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শারঈ মানদণ্ডে তাবীয-কবচ এবং ঝাড়-ফুঁক
সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ্র জনয। ছালাত এবং সালাম বরষিত হহাক
আমাণ্ডদর রপ্রয় নবী মহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম–এর
উপর।
হয বযরি আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কল ও ভরসা কণ্ডর না, তার ঈমান
হনই। মহান আল্লাহ বণ্ডলন,
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‘যারা মরমন, তারা এমন হয, যখন আল্লাহর নাম হনওয়া হয়, তখন
তাণ্ডদর অন্তরসমূ হ ভীত হণ্ডয় পণ্ডড়। আর যখন তাণ্ডদর সামণ্ডন তার
আয়াতসমূ হ পাঠ করা হয়, তখন হসই আয়াতসমূ হ তাণ্ডদর ঈমানণ্ডক
আরও বারড়ণ্ডয় হদয় এবং তারা তাণ্ডদর প্ররতপালণ্ডকর উপর ভরসা
কণ্ডর’ (আল-আনফাল ৩)। বঝা হেল, আল্লাহ্র উপর ভরসা ঈমাণ্ডনর
অনযতম একরি শতি। আর আল্লাহ্র উপর ভরসার অথি হণ্ডে, বান্দা
মণ্ডন-প্রাণ্ডে রবশ্বাস করণ্ডব হয, সবরকছই আল্লাহ্র হাণ্ডত। রতরন যা
চান, তা হয়। পক্ষান্তণ্ডর যা রতরন চান না, তা হয় না। উপকার ও
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ক্ষরত সাধন সবরকছই তাুঁর হাণ্ডত। রতরন যাণ্ডক যা খশী হদন আর
যাণ্ডক যা খশী হদন না। হনই হকাণ্ডনা ক্ষমতা এবং হনই হকাণ্ডনা শরি
রতরন বযতীত। রাসূ ল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম ইবণ্ডন আব্বাস
রারদয়াল্লাহু ‘আনহুণ্ডক বণ্ডলন, ‘হহ বৎস! আরম হতামাণ্ডক কণ্ডয়করি
বােী রশক্ষা হদব: (হসগুরল হণ্ডে) আল্লাহ্র আণ্ডদশ-রনণ্ডষণ্ডধর হহফাযত
করণ্ডব, তাহণ্ডল রতরন হতামাণ্ডক হহফাযত করণ্ডবন। আল্লাহ্র আণ্ডদশরনণ্ডষণ্ডধর হহফাযত করণ্ডব, তাহণ্ডল তরম তাুঁণ্ডক হতামার সামণ্ডন পাণ্ডব।
আর যখন রকছ চাইণ্ডব, তখন আল্লাহ্র কাণ্ডছই চাও এবং যখন
সাহাযয প্রাথিনা করণ্ডব, তখন আল্লাহ্র কাণ্ডছই সাহাযয প্রাথিনা কর।
হজণ্ডন হরণ্ডখা, দরনয়ার সবাই সরম্মরলত প্রণ্ডচষ্টায় যরদ হতামার হকাণ্ডনা
উপকার করণ্ডত চায়, তাহণ্ডল আল্লাহ হতামার জনয যতিক রলণ্ডখ
হরণ্ডখণ্ডছন, তার বাইণ্ডর রকরিৎ পররমাে উপকারও তারা করণ্ডত
পারণ্ডব না। পক্ষান্তণ্ডর তারা সরম্মরলত প্রণ্ডচষ্টায় যরদ হতামার ক্ষরত
করণ্ডত চায়, তাহণ্ডল আল্লাহ যতিক হতামার তাকদীণ্ডর রলণ্ডখ
হরণ্ডখণ্ডছন, তার বাইণ্ডর রকরিৎ পররমাে ক্ষরতও তারা করণ্ডত পারণ্ডব
না। কলম উরঠণ্ডয় হনওয়া হণ্ডয়ণ্ডছ এবং কারল শুরকণ্ডয় হেণ্ডছ (অথিাৎ
তাক্বদীর হলখা হশষ হণ্ডয় হেণ্ডছ)’ (মসনাণ্ডদ আহমাদ, ১/২৯৩)।
অতএব, আল্লাহ্র উপর ভরসা বান্দার কারিত বস্তু হারছণ্ডলর এবং
অনাকারিত বস্তু প্ররতহণ্ডতর অনযতম কারে ও মাধযম। হসজনয হয
বযরি এসব কারেণ্ডক অস্বীকার করণ্ডব, তার আল্লাহ্র উপর ভরসার
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রবষয়রি সরঠক প্রমারেত হণ্ডব না। এসব কারেণ্ডক স্বীকার করার অথি
এগুরলর উপর ভরসা করা নয়। বরং এসব কারণ্ডের উপর রনভির না
করা আল্লাহ্র উপর পূ েি ভরসার অন্তভিি। মূ লকথা, বান্দার পূ েি
ভরসা ও রনভিরতা হণ্ডত হণ্ডব একমাত্র আল্লাহর উপর, অনয রকছর
উপর নয়।
রকন্তু আল্লাহ্র উপর বান্দার ভরসা যখন দবিল হণ্ডয় যায়, তখন তার
অন্তর রবরভন্ন কারে ও মাধযণ্ডমর উপর রনভিরশীল হণ্ডয় পণ্ডড় এবং ঐ
কারেসমূ ণ্ডহর সৃ রষ্টকতিা আল্লাহ হথণ্ডক হস োণ্ডফল হণ্ডয় যায়। কখনও
কখনও আল্লাহ সম্পণ্ডকি তার োফলরত বৃ রি হপণ্ডয় শরী‘আত
অণ্ডনানণ্ডমারদত কারণ্ডের উপর হস রনভির করণ্ডত শুরু কণ্ডর। যণ্ডে
যণ্ডে তাবীয বযবহারকারীণ্ডদর অবস্থা এিাই। অত্র সংকলণ্ডন শারঈ
মানদণ্ডে তাবীয-কবচ ও ঝাড়-ফুঁণ্ডকর রবরভন্ন রদণ্ডকর উপর নারতদীর্ি
একরি রবণ্ডেষণ্ডের প্রয়াস করা হণ্ডয়ণ্ডছ। মহান আল্লাহ ক্ষদ্র এই
প্রয়াসিক কবূ ল করুন। আমীন!
‘তাবীয’-এর পররচয়
অসখ-রবসখ, হচাখ লাো বা বদনযর, জাদ, রজন-শয়তাণ্ডনর আছর
ইতযারদ হকাণ্ডনা সম্ভাবয বা র্রিত অকলযাে দূ র করণ্ডত অথবা হকাণ্ডনা
কলযাে লাণ্ডভর উণ্ডেণ্ডশয পূ রতুঁ, কাঠ, হাড়, সূ তা, কােজ ইতযারদ হদণ্ডহ,
েৃণ্ডহ, োড়ীণ্ডত বা অনয রকছণ্ডত ঝলাণ্ডনাণ্ডক ‘তাবীয’ বণ্ডল। এই অণ্ডথি
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রযকর-আযকার ও দ‘আ চামড়া, কােজ বা অনয রকছণ্ডত রলণ্ডখ ঝলাণ্ডল
তাও তাবীণ্ডযর আওতায় পড়ণ্ডব। বাসা-বাড়ীর ফিণ্ডক বা হকাণ্ডনা
স্থাণ্ডনর সম্মখভাণ্ডে হর্াড়ার পাণ্ডয়র নাল ঝলাণ্ডনাও তাবীণ্ডযর
অন্তভিি। অনরূপভাণ্ডব োড়ীর হপছণ্ডন বা সামণ্ডন জতা-হসণ্ডেল
ঝলাণ্ডনা বা োড়ীর হভতণ্ডরর আয়নায় নীল পূ ুঁরত, তাসবীহ ইতযারদ
ঝলাণ্ডনাও তাবীণ্ডযর অন্তভিি। এসব রজরনস হরােীর বা সাধারে
হকাণ্ডনা বযরির বারলশ বা রবছানার নীণ্ডচ অথবা অনয হকাথাও রবণ্ডশষ
রনয়যণ্ডত রাখণ্ডল তাও তাবীয বণ্ডল েেয হণ্ডব।
জাণ্ডহলী যণ্ডে ‘তাবীয’
‘তাবীয’ রছল জাণ্ডহলী যণ্ডের বহুলপ্রচরলত একরি রবষয়। সম্ভাবয
অসখ-রবসখ, হচাখ লাো, নানা রবপদাপদ, বালা-মছীবত ইতযারদ
হথণ্ডক রনণ্ডজণ্ডদরণ্ডক এবং েৃহপারলত পশুণ্ডক বাুঁচাণ্ডনার জনয জাণ্ডহলী
যণ্ডের হলাণ্ডকরা ‘তাবীয’ ঝলাণ্ডতা। ক্ষরতকর আত্মার -তাণ্ডদর রবশ্বাস
মণ্ডত- উপর রবজয় লাভও তাণ্ডদর তাবীয ঝলাণ্ডনার আণ্ডরকরি
অনযতম কারে রছল।
জাণ্ডহলী যণ্ডের আরবরা যখন রনজিন হকাণ্ডনা প্রাণ্ডন্ত হযত, তখন তারা
রজন, শয়তান ইতযারদর ক্ষরতর আশঙ্কা করত। ফণ্ডল তাণ্ডদর একজন
দাুঁরড়ণ্ডয় উচ্চ স্বণ্ডর বলত, আমরা এই উপতযকার হছাি হছাি জীনগুণ্ডলা
হথণ্ডক বাুঁচার জনয বড় সরদাণ্ডরর কাণ্ডছ আশ্রয় প্রাথিনা কররছ। তাণ্ডদর
রবশ্বাস মণ্ডত, এই আশ্রয় প্রাথিনার কারণ্ডে হকউ তাণ্ডদর ক্ষরত করত না।
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এই রশকিী আশ্রয় প্রাথিনার পাশাপারশ জাণ্ডহলী যণ্ডের হলাণ্ডকরা রজণ্ডনর
ক্ষরত হথণ্ডক বাুঁচার জনয পশু করবানীর মাধযণ্ডম তাণ্ডদর সারন্নধয লাণ্ডভর
প্রয়াস চালাত। হকউ বাড়ী বানাণ্ডল বা কূপ খনন করণ্ডল হস রজণ্ডনর ক্ষরত
হথণ্ডক বাুঁচার জনয পশু যণ্ডবহ করত।
তারা রবশ্বাস করত, রকছ রকছ পাথর, োছ, প্রােী এবং খরেজ পদাণ্ডথি
এমন ববরশষ্টয আণ্ডছ, যা তাণ্ডদরণ্ডক রজণ্ডনর ক্ষরত এবং মানণ্ডষর বদনযর
হথণ্ডক বাুঁচাণ্ডত পাণ্ডর। হসজনয তারা হসগুরলণ্ডক তাবীয রহসাণ্ডব ঝলাত
এবং হসগুরলর উপর তাণ্ডদর অন্তঃকরেসমূ হণ্ডক রনভিরশীল কণ্ডর
হফলত। এ সবরকছর মূ ণ্ডল রছল মহান প্রভূ সম্পণ্ডকি তাণ্ডদর চরম মূ খিতা
ও অজ্ঞতা এবং তাুঁর প্ররত তাণ্ডদর অনাস্থা। হসকারণ্ডে তাণ্ডদর মণ্ডধয
রবরভন্ন ধরণ্ডনর তাবীণ্ডযর সমাণ্ডরাহ হদখা হযত। হযমন:
১. ‘নফরা’ নামক এক প্রকার তাবীয, যা তারা হচাখ লাোর ভণ্ডয়
বাচ্চাণ্ডদর হদণ্ডহ ঝলাত। কখনও কখনও তারা এই নফরাণ্ডক অপরবত্র
রজরনস রদণ্ডয় বতরী করত। হযমন: হাণ্ডয়ণ্ডযর হনকড়া। আবার কখনও তা
বতরী করত রনকৃষ্ট নাম রদণ্ডয়।
২. রশয়াল বা রবড়াণ্ডলর দাুঁত।
৩. ‘আক্বরা’ নাণ্ডমর এক প্রকার তাবীয, যা মরহলারা েভিধারে না করার
অরভপ্রাণ্ডয় হকামণ্ডর বাুঁধত।
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৪. ‘ইয়ানজারলব’ নামক এক প্রকার তাবীয, যা রাোরিত স্বামীণ্ডক
রফররণ্ডয় আনার জনয এবং তার সহানভূ রত লাণ্ডভর জনয বযবহার করা
হত।
৫. ‘রতওয়ালা’ নাণ্ডমর এক প্রকার তাবীয, যা স্বামীর ভাণ্ডলাবাসা
অজিণ্ডনর উণ্ডেণ্ডশয বযবহার করা হত।
৬. ‘ক্ববলা’ নাণ্ডমর এক প্রকার সাদা পুঁরত, যা হচাখ লাো হথণ্ডক রক্ষার
জনয হর্াড়ার েলায় ঝলাণ্ডনা হত।
৭. ‘তাহ্বীতা’ নামক লাল এবং কাণ্ডলা রংণ্ডয়র পাকাণ্ডনা সূ তা, যা
মরহলারা হচাখ লাো হথণ্ডক রক্ষা পাওয়ার জনয মাজায় হবুঁণ্ডধ রাখত।
ইসলাম পরবতিী যণ্ডে ‘তাবীয’
জাণ্ডহলী যণ্ডের মানষ কলযাে সাধণ্ডন ও অকলযাে দূ রীকরণ্ডে
আল্লাহণ্ডক হছণ্ডড় তাবীয-কবণ্ডচর উপর রনভির করত, যা মূ খিতা,
ভ্রষ্টতা এবং রশকি বব আর রকছই নয়। তাওহীণ্ডদর সাণ্ডথ সম্পূ েি
সাংর্রষিক হওয়ায় ইসলাম কণ্ডঠারভাণ্ডব তাবীযণ্ডক রনরষি হর্াষো
কণ্ডরণ্ডছ। ক্বাণ্ডয়স ইবণ্ডন সাকান আল-আসাদী রারদয়াল্লাহু ‘আনহু
বণ্ডলন, একদা আব্দল্লাহ ইবণ্ডন মাসঊদ রারদয়াল্লাহু ‘আনহু তাুঁর স্ত্রীর
কাণ্ডছ রেণ্ডয় তাুঁর হদণ্ডহ লাল তাবীয হদখণ্ডত হপণ্ডয় তা রছণ্ডড় হফলণ্ডলন
এবং বলণ্ডলন, “রনশ্চয়ই আব্দল্লাহর পররবার রশকিমি”। রতরন আণ্ডরা
বলণ্ডলন, আমরা রাসূ ল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম–এর কাছ
হথণ্ডক এই হাদীছরি মখস্থ কণ্ডররছ: রনশ্চয়ই (রনরষি) ঝাড়ফুঁক, তাবীয
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এবং স্বামী-স্ত্রীর মণ্ডধয ভাণ্ডলাবাসা সৃ রষ্টকারী রবণ্ডশষ তাবীয (রতওয়ালা)
রশণ্ডকির অন্তভিি1। তাবীয রনরষিকারী আণ্ডরা রকছ অকািয দলীল
‘পরবত্র করআনণ্ডক বা করআণ্ডনর হকাণ্ডনা আয়াতণ্ডক তাবীয রহসাণ্ডব
বযবহার প্রসঙ্গ’ রশণ্ডরানাণ্ডমর অধীণ্ডন উণ্ডল্লখ করা হণ্ডয়ণ্ডছ।
ইসলাণ্ডম তাবীয ঝলাণ্ডনার রবধান
তাবীয রক রদণ্ডয় বতরী, তাবীয ঝলাণ্ডনার লক্ষয-উণ্ডেশয রক, তাবীয
ঝলাণ্ডনার হপছণ্ডন তাবীয বযবহারকারীর রবশ্বাসইবা রক- এ রভন্ন রভন্ন
অবস্থার হপ্ররক্ষণ্ডত তাবীণ্ডযর রবধানও রবরভন্ন রকম হণ্ডয় থাণ্ডক।
হযমন:
১. রজন, শয়তান, মানষ বা অনয হকাণ্ডনা সৃ রষ্টর কাণ্ডছ সাহাযয প্রাথিনা
কণ্ডর রলরখত তাবীয: এ প্রকার তাবীয বড় রশণ্ডকির অন্তভি
ি ।এ
প্রকার তাবীয বযবহারকারী ইসলাণ্ডমর েরে হথণ্ডক হবর হণ্ডয় যাণ্ডব
এবং পরকাণ্ডল হস জাহান্নাণ্ডমর স্থায়ী বারসন্দা হণ্ডব। হকননা আল্লাহ
ছাড়া অণ্ডনযর কাণ্ডছ এমন রবষণ্ডয়র সাহাযয প্রাথিনা করা রশকি, হয
রবষণ্ডয় সাহাযয করার ক্ষমতা তার হনই। মহান আল্লাহ বণ্ডলন,
ََ ُۡ
َ َ َ ُ َۡ ُ َُ َ َ ََ ۡ َ
َ
َ
ُ
تى
نىكَٰشه فَٰ ُ ى
لىه ى
ضى ىه ى
ٱّللىب ه رى
نى ى
نىأراد ه ى
ٱّللهىإ ه ى
ونى ى
ونىمهنىد هى
لىأف َر َء ۡي ُتمى َماىت ۡد ُع ى
﴿ق ى
َ
َ
َ
ۡ
ُ َ ََۡ َ َ ۡ ٓ ُ
َ ۡ تى َر
]٢٣ :ۡحتهههۦى﴾ [الزمر
نى ُم ۡمسه ك َٰ ُ ى
لىه َى
نىبهرۡح رىةىه ى
ضه ىهۦىأ ىوىأراد ه ى
ه
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(মস্তাদরাক হাণ্ডকম, রতরন হাদীছরিণ্ডক ‘ছহীহুল ইসনাদ’ বণ্ডলণ্ডছন এবং যাহাবী
তাুঁর বিবযণ্ডক সমথিন কণ্ডরণ্ডছন। আলবানী ‘রসলরসলা ছহীহাহ’হত হাদীছরি রনণ্ডয়
এণ্ডসণ্ডছন, হা/৩৩১)।
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‘বলন, হতামরা হভণ্ডব হদণ্ডখছ রক, যরদ আল্লাহ আমার অরনষ্ট করার
ইো কণ্ডরন, তণ্ডব হতামরা আল্লাহ বযতীত যাণ্ডদরণ্ডক ডাক, তারা রক
হস অরনষ্ট দূ র করণ্ডত পারণ্ডব? অথবা রতরন আমার প্ররত রহমত
করার ইো করণ্ডল তারা রক হস রহমত হরাধ করণ্ডত পারণ্ডব?’

(আয-যমার, ৩৮)।
অনরূপভাণ্ডব রাসূ ল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বণ্ডলন, ‘হয
বযরি তাবীয ঝলাণ্ডলা, হস রশকি করল’ (আহমাদ, হাণ্ডকম)।
২. রবরভন্ন প্রকার নকশা, রচত্র, জাদমন্ত্র, নাম, শব্দ সম্বরলত তাবীয,
হযগুরলর অথি হবাধেময নয়: এ প্রকাণ্ডরর তাবীয হারাম। হকননা
এগুরল মানষণ্ডক রশণ্ডকির রদণ্ডক রনণ্ডয় যায়।
৩. বালা-মছীবত দূ র করার জনয পূ রুঁ ত, ররং, সূ তা, আংরি ইতযারদ
ঝলাণ্ডনা: এগুরল ঝরলণ্ডয় যরদ হকউ রবশ্বাস কণ্ডর হয, হখাদ এগুরল
বালা-মছীবত দূ র করণ্ডত সক্ষম, তাহণ্ডল হস বড় রশকি করল। হকননা
হস আল্লাহ্র সাণ্ডথ অনয রকছণ্ডক শরীক স্থাপন করল। পক্ষান্তণ্ডর যরদ
হস রবশ্বাস কণ্ডর হয, উপকার-ক্ষরত শুধমাত্র এক আল্লাহ্র হাণ্ডত;
রকন্তু পূ ুঁরত, ররং, সূ তা, আংরি ইতযারদ কারে মাত্র, তাহণ্ডল হস এমন
রকছ বস্তুণ্ডক কারে বানাণ্ডলা, হযগুরলণ্ডক আল্লাহ কারে বানান রন।
ফণ্ডল এই রবশ্বাস হরণ্ডখ ঐসব রজরনস ঝলাণ্ডল তা হারাম বণ্ডল েেয
হণ্ডব এবং হছাি রশণ্ডকি পররেত হণ্ডব।
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হমাোকথা: এগুরলর বযবহারকারী যরদ রবশ্বাস কণ্ডর হয, আল্লাহ
বযতীত এসব রজরনণ্ডসর রনজস্ব শরি রণ্ডয়ণ্ডছ, তাহণ্ডল হস বড়
রশকিকারী রহসাণ্ডব েেয হণ্ডব। পক্ষান্তণ্ডর যরদ হস রবশ্বাস কণ্ডর হয,
সবরকছ আল্লাহ্র হাণ্ডত; রকন্তু এগুরল মাধযম মাত্র এবং এগুরলর
রনজস্ব হকাণ্ডনা শরি হনই, তাহণ্ডল হস হছাি রশকিকারী রহসাণ্ডব েেয
হণ্ডব। হকননা হস শরী‘আণ্ডত অণ্ডনানণ্ডমারদত কারেণ্ডক কারে রহসাণ্ডব
গ্রহে কণ্ডরণ্ডছ এবং আল্লাহ ছাড়া অণ্ডনযর রদণ্ডক তার অন্তর ঝুঁণ্ডক
পণ্ডড়ণ্ডছ। তার অন্তর যরদ এসব রজরনণ্ডসর প্ররত রনভিরশীল হণ্ডয় পণ্ডড়
এবং হস এগুরলর মাধযণ্ডম কলযাে সাধন ও অকলযাে দূ রীকরণ্ডের
আশা কণ্ডর, তাহণ্ডল তার এই আমল বড় রশণ্ডকির মাধযম রহসাণ্ডব েেয
হণ্ডব।
৪. করআণ্ডনর আয়াত, হাদীছ বা মাসনূ ন দ‘আ সম্বরলত তাবীয: এ
প্রকাণ্ডরর তাবীয রনণ্ডয় উলামাণ্ডয় হকরাণ্ডমর মণ্ডধয মতণ্ডভদ আণ্ডছ,
হয সম্পণ্ডকি অত্র সংকলণ্ডন রবস্তাররত আণ্ডলাচনা করা হণ্ডয়ণ্ডছ।
তাবীয কখন ‘বড় রশকি’ হণ্ডব এবং কখন ‘হছাি রশকি’ হণ্ডব?
হকউ যরদ তাবীয ঝরলণ্ডয় আল্লাহ বযতীত তার ইবাদত কণ্ডর, তাহণ্ডল
তা ‘বড় রশকি’ রহসাণ্ডব েেয হণ্ডব। অনরূপভাণ্ডব তাবীয বযবহারকারী
যরদ রবশ্বাস কণ্ডর হয, আল্লাহ্র ইো ছাড়াই এই তাবীযই তাণ্ডক
হহফাযত করণ্ডছ, তার হরাে-বালাই দূ র করণ্ডছ বা তার হথণ্ডক
অকলযাে দূ র করণ্ডছ, তাহণ্ডল তাও ‘বড় রশকি’ বণ্ডল েেয হণ্ডব।
11

পক্ষান্তণ্ডর যরদ হকউ রবশ্বাস কণ্ডর হয, এই তাবীয হচাখ লাো ও
বালা-মছীবত হথণ্ডক তার মরির কারে, তাহণ্ডল তা ‘হছাি রশকি’
রহসাণ্ডব েেয হণ্ডব।
বড় রশকি এবং হছাি রশণ্ডকির মণ্ডধয পাথিকয হণ্ডে, বড় রশকিকারীর উপর
মসরলম শাসক ‘ররোর হদ্’ কাণ্ডয়ম করণ্ডব। আর তার সমস্ত হনক
আমল বরবাদ হণ্ডয় যাণ্ডব। মহান আল্লাহ বণ্ডলন,
َ َ َ َۡ َ ُ ۡ ََ َ
َ ُ َ َ ََ ۡ ََ َ َۡ ۡ َ ۡ َ َ َۡ
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هك ىلئ ه ى
هين ىمهن ىقبل ى
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﴿ ىولق ىد ىأ ه ى
ۡ
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]٥٦ :ى﴾ [الزمر٦٥ينى
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نىم ى
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‘রনশ্চয়ই আপনার প্ররত এবং আপনার পূ বিবতিীণ্ডদর প্ররত অরহ হণ্ডয়ণ্ডছ
হয, যরদ আপরন আল্লাহ্র সাণ্ডথ শরীক রস্থর কণ্ডরন, তাহণ্ডল
রনঃসণ্ডন্দণ্ডহ আপনার কমি রনষ্ফল হণ্ডয় যাণ্ডব এবং অবশযই অবশযই
আপরন ক্ষরতগ্রস্তণ্ডদর অন্তভিি হণ্ডবন’ (আয-যমার, ৬৫)।
হছাি রশকি বণ্ডল অবণ্ডহলা করার হকাণ্ডনা সণ্ডযাে হনই। মণ্ডন রাখণ্ডত
হণ্ডব, হছাি রশকি অপরাপর কাবীরা হোনাহ বা বড় পাণ্ডপর হচণ্ডয়ও
বড় পাপ (ফাতহুল মাজীদ শারহু রকতারবত-তাওহীদ/১২১)।

পরবত্র করআনণ্ডক বা করআণ্ডনর হকাণ্ডনা আয়াতণ্ডক তাবীয রহসাণ্ডব
বযবহার প্রসঙ্গ
করআন হথণ্ডক তাবীয রবরভন্নভাণ্ডব হণ্ডত পাণ্ডর। হযমন: (১) কােণ্ডজ
পরবত্র করআণ্ডনর আয়াত রলণ্ডখ তাবীয রহসাণ্ডব বযবহার করা। (২)
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করআন মাজীদণ্ডক খব হছাি আকাণ্ডর রপ্রন্ট কণ্ডর তাবীয রহসাণ্ডব
বযবহার করা। (৩) হকউ হকউ করআন মাজীদণ্ডক হদণ্ডহ না ঝরলণ্ডয়
সণ্ডঙ্গ কণ্ডর রনণ্ডয় হবড়ায়। (৪) হকউ হকউ আবার করআণ্ডনর
আয়াতণ্ডক স্বেি বা হরৌপয খণ্ডে রলণ্ডখ তা তাবীয রহসাণ্ডব বযবহার
কণ্ডর।
তাবীয যরদ করআন ও মাসনূ ন দ‘আ রদণ্ডয় না হয়, তাহণ্ডল উলামাণ্ডয়
হকরাণ্ডমর ঐকযমণ্ডতর রভরিণ্ডত তা হারাম। তণ্ডব তাবীয করআন ও
মাসনূ ন দ‘আ রদণ্ডয় হণ্ডল তা বযবহার করা যাণ্ডব রকনা হস রবষণ্ডয়
মতণ্ডভদ আণ্ডছ।
প্রথম মত: তাবীয করআন রদণ্ডয় হণ্ডলও তা বযবহার করা রনণ্ডষধ।
আব্দল্লাহ ইবণ্ডন উকাইম, আব্দল্লাহ ইবণ্ডন আমর, উক্ববাহ ইবণ্ডন
আণ্ডমর, আব্দল্লাহ ইবণ্ডন মাসঊদ, আসওয়াদ, আলক্বামাহ, ইবরাহীম
নাখাঈ (রণ্ডহমাহুমল্লাহ) প্রমখ এমণ্ডতর পক্ষাবলম্বন কণ্ডরণ্ডছন। তাুঁণ্ডদর
দলীলসমূ হ:
১. তাবীয রনরষিকারী দলীলসমূ ণ্ডহ সাধারে রনণ্ডষধাজ্ঞা আণ্ডরাপ করা
হণ্ডয়ণ্ডছ। তাবীণ্ডযর হকান্রি করআন হথণ্ডক এবং হকান্রি করআন
হথণ্ডক নয়, হসগুরলণ্ডত এজাতীয় হকাণ্ডনা পাথিণ্ডকযর উণ্ডল্লখ হনই। আর
উছূ ণ্ডল রফক্বণ্ডহর একরি মূ লনীরত হণ্ডে, শরী‘আণ্ডতর সাধারে হকাণ্ডনা
আণ্ডদশ-রনণ্ডষধ ) (اعمসাধারেই থাকণ্ডব, যতক্ষে তাণ্ডক রনরদিষ্টকারী
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ِّ
)(خمصص
হকাণ্ডনা দলীল না আসণ্ডব। তাবীয রনরষিকারী সাধারে
দলীলসমূ ণ্ডহর মণ্ডধয উণ্ডল্লখণ্ডযােয কণ্ডয়করি হণ্ডে:
(ক) উক্ববা ইবণ্ডন আণ্ডমর আল-জহানী রারদয়াল্লাহু ‘আনহু বণ্ডলন,
রাসূ ল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম–এর কাণ্ডছ একরি দল আসণ্ডল
রতরন তাুঁণ্ডদর ৯ জণ্ডনর বায়‘আত গ্রহে করণ্ডলন, রকন্তু একজণ্ডনর
বায়‘আত গ্রহে করণ্ডলন না। তাুঁরা রজণ্ডজ্ঞস করণ্ডলন, হহ আল্লাহ্র
রাসূ ল! আপরন ৯ জণ্ডনর বায়‘আত গ্রহে করণ্ডলন, রকন্তু এই বযরির
বায়‘আত গ্রহে করণ্ডলন না? রতরন বলণ্ডলন, তার হদণ্ডহ তাবীয
আণ্ডছ। অতঃপর রতরন তাুঁর হাত ঢরকণ্ডয় তাবীযরি রছণ্ডড় হফলণ্ডলন।
এরপর তার বায়‘আত গ্রহে করণ্ডলন এবং বলণ্ডলন, ‘হয বযরি
তাবীয ঝলাণ্ডলা, হস রশকি করল’2।
(খ) রতরন অনযত্র বণ্ডলন, ‘রনশ্চয়ই (রনরষি) ঝাড়ফুঁক, তাবীয এবং
স্বামী-স্ত্রীর মণ্ডধয ভাণ্ডলাবাসা সৃ রষ্টকারী রবণ্ডশষ তাবীয (রতওয়ালা)
রশণ্ডকির অন্তভিি’3।

2

(মসনাণ্ডদ আহমাদ, ১৫৬/৪; রসলরসলাহ ছহীহাহ, হা/৪৯২)।

3

মস্তাদরাক হাণ্ডকম, রতরন হাদীছরিণ্ডক ‘ছহীহুল ইসনাদ’ বণ্ডলণ্ডছন এবং যাহাবী
তাুঁর বিবযণ্ডক সমথিন কণ্ডরণ্ডছন। আলবানী ‘রসলরসলা ছহীহাহ’ হত হাদীছরি
উণ্ডল্লখ কণ্ডরণ্ডছন, (হা/৩৩১)
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(ে) আব্দল্লাহ ইবণ্ডন উকাইম রারদয়াল্লাহু ‘আনহু হথণ্ডক বরেিত, রাসূ ল
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বণ্ডলন, ‘হয বযরি হকাণ্ডনা রকছ
ঝলাণ্ডব, তাণ্ডক তার রদণ্ডক হঠণ্ডল হদওয়া হণ্ডব’4।
এসব হাদীণ্ডছ সাধারেভাণ্ডব সব ধরণ্ডনর তাবীয রনরষি করা হণ্ডয়ণ্ডছ।
হকান্রি করআন হথণ্ডক এবং হকান্রি করআন হথণ্ডক নয়, তার
হকাণ্ডনা পাথিকয করা হয়রন।
২. এই আমল যরদ শরী‘আত সম্মত হত, তাহণ্ডল রাসূ ল সাল্লাল্লাহু
‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম অবশযই তাুঁর উম্মতণ্ডক তা বণ্ডল রদণ্ডতন।
আণ্ডরকরি গুরুত্বপূ েি রবষয় হণ্ডে, রযকর-আযকার ও দ‘আ সম্বরলত
সবগুরল হাদীছ রবণ্ডেষে করণ্ডল হদখা যায়, হসগুরলণ্ডত বলা হণ্ডয়ণ্ডছ,
‘হয বযরি রযকররি বা দ‘আরি বলণ্ডব’, ‘হয বযরি রযকররি বা দ‘আরি
পড়ণ্ডব’। একরি হাদীণ্ডছও বলা হয়রন, ‘হয বযরি রযকররি বা দ‘আরি
রলখণ্ডব’, ‘হয বযরি রযকররি বা দ‘আরি ঝলাণ্ডব’। হসজনয ইবনল
আরাবী (রণ্ডহমাহুল্লাহ) বণ্ডলণ্ডছন, করআন ঝলাণ্ডনা সন্নাত নয়; বরং
সন্নাত হণ্ডে, করআন হতলাওয়াত করা ও েণ্ডবষো করা।
৩. রশণ্ডকির দ্বার বন্ধ করার মহান উণ্ডেণ্ডশয এ প্রকাণ্ডরর তাবীযও
অববধ হণ্ডব। আমরা যরদ বরল হয, করআন এবং ছহীহ সন্নাহ দ্বারা
রলরখত তাবীয ববধ, তাহণ্ডল রশণ্ডকির দরজা উন্মি হণ্ডব এবং অববধ

4

আলবানী, ছহীহুত-তারেীব ওয়াত-তারহীব, (হা/৩৪৫৬)।
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তাবীণ্ডযর সাণ্ডথ ববধ তাবীণ্ডযর সংরমশ্রে র্ণ্ডি যাণ্ডব। ফণ্ডল এতদভণ্ডয়র
মণ্ডধয পাথিকয রনেিয় করা বড়ই কষ্টসাধয হণ্ডয় যাণ্ডব। তাছাড়া রবভ্রান্ত
ও পথভ্রষ্ট দা‘ঈরা এবং তাবীয বযবসায়ীরা এরিণ্ডক সণ্ডযাে রহসাণ্ডব
গ্রহে করণ্ডব।
৪. করআনণ্ডক তাবীয রহসাণ্ডব বযবহার করণ্ডল করআণ্ডনর অবমাননা
করা হয়। বযবহারকারী এই তাবীয রনণ্ডয় িয়ণ্ডলি, নাপাক স্থান
ইতযারদণ্ডত রেণ্ডয় থাণ্ডক, হযসব স্থাণ্ডন করআন রনণ্ডয় যাওয়া সম্পূ েি
রনণ্ডষধ। আর বযবহারকারী যরদ বাচ্চা হয়, তাহণ্ডল হতা কথাই হনই।
রদ্বতীয় মত: তাবীয যরদ করআন হথণ্ডক হয়, তাহণ্ডল তা বযবহার করা
ববধ। আণ্ডয়শা রারদয়াল্লাহু ‘আনহা, আবূ জা‘ফর মহাম্মাদ ইবণ্ডন আলী
প্রমখ হথণ্ডক এই মতরি উণ্ডল্লখ করা হয়। রনণ্ডনাি হাদীছরি তাুঁণ্ডদর
দলীল: রাসূ ল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বণ্ডলন, ‘হয বযরি
হকাণ্ডনা রকছ ঝলাণ্ডব, তাণ্ডক তার রদণ্ডক হঠণ্ডল হদওয়া হণ্ডব’5।
তাুঁরা বণ্ডলন, উি হাদীণ্ডছর বিবয অনযায়ী স্পষ্ট বঝা যায়, হয বযরি
রশকিী তাবীয ঝলাণ্ডব, তাণ্ডক হসরদণ্ডক হঠণ্ডল হদওয়া হণ্ডব। রকন্তু হকউ
করআন ঝলাণ্ডল স্বয়ং আল্লাহ তার দারয়ত্ব রনণ্ডবন; তাণ্ডক রতরন ছাড়া
অনয হকাণ্ডনা রকছর রদণ্ডক হঠণ্ডল রদণ্ডবন না। কারে ইসলামী
শরী‘আণ্ডত করআন দ্বারা আণ্ডরােয লাণ্ডভর রনণ্ডদিশনা এণ্ডসণ্ডছ।

5

রতররমযী, (হা/২০৭২; আহমাদ, ৪/৩১০; োয়াতল মারাম, (হা/২৯৭)।
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তাুঁণ্ডদর এই উপলরির জবাণ্ডব বলা যায়, ইসলামী শরী‘আণ্ডত করআন
দ্বারা আণ্ডরােয লাণ্ডভর রনণ্ডদিশনা হযমন এণ্ডসণ্ডছ, হতমরন করআন দ্বারা
আণ্ডরােয লাণ্ডভর পিরতও বণ্ডল হদওয়া হণ্ডয়ণ্ডছ। আর তা হণ্ডে,
করআন হতলাওয়াত, েণ্ডবষো, করআনণ্ডক জীবন রবধান রহসাণ্ডব
গ্রহে এবং শরী‘আত অনণ্ডমারদত ঝাড়-ফুঁক। সতরাং হকউ যরদ
সরতযকার অণ্ডথি করআন হতলাওয়াত কণ্ডর, করআণ্ডনর প্ররত দৃ ঢ়
রবশ্বাস স্থাপন কণ্ডর, করআণ্ডনর অনসরে কণ্ডর এবং এর রবরধ-রবধান
বাস্তবায়ন কণ্ডর, তাহণ্ডল হস সস্থতা, রনরাপিা এবং শারন্ত অজিন
করণ্ডবই; যা করআন ঝরলণ্ডয় অজিন করা আণ্ডদৌ সম্ভব নয়।
তাছাড়া করআন ঝলাণ্ডল যরদ আল্লাহ দারয়ত্ব রনণ্ডয় রনণ্ডতন, তাহণ্ডল
করআন হতলাওয়াণ্ডতর প্রণ্ডয়াজন পড়ত না; প্রণ্ডয়াজন পড়ত না
করআন ও ছহীহ হাদীণ্ডছ উণ্ডল্লরখত রযকর-আযকার ও দ‘আ পড়ার।
ফণ্ডল এণ্ডতাসব রযকর-আযকার ও দ‘আ এবং শরী‘আত সম্মত ঝাড়ফুঁক অনথিক হণ্ডয় হযত।
আণ্ডরকরি বাস্তব রবষয় হণ্ডে, যখন হকউ করআণ্ডনর আয়াতণ্ডক
তাবীয বারনণ্ডয় ঝলায়, তখন তার মনিা আল্লাহ হথণ্ডক দূ ণ্ডর সণ্ডর ঐ
তাবীণ্ডযর রদণ্ডক ঝুঁণ্ডক পণ্ডড়। হসজনয হদখা যায়, তার কাছ হথণ্ডক ঐ
তাবীয খণ্ডল রনণ্ডলই হস বালা-মছীবত ও রবপদাপণ্ডদর ভয় পায়।
অথচ আল্লাহ্র উপর পূ েি ভরসা করণ্ডল কাণ্ডরা মণ্ডন কখনও এমন
অবস্থার উণ্ডদ্রক হণ্ডব না।
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উপররউি সংরক্ষপ্ত পযিাণ্ডলাচনা হশণ্ডষ বলা যায়, প্রথণ্ডমাি মতরিই
গ্রহেণ্ডযােয মত। কারে এমণ্ডতর পণ্ডক্ষর দলীলগুরল অতযন্ত স্পষ্ট এবং
শরিশালী। তদপরর এমণ্ডতর মাধযণ্ডম আল্লাহ্র একত্ববাদণ্ডক
রনণ্ডভিজাল ও কলষমি রাখা সম্ভব হয়।
করআন রদণ্ডয় তাবীয বানাণ্ডনা প্রসণ্ডঙ্গ কণ্ডয়ক জন আণ্ডলণ্ডমর
বিবয:
শায়খ সলায়মান ইবণ্ডন আব্দল ওয়াহ্হাব (রণ্ডহমাহুল্লাহ)
করআন রদণ্ডয় তাবীয বানাণ্ডনা প্রসণ্ডঙ্গ ছাহাবাণ্ডয় হকরাম
(রারযয়াল্লাহু আনহুম) এবং তৎপরবতিী যণ্ডের করতপয় উলামাণ্ডয়
হকরাণ্ডমর মধযকার মতণ্ডভদ উণ্ডল্লখ করার পর বণ্ডলন, ‘এই যরদ
হয় পরবত্র করআন এবং আল্লাহ্র নাম ও গুোবলী ঝলাণ্ডনা
রনণ্ডয় উলামাণ্ডয় হকরাণ্ডমর মণ্ডধয মতণ্ডভদ, তাহণ্ডল তাুঁণ্ডদর পণ্ডর
শয়তানণ্ডদর নাম রনণ্ডয় ঝাড়-ফুঁক করা, তাণ্ডদর নাম ঝলাণ্ডনা,
তাণ্ডদর উপর রনভিরশীল হওয়া, তাণ্ডদর কাণ্ডছ আশ্রয় প্রাথিনা
করা, তাণ্ডদর নাণ্ডম যণ্ডবহ করা, তাণ্ডদর কাণ্ডছ অকলযাে
দূ রীকরে এবং কলযাে সাধণ্ডনর প্রাথিনা করার মত হযসব স্পষ্ট
রশণ্ডকির জন্ম হণ্ডয়ণ্ডছ, হসগুরল সম্পণ্ডকি আপনার ধারো রক?!6’

6

তাইসীরুল আযীরযল হামীদ, পৃ : ১৩৬-১৩৮)
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শায়খ হাণ্ডফয হাকামী রহ. ছাহাবাণ্ডয় হকরাম (রারদয়াল্লাহু
আনহুম) এবং তৎপরবতিী যণ্ডের করতপয় উলামাণ্ডয় হকরাণ্ডমর
মধযকার মতণ্ডভদ উণ্ডল্লখ কণ্ডর বণ্ডলন, ‘রবণ্ডশষ কণ্ডর আমাণ্ডদর
এই যামানায় রনরষি আক্বীদার দয়ার বন্ধ করার মহান উণ্ডেণ্ডশয
এই প্রকাণ্ডরর তাবীযও হয রনরষি রহসাণ্ডব েেয হণ্ডব, তাণ্ডত
হকাণ্ডনা সণ্ডন্দহ হনই। হকননা পাহাড় সদৃ শ মযবূ ত ঈমাণ্ডন
বরলষ্ঠ হবশীর ভাে ছাহাবাণ্ডয় হকরাম এবং তাণ্ডবঈন হযণ্ডহত
হসই হসানার যণ্ডে করআন রদণ্ডয় বতরী তাবীয ঝলাণ্ডনাণ্ডক
অপছন্দ কণ্ডরণ্ডছন, হসণ্ডহত এই হফৎনার যণ্ডে তা অপছন্দ করা
অরধক যরিসঙ্গত এবং বাঞ্ছনীয়। আজ তাবীয বযবসায়ীরা
মতণ্ডভণ্ডদর এই সণ্ডযােণ্ডক দারুেভাণ্ডব কাণ্ডজ লারেণ্ডয় এরিণ্ডক
স্পষ্ট হারাণ্ডম পররেত করণ্ডছ। তারা তাবীণ্ডয করআণ্ডনর আয়াত
ও সূ রা রলণ্ডখ তার নীণ্ডচ জাদমণ্ডন্ত্রর অদ্ভত সব দাে িাণ্ডন এবং
নানা ধরণ্ডনর সংখযা রলণ্ডখ। আল্লাহ্র উপর ভরসা করা হথণ্ডক
মানণ্ডষর অন্তরণ্ডক রফররণ্ডয় এণ্ডন তারা তাণ্ডদর রলরখত জাদমণ্ডন্ত্রর
রদণ্ডক তাণ্ডদরণ্ডক হঠণ্ডল হদয়।…রকন্তু তাবীয যরদ করআন ও
ছহীহ সন্নাহ রদণ্ডয় না হয়, তাহণ্ডল তা ঝলাণ্ডনা রনঃসণ্ডন্দণ্ডহ
রশকি। হকননা তাবীয হযমন বালা-মছীবত দূ রীকরণ্ডের ববধ
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হকাণ্ডনা মাধযম নয়, হতমরন তা হকাণ্ডনা ওষধ রহসাণ্ডবও েেয
নয়7।
শায়খ উছায়মীন করআণ্ডনর আয়াত রদণ্ডয় বতরীকৃত তাবীয
সম্পণ্ডকি উলামাণ্ডয় হকরাণ্ডমর মতণ্ডভদ উণ্ডল্লখ করার পর বণ্ডলন,
তাবীয করআন রদণ্ডয় বতরী হণ্ডলও তা ঝলাণ্ডনা ববধ নয়।
অনরূপভাণ্ডব তা হকাণ্ডনা হরােীর বারলণ্ডশর নীণ্ডচ রাখা অথবা
হদওয়াল বা অনয রকছণ্ডত ঝলাণ্ডনাও ববধ নয়8।
তাবীয রক হরােমরির কারে হণ্ডত পাণ্ডর?
মহান আল্লাহ বণ্ডলন,
َۡ َ ۡ َ ۡ َ
ُ َ ٓ َُ َ َ َ َ ُ ُ َ َ ۡ َ ۡ َ
يرى
ك ى هِب ى
ّل ىه َىو ىِإَون ىيمسس ى
هف ىَل ىۥ ىإ ه ى
ل ىَكش ى
ض ىف ى
ٱّلل ىب ه رى
كى ى
﴿ ىِإَون ىيمسس ى
َ ۡ َ ُ َٰ َ َ َ ُ َ
]٧١ :ى﴾ [االنعام١٧كىَشءرىىقدهيرىى
َعى هى
فه ىوى ى
‘আর যরদ আল্লাহ হতামার হকাণ্ডনা ক্ষরত সাধন কণ্ডরন, তণ্ডব
রতরন বযতীত তা অপসারেকারী আর হকউই হনই। পক্ষান্তণ্ডর
রতরন যরদ হতামার হকাণ্ডনা কলযাে কণ্ডরন, তণ্ডব রতরন সব রকছর
উপর ক্ষমতাবান’। (আল-আন‘আম, ১৭)।
রতরন অনযত্র বণ্ডলন,

7

(মা‘আণ্ডরজল ক্ববূ ল, ২/৫১০-৫১২)।

8

(আল-মাজমূ আছ-ছামীন, ১/৫৮)।
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َٓ ََ َۡ َ ۡ ُ
ُ َ ٓ َُ َ َ َ َ ُ ُ َ َ ۡ َ ۡ َ
لى َرا ىدى
يىف ى
كى هِب رى
ّلىه َىوىِإَونىي هرد ى
هفىَل ىۥىإ ه ى
لىَكش ى
ضىف ى
ٱّللىب ه رى
كى ى
﴿ىِإَونىيمسس ى
ۡ
ٓ
َُ
َ
ۡ َ
ُ
َ ور ى
﴾ ى١٠٧هيم ى
ٱلرح ُى
هن ىع َهبادهه هۦى ى َوه َىو ىٱلغف ُى
يب ىبهههۦ ى َمن ىيَشا ُىء ىم ۡى
ل هفضلهههۦى ىيُ هص ُ ى
]٧٠١ :[يونس

‘আর যরদ আল্লাহ হতামার হকাণ্ডনা ক্ষরত সাধন কণ্ডরন, তণ্ডব
রতরন বযতীত তা অপসারেকারী আর হকউই হনই। পক্ষান্তণ্ডর
রতরন যরদ হতামার হকাণ্ডনা কলযাে করণ্ডত চান, তণ্ডব তার
হমণ্ডহরবানীণ্ডক অপসারেকারী হকউই হনই। রতরন তার
বান্দাণ্ডদর মধয হণ্ডত যাণ্ডক চান, তাণ্ডক স্বীয় অনগ্রহ দান কণ্ডরন।
বস্তুত রতরন অতযন্ত ক্ষমাশীল, অরতশয় দয়াল’ (ইউনস, ১০৭)।
উণ্ডল্লরখত আয়াতদ্বণ্ডয়র মত পরবত্র করআণ্ডনর আণ্ডরা বহু আয়াত
স্পষ্ট প্রমাে কণ্ডর হয, একমাত্র আল্লাহ বযতীত আর হকউ অরনষ্ট
দূ র করণ্ডত পাণ্ডর না। হসজনয বান্দা কলযাে অজিণ্ডন এবং
অকলযাে দূ রীকরণ্ডে হসই আল্লাহ্র রনকণ্ডিই আশ্রয় গ্রহে
করণ্ডব। কারণ্ডে বা কারে ছাড়াই মহান আল্লাহ কলযাে সাধন ও
অকলযাে দূ রীকরে উভয়ই করণ্ডত পাণ্ডরন।
আর হযসব কারণ্ডে আল্লাহ বান্দার কলযাে বা অকলযাে কণ্ডরন,
হসগুরল দই ধরণ্ডনর:
(১) শরী‘আত অনণ্ডমারদত কারে: মহান আল্লাহ পরবত্র করআন
ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা হযগুরলণ্ডক ‘কারে’ রহসাণ্ডব রনধিারে
কণ্ডরণ্ডছন, হসগুরল শরী‘আত অনণ্ডমারদত কারে বণ্ডল েেয হণ্ডব।
21

হযমন: দ‘আ, শরী‘আতসম্মত ঝাড়-ফুঁক। এগুরল আল্লাহ্র
ইোয় বান্দার কলযাে লাণ্ডভর বা অকলযাে দূ রীকরণ্ডের
শরী‘আত সম্মত কারে রহসাণ্ডব পররেরেত। সতরাং যারা এই
কারেগুরলণ্ডক কারে রহসাণ্ডব গ্রহে করণ্ডব, মূ লতঃ তারা আল্লাহ্
র রনকণ্ডিই আশ্রয় প্রাথিনা করণ্ডব। হকননা হখাদ আল্লাহই
হসগুরলণ্ডক কারে রহসাণ্ডব গ্রহণ্ডের রনণ্ডদিশ রদণ্ডয়ণ্ডছন এবং স্পষ্ট
বণ্ডল রদণ্ডয়ণ্ডছন হয, বান্দা শুধমাত্র তার উপরই রনভির করণ্ডব;
কারণ্ডের উপণ্ডর নয়। এর অন্তরনিরহত কারে হণ্ডে, হয মহান
সত্ত্বা হসগুরলণ্ডক কারে রহসাণ্ডব রনধিারে কণ্ডরণ্ডছন, রতরন
হসগুরলর প্রভাব অণ্ডকণ্ডজা কণ্ডর রদণ্ডত পাণ্ডরন। অতএব,
সবিাবস্থায় হকবলমাত্র তাুঁর উপণ্ডরই রনভির করণ্ডত হণ্ডব।
(২) স্বাভারবক কারে: হযমন: পারন পান রপপাসা রনবারণ্ডের
কারে, হপাষাক পররধান শীত রনবারণ্ডের কারে। অনরূপভাণ্ডব
রবরভন্ন উপাদান রদণ্ডয় বতরী ওষধও স্বাভারবক কারে রহসাণ্ডব
েেয হণ্ডব। এ দই প্রকার কারণ্ডের মধযকার সম্পকি হণ্ডে,
শরী‘আত অনণ্ডমারদত প্রণ্ডতযকরি কারেই স্বাভারবক কারে; রকন্তু
প্রণ্ডতযকরি স্বাভারবক কারেই শরী‘আত অনণ্ডমারদত কারে নয়।
স্বাভারবক কারেসমূ ণ্ডহর মণ্ডধয হযগুরল গ্রহণ্ডের প্ররত শরী‘আত
উৎসারহত কণ্ডরণ্ডছ, হসগুরল গ্রহণ্ডের অথিই হণ্ডে আল্লাহ্র
শরোপন্ন হওয়া। হকননা রতরনই এগুরলর মণ্ডধয রবণ্ডশষ গুে দান
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কণ্ডরণ্ডছন। ইো করণ্ডল রতরন আবার এগুরলর গুে ও রবণ্ডশষত্ব
উরঠণ্ডয়ও রনণ্ডত পাণ্ডরন, রঠক হযমরনভাণ্ডব রতরন আগুণ্ডনর পরড়ণ্ডয়
হফলা ববরশষ্টযরিণ্ডক ইবরাহীম আলাইরহস সালাণ্ডমর জনয উরঠণ্ডয়
রনণ্ডয়রছণ্ডলন।
হমাোকথা: রবরভন্ন কারে এবং মাধযণ্ডমর হক্ষণ্ডত্র আমাণ্ডদরণ্ডক
অবশযই রতনরি রবষণ্ডয়র প্ররত হখয়াল রাখণ্ডত হণ্ডব:
এক: ইসলামী শরী‘আত কারে রহসাণ্ডব রনধিারে কণ্ডররন এমন
হকাণ্ডনা কারেণ্ডক কারে রহসাণ্ডব গ্রহে করা যাণ্ডব না।
দই: ইসলামী শরী‘আণ্ডত অনণ্ডমারদত হকাণ্ডনা কারেণ্ডক কারে
রহসাণ্ডব গ্রহে করণ্ডলও তার উপর রনভির করা যাণ্ডব না; বরং
রনভির করণ্ডত হণ্ডব এসব কারণ্ডের সৃ রষ্টকতিা একমাত্র মহান
আল্লাহ্র উপর।
রতন: এসব কারে যতই বড় এবং শরিশালী হহাক না হকন,
এসবগুরলর সাণ্ডথ রণ্ডয়ণ্ডছ তাক্বদীণ্ডরর রনরবড় সম্পকি; এসব
কারে তাক্বদীণ্ডরর বাইণ্ডর নয়। সতরাং আল্লাহ হযভাণ্ডব ইো
হসগুরলণ্ডত কতৃিত্ব কণ্ডর থাণ্ডকন।
তাবীয জড় পদাথি, যার রনজস্ব হকাণ্ডনা প্রভাব হনই এবং
হরােমরির সাণ্ডথ যার সামানযতম হকাণ্ডনা সম্পকিও হনই।
হকননা আল্লাহ তাবীযণ্ডক অকলযাে দূ রীকরণ্ডের কারে রহসাণ্ডব
হযমন রনধিারে কণ্ডরন রন, হতমরন তা স্বাভারবক কারে রহসাণ্ডবও
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পররেরেত নয়। হসজনয তাবীণ্ডযর উপর রনভির করার অথি হণ্ডে
মশররকণ্ডদর মত মৃত বযরি, মূ রতি ইতযারদর উপর রনভির করা,
হযগুরল হশাণ্ডন না, হদণ্ডখ না, হকাণ্ডনা লাভ-ক্ষরতও করণ্ডত পাণ্ডর
না। অতএব, তাবীয বযবহারকারীণ্ডক অবশযই শার‘ঈ উপায়
গ্রহে করণ্ডত হণ্ডব। আর শার‘ঈ উপাণ্ডয়র মানদে হণ্ডে, তার
সপণ্ডক্ষ দলীল প্রমারেত হণ্ডত হণ্ডব। অতএব, হযণ্ডহত তাবীয
হরােমরির কারে হওয়ার সপণ্ডক্ষ হকাণ্ডনা দলীল প্রমারেত হণ্ডে
না, হসণ্ডহত তা কখনই হরােমরির কারে রহসাণ্ডব েেয হণ্ডব না।
তাবীণ্ডযর সপণ্ডক্ষ হপশকৃত দ’রি বেিনা
১. আমর ইবণ্ডন শু‘আইব তাুঁর রপতার সূ ণ্ডত্র তাুঁর দাদা হথণ্ডক বেিনা
কণ্ডরন, রাসূ ল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম এরশাদ কণ্ডরণ্ডছন,
‘হতামাণ্ডদর হকউ যখন র্ণ্ডমর হভতর ভয় পায়, তখন হস হযন বণ্ডল,
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তাহণ্ডল ঐ ভণ্ডয়র রবষয়রি কখনই তার হকাণ্ডনা ক্ষরত করণ্ডত পারণ্ডব
না’। হসজনয আব্দল্লাহ ইবণ্ডন আমর তার প্রাপ্ত বয়ষ্ক সন্তানণ্ডদরণ্ডক
এই দ‘আরি রশখাণ্ডতন। আর অপ্রাপ্ত বয়ষ্ক সন্তানণ্ডদর েলায় দ‘আরি
রলণ্ডখ ঝরলণ্ডয় রদণ্ডতন9।
9

আব দাঊদ, হা/৩৮৯৩; রতররমযী, হা/৩৫২৮; আহমাদ, হা/৬৬৯৬।
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বস্তুত হাদীসরি দবিল। কারে হাদীছরির সনণ্ডদ মহাম্মাদ ইবণ্ডন
ইসহাক রণ্ডয়ণ্ডছন, রযরন ‘মদারল্লস’ ) (مدلسএবং রতরন হাদীছরিণ্ডক
‘আন্‘আনা’ ) (عنعنةবা ‘আন্’ ) (عنশব্দ বযবহাণ্ডরর মাধযণ্ডম বেিনা
কণ্ডরণ্ডছন। আর হকাণ্ডনা মদারল্লস বেিনাকারী ‘আন্’ শণ্ডব্দর মাধযণ্ডম
হাদীছ বেিনা করণ্ডল তা গ্রহেণ্ডযােয হয় না।
রতররমযী বণ্ডলন, হাদীছরি ‘হাসান-েরীব’।
শাওকানী বণ্ডলন, হাদীছরির সনণ্ডদ মহাম্মাদ ইবণ্ডন ইসহাক রণ্ডয়ণ্ডছন,
যাুঁর সম্বণ্ডন্ধ উলামাণ্ডয় হকরাণ্ডমর বিবয প্ররসি10।
আলবানী বণ্ডলন, হাদীছরি ‘হাসান’, তণ্ডব বেিনায় আসা ‘আব্দল্লাহ
ইবণ্ডন আমর তার প্রাপ্তবয়ষ্ক সন্তানণ্ডদরণ্ডক এই দ‘আরি রশখাণ্ডতন,
অপ্রাপ্ত বয়ষ্ক সন্তানণ্ডদর েলায় দ‘আরি রলণ্ডখ ঝরলণ্ডয় রদণ্ডতন’
হাদীণ্ডছর এ বাকয ছাড়া11। অতএব, হাদীণ্ডছর উণ্ডল্লরখত বাকয
গ্রহেণ্ডযােয নয়।
২. আণ্ডয়শা রারদয়াল্লাহু ‘আনহা বণ্ডলন, বালা-মছীবত আসার আণ্ডে যা
ঝলাণ্ডনা হয়, তা হণ্ডে তাবীয। রকন্তু বালা-মছীবত আসার পণ্ডর যা
ঝলাণ্ডনা হয়, তা তাবীয নয়।

10

ফাতহুল ক্বাদীর, হা/৩৫৮৮।

11

(ছহীহ রতররমযী হা/৩৫২৮; রসলরসলা ছহীহাহ, ১/৫২৯)।
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উি বেিনায় আণ্ডয়শা রারদয়াল্লাহু ‘আনহা-এর উণ্ডেশয হণ্ডে, করআন
হথণ্ডক বতরীকৃত তাবীয। তাুঁর মণ্ডত, বালা-মছীবত এণ্ডস যাওয়ার পণ্ডর
করআণ্ডনর আয়াত তাবীয রহসাণ্ডব ঝলাণ্ডনা যাণ্ডব, বালা-মছীবত আসার
আণ্ডে নয়। উি বেিনায় আণ্ডয়শা রারদয়াল্লাহু ‘আনহা-এর সবি প্রকার
তাবীণ্ডযর ববধতা প্রদান উণ্ডেশয নয়। হকননা করআন রদণ্ডয় বতরী
তাবীয ছাড়া অনযানয সবিপ্রকার তাবীয হয সবিাবস্থায় রশকি তা
আণ্ডয়শা রারদয়াল্লাহু ‘আনহা-এর মত বযরিণ্ডত্বর কাণ্ডছ হোপন থাকার
কথা নয়।
শরী‘আত সম্মত ঝাড়-ফুঁক প্রসঙ্গ
শরী‘আত রনণ্ডদিরশত পিরতণ্ডত করআন এবং ছহীহ সন্নাহ হথণ্ডক
েৃহীত দ‘আর মাধযণ্ডম আল্লাহ্র কাণ্ডছ আক্রান্ত বযরির আণ্ডরােয
লাণ্ডভর প্রতযাশায় হয ঝাড়-ফুঁক করা হয়, তা-ই শরী‘আত সম্মত
ঝাড়-ফুঁক। ইসলামী শরী‘আণ্ডত রনরদিষ্ট শতিসাণ্ডপণ্ডক্ষ এই ঝাড়-ফুঁক
ববধ করা হণ্ডয়ণ্ডছ। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম রনণ্ডজ হযমন
ঝাড়-ফুঁক কণ্ডরণ্ডছন, হতমরন রতরন ঝাড়-ফুঁক রনণ্ডয়ণ্ডছন। ‘আউফ
ইবণ্ডন মাণ্ডলক আল-আশজা‘ঈ রারদয়াল্লাহু ‘আনহু বণ্ডলন, জাণ্ডহলী
যণ্ডে আমরা ঝাড়-ফুঁক করতাম। ইসলাম পরবতিী যণ্ডে রাসূ ল
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লামণ্ডক আমরা রজণ্ডজ্ঞস করলাম, হহ
আল্লাহ্র রাসূ ল! ঝাড়-ফুঁণ্ডকর বযাপাণ্ডর আপনার মন্তবয রক? রতরন
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বলণ্ডলন, ‘হতামাণ্ডদর ঝাড়-ফুঁণ্ডক পরঠত রবষয়গুরলণ্ডক আমার কাণ্ডছ
হপশ কর। ঝাড়-ফুঁণ্ডক যরদ রশণ্ডকির সংরমশ্রে না থাণ্ডক, তণ্ডব তাণ্ডত
হকাণ্ডনা হদাষ হনই’12।
ঝাড়-ফণ্ডুঁ কর প্রকারণ্ডভদ: ঝাড়-ফুঁক সাধারেতঃ চার রকণ্ডমর হণ্ডয়
থাণ্ডক:
১. রশকিী ও কফরী শব্দ বযবহাণ্ডরর মাধযণ্ডম ঝাড়-ফুঁক করা অথবা
উপকার-অপকারণ্ডক ঝাড়-ফুঁণ্ডকর রদণ্ডক সম্পরকিত করা। এই
প্রকাণ্ডরর ঝাড়-ফুঁক কফর এবং রশকি বণ্ডল েেয।
২. এমন রকছ শণ্ডব্দর মাধযণ্ডম ঝাড়-ফুঁক করা, যার অথি হবাধেময
নয়। এই প্রকাণ্ডরর ঝাড়-ফুঁক রশণ্ডকির মাধযম এবং হারাম।
৩. আল্লাহ ছাড়া অনয কাণ্ডরা নাম, হযমন: হফণ্ডরশতা, নবী বা
ইসলাণ্ডম সম্মারনত অনয কাণ্ডরা নাণ্ডমর মাধযণ্ডম ঝাড়-ফুঁক করা। এই
প্রকার ঝাড়-ফুঁকও ববধ নয়। আল্লাহ ছাড়া অনয কাণ্ডরা নাণ্ডম শপথ
করার হয রবধান, এই প্রকার ঝাড়-ফুঁণ্ডকরও হসই একই রবধান।
৪. আল্লাহ্র নাম বা তাুঁর কালাম অথবা রাসূ ল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ
ওয়াসাল্লাম প্রদরশিত হাদীণ্ডছর মাধযণ্ডম ঝাড়-ফক
ুঁ করা। এই প্রকার
ঝাড়-ফুঁক শরী‘আতসম্মত।

12

(ছহীহ মসরলম, হা/২২০০)।
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শরী‘আত সম্মত ঝাড়-ফণ্ডুঁ কর শতি: ঝাড়-ফুঁক শরী‘আত সম্মত হণ্ডত
হণ্ডল তাণ্ডত হবশ রকছ শতি থাকা যরূরী। হযমন:
(১) ঝাড়-ফুঁক আরবী ভাষায় অথবা হয হকাণ্ডনা হবাধেময ভাষায় হণ্ডত
হণ্ডব।
(২) ঝাড়-ফুঁণ্ডক যা পড়া হণ্ডব, তা শরী‘আণ্ডত অনণ্ডমারদত হণ্ডত হণ্ডব।
(৩) ঝাড়-ফুঁণ্ডকর হয রনজস্ব হকাণ্ডনা প্রভাব এবং ক্ষমতা হনই, তা
মণ্ডনপ্রাণ্ডে রবশ্বাস করণ্ডত হণ্ডব।
শরী‘আতসম্মত ঝাড়-ফণ্ডুঁ কর পিরত: করআন-হাদীণ্ডছর বহু দলীল
প্রমাে কণ্ডর হয, রনণ্ডজর জনয রনণ্ডজর ঝাড়-ফুঁক সবণ্ডচণ্ডয় হবশী
উপকারী, যরদও মানষ এর রবপরীতিা মণ্ডন কণ্ডর এবং ঝাড়-ফুঁক
প্রদানকারীণ্ডক খুঁণ্ডজ হবড়ায়। এণ্ডক্ষণ্ডত্র তারা এমনরক মূ খ,ি হভলরকবাজ
বা জাদকণ্ডরর কাণ্ডছ হযণ্ডতও কণ্ঠা হবাধ কণ্ডর না। শার‘ঈ ঝাড়-ফুঁক
হচাখ লাো, জাদ এবং নানারবধ মানরসক ও শারীররক অসখ-রবসখ
দূ রীকরণ্ডে ফলপ্রসূ । রচরকৎসা রবজ্ঞান পরীক্ষা-রনরীক্ষা ও অনশীলণ্ডনর
উপর রনভিরশীল। শরী‘আত সম্মত ঝাড়-ফুঁক হযণ্ডহত অতীব
গুরুত্বপূ েি একরি রচরকৎসা জেৎ, হসণ্ডহত এখাণ্ডনও পরীক্ষা-রনরীক্ষা
ও অনশীলণ্ডনর গুরুত্ব কম নয়। অতএব, ঝাড়-ফুঁণ্ডকর হক্ষণ্ডত্র হকাণ্ডনা
পিরত যরদ পরীক্ষা-রনরীক্ষার মাধযণ্ডম উপকারী প্রমারেত হয় এবং
তাণ্ডত শরী‘আত পররপন্থী হকাণ্ডনা রকছ না থাণ্ডক, তণ্ডব তা ববধ।
যাণ্ডহাক, রবরভন্নভাণ্ডব ঝাড়-ফুঁক করা হযণ্ডত পাণ্ডর। হযমন:
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১. হরােীর োণ্ডয় ফুঁ এবং হাত রদণ্ডয় স্পশি ছাড়াই আয়াত বা মাসনূ ন
দ‘আ পড়া। আণ্ডয়শা রারদয়াল্লাহু ‘আনহা বণ্ডলন, রাসূ ল সাল্লাল্লাহু
‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম যখন হকাণ্ডনা হরােী হদখণ্ডত হযণ্ডতন বা তাুঁর
কাণ্ডছ হরােী আনা হত, তখন রতরন বলণ্ডতন,
َ
َ ً َ َ ُ َ َّ َ َ َ
ْ
َّ َ ْ َ َ
َ ابل
َّ اس َر َّب
َ «أ ْذ ِهب
اء ال
 ِشف، ال ِشفاء ِإال ِشفاؤك،ت الش ِايف
 اش ِف وأن،اس
ِ انل
ِ
٧٢ ً َ َ ُ َ ُ
»يغا ِدر سقما
২. হরােীর োণ্ডয় হাত রদণ্ডয় স্পশিসহ আয়াত বা মাসনূ ন দ‘আ পড়া।
আণ্ডয়শা রারদয়াল্লাহু ‘আনহা বণ্ডলন, রাসূ ল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ
ওয়াসাল্লাম কাণ্ডরা ঝাড়-ফুঁক করণ্ডল তাণ্ডক ডান হাত রদণ্ডয় স্পশি কণ্ডর
বলণ্ডতন,
َ
َ ً َ َ ُ َ َّ َ َ َ
ْ
َّ َ ْ َ َ
َ ابل
َّ اس َر َّب
َ «أ ْذ ِهب
اء ال
 ِشف، ال ِشفاء ِإال ِشفاؤك،ت الش ِايف
 اش ِف وأن،اس
ِ انل
ِ
٧4 ً َ َ ُ َ ُ
»يغا ِدر سقما
৩. স্পশি এবং ফুঁসহ আয়াত বা মাসনূ ন দ‘আ পড়া। আণ্ডয়শা
রারদয়াল্লাহু ‘আনহা বণ্ডলন, রাসূ ল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম
যখন অসস্থতা অনভব করণ্ডতন, তখন সূ রা ইখলাছ, নাস, ফালাক্ব
পণ্ডড় রনণ্ডজর োণ্ডয় ফুঁ রদণ্ডতন এবং হাত রদণ্ডয় স্পশি করণ্ডতন15।
৪. পারনণ্ডত বা হতণ্ডল আয়াত বা মাসনূ ন দ‘আ পণ্ডড় তা পান করা বা
13

(বখারী, হা/৫৬৭৫)।

14

(বখারী, হা/৫৭৫০)।

15

(বখারী, হা/৫৭৫১; মসরলম, হা/২১৯২)।
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বযবহার করা। রাসূ ল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম ছাণ্ডবত ইবণ্ডন
ক্বাণ্ডয়স ইবণ্ডন শাম্মাস রারদয়াল্লাহু ‘আনহু–এর জনয পারন পণ্ডড় তা
তার োণ্ডয় রদণ্ডয় হদন16। আমাণ্ডদর সালাণ্ডফ ছাণ্ডলহীন এই পিরত
বযবহার করণ্ডতন।
ঝাড়-ফুঁণ্ডকর সময় পরবত্র করআণ্ডনর অণ্ডনক সূ রা ও আয়াত পড়া
যায়, তন্মণ্ডধয উণ্ডল্লখণ্ডযােয হণ্ডে,
সূ রা ফাণ্ডতহা: ঝাড়-ফুঁণ্ডকর মাধযণ্ডম রচরকৎসার হক্ষণ্ডত্র আল্লাহ্র
ইোয় সূ রা ফারতহা অতযন্ত ফলপ্রসূ । আবূ সাঈদ খদরী
রারদয়াল্লাহু ‘আনহু হথণ্ডক বরেিত, একদল ছাহাবাণ্ডয় হকরাম
হকাণ্ডনা এক সফণ্ডর রছণ্ডলন। একরি আরব হোণ্ডত্রর হোত্র প্রধান
দংরশত হণ্ডল একজন ছাহাবী সূ রা ফারতহার মাধযণ্ডম তাণ্ডক
ঝাড়-ফুঁক কণ্ডরন এবং আল্লাহ্র ইোয় হস সস্থ হণ্ডয় উণ্ডঠ।
খবররি রাসূ ল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম–এর কাণ্ডছ হপৌঁছণ্ডল
রতরন তা সমথিন কণ্ডরন17।
আয়াতল করসী: র্ণ্ডমর সময় এবং বাসা-বাড়ীণ্ডত আয়াতল করসী
পাঠ করণ্ডল তা আল্লাহ্র ইোয় শয়তান ও অনযণ্ডদর হথণ্ডক
রক্ষাকবচ হয়। আবূ হুরায়রা রারদয়াল্লাহু ‘আনহু বণ্ডলন, রাসূ ল
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম

বণ্ডলন, যখন

16

(আবূ দাঊদ, হা/৩৮৮৫)।

17

(বখারী, হা/৫৭৪৯; মসরলম, হা/২২০১)।
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তরম হতামার

রবছানায় র্মাণ্ডত যাণ্ডব, তখন আয়াতল করসী পড়ণ্ডব; তাহণ্ডল
সকাল পযিন্ত আল্লাহ্র পক্ষ হথণ্ডক হতামার জনয একজন
হহফাযতকারী রাখা হণ্ডব এবং শয়তান হতামার রনকিবতিীও হণ্ডত
পারণ্ডব না18।
অনয বেিনায় এণ্ডসণ্ডছ, আবূ আইয়ূ ব আনছারী রারদয়াল্লাহু ‘আনহু
বণ্ডলন, রাসূ ল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বণ্ডলন, বাসা-বাড়ীণ্ডত
আয়াতল করসী পড়ণ্ডব, তাহণ্ডল শয়তান হতামার রনকিবতিী হণ্ডত
পারণ্ডব না19।
সকাল-সন্ধযায় আয়াতল করসী পড়ণ্ডল তা শয়তান হথণ্ডক বাুঁচার
কারে হয়। হকউ তা সন্ধযায় পড়ণ্ডল সকাল পযিন্ত এবং সকাণ্ডল
পড়ণ্ডল সন্ধযা পযিন্ত তার হহফাযত করা হয়20।
সূ রা ফালাক্ব ও সূ রা নাস: এ সূ রাদ্বয় আল্লাহ্র ইোয় রজন এবং
হচাখ লাো বা বদনযর হথণ্ডক হহফাযতকারী। আবূ সাঈদ খদরী
রারদয়াল্লাহু ‘আনহু বণ্ডলন, রাসূ ল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম
রজন ও বদনযর হথণ্ডক আশ্রয় প্রাথিনা করণ্ডতন। যখন এই সূ রা

18
19

(বখারী, হা/২৩১১, ৫০১০)।
(রতররমযী, আহমাদ, শায়খ আলবানী হাদীছরিণ্ডক ছহীহ বণ্ডলণ্ডছন, ছহীহ
রতররমযী, হা/ ২৮৮০ ও ছহীহ তারেীব ওয়া তারহীব, হা/ ১৪৬৯ দ্র:)।

20

(ছহীহ তারেীব, হা/ ৬৬২, ১৪৭০; রসলরসলা ছহীহাহ, হা/৩২৪৫)।
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দ’রি নারযল হল, তখন রতরন অনয সবরকছ হছণ্ডড় এ দ’রি
গ্রহে করণ্ডলন21।
এ সূ রা দ’রি রবরভন্ন রবপদাপদ, বালা-মছীবত হথণ্ডক আল্লাহ্র
রনকি আশ্রয় প্রাথিনার সণ্ডবিািম হারতয়ার22।
সূ রা এখলাছ, ফালাক্ব ও নাস: এ সূ রা রতনরি সকাল-সন্ধযায়
রতনবার কণ্ডর পাঠ করণ্ডল আল্লাহ্র ইোয় এগুরল হয হকাণ্ডনা
রবপদাপদ হথণ্ডক মরির জনয যণ্ডথষ্ট হণ্ডব23।
এ সূ রা রতনরি রবরভন্ন রবপদাপদ, বালা-মছীবত হথণ্ডক আল্লাহ্র
রনকি আশ্রয় প্রাথিনার সণ্ডবিািম হারতয়ার24।
অসখ-রবসখ হণ্ডল এই সূ রাগুরল রদণ্ডয় রাসূ ল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ
ওয়াসাল্লাম ঝাড়-ফুঁক করণ্ডতন25।
সূ রা কাণ্ডফরূন: র্ণ্ডমর আণ্ডে এই সূ রারি পড়ণ্ডল তা রশকি হথণ্ডক
মরির কারে হণ্ডব। ফারওয়া ইবণ্ডন নাওফাল তাুঁর রপতা হথণ্ডক

21

(আলবানী, ছহীহ রতররমযী, হা/২০৫৮; ছহীহ ইবণ্ডন মাজাহ, হা/২৮৪৬)।

22

(আলবানী, ছহীহ আবূ দাঊদ, হা/১৪৬৩)।

23

(ছহীহ আবূ দাঊদ, হা/৫০৮২; ছহীহ রতররমযী, হা/৩৫৭৫)।

24

(নাসাঈ, হা/৭৮৪৫; হায়ছামী, মাজমা‘উয-যাওয়াণ্ডয়দ, ৭/১৫২, রতরন বণ্ডলন,
হাদীছরি বাযযার বেিনা কণ্ডরন এবং এর বেিনাকারীেে ছহীহ বখারীর
বেিনাকারী)।

25

(বখারী, হা/৫০১৬; মসরলম, হা/২১৯২)।
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বেিনা কণ্ডরন, তাুঁর রপতা রাসূ ল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম–
এর কাণ্ডছ এণ্ডস বলণ্ডলন, হহ আল্লাহ্র রাসূ ল! আমাণ্ডক এমন
রকছ রশক্ষা রদন, যা আরম র্মাণ্ডনার সময় পড়ণ্ডত পারর। রতরন
বলণ্ডলন, তরম

 ﭑ ﭒ ﭓহশষ পযিন্ত পণ্ডড় র্মাণ্ডব,

তাহণ্ডল তা রশকি হথণ্ডক মরির কারে হণ্ডব26। হাদীছরিণ্ডত
রশণ্ডকির মত মারাত্মক হরাে হথণ্ডক মরির পথ বাৎণ্ডল হদওয়া
হণ্ডয়ণ্ডছ।
সূ রা বাক্বারা: হকাণ্ডনা বাড়ীণ্ডত সূ রা বাক্বারা পাঠ করণ্ডল শয়তান হসই
বাড়ী হথণ্ডক পারলণ্ডয় যায়27। এই সূ রায় হযমন রণ্ডয়ণ্ডছ বরকত,
হতমরন তা জাদকরণ্ডদর শরি খবি করণ্ডত পাণ্ডর28।
সূ রা বাক্বারার হশষ দই আয়াত: হয বযরি রাণ্ডত এই আয়াত দ’রি
পড়ণ্ডব, তার জনয এ দ’রি বালা-মছীবত, শয়তান ইতযারদ হথণ্ডক
বাুঁচার হক্ষণ্ডত্র যণ্ডথষ্ট হণ্ডব। আবূ মাসঊদ উক্ববা ইবণ্ডন আমর
রারদয়াল্লাহু ‘আনহু বণ্ডলন, রাসূ ল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম
বণ্ডলণ্ডছন, হয বযরি রাণ্ডত সূ রা বাক্বারার হশষ দই আয়াত পড়ণ্ডব,
তার জনয এ দ’রি যণ্ডথষ্ট হণ্ডব29।
26

(ছহীহ রতররমযী, হা/৩৪০৩; ছহীহ আবূ দাঊদ, হা/৫০৫৫)।

27

(মসরলম, হা/৭৮০; রতররমযী, হা/২৮৭৭)।

28

(মসরলম, হা/৮০৪)।

29

(বখারী, হা/৫০০৮; মসরলম, হা/৮০৮)।
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হকাণ্ডনা েৃণ্ডহ এই আয়াত দ’রি রতন রাত পড়ণ্ডল শয়তান ঐ েৃণ্ডহর
রনকিবতিীও হণ্ডত পারণ্ডব না30।
হকাণ্ডনা হরােীণ্ডক ঝাড়-ফুঁক করার সময় বলণ্ডব,
ِّ ُ ِّ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ِّ ُ ْ َ ْ َ
ُ ،ُك َن ْفس أَ ْو َع ْْي َحاسد
اهلل
 ِمن َش، ِمن ُك َش ٍء يؤ ِذيك،هلل أر ِقيك
ٍ ِ
ِ «ِمْسِب ا
ٍ
ِ
َْ
َ
َ َْ
٢٧
»هلل أر ِقيك
ِ يش ِفيك ِمْسِب ا
শরীণ্ডরর হকাথাও বযথা অনভব করণ্ডল বযথার স্থাণ্ডন হাত হরণ্ডখ ৩
বার هلل
ِ  ِمْسِب اবলণ্ডব এবং ৭ বার রনণ্ডনাি দ‘আরি পড়ণ্ডব:
ُ
َ ِّ َ ْ
ُ ُ َ
ُْ
»َش َما أ ِج ُد َوأ َحا ِذ ُر
هلل َوقد َرتِ ِه ِمن
ِ «أعوذ بِا
এছাড়া আণ্ডরা অণ্ডনক আয়াত ও দ‘আ রণ্ডয়ণ্ডছ, হযগুরল রদণ্ডয় ঝাড়ফুঁক করা যায়। অনরূপভাণ্ডব সকাল ও সন্ধযায় পরঠতবয রযকরআযকার ও দ‘আসমূ হ আল্লাহ্র ইোয় আমাণ্ডদরণ্ডক শয়তাণ্ডনর
কমন্ত্রো এবং নানা শারীররক ও মানরসক হরাে-বযারধ হথণ্ডক রক্ষা
করণ্ডত পাণ্ডর।
পররণ্ডশণ্ডষ, মহান আল্লাহ্র কাণ্ডছ ফররয়াদ জানাই, রতরন আমাণ্ডদরণ্ডক
যাবতীয় রশকি, রবদ‘আত, রবভ্রারন্ত ও কসংস্কার হথণ্ডক রক্ষা কণ্ডর
রনণ্ডভিজাল তাওহীণ্ডদর উপর আমাণ্ডদর মৃতয দান করুন এবং
পরকাণ্ডল জান্নাতল হফরদাউস নছীব করুন। আমীন!

30

(ছহীহ রতররমযী, হা/২৮৮২; হাণ্ডকম, ২/২৬০)।

31

(ছহীহ মসরলম, হা/২১৮৬)।
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