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দয়াময় মমহহরবান আল্লাহর নাহম শুরু করতি। 

মহিমাহিত আরশের রব মিা সম্মাহিত আল্লাির কাশে আহম প্রার্থিা করহে 

যে, হতহি যেি দহুিয়া ও আহিরাশত যতামার অহিিাবকত্ব গ্রিণ কশরি। 

আর তুহম যেিাশিই র্াক িা যকি, যতামাশক যেি বরকতময় কশরি। আর 

যতামাশক তাশদর মশযে অন্তিুথ ক্ত কশরি, োশদরশক (হিয়ামত) প্রদাি করা িশে 

যোকর আদায় কশর, হবপশদ আপহতত িশে সবর কশর, আর েিি পাপ কশর 

যেশে তিি তাওবাি কশর। কারণ এই হতিটি িশে যসৌিাশযের ঠিকািা। 

যেশি যরি! আল্লাি যতামাশক তাাঁর আিুযশতের েিে সঠিক পর্ প্রদেথি 

করুি।হিশ্চয়ই িাহিহেয়োি িশো ইবরািীশমর হমল্লাত (যমথ): তুহম এক আল্লাির 

ইবাদাত করশব, দীিশক তাাঁর েশিে িাহেস কশর। যেমি আল্লাি তাআো 
বশেশেি, “আর আতম সৃতি কহরতি তিন এবং মানুষহক এিহনেই মে, 

িারা মকবল আমার ইবাদাি করহব।” [আে-োহরয়াত, আয়াত: ৫৬] 

েিি তুহম োিশে যে, হিশ্চয় আল্লাি যতামাশক তাাঁর ইবাদাশতর েিেই সৃহি 

কশরশেি; তিি তুহম এটাও ও যেশি যরি যে, তাওিীদ বেতীত যকাশিা 
ইবাদাতশক ইবাদাত বো িয় িা। যেমি তািারাত োড়া সাোতশক সাোত বো 

িয় িা। সুতরাাং েিি ইবাদাশতর মশযে হেরক প্রশবে কশর, তিি তা িি িশয় 

োয়, যেমি (অপহবত্রতা) প্রশবে করশে তািারাত িি িশয় োয়। কাশেই েিি 

তুহম োিশে যে, হেরক ইবাদাশতর সাশর্ হমহিত িশে ইবাদাতশক িি ও 

আমেশক ধ্বাংস কশর যদয় এবাং ইবাদাতকারী হিরস্থায়ী োিান্নামীশদর অন্তিুথ ক্ত 

িয়, তিি তুহম এটাও োিশে যে, যতামার উপশর উক্ত হবষয়টি সম্পশকথ  োিা 
সবশিশয় গুরুত্বপূণথ। আো করা োয়, আল্লাি যতামাশক এই োে তর্া আল্লাির 

সাশর্ হেরক করা িশত হিষৃ্কহত হদশবি, যে বোপাশর আল্লাি তা‘আো বশেশেি: 
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“তনশ্চয় আল্লাহ িাাঁর সাহে কৃি তিরকহক ক্ষমা করহবন না, আর 

এিাড়া সকল তকিুই োহক ইচ্ছা তিতন ক্ষমা কহর তদহবন।” [আি-হিসা, 
আয়াত: ১১৬] আর যসই গুরুত্বপূণথ হবষয়গুশো িাহসে িয় িারটি িীহত োিার 

দ্বারা ো আল্লাি তা‘আো তাাঁর হকতাশব উশল্লি কশরশেি, 

 প্রেম নীতি: 

তুহম োি যে, আল্লাির রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইহি ওয়াসাল্লাম যেসব 

কাহেশরর সশে েুশে হেপ্ত িশয়হেে তারা স্বীকৃহত হদত যে, আল্লাি তা‘আোই 
িশেি সৃহিকতথ া, পহরিােক-পহরকল্পিাকারী এবাং তা তাশদরশক ইসোশম প্রশবে 

করায়হি। দহেে িশে আল্লাি তা‘আোর বাণী: “বলুন, ‘মক মিামাহদরহক 

আসমান ও েমীন মেহক িীবহনাপকরণ সরবারহ কহরন অেবা শ্রবণ 

ও দতৃিিতি কার কিৃৃত্বাধীন, িীতবিহক মৃি মেহক মক মবর কহরন এবং 
মৃিহক মক িীতবি হহি মক মবর কহরন এবং সব তবষয় মক তনয়ন্ত্রণ 

কহরন?’ িখন িারা অবিেই বলহব, ‘আল্লাহ্’। সুিরাং বলুন, ‘িবুও 

তক মিামরা িাকওয়া অবলম্বন করহব না?” [ইউিুস : ৩১] 

 তিিীয় নীতি: 

তারা বশে: আমরা তাশদর আহ্বাি কহর এবাং তাশদর েরণাপন্ন িই শুযু 
োো‘আত এবাং নিকটে োশির েিে। সুতরাাং নিকশটের দহেে িশে, আল্লাি 
তা‘আোর বাণী: “আর োরা আল্লাহর পতরবহিৃ অনেহদরহক 

অতিিাবকরূহপ গ্রহণ কহর, িারা বহল: আমরা মিা এহদর ইবাদাি এ 

িহনে কতর মে, এরা আমাহদরহক পতরপণৃূিাহব আল্লাহর সাতিহধে এহন 

মদহব।’ িারা মে তবষহয় তনহিহদর মহধে মিহিদ করহি তনশ্চয় আল্লাহ 

িাহদর মহধে মস বোপাহর ফয়সালা কহর মদহবন। তনশ্চয় আল্লাহ 
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তমেোবাদী ও কাতফরহক তহদায়াি মদন না।” আে-েুমার : ৩] আর 

োো‘আশতর দহেে িশে, আল্লাি তা‘আোর বাণী: “আর িারা আল্লাহ িাড়া 
োর ইবাদাি কহর িা িাহদর মকাহনা ক্ষতি করহি পাহর না, আবার 

িাহদর মকাহনা কলোণও করহি পাহর না। আর িারা বহল এরা মিা 

আল্লাহর কাহি আমাহদর সুপাতরিকারী মাত্র।” [ইউিুস: আয়াত: ১৮] 

োো‘আত দ'ুরকম: হিহষে োো‘আত ও নবয োো‘আত। 

হিহষে োো‘আত: যে হবষশয় আল্লাি োড়া আর যকউ ক্ষমতা রাশি িা তা 
যাইরুল্লাি এর কাশে িাওয়া। এর দহেে মিাি আল্লাির বাণী: “মহ মুতমনগণ! 

আমরা ো মিামাহদরহক তদহয়তি িা মেহক মিামরা বেয় কর মসতদন 

আসার পহূবৃ, মেতদন মবচা-মকনা , বনু্ধত্ব ও সুপাতরি োকহব না। আর 

কাহফররাই োতলম।” [আে-বাক্বারাি, আয়াত: ২৫৪] 

আর নবয োো‘আত িশে: ো আল্লাির কাশে প্রার্থিা করা িয়। আর 

োো‘আতকারী োো‘আশতর দ্বারা সম্মাহিত িশব এবাং োো‘আতকৃত বেহক্ত 

িশে োর কর্া ও কাশে আল্লাি তা‘আো সন্তুি আর এটা অিুমহত দাশির পশর 

িশব। যেমিটি আল্লাি তা‘আো বশেশেি: “মক আহি িাাঁর কাহি িাফা‘আি 

করহব িাাঁর অনুমতি বেিীি?” [আে-বাকারাি : ২৫৫] 

 িৃিীয় নীতি: 

িবী সাল্লাল্লাহু ‘আোইহি ওয়াসাল্লাম এমি একদে মািুশষর কাশে 

এশসহেশেি, োরা ইবাদশতর যক্ষশত্র হবহিন্ন দশে হবিক্ত হেে। তাশদর মশযে যকউ 

হেে, োরা যেশরেতাশদর ইবাদত করত, তাশদর মশযে যকউ হেে: োরা 
যিককার ও িবীশদর ইবাদত করত, তাশদর মশযে যকউ হেে: োরা যােসমূশির 

ইবাদত করত, তাশদর মশযে যকউ হেে: োরা পার্শরর ইবাদত করত এবাং 
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তাশদর মশযে যকউ হেে: োরা িন্দ্র-সূশেথর ইবাদত করত। রাসূে সাল্লাল্লাহু 

আোইহি ওয়াসাল্লাম তাশদর সকশের সাশর্ই েুে য াষণা কশরশেি আর তাশদর 

মশযে যকাশিারূপ পার্থকে কশরিহি। এর দহেে িশে আল্লাি তা‘আোর বাণী: 
“আর মিামরা িাহদর সাহে েদু্ধ কহরা েিক্ষণ না তফিনাহ মিষ হহয় 

োয় আর তদন শুধ ুআল্লাহর িনেই তনতদৃি হহয় োয়।” [আে-আিোে: 

৩৯] িন্দ্র-সূেথশক পূাঁশো (ইবাদাত) করার দেীে; আল্লাির বাণী: “আর িাাঁর 

তনদিৃনাবলীর মহধে রহয়হি রাি ও তদন, সূেৃ ও চন্দ্র। মিামরা সূেৃহক 

তসিদা কহরা না, চন্দ্রহকও নয়; আর তসজ্দা কর আল্লাহকক, তেতন 

এগুহলা সৃতি কহরহিন, েতদ মিামরা মকবলমাত্র িাাঁরই ইবাদি কর।” 

[েুসহসোত: ৩৭] যেশরেতাশদরশক পূাঁশো (ইবাদত) করার দেীে; আল্লাি 
তা‘আোর বাণী: “আর তিতন মিামাহদরহক মফহরিিা এবং নবীহদরহক 

রব তহহসহব গ্রহণ করহি বহলনতন।” আয়াত। [আশে ইমরাি : ৮0] 

িবীশদরশক পূাঁশো (ইবাদাত) করার দহেে, আল্লাি তা‘আোর বাণী: “আরও 

স্মরণ করুন, আল্লাহ্ েখন বলহবন, ‘মহ মারইয়াহমর পতূ্র ‘ঈসা! িুতম 

তক মলাকহদরহক বহলতিহল মে, মিামরা আল্লাহ্ িাড়া আমাহক আর 

আমার িননীহক দইু ইলাহরূহপ গ্রহণ কর? ‘মস বলহব: ‘আপতনই 

মতহমাতিি! ো বলার অতধকার আমার মনই িা বলা আমার পহক্ষ 

মিািন নয়। েতদ আতম িা বলিাম িহব আপতন মিা িা িানহিন। 
আমার অন্তহরর কোহিা আপতন িাহনন, তকন্তু আপনার অন্তহরর কো 

আতম িাতন না; তনশ্চয় আপতন অদিৃে সম্বহদ্ধ সবহচহয় িাল িাহনন।” 

[আে-মাহয়দাি: ১১৬] 

যিককারশদরশক পূাঁশো (ইবাদাত) করার দেীে; আল্লাির তা‘আোর বাণী: 
“িারা োহদরহক ডাহক িারাই মিা িাহদর রহবর ননকট্ে লাহির 

উপায় সন্ধান কহর মে, িাহদর মহধে মক কিট্া তনকট্ির হহি পাহর, 

আর িারা িাাঁর দয়া প্রিোিা কহর এবং িাাঁর িাতিহক িয় কহর।” 
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[আে-ইসরা : ৫৭] যাে ও পার্রসমূিশক পূাঁশো (ইবাদাত) করার দেীে; আল্লাি 
তা‘আোর বাণী: “মিামরা লাি ও উেো সম্পহকৃ আমাহক বল? আর 

মানাি সম্পহকৃ, ো িৃিীয় আহরকটি? [আন-নািম: ১৯-২০] 

আবু ওয়াতিদ আল-লাইতি রাতদয়াল্লাহু ‘আনহুর হাদীস, তিতন 

বহলন: আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাহমর সাহে হুনাইহনর 

উহেহিে মবর হলাম, আমরা কুফুতর অবস্থার কািাকাতি [সদে ইসলাম 

গ্রহণকারী] তিলাম। আর মুিতরকহদর একটি বৃক্ষ তিল, িারা মসখাহন 

তনবদ্ধ োকহিা এবং িাহদর িহলায়ার ঐ গাহি ঝুতলহয় রাখি এবং 

িাহক বলা হি: ‘োিু আনওয়াি’। সুিরাং আমরা েখন গািটির পাি 

তদহয় অতিক্রম করতিলাম, আমরা বললাম: মহ আল্লাহর রাসূল! 

আমাহদর িনে একটি ‘োিু আনওয়াি’ এর বেবস্থা করুন, মেমন 

িাহদর একটি ‘োিু আনওয়াি’ রহয়হি। (হাদীস) 

 চিুেৃ নীতি: 

আমাহদর েহুগর মুিতরকগণ প্রেম েহুগর মলাকহদর মেহক আহরা 
কঠিনিম তিরহক তলপ্ত; মকননা পবৃূবিী মলাহকরা শুধ ু িাহদর সুহখর 

সমহয় তিরক করি, তকন্তু দুুঃখ-দদৃূিার সমহয় িারা একতনষ্ঠ োকি। 
তকন্তু আমাহদর োমানার মুিতরকগহণর তিরক হহচ্ছ স্থায়ী, িো সুহখ-

দুুঃহখ উিয় সমহয়। দতলল হহচ্ছ আল্লাহ িা‘আলার বাণী: “অিুঃপর 

িারা েখন মনৌোহন আহরাহণ কহর, িখন িারা আনুগহিে তবশুদ্ধ হহয় 

একতনষ্ঠিাহব আল্লাহকক ডাহক। িারপর তিতন েখন স্থহল তিতড়হয় 

িাহদরহক উদ্ধার কহরন, িখন িারা তিহকৃ তলপ্ত হয়।” [আে-আিকাবূত: 

৬৫] 
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আল্লািই সশবথাজ্ঞ। আল্লাি রিমত ও োহন্ত িাহেে করুি মিুাম্মাশদর উপর 

এবাং তাাঁর পহরবার-পহরেি ও তাাঁর সািাবীযশণর উপর। 
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