সাফেলর পথ
সাফেলর পথ  করিছ আাহর নােম িযিন পরম কণাময়, অিত দয়ালু িয় বু, মানষু জীবেন সফল
হওয়ার জন কতই না পথ অবলন কের? িক আাহ তায়ালার িনেদিশত পিত বিতেরেক মস
ু িলম
জীবেনর কৃত সফলতা অজন করা িক আেদৗ সব? না। আাহ তায়ালার িনধািরত মানিচ অনসু রণ করা
বিতেরেক সই সাফেলর ণ য়াের পৗঁছা আেদৗ সব নয়। তাই আসনু , আাহর িনধািরত সাফেলর
পেথর পিরচয় নয়ার চা কির মসিজেদ নববীর সািনত ইমাম ও খতীব ডঃ আবল মহু িসন িবন মহু াাদ
আল কােসম এর কলাম থেক— সৗভােগর পথ: মহান আাহর পিরপূণ ইবাদেতর মােঝই রেয়েছ বাার
কৃত সাফল ও সৗভাগ। ইবাদত তখনই কৃত ও সিঠক হেব, যখন বাা আাহর সির উেেশ তথা
এখলােসর সােথ এবং নবী (সাাা আলাইিহ ওয়া সাাম)এর িনেদিশত পেথ তা সাদন করেব। কননা
বাার ইবাদত আাহর সির উেেশ না হেল তা িবন। আা বেলন: ﻦﻠُﻮا ﻣﻤﺎ ﻋ ﻣَﻟﻨَﺎ اﻗَﺪِﻣو
اﻨْﺜُﻮر ﻣﺎءﺒ ﻫﻠْﻨَﺎهﻌ ﻓَﺠﻞﻤ“ ﻋআিম (িকয়ামত িদবেস) তােদর কৃতকমেলা িবেবচনা করেবা, অতঃপর
সেলােক িবি ধূিল-কণায় পিরণত করেবা।” (সূরা ফরু কান: ২৩) অন
ু পভােব ইবাদতিট যিদ নবী
(সাাা আলাইিহ ওয়া সাাম)এর িনেদশনা তথা সু ত মাতােবক না হয়, তবও
ু তা তাখাত। িতিন
এরশাদ কেরন: د رﻮﻧَﺎ ﻓَﻬﺮ أﻣﻪ ﻋﻠَﻴﺲ ﻟَﻴﻼﻤ ﻋﻞﻤ ﻋﻦ“ ﻣয বি এমন আমল করেব, যার পে
আমার কান িনেদশনা নই, তা তাখাত।” (মস
ু িলম) একিন ভােব সু ত মাতােবক আমল হেলই তা
আাহর দরবাের হণেযাগ হেব। আা বেলন: ﻢ ﻟَﻬﺎﻧَﺖﺎتِ ﻛﺤﺎﻟﻠُﻮا اﻟﺼﻤﻋﻨُﻮا وﻣ انﱠ اﻟﱠﺬِﻳﻦا
سِ ﻧُﺰودﺮ اﻟْﻔﻨﱠﺎت“ ﺟিনয় যারা ঈমান আেন ও সৎকম সাদন কের, তােদর মহমানদারীর জেন
িনিদ আেছ জাাতুল ফরদাউস।” (সূরা কাহাফঃ ১০৭) তাওহীেদর ’িট কনঃ ইসলাম ধম িতিত
হেয়েছ ‘না’ বাচক এবং ‘হাঁ’ বাচক বােকর মাধেম। (উহা হে লা- ইলাহা ইাা) এ ’িট বতীত
মানেু ষর ইসলাম িব হেব না। ‘না’ বাচক হে: (লা- ইলাহা) অথাৎ যাবতীয় ইলাহ বা মা’বূদ এবং তােদর
অনসু ারীেদর থেক িনেজেক ম
ু করা। আর ‘হাঁ’ বাচক কথা হে (ইাা) অথাৎ এককভােব আাহেক
ইলাহ বা মা’বূদ িহেসেব সাবকরা এবং ধমু া তাঁরই ইবাদত করা। আা বেলন, ﻔُﺮ ﻳﻦﻓَﻤ
ﺎ ﻟَﻬﺎمﺼ اﻧْﻔ َ اﻟْﯘﺛْﻘةوﺮﻚَ ﺑِﺎﻟْﻌﺴﺘَﻤ ﻓَﻘَﺪِ اﺳﻪ ﺑِﺎﻟﻦﻣﻮﻳ“ ﺑِﺎﻟﻄﱠﺎﻏُﻮتِ وঅতএব যারা গামরাহ
কারী ‘তাবত
ু ’দরেক মানেব না (অীকার করেব) এবং আাহর উপর িবাস াপন করেব, তারা ধারণ কের
িনেয়েছ সদু ঢৃ ় হাতল যা ভাবার নয়।” (সূরা বাকারাঃ ২৫৬) (‘সদু ঢৃ ় হাতল’ হে লা- ইলাহা ইাা)
রাসূল
ু া (সাাা আলাইিহ ওয়া সাাম) বেলন, ِون دﻦﺪُ ﻣﺒﻌ ﺑﻤﺎ ﻳﻔَﺮﻛ و، ﻪ اﻟ إﻻ إﻟﻪ ﻻ ﻗﺎلﻦﻣ
َﺎﻟﻪ ﺗَﻌ اﻟَﻠ ﻋﻪﺎﺑﺴﺣ و،ﻪﻣد وﺎﻟُﻪ ﻣمﺮ ﺣ،ﻪ“ اﻟয বি লা- ইলাহা ইাা বলেব এবং আা
বতীত যাবতীয় উপাসেক অীকার করেব তার সদ িবন করা এবং র বািহত করা হারাম হেয়
যােব। তার আভিরন িবষয় আাহর কােছ ন।” (বখু ারী ও মস
ু িলম) ইসলােমর সবািধক পূণ িবষয়
হে তাওহীদ এবং সবািধক কিঠন িনিষ িবষয় হে িশরক। নবী (সাাা আলাইিহ ওয়া সাাম)ক 
করা হল, َ ﺧَﻠَﻘَﻚﻮﻫا وﺪ ﻧﻪ ﻟﻞﻌنْ ﺗَﺠ اﻈَﻢ؟ ﻗَﺎلﻋ اﻟﺬﱠﻧْﺐِ اى“ اসবািধক বড় পাপ কানিট? িতিন
বলেলন, আাহর শরীক িনধারণ করা অথচ িতিনই তামােক সি
ৃ কেরেছন।” (বখু ারী ও মস
ু িলম) সকল নবী

ও রাসূল মানষু েক তাওহীেদর িত আান কেরেছন, এককভােব আাহর ইবাদত করেত িনেদশ িদেয়েছন
এবং িশরক থেক সতক কেরেছন। আা বেলন, ﻪﺪُوا اﻟﺒنِ اﻋ اﻮﺳ رﺔﻣ اﻞ ﻛﺜْﻨَﺎ ﻓﻌﻟَﻘَﺪْ ﺑو
ﻮا اﻟﻄﱠﺎﻏُﻮتﺒﺘَﻨاﺟ“ وএবং েতক জািতর িনকট আিম একজন কের রাসূল রণ কেরিছ এই িনেদশ
িদেয় য, তামরা আার ইবাদত কর এবং তাগূত থেক দূের থাক।” (সূরা নাহালঃ ৩৬) তাওহীেদর
ফযীলতঃ আাহর িনেদশ মত য বি তাঁর ইবাদত কের চলেব, স িনেজর জীবেন, সেদ, সানসিতেত, সমােজ ও দেশ িনরাপা লাভ করেব। িনরাপা লাভ করেব, কবের, হাশের এবং িহসাবিনকােশর সময়। আা বেলন, ﻢﻫ وﻦﻣ اﻢﻚَ ﻟَﻬوﻟَﺌ ا ﺑِﻈُﻠْﻢﻢﺎﻧَﻬﻳﻤﻮا اﻠْﺒِﺴ ﻳﻟَﻢﻨُﻮا وﻣ ااﻟﱠﺬِﻳﻦ
َﺘَﺪُونﻬ“ ﻣযারা ঈমান এেনেছ এবং ঈমােনর সােথ যল
ু েু মর িমণ ঘটায়িন (অথাৎ িশক কেরিন), তােদর
জেন রেয়েছ িনরাপা, আর তারাই সপ
ু থ া।” (সূরা আনআমঃ ৮২) িনেভজাল তাওহীদ পাপ সমূহ
িমিটেয় দয় নাহ মাচন কের। জাহাাম থেক রা কের। নবী (সাাা আলাইিহ ওয়া সাাম) বেলন,
ﻪ اﻟﻪﺟﻚَ و ﺑِﺬَﻟﺘَﻐﺒ ﻳ.ﻪ اﻟﻻ اﻟَﻪ ا ﻻ ﻗَﺎلﻦ اﻟﻨﱠﺎرِ ﻣَﻠ ﻋمﺮ ﻗَﺪْ ﺣﻪنﱠ اﻟ“ ﻓَﺎয বি আাহর
সি অজেনর উেেশ [লা-ইলাহা ইাাহ] বলেব, আাহ তার উপর জাহাােমর আন হারাম কের
িদেবন।” (বখু ারী ও মস
ু িলম) য বি তাওহীেদর ওয়ািজব ও মস
ু -◌াহাব িদকেলােক বাস-বায়ন করেব,
স িবনা িহসােব জাােত েবশ করেব। নবী (সাাা আলাইিহ ওয়া সাাম) ঐ সকল লাকেদর িববরণ
িদেত িগেয় এরশাদ কেরনঃ َﻠُﻮنﻛﺘَﻮ ﻳﻬِﻢِﺑ رَﻠﻋﺘَﯘونَ و ﻳﻻونَ وﺮﺘَﻄَﻴ ﻳﻻﻗُﻮنَ وﺘَﺮﺴ ﻳ ﻻ اﻟﱠﺬِﻳﻦﻢﻫ
“ওরা এমন লাক যারা (িশকী) ঝাড-় ফঁক
ু হণ কের না, লাহা পিু ডে় য় িচিকৎসা কের না, পািখ উিডে় য়
কুলণ-সল
ু ণ িনধারণ কের না। তারা এককভােব আাহর উপর ভরসা রােখ।” (বখু ারী ও মস
ু িলম)
িশেকর ভয়াবহতাঃ িশেকর পিরণিত অত ভয়াবহ। িশক করেল আমল বািতল হেয় যায়, আা রাগািত
হন। আা বেলন, َﻠُﻚﻤ ﻋﻄَﻦﺒﺤ ﻟَﻴﺖﻛﺷْﺮ اﻦﻚَ ﻟَﺌﻠ ﻗَﺒﻦ ﻣ اﻟﱠﺬِﻳﻦَﻟاﻚَ وﻟَﻴ اوﺣﻟَﻘَﺪْ او
ﺮِﻳﻦ اﻟْﺨَﺎﺳﻦ ﻣﻮﻧَﻦَﻟَﺘ“ وিনয় আপনার িত এবং আপনার পূববতীেদর িত এই মেম ওহী করা
হেয়েছ য, আপিন যিদ িশক কেরন তেব অবশই আপনার আমল বািতল হেয় যােব। আর অবশই আপিন
িতেদর দলভু হেবন।” (সূরা যমু ারঃ ৬৫) নবী (সাাা আলাইিহ ওয়া সাাম) বেলন, ﺎت ﻣﻦﻣ
 اﻟﻨﱠﺎرﺧَﻞا دﺪ ﻧﻪ ﻟﻞﻌﺠ ﻳﻮﻫ“ وয বি আাহর সােথ শরীক িনধারণ কের মতুৃ  বরণ করেব, স
নরেক েবশ করেব।” (বখু ারী) িশক মানষু েক িচরকােলর জেন জাহাােম িনেপ করেব। আা বেলন,
ﺸَﺎء ﻳﻦﻤﻚَ ﻟونَ ذَﻟﺎ د ﻣﺮﻐْﻔﻳ وكَ ﺑِﻪﺸْﺮنْ ﻳ اﺮﻐْﻔ ﻳ ﻪنﱠ اﻟ“ اিনয় আা তার সােথ অংশী াপন
করােক মাজনা কেরন না। অবশ তদােপা ি পযােয়র নাহ যােক ইা মাজনা কের দন।” (সূরা িনসাঃ
৪৮) তাছাডা় িশক িনয়া ও আেখরােতর ংসেক অিনবায কের। ইবরাহীম খলীল (আঃ) িশক থেক ম
ু
থাকার জেন আাহর কােছ ’আ কেরেছন। আা তাঁর ’আ উেখ কের বেলনঃ ْن اﻨﺑ وﻨﻨُﺒاﺟو
ﻨَﺎمﺻﺪَ اﺒ(“ ﻧَﻌহ আা!) আমােক এবং আমার সানেক মূিত পূজা থেক দূের রাখ।” (সূরা ইবরাহীমঃ
৩৫) ইসলােমর দাঈর সবে িবষয় হে তাওহীদ এবং ততসংি িবষেয়র িত আহবান জানােনা। নবী
(সাাা আলাইিহ ওয়া সাাম) ম’ু আয িবন জাবাল (রাঃ)ক ইয়ামান রণ করার সময় বেলিছেলন, َإﻧﱠﻚ
 رﺳﻮلّأﻧﻪ و اﻟ إﻻ أنْ ﻻ إﻟَﻪةﺎدﻟَﻴﻪ ﺷَﻬﻢ اﻮﻫل ﻣﺎَ ﺗﺪْﻋﻦ أوﺘَﺎبِ ﻓﻠﻴ اﻟ أﻫﻞﻦﻣﺎً ﻣ ﻗَﻮﺗَﺄﺗ

ﻪ“ اﻟতুিম এমন জািতর িনকট গমণ করছ যারা আহেল িকতাব। তােদরেক সবথম য কথার িত আহবান
জানােব তা হে, এ কথার সা দয়া য, আা বতীত সত কান উপাস নই এবং আিম আাহর
রাসূল।” (বখু ারী ও মস
ু িলম) সবেচেয় বড় যােলমঃ য গায়াহর কােছ ’আ করেব, স িনেজর উপর
যল
ু মু করেব। আা বেলন, ذًاﻧﱠﻚَ ا ﻓَﺎﻠْﺖنْ ﻓَﻌكَ ﻓَﺎﺮﻀ ﻳﻚَ وﻨْﻔَﻌ ﻳ ﺎﻪ ﻣونِ اﻟ دﻦ ﺗَﺪْعُ ﻣو
ﻴﻦﻤ اﻟﻈﱠﺎﻟﻦ“ ﻣআাহেক বাদ িদেয় তুিম এমন কাউেক ডেকা না য তামার কান উপকার করেত পারেব
না এবং িতও করেত পারেব না। এপ করেল তুিম যােলমেদর অন-ভূ হেব।” (সূরা ইউনসু ঃ ১০৬) য
বি মূিতর কােছ মাথা নত করেব, কবেরর কােছ িবনীত হেব, স অবাব িবষয় কামনা করেব, মিরচীকােক
পািন মেন করেব। আা বেলন, مﻮ ﻳَﻟ ا ﻟَﻪﺘَﺠِﻴﺐﺴ ﻳ ﻦ ﻣﻪونِ اﻟ دﻦﻮ ﻣﺪْﻋ ﻳﻦﻤ ﻣﻞﺿ اﻦﻣو
ﺮِﻳﻦﺎﻓ ﻛﻬِﻢﺗﺎدﺒﺎﻧُﻮا ﺑِﻌﻛ وﺪَاءﻋ اﻢﺎﻧُﻮا ﻟَﻬ ﻛ اﻟﻨﱠﺎسﺮﺸذَا ﺣاﻠُﻮنَ و ﻏَﺎﻓﻬِﻢﺎﺋﻋ دﻦ ﻋﻢﻫ وﺔﺎﻣﻴاﻟْﻘ
“তার চেয় অিধক পথ আর ক হেত পাের, য আাহেক বাদ িদেয় এমন বেক আান কের য
িকয়ামত পয তার ডােক সাডা় িদেব না? অথচ তারা তােদর উ আান সেক বখবর। িকয়ামত
িদবেস যখন মানষু েক একিত করা হেব, তখন তারা তােদর শ হেব এবং তােদর ইবাদত অীকার
করেব।” (সূরা আহকাফঃ ৫-৬) মতেক
আহবান করাঃ মতৃ মানেু ষর কােছ ’আ করেল, তােদর কােছ
ৃ
েয়াজন পূরেণর জেন আেবদন পশ করেল তারা তা নেত পােব না, কান উপকারও করেত পারেব না।
তােদর কােছ িগেয় িবপদাপদ থেক উারও পাওয়া যােব না। আা বেলনঃ ﻪوﻧ دﻦﻮنَ ﻣ ﺗَﺪْﻋاﻟﱠﺬِﻳﻦو
مﻮﻳ وﻢَﻮا ﻟﺎﺑﺘَﺠﺎ اﺳﻮا ﻣﻌﻤ ﺳﻟَﻮ وﻢﻛﺎءﻋﻮا دﻌﻤﺴ ﻳ ﻢﻮﻫنْ ﺗَﺪْﻋﻴﺮٍ اﻄْﻤ ﻗﻦﻮنَ ﻣﻠﻤﺎ ﻳﻣ
ٍ ﺧَﺒِﻴﺮﺜْﻞﻚَ ﻣﯩِﻨَﺒ ﻳ وﻢﻛﺮونَ ﺑِﺸﻔُﺮ ﻳﺔﺎﻣﻴ“ اﻟْﻘআর তামরা যােদরেক আাহ বতীত ডাক তারা
খজেু রর িবিচর উপের হালকা আবরেণরও মািলক নয়। যিদ তামরা তােদরেক ডাক তারা তামােদর ডাক
নেব না। যিদও তারা েন কান িত উর করেব না। আর তারা িকয়ামত িদবেস তামােদর এই িশকেক
অীকার করেব।” (সূরা ফােতরঃ ১৩, ১৪) মতৃ নক লাকেদর িনেয় বাডা় বািডই় মানেু ষর কুফরীর মূল
কারণ এবং ধম পিরতাগ করার বড় মাধম। এ িবষেয় নবী মাফা (সাাা আলাইিহ ওয়া সাাম)
উতেক সতক কেরেছন। িতিন বেলন,  ﻓ اﻟْﻐُﻠُﻮﻢَﻠﺎنَ ﻗَﺒ ﻛﻦﻠَﻚَ ﻣﻫﺎ اﻧﱠﻤ ﻓَﺎ اﻟﺪِّﻳﻦ ﻓاﻟْﻐُﻠُﻮ وﻢﺎﻛﻳا
“ اﻟﺪِّﻳﻦসাবধান তামরা ধেমর মেধ বাডা় বািড় করেব না, কননা ধম িনেয় বাডা় বািড় তামােদর
পূববতীেদরেক ংস কেরেছ।” (নাসাঈ) যারা নবী, পীর-ওলীর কবর-মাজাের ধণা দয় এবং তােদর কােছ
’আ চায়, তারা সিক
ৃ ু েলর মেধ সবিনকৃ। নবী (সাাা আলাইিহ ওয়া সাাম) উে সালামােক
বেলিছেলনঃ “ওরা (ইদী-খানরা)
সই জািত, তােদর মেধ নক বাা বা সৎ লাক মতুৃ  বরণ করেল,
ৃ
তারা তার কবেরর কােছ মসিজদ িনমাণ কেরেছ এবং তার মেধ তােদর িতকৃিত াপনন কেরেছ। তারা
আাহর িনকট সিক
ৃ ু েলর মেধ সবািধক িনকৃ।” (বখু ারী ও মস
ু িলম) যা ও জািতিবদাঃ যা ঈমােনর
আেলা িনিভেয় দয়, ইসলামেক ংস কের। আা বেলন, “তারা অবশই জেনেছ য, যারা উহা (যা)
য় করেব, আেখরােত তার কান অংশ থাকেব না।” (সূরা বাকারাঃ ১০২) জািতিবদ ও গণকেদর কােছ
গমণ করা ীেনর মেধ িবরাট িট এবং িনবিু তার কাজ। আা বেলন, “আপিন বেল িদন, নেভামেল ও
পিথবীেত
আা বতীত কউ অদেশর
ান রােখ না।” (সূরা নমলঃ ৬৫) নবী (সাাা আলাইিহ ওয়া
ৃ
ৃ

সাাম) বেলন, ٍﺪﻤﺤ ﻣَﻠ ﻋﻧْﺰِلﺎ ا ﺑِﻤﻔَﺮ ﻓَﻘَﺪْ ﻛ،ﺪﱠﻗَﻪء ﻓَﺼ ﻋﻦ ﺷﻟَﻪﺎاﻓًﺎ ﻓَﺴﺮ ﻋوﻨًﺎ اﺎﻫ ﻛَﺗ اﻦﻣ
“য বি জািতষী বা গণেকর কােছ কান িকছ ু িজেস কের (স যা বলেব তা) সত বেল িবাস করেব,
স মহু াাদ (সাাা আলাইিহ ওয়া সাাম)এর উপর নািযলকৃত (ধেমর) সােথ কুফরী করেব।”
(আহমাদ) তাবীজ-কবচ িশকঃ তাবীজ-কবচ, বালা, সূতা ইতািদ ব পিরধান করেল ভয়-ভীিত ও বলতাই
বি
ৃ পােব। নবী (সাাা আলাইিহ ওয়া সাাম) একদা জৈনক বির হােত একিট হলদু বেণর বালা
পিরিহত অবায় দখেত পেলন তখন বলেলন, এটা িক? স বলল, বলতা িতেরাধ করার জন এটা
ববহার কেরিছ। িতিন বলেলন, ওটা খেু ল ফল। কননা উহা তামার দূবলতােকই বি
ৃ করেব। এটা
পিরিহত অবায় যিদ তামার মতুৃ  হয়, তেব কখনই মিু  পােব না।” (আহমাদ) তাবীজ-কবচ ববহার করা
আাহর সােথ িশক। নবী (সাাা আলাইিহ ওয়া সাাম) বেলন, َكﺔً ﻓَﻘَﺪْ أﺷْﺮﻤﻴ ﺗَﻤﻠﱠﻖ ﺗَﻌ“ ﻣﻦয
বি তাবীজ ববহার করেব, স িশক করেব।” (আহমাদ) আেরাগ লাভ বা বদনযর অথবা িজন-ভূত থেক
রার জেন য বি হােত বা পােয় বা গলায় বা শরীেরর কান েন িকছ ু লটিকেয় ববহার করেব, আা
তােক ঐ বস’র িত সাপদ করেবন, ফেল স ংস হেয় যােব। নবী (সাাা আলাইিহ ওয়া সাাম)
বেলন, “য বি কান িকছ ু লটকােব, তােক সই বর িত সাপদ কের দয়া হেব।” (আহমাদ,
িতরিমযী) গাইাহর সােথ সক াপনঃ ব-লতা-পাতা,
মািট বা পাথর ভ ৃিতর মেধ বরকেতর আশা
ৃ
করা যায় না বা তা থেক বরকত পাওয়ারও আশা করা যায় না। এেলা আাহর সৃ ব। এেলা কােরা
উপকার বা অপকার করেত পাের না। নকট লােভর আশায় আা বতীত কােরা জেন প যেবহ করা
যােব না। য বি গাইাহর জেন প কুরবানী করেব স িশেকর খেক িনপিতত হেব। রাসূল
ু া
(সাাা আলাইিহ ওয়া সাাম) বেলন, ﺪَﻳﻪاﻟ وﻦ ﻟَﻌﻦ ﻣﻪ اﻟﻦﻟَﻌ وﻪﺮِ اﻟﻐَﻴ ﻟﺢ ذَﺑﻦ ﻣﻪ اﻟﻦﻟَﻌ
ِضر اﻻﻨَﺎر ﻣﺮ ﻏَﻴﻦ ﻣﻪ اﻟﻦﻟَﻌﺪِﺛًﺎ وﺤى ﻣ آوﻦ ﻣﻪ اﻟﻦﻟَﻌ“ وগাইাহর জেন য বি প
কুরবানী করেব তার উপর আাহর লা’নত (অিভশাপ)। য বি িনেজর িপতা-মাতােক লা’নত করেব তার
উপর আাহর লা’নত। য বি িবদআতীেক (অপরাধীেক) আয় িদেব তার উপর আাহর লা’নত। য
বি যিমেনর সীমানা (আইল) ন করেব তার উপর আাহর লা’নত।” (মস
ু িলম) নযর-মানত একিট
ইবাদত। আা বতীত কােরা উেেশ মানত করা যােব না। নবী (সাাা আলাইিহ ওয়া সাাম) বেলন,
“য বি আাহর ইবাদত করার মানত করেব স যন তা পূরা কের। আর য বি তাঁর নাফরমানী করার
মানত করেব, স যন তাঁর নাফরমানী না কের।” (অথাৎ ঐ মানতেক পূরা করেব না।) (বখু ারী) য বি
আাহর কােছ সাহায াথনা করেব, িতিন তােক আয় দান করেবন। য বি অেনর রণাপ হেব িতিন
তােক লািত করেবন। নবী (সাাা আলাইিহ ওয়া সাাম) বেলন, “য বি (সফের থাকাকােল) কান
সােন িবরিত হণ করেব, স যিদ এই ’আ পাঠ কেরঃ  ﻣﺎِ ﺷَﺮﻦﺎتِ ﻣ اﻟﺘﱠﺎﻣﻪﺎتِ اﻟﻤﻠِذُ ﺑﻮأﻋ
[ ﺧَﻠَﻖআয় াথনা করিছ আার পিরপূণ বাণী সমূেহর মাধেম -তাঁর সির
ৃ সকল কার অিন থেক।]
তেব উ সান থেক ান করা পয কান িকছ ু তার িত করেত পারেব না।” (মস
ু িলম) িবপদ
উােরর উপায় িক? কখেনা যিদ তুিম িবপদ-মস
ু ীবেত আা হও, তেব আা বতীত কােরা িনকট উার
কামনা করেব না। িতিন বতীত কাউেক ডাকেব না। পীর-ওলীর কবর বা মাজাের িগেয় িবনায়বনত হেব না।
তামার েয়াজেনর িবষয়িট আকােশর অিধপিত মহান আাহর সউ
ু  দরবাের উোলন কর। কননা তাঁর

কােছই রেয়েছ এর কৃত সমাধান। মহান আা এরশাদ কেরনঃ ﺎهﻋذَا د اﻄَﺮﻀ اﻟْﻤﺠِﻴﺐ ﻳﻦ ﻣما
“(আা বতীত) ক এমন আেছ য িবপদ র ডােক সাডা় িদেত পাের?” (সূরা নমলঃ ৬২) িবপদাপদ
থেক পালােনার উপায় নই। আা বেলন,  ﻢﻫﻨﱠﺎ وﻣﻘُﻮﻟُﻮا انْ ﻳﻮا اﻛﺘْﺮنْ ﻳ ا اﻟﻨﱠﺎسﺐﺴﺣا
َﻔْﺘَﻨُﻮن“ ﻳমানষু িক ভেবেছ য, তারা একথা বেলই অবাহিত পেয় যােব য, ‘আমরা ঈমান এেনিছ’; অথচ
তােদরেক (িবপদাপদ ারা) পরীা করা হেব না।” (আনকাবূতঃ ২) সন’ি ও আাহর কােছ আসমপেণর
মাধেম িবপদাপেদর মাকােবলা করেব। আা বেলন, “য আাহর িত িবাস াপন করেব, তার
দয়েক িতিন সপ
ু থ দখােবন।” (সূরা তাগাবনু ঃ ১১) এ আয়ােতর বাখায় আলকামা (রহঃ) বেলন, স
এমন লাক হেব, য িবপদাপেদ পিতত হেল মেন করেব এটা আাহর প থেকই এেসেছ। অতএব স
তােত সন’ থাকেব এবং িবষয়িটেক আাহর উপরই সাপদ করেব। তকদীের যা িলখা িছল তা ঘটেল
অস হেব না রাগারািগ গালাগািল করেব না। কারণ এেত িবপদ দূর হেব না। সাবধান! অসতকতা বশতঃ
কান ঘটনা ঘেট গেল ‘যিদ’ শ ববহার করেব না। কননা ওটা তকদীের িছল বেলই ঘেটেছ। ‘যিদ
এরকম করতাম তেব ওরকম হত’ এধরেণর কথা শয়তােনর প থেক তকদীেরর িত অসন’ি কােশর
জেন হেয় থােক। নবী (সাাা আলাইিহ ওয়া সাাম) বেলন, “উপকারী িবষেয় আহী থাক এবং
আাহর কােছ সাহায চাও। অমতা কাশ কর না। অতািশত কান িকছ ু ঘেট গেল একথা বলেব না:
‘যিদ এপ করতাম তেব এপ হত এপ হত। কননা (‘ )ﻟﻮযিদ’ শিট শয়তােনর কেমর দরজা উ
ু
কের।” (মস
ু িলম) অতএব তামার িতিট িবষয় আাহর উপর সাপদ কর। িতিন তামার জন যা িনধারণ
কের রেখেছন তা বতীত িনয়ার িকছইু তুিম পােব না। আা বেলনঃ “আপিন বেল িদন, আা আমােদর
জেন যা িলেখ রেখেছন তা বতীত আমরা কান িকছইু পাব না।” (সূরা তাওবাঃ ৫১) উবাদা িবন সােমত
(রাঃ) তাঁর পু েক ল কের বেলিছেলনঃ বৎস! তুিম কখনই ঈমােনর াদ পােব না য পয এই িবাস না
করেব য, যা পেয়েছা, তা তামার থেক ছেট
ু যাওয়ার িছল না। আর তুিম যা পাওিন, তা তামার ভােগ
িছল না। ভরসাঃ িনয়াবী উপকরেণর উপর অর ও অ-ত ারা িনভর করা িটপূণ তাওহীেদর
পিরচয়। আবার উপকরণেক পিরতাগ করা অমতার পিরচয়। আবশক হে বধ উপকরণ হণ কের
অন-রেক আাহর সােথ সৃ করা। আাহর উপর ভরসা করেল কিঠন িবষয় সহজ হেয় যায়। জীিবকা
বি
ৃ হয়, িবপদ দূরীভূত হয়। আাহর পাকডা় ও থেক িনরাপদ ভাবা আবনা। আা বেলন, “ওরা িক
আাহর পাকডা় ও থেক িনরাপদ হেয় গেছ? িত জািত ছাডা় কউ আাহর পাকডা় ও থেক িনেজেক
িনরাপদ ভাবেত পাের না।” (সূরা আ’রাফঃ ৯৯) িতিন আেরা বেলন, “আাহর কণা থেক িবানলােকরা বতীত কউ িনরাশ হয় না।” (সূরা িহজরঃ ৫৬) মধপা হে ভালবাসার সােথ ভয়-ভীিত ও
আশা-আকােক সংয
ু করা। িরয়াঃ িশেকর অেনক গাপন দরজা রেয়েছ। শয়তান এ সকল দরজা িদেয়
বাার িভতের েবশ করার সবাক চা চালায়। নবী (সাাা আলাইিহ ওয়া সাাম) বেলনঃ “সবািধক
তামােদর উপর য িবষেয়র আশংকা কির তা হে িশেক আসগার বা ছাট িশক। উহা িক স সেক তাঁেক
 করা হেল িতিন বেলনঃ উহা হে িরয়া।” (বা লাক দখােনার জেন নক কম সাদন করা)
(আহমাদ) আমলকারীেদর জেন িরয়া একিট মারাক রাগ। এেত আমল িবন হেয় যায়, আা রাগািত
হন। নককারেদর জেন িরয়া দাােলর চাইেত অিধক ভীিতকর। নবী (সাাা আলাইিহ ওয়া সাাম)

বেলেছনঃ “আিম িক তামােদর বলব না আমার মেত তামােদর জেন কান িবষয় দাােলর চেয় অিধক
ভয়ানক? তাঁরা বলেলন, হাঁ বলনু ! িতিন বলেলন: তা হল গাপন িশক। উহা এইপ য, কান মানষু সালাত
আদায় করেত দায়মান হেব, অতঃপর মানেু ষর দি
ৃ আকষণ করার জেন তার সালাতেক সস
ু িত
করেব।” (ইবেন মাজা) িনয়ার উেেশ নক আমলঃ নক আমল ারা ধমু া আাহর কােছ এর
িতদান আশা করেত হয়। তা ারা িনয়া অজেনর উেশ করেত হয় না। য বি নক আমেলর মাধেম
িনয়ার াথ হািসেলর িনয়ত করেব, তার আমল বািতল হেয় যােব, স হেব আেখরােত িত। আা
বেলন, َﻮنﺨَﺴﺒ ﻳ ﺎﻴﻬ ﻓﻢﻫﺎ وﻴﻬ ﻓﻢﺎﻟَﻬﻤﻋ اﻬِﻢﻟَﻴ اِفﺎ ﻧُﻮزِﻳﻨَﺘَﻬﺎ وﺎةَ اﻟﺪﱡﻧْﻴﻴﺮِﻳﺪُ اﻟْﺤﺎنَ ﻳ ﻛﻦﻣ
َﻠُﻮنﻤﻌﺎﻧُﻮا ﻳﺎ ﻛ ﻣﻞﺎﻃﺑﺎ وﻴﻬﻮا ﻓﻨَﻌﺎ ﺻﺒِﻂَ ﻣﺣ و اﻟﻨﱠﺎر اةﺮﺧ ا ﻓﻢ ﻟَﻬﺲ ﻟَﻴﻚَ اﻟﱠﺬِﻳﻦوﻟَﺌا
“য বি পািথব জীবন এবং তার চাকিচকই কামনা কের, আিম িনয়ােতই তােদর আমেলর িতফল ভাগ
কিরেয় িদব এবং তােত তােদর িত িকছমা
ু কমিত করা হেব না। এরাই হল সসব লাক আেখরােত যােদর
জেন আন ছাডা় িকছ ু নই। তারা এখােন যা িকছ ু কেরিছল সবই বরবাদ কেরেছ, আর যা িকছ ু উপাজন
কেরিছল, সবই িবন হল।” (সূরা হদঃ
ু লমােনর িনকট আা বতীত
ূ ১৫-১৬) গাইাহর নােম শপথঃ মস
কউ যমন অিধক ভালবাসার পা নই। তমিন িতিন বতীত কউ অিধক সান ও মযাদার অিধকারী
নই। আাহই তার দেয় সমু হান ও সেবা। সিতকারভােব তাঁেক মহু াতকারী িতিন বতীত কােরা নােম
শপথ করেত পাের না। িতিন বতীত অেনর নােম শপথ যমন: কা’বা, নবী, আমানত, ওলী-আউিলয়া বা
িপতা-মাতার নােম শপথ করা আাহর তাওহীেদর মেধ িশক। নবী (সাাা আলাইিহ ওয়া সাাম) বেলন,
َكﺷْﺮا أوﻔَﺮ ﻓَﻘَﺪْ ﻛﻪﺮِ اﻟ ﺑِﻐَﻴﻠَﻒ ﺣﻦ“ ﻣয বি গাইাহর নােম শপথ কের স কুফরী কের বা িশক
কের।” (িতরিমযী) কথায় কথায় শপথ করা অন-র আাহর িত সােনর পিরপী কাজ। অতএব সতসিঠক িবষেয়ও শপথ কম করার চা করেব। আা বেলন, ﻢَﻧﻤﺎا أﻳﻔَﻈُﻮاﺣ“ وতামরা ীয় শপথ সমূহ
সংরণ কর।” (মােয়দাঃ ৮৯) সাবধান! িমথা শপথ করেব না। কউ যিদ আাহর নােম শপথ কের িকছ ু
বেল তেব তােত সন’ি কাশ করা তাঁেক সান করার পিরচয়- যিদও বণকারী বঝ
ু েত পাের য শপথকারী
িমথার আয় িনেয়েছ। নবী (সাাা আলাইিহ ওয়া সাাম) বেলন, “তামরা বাপ-দাদার নােম শপথ
করেব না। কউ আাহর নােম শপথ করেল যন সত কথা বেল। যার সামেন আাহর শপথ িদেয় িকছ ু
বলা হয় স যন তােত সন’ হয়। য তােত সন’ হয় না, স আাহেক সানকারী নয়।” (ইবেন মাজা)
আাহর উসীলা িদেয় িভা চাওয়াঃ কউ যিদ আাহর নাম িনেয় িভা চায় তেব তােক িফিরেয় না দয়া
আাহেক সােনর পিরচয়। নবী (সাাা আলাইিহ ওয়া সাাম) বেলন, “য বি আাহর উসীলায়
আয় চায় তামরা তােক আয় দাও। য লাক আাহর ওয়াে িভা চায় তােক তামরা দান কর।
তামােদরেক কউ (পানাহােরর) দা’ওয়াত িদেল তা কবূল কর।” (আবু দাউদ) আবহাওয়ার িবিভ অবায়
যমন কিঠন গরম বা ঠাা বা ঝড-় ঝা ইতািদেক গািলগালাজ করেল, যগু েক ম বলেল জগেতর
পালনকতা আাহেক ক দয়া হয়। নবী (সাাা আলাইিহ ওয়া সাাম) বেলন: “আা তা’আলা বেলন,
আদম সান আমােক ক দয়। স যগু েক গািল দয়। আিমই তা যগু । আমার হােতই সবিকছ।ু আিমই
রাত-িদেনর মেধ পিরবতন কের থািক।” (বখু ারী) ীন িনেয় ঠাা-িবপ কুফরীঃ ীেনর জেনই তা আা
আসমান-যমীন সি
ৃ কেরেছন। জাাত-জাহাাম ত কেরেছন। ীন ইসলাম বা বা এর কান িবধান িনেয়

অথবা ীনারেদর িনেয় ঠাা-িবপ করেল মানষু ইসলাম থেক বর হেয় যােব। আা বেলন, ﻦﻟَﺌو
واﺘَﺬِر ﺗَﻌ َﻮنﺰِﯨﺘَﻬ ﺗَﺴﻨْﺘُﻢ ﻛﻪﻮﻟﺳر وﻪﺎﺗﻳا وﻪﺑِﺎﻟ ا ﻗُﻞﺐﻧَﻠْﻌ وﻨﱠﺎ ﻧَﺨُﻮضﺎ ﻛﻧﱠﻤ اﻘُﻮﻟُﻦ ﻟَﻴﻢﻟْﺘَﻬﺎﺳ
ﻢﺎﻧﻳﻤﺪَ اﻌ ﺑﺗُﻢﻔَﺮ“ ﻗَﺪْ ﻛযিদ আপিন তােদরেক িজেস কেরন, তেব তারা বলেব, আমরা তা কথার কথা
বলিছলাম, এবং কৗতুক করিছলাম। আপিন বলনু , তামরা িক আার সােথ, তাঁর কুম-আহকােমর সােথ
ও তাঁর রাসূেলর সােথ ঠাা-িবপ করিছেল। ছলনা কেরা না। ঈমান হণ করার পর তামরা কােফর হেয়
গেছা।” (সূরা তাওবাঃ ৬৫-৬৬) আাহর উপর এমন কুধারণা পাষণ করেব না য, িতিন তামােক যা
িদেয়েছন তুিম তার চাইেত বশী পাওয়ার হকদার িছেল। আাহ অপরেক য িন’য়ামত দান কেরেছন তােক
তু-তািল করেব না। এেলা মূখেদর কাজ। জগেতর সব িকছইু আাহর িনেদেশ ও তাঁর হকমেতই
হেয় থােক। আা বেলন, ﻦﺮِ ﻣﻣ اﻦ ﻟَﻨَﺎ ﻣﻞﻘُﻮﻟُﻮنَ ﻫ ﻳﺔﻴﻠﺎﻫ اﻟْﺠ ﻇَﻦﻖ اﻟْﺤﺮ ﻏَﻴﻪﻈُﻨﱡﻮنَ ﺑِﺎﻟﻳ
ﻪ ﻟﻠﱠﻪ ﻛﺮﻣنﱠ ا ا ﻗُﻞءَ“ ﺷআা সেক মূখেদর মত তারা িমথা ধারণা পাষণ করিছল। তারা
বলিছল আমােদর হােত িক িকছইু করার নই? আপিন বলনু , সব িকছইু আাহর হােত।” (আল ঈমরানঃ
১৫৪) মূিত-ভােযর কুমঃ ছিব, মূিত ও ভায িনমাণ করা কাবীরা নাহ। এেলা তকারীেক
জাহাােমর ভয় দখােনা হেয়েছ। নবী (সাাা আলাইিহ ওয়া সাাম) বেলন, ِ اﻟﻨﱠﺎررٍ ﻓِﻮﺼ ﻣﻞﻛ
ﻨﱠﻢﻬ ﺟ ﻓﻪﺬِّﺑﺎ ﻓَﺘُﻌﺎ ﻧَﻔْﺴﻫرﻮ ﺻةﻮر ﺻﻞِ ﺑ ﻟَﻪﻞﻌﺠ“ ﻳছিব-মূিত অনকারী েতক বি জাহাােম
যােব। তার অিত েতকিট ছিবেত াণ িদেয় তা ারা তােক জাহাােম শাি দয়া হেব।” (বখু ারী ও
মস
ু িলম) তামার পালনকতােক যথাযথভােব সান কর। কননা িতিন িনেজর রাজে সমু হান। সউ
ু 
আরেশ সমাসীন। িবিধ-িবধান ণয়েন সিু ব। িতিন তামার উপর যা ফরয কেরেছন তার িত যবান
হও। িবেশষ কের যথাসমেয় সালাত আদায় করেত সেচ হেব। সাবধান সালােত কান কার গাফলিত
করেব না। কননা উহা ধেমর মূল খঁিু ট। নবী (সাাা আলাইিহ ওয়া সাাম) বেলন, ﻨَﻨَﺎﻴﺪُ اﻟﱠﺬِي ﺑﻬاﻟْﻌ
ﻔَﺮﺎ ﻓَﻘَﺪْ ﻛﻬﻛ ﺗَﺮﻦةُ ﻓَﻤَ اﻟﺼﻢﻨَﻬﻴﺑ“ وআমােদর এবং তােদর (কােফরেদর) মােঝর চিু  হে
সালােতর। য বি সালাত পিরতাগ করেব স কুফরী করেব।” (িতরিমযী) তামার সািবক িবষেয়
পালনকতার রণাপ হও, তামার যাবতীয় আমল সংেশাধন ও িব হেব। গান-বাদ বণঃ গান-বাদ
বণ এমন একিট অনায়, যার কারেণ অের অকার সি
ৃ হয়। উহা কুরআন শানার পেথ বড় বাধা। অথচ
গােন কানই উপকার নই। নবী (সাাা আলাইিহ ওয়া সাাম) বেলন, امﻗْﻮ اﺘﻣ اﻦ ﻣﻮﻧَﻦﻟَﻴ
ﺎزِفﻌاﻟْﻤ وﺮاﻟْﺨَﻤ وﺮِﻳﺮاﻟْﺤ وﺮﻠﱡﻮنَ اﻟْﺤﺘَﺤﺴ“ ﻳঅিচেরই আমার উেতর মেধ এমন িকছ ু লাক
আসেব যারা বািভচার, রশেমর কাপড,় মদপান এবং গান-বাদেক হালাল গণ করেব।” (বখু ারী) বাার
বণ করার জেন সবে ব জগেতর পালনকতা আাহর বাণী। তাঁর বাণীেতই আেছ দেয়র আেলা,
জীবনাদশ এবং আীক ও শারীিরক আেরাগ। হারাম দিপাতঃ
বগানা নারীেদর থেক দিেক
অবনত রাখা
ৃ
ৃ
অন-রর পিবতা, মান-সােন উতী এবং আাহর আনগু েতর মাণ। আা বেলন, ﻴﻦﻨﻣﻮﻠْﻤ ﻟﻗُﻞ
ﻢ ﻟَﻬزْﻛﻚَ ا ذَﻟﻢﻬوﺟﻔَﻈُﻮا ﻓُﺮﺤﻳ وﻢﺎرِﻫﺼﺑ اﻦﻮا ﻣﻐُﻀ“ ﻳঈমানদারেদর বলনু , তারা যন তােদর
দি
ৃ অবনত রােখ এবং যৗনাের হফাযত কের। এেত তােদর জেন আেছ পিবতার উম ববা” (সূরা
নূর- ৩০) পদা ও পিবতাঃ পদা নারীর অলংকার। পদােতই তার কৃত সৗয। ধেমর িবধান মেন

চলােতই রেয়েছ তার ’িনয়া ও আেখরােতর সৗভাগ। পদা, গাপনীয়তা ও লার অনসু রনীয় মেডল
হেন নবী (সাাা আলাইিহ ওয়া সাাম)এর মিহলা সাহাবীগণ। আা বেলন,  ﻗُﻞِﺎ اﻟﻨﱠﺒﻬﻳﺎاﻳ
ﻦذَﻳﻮ ﻓَﻼ ﻳﻓْﻦﺮﻌنْ ﻳ اَﻧدﻚَ ا ذَﻟﻼﺑِﻴﺒِﻬِﻦ ﺟﻦ ﻣﻬِﻦﻠَﻴ ﻋﻴﻦﺪْﻧ ﻳﻴﻦﻨﻣﻮ اﻟْﻤﺎءﺴﻧﻚَ وﻨَﺎﺗﺑاﺟِﻚَ وزْوﻻ
“হ নবী! আপিন আপনার পীগণেক ও কনাগণেক এবং মিু মনেদর ীেদরেক বলনু , তারা যন তােদর
চাদেরর িকয়দংশ িনেজেদর উপর টেন নয়। এেত তােদরেক চনা সহজ হেব। ফেল তােদরেক উত করা
হেব না।” (সূরা আহযাব- ৫৯) হালাল উপাজনঃ হালাল সেদর মাধেম ধম িব হেব, শরীের শি
সয় হেব, সান সু ু লালন-পালন হেব, অথ বেয় বরকত হেব, ’আ কবূল হেব, নবী-রাসূলেদর অনসু রণ
হেব। আা বেলন, ًﺤﺎا ﺻﺎَﻟﻠُﻮﻤﺒﺎَتِ واﻋِ اﻟﻄﱠﻴﻦا ﻣﻠُﻮ ﻛﻞﺳﻬﺎَ اﻟﺮ“ ﻳﺎَ أﻳহ রাসূলগণ! তামরা
পিব ব থেক আহায হণ কর এবং সৎকম কর। (সূরা ম’ু িমননু ঃ ৫১) িফৎনা থেক িবরত থাকাঃ
মস
ু লমােনর উপর আবশক হে যাবতীয় িফৎনা থেক দূের থাকা। কননা িফৎনায় পিতত হেল অর িবন
হয় ীেনর িত হয়। নবী (সাাা আলাইিহ ওয়া সাাম) বেলন, “য বি িফৎনার িদেক উঁিক িদেব, স
তােত িনপিতত হেব।” (বখু ারী) অতএব সেহ-সংশয় ও বি
ৃ থেক দূের থাক এবং িনেজর ীনেক রা
কর। কননা এর ভােব মানেু ষর ঈমান ংস হেব, আেখরাত ন হেব; অথচ স তা অনধু াবন করেত পারেব
না। আাহর কােছ াথনা, িতিন যন আমােদরেক ম’ু িমন বাােদর অভূ কেরন। (ওয়া সাাা আলা
নািবিয়না মহু াাদ ওয়া আিলিহ ওয়া সাহিবিহ আজমাঈন।) মূলঃ ডঃ আবল মহু িসন িবন মহু াাদ আল
কােসম ইমাম ও খতীব, মসিজেদ নববী, সৗদী আরব অনবু াদঃ মহু াঃ আবা আল কাফী কাশনাঃ
ইসলািমক সার, মদীনা মনু াওয়ারা, সঊদী আরব।

