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মুসলমান কােক বেল 

এখােন আিম মুসলমােনর জন   েয়াজনীয়  ণনসমূহ উে খ করেবা। অথ াৎ মুসলমান হওয়ার জন  কমপে  শত  িক আর 
মানুেষর মেধ  কমপে  িক িক  ণ বত মান থাকেল তােক মুসলমান বলা  যেত পাের; এখােন আিম  স িবষেয় িবেশষভােব 
আেলাচনা করেবা।  

একথািট ভােলা কের বুঝার জন  সব  থম আপনােক কুফর ও ইসলাম স েক  সিঠক এবং সম ক ধারণা অজ ন করেত 
হেব। এ স েক   মাটামুিট আপনারা  জেন রাখুন  য, আ াহর  কুম পালন করেত অ ীকার করােকই ‘কুফর’ বা কােফরী 
বলা হয় ; আর  কবলমা  আ াহর  কুম পালন কের চলা এবং আ াহর ওয়াদা পিব  কুরআেনর িবপরীত  য িনয়ম,  য 
আইন এবং  য আেদশই  হাক না  কন তা অমান  করােকই বলা হয় ইসলাম। ইসলাম এবং ‘কুফের’র এ পাথ ক  কুরআন 
মজীেদর িনে াি িখত আয়ােত সু   ভাষায় বলা হেয়েছঃ  

و﴿ نم كُم لَّمحي لَ اِبمأَنز اللّه لَـِئكفَأُو مونَ﴾ ه۴۴-دةئاملا ( الْكَاِفر(   

 “আ াহর  দয়া িবধান অনুসাের যারা ফায়সালা কের না তারাই কােফর।”  

আদালত ও  ফৗজদারীেত  যসব  মাক মা উপি ত হয়  কবল  সই সেবর িবচার-ফায়সালা কুরআন-হাদীস অনুসাের 
করার কথা এখােন বলা হয়িন। বরং  েত কিট মানুষ তার জীবেনর  েত কিট কােজর সময়  য ফায়সালা কের  সই 
ফায়সালার কথাই এখােন বলা হেয়েছ।  েত কিট ব াপােরই আপনােদর সামেন এ    ওেঠ  য, এ কাজ করা উিচত িক 
উিচত নয়, অমুক কাজ এ িনয়েম করেবা িক আর  কান িনয়েম করেবা? এ সময় আপনােদর কােছ সাধারণত  ’ কােরর 
িনয়ম এেস উপি ত হয়। এক  কােরর িনয়ম আপনােদরেক  দখায় আ াহর কুরআন এবং রাসূেলর হাদীস। আর এক 
 কােরর িনয়ম উপি ত কের আপনােদর নফস, বাপ-দাদা হেত চেল আসা িনয়ম- থা অথবা মানব রিচত আইন। 
এমতাব ায়  য ব ি  আ াহর  দয়া িনয়ম বাদ িদেয় অন ান  প া অবল ন কের কাজ করার িস া   হণ কের, 
 কতৃপে   স কুফিরর পথই অবল ন কের। যিদ  স তার সম  জীবন স ে ই এ িস া  কের  নয় এবং  কােনা কােজই 
যিদ আ াহর  দয়া িনয়ম অনুসরণ না কের তেব  স পুেরাপুিরভােব কােফর। যিদ  স কতক কােজ আ াহর  হদায়াত  মেন 
চেল আর কতক েলা িনেজর নফেসর  কুম মেতা িকংবা বাপ-দাদার  থা মেতা অথবা মানুেষর রিচত আইন অনুযায়ী কের 
তেব যতখািন আ াহর আইেনর িব  াচরণ করেব,  স িঠক ততখািন কুফিরর মেধ  িল  হেব। এ িহেসেব  কউ অেধ  ক 
কােফর,  কউ চার ভােগর এক ভাগ কােফর। কােরা মেধ  আেছ দশ ভােগর এক ভাগ কুফরী আবার কােরা মেধ  আেছ 
কুিড় ভােগর এক ভাগ।  মাটকথা, আ াহর আইেনর যতখািন িবেরািধতা করা হেব ততখািন কুফির করা হেব, তােত সে হ 
 নই।  

ব ত  কবলমা  আ াহ তাআলার বা াহ হেয় থাকা এবং নফস, বাপ-দাদা, বংশ- গা ,  মৗলভী সােহব, পীর সােহব, 
জিমদার, তহশীলদার, জজ-ম ািজে ট  ভৃিত কােরা আনুগত  না করারই নাম হে  ইসলাম। আ াহ ছাড়া আর কােরা দাস 
হেব না। আর কােরা দাস  কবুল করেব না-এটাই হে  মুসিলম ব ি র কাজ। কুরআন শরীেফ বলা হেয়েছঃ  

 والَ شيئاً ِبِه نشِرك والَ اللّه ِإالَّ نعبد أَالَّ وبينكُم بيننا سواء كَلَمٍة ِإلَى تعالَواْ الِْكتاِب أَهلَ يا ﴿قُلْ
   )۶۴: عمران ال (مسِلمونَ﴾ ِبأَنا اشهدواْ فَقُولُواْ تولَّواْ فَِإن اللِّه دوِن من أَرباباً بعضاً بعضنا يتِخذَ

“( হ নবী !) আহেল িকতাবেদর বলঃ আস, আমরা ও  তামরা এমন একটা কথায় একি ত হই, যা  তামােদর ও আমােদর 
মেধ  সমানভােব  হণেযাগ  (অথ  াৎ  তামােদর নবীরা যা বেলেছ, আিমও আ াহর নবী হওয়ার কারেণ তাই বলিছ।) তা 
এই  য, (১) আমরা আ াহ ছাড়া আর কােরাও বা াহ হেবা না, (২) আ াহর উলুিহয়ােতর সােথ অন  কাউেকও শরীক 
করেবা না এবং (৩) আমােদর মেধ   কউ আ াহ ছাড়া অপর কাউেকও িনেজর অিভভাবক ও মািলক বেল মান  করেবা না। 



এ িতনিট কথা যিদ তারা  ীকার না কের তেব  তামরা তােদরেক পির ার বেল দাও  তামরা সা ী থাক, আমরা মুসলমান-
অথ  াৎ আমরা এ িতনিট কথাই পুেরাপুির কবুল কের িনি ।” সূরা আেল ইমরানঃ ৬৪  

অন   বলা হেয়েছঃ  

ريونَ اللِّه ِديِن ﴿أَفَغغبي لَهو لَمن أَساِت ِفي ماومِض الساَألرو  ال (يرجعونَ﴾ وِإلَيِه وكَرهاً طَوعاً 
٨٣: عمران  )  

“ তামরা িক আ াহর আনুগত  ছাড়া অন  কােরা আনুগত  করেত চাও ? অথচ আকাশ ও পিৃথবীর  েত কিট িজিনস ই ায় 
 হাক আর অিন ায়  হাক তাঁরই আনুগত  কের যাে । আর সকেলই তাঁর কােছ িফের যােব।”  

এ  ’িট আয়ােত একই কথা বলা হেয়েছ। তা এই  য, আসল দীন হে  আ াহর আনুগত  করা, তাঁর আেদশ পালন করা । 
আ াহর ইবাদােতর অথ    কবল এটাই নয়  য, িদন-রাত পাঁচবার তাঁর সামেন িসজদা করেলই ইবাদােতর যাবতীয় দািয়  
 িতপািলত হেয় যােব। বরং িদন-রাত সব   ণ একমা  আ াহ তাআলার  কুম পালন কের চলােকই  কতৃপে  ইবাদাত 
বেল।  য কাজ করেত িতিন িনেষধ কেরেছন, তা হেত িফের থাকা এবং িতিন যা করেত আেদশ কেরেছন তা পূণ   েপ 
পালন করাই হে  ইবাদাত। এজন   েত কিট কােজ এবং  েত কিট  কুেমর ব াপােরই  কবলমা  আ াহর  খাঁজ িনেত 
হেব। িনেজর মন ও িবেবক-বুি  িক বেল, বাপ-দাদারা িক বেল বা কের  গেছন, পিরবার, বংশ ও আ ীয়গেণর মত িক, 
জনাব  মৗলভী সােহব আর জনাব পীর সােহব  কবলা িক বলেছন, অমুক সােহেবর  কুম িক, িকংবা অমুক সােহেবর মত 
িক-এসব মা ই  দখেব না এবং  সই িদেক মা ই  ে প করা যােব না। আ াহর  কুম ত াগ কের এেদর কারও  কুম 
পালন করেল আ াহর সােথ িশরক করা হেব এবং যার  কুম মান  করা হেব তােক আ াহর মেতা স ান দান করা হেব। 
কারণ  কুম  দয়ার  মতা  তা  কবলমা  আ াহ তাআলারঃ ِإِن كْمِللِّه ِإالَّ الْح  “আ াহর  কুম ছাড়া মানুষ অন  কােরা 

 কুম মানেত পাের না।” মানুেষর ইবাদাত-বে গী  তা  কবল িতিনই  পেত পােরন, িযিন তােক সৃি  কেরেছন এবং যার 
অনু েহ মানুষ  ব ঁেচ আেছ। আকাশ ও পিৃথবীর  েত কিট িজিনসই তাঁর  কুম পালন কের চলেছ। একিট পাথর অন  
পাথেরর  কুম মেতা কাজ কের না, একিট গাছ আর একিট গােছর আনুগত  কের না,  কােনা প  অন  প র  কুমবরদারী 
কের চেল না।িক  মানুষ িক প  ,গাছ ও পাথর অেপ াও িনক ৃ হেয়  গেছ  য, তারা  তা  ধু আ াহর আনুগত  করেব, 
আর মানুষ আ াহেক  ছেড় অন  মানুেষর িনেদ  শ মেতা চলেত    করেব ? একথাই কুরআেনর উে িখত িতনিট আয়ােত 
পির ার কের বলা হেয়েছ।  

এ কুফর ও  গামরাহী  কাথা হেত আেস এবং মানুেষর মেধ  এটা িক েপ  েবশ কের, অতপর এ স েক  ই আেলাচনা 
করেবা। কুরআন শরীফ এ স েক     ভােব বেল িদেয়েছ  য, মানুেষর মেধ  আ াহেক অমান  করার ভাব িতনিট পেথ 
 েবশ কের।  থম পথ হে  মানুেষর িনেজর নফেসর খােহশঃ  

 نملُّ ﴿وِن أَضِمم عبات اهوِر هيى ِبغده نِإنَّ اللَِّه م ِدي لَا اللَّههي مالْقَو ﴾الظَّاِلِمني (   ) ٥٠: القصص

“আ াহর  দয়া িবধান পিরত াগ কের  য ব ি  িনেজর নফেসর ই ামত চেল তার অেপ া অিধক  গামরাহ করার মেতা 
যত িজিনস আেছ তার মেধ  মানুেষর নফসই হে  তার সব   ধান পথ  কারী শি ।  য ব ি  িনেজর ই ার দাস  
করেব, আ াহর বা াহ হওয়া তার পে  এেকবােরই অস ব। কারণ  য কােজ টাকা পাওয়া যােব,  য কাজ করেল সুনাম 
ও স ান হেব,  য িজিনেস অিধক  াদ ও আন  লাভ করা যােব, আরাম ও সুখ  য কােজ অিধক িমলেব  স  কবল  সসব 
কােজরই স ান করেব এবং  যসব কােজ তা  দখেত পােব,  কবল  স কাজই করেত  স  াণ-পণ  চ া করেব।  সসব কাজ 
করেত যিদ আ াহ িনেষধও কের থােকন, তবুও  স  সিদেক  ে প করেব না। আর এসব িজিনস  যসব কােজ পাওয়া 
যােব না  সসব কাজ করেত  স কখনও   ত হেব না। আ াহ তাআলা যিদ  সই কােজর িনেদ  শ িদেয় থােকন তবুও  স 
তার িকছুমা  পেরায়া করেব না। এমতাব ায় একথা পির ার কের বলা  যেত পাের  য,  স আ াহ তাআলােক তার  খাদা 



 েপ  ীকার কেরিন বরং তার নফসেকই  স তার একমা   খাদার ময  াদায় অিধি ত কেরেছ। কুরআন শরীেফ একথা 
অন   এভােব বলা হেয়েছঃ  

تأَيِن ﴿أَرذَ مخات هِإلَه اهوه كُونُ أَفَأَنتِه تلَيِكيالً عو  -  أَم بسحأَكْ أَنَّ تمهونَ ثَرعمسي ِقلُونَ أَوعي 
٤٣: الفرقان (سِبيالً﴾ أَضلُّ هم بلْ كَالْأَنعاِم ِإلَّا هم ِإنْ -  ٤٤(   

“( হ নবী !)  য ব ি  িনেজর নফেসর ই ােক িনেজর  খাদা বািনেয় িনেয়েছ, তুিম িক তার স েক    ভেব  দেখছ ? তুিম 
িক এ ধরেনর মানুেষর পাহারাদারী করেত পার ? তুিম িক মেন কর  য, এেদর মেধ  অেনক  লাকই ( তামার দাওয়াত) 
মােন এবং বুেঝ ? কখনও নয়। এরা  তা এেকবাের জ -জােনায়ােরর মত বরং তা অেপ াও এরা িনক ৃ।”  

 য ব ি  নফেসর দাস,  স  য প র  চেয়ও িনক ৃ তােত  কােনা  কার সে হ থাকেত পােরনা।  কােনা প েক আপনারা 
আ াহর িনধ  ািরত সীমালংঘন করেত  দখেবন না।  েত ক প   সই িজিনসই আহার কের যা আ াহ তাআলা তার জন  
িনিদ    কের িদেয়েছন এবং িঠক  সই পিরমাণ খাদ  খায়  য পিরমাণ তার জন  িনধ  ািরত কের  দয়া হেয়েছ। আর  য 
জােনায়ােরর জন  যত কাজ িনিদ    করা হেয়েছ  েত ক জােনায়ার  স কাজই কের যায়। িক  এ মানুষ এমনই এক   ণীর 
প   য,  স যখন নফেসর দাস হেয় যায়, তখন  স এমন সব কাজ কের যা  দেখ শয়তানও ভয়  পেয় যায়।  

মানুেষর পথ   হওয়ার এটাই  থম কারণ। ি তীয় পথ হে  এই  য, বাপ-দাদা হেত  যসব রসম- রওয়াজ,  য আকীদা-
িব াস ও মত এবং  য চাল-চলন ও রীিতনীিত চেল এেসেছ তার একটা  াভািবক আকষ ণ থাকার দ ন মানুষ তার  গালাম 
হেয় যায়। আ াহর  কুেমর অেপ াও তােক  বশী স ােনর  যাগ  বেল মেন কের।  সই রসম- রওয়ােজর িবপরীত 
আ াহর  কােনা  কােনা  কুম যিদ তার সামেন  পশ করা হয়, তেব  স অমিন বেল ওেঠ বাপ-দাদারা যা কের  গেছ, 
আমার বংেশর  য িনয়ম ব িদন হেত চেল এেসেছ, আিম িক তার িবপরীত কাজ করেত পাির? পূব  -প ুেষর িনয়েমর পূজা 
করার  রাগ যার মেধ  এতখািন, আ াহর একিন  বা া হওয়া তার পে   মােটই স ব নয়। বা ব   ে  তার বাপ-দাদা 
এবং তার বংেশর  লােকরাই তার  খাদা হেয় বেস।  স িনেজেক মুসলমান বেল দাবী করেল তা  য িমথ া দাবী হেব তােত 
িব ুমা  সে হ  নই। কুরআন মজীেদ এ স েক   বড় কড়াকিরভােব সাবধান কের  দয়া হেয়েছ এবং বলা হেয়েছঃ  

 يعِقلُونَ الَ آباؤهم كَانَ أَولَو آباءنا علَيِه أَلْفَينا ما نتِبع بلْ قَالُواْ اللّه أَنزلَ ما اتِبعوا لَهم ِقيلَ ﴿وِإذَا 
)١٧٠-البقرة ( يهتدونَ﴾ والَ شيئاً   

“যখনই তােদরেক বলা হেয়েছ  য,  তামরা আ াহ তাআলার  কুম পালন কের চেলা, তখন তারা  ধু একথাই বেল উেঠেছ 
 য, আমােদর বাপ-দাদারা  য পেথ চেলেছ, আমরা  কবল  স পেথই চলেবা। িক  তােদর বাপ-দাদারা যিদ  কােনা কথা 
বুঝেত না  পের থােক এবং তারা যিদ সৎপেথ না চেল থােক, তবুও িক তারা তােদর অনুসরণ করেব ?  

অন   বলা হেয়েছঃ  

 كَانَ أَولَو آباءنا علَيِه وجدنا ما حسبنا قَالُواْ الرسوِل وِإلَى اللّه أَنزلَ ما ِإلَى تعالَواْ لَهم ِقيلَ ﴿وِإذَا
مهاؤونَ الَ آبلَمعئاً ييالَ شونَ ودتها يا يهأَي واْ الَِّذيننآم كُملَيع كُمكُم الَ أَنفُسرضن يلَّ مِإذَا ض 

متيدتاللِّه ِإلَى اه كُمِجعرِميعاً مئُكُم جبنا فَيِبم ملُونَ﴾ كُنتمعدةئاملا ( ت : ١٠٥-١٠٤(   

“ যখনই তােদরেক বলা হেয়েছ  য, আ াহ  য িবধান পািঠেয়েছন তার িদেক আস এবং রাসূেলর িদেক আস, তখনই তারা 
বেলেছ  য, আমােদর বাপ-দাদারা  য পেথ চেল  গেছ, আমােদর পে  তাই যেথ । িক  তােদর বাপ-দাদারা যিদ আসল 



কথা জানেত না  পের থােক এবং তারা যিদ সৎপেথ না চেল থােক তবুও িক তারা (অ ভােব) তােদরই অনুসরণ কের 
চলেব ?  হ ঈমানদারগণ !  তামােদর িচ া করা উিচত।  তামরা যিদ সৎপেথ চলেত পার, অন   লােকর  গামরাহীেত 
 তামােদর  কােনা  িত হেব না।  তামােদর সকলেকই  শষ পয    আ াহর কােছ িফের  যেত হেব। তখন আ াহ তাআলা 
 তামােদর কােজর ভাল-ম   তামােদরেক  দিখেয়  দেবন।”-সূরা আল মােয়দাঃ ১০৪-১০৫  

সাধারণভােব  েত ক যুেগর জােহল  লােকরা এ ধরেনর  গামরাহীেত ডুেব থােক এবং আ াহর নবীর দাওয়াত কবূল 
করেত এ িজিনস তােদরেক বাধা  দয় । হযরত মূসা আলাইিহস সালাম যখন  সই যুেগর  লাকেদরেক আ াহর শরীয়ােতর 
 িত দাওয়াত িদেয়িছেলন তখনও তারা একথাই বেলেছনঃ  

)٧٨: يونس (آباءنا﴾ علَيِه وجدنا عما ِلتلِْفتنا ﴿أَِجئْتنا   

“আমােদর বাপ-দাদারা  য পেথ চেলেছ তুিম িক  সই পথ হেত আমােদরেক ভুিলেয় িনেত এেসেছা ?” – সূরা ইউনুসঃ 
৭৮  

হযরত ইবরাহীম আলাইিহস সালাম যখন তাঁর  গাে র  লাকেদরেক িশরক হেত িফের থাকেত বলেলন, তখন তারাও 
একথািট বেলিছলঃ  

   )٣٥: االنبياء (عاِبِدين﴾ لَها آباءنا ﴿وجدنا

“আমরা আমােদর বাপ-দাদােক এই  দবতারই পূজা করেত  দেখিছ।”  

 মাটকথা  েত ক নবীরই দাওয়াত  েন  সই যুেগর  লােকরা  ধু একথাই বেলেছ, “ তামরা যা বলেছা তা আমােদর বাপ-
দাদার িনয়েমর িবপরীত। কােজই আমরা তা মানেত পাির না।”  

কুরআন শরীেফ বলা হেয়েছঃ  

كَذَِلكا ﴿وا ملْنسِمن أَر ِلكٍة ِفي قَبين قَرِذيٍر ما قَالَ ِإلَّا نفُوهرتا ما ِإنندجا واءنلَى آبٍةأُ عا مِإنلَى وع 
 كَاِفرونَ ِبِه أُرِسلْتم ِبما ِإنا قَالُوا آباءكُم علَيِه وجدتم ِمما ِبأَهدى ِجئْتكُم أَولَو قَالَ مقْتدونَ آثَاِرِهم

الْمكَذِِّبني﴾ عاِقبةُ كَانَ كَيف فَانظُر ِمنهم فَانتقَمنا - ٣٢: اٍلزخرف(  ٢٥(   

“এ রকম ঘটনা সবসময়ই ঘেট থােক  য, যখনই  কােনা  দেশ আিম নবী পািঠেয়িছ,  সই  দেশর অথ  শালী ও স ল 
অব ার  লােকরা তখনই একথা বেলেছ  য, আমরা আমােদর বাপ-দাদােক এক িনয়েম চলেত  দেখিছ এবং আমরা িঠক 
 সই িনয়েম চলিছ। নবী তােদরেক বলেলন,  তামােদর বাপ-দাদার িনয়ম- থা অেপ া অিধক ভাল কথা যিদ আিম 
 তামােদরেক বিল, তবুও িক  তামরা তােদর িনয়ম অনুসাের চলেত থাকেবা ? তারা উ ের বলেলা, আমরা  তামার কথা 
এেকবােরই মািন না। তারা যখন এ জবাব িদল তখন আিমও তােদরেক কিঠন শাি   দান করলাম। আর এখন  তামরা 
 দেখ নাও  য, আমার িবধান অমান কারীেদর পিরণাম কতখািন মারা ক হেয়েছ।” - সূরা যুখ ফঃ ২৩-২৫  

এসব কথা  কাশ করার পর আ াহ তাআলা বেলন,  তামরা হয় বাপ-দাদারই িনয়ম- থার অনুসরণ কর, না হয় খাঁিটভােব 
 কবল আমারই  কুম  মেন চল ; িক  এ  ’িট িজিনস একে  ও এক সােথ কখনও পালন করেত পারেব না।  ’িট পেথর 
মেধ  মা  একিট পথ ধরেত পারেব। মুসলমান হেত চাইেল সবিকছু পিরত াগ কের  কবল আমরা  কুম পালন কের চলেত 
থাকঃ  



 يدعوهم الشيطَانُ كَانَ أَولَو آباءنا علَيِه وجدنا ما نتِبع بلْ قَالُوا اللَّه أَنزلَ ما اتِبعوا لَهم ِقيلَ ﴿وِإذَا
 اللَِّه وِإلَى الْوثْقَى ِبالْعروِة استمسك فَقَِد محِسن وهو اللَِّه ِإلَى وجهه يسِلم ِومن -السِعري ِبعذَا ِإلَى

- ٢١: لقمان(﴾ عِملُوا ِبما فَننبئُهم مرِجعهم ِإلَينا كُفْره يحزنك فَلَا كَفَر ومن -الْأُموِر عاِقبةُ ٢٣(   

“ তােদরেক যখন বলা হেলা  য,  তামরা আ াহর  দয়া িবধান অনুসরণ কর ; তখন তারা বলল  য, আমরা  তা  ধু  সই 
পথই অনুসরণ কের চলেবা,  য পেথ আমােদর বাপ-দাদােক চলেত  দেখিছ। িক  শয়তান যিদ তােদরেক জাহা ােমর 
িদেক ডােক, তবুও িক ?  য ব ি  িনেজেক পিরপূণ   েপ আ াহর কােছ  সাপদ   কের িদেয়েছ এবং  নককার হেয়েছ  স  তা 
মযবুত রিশ ধারণ কেরেছ। কারণ সকল কােজর  শষ আ াহর হােত িনব । আর  য ব ি  আ াহেক অ ীকার করেব- হ 
নবী, তার অ ীকােরর জন   তামার  ঃিখত হবার  কােনা কারণ  নই। তারা সকেলই আমার কােছ িফের আসেব । তখন 
আিম তােদর সকল কােজর পিরণাম ফল  দিখেয়  দব।” (সূরা  লাকমানঃ ২১-২৩)  

মানুষেক  গামরাহ করার এটা হে  ি তীয় কারণ। এরপর ততৃীয় পথ স েক   কুরআন শরীেফ বলা হেয়েছ  য, মানুষ যখন 
আ াহর  কুম  ছেড় িদেয় মানুেষর  কুম পালন করেত    কের এবং ধারণা কের  য, অমুক ব ি  খুব বড়েলাক তার 
কথা িন য়ই সত  হেব, িকংবা অমুক ব ি র হােত আমার িরযক, কােজই তার  কুম অবশ ই পালন করা উিচত অথবা 
অমুক ব ি র শি  ও  মতা অেনক  বশী, এজন  তার কথা অনুসরণ করা আবশ ক ; িকংবা অমুক ব ি  বদ  দায়া কের 
আমােক  ংস কের িদেব অথবা অমুক ব ি  আমােক সােথ িনেয়  বেহশেত যােব, কােজই  স যা বেল তা িনভু ল মেন করা 
কত  ব  অথবা অমুক জািত আজকাল খুব উ িত করেছ, কােজই তােদর িনয়ম অনুসরণ করা উিচত, তখন  স িকছুেতই 
আ াহর  হদায়াত অনুযায়ী কাজ করেত পাের না।  

 يخرصونَ﴾ ِإالَّ هم وِإنْ الظَّن ِإالَّ يتِبعونَ ِإن اللِّه سِبيِل عن يِضلُّوك اَألرِض ِفي من أَكْثَر تِطع ﴿وِإن
)١١٦:االنعام(   

“ তুিম যিদ পিৃথবীর অিধকাংশ  লােকর অনুসরণ কের চল তাহেল তারা  তামােক আ াহর পথ হেত ভুিলেয়  া  পেথ 
িনেয় যােব।”  

অথ  াৎ মানুষ  সাজা পেথ িঠক তখনই থাকেত পাের যখন তার আ াহ  কবলমা  একজনই হেব।  য ব ি  শত শত এবং 
হাজার হাজার  লাকেক ‘ খাদা’ বেল  ীকার করেব এবং  য ব ি  কখনও এক  খাদার কথা মেতা আবার কখনও অন  
আর এক  খাদার কথা মেতা চলেব  স  সাজা পথ কখনই  পেত পাের না।  

 

ওপেরর আেলাচনায় একথা আপনারা ভাল কেরই জানেত  পেরেছন  য, মানুেষর  গামরাহ হবার িতনিট বড় বড় কারণ 
বত  মানঃ 
 থম - নফেসর দাস । 
ি তীয় - বাপ-দাদা, পিরবার ও বংেশর রসম- রওয়ােজর দাস । 
ততৃীয় - সাধারণভােব  িনয়ার মানুেষর দাস , ধনী, রাজা, শাসনকত  া, ভ   নতা এবং  িনয়ার পথ   জািত েলার দাস  
এর মেধ  গণ ।  

 

 



এ িতনিট বড় বড় “ দবতা” মানুেষর  খাদা হবার দাবী কের বেস আেছ।  য ব ি  মুসলমান হেত চায় তােক সব   থম এ 
িতনিট ‘ দবতােকই’ অ ীকার করেত হেব এবং যখনই  স তা করেব তখনই  স  ক ৃত মুসলমান হেত পারেব। িক   য 
ব ি  এ িতন  কােরর  দবতােক, িনেজর মেনর মেধ  বিসেয় রাখেব এবং এেদর  কুম মেতা কাজ করেব, আ াহর  ক ৃত 
বা াহ হওয়া তার পে  বড়ই কিঠন।  স িদেনর মেধ  প াশ ওয়া  নামাজ পেড়, সারািদন  লাক  দখােনা  রাযা  রেখ 
এবং মুসলমােনর মেতা  বশ ধারণ কের  লাকেক  ধ ু  ধাঁকাই িদেত পারেব।  স িনেজেকও  ধাঁকা িদেত পারেব  য,  স 
খাঁিট মুসলমান হেয়েছ। িক  এত  কােনাই সে হ  নই  য, এ প  কৗশল কের আ াহেক কখনও  ধাঁকা িদেত পরেব না।  

 

ওপের আিম  য িতনিট ‘ দবতার’ উে খ কেরিছ, এেদর দাস  করাই হে  আসল িশরক। আপনারা পাথেরর  দবতা 
ভাংিগেয়েছন, ইট ও চুেনর সম েয় গড়া মূিত   ও মূিত  ঘর আপনারা  ংস কেরেছন ; িক  আপনােদর বুেকর মেধ   য 
মূিত  ঘর বত  মান রেয়েছ,  সই িদেক আপনারা  মােটই  খয়াল কেরনিন। অথচ মুসলমান হওয়ার জন  এ মূিত   েলােক 
এেকবাের চূণ   কের  দয়াই হে  সব  ােপ া দরকারী কাজ ও সব   থম শত  । যিদও আিম  িনয়ার সম  মুসলমানেক ল   
কেরই একথা বলিছ এবং আিম জািন  য,  িনয়ার মুসলমান  য পিরমাণ  িত   হেয়েছ, হে  এবং ভিবষ েত হেব, এ 
িতন  কােরর  দবতার পূজা করাই হে  তার একমা  কারণ। িক  এখােন আিম  কবল এ  দশীয় মুসলমান ভাইগণেক 
বলিছ  য, আপনােদর অধপতন আপনােদর নানা  কােরর অভাব-অিভেযাগ ও িবপেদর মূল হে  উপেরা  িতনিট িজিনস। 
নফেসর দাস , বংশগত  থার দাস  এবং আ াহ ছাড়া অন  মানুেষর দাস  আপনােদর মেধ  এখনও খুব  বশী 
পিরমােণই আেছ। আর এটাই িভতর  থেক আপনােদর শি  এবং  ীন ও ঈমানেক এেকবাের ন  কের িদে । আপনােদর 
মেধ  আশরাফ-আতরাফ, কুলীন-গৃহ  এবং  ছাট  লাক বড়  লােকর পাথ  ক  আেছ। আর এ েপ আপনােদর সমােজর 
 লাকেদরেক নানা   ণীেত ভাগ কের রাখা হেয়েছ। িক  ইসলাম এ সম    ণী ও স দায়েক এক জািত ও পর েরর 
ভাই কের একিট মযবুত  দয়ােলর মত করেত  চেয়িছল।  সই  দয়ােলর  েত কখানা ইট অন  ইেটর সােথ মযবুত হেয় 
 গঁেথ থাকেব, এটাই িছল আ াহ তাআলার ই া। অথচ আপনারা এখনও  সই পুরাতন িহ ুয়ানী জািতেভেদর ধারণা িনেয় 
রেয়েছন। িহ ুেদর এক  গা   যমন অন   গা  হেত পথৃক থােক আর এক জািত অন  জািতেক ঘণৃা কের আপনারাও িঠক 
তাই কেরেছন। িবেয়-শাদীর ব াপাের আপনারা পর র  কান কাজ করেত পােরন না। সকল মুসলমনেক আপনারা 
সমানভােব ভাই বেল  হণ করেত পােরন না। মুেখ মুেখ ভাই বেল থােকন, িক  কােজর  বলায় আপনােদর মেধ  িঠক 
 স প পাথ  ক   থেক যায়  যমন িছল আরব  দেশ ইসলােমর পূেব  । এসব কারেণ আপনারা পর র িমেল একটা মযবুত 
 দয়াল হেত পােরন না। ভাংগা  দয়ােলর নানা িদেক ছড়ােনা ইেটর মেতা আপনারা এক একজন মানুষ পথৃক হেয় পেড় 
রেয়েছন। এ জন ই না আপনারা এক ঐক ব  শি েত পিরণত হেত পারেছন, না  কান িবপদ-আপেদর মুকািবলা করেত 
পারেছন। ইসলােমর সু   িশ া অনুযায়ী আপনােদরেক যিদ বলা যায়  য, এ সম   ভদােভদ ও পাথ  ক  চূণ   কের িদেয় 
ও পর র িমেল-িমেশ এক হেয় যান তাহেল আপনারা তখন ঐ এক কথাই বলেবন  য, আমােদর বাপ-দাদার কাল হেত 
 য  থা চেল এেসেছ তা আমরা  ভংেগ িদেত পাির না। িক  আ াহ তাআলা এর উ ের িক বলেবন তা িক আপনারা 
জােনন ? িতিন বলেবন,  বশ  তামরা এ সম   ভংগ না, আর এ সম  অমুসলমানী আচার  ছেড়া না, ফেল আিমও 
 তামােদর এেকবাের টুকেরা টুকেরা কের  দব এবং  তামরা  িনয়ায় ব   লাক হওয়া সে ¡ও আিম  তামােদরেক লাি ত 
ও অধপিতত কের রাখেবা।  

 

আ াহ তাআলা আপনােদরেক আেদশ কেরেছন,  তামােদর  ছেল- মেয়রা সকেলই  তামােদর স ি র অংশ পােব। িক  
আপনারা এর িক উ র িদেয়েছন? আপনারা বেলেছন, আমােদর বাপ-দাদার আইেন  মেয়রা স ি র অংশ  পেত পাের 
না-  পেত পাের একমা   ছেলরাই। কােজই আমরা বাপ-দাদার আইন মািন আ াহর আইন মানেত পাির না। একটু িচ া 
কের  দখুন, এর নাম িক ইসলাম? আপনােদরেক বলা হেয়েছ  য, বংশগত ও  দশ  চিলত আইন পিরত াগ কর, উ ের 
আপনােদর  েত েকই বেল ওঠেবন-- সকেল যখন ত াগ করেব তখন আিমও করেবা।  কননা অন   লাক যিদ তােদর 
 মেয়েক স ি র অংশ না  দয়, তাহেল আমার স ি   তা অেন র ঘের চেল যােব, িক  অেন র ঘর হেত আমার ঘের 
িকছুই আসেব না।-  ভেব  দখুন, এ উ েরর অথ   িক ? অপের যিদ আ াহর আইন মােন তেব আপিন মানেবন, এ প শত   
কের িক আপিন আ াহর আইেনর  িত ঈমান এেনেছন ? তাহেল কাল আপিন এটাও বলেত পােরন  য, অপের ব িভচার 



করেল আিমও ব িভচার করেবা, অপের চুির করেল আিমও চুির করেবা।  মাটকথা অপের যত ণ পয    সম   গানাহ না 
ছাড়েব আিমও তত ণ পয    সম   গানাহ করেত থাকেবা। আসল কথা এই  য, এ ব াপাের আমােদর  ারা উে িখত 
িতনিট  দবতারই পূজা করােনা হে । নফেসর বে গী করেছন, বাপ-দাদার  থারও বে গী করেছন, আর  িনয়ার 
মুশিরক জািত েলার দাস ও আপনারা করেছন। অথচ এ িতনিট  দবতার পূজার সােথ সােথ ইসলােমর দাবীও আপনারা 
করেছন। এখােন মা   ’িট উদাহরণ আিম উে খ করলাম। নতুবা একট ু চাখ খুেল তাকােল এত  কােরর বড় বড়  রাগ 
আপনারেদর মেধ   দখা যােব  য, তা  েণও  শষ করা যােব না এবং ল   করেল আপিন  দখেবন  য,  কাথাও একিট 
 দবতার পূজা চলেছ,  কাথাও  ’িট  দবতার পূজা করার সােথ সােথ ইসলােমরও দাবী করা একটা হাস কর ব াপার এবং 
এমতাব ায় আ াহ তাআলা খাঁিট মুসলমানেদর ওপর  য অফুর  রহমত নািযল করার ওয়াদা কেরেছন, িঠক তাই 
আমােদর ওপর নািযল হেব-এ প আশা করাও কম হাস কর ব াপার নয়।  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

ঈমােনর পরী া 

পূেব  র  বে  বলা হেয়েছ  য, কুরআেনর মেত মানুেষর  মরাহ হবার আসল কারণ হে  িতনিট।  থম, আ াহর আইন 
ত াগ কের িনেজর নফেসর খােহশােতর  গালাম হওয়া ; ি তীয়, আ াহর আইেনর  মাকািবলায় িনেজর বংেশর রসম-
 রওয়াজ ও বাপ-দাদার পথ অনুসরণ করা এবং ততৃীয়, আ াহ ও তাঁর নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম  য পথ িনেদ  শ 
কেরেছন, তােক দূের িনে প কের  িনয়ার মানুেষর আনুগত  করা - সই মানুষ তার িনেজর জািতর  িতপি শীল  লাক 
 হাক, িকংবা জািতরই  হাক।  

মুসলমােনর খাঁিট পিরচয় এই  য,  স এ িতন  কােরর  রাগ ও  গামরাহী হেত স ূণ   ম ু হেব। মুসলমান  ধু তােকই 
বেল,  য আ াহ ছাড়া অন  কােরা দাস নয় এবং রাসূল ছাড়া অন  কােরা অনুসরণ কের না ।  সই ব ি  মুসলমান,  য পূণ   
আ িরকতার সােথ িব াস কের  য, আ াহ এবং তাঁর নবীর িশ াই স ূণ   সত , এর িবপরীত যা, তা সবই িমথ া। 
মানুেষর দীন- িনয়ার মংগল ও উ িত  কবলমা  আ াহ ও রাসুেলর মহান িশ ার  ভতেরই িনিহত আেছ। একথা  য 
ব ি  িনঃসে েহ িব াস করেত পারেব,  স তার জীবেনর  েত ক কােজই  কবল অনুস ান করেব আ াহর  কুম িক, 
রাসূেলর িবধান িক ? আর যখনই তা  স জানেত পারেব তখনই  স  সাজাসুিজ এর সামেন তার মাথা নত কের  দেব। 
অতপর তার মন যতই অি র  হাক না  কন, তার বংেশর  লাক তােক িফরােত যতই  চ া ক ক না  কন এবং  িনয়ার 
 লাক তার যতই িবেরািধতা ক ক না  কন,  স তােদর কােরা পেরায়া করেব না। কারণ  স  েত কেকই এই একমা  
জবাব িদেব, ‘বাঃ আিম  তা একমা  আ াহ তাআলারই বা াহ- তামােদর কােরা বা াহ নই আর আিম রাসুেলর ওপর 
ঈমান এেনিছ- তামার ওপর ঈমান আিনিন।” িক  যিদ  কােনা ব ি  বেল  য, আ াহ ও রাসূেলর যিদ এটা  কুম হেয় 
থােক তেবই  হাক না, আমার আ র তা মােন না; অথবা তােত আমার  িত হবার আশংকা আেছ ; কােজই আিম আ াহ ও 
রাসূেলর  কুম  ছেড় আমার িনেজর মেত চলেবা -তাহেল এমন ব ি র মেন ঈমােনর নাম গ ও অবিশ  থাকেব না।  স 
ম’ুিমন নয় -বরং মুনািফক ; মুেখ মুেখ যিদও  স  কবল আ াহর বা াহ ও নবীর অনুসরণকারী হবার দাবী কের ; িক  
আসেল  স িনেজর নফেসর বা াহ আর তার িনেজর মেতরই অনুসরণকারী।  

অনু পভােব  কােনা ব ি  যিদ বেল  য, আ াহ ও রাসূেলর  কুম যাই  হাক না  কন ; িক  অমুক িনয়ম  যেহতু বাপ-
দাদার কাল হেত চেল এেসেছ, সুতরাং তােক  কমন কের ছাড়া যায় ? অথবা অমুক িনয়ম  তা আমার বংশ বা  গাে  
আবহমানকাল হেত চেল এেসেছ, আজ আিম এর িবপরীত  কমন কের করেবা? তাহেল এমন ব ি েকও ঐ মুনািফেকর 
দেল গণ  করেত হেব। নামাজ পড়েত পড়েত তার কপােল যতই দাগ পড়ুক না  কন, আর  কােশ   স যতই ধািম  েকর  বশ 
ধারণ কের থাকুক না  কন ; িক  আসেল  স একজন মুনািফক তােত  কােনা সে হ  নই। এর কারণ এই  য, ধেম  র মূল 
ত  তার মেন  মােটই  ান পায়িন- তার মন খাঁিটভােব ইসলামেক কবুল কের না।  ধ ু ক’ু-িসজদাহ বা  রাজা ও হ েক 
‘ ীন ইসলাম’ বলা হয় না। আর মানুেষর বািহ ক  বশেক মুসলামেনর মত কের িনেল ‘দীন’ পালন করা হয় না। বরং 
আসেল ‘দীন’ বা ধম   বলা হয় আ াহ ও রাসূেলর আনুগত  করােক।  য ব ি  িনেজর জীবেনর সম  কাজ-কারবাের 
আ াহ ও রাসূেলর আনুগত  করেত অ ীকার কের তার মেন  ক ৃতপে  ‘দীন’ -এর নাম গ ও বত  মান  নই। তার নামায, 
 রাযা এবং তার পরেহযগারী  ধাঁকা ছাড়া আর িকছুই নয়।  

অনু পভােব  কােনা মানুষ যিদ আ াহ এবং তাঁর নবীর  হদায়ােতর  িত  বপেরায়া হেয় বেল  য,  যেহত ুইউেরাপীয় বা 
আেমিরকান জািতর মেধ  অমুক িজিনেসর খুব  চলন আেছ এবং তারা উ িত লাভ কেরেছ, অতএব তা আমােদরও  হণ 
করা উিচত ; িকংবা অমুক জািত অমুক কাজ করেছ, অমুক বড়  লাক একথা বেলেছন, কােজই তা আমােদরও পালন করা 
কত  ব , তাহেল এমন ব ি র ঈমান আেছ বেল মেন করার  কােনা কারণ  নই। ঈমান থাকেল এসব কথা  কউ বলেত পাের 
না। বা িবকই যিদ মুসলমান হেয় থােকন এবং মুসলমানই থাকেত চান, তেব আ াহ ও তাঁর রাসূেলর  কুেমর িবপরীত  য 
কথাই হেব তাই দূের িনে প করেত হেব। এ প করেত না পারেল ইসলােমর দাবী করা কােরা পে   শাভা পায় না। 
“আ াহ ও রাসূলেক  ীকার কির” বেল মুেখ দাবী করা আর জীবেনর সম  কাজ কারবাের সবসময়ই আ াহ ও রাসূেলর 



কথােক বাদ িদেয়  িনয়ার  লাকেদরেক অনুসরণ করা -এটা না ঈমান না ইসলাম, এর নাম মুনািফকী ছাড়া অন  িকছুই 
নয়।  

পিব  কুরআেনর ১৮শ পারায় আ াহ তাআলা সু   ভাষায় বেলেছনঃ  

   

ا ﴿لَقَدلْناٍت أَنزاٍت آينيبم اللَّهِدي وهن ياُء مشاٍط ِإلَى يِقيٍم ِصرتسقُولُونَ -ميا ونوِل ِباللَِّه آمسِبالرو 
 ِليحكُم ورسوِلِه اللَِّه ِإلَى دعوا وِإذَا -ِبالْمؤِمِنني أُولَِئك وما ذَِلك عِدب من منهم فَِريق يتولَّى ثُم وأَطَعنا
مهنيِإذَا ب م فَِريقهنونَ مِرضعِإن -مكُن وي ملَّه قوا الْحأْتِه يِإلَي ذِْعِننيقُلُوِبِهم أَِفي -م ضروا أَِم مابتار 

أَم افُونَيأَن خ ِحيفي اللَّه ِهملَيع ولُهسرلْ وب لَِئكأُو مونَ ها -الظَّاِلمملَ كَانَ ِإنقَو ِمِننيؤوا ِإذَا الْمعد 
 اللَّه يِطِع ومن -الْمفِْلحونَ هم وأُولَِئك وأَطَعنا سِمعنا يقُولُوا أَن بينهم ِليحكُم ورسوِلِه اللَِّه ِإلَى

ولَهسرو شخيو قِْه اللَّهتيو لَِئكفَأُو مون ه٥٢-٤٦: االنور (﴾ الْفَاِئز(َ   

 “আিম হক ও বািতেলর মেধ  সু   পাথ  ক কারী আয়তসমূহ নািযল কের িদেয়িছ। আ াহ যােক চান এ আয়ােতর 
সাহােয  তােক  সাজা পথ  দিখেয়  দন।  লােকরা বেল আমরা আ াহ ও তাঁর রাসূেলর  িত ঈমান এেনিছ এবং আমরা 
(তাঁেদর) আনুগত   ীকার করিছ ; িক  পের তােদর মধ  হেত িকছু সংখ ক  লাক আনুগত  করা  ছেড়  দয়। এ   ণীর 
 লােকরা ঈমানদার নয়। তােদর কাজ-কারবােরর ব াপাের আ াহ তাআলার আইন অনুসাের ফায়সালা করার জন  যখন 
তােদরেক ডাকা হয় তখন িকছু  লাক অন  িদেক মুখ িফিরেয় চেল যায়। িক  আ াহর আইেনর ফায়সালা যিদ তােদর 
মেনর মত হয় তেব অবশ  তা  ীকার কের  নয়। তােদর মেনর মেধ  িক  রাগ আেছ ? না তারা  ধ ুঅকারণ সে েহর 
মেধ  ডুেব রেয়েছ ? অথবা তােদর এ ভয় আেছ  য, আ াহ এবং তার রাসূল তােদও ‘হক’ ন  করেবন ? কারণ যাই 
 হাক, তারা িনেজরাই িনেজেদর ওপর যুলুম কেরেছ।  েত ক ঈমাদার  লােকর িনয়ম এই  য, আ াহর আইন অনুসাের 
িবচার করার জন  যখন তােদরেক ডাকা হয় তখন তারা ‘আমরা  েনিছ এবং তা অনুসরণ কির’ বেল মাথা নত কের  দয়। 
বা িবক পে  এ   ণীর  লােকরাই মুি  ও উ িত লাভ করেত পাের। আর যারা আ াহ এবং তাঁর রাসূেলর  কুম পালন 
করেব, আ াহেক ভয় করেব এবং তাঁর নাফরমানী হেত িফের থাকেব  কবল তারাই সফলকাম হেব এবং মুি  পােব ।”- 
সুরা আন নূরঃ ৪৬-৫২  

এ আয়াতসমূেহ ঈমােনর  য পিরচয়  দয়া হেয়েছ আপনারা তা একট ু িবেশষভােব বুঝেত  চ া ক ন। ব ত িনেজেক 
আ াহর িকতাব ও রাসূেলর  হদায়ােতর সামেন  সাপদ   কের  দয়ার নামই হে  ঈমান।  সখান হেত  য  কুম আেস তার 
সামেন মাথা নত কের দাও। এর িবেরাধী  কােনা কথা  নেব না-না িনেজর মেনর কথা, না বংশ ও পিরবােরর কথা আর না 
 িনয়ার  লােকর কথা।  য ব ি র মেনর মেধ  এ  ণ বত  মান থাকেব  ক ৃতপে   সই হেব ম’ুিমন ও মুসলমান। আর যার 
মেধ  এ  ণ থাকেব না তােক মুনািফক ছাড়া আর িকছু বলা যায় না।  

আপনারা হয়েতা  েনেছন  য, আরব  দেশ মদ পান করার  থা খুব  বশী  চিলত িছল। নারী-প ুষ, যুবক-ব ৃ সকেলই 
মেদর জন  এেকবাের পাগল  ায় িছল। আসেল মেদর  িত তােদর অ ের গভীর আকষ ণ িবদ মান িছল। এর  শংসা কের 
কত  য গযল-গীত তারা রচনা কেরিছল, তার িহেসব  নই। মেদর জন   াণ িদেতও তারা   ত হেতা। একথাও আপনারা 
জােনন  য, একবার মেদর  নশা লাগেল তা দূর হওয়া বড়ই মুশিকল। মদেখার ব ি  মেদর জন   াণ িদেত পাের, িক  
মদ ত াগ করেত পাের না।  কােনা মদেখার যিদ মদ না পায় তেব তার অব া কিঠন  রাগীর অেপ াও খারাপ হেয় যায়। 
িক  যখন মদ িনিষ  হওয়ার আয়াত নািযল হেয়িছল তখন িক অব া হেয়িছল তা িক আপনারা কখনও  েনেছন ? মেদর 
জন  পাগল জান িদেত   ত  সই আরবরাই এ  কুম পাওয়ার সােথ সােথ িনেজেদর হােতই মেদর বড় বড় পা   ভংেগ 
 ফেলিছল। মদীনার অিলেত-গিলেত ব ৃি র পািনর মেতা মদ বেয় িগেয়িছল। একিট মজিলেস কেয়কজন  লাক একে  বেস 



মদ পান করিছল। হযরেতর  ঘাষণাকারী যখন তােদর কাছাকািছ িগেয় বলেলা  য, মদ িনিষ  হেয়েছ, তখন যার হাত 
 যখােন িছল তা  সখােনই  থেম  গল আর একটুও  কউ অ সর হেলা না। যার হােতর  পয়ালা মুেখর সােথ  লেগিছল,  স 
তখনই তা সিরেয় িনেলা। তারপর আর এক িব ু মদ তার উদের  েবশ করেত পােরিন। এটাই হে  সিত কার ঈমােনর 
পিরচয়। আর এটােকই বলা হয় আ াহ ও রাসূেলর আনুগত ।  

ইসলােম ব িভচােরর শাি  কত কিঠন তা  তা আপনােদর অজানা নয়। তা হে  িপেঠ একশত চাবুক। ব ত এর ক না 
করেলও মানুেষর শরীর িশউের ওেঠ। আর ব িভচারী িববািহত হেল  তা তােক এেকবাের পাথর  মের হত া করা হয়। এ 
কিঠন শাি ও নাম  ণেলই মানুষ ভেয়  কেঁপ ওেঠ। িক   সসব  লােকর খাঁিট ঈমান িছল, অথচ ভুলবশত তােদর  ারা 
 কােনা ব িভচােরর কাজ হেয় িগেয়িছল, তােদর অব া িক প িছল, তা িক আপনারা জােনন ? একজন  লাক শয়তােনর 
 তাণায় পেড় ব িভচার কের বসেলা। তার সা ী  কউ িছল না, আদালেত ধের িনেয় যাবারও  কউ িছল না, পুিলশেক খবর 
 দয়ার মেতা  লাকও  কউ িছল না। িক  তার মেনর মেধ  িছল খাঁিট ঈমান। আর  সই ঈমান তােক বলেলা-আ াহর 
আইনেক ভয় না কের যখন তুিম নফেসর খােহশ পূণ   কেরছ তখন তাঁর িনিদ    আইন মেত শাি  িনবার জন    ত হও। 
কােজই  স িনেজই হযরত মুহা াদ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা ােমর  খদমেত এেস হািযর হেলা এবং িনেবদন করেলাঃ 
‘ হ আ াহর রাসূল! আিম ব িভচার কেরিছ, আমােক শাি  িদন।’ হযরত মুহা াদ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম তখন 
অন  িদেক মুখ িফিরেয় িনেলন।  সই ব ি  আবার  সই িদেক িগেয় শাি   দয়ার জন  অনুেরাধ করেলা এবং বলেলা, আিম 
 য পাপ কেরিছ আমােক তার উপযু  শাি  িদন। এটােকই বেল ঈমান। এ ঈমান যার মেধ  বত  মান থাকেব,  খালা িপেঠ 
একশত চাকুেকর ঘা  নয়া এমন িক পাথেরর আঘাত  খেয় মের যাওয়াও তার পে  সহজ ; িক  আ াহর নাফরমানী কের 
আ াহর সামেন হািযর হওয়া তার পে  বড়ই কিঠন ব াপার।  

আপনারা এটাও জােনন  য,  িনয়ার মানুেষর কােছ তার আ ীয়- জনই অিতশয় ি য়পা  হেয় থােক। িবেশষ কের িপতা-
প ু-ভাই মানুেষর এত ি য়  য, তােদর জন  সবিকছু ত াগ করেতও মানুষ   ত হয়। িক  আপিন একবার বদর ও 
ওেহােদর যুে র কথা িচ া কের  দখুন  য, তােত  ক কার িব ে  লড়াই কেরেছ। বাপ মুসলমানেদর দেল,  ছেল 
কােফরেদর দেল,  ছেল একিদেক, িপতা অন িদেক, এক ভাই ইসলােমর পে  অন  ভাই  শমেনর পে । এেকবাের 
িনকটতম আ ীয়গণ  ’ দেল িবভ  হেয় এেক অপেরর িব ে  য ু কেরেছ। আর এমনভােব যু  কেরেছ,  যন তারা  কউ 
কাউেক িচেনই না।  কােনা টাকা পয়সা িকংবা জায়গা জিম অথবা  কােনা ব ি গত শ তার জন  তারা যু  কেরিন। তারা 
িনেজেদর র  দান কের আ ীয়- জেনর িব ে   ধু আ াহ ও রাসুেলর খািতেরই য ু কেরেছ। আর আ াহ ও রাসূেলর 
জন  বাপ-ভাই- ছেল এবং বংেশর সকলেকই অকাতের কুরবান করার মেতা  চ  মেনাবল তােদর মেধ  বত  মান িছল।  

আপনােদর একথাও জানা আেছ  য, ইসলাম আরব  দেশর  ায়  াচীন রসম- রওয়াজেক একবাের ব  কের িদেয়িছল। 
তখনকার যুেগ সবেচেয় বড় অনু ান িছল মূিত   পূজা। এ  থা শত শত বছর ধের চেল আসিছল। িক  ইসলাম সু   
ভাষায়  ঘাষণা করেলা, এ মূিত   েলা পিরত াগ কর। মদ পান, ব িভচার, জুয়া, চুির, ডাকািত আরব  দেশর িনত কার ঘটনা 
িছল। ইসলাম বলেলা, এসব ছাড়েত হেব। আরব  দেশর নারীরা এেকবাের  খালাখুিলভােব চলািফরা করেতা। ইসলাম 
আেদশ করেলা, এ প চলেত পারেব না পদ  ার ব ব া কর।  মেয়েদরেক  সখােন স ি র অংশ  দয়া হেতা না। ইসলাম 
 ঘাষণা করেলা, প ুষেদর মেতা  মেয়রাও স ি র অংশ পােব। পািলত পু েক  সখােন িঠক আপন ঔরষজাত পুে র 
মেতা মেন করা হেতা। ইসলাম বলেলা, এটা হেত পাের না। পেরর  ছেল পালন করেলই একবাের িনেজর ঔরষজাত 
স ােনর মেতা হেয় যায় না। এমনিক পািলত প ু তার  ীেক তালাক িদেল তােক িবেয়ও কারা  যেত পাের।  মাটকথা, এ 
সম  পুরাতন রসমেক  সখােন একিট একিট কের চুরমার কের  দয়া হেয়িছল।  

যারা আ াহ ও রাসূেলর  িত ঈমান এেনিছল, তখন তারা িকভােব কাজ কেরিছল তা িক আপনার জােনন ? শত শত বছর 
ধের  যসব মূিত  েক তারা এবং তােদর বাপ-দাদারা পূজা কেরেছ,  যসেবর সামেন নানা  কােরর  ভট ও  ভাগ হািযর 
কেরেছ এবং  য েলার সামেন মাথা  ঠিকেয় িসজদা কেরেছ, ঈমানদার ব ি গত তা িনেজেদরই হােত এক একটা কের চূণ   
কের  ফেলেছ। শত শত বছর ধের  যসব বংশীয় রীিতনীিত ও রসম- রওয়ায চেল আসিছল তা সবই তারা পিরত াগ 
কেরিছল ;  যসব িজিনসেক তারা মহান ও পিব  বেল ধারণা করেতা, আ াহর  কুম  পেয়ই তারা তােক পােয়র তেল 
দিলত করেলা।  যসব িজিনস তারা ঘ ৃণা করেতা আ াহর  কুম পাওয়া মা ই তােক ভাল মেন কের  হণ করেত লাগেলা। 
িচরকাল  যসব িজিনসেক পাক ও পিব  মেন করা হেতা, আ াহর িবধান মেতা  সই সবেক অপিব  মেন করেত    



করেলা। আর  যসব িজিনসেক অপিব  মেন করেতা, সহসা তা পিব  হেয়  গল।  যসব কােফরী চালচলেন তারা আরাম ও 
সুখ মেন করেতা, আ াহর  কুম পাওয়া মা ই তা সবই  ছেড় িদেয়িছল এবং ইসলােম  যসব  কুম পালন করা মানুেষর 
পে  ক কর বেল মেন হেতা তারা  সই সবেক সানে  কবুল কের িনেলা। এরই নাম ঈমান এবং এেকই বলা হয় ইসলাম। 
িক   ভেব  দখুন, আরব  দেশর  লােকরা যিদ তখন তােদর বাপ-দাদােদর মেতা বলেতা, অমুক অমুক কাজ আমরা মানব 
না, কারণ এেত আমােদর  িত হেব-অমুক কাজ আমরা িন য় করেবা কারণ বাপ-দাদার কাল হেতই এটা চেল এেসেছ 
এবং  রাম  দেশর  লাকেদর িকংবা ইরান  দেশর  লাকেদর অমুক কাজ আমােদর খুব ভােলা লােগ বেল তা আমরা ছাড়েত 
পারেবা না। এ েপ ইসলােমর এক একটা  কুম বািতল কের িদেতা তাহেল  িনয়ায় এখন একজন মুসলমানও থাকেতা িক 
?  

কুরআন শরীেফ বলা হেয়েছঃ  

   

٩٢: عمران ال (تِحبونَ﴾ ِمما تنِفقُواْ حتى الِْبر تنالُواْ ﴿لَن )  

“ তামােদর ি য় িজিনস েলােক যিদ  তামরা আ াহর জন  কুরবানী না কর তাহেল  তামরা  কতৃ কল াণ িকছুেতই লাভ 
করেত পারেব না।” -সূরা আেল ইমরানঃ ৯২  

এ আয়াতিটই ইসলাম ও ঈমােনর মূল কথা। ইসলােমর আসল দাবী হে ,  তামােদও সবেচেয় ি য় িজিনসেক আ াহর 
জন  উৎসগ  কের দাও। জীবেনর সব রকেমর কাজ-কারবােরই আপনারা  দখেত পােবন  য, আ াহর  কুম একিদেক 
আপনােক ডােক, আর আপনােদর নফস ডােক এর স ূণ   িবপরীত িদেক। আ হ এক কােজর  কুম কেরন অথচ 
আপনােদর নফস ডােক  স কােজ আপনার ভয়ানক ক  িকংবা  িত হেব বেল  েরািচত কের। আ াহ এক কাজ করেত 
িনেষধ কেরন, িক  আপনার নফস তােক অত   মজাদার উপকারী িজিনস মেন কের তা ত াগ করেত   ত হয় না। 
 েত ক কােজই আ াহর স ি  থােক একিদেক আর সারা  িনয়ার সুখ-সুিবধার আকষ ণ আপনােক ডাকেত থােক স ূণ   
অন িদেক।  মাটকথা জীবেনর  েত ক পেদই মানুেষর সামেন  ’িট পথ এেস পেড় ; একিট ইসলােমর পথ, অপরিট কুফর 
ও মুনািফকীর পথ। এমতাব ায়  য ব ি   িনয়ার  েত ক িজিনসেক পদাঘাত কের একমা  আ াহর  কুেমর সামেন মাথা 
নত কের  দেব, মেন করেত হেব  য,  কবল  সই ব ি ই ইসলােমর পথ ধেরেছ। আর  য ব ি  আ াহর  কুেমর ওপর 
পদাঘাত করেত িনেজর মেনর বা  িনয়ার খুশী চিরতাথ   করেব, বুঝেত হেব  য,  স কােফরী এবং মুনািফকীর পথ  হণ 
কেরেছ।  

বত  মান কােল মানুষ স ূণ   সুিবধাবাদী নীিত  হণ কেরেছ। তারা ইসলােমর সরল িনয়ম েলা  তা অত   আনে র সােথ 
 ীকার কের, িক  কুফর ও ইসলােমর  কতৃ  মাকািবলার সময় িনেজেদর গিত পিরবত  ন কের  ফেল। ইসলােমর বড় বড় 
দাবীদার  লাকেদর মেধ ও এ রকম  ব  লতা রেয়েছ। ইসলাম ! ইসলাম ! কের তারা চীৎকার  তা খুবই কের, ইসলােমর 
তা’রীফ করেত িগেয়ও তােদর মুেখ  খ  ফােট আর  স জন   লাক  দখােনা কাজও তারা যেথ  কের, িক   য ইসলােমর 
তারা এত তা’রীফ কের থােক, সকেল িমিলত হেয়  সই ইসলােমর পিরপূণ   িবধানেক িনেজেদর ওপর জারী করার জন  
তােদরেক আ ান জানােল তারা অমিন বেল উেঠঃ ঐ কাজ সহজ নয়, এেত নানা  কােরর ক  আেছ িকংবা এখন তা হেত 
পাের না। এর অথ   এই দাঁড়ায়  য, ইসলাম একটা সু র  খলনা মা । তােক তােকর ওপর উিঠেয়  রেখ িদেল এর  সৗ য   
 দখা যায়। মুেখ এর খুবই তা’রীফ করা  যেত পাের, িক  িনেজর ও পিরবােরর  লাকজেনর ওপর, আ ীয়- জেনর ওপর, 
িনেজেদর কাজ-কারবােরর ওপর তােক একটা পিরপূণ   আইন িহেসেব জারী করার নাম  নয়া তােদর মেত একটা অপরাধ। 
আমােদর আজকালকার ধািম  ক বেল পিরিচত ব ি েদর অব া হেয়েছ এই-তারপর  িনয়ার অন   লাকেদর কথা আর িক 
বলা যায় ? মেন রাখেবন, িঠক এ কারেণই আজ আমােদর নামায,  রাযা, কুরআন  তলাওয়াত ও শরীয়ােতর  কাশ  
অনুসরেণর মেধ  পূেব  র  সই  ভাব আর বত  মান  নই এবং  স জন ই তােত আমরা বা ব জীবেন  কােনা ফলই লাভ 
করেত পারিছ না। কারণ  াণটাই যখন না থােক, তখন  াণহীন  দহটা আর িক সুফল  দখােত পাের ?  

   



ইসলােমর িনভু ল মানদ  

আ াহ তাআলা তাঁর পিব  িকতােব বেলেছনঃ  

   

 أَولُ وأَناْ أُِمرت وِبذَِلك لَه شِريك الَ الْعالَِمني رب ِللِّه ومماِتي ومحياي نسِكيو صالَِتي ِإنَّ ﴿قُلْ
)١٦٣ -١٦٢: االنعام( الْمسِلِمني﴾   

“( হ মুহা াদ !) বল, আমার নামায, আমার যাবতীয় ইবাদাত অনু ান এবং আমার জীবন ও মতৃ ু--সবিকছুই আ াহর 
জন  ; িযিন সারা-জাহােনর মািলক ও  ভূ। তাঁর  কউ শরীক  নই। এ প বলার জন ই আমােক িনেদ  শ  দয়া হেয়েছ, আর 
সব   থম আিম তাঁরই সামেন আনুগেত র ম ক নত কের িদি ।”--সূরা আল আনআমঃ ১৬৩-১৬৪  

এ আয়ােতর ব াখ া  সে  নবী করীম (স) ইরশাদ কেরেছনঃ  

   

نم بِِهللا اَح و ضغِِهللا اَب و عنلَ فَقَِد ِِهللا  مكْمتماَنَ اسالِْاي   

“আ াহর জন   য ভালবাসেলা, আ াহর জন   য  শমনী করেলা, আ াহরই জন   য দান করেলা এবং আ াহরই জন  
 দয়া ব  করেলা,  স তার ঈমানেক পূণ   করেলা। অথ  াৎ  স কািমল ঈমানদার হেলা।”  

 থেম আিম  য আয়ােতর উে খ কেরিছ তা হেত  মািণত হয়  য, ইসলাম মানুষেক তার সম  দাস -আনুগেত র এবং 
িনেজর জীবন ও ম ৃত ুেক একমা  আ াহর জন ই িন া সহকাের উৎসগ  করার এবং এ   ে  তাঁর সােথ কাউেক শরীক না 
করার িনেদ  শ িদে । অন  কথায় মানুষ একমা  আ াহ ছাড়া আর কােরা দাস  ও আনুগত  কারেব না। তার জীবন-মতৃ ুও 
আ াহ ছাড়া আর কােরা উে েশ  উৎসগ কতৃ হেব না।  

ব াখ া  সে  নবী করীম সা া া  আলাইিহ ওয়া সা ােমর ভাষায় যা  পশ করা হেয়েছ তােত জানেত পারা যায়  য, 
মানুেষর ভালবাসা,   তা এবং িনেজর  বষিয়ক জীবেনর সম  কাজ-কারবার ও  লন- দন একা  ভােব আ াহরই জন  
উৎসগ কতৃ হওয়া মূল ঈমােনর ঐকাি ক দাবী। তা না হেল উ ময  াদা লাভ  তা দূেরর কথা ঈমানই পূণ  তা লাভ করেত 
পাের না। এ ব াপাের যতটুক ুঅপূণ  তা থাকেব মানুেষর ঈমােনর িঠক ততটুকুই অপূণ  তা  থেক যােব । প া ের এিদক 
িদেয় মানুষ যত পূণ  তা সহকাের আ াহর কােছ সমিপ  ত িচ  হেত পারেব তার ঈমানও ততটুকুই পূণ   হেব।  

অিধকাংশ  লােকর ধারণা এই  য, িনেজেক সেব  াতভেব আ াহর জন  উৎসগ  কের  দয়া  ধ ুউ  মরতবা বা ময  াদা লােভর 
জন ই  েয়াজন,  ধু ঈমান ও ইসলােমর জন  কােরাও মেধ  এতদূর উ তভােবর সৃি  হওয়া  কােনা জ রী শত   নয়। অন  
কথায় তােদর ধারণা এই  য, উ   প ভাবধারার মূেলর িদক িদেয়ই ভুল আর সাধারণ মানুষ আইনগত ইসলাম ও 
আ াহর কােছ গণ   ক ৃত ইসলােমর মেধ   কােনা পাথ  ক  কের না বেলই এ প ভূল ধারণার সৃি  হেয়েছ।  

িফকাহ স ত ও আইনগত ইসলােম মানুেষর মেনর  ক ৃত অব া  দখা হয় না-আর তা  দখা স বও নয়। বরং মানুেষর 
 মৗিখক  ীকিৃতর বা ব  মাণ   প কেয়কিট জ রী বািহ ক িনদশ ন বত  মান থাকার ওপরই ল   আেরাপ করা হয়।  কউ 
যিদ মুেখ আ াহ, রাসূল, কুরআন, পরকাল ও অন ান  জ রী িবষেয় ঈমান রেয়েছ বেল  ীকার কের অতপর এ  মৗিখক 
 ীকােরাি র বা ব  মােণর জ রী শত   েলা পূরণ কের তেব তােক ইসলােমর সীমার মেধ  গণ  করা হেব। তােক 
মুসলামন মেন কেরই তার সােথ সকল কাজ-কম   করা হেব। িক  মূলত এসব িবষয়ই  ধ ুএ  িনয়ার জন  সীমাব  এবং 



এটােত  ধ ু  বষিয়ক দিৃ েত মুসিলম সমােজর জন   েয়াজনীয় আইনগত ও তম ুুিনক িভি ই লাভ হেয় থােক। এ প 
 ীকােরাি র সাহােয  যারা মুসিলম সমােজ  েবশ করেব তারা সকেলই মুসিলম বেল গন  হেব। তােদর মেধ  কাউেক 
কােফর বলা যােব না। তারা পর েরর কাছ হেত শরীয়াত স ত  নিতক ও সামািজক অিধকার লাভ করেব, তােদর 
পর েরর মেধ   ববািহক স ক    ািপত হেত পারেব, মীরাস ব ন হেব এবং অন ান  সামািজক স ক    ািপত হেব।  

িক  পরকােল মানুেষর মুি  লাভ, তার মুসিলম ও ম’ুিমন  েপ গণ  হওয়া এবং আ াহর ি য় বা াহেদর মেধ  শািমল 
হওয়া  কবলমা  উ   প আইনগত ও  মৗিখক  ীকিৃত  ারা স ব নয়, বরং মানুেষর মেন  ীকিৃত আ াহর িদেক 
অ রেক সমািহত করা এবং ঐকাি ক আ হ ও উৎসাহ সহকাের িনেজেক আ াহর কােছ স ূণ   েপ  সাপদ   কের  দয়াই 
এর জন  অপিরহায   শত  । প ৃিথবীেত  মৗিখক  ীকিৃতর মূল  হয়  ধু কাযীর দরবাের ও সাধারণ মানুষ বা মুসলমানেদর 
মেধ  ;  কননা তারা  কবল বািহরেকই  দখেত পাের। িক  আ াহ  দেখন মানুেষর মন বা অ রেক- তার িভতরকার 
আসল অব া ও ভাবধারােক। আ াহ মানুেষর ঈমােনর পিরমাপ কেরন। মানুষ তার জীবন ও মতৃ ুেক তার যাবতীয় 
কতৃ তা, ব ু , আনুগত , দাস  ও  গাটা জীবেনর কম  ধারােক আ াহরই উে েশ  িনেয়ািজত কেরেছ, না অপর কােরাও 
জন , আ াহর দরবাের িঠক এ মাপকািঠেতই মানুষেক যাচাই করা হেব। এ যাচাইেয়র ফেল যিদ  মািণত হয়  য,  স 
এসব িকছ ুএকমা  আ াহরই জন  উৎসগ  কেরিছল তেব  স মুসিলম এবং ম’ুিমন বেল গণ  হেব, আর অন  কােরা জন  
উৎসগ  কের থাকেল  স না মুসিলম েপ গন  হেব, না ম’ুিম েপ । এ দিৃ েত  য যতদূর কাঁচা ও অপিরপ   মািণত হেব 
তার ঈমান এবং ইসলামও িঠক ততদূরই অপিরপ  হেব। -----  িনয়ায়  য অিতবড় মুসিলম েপ গণ  হেলও এবং 
 সখােন তােক অতুল  ময  াদা দান করা হেলও আ াহর দরবাের তার  কােনাই     হেব না। আ াহ যা িকছু আপনােক 
িদেয়েছন, আপিন তার সবিকছুই আ াহর জন  --আ াহরই িনেদ  িশত পেথ  েয়াগ করেলন িক না  ধ ুএ িদক িদেয়ই 
আ াহর কােছ মানুেষর মূল  ি র হেব। আপিন এ প কের থাকেল আপনােক িঠক অনুগত ও ব ুে র  াপ  ময  াদা  দয়া 
হেব। আর  কােনা িজিনস যিদ আপিন আ াহর বে গী হেত দূের রােখন, আ াহর িনেদ  িশত পেথ  েয়াগ না কেরন তেব 
আপনার মুসিলম দাবী করার - অথ  াৎ িনেজেক আ াহর কােছ স ূণ   েপ সমিপ  ত করার  মৗিখক উি   ারা  তািরত হেয় 
মুসিলম সমােজর মেধ  আপনােক  ান িদেত এবং মুসিলম িহেসেব সকল সুেযাগ-সুিবধা দান করেতও পাের। িক  আ াহ 
কখনও তােত  তািরত হেবন না এবং আপনােক তাঁর িব   ও অনুগত ব ুেদর মেধ  গণ  করেবন না।  

আইনগত ইসলাম ও  ক ৃত ইসলােমর এ পাথ  েক র  য ব াখ া দান করা হেলা, তা গভীরভােব িচ া করেল বুঝেত পারা 
যায়  য, এর ফলাফল  কবল পরকােলই িভ  িভ  হেব না ; বরং  িনয়ায়ও এ পাথ  েক র বা ব ফল িভ  িভ  হেত বাধ । 
এজন   িনয়ায় যত মুসলামন এেসেছ এবং যত মুসলমান এখন  িনয়ায় রেয়েছ তােদর সকলেক উপেরা   ’ভােব ভাগ 
করা  যেত পাের।  

এক ধরেনর মুলমান  দখা যায় যারা আ াহ ও রাসূলেক  ীকার কের ইসলামেক  ধ ুএকিট ধম   িহেসেব  মেন  নয় ; িক  
এ ধম   িনেজেদর সামি ক জীবেনর  ধ ুএকিট অংশ বা একিট িবভােগর ময  াদাই  দয়-তার অিধক নয়। ফেল এ িবেশষ 
অংশ বা একিট িবভােগর ইসলােমর  িত িব াস পূণ   মা ায়  াপন করা হয়। ইবাদাত-বে গীর অনু ানসমূহ যথারীিত 
পালন করা হয়। তাসবীহ পাঠ ও িযিকর-আযকার করা হয়। পানাহার ও  কােনা  কােনা সামািজক ব াপাের পরেহযগারীও 
অবল ন করা হয় ; ধম   পালন বলেত যা করণীয় তা  ায় সবই করা হয়। িক  এ অংশ ও িবভাগ ছাড়া জীবেনর অন ান  
িদেক ও িবভােগ মুসলমানী কাজসমূহ করার  কােনা সুেযাগই  দয়া হয় না ;  সখােন ভালবাসা হেল তা হয় িনেজর  িত, 
িনজ  ােথ  র  িত,  দশ ও জািত িকংবা অন   কােনা িজিনেসর  িত আর  শমনী বা য ু করেলও তা করা হয় অনু প 
 কােনা  বষিয়ক  ােথ  র জন । তােদর  লন- দন, তােদর কাজ-কারবার, স ক  -স  , তােদর স ান-স িত, বংশ-
পিরবার,  দশ ও সমাজ এবং অন ান   লােকর সােথ ব বহার ইত ািদ সবই হেয় থােক  ীন ইসলামেক স ূণ   বাদ িদেয় 
িনছক  বষিয়ক দ ৃি েত। জিমদার, ব বসায়ী, শাসনকত  া,  সিনক  য যাই  হাক না  কন,  েত েকই একজন  াধীন  পশাদার 
িহেসেব কাজ কের, মুসলামন িহেসেব নয়। এ িদক িদেয় মুসলমানীেক িব ুমা   ান  দয় না। তারা িমিলত ও 
সমি গতভােব  য তম ুুিনক, িশ ামূলক ও রাজৈনিতক কম  তৎপরতায় অংশ  হণ কের তার ওপর তােদর মুসলমানীর 
আংিশক  ভাব পড়েলও তার সােথ ইসলােমর  কােনাই স  ক  ািপত হয় না।  

ি তীয়  কার মুসলমান  দখা যায়, যারা িনেজেদর পূণ   ব ি  েক, িনেজেদর সম  স ােক ইসলােমর কােছ  সাপদ   কের 
 দয়। তােদর জীবেনর সম  িদেকই তারা মুসিলম েপ কত  ব  স াদন কের। তারা হয় মুসিলম িপতা, মুসিলম স ান, 



মুসিলম  ী, ব বসায়ী, জিমর মািলক, মজুর, চাকর-যাই  হাক না  কন, সব    মুসিলম িহেসেবই তােদর জীবন চািলত হয়, 
তােদর মেনর ভাবধারা, আশা-আকাংখা, িচ া ও মতবাদ, তােদর রায় ও িস া , তােদর ঘ ৃণা ও ভালবাসা তােদর পছ  
অপছ  সবিকছুই ইসলামী আদেশ র অনুসােরই হেব। তােদর মন ও মগেযর ওপর তােদর  চাখ ও কােনর ওপর, তােদর 
উদর ও ল া ােনর ওপর, তােদর হাত-পা ও  দেহর যাবতীয় অংগ- ত ংেগর ওপর স ূ ণ  েপ ইসলােমর আিধপত  
িবরাজ করেব। তােদর   হ ভালবাসা বা শ তা ইসলােমর সীমালংঘন করেব না। কােরা সােথ স ক    াপন করেল 
ইসলােমর জন ই করেব, কােরা সােথ লড়াই করেল ইসলােমরই জন  লড়াই করেব, কাউেক িকছু দান করেল  ধ ুএ জন  
দান করেব  য, এ প দান করা ইসলােমর িনেদ  শ। প া ের কাউেক িকছ ু  দয়া ব  করেল তা িঠক ইসলােমর িনেদ  শ 
অনুসরের ব  করেব। তােদর এ প কম  নীিত ব ি গত জীবেনই কায  কর হেব না, তােদর সামি ক জীবেনও সব  েতাভােব 
ও স ূণ   েপ ইসলােমরই িভি েত  ািপত হেব। সমি গতভােব তােদর স ূণ   স াই হেব ইসলােমর জন  িনেয়ািজত- 
ইসলােমর জন  উৎসগ ীক ৃত। তােদর  গাটা জাতীয় চির  ও ভুিমকা ও তােদর কম  তৎপরতা ইসলােমর মূলনীিতর বুিনয়ােদ 
 ািপত ও পিরচািলত হেব।  

এ  ’ কােরর মুসলমান মূলত স ূণ   েপ পর র িবেরাধী। আইেনর দ ৃি েত উভয়   ণী একই উ াত তথা একই জািতর 
মেধ  গণ  হেলও এবং ‘মুসিলম’ শ িট উভেয়র   ে  সমভােব  েযাজ  হেলও  কতৃ ব াপাের স ূণ    ত ।  থম 
 কােরর মুসলমােনর  কােনা কীিত  ই ইসলােমর ইিতহােস উে খেযাগ  বা  গৗরেবর ব  েপ পিরগিণত হয়িন। তারা এমন 
 কােনা কাজই কেরিন, যা পিৃথবীর ইিতহােস ইসলােমর  কােনা    ই  কােনা িদন অনুভব কেরিন। বরং  কতৃ ব াপার 
এই  য, ইসলােমর প াদমুখী গিত এ ধরেনর মুসলমােনর  ারা এবং এেদর কারেণই স ব হেয়েছ। মুসিলম সমােজ এ 
ধরেনর মুলমানেদর সংখ া অিধক হওয়ার কারেণই মানব জীবেনর ওপর কুফিরর কত  ৃ   ািপত হওয়া এবং তার অিধক 
সীমাব  ধম  ীয় জীবন যাপেনর সুেযাগ লাভ কেরই মুলমানেদর ত ু হওয়া স ব হেয়েছ।  কতৃপে  আ াহ কখনই এ 
ধরেনর মুসলমান চানিন। এ ধরেনর মুসলমান বানাবার জন  িতিন িকতাব নািযল কেরনিন। ব ত এ ধরেনর মুসলমান 
 িনয়ায় না থাকেলও িবেশষ  কােনা    পূণ   অভাব অনুভুত হেতা না। আর তা পূরেণর জন  অহী নািযল করার এ 
দীঘ   ায়ী ধারা পিরচালনারও  েয়াজন  দখা িদত না।  কতৃপে  আ াহ  য ধরেনর মুসলমান  তির করার জন  নবী 
পািঠেয়েছন ও িবতাব নািযল কেরেছন, আর যারা ইসলােমর দ ৃি েত  কােনা মূল বান ও উে খেযাগ  কায  স াদন কেরেছ 
এবং এখনও করেত সমথ   তারা হে   ধ ুি তীয়   ণীর মুসলমান।  

 কবল ইসলােমর ব াপােরই একথা সত  নয়। যারা িনেজেদর নীিত ও আদশ েক  ধ ু মৗিখক  ীকিৃত পয    সীমাব  রােখ 
ও তােক জীবেনর একিট পিরিশ  েপ গণ  কের এবং িনেজেদর জীবন ও মতৃ ু অন   কােনা িজিনেসর জন  উৎসগ  কের 
তােদর  ারা  িনয়ার  কােনা আদেশ রই পতাকা উ ীত হেত পাের না। বত  মান সমেয়র একথার বা ব  মাণ পাওয়া  যেত 
পাের। একিট আদেশ র  কতৃ িন াবান অনুসারী  কবল তারাই হেত পাের যারা মন ও  াণ িদেয় তার অনুসরণ ও তার 
 খদমেতর কােজ আ সমপ  ণ কের -যারা িনেজেদর পূণ   ব ি স ােক এরই জন  উৎসগ  কের এবং যারা িনেজেদর 
অিধকারভূ   কােনা িজিনসেক-িনেজর  াণ ও স ানেক পয    তা অেপ া  বশী ভােলা না বােস। ব ত  িনয়ায় এ ধরেনর 
 লাকেদর  ারাই  কােনা িবেশষ আদশ   িত া ও  সার লাভ করেত পাের। এজন   েত কিট আদশ  এ ধরেনর  লােকর 
 তী া কের।  

অবশ  একিট ব াপাের ইসলাম ও অন ান  আদেশ র মেধ  পাথ  ক  রেয়েছ। অন ান  আদশ র মানুেষর কােছ উে িখত  প 
আতœসমপ  ণ, ঐকাি ক িন া ও আনুগেত র দাবী কের বেট, িক  মূলত দাবী করার তােদর  কােনাই অিধকার  নই। এটা 
বরং মানুেষর ওপর তােদর একিট অন ায় আবদার মা । প া ের মানুেষর  িত ইসলােমর দাবী অত   শা ত ও 
 াভািবক। একিট আদশ   যসব কারেণ অন ান  মানুেষর কােছ তার িনেজর সম  জীবন প  ূণ ব ি  স ােক উৎসগ  করার 
দাবী জানায়, মূলত  সসেবর মেধ  একিট িজিনেসর জন  মানুষ তার িনেজর  কােনা িজিনসেক কুরবান করেত পাের না। 
িক  ইসলাম  য আ াহর জন  মানুেষর কােছ পূণ   আ সমপ  ণ ও ঐকাি ক িন ার দাবী কের  ক ৃতপে   য জন ই 
মানুেষর উৎসিগ ত হওয়া বা নীয়। আকাশ ও পিৃথবীেত যা িকছু আেছ, তা সবই আ াহর। মানুষ িনেজই আ াহর সৃি । 
মানুেষর কােছ এবং মানুেষর মেধ  যা আেছ, সবিকছুই আ াহর মািলকানা। মানুষ এ  িনয়ায়  যসব িজিনস  ারা কাজ কের 
তাও আ াহর। কােজই  ান-বুি  ও সুিবচােরর দ ৃি েত এটাই যুি স ত হেত পাের  য, যা আ াহর তা আ াহরই পেথ 
উৎসগ  করেত হেব। অপেরর জন  িকংবা িনজ  াথ   ও ইি ত ব র জন  মানুষ  য কুরবানী কের তা মূলত িখয়ানত-অন ায় 



ব বহার ছাড়া আর িকছুই নয়।  কননা আ াহর জন  যা িকছুই উৎসগ  করা হয়, তা  ারা মূলত আ াহরই হক আদায় করা 
হয়।  

িক  যারা বািতল মতবাদ ও আদশ  এবং িনেজেদর মনগড়া ইলাহ ও  ভুেদর জন  িনেজেদর সবিকছু কুরবান কের এবং  স 
জন  অিবচল ও দঢ়ৃতা সহকাের ঐিতহািসক দ ৃা   াপন কের তােদর কম  তৎপরতা হেত মুসলমানেদর িশ া হণ করা 
আবশ ক। বািতেলর জন  যখন মানুষ এত িন া ও ঐকাি কতা  দশ ন করেত পাের তখন সেত র জন  যিদ তার এক 
সহ াংশ ত াগ  ীকার করা না হয় তেব তা কত পিরতােপর িবষয়।  

উে িখত আয়াত ও হাদীস হেত ঈমান ও ইসলােমর  য সিঠক মাপকািঠর স ান পাওয়া যায়, তদনুযায়ী আমােদর 
 েত কেকই আ পরী া করা কত  ব । আপিন যিদ ইসলাম কবুল করার ও ঈমান আনার দাবী কেরন তেব আপনার জীবন 
ও ম ৃত ু একমা  আ াহর জন  উৎসগ ীকতৃ িকনা, তা তী  দ ৃি েত যাচাই কের  দখা বা নীয়। আপিন একমা  আ াহরই 
জন  জীিবত িকনা, আপনার মন ও মি ে র সম   যাগ তা- মতা, আপনার  দহ ও  ােণর শি , আপনার সময় ও  ম 
একমা  আ াহর মজ ী পূরেণর জন  এবং মুসিলম উ ােতর দািয়  পালেনর জন  িনেয়ািজত িকনা তা িবেশষভােব যাচাই 
কের  দখা কত  ব । আপনার বে গী ও আনুগত  আ াহরই জন  িকনা, অন িদেক নফেসর দাস  এবং পিরবার,  গা , 
ব ু-বা ব ও সমাজ তথা সরকােরর বে গী হেত আপনার জীবন স ূণ   েপ ম ু িকনা, তাও সূ  দিৃ েত পরী া কের 
 দখা উিচত। আপনার পছ -অপছ  আ াহর মজ ী অনুযায়ী িনধ  ািরত িকনা তাও িবেশষভােব ল   করার িবষয়। আরও 
িবচার কের  দখুন, আপিন যােক ভােলাবােসন,   হ কেরন, তা িক আ াহর জন  কেরন? যার  িত ঘণৃা  পাষণ কেরন, 
তাও িক আ াহর জন  কেরন ? এ ঘণৃা ও ভােলাবাসায় আপনার িনেজর  কােনা  াথ   কাজ কের না  তা ?  দয়া না  দয়াও 
িক আ াহরই জন  হে  ? িনেজর উদর ও মনসহ  িনয়ায় যােক যা িকছ ুআপিন  দন, তা িদেয় িক আপিন একমা  
আ াহরই সে াষ  পেত চান ? প া ের আপনার না  দয়াও িক িঠক আ াহরই জন  হে  ? আপিন িক এজন  িদে ন না 
 য, আ াহর স ি  কামনা করেছন ? --------- এ েপ সবিকছুই আ াহর জন  উৎসগ  করার ভাবধারা যিদ আপিন 
আপনার িনেজর মেধ  বত  মান  দখেত পান তেব আ াহর  শাকিরয়া আদায় ক ন।  কননা আ াহ সত ই আপনার ঈমানেক 
প  ূণতা দান কেরেছন। িক  এিদক িদেয় যিদ আপিন আপনার মেধ   কােনা  কার অভাব অনুভব কেরন, তেব তা দূর করার 
জন  এখনই য বান  হান, সকল  চ া ও তৎপরতা এিদেক িনব  ক ন।  কননা এ অভাব পূরেণর ওপরই আপনার 
ইহকালীন সাফল  ও পরকালীন মুি  িনভ র কের।  িনয়ায় আপিন  কােনা মহাস দ লাভ করেলও তা  ারা এ অভাব 
পূরণ হেত পাের না। িক  এ অভাব যিদ আপিন পূরণ কের িনেত পােরন, তেব  িনয়ায় আপিন িকছু না  পেলও  ক ৃত 
পে  আপিন  কােনা প  িত   হেবন না।  

 রণ রাখেত হেব  য, কুরআন হাদীেসর এ মাপকািঠেত অপরেক যাচাই করার জন  এবং তােক ম’ুিমন িকংবা মুনািফক 
অথবা মুসিলম িকংবা কােফর বেল  ঘাষণা করার জন  নয়।  কতৃপে  িনেজেক বাঁচাবার জন  এবং পরকােলর 
িবচারালেয়র কাঠগড়ায় দাড়াবার পূেব   এ  িনয়ায় িনেজর  িট  জেন তা সংেশাধন করার জন ই এ মাপকািঠ িনধ  ািরত 
হেয়েছ।  িনয়ার মুফিত ও কাজী আপনােক িক মেন করেছন  সই িচ া করার  কােনা  েয়াজন  নই, মহািবচারক- গাপন ও 
 কাশ  সবিকছুর একমা   াতা-আ াহ আপনােক িক  ান  দন তাই আপনােক িচ া করেত হেব।  িনয়ার আদম মারীর 
খাতায় আপিন মুসিলম  েপ গণ  হেয়েছন  দেখই আপনার িনি ত হেয় বেস থাকা উিচত নয়। আ াহর দফতের আপনার 
িক ময  াদা  দওয়া হেয়েছ  সই স েক   সতক   হওয়া আপনার কত  ব । সম  পিৃথবী আপনােক ঈমান ও ইসলােমর 
সািট  িফেকট িদেলও  কতৃপে  আপনার  কােনা লাভ  নই। মূল িবচার  য আ াহর হােত তাঁরই কােছ মুনািফেকর পিরবেত   
ম’ুিমন-অবােধ র পিরবেত   অনুগত বা াহ  েপ গণ  হওয়াই আপনার জীবেনর  ক ৃত সাফল ।  

 
 



 

আ াহর  কুম পালন করা দরকার  কন? 

পূেব  ই কেয়কিট  বে  আপনােদরেক আিম বার বার একথাই বেলিছ  য, আ াহ ও তাঁর রাসূেলর  কুম  মেন চলার নামই 
ইসলাম এবং মানুষ যত ণ পয    িনেজর খােহশ, বাপ-দাদার কুসং ার,  িনয়ার রাজা-বাদশাহ ও  লােকেদর আেদশ 
অনুযায়ী চলা  ছেড় িদেয়  কবলমা  আ াহ ও রাসূেলর আনুগত  করেব না, তত ণ পয     কউই মুসলমান হেত পারেব 
না।  

িক  আ াহ ও রাসূেলর  কুম পালন করার ওপর এত  জার  কন  দয়া হয়, এখােন আিম  সই কথারই িব ািরত আেলাচনা 
করেবা। একজন মানুষ িজে স করেত পাের  য, আ াহর আনুগত  করার দরকারটা িক, িতিন িক আমােদর আনুগত  
পাবার মুখােপ ী ? আর  স জন ই িক আ াহ আমােদর কােছ তাঁর িনেজর এবং তাঁর রাসূেলর  কুম পালন কের চলার 
দাবী করেছন ?  িনয়ার রাজা-বাদশাহরা  য রকম িনেজেদর  কুমাত চালারবার জন  লালািয়ত, আ াহ িক  তমন 
লালািয়ত ?  িনয়ার জনগণ  যমন বেল  য, আমার  ভু   ীকার কেরা আ াহও িক  তমিন বেলন ? এখন একথারই আিম 
জবাব িদেত চাই।  

আসল কথা এই  য, আ াহ তাআলা মানুেষর কােছ তার আনুগত  দাবী কেরন তাঁর িনেজর  ােথ  র জন  নয়। বরং এ 
মানুেষরই কল ােণর জন  িতিন তা চাে ন। আ াহ  িনয়ার রাজা-বাদশাহর মত নন,  িনয়ার রাজার ও রাজকম  চারীগণ 
 তা  ধ ু িনেজেদরই  ােথ  র জন   লােকেদর ওপর তােদর  কুমাত চালায়- লাকেদরেক িনেজেদর মজ ীর  গালাম বানােত 
 চ া কের। িক  আ াহ তাআলার  কােনা  াথ    নই, িতিন সকল রকম  ােথ  র নীচতা হেত পিব । আপনার কাছ  থেক 
টাকা আদায় করার  কােনা দরকার আ াহর  নই ।  াসাদ  তির করা,  মাটর গাড়ী  য় করা িকংবা আপনােদর টাকা-
পয়সা, িবলাস-ব সন বা আরাম-আেয়েশর সাম ী সং হ করার  কােনা  েয়াজনই তাঁর  নই। িতিন পাক, িতিন কােরা 
 মাহতাজ বা মুখােপ ী নন।  িনয়ার সবিকছুই তাঁর, সম  ধন-স েদর িতিনই একমা  মািলক। িতিন আপনােদরই 
ম েলর জন -আপনােদরই কল াণ করেত চান। িতিন মানুষেক ‘আশরাফুল মাখলুকাত’ কের সৃি  কেরেছন, তাঁর এ     
মাখুলুক বা িবরাট সৃি  মানুেষরা শয়তােনর  গালামী ক ক, িকংবা অন  মানুেষর দাস  হাক অথবা  িনয়ার সামান  ও হীন 
িজিনেসর সামেন মাথা নত ক ক এটা িতিন মা ই পছ  কেরন না। িতিন  য মানুষেক  িনয়ায় তাঁর  িতিনিধ বািনেয়েছন, 
তারা মূখ  তার অ কাের ঘ ুের ম ক এবং প র মেতা িনেজেদর ই ানুযায়ী চেল সব  ােপ া িনক ৃ  াণীেত পিরণত  হাক-
এটাও তাঁর মনপুত নয়। এজন ই িতিন মানুষেক বেলেছনঃ “ হ মানুষ !  তামরা আমারাই  কুম  মেন চল- কবল আমারই 
িনেদ  শ মত চল- কবল আমারই আনুগত  কর। আিম আমার নবীর মারফেত  তামােদর কােছ  য  ােনর আেলা পািঠেয়িছ, 
তা  হণ কর ; তেব  তামরা সরল ও  সাজা পেথর স ান  পেত পারেব। আর এ  সাজা পেথ চেল  তামরা  িনয়া ও 
আেখরােত সব   ই স ান লাভ করেত পারেব ।”  

   

 ِبالْعروِة استمسك فَقَِد ِباللِّه ويؤِمن اغُوِتِبالطَّ يكْفُر فَمن الْغي الرشدِمن تبين قَد الديِن ِفي ِإكْراه ﴿الَ
ثْقَىالَ الْو اما انِفصلَه اللّهو ِميعس ِليمع- اللّه ِليو واْ الَِّذيننم آمهِرجخي ناِت مِر ِإلَى الظُّلُموالن 
الَِّذينواْ وكَفَر مهآؤِليأَو ِر الطَّاغُوتخميهونج نوِر ماِت ِإلَى النالظُّلُم لَـِئكأُو ابحاِر أَصالن مه 

  )٢٥٧ -٢٥٦: البقره (خاِلدونَ﴾ ِفيها

“দীন ইসলােমর ব াপাের  কােনা  জার-যবরদি   নই।  হদায়ােতর  সাজা পথ  গামরাহীর বাঁকা পথ হেত িভ  কের 
এেকবাের পির ার কের  দখােনা হেয়েছ। এখন  তামােদর মেধ  যারাই িমথ া  খাদা এবং  া  পেথ চালনাকারীেদরেক 
ত াগ কের  কবল এক আ াহর  িতই ঈমান আনেব, তারা এত মযবুত র ু ধারণ করেত পারেব, যা কখনই িছেঁড় যাবার 



নয়। আ াহ সবিকছুই  নেত পান এবং সবিকছুই িতিন অবগত আেছন। যারা ঈমান আনেল তােদর র াকারী হে ন আ াহ 
তাআলা, িতিন তােদরেক অ কার হেত মুি  দান কের আেলােকর উ লতম পেথ িনেয় যান। আর যারা আ াহেক 
অ ীকার কের তােদরেক র া করার ভার তােদর িমথ া  খাদা ও  গামরাহকারী  নতােদর ওপর অিপ  ত হয়। তারা 
আেদরেক আেলা হেত পথ   অ কাের িনমি ত কের । তারা  দাযেখ যােব ও  সখােন তারা িচরিদন থাকেব।” -সূরা 
বাকারাঃ ২৫৬-২৫৭  

আ াহেক  ছেড় অন ান  িমথ া  খাদার  কুম মানেল ও তােদর আনুগত  করেল মানুষ  কন অ কাের িনমি ত হয়, আর 
 কবল আ াহর আনুগত  করেলই  কন আেলােকা ল পথ লাভ করা যােব তা আপনােদর িবচার কের  দখা আবশ ক।  

আপনারা  দখেছন,  িনয়ায় আপনােদর জীবন অসংখ  রকম স েক  র সােথ জিড়ত। আপনােদর  থম স ক   আপনােদর 
 দেহর সােথ। হাত, পা , কান,  চাখ, িজ া, মন, মগয এবং  পট সম ই আ াহ তাআলা আপনােদরেক দান কেরেছন 
আপনােদর  খদমত করার জন । িক  এ েলা  ারা আপনারা িকভােব  খদমত িনেবন, তা আপনােদরই িবচার করেত হেব। 
 পটেক িক  খেত  দেবন এবং িক  খেত িদেবন না ; হাত  ারা িক করেবন, িক করেবন না ; পা  ’খািনেক  কা  পেথ 
চালােবন  কা  পেথ চালােবন না ; মেন  কা  কথার  খয়াল রাখেবন আর  কা  কথার রাখেবন না ; মন-মগয িদেয়  কা  
কথার িচ া করেবন আর  কা  কথার করেবন না-এসবই আপনােক সবিদক িচ া কের িঠক করেত হেব। এরা সবাই 
আপনার চাকর এেদর  ারা আপিন ভােলা কাজও করােত পােরন, আর পােপর কাজও করােত পােরন। এরা আপনার কাজ 
কের আপনােক উ তম ময  াদার মানুেষও পিরণত করেত পাের আবার এরা আপনােক জ র  চেয়ও িনক ৃ ও নীচ জীবও 
বািনেয় িদেত পাের।  

অতপর আপনার িনকটতম স   আপনার ঘেরর  লােকেদর সােথ-বাপ-মা, ভাই- বান,  ী,  ছেল- মেয় ও অন ান  
আ ীয়- জন সকেলর সােথ-আপনােক রাত-িদন সকল সমেয়র জন  স    রেখ চলেত হয়। িক  এেদর সােথ আপিন 
িক প ব বহার করেবন, তা আপনােক িবেশষভােব িচ া কেরই িঠক করেত হেব। এেদর ওপর আপনার িক ‘হক’ 
(অিধকার) আেছ এবং আপনার ওপরই বা এেদর িক অিধকার আেছ, তা আপনার ভােলা কের  জেন  নয়া দরকার। মেন 
রাখেবন, এেদর সােথ আপানার ব বহার সু ু হওয়ার ওপরই আপনার  িনয়ার ও আেখরােতর সুখ-শাি  ও সফলতা িনভ র 
কের। যিদ এেদর সােথ আপিন ভুল ব বহার কেরন তেব  িনয়ােকই আপিন িনেজর জন  জাহা ােম পিরণত করেবন। আর 
 ধ ু িনয়াই নয়, পরকােলও আপনােক আ াহর কােছ কিঠন জবাবিদিহ করেত হেব।  

এরপর আেস  িনয়ার অন ান  অগিণত  লােকর সােথ আপনার স েক  র কথা। অেনক  লাক আপনার পাড়া-পড়শী, 
ব েলাক আপনার ব ু, কত েলা  লাক আপনার  শমন। ব েলাক আপনার  খদমত কের এবং আপিন ব েলােকর  খদমত 
কেরন। আপিন কােরা কাছ  থেক িকছ ু হণ কেরন এবং কাউেক আপিন িকছু  দন।  কউ আপনার ওপর ভরসা কের তার 
কােজর ভার আপনােক  দয়, আবার আপিন কােরা ওপর ভরাসা কের আপনার কােজর ভার তার ওপর অপ  ণ কেরন।  কউ 
আপনার িবচারক আর আপিন অন  কােরা িবচারক। আপিন কাউেক  কুম  দন আবার আপনােক  কউ  কুম  দয়। 
ফলকথা, কত সংখ ক  লােকর সােথ আপনার রাত-িদন  কােনা না  কােনা স ক    রেখই চলেত হয়, যার িহেসব কের 
আপিন  শষ করেত পােরন না। এ স ক   েলা আপনােক খুব ভােলাভােবই র া করেত হয়।  িনয়ায় আপনার সুখ-শাি , 
পছ -অপছ ,  ুিত  , সফলতা, মান-স ান ও সুনাম অজ ন একা ভােব এরই ওপর িনভ র কের।  স েলােক খুব 
ভােলাভােব র া করেত পারেল আপিন  িনয়ায় সুখ-শাি  এবং আন  ও  গৗরব লাভ করেত পােরন, নতুবা পােরন না। 
অনু পভােব যিদ পরকােল আপিন আ াহর কােছ কােরাও অিধকার হরণকারী সাব   না হেয় হািজর হেত পােরন, তাহেল 
আপিন তার কােছ উপি ত হেত হেব  যন আপিন কােরা হক ন  কেরনিন, কােরা উপর যুলম কেরনিন,  কউ আপনার 
িব ে   কােনা নািলশ কের না, কােরা জীবন ন  করার দািয়  আপনার ওপর  নই এবং কােরা জান-মাল ও স ান আপিন 
অন ায়ভােব  িত   কেরনিন। কােজই এখন আপনােক এই ফায়সালা করেত হেব  য, এই অগিণত  লােকর সােথ 
সিঠকভােব স ক   িকভােব রাখা যােব এবং  যসব কারেণ এসব স ক   িছ , ন  বা িত  হেয় যাওয়ার স াবনা আেছ তা 
 জেন িনেয় তা  থেক আপনােক িফের থাকেত হেব।  

এখন আপনারা িচ া ক ন  য, আপনােদর  দেহর সােথ, আপনােদর পিরবােরর  লাকেদর সােথ এবং  িনয়ার অন ান  
সম   লােকর সােথ সিঠক স ক   রাখার জন  জীবেনর  িত ধােপ  ােনর উ ল আেলা লাভ করা আপনােদর কতখািন 



আবশ ক।  িত ধােপ আপনার জানা চাই  য,  কানটা িমথ া ? সুিবচার িক এবং যুলুম িক ? আপনার ওপর কার িক পিরমাণ 
অিধকার আেছ এবং আপনারই বা তার ওপর িক পিরমাণ অিধকার আেছ ? জীবেনর  কান কােজ  কতৃ উপকার পাওয়া 
যােব আর িকেস আসেল  িত হওয়ার স াবনা আেছ ? ------িক  এসব িকছুর  ান আপিন  কাথায়  পেত পােরন ? এটা 
যিদ আপিন আপনার মেনর কােছ জানেত চান, তেব  সখােন তা পােবন না। কারণ আপনার মন িনেজই অ  ও মূখ  , 
িনেজর  াথ   ও অসৎ কামনা ছাড়া আর িকছুই জানা  নই।  স  তা বলেবঃ মদ খাও,  যনা কর, হারাম উপােয় টাকা 
 রাজগার কর। কারণ এসব কােজ খুবই আন  আেছ।  স বলেব, সকেলরই হক  মের খাও, কাউেক হক িদও না। কারণ 
তােত লাভও আেছ, আরামও আেছ। এমন একটা অ -মূেখ  র হােত যিদ আপিন আপনার জীবেনর র  ু ছেড়  দন-মন যা 
চায়, যিদ  কবল তাই কেরন, তেব এটা আপনােক এেকবাের অধপতেনর চরম সীমায় িনেয় যােব। এমনিক, পিরণােম 
আপিন একজন িনক ৃ  াথ  পর, হীনেচতা ও পািপে  পিরণত হেবন। এেত আপনার  ীন- িনয়া সবিকছুই ন  হেব।  

ি তীয় উপায় হে  এই  য, আপিন আপনার মেনর খােহেশর কথা না  েন আপনারই মেতা অন  মানুেষর ওপর 
একা ভােব িনভ র করেবন এবং  েত ক কােজই আপিন  সই  লাকেদর কথামত কাজ করেবন। তারা  যিদেক চালায়, 
আপিন অ ভােব  সিদেকই চলেবন। এ পথ যিদ অবল ন কেরন, তেব  কােনা  াথ  পর  লাক এেস আপনােক তার িনেজর 
ই ামত পিরচািলত এবং িনেজর  ােথ  া ােরর জন  ব বহার করেত পাের, এর খুবই আশংকা আেছ। িকংবা  কােনা মূখ   ও 
পথ    লাক এেস আপনােকও িব াি র পেথ িনেয়  যেত পাের। অথবা  কােনা যােলম ব ি  আপনােকও িব াি র পেথ 
িনেয়  যেথ পাের। অথবা  কােনা যােলম ব ি  আপনােক হািতয়ার   প  হণ কের আপনার  ারা অেন র ওপর যুলুম 
করােত পাের।  মাটকথা, অন   লােকর অনুসরণ করেলও আপিন  ােনর  সই জ রী আেলা লাভ করেত পােরন না, যা 
আপনােক সত  ও িমথ ার পাথ  ক  বুঝােত, ন ায় ও অন ায় বেল িদেত পাের এবং আপনার জীবনেক সিঠক পেথ পিরচািলত 
করেত পাের।  

এরপর একিট মা  উৎসই  থেক যায়  যখান  থেক আপিন আপনার এ অত াবশ ক  ােনর আেলা লাভ করেত পােরন। 
 সই উপায়িট হে  আপনার ও িনিখল জাহােনর সৃি কত  া আ াহ তাআলা। আ াহ তাআলা সবিকছুই অবগত আেছন, 
সবিকছুই  দখেত পান,  েত কিট িজিনেসর  ক ৃিত িতিন ভাল কেরই জােনন ও বুেঝন। একমা  িতিনই বেল িদেত পােরন 
 য,  কা  িজিনেস আপনার  কতৃ উপকার, আর  কান িজিনেস আপনার আসল  িত হেত পাের,  কা  কাজ আপনার করা 
উিচত,  কা  কাজ করা উিচত নয়-- তা একমা  িতিনই বেল িদেত পােরন। আ াহ তাআলার  কােনা িকছুর অভাব  নই, 
তাঁর িনেজর  কােনা  াথ   আদায় করেবন না। কারণ িতিন পাক-পিব , িতিন সবিকছুরই মািলক, িতিন যা িকছ ুপরামশ  
িদেবন তার মেধ  তাঁর িনেজর  ােথ  র  কােনা গ   নই এবং তা  কবল আপনারই উপকােরর জন । এছাড়া আ াহ তাআলা 
ন ায় িবচারক, িতিন কখনই কােরা ওপর অিবচার কেরন না। কােজই তাঁর সকল পরামশ  িন য়ই িনরেপ , ন ায় ও 
ফল সূ হেব। তাঁর আেদশ অনুযায়ী চলেল আপনার িনেজর ওপর বা অন  কােরা ওপর  কােনা যুলুম হবার আশংকা  নই।  

আ াহ তাআলার কাছ  থেক  য আেলা পাওয়া যায়, তা  থেক কল াণ লাভ করা  ’িট িজিনেসর ওপর একা ভােব িনভ র 
কের।  থম িজিনস এই  য, আ াহ তাআলা এবং িতিন  য নবীর সাহােয  এ আেলা পািঠেয়েছন  সই নবীর  িত আপনােক 
 কতৃ ঈমান আনেত হেব, আপনােক দঢ়ৃভােব িব াস করেত হেব  য, আ াহর কাছ  থেক তাঁর রাসূল  য িবধান ও উপেদশ 
িনেয় এেসেছন, তা স ূণ   সত  ; তার সিত কার উপকািরতা যিদ আপিন অনুভব করেত না-ও পােরন তবুও আপনােক 
একথা িব াস করেত হেব।  

ি তীয়ত, ঈমান আনার পর আপিন আপনার জীবেনর  েত কিট কােজই আ াহর  সই িবধান অনুসরণ কের চলেবন। কারণ 
তার  িত ঈমান আনার পর কায  ত তাঁর অনুসরণ না করেল  সই আেলা হেত িকছুমা  ফল পাওয়া  যেত পাের না। মেন 
ক ন,  কােনা ব ি  আপনােক বলেলা, অমুক িজিনসিট িবষ, তা  াণীর  াণ নাশ কের ; কােজই তা  খও না। আপিন 
বলেলন, হাঁ ভাই, তুিম যা বেলছ তা খুবই সত , তা  য িবষ এবং তা  াণ  ংস কের, তােত িকছুমা  সে হ  নই। িক  এ 
সত   জেন- েন িব াস কের এবং মুেখ  ীকার কেরও আপিন তা  খেলন। এখন িবেষর যা আসল ি য়া তা  তা হেবই। 
 জেন  খেলও হেব, না  জেন  খেলও হেব। আপিন তা না  জেন  খেলও  জেন খাওয়ার মত একই ফল হেতা। এ প জানা 
ও না জানার মেধ  কায  ত  কােনা পাথ  ক   নই। আর এ প জানা এবং  ীকার করার  কতৃ ফল ও উপকািরতা আপিন িঠক 
তখনই  পেত পােরন যখন আপিন  কােনা সত  জানার ও  ীকার করার সােথ সােথ  সই অনুসাের কাজ করেবন। আপনােক 
 য কােজর  কুম  দয়া হেয়েছ,  কবল মুেখ মুেখ তােক সত  বেল  ীকার কেরই বেস থাকেবন না বরং তােক কােজ 



পিরণত করেবন। আর  য কাজ করেত আপনােক িনেষধ করা হেয়েছ,  ধু মুখ মুেখ তা  থেক িফের থাকার কথা  মেন িনেল 
চলেব না, বরং আপনার জীবেনর সম  কাজ-কারবােরই  সই িনিষ  কাজ হেত িফের থাকেত হেব। এজন  আ াহ তাআলা 
বার বার বেলেছন ◌ঃ  

   

﴾الرسولَ وأَِطيعواْ اللّه أَِطيعواْ﴿  ( ٥٩: النساء )  

“আ াহ ও রাসূেলর  কুম  মেন চল।”-সূরা আন িনসাঃ ৫৯  

   

تهتدوا﴾ تِطيعوه ﴿وِإن  ( ٥٤: النور )  

“যিদ  তামরা রাসূেলর অনুসরণ কর, তেবই  তামরা সৎপেথর স ান পােব।” -সূরা আন নূরঃ ৫৪  

   

﴾ِفتنة تِصيبهم أَن أَمِرِه عن يخاِلفُونَ الَِّذين ﴿فَلْيحذَِر  ( ٦٣: النور )  

“যারা আমার রাসূেলর  কুেমর িবেরািধতা করেছ, তােদর ভয় করা উিচত  য, তােদর ওপর িবপদ আসেত পাের। ” -সূরা 
আন নূরঃ ৬৩  

আিম আপনােদরেক বারবার বলিছ  য,  কবল আ াহ এবং তাঁর রাসুেলরই আনুগত  করা উিচত ; এর অথ   এই নয়  য, 
 কােনা মানুেষর  কুম আেদৗ মানেত হেবনা। আসেল এর অথ   এই  য, আপনারা অ  হেয় কােরা িপছেন চলেবন না। 
সবসময়ই আপিন তী  দিৃ েত  কবল এটাই  দখেবন  য,  য ব ি  আপনােক  কােনা কাজ করেত বেল, তা আ াহ ও 
রাসূেলর  কুেমর অনু প, না তার িবপরীত। যিদ তার অনু প হয়, তেব তা  মেন  নয়া অবশ ই কত  ব । কারণ,  সই  কুম 
মেতা কাজ করেল তােত আসেল  সই ব ি র িনেজর  কুম পালন করা হয় না, তা করেল আ াহ এবং আ াহর রাসূেলরই 
আনুগত  করা হেব। আর  স যিদ আ াহ ও রাসূেলর  কুেমর িবপরীত  কুম  দয়, তেব তা তার মুেখর ওপর িনে প 
ক ন,  স  য ব ি   হাক না  কন। কারণ, আ াহ ও রাসূেলর  কুম ছাড়া অন  কােরা  কুম পালন করা এেকবােরই 
জােয়য নয়।  

আপনারা একথা সহেজই বুঝেত পােরন  য, আ াহ তাআলা িনেজ মানুেষর সামেন এেস  কুম  দন না, তাঁর যা িকছ ু কুম-
আহকাম  দয়ার িছল, তা সবই তাঁর রাসূেলর মারফেত পািঠেয়েছন। আমােদর  সই ি য় নবীও  ায়  চৗ  শত বছর পূেব   
 িনয়া  থেক চেল  গেছন। তাঁর কােছ আ াহ তাআলা যা িকছ ু কুম-আহকাম িদেয়িছেলন, তা সবই এখন পিব  কুরআন 
ও হাদীেসর মেধ  িনিহত আেছ। িক  এ কুরআন শরীফ এমন  কােনা িজিনস নয়, যা িনেজই আপনােদর সামেন এেস 
আপনােদরেক আ াহর কথা বলেত ও  কুম দান করেত পাের এবং আপনােদরেক আ াহর িনিষ  পথ হেত িবরত রাখেত 
পাের। মানুষই আপনােদরেক কুরআন ও হাদীস অনুসাের পিরচািলত করেব। কােজই মানুেষর অনুসরণ না কের  তা  কােনা 
উপায়  নই। অবশ  অপিরহায   কত  ব  এই  য, আপনারা  কােনা মানুেষর িপছেন অ ভােব চলেবন না। আপনারা সতক  ভােব 
 ধ ুএতটকুুই  দখেবন  য,  সই  লােকরা আপনােদরেক পিব  কুরআন ও হাদীস অনুসাের পিরচািলত কের িকনা। যিদ 
কুরআন ও হাদীস অনুসাের চালায় তেব তােদর অনুসরণ করা আপনােদর কত  ব  এবং তার িবপরীত পেথ চালােল তােদর 
অনুসরণ করা পির ার হারাম।  



 ীন ও শরীয়াত 

ধম   স ে  কথাবাত  া বলার সময় আপনারা  ’িট শ   ায়ই  েন থাকেবন এবং আপনারা িনেজরাও  ায়ই বেল থােকন। 
 সই  ’িট শে র একিট হে   ীন; ি তীয়িট হে  শরীয়াত। িক  অেনক কম  লাকই এ শ   ’িটর অথ   ও তাৎপয   ভােলা 
কের জােন। যারা  লখা-পড়া জােন না, তারা এর অথ   না জানেল তা  কােনা অপরােধর কথা নয় ; িক   ঃেখর িবষয় এই 
 য, ভােলা ভােলা িশি ত  লােকরা-এমন িক ব   মৗলভী সােহব পয    শ   ’িটর সিঠক অথ   এবং এ  িটর পার িরক 
পাথ  ক  স েক   আেদৗ ওয়ািকবহাল নন। এ  ’িটর অথ   ভােলা কের না জানায় অেনক সময় ‘দীন'  ক শরীয়ােতর সােথ 
এবং শরীয়াতেক দীেনর সােথ এেকবাের িমিলেয় িমিশেয় একাকার কের  দয়া হয়। এেত অেনক  কার ভুল বুঝাবুিঝ হেয় 
থােক। এ  বে  আিম খুব সহজ কথায় এ শ   ’িটর অথ   আপনােদর কােছ  কাশ করেবা।  

দীন (دین) শে র কেয়কিট অথ   হেত পাের।  থমঃ শি , কত  ৃ ,  কুমাত, রাজ -আিধপত  এবং শাসন  মতা। ি তীয় ◌ঃ 
এর স ূণ   িবপরীত যথা-নীচতা, আনুগত ,  গালািম, অধীনতা এবং দাস । ত ৃতীয়, িহেসব করা ফায়সালা করা ও যাবতীয় 
কােজর  িতফল  দয়া। কুরআন শরীেফ ‘ ীন’ (دین) শ িট এ িতন  কােরর অেথ  ই ব ব ত হেয়েছঃ  

   

الَم﴾اِإلس اللِّه ِعند الدين ﴿ِإنَّ  ( ١٩: عمران ال )  

অথ  াৎ আ াহর কােছ তাই হে  একমা  ‘দীন’ যােত মানুষ  ধ ুআ াহ তাআলােকই শি মান মেন কের এবং তােক ছাড়া 
আর কােরা সামেন িনেজেক নত মেন কের না।  কবল আ াহেকই মিনব, মািলক, বাদশাহ ও রাজািধরাজ বেল মানেব এবং 
িতিন ছাড়া আর কােরা কােছ িহেসব  দয়ার পেরায়া করেব না ; অন  কােরা কােছ  িতফল পাবার আশা করেব না এবং 
কােরা শাি র ভয় করেব না। এ ‘দীেনর’ই নাম হে  ‘ইসলাম’।  কােনা মানুষ যিদ এ আকীদা  ছেড় িদেয় আ াহ ছাড়া 
অন  কাউেক আসল শি মান, আইন রচিয়তা, আসল বাদশাহ ও মািলক,  কতৃ  িতফলদাতা মেন কের এবং তার সামেন 
িবনেয়র সােথ মাথা নত কের, যিদ তাঁর বে গী ও  গালামী কের, তাঁর আেদশ মেতা কাজ কের এবং তার  িতফেলর 
আশা ও তার শাি র ভয় কের, তাহেল তােক িমথ া ‘দীন’ মেন করেত হেব। আ াহ এমন ‘দীন’ কখনও কবুল করেবন 
না। কারণ এটা  ক ৃত সেত র স ূণ    খলাপ। এ িনিখল পিৃথবীেত আসল শি মান ও স ািনত স া আ াহ ছাড়া  কউ নয়। 
এখােন আ াহ ছাড়া আর কােরা  কান আিধপত   নই, বাদশাহী  নই। আর মানুষেক আ াহ ছাড়া আর কােরা বে গী ও 
 গালামী করার জন  সৃি  করা হয়িন।  সই আসল মািলক ছাড়া কােজর  িতফল  দয়ায়  মতা কােরা  নই। একথাই অন  
এক আয়ােত এভােব বলা হেয়েছঃ  

﴾الْخاِسِرين ِمن اآلِخرِة ِفي وهو ِمنه يقْبلَ فَلَن ِديناً اِإلسالَِم غَير يبتِغ ومن﴿  ( ٨٥: عمران ال )  

অথ  াৎ আ াহর আিধপত  ও  ভূ   ছেড়  য ব ি  অন  কাউেক িনেজর মািলক এবং আইন রচিয়তা বেল  ীকার কের, 
তার বে গী ও  গালামী কবুল কের এবং তােক কােজর  িতফলদাতা মেন কের, তার এ ‘ ীন’  ক আ াহ তাআলা কখনই 
কবুল করেবন না। কারণঃ   

٥: البينه (حنفَاء﴾ الدين لَه مخِلِصني اللَّه ِليعبدوا ِإلَّا أُِمروا ﴿وما )  

“মানুষেক আ াহ তাঁর িনেজর বা াহ কের সৃি  কেরেছন এবং তাঁেক ছাড়া অন  কােরা বে গী করার আেদশ মানুষেক 
 দয়া হয়িন। তােদর একমা  অবশ  কত  ব  ফরয এই  য, সকল িদক  থেক মুখ িফিরেয়  ধ ুআ াহর জান ই িনেজই  ীন-
অথাৎ আনুগত  ও  গালামীেক িনযু  করেব, একমুখী হেয় তাঁরই বে গী করেব এবং  ধ ুতাঁরই িহেসব করার  মতােক 
ভয় করেব।” - সূরা আল বাইেয় নাঃ ৫  



ريونَ اللِّه ِديِن ﴿أَفَغغبي لَهو لَمن أَساِت ِفي ماومِض الساَألرو  ال (يرجعونَ﴾ وِإلَيِه وكَرهاً طَوعاً 
٨٣: عمران )  

“মানুষ িক আ াহ ছাড়া অন  কােরা  গালামী ও  কুম পালন করেত চায়? অথচ  কতৃপে  আকাশ ও  িথবীর সম  
িজিনসই  কবলমা  আ াহ তাআলারই একা   গালাম ও  কুম পালনকারী এবং এসব িজিনসেক তােদর িনেজেদর িহসাব-
িকতােবর জন  আ াহ ছাড়া আর কােরা কােছ  যেত হেব না। তবুও মানুষ িক আকাশ ও পিৃথবীর সম  িজিনেসর িব ে  
আ াহর আনুগত  ছাড়া আর অন   কােনা পথ অবল ন করেত চায় ?” -সূরা আেল ইমরানঃ ৮৩  

ولَ الَِّذي ﴿هسأَر ولَهسى ردِديِن ِبالْهو قالْح هظِْهرِلي  الْمشِركُونَ﴾ كَِره ولَو كُلِِّه الديِن علَى 
٩: الصف( )  

“আ াহ তাআলা তাঁর নবীেক ইসলামী জীবনব ব া ও সেত র আনুগেত র ব ব া সহকাের এ জন  পািঠেয়েছন  য, িতিন 
সকল ‘িমথ া  খাদার’  খাদায়ী ও  ভু   ংস কের িদেবন এবং মানুষেক এমন ভােব আযাদ করেবন  য, তারা আ াহ 
ছাড়া আর কােরা বা াহ হেব না, কােফর আর মুশিরকগণ িনেজেদর মূখ  তার দ ন যতই চীৎকার ক ক না  কন এবং এেক 
ঘণৃা ক ন না  কন।” - সূরা আস সফঃ ৯  

مقَاِتلُوهى ﴿وتكُونَ الَ حةٌ تنكُونَ ِفتيو ينالد 3٩ : األنفال (ِللّه﴾ كُلُّه(  

“ তামরা য ু কর  যন  িনয়া হেত গায়  াহর  ভু  িচরতের  র হয় এবং  িনয়ায়  যন  ধ ুআ াহরই আইন  িতি ত 
হয়। আ াহর বাদশাহী  যন সকেলই  ীকার কের এবং মানুষ  যন  ধু আ ারই বে গী কের।”-সূরা আল আনফালঃ ৩৯  

ওপেরর এ ব াখ া  ারা ‘ ীন’ শে র অথ   পাঠেকর কােছ সু   হেয়েছ আশা কির। সংে েপ বলেত  গেল তা এই -
আ াহেক মািলক, মিনব এবং আইন রচনাকারী  ীকার করা-আ াহরই  গালামী, বে গী ও তােবদারী করা, আ াহর 
িহসাব  হেণর ও তাঁর শাি  িবধােনর ভয় করা এবং একমা  তাঁরই কােছ  িতফল লােভর আশা করা।  

তারপরও  যেহত ুআ াহর  কুম তাঁর িকতাব ও রাসূেলর মাধ েম মানুেষর কােছ  পৗিছেয় থােক, এজন  রাসূলেক আ াহর 
রাসূল এবং িকতাবেক আ াহর িকতাব বেল মান  করা আর কায  ে ে  তার অনুসরণ করাও “ ীন” এর মেধ  গণ ।  যমন 
আ াহ বেলেছনঃ  

   

 والَ علَيِهم خوف فَالَ وأَصلَح اتقَى فَمِن آياِتي علَيكُم يقُصونَ منكُم رسلٌ يأِْتينكُم ِإما آدم بِني ﴿يا
مونَ﴾ هنزح٣٥: رافاالع(  ي(   

“ হ আদম স ান ! আমার নবী যখন  তামােদর কােছ িবধান িনেয় আসেব তখন যারা  সই িবধানেক  মেন আদশ বাদী 
জীবনযাপন করেব এবং  সই অনুসাের িনেজেদর কাজ-কারবার সমাপন করেব, তােদর  কােনা ভেয়র কারণ  নই।” - সূরা 
আল আরাফঃ ৩৫  



এর  ারা জানা  গল  য, আ াহ  সাজাসুিজ  েত ক মানুেষর কােছ তাঁর িবধান পাঠান না, বরং তার নবীেদর মাধ েমই 
পািঠেয় থােকন। কােজই  য ব ি  আ াহেক আইন রাচনাকারী বেল  ীকার করেব  সই ব ি   কবল নবীেদর  কুম পালন 
কের এবং তাঁেদর  চািরত িবধােনর আনুগত  কেরই আ াহর  কুম পালন করেত পাের এেক বলা হয় ‘ ীন’।  

অতপর শরীয়ােতর সং া স েক   আেলাচনা করেবা। শরীয়াত শে র অথ   ◌ঃ পথ ও িনয়ম। একজন মানুষ যখন আ াহেক 
আইন রচনাকরী বেল তার বে গী  ীকার কের এবং একথাও  ীকার কের  নয়  য, রাসূল আ াহর তরফ হেতই অনুমিত 
 া  আইনদাতা িহেসেব এেসেছন এবং িকতাব তাঁরই তরফ হেতই নািযল হেয়েছ, িঠক তখনই  স  ীন-এর মেধ  দািখল 
হয়। এরপের  য িনয়ম অনুযায়ী তােক আ াহর বে গী করেত হয় এবং তার আনুগত  করার জন   য পেথ চলেত হয় 
তারই নাম হে  শরীয়াত। এ পথ ও কম  প িত আ াহ তাআলা তাঁর রাসূেলর মারফেত পািঠেয়েছন। মািলেকর ইবাদাত 
 কান িনয়েম করেত হেব, পাক-পিব  হওয়ার িনয়ম িক,  নকী ও তাকওয়ার পথ  কানিট, অন  মানুেষর হক িকভােব 
আদায় করেত হেব, কাজ-কারবার িকভােব করেত হেব, জীবন িকভােব যাপন করেত হেব, এসব কথা নবীই বেলেছন।  ীন 
ও শরীয়ােতর মেধ  পাথ  ক  এই  য,  ীন িচরকালই এক-িছল এক আেছ এবং িচরকাল একই থােক ; িক  শরীয়াত 
 িনয়ায় ব  এেসেছ, ব  বদিলেয়  গেছ। অবশ  শরীয়ােতর এ পিরবত  েনর কারেণ  ীেনর  কােনা িদনই পিরবত  ন হয়িন। 
হযরত ইবরাহীম আলাইিহস সালােমর  ীন যা িছল হযরত নূহ আলাইিহস সালােমর  ীনও তাই িছল, হযরত মূসা 
আলাইিহস সালােমর  ীনও তাই িছল। হযরত  শায়াইব আলাইিহস সালাম, হযরত সােলহ আলাইিহস সালাম এবং হযরত 
 দ আলাইিহস সালােমর  ীনও তাই িছল এবং  শষ নবী হযরত মুহা াদ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা ােমর  ীনও িঠক 
তাই। িক  এ নবীগেণর  েত েকরই শরীয়ােত িকছু না িকছু পাথ  ক  বত  মান িছল। নামাজ এবং  রাজার িনয়ম এক এক 
শরীয়ােত এক এক রকেমর িছল। হারাম ও হালােলর  কুম, পাক-পিব তার িনয়ম, িবেয় ও তালাক এবং স ি  ব েনর 
আইন এক এক শরীয়ােতর এক এক রকম িছল। িক  তা সে ও তাঁরা সকেলই মুসলমান িছেলন। হযরত নূহ আলাইিহস 
সালাম, হযরত ইবরাহীম আলাইিহস সালাম ও হযরত মুছা আলাইিহস সালােমর উ তগণও মুসলমান িছেলন, আর 
আমরাও মুসলমান  কননা সকেলর  ীন এক। এর  ারা জানা  গল  য, শরীয়ােতর  কুম িবিভ  হেলও  ীন এক থােক, 
তােত  কােনা পাথ  ক  হয় না- ীন অনুসাের কাজ করার িনয়ম-প া যতই িবিভ   হাক না  কন।  

এ পাথ  ক  বুঝার জন  একটা উদাহরণ  দয়া যাে । মেন ক ন, একজন মিনেবর ব  সংখ ক চাকর আেছ।  য ব ি   সই 
মিনবেক মিনব বেল  ীকার কের না এবং তার  কুম মান  করা দরকার বেল মেনই কের না,  স  তা পির ার নাফরমান 
এবং  স চাকেরর মেধ  গণ ই নয়। আর যারা তােক মিনব বেল  ীকার কের, তার  কুম পালন করা কত  ব  বেল িব াস 
কের এবং তার  কুেমর অবাধ  হেত ভয় কের, তারা সকেলই চাকেরর মেধ  গণ । চাকুরী করা এবং  খদমত করার িনয়ম 
িবিভ  হেত পাের, িক  মূলত তারা সকেলই সমানভােব  সই একই মিনেবর চাকর, তােত  কােনা সে হ থােক না। 
মািলক বা মিনব যিদ একজন চাকরেক চাকুরীর এক িনয়ম বেল  দয় আর অন জনেক বেল আর এক িনয়ম তেব এেদর 
 কউই একথা বলেত পাের না  য, আিম মিনেবর চাকর িক  ঐ ব ি  চাকর নয়। এভােব মিনেবর  কুেমর অথ   ও উে শ  
যিদ এক একজন চাকর এক এক রকম বুেঝ থােক অথ   উভেয়ই িনেজর িনেজর বুি মত  সই  কুম পালন কের, তেব 
চাকুরীর  বলায় উভয়ই সমান। অবশ  হেত পাের  য, একজন চাকর মিনেবর  কুেমর অথ   ভুল বুেঝেছ, আর অন জন এর 
অথ   িঠকমত বুেঝেছ। িক   কুম মত কাজ উভেয়ই যখন কেরেছ, তখন একজন অন জনেক নাফরমান অথবা মিনেবর 
চাকুরী হেত িবচূ ত বেল অিভয ু করেত পাের না।  

এ উদাহরণ হেত আপনারা  ীন ও শরীয়ােতর পার িরক পাথ  ক  খুব ভাল কের বুঝেত পােরন। নবী মুহা াদ সা া া  
আলাইিহ ওয়া সা ােমর পূেব   আ াহ তাআলা িবিভ  নবীর মারফেত িবিভ  শরীয়াত পািঠেয়িছেলন। এেদর একজনেক 
চাকুরীর এক রকেমর িনয়ম বেলেছন, আর অন জনেক বেলেছন অন িবধ িনয়ম। এ সম  িনয়ম অনুসরণ কের আ াহর 
 কুম মেতা যারা কাজ কেরেছন, তাঁরা সকেলই মুসলমান িছেলন-যিদও তােদর চাকুিরর িনয়ম িছল িবিভ  রকেমর। 
তারপর যখন নবী মুহা াদ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম  িনয়ায় তাশরীফ আনেলন, তখন সকেলর মিনব আ াহ 
তাআলা  কুম করেলন  য, এখন পূেব  র সম  িনয়মেক আিম বািতল কের িদলাম। ভিবষ েত  য আমার চাকুির করেত চায় 
তােক িঠক  সই িনয়ম অনুসােরই কাজ করেত হেব,  য িনয়ম আমার  শষ নবীর মাধ েম আিম  চার করেবা। এরপর 
পূেব  র  কােনা িনয়মেক  ীকার না কের এবং এখনও  সই পুরাতন িনয়ম মেতা চলেত থােক, তেব বলেত হেব  য,  স 
আসেল মিনেবর  কুম মানেছ না,  স তার িনেজর মেনর কথাই মানেছ। কােজই এখন  স চাকুির হেত বরখা  হেয়েছ। -
অথ  াৎ ধেম  র পিরভাষায়  স কােফর হেয়  গেছ।  



 াচীন নবীগণেক যারা এখনও  মেন চলেত চায় তােদর স ে  একথাই  েযাজ । িক  হযরত মুহা দ সা া া  আলাইিহ 
ওয়া সা ােমর অনুগামী যারা তােদর স েক   উে িখত উদাহরেণর ি তীয় অংশ  বশ  খেট যায়। আ াহ তাআলা হযরত 
মুহা াদ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা ােমর মাধ েম আমােদর কােছ  য শরীয়াত পািঠেয়েছন, তােক যারা আ াহর শরীয়াত 
বেল  ীকার কের এবং তা পালন করা কত  ব  বেল মেন কের, তারা সকেলই মুসলমান। এখন এই শরীয়াতেক একজন যিদ 
একভােব বুেঝ থােক আর এজন অন ভােব এবং উভয়ই িনজ িনজ বুি মত  সই অনুসাের কাজ কের তেব তােদর  কউই 
চাকুরী হেত িবচু ত হেব না। কারণ এই  য, তােদর  েত েকই  য িনয়েম কাজ করেছ  স একা ভােব মেন কের  য, তা 
আ াহর  দয়া িনয়ম এবং এটা বুেঝই  স  সই িনয়ম অনুসরণ করেছ। কােজই একজন চাকর  কমন কের বলেত পাের  য, 
আিমই খাঁিট চাকর আর অমুক খাঁিট চাকর নয়।  স  বশী িকছু বলেলও  ধ ুএতটুকু বলেত পাের  য, আিম মিনেবর  কুেমর 
িঠক অথ   বুেঝিছ, আর অমুক  লাক িঠক অথ   বুঝেত পােরিন। িক  তাই বেল অন  জনেক চাকির হেত খািরজ কের  দয়ার 
বা খািরজ মেন করার তার  কােনা অিধকার  নই ; তবুও যিদ  কউ এতখািন  ঃসাহস কের তেব আসল মিনেবর পদেক  স 
িনেজর িবনা অিধকাের দখল করেছ। তার কথার অথ   এই হয়  য, তুিম  তামার মিনেবর  কুম মানেত  য প বাধ , আমার 
 কুম মানেতও তুিম অনু পভােব বাধ । আমার  কুম যিদ তুিম না মন তাহেল আিম আমার  মতা  ারা মিনেবর চাকুির 
হেত  তামােক খািরজ কের িদব। একট ু  ভেব  দখুন, এটা কত বড়  ধ  ার কথা। এ কারেণই নবী মুহা াদ সা া া  
আলাইিহ ওয়া সা াম বেলেছন,  য ব ি   কান মুসলমানেক অকারেণ কােফর বলেব, তাঁর কথা  য়ং তার িনেজর ওপরই 
বিত  েব। কারণ মুসলমানেক আ াহ তাআলা িনেজর  কুেমর  গালাম বািনেয়েছন। িক  ঐ ব ি  বেল-না, তুিম আমার বুি  
ও আমার মেতর  গালামী কর। অথ  াৎ  ধ ুআ াহই  তামার ইলাহ নন, আিমও  তামার একজন  ছাট ইলাহ এবং আমার 
 কুম না মানেল আমার িনেজর  মতার  ারা  তামােক আ াহর বে গী হেত খািরজ কের  দব-আ াহ তাআলা তােক 
খািরজ ক ন আর না-ই ক ন। আর এ ধরেনর কথা যারা বেল তােদর কথায় অন  মুসলমান কােফর  হাক বা না  হাক 
িক   স িনেজেক কােফরীর িবপেদ জিড়েয়  ফেল।  

 ীন ও শরীয়ােতর পাথ  ক  আপনারা ভাল কের বুঝেত  পেরেছন আশা কির।  সই সােথ একথাও আপনারা জানেত 
 পেরেছন  য, বে গীর বািহ ক িনয়েমর পাথ  ক  হেলও আসল  ীেন  কােনা পাথ  ক  হয় না। অবশ  তার জন  শত   এই  য, 
মানুষ  য প ায়ই কাজ ক ক না  কন,  নক িনয়েতর সােথ করা কত  ব  এবং একথা মেন  রেখ করেত হেব  য,  য িনয়েম 
 স কাজ করেছ, তা আ াহ এবং তাঁর রাসূেলরই িনয়ম।  

এখন আিম বলেবা  য,  ীন ও শরীয়ােতর এ পাথ  ক  না বুঝেত  পের আমােদর মুসলমান জামায়ােতর কতই না অিন  
হে । মুসলমানেদর মেধ  নামাজ পড়ার নানা রকম িনয়ম আেছ। একদল বুেকর ওপর হাত  বেঁধ থােক, অন দল নািভর 
ওপর হাত বাঁেধ। একদল ইমােমর িপছেন  মাকতাদী হেয় আলহাম  সূরা পেড়, আর একদল তা পেড় না; একদল শ  
কের ‘আমীন’ বেল, আর একদল বেল মেন মেন। এেদর  েত েকই  য িনয়েম চলেছ একথা মেন কেরই চলেছ  য, এটা 
নবী মুহা াদ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা ােমরই িনয়ম। কােজই নামােজর বািহ ক িনয়ম িবিভ  হওয়া সে ও এরা 
সকেলই সমভােব নবী মুহা াদ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা ােমর অনুগামী। িক   যসব যােলম  লাক শরীয়ােতর এসব 
খুিটনািট মাসয়ালার িবিভ তােক আসল  ীেনর িবিভ তা বেল মেন কের িনেয়েছ এজনই তারা িনেজেদর আলাদা দল গঠন 
কের িনেয়েছ, মসিজদ িভ  কের  তির কেরেছ । একদল অন দলেক গালাগািল কের, মসিজদ হেত  মের  বর কের  দয়, 
মামলা- মাক মা দােয়র কের এবং এভােব নবী মুহা াদ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা ােমর উ াতেক টুকেরা টুকেরা কের 
 দয়।  

এেতও এ শয়তানেদর িদল ঠা া হয় না বেল  ছাট  ছাট ও সামান  ব াপাের একজন অপরজনেক কােফর, ফােসক ও 
 গামরাহ বেল আখ া িদেত থােক। এক ব ি  কুরআন ও হাদীস হেত িনজ িনজ বুি  মেতা আ াহর  কুম  বর কের। এখন 
 স যা বুেঝেছ  সই অনুসাের িনেজর কাজ করােকই  স যেথ  বেল মেন কের না ; বরং  স িনেজর এ মতেক অেন র 
ওপরও যবরদি  কের চািপেয় িদেত চায়। আর অন   লাক যিদ তা মানেত রাজী না হয় তাহেল তােক কােফর ও আ াহর 
 ীন হেত খািরজ মেন করেত    কের।  

মুসলমানেদর মেধ  আপনারা এই  য হানাফী, শােফয়ী, আহেল হাদীস ইত ািদ নানা দেলর নাম  নেত পান এরা সকেল 
পিব  কুরআন ও হাদীসেক সব  েশষ িকতাব বেল িব াস কের এবং িনেজর িবেবক-বুি  অনুযায়ী তা  থেক আইন ও িবধান 
 জেন  নয়। হেত পাের একজেনর িস া  িঠক ও িব  , আর অন জেনর িস া  ভুল। আিমও একটা িনয়ম অনুসরণ কের 



চিল এবং তােক    বেল মেন কির-আিম যােক    বেল বুেঝিছ, তা তােদরেক বুঝােত চাই। িক  কােরা িস া  ভুল মেন 
কির, তার  দাষ- িট তােদর বুঝােত চাই। িক  কােরা িস া  ভুল হওয়া এক কথা আর  ীন হেত খািরজ হেয় যাওয়া 
স ূণ   িভ  কথা। িনজ িনজ িবেবক অনুসাের শরীয়ােতর কাজ করার অিধকার  েত ক মুসলমােনরই আেছ। দশজন 
মুসলমান যিদ দশিট িবিভ  িনয়েম কাজ কের, তবু যত ণ তাঁরা শরীয়াত মানেব তত ণ তাঁরা সকেলই মুসলমান, একই 
উ ােতর মেধ  গণ  ; তােদর িভ  িভ  দল- গা ী গঠন করার  কােনাই কারণ  নই। িক  এ িনগূঢ় কথা যারা বুঝেত পাের 
না, তারা অিত  ছাট ও সামান  সামান  কারেণ দলাদিল কের। একদল অন দেলর সােথ ঝগড়া বাঁধায়, নামাজ ও মসিজদ 
আলাদা কের, একদল অন দেলর সােথ িবেয়-শাদী, িমলা-িমশা এবং স ক    াপন িচরতের ব  কের  দয় আর িনজ 
মেতর  লাকেদরেক িনেয় একটা আলাদা দল গঠন কের। মেন হয় তারা আলাদা নবীর উ াত।  

আপনারা ধারণা করেত পােরন  য, এ প দলাদিলর ফেল মুসলমােনর িক িবরাট  িত হেয়েছ। কথায় বলা হয়  য, 
মুসলমান একদল-এক উ াত। এ উপমহােদেশ মুসলমােনর সংখ া ৮  কািট । এতবড় একটা দল যিদ বা িবকই সংঘব  
হেতা এবং পিরপূণ   একতার সােথ আ াহর কালামেক বুল  করার জন  কাজ করেতা, তাহেল  িনয়ার  কােনা শি ই 
তােদরেক  ব  ল মেন করেত পারেতা না। িক   ক ৃতপে  এ দলাদিলর কারেণই এ উ াতিট ব    ু   ু দেল িবভ  
হেয় পেড়েছ। তােদর একজেনর মন অন জেনর  িত িবষা  ও   াহীন। বড় বড় িবপেদর সময়ও তারা একি ত হেয় 
িবপেদর িব ে   েখ দাঁড়ােত পাের না। একদেলর মুসলমান অন দেলর মুসলমানেক িঠক ততখািনই শ  বেল মেন কের, 
বরং তা  থেকও অিধক। এমনও  দখা  গেছ  য, একদল মুসলমানেক পরািজত করার জন  আর একদল মুসলমান 
কােফরেদর সােথ  যাগ িদেয় ষড়য  কের। এমতাব ায়  িনয়ার মুসলমান যিদ  ব  ল হেয় থােক, তেব তােত আ েয  র 
িকছু  নই। এটা তােদর িনেজেদরই কম  ফল। তােদর ওপর  সই আযাবই নািযল হেয়েছ যােক আ াহ তাআলা কুরআন 
মিজেদ বেলেছনঃ  

أَو﴿ كُملِْبسعاً يِشي ِذيقيكُم وضعب أْسٍض﴾ بع٦٥: االنعام (ب )  

“মানুেষর  িত আ াহর এমন আযাবও আসেত পাের, যার ফেল  তামােদরেক িবিভ  দেল িবভ  কের  দয়া হেব,  তামরা 
পর র কাটাকািট কের মরেব।” - সূরা আল আনআমঃ ৬৫  

ওপের  য আযােবর কথা বলা হেলা, এতদা েল তা খুব  বশী পিরমােণই  দখা যায়। এখােন মুসলমােনর নানা দল ; 
এমনিক আেলমেদর দেলরও  কােনা িহেসব  নই। এজন ই এখানকার মুসলমান এবং আেলমেদর  কােনা শি   নই। 
আপনারা যিদ বা িবকই ম ল চান, তেব আপনােদর ও আেলমেদর এ িবিভ  দল  ভংেগ িদন। আপনারা পর র 
পর েরর ভাই িহেসেব এক উ াত েপ গিঠত  হান। ইসলামী শরীয়ােত এ প হানাফী, শােফয়ী, আহেল হাদীস  ভৃিত 
আলাদা আলাদা দল গঠন করার  কােনা অবকাশ  নই। এ প দলাদিল মূখ  তার কারেণই হেয় থােক। নতুবা আ াহ তাআলা 
 তা একিট মা  দল  তির কেরেছন এবং  সই একিট মা  দলই হে  মুসলমান।  

----------------------------------------- সমা --------------------------------------------  
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