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দীনের প্রতি তিদ্রূপকারী মুরিাদ হনয় যায় এিং পুনরাপুতর দীে ইসোনমর গতি মেনক মির হনয় যায়। আল্লাহ 

িা‘আো িনেে, 
بِٱّلَلِ  قُل   ﴿

َ
َٰتِهِۦ أ زُِءونَ  ُكنُتم   َورَُسوِِلِۦ َوَءاَي َته  َتِذُروا   َل  ٦٥ تَس  تُم قَد   َتع  دَ  َكَفر    [٥٥ ،٥٦: اتلوبة] ﴾ إِيَمَٰنُِكم    َبع 

“িেুে, মিামরা তক আল্লাহর সানে, িাাঁর তেদর্শোিেীর সানে এিং িাাঁর রাসূনের সানে ঠাট্টা করতিনে? িে-িুিা 

মদতিনয়া ো। মিামরা মিা ঈমাে আোর পর কুফুরী কনরি।” [সূরা আি-িাওিাহ, আয়াি: ৬৫-৬৬]  

এ আয়াি প্রমাণ িহে কনর ময, আল্লাহর সানে ঠাট্টা-তিদ্রূপ করা কুফুরী, রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আোইতহ 

ওয়াসাল্লানমর সানে ঠাট্টা-তিদ্রূপ করা কুফুরী। অিএি ময িযতি এ তিষয়গুনোর মকানো একতির প্রতি তিদ্রূপ কনর, 

মস সিগুনোর প্রতি তিদ্রূপকারী তহসানি গণয হনি। আর মস যুনগর মুোতফকনদর পক্ষ মেনক যা ঘনিতিে িা এই ময, 

িারা রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আোইতহ ওয়াসাল্লাম ও িাাঁর সাহািীগনণর প্রতি তিদ্রূপ করি। িিেই এ আয়াি অিিীণশ 

হয়। অিএি এ তিষয়গুনোর প্রতি তিদ্রূপ করা একতি অেযতির সানে ওিনপ্রাি ভানি জতিি। সুিরাং যারা আল্লাহর 

একত্বিানদর প্রতি ঠাট্টা কনর এিং আল্লাহ িা‘আো িযিীি মৃি মোকনদর কানি মদায়া করানক িি মনে কনর, যিে 

িানদরনক িাওহীনদর তদনক আহ্বাে করা হয় এিং তর্কশ মেনক তেনষধ করা হয়, িিে িারা িৎ প্রতি তিদ্রূপ 

করনি োনক। মযমে, আল্লাহ িা‘আো িনেে,  
و كَ  ِإَوَذا﴿

َ
َهََٰذا ُهُزًوا إَِل  َيَتِخُذونََك  إِن َرأ

َ
َلا  َءالَِهتَِنا َعن   ََلُِضلَُّنا ََكدَ  إِن ٤١ رَُسوًل  ٱّلَلُ  َبَعَث  ٱََّلِي أ ن لَو 

َ
نَا أ  ،٠٤: الفرقان] ﴾َعلَي َها   َصََب 

٠٤]  

“িারা যিে আপোনক মদনি িিে আপোনক মকিে তিদ্রূনপর পাত্ররূনপ গ্রহণ কনর এিং িনে এই তক মস- যানক 

আল্লাহ রাসূে কনর মপ্ররণ কনরনিে? মস মিা আমানদরনক আমানদর উপাসযনদর কাি মেনক দূনর সতরনয়ই তদি, 

যতদ আমরা িানদরনক আাঁকনি ধনর ো োকিাম।” [সূরা আে-ফুরকাে, আয়াি: ৪০-৪১] 

িাই রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আোইতহ ওয়াসাল্লাম যিে িানদরনক তর্কশ মেনক তেনষধ কনরতিনেে, িারা িাাঁনক তিদ্রূপ 

করনি োনক। প্রাচীে যুগ মেনক তেনয় আজ পযশন্ত মুর্তরকগণ েিীগনণর মদাষ-ত্রুতি িণশো কনর আসনি এিং যিেই 

িাাঁরা িানদরনক িাওহীনদর দাওয়াি মদে িাাঁনদরনক িারা তেনিশাধ, ভ্রষ্ট ও পাগে িনে অতভতহি কনর। মকেো 

িানদর অন্তনর রনয়নি তর্নকশর প্রতি শ্রদ্ধানিাধ। অেুরূপভানি মদিা যায় ময, মুর্তরকনদর সানে যানদর সাদৃর্য 

রনয়নি, যিেই িারা কাউনক িাওহীনদর প্রতি আহ্বাে করনি মদনি, তেনজনদর অন্তনর তর্কশ োকায় িারা িৎপ্রতি 

তিদ্রূপ কনর। আল্লাহ িা‘আো িনেে, 
نَداٗدا ٱّلَلِ  ُدونِ  ِمن َيَتِخذُ  َمن ٱنلَاِس  َوِمنَ ﴿

َ
ِ  ُُيِبُّوَنُهم   أ   [٤٥٦: ابلقرة] ﴾ٱّلَلِه  َكُحب 

“আর মােুনষর মনধয মকউ মকউ এমেও রনয়নি যারা আল্লাহ িািা অেযােযনদরনক িাাঁর সমকক্ষ তির কনর। 

আল্লাহনক ভানোিাসার মনিাই িারা িানদরনক ভানোিানস।” [সূরা আে-িাকারা, আয়াি: ১৬৫]  

অিএি, মকউ যতদ আল্লাহনক ভানোিাসার েযায় সৃতষ্ট জগনির মকানো তকিুনক ভানোনিনস োনক, িাহনে মস হনি 

মুর্তরক। আল্লাহর জেয কাউনক ভানোিাসা এিং আল্লাহর সানে কাউনক ভানোিাসা এিদুভনয়র মনধয পােশকয 
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তেরূপণ করা উতচৎ। এজন্য যারা কবর ও মাজারকক উপাস্য বানন্কে নন্কেকে তাকেরকক দেখকত পানিে 

ময, িারা আল্লাহর একত্বিাদ ও ইিাদনির প্রতি ঠাট্টা-তিদ্রূপ কনর োনক এিং আল্লাহ িযিীি যানদরনক িারা 

র্াফা‘আিকারীরূনপ গ্রহণ কনরনি, িানদর প্রতি িুিই সম্মাে প্রদর্শে কনর। িানদর ময মকউ আল্লাহর োনম তমেযা 

কসম মিনি পানর; তকন্তু স্বীয় পীর ও র্াইনির োনম তমেযা কসম িাওয়ার সাহস কানরা োই। এনদর অনেনকই মনে 

কনর ময, পীর ও র্াইনির কানি সাহাযয চাওয়া- চাই িা িার কিনরর পানর্ মহাক তকংিা অেয মকাোও, প্রিুযনষ 

মসতজনদ আল্লাহর কানি মদা‘আ চাওয়ার মচনয়ও িানদর জেয মিতর্ উপকারী। যারা িানদর পে মিনি িাওহীনদর 

প্রতি আকৃষ্ট হয়, িানদর প্রতি িারা উপহাস কনর। িানদর অনেনকই মসতজদ মভনে দরগাহ িাোয় -এসি তকিুই 

আল্লাহ, িাাঁর আয়ািসমূহ ও িাাঁর রাসূনের প্রতি উপহাস এিং তর্নকশর প্রতি সম্মাে প্রদর্শে িই আর তকিু েয়। 

কিরপন্থীনদর মনধয আজকাে এ ধরনের ঘিো প্রচুর ঘনি োনক।  

ঠাট্টা-তিদ্রূপ দু’ভানগ তিভি:  

এক. স্পষ্ট তিদ্রূপ 

িা এমে তিদ্রূপ ময িযাপানর কুরআনের আয়াি অিিীণশ হনয়নি। মযমে, িানদর এমে কো িো ময, ‘আমানদর এ 

সকে ক্বারীনদর েযায় এি মিতর্ মপিুক, এি িি তমেযািাদী ও যুনদ্ধর সময় এি ভীরু মোক আমরা মদতি োই।’ 

তকংিা অেুরূপ আনরা মকানো কো যা তিদ্রূপকারীরা সাধারণিঃ িনে োনক। মযমে, কানরা এমে কো ময, 

‘মিামানদর এই ধমশ পঞ্চম ধমশ’ অেিা িো ময, ‘মিামানদর ধমশ িানোয়াি’। 

একই ভানি সৎকানজর আনদর্ দািা ও অসৎ কাজ মেনক তেনষধকারী কাউনক মদনি উপহাসমূেক এমে কো িো 

ময, ‘মিামানদর কানি মিা দীনের মোকজে এনস মগনি।’ এ রকম আনরা অসংিয কোিািশা যা গণো করা কষ্টসাধয। 

এসি কোিািশা মস সি মোকনদর কোর মচনয়ও ভয়ািহ, যানদর িযাপানর আয়াি অিিীণশ হনয়তিে।  

দুই. অস্পষ্ট তিদ্রূপ 

এ হে এমে সমুদ্র সদৃর্ যার মকানো কূে-তকোরা মেই। মযমে মচাি মিপা, তজহ্বা মির করা, মঠাাঁি উল্টানো, 

আল্লাহর তকিাি তিোওয়ানির সময় তকংিা রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আোইতহ ওয়াসাল্লানমর সুন্নাি পিার সময় অেিা 

সৎ কানজর আনদর্ ও অসৎ কাজ মেনক তেনষধ করার সময় হাি তদনয় ইর্ারা করা। 

অেুরূপভানি এ ধরনের কোও িো ময ‘মােিরতচি আইে অেুযায়ী র্াসে পতরচােো মােুনষর জেয ইসোমী আইে 

অেুযায়ী র্াসে পতরচােোর মচনয় উত্তম’ আর যারা িাওহীনদর প্রতি আহ্বাে জাোনে এিং কির পূজা ও 

িযতিপূজানক িাধা তদনে িানদর উনেনর্য িো ময, ‘এরা মমৌেিাদী’ অেিা ‘এরা মুসতেমনদর মনধয তিনভদ সৃতষ্ট 

করনি চায়’ অেিা ‘এরা ওহািী’ অেিা ‘এরা পঞ্চম মাজহানির অেুসারী’। এ ধরনের আনরা অনেক অনেক 

কোিািশা রনয়নি যা প্রকারন্তনর দীে ও দীেদারনদর প্রতি গাতে এিং তিশুদ্ধ আকীদার প্রতি তিদ্রূপ তহনসনি 

পতরতচি। ো হাওো ওয়া কুউওয়ািা ইল্লা তিল্লাহ। 

এসি তিদ্রূপ ও উপহানসর মনধয রনয়নি মসই িযতির প্রতি তিদ্রূপ, ময রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আোইতহ ওয়াসাল্লানমর 

মকানো সুন্নানক র্ি ভানি মমনে চনে। িারা দাাঁতি রািার প্রতি উপহাস কনর িনে: দীে-ধমশ মিা চুনের মনধয মেই 

ইিযাতদ আনরা োো রকম তিশ্রী কো। 

সমাপ্ত 
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