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গ্ৰন্থস্বত্ব অনুবাদক কতত জক সংৰফক্ষত 
ফকতােৰ নামঃ ইছোমৰ দতফিত আওেীয়া আৰু েুণযবান 

লোকসকেৰ অফছো গ্ৰহণ 
লেখকঃ  শ্বাইখ আবু্দে আৰ্ীৰ্ ফবন আবু্দল্লাহ ফবন বাৰ্ 
অনুবাদকঃ ৰফিকুে ইছোম ফবন হাফববুৰ ৰহমান দৰঙী 
প্ৰকাশকঃ  অসমীয়া ইছোম হাউছ লৱবছাইট 
প্ৰথম প্ৰকাশঃ ১৪৩৭ ফহৰ্ৰী, ২০১৬ চন 
মূেযঃ ফবনামূেীয়া ফবতৰণৰ বালব (ফকন্তু আলোনাৰ কফেলটা 

সংগ্ৰহ কৰাৰ আগলত ফকবা এটা বৰঙণী ফদবলে 
নাোহফৰব ৰ্ালত েুনৰ ছো কৰাত সহায় হয়) 

ফৰ্লকালনা ধৰণৰ সংলশাধফনৰ বালব আমাৰ েগত লৰ্াগালৰ্াগ কৰক 
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(বলোগডা, ফনৰ্ খাৰুলেটীয়া, দৰং অসম) 
www.islamhouse.com/as  
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‘ৰ্ফময়লত আহলে হাফদছ অসম’ৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা ‘আদশজ 
হাইসু্কে, বাঘেুৰী’ৰ প্ৰধান ফশক্ষক লমৌঃ লমাঃ নৱাব আেী এম 
এম, এম এ, এে এে ফব, ফব এড, প্ৰফবন চালহবৰ জ্ঞান গৰ্জ 

“শুলৰ্চ্ছাবানী” 

      অসমৰ দৰং ফৰ্োৰ বাফসন্দা তথা লছৌফদ আৰবফস্থত ‘মদীনা 
ইছোমী ফবশ্বফবদযােয়’ৰ ফশক্ষাথজী হাফিৰ্ ৰফিকুে ইছোম ফবন 
হাফববুৰ ৰহমান দৰঙী চালহব কতত জক অনুফদত “ইছোমৰ দতফিত 
অেী আওফেয়া সকেৰ অছীো গ্ৰহণ”ৰ োণু্ডফেফে েফ়ি আনফন্দত 
লহাৱাৰ েলগ েলগ লতলখতৰ এই মহান প্ৰলচিাৰ বালব লতলখতলে 
ধনযবাদ জ্ঞােন কফৰলছাোঁ। ফৰ্লহতু অসমীয়া ৰ্াষাত এলনকুৱা তথয 
সম্বফেত সফকক ধাৰণাৰ ফকতাে প্ৰায় নাই বুফে কলেও অতুযফত 
কৰা নহয়। লসলয় ফকতাে খলন অসমীয়া ৰ্াষা-ৰ্াষীৰ ৰ্নগনক 
ইহকাে আৰু েৰকােত সািেযমফণ্ডত কৰাৰ লক্ষত্ৰত ফবলশষ ৰ্ালৱ 
সহায় কফৰব বুফে মই ৰ্ালবাোঁ। ফকতাে খনত ৰ্াষাৰ সংলশাধনী 
মূেক ফকছুমান ফটপ্পনী সংলৰ্াৰ্ন কৰাৰ দলৰ মহান কামত লমাৰ 
দলৰ সাধাৰণ বযফতক ৰ্ফডত কৰাৰ বালব মই আল্লাহ তাআোৰ 
ওচৰত কত তজ্ঞতা জ্ঞােন কফৰলছাোঁ। অনুবাদকৰ এই সু প্ৰলচিা 
আল্লাহৰ দৰবাৰত গতহীত হওোঁক আৰু োকক সমাৰ্ৰ দ্বাৰাও 
সমাদতত হওোঁক তালক কামনা কফৰলছাোঁ। 
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      সলদৌ লশষত আল্লাহ তাআোৰ ওচৰত দুআ কফৰলছাোঁ, ৰ্ালত 
লতওোঁ আমাক আটাইলক সফকক েথত েফৰচাফেত কফৰ ৰ্ান্নাতৰ 
অিুৰন্ত শাফন্ত োৰ্ কফৰবলে লতৌফিক ফদলয়। আমীন। 

ইফত 
লমাঃ নৱাব আেী 

শাফন্ত মফিে (বাঘেুৰী) 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

ইছোমৰ দতফিত 
অেী আওফেয়া সকেৰ অছীো গ্ৰহণ 

 
أما بعد: بعده  نيب ال من ىلع والسالم والصالة هلل احلمد  

সকলো প্ৰশংসা মহান ৰাবু্বে আোমীন আল্লাহৰ বালব। চাোত 
ও ছাোম ফনলবদন কফৰলছাোঁ আমাৰ সবজলশষ নবী মুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু 
আোইফহ ওৱা ছাল্লাম আৰু লতওোঁৰ সকলো ছাহাবীৰ প্ৰফত। 

বতজমান সময়ত আফম লদফখবলে োইলছাোঁ লৰ্, ইছোম সম্পলকজ 
ৰ্থাৰ্থ জ্ঞান নথকাৰ কাৰলণ বা ইছোম সম্পলকজ উদাসীনতাৰ 
কাৰলণ ইছোম ধমজৰ নামত বহুলতা অনাচাৰ, অেসংস্কত ফত, ফশ্বকজ ও 
ফবদআত প্ৰচফেত হহ আফহলছ। ইয়াৰ মাৰ্ত এটা হে, অেী 
আওফেয়া সকেৰ অছীো হে দুআ-প্ৰাথজনা কৰা, ফসহোঁতৰ ওচৰত 
সাহাৰ্য ফবচৰা, ফসহোঁলত ৰ্াে-লবয়া ফকবা কফৰব োলৰ বুফে ফবশ্বাস 
কৰা, ফসহোঁতৰ সন্তুফি অৰ্জনৰ মাধযমত আল্লাহৰ ৰহমত োৰ্ কৰা 
ৰ্াব বুফে ফবশ্বাস কৰা। এই উলেলশয ফসহোঁতৰ কবৰ ফৰ্য়াৰত কৰা, 
ফসহোঁতৰ কবৰ লতাৱাি কৰা, কবৰত ওৰছ উৎসৱৰ আলয়াৰ্ন 
কৰা ইতযাফদ। বহুলতা মুছেমালন এইলবাৰ কাম এই ধাৰণাৰ 
ফৰ্ফিত কলৰ লৰ্, এই কবৰত শুই থকা অেী আওফেয়া সকে 
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আমাৰ প্ৰফত সন্তুি হলে আল্লাহৰ ৰহমত োৰ্ কৰা ৰ্াব। অথবা 
ফসহোঁতক অছীো বা মাধযম ফহচালে গ্ৰহণ কফৰলে আল্লাহ আমাৰ 
ওেৰত সন্তুি হব। ফসহোঁতক অছীো ফহচালে গ্ৰহণ কফৰবলে হগ 
লতওোঁলোলক ফসহোঁতৰ মাধযমত বা ফসহোঁতৰ নামত আল্লাহৰ ওচৰত 
ফবেদৰ েৰা মুফত কামনা কলৰ। আলকৌ বহুলত প্ৰতযক্ষ ৰ্ালৱ 
ফসহোঁতৰ ওচৰলতই ফনৰ্ৰ প্ৰলয়াৰ্ন ও অৰ্াৱ েুৰণৰ বালব প্ৰাথজনা 
কলৰ। ফবেদৰ েৰা উদ্ধাৰ োব বুফে কামনা কলৰ। লতওোঁলোলক 
ৰ্ালৱ এই ধৰণৰ অছীো গ্ৰহণ কৰাত ইছোমত ফনলষধাজ্ঞা নাই। 
বৰং এওোঁলোকৰ অফধকাংশই ৰ্ালৱ লৰ্ এই ধৰণৰ অছীো গ্ৰহণ 
কৰা ইছোমত এটা ৰ্াে কাম। 

ফকন্তু আচেলত অছীো গ্ৰহণ কৰা ফক? ইয়াৰ হবধতা ফকমান? 
েুফিকাখনত এই ফবষয়লটা হে আলোচনা কৰাৰ প্ৰয়াস কৰা 

হব ইন শ্বা আল্লাহ। 
আচেলত অছীো হে, আল্লাহ তাআোৰ আনুগতয আৰু 

ৰাছুেুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আোইফহ অছাল্লামৰ অনুসৰণৰ মাধযমত 
সৎকমজ কৰা আৰু ফনফষদ্ধ ও হাৰাম কথা-কমজৰ েৰা আতোঁৰত 
থকা। আৰু লনক আমে সম্পাদন কৰাৰ মাধযমত আল্লাহৰ হনকটয 
অৰ্জন কৰা হে আচে অছীো। ইয়াৰ বাফহলৰ আল্লাহৰ সুন্দৰ 
নামসমূহ ও গুণাৱেীৰ মাধযমত অছীো গ্ৰহণৰ কথা আল্লাহ 
তাআো ফনলৰ্ই হকলছ। 
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ফকন্তু মতত অেী আওফেয়া সকেৰ কবৰৰ ওচৰত লৰ্াৱা, কবৰ 
তৱাি কৰা, কবৰ-মাৰ্াৰত মান্নত কৰা, কবৰত শুই থকা বযফতৰ 
উলেলশয প্ৰাথজনা কৰা, লতওোঁৰ ওচৰত ফনৰ্ৰ অৰ্াৱ অফৰ্লৰ্াগৰ 
কথা লকাৱা ইতযাফদ কামৰ মাধযমত অছীো গ্ৰহণ লকৱে ফনফষদ্ধই 
নহয় বৰং এইলবাৰ ফশ্বকজ ও কুিৰী। এইলবাৰত লকালনাবাই ফেি 
হলে তাৰ ঈমান নি হহ ৰ্ায়। নাউৰু্ফবল্লাহ! 

এয়া আফছে মতত অেী আওফেয়া সকেৰ অছীো গ্ৰহণ সম্পলকজ 
ফকছু কথা। আলকৌ বহুলত ৰ্ীফৱত বযফত সকেৰ মাধযমত নাৰ্ালয়ৰ্ 
অছীো গ্ৰহণ কফৰ থালক। ফসহোঁতৰ লক্ষত্ৰত সীমােংঘন কফৰ থালক। 
লৰ্লন গৰু, ছাগেী, হাোঁহ কুকুৰা ৰ্লবহ কৰাৰ সময়ত কয়: আমাৰ 
েীৰ ছাহাবৰ নামত বা আমাৰ বাবাৰ নামত ৰ্লবহ কফৰলোোঁ। 
অথবা ফনৰ্ৰ েীৰ বা েীৰৰ েফৰয়ােৰ লোক সকেৰ সন্মানৰ 
বালব ছাৰ্দা কলৰ। এইলবাৰ সকলো ফশ্বকজ, আৰু ফশ্বলকজ আকবৰ 
বা ডাঙৰ ফশ্বকজ। বহুলত ফনৰ্ৰ ৰ্ীফৱত েীৰ িকীৰ সকে সম্পলকজ 
ধাৰণা ৰালখ লৰ্, আল্লাহ তাআোৰ েগত লতওোঁৰ ফবলশষ লৰ্াগালৰ্াগ 
বা সম্পকজ আলছ, লসলয় লতওোঁৰ মাধযমত আল্লাহক লোৱা ৰ্াব, এই 
ধাৰণা কৰালটাও ফশ্বকজ। 

ফৰ্হোঁলত এসময়ত োত, উজ্জা প্ৰৰূ্ফত লদৱ-লদৱীৰ েূৰ্া 
কফৰফছে, ফসহোঁলত ফকন্তু এই ফবশ্বাস লোষণ কৰা নাফছে লৰ্ 
এইলবাৰ ফসহোঁতৰ প্ৰৰূ্ বা সতফিকতজা। বৰং ফসহোঁলত ফবশ্বাস লোষণ 
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কফৰফছে লৰ্ এইলবাৰৰ প্ৰফত শ্রদ্ধা ফনলবদনৰ মাধযমত বা 
এওোঁলোকক অছীো ফহচালে গ্ৰহণ কফৰ ফসহোঁলত আল্লাহৰ হনকটয 
অৰ্জন কফৰব। ফসহোঁলত এইলটাও ফবশ্বাস কৰা নাফছে লৰ্, এই সকে 
লদৱ-লদৱীলয় বৰষুণ প্ৰদান কলৰ বা ৰ্ীফৱকা দান কলৰ। ফসহোঁলত 
হকফছে: 

ُبونَا إَِّل  َنْعبُُدُهمْ  َما  (3:  الزمر. )ُزلَْف  اّلَلِ  إَِل  ِِلَُقرِّ
আফম এওোঁলোকৰ ইবাদত এই বালব কলৰা লৰ্ ফসহোঁলত আমাক 

আল্লাহৰ হনকটয োৰ্ কৰাই ফদব। (ছুৰা ৰু্মাৰ, আয়াত ৩) 
ফসহোঁলত এই ফবষলয় আৰু হকলছ: 

 (81:  يونس. ) اّلَلِ  ِعنْدَ  ُشَفَعاُؤنَا َهُؤَّلءِ 
এওোঁলোলক আমাৰ বালব আল্লাহৰ ওচৰত ছুোফৰছ কফৰব। (ছুৰা 

ইউনূছ, আয়াত ১৮) 
উেলৰাত আয়াত সমূহৰ আলোকত বুৰ্া গ’ে লৰ্, ফসহোঁলত এই 

অছীো গ্ৰহণৰ বালবই ফশ্বকজত ফেি হহ েফৰফছে। আৰু এই ফশ্বকজৰ 
ফবৰুলদ্ধ তাওহীদৰ দাওৱাতৰ বালবই আল্লাহ তাআো ৰাছুে 
সকেক ৰু্লগ ৰু্লগ লপ্ৰৰন কফৰফছে প্ৰলতযক সম্প্ৰদায়ত। এই 
সকে লদৱ-লদৱীৰ ওচৰত লৰ্লনলক প্ৰাথজনামূেক দুআ কৰা ফশ্বকজ 
লতলনলক সাহাৰ্য প্ৰাথজনা কফৰ দুআ কৰাও ফশ্বকজ। 

আল্লাহ তাআোই হকলছ: 
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ينَ  اْدُعوا قُِل   َوَّل  َعنُْكمْ  الُّضِّ  َكْشَف  َيْمِلُكونَ  فََل  ُدونِهِ  ِمنْ  َزَعْمتُمْ  اََّلِ
 (65:  اإلرساء. )ََتِْويًل 

লকাৱা, ফসহোঁতক মাতা, আল্লাহৰ বাফহলৰ লতামালোলক ফৰ্হোঁতক 
(উোসয) বুফে ৰ্াবা। ফসহোঁলত লতামালোকৰ দুঃখ-দুদজশা দূৰ কৰাৰ 
ও েফৰবতজন কৰালৰা ক্ষমতা নাৰালখ।  (ছুৰা ইছৰা, আয়াত ৫৬) 

আল্লাহ তাআোই আৰু হকলছ: 
ينَ  اْدُعوا قُِل  ِِ الَسمَ  ِف  َذَرة   ِمثَْقاَل  َيْمِلُكونَ  َّل  اّلَلِ  ُدونِ  ِمنْ  َزَعْمتُمْ  اََّلِ  اَوا
رِْض  ِف  َوَّل 

َ
 َوَّل  ﴾22﴿ َظِهي   ِمنْ  ِمنُْهمْ  َلُ  َوَما ِِشْك   ِمنْ  ِفيِهَما لَُهمْ  َوَما اْْل

ِذنَ  لَِمنْ  إَِّل  ِعنَْدهُ  الَشَفاَعةُ  َتنَْفعُ 
َ
)23-22:  سبأ. )َلُ  أ  

লকাৱা, লতামালোলক আল্লাহৰ বাফহলৰ ফৰ্ সকেক ইোহ বা 
উোসয বুফে ৰ্াফবফছো ফসহোঁতক আহবান কৰা। ফসহোঁত আকাশ 
সমূহ আৰু েতফথৱীৰ মাৰ্ৰ অণু েফৰমাণ লকালনা বস্তুৰ মাফেক 
নহয়। আৰু এই দুলয়াৰ মাৰ্ত ফসহোঁতৰ লকালনা অংশীদাফৰত্ব নাই 
আৰু ফসহোঁতৰ মাৰ্ৰ েৰা লকালনও তাৰ সাহাৰ্যকাৰীও নহয়। 
আৰু আল্লালহ ৰ্াক অনুমফত ফদব তাৰ বাফহলৰ লতওোঁৰ ওচৰত 
লকালনা ছুোফৰছ লকালনা কামত নালহ। (ছুৰা ছাবা, আয়াত ২২-
২৩) 

এইলবাৰ আয়াতত আল্লাহ ৰাবু্বে আোমীলন হকলছ: আল্লাহৰ 
বাফহলৰ ফৰ্ সকেক আহবান কৰা হয়, ফৰ্ সকেৰ ওচৰত দুআ-
প্ৰাথজনা কৰা হয় ফসহোঁলত অনু েফৰমাণ বস্তুও সতফি কফৰব লনাৱালৰ। 
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ফসহোঁলত লকালনা সতফি ৰ্ীৱৰ সামানয কেযাণ কৰালৰা ক্ষমতা 
নাৰালখ। ফসহোঁলত আশ্রয় প্ৰাথজনাকাৰীক লকালনা আশ্রয় ফদয়ালৰা 
সামথজ নাৰালখ। 

নবী কৰীম ছাল্লাল্লাহু আোইফহ ওৱা ছাল্লালম কবৰক মছফৰ্দ 
বনাবলে ফনলষধ কফৰলছ। কবৰৰ ওচৰত নামাৰ্ েফ়িবলে ফনলষধ 
কফৰলছ। কবৰক ছাৰ্দা কফৰবলে ফনলষধ কফৰলছ। লতলখলত মততুযৰ 
সময়লতা হকলছ: 

আল্লাহ তাআোই ইহুদী আৰু খতিান সকেৰ ওেৰত অফৰ্শাে 
কৰক। ফসহোঁলত নবী সকেৰ কবৰক ইবাদতৰ স্থান ফহচালে গ্ৰহণ 
কফৰলছ। আৰু ইবাদত-বলন্দগীৰ দ্বাৰা কবৰক সন্মান কৰা হ’ে 
ফশ্বকজত ফেি লহাৱাৰ এটা েথ। এলনলক কবৰক েূৰ্া কৰাৰ 
মাধযমত মানুলহ মূফতজ েূৰ্াৰ িালে ধাফবত হয়। 

ওমৰ ৰাফদ্বয়াল্লাহু আনহুলৱ দুআৰ বালব আব্বাছ (ৰাফদ্বয়াল্লাহু 
আনহু)ক অছীো ফহচালে গ্ৰহণ কফৰফছে, এই ফবষয়লটা হে বহুলত 
মতত বযফতৰ অছীো গ্ৰহণ কৰাৰ হবধতা প্ৰমাণ কৰাৰ প্ৰয়াস 
কলৰ। ফকন্তু ওমৰ (ৰাফদ্বয়াল্লাহু আনহু)এ আব্বাছ (ৰাফদ্বয়াল্লাহু 
আনহু)ৰ দুআক অছীো ফহচালে গ্ৰহণ কফৰফছে লতওোঁৰ বযফতত্বক 
নহয়। আৰু আব্বাছ (ৰাফদ্বয়াল্লাহু আনহু) লতফতয়া ৰ্ীফৱত আফছে। 
ফৰ্লকালনা ৰ্ীফৱত বযফতৰ দুআক অছীো ফহছালে গ্ৰহণ কৰা ৰ্ায়। 
ওমৰ (ৰাফদ্বয়াল্লাহু আনহু)এ লসইলটালৱই কফৰফছে। লতলখলত 
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হকফছে, নবী কাৰীম চাল্লাল্লা-হু আোইফহ অছাল্লাম ৰ্ীফৱত থকা 
অৱস্হাত আফম লতলখতৰ অছীোলৰ দুআ কফৰলছাোঁ। এফতয়া ফৰ্লহতু 
লতলখত নাই, লসলয় আফম লতলখতৰ খুৰা আব্বাছক দুআ কৰাৰ 
লক্ষত্ৰত অছীো ফহচালে গ্ৰহণ কফৰলোোঁ। ওমৰ (ৰাঃ)ৰ এই বতবয 
স্পি কলৰ লৰ্, লতওোঁ লকালনা মতত বযফতক দুআৰ সময়ত অছীো 
ফহছালে গ্ৰহণ কৰা হবধ বুফে ৰ্বা নাফছে। আনফক নবীলকা নহয়। 

ফবষয়লটা এলনকুৱা, লৰ্লন আফম লকালনা সৎ-েূণযবান বযফতক 
কওোঁ লৰ্, আমাৰ বালব দুআ কফৰব। লকালনা আফেম বা বুৰু্গজ 
বযফতৰ মাধযলমলৰ আফম ফনৰ্ৰ বালব দুআ কৰাই থালকাোঁ। এইলটাও 
এক ধৰণৰ অছীো গ্ৰহণ। এইলটা হবধ। ফকন্তু লকালনা বুৰু্গজ বযফত 
মততুয হহ লৰ্াৱাৰ ফেছত তাক অছীো বনাই দুআ কৰা, দুআৰ 
সময়ত তাৰ ৰুহৰ প্ৰফত মলনাফনলবশ কৰা (লৰ্লন বহুলত কয় মই 
লমাৰ েীৰৰ িালে মুতাওৱাজু্জহ হলোোঁ), তাৰ েৰা িলয়ৰ্-বৰকত 
োৰ্ৰ ধাৰণা কৰা, এইলবাৰ ফনফষদ্ধ কাৰ্জ ও ফশ্বকজ। মতত বযফত 
ফৰ্মালনই মৰ্জাদাবান বুৰু্গজ নহওোঁক ফকয় লতওোঁৰ কালৰা প্ৰফত 
উেকাৰ বা অেকাৰ কৰাৰ ক্ষমতা নাথালক। লৰ্ফতয়া লতওোঁ মততুযৰ 
ফেছত ফনৰ্ৰ বালব ৰ্াে লবয়া এলকা কফৰব লনাৱালৰ, লতফতয়া 
আনৰ বালব ফকবা কফৰব োফৰব বুফে প্ৰশ্নই নুলক। লতওোঁ কালৰা 
দুআ কবুেৰ লক্ষত্ৰত লকালনা ধৰণৰ ৰূ্ফমকা নাৰালখ। কালৰাবাক 
উেকাৰ কৰাৰ বা ফবেদৰ েৰা উদ্ধাৰ কৰাৰ ক্ষমতা লতওোঁৰ নাই। 
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নবী কাৰীম চাল্লাল্লা-হু আোইফহ অছাল্লালম স্পিৰ্ালৱ হকলছ: 
মতত বযফত ফনৰ্ৰ লকালনা উেকাৰ কফৰব লনাৱালৰ। লতলখলত 
হকলছ: 

 علم أو جارية صدقة: ثلث من إّل عمله عنه انقطع اإلنسان ماِ إذا
 مسلم رواه.   ل يدعو صالح ودل أو به ينتفع

মানুহ লৰ্ফতয়া মততুযবৰণ কলৰ লতফতয়া তাৰ সকলো আমে বন্ধ 
হহ ৰ্ায় ফকন্তু ফতফনটা কামৰ িে লতওোঁ োই থালক। 

১. ছদকালয় ৰ্াফৰয়াহ (এলনকুৱা দান ৰ্াৰ দ্বাৰা মানুলহ 
অবযাহতৰ্ালৱ উেকত ত হহ থালক) ২. উেকাৰী জ্ঞান (ফবদযা) ৩. সৎ 
সন্তান ফৰ্লয় তাৰ বালব দুআ কলৰ। ( মুছফেম) 

হাদীছলটাৰ দ্বাৰা স্পিৰ্ালৱ বুৰ্া গ’ে লৰ্, মতত বযফতলয় ৰ্ীফৱত 
বযফতসকেৰ দুআ, ক্ষমা প্ৰাথজনাৰ িেত উেকাৰ োব োলৰ। ফকন্তু 
ৰ্ীফৱত বযফতসকলে মততসকেৰ েৰা এলনকুৱা এলকালৱ আশা 
কফৰব লনাৱালৰ। 

লৰ্ফতয়া হাদীছৰ দ্বাৰা প্ৰমাফণত হ’ে লৰ্, লকালনা আদম সন্তান 
লৰ্ফতয়া মততুযবৰণ কলৰ লতফতয়া লতওোঁৰ সকলো আমে বন্ধ হহ 
ৰ্ায়। লতওোঁৰ আমলেলৰ লতওোঁ লকালনা উেকাৰ োৰ্ কফৰব 
লনাৱালৰ, লতলন্ত আফম লকলনলক ফবশ্বাস কলৰাোঁ লৰ্, অমুক বযফত 
কবৰত ৰ্ীফবত আলছ? তাৰ েগত আমাৰ লৰ্াগালৰ্াগ হয়। লতওোঁ 
আমাৰ উেকাৰ কফৰব োলৰ। আমাৰ প্ৰাথজনা শুলন আৰু আল্লাহৰ 
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ওচৰত আমাৰ বালব ছুোফৰছ কলৰ। এইলবাৰ সকলো অন্ধফবশ্বাস। 
এইলবাৰ লৰ্ ফশ্বকজ, তাত লকালনা সলন্দহ নাই। 

মতত বযফতলয় লৰ্ কবৰত এলকা শুফনব লনাৱালৰ, লকালনও 
ফসহোঁতক এলকা শুনাব লনাৱালৰ, এই কথালটা আল্লাহ ৰাবু্বে 
আোমীলন লকাৰআনত বণজনা কফৰলছ। লতওোঁ নবী চাল্লাল্লা-হু 
আোইফহ অছাল্লামক সলম্বাধন কফৰ হকলছ: 

 (18:  انلمل. )ادُلََعءَ  الُصمَ  تُْسِمعُ  َوَّل  الَْمْوَت  تُْسِمعُ  َّل  إِنََك 
ফনশ্চয় তুফম মতত বযফতক শুনাব লনাৱাফৰবা, আৰু তুফম কো 

(কালনলৰ নুশুনা) বযফতক আহবান শুনাব লনাৱাফৰবা। (ছুৰা নামে, 
আয়াত ৮০) 

লৰ্ফতয়া নবী কৰীম চাল্লাল্লা-হু আোইফহ অছাল্লালম লকালনা মতত 
বযফতক এলকা শুনাব লনাৱালৰ, লতলনলক্ষত্ৰত সাধাৰণ মানুলহ 
লকলনলক এই অসাধয সাধন কফৰব োলৰ? গফতলক আফম 
মততসকেৰ কবৰত হগ ফৰ্লবাৰ কওোঁ, ফৰ্লবাৰ প্ৰাথজনা কলৰাোঁ 
লসইলবাৰ ফসহোঁলত এলকালৱ শুফনব লনাৱালৰ। লৰ্ফতয়া ফসহোঁলত 
শুফনবই লনাৱালৰ, লতফতয়া ফসহোঁলত প্ৰাথজনাকাৰীৰ প্ৰাথজনা লকলনলক 
কবুে কফৰব? লকলনলক ফসহোঁতৰ প্ৰলয়াৰ্ন-আকাংখা েূৰণ কফৰব? 

আল্লাহ তাআোৰ বাফহলৰ ফৰ্লবাৰৰ উোসনা কৰা হয়, লসই 
সকলোলবাৰ বাফতে। আল্লাহ তাআোই হকলছ: 
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 ِمنَ  إًِذا فَإِنََك  َفَعلَْت  فَإِنْ  يَُّضُكَ  َوَّل  َينَْفُعَك  َّل  َما اّلَلِ  ُدونِ  ِمنْ  تَْدعُ  َوَّل 
 يُرِْدكَ  َوإِنْ  ُهوَ  إَِّل  َلُ  ََكِشَف  فََل  بُِّضر  اّلَلُ  َيْمَسْسَك  َوإِنْ  ﴾885﴿ الَظالِِميَ 

ْي  
 الَرِحيمُ  الَْغُفورُ  وَُهوَ  ِعبَاِدهِ  ِمنْ  يََشاءُ  َمنْ  بِهِ  يُِصيُب  ِلَفْضِلهِ  َرادَ  فََل  ِِبَ
 )يونس) ﴾881﴿

আৰু আল্লাহৰ বাফহলৰ এলন কালৰাবাক নামাফতবা, ফৰ্লয় 
লতামাৰ এলকা উেকাৰ কফৰব লনাৱালৰ আৰু লতামাৰ এলকা 
ক্ষফতও কফৰব লনাৱালৰ। এলতলক তুফম ৰ্ফদ (এলন) কৰা, লতলন্ত 
ফনশ্চয় তুফম অনযায়কাৰী সকেৰ অন্তৰু্জত হবা। আৰু আল্লালহ ৰ্ফদ 
লতামাৰ লকালনা ক্ষফত কফৰব ফবচালৰ, লতলন্ত লতওোঁৰ বাফহলৰ আন 
লকালনা নাই লসইলটা দূৰ কফৰবলে। আৰু লতওোঁ ৰ্ফদ লতামাৰ 
কেযাণ ফবচালৰ, লতলন্ত লতওোঁৰ অনুগ্ৰহৰ প্ৰফতলৰাধকাৰী লকালনা 
নাই। লতওোঁ তাৰ বান্দাসকেক ৰ্াক ইচ্ছা তালকই লসইলটা দান 
কলৰ। আৰু লতওোঁ েৰম ক্ষমাশীে, অফত দয়ােু (ছুৰা ইউনূছ, 
আয়াত ১০৬-১০৭) 

এই আয়ালত স্পি কলৰ লৰ্, আল্লাহৰ বাফহলৰ ফৰ্ সকেক মাতা 
হয়, ফৰ্হোঁতৰ ওচৰত দুআ-প্ৰাথজনা কৰা হয় লসই সকলোলবাৰ 
বাফতে। গফতলক স্পি হ’ে লৰ্, এইলবালৰ কালৰা উেকাৰ কফৰব 
লনাৱালৰ বা ক্ষফত সাধনও কফৰব লনাৱালৰ। 

লৰ্ফতয়া ফসহোঁত সকলোলৱ বাফতে, ফসহোঁতৰ ওচৰত দুআ-প্ৰাথজনা 
কফৰলে লৰ্ফতয়া লকালনা উেকাৰ নহয় লতলন্ত ফকয় ফসহোঁতৰ 
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শৰণােন্ন হ’ব? ফকয় ফসহোঁতক অছীো ৰূলে গ্ৰহণ কৰা হ’ব? ফকয় 
ফসহোঁতৰ কবৰত হগ দুআ কৰা হ’ব? 

ফকছুমান ফবভ্রান্ত লোকক কওোঁলত শুনা ৰ্ায় লৰ্, অমুক অেীৰ 
মাৰ্াৰ ফৰ্য়াৰত কফৰবলে হগফছলো। তাত হগ এই দুআ কফৰফছলোোঁ। 
দুআ কবুে হহলছ, ফৰ্ মাফগফছলো লসইলটা োইলছাোঁ ইতযাফদ। এই 
ধৰণৰ কথা-বাতজা আল্লাহ তাআোৰ প্ৰফত ফমথযালৰােৰ অন্তৰু্জত। 

হয়, হব োলৰ অেী আওফেয়াসকেৰ মাৰ্াৰত হগ ফকবা 
ফবচাফৰলে লসয়া লৰ্ অৰ্জন নহ’ব এইলটা নুই কফৰব লনাৱাফৰ। 
এলতলক অৰ্জন হ’লে লসইলটা দুটা কাৰলণ হব োলৰ: 

এক. অেীৰ মাৰ্াৰত হগ ফৰ্ ফবচৰা হহলছ লসইলটা েুৰণ কৰা 
লকালনা সতফিৰ্ীবৰ েলক্ষ সম্ভৱ হ’বও োলৰ অথবা নহবও োলৰ। 
ৰ্ফদ সম্ভৱ হয়, লতলনহলে হ’ব োলৰ চয়তালন প্ৰাথজীত ফবষয়সমূহ 
অৰ্জন কৰাই ফদলছ। ৰ্ালত  ফশ্বকজৰ প্ৰফত আসফত সতফি হয়। ফৰ্ 
ফবচাফৰলছ, চয়তালন লসইলবালৰই তাক প্ৰদান কফৰলছ। ফকয়লনা ফৰ্ 
সমূহ কাইত আল্লাহ তাআোৰ বাফহলৰ আনৰ ইবাদত কৰা হয় 
লসই সমূহ কাইত চয়তান ফবচৰণ কলৰ। লৰ্ফতয়া চয়তালন লকালনা 
বযফতক কবৰ েূৰ্া কফৰ থকা লদলখ, লতফতয়া ফস তাক সাহাৰ্য 
কলৰ। লৰ্লনলক ফস সাহাৰ্য কলৰ মূফিজ েূৰ্াৰী সকেক। ফস ফসহোঁতৰ 
এই ধৰণৰ সকলো ফশ্বকজীয়া কমজলবাৰ ফসহোঁতৰ ওচৰত সুন্দৰ ৰ্ালৱ 
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উেস্থােন কলৰ বুফে আল্লাহ তাআোই লকাৰআনৰ বহু কাইত 
উলল্লখ কফৰলছ। 

ফকক এলনলক চয়তালন গণক ও লৰ্াফতফষসকেলকা সাহাৰ্য কলৰ 
ফসহোঁতৰ কাম-কাৰ্ত। লসলয় লকফতয়াবা এইলবাৰ গণকসকেৰ 
কথা ও ৰ্ফৱষযতবাণী সতযত েফৰণত লহাৱা লদখা ৰ্ায়। 

এলনলক চয়তালন মানুহৰ আকত ফত ধাৰণ কফৰ ফবেদগ্ৰি মানুহক 
কয় অমুক মাৰ্াৰত লৰ্াৱা, লতলন্ত কাম হ’ব। ফেছত ফস লৰ্ফতয়া 
মাৰ্াৰত ৰ্ায় লতফতয়া চয়তান মানুহৰ ৰূে ধাৰণ কফৰ তাক সহায় 
কফৰবলে আগুৱাই আলহ। িেত ফবেদগ্ৰি মানুহৰ্লন ধাৰণা কলৰ 
মাৰ্াৰত শুই থকা অেীলয় তাক সহায় কফৰলছ। এলনলক চয়তালন 
মানৱ সমাৰ্ত ফশ্বকজৰ প্ৰচেন ঘটাইলছ আৰু ফশ্বকজৰ প্ৰসাৰ কফৰ 
আলছ। 

দুই. আৰু ৰ্ফদ প্ৰাথজীত ফবষয়লটা এলন হয় ফৰ্লটা েুৰণ কৰা 
লকৱে আল্লাহ তাআোৰ েলক্ষই সম্ভৱ, লতলনহলে বুফৰ্ব োফগব 
লৰ্ এই ফবষয়লটা অৰ্জনৰ কথা তাকদীৰত (ৰ্াগযত) আগলতই ফেখা 
হহফছে। কবৰত শুই থকা বযফতৰ বৰকতত এইলটা অৰ্জন লহাৱা 
নাই। 

গফতলক সকলো ফবলবকসম্পন্ন মানুলহ বুফৰ্ব োফগব লৰ্ 
মাৰ্াৰত হগ দুআ কফৰলে কবুে হয় বুফে ফবশ্বাস কৰা সকলো 
লক্ষত্ৰলতই কুসংস্কাৰ। লকালনাবাই ৰ্ফদ মাৰ্াৰত হগ দুআ প্ৰাথজনা 
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কলৰ, মাৰ্াৰ েূৰ্া কফৰ মানুহৰ েৰা ফিফৰিাত েফৰণত হয় 
লতলনহলেও ফবশ্বাস কৰা ফকক নহ’ব লৰ্, এইলটা মাৰ্াৰত শুই 
থকা অেীৰ কাৰলণ হহলছ। ইয়াৰ নালমই হহলছ ঈমান। ইয়াৰ 
নালমই হহলছ ফনলৰ্জৰ্াে তাওহীদ। তাওহীদৰ ফবশ্বাস ৰ্ফদ 
ফশ্বকজফমফশ্রত হয়, কু সংস্কাৰৰু্ত হয় লতলনহ’লে লসই বযফতৰ মুফত 
নাই। 

 
কাল্পফনক কাৰামত 
বহুত মানুলহই মু’ফৰ্ৰ্া আৰু কাৰামতৰ োথজকয নাৰ্ালন। 

মু’ফৰ্ৰ্া আৰু কাৰামত ফক লসইলটা নুবুলৰ্। মু’ফৰ্ৰ্া হ’ে এলন 
অলেৌফকক ফবষয় ফৰ্লটা নবীসকেৰ দ্বাৰা প্ৰকাশ োয়। আৰু 
কাৰামত হ’ে এলন অলেৌফকক ফবষয় ফৰ্লটা আল্লাহ তাআোৰ ফপ্ৰয় 
বান্দাসকেৰ েৰা প্ৰকাশ োয়। মু’ফৰ্ৰ্া প্ৰকাশৰ চতজ হ’ে নবী বা 
ৰাছুে লহাৱা। আৰু কাৰামত প্ৰকাশৰ চতজ হ’ে েূণযবান ও মুিাকী 
লহাৱা। এলতলক ৰ্ফদ লকালনা ফবদআতী েীৰ-িফকৰ বা ফশ্বকজত ফেি 
বযফতসকেৰ েৰা অলেৌফকক ফকবা এটা প্ৰকাশ োয়  লতলন্ত 
লসইলটা মু’ফৰ্ৰ্াও নহয়, কাৰামলতা নহয়। লসইলটা হ’ে দাজ্জােী 
লধাকা-বাফৰ্ বা প্ৰতাৰণা। 

বহুলতা ফনলবজাধ মানুলহ ধাৰণা কলৰ লৰ্, মু’ফৰ্ৰ্া বা কাৰামত, 
সাধনা বা লচিা-প্ৰলচিা কফৰ অৰ্জন কৰা ৰ্ায়। বা মানুলহ ইচ্ছা 
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কফৰলেই লসইলটা কফৰব োলৰ। লসলয় এই অজ্ঞ লোকসকলে 
ধাৰণা কলৰ অেী আউফেয়াসকলে ইচ্ছা কফৰলেই কাৰামতৰ 
মাধযলমলৰ বহু ফকছু ঘটাব োলৰ, ফবেদৰ েৰা মানুহক উদ্ধাৰ 
কফৰব োলৰ। ফকন্তু আচে কথা হ’ে, কাৰামত লকালনা বযফতৰ 
ইচ্ছাধীন নহয়। এইলটা একমাত্ৰ আল্লাহৰ ইচ্ছাধীন। মানুলহ ইচ্ছা 
কফৰলে লকফতয়াও কাৰামত সংঘফটত কৰাব লনাৱালৰ, ফস ফৰ্মালনই 
ডাঙৰ অেী বা েীৰ নহওক ফকয়। 

এই কথা লকালনা ফবলবক সম্পন্ন মানুলহই ফবশ্বাস নকলৰ লৰ্, 
এৰ্ন বযফতৰ প্ৰাণ গুফচ লৰ্াৱাৰ ফেছত লতওোঁৰ ফকবা কৰাৰ ক্ষমতা 
থালক। আলকৌ ৰ্ফদ ফস কবৰত গুফচ ৰ্ায় লতলন্ত লকলনলক ফস ফকবা 
কৰাৰ ক্ষমতা সংৰক্ষণ কলৰ? 

এই ধৰণৰ কথা লতওোঁলোলকই ফবশ্বাস কফৰব োলৰ অজ্ঞতাৰ 
লক্ষত্ৰত ফৰ্ সকেৰ লকালনা তুেনা নাই। অেীলতা দূৰৰ কথা 
লকালনা নবীৰ কবৰলকা েূৰ্া কৰা হবধ নহয়। নবীৰ কবলৰা ফেছৰ 
কথা, ৰ্ীফৱত থকাকােীন লকালনা নবীৰ ইবাদত কৰা, অথবা 
লতওোঁক লদৱতা জ্ঞান কফৰ েূৰ্া কৰা হাৰাম। এইলটা ইছোমত 
কলকাৰৰ্ালৱ ফনফষদ্ধ। আল্লাহ তাআো হকলছ : 

نْ  ِلبََش   ََكنَ  َما
َ
 لِلَناِس  َيُقوَل  ُثمَ  َوانُلبَُوةَ  َواْْلُْكمَ  الِْكتَاَب  اّلَلُ  يُْؤِتيَهُ  أ

 الِْكتَاَب  ُتَعلُِّمونَ  ُكنْتُمْ  بَِما َرَبانِيِّيَ  ُكونُوا َولَِكنْ  اّلَلِ  ُدونِ  ِمنْ  ِل  ِعبَاًدا ُكونُوا
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ُمَرُكمْ  َوَّل  ﴾17﴿ تَْدرُُسونَ  ُكنْتُمْ  َوبَِما
ْ
نْ  يَأ

َ
ْرَبابًا َوانلَِبيِّيَ  الَْمَلئَِكةَ  َتَتِخُذوا أ

َ
 أ

ُمُرُكمْ 
ْ
يَأ
َ
ْنتُمْ  إِذْ  َبْعدَ  بِالُْكْفرِ  أ

َ
 (عمران آل. )﴾18﴿ ُمْسِلُمونَ  أ

লকালনা মানুহৰ বালবই উফচত নহয় লৰ্, আল্লালহ লতওোঁক 
ফকতাব, ফহকমত আৰু নবুওৱাত দান কৰাৰ ফেছত লতওোঁ মানুহক 
ক’ব, লতামালোলক আল্লাহক এফৰ লমাৰ উোসনাকাৰী হহ লৰ্াৱা। 
বৰং লতওোঁ ক’ব, লতামালোলক ৰাব্বানী(আল্লাহ ৰ্ত) লহাৱা। 
ফকয়লনা লতামালোলক ফকতাবৰ ফশক্ষা ফদফছো আৰু লসইলটা 
অধযয়ন কফৰফছো। আৰু লতওোঁ লতামালোকক ফনলদজশ নকলৰ লৰ্, 
লতামালোলক ফিফৰিা আৰু নবীসকেক প্ৰফতোেক ৰূলে গ্ৰহণ 
কৰা। লতামালোলক মুছফেম লহাৱাৰ ফেছত লতওোঁ লতামালোকক 
কুিৰী কৰাৰ ফনলদজশ  ফদবলন? (ছুৰা আলে ইমৰান, আয়াত ৭৯-
৮০) 

মুশ্বফৰকসকেৰ অৱস্থা : অতীত ও বতজমান  
ফৰ্সকলে কবৰ-মাৰ্াৰ আফদ েূৰ্া কলৰ ফসহোঁলত কয় লৰ্, 

মুশ্বফৰকসকলে মূফতজ েূৰ্া কলৰ। আফমলতা মূফতজ েূৰ্া নকলৰা। 
আফম আমাৰ েীৰ দৰলবশসকেৰ মাৰ্াৰ ফৰ্য়াৰত কলৰাোঁ। 
এওোঁলোকৰ ইবাদত বা েূৰ্া নকলৰাোঁ। ফসহোঁতৰ অছীোলৰ আল্লাহৰ 
ওচৰত দুআ-প্ৰাথজনা কলৰাোঁ লৰ্ন আল্লাহ তাআোই ফসহোঁতৰ সন্মানৰ 
খাফতৰত আমাৰ দুআ-প্ৰাথজনা কবুে কলৰ। এইলটা লকালনা ইবাদত 
নহয়। এওোঁলোকক আফম কওোঁ, মতত বযফতৰ ওচৰত সাহাৰ্য ও 
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বৰকত কামনা কৰা দৰাচেলত লতওোঁৰ ওচৰত দুআ কৰাৰ 
অন্তৰু্জত। লৰ্লন ইছোমেূবজ অজ্ঞতা ৰু্গত লেৌিফেকসকলে মূফতজৰ 
ওচৰত দুআ-প্ৰাথজনা কফৰফছে। গফতলক অজ্ঞতা ৰু্গৰ মূফতজ েূৰ্া 
আৰু বতজমান ৰু্গৰ কবৰ েূৰ্াৰ মাৰ্ত লকালনা োথজকয নাই। এই 
দুলয়াটা কমজ েক্ষয উলেশযৰ িােৰ েৰা এক ও অফৰ্ন্ন। লৰ্ফতয়া 
অজ্ঞতা ৰু্গৰ মুশ্বফৰকসকেক লকাৱা হ’ে লতামালোলক ফকয় এই 
মূফতজসমূহৰ ইবাদত কৰা? ফসহোঁতৰলতা কফৰব েৰা এলকা ক্ষমতা 
নাই। লতফতয়া ফসহোঁত ইবাদতৰ ফবষয়লটা অস্বীকাৰ কফৰফছে আৰু 
হকফছে: 

ُبونَا إَِّل  َنْعبُُدُهمْ  َما  (3:  الزمر. )ُزلَْف  اّلَلِ  إَِل  ِِلَُقرِّ
আফম এওোঁলোকৰ ইবাদত নকলৰাোঁ, ফকন্তু এই বালব লৰ্ 

এওোঁলোলক আমাক আল্লাহৰ হনকটয োৰ্ কৰাই ফদব। (ছুৰা ৰু্মাৰ, 
আয়াত ৩) 

ফকক এইদলৰ আমাৰ সমাৰ্ৰ কবৰেূৰ্াৰী সকলেও কয় লৰ্, 
আফম কবৰত থকা অেীৰ ইবাদত নকলৰাোঁ। লতওোঁৰ ওচৰত দুআ 
নকলৰাোঁ। আমাৰ উলেশয লকৱে এই লৰ্, এওোঁলোক আল্লাহৰ 
ওচৰত ফপ্ৰয়। এওোঁলোকৰ ৰ্ফৰয়লত আল্লাহৰ অনুগ্ৰহ অৰ্জন কৰা 
ৰ্াব। এই অেীসকেক আফম আমাৰ আৰু আল্লাহ তাআোৰ 
মাৰ্ত মাধযম বুফে গণয কলৰাোঁ। 
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গফতলক েফৰণামৰ িােৰ েৰা অজ্ঞতা ৰু্গৰ মুশ্বফৰকসকেৰ 
মূফতজ েূৰ্া আৰু বতজমান ৰু্গৰ মুছেমানসকেৰ কবৰ েূৰ্া এক ও 
অফৰ্ন্ন। দুলয়া এলকই ধৰণৰ ফশ্বকজ কাৰ্জ। 

মুহাব্বাত ৰ্ােলোৱাৰ লক্ষত্ৰত ফশ্বকজ 
অন্তৰৰ একাগ্ৰ ৰ্ােলোৱা ও শ্রদ্ধা আল্লাহ বযতীত আৰু লকালনা 

সতফিলয় োব লনাৱালৰ। এই ফনলৰ্জৰ্াে শ্রদ্ধােূণজ ৰ্ােলোৱা হে 
একধৰণৰ ইবাদত। ফৰ্ সকলে ৰ্ালৱ আফম এই কবৰৰ অেী ও 
বুৰু্গজসকেক অতযাফধক ৰ্ােোওোঁ, এওোঁলোকক শ্রদ্ধা কলৰাোঁ, 
এওোঁলোকক সন্মান কলৰাোঁ লতলন্ত এইলটাও এক ধৰণৰ ফশ্বকজ। আৰু 
এই অফতফৰত ৰ্ােলোৱা ও শ্রদ্ধাৰ কাৰলণই ফসহোঁলত অেী-
বুৰু্গজসকেৰ কবৰত মান্নত কলৰ, কবৰ প্ৰদফক্ষণ কলৰ, কবৰ সু-
সফজ্জত কলৰ, কবৰত ওৰচ অনুষ্ঠান কলৰ। কবৰবাসীৰ ওচৰত 
ফসহোঁত সাহাৰ্য ফবচালৰ, উদ্ধাৰ কামনা কলৰ। ৰ্ফদ কবৰবাসীৰ প্ৰফত 
অফতমাত্ৰা সন্মান আৰু ৰ্ােলোৱা নাথাফকলেলহোঁলতন, লতলন্ত ফসহোঁলত 
এইলবাৰৰ এটাও নকফৰলেলহোঁলতন। আৰু এই ধৰণৰ ৰ্ােলোৱা 
লকৱে আল্লাহ তাআোৰ বালবই ফনলবদন কফৰব োলগ। আল্লাহ 
বযতীত আনৰ বালব ফনলবদন কৰা ফশ্বকজ। 

আল্লাহ তাআোই হকলছ: 
نَْداًدا اّلَلِ  ُدونِ  ِمنْ  َيَتِخذُ  َمنْ  انَلاِس  َوِمنَ 

َ
ُبوَنُهمْ  أ ينَ  اّلَلِ  َكُحبِّ  ُُيِ  َواََّلِ

َشدُ  آََمنُوا
َ
ِ  ُحبًّا أ  (856:  ابلقرة. )ّلِلَ
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আৰু মানুহৰ মাৰ্ত এলনকুৱা ফকছুমান মানুহ আলছ, ফৰ্ সকলে 
আল্লাহৰ বাফহলৰ আনক আল্লাহৰ সমকক্ষৰূলে গ্ৰহণ কলৰ, 
আল্লাহক ৰ্ােলোৱাৰ দলৰ ফসহোঁতলকা ৰ্ােোয়। আৰু ফৰ্ সকলে 
ঈমান আফনলছ, লতওোঁলোক আল্লাহৰ ৰ্ােলোৱাত দত়িতৰ। (ছুৰা 
আে বাকাৰা, আয়াত ১৬৫) 

দত়িতৰ, সচা আৰু সাবজক্ষফণক ৰ্ােলোৱা লকৱে একমাত্ৰ 
আল্লাহ তাআোৰ প্ৰােয। এইলটা আনক ফনলবদন কফৰলে ফশ্বকজ হহ 
ৰ্াব। মুশ্বফৰক লেৌিফেকসকলে ফসহোঁতৰ লদৱ-লদৱীসকেৰ বালব 
এই ধৰণৰ ৰ্ােলোৱা লোষণ কলৰ। 

আল্লাহ মানুহৰ অফত ওচৰত। মানুলহ আল্লাহৰ ওচৰত তাৰ 
প্ৰাথজনা লেৌঁচাবলে মাধযম বা অছীো ফবচালৰ। কিন্তু কিয? আল্লাহ 
তাআো ফক মানুহৰ েৰা অফত আতোঁৰত? আৰু মাৰ্াৰত শুই থকা 
লসই সকে েীৰ অেী মানুহৰ ওচৰত আল্লাহতলক অফত ফনকটলন? 
লকফতয়াও নহয়। এৰ্ন বযফতলয় লৰ্ফতয়া প্ৰাথজনা কলৰ লতফতয়া 
সকলোতলক আগত লসইলটা প্ৰতযক্ষৰ্ালৱ আল্লাহৰ ওচৰত লেৌঁফছ 
ৰ্ায়।েফৱত্ৰ লকাৰআনত আল্লাহ তাআো ফনলৰ্ই হকলছ: 

لََك  َوإَِذا
َ
ِجيُب  قَِريب   فَإِّنِّ  َعّنِّ  ِعبَاِدي َسأ

ُ
 َدََعنِ  إَِذا ادَلاِع  َدْعَوةَ  أ

 (815:  ابلقرة. )يَرُْشُدونَ  لََعلَُهمْ  ِب  َوِْلُْؤِمنُوا ِل  فَلْيَْستَِجيبُوا
আৰু লৰ্ফতয়া লমাৰ বান্দাসকলে লতামাক লমাৰ ফবষলয় প্ৰশ্ন 

কফৰব, (লকাৱা) ফনশ্চয় মই অফতলক ওচৰত। মই প্ৰাথজনাকাৰীৰ 
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প্ৰাথজনাৰ উিৰ ফদওোঁ, লৰ্ফতয়া ফস লমাক প্ৰাথজনা কলৰ। এলতলক 
ফসহোঁলত লৰ্ন লমাৰ আহ্বানত উিৰ ফদলয় আৰু লমাৰ প্ৰফত ঈমান 
আলন। সম্ভৱত ফসহোঁলত সফকক েথত চফেব। (ছুৰা বাকাৰা, আয়াত 
১৮৬) 

মানুলহ প্ৰতযক্ষৰ্ালৱ লকালনা মাধযমফবহীন আল্লাহ তাআোৰ 
ওচৰত তাৰ সকলো প্ৰাথজনা ফনলবদন কফৰব। এইলটালৱই ইছোমৰ 
এটা হবফশি আৰু মহান ফশক্ষা। আল্লাহ তাআোৰ ওচৰত দুআ-
প্ৰাথজনা কৰাত লকালনা ধৰণৰ মাধযম গ্ৰহণ কৰাৰ প্ৰলয়াৰ্ন নাই। 

দুআ-প্ৰাথজনাত মাধযম বা অছীো গ্ৰহণ কৰা এক ধৰণৰ 
ফবৰ্াতীয় ফবষয়। ফহনু্দ, লবৌদ্ধ খতিানসহ আন আন ধমজৰ 
লোকসকলে আল্লাহৰ ওচৰত প্ৰাথজনা কফৰবলে মূফতজ, োদ্রী আৰু 
ধমজৰ্াৰ্কসকেক মাধযম ফহচালব গ্ৰহণ কলৰ। এই ফদশৰ 
ফবলবচনাত এইলটা এটা কুিৰী সংস্কত ফত, ফৰ্লটা লকালনা মুছফেলম 
অনুসৰণ কফৰব লনাৱালৰ। 

দুআ-প্ৰাথজনাত আল্লাহৰ ওচৰত গ্ৰহণলৰ্াগয সৎকমজসমূহক 
অছীো ফহচালে গ্ৰহণ কফৰব োফৰ। লতলনলক আল্লাহ ৰাবু্বে 
আোমীনৰ নামসমূহ অছীো ফহচালে লোৱাৰ বালব েফৱত্ৰ 
লকাৰআনত ফনলদজশ ফদয়া হহলছ। আল্লাহ তাআোই হকলছ: 

 ِ ْسَماءُ  َوّلِلَ
َ
ينَ  وََذُروا بَِها فَاْدُعوهُ  اْْلُْسَن  اْْل ْسَمائِهِ  ِف  يُلِْحُدونَ  اََّلِ

َ
 أ

 (818:  اْلعراف. )َيْعَملُونَ  ََكنُوا َما َسيُْجَزْونَ 
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আৰু আল্লাহৰ বালবই হহলছ সুন্দৰতম নামসমূহ। এলতলক 

লতামালোক লতওোঁক লসই নামলবাৰৰ দ্বাৰাই মাতা। আৰু ফসহোঁতক 
বৰ্জন কৰা ফৰ্ সকলে লতওোঁৰ নামলবাৰ ফবকত ফত ঘটায়। ফসহোঁলত ফৰ্ 
কফৰলছ অনফতেেলম ফসহোঁতক ফসহোঁতৰ প্ৰফতিে ফদয়া হ’ব। (ছুৰা 
আে আৰাি, আয়াত ১৮০) 

অৱলশষত কওোঁ, ফৰ্ সকলে এই ধৰণৰ অনযায় অছীো গ্ৰহণৰ 
মাধযমত ফশ্বকজত ফেি হহলছ ফসহোঁত উৰ্ফত আহক। আমাৰ দাফয়ত্ব 
লকৱে সতয ফবষয়লটা আলোনালে লেৌঁছাই ফদয়া। এইলবাৰ অছীো 
ফন:সলন্দলহ ফশ্বকজ। আৰু ফশ্বকজ এলন এক মহা-োে ফৰ্লটা আল্লালহ 
লকফতয়াও ক্ষমা নকফৰব। ফৰ্লয় এই ফশ্বকজত ফেি হ’ব ৰ্াহান্নালমই 
হ’ব তাৰ ফককনা। আল্লাহ তাআোই হকলছ: 

َواهُ  اْْلََنةَ  َعلَيْهِ  اّلَلُ  َحَرمَ  َفَقدْ  بِاّلَلِ  يُْشِكْ  َمنْ  إِنَهُ 
ْ
 لِلَظالِِميَ  َوَما انَلارُ  َوَمأ

نَْصار   ِمنْ 
َ
 (12:  املائدة. )أ

ফনশ্চয় ফৰ্লয় আল্লাহৰ েগত অংশীদাৰ স্হােন কলৰ, তাৰ 
ওেৰত আল্লালহ ৰ্ান্নাত হাৰাম কফৰ ফদলছ আৰু তাৰ ফককনা হ’ব 
ৰ্াহান্নাম। আৰু অনযায়কাৰীসকেৰ বালব লকালনা সাহাৰ্যকাৰী 
নাই। (ছুৰা মাফয়দা, আয়াত ৭২) 

গফতলক আমাৰ বালব একান্ত কতজবয হ’ে, আমাৰ সকলো 
ইবাদত-বলন্দগী, দুআ-প্ৰাথজনা ফনলৰ্জৰ্ােৰ্ালৱ একমাত্ৰ এক আল্লাহ 



 

26 

তাআোৰ বালব ফনলবদন কৰা। লতওোঁ ফৰ্ কফৰবলে হকলছ আফম 
লসইলটালহ কফৰম।আফম ফনলৰ্ এলকা উদ্ভাৱন নকলৰাোঁ। লতওোঁৰ 
ৰাছুে চল্লাল্লাহু আোইফহ অছাল্লালম আমাক লৰ্লনলক প্ৰাথজনা 
কফৰবলে ফশকাইলছ আফম ফকক লসইৰ্ালৱই প্ৰাথজনা কফৰম। লতওোঁ 
লৰ্লনলক অছীো গ্ৰহণত অনুলমাদন কফৰলছ, আফম লসইদলৰ অছীো 
গ্ৰহণ কফৰম। ইয়াৰ বযফতক্রম হলে আফম ইছোমৰ েৰা আোঁতৰ হহ 
ৰ্াম। গফতলক সবজলক্ষত্ৰলতই আমাৰ কতজবয হ’ব লকাৰআন ও ছহীহ 
হাদীছ অনুসৰণ কৰা। ৰ্ফদ আফম এলনলক ৰ্ীৱন-ৰ্ােন কলৰাোঁ 
লতলন্ত েতফথৱীলতা কেযাণ আৰু েৰকােত ফচৰস্হায়ী সুখ ও 
সিেতা োৰ্ কফৰব োফৰম। অনযথা, উৰ্য় ৰ্গতত আফম 
ক্ষফতগ্ৰি হহ ৰ্াম। আল্লাহ ৰাবু্বে আোমীলন আমাক সকলোলক 
ফশ্বকজৰ েৰা ফহিাৰ্ত কৰক। আ-মীন! 
 

সমাি 
১০/ 0১/২০১৫ 
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