমছন, িালা-েুষ্টসিে দূ র করার উমেমেয ষ্টগিা, োগা পষ্টরধান করা মছাি ষ্টেকে।
অেোৎ যষ্টদ ো োধযে িা উষ্টসলা েমন কমর িযিহার করা হয়।
োইখ্ আব্দু ল আযীয ইিন িায িমলমছন, েয়োমনর নাে, হাি, পুাঁষ্টে, মপমরক অেিা ষ্টেষ্টলস্মা অেোৎ অেেষ্টিহীন
ষ্টিদঘুমি েব্দ িা অির প্রিৃষ্টে িস্তু ষ্টদময় োষ্টিজ িানামনা মছাি ষ্টেমকের অন্তিুেি। ফােহুল োষ্টজদ গ্রমের িীকায়
ষ্টেষ্টন আমরা িমলমছন : োষ্টিজ িযিহার করা জামহষ্টল যু মগর আেল।
ইষ্টেহাস পযোমলাচনা করমল মদখ্া যায় োষ্টিজ-কিচ অমনক ধমেের প্রেীকী ষ্টচহ্ন ষ্টছল। মযেন ষ্টহেু পুমরাষ্টহেমদর
োদু লী ধারণ করা, ষ্টিমেষ কমর কালী ষ্টেমির পূ জায়। উয়ারী সম্প্রদাময়র আকীদার অনযেে প্রেীক ষ্টছল ষ্টিষ্টিন্ন
ধরমনর োষ্টিজ।
োইখ্ হামফয মহকাষ্টে িমলন: কুরআন ও হাদীস িযেীে, ইহুষ্টদমদর ষ্টেষ্টলসোষ্টে, েূ ষ্টেে পূ জারী, নিত্র পূ জারী,
ষ্টফষ্টরেো পূ জারী এিং ষ্টজমনর ষ্টখ্দেে গ্রহণকারী িাষ্টেলপেীমদর োষ্টিজ িযিহার; অনু রূপিামি পুষ্টাঁ ে, ধনু মকর ষ্টছলা,
োগা এিং মলাহার ধােি চুষ্টি ইেযাষ্টদ িযিহার করা ষ্টনুঃসমেমহ ষ্টেকে। কারণ, এগুমলা সেসযা সোধামনর বিধ উপায়
ষ্টকংিা ষ্টিজ্ঞানসম্মে ঔষধ নয়।
এ হল মসসি োষ্টিজ কিমচর হুকুে যামে কুরআমনর আয়াে, হাদীমসর মদা‘আ দরূদ ইেযাষ্টদ িযিহার করা হয় না
োর।
কুরআন-হাদীমসর োষ্টিজ:
হযাাঁ, ময সি োষ্টিজ-কিমচ কুরআন হাদীস িযিহার করা হয় মস িযাপামর আমলেমদর োমি েেমিদ রময়মছ।
কষ্টেপয় আমলে কুরআন-হাদীমস িষ্টণেে দু ’আসেূ মহর োষ্টিজ িযিহার করা বিধ েমন কমরন। মযেন, সাঈদ ইিনু
েুসাইষ্টয়ি, আো, আিু জাফর আল-িামকর, ইোে োমলক। এক িণেনা েমে ইোে আহেদ, ইিন আব্দু ল িার,
িাইহাষ্টক, কুরেুষ্টি, ইিন োইষ্টেয়া, ইিন কাইষ্টয়যে এিং ইিন হাজারও রময়মছন। োমদর দষ্টলল, আল্লাহ োআলা
িমলন,

َ ۡ ن ُل م َِن ۡٱل ُق ۡر َءان َما ُه َو ش َِفآء َو َر
َ ۡحة زل ِۡل ُم ۡؤ ِمن
َ َُز
]٢٨ :ِي﴾ [اَلرساء
ِ
ِ ﴿ ون

“আর আষ্টে কুরআমন এেন ষ্টিষয় নাষ্টযল কমরষ্টছ যা মরামগর সু -ষ্টচষ্টকৎসা এিং েুষ্টেনমদর জনয রহেে।” [সূ রা আলইসরা, আয়াে: ৮২]

َۡ َ َ
َ َ
]٨٢ :نزل َنَٰ ُه إ ِ َۡلك ُم َبَٰ َرك﴾ [ص
﴿كِتَٰب أ

“এক কলযাণেয় ষ্টকোি, ো আষ্টে মোোর প্রষ্টে অিেীণে কমরষ্টছ।” [সূ রা মসায়াদ, আয়াে: ২৯]
সাহািী আব্দু ল্লাহ ইিন আেমরর িযষ্টিগে আেল সম্পমকে িষ্টণেে আমছ, ষ্টেষ্টন ষ্টনজ মছাি িাচ্চা, যারা মদা‘আ েুখ্স্থ
করমে অিে, োমদরমক অষ্টনি মেমক রিার জনয গাময় মদা‘আর োষ্টিজ িুষ্টলময় ষ্টদমেন। মদা‘আষ্টি এই:
َ
َ ُ ُ َ َّ
َ َ ْ
َّ َّ َّ كل َمات
َ َّ
َ ِّ َ
ُ ُ َْ ْ ََ
ََ َ ْ
»ون
ات الَيي ي
 َو يمن همز ي، َوش يعبا يدهي، يمن غض يب يه َو يعقابي يه،ات
اَّلل اتلام ي
 أعوذ بي ي ي ي،اَّلل
«ِمْسِب ي
 وأن ُْ ي،، 
ان ي
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“আল্লাহর নামে, োাঁর পষ্টরপূ ণে িাণীসেূ মহর োধযমে আশ্রয় প্রােেনা করষ্টছ। োাঁর গজি ও োষ্টস্ত মেমক, োাঁর িাোমদর
অষ্টনি মেমক এিং েয়োনমদর কুেন্ত্রণা ও োমদর উপষ্টস্থষ্টে মেমক”।6
পিান্তমর অষ্টধকাংে সাহািী ও োমদর অনু সারীমদর েমে কুরআন ও হাদীমসর োষ্টিজ িযিহার করাও নাজাময়য।
োমদর েমধয রময়মছন: আব্দু ল্লাহ ইিন োসউদ, ইিন আব্বাস, হুযাইফা, উকিা ইিন আমের, ইিন উকাইে,
ইিরাহীে নাখ্আ’ষ্টয়, একষ্টি িণেনা অনু যায়ী ইোে আহেদ, ইিনু ল আরািী, োইখ্ আব্দু র রহোন ইিন হাসান, োইখ্
সু লাইোন ইিন আব্দু ল ওয়াহহাি, োইখ্ আব্দু র রহোন ইিন সাদী, হামফজ আল-মহকাষ্টে এিং েুহাম্মদ হাষ্টেদ
আলফাকী। আর সেসােষ্টয়ক েণীষীমদর েমধয আমছন োইখ্ আলিাষ্টন ও োইখ্ আব্দু ল আষ্টজজ ইিন িাজ। োরা
িমলন,
প্রেেে : “উষ্টল্লষ্টখ্ে আয়াে দ্বারা োষ্টিমজর বিধো প্রোষ্টণে হয় না। উপরন্তু রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ
ওয়াসাল্লাে কুরআমনর দ্বারা ষ্টচষ্টকৎসা করার স্বরূপ স্পিিামি িমল ষ্টদময়মছন, আর ো হমচ্ছ কুরআন ষ্টেলাওয়াে
করা এিং মস অনু যায়ী আেল করা। এ ছািা কুরআমনর আয়াে োষ্টিজ আকামর িযিহার করার মিমত্র রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লাে মেমক মকামনা প্রোণ মনই, এেনষ্টক সাহািামদর মেমকও।”
ো ছািা ইোে আিু দাউদ িমলমছন, সাহািী আব্দু ল্লাহ ইিন আমেমরর িষ্টণেে হাদীমসর সূ ত্র (সনদ) হাদীস
ষ্টিোরদমদর ষ্টনকি ষ্টিশুদ্ধ নয়। আর শুদ্ধ হমলও এিা োর একার আেল, যা অসংখ্য সাহািীর ষ্টিপরীে হওয়ার ফমল
এিং এর স্বপমি মকামনা দষ্টলল না োকার কারমণ আোমদর জনয প্রমযাজয নয়।
আমরকষ্টি কারণ, মযসি দষ্টলমলর োধযমে োষ্টিজ ষ্টনষ্টষদ্ধ প্রোষ্টণে হময়মছ, মসসি দষ্টলমল পৃেক কমর কুরআনহাদীমসর োষ্টিজ বিধ িলা হয়ষ্টন। যষ্টদ বিধ হে, েমি রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লাে অিেযই ো িমল
ষ্টদমেন। মযেন ষ্টেষ্টন ষ্টেকেেুি িাি-ফুাঁমকর িযাপারষ্টি অনু েষ্টে ষ্টদময়মছন। েুসষ্টলমের িণেনায় এমসমছ, রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লাে িমলমছন,

ْ َ ُ َ ََ ُ ْ
ُ َ ْ َ َ َ ُّ
ْ ك ْن فيه
َّ «اعرضوا
»ش ٌك
 َل بَأ َس بيالرَق ما لم ي،لَع ُرقاك ْم
ي ي ي
ي

“মোোমদর িাি-ফুাঁক আোর কামছ মপে কর, ওিামে ষ্টেকে না োকমল োমে মকামনা িাধা মনই”।7
পিান্তমর ষ্টেষ্টন োষ্টিজ সম্পমকে এরূপ ষ্টকছু িমলন ষ্টন।
ষ্টদ্বেীয়ে : সাহািী আব্দু ল্লাহ ইিন োসউমদর ছাত্র ইিরাহীে নাখ্‘ঈ রহ. িমলন, োরা অেোৎ আব্দু ল্লাহ ইিন
োসউমদর সঙ্গী-সােী ও ষ্টেষযগণ কুরআন িা কুরআমনর িাইমরর সি ধরমনর োষ্টিজ অপছে করমেন। মযেন
’আলকাো, আসওয়াদ, আিু ওয়াময়ল, হামরস ইিন সু য়াইদ, ওিায়দা সালোনী, োসরুক, রািী‘ ইিন খ্ায়সাে এিং
সু য়াইদ ইিন গাফালাহ প্রেুখ্ োমিঈগণ।8

6

েুসনাদ আহোদ, হাদীস নং ৬৬৯৬ ও সু নান ষ্টেরষ্টেযী, হাদীস নং ৩৫২৮। হাদীসষ্টি হাসান।

7

সহীহ েুসষ্টলে, হাদীস নং ২২০০

8

ফােহুল েষ্টজদ
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েৃেীয়ে : অবিধ পোর পে রুদ্ধ করার জনয েরী‘আে অমনক বিধ কাজও ষ্টনষ্টষদ্ধ মঘাষণা কমরমছ, মস ষ্টহমসমি
ষ্টনষ্টষদ্ধ োষ্টিজ মেমক উম্মেমক ষ্টহফাজে করার লমিয বিধ োষ্টিজও ষ্টনষ্টষদ্ধ হমি – এেনিাই স্বািাষ্টিক। কারণ এ
পে মখ্ালা রাখ্মল িাষ্টেল োষ্টিজপেীরা সাধারণ োনু মষর েন আল্লাহর ওপর িরসা মেমক ষ্টিেুখ্ কমর, োমদর
ষ্টলষ্টখ্ে োষ্টিমজর প্রষ্টে আকৃি কমর মফলার সু মযাগ পামি। শুধু োই নয়, ঐ সি েয়োনমদর প্রমরাচনার কারমণ
কেক সাধারণ োনু ষ িীে সন্ত্রস্ত হময় পমি। আর োরা োনু মষর আসষ্টি মদমখ্ োমদর সহায়-সম্পদ লু মি মনয়ার
ফষ্টে আাঁমি। মযেন, োমদরমক িমল, মোোমদর পষ্টরিামর, ধন সম্পষ্টিমে িা মোোর ওপর এরূপ ষ্টিপদ আসমি।
অেিা িমল, মোোর ষ্টপছমন ষ্টজন মলমগ আমছ ইেযাষ্টদ। এিামি এেন কেগুমলা েয়োষ্টন কো-িােো েুমল ধমর যা
শুমন মস েমন কমর, এ মলাক ষ্টঠকই িলমছ। মস যমেি দয়ািান িমলই আোর উপকার করমে চায়। এিামিই
সরলেনা েূ খ্ে মলামকরা োমদর কোয় ষ্টিশ্বাস কমর ও অেুঃপর িময় অষ্টস্থর হময় যায়, আর োর কামছ সোধান
েলি কমর। োই োষ্টিজ কুরআন-হাদীমসর হমলও িযিহার করা, রুষ্টগর িাষ্টলমের ষ্টনমচ রাখ্া িা মদয়ামল মিালামনা
নাজাময়য িলাই অষ্টধকের মশ্রয়।
একষ্টি সংেয় : অমনমক িমল োমকন, োষ্টিজ, কিচ ইেযাষ্টদ আেরা মদা‘আ-দরূদ ও প্রাকৃষ্টেক ঔষমধর নযায়
িযিহার কষ্টর। যষ্টদ োর অনু মোদন োমক েমি োষ্টিজ কিচ ষ্টনষ্টষদ্ধ মকন? এর উির হমচ্ছ : অসু খ্-ষ্টিসু খ্ ও িালােুষ্টসিে মেমক েুষ্টি পাওয়ার পদ্ধষ্টে দু ইষ্টি :
এক. যা সরাসষ্টর কুরআমনর আয়াে িা রাসূ মলর হাদীস দ্বারা প্রোষ্টণে। এমক েরীয়েী উপায় িা ষ্টচষ্টকৎসা িলা
মযমে পামর। মযেন িাি-ফুাঁক ইেযাষ্টদ, যা রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লাে কমর মদষ্টখ্ময়মছন এিং যার
িণেনা হাদীমসর ষ্টিষ্টিন্ন ষ্টকোমি রময়মছ। এগুমলা আল্লাহর ইচ্ছায় িাোর েঙ্গল সাধন িা অেঙ্গল দূ র কমর।
দু ই. প্রাকৃষ্টেক ষ্টচষ্টকৎসা অেোৎ িস্তু ও োর প্রিামির েমধয ষ্টিদযোন সম্পকে, যা খ্ুিই স্পি এেনষ্টক োনু ষ মসিা
িাস্তমি অনু িি ও উপলষ্টি করমে পামর। মযেন: ষ্টিষ্টিন্ন মকষ্টেকযাল ষ্টদময় বেষ্টর করা ঔষধ। ইসলাষ্টে েরী‘আে
এগুমলা িযিহার করার জনয উৎসাহ প্রদান কমরমছ। কারণ, এগুমলা িযিহার করার অেেই হমচ্ছ আল্লাহর কামছ
আশ্রয় প্রােেনা করা, ষ্টযষ্টন এ সি ষ্টজষ্টনমস ষ্টনষ্টদেি গুণািষ্টল দান কমরমছন এিং ষ্টেষ্টন ইচ্ছা করমল ময মকামনা সেয়
এসি িস্তুর গুণ ও ষ্টিয়া িাষ্টেল কমর ষ্টদমে পামরন। মযেন ষ্টেষ্টন িাষ্টেল কমরষ্টছমলন ইিরাহীে আলাইষ্টহস সালামের
জনয প্রজ্বষ্টলে অষ্টির দাহন ষ্টিয়া। ষ্টকন্তু োষ্টিজ ইেযাষ্টদর েমধয আমদৌ মকামনা ফলদায়ক প্রিাি মনই এিং ো
মকামনা অেঙ্গল দূ র করমে পামর না। এমে জি িস্তুর মকামনা প্রিািও মনই। োছািা, েহান আল্লাহ এগুমলামক
মকামনা েরয়ী োধযে ষ্টহমসমি ষ্টনধোরণ কমরন ষ্টন। োনু ষও স্বািাষ্টিকিামি এগুমলার মকামনা প্রিাি প্রষ্টেষ্টিয়া মদমখ্
না, অনু িিও করমে পামর না। এ জনয অমনমক িমলমছন, এগুমলার ওপর িরসা করা, েুেষ্টরকমদর নযায় েৃে িযষ্টি
ও েূ ষ্টেের ওপর িরসা করার সেেুলয; যারা শুমন না, মদমখ্ না, মকামনা উপকারও করমে পামর না, আর না পামর
মকামনা িষ্টে করমে। ষ্টকন্তু োরা েমন কমর, এগুমলা আল্লাহর কাছ মেমক োমদর জনয কলযাণ িময় আনমি, অেিা
অেঙ্গল প্রষ্টেহে করমি।
উদাি আহ্বান : এখ্মনা ময সকল আমলে োষ্টিজ-কিচ ষ্টনময় িযস্ত োমদর দরিামর আোমদর সষ্টিনয় অনু মরাধ, এর
মেমক ষ্টিরে োকুন। িেেোন েেয প্রযু ষ্টির যু গ, সাধারণ োনু ষ খ্ুি সহমজই ষ্টিষ্টি চযামনল, ইন্টারমনি ও ষ্টিষ্টিন্ন
োধযমে জানমে পারমছ ময, োষ্টিজ-কিচ বিধ নয় িা ইসলামে এর মকামনা স্বীকৃষ্টেও মনই। এেোিস্থায় যারা
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োষ্টিজ-কিচ কমরন িা বিধ িমলন োমদর িযাপামর োরা ষ্টিব্রেকর অিস্থায় পষ্টেে হন। আলহােদু ষ্টলল্লাহ, িেেোন
সেময় আরিী ষ্টেষ্টিে ও সাধারণ ষ্টেষ্টিে অমনক িযষ্টি, ষ্টিমেষ কমর েরুণ প্রজন্ম োষ্টিজ-কিমজর অসারো িুিমে
মপমর এর ষ্টিরুমদ্ধ মসাচ্চার হময়মছন। ষ্টনমজ ষ্টরিে োকমছন এিং অপরমক ষ্টিরে োকার জনয উদ্বু দ্ধ করমছন।
মযমহেু এিা আকীদার ষ্টিষয়, োই এখ্ামন ষ্টেষ্টেলোর মকামনা সু মযাগ মনই। অেএি, এ মেমক ষ্টিরে োকার জনয
সিাইমক অনু মরাধ করষ্টছ। আল্লাহ সহায়।
সোপ্ত
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