পুস্তক পর্কাশনা: িতনিট েমৗলনীিতর বয্াখয্া
চারিট িবষয় সম্পেকর্ িশক্ষা অজর্ন করা আমােদর উপর ওয়ািজব। এগুেলা হেলা* ‘ইল্ম বা জ্ঞান। আর তা হেলা আল্লাহ্েক (0), তাঁর নাবীেক (1) এবং দব্ীেন ইছলামেক দালীলপর্মাণ সহকাের েচনা ও জানা। িদব্তীয়িট হেলা- এই ‘ইল্ম অনুযায়ী ‘আমাল করা। তৃতীয়িট হেলা- এর পর্িত
মানুষেক আহবান করা। চতুথর্িট হেলা- উপেরাক্ত িতনিট কাজ করেত েযেয় আপিতত যন্তর্ণা ও দুঃখ-কেষ্ট
ৈধযর্ধারণ করা। এ চারিট িবষয় সম্পেকর্ যথাকর্েম জ্ঞানলাভ করা পর্েতয্ক মুছলমােনর উপর ওয়ািজব। এ
কথার পর্মাণ হেলা ছূরাতুল ‘আস্র। এ ছূরায় আল্লাহ 0 ‘আস্র যা যুেগর শপথ কের বেলেছন েয, সকল
মানুষই ক্ষিতর মেধয্ রেয়েছ, তেব যারা এ চারিট গুেণ গুণািনব্ত হেব তারা উপেরাক্ত ক্ষিতর আওতাধীন
নয়। একজন েলাক যখন এ চারিট গুেণ সিঠকভােব গুণািনব্ত হেয় যােব, তখনই েস রাবব্ািনয়য্ীন তথা
আল্লাহ ওয়ালােদর অন্তভুর্ক্ত হেয় যােব।
* ‘আমাল- েয বয্িক্ত ‘ইল্ম ছাড়া ‘আমাল করল েস নাসারা তথা খৃষ্টানেদর অনুকরণ করল এবং েয বয্িক্ত
শুধুমাতর্ ‘ইল্ম অজর্ন করল িকন্তু তদনুযায়ী ‘আমাল করল না েস ইয়াহদীেদর অনুকরণ করল।
* দা‘ওয়াত:- আল্লাহ্র (0) অপার অনুগর্েহ যখনই েকান মানুষ তার মহান মা‘বূদেক (আল্লাহেক), তার
নাবীেক এবং তার দব্ীনেক জানেত ও িচনেত পাের, তখন েথেকই সমােজর অনয্ানয্ েলাকজনেক আল্লাহ্র
িদেক আহবান করার মাধয্েম তােদরেক ধংেসর হাত েথেক রক্ষার েচষ্টা করা এবং তােদরেক কলয্ােণর
সুসংবাদ পর্দান করা তার কতর্বয্ হেয় যায়।
* সব্র বা ৈধযর্- আল্লাহ্র আনুগেতয্র উপর নাফ্ছেক অটল ও অিবচল রাখা, নাফ্ছেক আল্লাহ্র নাফরমানী
অথর্াৎ অবাধয্তা েথেক িবরত রাখা এবং তােক আল্লাহ্র িসদ্ধান্ত বা ফয়সালা সমূেহর বয্াপাের েকর্াধািনব্ত,
অসন্তষ্ট বা িবরক্ত হওয়া েথেক িবরত ও িনবৃত রাখা।
আল্লাহ্েক সুদৃঢ়ভােব জানা বা তাঁর পিরচয় লাভ করা- অন্তর িদেয় আল্লাহ্েক এমনভােব জানা বা তাঁর
পিরচয় লাভ করা, যা তাঁর পর্বিতর্ত িবষয়ািদেক গর্হণ করেত, তাঁর পর্িত পূণর্ আনুগতয্শীল হেত এবং তাঁর
রাছূল মুহাম্মাদ 1 এর িনেয় আসা শারী‘য়াতেক চূড়ান্ত িবধান িহেসেব েমেন িনেয় জীবেনর সবর্েক্ষেতর্
সবর্াবস্থায় তা বাস্তবায়ন করেত তােক বাধয্ কের।
রাছূলেক (1) সুদৃঢ়ভােব জানা ও তাঁর পিরচয় লাভ করা- আল্লাহ্র রাছূলেক এমনভােব েচনা ও জানা, যা
তাঁর িনেয় আসা সরল-সিঠক পথ ও সতয্ ধমর্েক গর্হণ করেত, আল্লাহর তরফ েথেক িতিন েয সব বাতর্া
েপৗঁিছেয়েছন েসসব িবষেয় তাঁেক সতয্ বেল সব্ীকার করেত, তাঁর যাবতীয় আেদশ যথাযথভােব পালন
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করেত, িতিন যা িকছু েথেক িনেষধ ও সতর্ক কেরেছন েসগুেলােক পিরহার ও বজর্ন করেত, তাঁর অনুসৃত
শারী‘য়াতেক জীবেনর সবর্েক্ষেতর্ েমেন চলেত এবং তাঁর িসদ্ধােন্তর পর্িত পূণর্ সন্তুিষ্ট পর্কাশ করেত অন্তরেক
অনুপর্ািণত ও বাধয্ কের।
দব্ীনেক সিঠক ও সুদৃঢ়ভােব জানা- সাধারণ অেথর্ ইছলাম হেলা- আল্লাহ 0 কতৃর্ক এ পৃিথবীেত নাবীরাছূল (m) েপর্রেণর পর্ারিম্ভক যুগ হেত িকব্য়ামাত পযর্ন্ত তাঁরই িনধর্ািরত ও িনেদর্িশত পন্থার অথর্াৎ
শারী‘য়ােতর পর্িত পূণর্ িবনয় ও আনুগতয্ পর্দশর্ন করা।
িবেশষ অেথর্ ইছলাম হেলা িতনিট িবষেয়র সমিষ্টর নাম- (১) আল্লাহ্র এককতব্ পর্িতষ্ঠার মাধয্েম আল্লাহ্র
িনকট আত্মসমপর্ণ করা (২) আল্লাহ্র আনুগেতয্র মাধয্েম তাঁর বশয্তা সব্ীকার করা (৩) িশর্ক ও
মুশিরকেদর সােথ সম্পকর্ িছন্ন করা।
উেল্লিখত িতনিট েমৗলনীিত সম্পেকর্ জ্ঞান অজর্ন করা পর্িতিট মানুেষর অবশয্ কতর্বয্। েকননা পর্িতিট মানুষ
যখনই েস কব্ব্ের শািয়ত হেব এবং তােক েরেখ িদেয় যখন তার আত্মীয়-সব্জন ও সিঙ্গ-সাথীরা চেল যােব,
তখনই তার িনকট দুজন িফিরশতা আসেবন। তাঁরা তােক বসােবন, অতঃপর তােক উপেরাক্ত
েমৗলনীিতগুেলা সম্পেকর্ িজজ্ঞাসাবাদ করেবন। িফিরশতাদব্য় (মুনকার ও নাকীর) তােক িজেজ্ঞস করেবনেক েতামার রাব্ (পর্িতপালক)? িক েতামার দব্ীন (ধমর্)? এবং েক েতামার নাবী?
আপিন বই সংকর্ান্ত আরও তেথয্র জনয্ eshodinshikhi@gmail.com েত আমােদর সােথ েযাগােযাগ করেত
পােরন অথবা কল করুন:
িসেলট : +৮৮০১৭২৭ ০৫ ৩৫ ৮৪
ঢাকা: +৮৮০১৯৭৮ ১৪ ২৯ ১৪
আেমিরকা: +১৩৪৭ ৮৩৫ ১৫০৭
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