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যাদু, ভাগ্য গ্ণনা ও দদব কর্ম   

এসব রকছুই শয়তানী কাজ-কর্ম এবং হাোর্, যা আকীদায় ত্রুরি সৃরি কলে রকংবা আকীদা নি কলে মদয়। মকননা 

রশকমী কাজ-কর্ম ছাড়া এগুলো অজমন কো যায় না। 

১. যাদু: 

যাদু এর্ন এক বস্তুলক বো হয় যাে উপকেণ রনতান্ত মগ্াপন ও সূক্ষ্ম হলয় থালক। আে যাদুলক যাদু নালর্ এজনয 

অরভরহত কো হয় ময, এিা এর্ন সব মগ্াপনীয় কালজে র্াধ্যলর্ অরজমত হয় যা দৃরিে আলগ্াচলে থালক। যাদুে র্লধ্য 

র্ন্ত্র পাঠ, ঝাড়ফুুঁক, বাণী উচ্চােণ, ঔষধ্পত্র ও ধূ্ম্রজাে- এসব রকছুে সর্াহাে থালক। যাদুে প্রকৃত অরিত্ব েলয়লছ। 

মকালনা যাদু র্লনে ওপে আছে কলে এবং মকালনািা মদলহে ওপে। ফলে র্ানুষ কখলনা অসুস্থ হলয় পলড়, কখলনা 

রনহতও হয় এবং এে দ্বাো স্বার্ী-স্ত্রীে র্লধ্যও রবরিন্নতা সৃরি কো যায়। যাদুে এ আছে ও প্ররতরিয়া আল্লাহ 

তা‘আোে পারথমব ও তাক্বদীলে রনধ্মারেত হুকুর্ ও অনুর্রত িলর্ই হলয় থালক। আে এিা পুলোপুরে শয়তানী কাজ। 

অরধ্কাংশ মেলত্র যাদু-রবদযা আয়ত্ব কেলত হলে রশেলকে র্াধ্যলর্ এবং অপরবত্র ও দুোত্মালদে পছন্দনীয় কালজে 

র্াধ্যলর্ তালদে দনকিয োলভে আশ্রয় রনলত হয়। এজনযই শেী‘আলত রশলকমে সালথ যাদুে উলল্লখ কো হলয়লছ। 

মযর্ন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আোইরহ ওয়াসাল্লার্ বলেন, 

بْعَ  اْجتَنِبُوا» ِ  رَُسوَل  يَا: قَالُوا « الُموبَِقاِت  السَّ ؟ َوَما اّللَّ ْكُ  »: قَاَل  ُهنَّ ِ  الِّشر  «بِاّللَّ

“সাতরি ধ্বংসাত্মক বস্তু মথলক মবুঁলচ থাক, সাহাবাো রজজ্ঞাসা কেলেন মস গুলো রক? রতরন বেলেন: আল্লাহে সালথ 

শেীক কো এবং যাদু.....”1 

যাদু দু‘ভালগ্ রশলকমে অন্তভুমক্ত: 

এক: এলত শয়তানলদেলক বযবহাে কো হয়, তালদে সালথ সম্পকম োখা হয় এবং তালদে পছন্দনীয় কালজে র্াধ্যলর্ 

তালদে দনকিয অজমন কো হয়, যালত তাো যাদুকলেে কাজ আঞ্জার্ মদয়। সুতোং যাদু শয়তানলদে রশখালনা বস্তু। 

আল্লাহ তা‘আো বলেন, 

َيَِٰطيََََّّوَلَِٰكن َّ﴿ ۡحرَََّّٱنل اَسََُّّيَعل ُِمونََََّّكَفُروا ََّّٱلش  ِ    [٢٠١: ابلقرة] ﴾ٱلس 

“বেং শয়তানোই কুফুেী কলেরছে, তাো র্ানুষলক যাদু-রবদযা রশো রদত।” 

দুই: এলত গ্ালয়বী এলের্ ও তালত আল্লাহে সালথ শেীক হবাে দাবী কো হয়, যা রূ্েত: কুফুেী ও ভ্রিতা। আল্লাহ 

তা‘আো বলেন, 

                                                           

1 সহীহ বুখােী, হাদীস নং ২৭৬৬ 
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َٰهََُّّلََمنَََِّّعلُِموا َََّّولََقدَّۡ﴿ ى   [٢٠١: ابلقرة] ﴾َخَلَٰق  ََِّّمنََّّۡٱٓأۡلِخَرةََِِّّفََََّّلُۥََّماَّٱۡشََتَ

“এবং তাো অবশযই জালন ময, ময মকউ তা খরেদ কলে (অথমাৎ যাদুে আশ্রয় মনয়) তাে জনয পেকালে মকালনা 

অংশ মনই।” [সূো আে-বাকাোহ, আয়াত: ১০২] 

আে পুলো বযাপােিা মযলহতু এর্ন, সুতোং রনিঃসলন্দলহ যাদু চচমা কুফুেী ও রশকম, যা ইসোর্ী আকীদাে পরেপন্থী 

এবং এে চচমাকােীলদে হতযা কো ওয়ারজব। মযর্ন, একদে বড় বড় সাহাবী যাদুকেলদে হতযা কলেরছলেন।  

আজকাে র্ানুষ যাদু ও যাদুকেলদে বযাপালে রিোরর্ ও দশরথেয প্রদশমন কেলছ; বেং হয়লতা অলনলকই এলক এর্ন 

এক রশল্প রহসালব গ্ণয কেলছ যা তালদে গ্লবমে রবষয় এবং এে চচমাকােীলদে উৎসারহত কোে জনয তাো বহু 

পুেস্কাে প্রদান কেলছ। যাদুকেলদে সম্মালন তাো রবরভন্ন উৎসব ও প্ররতলযারগ্তাে বযবস্থা কেলছ, যালত হাজাে 

হাজাে দশমক রচত্ত-রবলনাদন ও উৎসাহ প্রদালনে উলেলশয উপরস্থত হলয় থালক। এসব রকছুই রূ্েতিঃ দীন সম্পলকম 

অজ্ঞতা, আকীদাে বযাপালে গ্ারফেরত ও দশরথেয প্রদশমন এবং দীন ও আকীদা রনলয় যাো রছরনরর্রন মখেলছ, তালদে 

জনয সুলযাগ্ সৃরি কলে মদওয়ােই নার্ান্তে। 

২. ভাগ্য গ্ণনা ও দদব কর্ম: 

এ উভয় মেলত্র গ্ালয়বী এলের্ ও অদৃশয রবষয় সম্পলকম জানাে দাবী কো হয়। মযর্ন, ভরবষযলত পৃরথবীলত কী হলব 

এবং কী ফোফে অরজমত হলব, হাোলনা বস্তুে প্রারিস্থান মকাথায় প্রভৃরত সম্পলকম খবে মদওয়া, যা তাো শয়তানলদে 

র্াধ্যলর্ মজলন থালক। আে শয়তানো চুরে কলে মশানাে র্াধ্যলর্ আসর্ান মথলক এসব সংবাদ সংগ্রহ কলে থালক। 

আল্লাহ বলেন: 

نَب ُِئُكمَََّّۡهۡلَّ﴿
ُ
َََّّٰأ ُلَََّّمنَََّعَ َيَِٰطيَََُّّتََن  ُل٢٢١َََّّّٱلش  ََََّّٰتََن  ف ََُّّك ََََِّّعَ

َ
ثِيم ََّّاك َّأ

َ
ۡمعَََّّيُۡلُقون٢٢٢ََََّّّأ ۡكََثُُهمََّّۡٱلس 

َ
  [١١٢ ،١١٢: الشعراء] ﴾٢٢٣ََّكَِٰذبُونََََّّوأ

“আরর্ আপনালক বেব রক, কাে রনকি শয়তানো অবতেণ কলে? তাো অবতীণম হয় প্রলতযক রর্থযাবাদী, 

গুনাহগ্ালেে ওপে। তাো শ্রুত কথা এলন মদয় এবং তালদে অরধ্কাংশই রর্থযাবাদী।” [সূো আশ-শু‘আো, আয়াত: 

২২১-২২৩] 

এিা এভালব হয় ময, শয়তান রফরেশতালদে রকছু কথা চুরে কলে মশালন এবং দদবলজ্ঞে কালন তা মিলে মদয়। 

অতিঃপে দদবজ্ঞ এ কথাে সালথ রনলজে পে মথলক আলো শত রর্থযা বারনলয় তা মপশ কলে। আে র্ানুষ আসর্ান 

মথলক মশানা সতয কথারিে কােলণ তাে সকে রর্থযালক সতয বলে র্লন মনয়। অথচ শুধু্ আল্লাহেই গ্ালয়ব সম্পলকম 

জ্ঞান োলখন। অতএব, যরদ মকউ দাবী কলে ময, মস ভাগ্য গ্ণনা ও দদবরবদযা বা অনয মকালনা র্াধ্যলর্ এই জ্ঞালন 

আল্লাহে সালথ শেীক অথবা মকউ এেকর্ দাবীদােলক সতযবাদী র্লন কলে, তাহলে মস আল্লাহে জনয যা খাস তালত 

তাুঁে শেীক রস্থে কেলো।  

স্বয়ং দদব কর্মও রশকম মথলক রু্ক্ত নয়। মকননা এলত শয়তানলদে উলেলশয তালদে রপ্রয় রজরনস মপশ কলে তালদে 

দনকিয অজমন কো হয়। ফলে এলত আল্লাহে এলেলর্ তাে শেীক হবাে দাবী কোে র্াধ্যলর্ একরদলক মযর্ন 
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রুবুরবয়ালত রশকম কো হলি, মতর্রন অনয রদলক রকছু ইবাদালতে র্াধ্যলর্ গ্ায়রুল্লাহে দনকিয অজমলনে কােলণ 

উেুরহয়ালতও রশকম কো হলি। আবু হুোয়ো োরদয়াল্লাহু আনহু মথলক বরণমত, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আোইরহ ওয়াসাল্লার্ 

বলেন, 

َت  َمنْ  »
َ
قَهُ  ََكِهنًا أ نِْزَل  بَِما َكَفرَ  َفَقدْ  َيُقوُل  بَِما فََصدَّ

ُ
د   ََعَ  أ  « وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اللُ  َصّلَّ  حُمَمَّ

“ময বযরক্ত মকালনা দদবজ্ঞ ও ভাগ্য গ্ণনাকােীে কালছ আলস এবং মস যা বলে তাে প্ররত রবশ্বাস স্থাপন কলে, মস 

রু্হাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আোইরহ ওয়া সাল্লালর্ে প্ররত অবতীণম সলতযে প্ররত কুফুেী কেে”।2 

বতমর্ালন এ বযাপালে রনলজ সাবধ্ান হওয়া ও মোকজনলক সাবধ্ান কো জরুরে ময, যাদুকে, ভাগ্য গ্ণনাকােী, 

দদবজ্ঞ সকলেই র্ানুলষে আকীদা রনলয় রছরনরর্রন মখেলছ। তাো রনলজলদেলক রচরকৎসকরূলপ মপশ কেলছ। আে 

মোগ্-বযারধ্গ্রি মোকলদেলক গ্ায়রুল্লাে উলেলশয যলবহ ও কুেবানী কোে রনলদমশ প্রদান কেলছ। মযর্ন, অরু্ক 

অরু্ক ধ্েলনে বকেী বা রু্েগ্ী মযন তাো যলবহ কলে।  

অথবা তাো মোগ্ীলদেলক রশকমী কবচ ও শয়তানী তাবীয রেলখ মদয়। অতিঃপে তা মকৌিায় পুলে মোগ্ীলদে গ্োয় 

ঝুরেলয় মদয় রকংবা তালদে রসনু্দলক বা ঘলে মেলখ মদয়।  

মকউ মকউ আবাে রনলজলক অদৃশয রবষলয়ে সংবাদদাতা ও হাোলনা বস্তুে প্রারিস্থান অবরহতকােী রহসালব জারহে 

কলে। ফলে তাে কালছ অজ্ঞ ও রূ্খম মোলকো এলস হারেলয় যাওয়া বস্তুসরূ্হ সম্পলকম রজজ্ঞাসা কলে। অতিঃপে মস 

তালদেলক এ বস্তুে খবে মদয় রকংবা রনলজই তা শয়তান সহচেলদে র্াধ্যলর্ তালদে জনয হারযে কলে। 

মকউ মকউ আবাে রনলজলক অলেৌরকক ের্তা ও কাোর্ালতে অরধ্কােী অেী রহলসলব প্রকাশ কলে। মযর্ন, মস 

অরিলত প্রলবশ কলে, অথচ আগুন তাে ওপে মকালনা আছে কলে না। মস রনলজলক অস্ত্র দ্বাো আঘাত কলে রকংবা 

গ্াড়ীে চাকাে রনলচ রনলজলক রপি কলে, অথচ তাে গ্ালয় আঘাত ও রপি হওয়াে মকালনা রচহ্নই থালক না। এছাড়া 

মস আলো নানা ধ্েলনে মভেরক মদরখলয় থালক, যা প্রকৃত পলে যাদু ও শয়তানী কালজেই শারর্ে, যালত মকালনা 

বািবতাই মনই; বেং এগুলো গুি মকৌশে ও ছেনা যা তাো র্ানুলষে সার্লন রনপুণভালব উপস্থাপন কলে। মযর্ন, 

রফোআউলনে যাদুকেো োরঠ ও েরশ রদলয় যাদু মদরখলয়রছে।  

শাইখুে ইসোর্ ইবন তাইরর্য়যাহ েহ. রকছু সংখযক বাতালয়হী আহর্াদী (রেফায়ী) নার্ধ্ােী যাদুকেলদে সালথ তাে 

রবতকম প্রসলে বলেন, বাতালয়হীলদে মনতা উচ্চস্বলে বেে: আর্ালদে এর্ন এর্ন অবস্থা ও রবষয়-আশয় েলয়লছ। 

এেপে মস অরি ইতযারদে আছে দূে কোে র্লতা তালদে অলেৌরকক শরক্তে দাবী কলে বসে এবং বেে ময, মস 

কােলণ তালদে এই অবস্থাগুলো মর্লন মনওয়া উরচত। শাইখুে ইসোর্ বলেন, আরর্ও তখন মেলগ্-মর্লগ্ উচ্চস্বলে 

বেোর্ ময, আরর্ দুরনয়াে পূবম পরিলর্ে সকে আহর্দীলক বেলত চাই তাো আগুলন প্রলবশ কলে যা কেলব, আরর্ও 

হুবহু তাই কেলত পােব। এলত ময পুলড় যালব মস পোরজত হলব। মবাধ্ হয় এও বলেরছ ময, তাে ওপে আল্লাহে 

ো‘নত বরষমত হলব। তলব এ কাজ কেলত হলব আর্ালদে মদহ রসেকা ও গ্ের্ পারন রদলয় মধ্ৌত কোে পে। এ 
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কথা শুলন আরর্ে উর্াো ও সাধ্ােণ মোকজন এে কােণ সম্পলকম আর্ালক রজজ্ঞাসা কেে। আরর্ বেোর্, আগুন 

রনলয় এসব কোে র্লধ্য তালদে রকছু ছে-চাতুেী েলয়লছ। তাো বযালেে মতে, নােলকলেে মখাসা ও তােক নার্ক 

এক প্রকাে পাথে দ্বাো রকছু রজরনস দতরে কলে শেীলে র্ালখ। এলত মোকজন দহ-দচ শুরু কলে রদে। তা মদলখ মস 

মোকরি জারহে কেলত োগ্লো ময, মস এর্তাবস্থায় ও অরিলত প্রলবশ কেলত সের্ এবং বেে, আর্ালদে শেীে 

বারুদ রদলয় মর্লখ আর্ালক ও আপনালক একরি কুঠুরেলত মেলে োখা মহাক। আরর্ বেোর্, চেুন রঠক আলছ। এ 

কাজ সম্পন্ন কোে জনয আরর্ বােবাে তালক তাগ্াদা রদলত োগ্োর্। এলত মস হাত বারড়লয় জার্া মখাোে ভাব 

মদখাে। আরর্ বেোর্, গ্ের্ পারন ও রসেকা রদলয় মগ্াসলেে আলগ্ নয়। এে পে অভযাসানুযায়ী মস স্বীয় ধ্ােণা 

বযক্ত কলে বেে, ময আর্ীেলক ভালোবালস মস মযন কাঠ রনলয় আলস অথবা বেে, মস মযন এক মবাঝা োকরড় রনলয় 

আলস। আরর্ বেোর্, োকরড় আনলত মগ্লে মদরে হলয় যালব এবং মোকজন ছরড়লয়-রছরিলয় পড়লব। ফলে উলেশয 

হারসে হলব না। তাে মচলয় বেং একরি প্রদীপ জ্বারেলয় আর্াে ও আপনাে আেুে ধু্লয় তালত প্রলবশ কোই। এলত 

যাে আেুে পুলড় যালব তাে ওপে আল্লাহে ো’নত পড়লব অথবা বেোর্, মস পোরজত হলব। আরর্ এ কথা বেলে 

মস বদলে মগ্ে এবং োরিত ও অপর্ারনত হলো। এ ঘিনা বণমনাে উলেশয হলো এ রবষয় স্পি কলে মতাো ময, 

এসব দুি মোলকো এ ধ্েলনে গুি ছে-চাতুেী রদলয় সাধ্ােণ র্ানুষলক মবাকা বারনলয় রর্থযা কথা পরেলবশন কলে। 

সর্াি 
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