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অনু বাদেকর কথা
জীবেনর সবর্েক্ষেতৰ্ই আল্লাহ্র িনেদর্শ ও রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর
আদশর্ অনু সরণ কের চলার মেধই দুিনয়া ও আেখরােতর শািন্ত ও কলাণ িনিহতB এ
ছাড়া আর সকল মেতর ও সকল পেথর অনু সরেণর মেধ লুিকেয় রেয়েছ অমঙ্গল ও
অশািন্তর বীজB জাদুকমর্, ৈদবকমর্ ও েজিতষকমর্ চচর্া করা - যার মাধেম মানু েষর
অতীত, বতর্মান ও ভিবষত্ জানেত পারার দািব করা হয় এবং িবপদাপদ ও েরাগ
বািধ দূ র করা যায় বেল ধারণা করা হয় - এ সবই ইসলামী শরী‘আেত সু স্পষ্ট ভােব
হারাম এবং রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর আদেশর্র িবেরাধীB অথচ এসব
কাজ চচর্ার মাধেম এক-েশৰ্িণর মানু ষ জনসাধারণেক েরােগর িচিকত্সা, িবপদাপদ দূ র
করা ও আকাঙ্ক্ষা পূ রণ কের েদয়ার পৰ্েলাভন েদিখেয় পৰ্তািরত করেছB ফেল সংিশ্লষ্ট
েলাকজেনর ঈমান, আমল ও আকীদা েযমন পৰ্েশ্নর সম্মু খীন হেয় পড়েছ, েতমিন এসব
কমর্-চচর্াকারীরা মানু েষর মেধ িবভৰ্ািন্ত ও পৰ্তারণার জাল িবস্তার কের সমাজেক অসু স্থ
কের তুলেছB
এরকম পিরিস্থিতেত অতৰ্ িবষেয়র উপর অিত সংেক্ষেপ পৰ্াঞ্জল ভাষায় িলখা শাইখ
আবদুল আযীয ইবন বায রােহমাহুল্লাহর িলখা েছাট্ট পুিস্তকািট আিম অনু বাদ কিরB
আমার িবশব্াস যারা আল্লাহ্েক ভয় কের দুিনয়া ও আিখরােতর জীবেন সফলতা অজর্ন
করেত চায়, তারা অতৰ্ িবষেয়র উপর পুিস্তকািটেত পৰ্েয়াজনীয় আদশর্ ও েহদায়ােতর
পথ খুঁেজ পােবB আল্লাহ গৰ্ন্থকার ও অনু বাদেকর এ শৰ্মটুকু কবুল করুনB আমীন`
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িবস্িমল্লািহর রাহ্মািনর রািহম
সমস্ত পৰ্শংসা একমাতৰ্ আল্লাহরই জন এবং দরুদ ও সালাম েসই মহান বিক্তর
উপর বিষর্ত েহাক যার পের আর েকান নবী েনইB
সাম্পৰ্িতক কােল জাদু ও ৈদবকেমর্র মাধেম িবিভন্ন বািধর িচিকত্সা করেত
সক্ষম— এমন দািবদার েলাকেদর সংখা পৰ্চুর পিরমােণ বৃ িদ্ধ েপেয়েছB সমােজর
অিশিক্ষত েশৰ্িণর মূ খর্তা আর িনবুর্িদ্ধতােক পুঁিজ কের িবিভন্ন েদেশ তারা তােদর এ
েপশােক সম্পৰ্সািরত কের চেলেছB আিম তাই আল্লাহ্র েদয়া িনেদর্শ পালন এবং
বান্দােদর সিঠক পেথ চলার উপেদশ পালেনর লেক্ষ এতদুভেয়র মেধ ইসলাম ও
মুসিলম জনতার উপর েয গুরুতর িবপদ রেয়েছ, েস সম্পেকর্ আেলাকপাত করেত
চাইB েকননা এ উভয় কেমর্ রেয়েছ আল্লাহ্ বতীত অন সত্তব্ার সােথ (িনভর্রতামূ লক)
সম্পকর্স্থাপন এবং তাঁর রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম -এর িনেদর্শ লঙ্ঘনB
তাই আিম আল্লাহর সাহায কামনা কের বলিছ— সকল মুসিলম মনীষীেদর
সবর্সম্মত মতানু যায়ী িচিকত্সা গৰ্হণ ৈবধB আর েয েকান মুসিলম বিক্তরই অিধকার
রেয়েছ েয, েস আভন্তরীণ েরােগর ডাক্তার িকংবা ৈশল িচিকত্সক অথবা মানিসক
েরােগর ডাক্তার িকংবা অনু রূপ েয কারও কােছ েযেত পাের, যােত িতিন তার েরাগবািধ িচিহ্নত কের িচিকত্সা শােস্তৰ্ তার জ্ঞান অনু যায়ী শরী‘আত কতৃর্ক অনু েমািদত পথ
দব্ারা তার িচিকত্সা কেরনB েকননা এটা সাধারণ ৈবধ পন্থাসমূ হ অবলমব্েনরই অন্তগর্তB
উপরন্তু এ ধরেনর পন্থাবলমব্ন আল্লাহর উপর িনভর্রতার পিরপন্থী নয়B কারণ আল্লাহ
তা‘আলা েরাগ িদেয়েছন এবং েস েরাগ িনরামেয়র ঔষধও বাতেল িদেয়েছনB যার
জানার েস তা েজেনেছ এবং েয জােন িন, এ পথ তার অজ্ঞাতই েথেক েগেছB অবশ
আল্লাহ্ তা‘আলা বান্দার উপর হারাম কেরেছন এমন েকান বস্তুেক তার েরাগ
িনরামেয়র উপায় িনধর্ারণ কেরনিনB
সু তরাং অসু স্থ বিক্তর জন েসই সব গণক, েজািতষী ও ৈদবজ্ঞেদর কােছ যাওয়া
ৈবধ নয়, যারা দািব কের েয, তােদর কােছ অসু স্থ বিক্তর েরাগ িচিহ্নত করার গােয়বী
জ্ঞান রেয়েছB তদৰ্ূপ অসু স্থ বিক্তর জনও এসব গণক ও ৈদবজ্ঞেদর েদয়া তথ ও
সংবােদর পৰ্িত িবশব্াস স্থাপন করা ৈবধ নয়B েকননা তারা গােয়বী িবষেয় অনু মােনর
উপর িভিত্ত কেরই এসব বেল থােক িকংবা তারা তােদর ঈিপ্সত িবষেয় সাহায েনয়ার
জন িজনেদর হািযর কের থােকB এেদর বাপাের শর‘য়ী হুকুম হল— এরা কুফুরী ও
ভৰ্ষ্টতায় িনমিজ্জত যিদ তারা গােয়বী জ্ঞান আেছ বেল দািব কেরB
ইমাম মুসিলম তাঁর সিহহ গৰ্েন্থ বণর্না কেরন েয, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ
ওয়াসাল্লাম বেলন:

 ﺑﻌﻦﻴ ﻠﺔ: D ﻟﻢ ﺗﻘﺒﻞ > ﺻﻼAn < ﻋﺮﻓﺎ ﻓﺴﺄ> ﻋﻦ: ﻣﻦ
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অথর্ : ‘‘েয বিক্ত েকান ৈদবেজ্ঞর কােছ এেস েকান িবষেয় িজেজ্ঞস কের, চিল্লশ
িদন পযর্ন্ত তার নামায কবুল হেব না’’B
আবু হুরায়রা রািদয়াল্লাহু ‘আনহু েথেক বিণর্ত, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ
ওয়াসাল্লাম বেলেছন:

" ﻋﻲﻠ ﺤﻣﻤﺪ ﺻﻰﻠ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻠﻢMﻧﺰ:  ﻓﻘﺪ ﻛﻔﺮ ﺑﻤﺎM< ﺎﻛﻫﻨﺎ ﻓﺼﺪﻗﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﻘﻮ: "ﻣﻦ
অথর্ : ‘‘েয বিক্ত েকান গণেকর কােছ আেস এবং েস যা বেল তার পৰ্িত িবশব্াস
স্থাপন কের, েস মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর উপর অবতীণর্ সেতর পৰ্িত
কুফুরী করলB’’ এ হািদসিট আবু দাউদ ও সু নােনর চারিট গৰ্েন্থ বিণর্ত হেয়েছB আর
হােকম হািদসিটেক সিহহ বেল অন শে/ বণর্না কেরেছনB

" ﺒﻟ ﺤﻣﻤﺪ ﺻﻰﻠ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ  ﺳﻠﻢMﻧﺰ:  ﻓﻘﺪ ﻛﻔﺮ ﺑﻤﺎM ﺎﻛﻫﻨﺎ ﻓﺼﺪﻗﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻘﻮ: < ﻋﺮﻓﺎ: "ﻣﻦ
অথর্ : ‘‘েয বিক্ত েকান ৈদবজ্ঞ বা গণেকর কােছ আেস এবং তার বক্তবেক সত
বেল েমেন েনয়, েস মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর উপর অবতীণর্ সতেক
অসব্ীকার করলB’’
ইমরান ইবেন হুসাইন রািদয়াল্লাহু ‘আনহু েথেক বিণর্ত, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলেছন:

< ﺎﻛﻫﻨﺎ:  ﺳﺤﺮ > ﻣﻦ:  ﺳﺤﺮ: V>  ﺗﻜﻬﻦ:  ﺗﻜﻬﻦ: V>  ﺗﻄﺮﻴ: "ﻟﻴﺲ ﻣﻨﺎ ﻣﻦ ﺗﻄﺮﻴ
" ﺒﻟ ﺤﻣﻤﺪMﻧﺰ:  ﻓﻘﺪ ﻛﻔﺮ ﺑﻤﺎMﻓﺼﺪﻗﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﻘﻮ
অথর্ : ‘‘েয বিক্ত িনিদর্ষ্ট িকছু র িভিত্তেত েকান িকছু অশুভ বেল েঘাষণা েদয় িকংবা
যার জন [তার চাওয়া অনু সাের] অশুভ বেল েঘাষণা েদয়া হয়; েয বিক্ত গণনা কের
িকংবা যার জন [তার চাওয়া অনু সাের] গণনা করা হয়; েয বিক্ত জাদু কের িকংবা
যার জন [তার চাওয়া অনু সাের] জাদু করা হয়— তােদর েকউই আমােদর অন্তগর্ত
নয়B আর েয বিক্ত েকান গণেকর কােছ এেস তার বক্তবেক সত মেন কের, েস
মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর উপর অবতীণর্ সতেক অসব্ীকার করল’’B
হািদসিট বায্যার উত্তম সনেদ বণর্না কেরেছনB
উপের বিণর্ত হািদসসমূ েহ ৈদব জ্ঞােনর দািবদার, গণক, জাদুকর ও তদনু রূপ
েলাকেদর কােছ আসেত এবং তােদরেক েকান িকছু িজেজ্ঞস করেত ও তােদর বক্তব
সত বেল িবশব্াস করেত িনেষধ করা হেয়েছ এবং এ বাপাের ভয় পৰ্দশর্ন ও করা
হেয়েছB সু তরাং শাসকবগর্ ও মানু ষেক সত্ কােজর আেদশদােনর এবং অসত্ কাজ
েথেক িবরত রাখার দািয়েতব্ িনেয়ািজত বিক্তবগর্— যােদর হােত ক্ষমতা ও শিক্ত রেয়েছ,
তােদর পৰ্েতেকরই উিচত গণক, ৈদব জ্ঞােনর দািবদার ও অনু রূপ েপশাজীবীেদর কােছ
আসেত েলাকেদর িনেষধ করা, হােট-বাজাের ও অনতৰ্ েয েকান ধরেনর ৈদবজ্ঞান
আদান পৰ্দান িনিষদ্ধ করা, ৈদবজ্ঞ ও তােদর কােছ যারা আেস সবার উপর িনেষধাজ্ঞা
আেরাপ করাB
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তােদর কথা েকান েকান বাপাের সত বেল পৰ্মািণত হওয়ার ফেল এবং এক
েশৰ্িণর েলাক তােদর কােছ েবিশ আনােগানা করার ফেল তােদর দব্ারা কােরা পৰ্তািরত
হওয়া িঠক নয়B কারণ ঐ েশৰ্িণর েলােকরা মূ লত মূ খর্B তাই তােদর দব্ারা পৰ্তািরত
হওয়া অনু িচতB েকননা এেত গুরুতর পাপ, মহািবপদ ও খারাপ পিরণিত থাকায় এবং
যারা এসব কােজ িলপ্ত তারা িমথাবাদী ও দুষ্ট পৰ্কৃিতর েলাক হওয়ায় রাসূ ল সাল্লাল্লাহু
আলাইিহ ওয়াসাল্লাম তােদর কােছ আসেত, পৰ্শ্ন করেত এবং তােদরেক সতবাদী
িহসােব পৰ্িতপন্ন করেত িনেষধ কেরেছনB
অনু রূপভােব আেলাচ হািদসসমূ েহ এও পৰ্মািণত হয় েয, গণক ও জাদুকররা
কািফরB েকননা তারা অদৃ শ জ্ঞােনর অিধকারী হওয়ার দািব করেছ, যা িকনা কুফুরীB
তদুপির তারা আল্লাহ্েক েছেড় িজেনর েসবা ও ইবাদাত-এর মাধেমই তােদর উেদ্দশ
সাধন করেছB অথচ এ কাজও কুফুরী এবং আল্লাহর সােথ শরীক করারই নামান্তরB েয
বিক্ত তােদর অদৃ শ জ্ঞােনর দািবেক সত পৰ্িতপন্ন কের েস ও তােদরই অনু রূপB আর
েয সব বিক্ত এ িবষয়গুেলা এমন েলাকেদর কাছ েথেক গৰ্হণ কের, যারা তা পরস্পর
আদান-পৰ্দান কের থােক, েস সব বিক্তর সােথ রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ
ওয়াসাল্লােমর েকান সম্পকর্ েনইB এসব েলাক যােক িচিকত্সা বেল ধারণা কের থােক,
তােক েমেন েনয়া ও গৰ্হণ করা েকান মুসিলেমর জন জােয়য েনইB েযমন িবড়-িবড়
কের মেন্তৰ্াচ্চারণ িকংবা পািনেত ইস্পাত চুবােনা ইতািদ আরও অেনক কুসংস্কার যা
তারা কের থােক-েকানটাই জােয়য নয়B েকননা তা ৈদবকমর্ চচর্া ও মানু ষেক িবভৰ্ান্ত
করারই নামান্তরB এসব বাপারগুেলােক যারা েমেন েনয়, তারা মূ লত এ েলাকেদরেক
তােদর বািতল ও কুফুরী কােজ সহেযািগতা করেলাB অনু রূপভােব েকান মুসিলম
বিক্তর জন েজািতষী ও ৈদব জ্ঞােনর দািবদারেদর কােছ িগেয় একথা িজেজ্ঞস করা
জােয়য েনই েয, তার েছেল িকংবা তার েকান আত্মীয় কােক িবেয় করেব? িকংবা সব্ামীস্তৰ্ী ও তােদর উভেয়র পিরবাের ভালবাসা ও িমল-মহবব্ত হেব নািক শতৰ্ুতা ও দূ রেতব্র
সৃ িষ্ট হেব ইতািদB েকননা এসব েস গােয়বী ও অদৃ শ জ্ঞােনরই অন্তগর্ত যা শুধু মহান
আল্লাহ্ তা‘আলা ছাড়া আর েকউ জােন নাB
জাদু িবদা হারাম ও কুফুরীB েযমন আল্লাহ্ তা‘আলা সূ রা আল-বাকারায় হারুতমারুত নামক দুই েফেরশতার বাপাের বেলেছন :

َُ ` َ َ َ ْ
َ ُ ِّ َ ُ َ َ ُ ْ َ ُ ` َ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ ٌ َ ْ ُ ْ َ َ `
َﻮ_ ﺑﻪ َﻧ ْﻦﻴ
َ ِّ َ ُ َ َ
ِ ِ ﻏﻤﺎ ﺤﻧﻦ ِﻓﺘﻨﺔ ﻓﻼ ﺗﻜﻔﺮ ﻓﻴﺘﻌﻠﻤﻮ_ ِﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﺎ ﻓﻔﺮﻗ/ِ  ﻓﻘﻮﻻkﺣ ٍﺪ ﺣ: ﺎ_ ِﻣﻦ
ِ ﴿ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻤ
ْ ` َ َ ْ
ََْ
ْ ََ
ُ ُّ ُ َ َ َ ُ ` َ َ َ َ `
ْ َ ْ َْ
َ ِّ َ ْ ُ َ
ﺮﻀﻫ ْﻢ َﻻ ﻓﻨﻔ ُﻌ ُﻬ ْﻢ َﻟﻘﺪ
ﷲ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮ_ ﻣﺎ ﻳ
ِ _ِ mﻻ ِﺑ ِﺈ/ِ ﺣ ٍﺪ:  َ ِﺟ ِﻪ َﻣﺎ ﻫﻢ ﺑِﻀﺎ ﻳﻦ ِﺑ ِﻪ ِﻣﻦAِ ﻟﻤﺮ
ْ ََ ُ َ
َُْ
َ ََْ ُ َ َ
َ َ ﺷ
َ َ  َ َﻛﺌْ َﺲ َﻣﺎr ِﻣ ْﻦ َﺧﻼDِ  َﻣﺎ َ ُ> ﻲﻓ ْﻵ ِﺧ َﺮuُ ﺮﺘ
﴾_ﻏﻔ َﺴ ُﻬ ْﻢ ﻟ ْﻮ ﺎﻛﻧﻮ ﻓﻌﻠ ُﻤﻮ: ﺮﺷ ْ ِﺑ ِﻪ
ﻋ ِﻠﻤﻮ ﻟﻤ ِﻦ
ِ
ِ ٍ

অথর্ : ‘‘তারা উভয়ই একথা না বেল কাউেক িশক্ষা িদত না েয, আমরা িনছক
একিট পরীক্ষা মাতৰ্; কােজই তুিম কুফুরী কেরা নাB তা সেত্তব্ও তারা েফেরশতাদব্েয়র
কাছ েথেক এমন জাদু িশখত, যদব্ারা সব্ামী-স্তৰ্ীর মেধ িবেচ্ছদ ঘটােনা যায়B অথচ তারা
আল্লাহ্র আেদশ ছাড়া তদব্ারা কােরা অিনষ্ট করেত পারত নাB এতদ্সেত্তব্ও তারা তা-ই
িশখত যা তােদর ক্ষিত করত এবং েকান উপকাের আসেতা নাB তারা ভালভােব জােন
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েয, েয েকউ তা খিরদ কের (অথর্াত্ জাদুর আশৰ্য় েনয়) তার জন আেখরােত েকান
অংশ েনইB যার িবিনমেয় তারা িনেজেদর িবিকেয় িদেচ্ছ তা খুবই মন্দ যিদ তারা
জানত! [সূ রা আল-বাকারাহ্: ১০২]
এ আয়াত দব্ারা বুঝা যায় েয, জাদু িবদা কুফুরী এবং জাদুকররা সব্ামী-স্তৰ্ীর মেধ
িবেচ্ছদ সৃ িষ্ট কেরB আয়াতিট দব্ারা আরও পৰ্মািণত েয, েয জাদু ভাল-মেন্দর আসল
কাযর্কারণ নয়, বরং আল্লাহ্র পূ বর্িনধর্ািরত জাগিতক িনয়ম ও িনেদর্েশই মূ লত তা
পৰ্ভাব িবস্তার কের থােকB েকননা আল্লাহ্ তা‘আলাই ভাল ও মন্দ সৃ িষ্ট কেরনB এসমস্ত
িমথা অপবাদ আেরাপকারী বিক্তগণ যারা মুশিরকেদর েথেক এ ধরেনর জ্ঞান অজর্ন
কেরেছ এবং এর মাধেম দুবর্ল-িচেত্তর েলাকেদর উপর িবভৰ্ািন্তর পৰ্েহিলকা সৃ িষ্ট
কেরেছ— তােদর দব্ারা সািধত ক্ষিত ইিতমেধই িবশাল আকার ধারণ কেরেছB অথচ
স্মরণ রাখা দরকার আমরা েতা আল্লাহ্রই জন এবং আল্লাহ্র িদেকই আমােদর িফের
েযেত হেবB িতিনই েতা আমােদর জন যেথষ্ট এবং উত্তম তত্তব্াবধায়কB
অনু রূপভােব আয়ােত কারীমােত এিদেকও ইিঙ্গত রেয়েছ েয, যারা জাদু িশেখ
তারা মূ লত এমন িবদাই িশেখ যা তােদর ক্ষিত কের এবং েকান উপকাের আেস না,
আর আল্লাহ্র কােছ তােদর িকছু ই পাওয়ার েনইB এটা অতন্ত বড় সতকর্বাণী, যা
দুিনয়া ও আিখরােত তােদর ভীষণভােব ক্ষিতগৰ্স্ত হবার ইিঙ্গতই বহন করেছ আর এও
বুঝা যােচ্ছ েয, তারা অতন্ত নগণ মূ েল িনেজেদরেক িবিকেয় িদেয়েছ তাই আল্লাহ্
তা‘আলা এ-বাপাের তােদর িনন্দা কেরেছনB িতিন এরশাদ কেরেছন :

َ ُ َ ْ َ ُ َ َْ ْ ُ َ َُْ ْ َ َ َ َ ْ ََ
﴾_ﻏﻔﺴﻬﻢ ﻟﻮ ﺎﻛﻧﻮ ﻓﻌﻠﻤﻮ: ﻛﺌﺲ ﻣﺎ ﺮﺷ ِﺑ ِﻪ
ِ ﴿

অথর্ : ‘‘যার িবিনমেয় তারা িনেজেদর িবিকেয় িদেচ্ছ তা খুবই মন্দ যিদ তারা
জানত!” [সূ রা আল-বাকারাহ্ : ১০২]
জাদুকর, গণক এবং সকল পৰ্কার েভাজবাজীকর ও েভিল্কবাজেদর অমঙ্গল েথেক
আমরা আল্লাহ্র কােছ িনরাপত্তা কামনা কিরB আমরা তাঁর কােছ এও কামনা কির েয,
িতিন েযন এসব েলােকর ক্ষিত েথেক মুসিলমেদরেক রক্ষা কেরন এবং এসব েলাক
সম্পেকর্ সতকর্ করা ও তােদর বাপাের আল্লাহ্র হুকুম কাযর্কর করার জন মুসিলম
শাসকেদর তাওিফক দান কেরনB যােত তােদর ক্ষিত ও িনকৃষ্ট কাজ হেত আল্লাহ্র
বান্দাগণ সব্িস্তর িনঃশব্াস েফলেত পােরB িনশ্চয়ই িতিন দানশীল মহানB
আল্লাহ্ তাঁর বান্দােদর পৰ্িত সব্ীয় রহমাত ও অনু গৰ্হসব্রূপ এবং তাঁর িনয়ামেতর
পূ ণর্তা সাধনকেল্প তােদর জন এমন সব ববস্থা িনধর্ারণ কের িদেয়েছন যদব্ারা জাদুকমর্
সংঘিটত হওয়ার পূ েবর্ এর অমঙ্গল েথেক তারা রক্ষা েপেত পাের এবং এমন পদ্ধিত ও
তােদর জন বণর্না কের িদেয়েছন যােত জাদুকমর্ সংঘিটত হওয়ার পর তারা এর
িচিকত্সা করেত পােরB
যা দব্ারা জাদু সংঘিটত হওয়ার পূ েবর্ এর িবপদ েথেক রক্ষা পাওয়া যায় এবং
শরী‘আেত ৈবধ এমন েয সব বস্তু দব্ারা জাদু সংঘিটত হওয়ার পর এর িচিকত্সা করা
যায়-েস সব িকছু িনেচ বণর্না করা হেলাB
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েয সব বস্তু দব্ারা জাদু সংঘিটত হওয়ার পূ েবর্ই জাদুর ক্ষিত েথেক রক্ষা পাওয়া
যায় তন্মেধ সবেচেয় গুরুতব্পূ ণর্ ও উপকারী হল শরী‘আত সম্মত িযক্র-আযকার এবং
হািদেস বিণর্ত যাবতীয় েদা‘আসমূ হB আর এসেবর মেধ রেয়েছ পৰ্েতক ফরয নামােযর
সালাম িফিরেয় শরী‘আত অনু েমািদত িযক্র-আযকার পােঠর পর এবং িনদৰ্া যাওয়ার
সময় আয়াতুল কুরসী পড়াB আয়াতুল কুরসী কুরআন কারীেমর সবেচেয় মযর্াদাসম্পন্ন
আয়াতB আয়াতিট নীেচ েদয়া হেলা:

َْ
َ
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অথর্ : ‘‘আল্লাহ্ ছাড়া অন েকান হক মাবুদ েনই, িতিন জীিবত, সবার তত্তব্াবধায়কB
তাঁেক তন্দৰ্াও স্পশর্ করেত পাের না এবং িনদৰ্াও নয়B আসমান ও জিমেন যা িকছু
রেয়েছ সবই তাঁরB েক আেছ এমন েয সু পািরশ করেব তাঁর কােছ তাঁর অনু মিত
ছাড়া ? তােদর সামেন ও েপছেন যা িকছু রেয়েছ সবই িতিন জােননB তাঁর জ্ঞাত িবষয়
হেত েকান িকছু েকই তারা আয়ত্তাধীন করেত পাের নাB িকন্তু েকান িবষয় যিদ িতিন
িনেজই জানােত চান, তেব অন কথাB তাঁর কুরসী সমস্ত আসমান ও জিমনেক
পিরেবিষ্টত কের আেছB আর এগুেলার রক্ষণােবক্ষণ তাঁর জন কষ্ট সাধ নয়B িতিন
উচ্চ মযর্াদাসম্পন্ন এবং মহানB” [সূ রা আল-বাকারা : ২৫৫]
এসব িযক্র ও েদা‘আর মেধ আরও রেয়েছ পৰ্েতক ফরয নামােযর পর ﻗﻞ ﻫﻮ ﷲ

ﺣﺪ: ও  ﺑﺮ ﻟﻔﻠﻖmﻋﻮ:  ﻗﻞএবং  ﺑﺮ ﺠﺎmﻋﻮ:  ﻗﻞপড়াB এই সূ রাগুেলা ফজেরর পর
িদবেসর পৰ্থম ভােগ ও মাগিরেবর পর রািতৰ্র শুরুেত এবং ঘুেমর সময় িতনবার কের
পড়াB এছাড়া রািতৰ্র পৰ্থমভােগ সূ রা আল-বাকারার িনম্নিলিখত েশষ দুই আয়াত পড়াB
আয়াতদব্য় হেলা :
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অথর্: ‘‘রাসূ ল ঈমান এেনেছন েস সব িবষেয়র পৰ্িত যা তাঁর কােছ অবতীণর্ হেয়েছ
এবং মু’িমনগণওB সকেলই ঈমান এেনেছ আল্লাহ্র পৰ্িত, তাঁর েফেরশতােদর পৰ্িত,
তাঁর িকতাবসমূ েহর পৰ্িত এবং তাঁর রাসূ লগেণর পৰ্িতB তারা বেল, আমরা তাঁর
রাসূ লগেণর মেধ তারতম কির নাB আর এও বেল : আমরা শুেনিছ এবং েমেন
িনেয়িছB েহ আমােদর রব! েতামার ক্ষমা চাই এবং েতামার িদেকই পৰ্তাবতর্ন করেত
হেবB আল্লাহ্ কাউেক তাঁর সাধাতীত েকান কােজর ভার েদন নাB েয পুণ েস অজর্ন
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কের এর পৰ্িতফল তার জন এবং েস েয মন্দ কাজ কের েস কােজর পৰ্িতফল ও তার
উপরই বতর্ােবB েহ আমােদর পালনকতর্া ! আমরা যিদ ভুেল যাই িকংবা ভুল কির,
তেব আমােদরেক পাকড়াও কেরা নাB েহ আমােদর রব! আর আমােদর উপর এমন
ভারী েবাঝা অপর্ণ কেরা না, েযমন আমােদর পূ বর্বতর্ীেদর উপর অপর্ণ কেরেছাB েহ
আমােদর পৰ্ভু! আর আমােদর উপর এমন কােজর ভার চািপেয় িদও না, যা বহন
করার শিক্ত আমােদর েনইB আমােদর পাপ েমাচন করB আমােদরেক ক্ষমা কর এবং
আমােদর পৰ্িত দয়া করB তুিমই আমােদর পৰ্ভুB সু তরাং কািফর সম্পৰ্দােয়র িবরুেদ্ধ
আমােদরেক সাহায করB [আল-বাকারাহ্ : ২৮৫-২৮৬]
রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম েথেক সিহহ-সূ েতৰ্ বিণর্ত :

 ﻳﺼﺒﺢk ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﷲ ﺣﺎﻓﻆ ﻻ ﻳﻘﺮﺑﻪ ﺷﻴﻄﺎ_ ﺣM ﻲﻓ ﻠﺔ ﻟﻢ ﻳﺰn ﻳﺔ ﻟﻜﺮ:ﻣﻦ ﻗﺮ
অথর্ : ‘‘েয বিক্ত রােত আয়াতুল কুরসী পাঠ কের, েভার হওয়া পযর্ন্ত আল্লাহ্র
পক্ষ েথেক তার উপর একজন েহফাযতকারী িনেয়ািজত থােক এবং শয়তান তার
িনকটবতর্ী হয় নাB’’
সিহহ সূ েতৰ্ রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম েথেক এও বিণর্ত েয, িতিন
বেলন:

u ﻲﻓ ﻠﺔ ﻛﻔﺘﺎD ﻛﻘﺮD  ﻵﻳﺘﻦﻴ ﻣﻦ ﺧﺮ ﺳﻮ:ﻣﻦ ﻗﺮ
অথর্ : ‘‘েয বিক্ত রােত সূ রা আল-বাকারার েশেষর দু’িট আয়াত পাঠ করেব, ওটাই
তার জন যেথষ্টB’’
হািদসিটর মমর্াথর্ হেলা : ‘‘সকল অিনষ্ট হেত তার রক্ষা পাওয়ার জন যেথষ্ট’’B
জাদুর ক্ষিত হেত রক্ষা পাওয়ার েদা‘আর মেধ আরও রেয়েছ— রাতিদন এবং
েকান বসতবািড় িকংবা মরুভূ িমেত অথবা জেল িকংবা অন্তরীেক্ষ অবস্থােনর সময়
নীেচর েদা‘আিট েবিশ েবিশ পাঠ করেব:

َ ُ ُ َ
` `
َ
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ِ  ﺑِﻜ ِﻠﻤmﻋﻮ:

অথর্ : ‘‘আল্লাহ্র পিরপূ ণর্ বাণী দব্ারা তাঁর িনকট আিম সৃ িষ্টর যাবতীয় অিনষ্ট েথেক
আশৰ্য় চািচ্ছ’’B
রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন :

َ َ َ ِّ َ ْ
َ ُ ُ َ
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َ
َ
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ﻟﻚm >ﻣﻦ ﻣﺰﻨ

অথর্ : ‘‘েয বিক্ত েকান স্থােন অবতরণ করার পর বেল: ‘আল্লাহ্র পিরপূ ণর্ বাণী
দব্ারা তাঁর িনকট আিম সৃ িষ্টর যাবতীয় অিনষ্ট েথেক আশৰ্য় চািচ্ছ’— েস ঐ স্থান েথেক
িফের আসা পযর্ন্ত েকান িকছু ই তার ক্ষিত কারেত পারেব না’’B
এসব েদা‘আর মেধ আরও রেয়েছ িদবেসর পৰ্থম ভােগ ও রজনীর শুরুেত নীেচর
েদা‘আিট িতনবার পাঠ করা :

َْ
ْ َ َ ُّ ُ َ َ ` `
ُ  َ ُﻫ َﻮ ﻟ̀ﺴﻤAِ ﻷ ْ} َ َﻻ ﻲﻓ ﻟ̀ﺴ َﻤﺎ
ُﻴﻊ ﻟْ َﻌﻠﻴﻢ
ْ َ ﺳ ِﻤ ِﻪ
 ِﻲﻓAٌ n
 ﻻ ﻳﺮﻀ ﻣﻊ
ِ
ِ ﷲ
ِ ِۢ
ِ
ِ
ِ
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অথর্ : ‘‘আিম েসই আল্লাহ্র নােম আরম্ভ করিছ, যার নােম শুরু করেল আকাশ ও
পৃিথবীর েকান বস্তুই েকানরূপ অিনষ্ট সাধন করেত পােরনাB বস্তুত িতিন হেচ্ছন
সবর্েশৰ্াতা, সবর্জ্ঞাতা’’B
েকননা সিহহ সূ তৰ্ানু যায়ী রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম হেত এ বাপাের
উত্সাহ েদয়া হেয়েছ এবং এটাই পৰ্েতক মন্দ হেত িনরাপদ থাকার কারণB
এ সকল িযক্র ও েদা‘আ জাদু ও অনু রূপ অপকেমর্র অমঙ্গল েথেক পিরতৰ্াণ
পাবার সেবর্াত্তম পন্থা তােদর জন যারা সততা, ঈমান, আল্লাহ্র পৰ্িত আস্থা ও িনভর্রতা
সহকাের এবং এসব েদা‘আর অেথর্র পৰ্িত আন্তিরকতা েরেখ এগুেলা চচর্া কেরB এ
একই েদা‘আ সমূ হ জাদু সংঘিটত হবার পরও জাদুর িকৰ্য়া দূ র করার সবেচেয়
কাযর্কর অস্তৰ্B অবশ পাশাপািশ আল্লাহ্র কােছ েবিশ েবিশ িবনয় পৰ্কাশ এবং িবপদ ও
ক্ষিত দূ র করার জন পৰ্াথর্না করেত হেবB
আর জাদু ও অনান েরােগর িচিকত্সায়, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম
হেত বিণর্ত িবশুদ্ধ েদা‘আর মেধ আরও রেয়েছ নীেচর েদা‘আিট িতনবার পাঠ করাB
এিট দব্ারা িতিন তাঁর সাহািবেদরেক ঝাড়ফুঁক করেতনB েদা‘আিট হল:

َْ
َ
` َ َْ ْ َ َ َ
َُ َ ً َ َ ُ َ ` َ َ َ
` ` َ ﻟﻠّٰ ُﻬ `ﻢ
 ﻻ ﻓﻐﺎ ِ ُ َﺳﻘ ًﻤﺎAﺎ
 ِﺷﻔV©ªﻻ ِﺷﻔﺎ/ِ A ﻻ ِﺷﻔﺎVﺖ ﻟﺸ ِﺎﻲﻓ
ﻧ: ﺐ ﻛﺄ ﺷ ِﻒ
ﻫ
m
:
ﺎ
ﺠ
ِ
ِ
ِ

অথর্: ‘‘েহ আল্লাহ্! িযিন মানু েষর পালন কতর্া ! িবপদ দূ র কের দাও এবং আেরাগ
দান করB তুিমই আেরাগ-দাতাB েতামার আেরাগ দান ছাড়া েকান আেরাগ লাভই
সম্ভব নয়B এমন আেরাগ দাও যার পের আর েকান েরাগ-বািধ থাকেব না’’B
এছাড়া িজবরাইল আলাইিহস্ সালাম েয েদা‘আ পাঠ কের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ
ওয়াসাল্লামেক েঝেড়িছেলন, তা হল:

ِّ ُ ِّ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ِّ ُ ْ َ ْ َ
َ َْ ُ
َ َ ْ َﻗ ْﻦﻴ: ﻞﻛ َﻏ ْﻔﺲ
`ﷲ
`

ِۢ
V
ﻴﻚ
ﻔ
ﺸ
ﻳ
ﷲ
ﺪ
ﺎﺳ
ﺣ
  ِﻣﻦ ﺮﺷVﻳﻚmِ  ﻳﺆAٍ n  ِﻣﻦ ﻞﻛV ِﻗﻴﻚ: ` ﷲ
ِ
ٍ ِ
ِ ِۢ
ِ
ٍ
ٍ
َ َْ
 ِﻗﻴﻚ:

অথর্ : ‘‘আল্লাহ্র নােম আিম আপনােক ঝাড়িছ, এমন সকল বস্তু হেত যা
আপনােক কষ্ট িদেচ্ছB আর পৰ্েতক পৰ্াণীর অমঙ্গল হেত ও ঈষর্াকারীর বদ নজর হেত
আল্লাহ্ আপনােক িশফা দান করুনB আল্লাহ্র নােম আিম আপনােক ঝাড়িছ’’B
এ েদা‘আিটও িতনবার পাঠ করেত হেবB
জাদু-িকৰ্য়া সংঘিটত হবার পর জাদুর কারেণ স্তৰ্ী সহবাস হেত বাধাগৰ্স্ত বিক্তর
জন খুবই উপকারী িচিকত্সার মেধ রেয়েছ সাতিট সবুজ বরই পাতা িনেয় পাথর বা
অনু রূপ িকছু িদেয় তা ঘেষ েকান পােতৰ্ রাখা এবং েগাসেলর জন যেথষ্ট পিরমাণ পািন
এেত েঢেল তােত আয়াতুল কুরসী, সূ রা আল-কািফরূন, সূ রা কুল হুয়াল্লাহু আহাদ, সূ রা
কুল আ‘উযু িবরািবব্ল ফালাকব্ এবং সূ রা কব্ুল আ‘উযু িবরািবব্ন নাস পড়েবB এর সােথ
সূ রা আল-আ‘রােফর জাদুর আয়াতগুেলাও পাঠ করেবB েস আয়াতগুেলা হল:

ْ َ َ
َ
ُ ََْ َ َ َ َ َ َ َْ ْ َ َ ُ َ َْ َ ََْ
َ ُ ْ
ُ َ
¯¯( ﻓ َﻮﻗ َﻊ ﺤﻟ َ ُّﻖ َ َﺑ َﻄﻞ َﻣﺎ ﺎﻛﻧﻮ°) _ﻲﻫ ﺗﻠﻘﻒ َﻣﺎ ﻳَﺄﻓِﻜﻮ
ِ mﻟ ِﻖ ﻋﺼﺎ© ﻓ ِﺈ: _: nﻰﻟ ﻣﻮ/ِ ﺣﻴﻨﺎ:﴿
َ َُ ُ َُ
َ ََُْ
َ ﻚ َ ْﻏ َﻘﻠَﺒُﻮ َﺻﺎ ِﻏﺮ
﴾(¯¯´) ﻳﻦ
ﻟ
ﺎ
ﻨ
ﻫ
ﻮ
ﺒ
ﻠ
ﻐ
ﻓ
(
¯¯³
)
_ﻮ
ﻓﻌﻤﻠ
ِ
ِ
ِ
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অথর্ : ‘‘আর আিম মূ সার পৰ্িত ওহী পাঠালাম, ‘‘এবার িনেক্ষপ কর েতামার
লািঠখানা’’B সেঙ্গ সেঙ্গ তা েস সমুদয়েক িগলেত লাগল যা তারা বিনেয়িছল জাদু বেলB
ফেল সত পৰ্মািণত হেলা এবং বািতল হেয় েগল তারা যা িকছু করিছলB সু তরাং তারা
েসখােন পরাভূ ত হেলা ও লািঞ্ছত হেয় িফরল’’B [সূ রা আল-আ’রাফ : ১১৭-১১৯]
অনু রূপভােব সূ রা ইউনু েসর িনম্নিলিখত আয়াতগুেলাও পড়েব :

َ ُ ْ َُ َ َ ُ َ َ ` َ َ ` َ َ
َ
ُ ﻓ ْﺮ َﻋ ْﻮ ُ_ ْﺜﺘM﴿ﻗَ َﺎ
َ ِّ ُ
َْ ْﻏﺘُﻢ: َﻟْ ُﻘﻮ َﻣﺎ: nﻮ
َ
 ﻟﻬﻢ ﻣM ﻗﺎD ﻟﺴﺤﺮA( ﻓﻠﻤﺎ ﺟﺎ°´) ﻴﻢ
ِ
ِ ﻮﻰﻳ ﺑِﻜﻞ ﺳ
ٍ ﺎﺣ ٍﺮ ﻋ ِﻠ
َِ
َ َ َْ ََ
َ َ
ْ
َ ُْ
ْ َ َ ` ُ ُ ْ ُ َ َ ` ُ ْ ِّ
َ
ﷲ ` ﻻ ﻳُﺼ ِﻠ ُﺢ ﻗ َﻤﻞ
_/ِ _ ﷲ ` ﺳﻴﺒ ِﻄﻠﻪ/ِ  َﻣﺎ ِﺟﺌﺘُ ْﻢ ﺑِ ِﻪ ﻟﺴﺤﺮn ُﻣﻮMﻟﻘ ْﻮ ﻗﺎ: ( ﻓﻠ `ﻤﺎ³·) _ُﻣﻠﻘﻮ
ْ ُ ُّ ُ َ
َ
ْ ْ َ َ
َ
َ ﻟ ْ ُﻤ ْﻔﺴﺪ
﴾(³º) _ ﻟ ُﻤﺠ ِﺮ ُﻣﻮuَ ﷲ ` ﺤﻟ َ `ﻖ ﺑِﻜ ِﻠ َﻤﺎﺗِ ِﻪ َﻟ ْﻮ ﻛ ِﺮ
ﺤﻳﻖ
ِ  (³¯) ﻳﻦ
ِ ِ

অথর্ : ‘‘আর েফর‘আউন বলল, আমার কােছ িনেয় এস সু দক্ষ জাদুকরেদরেকB
তারপর যখন জাদুকররা এেলা, মূ সা তােদরেক বলল: েতামােদর যা িকছু িনেক্ষপ
করার তা িনেক্ষপ করB অতঃপর যখন তারা িনেক্ষপ করল, মূ সা বলল: যা িকছু
েতামরা এেনছ তা সবই জাদু— িনশ্চয়ই আল্লাহ্ এসব ভণ্ডুল কের িদেবনB িনঃসেন্দেহ
আল্লাহ্ ফাসাদ সৃ িষ্টকারীেদর কাজেক সংেশাধন কেরন নাB আল্লাহ্ সতেক সেত
পিরণত কেরন, যিদও পাপীেদর তা মনঃপুত নয়’’B [সূ রা ইউনু স: ৭৯-৮২]
পিরেশেষ সূ রা তব্াহার িনেম্নর আয়াতগুেলা পড়েব:

َ َ َ ُ َ َْ ` َ ُْ َْ `
ُ
َ َ َُْ ْ َ َ
ََْ
َ ُ َ ُ َ
 ِﺣﺒَﺎﻟ ُﻬ ْﻢmﻟﻘﻮ ﻓ ِﺈ:  ﺑَﻞMﻟﻰﻘ )¾½( ﻗﺎ:  َﻣ ْﻦM` : __ ﻧﻜﻮ: ﻲﻘ َِﻣﺎ
ِ _ ﺗﻠ: ﻣﺎ/ِ n﴿ﻗﺎﻟﻮ ﻳﺎ ﻣﻮ
ََ
َ َ ` َ ْ ْ ْ ْ َ ُ ` َ ُ ْ ُ ُّ َ
َْ
َ ُ ًَ
َْ ُ
َ
ْ
َ
َ
ْ
½( ﻗﻠﻨﺎ ﻻ°) n ِﻪ ِﻣﻦ ِﺳﺤ ِﺮ ِﻫﻢ ﻛﻏﻬﺎ ﺗﺴﻰﻌ )½½( ﻓﺄﺟﺲ ِﻲﻓ ﻏﻔ ِﺴ ِﻪ ِﺧﻴﻔﺔ ﻣﻮ/ِ  ِﻋ ِﺼﻴﻬﻢ ﺨﻳﻴﻞ
َْ َْ َ َْ َ ` ْ ََ
َ َْ
َ َُْ َُ َ َ ` َُ َ َ ْ ََْ َ َ
ﺎﺣ ٍﺮ َﻻ
ِ ﻏﻤﺎ ﺻﻨﻌﻮ ﻛﻴﺪ ﺳ/ِ ﻟ ِﻖ ﻣﺎ ِﻲﻓ ﻳ ِﻤﻴ ِﻨﻚ ﺗﻠﻘﻒ ﻣﺎ ﺻﻨﻌﻮ:َ (½³) ﻧﺖ ﻷﺒﻟ: ﻧﻚ/ِ ﺨﺗﻒ
ََ ُ ْ
ُ ُْ
﴾<: ﺎﺣ ُﺮ َﺣﻴﺚ
ِ ﻓﻔ ِﻠﺢ ﻟ̀ﺴ

অথর্: ‘‘তারা বলল, েহ মূ সা! হয় তুিম িনেক্ষপ কর, না হয় আমরাই পৰ্থেম িনেক্ষপ
কিরB মূ সা বলল: বরং েতামরাই িনেক্ষপ করB তােদর জাদুর পৰ্ভােব হঠাত্ তাঁর মেন
হল, েযন তােদর রিশগুেলা ও লািঠগুেলা ছু টাছু িট করেছB এেত মূ সা মেন মেন িকছু টা
ভীিত অনু ভব করেলনB আিম বললাম, ভয় েপেয়া না, তুিম িবজয়ী হেবB েতামার ডান
হােত যা আেছ তা তুিম িনেক্ষপ করB তারা যা িকছু কেরেছ এটা তা গৰ্াস কের
েফলেবB তারা যা কেরেছ তােতা েকবল জাদুকেরর কলােকৗশলB জাদুকর েযখােনই
আসু ক সফল হেব না’’B [সূ রা তব্াহা : ৬৫-৬৯]
উপেরাক্ত আয়াতসমূ হ পািনেত পাঠ করার পর তা হেত িতন েকাষ পিরমাণ পান
করেব এবং অবিশষ্টাংশ িদেয় েগাসল করেবB আল্লাহ চােহ-েতা এর দব্ারা েরাগ দূ র
হেবB পৰ্েয়াজেন েরােগর উপসম হওয়া পযর্ন্ত দুই বা তেতািধকবার এ িচিকত্সা গৰ্হণ
করা যােবB
জাদুর সেবর্াত্তম িচিকত্সার মেধ রেয়েছ ভূ িম, পাহাড় িকংবা অন েকাথাও জাদুর
স্থান সম্পেকর্ অবগত হওয়ার সবর্াত্মক পৰ্েচষ্টা করাB তা জানেত পারেল এবং েবর
কের নষ্ট কের েফলেল জাদু িনষ্ফল হেয় যােবB
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জাদু হেত রক্ষা পাওয়ার এবং এর িচিকত্সার এই িবষয়গুেলা এখােন বণর্না করা
হেলাB আল্লাহ্ তাওিফক ও সামথর্ েদয়ার মািলকB
তেব েখয়াল রাখেত হেব েয, জাদু-িকৰ্য়ার মাধেম জাদুর িচিকত্সা যা িকনা যেবহ
িকংবা তদনু রূপ েকান ইবাদােতর মাধেম িজেনর ৈনকট হািসেলরই নামান্তর— তা
েকানকৰ্েমই জােয়য নয়B েকননা তা হেচ্ছ মূ লত শয়তােনর কাজB বরং তা িশরেক
আকবার তথা বড় িশরেকর অন্তগর্তB অতএব এমন কাজ েথেক িবরত থাকা
অপিরহাযর্B
অনু রূপভােব গণক, ৈদব জ্ঞােনর দািবদার ও বাজীকরেদরেক পৰ্শ্ন কের তােদর
বািতেয় েদয়া পদ্ধিত ববহার করার মাধেম জাদুর িচিকত্সা গৰ্হণও জােয়জ নাইB
েকননা তারা গােয়বী জ্ঞােনর দািব কের এবং মানু েষর কােছ তা েহঁয়ািলপূ ণর্ কের তুেল
ধেরB শুরুেতই বলা হেয়েছ েয, রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম তােদর কােছ
আসেত, তােদর কােছ েকান িকছু চাইেত ও তােদরেক সত বেল মানেত িনেষধ
কেরেছনB রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম েথেক সিহহ সূ েতৰ্ বিণর্ত— তাঁেক
‘‘নাশরা’’ সম্পেকর্ িজজ্ঞাসা করা হেল িতিন বলেলন, এটা শয়তােনর কাজB ইমাম
আহমদ ও আবু দাউদ উত্তম সনেদ হািদসিট বণর্না কেরেছনB
‘নাশরা’ হেচ্ছ জাদুকৃত বিক্ত েথেক জাদুর িকৰ্য়া দূ র করাB আর রাসূ ল সাল্লাল্লাহু
আলাইিহ ওয়াসাল্লাম -এর একথার অথর্ হল জােহিল যু েগর েস ‘নাশরা’ যা েলাকজেনর
মেধ পৰ্চিলত িছলB আর তা হল— জাদুকরেক জাদু দূ র করার জন অনু েরাধ করা
িকংবা অন জাদুকেরর কােছ িগেয় অনু রূপ জাদু িদেয় জাদুর িকৰ্য়া নষ্ট করাB
আর শর‘য়ী িযক্র ও েদা‘আ এবং মুবাহ ঔষধ-পতৰ্ দব্ারা জাদু দূ র করায় েকান
অসু িবধা েনইB েস আেলাচনা ইিতপূ েবর্ই করা হেয়েছB আল্লামা ইবনু ল কাইেয়ম
রােহমাহুল্লাহ ও ‘ফাতহুল মাজীদ’ গৰ্েন্থ েশখ আবদুর রহমান ইবন হাসান রােহমাহুল্লাহ
এবং আরও অেনক আেলম এ ধরেনর কথাই বেলেছনB
পিরেশেষ আল্লাহ্র কেছ পৰ্াথর্না জানাই মুসিলমেদরেক েযন পৰ্েতক মন্দ ও
খারািপ েথেক েবঁেচ থাকার তাওিফক েদন এবং তােদর দব্ীনেক েহফাজত কেরন,
তােদরেক দব্ীেনর জ্ঞান দান কেরন এবং শরী‘আত িবেরাধী পৰ্েতক বস্তু েথেক বাঁিচেয়
রােখনB
ওয়া সাল্লাল্লাহু ওয়াসাল্লামা ‘আলা ‘আবিদহী ওয়া রাসূ িলহী মুহাম্মাদ, ওয়া ‘আলা আিলহী
ওয়াসাল্লাম`

11

