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সংলিি বর্ণনা............. 

েহান আল্লাহ প্রদত্ত লিরন্তন পদ্ধলির অনুসরর্ কমর িাাঁর লকিাব ও 
রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইলহ ওোসাল্লামের সুন্নািমক দলীল লহমসমব 
গ্রহর্ কমর এ গ্রন্থলি আল্লাহর পমথ আহ্বামনর উমেমর্য রিনা করা 
হমেমে। এমি েহালবশ্ব সৃলি, োনুে সৃলি ও িার েযণাদা, িামদর 
লনকি রাসূল মপ্ররর্, সামবক ধেণগুমলার অবস্থা ইিযালদ সংলিিভামব 
আমলািনা করা হমেমে। অিঃপর ইসলামের অথণ এবং মরাকনসেূমহর 
পলরিে িুমল ধরা হমেমে। সুিরাং ময বযলি লহদাোি িাে, িার 
সােমন এগুমলাই িার প্রোর্পলি। আর ময বযলি নাজাি বা েুলি 
িাে, িার জনয মস পমথর লবমেের্ করা হমেমে। 
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ভূলেকা 
সকল প্রর্ংসা আল্লাহর জনয; আেরা িাাঁরই প্রর্ংসা কলর, িাাঁর 

কামেই সাহাযয িাই এবং িাাঁর কামেই িো প্রাথণনা কলর। আেরা 

আোমদর আত্মার যাবিীে অলনিিা মথমক এবং আোমদর সেি 

কাজ-কমেণর গুনাহ মথমক আল্লাহর আশ্রে িালি। আল্লাহ যামক 

লহদাোি কমরন িামক মকউ পথভ্রি করমি পামর না। আর লিলন 

যামক পথভ্রি কমরন, িামক মকউ লহদাোি করমি পামর না। আর 

আলে সািয লদলি ময, েুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইলহ ওোসাল্লাে 

আল্লাহর বান্দা ও িাাঁর মপ্রলরি রাসূল। আল্লাহ িাাঁর ওপর রহেি ও 

অসংখয র্ালন্তর ধারা বেণর্ করুন। 

অিঃপর... 

আল্লাহ িা‘আলা িাাঁর রাসূলগর্মক লবশ্ববাসীর লনকি এজনয মপ্ররর্ 

কমরমেন, মযন িারা রাসূল আগেমনর পমর আল্লাহর দরবামর মকামনা 

অজুহাি দাাঁড় করামি না পামর। আর লিলন এেন লকিাব অবিীর্ণ 

কমরমেন, যা লহদাোি, রহেি, আমলা এবং মরাগেুলি। আর 

ইমিাপূমবণ রাসূলগর্মক লবমর্েভামব িামদর স্বজালির লনকি মপ্ররর্ 

করা হমিা এবং িারাই িামদর লকিাবসেূহমক লহোযি করমিন। 

েমল (িামদর েৃিুযর পর) িামদর মলখাসেূহ লনলিহ্ন হমে যাে এবং 

িামদর র্রী‘আিও লবকৃি ও পলরবলিণি হমে পমড়। কারর্ িা লনলদণি 

একলি জালির লনকি এবং লনলদণি একলি সেমের জনয অবিীর্ণ 

হমেলেল।  

অিঃপর আল্লাহ িা‘আলা িাাঁর নবী েুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইলহ 
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ওোসাল্লােমক লবমর্েভামব লনবণািন কমরমেন। িাাঁমক লিলন সেি নবী 

ও রাসূলগমর্র পলরসোিকারী ও মর্ে নবী বালনমেমেন। আল্লাহ 

িা‘আলা বমলন,  

ا﴿ نا  مَّ د   َكا امَّ باا   ُمح
ا
د   أ حا

ا
ِّن أ م   م  الِّكح ِّجا ن ر  َٰكِّ لا ولا  وا ِّ  رَّسح اتاما  ٱّللَّ ِّ  واخا  ﴾نا  ٱنلَّبِّي 

  [  ٠٤:  االحزاب]

“েুহাম্মাদ মিাোমদর মকামনা পুরুমের লপিা নে; িমব আল্লাহর রাসূল 

ও সবণমর্ে নবী।” [সূরা আল-আহযাব, আোি: ৪০] আল্লাহ িাাঁর 

রাসূমলর প্রলি সমবণাত্তে লকিাব ‘েহান আল কুরআন’ অবিীর্ণ কমর 

িাাঁমক সম্মালনি কমরমেন এবং আল্লাহ িা‘আলা লনমজই িার 

লহোযমির দালেত্ব গ্রহর্ কমরমেন। লিলন এর লহোযমির দালেত্ব িাাঁর 

মকামনা সৃলিজীমবর ওপর মেমড় মদনলন। মযেন, লিলন বমলন, 
اا َنا نح  إِّنَّا﴿ نل  را  نازَّ ِّك  حۥ ِإَونَّا ٱل  ونا  َلا َٰفِّظح   [ ٩: احلجر] ﴾٩ لاحا

“লনিে আেরা কুরআন1 নালযল কমরলে, আর আেরাই িার 

লহোযিকারী।” [সূরা আল-লহজর, আোি: ৯] আল্লাহ িা‘আলা িাাঁর 

র্রী‘আিমক লকোেি অবলধ স্থােী কমরমেন এবং লিলন বর্ণনা 

কমরমেন ময, িাাঁর র্রী‘আি অবলর্ি থাকার আবর্যকীে 

লবেেসেূমহর েমধয হমলা- িাাঁর প্রলি ঈোন আনা, িাাঁর লদমক আহ্বান 

করা, িাাঁর ওপর ধধযণধারর্ করা ইিযালদ। িাই েুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইলহ ওোসাল্লামের পথ ও পদ্ধলি এবং িাাঁর পমর িাাঁর 
                                                           
 িারা উমের্য আল-কুরআন। اذلكر  .1
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অনুসারীগমর্র পথ ও পদ্ধলি হমলা, মজমন-বুমে সজ্ঞামন আল্লাহর 

লদমক োনুেমক আহ্বান করা। এই পদ্ধলির কথা আল্লাহ িা‘আলা 

পলরষ্কারভামব উমল্লখ কমর বমলন, 

ِۦّ قحل  ﴿ ه َٰذِّ بِّيلِّ   ها و ا   سا د عح
ا
ِّه  إِّلا  أ َٰ  ٱّللَّ ا ة   َعا ريا ناا   باصِّ

ا
نِّ  أ ي  واما َٰنا  ٱتَّباعانِّ ب حا ِّ  واسح ا   ٱّللَّ ناا   واما

ا
 أ

ِّكِّيا  مِّنا  ۡش    [  ٧٤١: يوسف] ﴾١٠٨ ٱل مح

“বল, ‘এিা আোর পথ। আলে মজমন-বুমে আল্লাহর লদমক দা‘ওোি 

মদই এবং যারা আোর অনুসরর্ কমরমে িারাও। আর আল্লাহ পলবত্র 

েহান এবং আলে েুর্লরকমদর অন্তভুণি নই’।” [সূরা ইউসুে, আোি: 

১০৮]  

আল্লাহ িা‘আলা িাাঁর নবী েুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইলহ ওোসাল্লােমক 

িাাঁর পমথ কমির জনয ধধযণধারর্ করার লনমদণর্ মদন। মযেন, লিলন 

বমলন, 

بِّ  ﴿ ا فاٱص  ما ا  كا با حوا   صا ل و 
ح
ز مِّ  أ لِّ  مِّنا  ٱل عا   [ ٥٣: االحقاف] ﴾٣٥ٱلرُّسح

“সুিরাং আপলন ধধযণধারর্ করুন মযেন ধধযণধারর্ কমরলেমলন দৃঢ় 

প্রলিজ্ঞ রাসূলগর্।” [সূরা আল-আহকাে, আোি: ৩৫]  

আল্লাহ িা‘আলা আরও বমলন, 

ا﴿ ها يُّ
ا
أ َٰٓ ِّينا  يا نحوا   ٱلَّ وا   ءااما ح بِّ وا   ٱص  ِّرح اب وا   واصا ِّطح اب را وا   وا ا  واٱتَّقح م   ٱّللَّ لَّكح ونا  لاعا لِّحح  تحف 

  [  ٠٤٤: عمران ال] ﴾٢٠٠

“মহ ঈোনদারগর্! মিােরা ধধযণধারর্ কর, ধধমযণ প্রলিমযালগিা কর 
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এবং সবসেে যুমদ্ধর জনয প্রস্তুি থাক, আর আল্লাহর িাকওো 

অবলম্বন কর যামি মিােরা সেলকাে হমি পার।” [সূরা আমল 

ইেরান, আোি: ২০০]  

েহান আল্লাহ  প্রদত্ত এই লিরন্তন পদ্ধলির অনুসরর্ কমর, আলে িাাঁর 

লকিাব এবং িাাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইলহ ওোসাল্লামের সুন্নািমক 

দলীল লহমসমব গ্রহর্ কমর এ গ্রন্থলি আল্লাহর পমথ আহ্বামনর 

উমেমর্য রিনা কলর। এমি আলে েহালবশ্ব সৃলি, োনুে সৃলি ও িার 

েযণাদা, িামদর লনকি রাসূল মপ্ররর্, সামবক ধেণগুমলার অবস্থা ইিযালদ 

সংলিিভামব আমলািনা কমরলে। অিঃপর ইসলামের অথণ এবং 

মরাকনসেূমহর পলরিে িুমল ধমরলে। সুিরাং ময বযলি লহদাোি িাে, 

িার সােমন এগুমলাই িার প্রোর্পলি। আর ময বযলি নাজাি বা 

েুলি িাে, িার জনয আলে মস পমথর লবমেের্ কমরলে। যারা নবী, 

রাসূল ও সৎ বযলিমদর পদাঙ্ক অনুসরর্ করমি িাে, িামদর জনয 

পথ এলিই। আর ময বযলি িা পলরহার কমর, মস একান্তই লনবুণলদ্ধিার 

পলরিে মদে এবং মস পথভ্রি রািার অনুসরর্ কমর।  

প্রমিযক ধমেণর অনুসারীগর্, িারা িামদর ধমেণর লদমক োনুেমক 

আহ্বান কমর এবং িারা দৃঢ় লবশ্বাস রামখ ময, অনযমদর িুলনাে হক 

বা সিয িামদর সামথই রমেমে (অথণাৎ িারাই একোত্র সমিযর ওপর 

রমেমে)। প্রমিযক আকীদা-লবশ্বাসী োনুে অনয োনুেমক িামদর 

আকীদা-লবশ্বামসর ধারক-বাহমকর আকীদার অনুসরর্ এবং িামদর 

েিাবলম্বী দল মনিার প্রলি সম্মান প্রদর্ণন করার লদমক আহ্বান 
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কমর।  

পিান্তমর মকামনা েুসললে কাউমক িার পথ অনুসরর্ করার আহ্বান 

কমর না। কারর্, িার লনলদণি বা আলাদা মকামনা পথ বা আদর্ণ মনই। 

বরং িার দীন মিা আল্লাহরই দীন, যার প্রলি লিলন সন্তুি হমেমেন। 

আল্লাহ িা‘আলা বমলন, 
ِّينا  إِّنَّ ﴿ ِّ  عِّندا  ٱل  َٰمح   ٱّللَّ لا ِّس 

ا ٱۡل    [٧٩: عمران ال] ﴾١٩ واما

“লনিে আল্লাহর লনকি একোত্র েমনানীি দীন হমি ইসলাে।” 

[সূরা আমল ইেরান, আোি: ১৯] মস মকামনা োনুেমক সবণেহান গর্য 

লদমকও আহ্বান কমর না। কারর্, আল্লাহর দীমনর সােমন সকল 

োনুমের েযণাদা সোন। একোত্র িাকওো বা আল্লাহ ভীলি োড়া 

িামদর োমে মকামনা পাথণকয মনই। বরং একজন েুসললে োনুেমক 

িামদর রমবর পমথ অবলম্বন করমি, িাাঁর রাসূলগমর্র প্রলি ঈোন 

আনমি, আল্লাহ িাাঁর সবণমর্ে রাসূল েুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইলহ 

ওোসাল্লামের প্রলি ময র্রী‘আি অবিীর্ণ কমরমেন এবং সকল 

োনুমের লনকি িা মপৌঁমে মদোর আমদর্ কমরমেন, িা অনুসরর্ 

করার প্রলি আহ্বান কমরন।  

বস্তুি এ কারমর্ই আল্লাহর েমনানীি দীন; যার প্রলি লিলন সন্তুি 

হমেমেন, যা লদমে লিলন সবণমর্ে রাসূল মপ্ররর্ কমরমেন, িার লদমক 

োনুেমক আহ্বামনর লমিয, ময লহদাোি িাে িামক পথপ্রদর্ণন করা 

এবং ময েঙ্গল কােনা কমর িার জনয লনমদণলর্কাস্বরূপ আলে এই 

লকিাব রিনা কমরলে। আল্লাহর র্পথ! একোত্র এই দীন বযিীি 
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মকামনা সৃলিকুলই প্রকৃি কলযার্ বা সুখ পামব না। আর ময বযলি রব 

লহমসমব আল্লাহর ওপর, রাসূল লহমসমব েুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইলহ 

ওোসাল্লামের ওপর এবং দীন লহমসমব ইসলামের ওপর ঈোন-

দৃঢ়লবশ্বাস স্থাপন কমরমে, মস বযিীি আর মকউ সলিযকামরর প্রর্ালন্ত 

পামব না। অিীি ও বিণোন যুমগ হাজার হাজার ইসলামের সুপথ 

প্রািগর্ এ কথার সািয লদমেমেন ময, িারা ইসলাে গ্রহর্ করার 

পরই প্রকৃি জীবন সম্পমকণ জানমি মপমরমেন এবং ইসলামের 

োোিমল প্রমবর্ করা োড়া িারা প্রকৃি সুখ ও কলযামর্র স্বাদ গ্রহর্ 

করমি পামরনলন।  

প্রমিযক োনুেই কলযামর্র লদমক িালকমে থামক, প্রর্ালন্ত অনুসন্ধান 

কমর এবং এবং বািবিা খুাঁমজ মবড়াে। িাই আলে এই গ্রন্থ রিনা 

কমরলে, আর আল্লাহর লনকি এই প্রাথণনা করলে, লিলন মযন এই 

আেলমক লনমভণজালভামব িাাঁর সন্তুলির জনয গ্রহর্ কমরন এবং িাাঁর 

পমথর একজন দা‘ঈ (আহ্বানকারী) লহমসমব গর্য কমরন। লিলন মযন 

এই কাজলিমক ঐসব সৎ আেমলর অন্তভুণি কমরন, যা িার 

সম্পাদনকারীমক দুলনো ও আমখরামি উপকার মপৌঁোে। 

আর ময বা যারা বইলি োপামি অথবা মযমকামনা ভাোমি অনুবাদ 

করমি িাে, আলে িামদরমক এর অনুেলি লদলাে। িমব র্িণ হমলা, 

ময ভাোে অনুবাদ করা হমব, অনুবামদর মিমত্র মযন আোনিদালরিা 

রিা কমর। আর আোমক অনুবামদর এক কলপ লদমে লিলন মযন 

আোর প্রলি সহানুভূলি প্রদর্ণন কমরন, যামি কমর িা হমি উপকার 
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লাভ করমি পালর এবং একই পলরশ্রে মযন বারবার না করা হে।  

অনুরূপভামব আলে আর্া কলর, যলদ কামরা মকামনা প্রকার েন্তবয 

অথবা সংমর্াধনী থামক, িাই িা েূল আরবী লকিাব সম্পমকণ মহাক 

অথবা এর ময মকামনা ভাোে অনুবালদি লকিাব সম্পমকণ মহাক, লিলন 

মযন আোমক আোর লনম্ন লিকানাে মপৌঁমে মদন।  

সেি প্রর্ংসা আল্লাহর জনয, লযলন সবণপ্রথে ও সবণমর্ে, সমবণাপমর ও 

সবণলনকমি। প্রকামর্য ও মগাপমন, শুরু ও মর্মে একোত্র িাাঁরই 

প্রর্ংসা। িাাঁর জনয ঐ পলরোর্ প্রর্ংসা যা আসোনসেূহ ভলিণ কমর 

মদে, যা পৃলথবী পূর্ণ কমর মদে এবং আোমদর রব অনয যা লকেু িান, 

িা পূর্ণ কমর মদন। মহ আল্লাহ! আপলন আোমদর নবী েুহাম্মাদ 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইলহ ওোসাল্লামের ওপর, িাাঁর সাহাবীগমর্র ওপর 

এবং যারা িাাঁর পথ ও পন্থার ওপর িমল, িামদর সকমলর ওপর 

লকোেি পযণন্ত অগলর্ি অসংখয সালাি ও সালাে বেণর্ করুন।  

মলখক 

ড. েুহাম্মাদ ইবন আবু্দল্লাহ ইবন সামলহ আস সুহাইে 

লরোদ: ১৩/১০/১৪২০ লহজরী 

মপাি বক্স ১০৩২ লরোদ: ১৩৪২ 

মপাি বক্স ৬২৪৯, লরোদ: ১১৪৪২ 
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সলিক পথ মকানলি? 

োনুে যখন বড় হমি শুরু কমর এবং বুেমি লর্মখ িখন িার োথাে 

মবর্ লকেু প্রশ্ন জামগ। মযেন, আলে মকাথা মথমক এমসলে, মকন 

এমসলে, আবার মকাথাে আোর গন্তবয? মক আোমক সৃলি কমরমেন, 

মক আোর আর্পামর্র পৃলথবীমক সৃলি কমরমেন, মক এই পৃলথবীর 

োললক এবং মক এ পৃলথবী পলরিালক? এ ধরমনর আরও অমনক প্রশ্ন 

িার োথাে ঘুরপাক খাে।  

োনুে এ প্রশ্নগুমলার উত্তর লনমজ লনমজই জানমি পামর না। আধুলনক 

জ্ঞান-লবজ্ঞানও এ প্রশ্নগুমলার সলিক উত্তর মদোর েি উন্নলি লাভ 

কমরলন। কারর্, এগুমলা এেনই গুরুত্বপূর্ণ লবেে, মযগুমলা দীমনর 

গলিভুি ও িার সীোমরখার লবেে। এ কারমর্ই লবেেগুমলামক মকন্দ্র 

কমর রমেমে একালধক বর্ণনা, লবলভন্ন কুসংস্কার ও অসংখয রূপকথা 

রলিি হমেমে, যা োনুমের হিভম্বিা ও দুলিন্তা বহুগুমর্ বালড়মে 

লদমেমে। বস্তুি একজন োনুে এ লবেেগুমলার পলরপূর্ণ ও যমথি 

উত্তর িখনই জানমি পারমব যখন আল্লাহ িা‘আলা িামক এেন 

সলিক দীমনর পথ প্রদর্ণন করমবন, ময দীন এ লবেেগুমলা সম্পমকণ 

এবং এ ধরমনর অনযানয গুরুত্বপূর্ণ লবেে সম্পমকণ িূড়ান্ত ও 

যুগান্তকারী লসদ্ধান্ত প্রদান কমরমে।  

কারর্, এ লবেেগুমলা এেনই লবেে মযগুমলা গামেবী িথা অদৃর্য 

লবেোবললর সামথ সমৃ্পি। সলিক দীনই শুধুোত্র সিয, সলিক ও 

হমকর কথা বমল। মকননা, দীন এককভামব মকবল আল্লাহর পি 
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মথমক যামক আল্লাহ িা‘আলা িার নবী ও রাসূলগমর্র লনকি অহী 

লহমসমব মপ্ররর্ কমরমেন। এ কারমর্ই প্রমিযক োনুমের জনয 

বাধযিােূলক হমলা, সলিক দীন অমেের্ করা, দীমনর লর্িা গ্রহর্ 

করা এবং এর প্রলি পলরপূর্ণ ঈোন আনা। যামি কমর িার মথমক 

সমন্দহ, সংর্ে এবং লকংকিণবযলবেূঢ়িা দূর হে এবং সলিক পথ প্রাি 

হে।  

লপ্রে পািক! লনমম্নাি পািাগুমলামি আলে আপনামক েহান আল্লাহর 

একোত্র সলিক পমথর অনুসরর্ করমি আহ্বান করমবা এবং সামথ 

সামথ আপনার সােমন এর কিক অকািয দলীল-প্রোর্ ও যুলি 

উমল্লখ করমবা। যামি কমর আপলন েমনামযাগ ও ধধযণ সহকামর 

লবেেগুমলা মখোল কমরন।  
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েহান আল্লাহর অলিত্ব, প্রভূত্ব, এককত্ব ও একক ইবাদাি 
প্রালির বর্ণনা2 

কালেররা আল্লাহমক বাদ লদমে িামদর বানামনা উপাসয ও সৃলি অথণাৎ 

গাে-পালা, পাথর এবং োনুমের উপাসনা কমর থামক। আর এজনযই 

ইোহূদী ও েুর্লরকরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইলহ ওোসাল্লােমক 

আল্লাহ িা‘আলার গুর্াবলল লবেমে লজমজ্ঞস কমর এবং লিলন 

মকামেমক আসমলন িাও লজমজ্ঞস কমর িখন আল্লাহ িা‘আলা িাাঁর 

পলরিে জালনমে লনমির আোিগুমলা অবিীর্ণ কমরন।  

وا  قحل  ﴿ ح  هح د   ٱّللَّ حا
ا
ح  ١ أ دح  ٱّللَّ ما ام   ٢ ٱلصَّ ام   يالِّ   ل ل ام   ٣ يحولا   وا ل ن وا حۥ ياكح ًوا َلَّ فح  كح

دح   حا
ا
 [  ٣  ،٧: االخالص] ﴾٤ أ

“(মহ েুহাম্মাদ) আপলন বলুন, লিলন আল্লাহ এক-অলিিীে। আল্লাহ 

কামরা েুখামপিী নন, সকমলই িাাঁর েুখামপিী। লিলন কাউমক জন্ম 

মদনলন এবং িাাঁমকও জন্ম মদো হেলন। আর িাাঁর মকামনা সেকিও 

মনই।” [সূরা আল-ইখলাস, আোি: ১-৪] আর লিলন িাাঁর লনমজর 

পলরিে লদমে বমলন,  

مح  إِّنَّ ﴿ بَّكح ح  را ِّي ٱّللَّ لاقا  ٱلَّ َٰتِّ ٱ خا َٰوا ما ۡرضا  لسَّ
ا تَّةِّ فِّ  واٱۡل  يَّام   سِّ

ا
ىَٰ  ثحمَّ  أ تاوا ا  ٱس   َعا

                                                           
2. লবিালরি মদখুন: র্াইখ আবু্দল আযীয ইবন আবু্দল্লাহ ইবন বায রালহোহুল্লাহ 

প্রর্ীি ‘আল আকীদাহ আস-সহীহা ওো ইউিােুহা’ এবং র্াইখ েুহাম্মাদ ইবন 
সামলহ আল উসাইেীন রালহোহুল্লাহ প্রর্ীি ‘আকীদািু আহললস সুন্নাহ ওোল 
জাো‘আহ’।   
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ي  شِّ  ٱل عار شِّ ارا  ٱَّلَّ لا  يحغ  ۥ ٱنلَّها لحبحهح ط  ثِّيٗثا يا سا  حا م  را  واٱلشَّ ما وما  واٱل قا َٰت   واٱنلُّجح را خَّ سا  مح
ِۦّ    رِّه م 

ا
ِّأ لا  ب

ا
ح  أ ال قح  َلا رح   ٱۡل  م 

ا ح  تابااراكا  واٱۡل  َٰ  رابُّ  ٱّللَّ  [ ٣٥: االعراف] ﴾٥٤ لامِّيا ٱل عا

“লনিে মিাোমদর রব আল্লাহ, লযলন আসোনসেূহ ও যেীন েে লদমন 

সৃলি কমরমেন; িারপর লিলন ‘আরমর্র উপর উমিমেন। লিলনই 

লদনমক রাি লদমে মেমক মদন, িামদর এমক অনযমক দ্রুিগলিমি 

অনুসরর্ কমর। আর সূযণ, িাাঁদ ও নিত্ররালজ, যা িাাঁরই হুকুমের 

অনুগি, িা লিলনই সৃলি কমরমেন। মজমন রাখ, সৃজন ও আমদর্ 

িাাঁরই। সৃলিকুমলর রব আল্লাহ কি বরকিেে!” [সূরা আল-আ‘রাে, 

আোি: ৫৪] েহান আল্লাহ  অনয আোমি বমলন, 

ح ﴿ ِّي ٱّللَّ عا  ٱلَّ َٰتِّ  رافا َٰوا ما ِّ  ٱلسَّ ري  ِّغا د   ب ما ا   عا ناها و  ىَٰ  ثحمَّ  تارا تاوا ا  ٱس  ي  َعا را  ٱل عار شِّ خَّ  واسا
سا ٱلشَّ  را   م  ما ل  واٱل قا ل   َيا رِّي كح  جا

ا
ى  ۡلِّ م ٗ سا ِّرح  مُّ ب  را  يحدا م 

ا لح  ٱۡل  ِّ ص  فا َٰتِّ  يح م ٱٓأۡليا لَّكح  لاعا
ا ءِّ  ِّلِّقا م   ب ِّكح ب  وا  ٢ تحوقِّنحونا  را ِّي واهح دَّ  ٱلَّ ۡرضا  ما

ا عالا  ٱۡل  ا واجا ا  فِّيها َٰسِّ وا َٰٗرا   را ن ها
ا
أ  وامِّن وا

 ِّ
َٰتِّ  كح  را عالا  ٱثلَّما ا جا ِّ  فِّيها ي  و جا ي  زا ِّ شِّ  ٱث ناي  ه  ٱَّلَّ لا  يحغ  ارا ِّكا  فِّ  إِّنَّ  ٱنلَّها َٰل َٰت   ذا م   ٓأَليا و  ِّقا  ل 

ونا  رح كَّ تافا  [ ٥  ،٠: الرعد] ﴾٣ يا

“আল্লাহ, লযলন আসোনসেূহ উপমর স্থাপন কমরমেন খুাঁলি োড়া, 

মিােরা িা মদখে। িারপর লিলন ‘আরমর্র উপর উমিমেন এবং সূযণ 

ও িাাঁদমক লনেোধীন কমরমেন; প্রমিযকলি লনলদণি সেে পযণন্ত িলমব। 

লিলন সব লবেে পলরিালনা কমরন, আোিসেূহ লবর্দভামব বর্ণনা 

কমরন, যামি মিােরা মিাোমদর রমবর সমঙ্গ সািাি সম্পমকণ লনলিি 

লবশ্বাস করমি পার। আর লিলনই যেীনমক লবিৃি কমরমেন এবং 

িামি সুদৃঢ়পবণি ও নদী সৃলি কমরমেন এবং সব রকমের েল সৃলি 
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কমরমেন মজাড়াে মজাড়াে। লিলন লদনমক রাি িারা আিালদি 

কমরন। লনিে এমি লনদর্ণন রমেমে লিন্তার্ীল সম্প্রদামের জনয।” 

[সূরা আর-রা‘দ, আোি: ২, ৩] অবমর্মে আল্লাহ িা‘আলা আরও 

বমলন, 

ح ﴿ لامح  ٱّللَّ ع  ا يا ُّ  َتا مِّلح  ما َٰ  كح نثا
ح
ا أ امح  تاغِّيضح  واما ر حا

ا ا ٱۡل  دا  واما ه تاز  ُّ  ادح كح ء   وا هۥح َشا   عِّندا
ار   دا ِّمِّق  َٰلِّمح  ٨ ب ي بِّ  عا ةِّ  ٱل غا َٰدا ها بِّريح  واٱلشَّ الِّ  ٱل كا تاعا  [  ٩  ،٨: الرعد] ﴾٩ ٱل مح

“প্রমিযক নারী যা গমভণ ধারর্ কমর এবং গভণার্মে যা লকেু কমে ও 
বামড় আল্লাহ িা জামনন এবং িাাঁর লনকি প্রমিযক বস্তুরই এক 
লনলদণি পলরোর্ আমে। লিলন গামেব ও প্রকামর্যর জ্ঞানী, েহান, 
সমবণাচ্চ।” [সূরা আর-রা‘দ, আোি: ৮, ৯] 

লিলন আরও বমলন,  

ن قحل  ﴿ َٰتِّ  رَّبُّ  ما َٰوا ما ۡرضِّ  ٱلسَّ
ا لِّ  واٱۡل 

ه  قح ح تحم قحل   ٱّللَّ اذ  فاٱَّتَّ
ا
ِّن أ ِّهِۦّ   م  ون اا ءا  دح َّلِّ و 

ا
 لا  أ

ونا  لِّكح م  هِّم   يا سِّ نفح
ا

ٗعا ۡلِّ لا  ناف  اه  وا ل   قحل   ضا ٗ تاوِّي ها اس  َٰ  ي ما ع 
ا ريح  ٱۡل  اصِّ م   واٱۡل 

ا
ل   أ تاوِّي ها اس   ت

َٰتح  لحما م   واٱنلُّورح   ٱلظُّ
ا
لحوا   أ عا ِّ  جا َّ َكا ءا  ّللِّ ا وا   ُشح لاقح ل قِّهِۦّ خا خا َٰباها  كا ال قح  فاتاشا ه  ٱۡل  لاي هِّم  لِّ  عا

 قح
ح  َٰلِّقح  ٱّللَّ ِّ  خا

ء   كح  وا  َشا  دح  واهح َٰحِّ َٰرح  ٱل وا هَّ   [ ٧١: الرعد] ﴾١٦ ٱل قا

“বলুন, ‘মক আসোনসেূহ ও যেীমনর রব?’ বলুন, ‘আল্লাহ্।’ বলুন, 

‘িমব লক মিােরা অলভভাবকরূমপ গ্রহর্ কমরে আল্লাহর পলরবমিণ 

অনযমক যারা লনমজমদর লাভ বা িলি সাধমন সিে নে?’ বলুন, 

‘অন্ধ ও িিুষ্মান লক সোন হমি পামর? নালক অন্ধকার ও আমলা 

সোন হমি পামর?’ িমব লক িারা আল্লাহর এেন র্রীক কমরমে, 

যারা আল্লাহর সৃলির েমিা সৃলি কমরমে, ময কারমর্ সৃলি িামদর 
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কামে সদৃর্ েমন হমেমে? বলুন, ‘আল্লাহ্ সকল বস্তুর স্রিা; আর লিলন 

এক, েহা প্রিাপর্ালী’।” [সূরা আর-রা‘দ, আোি: ১৬] 

আল্লাহ িা‘আলা িামদর জনয িাাঁর প্রাকৃলিক লনদর্ণনসেূহমক সািী ও 

প্রোর্ লহমসমব উমল্লখ কমর বমলন,  

َٰتِّهِّ  وامِّن  ﴿ ارح  ٱَّلَّ لح  ءاايا سح  واٱنلَّها م  ه  واٱلشَّ رح ما وا   لا  واٱل قا دح جح اس  سِّ  ت م  ِّلشَّ لا  ل رِّ  وا ما ِّل قا  ل
ْۤاوُدُجۡسٱ ِّي ِۤهَّلِل وا نَّ  ٱلَّ هح لاقا نتحم   إِّن خا ونا  إِّيَّاهح  كح بحدح وا   فاإِّنِّ  ٣٧ تاع  ح با تاك  ِّينا  ٱس   عِّندا  فاٱلَّ

ِّكا  ب  ونا  را ِّحح ب  حسا حۥ ي ِّٱَّلَّ لِّ  َلا ارِّ  ب م   واٱنلَّها اس   لا  واهح ونا ي َٰتِّهِۦّ   وامِّن   ٣٨ مح نَّكا  ءاايا
ا
ى أ  تارا

ۡرضا 
ا ةٗ  ٱۡل  عا َٰشِّ اا فاإِّذاا   خا نل  نزا

ا
ا أ لاي ها ا ءا  عا َّت   ٱل ما َتا ه  ٱه  بات  را ِّي   إِّنَّ  وا ا ٱلَّ يااها ح 

ا
ِّ  أ ح  امح  ل

ه  َٰٓ تا و  َٰ  ۥإِّنَّهح  ٱل ما ا ِّ  َعا
ء   كح  ير   َشا   [  ٥٩  ،٥١: فصلت] ﴾٣٩ قادِّ

“আর িাাঁর লনদর্ণনাবললর েমধয রমেমে রাি ও লদন, সূযণ ও িাাঁদ। 

মিােরা সূযণমক সাজদাহ কমরা না, িাাঁদমকও নে; আর সাজদাহ কর 

আল্লাহমক, লযলন এগুমলা সৃলি কমরমেন, যলদ মিােরা মকবল িাাঁরই 

ইবাদাি কর। আর িাাঁর একলি লনদর্ণন এই ময, আপলন ভূলেমক 

মদখমি পান শুষ্ক ও ঊের, অিঃপর যখন আেরা িামি পালন বেণর্ 

কলর িখন িা আমন্দাললি ও স্ফীি হে। লনিে লযলন যেীনমক 

জীলবি কমরন লিলন অবর্যই েৃিমদর জীবনদানকারী। লনিে লিলন 

সবলকেুর উপর িেিাবান।” [সূরা েুসলসলাি, আোি: ৩৭-৩৯]  

লিলন আরও বমলন, 

َٰتِّهِۦّءا  وامِّن  ﴿ ل قح  ايا َٰتِّ  خا َٰوا ما ۡرضِّ  ٱلسَّ
ا َٰفح  واٱۡل  تِّلا م   واٱخ  ناتِّكح ل سِّ

ا
ه  أ م  ِّكح َٰن ل وا

ا
أ  فِّ  إِّنَّ  وا

ِّكا  َٰل َٰت   ذا َٰلِّمِّيا  ٓأَليا ِّل عا َٰتِّهِۦّ وامِّن   ٢٢ ل  م ءاايا كح ناامح ِّٱَّلَّ لِّ  ما ارِّ  ب م واٱنلَّها ا ؤحكح ِّن واٱب تِّغا  م 
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لِّهِۦّ ه  ِّكا  فِّ  إِّنَّ  فاض  َٰل َٰت   ذا ِّقا  ٓأَليا م  ل  ونا  و  عح ما اس   [  ٠٥  ،٠٠: الروم] ﴾٢٣ ي

“আর িাাঁর লনদর্ণনাবললর েমধয রমেমে আসোন ও যেীমনর সৃলি 

এবং মিাোমদর ভাো ও মিাোমদর বমর্ণর লভন্নিা। লনিে এর েমধয 

লনদর্ণনাবলল রমেমে জ্ঞানীমদর জনয। আর িাাঁর লনদর্ণনাবললর েমধয 

রমেমে রামি ও লদমন মিাোমদর লনদ্রা এবং িাাঁর অনুগ্রহ মথমক 

মিাোমদর (জীলবকা) অমেের্। লনিে এর েমধয লনদর্ণনাবলল রমেমে 

মস কাওমের জনয যারা শুমন। সৃলি এবং মিাোমদর ভাো ও বমর্ণর 

ধবলিত্রয। এমি জ্ঞানীমদর জনয অবর্যই লনদর্ণন রমেমে।” [সূরা আর-

রূে, আোি: ২২, ২৩]  

েহান আল্লাহ  লনমজর মসৌন্দযণ ও পলরপূর্ণিা বর্ণনা কমর বমলমেন, 

ح ﴿ َٰها  لا   ٱّللَّ وا  إِّلَّ  إِّلا ُّ  هح ه  ٱل حا يُّومح هۥح لا  ٱل قا ذح خح
 
ناةل  تاأ لا  سِّ ه  وا حۥ ناو مل ا َلَّ َٰتِّ  فِّ  ما َٰوا ما ا ٱلسَّ  واما

ۡرضِّ   فِّ 
ا ن ٱۡل  ِّي ذاا ما عح  ٱلَّ فا اش  ۥ   ي هح ِّهِّۦه  إِّلَّ  عِّندا لامح  بِّإِّذ ن ع  ا يا ا  ما يهِّم   باي  ي دِّ

ا
ا أ م    واما هح ل فا  خا

لا  ونا  وا ِّيطح ء   ُيح ِّشا  ِّن   ب هِۦّ   م  ا إِّلَّ  عِّل مِّ ِّما ه  ب ا ءا عا  شا يُّهح  واسِّ ر سِّ َٰتِّ  كح َٰوا ما ۡرضا   ٱلسَّ
ا لا  واٱۡل   وا

هۥحيا  ه  ودح ا ما هح ظح ف  وا  حِّ ُّ  واهح لِّ يمح  ٱل عا  [ ٠٣٣: ابلقرة] ﴾٢٥٥ ٱل عاظِّ

“আল্লাহ, লিলন োড়া মকামনা সিয ইলাহ মনই। লিলন লিরিীব, 

সবণসত্তার ধারক। িাাঁমক িন্দ্রাও স্পর্ণ করমি পামর না, লনদ্রাও নে। 

আসোনসেূমহ যা রমেমে ও যেীমন যা রমেমে সবই িাাঁর। মক মস, 

ময িাাঁর অনুেলি বযিীি িাাঁর কামে সুপালরর্ করমব? িামদর সােমন 

ও লপেমন যা লকেু আমে িা লিলন জামনন। আর যা লিলন ইমি 

কমরন িা োড়া িাাঁর জ্ঞামনর মকামনা লকেুমকই িারা পলরমবিন 

করমি পামর না। িাাঁর ‘কুরসী’ আসোনসেূহ ও যেীনমক পলরবযাি 
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কমর আমে; আর এ দু’মিার রির্ামবির্ িাাঁর জনয মবাো হে না। 

আর লিলন সুউচ্চ সুেহান।” [সূরা আল-বাকারাহ, আোি: ২৫৫] 

লিলন অনয আোমি আরও বমলন, 

فِّرِّ ﴿ ۢنبِّ  َغا ِّلِّ  ٱلَّ قااب يدِّ  ٱتلَّو بِّ  وا دِّ ابِّ  شا ي  ذِّي ٱل عِّقا لِّ و  َٰها  لا   ٱلطَّ وا   إِّلَّ  إِّلا ريح  إَِّّلا هِّ  هح  ٱل ماصِّ
 [  ٥:اغفر] ﴾٣

“লিলন পাপ িোকারী, িাওবা কবুলকারী, কমিার র্ালিদািা, অনুগ্রহ 

বেণর্কারী। লিলন োড়া মকামনা (সিয) ইলাহ মনই। একোত্র িাাঁরই 

লদমক প্রিযাবিণন।” [সূরা গালের, আোি: ৩]  

লিলন আরও বমলন,  

وا ﴿ ح  هح ِّي ٱّللَّ َٰها  لا   ٱلَّ وا  إِّلَّ  إِّلا لِّكح  هح وسح  ٱل ما دُّ َٰمح  ٱل قح لا مِّنح  ٱلسَّ ؤ  ي مِّنح  ٱل مح ها زِّيزح  ٱل مح  ٱل عا
ابَّارح  ه  ٱۡل  ح ِّ ب  تاكا َٰنا  ٱل مح ب حا ِّ  سح ا ٱّللَّ مَّ ونا  عا ِّكح حۡش   [  ٠٥: احلرش] ﴾٢٣ ي

“লিলনই আল্লাহ; লযলন োড়া মকামনা ইলাহ মনই, লিলনই বাদর্াহ, েহা 

পলবত্র, ত্রুলিেুি, লনরাপত্তা দানকারী, রিক, েহা পরাক্রের্ালী, েহা 

প্রিাপর্ালী, অিীব েলহোলেি, িারা যা র্রীক কমর িা মথমক 

পলবত্র, েহান।” [সূরা আল-হার্র, আোি: ২৩] 

এই েহান উপাসয, প্রজ্ঞাবান, িেিার্ালী রব লযলন িাাঁর বান্দামদরমক 

লনমজর পলরিে সম্পমকণ অবগি করমলন এবং িামদর জনয িাাঁর 

লনদর্ণনসেূহমক সািী ও প্রোর্ লহমসমব উপস্থাপন করমলন। আর 

লিলন লনমজ িার পলরপূর্ণিার গুমর্ গুর্ালেি হওোর লবেেলি বর্ণনা 

মঘাের্া করমলন। এসবই হমলা িাাঁর অলিত্ব, রুবুলবেযাি ও 
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উলুলহেযামির প্রোর্ ও সািয। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইলহ 

ওোসাল্লামের আনীি র্রী‘আি এেনলক লবমবক র্লি ও সৃলিগি 

লেিরাি বা স্বভালবক োনব প্রকৃলিও এর সািয মদে। সেগ্র 

জালিমগাষ্ঠীও এ লবেমে একেি। আলে এখন এর সাোনয লকেু 

দলীল-প্রোর্ আপনার সােমন িুমল ধরমবা। প্রথমে িার অলিত্ব ও 

রুবুলবেযামির প্রোর্ যা লনমম্ন আমলািনা করা হমব:  

এক- সৃলিজগি ও িার োমে যা লকেু রমেমে, যা অলভনব লহমসমব 

স্বীকৃি: 

মহ োনব! লবর্াল সৃলিজগি আপনামক পলরমবিন কমর মরমখমে। 

আকার্েিলী, নিত্ররালজ, োোপথ ও লবিৃি যেীন লনমে এই 

সৃলিজগি। আর এই যেীমনর পার্াপালর্ অসংখয ভূখি রমেমে এবং 

প্রমিযক ভূখমির উৎপাদন অমনযর মিমে লভন্ন। এমি রমেমে নানা 

জামির েল েলালদ। মদখমি পামবন এখামন প্রমিযক সৃলিমক মজাড়া 

মজাড়া কমর সৃলি করা হমেমে। সুিরাং এই লবশ্বজগি লনমজ লনমজই 

সৃলজি হেলন। এর জনয একজন সৃলিকিণার অলিত্ব অবর্যই 

প্রমোজন। মকননা, মকউ লনমজমক লনমজ সৃজন করমি পামর না। 

সুিরাং অলভনব পদ্ধলিমি মক এই লবশ্বজগি সৃলি কমরমেন? মক 

এলিমক এি সুন্দর পূর্ণিা দান কমরমেন? এবং মক দর্ণকমদর জনয 

িা লনদর্ণন কমরমেন? উত্তমর যার নাে উমি আসমব িা হমি, লিলন 

হমলন েহা পরাক্রের্ালী, একক িেিার অলধকারী আল্লাহ সুবহানাহু 

ওো িা‘আলা। লযলন োড়া অনয মকামনা রব মনই, আর প্রকৃি মকামনা 
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উপাসযও মনই। েহান আল্লাহ বমলন, 

م  ﴿
ا
وا   أ لِّقح ِّ  مِّن   خح ري  ء   غا م   َشا 

ا
مح  أ ونا  هح َٰلِّقح م   ٣٥ ٱل خا

ا
وا   أ لاقح َٰتِّ  خا َٰوا ما ه  ٱلسَّ ۡرضا

ا  بال واٱۡل 
 [ ٥٣  ،٥٠: الطور] ﴾٣٦ يحوقِّنحونا  لَّ 

“িারা লক স্রিা োড়া সৃলি হমেমে, না িারাই স্রিা? িারা লক 
আসোন ও যেীন সৃলি কমরমে? বরং িারা দৃঢ় লবশ্বাস কমর না।” 
[সূরা আি-িূর, আোি: ৩৫, ৩৬] 

উলল্ললখি দু’লি আোি লিনলি লবেেমক অন্তভুণি কমর:  

১- িারা লক অলিত্বহীন কামরা োধযমে সৃলি হমেমে?   

২- নালক িারা লনমজরাই িামদর লনমজমদর সৃলি কমরমে?  

৩- িারা লনমজরাই লক আসোনসেূহ ও যেীন সৃলি কমরমে?  

যলদ মকামনা অলিত্বহীনিা িামদরমক সৃলি না কমর থামক, আর িারা 

লনমজরাই লনমজমদরমক সৃলি না কমর থামক , আবার আসোন ও 

যেীমনর সৃলিকিণাও িারা না হে, িমব একজন সৃলিকিণার অলিত্ব 

স্বীকার করা আবর্যক হমে পমড়; লযলন িামদর এবং আসোনসেূহ ও 

যেীমনর সৃলিকিণা। আর মসই সৃলিকিণা হমলন একক িেিার 

অলধকারী আল্লাহ সুবহানাহু ওো িা‘আলা।  

দুই- লেিরাি (বা সুস্থ োনব প্রকৃলি):  

সৃলিকুল স্বভাবগিভামব সৃলিকিণার অলিত্বমক স্বীকার কমর মনে। 

আরও স্বীকৃলি মদে ময, লিলন সকমলর মিমে সুেহান, সবণবৃহৎ, 

েহত্তর ও মশ্রষ্ঠিে। এই বযাপারলি োনব লেিরামির েমধয গালর্লিক 
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লবেমের র্ি লভলত্তর মিমে েজবুিভামব মগমড় মদো হমেমে। বস্তুি 

িাাঁর অলিত্ব প্রোমর্র জনয মকামনা দলীল উপস্থাপমনর প্রমোজন পমড় 

না; লকন্তু যার সুস্থ োনব প্রকৃলির পলরবিণন ঘমিমে এবং এেন লকেু 

পলরমবর্-পলরলস্থলির সমু্মখীন হমেমে, যা িার েমধয এ লিরন্তন 

সিযলিমক মেমন মনোর লবপরীমি অবস্থান ধিরী কমর লদমেমে। (িার 

মিমত্র দলীল প্রমোজন।)3 আল্লাহ িা‘আলা বমলন,   

قِّم  ﴿
ا
كا  فاأ ها ِّينِّ  واج  ِّل  ه  ل نِّيٗفا راتا  حا ِّ  فِّط  را  ٱلَّتِّ  ٱّللَّ طا ه  ٱنلَّاسا  فا ا لاي ها يلا  لا  عا قِّ  تاب دِّ

ال   ۡلِّ
ِّه  ِّكا  ٱّللَّ َٰل ِّينح  ذا ِّمح  ٱل  ي  نَّ  ٱل قا َٰكِّ لا ا  وا ثا ك 

ا
ونا  لا  ٱنلَّاسِّ  أ لامح ع   [  ٥٤: الروم] ﴾٣٠ يا

“কামজই আপলন একলনষ্ঠ হমে লনজ মিহারামক দীমন প্রলিলষ্ঠি রাখুন। 

আল্লাহর লেিরাি (স্বাভালবক রীলি বা দীন ইসলাে), যার ওপর 

(িলার মযাগয কমর) লিলন োনুে সৃলি কমরমেন; আল্লাহর সৃলির 

মকামনা পলরবিণন মনই। এিাই প্রলিলষ্ঠি দীন; লকন্তু অলধকাংর্ োনুে 

জামন না।” [সূরা আর-রূে, আোি: ৩০] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইলহ ওোসাল্লাে বমলন,  

َسانِِه، َكَما َما ِمْن َمْولُوٍد إاِلا يُوََلُ لََعَ الِفْطرَ » ْو ُيَمجِّ
َ
انِِه، أ َ ْو ُينَِّصِّ

َ
بََواُه ُيَهوَِّدانِِه أ

َ
ِة، فَأ

وَن ِفيَها ِمْن َجْدََعءَ  بُو ُهَريَْرَة «تُنْتَُج ابَلِهيَمُة بَِهيَمًة مَجَْعاَء، َهْل ُُتِسُّ
َ
، ُثما َيُقوُل أ

ُ َعنُْه:  راتا ﴿رَِِضَ اَّللا ِّ  فِّط  را  ٱلَّتِّ  ٱّللَّ طا ه  ٱنلَّاسا  فا ا لاي ها يلا  لا  عا قِّ  تاب دِّ
ال  ِّه  ۡلِّ  ﴾ٱّللَّ

 [ اآليَةَ ٥٤]الروم: 

                                                           
3.
 র্াইখুল ইসলাে ইোে ইবন িাইলেেযাহ রালহোহুল্লাহ রলিি ‘োজেুআমে 
োিাওো’ ১ে খি; ৪৭-৪৯ এবং ৭৩ নং পৃষ্ঠা। 
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“প্রলিলি নবজাি সন্তান লেিরামির ওপর (দীন ইসলাে লনমেই) 

জন্মগ্রহর্ কমর। লকন্তু পরবিণীমি িার লপিা-োিাই িামক ইোহূদী, 

খৃিান বা অলিপূজক বালনমে মেমল। মযেন জীবজন্তু লনখুাঁি র্াবক 

প্রসব কমর, িুলে লক মসখামন মকামনা ত্রুলিযুি র্াবক মদখমি পাও?” 

িারপর আবু হুরােরা রালদোল্লাহু ‘আনহু বমলন, মিােরা ইিা করমল 

এই আোিলি পাি করমি পার- راتا ﴿ ِّ  فِّط  را  ٱلَّتِّ  ٱّللَّ طا اه  ٱنلَّاسا  فا لاي ها  لا  عا
يلا  قِّ  تاب دِّ

ال  ِّ  ۡلِّ ۚه﴾ٱّللَّ  “আল্লাহর লেিরাি (স্বাভালবক রীলি বা দীন 

ইসলাে), যার ওপর (িলার মযাগয কমর) লিলন োনুে সৃলি কমরমেন; 

আল্লাহর সৃলির মকামনা পলরবিণন মনই।”4   

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইলহ ওোসাল্লাে আরও বমলন, 
ا َعلاَمِِن يَْوِِم َهَذا، ُُكُّ َماٍل ََنَلْتُ » َعلَِّمُكْم َما َجِهلْتُْم، ِمما

ُ
ْن أ

َ
َمَرِِن أ

َ
اَل إِنا َرِّبِّ أ

َ
ُه أ

يَاِطنُي فَاْجتَاََلُْهْم  َتتُْهُم الشا
َ
ُهْم أ َعبًْدا َحاَلٌل، َوإِِّنِّ َخلَْقُت ِعبَاِدي ُحنََفاَء ُُكاُهْم، َوإِنا

نِْزْل بِِه 
ُ
ُكوا ِِب َما لَْم أ ْن يرُْشِ

َ
َمَرْتُهْم أ

َ
ْحلَلُْت لَُهْم، َوأ

َ
َمْت َعلَيِْهْم َما أ َعْن ِديِنِهْم، وََحرا

 .«ُسلَْطانًا

“মজমন রাখ, আোর রব আোমক ময সব িথয প্রদান কমরমেন 

িন্মমধয যা মিােরা জান না, িা মিাোমদরমক জানামনার লনমদণর্ লিলন 

আোমক লদমেমেন। লিলন আোমক আজমক যা জালনমেমেন িার 

অন্তভুণি লবেে হমি, ‘আলে মকামনা বান্দামক ময সম্পদ দান কমরলে 

                                                           
4 সহীহ বুখারী, িাকদীর অধযাে; পলরমিদ ৩, হাদীস নং ১৩৫৮ এবং সহীহ 

েুসললে, িাকদীর অধযাে; হাদীস নং ২৬৫৮, হাদীমসর র্ব্দগুমলা িাাঁরই। 



23 
 

িা িার জনয হালাল আর আলে আোর সকল বান্দামকই লর্কণ-

কুেুরীলবেুখ হমে একলনষ্ঠ িাওহীদেুখী কমর সৃলি কমরলে। অিঃপর 

িামদর কামে র্েিান এমস িামদরমক দীন মথমক দূমর লনমিপ 

করল। আলে যা িামদর জনয হালাল কমরলে িা িারা িামদর ওপর 

হারাে করল এবং মকামনা প্রোর্ বযলিমরমকই আোর সামথ অংর্ীদার 

করমি লনমদণর্ লদল।”5  

লিন- সকল জালির ইজো‘ বা ঐকেিয:  

প্রািীন ও আধুলনক কামলর সকল উম্মি একেি ময, এই লবশ্ব 

পলরেিমলর একজন সৃলিকিণা আমেন। লিলন হমলন এ জগমির 

একোত্র আল্লাহ সেগ্র জগমির রব। লিলন নমভােিল ও ভূেিমলর 

সৃলিকিণা। িাাঁর সৃলিমি কামরা অংর্ীদারীত্ব মনই, মযেন িাাঁর রাজমত্ব 

মকামনা ভাগীদার মনই। 

পূমবণর মকামনা জালি (যারা লবলভন্ন উপামসযর ইবাদাি করি) এই 

লবশ্বাস মপাের্ করি না ময, িামদর উপাসযগুমলা আসোনসেূহ ও 

যেীমনর সৃলিমি আল্লাহর সমঙ্গ অংর্ীদার লেল। বরং িারা লবশ্বাস 

করি ময, একোত্র আল্লাহ িা‘আলাই িামদর এবং িামদর 

উপাসযমদর সৃলিকিণা। লিলন বযিীি অনয মকামনা সৃলিকিণা ও 

                                                           
5 েুসনাদ ইোে আহোদ; ৪থণ খি, ১৬২ নং পৃষ্ঠা এবং সহীহ েুসললে; জান্নাি 

এবং িার সুখ ও িার বালসন্দামদর বর্ণনা অধযাে, হাদীস নং ২৮৬৫, হাদীমসর 
র্ব্দগুমলা িারই। 
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লরলযকদািা মনই। কলযার্ ও অকলযার্ মকবল িাাঁরই হামি।6 আল্লাহ 

িা‘আলার রুবুলবেযািমক েুর্লরকরা ময স্বীকার কমর লনমেলেল িার 

বর্ণনা লদমে আল্লাহ িা‘আলা বমলন,  

لائِّن﴿ م وا اهح تل 
ا
أ ن   سا لاقا  مَّ َٰتِّ  خا َٰوا ما ۡرضا  ٱلسَّ

ا را  واٱۡل  خَّ سا  واسا م  را  ٱلشَّ ما ولحنَّ  واٱل قا اقح ح   َّلا  ٱّللَّ
 َٰ ّنَّ

ا
ونا  فاأ فاكح ح  ٦١ يحؤ  طح  ٱّللَّ قا  ياب سح ِّز  ن ٱلر  ِّما ا ءح  ل اشا ِۦّ مِّن   ي رح  عِّباادِّه دِّ ياق  ۥ ه  وا ح ا  إِّنَّ  َلا  ٱّللَّ

 ِّ
ل  ِّكح ء   ب لِّيمل  َشا  لائِّن ٦٢ عا م وا اهح تل 

ا
أ ن سا لا  مَّ ا ءِّ  مِّنا  نَّزَّ ما ا ءٗ  ٱلسَّ ياا ما ح 

ا
ِّ  فاأ ۡرضا  هِّ ب

ا  مِّن   ٱۡل 
دِّ  ا باع  ِّها ت و  ولحنَّ  ما اقح ه  َّلا ح لِّ  ٱّللَّ

دح  قح ام  ِّه  ٱۡل  َّ م   بال   ّللِّ حهح ثا ك 
ا
قِّلحونا  لا  أ ع  : العنكبوت] ﴾٦٣ يا

١٥  ،١٧ ] 

“আর যলদ আপলন িামদরমক লজমজ্ঞস কমরন, ‘মক আসোনসেূহ ও 

যেীনমক সৃলি কমরমেন এবং িন্দ্র-সূযণমক লনেলিি কমরমেন?’ িারা 

অবর্যই বলমব, ‘আল্লাহ্’। িাহমল মকাথাে িামদর লেরামনা হমি! 
আল্লাহ িাাঁর বান্দামদর েমধয যার জনয ইমি িার লরলযক বালড়মে মদন 

এবং যার জনয ইমি সীলেি কমরন। লনিে আল্লাহ সবলকেু সম্পমকণ 

সেযক অবগি। আর যলদ আপলন িামদরমক লজমজ্ঞস কমরন, ‘আকার্ 

মথমক বালর বেণর্ কমর মক ভূলেমক সিীলবি কমরন িার েৃিুযর পর?’ 

িারা অবর্যই বলমব, ‘আল্লাহ’। বলুন, ‘সেি প্রর্ংসা আল্লাহরই’। 

লকন্তু িামদর অলধকাংর্ই এিা অনুধাবন কমর না।” [সূরা আল-

‘আনকাবূি, আোি: ৬১-৬৩] 

                                                           
6 োজেূ‘ োিাওো, র্াইখুল ইসলাে ইোে ইবন িাইলেেযাহ রালহোহুল্লাহ, ১৪ িে 

খি; ৩৮০-৩৮৩, এবং ৭ে খি; ৭৫ নং পৃষ্ঠা। 
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লিলন আরও বমলন, 

لائِّن﴿ م وا اهح تل 
ا
أ ن   سا لاقا  مَّ َٰتِّ  خا َٰوا ما ۡرضا  ٱلسَّ

ا ولح  واٱۡل  اقح نَّ  نَّ َّلا هح لاقا زِّيزح  خا لِّيمح  ٱل عا  ﴾٩ ٱل عا
 [ ٩:الزخرف]

“আর (মহ নবী) আপলন যলদ িামদরমক লজমজ্ঞস কমরন, ‘মক 

আসোনসেূহ ও যেীন সৃলি কমরমে?’ িারা অবর্যই বলমব, ‘এগুমলা 

মিা সৃলি কমরমেন পরাক্রের্ালী সবণজ্ঞই’।” [সূরা আয-যুখরুে, 

আোি: ৯] 

িার- লবমবমকর অপলরহাযণ দালব: 

সব লবমবক র্লি এক মযামগ স্বীকৃলি মদে ময, এই জগমির একজন 

েহান সৃলিকিণা আমেন। কারর্, লবমবক এই জগিমক একলি সৃি ও 

নিুন লজলনস েমন কমর। আরও লবশ্বাস কমর ময, সৃলিকুল লনমজমক 

লনমজ অলিত্ব আনেন কমরলন। আর এিা সবণজন লবলদি ময, প্রমিযক 

সৃলির একজন সৃলিকিণা থামকন।  

োনুে জামন ময, মস লবলভন্ন সেমে নানা লবপদ ও জলিলিার সমু্মখীন 

হে। আর যখন মস িা লনমজ সোধান করমি পামর না, িখন 

একলনষ্ঠভামব আকামর্র লদমক েুখ লেলরমে িার রমবর কামে সাহাযয 

িাে, িা মথমক েুলি পাওোর জনয; যলদও মস আজীবন িার রবমক 

অস্বীকার করুক এবং েূলিণর উপাসনা কমর যাক। কারর্, এিা এেন 

এক অিযাবর্যক লবেে যা অস্বীকার করার সুমযাগ মনই। এিামক 

স্বীকার করমিই হে। এেনলক জীব-জন্তুর ওপরও মকামনা লবপদ 

আসমল িারা আকামর্র লদমক োথা উলিমে অপলক দৃলিমি িাকাে। 
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লনমির আোিগুমলামি েহান আল্লাহ এ ধরমনর লবপদগ্রি োনুমের 

বর্ণনা লদমেমেন, যামি বলা হমেমে যখন মস িার রমবর কামে দ্রুি 

েুলির জনয সাহাযয িাে, িখন মস আল্লাহমকই ডামক। আল্লাহ 

িা‘আলা বমলন,  

سَّ  ِإَوذاا﴿ َٰنا  ما نسا ِّ
ل  ٱۡل  ۥ داعا  ضح  بَّهح نِّيًبا را حۥ إِّذاا ثحمَّ  إَِّّلا هِّ  مح َلا وَّ ةٗ  خا ما ِّع  ِّن هح  ن ا  م  اسِّ ا ن نا  ما  َكا

و ا   عح عالا  ب لح قا  مِّن إَِّّلا هِّ  ياد  ِّ  واجا َّ اٗدا ّللِّ ندا
ا
لَّ  أ حضِّ ِّ ن َّل  بِّيلِّهِّۦه  عا تَّع   قحل   سا رِّكا  تاما ف  ِّكح  قالِّيًل  ب

َٰبِّ  مِّن   إِّنَّكا  حا ص 
ا
 [  ٨: الزمر] ﴾٨ ٱنلَّارِّ  أ

“আর োনুেমক যখন দুঃখ-ধদনয স্পর্ণ কমর িখন মস একাগ্রলিমত্ত 

িার রবমক ডামক। িারপর যখন লিলন লনমজর পি মথমক িার প্রলি 

অনুগ্রহ কমরন িখন মস ভুমল যাে িার আমগ যার জনয মস 

মডমকলেল িাাঁমক এবং মস আল্লাহর সেকি দাাঁড় করাে, অনযমক িাাঁর 

পথ মথমক লবভ্রান্ত করার জনয। বলুন, ‘কুেুরীর জীবন িুলে লকেুকাল 

উপমভাগ কমর নাও। লনিে িুলে আগুমনর অলধবাসীমদর অন্তভুণি’।” 

[সূরা আয-যুোর, আোি: ৮]  

েহান আল্লাহ েুর্লরকমদর অবস্থা িুমল ধমর বমলন,  

وا ﴿ ِّي هح م   ٱلَّ حكح ِّ ري  حسا ِّ  فِّ  ي رِّي  ٱل با  اح  َٰٓ  واٱۡل  تَّ نتحم   إِّذاا حا ل كِّ  فِّ  كح ي نا  ٱل فح را ِّهِّم واجا ِّرِّيح   ب  ب
ِّباة   ي  وا   طا فارِّحح ا وا ِّها ا ب ا ءات ها فل  رِّيح   جا صِّ مح  عا ا ءاهح جح  واجا و  ِّ  مِّن ٱل ما

ن   كح  َكا نُّو ا   ما م   واظا نَّهح
ا
 أ

حِّيطا 
ح
ِّهِّم   أ ا   ب وح ا  داعا يا  ٱّللَّ ح  ُمح لِّصِّ ِّينا  َلا جناي تاناا لائِّن   ٱل 

ا
ِۦّ مِّن   أ ه َٰذِّ ونانَّ  ها اكح  مِّنا  نلا

َٰكِّرِّينا  ا   ٢٢ ٱلشَّ م   فالامَّ َٰهح جناى
ا
م   إِّذاا أ ب غحونا  هح ۡرضِّ  فِّ  يا

ا ِّ  ٱۡل  ري  ِّغا ِّ   ب اق  ا ٱۡل  ها يُّ
ا
أ َٰٓ ا ٱنلَّاسح  يا  إِّنَّما

م   يحكح َٰٓ  باغ  ا مي  َعا كح سِّ نفح
ا
َٰعا  أ تا ةِّ  مَّ اياوَٰ ن ياا   ٱۡل  م   إَِّّلا ناا ثحمَّ  ٱلُّ عحكح ر جِّ م ما ِّئحكح نحناب  ا فا ِّما  ب
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نتحم   لحونا  كح ما  [ ٠٥  ،٠٠:  يونس] ﴾٢٣ تاع 

“লিলনই মিাোমদরমক জমল-স্থমল ভ্রের্ করান। এেনলক মিােরা 

যখন মনৌযামন আমরাহন কর এবং মসগুমলা আমরাহী লনমে অনুকূল 

বািামস মবলরমে যাে এবং িারা িামি আনলন্দি হে, িারপর যখন 

দেকা হাওো বইমি শুরু কমর এবং িারলদক মথমক উত্তাল িরঙ্গোলা 

মধমে আমস, আর িারা লনলিি ধারর্া কমর ময, এবার িারা মঘরাও 

হমে পমড়মে, িখন িারা আল্লাহমক িাাঁর জনয দীনমক একলনষ্ঠ কমর 

মডমক বমল: ‘আপলন আোমদরমক এ মথমক বাাঁিামল আেরা অবর্যই 

কৃিজ্ঞমদর অন্তভুণি হব’। অিঃপর লিলন যখন িামদরমক লবপদেুি 

কমরন িখন িারা যেীমন অনযােভামব সীোলঙ্ঘন করমি থামক। মহ 

োনুে! মিাোমদর সীোলঙ্ঘন মকবল মিাোমদর লনমজমদর প্রলিই হমে 

থামক; দুলনোর জীবমনর সুখ মভাগ কমর নাও, পমর আোমদরই কামে 

মিাোমদর প্রিযাবিণন। িখন আেরা মিাোমদরমক জালনমে লদব 

মিােরা যা করমি।” [সূরা ইউনুস, আোি: ২২, ২৩]  

লিলন আরও বমলন, 

م ِإَوذاا﴿ ياهح شِّ جل  غا و  لِّ  مَّ
لا ٱلظُّ ا   كا وح عا ا  دا يا  ٱّللَّ ح  ُمح لِّصِّ ِّينا  َلا ا ٱل  م   فالامَّ َٰهح َّى ِّ  إِّلا  جنا  ٱل با 

م ه  فامِّن هح دل تاصِّ ق  ا مُّ َٰتِّناا  أَِب دح َيا حا  واما ُّ  إِّلَّ  يا تَّار   كح ور   خا فح  [  ٥٠: لقمان] ﴾٣٢ كا

“আর যখন িরঙ্গ িামদরমক আিন্ন কমর োোর েমিা, িখন িারা 

আল্লাহমক ডামক িাাঁর আনুগমিয একলনষ্ঠ হমে। অিঃপর যখন লিলন 

িামদরমক উদ্ধার কমর স্থমল মপৌঁোন িখন িামদর মকউ মকউ 

োোোলে পমথ থামক; আর শুধু লবশ্বাসঘািক, কালের বযলিই 
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আোমদর লনদর্ণনাবললমক অস্বীকার কমর।” [সূরা মলাকোন, আোি: 

৩২] 

[ইলাহ বা উপাসযও একজনই হমবন] 

েহান রব লযলন এ পৃলথবীমক সৃলি কমরমেন অলিত্বহীন মথমক, আর 

োনুেমক ধিলর কমরমেন সবণালধক সুন্দর গিন লদমে এবং িার 

লেিরাি িথা প্রকৃলিমি মগমথ লদমেমেন িাাঁর দাসত্ব ও আত্মসেপণর্ 

করার প্রবর্িা। সকল লবমবক িাাঁর রুবুলবেযাি ও উলুলহেযামির 

আনুগিয কমরমে এবং সেি উম্মি িাাঁর রুবুলবেযািমক এক বামকয 

মেমন লনমি একেি মপাের্ কমরমে। সুিরাং রুবুলবেযাি ও 

উলুলহেযামির মিমত্র একজনই সত্তা হওোই যুলিযুি। মযেলনভামব 

িাাঁর সৃলিমি মকামনা অংর্ীদার মনই, মিেলনভামব িাাঁর ইবাদমিও 

মকামনা ভাগীদার মনই। এ বযাপামর অসংখয প্রোর্ালদ লবদযোন7। লনমম্ন 

গুরুত্বপূর্ণ লকেু প্রোর্ উমল্লখ করা হমলা:  

এক- এই জগমি প্রকৃি ো‘বুদ শুধুোত্র একজনই আমেন। লিলন 

োড়া সলিযকার মকামনা ো‘বুদ মনই। লিলনই সৃলিকিণা ও লরলযকদািা। 

উপকার ও অপকার করার িেিা িাাঁরই হামি। লিলন োড়া মকউ 

উপকার করমি পামর না এবং লিলন োড়া মকউ িলিমক প্রলিহি 

করমি পামর না। যলদ এই পৃলথবীমি অনয আমরকজন ো‘বুদ থাকি 

                                                           
7. লবিালরি জানার জনয মদখুন: র্াইখুল ইসলাে েুহাম্মাদ ইবন আবু্দল ওোহহাব 

রলিি ‘লকিাবুি িাওহীদ’। 
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িমব িারও কাজ, সৃলি ও লনমদণর্াবলল থাকি। এমি কমর একজন 

অনযজমনর অংর্গ্রহর্মক মেমন লনমি পারমিা না।8 িদুপলর 

একজমনর র্লি ও িেিা অনযজমনর মিমে মবলর্ থাকি। অিে, 

পরাি কখনও ো‘বুদ হমি পামর না। লিলনই প্রকৃি ো‘বুদ লযলন 

িেিাবান ও প্রভাবর্ালী; যার ইবাদামি অপর মকামনা ো‘বুদ 

অংর্ীদার হমি পামর না মযেলনভামব িাাঁর রুবুলবেযাি িথা প্রভুমত্ব 

মকামনা ো‘বুদ অংর্ীদার মনই। েহান আল্লাহ  বমলন,  

ا﴿ اذا  ما ح  ٱَّتَّ لا   مِّن ٱّللَّ ا وا نا  واما ۥ َكا هح عا ى  مِّن   ما َٰه  با  إِّٗذا إِّلا ها ا ُّ  لَّ َٰه   كح ا إِّلا ِّما لاقا  ب لاعالا  خا  وا
م   هح ضح َٰ  باع  ا ى  َعا ض  َٰنا  باع  ب حا ِّ  سح ا ٱّللَّ مَّ ونا  عا فح  [  ٩٧:  املؤمنون] ﴾٩١ ياصِّ

“আল্লাহ মকামনা সন্তান গ্রহর্ কমরনলন এবং িাাঁর সামথ অনয মকামনা 

ইলাহও মনই; যলদ থাকি িমব প্রমিযক ইলাহ স্বীে সৃলি লনমে পৃথক 

হমে মযি এবং এমক অমনযর ওপর প্রাধানয লবিার করি। িারা ময 

গুমর্ িামক গুর্ালেি কমর িা মথমক আল্লাহ কি পলবত্র-েহান!” [সূরা 

আল-েুলেনূন, আোি: ৯১ ]  

দুই- ইবাদামির হকদার মকবল আল্লাহ িা‘আলা, যার জনয 

আসোনসেূহ ও যেীমনর োললকানা ও কিৃণত্ব। মকননা োনুে এেন 

ো‘বুমদর ধনকিয অজণন করমি িাে, লযলন িার সালবণক কলযার্ সাধন 

করমি পামরন এবং যাবিীে দুঃখ, দুদণর্া ও অলনি দূরীভূি করার 

িেিা রামখন। আর এিা মসই েহান সত্তার পমিই সভব ব লযলন 

                                                           
8.
 র্ারহু ‘আকীদাহ আি-ত্বহালবেযাহ, পৃ. ৩৯। 
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আসোনসেূহ ও যেীন এবং এিদুভমের োমে যা আমে িার 

সবলকেুর োললক। যলদ িাাঁর সমঙ্গ একালধক ো‘বুদ থাকমিা, মযেনলি 

েুর্লরকমদর ধারর্া, িাহমল মসসব বান্দারা মকবল সিয রব আল্লাহর 

ইবাদাি করার জনয লবলবধ উপাে খুাঁমজ মবড়াি; কারর্ এ সকল 

ো‘বুদ শুধুোত্র এক আল্লাহরই ইবাদাি করি ও িাাঁরই ধনকিয 

অজণমন সমিি থাকি। সুিরাং যার হামি কলযার্ ও অকলযামর্র 

িালবকালি, এেন সিয সত্তার ময ধনকিয লাভ করমি িাে, িামক সিয 

ো‘বুদ আল্লাহরই ইবাদাি করমি হমব। যার ইবাদাি কমর থামক 

আসোনসেূহ, যেীন এবং এিদুভমের সকল োখলুকাি। আর এসব 

অসিয ো‘বুদগুমলা িাাঁর দাসমদরই অন্তভুণি। আল্লাহ িা‘আলা বমলন, 

نا  لَّو   قحل﴿ ۥ   َكا هح عا ةل  ما ِّها ا ءاال ما حونا  كا ول قح ا   إِّٗذا يا و  ب تاغا َٰ  َّلَّ بِّيٗل  ٱل عار شِّ  ذِّي إِّلا  ﴾٤٢ سا
 [  ٠٠: االرساء]

“(মহ নবী) আপলন বলুন: িামদর কথােি যলদ িাাঁর সামথ আরও 

ো‘বুদ থাকমিা িমব িারা ‘আরমর্র অলধপলি পযণন্ত মপৌঁমে যাওোর 

উপাে অমেের্ করমিা।” [সূরা আল-ইসরা, আোি: ৪২] সিয 

অনুসন্ধানকারীর জনয উলিি মস মযন নীমির আোিগুমলা পমড়- 

আল্লাহ িা‘আলা বমলন,   

لِّ ﴿
وا   قح عح ِّينا  ٱد  تحم ٱلَّ م  ِّن زاعا ِّ  دحونِّ  م  ونا  لا  ٱّللَّ لِّكح م  الا  يا ة   مِّث قا َٰ  فِّ  ذارَّ َٰوا ما لا  تِّ ٱلسَّ  وا

ۡرضِّ  فِّ 
ا ا ٱۡل  م   واما اهح ا ل ك   مِّن فِّيهِّما ا ُشِّ  حۥ واما م َلا ِّن مِّن هح هِّري   م  لا  ٢٢ ظا عح  وا ةح  تانفا َٰعا فا  ٱلشَّ

ۥ   هح ن   إِّلَّ  عِّندا ِّما ذِّنا  ل
ا
ۥه  أ ح  [ ٠٥  ،٠٠: سبا] ﴾َلا

“(মহ নবী আপলন) বলুন, ‘মিােরা আল্লাহ োড়া যামদরমক ইলাহ েমন 
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করমি িামদরমক ডাক। িারা আসোনসেূমহ অরু্ পলরোর্ লকেুরও 

োললক নে, যেীমনও নে। আর এ দু’লিমি িামদর মকামনা অংর্ও মনই 

এবং িামদর েধয মথমক মকউ িাাঁর সহােকও নে’। আর আল্লাহ যামক 

অনুেলি লদমবন, মস োড়া িাাঁর কামে কামরা সুপালরর্ েলপ্রসূ হমব না।” 

[সূরা সাবা, আোি: ২২, ২৩ ] 

উপমরাি আোিগুমলামি গাইরুল্লাহ’র সামথ অন্তমরর সম্পকণমক 

িারলি লবেে িারা খিন করা হমেমে। আর িা লনম্নরূপ:  

প্রথেি: এসব অংর্ীদারগর্ আল্লাহর সামথ লবনু্দ পলরোর্ বস্তুর 

োললক না। আর ময মকউ লবনু্দ পলরোর্ বস্তুর োললক না, মস মকামনা 

উপকার করমি পামর না এবং অপকারও করমি পামর না। মস 

ো‘বুদ হওোর মযাগয নে এবং আল্লাহর সমঙ্গ মকামনা কামজ অংর্ীদার 

হওোরও মযাগয নে; বরং েহান আল্লাহই িামদর োললক এবং িামদর 

মদখাশুনা কমরন।  

লিিীেি: িারা আসোনসেূহ ও যেীমনর মকামনা অংমর্র োললক নে 

এবং উভমের োমে িামদর লিল পলরোর্ অংর্ীদালরত্বও মনই।  

িৃিীেি: সৃলির মকউ েহান আল্লাহর সাহাযযকারী নে। বরং লিলনই 

িামদরমক লবলভন্নভামব সাহাযয-সহমযালগিা কমর থামকন। মযেন, লিলন 

িামদর যাবিীে কলযার্ সাধন কমরন এবং সব অকলযার্ দূরীভূি 

কমরন। লিলন অেুখামপিী এবং সৃলির সবাই িাাঁর েুখামপিী।  

িিুথণি: এসব অংর্ীদারগর্ িামদর অনুসারীমদর জনয আল্লাহর কামে 

র্াো‘আি বা সুপালরমর্র অলধকার রামখ না। আর িামদরমক 
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সুপালরর্ করার অনুেলিও মদো হমব না। সুপালরমর্র অনুেলি মকবল 

আল্লাহ িা‘আলার ওলীমদর9 জনয লনধণালরি। িমব ওলীগর্ িামদর 

জনযই সুপালরর্ করমি পারমব, যামদর কথা, কাজ ও আকীদা লবশ্বামস 

আল্লাহ িা‘আলা সন্তুি।10  

লিন- জগমির সবলকেুর রৃ্ঙ্খলা এবং িার সুষু্ঠ পলরিালনাই সমবণাচ্চ 

প্রোর্ ময, এ জগমির পলরিালক এক ইলাহ, এক োললক ও এক 

রব। লিলন োড়া সৃলির আর মকামনা ো‘বুদও মনই এবং লিলন োড়া 

িামদর আর মকামনা রব মনই। সুিরাং মযেলনভামব জগমির দু’জন 

সৃলিকিণা কল্পনা করা যাে না, মিেলনভামব দুই বা িমিালধক 

ো‘বুমদর অলিত্বও ভাবা অেূলক। আল্লাহ িা‘আলা বমলন,  

                                                           
9. এখামন ওলী বলমি যারা েুত্তাকী, পারমহযগার বান্দা এবং র্রী‘আমির যাবিীে 

হুকুে আহকাে ও হালাল-হারাে মেমন িমলন িারাই উমের্য, বিণোন সোমজ 
লর্কণ-লবদ‘আমির কেণকামির সামথ জলড়ি এক মশ্রলর্র নােধারী লকেু ধেণ 
বযবসােী ও কবর পূজারী পীর-োর্ামেখ উমের্য নে। -অনুবাদক। 

10.
 র্াইখ আবু্দর রহোন ইবন হাসান রালহোহুল্লাহ প্রর্ীি “কুররািু ‘উেুনুল 
েুওোহলহদীন”, পৃ. ১০০। অথণাৎ যার েমধয বড় লর্কণ মনই, বড় কুেুরী মনই, বড় 
লনোকী মনই। লর্কণ, কুের ও লনোমকর মিমে লনম্ন পযণামের গুনাহ আমে, 
জাহান্নামে পমড় আমে, িাহমল িার জনয সুপালরর্ করা হমব। মস লহমসমব 
আমখরামি আল্লাহর দরবামর সুপালরমর্র জনয দু’লি র্িণ লনধণালরি হমলা:  

১- অবর্যই আল্লাহর অনুেলিমি হমি হমব। লিলন দোপরবর্ হমে যার জনয 
অনুেলি লদমবন লিলনই শুধু সুপালরর্ করমবন।  

২- যার জনয সুপালরর্ করা হমব িামক অবর্যই বড় লর্কণ, বড় কুেুরী এবং বড় 
লনোকী মথমক েুি থাকমি হমব। [সম্পাদক]    
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او  ﴿ نا  ل ا   َكا ة   فِّيهِّما ِّها ح  إِّلَّ  ءاال ه  ٱّللَّ تاا دا سا  [ ٠٠: االنبياء] ﴾لافا

“যলদ এিদুভমের (আসোন ও যেীমনর) েমধয আল্লাহ বযিীি আমরা 

অমনক ইলাহ থাকি, িাহমল উভেই লবরৃ্ঙ্খল হি।” [সূরা আল-

আলম্বো, আোি: ২২]  

সুিরাং যলদ মেমন মনো হে ময, আসোনসেূহ ও যেীমন আল্লাহ োড়া 

অনয মকামনা ো‘বুদ আমে, িমব অবর্যই লবরৃ্ঙ্খলা মদখা লদি।11 আর 

এই লবরৃ্ঙ্খলার প্রধান কারর্ হমলা: যলদ আল্লাহর সমঙ্গ অনয অনয 

মকামনা ো‘বুদ থাকমিা, িমব অবর্যই মস্বিািালরিা ও হিমিমপর 

মিমত্র একজন অনযজমনর মিমে র্লির্ালী হমিা। আর এমি েগড়া 

ও েিমভদ ধিলর হমিা এবং মেিনা-েযাসামদর আলবভণাব ঘিি।12  

যলদ একলি মদহ বা র্রীমরর পলরিালনার দালেত্ব একই রকে দু’লি 

আত্মার থাকমিা, িমব মদহ ধ্বংস হমে মযি। যলদ এিা অসভব ব হে, 

িাহমল এই লবর্াল পৃলথবীর মিমত্র দু’জন বা িমিালধক পলরিালক 

কীভামব কল্পনা করা যাে!13  

িার- এ লবেমের ওপর সেগ্র নবী ও রাসূলগমর্র ইজো‘:  

                                                           
11 মযমহিু এখন মকামনা লবরৃ্ঙ্খলা মদখা মদে না িামি প্রোলর্ি হে ময, লিলন 

একক এবং এককভামব সেগ্র জগি পলরিালনা কমরন। অনযথাে লবরৃ্ঙ্খলা 
মদখা লদি। —অনুবাদক। 

12 র্াওকানী, োিহুল কাদীর, ৩ে খি, ৪০৩ পৃষ্ঠা। 
13 ইবনুল কাইমেযে, লেেিাহু দালরস সা‘আদাহ (১/২৬০)। 
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উম্মিগর্ এ লবেমে একেি মপাের্ কমরমেন ময, নবী ও রাসূলগর্ 

হমলন পূর্ণ লবমবকবান োনুে, পাক-পলবত্র, সমবণাৎকৃি িলরমত্রর 

অলধকারী, িামদর অধীনস্থমদর কলযার্কােী, আল্লাহ িা‘আলার ইিা 

সম্পমকণ িারা সবমিমে মবলর্ জ্ঞাি এবং সলিক ও সরল পমথর 

সন্ধান দানকারী। মকননা িারা সরাসলর েহান আল্লাহর লনকি মথমক 

অহী প্রাি হন, িারপর িা োনুমের োমে প্রিার কমরন। প্রথে নবী 

আদে ‘আলাইলহস সালাে মথমক শুরু কমর সবণমর্ে নবী েুহাম্মাদ 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইলহ ওোসাল্লাে পযণন্ত সবাই আল্লাহর প্রলি ঈোন 

স্থাপন কমরমেন এবং লিলন োড়া অমনযর ইবাদাি পলরিযাগ করার 

দা‘ওোি লদমেলেমলন। আর লিলনই প্রকৃি ো‘বুদ। েহান আল্লাহ  

বমলন,  

ا  ﴿ ل ناا واما ر سا
ا
ب لِّكا  مِّن أ ول   مِّن قا ۥ إَِّّلا هِّ  نحوحِّ   إِّلَّ  رَّسح نَّهح

ا
َٰها  لا   أ ناا   إِّلَّ   إِّلا

ا
ونِّ  أ بحدح  فاٱع 

 [  ٠٣:االنبياء] ﴾٢٥

“আর আপনার পূমবণ আেরা ময রাসূলই মপ্ররর্ কমরলে িার কামে এ 

অহীই পালিমেলে ময, আলে বযিীি অনয মকামনা সিয ইলাহ মনই। 

সুিরাং মিােরা আোরই ইবাদাি কর।” [সূরা আল-আলম্বো, আোি: 

২৫] 

আল্লাহ িা‘আলা নূহ ‘আলাইলহস সালামের িাওহীমদর প্রলি দাও‘োি 

মদোর কথা উমল্লখ কমরন; লিলন িার উম্মিমক বমললেমলন ময,  

ن﴿
ا
ا   لَّ  أ و  بحدح ا   إِّلَّ  تاع  افح  إِّّن ِّ   ٱّللَّ خا

ا
م   أ لاي كح ابا  عا ذا م   عا م   ياو  َّلِّ

ا
 [ ٠١: هود] ﴾٢٦ أ
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“মিােরা আল্লাহ োড়া আর কামরা ইবাদাি কমরা না, আলে 

মিাোমদর ওপর এক ভীের্ যির্াদােক লদমনর র্ালির আর্ঙ্কা 

করলে।” [সূরা হূদ, আোি: ২৬] 

মর্ে নবী েুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইলহ ওোসাল্লাে সম্পমকণ উমল্লখ 

কমরন ময, লিলন িাাঁর উম্মিমক বমললেমলন,  

ا قحل  ﴿ َٰٓ  إِّنَّما َّ  يحوحا ا   إِّلا نَّما
ا
م   أ كح َٰهح َٰهل  إِّلا دل   إِّلا َٰحِّ ل   وا ها نتحم فا

ا
ونا  أ لِّمح س  : االنبياء] ﴾١٠٨ مُّ

٧٤٨ ] 

“(মহ নবী আপলন) বলুন, আোর প্রলি অহী হে ময, লনিে মিাোমদর 

ো‘বুদ শুধুোত্র একজনই। সুিরাং মিােরা লক আত্মসেপণর্কারী 

হমব?” [সূরা আল-আলম্বো, আোি: ১০৮]  

এই েহান ো‘বুদ, লযলন এই জগিমক অলিত্বহীন মথমক অলিত্ব দান 

কমর অসাধারর্ রূপ লদমে সৃলি কমরমেন। োনুেমক সুন্দর গিন লদমে 

ধিলর কমর সম্মালনি কমরমেন এবং িার লেিরামি প্রভূত্ব 

(রুবুলবেযাি)মক মেমন মনওো ও উলুলহেযাি িথা ইবাদিমক 

একান্তভামব আল্লাহর জনয করামক স্বীকৃলি মদোর মযাগযিা স্থাপন 

কমরমেন। লিলন িার আত্মামক এেনভামব সৃলি কমরমেন ময, মস িার 

েহান সৃলিকিণা-আল্লাহর অনুগি না হমল, িাাঁর লনমদণর্ েমিা না 

িলমল িা লস্থর থামক না। আর িার রূমহর জনয ধাযণ কমরমেন ময, 

মস কখনও প্রর্ালন্ত লাভ করমব না, যিির্ পযণন্ত মস িার সৃলিকিণার 

লনকি আশ্রে না লনমব এবং িাাঁর সামথ মযাগামযাগ রিা না করমব। 

আর িাাঁর সামথ মযাগামযাগ রিা মকবল িাাঁর সলিক পথ গ্রহমর্র 
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োধযমেই সভব ব, যার প্রিার ও প্রসার কমরলেমলন সম্মালনি রাসূলগর্। 

আর লিলন োনুেমক আমরকলি েূলযবান সম্পদ দান কমরমেন, িা 

হমলা: লবমবক-র্লি; ময লবমবমকর যাবিীে কাযণ িখনই পলরপূর্ণ লস্থর 

থাকমব, স্বীে দালেত্ব পালমন কাযণকর হমব, যখন মস লবমবক িার 

রমবর প্রলি পূর্ণ ঈোন মপাের্ করমব।  

সুিরাং যখনই কামরা লেিরাি বা স্বাভালবক প্রকৃলি সলিক হমব, রূহ 

(আত্মা) প্রর্ান্তলিত্ত হমব, েন লস্থর হমব আর লবমবক আল্লাহর ওপর 

ঈোন আনমব, িখনই মকবল একজন োনুে দুলনো ও আমখরামির 

সেলিা, লনরাপত্তা ও প্রর্ালন্ত অজণন করমি সিে হমব। আর োনুে 

যলদ এগুমলা অস্বীকার কমর, িমব পৃলথবীর অললমি-গললমি পাগমলর 

েমিা উন্মাদ হমে জীবন-যাপন করমব, অমনক উপামসযর োমে 

লনমজমক বণ্টন কমর লনমি বাধয হমব, িখন মস জানমি পারমব না 

ময, মক িার উপকার সাধন করমব আর মক িার লবপদাপদ দূর 

করমব। আত্মার েমধয ঈোনমক লস্থর করমি এবং কুেমরর মনাংরালে 

প্রকার্ করার জনয েহান আল্লাহ দৃিান্ত মপর্ কমরমেন। মকননা 

উদাহরমর্র োধযমে অস্পি লবেে স্পি হে। এর েমধয দু’জন 

মলামকর োমে িুলনা করা হমেমে; একজন িার কাজ কেণ বহু প্রভুর 

োমে বণ্টন কমর (বহু প্রভুর ইবাদাি কমর) আর অনযজন শুধুোত্র 

এক প্রভুর ইবাদাি কমর িারা লক সোন? কখনই না। আল্লাহ 

িা‘আলা বমলন,  

ابا ﴿ ح  ضا ثاٗل  ٱّللَّ ٗل  ما َكا ءح  فِّيهِّ  رَّجح ا ونا  ُشح َٰكِّسح تاشا ٗل  مح راجح لاٗما وا ل   سا ِّراجح  هال   ل 
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تاوِّياانِّ  اس  ثاًله  ي دح  ما ام  ِّه  ٱۡل  َّ م   بال   ّللِّ حهح ثا ك 
ا
ونا  لا  أ لامح ع   [  ٠٩: الزمر] ﴾٢٩ يا

“আল্লাহ একলি দৃিান্ত মপর্ করমেন: এক বযলির প্রভু অমনক, যারা 

পরস্পর লবরুদ্ধভাবাপন্ন এবং আমরক বযলি, ময এক প্রভুর অনুগি; 

এ দু‘জমনর অবস্থা লক সোন? সেি প্রর্ংসা আল্লাহরই; লকন্তু 

িামদর অলধকাংর্ই জামন না।” [সূরা আয-যুোর, আোি: ২৯ ] 

আল্লাহ িা‘আলা অত্র আোমি িাওহীদপন্থী বান্দা ও েুর্লরক বান্দার 

দৃিান্ত বর্ণনা কমরন; এক বযলির োললক অমনকগুমলা। সবাই িামক 

লনমে িানা মহাঁিড়া কমর, লনমজর অনুগি বমল দাবী কমর, মস িামদর 

োমে লবভি, িামদর প্রমিযমকই িার ওপর লনমজর লদক-লনমদণর্না ও 

দালেত্ব অপণর্ করমি িাে। এেিাবস্থাে মস লদমর্হারা হমে পমড় এবং 

এক পথ বা েমির ওপর িলমি পামর না। েমল মস িামদর 

েগড়ামি, লবিকণপূর্ণ ও স্বলবমরাধী প্রবৃলত্তমক সন্তুি করার িেিা 

হালরমে মেমল। এমি িার দৃলিভলঙ্গ ও র্লি সােথণয মভমঙ্গ িুরোর 

হমে যাে। অপর পমি অনয একজন বান্দা যার োললক শুধুোত্র 

একজন, মস জামন ময িার োললক িার মথমক লক িাে এবং লক 

দালেত্ব িার ওপর অপণর্ কমর। এমি কমর মস সুস্পি এক নীলির 

ওপর লস্থর থাকমি পামর। সুিরাং আমলালিি দু’জন বান্দা এক সোন 

নে। একজন এক োললমকর অনুগি হমে সিিা, জ্ঞান ও লনিেিার 

প্রর্ালন্ত লাভ কমর। আর অপরজন পরস্পর লবমরাধী অমনকগুমলা 

োললমকর ইবাদাি কমর অলিষ্ঠপূর্ণ জীবন-যাপন কমর। মকামনা 

অবস্থাে-ই মস লস্থর থাকমি পামর না। িামদর সবাইমক সন্তুি করা 
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মিা দূমরর কথা বরং িামদর একজনমকও মস সন্তুি করমি পামর 

না। 

েহান আল্লাহর অলিত্ব, একোত্র িাাঁরই প্রভুত্ব (রুবুলবেযাি) ও িাাঁরই 

দাসমত্বর (উলুলহেযামির) লবেেলি যখন প্রোলর্ি হমলা, িখন 

আোমদর জানা দরকার এই লবশ্বপলরেিল ও োনমবর সৃলি সম্পমকণ 

এবং সৃলির অজানা কারর্ ও রহসয কী িা অনুসন্ধান করা প্রমোজন।  
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েহাজগমির সৃলি 

েহান আল্লাহ এই লবর্াল জগিমক, িার আসোনসেূহ, যেীন, নিত্র, 

সেুদ্র, গােপালা ও সেি প্রার্ীজগৎ, এসবমক অলিত্বহীন মথমক সৃলি 

কমরমেন। আল্লাহ িা‘আলা বমলন,  

م   قحل  ﴿ ِّنَّكح ئ
ا
ونا  أ رح فح اك  ِّي تلا ِّٱلَّ لاقا  ب ۡرضا  خا

ا ِّ  فِّ  ٱۡل  ي  لحونا  ياو ما َتا عا ۥ   وا ح اٗداه  َلا ندا
ا
ِّكا  أ َٰل  ذا

َٰلامِّيا  رابُّ  عالا  ٩ ٱل عا ا واجا ا  فِّيها َٰسِّ وا ا مِّن را َٰراكا  فاو قِّها با ا وا را  فِّيها ا   واقادَّ َٰ  فِّيها ق وا
ا
اأ  فِّ   تاها

ةِّ باعا ر 
ا
يَّام   أ

ا
ا ءٗ  أ وا ِّلِّيا  سا ئ

ا  ِّلسَّ ىَٰٓ  ثحمَّ  ١٠ ل  تاوا ا ءِّ  إِّلا  ٱس  ما ا  ٱلسَّ هِّ انل  وا الا  دحخا قا ا فا اها  ل
ۡرضِّ 

ا ِّۡل  ل ِّياا وا و ًع  ٱئ ت و   طا
ا
ر ٗها أ اا   كا تاي ناا قااتلا

ا
ِّعِّيا  أ ئ

ا  نَّ  ١١ طا َٰهح ى ضا قا ب عا  فا َٰواات   سا ما  فِّ  سا
 ِّ ي  و   ياو ما

ا
أ َٰ وا ِّ  فِّ  حا

ا ء   كح  ما ه  سا ا راها م 
ا
يَّنَّا أ زا ا ءا  وا ما ن ياا ٱلسَّ َٰبِّيحا  ٱلُّ صا ِّما ه  ب ٗظا ف  ِّكا  واحِّ َٰل  ذا

يرح  دِّ زِّيزِّ  تاق  لِّيمِّ  ٱل عا  [  ٧٠  ،٩: فصلت] ﴾١٢ ٱل عا

“বলুন, ‘মিােরা লক িাাঁর সামথই কুেুরী করমব লযলন যেীন সৃলি 

কমরমেন দু’লদমন এবং মিােরা লক িাাঁর সেকি ধিলর করে? 

লিলন সৃলিকুমলর রব। আর লিলন স্থাপন কমরমেন অিল পবণিোলা 

ভূপৃমষ্ঠ এবং িামি লদমেমেন বরকি এবং িার লদমনর েমধয এমি 

খামদযর বযবস্থা কমরমেন সেভামব যাচ্ঞাকারীমদর জনয। িারপর 

লিলন আসোমনর প্রলি ইমি করমলন, যা (পূমবণ) লেল মধাাঁো। 

অিঃপর লিলন ওিামক (আসোন) ও যেীনমক বলমলন, ‘মিােরা 

উভমে আস ইিাে বা অলনিাে।’ িারা বলল, ‘আেরা আসলাে 

অনুগি হমে’। অিঃপর লিলন মসগুমলামক সাি আসোমন পলরর্ি 

করমলন দু’ লদমন এবং প্রমিযক আসোমন িার লনমদণর্ অহী কমর 

পািামলন এবং আেরা লনকিবিণী আসোনমক সুমর্ালভি করলাে 
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প্রদীপোলা িারা এবং করলাে সুরলিি। এিা পরাক্রের্ালী, সবণমজ্ঞর 

বযবস্থাপনা।” [সূরা আল-েুসলসলাি, আোি: ৯-১২] আল্লাহ িা‘আলা 

আরও বমলন,  

وا ﴿
ا
ام   أ ِّينا  يارا  ل ا   ٱلَّ و  رح فا نَّ  كا

ا
َٰتِّ  أ َٰوا ما ۡرضا  ٱلسَّ

ا ناتاا واٱۡل  ت ٗقا َكا ا   را ما َٰهح نا تاق  فا ل ناا فا عا  مِّنا  واجا
ا ءِّ  َّ  ٱل ما ء   كح ه  َشا  فالا  حا  

ا
مِّنحونا  أ ل ناا ٣٠ يحؤ  عا ۡرضِّ  فِّ  واجا

ا ا  ٱۡل  َٰسِّ وا ن را
ا
ِّهِّم   تامِّيدا  أ  ب

ل ناا عا ا واجا اٗجا فِّيها بحٗل  فِّجا م   سح لَّهح ونا  لَّعا تادح ه  ل ناا ٣١ يا عا ا ءا  واجا ما ٗفا ٱلسَّ ق  وٗظا   سا م   ُمَّ فح  واهح
ن   ا عا َٰتِّها ونا  ءاايا رِّضح ع   [ ٥٠  ،٥٤: االنبياء] ﴾٣٢ مح

“যারা কুেুরী কমর িারা লক মদমখ না ময, আসোনসেূহ ও যেীন 

লেমর্ লেল ওিমপ্রািভামব, িারপর আেরা উভেমক পৃথক কমর 

লদলাে; এবং প্রার্বান সবলকেু সৃলি করলাে পালন মথমক; িবুও লক 

িারা ঈোন আনমব না? আর আেরা পৃলথবীমি সৃলি কমরলে সুদৃঢ় 

পবণি, যামি যেীন িামদরমক লনমে এলদক-ওলদক েমল না যাে এবং 

আেরা মসখামন কমর লদমেলে প্রর্ি পথ, যামি িারা গন্তবযস্থমল 

মপৌঁেমি পামর। আর আেরা আকার্মক কমরলে সুরলিি োদ; লকন্তু 

িারা আকামর্ অবলস্থি লনদর্ণনাবলল মথমক েুখ লেলরমে মনে।” [সূরা 

আল-আলম্বো, আোি: ৩০-৩২]14 

এই লবর্াল লবশ্বজগিমক সৃলি করার লপেমন েহান আল্লাহর অসংখয 

লহকেি-প্রজ্ঞাপূর্ণ কারর্ লনলহি। যা বর্ণনা কমর সীোবদ্ধ করা সভব ব 

নে। এর প্রলিলি অংর্ই েহান লহকেমি ভরপুর। আপলন যলদ এর 

                                                           
14 আরও মদখুন, সূরা আর-রা‘মদর প্রথেলদমকর আোিগুমলা। —অনুবাদক। 
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মযমকামনা একলি লনদর্ণন লনমে ভামবন, িামিই অমনক অবাক করা 

লবেে খুাঁমজ পামবন। আপলন বৃিলিা সৃলির মিমত্র আল্লাহ িা‘আলার 

কারুকাযণিার লদমক মদখুন; যার একলি পািা, মর্কড় ও েল উপকার 

মথমক খালল নে। লকন্তু োনুমের লিন্তা র্লি এগুমলার উপকালরিা ও 

লবিালরি লদক আেত্ব করমি সমূ্পর্ণ অিে। আর মসই নরে, িীর্ ও 

দুবণল লর্কড় মযগুমলামক লস্থর দৃলিমি িালকমে না থাকমল মদখা যাে 

না, মসগুমলামি পালনর গলিপমথর লদমক িালকমে মদখুন! কীভামব 

মসগুমলা লনি মথমক উপমর পালন মিমন র্লির্ালী হমি। িারপর 

লর্কড়গুমলার গ্রহর্মযাগযিা ও ধারর্িেিা অনুসামর পালন স্থানান্তলরি 

হমি। এরপর লর্কড়গুমলা লবলভন্ন র্াখাে লবভি হমে এেন এক 

সীোে মপৌঁমে ময, দৃলি লদমে িা মদখা সভব ব হে না। আপলন গামের 

িারা গিন ও এক অবস্থা মথমক অনয অবস্থাে পলরবিণমনর লদমক 

িালকমে মদখুন! মসিা মযন দৃলির আড়ামল লুকালেি গভণস্থ ভ্রূমর্র 

অবস্থার পলরবিণমনর েমিা। কখনও আপলন িামক মদখমবন বস্ত্রহীন 

একলি জ্বালানী কামির েমিা; িারপরই িার রব ও স্রিা আল্লাহ 

িা‘আলা মসিামক পািা িারা সুন্দরভামব মপার্াক লদমে আবৃি কমর 

মদন। দুবণল িারা সংরিমর্র জনয এবং অপলরপক্ব েল-েলালদর 

মপার্াক লহমসমব পািা মবর কমরন, যামি কমর মসগুমলা পািার 

োধযমে গরে, িািা ও লবলভন্ন প্রকার লবপদ মথমক রিা পাে। 

অিঃপর ওর লভির মথমক দুবণল ও িীর্াকামর অঙু্কর প্রসু্ফলিি 

কমরন। িারপর ঐ সেি েল-েলালদর খাদয-মখারাক লিলন গামের 

লর্কড় ও গলিপমথ িাললমে মদন। েমল মসখান মথমক িারা খাদয 
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আহরর্ করমি থামক মযেলনভামব লর্শু িার োমের দুগ্ধ মথমক খাদয 

আহরর্ কমর। এভামব েহান আল্লাহ মসিামক প্রলিপালন ও বড় 

করমি থামকন। অবমর্মে যখন িা পলরপক্ব হমে খাবামরর উপমযাগী 

হে, িখন লিলন িাাঁর বান্দামদর জনয মসই মবাবা জড় কাি হমি 

িািকা সুস্বাদু েল লরলযক লহমসমব দান কমরন।  

আর আপলন যলদ যেীমনর লদমক িাকান, এমক কীভামব সৃলি করা 

হমেমে, িাহমল মদখমি পামবন ময মসিা েহান সৃলিকিণার এক বড় 

লনদর্ণন। লিলন যেীনমক লবোনা ও লবশ্রােস্থল লহমসমব ধিলর কমরমেন 

এবং বান্দামদর জনয িা অনুগি কমর লদমেমেন। এর োমেই লিলন 

িামদর লরলযক, খাদয এবং জীবন ধারমর্র যাবিীে উপকরর্ মরমখ 

লদমেমেন। আর িামি বালনমেমেন অমনকগুমলা পথ, যামি কমর িারা 

সব ধরমনর প্রমোজন পূরমর্র জনয এক স্থান হমি অনয স্থামন 

সহমজই িলামেরা করমি পামর। আর িামি পাহাড়-পবণি স্থাপন 

কমর েজবুি কমরমেন, যামি কমর িা নড়ািড়া করমি না পামর। 

যেীমনর বিমক কমরমেন লবিৃি এবং যেীনমক লবলেমে প্রসালরি 

কমরমেন। এর উপলরভাগমক কমরমেন জীলবিমদর লেলনমেলা এবং 

অভযন্তর ভাগমক েৃিমদর জনয একলত্রি হওোর জােগা। অথণাৎ 

উপলরভাগ হমলা জীলবিমদর এবং অভযন্তর ভাগ হমলা েৃিমদর 

বাসস্থান। িারপর মখোল করুন িলোন কিপমথর লদমক, কীভামব 

সূযণ, িন্দ্র ও নিত্ররালজ লনমে সুরৃ্ঙ্খলভামব প্রলিলনেি প্রদলির্ কমর 

িমলমে। এর ভাাঁমজই আমে রাি-লদমনর, ঋিুসেূমহর এবং গরে-

িািার লববিণন। আর এর েমধয আমে যেীমনর সকল জীব-জামনাোর, 
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পশু-পালখ, গাে-পালা ও িৃর্লিার নানা ধরমনর উপকার। 

িারপর আকার্ সৃলি লনমে ভাবুন, বারবার দৃলি মেরান, িাহমল 

মদখমি পামবন: িা উচ্চিাে, প্রর্িিাে ও সুলস্থরিাে আল্লাহ 

িা‘আলার বড় একলি লনদর্ণন। যার লনমি মকামনা খুাঁলি মনই এবং 

উপমরর মকামনা লকেুর সামথও সমৃ্পিিা মনই; বরং আল্লাহ 

িা‘আলার িেিাে িা েুলন্ত আমে। লযলন আসোনসেূহ ও যেীনমক 

ধমর মরমখমেন, যামি কমর িা লবলুি না হমে যাে।  

আপলন যলদ এই পৃলথবী এবং এর অংর্গুমলার গিন ও সুন্দর পন্থাে 

লবনযামসর লদমক িালকমে মদমখন, ‘‘যা িার সৃলিকিণার পলরপূর্ণ 

িেিা, পূর্ণজ্ঞান, সূক্ষ্ম লহকেমির প্রিীক’’, িাহমল আপলন এলিমক 

ধিলরকৃি একলি বালড়র েমিা পামবন। মযখামন সব ধরমনর যিপালি, 

উপকারী ও প্রমোজনীে লজলনসপত্র রমেমে। আসোনসেূহ মযন এই 

পৃলথবী নােক গৃমহর োদ, আর যেীন পৃলথবীমি বসবাসকারীমদর জনয 

লবোনা এবং লবশ্রাোগার ও বাসস্থান। সূযণ ও িন্দ্র দু’লি প্রদীপ হমে 

আমলা লদমি, আর নিত্ররালজ িার লাইি ও মসৌন্দযণ বধণমনর যি। 

এগুমলা এই আিানার পলথকমক পথ মদখামি। আর প্রস্তুিকৃি 

সম্পমদর েমিাই এর লভির লুলকমে আমে েলর্ োলর্কয-জহরি ও 

খলনজ সম্পদ ধন-ভািার। এসমবর প্রমিযকলি ময জনয প্রমযাজয মস 

জনয রাখা আমে। লবলভন্ন ধরমনর গাে-পালা, িৃর্লিা িার প্রমোজন 

পূরর্ামথণ প্রস্তুি করা হমেমে এবং নানা জামির জীব-জামনাোর িার 

সালবণক কলযার্ সাধমনর জনয ধিরী কমর রাখা। এগুমলার লকেু আমে 
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আমরাহমর্র জনয, লকেু দুগ্ধ প্রদানকারী, লকেু মগার্ি খাওোর, লকেু 

আমে যার িােড়া লদমে মপার্াক ধিলর হে এবং লকেু আমে প্রহরীর 

কাজ কমর। আর এ মিমত্র োনুেমক লিলন কমরমেন দালেত্বপ্রাি 

োললক এবং িামি কেণ ও হুকুে প্রদামনর অলধকারী।   

আপলন যলদ সেগ্র জগি অথবা এর একলি অংর্ লনমে ভামবন, 

িাহমল এমি আিযণ ধরমনর সব লজলনস মদখমি পামবন। পূর্ণ 

েমনামযামগর সামথ যলদ মদমখন, সুলবিার কমরন এবং প্রবৃলত্ত ও অন্ধ 

অনুকরমর্র জাল মথমক েুি থামকন, িমব সু-লনলিিরূমপ জানমি 

পারমবন; এই পৃলথবী হমলা সৃি। েহা প্রজ্ঞাবান, িেিাধর, েহাজ্ঞানী 

এক সত্তা এর সৃলিকিণা। সুন্দর ও সুরৃ্ঙ্খলভামব লিলন এমক ধিলর 

কমরমেন। আরও বুেমি পারমবন ময, সৃলিকিণা দু’জন হমব এিা 

অসভব ব; বরং ো‘বুদ একজনই, লিলন োড়া সিয মকামনা ো‘বুদ মনই। 

যলদ আসোনসেূহ ও যেীমন আল্লাহ োড়া অনয মকামনা ো‘বুদ 

থাকমিা, িাহমল লবরৃ্ঙ্খলা মদখা লদি, লনেে-রৃ্ঙ্খলা নি হমে মযি, 

সব ধরমনর কলযার্েূলক কাজ মথমে মযি।  

আর যলদ অস্বীকার কমর সৃলিমক িার স্রিা োড়া অমনযর লদমক 

সম্বন্ধযুি কমরন, িাহমল নদীমি রাখা এেন একলি মসিযি সম্পমকণ 

কী বলমবন; যার যিপালিগুমলা অিযন্ত সুদৃঢ়, যিগুমলা সুন্দরভামব 

যথাস্থামন স্থাপন কমর অিযন্ত েজবুি কমর গিন করা হমেমে। 

মকামনা দর্ণক িার গিমন ও আকৃলিমি মকামনা ত্রুলি খুাঁমজ পাে না। 

এরপর িা লবর্াল একলি বাগামনর সামথ সংযুি কমর মদো হমেমে; 
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যামি নানা ধরমনর েলেলালদ রমেমে। উি মসিযি িামি প্রমোজন 

অনুসামর পালন সরবরাহ কমর। আর ঐ বাগামনর সালবণক মদখাশুনা, 

পলরিযণা এবং যাবিীে কলযার্েূলক কাজকেণ করার জনয মলাক 

আমে। েমল মসখামন মকামনা ত্রুলি লিয করা যাে না এবং িার 

েলও নি হে না। অিঃপর েল কািার সেে িার েূলয প্রমিযক 

উৎমসর যা প্রমোজন ও সেীিীন মস মোিামবক বণ্টন করা হে। 

সবণদাই এভামব বণ্টন করা হমে থামক।  

আপলন লক েমন কমরন, এগুমলা সব মকামনা োললক ও পলরিালক 

োড়াই হিাৎ আপনা-আপলনই হমেমে? বরং মসই মসি যি ও 

বাগামনর অলিত্ব এবং অনযানয যা লকেু আমে সব লকেু মকামনা কিণা 

ও পলরিালক োড়া হিাৎ ঘমিমে? আপলন লক মভমব মদমখমেন; এ 

মিমত্র আপনার লবমবক আপনামক কী বমল, যলদ আপনার লবমবক 

থামক? মসিা আপনামক কী জানান লদমি? মসিা আপনামক লকমসর 

লদর্া লদমি?15  

                                                           
15 এই অংর্লি ‘লেেিাহু দারুস সাআ’দাহ’ ১ে খমির ২৫১- ২৬৯ নং পৃষ্ঠার 

লবলভন্ন স্থান হমি িেন করা হমেমে। 
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েহালবশ্ব সৃলির রহসয 

সৃলি লনমে লিন্তা-ভাবনা ও গমবের্ার পর, এই লবর্াল সৃলিজগি ও 

সুন্দর সুন্দর লনদর্ণনাবলল ময কারমর্ আল্লাহ িা‘আলা সৃলি কমরমেন, 

িার লকেু লহকেি ও রহসয উপস্থাপন করা সঙ্গি েমন করলে। 

মযেন-  

১- োনুমের অধীনস্থ ও মসবাে লনমোলজি করা: 

েহান আল্লাহ যখন এই পৃলথবীমি প্রলিলনলধ সৃলি করার লসদ্ধান্ত মনন, 

যারা মসখামন িাাঁর ইবাদাি করমব এবং এ পৃলথবীমক আবাদ করমব, 

িখন লিলন িামদর জনযই জগমির সব লকেু সৃলি কমরন; যামি এমি 

িামদর জীবন লনবণাহ যথাযথ পদ্ধলিমি হে এবং িামদর ইহকাল ও 

পরকামলর যাবিীে কাজ কেণ সলিক হে। আল্লাহ িা‘আলা বমলন,  

خَّ ﴿ م را واسا ا لاكح َٰتِّ  فِّ  مَّ َٰوا ما ا ٱلسَّ ۡرضِّ  فِّ  واما
ا ِّيٗعا ٱۡل  ه  َجا ِّن هح  [  ٧٥:  اجلاثية] ﴾م 

“আর লিলন মিাোমদর কলযামর্ লনমোলজি মরমখমেন যা আমে 

আকামর্ আর যা আমে যেীমন মসগুমলার সবলকেুমক।” [সূরা আল-

জালেো, আোি: ১৩]  

লিলন আরও বমলন, 

ح ﴿ ِّي ٱّللَّ لاقا  ٱلَّ َٰ  خا َٰوا ما ۡرضا  تِّ ٱلسَّ
ا لا  واٱۡل  نزا

ا
أ ا ءِّ  مِّنا  وا ما ا ءٗ  ٱلسَّ جا  ما را خ 

ا
ِّهِۦّ فاأ  مِّنا  ب

َٰتِّ  را م    رِّز ٗقا ٱثلَّما را  لَّكح خَّ مح  واسا ل كا  لاكح رِّيا  ٱل فح اج  رِّ  فِّ  تلِّ اح  ِّۦ   ٱۡل  رِّه م 
ا
ِّأ را  ب خَّ مح  واسا  لاكح

َٰرا  ن ها
ا را  ٣٢ ٱۡل  خَّ مح  واسا سا  لاكح م  را  ٱلشَّ ما ي  واٱل قا ِّ ِّباي  ئ

ا  را واسا  دا مح  خَّ ارا  ٱَّلَّ لا  لاكح  ٣٣ واٱنلَّها
م َٰكح ِّن واءااتاى ِّ  م 

ا كح  ه  ما وهح حمح تل 
ا
أ وا   ِإَون سا دُّ تا  تاعح ما ِّع  ِّ  ن ا    لا  ٱّللَّ وها َٰنا  إِّنَّ  َتح صح نسا ِّ

 ٱۡل 
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لحومل  ارل  لاظا فَّ  [  ٥٠  ،٥٠: ابراهيم] ﴾٣٤ كا

“আল্লাহ, লযলন আসোনসেূহ ও যেীন সৃলি কমরমেন, আর লযলন 

আকার্ হমি পালন বেণর্ কমর িা লদমে মিাোমদর জীলবকার জনয 

েলেূল উৎপাদন কমরন এবং লযলন মনৌযানমক মিাোমদর অনুগি 

কমর লদমেমেন যামি িাাঁর লনমদণমর্ মসগুমলা সাগমর লবিরর্ কমর এবং 

লযলন মিাোমদর কলযামর্ লনমোলজি কমরমেন নদীসেূহমক। আর লিলন 

মিাোমদর কলযামর্ লনমোলজি কমরমেন সূযণ ও িাাঁদমক, যারা অলবরাে 

একই লনেমের অনুবিণী এবং মিাোমদর কলযামর্ লনমোলজি কমরমেন 

রাি ও লদনমক। আর লিলন মিাোমদরমক লদমেমেন মিােরা িাাঁর 

কামে যা লকেু মিমেে িা মথমক। মিােরা আল্লাহর অনুগ্রহ গুর্মল 

িার সংখযা লনর্ণে করমি পারমব না। লনিে োনুে অলি োত্রাে 

যাললে, অকৃিজ্ঞ।” [সূরা ইবরাহীে, আোি: ৩২-৩৪] 

২- আসোনসেূহ, যেীন ও জগমির সবলকেু আল্লাহ িা‘আলার প্রভুত্ব 

(রুবুলবেযাি) ও িাাঁর এককমত্বর ওপর সািী ও লনদর্ণন: 

আসোনসেূহ ও যেীন সহ সবলকেুই আল্লাহ িা‘আলার রুবুলবেযামির 

ওপর সািী এবং িাাঁর এককমত্বর ওপর লনদর্ণন; কারর্, এই 

অলিত্বর্ীল লবমশ্ব সবমিমে বড় লবেে হমি, িাাঁর রুবুলবেযািমক 

স্বীকার করা এবং িাাঁর এককমত্বর ওপর লবশ্বাস আনা। আর লবেেলি 

মযমহিু বড় িাই েহান আল্লাহ এর ওপর বৃহৎ সািী ও বড় 

লনদর্ণনমক মপর্ কমরমেন এবং অলধক মজারদার প্রোর্ উপস্থাপন 

কমরমেন। িাই আল্লাহ িা‘আলা আসোনসেূহ ও যেীন সহ 
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অলিত্বর্ীল সবলকেুমক এর সািী বালনমেমেন। যার কারমর্ আল-

কুরআমন অমনকবারই এমসমে, “িাাঁর লনদর্ণনাবললর েমধয আরও 

হমলা” এ কথালি। মযেন লনমম্নর আোিগুমলামি। আল্লাহ িা‘আলা 

বমলন,  

َٰتِّهِۦّ وامِّن  ﴿ ل قح  ءاايا َٰتِّ  خا َٰوا ما ۡرضِّ  ٱلسَّ
ا َٰفح  واٱۡل  تِّلا م   واٱخ  ناتِّكح ل سِّ

ا
ه  أ م  ِّكح َٰن ل وا

ا
أ  فِّ  نَّ إِّ  وا

ِّكا  َٰل َٰت   ذا َٰلِّمِّيا  ٓأَليا ِّل عا َٰتِّهِۦّ وامِّن   ٢٢ ل  م ءاايا كح ناامح ِّٱَّلَّ لِّ  ما ارِّ  ب م واٱنلَّها ا ؤحكح ِّن واٱب تِّغا  م 
لِّهِۦّ ه  ِّكا  فِّ  إِّنَّ  فاض  َٰل َٰت   ذا م   ٓأَليا و  ِّقا ونا  ل  عح ما اس  َٰتِّهِۦّ وامِّن   ٢٣ ي مح  ءاايا قا  يحرِّيكح ٗفا ٱل با  و   خا

ٗعا ما ِّلح  واطا يحنا  ا ءِّ  مِّنا  وا ما ا ءٗ  ٱلسَّ ۦ ما ِّ يحح  ِّهِّ  فا ۡرضا  ب
ا دا  ٱۡل  ا ه  باع  ِّها ت و  ِّكا  فِّ  إِّنَّ  ما َٰل َٰت   ذا  ٓأَليا

م   و  ِّقا قِّلحونا  ل  ع  َٰتِّهِۦّ   وامِّن   ٢٤ يا ن ءاايا
ا
وما  أ ا ءح  تاقح ما ۡرضح  ٱلسَّ

ا ِّۦه  واٱۡل  رِّه م 
ا
ِّأ م   إِّذاا ثحمَّ  ب كح  داعا

واةٗ  ِّنا  داع  ۡرضِّ  م 
ا نتحم   إِّذاا   ٱۡل 

ا
ونا َّتا   أ  [  ٠٣  ،٠٠: الروم] ﴾٢٥ رحجح

“আর িাাঁর লনদর্ণনাবললর েমধয রমেমে আসোনসেূহ ও যেীমনর সৃলি 

এবং মিাোমদর ভাো ও বমর্ণর ধবলিত্রয। এমি মিা অবর্যই বহু 

লনদর্ণন রমেমে জ্ঞানীমদর জনয। আর িাাঁর লনদর্ণনাবললর েমধয 

রমেমে রামি ও লদমন মিাোমদর লনদ্রা এবং মিাোমদর অমেের্ িাাঁর 

অনুগ্রহ হমি। লনিে এমি বহু লনদর্ণন রমেমে মস সম্প্রদামের জনয, 

যারা শুমন। আর িাাঁর লনদর্ণনাবললর েমধয রমেমে, লিলন মিাোমদরমক 

প্রদর্ণন করান লবদুযৎ, ভে ও আর্ার সঞ্চারকরূমপ এবং আসোন 

মথমক পালন নালযল কমরন অিঃপর িা লদমে যেীনমক পুনজণীলবি 

কমরন মসিার েৃিুযর পর; লনিে এমি বহু লনদর্ণন রমেমে এেন 

সম্প্রদামের জনয, যারা অনুধাবন কমর। আর িাাঁর লনদর্ণনাবললর েমধয 

রমেমে ময, িাাঁরই আমদমর্ আসোন ও যেীমনর লস্থলি থামক; িারপর 
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আল্লাহ যখন মিাোমদরমক যেীন মথমক উিার জনয একবার ডাকমবন 

িখনই মিােরা মবলরমে আসমব।” [সূরা আর-রূে, আোি: ২২-২৫] 

৩- পুনরুোমনর ওপর সািী বা প্রোর্স্বরূপ: 

োনুমের জীবন দু’ভামগ লবভি: দুলনোর জীবন ও আমখরামির 

জীবন। আর আমখরামির জীবনই হমলা প্রকৃি জীবন। আল্লাহ 

িা‘আলা বমলন, 

ا﴿ ِّ  واما ه َٰذِّ ةح  ها اياوَٰ ياا   ٱۡل  ن  ول  إِّلَّ  ٱلُّ اه  ه  ل لاعِّبل ارا  ِإَونَّ  وا ةا  ٱلَّ را ا  ٱٓأۡلخِّ ا ل ه  هِّ اياواانح او   ٱۡل  نحوا   ل  َكا
ونا  لامح ع   [  ١٠: العنكبوت] ﴾٦٤ يا

“আর এই পালথণব জীবন মিা মখল িাোর্া োড়া আর লকেুই নে। 

পারমলৌলকক জীবনই হমলা প্রকৃি জীবন, যলদ িারা জানমিা।” [সূরা 

আল-‘আনকাবূি, আোি: ৬৪] মকননা, পরকাল লহসাব-লনকার্ ও 

প্রলিদামনর জােগা এবং মসখামন জন্নািীরা জান্নামি লির অলধবাসী 

হমব এবং জাহান্নােীরা লিরকাল জাহান্নামে থাকমব। আর আমখরামির 

এই জীবমন োনুে েৃিুযর পর পুনরাে জীলবি হমেই মকবল আসমি 

পারমব। িাই যারাই িার রমবর সামথ সম্পকণ লেন্ন কমরমে (অথণাৎ 

নালিক) এবং যামদর জন্মগি আকীদা ও লবমবক র্লি লবলুি হমেমে 

িারাই পরকালীন জীবনমক অস্বীকার কমর। এ কারমর্ই আল্লাহ 

অগলর্ি দলীল-প্রোর্ লহমসমব উমল্লখ কমরমেন; যামি কমর আমখরাি 

লদবমসর প্রলি সবাই দৃঢ় লবশ্বাস আমন। কারর্, মকামনা লকেু প্রথেবার 

সৃলি করার মিমে িামক পুনরাে করা অলি সহজ। বরং োনুেমক 

পুনরাে সৃলি করার মিমে আসোনসেূহ ও যেীনমক সৃলি করা অিযন্ত 
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কলিন। আল্লাহ িা‘আলা বমলন, 

وا ﴿ ِّي واهح ا   ٱلَّ ؤح ب دا ال قا  يا هۥح ثحمَّ  ٱۡل  وا  يحعِّيدح نح  واهح وا ه 
ا
لاي هِّى  أ  [  ٠١: الروم] ﴾٢٧ عا

“আর লিলন-ই, লযলন সৃলিমক শুরুমি অলিমত্ব আনেন কমরন, িারপর 

লিলন মসিা পুনরাবৃলত্ত করমবন; আর এিা িাাঁর জনয অলি সহজ।” 

[সূরা আর-রূে, আোি: ২৭ ] লিলন আরও বমলন,  

ال قح ﴿ َٰتِّ  ۡلا َٰوا ما ۡرضِّ  ٱلسَّ
ا ح  واٱۡل  با ك 

ا
قِّ  مِّن   أ

ل   [  ٣١: اغفر] ﴾ٱنلَّاسِّ  خا

“োনুে সৃলি অমপিা আকার্েিলী ও পৃলথবীর সৃলি অবর্যই অমনক 

বড় কাজ।” [সূরা গালের, আোি: ৫৭]  

লিলন আরও বমলন,  

ح ﴿ ِّ  ٱّللَّ عا  يٱلَّ َٰتِّ  رافا َٰوا ما ِّ  ٱلسَّ ري  ِّغا د   ب ما ا   عا ناها و  ىَٰ  ثحمَّ  تارا تاوا ا  ٱس  ي  َعا را  ٱل عار شِّ خَّ  واسا
سا  م  را   ٱلشَّ ما ل  واٱل قا ل   َيا رِّي كح  جا

ا
ى  ۡلِّ م ٗ سا ِّرح  مُّ ب  را  يحدا م 

ا لح  ٱۡل  ِّ ص  فا َٰتِّ  يح م ٱٓأۡليا لَّكح  لاعا
ا ءِّ  ِّلِّقا م   ب ِّكح ب   [ ٠: الرعد] ﴾٢ تحوقِّنحونا  را

“আল্লাহ, লযলন আসোনসেূহ উপমর স্থাপন কমরমেন খুাঁলি োড়া, 

মিােরা িা মদখে। িারপর লিলন ‘আরমর্র উপর উমিমেন এবং সূযণ 

ও িাাঁদমক লনেোধীন কমরমেন; প্রমিযকলি লনলদণি সেে পযণন্ত িলমব। 

লিলন সব লবেে পলরিালনা কমরন, আোিসেূহ লবর্দভামব বর্ণনা 

কমরন, যামি মিােরা মিাোমদর রমবর সমঙ্গ সািাৎ সম্পমকণ লনলিি 

লবশ্বাস করমি পার।” [সূরা আর-রা‘দ, আোি:২]  
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অিএব, মহ োনুে:  

আপনার কলযার্ সাধমনর জনযই যখন এই পৃলথবীর সবলকেু অনুগি 

করা হমেমে এবং িাাঁর লনদর্ণনাবলল ও দৃিান্তবললমক প্রাোলর্ক সািয 

লহমসমব আপনার সােমন িুমল ধরা হমেমে, িাহমল আপলন এই সািয 

প্রদান করুন ময; 

“আল্লাহ োড়া সিয আর মকামনা উপাসয মনই, লিলন একক, িাাঁর 

মকামনা অংর্ীদার মনই”।  

আপলন যখন জানমলন ময, েৃিুযর পর আপনার পুনরুোন ও জীবন 

লাভ করা আকার্ ও যেীন সৃলি অমপিা অমনক সহজ এবং আপনার 

রমবর সামথ আপনার সািাৎ হমব, লিলন আপনার সকল কমেণর 

লহসাব লনমবন। আরও যখন জানমি পারমলন ময, এই সেগ্র জগি 

িার রমবর ইবাদাি করমে। অিএব সেগ্র সৃলিকুল িাাঁর প্রর্ংসা সহ 

পলবত্রিা মঘাের্া করমে। মযেন, আল্লাহ িা‘আলা বমলন, 

ِّحح ﴿ ب  حسا ِّ  ي َّ ا ّللِّ َٰتِّ  فِّ  ما َٰوا ما ا ٱلسَّ ۡرضِّ  فِّ  واما
ا   [٧: اجلمعة] ﴾ٱۡل 

“আকার্েিলী ও পৃলথবীমি যা লকেু আমে সবই পলবত্রিা ও েলহো 

মঘাের্া করমে আল্লাহর।” [সূরা আল-জুেু‘আহ, আোি: ১ ]  

িাাঁর বড়মত্বর কারমর্ সবলকেু িাাঁমক সাজদাহ কমর। মযেন, আল্লাহ 

িা‘আলা বমলন,  

ام  ﴿ ل
ا
نَّ  تارا  أ

ا
ا  أ ن ۤۥُهَل ُۤدُجۡسَي ٱّللَّ َٰتِّ  فِّ  ما َٰوا ما ن ٱلسَّ ۡرضِّ  فِّ  واما

ا سح  ٱۡل  م  رح  واٱلشَّ ما  واٱل قا
ومح  باالح  واٱنلُّجح ِّ

رح  واٱۡل  جا ا بُّ  واٱلشَّ وا ثِّريل  واٱلَّ كا ِّنا  وا ي  م  ثِّري   ٱنلَّاسِّ كا قَّ  وا لاي هِّ  حا ابح   عا ذا  ﴾ٱل عا
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 [  ٧٨:  احلج]

“আপলন লক লিয কমরন না ময, আকার্েিলী ও পৃলথবীমি যারা 

রমেমে িারা সবাই আল্লাহমক সাজদাহ কমর এবং সূযণ, িন্দ্র, 

নিত্ররালজ, পাহাড়-পবণি, বৃি-লিা, জীবজন্তু। আর সাজদাহ কমর 

োনুমের েমধয অমনমক? আর অমনমকর প্রলি অবধালরি হমেমে 

র্ালি।” [সূরা আল-হাজ্জ, আোি: ১৮] বরং এই সৃলি জগি মযেনলি 

িার জনয উপমযাগী হে মিেলন কমর িাাঁর রমবর উমেমর্য সালাি 

আদাে কমর থামক। আল্লাহ িা‘আলা বমলন,  

ام  ﴿ ل
ا
نَّ  تارا  أ

ا
ا  أ ِّحح  ٱّللَّ ب  حسا حۥ ي ن َلا َٰتِّ  فِّ  ما َٰوا ما ۡرضِّ  ٱلسَّ

ا ح  واٱۡل  ري  ي  واٱلطَّ َٰت  فَّ َٰٓ ل  صا لِّما  قاد   كح   عا
ۥ تاهح لا ۥ   صا هح بِّيحا اس  ت  [  ٠٧:  انلور] ﴾وا

“আপলন লক লিয কমরনলন ময, আকার্েিলী ও পৃলথবীমি যারা 

রমেমে িারা এবং উড্ডীেোন পাখীসেূহ আল্লাহর পলবত্রিা ও েলহো 

মঘাের্া কমর? প্রমিযমকই িাাঁর সালাি ও েলহো মঘাের্ার পদ্ধলি 

জামন।” [সূরা আন-নূর, আোি: ৪১] 

আর যখন আপনার সেি র্রীর আল্লাহর লনধণালরি লনেে ও 

পলরিালনা অনুযােী লনজ গলিমি িলমে; মযেন অন্তর, দু’লি েুসেুস, 

কললজা এবং সকল অঙ্গ প্রিযঙ্গ িাাঁর রমবর আত্মসেপণর্কারী, যারা 

িামদর পলরিালনার দালেত্বভার িামদর রমবর লনকি সেপণর্ কমরমে। 

এেিাবস্থাে আপলন লক আপনার পেন্দ, ময পেন্দ র্লির োধযমে 

আপনার রবমক মেমন মনো লকংবা অস্বীকার করার বযাপামর স্বাধীনিা 

প্রদান করা হমেমে, আপলন লক মস পেন্দমক আপনার রমবর প্রলি 
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লবমরালধিা ও লবরুদ্ধািারমর্র োধযমে, আপনার িারপামর্র জগি, 

এেনলক আপনার র্রীর ময কলযার্েে ধারার লদমক িলমে, িার 

লবপরীমি পলরিাললি করমবন?  

একজন পূর্ণ লবমবকবান োনুে এই লবর্াল জগমির িলার লবমরালধিা 

কমর সবার মথমক বযলিক্রে হমি কখনই িাইমি পামর না।  
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োনব সৃলি ও িার েযণাদা 
এই জগমি বসবামসর জনয আল্লাহ িা‘আলা উপযুি একলি জালি 

সৃলি করার লসদ্ধান্ত মনন। মসই জালি হমলা োনুে জালি। আর 

আল্লাহর লহকেমির দালব লিলন োনুেমক ময ধািু লদমে সৃলি করমবন 

িা হমব োলি। িাই লিলন িামক োলি লদমে ধিলর কমরন। িারপর 

লিলন এই সুন্দর আকৃলি লদমে িামক গিন করমলন, ময আকৃলিমি 

োনুমের জন্ম হে। অিঃপর যখন িার আকৃলি পলরপূর্ণ হমলা, িখন 

লিলন িামি আত্মা লদমলন। েমল যখন োনুে সুন্দর আকৃলি মপমে 

শুনমি, মদখমি, নড়ািড়া করমি ও কথা বলমি আরভব  করল িখন 

িাাঁর প্রভু িামক জান্নামি বসবাস করমি লদমলন। আর িার যা জানা 

প্রমোজন সব িামক লর্িা লদমলন। জান্নামির সবলকেু িার জনয ধবধ 

কমর লদমলন এবং পরীিা করার জনয একলি োত্র গামের লনকিবিণী 

হমি লনমেধ করমলন। অনন্তর আল্লাহ িা‘আলা িার সম্মান ও েযণাদা 

প্রকার্ করমি িাইমলন। িাই লেলরর্িামদর প্রলি িামক সাজদাহ 

করার লনমদণর্ লদমলন। সকল লেলরর্িা আল্লাহর লনমদণর্ মপমে 

সাজদাহ করল; লকন্তু একোত্র ইবললস অহংকার ও অবাধযিার 

বর্বিণী হমে সাজদাহ করা হমি লবরি থাকল। আমদর্ অোনয 

করার কারমর্ আল্লাহ িার ওপর অসন্তুি হমলন এবং অহংকামরর 

জনয লিলন িাাঁর রহেি মথমক িামক বলঞ্চি করমলন। এরপর 

ইবললস আল্লাহর লনকি লকোেি পযণন্ত িার হাোি বৃলদ্ধ করার জনয 

প্রাথণনা করল। লিলন িার এই প্রাথণনা কবুল কমর িার আেুকাল 

লকোেি পযণন্ত বৃলদ্ধ করমলন। আদে ‘আলাইলহস সালাে ও িার 
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বংর্ধরমদর োন-েযণাদা মদমখ ইবললস-র্েিান লহংসাে মেমি পড়ল 

এবং মস িার রমবর র্পথ করল: সেি বনী আদেমক মস পথভ্রি 

করমব। িাই পথভ্রি করার জনয মস িামদর সােমন, লপেমন, ডামন ও 

বামে সবণ লদক মথমক িামদরমক কুেির্া লদমব বমল লসদ্ধান্ত লনমলা। 

মকবল আল্লাহর একলনষ্ঠ, সিযবাদী ও েুত্তাকী বান্দামদরমক মস 

পথভ্রি করমি পারমব না। আল্লাহ িা‘আলা আদে ‘আলাইলহস 

সালােমক র্েিামনর িক্রামন্ত পলিি হমি লনমেধ কমরলেমলন। লকন্তু 

র্েিান আদে ‘আলাইলহস সালাে ও িার স্ত্রী হাওেযামক জান্নাি 

মথমক লবিালড়ি করার জনয এবং িামদর লজ্জাস্থান যা িামদর 

পরস্পমরর লনকি মগাপন রাখা হমেলেল িা প্রকার্ করার জনয িার 

কুেির্ার জামল আবদ্ধ করল। মস িামদর সােমন র্পথ কমর বলল: 

আলে মিাোমদর শুভাকাঙ্খী। এই গামের েল মখমল মিােরা 

লেলরর্িা হমে যামব অথবা লিরকাল জান্নািী হমে যামব। েূলি এ 

কারমর্ই আল্লাহ মিাোমদরমক ঐ গামের লনকিবিণী হমি লনমেধ 

কমরমেন। েমল লেথযা কুেির্ার োাঁমদ পমড় িারা আল্লাহর লনলেদ্ধ 

গামের েল মখমলন। িাই লনমদণর্ অোনয করার কারমর্ প্রথে র্ালি 

লহমসমব িারা বস্ত্রহীন হমে পড়মলন। র্েিামনর কুেির্া হমি সিকণ 

করার বযাপারলি লিলন িামদরমক পুনরাে স্মরর্ কলরমে লদমলন। 

আদে ‘আলাইলহস সালাে িার ভুমলর জনয আল্লাহর লনকি িো 

প্রাথণনা িাওবা করমল লিলন িার িাওবা কবুল কমরন, িামক িো 

কমর মদন এবং লিলন িামক েমনানীি কমরন ও লহদাোি দান 

কমরন। আর লিিীে র্ালি লহমসমব লিলন িামক জান্নাি মথমক 
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পৃলথবীমি অবিরমর্র লনমদণর্ লদমলন। মকননা এিাই িার বাসস্থান। 

এখামন লনলদণি সেে পযণন্ত জীবনকাল অলিবালহি করমি হমব। আর 

লিলন িামক জালনমে মদন ময, এ োলি মথমক িামক সৃলি করা হমেমে, 

এখামন জীবন-যাপন করমব, এখামনই োরা যামব, অবমর্মে লকোেি 

লদবমস এই যেীন মথমকই পুনরাে উিামনা হমব। 

অিঃপর আদে ‘আলাইলহস সালাে ও িার স্ত্রী হাওেযা আল্লাহর 

লনমদণমর্ পৃলথবীমি অবিরর্ করমলন এবং বসবাস শুরু করমলন। 

িামদর বংর্ লবিার হমলা। িারা সবাই আল্লাহর লনমদণর্ অনুসামর িাাঁর 

ইবাদাি করমিন। আর আদে ‘আলাইলহস সালাে লেমলন আল্লাহর 

নবী।  

আল্লাহ িা‘আলা এই সংবামদর বর্ণনা লদমে বমলন,  

د  ﴿ لاقا م   وا َٰكح نا لاق  م   ثحمَّ  خا َٰكح نا ر  وَّ ةِّ قحل ناا ثحمَّ  صا َٰٓئِّكا لا ِّل ما وا   ل دح جح ما  ٱس  ا   ٓأِلدا و  دح جا  إِّلَّ   فاسا
ام   إِّب لِّيسا  ن ل ِّنا  ياكح ينا  م  دِّ َٰجِّ ا قاالا  ١١ ٱلسَّ ناعاكا  ما لَّ  ما

ا
دا  أ جح اس  تحكا   إِّذ   ت ر  ما

ا
ناا   قاالا  أ

ا
 أ

ل  ري  ِّن هح  خا تانِّ  م  لاق  ۥ نَّار   مِّن خا تاهح لاق  بِّط   قاالا  ١٢ طِّي   مِّن واخا ا فاٱه  ا مِّن ها ما ونح  فا اكا  ياكح  ل
ن

ا
ا  أ بَّ ا تاتاكا ج   فِّيها رح َٰغِّرِّينا  مِّنا  إِّنَّكا  فاٱخ  نِّ   قاالا  ١٣ ٱلصَّ ر  نظِّ

ا
َٰ  أ ثحونا  ياو مِّ  إِّلا ب عا  ١٤ يح

رِّينا  مِّنا  إِّنَّكا  قاالا  نظا ا   قاالا  ١٥ ٱل مح ي تانِّ  فابِّما وا غ 
ا
نَّ  أ دا عح ق 

ا م   ۡلا اهح كا  ل َٰطا را تاقِّيما  صِّ س   ١٦ ٱل مح
م ثحمَّ  ِّيانَّهح ِّن   ٓأَلت ِّ  م  يهِّم   باي  ي دِّ

ا
ل فِّهِّم   وامِّن   أ ن   خا َٰنِّهِّم   واعا ي ما

ا
ن أ ِّلِّهِّم    واعا ئ

ا  ما لا  شا ِّدح  وا
 َتا

م   اهح ثا ك 
ا
َٰكِّرِّينا  أ ج   قاالا  ١٧ شا رح ا ٱخ  ءحوٗما مِّن ها ذ  وٗرا   ما حح د  ن مَّ َّما م   تابِّعاكا  ل  مِّن هح

نَّ 
ا ۡلا م 

ا نَّما  ۡلا ها م   جا اعِّيا  مِّنكح َج 
ا
مح  ١٨ أ ـ اادا َٰٓ يا ن   وا كح نتا  ٱس 

ا
كا  أ و جح زا انَّةا  وا ا  ٱۡل   مِّن   فاُكح

ي ثح  ا حا ئ تحما لا  شِّ باا وا را ِّ  تاق  ه َٰذِّ جا  ها ةا ٱلشَّ وناا را تاكح َٰلِّمِّيا  مِّنا  فا واسا  ١٩ ٱلظَّ ا فاواس  ما اهح  ل
َٰنح  ي طا يا  ٱلشَّ حب دِّ ا َّلِّ ما اهح ا ل رِّيا  ما ا وۥح ما ن هح ا مِّن عا ِّهِّما َٰءت و  قاالا  سا ا وا ا ما ما َٰكح ى ا ناها ما بُّكح ن   را  عا
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 ِّ ه َٰذِّ ةِّ  ها را جا ن إِّلَّ   ٱلشَّ
ا
وناا أ ِّ  تاكح ي  لاكا و   ما

ا
وناا أ ِّينا  مِّنا  تاكح َٰلِّ ا   ٢٠ ٱل خا ما هح ما  إِّّن ِّ  واقااسا

ا ما امِّنا  لاكح يا  ل حِّ َٰصِّ ا ٢١ ٱلنَّ ما َٰهح لَّى ى  فادا ور  رح ِّغح ا ب ةا  ذااقاا فالامَّ را جا ت   ٱلشَّ ا بادا ما اهح ا ل ما َٰءتحهح و   سا
ا فِّقا انِّ  واطا فا ا َيا صِّ لاي هِّما قِّ  مِّن عا را انَّةِّي  وا ا ٱۡل  ما َٰهح ى ناادا ا   وا ما بُّهح ام   را ل

ا
ا أ ما كح ن ها

ا
ن أ ما  عا ِّل كح  ات

ةِّ  را جا قحل ٱلشَّ
ا
أ ا   وا ما َٰنا  إِّنَّ  لَّكح ي طا ا ٱلشَّ ما ل  لاكح و  دح بِّيل  عا بَّناا قاالا  ٢٢ مُّ ناا   را لام  ناا ظا سا نفح

ا
 ِإَون أ

فِّر   لَّم   اا تاغ  تار َحا ناا نلا ونانَّ  وا اكح ِّينا  مِّنا  نلا َِٰسِّ وا   قاالا  ٢٣ ٱل خا بِّطح م   ٱه  كح ضح اع ض   باع   ۡلِّ
ل   و  دح م   عا لاكح   فِّ  وا

ا ل  ۡرضِّ ٱۡل  ر  تاقا س  َٰع   مح تا ما َٰ  وا ا قاالا  ٢٤ حِّي   إِّلا نا  فِّيها ا َتا ياو  وتحونا  وافِّيها  تامح
ا ونا  وامِّن ها  [  ٠٣  ،٧٧: االعراف] ﴾٢٥ َّتح راجح

“আর অবর্যই আেরা মিাোমদরমক সৃলি কমরলে, িারপর আেরা 
মিাোমদর আকৃলি প্রদান কমরলে, িারপর আেরা লেলরর্িামদরমক 
বললাে, আদেমক সাজদা কর। অিঃপর ইবললস োড়া সবাই 
সাজদাহ করল। মস সাজদাকারীমদর অন্তভুণি হমলা না। লিলন 
বলমলন, ‘আলে যখন মিাোমক আমদর্ লদলাে িখন লক মিাোমক 
লনবৃত্ত করল ময, িুলে সাজদাহ করমল না?’ মস বলল, ‘আলে িার 
মিমে মশ্রষ্ঠ; আপলন আোমক আগুন লদমে সৃলি কমরমেন এবং িামক 
কাদাোলি লদমে সৃলি কমরমেন।’ লিলন বলমলন, ‘িাহমল িুলে এখান 
মথমক মনমে যাও, এখামন মথমক অহংকার করমব, এিা হমি পামর 
না। সুিরাং িুলে মবর হমে যাও, লনিে িুলে অধেমদর অন্তভুণি।’ 
মস বলল, ‘আোমক মসলদন পযণন্ত অবকার্ লদন, মযলদন িারা 
পুনরুলেি হমব।’ লিলন বলমলন, ‘লনিে িুলে অবকার্প্রািমদর 
অন্তভুণি।’ মস বলল, ‘আপলন ময আোমক পথভ্রি করমলন, মস 
কারমর্ অবর্যই অবর্যই আলে আপনার সরল পমথ োনুমের জনয 
বমস থাকব। িারপর অবর্যই আলে িামদর কামে আসব িামদর 
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সােমন মথমক ও িামদর লপেন মথমক, িামদর ডান লদক মথমক ও 
িামদর বাে লদক মথমক এবং আপলন িামদর অলধকাংর্মক কৃিজ্ঞ 
পামবন না।’ লিলন বলমলন, ‘এখান মথমক মবর হমে যাও লধকৃি, 
লবিালড়ি অবস্থাে। োনুমের েমধয যারাই মিাোর অনুসরর্ করমব, 
অবর্যই অবর্যই আলে মিাোমদর সবাইমক লদমে জাহান্নাে পূর্ণ 
করব।’ আর মহ আদে! আপলন ও আপনার স্ত্রী জান্নামি বসবাস 
করুন, অিঃপর মযথা হমি ইিা খান, লকন্তু এ গামের ধামর-কামেও 
যামবন না, িাহমল আপনারা যাললেমদর অন্তভুণি হমবন।’ িারপর 
িামদর লজ্জাস্থান, যা িামদর কামে মগাপন রাখা হমেলেল িা িামদর 
কামে প্রকার্ করার জনয র্েিান িামদরমক কুেির্া লদল এবং 
বলল, ‘পামে মিােরা উভমে লেলরর্িা হমে যাও লকংবা মিােরা 
স্থােীমদর অন্তভুণি হও, এ জমনযই মিাোমদর রব এ গাে মথমক 
মিাোমদরমক লনমেধ কমরমেন।’ আর মস িামদর উভমের কামে 
র্পথ কমর বলল, ‘লনিে আলে মিাোমদর শুভাকাংখীমদর একজন।’ 
অিঃপর মস িামদরমক প্রবঞ্চনার িারা অধঃপলিি করল। এরপর 
যখন িারা মস গামের েল মখল, িখন িামদর লজ্জাস্থান িামদর 
কামে প্রকার্ হমে পড়ল এবং িারা জান্নামির পািা লদমে 
লনমজমদরমক আবৃি করমি লাগল। িখন িামদর রব িামদরমক 
মডমক বলমলন, ‘আলে লক মিাোমদরমক এ গাে মথমক লনমেধ কলরলন 
এবং আলে লক মিাোমদরমক বলললন ময, লনিে র্েিান মিাোমদর 
উভমের প্রকার্য র্ত্রু?’ িারা বলল, ‘মহ আোমদর রব! আেরা 
লনমজমদর প্রলি যুলুে কমরলে। আর যলদ আপলন আোমদরমক িো না 
কমরন এবং দো না কমরন, িমব অবর্যই আেরা িলিগ্রিমদর 
অন্তভুণি হব।’ লিলন বলমলন, ‘মিােরা মনমে যাও, মিােরা এমক 
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অমনযর র্ত্রু এবং যেীমন লকেুলদমনর জনয মিাোমদর বসবাস ও 
জীলবকা রইল।’ লিলন বলমলন, ‘মসখামনই মিােরা জীবন যাপন 
করমব এবং মসখামনই মিােরা োরা যামব। আর মসখান মথমকই 
মিাোমদরমক মবর করা হমব’।” [সূরা আল-আ‘রাে, আোি: ১১-২৫] 

আপলন যখন আল্লাহর োনুে সৃলির এই েহান লবেে লনমে লিন্তা-
ভাবনা করমবন, িখন মদখমি পামবন; আল্লাহ িামক সুন্দর আকৃলি 
লদমে সৃলি কমরমেন। অিঃপর েযণাদার যাবিীে সম্মানসূিক 
পলরিদগুমলা িামক দান কমরমেন। মযেন, লবমবক র্লি, জ্ঞান, 
প্রকার্ করার র্লি, কথা বলার র্লি, সুন্দর গিন ও আকৃলি, 
োোরী র্রীর, যুলি ও লবমবিনা র্লি লদমে জ্ঞানাজণমনর দিিা এবং 
উত্তে িলরত্র মযেন- সিিা, আনুগিয ও আত্মসেপণর্। সুিরাং মস 
যখন োমের গমভণর েমধয এক লবনু্দ িুি পালন লেল িার মসই 
অবস্থার োমে এবং মস যখন পলরপূর্ণ সুন্দর আকৃলির োনুে হমে সৎ 
আেলকারীমদর অন্তভুণি হমে লিরস্থােী ‘আদন’ জান্নামির অলধবাসী 
হমব আর িার লনকি লেলরর্িা প্রমবর্ করমব, িার ঐ অবস্থার োমে 
কিই না িোৎ! িাই মিা লিলন বমলন, 

تابااراكا ﴿ ح  فا نح  ٱّللَّ سا ح 
ا
َٰلِّقِّيا  أ  [  ٧٠:  املؤمنون] ﴾١٤ ٱل خا

“অিএব (মদমখ লনন) সমবণাত্তে স্রিা আল্লাহ কি বরকিেে!” [সূরা 

আল-েুলেনূন, আোি: ১৪] 

সুিরাং, পৃলথবীিা একলি গ্রামের েমিা, আর োনুে িার অলধবাসী। 

সবলকেু িার কামজ বযি। িার যাবিীে কলযার্ সাধমন প্রমিিা 

িাললমে যামি। োনুমের লখদেি ও প্রমোজমনর জনযই এসব লকেু 
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ধিলর করা হমেমে। িাই িার লহোযমির জনয দালেত্বপ্রাি 

লেলরর্িাগর্ লদন-রাি িার লহোযমির কাজ কমর যামি। বৃলি ও 

উলিমদর দালেত্বপ্রাি লেলরর্িাগর্ িার লরলযমকর জনয সবণাত্মক 

প্রমিিা ও কাজ কমর যামি। কিপথসেূহমক অনুগি করা হমেমে, 

িারা িার কলযামর্ িলোন। সূযণ, িন্দ্র ও নিত্ররালজমক অনুগি ও 

িলোন রাখা হমেমে িার সেমের লহসামবর জনয এবং িার সালবণক 

জীবমনর লস্থলির্ীলিা লিক রাখার জনয। উপর আকামর্র ভাসোন 

জগি মযেন বািাস, মেঘোলা, পাখী ইিযালদ সহ িামি যা লকেু 

আমে সবই িার অনুগি। লনমির সেি জগিও িার অনুগি, িার 

কলযার্ সাধমনর জমনযই সৃলি করা হমেমে। মযেন- যেীন, পাহাড়-

পবণি, সাগর-েহাসাগর, নদ-নদী, গােপালা, েলেূল, িৃর্লিা, জীব-

জন্তু ইিযালদ আরও যা লকেু আমে। মযেন, আল্লাহ িা‘আলা বমলন,  

ح ﴿ ِّي ٱّللَّ لا  ٱلَّ َٰتِّ  قا خا َٰوا ما ۡرضا  ٱلسَّ
ا لا  واٱۡل  نزا

ا
أ ا ءِّ  مِّنا  وا ما ا ءٗ  ٱلسَّ جا  ما را خ 

ا
ِّهِۦّ فاأ  مِّنا  ب

َٰتِّ  را م    رِّز ٗقا ٱثلَّما را  لَّكح خَّ مح  واسا ل كا  لاكح رِّيا  ٱل فح اج  رِّ  فِّ  تلِّ اح  ِّۦ   ٱۡل  رِّه م 
ا
ِّأ را  ب خَّ مح  واسا  لاكح

َٰرا  ن ها
ا را  ٣٢ ٱۡل  خَّ مح  واسا سا  لاكح م  را  ٱلشَّ ما ا   واٱل قا ي دا ِّ ِّباي  را  ئ خَّ مح  واسا ارا  ٱَّلَّ لا  لاكح  ٣٣ واٱنلَّها

م َٰكح ِّن واءااتاى ِّ  م 
ا كح  ه  ما وهح حمح تل 

ا
أ وا   ِإَون سا دُّ تا  تاعح ما ِّع  ِّ  ن ا    لا  ٱّللَّ وها َٰنا  إِّنَّ  َتح صح نسا ِّ

 ٱۡل 
لحومل  ارل  لاظا فَّ  [  ٥٠  ،٥٠: ابراهيم] ﴾٣٤ كا

“আল্লাহ, লযলন আসোনসেূহ ও যেীন সৃলি কমরমেন, আর লযলন 

আকার্ মথমক পালন বেণর্ কমর িা লদমে মিাোমদর জীলবকার জনয 

েলেূল উৎপাদন কমরন এবং লযলন মনৌযানমক মিাোমদর অনুগি 

কমর লদমেমেন যামি িাাঁর লনমদণমর্ মসগুমলা সাগমর লবিরর্ কমর এবং 
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লযলন মিাোমদর কলযামর্ লনমোলজি কমরমেন নদীসেূহমক। আর লিলন 

মিাোমদর কলযামর্ লনমোলজি কমরমেন সূযণ ও িাাঁদমক, যারা অলবরাে 

একই লনেমের অনুবিণী এবং মিাোমদর কলযামর্ লনমোলজি কমরমেন 

রাি ও লদনমক। আর লিলন মিাোমদরমক লদমেমেন মিােরা িাাঁর 

কামে যা লকেু মিমেে িা মথমক। মিােরা আল্লাহর অনুগ্রহ গুর্মল 

িার সংখযা লনর্ণে করমি পারমব না। লনিে োনুে অলি োত্রাে 

যাললে, অকৃিজ্ঞ।” [সূরা ইবরাহীে, আোি: ৩২-৩৪ ]16 

েহান আল্লাহ ময োনুেমক পূর্ণ েযণাদা দান কমরমেন িার অনযিে 

প্রোর্ হমলা, লিলন পালথণব জীবমন িার প্রমোজনীে সবলকেু সৃলি 

কমরমেন এবং পরকামল উচ্চ আসমন িামক মপৌঁমে মদমব এেন 

প্রমোজনীে োধযেও দান কমরমেন; েমল লিলন িার কামে লকিাব 

অবিীর্ণ কমরন, অসংখয নবী-রাসূল পািান, যারা আল্লাহর লবলধ-লবধান 

বর্ণনা কমরন এবং িাাঁর লদমক আহ্বান কমরন।  

িারপর আলত্মক, োনলসক ও র্ারীলরক িালহদা পূরমর্র জনয আল্লাহ 

িা‘আলা আদে ‘আলাইলহস সালামের জনয িার সত্তা মথমক িার স্ত্রী 

হাওেযামক সৃলি কমরন। এর েমল লিলন িার লনকি আরাে, প্রর্ালন্ত, 

লস্থরিা অনুভব করমলন। লিলন শুধু একা নন; বরং এেন লেলমন 

িারা উভমেই পরস্পমরর োমে প্রর্ালন্ত, িৃলি, ভামলাবাসা, ও 

অনুকম্পা অনুভব করমলন। মকননা উভমের র্ারীলরক, আলত্মক ও 

                                                           
16 লেেিাহু দালরস সা‘আদাহ, ১ে খি; ৩২৭, ৩২৮ নং পৃষ্ঠা। 
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স্নােুলবক মসিু বন্ধমনর োমে এক ধরমনর সাড়া পলরললিি হে এবং 

একজমনর অনুপলস্থলি অনযজমনর েমধয মখোল করা যাে। িামদর 

ভামলাবাসা ও ঐকয শুধুোত্র একলি নিুন প্রজন্ম গিমনর জনয। এই 

সেি আমবগ, অনুভূলি িামদর দু’লি আত্মামক একলত্রি কমরমে এবং 

ঐ সম্পমকণর মিমত্র এই অনুভূলিগুমলা আত্মা ও স্নােুর জনয প্রর্ালন্ত, 

র্রীর ও অন্তমরর জনয আরােদােক, জীবন ও জীলবকার লস্থরিা এবং 

রূহ ও অন্তরসেূমহর লেলনস্বরূপ। এক কথাে পুরুে ও নারীর 

সোনভামব প্রর্ালন্তর জনয। 

আল্লাহ িা‘আলা োনব সন্তামনর েধয মথমক েুলেন বান্দামদরমক বাোই 

কমর িার বনু্ধ বালনমেমেন এবং িাাঁর আনুগমিয িামদরমক লনমোলজি 

মরমখমেন। িারা িার লবলধ মোিামবক কাজ কমর থামকন। যামি 

কমর িারা জান্নামি আল্লাহর সালন্নমধয থাকমি পামরন। আর িামদর 

েধয মথমকই নবী, রাসূল, ওলী ও র্হীদগর্মক িেন কমর িামদরমক 

এই পৃলথবীমি সবমিমে বড় লন‘আেি দান কমরন, যা িারা জীবন 

সুখকর হে। আর িা হমলা আল্লাহর ইবাদাি, িাাঁর আনুগিয এবং 

িাাঁর সমঙ্গ মগাপমন কথা বলার সুমযাগ অথণাৎ মোনাজাি। এ োড়া 

আরও অমনক লন‘আেি লদমে িামদরমক ধনয কমরমেন, মযগুমলা অনয 

মকউ অজণন করমি পামর না। মযেন- লনরাপত্তা, প্রর্ালন্ত লাভ ও 

সেলিা ইিযালদ। বরং এসমবর মিমে বড় লন‘আেি হমলা, িারা মস 

সিযমক জানমি মপমরমেন যা নবী-রাসূলগর্ লনমে এমসমেন, িারা মস 

সমিযর ওপর ঈোন এমনমেন। আর লিলনও িাাঁর প্রলি িামদর ঈোন 

(লবশ্বাস স্থাপন) ও একলনষ্ঠিার পুরস্কারস্বরূপ আমখরামি িামদর জনয 
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গলিি মরমখমেন জান্নামির লিরস্থােী সুখ এবং আল্লাহর দোর 

োনানসই েহাসােলয।  
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নারীর েযণাদা 
নারীরা ইসলামে ময উচ্চ েযণাদাে অলধলষ্ঠি হমেমে, পৃলথবীর পূবণবিণী 

মকামনা জালি-মগাষ্ঠীর লনকি িারা িা অজণন করমি পামরলন। আর না 

পরবিণী মকামনা জালি মসিা বুেমি পারমব। কারর্, ইসলাে োনুেমক 

ময েযণাদা দান কমরমে িামি নারী-পুরুে িথা উভমেই সোনভামব 

র্রীক। এই দুলনোে িারা উভমেই আল্লাহর লবধামনর সােমন সোন, 

মিেলনভামব আমখরামিও িারা িাাঁর সাওোব ও প্রলিদান পাওোর 

মিমত্র সোন। আল্লাহ িা‘আলা বমলন, 

د  ﴿ لاقا ناا وا م  رَّ ما  بانِّ   كا  [  ١٤: االرساء] ﴾ءاادا

“আর অবর্যই আেরা আদে-সন্তানমক েযণাদা দান কমরলে।” [সূরা 

আল-ইসরা, আোি: ৭০]  

লিলন আরও বমলন,  

الِّ ﴿ ِّجا ِّلر  يبل  ل  ا ناصِّ ِّمَّ انِّ  تاراكا  م  ا َٰلِّ بحونا  ٱل وا ق را
ا ا ءِّ  واٱۡل  ِّسا ِّلن  ل يبل  وا ا ناصِّ ِّمَّ انِّ  تاراكا  م  ا َٰلِّ  ٱل وا

بحونا  ق را
ا  [  ١:  النساء] ﴾واٱۡل 

“পুরুেমদর জমনয লপিা-োিা ও আত্মীে-স্বজমনর পলরিযি লবেে-

সম্পলত্তমি অংর্ রমেমে এবং নারীমদর জনযও লপিা-োিা ও আত্মীে-

স্বজমনর পলরিযি লবেে-সম্পলত্তমি অংর্ রমেমে।” [সূরা আন-লনসা, 

আোি: ৭]   

লিলন আরও বমলন,  
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نَّ ﴿ اهح ل ِّي مِّث لح  وا لاي هِّنَّ  ٱلَّ ى  عا وفِّ رح ع  ِّٱل ما  [  ٠٠٨: ابلقرة] ﴾٢٢٨ ب

“আর নারীমদর ওপর িামদর (পুরুেমদর) মযরূপ অলধকার আমে, 

নারীমদরও িদনুরূপ নযােসঙ্গি অলধকার আমে।” [সূরা আল-

বাকারাহ, আোি: ২২৮]  

লিলন আরও বমলন,  

ؤ مِّنحونا ﴿ ال مح ؤ مِّنااتح  وا ال مح م   وا هح ااءح  باع ضح َّلِّ و 
ا
 [١٧اَلوبة: ] ﴾٧ باع ض أ

“আর েুলেন পুরুেরা ও েুলেন নারীরা হমি পরস্পর এমক অমনযর 

বনু্ধ।” [সূরা আি-িাওবাহ, আোি: ৭১]  

আল্লাহ িা‘আলা আরও বমলন,  

﴿ َٰ بُّكا  واقاضا لَّ  را
ا
بح  أ ا  تاع  و  ي نِّ  إِّيَّاهح  إِّلَّ   دح ا َٰلِّ ِّٱل وا ب ه  وا ًنا َٰ سا ا إِّح  نَّ  إِّمَّ ب لحغا كا  يا ا  عِّندا  ٱل كِّبا

ا   ما هح دح حا
ا
و   أ

ا
ا أ ما هح ا ل فالا  لِكِّ ا   تاقح ما َّهح ف    ل

ح
لا  أ ا وا ما ر هح ا واقحل تان ها ما َّهح ٗل  ل رِّيٗما قاو 

 ٢٣ كا
فِّض   ا واٱخ  ما اهح نااحا  ل ِّ  جا ل  اةِّ مِّنا  ٱلُّ ِّ  واقحل ٱلرََّح  ا رَّب  ما ا ٱر َحا هح ما بَّيااّنِّ  كا غِّرٗيا را  ﴾٢٤ صا

 [  ٠٠  ،٠٥: االرساء]

“আর আপনার রব আমদর্ লদমেমেন লিলন োড়া অনয কামরা 

‘ইবাদাি না করমি ও লপিা-োিার প্রলি সিযবহার করমি। িারা 

একজন বা উভেই মিাোর জীবের্াে বাধণমকয উপনীি হমল 

িামদরমক ‘উফ্’ বমলা না এবং িামদরমক ধেক লদও না; িামদর 

সামথ সম্মানসূিক কথা বল। আর েেিাবমর্ িামদর প্রলি নম্রিার 

পিপুি অবনলেি কর এবং বল, ‘মহ আোর রব! িামদর প্রলি দো 

করুন মযভামব ধর্র্মব িারা আোমক প্রলিপালন কমরলেমলন’।” 
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[সূরা আল-ইসরা, আোি: ২৩-২৪]  

আল্লাহ িা‘আলা আরও বমলন,  

ابا ﴿ تاجا ا  فاٱس  م  ل م   هح بُّهح ّن ِّ  را
ا
يعح  لا   أ ضِّ

ح
لا  أ ما َٰمِّل   عا م عا ِّنكح ِّن م  ر   م 

و   ذاكا
ا
ي  أ َٰ نثا

ح
 ﴾١٩٥ أ

 [  ٧٩٣: عمران ال]

“সুিরাং িামদর রব িামদর আহ্বামন সাড়া লদমলন ময, আলে 

মিাোমদর পুরুে বা নারীর েধয হমি মকামনা আেলকারীর আেলমক 

নি করব না।” [সূরা আমল ইেরান, আোি: ১৯৫]  

আল্লাহ িা‘আলা আরও বমলন,  

ن  ﴿ مِّلا  ما َٰلِّٗحا عا ِّن صا ر   م 
و   ذاكا

ا
َٰ  أ نثا

ح
وا  أ مِّنل  واهح ؤ  ۥ مح يِّيانَّهح ةٗ  فالانحح  ياوَٰ ِّباٗة   حا ي   طا

م   زِّيانَّهح اج  نلا م وا راهح ج 
ا
نِّ  أ سا ح 

ا
ِّأ ا ب نحوا   ما لحونا  َكا ما ع   [  ٩١: انلحل] ﴾٩٧ يا

“েুলেন হমে পুরুে ও নারীর েমধয ময মকউ সৎকাজ করমব, অবর্যই 

আেরা িামক পলবত্র জীবন দান করব। আর অবর্যই আেরা 

িামদরমক িারা যা করি িার িুলনাে মশ্রষ্ঠ প্রলিদান লদব।” [সূরা 

আন-নাহল, আোি: ৯৭]   

আল্লাহ িা‘আলা আরও বমলন,  

ن﴿ ل   واما ما ع  َٰتِّ  مِّنا  يا َٰلِّحا ر   مِّن ٱلصَّ
و   ذاكا

ا
َٰ  أ نثا

ح
وا  أ مِّنل  واهح ؤ  ِّكا  مح َٰٓئ لا و 

ح
خح  فاأ  لحونا ياد 

انَّةا  لا  ٱۡل  ونا  وا لامح ظ   [  ٧٠٠:  النساء] ﴾١٢٤ ناقِّرٗيا يح

“আর েুলেন হমে পুরুে ও নারীর েমধয ময মকউ সৎ কেণ করমব, ঐ 

সেি মলামকরাই জান্নামি প্রমবর্ করমব এবং িারা সাোনয পলরোর্ও 
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অিযািালরি হমব না।” [সূরা আন-লনসা, আোি: ১২৪ ]  

নারীরা ইসলামে ময েযণাদা অজণন কমরমে পৃলথবীর অনয মকামনা ধেণ, 

জালি বা আইনর্ামস্ত্র িার মকামনা দৃিান্ত পাওো যাে না। মযেন, 

মরাোন সভযিাে বলা হমেমে ময, নারী হমলা পুরুমের ক্রীিদাস ও 

অনুগি। মকামনা লকেুমিই িার মকামনা অলধকার মনই। 

লিিানমদর লবখযাি মরাে সমম্মলমন নারীর অলধকার লনমে গমবের্া 

কমর লসদ্ধান্ত মনে ময, নারী এেন এক সৃলি যার মকামনা আত্মা মনই। 

আর মস এ কারমর্ অনয োনুমের উত্তরালধকালরর্ী হমি পারমব না। 

মস হমলা একলি অপলবত্র জালি। 

গ্রীমসর রাজধানী এমথমে নারীমক মভামগর সােগ্রী েমন করা হমিা। 

মস লেল ক্রে-লবক্রমের পর্য এবং িামক র্েিানী কামজর অপলবত্র 

বস্তু লবমবিনা করা হমিা। 

ভারমির প্রািীন ধেণ নীলিগুমলামি এ লসদ্ধান্ত লেল ময, নারীর মিমে 

মেগ-মরাগ, েৃিুয, জাহান্নাে, সামপর লবে, ও আগুন উত্তে। স্বােীর 

েৃিুযর সমঙ্গ সমঙ্গ এই পালথণব জীবমন স্ত্রীর অলধকার মর্ে হমে মযি। 

নারী যখন িার স্বােীর েৃি মদহ পুড়মি মদখি িখন 

(বাধযিােূলকভামব) মসই আগুমন লনমজমক লনমিপ করি। কারর্, 

এেনলি না করমল িামক অলভর্াপ করা হমিা।  

ইোহূদী ধমেণ নারীর লবধান 

ইোহূদী ধমেণ নারীর লবধান সম্পমকণ যা বর্ণনা এমসমে িা লনম্নরূপ: 
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আলে েন-প্রার্মক প্রদলির্ করালাে, জানমি ও গমবের্া করমি এবং 

লহকেি ও আকল অনুসন্ধামনর জনয এবং জানমি িাইলাে, অলনিিা 

কী? বস্তুি মসিা হমি েূখণিা, আরও জানমি িাইলাে লনবুণলদ্ধিা কী? 

বস্তুি িা পাগলালে; েমল আলে েৃিুযর মিমেও লিি একলি লবেে 

খুাঁমজ মপলাে, আর িা হমি: নারী।  মস মিা এক ইন্দ্রজাল, িার 

অন্তর হমলা োাঁদ, আর িার হাি দু’লি হমি বলন্দমত্বর কড়া।17  

এমিা হমলা প্রািীনকামলর নারীর কথা। পিান্তমর েধযযুগীে ও 

বিণোমন নারীর অবস্থা মকেন িা লনমম্ন বলর্ণি লকেু ঘিনাে পলরষ্কার 

হে। 

মডনোমকণর মলখক উমেথ মকাডণমেন নারীর প্রলি কযাথললক লগজণার 

দৃলিভলঙ্গ বযাখযা করমি লগমে বমলন: (কযাথললক েিাদমর্ণর দৃলি 

অনুসামর েধযযুমগ ইউমরাপীে নারীমদর েূলযােন লেল অলি নগর্য। 

িারা নারীমদরমক লিিীে িমরর সৃলি-জীব েমন করমিা।)  

ফ্রামে ৫৮৬ লিিামব্দ একলি সমম্মলন হে, মসখামন নারীর অবস্থা 

লনমে আমলািনা করমি লগমে প্রশ্ন উমি নারী লক োনুমের অন্তভুণি 

লকনা? অবমর্মে অমনক লবিমকণর পর উপলস্থি সকমলই এই লসদ্ধামন্ত 

উপনীি হে ময, নারী োনুমের অন্তভুণি; লকন্তু পুরুমের মসবার জনয 

িামক সৃলি করা হমেমে।  

                                                           
17 লসেরুল জামে‘ো, আল ইসহাহ: ৭, ২৫-২৬; আর একথা সবার জানা আমে ময, 

ইোহূদী ও িীিামনরা এমক পলবত্র েমন কমর এবং িামক লবশ্বাস কমর। 
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ফ্রামের আইন র্ামস্ত্রর ২১৭ নং ধারামি যা উমল্লখ করা হমেমে িা 

লনম্নরূপ: 

িুলি করার সেে সর্রীমর স্বােীর অংর্গ্রহর্ অথবা িার লললখি 

অনুেলি বযিীি লববালহি নারীর িার লনমজর সম্পদ দান করা, 

োললকানা পলরবিণন করা, বন্ধক রাখা, মকামনা লকেুর লবলনেমে অথবা 

লবলনেে োড়া মকামনা সম্পমদর োললক হওো ধবধ নে; যলদও িার 

লবমের সেে স্বােী ও স্ত্রীর সম্পলত্ত পৃথকভামব লবদযোন থাকার কথা 

বলা মহাক না মকন।  

আর ইংলযামে অিে হযানরী ইংমরজ নারীমদর ওপর বাইমবল পড়া 

লনলেদ্ধ কমরলেল। িাোড়া ১৮৫০ লিিাব্দ পযণন্ত নারীরা লেল মদমর্র 

নাগলরকমদর গর্নার বাইমর এবং ১৮৮২ লিিাব্দ পযণন্ত নারীমদর 

বযলিগি মকামনা অলধকারও লেল না।18  

আর আধুলনক যুমগ ইউমরাপ, আমেলরকা ও অনযানয লর্মল্পান্নি 

মদর্গুমলামি নারীমদরমক মিা বযবসােী পর্য লহমসমব বযবহার 

কমরমে। লবজ্ঞাপমনর গুরুত্বপূর্ণ একলি অংর্ হমে মগমে মস। অবস্থা 

এেন পযণামে মপৌঁমেমে ময, বযবসালেক প্রিার অলভযামন নারীমদরমক 

উলঙ্গ কমর িার ওপর পর্য সােগ্রী প্রদর্ণন করা হমি। পুরুেরা 

আইন ও লসদ্ধান্ত লদমে িার মদহ ও ইজ্জি ধবধ করা হমেমে, যামি 

                                                           
18 ড. আহোদ লর্বলী রলিি ‘লসললসলািু েুকারানালিল আদইোন: ৩ে খি, ২১০-

২১৩ নং পৃষ্ঠ। 
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কমর নারী িামদর জনয সবণত্র লবমনাদমনর বস্তু হে।  

বিণোমন নারীর েূলযােন িিলদন পযণন্ত অিুি থামক যিলদন মস লনজ 

হামি উপাজণন করমি পামর এবং লিন্তা ও র্রীর লদমে সোমজ 

অবদান রাখমি পামর। িারপর যখন মস বৃদ্ধা হে এবং দান করার 

সকল উপকরর্ হালরমে মেমল িখন সোমজর সকল োনুে এবং 

সকল প্রলিষ্ঠান িার মথমক আলাদা হমে যাে। এরপর মস িার 

বালড়মি অথবা োনলসক লিলকৎসা মকমন্দ্র একাকী জীবন-যাপন কমর।  

উপমরর এগুমলার সামথ েহাগ্রন্থ আল-কুরআমন যা এমসমে িার োমে 

িুলনা কমর মদখুন নারীমক ইসলাে কি বড় েযণাদা দান কমরমে! 

(আল্লাহু আকবার), কখমনা এক রকে নে। মযেন, আল্লাহ িা‘আলা 

বমলন,  

ؤ مِّنحونا ﴿ ال مح ؤ مِّنااتح  وا ال مح م   وا هح ااءح  باع ضح َّلِّ و 
ا
 [١٧اَلوبة: ] ﴾٧ باع ض أ

“আর েুলেন পুরুেরা ও েুলেন নারীরা হমি পরস্পর এমক অমনযর 

বনু্ধ।” [সূরা আি-িাওবাগ, আোি: ৭১]  

আল্লাহ িা‘আলা আরও বমলন,  

نَّ ﴿ اهح ل ِّي مِّث لح  وا لاي هِّنَّ  ٱلَّ ى  عا وفِّ رح ع  ِّٱل ما  [٠٠٨: ابلقرة] ﴾٢٢٨ ب

“আর নারীমদর ওপর িামদর মযরূপ অলধকার আমে, নারীমদরও 

অনুরূপ নযােসঙ্গি অলধকার আমে।” [সূরা আল-বাকারাহ আোি: 

২২৮]  

লিলন আরও মঘাের্া কমরন,  
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﴿ َٰ بُّكا  واقاضا لَّ  را
ا
ا   أ و  بحدح ي نِّ  يَّاهح إِّ  إِّلَّ   تاع  ا َٰلِّ ِّٱل وا ب ه  وا ًنا َٰ سا ا إِّح  نَّ  إِّمَّ ب لحغا كا  يا ا  عِّندا  ٱل كِّبا

ا   ما هح دح حا
ا
و   أ

ا
ا أ ما هح ا ل فالا  لِكِّ ا   تاقح ما َّهح ف    ل

ح
لا  أ ا وا ما ر هح ا واقحل تان ها ما َّهح ٗل  ل رِّيٗما قاو 

 ٢٣ كا
فِّض   ا واٱخ  ما اهح نااحا  ل ِّ  جا ل  اةِّ مِّنا  ٱلُّ ِّ  واقحل ٱلرََّح  اٱر   رَّب  ما ا َحا هح ما بَّيااّنِّ  كا غِّرٗيا را  ﴾٢٤ صا

 [  ٠٠  ،٠٥: االرساء]

“আর আপনার রব আমদর্ লদমেমেন লিলন োড়া অনয কামরা 

‘ইবাদাি না করমি ও লপিা-োিার প্রলি সিযবহার করমি। িারা 

একজন বা উভেই মিাোর জীবের্াে বাধণমকয উপনীি হমল 

িামদরমক ‘উফ্’ বমলা না এবং িামদরমক ধেক লদও না; িামদর 

সামথ সম্মানসূিক কথা বল। আর েেিাবমর্ িামদর প্রলি নম্রিার 

পিপুি অবনলেি কর এবং বল, ‘মহ আোর রব! িামদর প্রলি দো 

করুন মযভামব ধর্র্মব িারা আোমক প্রলিপালন কমরলেমলন’।” 

[সূরা আল-ইসরা, আোি: ২৩-২৪] 

নারীমক আল্লাহ িা‘আলা যখন এেন সম্মান দান কমরন িখন লিলন 

সকল োনুেমক এ কথা স্পি কমর জালনমে মদন ময, লিলন িামক ো, 

স্ত্রী, মেমে এবং মবান কমর সৃলি কমরমেন। যার কারমর্ লিলন শুধুোত্র 

নারীর জনয লনলদণি কমর লবমর্ে লকেু লবলধ-লবধান প্রর্েন কমরমেন, 

মযখামন পুরুেমক অন্তভুণি করা হেলন।  
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োনব সৃলির লহকেি 

োনুে সৃলির লপেমন েহান আল্লাহর এেন সব লহকেি কাজ কমরমে 

যা জানমি লবমবকসেূহ অপারগ হমে মগমে। যা বর্ণনা করমি 

োনুমের ভাো অসেথণ হমে মগমে। িমব আেরা এখামন মবর্ লকেু 

লবমর্ে অবস্থান উমল্লখ করব, যার োধযমে এ সৃলিরহমসযর লকেু 

ধারর্া মপর্ করা যামব; মযেন,  

১- েহান আল্লাহর অমনক সুন্দর নাে রমেমে মযেন- িোর্ীল, 

দোবান, োজণনাকারী, সলহষু্ণ ইিযালদ। এ সকল নামের প্রভাব প্রকার্ 

হওো একান্ত জরুরী। অিএব, আল্লাহর লহকেি িাে ময, আদে 

‘আলাইলহস সালাে এবং িাাঁর সন্তানরা এেন এক আবাসস্থমল 

অবিরর্ করুক, মযখামন িামদর োমে আল্লাহর সুন্দর নামের 

প্রভাবসেূহ প্রকার্ পামব। েমল লিলন যামক ইিা িো করমবন, 

যামক ইিা লিলন দো করমবন, যামক ইিা োে কমর লদমবন এবং 

যার প্রলি ইিা সলহষু্ণ হমবন। এভামব লিলন িাইমলন িাাঁর নাে ও 

গুর্াবললর প্রভাব প্রকার্ করমবন। 

২- েহান আল্লাহ, লিলন হমিন স্পি েহাসিয অলধপলি বা সম্রাি। 

আর েহাঅলধপলি মিা লিলনই, লযলন আমদর্ মদন, লনমেধ কমরন, 

সাওোব মদন, র্ালি মদন, অপোলনি কমরন, সম্মালনি কমরন, েযণাদা 

মদন এবং লালিি কমরন। সুিরাং িাাঁর েহান আলধপিয মিমেমে 

আদে ‘আলাইলহস সালাে এবং িার সন্তানমদরমক এেন এক 

আবাসস্থমল অবিরর্ করামি, মযখামন িামদর ওপর িাাঁর হুকুে-
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আহকাে িলমব। অিঃপর লিলন িামদরমক এেন এক আবাসস্থমল 

স্থানান্তলরি করমবন, মযখামন িামদর স্বীে কমেণর প্রলিদান সম্পন্ন 

হমব।   

৩- আল্লাহ িা‘আলা মিমেমেন আদে সন্তানমদর েধয মথমক এেন 

লকেু নবী, রাসূল, ওলী ও র্হীদ বানামি, যামদরমক লিলন 

ভামলাবাসমবন এবং িারাও িাাঁমক ভামলাবাসমব। িাই লিলন 

িামদরমক িামদর ও িামদর র্ত্রুমদর োমে মেমড় মদন এবং 

র্ত্রুমদর োধযমে িামদরমক পরীিা কমরন। েমল যখন মদখা যামব 

ময, িারা েহান আল্লাহমকই প্রাধানয লদমব এবং িামদর জীবন ও 

যাবিীে সম্পদ একোত্র িাাঁরই সন্তুলি ও ভামলাবাসাে বযে করমব, 

িখন িারা িাাঁর ভামলাবাসা, সন্তুলি এবং ধনকিয লাভ করমি পারমব; 

যা েূলি এোড়া অনয মকামনা ভামব অজণন করা সভব ব নে। বস্তুি 

লরসালাি, নবুওোি এবং র্াহাদামির েযণাদা আল্লাহর লনকি একলি 

মশ্রষ্ঠিে েযণাদা। আর আদে ‘আলাইলহস সালাে এবং িার 

সন্তানমদরমক পৃলথবীমি নালেমে মদওোর ময েেসালা লিলন লদমেমেন 

িা বযিীি এ েযণাদাপূর্ণ লজলনস অজণন আর মকামনা লকেু িারা হমিা 

না।  

৪– আল্লাহ িা‘আলা আদে ‘আলাইলহস সালাে এবং িাাঁর 

সন্তানমদরমক এেন এক েেুণলাে সৃলি কমরমেন, যা ভামলা ও েন্দ 

গ্রহমর্র উপযুি, যামি রমেমে প্রবৃলত্ত ও লেিনার প্রলি আহ্বান, বুলদ্ধ 

ও জ্ঞামনর প্রলি সাড়া দান করার প্রবর্িা। কারর্ আল্লাহ িা‘আলা 
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িামদর েমধয বুলদ্ধ ও প্রবৃলত্ত দু’লিই সৃলি কমরমেন, সামথ সামথ এ 

দু’লিমক কমরমেন আহ্বানকারীরূমপ; যামি কমর িাাঁর উমের্য পূরর্ 

হে। আর িাাঁর বান্দামদর োমে িাাঁর ইযযি-সম্মান প্রকার্ করমবন 

লহকেি ও দাপমির মিমত্র, রহেি প্রকার্ করমবন, দো প্রদর্ণন 

করামবন, করুনা মদখামবন িাাঁর কিৃণত্ব ও সাবণমভৌেমত্ব। অিএব, 

িাাঁর লহকেি িাে ময, লিলন আদে ও িাাঁর সন্তানমদরমক পৃলথবীমি 

অবিরর্ করান; যামি কমর পরীিা সম্পন্ন হে। আর োনুমের েমধয 

থাকা এসব আহ্বামনর প্রলি সাড়াদান ও গ্রহর্ করার প্রস্তুলির প্রভাব 

প্রকার্ মপমে যাে, আর মসিা অনুযােী লিলন িামদর সম্মান ও 

অসম্মান এর লনধণারর্ কমরন।  

৫- েহান আল্লাহ জগি সৃলি কমরমেন িাাঁর ইবাদামির জনয, আর 

এিাই হমি িামদরমক সৃলি করার েূল উমের্য। আল্লাহ িা‘আলা 

বমলন, 

ا﴿ تح  واما لاق  نَّ  خا ِّ
نسا  ٱۡل  ِّ

بحدح  إِّلَّ  واٱۡل  اع   [ ٣١: اذلاريات] ﴾٥٦ ونِّ َّلِّ

“আলে লজন্ন এবং োনুেমক সৃলি কমরলে একোত্র আোর ইবাদাি 

করার জনয।” [সূরা আয-যালরোি, আোি: ৫৬] আর জানা কথা ময, 

সৃলির কাে মথমক ময দাসত্ব লিলন িান িা স্থােী মনোেিভূলে ও 

লিরস্থােী আবাসভূলেমি অবস্থান কমর করা কখমনা সভব ব নে। এিা 

মিা শুধু অলজণি হমি পামর মকবল অস্থােী দুঃখ-কি এবং 

লবপদাপমদর আবাসস্থমল। লিরস্থােী আবাসস্থল মিা সুখ-স্বািন্দয ও 
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আনন্দ উপমভামগর স্থান, পরীিা ও কমির লনবাস নে। [িাই 

িামদরমক দুলনোমি অবিরর্ করামনা হমেমে] 

৬- গামেব বা অদৃমর্যর প্রলি ঈোন আনেন করাই মিা কলযার্কর 

লবশ্বাস। পিান্তমর প্রিযি লজলনমসর প্রলি ঈোন আনেন করা, িা 

মিা প্রমিযক বযলিই লকোেমির লদন করমব। অিএব, োনুেমদরমক 

যলদ সুখ ও আরামের আবাসস্থল জান্নামিই সৃলি করা হমিা, িাহমল 

িারা গামেব বা অদৃমর্যর প্রলি ঈোন স্থাপন করার েযণাদা লাভ 

করমিা না, যার পমর আসমব আনন্দ ও সম্মান, যা অলজণি হমব 

অদৃমর্যর প্রলি ঈোন রাখার কারমর্। সুিরাং আল্লাহ িা‘আলা 

িামদরমক এেন এক আবাসস্থমল অবিরর্ করান, মযখামন অদৃমর্যর 

প্রলি িামদর লবশ্বাস স্থাপমনর অবকার্ থামক। 

৭- আল্লাহ িা‘আলা সেগ্র যেীন মথমক একেুলি োলি লনমে আদে 

‘আলাইলহস সালােমক সৃলি কমরন। আর যেীমনর েমধয ভামলা ও 

েন্দ, লবেণ্ণিা ও মকােলিা রমেমে। সুিরাং লিলন জামনন ময, আদে 

সন্তামনর েমধয এেন লকেু রমেমে যারা িাাঁর আবাসস্থমলর 

(জান্নামির) বালসন্দা হওোর উপযুি নে। অিএব, লিলন িামক এেন 

আবাসস্থমল অবিরর্ করান, মযখামন ভামলা ও েন্দ উভেই মবর কমর 

োমড়ন। অিঃপর েহান আল্লাহ িামদরমক দু’লি আবাসস্থমল পৃথক 

পৃথক কমর মদন। সুিরাং ভামলা মলাকমদরমক লিলন িাাঁর আবাসস্থল 

ও ধনকমিযর অলধবাসী কমরন। আর খারাপ মলাকমদরমক দুঃখ ও 

কমির লনবাস অথণাৎ দুিমদর আবাসস্থমলর অলধবাসী কমরন।  
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৮- েহান আল্লাহ আদে সন্তানমদরমক এ দুলনোে পািামনার োধযমে 

এিা মিমেমেন ময, লিলন িাাঁর স্বীে বান্দামদর, যামদর ওপর লিলন 

অনুগ্রহ কমরমেন, িামদর ওপর লিলন ময লন‘আেি দান কমরমেন 

মসিার পূর্ণিা জানামি এবং মসিার েযণাদা বুোমি। যামি কমর িারা 

সবমিমে বড় ভামলাবাসা ও মর্াকর আদােকারীমি পলরর্ি হে আর 

ময লন‘আেি লিলন িামদরমক দান কমরমেন মসিার স্বাদ লবর্দভামব 

উপমভাগকারী হে। িাই লিলন িাাঁর র্ত্রুমদর সামথ লকরূপ আিরর্ 

কমরন এবং িামদর জনয কী র্ালি প্রস্তুি কমর মরমখমেন িা 

িামদরমক মদখান এবং লনলদণি কমর লিলন িামদরমক ময সমবণাচ্চ 

লন‘আেি দান কমরন িা প্রিযি করান। যামি কমর িামদর খুলর্ 

মবমড় যাে, অমনযর নযাে সুখ কােনা পুরা হে এবং আনন্দ বৃহৎ হে। 

আর এিা িামদর প্রলি পূর্ণাঙ্গ লন‘আেি ও ভামলাবাসার একলি অংর্। 

এ জনয পৃলথবীমি অবিরর্ করামনা, পরীিাে লনপলিি করা ও 

নীলরিা সম্পন্ন করার মকামনা লবকল্প লেল না;  আর িামদর েধযকার 

যামক ইিা মিৌলেক প্রদান করা িাাঁরই একান্ত রহেি ও অনুগ্রমহ 

এবং যামক ইিা বযথণ করা িাাঁরই লহকেি ও ইনসামের দাবী 

অনুযােী, আর লিলন মিা সবণজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ।  

৯- আল্লাহ িা‘আলা মিমেমেন, আদে ‘আলাইলহস সালাে ও িার 

সন্তামনরা সুন্দরিে অবস্থাে জান্নামি লেমর আসুক। িাই লিলন 

িামদরমক এর পূমবণই দুলনোর কি, এবং িার দুঃখ ও মবদনার স্বাদ 

উপমভাগ করান। আর িামদরমক ঐসব লজলনমসর আমদর্ মদন যার 

োধযমে পরকামলর আবাসস্থল জান্নামি প্রমবর্ করার েযণাদা িামদর 
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লনকি বড় হমব, কারর্ লবপরীমির মসৌন্দযণ লবপরীি লজলনস িারাই 

প্রকার্ পাে।19  

োনুে সৃলির সূিনা লবমেের্ করার পর ভামলা েমন করলে ময, িামদর 

সলিক দীমনর িালহদা আমলািনা করব।  

                                                           
19 মদখুন: লেেিাহু দালরস্ সা‘আদাহ; খি ১, পৃ. ৬-১১। 
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োনুমের জনয দীন-ধমেণর প্রমোজনীেিা 

োনুমের জীবমন দীমনর প্রমোজন িামদর জীবমন অনযানয জরুরী 

লজলনমসর িালহদার মিমে অমনক মবলর্। কারর্, োনুমের জনয আল্লাহর 

সন্তুলি এবং িাাঁর অসন্তুলির মিত্রগুমলা জানা অলনবাযণ, িাোড়া িার 

িালিলন এেন হওো উলিৎ যা িার েঙ্গল বমে আনমব ও িার 

অলনিিামক দূর করমব। আর (আল্লাহর মদো জীবন লবধান) 

র্রী‘আিই যা উপকার কমর এবং যা িলি কমর ঐ সব কমেণর োমে 

পাথণকয কমর লদমি পামর। বস্তুি র্রী‘আি হমি সৃলি-জীমবর োমে 

আল্লাহর ইনসােপূর্ণ নীলি আর িাাঁর বান্দামদর োমে 

আমলাকবলিণকাস্বরূপ। সুিরাং মকামনা োনুমের জনযই এেন র্রী‘আি 

োড়া জীবন-যাপন সভব ব নে, ময র্রী‘আি িারা কী করমব এবং কী 

বজণন করমব িা পাথণকয কমর লদমব।  

োনুমের মযমহিু ইিার স্বাধীনিা রমেমে, সুিরাং িার জানা আবর্যক 

ময, মস যা ইিা কমর িা লক িার জনয কলযার্কর নালক িলিকর? 

িা িামক সংমর্াধন করমব, না নি করমব? এগুমলার লকেু লকেু 

োনুে কখমনা কখমনা িামদর জন্মগি স্বভাব-প্রকৃলির োধযমে জানমি 

পামর। আবার লকেু লকেু োনুে িামদর লবমবক িারা প্রোর্ গ্রহমর্র 

োধযমে জানমি পামর। আবার লকেু লকেু োনুে রাসূলগমর্র োধযমে 

মসগুমলার পলরলিলি দান, িামদর আমলািনা এবং িামদর সৎপথ 
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প্রদর্ণমনর োধযমে জানমি পামর।20  

েমল নালিকয বস্তুবাদী েিাদর্ণগুমলা যিই োিাোলি করুক, যিই 

আকেণর্ীে কমর লনমজমদর মপর্ করুক আর এসব লিন্তা-মিিনা 

সংখযার লদক মথমক যি মবলর্ই মহাক না মকন, িা কখনও বযলি ও 

সোজমক সিয দীন (ধেণ) মথমক অেুখামপিী করমি পারমব না। 

অনুরূপভামব মসগুমলা র্রীর ও আত্মার িালহদাগুমলা পূরমর্ সিে 

নে। বরং যখনই মকামনা বযলি এগুমলা লনমে গভীরভামব লিন্তা-ভাবনা 

করমব, িখনই মস লনলিিভামব জানমি পারমব ময, এগুমলা িার 

লনরাপত্তা লনলিি করমি পারমব না আর িার লপপাসাও লেিামি 

পারমব না। এিাও বুেমি সিে হমব ময, সলিক দীন োড়া এ মথমক 

পাললমে লগমে আশ্রে মনওোরও মকামনা পথ মনই। জ্ঞানী আরমনে 

লরনান বমলন: ‘প্রমিযক বস্তু যা আেরা পেন্দ কলর িা লবলুি হওো 

এবং জ্ঞান, বুলদ্ধ ও লর্মল্পর বযবহামরর উপযুিিা লবনি হওো সভব ব, 

লকন্তু দীমনমর প্রমোজনীেিা কখনও লবলুি হওো সভব ব নে। বরং িা 

মস সব বস্তুবাদী েিাদর্ণমক বালিল করার জনয স্পি প্রোর্ লহমসমব 

লিমক থাকমব, ময ভ্রান্ত েিাদর্ণগুমলা িাে োনুেমদরমক পালথণব জীবমন 

সংকীর্ণিার সীোবদ্ধ কমর রাখমি।’21  

                                                           
20 মদখুন: র্াইখুল ইসলাে ইোে ইবন িাইলেো রালহোহুল্লাহ রলিি 

‘আত্তাদেুলরেযাহ’ ২১৩, ২১৪ নং পৃষ্ঠা এবং ‘লেেিাহু দালরস সাআদাহ’ ২ে খি, 
৩৮৩ নং পৃষ্ঠা। 

21 লবিালরি মদখুন: েুহাম্মাদ আবু্দল্লাহ দারায লললখি ‘আদ-দীন’ নােক গ্রন্থ, ৮৭ 
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েুহাম্মাদ েরীদ ওোজদী বমলন: ‘দীনদারী বা দীমনর প্রমোজনীেিার 

লিন্তাধারা লবলীন হমে যামব এিা অসভব ব। কারর্ িা েমনর 

মোাঁকগুমলামক বৃলদ্ধ কমর এবং িার অনুভূলিমক সম্মালনি কমর। 

এেন িেৎকার আকেণর্ যা োনুমের লর্রমক উাঁিু কমর। বরং এই 

আকেণর্ উত্তমরাত্তর বৃলদ্ধ মপমিই থাকমব। েমল যিির্ পযণন্ত 

জ্ঞানবান বযলি িার জ্ঞামনর িারা সুন্দর ও খারাপমক বুেমি পারমব 

িিির্ ধেণ পালমনর অভযামসর সামথ োনুে যুি হমবই। এমিমত্র 

িার অনুভূলির অগ্রগলি এবং জ্ঞামনর লবকার্ অনুপামি এই 

স্বাভালবক প্রকৃলি বৃলদ্ধ মপমিই থাকমব।’22  

সুিরাং োনুে যখন িার রব মথমক দূমর সমর যাে িখন মস িার 

অনুভূলির অগ্রগলি ও জ্ঞামনর সুদূর পলরলধ অনুযােী বুেমি পামর ময, 

িার রব সম্পমকণ ও িার প্রলি কিণবয সম্পমকণ মস কি বড় অজ্ঞ, 

আরও বুেমি পামর মস িার স্বীে আত্মা সম্পমকণ কি অজ্ঞ, কী িার 

উপকার কমর ও কী অপকার কমর, কী িামক সুখী কমর ও কী 

িামক দুঃখী কমর মসিা সম্পমকণ মস কি বড় অজ্ঞ। আরও বুেমি 

পামর মস জ্ঞান-লবজ্ঞামনর লবলভন্ন লদক ও িার পলরভাো সম্পমকণ 

মযেন- মজযালিলবণজ্ঞান, অনুলবজ্ঞান, পরোরু্ লবজ্ঞান ইিযালদ সম্পমকণ 

মস কি বড় অজ্ঞ। .... আর এেিাবস্থাে জ্ঞানী বযলি আত্মপ্রবঞ্চনা ও 

অহলেকা মেমড় লদমে লবনে-নম্রিা ও আত্মসেপণমর্র লদমক প্রিযাবিণন 

                                                                                                                 

নং পৃষ্ঠা। 
22 প্রাগুি, ৮৮ নং পৃষ্ঠা। 
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কমর এবং িার েমন দৃঢ় লবশ্বাস জমন্ম ময, প্রমিযক জ্ঞান-লবজ্ঞামনর 

অন্তরামল একজন প্রজ্ঞােে জ্ঞানী রমেমেন, প্রমিযক পদামথণর লপেমন 

একজন েহা র্লিোন স্রিা আমেন। আর এ বািবিাই সিয ও নযাে 

অমেের্কারীমক গামেব বা অদৃমর্যর প্রলি ঈোন আনমি, সিয দীমনর 

আনুগিয করমি এবং জন্মগি লেিরামির ডামকর প্রলি সাড়া লদমি 

বাধয কমর। আর োনুে যখন এই বািবিা মথমক সমর যাে িখনই 

িার জন্মগি লেিরাি উমে যাে এবং মস মবাবা ও লনবণাক জীব-

জন্তুর পযণামে িমল যাে। 

এ পযণামে এর পলরসোলি িানমবা এ কথার োধযমে ময, লনিে সলিক 

দীনদালর, যা শুধুোত্র আল্লাহর িাওহীদ বা একত্ববাদ এবং লিলন ময 

পদ্ধলিমি িাাঁর ইবাদাি করার লবধান প্রর্েন কমরমেন মস মোিামবক 

ইবাদাি করার ওপর লনভণর কমর, িা জীবমনর জনয এক জরুরী 

অনুেঙ্গ। যামি কমর োনুে এর লভলত্তমি িার যাবিীে ইবাদাি-

বমন্দগীমক লবশ্বজাহামনর রব েহান আল্লাহর জনয বািবােন করমি 

পামর এবং যামি দুলনো ও আমখরামির যাবিীে ধ্বংস, দুঃখ-কি, 

দুভণাগয মথমক মসৌভাগয, কলযার্ ও লনরাপত্তা অজণন করমি পামর। 

োনুমের লিন্তার্লি পূর্ণিার জনয এলি অিযন্ত জরুরী। েমল এর 

িারাই (োনুমের) লবমবক িার িীব্র িালহদামক পলরিৃি করমি পামর, 

এিা বযিীি মস িার উচ্চ আকাঙ্ক্ষামক মকামনাভামবই বািবােন 

করমি পারমব না।  

এলি আত্মার পলবত্রকরর্ ও অনুভূলি র্লির সংমর্াধমনর জনয এক 
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আবর্যকীে েূল লজলনস। কারর্, উন্নি আমবগ-অনুভূলি দীমনর েমধযই 

খুমজ পাে িার বযাপক মিত্র, অবগাহমনর স্থান, যার উৎস লনঃমর্ে 

হমব না, মসখামন মস িার জীবমনর উমের্য খুমজ পাে।  

এলি ইিা র্লিমক পূর্ণ করার জনয এক প্রমোজনীে েূল উপাদান। 

কারর্ িা িামক লবলভন্ন েহত্তর িালহদা ও িাললকার্লি িারা সহােিা 

কমর এবং হিার্া ও ধনরামর্যর জগমি িামক প্রলিমরামধর সবমিমে 

বড় বেণ লদমে রিা কমর। এর পমরও মকউ যলদ বমল: “োনুে 

স্বভাবিই সাোলজক জীব”, িাহমল আেরাও বলব ময, “োনুে 

স্বভাবিই দীনদার বা ধালেণক।”23 

কারর্ োনুমের োমে দু’লি র্লি রমেমে:  

 লিন্তা জ্ঞান সংক্রান্ত র্লি এবং  

 ইিা জ্ঞান সংক্রান্ত র্লি।  

আর োনুমের জীবমনর পূর্ণ সেলিা ও সাথণকিা লনভণর করমে 

উপমরাি দুলি (লিন্তা) জ্ঞান সংক্রান্ত র্লি ও ইিা জ্ঞান সংক্রান্ত 

র্লির পলরপূর্ণিার ওপরই।  

আর লনমম্নর লবেেগুমলা সম্পমকণ না জানা পযণন্ত (লিন্তা) জ্ঞান সংক্রান্ত 

র্লির পূর্ণাঙ্গিাও বািবােন হমব না। যথা-  

১। স্রিা, লরলযকদািা, লযলন োনুেমক অলিত্বহীন অবস্থা মথমক অলিমত্ব 

                                                           
23 প্রাগুি, পৃষ্ঠা ৮৪ ও ৯৮। 
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লনমে এমসমেন এবং িামক অসংখয লন‘আেি লদমে মেমক লদমেমেন 

মস ো‘বুদ আল্লাহ সম্পমকণ জানা।   

২। আল্লাহর নাে ও গুর্াবলল সম্পমকণ জানা। আর িাাঁর জনয কী করা 

অপলরহাযণ এবং িাাঁর বান্দামদর ওপর এ সেি নামের প্রভাব সম্পমকণ 

জানা।  

৩। এেন পথ সম্পমকণ জানা, ময পথ িামক িার রব েহান আল্লাহর 

কামে মপৌঁমে লদমব।  

৪। এেন যাবিীে প্রলিবন্ধকিা ও লবপদাপদ সম্পমকণ জানা, যা 

োনুমের োমে এবং এই পথমক জানার োমে বাধা হে এবং যা 

িামক েহা সুখ-স্বািমন্দয মপৌঁলেমে মদোর োমে বাধা মদে।  

৫। আপন নেস বা সত্তা সম্পমকণ যথাযথভামব জানা এবং িার কী 

প্রমোজন, কী িামক পলরশুদ্ধ করমব, কী িামক কলুলেি করমব, এবং 

িার েমধয কী সুন্দর ধবলর্িয ও অসুন্দর মদাে-ত্রুলির সোহার রমেমে 

িা জানমব।  

সুিরাং এই পাাঁিলি লবেে সম্পমকণ জানার োধযমেই োনুে িার জ্ঞান-

লবেেক র্লিমক পলরপূর্ণ করমি পামর। আর োনুমের ওপর আল্লাহর 

ময সকল অলধকার রমেমে মসগুমলার যথাযথ মখোল রাখা, িা লনষ্ঠা, 

সিিা, ঐকালন্তকিা ও একাগ্রিার সামথ সলিকভামব িা পালন না 

করা বযিীি জ্ঞান ও ইিা-লবেেক র্লির পলরপূর্ণিা অলজণি হমব 

না। আর িাাঁর সাহাযয বযিীি এই দুই র্লিমক পলরপূর্ণ করার 

মকামনা পথও মনই। সুিরাং মস ঐ লসরামি েুিাকীে বা সলিক পমথ 



84 
 

পলরিাললি হমি বাধয, ময সলিক পমথর লহদাোি লিলন িাাঁর ওলল-

আউললো বা বনু্ধ ও লপ্রে মলাকমদরমক প্রদান কমরমেন।24  

আেরা যখন জানমি পারলাে ময, সলিক দীন হমলা, আত্মার 

লবলভন্নেুখী িেিার জনয আল্লাহ প্রদত্ত সাহাযয। (আল্লাহর সাহাযয না 

হমল আত্মা সলিক দীন মপমিা না), িাহমল আরও মজমন রাখুন! 

লনিে দীন সোজ রিাকারী বেণও বমি। কারর্ োনবজীবন িার 

অনযানয নাগলরমকর পারস্পলরক সাহাযয-সহমযালগিা োড়া প্রলিলষ্ঠি 

হমি পামর না। আর এেন একলি লনেে-পদ্ধলি োড়া এই 

পারস্পলরক সাহাযয-সহমযালগিাও সমূ্পর্ণ হমব না, যা িামদর 

সম্পকণমক সুরৃ্ঙ্খল করমব, িামদর কিণবয লনধণারর্ করমব, িামদর 

অলধকারসেূমহর লজম্মাদার হমব। এই লনেে-পদ্ধলির জনয এেন এক 

র্লির্ালী ও িেিাধর বাদর্াহর প্রমোজন, লযলন আত্মামক িার 

আইন ভঙ্গ করমি বাধা মদন, িার আইমনর লহোযি করমি উৎসাহ 

প্রদান কমরন, অন্তমরর োমে িাাঁর সম্মান ও ভে জাগ্রি কমরন এবং 

িাাঁর পলবত্রিামক নি করমি বারর্ কমরন। সুিরাং মক এই 

িেিাধর ও েহা র্লির্ালী বাদর্াহ? এর উত্তমর আলে বলব, লনেে-

পদ্ধলির েযণাদার লহোযি, সোজমক ধমর রাখা ও িার লনেমের 

লস্থলির্ীলিার লনিেিা এবং র্ালন্তর কারর্ সেমবি ও িামি আস্থা 

লাভ ইিযালদর মিমত্র পৃলথবীর বুমক দীনদালরিার (ধালেণকিার) র্লির 

সেকি অথবা িার কাোকালে আর মকামনা র্লি মনই।  
                                                           
24 লবিালরি জানার জনয মদখুন: ‘আল-োওোইদ’ ১৮এবং ১৯ নং পৃষ্ঠা। 
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এর েমধয ময রহসয লুলকমে আমে িা হমি; োনুে সেি সৃলি-জীমবর 

মথমক সমূ্পর্ণ আলাদা। কারর্ িার সকল ঐলিক িালিলন ও 

কাযণকলাপমক পলরিালনা কমর এেন এক বস্তু, যা মকামনা কান 

শুমনলন, যা মকামনা িিু মদমখলন। িা হমলা িার ঈোনী আকীদা-

লবশ্বাস, যা আত্মামক সংমর্াধন এবং মদহমক পলবত্র কমর। সুিরাং 

োনুে সবণদাই সলিক অথবা ভ্রান্ত আকীদা-লবশ্বামসর িারা পলরিাললি 

হে। সুিরাং যলদ িার আকীদা-লবশ্বাস সলিক হে, িাহমল িার সব 

লকেুই সলিক হমব। আর যলদ িা বালিল ও ভ্রান্ত হে, িাহমল 

সবলকেুই বালিল হমে যামব।  

ঈোন এবং আকীদা-লবশ্বাস এ দু’লি োনুমের বযলি সত্তার লনেিক বা 

পযণমবিক। এ দু’লি, মযেনলি সাধারর্ভামব োনুমের োমে লিয করা 

যাে, দুই প্রকার:  

১। মশ্রষ্ঠ লজলনমসর েূলযােন, োনুমের েযণাদা ও এ ধরমনর লবলভন্ন 

িাৎপযণপূর্ণ লবেমের ওপর ঈোন; উাঁিু োনলসকিাসম্পন্ন বযলি যার 

প্রমোজনীেিার লবমরালধিা করমি লজ্জামবাধ কমর। এেনলক যলদও 

িামক বাইমরর বা বস্তুগি লবেোলদ মথমক অবযাহলিও প্রদান করা 

হে।  

২। আল্লাহ সুবহানাহু ওো িা‘আলার প্রলি ঈোন রাখা, আর এিা(র 

ওপর ঈোন রাখা) ময লিলন সকল মগাপন লবেমের যথাযথ 

পযণমবিক, েমল লিলন সকল মগাপন লবেে এবং যা মগাপমনর মিমেও 

মগাপন িা সম্পমকণ সেযক জ্ঞাি। র্রী‘আমির আমদর্-লনমেমধর 
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িেিা িাাঁরই েদদপুি। আলত্মক অনুভূলি িাাঁরই লজ্জাে উজ্জীলবি 

হমে ওমি। হে িাাঁর প্রলি ভামলাবাসার কারমর্ অথবা িাাঁর ভমে 

অথবা একসামথ উভেলির কারমর্। ... আর এমি মকামনা সমন্দহ মনই 

ময, ঈোমনর এই প্রকারলিই িেিার লদক লদমে োনবাত্মার ওপর 

অলধক র্লির্ালী, প্রবৃলত্তর িাড়না ও আমবগ-অনুভূলির পলরবিণমনর 

জনয প্রলিমরামধর লদক লদমে িীব্রির এবং লবমর্ে ও সবণসাধারর্ 

িথা সকল োনুমের অন্তমর বািবােমনর লদক লদমে দ্রুিিে।  

এ কারমর্ই নযােলবিার ও ইনসামের েূলনীলির লভলত্তমি োনুমের 

োমে পারস্পলরক আিরর্ সম্পাদন করার জনয দীনই হমলা সমবণাত্তে 

গযারালি। এ জনযই দীন সাোলজকভামব প্রমোজন। সুিরাং দীন 

মকামনা জালির মস স্থামন যলদ অবস্থান মনে, র্রীমরর ময স্থামন অন্তর 

অবস্থান লনমেমে, িাহমল িামি আিমযণর লকেু মনই।25  

দীমনর অবস্থান যখন এেন পযণামে, িখন বিণোন এই পৃলথবীমি 

বহুসংখযক দীন ও লেল্লাি দৃর্যোন, আবার িামদর প্রমিযক মগাষ্ঠীই 

িামদর কামে ময দীন আমে িা লনমে আনলন্দি, িারা মসিামক 

কলিনভামব আাঁকমড় ধমরও আমে, এেিাবস্থাে সিয দীন মকানলি, যা 

োনব েমনর যাবিীে আকাঙ্ক্ষা পূরর্ করমব? আর সিয দীমনর 

েূলনীলিই বা কী?  

                                                           
25 মদখুন: আদ-দীন, পৃ. ৯৮, ১০২।   
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সিয দীমনর মিনার উপাে 

প্রমিযক ধেণাবলম্বী লবশ্বাস কমর, একোত্র িার ধেণই সিয এবং 

প্রমিযক ধমেণর অনুসারীরা েমন কমর ময, িামদর ধেণই সবণমশ্রষ্ঠ ও 

অলধকির সলিক পথ। আপলন যখন লবকৃি অথবা োনবরলিি ধমেণর 

অনুসারীমদর লনকি িামদর লবশ্বামসর সপমি দলীল জানমি িাইমবন 

িখন িারা যুলি মপর্ কমর ময, িারা িামদর বাপ-দাদামদরমক এ 

পদ্ধলির ওপর মপমেমে, সুিরাং িারা িামদর পদাঙ্ক অনুসরর্কারী। 

অিঃপর িারা লবলভন্ন প্রকার ঘিনা ও সংবাদ বর্ণনা কমর যার সূত্র 

লবশুদ্ধ নে এবং িার েূল অংর্ (আসল ঘিনা) মদাে ত্রুলি ও লনন্দা 

মথমক েুি নে। আর িারা উত্তরালধকার সূমত্র পাওো এেন সব 

লকিামবর ওপর লনভণর কমর, মযগুমলা মক বমলমে, মক মলমখমে, প্রথে 

িা মকান ভাোে মলখা হমেলেল, মকান মদমর্ িা পাওো লগমেলেল, িা 

জানা যাে না। বরং এগুমলা লেলশ্রি ও লবজলড়ি লকেু গল্প-কালহনী যা 

একলত্রি করা হমেলেল, িারপর মসিামি েহত্ব িালপমে মদো হে, 

অিঃপর সূত্র পরীিা করা, ভােয সংরিমর্র জনয  জ্ঞানসম্মি িদন্ত 

োড়াই প্রজমন্মর পর প্রজন্ম মসলি ধারর্ কমর আসমে।  

এ সেি অজ্ঞাি লকিাবাদী, গল্প কালহনী এবং অন্ধ অনুকরর্ দীন ও 

আকীদার মিমত্র দলীল হওোর উপযুি নে। অিএব, লবকৃি ও 

োনবরলিি ধেণগুমলার সবগুমলা লক সলিক নালক বালিল?  

সবগুমলাই সমিযর ওপর আমে, এিা বলা অসভব ব, কারর্ সিয 

একলিই, একালধক নে। আর এসব প্রমিযক লবকৃি ও োনবরলিি 



88 
 

ধেণগুমলা আল্লাহর পি মথমক হমব এবং সবগুমলাই সিয এিাও 

অসভব ব। আর এসব ধেণ যখন একালধক অথি সিয একলিই, িাহমল 

সিয মকানলি? অিএব অবর্যই এেন কিগুমলা েূলনীলি রমেমে যার 

োধযমে আেরা বালিল দীন মথমক সিয দীনমক জানমি পারমবা। 

সুিরাং আেরা যলদ মকামনা দীমন এই েূলনীলির প্রমোগ যথাথণরূমপ 

মদখমি পামবা িখনই জানমবা ময, এিাই সিয। পিান্তমর যলদ এই 

েূলনীলিগুমলা অথবা িার একলি মকামনা দীমন ত্রুলিপূর্ণ ও লবরৃ্ঙ্খল 

হে, িাহমল জানমবা ময, এিা বালিল।  

ময েূলনীলির িারা সিয দীন ও বালিল দীমনর োমে আেরা পাথণকয 

লনরূপর্ করমি পারমবা িা লনম্নরূপ:  

১- মসই দীন হমি হমব আল্লাহর পি মথমক, যা লিলন একজন 

লেলরর্িার (লজবরীল ‘আলাইলহস সালামের) োধযমে িাাঁর রাসূমলর 

প্রলি অবিীর্ণ কমরন, যামি কমর লিলন িাাঁর বান্দামদর লনকি িা 

প্রিার কমরন; কারর্ সিয দীন মিা আল্লাহরই দীন। লিলন লকোেমির 

লদন োনুে ও লজমন্নর লবিার করমবন ও লহসাব লনমবন ঐ দীমনর 

লভলত্তমি, যা লিলন িামদর লনকি অবিীর্ণ কমরন। আল্লাহ িা‘আলা 

বমলন,  

ي ناا   إِّنَّا  ﴿ و حا
ا
ا   إَِّّلا كا  أ ما ي ناا   كا و حا

ا
َٰ  أ ِّ  نحوح   إِّلا ِّۦه  مِّن   نا واٱنلَّبِّي  ه دِّ ي ناا   باع  و حا

ا
أ َٰٓ  وا َٰهِّيما  إِّلا  إِّب را

َٰعِّيلا  ما َٰقا  ِإَوس  حا وبا  ِإَوس  قح ياع  بااطِّ  وا س 
ا َٰ  واٱۡل  يُّوبا  واعِّيسا

ا
أ حسا  وا يحون َٰرح  وا ها ه  ونا وا َٰنا لاي ما  واسح

دا  واءااتاي ناا اوۥح بحوٗرا دا  [  ٧١٥:  النساء] ﴾ ١٦٣ زا

“লনিে আেরা আপনার লনকি অহী মপ্ররর্ কমরলেলাে, মযেন নূহ ও 
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িার পরবিণী নবীগমর্র প্রলি অহী মপ্ররর্ কমরলেলাে। আর 

ইবরাহীে, ইসো‘ঈল, ইসহাক, ইো‘কূব ও িার বংর্ধরগর্, ‘ঈসা, 

আইেুযব, ইউনুস, হারূন ও সুলাইোমনর লনকিও অহী মপ্ররর্ 

কমরলেলাে এবং দাউদমক প্রদান কমরলেলাে যাবূর।” [সূরা আন-

লনসা, আোি: ১৬৪ ]  

লিলন আমরা বমলন,  

ا  ﴿ ل ناا واما ر سا
ا
ب لِّكا  مِّن أ ول   مِّن قا ۥ إَِّّلا هِّ  نحوحِّ   إِّلَّ  رَّسح نَّهح

ا
َٰها  لا   أ ناا   إِّلَّ   إِّلا

ا
ونِّ  أ بحدح  فاٱع 

   [٠٣: االنبياء] ﴾٢٥

“আর আপনার পূমবণ আেরা ময রাসূলই মপ্ররর্ কমরলে িার কামে এ 

অহীই পালিমেলে ময, আলে বযিীি অনয মকামনা সিয ইলাহ্ মনই, 

সুিরাং মিােরা আোরই ইবাদাি কর।” [সূরা আল-আলম্বো, আোি: 

২৫ ] 

এর ওপর লভলত্ত কমর মকামনা বযলি যলদ মকামনা দীন পালন কমর 

এবং িা আল্লাহ বযিীি লনমজর লদমক সম্বন্ধ কমর, িাহমল 

লনলিিরূমপ মসই দীন বালিল।  

২- মসই দীন শুধুোত্র এক আল্লাহরই ইবাদাি করার লদমক এবং 

লর্কণ ও লর্মকণর লদমক ধালবি কমর এেন যাবিীে োধযেমক হারাে 

সাবযি করার আহ্বান কমর। কারর্, এক আল্লাহরই ইবাদাি িথা 

িাওহীমদর লদমক আহ্বান করা নবী ও রাসূলগমর্র দা‘ওোমির েূল 

বুলনোদ। প্রমিযক নবী িার আপন জালিমক লিয কমর বমলন,  
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وا  ﴿ بحدح ا  ٱع  ا ٱّللَّ م ما ِّن   لاكح َٰه   م  ۥ   إِّلا حهح ري   [  ١٠: االعراف] ﴾ ٧٣ غا

“মিােরা আল্লাহর ইবাদাি কর, লিলন োড়া মিাোমদর আর মকামনা 

সিয ো‘বুদ মনই।” [সূরা আল-আ‘রাে, আোি: ৭২]  

এর ওপর লভলত্ত কমর যলদ মকামনা দীন লর্মকণ অন্তভুণি কমর এবং 

আল্লাহর সামথ অনয মকামনা নবী, লেলরর্িা অথবা ওলীমক অংর্ীদার 

কমর, িাহমল মসই দীন বালিল, যলদও মসই দীমনর অনুসারীরা 

িামদরমক নবীমদর েধয মথমক মকামনা নবীর লদমক সমৃ্পিিার দাবী 

কমর। 

৩- মসই দীন মযন ঐ েূলনীলির সামথ ঐকেিয হে যার লদমক সেি 

রাসূল আহ্বান কমরন। যথা- একোত্র আল্লাহর ইবাদাি, িাাঁর পমথ 

োনুেমক আহ্বান, আর লর্কণ হারাে সহ লপিা-োিার অবাধযিা, 

অনযােভামব কাউমক হিযা এবং প্রকার্য ও অপ্রকার্য অেীলিামক 

হারাে সাবযি ইিযালদ। আল্লাহ িা‘আলা বমলন,  

ا  ﴿ ل ناا واما ر سا
ا
ب   مِّن أ ول   مِّن لِّكا قا ۥ إَِّّلا هِّ  نحوحِّ   إِّلَّ  رَّسح نَّهح

ا
َٰها  لا   أ ناا   إِّلَّ   إِّلا

ا
ونِّ  أ بحدح  فاٱع 

 [ ٠٣: االنبياء] ﴾٢٥

“আর আপনার পূমবণ আেরা ময রাসূলই মপ্ররর্ কমরলে িার কামে এ 

অহীই পালিমেলে ময, আলে বযিীি অনয মকামনা সিয ইলাহ মনই, 

সুিরাং মিােরা আোরই ইবাদাি কর।” [সূরা আল-আলম্বো, আোি: 

২৫ ] 

েহান আল্লাহ আরও বমলন,  
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ا   قحل  ﴿ او  ال ت لح  تاعا
ا
ا أ ما  ما رَّ م   حا بُّكح م    را لاي كح لَّ  عا

ا
وا   أ ِّكح حۡش  ِّهِۦّ ت ي   ب ي نِّ  ا  شا ا َٰلِّ ِّٱل وا ب  وا

ٗنا   َٰ سا لا  إِّح  تحلحو ا   وا م تاق  كح َٰدا لا و 
ا
ِّن   أ َٰق   م  لا م   َنَّ نح  إِّم  زحقحكح م    نار  لا  ِإَويَّاهح بحوا   وا را  تاق 

َٰحِّشا  وا ا ٱل فا را  ما ها ا ظا ا مِّن ها نا   واما لا  باطا تحلحوا   وا سا  تاق  ما  ٱلَّتِّ  ٱنلَّف  رَّ ح  حا ى  إِّلَّ  ٱّللَّ ِّ اق  ِّٱۡل   ب
م   َٰلِّكح م ذا َٰكح ى ِّهِۦّ واصَّ م   ب لَّكح قِّلحونا  لاعا  [  ٧٣٧: االنعام] ﴾١٥١ تاع 

“(মহ েুহাম্মাদ) বলুন, ‘এমসা, মিাোমদর রব মিাোমদর ওপর যা 

হারাে কমরমেন মিাোমদরমক িা লিলাওোি কলর, িা হমি, 

‘মিােরা িাাঁর সামথ মকামনা র্রীক করমব না, লপিা-োিার প্রলি 

সিযবহার করমব, দালরমদ্রর ভমে মিােরা মিাোমদর সন্তানমদরমক 

হিযা করমব না, আেরাই মিাোমদরমক ও িামদরমক লরলযক লদমে 

থালক। প্রকামর্য মহাক লকংবা মগাপমন মহাক, অেীল কামজর ধামর-

কামেও যামব না। আল্লাহ যার হিযা লনলেদ্ধ কমরমেন যথাথণ কারর্ 

োড়া মিােরা িামক হিযা করমব না।’ মিাোমদরমক লিলন এ লনমদণর্ 

লদমলন মযন মিােরা বুেমি পার।” [সূরা আন‘আে, আোি: ১৫১ ]  

লিলন আরও বমলন,  

س  ﴿ ن   ل  وا ل ناا ما ر سا
ا
ب لِّكا  مِّن أ لِّ  مِّن قا ل ناا ناا  رُّسح عا جا

ا
ِنَٰمۡح دحونِّ  مِّن أ ةٗ  ٱلرَّ ِّها ونا  ءاال بادح ع   يح

 [ ٠٣: الزخرف] ﴾٤٥

“আর আপনার পূমবণ আেরা আোমদর রাসূলগর্ মথমক যামদরমক 

মপ্ররর্ কমরলেলাে িামদরমক লজমজ্ঞস করুন, আেরা লক রহোন োড়া 

ইবাদাি করা যাে এেন মকান ইলাহ লস্থর কমরলেলাে?” [সূরা আয-

যুখরুে, আোি: ৪৫ ]  
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৪- মসই দীমন মযন পরস্পরলবমরাধী লনেে এবং একিা আমরকিার 

লবপরীি না হে। সুিরাং িা এেন মকামনা লবেমের আমদর্ করমব 

না, যা অপর মকামনা আমদর্ লদমে ভঙ্গ কমর মদে। অনুরূপ মকামনা 

লজলনসমক হারাে করমব না, যা পমর লবনা কারমর্ িার অনুরূপ 

লজলনসমক ধবধ কমর এবং মকামনা বস্তুমক এক মশ্রলর্র জনয হালাল 

কমর আবার িা অনয মশ্রলর্র জনয হারাে কমর। আল্লাহ িা‘আলা 

বমলন,  

فالا ﴿
ا
ونا  أ بَّرح تادا ه  يا ر ءاانا او   ٱل قح ل نا  وا ِّ  عِّندِّ  مِّن   َكا ري  ِّ  غا وا   ٱّللَّ دح اواجا َٰٗفا فِّيهِّ  ل تِّلا ثِّرٗيا ٱخ   كا
 [  ٨٠:النساء] ﴾٨٢

“িারা মকন কুরআন লনমে গমবের্া কমর না? আর িা যলদ আল্লাহ 

বযিীি অনয কারও লনকি মথমক হমিা, িাহমল িারা এর েমধয 

অমনক েিাননকয মপমিা।” [সূরা আন-লনসা, আোি: ৮২] 

৫- মসই দীন মযন এেন লবেেমক অন্তভুণি কমর, যা আমদর্, লনমেধ, 

হুলর্োলর, আখলাক ইিযালদ লবধান করার োধযমে োনুমের দীন, োন-

সম্মান, সম্পদ, জীবন ও বংর্ এই পাাঁিলি মেৌললক লবেেমক লহোযি 

কমর।  

৬- মসই দীন হমব সকল সৃিজীমবর জনয রহেিস্বরূপ, িারা িামদর 

লনমজমদর এবং িামদর পরস্পমরর প্রলি যুলুে করা হমি হমব েুি। 

িাই এ যুলুে হক নি করার োধযমে মহাক অথবা কলযার্ কুলিগি 

করার েমিা মস্বিািালরিার োধযমে মহাক অথবা বড়মদর িারা 

মোিমদরমক লবভ্রান্ত করার োধযমে মহাক। আল্লাহ িা‘আলা িাাঁর মস 
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রহেি সম্পমকণ সংবাদ লদমে বমলন, যা লিলন েূসা ‘আলাইলহস 

সালামের প্রলি অবিীর্ণ িাওরামির অন্তভুণি কমরলেমলন: 

ا﴿ امَّ ل تا  وا كا ن سا وسا  عا بح  مُّ ذا  ٱل غاضا خا
ا
ل وااحا   أ

ا فِّ  ٱۡل  ا وا تِّها خا حس  ٗدى ن ا  هح راَح  ِّينا  ةل وا َِّّلَّ  ل 
م   ِّهِّم   هح ب  ِّرا بحونا  ل  [  ٧٣٠: االعراف] ﴾١٥٤ يار ها

“আর েূসার রাগ যখন প্রর্লেি হমলা, িখন লিলন েলকগুমলা িুমল 

লনমলন। যারা িামদর রবমক ভে কমর িামদর জনয মস কলপগুমলামি 

যা লললখি লেল িামি লেল লহদাোি ও রহেি।” [সূরা আল-আ‘রাে, 

আোি: ১৫৪ ]  

েহান আল্লাহ ঈসা ‘আলাইলহস সালামের নবুওোি সম্পমকণ সংবাদ 

লদমে বমলন,  

ِّكِّ  قاالا ﴿ َٰل ذا بُّكِّ  قاالا  كا وا  را َّ  هح ا ل   َعا ِّ ي  ۥ   ها لاهح عا اج  نلِّ ِّلنَّاسِّ  ءااياةٗ  وا اةٗ  ل  راَح  ه  وا ِّنَّا نا  م  َكا ٗرا وا م 
ا
 أ

ا ي ٗ ضِّ ق   [  ٠٧: مريم] ﴾٢١ مَّ

“মস বলল, ‘এ রূপই হমব।’ মিাোর রব বমলমেন, ‘এিা আোর 

জনয সহজ। আর আেরা িামক এজনয সৃলি করব মযন মস হে 

োনুমের জনয এক লনদর্ণন ও আোমদর কাে মথমক এক রহেি; 

এিা মিা এক লস্থরীকৃি বযাপার’।” [সূরা োরইোে, আোি: ২১]  

েলহোলেি আল্লাহ সামলহ ‘আলাইলহস সালাে সম্পমকণ বমলন,  

و مِّ  قاالا ﴿ َٰقا تحم   يا راءاي 
ا
نتح  إِّن أ َٰ  كح ا ِّناة   َعا ِّن باي  ِّ  م  ب  َٰنِّ  رَّ اةٗ  واءااتاى ِّن   راَح  ِۦّ م  ه ِّيات   عِّندِّ م  عح  فا

م   لاي كح ا عا وها مح كح زِّمح
نحل 

ا
نتحم   أ

ا
أ ا وا اها ونا  ل َٰرِّهح  [  ٠٨: هود] ﴾٢٨ كا
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“লিলন বলমলন, মহ আোর সম্প্রদাে! মিােরা আোমক বল, আলে যলদ 

আোর রব মপ্রলরি স্পি প্রোমর্ প্রলিলষ্ঠি থালক এবং লিলন যলদ 

আোমক িাাঁর লনমজর পি মথমক রহেি দান কমর থামকন, অিঃপর 

মসিা মিাোমদর কামে মগাপন রাখা হে, আেরা লক এ লবেমে 

মিাোমদরমক বাধয করমি পালর, যখন মিােরা এিা অপেন্দ কর?” 

[সূরা হূদ, আোি: ২৮]  

েহান আল্লাহ েহাগ্রন্থ আল কুরআন সম্পমকণ বমলন,  

ِّلح ﴿ نحنا  ا ر ءاانِّ ٱل قح  مِّنا  وا وا  ما ا ءل  هح فا اةل  شِّ راَح  مِّنِّيا  وا ؤ  ِّل مح لا  ل  َٰلِّمِّيا  يازِّيدح  وا  إِّلَّ  ٱلظَّ
اٗرا سا  [ ٨٠: االرساء] ﴾٨٢ خا

“আর আেরা নালযল কলর কুরআন, যা েুলেনমদর জনয আমরাগয ও 

রহেি, লকন্তু িা যাললেমদর িলিই বৃলদ্ধ কমর।” [সূরা আল-ইসরা, 

আোি: ৮২]  

৭- মসই দীন মযন আল্লাহর লবধামনর লদমক পথপ্রদর্ণন করামক 

অন্তভুণি কমর। আর আল্লাহ োনুমের লনকি কী িান মস লদমক িামক 

পলরিাললি কমর এবং িামক সংবাদ মদে ময, মস মকাথা মথমক 

এমসমে ও মকাথাে িার গন্তবয? আল্লাহ িা‘আলা িাওরাি সম্পমকণ 

বমলন,  

اا إِّنَّا  ﴿ نل  نزا
ا
َٰةا  أ ى را ا ٱتلَّو  ٗدى فِّيها ه  هح نحورل  [  ٠٠: دةاملائ] ﴾٤٤ وا

“লনিে আেরা িাওরাি অবিীর্ণ কমরলে, যামি লেল লহদাোি এবং 

আমলা।” [সূরা আল-োমেদাহ, আোি: ৪৪]  
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আর লিলন ইলিল সম্পমকণ বমলন,  

َٰهح ﴿ جنِّيلا  واءااتاي نا ِّ
ٗدى فِّيهِّ  ٱۡل  نحورل  هح ٗقا وا ِّ د  صا مح ا وا ِّما ا  ل  ي هِّ  باي  َٰةِّ مِّنا  يادا ى را ٗدى ٱتلَّو   واهح

ةٗ  و عِّظا ما تَّقِّيا  وا ِّل مح  [  ٠١: دةاملائ] ﴾ل 

“আর আেরা িামক ইলিল লদমেলেলাে, এমি রমেমে লহদাোি ও 

আমলা; আর িা লেল িার সােমন অবলর্ি িাওরামির সিযিা 

প্রলিপন্নকারী এবং েুত্তাকীমদর জনয লহদাোি ও উপমদর্স্বরূপ।” 

[সূরা আল-োমেদাহ, আোি: ৪৬]  

েহাগ্রন্থ আল-কুরআন সম্পমকণ বমলন,  

وا ﴿ ِّي   هح لا  ٱلَّ ر سا
ا
حۥ أ وَلا ىَٰ  راسح دا ِّٱل هح دِّينِّ  ب ِّ  وا اق   [ ٩: الصف] ﴾٩ ٱۡل 

“লিলন মসই সত্তা লযলন িাাঁর রাসূলমক লহদাোি এবং সিয দীন 

সহকামর মপ্ররর্ কমরমেন।” [সূরা আি-িাওবা, আোি: ৩৩ ] 

আর সিয দীন মিা এিাই, যা আল্লাহর লবধামনর লদমক পথপ্রদর্ণন 

করামক লালন কমর এবং জীবমনর লনরাপত্তা ও র্ালন্ত লনলিি কমর। 

মযমহিু মস েমনর সকল লিধা দূর কমর এবং প্রমিযক লজজ্ঞাসার 

উত্তর মদে ও প্রমিযক সেসযার সোধান কমর।  

৮- মসই দীন মযন উত্তে িলরত্র এবং সৎকমেণর লদমক আহ্বান কমর। 

মযেন, সিযবালদিা, ইনসাে, আোনি, লজ্জা, পলবত্রিা, উদারিা 

ইিযালদ। আর খারাপ কাজ হমি লনমেধ কমর। মযেন, লপিা-োিার 

অবাধযিা, োনুে হিযা, অেীলিা লনলেদ্ধ, লেথযা, যুলুে, অলবিার, 

কৃপর্িা ও পাপািার।  
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৯- মসই দীন মযন ঐ বযলির কলযার্ লনলিি কমর ময িার ওপর 

ঈোন আমন। আল্লাহ িা‘আলা বমলন,  

ا   ١ طه ﴿ ا  ما نل  نزا
ا
لاي   اأ ر  ل  ٱ كا عا َٰٓ لِّتاش   ءاانا قح  [  ٠  ،٧: طه] ﴾ ٢ قا

“ত্বা-হা। (মহ েুহাম্মাদ!) আপনামক কি-মেমর্ লনপলিি করার জনয 

আলে আপনার প্রলি কুরআন অবিীর্ণ কলরলন।” [সূরা ত্বা-হা, আোি: 

১, ২] 

আর িা মযন সলিক লেৎরাি বা োনব েমনর স্বাভালবক প্রকৃলির 

সামথ লেমল যাে,  

راتا ﴿ ِّ  فِّط  را  ٱلَّتِّ  ٱّللَّ طا ه  ٱنلَّاسا  فا ا لاي ها يلا  لا  عا قِّ  تاب دِّ
ال  ِّه  ۡلِّ ِّكا  ٱّللَّ َٰل ِّينح  ذا ِّمح  ٱل  ي   ٱل قا

نَّ  َٰكِّ لا ا  وا ثا ك 
ا
ونا  لا  ٱنلَّاسِّ  أ لامح ع   [  ٥٤: الروم] ﴾يا

“আল্লাহর লেিরাি (স্বাভালবক রীলি বা দীন ইসলাে), যার ওপর 

(িলার মযাগয কমর) লিলন োনুে সৃলি কমরমেন; আল্লাহর সৃলির 

মকামনা পলরবিণন মনই। এিাই প্রলিলষ্ঠি দীন; লকন্তু অলধকাংর্ োনুে 

জামন না।” [সূরা আর-রূে, আোি: ৩০] 

আর িা মযন লবশুদ্ধ লবমবমকর সামথও লেমল যাে; কারর্ সলিক দীন 

মিা হমলা আল্লাহর র্রী‘আি। আর লবশুদ্ধ লবমবকও আল্লাহর সৃলি। 

আর িাই আল্লাহর র্রী‘আি এবং িাাঁর সৃলি পরস্পরলবমরাধী হওো 

অসভব ব।  

১০- মসই দীন মযন সমিযর পথ মদখাে এবং বালিল হমি সিকণ 

কমর। লহদাোমির লদমক পথপ্রদর্ণন কমর এবং ভ্রিিা মথমক দূমর 
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সলরমে মদে। আর োনুেমক এেন এক লসরামি েুিাক্বীে িথা মসাজা 

সরল পমথর লদমক আহ্বান কমর, যার েমধয মকামনা প্রকার বক্রিা 

মনই। আল্লাহ িা‘আলা ঐসব লজন্নমদর সম্পমকণ সংবাদ লদমে বমলন, 

যখন িামদর একদল কুরআন পড়া শুমন পরস্পর বমললেল, 

حوا  ﴿ ناا   قاال و ما َٰقا ناا إِّنَّا يا مِّع  ًَٰبا سا نزِّلا  كِّتا
ح
دِّ  مِّن   أ َٰ  باع  وسا ٗقا مح ِّ د  صا ا مح ِّما ا  ل  ي هِّ  باي  دِّي   يادا ه   يا

ِّ  إِّلا  اق  َٰ  ٱۡل  رِّيق   ِإَولا تاقِّيم   طا س   [  ٥٤: االحقاف] ﴾٣٠ مُّ

“িারা বমললেল, ‘মহ আোমদর সম্প্রদাে! লনিে আেরা এেন এক 

লকিামবর পাি শুমনলে যা নালযল হমেমে েূসার পমর, এিা িার 

সমু্মখস্থ লকিাবমক সিযােন কমর এবং সিয ও সরল পমথর লদমক 

লহদাোি কমর।” [সূরা আল-আহকাে, আোি: ৩০]  

সুিরাং, যামি দুমভণাগ রমেমে এেন লকেুর লদমক িা িামদরমক 

আহ্বান কমর না। আল্লাহ িা‘আলা বমলন,  

ا   ١ طه ﴿ ا  ما نل  نزا
ا
لاي   اأ ر  ل  ٱ كا عا َٰٓ لِّتاش   ءاانا قح  [  ٠  ،٧: طه] ﴾ ٢ قا

“ত্বা-হা। (মহ েুহাম্মাদ!) আপনামক দুমভণামগ লনমিপ করার জনয আলে 

আপনার প্রলি কুরআন অবিীর্ণ কলরলন।” [সূরা ত্বা-হা, আোি: ১, ২] 

যার েমধয িামদর ধ্বংস রমেমে িার লনমদণর্ও িামদরমক কমর না। 

আল্লাহ িা‘আলা বমলন,  

لا ﴿ تحلحو ا   وا ه  تاق  م  كح سا نفح
ا
ا  إِّنَّ  أ نا  ٱّللَّ م   َكا ِّكح يٗما ب  [  ٠٩:  النساء] ﴾٢٩ راحِّ

“আর মিােরা লনমজমদরমক হিযা কমরা না; লনিে আল্লাহ মিাোমদর 

প্রলি িোর্ীল।” [সূরা আন-লনসা, আোি: ২৯]  
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ললঙ্গ, বর্ণ ও মগামত্রর কারমর্ িামদর অনুসারীমদর োমে মকামনা 

প্রকার লবমভদ সৃলি কমর না। আল্লাহ িা‘আলা বমলন,  

ا﴿ ها يُّ
ا
أ َٰٓ م إِّنَّا ٱنلَّاسح  يا َٰكح نا لاق  ِّن خا ر   م 

َٰ  ذاكا نثا
ح
أ م   وا َٰكح ل نا عا وٗبا واجا عح ِّلا  شح ئ

باا   واقا
اعا  فحو ا ه تلِّ م   إِّنَّ  ارا كح راما ك 

ا
ِّ  عِّندا  أ ه  ٱّللَّ م  َٰكح ى ت قا

ا
ا  إِّنَّ  أ لِّيم   ٱّللَّ بِّريل  عا : احلجرات] ﴾١٣ خا

٧٥  ] 

“মহ োনুে! আেরা মিাোমদরমক সৃলি কমরলে এক পুরুে ও এক 

নারী হমি, আর মিাোমদরমক লবভি কমরলে লবলভন্ন জালি ও মগামত্র, 

যামি মিােরা এমক অমনযর সামথ পলরলিি হমি পার। মিাোমদর 

েমধয আল্লাহর কামে মস বযলিই মবলর্ েযণাদাসম্পন্ন ময মিাোমদর 

েমধয মবলর্ িাকওোসম্পন্ন। লনিে আল্লাহ্ সবণজ্ঞ, সেযক অবলহি।” 

[সূরা আল-হুজুরাি, আোি: ১৩]  

অিএব সিয দীমনর েমধয েযণাদার মিমত্র গুরুত্বপূর্ণ োনদি হমলা, 

আল্লাহ ভীলি অজণন।  

ময নীলিোলার োধযমে সিয দীন এবং বালিল দীমনর েমধয পাথণকয 

করা যাে িা উপস্থাপন এবং এ বযাপামর কুরআন মথমক প্রোর্স্বরূপ 

যা উমল্লখ কমরলে িা এিাই প্রোর্ কমর ময, এই সকল নীলিোলা 

আল্লাহর লনকি মথমক মপ্রলরি সকল সিযবাদী রাসূলগমর্র জনয 

সাবণজনীন। এরপর দীন বা ধমেণর প্রকারমভদ উপস্থাপন করা সঙ্গি 

েমন করলে।  
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দীন-ধমেণর লবলবধ প্রকার 

োনবসোজ ধমেণর লদক লদমে দু’ ভামগ লবভি:  

এক প্রকার, যামদর লনকি আল্লাহর পি মথমক অবিীর্ণ লকিাব 

রমেমে। মযেন, ইোহূদী, িীিান ও েুসললে। লকন্তু ইোহূদী ও 

িরীিানগর্ িামদর লকিামব যা বলর্ণি হমেমে িা অনুযােী আেল না 

করাে, আল্লাহমক মেমড় োনুেমক িামদর প্রভু বালনমে মনোে এবং 

দীঘণ সেে অলিবালহি হওো ইিযালদ কারমর্, আল্লাহ িা‘আলা িামদর 

নবীগমর্র ওপর ময লকিাব অবিীর্ণ কমরলেমলন িা লবলুি হমে যাে। 

িখন পাদ্রী বা পুমরালহিরা িামদর জনয লকেু লকিাব ললমখ মদে আর 

ধারর্া কমর ময, এগুমলা আল্লাহর পি মথমক; লকন্তু প্রকৃিপমি 

এগুমলা আল্লাহর পি মথমক নে। বরং এগুমলা বালিলপন্থীমদর ধিরী 

করা এবং সীোলঙ্ঘনকারীমদর লবকৃলি োত্র।  

পিান্তমর েুসললেমদর লকিাব েহাগ্রন্থ ‘আল-কুরআন’ হমি সেমের 

লদক লদমে আল্লাহ প্রদত্ত সবণমর্ে লকিাব এবং লহোযমির লদক লদমে 

অলধকির েজবুি। কারর্ এর লহোযমির দালেত্ব লনমেমেন স্বেং 

আল্লাহ, এর দালেত্ব মকামনা োনুমের ওপর লিলন মেমড় মদনলন। 

আল্লাহ িা‘আলা বমলন,  

اا َنا نح  إِّنَّا﴿ نل  را  نازَّ ِّك  حۥ ِإَونَّا ٱل  ونا  َلا َٰفِّظح  [  ٩: احلجر] ﴾٩ لاحا

“লনিে আেরা কুরআন অবিীর্ণ কমরলে আর আেরাই এর 

সংরির্কারী।” [সূরা আল-লহজর, আোি: ৯] 



100 
 

এ কুরআন বহু োনুমের বমি (েুখস্থ) এবং লকিামবর আকৃলিমি 

(লললখি) সংরলিি রমেমে। কারর্ এলি এেন এক সবণমর্ে লকিাব, 

যার েমধয আল্লাহ িা‘আলা এই োনবজালির জনয লহদাোি লনলিি 

কমরমেন। আর এলিমক লকোেি পযণন্ত িামদর লবরুমদ্ধ প্রোর্স্বরূপ 

লস্থর কমরমেন এবং এমক স্থােী কমরমেন। আর প্রমিযক যুমগ ময 

বযলিই এর সীোমরখা ও লবলধ-লবধান প্রলিষ্ঠা করমব, এর র্রী‘আি 

মোিামবক আেল করমব এবং এর প্রলি ঈোন আনমব, িার জনয িা 

সহজ কমর লদমেমেন। এই েহাগ্রন্থ আল-কুরআন সম্পমকণ লবির 

আমলািনা পরবিণী অনুমিমদই আসমে।26  

আর লিিীে প্রকার হমলা, যামদর লনকি আল্লাহর পি মথমক অবিীর্ণ 

মকামনা লকিাব মনই। যলদও িামদর লনকি উত্তরালধকারসূমত্র পাওো 

এেন লকিাব রমেমে, যামক িামদর ধেণগুরুর লদমক সম্বন্ধ করা হে। 

মযেন- লহনু্দ, অলিপূজক, মবৌদ্ধ, কনেূর্ী এবং েুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইলহ ওোসাল্লামের আলবভণামবর পূমবণর আরব।  

বস্তুি প্রমিযক জালির লনজস্ব এেন লকেু জ্ঞান ও কেণ রমেমে যার 

লভলত্তমি িারা িামদর পালথণব জগমির কলযার্ সম্পাদন কমর। এলি 

হমি ঐ সাধারর্ লহদাোি বা পথ মদখামনার অন্তভুণি যা আল্লাহ 

িা‘আলা প্রমিযক োনুেমক মদন, বরং প্রমিযক প্রার্ীমক মদন। মযেন 

লিলন প্রার্ীমক পথ মদখান এেন লজলনস অজণন করার, যা মখমল ও 

                                                           
26 মদখুন: এ গ্রমন্থর পরবিণী... পৃষ্ঠাসেূহ।  
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পান করমল িার উপকার হমব এবং এেন বস্তু দূর করার যা িার 

িলি করমব। আবার আল্লাহ িা‘আলা এমদর েমধয এগুমলার মকামনা 

বস্তুর আসলি, অপর মকামনা বস্তুর প্রলি অনীহাও সৃলি কমরমেন। 

আল্লাহ িা‘আলা বমলন,  

ِّحِّ ﴿ ب  ما  سا ِّكا  ٱس  ب  ا  را َع 
ا ِّي ١ ٱۡل  لاقا  ٱلَّ ىَٰ  خا وَّ ِّي ٢ فاسا را  واٱلَّ ىَٰ  قادَّ دا ها  ﴾٣ فا

 [ ٥  ،٧: االلَع]

“আপলন আপনার সুেহান রমবর নামের পলবত্রিা ও েলহো মঘাের্া 

করুন, লযলন সৃলি কমরন অিঃপর সুিাে কমরন। আর লযলন লনধণারর্ 

কমরন অিঃপর পথলনমদণর্ কমরন।” [সূরা আল-আ‘লা, আোি: ১-৩]  

েূসা ‘আলাইলহস সালাে লের‘আউনমক লিয কমর বমলন,  

بُّناا قاالا ﴿ ِّي   را ىَٰ  ٱلَّ طا ع 
ا
َّ  أ ء   كح ۥ َشا  هح ل قا ىَٰ  ثحمَّ  خا دا  [  ٣٤: طه] ﴾٥٠ ها

“লিলন বমলন, আোমদর রব লিলনই, লযলন প্রমিযক বস্তুমক িার যথাথণ 

আকৃলি দান করমেন, অিঃপর পথলনমদণর্ কমরমেন।” [সূরা ত্বা-হা, 

আোি: ৫০]  

আর ইবরাহীে ‘আলাইলহস সালাে বমলন, 

ِّي﴿ نِّ  ٱلَّ لاقا وا  خا هح ينِّ  فا دِّ ه   [  ١٨:  الشعراء] ﴾٧٨ يا

“লযলন আোমক সৃলি কমরমেন, লিলনই আোমক পথপ্রদর্ণন কমরন।” 
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[সূরা আর্-শু‘আরা, আোি: ৭৮]27  

প্রমিযক জ্ঞানী বযলি যারা সাোনযিে লিন্তা-ভাবনা কমরন, িারা জ্ঞাি 

আমেন ময, কলযার্কর জ্ঞান-লবজ্ঞান এবং সৎকেণ সম্পাদন করার 

মিমত্র যারা ধেণাবলম্বী নে িামদর মিমে ধেণাবলম্বীরা মশ্রষ্ঠিে। সুিরাং 

ধেণাবলম্বীমদর েমধয অেুসললেমদর কামে মযসব কলযার্কর বস্তু পাওো 

যাে, িার মিমে অলধক পলরপূর্ণ পাওো যাে েুসললেমদর কামে। এর 

কারর্ হমলা, জ্ঞান ও কেণ দুই প্রকার: 

প্রথে প্রকার: যা বুলদ্ধর োধযমে অলজণি, মযেন: গলর্ির্াস্ত্র, 

লিলকৎসার্াস্ত্র, কালরগলর বা লর্ল্পকলা ইিযালদ। এসব লবেে 

ধেণাবলম্বীমদর লনকি মযেন আমে, অনযমদর লনকমিও রমেমে, বরং এ 

বযাপামর লবধেণীরাই মশ্রষ্ঠ। পিান্তমর যা শুধুোত্র বুলদ্ধর িারা জানা যাে 

না, মযেন: আল্লাহ সম্পলকণি জ্ঞান এবং দীন সম্পলকণি জ্ঞান। এগুমলা 

ধেণাবলম্বীমদর জনয লনলদণি। এগুমলার েমধয এেন লকেু জ্ঞান রমেমে 

যার বযাপামর লবমবকপ্রসূি যুলিগি দলীল প্রলিষ্ঠা করা সভব ব। আর 

রাসূলগর্ সৃলিকুলমক ময পথপ্রদর্ণন কমরমেন ও ময পমথ পলরিাললি 

কমরমেন িা হমলা, লবমবকগ্রাহয যুলি প্রোর্, সুিরাং িামদর মসসব 

প্রোর্মক বলা হমব, লবমবক ও র্রীআিগ্রাহয প্রোর্।  

লিিীে প্রকার: যা রাসূলগর্ কিৃণক প্রদত্ত সংবাদ োড়া জানা যাে না। 

                                                           
27 মদখুন: আল জাওোবুস সহীহ ললোন বাোলা িীনাল োসীহ; ৪থণ খি, ৯৭ নং 

পৃষ্ঠা। 
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এগুমলা ঐসব লবেমের অন্তভুণি যা যুলির িারা অজণন করার মকামনা 

উপাে মনই। মযেন, আল্লাহ িা‘আলা সম্পলকণি সংবাদ, িাাঁর নাে, 

িাাঁর গুর্াবলল, ময বযলি িাাঁর অনুসরর্ করমব িার জনয জান্নামি কী 

লন‘আেি আমে, আর ময িার অবাধয হমব িার জনয কী র্ালি 

রমেমে, িাাঁর র্রী‘আমির বর্ণনা এবং পূবণবিণী জালিসেূমহর সামথ 

িামদর নবীমদর সংবাদ ইিযালদ।28  

                                                           
28 মদখুন: র্াইখুল ইসলাে ইবন িাইলেোহ রালহোহুল্লাহ প্রর্ীি: োজেূ‘ োিওো; 

৪থণ খি, ২১০, ২১১ নং পৃষ্ঠা। 
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লবদযোন ধেণগুমলার অবস্থা 

বড় বড় ধেণসেূহ ও এ সকল ধমেণর প্রািীন গ্রন্থ ও র্রী‘আিগুমলা 

িাোর্াকারী ও মখলাকারী োনুেমদর লর্কার, লবকৃিকারী এবং কপি 

মলাকমদর হামির ক্রীড়া, রিাি ঘিনাবলী এবং গুরুির দুঘণিনার 

সমু্মখীন হমেমে। অবমর্মে মসলি িার আত্মারূপ েূল ও বাইমরর 

আকার সবই হালরমে মেমল। অবস্থা এেন দাাঁলড়মেমে ময, যলদ ঐ 

সেি ধমেণর প্রাথলেক অনুসারী এবং িামদর নবীগনমক পুনরাে 

পািামনা হে, িারাও এগুমলামক অস্বীকার করমবন এবং এগুমলা 

িামদর প্রবলিণি দীন, লকিাব ও র্রী‘আি নে বলমি লিধা করমিন 

না।  

মযেন, ইোহূদী ধেণ বিণোমন বহু ধেণীে প্রথা ও রীলিনীলির সোহার, 

যার েমধয না আমে মকামনা আধযালত্মক লদক আর না আমে মকামনা 

জীবন; বরং মসিা বাদ লদমলও মদখা যামব ময, এলি পলরর্ি হমেমে 

একলি বংর্গি ধমেণ, একলি জালি ও মগাষ্ঠীর সামথ সমৃ্পি। যা 

েূলি জগমির জনয মকামনা কলযার্কর লের্ন বহন কমর না, না 

িামি আমে মকামনা জালির প্রলি দাওোি, আর না িামি রমেমে 

োনবিার জনয মকামনা কৃপা।  

এ ধেণ িার মেৌললক সলিক আকীদা-লবশ্বাসিুযি হমে ভ্রি হে, অথি 

ধেণ ও জালিসেূমহর োমে এলির একলি নাে-ডাক লেল। িামি লেল 

এর েযণাদার আসল রহসয, অথণাৎ আকীদািুি িাওহীদ (একত্ববামদর 

লবশ্বাস) যার অলসেি িামদরমক কমরলেমলন ইবরাহীে িার 
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সন্তানমদরমক অনুরূপভামব ইো‘কুবও। লকন্তু ইোহূদীরা িামদর 

পাশ্বণবিণী লবলভন্ন জালি অথবা যারা িামদরমক অলধনস্থ কমরলেল 

িামদর অমনক বালিল বা ভ্রান্ত লবশ্বাস ও রীলিনীলি গ্রহর্ কমর 

লনমেলেল, যা েূলি লেল মপৌত্তললক েূখণিাে পলরপূর্ণ। এ বািবিা 

স্বীকার কমরন ইনসােলপ্রে ইোহূদী ঐলিহালসকগর্। মযেন, 

“দামেরািুল ো‘আলরে আল-ইোহুলদেযাহ” নােক গ্রমন্থ এমসমে, যার 

অথণ হমলা- 

‘েূলিণপূজার প্রলি নবীগমর্র রাগ ও মক্রাধই প্রোর্ কমর ময, েূলিণপূজা 

ও বহু উপামসযর উপাসনা, ইসরাঈলীমদর অন্তমর িুলপসামর েুমক 

পমড়লেল এবং িারা লবলভন্ন প্রকার লর্কণী ও কুসংস্কারেূলক লবশ্বাস 

গ্রহর্ কমর লনমেলেল। িালেুদও লনলদণি কমর সািয মদে ময, 

মপৌত্তললকিার প্রলি ইোহূদীমদর লবমর্ে আকেণর্ লেল।’29  

আর িালেুমদ বামবল30 লকিাব, ইোহূদীরা ময লকিাবমক অিযন্ত 

পলবত্র েমন কমর থামক, এেনলক কখনও কখনও মসিামক িাওরামির 

উপমরও প্রাধানয লদমে থামক, উি লকিাবলি লিিীে ৬ষ্ঠ র্িাব্দীমি 

                                                           
29 লবিালরি মদখুন: সযােুমেল ইবন ইোহো আল-োগলরবী নােক এক ইোহূদী লযলন 

পরবিণীমি েুসললে হন িার লললখি “ইেহােুল ইোহুদ’’ গ্রন্থ। 
30 িালেূদ র্মব্দর অথণ- ইোহূদীমদর ধেণ ও আদব লর্িার লকিাব। যা েূলি 

লবলভন্ন সেমে ইোহূদী পলিিমদর িারা “োর্না” িথা র্রী‘আি” লকিামবর 
ওপর লললখি লবলভন্ন বযাখযা ও লিকার সেলি। [েূল ভােযমক “োর্না” আর 
িীকাগুমলামক ‘জাোরাহ’ বলা হে, ভােয ও বযাখযা এ দুমিা লেমলই হমলা 
‘িালেূদ’] 
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ইোহূদীমদর োমে বযাপকভামব প্রিললি লেল। এ লকিাবলিমি 

লবমবমকর স্বল্পিা, োলিু কথা, আল্লাহর ওপর দুঃসাহস কমর কথা 

বলা, বািব লববলজণি, দীন ও লবমবক লনমে িাোর্া জলনি এেনসব 

উিি কথার সোহার ঘমিমে, যা ঐ সেমে ইোহূদী সোমজ জ্ঞামনর 

অবিে ও দীমনর বযাপামর বালিল গ্রহমর্র প্রবর্িা মকান পযণামে 

মপৌঁমেলেল িা প্রোর্ কমর।31  

পিান্তমর লিোন ধেণ32, যা প্রথে যুগ মথমকই সীোলঙ্ঘনকারীমদর 

লবকৃলি, অজ্ঞমদর অপবযাখযা এবং মরাোন েূলিণপূজক লিিানমদর 

লেিনার লর্কার হে।33 আর এসব লকেু এেন এক িূমপ পলরর্ি হে 

যার নীমি ‘ঈসা ‘আলাইলহস সালামের েহান লর্িা দােন হমে যাে 

এবং এগুমলার ঘন মেমঘর আড়ামল িাওহীদ বা আল্লাহর এককমত্বর 

আমলা ও একোত্র আল্লাহর জনয ময ইবাদি হওোর কথা িার 

একলনষ্ঠিা োকা পমড় যাে।  
                                                           
31 লবিালরি জানার জনয পড়ুন: ড. রুহলাি রলিি ‘আল-ইোহূদী আলা হাসালবি 

িালেূদ’ এবং ড. ইউসুে হান্না নাসরুল্লাহ কিৃণক ফ্রাে মথমক আরবী ভাোে ঐ 
গ্রন্থলির অনুবাদ গ্রন্থ ‘আল-কানযুল োরসূদ েী কাওোইলদি িালেূদ’। 

32 লবিালরি মদখুন: র্াইখুল ইসলাে ইবন িাইলেেযাহ রালহোহুল্লাহ রলিি ‘আল-
জাওোবুস সহীহ ললোন বাোলা দীনাল োসীহ’ এবং রাহোিুল্লাহ ইবন খলীল 
লহন্দী রলিি ‘ইযহারুল হক্ব’ ও আবু্দল্লাহ িরজুোন লযলন লিিান লেমলন, পমর 
েুসললে হন িার লললখি ‘িুহোিুল আরীব লের-রলে ‘আলা উব্বালদস সলীব’ 
গ্রন্থসেূহ। 

33 মদখুন: দারাবুর নামে প্রলসদ্ধ এক ইউমরাপীে মলখমকর ‘আস-মসরা‘ বাইনাদ 
দীলন ওোল ইললে ৪০ও ৪১ নং পৃষ্ঠা। 
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এক লিিান মলখক, িিুথণ লিিামব্দর মর্ে লদক মথমক িামদর সোমজ 

লত্রত্ববামদ লবশ্বাস কীভামব মেমে বমসলেল িার বর্ণনাে বমলন:  

“এ লবশ্বাস ময, এক ো‘বুদ লিন সত্তার সেেমে গলিি34 এ েিবাদ 

লিিান লবমশ্বর জীবমনর অভযন্তমর ও িামদর লিন্তাে অনুপ্রমবর্ ঘমি 

িিুথণ লিিামব্দর মর্ে িিুথণাংমর্। আর িা লিিীে লবমশ্বর সবণত্র 

প্রথাগি লনভণরমযাগয আকীদা-লবশ্বাস লহমসমব িলমি থামক। আর 

লত্রত্ববামদর আকীদাহ’র ক্রেলবকার্ ও িার মগাপন রহসয উমন্মালিি 

হে লিিীে উলনর্ র্িাব্দীর োোোলে এমস।”35  

‘‘িারীখুল োসীলহেযাহ েী িওইল ইললেল েু‘আলসর” বা “বিণোন 

জ্ঞামনর আমলামক লিিান ধমেণর ইলিহাস” নােক গ্রমন্থ সেসােলেক 

এক লিিান ঐলিহালসক িামদর সোমজ লবলভন্ন রূপমরখাে, লবলভন্ন 

ধরর্ ও প্রলক্রোে মপৌত্তললকিা আলবভূণি হওো, অন্ধ অনুসরর্-

অনুকরর্, লবস্মে ও েূখণ নীলির োধযমে অনযানয জালি ও লর্মকণ 

সুপ্রলিলষ্ঠি ধেণসেূমহর অমনক লনদর্ণন, প্রথা, উৎসব এবং েূলিণপূজাে 

িামদর লেমর্ যাওো সম্পমকণ উমল্লখ কমর বমলন:  

“মপৌত্তললকিা মর্ে হমেমে, লকন্তু িা পলরপূর্ণভামব লনেূণল হেলন, বরং 

িা অন্তমর মপ্রালথি হমে মগমে এবং লিি ধমেণর নামে ও িার 

                                                           
34 লিিানমদর েমি এই লিন বযলি হমলা- লপিা, পুত্র ও পলবত্র আত্মা। —

অনুবাদক। 
35 দামেরািুল ো‘আলরে আল-কাথুলললকেযাহ নাে গ্রন্থ মথমক সংমিলপি, 

গমবের্াপমত্রর লর্মরানাে, ‘আস-সালূসুল েুকাোস, খি ১৪, পৃ. ২৯৫।  
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আড়ামল িার সবলকেু অবযাহি আমে। েমল যারা িামদর উপাসয ও 

বীরমদর পলরিযাগ কমরমে এবং েুি হমেমে, িারাই আবার িামদর 

র্হীদমদর েধয হমি কাউমক গ্রহর্ কমর লনমেমে এবং িামদরমক 

উপামসযর লবমর্েমর্ ভূলেি কমরমে। িারপর িামদর েূলিণ ধিলর 

কমর। এভামবই এই লর্কণ ও েূলিণপূজার প্রিলন ঐ সেি আঞ্চললক 

র্হীদমদর লদমক পলরবলিণি হে। আর এই র্িাব্দী মর্ে হমি না 

হমিই িামদর োমে র্হীদ ও সৎ বযলিমদর উপাসনা বযাপকভামব 

েলড়মে পমড় এবং নিুন আকীদাহ-লবশ্বাস রলিি হে; আর িা হমি, 

ওলীগর্ আল্লাহর ধবলর্িয বহন কমরন এবং ঐ সেি ওলী িথা 

আল্লাহর সৎ বযলি ও সাধকগর্ আল্লাহ ও োনুমের োমে োধযে সৃলি 

লহমসমব মদখা মদন। েূলিণপূজা উৎসমবর নাে পলরবিণন কমর নিুন 

নাে রাখা হে। অবমর্মে লিিীে িারর্’ র্িাব্দীমি প্রািীন ‘ঈদুর্ 

র্ােস’ সূযণ মদবিার উৎসব িার নাে পলরবিণন কমর নাে হমে যাে, 

‘ঈদু েীলালদল োসীহ’ বা ঈসা োসীহ এর জন্ম উৎসমব।”36 

আর অলি-উপাসকগর্, বহু পূবণ যুগ মথমকই িামদর োমে প্রাকৃলিক 

বস্তুর উপাসনার পলরিে পাওো যাে। এর েমধয সবমিমে বড় হমলা 

আগুন। সবমর্মে িারা এর উপাসনাে মলমগ যাে, এজনয িারা 

প্রলিেূলিণ ও েলন্দর ধিলর কমর। েমল মদমর্র সবণত্র ‘অলি উপাসনার 

ঘর’ েলড়মে পমড় এবং অলিপূজা ও সূযণপূজা োড়া িামদর যাবিীে 

                                                           
36 Rev. Jamecs Houstoin Baxter in the History of Christionity in the 

Light of Modern Knowledge. Glasgow, 1929 p 407. 



109 
 

আকীদাহ-লবশ্বাস ও দীমনর যাবিীে লবধান লনঃমর্ে হমে যাে। 

িামদর কামে ধেণ লনেক লবলভন্ন প্রকার আিার-অনুষ্ঠান ও প্রথা 

পালমনর সেলিমি পলরর্ি হে, যা লনলদণি লকেু জােগাে িারা পালন 

কমর।37  

“ইরান েী ‘আহলদস সাসালনেযীন” এর মলখক মডনোমকণর প্রমেসর 

আথণার কৃিান সীন িামদর ধেণ প্রধানমদর ির এবং িামদর দালেত্ব ও 

কিণবয বর্ণনা কমর বমলন: ‘ঐ সেি কেণকিণামদর উপমর লদমন িার 

বার সূমযণর উপাসনা করা আবর্যক লেল এবং িার সামথ িন্দ্র, আগুন 

ও পালনর উপাসনাও যুি করা হি। আর িারা আলদি লেল আগুন 

মযন লনমভ না যাে, পালন ও আগুন মযন এক সামথ স্পর্ণ না কমর 

এবং খলনজ পদামথণ মযন েরীিা পড়ার েমিা; কারর্ খলনজ 

পদাথণসেূহ িামদর লনকি পলবত্র লেল।’38  

িারা সকল যুমগই দুই ইলামহ লবশ্বামসর নীলির অনুগি লেল এবং 

এিা িামদর প্রিীমক পলরর্ি হে। িারা দুই উপামসয লবশ্বাস রামখ। 

একজন নূর বা কলযামর্র মদবিা, যামক িারা ‘আমহারা োযদা বা 

ইোযদান’ নামে অলভলহি কমর। আর লিিীেজন অন্ধকার বা 

                                                           
37 মদখুন: মডনোমকণর মকাপনমহমগন লবশ্বলবদযালমের প্রািয ভাোলবদ ও ইরামনর 

ইলিহাস লবমর্েজ্ঞ প্রমেসর আথণার কৃিান সীন রলিি “ইরান েী আহলদস 
সাসালনেযীন” এবং র্াহীন োকালরউস আল োজূসী লললখি “ইরামনর ইলিহাস” 
গ্রন্থিে। 

38 ইরান েী ‘আহলদস সাসালনেযীন, পৃ. ১৫৫।  
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অকলযামর্র মদবিা, িার নাে আহরোন। এমদর উভে মদবিার 

োমে সংঘাি ও লড়াই সবণদাে অবযাহি আমে।39  

আর মবৌদ্ধধেণ, এই ধেণলি ভারি ও েধয এলর্োে লবিার লাভ 

কমরমে, মপৌত্তললক একলি ধেণ। এ ধমেণর অনুসারীরা মযখামনই যাে 

এবং মযখামনই অবস্থান কমর মসখামনই িারা িামদর েূলিণ লনমে যাে, 

েলন্দর ধিলর কমর এবং মগৌিে মবৌমদ্ধর প্রলিকৃলি দাাঁড় করাে।40  

আর লহনু্দধেণ, ভারমির ধেণ, বহু উপাসয ও মদবিার ধেণ লহমসমব 

খযাি। লিিীে ৬ষ্ঠ র্িাব্দীমি এর মপৌত্তললকিা সমবণাচ্চ পযণামে 

মপৌঁমেলেল। িখন িামদর মদবিার সংখযা ৩৩ মকালিমি মপৌঁমে।41 

পৃলথবীর সকল সুন্দর বস্তু, সকল ভেঙ্কর বস্তু এবং সকল কলযার্কর 

বস্তুই িামদর উপাসয বা মদবিাে পলরর্ি হমেমে যামদর িারা 

উপাসনা কমর। আর উি যুমগ প্রলিো লনেণার্ও মবমড় যাে এবং 

লনেণার্ লর্ল্পীরা এমি খুব সুন্দর লর্ল্প দিিা প্রদর্ণন কমর।  

লস,লভ, ধবদয, লহনু্দ িার ‘েধয ভারমির ইলিহাস’ নােক গ্রমন্থ সম্রাি 
                                                           
39 পূমবণাি উৎস, বাবুদ লদন আয-যারাদার্লি, লদোনািুল হুকূোহ, পৃ. ১৮৩-২৩৩।  
40 মদখুন: হােদ্রাবাদ লবশ্বলবদযালমের ভারিীে সভযিার ইলিহাস লবভামগর লর্িক 

‘ঈশ্বর িূবা’ এর ‘আল লহনু্দল ক্বাদীোহ বা প্রািীন ভারি’ এবং সামবক ভারমির 
প্রধানেিী জওহার লাল মনমহরু লললখি ‘ইকমির্ােুল লহন্দ, ২০১- ২০২ নং 
পৃষ্ঠা। 

41 মদখুন: আর দমত্তর লললখি ‘আল লহনু্দল ক্বাদীোহ (বা প্রািীন ভারি) গ্রন্থ, ৩ে 
খি, ২৭৬ নং পৃষ্ঠা এবং ও.এস.এস.আই োমলর লললখি ‘আল-হান্দালকেযািুস 
সালেদাহ, ৬-৭ নং পৃষ্ঠা। 
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হেণবধণমনর র্াসনকাল ৬০৬-৬৪৮ লিিাব্দ সাল অথণাৎ ময যুগলি 

আরমব ইসলামের আলবভণামবর লনকিবিণী ঐ যুমগ োনুমের ধেণীে 

অবস্থান মকেন লেল মস সম্পমকণ আমলািনা করমি লগমে বমলন:  

‘লহনু্দধেণ এবং মবৌদ্ধধেণ দু’লিই মপৌত্তললকিার ধেণ, যারা উভমেই 

সোন লেল। বরং সভব বি মবৌদ্ধধেণই মপৌত্তললকিাে লনেলজ্জি হওোর 

মিমত্র লহনু্দধেণমক োলড়মে যাে। এ ধমেণর সূিনা হে উপাসযমক 

অস্বীকার করার োধযমে লকন্তু িারা পযণােক্রমে মগৌিে বুদ্ধমকই বড় 

উপাসয বালনমে মনে। অিঃপর িার সামথ আরও অমনক উপাসযমক 

যুি কমর মযেন মবৌদ্ধস্তুপ42, বস্তুি ভারমি িখন মপৌত্তললকিা 

সমবণাচ্চ পযণামে মপৌঁমেলেল। এেনলক প্রামিযর কিক ভাোমি বুদ্ধ 

Buddha র্ব্দলি েূলিণ ও প্রলিোর সোথণ লহমসমব বযবহৃি হমে 

আসমে।  

আর এমি মকামনা সমন্দহ মনই ময, মপৌত্তললকিা বিণোমন সেগ্র 

পৃলথবীমি বযাপকভামব েলড়মে পমড়মে। েমল আিলালিক েহাসাগর 

মথমক প্রর্ান্ত েহাসাগর পযণন্ত িথা সেগ্র পৃলথবী মপৌত্তললকিাে 

লনেলজ্জি। বরং লিিান, মবৌদ্ধ এবং লবলভন্ন মসমেলিক ধেণগুমলা 

েূলিণমক সম্মানপ্রদর্ণন ও পলবত্র করার মিমত্র মযন পরস্পর 

প্রলিমযালগিা করমে। িারা মযন সবাই প্রলিমযালগিার মঘাড়ার েমিা 

                                                           
42 মবৌদ্ধস্তুপ বলমি উপসনালাে, িামদর েমি িা মগৌিে বুমদ্ধর মদহ, বার্ী ও 

আত্মার প্রলিলনলধত্ব কমর।  
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একই েেদামন মদৌড়ামি।43 

অনয আমরক লহনু্দ িার লললখি ‘আল লহনু্দলকেযািুস সালেদাহ’ নােক 

গ্রমন্থ বর্ণনা কমর ময, েূলিণ ধিলরর কাজ এখামনই মর্ে হি না বরং 

ইলিহামসর লবলভন্ন সেমে এই ‘উপাসয পল্লীমি’ অমনক মবলর্ সংখযাে 

মোি মোি উপাসয অন্তভুণলিকরর্ িলমি থামক। এেনলক িামদর 

সংখযা এিমবলর্ হমে মগল ময িা গর্না কমর মর্ে করা যামব না।44  

এ মিা হমলা ধেণগুমলার অবস্থা। পিান্তমর সভয মদর্গুমলামি (!), 

মযখামন লবর্াল র্াসনবযবস্থা প্রলিলষ্ঠি হমেমে, মযখামন লবলভন্ন ধরমনর 

জ্ঞান-লবজ্ঞান েলড়মে পমড়মে, মযখামন সভযিা, লর্ল্প ও সালহমিযর 

লিকানা বমল প্রলসলদ্ধ লাভ কমরমে, মস সব মদর্ এেন অবস্থাে 

মপৌঁমেমে ময, মসখানকার ধেণসেূহ লবকৃি হমে পমড়মে। মসসব মদর্ 

িার মেৌললকত্ব, র্লি-সাহস হালরমেমে। সংস্কারকরা হালরমে লগমেমে। 

লর্িকরূ্র্য হমে পমড়মে। নালিকিা মসখামন মঘাের্া লদমে মোঁমক 

বমসমে। মেিনা েযাসাদ বৃলদ্ধ মপমেমে। ভাল-েমন্দর োনদি 

পলরবলিণি হমেমে। োনুে লনমজই লনমজমক অপোলনি কমরমে। যার 

কারমর্ আত্মহিযা বৃলদ্ধ মপমেমে। পালরবালরক সম্পকণ লবলিন্ন হমেমে। 

সাোলজক বন্ধন লেন্নলভন্ন হমে মগমে। োনলসক মরাগীমদর সংখয এি 

মবমড় মগমে ময োনলসক ডািারমদর মিম্বার মরাগীমি লগজলগজ 

করমে। যাদুকর ও মভললকবাজমদর বাজার কামেে হমেমে। মসখামন 

                                                           
43 C.V. Vidya: History of Mediavel Hindu India Vol I (poone 1921). 

44 মদখুন: আবুল হাসান নদভীর আস-সীরািুন নববীেযাহ, ১৯-২৮ নং পৃষ্ঠা। 
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োনুে প্রমিযক উপমভাগ ও প্রমোমদর লজলনস পরীিা কমর মদখমে। 

প্রমিযমক যা ইমি নবয েিবাদ গ্রহর্ করমে, এই আর্াে ময, িার 

িার আত্মামক পলরিৃি ও সুখী করমব এবং অন্তর প্রর্ালন্ত লাভ 

করমব। লকন্তু মসসব আনন্দ-প্রমোদ, ধেণ এবং েিবাদ মকামনা 

সেলিাই িামদর জনয বমে  আনমি পামরলন। বস্তুি এ োনলসক 

হিার্া-দুঃখ-কি-মের্, আলত্মক র্ালি ও দূমভণাগ িার িলমিই থাকমব 

যিির্ পযণন্ত মস িার সৃলিকিণা আল্লাহর সামথ সংযুি না হমব এবং 

লিলন িার লনমজর জনয ময পদ্ধলি পেন্দ কমরমেন ও িাাঁর 

রাসূলগর্মক যার আমদর্ কমরলেমলন মস মোিামবক িাাঁর ইবাদাি না 

করমব। েূলি ময বযলি িার রব হমি লবেুখ হে এবং অমনযর লনকি 

লহদাোি িাে, আল্লাহ িা‘আলা পলরষ্কারভামব িামদর অবস্থা উমল্লখ 

কমর বমলন,  

ن  وا ﴿ راضا  ما ع 
ا
ن أ رِّي عا

حۥ فاإِّنَّ  ذِّك  ةٗ  َلا عِّيشا نَٗك  ما هۥح ضا ح َنا ۡشح ةِّ ياو ما  وا َٰما َٰ  ٱل قِّيا ما ع 
ا
 أ

 [  ٧٠٠: طه] ﴾١٢٤

“ময আোর স্মরর্ হমি লবেুখ িার জীবন-যাপন হমব সংকুলিি এবং 

আলে িামক লকোেমির লদন উলেি করমবা অন্ধ অবস্থাে।” [সূরা 

ত্বা-হা, আোি: ১২৪] 

পিান্তমর এই পালথণব জীবমন েুলেনমদর লনরাপত্তা ও সেলিার 

সংবাদ জালনমে আল্লাহ িা‘আলা বমলন,  

ِّينا ﴿ نحوا   ٱلَّ ام   ءااما ل و ا   وا بِّسح
م يال  َٰناهح ل م   إِّيما ِّظح َٰٓئِّكا  ب لا و 

ح
مح  أ اهح نح  ل م 

ا م ٱۡل  ونا  واهح تادح ه   ﴾٨٢ مُّ
 [  ٨٠: االنعام]



114 
 

“যারা ঈোন এমনমে এবং িামদর ঈোনমক যুলুে (লর্কণ) িারা 

কলুলেি কমরলন, লনরাপত্তা িামদরই জনয এবং িারাই 

লহদাোিপ্রাি।” [সূরা আন‘আে, আোি: ৮২]  

লিলন আরও বমলন,  

ا﴿ مَّ
ا
أ ِّينا  وا وا   ٱلَّ عِّدح انَّةِّ فافِّ  سح ِّينا  ٱۡل  َٰلِّ ا خا ا فِّيها تِّ  ما اما َٰتح  دا َٰوا ما ۡرضح  ٱلسَّ

ا ا إِّلَّ  واٱۡل   ما
ا ءا  بُّكا   شا ا ءً  را طا ا غا  عا وذ   ري   [  ٧٤٨: هود] ﴾١٠٨ َما ذح

“আর যারা ভাগযবান হমেমে িারা থাকমব জান্নামি, মসখামন িারা 

স্থােী হমব, যিলদন আকার্েিলী ও যেীন লবদযোন থাকমব, যলদ না 

আপনার রব অনযরূপ ইমি কমরন; এিা এক লনরবলিন্ন পুরস্কার।” 

[সূরা হূদ, আোি: ১০৮] 

ইসলাে োড়া বাকী অনযানয সকল ধমেণর মিমত্র যলদ সিয দীমনর 

েূলনীলিসেূহ প্রমোগ কলর, যা ইমিাপূমবণ আমলািনা করা হমেমে, 

িাহমল আেরা মদখমি পাব ময, ঐ সেি উপাদামনর অলধকাংর্ই 

মসগুমলামি অনুপলস্থি, মযেন এ সম্পমকণ উপস্থালপি সংলিি 

আমলািনার েমধয িা স্পি হমেমে।  

এই ধেণগুমলা সবমিমে বড় ময লবেেলি বাদ মদে িা হমলা িাওহীদ 

িথা আল্লাহর একত্ববাদ। এ ধেণগুমলার অনুসারীরা আল্লাহর সামথ 

অনয উপাসযমদরমক অংর্ীদার লস্থর কমর। মিেলনভামব এই লবকৃি 

ধেণগুমলা োনুমের সােমন এেন র্রী‘আি মপর্ কমরলন যা সকল যুমগ 

ও সকল স্থামনর জনয উপযুি, যা োনুমের দীন, সম্মান, সন্তান-



115 
 

সন্তলি, ধন-সম্পদ ও রিসেূমহর লহোযি করমব। আর ঐসব ধেণ 

িামদরমক আল্লাহর লনমদণলর্ি র্রী‘আমির লদমকও পলরিাললি কমর 

না এবং িার অনুসারীমদরমক প্রর্ালন্ত ও সুখ প্রদান কমর না। কারর্ 

এগুমলার োমে অমনক ধবপরীিয ও অসঙ্গলি অন্তভুণি রমেমে। 

পিান্তমর দীন ইসলাে, যার আমলািনা পরবিণী অধযােগুমলামি 

আসমে, যামি পলরষ্কার হমব ময, িা (ইসলাে) আল্লাহর েমনানীি 

সিয ও লকোেি অবলধ স্থােী দীন; যার প্রলি লিলন স্বেং সন্তুি এবং 

সকল োনবমগাষ্ঠীর জনযও িার পেন্দকৃি।  

আর এ পলরমিদ মর্মে নবুওোমির হাকীকি, িার লনদর্ণনাবলল, 

োনুমের জনয িার প্রমোজনীেিা, রাসূলগমর্র দা‘ওোমির নীলিোলা 

এবং সবণমর্ে লরসালামির পলরসোিকারী ও লিরস্থােী লরসালামির 

হাকীকি আমলািনা করা উপমযাগী হমব বমল আলে েমন করলে। 
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নবুওোমির িাৎপযণ 
বিণোন এ জীবমন োনুমের সবমিমে গুরুত্বপূর্ণ লবেে হমলা, িার 

রমবর পলরিে জানা, লযলন িামক অলিত্বহীন অবস্থা মথমক অলিমত্ব 

লনমে এমসমেন এবং িার ওপর অগলর্ি লন‘আেি মেমল লদমেমেন। 

আর েহান আল্লাহর সৃলিকুল সৃলির প্রধান উমের্য হমলা, একোত্র 

িাাঁর ইবাদাি সম্পন্ন হওো।  

লকন্তু োনুে িার রবমক যথাযথভামব কীভামব লিনমব, িাাঁর কী কী 

অলধকার ও লনমদণর্াবলল রমেমে এবং মস কীভামব িার েলনমবর 

ইবাদাি করমব? োনুে (দুলনোর জীবমন) খুব সহমজই খুাঁমজ পাে 

লবপমদ মক িার সাহাযয করমব এবং মক িার সহমযালগিা েূলক 

কাজ করমব, মযেন- মরামগর লিলকৎসা করা, ঔেধ সরবরাহ, বাসস্থান 

লনেণামর্ সহমযালগিা এবং এ ধরমনর অনযানয কাজ। লকন্তু সেগ্র 

োনুমের োমে মস এেন কাউমক পামব না, ময িার প্রভুর পলরিে 

সম্পমকণ িামক (লবমবক িারা) অবলহি করমব এবং কীভামব মস িার 

প্রভুর ইবাদাি করমব িা বর্ণনা করমব; কারর্ মকামনা লবমবকই 

আল্লাহ িার কামে কী িান িা জানমি সিে নে। বস্তুি মযখামন 

একজন োনুে িার েমিা আমরকজন োনুমের ইিার কথা, িামক 

অবলহি করার পূমবণ জানার মিমত্র দুবণল, মসমিমত্র আল্লাহর ইিা বা 

অলভপ্রামের কথা জানা কীভামব সভব ব। মকননা, এই গুরু দালেত্ব মিা 

নবী ও রসূলগমর্র ওপর সীলেি, যামদরমক েহান আল্লাহ িাাঁর পি 

মথমক লরসালাি মপৌঁোমনার জনয েমনানীি কমরমেন। আর 
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পরবিণীমি মযসব আমলে ও নবীগমর্র ওোলরর্ আসমব িামদর 

দালেত্ব হমলা, িারা িামদর পদ্ধলি মেমন িলমব, িামদর পদাঙ্ক 

অনুসরর্ করমব এবং িামদর পি মথমক লরসালাি মপৌঁমে লদমব। 

কারর্, েহান আল্লাহর পি মথমক সরাসলর র্রী‘আমির লবলধ-লবধান 

গ্রহর্ করা সাধারর্ োনুমের পমি সভব ব নে। িারা এর সােথণয রামখ 

না। েহান আল্লাহ বমলন, 

ا﴿ نا  واما ن لِّباۡشا   َكا
ا
هح  أ ِّما ل  ح  يحكا ًيا إِّلَّ  ٱّللَّ و   واح 

ا
ا ي   مِّن أ را اب   وا و   حِّجا

ا
لا  أ وٗل  يحر سِّ  راسح

ا  يحوحِّ ِّهِۦّ فا ا بِّإِّذ ن ه  ما ا ءح اشا ۥ ي ي  إِّنَّهح ِّ كِّيمل  َعا  [  ٣٧: الشورى] ﴾٥١ حا

“আর মকামনা োনুমেরই এেন েযণাদা মনই ময, আল্লাহ িার সামথ 

কথা বলমবন ওহীর োধযে োড়া, অথবা পদণার আড়াল োড়া, অথবা 

এেন দূি মপ্ররর্ োড়া, ময দূি িাাঁর অনুেলিক্রমে লিলন যা িান িা 

অহী কমরন, লিলন সমবণাচ্চ, লহকেিওোলা।” [সূরা আর্-রূ্রা, 

আোি: ৫১ ] 

সুিরাং আল্লাহর পি মথমক িাাঁর লবলধ-লবধান বান্দামদর লনকি 

মপৌঁোমনার জনয অবর্যই একজন োধযে ও দূি প্রমোজন। আর এ 

সকল দূিগর্ই হমলন নবী ও রাসূল। লেলরর্িা নবীর লনকি 

আল্লাহর লরসালাি লনমে আমসন, িারপর নবী িা োনুমের লনকি 

মপৌঁোন। লকন্তু লেলরর্িা কখমনা সরাসলর সাধারর্ োনুমের লনকি 

লরসালাি লনমে আগেন কমরন না। কারর্ স্বভাবগি লদক মথমক 

লেলরর্িামদর জগি োনুমের জগি মথমক সমূ্পর্ণ লভন্ন। আল্লাহ 

িা‘আলা বমলন,  
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ح ﴿ فِّ  ٱّللَّ طا ةِّ مِّنا  ياص  ئِّكا َٰٓ لا ٗل  ٱل ما  [  ١٣:  احلج] ﴾ٱنلَّاسِّ  وامِّنا  رحسح

“আল্লাহ লেলরর্িামদর েধয মথমক দূি (বার্ী বাহক) েমনানীি কমরন 

এবং োনুমের েধয মথমকও।” [সূরা আল-হাজ্জ, আোি: ৭৫ ]  

আল্লাহর প্রজ্ঞা মিমেমেন ময, লিলন রাসূলমদরমক িামদর স্বজালির 

েধয হমি িেন করমবন; যামি কমর িারা িাাঁর লনকি মথমক 

জ্ঞানাজণন করমি পামর এবং িাাঁর মথমক বুেমি পামর, কারর্ িারা 

িামক সমম্বাধন করমি পারমব ও িার সামথ কথা বলমি পারমব। 

যলদ লেলরর্িামদর েধয মথমক কাউমক রাসূল কমর পািামনা হমিা 

িাহমল িারা িার েুখােুলখ অবস্থান করমি পারমিা না এবং মকামনা 

লকেু গ্রহর্ করমিও পারমিা না।45  

আল্লাহ িা‘আলা বমলন,  

حوا  ﴿ قاال لا   وا او  نزِّلا  ل
ح
لاي هِّ  أ لاكل   عا او   ما ل اا وا نل  نزا

ا
لاَٗك  أ ا  ما ضِّ رح  لَّقح م 

ا ونا  لا  ثحمَّ  ٱۡل  رح او   ٨ يحنظا ل  وا
َٰهح  ل نا عا لاَٗك  جا َٰهح  ما ل نا اعا ٗل  ۡلَّ ناا راجح الاباس  ل لاي هِّم وا ا عا ونا  مَّ بِّسح

 [ ٩  ،٨: االنعام] ﴾٩ يال 

“আর িারা বমল, ‘িার কামে মকামনা লেলরর্িা মকন নালযল হে না?’ 

আর যলদ আেরা লেলরর্িা নালযল করিাে, িাহমল লবেেলির িুড়ান্ত 

েেসালাই মিা হমে মযি, িারপর িামদরমক মকামনা অবকার্ মদো 

হি না। আর যলদ িামক লেলরর্িা করিাে িমব িাাঁমক 

পুরুেোনুমের আকৃলিমিই পািািাে, আর িামদরমক মসরূপ লবভ্রমে 

                                                           
45 িােসীর ইবন কাসীর, ৩ে খি, ৬৪ নং পৃষ্ঠা 
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মেলিাে মযরূপ লবভ্রমে িারা এখন রমেমে।” [সূরা আল-আন‘আে, 

আোি: ৮-৯]  

লিলন আরও বমলন,  

ا  ﴿ ل ناا واما ر سا
ا
ب لاكا  أ لِّيا  مِّنا  قا ر سا م   إِّلَّ   ٱل مح لحونا  إِّنَّهح كح

 
اأ اما  َّلا عا شح  ٱلطَّ يام   فِّ  ونا وا

وااقِّ   س 
ا ل ناا ٱۡل  عا م   واجا كح ضا اع ض   باع  ونا   فِّت ناةً  ۡلِّ ح بِّ تاص 

ا
نا  أ َكا بُّكا  وا رٗيا را  ۞واقاالا  ٢٠ باصِّ

ِّينا  ونا  لا  ٱلَّ ا ءاناا يار جح لا   لِّقا او  نزِّلا  ل
ح
لاي ناا أ ةح  عا ئِّكا َٰٓ لا و   ٱل ما

ا
ىَٰ  أ بَّناا   نارا دِّ  را وا   لاقا ح با تاك   فِّ   ٱس 

هِّم   سِّ نفح
ا
تاو  وا  أ ا عا تحو ٗ بِّرٗيا عح  [  ٠٧  ،٠٤: الفرقان] ﴾٢١ كا

“আর আপনার আমগ আেরা ময সকল রাসূল পালিমেলে িারা 

সকমলই মিা খাওো-দাওো করি ও হামি-বাজামর িলামেরা করি 

এবং (মহ োনুে!) আেরা মিাোমদর এক-মক অমনযর জনয 

পরীিাস্বরূপ কমরলে। মিােরা ধধযণধারর্ করমব লক? আর আপনার 

রব মিা সবণদ্রিা। আর যারা আোমদর সািামির আর্া কমর না িারা 

বমল, ‘আোমদর কামে লেলরর্িা নালযল করা হে না মকন? অথবা 

আেরা আোমদর রবমক মদলখ না মকন?’ িারা মিা িামদর অন্তমর 

অহংকার মপাের্ কমর এবং িারা গুরুির অবাধযিাে মেমি 

উমিমে।” [সূরা আল-েুরকান, আোি: ২০-২১]   

লিলন আরও বমলন,  

ا  ﴿ ل ناا واما ر سا
ا
ب لِّكا  مِّن أ اٗل  إِّلَّ  قا لا  لحو ا  فاس   إَِّّلا هِّم    نُّوحِّ   رِّجا ه 

ا
رِّ  أ

ِّك  نتحم   إِّن ٱل   لا  كح
ونا  لامح  [ ٠٥: انلحل] ﴾٤٣ تاع 

“আর আপনার আমগ আেরা অহীসহ মকবল পুরুেমদরমকই 
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পালিমেলেলাে, সুিরাং মিােরা জ্ঞানীমদরমক লজমজ্ঞস কর যলদ না 

জান।” [সূরা আন-নাহল, আোি: ৪৩]  

লিলন আরও বমলন,  

ا  ﴿ ل ناا واما ر سا
ا
ول   مِّن أ انِّ  إِّلَّ  رَّسح ِّلِّسا ا  قاو مِّهِۦّ ب ِّ حباي  م    َّلِّ اهح لُّ  ل يحضِّ ح  فا ن ٱّللَّ ا ءح  ما اشا دِّي ي ياه   وا

ن ه  ما ا ءح اشا وا  ي زِّيزح  واهح اكِّيمح  ٱل عا  [  ٠: ابراهيم] ﴾٤ ٱۡل 

“আর আেরা প্রমিযক রাসূলমক িাাঁর স্বজালির ভাোভােী কমর 

পালিমেলে িামদর কামে পলরষ্কারভামব বযাখযা করার জনয, অিঃপর 

আল্লাহ যামক ইমি লবভ্রান্ত কমরন এবং যামক ইমি সৎপমথ 

পলরিাললি কমরন এবং লিলন পরাক্রের্ালী, প্রজ্ঞােে।” [সূরা 

ইবরাহীে, আোি: ৪] 

এই সকল নবী ও রাসূল পূর্ণ লবমবক বুলদ্ধ, সুস্থ লেিরাি, কথা ও 

কামজ সিযবালদিা, অলপণি দালেত্ব প্রিামরর মিমত্র আোনিদালরিা 

ইিযালদ গুমর্র অলধকারী এবং োনব িলরত্রমক কললঙ্কি কমর এেন 

সকল পাপ মথমক েুি, দৃলিকিু এবং সুস্থ রুলিমবাধ যামক অপেন্দ 

কমর এেন লকেু মথমক র্ারীলরক সুস্থিার গুমর্ গুর্ালেি। োনলসক ও 

িালরলত্রক লদক মথমক েহান আল্লাহ িামদরমক পাক-পলবত্র 

মরমখমেন।46 েমল িারা সবমিমে িলরত্রবান োনুে। েমনর লদক মথমক 

সবমিমে পলবত্র এবং প্রভাব, প্রলিপলত্ত ও র্লির লদক মথমক অলি 

                                                           
46 মদখুন, লাওোলে‘উল আনওোর আল-বালহেযাহ, খি ২, পৃ. ২৬৫-৩০৫; আহোদ 

র্ালাবী, আল-ইসলাে, পৃ. ১১৪ 
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সম্মালনি। আল্লাহ িা‘আলা িামদর জনয যাবিীে উত্তে িলরত্র ও 

সুন্দর সুন্দর স্বভামবর সেেে ঘলিমেমেন, মযেন িামদর েমধয 

একলত্রি কমরমেন সলহষু্ণিা, জ্ঞান, উদারিা, বদানযিা, দানর্ীলিা, 

সাহলসকিা এবং নযােপরাের্িা। এেনলক িারা িামদর সম্প্রদামের 

োমে এ ধরমর্র সুন্দর স্বভামব মশ্রষ্ঠ। মযেন, কুরআমন আল্লাহ 

িা‘আলা সাললহ ‘আলাইলহস সালামের জালি সম্পমকণ সংবাদ মদন 

িারা িামক বমললেল:  

حوا  ﴿ َٰلِّحح  قاال َٰصا نتا  قاد   يا ا فِّيناا كح و ٗ ر جح ب لا  ما ا    قا َٰذا َٰناا   ها ى تان ها
ا
ن أ

ا
بحدا  أ ا نَّع  بحدح  ما ع  ناا يا  ءااباا ؤح

ك    لافِّ  ِإَونَّناا ا شا ِّمَّ وناا   م  عح رِّيب   إَِّّلا هِّ  تاد   [  ١٠: هود] ﴾٦٢ مح

“িারা বলল, মহ সাললহ! এর আমগ িুলে লেমল আোমদর আর্াস্থল। 

িুলে লক আোমদরমক লনমেধ করে ইবাদাি করমি িামদর, যামদর 

ইবাদাি করি আোমদর লপিৃ-পুরুমেরা? লনিে আেরা লবভ্রালন্তকর 

সমন্দমহ রমেলে মস লবেমে, যার প্রলি িুলে আোমদরমক ডাকে।” 

[সূরা আল-হূদ, আোি: ৬২] 

শু‘আইব ‘আলাইলহস সালামের সম্প্রদাে িামক বমললেল,  

حوا  ﴿ ي   قاال عا َٰشح تحكا  بح يا لاوَٰ صا
ا
رحكا  أ مح

 
ن تاأ

ا
حكا  أ ا نَّۡت  بحدح  ما ع  ناا   يا و   ءااباا ؤح

ا
ن أ

ا
عالا  أ اا فِّ   نَّف  َٰنلِّ وا م 

ا
 أ

ا ا    ما ؤح َٰٓ اشا نتا  إِّنَّكا  ن
ا الِّيمح  ۡلا يدح  ٱۡل   [  ٨١: هود] ﴾٨٧ ٱلرَّشِّ

“িারা বলল, ‘মহ শু‘আইব! মিাোর সালাি লক মিাোমক লনমদণর্ 

মদে ময, আোমদর লপিৃ-পুরুমেরা যার ইবাদাি করি আোমদরমক 

িা বজণন করমি হমব অথবা আেরা আোমদর ধন-সম্পদ সম্পমকণ যা 
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কলর িাও? িুলে মিা মবর্ সলহষু্ণ, সুমবাধ!” [সূরা হূদ, আোি: ৮৭] 

মর্ে নবী েুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইলহ ওোসাল্লাে নবুওোি প্রালির 

পূমবণ িাাঁর কাওমে “আল আেীন” উপালধমি পলরলিি লেমলন। িাাঁর 

রব িাাঁমক লবমর্ে লবমর্েমর্ ভূলেি কমর বমলন,  

َٰ  ِإَونَّكا ﴿ لا لحق   لاعا يم   خح ظِّ  [  ٠: القلم] ﴾٤ عا

“লনিে আপলন েহান িলরমত্রর ওপর রমেমেন।” [সূরা আল-কলে, 

আোি: ৪]   

সুিরাং িারা সৃলিকুমলর মসরা। লিলন িামদরমক লরসালাি বহন 

করার জনয এবং গুরুত্বপূর্ণ আোনি প্রিামরর জনয েমনানীি কমরন। 

আল্লাহ িা‘আলা বমলন,  

ح ﴿ لامح  ٱّللَّ ع 
ا
ي ثح  أ ۥ   َيا عالح  حا اهح اتلا  [  ٧٠٠: االنعام] ﴾رِّسا

“আল্লাহ িাাঁর লরসালাি মকাথাে অপণর্ করমবন িা লিলনই ভামলা 

জামনন।” [সূরা আল-আন‘আে, আোি: ১২৪]  

লিলন অনযত্র বমলন,  

ا  إِّنَّ ﴿ َٰٓ  ٱّللَّ فا طا ما  ٱص  نح  ءاادا َٰهِّيما  واءاالا  وٗحاوا َٰنا  واءاالا  إِّب را را ا  عِّم  َٰلامِّيا  َعا  ال] ﴾٣٣ ٱل عا
 [  ٥٥: عمران

“লনিে আল্লাহ আদে, নূহ্ ও ইবরাহীমের বংর্ধর এবং ইেরামনর 

বংর্ধরমক সেগ্র সৃলিজগমির উপর েমনানীি কমরমেন।” [সূরা 

আমল ইেরান, আোি: ৩৩]  
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আর আল্লাহ িা‘আলার এ সকল নবী ও রাসূলগমর্র উন্নিোমনর 

গুর্াবলল বর্ণনা করা এবং িারা উচ্চ গুমর্ পলরলিলি লাভ করা সমেও 

িারা লেমলন োনুে। িারা ঐ সব োনবীে গুমর্ গুর্ালেি হন মযেন 

অনয সকল োনুেও মসসব গুমর্র অলধকারী হে। মযেন, িারা িুধািণ 

হন, অসুস্থ হন, ঘুোন, খাবার খান, লববাহ র্াদী কমরন এবং োরা 

যান। আল্লাহ িা‘আলা বমলন, 

ِّتل  إِّنَّكا ﴿ ي  م ما ِّتحونا  ِإَونَّهح ي   [  ٥٤: الزمر] ﴾٣٠ مَّ

“আপলন মিা েরর্র্ীল এবং িারাও েরর্র্ীল।” [সূরা আয-যুোর, 

আোি: ৩০] 

লিলন আরও বমলন,  

د  ﴿ لاقا ل ناا وا ر سا
ا
ٗل  أ ِّن رحسح ب لِّكا  م  ل ناا قا عا م   واجا اهح َٰٗجا ل وا ز 

ا
ه  أ ٗة ِّيَّ ذحر   [  ٥٨: الرعد] ﴾وا

“আর অবর্যই আেরা আপনার আমগ অমনক রাসূল পালিমেলেলাে 

এবং িামদরমক স্ত্রী ও সন্তান-সন্তলি লদমেলেলাে।” [সূরা আর-

রা‘আদ, আোি: ৩৮]  

বরং িারা অমনক মিমত্র লনযণািমনর লর্কার হমিন অথবা িামদরমক 

হিযা করা হমিা অথবা লনজ বাসস্থান মথমক লবিালড়ি হমিন। এ 

েমেণ আল্লাহ িা‘আলা বমলন,  

رح  ِإَوذ  ﴿ كح م  ِّكا  يا ِّينا  ب وا   ٱلَّ رح فا حث بِّتحوكا  كا و   َّلِّ
ا
تحلحوكا  أ ق  و   يا

ا
ه  أ وكا ونا  َيح رِّجح رح كح يام   وا

رح  كح يام  ح   وا ح  ٱّللَّ ح  واٱّللَّ ري  َٰكِّرِّينا  خا  [  ٥٤: االنفال] ﴾٣٠ ٱل ما

“আর স্মরর্ করুন, যখন কামেররা আপনার লবরুমদ্ধ েড়যি কমর 
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আপনামক বন্দী করার জনয, বা হিযা করার অথবা লনবণালসি করার 

জনয। আর িারা েড়যি কমর এবং আল্লাহও (িামদর েড়যমির 

লবপমি) েড়যি কমরন; আর আল্লাহ্ সবণমশ্রষ্ঠ মকৌর্লী।” [সূরা আল-

আনোল, আোি: ৩০] 

িথালপও দুলনো এবং আমখরামি িামদর জনয রমেমে শুভ পলরর্লি, 

সাহাযয ও সহমযালগিা লবদযোন। আল্লাহ িা‘আলা বমলন,  

تابا ﴿ ح  كا َّ  ٱّللَّ لِّبا غ 
ا ناا   ۡلا

ا
ى  أ لِّ  رحسح ا  إِّنَّ  وا زِّيزل  قاوِّيي  ٱّللَّ  [  ٠٧: املجادلة] ﴾٢١ عا

“আল্লাহ ললমখ মরমখমেন, ‘আলে অবর্যই লবজেী হব এবং আোর 

রাসূলগর্ও’। লনিে আল্লাহ েহার্লিোন, েহাপরাক্রের্ালী।” [সূরা 

আল-েুজাদালাহ, আোি: ২১ ] 
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নবুওোমির লনদর্ণনাবলল 

সমবণাত্তে জ্ঞান লর্িা এবং সমবণাত্তে কাজ পালন করার োধযে মযমহিু 

নবুওোি, িাই আল্লাহ িা‘আলার অমর্ে রহেি ময, লিলন এ সেি 

নবীমদরমক এেন লকেু আলােি প্রদান কমরমেন যা িামদর সিযিা 

প্রোর্ কমর এবং োনুমেরা এর োধযমে িামদর যুলি প্রদর্ণন কমর ও 

িামদরমক লিনমি পামর। যলদও ময মকউই নবুওোি দাবী কমর িার 

মিমত্র এেন সব লির্ ও অবস্থালদ প্রকার্ পাে, যা িার সিিা 

প্রোর্ কমর, যলদ মস সিযবাদী হে। আর িার লেথযা দাবী িামক 

লালিি ও অপোলনি কমর, যলদ মস লেথযাবাদী হে। এই সকল 

আলােি অমনক, িার গুরুত্বপূর্ণ লকেু আলােি লনমম্ন মপর্ করলে:  

১- রাসূল, লিলন শুধুোত্র আল্লাহর ইবাদাি করা এবং আর আল্লাহ 

োড়া সকল লকেুর ইবাদাি পলরিযাগ করার আহ্বান করমবন। কারর্ 

একোত্র এই উমেমর্যই আল্লাহ িা‘আলা সবলকেু সৃলি কমরমেন।  

২- লিলন োনুেমক িাাঁর প্রলি ঈোন আনমি, িাাঁমক লবশ্বাস করমি 

এবং িাাঁর লরসালামির প্রলি আেল করার আহ্বান কমরন। আল্লাহ 

িা‘আলা িাাঁর নবী েুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইলহ ওোসাল্লােমক একথা 

বলার আমদর্ কমরন ময, 

ا قحل  ﴿ ها يُّ
ا
أ َٰٓ ولح  إِّّن ِّ  ٱنلَّاسح  يا ِّ  راسح م   ٱّللَّ ِّيًعا إَِّّلا كح  [  ٧٣١: االعراف] ﴾َجا

“বলুন, ‘মহ োনুে! লনিে আলে মিাোমদর সবার প্রলি আল্লাহর 

রাসূল।” [সূরা আল-আ‘রাে, আোি: ১৫৮] 
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৩- আল্লাহ িা‘আলা িাাঁমক নবুওোমির লবলভন্ন প্রকার দলীল-প্রোর্ালদ 

িারা সাহাযয কমরন। এ সেি প্রোর্ালদর েমধয রমেমে মস সব 

লনদর্ণনসেূহ, যা লনমে নবী-রাসূলগর্ আগেন কমরন, িার স্বজালিরা 

মসিা প্রলিমরাধ করমি অথবা িার অনুরূপ লকেু আনমি সিে হে 

না। মযেন- েূসা ‘আলাইলহস সালামের লনদর্ণন, যখন িার লালি 

সামপ পলরর্ি হে; ঈসা ‘আলাইলহস সালামের লনদর্ণন, যখন লিলন 

অন্ধ ও কুষ্ঠমরাগীমক আল্লাহর হুকুমে সুস্থ কমরন এবং েুহাম্মাদ 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইলহ ওোসাল্লামের লনদর্ণন, যথা েহাগ্রন্থ আল-

কুরআন, এেন লনরির হওো সমেও ময, লিলন পড়মি ও মলখমি 

জামনন না, ইিযালদ নবীমদর অমনক লনদর্ণনাবলল রমেমে।  

আর নবী ও রাসূলমদর লনমে আসা এ লনদর্ণনসেূমহর অনযিে হমি, 

িারা যা লনমে এমসমেন িা এেন স্পি ও েহা সিয ময, র্ত্রুরা 

িামক প্রলিহি বা অস্বীকার করার িেিা রামখ না। বরং িারা জামন 

ময, নবীগর্ যা লনমে আগেন কমরন িা এেন স্পি েহা সিয যামক 

প্রলিহি করা যাে না।  

এ সকল লনদর্ণমনর অনযিে হমি, যা আল্লাহ িা‘আলা নবী-

রাসূলগর্মক লবমর্ে কমর লদমেমেন, িামদর পূর্ণ অবস্থা (লবকলাঙ্গ বা 

অনুরূপ লকেু না হওো), েহৎ গুর্ এবং উদার স্বভাব-িলরত্র।  

এসব লনদর্ণমনর অনযিে হমলা, নবী-রাসূলগমর্র জনয িামদর 

র্ত্রুমদর লবরুমদ্ধ আল্লাহর সাহাযয এবং িারা মযলদমক আহ্বান কমরন 

িা প্রিার-প্রকার্ করমি সেথণ হওো।  
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৪- প্রমিযক নবী-রাসূমলর আহ্বান, মেৌললকভামব অপর সকল নবী ও 

রাসূল ময লবেমের লদমক আহ্বান কমরমেন, মসগুমলার সামথ লেল 

থাকমব।  

৫- লিলন কখমনা িাাঁর লনমজর ইবাদাি-উপাসনা করা অথবা 

ইবাদামির মকামনা লকেু িাাঁর লদমক লনবদ্ধ করা অথবা িাাঁর সম্প্রদাে 

বা মগাত্র-মগাষ্ঠীর লবমর্ে সম্মান করা ইিযালদর লদমক আহ্বান কমরন 

না। বরং আল্লাহ িা‘আলা িাাঁর নবী েুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইলহ 

ওোসাল্লােমক আমদর্ কমরন, লিলন মযন োনুেমক একথা বমলন,  

قحولح  لَّ   قحل﴿
ا
م   أ ِّنح  عِّندِّي لاكح ئ

ا  زا ِّ  خا لا   ٱّللَّ لامح  وا ع 
ا
ي با  أ لا   ٱل غا قحولح  وا

ا
م   أ  إِّّن ِّ  لاكح

لاك    تَّبِّعح  إِّن   ما
ا
ا إِّلَّ  أ َٰٓ  ما ه  يحوحا َّ  [ ٣٤: االنعام] ﴾إِّلا

“(মহ েুহাম্মাদ!) আপলন বমল লদন! আলে মিাোমদরমক একথা বলল না 

ময, আোর কামে আল্লাহর ধনভািার রমেমে, আর আলে অদৃমর্যর 

মকামনা জ্ঞানও রালখ না এবং আলে মিাোমদরমক এ কথাও বলল না 

ময, আলে একজন লেলরর্িা। আোর কামে যা লকেু অহীরূমপ পািামনা 

হে, আলে শুধুোত্র িারই অনুসরর্ কমর থালক।” [সূরা আল-

আন‘আে, আোি: ৫০]  

৬- লিলন িাাঁর দা‘ওোমির লবপরীমি োনুেমদর কামে পালথণব দুলনোর 

মকামনা সম্পদ িলব কমরন না। আল্লাহ িা‘আলা িাাঁর নবী মযেন- 

নূহ ‘আলাইলহস সালাে, হূদ ‘আলাইলহস সালাে, সামলহ ‘আলাইলহস 

সালাে, লুি ‘আলাইলহস সালাে, শু‘আইব ‘আলাইলহস সালােমক 

সংবাদ লদমি লগমে বমলন ময, িারা িামদর স্বজালিমদরমক উমের্য 
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কমর বমলন,  

ا  ﴿ س   واما
ا
م  أ لاي هِّ  لحكح ر ي  مِّن   عا ج 

ا
رِّيا  إِّن   أ ج 

ا
َٰ  إِّلَّ  أ ا ِّ  َعا َٰلامِّيا  راب  :  الشعراء]  ١٠٩ ٱل عا

٧٤٩    ] 

“আলে মিাোমদর লনকি এর জনয মকান প্রলিদান িাই না; আোর 

পুরষ্কার মিা লবশ্বজাহামনর রমবর লনকিই আমে।” [সূরা আর্-

শু‘আরা, আোি: ১০৯, ১২৭, ১৪৫, ১৬৪ ও ১৮০] 

আর েুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইলহ ওোসাল্লাে িাাঁর জালিমক বমলন,  

ا   قحل  ﴿ س   ما
ا
م  أ لاي هِّ  لحكح ر   مِّن   عا ج 

ا
ا   أ ما ناا   وا

ا
ِّفِّيا  مِّنا  أ تاكا   [ ٨١:  ص] ﴾٨٦ ٱل مح

“(মহ েুহাম্মাদ!) আপলন বমল লদন! আলে এর জমনয মিাোমদর লনকি 

মকামনা প্রলিদান িাই না এবং আলে বামনাোিমদর (ভানকারীমদর) 

অন্তভুণি নই।” [সূরা মসাোদ, আোি: ৮৬]  

আর এই সেি নবী ও রাসূল, যামদর সাোনয লকেু ধবলর্িয এবং 

িামদর নবুওোমির লনদর্ণনাবলল আপনামদর উমেমর্য আমলািনা 

করলাে, িামদর সংখযা অমনক। আল্লাহ িা‘আলা বমলন,  

د  ﴿ لاقا ث ناا وا ِّ  فِّ  باعا
ة   كح  مَّ

ح
وًل  أ نِّ  رَّسح

ا
وا   أ بحدح ا  ٱع  ِّبحوا   ٱّللَّ تان َٰغحوتا   واٱج  : انلحل] ﴾٣٦ ٱلطَّ

٥١  ] 

“আর লনিে আেরা প্রমিযক জালির লনকি রাসূল মপ্ররর্ কমরলে এই 

আমদর্ লদমে ময, মিােরা আল্লাহর ইবাদাি করমব এবং িাগুমির 

পূজা বজণন করমব।” [সূরা আন-নাহল, আোি: ৩৬ ] 

োনুে িামদর োধযমে মসৌভাগযবান হমেমে এবং ইলিহাস িামদর 
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সংবাদ লললপবদ্ধ কমর আনলন্দি হমেমে। িামদর দীমনর লবধানাবলল 

সমন্দহািীি অলবলিন্নভামব বলর্ণি হমেমে। আর এিাই হমি হক ও 

ইনসাে। এেলনভামব আল্লাহ িা‘আলা িামদরমক ময সাহাযয কমরমেন 

এবং িামদর র্ত্রুমদরমক ধ্বংস কমরমেন িাও বলর্ণি হমেমে 

সমন্দহািীি অলবলিন্নভামব। মযেন- নূহ ‘আলাইলহস সালামের জালির 

িুোন, লের‘আউমনর সাগমর ডুমব যাওো, লূি ‘আলাইলহস সালামের 

জালির ‘আযাব, েুহাম্মাদ ‘আলাইলহস সালামের িাাঁর র্ত্রুমদর ওপর 

লবজে লাভ এবং িাাঁর দীমনর প্রসার ইিযালদ। সুিরাং ময বযলি 

এগুমলা জানমব মস লনলিিরূমপ অবগি হমব ময, িারা এমসলেমলন 

কলযার্ ও লহদাোি লনমে এবং োনবজালিমক মস পথপ্রদর্ণন করামি 

যা িামদর উপকার করমব, সাবধান করামি মস পথ মথমক যা িামদর 

িলি করমব। িামদর সবণপ্রথে হমলন নূহ ‘আলাইলহস সালাে এবং 

সবণমর্ে হমলন েুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইলহ ওোসাল্লাে।  
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োনুমের জনয রাসূমলর প্রমোজনীেিা 

নবীগর্ হমলন আল্লাহর মপ্রলরি দূি। িারা িাাঁর বার্ীসেূহ োনুমের 

কামে মপৌঁমে মদন। যারা িাাঁর আমদর্সেূহ পালন কমর িামদরমক 

আল্লাহ মযসব লন‘আেি প্রস্তুি কমর মরমখমেন িার সুসংবাদ মদন 

এবং যারা িাাঁর লনমেধাবলল অোনয কমর িারা িামদরমক লিরস্থােী 

‘আযামবর ভীলি প্রদর্ণন কমরন। আর িারা িামদরমক পূবণবিণী 

জালির সংবাদ এবং িামদর পালনকিণার হুকুে অোনয করার কারমর্ 

দুলনোমি িামদর ওপর ময ‘আযাব অবিীর্ণ হমেমে িা বর্ণনা কমরন।  

আল্লাহর আমদর্ ও লনমেধ জানার মিমত্র োনুমের লবমবক যমথি 

হওো অসভব ব। যার কারমর্ আল্লাহ িা‘আলা োনুমের েযণাদা ও 

িামদর স্বাথণ সংরিমর্র জনয র্রী‘আি লনধণারর্ কমরমেন এবং 

আমদর্ ও লনমেধসেূহ জালর কমরমেন। কারর্ হমি পামর োনুে 

িামদর প্রবৃলত্ত ও েমনর িালহদা অনুযােী িলমি পেন্দ কমর বসমব। 

েমল অনবধ ও লনলেদ্ধ কামজ জলড়মে পড়মব, পরস্পমরর ওপর িড়াও 

হমব এবং িামদর অলধকার হরর্ করমব। সুিরাং এিা একলি পলরপূর্ণ 

লহকেি ময, আল্লাহ িা‘আলা িামদর োমে লবলভন্ন সেমে নবী ও 

রাসূল মপ্ররর্ করমবন, যারা িামদরমক আল্লাহর আমদর্সেূহ বর্ণনা 

করমবন। িারা পামপর োমে পলিি হওো মথমক সিকণ করমবন, 

িামদর প্রলি ওোজ নলসহি করমবন এবং পূবণবিণী জালিসেূমহর 

সংবাদ িামদরমক জানামবন। কারর্ লবস্মেকর সংবাদ যলদ কামন 

আঘাি কমর এবং অিুি অথণ যলদ েনমক সজাগ কমর, িাহমল 
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লবমবক-বুলদ্ধ িা গ্রহর্ কমর, েমল িা িার জ্ঞানমক বৃলদ্ধ করমব, 

মবাধর্লিমক পলরশুদ্ধ করমব। আর োনুমের েমধয অলধক শ্রবর্কারী 

বযলিই অলধক অন্তঃকরর্র্ীল হে, আর অলধক অন্তঃকরর্র্ীল অলধক 

লিন্তার্ীল হে, আর অলধক লিন্তার্ীল অলধক জ্ঞানী, আর ময অলধক 

জ্ঞানী মস অলধক আেলকারী হে। সুিরাং রাসূল মপ্ররর্ করার 

মকামনা লবকল্প এবং িামদর মথমক অলধক হক প্রলিষ্ঠার োধযে আর 

লকেু পাওো যাে না।47  

র্াইখুল ইসলাে ইোে ইবন িাইলেেযাহ রালহোহুল্লাহ48 বমলন, 

‘োনুমের ইহকাল ও পরকামল সংমর্াধমনর জনয লরসালাি 

অপলরহাযণ। লরসালামির অনুসরর্ োড়া মযেন পরকালীন কলযার্ মনই, 

অনুরূপ িার অনুসরর্ োড়া পালথণব জীবমনও মকামনা েঙ্গল মনই। 

অিএব, োনুে র্রী‘আি অনুসরর্ করমি বাধয। কারর্ োনুে 

সাধারর্ি দু’লি গলিলবলধ বা নড়া-িড়ার োমে রমেমে:  

এক- যা িার কলযার্ ও সেলিা বমে আমন।  

দুই- যা িার লনকি মথমক িলিকর বস্তুমক দূর কমর।  

আর র্রী‘আি এেন এক আমলাকবলিণকা, যা োনুমের জনয 

কলযার্কর এবং যা িলিকর, উভে লদক স্পি কমর মদে। আর িা 
                                                           
47 আল-োওোরদী, আ‘লােুন নাবুওোহ, পৃ. ৩৩।  
48 লিলন হমিন, আহোদ ইবন আবু্দল হালীে ইবন আবু্দস সালাে, লযলন ইবন 

িাইলেেযাহ নামে লবখযাি। জন্ম লহজরী ৬৬১, েৃিুয ৭২৮ লহজরী। ইসলামের বড় 
আমলেগমর্র অনযিে লেমলন। িাাঁর রলিি অমনক েূলযবান গ্রন্থ রমেমে।  
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আল্লাহর যেীমন িাাঁর মজযালি, বান্দামদর োমে িাাঁর নযােলবিার এবং 

এেন এক দূগণ, ময িামি প্রমবর্ করমব মস লনরাপত্তা পামব।  

র্রী‘আি িারা কলযার্কর ও িলিকর বস্তুর োমে ইলন্দ্রেগ্রাহয পাথণকয 

করা উমের্য নে, এিা মিা জীব-জন্তুরও অলজণি হমে থামক; কারর্ 

গাধা এবং উিও গে আর োলির োমে পাথণকয করমি পামর। বরং 

র্রী‘আি িারা উমের্য হমলা, এেন সব কেণ যা িার কিণার ইহকাল 

ও পরকামল িলি করমব এবং এেন সব কেণ যা িার কিণার ইহকাল 

ও পরকামল উপকার লদমব মসিার োমে পাথণকয কমর মদওো। 

উভেকালীন কলযার্কর লবেেগুমলার েমধয রমেমে, ঈোন আনেন, 

িাওহীদ (আল্লাহর এককমত্বর স্বীকৃলি), নযােপরাের্িা, সিযবহার, 

দো, আোনিদালরিা, িো, বীরত্ব, জ্ঞানাজণন, ধধযণধারর্, সৎ কামজর 

আমদর্ ও অনযাে কামজর লনমেধ, আত্মীেিার সম্পকণ বজাে রাখা, 

লপিা-োিার সামথ সিযবহার করা, প্রলিমবর্ীর প্রলি ইহসান, 

অলধকার রিা, লনষ্ঠার সামথ আল্লাহর জনয আেল করা, িাাঁর প্রলি 

ভরসা করা ও একোত্র িাাঁর কামেই সাহাযয িাওো, িার িাকদীর 

অনুযােী ঘিা লবেমের প্রলি সন্তুি হওো, িাাঁর হুকুে োনয করা, 

িাাঁমক এবং িাাঁর রাসূল কিৃণক প্রদত্ত যাবিীে সংবাদমক সিযাের্ 

করা এবং এ োড়া অনযানয প্রমিযক ঐ কাজ যা দুলনো ও আমখরামি 

বান্দার জনয উপকারী। আর এর লবপরীমি যা দুলনো ও আমখরামি 

বান্দার জনয দুঃখ ও অলনিকর।  

যলদ (র্রী‘আি) লরসালাি না থাকমিা, িাহমল বুলদ্ধ-লবমবক পালথণব 
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জীবমনর কলযার্কর ও িলিকর বস্তুর বযাখযা লবমেের্ পযণন্ত মপৌঁেমি 

পারমিা না। সুিরাং বান্দার প্রলি আল্লাহর সবমিমে বড় লন‘আেি ও 

দো হমি ময, লিলন িামদর লনকি রাসূল মপ্ররর্ কমরমেন, িামদর 

ওপর লকিাব অবিীর্ণ কমরমেন এবং িামদরমক সলিক পথ বর্ণনা 

কমরমেন। যলদ এিা না হমিা িমব িারা পশুর পযণামে মযি, বরং 

িার মিমেও লনকৃি অবস্থাে লনপলিি হি। সুিরাং ময বযলি আল্লাহর 

মপ্রলরি লরসালািমক গ্রহর্ করল এবং িার ওপর অলবিল থাকল 

মসই সৃলির মসরা। পিান্তমর ময িা পলরিযাগ করল ও িা হমি মবর 

হমে মগল, মস সৃলির লনকৃিিে সত্তা, মস কুকুর ও শুকমরর মিমেও 

লনকৃি বরং প্রমিযক হীন ও নীি মথমকও অলি নীি। পৃলথবীবাসীর 

জনয িামদর োমে লবদযোন লরসালামির অনুসরর্ োড়া আপন অলিত্ব 

লিলকমে রাখাও অসভব ব। িাই যখনই পৃলথবী মথমক রাসূলগমর্র 

পদাঙ্কানুসরর্ ও িামদর লহদাোমির লিহ্ন েুমে যামব, িখনই আল্লাহ 

িা‘আলা এর উপর-লনি সব জগি ধ্বংস কমর লদমবন এবং লকোেি 

ঘিামবন। 

রাসূলমদর প্রলি পৃলথবীবাসীর েুখামপলিিা, িন্দ্র, সূযণ, বািাস ও বৃলির 

প্রলি িামদর েুখামপলিিার েমিা নে (বরং আরও অমনক মবলর্ 

েুখামপিী)। এেনলক (রাসূলমদর প্রলি িামদর যি েুখামপলিিার 

রমেমে) োনুে িার জীবমনর প্রলি, মিাখ িার মজযালির প্রলি এবং 

মদহ খাদয ও পালনর প্রলিও এিিুকু েুখামপিী নে। বরং এগুমলার 

মিমে আরও মবলর্ েুখামপিী এবং মস যা অনুোন কমর ও িার েমন 

েমন ভামব িার িাইমিও মবলর্ প্রমোজন। রাসূলগর্ই আল্লাহ এবং 
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িাাঁর সৃলির োমে িাাঁর আমদর্ ও লনমেমধর মিমত্র একোত্র োধযে। 

িারাই আল্লাহ ও বান্দার োমে দূিস্বরূপ। িামদর সবণমর্ে ও সদণার 

এবং সবণমশ্রষ্ঠ হমিন েুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইলহ ওোসাল্লাে; যামক 

আল্লাহ িা‘আলা লবশ্ববাসীর জনয রহেিস্বরূপ এবং িাাঁর পমথ 

লবিরর্কারী ও সকল সৃলিজীমবর ওপর প্রোর্স্বরূপ মপ্ররর্ কমরমেন। 

বান্দামদর ওপর িার আনুগিয করা, িাাঁমক ভামলাবাসা, িাাঁর সম্মান 

করা, িাাঁমক সাহাযয করা, িাাঁর যথাযথ হক আদাে করামক আবর্যক 

কমর লদমেমেন এবং িাাঁর ওপর লবশ্বাস আনা ও িাাঁর আনুগিয করার 

বযাপামর লিলন সেি নবী ও রাসূলগমর্র কাে মথমক অঙ্গীকার 

লনমেমেন। আর লিলন িামদরমক আমদর্ কমরমেন ময, িারাও মযন 

িামদর েুলেন অনুসারীমদর লনকি হমি িার ওপর ঈোমনর অঙ্গীকার 

মনন। লকোেমির আমগ লিলন েুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইলহ 

ওোসাল্লােমক সুসংবাদদািা ও সিকণকারীরূমপ এবং িাাঁর 

অনুেলিক্রমে িাাঁর লদমক আহ্বানকারীরূমপ এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূমপ 

মপ্ররর্ কমরন। েমল িার োধযমেই লরসালামির পলরসোলি কমরন। 

িাাঁর োধযমে মলাকমদরমক পথভ্রিিা হমি সলিক পথ মদলখমেমেন, 

অজ্ঞিা হমি জ্ঞান লর্িা লদমেমেন এবং িাাঁর লরসালামির িারা 

অমন্ধর মিাখ, বলধমরর কান ও বদ্ধ অন্তর খুমল লদমেমেন। অন্ধকার 

পৃলথবী িাাঁর লরসালামির আমলামি উিালসি হমেমে, র্িধা লবভি 

অন্তরসেূহ একলত্রি হমেমে, িাাঁর িারা বাাঁকা জালিমক লিক করা 

হমেমে, উজ্জ্বল পথ স্পি করা হমেমে, কলযামর্র জনয িাাঁর বিমক 

প্রর্ি কমর লদমেমেন, িাাঁর ওপর মথমক ভারী মবাো অপসরর্ 



135 
 

কমরমেন এবং িাাঁর খযালিমক উচ্চ েযণাদা দান কমরমেন। পিান্তমর 

ময িার আমদর্ অোনয করমব িার জনয লািনা ও অপোন লনধণারর্ 

কমরমেন। আল্লাহ িা‘আলা িাাঁমক এেন এক সেে মপ্ররর্ কমরন, 

যখন নবী ও রাসূলগমর্র আগেমনর দীঘণ লবরলিকাল িললেল, 

আসোনী লকিাবসেূহ লনলিহ্ন হমে পমড়লেল, আল্লাহর বার্ী ও 

র্রী‘আমির পলরবিণন ও পলরবধণন করা হমেলেল, প্রমিযক জালি 

িামদর অনযাে লসদ্ধামন্তর ওপর লনভণর করলেল, আল্লাহ ও িাাঁর 

বান্দামদর ওপর িামদর প্রবৃলত্ত ও বালিল উলি িারা োেসালা 

করলেল। এেিাবস্থাে আল্লাহ িাাঁর োধযমে সৃলিকুলমক লহদাোি 

করমলন ও সলিক পথ মদখামলন, োনুেমক অন্ধকারািন্ন পথ মথমক 

আমলার পমথ লনমে আসমলন, সৎ ও অসৎ বযলির োমে পাথণকয 

কমর লদমলন। েমল ময িাাঁর পথ অবলম্বন করল, মস সলিক পথ 

মপল, আর ময িাাঁর পথ মেমড় লভন্ন পথ অবলম্বন করল, মস পথভ্রি 

হমলা ও সীোলঙ্ঘন করল। আল্লাহ িা‘আলা িাাঁর ওপর এবং সেি 

নবী ও রাসূলগমর্র ওপর রহেি ও র্ালন্তর ধারা বেণর্ করুন।49  

লরসালামির প্রমোজনীেিা: 

লনমম্ন সংলিিাকামর লরসালামির প্রলি োনুমের প্রমোজনীেিা উমল্লখ 

                                                           
49 র্াইখুল ইসলাে ইোে ইবন িাইলেেযাহ রালহোহুল্লাহ রলিি “োজেূউল 

োিাওো” লকিামবর “কামেদািুন েী উজূলবল ই‘মিসালে লবর লরসালাহ” অধযাে, 
১৯র্ খি, ৯৯-১০২ নং পৃষ্ঠা এবং আমরা মদখুন- লাওোলে‘উ আনওোরুল 
বাহীেযাহ, ২ে খি, ২৬১-২৬৩ নং পৃষ্ঠা। 
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করা হমলা: 

(১) লনিে োনুে সৃি ও পাললি জীব। িার ওপর সৃলিকিণার পলরিে 

জানা আবর্যক এবং িার জানা উলিি ময, েহান স্রিা িার কাে 

মথমক কী িান? মকন িামক সৃলি কমরমেন? এগুমলা জানার মিমত্র 

োনুে স্বলনভণর হমি পামর না। আর নবী ও রাসূলগর্ সম্পমকণ 

জ্ঞানাজণন ও িারা ময লহদাোমির নূর লনমে এমসমেন মস সম্পমকণ 

জানা বযিীি িা জানার মকামনা পথ মনই।  

(২) োনুে র্রীর ও আত্মার সেেমে গলিি। র্রীমরর খাবার হমি 

যথাসভব ব খাদয ও পানীে। আর আত্মার মখারাক হমলা িার 

সৃলিকিণামক স্বীকার করা। এিাই হমি সলিক দীন ও সৎ আেল। 

আর নবী ও রাসূলগর্ মিা সলিক দীন লনমে এমসমেন এবং সৎ 

কামজর লর্িা লদমেমেন।  

(৩) োনুমের স্বভামবই ধেণ োনার লবেেলি লনলহি রমেমে। িামক 

মকামনা না মকামনা ধমেণ দীলিি হমি হমবই। ময দীন মস গ্রহর্ করমব 

মসলি সলিক হওো আবর্যক। আর সলিক ধেণ মপমি হমল নবী 

রাসূলমদর প্রলি ঈোন আনা এবং িারা যা লনমে এমসমেন িার প্রলি 

ঈোন আনা োড়া অনয মকামনা পথ মনই।  

(৪) দুলনোে োনুে আল্লাহর সন্তুলি লাভ এবং আমখরামি জান্নাি ও 

িার লন‘আেি লামভর পথ ও পদ্ধলি জানার েুখামপিী। আর মস পথ 

নবী-রাসূলগর্ বযিীি অনয মকউ মদখামি পারমব না, প্রদর্ণন 

করামিও পারমব না।     
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(৫) োনুে লনমজ অিযন্ত দুবণল এবং অসংখয র্ত্রুমবলিি। মযেন- 

র্েিান িামক পথভ্রি করমি িাে, দুি বনু্ধ িার জনয ঘৃর্যিে 

পথমক সুমর্ালভি করমি িাে, অসৎ কামজর প্রলি উিুদ্ধকারী আত্মা 

িামক অসৎ পরাের্ণ মদে। যার কারমর্ িার এেন লকেুর প্রমোজন 

যা িামক এ ধরমনর র্ত্রুর কবল মথমক রিা করমব। আর নবী ও 

রাসূলগর্ মসই পথলনমদণর্ লদমে মগমেন এবং মসিামক অিযন্ত স্পি 

কমর বর্ণনা কমর মগমেন।  

(৬) োনুে স্বভাবিই সাোলজক জীব। েমল অনয োনুমের সামথ 

সোজবদ্ধ হমে থাকা ও িলামেরার জনয অবর্যই মকামনা না মকামনা 

র্রী‘আি িথা লনেেনীলি বা লবধামনর প্রমোজন রমেমে; যামি কমর 

োনুে নযােলবিামর প্রলিলষ্ঠি থাকমি পামর। নিুবা িামদর জীবন বনয 

জীবমনর েমিা হমে পড়মব। মসই র্রী‘আি বা লবধানলি মযন অবর্যই 

মকামনা প্রকার বাড়াবালড় ও লর্লথলিা প্রদর্ণন না কমর সবার 

অলধকার রিা কমর এেন হে। আর এ ধরমনর পূর্ণাঙ্গ জীবন লবধান 

নবী ও রাসূলগর্ বযিীি মকউ আনমি পামর না। 

(৭) োনুে ঐ লজলনস জানার প্রলি েুখামপিী; যা িার আত্ম-প্রর্ালন্ত 

ও লনরাপত্তা লনলিি কমর এবং বািব সেলিার কারর্ লর্িা মদে। 

আর নবী ও রাসূলগর্ মিা এলদমকই আহ্বান কমর থামকন।  

 

নবী রাসূলগমর্র প্রলি সৃলিকুমলর প্রমোজনীেিা সম্পমকণ আমলািনার 

পর আমখরাি বা পরকাল সম্পমকণ দলীল প্রোর্ালদ সহ আমলািনা 
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করা উত্তে েমন করলে।  
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পরকাল বা আমখরাি 

প্রমিযক োনুে দৃঢ়ভামব লবশ্বাস কমর ময, মস অবর্যই োরা যামব, আর 

এিা সুলনলিি! লকন্তু েৃিুযর পমর িার লিকানা মকাথাে হমব? মস লক 

মসৌভাগযবান নালক দুভণাগযবান?  

বহু জালি ও জনমগাষ্ঠী লবশ্বাস মপাের্ কমর ময, েরমর্র পমর 

িামদরমক আবার পুনরুলেি করা হমব এবং িামদর সকল কমেণর 

লহসাব মনো হমব। কেণ যলদ ভামলা হে িমব িার প্রলিদানও ভামলা 

হমব, আর কেণ যলদ খারাপ হে িমব িার প্রলিদানও খারাপ হমব।50  

এ লবেেলিমক অথণাৎ পুনরুোন ও লহসাবমক সুস্থ লবমবক মেমন মনে 

এবং র্রী‘আমি ইলাহী িথা আল্লাহর লবধান িামক মসিা লবশ্বাস 

করমি সহােিা কমর। এর লভলত্ত লিনলি েূলনীলির উপর:—  

(১) েহান আল্লাহর জ্ঞামনর পূর্ণাঙ্গিা প্রোর্ করা।  

(২) েহান আল্লাহর িেিার পলরপূর্ণিা প্রোর্ করা।  

(৩) এবং িাাঁর লহকেমির পলরপূর্ণিা প্রোর্ করা।51 

এমক প্রোর্ করার জনয উলি ও যুলি লভলত্তক (নাক্বলী ও আকলী) 

অমনক দলীমলর সোমবর্ ঘমিমে। লকেু দলীল লনমম্ন মপর্ করা হমলা: 

(১) ভূেিল ও নমভােিমলর সৃলি িারা েৃিমক জীলবি করার প্রোর্ 

                                                           
50 ইবন িাইলেেযাহ, আল-জাওোবুস সহীহ খি ৪, পৃষ্ঠা, ৯৬।  
51 মদখুন: ইোে ইবনুল কাইমেযে রালহোহুল্লাহ রলিি “আল োওোইদ” পৃ. ৬-৭। 
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গ্রহর্। আল্লাহ িা‘আলা বমলন,  

وا ﴿
ا
ام   أ ا   ل و  نَّ  يارا

ا
ا  أ ِّي ٱّللَّ لاقا  ٱلَّ َٰتِّ  خا َٰوا ما ۡرضا  ٱلسَّ

ا ام   واٱۡل  ل ا يا  وا ال قِّهِّنَّ  ع  ر   ِبِّ َٰدِّ ِّقا َٰٓ  ب ا ن َعا
ا
 أ

ى  ُيح ـ ِّىا  َٰ تا و  ه  ٱل ما َٰٓ ۥ بالا َٰ  إِّنَّهح ا ِّ  َعا
ء   كح  يرل  َشا   [ ٥٥: االحقاف] ﴾٣٣ قادِّ

“িারা লক মদমখ না ময, আল্লাহ, লযলন আকার্েিলী ও পৃলথবী সৃলি 

কমরমেন, এবং এসমবর সৃলিমি লিলন মকামনা োলন্তমবাধ কমরনলন, 

লিলন েৃমির জীবন দান করমিও সিে। হযাাঁ, অবর্যই! লনিে লিলন 

প্রমিযক লজলনমসর ওপর সবণর্লিোন।” [সূরা আল-আহক্বাে, আোি: 

৩৩]   

লিলন আরও বমলন,  

وا ﴿
ا
ِّي لاي سا  أ لاقا  ٱلَّ َٰتِّ  خا َٰوا ما ۡرضا  ٱلسَّ

ا ر   واٱۡل  َٰدِّ ِّقا َٰٓ  ب ا ن َعا
ا
مى  َيا لحقا  أ َٰ  مِّث لاهح  واهحوا  بالا

َٰقح  الَّ لِّيمح ٱ ٱۡل   [  ٨٧: يس] ﴾٨١ ل عا

“লযলন আকার্েিলী ও পৃলথবী সৃলি কমরমেন লিলন লক িামদর 

অনুরূপ সৃলি করমি সেথণ নন? হযাাঁ, লনিে লিলন েহা-স্রিা, 

সবণজ্ঞাি।” [সূরা ইোসীন, আোি: ৮১]  

(২) পূবণবিণী মকামনা দৃিান্ত োড়াই িাাঁর োনুে সৃলি করার িেিা 

িারা, লিিীেবার িামদর পুনরাবৃলত্ত ঘিামনার বযাপামর িাাঁর িেিার 

দলীল গ্রহর্। প্রথে অলিমত্ব আনমি লযলন িেিাবান, পুনবণার আনেন 

করমি লিলন মিা আরও মবলর্ সিে। আল্লাহ িা‘আলা বমলন,  

وا ﴿ ِّي واهح ا   ٱلَّ ؤح ب دا ال قا  يا هۥح ثحمَّ  ٱۡل  وا  يحعِّيدح نح  واهح وا ه 
ا
لاي هِّى  أ ح  عا َلا ثالح ٱل   وا َٰ  ما ا َع 

ا  فِّ  ٱۡل 
َٰتِّ  َٰوا ما ى  ٱلسَّ ۡرضِّ

ا وا  واٱۡل  زِّيزح  واهح اكِّيمح  ٱل عا  [  ٠١: الروم] ﴾٢٧ ٱۡل 
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“আর লিলন-ই, লযলন সৃলিমক শুরুমি অলিমত্ব আনেন কমরন, িারপর 

লিলন মসিা পুনরাবৃলত্ত করমবন; আর এিা িাাঁর জনয অলি সহজ। 

আসোনসেূহ ও যেীমন সমবণাচ্চ গুর্াগুন িাাঁরই; এবং লিলনই 

পরাক্রের্ালী, লহক্মিওোলা।” [সূরা আর-রূে, আোি: ২৭]  

েহান আল্লাহ আরও বমলন,  

ابا ﴿ ضا اا وا ثاٗل  نلا ا  ما اسِّ ن ۥ   وا هح ل قا ن قاالا  خا ِّ  ما َٰما  يحح  ا  ٱل عِّظا هِّ ا قحل   ٧٨ رامِّيمل  وا  ُيح يِّيها
ِّي   ا   ٱلَّ ها

ا
أ نشا

ا
لا  أ وَّ

ا
ة ي  أ رَّ وا  ما ِّ  واهح

ل  ِّكح ل ق   ب لِّيم   خا  [  ١٩  ،١٨: يس] ﴾٧٩ عا

“আর মস আোমদর সম্বমন্ধ উপো রিনা কমর, অথি মস লনমজর 

সৃলির কথা ভুমল যাে। মস বমল, ‘মক অলস্থমি প্রার্ সঞ্চার করমব 

যখন িা পমি গমল যামব’? বলুন, ‘িামি প্রার্ সঞ্চার করমবন লিলনই 

লযলন িা প্রথেবার সৃলি কমরমেন এবং লিলন প্রমিযকলি সৃলি সম্বমন্ধ 

সেযক পলরজ্ঞাি’।”। [সূরা ইোসীন, আোি: ৭৮-৭৯]  

(৩) এই পলরপূর্ণ অঙ্গ-প্রিযঙ্গ, আকৃলি ও ধবলর্িয িারা সমবণাত্তে 

অবেমব োনুে সৃলি এবং এর গিমন মযসব মগার্ি, হালড্ড, লর্রা, 

স্নােু, লেদ্র বা োাঁকা, যি, জ্ঞান, পলরিালনা ও দিিাসেূহ ইিযালদ 

আমে, এগুমলার োমে েৃিমক জীলবি করার বযাপামর আল্লাহর 

িেিার লবরাি প্রোর্ রমেমে।  

(৪) ইহ জগমি েৃিমক জীলবি করা িারা আমখরামি েৃিমক জীলবি 

করার ওপর আল্লাহর িেিার প্রোর্ মদো। আল্লাহ িা‘আলা িাাঁর 

রাসূলগমর্র প্রলি ময লকিাব অবিীর্ণ কমরমেন িামি এ সম্পমকণ 
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বর্ণনা রমেমে। এ সম্পমকণ সংবাদ মযেন- ইবরাহীে ‘আলাইলহস 

সালাে এবং ‘ঈসা োসীহ ‘আলাইলহস সালামের হামি আল্লাহর হুকুমে 

েৃিমক জীলবি করার ঘিনা। এগুমলা োড়া আরও অমনক রমেমে।  

(৫) হার্র-পুনরুোমনর অনুরূপ লকেু লবেমের ওপর িাাঁর িেিা 

িারা েৃিমক জীলবি করার বযাপামর িাাঁর িেিার প্রোর্। মযেন- 

ক- আল্লাহ োনুেমক বীমযণর মোিা মথমক সৃলি কমরমেন, যা র্রীমরর 

লবলভন্ন জােগাে লবলিন্ন লেল, যার কারমর্ সঙ্গমের সেে সারা র্রীমর 

েজা লাভ কমর, অিঃপর আল্লাহ িা‘আলা এই বীযণমক র্রীমরর 

লবলভন্ন স্থান হমি একলত্রি কমরন, অিঃপর িা মবর হমে স্থালপি হে 

োিৃগমভণর েজবুি এক লনবামস, িারপর মসখামন আল্লাহ িা‘আলা 

িা হমি োনুে সৃলি কমরন। সুিরাং এই বীযণ যখন লবলিন্ন অবস্থাে 

লেল, িখন লিলন ওমক একলত্রি কমর িা হমি এই োনুে সৃলি 

কমরন, িারপর েৃিুয বরর্ করার েমল, লিিীেবার যখন আবার িা 

লবলিন্ন হমে পমড়, িখন মসিামক পুনরাে একলত্রি করমি বাধা 

মকাথাে? েহা প্রর্ংলসি আল্লাহ বমলন,  

تحم﴿ فاراءاي 
ا
ا أ نحونا  مَّ نتحم   ٥٨ تحم 

ا
ۥ   ءاأ وناهح م   َّتا لحقح

ا
ونا  َنا نح  أ َٰلِّقح   ،٣٨: الواقعة] ﴾٥٩ ٱل خا

٣٩ ] 

“মিােরা লক মভমব মদমখমো মিাোমদর বীযণপাি সম্বমন্ধ? ওিা লক 

মিােরা সৃলি কর, না আলে সৃলি কলর।” [সূরা আল-ওোলক্বআহ, 

আোি: ৫৮-৫৯] 

খ- লবলভন্ন প্রকার আকার-আকৃলির র্সযবীজ যলদ লসি বা মভজা 
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যেীমন পমড় এবং িামক োলি ও পালন মেমক মেমল, িাহমল 

আপািি লবমবমকর দাবী ময, ওগুমলা পাঁমি ও নি হমে যামব। কারর্ 

োলি ও পালনর মযমকামনা একলিই নি করার জনয যমথি, অিএব 

দু’লি লজলনস একলত্রি হমল মিা নমির জনয আরও মবলর্ সহজ! লকন্তু 

িা নি না হমে বরং সংরলিি অবস্থাে লিমক থামক। অিঃপর যখন 

লসিিা আরও মবমড় যাে, িখন র্সযবীজ মেমি িারা গজাে। এগুমলা 

লক পলরপূর্ণ র্লি ও বযাপক লহকেমির প্রোর্ বহন কমর না? সুিরাং 

এই িেিাবান ও েহা প্রজ্ঞাবান রব, লবলিন্ন ও িুকমরা িুকমরামক 

একলত্রি করমি এবং অঙ্গ প্রিযঙ্গমক মজাড়া লদমি কীভামব অিে 

হমবন? আল্লাহ িা‘আলা বমলন,  

تحم﴿ فاراءاي 
ا
ا أ ثحونا  مَّ نتحم   ٦٣ َتا رح

ا
ۥ   ءاأ وناهح راعح م   تاز 

ا
ونا  َنا نح  أ َٰرِّعح   ،١٥: الواقعة] ﴾٦٤ ٱلزَّ

١٠ ] 

“মিােরা ময বীজ বপন কর মস লবেমে লিন্তা কমরমো লক? মিােরা 

লক মসিামক অঙু্কলরি কর, না আলে অঙু্কলরি কলর।” [সূরা আল-

ওোলক্বআহ, আোি: ৬৩-৬৪] এর অনুরূপ আল্লাহ িা‘আলার বার্ী:  

ى﴿ تارا ۡرضا  وا
ا ةٗ  ٱۡل  امِّدا اا فاإِّذاا   ها نل  نزا

ا
ا أ لاي ها ا ءا  عا َّت   ٱل ما َتا بات   ٱه  را ۢنباتات   وا

ا
أ ِّ  مِّن وا

 كح 
ِۢج و   [ ٣:  احلج] ﴾٥ باهِّيج   زا

“আপলন ভূলেমক মদমখন শুষ্ক, অিঃপর িামি আলে বৃলি বেণর্ করমল 

িা র্সয-র্যােল হমে আমন্দাললি ও স্ফীি হে এবং উদগি কমর সবণ 

প্রকার নেনালভরাে উলিদ।” [সূরা আল-হাজ্জ, আোি: ৫] 
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(৬) েহান সৃলিকিণা, লযলন র্লির্ালী, সবণজ্ঞাি ও প্রজ্ঞাবান লিলন 

োনুেমক অযথা সৃলি করমবন এবং িামদরমক লনরথণক মেমড় লদমবন 

এ মদাে মথমক লিলন সমূ্পর্ণ েুি। েলহোলেি আল্লাহ বমলন,  

ا﴿ ناا واما لاق  ا ءا  خا ما ۡرضا  ٱلسَّ
ا ا واٱۡل  ا واما ما ٗله  باي ناهح َٰطِّ ِّكا  با َٰل نُّ  ذا ِّينا  ظا وا ه  ٱلَّ رح فا ي لل  كا  فاوا

ِّينا  َِّّلَّ وا   ل  رح فا  [ ٠١:  ص] ﴾٢٧ ٱنلَّارِّ  مِّنا  كا

“আলে আসোনসেূহও পৃলথবী এবং এমিাদুভমের োমে মকান লকেুই 

অনথণক সৃলি কলরলন, যলদও কামেরমদর ধারর্া িাই, সুিরাং 

কালেরমদর জনয রমেমে জাহান্নামের দুমভণাগ।” [সূরা মসাোদ, আোি: 

২৭] বরং লিলন োনুেমক েহান এক লহকেি ও উমেমর্য সৃলি 

কমরন। আল্লাহ পাক বমলন,  

ا﴿ تح  واما لاق  نَّ  خا ِّ
نسا  ٱۡل  ِّ

ونِّ  إِّلَّ  واٱۡل  بحدح اع   [ ٣١: اذلاريات] ﴾٥٦ َّلِّ

“আলে লজন্ন ও োনুেমক সৃলি কমরলে এ জনয ময, িারা আোরই 

ইবাদাি করমব।” [সূরা আয-যালরোি, আোি: ৫৬]  

সুিরাং এই েহা প্রজ্ঞােে আল্লাহর জনয এিা মর্াভনীে নে ময, যারা 

িাাঁর আনুগিয করমব এবং যারা িাাঁর নােরোনী করমব িারা সবাই 

িাাঁর কামে সোন! আল্লাহ িা‘আলা বমলন,  

م  ﴿
ا
ِّينا  جنا عالح  أ نحوا   ٱلَّ مِّلحوا   ءااما َٰتِّ  واعا َٰلِّحا ينا  ٱلصَّ دِّ سِّ ف  ٱل مح ۡرضِّ  فِّ  كا

ا م   ٱۡل 
ا
 جنا عالح  أ

تَّقِّيا  ارِّ  ٱل مح جَّ ٱل فح  [ ٠٨:  ص] ﴾٢٨ كا

“যারা ঈোন আমন ও সৎকেণ কমর িামদরমক লক আেরা লবপযণে 

সৃলিকারীমদর সোন গর্য করমবা? আলে করা েুত্তাকীমদরমক 



145 
 

অপরাধীমদর সোন গর্য করমবা?।” [সূরা মসাোদ, আোি: ২৮]  

মস কারমর্ িাাঁর লহকেমির পূর্ণিা এবং প্রবল র্লিেত্তার মশ্রষ্ঠত্ব 

হমলা ময, লিলন লকোেি লদবমস সকল োনুেমক িামদর কমেণর 

প্রলিদান মদোর জনয িামদরমক পুনরুলেি করমবন। েমল 

মনককারমক সওোব আর পাপীমক র্ালি লদমবন। আল্লাহ িা‘আলা 

বমলন,  

م   إَِّّلا هِّ ﴿ عحكح ر جِّ ِّيٗعا   ما دا  َجا ِّ  واع  ه  ٱّللَّ ا قًّ ۥ حا ا   إِّنَّهح ؤح ب دا ال قا  يا هۥح ثحمَّ  ٱۡل  زِّيا  يحعِّيدح اج   َّلِّ
ِّينا  نحوا   ٱلَّ مِّلحوا   ءااما َٰتِّ  واعا َٰلِّحا ى  ٱلصَّ طِّ ِّٱل قِّس  ِّينا  ب وا   واٱلَّ رح فا م   كا اهح ابل  ل ا ِّن   ُشا ِّيم   م   َحا

اب   ذا مح   واعا َّلِّ
ا
 [  ٠:  يونس] ﴾ أ

“িাাঁরই কামে মিাোমদর সকমলর লেমর যাওো; আল্লাহ প্রলিশ্রুলি 

সিয। সৃলিমক লিলনই প্রথে অলিমত্ব আমনন, িারপর মসিার 

পুনরাবৃলত্ত ঘিামবন যারা ঈোন এমনমে এবং সৎকাজ কমরমে 

িামদরমক ইনসােপূর্ণ প্রলিেল প্রদামনর জনয। আর যারা কুেরী 

কমরমে িামদর জনয রমেমে অিযন্ত গরে পানীে ও অিীব কিদােক 

র্ালি।” [সূরা ইউনুস, আোি: ৪]52 

লকোেি লদবস লবশ্বাস করার উপকালরিা: 

লকোেি লদবমস লবশ্বাস করার অমনক উপকালরিা বযলি ও সোমজর 

                                                           
52  সূরা ইউনুস, আোি: ৪; মদখুন- ইবনুল কাইমেযে রালহোহুল্লাহ প্রর্ীি “আল 

োওোলেদ, পৃষ্ঠা: ৬, ৯ এবং ইোে আর রাযীর “িােসীরুল কাবীর; ২ে খি, 
১১৩-১১৬ নং পৃষ্ঠা। 
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ওপর রমেমে, এর লকেু লনমম্ন উমল্লখ করা হমলা:  

১- ঐ লদমন সাওোব পাওোর উমেমর্য োনুে আল্লাহর আনুগমিযর 

প্রলি উৎসাহী হমব এবং র্ালির ভমে িারা নােরোনী করা হমি দূমর 

থাকমব।  

২- আমখরামির প্রলি ঈোন রাখার েমধয েুলেনমদর জনয সান্ত্বনা 

রমেমে; কারর্ পালথণব দুলনোর মযসব কলযার্ িার েুমি মগমে িার 

পলরবমিণ মস আমখরামির কলযার্ ও িার সাওোব আর্া করমব।  

৩- আমখরামির প্রলি ঈোন রাখার েমল েৃিুযর পমর মকাথাে িার 

লিকানা হমব এবং মস িার কমেণর প্রলিেল পামব, োনুে িা জানমি 

পামর। কেণ যলদ ভামলা হে িমব িার প্রলিদানও ভামলা হমব, আর 

কেণ যলদ খারাপ হে িমব িার প্রলিদানও খারাপ হমব। আরও 

জানমি পামর ময, লহসাব লনকামর্র জনয (আল্লাহর সােমন) িামক 

দাাঁড় করামনা হমব, যামদর ওপর মস যুলুে কমরমে িার প্রলিমর্াধ 

মনো হমব এবং যামদর প্রলি মস যুলুে ও বাড়াবালড় কমরমে িামদর 

জনয িার লনকি হমি বান্দার হক আদাে করা হমব।  

(৪) আমখরামির প্রলি ঈোন স্থাপন অপমরর প্রলি যুলুে এবং িামদর 

হক নি করা মথমক োনুেমক লবরি রামখ। সুিরাং োনুে যলদ 

আমখরামির প্রলি ঈোন রামখ, িমব িারা পরস্পমর যুলুে মথমক 

লনরাপদ থাকমব এবং িামদর হকসেূহও রিা পামব।  

(৫) আমখরামির প্রলি ঈোন স্থাপন োনুেমক এেন কমর মদে ময, 

মস েমন কমর দুলনোর ঘর সংসার জীবমনর একলি ির োত্র। এিাই 
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পুমরা জীবন নে। 

এই অনুমিমদর মর্মে সঙ্গি েমন করলে ময, আমেলরকান নাগলরক 

ওোইন মবি নােক এক লিিামনর একলি উলিমক প্রোর্-সরূপ মপর্ 

কলর। মস এক লগজণাে কাজ করমিা, অিঃপর মস ইসলাে গ্রহর্ কমর 

এবং আমখরাি লদবমসর প্রলি ঈোন রাখার েলােল উপললি কমর। 

লিলন বমলন, আলে এখন এেন ৪লি প্রমশ্নর উত্তর জালন যা আোর 

জীবনমক খুব বযি কমর মরমখলেল। প্রশ্ন ৪লি হমলা: আলে মক? আলে 

লক িাই? আলে মকন এমসলে? আোর গন্তবয মকাথাে?।53 

                                                           
53 োজাল্লািু ো’ওো আস-সাঊলদেযাহ, ১৭২২ নং সংখযা, িালরখ: ১৯/০৯/১৪২০ 

লহজরী, ৩৭ নং পৃষ্ঠা। 
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রাসূলগমর্র দা‘ওোমির েূলনীলি 

সেি নবী ও রাসূল সলম্মললি কলিপে মেৌললক নীলিোলার প্রলি 

আহ্বামনর বযাপামর একেি হমেমেন।54 মযেন- আল্লাহর প্রলি, িাাঁর 

লেলরর্িাগমর্র প্রলি, িাাঁর লকিাবসেূমহর প্রলি, িাাঁর রাসূলগমর্র 

প্রলি, মর্ে লদবমসর প্রলি এবং িকদীমরর ভামলা ও েমন্দর প্রলি 

ঈোন স্থাপন করা। মিেলন একোত্র আল্লাহর ইবাদামির আমদর্ 

করা, যার মকামনা অংর্ীদার মনই। আর িাাঁর পথ অনুসরর্ করা এবং 

অনয পথসেূমহর অনুসরর্ না করা। িার প্রকার লজলনসমক হারাে 

করা, যথা: প্রকার্য ও মগাপনীে সকল প্রকার অেীলিা ও গুনাহ, 

অনযােভামব যুলুে করা, আল্লাহর সামথ অংর্ীদার স্থাপন এবং প্রলিো 

ও েূলিণপূজা করা। আর আল্লাহ িা‘আলার স্ত্রী, সন্তান, অংর্ীদার, 

সেকি ও সাদৃর্য আমে ইিযালদ মথমক এবং িাাঁর লবরুমদ্ধ অসিয 

বলা মথমক িাাঁমক পলবত্র করা। মিেলন সন্তানালদ ও অনযােভামব 

কাউমক হিযা করামক হারাে মেমন মনওো। সুদ ও ইোলিমের সম্পদ 

ভির্ করা হমি লনলেদ্ধ করা। অঙ্গীকারসেূহ, পলরোপ ও ওজন 

পূর্ণভামব প্রদান করা, লপিা-োিার সামথ সিযবহার, োনুমের োমে 

ইনসাে প্রলিষ্ঠা এবং কথা ও কামজ সিিা অবলম্বমনর আমদর্ 

করা। অনুরূপভামব অপিে ও অহংকার করা হমি এবং অনযােভামব 
                                                           
54 এ েূলনীলিগুমলার লদক ইলঙ্গি রমেমে, সূরা আল-বাকারাহ, আোি: ২৮৫, 

২৮৬; সূরা আল-আন‘আে, আোি: ১৫১, ১৫৩; সূরা আল-আ‘রাে, আোি: 
৩৩; সূরা আল-ইসরা, আোি: ২৩, ৩৭।  
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োনুমের সম্পদ ভির্ করা হমি লনমেধ করা।  

আল্লাো ইবনুল কাইমেযে55 রালহোহুল্লাহ বমলন, “মেৌললক লবেেসেূমহ 

সকল র্রী‘আি এক ও অলভন্ন, যলদও িা লভন্ন লভন্ন র্রী‘আি 

লহমসমব পলরগলর্ি। যার মসৌন্দযণ অন্তমরর োমে সুপ্রলিলষ্ঠি। আর 

যলদ িা যার ওপর প্রলিলষ্ঠি, িা বযিীি অনয লকেু হমে যাে িমব িা 

লহকোি, কলযার্ ও রহেি হমি মবলরমে যামব। বরং র্রী‘আি যা 

লনমে এমসমে িার লবপরীমি িা আসমব এিা অসভব ব।” আল্লাহ 

িা‘আলা বমলন,  

وِّ ﴿
ا ل اقُّ  ٱتَّباعا  وا م   ٱۡل  ا ءاهح وا ه 

ا
تِّ  أ دا سا َٰتح  لافا َٰوا ما ۡرضح  ٱلسَّ

ا ن واٱۡل  ه  واما :  املؤمنون] ﴾فِّيهِّنَّ
١٧ ] 

“সিয যলদ িামদর প্রবৃলত্তর অনুসরর্ করমিা, িমব আকার্েিলী ও 

পৃলথবী এবং এিদুভমের োেখামন যা লকেু রমেমে সবলকেুই 

লবরৃ্ঙ্খল হমে পড়মিা।” [সূরা আল-েুলেনূন, আোি: ৭১]  

আর লবমবকসম্পন্ন বযলি এিা কীভামব মেমন লনমি পামর ময, েহা 

প্রর্াসক (আল্লাহ) কিৃণক প্রদত্ত র্রী‘আমি যা এমসমে িা বাদ লদমে 

মসিার লবপরীি লজলনস লনমে আসমব?56 

                                                           
55 লিলন হমিন, েুহাম্মাদ ইবন আবু বকর ইবন আইেুযব আয-যার‘ঈ। জন্ম ৬৯১ 

লহজরী, েৃিুয ৭৫১ লহজরী। ইসলামের বড় আমলেগমর্র একজন। িাাঁর অমনক 
গ্রহর্মযাগয রিনা রমেমে।  

56 লেেিাহু দারুস্ সা‘আদাহ, ২ে খি, ৩৮৩ নং পৃষ্ঠা এবং মদখুন: “আল 
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আর এ কারমর্ই সকল নবীগমর্র দীন লেল এক ও অলভন্ন, লযেন 

আল্লাহ িা‘আলা বমলন,  

﴿ َٰٓ ايا ها يُّ
ا
لح  أ حوا   ٱلرُّسح َٰتِّ  مِّنا  ُكح ِّبا ي  لحوا   ٱلطَّ ما َٰلًِّحا   واٱع  ا إِّّن ِّ  صا ِّما لحونا  ب ما لِّيمل  تاع   ِإَونَّ  ٥١ عا

ِۦّ   ه َٰذِّ م   ها تحكح مَّ
ح
ةٗ  أ مَّ

ح
ةٗ  أ دا َٰحِّ ناا   وا

ا
أ م   وا بُّكح ونِّ  را  [  ٣٠  ،٣٧:  املؤمنون] ﴾٥٢ فاٱتَّقح

“মহ রাসুলগর্! মিােরা পলবত্র বস্তু হমি আহার কর ও সৎকেণ কর; 

মিােরা যা কর মস সম্বমন্ধ আলে পূর্ণ অবগি। আর মিাোমদর এই 

জালি একই জালি এবং আলেই মিাোমদর রব; অিএব মিােরা 

আোমক ভে কর”। [সূরা আল-েুলেনুন, আোি: ৫১, ৫২]  েহান 

আল্লাহ আরও বমলন,  

عا ﴿ ا م ُشا ِّنا  لاكح ِّينِّ  م  ا ٱل  َٰ  ما ِّهِۦّ واّصَّ ِّي   نحوٗحا ب ي   واٱلَّ و حا
ا
ا إَِّّلا كا  ناا  أ ي ناا واما ِّهِۦّ   واصَّ  ب

َٰهِّيما  َٰ  إِّب را وسا مح َٰٓ   وا ن   واعِّيسا
ا
وا   أ قِّيمح

ا
ِّينا  أ لا  ٱل  قحوا   وا رَّ  [ ٧٥: الشورى] ﴾فِّيهِّى  تاتافا

“লিলন মিাোমদর জনয লবলধবদ্ধ কমরমেন দীন, যার লনমদণর্ 

লদমেলেমলন লিলন নূমকক, আর যা আেরা অহী কমরলে আপনামক এবং 

যার লনমদণর্ লদমেলেলাে ইব্রাহীে, েূসা ও ‘ঈসামক, এ বমল ময, 

মিােরা দীনমক প্রলিলষ্ঠি কর এবং িামি লবমভদ সৃলি কর না।” 

[সূরা আর্-রূ্রা, আোি: ১৩ ] 

বরং দীমনর উমের্য হমলা: বান্দাগর্ মযন ময জনয িামক সৃলি করা 

হমেমে িামি  মপৌঁমে যাে। আর িা হমি- একোত্র িামদর রমবর 
                                                                                                                 

জওোবুস সহীহ ললোন বাোলা দীনাল োসীহ” ৪থণ খি, ৩২২ নং পৃষ্ঠা ও র্াইখ 
সাোলরনীর “লাওোলেউল আনওোর” ২ে খি, পৃ. ২৬৩। 
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ইবাদাি করা, যার মকামনা অংর্ীদার মনই57
। সুিরাং দীন িামদর 

ওপর এেন লকেু কিণবয লবলধবদ্ধ কমর মদে যা িামক পালন করমিই 

হমব, আর িামদর জনযও লকেু কিণমবযর লনিেিা প্রদান কমর, 

আবার িামদরমক এেন সব োধযে লদমেও সাহাযয কমর, যা 

িামদরমক এই লিয পযণন্ত মপৌঁমে লদমব। যামি কমর আল্লাহর পন্থা 

মোিামবক িামদর জনয িাাঁর সন্তুলি ও উভে জগমির কলযার্ 

বািবােন হে, যা বান্দামক সমূ্পর্ণভামব লেন্ন লভন্ন করমব না এবং 

এেন কলিন কিকর মরাগ িারা িার বযলিমত্ব আঘাি করমব না, যা 

িামক িার স্বভাব, িার আত্মা এবং িার িিুঃপামশ্বণর জগমির োমে 

সংঘাি লালগমে লদমব। 

সুিরাং রাসূলগর্ আল্লাহর এেন এক দীমনর লদমক আহ্বান কমরন, 

যা োনবজালির সােমন উমেমর্য আকীদাহ-লবশ্বামসর েূল বুলনোদ 

মপর্ কমর, যার প্রলি িামক লবশ্বাস স্থাপন কমর লনমি হে এবং 

এেন এক র্রী‘আি মপর্ কমর, যার ওপর িামক সারা জীবন িলমি 

হে। মসজনয িাওরামি আকীদাহ ও র্রী‘আহ লেল এবং িার 

অনুসারীমদরমক এর োধযমে েীোংসা লনষ্পলত্তর িাপ মদো হমেলেল। 

আল্লাহ িা‘আলা বমলন,  

اا إِّنَّا  ﴿ نل  نزا
ا
َٰةا  أ ى را ا ٱتلَّو  ٗدى فِّيها ه  هح نحورل مح  وا ا ُيا كح ِّها ِّينا  ٱنلَّبِّيُّونا  ب وا   ٱلَّ لامح س 

ا
ِّينا  أ َِّّلَّ  ل

وا   ادح َٰنِّيُّونا  ها بَّ ح   واٱلرَّ
ا  [  ٠٠: دةاملائ] ﴾٤٤ باارح واٱۡل 

                                                           
57 ইবন িাইলেেযাহ, োজেূ‘ োিাওো খি ২, পৃষ্ঠা ৬।  
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“লনিে আেরা িাওরাি অবিীর্ণ কমরলে, যামি লহদাোি ও আমলা 

লেল, আল্লাহর অনুগি নবীগর্ িা অনুযােী ইোহূদীমদরমক আমদর্ 

করমিন, আর আল্লাহ ওোলাগর্ এবং আমলেগর্ও।” [সূরা আল-

োমেদাহ, আোি: ৪৪]  

অিঃপর ‘ঈসা োসীহ ‘আলাইলহস সালাে ইলিল লনমে আমসন, যামি 

লেল লহদাোি ও আমলা আর িার পূমবণ ময িাওরাি লেল িার 

সিযােনকারী। েহান আল্লাহ বমলন,  

ي ناا﴿ فَّ َٰٓ  واقا ا َٰرِّهِّم َعا ِّعِّيسا  ءااثا ياما  ٱب نِّ  ب ر  ٗقا ما ِّ د  صا ا مح ِّما ا  ل  ي هِّ  باي  َٰةِّي  مِّنا  يادا ى را  ٱتلَّو 
َٰهح  جنِّيلا  واءااتاي نا ِّ

ٗدى فِّيهِّ  ٱۡل  نحورل  هح ٗقا وا ِّ د  صا مح ا وا ِّما ا  ل  ي هِّ  باي  َٰةِّ مِّنا  يادا ى را ٗدى ٱتلَّو   واهح
ةٗ  و عِّظا ما تَّقِّيا  وا ِّل مح  [  ٠١: دةاملائ] ﴾٤٦ ل 

“আর আেরা িামদর পর ‘ঈসা ইবন োলরোেমক এ অবস্থাে মপ্ররর্ 

কমরলেলাে ময, মস িার পূবণবিণী লকিাব অথণাৎ িাওরামির 

সিযােনকারী লেমলন এবং আেরা িামক ইলিল প্রদান কমরলে, যামি 

লহদাোি এবং আমলা লেল।” [সূরা আল-োমেদাহ, আোি: ৪৬ ] 

অিঃপর েুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইলহ ওোসাল্লাে সবণমর্ে পূর্ণ 

র্রী‘আি ও পূর্ণাঙ্গ দীন লনমে আগেন কমরন, যা পূবণবিণী সকল 

র্রী‘আমির িোবধােক এবং রলহিকারী। আল্লাহ িা‘আলা িাাঁমক 

আল-কুরআন মদন, যা িাাঁর পূমবণর সকল আসোনী লকিামবর 

সিযােনকারী। আল্লাহ িা‘আলা বমলন,  

اا  ﴿ نل  نزا
ا
أ َٰبا  إَِّّلا كا  وا ِّ  ٱل كِّتا اق  ِّٱۡل  ٗقا ب ِّ د  صا ا مح ِّما ا  ل  ي هِّ  باي  َٰبِّ  مِّنا  يادا ًنا ٱل كِّتا ي مِّ ها مح لاي هِّي  وا  عا
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م كح م فاٱح  ا   باي ناهح ِّما لا  ب نزا
ا
ح   أ لا  ٱّللَّ م   تاتَّبِّع   وا ا ءاهح وا ه 

ا
ا أ مَّ ا ءاكا  عا ى  مِّنا  جا ِّ اق   ﴾٤٨ ٱۡل 

 [  ٠٨: دةاملائ]

“আর আেরা এ লকিাব (কুরআন) মক আপনার প্রলি অবিীর্ণ 

কমরলে হমকর সামথ, যা পূবণবিণী লকিাবসেূমহর সিযােনকারী এবং 

ঐসব লকিামবর সংরিকও; অিএব আপলন িামদর োমে আল্লাহর 

অবিালরি এ লকিাব অনুযােী েীোংসা করুন, যা আপলন প্রাি 

হমেমেন, িা মথমক লবরি হমে িামদর প্রবৃলত্ত অনুযােী কাজ করমবন 

না।” [সূরা োমেদাহ, আোি: ৪৮ ] 

আর আল্লাহ িা‘আলা বর্ণনা কমরমেন ময, েুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইলহ ওোসাল্লাে এবং িাাঁর সামথ েুলেনগর্ও এর প্রলি ঈোন 

রামখ, মযেন িাাঁর পূমবণকার সকল নবী ও রাসূলগর্ এর প্রলি ঈোন 

রামখ। আল্লাহ িা‘আলা বমলন,  

نا ﴿ ولح  ءااما ا   ٱلرَّسح ِّما نزِّلا  ب
ح
ِّهِۦّ مِّن إَِّّلا هِّ  أ ب  ه  رَّ مِّنحونا ؤ  ي  واٱل مح نا  كح ِّ  ءااما ِّٱّللَّ تِّهِۦّ ب َٰٓئِّكا لا  واما

تحبِّهِۦّ كح لِّهِۦّ وا رحسح ِّقح  لا  وا ر  ا  نحفا د   باي  حا
ا
ِّن أ لِّهِّۦه  م  حوا   رُّسح قاال ناا وا مِّع  طا  سا

ا
أ ناا  وا اناكا  ع  را ف  بَّناا غح  را

ريح  ِإَوَّلا كا  صِّ  [  ٠٨٣: ابلقرة] ﴾٢٨٥ ٱل ما

“রাসূল িার প্রভুর পি মথমক যা িার কামে নালযল করা হমেমে 

িার ওপর ঈোন এমনমেন এবং েুলেনগর্ও। প্রমিযমকই ঈোন 

এমনমে আল্লাহর ওপর, িাাঁর লেলরর্িাগর্, িাাঁর লকিাবসেূহ এবং 

িাাঁর রাসূলগমর্র ওপর। আেরা িাাঁর রাসূলগমর্র কারও েমধয 

িারিেয কলর না। আর িারা বমল: আেরা শুমনলে ও মেমন লনমেলে। 

মহ আোমদর রব! আপনার িো প্রাথণনা কলর এবং আপনার লদমকই 
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প্রিযাবিণনস্থল।” [সূরা আল-বাকারাহ, আোি: ২৮৫] 
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লিরস্থােী লরসালাি58 

ইমিাপূমবণ ইোহূদী, িীিান, অলিপূজক, যরথস্তু ও মপৌত্তললকিা 

ইিযালদ ধেণসেূমহর অবস্থা সম্পমকণ আমলািনা মপর্ করা হমেমে, 

িামি খৃিীে ৬ষ্ঠ র্িাব্দীর োনবজালির অবস্থা স্পি হমে যাে। (অত্র 

লকিামবর “লবদযোন ধেণগুমলার অবস্থা” দ্রিবয)  

মকননা যখনই দীন লবনি হমব িখনই রাজননলিক, সাোলজক ও 

অথণননলিক অবস্থারও ধ্বংস অলনবাযণ। েমল রিিেী যুদ্ধ বযাপকিা 

লাভ কমর। মস্বিালরিা প্রকার্ পাে, আর োনবসোজ সমূ্পর্ণ কামলা 

অন্ধকারািন্ন পলরমবমর্ বসবাস করমি থামক। কুের ও অজ্ঞিার 

কারমর্ অন্তরসেূহও অন্ধকারািন্ন হমে পমড়, িলরত্র কুললসি হে, 

োনহালন ঘমি, অলধকার ললঙ্ঘি হে, জমল ও স্থমল লবরৃ্ঙ্খলা মদখা 

মদে। এেনলক মকামনা জ্ঞানী বযলি যলদ মস অবস্থামক লনমে লিন্তা 

কমর িাহমল মস বুেমি পারমব ময, মস সেে োনবজালি েৃিুযর 

সলন্ধিমর্ অবস্থান করলেল এবং িামদর লবলুলি মঘাের্া কমরলেল। 

েমল আল্লাহ িা‘আলা িামদরমক এক েহান সংস্কারমকর োধযমে 

সংমর্াধন করার ইিা করমলন, লযলন নবুওোমির ের্াল ও 

লহদাোমির মিরাগ বহন করমবন; যামি কমর লিলন োনবজালির 

পথমক আমলালকি করমি পামরন এবং িামদরমক লিলন সরল পমথ 

                                                           
58 লবিালরি জানার জনয, সলেউর রহোন েুবারকপুরী কৃি আর-রাহীকুল োখিুে 

মদখা মযমি পামর।  
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পলরিাললি কমরন। এেন সেমেই আল্লাহ িা‘আলা েক্কা েুকাররো 

মথমক লিরন্তন নবুওোমির মজযালি উিালসি করার মঘাের্া করমলন, 

মযখামন রমেমে সম্মালনি কা‘বা ঘর। আর িখনকার পলরমবর্ 

োনবজালির অনয সব পলরমবমর্র সামথ মযেন- লর্কণ, েূখণিা, যুলুে 

ও মস্বিািালরিা ইিযালদর লদক মথমক সাদৃর্যপূর্ণ লেল। লকন্তু িার 

পমরও অনযমদর মথমক িা লেল লবলভন্ন ধবলর্মিয সমূ্পর্ণ আলাদা। 

মযেন, 

(১) এর পালরপালশ্বণক অবস্থা লেল স্বি। গ্রীক, রুোনীে বা ভারিীে 

দর্ণমনর কাললোর প্রভাব এর ওপর লবিার লাভ কমরলন। প্রমিযক 

বযলিই বাকপিুিা, িীক্ষ্ণ মেধা ও অলভনব স্বভামবর অলধকারী লেল।  

(২) এিা লবমশ্বর মকমন্দ্র এলর্ো, ইউমরাপ, আলফ্রকার েধযবিণী স্থামন 

অবলস্থি। েমল অল্প সেমের েমধয এ সেি অঞ্চমল এই লিরন্তন সিয 

বার্ী মপৌঁোর ও দ্রুি লবিার লাভ করার একলি গুরুত্বপূর্ণ কারর্।  

(৩) এিা একিা লনরাপদ এলাকা। আবরাহা যখন এর লবরুমদ্ধ যুমদ্ধর 

প্রস্তুলি মনে, িখন আল্লাহ লনমজই এিামক রিা কমরন এবং এর 

প্রলিমবর্ী মরাে ও পারমসযর সম্রািরাও এর ওপর কিৃণত্ব স্থাপন 

করমি পামরলন। বরং উত্তর দলির্াঞ্চমলও এর বযবসা লনরাপদ লেল। 

এ সবই লেল এই সম্মালনি নবীর আগেমনর লির্ োত্র। আল্লাহ 

িা‘আলা এই লন‘আেি প্রািমদর উমল্লখ কমর বমলন,  

حو ا  ﴿ قاال ىَٰ  نَّتَّبِّعِّ  إِّن وا دا عاكا  ٱل هح ف   ما طَّ ناا ه  مِّن   نحتاخا ۡرضِّ
ا
وا  أ

ا
ام   أ ن ل ِّ ك  َّ  نحما م  ل ًما هح را  ءاامِّٗنا حا

 َٰٓ َٰتح  إَِّّلا هِّ  َيح با را ِّ  ثاما
ء   كح   [  ٣١: القصص] ﴾َشا 



157 
 

“আর িারা বমল, ‘আেরা যলদ মিাোর সামথ সৎপথ অনুসরর্ কলর 

িমব আোমদরমক মদর্ মথমক উৎখাি করা হমব।’ আেরা লক 

িামদর জনয এক লনরাপদ হারাে প্রলিষ্ঠা কলরলন, মযখামন সবণপ্রকার 

েলেূল আেদানী হে।” [সূরা কাসাস, আোি: ৫৭]  

(৪) এই অঞ্চললি েরুেে পলরমবর্যুি, যা এর অলধবাসীমদরমক 

লবলভন্ন প্রর্ংসােূলক গুমর্র অলধকারী কমরলেল। মযেন: দানর্ীলিা, 

প্রলিমবর্ীত্ব রিা, আত্মসম্মানমবাধ ইিযালদ অননয ধবলর্িয মদো 

হমেলেল, যামি এই স্থানলিই লিরন্তন লরসালামির উপযুি মিত্র হে। 

এই েহান স্থান (যারা বালিিা ও অলংকারর্াস্ত্র এবং উত্তে িলরমত্রর 

কারমর্ খযালি অজণন কমরলেল এবং যামদর লবমর্ে েযণাদা ও কিৃণত্ব 

লেল মসই লবখযাি কুরাইর্ মগাত্র হমি আল্লাহ িা‘আলা িাাঁর নবী 

েুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইলহ ওোসাল্লােমক লনবণালিি কমরন, যামি 

কমর লিলন সবণমর্ে নবী ও রাসূমলর েযণাদা লাভ কমরন। লিলন খৃিীে 

৬ষ্ঠ র্িাব্দীর ৫৭০ খৃিামব্দ জন্মগ্রহর্ কমরন। োমের মপমি 

থাকাবস্থাে িাাঁর লপিা োরা যাওোে ইোিীে লহমসমবই বড় হমি 

থামকন। িারপর েে বের বেমস িাাঁর ো ও দাদা উভমেই োরা 

যান। পমর িাাঁর িািা আবু িাললব িাাঁর লালন পালমনর দালেত্ব মনন। 

ধর্র্মবই িাাঁর প্রলিভা ও মশ্রষ্ঠমত্বর লবকার্ ঘিমি থামক। িাাঁর 

অভযাস, িলরত্র ও স্বভাব সবই মযন স্বজালির অভযামসর মিমে লভন্ন 

লেল। লেথযা কথাবািণা বলমিন না, কাউমক কি লদমিন না। 

সিযবালদিা, সংযের্ীলিা ও আোনিদালরিাে প্রলসলদ্ধ লাভ কমরন। 

েমল িাাঁর মগামত্রর অমনক োনুেই িাাঁর কামে েূলযবান সম্পদ 
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আোনি ও জো রাখি। আর লিলনও মসগুমলা যথাযথভামব সংরির্ 

করমিন মযেন লিলন িাাঁর লনমজর ও িাাঁর সম্পলত্তর সংরির্ 

করমিন। যার কারমর্ িারা িামক আল-আেীন উপালধমি ভূলেি 

কমর। লিলন খুব লাজুক লেমলন। প্রাি বেস্ক হওোর পর হমি কারও 

সােমন লিলন িাাঁর উদাে র্রীর প্রকার্ কমরনলন। লনষ্কলুে ও 

পরমহযগার হওোর কারমর্ লিলন িাাঁর স্বজালির েমধয েূলিণপূজা, 

েদপান ও খুনাখুলন মদমখ বযলথি হমিন। ময সকল কাজ িার কামে 

ভামলা েমন হি মসগুমলামি লিলন সহমযালগিা করমিন আর 

অনযােেূলক কামজ িামদর মথমক দূমর থাকমিন। ইোিীে ও 

লবধবামদর সাহাযয করমিন। িুধািণমক খাবার লদমিন। অবমর্মে 

যখন িাাঁর বেস িলল্লমর্র কাোকালে, িখন সোমজর মেিনা-েযাসাদ 

ও ভ্রালন্তর কি সহয করমি না মপমর, মলাকালে েুি পলরমবমর্ 

একাকী িাাঁর রমবর ইবাদামি েমনামযাগ মদন এবং িাাঁর কামে সলিক 

পমথর সন্ধান িান।  

এ রকে অবস্থামিই একলদন িাাঁর কামে একজন লেলরর্িা আল্লাহর 

পি মথমক ঐর্ী বার্ী লনমে অবিরর্ কমরন। আর িাাঁমক লনমদণর্ 

মদন, লিলন মযন এই দীনমক োনুমের লনকি মপৌঁমে মদন। আর 

িামদরমক িামদর প্রভুর ইবাদাি করার এবং আল্লাহ বযিীি 

অনযমদর বজণন করার আহ্বান কমরন। এভামবই লদমনর পর লদন ও 

বেমরর পর বের র্রী‘আমির হুকুে আহকাে লনমে অহী অবিীর্ণ 

হমি থামক। অবমর্মে আল্লাহ িা‘আলা োনবজালির জনয এই 

দীনমক পলরপূর্ণ কমরন এবং িামি িার লন‘আেিমক পূর্ণাঙ্গ কমরন। 
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এরপর েুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইলহ ওোসাল্লামের দালেত্ব পূর্ণ হমল 

আল্লাহ িাাঁমক েৃিুয দান কমরন। মস সেে িাাঁর বেস হমেলেল ৬৩ 

বের। এর েমধয ৪০ বের নবুওোি পূবণ জীবন এবং নবী ও রাসূল 

লহমসমব ২৩ বের অলিবালহি কমরন।  

ময মকউ নবীগমর্র অবস্থালদ লনমে লিন্তা-ভাবনা করমব এবং িামদর 

ইলিহাস লনমে গমবের্া করমব মস লনলিিভামবই বুেমি পারমব ময, 

অনযানয নবীমদর নবুওোি ময পদ্ধলিমিই সাবযি করা যাে, লিক 

একই পদ্ধলিমি আরও উত্তেরূমপ েুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইলহ 

ওোসাল্লামের নবুওোি সাবযি করা যাে।  

আপলন যলদ লিয কমরন, েূসা ‘আলাইলহস সালাে ও ‘ঈসা 

‘আলাইলহস সালামের নবুওোি কীভামব বলর্ণি হমেমে, িাহমল 

জানমি পারমবন ময, িা “েুিাওোলির” বা সমন্দহেুি অসংখয 

ধারাবালহক বর্ণনার িারা সাবযি হমেমে। লিক অনুরূপভামব েুহাম্মাদ 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইলহ ওোসাল্লামের নবুওোিও “েুিাওোলির” বা 

সমন্দহেুি আরও বৃহৎ, অলধক লনভণরমযাগয ও অলধক লনকিবিণী 

োধযে িারা সাবযি হমব।  

অনুরূপভামব নবীগমর্র েু‘লজযা ও লনদর্ণনসেূহ ময সমন্দহেুি 

অসংখয ধারাবালহক পদ্ধলিমি বলর্ণি হমেমে িা পরস্পর 

সােিসযপূর্ণ। বরং িা েুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইলহ ওোসাল্লামের 

মিমত্র আরও বড় আকামর সাবযি হমব। কারর্ িাাঁর লনদর্ণনসেূহ 

অমনক। বরং িাাঁর সবমিমে বড় লনদর্ণন হমি- এই েহাগ্রন্থ আল-
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কুরআন, যা মলখা ও মর্ানা উভে লদক হমি ‘েুিাওোলির’ পদ্ধলিমি 

বলর্ণি হমে আসমে।59  

আর যলদ মকউ েূসা ও ‘ঈসা আলাইলহোস সালাে যা লনমে এমসমেন 

এবং েুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইলহ ওোসাল্লাে ময সলিক আকীদাহ ও 

যথাযথ লবলধলবধানসেূহ এবং উপকারী জ্ঞান-লবজ্ঞান লনমে এমসমেন -

এ দুলি লজলনমসর োমে িুলনােূলক লবমেের্ কমর, িাহমল মস 

অবর্যই জানমি পারমব ময, এসবই এক প্রদীপ মথমকই আগি। আর 

িা নবুওোমির প্রদীপ।  

অনুরূপভামব ময বযলি নবীগমর্র অনুসারী ও েুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইলহ ওোসাল্লামের অনুসারীর োমে িুলনা করমব, জানমি 

পারমব ময, িারা োনুমের উপকার করার মিমত্র উত্তে োনুে লেমলন। 

বরং িারা নবীমদর পদাঙ্ক অনুসরমর্ িামদর পরবিণীমদর িুলনাে 

অলধক অগ্রগােী লেমলন। কারর্ িারাই িাওহীমদর প্রিার কমরমেন, 

নযােপরােনিার লবিার ঘলিমেমেন এবং িারা দুবণল ও দলরদ্রমদর 

ওপর দোর্ীল লেমলন।60  

আপলন যলদ েুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইলহ ওোসাল্লামের নবুওোমির 

প্রোর্ সম্পমকণ আরও লবিালরি বর্ণনা জানমি িান, িাহমল আলে 

                                                           
59 কুরআন সংক্রান্ত আমলািনা মদখুন।  
60 মদখুন, র্াইখুল ইসলাে ইবন িাইলেেযাহ, োজেূ‘ োিাওো খি ৪, পৃ. ২০১, 

২১১; সােুওোল আল-োগমরবী কৃি, ইেহােুল ইোহূদ, (লযলন ইোহূদী লেমলন, 
পমর ইসলাে গ্রহর্ কমরমেন) পৃ. ৫৮-৫৯।  
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আপনার সােমন ঐ সেি দলীল-প্রোর্ালদ উপস্থাপন করমবা, যা আলী 

ইবন রাব্বান আি-ত্বাবারী খৃিান থাকা অবস্থাে মপমেলেমলন। 

পরবিণীমি লিলন একারমর্ই ইসলাে গ্রহর্ কমরলেমলন। আর মসই 

দলীল প্রোর্ালদ লনম্নরূপ:  

১। এ মিমত্র লিলন অনযানয নবীমদর েমিা শুধুোত্র আল্লাহর ইবাদাি 

করমি এবং আল্লাহ বযিীি অনযমদর উপাসনা বজণন করমি আহ্বান 

জালনমেলেমলন।  

২। লিলন এেন সুস্পি লনদর্ণনাবলল যালহর কমরন, যা নবীগর্ োড়া 

অনয মকউ লনমে আসমি পামর না।  

৩। লিলন ভলবেযৎ ঘিনা সম্পমকণ মযসব খবর লদমেমেন, মসগুমলা 

আজ হুবহু সংঘলিি হমি।  

৪। লিলন দুলনো ও দুলনোর রাজত্ব সংক্রান্ত লকেু ঘিনাগুমির সংবাদ 

লদমেমেন, িা হুবহু সংঘলিি হমি মযেন লিলন সংবাদ মদন।  

৫। েুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইলহ ওোসাল্লাে ময েহাগ্রন্থ আল-

কুরআন লনমে মপ্রলরি হন িা নবুওোমির একলি বড় লনদর্ণন। 

কারর্ িা হমি একলি পূর্ণ লকিাব। আল্লাহ িা‘আলা িা এেন এক 

লনরির বযলির ওপর অবিীর্ণ কমরন, লযলন পড়মি ও ললখমি 

জামনন না। অথি লিলন লবশুদ্ধভােী পলিিমদরমক কুরআমনর অনুরূপ 

অথবা কুরআমনর সূরার েমিা একলি সূরা বালনমে লনমে আসার 

িযামলি মঘাের্া কমরন। (লকন্তু আজ পযণন্ত মকউ িা সিে হেলন, 

আর মকামনা লদন হমবও না) আরও কারর্ হমি- স্বেং আল্লাহ 
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িা‘আলা িার লহোযমির দালেত্ব লনমেমেন। আর িার োধযমে সলিক 

আকীদাহ-লবশ্বামসর সংরির্ কমরন এবং িামি পূর্ণাঙ্গ র্রী‘আি 

অন্তভুণি কমরন ও িার োধযমে সমবণাত্তে জালি প্রলিষ্ঠা কমরন।  

৬। লিলন হমলন নবীগমর্র সোিকারী, েমল লিলন মপ্রলরি না হমল ঐ 

সেি নবীগমর্র নবুওোি বালিল হমে মযি যারা িাাঁর আগেমনর 

সুসংবাদ লদমেলেমলন।  

৭। সেি নবীগর্ দীঘণ যুগ ধমর িাাঁর আলবভণামবর পূবণাভাস মদন এবং 

িাাঁর আগেন, িাাঁর র্হর, অমনক জালি এবং র্াসক মগাষ্ঠীর িাাঁর ও 

িাাঁর উম্মমির বর্যিা স্বীকার এবং িাাঁর দীমনর লবিার লাভ ইিযালদর 

গুর্াগুর্ বর্ণনা কমরন।  

৮। ময সেি জালি িাাঁর সামথ যুদ্ধ কমর িামদর সামথ িাাঁর লবজে 

লাভ করািাও নবুওোমির একলি লির্; কারর্ একজন োনুে লেথযা 

নবুওোমির দাবীদার হমে বলমব ময, মস আল্লাহর পি মথমক মপ্রলরি 

দূি, আর আল্লাহ িামক লবজে ও প্রলিলষ্ঠিকরর্, র্ত্রুর ওপর 

প্রাধানয, দা‘ওোমির প্রসার এবং অসংখয অনুসারী লদমে সাহাযয 

করমবন, এিা অসভব ব। মকননা এসব একোত্র সিয নবীর োধযমেই 

বািবালেি হমি পামর।  

৯। িাাঁর োমে ময দীনদালরিা, িালরলত্রক লনষ্কলুেিা, সিযবাদীিা, 

প্রর্ংসনীে িলরত্র এবং লনেে-নীলি ও র্রী‘আি পালমনর গুর্াবললর 

সোমবর্ ঘমিলেল, িা সিয নবী োড়া আর কামরা োমে একলত্রি হে 

না।  
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অিঃপর লিলন এই সেি সািয-প্রোর্ালদ উপস্থাপন করার পর 

বমলন: এগুমলা হমলা স্পি গুর্াবলল ও যমথি সািয-প্রোর্ালদ। সুিরাং 

ময বযলির োমে এগুমলা প্রকার্ পাে, িার জনয নবুওোি ওোলজব 

হমে যাে, িার লের্ন ও দাবী সেল হে এবং িাাঁমক লবশ্বাস করা 

অপলরহাযণ হে। আর ময বযলি িা প্রিযাখযান ও অস্বীকার করল, িার 

প্রমিিা বযথণ হমলা এবং িার দুলনো ও আমখরাি উভেই ধ্বংস 

হমলা।61  

অবমর্মে আপনার উমেমর্য দু’লি সািয বর্ণনা কমর এই অনুমিমদর 

ইলি িানমবা: একলি হমি অিীমির মসই মরাে সম্রামির সািয লযলন 

েুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওোসাল্লামের সেসােলেক লেমলন। আর 

লিিীেলি হমি জন সি নােক সাম্প্রলিক কামলর এক ইংমরজ 

িীিামনর সািয:  

প্রথেি: মরাে সম্রাি লহরালেোমসর সািয। ইোে বুখারী রালহোহুল্লাহ 

আবু সুলেোমনর ঐ সংবাদ বর্ণনা কমরন যখন িামক মরামের বাদর্াহ 

মডমক লজমজ্ঞস কমর। এ প্রসমঙ্গ (বাদর্াহ ও িার োমে) যা লকেু 

সংঘলিি হমেলেল িার লববরর্ লিলন (ইোে বুখারী) ইবন ‘আব্বামসর 

সূমত্র বর্ণনা কমরন। আর লিলন বর্ণনা কমরন ময, আবু সুলেোন ইবন 

হারব িার লনকি বর্ণনা কমরমেন ময, লহরালেোস িামক একলি 

                                                           
61 আলী ইবন রাব্বান আি-ত্বাবারী লললখি ‘‘আদদীন ওোদ্ দাওলা েী ইসবালি 

নবুওেযমি নালবলেযনা েুহাম্মাদ” পৃ. ৪৭ এবং মদখুন: ইোে কুরিুবী রালহোহুল্লাহ 
রলিি ‘আল-ই‘লাে’’ পৃ. ৩৬২ এবং িার পমর----। 
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কুরাইর্ দমলর সমঙ্গ মডমক পািান। এই দললি হুদােলবো সলন্ধিুলির 

আওিাে লনরাপত্তা লাভ মহিু র্ােমদমর্ লগমেলেল বযবসামের 

উমেমর্য।62 িারা সবাই ঈললো নােক স্থামন (র্ােমদমর্) িার লনকি 

উপলস্থি হমলন। লহরালেোস িামদরমক িার দরবামর আহ্বান 

করমলন। ঐ সেে িার পামর্ মরামের প্রধান প্রধান বযলিগর্ 

উপলস্থি লেমলন। িারপর লিলন িার মদাভােীর োধযমে েুসললেমদর 

উমের্য কমর বলমলন: ময বযলি লনমজমক নবী বমল দাবী করমেন 

িাাঁর সমঙ্গ আপনামদর েমধয মক সবণামপিা ঘলনষ্ঠ? আবু সুলেোমনর 

বর্ণনা ময, আলে বললাে: আলে সবণামপিা ঘলনষ্ঠ। লহরালেোস বলমলন: 

িামক আোর লনকি লনমে এমসা এবং িার সঙ্গী সাথীমদরমকও িার 

মপেমন বসাও। অিঃপর লহরালেোস িার মদাভােীমক বলমলন: িুলে 

িামদরমক বমলা ময, আলে এই বযলিমক উি নবী সম্পমকণ 

লজজ্ঞাসাবাদ করব। েমল মস যলদ আোমক লেথযা বমল িমব িারাও 

মযন িামক লেথযা বমল প্রোর্ কমর। আবু সুলেোন বলল: আল্লাহর 

কসে! লেথযা বলার কারমর্ আোমক লেথুযক বমল আখযালেি করার 

ভে যলদ না থাকি িমব অবর্যই আলে িাাঁর (নবী) সম্পমকণ লেথযা 

বলিাে। এরপর িাাঁর সম্পমকণ লহরালেোস আোমক প্রথে ময প্রশ্নলি 

লজমজ্ঞস কমরলেমলন িা হমি মিাোমদর েমধয িাাঁর বংর্ মকেন? 

আলে বললাে: লিলন উচ্চ বংমর্ািূি। লহরালেোস বলমলন: এেন কথা 

                                                           
62 এলি হমেলেল লহজরমির ৬ষ্ঠ বের এবং িা ১০ বৎসমরর জনয; মদখুন: োিহুল 

বারী, পৃ. ৩৪। 
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িাাঁর পূমবণ মিাোমদর েমধয অনয মকউ লক বমললেল? আলে বললাে: 

না। লহরালেোস বলমলন: িাাঁর পূবণ পুরুেমদর েমধয মকউ লক রাজা 

লেল? আলে বললাে: না। লহরালেোস বলমলন: আিা িমব সম্মালনি 

মলাকজন িাাঁর অনুসরর্ করমে না দুবণল মলাকজন? আলে বললাে: 

বরং দুবণল মলাকজন। লহরালেোস বলমলন: এমদর সংখযা বৃলদ্ধ পামি 

নালক কেমে? আলে বললাে: কেমে না, বরং বৃলদ্ধ পামি। 

লহরালেোস বলমলন: এই দীন গ্রহমর্র পর মকামনা বযলি লক দীমনর 

প্রলি রাগ কমর (লবমদ্রাহী হমে) দীন িযাগ কমরমে? আলে বললাে: 

না। লহরালেোস বলমলন: লিলন যখন মথমক এসব কথা বলমেন িার 

পূমবণ লক িাাঁমক মিােরা মকামনা লেথযার সামথ জলড়ি মদমখে? আলে 

বললাে: না। লহরালেোস বলমলন: লিলন লক অঙ্গীকার ভঙ্গ কমরন? 

আলে বললাে: না, িমব এখন আেরা িাাঁর সমঙ্গ সলন্ধ িুলিমি আবদ্ধ 

রমেলে। জালন না এই বযাপামর লিলন এরপর কী করমবন। এই প্রসমঙ্গ 

আবু সুলেোন বমলমেন ময, এই বাকযলি োড়া অনয মকাথাও িাাঁর 

লবপমি লকেু কথা প্রমবর্ করামনার সুমযাগ আলে পাইলন। লহরালেোস 

বলমলন: মকামনা সেে িাাঁর সমঙ্গ লক মিােরা যুদ্ধ লবগ্রমহ ললি 

হমেমো? আলে বললাে: হযাাঁ। লহরালেোস বলমলন: মিাোমদর এবং 

িাাঁর যুমদ্ধর অবস্থা লকরূপ লেল? আলে বললাে: আোমদর ও িাাঁর 

োমে ময যুদ্ধ হমেলেল িা লেল বাললির নযাে; অথণাৎ লিলন কখমনা 

আোমদর পরালজি কমরমেন এবং আেরা কখমনা িাাঁমক পরালজি 

কমরলে। লহরালেোস বলমলন: লিলন মিাোমদরমক লকমসর লনমদণর্ 

প্রদান কমরন? আলে বললাে: লিলন আোমদরমক একোত্র আল্লাহর 
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উপাসনা করমি, িার সমঙ্গ কাউমক র্রীক না করমি, আোমদর 

পূবণপুরুমেরা যা বলমিন িা মেমড় লদমি, সালাি কামেে করমি, 

সিযবালদিা ও পুর্যর্ীল আিরর্ করমি এবং আত্মীেমদর সামথ 

সিযবহার করমি লনমদণর্ মদন। এরপর লহরালেোস িার মদাভােীমক 

বলমলন: িুলে িামক (আবু সুলেোনমক) বল ময, আলে মিাোমক উি 

নবীর বংর্ সম্পমকণ লজমজ্ঞস করমল িুলে বমললেমল ময, লিলন হমিন 

মিাোমদর োমে উচ্চ বংমর্ািূি বযলি। আর এেনই নবীগর্ িামদর 

লনজ জালির েমধয উচ্চ বংর্ীেই হমে থামকন। আলে লজমজ্ঞস করলাে 

ময (নবুওোমির) একথা িাাঁর বলার পূমবণ মিাোমদর েমধয অনয মকউ 

লক বমললেল? িুলে উত্তর লদমেে ‘না’। আলে বললে, এর পূমবণ অনয 

মকউ যলদ এ কথা বমল থাকি, িাহমল অবর্যই আলে বলিাে ময, 

এই বযলি এেন এক কথার অনুকরর্ করমে যা এর পূমবণ বলা 

হমেলেল। আলে লজমজ্ঞস করলাে, িাাঁর পূবণপুরুেমদর মকউ লক 

বাদর্াহ লেল। এর উত্তমর িুলে বমলে ‘না’। েমল আলে বললে, যলদ 

িাাঁর পূবণপুরুেমদর েমধয মকউ বাদর্াহ থাকি, িাহমল বলিাে ময, 

এই বযলি িার লপিৃমবযর রাজত্ব দাবী করমে। আলে লজমজ্ঞস 

করলাে: ইমিাপূমবণ িাাঁমক লক মিােরা লেথুযক বমল মদাোমরাপ 

কমরে? উত্তমর িুলে বমলে ‘না’। আলে ভামলা কমরই জালন, ময মলাক 

োনুমের সমঙ্গ লেথযািার কমর না মস আল্লাহর সম্পমকণ লেথযা বলমি 

পামর না। আলে লজমজ্ঞস করলাে ময, সম্মালনি মলাকজন িাাঁর 

অনুসরর্ করমে নালক দুবণল মলাকজন? উত্তমর িুলে বমলে: দুবণল 

মশ্রলর্র মলামকরাই িাাঁর অনুসরর্ করমে। প্রকৃিপমি এই মশ্রলর্র 
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মলামকরাই নবীগমর্র অনুসারী হন। আলে লজমজ্ঞস করলাে ময, 

িামদর সংখযা বৃলদ্ধ পামি না কেমে? উত্তমর িুলে বমলে: না, বরং 

বৃলদ্ধ পামি। আর ঈোমনর লবেেলি এেনই, অবমর্মে িা পলরপূর্ণ 

হে। আলে লজমজ্ঞস করলাে ময, এই দীমন প্রমবর্ করার পর লক 

মকউ লবরি হমে েুরিাদ হমে মগমে? উত্তমর িুলে বমলে: না, 

প্রকৃিপমি বযাপারলি হমি এই, দীমন প্রমবর্কারী বযলির ঈোন 

যখন িার অন্তমরর রূপালী পদণার সামথ লেমর্ যাে িখন এরূপই 

হে। আলে লজমজ্ঞস করলাে ময, লিলন লক অঙ্গীকার ভঙ্গ কমরন? 

উত্তমর িুলে বমললেমল: না, নবীমদর বযাপার এরকেই হমে থামক। 

লিলন কখনও অঙ্গীকার ভঙ্গ কমরন না। আলে লজমজ্ঞস করলাে: লিলন 

লকমসর লনমদণর্ প্রদান কমরন? উত্তমর িুলে বমললেমল ময, লিলন 

একোত্র আল্লাহর উপাসনা করমি এবং িার সমঙ্গ কাউমক র্রীক না 

করমি বলমেন। অলধকন্তু লিলন মিাোমদরমক েূলিণপূজা মথমক লবরি 

থাকমি, সালাি কামেে করমি, সিযবালদিা ও পুর্যর্ীল আিরর্ 

করমি লনমদণর্ মদন। এখন কথা হমি, িুলে যা লকেু বমলে িা যলদ 

সলিক ও সিয হে, িাহমল লিলন অলি র্ীঘ্রই আোর দুই পদিমলর 

জােগার অলধকার লাভ করমবন। আেরা জালন ময, িাাঁর আলবভণাব 

ঘিমব। লকন্তু আোর ধারর্া লেল না ময, লিলন মিাোমদর েধয মথমক 

আসমবন। যলদ লনলিি হিাে ময, আলে িাাঁর লনকি মপৌঁেমি সিে 

হব, িাহমল িাাঁর সমঙ্গ সািামির জনয কি স্বীকার করিাে। আর 

যলদ িাাঁর লনকমি থাকিাে িাহমল িাাঁর পদিে মধৌি কমর লদিাে। 

এরপর লিলন রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইলহ ওোসাল্লামের পত্রখানা লনমে 
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আসমি বলমলন, যা লিলন সাল্লাল্লাহু ‘আলাইলহ ওোসাল্লাে লদহোহ 

ক্বালবীর োরেি বসরার প্রধামনর লনকি মপ্ররর্ কমরন। েমল লিলন 

িামক পত্রখানা লদমল লহরালেোস িা পাি কমরন। িামি যা মলখা 

লেল িা লনম্নরূপ: 

লবসলেল্লালহর রহোলনর রহীে 

আল্লাহর বান্দা ও িাাঁর রাসূল েুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইলহ 

ওোসাল্লামের পি মথমক মরাে সম্রাি লহরালেোস এর প্রলি-  

মসই বযলির ওপর র্ালন্তর ধারা বলেণি মহাক, ময লহদাোমির অনুসরর্ 

কমর িলমব। অিঃপর, আলে আপনামক ইসলামের লদমক আহ্বান 

করলে। আপলন ইসলাে গ্রহর্ করুন, িাহমল লনরাপমদ থাকমবন ও 

আল্লাহ আপনামক লিগুর্ প্রলিদান লদমবন। আর যলদ আপলন েুখ 

লেলরমে মনন িাহমল আপনার প্রজাবৃমন্দরও63 পাপ আপনার ওপর 

বিণামব। মহ আহমল লকিাবগর্! এেন এক কথার লদমক আসুন যা 

আোমদর ও আপনামদর োমে সোন। আর িা হমি এই, আেরা 

আল্লাহ বযিীি অনয কামরা ইবাদাি করব না এবং িার সামথ 

কাউমক অংর্ীদার স্থাপন করব না, আর আেরা মকউই আল্লাহমক 

মেমড় এমক অনযমক রব লহমসমব গ্রহর্ করব না। এিদসমেও যলদ 

                                                           
63 সহীহ বুখারীর লকিাবুল লজহামদর বর্ণনাে এখামন ‘আলরলসেযীন এমসমে।  
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োনুমেরা েুখ লেলরমে মনে িমব বমল দাও ময, মিােরা সািী থাক 

আেরা েুসললে।64  

লিিীেি: জন সি নােক সাম্প্রলিক কামলর এক ইংমরজ লিিামনর 

সািয:  

লিলন বমলন, ‘বযলি ও সোজ মসবার মিমত্র ইসলামের বযাখযা ও িার 

েূলনীলি এবং সেিা ও িাওহীমদর লভলত্তমি সোজ প্রলিষ্ঠার মিমত্র 

িার নযােলবিার সম্পমকণ অবযাহিভামব অবগি হওোর পর আলে 

আোর লবমবক ও আত্মার সেি র্লি লদমে ইসলামে োাঁলপমে পলড় 

এবং ঐ লদন মথমক আলে আল্লাহর কামে প্রলিজ্ঞা কলর ময, আলে 

সকল মিমত্র ইসলামের একজন আহ্বানকারী ও িাাঁর লহদাোমির 

সুসংবাদ-দানকারী হমবা।  

লিিান ধেণ লনমে গমবের্া ও িামক লনমে গভীর লিন্তা করার পরই 

লিলন এই দৃঢ় লবশ্বামস মপৌঁমেন। কারর্ লিলন মদখমি পান, োনুমের 

জীবমন ময সেি প্রশ্ন ঘুরপাক খাে িার অলধকাংমর্ সলিক উত্তরই 

লিিধেণ লদমি সিে হেলন। েমল িখন িার েমধয সমন্দহ অনুপ্রমবর্ 

কমর। িারপর লিলন কলেউলনজে বা সােযবাদ এবং মবৌদ্ধধেণ লনমে 

গমবের্া কমরন, লকন্তু িামিও লিলন িার কালঙ্ক্ষি বস্তু খুাঁমজ পানলন। 

িারপর ইসলাে লনমে গমবের্া ও গভীর লিন্তা কমরন (এবং িামি 

লিলন িার সালবণক জীবমনর সকল প্রমশ্নর সোধান পান) যার েমল 

                                                           
64 মদখুন: সহীহ বুখারী, লকিাবু বাদউল অহী।  
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লিলন িাাঁর প্রলি ঈোন আমনন এবং মসলদমক অনযমদরমকও আহ্বান 

কমরন।65  

                                                           
65 েুবার্লর্র আি-লত্বরাযী আল-হুসাইলন লললখি “আদ-দীন আল লেিরী আল-

আবাদী”, ২ে খি, ৩১৯ নং পৃষ্ঠা। 
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খিমে নবুওোি বা নবুওোমির পলরসোলি 

ইমিাপূমবণর আমলািনাে আপনার কামে নবুওোমির হাকীকি, িার 

লনদর্ণন ও আলােিসেূহ এবং আোমদর নবী েুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইলহ ওোসাল্লামের নবুওোমির দলীল-প্রোর্সেূহ স্পি হমে 

মগমে। খিমে নবুওোি সম্পমকণ আমলািনা করার পূমবণ আপনার 

জানা প্রমোজন ময, লনমির মযমকামনা একলি কারমর্ আল্লাহ সুবহানাহু 

ওো িা‘আলা মকামনা রাসূল মপ্ররর্ কমরন:  

(১) নবীর লরসালাি মকামনা একলি জালির জনয লনলদণি লেল, আর 

এই নবীমক পাশ্বণবিণী জালির লনকি িাাঁর লরসালাি প্রিার করার 

আমদর্ মদো হেলন। িখন আল্লাহ িা‘আলা আমরকজন রাসূলমক 

লনলদণি লরসালামির দালেত্ব লদমে ঐ জালির কামে মপ্ররর্ কমরন।  

(২) বা পূবণবিণী নবীর লরসালাি বা বািণা লনলিহ্ন হমে লগমেলেল, 

িখন আল্লাহ িা‘আলা োনুমের লনকি িামদর দীনমক নবােন করার 

জনয নবী মপ্ররর্ কমরন।  

(৩) বা পূবণবিণী নবীর র্রী‘আি িার যুমগই কাযণকর লেল, লকন্তু 

পরবিণী যুমগ লেল অকাযণকর, িখন আল্লাহ িা‘আলা এেন একজন 

রাসূল মপ্ররর্ কমরন, লযলন মসই যুগ এবং স্থামনর উপযুি লরসালাি 

ও র্রী‘আি বহন কমরন। লিলন িামক পলরবিণন ও লবকৃলির হাি 

মথমক রিা কমরন, যামি কমর িাাঁর লরসালাি থামক জীবন্ত, যার 

িারা োনুে হে উজ্জীলবি এবং সকল পলরবিণন ও লবকৃলি হমি 

থামক লনেণল। আর এ কারমর্ই িাাঁমক আল্লাহ িা‘আলা সকল 
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লরসালামির পলরসোলি কমরন।66  

আর আল্লাহ িা‘আলা েুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইলহ ওোসাল্লামের জনয 

মযসব লজলনস লনলদণি কমরমেন, িা হমি: লিলন সবণমর্ে নবী। সুিরাং 

িাাঁর পমর আর মকামনা নবী মনই। কারর্ আল্লাহ িা‘আলা িাাঁর 

োধযমেই লরসালািমক পূর্ণ এবং র্রী‘আিমক সোি কমরন। আর 

িাাঁর নবুওোমির োধযমেই িাাঁর সম্পমকণ ‘ঈসা োসীহ ‘আলাইলহস 

সালামের ভলবেযিার্ী বািবালেি হে, মযমহিু লিলন বমলন: “মিােরা 

লক লকিামব (ইলিমল) কখনও পড়লন: লনেণািারা ময পাথরমক 

প্রিযাখযান কমর, মসই অবমর্মে এক প্রামন্তর মনিা হমে যাে।”67  

আর লিিান পুমরালহি ইবরাহীে, লযলন পরবিণীমি েুসললে হন, এই 

উদৃ্ধলিমক স্বেং েুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইলহ ওোসাল্লাে িাাঁর লনমজর 

সম্পমকণ যা বমলন িার সামথ লেল গর্য কমরন। লিলন বমলন, আোর 

ও আোর পূবণবিণী নবীগমর্র উদাহরর্ এেন, মযেন এক বযলি 

একলি সুন্দর ও সুরেয গৃহ লনেণার্ করল লকন্তু গৃমহর এক প্রামন্ত 

একলি ইমির স্থান খালল রমে মগল। অিঃপর মলামকরা গৃহলিমক ঘুমর 

লেমর মদখমি লাগল, আর লবলস্মি হমে বলমি লাগল, ঐ ইিলি মকন 

লাগামনা হেলন? নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইলহ ওোসাল্লাে বমলন: আলেই 

                                                           
66 মদখুন, আল আক্বীদািু ত্বহাওলেেযাহ, ১৫৬ নং পৃষ্ঠা; লাওোলেউল আনওোর 

আল-বালহেযাহ ২ে খি; ২৬৯, ২৭৭ পৃষ্ঠা; োবালদউল ইসলাে, ৬৪নং পৃষ্ঠা। 
67 ইলিল োত্তা, ২১: ৪২। 
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মসই ইি এবং আলে মর্ে নবী।68  

আর এ কারমর্ই েুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইলহ ওোসাল্লাে ময লকিাব 

লনমে এমসমেন িামক আল্লাহ িা‘আলা পূবণবিণী সকল আসোলন 

লকিাবসেূমহর িোবধােক এবং িামদর রলহিকারী কমরমেন। 

মযেন, িাাঁর র্রী‘আিমক পূবণবিণী সকল র্রী‘আমির রলহিকারী 

কমরমেন। আর লিলন িাাঁর লরসালািমক লহোযি করার দালেত্ব 

লনমেমেন। েমল িা েুিাওোলির বা অসংখয লনলিদ্র ধারাবালহকিা 

সহকামর বলর্ণি হমেমে, মযেন কুরআনুল কারীে পলিি ও লললখি 

উভেভামব বলর্ণি হে। মিেলন নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইলহ ওোসাল্লামের 

কথা ও কেণ জািীে সুন্নি এবং এই দীমনর লবধানাবলল িথা বািলবক 

বযবহার, ইবাদাি, সুন্নাি ও হুকুে-আহকােসেূহও ধারাবালহকভামব 

বলর্ণি হমেমে।  

আর যলদ মকউ সীরাি ও সুন্নামির লকিাবালদ অনুসন্ধান কমর, িমব 

মস জানমি পারমব ময, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইলহ ওোসাল্লামের 

সাহাবীগর্ োনবজালির জনয িাাঁর যাবিীে অবস্থালদ এবং সকল বার্ী 

ও কেণসেূহ লহোযি কমরমেন। সুিরাং িাাঁর প্রভুর উমেমর্য িাাঁর 
                                                           
68 মদখুন: ইবরাহীে খলীল আহোদ রলিি “িাওরাি, ইলিল ও কুরআমন েুহাম্মাদ 

সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওোসাল্লাে” ৭৩ নং পৃষ্ঠা। আর হাদীসলি োরেূ সূমত্র আবু 
হুরােরা রালদোল্লাহু আনহু মথমক বর্ণনা কমরন, ইোে বুখারী, লকিাবুল োনালক্বব, 
অনুমিদ নং ১৭, হাদীমসর র্ব্দাবলল িাাঁরই এবং ইোে েুসললে, লকিাবুল 
োিালেল, হাদীস নং ২২৮৬, আর েুসনামদ আহোদ, ২ে খি, ২৫৬, ৩১২ নং 
পৃষ্ঠাে। 
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ইবাদাি, লজহাদ, লযলকর ও ইমিগোর এবং িাাঁর বদানযিা ও সাহস, 

আপন সাথীমদর সামথ ও িাাঁর কামে মযসব প্রলিলনলধ ও আগন্তুক 

আসি িামদর সামথ িাাঁর বযবহার ইিযালদ সবলকেু িারা বর্ণনা 

কমরন। মযেন- িারা িাাঁর আনন্দ, মবদনা, প্রস্থান, অবস্থান, পানাহার 

ও মপার্ামকর লববরর্, জাগরর্ ও লনদ্রা ইিযালদ বর্ণনা কমরন। সুিরাং 

আপলন যলদ এগুমলা উপললি কমরন, িমব লনলিি হমবন ময, এই 

দীন আল্লাহর িোবধামন িাাঁর জনয সংরলিি। আর িখন জানমবন 

ময, লিলন নবী ও রাসূলমদর মর্ে। কারর্, আল্লাহ িা‘আলা 

আোমদরমক জালনমেমেন ময, এই রাসূলই হমিন নবীমদর মর্ে। 

আল্লাহ িা‘আলা বমলন,  

ا﴿ نا  مَّ ا  َكا د  ُمح باا   مَّ
ا
د   أ حا

ا
ِّن أ م   م  الِّكح ِّجا ن ر  َٰكِّ لا ولا  وا ِّ  رَّسح اتاما  ٱّللَّ ِّ  واخا نا  نا  ٱنلَّبِّي  َكا  وا

ح  ِّ  ٱّللَّ
ل  ِّكح ء   ب لِّيٗما َشا   [  ٠٤:  االحزاب] ﴾٤٠ عا

“েুহাম্মাদ মিাোমদর েমধয মকামনা পুরুমের লপিা নন; বরং লিলন 

আল্লাহর রাসূল এবং মর্ে নবী।” [সূরা আল-আহযাব, আোি: ৪০]  

আর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইলহ ওোসাল্লাে িাাঁর লনজ সম্পমকণ বমলন, 

“আলে সেি োনবজালির লনকি মপ্রলরি হমেলে এবং আোর 

োধযমেই নবীমদর সোি হমেমে।69  

                                                           
69 েুসনামদ আহোদ, ২ে খি, ৪১১, ৪১২ নং পৃষ্ঠা। সহীহ েুসললে, লকিাবুল 

োসালজদ, হাদীস নং ৫২৩, আর হাদীমসর র্ব্দাবলল িারই। 
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ইসলাে পলরলিলি 

এিমর্ আেরা এমস মপৌঁমেলে ইসলামের সংলিি লকেু পলরিে এবং 

িার হাকীকি, উৎস, মরাকন ও িরসেূমহর বর্ণনাে।  

ইসলাে র্মব্দর অথণ: 

আপলন যলদ ভাোর অলভধানসেূহ পযণামলািনা কমরন, িাহমল জানমি 

পারমবন, ইসলাে র্মব্দর অথণ হমলা: আনুগিয, লবনে, বর্যিা, 

আত্মসেপণর্ এবং আমদর্ দািার আমদর্ ও লনমেধকারীর লনমেধমক 

লবনা আপলত্তমি পালন করা। আল্লাহ িা‘আলা িাাঁর সিয দীমনর নাে 

মরমখমেন ‘ইসলাে’। কারর্ িা লবনা আপলত্তমি আল্লাহর আনুগিয 

এবং িাাঁর আমদমর্র কামে আত্মসেপণর্, যাবিীে ইবাদািমক একোত্র 

িাাঁর জনযই লনধণারর্ এবং িাাঁর সংবাদমক সিযােন ও িার ওপর 

ঈোন আনেন করামক বুোে। এভামব ‘ইসলাে’ েুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইলহ ওোসাল্লাে ময দীন এমসমেন িার নাে লহমসমব প্রলসদ্ধ 

হমে যাে।  

ইসলামের পলরিে:  

দীমনর নােকরর্ ইসলাে মকন করা হমেমে? সেগ্র পৃলথবীমি মযসব 

দীন রমেমে িার নােকরর্, হে এক লনলদণি বযলির নামের লদমক 

সম্বন্ধ কমর অথবা লনলদণি মকামনা জালির লদমক সম্বন্ধ কমর রাখা 

হমেমে। সুিরাং নাসারা ধমের (িীিধেণ) নােকরর্ হমেমে “আন্ 

নাসারা” র্ব্দ হমি। মবৌদ্ধধমেণর নােকরর্ করা হমেমে িার প্রলিষ্ঠািা 

মগৌিে বুমদ্ধর নামের ওপর লভলত্ত কমর। আর যরথস্তুবাদ এই নামে 
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প্রলসদ্ধিা লাভ কমরমে, কারর্ িার প্রলিষ্ঠািা ও োিা বহনকারী 

হমলা যরথস্তু। এেলনভামব ইোহূদী ধেণ আত্মপ্রকার্ কমর 

“ইোহুদা”নােক এক পলরলিি মগামত্রর োমে, েমল িা ইোহূদী ধেণ 

নােকরর্ হে। এেলনভামব অনযানয ধেণগুমলার নােকরর্ও এভামব হে, 

লকন্তু ইসলাে সমূ্পর্ণ আলাদা, কারর্ িামক মকামনা লনলদণি বযলির 

লদমক অথবা লনলদণি মকামনা জালির সামথ সম্বন্ধযুি করা হেলন। বরং 

এর নাে এেন একলি লনলদণি ধবলর্মিযর প্রোর্ বহন কমর যা ইসলাে 

র্মব্দর অথণমক র্ালেল কমর। আর এই নাে মথমক যা স্পি হে িা 

হমলা, এই দীন আলবষ্কার ও প্রলিষ্ঠা করার জনয মকামনা োনুমের 

প্রমিিা কাজ কমরলন এবং িা সকল জালি বাদ লদমে মকামনা 

লনধণালরি জালির জনয লনলদণিও নে। বরং এ নাে দাবী কমর ময, 

“ইসলাে” নামের ধবলর্মিয মযন সবাই সুসলজ্জি হে। সুিরাং অিীি 

ও বিণোন োনুমের প্রমিযমক যারাই এই গুমর্ গুর্ালেি হমব, মসই 

েুসললে। আর ভলবেযমিও যারা এই গুমর্ সুসলজ্জি হমব মসও 

েুসললে হমব।  

ইসলামের হাকীকি বা িাৎপযণ: 

এ কথা সবার জানা ময, এই পৃলথবীর সবলকেু লনধণালরি লনেে-নীলি 

মেমন লনজ লনজ গলিমি িলমে। মযেন- সূযণ, িন্দ্র, নিত্র ও ভূেিল 

প্রিললি সাধারর্ লনেমের অধীমন িলমে। এই লনেে-নীলি মথমক এক 

িুল পলরোর্ নড়ািড়া করা এবং িা মথমক মবর হওোর মকামনা উপাে 

মনই। এেনলক স্বেং োনুে যলদ িার লনমজর লবেে লনমে ভামব, 
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িাহমল িার কামে স্পি হমব ময, মস আল্লাহর লনেে-নীলির মিমত্র 

সমূ্পর্ণ অনুগি। িাই মস আল্লাহ কিৃণক লনধণালরি পলরোর্ অনুযােী 

লনঃশ্বাস গ্রহর্ কমর এবং পালন, খাদয, আমলা ও বািামসর 

প্রমোজনীেিা অনুভব কমর। িার র্রীমরর প্রলিলি অঙ্গ-প্রিযঙ্গ এই 

লনধণালরি নীলি অনুযােী িলমে। সুিরাং আল্লাহ কিৃণক লনধণালরি 

লসদ্ধামন্তর লভলত্তমিই এই অঙ্গগুমলা কাজ কমর থামক।  

আল্লাহর এই বযাপক লনধণারর্ বা লনরূপর্, যার কামে আত্মসেপণর্ 

কমর িমলমে এ জগমির সবলকেু বরং এ লবশ্বজগমির মকামনা লকেুই 

িার আনুগিয হমি মবর হমি পারমে না। আকামর্র সবমিমে বড় 

নিত্র হমি যেীমনর িুদ্র বালু কর্া পযণন্ত িেিাবান েহান আল্লাহর 

লনধণালরি লনেে মেমন িলমে। সুিরাং আকার্, যেীন ও এিদুভমের 

োমের সবলকেু যখন এই লনেে মেমন িলমে, িখন বলমি পালর 

পুমরা পৃলথবীই এই েহান র্লিধর োললমকর আনুগিয করমে, লযলন 

িামক সৃলি কমরমেন। এই দৃলিমকার্ মথমক স্পি হে ময, লনিে 

ইসলােই লবশ্বজগমির উপযুি ধেণ। কারর্ ইসলাে অথণ হমলা, 

মকামনা আপলত্ত োড়াই লনমদণর্দািার লনমদণর্ োনয ও আনুগিয করা 

এবং লনমেধাজ্ঞা মথমক লবরি থাকা, মযেন লকেু আমগই আপলন 

জানমি মপমরমেন। সুিরাং সূযণ, িন্দ্র, যেীন, বািাস, পালন, আমলা, 

অন্ধকার, উত্তাপ, গােপালা, পাথর, জীব-জন্তু সবই অনুগি। বরং 

এেন োনুে ময িার রবমক মিমন না, িার অলিত্বমক অস্বীকার কমর, 

িাাঁর লনদর্ণনাবললমক অোনয কমর অথবা আল্লাহ বযিীি অমনযর 

ইবাদাি কমর এবং িাাঁর সমঙ্গ অনযমক অংর্ীদার কমর, মস বযলিও 
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লেিরামির লদক মথমক িাাঁর অনুগি, যার ওপর িামক সৃলি করা 

হমেমে।  

পৃলথবীর সবলকেু যখন অনুগি হমে িলমে, িখন আসুন আেরা 

োনুমের বযাপারলি লনমে মভমব মদলখ, িাহমল মদখমি পাব দু’লি লবেে 

োনুমের সামথ লনরন্তর েগড়াে ললি রমেমে:  

প্রথেি: লেত্বরাি বা োনব েমনর স্বাভালবক প্রকৃলি।  

েহান আল্লাহ ময লেিরাি লদমে োনুেমক সৃলি কমরমেন িা হমলা, 

আল্লাহর কামে আত্মসেপণর্ করা। িাাঁর ইবাদাি ও ধনকিয অজণনমক 

ভামলাবাসা। আল্লাহ ময হক, কলযার্ ও সিযমক ভামলাবামসন িা 

ভামলাবাসা এবং লিলন ময অসিয, অেূলক, অনযাে অিযািার অপেন্দ 

কমরন িা অপেন্দ করা। এগুমলার সামথ যুি হমব লেিরামির 

আরও অমনক িালহদা, মযেন- সম্পদ, পলরবার, সন্তান সন্তলির মোহ, 

খাদয-পানীে ও লববামহর প্রলি দুবণলিা এবং র্রীমরর প্রলিলি অঙ্গ-

পিমঙ্গর লনজ লনজ দালেত্ব পালন করমি লগমে ময িালহদার প্রমোজন 

অনুভব কমর িাও।  

লিিীেি: োনুমের ইিা ও পেমন্দর স্বাধীনিা। আল্লাহ িা‘আলা িার 

লনকি বহু সংখযক নবী ও রসূল পালিমেমেন, আসোলন লকিাব 

অবিীর্ণ কমরমেন, যামি কমর মস সিয ও অসিয, লহদাোি ও ভ্রিিা 

এবং কলযার্ ও অকলযামর্র োমে পাথণকয করমি পামর। িারপর 

লবমবক ও বুে র্লি লদমে িামক র্লির্ালী কমরমেন, যামি কমর 

মকামনা লকেু লনবণািমনর মিমত্র মস বুলদ্ধেত্তার পলরিে মদে। সুিরাং 
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যলদ মস কলযামর্র পমথ িলমি ইিা কমর, িমব িা িামক নযাে ও 

লহদাোমির পমথ পলরিাললি করমব। আর যলদ অকলযামর্র পমথর 

পলথক হমি িাে, িমব িা িামক অলনি ও পাপািামরর লদমক লনমে 

যামব।  

অিএব, আপলন যলদ োনুমের মিমত্র প্রথে লবেেলি লনমে পযণামলািনা 

কমরন, িাহমল আপলন িামক আত্মসেপণমর্র ওপর উনু্মি এবং িার 

দালেত্ব পালমনর মিমত্র জন্মগি স্বভাব লবলর্ি লহমসমব পামবন। 

আসমল এমিমত্র িার অবস্থা অনযানয সৃলিকুমলর েমিাই।  

আর যলদ লিিীে লবেেলি লনমে পযণামলািনা কমরন, িাহমল আপলন 

িামক স্বাধীন ইিার অলধকারী লহমসমব পামবন। মস িার ইিা 

অনুযােী ময মকামনা লকেু লনবণািন করমি পামর। িাইমল েুসললে 

অথবা কালের হমি পামর। মযেন আল্লাহ িা‘আলা বমলন, 

ا﴿ اكِّٗرا إِّمَّ ا شا وًرا ِإَومَّ فح  [  ٥: االنسان] ﴾٣ كا

“মস হে কৃিজ্ঞ হে, না হে অকৃিজ্ঞ হে।” [সূরা আল-ইনসান, 

আোি: ৩] 

েূলি এ কারমর্ই আপলন এই পৃলথবীমি দু’রকে োনুে পামবন:  

এক প্রকার োনুে িার সৃলিকিণার পলরিে জামন, িাাঁমক রব, 

র্াসনকিণা ো‘বুদ মেমন িাাঁর প্রলি ঈোন আমন। ঐলিক জীবমন মস 

িাাঁর লবলধ-লবধানমক অনুসরর্ কমর িমল, মযেলনভামব িার রমবর 

লনকি আত্মসেপণর্ করমি িামক সৃলি করা হমেমে। যা মথমক লপেমন 
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মেরার লবকল্প মকামনা পথ মনই এবং িাকদীরমক মেমন িমল থামক। 

এই বযলিই হমলা প্রকৃি েুসললে, ময িার ইসলােমক পলরপূর্ণ 

কমরমে এবং িার জানা সলিক প্রোলর্ি হমেমে। কারর্ মস িার 

সৃলিকিণা আল্লাহমক জানমি মপমরমে, লযলন িার লনকি অসংখয নবী 

ও রাসূল মপ্ররর্ কমরমেন এবং িামক লবদযা অজণমনর র্লি দান 

কমরমেন। এ ধরমনর বযলির লবমবক ও লবমবিনা র্লি লবশুদ্ধ 

হমেমে। মকননা মস িার লিন্তা-মিিনার সলিক েূলযােন কমরমে এবং 

মঘাের্া কমরমে ময, মস আল্লাহ বযিীি অনয কামরা ইবাদাি করমব 

না; লযলন সকল লবেমে বুে ও লবমবিনা র্লি দান কমর িামক 

সম্মালনি কমরমেন। আর িার লজহ্বা শুধু সলিক ও সিয কথা বলমি 

মর্খাে; মকননা মস আল্লাহমকই রব লহমসমব স্বীকৃলি মদে, লযলন িামক 

কথা বলার র্লি লদমে ধনয কমরমেন। আসমল এেিাবস্থাে িার 

পুমরা জীবন শুধু সমিযর ওপর লবিরর্ কমর; কারর্ মস আল্লাহর 

লবলধ-লবধান পালমনর মিমত্র অনুগি, যার েমধয িার কলযার্ লনলহি 

আমে। আর িার োমে এবং পৃলথবীর সেগ্র সৃলিকুমলর োমে 

পারস্পলরক পলরিে ও ঘলনষ্ঠিার বন্ধন সম্প্রসালরি হে; মকননা মস 

েহাজ্ঞানী, িেিাবান আল্লাহর দাসত্ব কমর, যার দাসত্ব, লনমদণর্ এবং 

িাকদীর বা লনধণারমর্র অনুগি হমে িলমে সেি সৃি জীব। আর মহ 

োনুে! আর এগুমলামক মিা আপনার কলযামর্র জনযই অনুগি কমর 

লিলন সৃলি কমরমেন।  
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কুেমরর প্রকৃি অবস্থা: 

অপর লদমক আমরক ধরমনর োনুে আমে, যারা পরালজি 

আত্মসেপণর্কারী রূমপ জন্ম গ্রহর্ কমর আজীবন পরালজিরূমপ 

আত্মসেপণর্ করিঃ জীবন অলিবালহি কমর; লকন্তু মস লনমজর 

আত্মসেপণর্মবাধমক অনুধাবন করমি পামর না, বুেমিও সিে হে 

না। মস িার রবমক লিমন না, িাাঁর র্রী‘আমির ওপর ঈোন আমন 

না, িাাঁর রাসূলগমর্র অনুসরর্ কমর না, েহান আল্লাহ ময িামক জ্ঞান 

ও লবমবক র্লি দান কমরমেন এবং িামক শ্রবর্ ও দর্ণন র্লি দান 

কমরমেন িার সৃলিকিণামক মিনার জনয, মসিাও মস সলিকভামব 

প্রমোগ কমর না। বরং মস িার রমবর অলিত্বমক অস্বীকার কমর, িাাঁর 

দাসত্ব মথমক েুখ লেলরমে রামখ এবং িার সালবণক জীবমনর ময লবেমে 

িামক গ্রহর্ করা বা না করার পূর্ণ িেিা ও স্বাধীনিার অলধকার 

মদো হমেমে, মস মিমত্র মস আল্লাহর র্রী‘আি পালনমক অস্বীকার 

কমর অথবা িার প্রভুর সামথ অনযমক অংর্ীদার কমর এবং িাাঁর 

একত্ববামদর লনদর্ণনমক োনমি অস্বীকার কমর। এ বযলিই হমলা 

প্রকৃি কামের। কারর্ কুেমরর অথণ হমলা: মগাপন করা, মেমক রাখা, 

লুলকমে রাখা। আসমল এই ধরমনর মলাকমক কামের বলা হে; কারর্ 

মস িার লেিরাি িথা স্বাভালবক প্রকৃলিমক েূখণিা ও লনবুণলদ্ধিা লদমে 

মেমক মরমখমে। একিু আমগ জানমি মপমরমেন ময, মস ইসলামের 

লেিরামির ওপর জন্ম গ্রহর্ কমরমে। আর িার সেি অঙ্গ-প্রিযঙ্গ 

এই লেিরাি অনুসামরই কাজ কমর থামক। িার আমর্ পামর্ 

সবলকেু আত্মসেপণমর্র লভলত্তমি িলমে। লকন্তু মস িার েূখণিা ও 



182 
 

লনবুণলদ্ধিার মগাপন পদণাে আিালদি হমে আমে। এমি কমর িার 

দৃলির্লি মথমক িার ও দুলনোর লেিরামির কাযণকালরিা অদৃর্য হমে 

যাে। এেিাবস্থাে আপলন িামক মদখমবন, মস িার লিন্তা ও জ্ঞান 

র্লি িার লেিরামির লবপমি বযবহার করমে। এর লবপরীি 

লদকগুমলাই শুধু মস মদখমি পাে এবং এ লেত্বরািমক উমিদ 

করমিই মস সবণাত্মক প্রমিিা িালাে।  

এখন আপলন আপনার লবমবক র্লি লদমে লিন্তা কমর মদখুন, একজন 

কামের কিিা ভ্রিিা ও অন্ধকামর ডুমব আমে।70  

ইসলােমক পলরপূর্ণরূমপ আপলন মেমন িলমবন এিাই ইসলামের 

দাবী। এিা খুব কলিন কাজ নে। বরং আল্লাহ যার জনয সহজ 

কমরমেন িার জনয অলি সহজ। সেি জগি ইসলামের লদক-

লনমদণর্না মেমন িলমে। েহান আল্লাহ  বমলন,  

ا ﴿ ري  غا فا
ا
ِّ  دِّينِّ  أ ب غحونا  ٱّللَّ ۥ   يا ح َلا لاما  وا س 

ا
ن أ َٰتِّ  فِّ  ما َٰوا ما ۡرضِّ  ٱلسَّ

ا و ٗع  واٱۡل  ر ٗها طا كا  ِإَوَّلا هِّ  وا
عحونا   [  ٨٥: عمران ال] ﴾٨٣ يحر جا

“আর নমভােিল ও ভূেিমল যা লকেু আমে ইিা ও অলনিাক্রমে 

সবাই িাাঁর উমেমর্য আত্মসেপণর্ কমর।” [সূরা আমল ইেরান, আোি: 

৮৩] 

ইসলাে আল্লাহর একোত্র েমনানীি দীন ও জীবন বযবস্থা; মস কথা 

                                                           
70 োবালদউল ইসলাে, পৃ. ৩ ও ৪। 
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মঘাের্া কমর বমলন,  

ِّينا  إِّنَّ ﴿ ِّ  عِّندا  ٱل  َٰمح   ٱّللَّ لا ِّس 
 [  ٧٩: عمران ال] ﴾١٩ ٱۡل 

“লনিে ইসলাে আল্লাহর একোত্র েমনানীি দীন।” [সূরা আমল 

ইেরান, আোি: ১৯] আর িা হমি, মিহারা ও সত্তামক আল্লাহর 

সন্তুলির কামে সেপণর্ করা। মযেন, আল্লাহ িা‘আলা বমলন,  

وكا  فاإِّن  ﴿ ا جُّ ل   حا قح تح  فا لام  س 
ا
ا  أ هِّ ِّ  واج  َّ نِّ  ّللِّ نِّ   واما  [  ٠٤: عمران ال] ﴾٢٠ ٱتَّباعا

“আর যলদ িারা আপনার সামথ লবিকণ কমর, িমব আপলন বলুন: 

আলে ও আোর অনুসারীগর্ আল্লাহর উমেমর্য আত্মসেপণর্ কমরলে।” 

[সূরা আমল ইেরান, আোি: ২০]  

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইলহ ওোসাল্লাে ইসলামের পলরিে বর্ণনা কমর 

বমলন,  

 «املفروضة الزاكة وتؤيت ، هلل وجهك تويل وأن ، هلل قلبك تسلم أن»

“ইসলাে হমলা িুলে মিাোর অন্তরমক আল্লাহর সন্তুলির জনয সেপণর্ 

করমব, মিাোর েুখেিলমক আল্লাহর জনযই লেরামব এবং যাকাি 

েরয হমল িা আদাে করমব।”71  

এক বযলি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইলহ ওোসাল্লােমক লজমজ্ঞস 

করল, ইসলাে লক? উত্তমর লিলন বমলন,  

                                                           
71 েুসনামদ আহোদ, ৫ে খি, ৩ নং পৃষ্ঠা এবং ইবন লহব্বান, ১ে খি, ৩৭৭ নং 

পৃষ্ঠা। 
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نْ »
َ
، قَلْبَُك  يُْسِلمَ  أ ِ نْ  َّلِلا

َ
ْ  يَْسلَمَ  َوأ يُّ : قَاَل  ، «َوَيِدكَ  لَِسانَِك  ِمنْ  ُمْسِلُمونَ ال

َ
 اْْلِْساَلمِ  فَأ

فَْضُل؟
َ
يَمانُ »: قَاَل  أ يَماُن؟ َوَما: قَاَل  ، «اْْلِ نْ »: َقاَل  اْْلِ

َ
، تُْؤِمنَ  أ ِ  َوَماَلئَِكِتِه، بِاَّللا

 «الَْموِْت  َبْعدَ  َوابْلَْعِث  َورُُسِلِه، َوُكتُِبِه،

“আল্লাহর সন্তুলির জনয আপনার অন্তরমক মসাপদণ করা এবং আপনার 

লজহ্বা হামির অলনিিা হমি সকল েুসললমের লনরাপত্তা লাভ করা। 

এরপর মলাকলি লজমজ্ঞস করল: ইসলামের মকান কাজলি সমবণাত্তে? 

িখন লিলন বমলন, ঈোন আনেন করা। মলাকলি বলল: ঈোন কী? 

লিলন বমলন, আল্লাহ িা‘আলা, িাাঁর লেলরর্িাগর্, আসোনী 

লকিাবসেূহ, রাসূলগর্ ও েৃিুযর পর পুনরুোন লদবসমক দৃঢ়ভামব 

স্বীকার কমর মনওো।” 72 

এেলনভামব লিলন এর পলরিমে অনযত্র বমলন,  

 ، الصالة وتقيم ، اهلل رسول حممدا وأن ، اهلل إال هلإ ال أن تشهد أن اْلسالم»
 «سبيال إيله استطعت إن ابليت وُتج ، رمضان وتصوم ، الزاكة وتؤيت

“ইসলাে হমলা এই সািয মদো ময, আল্লাহ োড়া সিয মকামনা ো‘বুদ 

মনই এবং েুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইলহ ওোসাল্লাে িাাঁর মপ্রলরি 

রাসূল, সালাি প্রলিষ্ঠা করা, যাকাি আদাে করা, রেযান োমসর 
                                                           
72 েুসনামদ আহোদ, ৪থণ খি, ১৪৪ নং পৃষ্ঠা। ইোে হাইসালে রলিি আল-োজো‘ 

১ে খি, ৫৯ নং পৃষ্ঠা। ইোে আহোদ ও ইোে ত্বাবারানী আল-জামেউল কাবীমর 
অনুরূপ বর্ণনা কমরন এবং িার সকল বর্ণনাকারী লনভণরমযাগয। আরও মদখুন, 
মদখুন: ইোে েুহাম্মাদ ইবন আবু্দল ওহহাব রলিি “োিলুল ইসলাে” ৮ নং 
পৃষ্ঠা। 
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সাওে পালন করা এবং সােথণ থাকমল আল্লাহর ঘর (কা‘বার) হজ 

পালন করা।”73  

লিলন আরও বমলন,  
 «ْسِلُم َمْن َسِلَم الُْمْسِلُموَن ِمْن لَِسانِِه َوَيِدهِ الْمُ »

“প্রকৃি েুসললে মিা মসই যার লজহ্বা ও হামির অলনিিা মথমক অনয 

েুসললেগর্ লনরাপদ থামক।”74 

আল্লাহ িা‘আলা একোত্র দীন ইসলাে োড়া অনয মকামনা ধেণ পূবণবিণী 

ও পরবিণী কামরা লনকি মথমক গ্রহর্ করমবন না। কারর্ সেি নবী 

ও রাসূলগর্ লেমলন দীন ইসলামের ওপর। আল্লাহ িা‘আলা নূহ 

‘আলাইলহস সালাে সম্পমকণ বমলন,  

لاي هِّم   واٱت لح ﴿   عا
ا
و مِّهِۦّ قاالا  إِّذ   نحوح   ناباأ و مِّ  لِّقا َٰقا نا  إِّن يا ا  َكا بح م كا لاي كح امِّ  عا قا  مَّ

كِّريِّي تاذ  َٰتِّ أَِب وا ِّ  يا عالا  ٱّللَّ ِّ  فا َّكَّ تح  ٱّللَّ   تاوا
ا
و ا  فاأ ِّعح م   َج  كح را م 

ا
م   أ َكا ءاكح ا ُشح ن   لا  ثحمَّ  وا  ياكح

م   رحكح م 
ا
م   أ لاي كح ةٗ  عا مَّ و ا   ثحمَّ  غح َّ  ٱق ضح لا  إِّلا ونِّ  وا رح َّلَّ تحم   فاإِّن ٧١ تحنظِّ ا تاوا ما م فا حكح تل 

ا
أ  سا

ِّن   ر ي  م  ج 
ا
رِّيا  إِّن   أ ج 

ا
ا  إِّلَّ  أ ِّ   َعا مِّر تح  ٱّللَّ

ح
أ ن   وا

ا
ونا  أ كح

ا
لِّ  مِّنا  أ س  :  يونس] ﴾٧٢ مِّيا ٱل مح

١٠  ،١٧  ] 

“আর িামদরমক নূহ-এর বৃত্তান্ত মর্ানান। লিলন িার সম্প্রদােমক 

বমললেমলন, ‘মহ আোর সম্প্রদাে! আোর অবলস্থলি ও আল্লাহ 

আোিসেূহ িারা আোর উপমদর্ প্রদান মিাোমদর কামে যলদ দুঃসহ 

                                                           
73 সহীহ েুসললে, লকিাবুল ঈোন, হাদীস নং ৮। 
74 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১০, ৬৪৮৪; সহীহ েুসললে, হাদীস নং ৩৯। 
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হে িমব আলে মিা আল্লাহ ওপর লনভণর কলর। সুিরাং মিােরা 

মিাোমদর কিণবয লস্থর কমর নাও এবং মিাোরা যামদরমক র্রীক 

কমরে িামদরমকও ডাক, পমর মযন কিণবয লবেমে মিাোমদর মকান 

অস্পিিা না থামক। িারপর  আোর সম্বমন্ধ মিাোমদর কাজ মর্ে 

কমর মেল এবং আোমক অবকার্ লদও না। অিঃপর যলদ মিােরা 

েুখ লেলরমে নাও িমব মিাোমদর কামে আলে মিা মকামনা পালরশ্রলেক 

িাইলন, আোর পালরশ্রলেক আমে মিা মকবল আল্লাহ কামে, আর আলে 

েুসললেমদর অন্তভুণি হমি আমদর্প্রাি হমেলে’।” [সূরা ইউনুস, 

আোি: ৭১-৭২] 

ইবরাহীে ‘আলাইলহস সালাে সম্পমকণ লিলন বমলন,  

حۥ قاالا  إِّذ  ﴿ ۥ   َلا بُّهح لِّم    را س 
ا
تح  قاالا  أ لام  س 

ا
ِّ  أ ِّراب  َٰلامِّيا  ل  [ ٧٥٧: ابلقرة] ﴾١٣١ ٱل عا

“যখন িার প্রভু িামক বলমলন, িুলে আনুগিয স্বীকার কর (েুসললে 

হও) িখন লিলন বলমলন, আলে লবশ্বজগমির রমবর লনকি 

আত্মসেপণর্ করলাে।” [সূরা আল-বাকারাহ, আোি: ১৩১]  

েূসা ‘আলাইলহস সালাে সম্পমকণ বমলন,  

َٰ  واقاالا ﴿ وسا و مِّ  مح َٰقا نتحم   إِّن يا نتحم كح ِّ  ءااما ِّٱّللَّ لاي هِّ  ب عا حو ا   فا َّكَّ نتحم إِّن تاوا لِّمِّيا  كح س   ﴾٨٤ مُّ
 [ ٨٠:  يونس]

“আর েূসা বলমলন: মহ আোর সম্প্রদাে! যলদ মিােরা আল্লাহর ওপর 

লবশ্বাস রামখা, িমব িাাঁরই ওপর ভরসা কর,য লদ মিােরা েুসললে 

হমে থামকা।” [সূরা ইউনুস, আোি: ৮৪]  
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আর লিলন ‘ঈসা ‘আলাইলহস সালামের সংবাদ লদমে বমলন,  

ي تح  ِإَوذ  ﴿ و حا
ا
ِّ  إِّلا  أ اواارِّي  ن   نا ٱۡل 

ا
ولِّ  بِّ  ءاامِّنحوا   أ ِّراسح ب حو ا   وا نَّا قاال د   ءااما ها نَّناا واٱش 

ا
ِّأ  ب

ونا  لِّمح س   [ ٧٧٧: دةاملائ] ﴾١١١ مح

“আর যখন আলে হাওোলরমদরমক আমদর্ করলাে, আোর প্রলি এবং 

আোর রাসূমলর প্রলি ঈোন স্থাপন কর, িখন িারা বলল, আেরা 

লবশ্বাস স্থাপন করলাে এবং আপলন সািী থাকুন ময, আেরা 

েুসললে।” [সূরা আল-োমেদাহ, আোি: ১১১]75  

ইসলাে ধমেণর লবলধ-লবধান, আকীদাহ-লবশ্বাস সবলকেু আল্লাহ কিৃণক 

নালযল কৃি অহী অথণাৎ কুরআন ও সুন্নাহ হমি গ্রহর্ করা হে। আলে 

এখন এ দু’লি সম্পমকণ সংলিি লকেু আমলাকপাি করব, 

ইনর্াআল্লাহ। 

                                                           
75 ইবন িাইলেেযাহ, আি-িাদেুলরেযহ ১০৯-১১০।  
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ইসলামের মেৌললক নীলিোলা ও িার উৎসসেূহ 

োনব রলিি ও রলহি হওো ধেণগুমলার অনুসারীরা িামদর োমে 

উত্তরালধকার সূমত্র পাওো লকিাবসেূমক পলবত্র করার একিা অভযাস 

গমড় িুমলমে। মস সব লকিাব মলখা হমেলেল প্রািীন যুমগ। েমল এ 

সেি লকিাব মক ললমখমে বা মক িার অনুবাদ কমরমে বা মকান 

সেে মলখা হমেমে, িার মকান সিযিা জানা যাে না। বরং এগুমলা 

এেন সব োনুমেরা ললমখলেল যামদর োমে ঐসব গুর্ থামক যা অনয 

োনুমের োমেও থামক। যথা- দুবণলিা, ঘািলি, প্রবৃলত্ত, ভুল ইিযালদ।  

পিান্তমর ইসলাে হমি অনয ধেণ মথমক সমূ্পর্ণ আলাদা; কারর্ িা 

হক বা সিয েূলনীলির (অথণাৎ আল্লাহ প্রদত্ত অহীর) ওপর লনভণর 

কমর িথা “কুরআন ও সুন্নাহ (হাদীস)”। লনমি এ দু’লির সংলিি 

পলরিে িুমল ধরা হমলা:  

(ক) েহাগ্রন্থ আল-কুরআন:  

ইমিাপূমবণ আপলন মজমনমেন ময, ইসলাে আল্লাহর েমনানীি দীন। 

আর এ কারমর্ই আল্লাহ িা‘আলা িার মপ্রলরি রাসূল েুহাম্মাদ 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইলহ ওোসাল্লামের ওপর কুরআন অবিীর্ণ কমরন, যা 

েুত্তাক্বীন িথা পরমহজগার বান্দামদর জনয লহদাোি এবং েুসললেমদর 

জনয সংলবধানস্বরূপ। আর আল্লাহ যামদর (কুেুরী ও মনোকী) মথমক 

আমরাগয কােনা কমরন িামদর অন্তমরর মরাগেুলি এবং যামদর েুলি 

ও (লহদাোমির) আমলা কােনা কমরন িামদর জনয 

আমলাকবলিণকাস্বরূপ। েহাগ্রন্থ আল-কুরআন ঐ সেি মেৌললক 
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নীলিোলার অন্তভুণি, ময কারমর্ আল্লাহ িা‘আলা রাসূলগর্মক মপ্ররর্ 

কমরমেন।76  

এলি আসোনী লকিাব হওোর বযাপামর নিুন নে, মযেন েুহাম্মাদ 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইলহ ওোসাল্লােও রাসূল হওোর বযাপামরও নিুন 

লেমলন না। বরং এর পূমবণ আল্লাহ িা‘আলা ইবরাহীে ‘আলাইলহস 

সালামের ওপর সহীো অবিীর্ণ কমরন, েূসা ‘আলাইলহস সালােমক 

িাওরাি ও দাউদ ‘আলাইলহস সালােমক যাবূর লদমে িামদরমক 

সম্মালনি কমরন। এেলনভামব ‘ঈসা োসীহ ‘আলাইলহস সালাে ইিীল 

লনমে আমসন। এ সব লকিাব লেল আল্লাহর পি মথমক অহী, যা 

লিলন িাাঁর মপ্রলরি নবী ও রাসূলগর্মক অহী কমরলেমলন। এসব 

পূবণবিণী লকিামবর সংখযা অমনক। লকন্তু এর অলধকাংর্ই লবলীন হমে 

মগমে এবং িার েমধয পলরবিণন ও লবকৃলি সালধি হমেমে। পিান্তমর 

েহাগ্রন্থ আল-কুরআমনর লহোযমির দালেত্ব স্বেং আল্লাহই লনমেমেন 

এবং লিলন িামক পূবণবিণী সকল আসোনী লকিামবর িোবধােক ও 

রলহিকারী কমরমেন। আল্লাহ িা‘আলা বমলন,  
اا  ﴿ نل  نزا

ا
أ َٰبا  إَِّّلا كا  وا ِّ  ٱل كِّتا اق  ِّٱۡل  ٗقا ب ِّ د  صا ا مح ِّما ا  ل  ي هِّ  باي  َٰبِّ  مِّنا  يادا ًنا ٱل كِّتا ي مِّ ها مح لاي هِّي  وا  عا

 [  ٠٨:دةئاملا] ﴾٤٨

“আর আেরা এ লকিাব (কুরআন)মক আপনার প্রলি অবিীর্ণ কমরলে 

হমকর সামথ, যা পূবণবিণী লকিাবসেূমহর সিযিা প্রোর্কারী এবং 

                                                           
76 র্াইখ মোিো আস্ সুবােী প্রর্ীি “আস্ সুন্নািু ওো োকানিুহা লেত্তার্রীঈল 

ইসলােী” ৩৭৩ নং পৃষ্ঠা। 
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ঐসব লকিামবর সংরিকও।” [সূরা আল-োমেদাহ, আোি: ৪৮] 

আল্লাহ িা‘আলা এর ধবলর্িয বর্ণনা কমরন ময, এমি প্রমিযক 

লজলনমসর লবিালরি বযাখযা রমেমে। েমল েলহোলেি আল্লাহ বমলন,  

اا﴿ نل  نازَّ لاي كا  وا َٰبا  عا َٰٗنا ٱل كِّتا ِّب يا ِّ  ت
ِّكح  ء   ل  اةٗ  واهحٗدى َشا  راَح  ىَٰ  وا ا حۡش  ب لِّمِّيا  وا س  ِّل مح  ﴾٨٩ ل

 [  ٨٩:انلحل]

“আর আেরা আপনার প্রলি অবিীর্ণ কমরলে লকিাব যা প্রমিযক 

লবেমে স্পি বযাখযা কমর।” [সূরা আন-নাহল, আোি: ৮৯]  

আর িা লহদাোি ও রহেিস্বরূপ। েহান আল্লাহ বমলন,  

د  ﴿ قا م فا ا ءاكح ِّناةل  جا ِّن باي  م   م  ِّكح ب  ٗدى رَّ ه  واهح اةل راَح   [  ٧٣١: االنعام] ﴾١٥٧ وا

“আর মিাোমদর লনকি মিাোমদর রমবর পি মথমক এক সুস্পি 

দলীল এবং লহদাোি ও রহেি সোগি হমেমে।” [সূরা আল-

আন‘আে, আোি: ১৫৭] 

এলি ময পথলনমদণর্ কমর িা হমি সব িাইমি সলিক। আল্লাহ 

িা‘আলা বমলন,  

ا إِّنَّ ﴿ َٰذا ر ءاانا  ها ي ٱل قح دِّ ه  ِّلَّتِّ  يا ا  ل ق وامح  هِّ
ا
 [  ٩: االرساء] ﴾أ

“লনিে এ কুরআন লহদাোি কমর মস পমথর লদমক যা আকওোে 

(সরল, সুদৃঢ়)।” [সূরা আল-ইসরা, আোি: ৯] অিএব, িা 

োনবজালিমক এেন পথ প্রদর্ণন কমর যা িামদর জীবমনর সকল 

লবেমে সলিক।  
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[আর ময লিন্তা-ভাবনা কমর ময, কীভামব েহাগ্রন্থ আল-কুরআন 

অবিীর্ণ হমেমে এবং কীভামব সংরির্ করা হমেমে? িাহমল মস 

কুরআমনর েহত্ব ও েযণাদা উপললি করমি পারমব এবং মস িার 

ইিামকও আল্লাহর জনয একলনষ্ঠ করমব। আল্লাহ িা‘আলা বমলন,  

ۥ﴿ انِّيلح  ِإَونَّهح ِّ  تلا َٰلامِّيا  راب  لا  ١٩٢ ٱل عا ِّهِّ  نازا وحح  ب مِّيح  ٱلرُّ
ا َٰ  ١٩٣ ٱۡل  ا بِّكا  َعا

ونا  قال  اكح  مِّنا  تلِّ
رِّينا  نذِّ  [  ٧٩٠  ،٧٩٠:  الشعراء] ﴾١٩٤ ٱل مح

“লনিে এলি (আল-কুরআন) লবশ্বজাহামনর রব হমি অবিালরি। 

রূহুল আেীন (লজবরীল) এিা লনমে অবিরর্ কমরমেন। আপনার 

অন্তমর, যামি আপলন সিকণকারী হমি পামরন।” [সূরা আর্-শু‘আরা, 

আোি: ১৯২-১৯৪]  

সুিরাং, লযলন কুরআন অবিীর্ণ কমরন, লিলন হমিন লবশ্বজাহামনর রব 

আল্লাহ। আর যার োধযমে িা অবিরর্ হে, লিলন রূহুল আেীন িথা 

লজবরীল ‘আলাইলহস সালাে। আর যার অন্তমর িা অবিরর্ করা হে 

লিলন হমিন নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইলহ ওোসাল্লাে।]77  

এই কুরআন েুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইলহ ওোসাল্লামের ময সেি 

লনদর্ণন লকোেি অবলধ অবলর্ি থাকমব িার অন্তগণি একলি স্থােী 

লনদর্ণন। অথি পূবণবিণী নবীগমর্র জীবন মর্ে হওোর সামথ সামথ 

িামদর লনদর্ণন ও েু‘লজযাসেূহও মর্ে হমে মযি। পিান্তমর আল্লাহ 

                                                           
77 দু’ ব্রামকমির োেখামনর অংর্ মকামনা মকামনা সংস্করমর্ মনই। িমব িা থাকা 

উলিি বমল েমন হে। -সম্পাদক 
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িা‘আলা এই কুরআনমক একলি স্থােী লনদর্ণন বা প্রোর্স্বরূপ 

কমরমেন।  

এিা একলি পলরপূর্ণ প্রোর্পত্র ও সেুজ্জ্বল লনদর্ণন। আল্লাহ িা‘আলা 

োনুেমক িযামলি েুাঁমড়মেন িারা মযন কুরআমনর অনুরূপ একলি 

লকিাব অথবা কুরআমনর সূরার অনুরূপ দর্লি সূরা অথবা একলি 

সূরা লনমে আমস। লকন্তু িারা কমেকলি অির বা র্ব্দ বানামিও 

অপারগ হে। অথি ময জালির ওপর কুরআন অবিীর্ণ হে, িারা 

লেল ভাোর লবশুদ্ধিা ও অলঙ্কার র্ামস্ত্রর জালি। আল্লাহ িা‘আলা 

বমলন,  

م  ﴿
ا
حونا  أ ول قح َٰهح   يا ى ا ۡتا تحوا   قحل   ٱف 

 
ة   فاأ ورا ِّسح ِّث لِّهِۦّ ب وا   م  عح نِّ  واٱد  تحم ما ع  تاطا ِّن ٱس  ِّ  دحونِّ  م   إِّن ٱّللَّ

نتحم   قِّيا  كح َٰدِّ  [ ٥٨:  يونس] ﴾٣٨ صا

“নালক িারা বমল, ‘লিলন এিা রিনা কমরমেন?’ বলুন, ‘িমব মিােরা 

এর অনুরূপ একলি সূরা লনমে আস এবং আল্লাহ োড়া অনয যামক 

পার ডাক, যলদ মিােরা সিযবাদী হও’।” [সূরা ইউনুস, আোি: ৩৮]  

েহাগ্রন্থ আল-কুরআন ময আল্লাহর পি মথমক অহী িার প্রোর্ হমলা: 

এর েমধয পূবণবিণী জালির বহু সংবাদ অন্তভুণি হমেমে এবং সমু্মমখ 

আগেনকারী মযসব ঘিনা সম্পমকণ ভলবেযিার্ী কমরমে িা হুবহু 

ঐভামবই ঘমিমে মযভামব কুরআন সংবাদ লদমেমে। আর অমনক 

লবেমে এেন সব লবজ্ঞানসম্মি প্রোর্ উমল্লখ কমরমে, লবজ্ঞানীরা যার 

লকেু লকেু োত্র লবেমে বিণোন যুমগ এমস উপনীি হমেমে।  
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েহাগ্রন্থ আল-কুরআন ময আল্লাহর পি মথমক অহী, িার আরও 

প্রোর্ হমলা: ময নবীর ওপর এই কুরআন অবিীর্ণ হে, িাাঁর কাে 

মথমক কুরআন অবিীর্ণ হওোর পূমবণ অনুরূপ লকেু জানা যােলন এবং 

িার সদৃর্ মকামনা লবেেও বর্ণনা করা হেলন যা স্বেং আল্লাহ িা‘আলা 

বমলন,  

ا ءا  لَّو   قحل﴿ ح  شا ا ٱّللَّ ۥ ما تحهح م   تالاو  لاي كح لا   عا م وا َٰكح ى را د 
ا
ِّهِّۦ   أ د   ب قا ِّث تح  فا

م   ۡلا ٗرا فِّيكح مح  عح
ِّن ب لِّهِۦّ ه  م  فالا  قا

ا
قِّلحونا  أ  [  ٧١:  يونس] ﴾١٦ تاع 

“বলুন, আল্লাহ যলদ িাইমিন আলেও মিাোমদর কামে এিা 

লিলাওোি করিাে না এবং লিলনও মিাোমদরমক এ লবেমে 

জানামিন না। আলে মিা এর আমগ মিাোমদর েমধয জীবমনর 

দীঘণকাল অবস্থান কমরলে; িবুও লক মিােরা বুেমি পার না?” [সূরা 

ইউনুস, আোি: ১৬] বরং লিলন লেমলন এেন লনরির বযলি ময, 

লিলন পড়মি ও ললখমি জানমিন না। এেনলক লিলন মকামনা 

লর্িমকর লনকি গেন কমরনলন এবং মকামনা লর্িমকর কামে 

বমসনলন। এিদসমেও লিলন লবশুদ্ধভােী ও অলঙ্কার-র্াস্ত্রলবদ 

কালেরমদরমক কুরআমনর অনুরূপ লকেু লনমে আসার িযামলি কমরন। 

আল্লাহ িা‘আলা বমলন,  

ا﴿ نتا  واما ب لِّهِۦّ مِّن تات لحوا   كح َٰب   مِّن قا لا  كِّتا ۥ وا هح حطُّ تاابا  إِّٗذا بِّيامِّينِّكا   َّتا ر  لحونا  َّلَّ ب طِّ  ٱل مح
 [  ٠٨: العنكبوت] ﴾٤٨

“আপলন মিা এর পূমবণ মকামনা লকিাব পাি কমরনলন এবং স্বহমি 

মকামনা লদন লকিাব ললমখনলন ময, লেথযাবাদীরা সমন্দহ মপাের্ 
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করমব।” [সূরা আল-‘আনকাবুি, আোি: ৪৮]  

এই লনরির নবীর ধবলর্িয িাওরাি ও ইলিমল বর্ণনা করা হমেমে 

ময, লিলন এেন লনরির, লযলন পড়মি ও ললখমি জামনন না। অথি 

ইোহূদী ও নাসারামদর মযসব পাদ্রী বা পলিিমদর কামে িাওরাি ও 

ইলিমলর লকেু অবলর্ি আমে, িারা ময বযাপামর েিমভদ কমর মস 

সম্পমকণ িাাঁমক লজমজ্ঞস কমরলেল এবং িারা পরস্পর ময লবেমে 

েগড়া কমর মস লবেমে িারা িাাঁর লনকি লবিার প্রাথণনা কমরলেল। 

িাওরাি ও ইলিমল আল্লাহ িা‘আলা িাাঁর সংবাদ পলরষ্কারভামব 

বমলমেন- 

ِّينا ﴿ ونا  ٱلَّ ولا  ياتَّبِّعح َّ  ٱلرَّسح َّ  ٱنلَّبِّ ِّ م 
ح ِّي ٱۡل  ۥ ٱلَّ وناهح ِّدح تحوًبا َيا ك  م   ما هح َٰةِّ  فِّ  عِّندا ى را  ٱتلَّو 

جنِّيلِّ  ِّ
رح  واٱۡل  مح

 
مياأ وفِّ  هح رح ع  ِّٱل ما م   ب َٰهح ى يان ها نِّ  وا رِّ  عا

نكا لُّ  ٱل مح يححِّ مح  وا اهح َٰتِّ  ل ِّبا ي  ِّمح  ٱلطَّ ر  يححا  وا
لاي هِّمح  ئِّثا  عا َٰٓ ابا  [  ٧٣١: االعراف] ﴾ٱۡل 

“যারা অনুসরর্ কমর রাসূমলর, উম্মী নবীর, যার উমল্লখ িারা িামদর 

কামে িাওরাি ও ইলিমল লললপবদ্ধ পাে, লযলন িামদরমক সৎ কামজর 

আমদর্ মদন, অসৎ কাজ মথমক লনমেধ কমরন, িামদর জনয পলবত্র 

বস্তু হালাল কমরন এবং অপলবত্র বস্তু হারাে কমরন।” [সূরা আল-

আ‘রাে, আোি: ১৫৭ ] 

েুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইলহ ওোসাল্লােমক উমের্য কমর ইোহূদী ও 

নাসারারা ময প্রশ্ন কমরলেল আল্লাহ িা‘আলা িা পলরষ্কারভামব উমল্লখ 

কমর বমলন,  
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اس  ﴿ لح  لحكا ي ه 
ا
َٰبِّ  أ ن ٱل كِّتا

ا
ِّلا  أ لاي هِّم   تحنا  َٰٗبا عا ِّنا  كِّتا ى  م  ا ءِّ ما  [  ٧٣٥:  النساء] ﴾ٱلسَّ

“লকিাবীগর্ আপনার কামে িামদর জনয আসোন হমি একলি 

লকিাব নালযল করমি বমল।” [সূরা আন-লনসা, আোি: ১৫৩]  েহান 

আল্লাহ আরও বমলন, 

اس  ﴿ ي نِّ  لحوناكا وا ي  عا وحِّ  [ ٨٣: االرساء] ﴾ٱلرُّ

“আর আপনামক িারা রূহ সম্পমকণ প্রশ্ন কমর।” [সূরা আল-ইসরা, 

আোি: ৮৫]  

েলহোলেি আল্লাহ আরও বমলন, 

اس  ﴿ ي ن لحوناكا وا ي  ذِّي عا ِّ ناي  ر   [  ٨٥: الكهف] ﴾ٱل قا

“আর িারা আপনামক যুল-কারনাইন সম্বমন্ধ লজমজ্ঞস কমর।” [সূরা 

আল-কাহাে, আোি: ৮৩]   

আল্লাহ িা‘আলা আরও বমলন, 

َٰ  إِّنَّ  ﴿ اها ر  ل  ٱ ذا صُّ  ءاانا قح َٰ  ياقح ا َٰٓ إِّس   بانِّ   َعا ك   ءِّيلا را
ا
ا أ ِّيٱ ثا م   لَّ ونا َيا   فِّيهِّ  هح  ﴾ ٧٦ تالِّفح

 [  ١١: انلمل]

“বনী ইসরাঈল মযসব লবেমে েিমভদ কমর, লনিে এ কুরআন িার 

অলধকাংর্ িামদর কামে লববৃি কমর।” [সূরা আন-নােল, আোি: 

৭৬]  

ইবরাহীে লেললপস নােক এক লিিান পাদ্রী লডলগ্র অজণমনর জনয িার 

ডক্টমরি লথলসমসর েমধয কুরআনমক সমন্দহযুি করার অপমিিা 
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িালান। লকন্তু লিলন িামি বযথণ হন। বরং কুরআন িার দলীল 

প্রোর্ালদ িারা িাাঁমক পরাভূি কমর। েমল লিলন িার অিেিার 

মঘাের্া লদমে েহান সৃলিকিণার কামে আত্মসেপণর্ কমরন এবং লিলন 

িার ইসলাে গ্রহমর্র মঘাের্া মদন।78  

এেনভামব একজন েুসললে আমেলরকান নাগলরক ড. জােরী লাং 

নােক এক ভদ্রমলাকমক েহাগ্রন্থ আল-কুরআমনর অনুবামদর একখানা 

কলপ লদমল মস িা পাি কমর অনুভব কমর ময, এই কুরআন মযন 

িামকই সমম্বাধন কমর কথা বলমে। আর িার সকল প্রমশ্নর উত্তর 

লদমি। িার ও িার অন্তমরর োমে ময প্রলিবন্ধকিা রমেমে িা 

অপসারর্ করমে। বরং মস বমল, লনিে ময সত্তা এই কুরআন 

অবিীর্ণ কমরমেন, লিলন মযন আোমক আলে যিখালন জালন িার মিমে 

অমনক মবলর্ জামনন।79 মকনই বা নে? লযলন কুরআন অবিীর্ণ 

কমরমেন, লিলনই মিা োনুে সৃলি কমরমেন। লিলন হমলন েহা পলবত্র 

আল্লাহ।   

لا ﴿
ا
لامح  أ ع  ن   يا لاقا  ما وا  خا ابِّريح  ٱللَّطِّيفح  واهح  [ ٧٠: امللك] ﴾ٱۡل 

“লযলন সৃলি কমরমেন, লিলনই লক জামনন না? লিলন মিা সূক্ষ্মদর্ণী, 

সবণজ্ঞ।” [সূরা আল-েূলক, আোি: ১৪] সুিরাং কুরআনুল কারীমের 
                                                           
78 মদখুন: ইবরাহীে খলীল আহোদ রলিি “আল-েুসিার্লরকুন ওোল েুবার্লর্রুন 

লেল ‘আলালেল আরাবী ওোল ইসলােী গ্রন্থ। 
79 ড. জােরী লাং রলিি “আসমসরা‘উ লেন আজললল ঈোন” অনুবাদ- ড. েুনলযর 

আল-আবসী, দারুল লেকর প্রকার্না: ৩৪ নং পৃষ্ঠা। 
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অনুবাদ পড়ািাই ড. জােরীর ইসলামের েমধয প্রমবর্ এবং উি গ্রন্থ 

মলখার কারর্, ময গ্রন্থ মথমক আপনামক মরোমরে লদলাে।  

েহাগ্রন্থ আল-কুরআন োনুমের প্রমোজনীে সকল লবেেমক অন্তভুণি 

কমরমে। েমল িা লনেে-পদ্ধলি, আকীদাহ-লবশ্বাস, হুকুে-আহকাে, 

পারস্পলরক সম্পকণ বা মলনমদন এবং আদব-কােদাসেূমহর 

েূলনীলিমক অন্তভুণি কমরমে। আল্লাহ িা‘আলা বমলন,  

ا﴿ ناا مَّ ط  َٰبِّ  فِّ  فارَّ ى  مِّن ٱل كِّتا ء   [  ٥٨: االنعام] ﴾٣٨ َشا 

“আেরা (এই) লকিামব মকামনা বস্তুর মকামনা লবেেই লললপবদ্ধ করমি 

োলড়লন।” [সূরা আল-আন‘আে, আোি: ৩৮]  

সুিরাং এর েমধয আল্লাহর একত্ববামদর আহ্বান, িাাঁর নাে, লসোি 

বা ধবলর্িয-গুর্াবলল ও কেণসেূমহর বর্ণনা রমেমে। িা নবী ও 

রাসূলগর্ যা লনমে এমসমেন িার সিযিার লদমক আহ্বান কমর। 

লকোেি লদবস, কমেণর প্রলিদান ও লহসাব-লনকার্মক সাবযি এবং এ 

বযাপামর দলীল-প্রোর্ালদ কামেে কমর। পূবণবিণী জালিসেূমহর সংবাদ 

ও দুলনোমি িামদর প্রলি ময লনদর্ণনসেূহ অবিীর্ণ হমেলেল এবং 

মযসব র্ালি ও দুমভণাগ িামদর জনয আমখরামি অমপিা করমে িা 

বর্ণনা কমর।  

এর েমধয অমনক লজলনমসর এেন লনদর্ণন, যুলি ও দলীল-প্রোর্ালদ 

রমেমে, ময বযাপামর লবজ্ঞানীরা হিবুলদ্ধ হমে পমড়, আর িা প্রমিযক 

যুমগর অনুকূমল হে। লবজ্ঞানী ও গমবেকরা এর েমধয িামদর 

কালঙ্ক্ষি বস্তু পাে। এখন আলে আপনার জনয শুধুোত্র লিনলি 
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উদাহরর্ মপর্ করব যা আপনামক এর লকেুিা প্রকার্ কমর লদমব। 

উদাহরর্গুমলা লনম্নরূপ: 

(১) আল্লাহ িা‘আলার বার্ী, 

وا ﴿ ِّي واهح جا  ٱلَّ را ي نِّ  ما را اح  ا ٱۡل  َٰذا بل  ها ذ  اتل  عا ا فحرا َٰذا ها اجل  ل ح  مِّ  وا جا
ح
عالا  أ ا واجا ما  باي ناهح

زاٗخا ٗرا بار  وٗرا واحِّج   [  ٣٥: الفرقان] ﴾٥٣ ُمَّ جح

“আর লিলনই দুই সেুদ্রমক লেললিভামব প্রবালহি কমরমেন, একলি 

লেলি, েজাদার এবং অপরলি লবর্াি, লবস্বাদ; উভমের েমধয 

কমরমেন এক অন্তরাে, এক র্ি বযবধান।” [সূরা আল-েুরকান, 

আোি: ৫৩]  

েলহোলেি আল্লাহ আরও বমলন,  

و  ﴿
ا
َٰت   أ لحما ظح ِّ    َبا ر   فِّ  كا َٰهح  لُّج  ى شا غ  جل  يا و  ِّن ما جل  فاو قِّهِۦّ م  و  ِّن ما ه  فاو قِّهِۦّ م  ابل حا  سا

َٰتح   لحما ا ظح ها ضح قا  باع  جا  إِّذاا   باع ض   فاو  را خ 
ا
هۥح أ ام   يادا د   ل ا   ياكا َٰها ى ن يارا ح  َيا عالِّ  لَّم   واما حۥ ٱّللَّ  َلا

ا وٗرانح  ما حۥ فا  [  ٠٤:  انلور] ﴾٤٠ نُّور   مِّن َلا

“অথবা গভীর সেুদ্রিমলর অন্ধকার সদৃর্, যামক আিন্ন কমর 

মেউমের উপর মেউ, যার উপর মেধপুি, অন্ধকারপুি িমরর উপর 

ির, এেনলক মস হাি মবর করমল িা আমদৌ মদখমি পামব না। 

আল্লাহ যামক আমলা দান কমরন না, িার জমনয মকামনা আমলা 

মনই।” [সূরা আন-নূর, আোি: ৪০]  

আর সবণজন লবলদি ময েুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইলহ ওোসাল্লাে 

কখনও সেুমদ্র গেন কমরনলন এবং সেুমদ্রর গভীরিা অনুসন্ধামন 
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সাহাযয করমব এ ধরমনর মকামনা বস্তুগি োধযেও িাাঁর যুমগ লেল না। 

সুিরাং আল্লাহ বযিীি আর মক েুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইলহ 

ওোসাল্লােমক এ িথযাবলল জালনমেমেন?  

(২) আল্লাহ িা‘আলার বার্ী: 

د  ﴿ لاقا ناا وا لاق  َٰنا  خا نسا ِّ
َٰلاة   مِّن ٱۡل  لا ِّن سح َٰهح  ثحمَّ  ١٢ طِّي   م  ل نا عا ةٗ  جا فا ار   فِّ  نحط  كِّي   قارا  مَّ

ناا ثحمَّ  ١٣ لاق  ةا  خا فا ةٗ  ٱنلُّط  لاقا ناا عا لاق  ةا  فاخا لاقا ةٗ  ٱل عا غا ض  لا  مح ناافاخا ةا  ق  غا ض  َٰٗما ٱل مح  عِّظا
ناا و  سا َٰما  فاكا َٰهح  ثحمَّ  ۡلا ٗما ٱل عِّظا نا

 
أ نشا

ا
ل ًقا أ ه  خا را تابااراكا  ءااخا ح  فا نح  ٱّللَّ سا ح 

ا
َٰلِّقِّيا  أ  ﴾١٤ ٱل خا

 [  ٧٠  ،٧٠:  املؤمنون]

“আর অবর্যই আেরা োনুেমক সৃলি কমরলে োলির উপাদান মথমক, 
িারপর আেরা িামক শুক্রলবনু্দরূমপ স্থাপন কলর এক লনরাপদ 

ভািামর; পমর আেরা শুক্রলবনু্দমক পলরর্ি কলর ‘আলাকা-মি, 

অিঃপর ‘আলাকা-মক পলরর্ি কলর মগার্িলপমি , অিঃপর 

মগার্িলপিমক পলরর্ি কলর অলস্থমি; অিঃপর অলস্থমক মেমক মদই 

মগার্ি লদমে; িারপর িামক গমড় িুলল অনয এক সৃলিরূমপ। 

অিএব, (মদমখ লনন) সমবণাত্তে স্রিা আল্লাহ কি বরকিেে!” [সূরা 

আল-েু‘লেনূন, আোি: ১২-১৪]  

লবজ্ঞানীরা বিণোন যুমগ এমসই মকবল গভণস্থ সন্তামনর (ভ্রূমর্র) সৃলির 

ধাপ সম্পমকণ এই সূক্ষ্ম লবমেেমর্র উদঘািন কমর।  

(৩) আল্লাহ িা‘আলা বমলন, 

هۥح﴿ ِّحح  واعِّندا ات فا ي بِّ  ما ا   لا  ٱل غا ها لامح ع  ه  إِّلَّ  يا وا لامح  هح ياع  ا وا ِّ  فِّ  ما رِّى  ٱل با  اح  ا واٱۡل  طح  واما قح اس   ت
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راقاة   مِّن ا إِّلَّ  وا ها لامح ع  لا  يا بَّة   وا َٰتِّ  فِّ  حا لحما ۡرضِّ  ظح
ا لا  ٱۡل  ب   وا لا  راط  ِّس   وا  فِّ  إِّلَّ  يااب

َٰب   بِّي   كِّتا  [  ٣٩:االنعام] ﴾٥٩ مُّ

“গামেব বা অদৃমর্যর িালবকালি িাাঁরই লনকি রমেমে; লিলন োড়া আর 

মকউ িা জামন না। আর স্থল ও জলভামগ যা লকেু রমেমে িাও লিলন 

অবগি রমেমেন, িাাঁর অবগলি বযিীি বৃি মথমক একলি পািাও 

েমর না এবং ভূ-পৃমষ্ঠর অন্ধকামরর েমধয একলি দানাও পমড় না। 

এেলনভামব মযমকামনা লসি ও শুষ্ক বস্তুও পলিি হে না মকন, সেি 

বস্তুই সুস্পি লকিামব লললপবদ্ধ রমেমে।” [সূরা আল-আন‘আে, 

আোি: ৫৯] োনবজালি এই বযাপক লিন্তা পযণন্ত লবমবিনা করমি 

পামর না এবং এ বযাপামর লিন্তাও কমর না অলধকন্তু িারা িা করমি 

সিেও না। বরং লবজ্ঞানীমদর মকামনা দল যলদ একলি অঙু্কর অথবা 

একলি কীি-পিঙ্গ লনমে পযণমবির্ কমর এবং িার সম্পমকণ যা 

জানমি মপমরমে িা মরকডণ কমর, িাহমল মস কারমর্ আেরা খুবই 

লবস্মে প্রকার্ কলর। অথি িারা ময বযাপামর পযণমবির্ কমরমে িার 

মিমে মবলর্রভাগ মিত্রই িামদর কামে মগাপন রমেমে।  

ফ্রামের অলধবাসী লবজ্ঞানী ‘েলরস বুকাই’ িাওরাি, ইলিল ও 

কুরআমনর োমে িুলনা কমর এবং ভূেিল ও নমভােিল এবং োনুে 

সৃলি সম্পমকণ সাম্প্রলিক আলবষ্কার মযখামন মপৌঁমেমে িা বর্ণনা কমর। 

িামি লিলন মপমেমেন, সাম্প্রলিক কামলর আলবষ্কার েহাগ্রন্থ আল-

কুরআমনর েমধয যা বলর্ণি হমেমে িার হুবহু লেল রমেমে। পিান্তমর 

লিলন বিণোমন প্রিললি িাওরাি ও ইলিমলর েমধয ভূেিল, 
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নমভােিল, োনুে এবং জীবজন্তুর সৃলি সম্পমকণ অমনক ভুল িথযাবলল 

অন্তভুণি মদমখমেন।80  

(খ) নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইলহ ওোসাল্লামের সুন্নাহ িথা হাদীস:  

আল্লাহ িা‘আলা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইলহ ওোসাল্লামের প্রলি 

কুরআনুল কারীে অবিীর্ণ কমরন এবং িার সদৃর্ আরও লকেু অহী 

কমরন িাই হমলা সুন্নামি নববী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইলহ ওোসাল্লাে 

অথণাৎ, হাদীস। যা কুরআমনর বযাখযাকারী ও লভলত্ত। নবী সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইলহ ওোসাল্লাে বমলন, মজমন মরমখা! আোমক কুরআন ও িার 

সামথ িার সদৃর্ লকেু মদো হমেমে।81  

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইলহ ওোসাল্লােমক আমদর্ করা হমেমে, লিলন 

মযন কুরআমনর েমধয যা রমেমে িা বর্ণনা কমরন মযেন— িামি 

আমে ‘ইজোল’ বা সংলিি, িামি আমে ‘খুসূস’ বা লবমর্ে, িামি 

আমে ‘উেূে’ বা বযাপক ইিযালদ, আল্লাহ িা‘আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইলহ ওোসাল্লােমক মসগুমলার বযাখযা প্রদামনর লনমদণর্ প্রদান 

কমরমেন। আল্লাহ িা‘আলা বমলন,  

اا  ﴿ نل  نزا
ا
أ را  إَِّّلا كا  وا ِّك  ا  ٱل  ِّ حباي  ِّلنَّاسِّ  تلِّ ا ل ِّلا  ما م   إَِّّلا هِّم   نحز  لَّهح لاعا ونا  وا رح كَّ تافا  ﴾٤٤ يا

                                                           
80 মদখুন: মোলরস বুকাইল রলিি “আধুলনক লবজ্ঞামনর আমলামক িাওরাি, ইলিল ও 

কুরআন” ১৩৩-২৮৩ পৃষ্ঠা, লিলন ফ্রামের অলধবাসী ও লিেধেণাবলম্বী একজন 
ডািার লেমলন। পরবিণীমি লিলন ইসলাে গ্রহর্ কমরন। 

81 েুসনামদ আহোদ, ৪থণ খি, ১৩১ পৃষ্ঠা। সুনামন আবু দাউদ, লকিাবুস সুন্নাহ; 
সুন্নাহ’র অপলরহাযণিা পলরমিদ, হাদীস নং ৪৬০৪, ৪থণ খি, ২০০ নং পৃষ্ঠা। 
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 [  ٠٠: انلحل]

“আর আেরা আপনার প্রলি কুরআন অবিীর্ণ কমরলে োনুেমক 

স্পিভামব বুলেমে মদোর জমনয যা িামদর প্রলি অবিীর্ণ করা 

হমেলেল, যামি িারা লিন্তা কমর।” [সূরা আন-নাহল, আোি: ৪৪]  

সুন্নাহ বা হাদীস হমি ইসলামের লিিীে েূল উৎস। আর িা প্রমিযক 

যা সহীহ সূমত্র নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইলহ ওোসাল্লাে মথমক বর্ণনা করা 

হমেমে, যার সূত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইলহ ওোসাল্লাে পযণন্ত 

ধারাবালহক, মহাক িা কথা অথবা কাজ অথবা সম্মলি অথবা গুর্ বা 

ধবলর্িয মহাক না মকন।  

আর িা আল্লাহর পি মথমক িার মপ্রলরি রাসূল েুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইলহ ওোসাল্লামের প্রলি অহী; কারর্ নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইলহ 

ওোসাল্লাে প্রবৃলত্ত মথমক মকামনা কথা বমলন না। আল্লাহ িা‘আলা 

বমলন,  

ا﴿ نِّ  يانطِّقح  واما ىَٰٓ ل  ٱ عا وا وا  إِّن   ٣ ها ل  إِّلَّ  هح َٰ  واح  هح  ٤ يحوحا لَّما يدح  ۥعا دِّ ىَٰ ل  ٱ شا وا  ﴾٥ قح
 [  ٣  ،٥:  انلجم]

“আর লিলন প্রবৃলত্ত হমি কথা বমলন না। লিলন যা বমলন িা মিা এক 

অহী, যা িাাঁর প্রলি প্রিযামদর্ করা হে। িামক লর্িা দান কমর েহা 

র্লির্ালী (লেলরর্িা)।” [সূরা আন-নাজে, আোি: ৩, ৫] 

িাাঁমক যা আমদর্ করা হমেমে লিলন োনুমের লনকি িাই প্রিার 

কমরন। আল্লাহ িা‘আলা বমলন, 
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تَّبِّعح  إِّن  ﴿
ا
ا إِّلَّ  أ َٰٓ  ما َّ  يحوحا ا   إِّلا ما ناا   وا

ا
يرل  إِّلَّ  أ بِّيل  ناذِّ  [  ٩: االحقاف] ﴾٩ مُّ

“আোর প্রলি যা অহী করা হে আলে মিা শুধুোত্র িারই অনুসরর্ 

কলর। আলে একজন স্পি সিকণকারী োড়া আর লকেুই নই।” [সূরা 

আল-আহক্বাে, আোি:৯] 

পলবত্র সুন্নাহ হমলা ইসলামের বািলবক বযবহার। মযেন এমি রমেমে, 

লবলধ-লবধান, আকীদাহ-লবশ্বাস, ইবাদাি, পারস্পলরক সম্পকণ বা 

মলনমদন, আদব-কােদা ইিযালদ। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইলহ 

ওোসাল্লােমক যা হুকুে মদো হমেমে িা লিলন পালন কমরমেন এবং 

োনুমের কামে িা বর্ণনা কমরমেন। আর লিলন মযভামব কমরন, লিক 

অনুরূপভামব িামদরমকও করার লনমদণর্ মদন। মযেন, নবী সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইলহ ওোসাল্লামের বার্ী লিলন বমলন,  

ْيتُ  َكَما َصلُّوا»
َ
َصّلِّ  ُموِِن َرأ

ُ
 «أ

“মিােরা লিক ঐভামব সালাি পড়, মযভামব আোমক সালাি পড়মি 

মদমখে।”82 

আল্লাহ িা‘আলা েুলেনমদরমক িাাঁর যাবিীে কথা ও কামজর অনুসরর্ 

করমি লনমদণর্ লদমেমেন, যামি কমর িামদর ঈোন পূর্ণাঙ্গিা লাভ 

কমর। আল্লাহ িা‘আলা বমলন,  

د  ﴿ نا  لَّقا م   َكا ولِّ  فِّ  لاكح ِّ  راسح واة   ٱّللَّ س 
ح
ناةل  أ سا ن حا نا  ل ِّما وا   َكا ا  يار جح او ما  ٱّللَّ  ٱٓأۡلخِّرا  واٱَّل 

                                                           
82 সহীহ বুখারী; আযান অধযাে, পলরমিদ নং ১৮, হাদীস নং ৬৩১। 
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را  ذاكا ا  وا ثِّرٗيا ٱّللَّ  [ ٠٧:  االحزاب] ﴾٢١ كا

“লনিে মিাোমদর েমধয যারা আল্লাহ ও আমখরামির প্রলি আর্া 

রামখ এবং আল্লাহমক অলধক স্মরর্ কমর, িামদর জনয রাসূলুল্লাহ’র 

েমধযই রমেমে উত্তে আদর্ণ।” [সূরা আল-আহযাব, আোি: ২১]  

সম্মালনি সাহাবীবৃন্দ নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইলহ ওোসাল্লামের বার্ী ও 

কেণসেূহমক িামদর পরবিণীমদর (অথণাৎ িামব‘ঈমদর) লনকি বর্ণনা 

কমরন এবং িারা িামদর পরবিণীমদর (অথণাৎ িামব‘ িামব‘ঈমদর) 

লনকি বর্ণনা কমরন, অিঃপর মসগুমলার সংকলন হাদীমসর ভািামর 

পলরর্ি হে। আর হাদীস বর্ণনাকারী িার লনকি মথমক যারা বর্ণনা 

করমবন িামদর মিমত্র কমিারিা অবলম্বন কমরন এবং যারা িার 

লনকি মথমক গ্রহর্ করমবন িামদর মিমত্র িারা িলব কমরন ময মস 

লিলন বযলির সেসােলেক হমবন ময িার লনকি হমি গ্রহর্ কমরমে। 

যামি কমর সূমত্রর ধারাবালহকিা বর্ণনাকারী মথমক রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইলহ ওোসাল্লাে পযণন্ত সংযুি হে।83 আর বর্ণনা 

সূমত্রর সকল বর্ণনাকারী মযন লনভণরমযাগয, নযােপরাের্, সিযবাদী 

এবং লবশ্বি হে।  

                                                           
83 েমল নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইলহ ওোসাল্লামের হাদীস বর্ণনার মিমত্র এই অননয 

ইলেী পদ্ধলি এবং এই লনেিমর্র কারমর্, েুসললেমদর োমে ‘ইলেুল জারলহ 
ওোত্ িা‘দীল” এবং “েুসত্বলাহুল হাদীস” নামে এক প্রলসদ্ধ লবদযার সৃলি হে, 
এই দু’লি লবদযা ইসলােী উম্মাহ’র এক অননয ধবলর্িয, যা পূমবণ আর মকামনা লদন 
লেল না। 
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সুন্নাহ মযেন ইসলামের বািলবক বযবহার, মিেলন িা কুরআনুল 

কারীেমক প্রকার্ কমর এবং এর আোমির বযাখযা কমর ও সংলিি 

হুকুে-আহকাে লবিালরিভামব বর্ণনা কমর। মযমহিু নবী সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইলহ ওোসাল্লামের প্রলি যা অবিীর্ণ হমেমে, িা লিলন কখনও 

কথার োধযমে, কখনও কমেণর োধযমে, আবার কখনও এিদুভমের 

োধযমে একসামথ বযাখযা করমিন। আবার হাদীস কলিপে লবধান ও 

আইন প্রর্েন বর্ণনা করার লদক লদমে কুরআনুল কারীে হমি স্বাধীন।  

কুরআন ও হাদীমসর প্রলি এই লবশ্বাস রাখা ওোলজব ময, এই দু’লি 

দীন ইসলামের েূল দু’লি উৎস। ময দু’লির অনুসরর্ করা, যার লদমক 

প্রিযাবিণন করা, যার আমদর্ োনয করা ও লনমেধমক বজণন করা, যার 

সংবাদসেূহমক লবশ্বাস করা, এ দু’লির েমধয মযসব আল্লাহর নাে, 

িাাঁর গুর্াবলল ও িাাঁর কেণসেূহ রমেমে িার প্রলি ঈোন রাখা এবং 

আল্লাহ িা‘আলা িাাঁর ওলী-আওললো েুলেনমদর জনয যা প্রস্তুি 

কমরমেন ও িাাঁর র্ত্রু কালেরমদর জনয যার প্রলিশ্রুলি কমরমেন িার 

প্রলি ঈোন রাখা ওোলজব। আল্লাহ িা‘আলা বমলন,  

ِّكا  فالا ﴿ ب  را مِّنحونا  لا  وا َٰ  يحؤ  تَّ وكا  حا ِّمح اك  ا ُيح را  فِّيما جا م   شا وا   لا  ثحمَّ  باي ناهح ِّدح هِّم   فِّ   َيا سِّ نفح
ا
 أ

راٗجا ا حا ِّمَّ ي تا  م  وا   قاضا ِّمح ل  حسا ي لِّيٗما وا اس   [  ١٣:  النساء] ﴾٦٥ ت

“অিএব, আপনার রমবর র্পথ! িারা কখনও েুলেন হমি পারমব 

না, ময পযণন্ত আপনামক িামদর আভযন্তরীর্ লবমরামধর লবিারক 

লহমসমব মেমন না লনমব, অিঃপর আপলন ময লবিার করমবন িা 

লিধাহীন অন্তমর গ্রহর্ না করমব আর িা র্ান্তভামব পলরগ্রহর্ না 
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করমব।” [সূরা আন-লনসা, আোি: ৬৫]   

আল্লাহ িা‘আলা বমলন, 

ا  ﴿ مح  واما َٰكح ولح  ءااتاى وهح  ٱلرَّسح ذح اوا  فاخح م   ما َٰكح ى ن هح  ناها وا ه  عا  [  ١: احلرش] ﴾فاٱنتاهح

“রাসূল মিাোমদরমক যা মদে িা মিােরা গ্রহর্ কর এবং যা মথমক 

মিাোমদরমক লনমেধ কমর িা মথমক লবরি থাক।” [সূরা আল-হার্র, 

আোি:৭] 

এই দীন বা ধমেণর উৎমসর পলরিে প্রদামনর পর আোমদর উলিি 

হমব এর িরসেূহ বর্ণনা করা। আর িা হমি- ইসলাে, ঈোন এবং 

ইহসান। সংলিিভামব এই িরগুমলার আরকান বা িভব সেূহ 

আমলািনা করব ।  
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দীমনর িরসেূহ 
দীমনর প্রথে ির: ইসলাে*84 

ইসলাে: এর পাাঁিলি রুকন যথা: দু’লি সািয মদো (কামলোমে 

র্াহাদাি), সালাি প্রলিষ্ঠা করা, যাকাি প্রদান করা, সাওে পালন 

করা ও হজ করা।  

প্রথেি: (কামলোমে র্াহাদাি) এই সািয মদো ময, আল্লাহ োড়া 

সিয মকামনা উপাসয মনই আর েুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইলহ 

ওোসাল্লাে আল্লাহর রাসূল। 

“আল্লাহ বযিীি সিয মকামনা উপাসয মনই” সািয মদোর অথণ হমলা: 

আসোন ও যেীমন একোত্র আল্লাহ বযিীি আর মকামনা সিয উপাসয 

মনই, লিলনই সিয উপাসয, লিলন বযিীি আর সব বালিল বা 

অসিয।85 এর দাবী হমি যাবিীে ইবাদাি-বমন্দগীর একলনষ্ঠিামক 

একোত্র আল্লাহর জনয লস্থর করা। আর লিলন বযিীি অনয সকমলর 

                                                           
84 এ বযাপামর লবিালরি জানার জনয মদখা মযমি পামর, র্াইখুল ইসলাে, েুজালেদ, 

আল-ইোে েুহাম্মাদ ইবনু আবু্দল ওোহহাব এর আি-িাওহীদ, আল-উসূলুস 
সালাসা, আদাবুল োর্ই ইলাস সালাি। অনুরূপ আবু্দর রহোন আল-উেমরর 
দীন আল-হক। েুহাম্মাদ ইবন আলী ‘আরোজ এর ‘ো লাবুো ো‘লরোিুহু 
‘আলনল ইসলাে। র্াইখ আবু্দল্লাহ ইবন জারুল্লাহ আমল জারুল্লাহ রালহোহুল্লাহ্ 
এর ‘আরকানুল ইসলাে। একদল িামলমব ইলে রলিি ‘র্ারহু আরকানুল 
ইসলাে ওোল ঈোন, যা পুনপণাি কমরমেন র্াইখ আবু্দল্লাহ আল-লজবরীন। 

85 দীন আল-হক্ব পৃ. ৩৮। 
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জনয িা নাকি করা। এ কামলোর সািযদািা যিির্ পযণন্ত এ 

বযাপামর দু’লি লবেে সাবযি না করমব িিির্ মস লাভবান হমি 

পারমব না। 

এক- [এর অথণ ও দাবী] জানা ও বুো, [এিার ওপর] লবশ্বাস স্থাপন, 

দৃঢ়িা অজণন, সিযােন, [লনষ্ঠা, েমন-প্রামর্ গ্রহর্ করা] এবং 

ভামলাবাসার সামথ ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলা।  

দুই- আল্লাহ বযিীি অনযানয যামদর উপাসনা করা হে িামদরমক 

অস্বীকার করা। সুিরাং ময বযলি এই সািয মদে লকন্তু আল্লাহ বযিীি 

অনযানয যামদর উপাসনা করা হে িামদরমক অস্বীকার কমর না, িমব 

এই সািয িার মকামনাই উপকামর আসমব না।86 

আর “েুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইলহ ওোসাল্লাে আল্লাহর রাসূল” বা 

দূি এই সািযদামনর অথণ হমলা,  
*লিলন যা আমদর্ কমরমেন িা পালন করা,  

*ময লবেমে খবর লদমেমেন িা লবশ্বাস করা,  

*যা মথমক লনমেধ কমরমেন ও সিকণ কমরমেন িা পলরহার করা 

এবং  

*িাাঁর িরীকা অনুযােী আল্লাহর ইবাদাি করা।  

আর একথা মজমন রাখা ও লবশ্বাস মপাের্ করা ময,  

*েুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওোসাল্লাে সকল োনুমের জনয 

                                                           
86 কুওোিু উেূনুল েুওোহলহদীন, পৃ. ৬০। 
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আল্লাহর রাসূল।  

আরও লবশ্বাস করা ময,  

*লিলন দাস, িাাঁর ইবাদাি করা যামব না।  

*লিলন রাসূল, িার ওপর লেথযামরাপ করা যামব না। বরং িাাঁর 

আনুগিয করা হমব ও অনুসরর্ করা হমব।  

*ময মকউ িার আনগিয করমব মস জান্নামি প্রমবর্ করমব,  

*আর ময মকউ িার অবাধয হমব জাহান্নামে যামব।  

আরও লবশ্বাস স্থাপন করা ময,  

*আকীদাহ লবেমে মহাক, আল্লাহ কিৃণক লনমদণলর্ি ইবাদাি সম্পলকণি 

মহাক, লবিার ও আইন লবেেক মহাক, আখলাক সম্পলকণি মহাক 

অথবা সোজ ও পলরবার গিন লবেমে মহাক অথবা হালাল ও হারাে 

সম্পলকণি মহাক না মকন, আপলন মকামনা লবেেই একোত্র এই 

সম্মালনি রাসূল বা দূি েুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইলহ ওোসাল্লামের 

পদ্ধলি বযিীি অনয লকেু গ্রহর্ করমি পারমব না। কারর্ লিলন 

আল্লাহর রাসূল বা দূি, িাাঁর পি মথমক র্রী‘আি প্রিারক।87  

লিিীেি: সালাি88: সালাি হমি, ইসলামের লিিীে মরাকন বা িভব । 

বরং ইসলামের মেরুদি। বান্দা ও রমবর োমে লনলবড় সম্পকণ গড়ার 

োধযে। আল্লাহর বান্দাগর্ প্রমিযক লদন িা পাাঁিবার আদাে কমর 

                                                           
87 দীন আল-হক্ব পৃ. ৫১-৫২।  
88 আমরা মদখুন: র্াইখ আবদুল্লাহ ইবন বায রালহোহুল্লাহ লললখি “কাইলেেযািু 

সালালিন্নালবলেয সাল্লাল্লাহু ‘আলাইলহ ওোসাল্লাে”। 
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থামক। এর োধযমে মস িার ঈোনমক নবােন কমর এবং স্বীে 

আত্মামক পামপর েেলা-আবজণনা মথমক পলবত্র কমর, অনযাে-পাপািার 

ও অেীলিা মথমক রিা কমর। সুিরাং আল্লাহর বান্দা যখন মভামর 

ঘুে হমি জাগ্রি হে এবং িুি পালথণব দুলনোর কাজ কেণ আরভব  

করার পূমবণ পলরষ্কার-পলরিন্ন ও পলবত্র হমে িাাঁর রমবর সােমন 

দিােোন হে। অিঃপর “আল্লাহু আকবার” বমল িার প্রভুর বড়ত্ব 

মঘাের্া কমর এবং িাাঁর দাসমত্বর স্বীকৃলি মদে ও িাাঁর লনকি সাহাযয 

ও লহদাোি িাে। সাজদাহ, লকোে ও রুকুকারীর অবস্থাে িার ও 

িার রমবর োমে দাসত্ব ও আনুগমিযর ময অঙ্গীকার রমেমে িা 

নবােন কমর, প্রমিযক লদন পাাঁিবার িা আদাে কমর। আর এই 

সালাি আদামের জনয িার সালামির জােগা, কাপড়, র্রীর, অন্তর 

পলবত্র হওো আবর্যক। েুসললে বযলি িার েুসললে ভাইমদর সামথ 

জাো‘আমির সামথ িা আদাে করমব, যারা সবাই আন্তলরকভামব 

িামদর রমবর অলভেুখী এবং যামদর মিহারা আল্লাহর ঘর কা‘বা পামন 

লেরামনা। সুিরাং এভামব সালাি আদাে করমল সালািমক িার 

পলরপূর্ণ ও সমবণাত্তে পন্থাে স্থাপন করা হমব, মযেলনভামব আল্লাহর 

বন্দাগর্ আল্লাহর ইবাদাি কমর। ময বযলি এই ইবাদামি আল্লাহর 

বড়ত্ব মঘাের্ার জনয মদমহর লবলভন্ন অঙ্গ-প্রিযঙ্গমক র্ালেল করল 

মযেন: েুমখর কথা, দুই হাি, দুই পা ও োথার কাজ-কেণ, িামদর 

অনুভূলি এবং র্রীমরর সেি অঙ্গ, প্রমিযমকই এই েহান ইবাদাি 

মথমক িার অংর্ (মনকী) পামব।  

সুিরাং অনুভূলি ও অঙ্গ-প্রিযঙ্গ িারাও িামদর এ মথমক মনকীর ভাগ 
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পামব। অন্তরও িার মনকীর ভাগ পামব। আর সালাি মযসব লবেেমক 

র্ালেল কমরমে িা হমলা: আল্লাহর গুর্, প্রর্ংসা, েলহো, িাসবীহ, 

িাকবীর, সমিযর সািয, কুরআন লিলাওোি, েহাপলরিালক আল্লাহর 

সােমন অনুগি ও লবনেী বান্দার নযাে দাাঁড়ামনা, িারপর এই স্থামন 

িাাঁর উমেমর্য হীন ও লবনেী হওো, িাাঁর ধনকিয অজণন করা, আবার 

রুকু, সাজদাহ, লবনে-নম্রিার সামথ বসা ইিযালদ। িাাঁর বড়মত্বর 

কামে নলি স্বীকার ও িাাঁর েযণাদার কামে নলি স্বীকার করার কারমর্ 

কখনও কখনও বান্দার অন্তর মভমঙ্গ পমড়, িার র্রীর িাাঁর জনয নীি 

হমে যাে, অঙ্গ-প্রিযঙ্গসেূহ লবনেী হে। অিঃপর আল্লাহর প্রর্ংসা 

এবং িাাঁর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইলহ ওোসাল্লামের ওপর দুরূদ পাি, 

এরপর িার প্রভুর লনকি দুলনো ও আমখরামির কলযার্ কােনা কমর 

মস িার সালাি সোি কমর।89 

িৃিীেি: যাকাি90: যাকাি হমি, ইসলামের িৃিীে মরাকন বা িভব । 

ধনী েুসললে বযলির ওপর িার োমলর যাকাি আদাে করা 

ওোলজব। এিা খুব সহজ একলি লবেে। অিঃপর েকীর, লেসকীন ও 

অনযানয যামদরমক যাকাি মদো জামেয িামদরমক প্রদান করমব। 

যাকামির যারা হকদার িামদরমক খুলর্ েমন যাকাি প্রদান করা 

েুসললে বযলির জনয ওোলজব। এর োধযমে মস িার হকদারমদর 

                                                           
89 মদখুন, লেেিাহু দারুস সা‘আদাহ ২ে খি ৩৮৪ পৃ. 
90 আমরা মদখুন: র্াইখ আবদুল্লাহ ইবন বায রালহোহুল্লাহ লললখি “লরসালািামন 

লেয যাকাি ওোস লসোে”। 
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মখািা লদমব না এবং মকান প্রকার কিও লদমব না। অনুরূপ ওোলজব 

হমলা, েুসললে বযলি এিা প্রদান করমব আল্লাহ িা‘আলার সন্তুলি 

অজণমনর জনয। এর োধযমে মকামনা সৃিজীমবর লনকি মথমক মকামনা 

প্রকার কৃিজ্ঞিা বা প্রলিদান পাওোর ইিা করমব না। বরং িা 

প্রদান করমব একোত্র আল্লাহর উমেমর্য, যামি সুখযালি অজণন ও 

প্রদর্ণমনর মকামনা লিহ্ন থাকমব না।  

যাকাি প্রদামনর উমের্য হমি: োমলর বরকি লাভ। েকীর, 

লেসকীন, ও অভাবীমদর আত্মপ্রর্ালন্ত এবং লভিার লািনা মথমক 

িামদরমক অেুখামপিী করা। আর ধনীরা যলদ িামদরমক পলরিযাগ 

কমর িমব িারা িলি ও অভামবর েমধয পমড় যামব, এ মথমক িামদর 

প্রলি দো করা। যাকাি প্রদামনর আরও উপকালরিা হমলা, এর 

োধযমে বদানযিা, দানর্ীলিা, স্বাথণিযাগ, বযে ও অনুগ্রহ ইিযালদ গুমর্ 

গুর্ালেি হওো যাে এবং কৃপর্, মলাভী ও নীি ইিযালদ জািীে 

মদােনীে িলরত্র মথমক বাাঁিা যাে। এর োধযমে েুসললেমদর োমে 

সম্পকণ মজারদার হে। ধনীরা গরীবমদর অনুগ্রহ কমর। সুিরাং, যলদ 

এই পবণলি বািবােন করা হে, িমব সোমজর োমে মকামনা প্রকার 

লনঃস্ব েকীর, নুমে পড়া ঋর্গ্রি এবং সম্বল-হারা লবপদগ্রি েুসালের 

রািাে আিকা পমড় থাকমব না। 

িিুথণি: লসোে: অথণাৎ রেযান োমসর লসোে, যা েজর উদে হমি 

সূযণাি পযণন্ত রাখা হে। এ সেমের েমধয মরাযাদার পানাহার, স্ত্রী 

সহবাস ও এিদুভমের হুকুমে যা পমড় িা আল্লাহ িা‘আলার ইবাদাি 



213 
 

পালনামথণ বজণন কমর এবং স্বীে আত্মামক িার কু-প্রবৃলত্তর আেল 

মথমক লবরি রামখ। আর আল্লাহ িা‘আলা লসোেমক অসুস্থ, েুসালের, 

গভণবিী, িনযদানকালরনী, ঋিুবিী ও প্রসূলি নারীর ওপর হালকা 

কমর লদমেমেন। েমল িামদর প্রমিযমকর জনয ঐ হুকুেই প্রমযাজয 

হমব যা িামদর জনয সঙ্গি হমব। এই োমস েুসললে িার আত্মামক 

িার কু-প্রবৃলত্ত মথমক দূমর রামখ, যার েমল এই েহান ইবাদাি 

পালমনর োধযমে িার আত্মামক পশুর সাদৃর্য মথমক মবর কমর 

আল্লাহর সালন্নধযপ্রাি লেলরর্িামদর সাদৃমর্যর লদমক লনমে যাে। 

অবমর্মে সাওে পালনকারী এেন এক লিমত্রর কথা লিন্তা-ভাবনা 

করমি থামক ময, একোত্র আল্লাহর সন্তুলি অজণন করা বযিীি 

পৃলথবীমি িার আর মকামনা প্রমোজন মনই।  

লসোে অন্তরমক পুনজণীলবি কমর। আর দুলনোর প্রলি অনাসি সৃলি 

ও আল্লাহর লনকি যা রমেমে িা পাওোর উৎসাহ মদে। ধনীমদরমক 

েকীর-লেসকীন এবং িামদর অবস্থার কথা স্মরর্ কলরমে মদে, েমল 

িামদর অন্তর িামদর প্রলি সহানুভূলি প্রদর্ণন কমর। িারা আল্লাহর 

মযসব লন‘আেি মভাগ করমে িা উপললি করমি পামর। েমল 

আল্লাহর শুকলরো আদাে বহুগুমর্ বৃলদ্ধ পাে। লসোে আত্মামক পলবত্র 

কমর এবং িাকওো বা আল্লাহ ভীলির ওপর প্রলিলষ্ঠি রামখ। বযলি 

ও সোজ সকমল এই ধারর্া মপাের্ করমি আরভব  কমর ময, সুমখ-

দুঃমখ, প্রকামর্য-অপ্রকামর্য সবণাবস্থাে িামদর ওপর আল্লাহর লনেির্ 

রমেমে। মযমহিু সোমজর সকমল পূর্ণ একোস এই ইবাদামির 

লহোযিকারী ও স্বীে প্রভুর অনুগি হমে অলিবালহি কমর। এসব 
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লকেু িামক আল্লাহর ভে, আল্লাহর প্রলি ও মর্ে লদবমসর প্রলি ঈোন 

এবং এই দৃঢ় লবশ্বামসর লদমক ধালবি কমর ময, আল্লাহ িা‘আলা 

মগাপন লবেে ও যা লুলকমে রাখা হে সবলকেু জামনন। আর োনুেমক 

একলদন িার প্রভুর সােমন অবর্য অবর্যই দিােোন হমি হমব এবং 

িামক িার মোি-বড় সকল কেণ সম্পমকণ লজমজ্ঞস করমবন।91  

পঞ্চেি: হজ92:  পলবত্র েক্কা নগরীমি অবলস্থি বােিুল্লালহল হারাে 

(আল্লাহর সম্মালনি ঘর) কা‘বার হজব্রি পালন। যারা কা‘বা ঘর 

পযণন্ত পলরবহমনর বযবস্থা অথবা িার পালরশ্রলেক প্রদান এবং মসখামন 

যাওো আসার সেে িার সালবণক প্রমোজন মেিামি ময পলরোর্ অথণ 

বযে করা দরকার িার সােথণয রামখ, ঐ সেি প্রমিযক িেিাবান, 

জ্ঞানবান, বেঃপ্রাি েুসললে বযলির ওপর িা েরয। িমব র্িণ হমলা 

ময, বযমের এই অথণ, িার ভরর্ মপােমর্র দালেমত্ব যারা রমেমে 

িামদর খাদয-মখারাক হমি অলিলরি হমি হমব এবং মস মযন পমথ 

িার জীবমনর বযাপামর ও িার অনুপলস্থলিমি িার অধীনস্থমদর 

বযাপামর আর্ংকা-েুি হে। যামদর মস পযণন্ত (কা‘বা ঘর) যাওোর 

সােথণয রমেমে িামদর ওপর জীবমন োত্র একবারই হজ েরয।  

পামপর কাললো মথমক আত্মামক পলবত্র করার লনলেমত্ত হমজর ইিা 

                                                           
91 লেেিাহু দারুস সাআদাহ ২ে খি ৩৮৪ পৃ. 
92 আমরা মদখুন: একদল উলাো পলরেদ কিৃণক লললখি “দালীলুল হালজ্জ ওোল 

েু‘িালের” এবং র্াইখ আবদুল্লাহ আযীয ইবন বায রালহোহুল্লাহ লললখি “আি-
িাহকীকু ওোল ইযাহু লল কােীলরন লেনাল হালজ্জ ওোল উেরালি”। 
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মপাের্কারীমক আল্লাহর লনকি িাওবা করা উলিৎ। এরপর মস যখন 

েক্কা েুকার রো এবং হমজর পলবত্র স্থানসেূমহ মপৌঁেমব িখন আল্লাহ 

িা‘আলার ইবাদাি ও িাাঁর সম্মানামথণ হমজর কাযণালদ সম্পন্ন করমব। 

আর মজমন রাখমবন ময, আল্লাহ িা‘আলা বযিীি কা‘বা ও োর্ালের 

অথণাৎ হমজর অনযানয পলবত্র জােগাসেূহ উপাসয নে, এগুমলার 

ইবাদাি করা যামব না। বরং এগুমলা কামরা উপকার বা অপকার 

লকেুই করমি পামর না। আল্লাহ িা‘আলা যলদ ঐ সেি 

জােগাগুমলামি হমজর কাযণ সম্পাদন করার লনমদণর্ না লদমিন, 

িাহমল মসখামন লগমে েুসললমের জনয হজ করা ধবধ হি না।  

হমজ এমস হজ পালনকারী বযলি একলি সাদা লুলঙ্গ ও একলি সাদা 

িাদর পলরধান কমর। অিঃপর সেগ্র পৃলথবীর লবলভন্ন মদর্ মথমক 

আগি েুসললেরা একই স্থামন সেমবি হমে, একই ধরমনর কাপড় 

পলরধান কমর, একই রমবর ইবাদাি কমরন। মযখামন র্াসক ও 

র্ালসি, মনিা ও অধীনস্থ, ধনী ও গরীব এবং সাদা ও কামলার োমে 

মকামনা মভদামভদ মনই। সকমলই আল্লাহর সৃিজীব ও িাাঁর বান্দা। 

আর এ কারমর্ই একোত্র িাকওো অজণন বা আল্লাহভীলি ও সৎ 

আেল বযিীি একজন েুসললে আমরকজন েুসললমের ওপর মকামনাই 

প্রাধানয মনই।  

েমল এক হমে হজ পালমনর োধযমে েুসললেমদর োমে পারস্পলরক 

সহমযালগিা ও পলরলিলির পথ প্রসালরি হে। এর োধযমে িারা 

সকমলই ঐ লদনমক স্মরর্ কমরন, মযলদন আল্লাহ িা‘আলা সকলমক 
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পুনরুলেি করমবন এবং লহসাব-লনকামর্র জনয সবাইমক একই স্থামন 

একলত্রি করমবন। যার কারমর্ িারা আল্লাহর আনুগিয করার 

োধযমে েৃিুয পরবিণী সেমের জনয প্রস্তুলি গ্রহর্ কমরন।93 

                                                           
93 প্রাগুি: ২ে খি, পৃ. ৩৮৫ এবং দীন আল-হক, পৃ. ৬৮। 
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ইসলামে ইবাদামির সংজ্ঞা94 

ইবাদাি হমলা, অথণগি ও প্রকৃিভামব আল্লাহ িা‘আলার দাসত্ব বা 

আনুগিয করা। আল্লাহ হমলন স্রিা আর আপলন সৃি, আল্লাহ আপনার 

উপাসয আর আপলন িার বান্দা বা দাস। অবস্থা যলদ এেনই হে, 

িাহমল এই পালথণব জীবমন আল্লাহ িা‘আলার র্রী‘আমির অনুসারী 

হমে এবং িাাঁর রাসূমলর পদাঙ্ক অনুকরমর্র োধযমে, িাাঁর মসাজা 

সরল পমথর ওপর োনুমের িলা উলিি। আল্লাহ িা‘আলা িাাঁর 

বান্দামদর জনয অমনক প্রকার েহান ইবাদাি প্রবিণন কমরমেন, 

মযেন- সেগ্র লবশ্বজাহামনর রব আল্লাহ িা‘আলার জনযই িাওহীদ 

িথা একত্ববামদর বািবােন, সালাি সুপ্রলিষ্ঠা, যাকাি প্রদান, সাওে 

পালন এবং হজ করা ইিযালদ।  

লকন্তু ইসলামে শুধুোত্র এগুমলাই সব ইবাদাি নে। বরং ইবাদাি 

হমি একলি বযাপক লবেে, েমল িা হমি- প্রমিযক ঐ সব প্রকার্য 

ও মগাপন কথা এবং কাজ যা আল্লাহ িা‘আলা পেন্দ কমরন এবং 

যার প্রলি লিলন সন্তুি হন। সুিরাং আপনার প্রলিলি কথা ও কাজ যা 

আল্লাহ ভামলাবামসন ও যার প্রলি সন্তুি হন িাই ইবাদাি। বরং 

প্রমিযক ভামলা স্বভাব যা আপলন আল্লাহ িা‘আলার ধনকিয অজণমনর 

লনেমি কমরন মসগুমলাই ইবাদাি। েমল আপলন, আপনার লপিা-

                                                           
94 এ বযাপামর লবিালরি জানার জনয মদখা মযমি পামর, র্াইখুল ইসলাে ইবন 

িাইলেেযাহ রালহোহুল্লাহ’র আল-উবূলদেযাহ।   
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োিা, পলরবারবগণ, স্ত্রী, সন্তানালদ এবং প্রলিমবর্ীর সামথ ময ভামলা 

সম্পকণ রমেমে, এর িারা যলদ আপলন আল্লাহর সন্তুলির ইিা কমরন 

িমব িাই ইবাদাি। এেলনভামব আোনিদালরিা, সিযবালদিা, 

নযােলবিার বা ইনসাে, কি না মদো, দুবণলমক সাহাযয করা, হালাল 

উপাজণন, পলরবার ও সন্তানালদর ওপর বযে করা, লেসকীনমক 

সহমযালগিা করা, মরাগী পলরদর্ণন করা, িুধািণমক আহার মদো, 

োযলুেমক সাহাযয করা এগুমলা সবই ইবাদাি; যলদ এগুমলার িারা 

আল্লাহর সন্তুলির ইিা কমরন। অিএব প্রলিলি কাজ, যা আপলন 

আপনার লনমজর জমনয অথবা আপনার পলরবামরর জনয অথবা 

আপনার সোমজর জমনয অথবা আপনার মদমর্র জমনয কমরন, যলদ 

এর িারা আপলন আল্লাহর সন্তুলির ইিা কমরন িমব িা ইবাদাি 

লহমসমব গর্য হমব। এেনলক আল্লাহ িা‘আলা আপনার জনয যা ধবধ 

কমরমেন, মসই সীোমরখার েমধয আপনার েমনর আকাঙ্ক্ষা বািবােন 

করািাও ইবাদাি লহমসমব গর্য হমব , যলদ িার সামথ সৎ লনেি 

সংযুি কমরন। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইলহ ওোসাল্লাে বমলন,  

َحِدُكمْ  بُْضعِ  َوِف 
َ
يَأِت  اهلِل، رَُسوَل  يَا: قَالُوا َصَدقٌَة، أ

َ
َحُدنَا أ

َ
 َلُ  َوَيُكونُ  َشْهَوتَهُ  أ

ْجٌر؟ ِفيَها
َ
ْيتُمْ »: قَاَل  أ

َ
َرأ

َ
َكانَ  َحَرامٍ  ِف  وََضَعَها لَوْ  أ

َ
 إَِذا فََكَذلَِك  ِوْزٌر؟ ِفيَها َعلَيْهِ  أ

ْجرٌ  َلُ  ََكنَ  احْلاََللِ  ِف  وََضَعَها
َ
 «أ

“মিাোমদর কামরাও স্ত্রী সহবামসও সদকার সাওোব রমেমে। 

সাহাবীগর্ বলমলন, মহ আল্লাহর রাসূল! এিা কীভামব হে ময, আেরা 

মযৌনিৃলি অজণন করমবা আর িামি সাওোবও রমেমে? রাসূল 
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সাল্লাল্লাহু ‘আলাইলহ ওোসাল্লাে বমলন, মিােরা বল মিা মদলখ, যলদ 

মকউ বযলভিার কমর িা হমল িার লক গুনাহ হমব না? অিএব মস 

যলদ িা না কমর হালালভামব িার স্ত্রীর সামথ সহবাস কমর িা হমল 

অবর্যই সাওোব হমব।”95  

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইলহ ওোসাল্লাে আরও বমলন,  

يَْت : ِقيَل  «َصَدقَةٌ  ُمْسِلمٍ  ُُكِّ  لََعَ »
َ
َرأ

َ
ْد؟ لَمْ  إِنْ  أ  َنْفَسهُ  َفيَنَْفعُ  بِيََديْهِ  ِمُل َيْعتَ » قَاَل  ََيِ

ُق  يَْت : ِقيَل  قَاَل  «َوَيتََصدا
َ
َرأ

َ
 قَاَل  «الَْملُْهوَف  احْلَاَجةِ  َذا يُِعنيُ »: قَاَل  يَْستَِطْع؟ لَمْ  إِنْ  أ

يَْت : َلُ  ِقيَل 
َ
َرأ

َ
ُمرُ »: قَاَل  يَْستَِطْع؟ لَمْ  إِنْ  أ

ْ
وِ  بِالَْمْعُروِف  يَأ

َ
يْ : قَاَل  «اخْلرَْيِ  أ

َ
َرأ

َ
 لَمْ  إِنْ  َت أ

، َعِن  ُيْمِسُك »: قَاَل  َيْفَعْل؟ ِّ  «َصَدقَةٌ  فَإِناَها الرشا

“প্রমিযক েুসললেমকই লনজ পি মথমক সদকা লদমি হমব। িখন 

িাাঁমক লজমজ্ঞস করমলন, মহ আল্লাহর নবী! যলদ মকউ সদকা মদোর 

েমিা লকেু না পাে? নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইলহ ওোসাল্লাে বলমলন: মস 

লনজ হামি কাজ কমর লনমজমক লাভবান করমব এবং সদকা লদমব। 

সাহাবীগর্ বলমলন: যলদ মস িা করমি না পামর? নবী সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইলহ ওোসাল্লাে বলমলন: িখন মস একজন দুদণর্াগ্রি 

অভাবীমক সহমযালগিা করমব। বর্ণনাকারী বমলন, িখন মকউ আবার 

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইলহ ওোসাল্লােমক লজমজ্ঞস করমলন: যলদ মস িা 

করমি না পামর? নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইলহ ওোসাল্লাে বলমলন, িখন 

মস সৎ বা ভামলা কামজর আমদর্ লদমব। সাহাবীগর্ বলমলন, যলদ মস 

                                                           
95 সহীহ েুসললে, লকিাবুয যাকাি, হাদীস নং ১০০৬। 
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িা করমি না পামর? নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইলহ ওোসাল্লাে বলমলন, 

িখন মস খারাপ কাজ মথমক লবরি থাকমব, েমল মসিাই িার জনয 

সদকা হমব।” 96 

                                                           
96 সহীহ বুখারী,  লকিাবুয যাকাি, অনুমিদ ২৯; সহীহ েুসললে, লকিাবুয যাকাি, 

হাদীস নং ১০০৮। র্ব্দ লবনযাস েুসললমের। 
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দীমনর লিিীে ির: ঈোন97 

ঈোমনর রুকন বা িভব  েেলি। যথা- আল্লাহ, িাাঁর লেলরর্িাগর্, িাাঁর 

লকিাবসেূহ, িাাঁর রাসূলগর্, মর্ে লদবস ও িাকদীমরর প্রলি ঈোন 

আনেন করা।  

প্রথেি: আল্লাহর ওপর ঈোন আনেন করা 

আল্লাহর রুবুলবেযামির (প্রভুমত্বর) প্রলি এ ঈোন আনেন করমব ময, 

লিলন হমিন সেি লজলনমসর রব, সৃলিকিণা, অলধপলি ও পলরিালক 

এবং িাাঁর উলুলহেযামির (ইবাদামির) প্রলি ঈোন আনেন করমব ময, 

লিলনই সিয উপাসয, লিলন বযিীি আর সব উপাসয বালিল বা 

অসিয। িাাঁর নাে ও গুর্াবললর প্রলি ঈোন আনেন করমব ময, িাাঁর 

অমনক সুন্দর সুন্দর নাে এবং পলরপূর্ণ ও সুউচ্চ গুর্াবলল রমেমে।  

আর এ সকল মিমত্র আল্লাহর একত্ববামদর প্রলি ঈোন আনেন 

করমব ময, িাাঁর রুবুলবেযাি (প্রভুত্ব), উলুলহেযাি (ইবাদাি) এবং নাে 

ও গুর্াবললর বযাপামর িাাঁর মকামনা অংর্ীদার মনই। আল্লাহ িা‘আলা 

বমলন,  

َٰتِّ  رَّبُّ ﴿ َٰوا ما ۡرضِّ  ٱلسَّ
ا ا واٱۡل  اباي ناهح  واما هح  ما بحد  بِّ   فاٱع  طا ِّهِّۦه  واٱص  ت َٰدا ل   لِّعِّبا لامح  ها حۥ تاع   َلا

                                                           
97 আমরা অলধক মদখুন: র্াইখ েুহাম্মাদ ইবন সাললহ আল-উসাইেীন প্রর্ীি “র্ারহু 

উসূললল ঈোন”, র্াইখুল ইসলাে ইবন িাইলেেযাহ রালহোহুল্লাহ প্রর্ীি “আল-
ঈোন”, র্াইখ েুহাম্মাদ ইবন সাললহ আল-উসাইেীন প্রর্ীি “আকীদািু আহললস 
সুন্নালি ওোল জাো‘আহ”। 
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مِّي ٗا  [ ١٣: مريم] ﴾٦٥ سا

“লিলন আকার্েিলী, পৃলথবী এবং এমিাদুভমের োমে যা লকেু আমে, 

সবারই রব। সুিরাং িুলে িাাঁরই ইবাদাি কমরা এবং িাাঁরই ইবাদামি 

প্রলিলষ্ঠি থামকা; িুলে লক িাাঁর সেিুলয আর কাউমক জান?” [সূরা 

োরইোে, আোি: ৬৫] 

আরও ঈোন আনেন করমব ময, িাাঁমক িন্দ্রা ও ঘুে স্পর্ণ কমর না, 

লিলন প্রকার্য ও অদৃমর্যর সকল লবেমের জ্ঞান রামখন এবং লিলন 

হমিন আকার্েিলী ও পৃলথবীর একিত্র অলধপলি। আল্লাহ িা‘আলা 

বমলন,  

هۥح﴿ ِّحح  واعِّندا ات فا ي بِّ  ما ا   لا  ٱل غا ها لامح ع  ه  إِّلَّ  يا وا لامح  هح ياع  ا وا ِّ  فِّ  ما رِّى  ٱل با  اح  ا واٱۡل  طح  واما قح اس   ت
راقاة   مِّن ا إِّلَّ  وا ها لامح ع  لا  يا بَّة   وا َٰتِّ  فِّ  حا لحما ۡرضِّ  ظح

ا لا  ٱۡل  ب   وا لا  راط  ِّس   وا  فِّ  إِّلَّ  يااب
َٰب   بِّي   كِّتا  [  ٣٩:االنعام] ﴾٥٩ مُّ

“অদৃমর্যর িালবকালি িাাঁরই লনকি রমেমে; লিলন োড়া আর মকউ িা 

জামন না। আর স্থল ও জলভামগ যা লকেু রমেমে িাও লিলন অবগি 

রমেমেন, িাাঁর অবগলি বযিীি বৃি মথমক একলি পািাও েমর না 

এবং ভূ-পৃমষ্ঠর অন্ধকামরর েমধয একলি দানাও পমড় না। এেলনভামব 

মযমকামনা লসি ও শুষ্ক বস্তুও পলিি হে না মকন, সেি বস্তুই সুস্পি 

লকিামব লললপবদ্ধ রমেমে।” [সূরা আল-আন‘আে, আোি: ৫৯]  

আরও ঈোন আনেন করমব ময, লিলন সুউচ্চ ‘আরমর্র উপমর, সকল 

সৃলিকুমলর উপমর রমেমেন। িমব লিলন িাাঁর সৃিজীমবর সামথ 
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রমেমেন এভামব ময, লিলন িামদর সবণাবস্থা অবগি রমেমেন, িামদর 

সব ধরমনর কথাবািণা শ্রবর্ কমরন, িামদর অবস্থানসেূহ মদমখন, 

িামদর যাবিীে কেণসেূহ পলরিালনা কমরন, দলরদ্রমক আহার মদন, 

বযথণমক আশ্রে মদন, যামক ইিা রাজত্ব মদন, যার মথমক ইিা রাজত্ব 

মকমড় মনন, আর লিলন প্রমিযক বস্তুর ওপর সবণর্লিোন।98  

আল্লাহর প্রলি ঈোন স্থাপমনর কলিপে েলােল: 

(১) আল্লাহর ভামলাবাসা ও সম্মান এেন বান্দার উপকামর আসমব 

যারা িাাঁর আমদর্ পালন ও লনমেধ বজণমন সাড়া দানকারী। সুিরাং 

মকামনা বযলি যলদ এগুমলা পালন কমর, িমব মস এর কারমর্ দুলনো 

ও আমখরামি পূর্ণ মসৌভাগয ও কলযার্ অজণন করমব।  

(২) আল্লাহর প্রলি ঈোন আনেন অন্তমর সম্মান ও মগৌরব সৃলি 

কমর। কারর্ মস জামন ময, এই লবশ্বজাহামন যা লকেু রমেমে িার সব 

লকেুর প্রকৃি োললক হমিন একোত্র আল্লাহ। লিলন বযিীি আর 

মকামনা উপকারকারী ও অপকারকারী মনই।  

এই জ্ঞান িামক আল্লাহ বযিীি অনযমদর হমি অেুখামপিী করমব 

এবং লিলন োড়া অমনযর ভেমক িার অন্তর হমি দূর করমব। েমল 

মস িখন একোত্র আল্লাহ োড়া আর কামরা লনকি আর্া করমব না 

এবং লিলন োড়া আর কাউমক ভেও করমব না।  

(৩) আল্লাহর প্রলি ঈোন িার অন্তমর লবনে-নম্রিা সৃলি করমব। 

                                                           
98 মদখুন: আক্বীদািু আহললস সুন্নালি ওোল জাোআহ, পৃ. ৭, ১১। 
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কারর্ মস জামন ময, মস মযসব লন‘আেি মভাগ করমে িা সবলকেু 

আল্লাহর পি মথমক। সুিরাং র্েিান িামক মধাাঁকাে মেলমি পামর 

না, িাই মস অহংকার ও গবণ কমর না এবং মস িার র্লি ও অমথণর 

বড়াইও কমর না।  

(৪) আল্লাহর প্রলি ঈোন আনেনকারী এিা দৃঢ়ভামব অবগি রমেমেন 

ময, আল্লাহ িা‘আলা রাযী ও খুলর্ হন এেন সৎ আেল োড়া সােলয 

ও েুলি অজণমনর আর মকান পথ মনই। অথি অনযরা লবলভন্ন ধরমনর 

বালিল লবশ্বাস মপাের্ কমর মযেন, আল্লাহ িা‘আলা োনুমের অপরাধ 

োজণনা করার জনয িার মেমলমক রূ্মলর আমদর্ মদন (নাঊযুলবল্লালহ 

লেন যাললক)। অথবা আল্লাহ োড়া এেন উপামসযর প্রলি ঈোন 

আনেন কমর এবং এই েি মপাের্ কমর ময, মস িার িালহদা পূরর্ 

কমর লদমব। লকন্তু প্রকৃিপমি িা মকামনাই উপকার ও অপকার 

করমব না অথবা নালিক (অলবশ্বাসী) হমব; েমল মস সৃলিকিণার 

অলিমত্বর স্বীকৃলি লদমব না। এগুমলা সবই হমলা ভ্রান্তমদর ধারর্া 

োত্র। অবমর্মে যখন লকোেমির লদন আল্লাহর সােমন উপলস্থি হমব 

এবং প্রকৃি অবস্থা প্রিযি করমব, িখন বুেমি পারমব ময, িারা 

স্পি ভ্রালন্তর েমধয লেল।  

(৫) আল্লাহর প্রলি ঈোন োনুমের অন্তমর লসদ্ধান্ত, সাহলসকিা, ধধযণ, 

অলবিলিা, ও িাওোককুমলর েহান র্লি িখনই বৃলদ্ধ করমব, যখন 

মস দুলনোমি একোত্র আল্লাহ িা‘আলার সন্তুলি অজণমনর জনয এসব 

েহান কামজর দালেত্ব পালন করমব এবং িার পূর্ণ লবশ্বাস থাকমব ময, 
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মস আসোন ও যেীমনর একিত্র োললমকর ওপর লনভণরর্ীল। লিলনই 

িামক সাহাযয করমবন ও িার হািমক র্লির্ালী করমবন। সুিরাং 

মস িার ধধযণ, অলবিলিা ও িাওোককুমলর মিমত্র র্ি পাহামড়র 

েমিা েজবুি হমব।99  

লিিীেি: লেলরর্িাগমর্র ওপর ঈোন 

আল্লাহ িা‘আলা িাাঁর আনুগিয করার জনয িামদর সৃলি কমরমেন। 

লিলন িামদর ধবলর্িয বর্ণনা কমরন ময িারা হমি:  

حوا  ﴿ قاال اذا  وا َٰنح  ٱَّتَّ ما ا   ٱلرَّح  ٗ لا ۥه  وا َٰناهح ب حا باادل  بال   سح ونا  عِّ مح را ك  ۥ لا  ٢٦ مُّ وناهح بِّقح اس  لِّ  ي و  ِّٱل قا  ب
م ِۦّ واهح رِّه م 

ا
ِّأ لحونا  ب ما ع  لامح  ٢٧ يا ع  ا يا ا  ما يهِّم   باي  ي دِّ

ا
ا أ م   واما هح ل فا لا  خا اش   وا ونا ي عح نِّ  إِّلَّ  فا ِّما  ل

 َٰ تاضا م ٱر  ِّن   واهح ياتِّهِۦّ م  ش  ونا  خا فِّقح ش   [  ٠٨  ،٠١: االنبياء] ﴾٢٨ مح

“আর িারা বমল, ‘দোেে (আল্লাহ্) সন্তান গ্রহর্ কমরমেন।’ লিলন 

পলবত্র েহান! িারা মিা িাাঁর সম্মালনি বান্দা। িারা িাাঁর আমগ মবমড় 

কথা বমল না; িারা মিা িাাঁর আমদর্ অনুসামরই কাজ কমর থামক। 

িামদর সােমন ও মপেমন যা লকেু আমে িা সবই লিলন জামনন। আর 

িারা সুপালরর্ কমর শুধু িামদর জনযই যামদর প্রলি লিলন সন্তুি এবং 

িারা িাাঁর ভমে ভীি-সিি।” [সূরা আল-আলম্বো, আোি: ২৬-২৮] 

আল্লাহ িা‘আলা িামদর সম্পমকণ আরও বমলন,  

                                                           
99 মদখুন: আকীদািু আহললস সুন্নালি ওোল জাো‘আহ, পৃ. ৪৪ এবং োবালদউল 

ইসলাে, পৃ. ৮০, ৮৪। 
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اس   لا ﴿ ونا تاك  ي ح ن   بِّ ِّهِّ  عا ت باادا لا  ۦعِّ اس   وا ونا تاح  ي ح ونا  ١٩ ِسِّ ِّحح ب  حسا ارا ٱوا  لا َّلَّ  ٱ ي  لا  نلَّها
ف   ونا يا ح  [  ٠٤  ،٧٩: االنبياء] ﴾ ٢٠ ۡتح

“িারা অহংকার বমর্ িাাঁর ইবাদাি করা হমি লবেুখ হে না এবং 

োলন্তমবাধ কমর না, রািলদন ইবাদাি কমর সাোনযও োন্ত হে না।” 

[সূরা আল-আলম্বো, আোি: ১৯-২০] আল্লাহ িা‘আলা িামদরমক 

আোমদর দর্ণন মথমক আড়াল কমর মরমখমেন। যার েমল আেরা 

িামদরমক মদখমি পাে না। লকন্তু আল্লাহ িা‘আলা কখনও কখনও 

আবার লকেু নবী ও রাসূলমদর জনয িামদর কাউমক (স্ব-আকৃলিমি) 

প্রকার্ কমরমেন।  

লেলরর্িামদরমক লবলভন্ন প্রকার কমেণর দালেত্ব মদো হমেমে। মযেন 

অহী অবিরমর্র দালেত্বপ্রাি লজবরীল ‘আলাইলহস সালাে, লিলন 

আল্লাহর লনকি হমি অহী লনমে আল্লাহ িাাঁর বান্দামদর েমধয যামক 

রাসূল লনযুি কমরমেন িার লনকি অবিরর্ কমরন। মকউ সেি 

জান কবজ করার দালেত্বপ্রাি। লকেু লেলরর্িা োিৃগমভণর সন্তান বা 

ভ্রূমর্র কামজ লনমোলজি। মকউ আদে সন্তামনর লহোযমির 

দালেত্বপ্রাি। আবার মকউ িামদর সকল প্রকার কেণ মলখার 

দালেত্বপ্রাি। প্রমিযক বযলির জনয দু’জন লেলরর্িা লনমোলজি 

রমেমে। আল্লাহ িা‘আলা বমলন,  

نِّ ﴿ امِّيِّ  عا نِّ  ٱَّل  الِّ  واعا ما ِّ ا ١٧ قاعِّيدل  ٱلش  ل   مِّن يال فِّظح  مَّ ي هِّ  إِّلَّ  قاو  ا تِّيدل  راقِّيب   لا  ﴾١٨ عا
 [  ٧٨  ،٧١: ق]

“িার ডামন ও বামে বমস িার কেণ লললপবদ্ধ কমর। োনুে ময কথাই 
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উচ্চারর্ কমর িা লললপবদ্ধ করার জনয িৎপর প্রহরী িার লনকমিই 

রমেমে।” [সূরা ক্বাে, আোি: ১৭, ১৮]100  

লেলরর্িামদর প্রলি ঈোন স্থাপমনর লকেু উপকালরিা: 

(১) লর্কণ ও িার কলমঙ্কর কাললো হমি েুসললমের আকীদাহ-লবশ্বাস 

পলবত্র হে। কারর্ েুসললে যলদ লেলরর্িামদর অলিমত্ব ঈোন আনেন 

কমর িমব মস এ লবশ্বাস মথমক মবাঁমি যামব ময, এেন লকেু কাল্পলনক 

(ওলী-আউললো) সৃিজীব লবদযোন রমেমে যারা এই লবশ্ব পলরিালনাে 

(আল্লাহর) অংর্ীদার ।  

(২) েুসললে এিা জানমব ময, লেলরর্িারা উপকারও কমর না, 

অপকারও কমর না। বরং িারা আল্লাহর সম্মালনি বান্দা, আল্লাহ 

িামদরমক যা আমদর্ কমরন িারা িা অোনয কমরন না এবং 

িামদরমক যা করার আমদর্ মদো হে িারা িাই কমরন। সুিরাং 

িামদর ইবাদাি করা যামব না, িামদর অলভেুখী (লবপমদ-আপমদ) 

হওো যামব না, িামদর সামথ সমৃ্পি হওো যামব না। 

িৃিীেি: আল্লাহ প্রদত্ত ঐর্ী লকিাবসেূমহর ওপর ঈোন 

িা এই ময, আল্লাহ িা‘আলা িাাঁর সিযিা বর্ণনা করার জনয ও িাাঁর 

লদমক োনুেমক আহ্বামনর জমনয স্বীে নবী ও রাসূলগমর্র প্রলি 

অসংখয লকিাব অবিীর্ণ কমরমেন। মযেন আল্লাহ িা‘আলা বমলন,  

د  ﴿ ل ناا لاقا ر سا
ا
لاناا أ َٰتِّ  رحسح ِّنا اي  ِّٱۡل  اا ب نل  نزا

ا
أ مح  وا هح عا َٰبا  ما وما  واٱل مِّزياانا  ٱل كِّتا اقح  ٱنلَّاسح  َّلِّ

                                                           
100  লবিালরি মদখুন, আক্বীদািু আহললস সুন্নালি ওোল জাো‘আহ, পৃ. ১৯। 
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ي  طِّ ِّٱل قِّس   [  ٠٣: احلديد] ﴾٢٥ ب

“লনিে আেরা আোমদর রাসূলমদরমক মপ্ররর্ কমরলে স্পি প্রোর্সহ 

এবং িামদর সমঙ্গ লদমেলে লকিাব ও িুলাদি যামি োনুে সুলবিার 

প্রলিষ্ঠা কমর।” [সূরা আল-হাদীদ, আোি: ২৫]  

এ সেি লকিামবর সংখযা অমনক। িার েমধয উমল্লখমযাগয হমলা, 

ইবরাহীে ‘আলাইলহস সালামের সহীো, েূসা ‘আলাইলহস সালােমক 

মদো হমেলেল িাওরাি, দাউদ ‘আলাইলহস সালামের প্রলি অবিীর্ণ 

হমেলেল যাবূর এবং ‘ঈসা ‘আলাইলহস সালামের প্রলি অবিীর্ণ 

হমেলেল ইলিল। সুিরাং এসব পূবণবিণী লকিামবর প্রলি ঈোন 

আনেন িারা এিা সাবযি হে ময, আল্লাহ িা‘আলা িাাঁর রাসূলগমর্র 

প্রলি এগুমলা অবিীর্ণ কমরমেন আপলন িা লবশ্বাস কমরমেন। আর 

র্রী‘আি এগুমলামক ঐসব লজলনমসর অন্তভুণি কমরমে যা আল্লাহ 

িা‘আলা োনুমের লনকি মপৌঁমে মদোর ইিা মসই সেমে কমরলেমলন। 

আর ময সেি লকিামবর সংবাদ আল্লাহ আোমদরমক জালনমেমেন 

িার সবই (কামলর পলরবিণমন) লনলিহ্ন হমে মগমে। মযেন ইবরাহীে 

‘আলাইলহস সালামের সহীোর মকামনা অলিত্ব পৃলথবীমি আর অবলর্ি 

মনই। পিান্তমর িাওরাি, ইলিল ও যাবূর ইিযালদ, নামে োত্র 

ইোহূদী ও লিিানমদর লনকি পাওো মগমলও এগুমলা লবকৃি ও 

পলরবিণন করা হমেমে, এর অমনক লকেুই হালরমে মগমে, এর েমধয 

এেন লকেু প্রমবর্ কমরমে যা আমদৌ িামি লেল না, বরং িা এেন 

বযলির লদমক সম্বন্ধযুি যার প্রকৃি অলধকারী মস নে। মযেন- 
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“আহদুল ক্বাদীে” (বাইমবমলর পুরািন মিোমেি) এর েমধয 

িলল্লর্লিরও মবলর্ ‘লসের’ রমেমে, লকন্তু এর েমধয োত্র পাাঁিলি েূসা 

‘আলাইলহস সালাে এ লদমক সম্বন্ধযুি। পিান্তমর আল্লাহর পি 

মথমক সবণমর্ে ময লকিাব অবিীর্ণ হে, িা হমলা, েহাগ্রন্থ “আল-

কুরআন” যা লিলন েুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইলহ ওোসাল্লামের প্রলি 

অবিীর্ণ কমরমেন। যা আজও স্বেং আল্লাহর লহোযমি সু-সংরলিি 

অবস্থাে রমেমে। (আল্লাহর পি হমি অবিীর্ণ হওোর পর হমি) 

আজ পযণন্ত এর একলি অির, বা একলি র্ব্দ, বা একলি হরকি 

অথবা এর অমথণর োমে মকান পলরবিণন বা লবকৃি হেলন।  

আল-কুরআন ও পূবণবিণী লকিাবসেূমহর োমে পাথণমকযর অমনক 

কারর্ রমেমে! এর লকেু লনমম্ন আমলাকপাি করা হল: 

(১) পূবণবিণী এই লকিাবসেূহ েূলি লবলীন হমে মগমে ও এর োমে 

পলরবিণন হমেমে, এগুমলামক প্রকৃি অলধকারীর লদমক সম্বন্ধযুি না 

কমর অমনযর লদমক সম্বন্ধযুি করা হমেমে। এগুমলার সামথ অমনক 

েনগড়া বযাখযা, লিকা বা েন্তবয ও িােসীরমক সংমযালজি কমর মদো 

হমেমে এবং এেন সব (অমহিুক) লবেেমক অন্তভুণি করা হমেমে যা 

আল্লাহ প্রদত্ত অহী, যুলি এবং অমনক লজলনমসর প্রকৃলির সামথ 

অসঙ্গলিপূর্ণ। পিান্তমর েহাগ্রন্থ “আল-কুরআন” লিক ঐভামবই স্বেং 

আল্লাহর লহোযমি সু-সংরলিি রমেমে, ময অির ও র্মব্দর সামথ 

আল্লাহ িামক েুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইলহ ওোসাল্লামের প্রলি 

অবিীর্ণ কমরলেমলন। যামি মকামনা পলরবিণন ও পলরবধণন সংমযালজি 
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হেলন। বরং েুসললেগর্ও িান ময, কুরআন সকল প্রকার মদাে-ত্রুলি 

মথমক লবশুদ্ধভামব অবলর্ি থাক। েমল িারা এমক অনয লকেুর সামথ 

কখনও লেললমে মেমলনলন। মযেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইলহ 

ওোসাল্লামের জীবন-িলরি, সাহাবীগমর্র জীবন-িলরি, কুরআমনর 

িােসীর অথবা ইবাদাি ও মলনমদমনর হুকুে-আহকাে ইিযালদ 

(মকামনা লকেুর সামথই কুরআনমক লেললমে মদনলন)।  

(২) বিণোমন পুরািন লকিাবসেূমহর মকামনা ঐলিহালসক সনদ (সূত্র 

বা প্রোর্পত্র) জানা যাে না। বরং লকেুমিা এেন রমেমে, যা কার 

ওপর অবিীর্ণ হমেমে এবং মকান ভাোে মলখা হমেমে িাও জানা 

যাে না। উপরন্তু এর লকেু প্রকার এেনও রমেমে মযগুমলার সম্পকণ 

করা হে ঐ বযলির সামথ, যার প্রলি িা অবিীর্ণ হেলন।101  

লকন্তু কুরআমন কারীে, েুসললেরা িা েুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইলহ 

ওোসাল্লামের লনকি মথমক েুিাওোলির “অলবলিন্ন সূত্র অগলর্ি 

অসংখয োধযমে” মেৌলখক ও লললখি উভে পদ্ধলিমি লাভ কমরমে”। 

েুসললেমদর োমে প্রমিযক যুমগ, প্রমিযক নগমর এই েহাগ্রন্থ “আল-

কুরআমনর হাজার হাজার হালেয এবং হাজার হাজার এর লললখি 

কলপ লবদযোন লেল। এর েমধয লললখি কলপর সামথ যলদ মেৌলখক 

অনুলললপর লেল না হে, িাহমল লবপরীি বা লভন্ন কলপলিমক গর্য করা 

হে না। সুিরাং মলখার আকৃলিমি (োসহামে) যা রমেমে িার সামথ 

                                                           
101 [মযেন বলা হে, লুমকর ইিীল, েলথর ইিীল ইিযালদ] 
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োনুমের সীনামি যা েুখস্থ আমে িার হুবহু লেল অবর্যই থাকমি 

হমব। এর মিমে বড় কথা হমলা ময, কুরআনমক মেৌলখকভামব (েুখস্থ 

কমর) মযেন বর্ণনা করা হমেমে, পৃলথবীর আর মকামনা লকিামবর 

মসৌভাগয এেন হেলন। বরং উম্মমি েুহাম্মাদী োড়া আর মকামনা 

জালির োমে এই নকল বা বর্ণনা পদ্ধলির দৃিান্ত পাওো যাে না।  

কুরআন পাি-পিন ও বর্ণনার লনেে-পদ্ধলি: োত্র লর্িকমক না মদমখ 

েুখস্থ পাি কমর শুনামব। লর্িক েমহাদে িাাঁর লর্িমকর লনকি 

এেলনভামব েুখস্থ শুলনমেলেমলন। এভামব লর্িকমক সমূ্পর্ণ কুরআন 

েুখস্থ শুনামনার মর্মে, লর্িক িাাঁর োত্রমক ময সালিণলেমকি প্রদান 

কমরন িামক “ইজাযাহ” বলা হে। এই সালিণলেমকমির েমধয লর্িক 

ময প্রিযােন কমরন িা হমি: িার োত্র িাাঁমক লিক ঐ ভামবই 

কুরআন েুখস্থ মর্ানাে, মযভামব লিলন িাাঁর লর্িকমক শুলনমেলেমলন। 

এমিমত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইলহ ওোসাল্লাে পযণন্ত সূত্র মপৌঁো 

পযণন্ত িারা প্রমিযমকই িামদর স্বীে র্াইখ বা লর্িক েমহাদমের নাে 

উমল্লখ কমরন। এভামব একজন োত্র মথমক রাসূল সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইলহ ওোসাল্লাে পযণন্ত মেৌলখক সূমত্রর ধারাবালহকিা বলর্ণি হে। 

মিেলনভামব কুরআমনর প্রমিযকলি আোি ও সূরা, মকাথাে এবং 

কখন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইলহ ওোসাল্লামের ওপর অবিীর্ণ হমেমে? 

এর পলরিমের জনয সূমত্রর সামথ অমনক ধারাবালহক ঐলিহালসক 

সািয এবং র্লির্ালী প্রোর্ পরস্পর সহমযালগিা কমরমে।  

(৩) পূবণবিণী লকিাবগুমলা ময ভাোে অবিীর্ণ হমেলেল িা বহু যুগ 
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পূমবণই লবলীন হমে যাে। েমল মসই ভাোে কথা বলার েি মলাক 

পাওো যাে না। আর বিণোন সেমে খুব কেই মলাক আমে যারা ঐ 

ভাো বুমে। পিান্তমর েহাগ্রন্থ “আল-কুরআন” ময ভাোে অবিীর্ণ 

হে, িা এক জীবন্ত ভাো, ময ভাোে এখন মকালি মকালি োনুে কথা 

বলমে। আর যলদও মকউ ঐ ভাো লর্িাগ্রহর্ না কমর, িবুও 

কুরআমনর অথণ বুমে এ ধরমনর মলাক আপলন প্রমিযক জােগাে 

পামবন।  

(৪) পুরািন লকিাবগুমলা লনলদণি একলি যুমগর জনয লেল। আর িা 

সকল োনুে নে বরং একলি লনলদণি জালির জনয মপ্রলরি লেল। এই 

কারমর্ লকেু লবলধ-লবধানমক মসই যুমগ, ঐ জালির জনয লনধণালরিভামব 

র্ালেল করা হমেলেল। যলদ এেনই হে িাহমল িা পৃলথবীর সকল 

োনুমের জনয উপমযাগী হমব না। অপরলদমক েহাগ্রন্থ “আল-কুরআন” 

এেন একলি লকিাব যা সবণযুমগ, সকল জােগার োনুমের জনয 

উপমযাগী। আর িা এেন লবলধলবধান, মলনমদন ও আখলাক বা 

লর্িািারমক র্ালেল কমরমে, যা সবণযুমগ, সকল জালির জনয উপযুি। 

কারর্ এর সকল বিবয সকল োনুমের জনয লনমদণলর্ি।  

উপমরাি আমলািনা মথমক এিা স্পি হমি, ময সেি লকিামবর েূল 

কলপ পাওো যাে না, ঐ সেি লকিামবর োধযমে োনুমের ওপর 

আল্লাহর প্রোর্ সাবযি করা সভব ব নে। আর পূবণবিণী লকিাবসেূহ ময 

ভাোে মলখা হমেলেল িা লবকৃলি হওোর পর, ঐ ভাোে মকউ কথা 

বলমব এেন মকামনা মলাকও পৃলথবীর বুমক পাওো যামব না। 
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প্রকৃিপমি োনুমের ওপর আল্লাহর প্রোর্ সাবযি হমব এেন 

লকিামবর োধযমে, ময লকিাব সু-সংরলিি এবং সকল প্রকার 

লবকৃলি, ত্রুলি-লবিুযলি ও অলিলরি মকামনা লকেু হমি েুি। যার কলপ 

সকল জােগাে েড়ামনা (অথণাৎ মযমকামনা জােগাে িা পাওো যাে)। 

যা এেন এক জীবন্ত ভাোে লললখি, মকালি মকালি োনুে িা পাি 

কমর এবং োনুমের লনকি আল্লাহর বািণা প্রিার কমর। এই লকিাবলি 

হমলা: েহাগ্রন্থ “আল-কুরআনুল আযীে” যা আল্লাহ িা‘আলা েুহাম্মাদ 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইলহ ওোসাল্লামের ওপর অবিীর্ণ কমরন। িা পূবণবিণী 

লকিাবসেূমহর সংরিক এবং লবকৃলি হওোর পূমবণ এগুমলার 

সিযােনকারী ও সািী। অিএব সেগ্র োনবজালির এরই অনুসরর্ 

করা ওোলজব। যামি কমর িা িামদর জনয আমলাকবলিণকা, যাবিীে 

বযালধর প্রলিকার, লহদাোি ও রহেি হে। আল্লাহ িা‘আলা বমলন,  

ا﴿ َٰذا ها َٰب   وا َٰهح  كِّتا ل نا نزا
ا
بااراكل  أ وهح  مح وا   فاٱتَّبِّعح م   واٱتَّقح لَّكح حونا  لاعا : االنعام] ﴾ ١٥٥ تحر َحا

٧٣٣  ] 

“আর আেরা এই লকিাব অবিীর্ণ কমরলে যা বরকিেে ও 

কলযার্েে! সুিরাং মিােরা এর অনুসরর্ কর আর (আল্লাহমক) ভে 

কর, মযন মিাোমদর প্রলি অনুগ্রহ করা হে।” [সূরা আল-আন‘আে, 

আোি: ১৫৫] 

আল্লাহ িা‘আলা আরও বমলন,  

ا قحل  ﴿ ها يُّ
ا
أ َٰٓ ولح  إِّّن ِّ  ٱنلَّاسح  يا ِّ  راسح م   ٱّللَّ ِّيًعا إَِّّلا كح  [٧٣١: االعراف] ﴾١٥٨ َجا
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“(মহ রাসূল!) আপলন বমল লদন: মহ োনব! আলে মিাোমদর সকমলর 

জনয আল্লাহর রাসূলরূমপ মপ্রলরি হমেলে।” [সূরা আল-আ‘রাে, 

আোি: ১৫৮]  

িিুথণি: নবী-রাসূলগমর্র ওপর ঈোন 

আল্লাহ িা‘আলা পৃলথবীমি িাাঁর সৃিজীব (লজন্ন ও ইনসামনর লনকি) 

অসংখয নবী-রাসূল বা দূি মপ্ররর্ কমরমেন। যারা আল্লাহর প্রলি 

ঈোন আনেন কমর ও রাসূলগর্মক সিয েমন কমর, িামদরমক িারা 

জান্নামির সুখ-স্বািমন্দযর সু-সংবাদ মদন, আর যলদ অবাধয হে িমব 

িামদরমক িারা জাহান্নামের র্ালির ভীলি প্রদর্ণন কমরন। আল্লাহ 

িা‘আলা বমলন, 

د  ﴿ لاقا ث ناا وا ِّ  فِّ  باعا
ة   كح  مَّ

ح
وًل  أ نِّ  رَّسح

ا
وا   أ بحدح ا  ٱع  ِّبحوا   ٱّللَّ تان َٰغحوتا   واٱج  : انلحل] ﴾٣٦ ٱلطَّ

٥١  ] 

“আর লনিে আেরা প্রমিযক জালির লনকি রাসূল মপ্ররর্ কমরলে এই 

আমদর্ লদমে ময, মিােরা আল্লাহর ইবাদাি করমব এবং িাগুমির 

পূজা বজণন করমব।” [সূরা আন-নাহল, আোি: ৩৬] আল্লাহ িা‘আলা 

আরও বমলন,  

ٗل ﴿ ِّينا  رُّسح ِّ باۡش  رِّينا  مُّ نذِّ الَّ  وامح ونا  ِلِّ ِّلنَّاسِّ  ياكح ا  ل ِّ  َعا ُۢة ٱّللَّ جَّ دا  حح ى  باع  لِّ  ﴾ٱلرُّسح
 [  ٧١٣:  النساء]

“এই রাসূলগর্মক মপ্ররর্ কমরলে সুসংবাদদািা ও সিকণকারী লহমসমব 

মযন এই রাসূলগমর্র পমর মলাকমদর জনয আল্লাহর লবরুমদ্ধ মকামনা 
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অজুহাি দাাঁড় করামনার সুমযাগ না থামক।” [সূরা আন-লনসা, আোি: 

১৬৫]  

এই রাসূলমদর সংখযা অমনক। প্রথে রাসূল নূহ ‘আলাইলহস সালাে 

এবং সবণমর্ে েুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইলহ ওোসাল্লাে। িামদর 

কামরাও কামরাও সংবাদ আল্লাহ আোমদরমক জালনমেমেন মযেন- 

ইবরাহীে ‘আলাইলহস সালাে, েূসা ‘আলাইলহস সালাে, ‘ঈসা 

‘আলাইলহস সালাে, দাউদ ‘আলাইলহস সালাে, ইোহইো ‘আলাইলহস 

সালাে, যাকালরো ‘আলাইলহস সালাে এবং সাললহ ‘আলাইলহস 

সালাে। আবার কামরাও সম্পমকণ মকামনা লকেুই উমল্লখ কমরনলন। 

আল্লাহ িা‘আলা বমলন,  

ٗل ﴿ رحسح ص   قاد   وا َٰ قاصا م  نا لاي   هح ب   مِّن كا عا ٗل  لح قا رحسح ص  ناق   لَّم   وا م  صح لاي   هح ه عا  :النساء] ﴾كا
٧١٠    ] 

“আর অমনক রাসূল, যামদর বর্ণনা আেরা আপনামক পূমবণ লদমেলে 

এবং অমনক রাসূল, যামদর বর্ণনা আেরা আপনামক মদইলন।” [সূরা 

আন-লনসা, আোি:১৬৪]  

রাসুলগর্ সবাই আল্লাহর সৃলজি োনুে। িামদর কামরাও েমধয 

রুবুলবেযামির (প্রভুমত্বর) এবং উলুলহেযামির (উপামসযর) মকামনা 

ধবলর্িয মনই। সুিরাং ইবাদামির মকামনা লকেুই িামদর জনয করা 

যামব না। িারা িামদর লনমজমদর মকান উপকার বা িলি করার 

িেিা রামখ না। মযেন, আল্লাহ িা‘আলা প্রথে রাসূল নূহ 

‘আলাইলহস সালাে সম্পমকণ বমলন ময, লিলন িার জালিমক উমের্য 
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কমর বমলন,  

لا  ﴿ قحولح  وا
ا
م   أ ي لاكح ِّنح  عِّندِّ ئ

ا  زا ِّ  خا لا   ٱّللَّ لامح  وا ع 
ا
ي با  أ لا   ٱل غا قحولح  وا

ا
لاكل  إِّّن ِّ  أ  ﴾ما

 [  ٥٧: هود]

“আর আলে মিাোমদরমক একথা বললে না ময, আোর লনকি 

আল্লাহর সকল ধন-ভািার রমেমে এবং আলে (একথা বললে না ময 

আলে) অদৃমর্যর কথা জালন। আর আলে এিাও বলল না ময, আলে 

লেলরর্িা।” [সূরা হূদ, আোি:৩১]  

আর আল্লাহ িা‘আলা সবণমর্ে রাসূল েুহাম্মাদ রালদোল্লাহু ‘আনহুমক 

একথা বলার জনয আমদর্ কমরন ময, 

قحولح  لَّ   قحل﴿
ا
م   أ ِّنح  عِّندِّي لاكح ئ

ا  زا ِّ  خا لا   ٱّللَّ لامح  وا ع 
ا
ي با  أ لا   ٱل غا قحولح  وا

ا
م   أ  إِّّن ِّ  لاكح

لاك     [  ٣٤: االنعام] ﴾٥٠ ما

“আলে মিাোমদরমক একথা বলল না ময, আোর লনকি আল্লাহর 

সকল ধন-ভািার রমেমে, আর আলে অদৃমর্যর মকামনা জ্ঞানও রালখ 

না এবং আলে মিাোমদরমক একথা বলল না ময, আলে একজন 

লেলরর্িা।” [সূরা আল-আন‘আে, আোি: ৫০]  

আর লিলন আরও বমলন,  

لِّكح  لَّ   قحل﴿ م 
ا
سِّ  أ اف  ٗعا نلِّ لا  ناف  ا وا ًّ ا إِّلَّ  ضا ا ءا  ما ه  شا ح  [  ٧٨١: االعراف] ﴾١٨٨ ٱّللَّ

“(মহ েুহাম্মাদ) আপলন বলুন- আল্লাহ যা ইিা কমরন িা োড়া 

আোর লনমজর ভামলা-েন্দ, লাভ-িলি ইিযালদ লবেমে আোর মকামনা 

িেিা মনই। [সূরা আল-আ‘রাে, আোি: ১৮৭] 
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সুিরাং নবীগর্ হমলন আল্লাহর সম্মালনি বান্দা। আল্লাহ িামদরমক 

লনবণািন কমরমেন এবং লরসালামির েহান দালেত্ব লদমে িামদরমক 

সম্মালনি কমরমেন। আর দাসত্ব বা আনুগমিযর গুমর্ িামদরমক 

গুর্ালেি কমরমেন। িামদর সবার দীন হমলা ইসলাে। ইসলাে 

বযিীি আর মকামনা দীনই আল্লাহ িা‘আলা কবুল করমবন না। 

আল্লাহ িা‘আলা বমলন,  

ِّينا  إِّنَّ ﴿ ِّ  عِّندا  ٱل  َٰمح   ٱّللَّ لا ِّس 
 [  ٧٩: عمران ال] ﴾ٱۡل 

“লনিে আল্লাহর লনকি একোত্র েমনানীি দীন হমলা ইসলাে।” 

[সূরা আমল ইেরান, আোি: ১৯] 

মেৌললকভামব িামদর সবার লরসালাি লেল এক ও অলভন্ন লকন্তু 

িামদর র্রী‘আি লেল আলাদা আলাদা। আল্লাহ িা‘আলা বমলন,  

﴿  
ل ناا لِّكح  عا م   جا ةٗ  مِّنكح ه  ُشِّ عا اٗجا  [  ٠٨: دةائامل] ﴾وامِّن ها

“মিাোমদর প্রমিযমকর জনয আেরা লনলদণি র্রী‘আি এবং লনলদণি 

পন্থা লনধণারর্ কমরলে।” [সূরা আল-োমেদাহ, আোি: ৪৮]  

আর েুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইলহ ওোসাল্লামের র্রী‘আমির োধযমে 

পূবণবিী সকল র্রী‘আমির পলরসোলি ঘমি। েমল িা পূবণবিণী সকল 

র্রী‘আমির রলহিকারী। আর িাাঁর লরসালািও সকল লরসালামির 

পলরসোিকারী। আর লিলন হমিন খািােুল আলম্বো বা রাসূলগমর্র 

পলরসোলিকারী।  

সুিরাং ময বযলি একজন নবীর প্রলি ঈোন আনেন কমর, িার 
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ওপর সকল নবীমদর প্রলি ঈোন আনা ওোলজব। আর ময বযলি 

একজন নবীমক লেথযা েমন কমর, মস মযন সকল নবী ও রাসূলমকই 

লেথযা েমন করল। কারর্, সকল নবী ও রাসূলগর্ই আল্লাহর প্রলি, 

িার লেলরর্িামদর প্রলি, িার লকিাবসেূমহর প্রলি, িার রাসূলগমর্র 

প্রলি এবং মর্ে লদবমসর প্রলি ঈোন স্থাপমনর লদমক োনুেমক 

আহ্বান কমরন। আরও কারর্ হমলা িামদর সবার দীন এক। সুিরাং 

ময বযলি িামদর োমে পাথণকয করমব অথবা িামদর কামরাও প্রলি 

ঈোন আনমব আর কাউমক অস্বীকার করমব, মস মযন িামদর 

সবাইমক অস্বীকার করল। কারর্ িামদর প্রমিযমকই সেি নবী ও 

রাসূলগমর্র প্রলি ঈোন স্থাপমনর আহ্বান কমরন। আল্লাহ িা‘আলা 

বমলন,  

نا ﴿ ولح  ءااما ا   ٱلرَّسح ِّما نزِّلا  ب
ح
ِّهِۦّ مِّن إَِّّلا هِّ  أ ب  ه  رَّ مِّنحونا ؤ  ي  واٱل مح نا  كح ِّ  ءااما ِّٱّللَّ تِّهِۦّ ب َٰٓئِّكا لا  واما

تحبِّهِۦّ كح لِّهِۦّ وا رحسح ِّقح  لا  وا ر  ا  نحفا د   باي  حا
ا
ِّن أ لِّهِّۦه  م   [  ٠٨٣: ابلقرة] ﴾رُّسح

“(আল্লাহর) রাসূল িাাঁর রব হমি িাাঁর প্রলি যা অবিীর্ণ হমেমে িা 

ঈোন এমনমেন এবং েুলেনগর্ও; িারা সবাই ঈোন এমনমে আল্লাহর 

ওপর, িার লেলরর্িাগমর্র ওপর, িার লকিাবসেূমহর ওপর এবং 

িার রাসুলগমর্র ওপর। আেরা িার রাসুলগমর্র েমধয কাউমকও 

পাথণকয কলর না।” [সূরা আল-বাকারাহ, আোি: ২৮৫]  আল্লাহ 

িা‘আলা আরও বমলন,  

ِّينا  إِّنَّ ﴿ ونا  ٱلَّ رح فح ِّ  ياك  ِّٱّللَّ لِّهِۦّ ب رحسح ونا  وا يحرِّيدح ن وا
ا
ِّقحوا   أ ر  فا ا  يح ِّ  باي  لِّهِۦّ ٱّللَّ رحسح  وا

حونا  ول ياقح مِّنح  وا ض   نحؤ  ِّباع  رح  ب فح ناك  ض   وا ِّباع  ونا  ب يحرِّيدح ن وا
ا
وا   أ ذح تَّخِّ ا  يا ِّكا  باي  َٰل بِّيًل  ذا  ١٥٠ سا
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 [  ٧٣٤:  النساء] ﴾

“লনিে যারা আল্লাহ ও িাাঁর রাসূলগর্মক অস্বীকার কমর এবং আল্লাহ 

ও িাাঁর রাসূলগমর্র েমধয পাথণকয করমি ইিা কমর এবং বমল ময, 

আেরা কলিপেমক লবশ্বাস কলর আর কলিপেমক অস্বীকার কলর এবং 

িারা এর েধযবিণী পথ অবলম্বন করমি ইিা মপাের্ কমর।” [সূরা 

আন-লনসা, আোি: ১৫০] 

পঞ্চেি: লকোেি বা মর্ে লদবমসর ওপর ঈোন  

দুলনোর সকল সৃিজীমবর মর্ে মখলা েৃিুয। সুিরাং েৃিুযর পমর 

োনুমের গন্তবয মকাথাে? পৃলথবীমি র্ালি পাওো মথমক যারা মবাঁমি 

মগমে িার অিযািামরর পলরর্াে কী? িারা লক িামদর যুলুে 

লনযণািমনর র্ালি মভাগ করা হমি রিা মপমে যামব? মনককারগমর্র 

(সাওোমবর) ময অংর্ েুমি মগমে এবং দুলনোে িামদর ইহসামনর 

প্রলিদান অথণাৎ মনকী লক লবনি হমে যামব? োনবজালির এক 

প্রজমন্মর পর আমরক প্রজন্ম পযণােক্রমে োরা যামি। অবমর্মে 

আল্লাহ িা‘আলা যখন পৃলথবী ধ্বংমসর আমদর্ লদমবন এবং পৃলথবীর 

বুক মথমক সকল সৃলিকুল ধ্বংস হমে যামব িখন লিলন সেি 

সৃলিকুলমক লকোেমির লদন পুনরুলেি করমবন এবং িামদর পূমবণর 

ও পমরর সকলমক একলত্রি করমবন। অিঃপর ভামলা ও েন্দ ময 

কেণই বান্দাগর্ দুলনোমি কমরমে িার লহসাব লনমবন। িারপর 

েুলেনগর্মক (সসম্মামন) জান্নামি লনমে যাওো হমব, আর 

কালেরমদরমক জাহান্নামে িালড়মে লনমে যাওো হমব।  
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জান্নাি হমলা মসই পরে সুখ-স্বািমন্দযর জােগা, যামক আল্লাহ 

িা‘আলা িাাঁর েুলেন বান্দামদর জনয সালজমে মরমখমেন। মসখামন ময 

সেি লবলভন্ন প্রকার লন‘আেি রমেমে িার বর্ণনা মকউ লদমি সিে 

হমব না। মসখামন একর্ি ির রমেমে। আল্লাহর প্রলি িামদর লবশ্বাস 

ও িামদর আনুগমিযর োন অনুযােী লবলভন্ন িমরর অলধকারী মযখামন 

অবস্থান করমব। আর জান্নামির সবণলনম্ন িমরর অলধবাসীমক ঐ 

লন‘আেি মদো হমব মযেন দুলনোর মকামনা বাদর্াহ উপমভাগ কমর; 

বরং িার মিমে দর্গুর্ মবলর্।  

আর জাহান্নাে মসই র্ালির জােগা, যা আল্লাহ িা‘আলা কালেরমদর 

জনয প্রস্তুি কমর মরমখমেন। মসখামন লবলভন্ন প্রকামরর কি ও র্ালির 

বযবস্থা রমেমে; িার আমলািনা অন্তরমক ভীিসিি কমর মিামল। 

আমখরামি আল্লাহ যলদ কাউমক েৃিুযবরর্ করার অনুেলি লদমিন, 

িাহমল জাহান্নােীরা শুধুোত্র এর অবস্থা মদমখই োরা মযি। প্রলিলি 

োনুে যা বলমব বা করমব, িা ভামলা মহাক, েন্দ মহাক, প্রকার্য 

মহাক, অপ্রকার্য মহাক; সবলকেুই আল্লাহ িা‘আলা িাাঁর পূবণবিণী জ্ঞান 

মথমকই জামনন। িারপমরও লিলন প্রলিলি োনুমের জনয দু‘জন 

লেলরর্িামক লনধণারর্ কমর লদমেমেন। যামদর একজন ভামলা আেল 

আর অনযজন খারাপ আেল ললখমবন। িামদর মথমক মকামনা লকেুই 

বাদ পমড় না। আল্লাহ িা‘আলা বমলন,  

ا﴿ ي   إِّلَّ  ل  قاو   مِّن فِّظح يال   مَّ ا تِّيدل  قِّيب  را  هِّ لا  [  ٧٨: ق] ﴾عا

“োনুে ময কথাই উচ্চারর্ কমর িা লললপবদ্ধ করার জনয িৎপর 
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প্রহরী (লেলরর্িা) িার লনকমিই রমেমে।” [সূরা ক্বাে, আোি: ১৮] 

আর এই সব আেল বা কৃিকেণ ময দেিমর মলখা হমি, লকোেমির 

লদন োনুেমক িা মদো হমব। আল্লাহ িা‘আলা বমলন,  

عا ﴿ وحضِّ َٰ ل  ٱ وا ى بح كِّتا ا ج  ل  ٱ فاۡتا ش   رِّمِّيا مح ا فِّقِّيا مح حونا  فِّيهِّ  مِّمَّ ول ياقح َٰ  وا ي  يا الِّ  لاتانااوا َٰ  ما اها  ذا
َٰ ل  ٱ ادِّرح  لا  بِّ كِّتا غا غِّرياةٗ  يح لا  صا بِّرياةً  وا ح   إِّلَّ   كا

ا
َٰ أ ى ه صا ا وا   ها دح واجا ا وا مِّلحوا   ما ٗ  عا اضِّ لا  ا  حا  وا

ظ   بُّكا  لِّمح يا دٗ  را حا
ا
 [ ٠٩: الكهف] ﴾٤٩ اأ

“আর মসলদন উপলস্থি করা হমব আেলনাো এবং িামি যা লললপবদ্ধ 

আমে িার কারমর্ আপলন অপরাধীমদর মদখমবন আিঙ্কগ্রি, আর 

িারা বলমব! হাে, আোমদর আেমসাস! এিা মকেন গ্রন্থ! এিা মিা 

মোি-বড় মকামনা লকেুই বাদ মদেলন বরং সেি লকেু লহসাব (লললপবদ্ধ 

কমর) মরমখমে; িারা িামদর কৃিকেণ সমু্মমখই উপলস্থি পামব; আর 

আপনার রব কামরা প্রলি যুলুে কমরন না।” [সূরা কাহাে, আোি: 

৪৯] 

অিঃপর িারা িা পড়মব, লকন্তু এ মথমক মকামনা লকেুমক অস্বীকার 

করমব না। যলদ মকউ মকামনা লকেু অস্বীকার কমর, িাহমল িার কান, 

িিু, দুই হাি ও পা এবং িােড়া যা যা কমরমে, আল্লাহ মসসব কেণ 

সম্পমকণ সকল কথা বলামবন। আল্লাহ িা‘আলা বমলন,  

ياو  ﴿ ح ُيح   ما وا ع   ۡشا
ا
ا  أ ِّ ٱ ءح دا م   نلَّارِّ ٱ إِّلا  ّللَّ هح ونا  فا َٰٓ  ١٩ يحوزاعح تَّ ا إِّذاا حا ا   ما اجا هِّدا  ءحوها  شا

لاي   م   هِّم  عا م  سا هح ب   عح
ا
أ َٰ وا م  صا م رحهح لحودحهح ا واجح ِّما نحوا   ب ع   َكا لحونا يا حوا   ٢٠ ما قاال حلحودِّهِّم   وا ِّما  ۡلِّ  ل

هِّدتُّم   لاي   شا حو   ناا  عا ناا ا  قاال قا نطا
ا
ح ٱ أ ِّي  ٱ ّللَّ قا  لَّ نطا

ا
َّ  أ ى َشا   كح وا  ء  م   واهح كح لاقا لا  خا وَّ

ا
ة   أ رَّ  هِّ ِإَوَّلا   ما
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ونا تحر   عح ا ٢١ جا نتحم   واما اس   كح ونا ت ح ن تاۡتِّ
ا
اش   أ دا ي لاي   ها م  عا م   كح م  سا لا   عحكح ب   وا

ا
َٰ أ م  صا لا  رحكح  وا

م   لحودحكح َٰ  جح لا نوا نَّ  نانتحم  ظا  كِّ
ا
ا ٱ أ ع   لا  ّللَّ ثِّريٗ  لامح يا ا اكا ِّمَّ لحونا تاع   م  : فصلت] ﴾ ٢٢ ما

٠٠  ،٧٩   ] 

“আর মযলদন আল্লাহর র্ত্রুমদরমক আগুমনর লদমক সেমবি করা 

হমব, মসলদন িামদরমক লবনযি করা হমব লবলভন্ন দমল। পলরমর্মে 

যখন িারা জাহান্নামের সলন্নকমি মপৌঁেমব, িখন িামদর কান, মিাখ 

ও ত্বক িামদর লবরুমদ্ধ িামদর কৃিকেণ সম্বমন্ধ সািয লদমব। আর 

িারা (জাহান্নােীরা) িামদর ত্বকমক বলমব, ‘মকন মিােরা আোমদর 

লবরুমদ্ধ সািয লদমল?’ িারা বলমব, ‘আল্লাহ্ আোমদরমক বাকর্লি 

লদমেমেন, লযলন সবলকেুমক বাকর্লি লদমেমেন। আর লিলন 

মিাোমদরমক প্রথেবার সৃলি কমরমেন এবং িাাঁরই কামে মিােরা 

প্রিযাবলিণি হমব।’ ‘আর মিােরা লকেুই মগাপন করমি না এ 

লবশ্বামস ময, মিাোমদর কান, মিাখ ও ত্বক মিাোমদর লবরুমদ্ধ সািয 

লদমব না--- বরং মিােরা েমন কমরলেমল ময, মিােরা যা করমি িার 

অমনক লকেুই আল্লাহ জামনন না।” [সূরা েুসলসলাি, আোি: ১৯-

২২] 

মর্ে লদবমসর প্রলি ঈোন িথা লকোেি, পুনরুোন ও পুনজণীবন 

লদবমসর প্রলি ঈোন রাখার লনমদণর্না সকল নবী ও রাসূল লনমে 

এমসমেন। আল্লাহ িা‘আলা বমলন,  

َٰ  وامِّن  ﴿ نَّكا  ۦ  تِّهِّ ءاايا
ا
ى أ  ٱ تارا

ا َٰ  ضا ۡرۡل  ةٗ خا عا ا  فاإِّذاا   شِّ نل  نزا
ا
لاي   اأ اعا ا  ل  ٱ ها َّت  ه  ٱ ءا ما ه  َتا بات  را  وا

ِّي  ٱ إِّنَّ  ح   لَّ
ا
اأ ِّ  يااها ح  امح و  ل  ٱ ل ه ما َٰٓ َٰ  ۥإِّنَّهح  تا ا ِّ  َعا

ير   ء  َشا   كح   [  ٥٩: فصلت] ﴾٣٩ قادِّ
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“আর িাাঁর একলি লনদর্ণন এই ময, আপলন ভূলেমক মদখমি পান শুষ্ক, 

অিঃপর আলে িামি বৃলি বেণর্ করমল িা আমন্দাললি ও স্ফীি হে; 

লযলন ভূলেমক জীলবি কমরন লিলনই েৃমির জীবন দানকারী। লনিে 

লিলন প্রমিযক বস্তুর ওপর িেিাবান।” [সূরা েুসলসলাি, আোি: 

৩৯]  

আল্লাহ িা‘আলা আরও বমলন,  

وا ﴿
ا
ام   أ و   ل نَّ  ا  يارا

ا
ا ٱ أ ِّيٱ ّللَّ لاقا  لَّ َٰ ٱ خا ما َٰ لسَّ  ٱوا  تِّ وا

ا ام   ضا ۡرۡل  ل ا  وا ال   ياع  َٰ  قِّهِّنَّ ِبِّ ِّقا ر  ب َٰٓ  دِّ ا ن َعا
ا
 أ

و  ل  ٱ ىا ـ ِّ ُيح   ى ما َٰ  [ ٥٥: حقافاال] ﴾تا
“িারা লক মদমখ না ময, আল্লাহ, লযলন আকার্েিলী ও পৃলথবী সৃলি 

কমরমেন এবং এসমবর সৃলিমি মকামনা োলন্তমবাধ কমরনলন, লিলন 

েৃমির জীবন দান করমিও সিে।” [সূরা আল-আহক্বাে, আোি: 

৩৩] 

আর এগুমলার েমধয আল্লাহর লহকেি ময দাবী কমর, িা হমলা: 

আল্লাহ িা‘আলা িাাঁর সৃিজীবমক লনরথণক সৃলি কমরনলন এবং 

িামদরমক লনরথণক মেমড়ও মদনলন। বরং সবমিমে কে বুলদ্ধর 

োনুেলির পমিও সভব ব নে ময, মস িার লনলদণি লিয োড়া ও িার 

লবনা ইিাে মকামনা কাজ করমব। সুিরাং োনুে এই লজলনসলি মকন 

মখোল কমর না ময, এই অবস্থা যলদ োনুমের মিমত্র হে, িাহমল 

িারা িার প্রভু সম্পমকণ এ ধারর্া কীভামব কমর ময, লিলন সৃিজীবমক 

অনথণক সৃলি কমরমেন এবং িামদরমক অনথণক মেমড় লদমেমেন? 

আল্লাহ সম্পমকণ িারা যা বমল, িা হমি লিলন অমনক ঊমধ্বণ ও 
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েহান। আল্লাহ িা‘আলা বমলন,  

ب  ﴿ سِّ فاحا
ا
ا تحم  أ نَّما

ا
لاق   أ َٰ خا م  نا باثٗ  كح م  وا  اعا نَّكح

ا
ونا تحر   لا  نااإَِّّلا   أ عح :  املؤمنون] ﴾١١٥ جا

٧٧٣] 

“মিােরা লক ধারর্া কমরে ময, আেরা মিাোমদরমক অনথণক সৃলি 

কমরলে এবং মিােরা আোমদর লনকি প্রিযাবলিণি হমব না?” [সূরা 

েুলেনূন, আোি: ১১৫] 

আল্লাহ িা‘আলা আরও বমলন,  

ا﴿ لاق   واما ا  ٱ نااخا ما  ٱوا  ءا لسَّ
ا ا ضا ۡرۡل  اباي   واما ما َٰ  ناهح ٗله با َٰ  طِّ ِّكا ذا نُّ  ل ِّينا ٱ ظا وا ه  لَّ رح فا ي   كا  لل فاوا

ِّينا  َِّّلَّ وا   ل  رح فا  [  ٠١:  ص] ﴾٢٧ نلَّارِّ ٱ مِّنا  كا

“আেরা আসোনসেূহও পৃলথবী এবং এমিাদুভমের েমধয অবলস্থি 

মকামনা লকেুই অনথণক সৃলি কলরলন, যলদও কালেরমদর ধারর্া িাই। 

সুিরাং কালেরমদর জনয রমেমে জাহান্নামের দুমভণাগ।” [সূরা মসাোদ, 

আোি: ২৭]  

সকল জ্ঞানবান োনুেই লকোেি লদবমসর লবশ্বামসর প্রলি সািয মদে। 

আর এিা যুলিরও দাবী এবং সলিক লেিরাি বা স্বভাবও িা মেমন 

মনে। কারর্ োনুে যখন লকোেি লদবমসর ওপর ঈোন রামখ িখন 

োনুে যা মেমড় মদে িা মকন মেমড় মদে এবং যা আেল কমর িা ময 

মকবল আল্লাহর লনকি মথমক লন‘আেি পাওোর আর্াে কমর, িা মস 

বুেমি পারমব। আরও বুেমি পারব ময, যখন মকউ োনুমের ওপর 

যুলুে কমর, মস অবর্যই িার প্রলিেল পামব, আর িার মথমক 
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লকোেমির লদন মসিার বদলা লনমব। আর যলদ মস ভাল আেল কমর, 

িমব ভামলা প্রলিদান পামব। আর যলদ খারাপ আেল কমর, িমব 

প্রলিদানও খারাপ পামব। প্রমিযক বযলিমক িাই পুরষ্কার মদো হমব, 

যা মস মিিা কমরমে এবং এভামবই আল্লাহর আদল ও ইনসাে 

বািবালেি হমব। আল্লাহ িা‘আলা বমলন,  

ن﴿  ما ع   فا ل  يا الا مِّث   ما ة   قا ٗ  ذارَّ ري  هح  اخا ن ٧ ۥيارا ع   واما ل  يا الا مِّث   ما هح  اُشا ٗ  ة  ذارَّ  قا  ﴾  ٨ ۥيارا
 [  ١،٩: الزلزلة]

“সুিরাং ময বযলি লবনু্দ পলরোর্ সৎ আেল করমব মস িা মদখমব 

এবং ময লবনু্দ পলরোর্ অসৎ আেল করমব মস িাই মদখমব।” [সূরা 

লযলযাল, আোি: ৭,৯]102 

আর লকোেি কমব হমব িা আল্লাহর সৃিজীমবর মকউ জামন না। 

সুিরাং িা এেন একলি লদন, যা আল্লাহর মকামনা মপ্রলরি নবী ও 

রাসূল এবং মকামনা সালন্নধযপ্রাি লেলরর্িাও মসলদন সম্পমকণ লকেুই 

জামন না। বরং িা আল্লাহ িা‘আলা িাাঁর জ্ঞামনর সামথই লনলদণি 

কমরমেন। আল্লাহ িা‘আলা বমলন,  
اس   ﴿ نِّ  لحوناكا ي ةِّٱ عا اعا يَّانا  لسَّ

ا
ر   أ َٰ مح ى ا  سا ا قحل   ها اعِّل   إِّنَّما ها ي  دا عِّن مح ِّ ب  ا لا  را ِّيها ال  ِّواق   َيح ا  ل  تِّها

ه  إِّلَّ  وا  [  ٧٨١: االعراف] ﴾ ١٨٧ هح
“(মহ েুহাম্মাদ)! িারা আপনামক লজমজ্ঞস করমে ময, লকোেি কখন 

সংঘলিি হমব? আপলন বমল লদন: এ লবেমের জ্ঞান একোত্র আোর 

                                                           
102 মদখুন: দীন আল-হক্ব, পৃ. ১৯। 
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রমবর লনকমিই রমেমে। লিলনই এর লনধণালরি সেমে প্রকার্ 

করমবন।” [সূরা আল-আ‘রাে, আোি: ১৮৭] 

আল্লাহ িা‘আলা আরও বমলন,  
ا ٱ إِّنَّ  ﴿ هح  ّللَّ ةِّٱ مح عِّل   ۥعِّندا اعا  [  ٥٠: لقمان] ﴾لسَّ

“লনিে লকোেমির জ্ঞান শুধুোত্র আল্লাহর লনকমিই রমেমে।” [সূরা 

লুকোন, আোি: ৩৪ ] 

েষ্ঠি: িাকদীর বা ভামগযর ওপর ঈোন 

এ স্বীকৃলি প্রদান করমবন ময, অিীমি যা লকেু লেল এবং বিণোন বা 

ভলবেযমি যা লকেু হমি বা হমব, িার সবলকেুই আল্লাহ িা‘আলার 

জানা আমে। লিলন িাাঁর বান্দামদর যাবিীে অবস্থা, কেণকাি, েৃিুয, 

সেে এবং লরলযক সম্পমকণ সবলকেু জামনন। আল্লাহ িা‘আলা বমলন,  

ا ٱ إِّنَّ  ﴿ ِّ  ّللَّ
ل  ِّكح لِّيمل  ء  َشا   ب  [  ١٠: العنكبوت] ﴾عا

“লনিে আল্লাহ প্রমিযকলি বস্তু সম্পমকণ সবণালধক জ্ঞাি।” [সূরা আল-

‘আনকাবূি, আোি: ৬২] 

আল্লাহ িা‘আলা আরও বমলন, 

هح ﴿ ِّحح  ۥواعِّندا ات فا ي  ل  ٱ ما ع   لا  بِّ غا ا  يا ها ه  إِّلَّ  لامح وا ياع   هح ا لامح وا ِّ ل  ٱ فِّ  ما ا ٱوا  با  ا رِّى ح  ۡل  اس   واما طح ت  قح
راقاة   مِّن ع   إِّلَّ  وا الامح يا لا  ها بَّة   وا َٰ  فِّ  حا لحما  ٱ تِّ ظح

ا لا  ضِّ ۡرۡل  لا  ب  راط   وا ِّس   وا  فِّ  إِّلَّ  يااب
 َٰ بِّي   ب  كِّتا  [  ٣٩:االنعام] ﴾٥٩مُّ

“অদৃমর্যর িালবকালি িাাঁরই লনকি রমেমে; লিলন োড়া আর মকউ িা 

জামন না। আর স্থল ও জলভামগ যা লকেু রমেমে িাও লিলন অবগি 



247 
 

রমেমেন, িাাঁর অবগলি বযিীি বৃি হমি একলি পািাও েমর না 

এবং ভূ-পৃমষ্ঠর অন্ধকামরর েমধয একলি দানাও পমড় না। এেলন ভামব 

মযমকামনা লসি ও শুষ্ক বস্তুও পলিি হে না মকন, সেি বস্তুই সুস্পি 

লকিামব লললপবদ্ধ রমেমে।” [সূরা আল-আন‘আে, আোি: ৫৯]  

আর এই জানা লজলনসমক লিলন িাাঁর লনকি লাওমহ োহেুময ললমখ 

মরমখমেন। আল্লাহ িা‘আলা বমলন, 

  ﴿ َّ كح ح   ء  َشا   وا
ا
ي  أ َٰ صا ام   فِّ   هح نا بِّي   إِّما  [  ٧٠: يس] ﴾مُّ

“আর আেরা প্রলিলি বস্তু একলি স্পি লকিামব সংরলিি মরমখলে।” 

[সূরা ইোসীন, আোি: ১২] 

আল্লাহ সুবহানাহু ওো িা‘আলা আরও বমলন, 

ام   ﴿ ل
ا
نَّ  لام  تاع   أ

ا
ا ٱ أ ع   ّللَّ ا لامح يا ا  ٱ فِّ  ما ما  ٱوا  ءِّ لسَّ

ا ى ۡرۡل  َٰ  إِّنَّ  ضِّ ِّكا ذا َٰ  فِّ  ل ى كِّتا َٰ  إِّنَّ  ب  ِّكا ذا ا  ل  َعا
ِّ ٱ ريل  ّللَّ اسِّ  [١٤:  احلج] ﴾٧٠ ي

“আপলন লক জামনন না ময, নমভােিমল ও ভূেিমল যা লকেু রমেমে, 

আল্লাহ িার সবলকেুই জামনন? লনিে িা একলি লকিামব সংরলিি 

আমে। আর এলি আল্লাহর কামে খুবই সহজ।” [সূরা আল-হাজ্জ, 

আোি: ৭০] 

েমল আল্লাহ িা‘আলা যখনই মকামনা লকেু করার ইিা কমরন, িখন 

শুধু িার জনয বমলন, হও, আর িা হমে যাে। আল্লাহ িা‘আলা 

বমলন,  

ا  ﴿ م   إِّنَّما
ا
هح أ ادا  إِّذاا   ۥ  رح را

ا
ي   أ ن اشا

ا
ولا  أ قح ح  يا ن ۥَلا ونح  كح ياكح  [٨٠: يس] ﴾فا
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“লনিে িাাঁর বযাপার শুধু এই ময, যখন লিলন মকামনা লকেুর ইিা 

কমরন, িখন িামক বমলন, হও, েমল িা হমে যাে।” [সূরা ইেসীন, 

আোি: ৮২] 

আল্লাহ িা‘আলা মযেন প্রমিযকলি লজলনমসর (িাকদীর) লনধণারর্ 

কমরমেন, মিেলন প্রমিযক লজলনমসর স্রিাও লিলন। আল্লাহ িা‘আলা 

বমলন,  

َّ  إِّنَّا ﴿  لاق   ء  َشا   كح َٰ خا ر   هح نا دا ِّقا  [  ٠٩: القمر] ﴾ب

“লনিে আেরা প্রমিযক লজলনস সৃলি কমরলে লনধণালরি পলরোমপ।” 

[সূরা আল-ক্বাোর, আোি: ৪৯]  

আল্লাহ িা‘আলা আরও বমলন, 

ح ٱ ﴿ َٰ  ّللَّ ِّ  لِّقح خا
 [  ١٧: الزمر] ﴾ء ي َشا   كح 

“আল্লাহ প্রলিলি বস্তুর সৃলিকিণা।” [সূরা আয-যুোর, আোি: ৬২]  

লিলন িাাঁর বান্দামদরমক িাাঁরই আনুগিয করার জনয সৃলি কমরমেন। 

আনুগিয কী িামদরমক িাও বর্ণনা কমরমেন। এই আনুগিয করমি 

িামদর লনমদণর্ লদমেমেন এবং িাাঁর অবাধয হমি লনমেধ কমরমেন। 

অবাধযিা কী িাও িামদরমক বর্ণনা কমরমেন। লিলন িামদরমক 

সােথণয ও ইিা র্লি লদমেমেন, যামি কমর িারা এর োধযমে 

আল্লাহর লনমদণলর্ি কাজ আিাে লদমে সাওোমবর অলধকারী হমি 

পামর। আর ময বযলি গুনামহর কাজ করমব,মস র্ালির উপমযাগী 

হমব।  
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োনুে আল্লাহর োেসালা ও িকদীমরর প্রলি ঈোন আনেন করমল 

ময উপকার লাভ করমব িা লনম্নরূপ: 

(১) কারর্ বা উমের্য লনবণািন করার সেে আল্লাহর ওপর িার আস্থা 

হমব। মকননা মস জামন ময, উমের্য ও েলােল উভেই আল্লাহর 

হুকুে ও িকদীর অনুযােী হে।  

(২) োনলসক র্ালন্ত ও আত্মিৃলি লাভ হমব। কারর্ যখনই মস জানমব 

ময, এসব আল্লাহর হুকুে ও িাকদীর অনুযােী এবং লনেলি-লনধণালরি 

অ-পেন্দনীে যা লনলিিরূমপ হমবই, িখন িার আত্মিৃলি হমব এবং 

আল্লাহর োেসালার (িাকদীমরর) প্রলি সন্তুি হমব। সুিরাং ময 

িাকদীমরর ওপর ঈোন রামখ, িার িাইমি সমবণাত্তে জীবন-

যাপনকারী, সুখকর েন ও অলধক র্লির্ালী র্ান্ত বযলি আর মকউ 

মনই।  

(৩) উলেি বস্তু অজণমনর সেে েমনর অহলেকােূলক আনন্দ দূর 

করমব। মকননা িা অজণন কলযার্ ও সেলিা লামভর উপােসেূমহর 

অন্তগণি আল্লাহর এেন একলি লন‘আেি যা লিলন িার জনয লনধণারর্ 

কমরমেন। েমল মস এই বযাপামর আল্লাহর শুকলরো আদাে করমব।  

(৪) উলেি বস্তু হাি োড়া হওো অথবা অ-পেন্দনীে বস্তুমি পলিি 

হওোর সেে অসমন্তাে ও েনঃকিমক লবদূলরি করমব। কারর্ এসব 

লকেু আল্লাহর হুকুমে হে, যার হুকুমের মকউ বাধাদানকারী ও 

লনবারর্কারী মনই। িামিা লনলিিরূমপ হমবই। অিএব, মস ধধযণধারর্ 

কমর ও আল্লাহর কামে সাওোমবর আর্া কমর। আল্লাহ িা‘আলা 
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বমলন,  

ا  ﴿ ابا  ما صا
ا
يباة   مِّن أ صِّ ۡرضِّ  فِّ  مُّ

ا لا  ٱۡل  نفح  فِّ   وا
ا
م  أ كح َٰب   فِّ  إِّلَّ  سِّ ِّن كِّتا ب لِّ  م  ن قا

ا
 أ

ا ه  ها
ا
اأ ِّكا  إِّنَّ  نَّب  َٰل ا  ذا ِّ  َعا ريل  ٱّللَّ اسِّ ي لا  ٢٢ ي ِّكا ا   ل  و  سا

 
َٰ  تاأ ا ا َعا م   ما لا  فااتاكح وا   وا راحح ا   تاف  ِّما  ب

م    َٰكح ح  ءااتاى ِّبُّ  لا  واٱّللَّ َّ  ُيح ور   ُمح تاال   كح  [ ٠٥  ،٠٠: احلديد] ﴾٢٣ فاخح

“পৃলথবীমি অথবা বযলিগিভামব মিাোমদর ওপর ময লবপদই আমস 

আেরা িা সংঘলিি করার পূমবণই িা একলি লকিামব লললপবদ্ধ থামক, 

আল্লাহর পমি এিা খুবই সহজ। এিা এজনয ময, মিােরা যা 

হালরমেে িামি মযন মিােরা হিার্াগ্রি না হও এবং যা লিলন 

মিাোমদরমক লদমেমেন িার জমনয মগৌরমব মেমি না পড়। আল্লাহ 

প্রমিযক উদ্ধি ও অহংকারীমদরমক পেন্দ কমরন না।” [সূরা হাদীদ, 

আোি: ২২, ২৩]103  

(৫) আল্লাহর ওপর পূর্ণ ভরসা স্থালপি হমব। কারর্ েুসললে জামন 

ময, উপকার ও িলি করার িেিা একোত্র আল্লাহর হামি রমেমে। 

সুিরাং মস মকামনা র্লিধর বযলিমক ভে করমব না এবং মকামনা 

োনুমের ভমে মকামনা েঙ্গলজনক কেণ করমি অবমহলাও করমব না। 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইলহ ওোসাল্লাে আবু্দল্লাহ ইবন ‘আব্বাস 

রালদোল্লাহু আনহুোমক লিয কমর বমলন:  

نا  َواْعلَمْ »
َ
ةَ  أ ما

ُ
نْ  لََعَ  اْجتََمُعوا لَوِ  اْْل

َ
ءٍ  إاِل َينَْفُعوكَ  لَمْ  َينَْفُعوَك، أ  اهللُ  تَبَهُ كَ  قَدْ  بََِشْ

                                                           
103 মদখুন: আল-আক্বীদািুস সহীহাহ ওোো ইউযােুহা, পৃ. ১৯; আক্বীদািু আহললস 

সুন্নালি ওোল্ জাোআহ, পৃ. ৩৯ এবং দীনুল হক, পৃ. ১৮। 
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نْ  لََعَ  اْجتََمُعوا َولَوِ  لََك،
َ
وَك، أ وكَ  لَمْ  يَُُضُّ ءٍ  إاِل يَُُضُّ  «َعلَيَْك  اهللُ  َكتَبَهُ  قَدْ  بََِشْ

“মজমন রাখমব ময, সেি োনুে যলদ মিাোর মকামনা উপকার করমি 

িাে িমব আল্লাহ মিাোর ভামগয যা ললমখ মরমখমেন িা বযিীি আর 

মকামনা উপকার করমি পারমব না; আর যলদ সেি োনুে মিাোর 

মকামনা িলি করমি িাে িমব আল্লাহ মিাোর ভামগয যা ললমখ 

মরমখমেন িা বযিীি আর মকামনা িলি করমি পারমব না।”104  

                                                           
104 েুসনামদ আহোদ, ১ে খি; পৃ. ২৯৩; লিরলেযী, লকোেি অধযাে, ৪থণ খি, পৃ. 

৭৬। 
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দীমনর িৃিীে ির: ইহসান 

ইহসান এর একলিোত্র মরাকন বা িভব , আর িা হমি: আপলন 

আল্লাহর ইবাদাি এেনভামব করমবন, মযন আপলন িাাঁমক মদখমেন। 

আর যলদ এেনলি েমন করা সভব ব না হে, িমব একথা মজমন 

রাখমবন ময, লনিে লিলনই আপনামক মদখমেন। অিএব, এই 

পদ্ধলিমি োনুে িার রমবর ইবাদাি করমব। এিা হমি িাাঁর লনকমি 

ও িাাঁর সােমন লনমজমক উপলস্থি করা। আর িা আল্লাহর ভে, প্রভাব 

ও শ্রদ্ধামক অপলরহাযণ করমব এবং িা ইবাদাি পালমনর মিমত্র 

আন্তলরকিামক এবং ইবাদািমক পলরপূর্ণ ও সুন্দরভামব আদাে করার 

জনয মিিা করামকও অপলরহাযণ করমব।  

সুিরাং ইবাদাি করার সেে বান্দা িাাঁর প্রভুমক স্মরর্ করমব এবং 

লনমজমক এেনভামব িাাঁর লনকি উপলস্থি করমব মযন মস িাাঁমক 

মদখমে। লকন্তু যলদ িার পমি এিা অনুধাবন করা সভব ব না হে, িমব 

িা বািবােন করার জনয মস মযন আল্লাহর ওপর ঈোমনর সাহাযয 

িাে ময, লনিে আল্লাহ িামক মদখমেন। লিলন িার মগাপন, প্রকার্য, 

লভির, বালহর সব লবেে জামনন। িার কেণকামির মকামনা লকেুই 

আল্লাহর লনকি মগাপন থামক না।105 

অিএব, আল্লাহর ময বান্দা এই অবস্থামন মপৌঁমে, মস আন্তলরকভামব 

িার প্রভুর ইবাদাি কমর। আর লিলন বযিীি আর কামরা লদমক মস 

                                                           
105 মদখুন: জালেউল উলূে ওোল লহকাে, পৃ. ১২৭। 
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নজর মদে না। েমল মস মকামনা োনুমের প্রর্ংসা মর্ানার অমপিাে 

থামক না এবং িামদর লিরস্কারমকও মস ভে কমর না। বরং িার 

জনয এিাই যমথি ময, িার প্রভু িার প্রলি সন্তুি হমবন এবং স্বীে 

বান্দার লিলন প্রর্ংসা করমবন। সুিরাং মস এেন একজন োনুে যার 

মগাপন ও প্রকার্য সোন এবং লনজণমন ও প্রকামর্য মস িার প্রভুর 

একজন ইবাদািাকারী। মস এ বযাপামর পূর্ণ দৃঢ় লবশ্বাসী ময, িার 

অন্তমর যা রমেমে এবং িার আত্মা যা কুেির্া মদে, িার সবলকেুই 

আল্লাহ িা‘আলা অবগি আমেন। ঈোন িার অন্তরমক প্রভালবি কমর 

এবং েমন কমর ময, িার প্রভূ িামক পযণমবির্ করমেন। যার কারমর্ 

িার অঙ্গ-প্রিযঙ্গসেূহ িার সৃলিকিণা আল্লাহর কামে আত্মসেপণর্ 

কমর। েমল মস িার প্রভুর অনুগি বান্দা হমে এগুমলা িারা শুধুোত্র 

এেন সব আেলই কমর, যা আল্লাহ িা‘আলা পেন্দ কমরন ও 

ভামলাবামসন, রমবর কামেই লনমজমক সেপণন কমর।  

আর যখন িার অন্তর িার প্রভুর সামথ সমৃ্পি হে, িখন মস আর 

মকামনা সৃলিকুমলর লনকি সাহাযয িাে না। মকননা আল্লাহর সামথ 

সমৃ্পি হওোে মস অনযমদর মথমক অভাব-েুি হমে পমড়। মস 

মকামনা োনুমের লনকি অলভমযাগ কমর না, কারর্ মস িার সকল 

অভাব ও িালহদা আল্লাহর ওপর মসাপদণ কমর। সাহাযযকারী লহমসমব 

লিলনই িার জনয যমথি। মস মকামনা স্থামন লনজণনিা অনুভব কমর না 

এবং কাউমক ভেও কমর না। কারর্ মস লনলিিভামব জামন ময, 

সবণাবস্থাে আল্লাহ িার সমঙ্গ আমেন। লিলনই িার জনয যমথি এবং 

সমবণাত্তে সাহাযযকারী। আল্লাহ িামক ময আমদর্ কমরমেন িা মস 
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পলরিযাগ কমর না এবং আল্লাহর অবাধয হমে মকামনা গুনামহর কাজও 

কমর না। কারর্ মস আল্লাহমক ভীের্ লজ্জা পাে। লিলন যখন িামক 

আমদর্ কমরমেন িখন মস িা নি করমব অথবা লিলন যখন িামক 

লনমেধ কমরমেন িখন মস িা করমব, এিামক মস অপেন্দ কমর। মস 

মকান সৃলি জীমবর প্রলি যুলুে বা বাড়াবালড় কমর না। অথবা মস 

কামরা হক্বও লেলনমে মনে না, কারর্ মস জামন ময, আল্লাহ িা‘আলা 

িার সবলকেু অবগি আমেন। পাক-পলবত্র আল্লাহ িা‘আলা অলিমরই 

িার লহসাব লনমবন। মস পৃলথবীমি লবরৃ্ঙ্খলা সৃলি কমর না, কারর্ মস 

জামন, এর েমধয যা লকেু েঙ্গলেে বস্তু রমেমে িার সবলকেুর 

োললকানা একোত্র আল্লাহর। লিলন মসগুমলামক িাাঁর সৃিজীব োনুমের 

অধীন কমর লদমেমেন, যামি কমর িারা িামদর প্রমোজন োলেক িা 

হমি গ্রহর্ কমর। আর এগুমলামক িার জনয সহজ কমর মদোর 

কারমর্ মস আপন রমবর শুকলরো আদাে কমর।  

*** 

এ লকিামব আপনার সােমন এিির্ যা উপস্থাপন করা হমলা িা 

খুবই গুরুত্বপূর্ণ লবেে এবং ইসলামের েহান মরাকন বা িভব । 

আল্লাহর মকামনা বান্দা যলদ এ সেি মরাকমনর ওপর ঈোন রামখ 

এবং িা পালন কমর িমব মস েুসললে হমে যামব। িা না করমল মস 

মজমন রাখুক, লনিে ইসলাে হমি দীন-দুলনো, ইবাদাি ও জীবমনর 

পথ বা পন্থা। আর িা আল্লাহ প্রদত্ত এেন এক জীবনবযবস্থা যা 

পলরপূর্ণ ও বযাপক। যার লবধামনর েমধয সালবণক জীবমনর সকল 



255 
 

মিমত্র, সোনভামব বযলি ও সোমজর প্রমিযমকর যা প্রমোজন িা 

অন্তভুণি করা হমেমে। িাই িা আকীদাহ-লবশ্বাসগি, রাজননলিক, 

অথণননলিক, সাোলজক ও লনরাপত্তা সংক্রান্ত ইিযালদ মযমকামনা 

লবেেকই মহাক না মকন। োনুে এর েমধয এেন অমনক লনেে-নীলি 

ও হুকুে-আহকাে পামব যা লনরাপত্তা, যুদ্ধ এবং প্রমোজনীে 

অলধকারসেূহমক সুরৃ্ঙ্খল কমর। োনুমের সম্মান, পশু-পালখ, জীব-

জন্তু এবং িার িার পামর্র পলরমবর্মক সংরির্ কমর। িার লনকি 

োনুে, জীবন, েৃিুয এবং েরমর্র পর পুনরুোমনর হাকীকি বা 

প্রকৃি অবস্থা প্রকার্ হমে পমড়মে। এর েমধয মস আরও পামব: িার 

িার পামর্ মযসব োনুে রমেমে িামদর সামথ লকরূপ আিরর্ করমব 

িার সবণমশ্রষ্ঠ পদ্ধলি। মযেন আল্লাহ িা‘আলা বমলন, 

حوا   ﴿ ِّلنَّاسِّ  واقحول ٗنا ل س   [  ٨٥: ابلقرة] ﴾حح

“আর মিােরা োনুমের সামথ উত্তেভামব কথা বলমব।” [সূরা আল-

বাকারাহ, আোি: ৮৩]  

আল্লাহ িা‘আলা আরও বমলন: 

افِّيا  ﴿ نِّ  واٱل عا  [  ٧٥٠: عمران ال] ﴾ٱنلَّاسِّ   عا

“আর যারা োনুেমদরমক িো কমর।” [সূরা আমল ইেরান, আোি: 

১৩৪]  

লিলন আরও বমলন, 

لا  ﴿ م   وا نَّكح نا  َيا رِّما م   انح شا َٰٓ  قاو  ا لَّ  َعا
ا
حوا ه  أ ل دِّ حوا   تاع  ل دِّ وا  ٱع  ق رابح  هح

ا
ىَٰ   أ وا ِّلتَّق   ﴾٨ ل
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 [  ٨: دةاملائ]

“মকামনা সম্প্রদামের র্ত্রুিা মযন মিাোমদরমক এর প্রলি উদযি না 

কমর ময, মিােরা নযােলবিার করমব না, মিােরা নযােলবিার কর, এিা 

িাকওোর অলধকির লনকিবিণী।” [সূরা আল-োমেদাহ, আোি: ৮] 

দীমনর িরসেূহ ও িার প্রলিলি িমরর মরাকনসেূমহর আমলািনার 

পর এ পযণামে সংলিিভামব দীন ইসলামের কলিপে আদর্ণ বা 

গুর্াবলল আমলািনা করা ভামলা েমন করলে।  
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দীন ইসলামের কলিপে আদর্ণ ও গুর্াবলল*106 

ইসলামের গুর্াবললমক (ললমখ) পলরমবিন করমি কলে অপারগ হমে 

যাে এবং এই দীমনর মশ্রষ্ঠত্ব পুমরাপুলর বর্ণনা করমি র্ব্দ গুি দুবণল 

হমে পমড়। এর কারর্ আর লকেু নে; বরং এর প্রকৃি কারর্ হমলা: 

এই দীন হমি আল্লাহর (একোত্র েমনানীি) দীন। অিএব, িিু 

মযেন আল্লাহমক উপললি করার লদক লদমে আেত্ত করমি পারমব না, 

মিেলন োনুেও জ্ঞামনর োধযমে িামক আেত্ত করমি পারমব না। 

অনুরূপভামব আল্লাহ িা‘আলার র্রী‘আিও, যার গুর্াবলল বর্ণনা 

কমর, কলে িামক মবিন করমি পারমব না। আল্লাো ইবনুল 

কাইমেযে রালহোহুল্লাহ বমলন: “আপলন যলদ এই েজবুি ও লনমভণজাল 

দীন এবং েুহাম্মাদী র্রী‘আমির বযাপামর সূক্ষ্ম লবিির্িার সামথ 

লিন্তা-ভাবনা কমরন, বর্ণনা করার জনয যার র্ব্দ খুাঁমজ পাওো যাে না, 

যার মসৌন্দযণ বর্ণনার জনয গুর্ নাগাল পাে না। জ্ঞানীমদর জ্ঞান যার 

উপমর মকামনা প্রভাব লবিার করমি পামর না। যলদও িা একলত্রি 

হে এবং িা িামদর সবমিমে পলরপূর্ণ োনুেলির েমধয হে। বরং 

উত্তে ও পূর্ণ জ্ঞান অনুযােী প্রমিযমক ইসলামের মসৌন্দযণমক উপললি 

করমব এবং িার মশ্রষ্ঠত্বমক প্রিযি করমব। মস অবর্যই বুেমি 

পারমব ময, জগমি এর মিমে পলরপূর্ণ, সুেহান ও েহত্তর র্রী‘আমির 

                                                           
106 লবিালরি জানার জনয মদখুন, র্াইখ আবু্দর রহোন ইবন নামসর আস-সা‘দী 

লললখি, আদ-দুররািুল েুখিাসারািু েী োহালসলনদ দীলনল ইসলােী; র্াইখ 
আবু্দল আযীয আস-সালোন লললখি, োহালসনুল ইসলাে।   
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(দীমনর) আগেন ঘমিলন।  

রাসূল যলদ এ বযাপামর মকামনা প্রোর্ নাও লনমে আসমিন, িমব 

অবর্যই এর জনয প্রোর্, লনদর্ণন ও সািী লহমসমব এিাই যমথি হি 

ময, লনিে এ র্রী‘আি আল্লাহর পি হমি এমসমে। আর এ 

র্রী‘আি পুমরাপুলরই এ সািয লদমি ময,  িামি আমে পলরপূর্ণ জ্ঞান, 

পূর্ণ লহকেি, প্রর্ি রহেি ও দো, িা মবিন কমর আমে অনুপলস্থি 

ও উপলস্থি সবলকেু, িামি রমেমে আলদ ও অমন্তর জ্ঞান। আরও 

সািয লদমি ময, আল্লাহ িা‘আলা িাাঁর বান্দামদরমক মযসব বড় বড় 

লন‘আেি দান কমরমেন িার েমধয এলি অনযিে। লিলন িামদরমক 

ময সব লন‘আেি দান কমরমেন িামি এর মিমে বড় লন‘আেি আর 

লকেু মদনলন ময, লিলন িামদরমক এ র্রী‘আমির লদর্া লদমেমেন, এর 

অনুসারী কমরমেন এবং িামদরমক অন্তভুণি কমরমেন ঐ মলাকমদর 

সামথ যামদর প্রলি লিলন সন্তুি হমেমেন। আর এ কারমর্ই লিলন এ 

দীন ও র্রী‘আমির প্রলি মহদাোি করামক িাাঁর বান্দামদর ওপর 

অনুগ্রহ করার অন্তভুণি কমরমেন। েহান আল্লাহ বমলন,  

د   ﴿ نَّ  لاقا ح  ما ا  ٱّللَّ مِّنِّيا  َعا ؤ  وٗل  فِّيهِّم   باعاثا  إِّذ   ٱل مح ِّن   راسح هِّم   م  سِّ نفح
ا
ت لحوا   أ لاي هِّم   يا  عا

َٰتِّهِۦّ ِّيهِّم   ءاايا ك  يحزا مح  وا هح ِّمح ل  يحعا َٰبا  وا ةا  ٱل كِّتا ما ِّك  نحوا   ِإَون واٱۡل  ب لح  مِّن َكا َٰل   لافِّ  قا لا بِّي   ضا  مُّ
 [  ٧١٠: عمران ال] ﴾ ١٦٤

“লনিে আল্লাহ েুলেনমদর প্রলি অনুগ্রহ কমরমেন ময, লিলন িামদর 

লনমজমদর েধয হমি িামদর লনকি রাসূল মপ্ররর্ কমরমেন, লযলন িাাঁর 

আোিসেূহ িামদর লনকি লিলাওোি কমরন, িামদরমক পলবত্র 
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কমরন এবং িামদরমক লকিাব ও লহকেি লর্িা মদন, যলদও িারা 

এর পূমবণ স্পি লবভ্রালন্তমিই লেল।” [সূরা আমল ইেরান, আোি: 

১৬৪] িাোড়া আল্লাহ িা‘আলা িাাঁর বান্দামদরমক স্বীে েহান 

মনো‘েমির কথা পলরলিলি প্রদান কমর, স্মরর্ কলরমে লদমে এবং 

িামদরমক এর অনুসারী করাে, িাাঁর শুকলরো আদাে করার আহ্বান 

কমর বমলন,  
او ما ﴿ ل تح  ٱَّل  ما ك 

ا
م   أ م   لاكح  [  ٥: دةاملائ] ﴾دِّيناكح

“আজ আলে মিাোমদর জনয মিাোমদর দীনমক পূর্ণাঙ্গ করলাে।” 

[সূরা আল-োমেদাহ, আোি: ৩]107  

এই দীমনর ময আদর্ণ ও গুর্াবললর জনয আল্লাহর কৃিজ্ঞিা আদাে 

করা উলিি িার কলিপে আমলািনা করা হমলা: 

(১) এলি আল্লাহর দীন: 

এলি এেন দীন, যা লিলন লনমজর জনয পেন্দ কমরমেন। এর লদমক 

আহ্বামনর জনয িাাঁর রাসূলগর্মক মপ্ররর্ কমরমেন এবং োনবমক 

লিলন এর গলির েমধয মথমকই িাাঁর ইবাদাি করার লনমদণর্ লদমেমেন। 

আল্লাহর সামথ মযেন সৃলিকুমলর সাদৃর্য মনই, মিেলনভামব িাাঁর দীন 

“ইসলামের” সামথ োনুমের আইন-কানুন ও িামদর রলিি দীমনর 

সাদৃর্য মনই। েহান আল্লাহ মযেন সাধারর্ পূর্ণাঙ্গিাে গুর্ালেি 

হমেমেন, মিেলনভামব র্রী‘আিমক পূরর্ করার মিমত্র যা োনুমের 

                                                           
107 মদখুন: লেেিাহু দালরস সা‘আদাহ: ১ে খি, পৃ. ৩৭৪ ও ৩৭৫। 
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জীবনকাল ও পরকামলর জনয উপমযাগী এবং েহান স্রিার 

অলধকারসেূহ ও িাাঁর প্রলি বান্দার কিণবযসেূহ, বান্দার কিমকর 

ওপর কিমকর অলধকারসেূহ ও কিমকর জনয কিমকর 

কিণবযসেূহমক অন্তভুণি করার মিমত্র িাাঁর দীন ইসলামেরও 

সবধরমর্র পূর্ণাঙ্গিা রমেমে।  

(২) সকল লবেমের সোহার বা বযাপকিা: 

এই দীমনর উমল্লখমযাগয গুর্াবললর একলি হমি- প্রমিযক লবেমের 

সোহার ও িার বযাপকিা। আল্লাহ িা‘আলা বমলন,  

ا ﴿ ناا مَّ ط  َٰبِّ  فِّ  فارَّ ى  مِّن ٱل كِّتا ء   [  ٥٨: االنعام] ﴾ ٣٨ َشا 

“লকিামব আেরা মকামনা বস্তুর মকামনা লবেেই (লললপবদ্ধ করমি) বাদ 

মদেলন।” [সূরা আল-আন‘আে, আোি: ৩৮]  

অিএব এই দীন স্রিার সামথ যা সমৃ্পি এেন প্রমিযক লবেে মযেন: 

আল্লাহ িা‘আলার নাে, িাাঁর গুর্াবলল ও িাাঁর অলধকারসেূহ এবং 

সৃিজীমবর সামথ যা সংলেি এেন প্রমিযক লবেে, মযেন: আইন-

কানুন, দালেত্ব, আখলাক বা ধনলিকিা, মলনমদন ইিযালদমক অন্তভুণি 

কমরমে। এই দীন পূবণ ও পমরর সেি োনুে, লেলরর্িােিলী এবং 

নবী ও রাসূলগমর্র সংবাদমকও অন্তভুণি কমরমে। মিেলন ভূেিল, 

নমভােিল, নিত্ররালজ, সাগর-েহাসাগর, গাে-পালা, ও লনলখল লবশ্ব 

সম্পমকণ আমলািনা আমে। সৃলির কারর্, লি-উমের্য ও িার সোলি, 

জান্নাি ও েুলেনমদর েলােল। জাহান্নাে ও কালেরমদর মর্ে পলরর্লি 

সম্পমকণও বর্ণনা রমেমে।  
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(৩) সৃলি জীমবর সামথ স্রিার সম্পকণ স্থাপন কমর: 

প্রমিযক বালিল দীন ও সম্প্রদাে োনুেমক েৃিুয, দুবণলিা, অিেিা ও 

মরাগ েুলির উমেমর্য িার েি োনুমের সামথ জুমড় মদে। বরং 

কখনও কখনও িামক এেন োনুমের সামথ জুমড় মদে, ময কমেক 

র্ি বের পূমবণ েমর লগমে হালড্ডসার হমেমে। পিান্তমর এই দীন 

িথা “ইসলাে” োনুেমক সরাসলর িার রমবর সামথ জুমড় মদে। েমল 

িামদর োমে মকামনা পুমরালহি, সাধক এবং পলবত্র মগাপন বলমি 

লকেু মনই । বরং িা সৃলিকিণা ও সৃিজীমবর োমে সরাসলর সংমযাগ 

স্থাপন কমর মদে; এেন সংমযাগ যা অন্তরমক িার রমবর সামথ 

সমৃ্পি কমর। যার েমল মস (লহদাোমির) আমলা পাে, (হক) পমথর 

সন্ধান িাে, েযণাদাবান ও বড় হে, পূর্ণাঙ্গিা সন্ধান কমর এবং নীি ও 

নগর্য হমি লনমজমক উাঁিু েমন কমর। সুিরাং প্রমিযক অন্তর, ময িার 

রমবর সামথ সমৃ্পি হেলন মস িিুষ্পদ জীব-জন্তুর মিমেও অলধক 

লবপথগােী।  

আর এলি স্রিা ও সৃলির োমে এেন এক সংমযাগ, যার োধযমে িার 

সম্পমকণ আল্লাহ িা‘আলার উমের্য কী িা জানমি পামর। েমল মস 

মজমন বুমে িাাঁর ইবাদাি কমর। িাাঁর সন্তুলির স্থান ও কারর্সেূহ 

জানমি পামর, েমল মস িা িাে। আর িাাঁর অসমন্তামের স্থানসেূহও 

জানমি পামর, েমল মস িা বজণন কমর।  

এলি েহান সৃলিকিণা এবং দুবণল ও অভাবী সৃলির োমে সংমযাগ 

স্থাপন। েমল মস িাাঁর লনকি সাহাযয, সহমযালগিা ও িাওেীক কােনা 
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কমর এবং মস আরও িাে ময, লিলন মযন িামক িক্রান্তকারীর িক্রান্ত 

হমি ও র্েিামনর মখল িাোর্া হমি লহোযি কমরন।  

(৪) দুলনো ও আমখরামির কলযামর্র প্রলি েমনামযাগ: 

ইসলােী র্রী‘আি দুলনো ও আমখরামির কলযামর্র প্রলি গুরুত্বামরাপ 

এবং িালরলত্রক উত্তে গুর্াবলল পূর্ণ করার জনয প্রলিলষ্ঠি হমেমে।  

আলখরামির কলযামর্র বর্ণনা: এই র্রী‘আি িার লবলভন্ন লদক বর্ণনা 

কমরমে। মকামনা লকেুই উমপিা কমরলন। বরং িার মকামনা লকেুই 

মযন অজ্ঞাি না থামক, এজনয িার স্পি বযাখযা লবমেের্ কমরমে। 

েমল (পুর্যবানগর্মক) িার লনআ‘েমির প্রলিশ্রুলি লদমেমে। আর 

(গুনাহগারমদরমক) িার র্ালির ভে প্রদর্ণন কমরমে।  

পালথণব কলযামর্র বর্ণনা: আল্লাহ িা‘আলা এই দীমন োনুমের লনজ 

ধেণ, জীবন, সম্পদ, বংর্, সম্মান ও জ্ঞামনর সংরিমর্র সলিক লবধান 

কমর লদমেমেন।  

িালরলত্রক উত্তে গুর্াবললর বর্ণনা, মযেন: প্রকার্য ও মগাপমন সবণাবস্থাে 

আল্লাহ িা‘আলা এর লনমদণর্ প্রদান কমরমেন এবং এর যাবিীে 

মদাে-ত্রুলি ও লনকৃিিা মথমক লনমেধ কমরমেন। বালহযক উত্তে 

গুর্াবলল মযেন: পলরষ্কার-পলরিন্নিা, পলবত্রিা, েেলা-আবজণনা মথমক 

েুি থাকা, সুগলন্ধ বযবহার এবং সবণদা সুন্দর ও সলজ্জি থাকা 

ইিযালদ। খারাপ কেণসেূহমক লিলন লনলেদ্ধ কমরমেন মযেন: মযনা-

বযলভিার, েদপান, েৃি, রি ও রূ্কমরর মগার্ি ভির্ ইিযালদ। 

পলবত্র বস্তুসেূহমক লিলন খাওোর লনমদণর্ লদমেমেন এবং অপিে ও 
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অপবযে করামক লনমেধ কমরমেন। পিান্তমর আভযন্তরীর্ পলরষ্কার-

পলরিন্নিা হমি: লনলন্দি আখলাক বা আিরর্ মেমড় মদো এবং 

প্রর্ংসনীে ও সুন্দর স্বভামব সলজ্জি হওো। লনলন্দি আখলাক বা 

আিরর্, মযেন: লেথযা, পাপািার, রাগ, লহংসা-লবমিে, কৃপর্িা, 

সংকীর্ণিা, দুলনো ও সুখযালি অজণমনর মলাভ, অহংকার, বড়াই, লরো 

বা কপিিা।  

আর প্রর্ংলসি আখলামকর েমধয মযেন: উত্তে িলরত্র, োনুমের সামথ 

ভামলা সম্পকণ বজাে রাখা এবং িামদর প্রলি ইহসান করা। 

নযােপরাের্িা, লবনে-নম্রিা, সিযবালদিা, উদার েন, িযাগ, আল্লাহর 

ওপর ভরসা, ইখলাস বা আন্তলরকিা, আল্লাহ ভীলি, ধধযণ, শুকর 

ইিযালদ।108  

(৫) সহজসাধয: 

এই দীন মযসব গুর্াবললমি ধবলর্িযপূর্ণ হমেমে িার েমধয একলি 

হমলা সহজ ও সরলিা। অিএব, দীমনর প্রলিলি পবণ এবং প্রলিলি 

ইবাদািরই সহজ । আল্লাহ িা‘আলা বমলন,  

ا ﴿ م   عالا جا  واما لاي كح ِّينِّ  فِّ  عا ى  مِّن   ٱل  ج  را  [  ١٨:  احلج] ﴾ حا

“আর লিলন দীমনর বযাপামর মিাোমদর ওপর মকামনা কমিারিা 

আমরাপ কমরনলন।” [সূরা আল-হাজ্জ, আোি: ৭৮]  
                                                           
108 মদখুন: ইোে কুরিুবী রালহোহুল্লাহ প্রর্ীি “আল- ই‘লাে লবো েী দীলনন 

নাসারা লেনাল োসালদ ওোল আওহাে, পৃ. ৪৪২-৪৪৫। 
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আর এই সহজসামধযর সবণপ্রথে মিা এই ময, যলদ মকউ এই দীমন 

প্রমবর্ করমি িাে, িাহমল িার মকামনা োনুমের েধযস্থিা গ্রহর্ 

অথবা পূবণবিণী মকামনা স্বীকামরালির প্রমোজন মনই। বরং িার যা 

দরকার িা হমি: মস পলরষ্কার-পলরিন্ন ও পলবত্র হমব এবং বলমব:  

 اهلل رسول حممدا أن و اهلل إال ال ال أن أشهد

“আলে সািয লদলি ময, আল্লাহ োড়া সলিযকার মকামনা উপাসয মনই 

আর েুহম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইলহ ওোসাল্লাে আল্লাহর রাসূল বা 

দূি।” এই দুই সামিযর উমেমর্যর প্রলি দৃঢ় ঈোন আনেন করমব 

এবং িার দাবী ও িালহদা মোিামবক আেল করমব। অিএব যখন 

োনুে সের কমর অথবা অসুস্থ হে, িখন প্রমিযকলি ইবাদামির 

েমধযই সহজসাধযিা ও লর্লথলিা প্রমবর্ কমর। েমল মস গৃমহ 

অবস্থানরি ও সুস্থ অবস্থাে মযেন আেল করি অনুরূপ আেলই 

িার (আেলনাোে) মলখা হে। বরং েুসললমের জীবন কালেমরর 

িুলনাে সহজ ও র্ালন্তেে। আর কালেমরর জীবন হে দুঃখ-কি ও 

কলিন। মিেনই েুলেমনর েৃিুযও হে অলি সহজভামব, েমল িার 

আত্মা (এি আরামে) মবর হে, মযেন পাত্র মথমক (অলি সহমজ ও 

আরামে) পালনর মোিা মবর হে।  

আল্লাহ িা‘আলা বমলন, 

ِّينا  ﴿ مح  ٱلَّ َٰهح ةح  تاتاوافَّى ئِّكا َٰٓ لا ِّبِّيا  ٱل ما ي  حونا  طا ول قح َٰم   يا لا مح  سا لاي كح لحوا   عا خح انَّةا  ٱد  ا ٱۡل  ِّما نتحم   ب  كح
لحونا  ما  [  ٥٠: انلحل] ﴾٣٢ تاع 
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“লেলরর্িাগর্ যামদর েৃিুয ঘিাে পলবত্র থাকা অবস্থাে; িখন িারা 

বমল, মিাোমদর প্রলি র্ালন্ত! মিােরা যা করমি িার েমল জন্নামি 

প্রমবর্ কর।” [সূরা আন-নাহল, আোি: ৩২] 

পিান্তমর কালেমরর েৃিুযর সেে িার লনকি কমিার ও খুব র্লির্ালী 

লেলরর্িাগর্ উপলস্থি হে এবং িামক িাবুক িারা প্রহার করমি 

থামক। আল্লাহ িা‘আলা বমলন,  

او   ﴿ ل ىَٰٓ  وا ونا ٱل إِّذِّ  تارا َٰلِّمح َٰتِّ  فِّ  ظَّ را ما و تِّ  غا ةح  ٱل ما ئِّكا َٰٓ لا و ا   واٱل ما طح يهِّم   بااسِّ ي دِّ
ا
و ا   أ رِّجح خ 

ا
 أ

مح   كح سا نفح
ا
او ما  أ نا  ٱَّل  و  ابا  َتح زا ذا ونِّ  عا ا ٱل هح ِّما نتحم   ب حونا  كح ول ا  تاقح ِّ  َعا ا  ٱّللَّ ري  ِّ  غا اق  نتحم   ٱۡل  كح  وا

ن   َٰتِّهِۦّ عا ونا  ءاايا ح بِّ تاك  اس   [  ٩٥: االنعام] ﴾ ٩٣ ت

“(মহ রাসূল) আর আপলন যলদ (ঐ সেমের অবস্থা) মদখমি মপমিন, 

যখন যাললেরা েৃিুযযির্ার সমু্মখীন হমব এবং লেলরর্িারা হাি 

বালড়মে বলমব: মিাোমদর প্রার্গুমলা মবর কর, মিােরা আল্লাহ সম্বমন্ধ 

অনযাে বলমি ও িাাঁর লনদর্ণন সম্পমকণ অহংকার প্রকার্ করমি, 

মসজনয আজ মিাোমদরমক অবোননাকর র্ালি মদো হমব।” [সূরা 

আল-আন‘আে, আোি: ৯৩] 

লিলন আরও বমলন, 

او  ﴿ ل ىَٰٓ  وا فَّ  إِّذ   تارا تاوا ِّينا  يا وا   ٱلَّ رح فا ةح  كا َٰٓئِّكا لا ِّبحونا  ٱل ما م   ياۡض  هح وها م   وحجح َٰراهح با د 
ا
أ  واذحوقحوا   وا

ابا  ذا ارِّيقِّ  عا  [  ٣٤: االنفال] ﴾٥٠ ٱۡل 

“(মহ রাসূল) আর আপলন যলদ (ঐ অবস্থা) মদখমি মপমিন, যখন 

লেলরর্িাগর্ কালেরমদর রূহ কবজ করার সেে িামদর েুখেিমল ও 
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পৃষ্ঠমদমর্ আঘাি কমর আর বমল: মিােরা জাহান্নামের দহন-যির্া 

মভাগ কর।” [সূরা আল-আনোল, আোি: ৫০]  

(৬) ইনসাে বা নযােপরাের্িা:  

লনিে লযলন ইসলােী র্রী‘আমির প্রবিণন কমরমেন লিলন একোত্র 

আল্লাহ। লিলনই সাদা-কামলা, নারী-পুরুে সকল োনুমের সৃলিকিণা। 

িাাঁর হুকুে-আহকাে, নযােলবিার ও রহেমির মিমত্র সবাই সোন। 

লিলনই নারী ও পুরুে প্রমিযমকর জনয মিেনই র্রী‘আি কমরমেন যা 

িামদর জনয উপমযাগী। এেিাবস্থাে র্রী‘আি নারীর িুলনাে 

পুরুেমক সুলবধা লদমব অথবা নারীমক প্রাধানয লদমব আর পুরুমের 

প্রলি যুলুে করমব অথবা সাদা বমর্ণর োনুেমক মকামনা লবমর্ে গুমর্ 

লবলর্ি করমব আর কামলা বমর্ণর োনুেমক িা মথমক বলঞ্চি করমব 

এিা অসভব ব। বরং সবাই আল্লাহর লবধামনর মিমত্র সোন। একোত্র 

িাকওো বা আল্লাহভীলি োড়া িামদর োমে আর মকামনা পাথণকয 

মনই।  

(৭) সৎ কামজর আমদর্ ও অসৎ কামজর লনমেধ:  

এই র্রী‘আি একলি েহৎ ও সম্ভ্রান্ত গুর্মক অন্তভুণি কমরমে, িা 

হমলা সৎ কামজর আমদর্ ও অসৎ কাজ মথমক লনমেধ। েমল 

প্রমিযক িেিাবান, জ্ঞানী, প্রািবেস্ক েুসললে নর ও নারীর ওপর 

িার সােথণয অনুযােী সৎ কামজর আমদর্ ও অসৎ কাজ মথমক 

লনমেধ করা ওোলজব। এিা করমব আমদর্ ও লনমেমধর ির লহমসমব 

মযেন- মস আমদর্ ও লনমেধ করমব িার হাি িারা। লকন্তু যলদ মস 
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িা করমি সিে না হে, িমব েুখ বা যবান িারা করমব। লকন্তু িাও 

যলদ করমি সিে না হে, িমব মস িার অন্তর িারা করমব। আর 

এরই োধযমে সমূ্পর্ণ (েুসললে) জালি স্বীে জালির িোবধােক হমে 

পড়মব। সুিরাং যারাই েঙ্গলজনক কামজ অবমহলা কমর অথবা লনকৃি 

কাজ কমর িামদর প্রমিযকমক সৎ কামজর আমদর্ ও অসৎ কাজ 

মথমক লনমেধ করা প্রলিলি বযলির ওপর ওোলজব। িাই মস র্াসক 

মহাক অথবা র্ালসি মহাক, িার সােথণয অনুযােী এবং ঐ র্ার‘েী 

লনেে-নীলি মোিামবক হমব, যা এই (সৎ কামজর আমদর্ ও অসৎ 

কাজ মথমক লনমেমধর) লবেেমক লনেির্ কমর।  

এই লবেেলি মযেন আপলন লিয করমেন! (অথণাৎ, সৎ কামজর 

আমদর্ ও অসৎ কামজর লনমেধ) প্রমিযক বযলির ওপর িার সােথণয 

অনুযােী ওোলজব। ময সেমে সেসােলেক অমনক রাজনীলির মলামকরা 

গবণমবাধ কমর বমল ময, িারা িামদর লবমরাধী দলগুমলামক সরকারী 

কাজ-কমেণর প্রলক্রোমক পযণমবির্ করার এবং সরকারী আসবাবপত্র 

বযবহার করার সুমযাগ মদে। (অথি এিা মিা ইসলাে পূমবণ লদমে 

লদমেমে।)  

এগুমলা দীমনর সাোনয কলিপে মসৌন্দযণ। আপলন যলদ আরও 

লবিালরি জানমি িান, িাহমল এর প্রলিলি পমবণ, প্রলিলি লবেমে এবং 

প্রলিলি আমদর্ ও লনমেমধর মিমত্র মযসব পলরপূর্ণ লহকেি, েজবুি 

লবধান, পূর্ণ মসৌন্দযণ এবং এেন পূর্ণাঙ্গিা যা উদাহরর্হীন লবেে 

রমেমে িা বর্ণনা করার জনয ভাবা প্রমোজন। আর ময বযলি এই 
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দীমনর (ধমেণর) লবধানাবললমক লনমে লিন্তা-ভাবনা বা গমবের্া করমব, 

মস সুলনলিিভামব জানমি পারমব ময, িা আল্লাহর পি মথমক। িা 

এেন লির সিয, যামি মকামনা প্রকার সমন্দহ মনই এবং এেন 

লহদাোি সম্বললি (পথপ্রদর্ণন) যার েমধয মকামনা প্রকার ভ্রিিা মনই।  

সুিরাং আপলন যলদ আল্লাহর লদমক অগ্রসর হমি, িাাঁর র্রী‘আিমক 

মেমন িলমি এবং িাাঁর নবী-রাসূল বা পেগাম্বরগমর্র পদাঙ্ক অনুসরর্ 

করমি িান, িাহমল এখনও আপনার সােমন িাওবার দরজা মখালা 

রমেমে। আর আপনার েহান রব, লযলন িোর্ীল ও পরে দোলু, 

লিলন আপনার যাবিীে পাপরার্ীমক িো কমর মদোর জনয 

আপনামক আহ্বান করমেন।  

িাওবা: 

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইলহ ওোসাল্লাে বমলমেন:  

اءٌ  آَدمَ  ابِْن  ُُكُّ » اِئنيَ  وََخرْيُ  َخطا ابُونَ  اخلَطا  «اَلاوا

“প্রমিযক আদে সন্তানই ভুলকারী আর সমবণাত্তে ভুলকারী হমলা 

িাওবাকারী।”109 

োনুে িার েমনর লদক লদমে অিযন্ত দুবণল, মিেলনভামব মস িার দৃঢ় 

ইিা ও লসদ্ধামন্তর মিমত্রও খুব দুবণল। িাই মস িার ত্রুলি ও গুনামহর 
                                                           
109 েুসনামদ ইোে আহোদ, খি ৩, পৃ. ১৯৮; সুনামন লিরলেযী, অনুমিদ: 

লসোিুল লকোোহ, খি ৪, পৃ. ৪৯; ইবন োজাহ, লকিাবুয যহুদ, খি ৪, পৃ. 
৪৯১। 
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দােভার বহন করার িেিা রামখ না। েমল আল্লাহ িা‘আলা োনুমের 

প্রলি সদে হমে হালকা কমর লদমেমেন এবং িামদর জনয িাওবার 

লবধান িালু কমরমেন। সলিযকার িাওবা হমি, গুনামহর কারমর্ 

আল্লাহর ভমে এবং লিলন িাাঁর বান্দামদর জমনয লন‘আেিসেূমহর যা 

প্রস্তুি কমর মরমখমেন িার আর্াে পাপ পলরিযাগ করা। পূমবণ িার 

িারা মযসব পাপ হমেমে িার জনয অনুিি হওো। কৃি পাপ পুনরাে 

না করার ওপর দৃঢ় সংকল্প করা। জীবমনর বাকী সেে সৎ আেমলর 

িারা পূরর্ করা।110  

লিয করুন ময, এগুমলা হমলা আন্তলরক কাজ, যা িার ও িার রমবর 

োমে হমে থামক। যামি মকামনা পলরশ্রে, কি ও কলিন কামজর 

যির্াও মনই। বরং িা হমি অন্তমরর কাজ; পাপ পলরিযাগ করা 

এবং পুনরাে িা না করা। আর লনবারমর্র োমেই রমেমে িযাগ ও 

র্ালন্ত।111  

সুিরাং মকামনা োনুমের হাি ধমর িাওবা করার প্রমোজন মনই, ময 

আপনার সম্ভ্রে নি করমব, আপনার মগাপনীেিামক প্রকার্ কমর লদমব 

এবং আপনার দুবণলিামক বযবহার করমব। বরং িা আপনার ও 

আপনার রমবর োমে লনভৃি মগাপন কথা। িাাঁর কামে িো প্রাথণনা 

করুন ও লহদাোি িান। লিলন আপনার িাওবা কবুল করমবন।  

                                                           
110 আসোহানী, আল-েুেরাদাি েী গারীলবল কুরআন পৃ. ৭৬। ঈেৎ পলরবলিণি।  
111 ইবনুল কাইমেযে, আল-োওোমেদ পৃ. ১১৬।  
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ইসলামে উত্তরালধকার সূমত্র প্রাি মকামনা গুনাহ মনই এবং লনষৃ্কলি বা 

উদ্ধারকারী প্রিীলিি মকামনা োনুেও মনই। বরং মযেন িা অস্ট্রীে 

নাগলরক েুহাম্মাদ আসাদ নােক এক ইোহূদী, লযলন পরবিণীমি 

ইসলামের লহদাোি প্রাি হন, লিলন িার গমবের্াকামল খুাঁমজ পান। 

লিলন বমলন, আলে কুরআমনর েমধয মযমকামনা স্থামন যা-ই বলর্ণি 

হমেমে মসগুমলা মর্ে হমে যাওোর প্রমোজন খুাঁমজ মপমি সিে 

হইলন (অথণাৎ এগুমলার মকামনা প্রমোজন মনই িা খুাঁমজ পাইলন, বরং 

প্রমোজন রমেমে এিাই বুমেলে) আর ইসলামে উত্তরালধকার সূমত্র 

প্রাি প্রথে মকামনা গুনাহ মনই; যা মকামনা বযলি ও িার পলরর্ামের 

োমে অবস্থান কমর িামক সেসযাে মেমল। এিা এজনয ময, আল্লাহ 

িা‘আলা বমলন,  

ن ﴿
ا
أ َٰنِّ  لَّي سا  وا نسا ِّ

ِّۡل  ا إِّلَّ  ل َٰ  ما عا  [  ٥٩:  انلجم] ﴾سا

“আর োনুে িাই পাে যা মস মিিা কমর।” [সূরা আন-নাজে, 

আোি: ৩৯]  

আর (ইসলামে) োনুমের কামে দাবী করা হে না ময, মস লকেু উৎসগণ 

মপর্ করুক অথবা লনমজ লনমজমক হিযা করুক, যামি কমর িার 

জনয িওবার দরজা মখালা হে এবং গুনাহ মথমক েুলি পাে।112 বরং 

মযেনলি আল্লাহ িা‘আলা বমলন,  

لَّ  ﴿
ا
ل  تازِّرح  أ ازِّراة را  وا ىَٰ  وِّز  را خ 

ح
 [  ٥٨:  انلجم] ﴾ ٣٨ أ

                                                           
112 েুহাম্মাদ আসাদ, আি-িারীক ইলাল ইসলাে পৃ. ১৪০, ঈেৎ পলরবলিণি।  
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“অবর্যই মকামনা পাপী অনয কামরা পাপ বহন করমব না।” [সূরা 

আন-নাজে, আোি: ৩৮] 

িাওবার অমনক গুরুত্বপূর্ণ উপকালরিা ও প্রভাব রমেমে, এখামন লকেু 

উপস্থাপন করলে: 

(১) বান্দা আল্লাহর ধধযণ এবং িাাঁর উদারিার প্রর্িিা জানমি পামর 

যখন লিলন িার গুনাহমক মগাপন রামখন। কারর্ আল্লাহ িা‘আলা 

ইিা করমল গুনামহর কারমর্ িাৎিলর্ক িামক র্ালি লদমি এবং 

অনযানয বান্দার সােমন িামক লালিি করমি পারমিন। মসমিমত্র 

িামদর সামথ িার জীবনযাত্রা ভামলা হমিা না। বরং লিলন িামক 

মগাপন করার োধযমে সম্মালনি কমরন, িাাঁর ধধযণ লদমে িামক মেমক 

মদন এবং র্লি, সােথণয ও খাদয-মখারাক লদমে িামক সাহাযয কমরন।  

(২) িাওবাকারী িার আত্মার হাকীকি জানমি পামর; বস্তুি আত্মা 

হমি, খারাপ কামজর উস্কালন-দািা। সুিরাং িা হমি মযসব ভুল-

ভ্রালন্ত, পাপ ও বযথণিা প্রকার্ পাে, িা আত্মার দুবণলিা এবং ধধযণ ও 

লনলেদ্ধ প্রবৃলত্তর মিমত্র িার অিেিার প্রোর্। আর মস আত্মার 

লবেমে, মসিামক পলবত্র করমি ও লহদাোি লদমি, মিামখর পলক 

পলরোর্ সেমের জনযও, আল্লাহর অেুখামপিী নে।  

(৩) েহান আল্লাহ িাওবার লবধান প্রদান কমরন, যামি কমর এর 

োধযমে বান্দার মসৌভামগযর সবমিমে বড় উপাে অলজণি হে। িাওবা 

হমলা, আল্লাহর আশ্রে বা র্রর্াপন্ন হওো এবং িাাঁর কামে সাহাযয 

িাওো। অনুরূপ িাওবার োধযমে লবলভন্ন প্রকার ইবাদাি মযেন- 
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মদা‘আ, লবনে, লেনলি, অভাব, ভামলাবাসা, ভে, আর্া ইিযালদ অলজণি 

হে। েমল আত্মা িাাঁর স্রিার একান্ত লনকিবিণী হমে যাে। যা িাওবা 

ও আল্লাহর আশ্রে োড়া অনয মকামনা লকেু িারা অলজণি হে না।  

(৪) আল্লাহ িা‘আলা (িাওবার িারা) িার পূমবণর গুনাহ িো কমর 

মদন। আল্লাহ িা‘আলা বমলন,  

ِّينا  قحل ﴿ َِّّلَّ رح  ل  فا ا  كا وا   إِّن و  ر   يانتاهح فا غ  م يح اهح ا ل لافا  قاد   مَّ  [  ٥٨: االنفال] ﴾سا

“যারা কুেুরী কমর িামদরমক বলুন, ‘যলদ িারা লবরি হে িমব যা 

আমগ হমে মগমে আল্লাহ িা িো করমবন।” [সূরা আল-আনোল, 

আোি: ৩৮] 

(৫) োনুমের পাপগুমলা িাওবার িারা আল্লাহ পুর্য িারা পলরবিণন 

কমর মদন। আল্লাহ িা‘আলা বমলন,  

ن إِّلَّ  ﴿ نا  تاابا  ما مِّلا  واءااما ٗل  واعا ما َٰلِّٗحا عا َٰٓئِّكا  صا لا و 
ح
لح  فاأ ِّ باد  ح  يح ِّ  ٱّللَّ ي  ِّهِّم  سا  ات

َٰت    نا سا نا  حا َكا ح  وا وٗرا ٱّللَّ فح يٗما غا  [  ١٤: الفرقان] ﴾ ٧٠ رَّحِّ

“িমব যারা িাওবা কমর ও ঈোন আনেন কমর এবং সৎ আেল 

কমর; আল্লাহ িামদর পাপসেূহ পুমর্যর িারা পলরবিণন কমর লদমবন। 

আল্লাহ িোর্ীল, পরে দোলু।” [সূরা আল-েুরক্বান, আোি: ৭০] 

(৬) োনুে িার সমগাত্রীেমদর সামথ িামদর খারাপ আিরর্ ও িামক 

অপোন করার মিমত্র এেন আিরর্ করা উলিি, মযেন আিরর্ মস 

আল্লাহর কাে মথমক আর্া কমর, যখন মস লনমজ আল্লাহর সামথ 

খারাপ আিরর্ কমর, িামক অোনয কমর ও িার সামথ পাপ কমর। 
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মকননা মযেন কেণ মিেন েল। সুিরাং োনুে যখন অমনযর সামথ 

উত্তে আিরর্ কমর, িখন মসও আল্লাহর পি হমি অনুরূপ 

সিযবহার পামব। েহান আল্লাহ লনজ ইহসান িারা িার খারাপ আিরর্ 

ও পাপমক বদললমে লদমবন, মযেন মস িার সামথ োনুমের খারাপ 

আিরর্মক বদললমে মদে।  

(৭) িাওবার কারমর্ মস জানমব ময, িার অমনক ভুল-ভ্রালন্ত ও মদাে-

ত্রুলি রমেমে। েমল এিা িামক অনয োনুমের মদাে-ত্রুলি ধরা হমি 

লবরি থাকমি বাধয করমব। আর অনযমদর মদাে-ত্রুলি লনমে লিন্তা-

ভাবনা করা হমি লনমজমক সংমর্াধন করার বযাপামর মস বযি 

থাকমব।113 

পলরমর্মে এই পবণলি মর্ে করব এেন এক বযলির খবমরর োধযমে, 

লযলন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইলহ ওোসাল্লামের লনকি আগেন 

কমর আরয কমরন:  

ِ  رَُسوَل  يَا َتيُْت  قَدْ  إاِل َداَجةً  َوال َحاَجةً  تََرْكُت  َما اَّللا
َ
لَيَْس  قَاَل  أ

َ
نْ  تَْشَهدُ  أ

َ
 إَِلَ  اَل  أ

ُ  إاِل نا  اَّللا
َ
ًدا َوأ ِ  رَُسوُل  حُمَما اٍت  ثاَلث اَّللا ِت  َذلِك فَإِنا  قَاَل  َنَعمْ  قَاَل  َمرا

ْ
، َذلِك لَع يَأ

ِت  َهَذا فَإِنا وف رواية: 
ْ
ِت  َهَذا فَإِنا ، وف رواية: ُُكِّهِ  َذلَِك  لََعَ  يَأ

ْ
 .ُُكِّهِ  َذلَِك  لََعَ  يَأ

“মহ আল্লাহর রাসূল! মোি-বড় এেন মকামনা অপরাধ মনই যা আলে 

কলরলন (আলে সকল প্রকার পামপর কাজ কমরলে)। রাসূল সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইলহ ওোসাল্লাে বলমলন, িুলে লক সািয লদমব না ময, আল্লাহ 

                                                           
113 মদখুন: লেেিাহু দালরস সা‘আদাহ, খি ১, পৃ. ৩৫৮, ৩৭০। 
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োড়া সলিযকার মকামনা উপাসয মনই আর েুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইলহ ওোসাল্লাে আল্লাহর রাসূল? রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইলহ 

ওোসাল্লাে কথালি লিন বার বলমলন। মলাকলি বলমলন: জী, হযাাঁ, মহ 

আল্লাহর রাসূল। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইলহ ওোসাল্লাে বলমলন, এই 

সািয প্রদান ঐ পাপমক লেলিমে লদমব। অনয এক বর্ণনাে আমে: 

লনিে এই সািয প্রদান ঐ সেি সকল পাপমক লেলিমে লদমব।”114 

অনয এক বর্ণনাে আমে, মস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইলহ 

ওোসাল্লামের লনকি এমস বলল:  

يَْت 
َ
َرأ

َ
نُوَب  َعِمَل  رَُجاًل  أ ِ  يرُْشِكْ  فَلَمْ  ُُكاَها اذلُّ  َيْْتُكُ  اَل  َذلَِك  ِف  وَُهوَ  َشيْئًا َتَعاَل  بِاَّللا

وْ  َحاَجةً 
َ
لَِك  َفَهْل  بِيَِمينِِه، اْقتََطَعَها إاِلا  َداَجةً  أ ْسلَْمَت؟ َهْل »: قَاَل  تَْوَبٍة؟ ِمنْ  ذِلَ

َ
 «أ

ا: قَاَل  ما
َ
نَا أ

َ
ْشَهدُ  أ

َ
نْ  فَأ

َ
ُ  إاِلا  إَِلَ  اَل  أ يَك  اَل  وَْحَدهُ  اَّللا ناَك  َلُ  ََشِ

َ
ِ  رَُسوُل  َوأ  اهللُ  َصّلا  اَّللا

ا  َوَتْْتُكُ  اخْلرَْيَاِت  َتْفَعُل  َنَعْم،»: قَاَل . وََسلامَ  َعلَيْهِ  ُ  َفيَْجَعلُُهنا  اِت الرشا  وََجلا  َعزا  اَّللا
ُ : قَاَل  «َنَعمْ »: قَاَل  َوفََجَراِت؟ وََغَدَراِت  قَاَل  «ُُكِِّهنا  لِلَْخرْيَاِت  ، اَّللا ْكََبُ

َ
 َزاَل  َفَما أ

 ُ  تََوارَى َحّتا  يَُكَبِّ

“মহ আল্লাহর রাসূল! ঐ বযলি সম্পমকণ আপনার েিােি কী, ময 

সকল প্রকার পাপ কমরমে, লকন্তু আল্লাহর সামথ মকামনা প্রকার লর্কণ 

স্থাপন কমরলন? মোি বড় এেন মকান পামপর কাজই বাদ রামখলন 

বরং মস িার লনজ হমি সব সম্পাদন কমরমে, এেিাবস্থাে িার লক 
                                                           
114 েুসনামদ আবু ইো‘লা, খি ৬, পৃ. ১৫৫; ত্বাবারানী আল-েুজােুল আওসাি, খি 

৭, পৃ. ১৩২; েু‘জােুস সাগীর, খি ২, পৃ. ২০১; আদ-লিোউ লেল েুখিারাহ, 
৫/১৫১, ১৫২, লিলন বমলন, এর সনদ সহীহ; আল-োজেু‘, খি ১০, পৃ. ৮৩। 
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িাওবার বযবস্থা আমে? রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইলহ ওোসাল্লাে 

বলমলন: িুলে লক ইসলাে গ্রহর্ কমরে? িখন মস বলল: আলে এই 

েুহূমিণই সািয প্রদান করলে ময, মকবলোত্র আল্লাহ োড়া সলিযকার 

মকামনা উপাসয মনই, িাাঁর মকামনা অংর্ীদার মনই আর আপলন হমলন 

আল্লাহর রাসূল। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইলহ ওোসাল্লাে বলমলন: হযাাঁ, 

[অথণাৎ মিাোর িাওবা আমে] (এখন মথমক) িুলে েঙ্গলজনক কাজ 

করমব আর েন্দ ও পাপকাজ পলরহার করমব, িাহমল আল্লাহ 

িা‘আলা ঐ সেি সকল েন্দ কাজগুমলামক েঙ্গলেে কামজ পলরর্ি 

কমর লদমবন। মস বলল: আোর সকল প্রিারর্া ও সকল পাপই লক 

পলরবিণন হমে যামব? রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইলহ ওোসাল্লাে বমলন: 

হযাাঁ, সকল পাপই পলরবিণন হমব। মস িখন বলল: আল্লাহু আকবার। 

অিঃপর মস িাকবীর ধ্বলন বলমি বলমি মলাক িিুর আড়াল হমে 

যাে।”115  

সুিরাং ইসলাে ইমিাপূমবণর সকল পাপমক লেলিমে মেমল। আর খাাঁলি 

িাওবাও িার পূমবণকার সকল অপরাধমক লনলিহ্ন কমর মদে। মযেন 

এ বযাপামর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইলহ ওোসাল্লাে মথমক হাদীস 

প্রোলর্ি রমেমে। 

                                                           
115 ইবন আবু আমসে, আল-আহাদ ওোল োোলন, খি ৫, পৃ. ১৮৮; ত্বাবারানী 

আল-েুজােুল আওসাি, খি ৭, পৃ. ৫৩, ৩১৪; আল-হাইোেী আল-োজো‘ এর 
েমধয বমলন, খি ১, পৃ. ৩২। 
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ইসলাে না গ্রহর্ করার পলরর্লি 

ইমিাপূমবণ মযেন এ লকিামব আপনার লনকি এিা স্পি হমেমে ময, 

ইসলাে হমি আল্লাহর দীন। আর িা সিয এবং এেন দীন যা লনমে 

সেি নবী ও রাসূলগর্ আগেন কমরন। আর ময বযলি আল্লাহর প্রলি 

ঈোন আনেন কমর, লিলন িার জনয দুলনো ও আমখরামি েহা 

প্রলিদান প্রস্তুি কমর মরমখমেন এবং ময িাাঁর কুেুরী কমর, িামক 

কলিন র্ালি মদোর অঙ্গীকার কমরমেন।  

আর মযমহিু আল্লাহ লবশ্বজগমির স্রিা, অলধপলি ও কিৃণত্বকারী, আর 

আপলন োনুে হমলন িাাঁর একলি সৃিজীব। িাই লিলন আপনামক সৃলি 

কমরন এবং লবশ্বজগমির সবলকেুমক আপনার অনুগি কমরন, 

আপনার জনয িাাঁর লবধান রিনা কমরন ও আপনামক িাাঁর আনুগিয 

করার আমদর্ মদন। সুিরাং আপলন যলদ িাাঁর ওপর লবশ্বাস আমনন 

এবং লিলন আপনামক যা আমদর্ কমরমেন িা পালন কমরন, আর 

লিলন আপনামক যা হমি লনমেধ কমরমেন িা বজণন কমরন, িাহমল 

আল্লাহ আপনার সামথ আমখরাি লদবমস ময স্থােী লন‘আেমির ওোদা 

কমরমেন িা লাভ করমবন। দুলনোমি মযসব লবলভন্ন প্রকার লন‘আেি 

আপনামক দান কমরমেন িা অজণন করমবন। আর জ্ঞামনর লদক লদমে 

যার সৃলি পলরপূর্ণ এবং যামদর অন্তর অলধক পলবত্র মযেন- নবী, 

রাসূল, মনককার, ও সালন্নধযপ্রাি লেলরর্িােিলী, আপলন িামদর েি 

হমলন।  

আর যলদ আপনার প্রভুর কুেুরী কমরন ও অবাধয হন, িাহমল মিা 
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আপলন আপনার দুলনো ও আমখরািমক িলিগ্রি করমলন এবং 

দুলনো ও আমখরামি আপলন িাাঁর ঘৃর্া ও ‘আযাবমক গ্রহর্ করমলন। 

আর আপলন সবমিমে লনকৃি বযলি এবং যামদর জ্ঞান সবমিমে কে ও 

যামদর অন্তর সবমিমে লনম্নির মযেন- র্েিান, অিযািারী, েযাসাদ 

সৃলিকারী ও িাগুি, িামদর েি হমলন। এগুমলা সংলিিাকামর োত্র। 

লনমম্ন লবিালরিভামব কুেুরীর লকেু পলরর্াে উপস্থাপন করলাে যথা: 

(১) ভে-ভীলি ও অর্ালন্ত  

যারা আল্লাহর ওপর ঈোন আমন এবং িাাঁর রাসূলগমর্র আনুগিয 

কমর, িামদরমক লিলন পালথণব জীবমন ও আমখরামি পূর্ণ লনরাপত্তার 

প্রলিশ্রুলি মদন। আল্লাহ িা‘আলা বমলন,  

ِّينا ﴿ نحوا   ٱلَّ ام   ءااما ل و ا   وا بِّسح
م يال  َٰناهح ل م   إِّيما ِّظح َٰٓئِّكا  ب لا و 

ح
مح  أ اهح نح  ل م 

ا م ٱۡل  ونا  واهح تادح ه   ﴾ ٨٢ مُّ
 [  ٨٠: االنعام]

“প্রকৃিপমি িারাই র্ালন্ত ও লনরাপত্তার অলধকারী। যারা ঈোন 

আনেন কমরমে এবং িামদর স্বীে লবশ্বাসমক যুলুমের সামথ (লর্মকণর 

সামথ) সংলেশ্রন কমরলন, আর িারাই লহদাোিপ্রাি।” [সূরা আল-

আন‘আে, আোি: ৮২]  

আর আল্লাহ হমলন লনরাপত্তা দানকারী, িোবধােক এবং লবশ্বজগমি 

যা রমেমে িার সবলকেুর অলধপলি। সুিরাং লিলন যলদ মকামনা 

বান্দামক িাাঁর ওপর ঈোন আনেমনর কারমর্ ভামলাবামসন, িাহমল 

লিলন িামক লনরাপত্তা, প্রর্ালন্ত ও লস্থরিা প্রদান কমরন। আর োনুে 

যলদ িাাঁর সামথ কুেুরী কমর, িাহমল লিলন িার লনরাপত্তা ও র্ালন্ত 
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লেলনমে মনন। সুিরাং আপলন িামক মদখমবন, মস আমখরাি লদবমস 

িার পলরর্াে সম্পমকণ সবণদা ভীি অবস্থাে আমে। আর মস িার 

লনমজর ওপর লবলভন্ন ধরমনর লবপদ-আপদ ও মরাগ-বযালধ এবং 

দুলনোমি িার ভলবেযমির বযাপামরও ভীি। আর এই লনরাপত্তা-

হীনিা এবং আল্লাহর ওপর ভরসা না থাকার কারমর্ই মগািা লবমশ্ব 

জান ও োমলর ওপর বীো িথা ইনসুযমরমের োমকণি গমড় উমিমে।  

(২) সংকীর্ণ জীবন:  

আল্লাহ োনুেমক সৃলি কমরন এবং পৃলথবীর সবলকেুমক িার অনুগি 

কমর মদন। আর লিলন প্রমিযকলি োখলুকমক িার অংর্ িথা লরলযক 

ও বেস বণ্টন কমর মদন। িাই মিা আপলন মদখমি পান, পালখ িার 

লরলযমকর মখাাঁমজ সকাল মবলা বাসা হমি মবলরমে যাে এবং রুযী 

আহরর্ কমর। এডামল ওডামল েুিােুলি কমর এবং লেলি সূমর গান 

গাে। আর োনুেও এক সৃিজীব যামদর লরলযক ও বেস বণ্টন করা 

হমেমে। সুিরাং মস যলদ িার প্রভুর ওপর ঈোন আমন এবং িাাঁর 

র্রী‘আমির ওপর অিল থামক, িাহমল লিলন িামক সুখ ও প্রর্ালন্ত 

দান করমবন এবং িার যাবিীে কাজমক সহজ কমর লদমবন। যলদও 

িা জীবন গড়ার সাোনয লকেু মহাক না মকন। পিান্তমর মস যলদ িার 

প্রভুর সামথ কুেুরী কমর এবং িাাঁর ইবাদাি করা হমি অহংকার 

প্রদর্ণন কমর, িাহমল লিলন িার জীবনমক কলিন ও সংকীর্ণ কমর 

লদমবন এবং িার ওপর লিন্তা ও লবেণ্ণিা একমত্র জলড়মে লদমবন। 

যলদও মস আরাে আমেমর্র সকল উপকরর্ এবং মভাগ সােগ্রীর 
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লবলভন্ন প্রকার লজলনমসর োললক হে না মকন। আপলন লক ঐ সেি 

মদমর্ আত্মহিযাকারীর আলধকয লিয কমরনলন, যারা িামদর 

জনগমর্র লবলালসিার সেি উপকরমর্র দালেত্ব লনমেমে এবং িামদর 

পালথণব জীবমনর িারা আনন্দ উপমভাগ করার জনয আপলন লক লবলভন্ন 

ধরমনর অলভজাি আসবাবপত্র ও লিত্ত লবমনাদমনর ভ্রেমর্র মিমত্র 

অপিে লিয কমরনলন? আর এ বযাপামর অপিমের লদমক ময 

লজলনসলি ধালবি কমর িা হমলা- ঈোন বা লবশ্বাসরূ্নয অন্তর, 

সঙ্কীর্ণিা অনুভব এবং এসব সংকীর্ণিামক পলরবিণনকারী ও নিুন 

মকামনা বযবস্থার োধযমে এই েনঃকিমক দূর করার প্রমিিা করা। 

আর আল্লাহ িা‘আলা মিা সিযই বমলমেন, লিলন বমলন,  

ن  ﴿ راضا  واما ع 
ا
ن أ رِّي عا

حۥ فاإِّنَّ  ذِّك  ةٗ  َلا عِّيشا نَٗك  ما هۥح ضا ح َنا ۡشح ةِّ ياو ما  وا َٰما َٰ  ٱل قِّيا ما ع 
ا
 ﴾أ

 [  ٧٠٠: طه]

“ময আোর স্মরর্ মথমক লবেুখ িার জীবন-যাপন হমব সংকুলিি এবং 

আলে িামক লকোেমির লদন উলেি করমবা অন্ধ অবস্থাে।” [সূরা 

ত্বা-হা, আোি: ১২৪]  

(৩) ময কুেুরী কমর, মস িার আত্মা এবং সৃলি জগমির যা িার 

িিুঃপামশ্বণ িার সামথ সংঘামির েমধয জীবনযাপন কমর: 

এর কারর্ হমি, িার আত্মামক সৃলি করা হমেমে িাওহীদ িথা 

একত্ববামদর ওপর। আল্লাহ িা‘আলা বমলন,  

راتا ﴿ ِّ  فِّط  را  ٱلَّتِّ  ٱّللَّ طا ه  ٱنلَّاسا  فا ا لاي ها  [  ٥٤: الروم] ﴾عا
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“আল্লাহর প্রকৃলি, ময প্রকৃলি অনুযােী লিলন োনুে সৃলি কমরমেন।” 

[সূরা আর-রূে, আোি: ৩০] আর িার র্রীর িার রমবর জনয 

আত্মসেপণর্ কমর এবং িার লনেমে িমল। লকন্তু কালের িার সৃলি 

িথা প্রকৃলির লবমরালধিা কমর এবং মস িার মস্বিােুলক কেণকামির 

মিমত্র িার প্রভুর আমদমর্র লবপি হমে মবাঁমি থামক। েমল িার 

র্রীর আত্মসেপণর্কারী হমলও িার পেন্দ হে লবপি।  

মস িার িারপামর্র সৃলিজগমির সামথ সংঘামির েমধয থামক। কারর্ 

এই লবশ্বজগমির সবমিমে বড় মথমক আরভব  কমর সবমিমে মোি 

কীি-পিঙ্গ পযণন্ত সবলকেু ঐ নীলি লনধণারমর্র ওপর িমল, যা িামদর 

রব িামদর জনয লনধণারর্ কমরমেন। আল্লাহ বমলন,  

ىَٰٓ  ثحمَّ ﴿ تاوا ا ءِّ  إِّلا  ٱس  ما ا  ٱلسَّ هِّ انل  وا الا  دحخا قا ا فا اها ۡرضِّ  ل
ا ِّۡل  ل ِّياا وا و ًع  ٱئ ت و   طا

ا
ر ٗها أ اا   كا  قااتلا

تاي ناا
ا
ِّعِّيا  أ ئ

ا   [  ٧٧: فصلت] ﴾طا

“অিঃপর লিলন আকামর্র লদমক েমনালনমবর্ কমরন যা লেল ধূম্র 

লবমর্ে। িারপর লিলন ওিামক ও পৃলথবীমক বলমলন: মিােরা উভমে 

এমসা (আোর বর্যিা স্বীকার কর) ইিা অথবা অলনিাে। িারা 

বলল: আেরা অনুগি হমে আসলাে।” [সূরা েুসলসলাি, আোি: ১১] 

বরং এই লবশ্বজগি ঐ বযলিমক পেন্দ কমর ময আল্লাহর জনয 

আত্মসেপণর্ করার মিমত্র িার সামথ লেমল যাে এবং ময িার 

লবমরালধিা কমর িামক মস অপেন্দ কমর। আর কালের মিা হমলা 

এই সৃলি জগমির োমে অবাধয, মযমহিু মস লনমজমক প্রকার্যভামব িা 

প্রভুর লবমরাধী লহসামব দাাঁড় কলরমেমে। এজনয ভূেিল ও নমভােিল 
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এবং সেি সৃলিকুমলর জনয; িামক, িার কুেুরীমক এবং িার 

নালিকিামক ঘৃর্া করা আবর্যক। আল্লাহ িা‘আলা বমলন,  

حوا  ﴿ قاال اذا  وا َٰنح  ٱَّتَّ ما ا ٱلرَّح  ٗ لا د   ٨٨ وا ئ تحم   لَّقا ي   جِّ ا اشا ادح  ٨٩ إِّد ٗ َٰتح  تاكا َٰوا ما نا  ٱلسَّ ر  طَّ تافا  يا
قُّ  مِّن هح  تانشا ۡرضح  وا

ا ِّرُّ  ٱۡل  َّتا باالح  وا ِّ
ا ٱۡل  دًّ ن ٩٠ ها

ا
ا   أ و  ِنَٰمۡح داعا ِّلرَّ ا ل ٗ لا  ياۢنباغِّ  اواما  ٩١ وا

ِنَٰمۡح ِّلرَّ ن ل
ا
ذا  أ تَّخِّ ا يا ً لا ُّ  إِّن ٩٢ وا ن كح َٰتِّ  فِّ  ما َٰوا ما ۡرضِّ  ٱلسَّ

ا ِنَٰمۡح ءااتِّ  إِّلَّ   واٱۡل  ب ٗدا ٱلرَّ  عا
 [  ٩٥  ،٨٨: مريم] ﴾٩٣

“আর িারা বমল: দোেে আল্লাহ সন্তান গ্রহর্ কমরমেন। মিােরা মিা 

এক বীভৎস কথার অবিারর্া কমরে। এমি ময আকার্সেূহ লবদীর্ণ 

হমে যামব, পৃলথবী খি-লবখি হমব এবং পবণিসেূহ িূর্ণ-লবিূর্ণ হমে 

আপলিি হমব। মযমহিু িারা দোেে আল্লাহর ওপর সন্তান আমরাপ 

কমর। অথি সন্তান গ্রহর্ করা আল্লাহর জনয মর্াভনীে নে। 

আকার্সেূমহ এবং পৃলথবীমি যারাই রমেমে িারা সবাই আল্লাহর 

লনকি উপলস্থি হমব বান্দারূমপ।” [সূরা োরইোে, আোি: ৮৮-৯৩]  

েহান আল্লাহ লের‘আউন এবং িার ধসনযদল সম্পমকণ বমলন, 

ا﴿ ما ت   فا لاي هِّمح  باكا ا ءح  عا ما ۡرضح  ٱلسَّ
ا ا واٱۡل  نحوا   واما رِّينا  َكا نظا  [  ٠٩: اَلخان] ﴾٢٩ مح

“আকার্ এবং পৃলথবী মকউই িামদর জনয অশ্রুপাি কমরলন এবং 

িামদরমক অবকার্ও মদো হেলন।” [সূরা আদ-দুখান, আোি: ২৯] 

(৪) মস েূখণ হমে মবাঁমি থামক:  

মযমহিু কুের বা অলবশ্বাস হমলা; েূখণিা, বরং িা সবমিমে বড় 

েূখণিা। কারর্ কালের িার প্রভু সম্পমকণ অজ্ঞ। মস এই লবশ্বজগৎমক 
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মদমখ; এিামক িার প্রভু িেৎকারভামব সৃলি কমরমেন এবং মস 

লনমজমক মদমখ যা এক েহান কাজ ও মগৌরবেে গিন। িারপরও মস 

এ লবেমে অজ্ঞ ময, এই লবশ্বজগিমক মক সৃলি কমরমেন এবং মক 

িামক গিন কমরমেন, এিা লক সবমিমে বড় েূখণিা নে?  

(৫) কালের িার লনমজর প্রলি এবং যারা িার িারপামর্ রমেমে 

িামদর প্রলি যুলুেকারী লহমসমব জীবন-যাপন কমর:  

কারর্ মস লনমজমক এেন কামজ লনমোলজি কমর, ময জনয িামক সৃলি 

করা হেলন। মস িার প্রভুর ইবাদাি না কমর বরং অমনযর ইবাদাি 

কমর। আর যুলুে হমি মকান বস্তুমক িার অ-জােগাে রাখা। আর 

ইবাদািমক িার প্রকৃি হকদার বযিীি অমনযর লদমক লেরামনার মিমে 

মবলর্ বড় যুলুে আর কী হমি পামর। লুকোন হাকীে পলরষ্কারভামব 

লর্মকণর লনকৃিিা বর্ণনা কমর বমলন,  

﴿ َّ َٰبحنا ِّك   لا  يا حۡش  ِّ   ت ِّٱّللَّ كا  إِّنَّ  ب  ِّ ل م   ٱلۡش  يمل  لاظح ظِّ  [  ٧٥: لقمان] ﴾١٣ عا

“মহ বৎস! আল্লাহর সামথ কাউমক র্রীক কমরা না। লনিে লর্কণ 

হমি েহা অনযাে।” [সূরা লুকোন, আোি: ১৩]  

মস িার িারপামর্র োনুে ও সৃলিকুমলর প্রলি যুলুে কমর; কারর্ মস 

প্রকৃি হকদামরর হক সম্পমকণ অবলহি হে না। েমল লকোেি 

লদবমস োনুে অথবা জীব-জন্তু যামদর প্রলিই মস যুলুে কমরমে, িারা 

সবাই িার সােমন এমস দাাঁড়ামব এবং িার রমবর কামে িার লনকি 

মথমক িামদর প্রলিমর্াধ মনোর আমবদন করমব।  
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(৬) দুলনোমি মস লনমজমক আল্লাহর ঘৃর্া ও মক্রামধর সমু্মখীন কমর: 

মস দ্রুি র্ালিস্বরূপ বালা-েুলসবি ও দুমযণাগ অবিীমর্ণর লিযবস্তুমি 

পলরর্ি হে। েহান আল্লাহ বমলন,  

مِّنا ﴿
ا
فاأ

ا
ِّينا  أ وا   ٱلَّ رح كا ِّ  ما ي  ن اتِّ ٱلسَّ

ا
فا  أ ح  َيا سِّ ِّهِّمح  ٱّللَّ ۡرضا  ب

ا و   ٱۡل 
ا
مح  أ تِّياهح

 
ابح  ياأ ذا  ٱل عا

ي ثح  مِّن   عح  لا  حا اش  ونا ي و   ٤٥ رح
ا
م   أ هح ذا خح

 
لُّبِّهِّم   فِّ  ياأ ا تاقا ما م فا زِّينا  هح جِّ ع  ِّمح و   ٤٦ ب

ا
 أ

م   هح ذا خح
 
َٰ  ياأ ا اوُّف   َعا م   فاإِّنَّ  َّتا بَّكح اراءحوفل  را يم   ل  [ ٠١  ،٠٣: انلحل] ﴾٤٧ رَّحِّ

“যারা কুকমেণর েড়যি কমর িারা লক এ লবেমে লনলিি আমে ময, 

আল্লাহ িামদরমক ভূগমভণ লবলীন করমবন না অথবা এেন লদক হমি 

র্ালি আসমব না যা িামদর ধারর্ািীি অথবা িলামেরা করা অবস্থাে 

লিলন িামদরমক পাকড়াও করমবন না? িার মিা এিা বযথণ করমি 

পারমব না অথবা িামদরমক লিলন ভীি-সিি অবস্থাে ধৃি করমবন 

না? মিাোমদর রব মিা অবর্যই অনুগ্রহর্ীল, পরে দোলু।” [সূরা 

আন-নাহল, আোি: ৪৫-৪৭]  

লিলন আরও বমলন, 

لا ﴿ الح  وا ِّينا  يازا وا   ٱلَّ رح فا م كا يبحهح ا تحصِّ ِّما وا   ب ناعح ة   صا و   قاارِّعا
ا
حلُّ  أ ِّن قارِّيٗبا َتا ارِّهِّم   م   دا

 َٰ تَّ ا  حا تِّ
 
دح  ياأ ِّه  واع  ا  إِّنَّ  ٱّللَّ ادا  َيح لِّفح  لا  ٱّللَّ  [  ٥٧: الرعد] ﴾٣١ ٱل مِّيعا

“যারা কুেুরী কমরমে িামদর কেণেমলর জমনয িামদর লবপযণে 

ঘিমিই থাকমব, অথবা লবপযণে িামদর আমর্ পামর্ আপলিি হমিই 

থাকমব, যিির্ পযণন্ত না আল্লাহর প্রলিশ্রুলি আসমব, লনিে আল্লাহ 

প্রলিশ্রুলির বযলিক্রে কমরন না।” [সূরা আর-রা‘দ, আোি: ৩১]  
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প্রর্ংলসি আল্লাহ িা‘আলা আরও বমলন, 

وا ﴿
ا
مِّنا  أ

ا
ه   أ

ا
ىَٰٓ  لح أ را ن ٱل قح

ا
م أ تِّياهح

 
ناا ياأ سح

 
ٗح  باأ م   ضح بحونا  واهح  [ ٩١: االعراف] ﴾يال عا

“অথবা জনপদ বাসীরা লক এই ভে কমর না ময, আোমদর র্ালি 

িামদর ওপর এেন সেে এমস পড়মব যখন িারা পূবণামে আমোদ-

প্রমোমদ রি থাকমব?” [সূরা আল-আ‘রাে, আোি: ৯৮]  

এেন যারাই আল্লাহর লযলকর বা স্মরর্মক লবেুখ কমর িামদর 

প্রমিযমকর এ অবস্থা। আল্লাহ িা‘আলা লবগি কালের জালির র্ালির 

সংবাদ জালনমে বমলন,  

﴿ ًّ ناا فاُكح ذ  خا
ا
ۢنبِّهِّۦ   أ ِّذا م ب ن   فامِّن هح ل ناا مَّ ر سا

ا
لاي هِّ  أ ٗبا عا اصِّ م حا مِّن هح ن   وا ت هح  مَّ ذا خا

ا
ةح  أ ي حا  ٱلصَّ

م ن   وامِّن هح ناا مَّ ف  سا ِّهِّ  خا ۡرضا ٱ ب
ا م ۡل  ن   وامِّن هح ه  مَّ ناا راق  غ 

ا
ا أ نا  واما ح  َكا م   ٱّللَّ هح لِّما اظ  َٰكِّن َّلِّ لا  وا

نحو ا   م   َكا هح سا نفح
ا
ونا  أ لِّمح ظ   [ ٠٤: العنكبوت] ﴾٤٠ يا

“িামদর প্রমিযকমকই িার অপরামধর জমনয র্ালি লদমেলেলাে, 

িামদর কামরা প্রলি মপ্ররর্ কমরলে লর্লাবৃলি, িামদর কাউমক আঘাি 

কমরলেল লবকি র্ব্দ, কাউমক দালবমে লদমেলেলাে ভূ-গমভণ এবং 

কাউমক কমরলেলাে লনেলজ্জি। আর আল্লাহ িামদর কামরা প্রলি যুলুে 

কমরনলন, বরং িারা লনমজরাই লনমজমদর প্রলি যুলুে কমরলেল।” 

[সূরা আল-‘আনকাবূি, আোি: ৪০]  

আর আপলন মযেন আপনার িারপামর্ যামদর প্রলি আল্লাহর র্ালি ও 

িাাঁর আযাব অবিীর্ণ হমেমে িামদর েুলসবি লিয করমেন।  

(৭) িার জনয বযথণিা ও ধ্বংস অলনবাযণ হমে যাে:  
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মস িার যুলুমের কারমর্, সবমিমে বড় িলিমি লনপলিি হে, িা 

হারামনার োধযমে যার িারা িার হৃদে ও আত্মা উপকৃি হমিা। িা 

হমলা- আল্লাহর পলরিে লাভ এবং িাাঁমক ডাকার োধযমে িাাঁর 

ঘলনষ্ঠিা অজণন ও িাাঁর প্রর্ালন্ত লাভ।  

মস দুলনোে িলিগ্রি হে, কারর্ মস দুলনোমি মর্ািনীে ও লদমর্হারা 

হমে জীবন-যাপন কমর।  

আর মস িার লনমজর জামনর িলি কমর, অথি এর জনযই মস সম্পদ 

জো কমর। কারর্, িামক ময জনয সৃলি করা হমেমে মস লনমজমক 

মসই কামজ লনমোলজি কমর না এবং দুলনোমি মস এর িারা সুখীও 

হে না। কারর্ মস হিভাগয হমে মবাঁমি থামক, হিভাগয হমে োরা 

যাে এবং লকোেি লদবমস িামক হিভাগামদর সামথ পুনরুলেি করা 

হমব। আল্লাহ িা‘আলা বমলন,  

ن  ﴿ ت   واما فَّ ۥ خا َٰزِّينحهح وا َٰٓئِّكا  ما لا و 
ح
ِّينا  فاأ ا   ٱلَّ و  ح ِسِّ م خا هح سا نفح

ا
 [  ٩: االعراف] ﴾أ

“আর যামদর মনকীর পাল্লা হালকা হমব, িারা হমব ঐসব মলাক যারা 

লনমজমদর ধ্বংস ও িলি লনমজরাই কমরমে।” [সূরা আল-আ‘রাে, 

আোি: ৯]  

মস িার পলরবামরর িলি কমর, কারর্ মস আল্লাহর সামথ কুেুরী করা 

অবস্থাে িামদর সামথ বসবাস কমর। সুিরাং িারাও দুঃখ ও কমির 

মিমত্র িার সোন এবং িামদর লিকানা হমলা জাহান্নাে। আল্লাহ 

িা‘আলা বমলন, 
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ِّينا  إِّنَّ ﴿ َِٰسِّ ِّينا  ٱل خا ا   ٱلَّ و  ح ِسِّ م   خا هح سا نفح
ا
لِّيهِّم   أ ه 

ا
أ ةِّ   ياو ما  وا َٰما  [  ٧٣: الزمر] ﴾ٱل قِّيا

“লনিে লকোেমির লদন িলিগ্রি িারাই যারা লনমজমদর ও িামদর 

পলরবারবমগণর িলিসাধন কমর।” [সূরা আয-যুোর, আোি: ১৫]  

আর লকোেি লদবমস িামদরমক জাহান্নামে একলত্রি করা হমব, আর 

িা কিইনা লনকৃি জােগা। আল্লাহ িা‘আলা বমলন,  

وا  ﴿ ح ۡشح ِّينا  ٱح  وا   ٱلَّ لامح م   ظا هح َٰجا وا ز 
ا
أ ا وا نحوا   واما ونا  َكا بحدح ع  ِّ  دحونِّ  مِّن ٢٢ يا م   ٱّللَّ وهح دح  فاٱه 

 َٰ َٰطِّ  إِّلا را يمِّ  صِّ احِّ  [  ٠٥  ،٠٠:  الصافات] ﴾٢٣ ٱۡل 

“(লেলরর্িামদরমক বলা হমব) একলত্রি কর যাললে ও িামদর 

সহিরমদরমক এবং িামদরমক, যামদর িারা ইবাদাি করমিা-আল্লাহর 

পলরবমিণ এবং িামদরমক হাাঁলকমে লনমে যাও জাহান্নামের পমথ।” 

[সূরা আস-সােোি, আোি: ২২, ২৩]  

(৮) মস িার রমবর প্রলি অলবশ্বাসী এবং িাাঁর লন‘আেমির 

অস্বীকারকারী রূমপ জীবন-যাপন কমর:  

আল্লাহ িা‘আলা িামক অলিত্বহীন অবস্থা মথমক হমি অলিমত্ব আনেন 

কমরন এবং িার প্রলি সকল প্রকার লন‘আেি পূর্ণ কমরন। অিএব 

মস কীভামব অমনযর ইবাদাি কমর, আল্লাহ বযিীি অনযমক বনু্ধ রূমপ 

গ্রহর্ কমর এবং লিলন বযিীি অমনযর কৃিজ্ঞিা প্রকার্ কমর ...... 

মকান অস্বীকৃলি এর মিমে মবলর্ বড়? মকান অস্বীকৃলি এর মিমে 

মবলর্ লনকৃি?  
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(৯) মস প্রকৃি জীবন মথমক বলঞ্চি হে:  

কারর্ পালথণব জীবমনর মযাগয োনুে মিা মসই, ময িার রমবর প্রলি 

ঈোন রামখ, িার উমের্যমক জানমি পামর, িার গন্তবয িার জনয 

স্পি এবং মস িার পুনরুোনমক লবশ্বাস কমর। অিএব, মস প্রমিযক 

হকদামরর হক সম্পমকণ অবলহি, মকামনা হকমকই মস অবজ্ঞা কমর না 

এবং মকামনা সৃিজীবমক কি মদে না। েমল মস সুখীমদর েি 

জীবনযাপন কমর এবং দুলনো ও আমখরামি সুন্দর জীবন লাভ কমর। 

আল্লাহ িা‘আলা বমলন,  

ن  ﴿ مِّلا  ما َٰلِّٗحا عا ِّ  صا ر   نم 
و   ذاكا

ا
َٰ  أ نثا

ح
وا  أ مِّنل  واهح ؤ  ۥ مح يِّيانَّهح ةٗ  فالانحح  ياوَٰ ِّباٗة   حا ي  : انلحل] ﴾طا

٩١  ] 

“েুলেন হমে পুরুে ও নারীর েমধয ময মকউ সৎকাজ করমব, অবর্যই 

আেরা িামক পলবত্র জীবন দান করব।” [সূরা আন-নাহল, আোি: 

৯৭] 

আর আমখরামি রমেমে—  

نا ﴿ َٰكِّ سا ِّباةٗ  واما ي  َٰ  فِّ  طا نَّ ى  تِّ جا ن  د  ِّكا  عا َٰل زح  ذا و  يمح  ٱل فا ظِّ  [  ٧٠: الصف] ﴾ٱل عا

“স্থােী জান্নামির (আদন নােক জান্নামির) উত্তে বাসগৃহ। এিাই েহা 

সােলয।” [সূরা আস-সাে, আোি: ১২]  

পিান্তমর ময বযলি এই পালথণব জীবমন িিুষ্পদ জামনাোমরর েমিা 

জীবন-যাপন কমর; অিএব মস িার রবমক মিমন না এবং মস জামন 

না ময িার উমের্য কী এবং এও জামন না ময, িার গন্তবয-স্থল 



288 
 

মকাথাে? বরং িার উমের্য হমলা; খামব, পান করমব এবং ঘুেমব। 

িাহমল িার োমে এবং সেি জীব-জামনাোমরর োমে কী পাথণকয? 

বরং মস িামদর িাইমি বড় মবলর্ লবপথগােী। েহান আল্লাহ  বমলন,  

د   ﴿ لاقا نا  وا
 
نَّما  اذاراأ اها ثِّرٗيا ۡلِّ ِّنا  كا ِّ  م  ن  ِّ

ي  ٱۡل  نسِّ ِّ
م   واٱۡل  اهح ونا  لَّ  قحلحوبل  ل هح قا ف  ا يا ِّها م   ب اهح ل  وا

ل  يح ع 
ا
ونا  لَّ  أ ح ب ِصِّ ا يح ِّها م   ب اهح ل عحونا  لَّ  ءااذاانل  وا ما اس  ا ه  ي ِّها َٰٓئِّكا  ب لا و 

ح
َٰمِّ  أ ن عا

ا ٱۡل  م   بال   كا ه  هح لُّ ضا
ا
 أ

َٰٓئِّكا  لا و 
ح
مح  أ َٰفِّلحونا  هح  [  ٧١٨: االعراف] ﴾ ١٧٩ ٱل غا

“আর আেরা মিা বহু লজন ও োনবমক জাহান্নামের জনয সৃলি 

কমরলে; িামদর হৃদে আমে লকন্তু িা িারা িারা উপললি কমর না, 

িামদর মিাখ আমে িা িারা িারা মদমখ না এবং িামদর কান আমে 

িা িারা িারা শুমন না; িারা িিুষ্পদ জন্তুর েি, বরং িার মিমেও 

মবলর্ লবভ্রান্ত। িারাই হমি গামেল।” [সূরা আল-আ‘রাে, আোি: 

১৭৯]  

লিলন আরও বমলন, 

م   ﴿
ا
بح  أ نَّ  َتا سا

ا
م   أ اهح ثا ك 

ا
عحونا  أ ما اس  و   ي

ا
ه  أ قِّلحونا ع  م   إِّن   يا َٰمِّ  إِّلَّ  هح ن عا

ا ٱۡل  م   بال   كا لُّ  هح ضا
ا
 أ

بِّيًل   [ ٠٠: الفرقان] ﴾ سا

“আপলন লক েমন কমরন ময, িামদর অলধকাংর্ মর্ামন ও বুমে? িারা 

মিা পশুর েি বরং িারা আরও মবলর্ পথভ্রি।” [সূরা আল-েুরকান, 

আোি: ৪৪]  

(১০) লিরস্থােী জাহান্নামের র্ালি মভাগ করমব: 

কারর্ কালের এক র্ালি মথমক আমরক র্ালিমি স্থানান্তর হে। িাই 
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মস দুলনো মথমক মবর হওো মথমক আরভব  কমর আমখরাি পযণন্ত ওর 

লবলভন্ন প্রকার যির্া ও লবপদ মভাগ করমি থামক। এর প্রথে পযণামে 

মস ময র্ালির উপযুি িা প্রদান করমি িার লনকি োলাকুল োউি 

বা েৃিুযর লেলরর্িা আগেন করার আমগই র্ালির লেলরর্িা আগেন 

কমর। আল্লাহ িা‘আলা বমলন,  

او  ﴿ ل ىَٰٓ  وا فَّ  إِّذ   تارا تاوا ِّينا  يا وا   ٱلَّ رح فا ةح  كا َٰٓئِّكا لا ِّ  ٱل ما م   بحونا ياۡض  هح وها م   وحجح َٰراهح با د 
ا
أ  ﴾وا

 [  ٣٤: االنفال]

“(মহ রাসূল) আর আপলন যলদ (ঐ অবস্থা) মদখমি মপমিন, যখন 

লেলরর্িাগর্ কালেরমদর রূহ কবজ করার সেে িামদর েুখেিমল ও 

পৃষ্ঠমদমর্ আঘাি কমর।” [সূরা আল-আনোল, আোি: ৫০]  

িারপর যখন িার রূহ মবর হে এবং িার কবমর অবিরর্ কমর 

িখন মস এর মিমে মবলর্ কলিন র্ালির েুমখােুলখ হে। আল্লাহ 

িা‘আলা লের‘আউমনর বংর্ধমরর সংবাদ লদমে বমলন,  

ونا  ٱنلَّارح ﴿ راضح ع  ا يح لاي ها ا عا و ٗ دح ه  غح ا ي ٗ شِّ ياو ما  واعا ومح  وا ةح  تاقح اعا لحو ا   ٱلسَّ خِّ د 
ا
نا  ءاالا  أ و  ِّر عا دَّ  ف شا

ا
 أ

ابِّ  ذا  [ ٠١: اغفر] ﴾ٱل عا

“সকাল-সন্ধযাে িামদরমক উপলস্থি করা হমব আগুমনর সমু্মমখ, আর 

মযলদন লকোেি ঘিমব মসলদন বলা হমব লের‘আউন সম্প্রদােমক 

লনমিপ কর কলিন র্ালিমি।” [সূরা গালের, আোি: ৪৬]  

িারপর যখন লকোেি হমব, সকল সৃলিকুলমক পুনরুলেি করা হমব, 

োনুমের আেলসেূহ িামদর সােমন উপস্থাপন করা হমব, িখন 
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কালেররা মদখমব; আল্লাহ িা‘আলা িামদর যাবিীে আেলমক মসই 

লকিামবর েমধয ললমখ মরমখমেন, যার সম্পমকণ আল্লাহ িা‘আলা 

বমলন,  

عا ﴿ وحضِّ َٰبح  وا ى ٱل كِّتا ا رِّمِّيا  فاۡتا ج  فِّقِّيا  ٱل مح ش  ا مح حونا  فِّيهِّ  مِّمَّ ول ياقح ي لاتاناا وا َٰوا الِّ  يا ا ما َٰذا  ها
َٰبِّ  ادِّرح  لا  ٱل كِّتا غا غِّرياةٗ  يح بِّرياةً  لا وا  صا ه  إِّلَّ   كا ا َٰها ى صا ح 

ا
وا   أ دح واجا ا وا مِّلحوا   ما ا   عا ٗ اضِّ لا  حا  وا

لِّمح  ظ  بُّكا  يا ٗدا را حا
ا
 [  ٠٩: الكهف] ﴾٤٩ أ

“আর উপস্থালপি করা হমব ‘আেলনাো, িখন িামি যা লললপবদ্ধ 

আমে িার কারমর্ আপলন অপরালধমদরমক মদখমবন আিংকগ্রি এবং 

িারা বলমব, ‘হাে, দুভণাগয আোমদর! এিা মকেন গ্রন্থ! এিা মিা মোি 

বড় লকেু বাদ না লদমে সব লকেুই লহমসব কমর মরমখমে।’ আর 

িারা যা আেল কমরমে িা সােমন উপলস্থি পামব; আর আপনার রব 

মিা কামরা প্রলি যুলুে কমরন না।” [সূরা আল-কাহাে, আোি: ৪৯]  

মসখামন কালের কােনা করমব ময, মস যলদ োলি হমে মযমিা:  

رح يا  ياو ما ﴿ ر ءح  نظح ا ٱل ما ت   ما ما اهح  قادَّ ولح  يادا ياقح فِّرح  وا َٰلاي تانِّ  ٱل َكا نتح  يا َٰبا ا كح  [  ٠٤: انلبا] ﴾تحرا

“মসলদন োনুে িার লনজ হামির অলজণি কৃিকেণমক মদখমব আর 

কালের বলমি থাকমব: হাে! আলে যলদ োলি হমে মযিাে!” [সূরা 

আন-নাবা, আোি: ৪০]  

লকোেি লদবমসর মসই অবস্থার িীব্র আিমঙ্কর কারমর্, োনুে যলদ 

পৃলথবীর সবলকেুর োললক হমিা, িাহমল অবর্যই িারা মসই লদমনর 

‘আযাব মথমক বাাঁিার জনয িা েুলিপর্ লদমিা। আল্লাহ িা‘আলা 
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বমলন, 

او  ﴿ ل نَّ  وا
ا
ِّينا  أ َِّّلَّ وا   ل لامح ا ظا ۡرضِّ  فِّ  ما

ا ِّيٗعا ٱۡل  ۥ َجا ۥ وامِّث لاهح هح عا ا   ما و  تادا ف  ِّهِۦّ َّلا و   مِّن ب  ءِّ سح
ابِّ  ذا ةِّى  ياو ما  ٱل عا َٰما ا ٱل قِّيا بادا م وا اهح ِّنا  ل ِّ  م  ا ٱّللَّ ام   ما ونحوا   ل بحونا  ياكح  [  ٠١: الزمر] ﴾٤٧ ُيا تاسِّ

“যারা যুলুে কমরমে িামদর কামে যলদ সেি পৃলথবীর যাবিীে সম্পদ 

এবং িার সামথ সেপলরোর্ আমরা সম্পদ থামক, িবুও লকোেমির 

লদন কলিন র্ালি মথমক পলরত্রার্ লামভর জনয েুলিপর্ স্বরূপ সকল 

লকেু িারা লদমে লদমি প্রস্তুি হমব।” [সূরা আয-যুোর, আোি: ৪৭]  

েহান আল্লাহ আরও বমলন,  

ه  ﴿ م  وناهح ح باِصَّ رِّمح  ياوادُّ  يح ج  او   ٱل مح ي ل تادِّ ف  ابِّ  مِّن   يا ذا ِّبانِّيهِّ  ياو مِّئِّذ   عا باتِّهِۦّ ١١ ب َٰحِّ صا  وا
يهِّ  خِّ

ا
أ يلاتِّهِّ  ١٢ وا فاصِّ ن ١٣ وِّيهِّ تح  تِّ ٱلَّ  وا ۡرضِّ  فِّ  واما

ا ِّيٗعا ٱۡل  يهِّ  ثحمَّ  َجا  ﴾ ١٤ يحنجِّ
 [  ٧٠  ،٧٧: املعارج]

“িামদরমক করা হমব এমক অপমরর দৃলিমগাির। অপরাধী মসই 

লদমনর র্ালির বদমল লদমি িামব আপন সন্তানমক। িার স্ত্রী ও 

ভাইমক। িার আত্মীে-স্বজনমক, যারা িামক আশ্রে লদমিা এবং 

পৃলথবীর সকলমক, যামি এই েুলিপর্ িামক েুলি মদে।” [সূরা 

আল-ো‘আলরজ, আোি: ১১-১৪]  

কারর্ মসই জােগা (লনবাস) মিা হমলা প্রলিদামনর জােগা, িা মকামনা 

আর্া-আকাঙ্ক্ষার জােগা নে। সুিরাং োনুে িার কমেণর প্রলিেল 

অবর্যই পামব; দুলনোে যলদ িার কেণ ভামলা হে, িমব িার 

প্রলিদানও ভামলা হমব। আর দুলনোে যলদ িার কেণ েন্দ হে, িমব 
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িার প্রলিদানও হমব েন্দ। আর আমখরামির আবাসস্থমল কালের ময 

েন্দ লজলনস পামব িা হমলা- জাহান্নামের র্ালি। আল্লাহ িা‘আলা 

িামদরমক লবলভন্ন প্রকার র্ালি প্রদান করমবন, যামি কমর িারা 

িামদর েন্দ কমেণর কলিন র্ালি মভাগ কমর। আল্লাহ িা‘আলা বমলন, 

ِۦّ ﴿ ه َٰذِّ نَّمح  ها ها بح  ٱلَّتِّ  جا ِّ ذ  ا يحكا ِّها ونا  ب رِّمح ج  وفحونا  ٤٣ ٱل مح ا ياطح ا  باي ناها باي  ِّيم   وا  ءاان   َحا
 [  ٠٠  ،٠٥: الرمحن] ﴾ ٤٤

“এিা মসই জাহান্নাে, যা অপরাধীরা লেথযা প্রলিপন্ন কমর। িারা 

জাহান্নামের অলি ও েুিন্ত পালনর েমধয েুিােুলি করমব।” [সূরা আর-

রহোন, আোি: ৪৩, ৪৪]  

আর লিলন িামদর পানীে এবং মপার্াক পলরিদ সম্পমকণ সংবাদ 

লদমে বমলন,  

ِّينا ﴿ وا   فاٱلَّ رح فا عات   كا ِّ ط  م   قح اهح ِّن ثِّياابل  ل بُّ  نَّار   م  قِّ  مِّن يحصا هِّمح  فاو  امِّيمح  رحءحوسِّ  ١٩ ٱۡل 
رح  ها ِّهِۦّ يحص  ا ب ِّهِّم   فِّ  ما ون حلحودح  بحطح موا  ٢٠ واٱۡل  اهح َٰمِّعح  ل قا يد   مِّن   مَّ دِّ   ،٧٩:  احلج] ﴾ ٢١ حا

٠٧  ] 

“সুিরাং যারা কুেরী কমর িামদর জনয প্রস্তুি করা হমেমে আগুমনর 

মপার্াক; িামদর োথার উপর মেমল মদো হমব েুিন্ত পালন। যা িারা, 

িামদর মপমি যা রমেমে িা এবং িামদর িােড়া লবগললি করা হমব। 

আর িামদর জনয থাকমব মলাহা হািুলড়সেূহ।” [সূরা আল-হাজ্জ, 

আোি: ১৯-২১]  
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উপসংহার 

মহ োনুে! আপলন মিা অলিত্বহীন লেমলন। অিঃপর আল্লাহ িা‘আলা 

আপনামক অলিত্ব দান কমরমেন। আল্লাহ িা‘আলা বমলন,  

وا ﴿
ا
رح  لا  أ كح َٰنح  ياذ  نسا ِّ

نَّا ٱۡل 
ا
َٰهح  أ نا لاق  ب لح  مِّن خا ام   قا ل ي   ياكح  وا  [  ١١: مريم] ﴾اشا

“োনুে লক স্মরর্ কমর না ময, আেরা িামক পূমবণ সৃলি কমরলে যখন 

মস লকেুই লেল না?” [সূরা োরইোে, আোি: ৬৭]  

অিঃপর আল্লাহ িা‘আলা এক মোিা শুক্র-লবনু্দ মথমক আপনামক 

সৃলি কমরন, িারপর আপনামক শ্রবর্কারী ও দর্ণনকারী কমরন।  

আল্লাহ িা‘আলা বমলন,  

ل  ﴿ َٰ  ها تا
ا
ا  أ ن َعا ِّ

َٰنِّ ٱۡل  ِّنا  حِّيل  سا رِّ  م  ه  ام   ٱلَّ ن ل ي   ياكح وًرا اشا كح ذ  ناا إِّنَّا ١ مَّ لاق   خا
َٰنا  نسا ِّ

ة   مِّن ٱۡل  فا اج   نُّط  شا م 
ا
َٰهح  نَّب تالِّيهِّ  أ ل نا عا مِّيعا ا فاجا رًيا سا  [ ٠  ،٧: االنسان] ﴾٢ باصِّ

“োনুমের ওপর অন্তহীন েহাকামলর এেন এক সেে লক আমসলন, 

যখন মস উমল্লখমযাগয লকেুই লেল না? আলে মিা োনুেমক সৃলি 

কমরলে সংলেলশ্রি শুক্র লবনু্দ মথমক, িামক পরীিা করমবা এজনয 

আলে িামক শ্রবর্ ও দৃলির্লি লদমেলে।” [সূরা আদ-দাহর, আোি: 

১-২]  

ক্রোেমে দুবণল মথমক র্লির্ালী হমে ওমিন, এরপর আবারও 

আপনার প্রিযাবিণন হে দুবণলিার লদমক। আল্লাহ িা‘আলা বমলন,  

ح ﴿ ِّي ۞ٱّللَّ م ٱلَّ كح لاقا ِّن خا ف   م  ع  عالا  ثحمَّ  ضا دِّ  مِّن   جا ف   باع  ع  عالا  ثحمَّ  قحوَّةٗ  ضا  مِّن   جا



294 
 

دِّ  ة   باع  ٗفا قحوَّ ع  ه  ضا ي باٗة ا َيا لحقح  واشا ه  ما ا ءح اشا وا  ي لِّيمح  واهح يرح  ٱل عا دِّ  [ ٣٠: الروم] ﴾٥٤ ٱل قا

“আল্লাহ, লযলন মিাোমদরমক সৃলি কমরন দূবণলরূমপ। অিঃপর 

দুবণলিার পর লিলন মদন র্লি, র্লির পর আবার মদন দুবণলিা ও 

বাধণকয। লিলন যা ইিা সৃলি কমরন এবং লিলনই সবণজ্ঞ ও 

সবণর্লিোন।” [সূরা আর-রূে, আযাি: ৫৪]  

অিঃপর সবণ মর্মে হে েৃিুয, যার েমধয মকামনা প্রকার সমন্দহ মনই। 

আর আপলন (জীবমনর) মসই িরগুমলার এক দুবণলিা হমি আমরক 

দুবণলিাে স্থানান্তলরি হন, লকন্তু আপলন আপনার লনমজর িলিমক দূর 

করার সােথণয রামখন না, আর আপলন এ বযাপামর আপনার প্রলি 

আল্লাহর অসংখয লন‘আেি মযেন র্লি, সােথণয ও খাদয ইিযালদর 

সাহাযয িাওো বযিীি আপলন আপনার লনমজর মকামনা উপকার 

করমি পামরন না। আর আপলন মিা সৃলি লি হমিই অভাবগ্রি ও 

েুখামপিী। আপনার জীবনমক বাাঁলিমে রাখার জনয, আপনার হামির 

নাগামল নে, এেন কি লজলনমসরই না আপনার প্রমোজন হে, লকন্তু 

ওগুলল আপলন কখনও লাভ কমরন আবার কখনও িা লেলনমে মনন। 

এেন অমনক লজলনস রমেমে যা আপনার উপকার কমর, মসগুমলা 

আপলন অজণন করমি িান, েমল কখনও এগুমলা জে কমরন, আবার 

কখনও অকৃিকাযণ হন। এেন অমনক লজলনস রমেমে যা আপনার 

িলি কমর, আপনার আর্া আকাঙ্ক্ষামক বযথণ কমর, আপনার 

প্রমিিামক নি কমর এবং আপনার ওপর লবপদ-আপদ ও কি লনমে 

আমস, আর আপলন িা লবদূলরি করমি িান, েমল কখনও এমক দূর 
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কমরন, আবার কখনও অপারগ হন। আপলন লক আল্লাহর প্রলি 

আপনার অভাব ও প্রমোজনীেিার লবেেলি অনুভব কমরন না? 

আল্লাহ িা‘আলা বমলন,  

ا﴿ ها يُّ
ا
أ َٰٓ نتحمح  ٱنلَّاسح  يا

ا
ا ءح  أ را قا ِّ   إِّلا  ٱل فح ح  ٱّللَّ وا  واٱّللَّ ُّ  هح امِّيدح  ٱل غانِّ  [  ٧٣: فاطر] ﴾١٥ ٱۡل 

“মহ মলাক সকল! মিােরা মিা আল্লাহর েুখামপিী; লকন্তু আল্লাহ, 

লিলন অভাব-েুি, প্রর্ংলসি।” [সূরা োলির, আোি: ১৫]  

িুদ্র ভাইরামস আপলন আক্রান্ত হন, যা খালল মিামখ মদখা যাে না, 

েমল িা আপনামক কলিন মরামগ আক্রান্ত কমর, লকন্তু আপলন িা দূর 

করমি সিে হন না, আর িখন আপলন আপনার েি এক দুবণল 

োনুমের লনকি গেন কমরন এই আর্া লনমে ময, মস আপনার 

লিলকৎসা করমব। সুিরাং কখনও ঔেমধ কাজ কমর (মরাগ ভামলা 

হে), আবার কখনও ডািার িা ভামলা করমি অপারগ হে। িখন 

মরাগী ও ডািার উভেই লদমর্হারা হমে পমড়।  

মহ আদে সন্তান, মদখুন আপলন কি দুবণল! যলদ একলি োলে 

আপনার মকামনা লজলনস লেলনমে মনে (মযেন র্রীমরর রি), িাহমল 

আপলন িার মথমক িা পুনরুদ্ধার করমি সিে হন না। আর আল্লাহ 

মিা সিযই বমলমেন; লিলন বমলন,  

ا﴿ ها يُّ
ا
أ َٰٓ ِّبا  ٱنلَّاسح  يا ثالل  ضح وا   ما تامِّعح ۥ ه  فاٱس  ح ِّينا  إِّنَّ  َلا ونا  ٱلَّ عح ِّ  دحونِّ  مِّن تاد   لان ٱّللَّ

وا   وِّ  ذحبااٗبا َيا لحقح
ا ل وا   وا عح تاما ۥ   ٱج  ح مح  ِإَون َلا لحب هح اس  باابح  ي ي   ٱلُّ وهح  لَّ  اشا تانقِّذح اس  ه  ي فا  مِّن هح عح  ضا

الِّبح  لحوبح  ٱلطَّ ط   [ ١٥:  احلج] ﴾٧٣ واٱل ما
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“মহ মলাক সকল! একলি উপো মদো হমি, অিএব মিােরা 

েমনামযাগ সহকামর িা শ্রবর্ কর। মিােরা আল্লাহর পলরবমিণ 

যামদরমক ডামকা িারা মিা কখমনা একলি োলেও সৃলি করমি পারমব 

না, এই উমেমর্য িারা সবাই একলত্রি হমলও এবং োলে যলদ মকামনা 

লকেু লেলনমে লনমে যাে িামদর লনকি মথমক, এিাও িারা িার লনকি 

মথমক উদ্ধার করমি পারমব না। পূজারী এবং মদবিা কিই না 

দুবণল!” [সূরা আল-হজ্জ্ব, আোি: ৭৩]  

সুিরাং সাোনয একলি োলে যা আপনার কাে মথমক লেলনমে মনে িা 

যলদ আপলন উদ্ধার করমি সিে না হন, িাহমল আপলন আপনার 

মকান লজলনমসর িেিা রামখন? আপনার িাকদীর ও জীবন মিা 

আল্লাহর হামি, আর আপনার অন্তর িাাঁর হামির দুই আঙু্গমলর োমে, 

লিলন িা মযভামব ইিা ওলি-পালি কমরন। আপনার জীবন ও েৃিুয 

এবং আপনার মসৌভাগয ও দুভণাগয িাাঁরই হামি। আপনার নড়ািড়া ও 

নীরবিা এবং আপনার সেি কথাবািণা িাাঁর অনুেলি ও ইিামিই 

হে। সুিরাং িাাঁর লবনা হুকুমে আপলন নমড়ন না এবং িাাঁর লবনা 

ইিাই মকামনা লকেু কমরন না। লিলন যলদ আপনার ওপর আপনার 

লনমজর দালেত্ব অপণর্ কমরন, িাহমল মিা লিলন এক অিে, দুবণল, 

লর্লথল, গুনাহ ও ভুলকারীর লনকি আপনার দালেত্ব অপণর্ করমলন। 

আর যলদ লিলন অমনযর লনকি আপনার দালেত্ব অপণর্ কমরন, িাহমল 

মিা লিলন আপনার দালেত্ব অপণর্ করমলন এেন এক বযলির লনকি, 

ময বযলি আপনার মকামনা িলি, লাভ, েৃিুয, জীবন এবং পুনরুোন 

করার িেিা রামখ না। সুিরাং িাাঁর লনকি হমি আপনার এক 
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পলক অেুখামপিী হওোর মকামনাই উপাে মনই। বরং মগাপমন ও 

প্রকামর্য জীবমনর মর্ে লনশ্বাস পযণন্ত আপলন িাাঁর লনকি লনরুপাে। 

লযলন আপনার ওপর সেি লন‘আেি পূর্ণ কমরন। পিান্তমর প্রমিযক 

লদক লদমে িাাঁর লনকি আপনার িীব্র প্রমোজন থাকা সমেও, পাপািার 

ও কুেুরী করার োধযমে আপলন িার কামে লনমজমক ঘৃলর্ি কমরন। 

আপলন িাাঁমক ভুমল রমেমেন, অথি আপনামক িাাঁর লদমকই 

প্রিযাবিণন করমি হমব এবং িাাঁর সােমন আপনামক লবিামরর জনয 

দাাঁড়ামি হমব।116  

মহ োনুে ! আপনার গুনামহর মবাো বহন করার অিেিা ও 

দুবণলিার লদমক লিয মরমখ লিলন,  

ح  يحرِّيدح ﴿ ن ٱّللَّ
ا
ِّفا  أ اف  ه  َيح م  نكح لِّقا  عا َٰنح  واخح نسا ِّ

عِّيٗفا ٱۡل   [ ٠٨:  النساء] ﴾ضا

“আল্লাহ মিাোমদর মবাো হালকা করমি িান, মযমহিু োনুে 

দূবণলরূমপ সৃি হমেমে।” [সূরা আন-লনসা, আোি: ২৮]  

িাই লিলন রাসূল মপ্ররর্ কমরন, লকিাব অবিীর্ণ কমরন, লবলধ-লবধান 

প্রবিণন কমরন, আপনার সােমন সলিক পথ দাাঁড় করান এবং যুলি, 

দলীল-প্রোর্ালদ ও সািয প্রলিষ্ঠা কমরন। এেনলক লিলন আপনার 

জনয প্রলিলি লবেমে এেন লনদর্ণন লস্থর কমরন যা িাাঁর একত্ববাদ, 

প্রভুত্ব ও উপাসনার প্রোর্ বহন কমর। পিান্তমর আপলন বালিল 

                                                           
116 ইোে ইবনুল কামেযে রালহোহুল্লাহ রলিি “আল-োওোইদ, পৃ. ৫৬ (লকেু 

পলরবলিণি)। 
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লদমে হক বা েহা সিযমক দূর কমরন এবং আল্লাহমক মেমড় 

র্েিানমক অলভভাবক লহমসমব গ্রহর্ কমরন ও বালিমলর সাহামযয 

লবিমকণ ললি হন। আল্লাহ িা‘আলা বমলন,  

نا ﴿ َكا َٰنح  وا نسا ِّ
ا  ٱۡل  ثا ك 

ا
ء   أ ٗل  َشا  دا  [  ٣٠: الكهف] ﴾جا

“আর োনুমেরা অলধকাংর্ বযাপামরই লবিকণ লপ্রে।” [সূরা আল-

কাহাে, আোি: ৫৪]  

আর আপনামক আল্লাহর ঐ সেি লন‘আেমির কথা ভুললমে মদন, যার 

েমধয আপলন আপনার শুরু এবং মর্ে অলিবালহি কমরন! আপলন লক 

স্মরর্ কমরন না, আপনামক এক মোিা শুক্র-লবনু্দ মথমক সৃলি করা 

হমেমে? িারপর আপনার প্রিযাবিণন হমব কবমর, অিঃপর মসখান 

হমি আপনার পুনরুোমনর পর লিকানা হমব জান্নামি অথবা 

জাহান্নামে। আল্লাহ িা‘আলা বমলন,  

وا ﴿
ا
ام   أ َٰنح  يارا  ل نسا ِّ

نَّا ٱۡل 
ا
َٰهح  أ نا لاق  ة   مِّن خا فا وا  فاإِّذاا نُّط  يمل  هح صِّ بِّيل  خا ابا  ٧٧ مُّ ضا اا وا  نلا

ثاٗل  ا  ما اسِّ ن ۥ   وا هح ل قا ن قاالا  خا ِّ  ما َٰما  يحح  ا  ٱل عِّظا هِّ ا قحل   ٧٨ رامِّيمل  وا ِّ  ُيح يِّيها ا   ي  ٱلَّ ها
ا
أ نشا

ا
 أ

لا  وَّ
ا
ة ي  أ رَّ وا  ما ِّ  واهح

ل  ِّكح ل ق   ب لِّيم   خا  [  ١٩  ،١١: يس] ﴾٧٩ عا

“োনুে লক মদমখ না ময, আলে িামক সৃলি কমরলে শুক্র-লবনু্দ হমি? 

অথি হিাৎ কমরই মস হমে পমড় প্রকার্য লবিিাকারী। আর মস 

আোর সম্বমন্ধ উপো মপর্ কমর অথি মস লনমজর সৃলির কথা ভুমল 

যাে; বমল: হালড্ডমি প্রার্ সঞ্চার করমব মক, যখন িা পমি গমল 

যামব? (মহ রাসূল) আপলন িামদরমক বলুন: এমি প্রার্ সঞ্চার 
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করমবন মিা লিলনই, লযলন এিা প্রথেবার সৃলি কমরমেন এবং লিলন 

প্রমিযকলি সৃলি সম্বমন্ধ সেযক পলরজ্ঞাি।” [সূরা ইোসীন, আোি: 

৭৭-৭৯]  

লিলন আরও বমলন,  

﴿ َٰٓ ايا ها يُّ
ا
َٰنح  أ نسا ِّ

ا ٱۡل  رَّكا  ما ِّكا  غا ب  ِّرا رِّيمِّ  ب
ِّي ٦ ٱل كا كا  ٱلَّ لاقا َٰكا  خا ى وَّ اكا  فاسا ل دا عا  فِّ   ٧ فا

ي ِّ 
ا
ة   أ ورا ا صح ا ءا  مَّ باكا  شا كَّ  [  ٨  ،١: االنفطار] ﴾٨ را

“মহ োনুে! লকমস মিাোমক মিাোর েহান রমবর বযাপামর মধাাঁকাে 

মেমলমে? লযলন মিাোমক সৃলি কমরমেন, অিঃপর মিাোমক সুিাে 

কমরমেন এবং িৎপর সুলবনযি কমরমেন। ময আকৃলিমি মিমেমেন, 

লিলন মিাোমক সংমযালজি কমরমেন।” [সূরা আল-ইনলেিার, আোি: 

৬-৮]  

মহ োনুে! আপলন েহান আল্লাহর সােমন দাাঁলড়মে িাাঁমক ডাকমবন এই 

আনন্দ মথমক লনমজমক মকন বলঞ্চি করমেন? যামি কমর লিলন 

আপনামক অভাব-েুি কমরন, আপনামক আমরাগয দান কমরন, 

আপনার লবপদ-আপদ দূর কমরন, আপনামক িো কমরন, আপনার 

অলনিমক অপসারর্ কমরন, আপনার প্রলি যুলুে করা হমল সাহাযয 

কমরন, আপলন লদমর্হারা এবং পথভ্রি হমল পথ মদখান, আপলন অজ্ঞ 

হমল লর্িা মদন, ভে মপমল লনরাপত্তা মদন, আপনার দুবণলিার সেে 

দো কমরন, আপনার র্ত্রুমদরমক আপনার লনকি মথমক লনবৃত্ত কমরন 

এবং আপনামক লরলযক মদন।  
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মহ োনুে! আল্লাহ িা‘আলা োনুেমক ময সব লন‘আেি দান কমরমেন 

িার েমধয সিয দীমনর লন‘আেমির পর সব িাইমি বড় লন‘আেি 

হমলা জ্ঞান বা বুলদ্ধ। কারর্ যা িার উপকার কমর এবং যা িলি 

কমর, মস এর োধযমে পাথণকয কমর, আল্লাহর আমদর্ ও লনমেধমক 

বুমে এবং এর োধযমেই মস জানমি পামর োনুে সৃলির েহান 

উমের্যমক; আর িা হমলা: একোত্র আল্লাহ িা‘আলার ইবাদাি 

বমন্দগী করা, যার মকামনা অংর্ীদার মনই। আল্লাহ পাক বমলন,  

ا﴿ م واما ِّكح ِّن ب ة   م  ما ِّع  ِّ   فامِّنا  ن  مح ما  إِّذاا ثحمَّ  ٱّللَّ كح ُّ  سَّ ونا تاج   فاإَِّّلا هِّ  ٱلۡضُّ  إِّذاا ثحمَّ  ٥٣ رح
فا  شا َّ  كا م   ٱلۡضُّ نكح م فارِّيقل  إِّذاا عا ِّنكح ِّهِّم   م  ب  ِّرا ونا  ب ِّكح حۡش   [  ٣٠  ،٣٥: انلحل] ﴾٥٤ ي

“মিােরা মযসব লন‘আেি মভাগ কর, িা মিা আল্লাহরই লনকি 

মথমক; আবার যখন দুঃখ-কি মিাোমদরমক স্পর্ণ কমর, িখন 

মিােরা িাাঁমকই বযাকুলভামব আহ্বান কর। এরপর যখন আবার 

আল্লাহ মিাোমদর দুঃখ-কিমক দূরীভূি কমরন, িখন মিাোমদর 

একদল িামদর রমবর সামথ অংর্ীদার লস্থর কমর।” [সূরা আন-নাহল, 

আোি: ৫৩-৫৪] 

মহ োনবেিলী! লনিে জ্ঞানবান বযলি েহত্তর কেণসেূহ পেন্দ কমর 

এবং লনকৃি ও নীিু কেণসেূহমক ঘৃর্া কমর, আর প্রমিযক সম্মালনি 

নবী ও সৎ বযলিমদর অনুসরর্ করা ভামলাবামস এবং মস িামদর 

নাগাল না মপমলও িার েন সব সেে িামদর সামথ লেললি হমি 

িাে। আর মস পথ পাওোর রািা মিা হমলা এিাই; েহান আল্লাহ 

িাাঁর বার্ীমি ময পথলনমদণর্ কমরমেন:  
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نتحم   إِّن قحل  ﴿ ِّبُّونا  كح ا  َتح مح  فاٱتَّبِّعحونِّ  ٱّللَّ ح  ُيح بِّب كح  [  ٥٧: عمران ال] ﴾ٱّللَّ

“যলদ মিােরা আল্লাহমক ভামলাবাসা িমব আোর অনুসরর্ কর , 

িাহমল আল্লাহ মিাোমদরমক ভামলাবাসমবন।” [সূরা আমল ইেরান, 

আোি: ৩১] 

সুিরাং মস যলদ এই বার্ী োনয কমর িমল, িমব আল্লাহ িামক নবী, 

রাসূল, র্হীদ ও সৎ বযলিমদর অন্তভুণি করমবন। আল্লাহ িা‘আলা 

বমলন,  

ن﴿ عِّ  واما ا  يحطِّ ولا  ٱّللَّ َٰٓئِّكا  واٱلرَّسح لا و 
ح
عا  فاأ ِّينا  ما ما  ٱلَّ ن عا

ا
ح  أ لاي هِّم ٱّللَّ ِّنا  عا ِّ  م   نا ٱنلَّبِّي 

يقِّيا  ِّ د  ِّ ا ءِّ  واٱلص  دا ها ه  واٱلشُّ يا َٰلِّحِّ نا  واٱلصَّ سح َٰٓئِّكا  واحا لا و 
ح
 [  ١٩:  النساء] ﴾٦٩ رافِّيٗقا أ

“আর মকউ আল্লাহ্ এবং রাসূমলর আনুগিয করমল মস নবী, লসেীক 

(সিযলনষ্ঠ), র্হীদ ও সৎকেণপরাের্- যামদর প্রলি আল্লাহ্ অনুগ্রহ 

কমরমেন- িামদর সঙ্গী হমব এবং িারা কি উত্তে সঙ্গী।” [সূরা 

আন-লনসা, আোি: ৬৯]  

মহ োনুে! আলে আপনামক উপমদর্ লদলি ময, আপলন একলি লনজণন 

স্থামন একাকী হন, অিঃপর লিন্তা করুন; আপনার লনকি সিয লক 

এমসমে? আপলন িার দলীল মদখুন এবং িার যুলি ও প্রোর্ালদ লনমে 

গমবের্া করুন। েমল আপলন যলদ মদমখন ময িা সিয, িাহমল িার 

অনুসরর্ করুন। কখনও পলরলিি অভযাস ও মদর্ প্রথার লনকি বন্দী 

হমবন না। মজমন রাখমবন! লনিে আপনার জীবন আপনার লনকি, 

আপনার বনু্ধ-বান্ধব, জলে-জো এবং বাপ-দাদার উত্তরালধকার সূমত্র 



302 
 

প্রাি সম্পলত্তর মিমেও অলধক সম্মালনি। আল্লাহ িা‘আলা 

কালেরমদরমক এর উপমদর্ মদন এবং লিলন বমলন,  

ا   قحل  ﴿ م إِّنَّما كح عِّظح
ا
ة ي  أ دا َٰحِّ ِّوا ن ب

ا
وا   أ ومح ِّ  تاقح َّ َٰ  ّللِّ ث نا َٰداىَٰ  ما فحرا وا ه  ثحمَّ  وا رح كَّ ا تاتافا  ما

م بِّكح احِّ ِّصا ِّن ب ى  م  نَّة  وا  إِّن   جِّ يرل  إِّلَّ  هح م ناذِّ ا  لَّكح ي   باي  اب   يادا ذا يد   عا دِّ : سبا] ﴾٤٦ شا
٠١  ] 

“(মহ রাসূল!) আপলন বলুন: আলে মিাোমদরমক একলি লবেমে 

উপমদর্ লদলি; মিােরা আল্লাহর উমেমর্য দুই দুই জন অথবা এক 

এক জন কমর দাাঁড়াও, অিঃপর মিােরা লিন্তা কমর মদমখা, 

মিাোমদর সাথী আমদৌ পাগল নে। মস মিা আসন্ন কলিন র্ালি 

সম্পমকণ মিাোমদর সিকণকারী োত্র।” [সূরা সাবা, আোি:৪৬]  

মহ োনুে! আপলন ইসলাে গ্রহর্ করমল আপনার মকামনা লকেুই 

হারামনার মনই। আল্লাহ িা‘আলা বমলন,  

اذاا﴿ لاي هِّم   واما او   عا نحوا   ل ِّ  ءااما ِّٱّللَّ او مِّ  ب رِّ  واٱَّل  وا   ٱٓأۡلخِّ قح نفا
ا
أ ا وا مح  مِّمَّ هح زاقا ه  را ح نا  ٱّللَّ َكا ح  وا ِّهِّم   ٱّللَّ  ب

لِّيًما  [  ٥٩:  النساء] ﴾٣٩ عا

“আর এমি িামদর কী হমিা, যলদ িারা আল্লাহ ও পরকামলর প্রলি 

ঈোন আনেন করমিা এবং আল্লাহ িামদরমক ময লরলযক প্রদান 

কমরমেন িা মথমক বযে করমিা? আর আল্লাহ িামদর লবেমে 

েহাজ্ঞানী।” [সূরা আন-লনসা, আোি:৩৯]  

ইোে ইবন কাসীর রালহোহুল্লাহ বমলন: িারা যলদ আল্লাহর প্রলি 

ঈোন আনেন কমর এবং ভামলা পমথ িমল িমব িামদরমক মকামনা 
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লজলনস িলি করমব? বরং িারা যলদ আল্লাহর প্রলি ঈোন আনেন 

কমর এবং আল্লাহ িামদরমক ময লরলযক লদমেমেন িা হমি ঐ খামি 

বযে কমর যা লিলন ভামলাবামসন ও পেন্দ কমরন; িাহমল আর্া করা 

যাে ময, আল্লাহ িামদর সমঙ্গ লকোেি লদবমস সৎ আেলকারীমদর 

সামথ মযেন আিরর্ করমবন, িামদর সামথও মিেনই আিরর্ 

করমবন। আর লিলন মিা িামদর সৎ ও বালিল লনেি এবং িামদর 

েমধয মক আল্লাহর িাওেীক পাওোর হকদার মস সম্পমকণ পূর্ণ 

অবগি রমেমেন। েমল লিলন িামক িাওেীক দান কমরন এবং িার 

অন্তরমক লহদাোমির লদমক িলমি ইলহাে (মগাপন লনমদণর্ প্রদান) 

কমরন। আর লিলন িামক এেন সৎ কামজর জনয লনমোলজি কমরন 

যার প্রলি লিলন সন্তুি থামকন। আর েহান আল্লাহর ধনকিয মথমক মক 

বযথণ ও লবিাড়মনর হকদার িাও লিলন অবগি আমেন। আর ময 

বযলি িাাঁর লনকি মথমক লবিালড়ি মস মিা দুলনো ও আমখরাি উভে 

স্থামনই বযথণ ও িলিগ্রি হে।  

লনিে আপনার ইসলাে গ্রহর্ করা, িা আপনার োমে এবং আল্লাহ 

আপনার জনয যা হালাল কমরমেন এেন ময মকামনা কাজ করার 

োমে, কখনও বাধা সৃলি কমর না। বরং আল্লাহ আপনামক প্রমিযক 

আেমলর লবলনেমে সাওোব লদমবন যা আপলন একোত্র িাাঁর সন্তুলির 

জনয কমরন। যলদও িা আপনার দুলনোর কামজ লামগ এবং আপনার 

সম্পদ, েযণাদা ও মগৌরব বৃলদ্ধ কমর। এেনলক আপলন ময সেি েুবাহ 

বা ধবধ মকামনা লকেু গ্রহর্ কমরন, মস মিমত্র যলদ হারাে মথমক 

বাাঁিার জনয হালামলর ওপর িৃি থাকার সাওোব কােনা কমরন, 
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িাহমলও এর েমধয আপনার জনয সাওোব আমে। নবী সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইলহ ওোসাল্লাে বমলন:  

َحِدُكمْ  بُْضعِ  َوِف 
َ
يَأِت  اهلِل، رَُسوَل  يَا: قَالُوا َصَدقٌَة، أ

َ
َحُدنَا أ

َ
 َلُ  َوَيُكونُ  َشْهَوتَهُ  أ

ْجٌر؟ ِفيَها
َ
ْيتُمْ »: قَاَل  أ

َ
َرأ

َ
َكانَ  َحَرامٍ  ِف  وََضَعَها لَوْ  أ

َ
 إَِذا فََكَذلَِك  ِوْزٌر؟ ِفيَها َعلَيْهِ  أ

ْجرٌ  َلُ  ََكنَ  احْلاََللِ  ِف  وََضَعَها
َ
 «أ

“মিাোমদর কামরাও স্ত্রী সহবামসও সদকার সাওোব রমেমে। 

সাহাবীগর্ বলমলন: মহ আল্লাহর রাসূল! এিা কীভামব হে ময, আেরা 

মযৌনিৃলি অজণন করমবা আর িামি সাওোবও রমেমে? রাসূল 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইলহ ওোসাল্লাে বমলন: মিােরা বল মিা মদলখ, যলদ 

মকউ বযলভিার কমর িাহমল িার লক গুনাহ হমব না? অিএব, মস 

যলদ িা না কমর হালালভামব িার স্ত্রীর সামথ সহবাস কমর িাহমল 

অবর্যই সাওোব হমব।”117 

মহ োনুমেরা! লনিে রাসূলগর্ সিয সহকামর আগেন কমরন এবং 

আল্লাহর উমের্য প্রিার কমরন। আর োনুে িাাঁর র্রী‘আিমক জানার 

বযাপামর েুখামপিী, যামি কমর মস এই পালথণব জীবমন বুলদ্ধেত্তার 

সামথ িলমি এবং আমখরামি কালেোব হমি পামর। আল্লাহ িা‘আলা 

বমলন,  

ا﴿ ها يُّ
ا
أ َٰٓ مح  قاد   ٱنلَّاسح  يا ا ءاكح ِّ  ولح ٱلرَّسح  جا اق  ِّٱۡل  م   مِّن ب ِّكح ب  ا امِّنحوا  فا  رَّ ٗ ري  ه  خا م   ِإَون لَّكح

وا   رح فح ِّ  فاإِّنَّ  تاك  َّ ا ّللِّ َٰتِّ  فِّ  ما َٰوا ما ى  ٱلسَّ ۡرضِّ
ا نا  واٱۡل  َكا ح  وا لِّيًما ٱّللَّ كِّيٗما عا : النساء] ﴾١٧٠ حا

                                                           
117 সহীহ েুসললে, লকিাবুয যাকাি, হাদীস নং ১০০৬। 
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٧١٤  ] 

“মহ োনুমেরা! লনিে মিাোমদর রমবর পি মথমক মিাোমদর লনকি 

সিযসহ রাসূল আগেন কমরন। অিএব মিােরা ঈোন আনেন কর, 

িাহমল মিাোমদর কলযার্ হমব, আর যলদ অলবশ্বাস কর িমব 

নমভােিমল ও ভূ-েেমল যা লকেু আমে িা আল্লাহর জনয। আর 

আল্লাহ েহাজ্ঞানী ও প্রজ্ঞােে।” [সূরা আন-লনসা, আোি: ১৭০]  

েহান আল্লাহ আরও বমলন,  

ا قحل  ﴿ ها يُّ
ا
أ َٰٓ ا   قاد   ٱنلَّاسح  يا مح جا اقُّ  ءاكح م    مِّن ٱۡل  ِّكح ب  نِّ  رَّ ىَٰ  فاما تادا ا ٱه  تادِّي فاإِّنَّما ه   يا

هِّۦ   سِّ اف  ن نلِّ لَّ  واما ا ضا لُّ  فاإِّنَّما ا   ياضِّ لاي ها ا   عا ناا   واما
ا
م أ لاي كح كِّيل   عا ِّوا  [  ٧٤٨:  يونس] ﴾١٠٨ ب

“(মহ রাসূল!) আপলন বমল লদন: মহ োনুমেরা! মিাোমদর কামে 

মিাোমদর রমবর পি মথমক সিয (দীন) এমসমে। অিএব ময বযলি 

সলিক পমথ আসমব, বস্তুি মস লনমজর জমনযই সলিক পমথ আসমব, 

আর ময বযলি পথভ্রি থাকমব, িার পথভ্রিিা িারই ওপর বিণামব, 

আর আোমক মিাোমদর ওপর দােবদ্ধ করা হেলন।” [সূরা ইউনুস, 

আোি: ১০৮]  

মহ োনুে! আপলন যলদ ইসলাে গ্রহর্ কমরন িামি আপনার লনমজরই 

লাভ। আর যলদ আপলন কুেলর কমরন িমব িামি আপনার লনমজরই 

িলি। েহান আল্লাহ মিা িাাঁর বান্দা মথমক অেুখামপিী। সুিরাং 

অবাধযমদর অবাধযিা িাাঁর মকামনা িলিই করমি পামর না। আর 

আনুগিযকারীর আনুগিযও িাাঁর মকামনা উপকার করমি পামর না। 
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েমল িাাঁর অজামন্ত মকউ পাপ কাযণ করমি এবং িাাঁর লবনা হুকুমে 

মকউ আনুগিয করমি পামর না। মযেন- নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইলহ 

ওোসাল্লাে আল্লাহ সম্পমকণ সংবাদ মদন ময লিলন বমলন:  

ْمُت  إِِّنِّ  ِعبَاِدي يَا» لْمَ  َحرا ًما، بَيْنَُكمْ  وََجَعلْتُهُ  َنْفِِس، لََعَ  الظُّ  يَا َتَظالَُموا، فَاَل  حُمَرا
ْهِدُكْم، فَاْستَْهُدوِِن  َهَدْيتُُه، َمنْ  إاِلا  َضال   ُُكُُّكمْ  ِديِعبَا

َ
 ُُكُُّكمْ  ِعبَاِدي يَا أ

ْطَعْمتُُه، َمنْ  إاِلا  َجائٌِع،
َ
ْطِعْمُكْم، فَاْستَْطِعُموِِن  أ

ُ
 َمنْ  إاِلا  ََعٍر، ُُكُُّكمْ  ِعبَاِدي يَا أ

ْكُسُكْم، فَاْستَْكُسوِِن  َكَسْوتُُه،
َ
نَا َوانلاَهاِر، بِاللايِْل  ُُتِْطئُونَ  إِناُكمْ  يِعبَادِ  يَا أ

َ
 َوأ

ْغِفرُ 
َ
نُوَب  أ يًعا، اذلُّ ْغِفرْ  فَاْستَْغِفُروِِن  مَجِ

َ
 ََضِّي َتبْلُُغوا لَنْ  إِناُكمْ  ِعبَاِدي يَا لَُكْم، أ

وِِن  نا  لَوْ  ِعبَاِدي يَا َفتَنَْفُعوِِن، َنْفِِع، َتبْلُُغوا َولَنْ  َفتَُُضُّ
َ
لَ  أ وا

َ
 َوآِخَرُكمْ  ُكمْ أ

ْتَق  لََعَ  ََكنُوا وَِجناُكمْ  َوإِنَْسُكمْ 
َ
 ُملِْك  ِف  َذلَِك  َزادَ  َما ِمنُْكْم، َواِحدٍ  رَُجٍل  قَلِْب  أ

نا  لَوْ  ِعبَاِدي يَا َشيْئًا،
َ
لَُكمْ  أ وا

َ
فَْجرِ  لََعَ  ََكنُوا وَِجناُكمْ  َوإِنَْسُكمْ  َوآِخَرُكمْ  أ

َ
 قَلِْب  أ

نا  لَوْ  ِعبَاِدي يَا َشيْئًا، ُملِْك  ِمنْ  َذلَِك  َنَقَص  امَ  َواِحٍد، رَُجٍل 
َ
لَُكمْ  أ وا

َ
 َوآِخَرُكمْ  أ

لُوِِن  َواِحدٍ  َصِعيدٍ  ِف  قَاُموا وَِجناُكمْ  َوإِنَْسُكمْ 
َ
ْعَطيُْت  فََسأ

َ
ََلَُه، إِنَْسانٍ  ُُكا  فَأ

َ
 َمْسأ

ا َذلَِك  َنَقَص  َما ْدِخَل  إَِذا يَُط الِْمخْ  َينُْقُص  َكَما إاِلا  ِعنِْدي ِمما
ُ
 ِعبَاِدي يَا ابْلَْحَر، أ

ْعَمالُُكمْ  ِهَ  إِناَما
َ
ْحِصيَها أ

ُ
َوفِّيُكمْ  ُثما  لَُكْم، أ

ُ
 فَلْيَْحَمدِ  َخرْيًا، وََجدَ  َفَمنْ  إِيااَها، أ

  «َنْفَسهُ  إاِلا  يَلُوَمنا  فاََل  َذلَِك، َغرْيَ  وََجدَ  َوَمنْ  اهللَ 

“মহ আোর বান্দাগর্! আলে যুলুেমক আোর জনয হারাে কমরলে; আর 

িা মিাোমদর েমধযও হারাে কমর লদলাে। অিএব মিােরা এমক 

অপমরর ওপর যুলুে কমরা না। মহ আোর বান্দাগর্! আলে যামক 

লহদাোি দান কলর মস োড়া মিােরা সকমলই পথভ্রি। সুিরাং 

আোর কামে লহদাোি িাও, আলে মিাোমদরমক লহদাোি দান করব। 
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মহ আোর বান্দাগর্! আলে যামক খাদয দান কলর, মস োড়া সবাই 

িুধািণ। সুিরাং মিােরা আোর কামে খাদয িাও, আলে মিাোমদরমক 

খাদয দান করব। মহ আোর বান্দাগর্! আলে যামক কাপড় পলরমেলে 

মস বযিীি, মিােরা সবাই লববস্ত্র। সুিরাং মিােরা আোর কামে বস্ত্র 

িাও, আলে মিাোমদরমক বস্ত্র দান করব। মহ আোর বান্দাগর্! 

মিােরা রাি-লদন গুনাহ করে, আর আলে মিাোমদর সকল গুনাহ 

িো কমর মদই। সুিরাং মিােরা আোর কামে িো িাও, আলে 

মিাোমদরমক িো কমর লদব। মহ আোর বান্দাগর্! মিােরা কখনই 

আোর িলি করার সােথণয রাখ না ময, আোর িলি করমব; আর 

মিােরা কখনই আোর ভামলা করার সােথণয রাখ না ময, আোর 

ভামলা করমব। মহ আোর বান্দাগর্! মিাোমদর পূমবণর ও পমরর সকল 

োনুে ও লজন্ন যলদ মিাোমদর েমধয সবমিমে বড় েুত্তাকী ও 

পরমহজগার বযলির হৃদে হমে যাে, িমব িা আোর রাজমত্ব লকেুই 

বাড়ামি পারমব না। মহ আোর বান্দাগর্! মিাোমদর পূমবণর ও পমরর 

সকল োনুে ও লজন্ন যলদ মিাোমদর েমধয একজন সবমিমে পাপী 

বযলির হৃদে হমে যাে, িমব িা আোর রাজমত্ব লকেুই কোমি 

পারমব না। মহ আোর বান্দাগর্! মিাোমদর পূমবণর ও পমরর সকল 

োনুে ও লজন্ন যলদ একই েেদামন দাাঁলড়মে আোর কামে িাে এবং 

আলে সকমলর িাওো পূরর্ কমর মদই, িমব আোর কামে যা আমে 

িামি সেুমদ্র একলি সুই ডুবামল যিিা কে হমে যাে িা বযিীি আর 

লকেুই কে হমি পামর না। মহ আোর বান্দাগর্! আলে মিাোমদর 

আেলমক (কাজমক) মিাোমদর জমনয গর্না কমর রালখ, আর আলে 
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িার পুমরাপুলর প্রলিেল মদব। সুিরাং ময বযলি উত্তে প্রলিেল পামব 

িার জনয আল্লাহর প্রর্ংসা করা উলিৎ, আর ময এর লবপরীি পামব 

িার শুধু লনমজমকই লধক্কার মদো উলিৎ।”118 

واحلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم لَع أَشف اْلنبياء واملرسلني نبينا 
 حممد ولَع آل وصحبه أمجعني.

সেি প্রর্ংসা আল্লাহর জনয লযলন সেগ্র লবশ্ব জাহামনর রব। দুরূদ ও 

সালাে বলেণি মহাক সেি নবী ও রাসূলগমর্র সমবণাত্তে বযলি 

আোমদর নবী েুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইলহ ওোসাল্লাে এবং িাাঁর 

পলরবারবগণ ও িাাঁর সকল সহিরবৃমন্দর ওপর।  

 

সোি  

 

                                                           
118 সহীহ েুসললে, লকিাবুল লবরলর ওোস লসলালি, অনুমিদ: িাহরীেুয যুললে, 

হাদীস নং ২৫৭৭। 


