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সংমিপ্ত বণবনা.............
‘ইসলামি আমিদা ও িানবপ্রিৃমি’ নািি গ্রতে িুরআনহাদীতসর

আতলাতি

ইসলামি

আমিদার

ববমশষ্ট্য,

িানবপ্রিৃমির সাতথ ইসলামি আমিদার সািঞ্জসযিা,
ইসলামি আমিদার মিৌমলি মবষয়াবমল গতবষণাধিবী
আতলািনায় িুতল ধরার মিষ্ট্া িরা হতয়তছ।
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ইসলামি আমিদা ও িানবপ্রিৃমি
প্রবতের সূ িনায় িতয়িমি মবষয় খুব গভীর যত্নসহিাতর
আতলািনার দামব রাতখ। যথা: ১. িানব। ২. প্রিৃমি। ৩.
িানব প্রিৃমি। ৪. ইসলাি। ৫. আমিদা। ৬. ইসলামি
আমিদা।
১. িানব বা িানু ষ: দু ’মি মিমনতসর সিমিি বস্তুর নাি।
এি. শরীর, অবয়ব, বা িায়া।
দু ই. আত্মা। অথবাৎ মদতহ বযাপৃি বিিনযিয় সিা বা প্রাণ।
উভয়মির সিিতয় িানু ষ বা িানব।
শরীতরর িূ ল উপাদান হতচ্ছ িামি: প্রিযি মযিন প্রথি
িানব আদি আলাইমহস সালাি।1 পতরাি মযিন আিরা।
1

আল্লাহ বতলন, “আমি িানবতি পিা িদবি মথতি বিরী মবশুষ্ক
ঠনঠতন িামি দ্বারা সৃ মষ্ট্ িতরমছ।” [সূ রা আল-মহির, আয়াি: ২৬]
অনযত্র বতলন, “মিমন িানু ষতি সৃ মষ্ট্ িতরতছন মপাড়া িামির নযায়
শুষ্ক িৃ মিিা মথতি।” [সূ রা আর-রহিান, আয়াি: ১৪]

4

অথবাৎ আদি পরবিবী প্রিন্ম িামি মথতি উৎপামদি খাদয,
পানীয় মথতি বিমর বীযব দ্বারা সৃ ষ্ট্।2 িামির এ সারাংশ
মথতিই িানু ষ সৃ মষ্ট্র সূ িনা। অিঃপর পযবায়ক্রতি প্রথতি
মস শুক্র মবন্দু রূতপ এি সংরমিি আধাতর স্থামপি হয়;
এরপর িিাি রক্ত; িিাি রক্ততি িাংসমপতে পমরণি
িরা হয়; িাংসমপে মথতি অমস্থ অিঃপর অমস্থতি িাংস
দ্বারা আবৃ ি িরা হয়; অবতশতষ এি নিুন আিৃমি ধারণ
িতর।3

2

আল্লাহ বতলন, “অিএব, িানু তষর মদখা উমিৎ ময, িী বস্তু মথতি
মস সৃ মিি হতয়তছ। মস সৃ মিি হতয়তছ সতবতগ স্খমলি পামন মথতি।
এিা মনগবি হয় মিরুদে ও বিপািতরর িধয মথতি।” [সূ রা আিিামরি, আয়াি: ৫-৬]

3

আল্লাহ বতলন, “আমি িানু ষতি িামির সারাংশ মথতি সৃ মষ্ট্ িতরমছ,
অিঃপর আমি িাতি এি শুক্র মবন্দু রূতপ এি সংরমিি আধাতর
স্থাপন িতরমছ, এরপর আমি শুক্র মবন্দুতি িিাি রক্তরূতপ সৃ মষ্ট্
িতরমছ, অিঃপর িিাি রক্ততি িাংসমপতে পমরণি িতরমছ,
এরপর মসই িাংসমপে মথতি অমস্থ সৃ মষ্ট্ িতরমছ, অিঃপর অমস্থতি
িাংস দ্বারা আবৃ ি িতরমছ, অবতশতষ িাতি এি নিুন রূতপ দাাঁড়

5

রূহ আল্লাহ িা‘আলার িাছ মথতি আগি িাাঁর সরাসমর
মনতদবশ।4 শরীতরর িনয মযিন খাদয-পানীতয়র প্রতয়ািন,
িদ্রূপ আত্মারও খাদয-পানীতয়র প্রতয়ািন। িতব উভতয়র
পানাহার ও িীমবিা মনববাহ আলাদা ও স্বিন্ত্র। শরীর বা
মদতহর উৎস িামি, িাই িামিতিই এর িীবন উপিরণ ও
িীবন ধারতণর সিস্ত আতয়ািন।
িহান আল্লাহ বতলন,
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িমরতয়মছ। আল্লাহ অতনি িলযাণিয় মনপুনিি সৃ মষ্ট্িিবা।” [সূ রা
আল-িুমিনূ ন, আয়াি: ১২-১৪]
4

আল্লাহ বতলন, “আর িারা মিািাতি রূহ সম্পতিব প্রশ্ন িতর। বল,
‘রূহ আিার রতবর আতদশ মথতি, আর মিািাতদরতি জ্ঞান মথতি
অমি সািানযই মদওয়া হতয়তছ।” [সূ রা আল-ইসরা, আয়াি: ৮৫]

6

“িানু ষ িার খাতদযর প্রমি লিয িরুি, আিরা আশ্চযব
উপাতয় পামন বষবণ িতরমছ, এরপর আিরা ভূ মিতি মবদীণব
িতরমছ, অিঃপর মিািাতদর এবং মিািাতদর িিুষ্পদ
িন্তুতদর িীমবিা মনববাতহর স্বাতথব িাতি উৎপন্ন িতরমছ
শসয, আঙ্গুর, শাি-সবমি, যয়িুন, খিুবর এবং ঘন উদযান,
ফল ও ঘাস ।” [সূ রা আবাসা, আয়াি: ২৪-৩২]
আর “এ িামিতিই রতয়তছ িিুষ্পদ িন্তু, যা আিাতদর
মবি ববভতবর আলািি, শীি বতের উপিরণ এবং মিছু
আহাতযব বযবহৃি খাদয, এর িাধযতি আিরা খুব সহতি
িালািাল স্থানান্তর িমর, আতরা আতছ এতি আমভিািয,
মসৌন্দযব, মশাভা ও আতরাহতণর মঘাড়া, খচ্চর এবং
গাধা।”5
5

আল্লাহ বতলন, “আল্লাহ মিািাতদর িনয িিুষ্পদ িন্তু সৃ মষ্ট্
িতরতছন, এতি মিািাতদর শীি বতের উপিরণসহ আতরা অতনি
উপিার রতয়তছ। এবং এর িিিতি মিািরা আহাতযব বযবহার
ির। এবং এ গুতলা মিািাতদর মবি ববভতবর মসৌন্দযব বৃ মি
িারিও। ময মসৌন্দযব মিািরা সিাল-সেযায় উপলমি ির, যখন

7

রূহ ঊর্ধ্বিগি মথতি আগি ঊর্ধ্বিগতিই িার আহাযব।
নবী-রাসূ লগণ মসখান মথতিই িার আহাযব মনতয়
এতসতছন।
আল্লাহ িা‘আলা বতলন,

ََ
ُ ُۡ
َ َّ ۡ
]٢٨ :وب﴾ [الرعد
ِ ُ ٱّللِت ۡط َمئنِِٱلقل
ِ ِِلِبذكر
ِ ﴿أ

“মিতন রাখ, আল্লাহর স্মরণ ও মযমিতরর িাধযতি
অন্তরাত্মা প্রশান্ত।” [সূ রা আর-রা‘দ, আয়াি: ২৮]
িারণভুমি মথতি এগুতলা বামড় মনতয় আস, এবং যখন িারণভুমিতি
মনতয় যাও। এরা মিািাতদর মবাঝা খুব সহতি এিন শহর পযবন্ত
মনতয় যায়, মযখাতন মিািরা প্রাণান্তির পমরশ্রি বযিীি মপৌছতি
পারতি না। মিািাতদর প্রভু পরি দয়ালু , অসীি মিতহরবান।
মিািাতদর আমভিািয, মসৌন্দযব, মশাভা ও আতরাহতণর িনয মিমন
মঘাড়া, খচ্চর এবং গাধা সৃ মষ্ট্ িতরতছন। আতরা এিন মিছু সৃ মষ্ট্
িরতছন ও িরতবন; যা মিািরা িান না। সরল পথ আল্লাহ পযবন্ত
মনতয় যায়, িতব বক্র পথও অতনি আতছ। আল্লাহ ইতচ্ছ িরতল
সিলতি মিারপূ ববি সরল পতথ পমরিামলি িরতিন। (মিন্তু না,
মিমন প্রিৃমি, মবতবিনা ও মবতবতির ওপর মসাপদব িতরতছন।)”
[সূ রা আন-নাহাল, আয়াি: ৫-৯]

8

অথবাৎ প্রিৃমিলি পমরচ্ছন্ন ও স্বচ্ছ জ্ঞান। িতব জ্ঞানািবন
ইমিতয়র সীিাবিিা, সািথবহীনিা ও জ্ঞাতনর স্বল্পিার
দরুন এিমি পযবাতয় মপৌঁতছ িানু ষ ধাাঁধাচ্ছন্ন হতয় যায়,
মপৌতছও মপৌছতি পাতর না। প্রতয়ািন হয় ঐশী বাণীর।
স্রষ্ট্ার সরাসমর সিথবন ও মনতদবশপ্রাপ্ত দূ ি িথা নবী ও
রাসূ লগতণর। এতদর িাধযতি সমঠি মসিান্ত, যথাযথ
জ্ঞানািবতনর পথ সু গি হয়। িা-ই ওহী বা িুরআন রূতহর
আহাযব।6
মিাোিথা: শরীর িামির বিমর, িামিতিই িার খাদয। রূহ
উর্ধ্বিগি মথতি আগি উর্ধ্বিগতিই িার আহাযব।
রূহ ও শরীতরর িতধয িূ ল হতচ্ছ রূহ। এ িনযই প্রবাদপ্রবিতন ‘পাপাত্মা, পুণযাত্মা’ ইিযামদ বলা হয়। শরীতরর
সাতথ ভাতলা-িন্দ সম্পৃ ক্ত িরা হয় না, যমদও ভাতলা-িন্দ
দু -ই সম্পন্ন হয় শরীর ও আত্মার সিিতয়। হাদীতসও এ
6

আল্লাহ বতলন, “মিমনই িূ খবতদর িাতঝ রাসূ ল মপ্ররণ িতরতছন, ময
িাতদরতি িুরআন মিলাওয়াি িতর শুনায়, আত্মশুি িতর এবং
মিিাব ও মহিিি মশিা মদয়।” [সূ রা আল-িুিু‘আ, আয়াি: ২]

9

মবষয়মিতি সিথবন িরা হতয়তছ। রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইমহ ওয়াসাল্লাি বতলন,
َ َ
َ
َ
ُ ُّ ُ
ْ ح
َ َ إ َذا َصل:ل َوإن ف اجل َ َسد ُم ْض َغة
 َوإِذا،ت َصل َح اجل َ َس ُد ُكه
ِ
ِ ِ «أ
ِ
َ َ َ َ َ ُ ُّ ُ ُ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ
ُ ْالقل
.»ب
 أل و ِه،فسدت فسد اجلسد ُكه
“মিতন রাখ, শরীতরর অভযন্ততর মগাশতির এিমি িুিরা
আতছ, মস যমদ সু স্থয ও সমঠিভাতব পমরিামলি হয়, পুরা
শরীরই সু স্থয ও সু ষ্ঠুভাতব পমরিামলি হয়। আর মস অসু স্থয
ও রুগ্ন হতল, পুরা শরীরই অসু স্থয ও রুগ্ন হতয় যায়।
মিতন রাখ, িার নাি-ই িলব।”7
রূহ ও

আত্মার

সিিতয়-ই

এিিন

সমক্রয়

ও

8

িীবন্তিানু ষ। এিমি বযিীি অপরমি মনথর, িৃিতদহ
7

সহীহ বু খারী, হাদীস নং ৫২; সহীহ িুসমলি, হাদীস নং ১৫৯৯;
মিরমিযী, হাদীস নং ১২০৫; নাসাঈ, হাদীস নং ৪৪৫৩; আবূ দাউদ
, হাদীস নং ৩৩২৯; ইবন িািাহ, হাদীস নং ৩৯৮৪; আহিদ
(৪/২৭০); দাতরিী, হাদীস নং ২৫৩১।

8

আল্লাহ বতলন, “আর স্মরণ ির, যখন মিািার রব মফমরশিাতদর
বলতলন, ‘আমি এিিন িানু ষ সৃ মষ্ট্ িরতি যামচ্ছ শুিতনা ঠনঠতন

10

মিংবা মস্রফ অস্পৃশয এিমি প্রাণ।9
২. প্রিৃমি: আল্লাহ িিৃবি ভূ -িেল ও নতভািেতলর মনিবাণ
মিৌশল এবং উভতয়র িধযমস্থি িড়িগৎ, উমিদ িগৎ ও
প্রাণী িগতির মনরন্তর িলিানিার স্বাভামবিিা ও
িলিানিা-ই প্রিৃমি। আিাতদর উপরমস্থি সু মনপুণ ও
সু তশামভি আিাশ; িাতি মনই মিাতনা ত্রুমি, মনই মিাতনা
মছদ্র। আিাতদর পদিতল মবস্তৃি ভুমি; এতি স্থামপি
হতয়তছ পববিিালার ভার, এতিই উদ্গি হয় সববপ্রিার
নয়নামভরাি উমিদ। এ সবই আল্লাহর সৃ ষ্ট্ প্রিৃমি;
িালতি িামি মথতি’। অিএব, যখন আমি িাতি পূ ণবাঙ্গ রূপ মদব
এবং িার িতধয আিার রূহ ফুাঁতি মদব, িখন মিািরা িার িনয
সািদাবনি হও।” [সূ রা আল-মহির, আয়াি: ২৮-২৯]
9

আল্লাহ বতলন, “আল্লাহ িীবসিূ তহর প্রাণ হরণ িতরন িাতদর
িৃ িুযর সিয় এবং যারা িতর মন িাতদর মনদ্রার সিয়। িারপর যার
িনয মিমন িৃ িুযর ফয়সালা িতরন িার প্রাণ মিমন মরতখ মদন এবং
অনযগুতলা মফমরতয় মদন এিমি মনমদবষ্ট্ সিয় পযবন্ত। মনশ্চয় এতি
মিন্তাশীল িাওতির িনয অতনি মনদশবন রতয়তছ।” [সূ রা আযযু িার, আয়াি: ৪২]

11

অনু রাগী ও িৃিজ্ঞ বান্দার জ্ঞান আহরণ ও আল্লাহতি
স্মরণ িরার িতিা ধ্রুব উপিীবয।10 প্রভাি রমি11 ভূ িেতলর মবমভন্ন শষযতিত্র, যা পরস্পর মিমলি ও সংলগ্ন;
আতরা আতছ আঙ্গুতরর বাগান, শষয ও খিুবর- পরস্পর
মিমলি ও মবমচ্ছন্ন উভয় প্রিার। যা এিই পামন দ্বারা মসি
িরা হয়। িার পতরও এিমি অপরমির মিতয় উৎিৃষ্ট্,
স্বাতদ মভন্ন। এসবই প্রিৃমি, স্বীয় স্রষ্ট্ার মনদশবন।12 আতরা
10

আল্লাহ বতলন, “িারা মি িাতদর উপতর আসিাতনর মদতি িািায়
না, িীভাতব আমি িা বামনতয়মছ এবং িা সু তশামভি িতরমছ? আর
িাতি মিাতনা ফািল মনই। আর আমি যিীনতি মবস্তৃি িতরমছ,
িাতি পববিিালা স্থাপন িতরমছ এবং িাতি প্রতিযি প্রিাতরর
সু দৃশয উমিদ উদ্গি িতরমছ। আল্লাহ অমভিুখী প্রমিমি বান্দার িনয
জ্ঞান ও উপতদশ মহতসতব।” [সূ রা ক্বাফ, আয়াি: ৬-৮]

11

আল্লাহ বতলন, “আল্লাহ প্রভাি রমির উতন্মষি।” [সূ রা আলআন‘আি, আয়াি: ৯৬]

12

আল্লাহ বতলন, “আর যিীতন আতছ পরস্পর পাশাপামশ ভূ খন্ড,
আঙ্গু র-বাগান, শসযতিি, মখিুর গাছ, মযগুতলার িতধয মিছু এিই
িূ ল মথতি উদগি আর মিছু মভন্ন মভন্ন িূ ল মথতি উদগি, মযগুতলা
এিই পামন দ্বারা মসি িরা হয়, আর আমি খাওয়ার মিতত্র

12

আতছ আতলািিয় উজ্জ্বল সূ যব, মিগ্ধ আতলা মবিরণিারী
িি। যা মনধবামরি ও সু মনবমদষ্ট্ িিপথসিূ তহ ঘুণবায়িান।
এর দ্বারা আিরা মনণবয় িমর বছতরর মহসাব, িাতসর
সংখযা। অযথা সৃ ষ্ট্ িরা হয় মন এ প্রিৃমি, এতি রতয়তছ
িহৎ উতেশয, বাস্তবিার িামহদা ও িানব প্রতয়ািন।13 এ
হতলা এিিভাতব আল্লাহ িা‘আলার সৃ ষ্ট্ প্রিৃমি। এিিাত্র
িানব ও িানু তষর িনযই।14 ভাগযবান ও সফলিাি মস

এিমিতি অপরমির িুলনায় উৎিৃষ্ট্ িতর মদই, এতি রতয়তছ
মনদশবন জ্ঞানী সম্প্রদাতয়র িনয।” [সূ রা আর-রা‘দ, আয়াি: ৪]
13

আল্লাহ বতলন, “মিমনই সূ যবতি িতরতছন দীমপ্তিয় এবং িাাঁদতি
আতলািয় আর িার িনয মনধবারণ িতরতছন মবমভন্ন িনমযল, যাতি
মিািরা িানতি পার বছতরর গণনা এবং (সিতয়র) মহসাব। আল্লাহ
এগুতলা অবশযই যথাথবভাতব সৃ মষ্ট্ িতরতছন। জ্ঞানী সম্প্রদাতয়র িনয
মিমন আয়ািসিূ হ মবস্তামরিভাতব বণবনা িতরন।” [সূ রা ইউনু স,
আয়াি: ৫]

14

আল্লাহ বতলন, “মিমনই এিিাত্র মিািাতদর িনয এ দু মনয়ার
সবমিছু সৃ মষ্ট্ িতরতছন।” [সূ রা আল-বািারাহ, আয়াি: ২৯]

13

বযমক্ত ময প্রিৃমি মনতয় মিন্তা িতর এর মথতি জ্ঞান
আহরতণ সতিষ্ট্ হয়।
৩. িানবপ্রিৃমি: িানবস্বভাব ও িানবপ্রিৃমি; মশিালাভ
িরা ও অমভজ্ঞিা অিবন িরা; এিিথায় মস অনু সমেৎসু ।
িারণ, িাতয়র উদর মথতিই মস িূ খব ও অজ্ঞ। সাদািাতলা, ভাতলা-িন্দ, মদাস্ত-দু শিন, রাি-মদন সবই িার
িাতছ অিানা ও অস্পষ্ট্। নাি, িান, মিাখ, িিব, মিহবা
িথা পঞ্চ ইমিতয়র িাধযতি আতস্ত আতস্ত মশতখ: িাতয়র
ভাষা মশতখ, বাবার মপশা মশতখ, মশতখ মশল্প, মবদযা অিবন
িতর, পমরমিি হয় সংস্কৃমির সাতথ। পুরা িীবনিাই িার
মশখা, অমভজ্ঞিা অিবন িরা আর পামথবব িীবতন
বাস্তবায়ন িরা। এিাই িার প্রিৃমি, অনযথায় মস িূ খব,
অজ্ঞ।15
15

আল্লাহ বতলন, “আল্লাহ মিািাতদরতি মিািাতদর িাতয়র উদর
মথতি মবর িতরতছন, মিািরা মছতল িূ খব, মিছু ই িানতি না। মিন্তু
মিমন মিািাতদর িণব, িিু, অন্তর মদতয়তছন (যাতি মিািরা জ্ঞান
অিবন ির, মনতির অিিিা, প্রাি িূ খবিার স্মরণ িরি শুিমরয়া

14

িািবামন এি িীবমবজ্ঞানী মিা বতলই মফতলতছন: “প্রিৃমিই
িানু তষর ধিবীয় আমিদার িনি। িানু ষ আসিান-িমিন,
িি-সূ যব, িার মদগন্ত মদতখ প্রভামবি হয়, উপলমি িতর,
মস এি িহাশমক্ত মবমষ্ট্ি; যার দ্বারা মনয়মন্ত্রি হতচ্ছ
দৃ শযিান মদগন্ত ও মদগতন্তর বাইতর অদৃ শয যাবি মিছু ।
মি এগুতলা সৃ মষ্ট্ িতরতছ? মিাথায় িার সূ িনা? আতছ মি
িার অন্ত? ভাবতি ভাবতি সহসা িস্তি অবনি হতয়
আতস িহান সত্ত্বার পাতন, পমবত্রিা মঘাষণা িতর িার,
িনু ষয সীিাবিিার ঊতর্ধ্ব জ্ঞান িতর িাতি। িারণ, মস-ই
উপযু ক্ত, মস-ই পাতর িানু তষর অসাধয সাধন িরতি।”
মিউ মিউ এতি সন্তুষ্ট্ হতি পাতরন মন। িারণ, এিমি
মিমনস বার বার মদখার ফতল স্বাভামবি ও মনরািষবণ হতয়
পতড়, মিৌিুহল মবরািিান থাতি-না িার মভির।

আদায় ির, মিন্তু না) মিািরা খুব িি শুিমরয়া আদায় ির, খুব
সািানয িৃিজ্ঞিা জ্ঞাপন ির।” [সূ রা আন-নাহাল, আয়াি: ৭৮]

15

ফতল প্রিৃমি গতবষিতদর আতরিমি দল বতলন,
“আিমস্মি ভীমিপ্রদ ও অস্বাভামবি মিছু ই িানু তষর
মভির আমিদা িথা ধিবীয় মবশ্বাতসর িনি। মযিন
মবিমল, মিতঘর গিবন, প্রািৃমিি দু মববপাি, িুফান ও
ভূ মিিম্প ইিযামদ। ঘন্টার আওয়াি মযরূপ িন্ময় মিংবা
ঘুিন্ত বযমক্ততদর িামগতয় িুতল, িদ্রূপ এগুতলা িানু তষর
মভির অনু সমেৎসার িন্ম মদয়, দ্রুি প্রমিমক্রয়ার সৃ মষ্ট্
িতর। মিৌিুহমল হতয় উতঠ মস! মি এর সৃ মষ্ট্িিবা?
মিাথায় এর উৎস? িীভাতব িার অন্ত? বামহযি মিাতনা
িারণ-ই মখাাঁতি পায়-না মস; বাধয হয় অিানা এি িহা
শমক্তর

সািতন

অবনি

িস্তি

হতি।

এভাতবই

িানবপ্রিৃমিতি মবশ্বাতসর সৃ মষ্ট্, ধিবীয় আমিদার িন্ম।
িননি ইংতরি ববজ্ঞামনতির িি এমি।”
মিন্তু ফ্রতের এি মবজ্ঞানী বতলন, “শুধু ভতয়র বস্তু
মদখতলই যতথষ্ট্ নয়। এর দ্বারা শুধু বনরাশয ও আিতের
িন্ম হয়, ইিীয় শমক্ত মলাপ পায়। সু িরাং এিন এি
অনু ভুমির প্রতয়ািন, যার ফতল এ ভতয়র মবপরীতি সৃ মষ্ট্
হয় আশা ও সম্ভাবনার। ময িাতি আশা-ভয়, সম্ভাবনা ও
16

হিাশার িানাতপাড়তন অবনি িস্তি িতর মদতব িহান
সিার পাতন। এিাই ধিব, দীতনর বাস্তব আিৃমি।”16
পমবত্র িুরআনও অনু রূপভাতব িানবপ্রিৃমিতি আমিদা
িথা ধিবীয় মবশ্বাস আহরতণর দীিা মদতয়তছ। িার জ্ঞান,
বুমি ও মবতবতির ওপর মিারপূ ববি মিাতনা আমিদা
িামপতয় মদয় মন, িুক্ত মিন্তার সু তযাগ মদতয়তছ। বরং যারা
মিন্তা িতর না, গতবষনা িতর-না প্রিৃমি মনতয়, িাতদর
মিরস্কার িতরতছ, মধক্কার িামনতয়তছ িাতদর িনু ষয
আিৃমিতি, অনু ভূমি ও মিিনা মবাধতি।17 আল্লাহ
িা‘আলা বতলন,

16
17

ড. আিু ল্লাহ দারাি মলমখি ‘আদ-দীন’ পৃ (১১৪)।
আল্লাহ বতলন “িাতদর অন্তর রতয়তছ, িার দ্বারা িারা গতবষণা
িতর না, িাতদর মিাখ রতয়তছ, িার দ্বারা িারা মদতখ না, িাতদর
িানও রতয়তছ, িার দ্বারা িারা মশাতন না। িারা িিুষ্পদ িন্তুর
িি, বরং িাতদর মিতয়ও অধি, মনিৃষ্ট্ির। িারাই গাতফলমিিনাহীন।” [সূ রা আল-আ‘রাফ, আয়াি: ১৭৯]
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“িারা মি উতের প্রমি লিয িতর না, িীভাতব িা সৃ মষ্ট্
িরা হতয়তছ? আিাতশর পাতন িািায় না, িীভাতব িা
উচ্চ িরা হতয়তছ? মদতখ না পাহাতড়র মদতি, িীভাতব িা
স্থাপন িরা হতয়তছ? দৃ মষ্ট্ বুলায় না পৃমথবীর বুতি, িীভাতব
িা সিিল মবছাতনা হতয়তছ?” [সূ রা আল-গামশয়াহ,
আয়াি: ১৭-২০], এ হতচ্ছ ইসলামি আমিদা, যা স্বাধীন
িানবপ্রিৃমির অনু িূল ও স্বভাবিাি, িতথয ও িতত্ত্ব
সিৃি।
৪. ইসলাি: মিৌমলি িতয়িমি মবষতয়র সািয প্রদান িরা:
ি. আল্লাহ বযিীি মিাতনা সিয ইলাহ মনই িথা
ইবাদাতির উপযু ক্ত মিাতনা সিা মনই। যাবিীয় ইবাদি
মিবল িাাঁরই প্রাপয। আর এ িথার অন্তভুবক্ত হতব এিা
সাবযস্ত িরা ময, মিমনই সৃ মষ্ট্িিবা, পালনিিবা ও
মবধানদািা।
18

আরও স্বীিৃমি প্রদান িরা ময, িুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু
আলাইমহ ওয়াসাল্লাি িাাঁর বান্দা ও রাসূ ল।
খ. সালাি িাতয়ি িরা।
গ. যািাি প্রদান িরা।
ঘ. রিযান িাতস সাওি পালন িরা।
ঙ. সািথব থািতল হি িরা।”18
৫. আমিদা: িানু ষ ময মবশ্বাস দৃ ঢ়ভাতব লালন িতর এবং
যা দ্বারা মস পমরিামলি হয়, িাই আমিদা।
আমিদার সূ িনা: আল্লাহ বতলন,
ۡ َّ َ َ َ َّ َ َ َ َّ َ ۡ ُ َ َ َ
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সহীহ িুসমলি।

19

“মবশ্বিগতির প্রান্ততদতশ ও িাতদর মনতিতদর িতধয আমি
িাতদরতি আিার মনদশবনাবলী মদখাব যাতি িাতদর িাতছ
এ মবশ্বাস ও আমিদা সু স্পষ্ট্ হয় ময, এ িুরআন সিয;
মিািার রতবর িনয এিাই যতথষ্ট্ নয় মি ময, মিমন সিল
মবষতয় সািী?” [সূ রা হা-িীি আস-সািদাহ, আয়াি: ৫৩]
িূ লি পামথবব িগি, এর িামহদা ও প্রতয়ািন-ই িানু তষর
মভির আমিদার িনি। প্রমিমদন মস মনিস্ব িিব ও
িিববয সাধতন আমিদার সম্মু খীন হয়। িার সিস্ত মিষ্ট্া,
সিল সাধনা, সিূ হ অমভপ্রায় উন্মু খ থাতি এি অদৃ শয
সিার িৃপার িতর। িার মনিি-ই মস স্বীয় িতিবর
প্রমিদান িািনা িতর। মযিন, বযবসায়ী িূ লধন মবমনতয়াগ
িতর লাতভর িনয, অসু স্থ বযমক্ত মিমিৎসা গ্রহণ িতর
সু স্থিার িনয, িৃষি বীি বপন িতর ফসতলর িনয এি
অদৃ শয সিার প্রমি ভরসা িতর। িদ্রূপ সিল িুখাতপিী
ও পরমনভবরশীল বযমক্ত-ই আশা-ভরসার িনয এি িহান
সিা িথা আল্লাহর অনু গ্রতহ মবশ্বাসী। িারণ, যা মস

20

িািনা িতর িা অিবন িরতি পাতর না, আবার যার
মথতি পলায়ন িতর মসই িাতি আক্রিণ িতর।19
িানু তষর অিিিার আতরা উদাহরণ, িানু ষ শামন্ত, মনরাপদ
ও পরস্পর মিল িহব্বতি বাস িরতি িাইতলও পাতর না,
পাহাড় সি বাধা আর সিুতদ্রর সামর সামর মেউতয়র নযায়
িমিলিা এতস হামযর হয়।20 িানু তষর সবতিতয় বড়
অিিিার প্রিাণ স্বীয় িন ও সিার সাতথ ববমরিা।21
িতব আল্লাহ িুমিনতদর ওপর খাস রহিি িথা শামন্ত

19

আল্লাহ বতলন, “িানু ষ যা িায়, িা-মি মস পায়? (না-পায় না;
মিতন রাখ) পূ ববাপর সিস্ত িঙ্গলই আল্লাহর হাতি।” [সূ রা আননািি, আয়াি: ২৪-২৫]

20

আল্লাহ বতলন, “মিািরা আল্লাহর মন‘আিিরামির িথা স্মরণ ির,
মিািরা মছতল পরস্পর শত্রু; আল্লাহ মিািাতদর অন্তরসিূ হতি মিমলতয়
মদতয়তছন।” [সূ রা আতল ইিরান, আয়াি: ১০৩]

21

আল্লাহ বতলন, “মিতন রাখ, আল্লাহ বান্দা ও িার অন্ততরর িাতঝ
প্রমিবন্দি মসতি যান।” [সূ রা আল-আনফাল, আয়াি: ২৪]

21

অবিীণব িতরন।22 এসব বযাপার ও মবষয়বস্তু িানু তষর
িিিার বাইতর, সাতধযর অিীি, আর এখাতনই আল্লাহর
পমরিয়। ফতল স্বভাবি িানু ষ আল্লাহর অমস্ততে মবশ্বাসী।
এিা-ই িার প্রিৃমিগি ও স্বভাবমসি।
নৃ মবজ্ঞান ও নৃ িত্ত্ব মবদযা প্রিাণ িতরতছ, িানু তষর জ্ঞান;
আংমশি, সািানয, সািময়ি ও িণস্থায়ী। িার জ্ঞান
িষ্ট্ামিবি, অমভজ্ঞিালি। পূ তবব মছল না, হাতলও অমনমশ্চি,
আিীবনও মবদযিান থািতব না। ময মিাতনা দু ঘবিনা ও
মবপতদ মনঃতশষ হতয় যাওয়া স্বাভামবি। মযিন পঞ্চ
ইমিতয়র মবিলে, স্মৃমি শমক্তর মলাপ, দূ রে ও
সীিাবিিায় আংমশি মিংবা পূ ণব জ্ঞান অিবতন অিিিা।
দূ তরর মিমনস মদখা যায় না, দূ তরর শি শুনা যায় না।
আবার সািতন মিংবা শরীরযু ক্ত না-হতলও মদখা যায় না।

22

আল্লাহ বতলন, “আল্লাহ স্বীয় রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইমহ ওয়াসাল্লাি
ও িুমিনতদর ওপর শামন্ত অবিীণব িতরতছন।” [সূ রা আি-িাওবা,
আয়াি: ২৬]

22

শরীর ও আিৃমির িাধযতি সািানয জ্ঞান লাভ িরা যায়
িাত্র।23
িানব প্রিৃমির সববপ্রথি আমিদা:
আমিদা ও িার সূ িনা মনতয় দীঘব গতবষণায় প্রিীয়িান;
িাওহীদ িথা এিেবাতদর আমিদাই িানব প্রিৃমির
সববপ্রথি আমিদা, পরবিবীতি মশতিবর িন্ম হয়। এ িগতি
সববপ্রথি বসবাসিারী িানব আদি আলাইমহস সালাি।
মিমন মছতলন আল্লাহর মপ্রমরি নবী।24

23

আল-ওশী‘আহ ফী নািমদ আিাইমদশ শী‘আহ, পৃ .১২-১৩, লাতহার,
পামিস্তান, ১৪০৩ মহ. ১৯৮৩। অনু রূপ

আল-ইসলাি ওয়াল

আদইয়ান: মদরাসাহ িুিারানা: ৪৮, ড. িুস্তাফা মহলমি
24

আল্লাহ বতলন, “স্মরণ ির, যখন মিািার প্রভু বতলমছতলন, আমি
দু মনয়াতি প্রমিমনমধ মপ্ররণ িরব।” [সূ রা আল-বািারাহ, আয়াি:
৩০] মিমন-ই আদি আলাইমহস সালাি, প্রথি নবী। িানব মহতসতব
দু মনয়াতি সববপ্রথি মিমনই বসবাস আরম্ভ িতরন।
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রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইমহ ওয়াসাল্লাি বতলন, “মিািরা
সিতল আদি মথতি, আর আদি িামি মথতি।”25
আল্লাহ িখনই নবী-রাসূ লতদর মপ্ররণ িতরতছন, যখন
িানব সিাতি মবিুযমি ঘতিতছ, বনমিি পিন এতসতছ,
যখন িারা মনিতদর সৃ ষ্ট্ বস্তুর ইবাদি ও পূ াঁিা-অিবনায়
িগ্ন হতয়তছ। মযিন, সূ তযবর ইবাদি, িারণ মস
মনয়িানু বমিবিা বিায় মরতখ সববদা উমদি হয়, এর দ্বারা
িারা উপিৃি হয়। এখতনা পযবন্ত িাপানীতদর িাতছ
‘মিিাদু ’ সম্মাতনর পাত্র। িাতদর মবশ্বাস, মস ‘সূ যব নাতি’র
প্রভুর প্রমিিৃমি। িদ্রূপ আসিান: িারণ মস িি, সূ যব ও
িারিা অন্তভুবক্ত িতর মরতখতছ, মসখান মথতি বামরবষবণ
হয়। অনু রূপ িমিন: িারণ, মস শষযামদ উৎপন্ন িতর,
িানু ষ িার বুতিই বাস িতর।26

25
26

আবু দাউদ, ৫১১৬।
ঈিান মবল গাতয়ব: বাসসাি সালািাহ, িািিাবািুল িানার,
িদবান। পৃ . ৪৪, প্রিাশনা: ১৪০৩ মহ. ১৯৮৩ খৃ.।
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িদ্রূপ িানু ষ এি সিয় মপিার উপাসনা িতরতছ: িারণ,
মস দু মনয়ায় আসার িাধযি, শমক্তর আধার। আতরিিু
অগ্রসর হতয় মগাত্রপমির উপাসনা শুরু িতরতছ। িারণ,
মস সিািপমি, িার িিিাই মবমশ, িার শমক্তই প্রবল।
মযিন,

আমদ

মিসরবাসীরা

িতরতছ।27 বিবিান যু তগও

মফর‘আউতনর

ইবাদি

িাপাতনর রািা িার

সম্প্রদাতয়র বৃ হৎ সংখযার উপাসয।28
আমিদার ধারি:
নািিুমেন বাগদামদ বতলন, িগৎ মিন প্রিার:
১. শুধু জ্ঞান ও মবাধশমক্ত সম্পন্ন িগৎ; মযিন মফমরশিা।

27

আল্লাহ বতলন, “মফর‘আউন িার সম্প্রদাতয়র সিলতি সিতবি
িতর সতিাতর মঘাষণা মদল, আমি-ই মিািাতদর প্রধান ও বড়
প্রভু।” [সূ রা আন-নামিআি, আয়াি: ২৩-২৪]

28

আহিাদ আিু ল গফুর আল-আিার, আদ-মদয়ানাি ওয়াল
আিাতয়দ ফী িুখিালামফল ‘উসূ র’, পৃ . ৭২-৭৩।
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২. শুধু প্রবৃ মি ও িািুিিা সম্পন্ন িগৎ; মযিন পশু ও
িিুষ্পদ প্রাণী।
৩. উভতয়র সিিয় িথা মবাধশমক্ত ও প্রবৃ মি সম্পন্ন
িগৎ; মযিন িানব ও মিন্ন।
প্রথি ও মদ্বিীয় মশ্রণীভুক্ত িগতির স্বীয় স্বাথব ও অভীষ্ট্
লিয অিবতনর িনয মিাতনা িযাগ, িুরবামন ও পমরশ্রতির
প্রতয়ািন হয় না। িারা মনিস্ব মসিান্ত, িিববয ও িামহদা
মিিাতি মিংিিববযমবিূ ঢ় মিংবা মদাদু লযিন হয় না।
শারীমরি িামহদা পূ রতণ মিাথাও মবতবি বাধা মদয় না।
আবার মবতবতির িিববয সাধতন শারীমরি প্রতয়ািন
মপছু িান মদয় না। িারণ, প্রথি মশ্রমণভুক্ত িগতির মভির
জ্ঞান ও মবাতধর সাতথ মবতরাধ সাতধ এিন মিাতনা প্রবৃ মি
মনই। মদ্বিীয় মশ্রমণভুক্ত িগতির মভির প্রবৃ মির সাতথ
বাধসাতধ এিন মিাতনা অনু ভূমি মনই। হযাাঁ, িানাতপাতড়ন
ও মদ্বিুখী দ্বতের মশিার হয় িানব ও মিন্ন িামি।
প্রবৃ মির স্বাতথব বার বার দংশন িতর মবতবি; মনয়মন্ত্রি
হওয়ার উপতদশ মদয়, ববধ-অনবধ মবতবিনার দীিা মদয়।
26

িতঠারভাতব মধক্কার িানায় মস্বচ্ছািামরিাতি। আবার
মবতবি িথা আত্মার িিববয সাধতন বার বার প্রবৃ মির
িামহদা ও প্রতয়ািন উাঁমি িাতর, মপছু িান মদয়। বাধাগ্রস্ত
িতর িার এিাগ্রিা ও মনরবমচ্ছন্নিা। উভয় প্রতয়ািন-ই
িানব িতন ও মিন্ন উপলমিতি অতঘামষি, অযামিি, দ্বেসংঘাতির সৃ মষ্ট্ িতর। িারণ, মবতবি ও প্রবৃ মি মবপরীি
িুমখ গমি ও প্রিৃমিতি িলিান। িয়ী হয় িখতনা প্রবৃ মি
িখতনা মবতবি। এিমি আতরিমির মবপরীি। মবতবি,
বুমি ও মবাধ এবং শারীমরি, বিমবি ও পামথবব িামহদার
িাতঝ সিতঝািা, সিিয় ও প্রতয়ািন যথাযথ িূ লযায়ন
িতর সািতন অগ্রসরিান বযমক্ত-ই প্রিৃি মবশ্বাস িথা
ইসলামি আমিদার যথাতযাগয ও উপযু ক্ত। এর মবপরীতি
বিমবি িামহদা ও প্রবৃ মির অনু সরতণ অে ও পমরিামলি
বযমক্ত পশুবৎ, পামথবব িগতির শামন্ত সৃ ঙ্খলার িনয
হুিমি। মযিন, অধু মনি মবতশ্বর পাশ্চািয িগৎ। আবার
মনতরি আত্মার মখারাি ও মবতবিনায় িগ্ন বযমক্ত অথবব,
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অপাংতক্তয় ও পৃমথবীর অতযাগয। মযিন মবৌি ও মহন্দু
সম্প্রদাতয়র মযাগীবৃ ন্দ।29
আত্মা ও প্রবৃ মির িাতঝ সিিতয় সিি, প্রিৃমি মদতখ
ভাতলা-িন্দ মবতবিনা িরার মযাগয ও িা মথতি উপিৃি
সিা িথা িানব ও মিন্ন িামি-ই ইসলামি আমিদার
ধারি হতি সিি। ইসলাতির লিয এরাই। এরাই
প্রিৃমি মনতয় গতবষণা িরার মযাগযিা রাতখ। আর িাই
িুরআতনর মবমভন্ন িায়গায় বলা হতয়তছ মবতবিবান,
মবশ্বাসী, আতলি, ঈিানদার, গতবষি ও উপতদশ

29

[মিিা: আল-ইসলাি ওয়াল আদইয়ান, মদরাসাহ িুিারানা (ইসলাি
ও অনযানয ধিব এিমি িুলনািূ লি গতবষণা): পৃ . ৯, ড. িুস্তফা
মহলমি, ইসলামি মশিা মবভাতগর প্রধান, দারুল উলু ি িতলি,
িায়তরা ইউমনভামসবমি। প্রথি প্রিাশনা: ২০০৫ ইং ১৪২৬ মহ. দার
ইবন িাওযী, আল-িাতহরা।]
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গ্রহণিারীতদর িনয এতি মনদশবন রতয়তছ।30 অনযত্র
আল্লাহ বতলন,
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“মনশ্চয় আসিান-িমিন সৃ মষ্ট্ ও রাি-মদন পমরবিবতনর
মভির মশিনীয় আলািি রতয়তছ জ্ঞানীতদর িনয, যারা
বসতি, শুতি এবং িািশুতয়ও আল্লাহর স্মরণ িতর, এসব
মনতয় মিন্তা িরতি িরতি বতল উতঠ, মহ আিাতদর প্রভু
িুমি এ গুতলা অযথা সৃ মষ্ট্ ির মন। িুমি পমবত্র, আিাতদর
30

আল্লাহ বতলন, “মনশ্চয় এতি মনদশবন রতয়তছ মবতবিবানতদর
িনয।” [সূ রা আর-রূি, আয়াি: ২৪] “মবশ্বাসীতদর িনয।” [সূ রা
আল-িামছয়া, আয়াি: ৪] “আতলিতদর িনয।” [সূ রা আর-রূি,
আয়াি: ২২] “ঈিানদারতদর িনয।” [সূ রা আর-রূি, আয়াি: ৩৭]
“গতবষিতদর

িনয।”

[সূ রা

আন-নাহাল:

১১]

গ্রহণিারীতদর িনয।” [সূ রা আন-নাহাল, আয়াি: ১৩]

29

“উপতদশ

িাহান্নাতির শামস্ত মথতি পমরত্রান দান ির।” [সূ রা আতল
ইিরান, আয়াি: ১৯০–১৯১] আল্লাহ যাতি ইতচ্ছ
গতবষণার িাওফীি মদন, উপিৃি জ্ঞান দান িতরন।31
৬. ইসলামি আমিদা:
মিৌমলি িতয়িমি মবষতয়র ওপর ঈিান ও মবশ্বাতসর
সিিয় ইসলামি আমিদা: যথা১. আল্লাহর প্রমি ঈিান: আসিান-িমিন, িি-সূ য,ব রািমদন, িানব-মিন্ন, মফমরশিা যাবৎ মিছু িার পমরিল্পনা
এবং িার সৃ মষ্ট্, মিমনই এর এিি িামলি। মিঘিালার
স্থানান্তিরণ, বৃ মষ্ট্ বষবণ, িলযাণ-িলযাতণর িামলি মিমন।
িার সৃ মষ্ট্ ও রািতে িাতরা অংমশদামরে মনই।32
31

আল্লাহ িা‘আলা বতলন, “আল্লাহ যাতি ইতচ্ছ জ্ঞান দান িতরন,
আর যাতি জ্ঞান দান িরা হয়, িূ লি িাতি প্রিুর িলযাণ প্রদান
িরা হয়। িারণ, এিিাত্র জ্ঞানী বযমক্তরাই মহতিাপতদশ গ্রহণ
িতর।” বািারা: (২৬৯)

32

আল্লাহ িা‘আলা বতলন, “মনশ্চয় মিািাতদর প্রভু আসিান-িমিন
ছয় মদতন সৃ মষ্ট্ িতরতছন, অিঃপর ‘আরতশর উপর উতঠন। মিমন

30

ইবাদতির িামলি মিমন। মিাতনা ধরতনর ইবাদি আল্লাহ
ছাড়া অনয িাউতি উৎসগব মিংবা মনতবদন িরা অনবধ।33
মিছু মবতশষ ইবাদি মযিন মদা‘আ, সালাি, যািাি,
সাওি, হি, িুরবামন, ফমরয়াদ ও সাহাযয প্রাথবনা ইিযামদ।
মিমন সু ন্দর সু ন্দর নাি ও গুতণর িামলি। িার সাদৃ শয
মিাতনা মিমনস মনই।”34
২. মফমরশিাতদর প্রমি ঈিান: িারা আল্লাহর অতনি বড়
িাখলু ি, নূ তরর বিমর। িারা দু ই-দু ই, মিন-মিন, িার-িার
পাখা মবমশষ্ট্। মিউ এর মিতয় মবমশ পাখার অমধিারী।

এিনভাতব রাতির উপর পমরতয় মদন মদন, ময মদন মদৌতড় মদৌতড়
রাতির মপছতন আতস। মিমন স্বীয় আতদতশর অনু গািী িতর সৃ মষ্ট্
িতরতছন, িি, সূ যব ও নিত্র। শুতন মরখ, িারই িাি সৃ মষ্ট্ িরা
এবং আতদশ মদওয়া।” [সূ রা আল-আ‘রাফ, আয়াি: ৫৪]
33

আল্লাহ িা‘আলা বতলন, “মনমবষ্ট্ মিতি আল্লাহর ইবাদি ির।
মিতন মরখ, আল্লাহর িনযই এখলাস পূ ণব ইবাদি।” [সূ রা আযযু িার, আয়াি: ২-৩]

34

সূ রা আল-আ‘রাফ, আয়াি: ১৮০; সূ রা আশ-শুরা, আয়াি: ১১।
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িারা আল্লাহর সম্মামনি বান্দা, রাি-মদন আল্লাহর প্রশংসা
িতর, ক্লান্ত হয় না, িখতনা আল্লাহর নাফরিামন িতর না,
সববদা িাাঁর মনতদবশ পালন িতর।35
মবমভন্ন দাময়তে মনতয়ামিি মবমশষ্ট্ িতয়িিন মফমরশিা:
মিবরীল, মিিাইল, ইসরাফীল, িালািুল িাউি ও
িুনিার-নামির।
৩. আসিামন মিিাতবর প্রমি ঈিান: (ি) িওরাি, (খ)
ইমঞ্জল, (গ) যাবুর, (ঘ) িুরআন এবং িুসা ও ইবরাহীতির
সমহফার প্রমি মবশ্বাস স্থাপন িরা। এগুতলা আল্লাহর পি
মথতি নামযলিৃি িানবিামির িীবন মবধান। পূ তববর
সবগুতলা মিিাতব িানু ষ পমরবিবন, সংতযািন, মবতয়ািন
ও সংস্করণ িতরতছ। এতদর মিৌল ও মিৌমলিে অবমশষ্ট্
মনই। িুরআন অবিীণব হওয়ার পর এতদর মিয়াদও
মশষ। িুরআন আল্লাহ িা‘আলার পি মথতি সংরমিি,

35

মদখুন: সূ রা ফামির, আয়াি: ১; সূ রা আল-আমিয়া, আয়াি: ২৬;
সূ রা আল-আমিয়া, আয়াি: ২০; সূ রা আি-িাহরীি, আয়াি: ৬।
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মিয়ািি পযবন্ত এর মভির মিাতনা ধরতনর পমরবিবন ও
পমরবধবন সম্ভব নয়।36 মিউ অপতিষ্ট্ার প্রায়াতস মলপ্ত
হতল, িুখ থুবতড় পড়তব, মদবাতলাতির নযায় সহসা উন্মু ক্ত
হতব িার িুতখাশ। মশতষ্ট্র মপাষণ ও দু তষ্ট্র দিতনর িনয
িুরআতনর ফয়সালা এিিাত্র নযয়সঙ্গি, ইনসাফপূ ণব। ময
মিাতনা মবতরাতধর মিতত্র এর শরনাপন্ন হওয়া, এর
ফয়সালায় সন্তুষ্ট্ থািা ঈিাতনর পমরিয়, এর মথতি
পৃষ্ঠপ্রদশবন িরা, এর ফয়সালায় সন্তুষ্ট্ না হওয়া
িুনামফতির আলািি। িুরআন অনু যায়ী মবিারিাযব
পমরিালনািারী িুমিন, অনযথায় অবস্থাতভতদ মস িাতফর,
ফাতসি এবং ইনসাফ প্রিযাখযানিারী িাতলি।
৪. নবী ও রাসূ লগতণর প্রমি ঈিান: িারা আল্লাহর পি
মথতি িানবিামির পথপ্রদশবি, দূ ি। সববপ্রথি রাসূ ল নূ হ

36

আল্লাহ িা‘আলা বতলন, “আমি এ উপতদশ গ্রে অবিীণব িতরমছ
এবং আমি মনতিই এর সংরিি।” [সূ রা আল-মহির, আয়াি: ৯]
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আলাইমহস সালাি। সববতশষ ও সববতশ্রষ্ঠ নবী িুহাম্মাদ
সাল্লাল্লাহু আলাইমহ ওয়াসাল্লাি।37
৫. পরিাল মদবতসর প্রমি ঈিান: পরিাল মদবস িথা
মিয়ািতির মদন আল্লাহ িা‘আলার সৃ ষ্ট্ এিমি মদন। যা
অতনি দীঘব।38 মস মদন সিস্ত িানু ষ উমিি হতব, িৃিতদর
িরা হতব িীমবি। মছাি-বড় সিস্ত আিল আল্লাহর
দরবাতর মপশ িরা হতব। অিযািারীতদর মথতি প্রমিতশাধ
মনওয়া হতব, সৎিিবশীলতদর প্রমিদান মদওয়া হতব।
িাতফর, িুনামফি, পাপীতদর উপযু ক্ত শামস্ত প্রদান িরা
হতব। মস মদন সারা পৃমথবীর অবস্থা পাতে যাতব। িীযান,
হাওতয িাউসার, পুলমসরাি, িান্নাি, িাহান্নাি, নবী37

মদখুন: সূ রা আন-মনসা, আয়াি: ৬৫; সূ রা আন-মনসা, আয়াি: ৬৩
ও সূ রা আল-আহযাব, আয়াি: ৪০।
আল্লাহ িা‘আলা বতলন, “িুহাম্মাদ মিািাতদর িাতরা মপিা নন,
মিমন আল্লাহর রাসূ ল এবং সববতশষ নবী।” [সূ রা আল-আহযাব,
আয়াি: ৪০]

38

আল্লাহ িা‘আলা বতলন, “মস মদতনর পমরিাণ পঞ্চাশ হািার
বছর।” [সূ রা আল-িা‘আমরি, আয়াি: ৪]
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রাসূ ল, মফমরশিা, মনিিার মলািতদর

সু পামরশ এবং

আল্লাহর দশবন ও িথতপািথন অনু মষ্ঠি হতব।
৬. িািদীতরর ভাতলা-িতন্দর প্রমি ঈিান, এর িারমি স্তর
রতয়তছ:
(এি) আল্লাহ িা‘আলার শাশ্বি, অমবনশ্বর, মিরন্তন ও
মিরস্থায়ী ইলি বা জ্ঞাতনর আমিদা:

আসিান-িমিন

সৃ মষ্ট্র পূ বব মথতি প্রমিমি বস্তু ও মিমনস সম্পতিব আল্লাহ
িা‘আলা সিযি জ্ঞাি। মছাি-বড়, দৃ শয-অদৃ শয, অমস্ত-নামস্ত,
ময নামস্ত মিাতনা মদন অমস্তে পাতব না, মপতল িীভাতব
মপি, পুঙ্খানু পুঙ্খুভাতব মিমন মসিা সম্পতিব অবগি।
এিমি মিমনসও িার অজ্ঞািসাতর সংঘমিি হয় না।
সবমিছু ই মিমন স্বীয় জ্ঞান দ্বারা আবৃ ি িতর মরতখতছন।39
(দু ই) যাবৎ মিছু মিরন্তন ও স্থায়ীভাতব মলমপবি হওয়ার
আমিদা: পামথবব িগতি যা ঘিতছ ভাতলা-িন্দ, মছাি-বড়
39

মদখুন: সূ রা আল-িুিাদালা, আয়াি: ৭; সূ রা আি-আলাি, আয়াি:
১২।
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সবমিছু আল্লাহ িা‘আলা িিৃবি মলমপবি। মস মলখানু যায়ী
সবমিছু সংঘমিি হতচ্ছ, অমস্তে পাতচ্ছ।40 মিান্ িৃি মদহ
িিিুিু িামি ভিণ িতরতছ মস বযাপাতরও আল্লাহ সিযি
জ্ঞাি আতছন।41
(মিন) আল্লাহর ইচ্ছা ও অমভপ্রাতয়র আমিদা: দু মনয়াতি
মবদযিান সবমিছু ই আল্লাহ িা‘আলার ইচ্ছায় অমস্তেবান।
অথবাৎ িার সৃ মষ্ট্ িিিার ইচ্ছা, যার দ্বারা মিমন এ িগৎ
সৃ মষ্ট্ িতরতছন, ময ইচ্ছার বাস্তবায়ন অবশযম্ভাবী। ভাতলািন্দ, িানু তষর যাবিীয় িিব ও প্রমিমি মিমনস এর
আওিাভুক্ত। মিমন যা িানমন িা হয় মন, যমদও সারা

40

আল্লাহ িা‘আলা বতলন, “পৃ মথবীতি অথবা বযমক্তগিভাতব
মিািাতদর উপর ময মবপদাপদ আতস, িা সবই আমি মিিাতব
অথবাৎ লওতহ-িাহফুতি িগৎ সৃ মষ্ট্র পূ তববই মলতখ মদতয়মছ।” [সূ রা
আল-হাদীদ, আয়াি: ২২]

41

আল্লাহ িা‘আলা বতলন, “িাতদর িিিুিু অংশ িামি ভিণ িতরছ,
আমি মস মবষতয় অবগি আমছ। আিাতদর িাতছ সংরিণিারী
মিিাবও মবদযিান আতছ।” [সূ রা ক্বাফ, আয়াি:৪]
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পৃমথবীর িানু ষ মিতয়তছ, মিষ্ট্া িতরতছ।42 এিনমি িানু তষর
পরস্পর ঝগড়া-মববাদও এ ইচ্ছা ও অমভপ্রাতয়র মভমিতি
হতয় থাতি।43
(িার) সৃ মষ্ট্ ও অমস্তে দাতনর আমিদা: আল্লাহ িা‘আলার
নাি, মসফাি ও িার িিব বযিীি যা মিছু আতছ, সব
আল্লাহ িা‘আলার সৃ ষ্ট্, িাখলু ি। আল্লাহ-ই িাতদর
এিিাত্র স্রষ্ট্া।44 আল্লাহ সৃ মষ্ট্ িরতলই মিাতনা মিমনস সৃ ষ্ট্
হয় ও অমস্তে লাভ িতর। এিনমি িানু তষর ভাতলা-িন্দ
িিবও স্বীয় মবতবিয ও মবতশষ মহিিতির িারতণ মিমনই
সৃ মষ্ট্ িতরতছন, িানু ষ সৃ মষ্ট্ িতরমন। যমদও বাহযি িানু ষ-ই
ইচ্ছা িতর, মস-ই সম্পাদন িতর। িারণ, এ আমিদা না
42

আল্লাহ িা‘আলা বতলন, “আল্লাহ িা‘আলা যা িান িা বাস্তবায়ন
িতরন।” [সূ রা আল-হাজ্জ, আয়াি: ১৮]

43

আল্লাহ িা‘আলা বতলন, “আল্লাহ যমদ িাতদর িাতঝ িগড়া মববাদ
না িাইতিন, িারা িগড়া মববাদ িরি না। মিন্তু আল্লাহ িা‘আলা
যা িান িাই িতরন।” [সূ রা আল-বািারাহ, আয়াি:২৫৩]

44

আল্লাহ িা‘আলা বতলন, “আল্লাহ সিস্ত মিমনতসর স্রষ্ট্া।” [সূ রা
আয-যু িার, আয়াি: ৬২]

37

রাখতল বলতি হতব, আল্লাহ ছাড়া অনয মিাতনা স্রষ্ট্া
আতছন। অথি আল্লাহ-ই িানু ষ ও িার িিব ও ইচ্ছার
স্রষ্ট্া।45
িািদীতরর আিীদা গ্রহণীয় হওয়ার িনয বমণবি িারমি
স্ততরর ওপর ঈিান আবশযি। অনযথায় িািদীতরর
আমিদা শুি নয়। িািদীতরর ওপর ঈিান শুি না হতল,
ইসলািও গ্রহণতযাগয নয়। ইসলাি ছাড়া আিতলর িূ লয
মনই, পমরশ্রতির ফল মনই।
এিমি মবষয় স্পষ্ট্ িরা প্রতয়ািন, আল্লাহর ইচ্ছা
দু ’ধরতনর:
(এি) আল্লাহ প্রদি মবধাতনর প্রতয়ািন ও স্বাতথব ধিবীয়
িথা শর‘ঈ ইচ্ছা।
45

আল্লাহ িা‘আলা বতলন, “আল্লাহ মিািাতদর এবং মিািাতদর
িিবসিূ হ সৃ মষ্ট্ িতরতছন।” [সূ রা সাফফাি, আয়াি: ৯৬] রাসূ ল
সাল্লাল্লাহু আলাইমহ ওয়াসাল্লাি বতলন, “আল্লাহ িা‘আলা প্রতিযি
সম্পাদনিারী এবং িার সম্পামদি িিব উভয় সৃ মষ্ট্ িতরতছন।”
(সহীহ বু খারী, হাদীস নং ৭৩২)
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(দু ই) আল্লাহর সৃ মষ্ট্িৃি পামথবব িগতির স্বাথব ও প্রতয়ািতন
পামথবব ইচ্ছা।
প্রথিমি বাস্তবায়তনর ফতল আল্লাহর িহব্বি ও সন্তুমষ্ট্
অিবন হয়। এরই মনতদবশ আল্লাহ িুরআতনর িাধযতি ও
িার রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইমহ ওয়াসাল্লাি হাদীতসর দ্বারা
মদতয়তছন।46 শরী‘আি িিৃবি প্রতিযিমি আতদশ ও মনতষধ
এই ইচ্ছার-ই অন্তভুবক্ত।

46

আল্লাহ িা‘আলা বতলন, “মহ ঈিানদারগণ, মিািরা আল্লাহর ওপর
এবং িাাঁর রাসূ তলর ওপর ঈিান আন।” [সূ রা আন-মনসা, আয়াি:
১৩৬]
অনযত্র আল্লাহ িা‘আলা বতলন, “মিািরা যমদ িুফুরী ির িতব
(তিতন রাখ) আল্লাহ মিািাতদর মথতি অিুখাতপিী; আর মিমন িাাঁর
বান্দাতদর িনয িুফুরী পছন্দ িতরন না এবং মিািরা যমদ মশাির
ির িতব মিািাতদর িনয মিমন িা পছন্দ িতরন।” [সূ রা আয-

যু িার, আয়াি: ৭]
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মদ্বিীয়মির দ্বারা আল্লাহর িহব্বি ও সন্তুমষ্ট্ অিবন হয় না।
এ ইচ্ছার সম্পিব শুধু আল্লাহর সৃ মষ্ট্র সাতথই। আর
এমদতিই ইমঙ্গি িরা হতয়তছ, মনতনাক্ত আয়াতি,
ََ ۡ َۡ ۡ َ
ۡ ۡ ُ َّ َ َ َ
﴾َِع ِص َرَٰطِ ِم ۡس َتقيم
َِٰ ِ ٱّلل ِيُضلل ُِه ِ َو َمن ِيَش ِأ َِي َِعل ُِه
ِ ِ ِ﴿من ِيشإ
]٣٩ :[النعام
“আল্লাহ যাতি ইতচ্ছ পথভ্রষ্ট্ িতরন, আর যাতি ইতচ্ছ
সমঠি পতথ প্রমিমষ্ঠি রাতখন।” [সূ রা আল-আন‘আি,
আয়াি: ৩৯]
পামথবব িগতির স্বাথব ও প্রতয়ািতন আল্লাহর ইচ্ছা এবং
আল্লাহর শরী‘আতির স্বাথব ও প্রতয়ািতন আল্লাহর ইচ্ছার
পাথবিয:
এি: শর‘ঈ ইচ্ছার সাতথ আল্লার িহব্বি ও সন্তুমষ্ট্
সম্পৃ ক্ত। পামথবব ইচ্ছা শুধু আল্লাহর এিমি ইচ্ছাই, এর
সাতথ আল্লাহর িহব্বি ও সন্তুমষ্ট্র মিাতনা সম্পিব মনই।
মযিন পামথবব স্বাতথব আল্লাহ িাতফতরর িুফুরী, অবাতধযর
নাফরিামনর অমস্তে মিতয়তছন, ফতল এগুতলা সৃ মষ্ট্ হতয়তছ।
মিন্তু এ গুতলা আল্লাহ প্রদি মবধাতনর মবিাতর পছন্দনীয়
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নয়, মপ্রয়ও নয়। িতব মি িনয সৃ মষ্ট্ িতরতছন? আল্লাহ
পাি-পমবত্র, মিমনই ভাতলা িাতনন এর সৃ মষ্ট্ রহসয।
দু ই: শর‘ঈ ইচ্ছা িখতনা বাস্তবায়ন হয়, মযিন মিাতনা
িাতফর ঈিান মনতয় আসল অথবা মিাতনা িুমিন আল্লাহর
আতদশ পালন িরল বা মিাতনা মনতষধ মথতি মবরি
থািল। আবার িখতনা বাস্তবায়ন হয় না, মযিন মিাতনা
িুমিন আল্লাহর আতদশ অিানয িরল বা মিাতনা িাতফর
ঈিান প্রিযাখযান িরল।
পিান্ততর আল্লাহর পামথবব ইচ্ছার বাস্তবায়ন অবশযম্ভামব।
মযিন মিাতনা মিমনস সৃ মষ্ট্ িরা বা র্ধ্ংস িরা। বৃ মষ্ট্
বষবণ, িুফুরী, হিযা ইিযামদর সম্পাদন।
মিন: আল্লাহর শর‘ঈ ইচ্ছা শুধু ভাতলা িাি ও
আনু গতিযর িনয হয়। যা আল্লাহ পছন্দ িতরন, ময িনয
মিমন মনতদবশ মদন এবং মযগুতলা পমরিযাগ িরতি মনতষধ
িতরন। পামথবব ইচ্ছা ভাতলা-িন্দ, আনু গিয-অনানু গিয
উভতয়র শামিল। িারণ, অতনি মিমনস আতছ, মযগুতলা
আল্লাহ িা‘আলা মিাতনা মহিিতির িনয সৃ মষ্ট্ িতরন মঠি,
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মিন্তু িা মিমন পছন্দ িতরন না, বরং মনয়িানু সাতর
অপছন্দ িতরন। মযিন, িাতফতরর িুফমর, ময িারতণ
শামস্তর উপযু ক্তও হতব মস। িদ্রূপ িাতফর-িুমিন
পরস্পতরর িাতঝ সংগমঠি পরীিািূ লি দ্বে-মববাদ। যার
মভির সু প্ত রতয়তছ আল্লাহর মবমবধ মহিিি, অিানা
হািাতরা রহসয। পামথবব ইচ্ছা এবং শর‘ঈ ইচ্ছার সিমিি
বযমক্ত-ই ভাগযবান, মিরসু খী, অনযথায় মস হিভাগা,
মিরদু খী।
আল্লাহর ইচ্ছাতি দু ভাতগ মবভমক্ত িরার িারণ: মযতহিু
িুরআন হামদস দ্বারা প্রিামণি, আল্লাহ িা‘আলা িুফর,
বযমভিার, অবাধযিা, হিযা ও এ ধরতনর যাবিীয় অঘিন,
দু ঘবিনার প্রমি সন্তুষ্ট্ নন, পছন্দও িতরন না, বরং এ
মথতি মনতষধ িতরন, দূ তর থািতি বতলন। মিন্তু আিরা
লিয িমর, এিদসতেও দু মনয়াতি সবমিছু ই সংঘমিি
হতচ্ছ, িানু ষ এগুতলা িতর যাতচ্ছ। আবার এও লিয িমর,
আল্লাহ িা‘আলা িানবিামিতি ঈিান গ্রহণ, সালাি
িাতয়ি, যািাি প্রদানসহ ইিযামদ মনতদবশ মদতচ্ছন।
িারপরও লিয িমর অতনি িানু ষ এর মবতরামধিা
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িরতছ। আল্লাহর আতদশ-মনতষতধর পতরায়া িরতছ না।
অিএব আিরা যমদ বমল, আল্লাহর আতদশ প্রিযাখযান,
িার মনমষি িিব সম্পাদনও আল্লাহর শর‘ঈ ইচ্ছানু যায়ী
হয়, িাহতল িা হতব শরময়তির দমলল প্রিাণামদর সু স্পষ্ট্
লঙ্ঘন, মযখাতন আল্লাহর আতদশ-মনতষতধর সু স্পষ্ট্ বণবনা
মবদযিান। এর মবপরীতি আিরা যমদ বমল, িাতদর িিব
আল্লাহর পামথবব ইচ্ছার বাইতর সম্পামদি হতচ্ছ। যার অথব,
আল্লাহর ইচ্ছার উপর িাতদর ইচ্ছা প্রধানয লাভ িতরতছ,
িয়ী হতয়তছ। আল্লাহর অমনচ্ছা সতিও িারা এগুতলা
সম্পাদতন সিি হতচ্ছ। এ আমিদাও সু স্পষ্ট্ মগািরামহ।
সু িরাং আিরা মনমশ্চি ময, গুনাহ ও নাফরিামন আল্লাহর
শর‘ঈ ইচ্ছা ও সন্তুমষ্ট্র মভমিতি সম্পাদন হয় না, বরং
এগুতলা আল্লাহর পামথবব স্বাথবিমনি ইচ্ছার প্রমিফলন, যা
মরাধ িরার িিিা িাতরা মনই, যার মথতি পলায়ন
িরারও সু তযাগ মনই। আিরা আতরিমি মিমনসও লিয
িমর ময, িুরআন-হাদীতস যা মিছু মগািরামহ ও ভ্রষ্ট্ বলা
হতয়তছ, মযিন িুফুরী ও অবাধযিা আল্লাহর পামথবব ইচ্ছার
মভমিতিই সংঘমিি হতচ্ছ, মিাতনা না-মিাতনা মহিিতির
43

িারতণ। ময িারতণ মিমন প্রশংসার মযাগয, স্তুমির পাত্র।
িাই আিরা পাথবিয িরতি বাধয হতয়মছ ময, শর‘ঈ ইচ্ছার
মভমিতি আল্লাহর পছন্দনীয় বস্তু, যার বাস্তবায়ন মিমন
হতি মদন না, মযিন িাতফতরর ঈিান, অবাতধযর
আনু গিয। িদ্রূপ শর‘ঈ ইিছার মভমিতি আল্লাহর
অপছন্দনীয় বস্তু, যার বাস্তবায়ন মিমন পামথবব স্বাতথব িতরন,
মযিন িাতফতরর িুফুরী, অবাতধযর অবাধযিা।
িিদীতরর বযাপাতর সিস্ত প্রশ্ন দূ র িরার িনয পামথবব
স্বাতথবর ইচ্ছা ও শর‘ঈ স্বাতথবর ইচ্ছার মভির মবভমক্তিরণ
ছাড়া মদ্বিীয় মিাতনা পথ মনই। িারপরও আল্লাহর
িাওফীি প্রাপ্ততদর ছাড়া মিউ িিদীর মবাঝার িিিা
রাতখ না।
ইসলামি আমিদা দ্বারা উতেশয:
ষড়যন্ত্র, িূ খবিা ও মহিামহি জ্ঞানশূ নযিার ফতল, মবমভন্ন
পমরমস্থমি, আনু িুলযিা ও প্রমিিুলিার মবভািতন, ইসলামি
আমিদার মভির শ্রীহীনিা ও অনািামঙ্খি িুসংস্কাতরর
অনু প্রতবশ ঘতিতছ। িন্ম হতয়তছ মবমভন্ন দল-উপদতলর।
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িাদারী, িাহিী, মশয়া, রাতফযী, খাতরিী, িািার পূ িামর,
বযমক্তর আধযামত্মি শমক্ততি মবশ্বাসীর নযায় অতনি মফরিা।
যাতদর আমিদা প্রিৃমি মবরুি, মবজ্ঞান প্রিযাখযাি,
পাগলামি, প্রলাপ, শুধু ই ভমক্তমনভবর, বাড়াবামড়, িল্পনা ও
মগাড়ামি মনভবর। ময আমিদার সাতথ সম্পবি মনই আল্লাহ,
িাাঁর রাসূ ল মিংবা পমথিৃৎ আসহাতব রাসূ তলর সাতথ। িাই
প্রতয়ািন;

স্বচ্ছ-পমরচ্ছন্ন-খাাঁমি

ইসলািী

আমিদার

পৃথমিিরণ। ময আমিদা িুরআতন বমণবি, রাসূ ল সাল্লাল্লাহু
আলাইমহ ওয়াসাল্লাি অনু তিামদি, সাহাবাতয় মিরাতির
অনু সৃি। অথবাৎ আহতল সু ন্নাি ওয়াল িািা‘আতির
আমিদা, োতয়ফাতয় িানসু রার (সাহাযযপ্রাপ্ত মগাষ্ঠীর)
আমিদা, মফরিাতয় নামিয়ার (িুমক্তপ্রাপ্ত মগাষ্ঠীর) আমিদা।
এ আমিদা-ই প্রিৃমির অনু িূল, িানব স্বভাতবর সাতথ
সঙ্গমিপূ ণব, মবজ্ঞাতনর পমরপূ রি। এ আমিদার দ্বারাই সু ষ্ঠুসু ন্দর ও সু মনপুনভাতব মনয়মন্ত্রি, পমরিামলি ও মনতদবমশি
হতি পাতর িানবিামি। সংতশামধি হতি পাতর িার সিা,
পমরবার, সিাি, রাে ও মবশ্ব। এ আমিদার িাধযতি
দূ রীভূ ি হতি পাতর দু নবীমি, যু লুি, বববরিা, অরািিিা ও
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মবশৃ ঙ্খলা- বযমক্ত, পমরবার, সিাি ও রাে মথতি।
প্রমিমষ্ঠি হতি পাতর মহংসা ও মবতদ্বষহীন, ভ্রািৃে ও
মসৌহাদবযপূ ণব বযমক্ত, সিাি, রাে ও মবশ্ব।
আিাতদর এ আমিদা-মবশ্বাতস বালা-িুসীবি দূ র মিংবা
প্রমিতরাতধর িনয িাগা, মরং, আংিা, শঙ্খ-শািুি, সূ িা
ইিযামদ শরীতরর মিাতনা অংতশ ঝুলাতনার মিংবা বাধার
মবধান মনই।47 গাছ, পাথর বরিিিয় বা আল্লাহর বনিিয
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আল্লাহ িা‘আলা বতলন, “(মহ রাসূ ল) আপমন বতল মদন, আল্লাহতি
ছাড়া যাতদর আহ্বান িতরা, মিািরা িতন িতরা মি িারা আিাতি
রিা িরতি পারতব? যমদ আল্লাহ আিার মিাতনা িমি িরতি
িান।” [সূ রা আয-যু িার, আয়াি: ৩৮]
ইিরান ইবন হুসাইন রামদয়াল্লাহু ‘আনহু মথতি বমণবি, নবী
সাল্লাল্লাহু আলাইমহ ওয়াসাল্লাি এি বযমক্তর হাতি হলু দ িাগা মদতখ
মিতজ্ঞস িরতলন, “এিা িী?” মলািমি বলল, এিা দু ববলিা দূ র
িরার িনয মদওয়া হতয়তছ। মিমন বলতলন, “এিা খুতল মফল,
িারণ এিা শুধু দু ববলিাই বৃ মি িরতব। আর এিা মনতয় িারা মগতল
িখতনাই িুমি সফলিাি হতব না।” (আহিাদ)
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অিবতনর বস্তু িতন িরার সু তযাগ মনই।48 শরী‘আি
উিবা ইবন আতির রামদয়াল্লাহু ‘আনহু মথতি এিমি “িারফু”
হাদীতস বমণবি আতছ, “ময বযমক্ত িামবতির সাতথ মনতিতি সম্পৃ ক্ত
িতর মনয়, (আল্লাহর উপর ভরসা না িতর) আল্লাহ মযন িার আশা
পূ রণ না িতরন। ময বযমক্ত িমড়, শঙ্খ বা শািুতির সাতথ মনতিতি
সম্পৃ ক্ত িতর, িাতি মযন আল্লাহ রিা না িতরন।”
অপর এিমি বণবনায় আতছ, “ময বযমক্ত িামবি ঝুলাতলা মস মশিব
িরতলা।” (আহিাদ) ইবন আমব হাতিি বণবনা িতরন, হুযাইফা
রামদয়াল্লাহু ‘আনহু এি অসু স্থ বযমক্ততি মদখতি মগতয় মদতখন “জ্বর
মনরািতয়র িনয হাতি সু িা বা িাগা বাাঁধা, মিমন সু িা মিতি
মফলতলন এবং িুরআতনর এ আয়ািমি মিলাওয়াি িতরন, যার
অথব “িাতদর অমধিাংশই মশিব িতর, আবার আল্লাহর ওপরও
ঈিান আতন” [সূ রা ইউসু ফ, আয়াি: ১০৬] অথবাৎ িাতদর ঈিান
মনতভবিাল বা খামি নয়। (আল-িাওলু স সাদীদ শরহু মিিাবু ি
িাওহীদ: শাইখ আিু র রহিান ইবন নাতসর আস-সা‘দী)
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আল্লাহ িা‘আলা বতলতছন, “মিািরা মি (পাথতরর বিমর িুমিব)
‘লাি’ আর “উযযা” মনতয় মিন্তা িতরছ?” [সূ রা আন-নািি,
আয়াি: ১৯] আবূ ওয়ামিদ আল-লাইছী বতলন, “আিরা রাসূ ল
সাল্লাল্লাহু আলাইমহ ওয়াসাল্লাতির সাতথ হুনাইতনর (যু তির) উতেতশয
রওয়ানা হলাি। আিরা িখনও নও িুসমলি। মিাথাও িুশমরিতদর
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সিমথবি ঝাড়-ফুাঁি বযিীি অনয মিছু মদতয় ঝাড়-ফুাঁি িরা
বা িামবি-িবি বযবহাতরর মিাতনা স্বীিৃমি মনই।49
এিমি িুলগাছ মছল, যার িারপাতশ িারা বসতিা এবং িাতি
সিরাে ঝুমলতয় রাখতিা। গাছমি িারা ( ذات أنواطযাি আনওয়াি)
বলতিা। আিরা এিমদন রাসূ লসহ মস িুলগাতছর পাশ মদতয়
যামচ্ছলাি। আিরা বললাি, ‘মহ আল্লাহর রাসূ ল িাতদর মযিন
“যািু আনওয়াি” আতছ আিাতদর িনযও অনু রূপ “যািু
আনওয়াি” মনধবারণ িতর মদন। রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইমহ
ওয়াসাল্লাি এ িথা শুতন বলতলন, “আল্লাহু আিবার! এ এিমি িুপ্রথা; আিার িীবতনর িামলি-আল্লাহর িসি, মিািরা বনী
ইসরাইতলর িতিা উমক্ত িতরছ; িারা িূ সা আলাইমহস সালািতি
বতলমছল। “মহ িূ সা, িুশমরিতদর মযিন িা‘বু দ আতছ আিাতদরও
মিিন িা‘বু দ বামনতয় দাও। িুসা আলাইমহস সালাি বলতলন,
মিািরা িূ তখবর িতিা িথা বলছ।” [সূ রা আল-আ‘রাফ, আয়াি:
১৩৮] বাস্ততব মিািরা িাতদরই অনু সরণ িরছ। মিরমিযী হাদীসমি
বণবনা িতর সহীহ বতলতছন। আল-িাওলু স সাদীদ শরহু মিিাবু ি
িাওহীদ: শাইখ আিু র রহিান ইবন নাতসর আস-সা‘দী।
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আবূ বাসীর আনসারী রামদয়াল্লাহু ‘আনহু বতলন, আমি এিবার
রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইমহ ওয়াসাল্লাতির সফর সঙ্গী মছলাি। রাসূ ল
সাল্লাল্লাহু আলাইমহ ওয়াসাল্লাি এিমি িনপতদ দূ ি পাঠাতলন, এ
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মনতদবশ মদতয়; মিাতনা উতির গলায় ধনু তির রজ্জু লিিাতনা থািতব
না, থািতল িা মযন মিতি মফলা হয়। (সহীহ বু খারী) ইবন
িাসউদ রামদয়াল্লাহু ‘আনহু বতলন, “আমি রাসূ ল সাল্লাল্লাহু
আলাইমহ ওয়াসাল্লািতি বলতি শুতনমছ, “ঝাড়-ফুাঁি ও িামবিিবি হতচ্ছ মশিব” (আহিাদ, আবূ দাউদ) আবদু ল্লাহ ইবন
উিাইি-এর িারফু‘ হাদীতস আতছ, “ময মিাতনা মিমনস (িামবিিবি) লিিায় মস উক্ত মিমনতসই মসাপদব হয়।” (আহিাদ,
মিরমিযী) িামবি: বদনির মথতি রিার িনয সন্তানতদর গাতয়
ঝুলাতনা বস্তু। ঝুলন্ত বস্তুমি িুরআতনর অংশ হতল সলতফ
সাতলহীতনর মিউ অনু িমি মদতয়তছন, আবার মিউ অনু িমি মদন মন
বরং শরী‘আি িিৃবি মনমষি িতন িরতিন। ইবতন িাসউদ
রামদয়াল্লাহু ‘আনহু িাতদর এিিন। ঝাড়-ফুাঁিতি  عزائمবলা হয়।
মযসব ঝাড়-ফুাঁি মশিবিুক্ত িা অনয দলীতলর দ্বারা ববধ প্রিামণি।
রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইমহ ওয়াসাল্লাি বদনির এবং সাপ মবচ্ছু র
মবতষর

িনয ঝাড়-ফুাঁতির অনু িমি মদতয়তছন।  تولةমিওয়ালা

িমবরািতদর বানাতনা িবি: িাতদর দাবী এর (িবি) দ্বারা েীর
অন্ততর স্বািীর ভাতলাবাসা, স্বািীর অন্ততর েীর ভাতলাবাসার িন্ম
হয়। ইিাি আহিাদ বতলন, সাহাবী রুওয়াইমফ‘ বতলতছন, “রাসূ ল
সাল্লাল্লাহু আলাইমহ ওয়াসাল্লাি আিাতি উতেশয িতর বতলন, “মহ
রুওয়াইমফ‘, িুমি সম্ভবি দীঘবিীমব হতব। িানু ষতদর িামনতয় মদও,

49

আল্লাহ ছাড়া অনয িাতরা নাতি িান্নি িরা, িাউতি ডািা,
ফমরয়াদ িরা, িাতরা নাতি িুরবামন িরার অনু িমি
মনই।50 মনিিার মলািতদর িবর মনতয় বাড়াবামড় িরা,
“ময বযমক্ত দাাঁমড়তি মগরা মদয়, গলায় িামবি-িবি ঝুলায়, পশুর
িল মিংবা হাড় দ্বারা এতস্তঞ্জা িতর; আমি িুহাম্মাদ িার মথতি
সম্পূ ণব িুক্ত।” সা‘ঈদ ইবন িুবাইর মথতি বমণবি, মিমন বতলন,
“ময বযমক্ত মিাতনা িানু তষর িামবি-িবি মছতড় মফলল বা মিতি
মফলল মস এিমি মগালাি আযাদ িরার সওয়াব অিবন িরল।”
(ওয়ািী) ইবরাহীি রহ. বতলন, আিাতদর পূ ববসূরী বড় আতলিগণ
সব ধরতনর িাবীি-িবি অপছন্দ িরতিন, িার উৎস িুরআন
মহাি বা অনয মিছু । [আল-িাওলু স সাদীদ শরহু মিিাবু ি
িাওহীদ: শাইখ আিু র রহিান ইবন নাতসর আস-সা‘দী।]
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আল্লাহ িা‘আলা বতলন, “মিছু সংখযি মলাি িমিপয় মিতন্নর
িাতছ আশ্রয় িামচ্ছল, যার ফতল িাতদর (মিন্নতদর) গবব ও
আহমিিা আতরা মবতড় বৃ মি মপল।” [সূ রা আল-মিন্ন, আয়াি: ৬]
খাওলা মবনতি হািীি রামদয়াল্লাহু ‘আনহা মথতি বমণবি, মিমন
বতলন, “আমি রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইমহ ওয়াসাল্লািতি বলতি
শুতনমছ, ময মিাতনা অবিরণ স্থাতন মপৌঁতছ বতল, أعوذ بكلمات اهلل
“ اتلامات من رشما خلقআমি আল্লাহ িা‘আলার পূ ণবাঙ্গ িালাতির
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িাধযতি িাাঁর সৃ মষ্ট্র সিল অমনষ্ট্িা মথতি আশ্রয় িাই।” (সহীহ
িুসমলি) মস ঐ িমঞ্জল িযাগ না িরা পযবন্ত মিাতনা বস্তুর িমির
মশিার হতব না। (সহীহ িুসমলি) আল্লাহ িা‘আলা বতলন, “আল্লাহ
বযিীি এিন সিাতি মডতিা না, যা মিািার মিাতনা উপিার
মিংবা িমি িরতি পারতব না। অনযথায় িুমি এিিন যামলি।
অপর মদতি আল্লাহ মিািাতি মবপতদ মফলতল, মিমন বযিীি মিউ
মিািাতি উিার িরতি পারতব না।” [সূ রা ইউনু স, আয়াি: ১০৬,
১০৭] অল্লাহ আতরা বতলন, “িার মিতয় অমধি গুিরাহ আর মি?
-ময আল্লাহ ছাড়া এিন সত্ত্বাতি ডাতি ময মিয়ািি পযবন্ত িার
ডাতি সাড়া মদতব না”। [সূ রা আল-আহিাফ, আয়াি: ৫] আল্লাহ
আতরা বতলন, “মবপদগ্রস্ত বযমক্তর ডাতি মি সাড়া মদয়? -যখন মস
ডাতি; মি িার িষ্ট্ দূ র িতর?” [সূ রা আন-নািল, আয়াি: ৬২]
ইিাি

িাবরানী

বণবনা িতরন,

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইমহ

ওয়াসাল্লাতির যু তগ এিিন িুনামফি মছল, ময িুমিনতদর িষ্ট্ মদি।
িুমিনরা পরস্পর বলল: িতলা, আিরা রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইমহ
ওয়াসাল্লাতির িাতছ িার অিযািার হতি বািাাঁর িনয সাহাযয িাই।
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইমহ ওয়াসাল্লাি িাতদর বলতলন, “আিার িাতছ
সাহাযয িাওয়া যায় না, সাহাযয এিিাত্র আল্লাহর িাতছই িাইতি
হয়।” আল্লাহ িা‘আলা বতলন, “মিািার রতবর িনয সালাি পড়
এবং িুরবামন ির।” [সূ রা আল-িাওসার, আয়াি: ২] আলী
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িসমিদ বানাতনা,51 িাদু ির, গণি,52 নাশরাহ বা
রামদয়াল্লাহু ‘আনহু মথতি বমণবি, রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইমহ
ওয়াসাল্লাি বতলতছন, ময বযমক্ত আল্লাহ ছাড়া অনয িাতরা িনয
িুরবামন িরতব িার ওপর আল্লাহর লা‘নি। (সহীহ িুসমলি)
আল-িাওলু স সাদীদ শরহু মিিাবু ি িাওহীদ: শাইখ আিু র
রহিান ইবন নাতসর আস-সা‘দী।
51

সহীহ হাদীতস ইবন আব্বাস রামদয়াল্লাহু ‘আনহুিা মথতি বমণবি,
আল্লাহ িা‘আলার বাণী “িাতফররা বলল, ‘মিািরা মনতিতদর
িাবূ দগুতলা পমরিযাগ িতরা না। মবতশষ িতর “ওয়াদ”, “সু ‘আ”,
“ইয়াগুছ” “ইয়াঊি” এবং “নসর।” [সূ রা নূ হ, আয়াি: ২৩] এর
বযাখযায় মিমন বতলন, ‘এগুতলা নূ হ আলাইমহস সালাতির িাওতির
িমিপয় মনিিার-বু িুগব বযমক্তর নাি, িারা িারা মগতল, শয়িান
িাতদর অনু সারীতদর িুিন্ত্রণা মদতয় বলল, ‘মযসব িায়গায় িাতদর
িিমলস হি মসসব িায়গাতি িাতদর িুমিব স্থাপন ির এবং
িাতদর সম্মানাতথব িাতদর নাতিই িুমিবগুতলার নািিরণ ির। িারা
িাই িরল। িাতদর িীবেশায় িুমিবর পূ িা িরা হয় মন মঠিই;
মিন্তু িূ মিব স্থাপন িারীতদর িৃ িুযর পর, িুমিব স্থাপতনর ইমি িথা
ভুতল, িুমিবগুতলার ইবাদি শুরু হতলা। ইবনু ল িাইতয়যি রহ.
বতলন, এিামধি আতলি বতলতছন, ‘মনিিার-বু িুগব বযমক্তগণ িারা
মগতল, িাতদর িাওতির মলাতিরা িবতরর পাতশ ধযান-িগ্ন হতয়
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বতস থািি। এিধাপ এমগতয় িাতদর প্রমিিৃমি বিমর িতর মনল।
এভাতব বহুমদন অমিক্রান্ত হল, অিঃপর িারা িাতদর ইবাদি
আরাম্ভ িরল। [আল-িাওলু স সাদীদ শরহু মিিাবু ি িাওহীদ:
শাইখ আিু র রহিান ইবন নাতসর আস-সা‘দী।]
52

আল্লাহ িা‘আলা বতলতছন, “িারা অবশযই অবগি, ময (িাদু ) ক্রয়
িতরতছ, পরিাতল িার সু ফল মনই।” [সূ রা আল-বািারাহ, আয়াি:
১০২] আল্লাহ িা‘আলা আতরা বতলন, “িারা “মিবি” এবং
“িাগুি” মি মবশ্বাস িতর।” [সূ রা আন-মনসা, আয়াি: ৫১] উিার
রামদয়াল্লাহু ‘আনহু বতলন, “মিবি” হতচ্ছ িাদু , আর “িাগুি”
হতচ্ছ শয়িান। িামবর রামদয়াল্লাহু ‘আনহু বতলন, ‘িাগুি হতচ্ছ
গণি। িাতদর উপর শয়িান অবিীণব হি। প্রতিযি মগাতত্রর
িনযই এিিন িতর গণি মনধবামরি মছল। আবূ হুরায়রা
রামদয়াল্লাহু ‘আনহু মথতি বমণবি, রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইমহ
ওয়াসাল্লাি বতলন, “মিািরা সািমি র্ধ্ংসাত্মি বস্তু হতি মবাঁতি
থাি; সাহাবাতয় মিরাি মিজ্ঞাসা িরতলন, মহ আল্লাহর সাসূ ল, ঐ
র্ধ্ংসাত্মি মিমনসগুতলা িী? মিমন বলতলন, ...িাদু িরা। িুনদু ব
রামদয়াল্লাহু ‘আনহু

মথতি ‘িারফু’ হাদীতস বমণবি আতছ,

“িাদু িতরর শামস্ত হতচ্ছ িতলায়াতরর আঘাতি িৃ িুযদে। (মিরমিযী)
সহীহ বু খারীতি বািালা ইবন আবাদাহ মথতি বমণবি, উিার
রামদয়াল্লাহু ‘আনহু

িুসমলি গভণবরতদর িাতছ পাঠাতনা
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প্রমিতরাধিূ লি িাদু ,53 মিযামিষ্ক, িারিার িিিায়
মনতদবশনািায় মলতখতছন, “মিািরা প্রতিযি িাদু ির পুরুষ, িাদু ির
নারীতি হিযা ির।” বািালা বতলন, এ মনতদবতশর পর আিরা
মিনিন িাদু িরতি হিযা িতরমছ। হাফসা রামদয়াল্লাহু ‘আনহা
মথতি বমণবি সহীহ হাদীতস আতছ, মিমন িার অধীনস্থ এিিন
বান্দী (ক্রীিদাসী)-মি হিযা িরার মনতদবশ মদতয়মছতলন, ময দাসী
িাতি িাদু িতরমছতলা। এিই রিি হাদীস িুনদু ব মথতি
সহীহভাতব বমণবি হতয়তছ। ইিাি আহিাদ রহ. বতলতছন, নবী
সাল্লাল্লাহু আলাইমহ ওয়াসাল্লাতির মিনিন সাহাবী মথতি এিথা
সহীহভাতব বমণবি হতয়তছ। [আল-িাওলু স সাদীদ শরহু মিিাবু ি
িাওহীদ: শাইখ আিু র রহিান ইবন নাতসর আস্ সা‘দী।]
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নাশরাহ বা প্রমিতরাধিূ লি িাদু : িাতবর রামদয়াল্লাহু ‘আনহু মথতি
বমণবি, রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইমহ ওয়াসাল্লািতি নাশরাহ বা
প্রমিতরাধিূ লি িাদু সম্পতিব মিজ্ঞাসা িরা হতল। মিমন বতলন,
“এিা হতচ্ছ শয়িাতনর িাি” (আহিাদ, আবূ দাউদ) আবূ দাউদ
বতলন, ইিাি আহিাদ রহ.-মি নাশরাহ (প্রমিতরাধিূ লি িাদু )
সম্পতিব মিতজ্ঞস িরা হতল মিমন বতলন; “ইবন িাসউদ
রামদয়াল্লাহু ‘আনহু নাশরার সব মিছু ই অপছন্দ িরতিন।” সহীহ
বু খারীতি িািাদাহ রামদয়াল্লাহু ‘আনহু মথতি বমণবি, আমি ইবনু ল
িুসাইময়যবতি বললাি, “এিিন মলাতির অসু খ হতয়তছ বা িাতি
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েীর িাছ মথতি মবমচ্ছন্ন িরা হতচ্ছ; িার এ সিসযার সিধান িতল্প
প্রমিতরাধিূ লি িাদু র (নাশরাহ) িাধযতি মিমিৎসা িরা যাতব?
মিমন বলতলন, ‘মিাতনা সিসযা মনই।’ িারণ, এর (নাশরাহ) দ্বারা
িারা সংতশাধন ও উপিার িরতি িায়। যার দ্বারা িানু তষর
উপিার ও িলযাণ সামধি হয়, িা মনমষি নয়।” অপর মদতি
হাসান রামহিাহুল্লাহ বতলন, “ ل حيل السحر إل السحرএিিাত্র
িাদু ির ছাড়া অনয মিউ িাদু তি মবনষ্ট্ িরতি সিি হয় না।”
ইবনু ল িাইতয়যি বতলন, ‘ النرشة حل السحر عن املسحورনাশারাহ’
হতচ্ছ িাদু িৃি বযমক্ত বা বস্তুর উপর মথতি িাদু র প্রভাব দূ র িরা।
নাশরাহ দু ’ধরতনর: প্রথিমি হতচ্ছ, িাদু িৃি বযমক্ত বা বস্তুর উপর
মথতি িাদু র মক্রয়া নষ্ট্ িরার িনয অনু রূপ িাদু দ্বারা মিমিৎসা
িরা। আর এিাই হতচ্ছ শয়িাতনর িাি। হাসান বসরী রহ.-এর
বক্তবয দ্বারা এ িথাই বু ঝাতনা হতয়তছ। এতিতত্র নাতশর (িাদু র
মিমিৎসি) ও িুনিাশার (িাদু িৃি মরাগী) উভয়ই শয়িাতনর
অনু িরতণর িাধযতি িার বনিিয লাতভ সতিষ্ট্ হয়; মবমনিতয়
শয়িান িাদু িৃি মরাগী মথতি স্বীয় প্রভাব উমঠতয় মনয়। মদ্বিীয়মি
হতচ্ছ, ঝাড়-ফুাঁি আর মবমভন্ন ধরতনর প্রমিতরাধিূ লি বযবস্থা গ্রহণ,
ঔষধ-পত্র প্রতয়াগ ও শরী‘আিসম্মি মদা‘আ ইিযামদর িাধযতি
মিমিৎসা িরা; এ ধরতনর মিমিৎসা িাতয়য। ইবনু ল িুসাইতয়যতবর
বক্তবয দ্বারা এ নাশরাই উতেশয। [আল-িাওলু স সাদীদ শরহু
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মবশ্বাস, শামন্তর িনয িবুির উড়াতনা, িামিতি মরখা মিতন
অদৃ তশযর সংবাদ প্রদান,54 িুলিণ55 ইিযামদর আমিদা

মিিাবু ি িাওহীদ: শাইখ আিু র রহিান ইবন নাতসর আসসা‘দী।]
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রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইমহ ওয়াসাল্লাতির মিাতনা এি েী মথতি
বমণবি আতছ, মিমন বতলতছন, “ময গণতির িাতছ এতস মিছু (ভাগয
সম্পতিব) মিজ্ঞাসা িরল এবং িার িথায় মবশ্বাস িরল, িমল্লশ
মদন পযবন্ত িার সালাি িবু ল হতব না। (সহীহ িুসমলি) আবূ
হুরায়রা রামদয়াল্লাহু ‘আনহু মথতি বমণবি, রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইমহ
ওয়াসাল্লাি বতলন, “ময গণতির িাতছ আসল, অিঃপর মস যা
বলল িা সিয বতল মবশ্বাস িরল, মস িূ লিঃ িুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু
আলাইমহ ওয়াসাল্লাতির ওপর নামযলিৃি িুরআনতিই অস্বীিার
িরল। [সহীহ বু খারী ও িুসমলতির শিব মিািাতবি হাদীসমি
সহীহ। আবূ দাউদ, মিরমিযী, নাসাঈ, ইবন িািাহ ও হামিি এ
হাদীসমি বণবনা িতরতছন।] ইিরান ইবন হুসাইন মথতি িারফু’
হাদীতস বমণবি আতছ, “ময পামখ উমড়তয় ভাতলা-িন্দ ভাগয যািাই
িরল; যার িনয পামখ উড়াতনা হতলা; ময ভাগয গণনা িরল; যার
ভাগয গণনা িরা হতলা; ময িাদু িরল; যার িনয িাদু িরা হতলা;
ময গণতির িাতছ আসল; অিঃপর গণতির িথায় মবশ্বাস িরল;
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মস িূ লিঃ িুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইমহ ওয়াসাল্লাতির ওপর
নামযলিৃি িুরআনতি অস্বীিার িরল। (বাযযার)
ইিাি বগবী রহ. বতলন, গণি ঐ বযমক্ততি বলা হয়, ময িুমর হওয়া
মিংবা হামরতয় যাওয়া মিমনতসর স্থান ইিযামদ মবষয় অবগি আতছ
বতল দাবী িতর। িূ লিঃ গণি বলা হয় এিন বযমক্ততি ময
ভমবষযতির গাতয়মব মবষয় সম্পতিব সংবাদ মদয় [অথবাৎ ভমবষযদ্বাণী
িতর]। মিউ বতলন, ময বযমক্ত ভমবষযতির মগাপন খবর বতল
মদয়ার দাবী িতর িাতিই গণি বলা হয়। মিউ বতলন, ময মদতলর
(তগাপন) খবর বতল মদওয়ার দাবী িতর, মসই গণি। আবু ল
আববাস ইবতন িাইমিয়া রহ. বতলতছন [ اكهنগণি],

منجم

[তিযামিমববদ], এবং [ رمالবামলর উপর মরখা মিতন ভাগয
গণনািারী] এবং এ িািীয় পিমিতি যারাই গাতয়ব সম্পতিব মিছু
িানার দাবী িতর িারাই হামদতস বমণবি ‘আররাফ [ ]عرافবতল।
ইবন আব্বাস রামদয়াল্লাহু ‘আনহুিা বতলতছন, এিমি সম্প্রদাতয়র
িমিপয় মলাি আরমব  أباجادমলতখ নিতত্রর মদতি দৃ মষ্ট্ মদতয়
ভাতলা-িন্দ ভাগয মনণবয় িতর; পরিাতল আল্লাহর িাতছ িাতদর
মিাতনা অংশ আতছ বতল িতন িমর না। [আল-িাওলু স সাদীদ
শরহু মিিাবু ি িাওহীদ: শাইখ আিু র রহিান ইবন নাতসর আসসা‘দী।]
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আল্লাহ িা‘আলা বতলন,
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َ ُ َ َ ۡ َ َّ َ َ َّ َ ۡ ُ ُ َ َ َّ َ َ
َ َ
َٰٓ ِلِإنما
]١٣١ :ون﴾ [العراف
ِ لِ َي ۡعل ُم
ِ َِثه ِۡم
نِأك
ِ ٱّللِولَٰك
ِ ِند
ِ طئره ِمِع
ِ ﴿أ
“িতন মরতখা, িাতদর িুলিণসিূ হ আল্লাহর মনিি রতয়তছ। মিন্তু
অমধিাংশ মলাি িা বু তঝ না।” [সূ রা আল-আ‘রাফ, আয়াি: ১৩১]
আবূ হুরায়রা রামদয়াল্লাহু ‘আনহু মথতি বমনবি, রাসূ ল সাল্লাল্লাহু
َ َ َ َ َ َ َ َََ َ َ َ ْ َ َ
আলাইমহ ওয়াসাল্লাি বতলতছন, »امة َول َصف َر
 ول ه،«ل عدوى ول ِطَية
“দীন ইসলাতি সংক্রািি বযামধ, িুলিণ, অলু তিযতন প্রাণী বা
অলু তিযতন িাস বলতি মিছু মনই।” (সহীহ বু খারী ও িুসমলি)
বু খামর ও িুসমলতি আনাস রামদয়াল্লাহু ‘আনহু মথতি বমণবি, রাসূ ল
َََ َ َ َ ْ َ َ
সাল্লাল্লাহু আলাইমহ ওয়াসাল্লাি বতলতছন, ،َية
«ل عدوى ول ِط
َ َ َ ُْ َ َ َ ُ َ ُْ َ
َُْ
ِّ
َ
َ
ُ
َ
»ُكمة طيبة
ِ « : وما الفأل؟ قال:“ ويع ِجب ِن الفأل» قالواইসলাতি সংক্রািি
বযামধ আর িুলিণ বলতি মিছু ই মনই। িতব ‘ফাল’ আিার খুব

পছন্দ। সাহাবাতয় মিরাি মিতজ্ঞস িরতলন, ‘ফাল’ িী? িবাতব
বলতলন, ‘শুভ লিণিূ লি ভাতলা িথা’। উিবা ইবন আতির
রামদয়াল্লাহু ‘আনহু বতলন, িুলিণ বা দূ ভবাতগযর মবষয়মি রাসূ ল
সাল্লাল্লাহু আলাইমহ ওয়াসাল্লাতির দরবাতর উতল্লখ িরা হতল, মিমন
বতলন,
َ
ُ َْ ْ
ُّ َ َ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ
ُ ُ َ َ َ َ
 فإِذا َرأى أ َحدك ْم َما يَك َر ُه فليَق ِل الل ُهم ل،«أح َسن َها الفأل َول ت ُرد ُم ْس ِلما
َْ
َ َ َْ
َ ُ َ َ
َ َ ْ
َ ِّ
ُ َ ْ َ َ َ َْ
 َول َح ْول َول قوة إِل،ت
ات إِل أن
ِ  َول يدفع السيئ،ات إِل أنت
ِ يأ ِت بِاْلَسن
َ
»ِبك
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“এর িতধয উিি হতচ্ছ ‘ফাল’। িুলিণ মিাতনা িুসমলিতি স্বীয়
িিববয িিব পালন িরতি বাধাগ্রস্ত িরতি পাতর না। (িারণ মস
আল্লাহর ওপর ভরসা িতর িাি িতর।) মিািাতদর মিউ
َْ َ ُ
َ َ ْ
অপছন্দনীয় মিছু প্রিযি িরতল, বলতব ات إِل
ِ اللهم ل يأ ِت ِباْلَسن
َ َ َْ
َ
َ ُ َ َ
َ ِّ
ُ َ ْ َ َ َ َْ
 َول َح ْول َول قوة ِإل ِبك،ت
ات ِإل أن
ِ  َول يدفع السيئ،“ أنتমহ আল্লাহ
িুমি ছাড়া মিউ িলযাণ মদতি পাতর না, মিউ অিলযাণ দূ রও
িরতি পাতর না। িুমিই এিিাত্র িিিা ও শমক্তর আধার।” (আবূ
দাউদ)
ইবন িাসউদ রামদয়াল্লাহু ‘আনহু মথতি ‘িারফু’ হাদীতস আতছ,
পামখ উমড়তয় ভাগয গণনা িরা, লিণ মনধবারণ িরা মশিবী িাি, এ
িাি আিাতদর নয়। আল্লাহ িা‘আলা িাওয়াক্কুতলর িাধযতি
িুসমলতির দু মশ্চন্তাতি দূ র িতর মদন। (আবূ দাউদ, মিরমিযী)
ইবন উিার রামদয়াল্লাহু ‘আনহুিা মথতি বমণবি, ‘িুলিণ বা
দু ভবাতগযর ধারণা ময বযমক্ততি স্বীয় প্রতয়ািন, দাময়ে ও িিববয
মথতি দূ তর রাখল, মস িূ লিঃ মশিব িরল। সাহাবাতয় মিরাি
মিতজ্ঞস িরতলন, এর িাফফারা িী? মিমন বলতলন, মিািরা এ
মদা‘আ পড়তব, “ أمهلل ل خَي إل خَيك ول طَي إل طَيك ول هلإ غَيكমহ
আল্লাহ, মিািার িঙ্গল বযিীি মিাতনা িঙ্গল মনই। মিািার
অিলযাণ ছাড়া মিাতনা অিলযাণ মনই। আর িুমি ছাড়া মিাতনা
সিয ইলাহ মনই।” (আহিাদ) [আল-িাওলু স সাদীদ শরহু
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মপাষণ িরা বা মবশ্বাস রাখা অনবধ, হারাি ও ইসলামি
আমিদার পমরপমে।
ইসলামি আমিদা-ই এিিাত্র আমিদা- যা আল্লাহ িা‘আলা
িানব িামি মহতসতব আিাতদর িনয পছন্দ িতরতছন।
িূ লি এর দ্বারা মিমন আিাতদর ওপর অনু গ্রহ িতরতছন,
আিাতদরতি ধনয িতরতছন। আল্লাহ িা‘আলা বতলন,
ُ َ ُ ۡ َ ََۡ ۡ ُ َ ۡ ُ َ ُ ۡ َ ۡ َ َ َۡۡ
ِيت
ُِ تِ َعل ۡيك ِۡمِن ۡع َمّتِِ َو َرض
ِ تِلك ِمِدينك ِمِوأتمم
ِ ﴿ٱَّلو ِمِأكمل
َ ۡ ُ َ
ّٗ
]٣ :لك ُِمِٱۡل ۡسل َٰ َِمِديناِ﴾ [املائدة
“আি আমি মিািাতদর িনয মিািাতদর দীনতি পুণবাঙ্গ
িতর মদলাি এবং মিািাতদর ওপর আিার অবদান সম্পূ ণব
িতর মদলাি এবং দীন মহতসতব ইসলািতি মিািাতদর িনয
পছন্দ িরলাি।” [সূ রা আল-িাতয়দাহ, আয়াি: ৩] এ
িারতণই এবং িখন মথতিই ইসলাি িানব িামির িনয
বাস্তবিুখী প্রিৃি িীবন মবধান। যা স্বয়ং আল্লাহ িা‘আলা

মিিাবু ি িাওহীদ: শাইখ আিু র রহিান ইবন নাতসর আসসা‘দী।]
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দান িতরতছন, যাতি আিরা দু মনয়া-আতখরাি উভয়
িগতি ভাগযবান এবং মখলাফতির মস মযাগযিা অিবন
িরতি পামর, ময িনয মিমন আিাতদর সৃ মষ্ট্ িতরতছন।56
এবং যাতি িার মবমধ-মনতষধ ও পমরিল্পনা মিািাতবি
দু মনয়া আবাদ িরতি পামর।57 শুধু িার ইবাদি ও
আনু গতিযর মনমিতি, যা সিগ্র িানব িামি সৃ মষ্ট্র এিিাত্র
লিয ও উতেশয।58
এ সংমিপ্ত পমরমিমির িাধযতি আিাতদর ইসলামি
আমিদার মবতশষ বযঞ্জনা, অননয ববমশতষ্ট্র এিমি স্পষ্ট্
৫৯

আল্লাহ িা‘আলা বতলন, “স্মরণ ির- যখন মিািার রব
মফমরশিাতদর বতলমছতলন, আমি দু মনয়াতি প্রমিমনমধ সৃ মষ্ট্ িরব।”
[সূ রা আল-বািারাহ, আয়াি: ৩০]
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আল্লাহ িা‘আলা বতলন, “এিিাত্র মিমনই মিািাতদরতি িমিন
মথতি সৃ মষ্ট্ িতরতছন এবং িন্মতধয বসমি দান িতরতছন।” [সূ রা
হূ দ, আয়াি: ৬১]
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আল্লাহ িা‘আলা বতলন, “আমি িানব ও মিন্ন িামি এিিাত্র
আিার ইবাদতির িনয সৃ মষ্ট্ িতরমছ।” [সূ রা আয-যামরয়াি,
আয়াি: ৫৬]
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ধারণার িন্ম হল। অথবাৎ ইসলামি আমিদা সাববিমনন,
পমরপূ ণব, ভারসািযপূ ণব, সিৃি ও প্রিৃমিগি। আিরা এ
মনতয় সািতন আরও মবস্তামরি আতলািনা িরার প্রয়াস
পাতবা।
ইসলামি আমিদা ও িানবপ্রিৃমি:
এি আল্লাহর আমিদা ও িানবপ্রিৃমি: এতিশ্বরবাদ, বহু
ইশ্বরবাদ ও মত্রেবাতদর আমিদা ও মবশ্বাতসর সংঘষব যু গ
যু গ ধতর। িতব মিানমি যু মক্তযু ক্ত ও িানু তষর প্রিৃমিগি?
সািানয মবতবিনা ও িমণি মিন্তা দ্বারাই আিরা মনণবয়
িরতি পামর ময, এি আল্লাহর ওপর মবশ্বাসই যু মক্তযু ক্ত ও
প্রিৃমিগি। সাধারণ যু মক্ত, মছাি-বড় সবারই অমভজ্ঞিা
এিরাতিয দু ই রািা, এিরাতে দু ই সরিার, এিমবতশ্ব দু ই
পরাশমক্তর সহাবস্থান হয় না, সম্ভব নয়। িুদ্র এিমি
ফযামিলী, দু ’িতনর দাম্পিয িীবনও সিান অমধিার,
বরাবর িিৃবতের দামবর সাতথ সাতথই মভতঙ্গ িুিতরা হতয়
যায়, ছাড়াছামড় হতয় যায় স্বািী-েীর িাতঝ। যু ি-মবতদ্রাহ
আরম্ভ হয়, দাঙ্গা-হাঙ্গািা বযাপি আিার ধারণ িতর রািয
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ও মদতশর মভির। সিূ তল র্ধ্ংস মিংবা িিৃবেহীন হয়
মিাতনা পি অথবা আলাদা হতয় যায় মনিস্ব অংশ ও
অনু সারীতদর মনতয়। এ স্বভাবিাি বাস্তবিাই পমবত্র
িুরআতন মবধৃ ি হতয়তছ এভাতব:
ۡ
َ َ َ
َّ َ َٰ َ ۡ ُ َ َ َ َ َ َ ُ َّ َّ َ َ َ
ِِٱّلل ِ َربِ ِٱل َع ۡرش
ِ ِن
ِ ٱّلل ِلفسدتاِ ِفسبح
ِ ِل
ِ ن ِفيهماِ ِءالهةِ ِإ
ِ ﴿ل ِۡو َِك
َ ُ
َ
]٢٢ :﴾ [النبياء٢٢ِون
ِ ع َّماِيَصف
“যমদ আসিান-িমিতন এি আল্লাহ ছাড়া অতনি উপাসয
মবদযিান থািি, িতব উভয়ই র্ধ্ংস হতয় মযি। সু িরাং
আল্লাহ (অংমশদার মথতি) পমবত্র। িারা (আল্লাহর
বযাপাতর) বহু ইশ্বরবাতদর ময বাতি গুণ আরতশর
অমধপমি আল্লাহর সাতথ সম্পৃ ক্ত িরতছ মিমন িা মথতি
সম্পূ ণব পমবত্র।” [সূ রা আল-আমিয়া, আয়াি: ২২]
অনযত্র আল্লাহ বতলন,
َ ْ َ َّ ّٗ َ ُ ُ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ۡ َّ ُ
ۡ
ِِلِذيِٱل َع ۡرش
َِٰ ونِإذاَِّل ۡب َتغ ۡوِاِإ
ِ نِمعهۥِِءال ِهةِِكماِيقول
ِ ﴿ِقلِل ِوَِك
ّٗ
َ ُ َُ
َ ُ ُ
َ َٰ َ َٰ َ َ َ ُ َ َٰ َ ۡ ُ
ّٗ ون ِ ُعلُ ّٗوا ِ َكب
ِل
ُِ ِ ح
ِ  ِتسب٤٣ِ ريا
ِ ل ِع َّما ِ َيقول
ِ  ِسبحنهۥ ِوتع٤٢ِ يل
ِ َسب
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َّ ۡ َ
ُ َۡ
َّ ِ ت
َّ
ِح
ُِ ل ِي ُ َسب
ِ شءِ ِإ
ِ ن ِِإَون ِمن
َِّ ۡرض ِ َو َمن ِفيه
ِ ٱلس ۡب ُِع ِ َوٱۡل
ُِ َٰ ٱلس َم َٰ َو
َ
َ َ ۡ َ َّ
َ ونِت َ ۡسب
]٤٤ ،٤٢ :يح ُه ِۡم﴾ [الرساء
ِ لِتفق ُه
ِ ِِبَ ۡمدهۦِ َو ِل َٰكن
“মহ নবী, আপমন বলু ন, িাতদর িথা িতিা যমদ অতনি
ইলাহ বা িা‘বুদ থািি, িাহতল সিতলই ‘আরতশর
অমধপমির প্রমি ধামবি হতিা। সু িরাং িারা যা বতল,
আল্লাহ িা মথতি িি পমবত্র, অতনি উতর্ধ্ব। আসিানিমিন এবং এ দু তয়র িাঝখাতন যা আতছ, সবই িার
প্রশংসা িতর, এিন মিমনস মনই ময িার প্রশংসা িতর
না, মিন্তু মিািরা িাতদর িাসবীহ বুঝতি পার না।” [সূ রা
আল-ইসরা, আয়াি: ৪২-৪৪]
অনযত্র মিমন বতলন,
َ ُ َ َ َ َّ ّٗ َٰ َ ۡ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ
َّ َ َ َّ
ِكِإلَٰهِِب َما
ِ ِب
ِ نِإلهِِإذاَِّله
ِ نِمعهۥِم
ِ لِوماَِك
ِ ٱّللِمنِو
ُِ ِ﴿ َماِٱَّت ِذ
ََ
َ َ ََ َ
َ ُ
َ َّ َ َٰ َ ۡ ُ
ُ
﴾٩١ِ ون
ِ ٱّلل ِع َّما ِيَصف
ِ ِن
ِ َع ِ َب ۡعضِ ِسبح
َِٰ ِ ل ِ َب ۡعض ُه ِۡم
ِ ق ِ َول َع
ِ خل
]٩١ :[املؤمنون
“আল্লাহ সন্তান গ্রহণ িতরন মন, িার সাতথ অনয মিাতনা
িা‘বুদও মনই। যমদ থািি প্রতিযতিই মনিস্ব সৃ মষ্ট্ মনতয়
আলাদ হতয় মযি এবং এতি অপতরর ওপর প্রধানয
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মবস্তাতরর িনয বযগ্র থািি। আল্লাহ সম্পতিব িারা যা
বতল, িা মথতি আল্লাহ পমবত্র।” [সূ রা আল-িুমিনু ন,
আয়াি: ৯১]
অনযত্র বতলন,
َ ُ َّ ُ ۡ ُ
َ َ ۡ َ َۡ
َ
ُ
َّ
َّ ِٱّلل
ِِ َول ِۡمِيَكن٣ِول
ِۡ ُلِ َول ِۡمِي
ِ ِل ِمِي٢ِٱلص َم ُِد
ُِ ِ١ِِٱّللِأ َحد
ِ ِلِه َِو
ِ ﴿ق
َ
َّ
ُ
ُ
]٤ ،١ :﴾ [الخالص٤ُِلۥِكف ًواِأ َح ُِد
“মহ রাসূ ল, আপমন বলু ন, আল্লাহ এি, মিমন স্বয়ংসম্পূ ণব,
অিুখাতপমি, িাতরা মথতি িন্ম গ্রহণ িতরন মন, িাউতি
িন্ম মদন মন, িাাঁর সিিি মিউ মনই।” [সূ রা ইখলাস,
আয়াি: ১-৪]
আবার বহু ইশ্বতরর আনু গিয িানু তষর সাধযািীি। িানু ষ
শুধু এিিতনর আনু গিয, িার িামহদা পূ রণ ও সন্তুমষ্ট্র
অনু সরণ িরতি পাতর, দু ই বা অতনতির আনু গিয,
অনু সরণ িার সাতধযর বাইতর। িারণ, এি-ই িুহূতিব বদ্বি
িামহদা, মবপরীিিুখীিিব মিংবা এি-ই িিব দু ই িতনর
হতয় সম্পাদন িরা সম্ভব নয়। এিিন সন্তুষ্ট্ হতল
অপরিন হতব নারাি। এিিতনর িাতছ হতব আপনিন
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অপতরর মবরাগভািন। এ বাস্তবিাই িুতল ধরা হতয়তছ
মনতনাক্ত আয়াতি:
ّٗ
ّٗ
ّٗ َ ُ َّ َ َ َ
َ
َ
َ ُ ِ ِل ِفيه
َٰ َ َُش ََك ُِء ِ ُمت
ِل ِ َسل ّٗما
ِ ون ِ َو َر ُج
ِ شك ُس
ِ ل ِ َّر ُج
ِ ٱّلل ِ َمث
ِ ِب
ِ ﴿َض
َ ُ َ ۡ َ َ ۡ ُ ُ َ ۡ َ ۡ َ َّ ُ ۡ َ ۡ ً َ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ُ َ
﴾٢٩ِون
ِ لِيعلم
ِ ِلِأكَثه ِم
ِ ّللِب
ِ ِلِٱلم ِد
ِ لِيستويانِِمث
ِ لرجلِِه
]٢٩ :[الزمر
“আল্লাহ এিমি দৃ ষ্ট্ান্ত বণবনা িরতছন: এিমি মলাতির
পরস্পর মবতরাধী িতয়িিন িামলি, আতরি বযমক্তর প্রভু
িাত্র এিিন, িাতদর উভতয়র অবস্থা মি সিান? (নাসিান নয়) সিস্ত প্রশংসা আল্লাহর। মিন্তু িাতদর
অমধিাংশই িাতন না।” [সূ রা আয-যু িার, আয়াি: ২৯]
িানু তষর স্বভাব িমঠনিি িুহূতিব, িমিলিি সিসযায় এবং
িীবন-িরণ সমেিতণ, িপিিা শূ নয সিয মবর িতর
মদয়া। িাপহীন অনু ভূমি, িুক্ত মবতবি, স্বাধীন মিিনা ও
বাস্তব প্রিৃমির উতন্মষ গতঠ িখন। অিপতি স্বীিার িতর
মনয় মিরসিয, অতিাঘ হি িথা। এ মিতত্র িুসমলিঅিুসমলি মনমববতশতষ সবার মিত্র এি ও অমভন্ন।
প্রানগসলামিি ও ইসলামিি উভয় যু তগই এর উদাহরণ
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অগমণি, অসংখয।59 আবু িাতহতলর মছতল ইিমরিাহ িক্কা
মবিতয়র সিয় সিুদ্রপতথ পলায়নরি িাহাতি বসা, হঠাৎ
িুফাতনর আক্রিণ, অিস্মাৎ িার অন্ততর এি আল্লাহর
স্মরণ িাগরুি হতলা, সাতথ সাতথ বুতঝ আসল আল্লাহর
অমস্তে ও এিে। মস ডাতিই সাড়া মদতয় পরবিবীতি
ঈিান মনতয় আতসন।60 রুশ দাশবমনি স্টামলনও এি
59

আল্লাহ বতলন, “দু ঃখ-িষ্ট্ িানু ষতি যখন আতষ্ট্পৃ তষ্ঠ মঘতর মফতল,
িখন মস মনি পালনিিবাতি এিাগ্রমিতি আহ্বান িতর; অিঃপর
যখন মিমন নািাি দান িতরন, িখন মস িতষ্ট্র িথা ভুতল যায়,
ময িতষ্ট্ পতড় মস প্রভুর শরনাপন্ন হতয়মছল।” [সূ রা আয-যু িার,
আয়াি: ৮] “সিুতদ্র থািাবস্থায় যখন মিািাতদর ওপর মবপদ মনতি
আতস, িখন আল্লাহ বযিীি সিল উপাসযতদর ভুতল যাও,
যাতদরতি মিািরা মনরাপদ ও সচ্ছল অবস্থায় ডাি-উপাসনা ির।
আবার যখন মিমন স্থতল মভমড়তয় মিািাতদরতি উিার িতরন, িখন
মিািরা িার মথতি িুখ মফমরতয় নাও। িানু ষ বড়ই অিৃিজ্ঞ।”
[সূ রা আল-ইসরা, আয়াি: ৬৭]

60

উিুতদ বামর িা‘আলা আউর িওমহদ, পৃ ষ্ঠা: ৮৮-৮৯, ডা. িামলি
মগালাি িুিবিা, প্রিাশি: ডা. মগালাি িুিবিা এডুতিশনাল ট্রাস্ট
লাতহার, প্রিাশিাল ২০০২ িুলাই
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আল্লাহর অমস্তে বুতি মবতধ বতলমছল, “আল্লাহ আিাতদর
স্কীি সফল িরুন।”61 িমথি আতছ, িননি পমেি মবশ
িতয়িমি ভাষায় অগাধ পারদশবী মছল, মদ্বধাহীনভাতব
অনগবল িথা বলি সবি’মি ভাষাতিই। িার স্বভাবিাি
ও িািৃভাষা মিউ িানি না। এ মবষয়মি িানার িনয
মিৌিহলী সিতলই আতরি পমেতির শরনাপন্ন হতলা।
িার পরািশব, মিািরা িাতি মদৌড় প্রমিতযামগিায় এতন,
61

(মদ্বিীয় মবশ্বযু ি মবষতয় িামিবল স্বীয় গ্রতের ৪৩৩ পৃ ষ্ঠায় মলতখতছন:
১৯৪২ সতনর ভয়ানি পমরমস্থমিতি, যখন রুশ িীবন-িরণ
সমেিতণ দু রহ দু রহ িরমছল, এমদতি মহিলার সিগ্র ইউতরাতপর
িনয এি িারাত্মি হুিমির িারণ। িখন িামিবল িাতস্কা সফর
িতরন এবং মযৌথবামহনীর পমরিল্পনা ও স্কীি সম্পতিব স্টামলনতি
মবস্তামরি িথয মদন। স্কীতির পমরিল্পনা ও বযাখযা শ্রবণ িরতি
িরতি মবতশষ এি িুহূতিব স্টামলতনর িুখ মথতি অলতি মবর হতয়
যায়, “আল্লাহ আিাতদর স্কীি সফল িরুন।” [সূ ত্র: উিুতদ বামর
িা‘আলা আউর িাওহীদ, পৃ ষ্ঠা. ৮৯, ডা. িামলি মগালাি িুিবিা,
প্রিাশি: ডা. মগালাি িুিবিা এডুতিশনাল ট্রাস্ট লাতহার,
প্রিাশিাল ২০০২ িুলাই, সংিমলি: ডা. আিু ল সাইতয়যদ লমিফ:
মদ িাইন্ড আল-িুরআন মবল্ডাি, পৃ ষ্ঠা. ৯৪]
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িাতঠর মিাথাও রমশর মপাঁি, লযাং বা অনয মিাতনা মিৌশতল
নীতি মফতল দাও, িখন মস বযাথািমনি দু ঃখ ময শি দ্বারা
প্রিাশ িরতব, মসিাই িার স্বভাবিাি বা িািৃভাষা। এ
হতলা িানু তষর স্বভাবমসি প্রিৃমি, এর উপর মিমন
িানবিামি সৃ মষ্ট্ িতরতছন, আফতসাস! িানু ষ মিাহাে,
স্বাথবপর, প্রবৃ মির িারতণ অন্তরদৃ মষ্ট্ ও শ্রবণইমিয় মবিল
িতর স্বভাব-ধিব িযাগ িরতছ, িাহান্নামি হতচ্ছ, ময িনয
িার পমরিাতপর অন্ত থািতব না।62 অসাধু গুরুর অে
অনু িরণ,63 মবমক্রি পমরতবশ এবং অপমরণািদশবী মপিা62

“আল্লাহ িা‘আলা বতলন, িারা আতরা বলতব, যমদ আিরা শুনিাি
অথবা বু মি খািািাি, িতব আিরা িাহান্নািবাসী হিাি না।” [সূ রা
আল-িুলি, আয়াি: ১০]

63

“এিমনভাতব আপনার আতগ যখন মিাতনা িনপতদ মিাতনা
সিিবিারী মপ্ররণ িতরমছ, িখনই িাতদর মবিশালীরা বতলতছ,
আিরা আিাতদর পূ ববপুরুষতদর মপতয়মছ এি আদতশবর ওপর,
আিরা িাতদরই পদাংি অনু সরণ িরমছ। মস বলি, মিািাতদর
পূ ববপুরুষতদরতি ময আদতশবর ওপর মপতয়ছ, আমি যমদ িদতপিা
উিি আদশব মনতয় আমস, িবু ও মি মিািরা িাই িলতব? িারা

69

িািার িারতণ মহন্দু-খৃস্টান-ইয়াহূ দী-অমগ্নপুিি হতয়
যাতচ্ছ।64
মিাোিথা: এতিশ্বরবাদ িথা এি আল্লাহর আমিদা-ই
যু মক্তযু ক্ত, স্বভাবমসি ও প্রিৃমিগি। এ আমিদাই আল্লাহর
িতনানীি,65 ও গ্রহণীয়;66 অনয সব আমিদা ভ্রষ্ট্,67
পমরিযািয, যু মক্তহীন, স্বভাবমবতরাধী ও অপ্রিৃমিগি।

বলি, মিািাতদর আদশব আিরা িানব না।” [সূ রা আয-যু খরুফ,
আয়াি: ২৩-২৪]
64

রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইমহ ওয়াসাল্লাি বতলতছন, প্রতিযি নবিািি
স্বীয় স্বভাবিাি ধিব িথা ইসলাি মনতয়ই িন্মগ্রহণ িতর, অিঃপর
িার মপিা-িািা িাতি ইয়াহূ দী, নাসারা ও অমগ্নপূ িি বানায়।
(সহীহ বু খারী, হাদীস নং ১৩৮৫)

65

আল্লাহ িা‘আলা বতলন, “আমি মিািাতদর িনয ইসলািতি দীন
মহতসতব িতনানীি িরলাি।” [সূ রা আল-িাতয়দাহ, আয়াি: ৩]

66

আল্লাহ িা‘আলা বতলন, “মনঃসতন্দতহ আল্লাহর মনিি গ্রহনতযাগয
দীন এিিাত্র ইসলাি।” [সূ রা আতল ইিরান, আয়াি: ১৯]

67

আল্লাহ িা‘আলা বতলন, “আল্লাহই মিািাতদর প্রিৃি রব, সিয
প্রিামশি হওয়ার পর উদ্ভ্রাতন্তর নযায় ঘুরার িাতঝ মি আতছ

70

পরিাতলর আমিদা ও িানবপ্রিৃমি:
িানব প্রিৃমিতি আতছ অতনি িামহদা, প্রিুর আতবদন,
মবমিত্র সখ ও মবতনাদন ইচ্ছা। যা এিিাত্র ইসলামি
আমিদাই সিথবন িতর এবং এর িাধযতি িথা পরিাতলর
আমিদার দ্বারাই িা পূ ণব হয়। এখাতন আিরা িার
প্রিৃমির িতয়িমি নিুনা ও স্বভাব এবং ইসলাতি িার
সিথবন ও বাস্তবায়ন মনতয় আতলািনা িরমছ:
১. িৃিুয ও িানু ষ: িানু ষ স্থায়ী হতি িায়, িৃিুযতি ঘৃ ণা
িতর। সু স্থ থািতি িায়, অসু স্থিাতি অপছন্দ িতর।
িারপতরও মস অস্থায়ী, িৃিুয মনমশ্চি। সািময়ি সু স্থিা ও
অসু স্থিা িমণতির বযাপার। এ িনয মস হািাতরা মিষ্ট্ািদমবর গ্রহণ িতর, সম্পদ বযয় িতর; স্বভাতবর মবরুতি,
প্রিৃমির মবপরীতি। িবুও িাতি িরতি হয়, িৃিুযর স্বাদ

মগািরাহী ছাড়া, সু িরাং মিািরা মিাথায় ঘুরছ?” [সূ রা ইউনু স,
আয়াি: ৩২]

71

আস্বাদন িরতি হয়। িৃিুয মনমশ্চি।68 মিন্তু পরিাতলর
আমিদা িাতি এিন িগতির আশ্বাস প্রদান িতর,
মযখাতন িৃিুয হতব না, অসু স্থ হতব না, মযৌবন মলাপ মিংবা
িয় প্রাপ্ত হতব না; মিরিাল থািতব। মসখাতন িার প্রিৃমি
মনিস্ব স্বাদ আস্বাদন িরতব।69
২. িানু ষ ও প্রমিদান: িানু ষ স্বাভামবিভাতবই িতিবর
ফলাফল প্রিযাশী। মস িনয মস বরাবরই মিষ্ট্া-মিহনতি
মনরি থাতি। মস আতরা িায় মশতষ্ট্র মপাষণ, দু তষ্ট্র দিন;
যথাযথ িূ লযায়ন, উপযু ক্ত শামস্ত। মিন্তু এর বাস্তবায়ন মস
পায় না দু মনয়াতি, সম্ভবও নয়। িারণ, ময বযমক্ত এিশমি
হিযািাে ঘমিতয়তছ; ইনসাফ হতলা, িাতি এিশ বার

68

আল্লাহ িা‘আলা বতলন, “িীবন িাত্রই িৃ িুযর স্বাদ গ্রহণ িরতব।”
[সূ রা আল-‘আনিাবু ি, আয়াি: ৫৭; সূ রা আল-আমিয়া, আয়াি:
৩৫; সূ রা আতল ইিরান, আয়াি: ১৮৫]

69

“মিািরা এখাতন মনমশ্চি মিরমঞ্জব, িখতনা িুিুয িুতখ পমিি হতব না।
এখাতন মিািরা মির সু স্থ, িখতনা অসু স্থ হতব না। এখাতন মিািরা মির
মযৌবনপ্রাপ্ত, িখতনা বৃ ি হতব না।” (সহীহ িুসমলি)

72

হিযা িরা। মিন্তু দু মনয়াতি এিবাতরর মবমশ হিযা
িল্পনািীি। ইসলামি আমিদা িাতি এিন এি িগতির
মদশা প্রদান িতর, মযখাতন অপরাধী উপযু ক্ত শামস্ত মভাগ
িরতব। আল্লাহ িা‘আলা বতলন,
َّ َ َ َ ۡ ْ ُ ُ َ َ َ ۡ َ ً ُ ُ ۡ ُ َٰ َ ۡ َّ َ ُ ُ ُ ُ ۡ َ َ َ َّ ُ
ِن
ِ ابِإ
ِ واِٱلعذ
ِ تِجلودهمِبدلنه ِمِجلوداِغريهاَِّلذوق
ِ ﴿ُكماِنضج
َ َ َ َّ
ّٗ يزاِ َحك
ً نِ َعز
]٥٦ :يما﴾ [النساء
ِ ٱّللَِك
ِ
“িাতদর িািড়াগুতলা যখন জ্বতল-পুতড় যাতব, িখন আবার
আমি িা পালতি মদব অনয িািড়া মদতয়, যাতি িারা
আযাব

আস্বাদন

িরতি

থাতি।

মনশ্চয়

আল্লাহ

িহাপরাক্রিশালী, মহিিতির অমধিারী।” [সূ রা আনমনসা, আয়াি: ৫৬]
আতরা বতলন,
َ َ ۡ َ ۡ ُ َ َ َ ۡ َّ َٰٓ َ ۡ ُ َ َ َ َّ
﴾ون
ِ ل ِ ُيظل ُم
ِ ِ ل ِمثلها ِوه ِم
ِ ى ِإ
ِ ل َِيز
ِ ﴿ َو َمن ِ َجا َِء ِبٱلسيئة ِف
]١٦٠ :[النعام
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“আর ময এিমি িন্দিাি িরতব, মস িার সিান শামস্তই
পাতব, িাতদর প্রমি যু লুি িরা হতব না।” [সূ রা আলআন‘আি, আয়াি: ১৬০]
অনযত্র বতলন,
َ َۡ َۡ َۡ َ َ
ّٗ َ َ َ َ ۡ ۡ َ ۡ َ َ َ
ّٗ ۡ الِ َذ َّرةِِ َخ
ِالِذ َّرةُِِشا
ِ لِمثق
ِ ِومنِيعم٧ِرياِيَ َرهُۥ
ِ لِمثق
ِ ﴿فمنِيعم
]٨ ،٧ :﴾ [الزلزلة٨ِيَ َرهُۥ
“ময মিউ অনু পমরিাণ সৎিিব িরতব, মদখতি পাতব।
আবার মিউ অনু পমরিাণ অসৎিিব িরতলও মদখতি
পাতব।” [সূ রা আল-মযলযাল, আয়াি: ৭-৮] সু িরাং
ইসলামি আমিদা িথা পরিাতলর মবশ্বাস িানু তষর
প্রিৃমির সিথবি ও সািঞ্জসযশীল।
৩. িানু ষ ও মসৌন্দযবপ্রীমি: িানু তষর প্রিৃমির িজ্জাগি
স্বভাব হতচ্ছ, মসৌন্দযব প্রীমি, সু স্থয মদহ, সু ন্দর বামড়, সু ন্দর
নারী, সু ন্দর গামড়, স্বাস্থযির পমরতবশ ও মহংসা-মবতদ্বষহীন
িলাহল বসমি। মিন্তু পামথবব িগৎ এিমির মভাগ,
অপরমির আশা ও আতরিমির অতপিায় মনঃতশষ হতয়
যায়। ইসলামি আমিদা িাতি এিন এি িগতির মদশা
74

প্রদান িতর মযখাতন িার প্রিৃমির সিস্ত আতবদন
পুঙ্খানু পুঙ্খুভাতব পূ রণ হতব। সিস্ত মসৌন্দযব িার নখদপবতন
মবরাি িরতব। মিরসু খিয় বাসস্থান িান্নাি লাভ িরতব,
যার সািানয িায়গা দু মনয়া এবং িার মভিতর যা আতছ িা
মথতি উিি।70 এিন িতনারি দৃ শয-শামন্তপূ ণব আবাসন যা
মিাতনা িিু দশবন িতর মন, মিাতনা িণব শ্রবণ িতর মন
এবং িানু তষর অন্ততর যার িল্পনা পযবন্ত হয় মন।71 পমবত্র
িুরআতন আল্লাহ বতলন, “মিউ িাতন না িার িৃিিতিবর

70

িহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইমহ ওয়াসাল্লাি বতলন, “মিািাতদর িাতরা
িাবু ি পমরিাণ িান্নাতির িায়গা দু মনয়া এবং িার মভিতর যা
আতছ িা হতি উিি।” (সহীহ বু খারী)

71

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইমহ ওয়াসাল্লাি বতলন, আমি আিার মনিিার
বান্দাতদর িনয এিন মিমনস বিমর িতর মরতখমছ, যা মিাতনা িিু
দশবন িতর মন, মিাতনা িণব শ্রবণ িতর মন এবং িানু তষর অন্ততর যার
িল্পনা পযবন্ত হয় মন। (সহীহ বু খারী ও িুসমলি)
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িী িী নয়ন-প্রীমিির প্রমিদান লু িাময়ি আতছ।”72
আিল ও সাধনার িারিতিযর অনু পাতি প্রতিযতি িান্নাতি
প্রতবশ িরতব। মিউ পূ মণবিা রাতির িাাঁতদর নযায় রূপ ও
লাবতণয মষালিানায় পূ ণব অপরূপ আিৃমিতি, মিউ উজ্জ্বল
নিতত্রর নযায়।73 মিউ আদি আলাইমহস সালাতির নযায়
ষাি হাি লিা আর সু স্থ শরীর মনতয় প্রতবশ িরতব
িান্নাতি।74 িাতরা সাতথ িাতরা মিাতনা মববাদ-মবসিাদ
থািতব না, সিতলর অন্তরসিূ হ এিমি অন্ততরর নীমিতি

72

আল্লাহ বতলন, “মিউ িাতন না িার িৃিিতিবর িী িী নয়নপ্রীমিির প্রমিদান লু িাময়ি আতছ।” [সূ রা আস-[সািদাহ, আয়াি:
১৭]

73

আল্লাহ িা‘আলা বতলন, “িান্নািবামসতদর প্রথি দলমি িান্নাতি
প্রতবশ িরতব, পূ মণবিার রাতির িাতদর আিৃমিতি, অিঃপর যারা
যাতব উজ্জল নিতত্রর আিৃমিতি।” (সহীহ বু খারী ও িুসমলি)

74

“িান্নািবাসীরা িান্নাতি প্রতবশ িরতব িাতদর মপিা আদি
আলাইমহস সালাতির আিৃমিতি। ষাি হাি পযবন্ত প্রতিযতি লিা
হতব।” (সহীহ বু খারী ও িুসমলি)

76

পমরিামলি হতব।75 আতপাতষ মিাতনা মক্রাধ থািতব না,
সবাই ভাই ভাই, সািনাসািমন উপমবষ্ট্ থািতব।76 মদহ ও
শরীতরর মসৌন্দযব বধবতনর িনয

প্রতিযিতি এিশি

বযমক্তর পানাহার ও সহবাস িিিা প্রদান িরা হতব।77
সৎিিবশীলতদর িনয িান্নাতি ষাি িাইল মবস্তৃি িমনিুক্তার িাবু হতব, িাতদর পমরবার-পমরিন মসখাতন
অবস্থান িরতব। িাতদর পাশ্বব মদতয় আতরা সৎিিবশীলগণ
ঘুরাতফরা িরতব, মিউ িাউতি মদখতব না।78 এভাতবই

75

আতপাতষ মিাতনা মববাদ থািতব না, িাতদর অন্তরসিূ হ এিমি
অন্ততরর নীমিতি প্রমিমষ্ঠি থািতব।” (সহীহ বু খারী)

76

আল্লাহ িা‘আলা বতলন, “িাতদর অন্ততর ময মক্রাধ মছল, আমি িা
দূ র িতর মদব। িারা ভাই ভাইতয়র িতিা সািনা-সািমন বসতব।”
[সূ রা আল-মহির, আয়াি: ৪৭]

77

“পানাহার, সহবাস ইিযামদতি প্রতিযিতি এিশি বযমক্তর শমক্ত
প্রদান িরা হতব।” (মিরমিযী)
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“িুমিনতদর িনয িান্নাতির মভির িমন-মিাক্তার িাবু হতব যার
শুনযগভব আসিাতন ষাি িাইল পযবন্ত লিা হতব। িুমিনতদর পমরবারপমরিন মসখাতন অবস্থান িরতব। যাতদর পাশ্বব মদতয় অনযানয

77

আতখরাি িথা পরিাতল িানু তষর প্রিৃমিগি সিস্ত বাসনা
পূ ণব হতব। শামন্ত ও িীবতনর মনশ্চয়িা লাভ িরতব।
৪. িানু ষ ও বাসনা: িানু তষর িতন অতনি অতনি বাসনা।
মিন্তু এ দু মনয়াতি িার বৃ হৎ অংশই পূ রণ হয় না, সম্ভবও
নয়। ইসলামি আমিদা িাতি এিন িগতির দীিা প্রদান
িতর মযখাতন সিস্ত িামহদা পূ রণ হতব। আমিতথয়িাস্বরূপ
িিাশীল, িরুণািয় আল্লাহর পি মথতি সিল দামব
বাস্তবায়তনর বযবস্থা আতছ।79 সবই িার প্রিৃমিগি
িামহদার বাস্তবায়ন, িননশীলিার পূ ণব সিথবন।
পামথবব িগৎ এর মিাতনা এিমি বাসনা পূ রতণর উপযু ক্ত
স্থান নয়। এ দু মনয়া এিমি িামহদা পূ রতণর িনয সহায়িও
িুমিনরা মঘারাতফরা িরতব, মিউ িাউতি মদখতব না।” (সহীহ
বু খারী ও িুসমলি)
79

আল্লাহ িা‘আলা বতলন, “মসখাতন মিািাতদর িতনর যাবিীয়
িামহদা মবদযিান আতছ, মিািাতদর সিস্ত দামব বাস্তবায়তনর বযবস্থা
আতছ। িিাশীল িরুণািয় আল্লাহর পি মথতি সাদর
আপযায়নস্বরূপ।” [সূ রা ফুসমসলাি, আয়াি: ৩১-৩২]
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নয়। প্রমিমি পতদ বাধার আধার। বনরাশয ও হিাশা
বযিীি মিছু ই অিবন হয় না। যার মভমিতি মিাতনা মিাতনা
দাশবমনি

দু মনয়াতি

মবষাদ-মিক্তিা-দু ঃতখর

আস্তানা

বতলতছন। আতরিমি িারণ, দু মনয়া অস্থায়ী, পামথবব িীবন
িণ-ভঙ্গুর, এখাতন সু খ-দু ঃখ, ভাতলা-িন্দ, আতলা-আধাাঁর,
সিয-মিথযা, রাি-মদন, সিাল-সেযা, িীবন-িৃিুযসহ বদ্বি
ও মবপরীিিুখী মিমনতসর সহাবস্থান। এর িাতঝই িানব
ও িার প্রিৃমির মবিরণ। িখতনা িয়ী, িখতনা পরামিি,
িখতনা প্রসন্ন, িখতনা অবসন্ন। িাই িানব প্রিৃমির
আতবদন এিন এিমি িগৎ, মযখাতন িার সিস্ত বাসনা
পূ ণব হতব, অনন্ত িীবন লাভ হতব, দু ঃখ মিরমদতনর িনয
মবদায় মনতব। আর িা-ই হল পরিাল বা আতখরাি,
বাস্তমবি পতি পরিাতলর আমিদা ছাড়া িানু তষর িীবন
ও প্রিৃমি মনরথবি। আতখরাি মভন্ন দু মনয়া অসম্পূ ণব।80
80

উিুতদ বামর িা‘আলা আওর িওমহদ, পৃ ষ্ঠা: ৮৬-৮৭, ডা. িামলি
মগালাি িুিবিা, প্রিাশি: ডা. মগালাি িুিবিা এডুতিশনাল ট্রাস্ট
লাতহার, প্রিাশিাল ২০০২ িুলাই।
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৫. িানু ষ ও েরাপ্রবণিা: িানু ষ সব মবষতয়, সববতিতত্র
েরাপ্রবণশীল। আল্লাহ বতলন,
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ُِ نس
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“সৃ মষ্ট্গিভাতব িানু ষ েরাপ্রবণ।” [সূ রা আল-আমিয়া,
আয়াি: ৩৭]
অনযত্র বতলন,
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“িানু ষ মিা খুবই দ্রুিিা মপ্রয়।” [সূ রা আল-ইসরা, আয়াি:
১১] িতিবর প্রমিদান দ্রুি মপতি িায়; ইসলাি িার এ
প্রিৃমির অবিূ লযায়ন িতর মন। রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইমহ
ওয়াসাল্লাি বতলন, মিািরা িিদু তরর ঘাি শুিাতনার আতগই
িার িিদু মর পমরতশাধ ির।81 এ িনযই হিযা, ডািামি,
81

ইবন িািাহ, অনযত্র বতলন, মিন বযমক্তর পতি মিয়ািতির মদন
আমি বাদী হব, িার মভির মস বযমক্তও আতছ, ময িার িিবপূণব
িরল, অথি প্রাপয িিুমর মপল না। (সহীহ বু খারী, হাদীস নং
২২৭০)

80

িদযপান, মযনা ও িুমর িািীয় বড় বড় অপরাতধর শামস্ত দ্রুি
বাস্তবায়ন িরার মনতদবশ প্রদান িতরতছ। আফতসাস িানু ষ এ
প্রিৃমির ধিব িযাগ িতর িানব রমিি ধিব ও সংমবধাতনর
িুসংস্কাতর আচ্ছন্ন হতয় প্রবৃ মির মবিার বযবস্থায় বাধয হতচ্ছ।
যার ফতল িানু ষ িার প্রিৃমি মবতরাধী এ বযবস্থায় আস্থা
হামরতয় মনতির হাতি আইন িুতল মনতচ্ছ। শমক্ত থািতল
মনতিরাই হন্তাতি হিযা িরতছ, ডািাি, মিারতদর শামস্ত
হাতিনাতি ধতরই মদতয় মদতচ্ছ। িখতনা মিাখ উপতড়, িখতনা
হাি পা মভতঙ্গ, িখতনা অক্কার িাধযতি, িখতনা সতন্দতহর
বতস। লঘু অপরাতধ বড় শামস্ত, বড় অপরাতধ লঘু শামস্ত
মনিযমদতনর ঘিনা। িমথি আইন শৃ ঙ্খলা বামহনীর হাতি
হাতি মগানা দু এিমি ঘিনাই মসাপদব হতচ্ছ।
ইসলামি আমিদার মিছু ববমশষ্ট্য:
এি. ইসলামি আমিদার সাববিনীনিা ও মবস্তৃি বযাপিিা:
এ আমিদা বামহযি ও আভযন্তরীণ িানবীয় সম্পূ ণব ববমশষ্ট্য
ও বযঞ্জনা সিমিি। এ আমিদায় শরীর-মবতবি-আত্মা,
আখলাি-মিন্তা-অনু ভূমি ও দু মনয়া-আতখরাতির সিল
81

মবষয় সমন্নতবমশি। িানবিগি ও িদীয় সংমিষ্ট্ মিাতনা
মবষয় মনই, যা এ আমিদা মথতি মবমচ্ছন্ন অথবা আমিদা
িার মথতি আলাদা। এ আমিদা িানব িীবতনর প্রমিমি
িুহূিব, সম্পামদি িিব ও অন্ততর মবিরণিৃি অনু ভূমির
সাতথ িমড়ি।
িানব িীবতনর সববত্র মসাচ্চার ও সমক্রয় এ আমিদা।
মবমভন্ন আবিবন ও পমরবিবতনর মনিয সঙ্গী। পূ তববর
আতলািনায় আিরা মিতনমছ, ইসলামি আমিদা: আল্লাহ,
মশষ মদবস, মফমরশিা, নবী-রাসূ ল, আসিামন মিিাব এবং
ভাতলা-িতন্দর িািমদতরর মবশ্বাস; ইহিালীন-পরিালীন
উভয় িগতির আিল; বামহযি আিার-আিরণ, মবতবতির
মিন্তা-গতবষণা, আত্মার উপলমি; বযমক্ত, সিাি, িামি,
মদশ ও মবতশ্বর মিৌমলি নীমি ও আদতশবর সিমিি। স্রষ্ট্া
আল্লাহ ও সৃ ষ্ট্ িানতবর মসিু বেন সিমিি। পামরবামরি,
সািামিি, িুসমলি িুসমলি ও িুসমলি অিুসমলি এবং
িানবিামি ও মবশ্ব স্রষ্ট্ার সাতথ সম্পিব সিমিি।
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মিাোিথা: ইসলামি আমিদা অমস্তেবান প্রমিমি বস্তুর
সিমিি আমিদা। ইসলামি আমিদার পমরমধর িতিা অনয
মিাতনা পমরমধ মনই যা এি মবস্তৃি ও সবববযপ্ত।
দু ই. ইসলামি আমিদার এিমি মবষয় অপর মবষতয়র সাতথ
সম্পিবযুক্ত ও এিমি আতরিমির পমরপুরি: ইসলামি
আমিদা শুধু উতল্লমখি মিত্র ও মবষতয়র সিমিি নয়, বরং
আতলামিি বযাপিিার উতর্ধ্ব পারস্পমরি সম্পিবযুক্তও।
িারণ, এর এিমি মবষয় অপর সিল মবষতয়র সাতথ
ওিতপ্রািভাতব িমড়ি হতয়ই এিমি পমরপূ ণব ও স্বয়ংসম্পূ ণব
মবধাতন রূপান্তমরি হতয়তছ, যা িানবিামির িীবতন
সাফলয বতয় আনতি বিপমরির। আতরিিু সু ক্ষ্মভাতব
বলতি হয়, ইসলামি আমিদার প্রমিমি রুিন, প্রথি ও
প্রধান রুিন িথা আল্লাহর প্রমি মবশ্বাতসর সাতথ সংমিষ্ট্।
আল্লাহর প্রমি ঈিান এ আমিদার িূ ল মভমি ও মশিড়।
মযিন, পরিাতলর মবশ্বাস- আল্লাহর ইনসাফ, মহিিি,
আসিান-িমিন ও িীবন-িৃিুযর সৃ মষ্ট্ রহতসযর সাতথ
সম্পমিবি। মসখাতন প্রতিযতির নযাযয পাওনা পমরতশাধ
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িরা হতব, প্রতিযি বস্তু িার িূ ল স্বভাতব ও প্রিৃমিতি
উপমস্থি হতব।
মফমরশিাতদর ওপর মবশ্বাস, িূ লি আল্লাহর িুদরি িথা
আতরিমি মসফাতির ওপরই মবশ্বাস।82 এ মবশ্বাস আল্লাহর
মসই িীবন মবধাতনর আতরিমি ধারা, যার ওপর মিমন
আিাতদর পমরিামলি িরতি িান। িারণ, িাতদর
িাধযতিই মিমন িার িতনানীি বান্দা নবী-রাসূ লতদর মনিি
বািবা মপ্ররণ িতরন। িাই মফমরশিাতদর ওপর ঈিান
িূ লি আলাদা মিাতনা মিমনতসর ওপর ঈিান নয় বরং
আল্লাহর উপর ঈিাতনর সম্পূ রি, অনযানয রুিতনর সাতথ
সম্পৃ ক্ত।
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আল্লাহ বতলন,“সিস্ত প্রশংসা আল্লাহর, মযমন আসিান ও িমিতনর
স্রষ্ট্া এবং মফমরশিাগণতি িতরতছন বািবাবাহি-িারা দু ই-দু ই,
মিন-মিন ও িার-িার পাখামবমশষ্ট্। মিমন সৃ মষ্ট্র মভির যা ইচ্ছা
মযাগ িতরন। মনশ্চয় আল্লাহ সববমবষতয় সিি।” [সূ রা ফামির,
আয়াি: ১]
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এ দৃ মষ্ট্তিাণ মথতি আিরা এ মসিাতন্ত উপনীি হতি পামর
ময, ঈিাতনর এিমি রুিন অপর রুিতনর সাতথ
ওিতপ্রািভাতব িমড়ি, আবার সবিমি রুিন আল্লাহর
প্রমি ঈিাতনর সাতথ সম্পৃ ক্ত। অিএব আসিামন মিিাতবর
উপর ঈিান আল্লাহর মবধাতনর সাতথ সরাসমর সম্পৃ ক্ত, যা
মিমন িানবিামির ইহিালীন ও পরিালীন সাফতলযর িনয
মদতয়তছন।
িদ্রূপ নবীতদর ওপর ঈিাতনর সাতথও সম্পৃ ক্ত, িারণ
িারাই মফমরশিাতদর িাধযতি প্রাপ্ত ওহীর দ্বারা আিাতদর
পযবন্ত এ মবধান মপৌঁমছতয়তছন।
িািদীতরর ওপর মবশ্বাসও আল্লাহর ওপর মবশ্বাতসর সাতথ
সম্পৃ ক্ত, িারণ এিিাত্র মিমনই এ মবশ্বপমরিেতলর
মনয়ন্ত্রি, পমরিল্পনািারী। িলযাণ-অিলযাণ, মনষ্ট্-অমনষ্ট্
এিিাত্র িার মথতিই উৎসামরি হয়।
মিাোিথা, এ আতলািনার দ্বারা বুঝতি পারলাি- ঈিাতনর
মবষতয় আরিানু ল ঈিান িথা মবশ্বাতসর এিমি শাখার
সাতথ অপর শাখার সম্পিব অঙ্গাঙ্গী।
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এ আমিদা মথতি উৎসামরি আিলও মঠি এিই রিি।
অথবাৎ দু মনয়া-আতখরাি উভয় িগতির আিল সিমিি।
এখাতন বলতি িাই এ আমিদার ববমশষ্ট্য, দু মনয়াআতখরাতির আিতলর িাতঝ পাথিবয না িরা। এ
আমিদায় মিাতনা আিল শুধু দু মনয়া মিংবা শুধু
আতখরাতির িনয মনমদবষ্ট্ নয়, বরং প্রতিযিমি আিল এি
মবতবিনায় আতখরাতির, অনয মবতবিনায় দু মনয়ার িলযাতণ
মনতবমদি।
সাধারণি আতখরাতির আিল মহতসতব যা মিছু মবতবিয,
িাও পামথবব িীবতনর আতবদন মিংবা সম্পূ রি। মযিন,
সালাি: এর দ্বারা পামথবব িগি সু সমজ্জি, পমরিামিবি ও
অিীলিা িুক্ত হয়।83
সাওি: এর দ্বারা িুধা ও দামরতদ্রর দু ঃখ অনু ভূি হয়।
অনাথ ও অভামবতদর প্রমি সহিমিবিা ও সহানু ভূমির
83

আল্লাহ িা‘আলা বতলন, “মনমশ্চি নািাি অমিল ও গমহবি আিল
হতি মবরি রাতখ।” [সূ রা আল-‘আনিাবু ি, আয়াি: ৪৫]
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মপ্ররণা সৃ মষ্ট্ হয়। যার বাস্তবায়তন এ দু মনয়া শ্রীহীনিা,
পরস্পর সহিমিবিা ও সহতযামগিায় ভতর উতঠ।84
এিমনভাতব এ আমিদার সিস্ত ইবাদি, আতখরাতির িনয
মযিন িািয, মিিন দু মনয়াতিও িা িািয।
প্রসঙ্গি উতল্লখয, ময সিস্ত আিল বাহযি শুধু পামথবব বতল
িতন িমর, মযিন পানাহার, বে পমরধান, দাম্পিয িীবন
ও

পৃমথবীর

আবাদ।

মসগুতলাও

অপামথবব

মিংবা

আতখরাতির আিল। িতব এর সাতথ মিছু শতিবর
প্রতয়ািন। অথবাৎ এ আিল দ্বারা আতখরাতির প্রমিদান
পাওয়ার িনয হালাল-হারাি এবং আল্লাহর মনতদবতশর
অনু সরণ িরুরী। িাহতল এ সিস্ত আিল ইসলাতির
দৃ মষ্ট্তি িূ ল ইবাদি বতল গণয হতব। মযতহিু এর মভির
আল্লাহর মনতদবশ িানয ও িার সন্তুমষ্ট্র মনয়যি িরা
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আল্লাহ িা‘আলা বতলন, “মহ ঈিানদারগণ মিািাতদর ওপর সাওি
ফরয িরা হতয়তছ, মযিন মিািাতদর পূ বববিবীতদর ওপর ফরয িরা
হতয়মছল, যাতি মিািরা (এ দু মনয়াতিই) িুিামি হতি পার।” [সূ রা
আল-বািারাহ, আয়াি: ১৮৩]
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হতয়তছ।85 এভাতবই এ আমিদায় মবশ্বাসী িানব সম্প্রদায়
হতি উৎসামরি সিস্ত আিল দু মনয়া আতখরাতির সাতথ
সংযু ক্ত, ইসলামি আমিদার সাতথ সম্পৃ ক্ত।
ইসলামি আমিদা ও িানব অবয়ব:
আিরা আতগই বতলমছ, ইসলামি আমিদা িানবিামির
বদমহি, িানমসি এবং অন্তরাত্মার সবমিছু মনতয় গমঠি।
িাই বতল এগুতলা পৃথি পৃথি নয়। িতব এিিুিু মঠি:
িখতনা বদমহি িিবিঞ্চলিা প্রাধানয পায়, মযিন পানাহার
ও েী সহবাস। িখতনা মিন্তাশমক্ত প্রাধানয পায়, মযিনমিন্তা ও গভীর িতনাতযাগসহ গতবষণা। িখতনা আত্মার
িিব প্রাধানয পায়, মযিন- ইবাদতির সিয় ইিযামদ...।
মিন্তু ইসলাি এগুতলাতি মভন্ন মভন্ন মবতবিনা িতর না।
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আল্লাহ িা‘আলা বতলন, “এিিাত্র আিার ইবাদতির িনয সৃ মষ্ট্
িতরমছ- িানব ও মিন্ন িামি।” [সূ রা আয-যামরয়াি, আয়াি: ৫৬]
মিমন আতরা বতলন, “বলু ন- আিার সালাি, আিার িুরবামন, আিার
িীবন, আিার িরণ, এিিাত্র আল্লাহ িা‘আলার িনয। িাাঁর মিাতনা
শরীি মনই।” [সূ রা আল-আন‘আি, আয়াি: ১৬২-১৬৩]
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মযিন পানাহার এবং েী সহবাতসর সিয় হালাল-হারাি
মবতবিনা ও আল্লাহর নাি স্মরণ িরার ফতল এর
উপিামরিা শুধু শরীতর সীিাবি থাতি না, পরিালীন
ইবাদি বতলও গণয হয়। মিন্তার সিয় খারাপ মবষয় মথতি
মবরি থািা, ভাতলা মবষয় মনতয় মিন্তা িরা এবং আল্লাহতি
নামির ও ভয় িরার ফতল এ মিন্তাও শুধু িার
মবাধশমক্ততি সীিাবি থাতি না, ইবাদতি পমরগমণি হয়।
খাতলছ ইবাদতিও শরীর, মবাধশমক্ত এবং আত্মা
সিানভাতব সমক্রয় থািার ফতল এ সতবর অনু শীলন হয়
যথাযথভাতব। মযিন সালাি- এখাতন শুধু আত্মার িিবই
নয়, বরং িাতি উঠা-বসা, রুিু-সািদার িাধযতি মযাগ হয়
শরীর, িুরআতনর আয়াতি ধযান িরার িারতণ মযাগ হয়
আত্মা। এ িনযই বলা হয়, “িুমি সালাতির িিিুিুই
উপিৃি হতব, যিিুিু িুমি মবতবতি ধারণ িরতি
মপতরছ।”
ইসলামি আমিদা ও সিাি:
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আিরা আতগ বতলমছ ইসলামি আমিদা বযমক্ত, সিাি,
িামি ও রাে সব মিছু তি সিমিি িতর। এখাতন বলতি
িাই, ইসলামি আমিদা এসব মবষয়গুতলা আলাদা িতর
মবতবিনা িতর না। এিন নয়, বযমক্ততি এি িানদতে আর
সিািতি অনয িানদতে পমরিামলি িতর। বরং উভয়তি
এিই িানদতে পমরিামলি িতর িতব উভতয়র দাময়ে ও
িিববয মভন্ন।
িানদে বলতি আল্লাহর প্রমি ঈিান, িািওয়া এবং িার
মনতদবমশি মবমধ-মবধান। এ িানদতের আওিায় মিছু
দাময়ে সম্পাদন িতর বযমক্ত, আর মিছু দাময়ে সম্পাদন
িতর সিাি। মিন্তু উভতয় এিিানদে-এিদীিায়
পমরিামলি হয়। অিএব, আিরা বলতি পামর এ
আমিদায় মবশ্বাসী মবমভন্ন িামি-মগাত্র মবমিপ্ত-মবমচ্ছন্ন
হতলও িাতদর লিয এি-অমভন্ন। বযমক্ততি-বযমক্ততি
আলাদা হতলও িাতদর উতেশয এি। বযমক্ত-সিাি, রািাপ্রিা, ধনী-গরীব মিউ িাতরা প্রমিপি মিংবা দু শিন
নয়। মযিনমি হতয় আতছ িামহমলয়যািপূ ণব সিিালীন
প্রািয-পাশ্চাতিযর দু ই মিরু। এিমদতি অিযািারী শাসি
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অনযমদতি অিযািামরি িনিা মিংবা এিমদতি সংঘবি
িনিা অনযমদতি মনঃসঙ্গ িনতনিা।
িদ্রূপ িামি ও রাে এি নীমির শরণাপন্ন, এি আল্লাহর
ইবাদি এবং িাাঁর হুিুি অনু যায়ী সিসযার সিাধাতনর
বযাপাতর সিতলই বাধয ও পমরিরবি। অমধিন্তু এ
মবষয়মি আমিদার মিরুদেও বতি। অনযথায় মস আমিদা
হতি বমহস্কৃি, আল্লাহতি অমবশ্বাসী।86
আির মবল িারুফ নামহ আমনল িুনিার িথা সৎ িাতির
আতদশ ও অসৎ িাি মথতি মনতষতধর বযাপাতরও িামিরাে সিতলই সিান, সবারই দাময়ে। অমধিন্তু এ মবষয়মি
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আল্লাহ িা‘আলা বতলন, “ময আল্লাহর মবধান অনু যায়ী ফয়সালা
িতর না, মস িাতফর।” [সূ রা আল-িাতয়দাহ, আয়াি: ৪৪]
ময আল্লাহর হুিুি অনু যায়ী ফয়সালা িতর না মস যামলি।” [সূ রা
আল-িাতয়দাহ, আয়াি: ৪৫]
ময আল্লাহর মবধান িুিামবি ফয়সালা িতর না মস ফাতসি। [সূ রা
আল-িাতয়দাহ, আয়াি: ৪৭]
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আমিদার আতবদন, মশ্রষ্ঠ উম্মি হওয়ার সনদও বতি। 87
রািা-প্রিা উভতয়ই এতি অপতরর সহতযাগী ও সহিিবী।
উভতয়র লিয এি ও অমভন্ন।
ইসলামি আমিদা ও পারস্পমরি সম্পিব:
ইতিাপূ তবব আিরা বতল এতসমছ ইসলামি আমিদা িানু তষর
আত্মা ও আল্লাহর মসিু বেন। এখাতন বতল রামখ এ
সিল সম্পিব এি লতিয এতস এিমত্রি ও সংযু ক্ত হয়,
অথবাৎ আল্লাহর উপর ঈিান আনা ও িার ইবাদি িরা।
আল্লাহর সাতথ িানু তষর সম্পতিবর অথব িার ওপর ঈিান
আনা, িার ইবাদি িরা। মনি আত্মার সাতথ সম্পতিবর
অথব িাতি সংতশাধন িরা। আর িা সম্ভব হয় আল্লাহর
উপর ঈিান, ইবাদি এবং আল্লাহর মনতদবশ অনু যায়ী
িলার িাধযতি। এর িাধযতি পারস্পমরি সম্পিবও পূ ণবিা
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আল্লাহ িা‘আলা বতলন, “মিািরা সববতশ্রষ্ঠ উম্মি। মিািাতদরতি
িানবিামির িলযাতণ মপ্ররণ িরা হতয়তছ। মিািরা িলযাতণর
আতদশ িরতব, অিলযাণ মথতি মবরি রাখতব এবং আল্লাহর প্রমি
ঈিান আনতব।” [সূ রা আতল ইিরান, আয়াি: ১১০]
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পায়। সিস্ত সম্পিব এভাতবই এি-ই গ্রমেতি স্থামপি হয়,
যার নীমি মনধবারি এিিাত্র ইসলামি আমিদা িথা ঈিান।
আর এভাতবই ঈিাতনর এিমি শাখা আতরিমি শাখার
সাতথ অঙ্গাঙ্গীভাতব িমড়ি।
মিন. ভারসািয: এই আমিদা বদমহি-িানমসি, ইহিালীনপরিালীন, বযমক্ত-সিাি-রাে যাবৎ মিছু র সিমিি
আমিদা। অমধিন্তু এমি সািমগ্রি মবতবিনায় ভারসািযপূ ণও
ব
বতি। যা মবিমশি হয় মবমভন্ন মিত্র ও মবমভন্ন স্ততর।
মযিন,
১- শরীর-আত্মা বা বামহযি-অভযন্তরীণ িগিদ্বতয়র িাতঝ
ভারসািয।
২- দৃ শয-অদৃ শয িগতির িাতঝ ভারসািয।
৩- িািদীতরর ওপর মবশ্বাস এবং আসবাব মনভবরিার
িাতঝ ভারসািয।
৪- রািননমিি-অথবননমিি-সািামিি িীবতনর িাতঝ
ভারসািয।
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এসব মিত্র ও িার মবষয়ামদ মনতয় আিরা সািানয
আতলািপাি িরমছ।
১- িানু ষ এিিুমষ্ট্ িামি ও আল্লাহর মনতদবশ িথা আত্মার
সিমষ্ট্। উভতয়র িাঝখাতন ইসলামি আমিদা ভারসািয রিা
িতরতছ। আিরা যমদ এতির প্রমি অপতরর িুলনায় মবমশ
গুরুোতরাপ িমর িাহতল ভুল িরব। িামহমলয়যাি িথা
িূ খবিা সব সিয় এি পি অবলিন িতর, ভারসািয রিা
িরা িার পতি সম্ভব হয় না। মযিন, মহন্দু ও মবৌি
সম্প্রদায় আধযামত্মিিার প্রমি অমধি গুরুোতরাপ িতর।
সিসািময়ি িাতলর পাশ্চািয সিাি িাময়ি ও বদমহিিার
ওপর অমধি গুরুোতরাপ িতর। ফতল এিদল দু মনয়াতি
বসবাতসর অতযাগয, অপর দলমি িনু ষয িীবন-যাপতনর
অনু পযু ক্ত- পশুতের িতিা িীবন-যাপন ও মযৌনিায় মলপ্ত।
এ মিতত্র ইসলামি আমিদার ববমশষ্ট্য উভতয়র িাঝখাতন
সমঠি ও মনভুবল ভারসািয রিা িরা। এিমদি মথতি
লিয িরতল মদখা যায়, এ আমিদা িতিবর ও ইবাদতির
িয়দাতন বদমহি িগি ও আমত্মি িগি উভয়তি
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সু ষিভাতব সিমিি িতর মরতখতছ। অপর মদতি লিয
িরতল মদখা যায়, এ আমিদা উভয়তি পৃথি পৃথি নযাযয
প্রাপযও প্রদান িতরতছ। িানবিামিতি বদমহিিায় বযস্ত
মরতখ আধযামিিিা শূ নয িতর মদয় মন- মযিন সিসািময়ি
িামহমলয়যি ও িূ খবিা। আবার আধযামত্মিিায় বযস্ত মরতখ
বদমহি আতবদন মনঃতশষ িতর মদয় মন- মযিন মহন্দু ও
মবৌি সম্প্রদায়। এর প্রিৃষ্ট্ প্রিাণ রাসূ ল সাল্লাল্লাহু
আলাইমহ ওয়াসাল্লাতির বাণী:
ْ ُ ُ ُ َ ِّ َ ُ َ ْ ُ َ ْ َ َ
ْ ُ َ ْ َ َ ِّ
َ ََ
،وم َوأف ِط ُر
كن أص
ِ  ل،ّلل وأتقاكم َل
ِ ِ اّلل ِإّن َلخشاكم
ِ أما و
ََْ
َ َ َ ْ َ َ َ َ ِّ ُ َ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ ِّ َ ُ َ
»ب ع ْن ُسن ِت فلي َس ِم ِّن
 فمن ر ِغ، وأتزوج النساء،وأصّل وأرقد
“মিতন মরতখা, আমি মিািাতদর মভির আল্লাহতি অমধি
ভয় িমর এবং অমধি িানয িমর। িা সতত্ত্বও আমি সাওি
পালন িমর, সালাি আদায় িমর, ঘুিাই, মববাহ িমর। (এ
হতলা আিার সু ন্নি) ময আিার সু ন্নি মথতি িুখ মফমরতয়
মনতব মস আিার পতির নয়।”88 এভাতবই ইসলামি
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সহীহ বু খারী, হাদীস নং ৫০৬৩; সহী িুসমলি, হাদীস নং ১৪০১।
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সংস্কৃমি-সভযিা

এ

আমিদা

মিমিি

িাময়ি

ও

আধযামত্মিিার সিিতয় গতড় উতঠ।
২- ইসলাতির এিমি আতবদন অদৃ তশযর উপর ঈিান।
অথবাৎ আল্লাহ ও আতখরাতির উপর ঈিান। িাই বতল
পামথবব িগি মনমিয় রাখতি বতল মন। বরং এ আমিদার
মিৌমলি মবষয়ামদ শক্তভাতব আিতড় ধরার িনয পামথবব
িগতি আল্লাহর মনদশবনাবলীর প্রমি গভীর দৃ মষ্ট্ প্রদাতনর
আহ্বান িতর। যার ফতল আল্লাহর প্রমি ঈিান হয় আতরা
দৃ ঢ়, আতরা িিবুি। এ নীমির ফতলই ইসলাি মস সিস্ত
িট্টরপেীতদর নীমি ও আদশব মথতি মভন্ন যারা বতল
আিরা আল্লাহর দশবতন মনিগ্ন, আল্লাহর সৃ ষ্ট্ প্রিৃমির
দশবন আিাতদর প্রতয়ািন মনই। িদ্রূপ ইসলাি এিন
আতবদনও িতর না ময, অদৃ শয িগি অগ্রাহয িতর, দৃ শয
িগি মনতয় বযস্ত হতয় যাও। অথবাৎ আল্লাহ ও আতখরাি
মথতি মবিুখ হতয় যাও। মযিন আধু মনি িাতলর
সিসািময়ি িূ খবিা।
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৩- ইসলাি দু মনয়া-আতখরাতির িাঝখাতন মিাতনা পাথবিয
বিমর িতর না। বরং মস উভতয়র িাতঝ সিিয় সাধন
এবং উভয়তি অঙ্গাঙ্গীভাতব িমড়ি িতর। অনযথায় িানবীয়
উপলমিতি ভারসািযহীনিার সৃ মষ্ট্ হতব। যার ফলশ্রুমিতি
হয়তিা দু মনয়ার িিববযস্তায় বযাপৃি হতব মিংবা শুধু
আতখরাতির আিতল আত্মমনতয়াগ িরতব। িখনই মদখা
মদতব মবশৃ ঙ্খলা। মরমযি ও মবি-ববভতবর সোতন আতস্ত
আতস্ত আতখরাি ভুতল দু মনয়ায় বযস্ত হতয় পড়তব মিংবা
দু মনয়ার সািগ্রী ও িার আবাদ মথতি মবিুখ হতয়
আতখরাি মনতয় বযস্ত হতয় পড়তব। যা ইসলাতির দৃ মষ্ট্তি
পমরিযািয, আল্লাহর মবধাতনর সু স্পষ্ট্ লঙ্ঘন। আল্লাহর
মবধান: মন‘আিি দ্বারা আতখরাি অতিষণ িরার সাতথ
সাতথ দু মনয়ার মহসযা পমরিযাগ না িরা।89 এ মবধান
িতিই ইসলাি প্রমিমি মিতত্র দু মনয়া-আতখরাতির সিিয়
89

আল্লাহ বতলন, “আল্লাহ মিািাতি ময মন‘আিি দান িতরতছন, িার
দ্বারা িুমি আতখরাি অতিষণ ির। িতব দু মনয়ার স্বীয় মহসযা ভুতল
মযও না।” [সূ রা আল-িাসাস, আয়াি: ১৭৭]
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মনমশ্চি িতর সািতন অগ্রসর হয়। ইবাদি মিংবা দু মনয়ার
আবাদ মিাতনামিই অগ্রাহয বা িূ লযহীন জ্ঞান িতর না।
৪- িািদীতরর ওপর মবশ্বাস িুসমলি উপলমিতি আসবাব
মনভবরিা ও িািদীতরর িাঝখাতন ভারসািয বিমর িতর।
অমধিন্তু িািমদর ইসলামি আমিদার এিমি অননয
ববমশষ্ট্যও। িথািমথি আল্লাহর ওপর ভরসািারীরা
দু মনয়ার উপায়-উপিরণ িযাগ িতর অভাব-অনিন, মরাগবযমধ, অজ্ঞিা-িূ খবিা, অিিিা ও অিযবাদার সম্মু খীন হয়।
পিান্ততর পাশ্চািয (িামহমলয়াি পূ ণব) সিাি আল্লাহ ও
িািদীর মবিুখ হতয় সম্পূ ণব উপিরণ মনভবর। যার ফতল
বস্ত্িবাদী, িমরত্রশূ নযিা ও িানু ষযেহীন হতয় উৎিণ্ঠাউতদ্বগ, অমস্থরিা, স্বাথবপরিা, স্বদলপ্রীমি, স্বিািপ্রীমি,
অেে, হিযা সবববযাপী র্ধ্ংসযতজ্ঞ পযববমসি। িারণ, এ
সিাি আল্লাহর স্মরণ এবং িািমদতরর মবশ্বাস িমনি
শামন্ত ও মনরাপিা বমঞ্চি।
ইসলাি মবপরীিিুখী দু ই মিরুর িাঝখাতন সু ষি ভারসািয
মনমশ্চি িতর। মস িাতন পামথবব িগি এবং িানবীয়
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িীবন আল্লাহর মনধবামরি মবধান িুিামবি িামলি। িাই
শুধু দু মনয়াবী উতেশয মনধবারণ িতর মদওয়া হতল, মস
উপিরণ মনভবর হতয় পড়তব। মিন্তু না- িাতি এর সাতথ
সাতথ আল্লাহ মনভবর হতি হতব, স্বীয় উতেশয ও স্বাথব
মসমির িনয িার মনিি প্রাথবনা িরতি হতব। িতবই
ভারসািয সৃ মষ্ট্ হতব, অথবাৎ িািও িরতব-উপিরণও
ধরতব এবং িািমদতরর উপর মবশ্বাসও রাখতব।
মিাোিথা: িানবীয় িীবতনর মবমভন্ন মিত্র ও পমরমধর
িাঝখাতন ভারসািয সৃ মষ্ট্িারী এিিাত্র ইসলামি আমিদা।
এখাতন বদমহি মবতবিনা আমত্মি মবতবিনার ওপর প্রভাব
মবস্তার

িরতি

পাতর

না।

রািননমিি

মিন্তাধারা

অথবননমিি মিন্তাধারার উপর প্রাধানয মবস্তার িরতি পাতর
না। িদ্রূপ অথবননমিি মিন্তাধারা িামরমত্রি মবতবিনাতি
মবসবিন মদতি পাতর না। বরং সবাইতি আল্লাহ এবং িার
নামিলিৃি মবধাতনর অি ও গমের আওিায় এতন সবার
িাতঝ সিিার মবধান মনমশ্চি িতর। ফতল িানবীয় সিস্ত
আতবদন সিানভাতব সহবাস্থান িরার সু তযাগ লাভ িতর।
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ইসলামি আমিদার প্রভাব:
ইসালামি আমিদা: এিমি মপাষাি মশল্পপ্রমিষ্ঠান যাতি
উৎপাদন হয় মবমিত্র রং, মবমভন্ন সাইি, হতরি মডিাইন
মনতয় িনাবতদতহর মনন্মাংশ, উর্ধ্বাংতশর অমভিাি মপাষাি,
মদহাবরণ। যার বযবহাতর িানু ষ হতয় উতঠ রুমিশীল,
শালীন, িামিবি, সািামিি ও সভয। মপাষাি বা মদহাবরণ
প্রিযাখযানিারী িানব প্রিৃমি মববমিবি, রুমিহীন, অশালীন,
অসািামিি ও অসভয। িদ্রূপ ইসলামি আমিদা এিিন
িানু ষতি উিি িমরত্র ভূ ষতণ আবৃ ি, নমন্দি, সিাদৃ ি,
সৃ িনশীল িতর িুতল। আতরা িতর িুতল িািা-মপিার
আনু গিযশীল,90 বড়তদর সাতথ শ্রিাশীল, মছািতদর প্রমি
মিহিয়,91 পাড়া-প্রমিতবশীতদর সাতথ সদ্বযবহারিারী,92

১০৩

“আমি িানু ষতি িার মপিা-িািার সাতথ সদ্বযবহাতরর মিার

মনতদশব মদতয়মছ।” [সূ রা সূ রা লু িিান, আয়াি: ১৪]
91

“ময আিাতদর মছািতদর রহি িতর না, বড়তদর সম্মান িতর না।
মস আিাতদর অন্তবভুক্ত নয়। (মিরমিযী, হাদীস নং ১৯১৯)
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বেুবােবতদর মবশ্বস্ত,93 অপতরর অমধিার ও হি আদাতয়
অমধি যত্নশীল, মনতির অমধিাতরর িনয নিনীয়।
িিাশীল, উদার, পরতপািারী।94 এ আমিদার বাইতর
লামলি বযমক্ত স্বাথবপর, মনদবয়, অবাধয, দু ষ্ট্ ও পাড়াপ্রমিতবশীর িনয আিে।
িুসমলি মিল্লাতির অনু সৃি ও বাস্তব িীবতন অনু শীলনিৃি
ঐমিহামসি মপ্রিাপি ও বাস্তবিার মনমরতখ িানবীয়
িীবতন ইসলামি আমিদার প্রভাতবর ওপর আিরা এিমি
িূ লযায়ন বা প্রমিতবদন বিরী িরতি পামর। িুসমলি
িামির িনয িতনানীি দীন িথা ইসলাতির প্রমি আল্লাহর
অপার িৃপা, মিমন এ দীনতি বাস্তব িয়দাতন অনু সৃি
92

“যার মথতি িার প্রমিতবশী মনরাপদ নয়, মস িান্নাতি প্রতবশ
িরতব না।” (সহীহ বু খারী, হাদীস নং ৬০১৬; সহীহ িুসমলি,
হাদীস নং ৭৩)

93

“ময আিাতদর মধািা মদয় মস আিাতদর সাতথ নয়।” (সহীহ
িুসমলি, হাদীস নং ৫৪)

94

“যমদ িিা ির, উতপিা ির, িাফ ির, িতব আল্লাহ িিাশীল,
িরুনািয়।” [সূ রা আি-িাগাবু ন, আয়াি: ১৪]
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এিমি সিৃি ইমিহাস প্রদান িতরতছন। যার ফতল এ
আমিদা মিছু প্রিীমি আনু ষ্ঠামনিিা আর ধারণা প্রসূ ি
অবিাঠাতিায় সীিাবি নয়, বরং ঐমিহামসি সিযিা
মনভবর মদদীপযিান উপাখযান। িানব ইমিহাতস এ িামির
মশ্রষ্ঠে প্রিাতণর িনয এিিুিুই যতথষ্ট্, ময “িারা সববতশ্রষ্ঠ
উম্মি, িানু তষর িলযাতণর িনয মপ্রমরি।”95 িারণ, এ
িামি িার িীবতন িুরআন বাস্তবায়ন িতরতছ। িানমসি
সীিাবিিা এবং সম্ভাবয সাধযানু পাতি িুরআতনর রতঙ্গ
রঙ্গীন হতয়তছ। িাই িানবীয় িীবতন ইসলামি আমিদার
প্রভাব প্রিযি িরার িনয এ িামির প্রথি প্রিন্ম, মবতশষ
িতর প্রথি বযমক্ততি মনতয় পরীিা-মনরীিা ও পযবাতলািনা
িরাই যতথষ্ট্। িতবই আিাতদর সািতন সু স্পষ্ট্ হতয় উঠতব
এ আমিদার এি এিমি মিৌলনীমি ও আদতশবর প্রভাব ও
মক্রয়া।
ইসলামি আমিদার িূ ল মভমি িাওহীদ:

95

সূ রা আতল ইিরান, আয়াি: ১১০।
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ঐমিহামসি পযবাতলািনার মপ্রমিতি প্রিামণি িানবীয়
িীবতন প্রভাব মবস্তারিারী এিিাত্র আদশব িাওহীদ। শিব
এর আতলাতি িানমসি মিন্তাধারা, আতবগ-অনু ভূমি ও
আিরণমবমধর সু ষ্ঠু পমরিালন। এ আমিদায় পমরিৃপ্ত বযমক্ত
ময পমরিাণ িযাগ, ময পমরিাণ িষ্ট্সাধয িিব সম্পাদন
িরতি পাতর, িা এ আমিদাশূ নয অনয িাতরা পতি সম্ভব
নয়।
ইসলাি িার প্রথি যু তগর অনু সারীতদর দ্বারা ময মবরল
দৃ ষ্ট্ান্ত মপশ িতরতছ, িা সিগ্র িানব ইমিহাতস অমদ্বিীয়।
যা শুধু আবূ বির, উিার, উসিান, আলী মিংবা ইমিহাতস
িাজ্বলযিান সীমিি িিি নািসিূ তহর িতধয সীিাবি নয়,
যমদও এ নািগুতলার িানব ইমিহাতস িুমড় মিলা ভার।
িদু পমর িাতদর মভন্ন হািার হািার বযমক্ত ও উদাহরণ
মবদযিান আতছ, ইমিহাস যাতদর মলমপবি িরতি অিিঅসিথব, অসম্পূ ণব-অপযবাপ্ত। িাই মিা আিরা লিয িমর,
ঐমিহামসিগণ এ িামির সিৃি-মবমিপ্ত মদদীপযিান
ইমিহাস আদযপান্ত মলমপবি িরার স্বীয় অসািথবিা
প্রিযি িরি শুধু ইশারা-ইমঙ্গতির িাধযতি এি পতববর
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মশতরানাি মথতি অনয পতববর মশতরানাি আমবস্কার িরতছ।
িারণ িাতদর দৃ মষ্ট্তি এ আমিদার উববর ভূ মি মথতি এ
ধরতনর দৃ ষ্ট্ান্ত অেু মরি হওয়াই স্বাভামবি।
উদাহরণি: আল্লাহর রাস্তায় মিহাতদর িনয উৎসমগবি মস
বসমনতির বযাপারমি আিরা িীভাতব িূ লযায়ন িরতবা? ময
হাতি মবদযিান িতয়িমি মখিুর এ বতল মনতিপ
িতরমছতলা, এগুতলা খাওয়া পযবন্ত অতপিা িরাও দীঘব
হায়াি ববমি? অিঃপর িা মনতিপ িতর শাহাদাতির
অদিয স্পৃহায় যু তির িয়দাতন ঝামপতয় পতড়, আর স্বগবীয়
সু ধা পান িতর সিল মদহ মনথর িতর পামথবব অধযাতয়র
ইমি িাতন।
পারতসযর মিািাতবলায় মস যু িবাি লড়ািুর িূ লযায়ন
িীভাতব িরতবা, ময স্বীয় বিব পমরধান িরতল সাথীরা
িাতি মছদ্র মদতখ সাবধান িতর মদয়, এবং পমরবিবন
িরতি বতল। মস মহতস উির মদল এ মছদ্রিমনি আঘাতি
িারা মগতল অবশযই আমি আল্লাহর িাতছ সিাদৃ ি হব।
িালতিপন না িতর িয়দাতন ঝামপতয় পতড় মস। অিস্মাৎ
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মছদ্র মদতয় আঘাি হাতন এিমি িীর, ফতল সহাসয বদতন
িিুশীিলিারী শাহাদাি আমলঙ্গন িতর মস। এ উপলমি
মনতয়- আল্লাহর মনিি সম্মামনি মস, মযতহিু িার িন
স্বিঃস্ফুিব সায় মদতয়তছ শাহাদাতি।
িীভাতব

িূ লযায়ন

িরতবা

িাতদর

নমিরমবহীন

পতরাপিাতরর িাহাত্ময? যারা সংগ্রতহ রাখা সিস্ত মখিুর
মনতয় মখতি বতস, অিঃপর এিিন মিহিান উপমস্থি
হতল, বামি মনমভতয় মদয় এবং মিহিাতনর সািতন মখিুর
মপশ িতর, যাতি মস বুঝতি না পাতর- এিুিুই িাতদর
সিস্ত খাদয, এবং যাতি খানা মথতি মবরি না হয়।96

96

িাতদর বযাপাতরই অবিীণব হয় “যারা িুহামিরতদর পূ তবব িমদনায়
বসমি স্থাপন িতরমছল এবং মবশ্বাস স্থাপন িতরমছল, িারা
িুহামিরতদর ভাতলাবাতস, িুহামিরতদর যা মদওয়া হতয়তছ, িজ্জতনয
িারা অন্ততর ঈষবাতপাষণ িতর না এবং মনতিরা অভাবগ্রস্ত হতলও
িাতদরতি অগ্রামধিার দান িতর। যারা িতনর িাপবণয মথতি িুক্ত,
িারাই সফলিাি।” [সূ রা আল-হাশর, আয়াি: ৯]
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প্রমিমি বযাপাতর এ ধরতনর হািাতরা উদাহরণ মবদযিান
আতছ, আর প্রতিযিমি উপিাই এিন স্ততরর যা িানব
িৃমিতের িূ ড়ান্ত দৃ ষ্ট্ান্ত।
আিরা এখাতন সীমিি িতয়িমি দফায় িুসমলি মিল্লাতির
িীবতন এ আমিদার প্রভাব ও িাযবিামরিা মনতয়
আতলািপাি

িরতবা।

অিঃপর

এ

আমিদা

প্রিযাখযানিারীতদর িীবতনও এর প্রভাব সম্পতিব সািানয
আতলািপাি িরতবা।
আল্লাহর ভয়-ভীমির গভীর উপলমি এবং মিয়ািি মদতনর
ভাবনা:
যার ফতল স্বীয় িাল-িলন মনয়মন্ত্রি হতয় আতস, দাময়েতবাধ
ও িানব িলযাতণর মিিনা িাগ্রি হয়। উদাহরণি আিরা
উিার রামদয়াল্লাহু আনহুর বায়িুলিাল মথতি গ্রহণিৃি
ভািার বযাপাতর মপ্রিাপি উতল্লখ িরতি পামর। এবং িার
প্রমসি মস বাণী

“যমদ ইয়ািাতনর সানআতি মিাতনা

গাধার পা মপছতল যায়, িার বযাপাতরও আমি মিজ্ঞামসি
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হতবা, মিন আমি িার রাস্তা সিিল িতর মদই মন?” মপশ
িরতি পামর।
এ হতলা ইসলামি আমিদায় মসমঞ্চি, পমরিৃপ্ত, এর সংজ্ঞায়
সংজ্ঞাময়ি, এর রতঙ রমঙ্গন িুসমলি িামি মথতি
উৎসামরি, ইসলামি সািাতির উৎপামদি যৎসািানয স্মৃমি,
িিি নিুনা। সারসংতিতপ আিরা বলতি পামর- এ
আমিদার দ্বারা সৎ-নীমিবান, আল্লাহ ভীরু ও িানবিার
িলযাণিািী িানু ষ বিমর হয়। বযাপি অতথব আল্লাহর
এিিন মগালাি বা আতবদ, ময স্বীয় িাি-িিব, মিন্তামিিনাতবাধ ও অনু ভূমিতি আল্লাহর সন্তুমষ্ট্র লতিয িাি
িতর, িার মনতদবশ পালন িতর। উচ্চারণ িতর পূ ণবিৃমপ্ত
মনতয়, “আিার সালাি, আিার িুরবানী, আিার িীবন,
আিার িৃিুয দু িাহাতনর প্রমিপালি-আল্লাহ িা‘আলার
িনয।”97

িাগমিি

িামহদার

ওপর

আত্মমনয়ন্ত্রণ

প্রমিষ্ঠািারী, প্রমিিা-মদবিার অঘবয-আরাধনা পমরিযাগ
িতর এি আল্লাহর ইবাদি-আনু গতিয আত্মমনতয়াগিারী
97

সূ রা আল-আন‘আি, আয়াি: ১৬২-১৬৩।
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এবং স্বীয় িাল-িলন, মিন্তা-গতবষণা ও পামথবব িগতির
উন্নয়তন মবাধ-বুমির ভারসাতিয যত্নশীল বযমক্তই আল্লাহর
সন্তুমষ্ট্তি পাতথয় বানাতি পাতর।
সাধারণভাতব অিুসমলিতদর ওপর ইসলামি আমিদার
প্রভাব:
যারা ইসলাি গ্রহণ িতর মন। বরং ক্রুতসড ও অনযানয
যু তি ইসলাি ও িুসমলতির মবরুতি বপিামশিিাপূ ণব নঘ্ন
আঘাি মহতনতছ। মস ইউতরাতপর ইসলাি ও িুসমলি
মথতি মশিণীয় িিি মবষয় উতল্লখ িরমছ।
িধয যু গীয় পিতনান্মু খ ইউতরাপ আন্তিবামিি মনয়ি-নীমি
মথতি সম্পূ ণব অজ্ঞিায় বাস িরমছল। যার সরিার ও
পুতরামহিগণ আপ্রাণ মিষ্ট্ায় মনরি মছল- িীভাতব
িিিাধর রািে িানু তষর আত্মা ও অন্ততর সিমহিায়
মবদযিান রাখা যায়। িাতদর রািযগুতলা মছল প্রাতদমশি
মিমিি, খে-মবখে ও মিলন সূ ত্রহীন। যমদও সম্পূ ণবিাই
খৃষ্ট্রািয মছল। িারণ, প্রাতদমশি সরিার িার রািতে

108

স্বিন্ত্রভাতব রােীয়, মবিার-মবভাগীয় আইন প্রণয়ন,
বাস্তবায়নসহ সববিয় িিিার অমধিারী মছল।
আতরিমি বাস্তবিা হতচ্ছ: মপাপিতন্ত্রর িিিা ও দাপতির
যাাঁিািল িানু তষর অন্তরাত্মা, মিন্তা-মিিনাতি দাসতে
আবি মরতখমছল। অনবধভাতব িানু তষর শ্রি ও সম্পদ
িুমিগি িরমছল।98 এ অবস্থার এি পযবাতয় এতস
ইউতরাপ ইসলাতির িুতখািুখী হয় সামববিভাতব। িখতনা
সমে িুমক্তর মবমনিতয়: মযিন িুসমলি মস্পন, উির
আমফ্রিা, মসমসল দ্বীপ ও অনযানয মদতশর সাতথ। িখতনা
যু তি অবিীণব হতয়: মযিন প্রায় দু ই যু গ ধতর ক্রুতসড যু ি।
এ শামন্ত িুমক্ত ও যু তির বাস্তবিায় ইউতরাপ ইসলাতির

98

পমবত্র িুরআতনর সািয: “মহ ঈিানদারগণ, অমধিাংশ মপাপ ও
পুতরামহিগণ অনযায়ভাতব িানু তষর সম্পদ ভিণ িতর, আল্লাহর
পথ মথতি মবরি রাতখ। এবং যারা স্বণব-মরাপা পুমঞ্জভুি িতরআল্লাহর রাস্তায় খরি িতর না, িাতদরতি িিবন্তুদ শামস্তর সু সংবাদ
মদন।” [সূ রা আি-িাওবাহ, আয়াি: ৩৪]
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িুতখািুখী হতয় ময মশিা অিবন িতরতছ, মযভাতব প্রভামবি
হতয়তছ, িার সািানয নিুনা মনতন মপশ িরলাি:
১. ইউতরাপ পুণবাঙ্গ ইসলামি জ্ঞান অিবন িতর এবং
সাইতন্টমফি গতবষণায় ইসলাতির প্রাতয়ামগি পিমি
অবলিন িতর। যার ওপর মভমি িতরই িাতদর বিবিান
ববজ্ঞামনি উৎিষবিার উৎপমি।
২. ইসলামি ঐিযবিিার নীমি অনু সরণ িথা মখলাফি
পিমি গ্রহণ িতর, যা এি বাাঁধতন আবি, এি
সংমবধাতনর িাধযতি পমরিামলি। িতব িারা মসিাতি
মবশ্বাস বা আমিদার ওপর মনভবরশীল িতর প্রমিমষ্ঠি
িরতি পাতরমন। িারণ িাতদর আমিদা ভ্রান্ত-মবিৃি,
পুতরামহিরা অনযায় প্রবণ-দু নবীমিগ্রস্ত। ফতল িািীয়িার
রূপায়তন িারা িাতদর ঐতিযর মভমি স্থাপন িতর।
অদযাবমধ মস নীমির ওপর-ই পাশ্চািয রােসিূ হ িলিান।
৩. িালবফন, িামিবন লু সার ও অনযানযরা মবমভন্ন
আতন্দালতনর িাধযতি আমিদা ও গীিবার ভ্রান্তিিবাদ ও
মবিৃি

মসিাতন্তর

সংস্করণ
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মিষ্ট্া

িতরন।

িতব

ভারসািযহীনিা ও অিীলিায় আচ্ছন্ন মবশৃ ংখলার মভির
মিমঞ্চি িাত্র সাফলয লাভ হয়। িারণ, পমরশুিিরণ ও
ভারসািয সিৃি িরতণর িূ ল িামবিামঠ ইসলািতি িারা
প্রথতিই পমরিযাগ িতরতছ।
৪. ইসলামি মবদযামপতঠর মনয়ি পিমি সংগ্রহ িতর এবং
িার অবিাঠাতিার ওপর িারা মনিস্ব মবদযামপঠগুতলার
রূপতরখা বিমর িতর।
৫. অশ্বাতরাহণ মবদযার প্রিলন। িুসমলিতদর মবিিণিা,
দু ঃসাহমসিিা, আদশব গ্রহতণর যথাসাধয প্রয়াস।
৬. শাসি মশ্রমণর প্রবৃ মি ও বযমক্তগি স্বাতথবর উতর্ধ্ব মথতি
সংমবধান রিনার সূ ত্রপাি। বরং অমধিাংশ িূ লনীমি িারা
ইসলামি মফিহ মথতি গ্রহণ িতর। মযিন ফ্রাতের
নগরায়তনর অমধিাংশ মবধান-পিমি িাতলিী মফিহ
মথতি সংিমলি হওয়া এর িলিযান্ত প্রিাণ। িারণ,
উির আমফ্রিায় প্রসামরি িাতলমি িাযহাব-ই িাতদর
সবতিতয় মনিিবিবী মছল।
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৭. ইসলামি মনিবাণ মিৌশল ও স্থাপিয পিমি দ্বারা
প্রভাবামিি হয়। ধিবীয় মিংবা সাধারণ সব প্রাসাতদ িার
হুবহু অনু িরণ। সতববািভাতবই িারা প্রভাবামিি হয়
ইসলামি মনখুাঁি পিমির িাধযতি। িার িুদ্র এিমি
উদাহরণ: ঘতর বাথরুিতরর অন্তভুবমক্ত। মগাসতলর িাধযতি
শরীর পমরস্কার-পমরচ্ছন্ন িরা। িুসমলতির সংস্পতশব
আসার আতগ ইউতরাপ মিাতনা মদন এ অমভজ্ঞিার স্বাদ
পায় মন।
৮. মভৌগমলি রুপতরখা: ইসলামি িানমিতত্রর িাধযতি িারা
প্রিুর উপিৃি হয়। মস অনু পাতি িানমিতত্রর েমরি
উন্নমির বযাপাতর িারা ভূ মিিা রাতখ।
৯. সারসংতিপ: ইউতরাপ িার বিবিান প্রগমি ও উন্নমির
িূ ল রসদ গ্রহণ িতরতছ ইসলাি হতি। যমদও বিবিান
যু তগ এতস ইসলাি ও িুসলিাতনর সমক্রয় প্রভাব িাতদর
িীবতন িড়িায় পযববমসি হতয়তছ। স্বিনপ্রীমি ও
স্বিািপ্রীমির অেতে দূ তর মনতিপ িতরতছ ইসলাি।
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বিবিান যু তগ আিাতদর িার পাতশর ইসলািী মবতশ্ব দৃ মষ্ট্
মনতিপ িরতল এর মিাতনা সমঠি প্রভাব পমরলমিি হয়
না। িাহতল িী ইসলামি আমিদা স্বীয় ঐমিহয ও
িাযবিামরিা শূ নয হতয় মগল? না, িখতনা নয়। ইসলাি
মিাতনা অংতশ িার িিবিিিা হারায়মন। িারণ, এিা
িাযবির ও সমক্রয় আল্লাহ িা‘আলার িীবন মবধান। যার
িাধযতি সরাসমর িানব িীবন সমঠি পতথ পমরিামলি হয়।
মনভুবল ও পমরশুিভাতব স্বীয় সাফতলযর স্বাির রাতখ। িতব
িূ ল বযাপার হতলা: এ আমিদা িখনই িাি িরতব যখন
িানু ষ স্বীয় শরীর ও বাস্তব িীবতন প্রতিষ্ট্া অবযাহি
99

রাখতব। এিাই আল্লাহর মবধান- যার মিাতনা পমরবিবন
মনই। িানু তষর প্রতিষ্ট্া বযিীি, ফলপ্রসূ উপায়-উপিরণ
গ্রহণ িরা ছাড়া, িখতনা িানু তষর অবস্থা পমরবিবন হতব
না। িানু তষর িীবন অধযায় পমরিালনার িনয ইসলামি
99

পমবত্র িুরআতন মঘামষি হতচ্ছ: “আল্লাহ মিাতনা িামির অবস্থা
পমরবিবন িতরন না, ময পযবন্ত না িারা িাতদর মনতিতদর অবস্থা
পমরবিবন িতর।” [সূ রা আর-রা‘দ, আয়াি: ১১]
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আমিদার িামলিা শমক্তর িতিা অনয মিাতনা িামলিা শমক্ত
মনই। মিন্তু মস িাতি-ই পমরিালনা িরতব, ময ইসলািতি
আমলঙ্গন িরতব, িার প্রমি িনমনতবশ িরতব এবং বাস্তব
িীবতন িার বাস্তবায়তনর িনয িীবন-িরণ পণ িরতব।
উদাহরণি: িতন িরুন এিমি মবদু যৎ উৎপাদন মিি।
সববদাই িাি িরতি প্রস্তুি। মিন্তু িার যমদ মিাতনা
সংতযাগ দানিারী না থাতি, িতব মি উপিাতর আসতব?
অথবা িতন িমর মস সমক্রয়। মিন্তু মিউ যমদ িার মথতি
শমক্ত সঞ্চয় না িতর িতব মি লাভ হতব? আিরা মি
বলব- মবদু যৎ প্রভাব শূ নয হতয় মগতছ? না-মি বলব- িানু ষ
িার বযবহার মছতড় মদতয়তছ?
এ হতলা ইসলামি আমিদার উদাহরণ- বাস্তব িয়দাতন
ইসলামি মিৌমলিে শূ নয নাি সববস্ব িুসমলতির মিতত্র। ময
ইসলাি দু মনয়া-আতখরাতির িলযাতণর বাহি। মিন্তু িারা
মস ইসলািতি প্রতয়াগ িতর না। িার প্রমি ধামবি হয়
না। ফতল িাতদর িীবন পিতনান্মু খ। আবার িখতনা এর
মথতি উিরতণর মিন্তা িরতলও সমিযিারাতথব ত্রাণিিবার
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মদতি দৃ মষ্ট্ মদয় না। বরং ময পিন েরামিি ও গভীর
িরতব- িার প্রমি-ই ধামবি হয়।
িুসমলিতদর সিয় এতসতছ আল্লাহর সাতথ সম্পিব
উন্নয়তনর এবং িার পছন্দিৃি ইসলাতির সাতথ গভীর
সম্পিব স্থাপতনর। িাতদর সিয় এতসতছ বাস্তব ইসলাতির
মদতি প্রিযাবিবন িরার। শয়িান আছরিৃি বযমক্তর নযায়
এমদি-মসমদি মঘারাতফরা মছতড়, ইসলাি মথতিই
িীবতনর সমঠি রূপ মরখা গ্রহণ িরা- যার নীমি মনভবর
হতয় এগুতব অভীষ্ট্ লতির মদতি।
িতব িুসমলি যু বিতদর মভির ইসলামি পুনঃিাগরতণর ময
আতন্দালন দু মনয়া-িুতড় মবরাি িরতছ- অদূ র ভমবষযতির
িনয এমি এিমি শুভ সংবাদ। যমদও এ ভমবষযি প্রিুর
িযাগ-মিমিিা আর িুরবামনর দামবদার।
িতব যারা দীন পমরিযাগ িতরতছ মিংবা দীন মথতি
মনতিতি মিরিতর িুক্ত িতর মনতয়তছ, িাতদর বযাপাতর
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আল্লাহর ওয়াদা প্রতযািয নয়। বরং িাতদর ওপর প্রতয়াগ
হতব আল্লাহর অশমন সংতিি।100
পিান্ততর যারা এ দীন আাঁিতড় আতছ, এ দীন প্রমিষ্ঠার
িনয প্রতিষ্ট্া অবযাহি মরতখতছ, িারা অমি সের আল্লাহর
ওয়াদা প্রিযি িরতব। িারাই পৃমথবীতি িিৃবে িরতব।
মযিন িিৃবে িতরমছল িাতদর পূ বববিবীগণ। মিমনই সু দৃঢ়
িরতবন িাতদর ধিব এবং ভয়-ভীমির উতর্ধ্ব দান িরতবন
শামন্ত।101
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আল্লাহ িা‘আলা বতলন, “যমদ মিািরা িুখ মফমরতয় নাও, আল্লাহ

মিািাতদর পমরবতিব এিন এি িামির সৃ মষ্ট্ িরতবন যারা মিািাতদর িি
হতব না।” [সূ রা িুহাম্মাদ, আয়াি: ৩৮]
101

পমবত্র িুরআতন মঘামষি হতচ্ছ- “মিািাতদর িতধয যারা মবশ্বাস স্থাপন
িতর ও সৎ িিব িতর, আল্লাহ িাতদরতি ওয়াদা মদতয়তছন ময, িাতদরতি
অবশযই পৃ মথবীর শাসনিিৃ বে দান িরতবন। মযিন মিমন শাসনিিৃ বে দান
িতরতছন িাতদরপূ বববিবীতদরতি এবং মিমন অবশযই সু দৃঢ় িরতবন িাতদর
ধিবতি, যা মিমন িাতদর িনয পছন্দ িতরতছন এবং িাতদর ভয়-ভীমির
পমরবতিব অবশযই িাতদরতি শামন্ত দান িরতবন। িারা আিার ইবাদি
িরতব আিার সাতথ িাউতি শরীি িরতব না।” [সূ রা আন-নূ র, আয়াি:
৫৫]
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