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িূতিপত্র
ক্রম

তবষয়

1.

প্রথম প্রন: িোওহীশ্দর িংজ্ঞো কী? িোওহীদ কি প্রকোর?

2.

তিিীয় প্রন: ঈমোন ও ইিলোম কী? এ দু ’তির িোধোরর্ মূ লনীতি কী?

3.

িৃিীয় প্রন: আল্লোহর নোমিমূ হ ও তিফোশ্ির িোশ্থ ঈমোশ্নর আরকোন কী কী?

4.

িিুথণ প্রন: আল্লোহ িমস্ত িৃ তির ঊশ্বণ এবং তিতন ‘আরশ্শ উপতবি এ বযোপোশ্র
আপনোর মিোমি কী?

5.

পঞ্চম প্রন: দু তনয়োর আিমোশ্ন (প্রথম আিমোশ্ন) আল্লোহর রহমি নোতযল হয় এবং
তিতন তনশ্জ আশ্িন এ িম্পশ্কণ আপনোর ধোরর্ো কী?

6.

িপ্তম প্রন: িোধোরর্ভোশ্ব ঈমোন কী? ঈমোন তক বোশ্ে কশ্ম?

7.

অিম প্রন: িম্পূ র্ণ ফোতিশ্কর হুকুম কী?

8.

নবম প্রন: মুতমনশ্দর স্তর কয়তি ও কী কী?

9.

দশম প্রন: বোন্দোর কোজিমূ শ্হর হুকুম কী?

10.

একোদশিম প্রন: তশকণ কী? তশশ্কণর প্রকোরশ্ভদ কী কী?

11.

িোদশিম প্রন: আল্লোহর প্রতি ঈমোশ্নর তবস্তোতরি তববরর্ কী?

12.

ত্রশ্য়োদশিম প্রন: নবীশ্দর প্রতি ঈমোশ্নর তবস্তোতরি বযোখযো কী ধরশ্র্র?

13.

িিুদণশিম প্রন: কোিো ও কোদর িথো িোকদীশ্রর প্রতি ঈমোশ্নর স্তর কয়তি ও কী
কী?

14.

পঞ্চদশিম প্রন: আতখরোি তদবশ্ির প্রতি ঈমোন বলশ্ি কী বু ঝোয়? বকোন বকোন
তবষয় এশ্ি অন্তভুণক্ত কশ্র?

15.

ষষ্ঠোদশিম প্রন: তনফোক কী? এর প্রকোর ও আলোমি কী কী?

16.

িপ্তদশিম প্রন: তবদ‘আি কী? তবদ‘আি কি প্রকোর ও কী কী?

17.

অিোদশিম প্রন: আপনোর ওপর মুিতলশ্মর হক (দোতয়ত্ব-কিণবয) কী?

18.

ঊনতবংশিম প্রন: নবী িোল্লোল্লোহু আলোইতহ ওয়োিোল্লোশ্মর িোহোবীগশ্র্র প্রতি
আমোশ্দর দোতয়ত্ব ও কিণবয কী?

পৃ ষ্ঠো

অতি গুরুত্বপূ র্ণ কতিপয় প্রশ্নোত্তর

2

19.

তবংশিম প্রন: ইমোম িথো উম্মশ্ির ইমোম থোকোর বযোপোশ্র আপনোর মিোমি কী?

20.

একতবংশিম প্রন: তিরোিুল মুস্তোকীম কী? এর ববতশিয কী কী?

21.

িোতবংশিম প্রন: কী কী গুশ্র্র কোরশ্র্ মুিতলম বযতক্ত কোতফর ও নোতস্তক বথশ্ক
আলোদো হশ্ব?

22.

প্রন: িহীহ ঈমোশ্নর কোরশ্র্ই মোনু ষ দু তনয়ো ও আতখরোশ্ির িু খ-শ্িৌভোগয লোভ কশ্র।
িোহশ্ল অতধকোংশ মোনু ষ বকন দীন ও ঈমোন বথশ্ক তবমূ খ?

23.

প্রন: এক বযতক্ত বৃ হৎ দীশ্নর (ইিলোশ্মর) মূ লনীতি িংশ্েশ্প জোনশ্ি প্রন
কশ্রশ্েন।

24.

প্রন: ইবোদশ্ির হোকীকি ও িোরোংশ িশ্বণোচ্চ ভোশ্লোবোিো ও িশ্বণোচ্চ তবনয়ী হওয়ো।
উপশ্রোক্ত দু ’তি উিূ শ্লর তভতত্তশ্ি িৃ তিকুশ্লর িোশ্থ িম্পৃ ক্ত ভোশ্লোবোিো ও তবনয় যো
ইবোদোশ্ির স্তশ্র বপৌঁশ্ে নো ও ইবোদোশ্ির হোকীকশ্ির মশ্ধয পোথণকয কী?
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ভূতমকো
িমস্ত প্রশংিো বি মহোন আল্লোহ িো‘আলোর যোর রশ্য়শ্ে িু ন্দর নোমিমূ হ, পতরপূ র্ণ
গুর্োবলী ও অফুরন্ত তন‘আমিরোতজ। দু রুদ ও িোলোম বপশ করতে দীন, দু তনয়ো
ও আতখরোশ্ির িংস্কোশ্রর তনতমশ্ত্ত বপ্রতরি নবী মুহোম্মোদ রোিূ লুল্লোহ্ িোল্লোল্লোহু
আলোইতহ ওয়োিোল্লোশ্মর প্রতি।
অিঃপর, এতি একতি িংতেপ্ত পুতস্তকো। এশ্ি দীশ্নর বি িব গুরুত্বপূ র্ণ
তবষয়োতদ ও ঈমোশ্নর উিূ লিমূ হ আশ্লোিনো করো হশ্য়শ্ে যো জোনো অিযন্ত
গুরুত্বপূ র্ণ ও অিযোবশযকীয়। এগুশ্লোশ্ক আতম প্রশ্নোত্তর আকোশ্র িোতজশ্য়তে,
যোশ্ি পোঠশ্কর বুঝশ্ি ও অনু ধোবন করশ্ি িহজ হয়। এ গুশ্লোশ্ক আতম তশেো
বদওয়ো ও তশেো গ্রহশ্র্র মোধযশ্ম বযোখযো কশ্রতে।
প্রথম প্রন: িোওহীশ্দর িংজ্ঞো কী? িোওহীদ কি প্রকোর?
উত্তর: িোওহীশ্দর িব প্রকোশ্রর িমতিি পূ র্ণোঙ্গ িংজ্ঞো হশ্লো: পতরপূ র্ণ গুশ্র্র
িমিশ্য় রশ্বর একত্বিো িম্পশ্কণ বোন্দোর জ্ঞোন, তবশ্বোি, স্বীকৃতি ও ঈমোন এবং
এশ্ি রবশ্ক একক তহশ্িশ্ব মোনো, এ তবশ্বোি স্থোপন করো বয, িোাঁর বকোশ্নো
শরীক বনই, িোাঁর পূ র্ণিোয় বকোশ্নো উপমো বনই, তিতন িমস্ত বোন্দোর জনয ইলোহ
ও মো‘বুদ (ইবোদশ্ির একমোত্র বযোগয), অিঃপর িব ধরশ্র্র ইবোদোশ্ির বেশ্ত্র
িোাঁশ্ক একক রোখো (কোউশ্ক শরীক নো করো)।
িোহশ্ল উপশ্রোক্ত িংজ্ঞোয় িোওহীশ্দর তিন প্রকোরই শোতমল কশ্রশ্ে। িো হশ্লো:
প্রথমি: িোওহীদু র রুবুতবয়যোি: রবশ্ক একমোত্র িৃ তিকিণো, তরতযকদোিো,
পতরিোলনোকোরী ও লোলন পোলনকোরী তহশ্িশ্ব স্বীকোর করো।
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তিিীয়ি: িোওহীদু ল আিমো ওয়োি তিফোি: আল্লোহ তনশ্জর জনয বযিব নোম ও
গুর্োবলী িোবযস্ত কশ্রশ্েন বো িোাঁর রোিূ ল মুহোম্মোদ রোিূ লুল্লোহ্ িোল্লোল্লোহু আলোইতহ
ওয়োিোল্লোম িোাঁর জনয বযিব নোম ও গুর্োবলী িোবযস্ত কশ্রশ্েন এবং বকোশ্নো
িোদৃ শয ও উপমো বযিীি, তবকৃতি ও পতরবিণন বযতিশ্রশ্ক বযিব গুর্োবলী
এগুশ্লোর ওপর প্রমোর্ কশ্র বি গুশ্লো আল্লোহর জনয িোবযস্ত করো।
িৃিীয়ি: িোওহীদু ল ইবোদোি: িব ধরশ্র্র ইবোদোশ্ির জনয আল্লোহশ্ক এক ও
একক করো এবং িোাঁর িোশ্থ তশকণ নো কশ্র ইবোদশ্ি একতনষ্ঠ থোকো। অিঃএব,
িোওহীশ্দর উপশ্রোক্ত প্রকোরিমূ হ িম্পূ র্ণরূশ্প ধোরর্ নো করশ্ল ও এ গুশ্লোশ্ক
প্রতিষ্ঠো নো করশ্ল বোন্দো মুয়োহতহদ িথো একত্ববোদী হশ্ি পোরশ্ব নো।
তিিীয় প্রন: ঈমোন ও ইিলোম কী? এ দু ’তির িোধোরর্ মূ লনীতি কী?
উত্তর: ঈমোন হশ্লো আল্লোহ ও িোাঁর রোিূ ল রোিূ লুল্লোহ্ িোল্লোল্লোহু আলোইতহ
ওয়োিোল্লোম যো তকেু আশ্দশ কশ্রশ্েন বিগুশ্লোর ওপর দৃ ঢ় ঈমোন স্থোপন করো
এবং বি অনু যোয়ী আমল করোশ্ক বশ্ল ইিলোম। একমোত্র আল্লোহর িমীশ্প
আত্মিমপণর্ করো ও িোাঁরই আনু গিয স্বীকোর করোশ্ক ইিলোম বশ্ল।
ঈমোন ও ইিলোশ্মর িোধোরর্ মূ লনীতি তনশ্নোক্ত আয়োশ্ি একতত্রি হশ্য়শ্ে।
আল্লোহ িো‘আলো বশ্লশ্েন,
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َْ ِ ِيسْ َو َمْاْأ
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]٦٣١ :﴾ [ابلقرة١٣٦ون
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“বিোমরো বল, ‘আমরো ঈমোন এশ্নতে আল্লোহর ওপর এবং যো নোতযল করো
হশ্য়শ্ে আমোশ্দর ওপর ও যো নোতযল করো হশ্য়শ্ে ইবরোহীম, ইিমোঈল, ইিহোক,
ইয়োকূব ও িোশ্দর িন্তোনশ্দর ওপর, আর যো প্রদোন করো হশ্য়শ্ে মূ িো ও
ঈিোশ্ক এবং যো প্রদোন করো হশ্য়শ্ে িোশ্দর রশ্বর পে বথশ্ক নবীগর্শ্ক।
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আমরো িোশ্দর কোশ্রো মশ্ধয িোরিময কতর নো। আর আমরো িোাঁরই অনু গি”।
[িূ রো আল-বোকোরো, আয়োি: ১৩৬]
রোিূ লুল্লোহ্ িোল্লোল্লোহু আলোইতহ ওয়োিোল্লোম হোদীশ্ি তজবরীশ্ল ও অনযোনয হোদীশ্ি
ঈমোন ও ইিলোশ্মর বযোখযোয় বশ্লশ্েন,
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 وتصوم رمض، وتؤ ِِت الزَكة،وت ِقيم الصالة
“ঈমোন হশ্লো আল্লোহর প্রতি, িোাঁর তফতরশিোশ্দর প্রতি, িোাঁর তকিোবিমূ শ্হর

প্রতি, িোাঁর রোিূ লগশ্র্র প্রতি এবং আতখরোশ্ির প্রতি ঈমোন আনশ্ব, আর
িোকতদশ্রর ভোশ্লো-মশ্ন্দর প্রতি ঈমোন রোখশ্ব। ইিলোম হশ্লো, িুতম এ কথোর
িোেয প্রদোন করশ্ব বয, আল্লোহ বযিীি বকোশ্নো (িিয) ইলোহ বনই এবং তনশ্চয়
মুহোম্মোদ রোিূ লুল্লোহ্ িোল্লোল্লোহু আলোইতহ ওয়োিোল্লোম আল্লোহর রোিূ ল, িোলোি
কোশ্য়ম করশ্ব, যোকোি আদোয় করশ্ব, রমযোশ্নর িোওম পোলন করশ্ব এবং
বোইিুল্লোহর হজ পোলন করশ্ব।”1
এ হোদীশ্ি রোিূ লুল্লোহ্ িোল্লোল্লোহু আলোইতহ ওয়োিোল্লোম ঈমোনশ্ক অন্তশ্রর তবশ্বোি
ও ইিলোমশ্ক শরী‘আশ্ির বোতহযক আমশ্লর িোরো বযোখযো কশ্রশ্েন।
িৃিীয় প্রন: আল্লোহর নোমিমূ হ ও তিফোশ্ির িোশ্থ ঈমোশ্নর আরকোন কী কী?
উত্তর: আিমোউল হুিনো িথো আল্লোহর িু ন্দর নোমিমূ শ্হর প্রতি ঈমোন, এিব
নোমিমূ হ বথশ্ক তনগণি তিফোি িথো গুর্িমূ শ্হর প্রতি ঈমোন ও এিব নোশ্মর
তিফোশ্ির আহকোম ও এর িম্পৃ ক্তিোর প্রতি ঈমোন আনো। অিএব, আমরো
1

িহীহ মুিতলম, তকিোবু ল ঈমোন, ১/৩৬, হোদীি নং ৮, উমোর ইবন খোত্তোব রোতদয়োল্লোহু বথশ্ক
বতর্ণি; িহীহ বু খোরী, তকিোবু ল ঈমোন, ১/২৭, হোদীি নং ৮; িহীহ মুিতলম, তকিোবু ল ঈমোন,
১/৩৯, হোদীি নং ৯, উভশ্য় আবু হুরোয়রো রোতদয়োল্লোহু ‘আনহু বথশ্ক বর্ণনো কশ্রশ্েন।
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ঈমোন আনব বয, আল্লোহ আলীম িথো মহোজ্ঞোনী, িব তকেু র ওপর িোাঁর পূ র্ণোঙ্গ
জ্ঞোন রশ্য়শ্ে। তিতন কোদীর িথো িবণশতক্তমোন, তিতন মহোশতক্তর অতধকোরী, িব
তকেু র ওপর িোাঁর শতক্ত রশ্য়শ্ে। আবোর তিতন রোহীম িথো পরম দয়োলু , দয়োবোন,
প্রশস্ত দয়োর অতধকোরী, যোশ্ক ইচ্ছো তিতন দয়ো কশ্রন। এভোশ্ব বোকী আিমোউল
হুিনো িথো আল্লোহর িু ন্দরিম নোমিমূ হ, তিফোিিমূ হ ও এর বথশ্ক তনগণি
গুর্িমূ শ্হর প্রতি ঈমোন আনয়ন করো।
িিুথণ প্রন: আল্লোহ িমস্ত িৃ তির ঊশ্বণ এবং তিতন ‘আরশ্শ উপতবি এ বযোপোশ্র
আপনোর মিোমি কী?
উত্তর: আমরো জোতন আমোশ্দর রব মহোন আল্লোহ িবতদক বথশ্ক ঊশ্বণ ও
উপশ্র। স্বত্বোগি তদক বথশ্ক তিতন িবোর ঊশ্বণ। েমিো ও গুশ্র্র তদক বথশ্কও
িবোর ঊশ্বণ। তিতন শতক্ত ও পরোক্রমশোতলিোয়ও িবোর ঊশ্বণ। তিতন িৃ তিকুল
বথশ্ক িম্পূ র্ণ আলোদো। তিতন আমোশ্দরশ্ক বযভোশ্ব বশ্লশ্েন বিভোশ্ব তিতন
‘আরশ্শ উপতবি আশ্েন। িোাঁর উপতবিিো আমোশ্দর জ্ঞোি, তকন্তু উপতবশ্ির ধরর্
আমোশ্দর অজ্ঞোি। তিতন কুরআশ্ন আমোশ্দরশ্ক বশ্লশ্েন, তিতন ‘আরশ্শ
উপতবি, িশ্ব কীভোশ্ব উপতবি িো আমোশ্দরশ্ক বশ্লন তন। এভোশ্বই আমরো
আল্লোহর অনযোনয তিফোশ্ির বযোপোশ্র বলব বয, তিতন বিগুশ্লো িম্পশ্কণ
আমোশ্দরশ্ক িংবোদ তদশ্য়শ্েন, িশ্ব বিগুশ্লোর ধরর্ িম্পশ্কণ তিতন তকেু বশ্লন
তন। অিএব, আমোশ্দর কিণবয হশ্লো আল্লোহ িোাঁর তকিোশ্ব এবং িোাঁর নবী
মুহোম্মোদ রোিূ লুল্লোহ্ িোল্লোল্লোহু আলোইতহ ওয়োিোল্লোম িোাঁর িম্পশ্কণ যো বশ্লশ্েন
বিগুশ্লোর প্রতি বযভোশ্ব এশ্িশ্ে বিভোশ্বই ঈমোন আনব এবং এ িম্পশ্কণ ববতশ
বো কম তকেু করব নো।
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পঞ্চম প্রন: দু তনয়োর আিমোশ্ন (প্রথম আিমোশ্ন) আল্লোহর রহমি নোতযল হয়
এবং তিতন তনশ্জ আশ্িন এ িম্পশ্কণ আপনোর ধোরর্ো কী?
উত্তর: আল্লোহ তনশ্জর জনয বযিব গুর্ বযমন রহমি, িন্তুতি, জতমশ্ন অবিরর্
করো, আগমন করো ইিযোতদ যো বর্ণনো কশ্রশ্েন এবং িোাঁর নবী িোল্লোল্লোহু
আলোইতহ ওয়োিোল্লোম িোাঁর িম্পশ্কণ বযিব গুর্ বর্ণনো কশ্রশ্েন যো িৃ তির িোশ্থ
বকোশ্নো উপমো ও িদৃ শ হয় নো বিগুশ্লোর প্রতি আমরো ঈমোন আতন ও দৃ ঢ়
তবশ্বোি কতর। িোাঁর অনু রূপ তকেু বনই। আল্লোহর যোশ্ির অনু রূপ বকোশ্নো যোি
বনই। এমতনভোশ্ব আল্লোহর তিফোি আশ্ে যো অশ্নযর তিফোশ্ির (গুশ্র্র) িদৃ শ
নয়। একথোর প্রমোর্ হশ্লো, কুরআন ও হোদীশ্ি বযিব গুশ্র্র তবস্তোতরি বর্ণনো
আশ্ে, আল্লোহর বযিব গুশ্র্র প্রশংিো রশ্য়শ্ে এবং বযিব গুর্ িোধোরর্ভোশ্ব
িোাঁর িদৃ শ, িমকে, িমিো ও অংশীদোর মুক্ত বিগুশ্লো িোবযস্ত করো।
ষষ্ঠ প্রন: আল্লোহর কোলোম ও কুরআশ্নর বযোপোশ্র আপনোর মিোমি কী?
উত্তর: আমরো বলব, আল-কুরআন আল্লোহর কোলোম, এতি িোাঁর পে বথশ্ক
নোতযলকৃি, এতি িোাঁর িৃ তি নয় এবং িোাঁর কোশ্েই তফশ্র যোশ্ব। এর শব্দ ও
অথণ স্বয়ং আল্লোহই কথো বশ্লশ্েন, িশ্ব কুরআন আযোলী (িবণদো তবদযমোন তেশ্লো
এমন) নয়। আল্লোহর যখন ইচ্ছো িখন কথো বশ্লন ও বলশ্বন, িোাঁর কথো
তনঃশ্শষ হবোর নয় এবং এর বশষ িীমোও বনই।
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িপ্তম প্রন: িোধোরর্ভোশ্ব ঈমোন কী? ঈমোন তক বোশ্ে কশ্ম?
উত্তর: অন্তশ্রর তবশ্বোিিমূ হ ও কোজ, িদনু যোয়ী অঙ্গ-প্রিযশ্ঙ্গর কমণ িম্পোদন
এবং তজহ্বো িথো জবোশ্নর স্বীকৃতিশ্ক ঈমোন বশ্ল। অিএব, দীশ্নর উিূ ল ও
ফুরু‘ (শ্মৌতলক নীতি ও শোখো-প্রশোখো) িব তকেু ই ঈমোশ্নর মশ্ধয শোতমল। ফশ্ল
তবশ্বোশ্ির শতক্ত, ভোশ্লো আমল ও উত্তম কথোবোিণোর কম-শ্বতশর কোরশ্র্ ঈমোন
বোশ্ে ও কশ্ম।
অিম প্রন: িম্পূ র্ণ ফোতিশ্কর হুকুম কী?
উত্তর: বয বযতক্ত মুতমন ও িোওহীশ্দ তবশ্বোিী তকন্তু বোরবোর গুনোশ্হর কোজ কশ্র
বি বযতক্ত মুতমন, বযশ্হিু িোর ঈমোন আশ্ে, িশ্ব বি ফোতিক। বকননো বি
ঈমোশ্নর িোতহদো পূ রর্ কশ্র তন, বি বযতক্ত অপূ র্ণোঙ্গ ঈমোনদোর। এ ধরশ্র্র
বলোশ্করো ঈমোশ্নর কোরশ্র্ আল্লোহর ওয়োদোকৃি তন‘আমশ্ির অতধকোরী হওয়োর
বযোগয আবোর পোশ্পর কোরশ্র্ আল্লোহর শোতস্তরও প্রোপয। এিদিশ্ত্বও বি বযতক্ত
জোহোন্নোশ্ম তিরস্থোয়ী হশ্ব নো। বকননো িোধোরর্ি পূ র্ণ ঈমোন থোকশ্লই িো
জোহোন্নোশ্ম প্রশ্বশ করশ্ি বোরর্ কশ্র আর অপূ র্ণ ঈমোন হশ্ল জোহোন্নোশ্ম তিরস্থোয়ী
হশ্ি বোরর্ কশ্র।
নবম প্রন: মুতমনশ্দর স্তর কয়তি ও কী কী?
উত্তর: মুতমনগর্ তিন প্রকোশ্রর। একদল হশ্লো িোতবকূনো ইলোল খোইরোি িথো
কলযোর্কর কোশ্জ অগ্রগোমী। িোরো হশ্লো বিিব বলোক যোরো ফরয ও মুস্তোহোব
যথোযথভোশ্ব পোলন কশ্র এবং হোরোম ও মোকরূহ বথশ্ক তবরি থোশ্ক। তিিীয়
দল হশ্লো মুকিোতিদূ ন িথো মধযপন্থী। িোরো হশ্লো বিিব বলোক যোরো ফরয
কোজিমূ হ আদোয় কশ্রশ্েন আর হোরোম বজণন কশ্রশ্েন। আর িৃিীয় দল হশ্লো
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যোতলমূ নো তলআনফুতিতহম িথো তনশ্জশ্দর ওপর যু লুমকোরী। িোরো বিিব বলোক
যোরো ভোশ্লো ও মন্দ উভয় ধরশ্র্র কোজ কশ্রশ্েন।
দশম প্রন: বোন্দোর কোজিমূ শ্হর হুকুম কী?
উত্তর: বোন্দোর ভোশ্লো-মন্দ িব কোজই আল্লোহর িৃ তির অন্তভুণক্ত এবং িোাঁরই
ইচ্ছোয় ও েমিোয় িম্পন্ন হশ্য় থোশ্ক; িশ্ব বোন্দো তনশ্জই এিব কোশ্জর কিণো।
আল্লোহ কোউশ্ক জবরদতস্ত কশ্রন নো; যতদও িব কোজ িোাঁরই ইচ্ছো ও শতক্তশ্ি
িংঘতিি হশ্য় থোশ্ক। এিব কোজ মূ লি বোন্দোর তনশ্জরই কমণ। িোরো এিব
কোশ্জর িোরো তনশ্জরোই প্রশংতিি বো তনতন্দি হয়, ভোশ্লো কোশ্জ পুরস্কৃি হয়
আর মন্দ কোশ্জ শোতস্তপ্রোপ্ত হয়। বোন্দোর কোজিমূ হ প্রকৃিপশ্ে আল্লোহর িৃ তি।
বকননো আল্লোহ এিব কোজ িৃ তি কশ্রশ্েন এবং তিতনই িোশ্দরশ্ক এিব কোজ
করোর ইচ্ছো ও িোমথণয প্রদোন কশ্রশ্েন। অিএব, এভোশ্বই যো তকেু ই িংঘতিি
হয় বিগুশ্লো িম্পশ্কণ কুরআন ও িু ন্নোশ্হর দলীল অনু যোয়ী আমরো তবশ্বোি কতর
এিব তকেু আল্লোহর িৃ তি ও বযতক্ত, গুর্োবলী ও কোজ িব তকেু র ওপরই িোাঁর
কুদরি রশ্য়শ্ে। এমতনভোশ্ব কুরআন ও িু ন্নোহ অনু িোশ্র আমরো আশ্রো তবশ্বোি
কতর বয, ভোশ্লো-মন্দ কোশ্জর মূ ল কিণো বোন্দো তনশ্জই। িোরো িোশ্দর কোশ্জর
বযোপোশ্র স্বোধীন। িোরো িোশ্দর পেন্দোনু যোয়ী ভোশ্লো বো মন্দ বয বকোশ্নো কোজ
করশ্ি পোশ্র। আল্লোহ শুধু িোশ্দর িোমথণয ও ইচ্ছোশতক্তর স্রিো। আর এ দু শ্িো
(িোমথণয ও ইচ্ছোশতক্ত) িোশ্দর কোজ ও কথোবোিণো িংঘতিি হওয়োর উপোয় মোত্র।
আর বস্তুর পূ র্ণ উপকরর্ িৃ তিকোরীই বস্তুতির (মুিোববোশ্বর) স্রিো। আল্লোহ
িোশ্দরশ্ক কোজ করোশ্নোর জনয জবরদতস্ত করো বথশ্ক পুি:পতবত্র, িু মহোন ও
িবণোতধক নযোয়পরোয়র্।
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একোদশিম প্রন: তশকণ কী? তশশ্কণর প্রকোরশ্ভদ কী কী?
উত্তর: রুবুতবয়যোশ্ির1 মশ্ধয তশকণ দু ই প্রকোর। িো হশ্লো: বোন্দোর এ তবশ্বোি বয,
তকেু িৃ তি বো তকেু পতরিোলনোর মশ্ধয আল্লোহর িোশ্থ বকউ শরীক আশ্েন। আর
তিিীয় প্রকোর হশ্লো, ইবোদোশ্ির মশ্ধয তশকণ করো। এিো আবোর দু ধরশ্র্র। বে
তশকণ ও বেোি তশকণ। বে তশকণ হশ্লো বয বকোশ্নো ধরশ্র্র ইবোদোি আল্লোহ েোেো
অনয কোশ্রো জনয করো। বযমন, আল্লোহ বযিীি অনয কোউশ্ক ডোকো বো কোশ্রো
কোশ্ে তকেু আশো করো বো কোউশ্ক ভয় করো ইিযোতদ। এ ধরশ্র্র বলোক দীশ্নর
গতি বথশ্ক ববর হশ্য় যোশ্ব এবং জোহোন্নোশ্ম তিরস্থোয়ী হশ্ব। আর বেোি তশকণ
হশ্লো, বয কোজগুশ্লো মোনু ষশ্ক বে তশশ্কণর তদশ্ক তনশ্য় যোয়। বযমন, আল্লোহ
েোেো কোশ্রো নোশ্ম শপথ করো ও বলোক বদখোশ্নো উশ্েশ্শয ইবোদোি করো ইিযোতদ।
িোদশিম প্রন: আল্লোহর প্রতি ঈমোশ্নর তবস্তোতরি তববরর্ কী?
উত্তর: আমরো অন্তশ্রর তবশ্বোি ও বমৌতখক স্বীকৃতি িোরো স্বীকোর কতর বয, আল্লোহ
ওয়োতজবুল উজূ দ িথো িবণদো িোাঁর অতস্তত্ব থোকো অিযোবশযকীয়, তিতন এক ও
অতিিীয়, তিতন কোশ্রো মুখোশ্পেী নন, িব পূ র্ণ গুর্োবলীশ্ি, মযণোদোয়, বেশ্ত্ব,
অহংকোশ্র, বেষ্ঠশ্ত্ব তিতন একক ও অতিিীয়। িব গুর্োবলীশ্ি িোাঁর রশ্য়শ্ে
পতরপূ র্ণ পূ র্ণিো বযখোশ্ন িৃ তিকুশ্লর পশ্ে বপৌঁেো অিম্ভব। তিতনই প্রথম, িোাঁর
আশ্গ তকেু বনই, তিতনই বশষ, িোাঁর পশ্র আর তকেু থোকশ্ব নো, তিতনই যোতহর
িথো িদোভোস্বর, দৃ শযমোন, িোাঁর বিশ্য় বকোশ্নো তকেু ই স্পি বনই, তিতনই বোতিন
িথো িবশ্িশ্য় তনগূ ঢ় িত্তো, িোাঁর বিশ্য় বকোশ্নো তকেু ই তনগূ ঢ় বনই। তিতন িশ্বণোচ্চ,
িু উচ্চ, উচ্চ িত্তো, উচ্চ েমিোিম্পন্ন, উচ্চ পরোক্রমশোলী, তিতন িব তকেু
িম্পশ্কণ মহোজ্ঞোনী, িব তকেু জোশ্নন, িব তকেু র উপশ্র েমিোবোন,
1

আল্লোহশ্ক একমোত্র িৃ তিকিণো, তরতযকদোিো, পতরিোলনোকোরী ও লোলনপোলনকোরী তহশ্িশ্ব
স্বীকোর করোশ্ক রুবু তবয়যোি বশ্ল। -অনু বোদক।
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িবণশতক্তমোন, িবণশ্েোিো, ভোষোর তভন্নিো ও প্রশ্য়োজশ্নর নোনো ধরর্ িশ্ত্বও িব
তকেু র আওয়োজ শুনশ্ি পোন, তিতন িবণদ্রিো, িব তকেু বদখশ্ি পোন, তিতন
মহোপ্রজ্ঞোবোন, িৃ তি ও আইন প্রদোশ্ন মহোতবজ্ঞ, তিতন গুশ্র্ ও কশ্মণ িবণপ্রশংতিি,
তিতন মতহমোয় ও বেশ্ত্ব মহোশ্গৌরোতবি, তিতন দয়োবোন, দয়োলু , িোাঁর রহমি িব
তকেু র উপর তবস্তৃি ও িকশ্লই িোাঁর অনু গ্রহ ও দোনপ্রোপ্ত, তিতন রোজোতধরোজ,
িব রোজো ও রোশ্জযর মোতলক, িোাঁর রশ্য়শ্ে একচ্ছত্র মোতলকোনো, উবণজগি ও
তননজগি িব তকেু ই িোর মোতলকোনোধীন ও িোাঁর বগোলোম, িোাঁর রশ্য়শ্ে একচ্ছত্র
কিৃণত্ব ও হস্তশ্েপ, তিতন তিরঞ্জীব, িোাঁর রশ্য়শ্ে িব যোিী গুর্োবলী িম্পন্ন
পতরপূ র্ণ জীবন, তিতন স্বয়ংতস্থতিশীল ও অতবনশ্বর, তিতন তনশ্জ তনশ্জই প্রতিতষ্ঠি
এবং অনযশ্কও প্রতিষ্ঠো কশ্রন, তিতন িব ধরশ্র্র কমণ িম্পোদনকোরী, তিতন যো
ইচ্ছো িোই িম্পন্ন কশ্রন, তিতন যো িোন িো-ই িংঘতিি হয়, আর তিতন যো িোন
নো িো িম্পন্ন হয় নো, আমরো িোেয বদই বয, তিতন আমোশ্দর রব, িৃ তিকোরী,
উশ্ম্মষকোরী, রূপ দোনকোরী, তযতন িমস্ত িৃ তি িৃ জন কশ্রশ্েন, িৃ তিশ্ি তিতন
িু িোরুিো ও দেিো বদতখশ্য়শ্েন এবং উত্তমরূশ্প িৃ তি কশ্রশ্েন। তিতন এমন
আল্লোহ তযতন েোেো বকোশ্নো ইলোহ বনই, তিতন একমোত্র উপোিয, তিতন বযিীি
বকউ ইবোদোি পোওয়োর বযোগয নয়। অিএব, তিতন বযিীি কোশ্রো িম্মু শ্খ তশর
নি কতর নো, একমোত্র মহোশতক্তশোলী, মহোপরোক্রোন্ত, মহোেমোশীল আল্লোহ
বযিীি কোশ্রো কোশ্ে মোথো অবনি কতর নো, তকেু প্রোথণনো কতর নো, আমরো
একমোত্র িোাঁরই ইবোদোি কতর এবং িোাঁরই কোশ্ে িোহোযয িোই, িোাঁর কোশ্ে
প্রিযোশো কতর, িোাঁশ্কই ভয় কতর, িোাঁর রহমি আশো কতর, িোাঁর আযোবশ্ক ভয়
কতর, তিতন বযিীি আমোশ্দর বকোশ্নো রব বনই। অিএব, িোাঁরই কোশ্ে আমোশ্দর
প্রোথণনো এবং িোাঁশ্কই আমরো ডোতক। তিতন বযিীি আমোশ্দর এমন বকোশ্নো ইলোহ
বনই যোর কোশ্ে আমরো আশো করশ্ি পোতর। আমোশ্দর দু তনয়ো ও আতখরোশ্ির
কলযোর্ ও িংশ্শোধশ্ন তিতনই আমোশ্দর একমোত্র অতভভোবক। তিতন উত্তম
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িোহোযযকোরী এবং িমস্ত তবপদোপদ ও অকলযোর্ বথশ্ক তিতনই একমোত্র
প্রতিশ্রোধকোরী ও রেোকোরী।
ত্রশ্য়োদশিম প্রন: নবীশ্দর প্রতি ঈমোশ্নর তবস্তোতরি বযোখযো কী ধরশ্র্র?
উত্তর: িংতেপ্ত ও তবস্তোতরিভোশ্ব বযিব নবীশ্দর নবুওয়ি ও তরিোলোি িোবযস্ত
হশ্য়শ্ে বি িব নবীশ্দর প্রতি আমরো ঈমোন আনয়ন কতর এবং তবশ্বোি কতর
বয, আল্লোহ অহী ও তরিোলোশ্ির মোধযশ্ম িোশ্দরশ্ক তনবণোতিি কশ্রশ্েন এবং
িোাঁর তনশ্জর ও িৃ তির মোশ্ঝ িোাঁর দীন ও শরী‘আি বপৌঁেোশ্নোর জনয িোশ্দরশ্ক
মোধযম তহশ্িশ্ব তনশ্য়োতজি কশ্রশ্েন। িোশ্দর আতনি তবষশ্য়র িিযোয়ন ও
িতঠকিো প্রমোশ্র্র জনয তিতন িোশ্দরশ্ক মু‘তজযো তদশ্য় িোহোযয কশ্রশ্েন। িোরো
জ্ঞোন-গতরমো ও আমশ্লর তদক বথশ্ক িবশ্িশ্য় পূ র্ণোঙ্গ ও পতরপূ র্ণ িৃ তি, িোরো
িবণোতধক িিযবোদী, িবশ্িশ্য় িৎ বযতক্ত ও িশ্বণোচ্চ িচ্চতরত্রবোন। আল্লোহ
িো‘আলো িোশ্দরশ্ক এমন িৎ গুর্োবলী ও ববতশিয তদশ্য় তনবণোতিি কশ্রশ্েন যো
অনযশ্দর স্পশণ করো িম্ভব নয়। আল্লোহ িোশ্দরশ্ক িমস্ত অিচ্চতরত্র বথশ্ক
পতবত্র বরশ্খশ্েন। আল্লোহর পে বথশ্ক িোরো বয দোওয়োি বপৌঁশ্েশ্েন বি
বযোপোশ্র মোিূ ম িথো তনষ্পোপ ও তনষ্কলঙ্ক তেশ্লন। িোরো িোশ্দর দোওয়োি ও
িোবলীশ্গ িিয ও িতঠকিোই প্রিোর কশ্রশ্েন। িোশ্দর িকশ্লর প্রতি ও িোরো
আল্লোহর পে বথশ্ক যো তনশ্য় এশ্িশ্েন বিগুশ্লোর ওপর ঈমোন আনো, িোশ্দরশ্ক
ভোশ্লোবোিো, িম্মোন করো ও মযণোদো প্রদোন করো ফরয। আমরো আরও তবশ্বোি
কতর বয, এিব কোজ আমোশ্দর নবী মুহোম্মোদ রোিূ লুল্লোহ্ িোল্লোল্লোহু আলোইতহ
ওয়োিোল্লোশ্মর বযোপোশ্র করো (িোর প্রতি ও িোর আতনি িব তকেু র ওপর ঈমোন
আনো, িোশ্ক িম্মোন করো ইিযোতদ) আরও অতধক গুরুত্বপূ র্ণ ফরয। িোশ্ক জোনো,
িোধযোনু িোশ্র িোর আতনি শরী‘আি িংতেপ্ত ও তবস্তোতরিভোশ্ব জোনো, এিশ্বর
প্রতি ঈমোন আনো ও িবণদো অিুি থোকো ফরয। িোর আতনি িকল তবষশ্য়
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আনু গিয করো, িোর আশ্দশ মোনয করো ও তনশ্ষধ বথশ্ক তবরি থোকোও ফরয।
আমরো আরও তবশ্বোি কতর বয, তিতন খোিোমুন নোতবয়যীন িথো িবণশ্শষ নবী,
িোর পশ্র আর বকোশ্নো নবী আিশ্বন নো, িোর শরী‘আি পূ শ্বণর িব
শরী‘আিশ্ক রতহি কশ্র তদশ্য়শ্ে, িোর শরী‘আি তকয়োমি পযণন্ত অবতশি
থোকশ্ব। বোন্দোর ঈমোন িিের্ পূ র্ণ হশ্ব নো যিের্ বি তবশ্বোি করশ্ব বয,
মুহোম্মোদ রোিূ লুল্লোহ্ িোল্লোল্লোহু আলোইতহ ওয়োিোল্লোম আতনি িব তকেু ই িিয।
আক্বলী (তবশ্বকপ্রিূ ), ইতিয় ও িব ধরশ্র্র দলীল প্রমোর্ িোর আতনি িশ্িযর
তবপরীি প্রমোর্ করশ্ি পোরশ্ব নো; বরং িতঠক তবশ্বক ও বোস্তব দৃ শযমোন
তবষয়োতদ িোর িিযিো ও িতঠকিোর িোেয প্রদোন কশ্র।
িিুদণশিম প্রন: কোিো ও কোদর িথো িোকদীশ্রর প্রতি ঈমোশ্নর স্তর কয়তি ও
কী কী?
উত্তর: িোকদীশ্রর প্রতি ঈমোশ্নর স্তর িোরতি। এ িোরতি স্তশ্রর িব কয়তির
ওপর ঈমোন নো আনশ্ল িোর ঈমোন পূ র্ণ হশ্ব নো। বিগুশ্লো হশ্চ্ছ: আল্লোহ িব
তকেু িম্পশ্কণ মহোজ্ঞোনী একথোর ওপর ঈমোন আনো, িোর ইলম িূ ক্ষ্ম ও স্পি
িব তকেু িম্পশ্কণ িবণবযোপী, তিতন এিব তকেু লোওতহ মোহফূশ্য তলতপবদ্ধ কশ্র
বরশ্খশ্েন এবং িব তকেু িোাঁর ইচ্ছো ও কুদরশ্ি িংঘতিি হশ্য় থোশ্ক, তিতন যো
ইচ্ছো কশ্রন িো িংঘতিি হয়, আর তিতন যো িোন নো িো কখনও হয় নো,
এিদিশ্ত্বও তিতন বোন্দোশ্ক কোজ করশ্ি িেমিো ও ইখতিয়োর তদশ্য়শ্েন, ফশ্ল
িোরো িোশ্দর পেন্দোনু যোয়ী ও ইচ্ছোনু িোশ্রই কোজ কশ্র থোশ্ক। বযমন আল্লোহ
িো‘আলো বশ্লশ্েন,

َ َ َّ َّ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َ
َ
َ َ َّ ِ َ ۡ َ ِ ٓ َ َّ
]٠٧ : ﴾ [احلج٧٠فْكِتَٰب
ْ ِ ِْك
ْ نْذَٰل
ْ ِ ۡرضْإ
ْ فْٱلسماءْْوٱۡل
ْ ِ ْٱّللْ َي ۡعل ُْمْ َما
ْ ْن
ْ ﴿أل ْمْتعل ْمْأ

“িুতম তক জোন নো বয, আিমোন ও জতমশ্ন যো তকেু রশ্য়শ্ে, আল্লোহ িো জোশ্নন?
তনশ্চয় িো একতি তকিোশ্ব রশ্য়শ্ে।” [িূ রো আল-হোজ, আয়োি: ৭০]
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َ َ ۡ ُّ َ ُ َّ َ ٓ َ َ َ ٓ َّ َ ُ ٓ َ َ َ َ َ َ ۡ َ َ ۡ ُ
ٓ َ
:﴾ [اتلكوير٢٩ي
َْ بْٱلعَٰل ِم
ْ ٱّللْر
ْ ْلْأنْيشا ْء
ْ ِ ونْإ
ْ ْوماْتشاء٢٨ِيم
ْ ﴿ل َِمنْشا َْءْمِنك ْمْأنْيستق
]٨٢ ،٨٢

“বয বিোমোশ্দর মশ্ধয িরল পশ্থ িলশ্ি িোয়, িোর জনয। আর বিোমরো ইচ্ছো
করশ্ি পোর নো, যতদ নো িৃ তিকুশ্লর রব আল্লোহ ইচ্ছো কশ্রন”। [িূ রো আিিোকওয়ীর, আয়োি: ২৮-২৯]
পঞ্চদশিম প্রন: আতখরোি তদবশ্ির প্রতি ঈমোন বলশ্ি কী বুঝোয়? বকোন বকোন
তবষয় এশ্ি অন্তভুক্ত
ণ কশ্র?
উত্তর: মৃিুযর পশ্রর তজশ্ন্দগী িম্পশ্কণ কুরআন ও িু ন্নোশ্হ যো তকেু এশ্িশ্ে িো
িব তকেু ই আতখরোশ্ির তদবশ্ির প্রতি ঈমোন আনোর অন্তভুণক্ত। বযমন, কবশ্রর
অবস্থো, বোরযোখ, কবশ্র তন‘আমি ও শোতস্ত, তকয়োমশ্ির তদশ্নর অবস্থো, এ
তদশ্নর তহিোব-তনকোশ, িোওয়োব, শোতস্ত, িু হুফ, মীযোন, শোফো‘আি, জোন্নোিজোহোন্নোশ্মর অবস্থো ও এর বর্ণনো, জোন্নোিী ও জোহোন্নোমীশ্দর অবস্থো, আল্লোহ এ
দু শ্য়র অতধবোিীশ্দর জনয যো বিতর কশ্র বরশ্খশ্েন এগুশ্লোর প্রতি িংতেপ্ত ও
তবস্তোতরিভোশ্ব ঈমোন আনয়ন করো আতখরোি তদবশ্ির প্রতি ঈমোন আনো বশ্ল।
ষষ্ঠোদশিম প্রন: তনফোক কী? এর প্রকোর ও আলোমি কী কী?
উত্তর: ভোশ্লো প্রকোশ করো আর তভিশ্র মন্দ বগোপন রোখোশ্ক তনফোক বশ্ল।
তনফোক দু ’প্রকোর। বে তনফোক, আর িো হশ্লো তবশ্বোশ্ি তনফোক। এ ধরশ্র্র
মুনোতফক তিরস্থোয়ী জোহোন্নোমী হশ্ব। এ প্রকোশ্রর মুনোতফশ্কর িম্পশ্কণ আল্লোহ
িো‘আলো বশ্লশ্েন,

ۡ
ُ ُ
ۡ
ُ
َّ
]٢ :﴾ [ابلقرة٨ِي
َْ ٱّللِْ َوبِٱَلَ ۡو ِْمْٱٓأۡلخ ِِْرْ َو َماْهمْب ِ ُمؤ ِمن
ْ ِ ولْ َء َام َّناْب
ْ اسْ َمنْ َيق
ْ ِ َِّنْٱنل
َْ ﴿ َوم
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“আর মোনু শ্ষর মশ্ধয তকেু এমন আশ্ে, যোরো বশ্ল, ‘আমরো ঈমোন এশ্নতে আল্লোহর
প্রতি এবং বশষ তদশ্নর প্রতি’, অথি িোরো মুতমন নয়।” [িূ রো আল-বোকোরো,
আয়োি: ৮]
এরো অন্তশ্র কুফুরী বপোষর্ কশ্র আর মুশ্খ ইিলোম প্রকোশ কশ্র।
আর তিিীয় প্রকোর তনফোক হশ্লো বেোি তনফোক, আর িো হশ্লো মোনু শ্ষর কোশ্জ
কশ্মণর তনফোক। বযমন, রোিূ লুল্লোহ্ িোল্লোল্লোহু আলোইতহ ওয়োিোল্লোম এশ্দর
িম্পশ্কণ বশ্লশ্েন,
َ
َ إ
َ َ َ َ َ ٌ َ ا
ََ َ إ
َ َ
. َوإِذا اؤت ِم َن خان، َوإِذا َو َع َد أخلف، إِذا َحدث كذ َب:«آيَة المنَافِ ِق ثالث
“মুনোতফশ্কর আলোমি তিনতি: যখন কথো বশ্ল তমথযো বশ্ল, যখন ওয়োদো কশ্র
ভঙ্গ কশ্র এবং আমোনি রোখো হশ্ল তখয়োনি কশ্র।”1
অিএব, বে কুফুরী ও বে তনফোকী ঈমোন ও আমশ্লর বকোন উপকোশ্র আিশ্ব
নো। িশ্ব বেোি কুফুরী ও বেোি তনফোকী ঈমোশ্নর িোশ্থ একতত্রি হশ্ি পোশ্র,
এ বেশ্ত্র বোন্দোর মশ্ধয ভোশ্লো-মন্দ দু শ্িোই থোকশ্ব এবং ভোশ্লো কোশ্জর তবতনমশ্য়
িোওয়োব পোশ্ব আর মন্দ কোশ্জর কোরশ্র্ শোতস্ত বভোগ করশ্ব।
িপ্তদশিম প্রন: তবদ‘আি কী? তবদ‘আি কি প্রকোর ও কী কী?
উত্তর: তবদ‘আি হশ্লো িু ন্নোশ্ির তবপরীি কোজ। এতি দু ’প্রকোর। তবশ্বোশ্ি
তবদ‘আি। আর িো হশ্লো আল্লোহ ও িোাঁর রোিূ ল যো বশ্লশ্েন িোর তবপরীি
তবশ্বোি স্থোপন করো। এতি রোিূ লুল্লোহ্ িোল্লোল্লোহু আলোইতহ ওয়োিোল্লোশ্মর তনশ্নোক্ত
হোদীশ্ি উশ্ল্লখ হশ্য়শ্ে,

1

িহীহ বু খোরী, তকিোবু ল ঈমোন, ১/৮৯, ৫/২৮৯, ৩৭৫, ১০/৫০৭, হোদীি নং ৩৩, ২৬৮২,
২৭৪৯, ৬০৯৫; িহীহ মুিতলম, তকিোবু ল ঈমোন, ১/৭৮, হোদীি নং ৫৯। বু খোরী ও মুিতলম
উভশ্য়ই হোদীিতি আবূ হুরোয়রো রোতদয়োল্লোহু ‘আনহু বথশ্ক বর্ণনো কশ্রশ্েন।
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ُّ ً
ََ ََ ا
َ ًَ َ
َََ َإ
َ َ َ ا
َ ََ إ
ا
اّل؟
ِ ار إَل و
ِ  ما يه يا رسول: قالوا، احدة
ِ َتق أم َ ِِت لَع ثال ٍث و َسب ِعني فرقة ُكها ِيف انل
ِ «وستف
َ  «ه َو َما أنَا َعلَيإه إاْلَ إو َم َوأ إص:قَ َال
.»ح ِاب
ِ

“আর আমোর উম্মশ্িরো তিয়োত্তর দশ্ল তবভক্ত হশ্ব। এশ্দর একতি দল েোেো

িব দলই হশ্ব জোহোন্নোমী। িোহোবীগর্ তজজ্ঞোিো করশ্লন, বহ আল্লোহর রোিূ ল!
এরো বকোন দল? তিতন বলশ্লন: আজ আতম এবং আমোর িোহোবীরো যোর ওপর
প্রতিতষ্ঠি।”1
1

মুিনোদ আহমোদ, ২/৩৩২; আবু দোউদ, তকিোবু ি িু ন্নোহ, ৫/৪, হোদীি নং ৪৫৯৭; তিরতমযী,
তকিোবু ল ঈমোন, ৫/২৫, হোদীি নং ২৬৪১; ইবন মোজোহ, তকিোবু ল তফিোন, ২/১৩২১, হোদীি
নং ৩৯৯২; ইবন তহব্বোন, হোদীি নং ৬৭৩১; আল-আজুরী িোর শরী‘আহশ্ি, পৃ ষ্ঠো নং ১৫;
মুহোম্মোদ ইবন নির িোর িু ন্নোহশ্ি, পৃ ষ্ঠো নং ১৭-১৮; হোতকম িোর মুিিোদরোশ্ক, ১/৬ ও
১/১২৮; আল-ইিতফরোয়ী িোর তফরোক বোইনোল তফরোক, পৃ ষ্ঠো নং ৪ ও ৫; িোরো িকশ্ল
মুহোম্মোদ ইবন ‘আমর ইবন ‘আলকোমো ইবন ওয়োককোি আল-লোইিী বথশ্ক, তিতন আবু
িোলমো ইবন আব্দু র রহমোন বথশ্ক, তিতন আবু হুরোয়রো রোতদয়োল্লোহু ‘আনহু বথশ্ক, তিতন
রোিূ লুল্লোহ্ িোল্লোল্লোহু আলোইতহ ওয়োিোল্লোম বথশ্ক হোদীিতি বর্ণনো কশ্রশ্েন, িশ্ব িোশ্দর
বর্ণনোয় তনশ্নোক্ত শব্দোবলী বনই।

َ  ه َو َما أَنَا َعلَيإه إاْلَ إو َم َوأَ إص................. ، «ُكُّها يف انلاار إَل َواح َد ًة
.»ح ِاب
ِ
ِ
ِ
ِ

হোদীশ্ির িনদতি হোিোন। িনশ্দর িবোই তিকোহ, শুধু মুহোম্মোদ ইবন ‘আমর ইবন ‘আলকোমো
বযিীি। ইমোম যোহোবী রহ. তমযোশ্ন ৩/৬৭৩ বশ্লশ্েন: তিতন তবখযোি শোইখ, হোিোনু ল হোদীি,
আবু িোলমো ইবন আব্দু র রহমোন বথশ্ক অতধক বর্ণনো কশ্রশ্েন। ইমোম বু খোরী িোর হোদীি
মুিোবো‘আ তহশ্িশ্ব বর্ণনো কশ্রশ্েন। এ হোদীি িম্পশ্কণ ইমোম তিরতমযী রহ. বশ্লশ্েন,
হোদীিতি হোিোন িহীহ। ইমোম হোতকম ও ইবন তহব্বোন হোদীিতিশ্ক িহীহ বশ্লশ্েন। এ
হোদীিতি িোহোবীশ্দর বথশ্ক একদল বর্ণনোকোরী বর্ণনো কশ্রশ্েন। বদখুন, মোকোতিদু ল হোিোনোহ,
িোখখোভী, পৃ ষ্ঠো, ১৫৮; নু যুমুল মুিোনোতিরোহ তমনোল হোদীতিল মুিোওয়োতিরোহ, কোত্তোনী, পৃ ষ্ঠো,
৩২-৩৪।
অনযতদশ্ক হোদীশ্ি অতিতরক্ত:

ُّ
ًَ َ
ا
.»احدة ويه اجلماعة
ِ ار إَل و
ِ «ُكها ِيف انل

এ অংশিুকু মুিনোশ্দ আহমোশ্দ (৪/১০২) মু‘আতবয়ো রোতদয়োল্লোহু ‘আনহু বথশ্ক বতর্ণি হোদীশ্ি
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অিএব, বয বযতক্ত হোদীশ্ি বতর্ণি গুর্োবলী অনু যোয়ী হশ্ব বি বযতক্ত শুধু িু ন্নোহর
অনু িোরী, আর বয িু ন্নোহর অনু িোরী হশ্ব নো বি তবদ‘আিী। আর িব
তবদ‘আিই বগোমরোহী। িশ্ব িু ন্নোহ বথশ্ক দূ শ্র িশ্র যোওয়োর দূ রত্ব অনু িোশ্র
তবদ‘আশ্ির স্তরও কম ববতশ হয়।
তিিীয় প্রকোর তবদ‘আি হশ্লো আমলী িথো কোশ্জ-কশ্মণ তবদ‘আি। আর িো
হশ্লো শরী‘আি প্রশ্র্িো আল্লোহ ও িোাঁর রোিূ ল বযিব ইবোদি করশ্ি আশ্দশ
কশ্রশ্েন িো বযিীি অনযিব ইবোদোি করো বো আল্লোহ ও িোাঁর রোিূ ল রোিূ লুল্লোহ্
িোল্লোল্লোহু আলোইতহ ওয়োিোল্লোম বযগুশ্লো হোরোম কশ্রশ্েন বিগুশ্লো হোলোল করো।

এশ্িশ্ে। এ েোেোও এ অংশিুকু আবু দোউদ, তকিোবু ি িু ন্নোহ, ৫/৫; আযু রুমীর শরী‘আহ,
পৃ ষ্ঠো ১৮; হোতকশ্মর মুিিোদরোক, ১/১২৮; ও অনযোনয তকিোশ্ব উশ্ল্লখ আশ্ে। ইমোম হোতকম
এ হোদীিতি বর্ণনোর পশ্র বশ্লশ্েন, ‘হোদীশ্ির এ িনদগুশ্লো এ হোদীিতি িহীহ হওয়োর
বযোপোশ্র প্রমোর্, এ মি ইমোম যোহোবী রহ.ও স্বীকৃতি তদশ্য়শ্েন। ইমোম শোশ্িবী রহ. আলই‘তিিোশ্ম হোদীিতিশ্ক িহীহ বশ্লশ্েন।
মুিনোশ্দ আহমোশ্দ (৩/১২০) আনোি রোতদয়োল্লোহু ‘আনহু বথশ্ক বতর্ণি হোদীশ্ি এ অতিতরক্ত
অংশিুকু বতর্ণি আশ্ে; আজুরীর আশ-শোরী‘আহর পৃ ষ্ঠো ১৬-১৭ বিও বতর্ণি আশ্ে।
এ েোেোও আজুরীর আশ-শোরী‘আহর পৃ ষ্ঠো ১৭-১৮ বি িো‘দ ইবন আবু ওয়োক্কোি রোতদয়োল্লোহু
‘আনহু বথশ্ক বতর্ণি আশ্ে।
অনযতদশ্ক হোদীশ্ির আশ্রক অতিতরক্ত অংশ,
َ  ه َو َما أَنَا َعلَيإه إاْلَ إو َم َوأَ إص................. ، «ُكُّها يف انلاار إَل َواح َد ًة
.»ح ِاب
ِ
ِ
ِ
ِ
আজুরীর আশ-শরী‘আহর পৃ ষ্ঠো ১৫-১৬ বি আব্দু ল্লোহ ইবন ‘আমর রোতদয়োল্লোহু ‘আনহু বথশ্ক
বতর্ণি আশ্ে। িোবরোনী রহ. মু‘জোমুি িোগীশ্র (১/২৫৬) আনোি ইবন মোতলক রোতদয়োল্লোহু
‘আনহু বথশ্ক বর্ণনো কশ্রন।
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অিএব, বয বযতক্ত শরী‘আি বতহভূ ণি বকোশ্নো ইবোদোি করল বো শরী‘আি যো
হোরোম কশ্র তন িো হোরোম করল বি তবদ‘আি করল।
অিোদশিম প্রন: আপনোর ওপর মুিতলশ্মর হক (দোতয়ত্ব-কিণবয) কী?
উত্তর: আল্লোহ িো‘আলো বশ্লশ্েন,

ۡ َ ُ ۡ ُ ۡ َ َّ
]٦٧ :ونْإِخ َوةْ﴾ [احلجرات
ْ ﴿إِنماْٱلمؤمِن

“তনশ্চয় মুতমনরো পরস্পর ভোই ভোই।” [িূ রো আল-হুজুরোি, আয়োি: ১০]
এক মুিতলম অপর মুিতলমশ্ক ভোই তহশ্িশ্ব গ্রহর্ করো ওয়োতজব। বি তনশ্জর
জনয যো পেন্দ কশ্র িোর ভোইশ্য়র জনযও িো-ই পেন্দ করশ্ব এবং তনশ্জর
জনয যো অপেন্দ করশ্ব অশ্নযর জনযও িো অপেন্দ করশ্ব। িোধযমি িোশ্দর
জনয কলযোর্কর তকেু করো, পরস্পর িংশ্শোধশ্নর বিিো করো, তনশ্জশ্দর মোশ্ঝ
ভোশ্লোবোিো বন্ধন িৃ তি করো ও িোশ্দরশ্ক িশ্িযর ওপর প্রতিষ্ঠো রোখশ্ি প্রশ্িিো
করো। এক মুিতলম অপর মুিতলশ্মর ভোই। িু িরোং বি িোর ওপর যু লুম
করশ্ব নো, িোশ্ক অপমোন করশ্ব নো, িোর বযোপোশ্র তমথযো বলশ্ব নো, িোশ্ক
বহয় করশ্ব নো। যোশ্দর ওপর িোর দোতয়ত্ব ও কিণবয রশ্য়শ্ে িোশ্দর হক আদোয়
করশ্ব। বযমন, তপিো-মোিো, আত্মীয়-স্বজন, পোেো-প্রতিশ্বশী, বন্ধু-বোন্ধব ও
অধীনস্থ কমণিোরীশ্দর অতধকোর আদোয় করশ্ব।
ঊনতবংশিম প্রন: নবী িোল্লোল্লোহু আলোইতহ ওয়োিোল্লোশ্মর িোহোবীশ্দর প্রতি
আমোশ্দর দোতয়ত্ব ও কিণবয কী?
উত্তর: রোিূ লুল্লোহ্ িোল্লোল্লোহু আলোইতহ ওয়োিোল্লোশ্মর প্রতি পূ র্ণোঙ্গ ঈমোন ও
ভোশ্লোবোিোর অনযিম অংশ হশ্লো িোর িোহোবীগর্শ্ক িোশ্দর মযণোদো ও ইিলোম
গ্রহশ্র্র অগ্রগোমীিোর স্তর অনু িোশ্র ভোশ্লোবোিো, উম্মোশ্ির িবোর উশ্বণ িোশ্দর
মযণোদোর স্বীকৃতি বদওয়ো। িোশ্দর ভোশ্লোবোিো বৃ তদ্ধর জনয আল্লোহর কোশ্ে বদো‘আ
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করো, িোশ্দর মযণোদো প্রিোর করো ও িোশ্দর মধযকোর ভুল বুঝো-বুতঝশ্ক এতেশ্য়
িলো ও িমোশ্লোিনো বথশ্ক তবরি থোকো। আমরো আরও তবশ্বোি কতর বয, িমস্ত
উত্তম আদশ্শণর িমিশ্য় িোরো িশ্বণোত্তম উম্মি, কলযোর্ ও ইিলোম গ্রহশ্র্র তদক
বথশ্ক িোরো অগ্রগোমী, িমস্ত অকলযোর্ ও অনযোয় কোজ বথশ্ক িোরো দূ শ্র তেশ্লন,
িোরো িকশ্লই নযোয়পরোয়র্ ও ইনিোফকোরী তেশ্লন এবং আল্লোহ িোশ্দর ওপর
িন্তুি।
তবংশিম প্রন: ইমোম িথো উম্মশ্ির ইমোম থোকোর বযোপোশ্র আপনোর মিোমি
কী?
উত্তর: আমরো তবশ্বোি কতর বয, উম্মশ্ির ইমোম তনধণোরর্ করো ফরশ্য তকফোয়ো।
বকননো উম্মি ইমোম েোেো িোশ্দর দীন ও দু তনয়োর কোযণক্রম পতরিোলনো করো
িম্ভব নয়। ইমোম িোশ্দর শত্রুর আক্রমর্ প্রতিহি করশ্বন এবং অপরোধীর
অপরোশ্ধর হদ িথো শোতস্ত কোশ্য়ম করশ্ব। অনযোয় কোজ বযিীি িৎকোশ্জ
ইমোশ্মর আনু গিয করো েোেো বনিোর (ইমোশ্মর) বনিৃত্ব পতরপূ র্ণ হয় নো। ইমোম
িৎ বহোক বো অিৎ বহোক িোর িোশ্থ তজহোদ করো, িোশ্ক কলযোর্কর কোশ্জ
িহশ্যোতগিো করো এবং অনযোয় কোজ বথশ্ক তবরি থোকশ্ি িোশ্ক িদু পশ্দশ
বদওয়ো জনগশ্র্র দোতয়ত্ব।
একতবংশিম প্রন: তিরোিুল মুস্তোকীম কী? এর ববতশিয কী কী?
উত্তর: তিরোিুল মুস্তোকীম হশ্লো ইলশ্ম নোশ্ফ‘ িথো উপকোরী ইলম ও িৎ
আমল। আর রোিূ লুল্লোহ্ িোল্লোল্লোহু আলোইতহ ওয়োিোল্লোম বথশ্ক কুরআন ও
হোদীশ্ি বয ইলম এশ্িশ্ে িো-ই ইলশ্ম নোশ্ফ‘ িথো উপকোরী ইলম। আর িৎ
আমল হশ্লো িহীহ আক্বীদো, ফরয ও নফল আদোয়, তনতষদ্ধ কোজ বথশ্ক তবরি
থোকো, অথণোৎ আল্লোহর হক ও বোন্দোর হক আদোশ্য়র মোধযশ্ম আল্লোহর িন্তুি
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অজণন করো। আর পতরপূ র্ণ ইখলোি ও রোিূ লুল্লোহ্ িোল্লোল্লোহু আলোইতহ
ওয়োিোল্লোশ্মর অনু িরর্ বযিীি আল্লোহর িন্তুতি অজণন করো িম্ভবপর হয় নো।
এ দু ’তি মূ লনীতির (ইখলোি ও রোিূ শ্লর অনু িরর্) উপরই দীশ্নর িমস্ত কোজ
পতরিোতলি হয়। অিএব, যোর ইখলোি িশ্ল যোশ্ব বি তশশ্কণ পতিি হশ্ব আর
যোর রোিূ লুল্লোহ্ িোল্লোল্লোহু আলোইতহ ওয়োিোল্লোশ্মর অনু িরর্ থোকশ্ব নো বি
তবদ‘আশ্ি পতিি হশ্ব।
িোতবংশিম প্রন: কী কী গুশ্র্র কোরশ্র্ মুিতলম বযতক্ত কোতফর ও নোতস্তক বথশ্ক
আলোদো হশ্ব?
উত্তর: এতি অিযন্ত গুরুত্বপূ র্ণ ও অতিদীঘণ একতি প্রন। মুতমন ও অমুিতলশ্মর
মধযকোর পোথণকযই িিয ও তমথযো, বিৌভোগযবোন ও দু ভণোগো তনধণোতরি হয়। বজশ্ন
রোখুন, প্রকৃি মুতমন বিই তযতন আল্লোহ প্রতি ঈমোন আশ্ন, কুরআন ও হোদীশ্ি
বতর্ণি িোাঁর নোম ও তিফোিিমূ হ বজশ্ন বুশ্ঝ যথোযথভোশ্ব ঈমোন আশ্ন এবং
এগুশ্লো স্বীকোর কশ্র ও যো তকেু আল্লোহর নোম ও তিফোশ্ির তবপরীি বিগুশ্লো
বথশ্ক িোাঁশ্ক পতবত্র রোশ্খ। এশ্ি িোর অন্তর ঈমোন, ইলম, ইয়োকীন, প্রশোতন্ত
ও আল্লোহর িোশ্থ িম্পকণ স্থোপশ্ন ভশ্র যোয়। ফশ্ল বি একমোত্র আল্লোহর তদশ্ক
ঝুাঁশ্ক, িোাঁর অনু গি হয়, িোাঁর নবী িোল্লোল্লোহু আলোইতহ ওয়োিোল্লোম বযভোশ্ব
ইবোদি শরী‘আিিম্মি কশ্রশ্েন তঠক বিভোশ্বই বি একতনষ্ঠোর িোশ্থ
িোওয়োশ্বর আশোয় ও আযোব বথশ্ক রেো পোওয়োর জনয ইবোদি-বশ্ন্দগী কশ্র।
এশ্ি বি অন্তশ্র, ভোষোয় ও অঙ্গ-প্রিযশ্ঙ্গর মোধযশ্ম আল্লোহর অশ্শষ তন‘আমি
ও দয়োর শুকতরয়ো আদোয় কশ্র, বি িোবণেতর্ক আল্লোহর তযতকশ্র (স্মরশ্র্)
মশগুল থোশ্ক। িখন বি আল্লোহর স্মরশ্র্র বিশ্য় বে বকোন তন‘আমি বদখশ্ি
পোয় নো, এর বিশ্য় বে িম্মোন বি অনু ভব কশ্র নো। একমোত্র আল্লোহর তদশ্ক
প্রিযোবিণন ও িোাঁর স্মরশ্র্র িুলনোয় িোর কোশ্ে দু তনয়োর বভোগ-তবলোি অতি

অতি গুরুত্বপূ র্ণ কতিপয় প্রশ্নোত্তর

 21 

িুচ্ছ ও নগনয বযোপোর মশ্ন হয়। এিিিশ্েও বি দু তনয়োর জীবশ্নর যথোথণ অংশ
বভোগ কশ্র, কোতফর, নোতস্তক ও অিশ্িিশ্নর মশ্িো ঢোলোও ভোশ্ব দু তনয়োর বভোগতবলোশ্ি মত্ত থোশ্ক নো। বরং এগুশ্লোশ্ক আল্লোহর হক ও বোন্দোর হক আদোশ্য়র
উপকরর্ ও িহশ্যোতগিো তহিোশ্ব বযবহোর কশ্র। এধরশ্র্র আত্মিমোশ্লোিনো ও
আকোঙ্ক্ষো িোর বভোগশ্ক পূ র্ণিো দোন কশ্র, অন্তর প্রশোন্ত হয় ও িু খ-শ্বোধ হয়
এবং িোর পেন্দনীয় তকেু নো বপশ্ল িোশ্ি দু :তখি ও তিতন্তি হয় নো। আর
এভোশ্ব আল্লোহ িোর মোশ্ঝ দু তনয়ো ও আতখরোশ্ির িু খ-শ্িৌভোগয একতত্রি কশ্র
বদন। অনযতদশ্ক কোতফর ও নোতস্তকরো মুতমশ্নর িম্পূ র্ণ তবপরীি। বি মহোন রব
আল্লোহশ্কই অস্বীকোর কশ্র তযতন িোর অতস্তশ্ত্বর ও পতরপূ র্ণিোর প্রমোশ্র্
তবশ্বকপ্রিূ ি দলীল, কুরআন হোদীশ্ির দলীল, অিযোবশযকীয় তবজ্ঞোন ও ইতিয়
তবজ্ঞোনিম্মি অিংখয দলীল-প্রমোর্ বপশ কশ্রশ্েন; তকন্তু এিব প্রমোর্োতদর প্রতি
বি ভ্রুশ্েপ কশ্র নো। ফশ্ল বি যখন আল্লোহর তবশ্বোি, স্বীকৃতি ও ইবোদোি
তবমুখ হয় িখন বি প্রকৃতির পূ জোরীশ্ি পতরর্ি হয়। িখন িোর অন্তর িিুষ্পদ
প্রোর্ীর অন্তশ্র পতরর্ি হয়। পোতথণব বভোগ-তবলোি, আশ্মোদ-ফুতিণ েোেো িোর আর
বকোশ্নো উশ্েশয থোশ্ক নো। িোর অন্তর িবণদো অশোতন্তশ্ি থোশ্ক; বরং তনশ্জর
তপ্রয় ও পেন্দনীয় তজতনি হোরোশ্নোর ভশ্য় শতঙ্কি, অশ্নযর ষেযন্ত্র ও েতির
আশঙ্কোয় ভীি-িন্ত্রস্ত থোশ্ক। িোর আল্লোহর প্রতি ঈমোন বনই বয, তিতন বকউ
িোর তবপদোপদ ও বোলো-মুতিবি িহজকরর্ ও দূ রীকরর্ করশ্ি পোশ্র। ফশ্ল
বি ঈমোশ্নর স্বোদ, আল্লোহর বনকিয মজো এবং ঈমোশ্নর দু তনয়ো ও আতখরোশ্ির
ফলোফল বথশ্ক বতঞ্চি থোশ্ক। বি িোর কশ্মণর িোওয়োব প্রিযোশো কশ্র নো আবোর
অনযোশ্য়রও শোতস্তর ভয় কশ্র নো; বরং িোর ভয় ও প্রিযোশো শুধু পোতথণব নগর্য
তজতনি অজণন।
মুতমশ্নর ববতশিয হশ্লো বি জোতি বশ্র্ণর বভদোশ্ভদ ভুশ্ল কথো-বোিণো, কোশ্জ-কশ্মণ
ও তনয়শ্ি িশ্িযর অনু িন্ধোনী, িৃ তিকুশ্লর প্রতি তবনয়ী, আল্লোহর বোন্দোশ্দর প্রতি
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তহিোকোঙ্ক্ষী। পেোন্তশ্র কোতফর ও নোতস্তকশ্দর ববতশিয হশ্লো িিয ও িৃ তিকুশ্লর
বযোপোশ্র অহংকোরী, আত্মশ্কতিক ও কোউশ্ক বকোশ্নো িদু পশ্দশ বদয় নো।
মুতমশ্নর অন্তর বধোাঁকোবোতজ, প্রিোরর্ো ও তহংিো-তবশ্িষ বথশ্ক মুক্ত। বি তনশ্জর
জনয যো পেন্দ কশ্র অনযোনয মুিতলশ্মর জনয িো-ই পেন্দ কশ্র এবং তনশ্জর
জনয যো অপেন্দ কশ্র অনয মুিতলশ্মর জনযও িো অপেন্দ কশ্র। বি িোধযমি
অশ্নযর কলযোর্ িোধন কশ্র, িৃ তিকুশ্লর দু ঃখ-কি তনশ্জ বহন কশ্র, বকোশ্নো
ভোশ্বই অশ্নযর ওপর যু লুম কশ্র নো। পেোন্তশ্র, কোতফর বযতক্তর অন্তর
প্রতিতহংিো, শত্রুিোয় ভরপুর, পোতথণব স্বোথণ হোতিশ্লর উশ্েশয বযিীি অশ্নযর
জনয বকোশ্নো উপকোর ও কলযোর্ িোধন কশ্র নো, িু শ্যোগ বপশ্লই িৃ তিকুশ্লর
ওপর যু লুম করশ্ি তিধোশ্বোধ কশ্র নো, মোনু শ্ষর বোলো-মুতিবি িহয করোর
বেশ্ত্র বি িবশ্িশ্য় দু বণশ্ল পতরর্ি হয়। মুতমন িবণদো িিযবোদী ও উত্তম
আিরর্কোরী। িহনশীলিো, শোন্ত-তশিিো, দয়ো, বধযণশীলিো, ওয়োদোপূ রর্,
িহজিো, নম্র স্বভোব ইিযোতদ মুতমশ্নর গুর্। অনযতদশ্ক তবভ্রোতন্ত, অতস্থরিো,
কশ্ঠোরিো, অধধযণিো, ভীরুিো, উতিগ্নিো, তমথযোিোরীিো, ওয়োদো বখলোফ ও দু শ্চতরত্র
ইিযোতদ কোতফশ্রর গুর্।
মুিতলম আল্লোহ েোেো কোশ্রো কোশ্ে মোথো নি কশ্র নো। িোর অন্তর ও মুখমিল
িোর রব বযিীি অশ্নযর কোশ্ে অবনি হওয়ো বথশ্ক িবণদো পতবত্র থোশ্ক। িোর
ববতশিয হশ্লো পতবত্রিো, শতক্তশোলী, বীরত্ব, দোনশীল ও পুরুষত্বিো। বি িবোর
জনয শুধু উত্তম তকেু ই পেন্দ কশ্র। অনযতদশ্ক কোতফর ও নোতস্তক এর তবপরীি।
িোর অন্তর িবণদো িৃ তিকুশ্লর ভয় ও প্রোতপ্তর জনয বযোকুল থোশ্ক, বি তনশ্জর
স্বোশ্থণই িোশ্দর জনয বযয় কশ্র, িোর বনই বকোশ্নো পতবত্রিো, িচ্চতরত্রিো। শুধু
গর্গয উশ্েশয হোতিশ্লর জনয িোর রশ্য়শ্ে শতক্ত ও বীরত্ব। িোর পুরুষত্ব ও
মোনবিো বনই। ভোশ্লো বো মন্দ যোই বহোক িো অজণশ্ন বি পশ্রোয়ো কশ্র নো।
মুিতলম বযতক্ত বকোন বস্তু অজণশ্নর জনয বিতির উপকোরী উপকরর্ িংগ্রহ কশ্র
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আল্লোহর উপর িোওয়োক্কুল কশ্র এবং িোরই উপর তনভণর কশ্র িকল কোশ্জ
আল্লোহর িোহোযয প্রোথণনো কশ্র আর আল্লোহ বোন্দোর কোশ্জ িোহোযয কশ্রন।
অনযতদশ্ক কোতফশ্রর বকোশ্নো িোওয়োক্কুল বনই, িোর তনশ্জর দু বণলিোর তদশ্ক
দৃ তিপোি েোেো িোর বকোশ্নো দূ রদৃ তি বনই, কখশ্নো কখশ্নো আল্লোহ িোশ্ক িোহোযয
কশ্রন আবোর কখশ্নো িোর উশ্েশয বোস্তবোয়শ্ন িোহোযয নো কশ্র লোতিি কশ্রন।
ফশ্ল িোর উশ্েশয িফল করো হশ্ল বি এতিশ্ক িোর ক্রমোিশ্য় করো কোশ্জর
িফলিো মশ্ন কশ্র।
মুতমন বকোশ্নো তন‘আমি প্রোপ্ত হশ্ল এর শুকতরয়ো আদোয় কশ্র, বি উপকোরী
কোশ্জ িো অশ্নযর জনয বযয় কশ্র। এশ্ি িোর কোশ্ে আশ্রো কলযোর্ ও বরকি
তফশ্র আশ্ি। অনযতদশ্ক অমুিতলমরো তন‘আমিদোিোর বথশ্ক অিযন্ত তনকৃি
পদ্ধতিশ্ি, দোতম্ভকভোশ্ব তন‘আমি লোভ কশ্র, বি উপকোরীর শুকতরয়ো আদোয়
বথশ্ক তবরি থোশ্ক, তনশ্জর হীন উশ্েশয িোধশ্নর জনযই িো বযয় কশ্র, অথি
িোর এ িম্পদ খুব দ্রুি তনঃশ্শষ হশ্য় যোয় এবং অতিশ্রই িোর বথশ্ক িশ্ল
যোয়। মুতমশ্নর তবপদোপদ ও বোলো-মুতিবি আিশ্ল বধযণ ও িহনশীলিো, এর
তবতনময় িোওয়োশ্বর প্রিযোশো এবং এ তবপদ দ্রুি িশ্ল যোওয়োর আশোয় িো
বমোকোতবলো কশ্র। ফশ্ল িোর পেন্দনীয় যো তকেু হোরোয় বো অপেন্দনীয় যো তকেু
অজণন কশ্র এর তবতনমশ্য় এর বিশ্য় উত্তম ও অতধক িোওয়োব লোভ কশ্র।
অপরতদশ্ক কোতফশ্রর বকোশ্নো তপ্রয় বস্তু হোতরশ্য় বগশ্ল বি এতিশ্ক উতিগ্ন
উৎকণ্ঠোর কোরর্ মশ্ন কশ্র, এশ্ি িোর মুতিবি আরও ববশ্ে যোয় এবং িোর
প্রকোশয কশ্ির িোশ্থ মশ্নর কিও একতত্রি হয়। কখনও কখনও বি বধযণহোরো
হশ্য় পশ্র এবং িোর এ তবপশ্দর বকোশ্নো প্রতিদোশ্নর আশো বনই। ফশ্ল িোর
হিোশো ও দু ঃতশ্চন্তো ববশ্েই িশ্ল। মুতমন িমস্ত নবী ও রোিূ শ্লর প্রতি ঈমোন
আশ্ন, িোশ্দরশ্ক িম্মোন ও মযণোদো প্রদোন কশ্র, িমস্ত িৃ তির উপশ্র িোশ্দরশ্ক
ভোশ্লোবোশ্ি, িোরো স্বীকোর কশ্র বয, তকয়োমশ্ির তদশ্ন িোরো বযিব তন‘আমি ও
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প্রতিদোন লোভ করশ্ব িো িোশ্দর অনু িরর্ ও উপশ্দশ্শর কোরশ্র্ই এবং বিতদন
িৃ তিকুল বয অকলযোর্ ও েতির িম্মু খীন হশ্ব িো িোশ্দর তবশ্রোতধিো ও অনু িরর্
নো করোর কোরশ্র্। নবী-রোিূ লগর্ িশ্বণোত্তম িৃ তি, তবশ্শষ কশ্র নবীশ্দর িদণোর
ও িবণশ্শষ নবী মুহোম্মোদ রোিূ লুল্লোহ্ িোল্লোল্লোহু আলোইতহ ওয়োিোল্লোম িবণশ্েষ্ঠ
নবী, আল্লোহ িোশ্ক তবশ্ববোিীর জনয রহমি স্বরূপ কশ্রশ্েন এবং িব কলযোর্,
িংস্কোর ও তহদোয়োশ্ির জনয িোশ্ক বপ্ররর্ কশ্রশ্েন।
পেোন্তশ্র, কোতফররো মুতমনশ্দর তবপরীি। িোরো রোিূ লশ্দর শত্রুশ্দরশ্ক িম্মোন
কশ্র, িোশ্দর মিোমিশ্ক িম্মোন কশ্র, িোশ্দর পূ বণিূতরশ্দর মশ্িো িোরোও
নবীশ্দর আতনি তবষয়গুশ্লো তনশ্য় উপহোি ও িুচ্ছ-িোতচ্ছলয কশ্র। িোশ্দর
তনবুণতদ্ধিো ও িোতরতত্রক অধঃপিশ্নর কোরশ্র্ এিব কোজ কশ্র থোশ্ক। মুতমনগর্
িোহোবী, মুিতলমশ্দর ইমোম ও তহদোয়োশ্ির বোর্ী প্রিোরক ইমোমশ্দরশ্ক
ভোশ্লোবোশ্ি; তকন্তু কোতফর এর তবপরীি। মুতমন একমোত্র আল্লোহর ইখলোশ্ির
কোরশ্র্ বি িব কোজ শুধু আল্লোহর জনযই কশ্র এবং উত্তমরূশ্প আল্লোহর
ইবোদি পোলন কশ্র; অনযতদশ্ক কোতফশ্রর িুচ্ছ উশ্েশয বযিীি িোর কোশ্জর
বকোশ্নো লেয-উশ্েশয বনই। মুতমন ইলশ্ম নোশ্ফ‘ িথো উপকোরী ইলম ও িহীহ
ঈমোন, আল্লোহর বনকিয লোশ্ভর জনয এতগশ্য় আিো, আল্লোহর স্মরর্ ও
িৃ তিকুশ্লর উপকোর িোধন ইিযোতদর বযোপোশ্র প্রশস্ত হৃদশ্য়র, উদোর মশ্নর। িব
ধরশ্র্র তনকৃি গুর্োবলী ও পতঙ্কলিো বথশ্ক িোর অন্তর পতবত্র। আর গোতফল
কোতফশ্রর মশ্ধয অন্তর প্রশস্তিোর কোরর্গুশ্লো নো থোকোয় িোরো এিব গুর্োবলীর
তবপরীি।
প্রন: উপশ্র বতর্ণি িহীহ ঈমোশ্নর িংতেপ্ত আশ্লোিনো িোরো বযশ্হিু বুঝো যোয়
বয, িহীহ ঈমোশ্নর কোরশ্র্ই মোনু ষ দু তনয়ো ও আতখরোশ্ির িু খ-শ্িৌভোগয লোভ
কশ্র, এর িোরো মোনু শ্ষর বোতহযক, অভযন্তরীর্, আক্বীদো, আখলোক, আদব ইিযোতদ
িংশ্শোধন হয়, িতঠক ঈমোনই িমস্ত মোনু ষশ্ক কলযোর্, িংশ্শোধন ও দৃ ঢ়
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তহদোশ্য়শ্ির তদশ্ক আহ্বোন কশ্র (উপশ্র বযভোশ্ব বতর্ণি হশ্য়শ্ে) িোহশ্ল
অতধকোংশ মোনু ষ বকন দীন ও ঈমোন বথশ্ক তবমুখ? বকন িোরো দীশ্নর তবরুশ্দ্ধ
যু শ্দ্ধ তলপ্ত এবং বকন িোশ্দর বকউ বকউ দীনশ্ক উপহোি কশ্র? আিশ্ল
বযোপোরতি কী এর তবপরীি হওয়ো উতিি নয়? বকননো মোনু শ্ষর বিো তবশ্বক
বুতদ্ধ আশ্ে, বি খোরোপতি বথশ্ক ভোশ্লোতি ববশ্ে তনশ্ি পোশ্র, অকলযোর্ বথশ্ক
কলযোর্তি তনবণোিন করশ্ি পোশ্র ও েতিকর তজতনি বথশ্ক উপকোরী তজতনিতি
ববর করশ্ি পোশ্র।
উত্তর: প্রন আল্লোহ আল-কুরআশ্ন উশ্ল্লখ কশ্রশ্েন এবং তিতন ঈমোন আনোর
ও ঈমোন নো আনোর কোরর্ও উশ্ল্লখ কশ্রশ্েন। এ প্রশ্নর উত্তর উশ্ল্লখ করশ্ল
অতধকোংশ মোনু শ্ষর ঈমোন নো আনো ও িিয তবমুখ হওয়োশ্ি আশ্চযণ হশ্ব নো।
আল্লোহ বহুিংখযক মোনু শ্ষর দীন ইিলোশ্মর প্রতি ঈমোন নো আনোর অশ্নক
কোরর্ উশ্ল্লখ কশ্রশ্েন। িন্মশ্ধয তকেু কোরর্ হশ্লো, দীন ইিলোম িম্পশ্কণ
অজ্ঞিো, ইিলোমশ্ক প্রকৃিভোশ্ব নো বিনো, এর িু উচ্চ তশেো, মহোন আদশণ ও
উপশ্দশ িম্পশ্কণ অজোনো। এেোেোও ইলশ্ম নোশ্ফ‘ িথো উপকোরী ইলম নো
জোনোর কোরশ্র্ মোনু ষ প্রকৃি বোস্তবিো ও িু ন্দর আখলোক পযণন্ত বপৌঁেশ্ি বোধোর
িম্মু খীন। আল্লোহ িো‘আলো বশ্লশ্েন,
ۡ َ
ۡ
ُ َۡ
ۡ
ُ لْ َك َّذبُواْْب َماْل َ ْۡمْ ُُي
]٣٢ : ﴾ [يونس٣٩ِيطواْْبِعِل ِمهِۦْ َول َّماْيَأت ِ ِه ْۡمْتأوِيل ُْه
ْ َ﴿ب
ِ
“বরং িোরো বয বযোপোশ্র পূ র্ণ জ্ঞোন লোভ কশ্র তন, িো িোরো অস্বীকোর কশ্রশ্ে
এবং এখনও িোর পতরর্তি িোশ্দর কোশ্ে আশ্ি তন”। [িূ রো ইউনু ি, আয়োি:
৩৯]
এ আয়োশ্ি আল্লোহ আমোশ্দরশ্ক বশ্লশ্েন বয, কোতফরশ্দর তমথযোিোর ও
অস্বীকশ্রর কোরর্ হশ্লো িোরো তবষয়তি িম্পশ্কণ অজ্ঞ তেশ্লো, িোশ্দর অিম্পূ র্ণ
জ্ঞোন তবষয়তি পুশ্রোপুতরভোশ্ব বযপ্ত করশ্ি পোশ্র তন, আর িখনও িোশ্দর কোশ্ে
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প্রতিশ্রুি আযোব আশ্ি তন, বয আযোব আিশ্ল বোন্দো অিযোবশযকীয়ভোশ্ব িশ্িযর
তদশ্ক প্রিযোবিণন কশ্র ও িিযশ্ক স্বীকোর কশ্র। আল্লোহ িো‘আলো বশ্লশ্েন,
َ ُ ۡ َ ُ َ َ ۡ َ َّ َٰ َ َ
]٦٦٦ :﴾ [اَلنعام١١١ون
ْ َثه ْۡمَْي َهل
ِنْأك
ْ ﴿ولك
“তকন্তু িোশ্দর অতধকোংশই মূ খ।ণ ” [িূ রো আল-আন‘আম, আয়োি: ১১১]
আল্লোহ িো‘আলো আরও বশ্লশ্েন,

َ ُ َ َ ۡ َ َّ َٰ َ َ
َ َ
]٣٠ :﴾ [اَلنعام٣٧ون
ْ لْ َي ۡعل ُم
ْ َْثه ْۡم
ِنْأك
ْ ﴿ولك

“তকন্তু িোশ্দর অতধকোংশ জোশ্ন নো।” [িূ রো আল-আন‘আম, আয়োি: ৩৭]
আল্লোহ িো‘আলো আরও বশ্লশ্েন,

َ
ُ ۡ
ۡ َ ْ َ ْمْ َف ُه ْۡم
]٦٢ :﴾ [ابلقرة١٨ون
ْ ج ُع
ْ ۡ ﴿ ُص ُّْمْبُكمْْع
ِ لْير

“িোরো বতধর-মূ ক-অন্ধ। িোই িোরো তফশ্র আিশ্ব নো।” [িূ রো আল-বোকোরো,
আয়োি: ১৮]
আল্লোহ িো‘আলো আরও বশ্লশ্েন,

َ
َّ
َ ُ
َ َ َٰ َ
]٨٢ :﴾ [الروم٢٤ون
ْ ِكْٓأَليَٰتْْل ِق ۡومْْ َي ۡعقِل
ْ فْذل
ْ ِ ْن
ْ ِ ﴿إ

“তনশ্চয় এর মশ্ধয তনদশণনোবলী রশ্য়শ্ে বি জোতির জনয যোরো অনু ধোবন কশ্র।”
[িূ রো আর-রূম, আয়োি: ২৪]
এ েোেোও এ ধরশ্র্র অশ্নক আয়োি আশ্ে যো িোশ্দর অজ্ঞিো কথো বলো
হশ্য়শ্ে। অজ্ঞিো হয়ি িোমোনয তবষয় অজোনোর ভোন হশ্ি পোশ্র। বযমন,
রোিূ লশ্দর প্রতি তমথযো প্রতিপন্ন দোওয়োি তবমুখী অতধকোংশ তমথযোবোদীর অবস্থো,
যোরো িোশ্দর বনিৃবগণ ও তবতশি বলোকশ্দর অনু িরর্ কশ্র। িোশ্দরশ্ক আযোব
স্পশণ করশ্ল িোরো বলশ্ব,

َ َّ َ ٓ َّ ٓ َ َ ۡ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ ٓ َ َ َ َ َ ُّ َ َّ َ ا
]١٠ : ﴾ [اَلحزاب٦يل
ْ ِ ﴿ربنْاْإِنْاْأطعناْسادتناْوكَباءناْفأضلوناْٱلسب

“বহ আমোশ্দর রব, আমরো আমোশ্দর বনিৃবগণ ও তবতশি বলোকশ্দর আনু গিয
কশ্রতেলোম, িখন িোরো আমোশ্দরশ্ক পথভ্রি কশ্রতেল।” [িূ রো আল-আহযোব,
আয়োি: ৬৭]
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অথবো অজ্ঞিোিো বযৌতগক বো জতিল অজ্ঞিো হশ্ি পোশ্র। এতি আবোর দু ’ধরশ্র্র।
প্রথমি, িোশ্দর বকউ িোশ্দর বোপ-দোদোর ধশ্মণ তেশ্লো এবং িোশ্দর িোশ্থ বি
ধশ্মণর উপরই বে হশ্য়শ্ে। অিঃপর িোশ্দর কোশ্ে িিয দীন এশ্িশ্ে; তকন্তু
বি দীশ্নর প্রতি ভ্রুশ্েপ কশ্র তন। আর যতদ বি দীশ্নর বযোপোশ্র দৃ তিপোি
কশ্রও িশ্ব িো িোর পূ শ্বণর ধশ্মণর প্রতি িন্তুি ও িুি বথশ্ক খুব স্বল্প পতরিশ্র
িুচ্ছ-িোতচ্ছলযভোশ্ব বদশ্খশ্ে এবং িোর তনশ্জর জোতির বযোপোশ্র অন্ধভোশ্ব
পেপোতিত্ব ও বগোাঁেোতম কশ্রশ্ে। আর এরো হশ্লো রোিূ লশ্দর তমথযোপ্রতিপন্নকোরী
অতধকোংশ কোতফর যোরো রোিূ লশ্দর দোওয়োি প্রিযোখযোন কশ্র বশ্লতেশ্লো,
ُ َ َ َ ٓ َ ٓ َ ۡ َ َ َّ ٓ َ ُ َ ۡ ُ َ َ َّ
ۡ َ ٓ َ َٰ َ َ َ
َ
َّ
َ َ
َْْعْأ َّمة
ْالْمۡتفوهْاْإِناْوجدنْاْ َءابا َءناْ ى
ْ لْ ق
ْ ِ فْق ۡر َيةْْمِنْنذِيرْْإ
ْ ِ ِْك
ْ ِكْ َمْاْأ ۡر َسل َناْمِنْق ۡبل
ْ ﴿وكذل
ََٰ َ َّ َ َ ى
َ ُ َ ۡ ُّ
]٨٣ :﴾ [الزخرف٢٣ون
ْ َعْءاث ِرهِمْمقتد
ْ ِْإَونا
“আর এভোশ্বই বিোমোশ্দর পূ শ্বণ যখনই আতম বকোন জনপশ্দ িিকণকোরী
পোতঠশ্য়তে, িখনই বিখোনকোর তবলোিতপ্রয়রো বশ্লশ্ে, তনশ্চয় আমরো আমোশ্দর
তপিৃপুরুষশ্দরশ্ক এক মিোদশ্শণর ওপর বপশ্য়তে এবং তনশ্চয় আমরো িোশ্দর
পদোঙ্ক অনু িরর্ করব।” [িূ রো আয-যু খরুফ, আয়োি: ২৩]
আর এতিই হশ্চ্ছ অন্ধ অনু িরর্ যোর অনু িোরীরো মশ্ন কশ্র বয, বি হশ্কর
ওপর প্রতিতষ্ঠি আশ্ে, অথি বি বোতিশ্লর ওপর আশ্ে। অতধকোংশ বস্তুবোদী
নোতস্তকরো এ প্রকোশ্রর তমথযোবোদীশ্দর অন্তভুণক্ত। বকননো গশ্বষর্ো ও পরীেোতনরীেোর বেশ্ত্র িোরো পূ বণবিণী বনিোশ্দর অন্ধ অনু িরর্ কশ্র। যখন িোরো
বকোশ্নো মিোমি বযক্ত কশ্র িখন িোরো িো এমনভোশ্ব অনু িরর্ কশ্র বযন িো
আল্লোহর পে বথশ্ক নোতযলকৃি অহী। আবোর যখন িোরো ভুল বকোন তকেু
আতবষ্কোর কশ্র িখন িোশ্দর পরবিণীরোও িোশ্দর িোশ্থ একমি হশ্লও িোশ্দর
পশ্থ িশ্ল আর একমি নো হশ্লও িোশ্দর বি ভুল পশ্থই িশ্ল। এ ধরশ্র্র
বলোশ্করো অজ্ঞ বলোকশ্দর জনয বে তফিনো।
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বযৌতগক অজ্ঞ বলোকশ্দর তিিীয় প্রকোর হশ্লো কোতফরশ্দর বনিো ও শীষণস্থোনীয়
নোতস্তশ্করো যোরো তনশ্জশ্দরশ্ক প্রকৃতি ও মহোতবশ্শ্বর িম্পশ্কণ খুব দে ও পোকো
মশ্ন কশ্রন আর অনযশ্দরশ্ক অজ্ঞ মশ্ন কশ্রন। িোরো িোশ্দর জ্ঞোনশ্ক েুদ্র
পতরতধশ্ি আবদ্ধ কশ্র রোশ্খন এবং রোিূ লগর্ ও িোশ্দর অনু িোরীশ্দর উপর
অহংকোর কশ্র। িোরো ধোরর্ো কশ্র বয, মোনু শ্ষর ইতিয় জ্ঞোন ও পরীেোতনরীেোই জ্ঞোশ্নর িীমো, এর বোতহশ্র বয িব জ্ঞোন রশ্য়শ্ে বিগুশ্লো যিই তবশুদ্ধ
বহোক িো িোরো তমথযোশ্রোপ ও অস্বীকোর কশ্র। ফশ্ল িোরো মহোতবশ্শ্বর
মহোপ্রতিপোলক রোব্বু ল আলোমীনশ্ক অস্বীকোর কশ্র, িোাঁর রোিূ লগর্শ্ক
তমথযোশ্রোপ কশ্র এবং আল্লোহর বপ্রতরি ও রোিূ লশ্দর আতনি গোশ্য়শ্বর
তবষয়োতদশ্ক তমথযোপ্রতিপন্ন কশ্র ও অস্বীকোর কশ্র। এ বের্ীর বলোশ্করোই
আল্লোহর তনশ্নোক্ত বোর্ীর অতধক অন্তভুণক্ত। আল্লোহ িো‘আলো িোশ্দর িম্পশ্কণ
বশ্লশ্েন,
ۡ
ۡ ۡ َ
ُ
ََ
َ
َ
ۡ ٓ
ُ َ
ُ َ
ْاق ْب ِ ِهم ْ َّما َْكنواْ ْبِهِۦ
ْ ِن ْٱلعِل ِْم ْ َو َح
ْ ِندهم ْم
﴿فل َّما ْ َجا َءت ُه ْۡم ْ ُر ُسل ُهم ْبِٱۡلَي ِ َنَٰتِْ ْفرِ ُحواْ ْب ِ َما ْع
َ
]٢٣ :﴾ [اغفر٨٣ون
ْ ي َ ۡس َت ۡه ِز ُء
“িোরপর িোশ্দর কোশ্ে যখন িোশ্দর রোিূ লগর্ স্পি প্রমোর্োতদিহ আিল িখন
িোরো িোশ্দর তনজশ্দর কোশ্ে বয তবদযো তেল িোশ্িই উৎফুল্ল হশ্য় উঠল। আর
যো তনশ্য় িোাঁরো ঠোট্টো-তবদ্রূপ করি িো-ই িোশ্দরশ্ক পতরশ্বিন করল।” [িূ রো
গোতফর, আয়োি: ৮৩]
িোশ্দর প্রকৃতির জ্ঞোন-গতরমো ও দেিোই িোশ্দর আনশ্ন্দর অনযিম কোরর্, যো
িোশ্দরশ্ক িিয তবমুখ কশ্র বোতিশ্লর ওপর অিুি থোকশ্ি অিযোবশযকীয় কশ্র
রোশ্খ। বযশ্হিু িোশ্দর এ আনন্দ িোশ্দরশ্ক অনযশ্দর ওপর িম্মোতনি ও
প্রশংতিি করি, বিশ্হিু িোশ্দর এ দু শ্িো তমথযো অহংকোর িোশ্দরশ্ক রোিূ লশ্দর
আতনি তহদোশ্য়ি ও ইলশ্মর উপর প্রধোনয তদশ্িো; এমনতক এ অবস্থো িোশ্দরশ্ক
এমন পযণোশ্য় বপৌঁশ্েশ্ে বয, িোরো রোিূ লশ্দর আতনি জ্ঞোনিমূ হশ্ক িুচ্ছ-িোতচ্ছলয
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ও বহয় প্রতিপন্ন করি। ফশ্ল িোরো বযিব বযোপোশ্র বহয় করি িো িোশ্দরশ্ক
ববিন কশ্র বরশ্খশ্ে। আধু তনক জ্ঞোন-তবজ্ঞোন তনশ্য় গশ্বষর্োরি তবজ্ঞোনীশ্দরশ্ক
পূ বণবিণী কোতফরশ্দর বধোাঁকোয় পতিি কশ্রশ্ে, ফশ্ল িোরো িতঠক আক্বীদো ও
দীশ্নর অনু িোরী হশ্চ্ছ নো। এর মূ ল কোরর্ হশ্লো বযিব তবদযোলয় দীতন তশেোর
প্রতি গুরুত্ব বদওয়ো হয় নো বিিব তবদযোলশ্য়র তশেোথণীরো বলখোপেো বশশ্ষ দীতন
ইলম িম্পশ্কণ বমোশ্িও পোরদশণী হয় নো, ইিলোমী শরী‘আশ্ির িু ন্দর িতরশ্ত্র
িতরত্রবোন হয় নো, বি তনশ্জশ্ক এমন মহোপতিি ভোশ্ব বয, অনযরো তকেু ই জোশ্ন
নো। ফশ্ল বি দীন ও দীনদোরশ্দরশ্ক বহয় প্রতিপন্ন করশ্ি শুরু কশ্র। আর
এ ধৃ ি কোজগুশ্লো িোশ্ক বস্তুবোদী নোতস্তকশ্দর বনিোর আিশ্ন বিশ্ি িহজ
কশ্র। এ েতিকর মুতিবিতি ইিলোমী তবশ্শ্ব িবশ্িশ্য় বে েতির কোরর্ হশ্য়
দোাঁতেশ্য়শ্ে। অিএব, িবতকেু র আশ্গ মুিতলমশ্দর কিণবয হশ্লো তশেোপ্রতিষ্ঠোনগুশ্লোশ্ি দীতন তশেোর গুরুত্বোশ্রোপ করো, বকননো পরবিণী িফলিো ও
বযথণিো এ তশেোর উপরই তনভণরশীল; বরং অনয িবতকেু এ তশেোরই অনু িোরী
হশ্ব। তশেো-প্রতিষ্ঠোশ্নর কিৃণপে, দোতয়ত্বশীল ও তশেকশ্দর জনয এতি িবণোতধক
গুরুত্বপূ র্ণ ফরয কোজ। জোতির ভতবষযৎ এ কোশ্জর ওপরই তনভণরশীল। িোই
যোরো এ কোশ্জর প্রতিতনতধ বো যোশ্দর কথোয় এিব প্রতিষ্ঠোন পতরিোতলি হয়
িোশ্দর আল্লোহর িোকওয়ো অবলম্বন করো উতিি, এ কোশ্জর তবতনমশ্য় আল্লোহর
পে বথশ্ক প্রতিদোন প্রোতপ্তর তনয়ি করো উতিৎ এবং তশেো-প্রতিষ্ঠোশ্ন দীন
তশেোশ্ক িবণোতধক গুরুত্ব বদওয়ো উতিৎ। বকননো এ তশেোশ্ক অবশ্হলো করশ্ল
জোতি ভয়োনক তবপশ্দর িম্মু খীন হশ্ব। জোতির িংশ্শোধন ও কলযোর্ দীতন
তশেোর গুরুত্ব বদওয়োর মশ্ধযই রশ্য়শ্ে। অনযোনয বলোকশ্দর দীন গ্রহর্ ও ঈমোন
আনয়ন করশ্ি অনযিম বোধো হশ্চ্ছ প্রতিতহংিো, িীমোলঙ্ঘন বযমন ইয়োহূ দীশ্দর
অবস্থো, িোরো নবী িোল্লোল্লোহু আলোইতহ ওয়োিোল্লোমশ্ক, িোাঁর িিযিো ও বোস্তবিো
এমনভোশ্ব জোশ্ন ও বিশ্ন বযভোশ্ব িোরো িোশ্দর িন্তোনশ্দরশ্ক বিশ্ন; তকন্তু িোরো
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পোতথণব নগর্য স্বোথণ হোতিশ্লর বলোশ্ভ বজশ্ন শুশ্নও িো বগোপন করশ্ে। মক্কোর
কুরোইশ বনিোশ্দরশ্কও এ বরোশ্গ আক্রোন্ত কশ্রতেল, যো ইতিহোি ও িীরোশ্ির
তকিোবিমূ শ্হ উশ্ল্লখ আশ্ে। িোশ্দর অহতমকো ও গবণশ্বোশ্ধর কোরশ্র্ এ বযোতধ
িোশ্দর মশ্ধয িৃ তি হশ্য়তেল, আর এ অহতমকোই িিয অনু িরর্ ও ঈমোন গ্রহশ্র্
িবশ্িশ্য় বে বোধো। আল্লোহ িো‘আলো বশ্লশ্েন,
َ ُ َّ َ َ َ َ َّ َ َٰ َ َ ۡ َ ُ ۡ َ َ
ۡ َ ْ ِ َفْ ۡٱۡل
َ ۡ ْي
]٦٢١ :ق﴾ [اَلعراف
ِْ ٱۡل
ْ ِ ْون
ْ َب
ِينْيتك
ْ تْٱَّل
ْ ِ نْءاي
ْ فْ ع
ْ ۡص
ِْ ۡرضْبِغ
ِ ﴿سأ
“যোরো অনযোয়ভোশ্ব জতমশ্ন অহঙ্কোর কশ্র আমোর আয়োিিমূ হ বথশ্ক িোশ্দরশ্ক
আতম অবশযই তফতরশ্য় রোখব।” [িূ রো আল-আ‘রোফ, আয়োি: ১৪৫]
িিয প্রিযোখযোন করো ও িৃ তিকুলশ্ক বহয় প্রতিপন্ন করোর অহংকোর অশ্নকশ্কই
দলীল-প্রমোর্ প্রকোতশি হওয়োর পশ্রও িশ্িযর অনু িরর্ ও গ্রহর্ বথশ্ক তবরি
রোশ্খ। এ বযোপোশ্র আল্লোহ িো‘আলো বশ্লশ্েন,
ۡ ۡ ُ َ َ َ ََۡ ۡ ُ َ ُٗ ُ َ ٗۡ ُ ۡ ُ ُ ُ َ ٓ ََۡ ََۡ ۡ َ َ
َ ﴿ َو َج
﴾١٤ِين
َْ سد
ْ ف َْك
ْ ح ُدواْ ْبِها ْوٱستيقنتهْا ْأنفسه ْم ْظلما ْوعلواْ ْفٱنظ ْر ْكي
ِ ن ْعَٰق َِب ْة ْ ْٱل ُمف
]٦٢ : [انلمل

“আর িোরো অনযোয় ও উদ্ধিভোশ্ব তনদশণনগুশ্লোশ্ক প্রিযোখযোন করল; অথি
িোশ্দর অন্তর িো তনতশ্চি তবশ্বোি কশ্রতেল। অিএব, বদখ, ফোিোদ িৃ তিকোরীশ্দর
পতরর্োম বকমন হশ্য়তেল।” [িূ রো আন-নোমল, আয়োি: ১৪]
ঈমোন নো আনোর আশ্রকতি কোরর্ হশ্লো আিমোনী দলীল-প্রমোর্ ও িতঠক
তবশ্বকিম্পন্ন দলীল বথশ্ক তবমুখ থোকো। আল্লোহ িো‘আলো বশ্লশ্েন,
َ َّ
َ َ َ
َ َ ۡ َُ
َ
ُ
َّ ْشْ َعنْذ ِۡك ْر
ْن
ِْ ِْإَون ُه ْۡمَْلَ ُص ُّدون ُه ْۡمْ َع٣٦ْْضْ َُلۥْش ۡي َطَٰ ٗناْف ُه َْوْ َُلۥْق ِرين
ْ ِٱلرِنَٰمۡحْنقي
ْ ﴿ َو َمنْ َي ۡع
ِ
َّ َ َ ُ َ ۡ َ َ
َ
َّ
]٣٠ ،٣١ :﴾ [الزخرف٣٧ون
ْ ونْأن ُهمْ ُّم ۡه َت ُد
ْ يلْويحسب
ِْ ِ ٱلسب
“আর বয পরম করুর্োমশ্য়র তযতকর বথশ্ক তবমুখ থোশ্ক আমরো িোর জনয এক
শয়িোনশ্ক তনশ্য়োতজি কতর, ফশ্ল বি হশ্য় যোয় িোর িঙ্গী। আর তনশ্চয় িোরোই
(শয়িোন) মোনু ষশ্দরশ্ক আল্লোহর পথ বথশ্ক বোধো বদয়। অথি মোনু ষ মশ্ন কশ্র
িোরো তহদোয়োিপ্রোপ্ত।” [িূ রো আয-যু খরুফ, আয়োি: ৩৬-৩৭]
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আল্লোহ িো‘আলো আরও বশ্লশ্েন,
ُ
َ ُ َ ُ َ
ُ َ َ
َ فْأَ ۡص
َّ ْب
]٦٧ :﴾ [امللك١٠ِي
ِْ ٱلسع
ِْ َٰح
ْٓ ِ ِْلْ َماْك َّنا
ْ ﴿ َوقالواْْل ْۡوْك َّناْن ۡس َم ُْعْأ ْۡوْن ۡعق
“আর িোরো বলশ্ব, যতদ আমরো শুনিোম অথবো বুঝিোম, িোহশ্ল আমরো জ্বলন্ত

আগুশ্নর অতধবোিীশ্দর মশ্ধয থোকিোম নো।” [িূ রো আল-মুলক, আয়োি: ১০]
যোরো তনশ্জশ্দর আকল ও উপকোরী েবর্ নো থোকোর স্বীকৃতি তনশ্জরোই তদশ্য়শ্ে
িোরো রোিূ লশ্দর আতনি জ্ঞোন ও আল্লোহর নোতযলকৃি তকিোশ্ব ঈমোন আনশ্ি
আগ্রহী তেশ্লো নো। িোশ্দর বকোন িু স্থ তবশ্বক তেশ্লো নো যো িোশ্দরশ্ক িতঠক
পশ্থ পতরিোতলি করশ্ব; বরং িোশ্দর তেল তকেু ভুল ধোরর্ো ও ভ্রোন্ত তিন্তোভোবনো যো িোরো িোশ্দর মূ খণ তবশ্বক িোরো তিন্তো-ভোবনো করি। িোরো ভ্রোন্ত ও
পথভ্রি বনিোশ্দর অনু িরর্ করি, িোরো িোশ্দরশ্ক িিয গ্রহর্ করশ্ি তনশ্ষধ
করি, এভোশ্বই িোরো জোহোন্নোশ্ম তনতেপ্ত হশ্ব। আর অহংকোরীশ্দর জনয
জোহোন্নোম কিই নো তনকৃি জোয়গো!
িিয অনু িরর্ বথশ্ক তবরি থোকোর আশ্রকতি বোধো হশ্চ্ছ িিয িোর কোশ্ে স্পি
হওয়ো িশ্েও িো প্রিযোখযোন করো। এ কোরশ্র্ িোর অন্তরশ্ক পতরবিণন কশ্র
বদওয়ো হশ্ব। িখন িোর কোশ্ে ভোশ্লোশ্ক খোরোপ আর খোরোপশ্ক ভোশ্লো িোতজশ্য়
িোশ্ক শোতস্ত বদওয়ো হশ্ব। আল্লোহ িো‘আলো বশ্লশ্েন,
َّ َ َ َ ٓ ُ َ َّ َ َ
َ ُٱّللْقُل
]١ :﴾ [الصف٥وب ُه ْۡم
ُْ ْاغ
ْ ﴿فلماْزاغواْْأز
“অিঃপর িোরো যখন বোাঁকোপথ অবলম্বন করল, িখন আল্লোহ িোশ্দর
হৃদয়গুশ্লোশ্ক বোাঁকো কশ্র তদশ্লন।” [িূ রো আি-িোফ, আয়োি: ৫]
আল্লোহ িো‘আলো আরও বশ্লশ্েন,
َ َ
ۡ
َ
َ َۡ ُ َُ َ
ۡ َ َ ُ َ َ
ُ ََ
﴾١١٠ون
ْ فْ ُطغ َيَٰن ِ ِه ْۡمْ َي ۡع َم ُه
ْ ِ ْف َدت ُه ْۡمْ َوأبۡصَٰ َره ْۡمْك َماْل ْۡمْيُؤم ُِنواْْبِه ِْۦْٓأ َّو ْلْ َم َّرةْْ َونذ ُره ْۡم
ْ ِبْأ
ْ ﴿ونقل
]٦٦٧ :[اَلنعام

অতি গুরুত্বপূ র্ণ কতিপয় প্রশ্নোত্তর

 32 

“আর আমরো িোশ্দর অন্তর ও দৃ তিিমূ হ পোলশ্ি বদব, বযমন িোরো কুরআশ্নর
প্রতি প্রথমবোর ঈমোন আশ্ন তন এবং আমরো িোশ্দরশ্ক িোশ্দর অবোধযিোয়
ঘুরপোক খোওয়ো অবস্থোয় বেশ্ে বদব।” [িূ রো আল-আন‘আম, আয়োি: ১১০]
এিো মূ লি িোশ্দর কশ্মণর অনু রূপ শোতস্ত। িোশ্দর কথো অনু যোয়ী আল্লোহ
িো‘আলো িোশ্দর জনয িোশ্দর মধয বথশ্ক অতভভোবক তনধণোরর্ কশ্র বদন।
আল্লোহ িো‘আলো বশ্লশ্েন,

ٓ َ َ َ َّ
ُ َ َّ
َّ
َّ
ُ
]٣٧ :﴾ [اَلعراف٣٠ِٱّلل
ْ ْون
ِْ يْأ ۡو َِلَا َْءْمِنْد
ْ ﴿إِن ُه ُْمْٱَّتذواْْٱلشيَٰ ِط

“তনশ্চয় িোরো শয়িোনশ্দরশ্ক আল্লোহ েোেো অতভভোবকরূশ্প গ্রহর্ কশ্রশ্ে।”
[িূ রো আল-আ'রোফ, আয়োি: ৩০]
কোতফর ও নোতস্তকশ্দর ঈমোন নো আনোর আশ্রকতি কোরর্ হশ্চ্ছ অতিতরক্ত
তবলোতিিো ও তন‘আমশ্ির অপবযশ্য় তনমতিি থোকো। বকননো এ কোজ মোনু ষশ্ক
িোর খোম-শ্খয়োলী ও তনকৃি প্রবৃ তত্তর অনু িোরী কশ্র বিোশ্ল। বযমন আল্লোহ
িো‘আলো এ বোধোর কথো অশ্নক আয়োশ্ি বশ্লশ্েন,
ۡ
َ َ َ َّ َ ۡ ُ َ ٓ َ َ َ ٓ َ ُ َ ۡ َ َّ ۡ َ َ ى
]٢٢ :الْ َعل ۡي ِه ُْمْٱل ُع ُم ُْر﴾ [اَلنبياء
ْ تْط
َْٰ لْمتعناْهؤلءِْْوءاباءه ْمْح
ْ ﴿ب
“বরং আমরোই িোশ্দরশ্ক ও িোশ্দর পূ বণপুরুষশ্দরশ্ক উপশ্ভোগ করশ্ি
তদশ্য়তেলোম; উপরন্তু িোশ্দর হোয়োিও দীঘণ হশ্য়তেল।” [িূ রো আল-আতম্বয়ো,
আয়োি: ৪৪]
আল্লোহ িো‘আলো আরও বশ্লশ্েন,

َ َ َ ۡ َ ُ َ ۡ ُ َّ
َ ۡ ِكْ ُم
]٢١ :﴾ [الواقعة٤٥ِي
َْ ۡتف
ْ لْذَٰل
ْ ﴿إِنه ْمَْكنواْْقب

“তনশ্চয় িোরো ইশ্িোপূ শ্বণ তবলোতিিোয় মগ্ন তেল।” [িূ রো আল-ওয়োতকয়ো, আয়োি:
৪৫]
অিএব, যখন িোশ্দর কোশ্ে িতঠক দীন এশ্ি িোশ্দর তবলোতিিোশ্ক িমিো
করশ্ি, িোশ্দরশ্ক নযোযয উপকোরী একতি িীমোনোয় থোকশ্ি, েতিকর বলোভলোলিো ও প্রবৃ তত্ত বথশ্ক তবরি থোকশ্ি বশ্লশ্ে িখন িোরো উক্ত দীনশ্ক িোশ্দর
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স্বোশ্থণর তবপরীি ও িোশ্দর ভ্রোন্ত বোতিল প্রবৃ তত্তর বোধোস্বরূপ বদখল। তকন্তু যখন
আল্লোহর পে বথশ্ক দীন আিল যো মোনু ষশ্ক আল্লোহর ইবোদি ও িোাঁর
তন‘আমশ্ির শুকতরয়ো আদোয় করশ্ি ফরয কশ্র এবং প্রবৃ তত্তর লোলিোয়
তনমতিি থোকশ্ি তনশ্ষধ কশ্র িখন প্রবৃ তত্তর অনু িোরীরো িবণোত্মকভোশ্ব
বোতিলশ্কই িোহোযয করল। ফশ্ল িোরো িিযশ্ক প্রিযোখযোন কশ্র পশ্চোদপিরর্
করল।
অতবশ্বোিীশ্দর দীন গ্রহর্ নো করোর আশ্রকতি বোধো হশ্লো তমথযোবোদীরো রোিূ ল ও
িোশ্দর অনু িোরীশ্দরশ্ক িুচ্ছ-িোতচ্ছলয করো এবং রোিূ লশ্দর অনু িোরীশ্দরশ্ক
দু বণল ও তননমোশ্নর ধোরর্ো করো। বযমন, আল্লোহ িো‘আলো নূ হ আলোইতহি
িোলোশ্মর জোতি িস্পশ্কণ বশ্লশ্েন,

َ ُ َ َ ۡ َ َ َ َّ َ َ َ ُ ۡ ُ َ ٓ ُ َ
]٦٦٦ : ﴾ [الشعراء١١١ون
ْ كْٱۡل ۡرذل
ْ كْوٱتبع
ْ ِنْل
ْ ﴿قالواْْأنؤم

“িোরো বলল, আমরো তক বিোমোর প্রতি তবশ্বোি স্থোপন করব, অথি তননশ্ের্ীর
বলোশ্করো বিোমোশ্ক অনু িরর্ করশ্ে।” [িূ রো আশ-শুআ'রো, আয়োি: ১১১]
আল্লোহ িো‘আলো আরও বশ্লশ্েন,
َ
ۡ َ
ُ َ َٰ َ َ َ َ ۡ َّ َ َ َ ُ َ َ ۡ ُ َ َّ َّ َ َ َ َّ َ َٰ َ َ َ َ
﴾ى ْلك ْۡم ْ َعل ۡي َنا ْمِن ْفضِۢل
ْ ي ْوما ْنر
ِْ ِي ْٱلرأ
ْ ِين ْه ْم ْأراذِنلا ْباد
ْ ل ْٱَّل
ْ ِ ك ْإ
ْ ك ْٱتبع
ْ ﴿وما ْنرى
]٨٠ :[هود

“এবং আমরো বদখতে বয, বকবল আমোশ্দর নীিু বের্ীর বলোশ্করোই
তবশ্বিনোহীনভোশ্ব বিোমোর অনু িরর্ কশ্রশ্ে। আর আমোশ্দর ওপর বিোমোশ্দর
বকোশ্নো বেষ্ঠত্ব আমরো বদখতে নো।” [িূ রো হূ দ, আয়োি: ২৭]
আিশ্ল িোশ্দর আত্ম অহংকোশ্রর কোরশ্র্ই এ ধরশ্র্র ভ্রোন্ত ধোরর্োর িৃ তি
হশ্য়শ্ে। মোনু ষ যখন অহংকোর কশ্র, তনশ্জশ্ক অশ্নক বে মশ্ন কশ্র ও অনযশ্ক
িুচ্ছ মশ্ন কশ্র িখন িিয গ্রহশ্র্ বি িঙ্কুতিি হশ্য় যোয়, এমনতক যতদও ধশ্র
বনওয়ো হয় বয, িোর এ ধোরর্োশ্ক প্রতিহি করো হশ্ব িথোতপ বি অনযভোশ্ব
তনশ্জশ্ক বে মশ্ন করশ্ব। আল্লোহ িো‘আলো বশ্লশ্েন,
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َ
ۡ َ ۡ ُ َّ َ ٓ ُ َ َ َ َّ َ َ َ َ ُ َ َ ۡ َّ َ َ َٰ َ َ
]٣٣ : ﴾ [يونس٣٣ون
ْ لْيُؤم ُِن
ْ ِْينْفسقواْْأنه ْم
ْ َعْٱَّل
ْ ْك
ْ ِ تْرب
ْ تَْك ِم
ْ ِكْحق
ْ ﴿كذل
“এমতনভোশ্ব বিোমোর রশ্বর বোর্ী িিয বশ্ল িোবযস্ত হশ্য়শ্ে িোশ্দর ওপর, যোরো
অবোধয হশ্য়শ্ে, বয িোরো ঈমোন আনশ্ব নো।” [িূ রো ইউনু ি, আয়োি: ৩৩]
অিএব, তফিক িথো অবোধযিো হশ্লো বোন্দো আল্লোহর অনু গিয বথশ্ক ববর হশ্য়
শয়িোশ্নর অনু গিয করো। কোশ্রো অন্তর এ ধরশ্র্র ঘৃ র্য বদোশ্ষ দু তষি হশ্ল
বিতি িোর কথোয় ও কোশ্জ িিয গ্রহশ্র্ িবশ্িশ্য় বে বোধো। আল্লোহ িো‘আলো
এ ধরশ্র্র বলোকশ্দর কখনও প্রশংিো কশ্রন তন; বরং িোশ্ক যোতলম বশ্ল
আখযোতয়ি কশ্রশ্েন। ফশ্ল বি অহংকোর ও পথভ্রিিোয় বোতিশ্লর মশ্ধয ঘুরপোক
কশ্র। িোর িমস্ত কোজ-কমণ ও িলোশ্ফরো অনযোয় ও তবশৃ ঙ্খলোময় হশ্য় থোশ্ক।
অিএব, ফোশ্িকী িবণদো বোতিশ্লর িোশ্থ তমতলি হয় এবং িিয বথশ্ক বোধো
বদয়, বকননো মোনু শ্ষর অন্তর যখন আল্লোহর আনু গিয ও বশযিো বথশ্ক ববতরশ্য়
যোয় িখন বি তবিোতেি তবশ্দ্রোহী শয়িোশ্নর বশযিো স্বীকর কশ্র।
ُّ ُ ُ َّ َ َ ُ َّ َ َ َ ُ َّ َ ۡ َ َ َ ُ
َ َٰ َ
َ َّ ُ ُ َّ َ َ
ْاب
ِْ ل ْ َعذ
ْ ِ ضل ُهۥ ْ َو َي ۡهدِي ْهِ ْإ
ْ كت٣ْك ْش ۡي َطَٰنْ ْ َّم ِريد
ْ ْ ﴿ويتب ِ ْع
ِ ِب ْعلي ْهِ ْأنهۥ ْمن ْتول ْه ْفأنهۥ ْي
َّ
]٢ ،٣ : ﴾ [احلج٤ِي
ِْ ٱلسع
“এবং বি অনু িরর্ কশ্র প্রশ্িযক তবশ্দ্রোহী শয়িোশ্নর। িোর িম্পশ্কণ তনধণোরর্
করো হশ্য়শ্ে বয, বয িোর িোশ্থ বন্ধুত্ব করশ্ব বি অবশযই িোশ্ক পথভ্রি করশ্ব
এবং িোশ্ক প্রজ্জ্বতলি আগুশ্নর শোতস্তর তদশ্ক পতরিোতলি করশ্ব। [িূ রো আলহোি, আয়োি: ৩-৪]
িিয অনু িরর্ ও ঈমোন আনোয়শ্নর আশ্রকতি বে বোধো হশ্চ্ছ জ্ঞোন-তবজ্ঞোন ও
বোস্তব পরীেো-তনরীেোশ্ক িংকীর্ণ পতরতধশ্ি িীমোবদ্ধ কশ্র রোখো বযমনতি কশ্র
বস্তুবোদীরো ইতিয় অনু ভশ্বর মশ্ধয জ্ঞোন-তবজ্ঞোনশ্ক িীমোবদ্ধ কশ্র থোশ্কন। িোই
বযগুশ্লোশ্ক িোশ্দর ইতিয় িোরো ববোধগময হয় বিগুশ্লোশ্কই িোরো তবশ্বোি কশ্র
আর যো তকেু ইতিয়গ্রোহয নয় বিগুশ্লোশ্ক িোরো অতবশ্বোি কশ্র; যতদও িো অনয
পদ্ধতিশ্ি এবং ইতিয় অনু ভশ্বর বিশ্য় আরও শক্ত ও স্পি দলীল-প্রমোর্ িোরো
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প্রমোতর্ি িবুও িোরো িো স্বীকোর কশ্র নো। এ তফিনো ও িংশশ্য়র কোরশ্র্
অশ্নশ্কই পথভ্রি হশ্য়শ্ে। এ খতবশ পদ্ধতি মহোতবশ্শ্বর রশ্বর অতস্তত্ব অস্বীকোর
কশ্র, রোিূ লশ্দর িোশ্থ কুফুরী কশ্র এবং িোশ্দর আতনি বি িব গোশ্য়শ্বর
িংবোদিমূ হশ্ক অস্বীকোর কশ্র যো তবশ্বোি করশ্ি অশ্নর যু তক্ত প্রমোর্ িোরো দলীল
বপশ করো হয়; বরং প্রকৃিপশ্ে এগুশ্লো িোেুষ দলীল- প্রমোর্ িোরো প্রমোতর্ি।
এ কথো অিযোবশযকীয় জ্ঞোিবয জ্ঞোন ও ইয়োকীনী ইলম বয, আল্লোহর অতস্তত্ব,
িোাঁর একত্ববোদ, একচ্ছত্র িৃ তিকিণো ও পতরিোলনোর প্রমোর্োতদ অনযোনয পদ্ধতির
দলীশ্লর িমোন নয় বো অনয দলীশ্লর িোশ্থ িুলনো করো যোশ্ব নো। বকননো
আল্লোহর অতস্তশ্ত্বর প্রমোর্ আিমোনী নোতযলকৃি দলীল, তবশ্বক প্রিূ ি দলীল,
িোেুষ দলীল ও স্বভোবজোি প্রমোশ্র্র িোরো প্রমোতর্ি। তবশ্বজগশ্ি ও মোনু শ্ষর
মশ্ধয তিতন িোাঁর তনদশণনোবলী িু স্পিভোশ্ব প্রকোশ কশ্রশ্েন যোশ্ি িোশ্দর কোশ্ে
স্পি হয় বয, তিতন িিয, িোাঁর রোিূ লগর্ িিয, িোাঁর প্রতিদোন িিয, িোাঁর প্রশ্দয়
িমস্ত িংবোদ (অহী) িিয ও িোাঁর দীন িিয। অিএব, িিয িু স্পিভোশ্ব
প্রকোতশি হওয়োর পশ্র নো অনু িরর্ নো করশ্ল বোতিল েোেো আর কী থোকশ্ি
পোশ্র। তকন্তু বস্তুবোদীশ্দর ঔদ্ধিযিো ও িোশ্দর অহংকোর িোশ্দর ও বি উপকোরী
িশ্িযর মোশ্ঝ প্রতিবন্ধক বয িিয েোেো বকউ বকোনভোশ্বই উপকৃি হশ্ি পোরশ্ব
নো। দৃ তিিম্পন্ন মুতমন িোর দূ রদতশণিোর আশ্লোশ্ক বি িিয জোশ্নি পোশ্র এবং
বুঝশ্ি পোশ্র বয, কোতফররো স্পি বগোমরোহী ও অন্ধশ্ত্বর স্তুশ্প তনমতিি। আল্লোহ
আমোশ্দরশ্ক তহদোশ্য়শ্ির তন‘আমি দোন করোয় আমরো িোাঁর প্রশংিো ও শুকতরয়ো
আদোয় করতে।
কোতফর ও নোতস্তকশ্দর ঈমোন আনোয়শ্ন আশ্রকতি বোধো হশ্লো বস্তুবোদীরো ও
িোশ্দর বধোাঁকোয় তনমতিি িোশ্দর অনু িোরীরো মশ্ন কশ্রন বয, বস্তু উশ্ত্ততলি
হওয়ো এবং প্রোকৃতি তবজ্ঞোন িম্পশ্কণ মোনু শ্ষর জোনোর আশ্গ মোনু শ্ষর জ্ঞোন
পতরপক্ক তেশ্লো নো। এর আশ্গ মোনু শ্ষর জ্ঞোন পূ র্ণিোয় বপৌঁশ্ে তন। আিশ্ল এতি
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হশ্লো িোশ্দর দু ঃিোহি বদখোশ্নো, কূিিশ্কণর এতগশ্য় আিো, িিয ও বোস্তবিোর
বযোপোশ্র অহতমকো এবং অহংকোর প্রদশণন। এ কথো িোমোনয জ্ঞোশ্নর অতধকোরী
িকশ্লরই জোনো বয, িোরো িোশ্দর খতবশ মিোদশণ বথশ্ক কখনও তফশ্র আশ্ি
তন। িু িরোং িোরো যতদ বলি বয, বস্তু, তশল্প-কোরখোনো, আতবষ্কোর, প্রকৃতিক
তবষশ্য়র উন্নতি ইিযোতদ বশশ্ষর তদশ্ক অথণোৎ বিণমোন িময় েোেো পূ র্ণিো ও
পক্কিো লোভ কশ্র তন িোহশ্ল িোশ্দর কথো তঠক তেশ্লো। তকন্তু িতঠক জ্ঞোন, তস্থর
বোস্তবিো ও িু ন্দর িতরত্র ইিযোতদ তবষয় িম্পশ্কণ িোশ্দর িংজ্ঞো, দু :িোহি প্রদশণন
ও অনযোয়মূ লক কথো হশ্লো িবশ্িশ্য় বে তমথযোিোর। বকননো তবশ্বক, িতঠক জ্ঞোন
িখনও বিনো বযশ্িো, এর পূ র্ণিো বো অপূ র্ণিো এর প্রভোব, দলীল ও লেউশ্েশ্শযর িোরো প্রমোতর্ি তেশ্লো। মুহোম্মোদ িোল্লোল্লোহু আলোইতহ ওয়োিোল্লোম
আতনি বি িব মহৎ আিোর আিোরর্, আক্বীদো, আখলোক, দীন, দু তনয়ো, রহমি,
তহকমি ইিযোতদ িম্পশ্কণ িু উচ্চ তিন্তো বিিনো িম্পশ্কণ লে করুন। এিব
গুর্োবলী মুিতলমগর্ িোশ্দর নবীর বথশ্ক গ্রহর্ কশ্রশ্েন এবং এগুশ্লো আমশ্লর
িোশ্থ িোশ্থ দীন ও দু তনয়োর িমস্ত কলযোর্কর ও ভোশ্লো কোজগুশ্লো অশ্নযর
কোশ্েও বপৌঁশ্ে তদশ্য়শ্েন। পরবিণীশ্ি তবশ্শ্বর িব জোতি িোশ্দর এিব গুর্োবলীর
কোশ্ে নিস্বীকোর কশ্রশ্েন এবং িোরো একথো স্বীকোর করশ্ি বোধয হশ্য়শ্েন বয,
মুিতলমরো পূ র্ণিোর এমন এক িরম তশখশ্র বপৌঁশ্েশ্েন বয অনযরো বিখোশ্ন
বপৌঁেশ্ি পোশ্র তন; এমনতক অনযরো িোশ্দর বদখোশ্নো জ্ঞোন-তবজ্ঞোশ্নর পশ্থই
িলশ্ি লোগল। এবোর বস্তুবোদীশ্দর িতরত্র বদখুন, িোরো িোশ্দর খোম-শ্খয়োলী ও
মশ্নোবোিনো িতরিোথণ করশ্ি বস্তুশ্ক বযবহোর কশ্রশ্ে, িোরো এখোশ্নই বথশ্ম
থোশ্ক তন; বরং িোরো িোশ্দর হীন উশ্েশয বোস্তবোয়শ্ন তনন বথশ্ক তননির স্তশ্র
বনশ্ম তগশ্য় বশ্লশ্ে, বস্তু একতির িোশ্থ আশ্রকতি বলশ্গ থোকোর শতক্ত নো থোকশ্ল
মহোতবশ্শ্বর িব তকেু িোৎেতর্ক বংি হশ্য় বযশ্িো। অথি আল্লোহ িো‘আলো
বশ্লশ্েন,
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َّ ُ َ ۡ َ َّ َ ً َٰ َ َ َّ َّ َ َ ۡ َ َ َ
َ
]٢٨ :﴾ [ابراهيم٤٢ون
ْ لْٱلظَٰل ُِم
ْ ِلْعماْيعم
ْ ٱّللْغف
ْ ْب
ْ تس
ْ ْل
ْ ﴿و
“আর যোতলমরো যো করশ্ে, আল্লোহশ্ক িুতম বি তবষশ্য় বমোশ্িই গোশ্ফল মশ্ন
কশ্রো নো।” [িূ রো ইবরোহীম, আয়োি: ৪২]
অিএব, যতদ পূ বণবিণী উন্নি জোতিিমূ শ্হর মশ্ধয আল্লোহর দীশ্নর দু তনয়ো িংক্রোন্ত
আদবিমূ হ অবতশি নো থোকি িোহশ্ল বিণমোন বস্তুবোদীশ্দর জ্ঞোন-তবজ্ঞোশ্নর
উন্নতির বকোনই মূ লয থোকি নো। বকননো যোরো দীনহোরো িোরো দু তনয়োয়
পুি:পতবত্র, আনন্দময় ও িু খী জীবন যোপশ্ন বযথণ। বোস্তব দশণন ও অতভজ্ঞিো
এ বযোপোশ্র িবশ্িশ্য় বে িোেী। আরশ্বর মুশতরক ও িোশ্দর মিোদশণীরো যোশ্দর
তকেু িো ঈমোন ও ঈমোশ্নর কতিপয় উিূ শ্লর বযমন, িোওহীদু র রুবুতবয়যোি
(আল্লোহশ্ক রব তহশ্িশ্ব মোনো) ও প্রতিদোন তদবশ্ির স্বীকৃতি িম্পশ্কণ িোমোনয
স্বীকৃতি তেশ্লো িোরো তনঃিশ্ন্দশ্হ বিণমোশ্নর বস্তুবোদীশ্দর বিশ্য় ভোশ্লো তেশ্লো।
িোেোেো এ কথো িকশ্লরই অবশয জ্ঞোিবয তবষয় বয, আল্লোহর রোিূ লগর্
আল্লোহর পে বথশ্ক বয িংতেপ্ত ও তবস্তোতরি অহী, তহদোয়োি, নূ র, িতঠক ইলম
ও িবণময় কলযোর্ তনশ্য় এশ্িশ্েন িো িু স্থ জ্ঞোন ও তবশ্বক স্বীকৃতি বদয়, বি
তবশ্বক অবশযই জোশ্ন বয, িবোই এ জ্ঞোশ্নর অিযন্ত মুখোশ্পেী এবং রোিূ লশ্দর
আতনি িব তকেু মোনশ্ি প্রস্তুি থোশ্ক। িতঠক তবশ্বক বুশ্ঝ বয, রোিূ লগর্ বয
উপকোরী ইলম ও তকিোব তনশ্য় এশ্িশ্েন পৃতথবীর শুরু বথশ্ক বশষ পযণন্ত িবোই
একতত্রি হশ্য়ও বি ধরশ্র্র তকিোব িোরো রিনো করশ্ি িেম হশ্ব নো।
এেোেোও িু স্থ তবশ্বক জোশ্ন বয, নবীশ্দর উক্ত অহী নো থোকশ্ল মোনব জোতি
অবশযই স্পি বগোমরোহী, মহো অন্ধকোর, দু ভণোগয ও িবণদো বংশ্ি পতিি হশ্িো।
আল্লোহ িো‘আলো বশ্লশ্েন,
َ
ُ
ُ َ ۡ ٗ َُ ۡ
َ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ َ ُ َّ َّ َ ۡ َ َ
َ
ِْنْأنفسِ ِه ْۡمْ َي ۡتلواْْ َعل ۡي ِه ْۡمْ َءايَٰتِهِۦْ َْو ُي َزك ِي ِه ْۡم
ْ ولْم
ْ ثْفِي ِه ْمْرس
ْ ِيْإ ِ ْذْ َب َع
ْ َعْٱلمؤ ِمن
ْ ْٱّلل
ْ ْن
ْ ﴿لق ْدْم
ۡ
ۡ
َ
ۡ
َ
َ
ُ
َ
َ
ُ
َ
َ
]٦١٢ :﴾ [ال عمران١٦٤ْفْضلَٰلْْ ُّمبِي
ْ ِ لْل
ْ بْ َوٱۡل ِك َم ْةِْإَونَْكنواْْمِنْق ۡب
ْ َ ََٰو ُي َعل ُِم ُه ُْمْٱلكِت
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“অবশযই আল্লোহ মুতমনশ্দর ওপর অনু গ্রহ কশ্রশ্েন, যখন তিতন িোশ্দর মধয
বথশ্ক িোশ্দর প্রতি একজন রোিূ ল পোতঠশ্য়শ্েন, বয িোশ্দর কোশ্ে িোাঁর
আয়োিিমূ হ তিলোওয়োি কশ্র এবং িোশ্দরশ্ক পতরশুদ্ধ কশ্র আর িোশ্দরশ্ক
তকিোব ও তহকমোি তশেো বদয়। যতদও িোরো ইিপূ শ্বণ স্পি ভ্রোতন্তশ্ি তেল।”
[িূ রো আশ্ল ইমরোন, আয়োি: ১৬৪]
অিএব, রোিূ লশ্দর আতনি জ্ঞোন বযিীি মোনু শ্ষর তবশ্বক িতঠক পূ র্ণিোয় ও
পতরপক্কিোয় বপৌঁেশ্ি পোশ্র নো। এ কোরশ্র্ই িতঠক জ্ঞোন ও দূ রদতশণিোর অভোশ্ব
কতিপয় শব্দ িোরো বোতিলশ্ক িু িতিি কশ্র িিযশ্ক প্রিযোখযোন করোর জনয
িোরো (বস্তুবোদীরো) অশ্নক মোনু ষশ্ক বধোাঁকোয় বফশ্লশ্ে। বযমন, িোরো দীশ্নর
জ্ঞোন ও িু উচ্চ আখলোকিমূ হশ্ক পশ্চোদগোতমিো এবং িোশ্দর জ্ঞোন-তবজ্ঞোন ও
দীশ্নর তবপরীি আখলোকশ্ক িংস্কৃতি ও প্রগতি বশ্ল নোমকরর্ কশ্র থোশ্কন।
িু স্থ জ্ঞোশ্নর অতধকোরী িকশ্লর কোশ্েই এতি স্পি বয, বযিব িংস্কৃতি ও
িংস্কোশ্রর মূ লনীতিিমূ হ দীশ্নর তহদোশ্য়শ্ি ও তদক তনশ্দণশনোর িোশ্থ িম্পৃ ক্ত
নয় িো অবশযই দু তনয়ো ও আতখরোশ্ির জনয অকলযোর্কর ও পথভ্রিিো। বকউ
িোমোনয তিন্তো-ভোবনো করশ্লই বদখশ্ি পোশ্ব বয, যোশ্দরশ্ক বস্তুবোদী িভয বলো
হয় িোরো িোতরতত্রক অধঃপিশ্ন ও িমস্ত েতিকর কোশ্জ অগ্রগোমী ও উপকোরী
কোশ্জ তননগোমী। পেোন্তশ্র িু স্থ িভযিো ও িংস্কৃতি হশ্লো তবশ্বশ্কর িভযিো যো
রোিূ লশ্দর তহদোশ্য়ি ও িোশ্দর আতনি িতঠক জ্ঞোনিম্পন্ন তবশ্বক। আর
িোতরতত্রক িভযিো হশ্লো প্রশংতিি িু ন্দর িচ্চতরত্র ও উপকোরী তদক তনশ্দণশনোয়
িভয হওয়ো যো িকশ্লর জনয কলযোর্কর ও িতঠকিো, ভোশ্লো ও িফলিোর
কোশ্জ িতঠক জ্ঞোশ্নর িোরো িহশ্যোতগিো করো। ইিলোম িবণদো দু তনয়ো ও
আতখরোশ্ির বিৌভোগয অজণন ও উভয় জগশ্ি িম্মোন ও মযণোদো লোভ করশ্ি
আশ্দশ ও উৎিোতহি কশ্র। দীন ইিলোম কুরআন ও হোদীশ্ি িংতেপ্তোকোশ্র ও
িতবস্তোশ্র যো তকেু তনশ্য় এশ্িশ্ে বিগুশ্লো তনশ্য় বকউ গশ্বষর্ো করশ্ল জোনশ্ি
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পোরশ্ব বয, ইিলোশ্মর তহদোশ্য়ি ও তদক তনশ্দণশনোর তদশ্ক তফশ্র নো বগশ্ল এবং
বি অনু যোয়ী নো িলশ্ল মোনব জোতির কলযোর্ িোতধি হশ্ব নো। ইিলোম
বযমতনভোশ্ব আক্বীদো, আখলোক ও ভোশ্লো কোশ্জর বেশ্ত্র প্রশ্যোজয বিমতনভোশ্ব
এতি দু তনয়োবী কোশ্জর জনযও প্রশ্যোজয। ইিলোম িবণদো িকশ্লর বযতক্তগি ও
িমতিক কলযোর্ ও উপকোশ্রর পথ তনশ্দণশ কশ্র। আল্লোহ হশ্লন িোওফীকদোিো
ও তহদোয়োিকোরী। আল্লোহ মুহোম্মোদ িোল্লোল্লোহু আলোইতহ ওয়োিোল্লোশ্মর ওপর
রহমি ও শোতন্ত বষণর্ করুন।
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বৃ হৎ দীশ্নর (ইিলোশ্মর) মূ লনীতি (উিূ ল) িম্পশ্কণ তজজ্ঞোিো।
প্রন: এক বযতক্ত বৃ হৎ দীশ্নর (ইিলোশ্মর) মূ লনীতি িংশ্েশ্প জোনশ্ি প্রন
কশ্রশ্েন।
উত্তর: এতি একতি গুরুত্বপূ র্ণ ও অশ্নক বে প্রন। এর উত্তরও অশ্নক বে।
বকননো এ প্রশ্নর উত্তশ্র ইিলোমী শরী‘আি ও ঈমোশ্নর হোকীকি বযিব
মূ লনীতির ওপর তভতত্ত কশ্র গতঠি বিিব মূ লনীতির িবগুশ্লো আশ্লোিনো করো
প্রশ্য়োজন। উত্তর প্রদোশ্নর আশ্গ আতম একতি তবষয় পোঠকশ্ক বলশ্ি িোই বয,
এ প্রশ্নর উত্তর তবস্তোতরি ও দলীল উশ্ল্লশ্খর প্রশ্য়োজনীয়িো থোকোয় এর উত্তর
িংশ্েশ্প আতম যথোযথভোশ্ব তদশ্ি পোরব নো। িশ্ব কোশ্য়দোয় আশ্ে, বকোশ্নো
তজতনশ্ির পুশ্রোিো অনু ধোবন করো নো বগশ্লও িোর পুশ্রোিো িশ্ল যোয় নো (অথণোৎ
তকেু িো হশ্লও বুঝো যোয়)। িোই এখোশ্ন আতম ইশোরোয় ও িংশ্েশ্প মহোন দীন
ইিলোশ্মর উিূ ল আশ্লোিনো করব। এ দীশ্নর অশ্নক উিূ ল রশ্য়শ্ে; িশ্ব
িবণোতধক গুরুত্বপূ র্ণ উিূ লগুশ্লো আতম তনশ্ন বর্ণনো করব।
প্রথম উিূ ল: িোওহীদ
িোওহীশ্দর িব প্রকোর িতন্নশ্বতশি পূ র্ণোঙ্গ িংজ্ঞো হশ্লো, পতরপূ র্ণ গুশ্র্র িমিশ্য়
রশ্বর একত্বিো িম্পশ্কণ বোন্দোর তবশ্বোি ও ঈমোন এবং িব ধরশ্র্র ইবোদি
একমোত্র িোাঁর জনযই করো। িোহশ্ল এ িংজ্ঞোয় িোওহীশ্দর িব প্রকোরই শোতমল
কশ্রশ্ে। িো হশ্লো, িোওহীদু র রুবুতবয়যোি িথো রবশ্ক একমোত্র িৃ তিকিণো,
তরতযকদোিো, পতরিোলনোকোরী ও লোলন পোলনকোরী তহশ্িশ্ব স্বীকোর করো।
িোওহীদু ল আিমো ওয়োি-তিফোি িথো আল্লোহ তনশ্জর জনয বযিব নোম ও
গুর্োবলী িোবযস্ত কশ্রশ্েন বো িোাঁর রোিূ ল মুহোম্মোদ রোিূ লুল্লোহ্ িোল্লোল্লোহু আলোইতহ
ওয়োিোল্লোম িোাঁর জনয বযিব নোম ও গুর্োবলী িোবযস্ত কশ্রশ্েন এবং িো বকোশ্নো
িোদৃ শয ও উপমো বযিীি, তবকৃতি ও পতবরিণন বযতিশ্রশ্ক বযিব গুর্োবলী
এগুশ্লোর ওপর প্রমোর্ কশ্র বিগুশ্লো আল্লোহর জনয িোবযস্ত করো। িোওহীদু ল
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ইলোতহয়যোি ওয়োল ইবোদোি িথো িব ধরশ্র্র ইবোদোশ্ির জনয আল্লোহশ্ক এক
ও একক করো এবং িোাঁর িোশ্থ কোউশ্ক শরীক নো কশ্র িোাঁশ্ক একক করো
এবং িোাঁর পতরপূ র্ণ ইলোতহয়যোশ্ির স্বীকৃতি বদওয়ো।
অিএব, িোওহীদু র রুবুতবয়যোশ্ির মশ্ধয তনশ্নোক্ত তবষয়গুশ্লো অন্তভুণক্ত হয়। যথো:
আল্লোহর ফয়িোলো ও িোকদীশ্রর ওপর তবশ্বোি িোবযস্ত হওয়ো, তিতন যো িোন
িোই হয়, আর তিতন যো ইচ্ছো কশ্রন নো িো হয় নো, তিতন িব তকেু র ওপর
িবণশতক্তমোন, তিতন মুখোশ্পেীহীন, প্রশংতিি আর তিতন েোেো িবোই িব তদক
বথশ্ক িোাঁর প্রতি মুখোশ্পেী।
িোওহীদু ল আিমো ওয়োি-তিফোশ্ির মশ্ধয অন্তভুণক্ত হয়: কুরআন ও হোদীশ্ি
বতর্ণি িব আিমোউল হুিনো িথো আল্লোহর িু ন্দর নোমিমূ হ, এিব নোমিমূ শ্হর
তিনতি স্তশ্রর প্রতি ঈমোন আনো, নোমিমূ শ্হর প্রতি ঈমোন, তিফোি িথো নোশ্মর
গুশ্র্র প্রতি ঈমোন ও এিব তিফোশ্ির আহকোশ্মর প্রতি ঈমোন আনো। বযমন,
আল্লোহ আলীম িথো মহোজ্ঞোনী, মহোজ্ঞোশ্নর অতধকোরী। তিতন িব তকেু
পূ র্ণোঙ্গরূশ্প জোশ্নন। তিতন কোদীর িথো িবণশতক্তমোন, মহোশতক্তর অতধকোরী, িব
তকেু র ওপর িোাঁর শতক্ত রশ্য়শ্ে। এভোশ্ব বোকী আিমোউল হুিনো িথো আল্লোহর
িু ন্দরিম নোমিমূ হ, তিফোিিমূ হ ও এর বথশ্ক তনগণি গুর্িমূ শ্হর প্রতি ঈমোন
আনয়ন করো।
িোওহীদু ল আিমো ওয়োি-তিফোশ্ির মশ্ধয আরও অন্তভুণতক্ত কশ্র, িমস্ত িৃ তির
ওপর িোাঁর বেষ্ঠত্ব ও বেত্ব, িোাঁর আরশ্শর উপর আিন গ্রহর্, িোাঁর িম্মোন ও
বেত্ব িোাঁর শোন অনু যোয়ী বযভোশ্ব হওয়ো দরকোর বিভোশ্ব বথশ্কই তিতন প্রতি
রোশ্ি প্রথম আিমোশ্ন অবিরর্ কশ্রন।
এেোেোও িোওহীদু ল আিমো ওয়োি-তিফোশ্ির মশ্ধয শোতমল হয়, বযিব যোিী
তিফোি যো িোাঁর বথশ্ক কখনই আলোদো হয় নো বিগুশ্লো িোবযস্ত কশ্র। বযমন,
েবর্, বদখো, ঊশ্বণ থোকো ইিযোতদ। এেোেোও আশ্ে অন্তভুণক্ত কশ্র িোাঁর বফ‘লী
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তিফোি, িো হশ্চ্ছ, িোাঁর ইচ্ছো ও কুদরশ্ির িোশ্থ িম্পৃ ক্ত তিফোিিমূ হ। বযমন,
কোলোম িথো কথো বলো, িৃ তি করো, তরতযক বদওয়ো, রহমি করো, আরশ্শ আিন
গ্রহর্ করো, িোাঁর ইচ্ছোনু যোয়ী দু তনয়োর আিমোশ্ন অবিরর্ করো। িশ্ব এিব
গুর্োবলী িোাঁর িোশ্থ কোশ্রো িোদৃ শয নো কশ্র বো বকোন রকম তবকৃতি ও পতরবিণন
েোেোই আল্লোহর জনয িোবযস্ত করো। এিব গুর্োবলী িোাঁর জনয তনধণোতরি এবং
তিতন এিব গুশ্র্ গুর্োতিি। আল্লোহ িবণদো কোজ ও কথো বশ্লশ্েন এবং তিতন
িবণদোই কোজ করশ্বন ও কথো বলশ্বন। তিতন যো ইচ্ছো িোই কশ্রন। যখন ও
বযভোশ্ব ইচ্ছো কথো বশ্লন। তিতন িবণদো কথো বলোর গুশ্র্ গুর্োতিি এবং
রহমোশ্ির গুশ্র্ প্রতিদ্ধ।
িোওহীদু ল আিমো ওয়োি-তিফোশ্ির মশ্ধয আশ্রো অন্তভুণক্ত হয়, আল-কুরআন
আল্লোহর নোতযলকৃি বোর্ী, এতি িোাঁর িৃ তি নয়, এতি িোাঁর বথশ্কই এশ্িশ্ে এবং
িোাঁর কোশ্েই তফশ্র যোশ্ব, তিতন এর শব্দ ও অথণ উভশ্য়র কথক, িোাঁর বোর্ী
বশষ হশ্ব নো এবং পতরবিণনও হশ্ব নো, এিশ্বর ওপর ঈমোন আনয়ন করো।
এশ্ি আরও শোতমল হয়, তিতন িবণোতধক তনকশ্ি ও িোেোদোনকোরী, এিদিশ্েও
তিতন িু উচ্চ ও িবোর ঊশ্বণ। িোাঁর িবণোতধক তনকিবিণী হওয়ো ও িবণোতধক
উপশ্র হওয়োর মশ্ধয বকোশ্নো ববপরীিয বনই। বকননো িৃ তির মশ্ধয বকোশ্নো তকেু ই
িোাঁর অনু রূপ বনই। কুরআন ও হোদীশ্ি বতর্ণি আল্লোহর নোমিমূ হ, তিফোিিমূ হ,
কমণিমূ হ ও এর আহকোমিমূ হ বযভোশ্ব িোাঁর মহোন শোশ্ন বযোগয বিভোশ্বই
বিগুশ্লো ওপর পতরপূ র্ণ ঈমোন নো আনশ্ল িোওহীদু ল আিমো ওয়োি-তিফোশ্ির
ওপর পূ র্ণোঙ্গ ঈমোন আনো হশ্ব নো। এভোশ্ব আরও দৃ ঢ়ভোশ্ব জোনো বয, িোাঁর
যোশ্ির অনু রূপ বযমন বকউ বনই বিমতন িোাঁর তিফোশ্ির অনু রূপও বকউ বনই।
বকউ িোাঁর বকোশ্নো তিফোিশ্ক তনশ্জশ্দর ইচ্ছোনু যোয়ী বযোখযো কশ্র অশ্নযর জনয
িোবযস্ত করশ্ল বি স্পি বগোমরোহীশ্ি তনমতিি।
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িোওহীদু র রুবুতবয়যোি িিের্ পতরপূ র্ণ হশ্ব নো যিের্ বোন্দো তবশ্বোি করশ্ব
বয, বোন্দোর িমস্ত কোজ আল্লোহর িৃ তি এবং িোশ্দর ইচ্ছো আল্লোহর ইচ্ছোর
অনু গোমী হয়, িশ্ব কোজতি িংঘতিি হশ্ি িোশ্দর পূ র্ণ িেমিো ও ইচ্ছো থোশ্ক।
কোশ্জর জনয প্রশংিো, তনন্দো, আশ্দশ, তনশ্ষধ, িোওয়োব ও শোতস্ত বোন্দোর িোশ্থই
িম্পৃ ক্ত। এখোশ্ন দু ’তি তবষয় পরস্পর তবপরীিমুখী নয়, বকননো আল্লোহর যোি,
কমণিমূ হ ও তিফোশ্ির জনয িবণবযতপ্ত িোধোরর্ ইচ্ছো িোবযস্ত করো আর কোজ ও
কথো বোস্তবোয়শ্ন বোন্দোর িেমিো ও শতক্ত িোবযস্ত করো।
এেোেোও িোওহীদু র রুবুতবয়যোি িিের্ পতরপূ র্ণ হশ্ব নো যিের্ বোন্দো িোর
িমস্ত কথো ও কোশ্জ একমোত্র আল্লোহর িন্তুতি ও একতনষ্ঠিো নো করশ্ব; এমনতক
িোওহীশ্দর িম্পূ র্ণ তবপরীি তশশ্কণ আকবর িথো বে তশকণ বেশ্ে তদশ্লও বি
যতদ বকোনো ইবোদি আল্লোহ বযিীি অশ্নযর জনয কশ্র িোহশ্লও িোওহীদু র
রুবুতবয়যোি পূ র্ণ হশ্ব নো। এ িোওহীশ্দর বোস্তবোয়ন করশ্ি হশ্ল িব ধরশ্র্র
বেোি তশকণ বেশ্ে তদশ্ি হশ্ব। আর বেোি তশকণ হশ্লো বযিব তশকণ বে তশশ্কণর
তদশ্ক ধোতবি কশ্র। বযমন, আল্লোহ বযিীি কোশ্রো নোশ্ম শপথ করো, বলোক
বদখোশ্নোর উশ্েশ্শয ইবোদোি করো ইিযোতদ।
িোওহীশ্দর বেশ্ত্র আল্লোহশ্ক জোনো, িোাঁর প্রকোশয ও অপ্রকোশয ইবোদি-বশ্ন্দগী
করোর তভতত্তশ্ক মোনু ষ কশ্য়ক বেতর্শ্ি তবভক্ত। িোশ্দর মশ্ধয িশ্বণোত্তম হশ্লন
িোরো যোরো আল্লোহর নোমিমূ হ, িোাঁর তিফোিিমূ হ, কোজিমূ হ ও িোাঁর
তন‘আমিিমূ হ, তিতন িোাঁর িৃ তি িম্পশ্কণ যো বশ্লশ্েন, কুরআন ও হোদীশ্ি বতর্ণি
তকয়োমি তদবি ও প্রতিদোন ইিযোতদ তবস্তোতরি জোশ্ন, এর িতঠক অথণ জোশ্ন ও
বুশ্ঝ, অিঃপর আল্লোহশ্ক ও িোাঁর মহোত্ব, বেত্ব, ভোশ্লোবোিো, িোাঁর তদশ্ক
প্রিযোবিণন করো ইিযোতদ বজশ্ন িোর অন্তর ঈমোশ্ন ভশ্র যোয় এবং িোর অন্তর
আল্লোহর প্রতি আকতষণি ও তবমুগ্ধ হয়। এেোেোও বি একমোত্র আল্লোহর তদশ্ক
তফশ্র, িোাঁর িোশ্থ কোউশ্ক শরীক কশ্র নো, িোর িমস্ত কোজ-কমণ, িলোশ্ফরো
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একমোত্র আল্লোহর িন্তুতির জনযই হশ্য় থোশ্ক, এর িোরো পোতথণব বকোন তকেু
প্রিযোশো কশ্র নো। ফশ্ল আল্লোহশ্ক জোনো, িোাঁর িমীশ্প তবনয়ী হওয়ো, বকোশ্নো
কোজ করো বো বেশ্ে বদওয়ো িব বেশ্ত্রই িোর অন্তর প্রশোতন্ত লোভ কশ্র। এশ্ি
িোর অন্তশ্র ইখলোি পতরপূ র্ণ হয়, বি অনু যোয়ী বি িলশ্ি থোশ্ক এবং অনযশ্কও
এ মূ লনীতির তদশ্ক দোওয়োি তদশ্য় িোশ্কও পতরপূ র্ণ কশ্র।
ঈমোনদোর ও িোওহীশ্দ তবশ্বোিীশ্দরশ্ক ভোশ্লোবোিো, িোশ্দরশ্ক বন্ধুরূশ্প গ্রহর্
করো, তশকণ ও মুশতরকদশ্দর িোশ্থ িম্পকণ তেন্ন করো, আল্লোহর জনযই কোউশ্ক
বন্ধু করো ও আল্লোহর িন্তুতির উশ্েশ্শযই কোশ্র িোশ্থ শত্রুিো করো, িোর
ভোশ্লোবোিো আল্লোহর ভোশ্লোবোিোর অনু গোমী হওয়ো বযিীি কোশ্রো িোওহীদ
পতরপূ র্ণ হশ্ব নো। আমরো আল্লোহর কোশ্ে িোহোযয িোতচ্ছ তিতন বযন িোাঁর অনু গ্রহ
ও দয়োয় আমোশ্দরশ্ক িোওহীশ্দর তন‘আমি দোন কশ্রন।
তিিীয় উিূ ল: িমস্ত নবীশ্দর প্রতি িোধোরর্ভোশ্ব এবং মুহোম্মোদ িোল্লোল্লোহু
আলোইতহ ওয়োিোল্লোশ্মর প্রতি তবশ্শষভোশ্ব ঈমোন আনয়ন করো
এ উিূ শ্লর মূ ল হশ্লো, বোন্দো স্বীকোর করশ্ব ও তবশ্বোি করশ্ব বয, িমস্ত
নবীশ্দরশ্ক আল্লোহ অহী ও তরিোলোি তদশ্য় তনবণোতিি কশ্রশ্েন, িোশ্দরশ্ক তিতন
িোাঁর শরী‘আি ও দীন বপৌঁেোশ্নোর জনয িোাঁর ও িৃ তিকুশ্লর মশ্ধয মধযস্থ
বোতনশ্য়শ্েন এবং িোশ্দর িিযোয়ন ও িোশ্দর আতনি তবষয়গুশ্লোর িতঠকিো
প্রমোশ্র্র জনয তিতন িোশ্দরশ্ক মু‘তজযো তদশ্য় িোহোযয কশ্রশ্েন। িোরো িৃ তিগি,
তবদযো-বুতদ্ধ ও আমশ্লর তদক বথশ্ক িবশ্িশ্য় পতরপূ র্ণ মোনব। িোরো িবণোতধক
িৎ ও বনককোর, িতরত্র ও কশ্মণর তদক বথশ্ক িশ্বণোত্তম বযতক্ত। আল্লোহ িোশ্দরশ্ক
তবতভন্ন ববতশিয তদশ্য় তবতশি কশ্রশ্েন, িোশ্দরশ্ক এমন িম্মোন ও মযণোদো
তদশ্য়শ্েন যো তিতন অনযশ্দরশ্ক বদন তন, িমস্ত অিচ্চতরত্র ও বনোংরোমী বথশ্ক
আল্লোহ িোশ্দরশ্ক পতবত্র বরশ্খশ্েন, িোরো আল্লোহর পে বথশ্ক যো বপৌঁশ্ে
তদশ্য়শ্েন বি বযোপোশ্র তনষ্পোপ, আল্লোহ িোশ্দর বদওয়ো িংবোদ ও দোওয়োি শুধু
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হক ও িতঠক হওয়োর উপর তস্থর থোশ্কন, আল্লোহ িোশ্দরশ্ক ভুশ্লর ওপর স্থোয়ী
রোশ্খন নো। িোশ্দর িকশ্লর ওপর ও িোরো আল্লোহর পে বথশ্ক যো তকেু তনশ্য়
এশ্িশ্েন বিগুশ্লোর উপর ঈমোন আনো, িোশ্দরশ্ক ভোশ্লোবোিো ও িম্মোন করো
ফরয। এিব তকেু আমোশ্দর নবী মুহোম্মোদ িোল্লোল্লোহু আলোইতহ ওয়োিোল্লোশ্মর
বযোপোশ্র আরও অতধক পূ র্ণরূশ্প িোবযস্ত ও প্রমোতর্ি। তিতন শরী‘আশ্ির যো
তকেু তনশ্য় এশ্িশ্েন বিগুশ্লো িোধযোনু যোয়ী িংতেপ্তোকোশ্র ও তবস্তোতরি জোনো,
এিশ্বর উপর ঈমোন আনো, এগুশ্লোশ্ক আাঁকতেশ্য় ধরো, রোিূ লুল্লোহ্ িোল্লোল্লোহু
আলোইতহ ওয়োিোল্লোম প্রদত্ত িংবোশ্দর ওপর িবণদো ঈমোন রোখো, িোর আশ্দশ
মোনয করো ও িোর তনশ্ষধ বথশ্ক তবরি থোকোর ওপর িু দৃঢ় থোকো।
আরও ঈমোন রোখো বয, তিতন খোিোমুন নোবীয়যীন িথো িবণশ্শষ নবী, িোর
শরী‘আি পূ বণবিণী িব শরী‘আিশ্ক রতহি কশ্রশ্ে, িোর নবুওয়োি ও শরী‘আি
তকয়োমি পযণন্ত অবতশি থোকশ্ব, িোর পশ্র আর বকোন নবী আিশ্বন নো, দীশ্নর
মূ লনীতি ও শোখো-প্রশোখোর বযোপোশ্র িোর শরী‘আি েোেো আর বকোশ্নো শরী‘আি
থোকশ্ব নো।
রোিূ লগশ্র্র প্রতি ঈমোশ্নর মশ্ধয িোশ্দর আতনি তকিোশ্বর প্রতি ঈমোন আনয়ন
করোও অন্তভুণক্ত। অিএব, মুহোম্মোদ িোল্লোল্লোহু আলোইতহ ওয়োিোল্লোশ্মি উপর
ঈমোন আনয়ন করশ্ল িোর আতনি তকিোব আল-কুরআন ও িমস্ত িু ন্নোশ্হর
প্রতি শব্দ ও অথণ উভয় তদক বথশ্ক ঈমোন আনো অিযোবশযকীয়। িোই এ দু শ্য়র
প্রতি ঈমোন নো আনশ্ল িোর ঈমোন পূ র্ণ হশ্ব নো। বয বযতক্ত এিশ্বর প্রতি
িশ্বণোচ্চ পতরমোশ্র্ ইলম লোভ, তবশ্বোি, স্বীকৃতি অজণন ও আমল করশ্ি পরশ্ব
বি বযতক্ত িিশ্বতশ পতরপূ র্ণ ঈমোনদোর।
এ মহো মূ লনীতির মশ্ধয তফতরশিোশ্দর প্রতি িোধযোনু যোয়ী ঈমোন আনোও শোতমল।
ঈমোশ্নর পূ র্ণিোর মশ্ধয হশ্লো, এ কথো জোনো বয, িোরো নবীশ্দর কোশ্ে যো তকেু
তনশ্য় এশ্িশ্েন বিগুশ্লো িিয, আক্বলী বো ইতিয় বকোশ্নো প্রমোর্ এর তবপরীি
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হশ্ি পোশ্র নো, এমতনভোশ্ব নকলী িথো বর্ণনোতভতত্তক দলীলও এর তবপরীি
হশ্ি পোশ্র নো। অিএব, িু স্থ তবশ্বক ও ইতিয় কুরআন ও িু ন্নোহ আল্লোহর
পে বথশ্ক আিোর প্রমোর্ বহন কশ্র, এগুশ্লোর উপর আমল করশ্ি উৎিোতহি
কশ্র, িোেোেো কুরআন ও িু ন্নোশ্হ েতিকর বকোশ্নো তবষয় উশ্ল্লখ বনই িোও িু স্থ
তবশ্বক ও ইতিয় প্রমোর্ কশ্র; যতদও শর‘ঈ দলীল কুরআন ও িু ন্নোহ- এ
েতিকর তকেু থোকো তনশ্ষধ কশ্রশ্ে ও এ বযোপোশ্র তনন্দো কশ্রশ্ে।
িৃিীয় উিূ ল: তকয়োমি তদবশ্ির প্রতি ঈমোন
কুরআন ও হোদীশ্ি মৃিুযর পশ্রর জীবন িম্পশ্কণ যো তকেু এশ্িশ্ে বিগুশ্লো
ইয়োওমুল আতখরোি িথো তকয়োমি তদবশ্ির প্রতি ঈমোন আনয়শ্নর অন্তভুণক্ত।
বযমন, বোরযোশ্খর অবস্থো, তকয়োমশ্ির অবস্থো, এ তদবশ্ির তহিোব-তনকোশ,
প্রতিদোন, শোতস্ত, শোফো‘আি, মীযোন, আমলনোমো, ডোন ও বোম হোশ্ি আমলনোমো
গ্রহর্, জোন্নোি ও জোহোন্নোশ্মর অবস্থো, জোন্নোিী ও জোহোন্নোমীশ্দর বর্ণনো, আল্লোহ
উভয় দশ্লর জনয বযিব তন‘আমি ও আযোব বিতর কশ্র বরশ্খশ্েন বিগুশ্লোর
িংতেপ্ত ও তবশদ বর্ণনো ইিযোতদ পরকোশ্লর প্রতি ঈমোশ্নর শোতমল।
িিুথণ উিূ ল: ঈমোন িম্পশ্কণ মোিআলো
আহশ্ল িু ন্নোি ওয়োল জোমো‘আশ্ির মশ্ি, কুরআন ও হোদীশ্ি ঈমোন িম্পশ্কণ
যো এশ্িশ্ে িো হশ্লো, অন্তশ্রর স্বীকৃতি যো অঙ্গ-প্রিযশ্ঙ্গর িোরো বতহঃপ্রকোশ হয়
িোই ঈমোন। িোরো বশ্লন, অন্তশ্রর তবশ্বোি ও কোজ, অঙ্গ-প্রিযশ্ঙ্গর িোরো িো
িম্পোদন ও মুশ্খ উচ্চোরর্শ্ক ঈমোন বশ্ল। এ তিনতি কোজই ঈমোশ্নর অন্তভুণক্ত।
বয বযতক্ত প্রকোশয ও অপ্রকোশযভোশ্ব িো পতরপূ র্ণ করশ্ব বি বযতক্ত ঈমোন পূ র্ণ
করল, আর বয বযতক্ত এর বকোন তকেু শ্ি ত্রুতি করল বি িোর ঈমোশ্ন অপূ র্ণ
থোকল।
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ঈমোশ্নর িত্তশ্ররও ববতশ শোখো-প্রশোখো রশ্য়শ্ে। এর িশ্বণোচ্চ শোখো হশ্লো ‘লো
ইলোহো ইল্লোল্লোহ’ এবং িবণতনন শোখো হশ্লো রোস্তো বথশ্ক কিদোয়ক তজতনি িুশ্ল
বফলো। আর লিোশীলিো ঈমোশ্নর অঙ্গ।
এ মূ লনীতির ওপর তভতত্ত কশ্র িোরো (আহশ্ল িু ন্নোি ওয়োল জোমো‘আম)
মোনু ষশ্ক কশ্য়কতি বের্ীশ্ি ভোগ কশ্রন। িোরো হশ্লন, মুকোররোবূ ন িথো
আল্লোহর বনকিযপ্রোপ্তরো, ডোনপন্থী ও দীন ও ঈমোশ্নর অবস্থো বভশ্দ যোতলমগর্।
ঈমোন বোশ্ে ও কশ্ম। বয বযতক্ত হোরোম কোজ কশ্র বো ওয়োতজব কোজ বেশ্ে
বদয় িোর িোওবো নো করো পযণন্ত প্রশ্য়োজনীয় ঈমোন কশ্ম যোয়।
এ উিূ শ্লর ওপর তভতত্ত কশ্র আহশ্ল িু ন্নোি ওয়োল জোমো‘আম মোনু ষশ্ক তিন
বের্ীশ্ি ভোগ কশ্রশ্েন। িোরো হশ্লন, বয বযতক্ত ঈমোশ্নর হক পুশ্রোপুতর আদোয়
কশ্রশ্ে বি পূ র্ণোঙ্গ মুতমন। আর বয বযতক্ত ঈমোশ্নর হক পুশ্রোপুতর বেশ্ে তদশ্য়শ্ে
বি কোতফর। আর িৃিীয় প্রকোর হশ্লো, বয বযতক্তর মশ্ধয ঈমোন ও কুফুরী, ঈমোন
ও তনফোক, ভোশ্লো-মন্দ উভয়ই তবদযমোন। িোর জনয রশ্য়শ্ে আল্লোহর
অতভভোবকত্ব এবং এ কোরশ্র্ বি িোর ঈমোন অনু যোয়ী িম্মোতনি হশ্ব। আবোর
িোর জনয আল্লোহর বক্রোধও রশ্য়শ্ে, িোই িোর ঈমোশ্নর দু বণলিো ও ঈমোশ্নর
িোতহদো হোরোশ্নোর কোরশ্র্ বি আল্লোহর আযোব বভোগ করশ্ব।
এ কথোর ওপর তভতত্ত কশ্র িোরো (আহশ্ল িু ন্নোি ওয়োল জোমো‘আম) বশ্লন বয,
কবীরো গুনোহকোরী ও িগীরো গুনোহকোরী কুফুরীর স্তশ্র বপৌঁশ্ে নো, িশ্ব িোশ্দর
মশ্ধয ঈমোশ্নর কমতি বদখো বদয়, তকন্তু এ কোরশ্র্ িোরো ইিলোশ্মর গতি বথশ্ক
ববর হশ্য় যোশ্ব নো এবং িোরো তিরস্থোয়ী জোহোন্নোমীও হশ্বন নো। িোশ্দর বযোপোশ্র
কোতফর শব্দ বযবহোর করো যোশ্ব নো, বযমন খোওয়োতরজরো কশ্র থোশ্কন অথবো
িোশ্দরশ্ক ঈমোনহোরোও বলো যোশ্ব নো, বযমনতি ‘মুিোতজলোরো কশ্র থোশ্কন; বরং
িোরো ঈমোশ্নর কোরশ্র্ মুতমন আর কবীরো গুনোশ্হর কোরশ্র্ ফোতিক। অিএব,
িোশ্দর মশ্ধয িোধোরর্ ঈমোন তবদযমোন। আর যোর মশ্ধয িোধোরর্ ঈমোন তবদযমোন
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িোশ্ক কোতফর বলো যোশ্ব নো। যখন আপতন এ উিূ লতি এভোশ্ব জোনশ্বন িখন
আপনোর কুরআন ও িু ন্নোশ্হর উপর পুশ্রোপুতর ঈমোন অতজণি হশ্ব।
এ উিূ শ্লর তভতত্তশ্ি বলো হয় বয, ইিলোম গ্রহশ্র্র মোধযশ্ম পূ শ্বণর িব গুনোহ
বমোিন হশ্য় যোয়, িোওবোর কোরশ্র্ পূ শ্বণর িব গুনোহ মোফ হশ্য় যোয়, বকউ
মুরিোদ হশ্ল িোর িব আমল নি হশ্য় যোয় এবং বয বযতক্ত িোওবো কশ্র আল্লোহ
িোর িোওবো কবুল কশ্রন।
এ উিূ শ্লর তভতত্তশ্ি িোরো ঈমোশ্নর বযোপোশ্র ইনশোআল্লোহ বলোও িহীহ মশ্ন
কশ্রন। িোরো বশ্লন, ‘আতম মুতমন ইনশোআল্লোহ’ বলো ববধ। বকননো এর িোরো
বি আল্লোহর পেয বথশ্ক ঈমোন পতরপূ র্ণ হওয়ো আশো কশ্রন। িোই বি
ইনশোআল্লোহ বশ্লশ্ে। আবোর, মৃিুয পযণন্ত ঈমোশ্ন ওপর অিল থোকোর আশো
কশ্রশ্ে, িোই বি মূ ল ঈমোশ্নর বযোপোশ্র িশ্ন্দহ েোেোই এভোশ্ব ইনশোআল্লোহ
বশ্লশ্ে।
এ উিূ শ্লর ওপর তভতত্ত কশ্র িোরো বশ্ল থোশ্কন বয, কোউশ্ক ভোশ্লোবোিো ও
ঘৃ র্ো করোর তভতত্ত ও পতরমোর্ তনধণোতরি হয় প্রকৃিপশ্ে ঈমোন থোকো ও নো থোকো
এবং পতরপূ র্ণ হওয়ো বো অপতরপূ র্ণ থোকো অনু িোশ্র। অিঃপর, এ অনু যোয়ী বন্ধুত্ব
ও শত্রুিোর পতরমোর্ তনধণোতরি হয়। এ কোরশ্র্ই ঈমোশ্নর অঙ্গ হশ্লো, কোউশ্ক
আল্লোহর জনয ভোশ্লোবোিো আবোর কোশ্রো িোশ্থ আল্লোহর জনযই শত্রুিো বপোষর্
করো, বন্ধুত্ব শুধু আল্লোহর জনয এবং শত্রুিোও একমোত্র িোর জনযই। বকউ
তনশ্জর জনয যো ভোশ্লোবোশ্ি িো িোর অনয ভোইশ্য়র জনযও ভোশ্লো নো বোিশ্ল
িোর ঈমোন পতরপূ র্ণ হশ্ব নো।
এ উিূ শ্লর ওপর তভতত্ত কশ্র আরও বিণোশ্ি, মুতমনশ্দর মোশ্ঝ ভোশ্লোবোিো,
িোশ্দর মশ্ধয ভোশ্লোবোিোর বন্ধন ও ভ্রোিৃত্বশ্বোধ বিতর করশ্ি উৎিোতহি করো
এবং পরস্পশ্র তবতেন্ন নো হওয়ো ইিযোতদ। আহশ্ল িু ন্নোি ওয়োল জোমো‘আি
পরস্পর পেপোতিত্ব, নোনো দশ্ল তবভক্ত ও এশ্ক অপরশ্ক তহংিো-তবশ্িষ করো
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বথশ্ক মুক্ত। িোরো এ তভতত্তশ্ক ঈমোশ্নর গুরুত্বপূ র্ণ উিূ ল মশ্ন কশ্রন। বয িব
মোিআলোয় তবশ্ভশ্দর কোরশ্র্ তবদ‘আি ও কুফুরীর দরজোয় বপৌঁেোয় নো বি িব
মোি’আলোর বযোপোশ্র িোরো মিোধনকয করো িমীিীন মশ্ন কশ্রন নো।
ঈমোশ্নর উিূ শ্লর ওপর আরও শোতমল করশ্ব রোিূ লুল্লোহ্ িোল্লোল্লোহু আলোইতহ
ওয়োিোল্লোশ্মর িোহোবীশ্দর স্তর অনু িোশ্র িোশ্দরশ্ক ভোশ্লোবোিো, িোশ্দর আশ্গ
ও পশ্র ইিলোম গ্রহর্ অনু যোয়ী িম্মোন ও মযণোদো রশ্য়শ্ে যো িমস্ত উম্মোশ্ির
ঊশ্বণ। আহশ্ল িু ন্নোি ওয়োল জোমো‘আি িোহোবীশ্দর ভোশ্লোবোিো িংরের্ কশ্রন
ও িো প্রিোর কশ্রন; িোশ্দর মধযকোর ভুল বুঝো-বুতঝর বযোপোশ্র িমোশ্লোিনো
বথশ্ক তবরি থোশ্ক। িোরো তবশ্বোি কশ্রন বয, িোহোবীগর্ িমস্ত উত্তম গুশ্র্
গুর্োতিি ও উম্মোশ্ির মশ্ধয িশ্বণোত্তম বযতক্ত, িব কলযোর্ কোশ্জ িোরো অগ্রগোমী
ও অিৎ কোজ বথশ্ক িোরো িবশ্িশ্য় দূ রবিণী। আহশ্ল িু ন্নোি ওয়োল জোমো‘আি
আরও তবশ্বোি কশ্রন বয, উম্মশ্ির দীন ও দু তনয়োর িংশ্শোধন ও পতরিোলনোর
জনয একজন ইমোশ্মর প্রশ্য়োজন, তিতন িোশ্দর বথশ্ক িীমো-লঙ্ঘনকোরীশ্দরশ্ক
প্রতিহি করশ্বন, আর আল্লোহর নোফরমোতন বোশ্দ ভোশ্লো কোশ্জ ইমোশ্মর
আনু গিয েোেো ইমোমি পতরপূ র্ণ হয় নো।
আহশ্ল িু ন্নোি ওয়োল জোমো‘আশ্ির মশ্ি, িোধযোনু যোয়ী শতক্ত, মুশ্খর ভোষো ও
অন্তশ্রর িোরো িৎকোশ্জর আশ্দশ ও অিৎকোশ্জর তনশ্ষধ করো বযিীি ঈমোন
পতরপূ র্ণ হয় নো। িশ্বণোপতর, িোরো মশ্ন কশ্রন, শরী‘আশ্ির উিূ লিমূ হ শর‘ঈ
পদ্ধতিশ্ি পোলন করোই আহশ্ল িু ন্নোি ওয়োল জোমো‘আশ্ির আক্বীদো।
পঞ্চম উিূ ল: ইলম ও আমশ্লর বযোপোশ্র আহশ্ল িু ন্নোি ওয়োল জোমো‘আশ্ির
পদ্ধতি
আহশ্ল িু ন্নোি ওয়োল জোমো‘আি দৃ ঢ় তবশ্বোি কশ্রন ও জোশ্নন বয, উপকোরী
ইলম ও িৎ আমল বযিীি আল্লোহর বনকিয অজণন ও িোাঁর পে বথশ্ক পুরস্কোর
লোভ করো তবকল্প বকোন পথ বনই।
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ইলশ্ম নোশ্ফ‘ িথো উপকোরী ইলম হশ্লো: রোিূ লুল্লোহ্ িোল্লোল্লোহু আলোইতহ
ওয়োিোল্লোম কুরআন ও িু ন্নোহ-এর বযিব ইলম তনশ্য় এশ্িশ্েন বিগুশ্লোই ইলশ্ম
নোশ্ফ‘ িথো উপকোরী ইলম। িোরো কুরআশ্নর অথণ জোনো, এর উিূ ল ও ফুরু‘
(মূ লনীতি ও শোখো-প্রশোখো) অনু ধোবন করো, িোরো শশ্ব্দর দোলোলোিুল মুিোতবকো1,
দোলোলোিুি িোদোম্মু ন2, দোলোলোিুল ইলতিযোম3 অনু যোয়ী িব পদ্ধতিশ্ি কুরআন
ও হোদীশ্ির অথণ গ্রহর্ কশ্র। আল্লোহ িোশ্দরশ্ক বয জ্ঞোন দোন কশ্রশ্েন বি
জ্ঞোনোনু যোয়ী িোরো এিব তকেু জোনশ্ি ও অনু ধোবন করশ্ি বিিো কশ্রন। িোরো
তবশ্বোি কশ্রন বয, এিব তকেু ইলশ্ম নোফ‘ িথো উপকোরী ইলম। এগুশ্লো এবং
এগুশ্লোর িহশ্যোগী িব ইলমিমূ হও শর‘ঈ ইলম। আর প্রশ্িযক েতিকর বো
এিব ইলশ্মর তবপরীি ইলম হশ্লো বোতিল ইলম। এতি হশ্লো িোশ্দর ইলশ্মর
পদ্ধতি।

1

শব্দশ্ক বয অশ্থণর জনয গঠন করো হশ্য়শ্ে বি অশ্থণর উপর পুশ্রোপুতর বু ঝোশ্ল িোশ্ক
দোলোলোিুল মুিোতবকো বশ্ল। বযমন, ( )اخلالقিৃ তিকোরী শব্দতি আল্লোহর যোি ও িৃ তির গুশ্র্র
উপর বু ঝোশ্নো, ( )ادلارঘর শব্দ িোরো ঘশ্রর িম্পূ র্ণ অংশ বু ঝোশ্নো।

2

শব্দশ্ক বয অশ্থণ গঠন করো হশ্য়শ্ে বি অশ্থণর আংতশক উশ্েশয হশ্ল িোশ্ক দোলোলোিুি
িোদোম্মু ন বশ্ল। বযমন, ( )اخلالقিৃ তিকোরী শব্দতি শুধু আল্লোহর যোি অথবো শুধু িৃ তির গুশ্র্র
উপর আলোদোভোশ্ব বু ঝোশ্নো।

3

শব্দশ্ক বয উশ্েশ্শয গঠন করো হশ্য়শ্ে বি অশ্থণ নো বু তঝশ্য় িোর অিযোবশযকীয় অশ্থণ বু ঝোশ্ল
িোশ্ক দোলোলোিুল ইলতিযোম বশ্ল। বযমন, ( )اخلالقিৃ তিকোরী শব্দতি আল্লোহর যোি বো িৃ তির
গুশ্র্র উপর নো বু তঝশ্য় ইলম ও কুদরোশ্ির উপর বু ঝোশ্নো।
দোলোলোশ্ির িংজ্ঞো ও প্রকোরশ্ভি আরও তবস্তোতরি জোনশ্ি বদখুন, আি-িো‘তরফোি,
জুরজোনী, পৃ ষ্ঠো ১১০, তিতন এর উদোহরর্ ( )اْلنسانিথো মোনু ষ তদশ্য় তদশ্য়শ্েন। এ শব্দতি
কথো বলশ্ি িেম প্রোর্ী িথো মোনু শ্ষর ওপর পুশ্রোপুতর বযবহৃি হয়, আবোর এর আংতশক
অশ্থণও বযবহৃি হয় এবং ইলম গ্রহর্ করোর েমিোর অশ্থণ অিযোবশযকীয় অশ্থণও বযবহৃি
হয়।
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আর িোশ্দর আমশ্লর পদ্ধতি হশ্লো: আহশ্ল িু ন্নোি ওয়োল জোমো‘আি আল্লোহর
ওপর তবশ্বোি, পূ র্ণ স্বীকৃতি ও মজবুি ঈমোশ্নর মোধযশ্ম বনকিয িোলোশ কশ্র,
বয ঈমোন ইবোদশ্ির মূ ল ও এর তভতত্ত। এ বযোপোশ্র বকোশ্নো ধরশ্র্র তিধো িংশয়
থোশ্ক নো। অিঃপর িোরো আল্লোহর হক ও িৃ তিকুশ্লর হক িম্পতকণি ফরয
আদোয়, ববতশ ববতশ নফল আদোয়, িৃ তিকুশ্লর প্রতি নোনো ভোশ্ব দয়ো প্রদশণন,
হোরোম কোজ বজণন ও তনতষদ্ধ কোজ বথশ্ক তবরি থোকোর মোধযশ্ম আল্লোহর বনকিয
লোভ কশ্রন। িোরো দৃ ঢ়ভোশ্ব জোশ্নন বয, আল্লোহ একতনষ্ঠোর িোশ্থ একমোত্র িোাঁর
িন্তুতির উশ্েশ্শয িোাঁর নবীর িু ন্নোি অনু যোয়ী কোজ নো করশ্ল িো কবুল কশ্রন
নো।
িোরো উপকোরী ইলম ও িৎ আমল যো দু তনয়ো ও আতখরোশ্ির িব ধরশ্র্র
কলযোর্ ও িফলিোয় বপৌঁেোয়, এিশ্বর িোরো আল্লোহর কোশ্ে িোহোযয প্রোথণনো
কশ্র।
এ বে উিূ লগুশ্লোই হশ্লো মূ ল উিূ ল, এ উিূ শ্লর মশ্ধযই উপশ্রোক্ত প্রশ্নর
জবোব িংতেপ্তোকোশ্র বদওয়ো হশ্য়শ্ে ও মূ ল পশ্য়ন্টগুশ্লো আশ্লোিনো করো
হশ্য়শ্ে। এর বিশ্য় ববতশ তবস্তোতরি আশ্লোিনো ও দলীলিহ উশ্ল্লখ করশ্ল এ
িম্পশ্কণ আরও তবস্তর আশ্লোিনো করো দরকোর হশ্ব এবং বে তকিোব তলখশ্ি
হশ্ব। আল্লোহই িবণোতধক জ্ঞোি। দরুদ ও িোলোম বতষণি বহোক নবী মুহোম্মোদ
িোল্লোল্লোহু আলোইতহ ওয়োিোল্লোম, িোাঁর পতরবোর পতরজন ও িোহোবীশ্দর ওপর।
প্রন: ইবোদোশ্ির হোকীকি ও িোরোংশ বযশ্হিু িশ্বণোচ্চ ভোশ্লোবোিো ও িশ্বণোচ্চ
তবনয়ী হওয়োর ওপর তনভণর কশ্র, তকন্তু বদখো যোয়, িৃ তিকুল িৃ তিকুলশ্ক পরস্পর
ভোশ্লোবোশ্ি ও এশ্ক অশ্নযর িোমশ্ন নি হয় অথবো একিরফো ভোশ্লোবোশ্ি বো
তবনয়ী হয়, িোহশ্ল উপশ্রোক্ত দু ’তি উিূ শ্লর তভতত্তশ্ি িৃ তিকুশ্লর িোশ্থ িম্পৃ ক্ত
ভোশ্লোবোিো ও তবনয় যো ইবোদশ্ির স্তশ্র বপৌঁশ্ে নো ও ইবোদশ্ির হোকীকশ্ির
মশ্ধয পোথণকয কী?
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উত্তর: (আল্লোহই একমোত্র িোওফীকদোিো, িোাঁর ওপরই িোওয়োক্কুল করতে এবং
িোাঁর কোশ্েই তফশ্র যোশ্বো)। বজশ্ন রোখুন, এ প্রনতি একতি বে প্রন ও অতি
গুরুত্বপূ র্ণ। ইবোদোশ্ির গুরু রহিয ও হোকীকি এমনতক পুশ্রো িোওহীদই
ভোশ্লোবোিো ও তবনয় িম্পশ্কণ জোনোর ওপর তনভণরশীল। বকোন ভোশ্লোবোিো ও
তবনয় ইবোদি আর বকোনতি ইবোদি নয় ও এ দু ’তি তবষশ্য়র পোথণকয জোনো,
বকননো এ দু ’তির পোথণকয পরস্পর তবপরীিমুখী, যতদও শব্দ দু ’তি বদখশ্ি
কোেোকোতে, িশ্ব এ দু শ্য়র মশ্ধয আকোশ-পোিোল পোথণকয।
এর তবস্তোতরি বর্ণনো হশ্লো, আল্লোহর ভোশ্লোবোিো ও িোাঁর কোশ্ে নি হওয়োর
প্রকৃি অথণ হশ্লো, িোাঁর শরী‘আশ্ির িমস্ত িংবোদ িিযোয়ন কশ্র আত্মিমপণর্
করো। এ িিযোয়শ্নর মোধযশ্ম িোাঁর বনকিয িোলোশ করো, যো অন্তশ্রর জনয ইলম
ও উপকোরী জ্ঞোশ্নর িমিশ্য় গতঠি হয়, এতি বযতক্তশ্ক িশ্বণোচ্চ লশ্েয ও
িবণোতধক উশ্েশ্শয বপৌঁেোয়। আল্লোহর বনকিয, িোাঁর িন্তুতি, দু তনয়ো ও আতখরোশ্ির
িোওয়োশ্বর প্রিযোশোয় িোাঁর আশ্দশ মোনয করো ও তনশ্ষধ বথশ্ক তবরি থোকো।
অিএব, আল্লোহর বনকিয লোশ্ভর প্রশ্িিো করোই প্রকৃি ভোশ্লোবোিো; বরং এতি
িমস্ত ভোশ্লোবোিোর িোরোংশ। বকননো আশ্বদ িথো বগোলোম হশ্লো যখন িোর রব
িথো মোতলকশ্ক ভোশ্লোবোশ্ি িখন িমস্ত পন্থোয় িোাঁর বনকিয লোশ্ভর বিিো কশ্র
ও িোাঁর তনকিবিণী হশ্ি িোয়। আর এ প্রশ্িিো ও কোজই হশ্লো প্রকৃি আনু গিয
ও আত্মিমপণর্, যো রশ্বর িমীশ্প নি হওয়ো ও িোাঁশ্ক িম্মোন করোর িোরোংশ;
বরং এতিই হশ্লো মুতমশ্নর আতত্মক শতক্ত যোর ওপর তভতত্ত কশ্র বি দৃ ঢ় িংকল্প
কশ্র থোশ্ক। আর িো হশ্লো আল্লোহ ও িোাঁর রোিূ শ্লর আতনি িমস্ত িংবোশ্দর
উপর িোধোরর্ভোশ্ব তবশ্বোি আনোয়ন কশ্র িোশ্দর আনু গিয করো, িোশ্দর
আশ্দশ-তনশ্ষধ মোনয করো। আর এতিই হশ্লো প্রকৃি ভোশ্লোবোিো ও অপমোন
হওয়ো। বযশ্হিু মুতমন বশ্ল: ( )سمعنا وأطعناআমরো শুনলোম ও আনু গিয
করলোম। অিএব, দীশ্নর যো তকেু ই িোরো কশ্র থোশ্ক, দীশ্নর বয িব কোজ
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করোর দৃ ঢ় প্রিযোয় কশ্র থোশ্ক এবং যো তকেু অিযোবশযকীয়ভোশ্ব তনয়তমি করোর
তিদ্ধোন্ত বনয় িব তকেু ই ভোশ্লোবোিো ও অপমোন ববোশ্ধর কোরশ্র্ই হশ্য় থোশ্ক।
এতিই হশ্চ্ছ ইবোদশ্ির প্রকৃি প্রভোব। আর এর ফলোফল হশ্লো, ইলম, প্রিযয়,
আমল ও তনয়শ্ি দীশ্নর িমস্ত কোজ িম্পন্ন করো।
আল্লোহর নোমিমূ হ ও িোাঁর তিফোিিমূ হ জোনোর মোধযশ্ম এ ভোশ্লোবোিো ও
অপমোন ববোধ িৃ তি হয়। বকননো আল্লোহর রশ্য়শ্ে পূ র্ণমযণোদোময় নোমিমূ হ ও
মহোন তিফোিিমূ হ যো িমস্ত গুশ্র্ পতরপূ র্ণ ও িশ্বণোচ্চ মহত্ব ও বিৌন্দশ্যণ ভরপুর।
এগুশ্লো হশ্লো তিফোিুল ইলোতহয়যোি ও িোাঁর গুর্োবলী। অিএব, আল্লোহই হশ্চ্ছন
ভোশ্লোবোিো ও নি হওয়োর মূ ল উৎি। বযশ্হিু িোাঁর রশ্য়শ্ে িশ্বণোচ্চ পতরপূ র্ণ
গুর্োবলী, যো িোাঁর জনযই তনধণোতরি, বকউ এিব গুশ্র্ অংশীদোর নয়। কুরআন
ও িোাঁর রোিূ লগশ্নর ভোষোয় িোাঁর বযিব গুর্োবলী ও প্রশংিো উশ্ল্লখ হশ্য়শ্ে
বিগুশ্লোই তিফোিুল উলু তহয়যোি, এিব গুর্োবলীর কোরশ্র্ তবনয়ী বপ্রতমকরো
িোাঁশ্ক ইলোশ্হর আিশ্ন বিোয় (ইলোহ তহশ্িশ্ব মোশ্ন) এবং এ কোরশ্র্ই িোরো
িোাঁর ইবোদোি কশ্র। িোই িোরো িোাঁর বেত্ব, েমিো, িম্মোন ও বেষ্ঠত্ব িম্পশ্কণ
জোশ্ন, ফশ্ল িোাঁর কোশ্ে নি হয় ও তনশ্জশ্ক অপমোতনি ও নগর্য মশ্ন কশ্র।
আবোর যখন িোাঁর পতরপূ র্ণিো, দোনশীলিো, দয়ো, বদোনযিো, ইহিোন ইিযোতদ জোশ্ন
িখন িোশ্দর হৃদয় িোাঁর ভোশ্লোবোিোয় পতরপূ র্ণ হশ্য় যোয়, িোশ্দর মুখ িোাঁর
প্রশংিোয় ভশ্র যোয়, িোশ্দর অঙ্গ-প্রিযঙ্গ িোাঁর বনকিয লোভ, িন্তুতি অজণন ও
িোওয়োশ্বর প্রিযোশোয় অনু গি হশ্য় যোয়। িোরো আল্লোহর নযোয় তবিোর, প্রজ্ঞো, িব
তকেু যথোস্থোশ্ন স্থোপন করোর তনপুর্িো, িোাঁর তবশ্রোধীশ্দরশ্ক নোনো রকশ্মর শোতস্ত
প্রদোন ইিযোতদ িম্পশ্কণ বজশ্ন িোাঁশ্ক ভয় কশ্র, িোাঁর অবোধযিো বথশ্ক ভীিিন্ত্রস্ত থোশ্ক ও তবরি থোশ্ক। ভুলবশি অবোধযিোয় পতিি হশ্লও িোেোিোতে
িোওবো কশ্র এবং এর বথশ্ক ববতরশ্য় আশ্ি। মুতমনরো আল্লোহর অপতরিীম
দয়ো, অফুরন্ত রহমি, নোনো ধরশ্র্র বকোমিলো জোশ্ন, ফশ্ল িোরো িোাঁর দয়ো
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লোশ্ভ আগ্রহী হয়, িোাঁর িোওয়োব ও বদোনযিো অজণশ্নর বিিো কশ্র, িখন িোশ্দর
কোশ্ে কশ্ির কোজও হোলকো মশ্ন হয় যখন িোরো ভোশ্ব বয, এর তবতনমশ্য়
িোশ্দরশ্ক িম্মোতনি কশ্র হশ্ব এবং িশ্বণোচ্চ িোওয়োব দোন করো হশ্ব। মুতমনরো
জোশ্ন বয, আল্লোহ েোেো কোশ্রো বথশ্ক কলযোর্ আিশ্ি পোশ্র নো, আবোর তিতন
েোেো বকউ বকোশ্নো েতিও করশ্ি পোশ্র নো, প্রকোশয ও অপ্রকোশয িব ধরশ্র্র
তন‘আমি একমোত্র িোাঁর পে বথশ্কই, আর িব অকলযোর্ ও শোতস্ত বযতক্তর
কশ্মণর কোরশ্র্ই, তিতনই প্রকৃি ও একমোত্র রব আর িোরো িবোই িোাঁর প্রকৃি
বগোলোম। িোরো তনশ্জশ্দর পে বথশ্ক বকোন তকেু আতবষ্কোর, িম্প্রিোরর্ ও িৃ তি
করশ্ি িেম নয়, িোাঁর িৃ তি িব ফতরকগর্ (িব িৃ তি) িব কোশ্জই িোাঁর কোশ্ে
িোহোযয িোয়, িোশ্দর প্রকোশয ও বগোপনীয় কোশ্জ-কশ্মণ, িোশ্দর তরতযক ও
পতরিোলনো কোশ্জ। িোরো আিশ্লই একমোত্র আল্লোহর দোি, তিতন েোেো িোশ্দর
বকউ িোহোযযকোরী বনই, তকন্তু িোশ্দর কোশ্ে আল্লোহ তবন্দুমোত্র মুখোশ্পেী নন;
বরং কলযোর্ বো অকলযোর্ যো তকেু ই িংঘতিি হয় িব তকেু ই একমোত্র মহোন
আল্লোহর পে বথশ্কই। ফশ্ল িোরো যখন িোশ্দর রবশ্ক জোনশ্ি পোশ্র িখন
িোরো তনশ্জরোও তনশ্জশ্দর আিল পতরিয় জোনশ্ি পোশ্র, িখন িোরো
তনশ্জশ্দরশ্ক আল্লোহর িোমশ্ন অপদস্ত, অপমোতনি ও তবনীি মশ্ন কশ্রন এবং
বযিব কোশ্জ িোাঁর বনকিয লোভ করো যোয় বিিব কোজ করশ্ি িোরো পোগলপোরো
(আগ্রহী) হশ্য় যোয়। যখনই রহমশ্ির প্রশ্য়োজন পশ্র িখনই িোরো িোাঁর কোশ্ে
রহমি প্রোথণনো কশ্র, তিতন িোশ্দরশ্ক রহমি কশ্রন, িোশ্দর মো‘বুদ িবণের্ই
অভোবীর ডোশ্ক িোেো বদন ও িোশ্দরশ্ক িোহোযয কশ্রন। অিএব, উপশ্রোক্ত
আশ্লোিনোর বথশ্ক স্পি হশ্লো বয, ভোশ্লোবোিো ও অপমোনশ্বোধ মূ লি আল্লোহর
ইবোদি এবং িোশ্ক ইলোহ তহশ্িশ্ব বমশ্ন বনওয়ো, কোউশ্ক িোাঁর অনু রূপ নো
বোনোশ্নো, উপকরর্ ও দোয়-দোতয়শ্ত্ব অনয কোউশ্ক িোাঁর িমকে নো বোনোশ্নো।
দীশ্নর কোজ-কমণ পোলনই হশ্লো প্রকৃি ভোশ্লোবোিো ও তবনয়। আল্লোহর পতরিয়
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জোনো, িোাঁর বযিব মহত্ব, বেত্ব ও একত্ব রশ্য়শ্ে বিগুশ্লো জোনো, বোন্দো তনশ্জর
পতরিয় জোনো, বি বয রশ্বর বশ্ন্দগীশ্ি শুধু ই মোত্র দোি ও িোাঁরই কোশ্ে অিহয়
অভোবী িো জোনো, ইলোশ্হর কোশ্ে িোর প্রশ্য়োজন, িোর িু খ-শ্িৌভোগয িোাঁরই
উপর তনভণরশীল, তিতন এ ইবোদশ্ির একমোত্র বযোগয বোন্দোর এতি জোনো, বকননো
িোরো বিো আল্লোহরই দোি এবং িোাঁরই ইবোদি করশ্ি আতদি ইিযোতদ জোনো
প্রকৃি ভোশ্লোবোিো ও তবনয়। মোবুদ বযশ্হিু িবণ গুশ্র্ ও পূ র্ণিোয় পতরপূ র্ণ, িোাঁর
িমকে বকউ বনই, বিশ্হিু ইবোদি একমোত্র িোাঁরই জনয তনধণোতরি, বকউ এশ্ি
অংতশদোর হশ্ব নো। বোন্দোর মোশ্ঝ এ তবশ্বোি যি ববতশ শতক্তশোলী হশ্ব িোর
িোওহীদও িি ববতশ পতরপূ র্ণ হশ্ব এবং আল্লোহর ইবোদিও িি ববতশ পূ র্ণোঙ্গ
হশ্ব। আক্বীদো, কথো ও কোশ্জ আল্লোহর ইখলোি, আল্লোহর পতরতিতি িংতেপ্ত,
তবস্তোতরি, বমৌতলক ও আনু িতঙ্গক রূশ্প জোনোর মোধযশ্ম িোওহীদ পতরপূ র্ণ হয়।
আর এিব তবষশ্য়র জ্ঞোন যি দু বণল হশ্ব িোর িোওহীদও িি দু বণল হশ্ব। এ
কোরশ্র্ই রুবুতবয়যোি, উলু তহয়যোি, উবুতদয়যোি, িোওহীদু ল আিমো ওয়োি তিফোি
ওয়োল আফ‘আল (আল্লোহর নোমিমূ হ, তিফোিিমূ হ ও কোজিমূ হ) এ তশকণ
িবণদোই ইবোদশ্ির তবপরীি যো িশ্বণোৎকৃি ভোশ্লোবোিো ও অবনি হওয়ো। বকননো
বয বযতক্ত ধোরর্ো কশ্র বয এ মহোতবশ্ব প্রতিপোলন ও পতরিোলনোয় আল্লোহর িোশ্থ
বকউ শরীক আশ্ে, অথবো আল্লোহর পতরপূ র্ণ গুর্োবলীশ্ি িোাঁর িমকে বো
অনু রূপ বকউ আশ্ে িোহশ্ল বি আল্লোহর রুবুতবয়যোশ্ি তশকণ করল এবং আল্লোহ
েোেো অনয কোউশ্ক আল্লোহর িোশ্থ িমকে করল; বরং িৃ তিকুলশ্ক স্রিোর িোশ্থ,
দোি ও পতরিোতলিশ্ক মোতলক ও পতরিোলশ্কর িোশ্থ িমোন করল এবং আল্লোহর
উলু তহয়যোশ্ির ববতশিযিমূ হশ্ক বনতিবোিক করল যো প্রকৃিপশ্ে একমোত্র িোাঁরই
জনয তনধণোতরি। বয বযতক্ত উবুতদয়যোি ও ইখলোশ্ি তশকণ করল অথণোৎ আল্লোহ
বযিীি অনয কোশ্রো ইবোদি করল বি িোর িোওহীদ অপূ র্ণোঙ্গ করল ও িোর
দীন তবনি করল যো শুধু ই একতনষ্ঠিো ও ইখলোি। আল্লোহ িো‘আলো বশ্লশ্েন,
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َّ َ َ
َ ۡ ِْين
]٣ :ِص﴾ [الزمر
ْ ُ ٱۡلال
ُْ ّللِْٱل
ْ ِ ْل
ْ ﴿أ
“বজশ্ন বরখ, আল্লোহর জনযই তবশুদ্ধ ইবোদোি-আনু গিয।” [িূ রো আয-যু মোর,
আয়োি: ৩] িোহশ্ল বকোন ভোশ্লোবোিো ও বকোন তবনীি হওয়ো এ ইখলোশ্ির
িমোন বো কোেোকোতে? হযোাঁ, আল্লোহ বযিীি অনয কোউশ্ক এ ধরশ্র্র ভোশ্লোবোিো
ও িোর িোমশ্ন এ ধরশ্র্র তবনয় হশ্চ্ছ ইবোদশ্ির িমপযণয় আর এতি করো
তশকণ। এ ধরশ্র্র ভোশ্লোবোিোই মুশতরকশ্কর বথশ্ক প্রকোশ পোয় যোরো িোশ্দর
প্রতিমোগুশ্লোশ্ক তবনয়, িম্মোন ও ভোশ্লোবোিো প্রদশণশ্ন মহোতবশ্শ্বর রব রোব্বু ল
আলোমীশ্নর িমোন মশ্ন কশ্র। এ কোরশ্র্ই জোহোন্নোশ্মর মশ্ধয তনতেপ্ত হশ্য়
ভীষর্ অনু িপ্ত হশ্য় বলশ্ি থোকশ্ব বয, িোরো স্পি বগোমরোহীশ্ি পতিি তেশ্লো।
িোশ্দর ভোষোয়ই শুনু ন,

َ َۡ َ ُ
َ ُ
ُ ۡ
َ َ
َّ َ
]٢٢ ،٢٠ : ﴾ [الشعراء٩٨ْ ي
َْ ب ْٱلعَٰل ِم
ِْ  ْإ ِ ْذ ْن َسوِيكم ْبِر٩٧ْف ْضلَٰلْ ْ ُّمبِي
ْ ِ ٱّللِْإِن ْك َّنا ْل
ْ ﴿ت
“আল্লোহর কিম! আমরো বিো িু স্পি পথভ্রিিোয় তনমতিি তেলোম। যখন
আমরো বিোমোশ্দরশ্ক িকল িৃ তির রশ্বর িমকে বোনোিোম।” [িূ রো আশশু‘আরো, আয়োি: ৯৭-৯৮]
অথি এতি িোশ্দর িোওহীশ্দ তশকণ, বকননো িোরো রশ্বর ভোশ্লোবোিো ও িম্মোন
প্রদশণশ্ন মুতমনশ্দর মি তেশ্লো নো। আল্লোহ িো‘আলো বশ্লশ্েন,
َّ َّ
ُ
ٗ
ََ
َ ُّ ُ ٗ َ َ َّ
ُ
ُ ون ُه ْۡم ْ َك
ِْينْ َء َام ُن ٓواْْأش ُّْدْ ُحبا
َْ ٱّللِهْ َوٱَّل
ْ ْب
ِْ ح
ٱّللِْأندادا ُْيِب
ْ ْ ون
ِْ ِذ ْمِن ْد
ْ اس ْ َمن ْ َي َّتخ
ْ ِ َِّن ْٱنل
َْ ﴿ َوم
َّ
]٦١١ :﴾ [ابلقرة١٦٥ّللِه
ِْ
আর মোনু শ্ষর মশ্ধয এমনও আশ্ে, যোরো আল্লোহ েোেো অনযশ্ক আল্লোহর
িমকেরূশ্প গ্রহর্ কশ্র, িোশ্দরশ্ক আল্লোহশ্ক ভোলবোিোর মশ্িো ভোলবোশ্ি।
আর যোরো ঈমোন এশ্নশ্ে, িোরো আল্লোহর জনয ভোশ্লোবোিোয় দৃ ঢ়ির। [িূ রো আলবোকোরো, আয়োি: ১৬৫]
অিএব, এ আশ্লোিনো বথশ্ক ইবোদশ্ির হোকীকি িথো মূ ল স্পি হশ্লো বয,
ইবোদশ্ি ভোশ্লোবোিো ও িম্মোন প্রদশণন আর স্বভোবজোি ও আনু িতঙ্গক
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ভোশ্লোবোিোর মশ্ধয তবশোল পোথণকয। স্বভোবজোি ভোশ্লোবোিো বকোন তজতনশ্ির গুর্
ও উক্ত তজতনশ্ির প্রতি আকষণশ্র্র কোরশ্র্ হয়, উক্ত গুর্ বো আকষণর্ অবতশি
থোকশ্ল বি তজতনশ্ির প্রতি ভোশ্লোবোিো থোশ্ক আর গুর্ বো আকষণর্ িশ্ল বগশ্ল
িোর প্রতি আর ভোশ্লোবোিো থোশ্ক নো। অনযতদশ্ক স্বভোবজোি তবনয় িৃ তিকুশ্লর
কোশ্রো শোতস্তর ভশ্য় হশ্ি পোশ্র বয তনশ্জরই বকোন উপকোর বো েতি করশ্ি
পোশ্র নো। এ দু ’তি বযোপোর কখনও িৃ তির মোশ্ঝ একতত্রি হশ্ি পোশ্র, ফশ্ল বি
কোউশ্ক ভোশ্লোবোিো ও িম্মোন প্রদশণন করশ্ি পোশ্র বো িোর কোশ্ে তবনয়ীও
হশ্ি পোশ্র। বযমন, বি তপিোর অতধকোর বো ইহিোন ইিযোতদ লেয কশ্র িখন
িোশ্ক ভোশ্লোবোশ্ি ও িোর প্রতি তবনয়ী হয়। বযশ্হিু তপিোর অবদোন ও িোর
অতধকোর বি জোশ্ন বশ্ল িোশ্ক িম্মোন ও ভোশ্লোবোশ্ি, অথি বি ভোশ্লো কশ্রই
জোশ্ন বয, তিতন (তপিো) িোরই মশ্িো একজন িৃ িজীব, িোরই মশ্িো অিম্পূ র্ণ,
িোরই মশ্িো িবণশ্েশ্ত্র অভোবী, বি বকোশ্নো উপকোর বো েতি, জীবন-মৃিুয দোন
ও পুনরুত্থোন করশ্ি পোশ্র নো (এ িশ্েও িোশ্ক ভোশ্লোবোশ্ি ও িম্মোন কশ্র)।
অনযতদশ্ক আল্লোহর তপ্রয় বোন্দো ও তনবণোতিি বলোকশ্দর (নবী-রোিূ ল) প্রতি
ভোশ্লোবোিো প্রকৃিপশ্ে আল্লোহর ভোশ্লোবোিো কোরশ্র্ই িৃ তি হয়। বকননো িোশ্দর
মশ্ধয যখন িোশ্দর বপ্রতমশ্কর (আল্লোহ) ভোশ্লোবোিো বদশ্খ, বযশ্হিু আল্লোহ বযিব
কোজ করশ্ল িন্তুি িোরো বিিব কোজ কশ্র, ফশ্ল িোরো আল্লোহর তপ্রয়
বোন্দোশ্দরশ্ক ভোশ্লোবোশ্িন। এ কোরশ্র্ই উবুতদয়যোি ও িোওহীশ্দর শতক্তর
কোরশ্র্ এ ধরশ্র্র ভোশ্লোবোিো শতক্তশোলী ও মজবুি হয়।
বহ আল্লোহ! আপনোর কোশ্ে প্রোথণনো আপতন আমোশ্দরশ্ক আপনোর ভোশ্লোবোিো,
বয আপনোশ্ক ভোশ্লোবোশ্ি িোর ভোশ্লোবোিো এবং বয আমল আপনোর
ভোশ্লোবোিোয় বপৌঁেোয় বি আমশ্লর ভোশ্লোবোিো দোন করুন। আমরো আপনোর
দয়োর উতিলোয় আপনোর কোশ্ে পোনোহ িোই আপনোর ভোশ্লোবোিোর িোশ্থ
মোখলু শ্কর ভোশ্লোবোিোর তশকণ বথশ্ক, আপনোর িোশ্থ বয িব তবষয় তনতদণি বিিব
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তবষশ্য় অশ্নযর িোশ্থ িমকে করোর তশকণ বথশ্ক এবং আপতন বযিব বযোপোশ্র
একক ও একচ্ছত্র বিিব বযোপোশ্র তশকণ করো বথশ্ক। বহ আল্লোহ! আমরো
আপনোর কোশ্ে আরও প্রোথণনো কতর আমোশ্দর শতক্ত-িোমথণয, িু স্থিো, আশ্রোগযিো,
পতরবোর-পতরজন, ধন-িম্পদ, িন্তোন-িন্ততি, বন্ধু-বোন্ধন িব তকেু আপনোর
ভোশ্লোবোিোর িোহোযযকোরী ও আপনোর আনু গশ্িযর কোশ্জ শতক্ত তহশ্িশ্ব কবূ ল
করুন। আপতন আমোশ্দরশ্ক িব কোশ্জ পূ র্ণ ইখলোি দোন করুন, যোশ্ি ইবোদি
ও অনযোনয কোশ্জ-কশ্মণ আমোশ্দর তনয়ি ও প্রশ্িিো আপনোর কোশ্ে বপৌঁেোয়। বহ
আল্লোহ! আপতন আমোশ্দরশ্ক খোরোপ কোজ ও পোপ আমল বথশ্ক রেো করুন।
তনশ্চয় আপতন মহোদোনশীল ও পরম দয়োলু ।
িমোপ্ত
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