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সেল প্রশাংসো আল্লোহর জনয, রযরন মোনুষকে (রবদযো) 
রশরিকয়কেন েলম দ্বোরো। রশক্ষো রদকয়কেন এমন রবষয় 
যো তস জোন  নো। সেল স্তুর   োাঁরই জনয, রযরন 
মোনুষকে সৃরি েকরকেন এবাং  োকে েথো বলক  
রশরিকয়কেন। সোলো  ও সোলোম বরষি  তহোে ঐ সত্তোর 
প্রর , রযরন মনগড়ো রেেু বকলন নো, যো বকলন আল্লোহর 
অহী প্রোরির আকলোকেই বকলন।  

পরেথো, প্রর রি মোনুকষর ে িবয  োর রকবর পররচয় 
জোনো। তেননো আমোকদর তয তেউ মোরো তগকল  োকে 
েবকর তশোয়োকনোর পর  োর তদকহ প্রোণ রিররকয় তদওয়ো 
হকব।  োরপর  োর েোকে দু’জন রিররশ ো আসকবন। 
 োরো  োকে বরসকয় রজকেস েরকবন  োর রব তে? 
তযমন বোরো’ ইবন আকযব রোরদয়োল্লোহু ‘আনহু তথকে 
বরণি , রোসূলুল্লোহ সোল্লোল্লোহু ‘আলোইরহ ওয়োসোল্লোম মুরমন 
বোন্দোকে েবকর রোিোর পকরর অবস্থো বণিনো েকররেকলন। 
র রন বলকলন,  
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، َفيَُقوََلني َلُ » ، َفيُْجليَسانيهي تييهي َملَََكني
ْ
هي، َفيَأ : َفتَُعاُد ُروُحُه ِفي َجَسدي

 َ يِني ينَُك؟ َفيَُقوُل: دي ، َفيَُقوََلني َلُ: َما دي ُ َ اَّلله َمْن َربَُّك؟ َفيَُقوُل: َرِّبي
َث فييُكْم؟ َفيَُقوُل:  ي بُعي ي اْْليْسََلُم، َفيَُقوََلني َلُ: َما َهَذا الرهُجُل اَّله

ي َصَّله اهلُل َعلَيْهي وََسلهَم، َفيَُقوََلني َلُ:  لُْمَك؟ ُهَو رَُسوُل اَّلله َوَما عي
قُْت، َفيُنَاديي ُمنَاٍد ِفي  ، فَآَمنُْت بيهي وََصده ي ُت كيتَاَب اَّلله

ْ
َفيَُقوُل: قََرأ

يال ْن َصَدَق َعبْدي
َ
: أ َماءي  «.سه

“অ ঃপর  োর তদকহ প্রোণ রিররকয় তদওয়ো হকব।  িন 
 োর েোকে দু’জন রিররশ ো আসকবন।  োরো  োকে 
 ুকল বরসকয় রজকেস েরকবন: ত োমোর রব তে? তস 
বলকব, আমোর রব আল্লোহ।  োরো  োকে বলকবন, 
ত োমোর দীন েী? তস বলকব, আমোর দীন ইসলোম। 
 োরো  োকে বলকবন, ত োমোকদর মোকে তপ্ররর  এ বযরি 
তে রেকলন? তস বলকব, র রন আল্লোহর রোসূল সোল্লোল্লোহু 
‘আলোইরহ ওয়োসোল্লোম।  োরো বলকবন,  ুরম  ো জোনকল 
েী েকর? তস বলকব, আরম আল্লোহর রে োব পকড়রে। 
অ ঃপর  োক  ঈমোন একনরে এবাং  ো সক য পররণ  
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েকররে।  িন আসমোকন এে ত োষে ত োষণো তদকবন, 
আমোর বোন্দো স য বকলকে।”1 

অ এব, আমরো জোনলোম, তয তেউ েুরআন মোজীদ 
পড়কব, তস  োর রকবর পররচয় জোনক  পোরকব।  

প্রথম : তয আল-েুরআন পড়কব তস জোনক  পোরকব 
তয, আল্লোহই এেমোত্র রব।  

েুরআনুল েোরীকম আল্লোহ  ো‘আলো বকলন,   

َۡۡقُل ۡ﴿ َغي 
َ
ۡۡٱّلَلهۡۡأ ب غه

َ
اۡأ َۡۡوُهوََۡۡرب ّٗ ۡهَۡرب 

ء  ُۡۡك   [  ٤٦١: اَلنعام] ﴾ََش 

“বল, ‘আরম রে আল্লোহ েোড়ো অনয তেোন রব অনুসন্ধোন 
েরব’ অথচ র রন সব রেেুর রব?” [সূরো আল-
আন‘আম, আয়ো : ১৬৪] 

আল্লোহ  ো‘আলো আরও বকলন,   

                                                           
1 মুসনোদ আহমোদ, হোদীস নাং ১৮৫৩৪; আবু দোউদ, হোদীস নাং 
৪৭৫৩। হোদীসরি হোসোন রলগোইররহী। 
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ۡرَضۡۡٱلَسَمََٰوَٰتۡهَۡخلَقَۡۡٱََّلهيۡٱّلَلَُۡۡرَبُكمُۡۡإهنَۡ﴿
َ َۡۡوٱۡل  َتةهۡۡفه يَامۡ ۡسه

َ
ُۡثمَۡۡأ

َتَوىَٰۡ ۡۡٱس  ۡ ََۡعَ ۡۡٱل َعر شه لُُبُهۥۡٱنلََهارَۡۡٱََّل َلُۡۡيغ شه اَۡيط  َسَۡۡحثهيثّٗ َۡوٱلَشم 
ۦه  ُۡۡمَسَخَرَٰتۡ َۡوٱنل ُجومََۡۡوٱل َقَمرَۡ رهه م 

َ
هأ َلۡۡب

َ
َل قَُۡۡلُۡۡأ ُر ۡۡٱۡل  م 

َ ۡٱّلَلَُۡۡتَباَركََۡۡوٱۡل 
ۡ  [  ٤١: اَلعراف] ﴾٥٤ۡٱل َعَٰلَمهيََۡۡرب 

“রনশ্চয় ত োমোকদর রব আসমোনসমূহ ও যমীন েয় রদকন 
সৃরি েকরকেন। অ ঃপর ‘আরকশ উকেকেন। র রন রো  
দ্বোরো রদনকে তেকে তদন। প্রক যেরি একে অপরকে 
দ্রু  অনুসরণ েকর। আর (সৃরি েকরকেন) সূযি, চোাঁদ ও 
 োরেোরোজী, যো  োাঁর রনকদিকশ রনকয়োরজ । তজকন রোি, 
সৃরি ও রনকদিশ  োাঁরই। আল্লোহ মহোন, রযরন সেল সৃরির 
রব।” [সূরো আল-আ‘রোি, আয়ো : ৫৪] 

রদ্ব ীয় : তয েুরআকন মোজীদ পড়কব তস জোনক  
পোরকব তয, আল্লোহর অকনে সুন্দর নোমসমূহ রকয়কে, 
যোর রেেু সোমরিেভোকব বরণি  হকয়কে আর রেেু বরণি  
হকয়কে রবস্তোরর । 

েুরআন পড়কল জোনো যোয়, আল্লোহর সুু্ন্দর নোমসমূহ 
রকয়কে,  
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যোর রেেুর আকলোচনো একসকে মুজমোল  থো 
সোমরিেভোকব, তযমন আল্লোহ  ো‘আলো বকলকেন,  

َما ءَُۡۡلُُۡۡهَو ۡۡإهَلۡۡإهَلَٰهََۡۡل ۡۡٱّلَلُۡ﴿ س 
َ َنَٰۡۡٱۡل  ُس   [٨: طه] ﴾٨ۡٱۡل 

“আল্লোহ, র রন েোড়ো তেোকনো (স য) ইলোহ তনই, সুন্দর 
নোমসমূহ  োাঁরই।” [সূরো ত্বো-হো, আয়ো : ৮]  

আবু হুরোয়রো রোরদয়োল্লোহু ‘আনহু তথকে বরণি , 
রোসূলুল্লোহ্ সোল্লোল্লোহু ‘আলোইরহ ওয়োসোল্লোম বকলন,  

يْسَعًة » ي ت ه ْحَصاَها َدَخَل إينه َّللي
َ
ًدا، َمْن أ ائًَة إيَله َواحي نَي اْسًما، مي يْسعي َوت

 «اْْلَنهةَ 

“রনশ্চয় আল্লোহর রনরোনব্বইরি ( থো) এে বোকদ 
এেশরি নোম রকয়কে, তয এসব (যথোথিভোকব) আয়ত্ব 
েরকব তস জোন্নোক  প্রকবশ েরকব।”2 

এেই সোহোবী তথকে বরণি  হোদীকস মুসরলকমর বণিনোয় 
রকয়কে,  

                                                           
2 সহীহ বুিোরী, হোদীস নাং ২৭৩৬। 
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ْحَصاَها َدَخَل  إينه »
َ
ًدا، َمْن أ ائًَة إيَله َواحي نَي اْسًما، مي يْسعي يْسَعًة َوت ي ت ه َّللي

تْرَ  اْْلَنهةَ  تٌْر ُُييبُّ الْوي  «إينهُه وي

“রনশ্চয় আল্লোহর রনরোনব্বইরি ( থো) এে বোকদ 
এেশরি নোম রকয়কে, তয এসব (যথোথিভোকব) আয়ত্ব 
েরকব তস জোন্নোক  প্রকবশ েরকব। র রন তবকজোড়- 
তবকজোড়ই পেন্দ েকরন।” [সহীহ মুসরলম: ২৬৭৭] 

েুরআন পড়কল আরও তদিক  পোকব তয, আল-
েুরআকনর তেোথোও তেোথোও তসসব নোম রবস্তোরর  
একসকে।  

তযমন আল্লোহ  ো‘আলো বকলকেন,  

َٰلهمُُۡۡهَو ۡۡإهَلۡۡإهَلَٰهََۡۡل ۡۡٱََّلهيۡٱّلَلُُۡۡهوَۡ﴿ َغي بۡهَۡع
َمَٰنُُۡۡهوََۡۡوٱلَشَهََٰدةه ۡۡٱل  ۡٱلَرح 

يمُۡ وُسۡۡٱل َملهُكُۡۡهوَۡۡإهَلۡۡإهَلَٰهََۡۡل ۡۡٱََّلهيۡٱّلَلُُۡۡهو٢٢َۡۡۡٱلَرحه ۡٱلَسَلَٰمُۡۡٱل ُقد 
مهنُۡ َعزهيزُۡۡٱل ُمَهي مهنُۡۡٱل ُمؤ 

ََبارُۡۡٱل  رۡۡٱۡل  ُ ه َۡعَماۡٱّلَلهُۡۡسب َحَٰنَۡۡٱل ُمَتَكب 
هُكونَۡ َارهئُۡۡٱل َخَٰلهقُۡۡٱّلَلُُۡۡهو٢٣َۡۡۡيُۡش 

هُر ۡۡٱۡل  ُمَصو 
َۡۡلُۡۡٱل 

َ َما ءُۡٱۡل  َنَٰ ۡۡس  ُس  ۡٱۡل 
هحُۡ َۡۡماَۡلُۥۡيَُسب  ۡ ۡٱلَسَمََٰوَٰتۡهۡفه ۡرضه

َ َعزهيزَُۡۡوُهوََۡۡوٱۡل 
َكهيمُۡۡٱل   ﴾٢٤ۡٱۡل 

 [  ٢١  ،٢٢: احلرش]
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“র রনই আল্লোহ, রযরন েোড়ো তেোকনো স য ইলোহ তনই, 
গোকয়ব ও উপরস্থ  উভকয়র েোনী, র রনই পরম 
েরুণোময়, দয়োলু। র রনই আল্লোহ, রযরন েোড়ো তেোকনো 
স য ইলোহ তনই, র রনই বোদশোহ, মহোপরবত্র, ত্রুরিমুি, 
রনরোপত্তোদোনেোরী, রক্ষে, মহোপরোক্রমশোলী, 
মহোপ্র োপশোলী, অ ীব মরহমোরি ,  োরো যো শরীে 
েকর  ো হক  অ যন্ত পরবত্র-মহোন। র রনই আল্লোহ, 
স্রিো, উদ্ভোবনে িো, আেৃর দোনেোরী;  োাঁর রকয়কে সুন্দর 
নোমসমূহ; আসমোন ও যমীকন যো আকে সবই  োর 
মরহমো ত োষণো েকর। র রন মহোপরোক্রমশোলী, 
প্রেোময়।’’ [সূরো আল-হোশর, আয়ো : ২২-২৪] 

এ রবষকয় বহু আয়ো  ও হোদীস বরণি  হকয়কে। আল-
েুরআকনর প্রোয় আয়ো ই ত ো তশষ হকয়কে র রন 
সবিকরো ো, র রন সবিদ্রিো, সবিে, র রন ক্ষমোশীল, দয়োলু, 
আর র রন প্রবল পরোক্রমশোলী, প্রেোময় প্রভৃর  এ 
জো ীয় আল্লোহর নোম বো গুণবোচে শকের মোধ্যকম।  
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েুরআন পকড় আমরো আরও জোনক  পোরর তয আল্লোহর 
নোমসমূহ জোনোর উকেশয  োাঁকে তসসব নোকম ডোেো এবাং 
 োাঁর েোকে প্রোথিনো েরো।  

আল্লোহ  ো‘আলো বকলন,   

هۡ﴿ َ َما ءَُۡۡوّلله س 
َ َنَٰۡۡٱۡل  ُس  ُعوهُۡۡٱۡل  هَها ۡۡفَٱد   [٤٨١: اَلعراف] ﴾ب

“আর আল্লোহর জনযই রকয়কে সুন্দর ম নোমসমূহ। 
সু রোাং ত োমরো  োাঁকে তসসব নোকমর মোধ্যকম ডোে।” 
[সূরো আল-আ‘রোি, আয়ো : ১৮০] 

অ এব, আমরো পোপোচোর তথকে ক্ষমো প্রোথিনো েরক  
 োাঁকে গোিুর  থো ক্ষমোশীল নোকম ডোেব।  োওবো 
েরক  রগকয়  োওয়োব  থো  োওবো েবুলেোরী নোকম, 
েোন প্রোথিনো েরক  আলীম  থো মহোেোনী নোকম, 
রররজে প্রোথিনো েরক  রোজ্জোে  থো রররজেদো ো নোকম, 
দোন-দরক্ষণো তপক  ওয়োহহোব  থো মহোদো ো নোকম 
আল্লোহকে ডোেব। অনুরূপ অনযোনয নোকমর তক্ষকত্রও 
প্রকযোজয।  
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তয বযরি েুরআন পোে েরকব তস  ো তথকেই জোনক  
পোরকব তয, মুসরলমকদর মকধ্য রেেু তলোকের উদ্ভব হকব 
যোরো আল্লোহর নোমসমূহকে অস্বীেোর েরকব।  

আল্লোহ  ো‘আলো বকলন, 

هۡ﴿ َ َما ءَُۡۡوّلله س 
َ َنَٰۡۡٱۡل  ُس  ُعوهُۡۡٱۡل  هَها ۡۡفَٱد  ُدونَۡۡٱََّلهينََۡۡوَذُروا ۡۡب ۡ ۡيُل حه ۡفه
ۡ ئهههۦر َمَٰٓ س 

َ
نَۡۡأ َزو  َملُونَََۡۡكنُوا َۡۡماَۡسُيج   [  ٤٨١: اَلعراف] ﴾١٨َۡيع 

“আর আল্লোহর জনযই রকয়কে সুন্দর ম নোমসমূহ। 
সু রোাং ত োমরো  োাঁকে তসসব নোকমর মোধ্যকম ডোে। 
আর  োকদরকে বজিন ের যোরো  োাঁর নোকম রবেৃর  
 িোয়।  োরো যো ের  অরচকরই  োকদরকে  োর 
প্রর িল তদওয়ো হকব।” [সূরো আল-‘আরোি, আয়ো : 
১৮০] 

 োই তদিো যোয় মুসরলমকদর মধ্য তথকে জোহোরময়যো 
সম্প্রদোকয়র উদ্ভব  কি।  োরো আল্লোহর ভরবষযৎবোণী 
মক  আল্লোহর নোমসমূহকে অস্বীেোর েকর। আল্লোহর 
তেোকনো নোম তনই বকলই  োকদর দোরব। 
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 োকদর দোরব প্র যোিযোন েকর আল্লোহ  ো‘আলো বকল 
রদকয়কেন :   

هۡ﴿ َ َما ءَُۡۡوّلله س 
َ َنَٰۡۡٱۡل  ُس  ُعوهُۡۡٱۡل  هَها ۡۡفَٱد   [٤٨١: اَلعراف] ﴾ب

“আর আল্লোহর জনযই রকয়কে সুন্দর ম নোমসমূহ। 
সু রোাং ত োমরো  োাঁকে তসসব নোকমর মোধ্যকম ডোে।” 
[সূরো আল-‘আরোি, আয়ো : ১৮০] 

শুধু্  োই নয়, আল্লোহ আমোকদরকে  োকদর প্রর  ভ্রূকক্ষপ 
নো েরক ও রনকদিশ রদকয়কেন। এেই আয়োক  র রন 
বকলকেন,  

ُدونَۡۡٱََّلهينََۡۡوَذُروا ۡ﴿ ۡ ۡيُل حه ۡۡفه ئهههۦر َمَٰٓ س 
َ
 [٤٨١: اَلعراف] ﴾أ

“আর  োকদরকে বজিন ের যোরো  োাঁর নোকম রবেৃর  
 িোয়।” [সূরো আল-‘আরোি, আয়ো : ১৮০] 

উপরন্তু  োকদর সোবধ্োন েকর আল্লোহ  ো‘আলো বকল 
রদকয়কেন,  

نَۡ﴿ َزو  َملُونَََۡۡكنُوا َۡۡماَۡسُيج   [٤٨١: اَلعراف] ﴾١٨٠َۡيع 



 

 

ত োমোর রব তে? 
 11  

“ োরো যো ের  অরচকরই  োকদরকে  োর প্রর িল 
তদওয়ো হকব।” [সূরো আল-‘আরোি, আয়ো : ১৮০] 

 ৃ ীয় : েুরআন মোজীদ পোকে জোনক  পোরকব তয, 
আল্লোহর অকনে রসিো   থো গুণোবরল রকয়কে।   

তয তেউ েুরআন পড়কল আল্লোহর নোনো গুণ বো তবরশিয 
সম্পকেি ধ্োরণো পোকব। তযমন তস জোনক  পোরকব তয 
আল্লোহর নিস বো আত্মো রকয়কে।  

েুরআকন আল্লোহ  ো‘আলো বকলকেন,  

ََٰۡۡرب ُكمۡ َۡكَتَبۡ﴿ ههََۡۡعَ سه َةََۡۡنف   [٤١: اَلنعام] ﴾ٱلرَۡح 

“ত োমোকদর রব  োাঁর রনকজর (আত্মোর) উপর দয়ো রলকি 
রনকয়কেন।” [সূরো আল-আন‘আম, আয়ো : ৫৪]  

আবোর এই েুরআনই  োকে তশিোকব তয, আল্লোহর 
আত্মো আর দশজন সৃরির আত্মোর মক ো নয়। আল্লোহ 
 ো‘আলো বকল,  

ء  َۡۡكمهث لههۦهۡلَي َسۡ﴿ يُۡۡٱلَسمهيعَُۡۡوُهوَََۡۡش  َصه  [٤٤: الشورى] ﴾١١ۡٱۡل 
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“তেোকনো রেেুই  োাঁর অনুরূপ নয়। র রন সবিকরো ো-
সবিদ্রিো।” [সূরো আশ-শূরো, আয়ো : ১১]  

ত মরন েুরআন পড়কল জোনক  পোরকব তয, আল্লোহর 
তচহোরো রকয়কে।  

আল্লোহ  ো‘আলো বকলন,  

هَُۡۡوَيب َقَٰۡ﴿ هَكۡۡوَج  ََلَٰلۡهُۡذوَۡرب 
َرامۡهۡٱۡل  ك  ه

 [٢٢: الرمحن] ﴾٢٧َۡوٱۡل 

“আর তথকে যোকব শুধু্ মহোমরহম ও মহোনুভব ত োমোর 
রকবর তচহোরো।” [সূরো আর-রহমোন, আয়ো : ২৭]  

আবোর এই েুরআনই  োকে তশিোকব তয আল্লোহর 
তচহোরো আর দশজন সৃরির তচহোরো মক ো নয়। আল্লোহ 
 ো‘আলো বকলন,  

ء  َۡۡكمهث لههۦهۡلَي َسۡ﴿ يُۡۡٱلَسمهيعَُۡۡوُهوَََۡۡش  َصه  [  ٤٤: الشورى] ﴾١١ۡٱۡل 

“তেোন রেেুই  োাঁর অনুরূপ নয়। র রন সবিকরো ো- 
সবিদ্রিো।” [সূরো আশ-শূরো, আয়ো : ১১] 
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অনুরূপ তেউ েুরআন পড়কল  ো  োকে তশিোকব তয, 
আল্লোহর হো  রকয়কে। তযমন, আল্লোহ  ো‘আলো 
বকলকেন, 

َُهودَُۡۡوقَالَتهۡ﴿ رۡۡٱّلَلهۡۡيَدُۡۡٱَّل  لُولَة  َۡۡمغ  يههمۡ ُۡغَلت  ي ده
َ
هَماَۡولُعهُنوا ۡۡأ ۡبَل ۡۡقَالُوا ۡ ۡب

 [٦١: دةاملائ] ﴾يََشا ُءرَۡۡكي َفۡۡيُنفهقَُۡۡمب ُسوَطَتانۡهۡيََداهُۡ

“আর ইয়োহূদীরো বকল, ‘আল্লোহর হো  বোাঁধ্ো’।  োকদর 
হো ই তবাঁকধ্ তদওয়ো হকয়কে এবাং  োরো যো বকলকে,  োর 
জনয  োরো লো‘ন গ্রস্ত হকয়কে। বরাং  োাঁর দু’হো  
প্রসোরর । তযভোকব ইচ্ছো র রন দোন েকরন”। [সূরো 
আল-মোকয়দোহ, আয়ো : ৬৪]  

আবোর এ েুরআন পড়কলই তস জোনকব তয,  োাঁর হো  
আর সব সৃরির হোক র মক ো নয়। আল্লোহ  ো‘আলো 
বকলন,  

ء  َۡۡكمهث لههۦهۡلَي َسۡ﴿ يُۡۡٱلَسمهيعَُۡۡوُهوَََۡۡش  َصه [  ٤٤: الشورى] ﴾١١ۡٱۡل   

“তেোকনো রেেুই  োাঁর অনুরূপ নয়। র রন সবিকরো ো- 
সবিদ্রিো।” [সূরো আশ-শূরো, আয়ো : ১১] 
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অনুরূপ তয বযরি েুরআন পড়কব তস জোনক  পোরকব 
তয, আল্লোহর রবণশরি রকয়কে এবাং র রন বরধ্র নন।  

আল্লোহ  ো‘আলো বকলন,  

َلۡۡٱّلَلَُۡۡسمهعَۡۡقَدۡ ﴿ ۡۡقَو  لَُكۡۡٱَلته ۡۡتَُجَٰده َهاۡفه َتكه َۡۡزو جه ۡٱّلَلهۡۡإهَلَۡۡوتَش 
َمعَُۡۡوٱّلَلُۡ يۡ َۡسمهيُع ۡۡٱّلَلَۡۡإهنَََۡۡتَاُوَرُكَما رۡۡيَس   [  ٤: املجادلة] ﴾١ۡبَصه

“আল্লোহ অবশযই তস নোরীর েথো শুকনকেন তয  োর 
স্বোমীর বযোপোকর ত োমোর সোকথ বোদোনুবোদ েররেল আর 
আল্লোহর েোকে িররয়োদ েররেল। আল্লোহ ত োমোকদর 
েকথোপেথন তশোকনন। রনশ্চয় আল্লোহ সবিকরো ো, 
সবিদ্রিো।” [সূরো আল-মুজোদোলো, আয়ো : ১]  

আকরে আয়োক  র রন বকলন,  

َلۡۡٱّلَلَُۡۡسمهعََۡۡلَقدۡ ﴿ نهَيا ُء َۡۡوََن نُۡۡفَقهي ۡۡٱّلَلَۡۡإهنََۡۡقالُو ا ۡۡٱََّلهينَۡۡقَو  غ 
َ
ۡأ

ُتُبۡ  [  ٤٨٤: عمران ال] ﴾قَالُوا َۡۡماَۡسَنك 

“রনশ্চয় আল্লোহ  োকদর েথো শুকনকেন, যোরো বকলকে, 
‘রনশ্চয় আল্লোহ দররদ্র এবাং আমরো ধ্নী।’ অরচকরই আরম 
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রলকি রোিব  োরো যো বকলকে।” [সূরো আকল ইমরোন, 
আয়ো : ১৮১]  

আল্লোহ আরও বকলন,  

﴿ۡ َمعَُۡۡمَعُكَما ۡۡإهنَنه س 
َ
َرىَٰۡۡأ

َ
 [١٦: طه] ﴾٤٦َۡوأ

“আরম ত ো ত োমোকদর সোকথই আরে। আরম সবরেেু শুরন 
ও তদরি।” [সূরো ত্ব-হো, আয়ো : ৪৬] 

আরও বকলন,  

َتمهُعونََۡۡمَعُكمۡإهنَا﴿ س   [  ٤٤: الشعراء] ﴾١٥ۡم 

“অবশযই আমরো আরে ত োমোকদর সোকথ রবণেোরী।” 
[সূরো আশ-শু‘আরো, আয়ো : ১৫] 

আবোর এই েুরআন পড়কলই তস রশিকব তয, আল্লোহর 
রবণশরি  আর সব সৃরির রবণশরির মক ো নয়। 
আল্লোহ  ো‘আলো বকলন,  

ء  َۡۡكمهث لههۦهۡلَي َسۡ﴿ يُۡۡٱلَسمهيعَُۡۡوُهوَََۡۡش  َصه [  ٤٤: الشورى] ﴾١١ۡٱۡل   
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“তেোকনো রেেুই  োাঁর অনুরূপ নয়। র রন সবিকরো ো, 
সবিদ্রিো।” [সূরো আশ-শূরো, আয়ো : ১১] 

অনুরূপভোকব তয বযরি েুরআন পড়কব  ো  োকে 
রশিোকব তয, আল্লোহর তচোি রকয়কে, যো রদকয় র রন 
তদকিন। অ এব, র রন অন্ধ নন।  

তযমন, আল্লোহ  ো‘আলো বকলকেন, 

يۡ َۡسمهيُع ۡۡٱّلَلَۡۡإهنَۡ﴿  [  ٤: املجادلة] ﴾١ۡبَصه

“রনশ্চয় আল্লোহ সবিকরো ো, সবিদ্রিো।” [সূরো আল-
মুজোদোলো, আয়ো : ১] 

আল্লোহ আরও বকলন,  

لَمۡ ﴿
َ
لَمۡأ نََۡۡيع 

َ
هأ  [٤١: العلق] ﴾١٤ۡيََرىَٰۡۡٱّلَلَۡۡب

“তস রে জোকন নো তয, রনঃসকন্দকহ আল্লোহ তদকিন?” 

আকরে সূরোয় র রন বকলন,  

ََٰكۡۡٱََّلهي﴿ َۡۡوَتَقل َبَك٢١٨َۡۡۡتُقومُۡۡحهيَۡۡيََرى ينَۡۡفه ده  ﴾٢١٩ۡٱلَسَٰجه
 [  ٢٤٢  ،٢٤٨: الشعراء]
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“রযরন ত োমোকে তদকিন যিন  ুরম দণ্ডোয়মোন হও এবাং 
সোজদোেোরীকদর মকধ্য ত োমোর উেোবসো।” [সূরো আশ-
শু‘আরো, আয়ো : ২১৮-২১৯] 

আবোর এই েুরআন পড়কলই তস রশিকব তয, আল্লোহর 
তচোি আর সব সৃরির তচোকির মক ো নয়।  

আল্লোহ  ো‘আলো বকলন,  

ء  َۡۡكمهث لههۦهۡلَي َسۡ﴿ يُۡۡٱلَسمهيعَُۡۡوُهوَََۡۡش  َصه  [  ٤٤: الشورى] ﴾١١ۡٱۡل 

“তেোকনো রেেুই  োাঁর অনুরূপ নয়। র রন সবিকরো ো 
সবিদ্রিো।” [সূরো আশ-শূরো, আয়ো : ১১] 

আর তয তেউ েুরআন পোে েরকব তস অবশযই জোনক  
পোরকব তয, আল্লোহর বোেশরি রকয়কে; র রন েথো 
বকলন, যো তরো ো শুনক ও পোকর।  

আল্লোহ  ো‘আলো তযমন বকলকেন,  

نۡلهبََۡشۡرََۡكنََۡۡوَما﴿
َ
هَمهُۡۡأ هَلۡۡٱّلَلُۡۡيَُكل  ًياۡإ وۡ ۡوَح 

َ
ي ۡۡمهنۡأ

َۡۡوَرا  َجابر ۡحه
وۡ 
َ
َلۡۡأ ۡۡيُر سه َۡۡرَُسولّٗ ههۦهَۡفُيوحه رَۡۡماۡبهإهذ ن ۡيۡإهنَُهۥۡيََشا ُء  ﴾٥١َۡحكهيمۡ ََۡعه
 [  ٤٤: الشورى]
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“তেোকনো মোনুকষর জনয এমন হওয়োর নয় তয, আল্লোহ 
 োর সোকথ েথো বলকবন। রেন্তু অহীর মোধ্যকম অথবো 
পদিোর অন্তরোল তথকে অথবো র রন তেোকনো দূ  তপ্ররণ 
েরকবন, অ ঃপর আল্লোহ যো চোন, তস  ো  োাঁর 
অনুমর ক্রকম তপৌঁকে তদকব। রনশ্চয় র রন সকবিোচ্চ 
প্রেোময়।” [সূরো আশ-শূরো, আয়ো : ৫১] 

আল্লোহ  ো‘আলো আরও বকলন,  

اُۡموَسَٰۡۡٱّلَلَُۡۡوََكَمَۡ﴿ لهيمّٗ  [  ٤٦١: النساء] ﴾١٦٤ۡتَك 

“আর আল্লোহ মূসোর সোকথ সুস্পিভোকব েথো বকলকেন।” 
[সূরো আন-রনসো, আয়ো : ১৬৪]  

র রন শে উচ্চোরণ েকর সশকে েথো বকলন। অ এব, 
র রন মূে নন। আল্লোহ  ো‘আলো বকলন,  

همهيَقَٰتهَناُۡموَسََٰۡۡجا ءََۡۡولََما﴿ هۡۡقَاَلَۡۡرب ُهۥَۡوََكََمُهۥۡل ۡ َۡرب  رهنه
َ
نُظرۡ ۡأ

َ
ۡإهََّل َكرۡۡأ

ۡۡلَنۡقَاَلۡ َٰنه  [  ٤١١: اَلعراف] ﴾تََرى

“আর যিন আমোর রনধ্িোরর  সমকয় মূসো একস তগল 
এবাং  োর রব  োর সোকথ েথো বলকলন। তস বলল, ‘তহ 
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আমোর রব, আপরন আমোকে তদিো রদন, আরম আপনোকে 
তদিব।’ র রন বলকলন,  ুরম আমোকে েিকনো তদিকব 
নো।” [সূরো আল-আ‘রোি, আয়ো : ১৪৩] 

র রন যিন চোন তয রবষকয় চোন েথো বকলন।  োাঁর 
েথোর তেোকনো তশষ তনই। মহোন আল্লোহ  ো‘আলো 
বকলন,  

رََُۡۡكنََۡۡلوۡ ۡقُل﴿ َح  اۡٱۡل  هََكهَمَٰتهۡۡمهَدادّٗ ۡۡل  ه رُۡۡنَلَفهدََۡۡرب  َح  نَۡقب َلۡۡٱۡل 
َ
ۡتَنَفدَۡۡأ

ََۡۡكهَمَُٰتۡ ه ئ َناَۡولَوۡ َۡرب  همهث لههۦهۡجه اۡب  [  ٤١٢: الكهف] ﴾١٠٩َۡمَددّٗ

“বল, ‘আমোর রকবর েথো তলিোর জনয সমুদ্র যরদ েোরল 
হকয় যোয়  কব সমুদ্র রনঃকশষ হকয় যোকব আমোর রকবর 
েথো তশষ হওয়োর আকগই। যরদও এর সোহোযযোকথি 
অনুরূপ আকরো সমুদ্র রনকয় আরস।” [সূরো আল-েোহি, 
আয়ো : ১০৯]  

আল্লোহ  ো‘আলো আরও বকলন,  

َنَماَۡولَوۡ ﴿
َ
ۡۡأ ۡۡفه ۡرضه

َ ق َلَٰمۡ َۡشَجَرةۡرۡمهنۡٱۡل 
َ
رُۡۡأ َح  هُۥَۡوٱۡل  ۦهۡمهنۡ َۡيُمد  ه ده َۡبع 

ُر َۡۡسب َعةُۡ
ۡب 
َ
 [  ٢٢: لقمان] ﴾ٱّلَلهرََۡۡكهَمَُٰتۡۡنَفهَدت َۡۡماۡأ
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“আর যমীকন য  গোে আকে  ো যরদ েলম হয়, আর 
সমুদ্র (হয় েোরল),  োর সোকথ েোরলক  পররণ  হয় 
আকরো সো  সমুদ্র,  বুও আল্লোহর বোণীসমূহ তশষ হকব 
নো।” [সূরো লুেমোন, আয়ো : ২৭]  

অনুরূপভোকব তয বযরি েুরআন পড়কব তস অবশযই 
জোনকব তয, আমোকদর রব সব রেেু জোকনন।  োাঁর জোনো 
সোমরিেভোকব এবাং রবস্তোরর ভোকব।  

র রন সব জোকনন সোমরিেভোকব। তযমন, আল্লোহ 
 ো‘আলো বকলকেন,  

لَُمو ا ۡۡٱّلَلََۡۡوٱَتُقوا ۡ﴿ نََۡۡوٱع 
َ
ۡهۡٱّلَلَۡۡأ

هُكل  ءۡرۡب : ابلقرة] ﴾٢٣١َۡعلهيمۡ ََۡش 
٢١٤  ] 

“আর আল্লোহর  োেওয়ো অবলম্বন ের এবাং তজকন রোি 
তয, রনশ্চয় আল্লোহ সব রেেু সম্পকেি সুপররেো ।” 
[সূরো আল-বোেোরোহ, আয়ো : ২৩১]  

نَۡ﴿
َ
َٰۡۡٱّلَلَۡۡأ ۡهََۡعَ

ء ُۡۡك  يرۡ ََۡش  نَۡۡقَده
َ
َحاَطۡۡقَدۡ ۡٱّلَلََۡۡوأ

َ
ۡهۡأ

هُكل  ءۡرۡب ََۡش 
 [  ٤٢: الطَلق] ﴾١٢ۡعهل َم ا
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“আল্লোহ সবিরবষকয় ক্ষম োবোন এবাং আল্লোহর েোনক ো 
সব রেেুকে তবিন েকর আকে।” [সূরো আ -ত্বোলোে, 
আয়ো : ১২] 

আল্লোহ সব জোকনন রবস্তোরর ভোকব: তযমন, আল্লোহ 
 ো‘আলো বকলকেন,  

َغي بۡهَۡمَفاتهحُۡۡوَعهنَدهُۥ﴿
لَُمَها َۡۡلۡۡٱل  لَمُُۡۡهَورۡۡإهَلَۡۡيع  َۡۡماَۡوَيع  هۡۡفه َب 

ۡٱل 
ره ۡ َح 

ُقُطَۡۡوَماَۡوٱۡل  لَُمَهاۡإهَلَۡۡوَرقَةۡرۡمهنۡتَس  َۡۡحَبة َۡۡوَلَۡۡيع  ُۡظلَُمَٰتهۡۡفه
ۡ ۡرضه

َ بۡ َۡوَلۡۡٱۡل  َۡۡوَلَۡۡرط  هسر ۡۡإهَلۡۡيَاب بهيۡ ۡكهَتَٰبۡ ۡفه : اَلنعام] ﴾٥٩ۡم 
٤٢ ] 

“আর  োাঁর েোকে রকয়কে গোকয়কবর চোরবসমূহ, র রন 
েোড়ো এ রবষকয় তেউ জোকন নো এবাং র রন অবগ  
রকয়কেন স্থকল ও সমুকদ্র যো রেেু আকে। আর তেোন 
পো ো েকর নো, রেন্তু র রন  ো জোকনন এবাং যমীকনর 
অন্ধেোকর তেোন দোনো পকড় নো, নো তেোন তভজো এবাং নো 
তেোন শুষ্ক রেেু; রেন্তু রকয়কে সুস্পি রে োকব।” [সূরো 
আল-আন‘আম, আয়ো : ৫৯] 

র রন সব রেেু জোকনন  ো সাং রি  হবোর আকগও:  
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তযমন, আল্লোহ  ো‘আলো বকলন,  

ئ َنَُٰهمَۡولََقدۡ ﴿ َتَٰبۡ ۡجه َٰۡۡفََصل َنَٰهُۡۡبهكه [  ٤٢: اَلعراف] ﴾عهل مۡرََۡعَ  

“আর আমরো ত ো  োকদর রনেি এমন রে োব রনকয় 
একসরে, যো আরম তজকন-শুকন রবস্তোরর  বণিনো েকররে। 
 ো রহদোয়ো  ও রহম  স্বরূপ এমন জোর র জনয, যোরো 
ঈমোন রোকি।” [সূরো আল-আ‘রোি, আয়ো : ৫২] 

আল্লোহ  ো‘আলো আরও বকলন,  

َنَُٰهمۡ َۡولََقدۡه﴿ ََت  َٰۡۡٱخ  ۡۡعهل مۡرََۡعَ  [ ١٢: ادلخان] ﴾٣٢ۡٱل َعَٰلَمهيَََۡۡعَ

“আর আমরো েো সোকরই  োকদরকে সেল সৃরির ওপর 
রনবিোরচ  েকররেলোম।” [সূরো আদ-দুিোন, আয়ো : ৩২] 

আল্লোহ  ো‘আলো আরও বকলন,  

فََرَءي َتۡ﴿
َ
َٰهُۡۡإهَلََٰهُهۥۡٱََّتَذََۡۡمنۡهۡأ َضَلهَُۡۡهَوى

َ
َٰۡۡٱّلَلَُۡۡوأ : اْلاثية] ﴾عهل مۡ ََۡعَ

٢١  ] 
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“ কব  ুরম রে  োকে লক্ষয েকরে, তয  োর প্রবৃরত্তকে 
আপন ইলোহ বোরনকয় রনকয়কে? আল্লোহ  োকে তজকনই 
পথভ্রি েকরকেন।” {সূরো আল-জোরেয়ো, আয়ো : ২৩} 

র রন সবরেেু জোকনন  ো সাং রি  হবোর সমকয়ও:  

তযমন, আল্লোহ  ো‘আলো বকলন,  

َل ۡ﴿
َ
ُفوا ُۡۡصُدورَُهمۡ ۡيَث ُنونَۡۡإهَنُهمۡ ۡأ َتخ  ُهۡرۡلهيَس  َلۡۡمهن 

َ
ُشونَۡۡحهيَۡۡأ َتغ  ۡيَس 

لَمُۡۡثهَياَبُهمۡ  ونََۡۡماَۡيع  لهُنوَنۡرَۡوَماۡيُِسه  هَذاتۡهَۡعلهيُم ۡۡإهنَُهۥُۡيع  ۡب
ُدورهۡ  [٤: هود] ﴾٥ٱلص 

“তজকন রোি, রনশ্চয়  োরো  োকদর বুে রিররকয় তনয়, 
যোক   োরো  োর তথকে আত্মকগোপন েরক  পোকর। 
তজকন রোি, যিন  োরো েোপড় আবৃ  হয়,  িন র রন 
জোকনন যো  োরো তগোপন েকর এবাং  যো  োরো প্রেোশ 
েকর। রনশ্চয় র রন অন্তযিোমী।” [সূরো হূদ, আয়ো : ৫]  

র রন সবরেেু জোকনন  ো সাং রি  হবোর পকরও:  

তযমন, আল্লোহ  ো‘আলো বকলন,  
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َها﴿ ي 
َ
أ ء ۡۡٱّلَلََُّۡۡلَب لَُونَُكمَُۡۡءاَمُنوا ۡۡٱََّلهينََۡۡيَٰٓ هَش  هنَۡۡب ۡۥ ۡٱلَصي دۡهۡم  َۡتَناُلُ

يُكمۡ  ي ده
َ
لَمََۡۡورهَماُحُكمۡ ۡأ َع  ۡ ََۡيَافُُهۥَۡمنۡٱّلَلَُّۡۡله َغي به

هٱل  : دةاملائ] ﴾ب
٢١  ] 

“তহ মুরমনগণ, অবশযই আল্লোহ ত োমোকদরকে পরীক্ষো 
েরকবন রশেোকরর এমন বস্তু দ্বোরো ত োমোকদর হো  ও 
বশিো যোর নোগোল পোয়, যোক  আল্লোহ তজকন তনন তে 
 োাঁকে গোকয়কবর সোকথ ভয় েকর।” [সূরো আল-মোকয়দোহ, 
আয়ো : ৯৪] 

র রন আরও বকলন,  

هَكۡ﴿ َٰل َمةَّٗۡۡجَعل َنَُٰكمۡ َۡوَكَذ
ُ
اۡأ َُكونُوا َۡۡوَسطّٗ ه ُۡۡشَهَدا ءَّۡۡل  ََۡۡعَ ۡٱنلَاسه

ا َۡۡعلَي ُكمۡ ۡٱلَرُسوُلَۡۡوَيُكونَۡ ۡۡٱل قهب لَةََۡۡجَعل َناَۡوَماَۡشههيدّٗ ُۡكنَتۡۡٱَلته
لَمَۡۡإهَلَۡۡعلَي َها ۡ َع  َٰۡۡيَنَقلهُبۡۡمهَمنۡٱلَرُسوَلۡۡيََتبهعَُۡۡمنۡنله ِۡإَونَۡعقهَبي ههۡ ََۡعَ
ۡ ۡۡإهَلۡۡلََكبهَيةًََۡۡكنَت  يعَۡۡٱّلَلََُۡۡكنََۡۡوَماۡٱّلَلُ َۡۡهَدىۡٱََّلهينَََۡۡعَ ُضه َّۡله

ۡر ۡۡٱّلَلَۡۡإهنَۡۡإهيَمََٰنُكم  هٱنلَاسه ۡۡب يمۡ ۡلََرُءوف   [  ٤١١: ابلقرة] ﴾١٤٣ۡرَحه

“আর তয রেবলোর ওপর  ুরম রেকল,  োকে তেবল এ 
জনযই রনধ্িোরণ েকররেলোম, যোক  আরম তজকন তনই তয, 
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তে রোসূলকে অনুসরণ েকর এবাং তে  োর তপেকন 
রিকর যোয়। যরদও  ো অর  েরেন (অনযকদর েোকে) 
 োকদর েোড়ো যোকদরকে আল্লোহ রহদোয়ো  েকরকেন এবাং 
আল্লোহ এমন নন তয, র রন ত োমোকদর ঈমোনকে রবনি 
েরকবন। রনশ্চয় আল্লোহ মোনুকষর প্রর  অ যন্ত তেহশীল, 
পরম দয়োলু।” [সূরো আল-বোেোরোহ, আয়ো : ১৪৩] 

চ ুথি : তয আল্লোহর রে োব েুরআন পড়কব, তস 
অবশযই আল্লোহর অরস্তত্ব সম্পকেি জোনক  সক্ষম হকব: 

তয বযরি আল্লোহর রে োব পড়কব তস জোনক  পোরকব তয 
আল্লোহ অরস্তত্ববোন সত্তো। র রনই প্রথম যোর আকগ তেউ 
তনই, আবোর র রনই তশষ যোর পকর তেউ তনই।  

আল্লোহ  ো‘আলো বকলন,  

َوُلُۡۡهوَۡ﴿
َ رُۡۡٱۡل  ُن َۡۡوٱلَظَٰههرَُۡۡوٱٓأۡلخه َاطه ۡهۡوَُهوََۡۡوٱۡل 

هُكل  ءۡرۡب  ﴾٣َۡعلهيمۡ ََۡش 
 [ ١: احلديد]
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“র রনই প্রথম ও তশষ এবাং সকবিোচ্চ ও সবিরনেকি, আর 
র রন সেল রবষকয় সমযে অবগ ।” [সূরো আল-হোদীদ, 
আয়ো : ৩] 

ُر فَلَيَْس َبْعَدَك » نَْت اْْلخي
َ
ٌء، َوأ ُل فَلَيَْس َقبْلََك ََشْ وه

َ
نَْت اْْل

َ
اللُهمه أ

ٌء،  «ََشْ

“তহ আল্লোহ,  ুরমই প্রথম, ত োমোর আকগ তেউ তনই 
আর  ুরমই তশষ, ত োমোর পকরও তেউ তনই।’ [সহীহ 
মুসরলম : ২৭১৩] 

পঞ্চম : তয আল্লোহর রে োব েুরআন পড়কব, তস 
জোনকব রনরিল সৃরির আকগই  োাঁর অবস্থোন সম্পকেি। 

আল্লোহ  ো‘আলো বকলন,  

ۡرَضۡۡٱلَسَمََٰوَٰتۡهَۡخلَقَۡۡٱََّلهيَۡوُهوَۡ﴿
َ َۡۡوٱۡل  َتةهۡفه يَامۡ ۡسه

َ
َۡعر ُشُهۥَۡوََكنَۡۡأ

ۡ  [  ٢: هود] ﴾ٱل َما ءهََۡۡعَ

“আর র রনই আসমোনসমূহ ও যমীন সৃরি েকরকেন েয় 
রদকন, তস সময়  োাঁর ‘আরশ রেল পোরনর উপর।” [সূরো 
হূদ, আয়ো : ৭]  



 

 

ত োমোর রব তে? 
 27  

ইমরোন ইবন হুসোইন রোরদয়োল্লোহু ‘আনহু ে ৃিে বরণি , 
রোসূলুল্লোহ্ সোল্লোল্লোহু ‘আলোইরহ ওয়োসোল্লোম বকলন,  

ٌء » ُ َولَْم يَُكْن ََشْ ، َوَكتََب ِفي ََكَن اَّلله َغْْيُهُ، َوََكَن َعرُْشُه لََعَ الَماءي
رَْض 

َ
َمَواتي َواْل ٍء، وََخلََق السه ْكري ُُكه ََشْ  «اَّلي

“আল্লোহ রেকলন, র রন েোড়ো আর তেউ রেল নো।  িন 
 োাঁর রসাংহোসন রেল পোরনর ওপর। র রন রযরেকর ( থো 
লোওকহ মোহিূকয) সব রেেু রলকিকেন এবাং 
আসমোনসমূহ ও যমীন সৃরি েকরকেন।”3 

ষষ্ঠ : তয আল্লোহর রে োব পড়কব, তস জোনক  পোরকব 
সৃরির পকর  োাঁর অবস্থোন সম্পকেি। 

আল্লোহ  ো‘আলো বকলন, 

ۡرَضۡۡٱلَسَمََٰوَٰتۡهَۡخلَقَۡۡٱََّلهي﴿
َ ۡۡبَي َنُهَماَۡوَماَۡوٱۡل  َتةهۡفه يَامۡ ۡسه

َ
ُۡثمَۡۡأ

َتَوىَٰۡ ۡۡٱس  ۡ ََۡعَ َمَٰنُۡۡٱل َعر شه ۡۡٱلَرح  ههۦهۡل ۡفَس  اۡب : الفرقان] ﴾٥٩َۡخبهيّٗ
٤٨  ] 

                                                           
3 সহীহ বুিোরী, হোদীস নাং ৩১৯১। 
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“রযরন আসমোন, যমীন ও উভকয়র মধ্যব িী সবরেেু েয় 
রদকন সৃরি েকরকেন।  োরপর র রন ‘আরকশ উকেকেন। 
র রন পরম েরুণোময়। সু রোাং  োাঁর সম্পকেি রযরন 
সমযে অবরহ ,  ুরম  োকেই রজেোসো ের।” [সূরো 
আল-িুরেোন, আয়ো : ৫৮] 

আর ‘আরশ হকচ্ছ সিম আসমোকনর েোদ।  

আবু হুরোয়রো রোরদয়োল্লোহু ‘আনহু ে ৃিে বরণি , 
রোসূলুল্লোহ্ সোল্লোল্লোহু ‘আলোইরহ ওয়োসোল্লোম বকলন,  

« ، لَْعَ اْلَنهةي
َ
، َوأ وَْسُط اْلَنهةي

َ
ْرَدوَْس، فَإينهُه أ َ فََسلُوُه الفي ْْلُُم اَّلله

َ
فَإيَذا َسأ

ْهَهاُر اْلَنهةي َوفَْوقَُه َعْرُش الرهمْحَ 
َ
ُر أ نُْه َتَفجه ، َومي  «ني

“সু রোাং ত োমরো যিন আল্লোহর রনেি জোন্নো  েোমনো 
েরকব  িন জোন্নো ুল রিরদোউস েোমনো েরকব। 
েোরণ,  ো হল, উৎেৃি ও উন্ন  জোন্নো । এ জোন্নোক র 
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উপর রকয়কে পরম েরুণোময় আল্লোহর আরশ।  ো হক  
জোন্নোক র নহরসমূহ প্রবোরহ  হয়।”4 

আর আল্লোহ  ো‘আলো আরকশর উপর রকয়কেন।  

আল্লোহ  ো‘আলো বকলন,  

َمَٰنُۡ﴿ ۡۡٱلَرح  ََۡۡعَ َتَوىَٰۡۡٱل َعر شه  [  ٤: طه] ﴾٥ۡٱس 

“রহমোন  োাঁর ‘আরকশর উপর রকয়কেন”। [সূরো ত্বো-হো: 
৫] 

আর আল্লোহর ওপর তেোকনো রেেুই তনই। েোরণ, র রন 
আয-যোকহর, আর  োর অথিই হকচ্ছ সবোর উপকর, যোর 
উপর আর রেেু তনই।  

আল্লোহ  ো‘আলো বকলন,  

َوُلُۡۡهوَۡ﴿
َ رُۡۡٱۡل   [  ١: احلديد] ﴾َوٱلَظَٰههرَُۡۡوٱٓأۡلخه

                                                           
4 সহীহ বুিোরী, হোদীস নাং ৭৪২৩। 
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“র রনই প্রথম ও তশষ এবাং সকবিোচ্চ।” [সূরো আল-
হোদীদ, আয়ো :৩] 

নবী সোল্লোল্লোহু ‘আলোইরহ ওয়োসোল্লোম বকলন,  

نَْت الظه »
َ
ءٌ اللهُهمه أ ُر فَلَيَْس فَْوقََك ََشْ  «اهي

“তহ আল্লোহ, আপরন সকবিোপরী, আপনোর উপকর রেেু 
তনই।” 

সিম : তয তেউ আল্লোহর রে োব েুরআন পড়কব, তস 
 োক  আল্লোহর এেত্ববোদ জোনক  পোরকব।  

আল্লোহলো  ো‘আলো বকলন,   

َحدۡ ۡٱّلَلُُۡۡهوَۡۡقُل ۡ﴿
َ
 [  ٤: اَلخَلص] ﴾١ۡأ

“বলুন, র রনই আল্লোহ, এে-অরদ্ব ীয়।” [সূরো আল-
ইিলোস, আয়ো : ১]  

তেউ েুরআন পড়কল রুবুরবয়যোক র তক্ষকত্র আল্লোহর 
এেত্ববোদ সম্পকেি জোনক  পোরকব।  
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সু রোাং রুবুরবয়যোক র তক্ষত্র আল্লোহ এে,  োক   োাঁর 
তেোকনো শরীে তনই।  

আল্লোহ  ো‘আলো বকলন,  

َۡۡقُل ۡۡ﴿ َغي 
َ
ۡۡٱّلَلهۡۡأ ب غه

َ
اۡأ َۡۡوُهوََۡۡرب ّٗ ۡهَۡرب 

ء  ُۡۡك   [  ٤٦١: اَلنعام] ﴾ََۡش 

“বল, ‘আরম রে আল্লোহ েোড়ো অনয তেোকনো রব 
অনুসন্ধোন েরব’ অথচ র রন সব রেেুর রব?” [সূরো 
আল-আন‘আম, আয়ো : ১৬৪] 

রোজকত্বর তক্ষকত্র র রন এেে,  োাঁর তেোকনো শরীে তনই।  

আল্লোহ  ো‘আলো বকলন,  

ََۡۡشهيكۡ َۡلُۥۡيَُكنَۡولَمۡ ﴿  [  ٤٤٤: اَلرساء] ﴾ٱل ُمل كهۡۡفه

“আর রোজকত্ব  োাঁর তেোকনো শরীে তনই।” [সূরো আল-
ইসরো, আয়ো : ১১১] 

আল্লোহ  ো‘আলো আরও বকলন, 

 [  ٢٢: سبا] ﴾َشه كۡ ۡمهنۡفهيههَماۡلَُهمۡ َۡوَما﴿
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“আর (আসমোনসমূহ ও যমীন) এ দুকয়র (রোজকত্বর) 
মকধ্য (আল্লোহ বয ী  অনযোনয যোকদর উপোসনো েরো হয়) 
 োকদর তেোকনো অাংশীদোররত্বও তনই।” [সূরো সোবো, 
আয়ো : ২২]  

মুশররেরো মকন েকর আল্লোহর রোজকত্ব অাংশীদোর 
রকয়কে। আল্লোহ  োকদর ধ্োরণোর অপকনোদন েকর বকলন,  

ُعوا ۡۡقُلۡه﴿ ُتمۡٱََّلهينَۡۡٱد  هنۡزََعم  لهُكونََۡۡلۡۡٱّلَلهُۡۡدونۡهۡم   ﴾َذَرة ۡۡمهث َقاَلَۡۡيم 
 [  ٢٢: سبا]

“বল, ‘ত োমরো আল্লোহ েোড়ো যোকদরকে ইলোহ মকন 
েরক   োকদরকে আহ্বোন ের।  োরো আসমোনসমূহ ও 
যমীকন অণু পররমোণ তেোকনো রেেুর মোরলে নয়।” [সূরো 
সোবো, আয়ো : ২২] 

আল্লোহ  ো‘আলো আরও বকলন,  

َٰلهُكمُۡ﴿ ُعونََۡۡوٱََّلهينَۡۡٱل ُمل ُكرَۡۡلَُۡۡرب ُكمۡ ۡٱّلَلَُۡۡذ ههۦهۡمهنۡتَد  َۡماُۡدون
لهُكونَۡ مهيۡرۡمهنَۡيم   [  ٤١: فاطر] ﴾١٣ۡقهط 
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“র রন আল্লোহ, ত োমোকদর রব; সমস্ত ে ৃিত্ব  োাঁরই, আর 
আল্লোহকে েোড়ো যোকদরকে ত োমরো ডোকেো  োরো 
তিজুকরর আাঁরির আবরকণরও মোরলে নয়।” [সূরো 
িোর র, আয়ো : ১৩] 

সৃরি সৃজকন র রন এেে,  োর তেোকনো অাংশীদোর তনই।  

আল্লোহ  ো‘আলো বকলন,  

ۡهَۡخَٰلهقُۡۡٱّلَلُۡ﴿
ء  ُۡۡك   [  ٦٢: الزمر] ﴾ََش 

“আল্লোহ সব রেেুর স্রিো।” [সূরো আয-যুমোর, আয়ো : 
৬২]  

অথচ মুশররে-তপৌত্তরলেরো আল্লোহর সৃরিক  শরীে 
রকয়কে বকল দোরব েকর।  

 োকদর বিবয অবোস্তব জোরনকয় আল্লোহ  ো‘আলো বকলন,  

مۡ ﴿
َ
هَۡۡجَعلُوا ۡۡأ َ ََك ءَّۡۡلله َل قُۡۡفَتََشََٰبهََۡۡكَخل قههۦهَۡخلَُقوا َُۡۡشَ ۡرۡٱۡل  ۡقُلۡهَۡعلَي ههم 
ۡهَۡخَٰلهقُۡۡٱّلَلُۡ

ء ُۡۡك  دَُۡۡوُهوَََۡۡش  َٰحه  [  ٤٦: الرعد] ﴾١٦ۡٱل َقَهَٰرُۡۡٱل َو
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“নোরে  োরো আল্লোহর জনয এমন ে গুকলো শরীে 
রনধ্িোরণ েকরকে, তযগুকলো  োাঁর সৃরির  ুলয রেেু সৃরি 
েকরকে, িকল  োকদর রনেি সৃরির রবষয়রি এেরেম  
মকন হকয়কে’? বল, ‘আল্লোহই সবরেেুর সৃরিে িো এবাং 
র রন এে, পরোক্রমশোলী।” [সূরো আর-রো‘দ, আয়ো : 
১৬]  

আল্লোহ  ো‘আলো আরও বকলন,  

َُۡۡخَٰلهقۡرۡمهنۡ َۡهل ۡ﴿ ُزُقُكمۡٱّلَلهَۡۡغي  هنَۡۡيَر  ۡ ۡٱلَسَما ءهۡۡم  ۡرضه
َ ۡإهَلَٰهََۡۡلۡ َۡوٱۡل 

َّنَُٰۡۡهَو ۡۡإهَلۡ
َ
فَُكونَۡۡفَأ  [  ١: فاطر] ﴾٣ۡتُؤ 

“আল্লোহ েোড়ো আর তেোকনো স্রিো আকে রে, তয 
ত োমোকদরকে আসমোন ও যমীন তথকে রররযে রদকব? 
র রন েোড়ো তেোন (স য) ইলোহ তনই। অ এব 
ত োমোকদরকে তেোথোয় রিরোকনো হকচ্ছ?” [সূরো িোর র, 
আয়ো : ৩] 

রবরধ্-রবধ্োন প্রদোকন র রন এেে,  োাঁর তেোকনো শরীে 
তনই।  
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আল্লোহ  ো‘আলো বকলন,  

ََٰۡۡجَعل َنََٰكُۡۡثمَۡ﴿ هنَََۡۡشهيَعة ََۡۡعَ رهۡۡم  م 
َ َهاۡٱۡل  هع  َوا ءَۡۡتََتبهعۡ َۡوَلۡۡفَٱتَب ه 

َ
ۡأ

لَُمونََۡۡلۡۡٱََّلهينَۡ  [  ٤٨: اْلاثية] ﴾١٨َۡيع 

“ োরপর আরম ত োমোকে দীকনর এে রবকশষ রবধ্োকনর 
উপর প্রর রষ্ঠ  েকররে। সু রোাং  ুরম  োর অনুসরণ 
ের এবাং যোরো জোকন নো  োকদর তিয়োল-িুশীর অনুসরণ 
েকরো নো।” [সূরো আল-জোরেয়ো, আয়ো : ১৮] 

অথচ মুশররেরো দোবী েকর, রবধ্োন প্রদোকন আল্লোহর 
অকনে শরীে রকয়কে।  

 োকদর এ দোবী প্র যোিযোন েকর আল্লোহ  ো‘আলো বকলন,  

مۡ ﴿
َ
َُٰٓؤا ۡۡلَُهمۡ ۡأ هنَۡۡلَُهمََۡشَُعوا َُۡۡشََك هينۡهۡم  َذنۡ ۡلَمۡ َۡماۡٱل 

 
هههۡۡيَأ رۡۡب َلۡۡٱّلَلُ َۡولَو 

لۡهََۡكهَمةُۡ َفص 
َۡۡٱل  مۡ َۡعَذاب ۡۡلَُهمۡ ۡٱلَظَٰلهمهيَِۡۡإَونَۡۡبَي َنُهم  ۡۡلَُقضه َّله

َ
 ﴾٢١ۡأ

 [  ٢٤: الشورى]

“ োকদর রে এমন শরীে তদব ো আকে, যোরো  োকদর 
জকনয তস রবরধ্-রবধ্োন প্রব িন েকরকে, যোর অনুমর  
আল্লোহ তদনরন ? যরদ চূড়োন্ত রসদ্ধোন্ত নো থোে ,  কব 
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 োকদর বযোপোকর িয়সোলো হকয় তয । রনশ্চয় যোরলমকদর 
জকনয রকয়কে যন্ত্রণোদোয়ে শোরস্ত।” [সূরো আশ-শূরো, 
আয়ো : ২১] 

আকদশ-রনকষধ্ প্রদোকনও আল্লোহ এেে,  োাঁর তেোকনো 
শরীে তনই।  

আল্লোহ বকলন,  

َلۡ﴿
َ
َل قَُۡۡلُۡۡأ ُر ۡۡٱۡل  م 

َ ۡۡٱّلَلَُۡۡتَباَركََۡۡوٱۡل  : اَلعراف] ﴾٥٤ۡٱل َعَٰلَمهيََۡۡرب 
٤١  ] 

“তজকন রোি, সৃরি ও রনকদিশ  োাঁরই, সৃরিেুকলর রব 
আল্লোহ ে ই নো বরে ময়!” [সূরো আল-আ‘রোি, 
আয়ো : ৫৪]  

র রন রবধ্োন প্রদোকনও এেে; জনগণ (যো গণ কন্ত্রর 
েথো), তগোত্র (যো রোজ কন্ত্রর েথো) বো বযরি (যো 
এেনোয়ে কন্ত্রর েথো)- তেোকনো রেেুই রবধ্োন প্রদোকন 
রোংবো আইন প্রণয়কন  োাঁর সোকথ শরীে নয়।   

আল্লোহ  ো‘আলো বকলন,  
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﴿َۡ َفَغي 
َ
ۡۡٱّلَلهۡۡأ ب َتغه

َ
اۡأ نَزَلۡۡٱََّلهيۡ َۡوُهوََۡۡحَكمّٗ

َ
َتََٰبۡۡإهََّل ُكمُۡۡأ ۡٱل كه

ۡ  [  ٤٤١: اَلنعام] ﴾ُمَفَصلّٗ

“আরম রে আল্লোহ েোড়ো অনয েোউকে রবচোরে রহকসকব 
 োলোশ েরব? অথচ র রনই ত োমোকদর রনেি রবস্তোরর  
রে োব নোরযল েকরকেন।” [সূরো আল-আন‘আম, 
আয়ো : ১১৪] 

অথচ গণ ন্ত্রীরো দোবী েকর, আল্লোহ নন, জনগণই 
রবধ্োন প্রকণ ো। 

এমন দোবী প্র যোিযোন েকর আল্লোহ  ো‘আলো বকলন,  

مُۡۡإهنۡه﴿ ُك  ه ۡۡإهَلۡۡٱۡل  َ  [  ٤٢: اَلنعام] ﴾ّلله

“রবধ্োন তদওয়োর মোরলে ত ো তেবল আল্লোহ।” [সূরো 
আল-আন‘আম, আয়ো : ৫৭] 

আর তগোত্রবোদী বো রোজ ন্ত্রীরো দোবী েকর, আল্লোহ নন 
রোজো রোংবো তগোত্র প্রধ্োনই রবধ্োনদো ো ও আইন 
প্রকণ ো।  

 োকদর দোবী প্র যোিযোন েকর আল্লোহ  ো‘আলো বকলন,  
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مَۡ﴿ فَُحك 
َ
َجَٰههلهَيةهۡأ

َسنَُۡۡوَمنۡ َۡيب ُغوَنۡرۡٱل  ح 
َ
اۡٱّلَلهۡۡمهنَۡۡأ مّٗ م ُۡۡحك  هَقو  ۡل 

 [  ٤١: دةاملائ] ﴾٥٠ۡيُوقهُنونَۡ

“ োরো রে  কব জোকহরলয়যোক র (কগোত্ররভরত্তে বো 
বাংশোনুক্ররমে) রবধ্োন চোয়? আর রনরশ্চ  রবশ্বোসী 
েওকমর জনয রবধ্োন প্রদোকন আল্লোহর তচকয় তে অরধ্ে 
উত্তম?” [সূরো আল-মোকয়দোহ, আয়ো  ৫০}  

দুঃিজনে হকলও স য, ের পয় মুসরলম ভোই গণ ন্ত্র 
ও রোজ ন্ত্রকে ইসলোকমর সকে রবধ্োন প্রদোকন অাংশীদোর 
সোবযস্ত েকর রনকয়কে।  োরো আল্লোহর সকে জনগণ ও 
তগোত্রকেও রবধ্োন প্রকণ ো রস্থর েকরন।  

 োকদর বিবয প্র যোিযোন েকর আল্লোহ  ো‘আলো বকলন,  

هكَُۡۡوَلۡ﴿ ۡۡيُۡش  مههۦه ۡۡفه اُۡحك  َحدّٗ
َ
 [٢٦: الكهف] ﴾٢٦ۡأ

“ োাঁর রসদ্ধোকন্ত র রন েোউকে শরীে েকরন নো।” [সূরো 
আল-েোহোি, আয়ো : ২৬]  
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আবোর তেোকনো তেোকনো  থোেরথ  েোনপোপী মকন েকর 
তয, আল্লোহর েুরআন বোদ রদকয় অনয তেোকনো রেেু রদকয় 
রবচোর েরো তবধ্।  

 োকদর রচন্তো প্র যোিযোন েকর আল্লোহ  ো‘আলো বকলন,  

لَمۡ ﴿
َ
َنُهمۡ ۡيَز ُعُمونَۡۡٱََّلهينَۡۡإهَلۡۡتَرَۡۡأ

َ
هَما َۡۡءاَمُنوا ۡۡأ نزهَلۡۡب

ُ
نزهَلَۡۡوَما ۡۡإهََّل َكۡۡأ

ُ
ۡأ

نۡيُرهيُدونََۡۡقب لهَكۡۡمهن
َ
ا َۡۡوقَدۡ ۡٱلَطَُٰغوتۡهۡإهَلَۡۡيَتَحاَكُمو ا ۡۡأ مهُرو 

ُ
نۡأ

َ
ۡأ

ُفُروا ۡ ۡۡيَك  هههۦ  نۡٱلَشي َطَٰنَُۡۡوُيرهيدُۡۡب
َ
َلُهمۡ ۡأ ۡۡيُضه ََٰل  اَۡضَل  ﴾٦٠ۡبَعهيدّٗ

 [  ٦١: النساء]

“ ুরম রে  োকদরকে তদি রন, যোরো দোবী েকর তয, 
রনশ্চয়  োরো ঈমোন একনকে  োর উপর, যো নোরযল েরো 
হকয়কে ত োমোর প্রর  এবাং যো নোরযল েরো হকয়কে 
ত োমোর পূকবি।  োরো  োগূক র েোকে রবচোর রনকয় তযক  
চোয় অথচ  োকদরকে রনকদিশ তদওয়ো হকয়কে  োকে 
অস্বীেোর েরক । আর শয় োন চোয়  োকদরকে ত োর 
রবভ্রোরন্তক  রবভ্রোন্ত েরক ।” [সূরো আন-রনসো, আয়ো : 
৬০]  
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আল্লোহ বরাং মুসরলমকদর রনকদিশ রদকয়কেন  োাঁর নোরযল 
েরো রবধ্োন  থো েুরআন রদকয় রবচোরেোযি পররচোলনো 
েরক ।  

আল্লোহ বকলন,  

نۡه﴿
َ
ُكمَۡوأ هَما ۡۡبَي َنُهمۡٱح  نَزَلۡۡب

َ
َوا َءُهمۡ ۡتََتبهعۡ َۡوَلۡۡٱّلَلُۡۡأ ه 

َ
َذر ُهمۡ ۡأ َۡوٱح 

ن
َ
تهُنوكَۡۡأ َۡۡعنۡ َۡيف  نَزَلَۡۡما َۡۡبع ضه

َ
ا ۡۡفَإهنۡإهََّل َك ۡۡٱّلَلُۡۡأ لَمۡ ۡتََوَلو  َنَماۡفَٱع 

َ
ۡأ

نۡٱّلَلُۡۡيُرهيدُۡ
َ
يَبُهمۡأ ۡۡيُصه هَبع ضه هههم  ۡۡب اِۡإَونَُۡۡذنُوب هنََۡۡكثهيّٗ ۡۡم  ۡٱنلَاسه
ُقونَۡ  [  ١٢: دةاملائ] ﴾٤٩ۡلََفَٰسه

“আর  োকদর মকধ্য  োর মোধ্যকম িয়সোলো ের, যো 
আল্লোহ নোরযল েকরকেন এবাং  োকদর প্রবৃরত্তর অনুসরণ 
েকরো নো। আর  োকদর তথকে স েি থোে তয, আল্লোহ 
যো অব ীণি েকরকেন,  োর রেেু তথকে  োরো ত োমোকে 
রবচুয  েরকব। অ ঃপর যরদ  োরো মুি রিররকয় তনয়, 
 োহকল তজকন রোি তয, আল্লোহ ত ো তেবল  োকদরকে 
 োকদর রেেু পোকপর েোরকণই আযোব রদক  চোন। আর 
মোনুকষর অকনকেই িোরসে।” [সূরো আল-মোকয়দোহ, 
আয়ো : ৪৯] 
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র রন রনকদিশ রদকয়কেন তেবল  োাঁর েোকেই রবচোর 
প্রোথিনো েরক ।  

আল্লোহ  ো‘আলো বকলন,  

ُتمۡ َۡوَما﴿ َتلَف  ء ۡۡمهنۡفهيههۡۡٱخ  ۡۥ ََۡش  ُمُه  [  ٤١: الشورى] ﴾ٱّلَلهرۡۡإهَلۡۡفَُحك 

“ত োমরো তয রবষকয়ই ম কভদ ের,  োর িয়সোলো 
আল্লোহর েোকে তসোপদি।” [সূরো আশ-শূরো, আয়ো : ১০] 

র রন আরও বকলন,  

ُتمۡ ۡفَإهن﴿ ۡۡتََنَٰزَع  ء ۡۡفه وهََُۡۡش  مهُنونَۡۡمۡ ُكنتُۡۡإهنَۡوٱلَرُسولۡهۡٱّلَلهۡۡإهَلۡۡفَُرد  ۡتُؤ 
هٱّلَلهۡ َو مۡهۡب ره َۡۡوٱَّل  هَكۡۡٱٓأۡلخه َٰل َسنَُۡۡخي  َۡۡذ ح 

َ
وهيًلَۡۡوأ

 
[ ٤٢: النساء] ﴾٥٩ۡۡتَأ

  

“অ ঃপর তেোকনো রবষকয় যরদ ত োমরো ম রবকরোধ্ ের 
 োহকল  ো আল্লোহ ও রোসূকলর রদকে প্র যোপিণ ের- 
যরদ ত োমরো আল্লোহ ও তশষ রদকনর প্রর  ঈমোন রোি। 
এরি উত্তম এবাং পররণোকম উৎেৃি র।” [সূরো আন-
রনসো, আয়ো : ৫৯] 
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হোলোল ও হোরোম েরোর তক্ষকত্র র রন আল্লোহ্ এেে, 
এক ও  োাঁর তেোকনো শরীে তনই।  

আল্লোহ  ো‘আলো বকলন,  

هَماَۡتُقولُوا َۡۡوَلۡ﴿ ُفۡۡل نَُتُكمُۡۡتَصه ل سه
َ
َبۡۡأ َۡوَهََٰذاَۡحَلَٰلۡ َۡهََٰذاۡٱل َكذه

وا َۡۡحَرام ۡ ََتُ َف  ه ّۡۡل  َبۡرۡٱّلَلهََۡۡعَ ونَۡۡٱََّلهينَۡۡإهنَۡۡٱل َكذه ََتُ َۡۡيف  ۡٱّلَلهََۡۡعَ
َبۡ لهُحونََۡۡلۡۡٱل َكذه  [  ٤٤٦: انلحل] ﴾١١٦ُۡيف 

“আর ত োমোকদর রজহ্বো দ্বোরো বোনোকনো রমথযোর ওপর 
রনভির েকর বকলো নো তয, এিো হোলোল এবাং এিো হোরোম, 
আল্লোহর উপর রমথযো রিোকনোর জনয। রনশ্চয় যোরো 
আল্লোহর উপর রমথযো রিোয়,  োরো সিল হকব নো।” 
[সূরো আন-নোহল, আয়ো : ১১৬] 

অথচ মুশররেরো হোলোল-হোরোমেরকণ আল্লোহর সকে 
শরীে রকয়কে বকল দোবী েকর।  োকদর এ দোবী নোেচ 
েকর রদকয় আল্লোহ  ো‘আলো বকলন,  
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ُتمۡقُل ۡ﴿ رََءي 
َ
نَزَلَۡۡما ۡۡأ

َ
هنۡلَُكمۡٱّلَلُۡۡأ قۡ ۡم  هز  هن هُۡۡفََجَعل ُتمۡر  اۡم  َۡحَرامّٗ

ۡ ذهنََۡۡءا ّلَلُۡۡقُل ۡۡوََحَلَٰلّٗ
َ
ۡ ۡأ مۡ ۡلَُكم 

َ
ۡۡأ ونَۡۡٱّلَلهََۡۡعَ ََتُ : يونس] ﴾٥٩َۡتف 

٤٢  ] 

“বল, ‘ত োমরো রে তভকব তদকিে, আল্লোহ ত োমোকদর 
জনয তয রররযে নোরযল েকরকেন, অ ঃপর ত োমরো  োর 
রেেু েকর রনকয়ে হোরোম ও হোলোল’। বল ‘আল্লোহ রে 
ত োমোকদরকে অনুমর  রদকয়কেন, নোরে আল্লোহর উপর 
ত োমরো রমথযো রিোচ্ছ?” [সূরো ইউনূস, আয়ো : ৫৯]  

উলুরহয়যো   থো ইবোদক র তক্ষকত্রও আল্লোহ এে, 
অরদ্ব ীয়,  োাঁর তেোকনো শরীে তনই।  

আল্লোহ  ো‘আলো বকলন, 

ۡ ۡإهَلَٰه ۡۡٱّلَلُۡۡإهَنَما﴿ د   [  ٤٢٤: النساء] ﴾َوَٰحه

“আল্লোহই তেবল এে ইলোহ।” [সূরো আন-রনসো, 
আয়ো : ১৭১]   

সু রোাং ইবোদক র তক্ষকত্র র রন অরদ্ব ীয়,  োাঁর তেোকনো 
শরীে তনই। আল্লোহ  ো‘আলো বকলন,  
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دُۡۡٱّلَلُۡۡإهَلۡۡإهَلَٰهۡرۡمهنۡ َۡوَما﴿ َٰحه  [٦٤: ص] ﴾٦٥ۡٱل َقَهارُۡۡٱل َو

“আল্লোহ েোড়ো আর তেোকনো (স য) ইলোহ তনই। রযরন 
এে, প্রবল প্র োপশোলী।” [সূরো সোদ, আয়ো : ৬৫]  

আর মুশররেরো দোবী েকরকে, ইবোদক র তযোগয দুই 
ইলোহ রকয়কে।  

আল্লোহ  োকদর প্র যোিযোন েকর বকলন,   

ا َۡۡلۡۡٱّلَلُۡۡ۞َوقَاَلۡ﴿ ُذو  ۡهَۡتَتخه ۡ ۡإهَلََٰهي  ه دۡ ۡإهَلَٰه ُۡۡهوَۡۡإهَنَماۡٱث نَي  هَيَٰيََۡۡوَٰحه ۡفَإ
 [  ٤٤: انلحل] ﴾٥١ۡفَٱر َهُبونۡه

“আর আল্লোহ  ো‘আলো বকলকেন, ‘ত োমরো দুই ইলোহ 
গ্রহণ েকরো নো। র রন ত ো তেবল এে ইলোহ। সু রোাং 
ত োমরো আমোকেই ভয় ের।” [সূরো আন-নোহল, 
আয়ো : ৫১]  

এরদকে রিস্টোনরো দোবী েকর ইলোহ র নজন: আল্লোহ 
এে ইলোহ, রজবরীল এে এবাং ঈসো ‘আলোইরহস সোলোম 
আকরে ইলোহ।  

 োকদর অস য আিযো রদকয় আল্লোহ  ো‘আলো বকলন,   
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رَۡۡتُقولُوا َۡۡوَلۡ﴿ ََٰثة  اۡٱنَتُهوا ۡۡثََل ّٗ ۡرَۡخي  ۡ ۡإهَلَٰه ۡۡٱّلَلُۡۡإهَنَماَۡلُكم  د   ﴾َوَٰحه
 [  ٤٢٤: النساء]

“আর বকলো নো, ‘র ন’। ত োমরো রবর  হও,  ো 
ত োমোকদর জনয উত্তম। আল্লোহই তেবল এে ইলোহ।” 
[সূরো আন-রনসো, আয়ো : ১৭১] 

আল্লোহ রোবু্বল ‘আলোমীন আরও বকলন, 

ََٰثة  ۡۡثَالهُثۡۡٱّلَلَۡۡإهنَۡۡقَالُو ا ۡۡٱََّلهينََۡۡكَفرََۡۡلَقدۡ ﴿ ۡإهَلَٰه ۡۡإهَل ۡۡإهَلَٰهۡرۡمهنۡ َۡوَماۡثََل
ۡر د  ۡمهن ُهمۡ َۡكَفُروا ۡۡٱََّلهينَََّۡۡلََمَسنََۡۡيُقولُونََۡۡعَماۡيَنَتُهوا َۡۡلمۡ ِۡإَونَۡوَٰحه
ۡ مۡ َۡعَذاب  َّله
َ
 [  ٢١: دةاملائ] ﴾٧٣ۡأ

“অবশযই  োরো েুিরী েকরকে, যোরো বকল, ‘রনশ্চয় 
আল্লোহ র ন জকনর  ৃ ীয়জন’। যরদও এে ইলোহ েোড়ো 
তেোন (স য) ইলোহ তনই। আর যরদ  োরো যো বলকে,  ো 
তথকে রবর  নো হয়,  কব অবশযই  োকদর মধ্য তথকে 
েোরিরকদরকে যন্ত্রণোদোয়ে আযোব স্পশি েরকব।” [সূরো 
আল-মোকয়দোহ, আয়ো : ৭৩]  
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মূর িপূজোরীরো দোবী েকর, ইলোহ বো উপোসয অসাংিয। 
যোকে ইকচ্ছ  োর ইবোদ -অচিনো েরো যোকব। এমনরে 
েুরআকন তযমন বরণি  হকয়কে  োরো এমনও বকল,  

َجَعَلۡ﴿
َ
هَهةَۡۡأ اۡٱٓأۡلل ًدا ۡۡإهَلَٰهّٗ ءۡ َۡهََٰذاۡإهنََۡۡوَٰحه [  ٤: ص] ﴾ُعَجابۡ ۡلََش   

“তস রে সেল উপোসযকে এে ইলোহ বোরনকয় রনকয়কে? 
রনশ্চয় এ ত ো এে আশ্চযি রবষয়!” [সূরো সোদ, আয়ো : 
৫] 

 োকদর এ দোবী নোেচ েকর রদকয় আল্লোহ  ো‘আলো 
বকলন, 

ۡۥ ََۡكنََۡۡلوۡ ۡقُل﴿ هَهة َۡۡمَعُه اَۡيُقولُونََۡۡكَماَۡءال ا ۡۡإهذّٗ ۡۡذهيۡإهَلَََّٰۡۡلب َتَغو  ۡٱل َعر شه
ۡ اَۡيُقولُونََۡۡعَماَۡوتََعََٰلَُٰۡۡسب َحََٰنُهۥ٤٢َۡۡسبهيلّٗ اُۡعلُو ّٗ  ﴾٤٣َۡكبهيّٗ

 [  ١١  ،١٢: اَلرساء]

“বল, ‘ োাঁর সোকথ যরদ আকরো উপোসয থোে , তযমন 
 োরো বকল,  কব  োরো আরকশর অরধ্পর  পযিন্ত তপৌঁেোর 
পথ  োলোশ ের ’। র রন পরবত্র মহোন এবাং  োরো যো 
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বকল  ো তথকে র রন অকনে ঊকবি।” [সূরো বনী 
ইসরোঈল, আয়ো : ৪২-৪৩]  

আর তয বযরি েুরআন পড়কব, তস নোম ও গুণোবরলক  
আল্লোহর এেত্ব সম্পকেি জোনক  পোরকব। নোম ও 
গুণোবরলক  আল্লোহ অরদ্ব ীয়।  

তেউ  োাঁর সকে  ুলনীয় নয়। আল্লোহ  ো‘আলো বকলন,  

ء  َۡۡكمهث لههۦهۡلَي َسۡ﴿ يُۡۡٱلَسمهيعَُۡۡوُهوَََۡۡش  َصه [  ٤٤: الشورى] ﴾١١ۡٱۡل   

“তেোন রেেুই  োাঁর অনুরূপ নয়। র রন সবিকরো ো 
সবিদ্রিো।” [সূরো আশ-শূরো, আয়ো : ১১] 

لَمَُۡۡهل ۡ﴿ اَۡلُۥَۡتع   [  ٦٤: مريم] ﴾٦٥َۡسمهي ّٗ

“ ুরম রে  োাঁর সম ুলয েোউকে জোন?” [সূরো 
মোরইয়োম, আয়ো : ৬৫] 

অিম : তয বযরি আল্লোহর রে োব েুরআন পোে েরকব 
তস জোনকব, আল্লোহ সম্পকেি েী বণিনো েরকব:  
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আল্লোহ এে ও এেে,  োাঁর তেোকনো রপ ো তনই এবাং 
সন্তোনও তনই। আল্লোহ  ো‘আলো বকলন,  

َحدۡ ۡٱّلَلُُۡۡهوَۡۡقُل ۡ﴿
َ
ۡ ۡلَمۡ ٢ۡۡٱلَصَمدُۡۡٱّلَل١ُۡۡۡأ َۡولَمۡ ٣ۡۡيُوَلۡ َۡولَمۡ ۡيَله

َحُد ُۡۡكُفًواَۡلُۥۡيَُكن
َ
 [  ١  ،٤: اَلخَلص] ﴾٤ۡأ

“বল, র রনই আল্লোহ, এে-অরদ্ব ীয়। আল্লোহ েোকরো 
মুিোকপক্ষী নন, সেকলই  োাঁর মুিোকপক্ষী। র রন েোউকে 
জন্ম তদনরন এবাং  োাঁকেও জন্ম তদওয়ো হয়রন। আর  োাঁর 
তেোন সমেক্ষও তনই।” 

উবোই ইবন েো‘ব রোরদয়োল্লোহু ‘আনহু তথকে বরণি ,  

نه »
َ
ُد  انُْسْب  أ ي َصَّله اهلُل َعلَيْهي وََسلهَم: يَا حُمَمه يلنهِبي كينَي قَالُوا ل الُْمرْشي

َمدُ  ُ الصه َحٌد، اَّلله
َ
ُ أ ُ َتبَارََك َوَتَعاََل: }قُْل ُهَو اَّلله نَْزَل اَّلله

َ
 نَلَا َربهَك، فَأ

َحدٌ 
َ
، َولَْم يَُكْن َلُ ُكُفًوا أ ، َولَْم يُودَلْ ْ  «[ 2]اْلخَلص:  {لَْم يَِلي

মুশররেরো নবী সোল্লোল্লোহু ‘আলোইরহ ওয়োসোল্লোকমর 
উকেকশ বলল, তহ মুহোম্মদ, আমোকদর সোমকন ত োমোর 
রকবর বাংশ পররচয়  ুকল ধ্র।  িন আল্লোহ  োবোরোেো 
ওয়ো ো‘আলো নোরযল েকরন: “বল, র রনই আল্লোহ, এে-
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অরদ্ব ীয়। আল্লোহ েোকরো মুিোকপক্ষী নন, সেকলই  োাঁর 
মুিোকপক্ষী। র রন েোউকে জন্ম তদন রন এবাং  োাঁকেও 
জন্ম তদওয়ো হয় রন। আর  োাঁর তেোকনো সমেক্ষও তনই। 
[সূরো আল-ইিলোস]”5 

নবম : তয বযরি আল্লোহর রে োব েুরআন পোে েরকব 
তস আল্লোহ  ো‘আলোর পূণি সত্তো সম্পকেি যথযথ েোন 
লোভ েরকব, 

তযমন, আল্লোহ রচরঞ্জীব, র রন েিকনো মৃ ুযবরণ েরকবন 
নো। আল্লোহ  ো‘আলো বকলন,  

َۡۡوتََوَّك ۡ﴿ َح ۡهََۡعَ
 [  ٤٢: الفرقان] ﴾َيُموُتَۡۡلۡۡٱََّلهيۡٱل 

“আর  ুরম ভরসো ের এমন রচরঞ্জীব সত্তোর উপর রযরন 
মরকবন নো।” [সূরো আল-িুরেোন, আয়ো : ৫৭] 

র রন  ুমোন নো এবাং  োাঁকে রনদ্রো স্পশি েরক  পোকর 
নো। আল্লোহ  ো‘আলো বকলন,  

                                                           
5 মুসনোদ আহমোদ, হোদীস নাং ২১২১৯, হোসোন রলগোইররহী। 



 

 

ত োমোর রব তে? 
 50  

ُخُذهُۥَۡلۡ﴿
 
َنة ۡۡتَأ رَۡۡوَلۡۡسه  [  ٢٤٤: ابلقرة] ﴾نَو م 

“ োাঁকে  ন্দ্রো ও রনদ্রো স্পশি েকর নো।” [সূরো আল-
বোেোরোহহ, আয়ো : ২৫৫]  

র রন পোনোহোর েকরন নো। এ বযোপোকর আল্লোহ  ো‘আলো 
বকলন, 

َۡۡقُل ۡ﴿ َغي 
َ
ََّتهذُۡۡٱّلَلهۡۡأ

َ
رهَۡۡوَّله ّٗاۡأ ۡۡٱلَسَمََٰوَٰتۡهۡفَاطه ۡرضه

َ عهمَُۡۡوُهوََۡۡوٱۡل  َۡوَلُۡۡيط 
َعُم ۡ  [  ٤١: اَلنعام] ﴾ُيط 

“বল, ‘আরম রে আল্লোহ েোড়ো অনযকে অরভভোবে 
রহকসকব গ্রহণ েরব, রযরন আসমোনসমূহ ও যমীকনর 
স্রিো? র রন আহোর তদন,  োাঁকে আহোর তদওয়ো হয় নো।” 
[সূরো আল-আন‘আম, আয়ো : ১৪]  

 োাঁর তেোকনো সন্তোন রোংবো রপ ো-মো ো তনই। এ বযোপোকর 
আল্লোহ  ো‘আলো বকলন,  

ۡ ۡلَمۡ ﴿  [  3: اَلخَلص] ﴾٣ۡيُوَلۡ َۡولَمۡ ۡيَله

“র রন েোউকে জন্ম তদন রন এবাং  োাঁকেও জন্ম তদওয়ো 
হয়রন।” [সূরো আল-ইিলোস, আয়ো : ৩] 
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 োাঁর তেোকনো স্ত্রী তনই। এ বযোপোকর আল্লোহ  ো‘আলো 
বকলন,  

َّنَٰۡ﴿
َ
َبة َۡۡلُۥۡتَُكنَۡولَمۡ َۡوَلۡ َۡلُۥۡيَُكونُۡۡأ   [٤١٤: اَلنعام] ﴾َصَٰحه

“েীভোকব  োাঁর সন্তোন হকব অথচ  োাঁর তেোন সরেনী 
তনই!” [সূরো আল-আন‘আম, আয়ো : ১০১] 

 োাঁর তেোকনো তেকল তনই রোংবো তমকয়ও নয়। এ সম্পকেি 
আল্লোহ  ো‘আলো বকলন,  

هۡۡوََجَعلُوا ۡ﴿ َ ََك ءَّۡۡلله نََُۡۡشَ ه
ۡ ۡٱۡل  هيََۡۡلُۥۡوََخَرقُوا ۡۡوََخلََقُهم  هَۡۡوَبَنَٰتۡ ۡبَن هَغي  ۡب

 ۡ ُفونََۡۡعَماَۡوتََعََٰلَُٰۡۡسب َحََٰنُهۥۡعهل م   [  ٤١١: اَلنعام] ﴾١٠٠ۡيَصه

“আর  োরো আল্লোহর জনয রজন্নকে শরীে সোবযস্ত 
েকরকে, অথচ র রন  োকদরকে সৃরি েকরকেন। আর 
 োরো অে োবশ ঃ মনগড়োভোকব রনধ্িোরণ েকরকে  োর 
জনয পুত্র ও েনযো সন্তোন। র রন পরবত্র মহোন এবাং 
 োরো যো রববরণ তদয়  ো তথকে ঊকবি।” [সূরো আল-
আন‘আম, আয়ো : ১০০]  
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র রন মহোশরিশোলী, তেোকনো রেেুই  োাঁকে অক্ষম 
বোনোক  পোকর নো। আল্লোহ  ো‘আলো বকলন,  

َزُهۥۡٱّلَلََُۡۡكنََۡۡوَما﴿ جه ُع  ء ۡۡمهنَّۡله ََۡۡش  َۡۡوَلۡۡٱلَسَمََٰوَٰتۡهۡفه ۡ ۡفه ۡرضه
َ ۡٱۡل 

اََۡكنَۡۡإهنَُهۥ اَۡعلهيمّٗ يرّٗ  [  ١١: فاطر] ﴾٤٤ۡقَده

“আল্লোহ ত ো এমন নন তয, আসমোনসমূহ ও যমীকনর 
তেোন রেেু  োকে অক্ষম েকর তদকব। রনশ্চয় র রন 
সবিে, সবিশরিমোন।” [সূরো িোর র, আয়ো : ৪৪] 

র রন অমুিোকপক্ষী। এ বযোপোকর আল্লোহ  ো‘আলো বকলন,  

ۡ َۡوَرب َكۡ﴿ َغنه
 [  ٤١١: اَلنعام] ﴾ٱل 

“আর ত োমোর রব অমুিোকপক্ষী।” [সূরো আল-আন‘আম, 
আয়ো : ১৩৩] 

র রন অ যন্ত সম্মোরন , দো ো। এ বযোপোকর আল্লোহ 
 ো‘আলো বকলন, 

َها﴿ ي 
َ
أ نَسَٰنَُۡۡيَٰٓ ه

هَكَۡۡغَركََۡۡماۡٱۡل  هَرب  َكرهيمۡهۡب
 [  ٦: اَلنفطار] ﴾٦ۡٱل 
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“তহ মোনুষ রেকস ত োমোকে ত োমোর সম্মোরন -দো ো রব 
সম্পকেি তধ্োাঁেোয় তিকলকে?” [সূরো আল-ইনরি োর, 
আয়ো : ৬]  

ইয়োহূদীরো  োাঁকে দররদ্র বলোর ধৃ্ি ো তদরিকয়রেল। র রন 
 োকদর জবোকব বকলন,  

َلۡۡٱّلَلَُۡۡسمهعََۡۡلَقدۡ ﴿ نهَيا ُء َۡۡوََن نُۡۡفَقهي ۡۡٱّلَلَۡۡإهنََۡۡقالُو ا ۡۡٱََّلهينَۡۡقَو  غ 
َ
ۡأ

ُتُبۡ ۢنبهَيا ءََۡۡوَقت لَُهمُۡۡقَالُوا َۡۡماَۡسَنك 
َ هۡۡٱۡل  هَغي  ۡ ۡب َۡعَذاَبُۡۡذوقُوا َۡۡوَنُقوُلَۡۡحق 

َرهيقۡه
 [  ٤٨٤: عمران ال] ﴾١٨١ۡٱۡل 

“রনশ্চয় আল্লোহ  োকদর েথো শুকনকেন, যোরো বকলকে, 
‘রনশ্চয় আল্লোহ দররদ্র এবাং আমরো ধ্নী’। অরচকরই আরম 
রলকি রোিব  োরো যো বকলকে এবাং নবীকদরকে  োকদর 
অনযোয়ভোকব হ যোর রবষয়রিও এবাং আরম বলব, ‘ত োমরো 
উত্তি আযোব আস্বোদন ের।” [সূরো আকল ইমরোন, 
আয়ো : ১৮১] 

ইয়োহূদীরো  োাঁকে েৃপণ বলোর ধৃ্ি ো তদরিকয়রেল। 
 োকদর জবোকব আল্লোহ  ো‘আলো বকলন,  
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َُهودَُۡۡوقَالَتهۡ﴿ رۡۡٱّلَلهۡۡيَدُۡۡٱَّل  لُولَة  َۡۡمغ  يههمۡ ُۡغَلت  ي ده
َ
هَماَۡولُعهُنوا ۡۡأ ۡۡقَالُوا ۡ ۡب ۡبَل 

 [  ٦١: دةاملائ] ﴾يََشا ُءرَۡۡكي َفۡۡيُنفهقَُۡۡمب ُسوَطَتانۡهۡيََداهُۡ

“আর ইয়োহূদীরো বকল, ‘আল্লোহর হো  বোাঁধ্ো’।  োকদর 
হো ই তবাঁকধ্ তদওয়ো হকয়কে এবাং  োরো যো বকলকে,  োর 
জনয  োরো লো‘ন গ্রস্ত হকয়কে। বরাং  োর দু’হো  
প্রসোরর । তযভোকব ইচ্ছো র রন দোন েকরন।” [সূরো 
আল-মোকয়দোহ, আয়ো : ৬৪]  

দশম  : তয বযরি আল্লোহর রে োব েুরআন পড়কব তস 
 োর উপর আল্লোহর হে সম্পকেি জোনক  পোরকব,  

েুরআন েোরীম পড়কল তয তেউ জোনক  পোরকব,  োর 
ওপর আল্লোহর েী হে ও পোওনো রকয়কে। মহোন আল্লোহ 
 ো‘আলো বকলন,  

ُتَۡۡوَما﴿ نََۡۡخلَق  ه
نَسۡۡٱۡل  ه

ُبُدونۡهۡإهَلَۡۡوٱۡل  َع   [  ٤٦: اَّلاريات] ﴾٥٦َّۡله

“আর রজন্ন ও মোনুষকে তেবল এজনযই সৃরি েকররে তয 
 োরো আমোর ইবোদো  েরকব।” [সূরো আয-যোররয়ো , 
আয়ো : ৫৬]  
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মু‘আয ইবন জোবোল রোরদয়োল্লোহু ‘আনহু তথকে 
বরণি ,  র রন বকলন,  

َاٍر، ُيقَ ُكنُْت ريْدَف » اُل َلُ: رَُسولي اهللي َصَّله اهلُل َعلَيْهي وََسلهَم لََعَ محي
، قَاَل: َفَقاَل:  ؟»ُعَفْْيٌ بَادي َوَما  يَا ُمَعاُذ، تَْدريي َما َحقُّ اهللي لََعَ الْعي

بَادي لََعَ اهللي؟ ْعلَُم، قَاَل: « َحقُّ الْعي
َ
إينه فَ »قَاَل: قُلُْت: اهلُل َورَُسوُلُ أ

ُكوا بيهي َشيْئً  َحقه  ْن َيْعبُُدوا اهلَل، َوََل يرُْشي
َ
بَادي أ ا، وََحقه اهللي لََعَ الْعي

َب َمْن ََل يرُْشيُك بيهي َشيْئً  ْن ََل ُيَعذي
َ
بَادي لََعَ اهللي َعزه وََجله أ ، قَاَل: «االْعي

ُ انلهاَس، قَاَل:  برَشي
ُ
فَََل أ

َ
ْ »قُلُْت: يَا رَُسوَل اهللي، أ ُواُهْم فَ ََل تُبرَشي ِي «يَته  

“আরম রোসূলুল্লোহ সোল্লোল্লোহু ‘আলোইরহ ওয়োসোল্লোকমর 
তপেকন এেরি গোধ্োর রপকে বসো রেলোম, যোকে ‘উিোইর’ 
বকল ডোেো হ । র রন আমোকে ডোে রদকয় বলকলন, ‘তহ 
মু‘আয!  ুরম রে জোকনো, বোন্দোর ওপর আল্লোহর েী 
অরধ্েোয় রকয়কে? আর আল্লোহর ওপর বোন্দোর েী 
অরধ্েোর আকে? আরম বললোম, আল্লোহ ও  োাঁর রোসূলই 
ভোকলো জোকনন। র রন বলকলন, ‘বোন্দোর ওপর আল্লোহর 
হে হকচ্ছ  োরো  োাঁরই ইবোদ  েরকব এবাং  োাঁর সকে 
েোউকে শরীে েরকব নো। আর আল্লোহর ওপর বোন্দোর 
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হে হকচ্ছ, ‘যোরো  োাঁর সকে েোউকে শরীে েরকব নো, 
 োহকল র রন  োকদরকে শোরস্ত তদকবন নো।’ আরম 
বললোম, ইয়ো রোসূলোল্লোহ! আরম রে এ সুসাংবোদ 
তলোেকদরকে জোরনকয় তদব নো? র রন বলকলন,  ুরম 
 োকদরকে এ সুসাংবোদ রদও নো,  োহকল  োরো ইবোদ  
তেকড় রদকয় (আল্লোহর ওপর ভরসো েকর) হো  গুরিকয় 
বকস থোেকব।”6  

তয বযরি আল্লোহর রে োব েুরআন পড়কব তস আরও 
জোনক  পোরকব, আল্লোহর পররচয়  থো মো‘তরিো  লোভ 
েরক  হকল রে োব  থো পুকরো েুরআকনর ওপরই 
পূণিোে ঈমোন আনয়ন েরো িরয।  

আল্লোহ  ো‘আলো বকলন, 

مهُنونَۡ﴿ كهَتَٰبۡهَۡوتُؤ 
هٱل  هههۡۡب  [  ٤٤٢: عمران ال] ﴾َُك 

“আর ত োমরো রে োকবর পুকরোিোর ওপরই ঈমোন রোি।” 
[সূরো আকল ইমরোন, আয়ো : ১১৯]  
                                                           
6 সহীহ বুিোরী, হোদীস নাং ৬২৬৭; সহীহ মুসরলম, হোদীস নাং ৩০। 
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আর সোহোবী ও  োকবঈগণ পূণি রে োকবর প্রর  ঈমোন 
একনরেল।  োইক ো  োাঁরো আল্লোহর পূণি মোকরিো  লোভ 
েকররেকলন। আল্লোহ  ো‘আলো বকলন,  

ُخونَۡ﴿ َۡۡوٱلَرَٰسه ههۦهَۡءاَمَناَۡيُقولُونَۡۡٱل عهل مۡهۡفه ۡ ۡب هنۡ ُۡك  هَنا ۡۡعهندۡهۡم  َۡوَماَۡرب 
لُوا ۡۡإهَل ۡۡيََذَكرُۡ و 

ُ
َبَٰبۡهۡأ

ل 
َ  [  ٢: عمران ال] ﴾٧ۡٱۡل 

“আর যোরো েোকন পররপক্ক,  োরো বকল, আমরো এগুকলোর 
প্রর  ঈমোন আনলোম, সবগুকলো আমোকদর রকবর পক্ষ 
তথকে। আর রবকবে সম্পন্নরোই তেবল উপকদশ গ্রহণ 
েকর।” [সূরো আকল ইমরোন, আয়ো : ৭] 

আর হোদীকস রকয়কে, েবকর প্রশ্ন েরো হকব-  

« ، ُ َ اَّلله لُْمَك؟ َفيَُقوُل: َمْن َربَُّك؟ َفيَُقوُل: َرِّبي َفيَُقوََلني َلُ: َوَما عي
قُْت، َفيُنَاديي ُمنَاٍد ِفي ال ، فَآَمنُْت بيهي وََصده ي ُت كيتَاَب اَّلله

ْ
: قََرأ َماءي سه

ي ْن َصَدَق َعبْدي
َ
 .«أ

“ত োমোর রব তে? তস বলকব, আমোর রব আল্লোহ।  োরো 
 োকে বলকবন,  ুরম  ো জোনকল েী েকর? তস বলকব, 
আরম আল্লোহর রে োব পকড়রে। অ ঃপর  োক  ঈমোন 
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একনরে এবাং  ো স যোয়ণ েকররে।  িন আসমোকন এে 
ত োষে ত োষণো তদকবন, আমোর বোন্দো স য বকলকে।”7 

আল্লোহর রে োব পড়কল  োকদর ভ্রোরন্ত অনুধ্োবন েরো 
যোকব যোরো এর রেেু অাংকশ ঈমোন স্থোপন েকর আর 
রেেু অাংকশ ঈমোন রোকি নো। আল্লাহ তা‘আলা বললন,  

مهُنونَۡ﴿ َفُتؤ 
َ
ۡۡأ هَبع ضه كهَتَٰبۡهۡب

ُفُرونَۡۡٱل  ۡ َۡوتَك  هَبع ض   [  ٨٤: ابلقرة] ﴾ب

“ত োমরো রে রে োকবর রেেু অাংকশ ঈমোন রোি আর 
রেেু অাংশ অস্বীেোর ের?” [সূরো আল-বোেোরোহ, 
আয়ো : ৮৫] 

তযমন জোহোরময়যো সম্প্রদোকয়র তলোকেরো েুরআকনর রেেু 
অাংশ আল্লোহর ‘নিস’ থোেোর রবষয়রিক  ঈমোন 
আনকলও অনয রেেু অাংকশ  োরো আল্লোহর নোমসমূহ ও 
অনযোনয গুণোবরলক  ঈমোন আকন নো।  োরো এসবকে 
অস্বীেোর েকর।  

                                                           
7 মুসনোদ আহমোদ, হোদীস নাং ১৮৫৩৪। হোসোন রলগোইররহ। 
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ত মরন মু োরজলো সম্প্রদোয় আল্লোহর নোমসমূহ এবাং 
গুণোবরলর মকধ্য তেবল ‘নিস’ থোেোর রবষয়রি ঈমোন 
স্থোপন েরকলও অবরশি গুণোবরল অস্বীেোর েকর। 
এভোকব এরোও েুরআকনর রেেু অাংশ মোকন আর 
অবরশিগুকলো মোকন নো।  

এেইভোকব আশোইরো সম্প্রদোকয়র তলোকেরো আল্লোহর 
নোমসমূকহ ঈমোন রোকি আর গুণোবরলর মকধ্য সো রির 
উপর  ঈমোন আনকলও অবরশিগুকলোয় ঈমোন আকন নো। 
িকল  োরো েুরআন-সুন্নোহর দলীল েোড়োই তসগুকলোর 
অপবযোিযো েরক  বোধ্য হয়। 

আল্লোহর রে োব পড়কল তস জোনক  পোরকব তয, মুরমকনর 
উপর িরয হকচ্ছ, আল্লোহর পররচয় সাংক্রোন্ত েুরআন ও 
সুন্নোহর ‘মুহেোম’ শেগুকলো বযোিযোহীনভোকব তমকন তনওয়ো 
এবাং ‘মু োশোকবহ’ আয়ো গুকলো রনকয়  োিো োরি নো েরো। 
আল্লোহ  ো‘আলো বকলন,  

نَزَلۡۡٱََّلهيۡ ُۡهوَۡ﴿
َ
َتََٰبَۡۡعلَي َكۡۡأ َۡۡءاَيَٰتۡ ۡمهن هُۡۡٱل كه مۡ ُۡهنَُّۡۡم  َكَمَٰت 

ُ
ۡأ

كهَتَٰبۡه
َخرُۡۡٱل 

ُ
ۡ َۡوأ  [  ٢: عمران ال] ﴾ُمتََشَٰبهَهَٰت 
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“র রনই ত োমোর ওপর রে োব নোরযল েকরকেন,  োর 
মকধ্য আকে মুহেোম আয়ো সমূহ। তসগুকলো রে োকবর 
মূল, আর অনযগুকলো মু োশোরবহ্।” [সূরো আকল ইমরোন, 
আয়ো : ৭]   

 দ্রূপ তয আল্লোহর রে োব  থো েুরআকনর আয়ো  
পড়কব তস আল্লোহর পররচয় (মোকরিো ) লোভ েরক  
রগকয় জোনক  পোরকব তয, যোরো েুরআকনর মু োশোরবহ 
আয়ো গুকলোর বযোিযো  োলোকশ বযস্ত থোকে  োরো ভুল পকথ 
রকয়কে। আল্লোহ  ো‘আলো বকলন,  

َما﴿
َ
ۡۡٱََّلهينَۡۡفَأ هههمۡ ۡفه وب

: عمران ال] ﴾مهن هُۡۡتََشََٰبهََۡۡماَۡفَيَتبهُعونََۡۡزي غۡ ۡقُلُ
٢  ] 

“অ ঃপর যোকদর অন্তকর রকয়কে স যরবমুি প্রবণ ো, 
 োরো রি নোর উকেকশয এবাং ভুল বযোিযোর অনুসন্ধোকন 
মু োশোরবহ্ আয়ো গুকলোর তপেকন তলকগ থোকে।” [সূরো 
আকল ইমরোন, আয়ো : ৭]  

 োেোড়ো আকয়শো রোরদয়োল্লোহু ‘আনহো ে ৃিে বরণি , র রন 
বকলন,  
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ي » هي اْليََة: قَاَل رَُسوُل اَّلله ي َصَّله اهلُل َعلَيْهي وََسلهَم َهذي تَََل رَُسوُل اَّلله
نُْه »َصَّله اهلُل َعلَيْهي وََسلهَم:  يَن يَتهبيُعوَن َما تََشابََه مي ي يْتي اَّله

َ
فَإيَذا َرأ

ُ فَاْحَذُروُهمْ  يَن َسَّمه اَّلله ي وََليكي اَّله
ُ
 «فَأ

“রোসূলুল্লোহ সোল্লোল্লোহু ‘আলোইরহ ওয়োসোল্লোম এ আয়ো  
র লোওয়ো  েরকলন।  োরপর র রন বলকলন,  ুরম যিন 
এসব মু োশোরবহ আয়োক র বযোিযো  োলোশ েরক  
তদিকব, বুকে তনকব  োরোই তস তলোে আল্লোহ যোকদর 
সম্পকেি এিোকন বকলকেন। অ এব,  ুরম  োকদর তথকে 
স েি থোেকব।”8 

েোলোমশোকস্ত্রর তলোকেরো ( থো আশোকয়রো, মো ুরররদয়ো, 
মু‘ োরযলো) আল্লোহর পররচয় উদ্ধোকর মু োশোরবহ আয়োক  
তপেকন তলকগ তথকেকে, িকল  োরো গন্তবয হোররকয় 
তিকলকে। 

                                                           
8 সহীহ বুিোরী, হোদীস নাং ৪৫৪৭; সহীহ মুসরলম, হোদীস নাং 
২৬৬৫। 
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আর যোরো আল্লোহর রে োব েুরআন পকড়কে, তস 
স্পিভোকব তস তলোেকদর ভুল বুেক  পোরকব, যোরো 
আল্লোহর পররচয় তবর েরক  রগকয় রেয়োস  থো 
অনুমোকনর উপর রনভির েকরকে।   

মহোন আল্লোহ  ো‘আলো বকলন,  

هُبوا ۡۡفََلۡ﴿ هۡۡتَۡض  َ رّۡۡلله َثاَل م 
َ لَمُۡۡٱّلَلَۡۡإهنَۡۡٱۡل  نُتمۡ َۡيع 

َ
لَُمونََۡۡلَۡۡوأ  ﴾٧٤َۡتع 

 [  ٢١: انلحل]

“সু রোাং ত োমরো আল্লোহর জনয তেোকনো দৃিোন্ত স্থোপন 
েকরো নো। রনশ্চয় আল্লোহ জোকনন আর ত োমরো জোন 
নো।” [সূরো আন-নোহল, আয়ো : ৭৪]   

অথচ েোলোমশোকস্ত্রর তলোকেরো আল্লোহর পররচয় উদ্ধোকর 
আন্দোয-অনুমোকনর আরয় রনকয়কে, িকল  োরো গন্তবয 
হোররকয় তিকলকে। 

অনুরূপভোকব যোরো আল্লোহর রে োব েুরআন পড়কব, 
 োরো আল্লোহর মোকরিো  বো পররচয় লোভ েরোর জনয 
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ত রর েরো সৃরির ওপর স্রিোর রেয়োস বো ধ্োরণোর 
অসোর ো জোনক  পোরকব।  

আল্লোহ  ো‘আলো বকলন,  

ء  َۡۡكمهث لههۦهۡلَي َسۡ﴿ يُۡۡٱلَسمهيعَُۡۡوُهوَََۡۡش  َصه  [  ٤٤: الشورى] ﴾١١ۡٱۡل 

“তেোন রেেুই  োাঁর অনুরূপ নয়। র রন সবিকরো ো 
সবিদ্রিো।” [সূরো আশ-শূরো, আয়ো : ১১] 

অনুরূপভোকব যোরো আল্লোহর রে োব েুরআন পড়কব, 
 োরো বুেক  পোরকব তয, আল্লোহর পররচয় লোকভ েুরআন 
ও সুন্নোকহর স্পি ভোষয বোদ রদকয় আরভধ্োরনে গকবষণোর 
অনুসরণ েকর চলো ে  মোরোত্মে ভুল।  

আল্লোহ  ো‘আলো বকলন,  

َوا َءُهمۡ ۡتََتبهعۡ َۡوَلۡ﴿ ه 
َ
َذر ُهمۡ ۡأ نَۡوٱح 

َ
تهُنوكَۡۡأ َۡۡعنۡ َۡيف  نَزَلَۡۡما َۡۡبع ضه

َ
ۡٱّلَلُۡۡأ

 [  ١٢: دةاملائ] ﴾إهََّل َك ۡ

“আর  োকদর প্রবৃরত্তর অনুসরণ েকরো নো। আর  োকদর 
তথকে স েি থোে তয, আল্লোহ যো অব ীণি েকরকেন, 
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 োর রেেু তথকে  োরো ত োমোকে রবচুয  েরকব।” [সূরো 
আল-মোকয়দোহ, আয়ো : ৪৯]  

অথচ েোলোমশোকস্ত্রর তলোকেরো েুরআন-হোদীকসর সুস্পি 
বিবয থোেো সকেও আরভধ্োরনে অথি উদ্ধোকরর মোধ্যকম 
আল্লোহর পররচয় জোনোর তচিো েকরকে। িকল  োরো  োাঁর 
পররচয় জোনক  বযথি হকয়কে।  

 দ্রূপ তয বযরি আল্লোহর রে োব েুরআন পড়কব, তস 
স্পি বুেক  সক্ষম হকব তয, রবকবে স্বয়াং আল্লোহর 
পররচয় রদক  অক্ষম। বরাং আল্লোহকে ত ো তেবল নবী 
মুহোম্মোদ সোল্লোল্লোহু আলোইরহ ওয়োসোল্লোম এর মোধ্যকমই 
জোনো যোকব।  

েোরণ, আল্লোহ হকলন গোকয়বী জগক র অরধ্পর , 
ইরন্দ্রকয়র মোধ্যকম  োাঁর সম্পকেি পররচয় লোভ েরো সম্ভব 
নয়। নবী ও রোসূলকদর মোধ্যকমই তেবল আল্লোহ 
সম্পকেি সরেে েোন অজিন েরো যোয়। 

আল্লোহ  ো‘আলো বকলন,  
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ََذرَۡۡٱّلَلََُۡۡكنََۡۡما﴿ مهنهيََّۡۡله َٰۡۡٱل ُمؤ  نُتمۡ َۡما ََۡۡعَ
َ
ۡيَمهيََۡۡحَتََٰۡۡعلَي ههۡۡأ

َبهيَثۡ
ۡ ۡمهنَۡۡٱۡل  هبه لهَعُكمۡ ۡٱّلَلََُۡۡكنََۡۡوَماۡٱلَطي  ُط  َّۡۡله َغي بۡهََۡعَ

نَۡۡٱل  َۡوَلَٰكه
ۡۡٱّلَلَۡ هٱّلَلهۡۡامهُنوا َۡفۡۡيََشا ُء َۡۡمنۡر ُسلههۦهۡمهنََۡي َتبه ۡۡب مهُنوا ِۡۡإَونَۡورُُسلهههۦر ۡتُؤ 

رۡ ۡفَلَُكمۡ َۡوَتَتُقوا ۡ ج 
َ
يمۡ ۡأ  [  ٤٢٢: عمران ال] ﴾١٧٩َۡعظه

“আল্লোহ এমন নন তয, র রন মুরমনকদরকে (এমন 
অবস্থোয়) তেকড় তদকবন যোর ওপর ত োমরো আে। 
য ক্ষণ নো র রন পৃথে েরকবন অপরবত্রকে পরবত্র 
তথকে। আর আল্লোহ এমন নন তয, র রন ত োমোকদরকে 
গোকয়ব সম্পকেি জোনোকবন।  কব আল্লোহ  োাঁর রোসূলকদর 
মধ্য তথকে যোকে চোন তবকে তনন। সু রোাং ত োমরো 
আল্লোহ ও  োাঁর রোসূকলর প্রর  ঈমোন আন। আর যরদ 
ত োমরো ঈমোন আন এবাং  োেওয়ো অবলম্বন ের  কব 
ত োমোকদর জনয রকয়কে মহোপ্রর দোন।” [সূরো আকল 
ইমরোন, আয়ো : ১৭৯]  

অনয এে সূরোয় আল্লোহ  ো‘আলো বকলন,  
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َٰلهمُۡ﴿ َغي بۡهَۡع
ههرُۡۡفََلۡۡٱل  َُٰۡۡيظ  َحًداَۡغي بهههۦ ََۡۡعَ

َ
تََضََٰۡۡمنۡهۡإهَل٢٦ۡۡۡأ ۡمهنۡٱر 

هنَُهۥۡرَُسولۡ  لُُكۡۡفَإ ۡهۡمهنۡ ۡيَس  اَۡخل فههۦهَۡومهنۡ ۡيََدي ههَۡۡبي  : اْلن] ﴾٢٧ۡرََصدّٗ
٢٢  ،٢٦  ] 

“র রন গোকয়বী রবষয়সমূকহর েোনী, আর র রন  োাঁর 
অদৃকশযর েোন েোকরো েোকে প্রেোশ েকরন নো।  কব 
 োাঁর মকনোনী  রোসূল েোড়ো। আর র রন  িন  োর 
সোমকন ও  োর রপেকন প্রহরী রনযুি েকরন।” [সূরো 
আল-রজন্ন, আয়ো : ২৬-২৭]  

আল্লোহ রোবু্বল আলোমীন আমোকদর সবোইকে  োাঁর 
সম্পকেি যথোযথ ইলম ও ধ্োরণো লোভ েরোর  োওিীে 
রদন এবাং সব ধ্রকনর ভ্রোন্ত রচন্তো তথকে দূকর রোিুন। 
আমীন। 
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প্রর রি মোনুকষর ে িবয  োর রকবর পররচয় জোনো। 

তয তেউ মোরো তগকল  োকে েবকর তশোয়োকনোর পর 

 োর তদকহ প্রোণ রিররকয় তদওয়ো হকব।  োরপর  োর 

েোকে দুজন রিররশ ো আসকব।  োরো  োকে বরসকয় 

রজকেস েরকব  োর রব তে? এ দী ি প্রবকন্ধ রকবর 

পররচয় রবস্তোরর   ুকল ধ্রো হকয়কে। 
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