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চারটি নীটি 

আরশশ আযীশমর রব মহান আল্লাহর টনকি দদা‘আ কটর, টিটন দযন 

আপনাশক দুটনয়া ও আশখরাশি বনু্ধরূশপ গ্রহণ কশরন, আপনাশক 

বরকিময় কশরন আপটন দযখাশনই অবস্থান করুন না দকন, 

আপনাশক িাশদর অন্তরু্ুক্ত কশরন, যাশক টকছু প্রদান করা হশল দস 

কৃিজ্ঞিা প্রকাশ কশর, পরীক্ষায় পড়শল ধৈযু ৈারণ কশর এবাং গুনাহ 

করশল ক্ষমা প্রারু্না কশর। কারণ এ টিনটি টবষয় হশে দসৌর্াশযের 

প্রিীক। 

দেশন টনন- আল্লাহ আপনাশক িাাঁর আনুযশিের পর্ দদখাক- টনষ্ঠার 

উপর প্রটিটষ্ঠি দীন ির্া টমল্লাশি ইব্রাহীম হশে, আপটন দকবলমাত্র 

এক আল্লাহর ইবাদি করশবন িার েনে আনুযিেশক টনশর্ুোল 

কশর। আর আল্লাহ তা‘আলা সকল মানুষশক এরই আশদশ কশরশছন 

এবাং এর কারশণ িাশদর সৃটি কশরশছন। দযমন মহান আল্লাহ বশলন 

: 

ن   َخلَۡقت   َوَما ﴿ نَس  ٱۡۡلِ ونِ  إِّل   َوٱۡۡلِ  [  ٦٥: اذلاريات] ﴾ ٥٦ ِِلَۡعب د 
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“আটম দিা টেন ও মানুষশক দকবল আমার ইবাদশির েনেই সৃটি 

কশরটছ” [সূরা আয-যাটরয়াি/৫৬]  

অিঃপর যখন োনশি পারশলন দয, আল্লাহ িা‘আলা আপনাশক 

দকবল িাাঁর ইবাদশির েনে সৃটি কশরশছন, িখন এিাও দেশন টনন 

দয, িাওহীদ বেিীি দকাশনা ইবাদিই ইবাদি টহশসশব যণে হয় না, 

দযমন পটবত্রিা বেিীি দকাশনা সালািই সালাি টহশসশব যণে হয় 

না। সুিরাাং ইবাদশি টশকু প্রশবশ করশল িা দিমটন নি হশয় যায় 
দযমটনর্াশব পটবত্রিা অেুশনর পর বায়ু টনযুি হশল িা টবনি হয়। 

অিঃপর যখন োনশলন দয, যখন ইবাদশি টশশকরু সাংটমশ্রণ হয় 

িখন টশকু দস ইবাদিশক নি কশর দদয় এবাং যাবিীয় আমল ধ্বাংস 

কশর দেশল এবাং দস বেটক্ত টচরস্থায়ী োহান্নামীশদর অন্তরু্কু্ত হশয় 

যায়, িখন আপটন বুঝশি পারশলন দয, এ টবষয়টির োনাই হশে 

আপনার েনে সবশচশয় গুরুত্বপূণু কাে। যাশি কশর আল্লাহ 

আপনাশক এ দবড়াোল দর্শক মুটক্ত দদন, আর িা হশে আল্লাহর 

সাশর্ অাংশী স্থাপন করা ির্া টশশকুর দবড়াোল। যার সম্পশকু 

আল্লাহ িা‘আলা বশলশছন: 
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َ  إِن   ﴿ ن َيۡغفِر   َّل  ٱّلل 
َ
َٰلَِك  د ونَ  َما َوَيۡغفِر   بِهِۦ ي ۡۡشَكَ  أ  [  ٨٤: النساء] ﴾ يََشآء    لَِمن َذ

“টনশ্চয়ই আল্লাহ িাাঁর সাশর্ শরীক স্থাপন করাশক ক্ষমা করশবন না, 

আর এর দচশয় দছাি যা আশছ িা টিটন যার েনে ইো ক্ষমা 

করশবন।” [সূরা আন-টনসা/৪৮]  

আর এিা (অরু্াৎ টশশকুর দবড়াোল দর্শক মুটক্ত) দকবল চারটি নীটি 

োনার মাৈেশম সম্ভব হশব, যা আল্লাহ িা‘আলা িাাঁর টকিাশব বণুনা 

কশরশছন,   

প্রর্ম নীটি:  োনা প্রশয়ােন দয, ঐ সমস্ত কাশের যাশদর সাশর্ নবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লাম যুদ্ধ কশরটছশলন, িারা স্বীকার করি 

দয আল্লাহ িা‘আলাই সৃটিকিুা এবাং সবটকছুর পটরচালক। িবুও এ 

স্বীকাশরাটক্ত িাশদরশক ইসলাশমর যটিশি প্রশবশ করায় টন। এর 

প্রমাণ আল্লাহর বাণী:  

م َمن ق ۡل  ﴿ ِنَ  يَۡرز ق ك  َمآءِ  م  ۡرِض  ٱلس 
َ
ن َوٱۡۡل م 

َ
ۡمعَ  َيۡملِك   أ بَۡصَٰرَ  ٱلس 

َ
ۡرِج   َوَمن َوٱۡۡل  ُي 

ۡمَر   ي َدب ِر   َمنوَ  ٱۡلَح ِ  ِمنَ  ٱلَۡمي َِت  َوي ۡخرِج   ٱلَۡمي ِِت  ِمنَ  ٱۡلَح  
َ
ول ونَ  ٱۡۡل ۡل  ٱّلل     فََسَيق   َفق 

فََل 
َ
ونَ  أ  [  ١٣: يونس] ﴾ ٣١ َتت ق 
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“িুটম বল : টিটন দক, টযটন দিামাশদরশক আসমান ও েটমন হশি 

টরটেক টদশয় র্াশকন? অর্বা দক টিটন, টযটন কণু ও চকু্ষসমূশহর 

উপর পূণু অটৈকার রাশখন? আর টিটন দক, টযটন েীবন্তশক প্রাণহীন 

হশি দবর কশরন, আর প্রাণহীনশক েীবন্ত হশি দবর কশরন? আর 

টিটন দক টযটন সমস্ত কাে পটরচালনা কশরন? িখন অবশেই িারা 

বলশব দয, আল্লাহ। অিএব, িুটম বল: িশব টক দিামরা িাকওয়া 

অবলম্বন করশব না?” (সূরা ইউনুস: ৩১) 

টিিীয় নীটি: আরশবর মুশটরকরা বলি: আমরা দিা িাশদরশক 

দকবল ধনকিে এবাং সুপাটরশ পাওয়ার আশায় আহ্বান োনাই এবাং 

িাশদর স্মরণাপন্ন হই।  

িারা দয (আল্লাহর) ধনকিে লাশর্র প্রিোশা কশর িাশদর 

(মা‘বুদশদর) আহ্বান করি িার প্রমাণ, আল্লাহর বাণী,  

ِينَ ﴿ وا   َوٱَّل  َذ  ۡوِِلَآءَ  د ونِهِۦٓ  ِمن ٱَّت 
َ
مۡ  َما أ ه  ِب و إِّل   َنۡعب د  ٓ ِِل َقر  ِ  إَِل  نَا ۡلَفى  ٱّلل  َ  إِن   ز   ٱّلل 

م   مۡ  ََيۡك  مۡ  َما ِف  بَۡيَنه  وَن   فِيهِ  ه  َ  إِن   َُيَۡتلِف  وَ  َمنۡ  َيۡهِدي َّل  ٱّلل  ار   َكَِٰذب   ه   ٣ َكف 
 [  ١: الزمر] ﴾
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“আর যারা আল্লাহর পটরবশিু অনেশক অটর্র্াবকরূশপ গ্রহণ কশর, 

(িারা বশল) আমরা দিা এশদর ইবাদি এেশনেই কটর দয, এরা 

আমাশদরশক আল্লাহর সাটন্নৈে এশন টদশব। িারা দয টবষশয় টনশেশদর 

মশৈে মিশর্দ করশছ আল্লাহ িার োয়সালা কশর টদশবন। দয 

টমর্োবাদী ও কাটের, আল্লাহ িাশক সৎ পশর্ পটরচাটলি কশরন না।” 

[সূরা আয-যুমার/৩]  

আর িারা দয (আল্লাহর কাশছ এসব মা‘বুদশদর) শাো‘আি বা 

সুপাটরশ প্রিোশা কশর িাশদর (মা‘বুদশদর) আহ্বান করি িার 

প্রমাণ, আল্লাহর বাণী,  

ونَ ﴿ ِ  د ونِ  ِمن َوَيۡعب د  مۡ  َّل  َما ٱّلل  ُّه  مۡ  َوَّل  يَُض  ه  ول ونَ  يَنَفع  َّلٓءِ  َوَيق  ؤ  نَا َهى َفَعىؤ   ش 
ِ   ِعندَ   [  ٣٤: يونس] ﴾ٱّلل 

“আর িারা আল্লাহ ছাড়া এমন বস্তুসমূশহরও ইবাদি কশর যারা 

িাশদর দকাশনা অপকারও করশি পাশর না এবাং িাশদর দকাশনা 

উপকারও করশি পাশর না, আর িারা বশল: এরা হশে আল্লাহর 

টনকি আমাশদর সুপাটরশকারী।” [সূরা ইউনুস/১৮]  

বস্তুি সুপাটরশ বা শাো‘আি দু’ প্রকার। ক) অস্বীকৃি খ) স্বীকৃি। 
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ক- অস্বীকৃি শাো‘আি বা সুপাটরশ হশে, যা আল্লাহ বেিীি অশনের 

টনকি চাওয়া হয়, যা করার ক্ষমিা আল্লাহ ছাড়া অশনের দনই। দযমন 

আল্লাহ বশলন : 

َها ﴿ يُّ
َ
أ ِينَ  َيى وا   َءاَمن ٓوا   ٱَّل  نفِق 

َ
ا أ م ِمم  ِن َرزَۡقَنَٰك  ن َقۡبلِ  م 

َ
ِتَ  أ

ۡ
 َوَّل  فِيهِ  َبۡيع   ّل   يَۡوم   يَأ

ل ة   َٰفِر   َشَفََٰعة    َوَّل  خ  م   ونَ َوٱۡلَك ونَ  ه  َٰلِم   [  ٤٦٨: ابلقرة] ﴾ ٢٥٤ ٱلظ 

“দহ যারা ঈমান এশনছ! আমরা দিামাশদরশক দয েীটবকা দান 

কশরটছ, িা হশি দস টদন আসার পূশবুই বেয় কর; যাশি র্াকশব না 

দকাশনা ক্রয়-টবক্রয়, টকাংবা বনু্ধত্ব অর্বা সুপাটরশ, আর কাশেররাই 

দিা অিোচারী।” [সূরা আল-বাক্বারাহ: ২৫৪]  

খ- স্বীকৃি সুপাটরশ হশে, যা দকবল আল্লাহর কাশছ চাওয়া হয়1। 
বস্তুি সুপাটরশকারীর কাশছ সুপাটরশ চাওয়ার মাৈেশম িাশক সম্মাটনি 

করা হয়। আর যার েনে সুপাটরশ করা হশব দস দিা হশি হশব 

এমন বেটক্ত যার কর্া ও কাশে আল্লাহ সন্তুি। আর িাও সাংঘটিি 

হশব অনুমটির পশর। যেমন আল্লাহ তাআ’লা বশলন: 
                                                           
1 য াননা সষৃ্টির  ানে চাওয়া হয় না। যেমন বলা হয়, যহ আল্লাহ আপষ্টন আমার বযাপানর আপনার নবীন  

সপুাষ্টরশ ারী বাষ্টননয় ষ্টিন। অথবা যহ আল্লাহ আপষ্টন আমার জনয আপনার বনু্ধনিরন  সপুাষ্টরশ ারী 
বাষ্টননয় ষ্টিন। এভানব সরাসষ্টর আল্লাহর  ানে চাওয়া। [সম্পাি ]  
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ِي َذا َمن﴿ ۥٓ  يَۡشَفع   ٱَّل    [  ٤٦٦: ابلقرة] ﴾بِإِۡذنِهۦِ   إِّل   ِعنَده 

“এমন দক আশছ দয অনুমটি বেিীি িাাঁর টনকি সুপাটরশ করশি 

পাশর?”  [সূরা আল-বাক্বারাহ/২৫৫]  

িৃিীয় নীটি: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়া সাল্লাম) এর আযমন 

ঘশি এমন দলাকশদর মাশঝ যারা িাশদর ইবাদশি শিৈা টবর্ক্ত 

টছল; িাশদর মশৈে দকউ দেশরশিার ইবাদি করশিা, দকউ নবী ও 

সৎ দলাকশদর ইবাদি করশিা, দকউ যাছ-পালা ও পার্শরর পূো 

করশিা এবাং দকউ সূযু ও চশের ইবাদি করশিা। আর নবী 

(সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়া সাল্লাম) িাশদর মশৈে দকাশনা প্রকার 

িারিমে বা পারু্কে করা ছাড়াই এশদর সবার টবরুশদ্ধ যুদ্ধ কশরন। 

এর প্রমাশণ আল্লাহর বাণী: 

مۡ  ﴿ َٰتِل وه  َٰ  َوَق ونَ  َّل  َحّت  ونَ  فِۡتَنة   تَك  ِين   َوَيك  ۥ ٱل  ُّه  ِ   ُك   [  ١٣: االنفال] ﴾ّلِل 

“আর দিামরা িাশদর টবরুশদ্ধ লড়াই করশি র্াক যিক্ষণ না 

টেিনার অবসান হয় এবাং দীন সমূ্পণুরূশপ আল্লাহর েশনেই হশয় 

যায়।” [সূরা আল-আনোল/৩৯]  
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 িারা দয সূযু ও চশের ইবাদি করি, িার প্রমাণ আল্লাহর বাণী,  

َٰتِهِ  َوِمنۡ  ﴿ ۡل   َءاَي ۡمس   َوٱنل َهار   ٱِل  وا   َّل  َوٱۡلَقَمر    َوٱلش  د  ۡمِس  تَۡسج   لِۡلَقَمرِ  َوَّل  لِلش 
ِي ِۤهَّلِل َوْۤاوُدُجۡسٱ ن   ٱَّل  ن إِن َخلََقه  ونَ  إِي اه   ت مۡ ك    [  ١٣: فصلت] ﴾ ٣٧ َتۡعب د 

“িাাঁর টনদশুনাবলীর মশৈে রশয়শছ রাি ও টদন, সূযু ও চে। যতামরা 
সেূযন  ষ্টসজিা  নরা না, চেশকও না; টসেদা কর আল্লাহশক, টযটন 

এগুশলা সৃটি কশরশছন, যটদ দিামরা দকবল িাাঁরই ইবাদি কর।” 

[সূরা েুসটসলাি/৩৭] 

 িারা দয দেশরশিার ইবাদি করি িার প্রমাণ আল্লাহর বাণী,  

مۡ  َوَّل  ﴿ َرك  م 
ۡ
ن يَأ

َ
وا   أ ِ  ٱلَۡمَلىئَِكةَ  َتت ِخذ  ۡرَبابًا   نَ  َۧوٱنل بِي 

َ
 [  ٤٨: عمران ال] ﴾ أ

“আর টিটন আশদশ কশরন না দয, দিামরা দেশরশিাযণ ও 

নবীযণশক প্রটিপালকরূশপ গ্রহণ কর।” [সূরা আশল ইমরান/৮০]  

 মক্কার কাশেররা দয নবীযশণর ইবাদিও করি িার দলীল হশে 

আল্লাহর বাণী,  
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نَت  َمۡرَيمَ  ٱۡبنَ  َيَٰعِيَس  ٱّلل    قَاَل  ِإَوذۡ  ﴿
َ
وِن  لِلن اِس  ق ۡلَت  َءأ ِذ  َ  ٱَّت  م ِ

 
ََٰهۡيِ  َوأ  ِمن إَِل

ِه  د ونِ  ۡبَحََٰنَك  قَاَل  ٱّلل  ون   َما س  نۡ  ِلٓ  يَك 
َ
ق وَل  أ

َ
نت   إِن ِِبَق     ِل  لَۡيَس  َما أ ۥ ك   ق ۡلت ه 

ۥ   َفَقدۡ  ۡعلَم   َوَّلٓ  َنۡفِس  ِف  َما َتۡعلَم   َعلِۡمَته 
َ
نَت  إِن َك  َنۡفِسَك   ِف  َما أ

َ
َٰم   أ ي وِب  َعل   ٱۡلغ 

 [  ٣٣٥: دة املائ] ﴾ ١١٦

“আর যখন আল্লাহ বলশবন, দহ মারইয়াশমর পুত্র ঈসা! িুটম টক 

দলাকশদরশক বশলটছশল দিামরা আল্লাহ ছাড়া আমাশক ও আমার 

মািাশক মা’বূদ বাটনশয় নাও? ঈসা টনশবদন করশবন আটম দিা 

আপনাশক পটবত্র মশন কটর; আমার পশক্ষ দকানক্রশমই দশার্নীয় টছল 

না দয, আটম এমন কর্া বটল যা বলবার আমার দকানই অটৈকার 

দনই; যটদ আটম বশল র্াটক, িশব অবশেই আপনার োনা র্াকশব; 

আপটন দিা আমার অন্তশরর কর্াও োশনন, পক্ষান্তশর আপনার 

অন্তশর যা রশয়শছ আটম িা োটন না; সমস্ত যাশয়শবর টবষয় আপটনই 

জ্ঞাি।” [সূরা আল-মাশয়দা/১১৬]  

 মক্কার দলাকরা দয দনককার দলাকশদর ইবাদিও করি িার প্রমাণ 

হশে আল্লাহর বাণী : 
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َلىئَِك  ﴿ و 
 
ِينَ  أ ونَ  ٱَّل  مۡ  ٱلۡوَِسيلَةَ  َرب ِِهم   إَِلَٰ  يَۡبَتغ ونَ  يَۡدع  ه  يُّ

َ
ۡقَرب   أ

َ
ونَ َوَيرۡ  أ ۥ ج   رَۡۡحََته 

ۥٓ   َوَيَخاف ونَ   [  ٦٣: االرساء] ﴾َعَذابَه 

“িারা যাশদর আহ্বান কশর িারাই দিা িাশদর প্রটিপালশকর ধনকিে 

লাশর্র উপায় সন্ধান কশর দবড়ায় দয িাশদর মশৈে দক কি টনকি 

হশি পাশর, িাাঁর দয়া প্রিোশা কশর ও িাাঁর শাটস্তশক র্য় কশর।” 

[সূলা আল-ইসরা/৫৭]  

 িৎকালীন মক্কার দলাশকরা দয যাছ-পালা ও পার্শরর ইবাদিও 

করি িার প্রমাণ আল্লাহর বাণী,  

فََرَءۡيت م   ﴿
َ
ََٰت  أ ىَٰ  ٱلل  ز  ةَ  ١٩ َوٱۡلع  ۡخَرىى  ٱثل اثِلَةَ  َوَمَنوَٰ

 
  [  ٤٨  ،٣٣: انلجم] ﴾ ٢٠ ٱۡۡل

“দিামরা আমাশক োনাও লাি’ ও ‘উযযা’ সম্বশন্ধ এবাং িৃিীয় 

আশরকটি ‘মানাি’ সম্বশন্ধ?” [সূরা আন-নােম/১৯-২০] 

অনুরূপর্াশব আবু ওয়াটকদ আল-লায়সী রাটদয়াল্লাহু ‘আনহুর হাদীসও 

এর প্রমাণ, টিটন বশলন:  

 بكفر، عهد حدثاء وحنن حنني إىل وسلم عليه اهلل صىل انليب مع خرجنا»
. أنواط ذات هلا يقال أسلحتهم بها وينوطون عندها يعكفون سدرة وللمرشكني
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. «أنواط ذات هلم كما أنواط، ذات نلا اجعل اهلل رسول اي: فقلنا بسدرة فمررنا
 .احلديث

আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লাম) এর সশে 

হুনাইশনর যুশদ্ধ দবর হলাম, আমরা িখন নূিন মুসটলম টছলাম। 

দসকাশল মুশটরকশদর একটি কুল-বৃক্ষ টছল, যার পাশবু িারা অবস্থান 

করশিা এবাং িাশি িাশদর অস্ত্র ঝুটলশয় রাখশিা। ওিাশক বলা হি 

‘যািু আন্ওয়াত্’ (বরকশির যাছ)। আমরা এই ৈরশনর এক কুল-

যাশছর টনকি টদশয় অটিক্রম করলাম। আমরা আল্লাহর রাসূলশক 

বললাম: দহ আল্লাহর রাসূল ! আমাশদর েনেও একটি ঝুটলশয় রাখার 

বৃক্ষ টনৈুারণ কশর টদন দযমন িাশদর রশয়শছ ..2। আল-হাদীস3।  

চিুর্ু নীটিঃ আমাশদর যুশযর টশকুকারীশদর টশকু পূশবুর যুশযর 

টশককুারীশদর দর্শক অটৈক কশ ার। কারণ পূশবুর দলাশকরা সুখ-

সেলিার সময় টশকু করশিা আর দুঃশখর সময় একান্তর্াশব 

                                                           
2 হািীস যথন  বঝুা যেল যে,  ানেররা োে পূজা  রত। [সম্পাি ] 

3 ষ্টতরষ্টমেী, হািীস নং ২১৮০।  
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আল্লাহশকই ডাকশিা। টকন্তু আমাশদর যুশযর টশকুকারীরা সুখ-দুঃখ 

সবুাবস্থায় আল্লাহর সাশর্ টশকু কশর।  

এর দলীল, আল্লাহর বাণী,  

ۡلِك  ِف  َركِب وا   فَإَِذا ﴿ ا   ٱۡلف  َ  َدَعو  ۡلِِصيَ  ٱّلل  ِينَ  َل   ُم  ا ٱل  مۡ  فَلَم  َٰه  ِ  إَِل  ََن ى مۡ  إَِذا ٱۡلَب   ه 
ونَ   [  ٥٦: العنكبوت] ﴾ ٦٥ ي ۡۡشِك 

“অিঃপর িারা যখন দনৌকায় আশরাহণ কশর িখন িারা টবশুদ্ধ 

টচশে খাাঁটির্াশব আল্লাহশক ডাশক; অিঃপর টিটন যখন স্থশল এশন 

িাশদর উদ্ধার কশরন, িখনই িারা শরীক করশি র্াশক।” [সূরা 

আল-আনকাবূি/৬৫]  

সমাপ্ত 

আর আল্লাহ িা‘আলা সালাি ও সালাম দপশ করুন মুহাম্মাদ, িাাঁর 
পটরবার-পটরেন ও সকলসার্ীশদর প্রটি।  


