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iসলাম 
iসলাম নামকরন েকন 
dিনয়ায় যত রকম ধমর্ রেয়েছ তার pেতয্কিটর নামকরণ হেয়েছ েকান িবেশষ বয্িkর নােম। aথবা েয জািতর মেধয্ তার 
জn হেয়েছ তার নােম। েযমন, ঈসায়ী ধেমর্র নাম রাখা হেয়েছ তার pচারক হযরত ঈসা (আ)- eর নােম। েবৗd ধমর্ 
মেতর নাম রাখা হেয়েছ তার pিত াতা মহাtা বুেdর নােম। েজরদশিত ধেমর্র নামo হেয়েছ েতমিন তার pিত াতা 
জরদশেতর নােম। আবার iয়াhদী ধমর্ জm িনেয়িছল iয়াhদা নােম িবেশষ েগা ীর মেধয্। dিনয়ায় আেরা েযসব ধমর্ 
রেয়েছ, তােদরর নামকরণ হেয়েছ eমিনভােব। aবশয্ নােমর িদক িদেয় iসলােমর রেয়েছ eকিট aসাধারণ ৈবিশ য্। 
েকান িবেশষ বয্িk aথবা জািতর সােথ তার নােমর সংেযাগ েনi। বরং ‘iসলাম’ শbিটর aেথর্র মেধয্র আমরা eকিট 
িবেশষ gেণর পিরচয় পাi, েসi gণi pকাশ পােc e নােম। নাম েথেকi বুঝা যায় েয, iসলাম েকান eক বয্িkর 
আিব ার নয়, েকান eক জািতর মেধয্ e ধমর্ সীমাবd নয়। iসলাম েকান িবেশষ বয্িk, েদশ aথবা জািতর সmিt নয়। 
তার uেdশয্ হেc মানুেষর মেধয্ iসলােমর gণরািজ সৃি  করা। pেতয্ক যুেগ pেতয্ক কoেমর েযসব খঁািট o সৎেলােকর 
মেধয্ eসব gণ পাoয়া েগেছ, তারা িছেলন ‘মুসিলম’। e ধরেনর েলাক আেজা রেয়েছন, ভিবষয্েতo থাকেবন। 

iসলাম শbিটর aথর্  

আরবী ভাষায় ‘iসলাম’ বলেত বুঝায় আনুগতয্ o বাধয্তা। আlাহর pিত আনুগতয্ o তার বাধয্তা sীকার কের েনয়া e 
ধেমর্র লkয্ বেলi eর নাম হেয়েছ ‘iসলাম’। 

iসলােমর তাৎপযর্  

সকেলi েদখেত পােc েয, চnd, সূযর্, তারা eবং িবে র যাবতীয় সৃি  চলেছ eক aপিরবতর্নীয় িবধান েমেন। েসi 
িবধােনর িবnুমাt বয্িতkম হবার uপায় েনi। dিনয়া eক িনিদর্  গিতেত ঘুের চলেছ eক িনিদর্  পথ aিতkম কের। তার 
চলার জনয্ েয সময়, েয গিত o পথ িনধর্ািরত রেয়েছ, তার েকান পিরবতর্ন েনi কখেনা। পািন আর হাoয়া, তাপ আর 
আেলা- সব িবছুi কাজ কের যােc eক সিঠক িনয়েমর aধীন হেয়। জড়, গাছপালা, প -পাখীর রােজয্রo রেয়েছ তােদর 
িনজs িনয়ম। েসi িনয়ম মুতািবক তারা পয়দা হয়, েবেড় oেঠ, kয় হয়, বঁােচ o মের। মানুেষর aবsা িচnা করেল 
েদখেত পাi েয, েসo eক িবেশষ pাকৃিতক িনয়েমর aধীন। eক িনিদর্  জীবতািttক িবধান aনুযায়ী েস জেm, াস gহণ 
কের, পািন, খাদয্, তাপ o আেলা আts কের েবঁেচ থােক। তার hৎিপেnর গিত, তার েদেহর রkpবাহ, তার াস-p াস 
eকi বঁাধাধরা িনয়েমর aধীন হেয় চলেছ। তার মিs , পাকsলী, িশরা-uপিশরা, েপশীসমূহ, হাত, পা, িজভ, কান, নাক-- 
eক কথায় তার েদেহর pিতিট aংগ- pতয্ংগ কাজ কের যােc েসi eকi পdিতেত যা তােদর pেতয্েকর জনয্ িনধর্ািরত 
হেয়েছ। 

েয শkশালী িবধােনর aধীেন চলেত হেc dিনয়া জাহােনর বৃহtম নkt েথেক r কের kুdতম কিণকা পযর্n সবিকছু, 
তা হেc eক মহাশিkমান িবধানকতর্ার সৃি । সমg সৃি  eবং সৃি র pিতিট পদাথর্ e িবধানকতর্ার আনুগতয্ sীকার কের 
eবং সবাi েমেন চেল তঁারi েদয়া িনয়ম। আেগi আিম বেলিছ েয, dিনয়া- জাহােনর pভু আlাহ তা’য়ালার আনুগতয্ o 
তারi িনকট আtসমপর্েণর নামi iসলাম, তাi eিদক িদেয় সমg সৃি র ধমর্i হেc iসলাম। চnd, সূযর্, তারা গাছপালা, 
পাথর o জীব-জােনায়ার সবাi মুসিলম! েয মানুষ আlাহেক েচেন না, েয তঁােক asীকার কের, েয আlাহ ছাড়া আর 
কাuেক পূজা কের eবং েয আlাহর কতৃর্েtর েkেt aনয্ কাuেক aংশীদার কের, sভাব-pকৃিতর িদক িদেয় েসo 
মুসিলম, কারণ তার জীবন-মৃতুয্ সব িকছুi আlাহর িবধােনর aনুসারী। তার pিতিট aংগ-pতয্ংগ, তার েদেহর pিতিট aণু 
iসলাম েমেন চেল কারণ তার সৃি , বৃিd o গিত সবিকছুi আlাহর েদয়া িনয়েমর aধীন। মূখর্তাবশত েয িজহবা িদেয় েস 
িশরক o কুফেরর কথা বলেছ, pকৃিতর িদক িদেয় তাo মুসিলম। েয মাথােক েজারপূবর্ক আlাহ ছাড়া aপেরর সামেন 
aবনত করেছ, েসo জmগতভােব মুসিলম, ajতার বেশ েয hদয় মেধয্ েস aপেরর pিত সmান o ভালবাসা েপাষণ 



 

কের, তাo সহজাত pকৃিতেত মুসিলম। তারা সবাi আlাহর িনয়েমর aনুগত eবং তােদর সব কাজ চলেছ e িনয়েমর 
aনুসরন কের। 

eবার আর eক আলাদা দৃি েকাণ েথেক বয্াপারিট িবেবচনা কের েদখা যাক। 

pকৃিতর লীলােখলার মেধয্ মানুেষর aিsেtর রেয়েছ d’িট িদক। eক িদেক েস aনয্ানয্ সৃি র মেতাi জীব-জগেতর িনিদর্  
িনয়েম বঁাধা রেয়েছ। তােক েমেন চলেত হয় েসi িনয়ম। aপরিদেক, তার রেয়েছ jােনর aিধকার, িচnা কের বুেঝ েকান 
িবেশষ িসdােn েপৗছার kমতা তার করায়t। িনেজর iখিতয়ার aনুযায়ী েকান িবেশষ মতেক েস েমেন চেল, আবার েকান 
িবেশষ মতেক েস aমানয্ কের েকান পdিত েস পছn কের, েকান িবেশষ পdিতেক আবার পছn কের না। জীবেনর 
কাযর্কলােপর েkেt কখেনা েকান িনয়ম-নীিতেক েস েscায় ৈতরী কের েনয়, কখেনা বা aপেরর ৈতরী িনয়ম-নীিতেক 
িনেজর কের েনয়। eিদক িদেয় েস dিনয়ার aনয্িবধ সৃ  পদােথর্র মেতা eকi ধরাবাঁধা িনয়েমর aধীন নয়, বরং তােক 
েদয়া হেয়েছ িনজs িচnা, মতামত o কেমর্র sাধীনতা। 

মানবজীবেন e d’িট িদেকরi রেয়েছ sতnt aিst। pথম ৈবিশে য্র িদক িদেয় মানুষ dিনয়ার aপর সব পদােথর্র মতi 
জmগত মুসিলম eবং আিম আেগ যা বেলিছ েসi aনুসাের মুসিলম হেত েস বাধয্। িdতীয় ৈবিশে য্র িদক িদেয় মুসিলম 
হoয়া বা না হoয়ার uভয়িবধ kমতা তার মধয্ রেয়েছ eবং e িনবর্াচন kমতার pভােবi মানুষ িবভk হেয়েছ d’িট 
ে ণীেত। 

eক ে নীর মানুষ হেc তারা, যারা তােদর s ােক িচেনেছ, তােকi তােদর eকমাt মিনব o মািলক বেল েমেন িনেয়েছ 
eবং েয বয্াপাের তােদরেক িনবর্াচেনর kমতা েদয়া হেয়েছ, েসখােনo তারi িনধর্ািরত কানুন েমেন চলবার পথi তারা 
েবেছ িনেয়েছ, তারা হেয়েছ পিরপূণর্ মুসিলম। তােদর iসলাম হেয়েছ পূণর্া । কারণ তােদর জীবনi পিরপূণর্rেপ আlাহেত 
সমিপর্ত। না েজেন- েন যার িনয়েমর আনুগতয্ তারা করেছ েজেন- েনo তারi আনগুেতয্র পথi তারা aবলmন কেরেছ। 
aিনcায় তারা আlাহর বাধয্তার পেথ চেলিছল, েscায়o তারi বাধয্তার পথ তারা েবেছ িনেয়েছ। তারা হেয়েছ eখন 
সিতয্কার jােনর aিধকারী। কারণ েয আlাহ তােদরেক িদেয়েছন জানবার o িশখবার kমতা, েসi আlাহেকi তারা 
েজেনেছ। eখন তারা হেয়েছ সিঠক যুিk o িবচার kমতার aিধকারী। কারণ, েয আlাহ তােদরেক িচnা করবার, বুঝবার 
o সিঠক িসdাn কােয়ম করবার েযাগয্তা িদেয়েছ। তােদর িজহবা হেয়েছ সতয্ভাষী, েকননা েসi pভেুtর sীকৃিত েঘাষণা 
কেরেছ তারা, িযিন তােদরেক িদেয়েছন কথা বলার শিk। eখন তেদর পিরপূণর্ জীবনi হেয়েছ পূণর্ সতয্া য়ী। কারণ 
icা-aিনcায় uভয় aবsায়i তারা হেয়েছ eকমাt আlাহর িবধােনর aনুসারী। সমg সৃি র সােথi তােদর িমতালী। 
কারণ সৃি র সকল পদাথর্ যার দাসt কের যােc, তারাo কেরেছ তারi দাসt। dিনয়ার বুেক তারা হেc আlাহর খলীফা 
(pিতিনিধ) সারা dিনয়া eখন তােদরi eবং তারা হেc আlাহর। 

 

 

 

 

 

 



 

কুফেরর তাৎপযর্ 

েয মানুেষর কথা uপের বলা হেলা, তার মুকািবলায় রেয়েছ আর eক ে নীর মানুষ। েস মুসিলম হেয়i পয়দা হেয়েছ eবং 
না েজেন, না বুেঝ জীবনভর মুসিলম হেয়i েথেকেছ। িকnt িনেজর jান o বুিdর শিkেক কােজ লািগেয় েস আlাহেক 
েচেনিন eবং িনেজর িনবর্াচন kমতার সীমানার মেধয্ েস আlাহর আনুগতয্ করেত asীকার কেরেছ। e ধরেনর েলাক হেc 
কােফর। ‘কুফর’ শbিটর আসল aথর্ হেc েকান িকছু েঢেক রাখা বা েগাপন করা। e ধরেনর েলােক ‘কােফর’ 
(েগাপনকারী) বলা হয়, কারণ েস তার আপন sভােবর uপর েফেলেছ ajতার পদর্া। েস পয়দা হেয়েছ iসলামী sভাব 
িনেয়। তার সারা েদহ o েদেহর pিতিট aংগ কাজ কের যােc iসলামী sভােবরi uপর তার পািরপাি র্ক সারা dিনয়ার 
eবং তার িনেজর সহজাত pকৃিত সের েগেছ তার দৃি  েথেক। েস e pকৃিতর িবপরীত িচnা কেরেছ। তার বপরীতমূখী হেয় 
চলবার েচ া কেরেছ। 

eখন বুঝা েগল, েয মানুষ কােফর, েস কত বড় িব ািnেত ডুেব আেছ। 

কুফেরর aিন কািরতা 

'কুফর’ হেc eক ধরেনর মূখর্তা, বরং কুফরi হেc আসল মূখর্তা। মানুষ আlাহেক না িচেন aj হেয় থাকেল তার চােয় 
বড় মূখর্তা আর িক হেত পাের? eক বয্িk িদন-রাত েদেখেছ, সৃি র eত বড় িবরাট কারখানা চেলেছ, aথচ েস জােন না, 
েক e কারখানার s া o চালক। েক েস কািরগর, িযিন কয়লা, েলাহা, কয্ালিসয়াম, েসািডয়াম o আেরা কেয়কিট পদাথর্ 
িমিলেয় aিsেt eেনেছন মানুেষর মত aসংখয্ aতুলনীয় সৃি েক? মানুষ dিনয়ার চািরিদেক দৃি  িনেkপ কের েদখেত 
পােc eমন সব বst o কাযর্কলাপ, যার িভতের রেয়েছ iি িনয়ািরং, গিণতিবদয্া, রসায়ন o jান-িবjােনর িবিভn শাখার 
aপূবর্ পূণর্তার িনদশর্ন; িকnt েস জােন না, aসাধারণ সীমাহীন jান- িবjােন সমৃd েকান েস সtা চািলেয় যােcন সৃিsর 
eসব কাযর্কলাপ। ভাবা দরকার েয মানুষ jােনর pাথিমক sেরর খবরo জােন না, িক কের তার দৃি র সামেন um ুk হেব 
সিতয্কার jােনর েতারণdার? যতi িচnা-ভাবনা কrক, যতi aনুসnান কrক, েস েকান িদেকi পােব না সরল- সিঠক 
িনভর্রেযাগয্ পথ, েকননা তার pেচ ার pারm o সমািp সব sেরi েদখা যােব ajতার anকার।  

কুফর eকিট যুলুম, বরং সবেচেয় বড় যুলুমi হেc e কুফর। যুলুম কােক বেল? যুলুম হেc েকান িজিনস েথেক তার 
সহজাত pকৃিতর েখলাপ কাজ যবরদিs কের আদায় কের েনয়া? আেগi জানা েগেছ েয, dিনয়ায় যত িজিনস রেয়েছ, 
সবাi আlাহর ফরমােনর aনুসারী eবং তােদর সহজাত pকৃিত (িফতরাত) হেc ‘iসলাম’ aথর্াৎ আlাহর িবধােনর 
আনুগতয্। মানুেষর েদহ o তার pেতয্কিট aংশ e pকৃিতর uপর জm িনেয়েছ। aবিশয্ আlাহ eসব িজিনসেক পিরচালনা 
করবার িবছুটা sাধীনতা মানুষেক িদেয়েছন, িকnt pেতয্কিট িজিনেসর সহজাত pকৃিতর দাবী হেc ei েয, আlাহর icা 
aনুযায়ী তােক েযন কােজ লাগােনা হয়। িকnt েয বয্িk ‘কুফর’ করেছ েস তােক লাগােc তার pকৃিত িবেরাধী কােজ। েস 
িনেজর িদেলর মেধয্ aপেরর ে t, েpম o ভীিত েপাষণ করেছ aথচ তার িদেলর pকৃিত দাবী করেছ েয, েস তার মেধয্ 
eকমাt আlাহর ে t েpম o ভীিত েপাষণ করেব। েস তার aংগ-pতয্ংগ আর dিনয়ায় তার আিধপেতয্র aধীন সব 
িজিনসেক কােজ লাগােc আlাহর icা িবেরাধী uেdশয্ সাধেনর জনয্, aথচ তােদর pকৃিতর দাবী হেc তােদর কাছ 
েথেক আlাহর িবধান মুতািবক কাজ আদায় করা। eমিন কের েয েলাক জীবেনর pিতিট মুহূেতর্ pেতয্কিট িজিনেসর uপর 
eমন িক, িনেজর aিsেtর uপর kমাগত যুলুম কের যােc, তার েচেয় বড় যােলম আর েক হেত পাের?  

'কুফর’ েকবল যুলুমi নয়, িবেdাহ, aকৃতjতা o েনমকহারািমo বেট। েভেব েদখা যাক, মানুেষর আপন বলেত িক 
িজিনস আেছ। িনেজর মিs  েস িনেজi পয়দা কের িনেয়েছ না আlাহ পয়দা কেরেছন? িনেজর িদল, েচাখ, িজভ, হাত-
পা, আর সব aংগ-pতয্ংগ- সবিকছুর s া মানুষ না আlাহ? তার চারপােশ যত িজিনস রেয়েছ, তার s া মানুষ না আlাহ 
eসব িজিনস মানুেষর জনয্ pেয়াজনীয় o কাযর্করী কের ৈতরী করা eবং মানুষেক তা কােজ লাগাবার শিk দান করা িক 
মানুেষর িনেজর না আlাহর কাজ? সকেলi বলেব, আlাহরi eসব িজিনস, িতিনi egেলা পয়দা কেরেছন, িতিনi সব 
িকছুর মািলক eবং আlাহর দান িহেসেবi মানুষ আিধপতয্ লাভ কেরেছ eসব িজিনেসর uপর। আসল বয্াপার যখন ei 
তখন েয েলাক আlাহর েদয়া মিs  েথেক আlাহরi icার িবপরীত িচnা করার সুিবধা আদায় কের েনয়, তার েচেয় বড় 



 

িবেdাহী আর েক? আlাহ তােক েচাখ, িজভ, হাত-পা, eবং আেরা কত িজিনস দান কেরেছন, তা সবিকছুi েস বয্বহার 
কেরেছ আlাহর পছn o icা িবেরাধী কােজ। যিদ েকান ভৃt তার মিনেবর েনমক েখেয় তার িব ােসর pিতকূল কাজ 
কের যায়, তেব তােক সকেলi বলেব েনমকহারাম। েকান সরকারী aিফসার যিদ সরকােরর েদয়া kমতা সরকােরর 
িবrেd কােজ লাগােত থােক, তােক বলা হেব িবেdাহী। যিদ েকান বয্িk তার uপকারী বnুর সােথ pতারণা কের সকেলi 
িবনা িdধায় তােক বলেব aকৃতj। িকnt মানুেষর সােথ মানুেষর িব াসঘাতকতা o aকৃতjতার বাsবতা কতখািন? মানুষ 
মানুষেক আহার িদেc েকােtেক? েস েতা আlাহরi েদয়া আহার। সরকার তার কমর্চারীেদরেক েয kমতা aপর্ণ কের, েস 
kমতা eেলা েকােtেক? আlাহi েতা তােক রাজয্ পিরচালনার শিk িদেয়েছন। েকান uপকারী বয্িk aপেরর uপকার 
করেছ েকােtেক? সবিকছুi েতা আlাহর দান। মানুেষর uপর সবেচেয় বড় হক বাপ-মার anের সnান বাৎসলয্ uৎসািরত 
কেরেছন েক? মােয়র বুেক sন দান কেরেছন েক? বােপর anের েক eমন মেনাভাব স ার কেরেছন, যার ফেল িতিন 
িনেজর কিঠন েমহনেতর ধন সানেn eকটা িনিkয় মাংসিপেnর জনয্ লুিটেয় িদেcন eবং তার লালন-পালন o িশkার 
জনয্ িনেজর সময়, aথর্ o সুখ- sাcnয্ কুরবান কের িদেcন? েয আlাহ মানুেষর আসল কলয্াণকারী, pকৃত বাদশাহ, 
সবার বড় পরoয়ারিদগার, মানুষ যিদ তার pিত aিব াস েপাষণ কের, তােক আlাহ বেল না মােন, তার দাসt asীকার 
কের, আর তার আনুগতয্ েথেক মুখ িফিরেয় েনয়, তার েচেয় grতর িবেdাহ, aকৃতjতা o েনমকহারামী আর িক হেত 
পাের।  

কখেনা মেন করা েযেত পাের না েয, কুফির কের মানুষ আlাহর েকান aিন  করেত পারেছ। েয বাদশাহর সাmাজয্ eত 
িবপুল-িবরাট েয, বৃহtম দূরবীন লাগেয়o আমরা আেজা িsর করেত পািরিন েকাথায় তার r আর েকাথায় েশষ। েয 
বাদশাহ eমন pবল pতাপশালী েয, তার iশারায় আমােদর e পৃিথবী, সূযর্, ম লgহ eবং আেরা েকািট েকািট gহ-uপgহ 
বেলর মেতা চkাকাের ঘুের েবড়ােc, েয বাদশাহ eমন aফুরn সmদশালী েয, সারা সৃি র আিধপেতয্ েকহ তার 
aংশীদার েনi, েয বাদশাহ eমন sয়ংসmণূর্ o আtিনভর্রশীল েয, সবিকছুi তার মুখােপkী aথচ িতিন কাrর মুখােপkী 
নন, মানুেষর eমন িক aিst আেছ েয তােক েমেন বা না েমেন েসi বাদশাহর েকান aিন  করেব? কুফর o িবেdােহর 
পথ ধের মানুষ তার েকান kিত করেত পাের না, বরং িনেজi িনেজর ংেসর পথ েখালাসা কের। 

কুফর o নাফরমানীর aবশয্mাবী ফল হেc ei েয, eর ফেল মানুষ িচরকােলর জনয্ বয্থর্ o হতাশ হেয় যায়। e ধরেনর 
েলাক jােনর সহজ পথ কখেনা পােব না, কারণ েয jান আপন s ােক জােন না, তার পেk আর েকান িজিনেসর 
সিতয্কার পিরচয় লাভ aসmব। তার বুিd সবর্দা চািলত হয় বাকা পথ ধের, কারণ েস তার s ার পিরচয় লাভ করেত িগেয় 
ভুল কের, আর েকান িজিনসেকo েস বুঝেত পাের না িনভুর্লভােব। িনেজর জীবেনর pেতয্কিট কাযর্কলােপ তার বয্থর্তার 
পর বয্থর্তা aবধািরত। তার নীিতেবাধ, তার কৃি , তার সমাজ বয্বsা, তার জীিবকা aজর্ন পdিত, তার শাসন-পিরচালনা 
বয্বsা o রাজনীিত, eক কথায় তার জীবেনর সবর্িবধ কাযর্কলাপ িবকৃিতর পেথ চািলত হেত বাধয্। dিনয়ার বুেক েস 
িবশৃংখলা সৃি  করেব, খুন-খারািব করেব, aপেরর aিধকার হরণ করেব, aতয্াচার uৎপীড়ন করেব। বদেখয়াল, aনয্ায়- 
aনাচার o d ৃিত িদেয় তার িনেজর জীবনেকi কের তুলেব িতk-িবsাদ। তারপর e dিনয়া েথেক িবদায় িনেয় েস যখন 
আেখরােতর dিনয়ায় েপৗছেব, তখন জীবনভর েযসব িজিনেসর uপর েস যুলুম কের eেসেছ, তারা তার িবrেd নািলশ 
করেব। তার মিs , তার িদল, তার েচাখ, তার কান, তার হাত-পা eক কথায় তার সব aংগ-pতয্ংগ আlাহর আদালেত 
aিভেযাগ কের বলেবঃ e আlাহেdাহী যােলম তার িবেdােহর পেথ জবরদিs কের আমােদর কাছ েথেক কাজ আদায় কের 
িনেয়েছ। েয dিনয়ার বুেক েস নাফরমানীর সােথ চেলেছ o হারাম পেথ েরাযগার কের হারােমর পেথ বয্য় কেরেছ, 
aবাধয্তার িভতর িদেয় েযসব িজিনস েস জবরদখল কেরেছ, েযসব িজিনস েস তার িবেdােহর পেথ কােজ লািগেয়েছ, তার 
সবিকছুi ফিরয়াদী হেয় হািযর হেব তার সামেন eবং pকৃত নয্ায় িবচারক আlাহ েসিদন মযলুমেদর pিত aনয্ােয়র 
pিতকাের িবেdাহীেক িদেবন aপমানকর শািs। 

 

 

 



 

iসলােমর কলয্াণ 
eেতা েগেলা কুফেরর aিন কািরতা। eবার আমরা েদখেবা iসলােমর পথ ধরেল িক িক কলয্াণ লাভ করা যায়।  

uপেরর বণর্না েথেক জানা েগেছ েয, e dিনয়ার pেতয্ক িদেক ছিড়েয় রেয়েছ আlাহর কতৃর্েtর aসংখয্ িনদশর্ন। সৃি র e 
িবপুল িবরাট েয কারখানা চলেছ eক সুmn িবধান o aটল কানুেনর aধীন হেয়, তাi সাkয্ িদেc েয, তার s া o 
পিরচালক eক মহাশিkমান শাসক-- যার বয্বsাপনায় েকu aবাধয্ হেয় থাকেত পাের না। সমg সৃি র মত মানুেষরo 
pকৃিত হেc তার আনুগতয্। কােজi aেচতনভােব েস রাত-িদন তারi আনুগতয্ কের যােc, কারণ তার pাকৃিতক িনয়েমর 
pিতকুল আচরণ কের েস েবঁেচi থাকেত পাের না।  

িকnt আlাহ মানুষেক jান আহরেণর েযাগয্তা, িচnা o uপলিb করার শিk eবং সৎ o aসেতর পাথর্কয্ বুঝবার kমতা 
িদেয় তােক icাশিk o িনবর্াচন kমতার িকছুটা আযাদী িদেয়েছন। আসেল e আযাদীর িভতেরi মানুেষর পরীkা, তার 
jােনর পরীkা, তার যুিkর পরীkা, তার পাথর্কয্ aনুভূিতর পরীkা। eছাড়া তােক েয আযাদী েদয়া হেয়েছ, িকভােব েস 
তা বয্বহার করেছ, তারo পরীkা eর মেধয্। e পরীkায় েকান িবেশষ পdিত aবলmন করেত মানুষেক বাধয্ করা হয়িন, 
কারণ বাধয্তা আেরাপ করেল পরীkার uেdশয্i হয় বয্াহত। e কথা pেতয্েকi বুঝেত পাের েয, p পt হােত েদয়ার পর 
যিদ পরীkাথর্ীেক েকান িবেশষ ধরেনর জবাব িদেত বাধয্ করা হয়, তাহেল েস ধরেনর পরীkা ফলpসূ হয় না। পরীkাথর্ীর 
আসল েযাগয্তা তা েকবল তখনi pমািণত হেব, যখন তােক pেতয্ক ধরেনর জবাব েপশ করবার sাধীনতা েদয়। েস 
সিঠক জবাব িদেত পারেল হেব সফল eবং আগামী unিতর দরযা খুেল যােব তার সামেন। আর ভুল জবাব িদেল হেব 
aকৃতকাযর্ eবং aেযাগয্তার দrন িনেজi িনেজর unিতর পথ করেব aবrd। িঠক েতমিন কেরi আlাহ তা’য়ালা 
মানুষেক e পরীkায় েয েকান পথ aবলণmন করার sাধীনতা িদেয়েছন। 

e েkেt eখন eক বয্িkর কথা বলা যায়, েয িনেজর o সৃি র সহজাত pকৃিত uপলb কেরিন, s ার সttা o gণরািজ 
িচনেত েয ভুল কেরেছ eবং মুkবুিdর েয sাধীনতা তােক েদয়া হেয়েছ, তার সাহােযয্ না-ফরমানী o aবাধয্তার পথ 
aবলmন কের চেলেছ। e বয্িk jান, যুিk, পাথর্কয্-aনুভূিত o কতর্বয্ িন ার পরীkায় বয্থর্কাম হেয়েছ। েস িনেজi 
pমাণ কের িদেয়েছ েয, েস pেতয্ক িদক িদেয়i িনকৃ  sেরর েলাক। তাi uপের বিণর্ত পিরণামi তার জনয্ pতীkা 
করেছ। 

aনয্িদেক রেয়েছ আর eক বয্িk, েয e পরীkায় সাফলয্ লাভ কেরেছ েস jান o যুিkেক সিঠকভােব কােজ লািগেয় 
আlাহেক েজেনেছ o েমেনেছ, যিদo e পথ ধরেত তােক বাধয্ করা হয়িন। সৎ o aসেতর মেধয্ পাথর্কয্ করেত িগেয় েস 
ভুল কেরিন eবং িনজs sাধীন িনবর্াচন kমতা dারা েস সৎ পথi েবেছ িনেয়েছ, aথচ aসৎ পেথর িদেক চািলত হবার 
sাধীনতা তার িছল। েস আপন সহজাত pকৃিতেক uপলিb কেরেছ, আlাহেক িচিনেছ eবং না-ফরমানীর sাধীনতা থাকা 
সেtto আlাহর আনুগেতয্র পথ aবলmন কেরেছ। েস তার যুিkেক িঠক পেথ চািলত কেরেছ। েচাখ িদেয় িঠক িজিনসi 
েদেখেছ, কান িদেয় িঠক কথা েনেছ, মিs  চালনা কের সিঠক িসdাn কেরেছ বেলi পরীkায় েস সাফলয্-েগৗরেবর 
aিধকারী হেয়েছ। সতয্েক িচেন িনেয় েস pমাণ কেরেছ েয, সতয্ সাধক eবং সেতয্র সামেন মsক aবনত কের 
েদিখেয়িছল েয, েস সেতয্র পূজারী। 

e কথায় সেnহ েনi েয, যার মেধয্ eসব gণরািজর সমােবশ হয়, েস dিনয়া o আেখরাত uভয় েkেti সাফেলয্র 
aিধকারী হেয় থােক।  

e ে ণীর েলাক jান o যুিkর pেতয্ক েkেti সিঠক পথ aবলmন করেব, কারণ েয বয্িk আlাহর সtােক uপলিb 
কেরেছ eবং তার gণরািজর পিরচয় লাভ কেরেছ, েসi jােনর সূচনা েথেক সমািp পযর্n সবিকছুi েজেনেছ e ধরেনর 
েলাক কখেনা িব ািnর পেথ চলেত পাের না, কারণ rেতi েস পদেkপ কেরেছ সেতয্র িদেক eবং তার সবর্েশষ গnবয্ 
লkয্েকo েস েজেন িনেয়েছ পূণর্ িব াস সহকাের। eরপর েস দাশর্িনক িচnা o aনসুnােনর মারফেত সৃি  রহসয্ uদঘাটন 
করবার েচ া করেব, িকnt কােফর দাশর্িনেকর মেতা কখেনা সংশয়-সেnেহর িব ািn-sূেপর মেধয্ িনমিjত হেব না । 
িবjানেক কােজ লািগেয় েস pাকৃিতক িনয়মেক uপলিb করবার েচ া করেব, সৃি র লুkািয়ত ধনভাnারেক িনেয় আসেব 



 

pকাশয্ আেলােক। dিনয়ায় o মানুেষর েদেহ আlাহ েয শিkসমূহ সৃি  কের িদেয়েছন, তার সবিকছুরi সnান কের েস 
েজেন েনেব। যমীন o আসমােন যত পদাথর্ রেয়েছ, তার সব িকছুেকi কােজ লাগাবার সেবর্াtম পnার সnান েস করেব, 
িকnt আlাহর pিত িন া তােক pিত পদেkেপ িফিরেয় রাখেব িবjােনর aপবয্বহার েথেক। আিমi eসব িজিনেসর 
মািলক, pকৃিতেক আিম জয় কেরিছ, িনেজর লােভর জনয্ আিম jানেক কােজ লাগাব, dিনয়ায় আনব ংস-তাnব, লুট-
তরাজ o খুন-খারাবী কের সারা dিনয়ায় pিত া করব আমার শিkর আিধপতয্, e জাতীয় িব ািnকর িচnায় েস কখেনা 
িনমিjত হেব না। e হেc কােফর িবjানীর কাজ। মুসিলম িবjানী যত েবশী কের ৈবjািনক কৃিতt aজর্ন করেব, তেতাi 
েবের যােব আlাহর pিত তার িব াস eবং তেতাi েস আlাহর কৃতj বাnায় পিরণত হেব। তার মেনাভাব হেবঃ আমার 
মািলক আমায় েয শিk িদেয়েছন eবং েযভােব আমার jান বৃিd কের িদেয়েছন, তা েথেক আমার িনেজর o dিনয়ার 
সকল মানুেষর কলয্াণ সাধেনর েচ া আিম করেবা। e হেc তার কৃতjতা pকােশর সিঠক পথ।  

aনুrপভােব iিতহাস, aথর্নীিত, রাজনীিত, আiন o jান-িবjােনর aনয্িবধ শাখায় মুসিলম তার গেবষণা o 
কমর্তৎপরতার িদক িদেয় কােফেরর িপছেন পেড় থাকেব না, িকnt d’জেনর দৃি ভংিগ হেব sতnt। মুসিলম pেতয্ক jােনর 
চচর্া করেব িনভুর্ল দৃি ভংিগ িনেয়, তার সামেন থাকেব eক িনভুর্ল লkয্ eবং েস েপৗছেব eক িনভুর্ল িসdােn। iিতহােস 
মানব জািতর aতীত িদেনর পরীkা েথেক েস gহণ করেব িশkা, খঁুেজ েবর করেব জািতসমূেহর utান-পতেনর সিঠক 
কারণ, aনুসnান করেব তােদর তাহযীব তামাdুেসর কলয্ােণর িদক। iিতহােস িবbত সৎ মানুেষর aবsা আেলাচনা কের 
েস uপকৃত হেব। েযসব কারেণ aতীেতর বh জািত ংস হেয় েগেছ, তা েথেক েবেচ থাকেব। aথর্নীিত েkেt aথর্ 
uপাজর্ন o বয্েয়র eমন aিভনব পnা েস খঁুেজ েবর করেব, যােত সকল মানুেষর কলয্াণ হেত পাের, েকবল eকজেনর 
কলয্াণ o aসংখয্ মানুেষর aকলয্াণ তার লkয্ হেব না। রাজনীিত েkেt তার পিরপূণর্ মেনােযাগ থাকেব eমন eক লkয্ 
aজর্েনর িদেক যােত dিনয়ায় শািn, নয্ায়-িবচার, সততা o মহেtর রাজয্ pিতি ত হেত পাের। েকান বয্িk বা দল 
আlাহর বাnাহেদরেক িনেজর বাnায় পিরণত করেত না পাের, শাসন kমতা o সm ূনর্ শিkেক আlাহর আমানত মেন 
করা হয় eবং তা বয্বহার করা হয় আlাহর বাnােদর কলয্ােণ। আiেনর েkেt েস িবেবচনা করেব, যােত নয্ায় o 
সুিবচােরর সােথ মানুেষর নয্াযয্ aিধকার pিতি ত করা যায় eবং েকান pকাের কাrর uপর যুলুম হেত না পাের।  

মুসিলম চিরেt থাকেব আlাহ ভীিত, সতয্িন া o নয্ায়পরায়নতা। সবিকছুরi মািলক আlাহ, e ধারণা িনেয় েস বাস 
করেব dিনয়ার বুেক। আমার o dিনয়ায় মানুেষর দখেল যা িকছু আেছ, সবi আlাহর দান। েকান িজিনেসর eমন িক 
আমার িনেজর েদেহর o েদেহর শিkর মািলকo আিম িনেজ নi। সবিকছুi আlাহর আমানত eবং e আমানত েথেক বয্য় 
করবার েয sাধীনতা আমায় েদয়া হেয়েছ, আlাহর icানুযায়ী তা pেয়াগ করাi হেc আমার কতর্বয্। eকিদন আlাহ 
তা’আলা আমার কাছ েথেক e আমানত েফরত েনেবন eবং েসিদন pেতয্কিট িজিনেসর িহেসব িদেত হেব।  

e ধারণা িনেয় েয বয্িk dিনয়ায় েবঁেচ থােক, তার চিরt সহেজi aনুমান করা যায়। কুিচnা েথেক েস তার মনেক মুk 
রাখেব, মিs েক d িৃতর িচnা েথেক বঁািচেয় রাখেব, কানেক সংরkণ করেব aসৎ আেলাচনা বণ েথেক, কােরার pিত 
কুদৃি  েদয়া েথেক েচাখেক সংরkণ করেব, িজহবােক সংরkণ করেব aসতয্ ucারণ েথেক। হারাম িজিনস িদেয় েপট 
ভরার েচেয় uপবাসী থাকাi হেব তার কাময্। যুলুম করার জনয্ েস কখেনা তুলেব না তার হাত। েস কখেনা তার পা চালােব 
না aনয্ােয়র পেথ। মাথা কাটা েগেলo েস তার মাথা নত করেব না িমথয্ার সামেন। যুলুম o aসেতয্র পেথ েস তার েকান 
আকাংখা o pেয়াজন িমটােব না। তার িভতর হেব সততা o মহেtর সমােবশ। সতয্ o নয্ায়েক েস dিনয়ার সবিকছুর েচেয় 
aিধকতর িpয় মেন করেব eবং তার জনয্ েস তার সকল sাথর্ o anেরর আকাংখা, eমন িক িনজs সtােক পযর্n কুরবান 
কের েদেব। যুলুম o aনয্ায়েক েস ঘৃণা করেব সবেচেয় েবশী eবং েকান kিতর আশংকায় aথবা লােভর েলােভ তার 
সমথর্ন করেত agসর হেব না। dনুয়ার সাফলয্o e ে ণীর েলাকi aজর্ন কিরেত পাের।  

যার িশর আlাহ ছাড়া আর কাrর কােছ aবনত হয় না, যার হাত আlাহ ছাড়া আর কাrর সামেন pসািরত হয় না, তার 
েচেয় েবশী সmেনর aিধকারী, তার েচেয় েবশী সmাn আর েক হেত পাের? aপমান িক কের তার কােছ েঘষেব?  

যার িদেল আlাহ ছাড়া আর কাrর ভীিত sান পায় না, আlাহ ছাড়া আর কাrর কােছ েস পুরsােরর o iনােমর pতয্াশা 
কের না, তার েচেয় বড় শিkমান আর েক? েকান শিk তােক িবচুয্ত করেত পাের সতয্-নয্ােয়র পথ েথেক, েকান সmদ 
খিরদ করেত পাের তার ঈমানেক?  



 

আরাম-পূজারী েয নয়, iিndয়পরতার দাসt েয কের না, বlাহারা েলাভী জীবন যার নয়, িনজ সৎ পির ম লb uপাজর্েন 
েয খুশী, aৈবধ সmেদর stপ যার সামেন eেল েস ীনাভের uেপkা কের, মানুেষর সবর্ে  সmদ শািn o সেnাষ েয 
লাভ কেরেছ, dিনয়ায় তার েচেয় বড় ধনী, তার েচেয় বড় সmদশালী আর েক?  

েয বয্িk পেতয্ক মানুেষর aিধকার sীকার কের েনয়, কাuেক বি ত কের না তার নয্াযয্ aিধকাের; pেতয্ক মানুেষর 
সােথ েয কের সদাচরণ, aসদাচরণ কের না কাrর সােথ, বরং pেতয্েকরi কলয্াণ pেচ া যার কাময্, aথচ তার pিতদােন 
েস িকছু চায় না, তার েচেয় বড় বnু o সবর্জন িpয় আর েক হেত পাের? মানুেষর মন আপনা েথেকi ঝঁুেক পেড় তার 
িদেক, pেতয্কিট মানুষi বাধয্ হয় তােক সmান o pীিত িদেয় কােছ েটেন িনেত।  

তার েচেয় েবশী িব s dিনয়ায় আর েকu হেত পাের না, কারণ েস কাrর আমানত িবন  কের না, নয্ােয়র পথ েথেক মুখ 
িফরায় না। pিতrিত পালন কের eবং আচরেণর সততা pদশর্ন কের, আর েকu েদখুক আর না েদখুক আlাহ েতা 
সবিকছুi েদখেছন, e ধারণা িনেয় েস সবিকছুi কের যােc ঈমানদারীর সােথ। eমন েলােকর িব sতা সmেকর্ েক p  
তুলেব, েক তার uপর ভরসা না করেব?  

মুসিলম চিরt ভাল কের বুঝেত পারেলi িব াস করা েযেত পাের েয, dিনয়ায় মুসিলম কখেনা aপমািনত, িবিজত o 
aপেরর hকুেমর তােবদার হেয় থাকেত পাের না। সবসমেয়i েস থাকেব িবজয়ী o েনতা হেয়, কারণ iসলাম তার িভতর 
েয gেণর জm িদেয়েছ তার uপর েকােনা শিki িবজয়ী হেত পাের না। 

eমিন কের dিনয়ায় ijত o সmােনর সােথ জীবন aিতবািহত কের যখন েস তার pভুর সামেন হািযর হেব, তখন তার 
uপর বিষর্ত হেব আlাহর aসীম aনুgহ o রহমাত, কারণ েয আমানত আlাহ তার িনকট েসাপদর্ কেরিছেলন, েস তার 
পিরপূণর্ হক আদায় কেরেছ eবং আlাহ েয পরীkায় তােক েফেলেছন, েস কৃিতেtর সােথ তােত পিরপূণর্ সাফলয্ aজর্ন 
কেরেছ। e হেc িচরnন সাফলয্ যার ধারাবািহক চেল আেস dিনয়া েথেক আেখরােতর জীবন পযর্n eবরং তার ধারা 
কখেনা হািরেয় যায় না।  

e হেc iসলাম--মানুেষর sাভাবধমর্। েকান জািত বা েদেশর গিnেত সীমাবd নয় e িবধান। সকল যুেগ সকল জািতর 
মেধয্ o সকল েদশ েযসব আlাহ পরs o সতয্িন  মানুষ aতীত হেয় েগেছন, তােদর ধমর্-- তােদর আদশর্ িছেলা 
iসলাম। তারা িছেলন মুসিলম- হয়েতা তােদর ভাষায় েস ধেমর্র নাম iসলাম aথবা aপর িকছু িছেলা।  

 

 

 

 

 

 



 

ঈমান o আনুগতয্ 
আনুগেতয্র জনয্ jান o pতয্েয়র pেয়াজন 

আেগর aধয্ােয়র আেলাচনা েথেক জানা েগেছ েয, আlাহর আনুগেতয্র নামi হেc iসলাম। eখন আিম বলব েয মানুষ 
তেতাkন পযর্n আlাহ তা’য়ালার আনুগতয্ করেত পাের না, যেতাkণ না েস কতgেলা িবেশষ jান লাভ কের eবং েস 
jান pতয্েযর সীমানায় েপৗেছ। 

সবার আেগ মানুেষর pেয়াজন আlাহর aিst সmেকর্ পূণর্ pতয্য় লাভ। েকননা আlাহ আেছন, e pতয্য় যিদ তার না 
থাকেলা, তা হেল িক কের েস তার pিত আনুগতয্ েপাষণ করেব?  

eর সােথ সােথi pেয়াজন আlাহর gণরাজী সmেকর্ jান। আlাহ eক eবং কতৃর্েt তার েকান শরীক েনi, e কথাi যিদ 
েকান বয্িkর জানা না থােক, তা হেল aপেরর কােছ মাথা নত করা o হাত পাতার িবপদ-সmাবনা েথেক েস বয্িk িক 
কের েবঁেচ থাকেত পাের? আlাহ সবিকছু েদখেছন, নেছন eবং সবিকছুরi খবর রাখেছন, e সতয্ েয বয্িk িব াস 
করেত পাের না, েস িনেজেক আlাহর না-নাফরমানী েথেক িক কের দূের রাখেব? e কথাgেলা িনেয় যখন ধীরভােব িচnা 
করা যায়, তখন বুঝেত পারা যায় েয, যেতাkণ পযর্n মানুষ আlাহর gণরািজ সmেকর্ সিঠক jােনর aধীকারী না হেব, 
তেতাkণ িচnায়, আচরেণ o কেমর্ iসলােমর সহজ সরল পেথ চলবার জনয্ aপিরহাযর্ gণরািজ তার িভতের সৃি  হেত 
পাের না। েসi jানo েকবল জানার সীমানার মেধয্ গিnবd হেয় থাকেল চলেব না। বরং তােক pেতয্েয়র সােথ মেনর 
মেধয্ দৃঢ় বdমূল কের িনেত হেব, েযন মানুেষর মন তার িবেরাধী িচnা েথেক eবং তার জীবন তার jােনর pিতকূল কমর্ 
েথেক িনরাপদ থাকেত পাের। 

eরপর মানুষেক আেরা জানেত হেব, আলাহর icা aনুযায়ী জীবন যাপন করার সিঠক পnা িক? িক িক কাজ আlাহ পছn 
কেরন যা েস করেব eবং েকান েকান িজিনস aপছn কেরনঃ যা েথেক েস দূের থাকেব e uেdেশয্ আlাহর আiন o 
িবধােনর সােথ পিরপূণর্ পিরচয় লাভ করা মানুেষর জনয্ aপিরহাযর্। e আlাহর আiন o িবধান aনুসরণ কেরi েয 
আlাহর সেnাষ লাভ করা েযেত পাের, e সmেকর্ পূণর্ pতয্য় েপাষণ করেত হেব। েকননা েগাড়া েথেকi e jান না 
থাকেল েস আনুগতয্ করেব কার; আর যিদ jান থােক, aথচ পূণর্ pতয্য় না থােক - aথবা মেন e ধারণা েপাষণ কের 
থােক েয, e আiন o িবধান ছাড়া আেরা েকান আiন o িবধান িনভুর্ল হেত পাের, তা হেল িক কের সিঠকভােব েস তার 
aনুসরণ করেত পাের?  

মানুষেক আেরা জানেত হেব, আlাহর icার িবেরাধী পেথ চলার o তার পছn মেতা িবধােনর আনুগতয্ না করার পিরণাম 
িক? আর তার hকুম েমেন চলার পুrsারi বা িক? e uেdেশয্ তার আেখরােতর জীবেনর, আlাহর আদালেত হািযর 
হoয়ার, না নাফরমানীর শািs লােভর o আনুগেতয্র পুরsার pািpর িন য়তা সmেকর্ jান o pতয্য় থাকা aপিরহাযর্। েয 
বয্িk আেখরােতর জীবন সmেকর্ aবগত নয়, তার কােছ আনুগতয্ o না-নাফরমানী uভয়i মেন হয় িন ল। তার ধারণা, 
েশষ পযর্n েয বয্িk আনুগতয্ কের আর েয বয্িk তা না কের, uভেয়র aবsাi eক। েকননা d’জন তারা মািটেত িমেশ 
যােব, তা হেল িক কের তার কােছ pতয্াশা করা যােব েয, েস আনুগেতয্র বাধয্বাধকতা o েkশ বরদাশত করেত রাযী হেব 
eবং েযসব gনাহ েথেক e dিনয়ায় তার েকান kিতর আশংকা েনi, তা েথেক েস সংযত হেয় থাকেব? e ধরেনর ধারনা 
েপাষণ কের মানুষ কখেনা আlাহর আiেনর aনুগত হেত পাের না। েতমিন আেখরােতর জীবন o আlাহর আদালেত 
হািযর হoয়া সmেকর্ যার jান রেয়েছ, aথচ pতয্য় েসi, eমন েলােকর পেk আনুগেতয্র েkেt মযবুত হেয় থাকা সmব 
নয়। েকননা সেnহ o িdধা িনেয় মানুষ েকান িবষেয় দৃঢ় মত হেত পাের না মানুষ েকান েকান কাজ িঠক তখনi মন 
লািগেয় করেত পাের, যখন pতয্য় জেm েয, কাজিট কলয্াণকর। আবার aপর েকান কাজ তারা তাখনi বজর্ন করার 
সংকl করেত পাের, যখন কাজিট aিন কর বেল তােদর পূণর্ pতয্য় জmােব। সুতরাং েবাঝা যােc েয, েকান িবেশষ 
পdিতর aনুসরেণর জনয্ তার পিরণাম o ফলাফল sেকর্ েযমন jান থাকা aপিরহাযর্ েতমিন েস jান pতয্েয়র সীমানায় 
েপৗছা চাi। 



 

ঈমােনর পিরচয় 

uপেরর বণর্নায় েয িজিনসেক আমরা jান o pতয্য় বেল িবেশিষত কেরিছ, তারi নাম হেc ঈমান। ঈমােনর aথর্ হেc 
জানা eবং েমেন েনয়া। েয বয্িk আlাহর eকt, তার সিতয্কার gণরািজ, তার কানুন eবং তার পুরsার o শািs সmেকর্ 
জােন eবং িদেলর মেধয্ তৎসmেকর্ pতয্য় েপাষণ কের, তােক বলা হয় মু’িমন eবং ঈমােনর ফল হেc ei েয, তা 
মানুষেক মুসিলম aথর্াৎ আlাহর aনুগত o আjাবহ কের েতােল। 

ঈমােনর e পিরচয় েথেক সহেজi বুঝেত পারা যায় েয, ঈমান ছাড়া েকান মানুষ মুসিলম হেত পাের না। বীেজর সােথ 
গােছর েয সmকর্, iসলাম o ঈমােনর সmকর্o িঠক aনুrপ। বীজ ছাড়া গােছর জmi হেত পাের না। aবিশয্ eমন হেত 
পাের েয, বীজ যমীেন বপন করা হল, যমীন খারাপ হoয়ার aথবা আবহাoয়া ভােলা না হoয়ার কারেণ গাছ dবর্ল বা 
িবকৃত হেয় জmােলা। েতমিন েকান বয্িkর যিদ েগাড়া েথেক ঈমানi না থাকেলা, তার পেk ;'মুসিলম’ হoয়া িক কের 
সmব হেব? aবিশয্ erপ হoয়া খুবi সmব েয, েকান বয্িkর িদেলর মেধয্ ঈমান রেয়েছ; িকnt তার আকাংখার dবর্লতা 
aথবা িবকৃত িশkা-দীkা o aসৎ সেগর্র pাভােব েস পূণর্ o পাকা ‘মুসিলম’ হেত পারেলা না।  

ঈমান o iসলােমর িদক িদেয় িবচার করেল েগাটা মানব- সমাজেক চার ে ণীেত ভাগ করা েযেত পাের : 

eকঃ যােদর িভতের ঈমান রেয়েছ eবং তােদর ঈমান তােদরেক আlাহর আেদশ -িনেষেধর পূণর্ aনুগত কের েদয়। েযসব 
কাজ আlাহ aপসn কেরন তা েথেক তারা eমন কের দূের থােক, েযমন মানুষ আgেনর sশর্ েথেক দূের থােক ।যা িকছু 
আlাহ পসn কেরন তা তারা েতমিন uৎসােহর সােথ কের যায় েযমন কের মানুষ ধন- েদৗলত কামাi করবার জনয্ 
uৎসাহ সহকাের কাজ কের যায়। eরাi হেc সিতয্কােরর মুসলমান।  

di : যােদর িভতের ঈমান রেয়েছ , িকnt তােদর ঈমান eতটা শিkশালী নয় েয , তা তােদরেক পুেরাপুির আlাহর 
আjাবহ কের তুলেব। তারা িকছুটা িনmতর পযর্ােয়র েলাক হেলo aবিশয্ মুসলমান। তারা না- ফরমান হেলo aবিশয্ 
মুসলমান। তারা না-ফরমানী করেল িনজs aপরােধর মাtা িহসােব শািsর েযাগয্ হেব, িকnt তারা aপরাধী হেলo িবেdাহী 
নয়। কারণ তারা বাদশাহেক বাদশাহ বেল মােন eবং তঁার আiনেক আiন বেল sীকার কের। 

িতন : যােদর ঈমান েনi; িকnt pকােশয্ তারা eমন সব কাজ কের , যা আlাহর আiন মুতািবক বেল মেন হয়। pকৃত 
পেk eরা িবেdাহী , eেদর pকাশয্ সৎকমর্ pকৃত পেk আlাহর আনুগতয্ o আjানুবতর্ীতা নয়, তাi তার uপর িনভর্র 
করা চেল না। তােদর তুলনা চলেত পাের েসi ে ণীর েলােকর সােথ, যারা বাদশাহেক বাদশাহ বেল মােন না, তার 
আiনেক আiন বেল গণয্ কের না। e ধরেনর েলােকর কাযর্কলাপ যিদ আiন িবেরাধী নাo হয় , তথািপ তােদরেক 
বাদশাহর িব s o তঁার আiেনর aনুসারী বলেত পারা যায় না। তারা aবিশয্ িবেdাহীেদর মেধয্i গণয্ হেব। 

চার : যােদর ঈমান েনi eবং কেমর্র িদক িদেয় o যারা dজর্ন o d ৃিতকারী । eরাi হেc িনকৃ তম sেরর েলাক , েকননা 
eরা েযমন িবেdাহী েতমিন িবশৃংখলা সৃি কারী । মানব জািতর e ে ণী িবভাগ েথেক s ত েবাঝা যায় েয, pকৃতপেk 
মানুেষর সাফলয্ িনভর্র কের eকমাt ঈমােনর uপর । iসলাম পূণর্ েহাক আর aপূণর্ েহাক- জn েনয় eকমাt ঈমােনর 
বীজ েথেক । েযখােন ঈমান েনi েসখােন ঈমােনর sান aিধকার কের কুফুর -- আlাহর িবrেd িবেdাহ , তা তার তীbতা 
েবশী েহাক আর কমi েহাক। 

 

 



 

jান aজর্েনর মাধয্ম: 
আনুগেতয্র জনয্ ঈমােনর pেয়াজনীয়তা pমািণত হেলা। eখন p  হেc , আlাহর gণরািজ o তঁার পসn করা আiন o 
আেখরােতর জীবন সmেকর্ jান eবং েয jােনর uপর pতয্য় েপাষণ করা যায়, তা aজর্ন করার মাধয্ম িক ? 

আেগi বলা হেয়েছ েয, সকল িদেক ছিড়েয় রেয়েছ আlাহর কািরগিরর িনদশনর্। েসi সব িনদশর্ন সাkয্ িদেc েয , e 
কারখানা eকi কািরগেরর সৃি  eবং িতিনi তােক চািলেয় যােcন । eসব িনদশর্েনর িভতের দিৃ েগাচর হেc আlাহ 
তা’য়ালার যাবিতয় gেণর দীিp। তঁার িহকমত , তঁার jান , তঁার কুদরাত ,তঁার দয়া, তঁার pভুt ,তার েkাধ -- eক কথায় 
তঁার eমন েকান gণ েনi , যা তঁার কেমর্র িভতর িদেয় pিতফিলত না হেয়েছ , িকnt মানুেষর বুিd o মানিবক েযাগয্তা e 
সব িজিনস েদখেত o বুঝেত িগেয় বারংবার ভুল করেছ। eসব িনদশর্ন েচােখর সামেন মoজুদ রেয়েছ। তা সেto েকu 
বলেছ েখাদা d’জন, েকu বলেছ, েখাদা িতনজন , েকu aসংখয্ েখাদা মানেছ ; েকu েকu আবার আlাহর কতৃর্t েক 
েভেঙ টুকেরা টুকেরা করেছ। তারা বৃি  , হাoয়া আর আgেনর জনয্ আলাদা আলাদা েখাদা মানেছ , েমাটকথা তােদর 
বkবয্ হেc pেতয্কিট শিkর েখাদা আলাদা eবং ঐ সমs েখাদার আবার eকজন সরদার েখাদা আেছন। তােদর aিst 
o gণরািজ uপলিd করেত িগেয় মানুেষর বুিd বhবার েধঁাকা েখেয়েছ । eখােন তার িবsৃত িববরণ েদয়া সmব নয়। 

আেখরােতর জীবন সm র্েক o মানুষ নানা রকম ভুল ধারণা কের বেস আেছ । েকu বেল মানুষ মৃতুয্র পর মািটেত িমেশ 
যােব, তারপর আর েকান জীবন েনi। েকu বেল মানুষ ei dিনয়ায় বারবার জn িনেত থাকেব eবং িনেজর কাজ -কেমর্র 
শািs aথবা পুরsার েপেত থাকেব। 

আlাহর icা aনুযায়ী জীবন যাপন করবার জনয্ েয আiেনর aনুসরণ eকাn aপিরহাযর্ তা িনেজর বুিd িদেয় িনধর্ারণ 
করা আেরা েবশী কিঠন। 

“ যিদ েকান মানুষ সিঠক বুিdবৃিt eবং uc পযর্ােয়র িশkাগত েযাগয্তার aিধকারী হয়, তা হেলo বh বছেরর পরীkা- 
িনরীkা o িচnা -গেবষণা পর েস e সব িবষয় সmেকর্ eকটা িবেশষ সীমানা পযর্n িসdাn কােয়ম করেত পাের। erপ 
aবsায় েস পুেরাপুির সতয্ uপলিd করেছ বেল তার মেন পূণর্ pতয্য় জnােব না। aবিশয্ মানুষেক েকান পথ িনেদর্শ না 
িদেয় েছেড় িদেল তােত তার বুিd o jােনর পুেরাপুির পরীkা হেত পারেতা । েসi েkেt েযসব েলাক িনজ েচ া o 
েযাগয্তা dারা সতয্ o নয্ােয়র পেথ েপঁৗছেতা তারাi হেতা সফল; আর যারা েপঁৗছেতা না , তারা হেতা বয্থর্কাম । িকnt 
আlাহ তা'য়ালা তঁার বাnাহেক erপ কিঠন পরীkায় েফেলনিন! িতিন তঁার আপন েমেহরবানীেত মানুেষরi মেধয্ eমন 
মানুষ পয়দা কেরেছন, যােদরেক িতিন িদেয়েছন িনেজর gণরািজর সmেকর্ িনভুর্ল jান। dিনয়ায় মানুষ যােত আlাহর 
icা aনুযায়ী জীবন যাপন করেত পাের তার পdিত o িতিন িশিখেয় িদেয়েছন। আেখরােতর জীবন সmেকর্ সিঠক jান 
িদেয় িতিন তঁােদরেক িনেদর্শ িদেয়েছন aপর মানুেষর কােছ e jান েপঁৗেছ িদেত। eরাi হেcন আlাহর পয়গmর । 
তঁােদরেক jান দােনর জনয্ আlাহ েয মাধয্ম বয্বহার কেরেছন , তার নাম হেc oহী eবং েয িকতােব তঁােদরেক e jান 
েদয়া হেয়েছ , তােক বলা হয় আlাহর িকতাব o আlাহর কালাম । eখন মানুষ e সব পয়গাmেরর পিবt জীবেনর িদেক 
দৃি  েরেখ eবং তঁােদর ucাংেগর িশkা পযর্ােলাচনা কের তঁােদর pিত ঈমান আেছ িকনা তােতi হেc তার বুিd o 
েযাগয্তার পরীkা । সতয্ানুসnানী o সতয্িন  যারা , সেতয্র বাণী o খঁািট মানুেষর িশkা েমেন িনেয় তারা পরীkায় utীণর্ 
হেব; আর না মানেল েবাঝা যােব েয, সতয্ o নয্ায়েক uপলিb কের তােক েমেন েনয়ার েযাগয্তা তঁােদর মেধয্ েনi, e 
asীকৃিত তােদরেক পরীkায় aকৃতকাযর্ কের েদেব eবং আেখরােতর জীবন সmেকর্ তারা কখেনা েকান সিঠক jান 
হািসল করেত পারেব না। 

 

 



 

ঈমান িবল - গােয়ব 
েকান িবশষ িজিনিস সmেকর্ যিদ কােরা েকান jান না থােক , তখন েস েকান jানী েলােকর সnান কের eবং তঁার িনেদর্শ 
েমেন কাজ কের। aসুs হেল েকান েলাক িনেজর িচিকৎসা িনেজi কের না, বরং ডাkােরর কােছ চেল যায়। ডাkােরর 
সনদ pাp হoয়া তঁার aিভjতা থাকা, তঁার হােত বh েরাগী আেরাগয্ হoয়া eবং eমিন আেরা বh খবর েজেন েস ঈমান 
আেন েয , তার িচিকৎসার জনয্ েয েযাগয্তার pেয়াজন ডাkােরর িভতের তা মoজুদ রেয়েছ। িতিন েযসব ঔষধ েযভােব 
বয্বহার করেত িনেদর্শ েদন , e ঈমােনর uপর িনভর্র কের েস েতমিন কের তা বয্বহার কের eবং তঁার িনেদর্িশত 
িজিনসgেলা েস বজর্ন কের। eমিন কের আiন কানেুনর বয্াপাের eকজন েলাক ঈমান আেন uিকেলর uপর eবং তারi 
আনুগতয্ কের যায়। িশkার বয্াপাের িশkেকর uপর ঈমান eেন তােকi েমেন চেল। েকাথাo যাবার সময় রাsা জানা না 
থাকেল তখন েকান জানা -েশানা েলােকর uপর ঈমান eেন তার েদখােনা পেথ চলেত হয়। েমাটকথা dিনয়ার েয েকান 
কােজ মানুষ িনেজর aবগিত o jােনর জনয্ েকান aিভj েলােকর uপর ঈমান আেন eবং তার আনুগতয্ করেত বাধয্ হয়। 
eরi নাম ঈমান িবল -গােয়ব। 

iমান িবল-গােয়ব বলেত বুঝায় , যা িকছু মানুেষর জানা েনi তা েকান jানী েলােকর কােছ েথেক েজেন িনেয় তার uপর 
pতয্য় েপাষণ করেব। আlাহ তা’য়ালার সtা o gণরািজ সmেকর্ মানুষ িকছুi aবগত নয়। তঁার িফেরশতারা তঁার hকুম 
aনুযায়ী কাজ কের যােcন eবং সব িদক িদেয় মানুষেক িঘের রেয়ছন , তাo েকu জােন না। আlাহর icা aনুযায়ী 
জীবন যাপন করার পnা িক তার খবরo কােরা জানা েনi। আেখরােতর জীবেনর সিঠক aবsা সকেলরi ajাত। eর 
সবিকছুর jান মানুষেক eমন eক েলােকর কাছ েথেক হািসল করেত হেব, যঁার িব sতা ,সতয্িন া ,সরলতা আlাহভীিত 
,পাক -পিবt জীবন o jানগবর্ আেলাচনা তার মেন িব াস জnােব েয , িতিন যা বেলন , তা িনভুর্ল eবং তার সব কথাi 
pেতয্েয়র েযাগয্, eেকi বেল ঈমান িবল -গােয়ব। আlাহ তা’য়ালার আনুগতয্ o তার icা aনুযায়ী কাজ করার জনয্ 
ঈমান িবল -গােয়ব aপিরহাযর্ , েকননা পয়গাmর বয্িতত aপর েকান মাধয্ম dারা সিঠক jান লাভ করা মানুেষর পেk 
aসmব eবং সিঠক jান বয্তীত iসলােমর পেথ সিঠকভােব চলাo সmব হেব না। 

নবুয়াত 
আেগর aধয্ায় িতনিট িবষয় আেলািচত হেয়েছঃ 

pথমত , আlাহ তা’য়ালার আনুগেতয্র জনয্ pেয়াজন হেc আlাহর সtা o gণরািজ , তঁার মেনানীত জীবন পdিত eবং 
আেখরােতর সুকৃিতর pিতদান o d িৃতর pিতফল সmেকর্ িনভুর্ল jান eবং েস jানেক eমন পযর্ায় পযর্n eিগেয় িনেত 
হেব, েযন তার uপর পূণর্ pতয্য় বা ঈমান জেn । 

িdতীয়ত , আlাহ তা’য়ালা মানুষেক িনেজর েচ ায় e jান লাভ করার মেতা কিঠন পরীkায় েফেলনিন ,িনেজ মানুষেরi 
মধয্ েথেক তঁার মেনানীত বাnােক (যােদরেক বলা হয় পয়গাmর) oহীর মাধয্েম e jান দান কেরেছন eবং তঁােদর hকুম 
কেরেছন aনয্ানয্ বাnার কােছ e jান েপঁৗেছ িদেত। 

তৃতীয়ত, সাধারণ মানুেষর uপর েকবল মাt eতটুকু দািয়ti রেয়েছ েয, েস আlাহর সিতয্কার পয়গাmর িচেন েনেব। 
aমুক বয্িk সিতয্ সিতয্ আlাহর পয়গাmর ,e সতয্ জানা হেলi তার aপিরহাযর্ কতর্বয্ হেc তঁার pদt েয েকান িশkার 
uপর ঈমান আনা , তঁার েয েকান িনেদর্শ েমেন eবং তঁারi aনুসৃত পdিত aনুসরণ কের চলা। 

eখন সবার আেগ বলেবা পয়গাmরীর মূলতtt eবং পয়গাmরেক িচনবার uপায়i বা িক ? 

 



 

পয়গাmরীর মূলতtt 
dিনয়ায় মানুেষর েযসব িজিনেসর pেয়াজন, আlাহ িনেজi তার সব িকছুর বয্বsা কের িদেয়েছন। িশ র যখন জn হেc, 
তখন কত িজিনস তার সােথ িদেয় তােক dিনয়ায় পাঠােনা হেc তার িহেসব েনi। েদখবার জনয্ েচাখ, নবার জনয্ কান , 

াণ o াস টানবার জনয্ নাক, aনুভব করবার জনয্ সারা গােয়র চামড়ায় sশর্ aনুভূিত , চলবার জনয্ পা, কাজ করার 
জনয্ হাত, িচnা করার জনয্ মিs  eবং আেগ েথেকi সবরকম pেয়াজেনর িহেসব কের আেরা েব মার িজিনস যুk কের 
েদয়া হেয়েছ তার েছা  েদহিটর সােথ। আবার dিনয়ার পা েরেখi েস েদখেত পায় জীবন ধারেণর জনয্ pেয়াজনীয় eত 
সব সর াম - যার িহেসব কের েশষ করা সmব নয়। হাoয়া আেছ, আেলা আেছ, পািন আেছ, যমীন আেছ , আেগ েথেকi 
মােয়র বুেক সি ত হেয় আেছ dেধর ধারা , মা -বাপ আপনজন -eমনিক ,aপেরর anেরo তার জনয্ স ািরত কের েদয়া 
হেয়েছ েsহ , ভােলাবাসা o সহানুভূিত -যা িদেয় েস pিতপািলত হেc। যতi েস বড় হেত থােক, ততi তার pেয়াজন 
িমটাবার জনয্ pেতয্ক রকেমর িজিনসi িমলেত থােক, েযন যমীনo আসমােনর সকল শিk তারi pিতপালন o 
েখদমেতর জনয্ কাজ কের যােc । 

eরপর আর eকটু eিগেয় যাoয়া যাক । dিনয়ার কাজ -কারবার চািলেয় েনয়ার জনয্ েযসব েযাগয্তার pেয়াজন হয়, তার 
সবিকছুi েদয়া হেয়েছ মানুষেক। ৈদিহক শিk , বুিd , uপলিb , pকাশ- মতা eবং eমিন আেরা কত রকম েযাগয্তা কম 
েবশী কের মoজুদ রেয়েছ মানুেষর মেধয্ । িকnt eখােন পাoয়া যায় আlাহ তা’য়ালার eক eক িবিচt বয্বsাপনার 
পিরচয়। সকল মানুষেক িতিন িঠক eকi ধরেনর েযাগয্তা দান কেরনিন। তাi যিত হত তা হেল েকu কাrর মুখােপkী 
হতনা, েকu কাrর eকিবnু পেরায়া করেতা না । eর জনয্ আlাহ তায়ালা সকল মানুেষর সামিgক pেয়াজন aনুযায়ী 
মানুেষর মেধয্ সব রকম েযাগয্তা সৃি  কের িদেয়েছন বেট; তার ধরনটা হেc ei েয , েকান eক বয্িkেক েযমন eক 
েযাগয্তা েবশী কের েদয়া হেয়েছ , েতমিন aপরেক েদয়া হেয়েছ আর েকান েযাগয্তা । েকu aপর েলােকর েচেয় 
শারীিরক পির েমর শিk েবশী কের িনেয় আেস । েকান েকান েলাক আবার িবেশষ িবেশষ িশlকলা বা বৃিtর জnগত 
aিধকারী হয়, যা aপেরর মেধয্ েদখা যায় না। েকান েকান েলােকর মেধয্ pিতভা o বুিd -বৃিtক শিk থােক aপেরর 
চাiেত েবশী। জnগত gেণর িদক িদেয় েকu হয় িসপাহসালার , কাrর মেধয্ থােক েনতৃেtর িবেশষ েযাগয্তা । েকu 
জেn aসাধারণ বািgতর শিk িনেয় , আবর েকu sাভািবক রচনাৈশলীর aিধকারী। eমন েকান েকান েলাক জেn , যার 
মিs  সবচাiেত েবশী ধািবত হয় গিণত -শােstর িদেক eবং aপেরর বুিd যার ধাের কােছo েঘষঁেত পােরনা, eমিন সব 
জিটল pে র সামধান েস কের েদয় aনায়ােস। আবার েকান বয্িk জেn বh িবিচt িনতয্ নতুন িজিনস udাবেনর শিk 
িনেয় , যার udাবনী শিk েদেখ dিনয়া তািকেয় থােক তার িদেক aবাক িবsেয় । েকান েকান বয্িk eমন aতুলীয় আiন 
jান িনেয় আেস েয , েযসব আiেনর জিটল তথয্ uৎঘাটন করার জনয্ বছেরর পর বছর েচ া কেরo aপেরর কােছ তা 
েবাধগময্ হয় না। তার দৃি  আপনা েথেকi েসখােন েপঁৗেছ যায়। e হেc আlাহর দান। েকান মানুষ িনেজর েচ ায় আপনার 
মেধয্ e েযাগয্তা সৃি  করেত পাের না। িশkা -দীkার মারফেত o eসব িজিনস ৈতরী হয় না। pকৃতপেk egেলা হেc 
জnগত েযাগয্তা eবং আlাহ তা’য়ালার িনজs jান বেল যােক icা e েযাগয্তা দান কের থােকন। 

আlাহর e দান সmেকর্ o িচnা করেল েদখা যােব মানবীয় সংsৃিতর িবকােশর জনয্ েযসব েযাগয্তার pেয়াজন েবশী হয়, 
মানুেষর মেধয্ তা েবশী কেরi সৃি  হেয় থােক,আবার যার pেয়াজন যতটা কম মানুেষর মেধয্ তা তেতাটা কমi সৃি  হয়। 
সাধারণ িসপাহী dিনয়ায় বh জেn। চাষী, কুmকার ,কমর্কার eবং eমিন আেরা নানা রকম কােজর েলাক জেn aসংখয্ 
িকnt jান িবjােন aসাধারণ বুিdবৃিtর aিধকারী রাজনীিত o িসপাহসালারীর েযাগয্তাসmn মানুষ জেn কম। েকান 
িবেশষ কেমর্ aসাধারণ েযাগয্তা , দতা o pিতভার aিধকারী েলােকরা আেরা কম জেn থােকন। েকননা তঁােদর কৃিতtপূণর্ 
কাযর্াবলী পরবতর্ী বh শতাbী ধের তঁােদর মত সুদ o pিতভাসmn বয্িkেদর pেয়াজেনর চািহদা িমিটেয় থােক। 

eখন িবেবচনা করেত হেব েয, মানুেষর মেধয্ iি িনয়ার , গিণতশাstিবদ , িবjানী , আiন িবেশষj , রাজনীিতিবশারদ , 
aথর্নীিতিবদ oaনয্ানয্ িবিভn িদেকর েযাগয্তা সmn মানুষ জn িনেলi তা মানুেষর পািথর্ব জীবেনর সাফলয্ িবধােনর 
জনয্ যেথ  নয়। eেদর সবার েচেয় বৃহtর আর eক ে ণীর মানুেষর pেয়াজন রেয়েছ, যারা মানুষেক আlাহর সিঠক 
পেথর সnান িদেত পাের। aনয্ানয্ েলােকরা েতা েকবল জানেত পাের , dিনয়ার মানুেষর জনয্ িক িক রেয়েছ, আর িক িক 
পnায় তা বয্বহার করা েযেত পাের; িকnt e কথা বলার েলােকর o েতা pেয়াজন আেছ েয , মানুষ িনেজ িকেসর জনয্ সৃি  



 

হেলা ? dিনয়ার সব িজিনস -পt মানুষেক েক িদেয়েছন ? eবং েসi দাতার icা o uেdশয্ িক? েকননা মানুষ dিনয়ায় 
তঁার icা aনুসাের জীবন যাপন কেরi িনি ত o িচরnন সাফলয্ aজর্ন করেত পাের। e হেc মানুেষর pকৃত o সবর্ািধক 
grtপূণর্ pেয়াজন । মানুেষর jান e কথা েমেন িনেত রাযী হেত পাের না েয , েয আlাহ আমােদর kুdািতkুd pেয়াজন 
িমটাবার সব বয্বsা কের েরেখেছন , িতিন আমােদর e grtপূণর্ pেয়াজন না িমিটেয় থাকেবন। না িকছুেতi তা সmব 
নয়। আlাহ তায়ালা েযমন কের িবেশষ িবেশষ িশlকলা o jান িবjােনর েযাগয্তা সmn মানুষ সৃি  কেরেছন, েতমিন 
কের eমন মানুষo িতিন সৃি  কেরেছন, যঁােদর মেধয্ আলাহেক িচনবার ucতম েযাগয্তা িছল। িনেজর কাজ েথেক িতিন 
তঁােদরেক িদেয়েছন আলাh র িবধান (dীন) , আচরণ (আখলাক) o জীবন যাপন পdিত (শরীয়াত ) সংkাn jান eবং 
aপর মানুষেক eসব িবষেয়র িশkা েদয়ার কােজ তঁােদরেক িনযkু কেরেছন । আমােদর ভাষায় e সব মানুষেকi বলা হয় 
নবী, রাসূল aথবা পয়গাmর । 

পয়গাmেরর পিরচয় 
aনয্ানয্ jান- িবjান o িশl -কলার েযাগয্তাসmn মানুষ েযমন িবেশষ িবেশষ ধরেনর pিতভা o sভfব -pকৃিত িনেয় 
জn লাভ কেরন, েতমিন কের পয়গাmরo eক িবেশষ ধরেনর sভাব - pকৃিত িনেয় আেসন। 

eক জnগত pিতভার aিধকারী কিবর বাণী েনi আমরা বুঝেতপাির েয , িতিন eক িবেশষ েযাগয্তার aিধকার িনেয় 
জেnেছন , কারণ aপর েকান েকান বয্িk বh েচ া কেরo েতমন কিবতা নােত পােরন না। eমিন কের জnগত pিতভার 
aিধকারী বkা, সািহিতয্ক , আিব তর্া , েনতা-সবারi সুs  পিরচয় পাoয়া যায় তঁােদর িনজ িনজ কমর্সূচীর িভতর িদেয়, 
কারণ তঁােদর pেতয্েকi িনজ িনজ কােযর্েkেt eমন aসাধারণ েযাগয্তা pকাশ কেরন , যা aপেরর মেধয্ েদখা যায় না। 
পয়গাmেরর aবsাo তাi । তঁার মন eমন সব সমসয্ার িচnা করেত সkম হয় । aপেরর মন যার কােছ েঘষেত o 
পােরনা। িতিন eমন সব কথা বেল িবিভn িবষেয়র uপর আেলাকপাত করেত পােরন, যা aপেরর পেk সmব নয়। বh 
বছেরর িচnা o গেবষণার পরo aপেরর নযর েযসব সূk িবষেয়র গভীের েপঁৗছেত পাের না, তঁার নযর আপনা েথেকi 
েসখােন েপঁৗেছ যায় । িতিন যা িকছু বেলন , আমােদর যুিk তা েমেন েনয়, আমােদর anর তার সতয্তা uপলিb কের 
dিনয়ার anহীন পরীkা -িনরীkা o সৃি র সীমাহীন aিভjতা েথেক pমািণত হয় তার eক eকিট বাণীর সতয্তা । aবিশয্ 
আমরা িনেজরা েতমিন েকান কথা বলেত েচ া করেলo তােত আমােদর বয্থর্তা িনি ত । তঁার sভাব- pকৃিত eমন 
িন লুষ o পির d হেয় থােক েয , pেতয্ক বয্াপাের িতিন সতয্ , সহজ -সরল o মহtপূণর্ পnাaবলmন কেরন। কখেনা 
িতিন েকান aসতয্ uিk কেরন না, েকান aসৎ কাজ কেরন না। িতিন হােমশা পুণয্ o সৎকেমর্র িশkা দান কেরন eবং 
aপরেক যা িকছু uপেদশ েদন িনেজ তার কােযর্ পিরণত কের েদখান। িতিন যা বেলন , তার িবপরীত কাজ িনেজ কেরন 
eমন েকান দৃ াn তঁার জীবেন খুঁেজ পাoয়া যায় না। তঁার কথায় o কােজ েকান sােথর্র sশর্ থােক না , aপেরর ম েলর 
জনয্ িতিন িনেজ তা sীকার কেরন; িকnt িনেজর sােথর্র জনয্ aপেরর kিত সাধন কেরন না। তঁার সারা জীবন হেয় uেঠ 
সতয্ -নয্ােয়র , মহt , পিবtতা , uc-িচnা o ucাংেগর মানবতার আদশর্ eবং িবেশষ aনুসnান কেরo তার িভতের 
পাoয়া যায় না েকান tr“িট- িবচুয্িত । e বয্িk েয আলাh র খঁািট পয়গাmর , তা তঁার eসব ৈবিশ য্ েথেকi পিরsার িচেন 
েনয়া যায়। 

পয়গাmেরর আনুগতয্ 
েকান িবেশষ বয্িkেক যখনi আlাহর খঁািট পয়গাmর বেল িচেন েনয়া যায় , তখন তঁার কথা েমেন েনয়া তঁার আনুগতয্ 
sীকার করা , তঁার pদিশর্ত পথ aনুসরণ কের চলা aপিরহাযর্ হেয় পেড়। েকান বয্িk েক পয়গাmর বেল sীকার করা হেব 
aথচ তঁার hকুম মানা হেবনা e কথা সmণূর্ যুিk িবেরাধী। বয্িk িবেশষেক পয়গাmর বেল sীকার কের েনয়ার মােন , e 
কথা েমেন েনয়া েয , িতিন যা িকছু বেলেছন আlাহর তরফ েথেক বেলেছন; যা িকছু কেরেছন আlাহর icা o মিজর্ 
aনুযায়ী করেছন। eরপর তঁার িবrেd যা িকছু বলা হেব, যা িকছু করা হেব, তা হেব আlাহর িবrেd । আর যা িকছু 
আlাহর িবেরাধী তা কখেনা সতয্ হেত পাের না। eকারেণi েকান বয্িkেক পয়গাmর বেল েমেন েনয়ার পর তঁার কথা িবনা 
pিতবােদ েমেন েনয়া sতঃi aবশয্ কতর্বয্ হেয় পেড় । তঁার কথার েযৗিkকতা o কলয্াণ েবাধগময্ েহাক aথবা নাi েহাক, 



 

তঁার আেদশ-িনেষেধর কােছ মsক aবনত করেতi হেব। পয়গাmেরর কােছ েথেক েয বাণী আসেব, তােক েকবলমাt 
পয়গাmেরর বাণী হবার কারেণi সতয্ , jানগভর্ o যুিkসংগত বেল েমেন িনেত হেব। তঁার েকান িনেদর্েশর েযৗিkকতা 
কােরা hদয়ংগম না হেল o তার aেথর্ ei নয় েয , তার িভতের েকান tr'িট রেয়েছ , বরং তার aথর্ হেc ei েয , তঁার 
uপলিbর মেধয্ িকছু না িকছু ভুল রেয়েছ। 

eটা সুs  েয , েকান বয্িk েকান িবেশষ িশlকলা সmেকর্ পূণর্ aবিহত না হেল তার সবর্pকার সূkতা তার কােছ ধরা 
পেড় না, িকnt েকান িবেশষেjর কথা তার েবাধগময্ হেc না, িনছক e যুিkেত তার কথা েমেন িনেত aি কার করেল েস 
কত বড় িনেবর্াধ বেল pমািণত হেব। dিনয়ার েয েকান কােজ pেয়াজন হয় িবেশষেjর , িবেশষjেক sীকার কের েনয়ার 
পর তার oপর পূণর্ আsা sাপন করেত হয়, তার েকান কােজ হsেkপ করা চেল না , কারণ সকল েলাক সকল কােজ 
িবেশষj হেত পােরনা। েকান েলাকi dিনয়ার সব িজিনস সমভােব uপলিb করেত পােরনা। েয েকান uেdেশয্ পূণর্ jান 
o সতকর্তা সহকাের eকজন িবেশষেjর সnান করেত হেব eবং যখন েকান বয্িk সmেকর্ িবেশষ uেdশয্ সাধেনর পেk 
ে  িবেশষj বেল পূণর্ pতীিত জnােব তখন তঁার uপর পূণর্ িনভর্রশীল হoয়াi হেব eকমাt কতর্বয্। তঁার কােজ হsেপ 
করা eবং তঁার pেতয্কিট কথার ‘আেগ আমায় বুিঝেয় দাo নiেল মানব না’ বলেত যাoয়া বুিdমােনর কাজ নয় , বরং 
েসাজাসুিজ িনেবর্ােধরi কাজ। েকান uিকেলর uপর মুকdমার ভার নয্s করার পর e ধরেনর েগালেযাগ করেত েগেল 
িতিন তঁার দ তর েথেক েবর কের েদেবন। ডাkােরর কােছ িচিকৎসার জনয্ িগেয় তঁার pতয্কিট িনেদর্েশর সপেk দলীল- 
pমাণ দাবী করেল িতিন িচিকৎসাi েছেড় িদেবন। ধেমর্র েkেt o েসi eকi বয্াপার । আlাহ সmেকর্ jান লাভ করার 
pেয়াজন সকেলর রেয়েছ। সকেলi জানেত চায় আলাহর icা o মিজর্ aনুযায়ী জীবন যাপন করা যায় েকান পdিতেত। 
aথচ কােরা িনেজর তা জানবার েকান সিঠক uপায় েনi। eখন pেতয্েকর কতর্বয্ হেc আlাহর েকান সিতয্কার 
পয়গাmেরর সnান করা। e সnােনর কােজ িবেশষ সতকর্তা o jান -বুিd সহকাের agসর হেত হেব। কারণ খঁািট 
পয়গাmর ছাড়া aপর েকান েলাকেক পয়গাmর বেল sীকার কের িনেল sাভািবক ভােবi েস ভুল পেথ চািলত করেব; িকnt 
বh পরীkা -িনরীkার পর যখন িব াস o pতয্য় জnােব েয , aমুক বয্িk আlাহ তা’য়ালার সিতয্কার পয়গাmর , তখন 
তঁার pিত পূণর্ আsা sাপন করা eবং তঁার pতয্কিট hকুেমর আনুগতয্ করা সকেলর জনয্ aপিরহাযর্ । 

পয়গাmরগেণর pিত ঈমােনর আবশয্কতা 
যখন জানা েগল েয , আlাহর তরফ েথেক তঁার পয়গাmর েয পেথর িনেদর্শ েদন তাi হেc iসলােমর সিঠক o সরল পথ, 
তখন sতঃi বুঝেত পারা যােc েয, পয়গাmেরর pিত ঈমান আনা , তঁার আনুগতয্ করা eবং তঁার pদিশর্ত পথ aনসুরণ 
করা pেতয্কিট মানুেষর জনয্ aবশয্ কতর্বয্ । েয বয্িk পয়গাmেরর pদিশর্ত পথ বজর্ন কের িনেজর বুিd aনুযায়ী aনয্িবধ 
পথ udাবন কের েস িনি তrেপ িব াn।  

e বয্াপাের মানুষ বh িবিচt ভুেলর পথ ধের চেল । eক ে ণীর েলাক পয়গাmেরর সতয্তা sীকার কের িকnt তঁার uপর 
েযমন ঈমান েপাষণ কের না, েতমিন তঁার hকুেমর আনুগতয্ কের না। eরা েকবল কােফর নয়, িনেবর্াধ o বেট; কারণ 
পয়গাmরেক সিতয্কার পয়গাmর বেল sীকার করার পর তঁার িনেদর্শ েমেন না চলার aথর্ হেc েজেন বুেঝ িমথয্ার আনুগতয্ 
করা। eর চাiেত বড় আর েকান িনবুর্িdতা েয হেত পাের না , eট সুs  সতয্। 

েকu েকu আবার বেলঃ পয়গাmেরর আনুগতয্ করার pেয়াজন আমােদর েনi । িনেজেদর বুিd িদেয়i আমরা সেতয্র পথ 
েজেন িনেত পারব। eo eক মারাtক ভুেলর পথ। গিণতশাst পাঠ কের িনি ত জানা যায় েয, eক িবnু েথেক aপর িবnু 
পযর্n মাt eকিট সরল েরখাi টানা েযেত পাের। তাছাড়া আর যেতা েরখাi টানা যাক , তা হয়েতা বঁাকা হেব, নiেল 
aপর িবnু পযর্n েপঁৗছেব না। সেতয্র পথ যােক iসলামী পিরভাষায় ‘িসরােত মুসতাকীম ’ (সরল সিঠক পথ) বলা হয়। 
তার েবলায় o েসi eকi নীিত pেযাজয্ । e পথ মানুষ েথেক r হেয় আলাহ পযর্n েপঁৗেছ eবং গিণেতর uপিরuk সূt 
aনুযায়ী তা eকিটi হেত পাের। e ছাড়া আর েযসব পথ রেয়েছ , তা হয় বঁাকা , নiেল তা আলাহ পযর্n েপঁৗছেব না। 
কােজi েয পথ সহজ -সরল , পয়গাmর তার িনেদর্শ িদেয়েছন। তাছাড়া আর েকান রাsাi ‘িসরােত মুসতািকম’ হেত পাের 
না। পয়গাmেরর িনেদর্িশত পথ তয্াগ কের েয বয্িk িনেজ েকান পথ খঁুেজ েবড়ায় তােক d’িট িবকl পিরণিতর েয েকান 
eকিটর সmখুীন হেত হেব। হয় তার আlাহ পযর্n েপঁৗছবার েকান পথ িমলেবনা , aথবা িমলেলo তা হেব আকাবাঁকা দীঘর্ 



 

পথ। সরল েরখার পিরবেতর্ তা হেব বk েরখা । pথম পিরণিতর িদক িদেয় েতা তার ংস aিনবাযর্ , িdতীয় , পিরণিতর 
িদক িদেয়o তার িনবুর্িdতা pমািণত হবার েkেt েকান সেnেহর aবকাশ থােকনা। েকান িনেবর্াধ o jানহীন জােনায়ার o 
eক sান েথেক sানাnের যাবার জনয্ বঁাকা পথ েছেড় েসাজা পেথ চলেত থােক। eেkেt আlাহর েকান েনক বাnাহ যােক 
েসাজা পেথর িনেদর্শ িদেয়েছন , েস যিদ তঁা েক বলেত থােক ‘‘না, আিম েতামার েদখােনা পেথ চলেবানা, িনেজ বঁাকা 
পেথ েহঁাচট েখেয় েখেয় আমার গnেবয্ লেkর সnান কের েনেবা তাহেল তােক িক বলা যায় ?" 

েয েকান বয্িk e সাধারণ ভুলিট eক নযের বুেঝ িনেত পাের , িকnt িবেশষভােব িচnা কের েদখেল আেরা বুঝেত পারা 
যায় , েয বয্িk পয়গাmােরর uপর ঈমান আনেত asীকৃিত jাপন কের , তার জনয্ আlাহর সািnধয্ লােভর বঁাকা বা 
েসাজা েকান পথi িমলেত পাের না। তার কারণ , েয খঁািট o সতয্িন  মানুেষর কথা েমেন িনেত asীকার কের , তার 
মিsে  িনি তrেপ eমন েকান িবকৃিত রেয়েছ , যার pভােব েস সতয্ পথ েথেক মুখ িফিরেয় রাখেছ । তার uপলিdেত 
েকান tr“িট থাকেত পাের, aথবা তার sভাব েকান সতয্ o সৎ বstেক sীকার কের িনেত aিনcকু হoয়ার মেতা িবকৃিত 
সmn । হেত পাের েস বাপ-দাদার an aনুকরেণ িলp eবং রীিত িহেসেব যা আেগ েথেক চেল eেসেছ তার েকান িবrপ 
সমােলাচনা নেত েস রাযী নয়, aথবা েস হেয় আেছ আপন pবৃিtর দাস eবং পয়গাmেরর িশkা েমেন িনেত েস asীকার 
কেরেছ eজনয্ েয, তা েমেন েনয়ার পর তার আর েকান পাপাচরণ o aৈবধ কাযর্-কলােপর sাধীনতা থাকেব না। e 
কারণgেলা eমন েয , eর েয েকান eকিট েকান বয্িk িবেশেষর মেধয্ থাকেল তার পেk আlাহর পথ খঁুেজ পাoয়া হয় 
aসmব । আবার eর েকান কারণ েকান বয্িk িবেশেষর মেধয্ না থাকেল o eটা aসmব েয , eকজন সতয্ানুসারী , 
িনেদর্াষ o সৎেলাক eকজন সিতয্কার পয়গাmেরর িশkা েমেন িনেত asীকৃিত jাপন করেব। 

সবেচেয় বড় কথা হেc ,পয়গাmর আlাহর তরফ েথেক েpিরত eবং আlাহi তঁার oপর ঈমান আনার o তঁার আনুগতয্ 
করার িনেদর্শ িদেয়েছন। েয বয্িk পয়গাmেরর pিত ঈমান েপাষণ কের না েস আlাহরi িবেdাহাচরণ কের। eকজন েলাক 
েয বাদশার pজা , তঁার পk েথেক যােকi শাসনকতর্া িনযুk করা েহাক , তার আনুগতয্ করেত েস বাধয্ । বাদশার িনযুk 
শাসনকতর্ােক েস aমানয্ করেল তার aথর্ হেব বাদশার িবrেd িবেdাহ। শাসন কতৃর্পkেক েমেন েনয়া আর তার িনযুt 
শাসনকতর্ােক না মানা সmণূর্ পরsর িবেরাধী বয্াপার। আlাহ o তঁার েpিরত পয়গাmেরর েkেt o e eকi নীিত 
pেযাজয্ আlাহ সকল মানুেষর সিতয্কার বাদশাহ। মানুেষর পথিনেদর্েশর জনয্ িতিন েয বয্িkেক েpরণ কেরেছন eবং যার 
আনুগতয্ sীকার করেত িতিন মানুষেক hকুম িদেয়েছন , pেতয্ক মানুেষর ফরয তােক পয়গাmর বেল sীকার করা o aপর 
সবিকছুর আনুগতয্ েছেড় েকবলমাt তঁারi পথ aনুসরণ করা। তঁার aনুসরণ েথেক েয মুখ িফিরেয় েনয়, েস িনি তrেপ 
কােফর। েস আlাহেক মানুক aথবা নাi মানুক ,তােত িকছুi আেস যায় না। 

পয়গাmরীর সংিkp iিতহাস 
মানব জািতর মেধয্ িক কের পয়গাmরীর ধারা r হেয়েছ eবং িক কের kেম kেম unিতর সেবর্াc sের unীত হেয় 
সবর্েশষ o সবর্ে  পয়গাmেরর মাধয্েম েস ধারার সমািp ঘেটেছ , eখন েসi কথাi বলিছ। 

e কথা জানা েগেছ েয, আlাহ তা’য়ালা সবার আেগ ৈতরী কেরিছেলন eকিট মাt মানুষ eবং েসi মানুষিট েথেকi ৈতরী 
কেরিছেলন তার সংিগনীেক । তারপর কত শতাbীর পর শতাbী চেল েগেছ। েসi আিদ মানুেষর বংশধররা েছেয় েফেলেছ 
সারা dিনয়ার বুক। dিনয়ায় আজ যেতা মানুষ রেয়েছ সবi pথম সৃ  eক েজাড়া মানুেষর সnান । সকল জািতর ধমর্ীয় o 
ঐিতহািসক িববরণ সাkয্ িদেc েয, মানব জািতর r হেয়িছল eকিট মানুষ েথেক। মানুেষর uৎপিt সmেকর্ ৈবjািনক 
aনুসnােন eমন েকান pমাণ পাoয়া যায়িন েয , dিনয়ার িবিভn sােন আলাদা আলাদা মানুষ ৈতরী হেযিছল , বরং 
aিধকাংশ িবjানী aনুমান কেরেন েয , dিনয়ায় সবার আেগ eকিট মাt মানুষi পয়দা হেয়িছেলন eবং আজেকর dিনয়ার 
েযখােন যেতা মানুষi েদখা যােc তারা সবাi e eকিট মাt মানুেষরi বংশধর। 

আমােদর ভাষায় dিনয়ার e pথম মানুষেক বলা হয় আদম। আদম েথেকi আদমী শেbর uৎপিt eবং e শbিট হেc 
iনসান বা মানুেষর সমাথর্ক! আlাহ তা’য়ালা সবার আেগ হযরত আদম আলাiিহস সালামেক িনযুk কেরিছেলন তঁার 
পয়গাmর eবং তােক তঁার সnান সntিতেক iসলােমর িশkা েদয়ার িনেদর্শ িদেয়িছেলন , েযন িতিন তােদরেক বেল েদন 



 

◌ঃ েতামােদর o সারা dিনয়ার আlাহ eক , েতামরা তঁারi iবাদাত কর , তঁারi কােছ মাথা নত কর, তঁারi কােছ সাহাযয্ 
িভkা কর , তঁারi icা o মিজর্ aনুযায়ী dিনয়ার বুেক সততা o iনসােফর সােথ জীবন যাপন কর। eমিন কের জীবন 
যাপন করেল েতামরা পােব বাি ত পুরsার eবং তার আনুগতয্ েথেক মুখ িফিরেয় িনেল েতামােদর pাপয্ হেব কিঠনতম 
শািs। 

হযরত আদম আলাiিহস সালােমর বংশধরেদর মেধয্ যারা িছেলন সৎেলাক , তারা িপতার িনেদর্িশত সহজ পথ aনুসরণ 
কের চলেত লাগেলন ; িকnt aসৎ েলােকরা েস পথ েছেড় চেল েগল। ধীের ধীের সব রকম dsৃিতর সৃি  হল , েকu r 
করেলা চnd , সযূর্ o তারকার পূজা , েকu আবার r করেলা গাছপালা , জীব -জােনায়ার o নদী -পবর্েতর uপাসনা। 
েকu েকu মেন করেলা হাoয়া , পািন , আgন , বয্ািধ , সুsতা o শিk eবং pকৃিতর aনয্ানয্ কলয্াণকর uপকরণ o 
শিkর েখাদা আলাদা আলাদা eবং তােদর pেতয্েকরi পূজা করা pেয়াজন, যােত pেতয্ক েখাদা -i খুশী হেয় তােদর 
pিত েমেহরবান হয়। eমিন কের মূখর্তার কারেণ িশr ক (aংশীবাদ) o বুতপরিsর (েপৗtিলকতা ) নানা rপ সৃি  হেলা 
eবং তার মাধয্েম aসংখয্ ধেমর্র udব হেলা। e হেc েসi যুেগর কথা যখন হযরত আদম আলাiিহ সালােমর বংশধররা 
dিনয়ার বুেক। pেতয্ক জািত eকিট নতুন ধমর্ ৈতরী কের িনেয়েছ eবং pেতয্েকর রীিত নীিত হেয় িগেয়িছল sতnt। হযরত 
আদম (আ) েয িবধান েপশ কেরিছেলন তঁার বংশধরেদর কােছ, আlাহেক ভুলার সােথ সােথ মানুষ েসi িবধানেকo েগল 
ভুেল । মানুষ তখন r কেরেছ তার pবৃিtর দাসt। সব রকম aনয্ায় রীিত -নীিত জn লাভ কেরেছ eবং সব রকম 
জােহলী ধারণা pসার লাভ কেরেছ চারিদেক। ভাল-মn িবেবচনায় মানুষ করেছ ভুল । বh aনয্ায়েক তারা ভাল মেন 
কেরেছ, আর বh ভাল কাজেক মেন কেরেছ খারাপ। 

আlাহ তা’য়ালা pেতয্ক জািতর মেধয্ পাঠােত r করেলন তঁার পয়গাmর । pথেম হযরত আদম (আ) মানুষেক েয িশkা 
িদেয়েছেলন , aনয্ানয্ পয়গাmর o মানুষেক েসi িশkাi িদেত লাগেলন । িনজ িনজ জািতেক তঁারা sরণ কিরেয় িদেত 
লাগেলন তােদর ভুেল যাoয়া িশkা। মানুষেক তঁারা িশখােলন eক আlাহর iবাদাত, তােদরেক িফরােলন িশr ক o 
বুতপরিs পথ েথেক। জােহলী রীিত েভে  িদেয় তারা আlাহর icা o মিজর্ aনুযায়ী জীবন aিতবাহেনর পথিনেদর্শ 
করেলন eবং িনভুর্ল িবধান িবে ষণ কের তােদরেক চািলত করেলন তঁার আনুগেতয্র পেথ।িহnুsান, চীন, iরান , iরাক , 
িমসর , আি কা o iuেরাপ --েসাজা কথায় dিনয়ায় eমন েকান েদশ েনi , েযখােন আlাহর তরফ েথেক েকান পয়গাmর 
আেসনিন। তঁােদর সবারi ধমর্ িছল eক o aিভn যােক আমরা আমােদর িনজs ভাষায় বিল iসলাম 1 aবিশয্ তঁােদর 
িশkা পdিত o জীবন িবধান িকছুটা িভn ধরেনর িছল । pেতয্ক জািতর মেধয্ েয ধরেনর জােহলীয়াত pসার লাভ কেরিছল 
তা দূর করার uপরi েবশী কের েজার েদয়া হেয়িছল । েয ধরেনর ভুল ধারণা যেতাটা pচিলত হেয়িছল , তার pিতকােরর 
জনয্ তেতাটা েবশী কের মেনােয়াগ েদয়া pাথিমক পযর্ােয় িছল , তখন তােদর জনয্ সহজ িশkা o সহজ িবধান েদয়া 
হেয়িছল । ধােপ ধােপ তারা যখন unাতর পেথ eিগেয় েযেত লাগল , তােদর জনয্ িশkা o aনুসরণীয় িবধােনর o তেতা 
েবশী কের pসার হেত লাগেলা। িশkা o িবধােনর e িবিভnতা েকবল বাiেরর rেপi সীমাবdিছল , িকnt সবারi pাণবst 
িছল eক aথর্াৎ িব ােসর িদক িদেয় তাoহীদ , কেমর্ সততা o সুশৃঙখলা eবং আেখরােতর pিতফল o শািsর pিত 
pতয্েয়র বুিনয়াদi তার pাণ-বst 

।  

পয়গাmেরর pিত o মানুষ কেরেছ বh adুত আচরণ । মানুষ pথেম তঁােদর সােথ কেরেছ dবর্য্বহার , তঁােদর uপেদশ 
agাহয্ কেরেছ , কাuেক েদশ েথেক তািড়েয় িদেয়েছ , কাuেক বা হতয্া কেরেছ । সারা জীবন মানুেষর কােছ িশkা pচার 
কের কাrর আবার বh কে  দশ পঁাচ জন aনুগামী জুেটেছ । িকnt আlাহর e মেনানীত বাnাগণ বরাবর তঁােদর কতর্বয্ 
কের েগেছন aিবচিলত ভােব। aবেশেষ তঁােদর িশkা মানুেষর uপর pভাব িবsার কেরেছ eবং বড় বড় কoম তঁােদর 
আনুগতয্ sীকার কেরেছ। eরপর মানুেষর ািn pবণতা (gমরাহী) আবার নতুন rপ পিরgহ করল। পয়গাmরেদর 
oফােতর পর তঁােদর umাতরা ভুেল েগল তঁােদর িশkা । তঁােদর িকতােব িনেজেদর তরফ েথেক সব রকম ধারণা িমি ত 
কের িদল। iবাদােতর নতুন নতুন rপ aবলmন করল - েকান েকান ে ণী েখাদ পয়গাmরেদর uপাসানা r কের িদল । 
েকu তার পয়গাmরেক বলেত লাগল আlাহর aবতার (aথর্াৎ আlাহ িনেজi মানব rেপ aবতীণর্ হেয়েছন) েকu তার 
পয়গাmরেক বািনেয় িনল আlাহর সােথ শরীক। েমাটকথা , মানুষ eমন েscািরতা r করল েয , যারা মূিতর্ ংস 
কেরিছেলন েসi পয়গাmরগণেকi তারা পিরণত করেলা মূিতর্েত । পয়গাmর তঁার umাতেদর েয জীবন িবধান (শরীয়াত ) 



 

িদেয় িগেয়িছেলন , ধীের ধীের তােকo তারা িবকৃত কের েফলল । তার মেধয্ তারা সব রকম মূখর্তা - pসূত রীিত িমিশেয় 
েফলল , কেতা কািহনী o িমথয্া বণর্নার সংিম ণ করল eবং মানুেষর ৈতরী িবধান সমূহেক পয়গাmেরর pদিশর্ত িবধােনর 
সােথ চালু কের িদল । ফেল পয়গাmরেদর pকৃত িশkা o িবধান িক িছল eবং পরবতর্ী েলােকরা তার সােথ িক িক িমি ত 
কের তােক rপ িদেয়েছ কেয়ক শতাbীর বয্বধােন তা বুঝবার আর েকান uপায় থাকেলা না । পয়গাmরেদর িনেজেদর 
জীবন -কািহনী িমথয্া o aলীক বণর্না dারা eমন ভােব আcn কের েফলা হেয়েছ েয , তঁােদর জীবেনর েকান িনভর্রেযাগয্ 
iিতহাস পাoয়া যােc না। তথািপ পয়গাmরেদর জীবন সাধনার সবটুকুi বয্থর্ হেয় যায়িন। সবর্pকার িবকৃিত o পিরবতর্ন 
সেtto সকল জািতর মেধয্ আেজা িকছু না িকছু সতয্ েবঁেচ রেয়েছ । আlাহর aিst o আেখরােতর ধারণা েকান না েকান 
rেপ সকল জািতর মেধয্i ছিড়েয় পেড়েছ। সততা , সতয্ o ৈনিতক জীবেনর েকান েকান নীিত সাধারণভােব সারা dিনয়ার 
sীকৃিত লাভ কেরেছ। e সংেগ dিনয়ার িবিভn জািতর পয়গাmরগণ আলাদা আলাদা কের eক eক জািতেক eকটা িনিদর্  
সীমানা পযর্n eমনভােব ৈতরী কের িদেয়েছন, যােত িনর্িবেশেষ সকল মানুেষর কােছ গৃিহত হoয়ার মেতা eক সাধারণ 
ধেমর্র িশkা dিনয়ার মানুেষর কােছ েপশ করা েযেত পাের। 

আেগi বেলিছ , েগাড়ার িদেক pেতয্ক জািতর মেধয্ আলাদা আলাদা পয়গাmর eেসিছেলন eবং তঁােদর pেতয্েকর িশkা 
তঁার িনজ কoেমর মেধয্i সীমাবd িছল। eর কারণ , তখনকার িদেন সকল কoমi পরsর িবিcn িছল। তােদর মেধয্ 
বড় েবশী েমলােমশা িছল না। বstত pেতয্ক কoম িনজ িনজ েদেশর মেধয্ সীমাবd িছল। eমিন aবsায় সকল কoেমর 
জনয্ eক সাধারণ েযৗথ িশkা pচার aতয্n drহ িছল। e ছাড়াo িবিভn কoেমর aবsা পরsর েথেক িছল sতnt । 
তখনকার িদেন জােহলী ধারণার pসার হেয়িছল aতয্িধক। eর ফেল নীিত েবাধ o আচরেণর েয িবকৃত rপ েদখা 
িদেয়িছল , pেতয্ক জায়গায়i তার ধরন িছল sতnt। eর জনয্i আlাহর পয়গাmরেদর জনয্ aপিরহাযর্ িছল pেতয্ক 
কoেমর মেধয্i আলাদা আলাদা িশkা o েহদায়াত েপশ করা ধীের ধীের িব ািnকর ধারণার uেcদ কের সিঠক ধারণা 
pচােরর , kেম kেম জােহলী জীবন পdিতর িবনাশ সাধন কের ে তম িবধােনর আনুগতয্ িশkা েদয়ার eবং িশ েদরেক 
েযভােব িশিkত কের েতালা হয়, েতমিন কের িশkা েদয়ার । eমিন কের dিনয়ার জািত-সমূহেক িশিkত কের তুলেত কত 
হাযার বছর চেল িগেয়িছল , তা আlাহ -i জােনন। aবেশেষ েস তার ৈশশব aবsা aিতkম কের পিরণিতর sের আসেত 
r করল। বািণজয্ , িশl o sাপেতয্র agগিত হবার ফেল তােদর পরsেরর মেধয্ সmকর্ sািপত হল। চীন , জাপান 

েথেক r কের iuেরাপ আি কায় দূর দূরাn পযর্n কােয়ম হল জাহাজ চলাচল o sল পেথ সফেরর ধারা। aিধকাংশ 
জািতর বণর্মালা udব হল eবং েলখাপড়ার েরoয়ায r হল। jান-িবjােনর pসার হল eবং জািহসমূেহর মেধয্ িচnা o 
jােনর িবিনময় চলেত লাগল । বড় বড় িদিgজয়ী জn লাভ করল eবং তারা বড় বড় সাmাজয্ কােয়ম কের িবিভn েদশ o 
িবিভn জািতেক eক রাজৈনিতক পdিতেত িমিলত করল । eমিন কের মানব জািতর িবিভn কoেমর মেধয্ েগাড়ার িদেক 
েয দূরt o পাথর্কয্ েদখা েযেতা, kেম kেম তা hাস েপেত লাগেলা eবং তখন iসলােমর eকi িশkা o eকi জীবন 
িবধান (শরীয়াত ) তামাম dিনয়ার কােছ েপশ করার সmাবনা েদখা িদল । আজ েথেক আড়াi হাযার বছর আেগ মানুেষর 
eতটা unিত হেয়িছল eবং তারা িনেজরাi eক সাবর্জনীন জীবন িবধােনর pেয়াজন aনুভব করিছল। েবৗdধমর্ যিদo েকান 
পূণর্াংগ ধমর্ -িবধান িছলনা eবং তােত েকবল ৈনিতক চিরt সংkাn কিতপয় নীিতর সমােবশ হেয়িছল , তথািপ িহnুsান 
েথেক েবিরেয় েবৗd ধমর্ eকিদেক জাপান o মংেগািলয়া পযর্n eবং aপর িদেক আফগািনsান o েবাখারা পযর্n pসার 
লাভ কেরিছল। e ধমর্ মেতর pচারকগণ বh দূর দূরােnর নানা েদশ পযর্টন কেরিছেলন। eর কেয়ক শতাbীর পর udব 
হল iসায়ী ধেমর্র । যিদ o হযরত ঈসা (আ) iসলােমর িশkা িনেয়i eেসিছেলন , তথািপ তঁার িতেরাধােনর পর ঈসায়ী 
ধমর্ নােম eক িবকৃত ধমর্ ৈতরী কের েনয়া হেয়িছল eবং ঈসায়ীরা e ধমর্েক iরান েথেক r কের আি কা o iuেরােপর 
দূর -দূরায নানা েদশ ছিড়েয় িদল। বstত dিনয়া তখন eক সাধারন মানব ধেমর্র pেয়াজন তীbভােব aনুভব করিছল eবং 
তঁার জনয্ eতটা pstত িছল েয , যখন েতমন েকান পূণর্াংগ o িনভুর্ল জীবন িবধােনর সnান পাoয়া েগল না, তখন 
aপিরণত o aসmণূর্ ধমর্সমূহেকi িবিভn কoেমর মেধয্ pচার করেত r করেলা । 

 

 



 

হযরত মুহাmাদ (সা) -eর নবুয়াত 
eমন eক সময় eেলা , যখন সারা dিনয়ার o মানব জািতর সকল কoেমর জনয্ eক পয়গাmর aথর্াৎ হযরত মুহাmাদ 
(সা) -েক আlাহ তা’য়ালা আরব েদেশ পয়দা করেলন eবং তঁােক iসলােমর পূণর্ িশkা o পূণর্া  িবধান দান কের তা 
সােরজাহােন pচার করার মহাকতর্েবয্ িনযুk কেরন।  

dিনয়ার ভূেগাল পযর্ােলাচনা করেল pথম দৃি েত বুঝেত পারা যায় েয , সারা dিনয়ার পয়গাmরীর জনয্ যমীেনর বুেক 
আরেবর েচেয় aিধকতর uপেযাগী আর েকান sান হেত পাের না। e েদশিট eিশয়া o আি কা মহােদেশর িঠক েকndsেল 
aবিsত। iuেরাপo eখান েথেক aতয্n িনকটবতর্ী । িবেশষ কের তখনকার িদেন iuেরােপর সভয্ জািতসমূহ iuেরােপর 
দিkণ aংেশ বাস করেতা eবং েস aংশিট আরব েথেক িহnুsােনর মতi িনকটবতর্ী িছল। 

আবার তখনকার িদেনর dিনয়ার iিতহাস পাঠ করেল েদখা যােব েয , e নবূয়ােতর জনয্ তখনকার িদেন আরব কoেমর 
েচেয় uপেযাগী আর েকান কoম িছলনা । আর সব বড় বড় কoম তখন dিনয়ার বুেক িনজ িনজ pাধানয্ pিত ার সংgােম 
কাn হেয় পেড়িছল । িকnt আরবরা িছল তখেনা তাজা তাrেণয্র aিধকারী কoম । সভয্তার kেমাnিতর সােথ aনয্ানয্ 
কoেমর চালচলেন eেস িছল বhিবধ িবকৃিত ; িকnt আরব কoেমর uপর তখেনা েতমন েকান সভয্তার pভাব পেড়িন , 
যার ফেল তারা আরাম pয়াসী , আেয়শ -িpয় o হীন sভাব সmn হেত পাের । ঈসায়ী ছয় শতেক আরব িছল েস যুেগর 
সভয্তা গিবর্ত জািত সমূেহর d  pভাব েথেক সmণূর্ মুk। েয জািতর মেধয্ সভয্তার হাoয়া লােগিন তার মেধয্ মানবীয় 
gণরািজর েজৗলুস যতটা থাকা সmব তা আরবেদর মেধয্ িছল। তারা িছল বীযর্বান, িনভর্ীক o মহৎpাণ ; তারা pিতr“িত 
পালন করেতা , sাধীন িচnা o sাধীন জীবন ভালবাসেতা তারা , aপর েকান জািতর েগালামী তারা sীকার করেতা না। 
আপনার iযয্ত বঁাচােত িগেয় pাণ িবসর্জন িদেত তারা কুিnত হেতা না। তারা aতয্n সরল জীবন যাপন করেতা eবং 
েভাগ-িবলােসর pিত তােদর েকান আসিk িছল না। িনঃসেnেহ তােদর মেধয্ নানা pকার dsৃিতর aিst িছল তার িববরণ 
পের জানা যােব; িকnt তােদর েস d িৃতর কারণ িছল ei েয, আড়াi হাযার বছেরর মেধয্ তােদর েদেশ েকান 
পয়গামmেরর আিবভর্াব হয়িন , তােদর মেধয্ ৈনিতক , সংsৃিতর সাধন o সাংsৃিতক িশkা দােনর েযাগয্তা িনেয় েকান 
সং ারক আেসনিন। বh শতাbী ধের rk uষর মrর বুেক sাধীন জীবন যাপেনর ফেল তােদর মেধয্ মূখর্তা o জােহলী 
ভাবধারা pসার লাভ কেরিছল eবং তারা তােদর ajতা pসূত চালা চলেন eতটা কেঠার o দৃঢ় বdমূল হেয় িগেয়িছল েয 
, তােদরেক সিতয্কার মানুেষ পিরণত করা েকান সাধারণ মানুেষর পেk সmব িছল না। িকnt eর সােথ সােথ তােদর মেধয্ 
aবিশয্ eমন eক েযাগয্তা সি ত িছল েয , েকান pিতভা -দীp মানুষ তােদর জীবন সং ার সাধেনর জনয্ eিগেয় eেল 
eবং তােদরেক েকান মহান লেkর িনেদর্শ িদেয় pবুd করেল তারা েসi লk aজর্েনর জনয্ সারা dিনয়ােক oলট পালট 
করেতo প াৎপদ হেতা না। সােরজাহােনর পয়গাmেরর িশkার pসার সাধেনর জনয্ pেয়াজন িছল eমন eক তাrণয্ -
দীp শিkশালী কoেমর। 

eরপর আরবী ভাষাo লkণীয় । আরবী ভাষা পাঠ করেল eবং তার সািহতয্ সmেদর পিরচয় লাভ করেল সহেজi বুঝেত 
পারা যায় েয , uc িচnাধারার pকাশ eবং আlাহর jােনর মাধুযর্ সূkতাপূণর্ রহসয্ বণর্না কের মানব-anরেক pভািবত 
করার জনয্ eর েচেয় uপেযাগী আর েকানা ভাষা হেত পােরনা। e ভাষায় েছাট েছাট সংিkp কথা বা বােকয্র মাধয্েম 
িবরাট িবরাট ভাব pকাশ করা যায় eবং তার pকাশভংগী eত বিল  েয, তীর বা বশর্ার মেতা তা মানুেষর anরেক িবd 
কের । e ভাষার মাধুযর্ মানব -কেণর্ মধু বষর্ণ কের । তার মধুর সুর -লহরী মানব anরেক aলেk ছn -পাগল কের 
েতােল কুরআেনর মেতা মহাgেnর বাহন হবার জনয্ eমিন eক ভাষারi pেয়াজন িছল। 

eখােনi আlাহ তা’য়ালার মহাjােনর pকাশ েয , িতিন তঁার সবর্েশষ িব নবীেক েpরেণর জনয্ e আরব ভুিমেকi 
মেনানীত কেরিছেলন । েয পিবt সtােক আlাহ তা’য়ালা e মহাtম কতর্েবয্র জনয্ মেনানীত কেরিছেলন , িতিন েকমন 
aতুলনীয় িছেলন , eখন তারi বণর্না েপশ করব। 

 



 

নবুয়ােত মুহাmদীর pমাণ 
আজ েথেক েচৗd শ’ বছর প ােত দৃি  িনেkপ করা যাক। dিনয়ায় তখন না িছল তারবাতর্ায় বয্বsা, না িছল েটিলেফান না 
িছল েরলগাড়ী , না িছল ছাপাখানা না িছল পt -পিtকা না িছল বi -পt , না িছল িবেদশ সফেরর সুেযাগ সুিবধা --যা 
আমরা আজেকর িদেন েদখেত পািc । eক েদশ েথেক েদশাnের েযেত হেল aিতkম করেত হেতা কেয়ক মােসর পথ। 
eমিন aবsায় আরব েদশ িছল dিনয়ার আর সব েদশ েথেক িবিcn। তার আেশ পােশ িছল iরান, তুরs o িমসর eবং 
েসখােন jান-িবjােনর চচর্া িকছুটা িছল। িকnt pকাn বালরু সমুd েসসব েদশ েথেক আরবেক আলাদা কের েরেখিছল । 
আরব সoদাগররা মােসর পর মাস uেটর িপেঠ পথ চেল েসসব েদেশ েতজারেতর জনয্ েযেতা িকnt তােদর েস সmকর্ 
েকবল পণয্ kয়-িবkেয়র মেধয্i সীমাবd িছল। আরব ভূিমেত তখেনা েকান ucাংেগর সভয্তার aিst িছলনা েসখােন 
না িছল িবদয্ালয় না িছল gnাগার , না িছল েসখানকার বািসnােদর মেধয্ েলখা –পড়ার চর্চা। সারা েদেশ গণনা করার 
মেতা sl সংখয্ক েলাক িছল যারা িকছুটা েলখা -পড়া জানেতা , িকnt তাo েস যুেগর jান িবjােনর পিরচয় লােভর জনয্ 
যেথ  নয়। েকান সুগিঠত সরকােরর aিst িছল না েসখােন। েকান আiন কানুন িছলনা । pেতয্ক েগাt তার িনজ িনজ 
eলাকায় েscাতnt চািলেয় েযেতা। সারা েদেশ sাধীনভােব যেথ  লুট -তরায চলেতা। খুন -খারাবী o যুd -িবgহ িছল 
েসখানকার িনতয্ pচিলত বয্াপার । মানুেষর জীবেনর েকান মূলয্ িছল না েসখােন যার uপর যার েকানrপ আিধপতয্ 
চলেতা তােক হতয্া কের েস তার সmিত দখল কের বসেতা। তােদর িভতের েকান নীিতেবাধ বা সভয্তার সংsশর্ িছল না। 
dsৃিত , শরাবেখারী o জুয়া িছল aিত সাধারণ বয্াপার । eেক aপেরর সামেন িনরাবরণ হেত তােদর িdধা িছল না। eমন 
িক আরব --নারীরা uলংগ aবsায় কা’বা শরীফ তাoয়াফ করত। হারাম o হালােলর েকান পাথর্কয্ িছল না তােদর জীবেন। 
আরবেদর আযাদী eতটা সীমা ছািড়েয় িগেয়িছল েয , তারা েকান িনয়ম, েকান আiন, েকান ৈনিতক পdিত েমেন চলেত 
ৈতরী িছল না, েকান েনতার আনুগতয্ তারা কবুল করেত পারেতা না। আরবেদর ajতা eমন চরম rপ gহন কেরিছল েয 
তারা পাথেরর মূিতর্েক পূজা করত। পথ চলেত েকান সুnর পাথর টুকরা পাoয়া েগেল তা তুেল eেন সামেন বিসেয় তারা 
পূজা করত। েয িশর কাrর কােছ aবনিমত হেত রাযী হেতা না সামানয্ পাথেরর সামেন তা ঝঁুেক পড়েতা eবং মেন করা 
হেতা েয েসi পাথরi তােদর সকল মন ামনা পূণর্ করেত পাের। 

eমন aবsায় eমন জািতর মেধয্ eকিট মানুেষর আিবভর্াব হল । ৈশশেবi িপতা -মাতা o িপতা মেহর েsেহর ছায়া েথেক 
িতিন বি ত হেলন। aতীেতর েসi aবsার মেধয্ েযটুকু িশkা লাভ করা সmব িছল তাo তঁার ভােগয্ জুটেলা না। বড় হেয় 
িতিন আরব –িশ েদর সােথ ছাগল চরােত লাগেলন। েযৗবেন িতিন আতয্িনেয়াগ করেলন বািণেজয্ । তঁার uঠা -বসা 
েমলােমশা সব িকছুi হেত লাগেলা েসi আরবেদর সােথ , যােদর aবsা আেগi বলা হেয়েছ। িশkার নাম গn েনi , 
eমন িক সামানয্ পড়া নাo িতিন জােনন না, িকnt তা সেto তঁার চালচলন তঁার sভাব -চিরt তঁার িচnাধারা িছল aপর 
সবার েচেয় আলাদা। িতিন কখেনা িমথয্া কথা বেলন না, কাrর সােথ dবর্াকয্ ucারণ কেরন না, কেঠার বােকয্র পিরবেতর্ 
মধু বিষর্ত হয় তঁার মুখ েথেক, আর তার pভােব মানুষ মুg হেয় আেস তঁার কােছ। কাrর eকিট পয়সা o িতিন aৈবধ 
ভােব gহণ কেরন না। তঁার িব sতায় মুg মানুষ তাহােদর বh মূলয্বান সmিt েরেখ েদয় তঁার েহফাযেত eবং িতিন 
pেতয্েকর সmিt েহফাযত কের িনেজর জীবেনর মেতা। সমg কoম তঁার সততায় মুg হেয় তঁােক ‘আল আিমন’ নােম 
আখয্ািয়ত কের । তঁার লjাশীলতােবাধ eমন pখর েয ৈশশব েথেক েকu তােক েকানিদন িনরাবরণ েদেখিন। িতিনeমন 
সদাচারী েয , দরূাচারী o dsৃিত পরায়ণ জািতর মেধয্ pিতপািলত হoয়া সেtto িতিন সবর্ািবধ aসদাচরণ o aেশাভন 
কাযর্কলাপেক ঘৃণা কেরন eবং তার pেতয্কিট কােযর্ পাoয়া যায় পিরcnতার পিরচয়। িচnাধারার পিবtতার দrন িতিন 
িনজ জািতর মেধয্ লুট -তরায খুন খারািব েদেখ anের গভীর dঃখ aনুভব কেরন eবং লড়াiেয়র সমেয় িতিন শািn 
pিত া করার েচ া কেরন। তঁার েকামল anর pেতয্ক মানুেষর dঃখ -েবদনার শরীক হয় । iয়ািতম o িবধবােক িতিন 
সাহাযয্ কেরন , kুিধেতর মুেখ খাদয্ তুেল েদন , মুসািফরেক o সাদের ঘের েডেক িনেয় েখেত েদন । িতিন কাuেক o 
dঃখ েদন না , িনেজ aপেরর জনয্ dঃখ বরন কেরন। িনভুর্ল jােনর aিধকারী িতিন , মূিতর্পূজারী কoেমর মেধয্ েথেকo 
মূিতর্ পূজােক ঘৃণা কেরন। কখেনা েকান সৃি র সামেন তঁার মাথা নত হয় না। তঁার anর েথেক sতঃi আoয়াজ আেস 
যমীন - আসমােন যা িকছু েদখা যায় , তার মেধয্ েকu েনi uপাসনা পাoয়ার েযাগয্ । তঁার িদল আপনা েথেকi বেল 
oেঠঃ আlাহ েতা eজনi মাt হেত পােরন eবং িতিন aিdতীয় - eকক। eক ববর্র জািতর মেধয্ e মহান বয্িkেtর 
আিবভর্াব হল, েযন eক psর stেপর মাঝখােন eক দীpমান হীরকখn , েযন ঘনেঘার anকােরর মাঝখােন eক pদীp 
দীপিশখা। 



 

pায় চিlশ বছর ধের eমিন পিবt পিরcn ucাংেগর মহৎ জীবন যাপেনর পর িতিন চািরিদেকর ঘিনভতূ ঘনেঘার েদেখ 
হঁািপেয় oেঠন , ajতা , নীিতহীনতা , পাপাচার , dণর্ীিত , িশরক o েপৗtিলকতার ভয়াবহ সমুd েব ন েথেক তঁার anর 
চায় মুিk , কারণ েসখানকার েকান িকছুi তঁার মেনাভােবর aনুকুল নয়। aবেশেষ িতিন জনতা েথেক দূের eক পবর্েতর 
gহায় িগেয় িনজর্নতা o pশািnর dিনয়ায় কািটেয় েদন িদেনর পর িদন । aনাহাের েথেক েথেক িতিন আেরা পির িd কের 
েতােলন তঁার আtােক , তঁার িচtেক , তঁার মিs েক । েসখােন িতিন ভােবন , িচnা o ধয্ােন িনমg হেয় থােকন, সnান 
কেরন eক নতুন আেলােকর েয আেলার দীপবিতর্কা ধারণ কের িতিন দূর করেত পােরন তঁার চািরিদেকর ঘনীভূত anাকার 
। িতিন সnান কেরন শিkর uৎস , যা িদেয় িতিন েভে  চুরমার কের েদেবন e িবকৃত dিনয়ােক কােয়ম করেবন মানবতার 
সুr সুnর কাঠােমা। 

e ধয্ান -তnয়তার মাঝখােন তঁার জীবেন eেলা eক িবপুল আিtক পিরবতর্ন । তঁার pকৃিত eতকাল ধের সnান কেরিছল 
েয আেলাক , আর anের aকsাৎ আিবভুর্ত হল তার দীp রি  । aকsাৎ তঁার anের eেলা eমন eক শিk, যার pকাশ 
িতিন আর েকানিদন aনুভব কেরিন।পবর্ত gহার িনজর্ন পিরেবশ েছেড় িতিন েবিরেয় eেলন বাiের জনতার সামেন, আপন 
কoেমর কােছ eেস িতিন তােদরেক জানােলনঃ psর মূিতর্র েকান শিk েনi তার পূজা বজর্ন কর। e চঁাদ , e সূযর্, e 
যমীন o আসমােনর সকল শিk eক আlাহ তা’য়ালার সৃি  িতিনi েতামােদর সকেলর s া, িতিনi িরযকদাতা, জীবন -
মৃতুয্ সব িকছুi তার িনয়েমর aধীন । সবাiেক েছেড় eকমাt তঁারi uপাসনা কর , তারi কােছ মেনাবাসনার িসিd 
কামনা কর। চুির ডাকািত, লুট- তরায , শরাবেখারী , জুয়া pতারণা-- যা িকছু করেছা েতামরা, eসব পাপ - আlাহ icার 
িবেরাধী eসব dsৃিত পিরতয্াগ কর। সতয্ কথা বল , নয্ায় িবচার কর, কাrর pাণনাশ কর না, কাrর সmিt হরণ করনা, 
যা িকছু gহণ কর সেতয্র পেথ gহণ কর,যা িকছু দান কর সতয্ পেথ দান কর। েতামরা সবাi মানুষ,সকল মানুষ পরsর 
সমান। মানুেষর ে t o মহtt (শরাফত) তার বংশ মযর্াদার নয় --বণর্, rপ o সmদ নয়। আlাহ-পরিs, সৎকমর্ o 
পিবt জীবন যাtাi হেc মানুেষর শরাফেতর িনদশর্ন। েয বয্িk আlাহর pিত ভয় েপাষণ কের সৎ o পিবt জীবন যাপন 
কের েসi হেc সেবর্াc sেরর মানষু । েয বয্িk তার বয্িতkম কের তার েকান েগৗরবi েনi। মৃতুয্র পর েতামােদর 
সবাiেক হািযর হেত হেব s ার সামেন চূড়াn িবচার িদেনর েসi সিতয্কার নয্ায়িবচারেকর সামেন gাহয্ হেবনা েকান 
সুপািরশ aথবা uৎেকাচ।েসখােন p  uঠেবনা েকান বংশ মযর্দার । েসখােন হেব েকবল ঈমান o সৎকেমর্র িহেসব। যার 
কােছ eসব সmদ থাকেব তার বাসভূিম হেব জাnাত eবং যার কােছ eর েকান িকছুi থােব না তার জনয্ িনধর্ািরত রেয়েছ 
হতাশা o েদাযেখর শািs। 

তখনকার আরেবর জােহল কoম e পুণয্াtা মানুষিটর uপর dবর্য্বহার কের তঁােক হয়রান কেরেছ েকবলমাt e aপরােধ 
েয, িতিন তােদর বাপ- দাদার আমেল pচিলত কাযর্কলােপর িনnা কেরেছন eবং পূবর্ পুrষেদর aনুসৃত জীবন পdিতর 
েখলাফ িশkা দান কেরেছন। e aপরােধ তারা তঁােক aকথয্ গািল িদেত লাগল ,পাথর েমের েমের তঁার জীবন dিবর্সহ 
কের তুলল । তঁােক হতয্া করার ষড়যnt করল। eকিদন d’িদন নয় , kমাগত েতর বছর ধের তঁার uপর চািলেয় েগল 
কিঠনতম িনযর্াতন, aবেশেষ তঁােক sেদেশর পিরিচত পিরেবশ েছেড় েযেত হল িবেদেশ। েদশ েছেড় েযখােন িতিন আ য় 
িনেলন, েসখােনo তঁােক তারা কেয়ক বছর ধের েপেরশান করেত লাগল। 

eত সব dঃখ ক  o িনযর্াতন িতিন েকন সহয্ করেলন ? তার eকমাt লk িছল তার কoমেক সেতয্র সহজ সিঠক পথ 
িনেদর্শ করা । তার জািত তােক বাদশােহর মযর্াদা দান করেত pstত িছল , তার পােয়র uপর েঢেল িদেত েচেয়িছল 
সmেদর stপ । তারা চাiত েকবল তােক সতয্ pচার েথেক িবরত রাখেত । িতিন তােদর সকল pেলাভনেক aকাতের 
uেপাকাের আপন লেk aিবচল রiেলন । েয মানুষ িনেজর sােথর্র জনয্ নয়, aপেরর কলয্াণ সাধেনর জনয্ kমাগত dঃখ 
ক  o িনযর্াতন সহয্ কের যান, তার েচেয় বড় মহৎ anঃকরণ o সততার কlনা আর কাrর মেধয্ করা যায় িক ? যােদর 
কলয্ােণর জনয্ িতিন েচ া কের যােcন তারাi তঁােক পাথর েমের আহত করেছ আর িতিন pিতদােন তােদর কলয্াণi 
কামনা করেছন । মানুষ েতা দূেরর কথা িফেরশতা o eমিন সততার িনদশর্ন েদেখ মুg হেয় যায়। 

িবেশষ কের েদখা দরকার েয , e মানুষিট যখন পবর্ত gহা েথেক e সেতয্র বাণী িনেয় েবিরেয় eেলন মানব সমােজর 
সামেন, তখন তঁার মেধয্ ঘেট েগল কত বড় িবpব । েয বাণী িতিন মানুষেক নােত লাগেলন তা eমন sc -সাবলীল , 
ভাষা o সািহেতয্র মানদেn eতi ucাংেগর o aলংকার পূণর্ েয তার আেগ aথবা পের eমন কথা েকu েকান িদন 
বেলিন। কাবয্ , বািgতা o ভাষার scতা িনেয় আরবরা গবর্ কের েবড়াত । আরেবর জনগেণর সামেন িতিন চয্ােল  



 

করেলন কালােম পােকর সূরার মত eকিট সূরা েপশ করেত, িকnt তঁার েস চয্ােলে র সামেন সবারi মাথা নত হেয় েগল। 
e িবেশষ কালােমর (কুরআন শরীফ ) ভাষা েযমন িছল, তঁার সাধারণ আলাপ আেলাচনা o বkৃতার ভাষা িকnt েতমন 
ucাংেগর িছল না। আজo যখন আমরা তঁার িনজs aনয্ানয্ বাণীর সােথ e কালােমর তুলনা কির, তখন তার মেধয্ ধরা 
পেড় eকটা সুs  পাথর্কয্ । 

e মানুষিট ---e আরব মrর akরjান বিজর্ত মানুষিট েয jানগভর্ দাশর্িনক বাণী ucারণ করেত r করেলন, তঁার 
আেগ আর েকান মানুষ eমন কথা বেলিন, তঁার পের আজ পযর্n েকu েতমিন বলেত পােরিন; eমন িক চিlশ বছর 
বয়েসর আেগ পযর্n তঁার মুেখ েকu eমন কথা েনিন। 

e umী (িনরkর) মানুষিট ৈনিতক-জীবন o সামািজক- জীবন , aথর্নীিত , রাজনীিত o মানব -জীবেনর aনয্ানয্ সকল 
িদক সmেকর্ eমন সব িবধান রচনা কের েগেছন েয , বড় বড় িবdান o jানী বয্িkরা বh বছেরর িচnা -গেবষণা o সারা 
জীবেনর পরীkা -নীিরkা dারা বh কে  তার িনগূঢ় তাৎপযর্ িকছুটা uপলিb করেত পাের eবং dিনয়ার মানবীয় aিভjতা 
o পরীkা -নীিরkা যত েবিশ কের pসার লাভ করেছ , ততi তার িনগূঢ় তাৎপযর্ মানুেষর কােছ সুs তর হেয় uঠেছ। 
েতরশ' বছেরর aিধক কাল aতীত হেয় েগেছ; িকnt আেজা তঁার রিচত িবধােনর মেধয্ েকান সংেশাধেনর aবকাশ aনুভুত 
হেc না । dিনয়ার মানব -রিচত িবধান iিতমেধয্ হাযার হাযার বার রিচত হেয়েছ o বািতল হেয় েগেছ ; pেতয্ক পরীkায় 
eসব িবধান বয্থর্ pমািণত হেয়েছ eবং pেতয্ক বার তার মেধয্ পিরবতর্ন সাধন করেত হেয়েছ। িকnt e িনরkর মrবাসী 
aপর েকান মানুেষর সাহাযয্ বয্িতেরেক েয িবধান মানুেষর সামেন েপশ কের েগেছন , তার eকিট ধারাo পিরবতর্েনর 
pেয়াজন হয়িন। 

নবুয়ােতর 23 বছেরর মেধয্ িতিন িনজs চিরt মাধুযর্ , সততা , মহtt o ucাংেগর িশkার pভােব dশমন েদরেক 
বািনেয়িছেলন েদাs eবং pিতdিndেদরেক পিনরণত কেরিছেলন সহেযাগীেত । বড় বড় শিk তঁার িবrেd দঁািড়েয় েশষ 
পযর্n পরাজয় বরণ কের তঁার পােয় আtসমপর্ণ কেরেছ। িবজয়ী হেয়o িতিন েকান dশমেনর uপর তার dশমিনর বদলা 
েননিন, কাrর pিত িতিন কেঠার আচরণ কেরিন। েয বয্িk তঁার আপন চাচােক হতয্া কের তার কিলজা িচিবেয়িছল তার 
uপর িবজয়ী হেলo িতিন তােক মাফ কেরিছেলন , যারা তঁােক পাথর েমেরিছল , sেদশ েথেক িবতািড়ত কেরিছল , 
তােদরেক হােত েপেয়o িতিন মাজর্না কেরিছেলন । িতিন কাrর সােথ pতারণা কেরনিন , কখেনা েকান pিত “িত ভংগ 
কেরিন । লড়াiেয়র মেধয্ o িতিন েকান িন ুরতার পিরচয় েদনিন; তঁার কিঠনতম dশমনo েকান িদন তঁার িবrেd aনয্ায় 
আচরণ o যুলুেমর aপবাদ আনেত পােরিন। তঁার e aতুলনীয় সততার pভােব িতিন েশষ পযর্n সারা আরেবর anর জয় 
কেরিছেলন । uপেরর বণর্নায় েয আরবেদর aবsার পিরচয় পাoয়া েগল , িনজs িশkা o েহদায়ােতর pভােব িতিন েসi 
আরবেদরেক ববর্রতা o ajতা েথেক মুk কের eক uc মযর্াদা সmn সুসভয্ জািতেত পিরণত করেলন। েয আরব েকান 
আiেনর আনুগতয্ sীকার করেত রাযী িছল না, তােদরেক িতিন eমন আiনানুগ কের তুলেলন েয dিনয়ার iিতহােস eমন 
আiননুসারী কoম আর েদখা েযত না। েয আরবেদর মেধয্ aপেরর আনুগতয্ pবণতা েমােটi িছলনা , তােদরেক িতিন 
eক িবশাল সাmােজয্র aনুগত কের িদেলন। েয মানুেষর গােয় েকান িদন নীিত েবােধর হাoয়া পযর্n লােগিন তােদরেকo 
িতিন eমন ৈনিতক -চিরtসmn কের তুলেলন েয , তােদর aবsা পযর্ােলাচনা কের আজ dিনয়া িবsয় িবমুg হেয় যায়। 
তখনকার িদেন েয আরবরা dিনয়ার জািতসমূেহর মেধয্ সবেচেয় হীন মযর্াদা সmn িছল , e eকিট মাt মানুেষর pভােব 
েতiশ বছেরর মেধয্ তারা eমন pবল শিkমান হেয় uঠেলা েয, তারা iরান, েরাম o িমসেরর pবল pতাপািnত 
সmাটেদর িসংহাসন uলিটেয় িদল; dিনয়ােক তারা িদল তাহিযব -তামাdুন, ৈনিতক জীবন o মানবতার িশkা; iসলােমর 
eক িশkা o eক শরীয়াত িনেয় তারা ছিড়েয় পড়েলা eিশয়া, iuেরাপ o আি কার সুnরতম eলাকা পযর্n। 

e’েতা েগল আরব কoেমর uপর iসলােমর pভাব। eর েচেয় েবশী িবsয়করভােব িনরর আরব-নবীর pভাব পেড়িছল 
তামাম dিনয়ার uপর। িতিন সারা dিনয়ার pচিলত িচnাধারা , আচরণ -পdিত o আiন-কানুেনর মেধয্ আনেলন eক 
aভূতপূবর্ িবpব। যারা তার েনতৃt েমেন িনেয়িছল , তােদর কথা েছেড় িদেলর িবsয়কর বয্াপার হেc ei েয, যারা তার 
আনুগতয্ sীকাের asীকৃিত জািনেয়েছ, যারা তার িবেরািধতা কেরেছ তার সােথ dশমনী কেরেছ, তারাo তার pভাব েথেক 
মুk হয়িন। dিনয়া তাoহীেদর িশkা ভুেল িগেয়িছল , িতিন মানুষেক আবার sরণ কিরেয় িদেলন েসi িশkা । eবং eমন 
েজােরর সােথ সেতয্র েভরী বাজােলন েয , আজ বুতপরs o মুশিরকেদর ধমর্ পযর্n তাoহীেদর sীকৃিত দান করেত বাধয্ 
হেc। িতিন eমন বিল  ৈনিতক িশkা মানুষেক িদেয় েগেছন েয, তার িবিধবd নীিত আজ তামাম dিনয়ার pচিলত ৈনিতক 



 

িশkায় pসার লাভ কেরেছ o করেছ। আiন, রাজনীিত , সভয্তা o সামািজক aথর্নীিতর েkেt েয নীিত িতিন িনধর্ারণ 
কের েগেছন, তা eমন সতয্াি ত o সবর্কােল pেযাজয্ েয , তার িবেরাধী সমােলাচকরা পযর্n নীরেব তা েথেক মাল-মশলা 
সংgত কের িনেয়েছ eবং eখেনা িনেc। 

আেগi বেলিছ , e aসাধারণ মানুষিট জn িনেয়িছেলন eক জােহল কoেমর মেধয্ eক ঘনেঘার তমসাcn েদেশ। চিlশ 
বছর বয়স পযর্n প  চারণ o সoদাগরী ছাড়া আর েকান বৃিt িতিন aবলmন কেরনিন। েকান রকম িশkা -দীkা িতিন 
লাভ কেরনিন। । েভেব েদখবার িবষয় , চিlশ বছর বয়েসর পর তঁার মেধয্ আকিsকভােব eতটা পূণর্তা eেলা েকােtেক? 
েকােtেক তার মেধয্ eেলা aপূবর্ jানসmার ? েকােtেক িতিন েপেলন e িবপুল শিk ? eকিটমাt মানুষ –কখেনা িতিন 
aসাধারণ িসপাহসালার , কখেনা eক aতুলনীয় jানসmn িবচারপিত , কখেনা মহাশিkধর িবধানকতর্া , কখেনা 
apিতdndী দাশর্িনক, কখেনা ৈনিতক o সাংsৃিতক জীবেন aতুলনীয় সংsারক , আবার কখেনা িবsয়কর রাজৈনিতক 
pjাসmn েনতা! জীবেনর বhমুখী কমর্বয্sতা সেtto রািtকােল ঘnার পর ঘnা কািটেয় েদন আlাh র iবাদােত , stী o 
সnান-সnিত o হক আদায় কেরন, গরীব o িবপn মানুেষর েখদমত কেরন। eক িবশাল সাmােজয্র শাসন-কতৃর্t লাভ 
কেরo ফকীেরর মত জীবন যাপন কেরন; মাdেরর uপর শয়ন কেরন , েমাটা কাপড় পিরধান কেরন, গরীেবর মত খাদয্ 
gহণ কেরন, eমন িক কখেনা aনশেন aধর্াশেন েকেট যায় তার িদন। 

eমিন িবsয়কর aিত -মানবীয় পূণর্তার পিরচয় িদেয় িতিন যিদ দাবী করেতন েয , িতিন aিত মানবীয় aিsেtর aিধকারী 
, তা হেলo েকu তার েস দাবী agাহয্ করেত পারেতা না, িকnt তার বদেল িতিন িক বেলেছন ? তার েস পূণর্তােক িতিন 
িনজs কৃিতt বেল দাবী কেরনিন, বরং িতিন হােমশা বলেতনঃ 

আমার কােছ আপনার বলেত িকছুi েনi; eর সবিকছুর মািলক আlাহ eবং আlাহর তরফ েথেকi eসব আিম েপেয়িছ , 
েয বাণী আিম েপশ করিছ eবং যার aনুrপ বাণী েপশ করেত সকল মানুষ বয্থর্ হেয়েছ , তা আমার িনজs বাণী নয় তা 
আমার মিs  pসূত রচনা নয়। e হেc আlাহর কালাম eবং eর সবটুকু pশংসা আlাহরi pাপয্। আমার যা িকছু 
কাযর্কলাপ, তাo আমার িনজs েযাগয্তা dারা সmn হয়িন, েকবলমাt আlাহরi িনেদর্েশ তা সmn হেয়েছ। আlাহর কাছ 
েথেক েয iংিগত আিম পাi aনুrপ ভােবi আিম কাজ কির eবং কথা বিল। 

eমিন সতয্িন  মানুষেক আlাহর পয়গাmর না েমেন পারা যায় িক কের? িতিন eমন পূণর্তার aিধকারী েয , তামাম 
dিনয়ার r েথেক আজ পযর্n তার মত eকিট মানুষ o খঁুেজ পাoয়া যায় না, িকnt তার সতয্িন া eমন aসাধারণ েয, 
েসi পূণর্তার গবর্ তঁার িভতের েমােটi েনi । েসi পূণর্তার জনয্ িতিন েকান pশংসা aজর্ন করেত চান না। সকল pশংসা 
সুs ভােব তঁারi pিত আেরাপ কেরন ,িযিন তঁােক সবিকছু দান কেরেছন। িক কের তঁােক সতয্ বেল sীকার না কের পারা 
যায়? িতিন িনেজ যখন তঁার সবটুকু ে tেক আlাহর বেল sীকার কেরন, তখন আমরা েকন বলবঃ না , eর সবিকছু 
েতামার আপন মিsে র সৃি  ? িমথয্াচারী মানুষi েতা aপেরর কৃিতtেক আপনার িদেক েটেন েনবার েচ  কের; িকnt e 
মানুষিট েযসব কৃিতtেক সহেজi আপনার বেল দাবী করেত পারেতন েযসব কৃিতt aজর্ন করার কারণ কাrর জানা িছল 
না। eবং যা pদশর্ন কের িতিন aিতমানবীয় মযর্াদা দাবী করেল েকu তা agাহয্ করত না , েসসব কৃিতtেকo িতিন তার 
আপনার িদেক েটেন েনবার ে া কেরনিন। তাহেল তার েচেয় aিধকতর সতয্া য়ী মানুষ আর েক হেত পাের? 

e মানুষিট--e aসাধারণ কৃিতtসmn মানুষিট িছেলন আমােদর েনতা তামাম জাহােনর পয়গাmর হযরত মুহাmাদ মুsাফা 
(সা) । তার িনজs সতয্িন াi হেc তার পয়গাmরীর aকটয্ pমাণ। তার েগৗরবময় কাযর্কলাপ তঁার sভাব- চিরt , তঁার 
পিবt জীবেনর ঘটনা pবাহ সব িকছুi iিতহােস pমািণত হেয়েছ। েয বয্িk sc aনnঃকরেণ সতয্ানুসিnৎসা o নয্ােয়র 
মেনাভাব সহকাের তঁার েস িববরণ পাঠ করেব , তার anর sতঃi সাkয্ দান করেব েয , িতিন িনি ত rেপ আlাহর 
পয়াগmর। েয বাণী িতিন েপশ কেরিছেলন, তা- হেc কুরআন , তা-i আমরা পাঠ কের থািক । েয বয্িk e aতুলনীয় 
িকতাব hদয়ংগম কের মুk anের পাঠ করেব তােক sীকার করেতi হেব েয, e িনি তrেপ আlাh র েpিরত gn eবং 
েকান মানুেষর মেধয্i েনi erপ gn pণয়েনর kমতা। 

 



 

খতেম নবুয়াত 
eকথা েজেন রাখা pেয়াজন েয, e যুেগ iসলােমর সতয্ সহজ o সিঠক পেথর িনেদর্শ জানার জনয্ হযরত মুহাmাদ মুsফা 
(সা) eর িশkা o কুরআন মাজীদ ছাড়া আর েকান মাধয্ম েনi। মুহাmাদ (সা) সমg মানব জািতর জনয্ আlাহর পয়গাmর 
। তঁার মেধয্i পয়াগmরীর ধারা েশষ হেয় েগেছ। আlাহ তা’য়ালা েযভােব মানুষেক েহদায়াত করেত চান, তার সবিকছুর 
িনেদর্শ িতিন পািঠেয়েছন তঁার আেখরী পয়গাmেরর মাধয্েম। eখন েয বয্িk সেতয্র সnানী o আlাহর মুসিলম বাnাহ 
হেত icকু, তঁার aপিরহাযর্ কতর্বয্ হেc আlাহর আেখরী পয়গাmেরর uপর ঈমান আনা, তঁার pদt িশkা েমেন েনয়া 
eবং তঁারi pদিশর্ত পথ aনুসরণ কের চলা। 

খতেম নবুয়ােতর pমাণ 
পয়গাmরীর তাৎপযর্ আেগi িবে ষণ করা হেয়েছ। েসi কথাgেলা বুেঝ িনেল eবং তা িনেয় িচnা করেল সহেজi জানা 
যােব েয, পয়গাmর েরাজ পয়দা হয় না, pেতয্ক কoেমর মেধয্ সবসময় পয়গাmেরর আিবভর্াব হoয়ার pেয়াজন েনi। 
পয়গাmেরর জীবi হেc pকৃতপেk তঁার িশkা o েহদায়ােতর জীবন। যতkণ তঁার িশkা o েহদায়াত জীবn থােক ততkণ 
িতিন জীিবত থােকন। পূবর্বতর্ী পয়গাmরেদর মৃতুয্ ঘেটেছ , কারণ েয িশkা তঁারা িনেয় eেসিছেলন dিনয়ার মানুষ তা িবকৃত 
কের েফেলেছ। েযসব gn তঁারা িনেয় eেসিছেলন তার েকানিটi আজ aিবকৃত aবsায় েনi। তঁােদর aনুগামীরাi আজ 
দাবী করেত পারেছনা েয, তােদর পয়গাmেরর েদয়া আসল িকতাব তােদর কােছ মoজুদ রেয়েছ , তারাi ভুিলেয় িদেয়েছ 
তােদর পয়গাmেরর েদখােনা পথ! পূবর্বতর্ী পয়গাmরেদর মেধয্ eকজেনর o িনভুর্ল িনভর্রেযাগয্ িববরণ আজ েকাথাo খুঁেজ 
পাoয়া যােব না। pতয্য় সহকাের আজ বলা যায় না েকান জামানায় িতিন পয়দা হেয়িছেলন ? িক কাজ িতিন কের েগেছন? 
িকভােব িতিন জীবনযাপন কেরিছেলন? িক িক কােজর িশkা িতিন িদেয়িছেলন eবং িক িক কাজ েথেক মানুষেক িবরত 
করেত েচেয়িছেলন ? eমিন কেরi হেয়েছ তঁােদর সিতয্কার মৃতুয্। 

পাkাnের , হযরত মুহাmাদ (সা) আেজা রেয়েছন জীিবত , কারণ তঁার িশkা o েহদায়াত আেজা জীবn হেয় রেয়েছ । েয 
কুরআন িতিন িদেয় েগেছন, তা আেজা তার তার মূল শb -সmার সহ aিবকৃত aবsায় মoজুদ রেয়েছ তার eকিট হরফ , 
eকিট েনাকতা , eকিট েযর যবেরর পাথর্কয্ o হয়িন েকাথাo । তঁার জীবন -কািহনী তঁার uিk সমূহ o কাযর্কলাপ সব 
িকছুi সুরিত হেয় আেছ । েতরশ বছেরর বয্বধােন আেজা iিতহােস তঁার বণর্না eমন সুs ভােব আমরা েদখেত পাi , 
েযন তঁােক আমরা েদেখিছ pতয্kভােব । হযরত (সা) eর বয্িkর জীবন -কািহনী েযমন সুরিত হেয় রেয়েছ , dিনয়ার 
iিতহােস আর েকান বয্িkর জীবন-কািহনী েতমন aিবকৃতভােব সুরিত হয়িন । আমরা আমােদর জীবেনর pিতিট কােজ , 
pিত মুhেতর্ হযরত (সা) eর জীবন েথেক িশkা gহণ করেত পাির। তােতi pমািণত হয় েয হযরত (সা) eর পর আর 
েকান পয়গাmেরর pেয়াজন েনi। 

eক পয়গাmেরর পর aপর েকান পয়গাmেরর আিবভর্ােবর েকবল মাt িতনিট কারণ থাকেত পােরঃ 

eকঃ যখন পূবর্বতর্ী পয়গাmেরর িশkা েহদায়াত িনি h হেয় যায় eবং পুনরায় তা েপশ করার pেয়াজন হয় , diঃ যখন 
পূবর্বতর্ী পয়গাmেরর িশkা aসmণূর্ থােক eবং তােত সংেশাধন o সংেযাজেনর pেয়াজন হয় , িতনঃ পূবর্বতর্ী পয়গাmেরর 
িশkা যখন েকান িবেশষ জািতর মেধয্ সীমাবd থােক eবং aপর জািত বা জিতসমূেহর জনয্ aপর েকান পয়গাmেরর 
pেযাজন হয়। 

uপিরuk িতনিট কারেণর েকানিটi বতর্মােন pযুk হেত পাের না, কারণঃ 

eকঃ হযরত মুহাmাদ(সা) eর িশkা o েহদায়াত আেজা জীবn রেয়েছ eবং েসসব মাধয্ম eখন পুেরাপুির সংরিkত 
রেয়েছ , যা েথেক pিত মুhেতর্ জানা যায়, হযরেতর dীন িক িছল , েকান জীবন পdিতর িতিন pচলন কেরিছেলন eবং 



 

েকান েকান পdিত িমিটেয় েদবার o pিতেরাধ করার েচ া কেরিছেলন । যখন তঁার িশkা o েহদায়াত আেজা িমেট যায়িন , 
তখন আবার তা নতুন কের েপশ করার জনয্ েকান নবী আসার pেয়াজন েনi। 

diঃ হযরত মুহাmাদ (সা)- eর মাধয্েম dিনয়ােক iসলােমর পূণর্া  িশkা েদয়া হেয় েগেছ । eখন তার মেধয্ েযমন িকছু 
কম - েবশী করার pেয়াজন েনi , েতমিন তার মেধয্ eমন েকান ঘাটিত েনi , যা পূরণ করার জনয্ আর েকান নবী আসার 
pেয়াজন হেব। সুতরাং িdতীয় কারণিটর েকান aিst েনi।  

িতনঃ হযরত মুহাmাদ (সা) েকান িবেশষ কoেমর জনয্ েপিরত না হেয় তামাম dিনয়ার জনয্ নবী িহেসেব েpিরত 
হেয়িছেলন eবং সমg মানব জািতর জনয্ তঁার িশkা যেথ  । সুতরাং eখন েকান িবেশষ কoেমর জনয্ sতnt নবী আসার 
pেয়াজন েনi। তাi তৃতীয় কারণিটo e েkেt aচল। 

eসব কারেণ হযরত মুহাmাদ (সা) েক বলা হেয়েছ ‘ খাতামুnাবীিয়য্ন ’ aথর্াৎ যঁার িভতের নবুয়ােতর ধারার পিরসমািp 
ঘেটেছ। eখন আর dিনয়ায় নতুন েকান নবীর আিবভর্ােবর pেয়াজন েনi; pেয়জন েকবল eমন মানুেষর --যারা হযরত 
মুহাmাদ (সা) -eর পেথ িনেজরা চলেবন o aপরেক চালােবন ; যঁারা তঁার িশkাধারােক uপলিb করেবন , তদনুযায়ী 
আমল করেবন eবং dিনয়ায় েয আiন o িবধান িনেয় হযরত মুহাmাদ (সা) তাশিরফ eেনিছেলন , েসi আiন o িবধান 
aনুযায়ী রা  pিতি ত করেবন। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ঈমােনর িববরণ 
আেগর aধয্ায়সমূেহ যা বলা হেয়েছ আেরা সmেুখ agসর হবার আেগ eকবার খিতেয় েদখা pেয়াজনঃ 

eকঃ iসলাম বলেত যিদo বুঝায় আlাহর আনুগতয্ o তার আেদেশর aনুবিতর্তা , তথািপ আlাহর সtা o gণাবলী তার 
icা o মিজর্ aনুযায়ী জীবন যাপেনর পdিত eবং আেখরােতর পুরsার o শািs সmেকর্ িনভুর্ল jান েকবল মাt আlাহর 
পয়গাmেরর মাধয্েমi লাভ করা েযেত পাের। তাi iসলােমর িনভুর্ল সংjা aনুসাের পয়গাmেরর িশkার uপর ঈমান আনা 
eবং তঁার pদিশর্ত পdিতেত আlাহর দাসt sীকার করাi হেc iসলাম। েয বয্িk পয়গাmেরর পথ বজর্ন কের েসাজা-
েসািজ আlাহর আনুগতয্ o তঁার hকুেমর aনুবিতর্তা করার দাবী কের , েস মুসিলম নয়। 

diঃ পূেবর্ আলাদা আলাদা কoেমর জনয্ আলাদা আলাদা পয়গাmর eবং eকi কoেমর মেধয্ kমাগত eেকর পর eক 
পয়গাmেরর আিবভর্াব হেয়েছ। তখনকার িদেন pেতয্ক কoেমর জনয্ , “iসলাম ” বলেত বুঝাত েসi ধর্ম যা িবেশষ কের 
েসi কoেমর পয়গাmর বা পয়গাmরগণ িশkা িদেয়িছেলন । যিদo iসলােমর pকৃিত pেতয্ক েদেশ pেতয্ক যুেগ eকi 
িছল তথািপ শরীয়াত aথর্াৎ আiন o iবাদােতর পdিত িছল িবিভn। e কারেণ eক কoেমর জনয্ aপর েকান কoেমর 
পয়গাmেরর aনসুরণ aপিরহাযর্ িছল না, যিদo সকল পয়গাmেরর pিত ঈমান েপাষণ িছল aপিরহাযর্ । 

িতনঃ হযরত মুহাmাদ মুsফা (সা) যখন dিনয়ায় পয়গাmর িহেসেব েpিরত হেলন , তখন তার মাধয্েম iসলােমর িশkা 
সুsn কের েদয়া হল eবং তামাম dিনয়ার জনয্ eকi শরীয়াত েpরণ করা , তার আনীত শরীয়াত সবর্কােলর জনয্ 
pেযাজয্ হল। হযরত মুহাmাদ (সা) eর আিবভর্ােবর পূবর্বতর্ী সকল পয়গাmেরর pবিতর্ত শরীয়াত pতয্াhত হল eবং 
eরপর িকয়ামত পযর্n েযমন েকান নবী আসেব না, েতমিন আসেব না েকান নতুন শরীয়াত আlাহ তা’য়ালার তরফ 
েথেক। সুতরাং বতর্মােন eকমাt হযরত মুহাmাদ (সা) eর আনুগেতয্র নামi হেc iসলাম। তঁার নবুয়ােতর sীকৃিত , তঁার 
pিত pতয্েয়র িভিtেত তঁার pদt িশkা েমেন চলা eবং তার সকল hকুমেক আlাহর hকুম মেন কের তার আনুগতয্ করাi 
হেc iসলাম। আর eমন েকান বয্িk আlাহর তরফ েথেক আসেবন না যঁােক েমেন চলা মুসলমান হoয়ার জনয্ aপিরহাযর্ 
শতর্ থাকেব eবং যােক না মানেল মানুষ কােফর হেয় যােব। 

হযরত মুহাmাদ (সা) েকান েকান িজিনেসর uপর ঈমান েপাষণ করার িশkা িদেয়েছন eবং তা েমেন িনেল মানুষ িকrপ 
uc মযর্াদার aিধকারী হেত পাের; তা-i আিম eখন বলব। 

আlাহর pিত ঈমান 
হযরত মুহাmাদ (সা)- eর সবর্pথম o সবর্ািধক grtপূণর্ িশkা হেcঃ 

 “ আlাহ বয্তীত আর েকান iলাহ েনi ।” 

e কােলমা -i হেc iসলােমর বুিনয়াদ -- যা িদেয় eক কােফর eক মুশিরক o eক নািsক েথেক মুসিলেমর পাথর্কয্ 
িনধর্ািরত হয়। e কােলমার sীকৃিত o asীকৃিত dারা eক মানুষ o aপর মানুেষর মেধয্ িবপুল পাথর্কয্ রিচত হয়। e 
কােলমার aনুসারীরা পিরণত হয় eক জািতেত eবং aমানয্কারীরা হয় তােদর েথেক sতnt জািত। eর aনুসারীরা dিনয়া 
েথেক r কের আেখরােত পযর্n unিত, সাফলয্ o সmােনর aিধকারী হয় eবং aমানয্কারীেদর পিরণাম হেc বয্থর্তা 
aপমান o পতন।  

েছাট খাট কথািট েকবল মুেখ ucারণ করার ফেলi মানুেষ মানুেষ e িবপুল পাথর্কয্ রিচত হেত পাের না; মুেখ দশ লkয্ 
বার ‘কুiিনন ’ ‘কুiিনন ’ বলেল eবং তা েসবন না করেল েযমন ময্ােলিরয়া কখেনা ছাড়েত পােরনা, েতমিন মুেখ ‘লা 
iলাহা ilাlাh’ ucরণ করেল, aথচ িক তার aথর্, e ক’িট শb ucরণ কের কত বড় িজিনেসর sীকৃিত দান করা হল 
eবং e sীকৃিতর ফেল িনেজর uপর কত বড় দািয়t gহণ করা হল তা যিদ বুঝেত না পারা যায় তা হেল না বুেঝ eমিন 



 

ucারণ করার ফেল কােরা েকান কলয্াণi সািধত হেত পাের না। pকৃতপেk pাথর্কয্ েকবল তখনi আসেত পাের , যখন 
‘লা iলাহা ilাlাহ- র তাৎপযর্ anের pিতভাত হেব তার aেথর্র uপর পূণর্ pতয্য় জnােব eবং তঁার িবেরাধী যত রকম 
িব াস আেছ, তা েথেক মন সmণূর্rেপ মুিk লাভ করেব eবং আgেনর দািহকা শিk o িবেষর মুতুয্ ঘটাবার মতার pিত 
িব াস যতটুকু pভাব িবsার কের e কােলমার pিত িব াস o মন -মিsে র uপর কমপেk ততটা pভাব িবsার করেব। 
েযমন কের আgেনর pকৃিত সmেকর্ ঈমান মানুষেক আgেনর sশর্ েথেক দূের রােখ eবং িবেষর pকৃিতর uপর ঈমান িবষ 
পান েথেক তােক বঁািচেয় রােখ, িঠক েতমিন কের িব াস o কেমর্র সকল েkেt e ‘লা iলাহা ilাlাহ ’ কােলমার uপর 
ঈমান িশরক , কুফর , নািsকতা pভৃিত d িুতর kুdািতkুd rপ েথেক মানুষ েক িবরত কের রাখেব। 

‘লা -iলাহা ilাlাহ’ র aথর্ 
‘iলাহ ’ বলেত িক বুঝায় , সবার আেগ তা-i বুেঝ িনেত হেব। আরবী ভাষায় ‘iলাহ ’শেbর aথর্ হেc iবাদােতর েযাগয্ঃ 
aথর্াৎ ে t , েগৗরব o মহেtর েয সtা uপাসনার েযাগয্ eবং বেnগী iবাদােত যঁার সামেন মsক aবিনমত করা যায়। 
‘iলাহ ’ শেbর aেথর্ e তাৎপযর্ o শািমল রেয়েছ েয , িতিন হেবন aনn শিkর aিধকারী েয শিkর uপলিb মানুেষর 
jান-বুিdর সীমানা aিতkম কের যায়। ‘iলাহ’ শেbর তাৎপেযর্র মেধয্ eo রেয়েছ েয , িতিন িনেজ কাrর মুখােপkী 
হেবন না, aথচ আর সবাi জীবেনর সকল বয্াপাের তঁার মুখােপkী হেব eবং তঁার কােছ সাহাযয্ িভkা করেত বাধয্ হেব। 
‘iলাহ’ শেbর মেধয্ রহসয্ময়তার aথর্o িনিহত রেয়েছ। aথর্াৎ ‘iলাহ’ তােকi বলা যায়, যঁার শিkর uপর থাকেব 
রহেসয্র আবরণ। ফারসী ভাষায় ‘েখাদা ; িহnী ভাষায় , েদবতা , iংেরজী ভাষায় ‘গড’ শbo eর কাছাকািছ aেথর্ 
বয্বহার হয় eবং dিনয়ার aনয্ানয্ ভাষায় eকi aেথর্ িবেশষ িবেশষ শb বয্বহার করা হেয় থােক। 

‘আlাহ ’ শbিট হেc eকক -লা শরীক আlাহর ‘iসেম জাত ’ বা েমৗিলক নাম, মূল সtার পিরচায়ক নাম। ‘লা -iলাহা 
ilাlাহ ’ কথািটর শbগত তরজমা হেc েকান iলাহ েনi েসi িবেশষ সtা বয্তীত যঁার নাম আlাহ। eর তাৎপযর্ হেc 
ei েয , সমg সৃি েত আlাহ বয্তীত eমন আর েকান সtার aিst েনi, েয uপাসনা পাoয়ার েযাগয্ হেত পাের। িতিন 
বয্তীত eমন েযাগয্তাসmn আর েকu েনi, iবাদাত বেnগী o আনুগেতয্ যার সামেন মsক aবনিমত করা হয়। িতিনi 
eকমাt সtা, িযিন তামাম জাহােনর মািলক o িবধানকতর্া , সবিকছুi তঁার মুখােপkী , সবাi eকমাt তঁার কাছ েথেকi 
সাহাযয্ কামনা করেত বাধয্ । িতিন মানুেষর uপলিbর বাiের লুkািয়ত eবং তঁার aিst aনুভব করেত িগেয় মানুেষর 
jান-বুিd বয্থর্ হেয় িফের আেস। 

লা-iলাহা ilাlাহ ’-র pকৃত তাৎপযর্ 
uপের তা েকবল ‘লা-iলাহা ilাlাহ ’ কথািটর শািbক aথর্ িবে ষণ করা েগল। eখন তার সিঠক তাৎপযর্ পযর্ােলাচনা 
করব।  

মানব iিতহােসর pাচীনতম যুেগর েযসব তথয্ আমােদর হােত eেসেছ eবং pাচীনতম জািতসমূেহর েয সব ংসাবেশষ 
সnান আমরা েপেয়িছ , তা েথেক বুঝা যায় , pেতয্ক যুেগর মানুষ েকান না েকান েখাদােক েমেন িনেয়েছ eবং েকান না 
েকান ধরেনর iবাদাত কেরেছ । আেজা dিনয়ার যত জািত রেয়েছ --তারা িনতাn আিদম pকৃিতর েহাক aথবা সুসভয্ 
েহাক, তােদর সবারi মেধয্ eকিট ৈবিশ য্ রেয়েছ ei েয , তারা েকান িবেশষ সtােক েখাদা বেল মানেছ , তার iবাদাত 
কেরেছ। e েথেক বুঝা যায় েয , েখাদার ধারণা মানুেষর pকৃিতর শািমল হেয় আেছ। তার িভতের eমন েকান িজিনস 
রেয়েছ যা তােক বাধয্ কেরেছ কাuেক েখাদা মানেত o তার iবাদাত করেত। 

eরপর p  oেঠ মানুেষর মেধয্ েসi িবেশষ িজিনসিট িক? pেতয্কিট েলাক তার িনেজর aিsেtর pিত o সকল মানুেষর 
aবsার pিত দৃি পাত করেল আপনা েথেকi eর জবাব uপলিb করেত পারেব। 



 

pকৃতপেk , মানুষ বাnা হেয়i পয়দা হেয়েছ। sাভািবকভােবi েস পরমুখােপkী , dবর্ল o dঃs। তার aিst বজায় 
রাখার জনয্ েয aসংখয্ িজিনেসর pেয়াজন , তা তার শিkর আিধপেতয্র aধীন নয়। কখেনা আপনা েথেকi তা তার হােত 
আেস, আবার কখেনা বা েস তা েথেক বি ত হয়। 

eমন aেনক িজিনসi েতা রেয়েছ , যা তার পেk কলয্াণকর । েস তা aজর্ন করেত চায়; িকnt েসi সব িজিনস কখেনা 
তার হােত আেস , কখেনা বা আেসনা ; কারণ েসi সব িজিনস aজর্ন করার sাধীন kমতা আেদৗ তার েনi। 

আবার eমন aেনক িজিনস আেছ, যা তার aিন  সাধন কের , তার সারা জীবেনর পির ম মুhেতর্ িবন  কের েদয় , তার 
সকল আশা -আকাংখােক ধূিল -লুিnত কের েদয় তােক বয্াধী o মৃতুয্র কবলgs কের েদয়। েস চায় েসi সব aিন কর 
িজিনসেক ংস কের িদেত ; কখেনা তা ংস হয়, কখেনা হয়না। তার ফেল েস uপলিb কের েয , েসi সব িজিনেসর 
আসা না আসা, দূর হoয়া না হoয়ার uপর তার েকান কতৃর্t েনi। 

eমন aেনক িকছুi রেয়েছ , যার শান-শoকত o বৃহt েদেখ মানুষ ভীত হেয় পেড় । পাহাড়, নদী o ভয়াবহ িহংs 
জােনায়ােরর rপ তার েচােখর সামেন আেস । ঝড়ঝ া , pাবন o ভুিমকেmর নgrপ েস েদখেত পায়। েমেঘর গজর্ন , 
anকার ঘনঘটা , বেjর hংকার িবজলীর চমক o মুষলধারা-বৃি র দৃশয্ eেকর পর eক তার েচােখর সামেন আসেত 
থােত। েস েদেখ েয , eসব িজিনস কত বড় ,কত শিkশালী , কত মিহমাময় আর তার তুলনায় েস িনেজ কত dবর্ল কত 
নগণয্। 

eসব িবিভn pাকৃিতক দৃশয্ o তার িনেজর দীনতার িবিভn pমাণ েচােখর সামেন েদেখ মানুেষর anের sতঃi িনেজর 
দাসt (বেnগী) , পরমুখােপিkতা o dবর্লতার aনুভুিত জাgত হয় eবং েসi aনুভূিতর সােথ সােথi জেn আlাহর 
ধারণা। েয হােতর iংিগত চািলত হয় eসব মহাশিk , তঁার ধারণা তার মেন জাgত হয়। তঁার শিkর aনুভূিত মানুষেক 
িবনয় -নm কের , তারi কােছ সাহাযয্ িভkা করেত বাধয্ কের। তঁার কলয্াণদায়ক শিkর aনুভূিত মানুষেক বাধয্ কের 
িবপদ মুিkর জনয্ তঁারi সামেন হs pসিরত করেত। তার aিন কর শিkর aনুভূিত মানুষেক udুd কের তঁার ভীিত 
anের েপাষণ করেত eবং তঁার গযব েথেক বঁাচার জনয্ pেচ া চালােত। 

ajতার সবর্িনm sর তােকi বলা যায় , যখন মানুেষ eসব ঐ যর্ o শিkেত pতয্k o তােদর কলয্াণকর বা aিন কর 
rপ েদেখ মেন কের েয, eরাi েখাদা , তারা পূজা করেত থােক জােনায়ার , পাহাড় o নদীেক । তারা পূজা কের 
যমীন,আgন, বৃি  , হাoয়া , চnd , সূযর্ o আেরা কত শিkর । 

যখন e ajতার মাtা িকছুটা কম থােক eবং jােনর আেলাক িকছুটা পাoয়া যায় , তখন বুঝা যায় েয , eসব িজিনস 
মানুেষরi মত পরমুখােপিk কত বড় জােনায়ার তুc মশা -মািছর মত মের যায়; pকাn pকাn নদীর পািন oেঠ , নােম 
, িকেয় যায়, মানুষ িনেজi েকেট েফেল পাহাড়। যমীেনর ফেল- ফুেল সমৃd হoয়া তার িনজর icাধীন নয়, পািন যখন 
তােক সাহাযয্ কেরনা , তখনi যমীন হয়  aনুবর্র । পািনo িনেজর খুশী মত চলেত পাের না, তােকo হেত হয় হাoয়ার 
মুখােপিk । হাoয়াo িনেজর kমতার aধীন নয় , তার কলয্াণ aকলয্াণ িনভর্র কের aনয্িবধ কলয্ােণর uপর । চnd , সূযর্ , 
তারকার েকান িবেশষ িবধােনর আনুগতয্ কের চেল। e িবধােনর বাiের তারা কখেনা তােদর গিতর িবnুমাt রদবদল 
করেত পাের না। eসব েদেখ েন মানুেষর মন েকান aদৃশয্ রহসয্াবৃত মুিkর িদেক িফের যায় তখন েস ভাবেত থােক েয 
, eসব দৃশয্মান বstসমূেহর anরােল রেয়েছ eমন রহসয্াবৃত শিkপু  ,যারা পিরচািলত করেছ তােদরেক eবং সবিকছুi 
হেc e শিkপুে র aধীন। eখান েথেকi বh েখাদা o বh েদবতার ধারণার udব হেয়েছ। e aবsােতi মানুষ েমেন 
িনেয়েছ আেলা , হাoয়া , পািন বয্ািধ , sাsয্ o আেরা বh িজিনেসর আলাদা আলাদা েখাদার aিst। তােদর কাlিনক 
মূিতর্ ৈতরী কের তারা কের চেলেছ তােদর পূজা । 

eরপর যখন আেরা েবশী কের jােনর আেলা আসেত থােক , তখন মানুষ েদখেত পায় েয , dিনয়ার বয্sাপনা চলেছ eক 
শিkশালী আiন o eক বড় রকেমর িবধােনর aনুসরণ কের। হাoয়ার গিত , বৃি র আগমন , gহ uপgেহর আবতর্ন 
,ঋতুসমূেহর পিরবতর্েনর মেধয্ িক িনয়ম শৃঙখলা িবরাজমান ; িকভােব aগিণত শিk িমেল- িমেশ কাজ কের যােc 
িব জগেতর e সাম সয্ লkয্ কের eকজন মুশিরকেকo েমেন িনেত হেc েয,সব েছাট েছাট েখাদার uপর রেয়েছ সবার 



 

বড় eক েখাদার সাবর্েভৗম আিধপতয্ ; নiেল eসব িভn িভn েখাদা aননয্ িনভর্শীল o sতnt হেল eবং সবর্t তােদর 
েscাতnt চািলেয েগেল িবে র e িবপুল িবরাট কারখানা িবপর্যs হেয় েযত ei বড় েখাদার নাম িদেয়েছ েস ‘আlাহ ’ 
‘পরেম o’ ‘েখাদােয় েখাদাগান’ -আেরা কত িকছু। uপাসনার েkেt েছাট েখাদােকo শরীক কেরন তঁার সােথ । তার 
ধারণা আlাহর কতৃর্t চলেছ পািথর্ব রাজা-বাদশাহর রাজেtরi মত। েযমন dিনয়ার eক বাদশাহ রাজt কেরন তঁার থােক 
বh মntী , িব s aনুচর , শাসনকতর্া o দািয়tশীল কমর্চারী , েতমিন কের e সৃি র uপর রেয়েছন eক বড় েখাদা; আর 
বh েছাট েছাট েখাদা রেয়েছ তঁার aধীেন । যতkণ না eসব েছাট েছাট েখাদা েক খুশী করা যােব , ততkণ বড় েখাদার 
কােছ যাoয়া যােব না। সুতরাং তােদরo uপাসনা কর তােদর কােছ হাত পাত , তােদর aসেnােষর ভয় কর , তােদরেক 
বড় েখাদার কােছ েপঁৗছাবার মাধয্েম পিরণত কর eবং নযর িনয়ায িদেয় তােদরেক খুশী রাখ। 

আবার যখন jােনর েkেt আেরা unত হেত থােক েখাদার সংখয্া তখন আেরা কমেত থােক। aj মানুেষরা যত েখাদা 
ৈতরী কের েরেখেছ , তার মেধয্ eক eকিটর িচnা করেল মানুষ বুঝেত পাের েয, েস েখাদা i নয়। েস আমােদরi মত 
eক বাnাহ , eবং আমােদর েচেয়o েবশী aসহায় েস। eমিন কের eেক eেক eসব কাlিনক েখাদা পিরতয্k হেত 
থােক eবং েশষ পযর্n েকবল eক েখাদাi aবিশ  থােকন। িকnt e eক েখাদা সmেকর্ o মানুেষর ধারণার aেনকখািন 
ajাতার পিরচয় পাoয়া যায়। েকu ধারণা কের েয , েখাদা আমােদর মত রk মাংেসর েদেহর aিধকারী eবং িতিন eক 
িনিদর্  sােন বেস তঁার েখাদায়ী চািলেয় যােcন। েকu মেন কের েখাদা stী -পুt- কনয্া িনেয় মানুেষর মত বাস কেরন eবং 
মানুেষর মত তঁার সnান- সntিতর ধারা চেল আসেছ। েকu আবার aনুমান কের েয েখাদা dিনয়ার মানুেষর আকৃিত ধারণ 
কের aবতরণ কের dিনয়ায়। েকu বেল েখাদা e dিনয়ার কারখানা চালু কের িদেয় িনিবর্কভােব বেস আেছন eবং েকাথাo 
আরাম আেয়েশ িদন কাটােcন । কাrর ধারণা , েখাদার কােছ বযুগর্ েলাকেদর আtা সমূেহর সুপািরশ aপিরহাযর্ eবং 
তােদর মাধয্েম বয্তীত েসখােন েকান কাজ চলেত পাের না। েকu তার ধারণায় আlাহর eক িবেশষ rপ িপিরকlনা কের 
েনয় eবং uপাসনার জনয্ েসirপ সmেুখ sাপন করার aপিরহাযর্ pেয়াজন aনুভব কের । তাoহীদ িব াস েপাষণ করা 
সেtto e ধরেনর বhিবধ ভুল ধারণা মানুেষর মেন বdমূল হেয় থােক , যার ফেল মানুষ িশরক aথবা কুফের িনমিjত 
হয়। eর সব িকছুi হেc ajতার পিরণিত । 

সবার uপের রেয়েছ ‘লা-iলাহা ilাlাহ ’ কথািটর sান । e হেc েসi jান যা েখাদ আlাহ তা’য়ালাi pেতয্ক যুেগ 
তার নবীেদর মাধয্েম মানুেষর কােছ েpরণ কেরেছন। e jান সবার আেগ িতিন হযরত আদম (আ) েক িদেয় তঁােক 
dিনয়ায় aবতীণর্ কেরিছেলন। আদম (আ) eর পের e jান লাভ কেরিছেলন হযরত নূহ (আ) , হযরত iবরাহীম (আ), 
হযরত মূসা (আ) o aনয্ানয্ সকল পয়গাmর। আবার e jান িনেয়i সবার েশেষ dিনয়ায় তাশরীফ eেনিছেলন হযরত 
মুহmাদ (সা) । e িনভুর্ল jােনর মেধয্ েকান ajতার sশর্ েনi । uপের িশr ক বুতপরিs o কুফেরর যত rপ আিম বণর্না 
কেরিছ, মানুষ পয়গাmরেদর িশkা েথেক মুখ িফিরেয় িনেয় িনজs uপলিb o বুিdবিৃtর uপর িনভর্র কেরেছ বেলi তােত 
জিড়ত হেয়েছ। eবার e েছাট খাট কথািটর anর্িনিহত তাৎপযর্ িবে ষণ করব। 

eকঃ সবার আেগ িবেবচয্ p  হেc আlাহর ধারণা। ei সীমাহীন িব -pকৃিতর িদেক দৃি  িনেপ করেল eর আিদ 
বয্বsাপনা o an সm র্েক ভাবেত িগেয় আমােদর মন িবsয় িবমূঢ় হেয় পেড়। eক aজানা যুগ েথেক r হেয়েছ eর 
গিত eবং aজানা যুেগর িদেক চলেছ eিগেয় । eর িভতের পয়দা হেয়েছ সীমাসংখয্াহীন aনn সৃি  eবং আেরা পয়দা হেয় 
চলেছ। pাকৃিতক ৈবিশ য্ eমন িবsয়কর েয , তা uপলিb করেত িগেয় মনুষয্ jান িবsয় িবমূঢ় হেয় পেড়েছ । e িবপুল 
সৃি র েখাদায়ী েকবল তঁারi পেk সmব , িযিন িনেজ সীমাবnনহীন , aনnকাল ধের িযিন জীবn , িযিন কাrর মুখােপিk 
নন , িযিন sাধীন , সবর্শিkমান , সাবর্েভৗম শিkর aিধকারী o সবর্j , সকল বstর jান িযিন রােখন, েকান িকছুi তঁার 
কােছ েগাপন থাকেত পােরনা। সবার uপর িযিন িবজয়ী eবং যঁার hকুম aমানয্ করেত েকu পাের না, িযিন aনn শিkর 
মািলক eবং আপনা েথেক যঁার কাছ েথেক সৃি র সকল জীেবর কােছ েপঁৗেছ জীবন o জীিবকার সামgী, িযিন সকল aভাব 
tr“িট o dবর্লতা েদাষ েথেক মুিk eবং যঁার কােযর্ aপর কাrর হsেkপ চলেত পাের না। 

diঃ  আlাহর কতৃর্েtর eসব gণ েকবল eকিট মাt সtার িভতের সীমাবd হoয়াi aপিরহাযর্ ।eকািধক সtার মেধয্ e 
সবgেণর aিst সমভােব থাকা aসmব , কারণ সবার uপর িবজয়ী o সাবর্েভৗম শিkর aিধকারী মাt eকজনi হেত 
পােরন। eসব gণরাজী ভাগাভাগী কের বh েখাদার মেধয্ বnন কের েনয়া o েতমিন aসmব। েকননা eক েখাদা যিদ হন 
সাবর্েভৗম শিkর aিধকারী , aপর eক েখাদা সবর্j , aপর eকজন হন জীবন দানকারী তা হেল pেতয্ক েখাদােক হেত 



 

হয় aপেরর মুখােপkী eবং তােদর পরsেরর মেধয্ সহেযািগতা না থাকেল মুhেতর্ e সৃি  ংস হেয় যােব । eo সmব 
হেত পাের না েয, eসব gনরাজী eক েথেক aপেরর কােছ নয্s হেব aথর্াৎ eর েকান gণ কখেনা থাকেব eক েখাদার 
মেধয্ ; আবার কখেনা থাকেব aপর েখাদার মেধয্ ; েকননা েয েখাদা িনেজেক জীবn রাখার মেতা kমতার aিধকারী নয় , 
সারা সৃি েক জীবন দান করা তার পেk aসmব eবং েয েখাদা িনেজর েখাদায়ী সংরkণ করেত পাের না , eত বড় িবরাট 
সৃি র uপর কতৃর্t চালােনা তার পেk সmব নয়; সুতরাং যত েবশী কের jােনর দীিp লাভ করা যােব মেন তত েবশী 
pতয্য় জnােব েয, েকবলমাt eকi সtার মেধয্ আlাহর gণরাজীর সমােবশ হoয়া aপিরহাযর্। 

িতনঃ  আlাহর কতৃর্েtর পিরপূণর্ o িনভুর্ল ধারণােক দৃি র সামেন েরেখ সকল সৃি  সmেকর্ িচnা করা েযেত পাের। যতসব 
িজিনস দৃি  পেথ আেস, যা িকছু jােনর পিরিধর মেধয্ আেস, তার েকান িকছুর মেধয্i eসব gেণর সমােবশ েদখেত 
পাoয়া যােব না । িব  -pকৃিতর সবিকছু aপেরর মুখােপkী o aপর কতৃর্ক িনয়িntত; তারা জেn , পিরবিতর্ত হয়, মের o 
বঁােচ। েকানিকছুi aপিরবিতর্ত aবsায় sায়ী হেয় থাকেত পাের না। কাrরi িনেজর েখয়াল খুশী aনুযায়ী িকছু করার মতা 
েনi। সেবর্াপির েয আiন বলবৎ রেয়েছ তার চুল পিরমাণ aিতkম করার kমতা কাrর েনi। তােদর মেধয্ আlাহর 
সামানয্তম dয্িতo েদখা যায় না। আlাহর কাযর্কলােপর মেধয্ তােদর কাrর িবnুমাt দখল েনi। লা- iলাহা- র মােন 
হেc ei। 

চারঃ  িব -জগেতর সকল পদােথর্র আlাহর কতৃর্t asীকার করার পর eকথা aংগীকার করেতi হেব েয সেবর্াপির 
রেয়েছন আর eক sতnt সtা । eকমাt িতিনi হেcন সকল কতৃর্েtর gণরাজীর aিধকারী eবং িতিন বয্তীত আর েকান 
আlাহ েনi। ilাlাহ -র মােন হেc ei। 

সকল jােনর েসরা jান হেc ei। যতi aনুসnান o গেবষণা চালােনা যােব , ততi বুঝেত পারা যােব েয , jােনর r 
eখােনi eবং েশষ সীমানাo eেতi সীমাবd। পদাথর্িবদয্া , রসায়ন , েজয্ািতষ , ভূতt , জীবতtt , মানবীয় তtt -eক 
কথায় িব  জগেতর রহসয্ aনুসnােনর েয েকান পথi aবলmন করা হেব, েসখােন গেবষণা চািলেয় agসর হেত হেত লা 
iলাহা ilাlাহ- র সতয্তা kমাগত uদঘািটত হেত থাকেব eবং তার pিত pতয্য় kমাগত েবেড় যােব। jান -িবjােনর 
গেবষণার েkেt pিত পেদ aনভুূত হেব েয , সবর্pথম o সবর্ািধক grtপূণর্ e সতয্েক asীকার করার পর সৃি র েয 
েকান িজিনস িনরথর্ক হেয় যায়। 

মানব জীবেন তাoহীদ িব ােসর pভাব 
‘লাiলাহা ilাlাহ ’র sীকৃিত েঘাষণা করেল তার ফেল মানব জীবেন িক pভাব পেড় eবং e কােলমা aমানয্কারী dিনয়া 
o আেখরােত েকন বয্থর্ হয়, তার বণর্না eখােন েপশ করিছ। 

eকঃ e কােলমায় িব াসী বয্িk কখেনা সংকীণর্ দিৃ ভংগী সmn হেত পাের না। েস eমন eক আlাহর pিত িব াসী িযিন 
যমীন o আসমােনর s া , মাশিরক o মাগিরেবর মািলক , তামাম জাহােনর পালনকতর্া । e ঈমােনর পর সারা সৃি র 
েকান বsti তার দৃি েত িনেজর েথেক আলাদা মেন হেত পাের না। আপন সtার মতi েস eর সবিকছুেক ei মািলেকর 
আিধপেতয্র o eকi বাদশাহর pভুেtর aধীন মেন কের। তার সহানুভূিত , েpম o েখদমত েকান িবেশষ পযর্ােয় সীমাবd 
থােক না। আlাহর বাদশাহী েযমন aনn aসীম, তার দৃি ভংগী o েতমিন সীমা বnনহীন হেয় যায় । e ধরেনর দৃি ভংিগ 
eমন েকান েলােকর মেধয্ থাকেত পাের না, েয েছাট েছাট েখাদার বh aিst sীকার কের aথচ যার েখাদার মেধয্ 
মানুেষরi মত সীমাবdo tr“িট- িবচুয্িতপূণর্ gেণর সমােবশ হয়, aথবা েয বয্িk েগাড়া েথেকi েখাদার aিsti sীকার 
কের না। 

diঃ e কােলমা মানুেষর মেধয্ সেবর্াc পযর্ােয়র আtসmানেবাধ o আtমযর্াদার aনুভুিত জািগেয় েতােল ।eর uপর 
িব াস েপাষনকারী জােন েয , eক আlাহ -i সকল শিkর মািলক। িতিন বয্তীত আর েকহ মানুেষর কলয্াণ বা aকলয্াণ 
দান করেত পাের না, েকu তােক জীবন িদেত পাের না, মারেত পাের না ,e jানo pতয্য় তােক আlাহ বয্তীত aপর েয 
েকান শিkর pভাব েথেক মুk , আtিনভর্রশীল o িনভর্ীক কের েতােল । তার িশর েকান সৃি র সামেন aবনিমত হয়না; 
তার হাত কাrর সামেন pসািরত হয় না। তার anের কাrর ে েtর আিধপতয্ sান লাভ কের না। তাoহীদ িব াস 



 

বয্তীত েকান aনয্িবধ িব াস েথেক gেণর e জn হয় না। িশr ক কুফর o নািsকতার aপিরহাযর্ pকৃিত হেc eiেয, 
মানুষ তার pভােব সৃি র সামেন aবনিমত হয়। তােকi কলয্াণ aকলয্ােণর মািলক মেন কের , তারi ভয় েস anের 
েপাষণ কের eবং তার কােছ েকান িকছু pতয্াশা কের। 

িতনঃ আtসmানেবােধর সােথ সােথ e কােলমা মানুেষর মেধয্ িবনয়o সৃিs কের। e কােলমার sীকৃিতদানকারী কখেনা 
গবর্sীত o udত হেত পাের না। শিkর গবর্ , সmেদর গবর্ o েযাগয্তার গবর্ কখেনা তার মেন sান লাভ কের না, কারণ 
েস জােন তার যা িকছু আেছ , সবi আlাহর দান eবং িতিন েযমন সবিকছু েদয়ার শিk রােখন , েতমিন সবিকছু েনয়ার 
শিko তঁার রেয়েছ। eর মুকািবলায় eমন েলাকo রেয়েছ েয েকানrপ পািথর্ব কৃিতt aজর্ন কের গবর্sীত হেয় oেঠ । 
কারণ েস মেন কের েয , তার েস কৃিতt তার েযাগয্তার ফল। eমিন কের িশরক o কুফেরর সােথ aহংকারেরর udব 
aপিরহাযর্ , েকননা মুশিরক o কােফর বয্িk e ধারণা েপাষণ কের েয তােদর uপাসয্ বh েখাদা o েদবতার সােথ তােদর 
eকটা িবেশষ সmকর্, যা aপেরর ভােগয্ েজােটনা। 

চারঃ e কােলমায় িব াস েপাষণকারী েবশ ভাল কেরi জােন, আtার িd o সৎকমর্ বয্তীত তার মুিk o সাফেলয্র আর 
েকানপথ েনi। কারণ েস eমন eক আlাহর uপর িব াস েপাষণ কের িযিন আtিনভর্রশীল , কাrর সােথ যঁার েকান 
িবেশষ সmকর্ েনi , িযিন পূণর্ নয্ায় িবচারক, যঁার কতৃর্tেত আর কাrর হsেkপ বা pভাব চলেত পাের না। পাkাnের 
যারা মুশিরক o কােফর তােদর সবর্kণ িমথয্া আশার uপর িনভর্র কের জীবন যাপন করেত হয়। তােদর মেধয্ েকu মেন 
কের েয , েখাদ েখাদার পুt তার পােপর pায়ি ত করেবন। েকu মেন কের েস েখাদার aনুগৃহীত সুতরাং তার েকান শািs 
হেত পাের না। কাrর ধারণা তােদর বুযেগর্রা তােদর জনয্ আlাহর কােছ সুপািরশ করেবন। েকu আবার েদবতােক নযর-
িনয়ায িদেয় ভাবেছ , dিনয়ার বুেক সবিকছু করার sাধীনতা েস েপেয়েছ। e ধরেনর িমথয্া িব াস তােক সবর্kণ পাপ o 
dsৃিতর চেk েটেন িনেয় যায় eবং েসi িমথয্া িব ােসর uপর ভরসা কের আt িd o সৎকমর্ েথেক গােফল হেয় থােক। 
নািsক বয্ািkর বয্াপাের বলা যায়, েস েতা r েথেকi eমন েকান শিkমান সtায় িব াস কের না ভাল মn কােজর 
জনয্ যার কােছ তােক জবাবিদিহ করেত হেব। তাi েস dিনয়ায় িনেজেক মেন কের েয েকান কাজ করার sাধীন icার 
aিধকারী। e ধরেনর েলােকর anেরর আকাংখাi হয় তােদর েখাদা eবং তারা হয় indীয়পরতার দাস। 

পঁাচঃ e কােলমার sীকৃিতদানকারী েকান aবsায়i হতাশ o ভg hদয় হয়না। েস eমন eক আlাহর pিত ঈমান আেন , 
িযিন আসমান যমীেনর সকল ধনভাnােরর মািলক , যার মিহমা oaনুgহ সীমাহীন eবং যঁার শিk aনn । ঈমান তােক 
েদয় aসাধারণ শািn o িনি nতা eবং তার anরেক আশায় পিরপূণর্ কের । dিনয়ার সকল dয়ার েথেক েস pতয্াখয্াত 
হেয় িফরেত পাের, েকান িকছুi তার কােছ না আসেত পাের eবং সকল uপায় o পnা েস eেক eেক হারােত পাের , 
তথািপ eক আlাহর uপর িনভর্র- pবণতা েস েকান aবsায়i হারায় না eবং তারi বেল েস নতুন আশা বুেক িনেয় নতুন 
pেচ ায় আtিনেয়াগ কের। eক আlাহর uপর িব াস বয্তীত aপর েকান িব াস েথেকi anেরর e িনি nতা লাভ করা 
েযেত পাের না। মুশিরক , কােফর o নািsক যারা তােদর anর েছাট হেয় থােক, তােদর িনভর্র করেত হয় সীমাবd শিkর 
uপর । তাi সংকেটর পেথ , drত তােদর িঘের েফেল হতাশা eবং aেনক সমেয় eমিন aবsায় তােদর আtহতয্ার পথ 
ধরেত হয়। 

ছয়ঃ e কােলমার uপর িব াস মানুেষর মেধয্ সৃি  কের দৃঢ় সংকl , ucাকা া , aধয্বসায় o আlাহর pিত িব ােসর 
িবপুল শিk। আlাহর সেnাষ িবধােনর জনয্ যখন েস েকান মহৎ কাজ করার পেথ eিগেয় যায় তখন anের pতয্য় পাষণ 
কের েয ,যমীন o আসমােনর বাদশাহর শিk রেয়েছ তার প ােত। e ধারণা তার িভতের পবর্েতর দৃঢ়তা সৃি  কের েদয় 
eবং dিনয়ার সকল সংকট, িবপদ িবেরাধী শিk সমূহ িমিলত হেলo তােক তার সংকl েথেক িবচযু্ত করেত পাের না। 
িশr ক কুফর o নািsকতায় শিk েকাথায় পাoয়া যােব ? 

সাতঃ e কালমা মানুষেক বীযর্বান কের েতােল। pকৃতপেk মানুষেক কাপুrষ কের েতােল dেটা িজিনসঃ eক িদেক ধন- 
pাণ o সnান -সntিতর েpম, aপরিদেক e ধারণা েয আlাহ বয্তীত মানুেষর মৃতুয্ ঘটাবার মত aপর েকান শিk রেয়েছ 
eবং মানুষ েচ া কের মৃতুয্েক pিতেরাধ করেত পাের। ‘লা iলাহা ilাlাহ ’ র pিত িব াস e dেটা িজিনস anর েথেক 
িনি h কের েদয়। pথমিট দূিরভূত হoয়ার কারণ, e কােলমায় sীকৃিতদানকারী িনেজর ধন -pাণ o সবিকছুর মািলক 
বেল জােন eকমাt আlাহেকi eবং েস আlাহর সেnােষর জনয্ সবিকছু কুরবান করেত ৈতরী থােক। তারপর িdতীয় 



 

ধারণািট o তার anের aবিশ  থােক না , কারণ ‘লা-iলহা ilাlাহ o কােলমার sীকৃিতদানকারীর দৃি েত pাণ হরেণর 
kমতা মানুষ, প , েতাপ , তেলায়ার ,লািঠ , পাথর েকান িকছুরi েনi e মেতর aিধকারী eকমাt আlাহ eবং িতিন 
মৃতুয্র েয সময় িনেদর্শ কের েরেখেছন, তার আেগ dিনয়ার সকল শিk িমিলত হেয়o কাrর pাণ হরণ করেত পাের না। e 
কারেণi আlাহর pিত ঈমান েপাষণকারীর েচেয় েবশী বীযর্বান o সাহসী dিনয়ার আর েকu হেত পােরনা। নাংগা 
তেলায়ােরর চমক, কামােনর aিgবষর্ণ , েবামাবৃি  o dদর্াn েসনাবািহনীর আkমণ সবিকছুi তার কােছ বয্থর্ pমািণত হয়। 
আlাহর পেথ যখন েস লড়াi করেত eিগেয় যায় তখন তার েচেয় দশgণ শিkশালী বািহনীেক pিতেরাধ করেত সkম 
হয়। মুশিরক কােফর o নািsক e শিk পােব েকােtেক ? তােদর কােছ pাণi সবেচেয় িpয় বst eবং তারা মেন কের 
,dশমনi িনেয় আেস মৃতুয্ ; আর dশমনেক সিরেয় িদেত পারেলi মৃতুয্েকo সিরেয় েদয়া যায়। 

আটঃ ‘লা-iলাহা ilাlাহ’র pিত িব াস মানুেষর মেন সেnাষ , পিরতুি  o aননয্ িনভর্রতার েগৗরবময় মেনাভাব সৃি  
কের eবং েলাভ লালসা িহংসা o িবেdেষর aবাি ত মেনাভাব তার anর েথেক দূরীভূত কের েদয়। সাফলয্ aজর্েনর 
aৈবধ o ঘৃণয্ ধারণা তার মেন aনুpেবেশর aবকাশi পায় না । েস মেন কের েয , rযী- েরাযাগার আlাহরi হােত , 
িতিন যােক icা েবশী কের েদন ,যােক icা কম কের েদন । সmান , শিk , খয্ািত o আিধপতয্ আlাহর iখিতয়ােরর 
anগত ; িতিন আপন িবেবচনা aনুযায়ী যােক েযমন icা কম কের েদন। আমােদর কতর্বয্ হেc িনজ িনজ সীমানার মেধয্ 
ৈবধ uপােয় েচ া কের যাoয়া । সাফলয্ o বয্থর্তা আlাহর aনুgেহর uপর িনভর্রশীল । িতিন িদেত চাiেল dিনয়ার েকান 
শিk তঁােক বাধা িদেত পাের না আর িতিন িদেত না চাiেল েকান শিki তঁােক বাধয্ করেত পাের না। পাkাnের মুশিরক , 
কােফর o নািsেকরা িনজs সাফলয্ o বয্থর্তােক িনজs pেচ া o পািথর্ব শিkসমূেহর সাহাযয্ aথবা িবেরািধতার uপর 
িনভর্রশীল মেন কের eবং েসi কারেনi তারা থােক pেলাভন o িহংসাবৃিtর দাস হেয়। তাi সাফলয্ লােভর জনয্ ঘুস , 
েখাশােমাদ , ষড়যnt o সবর্pকার িনকৃ  পnা aবলmন করেত তােদর েকান ভয় েনi। aপেরর সাফেলয্ তারা 
পর ীকাতরতা o pিতিহংসায় jেল মের eবং তােক -তুcতািcলয্ করার বয্াপের েকান রকম েচ ার tr“িট কের না। 

নয়ঃ  সবেচেয় বড় বয্াপার ei েয , ‘লা-iলাহা ilাlাহ’র pিত িব াস মানুষেক আlাহর আiেনর aনুসারী কের েতােল । 
কােলমার pিত ঈমান েপাষণকারী িব াস কের েয আlাহ pকাশয্ o েগাপন বst সmেকর্ aবগত আেছন, িতিন আমােদর 
শাh রগ aেপkা aিধকতর িনকটবতর্ী। রােতর anকাের aথচ িনঃসংগ িনজর্নতায় যিদ আমরা েকান পােপর কাজ কির , তা 
িতিন জানেত পান। আমােদর anেরর গভীের যিদ েকান aসদাকাঙা জn েনয়, তার খবরo alাh র কােছ েপঁৗেছ যায়। 
আর সবার কােছ আমরা যা েগাপন করেত পাির , আlাহর কােছ তা আমরা েগাপন করেত পাির না। সবার কাছ েথেক 
আমরা পািলেয় বঁাচেত পারেলo আlাহর রােজয্র বাiের আtেগাপণ করার সাধয্ আমােদর েনi । সবার কাছ েথেক 
বঁাচেত পারেলo আlাহর হাত েথেক আমরা বঁাচেত পাির না। e pতয্য় যতেবশী শিkশালী হেব, মানুষ তত েবশী আlাহর 
আেদশ-িনেষেধর aনুগত হেব। যা িকছু আlাহ তায়ালা িনেষধ কের িদেয়েছন , তা তার কােছ েঘষেত পারেব না। আর যা 
িকছু করার hকুম কের িদেয়েছন েস িনঃসংগতা o anকােরর মেধয্ o তা পালন করেব । েকননা েস জােন, eমন eক 
পুিলশ তার েপছেন েয, কখেনা েকান aবsায়i তােক eকা েছেড় েদেব না eবং eমন eক আদালেতর ভীিত তার রেয়েছ 
যার oয়ােরn eিড়েয় েস েকাথাo পালােত পােরনা। e কারেণi মুসিলম হoয়ার সবর্pথম o সবেচেয় জrরী শতর্ হেc 
লা-iলাহা ilাহ o uপর ঈমান আনা । আেগi েযমন বলা হেয়েছ েয , মুসিলম মােন হেc আlাহর aনুগত বাnাহ হoয়া 
, েতমিন আlাহর aনুগত হoয়া ততkণ পযর্n সmব নয় যতkণ না মানুষ e pতয্য় েপাষণ কের েয আlাহ বয্তীত আর 
েকান iলাহ েনi। 

হযরত মুহাmাদ (সা) eর িশkার মেধয্ সবেচেয় grtপূণর্ o বুিনয়াদ িজিনস হেc আlাহর uপর ঈমান । e হেc 
iসলােমর েকnd o মূল eবং তার শিkর uৎস । e ছাড়া iসলােমর েযসব িব াস , আেদশ িবধান রেয়েছ সবিকছুi 
দঁািড়েয় আেছ eরi uপর িনভর্র কের eবং সব িকছুেকi শিk সংgহ করেত হয় e eকi েকnd েথেক। e আlাহর pিত 
িব াস েক বাদ িদেল e iসলােমর আর িকছুi aবিশ  থােকনা । 

 

 



 

আlাহর েফেরশতােদর pিত ঈমান 
আlাহর pিত ঈমােনর পর নবী করীম (সা) আমােদরেক েফেরশতােদর aিsেtর pিত ঈমান েপাষেণর িনেদর্শ িদেয়েছ। 
তঁার e িশkার সবর্ািধক grtপূণর্ কলয্াণ হেc ei েয, eর ফেল তাoহীেদর িব াস িশরেকর যাবতীয় িবপদ সmাবনা 
েথেক মুk থােক। 

uপের বলা হেয়েছ েয , মুিশকরা েখাদায়ীেত d’রকেমর সৃি েক শরীক কের িনেয়েছ । e িdিবধ সৃি র মেধয্ eকিট হেc 
বাsব aিstশীল o দৃশয্মান , েযমনঃ চnd , সযূর্ ,তারকা, aিg , পািন িবেশষ িবেশষ মহাপুrষ pভৃিত । িdতীয়িট হেc 
েসi ধরেনর সৃি  , যােদর েকান বাsব aিst েনi , যারা aদৃশয্ eবং িপছেন েথেক সৃি র যাবতীয় শিkেক পিরচািলত 
কের , িব াস করা হয়ঃ েযমন , eকজন হাoয়া পিরচালনা কের , eকজন বৃি পােতর বয্বsা কের aপর eকজন দান কের 
আেলা। eর িভতের pথেমাk ধরেনর সৃি  েতা মানুেষর েচােখর সামেনi রেয়েছ । ‘লা-iলাহা ilাlাহ’ বাণীi pমাণ 
কের েদয় েয , আlাহর কতৃর্েt তােদর েকান aংশi েনi । িdতীয় ধরেনর সৃি  হেc মানব চkুর anরােল রহসয্াবৃত eবং 
মুশিরকেদর eেদর uপর িব াস েপাষেণর pবণতা েবশী েদখা যায়। তারা eসব িজিনসেক মেন কের েদবতা , েখাদাo 
েখাদার সnান -সnিত । eেদর কিlত মূিতর্ কের তারা তােদর সামেন হািযর কের কত নযর-িনয়ায। সুতরাং আlাহর 
eকেtর ধারণােক e িdতীয় ধরেনর িশr ক েথেক মুk রাখার জনয্ িব ােসর eকিট sতnt ধারা বণর্না করা হেয়েছ। 

হযরত মুহাmাদ মুsফা (সা) আমােদরেক বেল িদেয়েছন েয, েযসব রহসয্াবৃত েজয্ািতর্ময় সtােক মানুষ েদবতা , েখাদা o 
েখাদার সnান -সnিত বেল থােক pকৃতপk তারা হেc আlাহর েফেরশতা। আlাহর কতৃর্েt তােদর েকান দখল েনi। 
তারা সবাi আlাহর ফরমােনর aনুগত eবং তারা eতটা বাধয্ েয , আlাহর hকুেমর িবnুমাt বয্িতkম তারা করেত 
পাের না। আlাহ তােদর মাধয্েম িনেজর রাজয্ পিরচালনা কেরন eবং তারা িঠক আlাহর hকুম মুতািবক কাজ কের যায়। 
িনেজর icা o sাধীন kমতা বেল িকছুi করার kমতা তােদর েনi। তারা আপন kমতা বেল আlাহর িনকট েকান 
পিরকlনা েপশ করেত পাের না। আlাহর দরবাের কাrর জনয্ সুপািরশ করার kমতা o তােদর েনi । তােদর পূজা o 
তােদর সাহাযয্ িভkা করা মানুেষর পেk aপমানকর ; েকননা ‘েরােয আযল’বা সৃি র িদেন আlাহর তা’য়ালা তােদরেক 
বাধয্ কেরিছেলন হযরত আদম (আ) েক িসজদা করেত; আদম (আ) েক তােদর েচেয় aিধক jান দান কেরিছেলন । 
মানুষেক েয েফেরশতাকুল িসজদা কেরিছল তােদরেক িসজদা করার o তােদরi কােছ িভkা চাoয়ার েচেয় বড় 
aপমানকর বয্াপার মানুেষর পেk আর িক হেত পাের? 

হযরত মুহাmাদ (সা) eকিদেক আমােদরেক িনেষধ কেরেছন েফেরশতােদরেক পূজা করেত o তােদরেক আlাহর শরীক 
মেন করেত। িতিন আমােদরেক আেরা বেলেছন েয , েফেরশতা আlাহ তা’য়ালা মেনানীত সৃি । তঁারা সবর্pকার েগানাহ 
েথেক মুk । তঁােদর pকৃিত eমন েয তঁারা আlাহর আেদশ সমূহ aমানয্ করেত পাের না। তঁারা সবর্kণ আlাহর o 
বেnগী iবাদােত মশgল থােকন । তােদর মেধয্ eকজন মেনানীত েফেরশতার মাধয্েম আlাহ তা’য়ালা তার পয়গাmরেদর 
কােছ oহী েpরণ কেরন , তঁার নাম হেc িজবরাঈল (আ) । হযরত মুহাmাদ মুsফা (সা) কােছ কুরআন আয়াতসমূহ নািযল 
হেয়িছল িজবরাiল (আ) eর মাধয্েম । e েফেরশতােদর মেধয্ eক ে ণী সবর্দা আমােদর সােথ েলেগ আেছণ pিত মুhেতর্ 
। ভাল মn গিতিবিধ পরীkা করেছন ; আমােদর ভালমn pতয্কিট মানুেষর জীবেনর েরকডর্ সংরিkত হেc । মৃতুয্র পর 
যখন আমরা আlাহর কােছ হািযর হব , তখন তারা আমােদর আমলনামা েপশ করেব eবং আমরা েদখেত পাব েয, 
জীবনভর েগাপেন o pকােশয্ যা িকছু সৎকমর্ o d মর্ কেরিছ তার সবিকছুi সংরিkত রেয়েছ। 

েফেরশতােদর srপ আমােদর জানান হয়িন । েকবলমাt তঁােদর gণরাজী আমােদরেক বলা হেয়েছ । তঁােদর aিsেtর 
uপর pতয্য় েপাষেণর আেদশ হেয়েছ । তঁারা েকমন o েকমন নয় , তা জানার েকান মাধয্ম আমােদর কােছ েনi। সুতরাং 
িনজs বুিdেত তােদর সtা সmেকর্ েকান মনগড়া কথা ৈতরী কের েনয়া মূখর্তা মাt! আবার তঁােদর aিst asীকার করা 
হেc কুফরী । েকননা asীকার করার মত েকান দলীল কাrর কােছ েনi eবং asীকৃিতর মােন হেc হযরত মুহাmাদ (সা) 
েক িমথয্া pিতপn করা । আমরা তঁােদর aিsেtর uপর ঈমান েপাষণ কির েকবলমাt e কারেণ েয , আlাহ তা’য়ালার 
সিতয্কার রাসূল আমােদরেক িদেয়েছন তােদর aিsেtর খবর। 



 

আlাহর িকতাবসমূেহর pিত ঈমান 
হযরত মুহাmাদ (সা) eর মাধয্েম আমােদরেক তৃতীয় েয িজিনসিটর pিত ঈমান েপাষেণর িশkা েদয়া হেয়েছ, তা হেc 
আlাহর িকতাসমূহ যা িতিন নািযল কেরেছন তঁার নবীেদর uপর। 

আlাহ তা’য়ালা েযমন হযরত মুহাmাদ (সা) eর uপর কুরআন নািযল কেরেছন , েতমিন কের তঁার আেগ েযসব রাসূল 
aতীত হেয় েগেছন, তঁােদর কােছo িতিন তার িকতাবসমূহ েpরণ কেরিছেলন । তার মেধয্ েকান েকান িকতােবর নাম 
আমােদরেক বলা হেয়েছ , েযমন হযরত iবরাহীম (আ) eর কােছ েpিরত ছুhেফ iবরাহীম (iবরাহীেমর gnরািজ ), 
হযরত মূসা (আ) eর কােছ েpিরত তাoরাত , হযরত দাuদ (আ) eর কােছ aবতীণর্ যবুর eবং হযরত ঈসা (আ) eর 
কােছ েpিরত iি ল । e ছাড়াo aনয্ানয্ িকতাব িবিভn নবীর কােছ eেসেছ , িকnt তার নাম আমােদরেক বেল েদয়া 
হয়িন। e কারেণ aপর েকান ধমর্ীয় িকতাব সmেকর্ আমরা pতয্য় সহকাের বলেত পাির না েয , তা আlাহর তরফ েথেক 
eেসেছ েতমিন আবার eথাo বলেত পাির না েয তা আlাহর তরফ েথেক আেসিন। aবশয্ আমরা ঈমান েপাষণ কির েয , 
েয িকতাবi আlাহর তরফ েথেক eেসেছ , তার সবi পূণর্ সতয্াি ত িছল। 

েযসব িকতােবর কথা আমােদরেক বলা হেয়েছ , তার মেধয্ ছুhেফ iবরাহীেমর aিsti dিনয়ায় েনi। তাoরাত , যবুর o 
iি ল iয়াhদী o ঈসায়ীেদর িনকট aবশয্ রেয়েছ িকnt কুরআন শরীেফ আমােদরেক বলা হেয়েছ েয , eসব িকতােব 
মানুষ আlাহর বাণীেক পিরবতর্ন কের িদেয়েছ eবং িনেজেদর তরফ েথেক aেনক কথাi তার মেধয্ িমিশেয় েফেলেছ। 
ঈসায়ী o iয়াhদীরা িনেজরাi sীকার কের েয আসল িকতাবgেলা কােছ েনi, রেয়েছ েকবল তার তরজমা eবং তােতo 
শতাbীর পর শতাbী ধের সংেশাধন o পিরবতর্ন করা হেয়ছ eবং eখেনা হেc । eসব িকতাব পড়েল পিরsার বুঝা যােব 
েয , তার মেধয্ eমন বh কথা রেয়েছ যা আlাহর তরফ েথেক কখেনা আসেত পােরনা। e কারেণ েযসব িকতাব বতর্মান 
রেয়েছ তা িঠক আlাহর িকতাব নয়; তার মেধয্ আlাহর কালাম o মানুেষর কালাম িমেল িমেশ েগেছ eবং েকানিট 
আlাহর কালাম o েকানিট মানুেষর কালাম তা বুঝবারo েকান uপায় েনi। সুতরাং aতীেতর িকতাবসমূেহর uপর ঈমান 
েপাষেণর েয hকুম আমােদরেক েদয়া হেয়েছ , তার ধরন হেc েকবল ei েয , আlহ তা’য়ালা কুরআন মজীেদর আেগo 
dিনয়ার pেতয্ক জািতর কােছ তঁার আেদশসমূহ আপন নবীেদর মাধয্েম েpরণ কেরেছন eবং েয আlাহর কােছ েথেক 
কুরআন eেসেছ , েসi eকi আlাহর কােছ েথেকi েসi সব িকতাবo তঁার hকুমসমূহ িনেয় eেসিছল কুরআন েকান নতুন 
o aিভনব িকতাব নয় , বরং aতীেতর েসi িশkােক জীবnকরার জনয্i তা েpিরত হেয়েছ, েয িশkা aতীত যুেগর 
েলােকরা েপেয় িবন  কের েফেলেছ aথবা পিরবতর্ন কেরেছ aথবা মানুেষর মিs pসূত কথার সােথ িমিশেয় েফেলেছ। 

কুরআন শরীফ আlাহ তা’য়ালার আেখরী িকতাব । কতকgিল িদেক িদেয় তার aতীেতর িকতাবসমূেহর মেধয্ পাথর্কয্ 
রেয়েছঃ 

eকঃ পূেবর্ েযসব িকতাব aবতীনর্ হেয়িছল , েসgেলার aিধকাংেশর আসল িলিপ dিনয়া েথেক িবলুp হেয় েগেছ , রেয় 
েগেছ েকবলমাt েসgেলার aনুবাদ। িকnt কুরআন েযসব শb সmিলত হেয় aবতীণর্ হেয়িছল তা eখেনা পুেরাপুির akুn 
রেয়েছ , তার eকিট মাto বণর্ eমন িক eকিট িবnু পযর্n পিরবিতর্ত হয়িন। 

diঃ পূরর্বতর্ী িকতাবমূেহ মানুষ কালােম iলাহীর সােথ িনজs কালাম িমি ত কের েফেলেছ। eকi িকতােব আlাহর 
কালাম রেয়েছ , জাতীয় iিতহাস রেয়েছ , বুযগর্েদর aবsার বণর্না রেয়েছ , বয্াখয্ রেয়েছ , িবধান কতর্ােদর udািবত 
িবধান সংkাn সমসয্ার আেলাচনা রেয়েছ , eবং eর সবিকছুর eমনভােব সংিমি ত হেয় আেছ েয আlাহর কালাম তার 
িভতর েথেক আলাদা বাছাi কের েনয়া সmব নয়। িকnt কুরআন আমরা পাi িনছক আlাহর কালাম eবং তার মেধয্ aপর 
কাrর কথার িবnুমাt সংিম ণ েঘেটিন। তাফসীর , হাদীস , িফকাহ , িসরােত রাসূল , সীরােত সাহাবা , iিতহাস --
iসলাম সmেকর্ মুসলমানগণ যা িকছু িলেখেছন , তা সবi কুরআন েথেক আলাদা িবিভn gnারািজেত িলিপবd রেয়েছ। 
কুরআন মজীেদ তার eিট শbo িমি ত হেত পােরিন। 



 

িতনঃ dিনয়ার িবিভn জািতর কােছ েযসব িকতাব রেয়েছ তার মেধয্ eকখািন িকতাব সmেকর্ ঐিতহািসক দলীল dারা pমাণ 
করা চেল না , তা েয নবীর pিত আেরাপ করা হয় , pকৃতপেk তঁারi মাধয্েম তা নািযল হেয়িছল। বরং িবিভn ধমর্ীয় 
িকতাব eমনo রেয়েছ , যার সmেকর্ েগাড়া েথেক বুঝা যায়িন েকান যামানায় েকান নবীর uপর তা aবতীণর্ হেয়িছল । 
িকn কুরআন সmেকর্ eমন বিল  ঐিতহািসক pমাণ রেয়েছ েয , েকান বয্িki হযরত মুহাmাদ (সা) eর সােথ তার 
েযাগেযাগ সmেকর্ সেnহ pকাশ করেত পাের না । eমনিক তার আয়াত সমূেহ সmেকর্ েকান আয়আত কখন েকাথায় 
নািযর হেয়িছল তাo সিঠকভােব জানা যায়।  

চারঃ পূবর্বতর্ী িকতাবসমূহ েযসব ভাষায় নািযল হেয়িছল , বhকাল ধের তা মৃত ভাষায় পিরণত হেয়েছ। আজেকর dিনয়ায় 
েকাথাo েস ভাষায় কথা বলবার েলাক aবিশ  েনi eবং তা বুঝবার েলাকo খুব কমi পাoয়া যায়। e ধরেনর িকতাব 
যিদ aিবকৃত oিনভুর্ল aবsাo পাoয়া েযত তথািপ তার িবধান সমূহ সিঠকভােব বুঝা o তার aনুসরণ করা সmব হত না। 
aথচ কুরআন েয ভাষায় aবতীণর্ হেয়েছ তা হেc eকিট জীবn ভাষা । dিনয়ার েকািট েকািট মানুষ আেজা e ভাষায় কথা 
বলেছ , েকািট েকািট মানুষ e ভাষা জােন o বুেঝ। eর িশkার ধারা dিনয়ার সবর্t জারী রেয়েছ। pেতয্ক বয্িk e ভাষা 
িশখেত পাের। যিদ েকান বয্িk e ভাষা িশখবার aবকাশ না পায় , pেতয্ক জায়াগয় েস eমন সব েলােকর সnান েপেত 
পাের , যঁারা তােক কুরআন শরীেফর aথর্ বুিঝেয় েদবার েযাগয্তা রােখন। 

পঁাচঃ dিনয়ার িবিভn জািতর কােছ েযসব ধমর্ীয় িকতাব রেয়েছ , তার pেতয্ক িকতােব সিnেবিশত আেদশসমূহ েদেখ বুঝা 
যায় েয, েকবলমাt eক িবেশষ যুেগর aবsা িবেবচনায় তখনকার pেয়াজন িমটাবার জনয্i তা েpিরত হেয়িছল , িকnt 
eখন তার pেয়াজনi েনi aথবা তার aনুসরণ কের কাজ করা যায় না। edারা eকটা সতয্i s  হেয় uেঠ েয , eসব 
িকতাব িভn িভn জািতর জনয্ িনিদর্  িছল। eর েকান িকতাবi তামাম dিনয়ার জনয্ আেসিন । আবার েয জািতর জনয্ েসi 
িকতাব eেসিছল তােদর জনয্ o তা সবর্কােল pেযাজয্ হেয় আেসিন, বরং তা eেসিছল eকিট িবেশষ যামানার জনয্ । 
eবার কুরআেনর িদেক দৃি পাত করেল েদখা যােব e িকতােবর সবর্t সাধারণভােব মানুষেক সেmাধন করা হেয়েছ। eর 
েকান eকিট ধারা েদেখo eমন সেnহ হেবনা েয , তা েকান িবেশষ জািতর uেdেশয্ eেসেছ । aনুrপভােব e িকতােব 
েযসব িবধান রেয়েছ, তা সবর্কােল সবর্t কাযর্করী করা েযেত পাের। edারা pমািণত হয় েয , কুরআন সারা dিনয়ায় 
সবর্কােল pেয়াজন। 

ছয়ঃ পূবর্বতর্ী িকতাবসমূেহর pেতয্কিটেতi সৎকমর্ o নয্ায় নীিতর কথা বণর্না করা হেয়িছল eবং চিরt , ৈনিতকতা , সততা 
o সতয্িন ার নীিতসমূহ িশkা েদয়া হেয়িছল । pেতয্কিট িকতােবi আlাহর icা o মিজর্ aনুযায়ী জীবন যাপন করার 
িনেদর্শ করা হেয়িছল , eকথা সিতয্i, িকnt েকান িকতাবi eমন িছল না , যােত েকান িকছু বাদ না িদেয় সকল gেণর 
সমােবশ করা হেয়েছ। পূবর্বতর্ী িকতাবসমূেহ আলাদা আলাদা কের েযসব gেণর বণর্না েদয়া হেয়িছল , eকমাt কুরআেনi 
তার সকল িকছুর সমােবশ হেয়েছ eবং পূবর্বতর্ী িকতাবসমূেহ েযসব কথা বাদ পেড় িগেয়িছল তাo e িকতােব সিnেবিশত 
হেয়েছ।  

সকল ধমর্ীয় িকতােব মানুেষর কৃত হেsেkপ o িবকৃিতর দrন eমন সব কথা িমি ত হেয় েগেছ, যা বাsব সেতয্র 
িবপরীত o যুিk িবেরাধী eবং যুলুম o aতয্াচােরর uপর pিতি ত । মানুেষর িব াস o কাযর্কলােপ তার ফেল িবকৃিতd  
হেয় যায়। eমন িক , aেনক িকতােব a ীলতা o ৈনিতকতা িবেরাধী কথাo েদখা যায়। কুরআন eসব িবকৃিত েথেক মুk । 
তার মেধয্ eমন েকান কথা েনi , যা যুিk িবেরাধী eবং যা pামাণয্ দলীল o পরীkা dারা ভুল pমান করা েযেত পাের। 
eর েকান hকুম aিবচােরর সংsশর্ েনi, eর েকান কথাi মানুষেক িব াn করেত পাের না eবং eর িভতর a ীলতা o 
ৈনিতকতা িবেরাধী কথার নাম িনশানা েনi। r েথেক েশষ পযর্n সারা কুরআন শরীফ ucাংেগর jান -িবjান o বুিdবৃিt 
, নয্ায় িবচােরর িশkা , সিঠক পেথর িনেদর্শ eবং সেবর্াtম িবধান o আiন পিরপূণর্ হেয় আেছ। 

uপিরuk ৈবিশে য্র দrন তামাম dিনয়ার জািতসমূহেক িনেদর্শ েদয়া হেয়েছ েয, তারা েযন কুরআেনর pিত ঈমান েপাষণ 
কের eবং aপর সকল িকতাবেক েছেড় eকমাt e িকতােবরi aনুসরণ কের। েকননা আlাহর icা o মিজর্ aনুযায়ী 
জীবন যাপেনর জনয্ মানুেষর েযrপ পথ িনেদর্েশর pেয়াজন তার সবিকছুi eর মেধয্ পিরপূণর্ o িনভুর্ল ভােব বিণর্ত হেয়েছ 
। e িকতাব aবতীণর্ হoয়ার পর আর েকান িকতােবর pেয়াজন েনi। 



 

কুরআন oaনয্ানয্ িকতােবর মেধয্ তফাত িক তা যখন জানা হেয় েগল তখন pেতয্েকi বুঝেত পাের েয কুরআন বয্তীত 
aনয্ানয্ আlাহর িকতােবর uপর ঈমােনর েkেt কতটা পাথর্কয্ থাকা pেয়াজন। পূবর্বতর্ী িকতাবসমূেহর pিত ঈমান েকবল 
তার সতয্তা sীকােরর সীমানা পযর্n —থাকেব , aথর্াৎ িব াস েপাষণ করেত হেব েয েসi সব িকতাবo আlাহর তরফ 
েথেক eেসিছল,সতয্াি ত িছল eবং েয uেdশয্ সাধেনর জনয্ কুরআন নািযল হেয়েছ েসi eকi uেdেশয্ েসi সব িকতাব 
eেসেছ । কুরআেনর uপর ঈমান e ধরেনর হেব েয , e হেc আlহর িব d কালাম , পিরপূণর্ সেতয্র বাহন eর pিতিট 
শb সরুিত , eর pিতিট uিk সতয্ eর pিতিট আেদেশর aনুসরণ করা ফরয । কুরআন িবেরাধী েয েকান িজিনসi agাহয্ 
করেত হেব ।  

আlাহর রাসূলেদর pিত ঈমান 
িকতাবমূেহর পর আlাহর সকল রাসূেলর uপর ঈমান েপাষণ করার িনেদর্শ o আমােদরেক েদয়া হেয়েছ। 

পূবর্বতর্ী aধয্ােয় বলা হেয়েছ েয , dিনয়ার সকল কoেমর মেধয্ আlাহর রাসলূ eেসিছেলন eবং সবর্েশষ হযরত মুহাmাদ 
(সা) iসলােমর েয িশkা েদয়ার জনয্ dিনয়ায় তাশরীফ eেনিছেলন , তঁারাo েসi eক িশkাi িদেয়িছেলন । eিদক িদেয় 
িবচার করেল আlাহর সকল রাসুলi eকi ে ণীর anর্ভুk িছেলন। েকান বয্িk তঁােদর মেধয্ েকান eকজন িবেশষ 
রাসূলেক িমথয্া বেল েঘাষণা করেল তার ফেল সকলেকi িমথয্া েঘাষণা করা হল। eবং aনrুপভােব েকান eকজন 
রাসূেলর সতয্তা sীকার করেল তার পেk সকেলরi সতয্তা sীকার করা aপিরহাযর্ হেয় পেড়। দৃ াnsrপ মেন করা 
েযেত পাের , দশজন েলাক eকi কথা বলেছন। তােদর মেধয্ eকজনেক সতয্ভাষী বেল sীকার কের িনেল আপনা েথেকi 
বাকী নয়জনেক সতয্ভাষী বেল sীকার করা হেয় যায় । যিদ eকজনেক িমথয্বাদী বলা হয়, তাহেল তার মােন হেc তােদর 
কিথত uিkেকi িমথয্া েঘাষণা করা হেc। তার ফেল তােদর দশজনেকi িমথয্াবাদী বলা হল। e কারেণi iসলােম সকল 
রাসূেলর pিত ঈমান েপাষণ করা aপিরহাযর্ । েয বয্িk েকান রাসূেলর pিত ঈমান েপাষণ না করেব েস কােফর হেয় যােব 
, eমিন কের aনয্ানয্ রাসূেলর uপর ঈমান আনেলo eর েকান বয্িতkম হেব না। 

হাদীেস বিণর্ত হেয়েছ , েয dিনয়ার িবিভn কoেমর কােছ েযসব নবী েpিরত হেয়িছেলন , তঁােদর সংখয্া িছল eক লাখ 
চিbশ হাজার । কতকাল ধের e dিনয়ায় মানুেষর বসিত হেয়েছ আর কত কoম dিনয়া েথেক aতীত হেয় েগেছ , eকথা 
েভেব েদখেলi বুঝা যায় , e সংখয্াটা খুবেবশী নয়। e েসায়া লাখ নবীর মেধয্ েথেক যােদর নাম কুরআেন আমােদর 
কােছ uেlখ করা হেয়েছ , তঁােদর pিত সুs  ঈমান েপাষণ করা aপিরহাযর্ । বাকী যঁারা িছেলন , তঁােদর সবারi সmেকর্ 
েকবলমাt e ধারণা েপাষেণর িশkা আমােদর েদয়া হেয়েছ েয , েয েলাকেকi আlাহর তরফ েথেক তঁার বাnাহেদর 
েহদায়াত করার জনয্ পাঠােনা হেয়েছ তঁারা খঁািট িছেলন , সতয্বাদী িছেলন। িহnুsান , চীন, iরান , িমসর , আি কা , 
iuেরাপ eবং dিনয়ার aনয্ানয্ েদেশ েযসব নবী eেস থাকেবন ,আমরা তঁােদর সবারi pিত ঈমান েপাষণ কির; িকnt 
আমরা েকান িবেশষ বয্িk সmেকর্ েযমন বলেত পাির না েয , িতিন নবী িছেলন , েতমিন eকথাo বলেত পাির না েয , 
িতিন নবী িছেলনা । কারণ তঁার সmেকর্ আমােদরেক িকছুi বলা হয়িন । aবিশয্ িবিভn ধেমর্র aনুসারীরা েযসব েলাকেক 
তােদর পথpদর্শক বেল েমেন েনয় , তঁােদর িবrেd িকছু বলা আমােদর েপেk ৈবধ নয়। খুব সmব হেত পাের েয তঁােদর 
মেধয্ েকu সিতয্কার নবী িছেলন eবং পরবতর্ীকােল তঁােদর aনুসারীরা তােদর pচািরত ধমর্েক িবকৃত কের েফেলেছ , 
েযমন কের িবকৃত কেরেছ হযরত মূসা (আ) o হযরত ঈসা (আ) eর aনুগামীরা । সুতরাং আমরা েয মত pকাশ করব তা 
তার ধমর্ o তঁার রীিতনীিত সmেকর্i করব ; িকnt পথpদশর্কেদর সmেকর্ আমরা িনরবতা aবলmন করব , েযন না 
েজেন েন েকান রাসূল সmেকর্ aসংগত uিk কের আমরা aপরাধী না হi। 

হযরত মুহাmাদ (সা) eর মত aনয্ানয্ নবীরাo িছেলন আlহর সিতয্কার পয়াগাmর ; তঁারাo িছেলন আlাহর েpিরত , 
iসলােমর সহজ সরল পথ তারাo েদিখেয়িছেলন eবং তঁােদর সকেলর uপর ঈমান েপাষেণর িনেদর্শ আমােদর েদয়া 
হেয়েছ , eিদক িদেয় হযরত মুহাmাদ (সা) o তঁােদর মেধয্ েকান তফাত েনi , িকnt eমিন সকল িদক িদেয় 
সমপযর্ায়ভুkহoয়া সেtto হযরত মুহাmাদ (সা) o aনয্ানয্ পয়গাmরেদর মেধয্ িতনিট িবষেয় পাথর্কয্ রেয়েছ।  



 

pথমত, পূবর্বতর্ী নবীরা িবেশষ কoম, িবেশষ যামানার জনয্ eেসিছেলন eবং হযরত মুহাmাদ (সা) েক েpরণ করা 
হেয়িছল তামাম dিনয়ার জনয্ o সবর্কােলর জনয্ নবী িহেসেব। আেগর aধয্ােয় আমরা তার িবsািরত আেলাচনা কেরিছ। 

িdতীয়, পূবর্বতর্ী নবীেদর িশkা হয় dিনয়া েথেক সmণূর্ িনি h হেয় েগেছ , aথবা েকানrপ aবিশ  থােকেলo িনজs 
srপ সহ তা রিkত হয়িন। eমিন কের তঁােদর সিঠক জীবন কািহনী আজ dিনয়ার েকাথাo খুেজ পাoয়া যায় না বরং তার 
সােথ িমিলত হেয় েগেছ সংখয্াহীন গlকািহনী । e কারেণi েকu তঁােদর পথ aনুসরণ করেত চাiেলo তঁার পেk তা 
সmব হয় না । পাkাnের , হযরত মুহাmাদ (সা)-- eর িশkা তঁার পিবt জীবন --কথা তঁার েমৗিখক uপেদশ, তঁার 
aনুসৃত পnা , তঁার ৈনিতক জীবন , sভাব o সৎকমর্সমূহ --eক কথায় তঁার জীবেনর pিতিট িজিনস dিনয়ার বুেক পূণর্ 
সংরিkত হেয় রেয়েছ । e কারেণi pকৃতপেk সকল পয়গাmেরর মেধয্ েকবল হযরত (সা) -i eকমাt জীবn পয়গাmর 
eবং eকমাt তঁারi aনুসরণ করা সmব হেত পাের।  

তৃতীয় , পূবর্বতর্ী নবীগেণর মাধয্েম iসলেমর েয িশkা েদয়া হেয়িছল তা সুসmণূর্ িছল না। pতয্ক নবীর পের aপর েকান 
নবী eেস তঁার আেদশ , আiন o েহদায়াত সমূহ সংেশাধন o সংেযাজন কেরেছন eবং সংেশাধন o unিতর ধারা বরাবর 
জারী রেয়েছ। e জনয্ eসব নবীর যামানা aতীত হেয় যাoয়ার পর তঁােদর িশkােক আlাহ তা’য়ালা সংরিkত কের 
রােখনিন; েকননা pেতয্কিট পূণর্াংগ িশkার পর তার পূবর্বতর্ী aসmণূর্ িশkার আর pেয়াজন থােকিন। aবেশেষ হযরত 
মুহাmাদ (সা) -eর মাধয্েম iসলােমর eমন িশkা েদয়া হেয়েছ , যা pেতয্ক িদেক িদেয় সুসmণূর্ । তার পূেবর্ সকল নবীর 
শরীয়াত আপনা েথেকi বািতল হেয় েগেছ , েকননা সmণূর্ িজিনসেক পিরতয্াগ কের aসmণূর্ িজিনেসর aনুসরণ করা বুিd 
বৃিt িবেরাধী । েয বয্িk হযরত মুহাmাদ (সা) -eর আনুগতয্ করেব েস pকৃতপেk সকল নবীরi আনুগতয্ করেব। তার 
কারণ হেc ei েয , সকল নবীর িশkায় যা িকছু কলয্াণকর িছল তার সবিকছুi মoজুদ রেয়েছ হযরত মুহাmাদ (সা)-eর 
িশkায় । আবার েয বয্িk তার আনুগতয্ েছেড় পূবর্বতর্ী েকান নবীর আনুগতয্ sীকার করেব , েস বhিবধ কলয্াণ েথেক 
বি ত হেব, েকননা েযসব কলয্াণকর িনেদর্শ পরবতর্ীকােল eেসেছ , আেগকার িশkায় তা িছল না। 

uপিরuk কারেণ তামাম dিনয়ার মানুেষর জনয্ aপিরহাযর্ কতর্বয্ হেc eকমাt হযরত মুহাmাদ (সা) - eর আনুগতয্ করা 
। মুসলমান হoয়ার জনয্ হযরত মুহাmাদ (সা)- eর uপর ঈমান আনা িতনিট িদক িদেয় মানুেষর জনয্ aতয্n জrরী। 

pথমত , িতিন হেcন আlাহর সিতয্কার পয়গাmর । 

িdতীয় , তঁার েহদায়াত সবর্েতাভােব সুসmণূর্ । তার মেধয্ েকান aসmণূর্তা েনi eবং তা সবর্pকার tr“িট- িবচুয্িত েথেক 
মুk।  

তৃতীয় , িতিন হেcন আlাহর আেখরী পয়গাmর । তঁার পের িকয়ামত পযর্n েকান কoেমর মেধয্ েকান নবী আসেবন না। 
aতপর eমন েকান বয্িkর আিবভর্াব কখেনা হেবনা , মুসলমান হoয়ার জনয্ যার uপর ঈমান আনা শতর্ িহেসেব গণয্ হেব 
aথবা যােক না মানেল েকান বয্িk কােফর হেয় যােব। 

 

 

 

 



 

আেখরােতর uপর ঈমান 
প ম েয িজিনসিটর uপর হযরত মুহাmাদ (সা) আমােদরেক ঈমান েপাষেণর িনেদর্শ িদেয়েছন তা হেc আেখরাত । 
আেখরাত সংkাn েয িজিনেসর uপর ঈমান েপাষণ করা জrরী তা হেcঃ 

eকঃ eকিদন আlাহ তা’য়ালা সমg িব জগত o তার িভতরকার সৃি েক িনি h কের েদেবন । e িদনিটর নাম হেc 
‘িকয়ামত’। 

diঃ আবার তােদর সবাiেক েদয়া হেব নতুন জীবন eবং তারা সবাi eেস হািযর হেব আlাহর সামেন। eেক বলা হয় 
‘হাশর’। 

িতনঃ সকল মানুষ তােদর পািথর্ব জীবেন যা িকছু কেরেছ তার আমলনামা আlাহর আদালেত েপশ করা হেব। 

চারঃ আlাহ তা’য়ালা pেতয্ক বয্িkর ভাল- মn কােজর পিরমাপ করেবন। আlাহর মানদেn যার সৎকেমর্র পিরমাণ 
aসৎ কমর্ aেপkা েবশী হেব, িতিন তােক মাপ করেবন eবং যার aসৎকেমর্র পাlাভারী থাকেব , িতিন তার uপযুk শািs 
িবধান করেবন।  

পঁাচঃ আlাহর কাছ েথেক যারা মাজর্না লাভ করেব , তারা জাnােত চেল যােব eবং যােদর শািs িবধান করা হেব , তারা 
জাহাnােম pেবশ করেব।  

আেখরােতর িব ােসর pেয়াজনীয়তা 
আেখরােতর ধারণা েযভােব মুহাmাদ (সা) েপশ কের েগেছন , তার আেগকার নবীরা o িঠক েতমিন কের তা েপশ কের 
eেসিছেলন eবং pেতয্ক যামানায় মুসলমান হoয়ার জনয্ eটা িছল aপিরহাযর্ শতর্। েয বয্িk আেখরাতেক asীকার 
কেরেছ aথবা েস সmেকর্ সেnহ pকাশ কেরেছ , সকল নবীi তােক কােফর বেল আখয্ািয়ত কেরেছন , েকননা e ধারণা 
বয্তীত আlাহেক তার েpিরত িকতাব o রাসূলেদরেক েমেন েনয়া সmণূর্ িনরথর্ক হেয় যায় eবং মানুেষর সমg জীবনi হয় 
িবকৃত । িবেশষভােব িচnা কের েদখেল সহেজi কথািট hদয়ংগম করেত পারা যােব। কাuেক যখন েকান কােজর কথা 
বলা হয় , তখন সবার আেগ তার মেন p জােগঃ eকাজ করেল িক লাভ হেব , আর না করেলi বা িক kিত হেব? e p  
েকন জােগ? েয কােজ েকান লাভ েনi মানুষ তােক মেন কের aথর্হীন o বয্থর্ । েয কাজ সmেকর্ মানুেষর anের pতয্য় 
রেয়েছ েয তােত েকান ফায়দা হেব না, তা করার জনয্ মানুষ কখেনা ৈতরী হেবনা। েতমিন eমন েকান কাজ েথেক েকu 
িবরত হেয় থাকেত রাযী হেব না, যােত েকান kিত হেব না বেল pতয্য় রেয়েছ। সেnেহর েkেto e eকi aবsা । েয 
কােজর লাভ সmেকর্ কােরা সেnহ রেয়েছ তােত েস িকছুেতi মেনািনেবশ করেত পারেব না। েকান কাজ kিতকর িকনা , 
েস সmেকর্ সেnহ থাকেল তা েথেক েবঁেচ থাকবার জনয্ েস েকান িবেশষ েচ া করেব না। িশ েদর িদেক তাকােলi তার 
pমাণ েমেল । িশ রা আgেন হাত েদয় েকন ? তার কারণ হেcঃ তােদo মেন pতয্য় েনi েয , আgন পুিড়েয় েদয়। 
আবার পড়া না েথেক তারা েকন দূের থাকেত চায় ? তার কারণ হেcঃ তােদর grজনরা e েথেক েযসব কলয্াণ pািpর 
কথা তােদরেক বুঝাবার েচ া কেরেছন তা তােদর মেন লাগেছনা। aনুrপ কারেণi েয েলাক আেখরােত িব াসী নয় েস 
আlাহেক মানা o তার icাaনুযায়ী চলােক মেন কের িন ল । তার কােছ আlাহর আনুগতয্ েযমন েকান লাভ েনi , 
েতমিন তার না- ফরমানীেত o েকান kিত েনi। আlাহ তা’য়ালা তঁার রাসূল o িকতােবর মাধয্েম েযসব আেদশ িদেয়েছন 
, তার আনুগতয্ করা তার পেk িক কের সmব হেব ? যিদ ধের েনয়া যায় েয েস আlাহেক েমেন িনেয়েছ তা হেলo তার 
েস মানা সmণূর্ িনরথর্ক , েকননা েস আlাহর pদt আiেনর আনগুতয্ করেবনা eবং তার icা aনুসাের চলেব না। 

eখােনi বয্াপারিট েশষ নয় । আেরা ভাল কের িচnা করেল বঝুেত পারা যায়েয , আেখরােতর sীকৃিত o asীকৃিত 
মানুেষর জীবেন চূড়াn pভাব িবsার কের রেয়েছ। আেগi বেলিছ , মানুেষর sভাবi হেc eমিন েয, েস েয েকান কাজ 



 

করার বা না করার িসdাn কের লাভ kিতর িদক িবেবচনা কের । eখন eক বয্িkর নযর েকবল dিনয়ার লাভ-kিতর 
uপর িনবd। eমন েকান সৎকােজর pবনতা তার মেধয্ কখেনা েদখা যােব না , যার েকান লাভ e dিনয়ায় pািpর আশা 
েনi; আবার eমন েকান কাজ েথেক সংযত হেয় থাকেব না , যা েথেক e dিনয়ার বুেকi েকান kিত হoয়ার মেতা িবপদ 
সmাবনা না থাকেব। aপরিদেক আর eক বয্িk রেয়েছ , যার নযর রেয়েছ কােজর েশষ পিরণােমর uপর। dিনয়ার লাভ -
kিতেক েস মেন কের kণsায়ী । েস আেখরােতর sায়ী লাভ -kিত িবেবচনা কেরi সৎকেমর্র পথ aবলmন করেব আর 
aসৎকেমর্র পথ বজর্ন কের চলেব , তােত সৎকমর্ েথেক তার যত বড় kিতi আসুক আর aসৎকমর্ েথেক যত েবশী লােভর 
সmাবনাi থাকুক । িচnা করা দরকার eেদর d’জেনর মেধয্ কত বড় pেভদ । eকজেনর কােছ সৎকাজ হেc তাi যা েস 
পােব পােব e kণsায়ী জীবেন; েযমন িকছু টাকা তার িমলেব, িকছু যমীন তার aিধকাের আসেব , হয়ত েকান পদ সুনাম 
সুখয্ািত o মানুেষর বাহবা িমলেব , হয়ত েকান লালসা চিরতাথর্ হেব, িকছুটা আকাংখা তার পূণর্ হেব; হয়ত িকছুটা েভােগর 
পিরতৃিp েস পােব ? তার ধারণা aনুযায়ী aসৎকাজ হেc তাi যােত e জীবেন েকান খারাপ পিরণাম আেস aথবা আসার 
ভয় থােক; েযমন ধন- pােণর kিত , sাsয্হািন , সরকার তরেফর শািs , েকান রকম dঃখ ক  aথবা aবাি ত aবsা। 
পাkাnের, aপর বয্িkর কােছ সৎকাজ তাi যােত আlাহ খুশী হন , আর aসৎকাজ হেc তাi যােত আlাহ নারায হন। 
সৎকােজর ফেল dিনয়ায় যিদ তার েকান লাভ না হয় বরং েকান kিত হয় , তবুo েস তােক সৎকাজi মেন কের eবং 
pতয্য় েপাষণ কের েয , েশষ পযর্n তার সৎকােজর জনয্ িচরিদেনর pাপয্ লাভ েস আlহর কােছ পােব। aসৎকমর্ েথেক 
যিদ তার েকান kিত নাo হয় , েকান kিতর ভয় না থােক বরং তার ফেল কােছ েকবল সুেযাগ সুিবধা i আসেত থােক , 
তবুo েস তােক aসৎকমর্i বেল মেন কের eবং pতয্য় েপাষণ কের েয , যিদ dিনয়ায় e সংিkp জীবেন শািs েথেক েবঁেচ 
যায় eবং িকছু িদন মজা লুটবার সুেযাগ পায়; তবু েশষ পযর্n আযাব েথেক তার েরহাi েনi। 

e d’িট িবিভn ধারণার pভােব মানুষ d’িট িবিভn পথ aবলmন কের। েয বয্িk আেখরােতর uপর pতয্য় েপাষণ কের না 
, তার পেk iসলােমর পেথ eক পাo agসর হoয়া সmণূর্ aসmাব। iসলাম বেলঃ ‘ আlাহর পেথ গরীবেক যাকাত 
দাo’। জবােব েস বেল যাকাত িদেত েগেল আমার সmিt কেম যােব। আমার aেথর্র uপর আিম সুদ েনব eবং সুেদর 
িডিkেত তােদর ঘেরর েশষ কপদর্কিট পযর্n েkাক কের েনব । iসলাম বেলঃ ‘হােমশা সিতয্কথা বল , আর িমথয্া েথেক 
সংযত হেয় থাক , সতয্ভাষণ েতামার যতi kিত েহাক আর িমথয্া ভাষেণ যতi লাভ েহাক ,। জবােব েস বেলঃ eমন 
সতয্েক gহণ কের আিম িক করব , যােত আমার েকবল kিতi হেব , েকান লাভ হেব না ? আর eমন িমথয্া েথেক আিম 
সংযত হেয় থাকেবা েকন যা আমার জনয্ লাভজনক হেব eবং যােত েকান dনর্ােমর ভয় পযর্n েনi ? eক িনঃসংগ পথ 
aিতkম করেত করেত তার নযর পড়েছ eকিট বh মূলয্বান বst , aমিন iসলাম তােক বেল , ‘e েতামার সmিt নয়, 
িকছুেতi তুিম e িজিনস gহণ করেত পার না , েস তার জবাব েদয় ◌ঃ আপনা আপিন েয িজিনস আেস তা েকন েছেড় েদব 
। eখােন েতা eমন েকu েনi েয েদেখ পুিলশেক খবর েদেব । aথবা আদালেত সাkয্ েদেব aথবা েলােকর কােছ আমার 
বদনাম করেব। eরপর েকন আিম কুিড়েয় পাoয়া aথর্ েথেক লাভবান হব না ? eকিট েলাক েগাপেন তার কােছ িকছু 
িজিনস আমানত েরেখ মারা যায় ? iসলাম তখন তােক বেলঃ আমানত িবন  কর না; যার ধন তার সnান -সntিত কােছ 
েপঁৗেছ দাo । েস বেল uেঠঃ েকন ? মৃত বয্িkর ধন েয আমার কােছ রেয়েছ তার েতা েকান সাkী েনi তার সnান -
সntিত o e খবর জােননা । সহেজi আিম যখন েকান আiেনর ভয় না কের েকান বদনামীর আশংকা না কের আtসাৎ 
করেত পাির ,তখন েকন তা করব না ? েসাজা কথায় জীবেনর পেথ pেতয্ক পদেkেপ iসলাম তােক eক িবেশষ পেথ 
চলার িনেদর্শ েদেব, আর েস তার সmণূর্ িবপরীত পথ aনুসরণ কের চলেব। েকননা iসলােম pতয্কিট িজিনেসর কদর o 
মূলয্মান িনধর্ািরত হয় আেখরােতর sায়ী ফলাফল িবেবচনায়; িকnt েস বয্িk pেতয্ক বয্াপাের তার দৃি  িনবd রােখ e 
dিনয়ার kণsায়ী জীবেন পাoয়ার মত ফলাফেলর uপর। আেখরােতর uপর ঈমান েপাষণ বয্তীত মানুষ েয েকন মুসলমান 
হেত পাের না , তা eখন সুs rেপ বুঝেত পারা যায় । মুসলমান হoয়া েতা দূেরর কথা pকৃতপেk আেখরাতেক asীকার 
কের মানুষ মুনষয্t েথেক েনেম িগেয় প t aেপkা িনmতর sের চেল যায়। 

 

 



 

আেখরাত িব ােসর সতয্তা 
আেখরােত িব ােসর pেয়াজনীয়তা o কলয্াণকািরতা আেলাচনা করার পর eখন সংেkেপ বলেত চাi েয , হযরত মুহাmাদ 
(সা) আেখরাত িব াস- সmেকর্ আমােদরেক েয বণর্না িদেয়েছন তা যুিkর িদক িদেয়o সতয্ বেল আপনােদর েবাধয্গময্ 
হয়। যিদo িনছক যুিkিভিtক না হেয় রাসূলlুাহ (সা) eর pিত পিরপূণর্ আsার uপরi আমােদর e িব ােসর িভিt sািপত 
হেয়েছ ,তবুo আমরা যখন িবেশষভােব িচnা কির , তখন আেখরাত সmিকর্ত সকল িব ােসর মেধয্ e িব াসেকi 
সবেচেয় যুিkিভিtক মেন হয় । 

আেখরাত সmেকর্ dিনয়ায় িতন রকেমর িব াস pচিলত রেয়েছঃ 

eক দেলর ধারণা মরার পর মানুষ ংস হেয় যায় । তারপর আর েকান জীবন েনi । e হেc নািsেকর িব াস যারা 
িনেজরেদরেক িবjানী বেল দাবী কের।  

িdতীয় দল বেল, মানুষ িনজs কমর্ফল েভাগ করার জনয্ বারবার e dিনয়ায় েদহ িনেয় জngহণ কের । aসৎ কাজ করেল 
পরজেn তারা কুকুর িবড়ােলর মত েকান জােনায়ার হেয় আসেব , aথবা েকান গাছ হেয় জnােব , aথবা েকান িনকৃ  
sেরর মানুেষর আকৃিত ধারণ করেব। আর যিদ ভাল কাজ কের তাহেল আেরা uঁচু sেরর জীবেন েপঁৗছেব। েকান েকান 
জড়t pাp ধেমর্ e ধরেনর ধারণা pচিলত রেয়েছ।  

তৃতীয় দল িকয়ামত , পুনজর্ীবন লাভ , আlাহর আদালেত uপিsিত eবং কৃতকেমর্র pিতদান o pিতফেলর uপর ঈমান 
েপাষণ কের । e হেc সকল নবীর সাধারণ িব াস। 

eবার pথম িব াস সmেকর্ িচnা করা যাক। তােদর বkবয্ হেcঃ ‘ মরার পর কাuেক জীিবত হেত আমরা েদিখিন । 
আমরা বরং েদিখ মানুষ মরার পর মািটেত িমেশ যায় ।সুতরাং মৃতুয্র পর আর েকান জীবন েনi। িকnt িচnা কের েদখেল 
বুঝা যায় েয , e কথার মেধয্ েকান যুিk েনi। মরার পর কাuেক জীিবত হেত েদখা যায়িন , e জনয্ বড় েজার বলা যায়ঃ 
মরার পর িক হেব আমরা জািননা ’ eর েচেয় eিগেয় িগেয় েয দাবী করা হয় , মরার পর িকছুi হেব না, আমরা জািন eর 
sপেk িক pমান েপশ করা েযেত পাের ? েয পিlবাসী কখেনা uেড়াজাহাজ েদেখিন , েস বলেত পােরঃ uেড়াজাহাজ িক 
িজিনস , আমার জানা েনi ॥ িকnt েস যখন বেলঃ ‘আিম জািন uেড়া জাহাজ বলেত েকান িজিনসi েনi। ’ তখন বুিdমান 
েলােকরা তােক িনেবর্াধ বলেবন। কারণ েকান িবেশষ িজিনস না েদখবার aথর্ e হেত পাের না েয , তা েকান িজিনসi নয়। 
eকিট মানুষ েকন, বরং সারা dিনয়ার মানুষ o যিদ eকটা িবেশষ িজিনস না েদেখ থােক, তবুo e দাবী করা চেল না েয 
েস িজিনসিটর aিst েনi aথবা তা থাকেতi পাের না।  

eরপর িdতীয় িব াস সmেকর্ িবেবচনা করা যাক। e িব াস aনুযায়ী বয্িk িবেশষ যখন মানুষ িহেসেব বতর্মান জীবন 
যাপন কেরেছ , তখন তার কারণ হেc , িবগত জীবেন েস জােনায়ার থাকা aবsায় সৎকাযর্ কেরিছল আর েয জােনায়ার 
বতর্মান জীবন জােনায়ার িহেসেব aিতবাহন করেছ , aতীত জীবেন মানুষ িহেসেব বসবাস কের েস aসৎকাযর্ কেরিছল। 
aনয্ কথায় মানুষ জােনায়ার aথবা বৃk হoয়া pকৃতপেk aতীত জীবেনর কমর্ফল। 

eখন p  হেcঃ pথেম িক িজিনস িছল ? যিদ বলা হয় েয সবার আেগ িছল মানুষ তাহেল েমেন িনেত হেব েয, তারo 
আেগ িছল জােনায়ার aথবা বৃk নiেল p  uঠেবঃ মানুেষর আকৃিত েকান সৎকেমর্র বদলায় পাoয়া িগেয়িছল ? যিদ বলা 
হয় সবার আেগ প  aথবা বৃk িছল ; তাহেল েমেন িনেত হেব েয তারo আেগ িছল মানুষ নiেল p  uেঠঃ বৃk aথবা 
প র আকৃিত েকান aসৎকেমর্র শািs srপ পাoয়া িগেয়িছল ? েসাজা কথা e িব ােসর aনুসারীরা সৃি র pারিmক rপ 
সিঠকভােব িনধর্ারণ করেত পােরনা , েকননা েয েকান rেপর আেগ aপর eক rপ পিরকlনা তােদর পেk aপিরহাযর্ , 
যােত পরবতর্ী rপেক পূবর্বতর্ী rপসmn সৃি র কমর্ফল বেল ধের েনয়া যায়। e িব াস েসাজাসুিজ যুিk িবেরাধী। 



 

eবার তৃতীয় িব াস িবেবচনা করা যাক । eেত সবার আেগ বলা হেয়েছঃ eকিদন িকয়ামত আসেব eবং আlাহ িনেজi 
তার e কারখানােক েভে  চুের িনি h কের িদেয় তার জায়গায় গেড় তুলেবন আর eক ucতর পযর্ােয়র uৎকৃ তর 
কারখানা। e হেc eমন eকিট িবষয় যার সতয্তা সmেকর্ েকান সেnহ o aবকাশ েনi । dিনয়ার e কারখানা িনেয় যত 
িচnা করা যায় , তত েবশী কের pমাণ পাoয়া যায় েয , eটা eকিট sায়ী কারখানা নয়, কারণ েযসব শিk eর িভতের 
কাজ কের যােc , তারা সবাi সীমাবd o eকিদন তােদর সমািp িনি ত। e কারেণ সকল িবjানী e সmেকর্ eক মত 
েয , eকিদন সযূর্ শীতল o েজয্ািতহীন হেয় যােব , gহ uপgহসমূেহর পরsেরর মেধয্ ঘটেব সংঘাত eবং dিনয়া হেয় 
যােব ংস।  

িdতীয় কথািট বলা হেয়েছঃ ‘মানুষেক িdতীয়বার জীবন দান করা হেব। ’ eo িক সmব ? যিদ aসmব হয় , তা হেল মানুষ 
বতর্মােন েয জীবন uপেভাগ করেছ , তা িক কের সmব হল ? s ত েয আlাহ e dিনয়ায় মানুষেক পয়দা কেরেছন , 
aপর েকান dিনয়ায়o িতিন মানুষেক আবার নতুন কের পয়দা করেত পােরন। 

তৃতীয় িবষয়িট হেcঃ ‘মানুষ e dিনয়ার জীবেন যা িকছু কাজ কেরেছ , সবিকছুর েরকডর্ সংরিkত হেয় রেয়েছ eবং 
হাশেরর িদন তা েপশ করা হেব। e dিনয়ায়o eর pমাণ আজ আমরা পািc। আেগকার িদেনর চলিত ধারণা িছল েয , েয 
আoয়ায মানুেষর মুখ েথেক েবিরেয় যায় , হাoয়ার uপর তা িকছুটা তর  সৃি  কের িমিলেয় যায়। িকnt আজেকর িদেন 
আমরা জানেত পারিছ েয, pেতয্ক আoয়ায় তার গিত পেথ িবিভn িজিনেসর uপর দাগ েরেখ যায়। েস আoয়ায আবার 
নতুন কের সৃি  করা যায় । aবিশয্ e নীিতর uপরi udাবন করা হেয়েছ gােমাফন েরকডর্। 

তা েথেকi বুঝা যায় েয , েযসব িজিনস আমােদর গিত পেথ আসেছ , তার সব িকছুেতi আমােদর গিতিবিধর িচh aংিকত 
হেয় যােc । আমােদর সmণূর্ আমলনামা েয সংরkত হেয় আেছ eবং তা েয পুনরায় হািযর করা েযেত পাের তা eaবsা 
েথেক pতয্য় সহকাের uপলিb করা েযেত পাের। 

চতুথর্ িবষয় হেcঃ ‘আlাহ হাশেরর িদেন আদালত বসােবন , নয্ায়নীিত aনুযায়ী আমােদর ভাল মn কােজর পুরsার o 
শািs িবধান করেবন। eেক েক aসmব বলেত পাের ? eর মেধয্ েকান কথািট যুিk িবেরাধী ? যুিkর দাবীi হেc ei েয 
, আlাহ তঁার নয্ােয়র আদালেত নয্ায়নীিত aনুযায়ী সবিকছুর িসdাn করেবন। আমরা েদখেত পাi , eক বয্িk ভাল কাজ 
কের , aথচ dিনয়ায় তার েকান লাভ েস পায় না। আবার eক বয্িk খারাপ কাজ কের যায় , aথচ তার েকান kিত েস 
েভাগ কের না। ধূ তাi নয় , বরং আমরা eমিন হাযার হাযর দৃ াn েদখেত পাi, বয্িk িবেশষ ভাল কাজ কের যােc 
aথচ ulা তার kিত হেc। পাknের ; aপর বয্িk খারাপ কাজ কেরo েবশ মজা লুটেছ । e ধরেনর সব ঘটনা লkয্ 
কের যু◌্িk দাবী কের েয , েকান না েকান জয়গায় সৎকমর্শীল বয্িkর সৎকােযর্র o dsৃিত পরায়ণ বয্িkর dsৃিতর 
pিতফলন পাoয়া pেয়াজন । 

সবর্েশষ িজিনস হেc জাnাত o জাহাnাম। তার aিst aসmব নয়। েয আlাহ চnd , সূযর্ , ম ল gহ o যমীন সৃি  করেত 
পারেলন , েশষ পযর্n— িতিন েকন জাnাত o জাহাnাম সৃি  করেত পারেবন না ? িতিন যখন আদালত বিসেয় মানুেষর 
ভাল মেnর পুরsার o শািs িবধান করেবন , তখন পুরsার পাoয়ার েযাগয্ েলাকেদর েকান িবেশষ সmান , সুখ o 
sাcেnয্র eবং শািs পাoয়ার েযাগয্ েলাকেদর জনয্ aপমান dঃখ েবদনা েভােগর জনয্ sান িনিদর্  থাকাo pেয়াজন। 

eসব িবষয় িনেয় িচnা করেল যুিk আপিনi বেল uঠেব েয , dিনয়ার মানুেষর পিরণাম সmেকর্ যত ধারণা রেয়েছ , তার 
মেধয্ e ধারণাi হেc সবেচেয় যুিkসংগত eবং eর িভতের aেযৗিkক aথবা aসmব িকছুi েনi। 

আlাহর সাcা নবী হযরত মুহাmাদ (সা) যখন eেক সতয্ বেল বণর্না কের েগেছন eবং eর সবিকছুi আমােদর জনয্ 
কলয্াণকর , তখন বুিdমােনর কাজ হেc eর uপর pতয্য় েপাষণ করা eবং িবনা যুিkেত e বয্াপাের সেnহ েপাষণ না 
করা। 

 



 

কােলমা তাiেয়বা 
iসলােমর বুিনয়াদ pিতি ত হেয়েছ পূবর্ বিণর্ত e পঁাচিট িব ােসর uপর। e পঁাচিট িব ােসর সারবst রেয়েছ েকবলমাt 
eক কােলমারi মেধয্ঃ (.....................)  

eকজন মানুষ যখন ‘লা- iলাহা ilাlাহ ’ বেল তখন েস সকল িমথয্া uপাসয্েক বজর্ন কের েকবল eক আlাহর 
দাসেtর pিতr“িত দান কের। আবার যখন ‘মুহাmাdর রাসূলlুাহ’ বেল তখন েস e কথািটর সতয্তা sীকার কের েয 
হযরত মুহাmাদ (সা) আlাহরi রাসূল । িরসালােতর সতয্তা sীকােরর সােথ সােথ aপিরহাযর্ কতর্বয্ হেয় পেড় েয , 
আlাহর সtা o gণরািজ , েফেরশতামnলী , আসমানী িকতাসমুহ , পয়গাmগণ o আেখরাত সmেকর্ যা িকছু o েযমন 
িকছুরi িশkা হযরত মুহাmাদ (সা) িদেয় েগেছন , তার pিত ঈমান আনেত হেব eবং আlাহর iবাদাত o আনুগেতয্র েয 
পথ িতিন িনেদর্শ কেরেছন তার aনুসরণ করেত হেব। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iবাদাত 
আেগর aধয্ােয় বলা হেয়েছ েয হযরত মুহাmাদ (সা) পঁাচিট িজিনেসর uপর ঈমান আনার িশkা িদেয়েছনঃ  

eকঃ eক লা-শরীক আlহর uপর । 

diঃ আlাহর েফেরশতােদর uপর। 

িতনঃ আlহর িকতাবসমূেহর uপর , িবেশষ কের কুরআন মজীেদর uপর । 

চারঃ আlাহর রাসূেলর uপর , িবেশষ কের তঁার আেখরী রাসূল হযরত মুহাmাদ (সা) eর uপর । 

পঁাচঃ আেখরােতর জীবেনর uপর । 

iসলােমর বুিনয়াদ হেc ei । eকজন যখন e পঁাচিট িজিনেসর uপর ঈমান আনেলা তখনi েস মুসলমানেদর দলভুk 
হল , িকnt eেতi েস পুেরা মুসিলম হেত পারেলা না। পুেরা মুসিলম মানুষ তখনi হেত পাের যখন আlাহর তরফ েথেক 
হযরত মুহাmাদ (সা) eর আনীত hকুমসমূেহর আনুগতয্ েস কের , েকননা ঈমান আনার সােথ সােথi আনুগতয্ করা 
aপিরহাযর্ কতর্বয্ হেয় পেড় eবং e আনুগেতয্র নামi হেc iসলাম । িচnা করা যায় , eকজন েলাক sীকার কের িনেয়েছ 
eকমাt আlাহi তার iলাহ । eর aথর্ হেc eকমাt িতিনi তার মিনব , আর েস তঁার েগালাম , eকমাt িতিনi তােদর 
আেদশ দাতা , আর েস তঁার আjাবহ । e মিনব o আেদশ দাতােক েমেন েনয়ার পর না -ফরমানী করেল েস িনেজi 
িনেজর sীকৃিতর িবrেd িবেdাহ কের aপরাধী হল। েস আেরা sীকার কের িনেয়েছ েয , কুরআন মজীদ আlাহর িকতাব। 
তার aথর্ হেc যা িকছু কুরআন মজীেদ রেয়েছ তােক েস আlাহর ফরমান বেল sীকার কের িনেয়েছ । eখন তার 
aপিরহাযর্ কতর্বয্ হেc eর pেতয্কিট কথােক েমেন েনয়া eবং pেতয্কিট hকুেমর কােছ মাথা নত করা। েস eo sীকার 
কের িনেয়েছ েয হযরত মুহাmাদ (সা) আlাহর রাসূল । pকৃতপেk eেত sীকার করা হেয়েছ েয হযরত মুহাmাদ (সা) যা 
িকছু করার hকুম িদেয়েছন eবং যা িকছু িনেষধ কেরেছন তা আlাহর তরফ েথেকi কেরেছন। e sীকৃিতর পর হযরত 
মুহাmাদ (সা) eর আনুগতয্ করা তার জনয্ ফরয হেয় েগেছ । সুতরাং েয পুেরা ‘মুসিলম’ হেব তখন যখন তার কাযর্কলাপ 
হেব তার ঈমােনর aনুrপ , তার ঈমান o কাযর্কলােপর মেধয্ যতটা তফাৎ থাকেব তার ঈমান ততটা aপূণর্ থাকেব। 

eবার বলেবা , হযরত মুহাmাদ (সা) আমােদরেক আlাহর icা o মিজর্ aনুযায়ী জীবন যাপেনর িক পdিত িশিখেয়েছন , 
িক িক কাজ করার hকুম িতিন িদেয়েছন eবং িক িক িনেষধ কেরেছন। e pসংেগ সবার আেগ eমন সব iবাদােতর কথা 
বলা যায় যা আমােদর uপর ফরয করা হেয়েছ। 

iবাদেতর তাৎপযর্ 
pকৃতপেk iবাদােতর aথর্ হেc বেnগী বা দাসt। মানুষ হেc বাnাহ (দাস) । আlাহ মানুেষর মাবুদ (uপাসয্ )। বাnাহ 
তার মা’বুেদর আনুগেতয্র জনয্ যা িকছু কের থােক তাi হেc iবাদাত । আমরা েলােকর সােথ কথা বলিছ ; কথা বাতর্ায় 
আমরা িমথয্া , পরিনnা , a ীলতা েথক সংযত থাকিছ , েকননা আlাহ তা িনেষধ কেরেছন ; হােমশা সতয্ , নয্য় , সততা 
o পিবtতার কথা বলিছ ; েকনানা আlাহ eসব িজিনস পছn কের থােকন । আমােদর e কথাবতর্াgেলা যতi পািথর্ব 
বয্াপােরর সােথ সংি  েহাক না েকন তা হেব আমােদর iবাদাত । আমরা মানুেষর সােথ টাকা পয়সা েলনেদন করিছ , 
বাজাের িজিনসপt েকনা েবচা করিছ , িনেজর ঘের মা বাপ ভাiেবােনর সােথ বাস করিছ , িনেজর বn-ু বাnব o 
িpয়জেনর সােথ েমলােমশা করিছ। আমরা যিদ জীবেনর eসব কােজ আlাহর িবিধ- িনেষধ o আiন- কানুন েমেন চিল , 
eবং আlাহর hকুম aনুযায়ী যিদ aপেরর aিধকার রkা কের চিল , eবং আlাহর িনেষধ হoয়ার কারেণ যিদ aপেরর 
aিধকার হরণ েথেক িবরত থািক, তাহেল আমােদর সারা জীবনi আlাহর iবাদােত aিতবািহত হল বলেত হেব। আিম 



 

গরীবেদর সাহাযয্ করলাম , েকান ভুখা মানুষেক েখেত িদলাম , েকান েরাগীর rষা করলাম eবং eসব কােজ বয্িkগত 
sাথর্ , সmান o সুখয্ািতর পিরবেতর্ আlাহর সেnাষেকi দৃি র সামেন রাখলাম। e েkেt আমার eসব কাজi iবাদােতর 
মেধয্ গণয্ হেব। বয্বসায় িশlকািরতা aথবা কািয়ক পির ম করেছ মানুষ eবং তােত আlাহর ভীিত েপাষণ কের পূণর্ 
িব sতা o ঈমানদারী সহাকের কাজ করেছ , হালাল জীিবকা aজর্ন করেছ o হারাম েথেক েবঁেচ থাকেছ, তার জীিবকা 
aজর্ন o আlাহর iবাদােতর anর্ভুk হেব । যিদo েস িনেজর জীিবকা aজর্েনর জনয্ কাজ কের যােc , তথািপ তা 
iবাদােতর মেধয্ গণয্ হেব , েসাজা কথা হেc ei েয পািথর্ব জীবেন pিত মুhতর্ pেতয্ক বয্াপাের আlাহর ভীিত েপাষণ 
করেত হেব, eবং তঁার সেnাষ িবধানেক লেkয্ পিরণত করেত হেব , তার pদt িবধান aনুসরণ করেত হেব, তঁার না- 
ফরমানীর মাধয্েম pাপয্ লাভ uেপkা করেত হেব eবং তার আনুগেতয্র ফেল kিত হেল aথবা হoয়ার আশংকা থাকেল 
তা sীকার কের িনেত হেব। e হেc আlাহর iবাদাত । eমনিক e ধরেনর জীবেন খাoয়া , পরা , চলা , েফরা , েশায়া , 
জাগা , কথা -বাতর্া --সবিকছুi iবাদােতর anর্গত । 

e হেc iবাদােতর আসল aথর্। iসলােমর pকৃত লkয্ হেc মুসলমানেক eমিন iবাদােত aভয্s বাnাহ িহেসেব ৈতরী 
করা । e uেdেশয্ iসলােম eমন কতকgেলা iবাদাত ফরয কের েদয়া হেয়েছ। যার ফেল মানুষ e বৃহtম iবাদােতর 
জনয্ ৈতরী হেয় uঠেব। aবিশয্ eo েজেন রাখা দরকার েয বৃহtর iবাদােতর uেdেশয্ pstিতর জনয্ ে িনং েকাসর্ িহেসেব 
eসব iবাদাত িনধর্ািরত হেয়েছ। েয বয্িk যত ভাল কের e ে িনং েনেব তত ভাল কের বু tর o pকৃত iবাদাত সmn 
করেত পারেব। e কারেণi eসব িবেশষ iবাদাতেক ফরেয- আiন বলা হেযেছ eবং egেলােক আরকােন dীন aথর্াৎ 
dীেনর sm srপ বণর্না করা হেয়েছ। eকিট iমারাত েযমন কতgেলা sেmর uপর দঁািড়েয় থােক , েতমিন কের iসলামী 
জীবেনর iমারত o eসব sেmর uপর pিতি ত । eসব sm েভে  িদেল iসলােমর iমারতi ংস হেয় যােব। 

সালাত 
eসব ফরেযর মেধয্ pথম ফরয হেc সালাত । সালাত িক েযসব িজিনেসর uপর eকজন মুসিলম ঈমান eেনেছ , িদেন 
পঁাচবার কথায় o কােজ েসgেলার পুনরাবৃিt করাi হেc সালাত। মুসিলম বয্িk pতয্েষ uেঠ আর সবিকছুর আেগ পাক -
সাফ হেয় মহান pভুর সামেন হািযর হয় তার সামেন দঁািড়েয় , বেস, aবনত হেয় , যমীেনর uপর মাথা েরেখ তার দাসt 
sীকার কের, তার কােছ সাহাযয্ িভkা কের নতুন কের তার আনুগেতয্র শপথ gহণ কের , বারবার তার সেnাষ িবধােনর 
o তার গযব েথেক বঁাচবার আকাঙখার পুনরাবৃিt কের , তার িকতােবর িশkা পুনরাবৃিt কের। তার রাসূেলর সতয্তা 
সmেকর্ সাkয্ দান কের , eবং তার আদালেত জবাবিদিহর জনয্ হািযর হoয়ার িদেনর কথাo sরণ কের। eমিন কের , 

র হল তার িদন। কেয়ক ঘnা েস তার কােজ িলp থাকল , আবার েযাহেরর সমেয় মুয়াযিযন তােক sরণ কিরেয় িদল 
কেয়ক িমিনেটর জনয্ েসi িশkার পুনরাবৃিt করার কথা ,যােত েস কখেনা তা ভুেল িগেয় মহান pভুর সmেকর্ 
aমেনােযাগী না হয়। েস uেঠ eেস তার ঈমানেক তাযা কের িনেয় আবার িফের যায় dিনয়া o তার কাজ কারাবেরর 
িদেক। কেয়ক ঘnা পর আবার আসেরর সমেয় তার ডাক পেড় eবং েস আবার ঈমান তাযা কের েনয় । তারপর মাগিরব 
eল o রাত r হেয় েগল। pতুয্েষ uেঠ েয iবাদােতর মধয্ িদেয় , েযন েসi িশkােক েস ভুলেত না পাের eবং েকানrপ 
ভুল না কের বেস। কেয়ক ঘnা পর আেস eশার সময় eবং তার সােথ সােথi আেস িনdায় সময়। eবার েশষবােরর মত 
তােক ঈমােনর পুেরা িশkাটা sরণ কিরেয় েদয়া হয় , েকননা e হেc pশািnর সময় । িদেনর েগালেযােগর মেধয্ যিদ েস 
পূণর্ মেনােযাগ েদয়ার সুেযাগ না েপেয় থােক তা হেল e সমেয় েস িনি েn িচেt মেনােযাগ িদেত পারেব। 

e িজিনসিট pিতিদন পঁাচ বার মুসিলম বয্িkর iসলােমর বুিনয়াদ মযবুত কের েদয়। েয বৃহtর iবাদােতর তাৎপযর্ আিম 
eকটু আেগ িবে ষণ কেরিছ সালাত মুসলামানেদরেক তারi জনয্ ৈতরী কের। সালাত তােদর সবরকম িব াসেক তাযা 
কের েদয় eবং eরi uপর তােদর আtার পিবtতা, rেহর unিত , sভােবর সু তা o কেমর্র সংেশাধন িনভর্র কের । িচnা 
করেলi বুঝা যায় েখাদ রাসূলlুাহ (সা) যা বেল েগেছন , eযুেত েসi পdিত েকন aনুসরণ করা হেc eবং িতিন যা িশkা 
িদেয়েছন, সালােত েকন তার সবিকছুi আমরা আদায় করিছ? eর কারণ হেc , আমরা হযরত মুহাmাদ (সা) eর আনুগতয্ 
করা ফরয মেন করিছ। icা কের কুরআেন েকui ভুল পড়েছনা েকন ? তার কারণ pেতয্েকi তােক আlাহর কালাম বেল 
pতয্য় েপাষণ কেরেছ। সালােত চুিপ চুিপ যা পড়া হেc তা যিদ না পড়া হয় aথবা aপর িকছু পড়া হয় তােত িক কাuেক 
ভয় করার pেয়াজন আেছ? েকান মানুষ েতা তা নেছ না । বুঝা যায় pেতয্ক মুসlী িনেজi uপলিb কেরেছ েয ,চুিপ চুিপ 



 

যা িকছু পড়িছ আlাহ তাo নেত পান eবং আমার েগাপন গিতিবিধo তঁার কােছ aজানা েনi । েযখােন েকu েদখার েনi 
েসখােন মুসিলমেক সালােতর জনয্ েক তুেল েদয় ? eর মূল রেয়েছ e িব াস েয আlাহ আমােক েদখেছন। সালােতর 
সময় সবেচেয় জrরী কাজ েফেল েরেখ েকাn িজিনসিট eকজনেক সালােতর িদেক েটেন িনেয় যায় ? তা হেc তার মেনর 
e aনুভূিত েয , আlাহ তার uপর সালাত ফরয কের িদেয়েছন । শীেতর িদেন েভার েবলা , gীে র dপুের o pিতিদন 
সnয্ার আলাপ আেলাচনা মেধয্ মাগিরেবর সময় েকাn িজিনসিট মুসলামনেক সালাত আদায় করেত বাধয্ কের? 
কতর্বয্েবাধ ছাড়া আর িক হেত পাের ? সালাত না আদায় করা aথবা সালাতেক েজেন েন ভুল করার বয্াপাের েকন 
েলােক ভয় কের ? তার কারণ , তার মেনর মেধয্ আlাহর ভীিত রেয়েছ eবং েস জােন েয , eকিদন তােক হািযর হেত 
হেব তঁার আদালেত। eখন p  ei েয , সালােতর েচেয় ে  আর েকান ে িনং হেত পাের যা পুেরাপুির সিতয্কার 
মুসলমান বািনেয় িদেত পাের ? মুসলমানেদর জনয্ eর েচেয় িশkা আর িক হেত পাের যা pিতিদন কেয়কবার মানুেষর 
মেন আlাহর sরণ , তঁার ভীিত , তঁার হািযর নািযর থাকার pতয্য় eবং তঁার আদালেত হািযর হoয়ার িব াস জািগেয় 
েদয় , ৈদিনক কেয়কবার বাধয্তামূলকভােব রাসূলুlাহ (সা) eর পথ aনুসরণ করেত pেরািচত কের eবং pিতিদন সকাল 
েথেক রাত পযর্n কেয়ক ঘnা পর পর তার দািয়t পালেনর মহড়া েদয়ার বয্বsা কের। eেহন বয্িk েথেক pতয্াশা করা 
যায় েয , সালাত েশষ কের েস যখন dিনয়ার কাজ কারবাের িলp হেব, েসখােন েস আlাহেক ভয় করেব, তঁার আiন 
েমেন চলেব eবং েকান gনাহ করার সmাবনা েদখা েগেল তার মেন পড়েব েয, আlাহ তােক েদখেছn eমিন uc পযর্ােয়র 
ে িনং eর পর যিদ কাrর মেধয্ আlাহর ভীিত না থােক eবং তঁার িনেদর্শ aমানয্ কের িবপরীত পেথ চলা যিদ েস না 
ছােড় , তেব তা সালােতর েদাষ নয় বরং েসi বয্িkর িনেজর েদাষi তােত pমািণত হয়। 

আেরা িবেবচনার িবষয় হiল , আlাহ তা’য়ালা জামােতর সােথ সালাত আদায় করার তািকদ িদেয়েছন eবং িবেশষ কের 
সpােহ eকবার জুময়ার সালাত জামায়ােতর সােথ আদায় করা ফরয কের িদেয়েছন তার ফেল মুসলমানেদর মেধয্ eকয্ o 

াতৃt সৃি  হয়। তারা সবাi িমেল গেড় েতােল eকিট শিkশালী েজাট। তারা সবাi িমেল যখন আlাহর iবাদাত কের , 
eক সােথ oঠাবসা কের, তখন আপনা েথেকi তােদর মেধয্ সংেযাগ sািপত হয়, াতৃেtর aনুভুিত েজেগ oেঠ , aতপর 
eিটi তােদর eকi েনতার আনগুতয্ করার মেনাভাব সৃি  কের েতােল eবং তােদরেক িনয়ম o শৃংখলার িশkা দান কের। 
eর ফেল তােদর মেধয্ পারsিরক সহানুভূিত , মমতােবাধ o সমsােথর্র aনুভূিত জাgত হেয় uেঠ । আমীর- গরীব , বড় 
েছাট , uc পদs কমর্চারী o তার চাপরাশী eকi সােথ দঁািড়েয় যায় , uচু জাত o নীচ জাত বেল িকছু থােকনা। 

e হেc সালােতর aসংখয্ কলয্ােণর মেধয্ কেয়কিট। সালােত আlাহর েকান লাভ েনi বরং তােত মুসlীর কলয্াণ। 
মানুেষর কলয্ােণর জনয্i আlাহ তা’য়ালা সালাত ফরয কের িদেয়েছন। সালাত আদায় না করেল তঁার aসেnাষ e জনয্ 
নয় েয, তােত তারা আlহর েকান kিত করেছ, বরং e জনয্ েয , তারা তােত িনেজেদরi kিত করেছ । কত িবপুল শিk 
আlাহ তা’য়ালা সালােতর মাধয্েম িদেয়েছন , আর মানুষ তা gহণ করার পথ eিড়েয় চেলেছ । মুেখ আlাহর কতৃর্t , 
রাসূেলর আনুগতয্ o আেখরােতর িহেসেব েদয়ার কথা sীকার করা হেc aথচ কােজর েkেt আlাহ তঁার রাসূেলর 
িনধর্ািরত সবর্ে  ফরযেক uেপkা করা হেc, eটা কত বড় লjার কথা। erপ কােজর িপছেন d’িট কারণ থাকেত পােরঃ 
হয় েস সালাতেক ফরয বেল sীকার কের না, aথবা েস তােক ফরয েজেনo তা eিড়েয় চলেছ। aবশয্ করনীয় ফরযেক 
যিদ asীকার করা হয়, তা হেল কাযর্ত কুরআন o রাসূলুlাহ (সা) uভেয়র uপর িমথয্া আেরাপ করা হয় eবং তঁােদর pিত 
ঈমান আনার িমথয্া দাবী করা হয়। আর যিদ তােক ফরয বেল sীকার কেরo eিড়েয় েযেত ে া করা হয় , তাহেল েস 
িনভর্েয়র িনতাn aেযাগয্ pমািণত হেব eবং dিনয়ার েকান বয্াপাের তার িনভর্র করা যােব না। যখন েস আlাহর pিত 
কতর্বয্ পালেনর েkেt aসাধুতার পিরচয় িদেc , তখন েস েয মানুেষর pিত কতর্বয্ পালেন aসাধুতার পিরচয় েদেবনা 
erপ pতয্াশা িক করা যায়? 

 

 



 

সoম 
িdতীয় ফরয হেc । সoমিক ? সালাত েয িশkা pিতিদন পঁাচবার আমােদরেক sরণ কিরেয় েদয় , সoম বছের eকবার 
তা eকমাস ধের pিত মুhেতর্ sরণ কিরেয় িদেত থােক । রমযান eেল েভার েথেক সnয্া পযর্n মুসলমােনর খানািপনা বn 
থােক। েসেহরীর সমেয় তারা খানািপনা করিছল , আযান হoয়া মাt তােদর হাত সংযত করেলা। তারপর যত েলাভনীয 
খাদয্ তােদর সামেন আসুক , যতi kুধা তৃ া লাgক , মন যতi pলুb েহাক , সnয্া পযর্n তারা িকছুi েখেত পাের না। 
eমন নয় েয , তারা েলােকর সামেনi খােc না, eমন িক েয জনয্ শূনয্ sােন েদখার মত েকu েনi , েসখােনo eক িবnু 
পািন aথবা eক দানা খাদয্ গলধঃকরণ করা তােদর পেk সmব হয় না। e িনেষধ eকটা িনিদর্  সময় পযর্n বলবৎ থােক। 
যখনi মাগিরেবর আযান হল , aমিন তারা iফতােরর িদেক িফের eল । তারপর সারা রাত যখন যা খুশী তারা িনভর্েয় 
িনঝর্ ােট েখেত পাের । েভেব েদখা যাক , eটা িক িজিনস ? eর েভতের রেয়েছ আlাহর ভীিত , তঁার হািযর নািযর থাকা 
সmেকর্ মুসলমানেদর pতয্য় ,আেখরােতর জীবন o আlাহর আদালেতর uপর ঈমান ; কুরআন o রাসূল (সা) eর কেঠার 
আনুগতয্; aবশয্ করণীয় কাযর্ সmেকর্ বিল  aনুভূিত । eেত রেয়েছ ৈধযর্ সহকাের কমর্pেচ া o িবপেদর মুকািবলা করার 
িশkা । আেরা রেয়েছ আlাহর সেnাষ িবধােনর জনয্ sকীয় pবৃিtেক pিতেরাধ o দিমত করার মতা । pিত বছর রমযান 
আেস eবং পুেরা 30িদন ধের e সoম মুসলমানেক িশkা দান কের , তােদর েভতর eসব gণরািজ পয়দা করার েচ া 
কের, েযন তারা পূণর্rেপ o সেবর্াতভােব মুসলমান হেত পাের ; যা eক মুসলমানেক আপন জীবেন rপািয়ত করেত হেব। 

আেরা েদখার িবষয় , আlাহ তা’য়ালা সকল মুসলমােনর জনয্ eকi মােস সoম ফরয কের িদেয়েছন , েযন আলাদা 
আলাদা সoম না েরেখ সবাi িমেল eক সংেগ সoম রােখ। eর মেধয্ আেরা aসংখয্ কলয্াণ িনিহত রেয়েছ । সারা 
iসলামী জনপদ e eকিট মাস পিবtতার মাস িহেসেব গণয্ হেয় থােক। সারা মুসিলম dিনয়া তখন ঈমান , আlাহভীিত , 
তঁার hকুেমর আনুগতয্ , পাক পিবt আচরণ o সৎকেমর্ পিরপূণর্ হেয় যায়। e সমেয় সবর্pকার dsৃিত দিমত হেয় eবং 
সৎকমর্েক uৎসািহত করা হয়। সৎেলােকরা সৎকমর্ করেত পরsরেক সহায়তা কের থােকন। aসৎেলােকরা d র্ময্ করেত 
লjা েবাধ কের । ধনীর মেধয্ দিরdেক সাহাযয্ করার uৎসাহ সৃি  হয়। আlাহর পেথ সmদ বয্ায় করা হয়। সকল 
মুসলমান eকi aবsায় িফের আেস eবং eকi aবsায় eেস তারা aনুভব কের েয মুসলমান সব eক জামায়ােতর 
anর্ভুk । e হেc তােদর মেধয্ াতৃt , সমেবদনার o আভয্nরীণ ঐকয্ pিত ার eক কাযর্করী পnা। 

e হেc আমােদরi জনয্ কলয্াণ । আমােদরেক kুিধত েরেখ আlারহ েকান লাভ েনi। আমােদরi কলয্ােণর জনয্ িতিন 
আমােদর uপর সoম ফরয কের িদেয়েছন । েয বয্িk েকান সংগত কারণ বয্তীত e ফরয পালেন িবরত থােক , েস 
িনেজরi uপর যলুুম কের। রমযােনর িদেন যারা pকাশয্ খানািপনা কের , তারাi সবেচেয় লjাজনক পnা aনুসরণ কের 
চেল। তারা কাযর্ত pচার কের েবড়ােc েয, তারা মুসিলম জামায়ােতর মেধয্ শািমল নয় , iসলােমর আেদশ িনেষেধর জনয্ 
তােদর েকান পরoয়া েনi , যােক তারা আlাহ বেল মােন তার আনুগেতয্র পথ েথেকo তারা pকােশয্ মুখ িফিরেয় েনয়। 
তাহেল েযসব েলাক িনজs জামায়াত েথেক আলাদা হেয় যায়, যারা তােদর s া o anদাতার িবrেd িবেdহ করেত 
িবnুমাt লjােবাধ কের না , যারা তােদর dীেনর সবর্ে  েনতার িনধর্ািরত আiনেক pকােশয্ লংঘন কের, তােদর কােছ 
েকান বয্িk িনভর্রেযাগয্তা , সদাচারণ , আমানতদারী , কতর্বয্িন া o আiনানুগেতয্র pতয্াশা করেত পাের িক? 

 

 

 



 

যাকাত 
তৃতীয় ফরয হেc যাকাত। আlাহ তা’য়ালা pেতয্ক ধনশালী মুসলমােনর uপর ফরয কের িদেয়েছন েয , তার কােছ 
কমেপ চিlশ টাকা থাকেল eবং তা পুেরা eক বছর জমা থাকেল েস তার েভতর েথেক eক টাকা েকান গরীব আtীয় , 
েকান aভাব gs , িমসকীন , নo- মুসিলম , মুসািফর aথবা ঋনgs বয্িkেক দান করেব। 

eমিন কের আlাহ তা’য়ালা ধনশীল েলাকেদর সmেদ গরীবেদর জনয্ anত শতকরা আড়াi ভাগ aংশ িনধর্ারন কের 
িদেয়েছন। eর েচেয় যিদ েকu েবশী দান কেরন তাহেল তা aনুgহ িহেসেব গণয্ হেব eবং তার জনয্ আেরা েবশী সoয়াব 
পাoয়া যােব। 

e বাবদ েয aংশটা েদয়া হেc , তা আlাহর কােছ িগেয় েপঁৗেছ না । িতিন আমােদর েকান িজিনেসর মুখােপkী নন, বরং 
িতিন বেলনঃ েতামরা যিদ খুশী মেন আমার খািতের েতামােদর েকান গরীব ভাiেক িকছু দান কর তাহেল েযন আমােকi 
দান করেল। তার পেk েথেক আিম েতামায় কেয়ক gণ েবশী pিতদান েদব। aবিশয্ শতর্ হেc তােক িদেয় তুিম েকান 
aনুgহ pদশর্েনর দাবী করেব না। তােক গাল মn বা ঘৃণা করেব না, তার কাছ েথেক কৃতjতা pতয্াশা করেব না েলাক 
েতামার দােনর আেলাচনা কrক বা aমুক সােহব মs বড় দাতা বেল েতামার pশংসা কrক, eমন েকান েচ া o তুিম 
করেবনা । যিদ তুিম eসব aপিবt ধারণা েথেক েতামার মন মুk রাখেত পার, েকবল আমারi সেnােষর জনয্ যিদ 
িনেজর েদৗলত েথেক গরীবেক aংশ দান কর , তাহেল আমার aনn েদৗলত েথেক আিম েতামায় eমন aংশ েদব যা 
কখনo েশষ হেয় যােব না।  

আlাহ তা’য়ালা সালাত- সoম েযমন আমােদর uপর ফরয কের িদেয়েছন , যাকাতেকo িঠক েতমিন ফরয কের িদেয়েছন 
। যাকাত iসলােমর eকিট বড় sm। eেক sm e কারেণ বলা হয় েয ,e dারা মুসলমােনর মেধয্ কুরবানী o আtতয্ােগর 
শিk সৃি  হয় eবং sাথর্পরতা, কৃপণতা সংকীণর্মনতা o সmদ পূজার েদাষসমূহ হেয় যায়। লkীর পূজারী o aেথর্র জনয্ 
জীবন িদেত pstত েলাভী o কৃপণ বয্িk iসলােমর েকান কােজ আেসনা। েয বয্িk আlাহর hকুেম িনেজর কািয়ক 
পির েম uপািজর্ত সmদ েকান sােথর্র তািকদ ছাড়াi কুরবান কের িদেত পাের , েসi চলেত পাের iলােমর সহজ সরল 
পেথ। যাকাত মুসলমানেক e কুরবানী িদেত aভয্s কের েতােল eবং তােদর eমন েযাগয্তা দানকের েয যখনi আlাহর 
পেথ তার সmদ বয্য় করার pেয়াজন হয় ,তখন েস আপন সmদেক বুেক আকঁেড় বেস থােক না , বরং anর খুেল িদেয় 
বয্য় কের। 

যাকােতর পািথর্ব কলয্াণ হেc eiেয , eর মাধয্েম মুসলমানগণ পরsরেক সাহাযয্ কের। েকান মুসলমান বstহীন , 
anহীন , aপমািনত o uেপিkত হেয় থাকেব না। আমীর গরীবেক eমনভােব রkণােবkণ করেব , যােত তােক িভkা 
কের িফরেত না হয়। েকান বয্িk েকবল িনেজর আেয়শ আরাম িনজs শান -শoকেতর জনয্ তার সmদ বয্য় কের uিড়েয় 
েদেব না ,বরং েস sরণ রাখেব েয , তার কoেমর iয়াতীম , িবধবা o aভাgsেদর হক (aিধকার ) রেয়েছ। eমন সব 
েছেলেমেয়েদরo aিধকার আেছ তােত, যারা আlাহর কােছ েথেক েমধা o বুিdবৃিt িনেয় dিনয়ায় eেসেছ aথচ গরীব 
বেল িশkা লাভ করেত পারেছনা। তােদরo aিধকার আেছ যারা rg –aকমর্নয্ বেল েকান কাজ করেত পারেছ না। e 
aিধকার যারা েমেন িনেত রাজী হয় না, তারা যােলম । eকজন েলাক বsার পর বsা টাকায় েবাঝাi করেব, দালান 
েকাঠায় আরাম আেয়শ uপেভাগ করেব ,হাoয়া গািড়েত চেল িবলাস মণ করেব, তারi কoেমর হাযার হাযার েলাক 
d’মুেঠা ভােতর জনয্ িভkা কের িফরেব , হাযার হাযার কমর্ময় েলাক েবকার রাsায় রাsায় ঘুরেত থাকেব, eর েচেয় বড় 
যুলুম আর িক হেত পাের । iসলাম e ধরেনর sাথর্পরতার dশমন । কােফরেদর সভয্তা তােদরেক িশkা েদয় েয, যা িকছু 
সmদ তােদর হােত আেস, তা তারা জিমেয় রাখেব eবং তা সুেদর িভিtেত কজর্িদেয় আেশ পােশর েলাকেদর uপিজর্ত 
aথর্o তারা েটেন আনেব আপন মুিঠেত । পাkাnের মুসলমানেদরেক তােদর dীন iসলাম িশkা েদয় েয , আlাহ তা’য়ালা 
যিদ তােদরেক pেয়াজেনর aিতিরk aথর্সmদ দান কেরন তেব তা জিমেয় রাখেব না , বরং aনয্ানয্ ভাiেক তা িদেয় 
সাহাযয্ করেব, যােত তােদর pেযাজেনর চািহদা িমিটেয় িনেজেদর মত তােদরেকo uপাজর্নম কের েতালা যায়। 



 

হj 
চতুথর্ ফরয হেc j ।মুসলমানেদর জীবেন মাt eকবার হj করা জrরী। তাo েকবল eমন েলােকর জনয্ জrরী , েয 
মkা েমায়াy মা পযর্n যাতায়ােতর বয্য় বহন করেত সkম। 

eখন েযখােন মkা েমায়াy মা aবিsত , কেয়ক হাযার বছর আেগ েসখােন হযরত iবরাহীম (আ) আlাহর iবাদােতর জনয্ 
ৈতরী কেরিছেলন eকিট েছা  ঘর। আlাহ তঁার আnিরকতা o েpেমর sীকৃিত srপ েসi ঘরিটেক আপন ঘর বেল sীকার 
কের িনেয় আমােদরেক িনেদর্শ িদেলন েয , iবাদাত করেত িগেয় আমরা েযন েসi ঘেরর িদেক মুখ কির eবং আেরা 
িনেদর্শ িদেলন েয, dিনয়ার েযখানকার বািসnাi েহাক, pেতয্ক সামথর্বান মুসলমান েযন সারা জীবেন anত eকবার 
েতমিন েpমসহকাের e ঘর িযয়ারেতর জনয্ আেস o তােক pদশর্ণ কের , েযমিন কের তঁার িpয় বাnাহ iবরাহীম (আ) e 
ঘর pদিkণ করেতন। িতিন আেরা িনেদর্শ িদেলন েয , যখন েকu তঁার ঘেরর িদেক আসেব , তখন তার িদলেক পিবt 
করেত হেব , বয্িkগত pবৃিtেক pিতেরাধ করেত হেব , খুন খারাবী dsৃিত o a ীল ভাষণ েথেক েবঁেচ থাকেত হেব eবং 
pভুর দরবাের েযভােব হািযর হoয়া pেয়াজন েতমিন আদব , ভিk িবনয় সহকাের হািযর হেত হেব । মেন করেত হেব েয 
,তারা েসi বাদশােহর সামেন হািযর হেত যােc , িযিন যমীন o আসমােনর িনয়ামক , যঁার সামেন সকল মানুষi dঃs ্ 
,eমিন িবনেয়র সােথ যখন েসখােন হািযর হেয় পির d anের iবাদাত করা যােব , তখন িতিন তােদরেক আপন aনুgহ 
সমৃd কের েদেবন। 

eকিট িবেশষ দৃি ভংিগেত েদখেল , হj হেc সবেচেয় grtপূণর্ iবাদাত । মানুেষর িদেলর মেধয্ আlাহর েpম না 
থাকেল িক কের েস িনজs কাজ কারবার েছেড় িদেয় , িpয়জন o বnু-বাnেবর সাহচাযর্ েথেক িবিcn হেয় eত বড় দীঘর্ 
সফেরর েকশ sীকার কের েনেব? মানুষ e সফেরর পথ ধরেল তােক েস সাধারণ সফর িহেসেব মেন কেরনা। e সফের 
তার মেনাযাগ সবেচেয় েবশী কের িনবd থােক আlাহর িদেক । তার anের েকান সেnহ o িdধার aবকাশ থােকনা। 
কা’বার যত িনকটবতর্ী হয় ততi তার anের েবশী কের jলেত থােক েpেমর aিgিশখা। dsৃিত o না -ফরমানীেক তার 
িদেল আপনা েথেকi ঘৃণ করেত থােক। aতীত dsৃিতর জনয্ তার মেন জাgত হয় লjার ভাব। ভিবষয্েতর জনয্ েস 
আlাহর কােছ pাথর্না কের আনুগেতয্র তাoফীক। iবাদােতর o আlাহর িযকেরর আsাদ েস লাভ কের। আlাহর hযুের 
তার িসজদা দীঘর্ েথেক দীঘর্ তর হেত থােক eবং তার সামেন িসজদা েথেক মাথা তুলেতi চায় না তার মন । কুরআন পােঠ 
তার anের আেস নতুনতর আনn eবং সoম পালেন তার মেধয্ আেস eক নতুনতর ভােবর aনুভূিত । যখন েস েহজােযর 
সরযমীেন পদেkপ কের , তখন তার anেরর পদর্ায় েভেস uেঠ iসলােমর pারিmক iিতহােসর সকল দৃশয্। সবর্t েস 
েদখেত পায় আlাহর েpিমক o তঁারi uেdেশয্ আtতয্াগী মানুেষেদর িচh । েসখানকার pিতিট বালুকণা iসলােমর 
েগৗরব গিরমার সাkয্ বহন কের eবং েসখানকার pিতিট কঁাকর েঘাষণা কের , ei েদশ েযখােন iসলাম জnলাভ 
কেরিছল eবং েসখান েথেক আlাহর বাণী েঘািষত হেয়িছল । eমিন কেরi মুসলমােনর িদল পিরপূণর্ আlাহর েpম o 
iসলােমর pীিতেত eবং েসখান েথেক েস eমন eক গভীর pভাব িনেয় িফের আেস , মৃতুয্কাল পযর্n যা কখেনা মুেছ যায় 
না। 

হেjর মেধয্ আlাহ তা’য়ালা dীেনর সােথ সােথ dিনয়ার o aসংখয্ কলয্াণ িনিহত েরেখেছন । হjেক uপলk কের 
মkােক কের েদয়া হেয়েছ তামাম dিনয়ার মুসলমােনর eক েকndভূিম । dিনয়ার pেতয্ক েকাণ েথেক আlাহর 
sরণকারীরা eকi সমেয় েসখােন সমেবত হয় , eক aপেরর সােথ িমিলত হয়। পরsেরর মেধয্ iসলামী সততা o pীিত 
কােয়ম হয় eবং সকেলর িদেল e ধারণা বdমূল হেয় যায় েয , মুসলমান েয েদেশর বািসnাi েহাক ,আর েয বংেশi 
জn লাভ কrক -- পরsর ভাi ভাi o eকi কoেমর anর্গত । e কারেণ j eকিদেক আlাহর iবাদাত aপরিদেক 
তামাম dিনয়ার মুসলমানেদর eক সেnলন eবং মুসলমানেদর মেধয্ eক শিkশালী াতৃt সৃি  কের েতালার সবর্ে  
মাধয্ম হেc e হj । 

 



 

iসলােমর সহায়তা 
সবর্েশষ েয ফরয আমােদর জনয্ আlাহ তরফ েথেক িনধর্ািরত হেয়েছ , তা হেc iসলােমর সহায়তা (েহমায়েত iসলাম) 
e ফরযিট যিদo iসলােমর smসমূেহর anর্গত নয়, তথািপ iসলামী ফরযসমূেহ মেধয্ eিট aতয্n grtপূণর্ । কুরআন 
মজীদ o হাদীস শরীেফ eর uপর িবেশষ grt আেরাপ করা হেয়েছ। 

iসলােমর সহায়তা িক eবং েকন তা ফরয করা হল, eকিট দৃ াn েথেক তা খুব সহেজi বুেঝ িনেত পারা যায়। ধরা যাক 
, eক বয্িkর সােথ আমার বnুt রেয়েছ aথচ pেতয্ক বয্াপাের pমাণ পাoয়া যায় েয , আমার pিত তার েকান সমেবদনা 
েনi। েস আমার লাভ-kিতর েকান পরoয়া কেরনা। েয কােজ আমার লাভ তােত েস সাহাযয্ েথেক িবরত থােক েকবল e 
জনয্ েয , তােত তার িনেজর েকান লাভ েনi। আমার েকান িবপদ eেল েস সাহাযয্ কের না, েকাথাo আমার aিন  করা 
হেc েদখেল েস িনেজo aিন কারীেদর সােথ শরীক হয় , aথবা anত আমার kিতর কথাটা েস চুপ কের েন যায়। 
আমার dশমন আমার িবrেd েকান কাজ করেল েস তােদর সােথ শরীক হয় , aথবা anত তােদর dsৃিত েথেক আমােক 
বঁাচাবার জনয্ িবnুমাt েচ া েস কেরনা। eমন েলাকi িক সিতয্i আিম বnু বেল মেন করব? সকেলi বলেবঃ কখেনা না 
। কারণ e হেc েকবল বnুেtর েমৗিখক দাবী, pকৃতপেk তার anের বnুt ভাব েনi। বnুেtর মােন হেc মানুষ যার 
বnু হেব , তার ভানুধয্ায়ী হেব। dশমনেদর মুকািবলায় তােক সাহাযয্ করেব , তার িনnা েস সহয্ করেব না । eসব 
িবেশষt তার মেধয্ না থাকেল েস মুনািফক। তঁার বnুেtর দাবী িমথয্া।  

e দৃ াn aনুযায়ী মেন করা যায় , যখন েকu মুসলমান হoয়ার দাবী কের ,তখন তার uপর িক িক কতর্বয্ িনধর্ািরত হয়? 
মুসলমান হoয়ার aথর্ হেcঃ েয মুসলমান হেc তার মেধয্ iসলামী udীপনা থাকেব , ঈমানী আtমযর্াদা েবাধ থাকেব , 
iসলােমর pীিত o মুসলমান ভাiেদর জনয্ সিতয্কার ভ কামনা থাকেব। eমন িক , েস যখন dিনয়ার কােজ বয্s থাকেব 
, তখেনা হােমশা তার দৃি  সmেুখ থাকেব iসলােমর কলয্াণ o মুসলমানেদর িহতাকাংখা । িনেজর বয্িkগত sােথর্র জনয্ 
aথবা েকান বয্িkগত kিত েথেক বঁাচবার জনয্ eমন েকান কাজ েস করেব না, যা iসলােমর পেk kিতকর o 
মুসলমানেদর জনয্ কলয্াণ িবেরাধী হেব। মন pাণ o সmদ িদেয় eমন pেতয্কিট কােজ েস aংশ েনেব, যা iসলাম o 
মুসলমানেদর পেk কলয্াণকর eবং eমন pেতয্কিট কাজ েথেক েস দূের থাকেব , যা iসলাম o মুসলমানেদর পেk 
aিন কারী । িনেজর dীন o dীিন জামায়ােতর সmান েস মেন করেব িনেজর সmান । েযমন েস িনেজর aবমাননা বরদাশত 
করেত পাের না। েতমিন iসলাম o iসলােমর িব াসীেদর aবমাননা o বরদাশত করেবনা। েযমন েস তার িনেজর িবrেd 
dশমনেদর o সহায়তা করেব না। েতমিন iসলাম o মুসলমানেদর dশমেনর সহায়তা করেব না। েযমন কের েস িনেজর 
ধন , pাণ o সmান যার জনয্ সবর্pকার তয্াগ sীকার করেত pstত , েতমিন iসলাম o মুসিলম জামায়ােতর জনয্ 
সবর্pকার তয্াগ sীকার করেত pstত থাকেব। েয বয্িk মুসিলম হoয়ার দাবী রােখ, তার মেধয্ eসব gেণর সমােবশ হoয়া 
pেয়াজন , aনয্থায় েস মুনািফকেদর মেধয্i গণয্ হেব । তার কাযর্কলাপi তার েমৗিখক দাবীেক িমথয্া pমািণত করেব। 

e iসলােমর সহায়তায় eকিট িবভাগেক শরীয়ােতর ভাষায় বলা হয় িজহাদ । িজহােদর শািbক aথর্ হেc েকান কােজ 
িনেজর েশষ শিk পযর্n বয্য় কের েদয়া । e aেথর্র িদক িদেয় েয বয্িk aথর্ dারা , কথা dারা , কলম dারা , হাত -পা 
dারা আlাহর কালামেক বুলn করার েচ া করেত থােক ,েসo িজহাদi করেছ। ‘িজহাদ’ শbিট েসi যুেdর েবলাi 
বয্বহার করা হেয়েছ ,যা সকল pকার পািথর্ব লkয্ েথেক মুk কের িনছক আlাহর uেdেশয্ iসলােমর dশমেনর িবrেd 
চািলত হয়। শরীয়ােত e িজহাদেক ফরেয েকফায়া বলা হেয়েছ। aথর্াৎ e হেc eমন ফরয যা সকল মুসলমােনর uপর 
িনধর্ািরত হয় বেট; িকnt eকিট জামায়াত e কতর্বয্ পালন করেল তােত aবিশ  েলাকেদর e দািয়t পািলত হেয় যায়। 
aবিশয্ েকান iসলামী েদেশর uপর dশেনর হামলা হেল েসi পিরিsিতেত িজহাদ েসi েদেশর সকল বািসnার জনয্i 
সালাত সoেমর মত ফরেয আiন বা aবশয্ করাণীয় হেয় পেড় । যিদ তারা dশমেনর মুকািবলা করার শিk না রােখ, 
তাহেল িনকটবতর্ী েদশসমূেহর pেতয্ক মুসলমােনর জনয্ ফরয হেয় পেড় েয , েস তার জান- মাল িদেয় তােদরেক সাহাযয্ 
করেব; আর যিদ তােদর সাহাযয্ িনেয়o dশমেনর হামলা pিতেরাধ করা না যায় , তাহেল তামাম dিনয়ার মুসলমােনর 
জনয্ তােদর সহায়তা করা সালাত সoেমর মতi aবশয্ পালনীয় ফরয হেয় যায়। eকিট েলাকo e aবশয্ কতর্বয্ পালেন 
প াদপদ হেল gনাহগার হেয় থােক । erপ পিরিsিতেত িজহােদর grt সালাত সoেমর েচেয়o েবশী হেয় থােক। কারণ 
হেc ঈমােনর পরীkার সময়। েয বয্িk িবপেদর মুhেতর্ iসলাম o মুসলমানেদর পেkয্ সমথর্ন না কের , তার ঈমান 



 

সmেকর্i সেnেহর aবকাশ েথেক যায়। সালাত িক কােজ লাগেব আর সoেম- i বা িক লাভ ? আর e সমেয় যিদ েকান 
হতভাগয্ iসলাম o মুসলমানেদর িবrেd dশমেনর পেkয্ সমথর্ন কের, তেব েস হেc িনি তrেপ মুনািফক ; তার 
সালাত সoম, তার যাকাত , তার হj --সবিকছুi aথর্হীন।  

 

dীন o শরীয়াত 
e যাবত আিম যা িকছু বেলিছ , তা হেc dীন সmেকর্ কথা । eখন আিম হযরত মুহাmাদ (সা) eর শরীয়াত সmেকর্ কথা 
বলব। তেব সবার আেগ েজেন িনেত হেবঃ শরীয়াত কােক বেল , আর শরীয়াত o dীেনর মেধয্ পাথর্কয্ বা িক ? 

dীন o শরীয়ােতর পাথর্কয্ 
পূবর্বতর্ী aধয্ায়সমূেহ বলা হেয়েছ েয , সকল নবীi iসলােমর িশkা িনেয় eেসেছন, আর dীন iসলাম হেcঃ আlাহর 
সিতয্কার পয়গাmারগেণর িশkা aনুযায়ী আlাহর সtা , তঁার gণরািজ eবং আেখরােতর পুরsার o শািsর pিত ঈমান 
েপাষণ করা , আlাহর িকতাব সমূহেক েমেন েনয়া, সব মনগড়া পথ েছেড় িদেয় আlাহর িকতাসমূেহর িনধর্ািরত পথেকi 
সতয্ বেল uপলিb করা , আlাহর পয়গাmরগেণর আনুগতয্ করা eবং সবিকছুেক েছেড় তঁােদরi aনুসরণ করা। iবাদােত 
আlাহ ছাড়া আর কাuেক o শরীক করা েযেত পাের না। e ঈমান o iবাদােতর নাম হেc dীন eবং সকল নবীর িশkার 
মেধয্i eেক শািমল করা হেয়েছ। 

e ছাড়া আর eকিট িজিনস হেc শরীয়াত । iবাদেতর পdিত , সামািজক রীিতনীিত , পারsিরক েলন -েদন o সmn 
রাkার িবধান , হালাল হারাম ,জােয়য- নাজােয়েযর সীমা pভৃিত শরীয়ােতর মেধয্ শািমল । eসব িবধান সmেকর্ আlাহ 
তা’য়ালা েগাড়ার িদেক িবিভn কoেমর aবsা িবেবচনা কের িনজ পয়গাmরেদর মারফেত িবিভn শরীয়াত েpরণ 
কেরিছেলন , যােত pেতয্ক কoমেক আলাদা আলাদা কের সদাচরণ , সভয্তা o সcিরেtর িশkা িদেয় aভয্s কের eক 
বৃ tর আiেনর আনুগতয্ করার জনয্ ৈতরী কের েতালা যায়। মানুষেক ৈতরী কের েতালার eকাজিট যখনসmণূর্ হল তখন 
আlাহ তা’য়ালা হযরত মুহাmাদ (সা) েক পাঠােলন েসi বৃহtর িবধান িদেয়, যার pতয্কিট ধারা তামাম dিনয়ার জনয্ 
pেযাজয্। eখন dীন েতা েসi eকi থাকেলা , যা পূবর্বতর্ী নবীরা িশিখেয় েগেছন , িকnt পূবর্বতর্ী সব শরীয়াতi বািতল হেয় 
েগল। তার পিরবেতর্ কােয়ম হল eমন eক শরীয়াত, যােত সকল মানুেষর জনয্ iবাদােতর পdিত , সামািজক রীিতনীিত 
পারsিরক আদান pদান সংkাn আiন- কানুন eবং হালাল হারােমর সীমা সবi eকসােথ িবিধবdকরা হেয়েছ। 

শরীয়ােতর িবধান জানার মাধয্ম 
শরীয়ােত মুহাmাদীর নীিত o িবধান বুঝার জনয্ আমােদর সামেন d’িট মাধয্ম রেয়েছ । pথম হেc কুরআন মাজীদ , আর 
িdতীয় হাদীস। কুরআন মজীদ সmেকর্ সকেলi জােনন েয , তা হেc আlাহর কালাম eবং তার pিতিট শb আlাহর কাছ 
েথেক eেসেছ। হাদীস বলেল বুঝায় েসসব বণর্না, যা রাসূেল করীম (সা) েথেক আমােদর কােছ eেস েপঁৗেছেছ। রাসুলlুাহ 
(সা) eর সারা জীবনi িছল কুরআেনর বয্াখয্া । নবী হoয়ার সময় েথেক r কের েতiশ বছর কাল তার জীবেনর pিতিট 
মুhতর্ েকেটেছ মানুষেক িশkা o পথ িনেদর্শ (েহদায়াত ) দােনর কােজ eবং আlাহর icা o মজর্ী aনুযায়ী জীবন যাপেনর 
পdিত িতিন মানুষেক িশিখেয় েগেছন তঁার কথা o কােজর মাধয্েম । তঁার e কমর্বয্s জীবেন তঁার সংগী নর- নারী ,তঁার 
sজনগণ o সহধিমর্নীগণ যt সহকাের তঁার pিতিট কথা নেতন, pিতিট কােজর uপর নযর রাখেতন eবং েয েকান 
সমসয্া তােদর সামেন হািযর হেল তঁার কাছ েথেক শরীয়ােতর িবধান সmেকর্ িনেদর্শ gহণ করেতন। কখেনা িতিন বলেতনঃ 
aমুক কাজ কর eবং aমুক কাজ কর না। যারা েসখােন হািযর থাকেতন তারা তঁার িনেদর্শ যt সহকাের িশেখ িনেতন। 
eমিন কখেনা িতিন েকানকাজ eক িবেশষ পdিতেত করেতন। যারা েদখেতন তারা তা মেন কের রাখেতন eবং যারা 



 

েদখেতন না তােদরেকo তারা বেল িদেতন েয, নবী করীম (সা) aমুক কাজ aমুক পdিতেত কেরেছন। আবার কখেনা 
েকান বয্িk রাসূেল করীম (সা) eর সামেন েকান কাজ করেতন , িতিন হয় চুপ থাকেতন নয় েতা তা aনুেমাদন করেতন, 
aথবা িনেষধ করেতন। e ধরেনর কথাgেলা মানুষ সংরিkত কের েরেখেছ । eমিন েযসব কথা তঁার সংগী নর -নারীেদর 
কাছ েথেক মানুষ নেছ, েকu তা মুখs কের েরেখেছ আবার েকu তা িলেখ েরেখেছ । eবং যার কাছ েথেক কথািট তােদর 
কােছ eেসেছ তার নামo sরণ েরেখেছ । kেম kেম eসব বণর্না পুsককাের সংগৃহীত হেয়েছ। eমিন কের eক িবরাট 
হাদীস সংgহ গেড় uেঠেছ। eসব হাদীস সংgাহকেদর মেধয্ iমাম মািলক (র) , iমাম বুখারী (র) , iমাম মুসিলম (র) , 
iমাম িতরিমযী (র) , iমাম আবু দাuদ (র) , iমাম নাসায়ী (র) , iমাম iবেন মাজাহ (র) কতৃর্ক সংগৃহীত হাদীেসর 
িকতাবসমূহ aতয্n িনভর্রেযাগয্ বেল ধের েনয়া হেয়েছ। 

িফকাহ  
কুরআন o হাদীেসর িবধান সmেকর্ িচnা গেবষণা কের ধমর্ীয় েনতৃবৃn সাধারণ েলাকেদর সুিবধার জনয্ আiনসমূহ 
িবsািরত ভােব িলিপবd কেরেছন। তঁােদর িলিখত gnরািজেক বলা হয় ‘িফকাহ’ । েযেহতু pেতয্ক মানুষi কুরআন 
শরীেফর সবgেলা সূk তtt বুেঝ uঠেত পােরনা eবং pতয্কিট মানুষ হাদীস সংkাn িবদয্ায় eতটা পারদশর্ী নয় , যােত 
িনেজরা শরীয়ােতর িবধান বুেঝ িনেত পাের, তাi ধমর্ীয় েনতৃবৃn বছেরর পর বছর েমহনত কের , িচnা গেবষণা কের 
‘িফকাহ’ শাst pণয়ন কেরেছন। dিনয়ার মুসলমান তােদর েস কলয্াণকর কােযর্র pিতদান কখেনা িদেত পারেব না। তঁােদর 
েমহনেতর ফেল আজ েকািট েকািট মুসলমান েকানrপ েkশ sীকার না কের শরীয়ােতর আনুগতয্ কের যােc eবং আlাহ 
o রাসূেলর িবধান uপলিb করেত তােদর েকান aসুিবধাi হেcনা। 

েগাড়ার িদেক বh ধমর্েনতা িনজ িনজ পdিতেত ‘িফকাহ’ শাst pণয়ন কের েগেছনঃ িকnt েশষ পযর্n 'িফকাহ' সংkাn 
চািরিট তরীকা dিনয়ার sীকৃিত লাভ করেছ eবং আজ dিনয়ার মুসলমান সবেচেয় েবশী কের তঁােদর আনুগতয্ কের যােcঃ  

eকঃ iমাম আবু হািনফা(র) কতৃর্ক রিচত িফকাহ । eর রচনায় iমাম আবু iuসুফ (র) iমাম মুহাmাদ (র) , o iমাম 
যুফার(র) pভৃিত কিতপয় বড় বড় oলামার সহেযািগতা িছল । eেক হানাফী িফকাহ বলা হয়। 

diঃ iমাম মােলক (র) কতৃর্ক রিচত িফকাহ । eেক বলা হয় মােলকী িফকাহ । 

িতনঃ iমাম শােফয়ী (র) কতৃর্ক রিচত িফকাহ । eর নামকরণ হেয়েছ শােফয়ী িফকাহ । 

চারঃ iমাম আহমদ iবেন হাmল (র) কতৃর্ক রিচত িফকাহ । eেক বলা হয় হাmলী িফকাহ।  

e চার রকেমর িফকাহ হযরত রাসূলুlাহ (সা) eর পর d’েশা বছেরর মেধয্ রিচত হেয়িছল। তার মেধয্ েযটুকু পারsিরক 
ৈবষময্ েদখা যায় , তা সmণূর্ sাভািবক। িবিভn েলাক যখন েকান িবষয় িনেয় গেবষণা করেত থােকন aথবা তার তাৎপযর্ 
uপলিb করার েচ া কেরন, তখন তঁােদর গেবষণা o সবাi সতয্ানুসিnৎসু , সdেdশয্pেনিদত o মুসলমানেদর সিতয্কার 
কলয্াণকামী ধমর্েনতা িছেলন , তাi সকল মুসলমান e চার রকেমর িফকাহেকi সতয্ি ত বেল েমেন িনেয়েছ। 

aবিশয্ েজেন রাখা দরকার েয, eকi বয্াপাের মাt eকi তরীকার আনুগতয্ করা েযেত পাের; চার িবিভn তরীকার 
আনুগতয্ করা চলেত পাের না। e কারেণ েবশীর ভাগ oলামার মত ei েয , মুসলমানেদর e চার তরীকার েয েকান 
eকিটর aনুগতয্ করা pেয়াজন। e ছাড়া আর eক ে ণীর oলামা বেল থােকন েয , েকান িবেশষ িফকাহর আনুগতয্ করার 
pেয়াজন েনi। আেলমেদর আnিরকতা সহকাের কুরআন o হাদীেসর িবধান বুেঝ েনয়া pেয়াজন , আর যারা eেলেমর 
aিধকারী নন, তােদর কতর্বয্ হেc তােদর আsাভাজন েকান আেলেমর আনুগতয্ করা । eেদরেক বলা হয় আহেল হাদীস । 
eরা o uপিরuk চার ে ণীর মতi সতয্া য়ী। 



 

তাসাuফ 
িফকাহর সmকর্ হেc মানুেষর pকাশয্ কাযর্কলােপর সােথ তার দৃ াn হেc ei েয , আমােক েযভােব , েয পdিতেত 
েকান কাজ করার িবধান েদয়া হেয়েছ , সিঠকভােব তা করিছ িকনা। যিদ তা সিঠকভােব পালন কের থািক , তাহেল মেনর 
aবsা িক িছল, তা িনেয় িফকাহর িকছু বলার েনi। মেনর aবsার সােথ যার সmকর্ েস িজিনসিটেক বলা হয় তাসাuফ। 
েযমন ,েকu সালাত আদায় করেছ েসখােন িফকাহ েকবলমাt eতটুকুi েদখেছ েয, েস িঠক মত oযু করল িকনা, 
েকবলার িদেক মুখ কের দঁাড়াল িকনা, সালােতর সবgেলা aপিরহাযর্ শতর্ পালন করল িকনা, সালােতর মেধয্ যা িকছু 
পড়েত হয় তা েস পড়েলা িকনা eবং েয সমেয় েয কয় রাকায়াত সালাত িনধর্ািরত রেয়েছ, িঠক েসi সমেয় তত রাকায়াত 
পড়ল িকনা। যখন eর সবgেলা শতর্ পালন করা হল ,তখন িফকাহর দৃি েত তার সালাত পূণর্ হেয় েগল। িকnt eেkেt 
তাসাuফ েদেখ েয, e iবাদাত তার িদেলর aবsা িক িছল ? েস আlাহর িদেক িনিব িচt িছল িকনা ? তার িদল পািথর্ব 
িচnা ভাবনা েথেক মুk িছল িকনা ? সালাত েথেক তার anের আlাহর ভীিত , তঁার হািযর নািযর থাকা সmেকর্ pতয্য় 
eবং eকমাt তঁারi সেnাষ িবধােনর আকাংখা পয়দা হেয়িছল িকনা? e সালাত তার আtােক কতটা পির d কেরেছ ? 
তার চিরt কতটা সংেশাধন কেরেছ ? তােক কতটা সতয্ সাধক o সৎকমর্শীল মুসিলম কের তুেলেছ ? সালােতর সিতয্কার 
লেkর পেথ েযসব িবষেয়র সmকর্ রেয়েছ, eকজন েলাক তার যতটা পিরপূণর্তা হািসল করল , তাসাuেফর দৃি েত 
সালাত ততটা েবশী পূণর্তা লাভ কেরেছ। আর েস িদক িদেয় যতটা দূবর্লতা েথেক যােব , তারi জনয্ তার সালাতেক o 
ততটা dবর্ল ধরা হেব। eমিন কের শরীয়ােতর েযসব িবিধ- িবধান রেয়েছ , তার সবিকছুেকi িফকাহ েকবল eতটুকুi 
েদেখ েয , েয hকুম েযভােব পালন করার িনেদর্শ েদয়া হেয়েছ েসi hকুম িঠক েসi পdিতেত পালন করা হল িকনা । 
aনয্িদেক তাছাuফ েদেখ েসi hকুম পালেনর বয্াপাের তার মেধয্ কতটা আnিরকতা , সৎসংকl o সিতয্কার আনুগেতয্র 
মেনাভাব বতর্মান িছল।  

eকিট দৃ াn েথেক e d’েয়র মেধয্ পাথর্কয্ uপলিb করেত পারা যায়। যখন েকান িবেশষ বয্িk কােরা সােথ সাkাত কের 
তখন েস d’িট দৃি ভংিগেত তার pিত নযর কের। eক হেcঃ েলাকিট পূণর্াংগ o sাsয্বান িকনা ;an , কানা , েখাড়া েতা 
নয়। েলাকিট ী বা কু ী ; তার পিরধান ভালকাপড় েচাপড় , না ময়লা জীণর্ কাপড় , িdতীয় হেcঃ তার চিরt িক ধরেনর 
, তার sভাব o aভয্াস িকrপ , তার jান-বুিd িক pকােরর। েস আেলম না জােহল , সৎ না aসৎ । eর মেধয্ pথম 
নযরিট হেc িফকাহর নযর , আর িdতীয়িট হেc তাছাuেফর নযর। বুnুেtর জনয্ যখন েকান েলাকেক েকu পসn করেত 
েচ া করেব, তখন তারা বয্িkেtর d’িট িদক যাচাi কের েদখেত হেব। তার েভতর o বাiেরর d’িট িদকi সুnর েহাক e 
হেব তার আকাংখা । eমিন কের iসলােমর েয বাি ত জীবেনর পিরপকlনা করা হেয়েছ , তােত বাiেরর o িভতেরর 
uভয়িবধ িব ােসর িদক িদেয় শরীয়ােতর িবিধ িবধােনর আনুগতয্ করেত হেব। েকান বয্িkর বাiেরর আনুগতয্ আেছ aথচ 
anেরর আনুগেতয্র pাণবst েনi। তার দৃ াn হেc সুnর েচহারার মৃত বয্িkর মত। আবার েয বয্িkর কাযর্কলােপ 
যাবতীয় েসৗnযর্ মoজুদ রেয়েছ aথচ বাiেরর আনুগতয্ সিঠকভােব করা হেcনা, তার তুলনা চেল ঐ বয্িkর সােথ , েয 
aতয্n শরীফ o সৎকমর্শীল aথচ শারীিরক িদক িদেয় কু ী o িবকলাংগ। 

e দৃ াn েথেক িফকাহ o তাসাuেফর পারsিরক সmকর্ বুঝেত পারাযায়। িকnt আেkেপর িবষয় , পরবতর্ী যামানায় 
েযখােন jান o চিরেtর িবকৃিত েহতু বhিবধ aনাচার জn লাভ কেরেছ েসখােন তাসাuেফর পিবt rপেকo িবকৃত কের 
েফলা হেয়েছ। িব াn জািতসমূেহর কাজ েথেক iসলাম িবেরাধী দশর্েনর িশkা লাভ কের মানুষ তােক তাসাiেফর নােম 
iসলােমর মেধয্ দািখল কের িনেয়েছ। কুরআন o হাদীেস যার aিst েনi , eমিন বh িবিচt ধরেনর িব াস o কমর্পdিত 
তারা তাসাuেফর নােম চািলেয় িদেয়েছ। e ধরেনর েলােকর ধীের ধীের িনেজেদর শরীয়ােতর আনুগতয্ েথেক মুk কের 
িনেয়েছ। তঁােদর মেত তাসাuেফর সােথ শরীয়ােতর েকান সmকর্ েনi। eখােন আর িভnতর জগত িবরাজ করেছ। 
সুফীেদর আiন o িনয়ম পdিতর আনুগতয্ করার pেয়াজন িক ? জােহল সুফীরাi e ধরেনর মত েপাষণ কের থােক ; িকnt 
pকৃতপেk তােদর ধারণা সmণূর্ ািnpসূত । শরীয়ােতর িবিধ -িবধােনর সােথ সmকর্ থাকেবনা , iসলােম eমন েকান 
তাসাuেফর sান েনi। েকান সুফীরi সালাত ,সoম, হj o যাকােতর আনুগতয্ েথেক মুিk লােভর aিধকার েনi। সমাজ 
জীবন ৈনিতক দািয়t , চিরt , পারsিরক আদান-pদান , aিধকার কতর্বয্ o হালাল-হারােমর সীমানা সmেকর্ আlাহ o 
রাসূল েয িনেদর্শ িদেয়েছন েকান সুফীরi েসi িনয়েমর িবেরাধী কাযর্কলােপর aিধকার েনi। েয বয্িk সিঠকভােব 
রাসূলুlাহ (s) eর আনুগতয্ কের না eবং তঁার িনধর্ািরত কমর্পdিতর aনুসরণ কেরনা, মুসিলম সুফী বেল পিরচয় েদয়ার 



 

েযাগয্ েস নয়। pকৃতপেk আlাহ তঁার রাসূেলর pিত সিতয্কার েpমi হেc তাসাuফ eবং েpেমর দাবী হেc ei েয , 
েকu েযন আlাহর িবধান o তঁার রাসুেলর আনুগতয্ েথেক চুল পিরমাণ িবচুয্ত না হয়। iসলামী তাসাuফ শরীয়াত েথেক 
sতnt িকছু নয়; বরং শরীয়ােতর িবধানসমূহেক সবর্ািধক আnিরকতা o সৎসংকl সহকাের পালন করা eবং anেরর 
িভতের আlাহর েpম o ভীিতর স ার করার নামi হেc তাসাuফ। 

 

শরীয়ােতর িবিধ -িবধান 
e সবর্েশষ aধয্ােয় আিম শরীয়ােতর নীিত o িবেশষ িবেশষ িবধান সমূেহর কথা বলব। তা েথেক বুঝেত পারা যােব, 
iসলামী শরীয়াত িকভােব মানুেষর মনেক সু ু সুnর িবধােনর aনুগত কের েদয় eবং েস িবধানgেলা কতটা jানগভর্। 

শরীয়ােতর নীিত 
pেতয্েকi িনেজর aবsা সmেকর্i িচnা করেল বুঝেত পাের েয , েস বhিবধ শিk িনেয় dিনয়ায় eেসেছ eবং তার 
িভতেরর pিতিট শিkর দাবী হেc ei েয , েস তােক সিঠকভােব কােজ লাগােব। তােদর মেধয্ বুিd বৃিt , icা , আকাংখা 
বাকশিk , দৃি শিk , বণশিk , রসাsাদন kমতা , হাত -পা পিরচালনার kমতা , ঘৃণা o েkাধ , pীিত o আকষর্ণ 
,ভীিত o pেলাভন রেয়েছ িকnt eর িকছুi িনরথর্ক নয়। তােদর pেয়াজেনর চািহদা েমটাবার জনয্ eসব িজিনস েদয়া 
হেয়েছ । আlাহ dিনয়ার মানুষেক েযসব শিkদান কেরেছন , মানুষ সিঠকভােব তার সdয্বহার করেল তার uপর িনভর্র 
করেব তােদর dিনয়ার জীবন o তার সাফলয্। 

আেরা েদখেত পাoয়া যােব েযসব শিk মানুেষর মেধয্ েদয়া হেয়েছ েসi সংেগ তা কােজ লাগাবার মাধয্মo েদয়া হেয়েছ 
। সবার আেগ রেয়েছ মানুেষর েদহ ; তার মেধয্ জrরী যntপািত সবi মoজুদ রেয়েছ। তারপর পািরপাি র্ক dিনয়া যােত 
pেতয্ক ধরেনর সংখয্াতীত মাধয্ম আেগ েথেকi ৈতরী হেয় আেছ। মানুেষর সাহােযয্র জনয্ রেয়েছ তার eকi জাতীয় 
মানুষ । তার েখদমেতর জনয্ রেয়েছ জােনায়ার , গাছপালা , খিনজ dবয্ , যমীন -পািন , হাoয়া , তাপ আেলা, আেরা 
eমন সংখয্াতীত িজিনস। আlাহ eসব িকছু পয়দা কেরেছন e জনয্ েয মানুষ তােদরেক কােজ লাগােব eবং জীবনযাপন 
করার জনয্ তােদর েথেক সাহাযয্ gহণ করেব। 

eবার আর eকিট িদক িবেবচনা করা যাক। েযসব শিk মানুষেক েদয়া হেয়েছ তােদর কলয্ােনর জনয্ েদয়া হেয়েছ, kিতর 
জনয্ নয় । তা কােজ লাগাবার সিঠক পnা হেব , তাi ,যােত েকবল কলয্াণi লাভ হেব, েকান kিতর সmাবনা থাকেব না। 
aথবা kিত হেলo তা যথাসmব কম হেব। যুিk aনুসাের aনয্িবধ পnায় তা বয্বহার করেল ভুল হেব। েকu িনেজ যিদ 
eমন েকান কাজ কের যােত তার িনেজরi kিত হয় , তা হেল aবিশয্ ভুল। যিদ েকu তার িনজs শিkেক eমনভােব 
কােজ লাগায়, যােত aপেরর kিত হয় , তা হেল তা হেব ভুল। েকান শিk aপবয্বহার কের যিদ েকu আlাহর েদয়া 
uপায়- uপাদােনর aপচয় কের, তেব তােতo ভুল করা হেব। pেতয্েকi যুিk kমতা e সাkয্i েদেব েয , সকল pকার 
kিতেক eিড়েয় চলেত হেব eবং তা sীকার করেত হেব তখনi, যখন তােক eিড়েয় চলা েকান kেমi সmব হয়না aথবা 
তার পিরণাম েকান বৃহtর কলয্ােণর সmাবনা থােক। 

eরপর আেরা সামেন eিগেয় চলা যাক । dিনয়ায় d’রকেমর েলাক েদখা যায়। eক ধরেনর েলাক icা কের তােদর েকান 
েকান শিkেক eমনভােব কােজ লাগায়, যােত েসi শিk তােদর িনেজেদর aনয্ েকান শিkর kিতসাধন কের বা aেনয্রা 
তার dারা kিতgs হয়। aথবা তােদরেক েদয়া uপায় -uপাদােনর aপবয্বহার কের; aথচ েসiসব িজিনস তােদরেক েদয়া 
হেয়িছল িনছক কলয্ােণর জনয্ aপচেয়র জনয্ নয়। aপর ে ণীর েলােকরা icা কের েতমন কের না, িকnt তােদর ajতা 
বশত ভুল হেয় যায়। pথেমাk দেলর েলাকরা হেc dsৃিতকারী eবং তােদরেক িনয়িntত করার জনয্ pেয়াজন হয় আiন o 



 

িবধােনর । aপর েয ে ণীর েলাক আjতা েহতু ভুল কের, তােদর জনয্ pেয়াজন eমন িশkা বয্বsা , যােত তারা িনজs 
শিkেক সিঠকভােব কােজ লাগাবার িনভুর্ল পnা uপলিb করেত পাের। 

আlাহ তা’য়ালা েয শরীয়াত তার পয়গাmেরর মারফেত েpরণ কেরেছন , তােত e pেয়াজন িমটােনা হেয়েছ । dিনয়ার 
মানুেষর েকান kমতােক িবন  করার , েকান sাভািবক আকাংখােক দিমত করার aথবা মানুেষর aনুভুিত o আেবগেক 
িনি h করার েকান uেdশয্i তােত েনi। শরীয়াত মানুষেক কখেনা বেল নাঃ dিনয়ােক বজর্ন কর ,uপবাস o িববs হেয় 
পাহােড় জংগেল জীবন aিতবাহন কর , আtার দাবী asীকার কের িনেজেক ক  সাধনায় িনেkপ কর, জীবেনর সকল 
sাcnয্ --সকল সুখেক িনেজর জনয্ হারাম কের দাo । শরীয়াত কখেনা e িশkা েদয় না । e হেc আlাহর ৈতরী 
শরীয়াত eবং আlাহi e dিনয়া সৃি  কেরেছন মানুেষর sাcেnর জনয্ । িক কের তঁার কারখানা ংস কের িদেত চােবন 
? মানুেষর িভতের েকান শিki িতিন িনরথর্ক -- apেয়াজেন দান কেরনিন। েকান কােজ লাগােনা যােবনা eমন িজিনস 
িতিন যমীন আসমােন েকাথাo ৈতরী কেরনিন। িতিন েতা e-i চান েয , dিনয়ার e কারখানা পূণর্ uদয্েম চলেত থাকেব , 
মানুষ তার pেতয্কিট শিkেক পুেরাপুির কােজ লাগােব ; dিনয়ার pেতয্ক িজিনস েথেক পূণর্ কলয্াণ লাভ করেব eবং যমীন 
আসমােনর যত রকম uপায় -uপকরণ িনধর্ািরত হেয় আেছ ,তার সবিকছুেক েস সিঠকভােব বয্বহার করেব ; uপেরাk 
eধরেনর ajতা o dsৃিত dারা তারা িনেজেদর o aপেরর kিত সাধন করেব না। 

আlাহ শরীয়ােত সকল িবধান o ৈতরী কের িদেয়েছন e uেdেশয্ । যা িকছু মানুেষর জনয্ aকলয্াণকর শরীয়ােত েসgেলা 
হেc হারাম (িনিষd)আর যা িকছু কলয্াণকর , তা হেc তালাল (ৈবধ), েয কাজ কের মানুষ িনেজর বা aপেরর kিত সাধন 
কের শরীয়ােত তা িনিষd। তার পেk যা িকছু কলয্াণকর eবং যােত aপেরর েকান kিত েনi, eমিন সবিকছু করার 
aনুমিত েদয়া হেয়েছ শরীয়ােত । তার সকল আiন e নীিতর uপর ৈতরী হেয়েছ , যােত dিনয়ার মানুষ তার সকল 
আকাংখা o pেয়াজন পূণর্ করেত পাের eবং িনজs কলয্াণ সাধেনর জনয্ সবর্pকার pেচ ার aিধকার লাভ কের ; uপরnt 
e aিধকার েথেক তােক eমনভােব কলয্াণ লাভ করেত হেব যােত ajতা বা dsৃিত েহতু েস aপেরর aিধকার িবন  না 
কের। aিধকnt যতটা সmব তােক aপেরর সাহাযয্ o সহেযািগতা করেত হেব। েযসব কােজ eকিদেক কলয্াণ o aপর 
িদেক kিতর সmাবনা রেয়েছ েসখােন শরীয়ােতর নীিত হেc বৃহtর কলয্ােণর জনয্ kুdতর kিতেক sীকার কের েনয়া 
eবং বৃহtর kিত েথেক আtরkা করার জনয্ kুdতর কলয্াণেক িবসজর্ন েদয়া। 

েযেহতু েকান িজিনস বা েকান কাজ কতটা কলয্াণকর বা aকলয্াণকর েসi সmেকর্ pেতয্ক যুেগর pেতয্কিট মানুষ 
সমভােব aবগত হেত পাের না, তাi সৃি র সকল রহসয্ jােনর aিধকারী আlাহ মানুেষর পিরপূণর্ জীবেনর জনয্ িদেয়েছন 
eক িনভুর্ল িবধান। eখান েথেক বh শতাbী আেগ e িবধােনর বhিবধ কলয্াণকর িদক মানুেষর uপলিbর সীমানায় আেসিন 
; িকnt বতর্মােনর িশkার kেমাnিত েসi সব রহসয্েক aবgnন মুk কেরেছ। তার বhিবধ কলয্াণকর িদক মানুষ eখনo 
বুেঝ uঠেত পারেছনা; িকnt যতi jােনর kেমাnিত হেত থাকেব, ততi েসi রহসয্ মানুেষর কােছ pকাশ হেত থাকেব। 
যারা িনজs dবর্ল o aপিরণত jান বুিdর uপর িনভর্র কের থােক , তঁারা শতাbীর পর শতাbী ধের ভুল ািnেত িনমিjত 
থাকার পর েশষ পযর্n e শরীয়ােতর েকান না েকান িবধানেক েমেন িনেত বাধয্ হয় ; িকnt যারা আlাহর রাসূেলর uপর 
িনভর্র কেরেছ , তারা জােহরী o ajতার aিন  েথেক েরহাi েপেয়েছ , েকননা তার কলয্ানকর িদক সmেকর্ তার jান 
থাক aথবা না -i থাক , সকল aবsায়i তারা আlাহর রাসূেলর pিত িব ােসর বশবতর্ী হেয় সিঠক o িনভুর্ল jােনর 
িভিtেত রিচত আiেনর আনুগতয্ কেরেছ।  

 

 

 



 

চতুিবর্দ aিধকার 
iসলামী শরীয়ােত মানুেষর চার রকেমর aিধকার িনধর্ািরত রেয়েছ। 

eকঃ আlাহর aিধকার ; 

diঃ মানুেষর িনজs েদহ o মেনর aিধকার ; 

িতনঃআlাহর aনয্ানয্ বাnার aিধকার ,eবং 

চারঃ েযসব িজিনসেক কােজ লাগাবার o তা েথেক 
কলয্াণ লাভ করার জনয্ আlাহ মানুেষর iখিতয়ার ভুk 
কের িদেয়েছ ,তােদর aিধকার । 

 

e চার রকেমর aিধকার বুেঝ েনয়া o তােদরেক সিঠকভােব কােজ লাগান সিতয্কার মুসলমােনর কতর্বয্। শরীয়ােত eসব 
aিধকার আলাদা আলাদাভােব বণর্না করা হেয়েছ eবং তা আদায় করার eমন পdিত িনধর্ািরত করা হেয়েছ যােত eকi 
সােথ সকেলর aিধকার আদায় করা যায় eবং যথাসাধয্ কাrর aিধকার িবন  না হয়। 

আlাহর aিধকার 
আlাহর aিধকার হেc েয মানুষেক েকবলমাt তােকi ‘iলাহ ’ বেল মানেব eবং তঁার সােথ আর কাuেক শরীক 
করেবনা। আেগi বলিছ েয , ‘লা- iলাহা ilাlাহ ’ কােলমার uপর ঈমান আনেলi e aিধকার আদায় হেয় যায়।  

আlাহর িdতীয় aিধকার হেc, েয েহদায়াত তার কাছ েথেক eেসেছ , পূণর্ আnিরকতা সহকাের তা েমেন েনয়া। 
‘মুহাmাdর রাসূলুlাহর ’ uপর ঈমান আনেলi e aিধকার আদায় হেয় যায়। eর িবsািরত িববরণ আিম আেগi িদেয়িছ। 

আlাহর তৃতীয় aিধকার হেc ,তঁার আেদেশর আনুগতয্ । আlাহর আiন- যা তঁার িকতাব o রাসূেলর সুnােত িবধৃত 
হেয়েছ , তা েমেন চলার িভতর িদেয়i e aিধকার আদায় করা যায় । e সmেকর্ আিম আেগi iশারা কেরিছ। 

আlাহর চতুথর্ aিধকার ,তঁার iবাদাত করা। e aিধকার আদায় করার জনয্ মানুেষর uপর েয েয কতর্বয্ িনধর্ািরত হেয়েছ , 
তার বণর্না পূবর্বতর্ী eক aধয্ােয় েদয়া হেয়েছ। েযেহতু e aিধকার aনয্িবধ সকল aিধকােরর uপেরর sান লাভ কের 
,তাi eেক আদায় করেত িগেয় কম েবশী কের aনয্ানয্ aিধকার কুরবান করেত হয়ঃ েযমন , সালাত,সoম pভৃিত কতর্বয্ 
পালন করেত িগেয় মানুষ িনজs েদহ- মেনর বhিবধ aিধকারেক কুরবান কের থােক। সালােতর জনয্ মানুষ aিত pতুয্েষ 
uেঠ , ঠাnা পািনেত oযু কের । িদেন রােত কেয়কবার িনেজর জrরী কাজ o aবসর িবেনাদেনর আনn বজর্ন কের। 
রমযােনর সারা মাস kুধা- তৃ া, iিndয়পরতা দিমত করার েkশ sীকার কের ; যাকাত আদায় করেত িগেয় আlাহ েpেমর 
সমবতর্ী হেয় aথর্ েpমেক কুরবান কের েদয়। হেj তােক sীকার কের িনেত হয় সফেরর েkশ o আিথর্ক তয্াগ । িজহােদ 
েস কুরবান কের িনেজর ধন -pাণ । eমিন কের আlাহর aিধকার আদায় করেত িগয় কম েবশী aপেরর aিধকারo 
কুরবান করেত হয়। দৃ াn srপ সালােতর সময় ভৃতুয্েক তার মিনেবর কাজ েফেল েরেখ তার pকৃত মিনেবর iবাদােতর 
জনয্ চেল েযেত হয় । হেjর সময় বয্িk িবেশষেক সবরকম কাজ- কারবার বজর্ন কের মkা েমায়াযy মার পেথ সফর 
করেত হয় eবং তার েসi কতর্বয্ পালেন আেরা বh েলােকর aিধকার জিড়ত থােক। িজহােদ মানুষ eকমাt আlাহর জনয্ 
pাণ হরণ কের o pাণ েদয়। আlাহর aিধকার আদােয়র জনয্ মানুেষর iখিতয়ারভুk বh িজিনস তয্াগ করেত হয় , েযমন 
প  কুরবানী o aথর্ বয্য়। 

আlাহ তা’য়ালা তার aিধকােরর েkেt কতকgেলা সীমা িনধর্ারণ কের িদেয়েছন। তার ফেল েয aিধকার আদায় করার 
জনয্ aপেরর aিধকার েথেক যতটা করবানী জrরী তার েবশী করার pয়াজন হয়না । দৃ াnrপ সালােতর p i ধের েনয়া 
যাক। আlাহ তা’য়ালা েযসব সালাত ফরয কের িদেয়েছন তা আদায় করার সব রকম সুিবধা কের েদয়া হেয়েছ । oযুর 
পািন যিদ না পাoয়া যায় aথবা েকu যিদ পীিড়ত থােক তাহেল তায়াmমুকের িনেত পাের। সফের থাকেল সালাত সংিkp 
কের িনেত হয়। aসুs থাকেল বেস aথবা িবছানায় েয় সালাত আদায় করেত পাের, আবার সালােত যা িকছু পড়েত হয় 



 

তাo eমন েবশী নয়, েয eক oয়ােkর সালােত কেয়ক িমিনেটর েবশী সময় বয্য় হেত পাের। pশািnর সমেয় মানুষ icা 
করেল সালােত সূরা বাকারার মত পূণর্ eকিট সূরা পড়েত পাের ; িকnt কমর্বয্sতার সমেয় লাmা সালাত আদায় িনিষd 
কের েদয়া হেয়েছ। আবার ফরয সালাত বয্তীত নফল সালাত যিদ েকান বয্িk আদায় করেত চায় , তােত আlাহ তার 
uপর খুশী হন , িকnt িতিন চাননা েয েকu িনেজর জনয্ রােতর ঘুম o িদেনর আরাম হারাম কের েদয় , aথবা িনেজর rযী 
েরাযগােরর সময় েকবল সালাত আদায় কের কািটেয় েদয় , aথবা আlাহর বাnােদর aিধকার িবন  কের সালাত আদায় 
করেত থােক। 

eমিন কের সoেমর েkেt সবরকম সুিবধা েদয়া হেয়েছ। সারা বছের েকবল eক মােসর জনয্ সoম ফরয কের েদয়া 
হেয়েছ , তাo সফেরর সমেয় aথবা aসুs aবsায় কাযা করা েযেত পাের। সoম আদায়কারী যিদ aসুs হেয় পেড় eবং 
pােণর ভয় থােক তাহেল েভে  েদয়া যায়। সoেমর জনয্ েয সময় িনধর্ািরত রেয়েছ , তার েচেয় eক িমিনট েবশী সoম 
রাখা সংগত নয়। েসহরীর েশষ সময় পযর্n খানািপনার aনুমিত রেয়েছ। eবং iফতােরর সময় আসা মাt aিবলেm সoম 
খুলবার hকুম েদয়া হেয়েছ। ফরয সoম ছাড়া যিদ েকu নফল সoম রােখ , তােত আlাহ aতয্n খুশী হেবন। িকnt আlাহ 
চান না েয , েকu kমাগত সoম রাখেত আর িনেজেক েকান রকম কাজ করেত না পারার মত কমেজার কের েফলেব। 

যাকােতর েkেt o আlাহ তায়ালা িনmতম হার িনধর্ারণ কের িদেয়েছন eবং তা েকবল eমন েলােকর জনয্ ফরয কের 
িদেয়েছন, যারা িনধর্ািরত িনসােবর সmিtর aিধকারী । যিদ েকu আlাহর রােহ তার েচেয় েবশী সদকা o খয়রাত করেত 
থােক, তােত আlাহর সেnাষ িবধান করা হয় িকnt আlাহ চান না েয েকu িনেজর o sজনেদর aিধকার কুরবান কের 
সবিকছু সদকা o খয়রােত বয্য় কের েদেব eবং িনেজ িনেজ িনs হেয় বেস থাকেব। দােনর েkেt আমােদরেক মধয্মপnা 
aবলmেনর িনেদর্শ েদয়া হেয়েছ।  

তারপর আেস হেjর p । pথেমi েতা হj েকবল তােদর জনয্ ফরয হেয়েছ ,যারা সফেরর বয্য় িনবর্ােহর o ৈদিহক 
েkশ sীকাের েযাগয্ । আবার eর মেধয্ সবেচেয় বড় সুিবধা ei েদয়া হেয়েছ েয , সারা জীবেন মাt eকবার সুিবধা মত 
হেj করেত হেব। যিদ পেথর মেধয্ েকাথাo লড়াi চলেত থােক , aথবা জীবন িবপn হবার মেতা আশংকা থােক । তা 
হেল হেjর সংকl মুলতবী রাখা েযেত পাের। eর সােথ সােথ আবার হেjর জনয্ বাপ -মার aনুমিত aপিরহাযর্ বেল 
ধরা হেয়েছ ,েযন পুেtর aনুপিsিতেত বুেড়া বাপ মা’র েকান ক  না হয় । eসব িবধান েথেক বূঝা যায় , আlাহ তা’য়ালা 
তঁার িনজs aিধকােরর েkেt aপেরর aিধকার কত িবেবচনা কেরেছন। 

আlাহর aিধকার আদােয়র জনয্ মানুেষর aিধকার সবেচেয় েবশী কুরবানী করেত হয় িজহােদরসময় , েকননা তখন 
মানুষেক িনেজর ধন-pাণ আlাহর রােহ uৎসগর্ কের িদেত হয় eবং aপেরর ধন pাণo কুরবান করেত হয়। িকnt আেগi 
বলা হেয়েছ েয , iসলােমর নীিত হেc , বৃহtর kিত েথেক েরহাi পাoয়ার জনয্ kুdতর kিত sীকার কের েনয়া । e 
নীিতেক দৃি র সামেন েরেখ িবচার করেল বুঝেত পারা যায় েয , কেয়কশ , কেয়ক হাযার aথবা কেয়ক লাখ জীবন িবন  
হoয়ার েচেয় বড় kিত হেc সেতয্র uপর িমথয্ার িবজয় , কুফর , িশরক o নািsকতার সামেন আlাহর dীেনর পরাজয় ; 
dিনয়ার বুেক gমরাহী o নীিতহীনতার pসার । e জনয্i e বড় kিত েথেক বঁাচার uেdশয্ আlাহ তা’য়ালা 
মুসলামানেদরেক hকুম িদেয়েছন তারা েযন জান মােলর kুdতর kিতেক তঁার সেnাষ িবধােনর জনয্ sীকার কের েনয় 
িকnt তার সােথi e কথাo বেল েদয়া হেয়েছ েয , যেতাটা রkাk aপিরহাযর্ ; তার েবশী েযন না করা হয়। বৃd , িশ  , 
নারী , আহত o rg মানুেষর uপর হাত েতালা িনিষd কের েদয়া হেয়েছ। লড়াi করেত হেব েকবল তােদরi িবrেd , 
যারা িমথয্ার সহায়তার জনয্ তরবাির uেtািলত কেরেছ। dশমেনর েদেশ িবনা কারেণ ংসলীলা চািলেয় যাoয়া িনিষd 
eবং িবজয় লােভর পর dশমেনর uপর নয্ায়সংগত আচরণ করার িবধান রেয়েছ। েকান িবষয় িনেয় dশমেনর সােথ চুিk 
সmাদন করেল তা েমেন চলেত হেব। সেতয্র িবrেd dশমিন েথেক তারা যখন িবরত হেব, তখন লড়াi বn করেত হেব । 
eসব িবধান েথেক বুঝা যায় েয , আlাহর aিধকার আদােয়র জনয্ মানবীয় aিধকার যেতাটা কুরবারী করা aপিরহাযর্, তার 
েবশী কুরবানী করা ৈবধ বেল গণয্ করা হয়িন। 

 



 

িনজs aিধকার 
eবার িdতীয় pকােরর aিধকার aথর্াৎ বয্িkর িনজs েদহ o মেনর aিধকার িনেয় আেলাচনা করা যাক । 

সmবত eকথায় aেনেকi িবিsত হেব েয , মানুষ আর সবাiেক েছেড় তার িনেজর uপরi যুলুম কের থােক। কথাটা সিতয্ 
িবsয়করi বেট। েকননা pকাশয্ ভােব pেতয্ক বয্িki aনুভব কের েয , েস সবেচেয় েবশী ভােলাবােস তার িনেজর 
সtােক eবং সmবত eকথা েকu sীকার করেবনা েয, েস তার িনেজর িবrেdi dশমিন কের ; িকnt eকটুখািন িবেবচনা 
কের েদখেল িবষয়িটর সতয্তা সকেলi uপলিb করেত পারেব। 

মানুেষর মেধয্ eকিট বড় রকেমর dবর্লতা হেc eiেয, েকানrপ iিndয়লালসা যখন তার uপর িবজয়ী হয় , তখন েস 
তার েগালাম বেন যায় eবং iিndয়লালসা চিরতাথর্ করার জনয্ েজেন aথবা না েজেন িনেজরi aেনক িকছু kিত কের 
বেস। েদখা যায় , েকান েকান েলাকেক শরােবর েনশায় েপেয় বেস, তার েপছেন েদoয়ানা হেয় ঘুের েবড়ায় , আর িনেজর 
sােsয্র kিত, aেথর্র kিত , সmানহানী, eক কথায় সবিকছুর kিত েস sীকার কের েনয়। aপর eক বয্িk আবার েপটুক, 
েস সবরকেমর খাবার িনভর্াবনায় েখেত থােক eবং eমিন কের িনেজর জীবনেক ংস কের েদয়। তৃতীয় আর eক বয্িk 
হয়েতা েযৗন লালসার দাস হেয় যায় eবং kমাগত eমনভােব তার আকাংখা চিরতাথর্ করেত থােক েয, তার aবশয্mাবী 
ফল হয় িনেজর ংস। চতুথর্ আর eক বয্িk চায় আিtক unিত , জীবেনর সকল চািহদােক েস uেপkা কের , anেরর 
সকল আকাংখয্ােক েস দিমত কের রােখ, েদেহর চািহদা েস asীকার কের , িববাহ কের না , পানাহার েথেক সংযত হেয় , 
েপাশাক বয্বহােরর pেয়াজনেবাদ কের না, eমন িক াস িনেতo েস রাযী নয় , বন -জংগেল আর পাহােড় িগেয় েস 
কািটেয় েদয় জীবন; ভােব ,e dিনয়া তার জনয্ ৈতরী হয়িন। আিম েনহােয়ত দৃ ােnর খািতের মানুেষর মেধয্ চরমপnীেদর 
কেয়কিট নমুনা েপশ কেরিছ। eমিন চরমপnী মেনাভােবর সংখয্াতীত rপ আমরা রাত িদন আমােদর চারপােশ েদখেত 
পািc। 

iসলামী শরীয়ােতর লkয্ হেc মানুেষর কলয্াণ । তাi মানুষেক েস hঁিশয়ার কের েদয়ঃ () “েতামার uপর েতামার 
িনেজরi হক রেয়েছ।”  

যা িকছু মানুেষর aিন  সাধন কের , iসলামী শরীয়াত তা েথেক মানুষেক িবরত কের , েযমন --শরাব , তািড় ,আিফম 
pভৃিত সব মাদক dবয্ । শরীয়াত কেরর মাংস, িহংs o িবষাk জােনায়ােরর মাংস , নাপাক জীব -জােনায়ার , মৃত 
জােনায়ার pভৃিত মানুেষর জনয্ িনিষd কেরেছ , েকননা eসব িজিনস মানুেষর sাsয্, চিরt , বুdবৃিtর o আিtক শিkর 
uপর aতয্ািধক aিন কর pভাব িবsার কের। eর পিরবেতর্ শরীয়াত মানুেষর জনয্ পিবt o কলয্াণকর িজিনসমূহ হালাল 
কের িদেয়েছ eবং তােক িনেদর্শ িদেয়েছ েয , েস েযন eসব পিবt খাদয্ েথেক িনেজেক বি ত কের না রােখ , েকননা 
তার uপর তার েদেহর aিধকার রেয়েছ। 

শরীয়াত তােক uলংগ থাকায় িবরত কের িনেদর্শ িদেc েয, আlাহ তা’য়ালা তার েদেহর েশাভা বধর্েনর জনয্ েয েপাশাক 
িনেদর্শ কেরেছন , েস েযন তার বয্বহার কের eবং েদেহর েয aংশ েখালা রাখা িনলর্jতার শািমল তা েযন েস েঢেক 
রােখ। 

শরীয়াত তােক rযী -েরাযগােরর hকুম িদেয়েছ eবং তােক uপেদশ িদেয়েছ েয , েস েযন েবকার বেস না থােক, িভkা 
pাথর্ী না হয় kুধায় না মের , আlাহ েযসব শিk তােক দান কেরেছন েস gেলা েযন কােজ লাগায় eবং তার pিতপালন o 
sাcnয্ িবধােনর জনয্ যমীন o আসমােন যত মাধয্ম সৃি  কের িদেয়েছন , ৈবধ uপােয় তা হািসল কের। 

শরীয়াত মানুষেক তার iিndয়লালসা দিমত করেত িবরত কের hকুম িদেয়েছ েয , েস েযন িনেজর লালসা চিরতাথর্ করার 
জনয্ িববাহ কের। 



 

শরীয়াত মানুষেক তার আtার দাবী asীকার করেত িনেষধ কেরেছ eবং িনেদর্শ িদেয়েছ েয , েস েযন আরাম sাcnয্ 
জীবেনর আsাদ িনেজর জনয্ হারাম কের না েদয়। যিদ েস আিtক unিত , আlাহর সািnধয্ o আেখরােতর নাজাত কামনা 
কের তাহেল েসi জনয্ dিনয়ােক বজর্ন করেত হেব না, বরং dিনয়ায় পিরপূণর্ o পাকা dিনয়াদার হেয় েস আlাহেক sরণ 
করেব, তঁার aবাধয্তা েথেক ভীিত সহকাের দূের থাকেব eবং তঁার িনধর্ািরত আiন সমূেহর আনুগতয্ করেব। e হেc 
dিনয়া o আেখরােতর পিরপূণর্ সাফলয্ aজর্েনর uপায়। 

আtার চািহদা asীকার করা শরীয়ােত হারাম কের েদয়া হেয়েছ। তােত মানুষেক িনেদর্শ েদয়া হেয়েছ েয তার ধন- pাণ 
হেc আlারহ সmিt ।e আমানত তােক েদয়া হেয়েছ e জেনয্ েয , েস আlাহর িনধর্ািরত সময় পযর্n তা কােজ লাগােব-
- তার aপবয্বহার করার জনয্ নয়। 

 

বাnােদর aিধকার 
শরীয়াত eক িদেক মানুেষর েদহ o আtার aিধকার আদায় করার hকুম িদেয়েছ , aপরিদেক তােত eক িনয়ntণমূলক 
শতর্ আেরাপ করা হেয়েছ েয , eসব aিধকার আদােয়র েkেt েস eমন েকান পdিত aবলmন করেব না, যােত aপেরর 
aিধকাের হsেkপ করা হয় , েকননা eমিন কের sকীয় আকাংখা o pেয়াজেনর চািহদা িমটােত েগেল মানুেষর িনেজর 
আtাo dিষত হয় eবং aপেরর সবর্pকার kিত সািধত হয়। uপরnt শরীয়াত চুির , ডাকািত , ঘুষ , pতারণা , সুদেখারী , 
জািলয়ািত , pভৃিত dsৃিত হারাম কের েদয়া হেয়েছ, েকননা eসব পnায় বয্িk িবেশেষর িকছুটা লাভ হেলo তা pকৃপেk 
aপেরর kিত কেরi হািসল কের থােক। িমথয্া , পরিনnা , েচাগলেখারী , িমথয্া েদাষােরাপ o হারাম করা হেয়েছ ; 
েকননা eসব কাজ aপেরর পেk kিতকর। জুয়া , লটাির pভৃিত হারাম করা হেয়েছ , কারণ তােত হাযার হাযার মানুেষর 
kিতর িবিনমেয় বয্িk িবেশেষর লাভ হয় । েধঁাকাবািজ , pতারণামূলক আদান pদানo e ধরেনর বয্বসােকo হারাম করা 
হেয়েছ , কারণ তােত েকান িবেশষ পেkর kিতর িন ত সmাবনা রেয়েছ। হতয্া o কলহ িববাদ িনিষd করা হেয়েছ; কারণ 
বয্িk িবেশেষর লাভ বা আকাংখা aজর্েনর জনয্ aপেরর pাণ হরণ aথবা aপরেক েকশদােনর aিধকার কাrর েনi; েযনা 
বয্ািভচার o asাভািবক েযৗন সংেযাগ হারাম করা হেয়েছ, কারণ eসব কােজ eকিদেক বয্িkর sাsয্ o চিরেtর হািন হয় 
, aপরিদেক তােত সমg সমাজ েদেহ িনলর্jতা o চিরtহীনতা pসার লাভ কের, কুৎিসত বয্ািধর udব হয় , েদহ 
েসৗ েবর িবকৃিত ঘেট, কলহ িববােদo udব হয় eবং মানবীয় সmেকর্র িবকৃিত ঘেট। সেবর্াপির তার ফেল জািতর তাহযীব 
তামাdুেনর সূt িবিcn হেয় যায়। 

মানুষ যােত তার িনজ o মেনর aিধকার আদায় করেত িগেয় aপেরর aিধকার িবন  না কের তারi জনয্ iসলামী 
শরীয়ােত uপিরuk িনয়ntণ বয্বsার পিরকlনা কেরেছ ; িকnt মানবীয় তামাdুেনর unিত o কলয্ােণর জনয্ eমন 
বয্বsায়i যেথ  নয় , যােত বয্িk িবেশষ aপেরর kিত না করেত পাের , বরং তার জনয্ যrরী হেc েলাকেদর মেধয্ 
eমন eকটা পারsিরক সmকর্ কােয়ম করা যােত eেক aপেরর কলাণকর কােজ সহায়ক হেত পাের। e uেdেশয্ 
শরীয়াত েযসব আiন ৈতরী কের িদেয়েছ, তার সংিkp িববরণ মাt eখােন তুেল ধরিছ। 

মানবীয় সmেকর্র র হয় পিরবার েথেক। তাi সবার আেগ েসi িদেক নযর েদয়া যাক। পিরবার হেc sামী -stী o 
সnান- সnির সমnেয় গিঠত । iসলামী আচরণ পdিত aনুসাের জীিবকা aজর্ন পািরবািরক চািহদা িমটােনা eবং stী-পুt- 
কনয্ােদর েহফাযত করার দািয়t থােক পুrেষর uপর eবং stীর কতর্বয্ হেc ei েয , পুrষ যা েরাযগার কের আেন তা 
িদেয় েস ঘেরর সবরকম বয্বsা করেব , sামী o সnান সnিতর সবেচেয় েবশী sাcnয্ িবধােন েচ া করেব eবং 
সnান—সnিতেক িশkা দান করেব। সnান সnিতর কতর্বয্ হেc , তার মা- বােপর আনুগতয্ করেব ; oেদর সােথ আদব 
সহকাের আচরণ করেব eবং তােদর বাধর্েকয্ তঁােক েখদমত করেব। পািরবািরক বয্বsাপনা সু ুভােব চািলেয় েনয়ার জনয্ 
iসলাম িবেশষ ধরেনর বয্বsা aবলmন কেরেছ। eক হেc ei েয , sামী aথবা িপতােক ঘের পিরচালক o pধান িনধর্ারণ 
কের েদয়া হেয়েছ ; েকননা েযমন কের eকজন পিরচালক ছাড়া eকিট শহেরর বয্বsাপনা সিঠকভােব চেলনা। pধান 
িশkক ছাড়া িবদয্ালেয়র বয্বsাপনা চেল না েতমিন eক িনিদর্  পিরচালক না থাকেল পািরবািরক বয্বsাপনা o সু ভােব 



 

চলেত পােরনা। েয পিরবাের pেতয্কিট েলাক আপন icা dারা চািলত হয়, েসখােন িবশৃংখলা o aবয্বsার রাজt চলেবi 
েসখােন sাcnয্ বা খুশীর aিst থাকেতi পাের না। sামী eকিদেক েগেল stী যােবন aপরিদেক ,আর তােদর সnান -
সnিত যােব aধঃপােত। eসব aবয্বsা দূর করার জনয্ pেতয্ক পিরবাের eকজন পিরচালক থাকা aপিরহাযর্ eবং e 
কাজিট পুrেষর uপর নয্s হেত পাের -েকননা ঘেরর aনয্ানয্ বািসnার pিতপালন o েহফাযেতর িযmাদার e পুrষ। 
িdতীয় বয্বsা হেc ei েয , বাiেরর সব কােজর েবাঝা পrেষর কঁােধ চািপেয় িদেয় নারীেক hকুম েদয়া হেয়েছ েয , িবনা 
pেয়াজেন েস েযন ঘেরর বাiের না যায় ।তােক বাiেরর কাযর্ েথেক মুিk েদয়া হেয়েছ , যােত েস pশািn সহকাের 
িভতেরর কতর্বয্ পালেনর বয্বsা o সnান -সnিতর িশkার বয্াঘাত না ঘেট। eর uেdশয্ e নয় েয, েমেয়েদর বাiের 
কদম েফলাi িনিষd। pেয়াজন হেল তােদর বাiের যাoয়ার aনমুিত রেয়েছ ; িকnt শরীয়ােতর লkয্ ei েয, তােদর 
কতর্েবয্র আসল েkt হেব তােদর গৃহ eবং তােদর সmণূর্ শিk গর্াহsয্ জীবনেক সু ু o সুnর কের েতালার কােজi 
বয্িয়ত হেব। 

রেkর সmকর্ o ৈববািহক সmেকর্র িভতর িদেয়i পিরবােরর pসার হয়। পািরবািরক েkেt েযসব েলাক পরsর সংি  
থােক , তােদর েভতের সু ু সmকর্ বজায় রাখার eবং তােদরেক পরsেরর সাহাযয্কারী কের েতালার uেdেশয্ শরীয়ােতর 
িবিভn jানগভর্ বয্বsা িনধর্ািরত হেয়েছ। তার মেধয্ কেয়কিট বয্বsার বনর্না েদয়া যােcঃ  

eকঃ েযসব পুrষ o নারীেক sাভািবকভােব aতয্n িনকট সংেযােগ িমেল- িমেশ থাকেত হয় তােদর পরsেরর মেধয্ 
িববাহ বnন হারাম কের েদয়া হেয়েছ , েযমন মাতা -পুt , বাপ -েমেয়, িবিপতা (Step-Father) o stীর গেভর্ তার পূবর্ 
sামীর ঔরসজাত কনয্া (Step-Daughter) , িবমাতা o sপtী - পুt , াতা- ভgী , চাচা- ভাতু ুtী , ফুফু o ভাতু tু 
, মামা o ভােgয়ী , খালা -ভgীপুt , া ড়ী o জামাতা , র o পুtবধু । eসব ৈববািহক সmকর্র িনিষd করার aসংখয্ 
কলয্ােণর মেধয্ হেc ei েয ,eসব নারী পুrেষর পারsিরক সmকর্ aতয্n পিবt থােক eবং aকৃিtম েsেহ িবনা বঁাধায় 
তারা পরsর েমলা- েমশা করেত পাের। 

diঃ uপিরuk িনিষd সmেকর্র বাiের সmকর্যkু aপর নারী o পুrেষর মেধয্ ৈববািহক সmকর্ ৈবধ কের েদয়া হেয়েছ, 
যােত তােদর পারsিরক সmকর্ আেরা বিল  হেত পাের । েয েলােকরা পরsেরর sভাব o চাল- চলেনর সােথ পিরিচত 
থােক, তােদর মেধয্ ৈববািহক সmকর্ aিধকতর সাফলয্ যুk হয়। aপিরিচত পিরবােরর মেধয্ সmেকর্র ফেল aেনক 
েkেt িতkতার সৃি  হয়। e কারেণ iসলােম aপিরিচত পিরবার aেপkা সmিকর্ত পিরবােরর সােথ ৈববািহক সmেকর্র 
uপর aিধকতর grt েদয়া হেয়েছ। 

িতনঃ সmকর্যুk পিরবারসমূেহর মেধয্ গরীব o ধনী সcল o aসcল- সবরকম েলাকi থােক। iসলােমর িবধান হেc 
eiেয , pেতয্ক বয্িkর uপর সবেচেয় েবশী হক রেয়েছ তার আtীয়-sজেনর। শরীয়ােতর পিরভাষায় eর নাম হেc 
‘িছলােয় েরহমী ’ eবং eর জেনয্ শরীয়ােতর িবেশষ তাকীদ রেয়েছ । sজনেদর সােথ েব -oফায়ী (aকৃতj বয্বহার ) 
করােক বলা হয় ‘কাতেয় েরহমী’ eবং iসলােম eিট হেc কিঠন gনােহ কাজ। েকান িনকট আtীয় গরীব হেয় পড়েল 
aথবা েকান িবপেদ পড়েল সcল আtীেয়র ফরয হেc তােক সাহাযয্ করা । সদকা o খয়রােতর েবলাo িবেশষ কের 
sজনেদর হক sীকৃত হেয়েছ। 

চারঃ utরািধকার সংkাn আiন o eমনভােব িবিধবd হেয়েছ , যার ফেল েকান বয্িk িকছু সmিt েরেখ মরা েগেল- েস 
সmিt কম েহাক আর েবশী েহাক- তােক eক জায়গায় েকndীভূত হেত েদয়া হয় না বরং তা েথেক তার sজনরা কম েবশী 
কের aংশ লাভ কের । পুt, কনয্া , stী ,sামী , মা , বাপ , ভাi ,েবান মানুেষর সবেচেয় েবশী িনকট আtীয় । তাi 
utরািধকােরর েkেt সবার আেগ তােদরi aংশ িনধর্ািরত হেয়েছ। তারা না থাকেল তােদর পর েয আtীয় িনকটতর ,েস 
aংশ পােব eবং eমিন কের eক বয্িkর মৃতুয্র পর তার পিরতয্k সmিt বh আtীেয়র মেধয্ িবভk হেয় যায়। 
iসলােমর e আiন dিনয়ায় aতুলনীয় eবং বতর্মােন aপর জািতসমূহ o তার aনুসরণ করেছ ; িকnt আফেসাস মুসলমান 
িনজs ajতা o নাদািনর জনয্ aেনক েkেt e আiেনর িবrdাচারণ করেছ। িবেশষ কের েমেয়েদর pাপয্ aংেশ 
তােদরেক বি ত করার রীিত বাংলােদশ o িহnুsােন খুব েবশী pসার লাভ করেছ ,aথচ e হেc eকিট বড় রকেমর যুলুম 
eবং কুরআেনর সুs  িনেদর্েশর িবেরাধী । 



 

পিরবােরর পর মানুেষর সmকর্ গেড় uেঠ তার বnু বাnব , pিতেবশী ,eকi শহর বা gােমর বািসnা o মহlাবাসীেদর 
সােথ , যােদর সােথ িমেল তার েকান না েকান রকম কাজ-কারবার করেত হয়। iসলােমর িবধান aনুসাের তােদর সবার 
সােথ সতয্ , নয্ায় o সততার সােথ আচরণ করেত হেব , কাuেক ক  েদয়া চলেবনা , কাrর anের আঘাত েদয়া যােব 
না। a ীলতা o কুবাকয্ েথেক েবঁেচ থাকেত হেব। eেক aপেরর সাহাযয্ করেত হেব। rেgর rষা করেত হেব, েকu 
মারা েগেল তার জানায়ায় শরীক হেত হেব। কাrর িবপদ ঘটেল তােক েদখােত হেব সমেবদনা। গরীব pাথর্ী o akম 
েলাকেক েগাপেন সাহাযয্ করেত হেব। iয়াতীম িবধবােদর তttাবধান করেত হেব। kুিধেতর মুেখ তুেল িদেত হেব আহার, 
বstহীনেক িদেত হেব বst , েবকার েলাকেক কমর্সংsান করেত সাহাযয্ করেত হেব। আlাহ তা’য়ালা ধন-েদৗলত িদেয় 
থাকেল তা িনেজর আেয়শ- আরােমর জনয্ uিড়েয় েদয়া যােব না। েসানা, rপার পাt o aলংকার বয্বহার , েরশমী 
েপাশক পিরধান eবং িনজs aবসর িবেনাদন o িনরথর্ক আেয়শ -আরােমর জনয্ aেথর্র aপচয় িনিষd করার মূেল রেয়েছ 
, iসলােমর নীিত েয , আlাহর হাযার হাযার বাnাহর িরেযেকর বয্বsা হেত পাের েয aথর্ িদেয় তা েযন েকu িনছক 
িনজs sাcেnয্র জনয্ বয্য় না কের। েয aথর্ িদেয় ,বh েলােকর uদােরর সংsান হেত পারেতা ,তা বয্িk িবেশেষর েদেহ 
aলংকার হেয় ঝুলেব aথবা তার েটিবেলর uপর মূলয্বান পাt িহসােব েশাভা পােব , aথবা মূলয্বান গািলচা িহসােব তার 
ঘেরর মেধয্ ছিড়েয় থাকেব , aথবা আgেন পুেড় যােব , e হেc eক ধরেনর যুলমু । iসলাম কাrর ধন-েদৗলত িছিনেয় 
িনেত চায় না। যা িকছু েকu aজর্ন কের aথবা utরািধকার সূেt লাভ কের ; তার aিধকারী েস িনেজi থােক। iসলাম 
pেতয্ক েক পূণর্ aিধকার িদেc েয , েস তার িনজs েদৗলত েভাগ কের েযেত পাের। আlাহ েয িনয়ামত িদেয়েছন , তার 
pভাব তার েপাশােক, বাড়ী ঘের o বািহের পড়েব , iসলােম তাo জােয়য কের েদয়া হেয়েছ। িকnt iসলামী িশkার লkয্ 
হেc ei েয , pেতয্ক সহজ সরল o িহেসবী জীবন যাপন করেব। েকবল তার pেয়াজেনর চািহদা সীমাহীন কের তুলেবনা 
eবং িনেজর সােথ সােথ বnু বাnব িpয়জন, pিতেবশী ,েদশবাসী জািতর aনয্ানয্ েলাক o জনসাধারেনর aিধকােরর pিত 
o েখয়াল রাখেব। 

e kুdতর েktেক aিতkম কের eবার বৃহtর েkেtর িদেক নযর েদয়া যাক। বৃহtর েkেt গেড় uেঠেছ তামাম dিনয়ার 
মুসলামনেক িনেয় e েkেt iসলাম eমিন সব আiন o িবধান িনধর্ারণ কের িদেয়েছ, যােত মুসলমান eেক aপেরর 
কলয্ােণর সহায়ক হেত পাের eবং তােদর মেধয্ aনয্ায় সৃি  যাবতীয় পথ যথাসmব rd হেয় েযেত পাের। দৃ াn srপ, 
e gেলার মেধয্ েথেক কেয়কিটর pিত আিম eখােনi iংিগত করব। 

eকঃ জাতীয় চিরt সংরkেণর জনয্ িবধান েদয়া হেয়েছ েয , েযসব নারী o পrেষর মেধয্ ৈববািহক সmকর্ িনিষd নয়, 
তারা েযন sাধীনভােব পরsর েমলা- েমশা না কের । মিহলােদর সামািজক পিরেবশ থাকেব আলাদা eবং পুrেষর 
থাকেব আলাদা। নারী জািত গাহর্sয্ জীবেনর কতর্বয্ আtিনেয়াগ করেব সবেচেয় েবশী। তােদর বাiের যাবার pেয়াজন 
হেল সাজসjা কের বাiের যােব না , সাদা েপাশাক পিরধান কের সবর্াংগ ভাল কের েঢেক েবrেব। মুখ o হাত aনাবৃত 
করা aপিরহাযর্ pেয়াজেনর udব হয় তা হেল েকবলমাt েসi pেয়াজন েমটাবার জনয্ হাত মুখ aনাবৃত করেব। eর সােথ 
সােথ পrষেদরেক hকুম েদয়া হেয়েছ েয, aপর নারী িদক েথেক দৃি  সংযত করেব। হঠাৎ েকান নারী নযের পড়েল নযর 
িফিরেয় েনেব। িdতীয়বার তােক েদখবার েচ  করা aনয্ায় eবং তার সােথ পিরিচত হoয়ার েচ া aিধকতর aনয্ায়। 
pেতয্ক পুrষ o নারীর কতর্বয্ হেcঃ েস িনজs চিরt সংরkণ করেব eবং আlাহ তা’য়ালা iিndয়লালসা িমটাবার জনয্ 
েয িববােহর িবধান িদেয়েছন, তার সীমানার বাiের পদেkপ করেব না aথবা েতমন েকান আকাংখা anের েপাষণ করেব 
না। 

diঃ জাতীয় চিরt সংরkেণর জনয্i িবধান েদয়া হেয়েছ েয, েকান পুrষ হাটু েথেক নাভীsেলর মধয্বতর্ী aংশ eবং েকান 
নারী sামী ছাড়া aপর েকান বয্িkর সামেন মুখ o হাত বয্তীত েদেহর aপর েকান aংশ েযন aনাবৃত না কের, েস বয্িk 
তার যতi িনকট সmকর্ যুk েহাক। শরীয়ােতর পিরভাষায় eেক বলা হয় সতর eবং েদেহর e aংশেক আবৃত রাখা পুrষ 
o নারী সকেলর জনয্ ফরয। iসলােমর লkয্ হেc মানুেষর মেধয্ লjার মেনাভাব সৃি  করা eবং িনলর্jতার pসার বn 
করা যার পিরণােম চিরtহীনতা সৃি  হেত পাের। 

িতনঃ iসলাম eমন সব aবসর িবেনাদন o আেমাদ-pেমাদ পসn কের না, যার ফেল চিরেtর aবনিত ঘেট ; 
aসদাকাংখা জnলাভ কের eবং সময় ,sাsয্ o aেথর্র aপচয় ঘেট। aবসর িবেনাদন মানুেষর মেধয্ জীবনীশিk ujীিবত 
করার o কমর্েpরণা স ােরর জনয্ িনসেnেহ aপিরহাযর্ ; িকnt েসi aবসর িবেনাদন হেব eমন যা ,আtােক সজীব কের 



 

েতােল ; anরেক আেরা দূিষত o aধঃপিতত কের না। হযার হাযার মানুষ eকt হেয় কাlিনক dsৃিতকারীেদর d মর্ o 
িনলর্j আচরেণর আেলাচনায় েবhদা সমেয়র aপচয় করা আপাতত আনnায়ক হেলo তােত জাতীয় চিরt o sভােবর 
িবকৃিত ঘেট।  

চারঃ জাতীয় ঐকয্ o কলয্ােণর জনয্ মুসলমােদরেক তািগদ েদয়া হেয়েছ েয , তারা েযন িনেজেদর মেধয্ িবেরাধ েথেক 
আtরkা কের ,িবিভn দল সৃি  েথেক িবরত থােক eবং েকান বয্াপাের মতাৈনকয্ সৃি  হেল সাধু সংকl সহকাের কুরআন 
o হাদীস েথেক তার মীমাংসা করার েচ া কের । তােতo মীমাংসা না হেল িনেজেদর মেধয্ লড়াi না কের েযন আlাহর 
uপর তার মীমাংসা নয্s কের েদয়। জাতীয় কলয্াণমূলক কােজর েkেt তারা পরsরেক সাহাযয্ করেব , কoেমর pধান 
বয্িkেদর আনুগতয্ করেব, িবেরাধ সৃি কারীেদর সংsশর্ েথেক দূের থাকেব eবং িনেজেদর মেধয্ লড়াi কের িনজs 
uদয্েমর aপচয় করেব না , জাতীয় কলংক সৃি  করেবনা। 

পঁাচঃ aমুসিলম কoেমর কাছ েথেক jান- িবjান আহরণ করার o তার বাsব pেয়াগ িশkা করার পূণর্ aনুমিত 
মুসলামানেদর রেয়েছঃ িকnt জীবন েkেt তােদরেক aনুকরণ করা িনিষd হেয়েছ। েকান জািত েকবল তখনi aপর 
জািতেক aনুকরণ কের, যখন েস তার িনেজর হীনতা o dবর্লতা uপলিb কের। e হেc দাসেtর সবর্িনm sর । e হেc 
িনজs aেধাগিত o পরাজেয়র pকাশয্ েঘাষণা eবং eর েশষ পিরনণিত িহেসেব aনুকরণকারী কoেমর তাহযীব ংস হেয় 
যায় । e কারেণi হযরত রাসলূুlাহ (সা) aপর জািতর জীবন পdিতর aনুসরণ কেঠারভােব িনিষd কের িদেয়েছন। 
সাধারণ বুিdর েলাকo e কথা বুঝেত পাের েয , েকান কoেমর শিk তার েপাশাক aথবা তার জীবন ধারণ পdিত েথেক 
হয়না , তা udব হয় তার jান , তার শৃংখলা o তার কেমর্াদয্ম েথেক। যিদ শিk aজর্ন করেত হয় , তাহেল aনয্ানয্ জািত 
যা েথেক শিk aজর্ন কেরেছ তা gহণ করেত হেব। eমন সব িজিনস gহণ করা যােব না যার ফেল জািতসমূহ েগালামী 
বরণ কের eবং পিরণােম aপর জািতর মেধয্ সমািহত হেয় তার িনজs জাতীয় aিst হািরেয় েফেল। 

aমুসলমােনর সােথ আচরেণর েkেt মুসলমানেক aসিহ ুতা o সংকীণর্ দৃি র িশkা েদয়া হয়িন । তােদর ধমর্ীয় 
েনতৃবৃেnর িনnা o তােদর ধেমর্র aবমাননা করা িনিষd হেয়েছ। তােদর সােথ িনরথর্ক কলহ করেত িনেষধ করা হেয়েছ, 
তারা যিদ আমােদর সােথ শািnপূণর্ o আেপাষসূচক সmকর্ বজায় েরেখ চেল eবং আমােদর aিধকাের হsেkপ না কের 
তা হেল আমােদরেকo েস েkেt তােদর সােথ শািnবজায় রাখার , বnুtপূণর্ সmকর্ sাপেনর o িবচার সংগত আচরণ 
করার িনেদর্শ েদয়া হেয়েছ । iসলামী শরাফত আমােদর কােছ e দাবীi কের েয, আমরা eিগেয় িগেয় সবার সােথ 
মানবীয় সহানুভূিত pদশর্ন o সদাচরণ করব। aসদাচরণ , যুলুম o সংকীণর্ মানিসকতা মুসলমানেদর মযর্াদার পিরপnী । 
dিনয়ায় মুসলামনেক e জনয্i পয়দা করা হেয়েছ েয , েস হেব সু ু সুnর চিরt শরাফত o সততার সেবর্াtম আদশর্ eবং 
িনজsনীিত dারা েস aপর জািতর anর জয় করেব। 

 

আlাহর সৃি র aিধকার 
eখন সংেkেপ চতুথর্ aিধকােরর কথা বলেবা। আlাহ তঁার েব মার সৃি র uপর মানুষেক দান কেরেছন iখিতয়ার । মানুষ 
িনজs শিk িদেয় তােদর uপর কতৃর্t কেরেছ , তােদরেক কােজ লাগােc , তা েথেক কলয্াণ লাভ করেছ । আlাহর েসরা 
সৃি  িহেসেব তােক aিধকার েদয়া হেয়েছ পূণর্rেপ । আবার তােদর aিধকার রেয়েছ মানুেষর uপর eবং তােদর েসi 
aিধকার হেc ei েয , মানুষ েযন তােদর িনরথর্ক aপবয্বহার না কের,aথবা িবনা pেয়াজেন তােদর kিত না কের aথবা 
আঘাত না েদয়। িনেজর কলয্ােণর জনয্ িঠক যতটা pেয়াজন , ততটা kিতi েযন েস কের eবং তােদর বয্বহার কের 
সেবর্াtম পdিতেত। 

শরীয়ােত e সmেকর্ বhিবধ িবধান িনধর্ারণ করা হেয়েছ। দৃ াnsrপ , জােনায়ার সমূহেক তােদর kিত েথেক আtkার 
জনয্ aথবা খাদয্ িহেসেব বয্বহার করার জনয্ হতয্া করার aনুমিত েদয়া হেয়েছ ; িকnt িবনা pেয়াজেন েখলা বা aবসর 



 

িবেনাদেনর জনয্ তােদর pাণনাশ করা িনিষd করা হেয়েছ। খােদয্র uেdেশয্ জােনায়ােরর pাণ নাশ করার জনয্ যেবহ 
করার পdিত িনধর্ািরত হেয়েছ । জােনায়ার েথেক utম েগাশত পাoয়ার সবর্ে  পdিত হেc ei। e ছাড়া aনয্িবধ পdিত 
ক দায়ক হেলo তােত েগাশেতর কলয্াণকর uপাদােনর aপচয় হয় । e ছাড়া aনয্ েয েয পdিতেত েগাশেতর কলয্াণকর 
uপাদান সংরিkত হেত পাের তা যেবহ পdিত aেপkা aিধকতর ক দায়ক। iসলাম eর uভয় পdিতi eিড়েয় চলেত 
চায় । iসলােম জােনায়ারেক ক  িদেয় িনদর্য়তা সহকাের হতয্া করা aতয্n েদাষাবহ (মাকrহ) । িবষাk o িহs 
জােনায়ারেক eজনয্ হতয্া করার aনুমিত েদয়া হেয়েছ েয , মানুেষর জীবন তােদর জীবন aেপkা aিধকতর মূলয্বান , 
িকnt তােদরেক ক  িদেয় হতয্া করা জােয়য রাখা হয়িন। 

েযসব জীব -জােনায়ারেক বাহন o ভারবাহী িহেসেব কােজ লাগােনা হয়, তােদরেক kুিধত রাখা , তােদর কাছ েথেক 
aতয্িধক কাজ আদায় করা eবং তােদরেক িনদর্য়ভােব মারিপট িনিষd করা হেয়েছ। পাখীেদরেক ধের খঁাচায় বd কের 
রাখাo মাকrহ বেল গণয্ করা হেয়েছ। জােনায়ার েতা দূেরর কথা ,eমনিক িবনা pেয়াজেন গাছ -গাছড়া কাটাo iসলােম 
সমিথর্ত হয় না । সকেলi তার ফল-ফুল েভাগ করেত পাের ; িকnt তােদরেক বরবাদ করার েকান aিধকার কােরা থাকেত 
পােরনা । গাছ -গাছড়ার o েতা জীবন রেয়েছ ; iসলাম pাণহীন জড় পদােথর্র o aযথা aপবয্য় করার িবধান েদয়িন । 
eমনিক aতয্িধক পািন খরচ করাo িনিষd হেয়েছ। 

িব জনীন o sায়ী িবধান 
e হেc তামাম dিনয়ার জনয্ o সবর্কােলর জনয্ হযরত মুহাmাদ (সা) eর মাধয্েম আlাহ েpিরত শরীয়ােতর সংিkp 
িববরণ। e শরীয়ােত ধমর্ীয় আকীদা o কমর্সূচী সংkাn কিতপয় িবষয় বয্তীত িবিভn মানুেষর মেধয্ েকান পাথর্কয্ েনi। 
েযসব মাযহাব o শরীয়ােত বংশ, েদশ o বণর্ িবেবচনায় মানুেষর মেধয্ ৈবষময্ সৃি  করা হয় তা কখেনা িব জনীন হেত 
পাের না, েকননা eক বংেশর েলাক aপর বংেশর েলাক বেল গণয্ হেত পাের না, সারা dিনয়ার েলাক eকিট মাt েদেশ 
বসিত sাপন করেত পােরনা। তাছাড়া হাবশী েদেশর কাল রং চীনা যরদ রং o িফিরংগীর সাদা রং বদল কের েদয়া যায় না 
। e কারেণ e ধরেনর ধমর্ o সমাজ - িবধান eকিট িবেশষ জািতর মেধয্ সীমাবb থাকেত বাধয্ । eসব ধমর্ o সমাজ 
িবধােনর মুকািবলায় iসলামী শরীয়াত হেc eক িব জনীন িবধান। েয েকান মানুষ “লা -iলাহা ilাlাh মুহাmাdর 
রাসূলুlহা” কােলমার uপর ঈমান আনেল সবর্pকার aিধকার সহাকের মুসিলম কoেমর মেধয্ দািখল হেত পাের; েসখােন 
েগা ী , ভাষা , েদশ , বণর্ -----েকান িকছুর ৈবষময্ থাকেব না। 

aিধকnt , e শরীয়াত হেc eকিট িচরnন িবধান । eর কানুন সমূহ েকান িবেশষ কoম o েকান িবেশষ যুেগর pচিলত 
রীিতনীিত o ঐিতেহয্র uপর গেড় oেঠিন , বরং েয pকৃিতর িভিtেত মানুষ সৃ  হেয়েছ , েসi pকৃিতর নীিতর বুিনয়ােদi 
গেড় oেঠেছ e শরীয়াত । e sভাব -pকৃিত যখন সকল যুেগ সকল aবsায় কােয়ম রেয়েছ , তখন eরi নীিতর বুিনয়ােদ 
গড়া আiনসমূহ o সবর্ যুেগ সবর্ aবsায় সমভােব কােয়ম থাকেব।  

……………………সমাp………………………. 

 

 


