আল্লাহ্র িনেদর্িশত একক পথ েকানিট বা কী?
‘আল্লামা ইবনুল কব্ািয়য্ম o তাঁর বক্তেবয্ বেলেছন েয, আল্লাহ্র পথ বলেত েয িবষয়িটেক বুঝােনা হয়,
েসিট হেলা তাওহীেদর িদব্তীয় িভিত্ত “( ”محمد رسول اهللমুহাম্মাদ 1 আল্লাহ্র রাছূল)।
“( ”ال إله إال اهللআল্লাহ ছাড়া আর েকান মা‘বূদ তথা উপাসয্ েনই) এই েঘাষণা পর্দােনর সােথ সােথ “محمد
( ”رسول اهللমুহাম্মাদ 1 আল্লাহ্র রাছূল) এ িবষয়িট এেস যায়।
“মুহাম্মাদেক (1) আল্লাহ্র রাছূল বেল িবশব্াস ও সব্ীকার করা” এ িবষয়িট েযমন তাওহীেদর িদব্তীয় িভিত্ত,
েতমিন তা দব্ীেন ইছলােমর িদব্তীয় অবশয্করণীয় কাজ এবং তা েয েকান েনক ‘আমাল আল্লাহ্র কােছ গৃহীত
হওয়ার িদব্তীয় শতর্।
েকননা িনেম্নাক্ত দু’িট শতর্ পূরণ বয্তীত মানুেষর েকান েনক ‘আমালই আল্লাহ্র (7) িনকট গৃহীত বা
গর্হণেযাগয্ হয় না। শতর্ দুিট হেলা যথাকর্েম:১। ইখলাস তথা দব্ীনেক একমাতর্ আল্লাহর (0) জেনয্ খাঁিটভােব িনেবিদত করা।
অথর্াৎ- দব্ীেনর যাবতীয় কাজ-কমর্ একিনষ্ঠভােব একমাতর্ আল্লাহ্র (8) সন্তুিষ্ট অজর্েনর িনিমেত্ত করা।
২। ইিত্তবা‘েয় রাছূল 1 ।
অথর্াৎ- জীবেনর সবর্েক্ষেতর্ এবং িবেশষ কের ‘ইবাদােতর েক্ষেতর্ রাছূলুল্লাহ্েক (1) অনুসরণ করা।
আিম এখােন এ মূহুেতর্ এই মহান মূলনীিতর উপর আেলাকপাত করিছ না, কারণ এখােন আমােদর
আেলাচনার মূল িবষয়বস্তু হেলা রাছূল 1 এর পর্দিশর্ত েসই পেথর পিরচয় ও িববরণ েদয়া, েয পেথর
অনুসরণ বয্তীত আল্লাহ্েক পাওয়া যায় না িকংবা আল্লাহ পযর্ন্ত েপৗঁছা যায় না। আল্লাহ্েক (0) েপেত
হেল, আল্লাহ্র সন্তুিষ্ট অজর্ন করেত হেল সবর্ােগর্ তাঁর (আল্লাহ্র) পথিনেদর্শ এবং মানব জীবেনর পর্কৃত ও
অিভষ্ট লক্ষয্-উেদ্দশয্ সম্পেকর্ অবশয্ই জানেত হেব, জ্ঞান অজর্ন করেত হেব। েকননা অন্ধকাের কািঙ্ক্ষত
বস্তুেক খুেজ পাওয়া দুষ্কর।

১

সুতরাং পর্থেমই আমােদরেক সুস্পষ্টভােব এ কথািট জানেত হেব েয, আল্লাহ্র (b) পথ হেলা মাতর্ একিট।
আর েযেহতু আল্লাহ্র (0) পথই হেলা রাছূল 1 এর পথ, তাই যারা িনেজেদর মনগড়া িবিভন্ন পথ ও
মেতর িদেক আহবান কের মানবজািতেক িবেশষ কের মুছিলম উম্মাহ্েক িবিভন্ন দল উপদেল িবভক্ত এবং
১. সূতর্:- আল ফাওয়ািয়দ িলল ইমাম আল ‘আল্লামা ইবনুল কব্ািয়য্ম আল জাওিযয়য্াহ, পৃষ্ঠা নং -২২৩

১

eshodinshikhi@gmail.com
The material on this site may not be reproduced, transmitted or stored, except with the prior permission of Esho Din Shikhi.

তােদরেক পরস্পর িবিচ্ছন্ন করেত চায়, তােদর েথেক পুেরাপুির সতকর্ ও সাবধান থাকেত হেব। তাওহীেদর
সুশীতল ছায়াতেল মানবজািতেক ঐকয্বদ্ধ করার জনয্ ইছলাম পর্বিতর্ত হেয়েছ।
তাই দব্ীেন ইছলাম সবসময় তার অনুসারীেদর েকব্ারআন ও ছুন্নাহ্র উপর ঐকয্বদ্ধ থাকার এবং িবিচ্ছন্নতা
অবলমব্ন না করার িনেদর্শ েদয়।
েযমন, েকব্ারআেন কারীেম আল্লাহ b ইরশাদ কেরেছন:২

.خَواًنا
ْ حُتْم ِبِنْعَمِتِه ِإ
ْ صَب
ْ ن ُقُلوِبُكْم َفَأ
َ ف َبْي
َ عَداًء َفَأَّل
ْ عَلْيُكْم ِإْذ ُكْنُتْم َأ
َ هلل
َِّ ت ا
َ ال َتَفَّرُقوا َواْذُكُروا ِنْعَم
َ جِميًعا َو
َ هلل
َِّ ل ا
ِ حْب
َ صُموا ِب
ِ عَت
ْ َوا

অথর্াৎ- আর েতামরা সিম্মিলতভােব আল্লাহ্র রজ্জুেক সুদৃঢ় হেস্ত ধারণ কেরা এবং পরস্পর িবিচ্ছন্ন হেয়া না।
এবং েতামরা েস িন‘মােতর কথা স্মরণ কেরা যা আল্লাহ েতামািদগেক দান কেরেছন। েতামরা পরস্পর শতর্ু
িছেল অতঃপর আল্লাহ েতামােদর অন্তের সম্পর্ীিত দান কেরেছন। তাই এখন েতামরা তার অনুগর্েহর কারেণ
ভাই ভাই হেয় েগছ।

৩

মুছলমানেদরেক ঐকয্বদ্ধকারী এই ঈমানী রজ্জুর িবশদ িববরণ েকব্ারআেন কারীেম িবদয্মান রেয়েছ।
েকব্ারআেন কারীমই হেলা মুছলমানেদরেক ঐকয্বদ্ধকারী ঈমানী রজ্জু।
‘আব্দুল্লাহ ইবনু মাছ‘উদ 3 েথেক বিণর্ত, িতিন বেলেছন েয, “আল্লাহ্র এই পথিট সুস্পষ্ট ও সুিনধর্ািরত। এই
সরল-সিঠক পথ েথেক মানুষেক িবচুয্ত করার জনয্ এবং এ পথ েথেক তােদরেক দূের সের আসার জনয্
শয়তান সব সময় আহবান জানায়। েস ডাকেত থােক “েহ আল্লাহ্র বান্দাহগণ! েতামরা এিদেক এেসা, এই
হেচ্ছ পথ”। িকন্তু পর্কৃত মু’িমনগণ শয়তােনর এ ডােক সাড়া না িদেয় বরং তারা আল্লাহ্র পেথর উপর তথা
েকব্ারআন ও ছুন্নাহ্র উপর অনঢ় ও অিবচল থােকন।
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২. ٣٠١ -سورة آل عمران
৩. ছূরা আ-েল ‘ইমরান -১০৩
৪. আছারিট সাহীহ্। ফাযািয়লুল েকব্ারআন িল আিব ‘উবাইদ, পৃষ্ঠা নং- ৭৫। ছুনােন দািরমী- ২/৪৩৩। আছ্ছুন্নাহ িল ইবেন নাস্র,
আছার নং- ২২। আত্তব্াবারানী-৯/৯০৩১। আশশারী‘আহ িলল আজুররী, আছার নং- ১৬। আল ইবানাহ িল ইবেন বাত্তব্াহ,
আছার নং- ১৩৫
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