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ভূিমকা 
সম�   ংসা সৃি�কুেলর রে  আ�াহ য়া ‘আলার জনয্  ভ 
পিরণিয় মু�াকীেৃর জনয্ সালায় ও সালাম ি ে নেী মুহা�ৃ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওোসা�াম এর পিরোর েবক, স�ী-সাথীেৃর 
ওপর এেং েকোময় পযক্ যারা অনুসরণ করেেন য়াঁর পথ,  
য়ােৃর ওপর্  
হামৃ ও সালােয়র পের... 
সা�িয়ক সমেে মুসিলম  �াহর িেপযকেের কারণ মূলয়: জািয়র 
কিয়পে  বিয় ীল েযিির িচ্াবয় ৃৃি�ভি�্ ইলেম  ীেনর 
সােথও এেৃর েক  েক  স�ৃি্  
জান-িেজান ও বেেষণা ে ে�র ময়ই এরা ৃ কন ও িচ্া- 
েচয়নার ে ে�ও যুেবাপেযাবী ও আধুিনক প ায়য সভযয়া র 
 ৃবীরণ করা িেিভ� ৃৃি�ভ�ী ও ইসলােমর মােঝ ‘সম�ে’ 
সাধেনর  োস য়ারা চািলেে যাে�।  

এ  েৃযােবর সু��য়ম ল য হল িনেজেৃর ‘েুঝ ও সমঝময়’ 
ইসলামী িনে কৃ নাসমূেহর ‘েযৗিিিককরেণর’  োস চালােনা্  
েয কারেণ কুরআন-সু�াহ কয়ৃকক  মািণয় ইসলােমর  রুপূণক 
েহ িেষেে য়ারা হ�ে প কেরেছ্ যােয় কের েজার-পূেকক 
েস েলার অপেযাখযা করেয় পাের এেং ইসলামী িনে কৃ নাসমূেহর 
এমন েযৗিিক েযাখযা জুেু িৃেয় পাের, যা আধুিনক সভযয়া  হণ 
করেে্  
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ময়োৃিটেয় যিৃও আৃি কক অথকাৎ ‘ র ‘েী িেকৃিয়’ এেং ‘নছ’ 
য়থা কুরআন ও সু�াহর ভাষয েযেহাের আহেল সু�ায় ওোল 
জামা‘আয় অনুসৃয় পেিয় পিরয়যাব জিনয় েমৗিলক ভুল রেেেছ্ 
য়েুও এ আেলাচনাে আমরা েয িেষেিট  �াপন করে য়া হল, এ 
নো ময়োৃ ইসলােমর  িয় কেরেছ্ যার েযিয ৃাওোয়ী অ�ন 
জুেু্  পর� ময়োৃিট য়ােৃর  য়যা ার নূনযয়ম সাসলযও েেে 
আেন িন্  ে�া ইসলামী মানিসকয়া ও  ীেনর িে ে জােনর 
মােঝ ৃূরু সৃি� কেরেছ্ অথচ ই েরািপোন মানিসকয়ােক 
ইসলাম ও ঐ ী  য়যােৃে র এক কৃমও কােছ আেন িন্  
পিে� কুরআেন েিণকয়  েয়ান স�িকক য় আেলাচনা েক িেকৃয় 
েযাখযা েপ  করা  এ ময়োেৃর একটা িেষে্ য়ােৃর একপ  
ৈেি ে�র ে ে� পেরা ভােে  েয়ােনর অি�ু অকীকার কের 
েেল, ‘ েয়ান অ ভ  িির  পক  য়ীক্ অনযপ  েেল, 
‘ েয়ান আ�ম�ণার েয �মে  কা ্ এ ছাুাও য়ারা ধমক 
িে�ােসর মূলনীিয় ও আ�াহর িকয়াে েুঝা ও বেেষণার ে ে� 
অনুপযুি। য়ােৃর কমককাা  �ট েযাখযা আর অিভনে ধযান-

ধারণার  �ে ঘিটেেেছ্  
এ িেকৃয় েযাখযার সলক প অেনক মুসিলেমর কােছ  েয়ােনর 
স�কক সেচয়নয়া  াস েপেেেছ্ অথচ আ�াহ েেলন,  

 ﴿  َّ ۡيَ�ٰنَ  ِن َّ نُذوهُ  َعُدوّٞ  لَُ�مۡ  لش َّ  ]اا٦:افيطرا[﴾ َعُدّو�ۚ  ََ�

‘‘িন ে  েয়ান েয়ামােৃর  �, েয়ামরা য়ােক  � েপ ই  হণ 
কর্’’ 
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(িেকৃয় েযাখযার সেল) পিে� এ আোয়খািনর মমক েবালেমেল, 
ৃুেেকাধয ও অিধক সং েপূণক হেে েবেছ্ কারণ,  েয়ান েযসে 
�লন, �ংসা�ক ও ম�কেমকর  �ে ঘটাে� আর ঘিটেেেছ, 
মুসিলম চিরে� য়ার  ভাে অ িয়হয়্ কারণ, মুসিলম অনুভূিয় 
 েয়ােনর ো�ে অি�ু িনভকর্ যা-য়ার সােথ ‘লুাইেের’ 
মেনাভাে ৈয়রী কের্ আর এ মেনাভাে �া্পথ, িরপু ও 
েসয়নাসমূেহর মুেখ িটেক থাকার �ৃহা েযাবাে্ িক�  েয়ােনর 
ো�ে অি�েুর এ অনুভূিয় যখন থাকেে না, লুাইেের 
মেনাভােও থাকেে না, য়খন এসে  েয়ানী চ�াে্র মুেখ িটেক 
থাকার �ৃহা   াস পােে ো িেলুয হেে যােে্  
এ পুি�কািট িেে ষ িকছু ইসলামপ�ীর  পলি�র এ িেকৃয় 
 েণয়া সংে াধেনর অ� মধুর এক  োস্  পর� এর মূল 
িম ন ও েলখেকর (আ�াহ য়াঁর  পর রহম করন এেং য়ােক 
সীমাহীন েনকী ৃান করন)  ে� য হল,  েয়ােনর আ�মুখী 
 েে পথ েলা স�েকক মুসিলমেৃরেক সেচয়ন করা্  
এ পথ েলা েযিির কভাে, ঈমানী  িি, আমেলর পিরমাণ, 
ইোৃােয়র সয়য়া ও অনযানয অেঅা ,  কার অনুপােয় িেিভ� 
ধরেণর হেে থােক্  
সহজ-সরলভাষাে েলখক েস েলােক সসলয়ার সােথ  েোিচয় 
কেরেছন্ সু� িেষে েলা পযকােলাচনা কেরেছন এেং  িয়কােরর 
িকছু পথও য়ুেল ধেরেছন্  
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 �িটর  পকািরয়া েযাপক েহাক, এেং এর েসৗরেভ িে�াসী 
অ্র েলা সুরিভয় েহাক- এ  য়যা াে... 
আ�াহ য়া‘আলা য়াওসীক ও েহৃাোয় ৃানকারী্ িয়িনই আমেৃর 
জনয যেথ� এেং  �ম কাযক স�াৃনাকারী্  
 

জামাল সুলয়ান 
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 েয়ান কী ? 

আ�ীৃার ে ে� এিট একিট েমৗিলক    েয,  েয়ান মূলয় কী? 
ো�ে েকােনা ে� না  পক িকছু? না ম� িচ্া আর কুম�ণাই 
 ধু্ েযমন অেনেকর ধারণা্ না জীোনু, েযমন অনয অেনেকর 
ধারণা্ না মে�র  য়ীকী চির�? আেলাচনার কােথক আমরা এেক 
মে�র  য়ীকই ধের েনে্  
এ েযাপাের আহেল সু�য় ওোল জামা‘আেয়র আ�ীৃা কী?  
আমােৃর আ�ীৃা,  েয়ান (ো�ে) ও েস িজন-জািয়র অ্ভুকি্ 
েযমন আ�াহ রােেুল আলামীন েেলনঃ 

ٰ�نَكةن قُۡلَنا �ذۡ  ﴿ ََ ََ نۡل ْ  ش ْ  �َدمَ  لۡسُجُدوا ٓ  َََسَجُدٓوا َّ ن ََ  ِنبۡلنيَس  ِ ّنن  مننَ  َ�  َ�َفَسقَ  لۡ�ن
ۡمرن  َ�نۡ 

َ
ٓۗ  أ نهۦن  ]اا٥٠:الصكيفا[﴾َرّ�

‘‘আর �রণ কর, আিম যখন েসের য়ােৃরেক েেলিছলাম, 
‘আৃমেক িসজৃা কর’, য়খন সকেলই িসজৃা করল ইেলীস 
েযয়ীয়; েস িজনেৃরই একজন্ েস য়ার  িয়পালেকর আেৃ  
অমানয করল্’’ 
(সূরা আল-কাহাস : ৫০) 
য়াই, আমরা িজন-ইনসােনর অি�েু িে�াস কির্ আর  েয়ান 
িজেনর  কারভুি এেং য়ারা  েয়যকিট মানুেষর সােথ রেেেছ্  
ইমাম মুসিলম রহ. সূে� ইেেন মাস ৃ রা. েিণকয় রাসূল সা�া�াহ 
আলাইিহ ওোসা�াম এর পিে� োণী একথার কপে   মাণ-  
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اابَحلٍااِخنْااَوَخيِخغُْ�مْا«
ّ
ااَوقَلْااالَ نّااِخنَااقَِر�ْغُهُااُوِكَ ِ

ْ
ا،للَالئَِ�ةِااِخنَااَوقَِر�ْغُهُاالْ

َععَِ�ْا-اجلاوابزاَال اوبِ�نّاا،َو�يّيي:اقيلال ؟ا سرلايياو�ييك:اقيصرل
َ
ا،َبةَنْهِاااب

ٍّااالَايَأُمُرِ�اافََالا َ  )২৮১৪ا:انرقما،للغيفق�اصفيتافامسةما وله.ا(»ِِ

‘‘েয়ামােৃর  েয়যেকর সােথই িজন ও িসির য়ােৃর মধয হেয় 
একজন একজন কের স�ী িনধকারণ করা হেেেছ’’ । সাহাোেে 
েকরাম আরজ করেলন, ইো রাসুলা�াহ! আপনার সােথও কী?  
েলেলন, ‘‘হাঁ আমার সােথও্ য়েে মহান আ�াহ আমােক য়ার 
িেরেে জেী কেরেছন্ য়াই েস আমােক েকেল হেকরই িনে কৃ  
েৃে্’’ (েণকনােঃ মুসিলম, হাৃীস নং ২৮১৪)  
য়াহেল েোঝা েবল,  েয়যেকর সােথই একজন কের িজন স�ী 
রেেেছ্ (েয য়ােক কুম�ণা েৃে) এমনিক রাসুলু�াহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওোসা�াম এর সােথও্ য়েে য়াঁর স�ীর িেরেে 
আ�াহ য়া ‘আলা য়াঁেক জেী কেরেছন্ য়াই েস য়াঁেক একমা� 
হেকর িনে কৃ  েৃে্ আ�াহ য়া‘আলা ইর াৃ কেরন-  

ُعوذُ  قُۡل  ﴿
َ
نَرّبن  أ ن  منن ٣ لَّاسن  ِنَ�ٰهن  ٢ لَّاسن  َملنكن  ١ لَّاسن  ب  لشۡوَۡسَواسن  َ�ّ
َّناسن  ۡۡ ني ٤ ل َّ ّنةن مننَ  ٥ َّاسن  ُصُدورن  �ن  يُوَۡسونُس  ل ا﴾ 6 َولَّاسن  لۡ�ن

 ]اا٦اا،١:الليس[

‘‘েল, আিম আ�ে চাি� মানুেষর  িয়পালেকর, মানুেষর 
অিধপিয়র, মানুেষর মােুেৃর কােছ; আ�েবাপনকারী 
কুম�ণাৃায়ার অিন� েথেক, েয কুম�ণা েৃে মানুেষর অ্ের, 
িজেনর মধয হেয় িকংো মানুেষর মধয হেয়্’’ [সূরা আন-নাছ ১-
৬] 
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কুম�ণা কখেনা ম�মানুেষর েথেক, কখেনা জীেনর েথেক হে্ 
‘িজন  েয়ান’ ও মানুষেক কুম�ণা েৃে্  
 েয়ােনর স্ান-স্িয়ও আেছ এরা েং  িে�ার কের্  

ُذونَُهۥ﴿ َّخن ََ �َ
َ
ۥٓ  أ ََُه َّ َآءَ  َوُذّرن ۡو�ن

َ
 ]اا٥٠:الصكيفا[﴾أ

‘‘য়েে িক েয়ামরা  েয়ানেক এেং য়ার েং ধরেক 
অিভভােক েপ  হণ করছ?’’ (সূরা আল-কাহাস : ৫০) 
পািথকে জবেয় মানুষেক �� করেয়  েয়ােনর েং ধর ও 
অনুসারীরা অিেরাম  োস চালাে�্  
 

 েয়ােনর েকৗ ল 
 েয়ান ৃাওোেয়র কমকপেিয় িকংো ৃাওোেয়র িেষেে�  ভে 
ে ে�ই এমন েকৗ ল অেল�ন কের, যােয় েস ধােপ ধােপ 
অ সর হে্  
ইেনুল কাই েেযম আল- জাওিযেযাা  রহ. েেলন,  েয়ােনর 
ৃাওোেয়র িেষে ে�েয় অ সর হওোর ছেিট ধাপ রেেেছ্ এ 
ছেিট ধােপ  েয়ান মানুষেক আহোন জানাে কুপেথ চলেয়্ 
 থম ধাপ :  
মানুষ ি কক িকংো কুসের িলয েহাক,  েয়ান সেক থম এ  েচ�া 
চালাে্ িক� েযিি যিৃ মুসিলম হে , য়াহেল েস (য়ােক িে�া্ 
করেয়) পরেয়কী ধাপ অেল�ন কের্  
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ি য়ীে ধাপ :  
‘িেৃ‘আয়’্ ‘েযিি যিৃ মুসিলম হে , য়াহেল েস েযন িনেজ 
িেৃ‘আয়  �ােন কের এেং এর  চলন কের ’ ি য়ী ে পযকােে 
 েয়ান এ- োসই চালাে্ িক� েযিি যিৃ সু�েয়র পাে� হে, 
য়াহেল  েয়ান য়ৃয়ীে েকৗ ল অেল�ন কের্  
য়ৃয়ীে ধাপ :  
‘কেীরা  নাহ’ েু পাপ ো নাসরমানীর �র্  েয়ান মানুষেক 
কেীরা  নােহ িলয করার  োস চালাে । িক� আ�াহ য়া ‘আলা 

যিৃ য়ােক এসে েথেকও মুি রােখন, য়েুও  েয়ান হেয়াৃযম 
হে না্ য়খন েস চয়ুথ েকৗ ল অেল�ন কের্  
চয়ুথক ধাপ :  
‘ছবীরা  নাহ’, েযিিেক কেীরা  নােহ িলয করেয় না পারেল 
 েয়ান ছবীরা  নােহ িলয করার  োস চালাে্ িক� েযিি যিৃ 
এর েথেকও মুি হে, য়াহেল  েয়ান য়ােক িে�া্ করেয় িভ� 
েকৗ েল িলয রাখার েচ�া কের্ যা পরেয়কীেয় ৃু’িট ধােপ 
 ে�িখয় হে�। 
প�ম ধাপ :  
‘মুোহ’ যা করেল ছাওোে েনই, না করেল  নাহ েনই্ এ 
ধরেনর মুোহ কােজ েযিিেক  েয়ান এমনভােে িলয রােখ েয, 
এেয়ই েস পূণক সমে িনঃে ষ কের্ িক� েয সে জররী িেষেে 
আমরা আিৃ�, য়ােয় সমে েৃে না্  
ষ� ধাপ :  
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 েয়ান মানুষেক অিধক সযীলেয়র আমল েথেক িেরয় েরেখ, 
অেপ াকৃয় কম সযীলেয়র একটা িনি কৃ� ভাল আমেল িলয 
রােখ্ আর েস েযিিও  �ম ও সু�রয়ম আমল েথেক িেরয় 
েথেক এেয়ই িনিে� থােক্  
েযমন : সর য েছেু সু�য় িনেে েয� থাকা্ অ�ুয়! সর য ছুেট 
যাে� অথচ সু�য় িনেেই েয�!! 
 েয়ান িক� য়ার ৃাওোেয় য়ৎপর্ �মা�েে অভী� লে য 
েপৗেছ যাে�্ �থবিয়েয়  পযুকপির পৃে প  হেণর েকৗ েল 
মানুষেক কােু করেছ েস্ আ�াহ য়া‘আলা েেলন-  

﴿ ْ ا ُ�ُوا َّ ُ  َرزَقَُ�مُ  من َّ ََ  ل ْ  َو َّبنُعوا �  ُخُطَ�ٰتن  ََ ۡيَ�ٰنن َّ  ّمبن�ٞ  َعُدوّٞ  لَُ�مۡ  ِننُّهۥ لش
 ]اا١٤٢:الَععيما[﴾ ١

‘‘আ�াহ য়া‘আলা েয়ামােৃরেক েয িরিযক ৃান কেরেছন য়া েথেক 
খাও এেং  েয়ােনর পৃা� অনুসরণ কেরা না্ িন ে েস 
েয়ামােৃর  কা য  �্’’ (সূরা আল-আন‘আম : ১৪২) 
মানুেষর েপছেন  েয়ান  থেম অ�-অ�  েচ�া চালাে এেং 
ধােপ ধােপ অ সর হেে লে য েপ েছ্  
সকল ে�ণীর মানুেষর কােছ েস য়ােৃর জনয  পেযাবী প�াে ও 
পেিয়েয় ৃাওোয় েৃে্ য়াপসীর কােছ যাে  কােছ য়াপেসযর 
পেথ, িেৃযােনর কােছ িেৃযার পেথ, অেজর কােছ যাে অজয়ার 
পেথ যাে্ 
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 েয়ােনর  েে পথ 
অসংখয অবিনয়  েে  পথ রেেেছ  েয়ােনর, যার কেেকিট 
 ে�খ করিছ্  
এক :  
মুসিলমেৃর পর�রেক পর�েরর িেরেে  েে েৃো এেং 
অেনযর স�েকক কু-ধারণা সৃি� করা্  
ইমাম মুসিলম রহ. েিণকয় পিে� হাৃীেস রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ 
ওোসা�াম েেলন- 

اِفاانَيْغَُيمْااََْسَعااَوبَِ�ن...الصّايِلُْرلَااَ�ْعدُُلهُاابلْاايَئَِسااقَلْااالنِْةيَْساااللّا«
َّْحِرَِشا ا২৮১৬امسةم.اا»ل

‘‘আ�াহ ওোলারা ইেলীেসর েে�বী করেে এর েথেক েস িনরা  
হেে েবেছ, য়েে েস য়ােৃর পর�রেক পর�েরর িেরেে 
 ে�িজয় করার েচ�া কের্’ (েণকনাে মুসিলম : ২৮১৬) 
অথকাৎ পর�েরর মােঝ কলহ-িেে ষ- েবালেযাব সৃি�র  োস 
চালাে এেং পর�রেক পর�েরর িপছেন লাবাে্  
িভ�সূে� েিণয় হেেেছ  

 ».ا.ا.لبعرباجز�رةافاللاةرلايعدلهابلالصان يلايئساقلابعه«
‘‘আরে  প ীেপ ইোৃয়  জার েযিিরা  েয়ােনর  পাসনা 
করেে, এ েথেক েস িনরা  হেে েবেছ্’’  
কু ধারণার  ৎস মূলয়  েয়ান্  
 �ুল মু’িমনীন সিসেযা রা. েথেক েিণকয়, িয়িন েেলন, রাসূলু�াহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওোসা�াম মসিজেৃ এেয়কাসরয় িছেলন্ 
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রােয় য়াঁর সােথ সা ােয় এলাম্ কথা েললাম্ োিু েসরার 
জনয  সলাম, িয়িনও িেৃাে েৃোর জনয আমার সােথ  সেলন্ 
ৃু’জন আনসারী সাহােী রা. য়খন আমােৃরেক অিয়�ম কের 
যাি�েলন্ যখন য়ারা রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওোসা�ামেক েৃখেলন, চলার বিয় �য় করেলন্ রাসূলূ�াহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওোসাললাম েলেলন, 

 .»حيانغتاصفنةاالعييا، سةكـيا «

‘‘আের েয়ামরা থাম! েস েয়া (আমার �ী) সিসেযা িেনেয় হোই্’’ 
ছাহাো ে (সসংেকােচ) েলেলন, ছুেহানা�াহ! ইো রাসুলা�াহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওোসা�াম!!  
-রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওোসা�াম েলেলন, 

افايقذفابلاافتاو��ا،لكما�رىاآدمان�اخنا�ريالصان يلاالل«
 »هيئيافنقيلا،شلاقةر��ـي

‘ েয়ান মানেেৃেহ রি  োেহর নযাে ি রা- পি রাে চলাচল 
কের্ য়াই আ ংকা করলাম েয, েয়ামােৃর অ্ের েস কু-ধারণা 
েঢেল িৃেয় পাের, যার সেল েকান িকছু েলা হেয় পাের্  
(েণকনােঃ েুখারী ও মুসিলম)  
রােয় একজন পুরষ একজন নারীর সােথ চলেছ, কভােয়ই 
এখােন সে�হ ও কুধারণার স�ােনা রেেেছ্ য়াই রাসূলু�াহ 
সা�া�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওোসা�াম ম� ধারণার স�ােনা ৃূর 
করার জনয েলেলন- েয়ামরা থাম, ইিনেয়া (আমার �ী) সিসেযা 
রা.। এ কারেণই সে�েহর স�ােনা আেছ, এমন অেঅার স�ুখীন 
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হেল, ৃ কন ে�ায়ােৃর কােছ অেঅান এমনভােে সু�� করা 
আে যক, যােয় কু-ধারণার েকােনা অেকা ই না থােক্  
ম� ধারণা  েয়ােনর অনযয়ম  েে পথ্ য়াই সেকৃা েস 
আপনােক এ মেনাভাোপ� করেে েয, েকান কথা  নেলই েযন  
আপিন য়ার েনিয়োচক েযাখযা কেরন্  
 েয়ান মানুেষর মােঝ  োিনও েৃে্ সুলাইমান ইেন সরৃ রা. 
েিণকয় হাৃীস এর  মাণ্ িয়িন েেলন, ‘আিম রাসুলু�াহ (স.) এর 
সােথ েসা িছলাম্ ৃু’েযিি পর�ের বালাবািল করিছল্ 
ইেয়ামেধয একজেনর মুখমমল ে�ােধ রিিমেণক ধারণ করল্ 
রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওো সা�াম য়খন ইর াৃ করেলন- 
‘আিম এমন একটা কােলমা জািন, যিৃ েস য়া েলয়, য়াহেল য়ার 
ে�াধ ৃূরীভূয় হেে েযয়্ যিৃ েস েলয় 

ا.»لصرجنمالصان يلاخناني اببرذ«
িেয়ািুয়  েয়ান েথেক আ�াহর আ�ে িনি�্  
 

ৃুই :  
িেৃ‘আয়েক মানুেষর জনয সুসিিয় করা্ িেৃ ‘আয়েক সুসিিয় 
কের য়ুেল ধরার  ে�ে য  েয়ান মানুেষর কােছ এেস েেল, 
আজকাল েলােকরা  ীন-ধমক পিরয়যাব কেরেছ্ য়ােৃরেক  ীেনর 
পেথ  য়যােয়কন করােনা ৃুের্ য়াই েকােনা েকােনা ‘ইোৃয় যিৃ 
আমরা োিুেে করয়াম, য়াহেল হেয় েলােকরা পূণরাে ‘ইোৃেয় 
িলয হয়্  



 

16 

কখেনা আোর েস হাৃীেস ে িণকয় ‘ইোৃােয়র  পর েিধকয় েকােনা 
পেিয় িনেে এেস েেল, ‘ভােলার েৃিেও ভাল’ , য়াই োিুেে কর্ 
এ েৃিে য়খন এ ‘ইোৃেয়র আৃেলই ো নো সংেযাজন  েপ 
অি�ু লাভ কের্  
আোর েক  েক  েেল, েলােকরা  ীন েথেক ৃূের সের েবেছ 
য়াই ভীিয় স�ারক0

1 িকছু হাৃীস সং হ করা  েোজন্ এই েেল 
মনবুা হাৃীস ৈয়রী কের রাসূেলর নােম েণকনা কের্ আর েেল, 
আমরা িমথযা েিল, য়েে রাসূেলর িেরেে নে; পে ্  
অ�ুয় যুিি! রাসূেলর পে  (?) িমথযা েেল! য়াই মনবুা হাৃীস 
ৈয়রী কের য়া  ারা েলাকেৃরেক জাহা�ােমর ভে েৃখাে্ 
অিভনে প�াে জাহা�ােমর িচ�ােন কের;  
আমরা জািন েয, ইোৃায়সমূহ  রী ‘আয় িনধকািরয়্ অথকাৎ 
আ�াহর েথেক রাসূেলর কােছ েযভােে এেসেছ, রাসূেলর েথেক 
েযভােে েিণকয় হেেেছ, আমরা হেহ েসভােেই   হণ করে্ 
েকােনা েৃিে-সংেযাজন ই�ামািসক পিরেয়কেনর অেকা  েনই্ 
যিৃ কির, য়েে েসটাই িেৃ ‘আয় যা  েয়ােনর কাজ্ অেনক 
েলাক এমন আেছন কীকার কেরন কাজিট িেৃ ‘আয়। তারপরও 
কেরন এ যিু� িদেয় েয এর �ারা আ�াহ মানষুেক েহদােয়ত করেত পােরন। 
এর �ারা মানষুেক েডেক িকছু ভাল কথা শনুােনা যায়। এেত মে�র িক 

আেছ? 

                                                           
1 অথো আ হ ও  ৎসাহেয্ক, অথো সিযলয় িেষেক িকছু হািৃস োিনেে 

েলা ো েণকনা করা্ [২ে স�াৃক] 
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িয়ন :  
এক িৃকেক অনযিৃেকর য়ুলনাে অিধক  াধানয েৃো, এটা 
ৃু’ভােে হেয় পাের; সামািজক পযকােে, েযিিবয় পযকােে্  
(ক) সামািজক পযকাে  
েকােনা েযিি অসংখয পাপাচার ও নাসরমানী কের , পা াপাি  
নামাযও পেু্  নাহসমূেহর েযাপাের মনেক এই েেল  েোধ 
েৃে েয, নামায  ীেনর ��; েকোমেয়র িৃন মানুেষর আমেলর 
মেধয সেক থম ৃৃি� েৃো হেে নামােযর  িয়্ আর য়ুিম েয়া 
নামায পুছই, য়াই সামানয িকছু পাপাচার নাসরমািনেয় েকােনা 
অসুিেধা েনই ্ 
য়খন েস অনযানয ইোৃেয়র �িট েলার ৈেধয়া ৃােনর জনয 
নামাযেকই সেকািধক  রু েৃে এেং অনয  িেষেসমূেহর িহসােের 
য়ুলনাে নামাযেকই েু কের েৃেখ্ 
নামাযই  ীেনর ��, কথা সয়য, য়েে পূণকা�  ীন নে্ য়াই 
 েয়ান য়ার �িটসমূেহর ৈেধয়া ৃােনর জনয এ পথ অেল�ন 
কের, যােয় েস িে�া্ হে্ 
অনয এক  েযিি এেস েেল, ইসলাম হল ‘মু ‘আমালা’ ো ভাল 
আচরেণর নাম্ ইসলােম র  রুপূণক িেষেেয়া এটা ই েয, য়ুিম 
েলাকেৃর সােথ সৃাচারী হেে্ য়ােৃর িেরেে িমথযা রটনা করেে 
না, য়ােৃরেক েধাকা েৃেে না্ নামায না পু, না পু , কারণ 
রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওো সা�াম েেলন ‘‘  ীন হল ভাল 
আচার-আচরণ’’ অথকাৎ নামােযর য়ুলনাে মু ‘আমালায় ো ভাল 
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আচার-েযেহার অয়যািধক  রুপূণক, য়াই নামােযর  ৃাসীন 
হেলও মু‘আমালার েযাপাের সেচয়ন েথেকা্  
এমিনভােে পােেন অেনক এমন েযিিেক, েয মেন কের নামায-
েরাযা করেল িনেজর  পকার্ আর মানে েসো করেল মানুেষর 
কলযাণ সািধয় হে্ আ�াহও খু ী হন্ আ�াহ িনেজও মানুেষর 
কলযােণর জনয সে িকছু কেরেছন্ য়াই সেেেচেে  রুপূণক হল 
মানে কলযাণ্ রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওো সা�াম েয়া 
েেলেছনঃ ‘‘  ীন হেলা কলযাণ কামনা্’’ এটা মেন কের েস 
নামায-েরাযার  রু েৃে না্ মানে কলযােণ িনেজেক  ৎসবক 
করেয় েয�্ এটাও  েয়ােনর একিট  েে  পথ্ 
অপর এক েযিি েনক আমলসমূহ েজকন কের  ধু সু�র 
িনেযেয়র  পর িনভকর কের  এেং েেল, ‘ ীেনর জররী িেষেেয়া 
পির ে িনেযয়’্ য়াই েয়া আিম িহংসা িেে ষমুি পির�� 
অ্ের রায় যাপন কির্  
অেনেক কুরআন ি  াৃান, িকরায় ও য়াজভীেৃ  রু েৃন। তাই 
অনয িিষেয়র তুলনায় এ িিষয়য়েক তারা ে েত ◌্ে েৃন্ আর একিট 
িেষে য়ােৃর কােছ  রু পাওোে অনয অেনক িেষে য়ারা 
পিরয়যাব কেরন্ সে�হ েনই েয, এটাই ইসলােমর একমা� 
িেষে নে্ আোর এ িেষেিটর  িয়  রু েৃোও ভুল নে; েরং 
ভুল েয়া হল, অনযানয  রুপূণক িেষেের য়ুলনাে একিট িেষে 
িনেে আিৃেখযয়া্  
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(খ) সামািজক পযকাে  
সামািজকভােেও িেে ষ একিট িৃকেক  াধানয েৃো হেে থােক্ 
য়াই সমােজ এ কথা েলার একটা ‘হজুব’  য়য  করেেন েয, 
সেেচ’ েে ী  রেুর িেষে েয়া মুসিলম ও মুসিলমেৃর 
ৃু মনেৃর অেঅা অেিহয় হওো্ আর রাজৈনিয়ক িেষোেলীেয়া 
আেরা  রেুর্ কারণ, েয়কমােন আমরা েয যুেব োস করিছ য়া 
 ধু সুিস ৃরেে েৃর যুব নে্  
এ ধরেনর হজুব  েণেৃর েৃখেেন, য়ারা সমাজয়�, ধমক 
িনরেপ য়া, মাসুিনোহ, োহাই ও কািৃোনী সে ময়োৃ আ�অ 
কেরেছ্ িক� ইসলাম স�েকক    করন, েৃখেেন, সুেটা 
জব�াথ’ িকছু জােন না্ এরা সমকালীন িেষেেক অিধক  াধানয 
েৃে্ অনযিৃেক একপ  ‘ইোৃয়েকই অিধক  াধানয িৃেে 
েেলন, ‘আ�াহর সােথ স�ককই চূুা্ িেষে; নামায, ৃুিনো 
িেমুখয়া ও য়াকওোই মূখয এেং আি�ক িেষে ছাুা অনযসে 
িেষে মূলযহীন্  
অপর একৃল পােেন, যারা  েেল, মুসিলম  �াহর ঐকযই আসল 
িেষে্ কারণ, আ�াহ য়া‘আলা েেলন,   

﴿  ْ وا َُ ََصن َۡبلن  َولۡ� ن  �ن َّ ََ  َ�نيٗعا ل ْۚ  َو  ]ا١٠٣:ابـرللاللا[﴾ َََفّرقُوا

‘‘এেং েয়ামরা সেে আ�াহর রিু ৃৃঢ়ভােে ধর, আর পর�র 
িেি�� হেো না্’’ [সূরা আেল ইমরান: ১০৩] 
এ ময়েকই য়ারা  িয়পাৃয িেষে সােয� কের, এমন িক আ�ীৃার 
ওপরও! য়াই য়ারা িেপরীয় আ�ীৃা েপাষণকারীেৃর সােথও 
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আলাপ-আেলাচনাে  েৃ� হে, এ ৃােী য়ুেল েয, যখন  �রা 
আমােৃর িেরেে কুকুেরর ময় ঝাঁিপেে পেুেছ এমন মুহেয়ক 
আমরা সোই ঐকযেে হে, এটাই সমেের  ধান ৃােী্ অথচ 
সিসক িছল েয়া েুিনোেৃর ওপর,  ীেনর ওপর ঐকযেে হওো্ 
ৈনরাজয ও আ�ীৃা িে�ােস িভ�য়ার ওপের নে্  
অয়এে আেলাচযিেষে েলা ও অনযানয িেষেের মােঝ ভারসাময 
র া করা অয়য্ জররী্ েমাটকথা, িেে ষ েকােনা িৃকেক িভ� 
িৃেকর য়ুলনাে  াধানয  ৃান, এটাই  েয়ােনর েহল েযেহয় 
পথ্  
চার :  
করে-করিছ, এরকম কাল িেল� করা  
করে-করিছ, কাল িেল� করা,  লি�য় আ া, ো অেনেক েয 
েেল, ‘কিসন সমসযাে আিছ’ ইয়যািৃ সেই  েয়ােনর  েে  পথ্  
অেনেকই সাধারণ েকােনা একটা িেষেেক ‘ িয়ে�ক’ সােয� 
কের্ েযমন েেল, ‘পুা-েলখা ে ষ কের ইন াআ�াহ’ য়াওো 
করে্ এটা পুা েলখার  িয়ে�কয়া্ পুা-েলখার পাস চুিকেে 
েেল, ঐ চাকিরটা েপেল ‘য়াওো’ করে, যখন ‘িেোহ’ করে, 
যখন... যখন... আর যখন! এ যখন ে ষ হে না কখেনা্  
মানুষ সেকৃা সামেন একটা কি�য় োঁধা ৃাঁু কিরেে রােখ্ করে- 
করিছ, ধীর-সুেঅ কের-কের  লি�য় আ া িনেে জীেন যাপন 
কের্ এভােেই েেঁেচ থােক্ অয়ঃপর মৃয়ুযেরণ কের্ িকছুই 
করেয় পাের না্  কৃয় জীেন  রই কের না্  
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আপনার কােছ  েয়ােনর চূুা্  য়যা া, আপনােক আমল েথেক 
িনি�ে কের রাখা িকংো আমল িেলি�য় করা্ আর এটা আ�াহ 
ওোলােৃর জনয  েয়ােনর অেলি�য় ভেংকর পথ্  
 েয়ান এেস আপনােক কু-ম�ণা েৃেে েয, য়ুিম এখনও অনযেক 
ি  া েৃো ো ৃাওোয় েৃোর ময়  পযুি নও, য়াই িনেজ ে খা 
পযক্ অেপ া কেরা্ অথচ একিট আোয় জানেলও য়া অেনযর 
কােছ েপ েছ েৃোর জনয আমরা আিৃ�্ য়াই যখনই িকছু 
ি খেেন অনযেক য়া ে খান! েহাক য়া একিট আোয়!!  
ইেনুল জাওযী রহ. ‘য়ালেীেস ইেলীস’ নামক  ে�  ে�খ কেরন, 
‘ েয়ান  েচ�াে ৃৃঢ় সংক� কয় েযিিেক করে-করিছর 
টালোহানাে েসেলেছ! অথকাৎ এই েয়া করে েিলেেেছ । উৎকেষরর 
পেথ ধািমান কত িযি�র  ময় েেপন কিরেয়েছ ! অেনক সমে িেৃযান 
েযিি পাস পূণক অধযেেনর ই�া কেরন, য়খন  েয়ান েেল, 
‘খািনক িে�াম িনন’ এভােেই েস অলসয়ােক োনাে� ি ে, আর 
কাল ে পন করাে� িেরামহীনভােে। 
অেনক সমে রােয় নামােয অভয� ‘আেেেৃর কােছ এেস  েয়ান 
েেল, রায় এখনও অেনক োকী! এভােেই সকাল হেে যাে, িক� 
‘আেেেৃর আর নামায আৃাে করা হে না্  
পাঁচ :  
কৃি�ম পূণকয়া 
‘য়ুিম পিরপূণক’- মানুেষর সমােজ এ অনুভূিয় জািবেে েয়ােল 
 েয়ান্ েেল, য়ুিম অনযেৃর য়ুলনাে ে��্ য়ুিম নামায পু, 
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অনযরা অেনেকই নামায পেু না্ য়ুিম েরাযা রাখ, অনযরা 
অেনেকই েরাযা রােখ না্ এভােে েনক আমেলর ে ে� েস 
আপনােক অধ�নেৃর  িয় য়াকােয় ে খাে্ এ সে িকছু েস 
আপনােক আমল েথেক ৃূের সরােনার জনয কের, যখন আপিন 
িনেজেক ে�� ভােেন, য়খন িে�া্ হেে অেনক আমল-ভালকাজ 
েথেক ৃূের সের যােেন্ 
েয়ামার আমলই েয়ামার জনয সুপাির  করেে েেল েযিিেক 
 েয়ান মুোহ আমেল িলয রােখ্ য়ারপর েেল খািনক িে�াম 
িনন; আপিনেয়া েয�, আপিন েয়া অনযেৃর য়ুলনাে ভােলা্ এসে 
েেল কালে পণ করাে এেং ভালকাজ ও আমল েথেক য়ােক 
িেরয় রােখ্ 
 িচয়েয়া িছল  ে�াটা, েনক আমেলর ে ে� যারা অ বামী 
য়ােৃর  িয় ৃৃি�পায় করা, অথকাৎ এক েযিি েসাম-েৃহঃ- েরাজা 
রােখ, িক� আপিন রােখন না; এক েযিি য়াহািুেৃর নামায 
আৃাে কের, আপিন কেরন না্ এক েযিি অিধক নসল আমল 
কের, িক� আপিন কেরন না... য়ার  িয় ৃৃি�পায় করা আপনার 
কয়কেয িছল্   
ছে :  
িনেজর স�া ও য়ার সামেথকযর সিসক মূলযােন না করা্  
স�ার মূলযােনর ে ে�  েয়ােনর ৃু’েটা ৃৃি�ভি� আেছ 

ৃৃি�ভি�-১. আ�য়ুি� ও অহিমকাঃ 
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 থময়  েয়ান মানুষেক িনজ স�ার  িয় িেমু�ৃৃি�  ৃােন 
 েৃ� কের্ য়ুিম িনেজর িৃেক য়ািকেে েৃখ, কয় কী-ই না 
কেরছ্ য়খন ঐ েযিির (মন�াি�ক) পিরেয়কন ঘেট; �ম  েস 
অহংকারী হে, অহিমকা য়ােক আ�� কের্ অনযেৃর েস য়খন 
অেজা কের, সয়য  য়যাখযান কের এেং ভুল করেল সংে াধেন 
অকীকৃিয় জানাে্ অনযেৃর েথেক ি খেয় , ইলেমর আেলাচনাে 
েসেয় অনীহা  ৃ কন কের্ এ জায়ীে েকােনা েকােনা হালকাে 
(আেলাচনা সভাে) আিম  য়য  কেরিছ েয, পিে� েকারআন 
েয়লাওোেয় যখন েকােনা েযিি ভুল কের, য়খন ভুল  ে হওো 
পযক্ হালকা েলা অেধািরয় কের েনোর পিরেেয়ক েস য়ৎ নাৎ 
হালকা েলার সােথ স�কক িছ� কের্ জন সমে  লিিয় হেে, 
এ ভেে েবাটা িজে�বী েস ে েখ না্  
একটু িচ্া করেলই েস েুঝয়, েয ভালভােে পুেয় স ম েস 
েযিিও েকােনা একিৃন য়ার ময়ই িছল্ (পুেয় জানেয়া  না) 
য়ারপর ি েখেছ্ ঐ েযিির এ  ণিট যয়িৃন রইেে য়য়িৃন য়ার 
স� েৃেে্ য়ার  পকাের আসেে্ কিে েেলন- যখনই য়ুিম 
েকান রাজপুরেষর স� পােে, য়ার েলাকসমােজ  য েৃাষ েলাও 
য়ুিম জানেে্  
এ জনয ম� কভাে লুকােনা নে েরং এর েথেক িনেৃিয় েপেয় 
আ�  ি  েণ সেচ� হওো আে যক্ 
  
ৃৃি�ভি�-২. িেনে ও হীনমনযয়া  
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 েয়ান আপনােক েলেে িেনে অেল�ন অয়য্ জররী্ েয 
েযিি আ�াহর জনয িেনে অেল�ন করেে আ�াহ য়ার মযকাৃা 
সমু�য় করেেন্  
আর য়ুিম এ িেষেের েযাবযও নও্ এটােয়া মনীষীেৃর কাজ্ 
এর  ারা  েয়ােনর  ে� য, আপনােক আপনার িম নচুযয় করা্ 
আর এটা হেে িেনেের মাধযেম্  
 েয়ান আপনােক হীনমনযয়ার এমন পযকােে েসেল েৃেে, েযন 
আপনার ধারণা জেে েয, আ� িির  ৎকষক সাধেন স�াবয় 
 িি িৃেে আপিন েকান প  পকৃয় হেয় পারেেন না্ য়াই 
আ� িির  েেষ ঘটােয় আপিন সেচ� হেেন না্ অথচ আমরা 
 েয়যেকই িনজ-িনজ  িি ও সামেথকযর েযাপাের ৃািেু ীল; এর 
 ৎকষক সাধন অয়যাে যক্ যিৃ  ৎকষক সাধন না করা হে, 
য়াহেল আ�াহর কােছ এর জনয জওোেিৃিহ হেয় হেে্ িৃেয় 
হেে িহসাে্  
এটা মূলয়ঃ িেনে নে, ৃািেু হেয় পলােন, কয়কেেয সাঁিক্ িক� 
 েয়ান য়ােক েেল, েয়ামার য়ুলনাে ে�� যারা, য়ােৃর জনয এ 
অ�ন েছেু ৃাও্ ৃাওোয় েয়া  ঁচু কাজ; অনযানয সাধারণ 
েযিিেৃর কাজ্ কখনও  েয়ান এর সহােক ভােনা িনেেও 
আেস্ ৃািেু পালেন েকান েযিি কখনও ভুল কের্ য়খন 
 েয়ান য়ার মেন ভুেলর েযাপকয়ার ধারণা সৃি� কের েয, এমন 
ভুলেয়া সোই কের েযাপকয়ার এ ধারণাটাও  েয়ােনর পথ এেং 
কাজ্  



 

25 

কখনও েস মানুষেক স�াবয়ভােে হীনমনযয়াে েভাবাে্ য়খন 
মানুষ িনজ িেেেকেক এমন ভােে িনি�ে কের েয, িনেজ আর 
িচ্া-ভােনা কের না্ এ    য়ুেল আিম েকাথাে, আর পীর 
সােহে েকাথাে? আেলমেৃর সামেন আিম েক? িনেজর েোধ-েুিে 
িনি�ে কের পীেরর েোধ েুিেেয়ই ভােেয় থােক্ পীেরর কথা 
ছাুা িকছুই কের না্ পীরই িসক োিক সেিকছু  ভুল, এ  েণয়া 
েথেকই  র হে ‘েযিি পূজা’ আর ‘েযিিে�না’্  
আমােৃর মূলনীিয়  রীেেয়র আ�ে  হণ্ আপনার স�ুখঅ এ 
েযিির পে  ভুল করা স�ে্ য়াই েযিির ময়াময় ও কথা েলা 
আ�াহ ও রাসূেলর কথা  ারা পিরমাপ করেয় হেে, যা আ�াহ ও 
রাসুেলর কথার সােথ সাম্সযপূণক হেে্ য়া  হণ করে্ আর যা 
সমা্সযপূণক হেে না য়া  য়যাখান করে্  
সায় : 
সে�হ সৃি� 

‘সে�হ সৃি�’  েয়ােনর ভে�র পথসমূেহর অনযয়ম্ েয পেথ 
 েয়ান মানুেষর অভয্ের, আিেভূকয় হে্ িক� কীভােে য়া কের?  
িনিষেকৃয় ে� েথেক ৃূের, আ�াহর িনে কৃে র অনুবামী, িন�াোন 
এমন এক েযিির অনুসৃয় জীেন পেিয়র  েয়ার েযাপাের 
 েয়ান সে�েহর সৃি� কের্ 
িকভােে? 
 েয়ান  থেম য়ার কােছ আেস্ য়ারপর য়ার অনুসৃয় পেথর 
 েয়ার েযাপাের য়ােক সি�হান কের্ িেে ষ কের যখন অসৎ 
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মানুষিট ম�েলাকেৃর যারা আ�াহর িনে কৃ  মােন না য়ােৃর 
সােথ েমে , য়খন  েয়ান য়াঁেক কু-ম�ণা েৃে ‘এয় মানুষ! 
সোই জাহা�ামী!! আর য়ুিম একা জা�ায়ী?!  
সিসক কথা হল, সংখযাবির�য়া ও সংখযা লিঘ�য়ােক মাপকািস না 
োনােনা্ েরং আ�াহ ও রাসূেলর কথানুযােী হেল েসটাই হক্  
আহেল সু�ায় ওোল জামাআেয়র মাপকািস সংখযাবির�য়া নে; 
সয়যানুেিয়কয়া্ য়াই আপিন যিৃ একাই সয়যানুেয়কী হন, য়েুও 
আপিনই আহেল সু�য় ওোল জামায়্ আ�াহ য়া ‘আলা রাসূল 
সা�া�াহ আলাইিহ ওোসা�ামেক েেলন-  

﴿  ٓ ۡ�َ�ُ  َوَما
َ
ۡؤمننن�َ  َحَرۡصَت  َوشَوۡ  لَّاسن  أ َُ ن  ]اا١٠٣:ايرسفا[﴾ ١ ب

‘‘আপিন যয়ই কামনা কেরন না েকন, অিধকাং  েলাকই ঈমান 
আনোর নে্’’ (অথকাৎ কম সংখযক েলাকই ঈমােনর েৃৗলয় 
েপেে থােক্)  
য়ােেেী নু‘আইম ইেন হা�াৃ রহ. েেলন, আহলুস সু�াহ ওোল 
জামা‘আয় য়াই, যা আ�াহর আনুবয়য েমায়ােেক চেল্ 
জামা‘আয় যিৃ পথচুযয় হে, য়াহেল আপনার কয়কেয, জামা ‘আয় 
পথচুযয় হওোর পূেেক েপািষয় আকীৃােকই আঁকেু থাকা্ এ 
ে ে� যিৃ আপিন একাও হন য়েুও আপিনই আহেল সু�ায় 
ওোল জামা‘আয়্’  
িনেযেয় সে�হ সৃি�  েয়ােনর  েে  পেথর অনযয়ম্ য়াই 
িনেযােয় সে�হ সৃি�র  ে�ে য েলাকেৃরেক েস েেল, আপিন 
িরোকার (েলাক েৃখােনা ভােনা েপাষণকারী) আপিন  ৃ কন 
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ি ে, আপিন কপট্ আপিন েনক আমল ো সৎকমক কেরেছন 
মানুেষর কারেণ্ েযিিেক আমল পিরয়যাবী করােয় েস এসে 
েেল কুম�ণা িৃেে থােক্  
এর একটা  ৃাহরণ :  
এক েযিি সাৃকা করার ই�া েপাষণ করল্ অনয এক েযিি 
য়ােক েৃেখ েসলেলা্ য়খন েস মেন মেন েলেলা, যিৃ েস 
আমােক েৃেখ য়াহেল িরোকার ভােেে্ য়ারেচ’ সাৃকা না করাই 
ভাল্ (এভােে িনেযােয় সে�হ সৃি� কের েনক আমল পিরয়যাব 
করাে  েয়ান্) 
িনেযেয়র ে ে� আমরা আ�-সমােলাচনা ও আ� যাচাইেের  িয় 
আিৃ�, যােয় িনেযয়টা একা্ আ�াহর স�ি�র জনয হে্  
িেখযায় য়ােেেী ইেরাহীম ইেন আৃহাম রহ. েেলন, ‘আিম রাসূল 
সা�া�াহ আলাইিহ ওোসা�াম এর ি� জন সাহােীেক েপেেিছ 
 েয়যেকই িনেজর েযাপাের ইখলাসহীন আমেলর আ �া 
কেরেছন্  
আ�যাচাই ও আ�সমােলাচনা কাময্ য়েে এমন আ�যাচাই নে, 
যা আপনােক আমল পিরয়যাবকারীেয় পিরণয় করেে্ েরং 
আমেলর মান ও পিরমাণ েৃিে করেে এমন আ�যাচাই ও আ �-
সমােলাচনাই কাময্  
হােরস ইেন কােেস রা. েেলন- ‘‘আপিন নামাযরয় এ অেঅাে 
 েয়ান এেস যিৃ আপনােক েেল ‘য়ুিম েয়া মানুষেক েৃখােনার 
জনয নামায পুেছা’ য়াহেল নামায আেরা ৃীঘক করন্’’  
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আট :  
ভীিয়  ৃ কন  
মানুষেক ৃু’প�াে  েয়ান ভীিয়  ৃ কন কের্  
ভীিয়  ৃ কেনর  থম প�াঃ 
 েয়ােনর ে�ুেৃর ভে  
 েয়ান েলাকেৃরেক য়ার েসনা ও সা�পা�, পাপী-সািসকেৃর 
স�েকক ভে েৃিখেে েেল, এেৃর েথেক সােধান! এরা সুিেপুল 
 িির অিধকারী্ য়খন ভেে েলােকরা আ�াহর আনুবয়য 
পিরয়যাব কের আমল েছেু েৃে্ আ�াহ য়া‘আলা েেলন-  

ا ﴿ ََ َّ ن ۡيَ�ٰنُ  َ�ٰلنُ�مُ  ِ َّ َآَءهُۥ ُ�َّونُف  لش ۡو�ن
َ
َاَُوُهمۡ  َََ�  أ َن  ََ َُم َِن وََخاَُو  ُكن

 ]ا١٧٥:ابـرللاللا[﴾ ١ ّمۡؤمننن�َ 
‘‘ েয়ানই েয়ামােৃর য়ার ে�ুেৃর ভে েৃখাে্ সুয়রাং যিৃ 
েয়ামরা মু’িমন হও, য়েে েয়ামরা য়ােৃরেক ভে কেরা না্ 
েকেলমা� আমােকই ভে কর্’’ (সূরা আেল ইমরান : ১৭৫)  
অথকাৎ  েয়ান আপনােৃরেক য়ার সা�-পা�েৃর ভে েৃখাে্ 
কােসর, মু িরক, মুনািসক  িির ভে েৃিখেে আপনােক ৃুেকল 
করেয় চাে্  
ভীিয়  ৃ কেনর ি য়ীে প�াঃ 
ৃািরে�র ভে  
আ�াহ য়া‘আলা েেলন- 

ۡيَ�ٰنُ  ﴿ َّ ُمرُُ�م لۡلَفۡقرَ  يَعنُدُ�مُ  لش
ۡ
ََأ آءن�  َو ََ ن�ۡلَفۡح  ]اا٢٦٨:النقرةا[﴾ ب
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‘‘ েয়ান েয়ামােৃরেক ৃািরে�র ভে েৃখাে এেং কাপকেণযর 
িনে কৃ  েৃে্’’ [সূরা আল-োকারাহ: ২৬৮] 
 েয়ান েলাকেৃরেক েেল, এ চাকিরটা েছেু িৃেল আেরকটা 
চাকির েকাথাে পােে?  
য়ুিম েয়া িনয়্ ৃির� হেে যােে্ য়খন েলােকরা ৃািরে�র ভে 
কের এেং হারােম িলয হে্ েয েযিি মুসিলম হওো সে�ও 
মেৃর েকনা-েেচা, সূৃী েলন-েৃন, মুসিলমেৃর  �েৃর 
 ৎপািৃয় পেণযর েযেসা ও িেপনন ৈেধ মেন কের এটা য়ার 
 ৃাহরণ্ আ�াহর আ�ােস আঅা না েরেখ মুিির আ া িনেে 
িরযেকর জনয আ�াহর অোধযয়াে িলয হওোে  েয়ান য়ােক 
িনেে হােস্ কারণ, িরযেকর েযাপাের আ�াহ য়া ‘আলা কেং 
েেলন-  

َّقن  َوَمن﴿ ََ  َ َّ ُۥ َ�َۡعل ل ََۡرزُۡقهُ  ٢ َ�ۡرَٗجا َّ ُبۚ  ََ  َحۡيُث  مننۡ  َو ا﴾َ�ََۡسن
 ]اا٣اا،٢:الب الق[

‘‘েয েযিি আ�াহ র য়াকওো অেল�ন কের, আ�াহ য়ার পথ 
কের েৃেেন এেং য়ােক য়ার ধারণায়ীয়  ৎস হেয় িরযক ৃান 
করেেন্’’ (সূরা আয়-য়ালাক : ২-৩)  
আমরা সুৃ বৃহীয়ােক ৃাির�  �াে  ি�য় হেয় েৃিখ্ েস েেল, 
কীভােে োঁচে? মানুষ েয়া ক�ল হেে েবল্ আর আিম আেজা 
িনঃক!  
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কখনও  েয়ান োিয়লেক ইসলােমর ৃাওোয়কমকীেৃর সামেন 
সিিয় কের  পঅাপন কের্ য়খন েস যুিির আ�ে িনেে 
হারামেক হালাল কের্  
‘ৃাওোেয়র কােথকই েয়া িমথযা েলা’ এ যুিিেয় েস 
ৃাওোয়কমকীেক িমথযাে িলয কের্  
‘ৃাওোেয়র কাথকই এ িেষেের ৃােী কের’ - এ েযাখযা কের 
 েয়ান োিয়লেক এমনভােে ে ািভয় কের, েযন মেন হে েসটাই 
 কৃয় হক্  
কখনও মুসিলম সমােজ আমরা এ মুসিলম কয়ৃকক অপর 
মুসিলমেক, এক ৃাওোয়কমকী কয়ৃকক অপর ৃাওোয়কমকীেক, এক 
আেলম কয়ৃকক আেরকজন আেলমেক েকানসাসা করেয় েৃিখ, 
অেমুলযােন করেয় েৃিখ্ একজন অনযজনেক েকানসাসা করেছ, 
েৃাষ চচকা করেছ্ একজন কােসর, সািসক, সািজেরর সােথ 
যয়না ম� আচরণ করা  িচয়, য়ার েচেে অিধক ম� আচরণ 
কের য়ারা এেক অপেরর  সােথ্  
 েয়ােনর কয়কেয পালেন সহােক কভােসমূহ 
১- অজয়াঃ সুয়রাং একজন আেলম  েয়ােনর মুকািেলাে 
হাজােরা আেেেৃর য়ুলনাে সেল্  
২- কু  েৃি�, একিন�য়া ও ধমক িে�ােস ৃুেকলয়াঃ   
আ�াহ য়া‘আলা ইর াৃ কেরন- 

نَك  قَاَل  ﴿  َ َّ نعن ََّنُهمۡ  ََب ون
ۡۡ ُ ۡ�َعن�َ  ََ

َ
َّ  ٨ أ �َ  منۡنُهمُ  عنَباَدكَ  ِن ۡخلَصن َُ ۡ ا﴾ ٨ لش

 ]اا٨٣اا،٨٢:اص[
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( েয়ান) ‘‘েলেলা আপনার  ময়ার  পথঃ আিম য়ােৃর 
সকলেকই পথ�� করে্ য়েে য়ােৃর মেধয আপনার একিন� 
ো�ােৃর নে’’। (সূরা  সাৃ : ৮২-৮৩) 
৩-  ৃািসনয়া ও  েয়ােনর  েে পথ স�েকক অসেচয়নয়া্  
 

 িয়কার িক? 
 পের আেলািচয় িয়নিট সহােক কভােের  িয়কার হলঃ 
অে যই আমােৃর এ কারণসমূহ েথেক মুি থাকেয় হেে্ যখন 
আমরা কারণ িচ  ি�য় করেয় পারে,  িয়কার েপেে যাে্  
১- ঈমান িে�াহঃ  
অে যই আ�াহ য়া ‘আলার ওপর ঈমান আনেয় হেে এেং 
একমা� য়ার ওপেরই ভরসা করেয় হেে্ আ�াহ য়া ‘আলা 
েেলন,  

ُۥ لَۡيَس  ِننُّهۥ ﴿ نينَ  َ�َ  ُسۡلَ�ٰنٌ  ََ َّ ْ  ل ٰ  َءاَمُنوا نهنمۡ  َوَ�َ ََ  َرّ� ُو َّ َََو :اللحلا[﴾ ٩ ََ
 ]اا٩٩

‘‘ েয়ােনর েকান আিধপয়য েনই য়ােৃর  পর, যারা ঈমান আেন 
ও য়ােৃর  িয়পালেকর ওপর িনভকর কের্’’ (সূরা আন-নাহল : 
৯৯)  
২- সিসক  ৎস হেয়  রেী ইলম অে�ষন করা :  
আর সিসক  ৎস হল আল-কুরআন ও রাসূলু�াহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওো সা�াম এর সু�াহ্ 
৩-  ীেনর েযাপাের ইখলাছ (ঐকাি্কয়া)  
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﴿  َّ ن �َ  منۡنُهمُ  عنَباَدكَ  ِ ۡخلَصن َُ ۡ  ]اا٤٠:اللجرا[﴾ ٤ لش

‘‘য়েে য়ােৃর মেধয আপনার একিন� ো�ােৃর নে’’  [সূরা আল-
িহজর: ৪০; সূরা আস-সাসসায়: ৪০; ৭৪; ১২৮, ১৬০] 
 ীেনর েযাপাের ইখলাছ অেল�ন করেল  েয়ান য়ােক িে�া্ 
করেয় পাের না্ এ আোয় য়ার  মাণ্ 
 মর ইেন খা�াে রা. েেলনঃ ‘‘িহেসেের স�ুখীন হওোর পূেেকই 
েয়ামরা িনেজেৃর িহসাে নাও; পিরমােপর স�ুখীন হওোর পূেেকই 
িনেজেৃর পিরমাপ কর্ কারণ, আজেকর িনেজর িহসাে িনেে 
েনো আবামী কােলর িহসােের য়ুলনাে অেনক সহজ্’’  
হাসান রা. েেলন, মুসিলম মা�ই িনেজর িহসাে িনেজ যাচাই কের 
েনে্ িনেজেক েস    করেে, কী করেয় চাও? কী েখেয় চাও? 
কী পান করেয় চাও? . . .  
আর পাপী েযিি পথ চেল িক� িনেজর িহসাে িনেজ যাচাই কের 
না্  
৪- আ�াহ য়া ‘আলার িযকর করা এেং  েয়ােনর েথেক পানা 
চাওো্  
আ�াহ য়া‘আলা েেলন-  

ّنَك  �ّما ﴿ ََ ََ ۡيَ�ٰنن  مننَ  يَ َّ غٞ  لش َۡ ََعنذۡ  نَ نۚ  ََ�ۡس َّ ن� َنيعٌ  ِننُّهۥ ب ا﴾ ٢ َعلنيمٌ  َس
َبرلف[  ]اا٢٠٠:ال

‘‘আর যিৃ  েয়ােনর  েরাচনা েয়ামােক  েরািচয় কের য়াহেল 
আ�াহর  রণাপ� হও্ িয়িনই �েণকারী মহাজানী্’’ সূরা আল-
আরাস : ২০০) 
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অনু প মু ‘আওওোযায়াইন য়থা সূরা আল-সালাক ও সূরা আন-
নাস পাস করা্ এ স�েকক সযীলয় েিণকয় হেেেছ্ এ েলা 
 েয়ানেক  েেে  োধা  ৃান েকর্ আোয়ুল কুরসীরও এমনই 
সযীলয়্ আোয়ুল কুরসী  েয়ান েথেক েহসাযয় কের্  
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