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দা াল? ই দী- ী ান ‘সভ তা’!
Dajjal? the Judio-Christian ‘Civilization’! (অ বাদ)
হযবুত তওহীেদর ল ও উে
জহাদ, কতাল ও স াস
দা াল? ই দী- ী ান ‘সভ তা’! (ড েম টারী িফ )
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অ া দল না কাের হযবুত তওহীদ কন কারব? (আেলাচনার িভিসিড)
বাঘ-বন-ব ক (িশকােরর বা ব অিভ তার িববরণ)
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আউযুেব ােহ মনাশ শায়তােনর রািজম
বসেম ােহর রহমােনর রিহম
আ াহর দয়া মা েষর জ জীবন িবধােন সালােতর
ও মূল অত অিধক। তাঁর কার’আেন
আ াহ আিশ বােররও বশী সালা - ক উে খ কােরেছন, সালা কােয়ম কারেত বােলেছন। আজ
পৃিথবীেত কািট কািট মা ষ, ল ল িবরাট িবরাট দৃ মসিজেদ িদেন পাঁচবার একি ত হয়
সালা কােয়ম কারেত, আ াহর আেদশ পালন কারেত। িক আ াহ য উে ে মা’ মনেদর
সালা কােয়ম কারেত আেদশ কােরেছন স উে
সািধত হাে না। একশ’ প াশ কািটর এই
জািতিট, য জািতিট িনেজেদর মা’ মন, মাসেলম ও উ েত মাহা দী বােল িব াস কের, এই
জািতিট আজ পৃিথবীর অ সব জািত ারা পরািজত, লা িছত, অপমািনত, িনগৃহীত। আ াহর র ল
পৃিথবী থেক চেল যাবার সময় তাঁর গড়া এ জািতিট সংখ ায় িছেলা পাঁচ লােখর মত। এটা ইিতহাস
য আ াহর র ল চেল যাবার পর ৬০/৭০ বছেরর মেধ ঐ ছা জািতিট, একিট একিট কাের নয়,
এক সে তদািন ন পৃিথবীর ’িট িব শি েক আ মণ কাের তােদর সামিরকভােব পরািজত
কাের অে ক পৃিথবীেত আ াহর দীন িত া কােরিছেলা। সই পাঁচ লােখর জািতটাও সালা
কােয়ম করেতা, আজ একশ’ প াশ কািটর এই জািতটাও সালা কােয়ম কের, অ ত কের বােল
িব াস কের। তােহােল সই একই কাজ কাের, আ াহর একই আেদশ পালন কাের সই পাঁচ
লােখর ায় িনর র, চরম দির জািত িব জয় করেলা আর ব মােনর একশ’ প াশ কািটর জািত,
তােদর মেধ ব উ িশি ত, আেলম, পীর মারেশদ থাকা সে ও, িবে র াকৃিতক স েদর
একটা িবরাট অংেশর মািলক হওয়া সে ও আজ িবে র সম জািত ারা পরািজত, িনগৃহীত। একই
কাজ কাের আ াহর একই আেদশ পালন কাের পিরণিত, ফল ধু আকাশ পাতাল নয়, এেকবাের
উে া কন?
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এই ‘ কন’র জবাব দবার আিম চ া কারিছতার আেগ নামায শ টা ব বহার না কাের সালা শ কন ব বহার কারিছ তা বােল নয়া
দরকার। এ উপমহােদেশ সালােতর বদেল নামায শ টা ব বহাের আমরা এতটা অভ হেয় গিছ য
সালা বালেল অেনেক বুিঝই না সালা িক। কার’আেন কাথাও নামায শ টা নই কারণ কারান
আরবী ভাষায় আর নামায পািশ অথাৎ ইরানী ভাষা। ধু ঐ নামায নয় আরও অেনক শ আমরা
ব বহার কাির যা কারােন নই। যমন খাদা, রাযা, বেহশত, দাযখ, ফেরশতা, জায়নামায,
মুসলমান, পয়গ র ইত ািদ। এই ব বহার মাসেলম িনয়ায় ধু ইরােন এবং আমােদর এই
উপমহােদেশ ছাড়া আর কাথাও নই। এর কারণ আেছ। কারণটা হাল- ইরান দশিট সম টাই
অি -উপাসক িছেলা। আ াহর নবীর াহ পালেনর জ উ েত মাহা দী যখন ইরানেক িতন
শে র একিট মেন নয়ার আম ণ িদেলা তখন ইরান পৃিথবীর ই িব শি র একিট; অ িট ী ান
রামান। ঐ িতন শ হাল১) আ াহর র ল সত দীন িনেয় পৃিথবীেত এেসেছন- এই দীন মেন িনেয় মাসেলম হােয় যাও,
তােহােল তামরা আমােদর ভাই হােয় যােব এবং আ াহ ও তাঁর র ল এই দীনেক সম পৃিথবীেত
িত া করার য দািয় আমােদর ওপর অপণ কােরেছন, স দািয় তামােদর ওপরও ব ােব। ২)
যিদ তা হণ না কেরা তেব আমােদর ব তা ীকার কেরা, আমরা আ াহর দয়া দীন,
কার’আেনর আইন-কা ন, দ িবিধ, অথৈনিতক ব ব া চালু কারেবা; তামরা যার যার ধেম
থাকেব, আমরা বাধােতা দবই না বরং সব কাের তামােদর এবং তামােদর ধমেক িনরাপ া দব;
িবিনমেয় তামােদর যু ম লােকরা বািষক সামা একটা কর দেব, যার নাম িজিজয়া। বৃ -বৃ া,
ীেলাক, রাগ মা ষ এবং বালক-বািলকা, িশ গণেক এ কর িদেত হেব না। এর পরও তামােদর
র ার জ যুে তামােদর মধ থেক যসব যু ম লাক আমােদর প হােয় যু কারেব
তােদর ঐ িজিজয়া িদেত হেব না। ৩) যিদ এই ই শে র কানটাই না মেন নাও তেব যু ছাড়া
আর পথ নই। আমরা তামােদর আ মণ কাের পরািজত কাের আ াহর দীন, জীবন-ব ব া
িত া কারেবা।
এটা ইিতহাস য চ শি শালী, অ তম িব শি ইরান অব াভের ঐ থম ই শ উেপ া
কাের তৃতীয় শ যু েকই বেছ িনেয়িছেলা ও অ সমেয়র মেধ ঐ ছা উ েত মাহা দীর কােছ
শাচনীয় ভােব পরািজত হােয় িগেয়িছেলা। পরািজত হবার পর ায় সম ইরানী জািতিট অ
সমেয়র মেধ পাইকারী ভােব দীন এসলাম হণ কাের মাসেলম হােয় িগেয়িছেলা। এই ঢালাও
ভােব মাসেলম হােয় যাবার ফেল তারা এসলােমর কৃত উে
িক তা পূণভােব বুঝেত সমথ
হাল না অথাৎ তােদর আকীদা সিঠক হাল না। তারা এসলােম েবশ করেলা িক তােদর অি উপাসনার অথাৎ আ ন পূজার সমেয়র বশ িকছু িবষয় সে িনেয় এসলােম েবশ কারেলা। আ ন
উপাসনােক তারা নামায পড়া বলেতা, সালা - ক তারা নামায বালেত
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উপাসনার ধেম উপবাস িছেলা, তারা সাওমেক রাযা অথাৎ উপবাস বালেত লাগেলা, মাসেলমেক
তারা পািশ ভাষায় মুসলমান, নবী-র লেদর পয়গ র, জা াহ- ক বেহশত, জাহা ামেক দাযখ,
মালােয়কেদর ফেরশতা এমন িক মহান আ াহর নাম পয পিরব ন কের খাদা ইত ািদেত ভাষা র
কাের ফলেলা। ধু য সব ব াপার আ ন পূজার ধেম িছেলা না, স িল ভাবতই আরবী শে ই
রােয় গল; যমন যাকাহ, হ ইত ািদ। তারপর মাসেলম জািত যখন ভারেত েবশ কাের এখােন
রাজ কারেত
কারেলা তখন যেহতু তােদর ভাষা পািশ িছেলা সেহতু এই উপমহােদেশ ঐ
পািশ শ িলর চলন হােয় গেলা। এক কথায় বলা যায় য, আরেবর এসলাম পার দেশর
ভতর িদেয় ভারেত, এই উপমহােদেশ আসার পেথ পািশ ধম, কৃি ও ভাষার রং-এ রং বদিলেয়
র ীন হােয় এেলা।
ব াপারটা অেনকটা এই রকম:- অি -উপাসক ইরান না হােয় যিদ মুি পূজক িহ ভারত উ েত
মাহা দীর কােছ সামিরকভােব পরািজত হােয় এসলাম ভােলা কাের না বুেঝই ব াপকভােব,
ঢালাওভােব এই দীেন েবশ কারেতা তেব তারা সালা - ক পূজা বা উপাসনা, সাওমেক উপবাস,
নবী-র লেক অবতার, জা াহ- ক গ, জাহা ামেক নরক, মালােয়কেদর দবদূত, দবতা, আ াহেক
ভগবান বা ঈ র ইত ািদ চালু কাের ফলেতা এবং আমরা যমন এখন নামায, রাযা, বেহশত,
দাযখ, পয়গ র, ফেরশতা, খাদা শ িল ব বহার কাির তমন কাের ঐ ভারতীয় শ িল
ব বহার কারেত অভ হােয় যতাম।
আমরা হ বুত তওহীদ এই পািশ শ িলর ব বহার ত াগ কাের আ াহ কার’আেন য শ িল
ব বহার কােরেছন সই শ িল আবার চালু করার চ া কারিছ। মহান আ াহ পিব কার’আেন
সতক কের বােল িদেয়েছন য, আ াহর আেছ
র
র নাম, তামরা তাঁেক স নােমই ডাক,
যারা তাঁর নাম িবকৃত কের তােদর সােথ স ক িছ কারেব ( রা আরাফ- ১৮০) তাই খাদা শে র
বদেল আ াহ, নামােযর বদেল সালা এবং রাযার বদেল সাওম শে র আমােদর এই ব বহার।
মহান আ াহ এই মহাসৃি র িবশাল থেক ু তম যা িকছু সৃি কােরেছন তাঁর েত কটারই কান
না কান উে
আেছ; উে হীন একিট অণু বা পরমাণুও িতিন সৃি কেরন নাই। তমিন, িতিন
মানব জািতেক যা িকছু আেদশ-িনেষধ কােরেছন তারও েত কিটরই কান না কান উে
আেছ,
উে হীন একিট ু তম আেদশও দন নাই, কারণ িতিন সাবহান; িনখুঁত, িটহীন। িযিন ু তম
আেদশও উে হীন ভােব দেবন না িতিন য সালােতর আেদশ আশীবােররও বশী িদেয়েছন তা
িক উে হীন হােত পাের? অব ই নয়। এবং ধু য উে হীন নয় তা-ই নয়; যেহতু িতিন এ
আেদশ এতবার িদেয়েছন সেহতু এ আেদশ অত
পূণ।
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তােহােল সালােতর উে
এসলােম সালােতর উে
ও
অথাৎ মা ষ সৃি র অধ ায় থেক

ও

কী?

এত বড় য, তা বাঝাবার জ আমােক আ াহর খিলফা
কারেত হেব- যিদও খুব সংে েপ।

এই মহািব , অগিণত ছায়াপথ, নীহািরকা, সূয, চ , তারা ও এ েলা শৃংখলভােব পিরচালনা করার
জ অসংখ মালােয়ক সৃি করার পর আ াহর ই া হাল এমন একিট সৃি করার যার মেধ াধীন
ই া শি থাকেব। তাই িতিন িনজ হােত সৃি কারেলন আদম (আ:) আর হাওয়ােক। আদেমর
(আ:) মেধ আ াহ তাঁর িনজ
থেক ফুঁেক িদেলন ( কার’আন- রা হজর ২৯) তাঁর িনেজর
াধীন ই াশি সহ সব ণাবিল। নাম িদেলন আ াহর িতিনিধ- খিলফাতু াহ। তারপর আদম ও
হাওয়ার (আ:) দেহর ভতের েবশ কাের তােদর ান-বুি ও চতনায় ভাব ফলার শি
িদেলন এবিলসেক আদম-হাওয়ােক পরী ার জ ( কার’আন- রা নসা ১১৯)। আদেমর (আ:)
কারেণ আ াহর সাি ধ থেক িবতািড়ত হােয় এবিলস আ াহেক বালল য তামার এই খিলফােক
িদেয় আিম তামােক অ ীকার করােবা। জবােব আ াহ বালেলন- আিম যুেগ যুেগ নবী-র ল পািঠেয়
বনী আদমেক হদায়াহ সিঠক িদক িনেদশনা অথাৎ সরাতুল মা াকীম দান কারব। যারা এই
সরাতুল মা াকীেমর ওপর দৃঢ় থাকেব তুিম তােদর িবপেথ চালনা কারেত পারেব না, তারা
হদায়ােত থাকেব, তােদর সম অপরাধ মা কাের আিম তােদর জা ােত দব। জবােব এবিলস
বালল- তুিম তামার খিলফােক য সরাতুল মা াকীম দেব তার স ুেখ, পছেন, ডােন, বােম
আিম ওঁৎ পেত বােস থাকেবা (আর তােদর স পথ থেক িছিনেয় নেবা); আর দখেব য তােদর
অিধকাংশ অকৃত (অথাৎ অিধকাংশই আিম িছিনেয় নব)। এর উ ের আ াহ বালেলন তামােক
এবং যােদর তুিম সরাতুল মা াকীম থেক িছিনেয় নেব তােদর িদেয় আিম জাহা াম ভি কারেবা
( রা আ’রাফ- ১৭, ১৮)। এখােন বলা েয়াজন এই সরাতুল মু তাকীম কী? দখা যাে আ াহর
সােথ এবিলেসর চ ােল টা সালা (নামাজ), সওম ( রাযা), হ , যাকাত বা চুির ডাকািত,
ব ািভচার, খুন িনেয় নয়, চ ােল টা এই সরাতুল মা াকীমটােকই িনেয়।
এই সরাতুল মা াকীম হাল-একমা আ াহর খলাফত করা, তাঁর িতিনিধ করা। এই
িতিনিধ কারেত হােল থেমই মা ষেক িব াস কারেত হেব এবং সা িদেত হেব য, আ াহ
ছাড়া কান এলাহ ( মদাতা) নই অথাৎ লা এলাহা এ া আ াহ। েত ক নবী র লই তার
সম দায়েক আ াহর এই তওহীদ মেন নওয়ার আ ান জািনেয়েছন। িক আ াহ য লা-এলাহা
এ া াহর কথা বােলেছন তা ব মােন পৃিথবীেত চিলত লা-এলাহা এ া আ াহ নয়। ব মােন
মাসেলম জগেতর সকেলই লা এলাহা এ া আ াহ-এ িব াস কের, িক তারা সরাতুল মুসতাকীেম,
সহজ-সরল পেথ নই। কারণ কৃত তওহীদ অথাৎ লা-এলাহা এ া আ াহ হাে আ াহেক ছাড়া
আর সম রকম মতােক অ ীকার করা; এবং এই অ ীকার জীবেনর সবে ে , সব অ েন। এক
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কথায় য কান িবষেয়, য কান ে , যখােন আ াহ বা তাঁর র েলর কান ব ব আেছ সখােন
আর কােরা কথা, আেদশ, িনেষধ, িনেদশ অ া করা ( রা আহযাব- ৩৬); হাক সটা ব ি গত,
সামািজক, জাতীয়, আ জািতক, আইন-কা ন, দ িবিধ, অথনীিত, িশ া, সমাজ-ব ব া, ব বসাবািণজ । এখােন আ াহর আেদশ-িনেষেধর সে র লেকও অ ীভূত কারিছ এই কারেণ য
আ াহর আেদশ-িনেষধ হােত-কলেম কাযকরী কাের দখােনার দািয় তাঁর র েলর এবং িতিন
আ াহর আেদশ-িনেষধ, িনেদেশর বাইের িকছুই কেরন না, িকছুই বেলন না ( কার’আন রা নজম৩-৪)। এই হাল এসলােমর - সরাতুল মা াকীম। ব মােন অ জািত িলর তা কথাই নইমাসেলম হবার দাবীদার এই একশ’ প াশ কািটর জািতর মেধ ও কাথাও নই এবং তােদর মেধ
এ বাধ ও উপলি ও নই য তওহীদ না থাকার অথই হাে শরক ও ফর এবং তওহীদহীন
কান এবাদত আ াহ কবুল কেরন না। য িবষেয় আ াহ বা তাঁর র েলর কান িনেদশ আেছ সটা
যত ছাট, যত সামা ই হাক স িবষেয় অ কােরা িনেদশ, ব ব া হণ মােনই শরক, অংশীবাদ,
আ াহ ছাড়া অ কাউেকও ীকার করা।
হাল িবশাল খলা, িবরাট পরী া। আ াহ তাঁর কথামত যুেগ যুেগ িত জনপেদ পাঠােত
লাগেলন তাঁর নবী-র লেদর তওহীদ ও সরাতুল মা াকীম িদেয়।
আ াহ নবী-র লেদর মাধ েম বিন-আদম, মা ষেক আরও জািনেয় িদেলন য, য বা যারা ঐ
তওহীদ (আ াহর সাবেভৗম ) এবং সরাতুল মা াকীেমর ওপর অটল থাকেব জীবেনর কান
অ েন আ াহ ছাড়া আর কাউেক মানেব না, ীকার কারেব না তােদর িতিন সম অপরাধ, পাপ,
গানাহ মাফ কাের জা ােত ান দেবন িচরকােলর জ ( কার’আন- রা যুমার- ৫৩)। আর য বা
যারা জীবেনর য কান অ েন, য কান িবষেয় আ াহর আেদশ-িনেষধ অ ীকার কাের অ কান
শি বা িনেজেদর তরী আেদশ-িনেষধেক মেন নেব তারা জীবেন যত পুণ , যত সওয়াবই
কা ক, যত ভােলা কাজই কা ক আ াহ তােদর জাহা ােম িনে প কারেবন িচরকােলর জ
( রা মােয়দা- ৭২, রা নসা- ৪৮, বাখারী, মাসেলম, িতরিমিয)।
আ াহর নবী-র লরা যুেগ যুেগ িত জনপেদ ঐ তওহীদ, আ াহর সাবেভৗম িনেয় আসেত
লাগেলন আর ঐ তওহীেদর ওপর িভি কাের দীন িত া কারেত লাগেলন। আদেমর (আ:)
মাধ েম আ াহ বিন-আদমেক াধীন ই াশি দান কােরেছন- যার ই া স আ াহর তওহীদ,
সাবেভৗম ীকার ও হণ কারেত পাের, যার ই া তওহীদ অ ীকার কাের অে র ভু ,
সাবেভৗম
ীকার কারেত পাের ( কার’আন- রা কাহাফ- ২৯)। যুেগ যুেগ আ াহ যােদর
হদায়াহ অথাৎ সিঠক িদক িনেদশনা িদেয়েছন তারা তওহীেদ িব াসী হােয় নবী র লেক মেন
িনেয়েছ। নবী-র লরা তওহীদ, আ াহর সাবেভৗমে র িভি র ওপর দীেনর এমারত, অ ািলকা তরী
কােরেছন। যারা তওহীেদ, সরাতুল মা াকীেম িব াস কােরেছ তারা ঐ এমারত, অ ািলকায়
বসবাস কারেত
কােরেছ।
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যথাসমেয় নবী-র লরা পৃিথবী থেক চােল যাবার পর এবিলেসর েরাচনায় মা ষ তওহীদ িভি ক
ঐ এমারত ভাংেত
কােরেছ এবং ধীের ধীের ওর কাঠােমা এবং শেষ িভি তওহীদ
ভংেগ
ফেলেছ। এরপর রহমা র রিহম আবার নবী-র ল পািঠেয়েছন। তাঁরা এেস মা ষেক বােলেছনতামরা তা আ াহর দয়া দীনটােক ন কাের ফেলেছা, এমারত ভংেগ ফেলেছা এবং শরক ও
ফরীেত িফের গেছা। ধু তাই নয় এর িভি , তওহীদটােকও তা টুকেরা টুকেরা কাের ফেলেছা
এবং শরক ও ফরীেত িফের গেছা। আ াহ আমােক পািঠেয়েছন তাঁর তওহীদ, তাঁর সাবেভৗম ,
সরাতুল মু ািকম িদেয়, এবং এই তওহীেদর িভি র ওপর দীেনর এমারত তরী করার দািয়
িদেয়। কান কান নবীেক তার জািত হণ কােরেছ, কান নবীেক িকছু মা ষ হণ কােরেছ, িকছু
আেগর নবীর িবকৃত দীনটােকই ধাের রেখেছ, আর কান নবীেক মা ষ এবিলেসর েরাচনায়
অ ীকার কােরেছ, এমন িক হত াও কােরেছ (মােয়দা- ৭০)।
এই ভােব নবী-র লেদর আ াহর তওহীদ ও তওহীদ িভি ক দীন িত ার ধারাবািহকতার শষ
াে পৃিথবীেত আ াহ পাঠােলন তাঁর হািবব মাহ দ (দঃ) িবন আব াহেক ( কার’আন- রা
আহযাব- ৪০)। পূবব ী সব নবী-র লেদর মত ইিনও সই একই দািয় িনেয় এেলন; আ াহর
তওহীদ িভি ক দীন মা েষর জীবেন িত া কারেত। তফাৎ ধু এইটু য পুবব ীেদর দািয়
িছেলা তােদর যার যার সমাজ, গা , জািতর মেধ সীিমত, আর এই শষ-নবীর দািয় হােলা সম
পৃিথবীর ( রা নসা- ১৭০, রা ফারকান- ১)।
এখন একিট খুব
পূণ ।
পূণ এইজ য আ াহ নবী-র লেদর মাধ েম য তওহীদ
িভি ক দীন মানব জািতর জ দান কােরেছন এবং শষ নবীও যটা মা ষেক শখােলন সটা আজ
আর আমােদর মেধ নই, ওটার ধু খালসটা আেছ। আজ মাসেলম বােল পিরিচত জািতিট
যটােক দী ল এসলাম বােল তােদর জীবেন পালন কারেছ সটা নবীর শখােনা এসলােমর স ূণ
িবপরীত। কােজই এই
পূণ টার য জবাব আিম এখন দব সটা এই িবপরীতমুখী দীেনর
অ সারীেদর কােছ হণেযাগ হেব না; ধুমা আ াহ যােদর হদায়াহ কারেবন তারা ছাড়া।
আ াহ তাঁর শষ নবীেক পৃিথবীর অ া সম দীন (জীবন-ব ব া) অবলু কাের িদেয় এই
সিঠক িদক িনেদশনা (তওহীদ, সরাতুল মু ািকম) ও এই সত দীন (জীবন-ব ব া, শিরয়াহ)
িত ার দািয় িদেলন- এই সত আমরা পাি
ত , সরাসির কার’আেন িতনিট আয়াত
থেক ( কার’আন- রা তওবা ৩৩, ফাতাহ ২৮, সফ ৯), এবং পেরা ভােব সম কার’আেন
শত শত আয়ােত। িট হাে - আ াহ শষ নবীেক এই িবশাল দািয় িদেলন িক কমন
কাের, কান নীিতেত িতিন এ কাজ কারেবন তা িক আ াহ তাঁেক বােল দেবন না? আ াহ
সাবহান, অথাৎ যার অণু পিরমাণও খুঁত, িট, অ মতা, অস ূণতা বা চু িত নই। কােজই
তাঁর র লেক আ াহ এক িবরাট, িবশাল দািয় িদেলন িক কমন কাের, কা ি য়ায় িতিন
তা কারেবন তা বােল দেবন না, তা হােতই পাের না। কােজই আ াহ তাঁর নবীেক ঐ
দািয়ে র সে ঐ কাজ করার নীিত ও ি য়া অথাৎ তিরকাও বােল িদেলন। সম পৃিথবীেত
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আ াহর তওহীদ িভি ক দীন িত ার নীিত িহসােব আ াহ তাঁর র লেক িদেলন জহাদ ও
কতাল- অথাৎ সবা ক েচ া ও সশ সং াম; এবং ঐ নীিতর ওপর িভি কাের একিট
পাঁচদফার কমসূিচ। ঐ পাঁচ দফা হাল- ১) ঐক , ২) শৃংখলা, ৩) আ গত , ৪) হজরত, ৫)
জহাদ (সং াম) (হাদীস- িতরিমযী, মুসনােদ আহেমদ, বাব-উল-এমারাত, মশকাত)। পৃিথবীেত
চিলত অ সম জীবন ব ব ােক িনি য় কাের আ াহর দয়া সিঠক িদক-িনেদশনা ও
সত দীনেক পৃিথবীেত িত ার জ আ াহ তাঁর শষ নবীেক য নীিত ও তিরকা ( ি য়া,
কমসূিচ) িদেলন সটা দাওয়াহ নয়; সটা কিঠন জহাদ, সবা ক েচ া ও সশ সং াম।
এর মাণ আ াহর কার’আন এবং তাঁর র েলর জীবনী, কথা ও কাজ। আ াহ তাঁর
কার’আেন সশ সং াম অথাৎ যু েক মা’ মন, মাসেলম ও উ েত মাহা দীর জ ফরেদ
আইন কাের িদেয়েছন রা বাকারার ২১৬ ও ২৪৪ নং আয়ােত, আনফােলর ৩৯ নং ও আরও
ব আয়ােত। ধু তাই নয় মা’ মন হবার সং ার মেধ ই িতিন জহাদেক অ ভু কাের
িদেয়েছন। িতিন বােলেছন- ধু তারাই সত িন মা’ মন যারা আ াহ ও তাঁর র েলর ওপর
ঈমান এেনেছ এবং তারপর আর কান ি ধা-সে হ কেরিন এবং াণ ও স দ িদেয় আ াহর
রা ায় জহাদ কেরেছ ( কার’আন- রা জরাত ১৫)। এই আয়ােত আ াহ মা’ মন হবার জ
’িট শ রাখেছন। থমিট হাল আ াহ ও তাঁর র েলর উপর ঈমান; এিটর অথ হাল জীবেনর
সব অ েন- ব ি , পিরবার, সমাজ, জাতীয়-আ জািতক অ েন আইন-কা ন, দ িবিধ, অথনীিত,
িশ া- এক কথায় য কান িবষেয় আ াহ ও তাঁর র েলর কান ব ব আেছ, আেদশ-িনেষধ
আেছ সখােন আর কাউেক হণ না করা, কােরা িনেদশ না মানা যা পছেন বােল এেসিছ এবং
এ ব াপাের বািক জীবেন কান ি ধা, কান সে হ না করা অথাৎ তওহীদ। ি তীয়িট হাল
আ াহর ঐ তওহীদ, সাবেভৗম েক পৃিথবীেত িত ার জ জীবন ও স দ িদেয় সং াম, যু
করা। কারণ ঐ তওহীদ এবং তওহীদ িভি ক দীন, জীবন-ব ব া যিদ পৃিথবীেত িত া না হয়
তেব দীনই অথহীন, যমন ব মােনর অব া। এই ’িট শ হাল মা’ মন হবার সং া। যার বা
যােদর মেধ এই ’িট শ পূরণ হােয়েছ স বা তারা কৃত মা’ মন আর য বা যােদর মেধ
এই ’িটর মেধ একিট বা ’িটই শ পুরণ হয় িন, স বা তারা কৃত মা’ মন নয়; এবং
মা’ মন নয় মােনই হয় মাশেরক, না হয় কােফর।
আ াহ জহাদেক মা’ মন হবার সং ার মেধ শ িহসােব িদেলন, কতাল অথাৎ সশ
সং ামেক ফরেদ আইন কাের িদেলন, তারপর সরাসির ম িদেলন- সশ সং াম (যু ) কেরা
(বাকারা ২৪৪)। আরও বালেলন- সশ সং াম (যু ) করেত থােকা তােদর িব ে য পয না
সম অ ায় অশাি িবেলাপ হােয় স ূণ েপ আ াহর দীন িত া হয় (আনফাল ৩৯)। এইসব
সরাসির
ম ছাড়াও সম কার’আেন আ াহ ছয়শত বােরর বশী সশ সং ােমর উে খ
কােরেছন। আ াহর এই নীিতর িত িন কাের তার র ল বালেলন- আিম আ াহর আেদশ
পেয়িছ পৃিথবীর মা েষর িব ে সশ সং াম (যু ) চািলেয় যেত য পয না তারা সা দয়
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য আ াহ ছাড়া এলাহ নই এবং আিম মাহা দ আ াহর র ল এবং সালা িত া কের ও
যাকাত দয় [ হাদীস- আব াহ এবেন ওমর (রা:) থেক বাখারী] । এছাড়াও আ াহ তাঁর
কার’আেন এবং আ াহর র ল তাঁর জীবেনর কােজ ও কথায় সে হাতীত ভােব আমােদর
দিখেয় িদেয়েছন য আ াহর তওহীদ িভি ক এই দী ল এসলাম, দী ল হকেক পৃিথবীেত
িত া করার নীিত হাে সামিরক, অথাৎ িজহাদ, কতাল। আ াহ নীিত িহসােব যু েক
িন ারণ কােরেছন বােলই তাঁর িনেদেশ তাঁর র ল মা সােড় নয় বছেরর মেধ কম কাের
হােলও ৭৮িট যু কােরেছন।
দীন িত ার জ আ াহ তাঁর র লেক য পাঁচ দফা কমসূিচ িদেয়েছন তার থম চার দফা
অথাৎ ১) ঐক , ২) শৃংখলা, ৩) আ গত , আেদশ িতপালন, ৪) হজরত হাল জহাদ করার
িত এবং প ম দফা হাে জহাদ, সং াম। থম চার দফা ছাড়া যু করা যােব না।
জহাদেক, সশ সং ামেক আ াহ নীিত িহসােব িন ারণ কােরেছন বােলই এই দীেন শহীদ ও
মাজােহদেদর সম গানাহ মা কাের সবে পুর ার দয়ার অ ীকার কােরেছন, জা াত
িনি ত কাের িদেয়েছন ( কার’আন- রা সফ ১০-১২), এমন িন য়তা এই জািতর, উ াহর
আর কান ণী বা কােরর মা ষেক িতিন দন িন। আ াহর এই নীিত িন ারণ তাঁর র ল
বুেঝিছেলন বােলই িতিন ২৩ বছেরর কেঠার সাধনায় য সংগঠন গেড় তুলেলন সটার ইিতহাস
দখেল সটােক একিট জািত বলার চেয় একিট সামিরক বািহনী বলাই বশী স ত হয়।
ইিতহাস সা
দয় য এই বািহনী তার জ ল থেক
কাের ায় একশ’ বছর পয
িনরবি
সশ সং াম কাের গেছ; এর সবািধনায়ক (আ াহর র ল) থেক
কাের
সাধারণ সিনক ( মাজােহদ) পয একিট মা ষও বাধহয় পাওয়া যত না যার গােয় অে র
আঘাত িছেলা না; হাজাের হাজাের যু ে ে াণ দয়ার কথা তা বলার অেপ াই রােখ না।
তােহােল পির ার দখা যাে য তওহীদ, আ াহর সাবেভৗম িভি ক এই দীনেক সম
পৃিথবীেত কাযকর কাের মানব জািতর জীবন থেক সম অ ায়, অত াচার, অিবচার ও
র পাত দূর কাের শাি (এসলাম) িত া করার জ ই আ াহ তাঁর র লেক পৃিথবীেত
পাঠােলন এবং ঐ কাজ করার নীিত িহসােব িন ািরত কাের িদেলন সং াম ও সশ সং াম
এবং জহাদ িভি ক একিট ৫ দফার কম িচ। তাঁর র ল ঐ নীিত ও কম িচর অ সরণ কাের
গেড় তুলেলন এক দম, ধষ, অপরােজয় সামিরক বািহনী যার নাম হাল উ েত মাহা দী।
এই উপলি (আকীদা) থেক আজ আমরা ল েকািট মাইল দূের অব ান িনেয়িছ। এই কথা
কার’আন এবং হাদীস থেক সে হাতীত ভােব মাণ করা যায়। িক তা কারেত গেল এই
িনব অিত বড় হােয় যােব কােজই আিম এখােনই এর ইিত টানেবা। তেব ইিত টানার আেগ
’িট কথা না বালেলই নয়। একজন মা েষর এে কােলর সময় রেখ যাওয়া িজিনস-প
দেখই ঐ মা ষিটর সারা জীবেনর কমকা স ে
ধারণা পাওয়া যায়। যমন- কান
লােকর মৃতু র পর তার ঘের যিদ ধু মা কেয়কিট পুরােনা ইি ন, ি ল মিশন, হাতুড়ী, র
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এ েলা পাওয়া যায় তােহােল লাকিটর পূব পিরচয় জানা না থাকেলও লাকিট য মাটর িম ী
বা ইি িনয়ার িছেলা তা কাউেক বেল িদেত হয় না, লাকিটর মৃতু র সময় রেখ যাওয়া
িজিনস েলা দেখ খুব সহেজই তা বুঝা যায়। আবার কউ যিদ তার মৃতু র সময় তার ঘের
ধুমা হারেমািনয়াম, তবলা, ঢাল, তানপুরা ইত ািদ কত েলা গােনর সর াম রেখ যায়
তােহােল ঐ লাকিট য গায়ক িছেলা তাও কাউেক বােল িদেত হয় না, লাকিটর সােথ কান
পূব পিরচয় না থাকেলও না। তমিন কউ মৃতু র সময় যিদ ধুমা কতক েলা যুে র সর াম
রেখ যায়, তােহােল স য একজন যা া িছল তােতও কান সে েহর অবকাশ থােক না।
আ াহর শষ র ল এে কােলর সময় পািথব স দ বালেত রেখ যান (১) ১িট চাটাই, (২) ১
িট বািলশ ( খজুেরর ছাল িদেয় ভি ) ও (৩) কেয়কিট মশক। আর রেখ যান- (১) ৯িট তরবারী,
(২) ৫িট বশা, (৩) ১িট তীরেকাষ, (৪) ৬িট ধ ক, (৫) ৭িট লৗহবম, (৬) ৩িট জা া (যুে র),
(৭) ১িট কামরব , (৮) ১িট ঢাল এবং (৯) ৩িট পতাকা। (তথ সূ :- িসরাতু বী- মওলানা
িশবলী নামানী)
আ াহ পাক পিব রআেন তাঁর ীয় রাসূলেক উে
কাের এরশাদ কেরেছন, হদায়াহ ও
সত দীন (জীবন-ব ব া)-সহ তামােক রণ কােরিছ এই জ য, সম দীেনর (জীবনব ব া) ওপর আমার এই দীনেক িবজয়ী কাের িদেব ( রা তওবা-৩৩, ফাত -২৮, সফ-৯)।
আর এ িবজয়ী করার পথ িহসােব নীিত িন ারণ কাের িদেলন িজহাদ ও কতাল (সশ
সং াম)। তাইেতা মা’ মন হওয়ার শ িহসােব রাখেলন, িজহাদ ও কতালেক। এজ ই
আ াহর রা ল বলেলন, আিম আিদ হােয়িছ তত ণ পয সশ সং াম চািলেয় যেত, য
পয না েত কিট মা ষ আ াহেক তােদর একমা এলাহ িহসােব এবং আমােক আ াহর র ল
িহসােব মেন না নয় [ আ ু াহ ইবেন ওমর (রা:) থেক- বাখারী] । আর এ আেদশ পালন
কারেত যেয় আমােদর নতা রাসূলেক মা ৯-১০ বৎসের ছাট-বড় ৭৮িট যু কারেত
হােয়েছ। একজন যা া িহসােব তাঁেক জীবন-যাপন কারেত হােয়েছ; অথাৎ িতিন একজন
যা া িছেলন। উপেরা উদাহরণ েলার আেলােক এ সেত র সত ায়ন কের তাঁর রেখ যাওয়া
িজিনস েলা।
আ াহর র েলর মুখ িনঃসৃত বাণীর সােথও রেয়েছ এ েলার অপূব িমল। আ াহর র ল
বােলেছন- আিম হালাম যা া নবী, আিম হালাম দয়ার নবী (ইবেন তাইিময়ার আস িসয়াসাহ
আশ-শরীয়াহ, পৃ া- ৮)
এ স ে আরও জানেত চাইেল আমার লখা ‘এ ইসলাম ইসলামই নয়’ বইিট পড়া দরকার।
আ াহ-র েলর কৃত এসলােমর যুগ অথাৎ সশ সং ােমর মাধ েম সত দীনেক কাযকরী কাের
সম পৃিথবীেত ায়, িবচার ও শাি (এসলাম) িত ার যুেগর পরব ীেত ঐ সশ সং াম
ছেড় দবার পর জহাদ, কতালেক আ র ামূলক বােল চার চালােনা হয় ও তা গৃহীত হয়।
ধু তাই নয়, এমন িক ব মােন এই জািতর কােছ ওটা কান েয়াজনীয় কাজ নয় বােলই
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িব াস করা হয়। মাসেলম বােল পিরিচত এই জািতর এখন মেন নই য মা’ মন হবার
সং ার মেধ ই য জহাদেক আ াহ অ ভু কাের িদেয়েছন স জহাদেক ধু আ র ামূলক
বলা বা েয়াজন নই মেন কারেল আর মা’ মন থাকা যায় না এবং মা’ মন না থাকার মােনই
হয় মাশেরক না হয় কােফর হােয় যাওয়া যার পর আর সালা -সওম (নামায- রাযা) সহ কান
এবাদেতরই আর কান অথ থােক না।
আ াহর আেরকিট কথাও মাসেলম ও মা’ মন হবার দাবীদার এ জািতর মেন নই, তােদর
ভুিলেয় দয়া হােয়েছ য আ াহ বােলেছন- তামরা যিদ (সামিরক) অিভযােন (অথাৎ দীনেক
পৃিথবীেত িত া করার জ ) বর হওয়া ত াগ কেরা তেব তামােদর কিঠন শাি দব এবং
তামােদর বদেল অ জািতেক মেনানীত কারেবা; তামরা তাঁর (আ াহর) কান িত কারেত
পারেবনা (কারণ) আ াহ সবশি মান ( রা আত তওবা ৩৮-৩৯)। র েলর ওপর আ াহর
অিপত দািয় সশ সং াম কাের সম পৃিথবীেত শাি (এসলাম) িত ার জ বর হােয়
পড়া ছেড় িদেল আ াহ কী কারেবন বােল সাবধান কারেছন তা ল ক ন। আ াহ ’ টা
কথা বালেছন- থমটা কিঠন শাি দেবন, ি তীয়টা এই জািতেক ত াগ কাের অ জািতেক
িত া কারেবন অথাৎ তােদর হােত ক ৃ দেবন। ’ টা শাি ই মাণ কের য জহাদ ত াগ
কারেল আর মা’ মন থাকা যায় না। কারণ থমিট অথাৎ কিঠন শাি আ াহ কখনও
মা’ মনেক দেবন না। আ াহ বালেছন িতিন তাঁর মালােয়কেদর িনেয় মা’ মনেদর ওপর
সালাম পাঠান ( রা আহযাব- ৪৩)। যােদর ওপর আ াহ একা নন, তাঁর কািট কািট, অসংখ
মালােয়কেদরসহ সালাম পাঠান তােদর িতিন কিঠন শাি দেবন? অব ই নয়। এ ছাড়াও
হাদীেস দসীেত আ াহ বালেছন- আমার কােছ একজন মা’ মেনর স ান ও মরতবা আমার
কাবার চেয়ও ঊে । যােদর স ান ও মরতবা আ াহর কােছ তাঁর কাবা ঘেরর উে , যােদর
ওপর িতিন তাঁর অসংখ মালােয়কেদর ( ফেরশতা) িনেয় সালাম পাঠান তােদর িতিন অব ই
কিঠন শাি দেবন না। তাঁর শাি অথই এই িনয়া ও আেখরাত উভয়ই।
ি তীয়ত িতিন বালেছন- তামােদর বদেল অ জািতেক মেনানীত কারব অথাৎ তামােদর
পিরত াগ কারব, তামােদর বিহষকৃত কারব, িবতািড়ত কারব। আ াহ যােদর পিরত াগ
কারেবন, বিহ ৃত কাের বাদ িদেয় অ জািত মেনানীত কারেবন তারা িক আর মা’ মন
থাকেব? অব ই নয়। আ াহর িত ত ’ টা শাি থেকই দখা যাে য জহাদ, সশ
সং াম ত াগ কারেল আ াহ আর মা’ মন বােল হণ কারেবন না। আরও ল করার িবষয়
হাে য আ াহ কাথাও বেলন নাই য সালা (নামায) ত াগ কারেল বা সওম ( রাযা) ত াগ
কারেল বা হ ত াগ কারেল বা অ য কান এবাদত ত াগ কারেল কিঠন শাি িদেয় এই
দীন থেকই বিহ ৃত কারেবন, ধু জহাদ (সং াম) এবং আ াহর রা ায় ( জহােদ) ব য় ছাড়া
( রা মুহা দ ৩৮)।
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মাসেলম বােল পিরিচত ১৫০ কািটর এই জািতর অ সম জািত ারা পরািজত, লা িছত,
অপমািনত, ঘৃিণত হবার পিরে ি েত আজ আমােদর পির ার কাের বাঝা েয়াজনীয় হােয়
পেড়েছ য জহাদ ত াগ কারেল ‘কিঠন শাি ’ ও আমােদর ‘পিরত াগ কাের অ কানও
জািতেক মেনানীত’ আ াহ কন কারেবন। সালা (নামায), যাকাহ, সওম ( রাযা), হ ইত ািদ
দীেনর হাজােরা রকেমর এবাদেতর কানটাই ত াগ কারেল একে ‘কিঠন শাি ও তারপর
বিহ ার’ করার মত শাি আ াহ বেলন িন। িক জহাদ ছাড়েল তাই দেবন বােল জািনেয়
িদেয়েছন, সতক কােরেছন। কারণ হালক) মা’ মেনর সং া অথাৎ মা’ মন হবার শে র মেধ ই আ াহ ঈমােনর সে জহাদেক
অ ভু
কাের িদেয়েছন। কারণ দীন িত ার ি য়ার নীিত িহসােব িতিন জহাদেক,
কতালেক (সশ সং াম) িন ািরত কাের িদেয়েছন। জহাদ ত াগ কারেল মা’ মেনর সং ার
মেধ ই থাকা যায় না, আর মা’ মেনর সং ার মেধ না থাকেল অব ই হয় মাশেরক িক া
কােফর। স যতই সালা (নামায) পড়ুক, যতই সওম ( রাযা) পালন কা ক; আ াহর দৃি েত
স আর মা’ মন নয় এবং মাশেরক আর কােফরেদর জ আ াহর িন ািরত শাি অব ই
কিঠন, আ াহর ব েঘািষত জাহা াম।
খ) এই জািতর বদেল অ কানও জািত মেনানীত কারেবন, অথাৎ অ কান জািতেক এই
জািতর ওপর ক ৃ দান কারেবন। কারণ পির ার- য উে ে আ াহ তাঁর শষ নবীেক
পািঠেয় এই জািত, উ াহ গঠন কারেলন, এই জািত যিদ সই উে িটেকই ছেড় দয়
তােহােল আ াহর কােছ সই জািতর এবং অ কান এবাদেতর আর কান েয়াজন থােক না।
পছেন দিখেয় এেসিছ য সই কাজিট হাল জহােদর মাধ েম অ সম রকেমর জীবন
িবধােনর অবসান, িবলুি ঘিটেয় শষনবীর মাধ েম এসলােমর এই শষ িবধান, শষ সং রণ
পৃিথবীেত কাযকর কাের সম পৃিথবীেত শাি (এসলাম) িত া কাের এবিলেসর চ ােলে
এবিলসেক পরািজত কাের আ াহেক জয়ী করা। ঈমােনর অথাৎ আ াহ ও তাঁর র েলর ওপর
সবব াপী িব াস আনার পরই য কাজিট িন ািরত করা হােয়েছ তা হাল জহাদ, এই দীনেক
িত া করার সং াম ( কার’আন- রা জরাত ১৫)। সই কাজিট ছেড় িদেল এ জািতর অি
থাকারই আর েয়াজন থােক না; তাই আ াহ এ জািতেক সতক কাের িদেয়েছন জহাদ ছেড়
িদেল তােক ছুেড় ফেল িদেয় অ জািতেক অিধকার ও ক ৃ দেবন।
আ াহ য ধু ভয় দখাবার জ ই এই জািতেক এই কথা বালেলন তা য নয়, তার মাণ
হাল পরব ী ইিতহাস। স ইিতহাস হাে এই য, জািতগতভােব জহাদ ছেড় দবার শাি
িহসােব ইউেরােপর িবিভ ী ান রা িলেক িদেয় আটলাি টক মহাসমুে র তীের মরে া থেক
শা মহাসাগেরর িফিলপাইন পয সম মাসেলম রা িলেক সামিরকভােব পরািজত কাের
ী ানেদর ভু িতি ত কাের িদেলন, অথাৎ সম মাসেলম িনয়ােক ী ানেদর গালােম,
দােস পিরণত কাের িদেয় তাঁর িশয়াির, িত িত পালন কারেলন। এই সরাসির দাসে র
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বাইের রাইেলা ধু হজাজ, আ াহর ঘর কাবা এবং তাঁর র েলর পিব রওযা। ী ান
শি িল যিদ ও িলও দখল কারেত চাইত তেব বাধা দবার শি একদা অপরােজয় এই
জািতর িছেলা না। আমার মেত আ াহ ধু মধ আরবটু ী ানেদর হােত তুেল িদেলন না তাঁর
িনেজর ঘর এবং তাঁর হািবেবর রওযার স ােন। যারা ইিতহাস পেড়েছন তারা উপলি কারেবন
য ইউেরােপর ী ান শি িল যখন এই মাসেলম উ াহেক সামিরকভােব পরািজত কাের
কেয়কশ’ বছর তােদর ওপর ভু কােরেছ তখন আ াহর সতকবাণী- “ তামােদর কিঠন শাি
(আযাবুন আলীমা) দব” কমন কাের সত হােয়েছ। তােদর সামিরক আ মণ, যু ও
শাসনকােল সম মাসেলম িনয়ায় তারা এই জািতেক িল কাের, বেয়ােনট িদেয় িব
কাের, আ েন পুিড়েয়, লাইন কাের দাঁড় কািরেয় মিশনগান কাের, জীব কবর িদেয়,
ট াংেকর তলায় িপেষ হত া কােরেছ, এই জািতর মেয়েদর ধাের িনেয় ইউেরােপ, আি কায় ও
িবিভ দেশর ব ালেয় িবি কােরেছ; জল, ফাঁিসর তা কথাই নই। আ াহর ঐ শাি
আজও শষ হয় নাই। আজ ইউেরাপীয় ী ানেদর সরাসির শাসন নই িক এই জািত আজও
রাজৈনিতক, টৈনিতক, অথৈনিতক, সাং ৃিতক, সামািজক, িশ া, আইন-কা ন, দ িবিধ এক
কথায় সবেতাভােব ইউেরাপ-আেমিরকার দাস হােয়ই আেছ। আজও এই জািত ধু ইউেরােপ
নয়, পৃিথবীর সম জািত িল িদেয় পরািজত, অপমািনত, লা িছত হাে । এই জািত তার ভু
আ াহর সতকবাণীর অথ আজও বােঝ নাই; আজও জহাদ িবমুখ হােয় হাজােরা রকেমর
‘এবাদত’ িনেয় মশ ল আেছ। আজও স মা’ মেনর সং ায় িফের যায় িন, এবং আজও
আ াহ তাঁর িত িত মাতােবক সই শাি িদেয়ই চােলেছন এবং আেখরােত জাহা ােম আরও
কিঠন শাি র ব ব া কাের রেখেছন, কানও নামায, রাযা, হ , যাকাত স আযাব থেক
বাঁচােত পারেব না।
এখন আমরা িনঃসে েহ এই িস াে পৗঁছেত পাির য যেহতু মা’ মন হবার সং া ও শে র
মেধ আ াহ ও তাঁর র েলর ওপর সবব াপী িব ােসর (ঈমান) সে জহাদেক অ ভু কাের
িদেয়েছন ( রা জরাত, আয়াত ১৫), জহাদেক ফরেদ আইন কাের িদেয়েছন ( রা বাকারা
২১৬), সরাসির সশ সং ােমর ম িদেয়েছন ( রা বাকারা ২৪৪, রা আনফাল ৩৯ এবং
কার’আেনর আরও অেনক ােন) ছয়শ’ বাইশ বােররও বশী সশ সং াম, কতাল, যু
স ে উে খ কােরেছন, যু কাের জীবন িবসজন য দেব তার জ এই দীেনর সবে
পুর ার ও সবে
স ান িন ারণ কাের িদেয়েছন, যেহতু জহাদ ত াগ কারেল আ াহ
ভয়াবহ শাি িদেয় িবতািড়ত কারেবন, বিহষকৃত কারেবন বােল িশয়ার কােরেছন (তওবা
৩৮-৩৯), সেহতু এই দীেনর মেধ েবশ কারেতই একজন মা ষেক যা া হােত হেব, যা া
না হােয় কউ এই দীেন েবশই কারেত পারেব না। অথাৎ য যা া নয় এই দী ল
এসলােমর একজন াথিমক সদ হওয়ারও যাগ তা তার নই। ভােলা বা উ েরর সদ
হওয়া তা দূেরর কথা। এক কথায় বলা যায় য এই শষ এসলােম েবশ করার জ , আ াহর
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কােছ মা’ মন বােল গৃহীত হবার জ আ াহ ও তাঁর র েলর ওপর ঈমােনর (িব াস) সে
সে িনেজেক একজন িনিভক জয় যা ায় পা িরত কারেত হেব এবং িনেজর াণ ও পািথব
স দ িদেয় সশ সং াম কারেত হেব; নইেল কান লাক মা’ মন বােল আ াহর কােছ
গৃহীত হেব না, স যত বড় মু ািক (পরেহযগার)-ই হাক।
আ াহ তাঁর র লেক ম িদেলন- পৃিথবীেত চিলত সব রকম জীবন-ব ব ােক (দীন) িনি য়,
অচল কাের িদেয় আমার দয়া এই সিঠক িদক িনেদশনা ও সত দীনেক িত া কেরা; এজ ই
তামােক পৃিথবীেত পাঠােনা হােয়েছ ( কার’আন- রা তওবা ৩৩, রা ফাতাহ ২৮, রা সফ
৯)। এ কাজ কমন কাের, কী ি য়ায় তাঁর র ল কারেবন তাও িতিন তাঁেক জািনেয় িদেলনএ কােজর নীিত িহসােব িতিন িনিদ কাের িদেলন; ইিনেয় িবিনেয় অ েরাধ কাের নয়; এই
িদক িনেদশনা ও সত দীন য অ া জীবন-ব ব ার (দীন) চেয় উৎকৃ এ কথা মাণ করার
চ া কাের নয়, িমিটং-িমিছল কাের নয়, িনবাচন কাের নয়, দয়ােল চার প সেট নয়,
াগান িদেয় নয়, যুি -তক কাের নয়, তাবিলগ, চার কাের নয়; জহাদ ও কতাল, সং াম
ও সশ সং াম কাের। আরও বালেলন- তামার জািতেক, উ াহেক, মা’ মনেদর যু
কারেত উ ু কেরা ( রা আনফাল ৬৫)। আেদশ পেয় আ াহর র ল বালেলন- আিম আেদশ
পেয়িছ পৃিথবীর মা েষর িব ে সশ সং াম কাের যেত য পয না সম পৃিথবীর মা ষ
আ াহর তওহীদ ও আমােক আ াহর র ল বােল ীকার কাের নয় [ হাদীস- আ ু াহ িবন
ওমর (রা:) থেক বাখারী, মশকাত] । আ াহর এই আেদশ বা বায়ন কারেত যেয় তাঁর র ল
এক ধষ মৃতু ভয়হীন, অেজয় বািহনী গঠন কারেলন যার নাম উ েত মাহা দী এবং ঐ
বািহনী িনেয় মা সােড় নয় বছেরর মেধ ৭৮িট যু কাের সম আরব উপ ীেপ আ াহর দয়া
সিঠক িদক িনেদশনা ও সত দীন িত া কাের এসলাম (শাি ) িত া কারেলন। তাঁর সংগিঠত
উ েত মাহা দীও বুেঝিছেলা, ধু বুেঝিছেলা নয়, দয় িদেয় উপলি কােরিছেলা তােদর
ক ব কী, উে
কী, কন তােদর আ াহর র ল সংগিঠত কােরিছেলন। তাই র েলর পৃিথবী
থেক চেল যাবার পর তাঁর উ াহ তােদর ব বসা-বািণজ , ত-খামার, দাকান-পাট, ী-পু ,
পিরবার-পিরজন এক কথায় পািথব সব িকছু ত াগ কাের অ হােত পৃিথবীেত বর হােয়
পােড়িছেলন তােদর নতার অসমা কাজ সমা কারেত। আ াহর সই কেঠার ধ িক,
সতকবাণী সবদা তােদর মেন ভয় জাগিরত, ভীত কাের রাখেতা য আ াহ বােলেছন- তামরা
জহােদর অিভযােন বর হওয়া ত াগ কারেল তামােদর কিঠন শাি দব এবং তামােদর বদেল
অ জািতেক মেনানীত কারব; তামরা তাঁর (আ াহর) কান িত কারেত পারেবনা (কারণ)
আ াহ সবশি মান ( রা তওবা- ৩৮, ৩৯)।
এখন ি তীয়
পূণ
হাে সশ সং াম কাের পৃিথবীেত আ াহর দয়া িদক িনেদশনা
ও সত দীনেক িত ার মত িবশাল ও কিঠন কােজর জ আ াহর েম তাঁর র ল য বািহনী
গঠন কারেলন, যার নাম হাল উ েত মাহা দী তার চির গঠন ও িশ েণর জ িক ব ব া
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করা হাল? এটা হােত পােরনা য আ াহ তাঁর র লেক উ াহ গঠন কারেত আেদশ িদেলন,
যু েক ফরেদ আইন কাের িদেলন, পৃিথবীেত দীন িত ার নীিত ও ি য়া িহসােব যু েকই
িনিদ কাের িদেলন, িক তােদর জ যুে র কান িশ েণর ব ব া িদেলন না। য কথাটা
সাধারণ ােনই বাঝা যায় য কান কাজ কারেত গেলই সই কােজর িশ ণ অত াব ক,
আ াহ সাবহা তায়ালা িক এই কথাটা বােঝন িন? তােহােল এই দীেন সই িশ ণ কাথায়?
েত ক জািতরই সামিরক বািহনী আেছ এবং েত েকরই যুে র িশ েণর ব ব া আেছ।
তােদর দিনক প ােরড, চকাওয়াজ, অে র ব বহােরর িশ েণর ব ব া আেছ। ও েলা ছাড়া
কান সামিরক বািহনী নই। তােহােল আ াহর র ল য সামিরক বািহনী গঠন কারেলন, য
বািহনী যু কাের ৯ বছেরর মেধ সম আরব উপ ীপ জয় কারেলা, তারপর মা ৬০/৭০
বছেরর মেধ তৎকালীন পৃিথবীর ই িব শি র িশি ত িবশাল সামিরক বািহনী িলেক যুে
পরািজত কাের অে ক পৃিথবীেত আ াহর দীন িত া কারেলা তারা এ সব িকছু িশ ণ
ছাড়াই করেলা? এ হােত পাের? অব ই নয়। একথা সাধারণ ােনই বাঝা যায় য, য দীেন,
জীবন-ব ব ায় যু েক ফরেদ আইন, অব করণীয় কাের দয়া হােয়েছ ( কার’আন- রা
বাকারা ২১৬) স দীেন িশ ণেকও অব করণীয়, ফরেদ আইন কাের দয়া হেব। আ াহ
ভুল কেরন িন, িতিন সাবহান, িতিন সামা তম ভুলও কারেত পােরন না, আর এতবড় ভুল তা
কথাই নই।

তােহােল স িশ ণ কাথায়?
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সই মহা

পূণ িশ ণ হাল- সালা

সালােতর উে
কী? িব নবী আ াহর িনেদেশ য উ াহ, জািত গঠন কারেলন য জািতটােক
একটা জািত না বােল একটা সামিরক বািহনী বলাই সিঠক হয়, সই জািতর আকীদােত
সালােতর উে
ও অথ সিঠক িছেলা; অথাৎ সই জািতর, সই বািহনীর একজন হােত গেল
য চিরে র েয়াজন সই চির গঠেনর িশ ণ হাে এই সালা । সালা স ে এই সিঠক
আকীদা চালু িছেলা যত িদন এই বািহনী িনরবি যু কাের গেছ; অথাৎ র েলর পর ৬০/৭০
বছর পয । তারপর এই উ াহর শাসকরা আ াহর আেদশ ও সাবধান বাণী ভুেল যেয় যখন
সশ সং াম ত াগ কাের মা’ মন মাজােহেদর াণ, স দ ও রে র িবিনমেয় া িবশাল
এলাকা অ া রাজা-বাদশােদর মত ভাগ কারেত বসেলন, আেলমরা, পি তরা কার’আেনর
আয়ােতর ব াখ া িবে ষণ কারেত যু ে
ছেড় খাতা কলম িনেয় ঘের ঢুকেলন, আর
তাসাওয়াফপ ীরা অ ফেল িদেয় তসিবহ িনেয় ন
পির ার কারেত জরায়, খানকায়
ঢুকেলন তখন ভাবতই েয়াজন হােয় পড়েলা নবীর শখােনা এই দীেনর আকীদার কতক িল
পিরব ন করা। তােদর মেন রাইলনা য তারাই বােলেছন য আকীদা সিঠক না হােল, ভুল
হােল ঈমান, আমল, িকছুরই আর অথ থােক না। পিরব ন করাও হাল এবং ঐ পিরব েনর
ফেল এই সামিরক দীন পৃিথবীর অ া অসামিরক দীেনর পযােয় পযবিসত হাল অথাৎ
ী ান, বৗ , িহ , ই দী, জন ইত ািদ ব দীেনর (ধেমর) মেতা আেরকিট ধেম পিরণত হাল
যটার উে
এবাদত, পূজা, উপাসনা কাের আ ার চচা করা; র ল য শৃংখল, মৃতু ভয়হীন
ধষ যা ার চিরে র সৃি কােরিছেলন তার বদেল ষড়িরপুজয়ী ভী কাপু ষ সাি েকর দল
তরী করা। তরাং অব াবী েপ িশ ণ সালা বদেল হােয় গেলা এবাদত, উপাসনা, ধ ান
করা, র েলর াহ তাঁর ১০ বছের ৭৮ িট যু থেক বদেল হােয় গেলা দািড় রাখা, গাফ
ছাটা, দাঁত মসওয়াক করা, িমি খাওয়া, লুখ নয়া, খানকায় ঢুেক তসিবহ জপা, মারাকাবা,
মাশােহদা করা ইত ািদ। এ িবষেয় সম ক ধারণার জ আমার লখা “এ ইসলাম ইসলামই
নয়” বইিট পড়া েয়াজন।
আ য লােগ, সালােতর উে েক কী কাের অ া ধেমর উপাসনার সােথ এক কাের ফলা
হাল, কারণ অ া ধেমর উপাসনার প িত েলা থেক সালােতর ি য়া প িত ধু িভ নয়,
এেকবাের িবপরীত। অ া ধেমর প িত েলা অ মূখী, জড়; কানটা প াসেন বােস চাখ ব
কাের ধ ান করা, কানটা জাড় হােত হাটু গেড় বােস চাখ ব কাের ােক ধ ান করা,
কানটা সংসার ত াগ কাের বেন যেয় সাধনা করা, কানটা িনজন ােন বা ব ঘের ি র হােয়
বেস ভুর ধ ান করা ইত ািদ নানা কােরর; আর সালােত সবাই এক হােয় সাজা লাইন
কাের দাঁিড়েয় শরীর, ম দ , ঘাড় দৃঢ়ভােব লাহার রেডর মত অনমনীয় রেখ নতার
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আেদেশর (তকবীর) সে সে
, সাজদা, সালাম ইত ািদ করা। এই িবপরীতমুখী ’িট
িজিনসেক, যটা সাধারণ ােনই বাঝা যায় য িবপরীত, স ’ টােক একই িজিনস মেন করা
কী কাের স ব! িক আবার িচ া কারেল আ য লােগ না; কারণ জহাদ ত াগ কারেল
আ াহ য শাি দেবন বােল সাবধান কােরেছন তা হাল কিঠন শাি ও আমােদর বিহষকৃত,
িবতািড়ত, কাের অ জািতেক মেনানীত করা। জহাদ ত াগ করার ফেল আ াহ তাঁর িত িত
মাতােবক মাসেলম বােল পিরিচত এই জািতেক কিঠন শাি িদেয় অ জািত অথাৎ
ইউেরােপর ী ান জািত িলেক এই জািতর ভু বািনেয় িদেলন। তাঁর “কিঠন শাি র” মেধ
ব িবধ শাি র মেধ এও একটা য জািতর সাধারণ ানও লাপ পােব। তাই হােয়েছ; নইেল
সামিরক বািহনীর প ােরড, চকাওয়ােজর মত একটা কাজেক অ া ধেমর িবর উপাসনার
সে এক কাের ফলা কী কাের স ব!
কতাল অথাৎ যু েক যমন আ াহ ফরেদ আইন কাের িদেয়েছন ( রা বাকারা- ২১৬), তমিন
আ াহ সালা - কও ফরেদ আইন কাের িদেয়েছন আমােদর জ । কারণ যু
িশ ণ ছাড়া
অস ব। িক সালােতর িশ ণ ধু আমােদর যু শখায় না, সালা চািরি ক, দিহক,
মানিসক, আি ক, আধ াি ক ব কােরর িশ া দয় যিদও যুে র িশ ণটাই থম ও মুখ ।
সালােতর দৃ পৃিথবীেত আর একিট মা দৃে র সে িমেল, আর িকছুর সােথই িমেল না, আর
সিট হাে পৃিথবীর য কান সামিরক বািহনীর চকাওয়ােজর সে । এই সাদৃ এতই কট
য ব মােনর এই ায়া এসলােমর দৃি েতও তা ধরা পেড়। যমন িড ী ইসলািমক ািডেজর
(Degree Islamic Studies) তৃতীয় ে র অ শীলেনর ৬
ে র ১৮নং উ ের লখা
হাে - “মসিজদ নতৃ ও নতার আ গেত র িশ া দয়: মসিজদ নতৃ ও আ গেত র এক
অ পম িশ া ক । মসিজদ সব মু ীর একই এমােমর পছেন সািরব ভােব উঠাবসা দৃ
দেখ মেন হয় তারা একজন সনাপিতর িনেদেশ চকাওয়ােজ িল । এখােনই নতার িত
অকৃি ম আ গত ও নতৃে র বিশে র উ ম সবক িবদ মান।” এই িমল াভািবক, কারণ
’ টারই উে
এক- ‘যু ’। ধু তফাৎ এই য কন যু ? পৃিথবীর সব সামিরক বািহনী িলর
িশ েণর উে
হাে তােদর ভৗগিলক রা িলর র া এবং রাে র ােথর েয়াজেন অ
রা েক আ মণ কাের দখল করা; আর এই উ েত মাহা দীর িশ েণর উে
হে - সশ
সং াম কাের সম পৃিথবীেত আ াহর তওহীদ িভি ক দীন কাযকর কাের মানব জািতর
মেধ কার সম অ ায়, অিবচার, অত াচার, অশাি , র পাত দূর কাের শাি (এসলাম) িত া
কাের এবিলেসর চ ােলে তােক পরািজত কাের আ াহেক জয়ী করা। উে ে র মেধ
আসমান-যমীন তফাৎ থাকেলও ি য়া ’ টারই এক- িশ ণ। আকীদার িবকৃিতর কারেণ
সালা - ক ধু একিট এবাদত, একিট আ ি র ি য়া িহসােব নয়া য কতখািন আহা ুকী
তার কেয়কিট কারণ পশ কারিছ।
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১। আ ি র জ
েয়াজন পাহাড়-পবেতর হায় না হয় জরায়-খানকায় অ তপে কান
িনজন ান, যখােন ি র হােয় বােস, চাখ ব কাের মন িনিব কাের, একা িচ হােয়
আ াহর ধ ান করা। সালােতর ি য়া এর েত কটারই এেকবাের িবপরীত। িনজন ােন না
হােয় সালােতর জ
ান িন ারণ আ াহ কােরেছন জামােত, জনসমােবেশ এবং স সমােবশ
যত বড় হেব তত সওয়াব, তত পূ ; অথাৎ এেকবাের িবপরীত। একা সালা কােয়ম করা
ধুমা ব িত ম, যখােন জামােত যাগদান স ব নয়; এবং তাও ঐ িশ েণর অভ াস িঠক
রাখার উে ে ।
ইেতাপূেব আিম বােল এেসিছ, সালাহ দিহক এবং আি ক এই উভেয়রই সং ার এবং
উ য়েনর ি য়া এবং িশ ণ। জামােত সালাহয় এই উভয় উে ই সািধত হয়। একা একা
সালাহ কােয়ম কারেল এর ধু ব ি গতভােব আি ক উ িত হয়। কােজই কৃতপে ফরদ
সালাহ ধুমা দলব ভােব অথাৎ জামােত করাই সিঠক। জামােত সালাহ কােয়ম করা অস ব
হােল ধুমা তখন ফরদ সালাহ একা একা কােয়ম করা ক ব । এজ ই অেনক হাদীেসই
আমরা পাই য, ফরদ সালাহ জামােত কােয়ম করা একা কােয়ম করার চেয় ব ণ বশী
সওয়াব।
২। লাইন কাের দাঁড়ােত হেব এবং স লাইন হােত হেব ধ েকর িছলার মত সাজা, ধ েকর
িছলার চেয় সাজা আর কান িজিনস নই, হােত পাের না। লাইন যিদ ধ েকর িছলার মত
সাজা না হয় তেব যারা সালা পড়েছ তােদর ঘাড়, মুখ আ াহ উে া িদেক ঘুিরেয় দেবন
(শাি িহসােব) [ হাদীস- নামান িবন বশীর (রা:) থেক মাসেলম এবং আবু মাসউদ আল
আনসারী (রা:) থেক মাসেলম, মশকাত] । সালােতর লাইন ধ েকর িছলার মত সাজা করার
জ আ াহর র েলর অেনক িল হাদীস আেছ।
ধ েকর িছলার মত সাজা লাইন কােরও ই িতন রাকাত সালা কােয়ম করার পর অথাৎ ’
িতন বার ওঠাবসা করার পর ঐ সাজা লাইন আঁকা-বাঁকা হােয় যাবার স াবনা থােক এবং
অেনক সময় হয়ও। এটা যােত না হয় সালােতর শষ পয যন লাইন একদম
র মতই
সাজা থােক স জ র েলর দয়া িনয়ম হাে এই য লাইন ধ েকর িছলার মত সাজা
কাের সালা আর করা থেক শষ পয ডান পােয়র বৃ া ুিল (বুড়া আং ল) এক ােন িনব
রাখেত হেব- ধু ডান পােয়র। অথাৎ সালােতর আরে র সময় ডান পােয়র বুড়া আং ল য
জায়গায় থাকেব সখান থেক একচুল নড়েব না- মািটেত খাঁটা গাড়েল যমন খাঁটা আর সখান
থেক নেড় না, তমিন সালােতর ওঠাবসার সময়ও ডান পােয়র বুড়া আং ল খাঁটার মত এক
জায়গায় িনব রাখেত হেব। তােহােলই সালােতর সাজা লাইন আর একটু ও আঁকাবাঁকা হেব
না। এটা কারেত হেব েত ক মু ীর, মাজািহেদর। যার বুড়া আং ল খাঁটার মত এক
জায়গায় িনব থাকেব না স লাইন থেক হয় সামেন না হয় পছেন সের যােব, এবং লাইন
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আঁকাবাঁকা হােয় যােব এবং শাি িহসােব আ াহ ঐ সব মু
ঘুিরেয় দেবন।

ীেদর ঘাড়, মাথা পছন িদেক

৩। আ াহর র ল বােলেছন- িপঠ এমনভােব সাজা কাের দাঁড়ােব যােত সম হােড়র
গাইট িল ( থী, Joint) আপন আপন জায়গায় বােস যায় [ রফায়াহ িবন রা’ ফ িবন মােলক
(রা:) থেক এমাম ইবেন িহ ান, এমাম মাহমুদ] ।
েত যেয় ই হাত িদেয় হাটু এমনভােব
ধারেব যমন কাের বাজপাখী িশকার ধের এবং মাজা থেক মাথা পয একদম এক লাইেন
থাকেব, মাথা ঐ সরলেরখা থেক উঁচুও হেব না, নীচুও হেত পারেব না [ আবু মােয়দ সাঈদী
(রা:) থেক- আবু দাউদ, িতরিমিয, ইবেন মাযাহ এবং আেয়শা (রা:) থেক মাসেলম] ।
৪। আ াহর র ল এরশাদ কােরেছন য- য ব ি
হেত দাঁিড়েয় িপঠ সাজা কের না,
আ াহ তাঁহার সালােতর িত দৃি পাতও কেরন না [ আবু হারায়রা (রা:)] । আ াহর র ল শরীর,
িপঠ ও অ া অ - ত একদম সাজা রাখা স ে এতবার বােলেছন য তা থেক এর
বাঝা যায়। িক ব মােনর চিলত সালােত, যােক নামায বলা হয়, এর কান
ই
নই। শরীর িপঠ ইত ািদেক রেডর মত সাজা রাখার জ আ াহর র ল য ি য়াটার ওপর
জার িদেয়েছন তা হাল, সম হােড়র ী িল (Joint) আপন আপন জায়গায় সাজা হােয়
বােস যায়। কউ যিদ িনেজর িপেঠর, ম দে র জাড়া, গাইট িল আপন আপন জায়গায়
বিসেয় দয় তেব অব ই তার িপঠ িনেজ থেকই রেডর মত সাজা হােয় যােব, তমিন তার
ঘাড়ও সাজা হােয় যােব এবং
েত ও বসা অব ায় ই হাত যখন হাটুর ওপর াপন করা
হেব তখন ই বা এেকবাের রেডর মত সাজা হােয় যােব। এবং সম অ - ত ে র এই
কিঠন সাজা অব াই আ াহ ও তাঁর র ল মু ীর সালােত চান। শরীেরর ী, গাইট (Joint)
িলেক যথা ােন শ ভােব বসাবার ব াপাের এত িবিভ হাদীস আেছ য সব িল পূণভােব
উে খ কারেত গেল এই বই অেনক বড় হােয় যােব। কােজই এখােন আিম ধু তােদর
নাম িল এখােন উে খ কারিছ। তারা হেলন- রফায়াহ িবন রা’ ফ িবন মােলক থেক এমাম
ইবেন িহকাম, এমাম মাহমুদ; আবু দাউদ, বায়হাকী; হাকীম; বাখারী; মাসেলম; আবু
হারায়রা; আলী িবন শায়বান থেক ইবেন মাযাহ; আনাস থেক আবু দাউদ; দােরমী, হািকম,
শািফয়ী।
৫। আ াহর র ল বােলেছন- হ মু ীগণ শান, য ব ি
ও সাজদােত ম দ সাজা
কারেব না তাহার সালা হেব না [ আলী িবন শায়বান (রা:) থেক ইবেন মাযাহ] । সাজদা
অব ায় িপেঠর ম দ একদম সাজা এবং পােয়র আং ল িল কবলামুখী কাের রাখেত হেব।
কেত ই হাত সাজা কাের ই হাঁটুর ওপর দৃঢ়ভােব রাখেত হেব এবং িপঠ সাজা রাখেত
হেব [ আবু মােয়দ সাঈদী (রা:) থেক- বাখারী, আবু দাউদ, িতিরিমিয, ইবেন মাযাহ] ।
৬। আ াহর র ল বােলেছন- লাইন সাজা কর (ধ েকর িছলার মত), সাজা হেয় দাঁড়াও,
তামােদর ঘাড়সমূহেক সাজা রাখ [ আনাস (রা:) থেক- আবু দাউদ] ।
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৭। আ াহর র ল বােলেছন- লাইন সাজা কর, তামােদর বা মূল (কাঁধ) সম পযােয় রাখ,
ফাঁকসমূহ পূণ কর [ ইবেন উমর (রা:) থেক আবু দাউদ] ।
এসলােমর কৃত সালা য কতখািন সামিরক শৃংখলা (Military Dicipline) শখায় তা
ফুেট ওেঠ এর িনেষধ িলর মেধ ।
১। সাজদার ান থেক ফুঁ িদেয় ধুলাবািল সরােনা বা সখান থেক পাথর িচ বা কাঁকর হাত
িদেয় সরােনা িনেষধ [ উে সালমাহ (রা:) ও আবু যর গফারী (রা:) থেক আহমদ িতরিমিয,
আবু দাউদ নসায়ী ও ইবেন মাযাহ] ।
২। চাখ ব কাের রাখা, এিদক ওিদক তাকােনা, কাপড় বা মাথার চুল িঠকঠাক করা জােয়জ
নয় ( বাখারী)।
৩। ঐ ধ েকর িছলার মত লাইেন দাঁড়ােত হেব একজন সিনেকর মত শরীর, িপঠ, ম দ , ও
ঘাড় শ , সাজা কাের। িপঠ, ম দ ও ঘাড় যিদ সাজা, একই সরলেরখায় না থােক তেব
সালা িত হেব, ন হেব। হাই তালা যথাস ব রাধ কারেব [ আবু হারায়রা (রা:) থেক
িতরিমিয] ।
৪। চােখর দৃি িনিদ ােন িনব রাখেত হেব, নড়াচড়া করা যােব না। চাখ খুেল রাখেত
হেব, ব করা যােব না।
৫। সালােতর জ

টুপী পিরধান করা বা পাগড়ী বাঁধা েয়াজনীয় নয় ( বাখারী)।

৬। দাঁড়াবার সময় ’পােয় সমান ভর রাখেত হেব, কান এক পােয় বশী ভর দয়া যােব না।
৭। সালা

ত হেত হেব।

৮। আ াহর র ল উ ের সালােতর তকিবর িদেতন [ আবু সাঈদ খুদির (রা:) থেকবাখারী] । িতিন তকিবর বলার সময় র উ কারেতন যােত সব মাকতািদরা নেত পায়আহমদ, হািকম ও যাহাবী।
৯। সালােতর েত ক রাকন অথাৎ
হােল সালা হেব না ( বাখারী)।

, সাজদা, কওমা ইত ািদ ধীের আদায় কারেত হেব, না

এখােন বুঝেত হেব য সালােতর রাকন িল ধীের আদায় করার অথ িক? এ ব াপাের ব মান
মাসেলম বােল পিরিচত জনসংখ ার মেধ ভুল ধারণা চিলত আেছ। চিলত ধারণা হাে এই
য ধীের ধীের নড়াচড়া, ওঠেবাস কারেত হেব। মােটই তা নয়। যেহতু মূলত সালা সামিরক
িশ ণ সেহতু এর চলন (Movement) ত হােত বাধ । হাদীেসর ধীর শ েযাজ হাে
ঐ ত চলেনর মধ কার সমেয়র, অথাৎ
েত যাবার সময় ত, িক
েত অথাৎ
অব ায় যেথ সময়ে পণ করা।
থেক ত উেঠ দাঁড়ান অব ায় যেথ সময় দরী করা,
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ত সাজদায় যেয় সাজদায় যেথ সময় দয়া, সাজদা থেক ত উেঠ বসা অব ায় আবার
বশ খািনক ণ সময় িদেয় তারপর আবার সাজদায় যাওয়া, এবং ত যাওয়া, িক সাজদায়
যেয় সাজদা অব ায় বশ সময় দয়া ইত ািদ।
আমার কথার মাণ এই সহীহ হাদীসিট- আ াহর র ল যখন ‘সািমআ া লমান হািমদাহ’
বােল
থেক সাজা হােয় দাঁড়ােতন তখন এত ণ দাঁিড়েয় থাকেতন য আমরা মেন
কারতাম য িতিন সাজদায় যাওয়ার কথা ভুেলই িগেয়েছন এবং এক সাজদার পর বসা অব ায়
এত ণ দরী কারেতন য আমরা মেন কারতাম য িতিন ি তীয় সাজদার কথা ভুেল িগেয়েছন।
িক িতিন িঠকই ‘আ া আকবার’ বােল ি তীয় সাজদায় যেতন [ আনাস (রা:) থেকবাখারী, মাসেলম, আহমদ] ।
থেক দাঁিড়েয় এবং ই সজদার মাঝখােন আ াহর র েলর এত দরী করার কারণ িক?
এর কারণ হাে ,
থেক দাঁিড়েয় মুস ী খয়াল কারেব য তার দাঁড়ােনা লাহার রেডর
মত সাজা হােয়েছ িক না, তার ডান পােয়র বৃ া ুলী খুঁটার মত এক ােন িনব আেছ িক না,
ঘাড় ও ম দে র ি সমূহ একিটর উপর আেরকিট পূণভােব ািপত হােয়েছ িক না, ই
পােয়র উপর সমান ভার রােয়েছ িক না, চাখ খালা এবং দৃি স ুেখ সািরত আেছ িক না,
হাত শ ভােব সাজা আেছ িক না। এই িল ল
কারেত এবং সব িঠক আেছ িনি ত হােত
যতটা সময় লােগ ততটা সময় দাঁিড়েয় থাকার পর মুসি
তগিতেত সজদায় যােব। সজদায়
িগেয় আবার স ল
কারেব তার ম দ সাজা হােয়েছ িক না, ই হাত ই কাঁেধর িনেচ
সিঠকভােব রাখা হােয়েছ িক না, হাত িট সমা রাল রােয়েছ িক না, হাঁটু এবং কা ইেয়র মােঝ
পেটর িনচ িদেয় একিট ছাগিশ এিদক থেক ওিদেক যাওয়ার মেতা ফাঁক রােয়েছ িক না,
হাটু য় সমা রালভােব পিতত হােয়েছ িক না, নাক এবং কপাল সমভােব সাজদার ােন রাখা
হােয়েছ িক না, সম দেহর ভার ই হাঁট,ু ই পা, ই হাত, নাক ও কপাল এর উপর
সমভােব পিতত হােয়েছ িক না, চাখ খালা রােয়েছ িক না, ই পা খাঁড়াভােব এবং
সমা রালভােব রাখা হােয়েছ িক না, হাত ও পােয়র আ ুল িল কবলামুখী রােয়েছ িক না এবং
ই কা ই দহ থেক সামা ফাঁক রােয়েছ িক না। সব িল িবষয় ল করার পর সব িঠক
আেছ িনি ত হােয় স তগিতেত সজদাহ থেক উেঠ বাসেব। বসার পর স ল
কাের
দখেব তার বসা সিঠক হােয়েছ িক না, ম দ রেডর মত সাজা হােয়েছ িক না, ঘাড় মাথা
ম দে র সােথ একই লাইেন সাজা হােয়েছ িক না, হাত শ ভােব স ূণ সািরত হােয়েছ
িক না, বসা িনয়ম মাতােবক বাঁ পােয়র উপর িতি ত হােয়েছ িক না, ডান পােয়র পাতা
সিঠকভােব খাঁড়া হােয়েছ িক না এবং আ ুল িল কবলামুখী হােয়েছ িক না, ই উ
সমা রালভােব পিতত হােয়েছ িক না, ই হাত হাঁটুর উপর িঠকভােব িনব হােয়েছ িক না,
চ ু খালা িক না, দৃি স ুেখ সািরত এবং এক ােন িনব িক না অথাৎ এক কথায় বসা
অব ায় য সম িনয়ম কা ন আেছ তার েত কিট যথাযথভােব পালন করা হােয়েছ িক না। এ
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িবষয় িল খয়াল কারেত এবং সবিকছু সিঠক হােয়েছ িক না িনি ত হােত য সময় লাগেব
স সময়টু মুস ী বসা অব ায় থাকেব। তারপর স তগিতেত ি তীয় সজদায় যােব। থম
সদজার িনয়েম ি তীয় সজদা শষ কাের স আবার ত িতেত উেঠ দাঁড়ােব। ব মােন িবকৃত
এসলােম য সালা পড়া হয় ল
কারেল দখা যােব য তা এসলােমর কৃত সালাহর িঠক
িবপরীত। ব মােনর মুস ীরা অিত ধীর গিতেত
এবং সজদায় যান,
থেক সাজা
হােয় দাঁড়াবার পর সজদায় যাওয়ার আেগ এবং থম সজদা থেক উেঠ বসার পর ি তীয়
সজদায় যাওয়ার আেগ তারা কান সময় দন না। অথাৎ িব নবীর শখােনা ও তাঁর িনেজর
কােয়ম করা সালােতর িঠক িবপরীত।
এসলােমর কৃত সালাহর িনয়ম হাে , এমােমর তকিবেরর জ সতক, তৎপর হােয় থাকা ও
তকিবেরর সে সে জামােতর সকেলর সে একি তভােব, একসােথ েত যাওয়া, এ’ তদাল
করা, সাজদায় যাওয়া, সালাম ফরােনা ইত ািদ করা; িঠক যমন ভােব প ােরড, চকাওয়ােজর
সময় সামিরক বািহনীর সিনেকরা সােজ ট মজেরর (Sergeant-major) আেদেশর সে সে
সকেল একি ত ভােব মাচ কের, ডাইেন বােম ঘুের, দাঁড়ায়, বেস, দৗঁড়ায়। সিঠক, পূণভােব
সালা কােয়ম কারেত গেল ১০০ িটরও বশী ছাট বড় িনয়ম প িত পালন কারেত হয়।
সব েলা না কারেলও অ ত চৗ িট ফরদ, চৗ িট ওয়ােজব, সাতাশিট ত আর বারিট
মা াহাব খয়াল রেখ, স িল সিঠক ও পূণ ভােব পালন কাের সালা কােয়ম কারেত গেল
ব মােন সালােত য ধ ােনর কথা বলা হয় তা কতখািন স ব? এিদেক আ াহর র ল বােলেছন
য- তামরা পূণভােব সালা কােয়ম কর, কারণ আ াহ পূণ ব িতত সালা কবুল কেরন না[ আবু হারায়রা (রা:)] ।
সাধারণ ােনই (Commom sense) বাঝা যায় য, সালােতর এত িল িনয়ম কা ন পালন
কাের য ধ ান ব মােনর এসলাম দাবী কের তা স ূণ অস ব। আমার এ কথায় িযিন একমত
হেবন না িতিন মেহরবানী কাের ঐ িনিব তা অথাৎ ধ ান িনেয় চার রাকাত সালা পড়েত চ া
কাের দখেত পােরন- দখেবন সালােত ভুল হােয় যােব।
তেব মেন রাখেত হেব, সালাহ শারীিরক এবং আধ াি ক উভয় িদেকর সংিম ণ। সালােত এই
বাি ক িনয়মকা ন িল যমন পু া পু ভােব পালন কারেত হেব, তমিন একই সােথ তার
মেনর অব া হেব িবনয়াবনত। স মেন কারেব য স আ াহর সামেন দাঁিড়েয়েছ এবং আ াহর
জ তার দয় িবগিলত থাকেব।
ওজু কাের পির
ও পিব হবার পর সালােতর থম কাজ হাল কাবার িদেক মুখ
দাঁড়ােনা। কন? আ াহেক রণ ( য র) কারেত কাবার িদেক মুখ কাের দাঁড়ােত হেব
কাবা আ াহর ঘর বােল? আ াহেতা সব আেছন, আমােদর েত েকর ঘােড়র রেগর
িযিন িনকেট আেছন ( কার’আন- রা কাফ ১৬) তাঁেক রণ করার জ হাজার হাজার
দূের তাঁর ঘেরর িদেক মুখ করার েয়াজন িক? উে
হাে ঐক ; মেতর ঐক , উে
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কাের
কন?
চেয়ও
মাইল
ে র

ঐক , লে র ঐক , আকীদার ঐক । একদল লাক যিদ এক হােয় কান িনিদ গ ব ােনর
িদেক রওনা হয়, তেব যত ণ তােদর ঐ গ ব ােনর কথা মেন থাকেব তত ণ তারা একি ত
থাকেব, একি তভােবই পথ চালেত থাকেব, কান বাধা আসেল একি ত হােয়ই তা িতহত
কারেব, একি ত হােয়ই বাধা অপসারণ কারেব। িক মধ পেথ যিদ তারা হঠাৎ সবাই
গ ব ােনর কথা ভুেল যায় তেব অব াবী েপ তারা আর ঐক ব , একি ত থাকেব না, এক
এক জন এক এক িদেক ছিড়েয় যােব, দল আর দল থাকেব না।
আ াহ-র েলর দয়া উে , ল , আকীদা ভুেল যাবার ফেল সালা - ক অ া ধেমর মত
উপাসনায় পিরণত করার ফেল এই উ াহ আজ আর ঐক ব নই, হাজার ভােগ িবভ । আজ
এই উ াহ ধু শারীিরকভােব একই িদেক, কাবার িদেক মুখ কাের দাঁড়ায়; মানিসকভােব
িবিভ মযহােব, ফরকায়; আি কভােব িবিভ তিরকায়; রাজৈনিতকভােব িবিভ ভৗগিলক
রাে ও রাজৈনিতক দেল িবভ । সালােতর ঐ ল , উে , আকীদার ঐক হািরেয় যাবার
ফেল এই জািত আজ শি হীন, কােজই অ জািত ারা পরািজত লা িছত, অপমািনত। আ াহ
বােলেছন- তামরা সকেল আ াহর র ুেক দৃঢ়ভােব ধর এবং পর র িবি
হােয়া না ( রা
আল-এমরান ১০৩)।
কাবার িদেক মুখ করার পর ি তীয় কাজ হাল লাইন কাের দাঁড়ােনা। ধু কাবার িদেক মুখ করা
নয়, লাইন কাের দাঁড়ােনা। কন? আ াহেক রণ কারেত, তাঁর য র কারেত, ধ ান কারেত,
লাইন কারেত হেব কন? তাঁর য র করার সােথ লাইন করার কী স ক? একই িদেক মুখ
কাের ধ েকর িছলার মত সাজা লাইন কাের দাঁড়ােনার উে
ঐক ও শৃংখলার িশ ণ।
সালােত তারপেরর কাজ এমােমর ( নতার) তকিবেরর (আেদেশর) সে সে আমল (কাজ) করা;
সকেল একে , একই সােথ
েত যাওয়া, এমােমর আেদেশর সে সে সাজা হােয়
দাঁড়ােনা, সাজদায় যাওয়া, সালাম করা ইত ািদ। এ হাল আ গত ও আেদশ পালন করার
িশ ণ এবং এই আ গত ও আেদশ পালন সকেল একে , ঐক ব ভােব। কউ যিদ এমােমর
আ গত কােরও
, সাজদা ইত ািদ কের িক সকেলর সে একসে না কাের আেগ বা
িনেজর ই ামত বশী পের কের তেব তার সালা হেব না। এমাম যিদ
বা সাজদায় যেয়
একঘ া থােকন তেব েত ক মাকতাদীেক তাই থাকেত হেব, নইেল তার সালা হেব না। এটা
কী শখায়? এটা িক ধ ান করা শখায়? অব ই নয়; এটা শখায় শ হীন আ গত , আেদশ
পালন।
, সজদা করায় এমাম যিদ আেদেশর ধারাবািহকতায় একটু ভুল কের তােহােল
মু ীরা আ া আকবার বেল লা মা িদেয় এমামেক বুিঝেয় দন, এমাম সােথ সােথ সাজদােয়
স কের আবার আ াহর সাবেভৗমে র ীকৃিত দন।
আ াহ সালা - ক ফরেদ আইন কাের িদেয়েছন। যিদও সালােতর মূল ও মুখ উে
হাে
সামিরক, যুে র িশ ণ িক এেতই সালা সীিমত নয়। পছেন বােল এেসিছ সালােতর মেধ
শারীিরক, চািরি ক, মানিসক ও আধ াি ক িশ েণরও ব ব া আ াহ রেখ িদেয়েছন।
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সালােতর সািরেত দাঁড়ােনা িবশালেদহী শি শালী লাকিট তার পােশ দাঁড়ােনা ছাট, বল
লাকিটর িত কান অব ার ভাব রাখেত পারেব না, কারণ ’জেনই দাঁিড়েয়েছ তাঁর সামেন
িযিন ’জেনরই া, ’জেনরই ভু। তােক ভাবেত হেব, ক জােন হয়ত এই ছাট বল
লাকিটই আ াহর কােছ আমার চেয় ি য়। অ পভােব মহাপি ত, আেলেমর পােশ দাঁড়ােনা
িনর র লাকিট, কািটপিতর পােশ দাঁড়ােনা দির লাকিট, অিত
র লাকিটর পােশ দাঁড়ােনা
িব ী লাকিট, সবাই তােদর ভুর সামেন ণীব ভােব দাঁড়ােনা, সবাই তাঁর কােছ সমান, সবাই
তাঁরই উপাসক। কউ জােন না এেদর মেধ কার সালা আ াহর কােছ বশী ি য়, হণেযাগ ।
সালা এই মেনাভাব মু ীেদর মেধ তরী কের। যিদ মু ীেদর মেধ এই মেনাভাব িতি ত,
কােয়ম না হয় তােদর সালা িত , তারা সালােতর পূণ িশ ণ থেক বি ত।
একিট িবিশ চিরে র ব মা ষ তরী করার জ সালা একিট ছাঁ (Mould)। এই ছাঁেচ
ফেল য চির সৃি হেব তা হেব দৃঢ়, শৃংখল, নতার আেদেশ মৃতু র মুেখ ঝাঁিপেয় পড়েত
ি ধাহীন, সংকে র কিঠনতায় তারা ই ােতর চেয়ও শা দওয়া মরণজয়ী যা া আর সই
সে কামলতায়, ব বহাের মাধুেয ভরপুর। এই কথাটাই আ াহ বালেছন রা ফাতা র শষ
আয়ােত। বালেছন- মাহা দ আ াহর র ল; যারা তাঁর সােথ আেছ তারা কােফরেদর (শ র)
িত কেঠার, কিঠন আর িনেজেদর মেধ তারা দয়ামায়া, সহমিমতায় পূণ। তােদর দখেব তারা
কারেছ, সাজদা কারেছ (সালা কােয়ম কারেছ)। অথাৎ আ াহ বালেছন সিঠক ও
পূণভােব যারা সালা কােয়ম কারেব তারা হেব শ র (কােফর, মাশেরক) জ
ধষ, ভয়ংকর
যা া আর িনেজেদর মেধ মায়াময়, সহমমী, ভাই ব ু। ব মােন য পৃিথবীময় সালা পড়া হয়
এই সালা িক এ চিরে র মা ষ তরী কারেছ? অব ই নয়; বরং িঠক উে াটাই কারেছ।
ব মােনর সালা য চিরে র জািত সৃি কারেছ তা শ দেখ ভীত, শ র কােছ পরািজত,
লা িছত, শ র অব ার পা , আর িনেজেদর মেধ িহংসা, ঈষা, অৈনক আর িবেভদ ও সংঘেষ
িল । ধু তাই নয় তারা িনেজর জািতর চেয় শ র িত বশী অ গত, বশী হীনম তায় পূণ।
শারীিরক, মানিসক, আধ াি ক, চািরি ক উ িতর ব ব া থাকেলও সালােতর মুখ ও মূল উে
হাে
শৃংখল, নতার আেদশ পালেন আ েন ঝাঁপ িদেত তরী ধষ, অপরােজয় যা ার চির
সৃি । আমার এই ব েব র মাণ আ াহর র েলর কেয়কিট হাদীস। িতিন বােলেছন- এসলাম
একিট ঘর। এই ঘেরর থাম, খুঁিট,
হাে সালা ; আর ছাদ হাে জহাদ [ হাদীস- মুয়ায
(রা:) থেক আহমদ, িতরিমিয, ইবেন মাজাহ, মশকাত] মেন রাখেত হেব আ াহ ও তাঁর র েলর
কথা আমােদর কথার মত নয়। তাঁেদর িতিট কথা, িতিট শ ভেব, ওজন কাের বলা।
আ াহর র ল এসলামেক বশ কেয়কিট হাদীেসই ঘেরর সে তুলনা কােরেছন কৃত এসলাম
িক তা উদাহরণ িদেয় আমােদর বাঝাবার জ । ঘর মা ষ তরী কের কন? অব ই সখােন
থাকার জ , রাদ, বৃি থেক বঁেচ ঘেরর ভতের বসবাস করার জ , তাই নয় িক? রাদ-বৃি
থেক আমােদর বাঁচায় িকেস? ঘেরর িভি ? নািক ঘেরর থাম, খুঁিট? নািক ছাদ? অব ই ঘেরর
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ছাদ। অথাৎ ঘর তরীর আসল উে ই হাে ছাদ তরী। িক থাম, খুঁিট,
ছাড়া ছাদেক
ওপের ধাের রাখা যােব না আর ঘেরর িভি যিদ শ তওহীেদর ওপর না হয় তেব তা েস
পাড়েব। কােজই ঐ খাম, খুঁিটর েয়াজন। ঘেরর খাম, খুঁিট তরী কােরও যিদ ওপের ছাদ তরী
না করা হয় তেব সই ঘের বসবাস করা যােব না। হীরা-মিত বসােনা, সানা- পার তরী খামখুঁিট অথহীন হােয় যােব, আজ যমন হাে পৃিথবীময়। আজ থাম-খুঁিট তরীেকই যেথ মেন
কাের সালা -ই পড়া হাে আ াণ চ া কাের; ওপের ছাদ তরী করার কথা তরশ’ বছর
আেগই ভুেল যাওয়া হােয়েছ। আজেকর এই িবকৃত এসলােমর ঘেরর ব থাম, খুঁিট
আেছ,
ছাদ নই; ছাদ নই বােলই ী ান, ই দী, িহ , বৗে র হােত পরাজয়, লা ছনা, অপমান েপ
ঝড়, বৃি , খর রাদ ঐ ঘেরর মেধ েবশ কাের এেক বসবােসর এেকবাের অেযাগ কাের
ফেলেছ। িক একশ’ প াশ কািটর এই জািতর স বাধ নই। তারা িনরবি ভােব কািট
কািট বাকা- টরা থাম-খুঁিট আর ল ল মসিজদ তরী কাের চােলেছ।
আ াহর র েলর ঐ হাদীস িল থেক একথা পির ার য সালােতর (থাম, খুঁিট, ে র) উে
হাল ছাদেক ওপের ধাের রাখা, জহাদেক কাযকরী করা। অথাৎ জহাদ, যু কাের জয়ী
হওয়ার জ য চির
েয়াজন সই চির সৃি করা; জহােদর িশ ণ। কােজই জহাদ,
েচ া, সং াম যিদ বাদ দয়া হয় তেব সালা অথহীন, অ েয়াজনীয়; যমন য কান সামিরক
বািহনী যিদ যু করা ছেড় দয় তেব তােদর প ােরড, চকাওয়াজ করা যমন অথহীন, যমন
ছাদ তরী করা না হােল থাম, খুঁিট অথহীন।
এসলামেক একিট ঘেরর সে তুলনা কারেল বালেত হয় এসলাম নামক ঘেরর িভি
(Foundation) হাল আ াহর সাবেভৗম অথাৎ তওহীদ; খাম-খুঁিট (Pillar) হাল সালা ,
আর ছাদ (Roof) হাল জহাদ। থাম-খুঁিটর (Pillar) চেয় ছাদ (Roof) য বশী েয়াজনীয়
তা আ াহর নবী বােল গেছন পির ার কাের। তাঁেক িজ াসা করা হাল -দীেন সবেচেয়
পূণ িক? িতিন জবাব িদেলন- আ াহ ও তাঁর র েলর ওপর ঈমান; অথাৎ তওহীদ, আ াহর
সাবেভৗম । আবার িজ াসা করা হাল- তারপর িক? িতিন উ র িদেলন- আ াহর রা ায়
জহাদ [ হাদীস- আবু হারায়রা (রা:) থেক মাসেলম, বাখারী] । এসলােমর ঘেরর িভি য
আ াহর তওহীদ তা িতিন আেগর হাদীস িলেত বেলন িন কারণ তওহীদই য দীেনর িভি তা
এত কট য তা উে খ করার েয়াজন নই। কার’আেন থম থেক শষ পয আ াহ
একথা ব বার বােলেছন। তবু দীেনর সবেচেয়
পূণ িবষয় িক অথাৎ িভি িক ে র
জবােব িতিন বালেলন- তওহীদ। তােহােল দাঁড়ােলা এই য দী ল এসলােমর ঘেরর িভি
আ াহর তওহীদ, এর থাম-খুঁিট সালা আর এর ছাদ হাল আ াহর রা ায় জহাদ (ঐ তওহীদ
এবং তওহীদ িভি ক দীন সম পৃিথবীেত িত া করার জ )।
আ াহ এসলােমর য ঘরিট চৗ শ’ বছর আেগ পৃিথবীেত পািঠেয়েছন তার িভি আ াহর
তওহীদ আজ নই। আ াহর তওহীদ হাল তাঁর সাবেভৗম ; অথাৎ ব ি , পিরবার, গা ,
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গা ী, জািত, রা , আইন-কা ন, দ িবিধ, অথনীিত, সমাজ ব ব া, িশ া, ব বসা-বািণজ িশ
ইত ািদ সবিবষেয় আ াহর আেদশ-িনেষধ ছাড়া আর কাউেক হণ না করা; এক কথায় য
কান িবষেয়, যখােন আ াহর ও তাঁর র েলর (কারণ র ল আ াহর িনেদশ ছাড়া কান কথা
বেলন নাই- রা নজম ৩-৪) কান ব ব আেছ, িনেদশ আেছ সখােন পৃিথবীর আর কাউেক
ীকার না করা। এই তওহীদ আজ পৃিথবীর কাথাও নই। মাসেলম িনয়া বােল, মাসেলম
রা বােল পিরিচত কানও রাে ও নই; অথচ এর িনেচ কান তওহীদও নই, য তওহীদ
মহান আ াহ হণ কারেবন। এর িনেচ যা আেছ, অথাৎ আজ মাসেলম িনয়ায় যা চালেছ তা
শরক ও ফর। তারপর সই ঘেরর ছাদ জহাদও নই। তােহােল রাইল িক? রাইল ঘরটার
ধু খাম-খুঁিট এবং সম জািত িবকৃত আকীদায় ঐ খাম-খুঁিটেক অথাৎ সালা - ক আঁকিড়েয়
ধাের আেছ। যেহতু তওহীেদর দৃঢ় িভি নই সেহতু ঐ খাম-খুিট িলও আর খাম-খুিট,
নই; ও েলা ভ ুর, ঠুনেকা ও মৃ আঘােতই ও েলা েস পেড় যায়, ও েলা আর যা ার
চির সৃি কারেত পাের না।
এই দীেনর নতারা, ওলামা, আ ামা, ফুকাহা, মাহাে িসন, মুফা সিরন এরা সবাই একমত য
আকীদা সহীহ অথাৎ সিঠক না হােল ঈমােনরও কান দাম নই এবং ভাবত ঈমান িভি ক সব
আমল অথাৎ সালা (নামায), যাকাহ, হ , সওম ( রাযা) এবং অ া কান এবাদেতরই আর
দাম নই, সব অথহীন। তােদর এই অিভমেতর সে আিম স ূণ একমত। িক ব মােনর এই
িবকৃত এসলােম আকীদার অথ করা হয় ঈমান। এটা ভুল। আকীদার কৃত অথ হাল কান
িবষয় স ে সিঠক ধারণা। কান িজিনস িদেয় কী হয়, ওটার উে
িক, ওটােক কন তরী
করা হােয়েছ তা সিঠক ভােব বাঝা (এ স ে আমার লখা এসলােমর কৃত আকীদা বইিট
দখুন)। সালা স ে সিঠক আকীদা িক? সিঠক আকীদা পছেন বােল এেসিছ, এখােন আবার
পশ কারেত চাই। অত সংে েপ সিঠক আকীদা হাল:
আ াহ তাঁর শষ র লেক পাঠােলন এই দািয় িদেয় য িতিন যন আ াহর দয়া হদায়াহ ও
সত দীন পৃিথবীর অ সব দীেনর ওপর িত া কেরন, এবং িনেজ এই কথার সা ী রাইেলন
( কার’আন- রা ফাতাহ ২৮)। এই হদায়াতই হাল তওহীদ, আ াহর সাবেভৗম , সরাতুল
মা াকীম; এবং সত দীন হাল ঐ তওহীেদর ওপর িভি করা জীবন-ব ব া, শিরয়াহ, দী ল
এসলাম, দী ল কাইেয় মাহ। এই কােজর অথাৎ এই সত দীনেক পৃিথবীেত িত া করার তিরকা,
ি য়া অথাৎ কা নীিতেত এই কাজ করা হেব তাও আ াহ িন ািরত কাের িদেলন এবং সটা
হাল কতাল, সশ সং াম, যু । িশ ণ ছাড়া, চির গঠন ছাড়া যু কাের জয়লাভ স ব
নয়, খাম-খুঁিট, িপলার ছাড়া ছাদ রাখা স ব নয়, কােজই সই চির গঠন ও িশ েণর জ
িন ািরত কাের িদেলন সালা এবং এই সালা - কও ফরেদ আইন অব ক ব , (Must)
কাের িদেলন ( রা বিন এসরাঈল ৭৮)।
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আজ মাসেলম িনয়ায় সালােতর স ে আকীদা িক? সালা চির গঠেনর মুখ ত ধষ,
অপরােজয় যা ার চির গঠেনর িশ েণর ি য়া; এই আকীদা বদেল এেক অ া ধেমর
মত এবাদেতর, উপাসনার ধু আি ক উ িতর ি য়া বােল মেন করার ফেল আজ সই
যা ার চির গঠন তা হয়ই না এমন িক সালােতর বাি ক চহারা পয বদেল গেছ। আ াহর
র েলর ব বােরর দওয়া তাগীদ- সাবধান বাণী- তামােদর সালােতর লাইন ধ েকর িছলার মত
সাজা কর, নােহােল আ াহ তামােদর মুখ পছন িদেক ঘুিরেয় দেবন, তাঁর আেদশ- তামােদর
ম দ , ঘাড় সাজা কাের সালােত দাঁড়াও এ সম িকছুই আজ ভুেল যাওয়া হােয়েছ। এসব
ম না মু ীেদর মেন আেছ, না এমামেদর মেন আেছ। কােজই ঐ সামিরক বািহনীর
িশ েণর সালা আজ
, বাকা লাইেনর; বাঁকা িপেঠর মু ী ও এমামেদর মরা সালা ।
আ াহ কার’আেন রা নসার ১৪১-১৪২ নং আয়ােত মানােফকেদর সালােতর কথা বলেত
িগেয় বেলেছন- মানােফকরা শিথেল র সােথ সালােত দাঁড়ায়। আ াহ শ ব বহার কেরেছন
‘ সালা’ যার অথ সাহস হািরেয় ফলা, অলসতা, িঢলা-ঢালা ভােব। ব মান িবে র মাসেলম
নােমর এ জািতর সালােতর িদেক তাকােল সালা শে র অথ বুঝেত কারও ক হেব না। খু ,
খুজুর নােম এ জািত ‘ সালা’ শে র যথাযথ েয়াগ কারেছ। সম িবে ব মােন এই
সাহসহীন সালা -ই চলেছ। এই মরা াণহীন সালােতর পে বলা হয়- খু -খুজুর সােথ নামায
পড়া উিচত। এই খু -খুজু কী? ব মােন বলা হয় সম িকছু থেক মন স ূণভােব িবি
কাের
আ াহর িত মন িনিব করা হাে খু -খুজ;ু অথাৎ এক কথায় ধ ান করা।
হাে , সালােত আ াহেক ধ ান করাই যিদ উে
হােয় থােক তেব আ াহ সালােতর
ি য়া, িনয়ম-কা ন এমন কাের িদেলন কন যােত ধ ান করা অস ব। খু -খুজু অথাৎ ধ ান
করাই আ াহর উে
হােল সালােতর িনয়ম হেতা পাহাড়-পবেতর হায়, িক া খানকা বা
জরায় অথবা অ তপে কান িনজন ােন ধীর-ি রভােব একািক বােস চাখ ব কাের মন
িনিব কাের আ াহর ধ ান করা। সালা িক তাই? অব ই নয়, সালা এর িঠক উলেটা। ব
জনসমােবেশর মেধ যেয় সখােন ধ েকর িছলার মত সাজা লাইন কাের দাঁিড়েয় সিনেকর,
যা ার মত ঘাড়, ম দ লাহার রেডর মত সাজা কাের, এমােমর তকিবেরর (আেদেশর)
অেপ ায় সতক, তট , থাকা তারপর তকিবেরর সে সে সকেল একে
, সাজদায়
যাওয়া, ওঠা, সালাম দয়া অথাৎ এমােমর ( নতার) আেদশ পালন করা। সালােতর ায় ১১৪ িট
িনয়ম-প িতর িত ল
রেখ, স িল যথাযথভােব পালন কাের ঐ খু -খুজুর সােথ অথাৎ
ধ ােনর সােথ সালা স াদন করা য অস ব তা সাধারণ ােনই (Common sense) বাঝা
যায়। অথচ ঐ িনয়ম-প িত সিঠক ভােব, যথাযথ ভােব পালন না কাের যমন- তমন ভােব
সালা পড়েল তা আ াহ হণ কারেবন না। আ াহর র ল বােলেছন- তামরা পূণভােব সালা
কােয়ম কেরা, কননা আ াহ পূণ ব িতত সালা কবুল কেরন না [ আবু হারায়রা (রা:) থেক] ।
িতিন আরও বােলেছন- তামােদর কাহারও সালা পূণ (সিঠক) হেব না, য পয না তামরা
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আ াহ যভােব আেদশ কােরেছন িঠক সইভােব কােয়ম কারেব (আবু দাউদ)। আ াহ-র েলর
আেদশ মাতােবক সম িনয়ম-কা ন যথাযথ পালন কাের অথাৎ পূণ সিঠকভােব সালা কােয়ম
কারেল ঐ খু -খুজ,ু অথাৎ ব মােন মু ীরা খু -খুজু বালেত যা বুেঝন তা অস ব। খু -খুজুর
কৃত উে
হাে - মা’ মন যখন সালােত দাঁড়ােব তখন তার মন পৃিথবীর সব িকছু থেক
িবি
হােয় একা হেব সালােত; স সম
ণ সেচতন থাকেব য স মহামহীম আ াহর
সামেন দাঁিড়েয় আেছ, আ াহর িবরাট ও তার িনেজর ু তা স ে স থাকেব সবদা সেচতন,
আর সই সে একা হােয় থাকেব এমােমর ( নতার) তকিবেরর (আেদেশর) িত, সালা
সিঠকভােব, িনখুঁতভােব স াদন কারেত। এই হাল খু -খুজু।
িক এই খু -খুজু অথাৎ একা তার মােন এই নয় য সালােত দাঁড়ােব , স ুেখ ঝুেক, মাথা
নত কাের। কারণ িযিন আমােদর সালা িশিখেয়েছন আ াহর র ল িতিন আেদশ কােরেছনসালােত দাঁড়ােব সাজা হােয়, ম দ , ঘাড় সাজা শ
কাের ( সিনেকর মত)। আ াহ
কার’আেন বালেছন- সালা কােয়ম কর আ গেত র সােথ ( কারান- রা বাকারা ২৩৮),
আ াহ আবার বালেছন সালা কােয়ম কর িবনেয়র সােথ ( কারান- রা মু’িম ন ২)। তাঁর
র ল বালেছন- সাজা, শ , দৃঢ় ভােব সালােত দাঁড়াও। আপাতদৃি েত মেন হয় না িক য
’িট আেদশ িবপরীতমুখী? না, মােটই িবপরীতমুখী নয়; আ াহর ও তাঁর র েলর কথা িবপরীত
হােত পাের না। একটা মানিসক আর অ টা দিহক। সালােত মন থাকেব িবনয়ী, ন , অ গত
আর দহ থাকেব লাহার রেডর মত দৃঢ়, ঋজু;
েত সাজদায় যেয়ও িপঠ ঘাড় হাত, পা
থাকেব সাজা, শ ; িবচলন, গিত হেব ত। এই ই িমিলেয় হেব এসলােমর কৃত সালা ।
মা’ মন যখন সালােত দাঁড়ােব তখন তার মেনর অব া হেব এই রকম য স সব ণ সেচতন
থাকেব য স এই িবশাল িবরাট সৃি র ার রা ুল আলািমেনর সামেন দাঁিড়েয়েছ। কন
দাঁিড়েয়েছ? দাঁিড়েয়েছ এই জ য স ঐ মহান ার খিলফা, িতিনিধ, এবং খিলফা িহসােব
তার সব ধান দািয় হাে সম পৃিথবীেত আ াহর তওহীদ িভি ক দীন, জীবন-ব ব া
কাযকরী কাের সম অ ায়, অত াচার-অিবচার, অশাি আর র পাত দূর কাের শাি
(এসলাম) িত া করা। ঐ িবশাল দািয় পূণ কারেত গেল য চির েয়াজন, য চিরে
সংকে র দৃঢ়তা, ঐক , শৃংখলা, আ গেত র ও হজরেতর সমাহার সই চির সৃি র জ স
সালােত দাঁিড়েয়েছ। মেনর ভতের তার থাকেব িবনয়, সস ান-ভি (যারা িবনয়-ন িনেজেদর
সালােত, রা মা’ ম ন- ২) আর শারীিরক ভােব স দাঁড়ােব আ াহর মাজােহদ ( যা া),
সিনেকর মত দৃঢ়, লাহার রেডর মত সাজা হােয়, তট হােয় থাকেব এমােমর আেদেশর
(তকিবেরর) অেপ ায় এবং আেদেশর সে সে সকেল একে হােয় একসে
ত স আেদশ
পালন কারেব (কােনিতন- অ গত, রা বাকারা ২৩৮)। এই হাে এসলােমর কৃত সালা ।
এসলােমর সালা য অ া ধেমর ধ ান নয় তার মাণ সালােতর পুেরা ি য়াটাই। তার
মেধ িবেশষ কাের এই িনয়মিট য সালােত চাখ ব করা যােব না। ধ ান করেত গেল তা
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বেটই, এমন িক কান িবষেয় একটু গভীরভােব িচ া কারেত গেলও মা েষর চাখ ব হােয়
আেস। সই চাখ ব করােক িনিষ করার মােন এই নয় িক য সালােত ধ ান করার যায়গা
নই, আেছ সজাগতা, অত সতকতা?
সালা ধু য ধ ান নয়, কৃতপে ধ ােনর িঠক িবপরীত তার পে কেয়কিট কারণ পশ
কারিছ। ১) সালা শে র আিভধািনক অথ হাে কান বাঁকা- টরা পদাথ, িজিনসেক আ েন
পুিড়েয়, হাতুিড় িদেয় িপিটেয় কান কােজর িজিনস তরী করা; আর ধ ান হাে িনি য় হােয়
গভীর িচ া করা। ২) সালা গিতশীল (Dynamic); ধ ান ি িতশীল, িবর (Static)। ৩)
তাকিবেরর (Command) আ গত কারেত হয়; ধ ােন Command এর কান ানই নই। ৪)
দলব ভােব কােয়ম কারেত হয়; ধ ান একা একা কারেত হয়। ৫) সালােত চুড়া সেচতন ও
সতক অব ায় থাকেত (Alert) হয়; ধ ােন িঠক িবপরীত অথাৎ িনথর, অেচতন হােয় যেত
হয়। ৬) সালা িঠক মত কােয়ম কারেত হােল ১০০িটর বশী িনয়ম কা ন মেন রেখ তা
পালন কারেত হয়; ধ ােন কান িনয়ম কা ন নই। ৭) সালােত চাখ ব রাখা যােব না; চাখ
ব না কাের ধ ান ায় অস ব। ৮) সালা সি য় (Active); ধ ান িনি য় (Inactive)। ৯)
অ কাের সালাহ হয় না, প া ের অ কারই ধ ােনর জ উপযু পিরেবশ, ১০) সালা চ
গিতশীল, বার, িব জয়ী, মৃতু ভয়হীন ধষ যা া তরী কের; ধ ান িনয়া িবমুখ, অ মুখী
িরপুজয়ী িফ দরেবশ তরী কের।
যিদ কাউেক বলা হয় তুিম জনাকীণ রাজপেথ দৗঁড়ােব আর সই সে ধ ান কারেব তােহােল
ব াপরটা িক রকম হেব? এটা যমন হা কর তমিন হা কর কাউেক বলা য তুিম সালা
কােয়ম কারেব এবং সই সে ধ ানও কারেব। কারণ দৗঁড়াবার সময় যমন চাখ খালা
রেখ, কাথায় পা ফলেছ তা দেখ, রা ার গািড় ঘাড়া দেখ দৗঁড়ােত হেব, তখন ধ ান
অস ব, তমিন সালােতর সময়ও সালােতর ১১৪িট িনয়ম কা ন মেন রেখ, রাকােতর িহসাব
রেখ স িল পালন করার সােথ ধ ান করাও অস ব। তরাং সালা ও ধ ান িবপরীতমুখী ’িট
কাজ যা একে অস ব। অথচ সালা স ে আকীদার িবকৃিতেত এেক অ া ধেমর
উপাসনার সােথ এক করার চ ায় এই অস ব আকীদাই আজ মাসেলম হবার দাবীবার এই
জনসংখ ার আকীদা। সালা র উে
িক, এ ব াপাের আকীদার িবকৃিতর পর থেক গত কেয়ক
শতা ী থেক মাসেলম নােমর এই জনসংখ ািট দৗঁড়াবার সে সে ধ ান করার আ াণ চ া
কারেছ এবং ফেল তােদর না দৗঁড় হাে না ধ ান করা হাে ।
সালাহ ও ধ ান পর র িবপরীত এ কথার মােন এই নয় য এর মাধ েম সালাহর আধ াি ক
িদক অ ীকার করা হাে । যখােন সারা জীবেনর ধ ান ও তাসাউফ সাধনা একজন ফীেক
জীবন ত াগ কারেত শখায় না সখােন সালাহ এমন এক আধ াি ক িশ ণ যা সালাহ
কােয়মকারীেক এমন মৃতু ভয়হীন ধষ যা ায় পিরণত কের য, স িন ীধায় আ াহর িনয়ায়
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আ াহর কেলমা িত ার জ জীবন ও স দ িবসজন দওয়ার জ প ত হেয় যায়। সবেচেয়
বড় কথা হে , বতমান মাসেলম বেল পিরিচত এ জনেগা ীর পি তগণ সালাহেক সামিরক
িশ ণ িহসােব তা মােনই না বরং তারা সালাহেক য ধ ান বােল চার কের তারা সই
ধ ানও কের না অথাৎ ওরা িনংও কের না আবার ধ ানও কের না। তােদর কানটাই হয় না।
কারণ ধ ান করেল তা অসংখ িরপুজয়ী ফী দরেবশ তরী হেতা, সে ে অপরাধ, অ ায়,
অিবচার িকছুটা হেলও তা কমত। তাও হয়িন। বরং তােদর নামায আমােদরেক রণ কিরেয়
দয় রা িনসার ১৪২-১৪৩ নং আয়াত যখােন আ াহ বলেছন “িন য়ই মুনািফকরা আ াহর
সােথ ধাঁকাবািজ কের; ব তঃ িতিন তাহািদগেক উহার শাি দন আর যখন তারা সালােত
দাঁড়ায়, তখন শিথেল র সােথ দাঁড়ায় কবল লাক দখােনার জ এবং আ াহেক তাহারা
অ ই রণ কের; তারা থােক দাটানায় দা ল মান, না এ িদেক, না ওিদেক। আ াহ যাহােক
পথ কেরন তুিম তাহার জ কখনও কান পথ পাইেব না।”
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সালােতর আি ক ভাগ
াসি ক কারেণ সালাহর আি ক িবষয়িট স েক িকছু বলা েয়াজন। সালােতর আ া হাে
যকরা া, আ াহর যকর করা। যকর মােন িক? যকর অথ কান িকছুেক রণ করা, মেন
করা। যমন আপিন আপনার স ােনর কথা মেন কারেলন, আপনার ব ু িবেদেশ আেছ, আপিন
তার কথা মেন কারেলন, মােনই আপিন তােদর যকর কারেলন। এভােব আপিন আ াহেক
মেন কারেলন মােনই আপিন আ াহর যকর কারেলন। অথাৎ সালােতর থম থেক শষ পয
আ াহেক মেন রাখা অথাৎ আ াহেক যকর করা এটাই হাল সালােতর আি ক ভাগ।
এখন
হাে --আ াহেক মেন কারব কী েপ, কী ভােব? থেম মেন কারেত হেব যাঁর
সামেন দাঁড়ােনা হােয়েছ িতিন অসীম। অসীম িক? মা ষ সীিমত, ু , তার পে অসীমেক
ধারণ করা অস ব। িতিন যমন অসীম তাঁর িসফত িলও তমনই অসীম। িতিন অসীম রহমান,
অসীম রিহম, অসীম রব, অসীম খােলক ( া) ইত ািদ তাঁর যেতা িসফত আেছ তাঁর মেতাই
তাঁর েত কিট িসফত অসীম। সালােত তাহরীম বাঁধার পর এবং কার’আেনর সূরা আবৃি করার
পর
েত যেয় অথাৎ তাঁর কােছ মাথা নত কাের মেন কারেত হেব িতিন আযম; অথাৎ
িবশাল িবরাট, য িবরাটে র, িবশালতার কান সীমা নই। এবং এই িবরাট এবং িবশালতা
সাবহান অথাৎ চুড়া িটহীন, দাষহীন এবং িনখুঁত, যাঁর চেয় িটহীন এবং িনখুঁত কান িকছু
হয় না। আর মুস ী সই িবশালতার সামেন অিত-অিত ু এবং তাঁর সামেন অবনত। তারপর
সািম আ া লমান হামীদা বােল দাঁড়ােত হয়, অথাৎ মুস ী য তাঁর হামদ ঘাষণা কারল
আ াহ তা নেলন। অতঃপর সজদাহ। সজদায় িগেয় বালেব সাবহানা রাি আল আ’লা।
আ’লা অথ উ তম, অসীম উ , য উ তার সীমা নই এবং এই অসীম উ তা সাবহান অথাৎ
চুড়া
িটহীন, দাষহীন এবং িনখুঁত। মুস ী তাঁর সামেন অিত অিত িনচু এবং তাঁর পােয়
সজদাহ-অবনত। এই অসীম িবশালতা এবং এই অসীম উ তার একি ত প আ া আকবার
অথাৎ আ াহ অিত বড়। এই বড় উ তা ও িবশালতা উভয় িদক থেক। এই বড়ে রও কান
সীমা নই। আ াহর এই পেক সব ণ মেন রেখ সালাহ
থেক শষ পয কােয়ম করাই
হাল সালােত আ াহর যকর, যকরা াহ।
মুস ী যখন
েত গল তখন তার অব া মাসেলম। এবং যখন সজদায় গল তখন স
মা’ মন। মাসেলম হাল য আ াহর সকল ম, িবধানেক সস ােন তাসিলম কাের নয়।
যখন মুস ী
েত গল স আ াহর িবরাটে র কােছ িনেজর ু তােক সমপণ কারল, তাই
তখন স মাসেলম। আর যখন স সজদায় গল, তখন স তার সম স ােক আ াহর কােছ
সমপণ কারল। এটা মা’ মেনর অব া। এ িবষয়িট ভােলাভােব বাঝার জ এখােন একিট
নকশা দওয়া হাল।
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সালােতর
েত, সজদায় যাওয়ার সময় এবং অ সকল চলন (Movement) এ যখন
আ া আকবর বলা হয় তখন আ ারর এই িবরাট , আযমত ও উ তা সবিকছুই এর মেধ
চােল আেস। এই স ূণটা িমিলেয়ই আ া আকবার। আ াহর এই পেক মেন রাখাই হাল
সালােত আ াহর যকর অথাৎ যকরা াহ।

□□□
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যারা আ াহর র েলর পদতেল বােস এসলাম িশেখিছেলন এবং তাঁর হােত বায়াত নবার পর
ব বছর তাঁর সে িদেন পাঁচবার সালা কােয়ম কােরেছন তােদর অ তম এবং ি তীয় খলীফা
ওমর (রা:) িবন খা ােবর আকীদায় সালা কী িছেলা? একিদন মা' মন মাজােহদেদর সালা
পযেব ণ করার সময় িতিন দখেলন একজন িঠকই দৃঢ় এবং সাজাভােব দাঁিড়েয়েছন, িক তার
মাথাটা খািনকটা সামেনর িদেক ঝাঁকােনা। ওমর (রা:) ঐ মাজািহেদর মাথা ধাের উঁচু, সাজা
কাের িদেলন এবং তারপর তার মাথায় মৃ আঘাত কাের বালেলন খু এখােন নয়, বােল
তার বুেক আং ল রেখ বালেলন- খু এখােন।
সামিরক বািহনীর প ােরেডর সে সালােতর িমল ধু এটু ই নয়- আরও আেছ। আ াহ
কার’আেন আেদশ কােরেছন য তামরা সবদা মসিজেদ যেত উ ম পাশাক-পির দ পের
যােব ( কার’আন রা আরাফ আয়াত ৩১)। শ ব বহার কােরেছন ‘িযনত’, যার অথ জাকজমকপূণ, চাকিচক ময়। িযনত অথ অলংকারও ( কার’আন রা র আয়াত ৩১)। ম জীেদ য
সব কারেণ যেত হয় তার মেধ মুখ কারণ সালা কােয়ম করা। অথাৎ আ াহ আেদশ
কােরেছন সালােত দাঁড়ােত তামরা জাক-জমকপূণ কাপড়- চাপড়, পির দ পাের নেব।
হাে এবাদত করার জ , আ াহর সামেন িবনীত, িবনয়-ন হােয় দাঁড়াবার জ অমন সাজস া করার আেদশ কন?
য কারেণ একিট সামিরক বািহনীর প ােরড, চকাওয়াজ করার সময় তােদর পাশাক পির দ
অথাৎ ইউিনফম একই রকম, ইি করা পির ার হওয়া বাধ তামূলক, িঠক সই কারেণই ম জীেদ
সালােতর সময় জাক-জমকপূণ পাশাক পরার জ আ াহর এই
ম। ব মােন সামিরক
বািহনী িল জািতর মেধ থেক বেছ বেছ লাক িনেয় গঠন করা হয়, কােজই তােদর জ একই
রকম পাশাক অথাৎ ইউিনফম বাধ তামূলক করা স ব হয়। িক উ েত মাহা দী স ূণ
জািতটাই একটা সামিরক বািহনী; য কথা পছেন বােল এেসিছ। এর পু ষ-নারী, যুবক-যুবতী,
বৃ -বৃ া, ধনী-গরীব, িশি ত-অিশি ত সব সিনক, েত েক মাজােহদ। এেদর সবাইেক একই
পাশাক পরার আেদশ দওয়া বা ব স ত নয়। তাই আ াহ তা না িদেয় যার পে যতটু স ব
উ ম, জাক-জমকপূণ পাশাক পের সালােতর, মা’ মনেদর চকাওয়াজ করার আেদশ িদেয়েছন।
সালােতর উে
স ে আকীদা আজ িবকৃত হােয় যাওয়ার ফেল এ জািতর লােকরা যমন
আঁকাবাঁকা লাইেন মাথা িনচু কাের;
হােয় দাঁিড়েয় যন- তন ভােব সালােতর অ ান কের,
তমিন একই কারেণ সাধারণ বােজ কাপড় পের সালােত দাঁিড়েয় আ াহর আেদশ অমা কের।
এরাই আবার িবেয়-সাদী এবং অ া অ ােন তােদর সবেচেয় ভােলা পাশাক পির দ পের।
আ াহর র েলর সময় উ েত মাহা দী য সালােতর পাশাক স ে সেচতন িছেলন তার
মাণ আমরা পাই হাদীেস রা েল। আ াহর র ল বােলেছন- সামথ থাকেল তামরা জুমার
সালােতর জ একেজাড়া আলাদা কাপড় রাখেব, কােজর কাপড় ব িতত [ আব াহ িবন সািলম
35

(রা:) থেক ইবেন মাজাহ, মশকাত] । িতিন আরও ম কােরেছন- তামরা সালা কােয়ম
করেত অব ই ’ টা কাপড় পিরধান কারেব (ইবেন ওমর (রা:) থেক- এমাম তাহাভী,
মশকাত)। এক ব ি আ াহর র েলর কােছ এেস একিট কাপড় পের সালা কােয়ম করা
িবষেয় িজ াসা কারেল িতিন বালেলন- তামােদর েত েকর িক ’ টা কাের কাপড় রাখার
সামথ আেছ? [ আবু হারায়রা (রা:) থেক- বাখারী] । অথাৎ যােদর ’ টা কাপড় রাখার সামথ
আেছ তারা যন ’ টা কাপড় রােখ এবং ঐ িবেশষ কাপড় পাের সালা কােয়ম কের।
১. একদা হযরত আবু যর গফারী (রা:) পুরাতন ক েল শরীর আবৃত কাের পেথ বর হােল
এক ব ি িজ াসা কারেলা, এই ছড়া ক লিট ছাড়া আপনার িক আর কান পাশাক িছল না?
িতিন জবাব িদেলন, থাকেল অব ই তুিম তা আমার পিরধােন দখেত পেত। লাকিট বলেলাতা িক কাের হয়, মা ই/িতন িদন আেগই আিম আপনার পরেন অিত উ ম এক জাড়া
পাশাক দেখিছ। আবু যর (রা:) বালেলন, সটা আিম একজন অভাবী লাকেক িদেয় িদেয়িছ।
লাকিট ম ব কারেলা, আ াহর শপথ! এই িনয়ার বুেক আপনার চাইেত অভাবী কান লাক
থাকেত পাের বােল আমার ধারণা িছল না। হযরত আবু যর (রা:) জবাব িদেলন, হতভাগা!
আমার শরীেরেতা একিট ক ল আেছ, সই লাকিটর হয়েতা তাও িছল না। ন, এই পাশাকিটর
অিতির সালা কােয়ম করার মত একিট ‘আবা’ও আমার ঘের রি ত আেছ। আমার কেয়কিট
ছাগী আেছ, য িল ধ দয়। বাহেনর জ একিট গাধা আেছ। কাজকম কারবার মত একিট
বাঁদী আেছ। এরপেরও িক আিম অভাবী? আমার তা ভয় হয়, কয়ামেতর িদন এই স দরািশর
িহসাব িদেত িগেয়ই আিম না অপারগ হেয় পিড়। [ িব বী সাহাবী হযরত আবু যর িগফারী (রা:)মুিহউি ন খান, ইসলািমক ফাউে ডশন, বাংলােদশ] ।
২. মহানবী (সাঃ) বােলেছন- তামােদর কাহারও পে ইহা আপি র িবষয় নয় য, যিদ তাহার
সামথ থােক জুমার িদেনর জ একেজাড়া পৃথক কাপড় রাখেব কােজর কাপড় ব িতত
[ আ ু াহ িবন সালাম (রা:) থেক ইবেন মাজাহ, মশকাত] ।
৩. এক ব ি রা ল (রা:) এর কােছ এেস একিট কাপড় পের সালা কােয়ম স েক িজ াসা
কারেলা। রা লু াহ বালেলন, তামােদর েত েকর িক ’ টা কাের কাপড় রাখার সামথ
আেছ? [ আবু হারায়রা (রা:) থেক- বাখারী]
হাদীস েলােত ’ টা কাপড় রাখার অথ হাে - নবী কিরেমর সময় আরবেদর আিথক অব া
িছেলা অিত ক ণ। সম পৃিথবীেত এত দির আর কান জনসমি িছেলা িকনা সে হ।
অিধকাংশ লােকরই পিরধােন থাকেতা একিট কাপড় ক ল বা চাদর মা যা িদেয় তারা শরীেরর
ঊ াংশ ও িন াংশ আংিশক ভােব ঢেক রাখেতন। শরীেরর উ াংশ ও িন াংেশর জ আলাদা
আলাদা কাপড় পরা স ব িছেলা ধু আিথক িদক িদেয়
লেদর পে । এজ ই র লা াহ
আেদশ কােরেছন- যােদর জ স ব তারা যন ’ টা কাপড়, অথাৎ উ াে র জ একিট ও
িন াে র জ আেরকিট কাপড় সালােতর সময় পের নয়, অথাৎ য যতখািন পাের ‘িযনত’
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সাজ-স া, জাক-জমক কাশ কের। পের যখন উ েত মাহা দী জহাদ ও কতােলর (সং াম
ও সশ যুে র) মাধ েম অে ক পৃিথবীর বুেক আ াহর দীন িত া কের তখন আরেবর ঐ চরম
দাির শষ হােয় াচুেয ভের যায় এবং তখন আ াহর আেদশ- সালােত ‘িযনত’ দশন
পুেরাপুির অথবহ হয়।
কৃত তওহীদ ও জহাদ অথাৎ মা’ মন হবার আ াহর দয়া সং া ( রা জরাত- ১৫) থেক
িবচু ত, আ াহর অিভশ (লা’নত া ) এই জািতেক সালােতর উে
বাঝাবার চ ায় ইিতহাস
(তা’িরখ) ও হাদীস থেক ি তীয় খিলফা ওমর (রা:) িবন খা ােবর উে খ করা েয়াজন। িতিন
চাবুক হােত মু ীেদর লাইেনর মধ িদেয় হাটেতন এবং কাউেক ধ েকর িছলার মত সাজা
লাইন থেক বা অ কান িবচু িত দখেল এবং চাবুক িদেয় আঘাত করেতন। যারা সালা ,
তােদর ভাষায় নামােযর উে
ধ ান করা মেন কেরন (এবং এই আকীদাই মাসেলম িনয়ায়
আজ সবব াপী), তােদর কােছ আমার - চাবুক মের িক মা ষেক ধ ান করােনা যায়? ওমেরর
(রা:) কাজ িক স বািহনীর প ােরেডর সােজ ট মজেরর (Serjeant Major) কােজর সােথ
িমেল না, য প ােরেডর িশ েণ ভুল িট হােল গািল দয়, িপটায়? আর থম সািরর আসহাব,
এসলােমর ি তীয় খিলফা জানেতন না সালা ধ ান করার জ নািক সামিরক িশ ণ? আ াহর
লা’নেতর ফেল এ জািতর সাধারণ ান (Common sense) পয লাপ পেয়েছ।
আ াহ কার’আেনর সব আেদশ কােরেছন, মা’ মনেদর আেদশ কােরেছন, সালা কােয়ম
কর, কাথাও বেলনিন সালা পড় বা সালা আদায় কর। আ াহ সালা কােয়ম করেত কন
বােলেছন এ িনেয় আেলম, মুফা িসরেদর মেধ ব আেলাচনা, ব াখ া হােয়েছ। বশীর ভােগর
ব াখ া হাে - খুব িনয়িমত এবং সময় মত, সালা পড়া, কান কাযা না করা। এ ব াখ া ভুল,
কারণ কান কাযা না কাের িনয়িমত, এবং সময়মত সালা পেড়ও সালা কােয়ম নাও হােত
পাের। কােয়ম শে র অথ িত া; িচরিদেনর জ , ায়ীভােব িত া। সালা কােয়ম করার অথ
সালা যা শখায় য ণ িল তরী কের তা মু ীর চিরে র মেধ িত া করা; ায়ীভােব
গঁেড় দয়া। সালা যিদ মু ীর চিরে ঐ ণ িল তরী না কের তেব সারা জীবেন এক ওয়া
সালা কাযা না কারেলও স মু ীর সালা কােয়ম করা হেব না।
হাে , সালা িক িক
রকম ণ (Attributes, Quality) তরী কের? এর স ূণ তািলকা, আমার পে দয়া স ব
নয়; কান মা েষর পে ও স ব নয়, এ স ব ধু আ াহর পে এবং স বত আ াহর
র েলর পে । তেব আিম ধু এইটু বালেত পাির য দিহক, মানিসক, আি ক, আধ াি ক,
সম রকেমর েণর অজন ও উ িতর ি য়া এই সালা যিদ তা সিঠক আকীদার সে এবং
সিঠক ভােব কােয়ম করা হয়। তেব এর থম ও সেবা উে
হাল সই সব ণ অজন করা
য সব ণ চিরে দৃঢ়ভােব িতি ত না হােল মা’ মেনর ওপর ঈমােনর পরই ি তীয় য
দািয় , য দািয় মা’ মন হবার সং ার মেধ ই আ াহ িদেয় িদেয়েছন, [ মা’ মন ধু তারা
যারা আ াহ ও র েলর ওপর ঈমান এেনেছ তারপর আর কান সে হ কের না এবং তােদর
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াণ ও স দ িদেয় জহাদ কের (ঐ তওহীদ িত ার জ ) ( কার’আন- রা জরাত ১৫)]
অথাৎ জহাদ করা স ব নয়। স ণ িল হাল- ঐক , শৃংখলা, এতায়াত (আেদশ পালন) ও
হজরত। এই সামিরক ণ িল অজনই সালােতর াথিমক উে , তার কারণ পৃিথবীেত
আ াহর সত দীন িত ার ি য়া িহসােব আ াহ জহাদ ও কতালেক (সশ যু ) নীিত
িহসােব িন ারণ কােরেছন। ঐ াথিমক ণ িল অজন ও মু ীর চিরে র মেধ তা িত ার
পর অ া
ণাবিলও েম েম িতি ত হেব। এই আকীদার সে এবং আ াহ-র ল য
ভােব য িনয়ম িন ািরত কাের িদেয়েছন িঠক সইভােব আজ পৃিথবীেত সালা স াদন হয় না
বােলই সালােতর কান ফল নই। য সালা মু ীেদর চিরে ই পােতর মত কিঠন ঐক সৃি
কের না, িপঁপড়ার মত শৃংখলা, মালােয়কেদর মত আেদশ পালন, আ গত সৃি কের না,
আ াহর িব ে যা িকছু আেছ স সব িকছু থেক িবি , হজরত করায় না, শাহাদােতর জ
আ ল আকা া জ ায় না, শ র ােণ াস সৃি কারী ধষ মাজােহদ, যা ার চির সৃি কের
না, স সালা অথহীন, স সালােতর আ ািনকতা করা- না করা সমান।
আ াহ মা’ মনেদর আেদশ কারেছন- তামরা সালা ও সবেরর সােথ আমার কােছ সাহায
াথনা কেরা (বাকারা ১৫৩)। আেদশিট
পূণ ও অথবহ। এ আেদেশর অথ বুঝেত গেল
সালােতর সে সবেরর অথও বুঝেত হেব। ব মােনর িবকৃত এসলােমর ভুল আকীদায় সবেরর
অথ ধয, স করা ইত ািদ। সবর শ িট নেলই মেন য আকীদাটা উদয় হয় তা জড়, অসাড়,
িনি য় (Passi ve)। অথাৎ সবর করা মােন িনি য়, জড় হােয় সব অ ায়, অত াচার-অিবচার
স করা, িকছু না করা, এমনিক অেনেকর কােছ িতবাদ পয না করা। সবর শে র কৃত
অথ, য অেথ আ াহ তাঁর কার’আেন এবং র ল তাঁর হাদীস ব বহার কােরেছন তা ব মােনর
এই অেথর িঠক িবপরীত। চ গিতশীল (Dynamic) এসলামেকই যমন আকীদার িবকৃিতেত
িবর (Static) কাের ফলা হােয়েছ তমিন সবর শে র অথেকও িনি য় অেথ নয়া হাে ।
সবর শে র অথ বাংলায় বাঝােত গেল বালেত হয় ‘সংকে র দৃঢ়তা’ ইংরাজীেত
Determined Perseverance; কান উে
অজন কারেত দৃঢ়ভােব সম িকছু স করা।
যত বাধা আ ক, যত িবপদ-আপদ আ ক, যত ক হাক, িব মা িনরাশ বা হতাশ না হােয়
পবেতর মত অটল থেক াণা
েচ া, সং াম চািলেয় যাওয়া। জহােদ, যুে এই সবর
অবল েনরই আেদশ িদেয়েছন আ াহ তাঁর কার’আেন এবং বােলেছন আিম য়ং সােবরেদর
(সবর অবল নকারীেদর) সােথ আিছ ( কারান- রা বাকারা ১৫৩)।
এখন একটু িচ া কারেলই বাঝা যােব আ াহ সালােতর এবং সবেরর সে তাঁর কােছ দায়া
কারেত বালেছন কন? িতিন সালা ও যাকােতর সে , সালা ও হেজর সে , সালা ও
সওেমর ( রাযা) সে , কান িকছুর সােথই না বােল সালা ও সবেরর সােথ বােলেছন কন?
সালা মা’ মেনর চিরে র মেধ য অসংখ ণ সৃি কের তার মেধ ধু াথিমক য কয়িট,
অথাৎ ঐক , শৃংখলা, আ গত ও হজরত এই কয়িটর সে যিদ সবেরর ণ িল অথাৎ
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সংকে র দৃঢ়তা, াণ থাকেত িনরাশ, হতাশ, িন দ ম না হােয় অটল থেক পূণ েচ া
চািলেয় যাওয়া ইত ািদ যাগ করা হয় তেব িক দাঁড়ায়? দাঁড়ায় এই য ব ি হাক, পিরবার
হাক, গা হাক, জািত হাক যাই হাক, সালােতর সৃ চিরে র অিধকারী হােয় সবেরর সে
সং াম েচ া কারেল স বা তারা অেজয়, অপরািজত হােয় যায়, সফলতা িবজয় তােদর জ
অবধািরত হােয় যায়। তাই আ াহ আেদশ কােরেছন ধু সালােতর সে নয় সালােতর সে
সবেররও। আরও বােলেছন- িনরাশ হােয়া না, িন দ ম হেয়ানা িবজয়ী তামরা হেবই, যিদ
তামরা মা’ মন হও ( রা আল এমরান- ১৩৯)। অথাৎ আমরা যিদ সত ই মা’ মন হই তেব
িবজয়ী আমরা হেবাই এটা আ াহর দয়া িত িত।
ব মােন মা’ মন বােল পিরিচত ১৫০ কািটর এই জািতিট পৃিথবীর অ া সম জািতর কােছ
েত ক ব াপাের পরািজত, তােদর ারা লা িছত, অপমািনত, তােদর ারা িনহত, এেদর মেয়রা
তােদর ারা গণধিষতা। তরাং এ িস া অ ীকার করার কানও উপায় নই য আ াহর কথা
যিদ সত হােয় থােক তেব এই জািত মা’ মন নয় এবং মা’ মন না হওয়ার অথ অব াবী
মাশেরক, কােফর হওয়া; এবং আ াহ অ ীকার কােরেছন য িতিন মাশেরক ও কােফরেদর
মাফ কারেবন না ( রা নসা- ৪৮, ১১৬, রা কাহফ- ১০২, ১০৫, ১০৬)। এই িনয়ােত িতিন
যমন মাফ কারেছন না, অ া জািত িল িদেয় িনে িষত কাের কিঠন শাি িদে ন, ঐ
িনয়ােত এই জািতেক এর চেয় কিঠন শাি দেবন। আর যিদ ব মােনর মাসেলম বােল
পিরিচত জনসংখ ািট তােদর দাবী মাতােবক মা’ মন হােয় থােক তেব আ াহ িমথ া আ াস
িদেয়েছন (নাউজুেব াহ)।
িবকৃত আকীদায় ব মােনর িবপরীতমুখী এসলােম সালা ক অ া ধেমর উপাসনা, পূজা
িহসােব নয়ার ফেল আজ এটা আ াহর-র েলর শখােনা সালা থেক িবচু ত, তরাং সালােতর
উপকার থেক বি ত। সালা য ধ ান, আ াহর িত িনিব তা তা মাণ কারেত একটা হাদীস
উপ াপন করা হয়। সটা হাল- একবার এক যুে আলীর (রা:) পােয় একিট তীর িবঁেধ যায়।
লােকরা যখন তীরিট টেন বর করার চ া করেলা তখন িতিন তী ব াথায় তােদর তীরিট
খুলেত িদেলন না। অথচ তীরিট তাঁর পা থেক না খুলেলই নয়, তাই তারা িব নবীর কােছ যেয়
ব াপারটা বালেলন। আ াহর র ল েন বালেলন- আলী যখন সালােত দাঁড়ায় তখন তামরা
তীরিট বর কাের িনও। এরপর আলী (রা:) যখন সালােত দাঁড়ােলন তখন তাঁর পা থেক তীরিট
টেন বর কাের নয়া হাল, িতিন নড়েলন না, টু শ িটও কারেলন না।
এই ঘটনােক ব মােনর িবকৃত আকীদায় নয়া হয় এইভােব য, সালােত দাঁড়ােনা অব ায় আলী
(রা:) আ াহর িচ ায় এমন িবেভার হােয় যেতন য তার বা ান থাকেতা না, িনয়ায়,
চারপােশ িক হাে না হাে তার িতিন িকছুই জানেতন না, এমন িক য তীর টেন বর
করার চ ায় তাঁর অস ব াথা লাগেতা স তীর টেন বর করার ব াথাও িতিন অ ভব
কারেলন না।
হাে - সালােত যিদ আলীর (রা:) ঐ অব া হয় তােহােল িতিন এমােমর
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তকবীর নেতন কমন কাের, সই তকবীর েন
-সাজদায় যেতন কমন কাের, সালােতর
একশ’র বশী িনয়ম-কা ন মাতােবক সালা কােয়ম কারেতন িক ভােব, কয় রাকাত পড়েলন
তা মেন রাখেতন িক ভােব? ধ ান-ম হােয় বা ানহীন হােয় এমন িক শারীিরক ব াথা-য ণা
পয লাপ পেয় সালা কােয়ম িক স ব? সামা সাধারণ ান যার আেছ িতিনই বুঝেবনঅস ব। অথচ ঘটনা স ূণ সত [ হযরত আলী- আবুল ফজল, পৃ া- ১৩২, চার খিলফার জীবন
কথা- আ ুল আজীজ আল নামান, পৃ া- ১০৫, হযরত আলী (রা:)- মাওলানা মুিজবুর রহমান
মমতাজুল মাহাে সীন, পৃ া- ৪০৩, আমী ল মা’ মিনন হযরত আলী (রা:)- সােদক িশবলী
জামান, পৃ া- ৪৩৮] ।
তােহােল আসল ব াপার িক? আসল ব াপার হাে এই- আলী (রা:) এসলাম িক, এসলােমর
সিঠক আকীদা অথাৎ এর উে
িক, উে
অজেনর ি য়া িক, সালােতর উে
িক
এসবই িশেখিছেলন আর কউ নয় য়ং আ াহর র েলর কাছ থেক; কােজই তাঁর আকীদা
অব ই সিঠক িছেলা। সই সিঠক আকীদা মাতােবক িতিন জানেতন য সালা চির গঠেনর
িশ ণ এবং সামিরক িশ ণ; এই িশ েনর জ দাঁড়ােল, দাঁড়ােত হেব শরীর, ম দ ,
ঘাড় সাজা কাের দৃি িনব রাখেত হেব িনিদ ােন, এমােমর তকিবেরর সে সকেল একে
ত
, এেত’দাল, সাজদা ও সালাম কারেত হেব। িতিন এও জানেতন য সালােত দাঁড়ােল
িনেজেক এমনভােব শৃংখলাব ভােব রাখেত হেব য এিদক ওিদক তাকােনা যােব না, চাখ ব
কাের রাখা যােব না, কাপড় বা মাথার চুল সাের গেল তা হাত িদেয় িঠক করা যােব না, কািশ
বা হাইেতালা যথাস ব রাধ কারেত হেব, এমন িক সাজদার ােন ধূলাবািল বা কপােল ব াথা
লাগেত পাের এমন পাথর- িচ বা কাঁকর থাকেলও ফু িদেয় বা হাত িদেয় সরােনা যােব না, এক
পােয় একটু বশী ভর দওয়া চালেব না। এর য কান একিট কারেলই সালা িত বা ন
হেব; অথাৎ এক কথায় সামিরক শৃংখলা। পা থেক তীর টেন বর করার সময় আলীর (রা:)
িন য়ই তী ব াথা লেগিছল, িক িতিন দাঁেত দাঁত চেপ সাজা হােয় দাঁিড়েয় িছেলন সালা
ন বা িত হবার ভেয়। এই ঘটনােক আলীর (রা:) ধ ান-ম হােয় সালা কােয়েমর মাণ
িহসােব উপ ািপত করা যায় ধু সাধারণ ান স ূণভােব লাপ পেল এবং আ াহর লা’নত
যােদর ওপর পেড় তােদর য সব শাি হয় তার মেধ অ তম হাল আকল (আে ল) অথাৎ
সাধারণ ান (Common sense) লাপ পাওয়া, তাই হােল।
আলীর (রা:) এই ঘটনার সে আরও একিট ঘটনার কথা উে খ না কাের পারিছ না। এসলােমর
কৃত সালা য িক রকেমর চির সৃি কারেতা, মা’ মেনর চিরে র মেধ ঐক , শৃংখলা,
আ গত ও হজরেতর েণর সে সে য িক কিঠন সবরও সৃি কারত তার একটা উদাহরণ
এই ঘটনািট।
বিন আউস িবন লাইস গাে র গালীব িবন আব াহ আল কালিবেক (রা:) আ াহর র ল
একদল অ ােরাহী িদেয় রণ কারেলন বিন আল-মুলাওয়াহ গা েক আ মণ করার জ । ঐ
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গা তখন আল কাদীদ নামক ােন অব ান কারিছেলা। এই দেল ইয়া ব িবন ওতবা আল
মুগীরা সািনল (রা:) নােম এক সাহাবা অ ভু িছেলন। িব নবীর আেদশ িছেলা ঐ গা েক
রাে আ মণ করার। অ ােরাহী মাজােহদ দল সূযাে র সময় আল কাদীদ উপত কায় এেস
পৗঁছেলা। বিন মুলাওয়াহর অব ান ও অ া খবরাখবেরর জ ইয়া ব িবন ওতবােক (রা:)
পাঠােনা হাল। ঐ গা য উপত কায় অব ান কারিছেলা তার পােশই একটা পাহােড়র গা
বেয় উেঠ ইয়া ব (রা:) সাবধােন ওেদর পযেব ণ কারেত লাগেলন।
এরই মেধ ঐ পাহােড়র কােছই একিট তাবু থেক একজন লাক বিরেয় এেস চারিদক দখেত
লাগেলা এবং হঠাৎ স ইয়া বেক (রা:) দেখ ফলেলা। িক স া এত গাঢ় হােয় িগেয়িছেলা
য স বুঝেলানা য ওটা মা ষ না অ িকছু। স তাবুর ভতের তার ীেক ডেক বলেলা- আিম
একটা িকছু দখেত পাি যা িদেন ওখােন দিখ িন। দখেতা
র আমােদর কান িজিনস
ওখােন িনেয় ফেলেছ িকনা। ী তাবুর ভতেরর সব িজিনস খাঁজ কাের বালেলা- না এখােন
সব িঠক আেছ। তখন লাকিট তার ীেক বালেলা- তােহােল আমার ধ কটা আর ’ টা তীর
িনেয় এেসা। ী তীর-ধ ক িনেয় এেল লাকিট ইয়া বেক (রা:) ল কাের একিট তীর ছুড়েলা।
তীর এেস ইয়া েবর (রা:) পাঁজেড় লাগেলা। ইয়া ব (রা:) জােনন য িতিন িব মা নড়েলই
লাকিট বুঝেব য ওটা কান মা ষ এবং সে সে হ চ কাের তার গা েক সতক কাের
দেব য শ পে র কান লাক গােয় ািগির কারেত এেসেছ। ইয়া ব (রা:) অিত সাবধােন না
নেড় একহাত িদেয় তীরিট পাঁজড় থেক টেন বর কাের রেখ িদেলন। বিন মুলাওয়াহর
লাকিট তবুও িনঃসে হ না হােয় তার ি তীয় তীরিট ছুড়েলা। এবােরর তীর ইয়া েবর (রা:)
কাঁেধ এেস ঢুকেলা। এবারও িতিন না নেড় আে সাবধােন তীরিট টেন খুেল রাখেলন। এবার ঐ
লাকিট তার ীেক বালেলা আমার ’ টা তীরই িঠক লেগেছ। ওটা যিদ কান দেলর চর বা
জীব িকছু হাত তেব িন য় নড়েতা। সকােল ঐ তীর ’ টা পাহােড়র ওপর থেক িনেয় এেসানইেল আমােদর র হয়েতা কামিড়েয় ন কারেব।
ইয়া েবর (রা:) এই য অিব া স শি , সবর, একটুও না নেড় িনেজর শরীর থেক - ’িট
তীর টেন বর করা এটা কাথা থেক এেলা? িনঃসে েহ এটা সালােতর িশ া, সালােতর
িশ েণর ফল। িঠক য কারেণ আ াহর র ল সালােত দাঁড়ােনা অব ায় আলীর (রা:) পা থেক
তীর টেন বর কারেত বােলিছেলন। অব আলী (রা:) ও ইয়া েবর (রা:) ঐ স শি র
পছেন সালােতর শৃংখলার িশ ণ ছাড়াও সিঠক আকীদারও তজ িছেলা।
য উে ে আ াহর নবীর জীবনী থেক এই ঘটনাটা বণনা কারলাম তা এখােনই শষ; সালা
কােয়েমর ফল। িক ঘটনাটার বািক অংশটু ও বণনা করার লাভ সংবরণ কারেত পারিছ না,
যিদও তা াসি ক নয়। কারণ ঘটনাটা থেক সালােতর িশ ণ ছাড়াও আরও ’িট অিত
েয়াজনীয় িবষয় জানা যায়। একিট এসলােমর জহাদ, কতাল, যু য আ র ামূলক নয় বরং
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চ ভােব আ মণা ক এ কথার অকাট মাণ এবং ি তীয়িট মা’ মনেদর সাহায করা
আ াহর দািয় ( রা ম ৪৭) একথার সত তা।
ঘটনাটার পেরর বণনা হাে এই য ইয়া েবর (রা:) ঐ পবতসম সবেরর ফেল শ প
মাসেলম বািহনীর উপি িত স ে অ রােয় গল এবং খেয় দেয় ঘুিমেয় পড়েলা। মাজােহদ
বািহনী সারারাি অেপ া কাের শষরাে মুলাওয়াহ গাে র ওপর অতিকত আ মণ কাের
তােদর বশ িকছু লাক হত া কাের তােদর উট, া, ছাগল এবং অ া স দ িনেয় রওনা
িদেলা। িক ইিতমেধ ই ঐ গাে র লাকজন ( গা িট বশ বড় গা িছেলা) সব এক হােয়
তােদর িপছু িনেলা। মাজােহদ বািহনীর গিত ভাবতই শ র চেয় অেনক কম িছেলা কারণ
তােদর সে ব উট, ঘাড়া, ছাগল ইত ািদ িছেলা আর শ েদর সে এসব িকছুই িছেলানা
এবং অিত শী ই তারা মাজােহেদর কােছ এেস গেলা। যখন বিন-মুলাওয়াহ গাে র অসংখ
লাক মাজােহেদর ধাওয়া কাের ায় ধাের ফেলেছ তখন ঐ গা ও তােদর মেধ ধু
দাইেদর ওয়ািদ। আরেব িন ানেক ওয়ািদ বলা হয়। িঠক এমিন সময় মঘ নই, বৃি নই,
কাথা থেক ব ার মত পািন এেস ওয়ািদ ভের গেলা। বিন-মুলাওয়াহ গাে র একিট মা ষও
ঐ ঢেলর পািন পার হােয় ওপাের যেত পারেলা না; তারা অসহায় হােয় ওয়ািদর এপাের
দাঁিড়েয় রাইল এবং মাজােহদ বািহনী সম টাকা পয়সা, উট, া, ঘাড়া, ছাগল ইত ািদ িনেয়
চােল গেলা এবং মিদনা পৗঁেছ আ াহর র েলর দরবাের পশ কারেলা (িসরােত র লা াহ,
মাহা দ ইবেন এসহাক, অ বাদ A. Guillaume পৃ৬৬০-৬৬১)।
এসলােমর সিঠক কৃত আকীদার িবকৃিতর ফেল ঈমােনর, মা’ মন হবার সং ার মেধ ই য
জহােদর শ ; ঈমান আনার পরই য কােজর ান সই জহাদেক ত াগ করার পর ঐ কাজেক
যথাথ মাণ করার জ
চার করা আর হাল য, এসলােমর জহাদ, যু ধু আ র ামূলক;
এসলাম আ মণা ক যু সমথন কের না। এই চার এসলােমর আকীদার মমমূেল যেয়
আঘাত কারেলা। এসলােম জহাদ, সবা ক েচ া এবং কতাল অথাৎ সশ যু
ধু
আ র ামূলক একথা তরশ’ বছর আেগ চার করা
হােয়িছেলা জহাদ ছেড় দবার
কিফয়ত িহসােব যথাথতা মাণ করার জ । তারপর জহাদ ত াগ করার অমাজনীয় অপরােধর
শাি িহসােব উ েত মাহা দীর হাত থেক ক ৃ িছিনেয় িনেয় ইউেরােপর ী ান জািত িলর
হােত তুেল িদেয় এই জািতেক যখন আ াহ মা’ মেনর গ ী থেক বিহ ার কাের পৃিথবীর
অ া সম জািত িলর পদাঘাত, লাথীর ব েত পিরণত কাের িদেলন, আ াহর লা’নেতর
ফেল হীন-ম তায় এই জািতর আ া পয আ ত
ু হােয় গেলা, তখন তারা ঐ কথা পৃিথবীর
অ া জািতেকও বালেত
কারেলা। তারা করেজােড় অ া জািতেকও বালেত লাগেলা
য আপনারা য এই মাসেলম জািতেক অপবাদ দন য, আমরা তেলায়ােরর জাের পৃিথবীেত
এসলাম িত া কােরিছ, এটা মােটই সত নয়। আমরা অিত িনরীহ গােবচারা জািত, আমরা
কখনই অ েক আ মণ কাির না। এই দখুন আমােদর হােত কান অ আেছ? দখুন এ হােত
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কান অ নই; আেছ তসিব । তেব নহােয়ৎ যিদ কউ আমােদর আ মণ কের তেব আমরা
আ র ার চ া কাির মা ।
য ঘটনাটার কথা পছেন উে খ কােরিছ তােত আ াহর র ল ম িদেয়িছেলন শ গা টােক
রাে আ মণ কারেত, অথাৎ ঘুম অব ায়। মাজােহদ দল তাই কােরিছেলন, বিন-মুলাওয়াহ
গা েক ঘুিমেয় পড়ার সময় িদেয়িছেলন এবং শষরাে ঘুম অব ায় আ মণ কােরিছেলন।
আেদশিট িছেলা য়ং আ াহর র েলর। ধু এই ঘটনাই নয়। নবীর জীিবত অব ায় খ েকর
যু ও তার পৃিথবী থেক চােল যাবার পর িবে াহীেদর আ মণ থেক মিদনােক র ার যু ;
এই ’িট ছাড়া আর কান যু ই আ র ামূলক িছেলা না। এর পর এসলােমর যু , জহাদ ও
কতালেক আ র ামূলক বােল চার করা কী কাের স ব! ঐ যু ’িটও আসেল স ূণভােব
আ র ামূলক নয়, সামি ক যুে র মেধ কখনও কখনও আ মণ িতহত কারেত হয়, ওটা
গাটা যুে রই একটা পযায়।
অ য িশ া এই ঘটনা থেক পাই তা হাে কার’আেন দয়া আ াহর িত িত পালন।
আ াহ বােলেছন- আ াহ মা’ মনেদর ওয়ালী অথাৎ অিভভাবক ( কারান, রা আল এমরান
৬৮)। আরও বােলেছন- মা’ মনেদর সাহায করা আমার দািয় ( কারান- রা ম ৪৭)।
মাজােহদ বািহনীর পছেন িবপুল সংখ ক শ তাড়া কাের ায় এেস পেড়েছ, তােদর তুলনায়
মাজােহদরা অিত অ সংখ ক, মাজােহদরা একটা িন ভূিম পার হােয় ওপাের উেঠেছন,
শ রা এপাের এেস গেছ; এমিন সময় মঘ নই, বৃি নই আ াহর আেদেশ হঠাৎ কাথা
থেক ব ার পািনর ঢল এেস ঐ িন ভূিম ািবত কাের িদেলা। একিট শ ও পার হােত
পারেলা না। আ াহ তাঁর দািয় পালন কারেলন। এ ঘটনাটা আ াহর নবী মুসার (আ:) ঘটনা
মেন কািরেয় দয়। মুসার (আ:) নতৃে বিন-এসরাঈলীেদর র া করার জ সমু ’ভাগ
কাের তােদর পার কাের িদেয় শ েদর ডুিবেয় মারার মা’ জজা। সটা িছেলা নবীর মা’ জজা
আর এ ঘটনা
নবীর আসহাবেদর মা’ জজা, কৃত উ েত মাহা দীর মা’ জজা।
আমরা আবার সালােত িফের যাি । পৃিথবীর সব জািতই ব মােন ’ভােগ িবভ । সামিরক ও
বসামিরক (Military & Civilian)। বসামিরক ভাগ সরকার গঠন কাের িনেজরা আইনকা ন, দ িবিধ, অথনীিত ইত ািদ তরী কাের সই মাতােবক দশ শাসন কের অথাৎ শরক ও
ফরী কের, আর সামিরক ভাগ বসামিরকেদর থেক িবি
হােয় সনা ছাউনীেত থেক যুে র
িশ ণ নয় দশেক র া করার, েয়াজেন অথাৎ বসামিরকেদর িস া হােল অ দশজািতেক আ মণ করার জ । ব মােন িনেজেদর মূল থেক, আকীদা থেক, দীন থেক স ূণ
িবি , আ াহ-র েলর দখােনা িদক িনেদশনার ( হদায়াহর) িবপরীতমুেখ চলমান এই মাসেলম
জািতও অ েদর অ করেণ ঐ ’ভােগ িবভ । িক আ াহর শষ নবী য জািত গঠন
কারেলন, যার নাম উ েত মাহা দী, এটার মেধ কান ভাগ নই; স ূণ জািতটাই সামিরক।
এ জািতর সেবা নতা থেক িন তম মা ষিট পয েত েক মাজােহদ, যা া। য যা া নয়
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এ জািতেত, এই উ াহেত তার ান নই। এ জািতেত িনবািচত সংসদ (Parliament) নই
কারণ আইন তরীর কান েয়াজন নই; আ াহর দয়া আইন-কা ন দ িবিধ, অথনীিত সম ই
মজুদ আেছ; এবং আেছ ধু এমাম এবং এমােমর িনযু
ানীয় আমীররা (Commanders)
আ াহর ঐ আইন কা ন, দ িবিধ, অথনীিত ইত ািদ অথাৎ দী ল এসলামেক িতি ত কাযকরী
রাখার জ । এক কথায় সম জািতিট একিট সামিরক বািহনী, নারী-পু ষ েত েক এক একিট
সিনক, মাজােহদ, যা া। এই সামিরক বািহনীর িশ ণ হাল সালা ।
ব মােন পৃিথবীেত িবিভ দশ-জািত িলেত য বসামিরক ও সামিরক (Civil & Military)
িবভি আেছ তােত বসামিরক ভােগর ধান থােকন িসেড ট বা ধানম ী এবং সামিরক
ভােগর ধান থােকন- ধান সনাপিত (Commander in Chief)। বসামিরক লাকজন
যখন িসেড ট বা ধানম ীর সামেন যায় তখন তারা স ুেখ ঝুঁেক, জুবুথুব,ু
হােয় স ান
দশন কের; আর অ ভােগর সিনেকরা যখন ধান সনাপিতর সামেন যায় তখন স লাহার
রেডর মত িপঠ, ঘাড় সাজা কাের দৃ পেদ খ খ কাের সনাপিতর সামেন যায় এবং যেয়
তড়াক কাের ালুট কের এবং সাজা হােয় দাঁিড়েয় আেদেশর অেপ া কের এবং আেদশ
হােল াণিদেয় তা পালন কের। এই উ েত মাহা দীেত যেহতু ঐ িবভি নই, স ূণ
জািতটাই সামিরক, িসেড ট, ধানম ী নই, আেছ ধু এমাম (Commander in Chief)
এবং আমীরগণ, (আমীর শে র আ িরক অথই হাল আেদশদাতা, (Commander) সেহতু
তার সালা হেব সিনক, যা ার মত।
বসামিরক লাকজন িসেড ট বা ধানম ী সামেন যেয় জুবু থুব,ু
নত হােয় সালাম দয়
িক ব ি বা দলীয় ােথর েয়াজেন িসেডে টর বা ধানম ীর িব াচারণ কের তােদর
গদী থেক অপসারেণর চ া কের; িক য সিনকরা দৃ পেদ সনাপিতর সামেন যেয় সাজা
হােয় মাথা উঁচু কাের সালাম দয়, তারা কখনও সনাপিতর কান আেদেশর িব ে তা যায়ই
না, তার আেদেশর সে সে মৃতু র মুেখ ঝাঁিপেয় পেড়।
এসলােম কৃত সালা কমন তা সহীহ হাদীস িল থেক সং হ কারেলই পির ার হােয় যায়
য ব মােন অ া ধেমর অ করেণ গাঁজািমল দবার চ ায় সালােতর য চহারা হােয়েছ তা
কৃত সালা থেক কতদূর। এই হাদীস িল এক কারেল দখা যায় য, সিঠক এবং
স ূণভােব সালা আদায় কারেল একশ’রও বশী িনয়ম-কা ন ল
রেখ, স িল
যথাযথভােব পালন কারেত হয়। এসলােমর কৃত সালােত যত িল িনয়ম-কা ন কিঠন ভােব
পালন করেত হয় পৃিথবীর কানও সামিরক বািহনীর চকাওয়ােজও তত িল িনয়ম-কা ন পালন
কারেত হয় না। আ াহর র ল বােলেছন- তামরা সালা পূণভােব কােয়ম কর, কারণ আ াহ
পূণ ব ািতত সালা কবুল কেরন না [ হাদীস- আবু হারায়রা (রা:) থেক] । এই িনয়ম-কা েনর,
প িতর অেনক িল ব মােন য নামায পড়া হয় তার মেধ ই চালু আেছ, যমন শরীর পাক
থাকা, নামােযর জায়গা পাক থাকা, কাবার িদক মুখ কাের দাঁড়ােনা ইত ািদ সাধারণ িনয়মকা ন য েলা না হােল নামােযর আর িকছুই থােক না। িক সালােতর মেধ য সব িনয়ম44

কা ন, প িত সালা ক সামিরক প দয় স িলেক বাদ দয়া হােয়েছ, সালােতর াণেকই
িছিনেয় নয়া হােয়েছ। কােজই এখােন ধু সই িনয়ম-কা ন িল উে খ কারেবা।

সালােতর সিঠক
অব া িল ভাল
কাের বাঝাবার
জ ছিব সংেযাজন
করা হাল।
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তাকবীর: সাজা হােয় দাঁড়ােনার পর ই হাত উিঠেয় ই বুড়া আ ুল ই কােনর লিতেত
শ করােত হেব এবং ই হােতর তালু কাণােকাণীভােব কবলার িদেক রাখেত হেব।
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হাত বাঁধা: অতঃপর ডান হাত িদেয় বাম
হােতর ক ী দৃঢ়ভােব ধারেত হেব, বাম
হাতও দৃঢ়ভােব মুি ব থাকেব। ই হাত
আব ভােব নািভর িনেচ াপন করেত হেব।

: মহানবী বােলেছন,
েত িপঠেক িপছন
ও ঘােড়র বরাবর সাজা রাখেত হেব। এ সময়
মাথা নীচুও করা যােব না, উঁচুও করা যােব। আেয়শা (রাঃ) থেক মাসেলম।

েত ই হাঁটু দৃঢ়ভােব ধারেত হেব এবং
ই বা েক স ূণ সাজা রাখেত হেব।
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সাজদা: সাজদায় ই বা েক দেহর ই পা হেত পৃথক রাখেত হেব এবং ই পােয়র
আ ুল েলােক কাবার িদেক মুিড়েয় িদেত হেব (আবু দাউদ, িতরিমিয, ইবেন মাজা )। এসময়
ই পােয়র পাতা স ুণ খাড়া ও সমান-রালভােব থাকেব এেদর মধ ব ী দূর অপিরবি ত অথাৎ
চার আ ুলই থাকেব। সাজদা অব ায় হাঁটু এবং ক ইেয়র মােঝ এতটু ফাঁক রাখেত হেব যােত
একিট ছাগলছানা সহেজই এপাশ থেক ওপােশ চােল যেত পাের।

সাজদােত নাক ও কপাল সমভােব মুসা ায় াপন
কারেত হেব। ম দ একদম সাজা হেব, ইহাত
মাথার ইপাে কান সামা দূের রাখেত হেব। হাত িট
পর র সমা রালভােব কাবামুখী থাকেব। ই তালুর
মাথার িনকটবতী ভােগ এতটু পিরমান উচু রাখেত হেব
যােত সখােন একিট কাের পারী রাখা যায়।

সাজদার সময় ’পােয়র পাতা
সমা রালভােব খাড়া কাের রাখেত হেব
এবং পােয়র আ ুল েলা কবলামুখী কাের
রাখেত হেব। দাঁড়াবার সময় যমন ’ পা
যার যার হােতর চার আ ুল ফাঁক রাখেত
হেব, সাজদার সময়ও ’পােয়র মেধ সই
চার আ ুল ফাঁকই রাখেত হেব।
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বসা: সাজদা হেত উেঠ এমনভােব সাজা হােয় বাসেত হেব যােত মাথা, ঘাড়, ম দ একই
সরলেরখায় থােক। ই বা স ুণ সাজা ও দৃঢ় থাকেব। ই হাত িদেয় ই হাঁটুেক র ায়
দৃঢ়ভােব ধারেত হেব।
বসা অব ায় ডান পােয়র পাতা স ূণ খাড়া থাকেব
এবং আ ুল েলা মুিড়েয় কবলামুিখ কাের রাখেত
হেব। এ সময় বাম পা শায়ােনা অব ায় থাকেব।
দেহর স ূণ ভর থাকেব বাম পােয়র ওপর।

ও সাজদায় ই হাত িদেয় ই হাঁটুেক
এমনভােব ধারেত হেব যভােব বাজপািখ তার
িশকার ধের। ই জা পর র সমা রাল
থাকেব।
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সালাম ফরােনা : সালাম ফরােনার সময় ঘাড় একদম সাজা থাকেব, ধু মুখম ল কাঁধ বরাবর স ুণ ভােব
ঘুের যােব। এ সময় শরীর িব মা নড়েব না বা ঘুরেব না।
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সালাহ এসলােমর ক াল
আ াহর রসূল িবিভ সমেয় তাঁর আসহাবেদরেক এসলােমর কৃত আকীদা বাঝােত িবিভ
ধরেণর উপমা বা উদাহরণ ব বহার কােরেছন। যমন একিট ঘেরর সােথ এসলােমর তুলনা
কাের িতিন জহাদ ও সালােতর স ক আসহাবেদর সামেন তুেল ধােরেছন। িতিন বােলেছনএসলাম একিট ঘর, সালাহ তার খুঁিট এবং জহাদ হাল ছাদ [ হাদীস- মুয়ায (রা:) থেক
আহমদ, িতরিমিয, এবেন মাজাহ, মশকাত] । এই উপমােত র লা াহ সালাহ ও জহােদর
স ক, এেদর উভেয়র েয়াজনীয়তা, এমনিক কানিটর াধা
বশী (Priority) তা
িনখুঁতভােব তুেল ধােরেছন। ছাদিবহীন একিট ঘেরর কানই মূল নই, এমন িক সই ঘর যিদ
দামী আসবাবপ ও গৃহ ালী সাম ী িদেয় সি ত থােক তবুও তা মূল হীন। এর খুঁিট েলা যিদ
হীরা িদেয় তরী থােক তবুও ঘেরর উে
পূরণ হয় না; এ ঘের কউ বাস কারেত পারেব না।
ব মােন মাসেলম নামক এই জািতিট এসলােমর িভি আ াহর সাবেভৗমে র (তওহীদ) বদেল
দা ােলর সাবেভৗম েক সািবক জীবেন ীকার কাের িনেয়েছ আর ছাদ অথাৎ জহাদ (আ াহর
সাবেভৗম িত ার সং াম) তােদর কােছ কবল অ েয়াজনীয়ই নয়-অস । এখন তােদর কােছ
সবেচেয়
পূণ এবাদত হাে সালাহ বা নামাজ। জা ােতর কৃত চািব আ াহর
সাবেভৗম েক (হাদীস- মু’আজ এবেন জাবাল থেক আহমদ) ত াগ কাের এই জািত নামাজেক
জা ােতর চাবী বািনেয় িনেয় সারা িনয়ায় ল ল
দৃ মসিজেদ কবল শূেণ র উপরই খুঁিট
গঁেড় যাে ন। ধু তাই নয়, এ খুঁিট িলর উে
িক তাও তারা জােনন না। ছাদ িনমাণ না
কাের কবল খুঁিট গাঁড়া য কতটা িনবুি তার কাজ তা বাঝার ানটু ও আ াহর লা’নেতর
ফেল এ জািতর মেধ অবিশ নই। ফেল এই সালাহ মাসেলম জািতর কান কােজই আসেছ
না; এ সালাহ তােদরেক সকল জািতর লািথ ও ঘৃণা থেক র া কারেত পারেছ না। িভি ও
ছাদহীন খুঁিট সব এ ঘর (যিদও এমন ঘর অস ব) তােদরেক কানই িনরাপ া িদেত পারেছ
না। এসলােমর আকীদা বাঝাবার চ ায় আিম আরও একিট উপমা পশ কারিছ।
ধরা যাক পুেরা মানবেদহিট হাে এসলাম। এর মি
(Brain) হাে আকীদা, ৎিপ
(Heart) হাে তওহীদ, র স ালন (Blood Circulation) হে জহাদ এবং ক াল
(Skeleton) হে সালা । এই চারিট মানবেদেহর অিত
পূণ অ (Vital Organ)। যিদ
কান মা েষর মি -িবকৃিত ঘেট তােহােল স পাগল হােয় যায়। স শারীিরকভােব যতই
সবল থা ক, মা ষ িহেসেব তার কান দাম থােক না। এই মহা
পূণ মি
হাে আকীদা।
এ জ ই অতীত ও ব মােনর সব আেলমরা একিট ব াপাের স ূণ একমত য আকীদা সিঠক
না হােল ঈমােনর কান দাম নই। অথাৎ কান ব ি র আকীদা যিদ সিঠক না হয় তােহােল
তার ঈমান অথহীন এবং ভাবতই সই ঈমােনর উপর িভি কাের করা সম আমলও
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মূল হীন। ধ ন, কেয়কজন পাগলেক এক ােন রাখা হাল। তারা সখােন িক কারেব? কউ
গলা খুেল গান কারেব, কউ গভীর ঃেখ িচৎকার কাের কাঁদেব, আবার কউ উল নৃ
কারেব ইত ািদ। কােরা মেন এ ই জাগেব না য, কন তােদরেক এখােন আনা হােয়েছ।
তােদরেক িদেয় কান কাজই করােনা স ব হেব না। গত এক হাজার বছেরর বশী সময় ধাের
মাসেলম জািতিটর অব াও িঠক তমন। কউ নামাজেকই মুি র পথ মেন কাের িদন রাত ব
ধরেণর নামােজ রত, আবার কউ ব যেকর কাের ফানা িফ া হওয়ার সাধনায়, কউ
এসলামেক িব ী কাের খাে , কউ বা এেক বািনেয় িনেয়েছ রাজৈনিতক হািতয়ার। এ
পিরি িতর একমা কারণ এসলাম স েক সিঠক আকীদা না থাকা। এজ মানব দেহর
সবেচেয়
পূণ অ যমন মি , তমিন এসলােমর সবেচেয়
পূণ িবষয় হাে আকীদা
অথাৎ এসলােমর উে
ও ি য়া স েক সিঠক ও সম ক ধারণা (Correct
Comprehensive Concept)।
এসলােমর ৎিপ , াণ হাে তওহীদ অথাৎ আ াহ ছাড়া কান এলাহ (সাবেভৗমে র মািলক
ও মদাতা) নাই। তওহীদ িবহীন এসলাম এসলামই নয়। তওহীদ হেলা এই দীেনর িভি ।
একজন মা েষর মি সহ শরীেরর সম অ ত
সবল িক যিদ তার মেধ াণ না
থােক তােহােল িনখুঁত দহ িনেয়ও স একিট মরেদহ ছাড়া িকছু নয়, াণহীন দহ িকছু েণর
মেধ ই পঁচেত গলেত আর কের তাই তাড়াতািড় তােক কবর দয়া হয় বা পুিড়েয় ফলা হয়।
তমিন আ াহর সাবেভৗম হীন এসলামও মৃত। ৎিপে র কাজ িক? ৎিপে র কাজ হাল
পা
কাের সারা দেহ র স ালন ি য়া অব াহত রাখা, সম দহেক বাঁিচেয় রাখা।
জহাদ (সবা ক েচ া) হাে সই র স ালন ি য়া। এসলােম তওহীেদর দািব পূরণ
করার জ ই যমন জহাদ কারেত হয় তমিন মানব দেহর ে ও ৎিপে র একমা
কাজই হাে র েক সারা দেহ বািহত করা। এই িতনিট মানবেদেহর অিত
পূণ অ
বা ি য়া (System)। এ ছাড়াও মানবেদেহ িকডিন, ফুসফুস, পাক লী ইত ািদসহ আরও
পূণ অ আেছ, তেব স েলা থম িতনিটর তুলনা◌ায় কম
পূণ। কারণ এসব অ
যিদ আ া হয় তােহােল িচিকৎসার মাধ েম তা
কাের তালা যায়, এজ মা ষ সে
সে মের যায় না। িক দিপে র
ন (তওহীদ) যিদ ব হােয় যায় এবং র স ালন
( জহাদ) না হয় তেব তার পিরণিত হেব তাৎ িণক মৃতু । এজ ই আ াহ কার’আেন
বােলেছন- ‘যিদ তামরা জহাদ ত াগ কেরা তােহােল আিম তামােদর কিঠন শাি দব এবং
তামােদর ওপের অ জািত চািপেয় দব (অথাৎ তামােদরেক অ জািতর গালাম, দাস
বািনেয় দব ( রা তওবা-৩৯)।’ র স ালন ব হােয় গেল যমন মা ষ মৃত এবং
অ েয়াজনীয় হােয় যায় তমিন জহাদ ত াগ কারেল উ েত মাহা দী মের যােব এবং
তােদর অি ে র আর কান েয়াজন থাকেব না। আজ যমন অে ক িনয়া জুেড় ১৫০
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কািটরও বশী উ েত মাহা দীর দািবদার এ জািত িবরাট এক গিলত লােশর
আেছ, কান কােজই আসেছ না- ধু গ ছড়াে ।

ায় পেড়

একই ভােব ক ালও মানবেদেহর আেরকিট
পূণ অ । ধ ন,
মি ে র একজন মা ষ,
তার দেহর সকল অ
ত ও
সবল অথচ তার দেহ কান ক াল বা কাঠােমা নই,
তােহােল তার অব া িক হেব? কবলই স একিট গাশেতর িপ । কারণ স দাঁড়ােত পারেব না,
বাসেত পারেব না, চলােফরা কারেত পারেব না, কথা বালেত পারেব না, কান একিট কাজও
কারেত পারেব না। এ অব ায় এই গাশেতর পিটর মেধ র স ালনও স ব হেব না,
কারণ িশরা উপিশরা েলা একটা আেরকটার সােথ জিড়েয় পঁিচেয় থাকেব। আর র স ালন
না হােল এ ে ও পিরণিত একই হেব অথাৎ মৃতু ও পঁচন। মানবেদেহর ক ালেক এসলােম
সালাহর সােথ তুলনা কারেলও একই িচ ফুেট ওেঠ। আ াহর খলাফেতর দািয় পালেনর
জ য চির দরকার সই চির সালাহ ছাড়া অজন করা স ব নয়। ক াল না থাকেল যমন
পিরণিতেত র স ালন ব হােয় দেহর মৃতু ঘেট তমিন সালাহ সিঠক প িত ও আকীদায়
কােয়ম না করা হােল ই ােতর ায় ঐক , িপঁপড়ার মত শৃংখলা, মালােয়েকর মত আ গত ,
আসহােব র লেদর মত হজরত এবং সং ােমর জ
েয়াজনীয় চির সৃি হেব না, ফেল
জহাদ (সং াম) ব হােয় জািতর মৃতু হেব এবং অ জািতর গালােম পিরণত হেব। এ
কারেণই সালাহেক আ াহ ফরদ কাের িদেয়েছন।
মি , ৎিপ , র বাহ, ক াল ইত ািদ ছাড়াও মানবেদেহ আরও য অ ত িল আেছ
স িলর মেধ ও
ে র তফাৎ আেছ। কানটা বশী
পূণ, কানটা তার চেয় কম
পূণ, কানটা আরও কম, তারপের আেরা কম। যমন: এ েলার পেরই আেস ফুসফুস,
িকডনী, যকৃত ইত ািদ। তারপর চাখ, কান, হাত পা। সবেশেষ সৗ েয র জ চুল, দািড়,
গাফ, , চােখর পাপিড়, নখ ইত ািদ। চুল ও দািড় কেট ফলেল শরীেরর কান িতই হয়
না। কােরা নাক কেট ফলেল তােক দখেত িব ী দখােব িক স মারা যােব না। এমনিক যিদ
হাত পাও কেট ফলা হয় তবুও তার মৃতু হেব না। িক যিদ মি িবকৃিত ঘেট তােহােল স
পাগল হােয় যােব ও পৃিথবীেত তার কান মূল থাকেব না। যিদ দিপে র
ন বা র
স ালন ব হােয় যায় তােহােল সে সে তার মৃতু হেব। র স ালনই আমােদর দহেক
জীিবত রােখ। এই র স ালেনর কারেণই আমােদর দেহর অ থেক
কাের একক কাষ
পয সবিকছু বঁেচ থােক, এমনিক আমােদর চুল নেখর কাষ িলরও জীবন ও বৃি র
স ালেনর কারেণই স ব হয়।
আজ থেক ১৩’শ বছর আেগ এসলােমর কৃত খলাফত শষ হােয় যাবার পর এই র
স ালন অথাৎ জহাদ ব হােয় গল। ফেল আ াহ তাঁর র েলর মাধ েম য গিতশীল দীন
(জীবন-ব ব া) পািঠেয়িছেলন তাও াণ হািরেয় িবর হােয় গল। এই িবকৃতমি
ও মরা
জািতেক আ া্হর েয়াজন নই, তাই আ াহ তাঁর িত িত মাতােবক (সূরা তওবা -৩৯) এ
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জািতর ওপর থেক তাঁর দয়ায় হাত সিরেয় তােদরেক কেঠার শাি র (আযাবুন আলীমা) মেধ
িনে প কারেলন।
ল ণীয় িবষয় হাে এই য, আ াহ উ েত মাহা দীেক তাঁর িনবািচত, নয়ামত া জািত
থেক একিট অিভশ (মালাউন) জািতেত পিরণত কারেলন, তা িক এই জািত বুঝেত পারল
না। মা’ মেনর সং া থেক বর হােয় যাওয়ার পরও তারা ভাবেতই থাকেলা তারা এখনও
র েলর হােত গড়া মা’ মনেদর মতই মা’ মন আেছ। এ সময়ও তারা জহাদহীন, র
স ালনহীন মৃত এসলােমর আ ািনকতা যথাসাধ পালন কাের যেত লাগল, কারণ তােদর
মি অথাৎ আকীদা িবকৃত হােয় গেছ। িক এ মহাসত বাঝার অ মতা জািতেক াভািবক
পচন ি য়া এবং আ াহর িত ত কেঠার শাি থেক র া কারেত পারল না। িনয়াময়
তােদর পরাজয় ঘাটল এবং আ াহ তােদরেক ই দী- ী ানেদর গালাম বািনেয় িদেলন। িন ুর
পিরহাস এই য, যােদরেক আ াহ কিঠন শাি িদেয় এই জািতেক তােদর একদা পরািজত শ র
গালাম কাের দওয়ার পরও তারা নামাজ, রাযা, হ , যাকাহসহ এসলােমর ব রকম ফরদ,
াহ ও নফল এবাদেতর আ ািনকতা কােরই যেত লাগল এবং এখনও কােরই যাে , এবং
এ িল কাের িনেজেদরেক মহা মা’ মন ও উ েত মাহা দী মেন কারেছ। আ াহ সই সম
আমেলর িদেক একবারও চেয় দখেছন না। এখনও তারা িব াস কের য জা াত দরজা খুেল
তােদর জ অেপ া কারেছ। জহাদ (সবা ক েচ া বা সং াম) ভুেল যাবার কারেণ
জহােদর মূল অথ ও উে
স েকও তােদর রােয়েছ িবকৃত ধারণা সূত সীমাহীন অ তা।
তাই অ
ধেমর অ সারীেদর মতই তােদর সম আমল আজ িন ল, িনরথক।
মরে া থেক িফিলপাইন পয এসলােমর এই িবশাল িব ৃত দহিট আজ মরা ও গ ময়। অথচ
এর অ সারীরা এই মরা দহিটেকই আকষণীয় লবাস পরাে , খাশবু ও সাধনী ব বহার
কাের সাজাে , এর চুল দািড় আঁচিড়েয় িদে , চােখ রমা লািগেয় য যার মত সািজেয়
তুলেছ। তােদর দৃি , বণ ও াণ নওয়ার মতা লু হােয় যাবার কারেণ তারা বুঝেত পারেছ
না য, এসলােমর এ দহিট তা ব িদেনর মরা, পঁচা, গােল যাওয়া একিট শবেদহ। এর মি
(আকীদা) কাজ কারেছ না। এর আ া এখন আর কৃত তওহীদ “লা-এলাহা এ া আ াহআ াহ ছাড়া কান সাবেভৗম মদাতা নই” নয়, সিট ব আেগই পিরবি ত হােয় “লামা’বুদ এ া আ াহ - আ াহ ছাড়া কান উপা নই” হােয় গেছ। কেলমার এই ভুল অথ
এসলােমর র স ালন ব কাের িদেয়েছ যার াভািবক ফল হােয়েছ এসলােমর দহিটর
মৃতু , য় ও পচন। ধু তাই নয়, িবকৃত আকীদায় সালাহ কােয়েমর কারেণ এর ক ালও এখন
মােমর মত নরম হােয় িগেয়েছ, ফেল এর কান আকার নাই, গঠন নাই, গিলত গাশতিপে র
প হােয় িব ময় অথব হােয় পেড় আেছ।
এই মরা এসলােমর িবশাল দহিটেত আবার াণ স ার হেব যখন এেত এসলােমর হ- কৃত
তওহীদ েবশ কারেব, ১৩০০ বছর আেগ মানােফক আমীর-ওমরাহেদর ব করা র
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স ালন, জহাদ আবার
হেব। মৃত এ দহিট তার হারােনা গৗরব িফের পেয় আবার উেঠ
দাঁড়ােব। এ মরা জািতর জীিবত হওয়ার এটাই হাে একমা উপায়। অ আর কান পথ
নই। যিদ এ জািত আ াহর তওহীদ মেন না নয়, তােহােল আ াহর শাি ও লা’নত হেব
আরও কেঠার, আরও ভয় র। দড়েশা কািটর এ জনসংখ ার েত েকও যিদ মহা পরেহযগার,
তাহা ুদী হােয় যায়, সারাবছর রাযা রােখ, িত বছর হ কের এবং সবরকম গানাহ থেক
িবরত থেক িরপুজয়ী মহা- ফী হােয় যায় তবুও তারা ইহ জগেত এবং পরকােল আ াহর
কেঠারতম শাি র হাত থেক পালােত পারেব না।
কান একজন মা’ মন বা গাটা জািতর আকীদা, তওহীদ, জহাদ যতই উ ম হাক, সালাহ
যিদ িঠক না থােক তােহােল ঐ ব ি বা জািত কানিদন উ েত মাহা দী হােত পারেব না।
য চািরি ক কাঠােমার উপর উ েত মাহা দী দািড়েয় থােক সই কাঠােমাই হাে পাঁচ দফার
চির । সালাহ সিঠক আকীদা িনেয় িনখুঁত ও পিরপূণ ভােব কােয়ম না করা গেল ঐ পাঁচ দফার
চির জািতর মেধ কােয়ম হেব না। ফেল জািত হেব ঐক হীন, আ গত হীন একিট িবশৃংখল
জনেগা ী। ক াল না থাকায় কায মতা হািরেয়, র সংবহনত , িশরা, ধমনী
হােয়
িকছু েণর মেধ ই স মের যােব। তরাং মা’ মন সালাহেত যত বশী আকীদাস
িনখুঁত ও
িনয়িমত, সই পারেব িনেজর িভতর উ েত মাহা দীর চািরি ক কাঠােমা িত া কারেত, আর
কউ পারেব না।
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সালাতুল খওফ
উ েত মাহা দীর অপিরহায অ শীলন
আ াহ তাঁর র লেক হদায়াহ ও সত দীন িদেয় রণ কােরেছন এই জ য, িতিন যন এেক
অ া সকল জীবন ব ব ার ওপের িবজয়ী ও িত া কেরন। এই িত া করার ি য়া িহসােব
আ াহ িন ারণ কারেলন জহাদ ও কতাল অথাৎ সং াম। সজ আ াহ র লেক পাঁচ দফা
িভি ক একিট কমসূিচও দান কােরেছন। এই দফা িল হাে - ঐক , শৃ লা, আ গত ,
হজরত ও জহাদ। র ল সত দীন িত ার উে ে এমন একিট জািত গঠন কেরন যা িছল
একিট অপরােজয় মৃতু ভয়হীন ষ যা া জািত, যােদর জাতীয় চিরে উপেরা পাঁচিট দফা
স ূণভােব িবদ মান িছল। এই পাঁচ দফা র ল তাঁর উ াহর চিরে িত া কােরিছেলন সালাহ
এর মাধ েম। অথাৎ আ াহ সালাহ কােয়েমর ম িদেয়েছন তাঁর দওয়া দািয় পালন কারেত
এ জািতর য পাঁচদফা িভি ক চির অপিরহায সই চির গঠেনর িশ ণ প। র ল
বােলেছন, এসলাম একিট ঘর, সালাহ তার খুঁিট, জহাদ তার ছাদ [ হাদীস- মু’য়ায (রা:) থেক
আহমদ, িতরিমিয, ইবেন মাজাহ, মশকাত] । আমরা কার’আন হাদীেস িবিভ কােরর সালাহ
দখেত পাই যমন- ফরদ, ওয়ােজব,
াহ, নফল ইত ািদ। এেদর মেধ ও আেছ অেনক
কারেভদ। এই জািত যখন তােদর জীবেনর ধান দািয় দীন িত ার সং াম ত াগ কারল,
তখন াভািবক ভােবই সালাহ কােয়েমর আকীদা বা উে ও পিরবি ত হােয় গল। িশ ণ
থেক সালাহ পিরবি ত হােয় আ াহর নকট লােভর একিট আ ািনক ধ ান বা উপাসনায়
পিরণত হাল। ব মােন এই িবকৃত উে
িনেয়ই এসলােমর ধান আমল িহসােব িনয়াময়
সালাহ পড়া হাে ।
উ েত মাহা দীেক শৃ ল, আ গত শীল, িনয়মা ব ী, সময় সেচতন এবং আি কভােব ত
একিট জািত িহসােব গঠন করার জ দিনক পাঁচ ওয়া ফরদ সালাহ কােয়েমর ম আ াহ
িদেয়েছন। এ সালাহ িকভােব কােয়ম কারেত হেব তা র ল হােত কলেম কাের দিখেয়
িদেয়েছন। মা’ মনরা যখন সফের যােবন তখন কসর সালাহ অথাৎ এই ফরদ সালাহ িলর কান
কানিট সংি করার ম দওয়া হােয়েছ। িক সফরকালীন অব ায় অথবা কান অিভযােনর
উে ে বর হােল কান ােন যিদ শ র হামলার আশ া থােক তােহােল এই কসর সালাহ
একিট িবেশষ প িতেত কােয়ম কারেত হয়। এটাই হাে “সালাতুল খওফ” ( রা নসা ১০১১০২)। সালাতুল খওেফর শাি ক অথ আশ াকালীন সালা । সালাতুল খওফ কােয়ম করা
আ াহর
ম, তাই এিট একিট ফরদ সালাহ। আ াহ কার’আেন যত েলা সালােতর কথা
উে খ কােরেছন তার সব েলাই শখােনার ভার িদেয়েছন র েলর ওপর, এমনিক ওয়াি য়া
ফরদ সালাহও আ াহ িনেজ শখান নাই, য সালােতর
ম আ াহ ৮২ বার িদেয়েছন।
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একমা সালাতুল খওফই এর ব িত ম। এিট শখােনার ভার আ াহ িনেজই িনেয়েছন। এর
িনয়ম কা ন িতিন িব ািরতভােব পিব কার’আেন বােল িদেয়েছন। ওয়াি য়া সালােতর
িনয়মকা ন িতিন পিব কার’আেন বােল দন িন, এমন িক কা সালাহর িক সময়, কত
রাকাত তাও কার’আেন উে খ নই। এ েলা আমরা সবই জেনিছ র েলর মাধ েম। মজার
ব াপার হাে , যই সালাহ আ াহ িনেজ শখােলন, য সালাহ ফরদ, সই সালাহ এই জািত
এেকবােরই ভুেল গল, অথচ ওয়ােজব, াহ, নফল সালাহর িবষেয়ও তারা অিত সতক।
কৃত এসলােমর আকীদা যখন িবকৃত হােয় গল তখন এই সালাতুল খওেফর আকীদাও িবকৃত
হােয় গল, বলা চেল এেকবাের পিরত া ই হােয় গল। ব শতা ী পার হােয় গেছ এ
উ াহ আর জহােদ যায় না, শ র আ মেণর আশ াও তােদর মেন জা ত হয় না। তাই
সালাতুল খওেফরও আর েয়াজন হয় না। অথচ র ল ব বার আসহাবগণেক িনেয় সালাতুল
খওফ আদায় কােরেছন। যাতুরিরকা অিভযােন, ব ন নখল এর অিভযােন এই সালাহ কােয়ম
করার কথা জানা যায়। কান কান বণনায় পাওয়া যায় র ল কাবার পিরবে যিদক থেক
শ বািহনীর হামলার আশ া সিদক মুখ কাের তাঁর বািহনীেক কাতারব কাের সািজেয়েছন।
তারপর কার’আেন উে িখত িনয়মমািফক সালাহ কােয়ম কােরেছন।
আ াহ বালেছন, “যখন তামরা যিমেন সফের বর হেব, তামরা সালাহ ‘কসর’ কারেব, এেত
তামােদর কান দাষ হেব না। যখন তামরা আশ া কেরা শ রা তামােদরেক হামলা কারেব,
িন য়ই কােফররা তামােদর কা শ , এমন অব ায় যখন আপিন তােদর মেধ থাকেবন
এবং তােদর সালাহ করােবন, তখন যন মা’ মনেদর মধ থেক একদল এেস আপনার সােথ
দাঁড়ায় এবং অ -শ তােদর সােথই রােখ। অতঃপর যখন তারা সাজদা শষ কারেব তখন যন
আপনােদর িপছেন ( হরায় বা - দািয়ে ) চােল যায় এবং ি তীয় দল যারা সালােত
অংশ হণ কের নাই তারা এেস দাঁড়ায় এবং আপনার সােথ সালাহ কােয়ম কের, সতকতা
অবল ন কের এবং অ -শ তােদর সে রােখ। কননা, কােফররা চায় যিদ আপনারা
আপনােদর অ -শ ও রসদ স ার হেত অমেনােযাগী হন, তারা হঠাৎ আ মণ কারেব। ( রা
নসা ১০১-১০২)
এ আয়াত এবং র লা াহর

াহ অ সাের সালাতুল খওেফর িনয়ম িল হাল:

১) পুেরা বািহনীেক ’ টা দেল িবভ

কারেত হেব।

২) এমাম থম দলিট িনেয় সালাহেত দাঁড়ােবন। ই রাকাত িবিশ এ সালােত একমা এমামই
ই রাকােত অংশ িনেবন, আর মু ািদগেণর েত ক দল এক রাকাত কাের কােয়ম কারেবন।
৩) সালাহ অব ােতও েত েকর অ তার সােথই থাকেব। েত েক সালাহ কােয়েমর মেধ ও
পািরপাি ক পিরি িত স েক থাকেবন স ণূ সজাগ ও সেচতন।
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৪) অপর অংশিট এ সময় অ িনেয় পাহারায় বা যার যার দািয়ে িনেয়ািজত থাকেবন এবং
েত েক থাকেবন চুড়া সতক (Alart)।
৫) থম রাকােতর সজদা থেক উেঠ দাঁিড়েয়ই সালাহরত মাজােহদগণ চােল আসেবন
পাহারায় অথাৎ যারা এত ণ সালাহেত অংশ নন নাই তােদর অব ােন। তারা এেস পাহারায়
অব ান নওয়ার পর অথাৎ দািয় পূণভােব হেণর পর পাহারারত দলিট এমােমর িপেছ িগেয়
সালাহেত অংশ িনেবন।
৬) ি তীয় দল এেসই কাতার সাজা কাের হাত বঁেধ ফলেব। কাতার একটুও বাঁকা হওয়া
যােব না। তারা পুেরাপুিরভােব না দাঁড়ােনা পয এমাম অেপ া কারেবন, এরই মেধ তার
করাত ( রা পড়া) চালেব। এমাম যখন বুঝেত পারেবন তার পছেন ি তীয় দলিট ত তখন
িতিন েত যােবন এবং বাকী এক রাকাত সালাহ শষ কাের সালাম ফরােবন।
৭) পুেরা ি য়ািট স
হেব চুড়া শৃংখলার মধ িদেয়। অব ান পিরব েনর সময় যন
কান প িবশৃংখলা না ঘেট সিদেক থাকেত হেব অত সতক। থম দল সজদাহ থেক উেঠ
সালােতর দৃঢ়তা বজায় রেখ ঋজুভােব ত ি তীয় দেলর সােথ অব ান পিরব ন কাের িনেব।
এ সময় িঢেলঢালা আচরণ করা যােব না। আর খয়াল রাখেত হেব পাহারার ান যন এক
মুহূে র জ ও শূ না হােয় যায়।
৮) সালাহ শষ কাের এমাম পুেরা বািহনীর অব া পযেব ণ কারেবন অথাৎ সবিকছু িঠকঠাক
আেছ িক না তা দখেবন এবং আেগর মতই স ূণ বািহনীর িনয় ণভার হণ কারেবন।
এসলােমর আকীদা িবকৃিতর সােথ সােথ এর ছাট বড় িতিট িবষয় িবকৃত হােয় গেছ। ধু
িবকৃতই হয় িন, এেকবাের িবপরীতমুখী হােয় গেছ। এ িবষেয় একিট উদাহরণ দওয়া যায়
এমন: একিট গািড় যখন পছন িদেক যায়, তার চাকা, ি য়ািরং, বিড সব িকছু িনেয়ই পছন
িদেক যায়, কান একিট অংশ রেখ যায় না। িঠক তা-ই হােয়েছ এসলােমর বলােত। এসলামী
শিরয়াহর অেনক গেবষক সালাতুল খওেফর আয়াত িল িনেয় এমন মত কাশ কােরেছন য,
এেস যায় ব মান কােল সালাতুল খওফ পড়া জােয়জ িক না জােয়জ। কউ চুলেচরা
িবে ষণ কারেত কারেত এেক এমন জিটল আকার িদেয়েছন য, এর মধ থেক সালােতর
সিঠক পিট খুঁেজ পাওয়াই কিঠন। প া ের কান কান িবেশষ এর কান
ই দন িন।
য সালাহ কােয়েমর ম আ াহ িনেজ িদেয়েছন, অথাৎ য সালাহ ফরদ, য একমা সালাহ
আ াহ িনেজ িশিখেয়েছন সই সালাহ িকভােব পিরত া হােয়েছ তার একিট উদাহরণ িদি ।
গত জুন ২০০০ এ ইসলািমক ফাউে ডশন থেক কািশত ৭৪৮ পৃ ার বৃহদায়তন বই “ দনি ন
জীবেন ইসলাম” এর সালাহ সং া অধ ােয় সবেমাট ২২ রকেমর সালাহর িববরণ উে খ করা
হােয়েছ, যমন তািহয়াতুল ওজু, তািহয়াতুল মাসজীদ, এশারাক, চাশত, আওয়াবীন, তাহা যুদ,
সালাতুল তাসবীহ, এে খারার সালাহ, তারাবীহ,
ফ ও খু েফর সালাহ, এে ার সালাহ।
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কান সালাহ কান সমেয়, কত রাকাত, িক প িতেত কােয়ম কারেত হেব তার সবই
িব ািরতভােব উে খ করা হােয়েছ। এ িলর মেধ মা ই কার সালাহ ফরদ ওয়াি য়া
সালাহ ও জু ার সালাহ (কসেরর সালাহ ওয়াি য়া সালাহর অ ভু ), বািক েলা ওয়ােজব,
াহ, নফল, মু াহাব ইত ািদ। এত কােরর সালাহর মেধ ফরদসহ একিটও আ াহ িনেজ
শখান িন। িক সালাতুল খওফ িতিন ফরদ কাের িদেয়েছন, এবং কমন কাের এ সালাহ
কােয়ম কারেত হেব তার স ূণটা িতিন িনেজ িশিখেয়েছন, অথচ এই সালাহর কান উে খই
এই বইেত করা হয় িন।
কান কান খ ািতমান আেলম সালাতুল খওফেক কবল
হীনই কেরন িন, এর উে ও
পাে িদেয়েছন। যমন হাকীমুল উ ত মওলানা আশরাফ আলী থানভী (র:) তার িবখ াত
‘ বেহশতী জওর’ এর ২য় খে ছালাতুল ‘খাওেফর বয়ান’ নামক অ ে েদ িলেখেছন, “যখনই
কান ভয়াবহ ঘটনা ঘেট বা কান িবপদ বা বালা মুিসবত দখা দয়, তখন নামাজ পড়া াত।
যমন- ঝেড়র সময়, ভূিমকে র সময়, ব পােতর সময়, যখন অেনক বশী তারা ছােট
(উ াপাত), িশলাবৃি বা বরফ পেড়, অিতির বৃি হােত থােক, দেশ কেলরা-বস বা গ
ইত ািদ মহামারী আকাের কাশ পায় বা শ িঘের ফেল, িক এ সব নামােযর জ
জামায়ােত নয়, েত েক িনেজ িনেজ পৃথক পৃথক ভােব একাকী নামায পড়েত হেব।” সালাতুল
খওেফ স েক মৗলানা সােহেবর এই অিভমত স েক আমার কান ব ব নই। তেব ঝড়,
বৃি , উ াপাত, কেলরা, গ, মহামাির, ভূিমক , ব পাত, িশলাবৃি ইত ািদর িব ে অ
হােত িনেয় হরা দওয়া কী অথ বহন কের তা আমার বাধগম নয়। তেব সব আেলমই এমন
নয়, কউ কউ সিত কার সালাতুল খওফ স েকও ভােলা ধারণা িদেয়েছন। িক তারাও এ
িবষয়িট িনেয় আকীদা িবকৃিতর কারেণ এতটাই বাড়াবািড় কাের ফেলেছন য তা আর আমােদর
মত সাধারণ মা েষর বাধগম নই। উদাহরণ িহসােব একিট
পশ কারিছ:-

সালাহরত অব ায় শ

আ মণ কারেল িক করণীয়?

িট খুবই অবা র মেন হাে , তাই না? কৃতপে ই িট অবা র এবং বুি হীন। অথচ এই
ই এসলােমর ফকীহ, পি তেদর কােছ একিট
পূণ গেবষণার িবষয়। সাধারণ ােনই
বাঝা যায়, জহােদর ময়দােন যিদ শ সালােতর সময় আ মণ কাের বেস তখনও সালাহ
চািলেয় যাওয়া তা দূেরর কথা, সালােতর িচ া করাও স ব নয়। য জহােদর জ সালাহ,
সই জহাদ চলাকালীন সমেয় জহােদ অংশ না িনেয় সালাহ কােয়ম করা কবল পাগলািম নয়,
আ হত ার নামা র। অথচ এসলােমর পরব ী যুেগর জহাদ-িবমুখ ফকীহরা সালাহেক এত
িদেয়েছন য তােদর কউ কউ জহাদ চলাকালীনও সালাহ কােয়ম কােরই যেত হেব,
এমন মত পাষণ কােরেছন। িবখ াত ‘ হদায়াহ’ ে সালাতুল খওেফর ফেতায়ায় বলা
হােয়েছ, ‘সালাহ অব ায় লড়াই কারেব না, কারেল সালাহ বািতল হােয় যােব।’ কারণ
িহসােব উে খ করা হােয়েছ, ‘ কননা খ েকর িদন নবী ব তার কারেণ চার ওয়া সালাহ
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আদায় কেরন িন।’ খয়াল কারেল দখেবন, য ব ব েক িতি ত করার জ এ উদাহরণ
পশ করা হাল তা ব েব র স ূণ িবপরীত। খ েকর এ ঘটনা থেকই
হােয় যায় য
উে িখত ফেতায়া িঠক নয়। িকভােব দখা যাক। খ েকর যুে র া ােল নবী ও তাঁর সাহাবীরা
শ র মাকােবলার একিট কৗশল প পিরখা খনন কারিছেলন। এ সময় র ল চার ওয়া
সালাহ কােয়ম কেরন িন। এটা যু চলাকালীন কান ঘটনা নয়। শ তখনও আেসই নাই,
কবল িতর ার পূব িত চালিছল।
হাল, িতর সমেয়ই যিদ র ল সালাহ পিরত াগ
কাের থােকন, তােহােল যু াব ায় সালাহ কােয়েমর স িকভােব আসেত পাের? অথচ িব
ফকীহ বােলেছন, ‘সালাহ অব ায় লড়াই কারেব না।’ এর অথ যুে র সময় ওয়া হােল
সালাহ কােয়ম কারেব, লড়াই কারেব না। শ সকলেক িনি
কাের ফলেলও সালাহ বাদ
দওয়া যােব না। র েলর উপেরা
াহ মাতােবক ফেতায়ািট হওয়া উিচৎ িছল এমন, “যু
অব ায় সালাহ কােয়ম কারেব না, কারেল সালাহ হেব না। ধু তা-ই নয়, যু - িতর ব তম
সমেয়ও সালাহ ব রেখ িত হণ কারেত হেব।” আেলমেদর এ জাতীয় সাধারণ ান
পিরপ ী ফেতায়ার বা ব ফল হােয়েছ এই য, পরব ীেত ব ােন শ রা নামাজরত অব ায়
মাসেলমেদরেক আ মণ কাের স ূণ েপ িবনাশ কাের িদেয়েছ। িতেরাধ করা তা দূেরর
কথা, আ র াও করা তােদর পে স ব হয় িন। এ িনেয় ব আ ামা, মাশােয়খগণ গব কাের
বােলেছন, “আমরা সই জািত যারা যুে র সমেয়ও নামাজ পিড়।”
আকীদা িবকৃিতর ফল কী ভয় র!
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জহাদ, কতাল ও স াস
এই ছা পুি কািট (Booklet) কাশ হবার পর থেক এ পয য িবষয়িট ল করা গেলা
তা হাে এই য মাসেলম বােল পিরিচত এই জনসংখ ার য অংশটু এই দেশ আেছ তােদর
একাংশ হয় ভীত হােয়েছন না হয় িচি ত হােয় পােড়েছন। এই অংশিট হাে জািতর সই
অংশ যটা িকছুেতই আ াহ, র েলর দীন িত া হাক তা চায় না। তারা আমােদর জীবেন
আ াহর দয়া জীবন-ব ব া, দীন িত ার চ ােক স াসী, জ ীবাদ ইত ািদ নাম িদেয় মা েষর
কােছ হয় িতপ কারেত চান। আমার এই বইেয় য জহাদ, কতাল ইত ািদেক স াস বােল
িচি ত কারেত চান। জহাদ আর স াস এক িজিনস নয়, স ূণ িভ িবষয়। জহাদ শে র অথ
কান কাজ কারেত সবা ক েচ া করা; আর স াস হাে িহংসা ক কাজ কাের, বামা
ফািটেয়, ংস কাের ভয়-ভীিত সৃি করা। িক মাসেলম নামধারী িক কাযত কােফর ও
মাশেরক এই লাক িল জহাদেক স াস বােল চািলেয়, জহােদর িব ে মানিসকতা গেড়
তুলেত চান। অথচ দীন িত ার এই জহাদ অথাৎ েচ া ছাড়া দী ল এসলামই অস ূণ; কারণ
ঈমােনর সং ার মেধ , মা’ মন হবার সং া, শে র মেধ ই আ াহ এই জহাদ অথাৎ দীন
িত ার এই েচ ােক, সং ামেক ঢুিকেয় িদেয় রেখেছন। ( দখুন- রা জরাত, আয়াত ১৫)
যারা আমােদর জীবেন আ াহর দী ল হক, এসলাম িত া হাক তা চান না তারা ভাবতই এই
েচ ােক অথাৎ জহাদেকও চান না, এটাই াভািবক। তারা জহাদ অথাৎ েচ ােক হয়, ম
কাজ বােল িতপ করার চ ায় এেক স ােসর সে এক কাের িদেয়েছন, যােত সাধারণ
মা ষ স াসেক ঘৃণার সােথ জহাদেকও ঘৃণা কের। যেহতু এসলাম িবেরাধী এই লাক িলর
িনয় েণই দেশর অিধকাংশ চার ব ব া অথাৎ িমিডয়া (Media), সেহতু তােদর অিব া
িমথ া চােরর ফেল তারা ায় সফলও হােয়েছন। মাসেলম ও মা’ মন হবার দাবীদারও আজ
িনেজেক কানভােব জহাদ অথাৎ দী ল হক িত ার সে জিড়ত হবার কথা ীকার কারেত
ভয় পান এবং কেরনও না।
তরাং েয়াজন হােয় পােড়েছ য দীন িত ার চ ায় জহাদ এবং কতােলর ান কাথায়
তা িনিদ করা। জহাদ শে র অথ সং াম, সবা ক সং াম, েচ া। জহাদ হাে দীন
িত ার েয়াজনীয়তা মা ষেক মুেখ বােল, িলেখ জািনেয়, ব ৃতা কাের, যুি উপ াপন
কাের, বুিঝেয় ইত ািদ ভােব। আর কতাল এেকবাের িভ শ যার অথ সশ যু । জহাদ
ব ি , দল, গাি ইত ািদর পযােয় এবং কতাল রা ীয় পযােয়। কান ব ি বা গাি বা দল
যিদ দীন িত ার জ অ হােত নয় তেব সটা হেব মারা ক ভুল। তােদর কাজ হেব
মা ষেক যুি িদেয় কার’আন-হাদীস দিখেয়, বই িলেখ, ব ৃতা কাের অথাৎ সব কাের
মা ষেক এ কথা বাঝােনা য পৃিথবীেত অ ায়, অিবচার, িনযাতন, শাষণ,
ন, র পাত,
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যু হীন একিট সমােজ িনরাপ া ও ায় িবচােরর মেধ অথাৎ িনরং শ শাি েত বাস কারেত
হােল একমা পথ িযিন আমােদর সৃি কােরেছন তাঁর দয়া জীবন িবধান মাতােবক আমােদর
জীবন পিরচালনা করা। সাধারণ ােনই বাঝা যায় য, য য িজিনস তরী কােরেছন তাঁর
চেয় আর ক জানেব য িজিনসিট িকভােব চালােল সটা িঠকমত, ভােলাভােব চালেব। আ াহ
রা মুলেকর ১৪ নং আয়ােত বােলেছন- য সৃি কােরেছ তার চেয় বশী জান? (তুিম সৃ
হােয়?) এ যুি র কান জবাব আেছ? িক আমরা মা’ মন মাসেলম হবার দাবীদার হােয়ও
দা ােলর (ই দী ী ান ব বাদী সভ তা) িনেদেশ আ াহর দয়া দীন, জীবন-ব ব া থেক
ধুমা ব ি গত অংশটু ছাড়া সমি গত ( যটাই ধান) অংশটু বাদ িদেয় সখােন িনেজরা
িবধান, আইন-কা ন, িনয়মনীিত িন ারণ কাের সই মাতােবক আমােদর সমি গত জীবন
পিরচািলত কারিছ। ফল িক হােয়েছ? িশ া দী ায়, িব ােন, যুি েত মানব ইিতহােসর চুড়া
ােন উপি ত হােয়ও আজ পৃিথবী অশাি , অ ায়, অত াচার, অিবচার আর মা েষ মা েষ
সংঘষ ও র পােত অি র। তােহােল মাণ হােয় যাে য মা ষ তার জীবন পিরচালনার জ
য ব ব া তরী কাের িনেয়েছ তা তােক শাি ও িনরাপ া িদেত ব থ হােয়েছ। কােজই
মা ষেকই বাঝােত হেব য এ পথ ত াগ কাের মা েষর সাবেভৗম েক ত াগ কাের আ াহর
র ল যা িশিখেয়েছন সই আ াহর সাবেভৗমে িফের যেত হেব, সই সাবেভৗম েক হণ
কাের তাঁর দয়া দীন, জীবন-ব ব ােক হণ কাের আমােদর জীবেন িত া কারেত হেব। এই
কাজ িক জার কাের করাবার কাজ? এটােতা সাধারণ ােনই বাঝা যায় য জার কাের, শি
েয়াগ কাের মা ষেক কান িকছু িব াস করােনা অস ব।
হযবুত তওহীদ এই কাজটাই করার সংক
কারেছ এবং কারেছ মা ষেক বুিঝেয়, যুি
িদেয়। আ াহর সাবেভৗমে (উলুিহয়ােত) মা ষেক িফের আসার আ ান কারেছ। এই কাজ
করার জ হযবুত তওহীদ ি য়া হণ কােরেছ আ াহর র েলর ি য়া, অথাৎ তিরকাহ।
িতিন িক কােরিছেলন? ম কী জীবেনর তর বছর তাঁর আ ান অথাৎ বালাগ িছেলা ব ি ও
দলগত পযােয়। তাই িতিন ও তাঁর দল সব কার অত াচার, িমথ া দাষােরাপ, িনযাতন স
কােরেছন- কান িতঘাত কেরন িন। হযবুত তওহীেদর মাজােহদরাও আজ ষাল বছর ধাের
মা ষেক তওহীেদর, আ াহর সাবেভৗমে র বালাগ িদেয় আসেছ, এটা কারেত যেয় তারা
িব বািদেদর গালাগািল খাে , অপমািনত হাে , মার খাে
চ ভােব িনযািতত হাে ।
দা ােলর অ সারী, আ াহর দীন িত ার িবেরাধী এেদর ারা হযবুত তওহীেদর মাজােহদরা
ব ােন ব বার আ া হােয়েছন, তােদর আ মেণ ব মাজােহদ সাংঘািতকভােব জখম,
আহত হােয়েছন এবং একজন পু ষ মাজােহদ এবং একজন নারী মাজােহদা াণ িদেয়েছন,
শহীদ হােয়েছন। তােদর িমথ া চাের ও েরাচনায় ভািবত হােয় পুিলশ মাজােহদেদর
ফতার কারেছ, তােদর শািরিরক িনযাতন কারেছ, জেল িদে , তােদর নােম আদালেত
মামলা িদে , এমন িক এেকবাের িমথ া মামলাও িদে । িক এই ষাল বছের ১৮১ িটর মত
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মামলার একিটেতও কান মাজােহদ আদালেতর িবচাের দাষী
শাি হয় নাই।

মািণত হয় নাই, একিটেতও

হযবুত তওহীেদর জে র সময় থেকই আিম নীিত িহসােব র েলর এই তিরকা অ সরণ
কােরিছ। আমার কিঠন িনেদশ দয়া আেছ কান মাজােহদ কান রকম ব-আইনী কাজ কারেব
না, কান আইন ভ কারেব না, কান ব-আইনী অ হােত নেব না। যিদ আিম জানেত পাির
য কান মাজােহদেদর কােছ কান ব-আইনী অ আেছ তেব আিমই পুিলেশ খবর িদেয় তােক
ধিরেয় দব। এই পিরে ি েত কান মাজােহদ কান ব-আইনী কাজ কাের কান অ মামলায়
আদালত থেক শাি পায় নাই। িক তােত পুিলেশর হয়রািন করা থােম নাই। হযবুত তওহীদ
স ে িমিডয়ার (সংবাদপ , রিডও, টিলিভশন ইত ািদ) অিব া িমথ া চাের ভািবত হােয়
পুিলশ এখনও এখােন সখােন মাজােহদেদর ফতার কারেছ, আর কান অপরাধ না পেয়
৫৪ ধারায় অিভযু কাের চালান িদে িক ভাবতই আদালত থেক কান সাজা হাে না।
আ াহর র েলর তর বছেরর ম কী জীবনও িছেলা ধু এক তরফা িনযাতন। তারপর মদীনার
মা ষ যখন তাঁর তওহীেদর ডাক হণ কারল, তখন িতিন হজরত কাের সখােন যেয় রা
গঠন কারেলন। যই রা গঠন কারেলন তখনই নীিত বদেল গেলা। কারণ কান রা
কানিদন ব ি বা দেলর নীিতেত িটেক থাকেত পাের না। তখন তাঁর েয়াজন হেব অে র,
সিনেকর, যুে র িশ েণর। আ াহর র লও তাই কারেলন- হােত অ িনেলন এবং তখন
থেক তাঁর পিব জীবেনর বািকটার সম টাই কাটেলা যু কাের। অথাৎ তওহীদ িভি ক এই
সত দীন চার ও িত ায় ব ি গাি বা দলগতভােব কানও কতাল অথাৎ সশ যু নই,
আেছ ধু তওহীেদর, আ াহর সাবেভৗমে র আ ান, বালাগ দয়া। িঠক তমিন রা ীয় পযােয়
আেছ সশ যু । রা ীয় পযােয় অ , যু ইত ািদ যিদ আইন স ত না হয় তেব পৃিথবীর সব
দেশর সামিরক বািহনীই ব-আইনী, স াসী। কার’আন ও হাদীেস য জহাদ ও কতােলর
কথা আেছ তা রা গত। হযবুত তওহীেদর মাজােহদেদর বািড়েত যেয় তােদর ফতার করার
কথা ফলাও কাের কাগেজ, রিডও, টিলিভশেন চার করা হয়। টিলিভশেনর পদায় তােদর
হাতকড়া পড়ােনা অব ায় দখােনা হয়; আর দখােনা হয় আমার লখা পুি কা িল, এই বইিট ও
এসলােমর কৃত পেরখা, দা াল? ই দী ী ান ‘সভ তা’!, া িবল ইত ািদ। পুিলশ এবং
িমিডয়ার লাকজনেদর, িট.িভর পদায় বুক ফালােনা ছিব দেখ মেন হয় তারা ধন খুঁেজ
পেয়েছন। অথচ ঐ বই িল আমার িনেদেশ অেনক আেগই বাংলােদেশর অিধকাংশ থানায়
মাজােহদরা িনেজরা যেয় পৗঁেছ িদেয়েছ। ি তীয় কথা হাল বলা হয় ঐ জ করা বই িল
জহাদী বই- ওেত জহাদ ও কতােলর কথা লখা আেছ। জহাদ এবং কতােলর কথা লখা
আেছ বােল যিদ ঐ বই িল জ অথাৎ বােজয়া করা হয় তেব তােদর কাজটা অস ূণ থেক
গেলা; কারণ ঐ বািড়েতই অ ত আরও ইিট বই আেছ যােত আমার বইেয় জহাদ ও কতাল
যতবার লখা আেছ তা থেক ব ণ বশীবার ঐ শ িট, জহাদ ও কতাল লখা আেছ। ধু
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লখা আেছ নয় যা করার জ সরাসির আেদশ দওয়া আেছ, এবং কারেল মহাপুর ার এবং না
কারেল কিঠন শাি র কথা লখা আেছ। ঐ বই ইিটর একিট আ াহর কার’আন এবং অ িট
র েলর হাদীস। ঐ বই ইিট বােজয়া না কাের ধু আমার ছাট ছাট ’একিট পুি কা
বােজয়া কাের তা উঁচু কাের িট.িভর পদায় দখােনা অেযৗি ক, যুি স ত নয়।
আমরা কার’আন-হাদীস দিখেয়, যুি িদেয়, মাণ িদেয় মা ষেক বাঝােত চ া কারিছ য
তওহীদ িভি ক দীন, জীবন-ব ব া ছাড়া মা েষর জীবেনর শাি ও িনরাপ ার আর কান িবক
পথ নই। ব মান অশা পৃিথবীই তার মাণ। এখােন জার জবরদি র কান ান নই,
মা ষেক জার কাের কান িকছু বাঝােনা যায় না এটা সাধারণ ান (Common sense),
মা ষ যিদ এেক হণ কের তেব দেশ তওহীদ িভি ক দীন, জীবন-ব ব া িতি ত হেব, আর
যিদ মা ষ আমােদর ডােক সাড়া না দয়, মা েষর সাবেভৗম েকই, মা েষর উলুিহয়াতেকই
আঁকেড় ধাের থােক তেব আমােদর িকছু করার নই। আ াহর যা ই া কারেবন। আর যিদ
মা ষ আমােদর কথা বােঝ, সাড়া দয়, দা ােলর শখােনা ব মােনর মা েষর সাবেভৗম েক
অথাৎ শ ক ও ফর ছেড় িদেয় তওবা কাের আ াহর সাবেভৗম অথাৎ তওহীদ িভি ক
দীন, জীবন-ব ব ােক হণ কের তেব তখন আসেব কতােলর অথাৎ সশ সং ােমর, যুে র
সময়। তরাং এখন য হযবুত তওহীদেক জ ী, জহাদী, স াসী ইত ািদ বােল চার করা হয়
তা জঘ িমথ া ও উে
েণািদত। আজ য হযবুত তওহীদেক ঐভােব িচি ত করার আ াণ
চ া হাে তার িবরাট এবং গভীর কারণ আেছ। িক তা এখােন আেলাচনা করার নয়। িক
তােদর এ চ া এনশা াহ ব থ হেব কারণ হযবুত তওহীদ য মহাসত চার কারেছ তার
চেয় বড় আর কান সত আসমান ও যিমেন নই, আর তা হাল আ াহর তওহীদ, আ াহর
সাবেভৗম অথাৎ লা এলাহা এ া াহ, মাহা া র র লা াহ (দ:)।
আ াহ রা তওবার ৩২ নং আয়ােত বােলেছন- তারা (কােফর, মাশেরকরা) তােদর মুেখর
ফুঁৎকার িদেয় আ াহর রেক িনিভেয় িদেত চায়, িক আ াহ তাঁর েরর পূণ উ াসন ছাড়া অ
িকছু চান না, তা কােফরেদর কােছ যত অ ীিতকরই হাক। এনশা াহ তারা হযবুত
তওহীদেকও ফুঁ িদেয় িনিভেয় িদেত পারেব না।
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