সরল-সিঠক পথ একটাই
েজেন রাখুন! (আল্লাহ 7 আপনােক রাহ্ম করুন) আপনার জনয্ ইছলােমর মহান িন‘মাত লােভর
িনশ্চয়তা পর্দানকারী পথ হেচ্ছ মাতর্ একিট, একািধক নয়। েকননা আল্লাহ একিটমাতর্ দেলর জনয্ই সফলতা
িনধর্ারণ কের িদেয়েছন। েকব্ারআেন কারীেম আল্লাহ 8 ইরশাদ কেরেছন:১

.ن
َ حو
ُ هلل ُهُم اْلُمْفِل
َِّ ب ا
َ حْز
ِ ن
َّ ال ِإ
َ هلل َأ
َِّ ب ا
ُ حْز
ِ ك
َ ُأوَلِئ

অথর্াৎ- তারাই হেচ্ছ আল্লাহ্র দল, আর িনশ্চয় আল্লাহ্র দলই সফলকাম।

২

আল্লাহ এই একিট মাতর্ দেলর জনয্ই িবজয় িনধর্ারণ কের িদেয়েছন। িতিন ইরশাদ কেরেছন:৩

.ن
َ هلل ُهُم اْلَغاِلُبو
َِّ ب ا
َ حْز
ِ ن
َّ ن آَمُنوا َفِإ
َ سوَلُه َواَّلِذي
ُ هلل َوَر
ََّ ل ا
َّ ن َيَتَو
ْ َوَم

অথর্াৎ- আর েয বয্িক্ত আল্লাহ ও তাঁর রাছূল এবং মু’িমনেদরেক বন্ধুরূেপ গর্হণ কের, তাহেল অবশয্ই
আল্লাহর দল িবজয়ী।

৪

আপিন যতই খুঁেজন না েকন, েকব্ারআন ও ছুন্নাহ্েত এমন িকছুই পােবন না, যা মুছিলম উম্মাহ্েক িবিভন্ন
িফরকব্াহ ও দেল িবভক্ত হওয়া বা িবভক্ত করার অনুমিত দান কের। েমাটকথা, মুছিলম উম্মাহ্েক িবিভন্ন
িফরকব্াহ বা দেল িবভক্ত করেণর অনুমিত পর্দানমূলক েকান বক্তবয্ বা পর্মাণ েকব্ারআন ও ছুন্নাহ্র েকাথাও
েনই।
েকব্ারআেন কারীেম আল্লাহ 0 ‘ইরশাদ কেরেছন:৫

.ن
َ حو
ُ ب ِبَما َلَدْيِهْم َفِر
ٍ حْز
ِ ل
ُّ شَيًعا ُك
ِ ن َفَّرُقوا ِديَنُهْم َوَكاُنوا
َ ن اَّلِذي
َ  ِم.ن
َ شِرِكي
ْ ن اْلُم
َ ال َتُكوُنوا ِم
َ َو

অথর্াৎ- েতামরা মুশিরকেদর অন্তভুর্ক্ত হেয়া না; যারা তােদর দব্ীনেক িবভক্ত ও িবিচ্ছন্ন কের অেনক দেল
িবভক্ত হেয় পেড়েছ। পর্েতয্ক দলই িনজ িনজ মতবাদ িনেয় উল্লিসত।

৬

১. ٢٢ -سورة المجادلة
২. ছূরা আল মুজাদালাহ- ২২
৩. ٥٦ -سورة المائدة
৪. ছূরা আল মা-িয়দাহ- ৫৬
৫. ٣٢-٣١ -سورة الروم
৬. ছূরা আর্রুম- ৩১-৩২

১
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মহাপরাকর্মশালী আল্লাহ 7, িযিন িবভিক্ত অবলমব্নেক মুছিলম উম্মাহ্র জনয্ িনিষদ্ধ কের িদেয়েছন এবং
সব্ীয় নাবীেক (1) এ েথেক (িবভিক্ত ও িবিচ্ছন্নতা অবলমব্ন েথেক) িবমুক্ত এবং সম্পূণর্রূেপ িনরাপদ ও
সংরিক্ষত কের েরেখিছেলন, িতিন িক কের মুছিলম জািতেক িবভিক্ত অবলমব্েনর অনুমিত িদেত পােরন?
এটা কল্পনাতীত বয্াপার।
মুছিলম উম্মাহ্েক িবভিক্ত ও িবিচ্ছন্নতা অবলমব্ন েথেক অতয্ন্ত কেঠারভােব সতকর্ ও সাবধান কের িদেয়
আল্লাহ 8 ইরশাদ কেরেছন:৭

.ن
َ هلل ُثَّم ُيَنِّبُئُهْم ِبَما َكاُنوا َيْفَعُلو
َِّ يٍء ِإَّنَما َأْمُرُهْم ِإَلى ا
ْ ش
َ ت ِمْنُهْم ِفي
َ س
ْ شَيًعا َل
ِ ن َفَّرُقوا ِديَنُهْم َوَكاُنوا
َ ن اَّلِذي
َّ ِإ

অথর্াৎ- িনশ্চয় যারা সব্ীয় ধমর্েক খন্ড-িবখন্ড কেরেছ এবং অেনক দল হেয় েগেছ, তােদর সােথ আপনার
েকান সম্পকর্ েনই। তােদর বয্াপার আল্লাহ্র িনকট সমিপর্ত। অতঃপর িতিন তােদরেক জািনেয় িদেবন েস
সম্পেকর্ যা িকছু তারা করেছ।

৮

মু‘আওিয়য়াহ ইবনু আবী ছুফইয়ান h েথেক বিণর্ত, িতিন বেলেছন- সিতয্ই আল্লাহর রাছূল 1 একদা
আমােদর মােঝ দাঁিড়েয় বলেলন:ن ِفي
َ سْبُعو
َ ن َو
ِ  ِثْنَتا:ن
َ سْبِعي
َ ث َو
ٍ ال
َ عَلى َث
َ ق
ُ سَتْفَتِر
َ ن َهِذِه اْلِمَّلَة
َّ  َوِإ،ن ِمَّلًة
َ سْبِعي
َ ن َو
ِ عَلى ِثْنَتْي
َ ب اْفَتَرُقوا
ِ ل اْلِكَتا
ِ ن َأْه
ْ ن َقْبَلُكْم ِم
ْ ن َم
َّ ال ِإ
َ َأ
৯

.عُة
َ جَما
َ ي اْل
َ  َوِه،جَّنِة
َ حَدٌة ِفي اْل
ِ  َوَوا،الَّناِر

অথর্- েজেন েরেখা! িনশ্চয় েতামােদর পূবর্বতর্ী আহেল িকতাবগণ বাহাত্তর দেল িবভক্ত হেয়েছ। আর
অিচেরই এই ধেমর্র (ইছলােমর) অনুসারীরা েতয়াত্তরিট দেল িবভক্ত হেব। তম্মেধয্ বাহাত্তর দলই জাহান্নােম
িনিক্ষপ্ত হেব এবং একিটমাতর্ দল জান্নােত পর্েবশ করেব। আর েসই (মুিক্তপর্াপ্ত) দলিট হেচ্ছ একিট িবেশষ
জামা‘আত”।

১০

আল আমীর আশ্শাম‘আনী o বেলেছন:- উেল্লিখত হাদীেছ েয সংখয্ার উেল্লখ করা হেয়েছ, তােত
ধব্ংসশীলেদর পূণর্ সংখয্ার িববরণ েদয়া হয়িন। বরং এর দব্ারা একিট মাতর্ সতয্-সিঠক পেথর তুলনায় ভর্ষ্ট
ও ভর্ান্ত পেথর সংখয্ািধকয্তা এবং এর শাখা-পর্শাখার বয্াপক িবস্তৃিতর কথাই বুঝােনা হেয়েছ।
েকব্ারআেন কারীেম আল্লাহ 0 ইরশাদ কেরেছন:৭. ١٥٩ -سورة األنعام
৮. ছূরা আল-আন‘আম- ১৫৯
৯. رواه أحمد و أبو داؤد
১০. মুছনােদ ইমাম আহ্মাদ ও ছুনানু আবী দাউদ

২
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১১

.سِبيِلِه
َ ن
ْع
َ ق ِبُكْم
َ ل َفَتَفَّر
َ سُب
ُّ ال َتَّتِبُعوا ال
َ سَتِقيًما َفاَّتِبُعوُه َو
ْ طي ُم
ِ صَرا
ِ ن َهَذا
َّ َوَأ

অথর্াৎ- এই হেলা আমার সিঠক-সরল পথ, েতামরা এটােক অনুসরণ কেরা, এবং েতামরা অনয্ানয্ পথ
অনুসরণ কেরা না, নতুবা েস পথগুেলা েতামােদরেক তাঁর (আল্লাহর) পথ েথেক িবিচ্ছন্ন কের িদেব।

১২

েকব্ারআেন কারীেমর এই আয়াতেক সামেন েরেখ মুফাছ্িছরগণ উেল্লিখত হাদীেছর এ বয্াখয্াই পর্দান
কেরেছন।
মূলতঃ এ হাদীেছ রাছূল 1 একথাই বেলেছন েয, িনিষদ্ধ ও ভর্ান্ত পথ এবং েস সব বািতব্ল পেথর অনুসারী
অসংখয্। পক্ষান্তের সতয্-সিঠক পথ হেলা মাতর্ একিট। এই একিটমাতর্ পেথর অনুসারী; িহদায়াত পর্াপ্ত দলও
মাতর্ একিট, একািধক নয়।
উপেরাক্ত হাদীেছ রাছূলুল্লাহ 1 বািতব্লপিন্থ, পথভর্ষ্ট দল সমূেহর সংখয্ািধেকয্র একিট সামিষ্টক বণর্না
িদেয়েছন মাতর্। এখােন সুিনর্ধািরতভােব তােদর দেলর সংখয্া বণর্না করা তাঁর উেদ্দশয্ নয়।

১৩

‘আব্দুল্লাহ ইবনু মাছ‘উদ 3 েথেক বিণর্ত, িতিন বেলেছন »َهِذِه:ل
َ  ُثَّم َقا،شَماِلِه
ِ ن
ْع
َ  َو،ن َيِميِنِه
ْع
َ طا
ً طو
ُخ
ُ ط
َّ خ
َ هلل« ُثَّم
َِّ ل ا
ُ سِبي
َ  »َهَذا:ل
َ طا ُثَّم َقا
ًّ خ
َ سَّلَم َيْوًما
َ عَلْيِه َو
َ هلل
ُ صَّلى ا
َ هلل
َِّ ل ا
ُ سو
ُ ط َلَنا َر
َّ خ
َ
৪১

.سِبيِلِه
َ ن
ْع
َ ق ِبُكْم
َ ل َفَتَفَّر
َ سُب
ُّ ال َتَّتِبُعوا ال
َ سَتِقيًما َفاَّتِبُعوُه َو
ْ طي ُم
ِ صَرا
ِ ن َهَذا
َّ  َو َأ:ال
َ عو ِإَلْيِه« ُثَّم َت
ُ ن َيْد
ٌ طا
َ شْي
َ ل ِمْنَها
ٍ سِبي
َ ل
ِّ عَلى ُك
َ ل
ٌ سُب
ُ

অথর্- একিদন রাছূল 1 আমােদর সামেন একিট েরখা টানেলন, অতঃপর িতিন বলেলন:- এটা হেলা
আল্লাহ্র পথ। তারপর িতিন ঐ েরখািটর ডােন এবং বােম আেরা কেয়কিট েরখা েটেন বলেলন, এগুেলা
হেলা এমন কতক পথ েযগুেলার পর্েতয্কিটর িদেক শায়তব্ান (মানুষেক) আহবান করেছ। অতঃপর রাছূল
1 (ছূরা আল আন‘আেমর এ আয়াতিট) িতলাওয়াত করেলন.سِبيِلِه
َ ن
ْع
َ ق ِبُكْم
َ ل َفَتَفَّر
َ سُب
ُّ ال َتَّتِبُعوا ال
َ سَتِقيًما َفاَّتِبُعوُه َو
ْ طي ُم
ِ صَرا
ِ ن َهَذا
َّ َوَأ
(অথর্াৎ- এই হেচ্ছ আমার সরল-সিঠক পথ, সুতরাং েতামরা এেক অনুসরণ কেরা এবং েতামরা অনয্ানয্ পথ
অনুসরণ কেরা না, নতুবা তা েতামােদরেক তাঁর পথ েথেক িবিচ্ছন্ন কের িদেব।)

১৫

১১. ١٥٣ -سورة األنعام
১২. ছূরা আল আন‘আম- ১৫৩
১৩. েদখুন! ইফিতরােকব্াল উম্মাহ ইলা নীফ ওয়া ছাব‘য়ীনা িফরকব্াহ, পৃষ্ঠা নং- ৬৭-৬৮
১৪.  مستدرك حاكم,سنن الدارمي
১৫. ছুনােন দািরমী, মুছতাদরােক হািকম

৩
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সুতরাং এ হাদীছিট এ কথাই পর্মাণ কের েয, সতয্-সিঠক; আল্লাহ্র পথ হেলা মাতর্ একিট।
‘আল্লামা ইবনুল কব্ািয়য্ম আল জাওিযয়য্াহ o বেলেছন:- “েয পথিট মানুষেক আল্লাহ্র (8) িদেক
িনেয় যায় েসিট হেচ্ছ একিট মাতর্ পথ, আর মানবজািতেক এ পথ পর্দশর্েনর জনয্ই আল্লাহ 7 নাবীরাছূলগণেক m পািঠেয়েছন এবং আছমানী িকতাব সমূহ নািযল কেরেছন। এই পথ বয্তীত অনয্ েকান
পথই মানুষেক আল্লাহর িদেক িনেয় েযেত পারেব না। এই পথিট ছাড়া অনয্ েকান পথ বা দরজা িদেয় যিদ
েকউ আল্লাহ্েক েপেত চায়; আল্লাহর িদেক েযেত চায়, তাহেল তা কখেনা সম্ভবপর হেব না। েকননা আল্লাহ্
র িদেক যাওয়ার, আল্লাহ্েক পাওয়ার পথ মাতর্ একিট। এই একিট মাতর্ পথ বয্তীত অনয্ সব পথেক ইছলাম
বািতব্ল ও পর্তয্াখয্াত েঘাষণা কেরেছ।

১৬

েয বয্িক্ত আল্লাহ্র (7) িনেদর্িশত সরল-সিঠক এই একিট মাতর্ পেথর উপর অটল ও অিবচল থাকেব না,
েস সবর্দা সেন্দহ-সংশয় এবং িদব্ধা-দব্েন্দব্র মেধয্ িনপিতত থাকেব। আর েয বয্িক্ত আল্লাহর িনেদর্িশত এই
পথ বয্তীত অনয্ পথ অবলমব্ন করেব, েস একা হেয় যাওয়ার ভেয় িবিভন্ন পথভর্ষ্ট দেলর অনুসরণ করেব।
েস গন্তেবয্ েপৗঁছার জনয্ দর্ুত অগর্সর হেত থাকেব, িকন্তু অবেশেষ েস তার এই গন্তবয্হীন পেথর দূরতব্
েদেখ ভীত-শিঙ্কত হেয় (মধয্পেথ) েথেম যােব।
‘আল্লামা ইবনুল কব্ািয়য্ম o বেলেছন:- েয বয্িক্ত তার যাতর্াপথেক দীঘর্ািয়ত করেব, তার চলার গিত
মন্থর হেয় পড়েব।

১৭

সরল-সিঠক পথপর্ািপ্তর জনয্ আল্লাহ্র (0) সাহাযয্ আমােদর একান্ত কাময্।

১৬. আত্তাফছীরুল কব্ািয়য্ম, পৃষ্ঠা নং- ১৪-১৫
১৭. আল ফাওয়ািয়দ, পৃষ্ঠা নং- ৯০
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