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আমরা কীভাবে ইসলাম মানবো 

   

আমরা যারা হকাবনা ফমম পূরবের সময় ধবমমর ঘবর ‘ইসলাম’ রলরি তারা সু্কবল পড়াব ানার সময় রেষয় র বসবে 

ইসলারময়াত নাবম একরি রনরেমষ রেষয় পড়তাম। রনরেমষতার মা াত্ম্য SSC হত এ রেষবয়র মাত্র ১০রি প্রশ্ন পবড়ই A+ 

ো হলিার পাওয়া যায়, আবের ক্লাসগুবলার কথা আর নাই ো েললাম। আসবল দুুঃিজনক  বলও সতয  হয, 

আমাবদর অবনবকরই োো-মা হছািবেলা হথবক েুরিবয়বছন যা পড়বল হরজাল্ট ভাবলা  বে তাই  বলা কাবজর 

পড়াব ানা আর োরকিা অকাবজর। ১০ পৃষ্ঠা পড়বল হযিাবন চবল, হকাবনা পােল োরক ৯০ পৃষ্ঠা পড়বে? আর জানার 

জনয পড়ার হতা প্রশ্নই উবে না। ফবল ইসলারময়াবতর আেরে হভদ কবর কিবনা আমাবদর মবনর মবধয ইসলাবমর 

প্রকৃত র ক্ষা প্রবে  করবত পাবর রন। হতা এব ন গুেধবররা যিন হকাবনা এক মানরসক দুেমলতার মু ূবতম োপ-

দাদার দীন ইসলাম মানার হচষ্টা কবর তিন প্রথম োাঁধািা আবস জানার হক্ষবত্র।  ূেয জ্ঞাবনর পাত্র রনবয় তিন 

আমরা েই/ওবয়েসাইি  াতড়াই। এর ফলাফল হের রভাে হক্ষবত্রই যা  য় তা  বলা, অল্প রেদযা ভয়রকরী। রকছু 

ভাসা ভাসা পড়াব ানা কবর আমাবদর এ ধারো জবে যায় হয, আমরা ইসলাম সম্পবকম অবনক জারন-েুরি। আর 

আমাবদর হদব র ফবতায়া হদওয়া কােবমাল্লা, রমলাদজীরে হুজুর আর মুররদবচাষা পীরবদর আরধবকয আমাবদর একিা 

রেরাি ক্ষরত  বয় রেবয়বছ -তা  বলা আমরা পুবরা আবলমজারতর ওপর একিা রেরূপ ধারো হপাষে কবর চরল। এ 

জনয ইসলাম সম্পবকম জানবত রেবয় আমরা মবন করর ইসলাম েুিার জনয অনয কাবরা দরকার নাই, আমরা যা েুরি 

তাই চূড়ান্ত। রকন্তু আসবল রক এভাবে ইসলাম চবল? না। চবল না। তবে হজবন রনই কীভাবে ইসলাম র িা এের 

মানা উরচত। 

ইসলাম র ক্ষািা একিা ধারাোর ক র ক্ষার মত েযাপার, রাসুলুল্লা  সাল্লাল্লাহু আলাইর  ওয়াসাল্লাম যা েুবিবছন, 

তাাঁবক হদবি সা ােীেে যা েুবিবছন, তাবেঈেে যা েুবিবছন হসিাই রকন্তু ইসলাম। রাসুলুল্লা  সাল্লাল্লাহু আলাইর  

ওয়াসাল্লাম-এর ওপর ২৩ েছর ধবর কুরআন নারযল করা  বলা যাবত রতরন কুরআবনর আবদ  রনবষধ রনবজর 

জীেবন প্ররতফলন কবর হদিান। আোর রতরন যা েুিবলন এের প্রচার করবলন তাই রকন্তু সা ােীেবের জীেবন 

প্ররতফরলত  বলা। তাই কুরআন তাফসীর-এর মূলনীরত েেমনা করবত রেবয় ইেন কাসীর তার আত-তাফসীর আল-

কুরআন আল-আযীম-এর ভূরমকায় রলিবলন, কুরআবনর েযািযা  বে রনবনাক্ত ধারাোর কতায়। একিা না হপবল 

তবেই এর পবররিায় যাওয়া যাবে:  

১। কুরআবনর েযািযা কুরআন দ্বারা। 

২। কুরআবনর েযািযা রাসুলুল্লা  সাল্লাল্লাহু আলাইর  ওয়াসাল্লাম-এর োেী/আবদ /রনবষধ দ্বারা। 

৩। কুরআবনর েযািযা রাসুলুল্লা  সাল্লাল্লাহু আলাইর  ওয়াসাল্লাম-এর সা ােীেবের দ্বারা। 

৪। কুরআবনর েযািযা রাসুলুল্লা  সাল্লাল্লাহু আলাইর  ওয়াসাল্লাম-এর সা ােীেবের অনুসারী তাবে‘ঈবদর দ্বারা। 

৫। কুরআবনর েযািযা রাসুলুল্লা  সাল্লাল্লাহু আলাইর  ওয়াসাল্লাম-এর সা ােীেবের অনুসারী তাবে‘ঈবদর অনুসারী 

তাবে‘ তাবে‘ঈনবদর দ্বারা। 

৬। কুরআবনর েযািযা কুরআবনর সাতরি রিরাবতর দ্বারা। 
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৭। আররে ভাষার জ্ঞান দ্বারা। 

রযরন শুধু কুরআন পড়বলন (তাও মূল আররে না, শুধু অনুোদ); রকন্তু োরকগুবলা সম্পবকম জ্ঞান রািবলন না, রতরন 

যিন কুরআন পড়বত রেবয় হকাবনা রকছু না েুিবেন তিন তার হসই “নবলজ েযাপ” এর জনয রনবজর মত কবর 

(হের র ভাে হক্ষবত্রই  য়তাবনর মবতা কবর) তার একিা েযািযা দাাঁড় কররবয় রনবেন। এর উদা রে আমাবদরই 

অবনক ভাই যাবদর ধারো শুধু কুরআন মানািাই আমাবদর জনয যবথষ্ট। তাবদর েক্তেয, হযব তু আল্লা  কুরআন 

সররক্ষে করবেন েবলবছন হসব তু কুরআন সরররক্ষত আবছ। হযব তু  াদীস সরাসরর আল্লা র োেী নয় তাই তা 

রেকৃত  বয় হেবছ এের এগুবলা মানা যাবে না। যরদও ো মানবত  য় তবে রচন্তা ভােনা কবর রেবেক েুরি িারিবয় 

হসগুবলা মানা হযবত পাবর। এিাবন মূল সমসযা  বলা িরিত জ্ঞান। হকউ যরদ হকাবনা  ারদবসর ভাষয ো Text 

জাবনন; রকন্তু তার েযািযা না জাবনন তবে রতরন েযািযা না করবত হপবর ধারো করবেন হযব তু এিা  াদীস তাই 

এবত ভুল আবছ। 

আোর েযাপাররি এরকমও  বত পাবর হয, হকাবনা একরি রেষয় সম্পবকম হকউ যরদ একরি  াদীস জাবনন এের হসিা 

হথবক রনবজ রনবজ হকাবনা রসিাবন্ত আবসন তবে হসিা রেভ্রারন্তকর  বত পাবর।  

হযমন অপ্রাপ্তেয়ষ্ক র শুসন্তাবনরা আরিরাবত কী পররেরত লাভ করবে? 

প্রথম  াদীসুঃ অপ্রাপ্তেয়ষ্কবদর রাসুলুল্লা  সাল্লাল্লাহু আলাইর  ওয়াসাল্লাম রম‘রাবজর সময় ইেরা ীম আলাইর স 

সালাম-এর সাবথ জান্নাবত একরি োবছর কাবছ থাকবত হদবিরছবলন। 

রদ্বতীয়  াদীসুঃ িারদজা রারদয়াল্লাহু ‘আন া রাসুলুল্লা  সাল্লাল্লাহু আলাইর  ওয়াসাল্লাম-হক তাাঁর জাব রলয়াবতর 

সময়কার মৃত সন্তানবদর েযাপাবর রজজ্ঞাসা করায় রতরন (সাল্লাল্লাহু আলাইর  ওয়াসাল্লাম) েবলরছবলন হয, তাাঁরা 

জা ান্নামী। 

যারা প্রথমরি জাবনন তারা অপ্রাপ্তেয়ষ্করা কী পররেরত লাভ করবে -এর উত্তর রদবেন জান্নাত আর যারা রদ্বতীয়রি 

জাবনন, তাাঁরা েলবেন জা ান্নাম। রযরন প্রথম  াদীসরি জাবনন রতরন ইসলাবমর িরিত জ্ঞাবনর অরধকারী। রযরন শুধু 

রদ্বতীয়  াদীসরি পড়বলন রতরন রেবেক রদবয় রেবেষে কবর েলবেন এিা আোর হকমন রেচার? হয র শু হকাবনা পাপ 

কবর রন হস হকন আগুবন পুড়বে? যারা দু’রিই জাবনন তাবদর মবন  য়তান রেভ্রারন্ত ঢুরকবয় েলবে, হদবিছ 

রাসুলুল্লা  সাল্লাল্লাহু আলাইর  ওয়াসাল্লাম-এর কথা স্বরেবরাধী। সুতরার  াদীস মানার দরকার নাই। 

তৃতীয়  াদীসুঃ আনাস রারদয়াল্লাহু ‘আনহু েবলন, রাসুলুল্লা  সাল্লাল্লাহু আলাইর  ওয়াসাল্লাম েবলবছন, রকয়ামাবতর 

রদন অপ্রাপ্তেয়ষ্ক, পােল এের যারা দুই নেীর মািিাবন এবসবছ (আ লুল ফাতরা ) তারা পরীরক্ষত  বেন। আল্লা র 

পক্ষ হথবক একজন দূত এবস তাবদর আল্লা র রনবদমব  আগুবন িাাঁপ রদবত েলবেন। যারা এ আবদ  মানবে তাাঁরা 

জান্নাবত যাবে, যারা অগ্রা য করবে তারা জা ান্নামী।  

রযরন তৃতীয়  াদীসরিও জাবনন রতরন রকন্তু প্রশ্নরির একরি সুন্দর ও গ্র েবযােয েযািযা রদবত পারবেন। ইসলাম 

হিািালাররয়ান রভউ সাবপািম কবর, ফ্র্যােবমবেড রভউ না। হযমন একজন মানুষ একরি জানালা রদবয় একরি রাস্তার 

রকছু অর  হদিল হযিাবন শুধু কাপবড়র হদাকান আবছ। এিন হস যরদ দােী কবর হয, ঐ রাস্তায় শুধু কাপবড়র 

হদাকান আবছ তা রেক রকন্তু সমূ্পেম রেক না। হস যরদ ছাবদ দাাঁরড়বয় ঐ রাস্তারি হদবি তবে হস হদিবত হপত 
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কাপবড়র হদাকান ছাড়াও আবরা অবনক রকছুই ঐ রাস্তায় আবছ। জানালার দৃ যরি ফ্র্যােবমবেড রভউ; রকন্তু ছাবদর 

দৃ য হিািালাররয়ান রভউ। এমনরি শুধু ইসলাম নয় অবনক অনয হক্ষবত্রও একই ভাবে কাজ কবর। আমরা রজবনারমক্স 

রনবয় পড়াব ানা করবত রেবয় হদবিরছ আবে হযিাবন একিা রজন-এর কাজ রনবয় েবেষো  ত; এিন  য় পুবরা 

হকাবষর সে রজন রনবয়। কারে ঐ রজবনর কাজ পুবরা হকাবষর পররবপ্ররক্ষবত প্রায়ই েদবল যায়। রেক হতমরন অবনক 

আয়াত ো  াদীস অনযানয সে আয়াত ও  াদীবসর সা াবযয পুবরা অথম হনয়, একারক রভন্ন অথম হনয়। পুবরা অথম মাবন 

রাসুলুল্লা  সাল্লাল্লাহু আলাইর  ওয়াসাল্লাম ও তাাঁর সা ােীেে হয অবথম রনবয়রছবলন এের জীেবন আমল কবররছবলন 

হসই অথম। 

েড় আবলবমর সুরেধািা  বলা -এিাবন হয রতরন একরি রেষয় সম্পবকম সে আয়াত এের তার সম্পরকমত  াদীসগুবলা 

জাবনন তাই রতরন একিা আয়াত ো একরি রেষয় েযািযার সময় আমাবদর হথবক ভাবলা েযািযা করবত পাবরন। রতরন 

যরদ না হজবনও থাবকন তবে জানার হচষ্টা কবর তবেই েযািযা করবেন, তার আবে করবেন না। আরম যরদ সমূ্পেম 

জ্ঞান ছাড়াই আয়াবতর অন্তরনমর ত মাবন েুিবত যাই ো হকাবনা রেষয় েযািযা করবত যাই তা বল সমসযা  বে। 

আমার জ্ঞাবনর অভাবে আরম ভুল েযিযা করে; রকন্তু  য়তান আমাবক েুিাবে হয ঐ অর রক্ষত আবলবমর হথবক 

আরমই ভাবলা জারন, েুরি এের আমার ভুল েযািযা রনবয় আরম তকম করে এের ভুল পবথ চবল যাে। (নাউযুরেল্লা ) 

হকাবনা রেষবয়র হকাবনা েযািযা েড় হকান আবলম কবরবছন, অনয আবলমরা তাবদর এ েযািযাবক তাবদর পররপূেম 

জ্ঞাবনর পররবপ্ররক্ষবত রেক েবলবছন, তারপবরই আমাবদর উরচৎ হসিা হমবন হনওয়া ও প্রচার করা। হয হকউ ইসলাম 

রনবয় রসবেবমরিকারল পড়াব ানা করুক, এরপর কুরআন- ারদবসর েযািযা করুক, হসই েযািযা েড় ‘আবলমরা হমবন 

রনক, আল্লা র কসম ঐিা হমবন রনবত আমার হকাবনা আপরত্ত নাই। হকউ একজন সারাজীেন ফু্লইড হমকারনক্স 

পড়ল, পড়াল, ররিায়ার কবর যিন হদিল আর হকাবনা কাজ নাই, তিন ইসলারম ফাউবে ন ো আবু্দল্লা  ইউসুফ 

আরলর অনুোদ পবড় আমাবক েুিাবে হয,  াদীস দরকার নাই, কুরআবনই সে আবছ তা বল আরম এই হলাবকর 

ধাবরকাবছ নাই। ইসলাম পুরািা না েুবি িরিত েুি রনবয় অবনক মানুষ রনবজ রেভ্রান্ত  য়, অনযবদর রেভ্রান্ত কবর ও 

সমস্ত মুসরলমবদর রেপবদ হফবল। ইেন লাবদবনর রজ াবদর আয়াবতর েযািযার হচাবি আফোরনস্তান আর ইরাক এক 

সাবথ কাত  বয় হেবছ!  বত পাবর উনার সন্ত্রাসবক হেবছ হনওয়ার কারে আল্লা বক িুর  করা; রকন্তু ইেবন োবযর 

মত ‘আবলমবক কারফর হঘাষো রদবয় তাবদর পরাম ম না শুবন রনবজর ভাসমবনর রজ াদ কবর, রতরন মুসরলম উম্মা র 

অপররমাে ক্ষরত কবরবছন। আল্লা র রাসুবলর সুন্নাত উবপক্ষা করায় এ কাবজর জনয রতরন পাপ কামাই কবরবছন, 

পূেয না। 

আমরা অন্তত ইসলাবমর হক্ষবত্র রনবজবদরবক অরত গুরুত্ব না রদবয় েড়মাবপর ‘আবলমবদর মতামতিা হজবন রনে, 

তারপবর হসিা রনবয় কথা েলে। তাবদর মবধয মবতর হভদাবভদ থাকবল আমরা উভয় মত সম্পবকম পড়ে, রচন্তা 

করে তারপর হযিা পছন্দ  বে (জীেনযাত্রার সুরেধাবথম না, ইসলাম মানার হক্ষবত্র হযিা হের  তাকওয়াপূেম, ও দলীল 

রনভমর) হসিা হমবন রনে। যার মত হমবন রনলাম না তাবক হ য় করে না; েরর সম্মান করে। আমরা মবন রািে 

‘আবলমরাই রাসূলবদর উত্তরারধকারী। সেবচবয় ভাবলা  য় আমরা রনবজরা রনয়মানুযায়ী পড়াব ানা কবর ‘আবলম  বয় 

যাই। ইসলারমক অনলাইন ইউরনভারসমরিবত অনলাইবন পড়াব ানা করা যায় এমনরক সারিমরফবকি পযমন্ত হনওয়া যায়। 

যারা জানার উবেব য জানবত চান তারা আরে রেবের রেরভন্ন রেেরেদযালবয়র উচ্চর রক্ষত ‘আবলম, যারা েতমমাবন 
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আমাবদর হদব  অেস্থান করবছন তাবদর কাবছ ফমমাল ক্লাবসর আবয়াজন করবত পাবরন, এবত রনবজর র ক্ষা  বলা, 

আবরা মানুষ দীন র িবত পারল। 

“ইসলাম একিা রসম্পল, স জ ধমম” -এ কথা েবল যার যা করবত ভাবলা লাবে সে ইসলাবমর মবধয ঢুকাবে, এিা 

িুে েড় ধরবের অনযায়। আমার রনবজর কাবছ হয ইসলাম মানবত ভাবলা লাবে তা মানবল আর আল্লা র ইসলাবমর 

দরকার কী রছল? আমরা ইসলাম মারন আল্লা বক িুর  কবর পুরষ্কার হপবত, তাাঁর  ারস্ত হথবক োাঁচবত। এই উবে য 

সফল করবত আল্লা  আমাবদর জনয হযই ইসলাম পছন্দ কবরবছন রেক হসিাই হমবন চলবত  বে। 

আল্লা  আমাবদর আপন আত্ম্ার ঔিতয হথবক রক্ষা করুন, তাাঁর আবদ  রেক মত হজবন তা হমবন হনওয়ার 

তাওফীক রদন। আরমন। 

সমাপ্ত 
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