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অন্ু বাদর্কর কথা
জীবর্ন্র সবমর্ের্েই আল্লাহর তন্র্দমশ ও রাসূ লুল্লাহ্
সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লার্র্র আদশম অন্ু সরণ কর্র
চলার র্র্ধযই দু তন্য়া ও আতিরার্ির শাতন্ত ও কলযাণ
তন্তহি। এ ছাড়া আর সকল র্র্ির ও সকল পর্থর
অন্ু সরর্ণর র্র্ধয লু তকর্য় রর্য়র্ছ অর্ঙ্গল ও অশাতন্তর
বীজ। জাদু কর্ম, দদবকর্ম ও জজযতিষকর্ম চচমা করা- যার
র্াধযর্র্ র্ান্ু র্ষর অিীি, বিমর্ান্ ও ভতবষযৎ জান্র্ি
পারার দাতব করা হয় এবং তবপদাপদ ও জরাগ বযাতধ দূ র
করা যায় বর্ল ধারণা করা হয় -এ সবই ইসলার্ী
শরী‘আর্ি সু স্পষ্টভার্ব হারার্ এবং রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু
আলাইতহ ওয়াসাল্লার্র্র আদর্শমর তবর্রাধী। অথচ এসব
কাজ চচমার র্াধযর্র্ এক-জেতণর র্ান্ু ষ জন্সাধারণর্ক
জরার্গর তচতকৎসা, তবপদাপদ দূ র করা ও আকাঙ্ক্ষা পূ রণ
কর্র জদওয়ার প্রর্লাভন্ জদতির্য় প্রিাতরি করর্ছ। ফর্ল
সংতিষ্ট জলাকজর্ন্র ঈর্ান্, আর্ল ও আকীদা জযর্ন্
প্রর্ের সম্মু িীন্ হর্য় পড়র্ছ, জির্তন্ এসব কর্ম-
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চচমাকারীরা র্ান্ু র্ষর র্র্ধয তবভ্রাতন্ত ও প্রিারণার জাল
তবস্তার কর্র সর্াজর্ক অসু স্থ কর্র িুলর্ছ।
এরকর্ পতরতস্থতির্ি অে তবষর্য়র উপর অতি সংর্ের্প
প্রাঞ্জল ভাষায় তলিা শাইি আবদু ল আযীয ইবন্ বায রহ.এর তলিা জছাট্ট পুতস্তকাতি আতর্ অন্ু বাদ কতর। আর্ার
তবশ্বাস যারা আল্লাহর্ক ভয় কর্র দু তন্য়া ও আতিরার্ির
জীবর্ন্ সফলিা অজমন্ করর্ি চায়, িারা অে তবষর্য়র
ওপর পুতস্তকাতির্ি প্রর্য়াজন্ীয় আদশম ও তহদায়ার্ির পথ
িুুঁর্জ পার্ব। আল্লাহ গ্রন্থকার ও অন্ু বাদর্কর এ ের্িুকু
কবুল করুন্। আর্ীন্॥
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তবসতর্ল্লাতহর রাহর্াতন্র রাতহর্
সর্স্ত প্রশংসা একর্াে আল্লাহরই জন্য এবং দু রুদ ও
সালার্ জসই র্হান্ বযতির ওপর বতষমি জহাক যার পর্র
আর জকার্ন্া ন্বী জন্ই।
সাম্প্রতিক কার্ল জাদু ও দদবকর্র্মর র্াধযর্র্ তবতভন্ন
বযাতধর তচতকৎসা করর্ি সের্- এর্ন্ দাতবদার জলাকর্দর
সংিযা প্রচুর পতরর্ার্ণ বৃ তি জপর্য়র্ছ। সর্ার্জর অতশতেি
জেতণর র্ূ িমিা আর তন্বুমতিিার্ক পুুঁতজ কর্র তবতভন্ন জদর্শ
িারা িার্দর এ জপশার্ক সম্প্রসাতরি কর্র চর্লর্ছ। আতর্
িাই আল্লাহর জদওয়া তন্র্দমশ পালন্ এবং বান্দার্দর সতিক
পর্থ চলার উপর্দশ পালর্ন্র লর্েয এিদু ভর্য়র র্র্ধয
ইসলার্ ও র্ুসতলর্ জন্িার ওপর জয গুরুির তবপদ
রর্য়র্ছ, জস সম্পর্কম আর্লাকপাি করর্ি চাই। জকন্ন্া
এ উভয় কর্র্ম রর্য়র্ছ আল্লাহ বযিীি অন্য সত্ত্বার সার্থ
(তন্ভমরিার্ূ লক) সম্পকমস্থাপন্ এবং িাুঁর রাসূ ল সাল্লাল্লাহু
আলাইতহ ওয়াসাল্লার্র্র তন্র্দমশ লঙ্ঘন্।
িাই আতর্ আল্লাহর সাহাযয কার্ন্া কর্র বলতছ, সকল
র্ুসতলর্ র্ন্ীষীর্দর সবমসম্মি র্িান্ু যায়ী তচতকৎসা গ্রহণ
দবধ। আর জয জকার্ন্া র্ুসতলর্ বযতিরই অতধকার রর্য়র্ছ
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জয, জস আভযন্তরীণ জরার্গর ডািার তকংবা দশল
তচতকৎসক অথবা র্ান্তসক জরার্গর ডািার তকংবা অন্ু রূপ
জয কারও কার্ছ জযর্ি পার্র, যার্ি তিতন্ িার জরাগ-বযাতধ
তচতিি কর্র তচতকৎসা শার্ে িার জ্ঞান্ অন্ু যায়ী শরী‘আি
কিৃমক অন্ু র্র্াতদি পথয দ্বারা িার তচতকৎসা কর্রন্।
জকন্ন্া এিা সাধারণ দবধ পন্থাসর্ূ হ অবলম্বর্ন্রই
অন্তগমি। উপরন্তু এ ধরর্ন্র পন্থাবলম্বন্ আল্লাহর ওপর
তন্ভমরিার পতরপন্থী ন্য়। কারণ, আল্লাহ িা‘আলা জরাগ
তদর্য়র্ছন্ এবং জস জরাগ তন্রার্র্য়র ঔষধও বাির্ল
তদর্য়র্ছন্। যার জান্ার জস িা জজর্ন্র্ছ এবং জয জার্ন্
তন্, এ পথয িার অজ্ঞািই জথর্ক জগর্ছ। অবশয আল্লাহ
িা‘আলা বান্দার ওপর হারার্ কর্রর্ছন্ এর্ন্ জকার্ন্া
বস্তুর্ক িার জরাগ তন্রার্র্য়র উপায় তন্ধমারণ কর্রন্ তন্।
সু িরাং অসু স্থ বযতির জন্য জসই সব গণক, জজযাতিষী ও
দদবজ্ঞর্দর কার্ছ যাওয়া দবধ ন্য়, যারা দাতব কর্র জয,
িার্দর কার্ছ অসু স্থ বযতির জরাগ তচতিি করার গার্য়বী
জ্ঞান্ রর্য়র্ছ। িদ্রূপ অসু স্থ বযতির জন্যও এসব গণক
ও দদবজ্ঞর্দর জদওয়া িথয ও সংবার্দর প্রতি তবশ্বাস
স্থাপন্ করা দবধ ন্য়। জকন্ন্া িারা গার্য়বী তবষর্য়
অন্ু র্ার্ন্র উপর তভতি কর্রই এসব বর্ল থার্ক তকংবা
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িারা িার্দর ঈতিি তবষর্য় সাহাযয জন্ওয়ার জন্য
তজন্নর্দর হাতযর কর্র থার্ক। এর্দর বযাপার্র শর‘ঈ হুকুর্
হর্লা, এরা কুফুরী ও ভ্রষ্টিায় তন্র্তিি যতদ িারা গার্য়বী
জ্ঞান্ আর্ছ বর্ল দাতব কর্র।
ইর্ার্ র্ুসতলর্ রহ. িার সহীহ গ্রর্ন্থ বণমন্া কর্রন্ জয,
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লার্ বর্লন্,
»«من أىت عرافا فسأهل عن يشء لم تقبل هل صالة أربعني يللة
“জয বযতি জকার্ন্া দদবর্জ্ঞর কার্ছ এর্স জকার্ন্া তবষর্য়
তজর্জ্ঞস কর্র, চতল্লশ তদন্ পযমন্ত িার সালাি কবুল হর্ব
ন্া’’।
আবু হুরায়রা রাতদয়াল্লাহু ‘আন্হু জথর্ক বতণমি, রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লার্ বর্লর্ছন্:
«من أىت اكهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل يلع حممد
»صىل اهلل عليه وسلم
“জয বযতি জকার্ন্া গণর্কর কার্ছ আর্স এবং জস যা বর্ল
িার প্রতি তবশ্বাস স্থাপন্ কর্র, জস র্ুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু
আলাইতহ ওয়াসাল্লার্র্র ওপর অবিীণম সর্িযর প্রতি
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কুফুরী করল।’’ এ হাদীসতি আবু দাউদ ও সু ন্ার্ন্র চারতি
গ্রর্ন্থ বতণমি হর্য়র্ছ। আর হার্কর্ হাদীসতির্ক সহীহ বর্ল
অন্য শর্ব্দ বণমন্া কর্রর্ছন্।
«من أىت عرافا أو اكهنا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل ىلع
»حممد صىل اهلل عليه و سلم
“জয বযতি জকার্ন্া দদবজ্ঞ বা গণর্কর কার্ছ আর্স এবং
িার বিবযর্ক সিয বর্ল জর্র্ন্ জন্য়, জস র্ুহাম্মাদ
সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লার্র্র উপর অবিীণম সিযর্ক
অস্বীকার করল।’’
ইর্রান্ ইবন্ হুসাইন্ রাতদয়াল্লাহু ‘আন্হু জথর্ক বতণমি,
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লার্ বর্লর্ছন্:
 أو سحر، أو تكهن أو تكهن هل،«ليس منا من تطري أو تطري هل
أو سحر هل ومن أىت اكهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل
»ىلع حممد
“জয বযতি তন্তদমষ্ট তকছু র তভতির্ি জকার্ন্া তকছু অশুভ বর্ল
জ াষণা জদয় তকংবা যার জন্য (িার চাওয়া অন্ু সার্র)
অশুভ বর্ল জ াষণা জদওয়া হয়; জয বযতি গণন্া কর্র
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তকংবা যার জন্য (িার চাওয়া অন্ু সার্র) গণন্া করা হয়;
জয বযতি জাদু কর্র তকংবা যার জন্য (িার চাওয়া
অন্ু সার্র) জাদু করা হয়, িার্দর জকউই আর্ার্দর
অন্তগমি ন্য়। আর জয বযতি জকার্ন্া গণর্কর কার্ছ এর্স
িার বিবযর্ক সিয র্র্ন্ কর্র, জস র্ুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু
আলাইতহ ওয়াসাল্লার্র্র ওপর অবিীণম সিযর্ক অস্বীকার
করল’’। হাদীসতি বাযযার উির্ সন্র্দ বণমন্া কর্রর্ছন্।
উপর্র বতণমি হাদীসসর্ূ র্হ দদব জ্ঞার্ন্র দাতবদার, গণক,
জাদু কর ও িদন্ু রূপ জলাকর্দর কার্ছ আসর্ি এবং
িার্দরর্ক জকার্ন্া তকছু তজর্জ্ঞস করর্ি ও িার্দর বিবয
সিয বর্ল তবশ্বাস করর্ি তন্র্ষধ করা হর্য়র্ছ এবং এ
বযাপার্র ভয় প্রদশমন্ ও করা হর্য়র্ছ। সু িরাং শাসকবগম
ও র্ান্ু ষর্ক সৎ কার্জর আর্দশদার্ন্র এবং অসৎ কাজ
জথর্ক তবরি রািার দাতয়র্ে তন্র্য়াতজি বযতিবগম- যার্দর
হার্ি ের্িা ও শতি রর্য়র্ছ, িার্দর প্রর্িযর্করই উতচৎ
গণক, দদব জ্ঞার্ন্র দাতবদার ও অন্ু রূপ জপশাজীবীর্দর
কার্ছ আসর্ি জলাকর্দর তন্র্ষধ করা, হার্ি-বাজার্র ও
অন্যে জয জকার্ন্া ধরর্ন্র দদবজ্ঞান্ আদান্ প্রদান্ তন্তষি
করা, দদবজ্ঞ ও িার্দর কার্ছ যারা আর্স সবার ওপর
তন্র্ষধাজ্ঞা আর্রাপ করা।
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িার্দর কথা জকার্ন্া জকার্ন্া বযাপার্র সিয বর্ল প্রর্াতণি
হওয়ার ফর্ল এবং এক জেতণর জলাক িার্দর কার্ছ জবতশ
আন্ার্গান্া করার ফর্ল িার্দর দ্বারা কার্রা প্রিাতরি
হওয়া তিক ন্য়। কারণ ঐ জেতণর জলার্করা র্ূ লি র্ূ িম।
িাই িার্দর দ্বারা প্রিাতরি হওয়া অন্ু তচি। জকন্ন্া এর্ি
গুরুির পাপ, র্হাতবপদ ও িারাপ পতরণতি থাকায় এবং
যারা এসব কার্জ তলপ্ত িারা তর্থযাবাদী ও দু ষ্ট প্রকৃতির
জলাক হওয়ায় রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লার্
িার্দর কার্ছ আসর্ি, প্রে করর্ি এবং িার্দরর্ক
সিযবাদী তহসার্ব প্রতিপন্ন করর্ি তন্র্ষধ কর্রর্ছন্।
অন্ু রূপভার্ব আর্লাচয হাদীসসর্ূ র্হ এও প্রর্াতণি হয় জয,
গণক ও জাদু কররা কাতফর। জকন্ন্া িারা অদৃ শয জ্ঞার্ন্র
অতধকারী হওয়ার দাতব করর্ছ, যা তকন্া কুফুরী। িদু পতর
িারা আল্লাহর্ক জছর্ড় তজর্ন্র জসবা ও ইবাদাি-এর
র্াধযর্র্ই িার্দর উর্েশয সাধন্ করর্ছ। অথচ এ কাজও
কুফুরী এবং আল্লাহর সার্থ শরীক করারই ন্ার্ান্তর। জয
বযতি িার্দর অদৃ শয জ্ঞার্ন্র দাতবর্ক সিয প্রতিপন্ন কর্র
জস ও িার্দরই অন্ু রূপ। আর জয সব বযতি এ তবষয়গুর্লা
এর্ন্ জলাকর্দর কাছ জথর্ক গ্রহণ কর্র, যারা িা পরস্পর
আদান্-প্রদান্ কর্র থার্ক, জস সব বযতির সার্থ
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রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লার্র্র জকার্ন্া
সম্পকম জন্ই। এসব জলাক যার্ক তচতকৎসা বর্ল ধারণা
কর্র থার্ক, িার্ক জর্র্ন্ জন্ওয়া ও গ্রহণ করা জকার্ন্া
র্ুসতলর্র্র জন্য জার্য়য জন্ই। জযর্ন্, তবড়-তবড় কর্র
র্র্রাচ্চারণ তকংবা পাতন্র্ি ইস্পাি চুবার্ন্া ইিযাতদ আরও
অর্ন্ক কুসংস্কার যা িারা কর্র থার্ক-র্কান্িাই জার্য়য
ন্য়। জকন্ন্া িা দদবকর্ম চচমা ও র্ান্ু ষর্ক তবভ্রান্ত করারই
ন্ার্ান্তর। এসব বযাপারগুর্লার্ক যারা জর্র্ন্ জন্য়, িারা
র্ূ লিঃ এ জলাকর্দরর্ক িার্দর বাতিল ও কুফুরী কার্জ
সহর্যাতগিা করর্লা। অন্ু রূপভার্ব জকার্ন্া র্ুসতলর্
বযতির জন্য জজযাতিষী ও দদব জ্ঞার্ন্র দাতবদারর্দর কার্ছ
তগর্য় একথা তজর্জ্ঞস করা জার্য়য জন্ই জয, িার জছর্ল
তকংবা িার জকার্ন্া আত্মীয় কার্ক তবর্য় করর্ব? তকংবা
স্বার্ী-েী ও িার্দর উভর্য়র পতরবার্র ভালবাসা ও তর্লর্হব্বি হর্ব ন্াতক শত্রুিা ও দূ রর্ের সৃ তষ্ট হর্ব ইিযাতদ।
জকন্ন্া এসব জস গার্য়বী ও অদৃ শয জ্ঞার্ন্রই অন্তগমি যা
শুধু র্হান্ আল্লাহ িা‘আলা ছাড়া আর জকউ জার্ন্ ন্া।
জাদু তবদযা হারার্ ও কুফুরী। জযর্ন্, আল্লাহ িা‘আলা সূ রা
আল-বাকারায় হারুি-র্ারুি ন্ার্ক দু ই তফতরশিার
বযাপার্র বর্লর্ছন্ :
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َ َ َ َ َ َ ُ َا
ُ َ ََ
َ َُ ََ
ان مِّن أحد ح ى
ّت َيقول إِّن َما َن ُن ف ِّت َنة فل تكفر
ِّ ﴿وما يعل ِّم
َ ُ َُ َ َ ُ
َ َََََُ
ُ
َ َ َ َ َ
جهِّۦ َو َما هم
ِّ فيتعلمون مِّنهما ما يف ِّرقون بِّهِّۦ بي ٱلمرءِّ وزو
َ
َ
َ ُ ُّ ُ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ
َ ب َضاار
ُضهم َول
ين بِّهِّۦ مِّن أ َحد إِّل بِّإِّذ ِّن ٱللِّ ويتعلمون ما ي
ِّ ِّ
َ
َ
َ
ََ ى
َ َ
َ َ نف ُع ُهم َول َقد َعل ُِّموا ل َمن ٱش
َتى ى ُه َما َُلۥ ِّف ٱٓأۡلخ َِّرة ِّ مِّن خلق
ي
ِّ
َ
ُ
َ َ
ُ َ َ
َ َ َو ََلئ َس َما
]٢٠١ :َشوا بِّهِّۦا أنف َس ُهم لو َكنوا َيعل ُمون﴾ [ابلقرة
ِّ
“িারা উভয়ই একথা ন্া বর্ল কাউর্ক তশো তদি ন্া জয,
আর্রা তন্ছক একতি পরীো র্াে; কার্জই িুতর্ কুফুরী
কর্রা ন্া। িা সর্ত্ত্বও িারা তফতরশিাদ্বর্য়র কাছ জথর্ক
এর্ন্ জাদু তশিি, যদ্বারা স্বার্ী-েীর র্র্ধয তবর্েদ িার্ন্া
যায়। অথচ িারা আল্লাহর আর্দশ ছাড়া িদ্বারা কার্রা
অতন্ষ্ট করর্ি পারি ন্া। এিদসর্ত্ত্বও িারা িা-ই তশিি
যা িার্দর েতি করি এবং জকার্ন্া উপকার্র আসর্িা
ন্া। িারা ভার্লাভার্ব জার্ন্ জয, জয জকউ িা িতরদ কর্র
(অথমাৎ জাদু র আেয় জন্য়) িার জন্য আতিরার্ি জকার্ন্া
অংশ জন্ই। যার তবতন্র্র্য় িারা তন্র্জর্দর তবতকর্য় তদর্ে
িা িুবই র্ন্দ যতদ িারা জান্ি! [সূ রা আল-বাকারা,
আয়াি: ১০২]
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এ আয়াি দ্বারা বুঝা যায় জয, জাদু তবদযা কুফুরী এবং
জাদু কররা স্বার্ী-েীর র্র্ধয তবর্েদ সৃ তষ্ট কর্র। আয়ািতি
দ্বারা আরও প্রর্াতণি জয, জয জাদু ভাল-র্র্ন্দর আসল
কাযমকারণ ন্য়, বরং আল্লাহর পূ বমতন্ধমাতরি জাগতিক
তন্য়র্ ও তন্র্দমর্শই র্ূ লি িা প্রভাব তবস্তার কর্র থার্ক।
জকন্ন্া আল্লাহ িা‘আলাই ভার্লা ও র্ন্দ সৃ তষ্ট কর্রন্। এ
সর্স্ত তর্থযা অপবাদ আর্রাপকারী বযতিগণ যারা
র্ুশতরকর্দর জথর্ক এ ধরর্ন্র জ্ঞান্ অজমন্ কর্রর্ছ এবং
এর র্াধযর্র্ দু বমল-তচর্ির জলাকর্দর উপর তবভ্রাতন্তর
প্রর্হতলকা সৃ তষ্ট কর্রর্ছ- িার্দর দ্বারা সাতধি েতি
ইতির্র্ধযই তবশাল আকার ধারণ কর্রর্ছ। অথচ স্মরণ
রািা দরকার আর্রা জিা আল্লাহরই জন্য এবং আল্লাহর
তদর্কই আর্ার্দর তফর্র জযর্ি হর্ব। তিতন্ই জিা আর্ার্দর
জন্য যর্থষ্ট এবং উির্ িত্ত্বাবধায়ক।
অন্ু রূপভার্ব আয়ার্ি কারীর্ার্ি এতদর্কও ইতঙ্গি রর্য়র্ছ
জয, যারা জাদু তশর্ি িারা র্ূ লি এর্ন্ তবদযাই তশর্ি যা
িার্দর েতি কর্র এবং জকার্ন্া উপকার্র আর্স ন্া, আর
আল্লাহর কার্ছ িার্দর তকছু ই পাওয়ার জন্ই। এিা অিযন্ত
বড় সিকমবাণী, যা দু তন্য়া ও আতিরার্ি িার্দর
ভীষণভার্ব েতিগ্রস্ত হবার ইতঙ্গিই বহন্ করর্ছ আর এও
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বুঝা যার্ে জয, িারা অিযন্ত ন্গণয র্ূ র্লয তন্র্জর্দরর্ক
তবতকর্য় তদর্য়র্ছ িাই আল্লাহ িা‘আলা এবযাপার্র িার্দর
তন্ন্দা কর্রর্ছন্। তিতন্ বর্লর্ছন্,
ُ َ
َ َ
ُ َ َ
َ َ ﴿ َو ََلئ َس َما
]٢٠١ :َشوا بِّهِّۦا أنف َس ُهم لو َكنوا َيعل ُمون﴾ [ابلقرة
ِّ
“যার তবতন্র্র্য় িারা তন্র্জর্দর তবতকর্য় তদর্ে িা িুবই
র্ন্দ যতদ িারা জান্ি!” [সূ রা আল-বাকারা, আয়াি:
১০২]
জাদু কর, গণক এবং সকল প্রকার জভাজবাজীকর ও
জভতিবাজর্দর অর্ঙ্গল জথর্ক আর্রা আল্লাহর কার্ছ
তন্রাপিা কার্ন্া কতর। আর্রা িাুঁর কার্ছ এও কার্ন্া
কতর জয, তিতন্ জযন্ এসব জলার্কর েতি জথর্ক
র্ুসতলর্র্দরর্ক রো কর্রন্ এবং এসব জলাক সম্পর্কম
সিকম করা ও িার্দর বযাপার্র আল্লাহর হুকুর্ কাযমকর
করার জন্য র্ুসতলর্ শাসকর্দর িাওফীক দান্ কর্রন্।
যার্ি িার্দর েতি ও তন্কৃষ্ট কাজ হর্ি আল্লাহর বান্দাগণ
স্বতস্তর তন্ঃশ্বাস জফলর্ি পার্র। তন্শ্চয় তিতন্ দান্শীল
র্হান্।
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আল্লাহ িাুঁর বান্দার্দর প্রতি স্বীয় রহর্াি ও অন্ু গ্রহস্বরূপ
এবং িাুঁর তন্য়ার্র্ির পূ ণমিা সাধন্কর্ে িার্দর জন্য
এর্ন্ সব বযবস্থা তন্ধমারণ কর্র তদর্য়র্ছন্ যদ্বারা জাদু কর্ম
সং তিি হওয়ার পূ র্বম এর অর্ঙ্গল জথর্ক িারা রো
জপর্ি পার্র এবং এর্ন্ পিতি ও িার্দর জন্য বণমন্া
কর্র তদর্য়র্ছন্ যার্ি জাদু কর্ম সং তিি হওয়ার পর িারা
এর তচতকৎসা করর্ি পার্র।
যা দ্বারা জাদু সং তিি হওয়ার পূ র্বম এর তবপদ জথর্ক
রো পাওয়া যায় এবং শরী‘আর্ি দবধ এর্ন্ জয সব বস্তু
দ্বারা জাদু সং তিি হওয়ার পর এর তচতকৎসা করা যায়জস সব তকছু তন্র্চ বণমন্া করা হর্লা।
জয সব বস্তু দ্বারা জাদু সং তিি হওয়ার পূ র্বমই জাদু র
েতি জথর্ক রো পাওয়া যায় িন্মর্ধয সবর্চর্য় গুরুেপূ ণম
ও উপকারী হল শরী‘আি সম্মি তযতকর-আযকার এবং
হাতদর্স বতণমি যাবিীয় জদা‘আসর্ূ হ। আর এসর্বর র্র্ধয
রর্য়র্ছ প্রর্িযক ফরয ন্ার্ার্যর সালার্ তফতরর্য় শরী‘আি
অন্ু র্র্াতদি তযতকর-আযকার পার্ির পর এবং তন্দ্রা
যাওয়ার সর্য় আয়ািুল কুরসী পড়া। আয়ািুল কুরসী
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কুরআন্ কারীর্র্র সবর্চর্য় র্যমাদাসম্পন্ন আয়াি।
আয়ািতি ন্ীর্চ জদওয়া হর্লা:
َ َ َ
ُ ُ َ َ ُ ُّ َ ُّ َ َ ُ َ َ َ ُ َ ا َ ى
وم ل تأخذهُۥ س َِّنة َول نوم َُلۥ َما ِّف
﴿ٱلل ل إِّله إِّل هو ٱلح ٱلقي
َ
َ َ ُ َ َ َ َ َ
َ
َ َ
ِّ ت َو َما ِّف ٱۡل
ِّندهُ اۥ إِّل بِّإِّذنِّهِّۦ َيعل ُم
ۡرض من ذا ٱَّلِّي يشفع ع
ِّ ٱلسم ى َو ى
َ َ َ َ
َ
َ َ ُ ُ ََ ُ َ َ ََ
ِّيطون بَِّشء مِّن عِّل ِّمهِّۦا إِّل ب ِّ َما
ي أيدِّي ِّهم وما خلفهم ول ُي
ما ب
َ
َ
ُ
ُ َ َ َ
َ َ َشا ا َء َوس َِّع كرس ُِّّي ُه
ُّ ِّ وههُۥ حِّف ُظ ُه َما َو ُه َو ٱل َع
ل
ت َوٱۡلۡرض ول ي
ِّ ٱلسمى َو ى
ُ ٱل َعظ
]١٢٢ :﴾ [ابلقرة٢٥٥ ِّيم
“আল্লাহ ছাড়া অন্য জকার্ন্া হক র্াবুদ জন্ই, তিতন্ জীতবি,
সবার িত্ত্বাবধায়ক। িাুঁর্ক িন্দ্রাও স্পশম করর্ি পার্র ন্া
এবং তন্দ্রাও ন্য়। আসর্ান্ ও জতর্র্ন্ যা তকছু রর্য়র্ছ
সবই িাুঁর। জক আর্ছ এর্ন্ জয সু পাতরশ করর্ব িাুঁর
কার্ছ িাুঁর অন্ু র্তি ছাড়া ? িার্দর সার্র্ন্ ও জপছর্ন্ যা
তকছু রর্য়র্ছ সবই তিতন্ জার্ন্ন্। িাুঁর জ্ঞাি তবষয় হর্ি
জকার্ন্া তকছু র্কই িারা আয়িাধীন্ করর্ি পার্র ন্া। তকন্তু
জকার্ন্া তবষয় যতদ তিতন্ তন্র্জই জান্ার্ি চান্, ির্ব অন্য
কথা। িাুঁর কুরসী সর্স্ত আসর্ান্ ও জতর্ন্র্ক পতরর্বতষ্টি
কর্র আর্ছ। আর এগুর্লার রেণার্বেণ িাুঁর জন্য কষ্ট
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সাধয ন্য়। তিতন্ উচ্চ র্যমাদাসম্পন্ন এবং র্হান্।” [সূ রা
]আল-বাকারা, আয়াি: ২৫৫
এসব তযতকর ও জদা‘আর র্র্ধয আরও রর্য়র্ছ প্রর্িযক
قل أعوذ برب الفلق  ওقل هو اهلل أحد ফরয সালার্ির পর

পড়া। এই সূ রাগুর্লা ফজর্ররقل أعوذ برب انلاس এবং
পর তদবর্সর প্রথর্ ভার্গ ও র্াগতরর্বর পর রাতের
শুরুর্ি এবং ু র্র্র সর্য় তিন্বার কর্র পড়া। এছাড়া
রাতের প্রথর্ভার্গ সূ রা আল-বাকারা-এর তন্ম্নতলতিি জশষ
দু ই আয়াি পড়া। আয়ািদ্বয় হর্লা:
َ َ َ َ ُ ُ َا ُ َ َ
َ ُل
َ
نزل إَِّلهِّ مِّن َربِّهِّۦ َوٱل ُمؤم ُِّنون ك َء َام َن بِّٱللِّ
﴿ءامن ٱلرسول بِّما أ ِّ
َ
َ ُ
َ َ َ َٰٓ َ
كتِّهِّۦ َو ُك ُتبهِّۦ َو ُر ُسلِّهِّۦ َل ُن َفر ُق َب َ
ي أ َحد مِّن ُّر ُسلِّهِّۦ َوقالوا
ِّ
وملئ ِّ
ِّ
َ
َ ُ َ
َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َََ َ َ
كل ُِّف َ ُ
ك ٱل َم ِّص ُ
ٱلل
ي  ٢٨٥ل ي
س ِّمعنا وأطعنا غفرانك ربنا ِإَوَل
َ
َ َ َ َََ َ
َ
َ
َ
َ
نف ًسا إِّل ُوس َع َها ل َها َما ك َس َبت َو َعلي َها َما ٱكتسبت ربنا ل
َ َا َ َ
َ َ
ََ َا ٗ َ
َا
َ
َُ
ۡصا ك َما
ينا أو أخ َطأنا َر َب َنا َول َت ِّمل علينا ِّإ
س
تؤاخِّذنا إِّن ن ِّ
ََ َُ ََ
َ
َ ُ
ََ َ
َ
َع َٱَّل َ
ِّين مِّن قبل َِّنا َر َب َنا َول َتَ ِّمل َنا َما ل َطاقة َلَا بِّهِّۦ
َحلتهۥ
َ
َ
َ
َ َ َ َ ا َ َ َ ىَ َ ُ َ َ
َ
ُ َ
ٱنُصنا َع ٱلقو ِّم
َوٱعف ع َنا َوٱغفِّر َلا وٱرَحنا أنت مولىنا ف
َ
كىفِّر َ
ين [ ﴾٢٨٦ابلقرة]١٨٢ ،١٨٢ :
ٱل
ِّ
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“রাসূ ল ঈর্ান্ এর্ন্র্ছন্ জস সব তবষর্য়র প্রতি যা িাুঁর
কার্ছ অবিীণম হর্য়র্ছ এবং র্ুতর্ন্গণও। সকর্লই ঈর্ান্
এর্ন্র্ছ আল্লাহর প্রতি, িাুঁর জফর্রশিার্দর প্রতি, িাুঁর
তকিাবসর্ূ র্হর প্রতি এবং িাুঁর রাসূ লগর্ণর প্রতি। িারা
বর্ল, আর্রা িাুঁর রাসূ লগর্ণর র্র্ধয িারির্য কতর ন্া।
আর এও বর্ল: আর্রা শুর্ন্তছ এবং জর্র্ন্ তন্র্য়তছ। জহ
আর্ার্দর রব! জিার্ার ের্া চাই এবং জিার্ার তদর্কই
প্রিযাবিমন্ করর্ি হর্ব। আল্লাহ কাউর্ক িাুঁর সাধযািীি
জকার্ন্া কার্জর ভার জদন্ ন্া। জয পুণয জস অজমন্ কর্র
এর প্রতিফল িার জন্য এবং জস জয র্ন্দ কাজ কর্র জস
কার্জর প্রতিফল ও িার উপরই বিমার্ব। জহ আর্ার্দর
পালন্কিমা! আর্রা যতদ ভুর্ল যাই তকংবা ভুল কতর, ির্ব
আর্ার্দরর্ক পাকড়াও কর্রা ন্া। জহ আর্ার্দর রব! আর
আর্ার্দর উপর এর্ন্ ভারী জবাঝা অপমণ কর্রা ন্া, জযর্ন্
আর্ার্দর পূ বমবিমীর্দ ওপর অপমণ কর্রর্ছা। জহ আর্ার্দর
প্রভু! আর আর্ার্দর উপর এর্ন্ কার্জর ভার চাতপর্য়
তদও ন্া, যা বহন্ করার শতি আর্ার্দর জন্ই। আর্ার্দর
পাপ জর্াচন্ কর। আর্ার্দরর্ক ের্া কর এবং আর্ার্দর
প্রতি দয়া কর। িুতর্ই আর্ার্দর প্রভু। সু িরাং কাতফর
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সম্প্রদার্য়র তবরুর্ি আর্ার্দরর্ক সাহাযয কর। [আলবাকারা, আয়াি: ২৮৫-২৮৬]
রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লার্ জথর্ক সহীহ
সূ র্ে বতণমি:
«من قرأ آية الكريس يف يللة لم يزل عليه من اهلل حافظ وال يقربه
»شيطان حىت يصبح
“জয বযতি রার্ি আয়ািুল কুরসী পাি কর্র, জভার হওয়া
পযমন্ত আল্লাহর পে জথর্ক িার উপর একজন্
জহফাযিকারী তন্র্য়াতজি থার্ক এবং শয়িান্ িার
তন্কিবিমী হয় ন্া।’’
সহীহ সূ র্ে রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লার্
জথর্ক এও বতণমি জয, তিতন্ বর্লন্:
»»من قرأ اآليتني من آخر سورة ابلقرة يف يللة كفتاه
“জয বযতি রার্ি সূ রা আল-বাকারাহ-এর জশর্ষর দু ’তি
আয়াি পাি করর্ব, ওিাই িার জন্য যর্থষ্ট।’’
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হাদীসতির র্র্মাথম হর্লা: “সকল অতন্ষ্ট হর্ি িার রো
পাওয়ার জন্য যর্থষ্ট’’।
জাদু র েতি হর্ি রো পাওয়ার জদা‘আর র্র্ধয আরও
রর্য়র্ছ- রািতদন্ এবং জকার্ন্া বসিবাতড় তকংবা
র্রুভূ তর্র্ি অথবা জর্ল তকংবা অন্তরীর্ে অবস্থার্ন্র
সর্য় ন্ীর্চর জদা‘আতি জবতশ জবতশ পাি করর্ব:
َ َ
َّ َّ
َ َ ُ ُ َ
ِّ َ امات ِم ْن
»َش َما خل َق
ِ ات ا
ِ هلل اتل
ِ «أعوذ بِك ِلم
“আল্লাহ্র পতরপূ ণম বাণী দ্বারা িাুঁর তন্কি আতর্ সৃ তষ্টর
যাবিীয় অতন্ষ্ট জথর্ক আেয় চাতে’’।
রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লার্ বর্লন্,
َّ َّ
َ َ ُ ُ َ
ِّ َ امات ِم ْن
َش َما
ِ ات ا
ِ هلل اتل
ِ  أعوذ بِك ِلم: «من نزل مزنال فقال
َ َ
»خل َق لم يرضه يشء حىت يرحتل من مزنهل ذلك
“জয বযতি জকার্ন্া স্থার্ন্ অবিরণ করার পর বর্ল:
‘আল্লাহ্র পতরপূ ণম বাণী দ্বারা িাুঁর তন্কি আতর্ সৃ তষ্টর
যাবিীয় অতন্ষ্ট জথর্ক আেয় চাতে’- জস ঐ স্থান্ জথর্ক
তফর্র আসা পযমন্ত জকার্ন্া তকছু ই িার েতি কারর্ি
পারর্ব ন্া’’।
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এসব জদা‘আর র্র্ধয আরও রর্য়র্ছ তদবর্সর প্রথর্ ভার্গ
ও রজন্ীর শুরুর্ি ন্ীর্চর জদা‘আতি তিন্বার পাি করা:
َْ
َّ َّ
ْ رض َم َع
َّ اْل ْرض َو َال يف
ُّ ُ َاَّلي َال ي
ْ َ اس ِم ِه
الس َما ِء
يش ٌء ِيف
ِ اَّلل
ِ
ِ «ِمْسِب
ِ
ْ
ُ السم
َّ َو ُه َو
ُ يع ال َعل
»يم
ِ
ِ
“আতর্ জসই আল্লাহর ন্ার্র্ আরম্ভ করতছ, যার ন্ার্র্ শুরু
করর্ল আকাশ ও পৃতথবীর জকার্ন্া বস্তুই জকার্ন্ারূপ
অতন্ষ্ট সাধন্ করর্ি পার্রন্া। বস্তুি তিতন্ হর্েন্
সবমর্োিা, সবমজ্ঞািা’’।
জকন্ন্া সহীহ সূ োন্ু যায়ী রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ
ওয়াসাল্লার্ জথর্ক এ বযাপার্র উৎসাহ জদওয়া হর্য়র্ছ এবং
এিাই প্রর্িযক র্ন্দ জথর্ক তন্রাপদ থাকার কারণ।
এ সকল তযতকর ও জদা‘আ জাদু ও অন্ু রূপ অপকর্র্মর
অর্ঙ্গল জথর্ক পতরোণ পাবার সর্বমাির্ পন্থা িার্দর জন্য
যারা সিিা, ঈর্ান্, আল্লাহর প্রতি আস্থা ও তন্ভমরিা
সহকার্র এবং এসব জদা‘আর অর্থমর প্রতি আন্ততরকিা
জরর্ি এগুর্লা চচমা কর্র। এ একই জদা‘আসর্ূ হ জাদু
সং তিি হবার পরও জাদু র তক্রয়া দূ র করার সবর্চর্য়
কাযমকর অে। অবশয পাশাপাতশ আল্লাহর কার্ছ জবতশ
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জবতশ তবন্য় প্রকাশ এবং তবপদ ও েতি দূ র করার জন্য
প্রাথমন্া করর্ি হর্ব।
আর জাদু ও অন্যান্য জরার্গর তচতকৎসায়, রাসূ লুল্লাহ্
সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লার্ জথর্ক বতণমি তবশুি
জদা‘আর র্র্ধয আরও রর্য়র্ছ তন্র্চর জদা‘আতি তিন্বার
পাি করা। এতি দ্বারা তিতন্ িাুঁর সাহাতবর্দরর্ক ঝাড়ফুুঁক
করর্িন্। জদা‘আতি হল:
َ
َّ َ َ َ
ْ
َّ َ ْ َ
َّ «الل ُه َّم َر َّب
َ اس أ ْذ ِهب
اء ِإال
 ال ِشف،ت الش ِايف
ابلأ َس َواش ِف أن
ِ انل
ِ
َ
َُ َ ً َ َ ُ َ
»اء ال يغا ِد ُر َسق ًما
 ِشف،ِشفاؤك
“জহ আল্লাহ! তযতন্ র্ান্ু র্ষর পালন্ কিমা ! তবপদ দূ র কর্র
দাও এবং আর্রাগয দান্ কর। িুতর্ই আর্রাগয-দািা।
জিার্ার আর্রাগয দান্ ছাড়া জকার্ন্া আর্রাগয লাভই সম্ভব
ন্য়। এর্ন্ আর্রাগয দাও যার পর্র আর জকার্ন্া জরাগবযাতধ থাকর্ব ন্া’’।
এছাড়া তজবরীল আলাইতহস সালার্ জয জদা‘আ পাি কর্র
ন্বী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লার্র্ক জঝর্ড়তছর্লন্, িা
হর্লা:
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ْ َ ْ َ ْ َ ِّ ُ ِّ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ِّ ُ ْ َ ْ َ َّ
ني
ِ «ِمْسِب
ٍ  و ِمن َش ُك نف ٍس أو ع، ِمن ُك يش ٍء يؤ ِذيك،اَّلل أر ِقيك
َ
َ
َ ْ َ ُ َّ
َّ
َ
»اَّلل أ ْر ِقيك
ِ ح
ِ  ِمْسِب،اس ٍد اَّلل يش ِفيك
“আল্লাহ্র ন্ার্র্ আতর্ আপন্ার্ক ঝাড়তছ, এর্ন্ সকল বস্তু
জথর্ক যা আপন্ার্ক কষ্ট তদর্ে। আর প্রর্িযক প্রাণীর
অর্ঙ্গল হর্ি ও ঈষমাকারীর বদ ন্জর জথর্ক আল্লাহ
আপন্ার্ক তশফা দান্ করুন্। আল্লাহর ন্ার্র্ আতর্
আপন্ার্ক ঝাড়তছ’’।
এ জদা‘আতিও তিন্বার পাি করর্ি হর্ব।
জাদু -তক্রয়া সং তিি হবার পর জাদু র কারর্ণ েী সহবাস
জথর্ক বাধাগ্রস্ত বযতির জন্য িুবই উপকারী তচতকৎসার
র্র্ধয রর্য়র্ছ সািতি সবুজ বরই পািা তন্র্য় পাথর বা
অন্ু রূপ তকছু তদর্য় িা র্ষ জকার্ন্া পার্ে রািা এবং
জগাসর্লর জন্য যর্থষ্ট পতরর্াণ পাতন্ এর্ি জের্ল িার্ি
আয়ািুল কুরসী, সূ রা আল-কাতফরূন্, সূ রা কুল হুয়াল্লাহু
আহাদ, সূ রা কুল আ‘উযু তবরাতব্বল ফালাক্ব এবং সূ রা
ক্বুল আ‘উযু তবরাতব্বন্ ন্াস পড়র্ব। এর সার্থ সূ রা আলআ‘রাফ-এর জাদু র আয়ািগুর্লাও পাি করর্ব। জস
আয়ািগুর্লা হর্লা:
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َ َ َ َ ا َ ى ُ َ َٰٓ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ
ُ َ
ه تلقف َما يَأف ِّكون ١١٧
﴿وأوحينا إِّل موس أن أل ِّق عصاك فإِّذا ِّ
َ َ
َ
َُ
ُ َ
َ ُ
ُ َ
فَ َو َق َع َ
ٱۡل ُّق َو َب َطل َما َكنوا َيع َملون  ١١٨فغل ُِّبوا ه َنال ِّك َوٱنقل ُبوا
َصىغِّر َ
ين [ ﴾١١٩االعراف]٢٢١ ،٢٢١ :
ِّ

“আর আতর্ র্ূ সার প্রতি ওহী পািালার্, “এবার তন্র্েপ
কর জিার্ার লাতিিান্া’’। সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ িা জস সর্ুদয়র্ক
তগলর্ি লাগল যা িারা বতন্র্য়তছল জাদু বর্ল। ফর্ল সিয
ুপ্রর্াতণি হর্লা এবং বাতিল হর্য় জগল িারা যা তকছ
করতছল। সু িরাং িারা জসিার্ন্ পরাভূ ি হর্লা ও লাতিি
]হর্য় তফরল’’। [সূ রা আল-আ‘রাফ, আয়াি: ১১৭-১১৯
অন্ু রূপভার্ব সূ রা ইউন্ু স-এর তন্ম্নতলতিি আয়ািগুর্লাও
পড়র্ব:
ََ َ
ُ
َ ُ ُ
ٱلس َ
حر َعل ِّيم  ٧٩فَلَ َما َجا ا َء َ
ك ِّل َ ى
ح َر ُة
س ِّ
ون ب ِّ
﴿وقال ف ِّرعون ٱئت ِّ
َ
َ َ َ ُ ُّ َ َٰٓ َ ُ َ ا َ ُ ُّ ُ َ
ون  ٨٠فَلَ َما ا أل َقوا قَ َال ُم َ ى
وس َما
قال لهم موس ألقوا ما أنتم ملق
َ
ُ
َ َ
ٱلل َسيُب ِّطل ُه اۥ إ َن َ َ
جئ ُتم بهِّ ٱلسِّح ُر إ َن َ َ
ٱلل ل يُصل ُِّح ع َمل
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َ
َ
َ
َ
ح ُّق َ ُ
سد َ
ٱلل َ
ٱۡل َق بِّكل َِّمىتِّهِّۦ َولو ك ِّرهَ ٱل ُمج ِّر ُمون
ٱل ُمف ِّ
ِّين َ ٨١و ُي ِّ
[ ﴾٨٢يونس]٨١ ،١١ :
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“আর তফর‘আউন্ বলল, আর্ার কার্ছ তন্র্য় এস সু দে
জাদু করর্দরর্ক। িারপর যিন্ জাদু কররা এর্লা, র্ূ সা
িার্দরর্ক বলল: জিার্ার্দর যা তকছু তন্র্েপ করার িা
তন্র্েপ কর। অিঃপর যিন্ িারা তন্র্েপ করল, র্ূ সা
বলল: যা তকছু জিার্রা এর্ন্ছ িা সবই জাদু - তন্শ্চয়
আল্লাহ এসব ভণ্ডুল কর্র তদর্বন্। তন্ঃসর্ন্দর্হ আল্লাহ
ফাসাদ সৃ তষ্টকারীর্দর কাজর্ক সংর্শাধন্ কর্রন্ ন্া।
আল্লাহ সিযর্ক সর্িয পতরণি কর্রন্, যতদও পাপীর্দর
িা র্ন্ঃপুি ন্য়’’। [সূ রা ইউন্ু স, আয়াি: ৭৯-৮২]
পতরর্শর্ষ সূ রা োহা-এর তন্র্ম্নর আয়ািগুর্লা পড়র্ব:
َ
َ
َ َ
َ َ َ ُ َ َ َا
َٰٓ َ ﴿قَالُوا َي ى ُم
ون أ َول َمن أل َ ى
َ ِّ وس إ ِّ َما ا أن تُل
 قال٦٥ ق
ق ِإَوما أن نك
َ
َ
َ ُ ُ ُّ َ ُ ُ َ َ َ ُ َ َ
ُي َي ُل إَِّلهِّ مِّن سِّحرِّهِّم أ َن َها تَس َ ى
ع
ِّصيهم
ِّ بل ألقوا فإِّذا حِّبالهم وع
َ
ََ
َ
َ
ٗ
ُ
َ
َ
َ
َ َ
َ كأ
ِّيفة ُّم َ ى
نت
 قل َنا ل َتف إِّن٦٧ وس
 فأو َج َس ِّف نفسِّ هِّۦ خ٦٦
َ
َ
َ
َ
َ َ َ
ٱۡل َ ى
 َوأل ِّق َما ِّف يَ ِّمين ِّك تلقف َما َص َن ُع اوا إِّن َما َص َن ُعوا كي ُد٦٨ َع
َ ُ َ
َ حر َو َل ُيفل ُِّح
َى
ثأ َى
]٢١ ،٢٢ :﴾ [طه٦٩ ت
ٱلساح ُِّر حي
ِّ س
“িারা বলল, জহ র্ূ সা! হয় িুতর্ তন্র্েপ কর, ন্া হয়
আর্রাই প্রথর্র্ তন্র্েপ কতর। র্ূ সা বলল: বরং জিার্রাই
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তন্র্েপ কর। িার্দর জাদু র প্রভার্ব হিাৎ িাুঁর র্র্ন্
হর্লা, জযন্ িার্দর রতশগুর্লা ও লাতিগুর্লা ছু িাছু তি
করর্ছ। এর্ি র্ূ সা র্র্ন্ র্র্ন্ তকছু িা ভীতি অন্ু ভব
করর্লন্। আতর্ বললার্, ভয় জপর্য়া ন্া, িুতর্ তবজয়ী
হর্ব। জিার্ার ডান্ হার্ি যা আর্ছ িা িুতর্ তন্র্েপ কর।
িারা যা তকছু কর্রর্ছ এিা িা গ্রাস কর্র জফলর্ব। িারা
যা কর্রর্ছ িার্িা জকবল জাদু কর্রর কলার্কৌশল।
জাদু কর জযিার্ন্ই আসু ক সফল হর্ব ন্া’’। [সূ রা োহা,
আয়াি: ৬৫-৬৯]
উপর্রাি আয়ািসর্ূ হ পাতন্র্ি পাি করার পর িা জথর্ক
তিন্ জকাষ পতরর্াণ পান্ করর্ব এবং অবতশষ্টাংশ তদর্য়
জগাসল করর্ব। আল্লাহ চার্হ-র্িা এর দ্বারা জরাগ দূ র
হর্ব। প্রর্য়াজর্ন্ জরার্গর উপসর্ হওয়া পযমন্ত দু ই বা
ির্িাতধকবার এ তচতকৎসা গ্রহণ করা যার্ব।
জাদু র সর্বমাির্ তচতকৎসার র্র্ধয রর্য়র্ছ ভূ তর্, পাহাড়
তকংবা অন্য জকাথাও জাদু র স্থান্ সম্পর্কম অবগি হওয়ার
সবমাত্মক প্রর্চষ্টা করা। িা জান্র্ি পারর্ল এবং জবর কর্র
ন্ষ্ট কর্র জফলর্ল জাদু তন্ষ্ফল হর্য় যার্ব।
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জাদু হর্ি রো পাওয়ার এবং এর তচতকৎসার এই
তবষয়গুর্লা এিার্ন্ বণমন্া করা হর্লা। আল্লাহ িাওতফক
ও সার্থময জদওয়ার র্াতলক।
ির্ব জিয়াল রাির্ি হর্ব জয, জাদু -তক্রয়ার র্াধযর্র্ জাদু র
তচতকৎসা যা তকন্া যর্বহ তকংবা িদন্ু রূপ জকার্ন্া
ইবাদার্ির র্াধযর্র্ তজর্ন্নর দন্কিয হাতসর্লরই ন্ার্ান্তরিা জকার্ন্াক্রর্র্ই জার্য়য ন্য়। জকন্ন্া িা হর্ে র্ূ লিঃ
শয়িার্ন্র কাজ। বরং িা তশরর্ক আকবার িথা বড়
তশরর্কর অন্তগমি। অিএব, এর্ন্ কাজ জথর্ক তবরি
থাকা অপতরহাযম।
অন্ু রূপভার্ব গণক, দদব জ্ঞার্ন্র দাতবদার ও
বাজীকরর্দরর্ক প্রে কর্র িার্দর বাতির্য় জদওয়া পিতি
বযবহার করার র্াধযর্র্ জাদু র তচতকৎসা গ্রহণও জার্য়জ
ন্াই। জকন্ন্া িারা গার্য়বী জ্ঞার্ন্র দাতব কর্র এবং
র্ান্ু র্ষর কার্ছ িা জহুঁয়াতলপূ ণম কর্র িুর্ল ধর্র। শুরুর্িই
বলা হর্য়র্ছ জয, রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লার্
িার্দর কার্ছ আসর্ি, িার্দর কার্ছ জকার্ন্া তকছু চাইর্ি
ও িার্দরর্ক সিয বর্ল র্ান্র্ি তন্র্ষধ কর্রর্ছন্।
রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লার্ জথর্ক সহীহ
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সূ র্ে বতণমি- িাুঁর্ক “ন্াশরা’’ সম্পর্কম তজজ্ঞাসা করা হর্ল
তিতন্ বলর্লন্, এিা শয়িার্ন্র কাজ। ইর্ার্ আহর্দ ও
আবু দাউদ উির্ সন্র্দ হাদীসতি বণমন্া কর্রর্ছন্।
‘ন্াশরা’ হর্ে জাদু কৃি বযতি জথর্ক জাদু র তক্রয়া দূ র
করা। আর রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লার্ -এর
একথার অথম হল জার্হলী যু র্গর জস
জলাকজর্ন্র র্র্ধয প্রচতলি তছল। আর
জাদু করর্ক জাদু দূ র করার জন্য অন্ু র্রাধ
অন্য জাদু কর্রর কার্ছ তগর্য় অন্ু রূপ জাদু
তক্রয়া ন্ষ্ট করা।

‘ন্াশরা’ যা
িা হল—
করা তকংবা
তদর্য় জাদু র

আর শর‘ঈ তযতকর ও জদা‘আ এবং র্ুবাহ ঔষধ-পে দ্বারা
জাদু দূ র করায় জকার্ন্া অসু তবধা জন্ই। জস আর্লাচন্া
ইর্িাপূ র্বমই করা হর্য়র্ছ। আল্লার্া ইবন্ু ল কাইর্য়যর্ রহ.
ও ‘ফািহুল র্াজীদ’ গ্রর্ন্থ জশি আবদু র রহর্ান্ ইবন্
হাসান্ রহ. এবং আরও অর্ন্ক আতলর্ এ ধরর্ন্র কথাই
বর্লর্ছন্।
পতরর্শর্ষ আল্লাহর কর্ছ প্রাথমন্া জান্াই র্ুসতলর্র্দরর্ক
জযন্ প্রর্িযক র্ন্দ ও িারাতপ জথর্ক জবুঁর্চ থাকার
িাওফীক জদন্ এবং িার্দর দীন্র্ক তহফাযি কর্রন্,
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িার্দরর্ক দীর্ন্র জ্ঞান্ দান্ কর্রন্ এবং শরী‘আি
তবর্রাধী প্রর্িযক বস্তু জথর্ক বাুঁতচর্য় রার্িন্।
ওয়া সাল্লাল্লাহু ওয়াসাল্লার্া ‘আলা ‘আবতদহী ওয়া রাসূ তলহী
র্ুহাম্মাদ, ওয়া ‘আলা আতলহী ওয়াসাল্লার্॥
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জাদু কর্ম, দদবকর্ম ও জজযতিষকর্ম চচমা করা ইসলার্ী
শরী‘আর্ি সু স্পষ্টভার্ব হারার্ এবং রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু
আলাইতহ ওয়াসাল্লার্র্র আদর্শমর তবর্রাধী। অথচ এসব
কাজ চচমার র্াধযর্র্ এক জেতণর র্ান্ু ষ জন্সাধারণর্ক
প্রর্লাভন্ জদতির্য় প্রিাতরি কর্র িার্দর ঈর্ান্, আর্ল
ও আকীদা তবন্ষ্ট করার জাল তবস্তার কর্র সর্াজর্ক
অসু স্থ কর্র িুলর্ছ। র্ূ লযবান্ পুস্তকতির্ি কুরআন্ ও
সু ন্নার্হর আর্লার্ক জাদু , জজযাতিষ এবং জাদু কর ও
জজযাতিষী সংক্রান্ত তবধান্ বণমন্া করার পাশাপাতশ কীভার্ব
শরী‘আি-সর্তথমি পিতির্ি জাদু গ্রস্ত জলাকর্ক তচতকৎসা
করা যার্ব িা বণমন্া করা হর্য়র্ছ।
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