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ভূতমকা 
সকললা ধৰনৰ প্ৰশংসা আল্লাহৰ ব্ালব্, আতম ছিওঁলৰই প্ৰশংসা 

কলৰাঁ আৰু ছিওঁৰ ওচৰলিই সহায় তব্চালৰা। ছিওঁৰ ওচৰলিই িমা 
প্ৰাথৃনা কলৰা আৰু ছিওঁৰ ওচৰলিই িাওব্া কলৰা। সকললা ধৰণৰ 
তব্পযৃয় আৰু ছব্য়া কামৰ পৰা আল্লাহৰ ওচৰি আশ্ৰয় প্ৰাথৃনা কলৰাঁ।  
আল্লালহ যাক তহদায়াি প্ৰদান কলৰ, িাক ছকালনও পথভ্রষ্ট  কতৰব্ 
ছনাোলৰ আৰু ছিওঁ যাক পথভ্রষ্ট  কলৰ িাৰ ছকালনা পথ প্ৰদশৃনকাৰী 
নাই। আৰু মই সািয তদওঁ ছয, আল্লাহ িা‘আলাৰ ব্াতহলৰ আন ছকালনা 

সিয মা‘বু্দ নাই, ছিওঁ একক আৰু অতদ্বিীয়, ছিওঁৰ ছকালনা অংশী 
নাই। আৰু সািয তদওঁ ছয, মুহাম্মাদ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লাম 
আল্লাহৰ ব্ান্দা আৰু ছিওঁৰ ৰাছুল। আল্লাহৰ িৰিৰ পৰা দৰুদ ও 
চালাম ব্তষৃি হওঁক ছিওঁৰ তপ্ৰয় ৰাছুল মুহাম্মাদ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ 
অছাল্লামৰ ওপৰি, আৰু ছিওঁৰ ব্ংশধৰ লগলি ছাহাব্ালয় ছকৰামৰ 
ওপৰি আৰু তযসকল ছিওঁললালক ছদখু্ো পথৰ সতিক অনুসাৰী হ’ব্ 
ছিওঁললাকৰ ওপৰি।  

জাতন থওক, ইললম িাওহীদ, অথৃাৎ আল্লাহৰ িা‘আলাৰ একত্বব্াদ 
সংক্ৰান্ত জ্ঞান সবৃ্ালপিা মহৎ আৰু পতেত্ৰ। তকয়লনা, ইললম িাওহীদ 
হহলছ আল্লাহ িা‘আলাৰ নাম আৰু গুণােলী সম্পতকৃি জ্ঞান অজৃন কৰা 
আৰু ব্ান্দাৰ ওপৰি ছিওঁৰ অতধকাৰসমূহ সম্পলকৃ অেতহি ছহাো। 
আৰু এইলটালেই আল্লাহ িা‘আলাৰ সন্তুতষ্ট  লাভৰ একমাত্ৰ পথ আৰু 
ইছলামী চতৰয়িৰ মূল তভতি। এই ব্ালব্ই ছগালটই নব্ী-ৰাছুলসকলল 
মানুহক ইয়াৰ প্ৰতি আহ্বান জনাইতছল।  

আল্লাহ িা‘আলাই হকলছ, 
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رَۡسۡلَنآَوَما ٓ﴿
َ
ٓٓرَُّسولٓ ِٓمنَٓقۡبلَِكِٓٓمنٓأ نَُّهۥٓإََِلۡهِٓٓنُوِحٓ ٓإِّلَّ

َ
نَا ٓٓإِّلَّ ٓٓإَِلَٰهََّٓٓل ٓٓأ

َ
ٓ﴾٢٥ٓفَٱۡعُبُدونِٓٓأ

 ٓ[٢٥ٓ:اّلنبياء]

‘‘আতম আলপানাৰ পূলবৃ্ তয ৰাছুল ছপ্ৰৰণ কতৰলছা প্ৰিযকলক এই 
প্ৰিযালদশ পিাইলছা ছয, ছমাৰ ব্াতহলৰ আন ছকালনা সিয ইলাহ ব্া 
উপাসয নাই। গতিলক ছিামাললালক ছকেল মাত্ৰ ছমালৰই ইব্াদি কৰা।” 
[আল-আতিয়া, আয়াি: ফ ২৫] 

এইলটা ছসই িাওহীদ যাৰ সািয স্বয়ং আল্লাহ িা‘আলা তনলজই তদলছ 
আৰু সািয তদলছ ছিওঁৰ তিতৰস্তাসকল লগলি তব্দ্বান ব্যতি সকলল আৰু 
এইলটালেই ঐশী তকিাব্সমূহৰ মাজি আল্লাহ িা‘আলা সম্পতকিৃ 
সবৃ্ব্তহৎ সািয। আল্লাহ িা‘আলাই হকলছ, 

َُٓٓشِهدَٓ﴿ نَُّهۥٓٱّللَّ
َ
ٓٓإَِلَٰهََّٓٓل ٓٓأ َْٓٓوٱلَۡمَلَٰٓئَِكةُُٓٓهوَٓٓإِّلَّ ْولُوا

ُ
َۢآٱۡلعِۡلمَِٓٓوأ ٓٓإَِلَٰهََّٓٓل ٓٓبِٱۡلقِۡسِطٓ ٓقَا ئَِم ُٓهوَٓٓإِّلَّ

 ٓ[١٨ٓ:عمرانٓال]ٓ﴾١٨ٓٱۡۡلَِكيمُٓٓٱۡلَعزِيزُٓ

‘‘আল্লাহ সািী তদলছ, ছিওঁৰ ব্াতহলৰ আন ছকালনা সিয মা‘বু্দ নাই আৰু 
তিতৰস্তা সকল আৰু নযায়তনষ্ঠ জ্ঞানী সকললও সািী তদলছ, ছিওঁৰ ব্াতহলৰ 
আন ছকালনা সিয ইলাহ (উপাসয) নাই। ছিওঁ পৰাক্ৰমশালী প্ৰজ্ঞাময়।’’ 
[ আলল ইমৰান, আয়াি: ফ ১৮] 

িাওহীদৰ িাৎপযৃ আৰু মযৃাদা তযলহিু অপতৰসীম, ছসলয় প্ৰলিযক 
মুছতলমৰ অপতৰহাযৃ দাতয়ত্ব হ’ল, আল্লাহৰ িাওহীদ ব্া আল্লাহৰ একত্বৰ 
জ্ঞান অজৃন কৰা, আনক ছসইলটাৰ তশিা প্ৰদান কৰা আৰু িাওহীদ হল 
গলেষণা আৰু তচন্তা-ভাব্না কৰা। যালি, ছসই প্ৰশান্ত মন হল তনজ ধমৃক 

এলন দতঢ় তভতিৰ ওপৰি স্থাপন কলৰ, যাৰ সিলিা আৰু পতৰণাম হল 
তস সুখ্ী হ’ব্ পালৰ। 
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দ্বীন ইছলাম: ফ 

ইছলাম ছসই মহান দ্বীন ব্া সিয ও সতিক জীেন তব্ধান, তযলটা প্ৰদান 
কতৰ আল্লাহ িা‘আলাই মুহাম্মাদ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লামক ৰহমািুল 
তলল ‘আলামীনৰূলপ ছপ্ৰৰণ কতৰতছল আৰু আল্লাহ িা‘আলাই ইয়াৰ দ্বাৰা 
সকললা ধমৃ ৰতহি কতৰ তদলছ, ছিওঁৰ ব্ান্দা সকলৰ ব্ালব্ ছসইলটা পূণ ৃ
কতৰ তদলছ আৰু ইয়াৰ মাজলি ব্ান্দা সকলৰ ওপৰি আল্লাহৰ 
তন‘আমিৰ চুডান্ত পতৰপূণৃিাৰ ছ াষণা প্ৰদান কতৰলছ আৰু 
তব্শ্বমানেিাৰ ব্ালব্ ইছলামক একমাত্ৰ ধমৃ তহচালপ মলনানীি কতৰলছ।  
ছিওঁ কালৰা পৰা ইছলামৰ ব্াতহলৰ আন ছকালনা ধমৃ গ্ৰহণ নকতৰব্। 
আল্লাহ িা‘আলাই হকলছ, 

ا﴿ دٓ ََٓكنَٓٓمَّ بَا ُُٓٓمَمَّ
َ
َحدٓ ٓأ

َ
ِنٓأ ِٓٓرَُّسوَلَٓٓوَلَِٰكنٓر َِجالُِكمۡٓٓم  َٓٓوَخاَتمَٓٓٱّللَّ ِ ٓ﴾َن ٓٱنلَّبِي 

 ٓ[٤٠ٓ:اّلحزاب]

“মুহাম্মদ ছিামাললাকৰ মাজি ছকালনা পুৰুষলৰই তপিা নহয়; ব্ৰং ছিওঁ 
আল্লাহৰ ৰাছুল আৰু সবৃ্লশষ নব্ী’’। [আল-আহযাব্, আয়াি: ফ ৪০] 

আল্লাহ িা‘আলাই আৰু হকলছ, 

ۡكَمۡلُتٓٓٱَۡلَۡومَٓ﴿
َ
ۡتَمۡمُتٓٓدِيَنُكمۡٓٓلَُكمۡٓٓأ

َ
ۡسَلَٰمَٓٓلَُكمَُٓٓورَِضيُتٓٓنِۡعَمِتَٓٓعلَۡيُكمَۡٓٓوأ ٓٱۡۡلِ

 ٓ[٣ٓ:دةالمائ]ٓ﴾دِيٗنا ٓ

“আতজ মই ছিামাললাকৰ ব্ালব্ ছিামাললাকৰ ধমৃক পূণৃাঙ্গ কতৰ তদললা। 
ছিামাললাকৰ প্ৰতি ছমাৰ তনয়ামি সুসমূ্পণৃ কতৰ তদললা আৰু ইছলামক 
ছিামাললাকৰ ব্ালব্ একমাত্ৰ ধমৃ তহচালপ মলনানীি কতৰললা।”  

[আল-মাতয়দাহ, আয়াি: ফ ৩] 
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আল্লাহ িা‘আলাই আন িাইি হকলছ,  

﴿
ِينَٓٓإِنَّٓ ِِٓٓعندَٓٓٱل  َُٰم ٓٓٱّللَّ ۡسَل  ٓ[١٩ٓ:عمرانٓال]ٓ﴾ٱۡۡلِ

‘‘তনঃসলন্দলহ আল্লাহৰ ওচৰি গ্ৰহণলযাগয ধমৃ হহলছ একমাত্ৰ ইছলাম।”  

[ আলল ইমৰান, আয়াি, ১৯] 

আল্লাহ িাআলাই আৰু হকলছ, 

ٓال]ٓ﴾٨٥ٓٱۡلَخَِِٰسِينَِٓٓمنَٓٓٱٓأۡلِخَرةِِٓٓفَٓٓوُهوَِٓٓمۡنهُُٓٓيۡقَبَلٓٓفَلَنٓدِيٗنآٱۡۡلِۡسَلَٰمَِٓٓغۡيَٓٓيَۡبَتغَِٓٓوَمن﴿
ٓٓ[٨٥ٓ:عمران

“তয ব্যতি ইছলামৰ ব্াতহলৰ আন ছকালনা ধমৃ অনুসন্ধান কলৰ, কদাতপও 
িাৰ পৰা এইলটা গ্ৰহণ কৰা নহ’ব্ আৰু পৰকালি তস চৰম িতিগ্ৰস্ত 
সকলৰ অন্তভূৃি হ’ব্।” [আলল ইমৰান, আয়াি: ফ ৮৫]  

আল্লাহ িা‘আলাই মানে জাতিৰ ওপৰি ছিওঁৰ এই মলনানীি ধমৃ গ্ৰহণ 
কৰালটা িৰয কতৰ তদলছ। ছিওঁ নব্ী চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লামক 

সলিাধন কতৰ হকলছ, 
َهآقُۡلٓ﴿ يُّ

َ
أ ٓٓٱنلَّاُسَٓٓيَٰٓ ِٓٓرَُسوُلٓٓإِن ِ ِيََٓجِيًعآإََِلُۡكمۡٓٓٱّللَّ َمََٰوَٰتُِٓٓمۡلُكََٓٓلُۥٓٱَّلَّ ۡرِضٓ ٓٱلسَّ

َ
َّٓل َٓٓوٱۡۡل

ٓٓإَِلَٰهَٓ ۦُٓهوَٓٓإِّلَّ َْٓفَٓٓوُيِميُتٓ ٓيُۡۡحِ ِٓٓاِمُنوا ِ ِٓٓٱنلَِّب َِٓٓورَُسوَِلِٓٓبِٱّللَّ م 
ُ
ِيٓٱۡۡل ِٓٓيُۡؤمِنُٓٓٱَّلَّ َٓوََكَِمَٰتِهِۦٓبِٱّللَّ

 ٓ[١٥٨ٓ:اّلعراف]ٓ﴾١٥٨َٓتۡهَتُدونَٓٓلََعلَُّكمَۡٓٓوٱتَّبُِعوهُٓ
“(ছহ নব্ী) ছকাো, ছহ মানেমণ্ডলী, মই ছিামাললাকৰ সকললালৰ প্ৰতি 
আল্লাহৰ ৰাছুল, তযজন সমগ্ৰ আকাশ আৰু পততথেীৰ সাবৃ্লভৌমত্বৰ 
অতধকাৰী। ছিওঁৰ ব্াতহলৰ আন ছকালনা সিয উপাসয নাই। ছিওঁ জীেন 
আৰু মতিুয প্ৰদান কলৰ। এলিলক ছিামাললালক ঈমান আনা আল্লাহৰ 

ওপৰি, ছিওঁৰ ছপ্ৰতৰি উম্মী নব্ীৰ ওপৰি, তযজন ঈমান আতনলছ 



 

 

ঈমানৰ মূলনীতিসমূহৰ ব্যাখ্যা 

 
 8  

আল্লাহ আৰু ছিওঁৰ সকললা কথাৰ ওপৰি। ছিওঁৰ অনুসৰণ কৰা, 
যালি ছিামাললাক সতিক সৰল পথ পাব্ পাৰা।’’  
[ আল-আ‘ৰাি, আয়াি: ফ ১৫৮] 
ছহীহ মুছতলমি আবু্ হুৰাইৰা ৰাতদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ পৰা ব্তণৃি হাদীছি 
আলছ, ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লালম হকলছ, ‘‘ছসই মহান 
আল্লাহৰ শপি, যাৰ হািি মুহাম্মাদৰ জীেন, এই উম্মিৰ মাজৰ 
তযলয়ই ছমাৰ আতেভৃাব্ সম্পলকৃ অেতহি হ’ব্, যতদও তস ইয়াহুতদ হওঁক 
ব্া তিষ্ট ান। যতদ তস ইছলাম গ্ৰহণ নকৰালক মতিুয ব্ৰণ কলৰ তস 
জাহান্নামি যাব্।” 
 ৰাছুলৰ প্ৰতি ঈমানৰ অথ:ৃ ফ 
ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লালম তয তহদায়ি আৰু তশিা হল 
আতহলছ ছসই সমূহ তব্ষয়ক তব্শ্বাস সহকালৰ গ্ৰহণ কৰা আৰু িাৰ প্ৰতি 
অনুগি ছহাো। ছকেল তব্শ্বাস কৰাই যলথষ্ট  নহয়। এই ব্ালব্ ৰাছুলুল্লাহ 
চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লামৰ খু্ৰা আবু্ িাতলব্ ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু 
আলাইতহ অছাল্লামৰ ওপৰি ঈমান অনা বু্তল তব্লব্তচি ছহাো নাতছল 
অথচ ছিওঁ ৰাছুলল তয আতনলছ ছসয়া সিয বু্তল তব্শ্বাস কতৰতছল আৰু 
সািয তদতছল ছয, মুহাম্মাদ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লালম হল অনা ইছলাম 
সবৃ্ালপিা উিম ধমৃ। 
 ইছলামৰ ছমৌতলক হব্তশষ্ট যােলী: ফ 
এক: ফ পূবৃ্েিৃী সকললা ধমৰৃ কলযাণসমূহ ইছলামি তনতহি আলছ। আন 
আন ধমৃৰ ওপৰি ইছলামৰ প্ৰাধানযৰ অনযিম কাৰণ এইলটাও ছয, 
ইছলালম স্থান-কাল, জাতি তনলব্ৃলশলষ সকললালৰ ব্ালব্ উপলযাগী। আল্লাহ 
িা‘আলা তনলজই ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লামক সলিাধন কতৰ 
হকলছ, 
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نَزنۡلَا ٓ﴿
َ
ٗقآبِٱۡۡلَق ِٓٓٱۡلِكَتََٰبٓٓإََِلَۡكَٓٓوأ ِ ٓ﴾َعَلۡيهِٓ َٓوُمَهۡيِمًنآٱۡلِكَتَٰبِِٓٓمنَٓٓيََديۡهَِٓٓبۡيَٓٓل َِمآُمَصد 
ٓ[٤٨ٓ:دةالمائ]

“আৰু আতম আলপানাৰ প্ৰতি সিযগ্ৰন্থ অেিীণৃ কতৰলছা তয পূবৃ্েিৃী 
গ্ৰন্থসমূহৰ সিযায়নকাৰী আৰু ছসইলব্াৰৰ ওপৰি তব্চাৰকাৰী তহচালপ’’। 
[আল-মাতয়দাহ, আয়াি: ফ ৪৮] 
‘ইছলাম ধমৃলটা স্থান-কাল, জাতি তনতবৃ্লশলষ সকললালৰ ব্ালব্ উপযুি’ 
অথৃাৎ ইছলামৰ প্ৰলয়াগ ব্া ব্াস্তব্ায়ন ছকালনা যুগি ব্া ছকালনা ছদশি 
জািীয় স্বাথৃৰ পতৰপন্থী নহয়; ব্ৰং ই সকললা জাতিৰ ব্ালব্ কলযাণকৰ 
আৰু উপলযাগী। আলকৌ ইয়াৰ অথৃ এইলটা নহয় ছয, ইছলাম প্ৰলিযক 
স্থান-কাল আৰু জাতিৰ প্ৰব্ততিৰ আনুগি হহ থাতকব্; ছযলন তকছুমান 
ছলালক ভালে। 
দুই: ফ ইছলাম ছসই মহান সিয ধমৃ, যতদ ছকালনালে ইয়াক সতিকভালে 
খ্ামুচ মাতৰ ধলৰ ছিলন্ত িাৰ প্ৰতি আল্লাহৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আলছ ছয, আল্লালহ 
িাক সহায় কতৰব্ আৰু আন সকললা ব্স্তুৰ ওপৰি িাক জয়যুি 
কতৰব্। আল্লাহ িা‘আলাই হকলছ, 

ِيٓ ُٓهوَٓ﴿ رَۡسَلٓٓٱَّلَّ
َ
َِٓٓلُۡظِهَرهُۥٓٱۡۡلَق َِٓٓودِينِٓٓبِٱلُۡهَدىَٰٓٓرَُسوََلُۥٓأ ِينََِٓٓعَ َٓكرِهََٓٓولَوُۡٓٓك ِهِۦٓٱل 
ٓ[٣٣ٓ:اتلوبة]ٓ﴾٣٣ٓٱلُۡمۡۡشُِكونَٓ

‘‘ছিলেঁই ছসই সত্ত্বা তযজলন ছিওঁৰ ৰাছুলক তহদায়ি আৰু সিয ধমৃসহ 
ছপ্ৰৰণ কতৰলছ। যালি ইয়াক আন সকললা ধমৃৰ ওপৰি জয়যুি কলৰ। 
যতদও মুশ্বতৰক সকলল এইলটা অপছন্দ কলৰ।” [আি-িাওব্াহ, আয়াি: ফ 

৩৩] 
ছিওঁ আৰু হকলছ, 

ُٓٓوََعدَٓ﴿ ِينَٓٓٱّللَّ ْٓٓٱَّلَّ ِْٓٓمنُكمَۡٓٓءاَمُنوا َٰلَِحَِٰتٓٓوََعِملُوا ۡرِضِٓٓفٓٓلَيَۡسَتۡخلَِفنَُّهمۡٓٓٱلصَّ
َ
َٓكَمآٱۡۡل

ِينَٓٓٱۡسَتۡخلََفٓ َِنََّٓٓقۡبلِِهمِۡٓٓمنٓٱَّلَّ ِيٓدِيَنُهمُٓٓلَُهمَۡٓٓوََلَُمك  نَلَُّهمٓلَُهمۡٓٓٱۡرتََضَٰٓٓٱَّلَّ ِ ِنََۢٓٓوََلَُبد  ٓم 
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ۡمٗنا َٓٓخۡوفِهِمَۡٓٓبۡعدِٓ
َ
َٰلَِكَٓٓبۡعدََٓٓكَفرََٓٓوَمنٓا َٓشۡيِٓٓبٓٓيُۡۡشُِكونََّٓٓلَٓٓيۡعُبُدونَِنٓٓأ ْوَلَٰٓئَِكَٓٓذ

ُ
ُٓهمُٓٓفَأ

ٓ[٥٥ٓ:انلور]ٓ﴾٥٥ٓٱۡلَفَِٰسُقونَٓ
“ছিামাললাকৰ মাজি তযসকলল ঈমান আতনলছ আৰু সৎকমৃ কতৰলছ 
আল্লালহ ছিওঁললাকক প্ৰতিশ্ৰুতি তদলছ ছয, ছিওঁ ছিওঁললাকক অেশযই 
পততথেীি শাসন কিত ৃত্ব প্ৰদান কতৰব্। ছযলন, ছিওঁ শাসনকিত ৃত্ব প্ৰদান 
কতৰতছল ছিওঁললাকৰ পূবৃ্ব্িীৃসকলক আৰু ছিওঁ তনশ্চয় সূদতঢ় কতৰব্ 
ছিওঁললাকৰ ধমৃক। তযলটা ছিওঁ ছিওঁললাকৰ ব্ালব্ পছন্দ কতৰলছ আৰু 
ছিওঁললাকক ভয় ভীতিৰ পতৰব্লিৃ অেশযই শাতন্ত দান কতৰব্। 
ছিওঁললাক ছমাৰ ইব্াদি কতৰব্ আৰু ছমাৰ লগি আনক অংশী স্থাপন 
নকতৰব্। ইয়াৰ তপছি তযসকলল অকত িজ্ঞ হ’ব্, তসহঁলিই িাতছক।’’  
[আন-নূৰ, আয়াি: ফ ৫৫] 
তিতন: ফ ইছলাম, আক্বীদা আৰু চতৰয়ি উভয়ৰ সমন্বয়ি গতিি তব্ষয়ৰ 
নাম। ইছলাম আক্বীদা আৰু চতৰয়িি স্বয়ংসমূ্পণৃ। ছযলন, 
১। ইছলালম আল্লাহৰ একত্বৰ আলদশ তদলয় আৰু তশ্বকৃৰ পৰা তব্ৰি 
ৰালখ্। 
২। ইছলালম সিযৰ আলদশ তদলয় আৰু তমছা কথাৰ পৰা তনলষধ কলৰ। 
৩। ইছলালম নযায় আৰু ইনচািৰ1 তনলদৃশ তদলয় আৰু অনযায় 
অিযাচাৰৰ পৰা তব্ৰি ৰালখ্। 

                                           
1 আদল ব্া ইনচাি হহলছ: ফ সমপযৃায়সম্পন্ন সকলৰ ছিত্ৰি সমিা আৰু তভন্নমুখ্ী 
সকলৰ ছিত্ৰি তভন্নিা প্ৰতিষ্ঠা কৰা। আদল অথৃ ছকতিয়াও তনঃচিৃ সাময প্ৰতিষ্ঠা 
নহয় ছযলনলক তকছুমান ছলালক ধাৰণা কলৰ। তসহঁলি কয়, ইছলাম সামযৰ ধমৃ আৰু 
চিৃহীন ভালে ছসইলটা হক থালক। কাৰণ তভন্ন মুখ্ী সকলৰ মাজি সমিা তব্ধান 
কৰালটা এক প্ৰকাৰ যুলুম ব্া অনযায়, তযলটা ইছলালম ছকতিয়াও কৰা নাই আৰু 
তযহঁলি এলনলক কতৰব্ ইছলালম তসহঁিৰ প্ৰশংসাও কৰা নাই।  
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৪।  ইছলালম আমানি আদায় তদয়াৰ তনলদৃশ তদলয় আৰু আমানিৰ 
তখ্য়ানি কৰাি ব্াধা প্ৰদান কলৰ। 
৫। ইছলালম প্ৰতিশ্ৰুতি ৰিাৰ তনলদৃশ তদলয় আৰু প্ৰতিশ্ৰুতি ভঙ্গৰ পৰা 
তব্ৰি ৰালখ্। 
৬। ইছলালম তপিত -মািত ৰ লগি সদ্বযেহাৰ আৰু আনুগিযৰ হুকুম তদলয় 
আৰু ছিওঁললাকৰ প্ৰতি অব্াধয আচৰণ কৰাি তনলষধ কলৰ। 
৭। ইছলালম আত্মীয় স্বজনৰ লগি সুসম্পকৃ ব্জায় ৰখ্াৰ আলদশ তদলয় 
আৰু সম্পকৃ তব্তিন্ন কতৰব্লল তনলষধ কলৰ। 
৮। ইছলালম প্ৰতিলব্শীৰ লগি সদ্বযেহাৰৰ তনলদৃশ তদলয় আৰু 
অসদ্বযেহাৰ কৰাি ব্াধা তদলয়। 
মূলকথা হ’ল, ইছলালম সবৃ্প্ৰকাৰ উিম চতৰত্ৰৰ আলদশ তদলয় আৰু 
যােিীয় কু-চতৰত্ৰৰ পৰা ব্াধা প্ৰদান কলৰ। প্ৰতিলটা সৎকমৃৰ আলদশ 
তদলয় আৰু প্ৰতিলটা অপকমৃৰ পৰা তব্ৰি ৰালখ্। 
আল্লাহ িা‘আলাই হকলছ, 

﴿
َٓٓإِنَّٓ ُمرُٓٓٱّللَّ

ۡ
ي َٓٓوٱۡۡلِۡحَسَٰنِٓٓبِٱۡلَعۡدلِٓٓيَأ

َٓوٱلُۡمنَكرِٓٓٱۡلَفۡحَشا ءَِٓٓعنَِٓٓوَيۡنَهَٰٓٓٱۡلُقۡرَبَٰٓٓذِيِٓإَويَتا 
 ٓ ُرونَٓٓلََعلَُّكمۡٓٓيَعُِظُكمَۡٓٓوٱۡۡلَۡغِ ٓ[٩٠ٓ:انلحل]ٓ﴾٩٠ٓتََذكَّ

“আল্লাহ নযায়পৰায়ণিা, সদাচৰণ আৰু আত্মীয় স্বজনক দান কৰাৰ 
আলদশ তদলয় আৰু অশ্লীলিা, অসঙ্গি কাম আৰু সীমালং ন কৰা 
তনলষধ কলৰ; ছিওঁ ছিামাললাকক উপলদশ তদলয় যালি ছিামাললালক 
তশিা গ্ৰহণ কৰা। [আন-নাহল আয়াি: ফ ৯০] 
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ইছলামৰ তভতিসমূহ 
ইছলামৰ তভতি হহলছ পাঁচটা। এইলটা আবু্দল্লাহ ইব্লন ওমৰ ৰাতদয়াল্লাহু 

আনহুমা কিত ৃক ব্তণৃি ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লামৰ এটা 
হাদীছি উলল্লতখ্ি আলছ। ছিলখ্লি হকলছ, ‘‘ইছলামৰ তভতি পাঁচটা 
তব্ষয়ৰ ওপৰি প্ৰতিতষ্ঠি।  (১) এই কথাৰ সািী তদয়া ছয, আল্লাহৰ 

ব্াতহলৰ আন ছকালনা সিয মা‘বু্দ ব্া উপাসয নাই আৰু মুহাম্মাদ চাল্লাল্লাহু 
আলাইতহ অছাল্লাম আল্লাহৰ ব্ান্দা আৰু ছিওঁৰ ছপ্ৰতৰি ৰাছুল। (২) 
চালাি প্ৰতিষ্ঠা কৰা, (৩) যাকাি প্ৰদান কৰা, (৪) ৰমজান মাহৰ ছওম 
পালন কৰা আৰু (৫) হজ্জ পালন কৰা।’’ ব্যতি এজলন হাদীছি ব্তণৃি 
ৰুকনসমূহৰ ধাৰাব্াতহক ব্ণৃনাি হজ্জক ৰমজানৰ ছওমৰ আগি উলল্লখ্ 
কৰাি আবু্দল্লাহ ইব্লন ওমৰ ৰাতদয়াল্লাহু আনহুমাই ছসয়া অস্বীকাৰ কতৰ 
কয়, ‘ৰমজানৰ ছওম আৰু হজ্জ’ এলনলক মই ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু 
আলাইতহ অছাল্লামৰ পৰা শুতনলছা। (বু্খ্াৰী আৰু মুছতলম, শব্দ সমূহ 

মুছতলমৰ) 
প্ৰথম তভতি: ফ কাতলমািুশ শ্বাহাদাহ: ফ 

نَْٓٓشَهاَدةِٓ
َ
ُٓٓإِّلَٓٓإََِلَّٓٓلٓأ نَّٓٓاّللَّ

َ
ًدآَوأ َٓورَُسوَُلَُٓٓعبُْدهُُُٓٓمَمَّ

ইয়াৰ অথৃ হহলছ, ‘‘এই সািয প্ৰদান কৰা ছয, আল্লাহ িা‘আলাৰ ব্াতহলৰ 
ইব্াদিৰ ছযাগয আন ছকালনা মা‘বু্দ নাই আৰু মুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু 
আলাইতহ অছাল্লাম আল্লাহৰ ব্ান্দা আৰু ছিওঁৰ ৰাছুল। এই কথা মলন 
প্ৰালণ দতঢ় তব্শ্বাস কৰা আৰু ছমৌতখ্ক উচ্চাৰণ কৰা। এছনলক ছসইলটা 
অন্তৰি দতঢ় হ’ব্ যালি প্ৰিযি কৰা যায়। এই ব্াকযি একাতধক তব্ষয় 
থকা সলত্বও ইয়াক ইছলামৰ এটা তভতি তহচালপ গণয কৰা হহলছ; ইয়াৰ 
ছকইব্াটাও কাৰণ হ’ব্ পালৰ: ফ  
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সম্ভেি এয়া এই ব্ালব্ ছয, মুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লাম 
আল্লাহৰ িৰিৰ পৰা ছিওঁৰ দ্বীনৰ প্ৰচাৰৰ ব্ালব্ ছিওঁৰ উবু্তদয়যাি 
আৰু তৰছালাি িথা আল্লাহৰ ব্ান্দা আৰু ৰাছুল ছহাোৰ সািী প্ৰদান -
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু -ৰ সািী প্ৰদানৰ সমূ্পৰক তব্ষয় তহচালপ তব্লব্তচি 
হহলছ। 
অথব্া এই দুটা সািীলয়ই সকললা ইব্াদি আৰু সৎকমৃ ছহীহ ও তব্শুদ্ধ 
ছহাো আৰু আল্লাহ িা‘আলাৰ ওচৰি ছসইলটা গ্ৰহণলযাগয ছহাোৰ 
পূবৃ্চি।ৃ কাৰণ ছকালনা ইব্াদি শুদ্ধ ও গ্ৰহণলযাগয নহয় ছযতিয়ালললক 
িাৰ মাজি দুটা চিৃ ছপাো নাযায়; (ক) ইখ্লাছ অথৃাৎ তশ্বকৃৰ পৰা মুি 
হহ একমাত্ৰ আল্লাহ িা‘আলাৰ উলেলশয ইব্াদি কৰা, (খ্) মুিাব্া‘আি 
অথৃাৎ ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছআল্লামৰ তশিা আৰু পদ্ধতি 
অনুযায়ী ইব্াদি সমূহ সম্পাদন কৰা। এলিলক ইখ্লাছৰ দ্বাৰা ‘‘লা 
ইলাহা ইল্লাল্লাহ’’-ৰ সািয ব্াস্তব্াতয়ি হয় আৰু ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু 
আলাইতহ অছাল্লাম-ৰ পতৰপূণৃ আনুগিযৰ দ্বাৰা ‘‘মুহাম্মাদুৰ ৰাছুলুল্লাহ’’ৰ 
সািয ব্াস্তব্াতয়ি হয়। 
কাতলমালয় শ্বাহাদািৰ সািয প্ৰদানৰ অনযিম প্ৰধান িল হহলছ: ফ 
অন্তৰ ও আত্মাক সততষ্ট ৰ দাসত্বৰ পৰা ব্াতহৰ কতৰ আৰু নব্ী ৰাছুল 
সকলৰ ব্াতহলৰ আনৰ আনুগিযৰ পৰা মুি কৰা। 
তদ্বিীয় তভতি: ফ চালাি প্ৰতিষ্ঠা কৰা: ফ 
ইয়াৰ অথৃ হহলছ: ফ সতিক পদ্ধতি আৰু পতৰপূণৃভালে, তনতদৃষ্ট  সময়ি আৰু 
তব্শুদ্ধ তনয়মি চালাি আদায়ৰ মাধযমি আল্লাহৰ ইব্াদি সম্পাদন 
কৰা। 
চালািৰ অনযিম িলািল হহলছ, ইয়াৰ দ্বাৰা মনৰ প্ৰশাতন্ত, চকুৰ 
শীিলিা লাভ আৰু অশ্লীল ও  তণ কামৰ পৰা তব্ৰি থকা যায়। 



 

 

ঈমানৰ মূলনীতিসমূহৰ ব্যাখ্যা 

 
 14  

িতিীয় তভতি: ফ যাকাি প্ৰদান কৰা: ফ 
আৰু ছসয়া হহলছ যাকািৰ উপযুি ধন-সম্পদি তনধৃাতৰি পতৰমাণৰ ধন 
ব্যয়ৰ দ্বাৰা আল্লাহৰ ইব্াদি কৰা।  
যাকাি প্ৰদানৰ অনযিম উপকাতৰিা হহলছ, যাকাি প্ৰদানৰ দ্বাৰা 
কত পণিাৰ তনতচনা হীন চতৰত্ৰৰ পৰা আত্মাক পতেত্ৰ কৰা আৰু ইছলাম 
আৰু মুছলমান সকলৰ অভাে পূৰণ কৰা যায়। 
চিুথৃ তভতি: ফ ৰমজান মাহৰ চওম ব্া ছৰাজা: ফ 
চওম হহলছ ৰমজান মাহি তদনৰ ভাগি তকছুমান কমৃৰ পৰা তব্ৰি থকা 
তযলব্ালৰ চওম ভঙ্গ কলৰ। 
চওমৰ অনযিম উপকাতৰিা: ফ আল্লাহ িাআলাৰ সন্তুতষ্ট  লাভৰ প্ৰিযাশাি 
তনজ কামনা-ব্াসনাৰ ব্স্তুসমূহ তব্সজৃনৰ দ্বাৰা আত্মাৰ উৎকষৃ সাধন 
কৰা। 
পঞ্চম তভতি: ফ হজ্জ পালন কৰা: ফ 
ইয়াৰ অথৃ হহলছ: ফ হজ্জৰ কামসমূহ পালন কৰাৰ ব্ালব্ ব্ায়িুল্লাহৰ 
উলেলশয গমন কতৰ আল্লাহ িা‘আলাৰ ইব্াদি কৰা। 
হজ্জৰ অনযিম উপকাতৰিা: ফ  
আল্লাহৰ আনুগিযি তনজৰ শাতৰৰীক আৰু অথৃলনতিক সম্পদ ব্যয় 
কৰাৰ মাধযমি আত্মশুতদ্ধৰ অনুশীলন কৰা। এই ব্ালব্ই হজ্জ পালন 

কৰা আল্লাহৰ পথি এক প্ৰকাৰ তজহাদ তহচালপ পতৰগতণি। 
মই ইছলামৰ স্তম্ভসমূহ সম্পলকৃ ওপৰি তযলব্াৰ উপকাতৰিাৰ কথা 
উলল্লখ্ কতৰলছা আৰু তয উলল্লখ্ কৰা নাই, ছসই সকললালব্ালৰই জাতিক 
এলনলক পতেত্ৰ মুছতলম জাতিি পতৰণি কতৰব্, তযসকলল আল্লাহৰ ব্ালব্ 
এই সিয দ্বীন পালন কতৰব্, সততষ্ট জগিৰ লগি নযায়পৰায়ণিা আৰু 
সিিাৰ আচৰণ কতৰব্। তকয়লনা ইছলামী চতৰয়িৰ এই তভতিসমূহ 
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সংলশাধন হ’ছল চতৰয়িৰ আন আন তব্ধানলব্ালৰা সংলশাতধি হহ যাব্ 
আৰু দ্বীতন উন্নতি যথাযথভালে সম্পন্ন হললই মুছতলম উম্মিৰ সাতব্ৃক 
অেস্থা সংলশাতধি হহ যাব্। আনহালি তসহঁিৰ দ্বীনী কমৃকাণ্ড তযমান হ্ৰাস 
পাব্ তসমালনই তসহঁিৰ অেস্থাৰ অব্নতি  তটব্।  
তযলয় ছমাৰ উপলৰাি ব্িব্যৰ যথাথৃিা পৰখ্ কতৰব্ তব্চালৰ তস ছযন 
ছকাৰআলন কাৰীমৰ তনলনাি আয়ািলটা পাি কলৰ: ফ 

نََّٓٓولَوۡٓ﴿
َ
ۡهَلٓٓأ

َ
َْٓءامَٓٓٱۡلُقَرىَٰٓٓٓأ ُْٓٓنوا َقۡوا ِنَٓٓبَرََكَٰت َٓٓعلَۡيِهمٓلََفَتۡحَنآَوٱتَّ َما ءِٓٓم  ۡرِضٓٓٱلسَّ

َ
َٓوٱۡۡل

َْٓٓوَلَِٰكن بُوا َخۡذَنَُٰهمَٓكذَّ
َ
ْٓٓبَِمآفَأ ِمن٩٦َٓٓٓيَۡكِسُبونَََٓٓكنُوا

َ
فَأ
َ
ۡهُلٓٓأ

َ
نٓٱۡلُقَرىَٰٓٓٓأ

َ
تَِيُهمٓأ

ۡ
ُسَنآيَأ

ۡ
ٓبَأ

و٩٧َٓٓٓنَا ئُِمونََٓٓوُهمۡٓٓبََيَٰٗتا
َ
ِمنَٓٓأ

َ
ۡهُلٓٓأ

َ
نٓٱۡلُقَرىَٰٓٓٓأ

َ
تَِيُهمٓأ

ۡ
ُسَنآيَأ

ۡ
٩٨ٓٓيَۡلَعُبونََٓٓوُهمُۡٓٓضۡٗحٓٓبَأ

ْٓ ِمُنوا
َ
فَأ
َ
ِ َٓٓمۡكرَٓٓأ َمنُٓٓفََلٓٓٱّللَّ

ۡ
َِٓٓمۡكرَٓٓيَأ ٓٓٱّللَّ ونَٓٓٱۡلَقۡومُٓٓإِّلَّ ٓٓ،٩٦ٓ:اّلعراف]ٓ﴾٩٩ٓٓٱۡلَخَِِٰسُ

٩٩] 
“গাওঁৰ অতধব্াসীসকলল যতদ ঈমান আতনলললহঁলিন আৰু িাকো 
অব্লিন কতৰলললহঁলিন, ছিলনহলল তনশ্চয় আতম তসহঁিৰ ব্ালব্ আকাশ 
আৰু পততথেীৰ সকললা কলযাণৰ দুোৰসমূহ খু্তল তদললালহঁলিন। তকন্তু 
তসহঁলি অতব্শ্বাস কতৰলল, িলি আতম তসহঁিক তসহঁিৰ দুষ্কমৃৰ প্ৰতিিল 
স্বৰূলপ তসহঁিক শাতস্ত তদললা। জনপদৰ অতধব্াসীসকলল তনজলক ইমান 
তনৰাপদ বু্তল ভাতব্তছল ছনতক ছয ৰাতি তনদ্ৰামগ্ন হহ থালকালি হিাৎ 
তসহঁিৰ ওপৰি আমাৰ শাতস্ত নালহ বু্তল? ছন জনপদৰ অতধব্াসী সকলল 
তনতশ্চন্ত হহ আলছ ছয, তদনি আলমাদ-প্ৰলমাদি মি হহ থালকালি 
তসহঁিলল আমাৰ শাতস্ত নাতহব্? তসহঁি আল্লাহৰ পতৰকল্পনাৰ পৰা তনভৃয় 
হহলছ ছনতক? প্ৰকত িলি আল্লাহৰ পতৰকল্পনাৰ পৰা ছকেল ছসই সকল 
ছলালকই তনভৃয় হ’ব্ পালৰ, তযসকলৰ ধ্বংস অতনব্াযৃ’’।  
[আল-আ‘ৰাি, আয়াি: ফ ৯৬-৯৯] 
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লগলি অিীিৰ ছলাক সকলৰ ইতিহাসৰ প্ৰতিও সকললালৰ লিয কৰা 
উতচি। তকয়লনা, ইতিহাসি আলছ বু্তদ্ধমান আৰু তযসকলৰ অন্তৰি 
আব্ৰণ পৰা নাই ছিলন ছলাক সকলৰ ব্ালব্ প্ৰচুৰ জ্ঞান আৰু তশিনীয় 
তব্ষয়ব্স্তু। আল্লালহই সহায়কাৰী। 
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ইছলামী আক্বীদাৰ তভতিসমূহ 
ওপৰি উলল্লখ্ কৰা হহলছ ছয, ইছলাম হহলছ আক্বীদা আৰু চতৰয়িৰ 
সামতষ্ট ক নাম। ইতিপূলবৃ্ ইছলামী চতৰয়িৰ তভতিসমূহৰ ব্ণৃনাও তদয়া 
হহলছ। 
ইছলামী আক্বীদাৰ তভতিসমূহ হহলছঃ 
আল্লাহৰ ওপৰি, ছিওঁৰ তিতৰস্তা সকলৰ ওপৰি, ছিওঁৰ তকিাব্ সমূহৰ 
ওপৰি, ছিওঁৰ ৰাছুল সকলৰ ওপৰি, ছশষ তদেসৰ ওপৰি আৰু 
ভাগযৰ মঙ্গল অমঙ্গলৰ প্ৰতি ঈমান স্থাপন কৰা।  
উি তভতিসমূহৰ প্ৰমাণ ছকাৰআলন কাৰীম আৰু ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু 
আলাইতহ অছাল্লামৰ ছহীহ ছুন্নাহি সাতন্নতব্ষ্ট  আলছ।  
ছযলন, আল্লাহ িা‘আলা ছকাৰআলন কাৰীমি হকলছ,  

نٓٱۡلِبَّٓٓلَّۡيَسٓ﴿
َ
ْٓٓأ َِٓٓءاَمنََٓٓمنۡٓٓٱۡلِبََّٓٓوَلَِٰكنََّٓٓوٱلَۡمۡغرِِبٓٓٱلَۡمۡۡشِقِٓٓقَِبَلٓٓوُُجوَهُكمۡٓٓتَُولُّوا ٓبِٱّللَّ

َٓٓوٱۡلِكَتَٰبَِٓٓوٱلَۡمَلَٰٓئَِكةِٓٱٓأۡلِخرَِٓٓوٱَۡلَۡومِٓ ِ  [١٧٧ٓ:اۡلقرة]ٓ﴾نََٓوٱنلَّبِي 
“ ছিামাললালক পূে ব্া পতশ্চম তপলন মুখ্ কৰালটালেই পুণযৰ কাম নহয়; 
ব্ৰং সৎকাম হ’ল, তযজলন আল্লাহৰ ওপৰি, তকয়ামিৰ তদেসৰ ওপৰি, 
তিতৰস্তাসকলৰ ওপৰি, ঐশী তকিাব্সমূহৰ ওপৰি আৰু সকললা 
নব্ীসকলৰ প্ৰতি তনষ্ঠা আৰু আন্ততৰকিালৰ ঈমান আলন।’’ [আল-

ব্াক্বাৰা, আয়াি: ফ ১৭৭] 
আৰু িাক্বদীৰ সম্পলকৃ আল্লাহ িা‘আলাই হকলছ, 

ءٓ ُٓكَّٓٓإِنَّا﴿ ۡمُرنَا َٓٓوَما ٤٩ٓٓٓبَِقَدر َٓٓخلَۡقَنَٰهََُٓٓشۡ
َ
ٓٓأ ٓٓ،٤٩ٓ:القمر]ٓ﴾٥٠ٓبِٱۡۡلََصَِٓٓكَۡمِۢحَٓوَِٰحَدة ٓٓإِّلَّ

٥٠] 
“তনশ্চয় আতম প্ৰলিযকলটা ব্স্তু পতৰতমিভালে এলকাতটলক ভাগয তদ সততষ্ট  
কতৰলছা। আমাৰ তসদ্ধান্তই চূডান্ত তসদ্ধান্ত আৰু ছসয়া চকুৰ পলকলি 
কাযৃকৰী কৰা হয়।’’ [আল-ক্বামাৰ, আয়াি: ফ ৪৯-৫০] 
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তিক এইদলৰ প্ৰতসদ্ধ হাদীলছ তজব্ৰীলি ব্তণৃি আলছ ছয, তজব্ৰীল 
(আলাইতহচ ছালাম) উপতস্থি হহ ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাতহ অছাল্লামক 
ঈমান সম্পলকৃ প্ৰশ্ন কতৰলল। ছিতিয়া ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ 

অছাল্লাম উিৰি ক’ছল, ‘‘ঈমান হহলছ, িুতম আল্লাহৰ প্ৰতি, ছিওঁৰ 
তিতৰস্তাসকলৰ প্ৰতি, ছিওঁৰ তকিাব্সমূহৰ প্ৰতি, ছিওঁৰ ৰাছুলসকলৰ 
প্ৰতি, ছশষ তদেসৰ প্ৰতি আৰু িাক্বদীৰৰ মঙ্গল অমঙ্গলৰ প্ৰতি ঈমান 
স্থাপন কৰা।” [ছহীহ মুছতলম] 
 
ঈমানৰ প্ৰথম তভতি হহলছ আল্লাহ িা‘আলাৰ ওপৰি ঈমান 
আল্লাহৰ ওপৰি ঈমানৰ মাজি চাতৰটা তব্ষয় অন্তভূৃি আলছ: ফ  
এক: ফ আল্লাহ িা‘আলাৰ অতস্তত্বৰ ওপৰি ঈমান: ফ তিত্বৰি, (স্বাভাতেক 
প্ৰকত তি) যুতি আৰু চতৰয়ি আৰু ইতিয়গ্ৰাহয দলীল আটালয় আল্লাহ 
িা‘আলাৰ অতস্তত্বৰ প্ৰমাণ কলৰ, 
(১) তিত্বৰি (স্বাভাতেক প্ৰকত তি)ৰ আললাকি আল্লাহৰ অতস্তত্ব: ফ 
আল্লাহৰ অতস্তত্বৰ ওপৰি তিত্বৰি িথা স্বাভাতেক প্ৰকত তিগি প্ৰমাণ 
হহলছ, আল্লাহ িা‘আলা সততষ্ট গিভালে প্ৰলিযক মানুহৰ মাজি তচন্তা আৰু 
তশিা ছনালহাোলক স্ৰষ্ট াৰ ওপৰি ঈমান গ্ৰহণৰ ছযাগযিা তনতহি ৰাতখ্লছ। 
তিত্বৰিৰ এই দাব্ীৰ পৰা ছকালনালেই তব্মুখ্ নহয়, যতদ িাৰ ওপৰি 
ছকালনা ধৰণৰ তনলৰাধকাৰী তব্ষয়ৰ প্ৰতিতক্ৰয়া পৰা নাই। তকয়লনা 

ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লালম হকলছ, 
ٓٓيُوَلُٓٓإِّلََٓٓمْولُودٓ ِٓمنَْٓٓما» بََواهُٓٓالْفِْطَرةََِٓٓعَ

َ
َِدانِهِٓٓفَأ وُْٓٓيَهو 

َ
انِهِٓٓأ َ ِ وُْٓٓيَنص 

َ
َسانِهِٓٓأ ِ  ٓ«ُيَمج 

“প্ৰতিজন তশশুলেই ইছলামী তিত্বৰিৰ ওপৰি জন্মগ্ৰহণ কলৰ; তকন্তু 
িাৰ তপিত -মািত লয় িাক ইয়াহূদী, তিস্টান অথব্া অতগ্নপূজকি পতৰণি 
কলৰ।’’ [ছহীহ বু্খ্াৰী] 
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(২) তব্লব্ক-বু্তদ্ধ আৰু যুতিৰ আললাকি আল্লাহৰ অতস্তত্বৰ প্ৰমাণ: ফ 
আতদ অন্ত সততষ্ট -জগিৰ সকললা ব্স্তু প্ৰমাণ কলৰ ছয, এই সকললা ব্স্তুৰ 
এলন এজন স্ৰষ্ট া আলছ তযজলন এইলব্াৰক সততষ্ট  কতৰলছ। তকয়লনা 
তব্শ্বজগিৰ ছকালনা ব্স্তুলে তনলজই তনজলক অতস্তত্ব প্ৰদান কৰা নাই 
অথব্া এইলব্াৰ হিাৎ তনলজ তনলজই অতস্তত্ব লাভ কৰা নাই। ছকালনা 
ব্স্তুলৰই তনলজ তনজলক অতস্তত্ব দান কৰা ছকতিয়াও সম্ভে নহয়। কাৰণ, 
ব্স্তু এটা ছকতিয়াও তনলজই তনজলক সততষ্ট  কতৰব্ ছনাোলৰ। তকয়লনা, ই 
অতস্তত্ব লাভৰ আগি আতছল অতস্তত্বহীন আৰু তয অতস্তত্বহীন আতছল তস 
ছকলনলক তনজৰ স্ৰষ্ট া হ’ব্ পালৰ? আলকৌ হিাৎ তনলজ তনলজই অতস্তত্ব লাভ 
কৰাও সম্ভে নহয়; তকয়লনা প্ৰতিলটা  টনাৰ তযলকালনা এজন  টক 
থালক। সমগ্ৰ তব্শ্ব-জগৎ আৰু ইয়াৰ মাজৰ সকললা  টনা- প্ৰব্াহ এলন 
এক অভূিপূবৃ্ তনয়মি আৰু পৰস্পৰৰ লগি সুন্দৰ আৰু সুচাৰুৰূলপ 
পতৰচাতলি হহলছ, যাৰ দ্বাৰা প্ৰমাতণি হয় ছয, এই তব্শ্বজগিৰ হিাৎ  
তনলজ তনলজই অভুযদয়  টা নাই। হিাৎ  তট ছযাো ছকালনা ব্স্তুৰ তনয়ম 
ব্তহভূৃিভালে হহ থালক, ইয়াৰ মূল ছকালনা তনয়ম নাথালক, ছিলনহ’ছল 
এই সততষ্ট  ইমান সুশতঙ্খলভালে দী ৃ পতৰক্ৰমাি ছকলনলক হৰ আলছ? 
গতিলক সততষ্ট জগি ছযতিয়া তনজলক তনলজই অতস্তত্ব দান কতৰব্ পৰা নাই 
আৰু হিাৎ কতৰও সততষ্ট  ছহাো নাই, ছিলন্ত ইয়াৰ পৰা প্ৰমাতণি হ’ল ছয 
ইয়াৰ এজন স্ৰষ্ট া আলছ, তযজন হহলছ সকললা জগিৰ ৰব্ আল্লাহ।  
আল্লাহ িা‘আলাই ছকাৰআনুল কাৰীমৰ ছুৰা আত্ব-িুৰি এই যুতিসঙ্গি 
দলীল উলল্লখ্ কতৰ হকলছ, 

مۡٓ﴿
َ
ْٓٓأ ءٓ َٓغۡيِِٓٓمنُۡٓٓخلُِقوا مََۡٓٓشۡ

َ
م٣٥ٓٓۡٓٱۡلَخَٰلُِقونَُٓٓهمُٓٓأ

َ
ْٓٓأ َمََٰوَٰتَِٓٓخلَُقوا ۡرَضٓ ٓٱلسَّ

َ
ٓٓبَلَٓوٱۡۡل ّٓلَّ

م٣٦ٓٓۡٓيُوقُِنونَٓ
َ
مَۡٓٓرب َِكَٓٓخَزا ئِنُِٓٓعنَدُهمۡٓٓأ

َ
ٓ[٣٧ٓٓ،٣٥ٓ:الطور]ٓ﴾٣٧ٓٱلُۡمصَۜۡيِطُرونَُٓٓهمُٓٓأ
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‘‘তসহঁি তনলজ তনলজই সতষ্ট  হহলছ ছনতক, ছন তসহঁি তনলজই তনজৰ স্ৰষ্ট া? 
অথব্া আকাশমণ্ডল আৰু পততথেী তসহঁলিই সততষ্ট  কতৰলছ ছনতক? ব্ৰং 
তসহঁি দতঢ়ভালে তব্শ্বাস নকলৰ। ছিামাৰ পালনকিৃাৰ ধন-ভাণ্ডাৰ তসহঁিৰ 
কব্ললি আলছ ছনতক, ছন তসহঁলিই ছসইলব্াৰৰ িত্ত্বাব্ধায়ক? [আত্ব-িূৰ, 
আয়াি: ফ ৩৫-৩৭]  
ছসলয় জুব্াইৰ ইব্নুল মুি‘তয়ম ৰাতদয়াল্লাহু আনহুলয় হকলছ, ‘‘ইছলাম 
গ্ৰহণৰ আগি মই এতদন ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লামক 
মাগতৰব্ৰ ছালািি ছুৰা আত্ব-িূৰ পাি কলৰালি শুতনলছা। ছিলখ্ি 

ছযতিয়া উতল্লতখ্ি আয়ািি আতহ পালল ছিতিয়া জুব্াইৰ ৰাতদয়াল্লাহু 
আনহুলয় ক’ছল, মই ভাতব্ললা ছমাৰ অন্তৰ উতৰ গ’ল। ছিলখ্িৰ 
ছকাৰআন শ্ৰব্ণৰ এইলটালে আতছল ছমাৰ প্ৰথম  টনা।” ছিওঁ হকলছ, 
“ছসই তদনাই ছমাৰ অন্তৰি ঈমান স্থান কতৰ হলতছল।’’ (বু্খ্াৰীলয় তভন 
তভন িাইি ইয়াক ব্ণৃনা কতৰলছ) 
আৰু এটা উদাহৰলণলৰ এই যুতিলটাক আৰু স্পষ্ট  ভালে অনুধাব্ন কৰা 
যায়। ছযলন, ছকালনা এজন ব্যতিলয় যতদ আলপানাক এলন এখ্ন ডাঙৰ 
প্ৰাসাদৰ কথা কয় যাৰ চাতৰওিালল ব্াতগচা, মালজ মালজ আলছ 
প্ৰব্াহমান নদ-নদী আৰু তনজৰা, প্ৰাসাদি আলছ ইয়াৰ পূণৃিা দানকাৰী 
সকললা সৰঞ্জাম আতদ। িাৰ তপছি ছিওঁ যতদ কয় ছয, এই প্ৰাসাদ 
আৰু ইয়াৰ মাজৰ তয পতৰপূণিৃা আলছ সকললা ব্স্তু তনলজই তনজলক সততষ্ট  
কতৰলছ আকতিকভালে অতস্তত্ব লাভ কতৰলছ। ছিতিয়া আপুতন তব্না তদ্বধায় 
ছসয়া অস্বীকাৰ কতৰব্, আৰু ছিওঁক তমথযাব্াদী সাব্যস্ত কতৰব্ ব্ৰং 
ছিওঁৰ কথাক ব্ৰ ডাঙৰ মুখৃ্ামী বু্তল আখ্যাতয়ি কতৰব্। ছিলনহ’ছল এই 
তব্শাল আকাশ, পততথেী আৰু এইদুলয়াৰ মাজি থকা লাখ্-লাখ্ অনুপম 
সততষ্ট  তনলজই তনজৰ স্ৰষ্ট া ব্া স্ৰষ্ট াতব্হীন অতস্তত্ব লাভ কতৰলছ ছনতক? 
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(৩) চতৰয়িৰ আললাকি আল্লাহ িা‘আলাৰ অতস্তত্বৰ প্ৰমাণ: ফ 
সকললা ঐশীগ্ৰন্থি আল্লাহৰ অতস্তত্বৰ কথা উলল্লখ্ কৰা হহলছ আৰু ছসই 
সমূহ গ্ৰন্থি থকা সততষ্ট জগিৰ কলযাণ সংব্তলি হুকুম আহকালম প্ৰমাণ 
কলৰ ছয, এই সকললা ব্স্তু এলন প্ৰজ্ঞাময় প্ৰতিপালকৰ িৰিৰ পৰা 
আতহলছ তযজন সততষ্ট  জগিৰ সাতবৃ্ক কলযাণ সম্পলকৃ জ্ঞাি। লগলি ছসই 
সমূহ গ্ৰন্থি সততষ্ট জগি সম্পলকৃ তযলব্াৰ সংব্াদ আতহলছ আৰু ব্াস্তলে তয 
সিয বু্তল সািয তদলছ ই প্ৰমাণ কতৰলছ ছয, এই সততষ্ট জগি এলন মহান 
প্ৰতিপালকৰ িৰিৰ পৰা আতহলছ তযজন ছিওঁ তদয়া সংব্াদ অনুযায়ী 
অতস্তত্বদানি সিম। 

(৪) ইতিয় অনুভুতিৰ আললাকি আল্লাহৰ অতস্তত্বৰ প্ৰমাণ: ফ 
এই ধৰণৰ প্ৰমাণ আতম দুই ধৰলণ দাতঙ ধতৰব্ পাতৰ: ফ   
প্ৰথম: ফ আতম শুতন থালকা আৰু ছদলখ্া ছয, প্ৰাথৃনাকাৰী সকলৰ ব্হুলিা 
প্ৰাথৃনা কবু্ল হহলছ, অসহায় ব্যতিসকল তব্পদৰ পৰা উদ্ধাৰ হহলছ। 
ইয়াৰ দ্বাৰা আল্লাহৰ অতস্তত্ব অকাটযভালে প্ৰমাতণি হয়। আল্লাহ 
িা‘আলাই হকলছ, 

ۡيَنَٰهََُٓٓلُۥٓفَٱۡسَتَجۡبَنآَقۡبُلِٓٓمنٓنَاَدىَٰٓٓإِذَۡٓٓونُوًحا﴿ ۡهلَُهۥَٓفَنجَّ
َ
ٓ﴾٧٦ٓٱۡلَعِظيمِٓٓٱۡلَكۡرِبِٓٓمنََٓٓوأ

ٓ[٧٦ٓ:اّلنبياء]
“িৰণ কৰা নূহক, তস ছযতিয়া আহ্বান কতৰতছল ছিতিয়া আতম িাৰ 
প্ৰাথৃনা মঞু্জৰ কতৰতছললা আৰু ছিওঁক ছিওঁৰ চৰম তব্লাই-তব্পতিৰ পৰা 
ত্ৰাণ কতৰতছললা।’’[আল-আতিয়া, আয়াি: ফ ৭৬] 

আন এক িাইি আল্লাহ িা‘আলাই হকলছ, 
ٓٓ{َٓلُكمْٓٓفَاْسَتَجاَبَٓٓربَُّكمْٓٓتَْسَتغِيُثونَٓٓإِذْٓ}
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“িৰণ কৰা, ছিামাললালক ছযতিয়া ছিামাললাকৰ প্ৰতিপালকৰ ওচৰি 
উদ্ধাৰ প্ৰাথৃনা কতৰতছলা ছিতিয়া ছিওঁ ছিামাললাকৰ প্ৰাথৃনা কবু্ল 
কতৰতছল।” [ আল-আনিাল, আয়াি: ফ ৯] 

ছহীহ বু্খ্াৰীি আনাছ ইব্ন মাতলক ৰাতদয়াল্লাহু আনহুলয় ব্ণৃনা কতৰলছ, 
এতদন ৰাছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লামৰ খু্ৎব্া প্ৰদানৰ সময় এক 
ছব্দুঈন মছতজদি প্ৰলেশ কতৰ ক’ছল, ছহ আল্লাহৰ ৰাছুল! ধন-সম্পদ 
ধ্বংস হহ গ’ল। পতৰয়াল ছভাকি ক’ক-ব্কাই আলছ। আল্লাহৰ ওচৰি 
আমাৰ ব্ালব্ দু‘আ কৰক। আল্লাহৰ নব্ী দুই হাি িুতল দু‘আ কতৰলল। 

িলি আকাশি পবৃ্ি সদতশ ছম ািন্ন হ’ল আৰু আল্লাহৰ ৰাছুল 
তমিাৰৰ পৰা অেিৰণ কৰাৰ আগলিই ব্ৰষুণ আৰম্ভ হ’ল। আনতক 
ব্ৰষুণৰ কাৰলণ ৰাছুল চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লামৰ দাডীৰ পৰা পানীৰ 
ছটাপাল পতৰব্লল ধতৰলল। 
তদ্বিীয় জুমু‘আি ছসই ছব্দুঈন ব্া আন ছকালনাব্াই আতহ ক’ছল, ছহ 
আল্লাহৰ ৰাছুল!  ৰ ধংস হ’ব্লল ধতৰলছ আৰু ধন-সম্পদ ছশষ হ’ব্লল 
ধতৰলছ। আমাৰ ব্ালব্ দু‘আ কৰক। 
িাৰ তপছি ছিলখ্ি দুই হাি িুতল ক’ছল, ছহ আল্লাহ! আমাৰ 
চাতৰওিালল, (ব্ৰষুণ তদয়া) আমাৰ ওপৰি নহয়। আনতক ছিলখ্ি 
তযিাললই ইতঙ্গি কতৰতছল ছসই িালৰ পৰা ছম  আঁিতৰ হগতছল।’ 
[বু্খ্াৰী আৰু মুছতলম]  
দু‘আ কবু্ল ছহাোৰ চিৃ পূৰণ কতৰ তনষ্ঠাৰ হসলি আল্লাহৰ িালল 
প্ৰিযাব্িৃন কতৰ দু‘আ কতৰলল এতিয়াও ছয দু‘আ কবু্ল হয় ছসয়া 
দতশযমান প্ৰমাতণি তব্ষয়। 
তদ্বিীয়ি: ফ আল্লাহ িা‘আলা নব্ী-ৰাছুলসকলৰ দ্বাৰা ছিওঁললাকৰ তৰছালি 
আৰু নবু্ওোি প্ৰমাণ কৰাৰ ব্ালব্ তযলব্াৰ তনদশৃন, তযলব্াৰক মু‘তজযা 
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বু্তল ছকাো হয়, (সাধাৰণৰ সাধযািীি অললৌতকক  টনাসমূহ) তযলব্াৰ 
মানুলহ প্ৰিযি কতৰব্ পালৰ অথব্া শুতনব্ পালৰ, ছসই মু’তজযা সমূহ 
প্ৰকাশক নব্ী-ৰাছুলসকলৰ ছপ্ৰৰণকাৰী আল্লাহৰ অতস্তত্বৰ ওপৰি 
তচৰসিয প্ৰমাণ। কাৰণ এইলব্াৰ মানুহৰ িমিাৰ ব্াতহৰৰ তব্ষয়, তযলব্াৰ 
আল্লাহ িা‘আলা ছিওঁৰ ৰাছুলসকলৰ সাহাযয-সহলযাতগিাৰ ব্ালব্ 
সং তটি কলৰ। িালৰ ছকইতটমান উদাহৰণ িলি দাতঙ ধৰা হ’ল: ফ  
প্ৰথম উদাহৰণ: ফ মুছা আলাইতহছ ছালামৰ তনদশৃন, ছযতিয়া আল্লাহ 
িা‘আলা মুছা আলাইতহছ ছালামক তনলদৃশ তদলল ছয, তনজ লাতিলৰ 
সাগৰৰ মাজি আ াি কৰা। মুছা আলাইতহচ ছালালম আ াি কতৰলল। 

িলি, সাগৰৰ মাজি ব্াৰটা শুকান ৰাস্তা হহ যায় আৰু দুলয়া পালশ 
পানী তব্শাল পবৃ্িসদতশ তথয় তদলয়। আল্লাহ িা‘আলাই হকলছ, 

ۡوَحۡيَنا ٓ﴿
َ
نُِٓٓموَسَٰٓٓٓإَِلَٰٓٓفَأ

َ
َِعَصاكَٓٓٱۡۡضِبٓأ ۡودِٓٓفِۡرقٓ ُٓكُّٓٓفَََكنَٓٓفَٱنَفلَقَٓٓٱۡۡلَۡحَر ٓٓب  ٓٱۡلَعِظيمَِٓٓكٱلطَّ

ٓ[٦٣ٓ:الشعراء]ٓ﴾٦٣
“িাৰ তপছি আতম মুছাক আলদশ কতৰললা, ছিামাৰ লাখু্তটডালললৰ 
সাগৰক আ াি কৰা, িলি সাগৰখ্ন তব্দীণৃ (দুতছটা) হহ গ’ল আৰু 
প্ৰলিযক ভাগ তব্শাল পবৃ্িসদতশ হহ গ’ল।’’ [ আশ-শু‘আৰা, আয়াি: ফ 
৬৩] 
তদ্বিীয় উদাহৰণ: ফ ঈছা আলাইতহচ ছালামৰ তনদশৃন: ফ ছিওঁ আল্লাহৰ 
ইিাি মতি ব্যতিক জীতেি কতৰব্ পাতৰতছল আৰু তসহঁিক কব্ৰৰ পৰা 
ওলাই আতনতছল। এই সম্পলকৃ পতেত্ৰ ছকাৰআনি ছকাো হহলছ,  

ۡحِٓ﴿
ُ
ِ ٓٓبِإِۡذنِٓٓٱلَۡمۡوَتََٰٓٓوأ  [٤٩ٓ:عمرانٓال]ٓ﴾ٱّللَّ

‘‘আৰু মই আল্লাহৰ আলদশি মতি ব্যতিক জীতেি কতৰ তদওঁ।’’ [আলল 

ইমৰান, আয়াি: ফ ৪৯] 
 ]ফ١١١ : دةالمائ[ ِبِإذِۡنيۖ﴾ ٱلَۡموَۡتىٰ ُتخِۡرُج ﴿َوِإذۡ
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“আৰু ছযতিয়া িুতম ছমাৰ আলদশি মতি ব্যতিক ওলাই আতনতছলা।’’ [আল-

মাতয়দাহ, আয়াি: ফ ১১০] 
িতিীয় উদাহৰণ: ফ নব্ী মুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লামৰ তনদশৃন: ফ 
কুৰাইছ সকলল ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লামৰ ওচৰি ছিওঁৰ 
তৰছালািৰ স্বপলি ছকালনা তনদশৃন তব্চৰাি ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ 
অছাল্লাম চিৰ িালল ইংতগি কতৰলল, িলি চি তদ্বখ্তণ্ডি হহ যায় আৰু 
উপতস্থি সকললালে এই  টনা অব্ললাকন কলৰ। এই তব্ষলয় আল্লাহ 

িা‘আলাই হকলছ,  
َبِتٓ﴿ اَعةُٓٓٱۡقََتَ ِْٓٓإَون١ٓٓٱۡلَقَمرَُٓٓوٱنَشقَّٓٓٱلسَّ َْٓٓءايَةٗٓٓيََرۡوا ُْٓٓيۡعرُِضوا ٓ ِٓسۡحرٓ َٓوَيُقولُوا ۡسَتِمر  ٓ﴾٢ٓمُّ
ٓٓ[٢ٓٓ،١ٓ:القمر]

“তকয়ামি অতি সতন্নকট আৰু চিলটালে িাট ছমতললছ। তসহঁলি যতদ 
ছকালনা তনদশৃন ছদলখ্ ছিতিয়া মুখ্  ুৰাই লয় আৰু কয়, এইলটা 
তচৰাচতৰি এক প্ৰকাৰ যাদু।’’ [আল-ক্বামাৰ, আয়াি: ফ ১-২] 
ইতিয় শতিৰ দ্বাৰা অনুধাব্ন ছযাগয উি তনদশৃন আৰু অললৌতকক 
 টনাসমূহ তযলব্াৰ আল্লাহ িা‘আলা ছিওঁৰ ৰাছুলসকলৰ সহায়-
সহলযাতগিাৰ ব্ালব্  টাইতছল, ছসইলব্াৰ আল্লাহৰ অতস্তত্বৰ অকাটয 
প্ৰমাণ। 
 
দুই: ফ আল্লাহ িা‘আলাৰ ৰুবু্তব্য়যািৰ ওপৰি ঈমান: ফ 
ইয়াৰ অথৃ হহলছ, ছিলেইঁ একমাত্ৰ ৰব্, ছিওঁৰ ছকালনা অংশী নাই, আৰু 
নাই ছকালনা সহায়কাৰী।  
ৰব্ ছিলেঁই তযজন সততষ্ট কিৃা, মাতলক আৰু সাতব্ৃক (চতৰয়িগি আৰু 
পতৰচালনাগি) তনলদৃশ প্ৰদানকাৰী। এলিলক আল্লাহৰ ব্াতহলৰ আন 
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ছকালনা স্ৰষ্ট া নাই, ছিওঁৰ ব্াতহলৰ আন ছকালনা মাতলক নাই আৰু ছিওঁৰ 
ব্াতহলৰ আন কালৰা তনলদৃলশা নচলল। আল্লাহ িা‘আলাই হকলছ, 

َّلٓ﴿
َ
ۡمُر ٓٓٱۡۡلَۡلقََُٓٓلُٓٓأ

َ
 [٥٤ٓ:اّلعراف]ٓ﴾َوٱۡۡل

“জাতন ছথাো, সততষ্ট  আৰু আলদশ প্ৰদানৰ কাম একমাত্ৰ ছিওঁলৰই।”  
[ আল আ‘ৰাি, আয়াি: ফ ৫৪]  
আল্লালহ আৰু হকলছ, 

َٰلُِكمُٓ﴿ َُٓٓذ ِينَٓٓٱلُۡمۡلُك ََٓٓلَُٓٓربُُّكمۡٓٓٱّللَّ ٓ﴾قِۡطِميٓ ِٓمنَٓيۡملُِكونََٓٓمآُدونِهِۦِٓمنٓتَۡدُعونََٓٓوٱَّلَّ
ٓ[١٣ٓ:فاطر]

“ছিলেঁই আল্লাহ, ছিামাললাকৰ ৰব্, সাম্ৰাজয একমাত্ৰ ছিওঁলৰই। ছিওঁৰ 
ব্াতহলৰ ছিামাললালক তযহঁিক আহ্বান কৰা, তসহঁি এটা ছখ্জুৰ গুতটৰ 
পািল আেৰণখ্নলৰা অতধকাৰী নহয়। [ িাতিৰ, আয়াি: ফ ১৩] 
তকছুমান অহংকাৰী, তমছলীয়া, অন্তৰৰ তব্শ্বাসৰ পৰা নহয় ছকেল 
ছমৌতখ্ক দাব্ীকাৰী ব্যতিৰ ব্াতহলৰ সততষ্ট  জগিৰ ছকালনলেই আল্লাহৰ 
ৰবু্তব্য়যািক অস্বীকাৰ কৰা নাই। ছযলন, তিৰ‘আউনৰ সময়কালি এয়া 
 তটতছল। তস িাৰ জাতিক ক’ছল,  

نَا َٓٓفَقاَلٓ﴿
َ
ََٰٓٓربُُّكمُٓٓأ َۡعَ

َ
 [٢٤ٓ:انلازاعت]ٓ﴾٢٤ٓٱۡۡل

“তস (তিৰ‘আউলন) ক’ছল, মলয়ই ছিামাললাকৰ সলব্ৃাচ্চ ৰব্।”  
[ আন-নাতয‘আি, আয়াি: ফ ২৪-২৫] 
তিৰ‘আউলন আৰু ক’ছল, 

َهآ﴿ يُّ
َ
أ َٓٓيَٰٓ

ُ
ِنۡٓٓلَُكمَٓعلِۡمُتَٓٓمآٱلَۡمَل ٓ[٣٨ٓ:القصص]ٓ﴾َغۡيِيٓإَِلَٰهٓ ٓم 

“ছহ পতৰষদব্গ,ৃ ছমাৰ ব্াতহলৰ ছিামাললাকৰ আন ছকালনা উপাসয আলছ 
বু্তল মই নাভালব্া।” [আল-কাচাচ, আয়াি: ফ ৩৮] 

তিৰ‘আউলন এই কথা অহংকাৰি হকতছল; তকন্তু িাৰ অন্তৰৰ তব্শ্বাস 
এলনকুো নাতছল। ছযলন মহান আল্লালহ হকলছ, 
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﴿ْٓ نُفُسُهمَۡٓٓوٱۡستَۡيَقَنۡتَها ٓٓبَِهآوََجَحُدوا
َ
آ ُٓظۡلٗمآأ ٓ[١٤ٓ:انلمل]ٓ﴾ٓوَُعلُو ٗ

“তসহঁলি অনযায় আৰু অহংকাৰৰ িলি তনদশৃনােলীক প্ৰিযাখ্যান 
কতৰলল। অথচ তসহঁিৰ অন্তৰ এইলব্াৰ সিয বু্তল তব্শ্বাস কতৰতছল।”  
[ আন-নামল, আয়াি, ১৪] 
তিক এইদলৰ মুছা আলাইতহছ ছালাম তিৰ‘আউনক লিয কতৰ হকতছল, 

نَزَلَٓٓما َٓٓعلِۡمَتٓٓلََقدۡٓ﴿
َ
ُؤَّل ءِٓٓأ َٓٓهَٰٓ ٓٓإِّلَّ َمََٰوَٰتَِٓٓربُّ ۡرِضٓٓٱلسَّ

َ
ٓٓبََصا ئِرََٓٓوٱۡۡل ُظنَُّكِٓٓإَون ِ

َ
َٓۡل

ٓ[١٠٢ٓ:اّلرساء]ٓ﴾َٓمۡثُبوٗرآَيَٰفِۡرَعۡونُٓ
“িুতম ভাললকলয় জানা ছয আকাশ আৰু পততথেীৰ পালনকিৃাই এইলব্াৰ 
তনদশৃনােলী প্ৰিযি প্ৰমাণস্বৰূপ নাতযল কতৰলছ। ছহ তিৰ‘আউন, ছমাৰ 
ধাৰণাি িুতম ধ্বংসৰ পথি গতি কতৰছা।” [ ব্নী-ইছৰাঈল, আয়াি: ফ ১০২] 

আৰু ছসলয় আতম ছদতখ্ব্লল পাওঁ ছসই সময়ৰ আৰব্ৰ মুশ্বতৰকসকললও 
আল্লাহৰ উলূতহয়যাি ব্া ইব্াদিি তশ্বকৃ কৰা সলত্বও ছিওঁৰ ৰুবু্তব্য়যািক 
স্বীকাৰ কতৰতছল। আল্লাহ িা‘আলাই হকলছ, 

ۡرُضٓٓل َِمنِٓٓقُل﴿
َ
ِٓ َٓسَيُقولُون٨٤ََٓٓٓتۡعلَُمونَُٓٓكنُتمۡٓٓإِنٓفِيَها َٓٓوَمنٓٱۡۡل فََلٓٓقُۡلّٓٓلِلَّ

َ
ُرونَٓٓأ ٨٥ٓٓتََذكَّ

َٓٓمنٓقُۡلٓ َمََٰوَٰتِٓٓرَّبُّ ۡبعِٓٓٱلسَّ ٓٓٱلسَّ ِ َٓٓسَيُقولُون٨٦َٓٓٓٱۡلَعِظيمِٓٓٱۡلَعۡرِشَٓٓوَربُّ فََلٓٓقُۡلّٓٓلِلَّ
َ
َٓتتَُّقونَٓٓأ

ء ُٓٓك َِٓٓملَُكوُتٓٓبَِيِدهِۦَٓمنَۢٓٓقُۡل٨٧ٓٓ ٨٨َٓٓتۡعلَُمونَُٓٓكنُتمۡٓٓإِنَٓعلَۡيهُُِٓٓيَارَُٓٓوَّلُُٓٓيِيَُٓٓوُهوَََٓٓشۡ
ِ َٓٓسَيُقولُونَٓ َٰٓٓقُۡلّٓٓلِلَّ نَّ

َ
ٓ[٨٩ٓٓ،٨٤ٓ:المؤمنون]ٓ﴾٨٩ٓتُۡسَحُرونَٓٓفَأ

“ছকাো, পততথেী আৰু ইয়াি থকা অতধব্াসীতব্লাক কাৰ? যতদ 
ছিামাললালক জানা ছকাোলচান। তসহঁলি তনশ্চয় ক’ব্, সকললা আল্লাহৰ। 
ছকাো, িথাতপও তক ছিামাললালক উপলদশ গ্ৰহণ নকতৰব্া ছন?। ছকাো, 
সি আকাশ আৰু মহা-‘আৰশ্বৰ অতধপতি ছকান? তনশ্চয় তসহঁলি ক’ব্, 
আল্লাহ। ছকাো, িথাতপও ছিামাললালক িাকওো অব্লিন নকতৰব্া ছন? 
ছকাো, ছিামাললালক যতদ জানা ছিলনহ’ছল ছকাোলচান, কাৰ হািি 
সকললা ব্স্তুৰ কিত ৃত্ব, তযজলন ৰিা কলৰ আৰু যাৰ কব্লৰ পৰা ছকালনও 
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ৰিা কতৰব্ ছনাোলৰ? ছিতিয়া তসহঁলি ক’ব্, আল্লাহ। ছকাো, িলনহ’ছল 
ছকলনলক ছিামাললাক তব্ভ্রান্ত হ’লা? [আল-মু’তমনূন, আয়াি: ফ ৮৪-৮৯] 
আল্লাহ িা‘আলাই আৰু হকলছ, 

تۡلَُهمَٓولَئِن﴿
َ
نَۡٓٓسأ َمََٰوَٰتَِٓٓخلَقَٓٓمَّ ۡرَضٓٓٱلسَّ

َ
ٓ﴾٩ٓٱۡلَعلِيمُٓٓٱۡلَعزِيزَُٓٓخلََقُهنَََّٓٓلَُقولُنََّٓٓوٱۡۡل

ٓ[٩ٓ:الزخرف]
‘‘(ছহ ৰাছুল) আপুতন যতদ তসহঁিক ছসালধ, ছকালন আকাশমণ্ডলী আৰু 
পততথেী সততষ্ট  কতৰলছ, ছিলন্ত অেশযই তসহঁলি ক’ব্, পৰাক্ৰান্ত সবৃ্জ্ঞ 
আল্লালহ সততষ্ট  কতৰলছ।” [আয-যুখ্ৰুি, আয়াি: ফ ৯] 

আল্লাহ িা‘আলাই আৰু হকলছ, 
تۡلَُهمَٓولَئِن﴿

َ
نَۡٓٓسأ ُ ََٓٓلَُقولُنََّٓٓخلََقُهمۡٓٓمَّ َٰٓٓٱّللَّ نَّ

َ
ٓٓ[٨٧ٓ:الزخرف]ٓ﴾٨٧ٓيُۡؤفَُكونَٓٓفَأ

“আপুতন যতদ তসহঁিক ছসালধ, ছকালন তসহঁিক সততষ্ট  কতৰলছ, ছিলন্ত 
অেশযই তসহঁলি ক’ব্, আল্লালহ। এলিলক তসহঁি ক’হল উভতিলছ?”  
[ আয-যুখ্ৰুি, আয়াি: ফ ৮৭] 
আৰু ‘আল্লাহৰ আলদশ’ এই কথাষাৰ ছিওঁৰ সততষ্ট গি আৰু চতৰয়ি 
সংতশ্লষ্ট  উভয় প্ৰকাৰ তব্ষয়াতদ চাতমল কলৰ। ছিওঁ ছযলনলক ছিওঁৰ 

তহকমিানুসালৰ সততষ্ট জগিি তয ইিা িাৰ তসদ্ধান্ত গ্ৰহণকাৰী আৰু 
ব্যেস্থাপক, ছিলনলক ছিওঁ ছিওঁৰ তহকমিানুযায়ী যােিীয় আইন, তব্তধ-
তব্ধান আৰু ইব্াদি ও পাৰস্পাতৰক ছলনলদনৰ হুকুম ৰচনাৰ একিত্ৰ 
অতধকাৰী। এলিলক, যতদ ছকালনা ব্যতি আল্লাহৰ লগি আন ছকালনাব্াক 

ইব্াদিৰ তব্ধান প্ৰদানকাৰী অথব্া ছলন-ছদনৰ হুকুমদািা তহচালপ গ্ৰহণ 
কলৰ ছিলনহ’ছল তস আল্লাহৰ লগি অংশী কতৰলল আৰু ঈমান ব্াস্তব্ায়ণ 
নকতৰলল। 
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তিতন: ফ আল্লাহৰ উলূতহয়যািৰ প্ৰতি ঈমান: ফ 
ইয়াৰ অথৃ হহলছ, এই কথা স্বীকাৰ কৰা ছয, একমাত্ৰ আল্লাহ িা‘আলাই 
প্ৰকত ি মা‘বু্দ ব্া উপাসয, ইয়াি আন ছকালনও ছিওঁৰ অংশী নহয়। 
আৰু ‘‘ইলাহ’’ শব্দলটা মালূহ শব্দৰ অথৃি। যাৰ অথৃ মা‘বু্দ। অথৃাৎ 
ছসই উপাসয যাক পূণৃ মুহাব্বি আৰু পূণৃ সন্মানৰ হসলি ইব্াদি ব্া 
দাসত্ব কৰা হয়। আল্লাহ িা‘আলাই হকলছ, 

ٓ ٓإَِلَٰه ِٓٓإَوَلَُٰهُكمۡٓ﴿ ٓٓإَِلَٰهَّٓٓلَّ َٓٓوَِٰحد  ٓ[١٦٣ٓ:اۡلقرة]ٓ﴾١٦٣ٓٱلرَِّحيمُٓٓٱلرَّۡحَمَٰنُُٓٓهوَٓٓإِّلَّ
“আৰু ছিামাললাকৰ উপাসয একমাত্ৰ এজলনই উপাসয। ছিওঁৰ ব্াতহলৰ 
আন ছকালনা সিয মা‘বু্দ নাই, ছিওঁ মহা কৰুণাময় দয়ালু।”  
[ আল-ব্াক্বাৰা, আয়াি: ফ ১৬৩]  
আল্লাহ িা‘আলাই আৰু হকলছ, 

َُٓٓشِهدَٓ﴿ نَُّهۥٓٱّللَّ
َ
ٓٓإَِلَٰهََّٓٓل ٓٓأ َْٓٓوٱلَۡمَلَٰٓئَِكةُُٓٓهوَٓٓإِّلَّ ْولُوا

ُ
َۢآٱۡلعِۡلمَِٓٓوأ ٓٓإَِلَٰهََّٓٓل ٓٓبِٱۡلقِۡسِطٓ ٓقَا ئَِم ُٓهوَٓٓإِّلَّ

ٓ[١٨ٓ:عمرانٓال]ٓ﴾١٨ٓٱۡۡلَِكيمُٓٓٱۡلَعزِيزُٓ
“আল্লালহ সািয তদলছ, ছিওঁৰ ব্াতহলৰ প্ৰকত ি ছকালনা মা‘বু্দ নাই আৰু 
তিতৰস্তাসকলল, নযায়তনষ্ট  জ্ঞানীসকললও সািয তদলছ ছয, ছিওঁৰ ব্াতহলৰ 
আন ছকালনা সিয মা‘বু্দ নাই। ছিওঁ পৰাক্ৰান্ত প্ৰজ্ঞাময়।” [আলল 
ইমৰান, আয়াি: ফ ১৮] 
গতিলক আল্লাহৰ ব্াতহলৰ আন কালৰাব্াক উপাসযৰূলপ গ্ৰহণ কতৰ িাৰ 
ইব্াদি কতৰলল িাৰ ছসই উপাসযৰূলপ গ্ৰহণ ব্াতিল বু্তল তব্লব্তচি হ’ব্।  
আল্লাহ িা‘আলাই পতেত্ৰ ছকাৰআনি হকলছ, 

َٰلَِكٓ﴿ نََّٓٓذ
َ
َٓٓبِأ نَّٓٓٱۡۡلَقُُّٓٓهوَٓٓٱّللَّ

َ
نَّٓٓٱۡلَبَِٰطُلُٓٓهوَُٓٓدونِهِۦِٓمنٓيَۡدُعونََٓٓمآَوأ

َ
ََٓٓوأ ٓٱۡلَعِلُُّٓٓهوَٓٓٱّللَّ

ٓٓ[٦٢ٓ:اۡلج]ٓ﴾٦٢ٓٱۡلَكبِيُٓ
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“এয়া এই ব্ালব্ ছয, তনশ্চয় আল্লাহ পৰম সিয আৰু ছিওঁৰ পতৰব্লি ৃ
তসহঁলি তযলব্াৰক আহ্বান কলৰ ছসই সকললালব্াৰ অসিয, আৰু তনশ্চয় 
আল্লাহ ছিলেঁই হহলছ অতি মহান সবৃ্লশ্ৰষ্ঠ।” [ আল-হজ্জ, আয়াি: ফ ৬২] 
(আল্লাহৰ ব্াতহলৰ তযসকলক উপাসনা কৰা হয়) ছসইলব্াৰক মা‘বু্দ বু্তল 
নাম ৰাতখ্ললই ছসয়া সিয উপাসযৰ মযৃাদাি ছকতিয়াও উপনীি হ’ব্ 
ছনাোলৰ; ব্ৰং ছকেল নাম মাত্ৰলহ। ছযলন, আল্লাহ িা‘আলাই পতেত্ৰ 

ছকাৰআনি লাি, মানাি, উজ্জা ইিযাতদ সম্পলকৃ হকলছ, 
ۡسَما ء ٓٓإِّلَّ ِٓٓهَٓٓإِنۡٓ﴿

َ
ۡيُتُموَها ٓٓأ نُتمَۡٓٓسمَّ

َ
ا َٓٓوَءابَا ؤُُكمٓأ نَزَلٓٓمَّ

َ
ُٓٓأ ٓ ِٓمنٓبَِهآٱّللَّ ٓ:انلجم]ٓ﴾ُسۡلَطَٰن 

٢٣]ٓ
“এইলব্াৰ ছকেল তকছুমান নামৰ ব্াতহলৰ আন এলকা নহয়, তযলব্াৰ নাম 
ছিামাললালক আৰু ছিামাললাকৰ পূবৃ্-পুৰুষসকলল ৰাতখ্ছা। ইয়াৰ 
সমথৃনি আল্লালহ ছকালনা দলীল অেিীণৃ কৰা নাই।”2  
[আন-নাজম, আয়াি: ফ ২৩] 
এইদলৰ ইউছুি (আলাইতহচ ছালাম) ছিওৰঁ কাৰাগাৰৰ সঙ্গীসকলক 
হকতছল, 

ۡجنَِٓٓيََٰصَِٰحَبِٓ﴿ ِ ۡرَبابٓ ٓٱلس 
َ
ِقُونََٓٓءأ َتَفر  مَِٓٓخۡيٓ ٓمُّ

َ
ُٓٓأ َِٰحدُٓٓٱّللَّ ارُٓٓٱۡلَو ِٓمنَٓتۡعُبُدونََٓٓما٣٩ٓٓٱۡلَقهَّ

ۡسَما ءٗٓٓإِّلَّ ُٓٓدونِهِۦ ٓ
َ
ۡيُتُموَها ٓٓأ نُتمَۡٓٓسمَّ

َ
ا ٓٓوََءابَا ؤُُكمٓأ نَزَلٓٓمَّ

َ
ُٓٓأ ٓ ِٓمنٓبَِهآٱّللَّ ٓ:يوسف]ٓ﴾ُسۡلَطَٰن 

٤٠ٓٓ،٣٩]ٓ
                                           

2 তিক এইদলৰ আল্লাহ িা‘আলাই হূদ আলাইতহছ ছালাম সম্পছকৃ জনাইলছ ছয, ছিওঁ 
ছিওঁৰ জাতিক হকতছল,  

تَُجَِٰدلُونَِنٓ﴿
ُ
ۡسَما ء ِٓٓفٓ ٓأ

َ
ۡيُتُموَها ٓٓأ نُتمَۡٓٓسمَّ

َ
آَوَءابَا ؤُُكمٓأ َلٓٓمَّ ُٓٓنَزَّ ٓ ِٓمنٓبَِهآٱّللَّ  ٓٓ[٧١ٓ:اّلعراف]ٓ﴾ُسلَۡطَٰن 

“ছিামাললালক ছমাৰ লগি এলন তকছুমান নাম হল িক ৃ কতৰছা ছনতক, তযলব্াৰ 
ছিামাললাক আৰু ছিামাললাকৰ তপিত -পুৰুষসকলল নামকৰণ কতৰছা, যাৰ তব্ষলয় 
আল্লালহ ছকালনা দলীল নাতযল কৰা নাই।” [ আল-‘আৰাি: ফ ৭১] 
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“ছহ ব্ন্দীশালৰ সংগীদ্বয়! পতথক পতথক ব্হু উপাসয ভাল ছন পৰাক্ৰমশালী 
এজন আল্লালহই ভাল? ছিামাললালক আল্লাহৰ ব্াতহলৰ তযলব্াৰৰ ইব্াদি 
কৰা ছসইলব্াৰ ছকেল তকছুমান নামলহ, তযলব্াৰ নাম ছিামাললালক আৰু 
ছিামাললাকৰ তপিত -পৰুষসকলল ৰাতখ্ছা। আল্লালহ ইয়াৰ সপলি ছকালনা 
প্ৰমাণ অেিীণৃ কৰা নাই।” [ ইউছুি, আয়াি: ফ ৩৯-৪০] 

ছসলয় সকললা নব্ী ৰাছুলসকলল ছিওঁললাকৰ তনজ তনজ জাতিক হকতছল, 
﴿ْٓ َٓٓٱۡعُبُدوا ِنۡٓٓلَُكمَٓمآٱّللَّ هُٓٓإَِلَٰهٓ ٓم  ٓ[٥٩ٓ:اّلعراف]ٓ﴾َغۡيُ

“ছিামাললালক ছকেল আল্লাহলৰই ইব্াদি কৰা। ছিওঁৰ ব্াতহলৰ 

ছিামাললাকৰ আন ছকালনা প্ৰকত ি মা‘বু্দ ব্া উপাসয নাই।  
[ আল-আ‘ৰাি: ফ ৫৯] 
তকন্তু যুলগ যুলগ মুশ্বতৰকসকলল এই দাওোি প্ৰিযাখ্যান কতৰলছ আৰু 
তব্তভন্ন ধৰণৰ ব্াতিল উপাসযক আল্লাহৰ লগি অংশী কতৰ ছসইলব্াৰৰ 
উপাসনা কতৰলছ। তসহঁিৰ ওচৰি সহায় কামনা কতৰলছ আৰু তসহঁিৰ 
ওচৰি িতৰয়াদ কতৰলছ। 
 আল্লাহ িা‘আলাই মুশ্বতৰকসকলৰ এই প্ৰকাৰ উপাসয গ্ৰহণৰ তব্ষয়ক 
দুটা যুতিলৰ খ্ণ্ডন কতৰলছ: ফ 
প্ৰথম: ফ তযসকলক তসহঁলি মা‘বু্দ সাব্যস্ত কতৰ হললছ তসহঁিৰ মাজি 
উপাসযগি ছকালনা গুণ নাই। তসহঁি সামানযিম শতি আৰু িমিালৰা 
অতধকাৰী নহয়। ছযলন, তসহঁলি ছকালনা এটা ব্স্তুও সততষ্ট  কৰা নাই; ব্ৰং 
তসহঁি তনলজই সততষ্ট । আনহালি ছসইলব্াৰ মা‘বু্দ তসহঁিৰ পুজাৰীসকলৰ 

ছকালনা উপকাৰ সাধন কতৰব্ ছনাোলৰ, আৰু তসহঁিৰ ছকালনা মুতছব্ি 
দূৰ কতৰব্ও ছনাোলৰ আৰু তসহঁিৰ জীেন, মৰণ আৰু পুনৰুজ্জীেনলৰা 
তসহঁি মাতলক নহয়। আকাশ, পততথেীলৰা ছকালনা ব্স্তুৰ মাতলক নহয় 
আৰু ইয়াি তসহঁিৰ ছকালনা অংশও নাই।  
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আল্লাহ িা‘আলাই হকলছ, 
﴿ْٓ َُذوا َٓٓءالَِهةُٗٓٓدونِهِۦ ِٓٓمنَٓوٱَّتَّ نُفِسِهمَۡٓٓيۡملُِكونََٓٓوَّلَُٓٓيۡلَُقونََٓٓوُهمۡٓٓاَشۡيََٓٓيۡلُُقونَّٓٓلَّ

َ
آِۡل َٓۡض ٗ

ةَٗٓٓوَّلَٓٓمۡوٗتآَيۡملُِكونََٓٓوَّلَٓٓنۡفٗعآَوَّلٓ ٓ[٣ٓ:الفرقان]ٓ﴾٣ٓنُُشوٗرآَوَّلَٓٓحَيوَٰ
‘‘তসহঁলি আল্লাহৰ পতৰব্লি ৃ ব্হু উপাসয গ্ৰহণ কতৰলছ তযসকলল 
এলকালেই সততষ্ট  কতৰব্ ছনাোলৰ ব্ৰং তসহঁি তনলজই সতষ্ট  আৰু তসহঁি 
তনজৰ উপকালৰা কতৰব্ ছনাোলৰ আৰু অপকালৰা কতৰব্ ছনাোলৰ, আৰু 
জীেন, মৰণ ও পুনৰুজ্জীেনলৰা তসহঁি মাতলক নহয়।’’  
[ আল-িুৰকান, আয়াি: ফ ৩]  
আল্লাহ িা‘আলাই আৰু হকলছ, 

ْٓٓقُلِٓ﴿ ِينَٓٓٱۡدُعوا ِنٓزََعۡمُتمٓٱَّلَّ ُِٓٓدونِٓٓم  ة ِٓٓمۡثَقاَلَٓٓيۡملُِكونََّٓٓلٓٓٱّللَّ َمََٰوَٰتِِٓٓفَٓٓذرَّ ِٓفَٓٓوَّلٓٓٱلسَّ
ۡرِضٓ
َ
ِنِٓمۡنُهمََٓلُۥَٓوَمآِِشۡكٓ ِٓمنٓفِيِهَمآلَُهمَۡٓٓوَمآٱۡۡل َفََٰعةُٓٓتَنَفعَُٓٓوَّل٢٢َٓٓٓظِهي ٓٓم  ٓۥ ٓٱلشَّ ِٓعنَدهُ
ٓ ذِنَٓٓلَِمنۡٓٓإِّلَّ

َ
 [٢٣ٓٓ،٢٢ٓ:سبا]ٓ﴾ََلُٓٓأ

“ছকাো, আল্লাহৰ ব্াতহলৰ তযতব্লাকক ছিামাললালক তনজৰ উপাসয বু্তল 
গণয কতৰছা তসহঁিক মািা। তসহঁি আকাশমণ্ডল আৰু ভু-মণ্ডলৰ অণু 
পতৰমাণ ছকালনা ব্স্তুলৰা মাতলক নহয়। ইয়াি তসহঁিৰ ছকালনা অংশও 
নাই আৰু তসহঁিৰ ছকালনালে আল্লাহৰ সহায়লকা নহয়। আল্লাহৰ ওচৰি 
কালৰা ব্ালব্ই ছুপাতৰছ িলপ্ৰসু নহ’ব্; তকন্তু যাৰ ব্ালব্ অনুমতি তদয়া হ’ব্ 
ছিওঁৰ কথা সুকীয়া।’’ [ ছাব্া, আয়াি: ফ ২২-২৩] 

আল্লাহ িা‘আলাই হকলছ, 
يُۡۡشُِكونَٓ﴿
َ
آلَُهمۡٓٓيَۡسَتِطيُعونََٓٓوَّل١٩١َُٓٓٓيۡلَُقونََٓٓوُهمۡٓٓاَشۡيََٓٓيۡلُقَُّٓٓلَٓٓمآأ نُفَسُهمَۡٓٓوَّل ٓٓنَۡصٗ

َ
ٓأ

ونَٓ ٓ[١٩٢ٓٓ،١٩١ٓ:اّلعراف]ٓ﴾١٩٢ٓيَنُصُ
“তসহঁলি এলনতব্লাকক অংশী সাব্যস্ত কলৰলন, তযতব্লালক এলকালেই সততষ্ট  
কতৰব্ ছনাোলৰ? ব্ৰং তসহঁিক সততষ্ট  কৰা হহলছ। তযতব্লালক আনলকা  
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সাহাযয কতৰব্ ছনাোলৰ, আৰু তসহঁলি তনজলক তনলজও সহায় কতৰব্ 
ছনাোলৰ।’’ [ আল-আ‘ৰাি, আয়াি: ফ ১৯১-১৯২] 

আৰু ছযতিয়া এই ব্াতিল উপাসযসকলৰ এলনকুো অসহায় অেস্থা, 
ছিতিয়া তসহঁিক উপাসয তনধাৃৰণ কৰা চৰম মুখৃ্ামী আৰু ব্াতিল কমৃৰ 
ব্াতহলৰ আন এলকা নহয়। 
তদ্বিীয়: ফ ছযতিয়া মুশ্বতৰকসকলল স্বীকাৰ কলৰ ছয এই তনতখ্ল তব্শ্বৰ ৰব্ ও 
স্ৰষ্ট া একমাত্ৰ আল্লাহ িা‘আলা, যাৰ হািি সকললা ব্স্তুৰ িমিা, তযজলন 
আশ্ৰয় দান কলৰ, িাৰ ওপৰি ছকালনা আশ্ৰয়দানকাৰী নাই; ছিতিয়া 
তসহঁিৰ ব্ালব্ অতনব্াযৃ হহ উলি এই তব্ষয় স্বীকাৰ কৰা ছয, একমাত্ৰ 
মহান আল্লাহ িা‘আলাই সব্ৃপ্ৰকাৰ ইব্াদি ব্া উপাসনাৰ অতধকাৰী, 
ছযলনলক তসহঁলি স্বীকাৰ কলৰ ছয, আল্লাহ িা‘আলা ৰুবু্তব্য়যািি একক 
আৰু অতদ্বিীয়, ইয়াি ছিওঁৰ ছকালনা অংশী নাই। আল্লাহ িা‘আলাই 
হকলছ, 

َها﴿ يُّ
َ
أ ْٓٓٱنلَّاُسَٓٓيَٰٓ ِيَٓربَُّكمُٓٓٱۡعُبُدوا َِٓٓخلََقُكمۡٓٓٱَّلَّ َٓتتَُّقونَٓٓلََعلَُّكمَۡٓٓقۡبلُِكمِۡٓٓمنٓينََٓوٱَّلَّ
ِي٢١ٓ ۡرَضٓٓلَُكمَُٓٓجَعَلٓٓٱَّلَّ

َ
َٰٗشآٱۡۡل َما ءَٓٓفَِر نَزَلٓٓبَِنا ءَٗٓٓوٱلسَّ

َ
َما ءِِٓٓمنََٓٓوأ ۡخَرجََٓٓما ءٗٓٓٱلسَّ

َ
ٓبِهِۦٓفَأ

ْٓٓفََلٓٓلَُّكۡمٓ ٓرِۡزٗقآٱثلََّمَرَٰتِِٓٓمنَٓ ََِٓٓتَۡعلُوا نَداٗدآّلِلَّ
َ
نُتمۡٓٓأ

َ
ٓ[٢٢ٓٓ،٢١ٓ:اۡلقرة]ٓ﴾٢٢َٓتۡعلَُمونََٓٓوأ

“ছহ মানেসম্প্ৰদায়! ছিামাললালক ছিামাললাকৰ প্ৰতিপালকৰ ইব্াদি 
কৰা, তযজলন ছিামাললাকক আৰু ছিামাললাকৰ পূবৃ্ব্িৃীসকলক সততষ্ট  
কতৰলছ। যালি ছিামাললাক িাকোৰ অতধকাৰী হ’ব্ পাৰা। তযজলন 
ছিামাললাকৰ ব্ালব্ পততথেীখ্নক শযযা কতৰ তদলছ আৰু আকাশখ্নক চাল 
কতৰ তদলছ আৰু আকাশৰ পৰা পানী ব্ষৃণ কলৰ ছসই পানীলৰ 
ছিামাললাকৰ ব্ালব্ িলমূল উৎপাদন কতৰ ছিামাললাকৰ ব্ালব্ খ্াদযৰ 
ছযাগান ধতৰলছ। এলিলক ছিালমাললালক আল্লাহৰ লগি আনক সমকি 
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নকতৰব্া আৰু তযলহিু ছিামাললালক এইলব্াৰ কথা তনতশ্চিভালে জানা।” [ 
আল-ব্াক্বাৰাহ, আয়াি: ফ ২১-২২] 
আল্লাহ িাআলাই আৰু হকলছ, 

تۡلَُهمَٓولَئِن﴿
َ
نَۡٓٓسأ ُ ََٓٓلَُقولُنََّٓٓخلََقُهمۡٓٓمَّ َٰٓٓٱّللَّ نَّ

َ
ٓ[٨٧ٓ:الزخرف]ٓ﴾٨٧ٓيُۡؤفَُكونَٓٓفَأ

“যতদ আপুতন তসহঁিক ছসালধ, ছকালন ছিামাললাকক সততষ্ট  কতৰলছ, ছিতিয়া 
অেশযই তসহঁলি ক’ব্, আল্লাহ। এলিলক তসহঁি ক’হল উভতিলছ?”  
[ আয-যুখ্ৰুি, আয়াি: ফ ৮৭] 
আল্লাহ িা‘আলাই আৰু হকলছ, 

ِنَٓٓيَۡرزُقُُكمَٓمنٓقُۡلٓ﴿ َما ءِٓٓم  ۡرِضٓٓٱلسَّ
َ
نَٓوٱۡۡل مَّ

َ
ۡمعََٓٓيۡملُِكٓٓأ بَۡصَٰرَٓٓٱلسَّ

َ
ٓٱۡلَۡحََُّٓٓيۡرِجَُٓٓوَمنَٓوٱۡۡل

ۡمَر ٓٓيَُدب ِرَُٓٓوَمنٓٱۡلَۡح ِِٓٓمنَٓٓٱلَۡمي َِتَٓٓوُيۡخرِجُٓٓٱلَۡمي ِِتِٓٓمنَٓ
َ
ُ ٓٓفََسَيُقولُونَٓٓٱۡۡل فََلَٓٓفُقۡلٓٓٱّللَّ

َ
ٓأ

ُٓٓفََذَٰلُِكم٣١َُٓٓٓتتَُّقونَٓ ٓٓٱۡۡلَق َِٓٓبۡعدََٓٓفَماَذآٱۡۡلَقُّ َٓٓربُُّكمُٓٓٱّللَّ َُٰل ٓٓإِّلَّ َل َٰٓٓٱلضَّ نَّ
َ
فُونََٓٓفأ ٣٢ٓٓتُۡصَ

ٓ[٣٢ٓٓ،٣١ٓ:يونس]ٓ﴾
“ছকাো, ছকালন ছিামাললাকক আকাশ আৰু পততথেীৰ পৰা জীতেকা দান 
কলৰ? অথব্া ছকান ছসইজন, তযজন শ্ৰব্ণশতি আৰু দততষ্ট শতিৰ মাতলক? 
ছকালন তনজৃীেৰ পৰা সজীে উতলয়ায় আৰু ছকালন সজীেৰ পৰা তনজৃীে? 
আৰু ছকালন যােিীয় তব্ষয়ৰ তনয়ন্ত্ৰন কলৰ? ছিতিয়া তসহঁলি তনশ্চয় 
ক’ব্, আল্লাহ। ছিতিয়া িুতম ছকাো, ছিলনহ’ছল ছিামাললালক তকয় ছিওঁক 
ভয় নকৰা? অথচ, এই আল্লালহই ছিামাললাকৰ প্ৰকত ি প্ৰতিপালক। 
মহাসিযৰ তপছি ভ্রাতন্তৰ ব্াতহলৰ আৰু ছনা তক থাতকব্ পালৰ? তপলছ 
ছিামাললাকক ছকান িালল আিঁৰাই তনয়া হহলছ?”  
[ ইউনুছ, আয়াি: ফ ৩১-৩২] 

চাতৰ: ফ আল্লাহৰ নাম আৰু ছিওৰঁ গুণােলীৰ ওপৰি ঈমান: ফ 
আল্লাহ িা‘আলাৰ প্ৰতি ঈমানৰ চিুথৃ তদশ হ’ল, ছিওঁ ছিওঁৰ ব্ালব্ 
ছিওঁৰ তকিাব্ি তযলব্াৰ নাম উলল্লখ্ কতৰলছ আৰু ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু 
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আলাইতহ অছাল্লামৰ পৰা ব্তণৃি ছহীহ হাদীছ দ্বাৰা ছিওঁৰ সবৃ্ সুন্দৰ 
নামসমূহ আৰু ছিওঁৰ মহৎ গুণৰাতজ তযভালে সাব্যস্ত কৰা হহলছ তিক 
ছসই ভালে ছকালনা প্ৰকাৰ পতৰব্িৃন, পতৰব্ধৃন অস্বীকত তি আৰু উপমা-
সাদতশয আলৰাপ ব্যিীি আৰু ছকালনা ধৰণ-গিন তনণৃয় নকতৰ তযভালে 
আল্লাহৰ ব্ালব্ প্ৰলযাজয ছসইভালে সাব্যস্ত কৰা। এই প্ৰসঙ্গি আল্লাহ 

িা‘আলাই হকলছ, 
﴿ِٓ ۡسَما ءَُٓٓوّلِلَّ

َ
ْٓٓبَِها ٓٓفَٱۡدُعوهُٓٓٱۡۡلُۡسَنَٰٓٓٱۡۡل ِينََٓٓوَذُروا ِٓٓفٓ ٓيُۡلِحُدونَٓٓٱَّلَّ ئِهۦِ  ۡسَمَٰٓ

َ
َٓمآَسُيۡجَزۡونَٓٓأ

ْٓ ٓ[١٨٠ٓ:اّلعراف]ٓ﴾١٨٠َٓيۡعَملُونَََٓٓكنُوا
“আৰু আল্লাহৰ ব্ালব্ আলছ সলবৃ্ািম নামসমূহ। এলিলক ছিামাললালক 
ছসই নাম হল ছিওঁক মািা, আৰু তসহঁিক ব্জৃন কৰা, তযহঁলি ছিওঁৰ 
নামি তব্কত তি সাধন কলৰ। তসহঁলি তনজৰ কত িকমৃৰ িল অতিশীলেই 
পাব্।” [ আল-আ‘ৰাি, আয়াি: ফ ১৮০] 

আল্লাহ িা‘আলাই আৰু হকলছ, 
َٰٓٓٱلَۡمَثُلَٓٓوََلُٓ﴿ َۡعَ

َ
َمََٰوَٰتِِٓٓفٓٓٱۡۡل ۡرِضٓ ٓٱلسَّ

َ
ٓ[٢٧ٓ:الروم]ٓ﴾ٓٱۡۡلَِكيمُٓٓٱۡلَعزِيزَُٓٓوُهوََٓٓوٱۡۡل

“আকাশ আৰু পততথেীি সলবৃ্াচ্চ মযৃাদাপূণৃ গুণ ছিওঁলৰই আৰু ছিওঁ 
প্ৰব্ল পৰাক্ৰমশালী প্ৰজ্ঞাময়।’’ [ আৰ-ৰূম: ফ ২৭] 
আল্লাহ িা‘আলাই আৰু হকলছ, 

ء  َٓٓكِمۡثلِهِۦٓلَۡيَسٓ﴿ ِميعَُٓٓوُهوَََٓٓشۡ ٓ[١١ٓ:الشورا]ٓ﴾ٱۡۡلَِصيُٓٓٱلسَّ
“ছিওঁৰ অনুৰূপ এলকালেই নাই, ছিওঁ সবৃ্লশ্ৰািা সবৃ্দ্ৰষ্ট া।’’  
[ আশ-শু্বৰা, আয়াি: ফ ১১] 
 আল্লাহ িা‘আলাৰ নাম আৰু গুণােলীৰ ছিত্ৰি দুটা দল পথভ্রষ্ট  হহলছ: ফ 
প্ৰথম দল: ফ আল-মু‘আতিলাহ: ফ তযসকলল আল্লাহ িা‘আলাৰ সকললা নাম 
ব্া ছকালনা ছকালনা নাম আৰু গুণােলীক অস্বীকাৰ কলৰ, তসহঁিৰ ধাৰণা 
ছয আল্লাহৰ ব্ালব্ গুণােলী প্ৰতিষ্ঠা কতৰলল আল্লাহক ছিওঁৰ সততষ্ট ৰ লগি 
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সাদতশয ব্া সমিুলয কৰা অতনব্াযৃ হহ পলৰ। প্ৰকত িলি তসহঁিৰ এই 
ধাৰণা ছকইব্াটাও কাৰলণ ব্াতিল: ফ 
১। যতদ আল্লাহৰ নাম আৰু গুণােলী নাই বু্তল ছকাো হয় ছিলনহ’ছল 
এই ছিত্ৰি তকছুমান ব্াতিল কথা মানা অপতৰহাযৃ হহ পলৰ। ছযলন মহান 
আল্লাহৰ কথাৰ মাজি স্বতব্লৰাতধিা আতহ যায়। কাৰণ, আল্লাহ িা‘আলা 
তনলজই ছিওঁৰ নাম আৰু গুণােলী আলছ বু্তল আমাক জনাইলছ আৰু 
িাি ছিওঁৰ ছকালনা সদতশ ব্া সমিুলয নাই বু্তলও ছ াষণা তদলছ। এতিয়া 
যতদ আল্লাহৰ ব্ালব্ গুণােলী প্ৰতিষ্ঠা কতৰলল আল্লাহক ছিওঁৰ সততষ্ট ৰ 
লগি সাদতশয ব্া সমিুলয কৰা হয় বু্তল ভব্া হয় ছিলন্ত আল্লাহৰ 
কথালকই সাং তষৃক বু্তল ছকাো হ’ব্; আৰু ছিওঁৰ ব্াণীৰ একাংশক আন 
অংশৰ প্ৰতি তমথযালৰাপ কৰা হ’ব্।  
২। তযলকালনা দুটা ব্স্তু নাম ব্া গুণি অতভন্ন হললও উভয় ব্স্তুৰ সাতবৃ্ক 
তদলশলৰ সদতশ ছহাোলটা আেশযক নহয়। আপুতন ছদতখ্ব্ পালৰ, দুজন 
ব্যতি মানুহ ছহাো সলত্ত্বও, শ্ৰব্ণ, দততষ্ট  আৰু ব্াকশতিৰ অতধকাৰী ছহাো 
সলত্ত্বও মানতব্ক গুণ, শ্ৰব্ণ শতি, দততষ্ট শতি আৰু ব্াকশতিৰ তদলশলৰ 
তসহঁি ছকতিয়াও সমান নহয়। 
তিক এইদলৰ আপুতন ছদতখ্ব্, সকললা জন্তুৰ হাি, ভতৰ আৰু চকু আলছ, 
তকন্তু নাম এক ছহাো সলত্ত্বও তসহঁিৰ হাি, ভতৰ আৰু চকু এক নহয়। 
গতিলক যতদ সততষ্ট ৰ মাজি নাম আৰু গুণােলীৰ অতভন্নিা থকা সলত্ত্বও 
এলনলক পাথৃকয পতৰলতিি হয়, ছিলনহ’ছল স্ৰষ্ট া আৰু সততষ্ট ৰ মাজি 
অতধকিৰ স্পষ্ট  আৰু ডাঙৰ পাথৃকয আৰু তভন্নিা থকাই ছব্তছ 
স্বাভাতেক। 
তদ্বিীয় দল: ফ আল মুশ্বাতব্বহা: ফ এই দললটা আল্লাহৰ নাম আৰু ছিওঁৰ 
গুণােলী আলছ বু্তল তব্শ্বাস কলৰ, তকন্তু লগলি তসহঁলি আল্লাহৰ 
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গুণােলীক সততষ্ট ৰ গুণােলীৰ লগি সাদতশয বু্তল তব্শ্বাস কলৰ। তসহঁিৰ 
যুতি হ’ল ছয, ছকাৰআন আৰু ছুন্নাহৰ উদ্ধত তিৰ পৰা এইলটালেই বু্জা 
যায়। তকয়লনা, আল্লাহ িা‘আলা ছিওঁৰ ব্ান্দাসকলক ছিওঁৰ গুণােলীৰ 
তব্ষলয় তসহঁিৰ ছব্াধগময ভাষালিই সলিাধন কতৰলছ। ব্স্তুি তসহঁিৰ এই 
ধৰনৰ তব্শ্বাস তভতিহীন আৰু ছকইব্াটাও কাৰলণ ব্াতিল: ফ  
১। যুতি আৰু চতৰয়িৰ আললাকি পযৃযলব্িণ কতৰলল উপলতব্দ কৰা 
যায় ছয, মহান ৰাবু্বল আলামীন ছকতিয়াও সততষ্ট ৰ সদতশ হ’ব্ ছনাোলৰ। 
ছকাৰআন আৰু ছুন্নাহৰ দাব্ী ছকালনা ব্াতিল তব্ষয় ছহাোও সম্ভব্ নহয়। 
২। আল্লাহ িা‘আলা যতদও এলন ভাষা আৰু শব্দলৰ ছিওঁৰ ব্ান্দাসকলক 
সলিাধন কতৰলছ, তযলব্াৰ ছমৌতলক অথৃগি তদলশলৰ তসহঁিৰ ছব্াধগময’ 
তকন্তু ছিওঁৰ নাম আৰু গুণােলীৰ ছিত্ৰি ছসইলব্াৰৰ প্ৰকত ি অেস্থা 
আৰু আচল িত্ত্বৰ তব্ষলয় আল্লাহ িা‘আলা কালকা অেতহি কৰা নাই; 
ব্ৰং আল্লাহ িা‘আলা তনজ সত্ত্বা আৰু গুণােলী সম্পতকৃি তব্ষয়ৰ প্ৰকত ি 
জ্ঞানক তনজৰ ব্ালব্ তনতদৃষ্ট  কতৰ ৰাতখ্লছ। 
উদাহৰণস্বৰূলপ ক’ব্ পাতৰ, আল্লাহ িা‘আলা ছিওঁ তনজলক ‘‘আচ-ছামী‘’’ 
ব্া ‘সবৃ্লশ্ৰািা’ নালম তব্লশতষি কতৰলছ। শ্ৰব্ণৰ অথৃলটা আমাৰ ছব্াধগময 
(শব্দ ছপাো) তকন্তু আল্লাহ িা‘আলাৰ শ্ৰব্ণ গুণৰ মূল িত্ত্ব আমাৰ জনা 
নাই। তকয়লনা, শ্ৰব্ণশতিৰ তদশৰ পৰা সততষ্ট ও সমান নহয়, ছসলয় স্ৰষ্ট া 
আৰু সততষ্ট ৰ মাজি এই ছিত্ৰি অতধকিৰ পাথৃকয থকালটালে স্বাভাতেক। 
অনুৰূপভালে ছযতিয়া আল্লাহ িা‘আলাই হকলছ ছয, ছিওঁ ‘আৰশ্বৰ 
ওপৰি তব্ৰাজমান, ছিতিয়া ‘ওপৰি উিা’ৰ তব্ষয়লটা অথৃগি তদলশলৰ 
আমাৰ ছব্াধগময; তকন্তু মহান ৰাবু্বল ‘আলামীনৰ ‘ওপৰি উিা’ৰ প্ৰকত ি 
ৰূপ, ধৰণ আমাৰ জনা নাই। কাৰণ, সততষ্ট ৰ মাজলিা ‘ওপৰি উিা’ৰ 
ছিত্ৰলিা তভন্নিা আতম ছদতখ্ব্লল পাওঁ। তকয়লনা এটা তস্থতিশীল তচয়াৰৰ 
ওপৰি উিা আৰু এটা চঞ্চল উটৰ তপতিি উিা সমান নহয়। ছযতিয়া 
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সততষ্ট ৰ ‘ওপৰি উিা’ৰ মাজি ইমান তভন্নিা পতৰলতিি হয়, ছিতিয়া 
‘ওপৰি উিা’ৰ ছিত্ৰি স্ৰষ্ট া আৰু সততষ্ট ৰ মাজি ব্হু গুলণ ব্যেধান থকা 
অতধকিৰ স্পষ্ট  আৰু তনতশ্চি। 
উপলৰাি ব্ণনৃানুযায়ী আল্লাহ িা‘আলাৰ ওপৰি ঈমান আতনলল 
মু’তমনসকলৰ ব্ালব্ তযলব্াৰ িলািল সাতধি হয় িাৰ মাজি অনযিম 
হ’ল: ফ 
প্ৰথম: ফ আল্লাহৰ িাওহীদ ব্া একত্বব্াদ যথাযথভালে প্ৰতিতষ্ঠি হয়; িলি 
ব্ান্দাৰ মাজি আল্লাহৰ ব্াতহলৰ আন কালৰা প্ৰতি ছকালনা প্ৰকাৰ ভয়-
ভীতি ব্া আশা-ভৰসাৰ তব্নু্দমাত্ৰও নাথালক আৰু ছিওঁৰ ব্াতহলৰ আন 
কালৰা ইব্াদি তস নকলৰ। 
তদ্বিীয়: ফ আল্লাহ িা‘আলাৰ পতৰপূণৃ ভাললপাো আৰু সলবৃ্াচ্চ সন্মান 
প্ৰদশৃন সম্ভব্ হয়; আৰু ছসয়া হ’ব্ আল্লাহৰ সবৃ্সুন্দৰ নামসমূহ আৰু 
ছিওঁৰ সুউচ্চ গুণােলীৰ দাব্ী অনুযায়ী।  
িতিীয়: ফ আল্লাহৰ ইব্াদি যথাযথৰূলপ ব্াস্তব্ায়ণ; আৰু ছসয়া সম্ভব্ 
আল্লাহৰ আলদশ অনুযায়ী ইব্াদি পালন আৰু ছিওঁৰ তনলষধােলী ব্জনৃ 
কৰাৰ মাধযমি। 
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ঈমানৰ তদ্বিীয় তভতি: ফ তিতৰস্তাসকলৰ প্ৰতি ঈমান 
তিতৰস্তাসকল আল্লাহ িা‘আলাৰ সতষ্ট  এক অদতশয জগি। তসহঁি সদায় 
আল্লাহৰ ইব্াদিি ব্যস্ত থালক; তসহঁিৰ মাজি উলুতহয়যাি ব্া 
ৰুবু্তব্য়যািৰ ছকালনা হব্তশষ্ট য নাই। 
আল্লালহ তসহঁিক নূৰৰ দ্বাৰা সততষ্ট  কতৰলছ। আল্লালহ তসহঁিক ছিওঁৰ পূণৃ 

আনুগিযৰ গুণ প্ৰদান কতৰলছ আৰু ছিওঁৰ আলদশ ব্াস্তব্ায়ন কৰাৰ 
তসহঁিক িমিা দান কতৰলছ।  
আল্লাহ িা‘আলাই তসহঁিৰ ব্ণৃনা তদ হকলছ, 

ونََّٓٓلِٓٓعنَدهُۥَٓوَمنۡٓ﴿ ونََٓٓوَّلِٓٓعَباَدتِهِۦَٓعنۡٓٓيَۡسَتۡكِبُ َۡلٓٓيَُسب ُِحون١٩َٓٓٓيَۡسَتۡحِِسُ َٓوٱنلََّهارَٓٓٱَلَّ
ونََّٓٓلٓ  [٢٠ٓٓ،١٩ٓ:اّلنبياء]ٓ﴾٢٠َٓٓيۡفَُتُ

“আৰু তযহঁি ছিওঁৰ সাতন্নধযি আলছ, তসহঁি অহংকাৰব্শি ছিওঁৰ 
ইব্াদি কৰাৰ পৰা তব্মুখ্ নহয় আৰু ক্লাতন্ত ছব্ালধা নকলৰ। তসহঁলি 
তদলন-ৰাতি ছিওঁৰ পতেত্ৰিা আৰু মতহমা ব্ণৃনা কলৰ আৰু ছকালনা সময় 
হশতথলয নকলৰ।” [ আল-আতিয়া, আয়াি: ফ ১৯-২০] 

তসহঁিৰ সংখ্যা ইমান ছব্তছ ছয, আল্লাহৰ ব্াতহলৰ ছকালনালেই ছসয়া গণনা 
কতৰ ছশষ কতৰব্ ছনাোলৰ। ছহীহ বু্খ্াৰী আৰু মুছতলমি আনাছ 

ৰাতদয়াল্লাহু আনহুৰ পৰা তম‘ৰাজৰ  টনাি ব্তণৃি আলছ ছয, ‘নব্ী 
চাল্লাল্লাহ আলাইতহ অছাল্লাম আকাশি অেতস্থি ‘ব্ায়িুল মা‘মুৰ’ ভ্রমন 
কলৰ। এই ব্ায়িুল মা‘মুৰি হদতনক ৭০ হাজাৰ তিতৰস্তা প্ৰলেশ কলৰ। 
তযতব্লালক এব্াৰ প্ৰলেশ কতৰলছ তকয়ামি পযৃন্ত তসহঁি তদ্বিীয় ব্াৰ 
প্ৰলেশ কতৰব্লল সুলযাগ নাপাব্।’ 
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তিতৰস্তাসকলৰ প্ৰতি ঈমানৰ মাজি চাতৰটা তব্ষয় অন্তভূিৃ আলছ: ফ 
১। তিতৰস্তাসকলৰ অতস্তত্বৰ ওপৰি ঈমান আনা। 
২। ছকাৰআন আৰু ছুন্নাহৰ দ্বাৰা তযসকলৰ নাম আতম জালনা ছযলন, 
তজব্ৰীল আলাইতহচ ছালাম, তসহঁিৰ ওপৰি তনতদৃষ্ট লক ঈমান আনা। 
তযসকলৰ নাম আমাৰ জনা নাই তসহঁিৰ প্ৰতি সাতব্ৃকভালে ঈমান আনা। 
৩। ছকাৰআনুল কাৰীম আৰু ছহীহ হাদীছি ব্তণৃি তসহঁিৰ গুণােলীৰ 
প্ৰতি ঈমান আনা। ছযলন, তজব্ৰীলৰ তব্ষলয় ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ 
অছাল্লালম জনাইলছ ছয, ছিলখ্লি ছিওঁক ছিওঁৰ আচল আকত তিি 
ছদতখ্লছ। ছিওঁৰ ছয়শ ছডউকা আলছ তযলব্ালৰ ছগালটই তদগন্তক আেৰী 
ৰাতখ্তছল।  
আৰু তিতৰস্তাসকলল আল্লাহৰ আলদশি মানোকত তিি আত্মপ্ৰকাশ কতৰব্ 
পালৰ। ছযলন, আল্লাহ িা‘আলাই ছযতিয়া তজব্ৰীল আলাইতহচ ছালামক 
ঈছা আলাইতহচ ছালামৰ মািত ৰ মতৰয়মৰ ওচৰি ছপ্ৰৰণ কতৰতছল। 
ছিতিয়া ছিওঁ ছিলখ্িৰ ওচৰি পূণৃ মানোকত তিি আত্মপ্ৰকাশ কতৰতছল। 
এইদলৰ তজব্ৰীল আলাইতহচ ছালাম এব্াৰ নব্ী চাল্লাল্লাহু আলাইতহ 
অছাল্লামৰ ওচৰি এজন অজ্ঞাি ব্যতিৰ আকত তিি উপতস্থি হহতছল 
ছিতিয়া ছিওঁ ছাহাব্ালয় ছকৰামৰ মাজি ব্তহতছল, ছিওঁৰ (তজব্ৰীলৰ) 
পতৰধান কৰা ছপাছাক আতছল অতি ব্গা, মূৰৰ চুতল আতছল অতিকলা। 
ভ্রমণৰ ছকালনা তচন ছিওঁৰ ওপৰি নাতছল। ছাহাব্ীসকলৰ ছকালনও 
ছিওঁক তচতনব্ পৰা নাতছল। িাৰ তপছি ছিওঁ ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু 

আলাইতহ অছাল্লামৰ সনু্মখ্ি ছিওঁৰ আিুৰ লগি আিু তমলাই ব্তহলল 
আৰু তনজ দুলয়াহাি ছিওঁৰ উৰুৰ ওপৰি ৰাতখ্লল আৰু ছিওঁক 
ইছলাম, ঈমান, ইহছান আৰু তকয়ামি আৰু ইয়াৰ লিণাতদ সম্পলক ৃ
প্ৰশ্ন কতৰলল। ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লালম এইলব্াৰৰ উিৰ 
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প্ৰদান কতৰলল। িাৰতপছি ছিওঁ গুতচ যায়। ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু 

আলাইতহ অছাল্লালম ছাহাব্ীসকলক কলল, 
تَاُكمِْٓٓجْبِيُلَٓٓفإِنَّهُٓ»

َ
     «دِيَنُكمُٓيَعل ُِمُكمْٓٓأ

“ছিওঁ আতছল তজব্ৰীল, ছিামাললাকক ছিামাললাকৰ দ্বীন তশিা প্ৰদানৰ 
উলেলশয আতহতছল।” (ছহীহ মুছতলম) 
এইদলৰ আল্লাহ িা‘আলাই ইব্ৰাহীম আৰু লুি আলাইতহমাচ ছালামৰ 
ওচৰি তযসকল তিতৰস্তাক ছপ্ৰৰণ কতৰতছল ছিওঁললালকও পুৰুষললাকৰ 
আকত তিি উপতস্থি হহতছল। 
৪। তিতৰস্তাসকলৰ ‘আমল ব্া কমৃসমূহৰ ওপৰি ঈমান আনা, তযলব্াৰ 
ছিওঁললালক আল্লাহৰ তনলদৃশি পালন কতৰ থালক। ছযলন, তিতৰস্তাসকলৰ 
তদলন-ৰাতি িছব্ীহ পাি আৰু আল্লাহৰ ইব্াদি কৰা তব্না ক্লাতন্ত আৰু 
তব্না এলাহি।  
ছিওঁললাকৰ মাজি ছকালনা ছকালনা তিতৰস্তা তব্লশষ তব্লশষ দাতয়ত্বি 
তনলয়াতজি আলছ। ছযলন, তজব্ৰীল আলাইতহচ ছালাম, ছিওঁ নব্ী 
ৰাছুলসকলৰ প্ৰতি আল্লাহৰ কালাম আৰু অহী ব্হন কলৰ।  
আৰু তমকাঈল আলাইতহচ ছালাম, ছিওঁ আল্লাহৰ অলদশক্ৰলম ব্ৰষুণ 
ব্ষৃায়। 
আৰু ইছৰািীল আলাইতহচ ছালাম, ছিওঁ তকয়ামি সং তটি ছহাো 
সময়ি আৰু সততষ্ট ৰ পুনৰুত্থানৰ সময়ি তশঙ্গাি িুঁ তদয়াৰ দাতয়ত্বি 
আলছ।  
আৰু মালাকুল মউি আলাইতহচ ছালাম, সকললা প্ৰাণী জগিৰ মতিুযৰ 
সময় িাৰ ৰূহ অতধগ্ৰহণৰ দাতয়ত্বি তনলয়াতজি।  
আৰু মাতলক (আলাইতহচ ছালাম) ছিওঁ জাহান্নামৰ দাতয়ত্বি তনলয়াতজি। 
ছিওঁ জাহান্নামৰ িত্ত্বাব্ধায়ক।  
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আৰু এদল তিতৰস্তা, তযসকল মািত ৰ গভৃি সন্তানসকলৰ ভ্ৰূণৰ দাতয়ত্বি 
তনলয়াতজি। মািত গভৃি ছযতিয়া সন্তানৰ চাতৰ মাহ পূণৃ হয়, ছিতিয়া ছসই 
সন্তানৰ ওচৰি আল্লাহ িা‘আলা এজন তিতৰস্তা ছপ্ৰৰণ কলৰ আৰু 
ছিওঁক ছসই মানেসন্তানৰ জীতেকা, মতিুয, ‘আমল আৰু ছসই ছসৌভাগয 
অথব্া দুভৃাগযব্ান ছসয়া তলখ্াৰ তনলদৃশ প্ৰদান কলৰ।  
আৰু এইদলৰ আৰু এদল তিতৰস্তা, তযসকলল প্ৰলিযক মানুহৰ 
আমলনামা সংৰিণ আৰু তলখ্াৰ দাতয়ত্বি তনলয়াতজি। আচললি 
ছিওঁললাক দুজন। এজন ছসাঁিালল আৰু আন এজন ব্াওঁিালল।  
আৰু এদল তিতৰস্তা মতি ব্যতিক দািনৰ তপছি কব্ৰি ছিওঁক প্ৰশ্ন 
কৰাৰ দাতয়ত্বি তনলয়াতজি। মতি ব্যতিক কব্ৰি ৰখ্াৰ তপছি দুজন 
তিতৰস্তা আতহ ছিওঁক তিতনটা তব্ষলয় প্ৰশ্ন কলৰ,  
এক: ফ ছিওঁৰ ৰব্ ব্া প্ৰতিপালক সম্পলকৃ। 
দুই: ফ ছিওঁৰ দ্বীন সম্পলকৃ। 
তিতন: ফ ছিওঁৰ নব্ী সম্পলকৃ। 
 তিতৰস্তাসকলৰ প্ৰতি ঈমানি ব্হু গুৰুত্বপূণৃ উপকাৰ আলছ। িাৰ 
মাজি অনযিম হ’ল: ফ 
প্ৰথম: ফ মহান আল্লাহৰ মাহত্ময, অসীম শতি আৰু ছিওঁৰ কিত ৃত্ব সম্পলকৃ 
জ্ঞান লাভ। তকয়লনা, সততষ্ট ৰ মাহত্ময স্ৰষ্ট াৰ মাহত্মযৰ পৰাই প্ৰাি।  
তদ্বিীয়: ফ আদমসন্তানৰ প্ৰতি আল্লাহ িা‘আলাৰ তব্লশষ অনুগ্ৰহৰ ব্ালব্ 
ছিওঁৰ কত িজ্ঞিা জ্ঞাপন; তযলহিু ছিওঁ তিতৰস্তাসকলক মানুহৰ তহিাজি, 
তসহঁিৰ ‘আমলনামা সংৰিণসহ তসহঁিৰ ব্হুতব্ধ স্বাথৃ সংতশ্লষ্ট  কামি 
তনলয়াতজি কতৰ ৰাতখ্লছ। 
িতিীয়: ফ তিতৰস্তাসকলৰ প্ৰতি মহব্বি সততষ্ট ; তযলহিু তসহঁি যথাযথভালে 
আল্লাহ িা‘আলাৰ ইব্াদি সম্পাদন কলৰ। 
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এদল তব্ভ্রান্ত ছলালক তিতৰস্তাসকলৰ অতস্তত্বক অস্বীকাৰ কলৰ। তসহঁলি 
কয়, তিতৰস্তাসকল হহলছ সততষ্ট ৰ মাজি তনতহি কলযাণশতি তব্লশষ। 
তসহঁিৰ এই ব্িব্য আল্লাহৰ তকিাব্, ছিওঁৰ ৰাছুলৰ হাদীছ আৰু 
মুছতলম ঐকযমিি তমথযালৰাপ কৰাৰ দলৰ। 
আল্লাহ িা‘আলাই হকলছ, 

ِٓٓٱۡۡلَۡمدُٓ﴿ َمََٰوَٰتِٓٓفَاِطرِّٓٓلِلَّ ۡرِضٓٓٱلسَّ
َ
ْوِلٓ ٓرُُسًلٓٓٱلَۡمَلَٰٓئَِكةَِٓجاِعلَِٓٓوٱۡۡل

ُ
ۡجنَِحة ٓٓأ

َ
ۡثَنَٰٓٓأ ََٰثٓٓمَّ َٓوثَُل

ََٰعٓ   [١ٓ:فاطر]ٓ﴾يََشا ُء َٓٓمآٱۡۡلَۡلقِِٓٓفٓٓيَزِيدَُٓٓوُرَب
“সকললা ধৰণৰ প্ৰশংসা একমাত্ৰ আল্লাহৰ ব্ালব্। তযজন আকাশমণ্ডল 

আৰু পততথেীৰ স্ৰষ্ট া আৰু তিতৰস্তাসকলক ব্নাইলছ ব্ািৃাব্াহক। তসহঁি 
দুখ্ন-দুখ্ন, তিতনখ্ন-তিতনখ্ন, চাতৰখ্ন-চাতৰখ্ন ছডউকা তব্তশষ্ট । ছিওঁ 
সততষ্ট ৰ মাজি তয ইিা ব্ততদ্ধ কতৰ তদলয়।” [ িাতিৰ, আয়াি: ফ ১] 

আল্লাহ িা‘আলাই আৰু হকলছ, 
ٓٓإِذۡٓٓتََرىََٰٓٓٓولَوۡٓ﴿ ِينََٓٓيَتَوّفَّ ْٓٓٱَّلَّ ََٰرُهمۡٓٓوُُجوَهُهمۡٓٓيَۡۡضُِبونَٓٓٱلَۡمَلَٰٓئَِكةَُٓٓكَفُروا ۡدَب

َ
َْٓٓوأ َٓوُذوقُوا

ٓ[٥٠ٓ:اّلنفال]ٓ﴾٥٠ٓٱۡۡلَرِيقَِٓٓعَذاَبٓ
“আৰু যতদ িুতম ছদতখ্লালহঁলিন! ছযতিয়া তিতৰস্তাসকলল কাতিৰসকলৰ 
প্ৰাণ হৰণ কলৰ আৰু প্ৰহাৰ কলৰ তসহঁিৰ মুখ্ি আৰু তসহঁিৰ তপতিি; 
আৰু কয়, ছিামাললাক দহনযন্ত্ৰনা ছভাগ কৰা।” [ আল-আনিাল, 

আয়াি: ফ ৫০] 
মহান আল্লালহ আৰু হকলছ, 

َٰلُِمونَٓٓإِذِٓٓتََرىََٰٓٓٓولَوۡٓ﴿ َْٓٓوٱلَۡمَلَٰٓئَِكةُٓٓٱلَۡمۡوتَِٓٓغَمَرَٰتِِٓٓفٓٓٱلظَّ يِۡديِهمۡٓٓبَاِسُطو ا
َ
ْٓٓأ ۡخرُِجو ا

َ
ٓأ

نُفَسُكُمٓ 
َ
ٓ[٩٣ٓ:اّلنعام]ٓ﴾أ

“আৰু িুতম যতদ ছদতখ্লালহঁলিন, ছযতিয়া যাতলমসকল মতিুয-যন্ত্ৰণাি 
থালক আৰু তিতৰস্তাসকলল তনজ হাি প্ৰসাতৰি কতৰ কয়, উলাই তদয়া 
ছিামাৰ আত্মা!” [ আল আন‘আম, আয়াি: ফ ৯৩] 
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আল্লাহ িা‘আলাই এই সম্পলকৃ আৰু হকলছ, 
﴿َٰٓٓ ِعَٓٓإَِذآَحتَّ وبِهِمَۡٓٓعنٓفُز 

ْٓٓقُلُ َْٓٓربُُّكۡمٓ ٓقَاَلَٓٓماَذآقَالُوا ٓ﴾ٓٱۡلَكبِيُٓٓٱۡلَعِلَُّٓٓوُهوَٓٓٱۡۡلَقَّ ٓٓقَالُوا
ٓ[٢٣ٓ:سبا]

“অেলশষি ছযতিয়া তসহঁিৰ মনৰ পৰা ভয়-ভীতি দূৰ হহ যায়। ছিতিয়া 
তসহঁলি পৰস্পলৰ কয়, ছিামাললাকৰ পালনকিৃাই তক কলল? তসহঁলি 
কয়, ছিওঁ সিযই হকলছ আৰু ছিওঁ অতি উচ্চ অতি মহান।’’ [ ছাব্া, 
আয়াি: ফ ২৩] 
জান্নািব্াসীসকল সম্পলকৃ অল্লাহ িা‘আলাই হকলছ, 

َُٰتٓ﴿ ۡزَوَِٰجِهمَۡٓٓءابَا ئِِهمِۡٓٓمنَۡٓٓصلَحََٓٓوَمنٓيَۡدُخلُوَنَهآَعۡدنٓ َٓجنَّ
َ
َٰتِِهۡمٓ َٓوأ ِيَّ َٓوٱلَۡمَلَٰٓئَِكةَُٓٓوُذر 

ِنَٓعلَۡيِهمٓيَۡدُخلُونَٓ ُتۡمٓ ٓبَِمآَعلَۡيُكمَٓسَلَٰمٓ ٢٣ٓٓبَاب ُٓٓك ِٓٓم  ارُِٓٓعۡقَبٓٓفَنِۡعمََٓٓصَبۡ ٓ﴾٢٤ٓٱلَّ
ٓ[٢٤ٓٓ،٢٣ٓ:الرعد]

“ছসয়া হহলছ এলন এখ্ন উদযান তযখ্ন ছিওঁললাকৰ তচৰকলীয়া ব্াসস্থান 
হ’ব্। িাি ছিওঁললাক তনলজও প্ৰলেশ কতৰব্ আৰু ছিওঁললাকৰ 
সৎকমৃশীল তপিত -তপিামহ, স্বামী-স্ত্রী আৰু সন্তানসকললও প্ৰলেশ কতৰব্। 
তিতৰস্তাসকল ছিওঁললাকৰ ওচৰি প্ৰলিযক দুোলৰলৰ আতহব্। ক’ব্, 

ছিামাললাকৰ হধযৃৰ কাৰলণ, ছিামাললাকৰ ওপৰি শাতন্ত ব্তষৃি হওঁক। 
তকমান ছয উিম এই ছশষ গন্তব্যস্থল।’’ [ আৰ-ৰা‘দ, আয়াি: ফ ২৩-২৪] 

ছহীহ বু্খ্াৰীি আবু্ হুৰাইৰা ৰাতদয়াল্লাহ আনহুৰ পৰা ব্তণৃি আলছ ছয, 
ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লালম হকলছ, ‘‘আল্লাহ িা‘আলা ছযতিয়া 
ছকালনা ব্ান্দাক ভালপায় ছিতিয়া ছিওঁ তজব্ৰীলক মাতি কয়, আল্লাহ 
িা‘আলা অমুক ব্ান্দাক ভালপায়, িুতমও িাক ভাললপাো। ছিতিয়া 
তজব্ৰীলল িাক ভালপায়। িাৰতপছি তজব্ৰীলল আকাশব্াসীসকলৰ মাজি 

ছ াষণা কতৰ তদলয়, আল্লাহ িা‘আলাই অমুক ব্ান্দাক ভালপায় এলিলক 
ছিামাললালকও িাক ভাললপাো। ছিতিয়া আকাশব্াসীলয় ছসই ব্ান্দাক 
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ভালপায়। ইয়াৰ িলি পততথেীলিা ছসই ব্ান্দাৰ গ্ৰহণলযাগযিা অতজৃি হহ 
যায়।” 
ছহীহ বু্খ্াৰীি আন এটা হাদীছ প্ৰতসদ্ধ ছাহাব্ী আবু্ হুৰাইৰা (ৰাতদয়াল্লাহু 
আনহু)ৰ পৰা ব্তণৃি আলছ, ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লালম 
হকলছ : ফ 
‘‘জুমু‘আৰ তদনা মছতজদৰ প্ৰলিযক দুোৰি তিতৰস্তাসকল অেস্থান কলৰ। 
ছিওঁললালক ছালািি আগমনকাৰীসকলৰ নাম যথাক্ৰলম তলতখ্ থালক। 
িাৰতপছি ইমাম ছযতিয়া খু্ৎব্াৰ ব্ালব্ তমিৰি ব্লহ ছিতিয়া ছিওঁললালক 
ছিওঁললাকৰ িাইল ব্ন্ধ কলৰ আৰু খু্ৎব্া শুনাৰ ব্ালব্ উপতস্থি হয়।’’ 
এইলব্াৰ আয়াি আৰু হাদীছ স্পষ্ট ভালে প্ৰমাণ কলৰ ছয, তিতৰস্তাসকলৰ 
অতস্তত্ব আলছ, ছিওঁললাক অশৰীৰী ছকালনা অথৃলিই নহয়; ছযলন তব্ভ্রান্ত 
ছলাকসকলল হক থালক। উপলৰাি উদ্ধত তিসমূহৰ ভাব্াথৃ অনুযায়ী এই 
ছিত্ৰি সমগ্ৰ মুছতলমৰ ঐকমিয প্ৰতিতষ্ঠি হহলছ। 
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ঈমানৰ িত িীয় তভতি: ফ ঐশী তকিাব্সমূহৰ প্ৰতি ঈমান 

তকিাব্ শব্দলটা একব্চন, ইয়াৰ ব্হুব্চন ‘কুিুবু্ন’; ইয়াৰ দ্বাৰা ‘মাকিূব্’ ব্া 

তলতখ্ি গ্ৰন্থ বু্জায়।  

আৰু ইয়াি ‘তকিাব্’ৰ দ্বাৰা উলেশয হ’ব্ ছসইসমূহ তকিাব্ তযলব্াৰ 
আল্লাহ িা‘আলা সততষ্ট  জগিৰ ব্ালব্ তহদায়ি আৰু ৰহমিস্বৰূপ তনজ 
নব্ী ৰাছুলসকলৰ ওপৰি অেিীণৃ কতৰলছ। যালি তসহঁলি তসহঁিৰ 
দুতনয়া আৰু আতখ্ৰািি আল্লাহৰ প্ৰদতশৃি ছসৌভাগযৰ পথি পতৰচাতলি 
হহ যােিীয় কলযাণ আৰু ছসৌভাগয অজৃন কতৰব্ পালৰ। 
 তকিাব্সমূহৰ প্ৰতি ঈমান আনাৰ মাজি চাতৰটা তব্ষয় অন্তভূিৃ আলছ: ফ 
১। সবৃ্প্ৰথম এই ঈমান আতনব্ লাতগব্ ছয, এইলব্াৰ গ্ৰন্থােলী মহান 
আল্লাহৰ িৰিৰ পৰা যথাযথভালে অেিীণৃ হহলছ। ( মানে ৰতচি গ্ৰন্থ 
নহয় অনুৰূপভালে ই ছকালনা শব্দ ব্া অথৃৰ অনুব্াদ নহয়।) 
২। তনতদৃষ্ট  নামি ছসই সমূহ তকিাব্ৰ প্ৰতি ঈমান স্থাপন কৰা, তযলব্াৰৰ 
নাম আল্লাহ িা‘আলাই তব্লশষভালে উলল্লখ্ কতৰলছ। ছযলন, আল-
ছক্বাৰআন-মুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লামৰ ওপৰি অেিীণৃ হহলছ, 
ছিৌৰাি অেিীণৃ হহলছ মূছা আলাইতহচ ছালামৰ ওপৰি, যাবু্ৰ অেিীণ ৃ
হহলছ দাউদ আলাইতহচ ছালামৰ ওপৰি আৰু ইঞ্জীল ঈছা আলাইতহচ 
ছালামৰ ওপৰি। 
আৰু তযলব্াৰ ঐশী তকিাব্ৰ নাম আমাৰ জনা নাই, িাৰ প্ৰতি সাতব্ৃক 
ভালে ঈমান ছপাষণ কৰা। 
৩। ঐশী গ্ৰন্থসমূহি পূবৃ্ব্িৃী নব্ী ৰাছুলসকল আৰু ছিওঁৰ উম্মি, 
চতৰয়ি আৰু ছিওঁললাকৰ ইতিহাস সম্পলকৃ তযলব্াৰ তব্শুদ্ধ ব্ণৃনা আলছ, 
ছসইলব্াৰৰ প্ৰতি ঈমান স্থাপন কৰা। ছযলন, ছকাৰআনি ব্তণৃি 
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সংব্াদসমূহ আৰু পূবৃ্ব্িৃী গ্ৰন্থসমূহৰ অপতৰব্তিৃি অথব্া অতব্কত ি 
সংব্াদসমূহৰ ওপৰি ঈমান ৰখ্া। 
৪। ঐশী গ্ৰন্থসমূহি ব্তণৃি এলন আলদশসমূহৰ ওপৰি আমল কৰা তয 
ৰতহি ছহাো নাই আৰু ছসইলব্াৰ হুকুমৰ তহকমি আমাৰ জনা থাকক 
ব্া ছনথাকক সব্ৃােস্থালিই মনি ছকালনা ধৰণৰ সংকীণৃিা অনুভে নকতৰ 
হৃদয়ৰ সন্তুতষ্ট  আৰু আনুগিযৰ লগি ছসয়া মাতন ছলাো। 
আৰু ছকাৰআনুল কাৰীমৰ দ্বাৰা পূবৃ্ব্িৃী ঐশী গ্ৰন্থসমূহ মানছুখ্ ব্া ৰতহি 
কতৰ তদয়া হহলছ। আল্লাহ িা‘আলা নব্ী চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লামক 
সলিাধন কতৰ হকলছ, 

نَزنۡلَا ٓ﴿
َ
ٗقآبِٱۡۡلَق ِٓٓٱۡلِكَتََٰبٓٓإََِلَۡكَٓٓوأ ِ ٓ﴾َعَلۡيهِٓ َٓوُمَهۡيِمًنآٱۡلِكَتَٰبِِٓٓمنَٓٓيََديۡهَِٓٓبۡيَٓٓل َِمآُمَصد 
ٓ[٤٨ٓ:دةالمائ]

“আৰু আতম আলপানাৰ প্ৰতি অেিীণৃ কতৰলছা সিয গ্ৰন্থ, তযলয় পূবৃ্ব্িৃী 
গ্ৰন্থসমূহৰ সিযায়নকাৰী আৰু ছসইলব্াৰৰ ওপৰি প্ৰভাে তব্স্তাৰকাৰী।” 
(অথৃাৎ যথাযথ সচা-তমছা তনধৃাৰণকাৰী)। [ আল-মাতয়দাহ, আয়াি: ফ ৪৮] 

এই ব্ালব্, পূবৃ্ব্িৃী ঐশী তকিাব্সমূহৰ ছকালনা হুকুমৰ ওপৰি আমল 
কৰা জালয়য নহ’ব্, ছকেল ছসইসমূহ হুকুমৰ ব্াতহলৰ তযলব্াৰ তব্শুদ্ধ 
ভালে ব্তণৃি হহলছ আৰু ছকাৰআনৰ দ্বাৰা ছসয়া প্ৰতিপাতদি আৰু ব্লব্ৎ 
ৰখ্া হহলছ। 
ঐশী তকিাব্সমূহৰ ওপৰি ঈমানৰ ব্হুলিা গুৰুত্বপূণৃ িলািল আলছ। 
িাৰ মাজি অনযিম হ’ল: ফ  
প্ৰথম: ফ ব্ান্দাসকলৰ প্ৰতি আল্লাহ িা‘আলাৰ অলশষ ৰহমি আৰু অনুগ্ৰহ 
সম্পলকৃ জ্ঞান লাভ, তকয়লনা ছিওঁ প্ৰলিযক জাতিৰ প্ৰতি তসহঁিৰ 
তহদায়িৰ উলেলশয তকিাব্ পতিয়াইলছ। 
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তদ্বিীয়: ফ চতৰয়ি প্ৰব্িৃনি আল্লাহ িা‘আলাৰ তহকমি সম্পলকৃ জ্ঞান লাভ, 
তযলহিু ছিওঁ প্ৰতিলটা জাতিৰ প্ৰতি তসহঁিৰ অেস্থাৰ লগি সামঞ্জসযশীল 
চতৰয়ি প্ৰব্িৃন কতৰ পতিয়াইলছ। ছযলন, আল্লাহ িা‘আলাই হকলছ, 

﴿ ٓ
 [٤٨ٓ:دةالمائ]ٓ﴾َوِمۡنَهاٗجا ِِٓٓشَۡعةِٗٓٓمنُكمَۡٓٓجَعۡلَنآلُِك 

“আতম ছিামাললাকৰ প্ৰতিলটা সম্প্ৰদায়ৰ ব্ালব্ চতৰয়ি আৰু জীেন 
পদ্ধতি প্ৰব্িৃন কতৰলছা।” [ আল-মাতয়দাহ-৪৮] 

িতিীয়: ফ উপলৰাি তন‘আমিসমূহৰ ব্ালব্ আল্লাহ িা‘আলাৰ কত িজ্ঞিা 
জ্ঞাপন কৰা। 
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ঈমানৰ চিুথৃ তভতি: ফ ৰাছুলসকলৰ প্ৰতি ঈমান 
‘ৰাছুল’ শব্দলটা একব্চন, আৰব্ীি ইয়াৰ ব্হুব্চন হহলছ ‘ৰুছুল’। যাৰ 
অথৃ ছকালনা তব্ষয় ছপৌঁলছাোৰ ব্ালব্ ছপ্ৰতৰি দূি ব্া প্ৰতিতনতধ। ইছলামী 
পতৰভাষাি ৰাছুল ছসই মহান ব্যতি, যাৰ প্ৰতি আল্লাহৰ িৰিৰ পৰা 
চতৰয়ি অেিীণৃ হহলছ আৰু ছসয়া প্ৰচাৰ কৰাৰ ব্ালব্ ছিওঁক হুকুম তদয়া 
হহলছ। 
সবৃ্প্ৰথম ৰাছুল হহলছ নূহ আলাইতহচ ছালাম আৰু সবৃ্লশষ ৰাছুল হহলছ 
আমাৰ তপ্ৰয় নব্ী মুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লাম। আল্লাহ 
িা‘আলাই হকলছ, 

ۡوَحۡيَنا ٓٓإِنَّا ٓ﴿
َ
ۡوَحۡيَنا َٓٓكَما ٓٓإََِلَۡكٓٓأ

َ
ٓٓنُوحٓ ٓإَِلَٰٓٓأ ِ ِِٓٓمنَۢٓٓنََٓوٱنلَّبِي   [١٦٣ٓ:النساء]ٓ﴾َبۡعِده

“আতম আলপানাৰ প্ৰতি অহী ছপ্ৰৰণ কতৰলছা। ছযলনলক অহী 

পতিয়াইতছললা নূহৰ ওপৰি আৰু ছসই সকললা নব্ী-ৰাছুলৰ প্ৰতি 
তযসকল ছিওঁৰ তপছি ছপ্ৰতৰি হহলছ।” [ আন-তনছা, আয়াি: ফ ১৬৩] 

ছহীহ বু্খ্াৰীি আনাছ ইব্ন মাতলক ৰাতদয়াল্লাহু আনহুৰ পৰা 
শ্বািা‘আিৰ হাদীছ ব্তণৃি আলছ ছয, ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ 
অছাল্লালম হকলছ, তকয়ামিৰ তদনা মানুলহ আল্লাহ িা‘আলাৰ ওচৰি 
ছুপাতৰছৰ আশাি প্ৰথলম আদম আলাইতহচ ছালামৰ ওচৰি আতহব্। 
ছিতিয়া আদম আলাইতহচ ছালালম তনজৰ অিমিা প্ৰকাশ কতৰ ক’ব্, 
“ছিামাললালক নূহ আলাইতহচ ছালামৰ ওচৰি ছযাো। ছিওঁ প্ৰথম ৰাছুল, 
যাক আল্লাহ িা‘আলাই মানে জাতিৰ প্ৰতি ছপ্ৰৰণ কতৰলছল।” 
আল্লাহ িা‘আলা মুহাম্মাদুৰ ৰাছুলুল্লাহ সম্পলকৃ হকলছ, 

ا﴿ دٓ ََٓكنَٓٓمَّ بَا ُُٓٓمَمَّ
َ
َحدٓ ٓأ

َ
ِنٓأ ِٓٓرَُّسوَلَٓٓوَلَِٰكنٓر َِجالُِكمۡٓٓم  ٓٓوََخاَتمَٓٓٱّللَّ ِ َُٓٓوََكنََٓٓن ٓٱنلَّبِي  ٓٱّللَّ

ِٓ ءٓ ٓبُِكل  ٓ[٤٠ٓ:اّلحزاب]ٓ﴾٤٠َٓعلِيٗمآََشۡ
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‘‘মুহাম্মদ ছিামাললাকৰ মাজৰ ছকালনা পুৰুষলৰই তপিত  নহয়; ব্ৰং ছিওঁ 
আল্লাহৰ ৰাছুল আৰু সবৃ্লশষ নব্ী। আৰু আল্লাহ সকললা তব্ষলয় সমূ্পণৃ 
জ্ঞাি।’’ [ আল-আহযাব্, আয়াি: ফ ৪০] 
আল্লাহ িা‘আলা যুলগ-যুলগ প্ৰলিযক জাতিৰ প্ৰতি স্বিন্ত্ৰ চতৰয়িসহ ৰাছুল 
অথব্া পূবৃ্ব্িৃী চতৰয়ি ব্াস্তব্ায়নৰ ব্ালব্ অহীসহ নব্ী ছপ্ৰৰণ কতৰলছ। 
আল্লাহ িা‘আলাই হকলছ, 

ة ُٓٓك ِِٓٓفَٓٓبَعۡثَنآَولََقدۡٓ﴿ مَّ
ُ
نِٓٓرَُّسوًّلٓٓأ

َ
ْٓٓأ َٓٓٱۡعُبُدوا ْٓٓٱّللَّ َُٰغوَت َٓٓوٱۡجَتنُِبوا ٓٓ[٣٦ٓ:انلحل]ٓ﴾ٱلطَّ

‘‘আতম প্ৰলিযক উম্মিৰ মাজলিই এলকাজনলক ৰাছুল ছপ্ৰৰণ কতৰলছা 
এই ব্ালব্ ছয, ছিামাললাক আল্লাহৰ ইব্াদি কৰা আৰু িাগুিক পতৰহাৰ 
কৰা।” [ আন-নাহল, আয়াি: ফ ৩৬]  

আল্লাহ িা‘আলাই আৰু হকলছ, 

ن ۡ ﴿َوإِن ةۡ  مِّ ۡ أُمَّ ]ফ٤٢ : فاطر[ نَِذيٞر﴾ فِيهَا َخَلۡ إِّلَّ  
‘‘এলন ছকালনা সম্প্ৰদায় নাই তযসকলৰ ওচৰি সিকৃকাৰী অহা নাই।’’  
[ িাতিৰ, আয়াি: ফ ২৪] 
আল্লাহ িা‘আলাই আৰু হকলছ, 

نَزنۡلَآإِنَّا ٓٓ﴿
َ
َٰةَٓٓأ ِينَٓٓٱنلَّبِيُّونَٓٓبَِهآََيُۡكمَُٓٓونُور  ُٓٓهٗدىٓفِيَهآٱتلَّۡوَرى ْٓٓٱَّلَّ ۡسلَُموا

َ
ِينَٓٓأ ْٓٓلَِّلَّ َٓهاُدوا

َٰنِيُّونَٓ بَّ ۡحَبارَُٓٓوٱلرَّ
َ
ْٓٓبَِمآَوٱۡۡل ِٓٓكَِتَٰبِِٓٓمنٓٱۡسُتۡحفُِظوا ْٓٓٱّللَّ ٓ:دةالمائ]ٓ﴾ُشَهَدا َء َٓٓعلَۡيهَِٓٓوََكنُوا

٤٤]ٓ
‘‘আতম ছিৌৰাি অেিীণৃ কতৰলছা, ইয়াি আলছ তহদায়ি আৰু উজ্জলিা। 
নব্ীসকল তযসকল আল্লাহৰ অনুগি আতছল ছিওঁললালক ইয়াহূদীসকলক 
ছসই অনুসালৰ তব্ধান তদতছল, আৰু তব্ধান তদতছল ৰাব্বানীসকলল আৰু 
তব্দ্বানসকলল। তকয়লনা ছিওঁললাকক এই তকিাবু্ল্লাৰ সংৰিণৰ তনলদৃশ 
তদয়া হহতছল আৰু ছিওঁললাক ইয়াৰ ওপৰি সািয স্বৰূপ আতছল।” 
[আল-মাতয়দাহ, আয়াি: ফ ৪৪] 
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নব্ী-ৰাছুলসকল আল্লাহৰ তপ্ৰয় সততষ্ট , ছিওলঁলাক মানুহ। ছিওলঁলাকৰ 
মাজি ৰুবু্তব্য়যাি ব্া উলুতহয়যািৰ ছকালনা হব্তশষ্ট য নাই। 
আল্লাহ িা‘আলা নব্ীসকলৰ তশলৰামতন আৰু নব্ীসকলৰ মাজি আল্লাহৰ 
ওচৰি আটাইিলক ডাঙৰ মযৃাদাৰ অতধকাৰী মুহাম্মাদ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ 
অছাল্লামক হকলছ, 

ۡملُِكّٓٓلَّ ٓٓقُل﴿
َ
آَوَّلَٓٓنۡفٗعآنِلَۡفِسٓٓأ َٓٓۡضًّ ُ َٓٓشا ءََٓٓمآإِّلَّ ۡعلَمُُٓٓكنُتَٓٓولَوۡٓٓٱّللَّ

َ
ٓٱۡلَغۡيَبٓٓأ

ِنََٓٓوَمآٱۡۡلَۡيِِٓٓمنَََٓٓلۡسَتۡكََثُۡتٓ و ُء َٓٓمسَّ نَا ٓٓإِنۡٓٓٱلسُّ
َ
ٓٓأ ٓ﴾١٨٨ٓيُۡؤِمُنونَٓٓل َِقۡومٓ َٓوبَِشي ٓٓنَِذيرٓ ٓإِّلَّ

ٓ[١٨٨ٓ:اّلعراف]
“ছকাো, মই ছমাৰ তনজৰ কলযাণ সাধন আৰু অকলযাণ সাধনৰ মাতলক 
নহয় তকন্তু তয আল্লালহ তব্চালৰ। আৰু মই যতদ অদতশযৰ কথা 
জাতনললালহঁলিন, ছিলনহ’ছল ব্হু কলযাণ অজৃন কতৰললালহঁলিন। িলি 
ছমাক ছকালনা অমঙ্গলল স্পশৃ কতৰব্ ছনাোতৰলললহঁলিন। মইলিা ছকেল 
এজন ভীতি প্ৰদশৃক আৰু সুসংব্াদদািা ঈমানদাৰ সকলৰ ব্ালব্।”  
[ আল-আৰাি, আয়াি: ফ ১৮৮] 
আল্লাহ িাআলাই আৰু হকলছ, 

ٓٓقُۡلٓ﴿ ۡملُِكَّٓٓل ٓٓإِن ِ
َ
آلَُكمۡٓٓأ ٓٓقُۡل٢١ٓٓٓرََشٗدآَوَّلَٓٓۡض ٗ ِِٓٓمنَُُٓٓيَِيِنٓٓلَنٓإِن ِ َحدٓ ٓٱّللَّ

َ
ِجدََٓٓولَنۡٓٓأ

َ
ٓأ

 ٓ[٢٢ٓٓ،٢١ٓ:اجلن]ٓ﴾٢٢ُٓمۡلَتَحًدآُدونِهِۦِٓمن

“ছকাো, ছিামাললাকৰ িতি সাধন কৰাৰ আৰু কলযাণ কৰাৰ িমিা 
ছমাৰ নাই। ছকাো, আল্লাহ িা‘আলাৰ কব্লৰ পৰা ছমাক ছকালনও ব্চাব্ 
ছনাোলৰ আৰু ছিওঁৰ আশ্ৰয় তব্লন আন ছকালনা আশ্ৰয়স্থল পাব্ 
ছনাোলৰা।” [ আল-তজন, আয়াি: ফ ২১-২২] 

নব্ী-ৰাছুল সকললও সাধাৰণ মানুহৰ দলৰ মানতব্ক হব্তশষ্ট যলৰ তব্লশতষি। 
ছিওঁললালকও পানাহাৰ কতৰলছ, অসুস্থ হহলছ আৰু ছিওঁললালকও 
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মতিুযব্ৰণ কতৰলছ। ইব্ৰাহীম আলাইতহচ ছালাম ছিওঁৰ জাতিৰ সনু্মখ্ি 

তনজ প্ৰতিপালকৰ পতৰচয় তদ হকলছ, 
ِي﴿ ِي٨٠ٓٓيَۡشفِيَِٓٓفُهوََٓٓمرِۡضُتِٓٓإَوَذا٧٩َٓٓويَۡسقِيُِٓٓيۡطعُِمِنُٓٓهوََٓٓوٱَّلَّ َُٓيۡيِيُِٓٓثمَّٓٓيُِميتُِنَٓٓوٱَّلَّ
 [٨١ٓٓ،٧٩ٓ:الشعراء]ٓ﴾٨١

“আৰু তযজলন ছমাক খ্াব্লল অন্ন আৰু পান কতৰব্লল পানী ছযাগায়। 
ছযতিয়া মই ছৰাগাক্ৰান্ত হওঁ ছিলেঁই ছমাক আলৰাগয দান কলৰ। তযজলন 
ছমাৰ মতিুয  টাব্, িাৰতপছি আলকৌ ছমাক পুনঃজৃীেন দান কতৰব্।’’  
[ আশ-শু‘আৰা, আয়াি: ফ ৭৯-৮১] 
ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লালম হকলছ, মই ছিামাললাকৰ দলৰই 
এজন মানুহ। মই পাহতৰ যাওঁ, ছযলনলক ছিামাললালক পাহতৰ ছযাো। 
যতদ মই পাহতৰ যাওঁ ছিলনহ’ছল ছিামাললালক ছমাক িৰণ কৰাই তদব্া। 
(বু্খ্াৰী আৰু মুছতলম) 
আনহালি আল্লাহ িা‘আলা তনলজই নব্ী-ৰাছুলসকলক দাসত্ব গুলণলৰ 
তব্লশতষি কতৰলছ ছিওঁললাকৰ সলব্ৃাচ্চ মযৃাদাৰ স্থলি আৰু ছিওঁললাকৰ 
প্ৰশংসা কৰাৰ ছিত্ৰলিা ছিওঁললাকক ব্ান্দাহ বু্তল আখ্যাতয়ি কতৰলছ। 
ছযলন আল্লাহ িা‘আলাই নূহ আলাইতহচ ছালাম সম্পলকৃ হকলছ,  

 ]٣ٓ:اّلرساء]ٓ﴾َٓشُكوٗرآَعۡبٗدآََكنَٓٓإِنَُّهۥ﴿
“তনশ্চয় তস আতছল ছমাৰ কত িজ্ঞ ব্ান্দা।” [ আল-ইছৰা, আয়াি: ফ ৩] 

নব্ী মুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লাম সম্পলকৃ আল্লাহ িা‘আলাই 
হকলছ, 

ِيَٓتَباَركَٓ﴿ َلٓٓٱَّلَّ َٰٓٓٱۡلُفۡرقَانَٓٓنَزَّ ٓ[١ٓ:الفرقان]ٓ﴾١ٓنَِذيًرآلِۡلَعَٰلَِميََِٓٓلَُكونََٓٓعۡبِدهِۦََٓعَ
“পৰম কলযাণময় ছসই সত্ত্বা, তযজলন ছিওঁৰ ব্ান্দাৰ প্ৰতি িয়চালাৰ গ্ৰন্থ 
অেিীণৃ কতৰলছ, যালি তস সততষ্ট কুলৰ মাজি সিকৃকাৰী হয়।”  
[ আল-িুৰকান, আয়াি: ফ ১] 
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আল্লাহ িা‘আলাই ইব্ৰাহীম, ইছহাক আৰু ইয়াকুব্ আলাইতহমুচ ছালাম 
সম্পলকৃ হকলছ, 

َٰهِيمَِٓٓعَبََٰدنَا َٓٓوٱۡذُكرۡٓ﴿ ْوِلَٓٓوَيۡعُقوَبِٓٓإَوۡسَحَٰقَٓٓإِبَۡر
ُ
يِۡديٓأ

َ
بَۡصَٰرِٓٓٱۡۡل

َ
ۡخلَۡصَنَُٰهمٓإِنَّا ٤٥َٓٓٓوٱۡۡل

َ
ٓأ

ارِٓٓذِۡكَرىِِٓبَالَِصة ٓ ۡخَيارِٓٓٱلُۡمۡصَطَفۡيَٓٓلَِمنَِٓٓعنَدنَآِإَونَُّهم٤٦ٓٓۡٓٱلَّ
َ
ٓ[٤٧ٓٓ،٤٥ٓ:ص]ٓ﴾٤٧ٓٱۡۡل

“িৰণ কৰা, আমাৰ ব্ান্দা ইব্ৰাহীম, ইছহাক আৰু ইয়াকুব্ৰ কথা, 
ছিওঁললাক আতছল শতিশালী আৰু সুক্ষ্মদশৃী। আতম ছিওঁললাকক এক 
তব্লশষ গুণ, পৰকালৰ িৰণৰ দ্বাৰা স্বািন্ত্ৰয দান কতৰতছললা। আৰু 
ছিওঁললাক আমাৰ ওচৰি মলনানীি আৰু সৎললাকসকলৰ অন্তভূৃি।”  
[ চাদ, আয়াি: ফ ৪৫-৪৭] 
এইদলৰ ঈছা আলাইতহচ ছালাম সম্পলকৃ আল্লাহ িা‘আলাই হকলছ, 

ُٓٓهوَٓٓإِنۡٓ﴿ ۡنَعۡمَنآَعۡبدٓ ٓإِّلَّ
َ
َِنٓ َٓمَثٗلٓٓوََجَعۡلَنَٰهَُٓٓعَلۡيهِٓٓأ ِ َٰٓءِيَلٓٓۡل  ٓ[٥٩ٓ:الزخرف]ٓ﴾٥٩ٓإِۡسَر

“ তস আতছল (লমাৰ) এজন ব্ান্দা, আতম িাৰ প্ৰতি অনুগ্ৰহ কতৰলছা আৰু 
িাক ব্নী ইছৰাঈলৰ ব্ালব্ এক আদশৃ ব্নাইলছা।’’ [ আয-যুখ্ৰুি, 

আযাি: ফ ৫৯] 
 ৰাছুলসকলৰ প্ৰতি ঈমান আনাৰ মাজি চাতৰটা তব্ষয় অন্তভূিৃ আলছ: ফ 
প্ৰথম: ফ ঈমান ছপাষণ কৰা ছয, সকললা নব্ী-ৰাছুলৰ তৰছালি মহান 
আল্লাহৰ িৰিৰ পৰাই যথাযথভালে আতহলছ। ছিওঁললাকৰ ছকালনা 
এজনক অস্বীকাৰ কৰা সকললালক অস্বীকাৰ কৰাৰ দলৰ। ছযলন, আল্লাহ 

িা‘আলা নূহ আলাইতহচ ছালামৰ সম্প্ৰদায় সম্পলকৃ হকলছ,  
بَۡتٓ﴿ ٓٓقَۡومَُٓٓكذَّ ٓ[١٠٥ٓ:الشعراء]ٓ﴾١٠٥ٓٱلُۡمۡرَسلِيَٓٓنُوح 

‘‘নূহৰ সম্প্ৰদালয় ৰাছুলসকলক তমথযালৰাপ কতৰলছ।”  
[ আশ-শু‘আৰা, আয়াি: ফ ১০৫] 
আল্লাহ িা‘আলা তসহঁিক সকললা নব্ী-ৰাছুলসকলৰ ওপৰি 
তমথযালৰাপকাৰী তহচালপ আখ্যাতয়ি কতৰলছ অথচ ছসই সময়ি নূহ 
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আলাইতহচ ছালামৰ ব্াতহলৰ আন ছকালনা ৰাছুল নাতছল। ছসলয় 
তিস্টানসকলৰ মাজি তযহঁলি নব্ী মুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লামৰ 
ওপৰি তমথযালৰাপ কলৰ আৰু ছিওঁৰ আনুগিয ও অনুসৰণ নকলৰ, 
তসহঁলি প্ৰকত িলি ঈছা-মছীহ আলাইতহচ ছালামক অস্বীকাৰ কতৰলল, 
ছিওঁৰ অনুকৰণ ও আনুগিযৰ পৰা মুখ্  ুৰাই ল’ছল। তকয়লনা, ঈছা 
আলাইতহচ ছালালম ব্নী ইছৰাঈলক নব্ী মুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ 
অছাল্লাম সম্পলকৃ সুসংব্াদ তদতছল আৰু ছসই সুসংব্াদ প্ৰদানৰ অথৃই 
হহলছ এইলটা প্ৰমাতণি ছহাো ছয, ছিওঁ তসহঁিৰ ওচৰি ছপ্ৰতৰি ৰাছুল। 
তযজলন তসহঁিক গুমৰাহী আৰু পথভ্রষ্ট িাৰ পৰা ৰিা কতৰ সৰল সতিক 
পথ প্ৰদশনৃ কৰাব্। 
তদ্বিীয়: ফ নব্ী-ৰাছুলসকলৰ মাজি তযসকলৰ নাম জনা আলছ ছিওঁললাকৰ 
প্ৰতি তনতদৃষ্ট লক ঈমান আনা। ছযলন, মুহাম্মদ, ইব্ৰাহীম, মুছা, ঈছা, নূহ 
(আলাইতহমুচ ছালাম)। উলল্লতখ্ি পাঁচজন হহলছ নব্ী-ৰাছুলসকলৰ মাজি 
তব্তশষ্ট  আৰু উচ্চ মযৃাদাসম্পন্ন। আল্লাহ িা‘আলা ছিওঁললাকক 
ছকাৰআনৰ দুই িাইি তব্লশষভালে উলল্লখ্ কতৰলছ। ছিওঁ ছুৰা আল-
আহযাব্ি হকলছ, 

َخۡذنَآِإَوذۡٓ﴿
َ
ِٓٓمنَٓٓأ ِ َٰهِيمَٓٓنُّوحٓ َٓوِمنَٓوِمنَكِٓٓميَثََٰقُهمۡٓٓنَٓٱنلَّبِي  ٓٱبۡنِٓٓوَِعيَسَٓٓوُموَسَِٰٓٓإَوبَۡر
 ٓ[٧ٓ:اّلحزاب]ٓ﴾َمۡرَيَمٓ 

“আৰু িৰণ কৰা ছসই সময়ৰ কথা, ছযতিয়া আতম নব্ীসকলৰ পৰা 
আৰু ছিামাৰ পৰা আৰু নূহ, ইব্ৰাহীম, মূছা আৰু ঈছা ইব্ন মতৰয়মৰ 
পৰা অঙ্গীকাৰ হলতছললা।” [ আল-আহযাব্, আয়াি: ফ ৭]  

আৰু ছুৰা আশ-শু্বৰাি হকলছ, 
عَٓ﴿ ِنَٓٓلَُكمَِٓشَ ِينِٓٓم  ََٰٓٓمآٱل  ِيٓ ٓنُوٗحآبِهِۦَٓوّصَّ ۡوَحۡيَنا َٓٓوٱَّلَّ

َ
ۡيَنآَوَمآإََِلَۡكٓٓأ َٰهِيمَٓٓبِهِۦ َٓٓوصَّ ٓإِبَۡر

ٓ َٓوُموَسَٰٓ نۡٓٓوَِعيَسَٰٓ
َ
ْٓٓأ قِيُموا

َ
ِينَٓٓأ َْٓٓوَّلٓٓٱل  قُوا ٓ[١٣ٓ:الشورا]ٓ﴾ٓفِيهِٓ َٓتَتَفرَّ
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“ছিলেঁই ছিামাললাকৰ ব্ালব্ দ্বীনৰ তব্তধ-তব্ধান তনধৃাৰণ কতৰলছ, যাৰ 
আলদশ তদয়া হহতছল নূহক আৰু আতম তয প্ৰিযালদশ কতৰলছা আলপানাৰ 
প্ৰতি আৰু যাৰ আলদশ তদতছললা ইব্ৰাহীম, মূছা আৰু ঈছাক এই ব্ালব্ 
ছয, ছিামাললালক দ্বীন প্ৰতিষ্ঠা কৰা আৰু িাি অলনকয সততষ্ট  নকতৰব্া।”  
[ আশ-শু্বৰা, আয়াি: ফ ১৩] 

  
আৰু নব্ী-ৰাছুলসকলৰ মাজি তযসকলৰ নাম আমাৰ জনা নাই, 
ছিওঁললাকৰ প্ৰতি সাধাৰণ আৰু সাতব্ৃকভালে ঈমান স্থাপন কতৰব্ 
লাতগব্। মহান আল্লালহ হকলছ, 

رَۡسۡلَنآَولََقدۡٓ﴿
َ
ِنٓرُُسٗلٓٓأ نِٓمۡنُهمَٓقۡبلَِكٓٓم  نَٓوِمۡنُهمَٓعلَۡيَكٓٓقََصۡصَنآمَّ َٓنۡقُصۡصٓٓلَّمۡٓٓمَّ
ٓ[٧٨ٓ:اغفر]ٓ﴾َعلَۡيَك ٓ

“আতম আলপানাৰ পূলবৃ্ ব্হু ৰাছুল ছপ্ৰৰণ কতৰলছা। ছিওঁললাকৰ 
তকছুমানৰ  টনা আপুনাৰ ওচৰি তব্ব্তি কতৰলছা আৰু তকছুমানৰ  টনা 
আপুনাৰ ওচৰি তব্ব্তি কৰা নাই।” [ গাতিৰ, আয়াি: ফ ৭৮] 

িতিীয়: ফ ছকাৰআন আৰু ছহীহ হাদীছৰ দ্বাৰা প্ৰমাতণি ছিওঁললাকৰ 
 টনাসমূহৰ ওপৰি তব্শ্বাস স্থাপন কৰা। 
চিুথ:ৃ ফ নব্ী-ৰাছুলসকলৰ মাজি যাক আল্লাহ িা‘আলা আমাৰ প্ৰতি 
ৰাছুল তহচালপ ছপ্ৰৰণ কতৰলছ, ছিওঁ হল অহা চতৰয়িৰ ওপৰি আমল 
কৰা। ছিওঁ হহলছ সবৃ্লশষ আৰু সবৃ্লশ্ৰষ্ঠ নব্ী মুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু 

আলাইতহ অছাল্লাম, যাক আল্লাহ িা‘আলাই সমগ্ৰ সততষ্ট  জগিৰ ব্ালব্ 
ছপ্ৰৰণ কতৰলছ। আল্লাহ িা‘আলাই হকলছ, 

َٰٓٓيُۡؤِمُنونََّٓٓلَٓٓوَرب َِكٓٓفََلٓ﴿ ُِموكََٓٓحتَّ َّْٓٓلُٓٓثمَّٓٓبَۡيَنُهمَۡٓٓشَجرَٓٓفِيَمآَُيَك  نُفِسِهمِۡٓٓفٓ َُٓيُِدوا
َ
ٓأ

آَحرَٗجا ِمَّ ْٓٓقََضۡيَتٓٓم  ٓ[٦٥ٓ:النساء]ٓ﴾٦٥ٓتَۡسلِيٗمآَويَُسل ُِموا
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“এলিলক, আলপানাৰ প্ৰতিপালকৰ শপি, তসহঁি ছকতিয়াও ঈমানদাৰ 
হ’ব্ ছনাোলৰ, ছযতিয়ালললক তসহঁলি তসহঁিৰ মাজি পাৰস্পতৰক তব্ব্াদ-
তব্সিাসমূহৰ তব্চাৰ কাযৃি আলপানাৰ ওপৰি অপৃণ নকতৰব্। ইয়াৰ 
তপছি আলপানাৰ মীমাংসাৰ ছিত্ৰি তসহঁিৰ মনি ছকালনা ধৰণৰ 
সংকীণৃিা থাতকব্ নালালগ আৰু সন্তুষ্ট তচলি ইয়াক মাতন লব্ লাতগব্।”  
[ আন-তনছা, আয়াি: ফ ৬৫] 
নব্ী-ৰাছুলসকলৰ প্ৰতি ঈমানৰ িলি তযলব্াৰ গুৰুত্বপূণ ৃউপকাৰ সাধন 
হয় িাৰ মাজি আলছ: ফ 
১। আল্লাহ িা‘আলাৰ ৰহমি আৰু ব্ান্দাসকলৰ প্ৰতি ছিওঁৰ পূণ ৃ
িত্ত্বাব্ধান সম্পলকৃ জনা। তযলহিু ছিওঁ তসহঁিৰ প্ৰতি তনজ ৰাছুলসকলক 
ছপ্ৰৰণ কতৰলছ, যালি ছিওঁললালক মানেজাতিক সতিক পথি পতৰচাতলি 
কলৰ আৰু তক পদ্ধতিি আল্লাহৰ ইব্াদি কতৰব্ লালগ ছসয়া মানুহক 
স্পষ্ট  কতৰ তদলয়। তকয়লনা, মানুহৰ তনজস্ব জ্ঞান-বু্তদ্ধৰ মাধযমি ছসয়া 
জনা অসম্ভে। 
২। এই মহা তন‘আমিৰ ব্ালব্ আল্লাহৰ কত িজ্ঞিা জ্ঞাপন কৰা। 
৩। নব্ী ৰাছুলসকলৰ প্ৰতি মুহাব্বি আৰু সন্মান প্ৰদশৃন কৰা আৰু 
ছিওঁললাকৰ মযৃাদা উপলযাগী প্ৰশংসা কৰা। তকয়লনা, ছিওঁললাক 
আল্লাহৰ ৰাছুল আৰু ছিওঁললালকই প্ৰকত ি অথৃি আল্লাহৰ ইব্াদি 
আদায় কতৰলছ। ছিওঁললালক তৰছালািৰ পতেত্ৰ দাতয়ত্ব যথাযথ ভালে 
আদায় কতৰলছ আৰু আল্লাহৰ ব্ান্দাসকলক নতছহি কতৰলছ। 
ছকেল শত্ৰুিা ছপাষনকাৰী কাতিৰসকলল তসহঁিৰ প্ৰতি ছপ্ৰতৰি 
ৰাছুলসকলক অতব্শ্বাস কতৰলছ এই বু্তল ছয, আল্লাহৰ ৰাছুলসকল 
মানুহৰ পৰা হ’ব্ ছনাোলৰ। আল্লাহ িা‘আলাই ছকাৰআলন কাৰীমি 

তসহঁিৰ এই ভ্রান্ত ধাৰণাৰ উলল্লখ্ কতৰ খ্ণ্ডন কতৰলছ, 
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نٓٱنلَّاَسَٓٓمَنعََٓٓوَما﴿
َ
ْٓٓأ نٓإِّلَّ ٓٓٱلُۡهَدىََٰٓٓٓجا َءُهمُٓٓإِذۡٓٓيُۡؤِمُنو ا

َ
ْٓٓأ َبَعَثٓٓقَالُو ا

َ
ُٓٓأ آٱّللَّ ٩٤ٓٓرَُّسوّٗلٓٓبََۡشٗ

ۡرِضِٓٓفََٓٓكنَٓٓلَّوۡٓٓقُل
َ
نۡلَآُمۡطَمئِن ِيََٓٓيۡمُشونََٓٓمَلَٰٓئَِكة ٓٓٱۡۡل ِنََٓٓعلَۡيِهمٓلَََنَّ َما ءِٓٓم  َٓملََٗكٓٓٱلسَّ

ٓٓٓ[٩٥ٓٓ،٩٤ٓ:اّلرساء]ٓ﴾٩٥ٓرَُّسوّٗلٓ
‘‘ ছযতিয়াই মানুহৰ ওচৰি পথ-তনলদৃশ আলহ ছিতিয়া তসহঁিৰ এই 
উতিলয়ই তসহঁিক ঈমান আতনব্লল ব্াধা তদলয় ছয, আল্লালহ জালনা 
মানুহক ৰাছুল কতৰ পিাইলছ। (তসহঁিক) ছকাো, যতদ পততথেীি 

তিতৰস্তাসকলল অব্ালধ তব্চৰণ কতৰলললহঁলিন, ছিলনহ’ছল আতম আকাশৰ 
পৰা ছকালনা তিতৰস্তালকই তসহঁিৰ ওচৰি ৰাছুল তহচালপ ছপ্ৰৰণ 
কতৰললালহঁলিন।” [ আল-ইছৰা, আয়াি: ফ ৯৪-৯৫] 

আল্লাহ িা‘আলাই তসহঁিৰ এই ধাৰণা খ্ণ্ডন কতৰ তদলয় এই অথৃি ছয, 
আল্লাহৰ ৰাছুলসকল মানুহ ছহাো অপতৰহাযৃ। তকয়লনা ছিওঁললাক 
পততথেীব্াসীৰ প্ৰতি ছপ্ৰতৰি, তযলহিু এওঁললাক হহলছ মানুহ। যতদ 

পততথেীব্াসীসকলল তিতৰস্তা হলললহঁলিন ছিলনহ’ছল তসহঁিৰ প্ৰতি তনশ্চয় 
ছকালনা তিতৰস্তাক ৰাছুল তহচালপ ছপ্ৰৰণ কৰাৰ প্ৰলয়াজন হলললহঁলিন, 
যালি ছসই ৰাছুল তসহঁিৰ দলৰই এজন হহ দাতয়ত্ব পালন কলৰ। 
আন িাইি আল্লাহ িা‘আলা ৰাছুলসকলক অতব্শ্বাসকাৰীসকলৰ ব্িব্য 
ব্ণৃনা কতৰ হকলছ, 

﴿ْٓ نُتمۡٓٓإِنۡٓٓقَالُو ا
َ
ٓٓأ ِۡثُلَنآبََۡشٓ ٓإِّلَّ نٓتُِريُدونَٓٓم 

َ
ونَآأ آتَُصدُّ تُونَآَءابَا ُؤنَآَيۡعُبدََُٓٓكنََٓٓعمَّ

ۡ
ٓفَأ

بِيٓ ٓبُِسۡلَطَٰنٓ  ۡنُٓٓإِنٓرُُسلُُهمۡٓٓلَُهمۡٓٓقَالَۡت١٠ٓٓٓمُّ َّٓٓنَّ ِۡثلُُكمۡٓٓبََۡشٓ ٓإِّلَّ ََٓٓوَلَِٰكنَّٓٓم  ََٰٓٓيُمنُّٓٓٱّللَّ ََٓعَ
ِٓٓمنۡٓٓيََشا ءَُٓٓمن نٓنَلَا ََٓٓكنََٓٓوَمآِعَبادِهۦِ 

َ
تَِيُكمٓأ

ۡ
ٓٓبُِسۡلَطَٰنٓ ٓنَّأ ِ ٓٓبِإِۡذنِٓٓإِّلَّ ٓ:ابراهيم]ٓ﴾ٱّللَّ

١١ٓٓ،١٠]ٓ
‘‘তসহঁলি ক’ছল, ছিামাললাকলিা আমাৰ দলৰই মানুহ! ছিামাললালক 
আমাক ছসই উপাসযৰ পৰা তব্ৰি ৰাতখ্ব্ তব্চৰা ছনতক, যাৰ ইব্াদি 
আমাৰ তপিত পুৰুষসকলল কতৰলছ। এলিলক ছিামাললালক ছকালনা সুস্পষ্ট  
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প্ৰমাণ হল আহা। তসহঁিৰ ৰাছুলসকলল তসহঁিক ক’ছল, আতমও 
ছিামাললাকৰ দলৰই মানুহ; তকন্তু আল্লালহ ব্ান্দাসকলৰ মাজি যাক ইিা, 
অনুগ্ৰহ কলৰ। আল্লাহৰ তনলদশৃৰ ব্াতহলৰ ছিামাললাকৰ ওচৰি প্ৰমাণ হল 

অহা আমাৰ কাম নহয়।” [ ইব্ৰাহীম, আয়াি: ফ ১০-১১] 
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ঈমানৰ পঞ্চম তভতি: ফ আতখ্ৰািৰ প্ৰতি ঈমান 
ছশষ তদেস ব্ললালি তকয়ামিৰ তদনক বু্লজাো হহলছ। তযতদনা প্ৰতিিল 
প্ৰদান আৰু তহচাব্-তনকাশৰ ব্ালব্ সকললা মতি মানুহক পুনৰুত্থান কৰা 
হ’ব্।  
ছসই তদনক ইয়াওমুল আতখ্ৰ ব্া ছশষ তদন এই ব্ালব্ ছকাো হয় ছয, 
ইয়াৰ তপছি আন ছকালনা তদেস নাথাতকব্। তহচাব্-তনকাশৰ তপছি 
জান্নািীসকল ছিওঁললাকৰ তচৰস্থায়ী আব্াসস্থলি অেস্থান কতৰব্ আৰু 
জাহান্নামীসকললও তসহঁিৰ তিকানাি অেস্থান কতৰব্। 
 আতখ্ৰািৰ ওপৰি ঈমান তিতনটা তব্ষয়ক অন্তভুিৃ কলৰ: ফ  
প্ৰথম: ফ পুনৰুত্থান তদেসৰ ওপৰি তব্শ্বাস স্থাপন কৰা। ছসয়া হহলছ 
তযতদনা তশঙ্গাি তদ্বিীয় ব্াৰ িু তদয়া হ’ব্, ছিতিয়া সকললা মতি ব্যতি 
জীতেি হহ নগ্ন ছদহ, নগ্ন ভতৰ আৰু খ্ত্নাতব্হীন অেস্থাি ৰাবু্বল 
‘আলামীনৰ সনু্মখ্ি উপতস্থি হ’ব্। আল্লাহ িা‘আলাই হকলছ, 

نَا َٓٓكَما﴿
ۡ
َلٓٓبََدأ وَّ

َ
َٓٓخۡلقٓ ٓأ ۥ  َٰعِلِيَُٓٓكنَّآإِنَّآَعلَۡيَنا  ٓٓوَۡعًدآنُّعِيُدهُ  [١٠٤ٓ:اّلنبياء]ٓ﴾َف

“তযদলৰ আতম প্ৰথমব্াৰ সততষ্ট ৰ সূচনা কতৰতছললা ছসইদলৰ আলকৌ পুনৰ 
সততষ্ট  কতৰম। আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি তনতশ্চি। অেশযই আতম এয়া পূৰণ 
কতৰম।” [ আল-আতিয়া, আয়াি: ফ ১০৪] 

পুনৰুত্থান: ফ 
মতিুযৰ তপছি পুনৰুত্থান সিয, তযলটা ছকাৰআন আৰু ছুন্নাহৰ দ্বাৰা 
প্ৰমাতণি আৰু ইয়াৰ ওপৰি মুছতলম উম্মাহৰ ঐকযমি প্ৰতিতষ্ঠি হহলছ। 
আল্লাহ িা‘আলাই হকলছ, 

َٰلَِكَٓٓبۡعدَٓٓإِنَُّكمُٓثمَّٓ﴿ ٓ:المؤمنون]ٓ﴾١٦ُٓتۡبَعُثونَٓٓٱۡلقَِيََٰمةِٓيَۡومَٓٓإِنَُّكمُۡٓٓثم١٥َّٓٓٓلََمي ُِتونََٓٓذ
١٦ٓٓ،١٥] 
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“িাৰতপছি তনশ্চয় ছিামাললাক মতিুযব্ৰণ কতৰব্া। তপছি তকয়ামিৰ তদনা 
ছিামাললাকক পুনঃজৃীতেি কৰা হ’ব্।” [ আল-মু’তমনূন, আয়াি: ফ ১৫-১৬] 

এইদলৰ ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লালম হকলছ, 
‘‘তকয়ামিৰ তদনা সকললা মানুহলক নগ্ন ভতৰ আৰু খ্ত্নাতব্হীন অেস্থাি 
সমলব্ি কৰা হ’ব্।” (বু্খ্াৰী আৰু মুছতলম) 

আৰু পুনৰুত্থান সাব্যস্ত ছহাোৰ ওপৰি মুছতলমসকলৰ ঐকযমি 
প্ৰতিতষ্ঠি হহলছ। 
ইয়াৰ ব্াতহলৰও আল্লাহৰ তহকমিৰ দাব্ী হহলছ এই পততথেীব্াসীৰ ব্ালব্ 
পৰব্িৃীি এটা সময় তনধৃাৰণ কৰা অতনব্াযৃ, যালি আল্লাহ িা‘আলা 
ছিওঁৰ ৰাছুলসকলৰ মাধযমি ব্ান্দাৰ ওপৰি তযসমূহ কামৰ দাতয়ত্ব 
তদলছ ছিওঁ িাৰ প্ৰতিিল প্ৰদান কলৰ। আল্লাহ িাআলাই হকলছ, 

فََحِسۡبُتمۡٓ﴿
َ
َمآأ نَّ

َ
نَُّكمَۡٓٓعَبٗثآَخلَۡقَنَُٰكمۡٓٓأ

َ
 [١١٥ٓ:المؤمنون]ٓ﴾١١٥ٓتُۡرَجُعونََّٓٓلٓٓإََِلَۡنآَوأ

“ছিামাললালক ধাৰণা কতৰছা ছনতক ছয, আতম ছিামাললাকক অনথৃক সততষ্ট  
কতৰলছা আৰু আমাৰ ওচৰলল ছিামাললাক প্ৰিযাব্তিৃি নহ’ব্া?”  
[ আল-মু’তমনূন, আয়াি: ফ ১১৫] 
আল্লালহ ছিওঁৰ নব্ী মুহাম্মাদ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লামক সলিাধন 
কতৰ হকলছ,  

﴿
ِيٓإِنَّٓ  [٨٥ٓ:القصص]ٓ﴾َمَعاد  ٓٓإَِلَٰٓٓلََرا دُّكَٓٓٱۡلُقۡرَءانََٓٓعلَۡيَكٓٓفََرَضٓٓٱَّلَّ

‘‘তযজলন আলপানাৰ ব্ালব্ ছকাৰআনক তব্ধান কতৰ তদলছ ছিওঁ অেশযই 
আলপানাক ছিওঁৰ অতঙ্গকাৰকত ি প্ৰিযাব্িৃনস্থলি উভিাই তনব্।” [ আল-

ক্বাচাচ, আয়াি: ফ ৮৫] 
তদ্বিীয়: ফ তহচাব্-তনকাশ আৰু প্ৰতিিল প্ৰদানৰ ওপৰি ঈমান আনা। 
আল্লাহ িা‘আলা তকয়ামিৰ তদনা ব্ান্দাৰ কত িকমৃৰ তহচাব্-তনকাশ তনব্ 
আৰু প্ৰলিযকৰ যােিীয় কামৰ প্ৰতিিল প্ৰদান কতৰব্। ইয়াৰ প্ৰমাণ 
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ছকাৰআন, ছুন্নাহ আৰু মুছতলম উম্মাৰ ইজমা‘। আল্লাহ িা‘আলাই 

হকলছ, 
 ٓ[٢٦ٓٓ،٢٥ٓ:الغاشية]ٓ﴾٢٦ِٓحَساَبُهمَٓعلَۡيَنآإِنَُّٓٓثم٢٥َّٓٓٓإِيَاَبُهمۡٓٓإََِلَۡنا ٓٓإِنَّٓ﴿ٓ

‘‘তনশ্চয় আমাৰ তপলনই তসহঁিৰ প্ৰিযাব্িৃন। িাৰতপছি তসহঁিৰ তহচাব্-
তনকাশ ছলাোলটাও আমালৰই দাতয়ত্ব।” [ আল-গাতশ্বয়াহ, আয়াি: ফ ২৫-

২৬] 
ছিওঁ আৰু হকলছ, 

ۡمَثالَِها َٓٓعۡۡشُٓٓفَلَُهۥٓبِٱۡۡلََسَنةَِٓجا ءََٓٓمن﴿
َ
ي َِئةَِٓجا ءََٓٓوَمنٓأ ُُٓٓيَۡزىَٰٓٓٓفََلٓٓبِٱلسَّ َّٓلَٓٓوُهمِۡٓٓمۡثلََهآإِّلَّ

 ٓٓ[١٦٠ٓ:اّلنعام]ٓ﴾١٦٠ُٓيۡظلَُمونَٓ

‘‘তযলয় এটা সৎকাম কতৰব্ িাৰ ব্ালব্ আলছ ইয়াৰ দহগুণ ছছাোব্ আৰু 
তযলয় এটা ছব্য়া কাম কতৰব্ তস িালৰই সমান শাতস্ত পাব্। প্ৰকত িলি 
তসহঁিৰ প্ৰতি ছকালনা অনাচাৰ কৰা নহ’ব্।”  
[ আল-আন’আম, আয়াি: ফ ১৬০] 
আন এিাইি আল্লালহ হকলছ, 

َٰزِينََٓٓونََضعُٓ﴿ ُٓٓتۡظلَمُٓٓفََلٓٓٱۡلِقَيََٰمةَِِٓلَۡومِٓٓٱۡلقِۡسَطٓٓٱلَۡمَو َٓحبَّة ِٓٓمۡثَقاَلََٓٓكنَِٓٓإَونٓا َٓشۡيَٓٓنۡفس 
ِنۡٓ تَۡيَنآَخۡرَدلٓ ٓم 

َ
ٓ[٤٧ٓ:اّلنبياء]ٓ﴾٤٧َٓحَِٰسبِيَٓٓبَِنآَوَكَفَٰٓٓبَِها ٓٓأ

“আৰু তকয়ামিৰ তদনা আতম নযায় তব্চাৰৰ িুলাচনী স্থাপন কতৰম। 
এলিলক কালৰা প্ৰতি যুলুম কৰা নহ’ব্। যতদ ছকালনা ‘আমল সতৰহৰ 
দানা পতৰমালণা িুদ্ৰ হয়, আতম ছসয়াও উপতস্থি কতৰম আৰু তহচাব্ 
গ্ৰহণৰ ব্ালব্ আতমলয়ই যলথষ্ট ।” [ আল-আতিয়া, আয়াি: ফ ৪৭] 
আবু্দল্লাহ ইব্ন ওমৰ ৰাতদয়াল্লাহু আনহুমাৰ পৰা ব্তণৃি, ছিওঁ হকলছ, মই 
ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লামক কওঁলি শুতনলছা, 

ٓٓالُْمْؤِمنَٓٓيدنٓاّللٓإن» ُِرهَُٓٓكَنَفهَُٓٓعلَيْهِٓٓيََضعََٓٓحتَّ َٓيُقوُلَٓٓكَذآَذنَْبَٓٓتْعرُِفٓٓبُِذنُوبِهَِٓٓفُيَقر 
ْعرُِفٓ

َ
َِٓٓيُقوُلٓٓأ ْعرُِفَٓٓرب 

َ
َتْيِٓٓأ ُتَهآَفَيُقوُلَٓٓمرَّ نَْيآِفَٓٓسََتْ ْغفُِرَهآالُّ

َ
ُٓثمَّٓٓاَْلَوْمَٓٓلََكَٓٓوأ
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آَحَسَناتِهَِٓصِحيَفةُُٓٓتْطَوى مَّ
َ
وْٓٓاْْلَخُرونََٓٓوأ

َ
ارُٓٓأ َٓٓفُيَناَدىٓالُْكفَّ ْشَهادِٓٓرُُءوِسََٓٓعَ

َ
َٓهُؤّلءِٓٓاْۡل

ِينَٓ َٓٓكَذبُوآاَّلَّ ّلَٓرب ِِهمََْٓٓعَ
َ
ِٓٓلَْعَنةُٓٓأ ٓٓاّللَّ الِِميَََٓٓعَ ٓٓ«الظَّ

‘‘আল্লালহ ঈমানদাৰ ব্যতিক ছশষ তব্চাৰৰ তদনা তনকটব্িৃী কতৰ িাৰ 
ওপৰি পদৃা এখ্ন ছমতল তদব্ আৰু িাক সুতধব্, িুতম ছিামাৰ অমুক 
অমুক পাপ সম্পলকৃ জানালন? তস উিৰি ক’ব্, হয়, ছহ ছমাৰ 
প্ৰতিপালক! এলনলক তস ছযতিয়া তনজৰ পাপসমূহ স্বীকাৰ কতৰব্ আৰু 
ছদতখ্ব্ ছয, তস ধ্বংসৰ মুখ্ামুখ্ী হহলছ, ছিতিয়া আল্লালহ ক’ব্, মই 
পততথেীি ছিামাৰ পাপসমূহ ছগাপন ৰাতখ্তছললা আৰু আতজ ছিামাৰ ছসই 
সমূহ পাপ িমা কতৰ তদললা। ইয়াৰ তপছি িাক িাৰ ছনকীৰ 

‘আমলনামা তদয়া হ’ব্। আৰু কাতিৰ ও মুনাতিকসকলক সকললা সততষ্ট ৰ 
সনু্মখ্ি সমলব্ি কতৰ ছকাো হ’ব্, ইহঁলিই ছসই সকল ছলাক তযহঁলি 
তসহঁিৰ প্ৰতিপালকৰ প্ৰতি তমথযালৰাপ কতৰতছল। জাতন ছথাো, 
অিযাচাৰীসকলৰ ওপৰি আল্লাহৰ অতভশাপ।” (বু্খ্াৰী আৰু মুছতলম)  

আন এক হাদীছি নব্ী চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লালম হকলছ, ‘‘তয ব্যতি 
ছকালনা এটা সৎকামৰ ইিা কলৰ আৰু ছসইলটা সম্পন্ন কলৰ, আল্লাহ 
িা‘আলাই িাৰ ব্ালব্ দহৰ পৰা সাি শ গুণ ছছাোব্ তলতখ্ তদলয়; ব্ৰং 
আল্লাহ িা‘আলাই তনজ কত পাি আৰু অতধক প্ৰদান কতৰব্ পালৰ। 
আনহালি, তয ব্যতি এটা গুনাহৰ ইিা কলৰ আৰু তস ছসইলটা 
ব্াস্তব্াতয়ি কলৰ, আল্লালহ িাৰ নামি ছকেল এটা গুনাহ তলতপব্দ্ধ 
কলৰ।” 
আৰু আতখ্ৰািি তহচাব্-তনকাশ শাতস্ত আৰু পুৰষ্কাৰ প্ৰদান কৰাৰ 
ওপৰি মুছতলম উম্মািৰ ঐকযমি প্ৰতিতষ্ঠি হহলছ।  
ইয়াৰ ব্াতহলৰও এইলটালেই তহকমিৰ দাব্ী। তকয়লনা আল্লাহ িা‘আলাই 
পততথেীি গ্ৰন্থৰাতজ পতিয়াইলছ, ৰাছুলসকলক ছপ্ৰৰণ কতৰলছ আৰু 
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ছিওঁললালক হল অহা দ্বীন গ্ৰহণ কৰা আৰু িাৰ ওপৰি আমল কৰা 
ব্ান্দাসকলৰ ওপৰি িৰজ কতৰ তদলছ। ছিওঁললাকৰ তব্লৰাধীসকলৰ 
তব্ৰুলদ্ধ যুদ্ধ কৰা ওোতজব্ কতৰলছ, ছিওঁললাকৰ ছিজ, সন্তান-সন্ততি, 
মাল-সম্পদ আৰু নাৰীসকলক মুছতলমসকলৰ ব্ালব্ হালাল কতৰলছ। 
এলিলক, যতদ প্ৰতিলটা কত িকমৃৰ তহচাব্-তনকাশ আৰু শাতস্ত-পুৰষ্কাৰ 
প্ৰদান কৰা নহয় ছিলনহ’ছল এই সকললালব্াৰ হ’ব্ অনথৃক, যাৰ পৰা 
আমাৰ সবৃ্তব্জ্ঞ ৰব্ আল্লাহ িা‘আলা পাক-পতেত্ৰ। ইয়াৰ প্ৰতি আল্লাহ 
িা‘আলা ইতঙ্গি কতৰ হকলছ, 

لَنَّٓ}
َ
ِينَٓٓفَلَنَْسأ رِْسَلٓٓاَّلَّ

ُ
لَنَّٓٓإََِلِْهمْٓٓأ

َ
نَّٓٓالُْمرَْسلِيََٓٓولَنَْسأ ُٓكنَّآَوَمآبِعِلْمٓ َٓعلَيِْهمٓفَلََنُقصَّ

 ٓ{َغآئِبِيَٓ

‘‘ তনশ্চয় আতম তসহঁিক সুতধম, তযহঁিৰ ওচৰি ৰাছুল ছপ্ৰতৰি হহতছল 
আৰু আতম অেশযই ৰাছুলসকললকা সুতধম। িাৰতপছি আতম স্বজ্ঞালনলৰ 
তসহঁিৰ অেস্থা ব্ণৃনা কতৰম। আচললি আতম অনুপতস্থি নাতছললা।”  
[ আল-আ‘ৰাি, আয়াি: ফ ৬] 
িতিীয়: ফ জান্নাি আৰু জাহান্নামৰ ওপৰি তব্শ্বাস স্থাপন আৰু তব্শ্বাস 
স্থাপন কৰা ছয, এই দুটা িাই মু’তমন আৰু কাতিৰসকলৰ তচৰস্থায়ী ছশষ 
আব্াসস্থল।  
জান্নাি, হহলছ তচৰস্থায়ী তন‘আমিৰ স্থান, আল্লাহ িাআলাই ছসই সকল 
মু’তমন-মুিাকীৰ ব্ালব্ ইয়াক প্ৰস্তুি কতৰ ৰাতখ্লছ, তযসকলল ছসই সমূহ 
তব্ষয়ৰ প্ৰতি ঈমান আতনলছ তযসমূহ তব্ষয়ৰ প্ৰতি ঈমান আনা আল্লাহ 
ছিওঁললাকৰ ওপৰি অপতৰহাযৃ কতৰলছ আৰু তনষ্ঠাৰ হসলি ছিওঁললালক 
আল্লাহ িা‘আলাৰ আনুগিয আৰু ছিওঁৰ ৰাছুল চাল্লাল্লাহু আলাইতহ 
অছাল্লামৰ অনুসৰণ কতৰলছ। িাি এলন তনয়ামিৰ ভাণ্ডাৰ মওজুদ আলছ 
তযলব্াৰ ছকতিয়াও ছকালনা চকুলে ছদখ্া নাই, ছকালনা কালণ শ্ৰব্ণ কৰা 
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নাই আৰু ছকালনা মানুলহ ছসয়া ছকতিয়াও মনি কল্পনাও কতৰব্ পৰা 
নাই। 
আল্লাহ িা‘আলাই হকলছ,  

﴿
ِينَٓٓإِنَّٓ ْٓٓٱَّلَّ َْٓٓءاَمُنوا َٰلَِحَِٰتٓٓوََعِملُوا ْوَلَٰٓئَِكٓٓٱلصَّ

ُ
َٓرب ِهِمِۡٓٓعندََٓٓجَزا ؤُُهم٧ٓٓۡٓٱۡلَبِيَّةَِٓخۡيُُٓٓهمۡٓٓأ

َُٰتٓ نَۡهَٰرََُٓٓتۡتَِهآِمنََٓتۡرِيَٓعۡدنٓ َٓجنَّ
َ
بَٗدا ٓٓفِيَها َٓٓخَِِٰلِينَٓٓٱۡۡل

َ
ُٓٓرَِّضَٓٓأ َْٓٓعۡنُهمۡٓٓٱّللَّ َٓعۡنُهٓ َٓورَُضوا

َٰلَِكٓ ٓ[٨ٓٓ،٧ٓ:اۡلينة]ٓ﴾٨َٓربَُّهۥَٓخِشَٓٓلَِمنَۡٓٓذ
“তযসকলল ঈমান আতনলছ আৰু সৎকমৃ কতৰলছ ছিওঁললালকই হহলছ 
সততষ্ট ৰ উিম। ছিওঁললাকৰ প্ৰতিপালকৰ ওচৰি আলছ ছিওঁললাকৰ 

প্ৰতিদান, তচৰকাল ব্সব্াসৰ জান্নাি, যাৰ িললতদ তনজৰাসমূহ প্ৰব্াতহি। 
িাি ছিওঁললালক থাতকব্ অনন্তকাল। আল্লাহ ছিওঁললাকৰ প্ৰতি সন্তুষ্ট  আৰু 

ছিওঁললালকও আল্লাহৰ প্ৰতি সন্তুষ্ট । এইলটা িাৰ ব্ালব্ তযলয় িাৰ 
প্ৰতিপালকক ভয় কলৰ।” [ আল-ব্াইতয়যনাহ, আয়াি: ফ ৭-৮]  

আল্লাহ িা‘আলাই আৰু হকলছ, 
َٓٓتۡعلَمُٓٓفََلٓ﴿ ا َٓٓنۡفس  ۡخِفَٓٓمَّ

ُ
ِنٓلَُهمٓأ ةِٓٓم  ۡعُيٓ ٓقُرَّ

َ
َۢٓٓأ ْٓٓبَِمآَجَزا َء ٓ:السجدة]ٓ﴾١٧َٓيۡعَملُونَََٓٓكنُوا

١٧] 
“ছকালনও নাজালন, ছিওঁললাকৰ ব্ালব্ ছিওঁললাকৰ কত িকমৃৰ পুৰস্কাৰ 
স্বৰূপ চকু জুৰ ছপললাো তক লুকুোই ৰখ্া আলছ” [ আচ-ছাজদা, আয়াি: ফ 
১৭] 
আৰু জাহান্নাম, জাহান্নাম হহলছ শাতস্তৰ স্থান, তযলটা আল্লাহ িা‘আলাই 
কাতিৰ যাতলমসকলৰ ব্ালব্ প্ৰস্তুি কতৰ ৰাতখ্লছ। তযহঁলি আল্লাহ 
িা‘আলাৰ লগি কুিুৰী আৰু ছিওঁৰ ৰাছুল চাল্লাল্লাহু আলাইতহ 
অছাল্লামৰ অব্াধযিা কলৰ। িাি আলছ তব্তভন্ন প্ৰকাৰ ‘আযাব্ আৰু 
হৃদয়তব্দাৰক শাতস্ত, তযলটা ছকালনালে কল্পনাও কতৰব্ ছনাোলৰ। আল্লাহ 

িা‘আলাই হকলছ, 



 

 

ঈমানৰ মূলনীতিসমূহৰ ব্যাখ্যা 

 
 64  

﴿ْٓ ۡتٓٓٱلَِّتٓ ٓٱنلَّارََٓٓوٱتَُّقوا ِعدَّ
ُ
َٰفِرِينَٓٓأ  ٓ[١٣١ٓ:عمرانٓال]ٓ﴾١٣١ٓلِۡلَك

“ছসই জুইৰ পৰা আত্মৰিা কৰা, তযলটা প্ৰস্তুি কতৰ ৰখ্া হহলছ 
কাতিৰসকলৰ ব্ালব্।” [ আলল ইমৰান, আয়াি: ফ ১৩১]  

আল্লাহ িা‘আলাই আৰু হকলছ,  
ۡعَتۡدنَآإِنَّا ٓٓ﴿

َ
َٰلِِميَٓٓأ َحاَطٓٓنَاًرآلِلظَّ

َ
ادُِقَها ٓٓبِِهمۡٓٓأ ِْٓٓإَونٓرُسَ ْٓٓيَۡسَتغِيُثوا َٓكٱلُۡمۡهلِٓٓبَِما ء ُٓٓيَغاثُوا

اُبٓٓبِۡئَسٓٓٱلۡوُُجوهَ ٓٓيَۡشوِي َ ٓ[٢٩ٓ:الكهف]ٓ﴾ُمۡرَتَفًقآَوَسا َءۡتٓٓٱلۡشَّ
“আতম যাতলমসকলৰ ব্ালব্ জাহান্নাম প্ৰস্তুি কতৰ ৰাতখ্লছা, যাৰ ছলতলহান 
তশখ্াই তসহঁিক পতৰলব্তষ্ট ন কতৰ ৰাতখ্ব্। যতদ তসহঁলি পানী তব্চালৰ 
ছিলনহ’ছল তসহঁিক গতলি-ধািুৰ দলৰ পানী তদয়া হ’ব্, তযলয় তসহঁিৰ 
মুখ্মণ্ডল তব্দগ্ধ কতৰব্। তকমান ছয তনকত ষ্ট  ছসই পানী আৰু তকমান ছয 
জ নয ছসই আশ্ৰয়স্থল।” [ আল কাহাি, আয়াি: ফ ২৯]  

আল্লাহ িা‘আলাই আৰু হকলছ,  
﴿
َٓٓإِنَّٓ َٰفِرِينَٓٓلََعنَٓٓٱّللَّ َعدَّٓٓٱۡلَك

َ
بَٗدا ٓٓفِيَها َٓٓخَِِٰلِين٦٤ََٓٓٓسعًِيآلَُهمَۡٓٓوأ

َ
ٓٓأ َٓوَّلَٓٓوَِل ٗآَُيُِدونَّٓٓلَّ

َٰلَۡيتََنا َٓٓيُقولُونَٓٓٱنلَّارِِٓٓفٓٓوُُجوُهُهمُۡٓٓتَقلَُّبٓٓيَۡوم٦٥َٓٓٓنَِصٗيا َطۡعَنآَي
َ
َٓٓأ َطۡعَنآٱّللَّ

َ
ٓ﴾٦٦ٓٱلرَُّسوَّل َٓٓوأ

 [٦٦ٓٓ،٦٤ٓ:اّلحزاب]
‘‘তনশ্চয় আল্লালহ কাতিৰসকলৰ ওপৰি অতভশাপ কতৰলছ আৰু তসহঁিৰ 
ব্ালব্ জ্বলন্ত জুই প্ৰস্তুি কতৰ ৰাতখ্লছ। িাি তসহঁি অনন্তকাল থাতকব্ 
আৰু িাি ছকালনা অতভভােক আৰু সাহাযযকাৰী নাপাব্। তযতদনা জুইি 
তসহঁিৰ মুখ্মণ্ডল ওলট-পালট কৰা হ’ব্, ছসই তদনা তসহঁলি ক’ব্, হায়! 
আতম যতদ আল্লাহ আৰু ৰাছুলৰ আনুগিয কতৰললালহঁলিন।” [ আল-

আহযাব্, আয়াি: ফ ৬৪-৬৬] 
 ছশষ তদেসৰ ওপৰি ঈমান আনাৰ লগি সংতশ্লষ্ট  তব্ষয়াতদৰ মাজি 
আৰু আলছ, মতিুযৰ তপছি সংগতিি তব্তভন্ন তব্ষয়। ছযলন, 
(ক) কব্ৰৰ পৰীিা: ফ 
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মতি ব্যতিক দািনৰ তপছি তিতৰস্তাসকলল ছিওঁক ছিওঁৰ ৰব্, ছিওঁৰ 
দ্বীন আৰু ছিওঁৰ নব্ী সম্পলকৃ প্ৰশ্ন কলৰ। আল্লাহ িা‘আলাই 

ঈমানদাৰসকলক সুদতঢ় ব্াণীৰ দ্বাৰা সংহি কলৰ আৰু ঈমানদাৰ ব্যতি 
কয়, আল্লাহ ছমাৰ ৰব্, ইছলাম ছমাৰ দ্বীন আৰু মুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু 
আলাইতহ অছাল্লাম ছমাৰ নব্ী। আৰু আল্লালহ জাতলমসকলক তব্ভ্রান্ত 
কতৰব্। ছসলয় কাতিলৰ ক’ব্, হায়! হায়! মইলিা এলকালেই নাজালনা। 
আৰু মুনাতিক ব্া সলন্দহকাৰীলয় ক’ব্, মই এলকালেই নাজালনা, তকন্তু 
মানুহক তকব্া কওঁলি শুতনলছা, িাৰ তপছি মলয়াও িালকই হকতছললা। 
(খ্) কব্ৰৰ ‘আযাব্ আৰু িাৰ সুখ্-শাতন্ত: ফ 
কব্ৰৰ ‘আযাব্ যাতলম, কাতিৰ আৰু মুনাতিকসকলৰ ব্ালব্ হ’ব্। 
আল্লাহ িা‘আলাই হকলছ, 

َٰلُِمونَٓٓإِذِٓٓتََرىََٰٓٓٓولَوۡٓ﴿ َْٓٓوٱلَۡمَلَٰٓئَِكةُٓٓٱلَۡمۡوتَِٓٓغَمَرَٰتِِٓٓفٓٓٱلظَّ يِۡديِهمۡٓٓبَاِسُطو ا
َ
ْٓٓأ ۡخرُِجو ا

َ
ٓأ

نُفَسُكُمٓ 
َ
َٓٓتُقولُونَُٓٓكنُتمۡٓٓبَِمآٱلُۡهونَِٓٓعَذاَبَُٓٓتَۡزۡونَٓٓٱَۡلَۡومَٓٓأ ََِٓٓعَ َٓوُكنُتمۡٓٓٱۡۡلَق َِٓٓغۡيَٓٓٱّللَّ

ونََٓٓءاَيَٰتِهِۦَٓعنۡٓ ٓ[٩٣ٓ:اّلنعام]ٓ﴾تَۡسَتۡكِبُ
“যতদ আপুতন ছদলখ্, ছযতিয়া যাতলমসকলল মতিুয-যন্ত্ৰণাি থালক আৰু 
তিতৰস্তাসকলল হাি প্ৰসাতৰি কতৰ কয়, ওলাই তদয়া ছিামাৰ আত্মা! 
আতজ ছিামাললাকক অপমানকৰ শাতস্ত প্ৰদান কৰা হ’ব্। কাৰণ, 
ছিামাললালক আল্লাহৰ ওপৰি অসিয কথা হকতছলা আৰু ছিওৰঁ 
আয়ািসমূহৰ পৰা অহংকাৰ কতৰতছলা। [ আল-আন‘আম, আয়াি: ফ ৯৩] 

মহান আল্লাহ িা‘আলাই তিৰ‘আউনৰ ছগাত্ৰ সম্পলকৃ হকলছ, 
آَعلَۡيَهآُيۡعَرُضونَٓٓٱنلَّارُٓ﴿ ا ُٓٓغُدو ٗ اَعةَُٓٓتُقومَُٓٓوَيۡومَٓٓوََعِشي ٗ ْٓٓٱلسَّ ۡدِخلُو ا

َ
َشدَّٓٓفِۡرَعۡونََٓٓءاَلٓٓأ

َ
ٓأ

ٓ[٤٦ٓ:اغفر]ٓ﴾٤٦ٓٱۡلَعَذاِبٓ
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“ছপাো আৰু গধুতল তসহঁিক জুইৰ সনু্মখ্ি ছপচ কৰা হয় আৰু তযতদনা 
তকয়ামি সং তটি হ’ব্, ছসইতদনা আলদশ কৰা হ’ব্, তিৰ‘আউনৰ 
ছগাত্ৰক অতি কতিন ‘আযাব্ি প্ৰলেশ কৰা।” [ গাতিৰ, আয়াি: ফ ৪৫] 

ছহীহ মুছতলমি যালয়দ ইব্ন ছাতব্ি ৰাতদয়াল্লাহু আনহুৰ ব্তণৃি এক 
হাদীছি ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লালম হকলছ, ‘‘যতদ ছমাৰ এই 
আশঙ্কা নহ’ছললহঁলিন ছয ছিামাললালক মতি ব্যতিক দািন কৰা এতৰ 
তদব্া, ছিলনহ’ছল মই আল্লাহৰ ওচৰি দুআ কতৰললালহঁলিন, 
ছিামাললাকক কব্ৰৰ ছসই ‘আযাব্ শুনাই তদয়াৰ ব্ালব্ তযলটা মই শুতন 
থালকা। িাৰতপছি ছাহাব্ীসকলৰ প্ৰতি লিয কতৰ ক’ছল, ছিামাললাক 
জাহান্নামৰ ‘আযাব্ৰ পৰা আল্লাহৰ ওচৰি আশ্ৰয় প্ৰাথৃনা কৰা। 
ছিওঁললালক ক’ছল, আতম জাহান্নামৰ ‘আযাব্ৰ পৰা আল্লাহৰ ওচৰি 
আশ্ৰয় প্ৰাথৃনা কলৰা। িাৰতপছি ছিলখ্লি ক’ছল, ছিামাললাক কব্ৰৰ 
‘আযাব্ৰ পৰা আল্লাহৰ ওচৰি আশ্ৰয় প্ৰাথৃনা কৰা। ছিওঁললালক ক’ছল, 
আতম কব্ৰৰ ‘আযাব্ৰ পৰা আল্লাহৰ ওচৰি আশ্ৰয় প্ৰাথৃনা কলৰা। নব্ী 
চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লালম ক’ছল, ছিামাললালক প্ৰকাশয আৰু 
অপ্ৰকাশয তিিনাসমূহৰ পৰা আল্লাহৰ ওচৰি আশ্ৰয় কামনা কৰা। 
ছিওঁললালক ক’ছল, আতম প্ৰকাশয আৰু অপ্ৰকাশয তিিনাসমূহৰ পৰা 
আল্লাহৰ ওচৰি আশ্ৰয় প্ৰাথৃনা কলৰা। ছিলখ্লি ক’ছল, ছিামাললালক 
দাজ্জালৰ তিিনাৰ পৰা আল্লাহৰ ওচৰি আশ্ৰয় প্ৰাথৃনা কৰা। 
ছিওঁললালক ক’ছল, আতম দাজ্জালৰ তিিনাৰ পৰা আল্লাহৰ ওচৰি আশ্ৰয় 
প্ৰাথৃনা কলৰা।” 
আৰু কব্ৰৰ তন‘আমি আৰু শাতন্ত, ই ছকেল সিযব্াদী ঈমানদাৰ 
ছলাকসকলৰ ব্ালব্। আল্লাহ িা‘আলাই হকলছ, 
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﴿
ِينَٓٓإِنَّٓ ْٓٓٱَّلَّ َُٓٓربَُّنآقَالُوا ُْٓٓثمَّٓٓٱّللَّ ُلٓٓٱۡسَتَقَُٰموا ٓٓٱلَۡمَلَٰٓئَِكةَُٓٓعلَۡيِهمُٓٓتَتَََنَّ ّلَّ

َ
ْٓٓأ َْٓٓوَّلََّٓٓتَافُوا ََٓتَۡزنُوا

ْٓ وا بِۡۡشُ
َ
ٓ[٣٠ٓ:فصلت]ٓ﴾٣٠ٓتُوَعُدونَُٓٓكنُتمۡٓٓٱلَِّتٓٓبِٱجۡلَنَّةَِٓوأ

“তনশ্চয় তযসকলল কয়, আমাৰ প্ৰতিপালক আল্লাহ, িাৰতপছি ইয়াৰ 
ওপৰি ছিওঁললাক অতব্চল থালক, ছিওঁললাকৰ ওচৰি তিতৰস্তাসকলল 
অেিীণৃ হহ কয়, ছিামাললালক ভয় নকতৰব্া, তচন্তা নকতৰব্া আৰু 
ছিামাললাকৰ প্ৰতিশ্ৰুতি জান্নািৰ সুসংব্াদ গ্ৰহণ কৰা” [ িুতিলাি, 
আয়াি: ফ ৩০] 
আল্লাহ িা‘আলাই আৰু হকলছ, 

نُتم٨٣ٓٓۡٓٱۡۡلُۡلُقومَٓٓبَلََغِتٓٓإَِذآفَلَۡوَّل ٓ﴿
َ
ۡقَرُبَٓٓوََّنۡن٨٤ُٓٓٓتَنُظُرونَِٓٓحيَنئِذٓ َٓوأ

َ
ِٓمنُكمۡٓٓإََِلۡهِٓٓأ

َٓٓوَلَِٰكن ونَّٓٓلَّ َٓصَِٰدقِيَُٓٓكنُتمۡٓٓإِنٓتَۡرِجُعوَنَها ٨٦َٓٓٓمِدينِيََٓٓغۡيَُٓٓكنُتمۡٓٓإِنٓفَلَۡوَّل ٨٥ُٓٓٓتۡبِصُ
ا ٨٧ٓٓ مَّ

َ
بِيَِٓٓمنَََٓٓكنَٓٓإِنٓفَأ ٓٓ،٨٣ٓ:الواقعة]ٓ﴾٨٩ٓنَعِيمٓ ٓوََجنَُّتَٓٓوَرۡيَحانٓ ٓفََرۡوحٓ ٨٨ٓٓٱلُۡمَقرَّ
٨٩] 

‘‘িাৰতপছি ছযতিয়া কালৰা প্ৰাণ কন্ঠৰ ওচৰি পায়তহ আৰু ছিামাললাক 
অসহায় ভালে চাই থাকা, ছিতিয়া আতম ছিামাললাকিলক িাৰ ছব্তছ 
ওচৰি থালকা; তকন্তু ছিামাললালক ছদখ্া ছনালপাো। যতদ ছিামাললাক 
কালৰা অধীনস্থ ছনালহাো (তহচাব্-তনকাশ নহ’ব্ বু্তল ভাব্া), ছিলন্ত 
ছিামাললালক এই আত্মালটাক  ূৰাই নানা তকয়? যতদ ছিামাললালক 
সিযব্াদী। আনহালি যতদ ছসই মুমূষৃ ব্যতিজন হনকটযপ্ৰািসকলৰ 
অন্তভূৃি হয়, ছিলন্ত ছিওঁৰ ব্ালব্ আলছ সুখ্-শাতন্ত, আৰু উিম 
জীেলনাপকৰণৰ লগলি তন‘আমি ভৰা উদযান।”  
[ োতকয়াহ, আয়াি: ফ ৮৩-৮৯] 
এইদলৰ ব্াৰা ইব্লন ‘আতযব্ ৰাতদয়াল্লাহু ‘আনহুলয় ব্ণৃনা কলৰ, ৰাছুলুল্লাহ 
চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লালম হকলছ, ‘ঈমানদাৰ ব্যতি কিত ৃক কব্ৰি 
তিতৰস্তাদ্বয়ৰ প্ৰশ্নৰ উিৰ তদয়াৰ তপছি এক আহ্বানকাৰীলয় আকাশৰ 
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পৰা আহ্বান কতৰ ক’ব্, ছমাৰ ব্ান্দাই সচাই হকলছ। ছিামাললালক িাৰ 
ব্ালব্ জান্নািি তব্ছনা কতৰ তদয়া, িাক জান্নািৰ ছপাছাক পতৰধান কৰাই 
তদয়া আৰু িাৰ ব্ালব্ জান্নািৰ এটা দুোৰ খু্তল তদয়া। িাৰতপছি 
ছিওঁৰ কব্ৰি জান্নািৰ সুগতন্ধ আতহ থাতকব্ আৰু ছিওঁৰ ব্ালব্ কব্ৰ 
চকু দততষ্ট ৰ সীমা পযৃন্ত প্ৰশস্ত কৰা হ’ব্। (ইমাম আহমদ আৰু আবু্ 
দাউদ কিত ৃক ব্তণৃি, এইলটা দী ৃ এটা হাদীছৰ অংশ তব্লশষ) 
ছশষ তদেসৰ ওপৰি ঈমানৰ ব্হুলিা উপকাতৰিা আলছ, িালৰ 
ছকইটামান তননৰূপ: ফ 
১। আতখ্ৰািৰ ছসই তদনৰ সুখ্-শাতন্ত আৰু প্ৰতিিলৰ আশাি ঈমান 
অনুযায়ী আল্লাহৰ আনুগিয ‘আমল কৰাৰ ছপ্ৰৰণা আৰু স্পতহা সততষ্ট  হয়। 
২। আতখ্ৰািৰ ছসই তদনৰ ‘আযাব্ আৰু শাতস্তৰ ভয়ি আল্লাহ িা‘আলা 
আৰু ছিওঁৰ ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লামৰ নািৰমানী কৰাৰ 
পৰা আৰু পাপ কামৰ ওপৰি সন্তুষ্ট  ছহাোৰ পৰা তব্ৰি থকা। 
৩। আতখ্ৰািি সংৰতিি তন‘আমি আৰু ছছাোব্ৰ আশাি পাতথৃব্ 
ব্ঞ্চনাি মু’তমনৰ আন্ততৰক প্ৰশাতন্ত লাভ হয়। 
আতখ্ৰািৰ তব্ষলয় সলন্দহ আৰু িাৰ অপলনাদন: ফ 
 কাতিৰ সকলল মতিুযৰ তপছি পূনৰুজ্জীেন অস্বীকাৰ কলৰ। তসহিঁৰ 
ধাৰণাি এই পুনৰুজ্জীেন অসম্ভে: ফ 

 কাতিৰসকলৰ এই ধাৰণা ব্াতিল। কাৰণ, মতিুযৰ তপছি পুণৰুত্থানৰ 
ওপৰি চতৰয়ি, ইতিয় শতি আৰু যুতিগি প্ৰমাণ আলছ: ফ  
(ক) চতৰয়িৰ প্ৰমাণ: ফ আল্লাহ িা‘আলাই হকলছ, 

ِينَٓٓزََعمَٓ﴿ ْٓٓٱَّلَّ ا نَٓكَفُرو 
َ
ْ ٓٓلَّنٓأ ٓٓبََلَٰٓٓقُۡلُٓٓيۡبَعُثوا ِ َٰلَِكَٓٓعِمۡلُتۡمٓ ٓبَِمآتَلُنَبَُّؤنَُّٓٓثمَّٓٓتَلُۡبَعُثََّٓٓوَرب  َٓوَذ

ٓ ََِٓٓعَ ٓ[٧ٓ:اتلغابن]ٓ﴾٧ٓيَِسي ٓٓٱّللَّ
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“কাতিৰসকলৰ ধাৰণা কলৰ ছয, তসহঁলি ছকতিয়াও পুণৰুতত্থি নহ’ব্। 
ছকাো, অেশযই হ’ব্, ছমাৰ প্ৰভুৰ শপি, তনশ্চয় ছিামাললাকক পুণৰুতত্থি 
কৰা হ’ব্। িাৰতপছি ছিামাললাকক অেতহি কলৰাো হ’ব্ তয 
ছিামাললালক কতৰতছলা। এইলটা আল্লাহৰ ব্ালব্ অতিসহজ।  

[ আি-িাগাবু্ন, আয়াি: ফ ৭]  
সকললা ঐশী গ্ৰন্থ মতিুযৰ তপছি পুনৰুত্থান সংগতিি ছহাোৰ ছিত্ৰি 
একমি। 
(খ্) ইতিয় শতিৰ আললাকি প্ৰমাণ: ফ 
আল্লাহ িা‘আলা এই পততথেীি মতি ব্যতিসকলক জীতেি কতৰ ছিওঁৰ 
ব্ান্দাসকলৰ সমু্মখ্ি প্ৰিযি প্ৰমাণ দাতঙ ধতৰলছ। ছুৰা আল-ব্াক্বাৰাি 

ইয়াৰ পাঁচটা উদাহৰণ ব্তণৃি হহলছ। 
প্ৰথম উদাহৰণ: ফ মূছা আলাইতহচ ছালামৰ  টনা। ছযতিয়া মুছা আলাইতহচ 
ছালাম ব্নী ইছৰাঈলৰ ৭০ জন ছলাকক মলনানীি কতৰ ছিওঁৰ লগি 
িূৰ পবৃ্িলল হল গ’ল। িািলগ তসহঁলি আল্লাহৰ ব্াণী তনজ কালণ শ্ৰব্ণ 

কতৰও ঈমান নাতনলল ব্ৰং ক’ছল, ছযতিয়া হললক আতম আল্লাহক প্ৰকাশয 
ভালে ছনলদতখ্ম ছিতিয়া হললক আতম তব্শ্বাস নকলৰা। এই ধতষ্ট িাৰ ব্ালব্ 
তসহঁিৰ ওপৰি ব্জ্ৰপাি হ’ল আৰু সকললা ধ্বংস হহ গ’ল। িাৰতপছি 
মুছা আলাইতহচ ছালামৰ দুআি তসহঁিক পূণজৃীতেি কতৰতছল। আল্লালহ 

ব্নী ইছৰাঈলসকলক সলিাধন কতৰ হকলছ, 
َٰٓٓلََكٓٓنُّۡؤِمنَٓٓلَنَٓيَُٰموَسَٰٓٓقُۡلُتمِۡٓٓإَوذۡٓ﴿ َٓٓنََرىَٓحتَّ َخَذتُۡكمَُٓٓجۡهَرةٗٓٓٱّللَّ

َ
َٰعَِقةَُٓٓفأ نُتمۡٓٓٱلصَّ

َ
َٓوأ

ِنََۢٓٓبَعۡثَنَُٰكمُٓثم٥٥َّٓٓٓتَنُظُرونَٓ ٓٓ،٥٥ٓ:اۡلقرة]ٓ﴾٥٦ٓتَۡشُكُرونَٓٓلََعلَُّكمَۡٓٓمۡوتُِكمَۡٓٓبۡعدِٓٓم 
٥٦]ٓ

‘‘আৰু (মনি ছপললাো) ছযতিয়া ছিামাললালক হকতছলা, ছহ মুছা, আতম 
আল্লাহক প্ৰকাশযভালে ছনলদখ্া হললক ছিামাক ছকতিয়াও তব্শ্বাস নকলৰা। 
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ছসই সময়ি ছিামাললালক চাই থালকালিই ছিামাললাকৰ ওপৰি ব্জ্ৰপাি 
হ’ল। িাৰতপছি ছিামাললাকৰ মতিুযৰ তপছি ছিামাললাকক পূনৰ জীেন 
দান কতৰলছা, যালি ছিামাললালক কত িজ্ঞিা স্বীকাৰ কৰা।”  
[ আল-ব্াকাৰা, আয়াি: ফ ৫৫-৫৬] 
তদ্বিীয় উদাহৰণ: ফ এজন তনহি ব্যতিৰ  টনা। ব্নী ইছৰাঈলৰ মাজি 
এটা হিযাকাণ্ড সং তিি হয় আৰু মুল হিযাকাৰী ছকান? ছসয়া জনা 
কতিন হহ পতৰতছল। ছিতিয়া আল্লালহ তসহঁিক এটা গৰু জলব্হ কতৰ 

িাৰ এটা অংশৰ দ্বাৰা মতি ব্যতিক আ াি কৰাৰ আলদশ তদলল। িলি 
তসহঁলি ছিলনলক আ াি কৰাি ছসই ব্যতি জীতেি হহ উলি আৰু 
হিযাকাৰীৰ নাম হক তদলয়। এই প্ৰসঙ্গি আল্লাহ িা‘আলাই হকলছ, 

ََٰٰٔرُتمَۡٓٓنۡفٗسآَقَتۡلُتمِۡٓٓإَوذۡٓ﴿ ُٓٓفِيَها ٓٓفَٱدَّ آُُمۡرِجٓ َٓوٱّللَّ ٓٱۡۡضُِبوهَُٓٓفُقۡلَنا٧٢ٓٓتَۡكُتُمونَُٓٓكنُتمۡٓٓمَّ
ُٓٓيُۡۡحَِٓٓكَذَٰلَِكٓٓبَِبۡعِضَها ٓ َٰتِهِۦَٓوُيرِيُكمۡٓٓٱلَۡمۡوَتَٰٓٓٱّللَّ ٓ:اۡلقرة]ٓ﴾٧٣َٓتۡعقِلُونَٓٓلََعلَُّكمَۡٓٓءاَي

٧٣ٓٓ،٧٢]ٓ
“িৰণ কৰা, ছযতিয়া ছিামাললালক এক ব্যতিক হিযা কতৰতছলা, আৰু 
ছসই ছিত্ৰি ছিামাললালক ইজলন তসজনক অতভযুি কতৰতছলা। 
ছিামাললালক তযলটা ছগাপন কতৰব্ তব্চাতৰতছলা, আৰু ছসয়া প্ৰকাশ কতৰ 
তদয়া আতছল আল্লাহৰ অতভপ্ৰায়। ছিতিয়া আতম হকতছললা, গৰুৰ এটুকুৰা 
মাংসলৰ মতি ব্যতিক আ াি কৰা। এইদলৰ আল্লালহ মতিক জীতেি কলৰ 

আৰু ছিামাললাকক ছিওঁৰ তনদৃশনসমূহ প্ৰদশৃন কলৰ, যালি 
ছিামাললালক তচন্তা কৰা।” [ আল-ব্াক্বাৰা, আয়াি: ফ ৭২-৭৩] 

িতিীয় উদাহৰণ: ফ এই  টনাৰ সংতিি তব্েৰণ হহলছ এই ধৰণৰ ছয, ব্নী 
ইছৰাঈলৰ তকছুমান ছলালক ছকালনা এক চহৰি ব্াস কতৰতছল, িাি 
ছকালনা মহামাৰী ব্া মাৰাত্মক ছব্মাৰৰ প্ৰাদুভৃাে হয়। ছিতিয়া তসহঁলি 
মতিুযৰ ভয়ি  ৰ-ব্াৰী এতৰ দুটা পাহাৰৰ মধযব্িৃী এক প্ৰশস্ত ময়দানি 
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হগ ব্সব্াস কতৰব্লল ধতৰলল। আল্লাহ িা‘আলাই তসহঁিক আৰু পততথেীৰ 
আন আন জাতিক এই কথা অেগি কৰাৰ ব্ালব্ ছয, মতিুযৰ ভয়ি 
পলাই হগ ছকালনালে ৰিা পাব্ ছনাোলৰ, তসহঁি আটাইলক ছসই িাইি 
এলকললগ মতিুয তদ তদলল আৰু তপছি তসহঁিক আলকৌ জীতেি কতৰলল। 
এই প্ৰসঙ্গি আল্লাহ িা‘আলাই হকলছ, 

لَمۡٓ﴿
َ
ِينَٓٓإَِلٓٓتَرَٓٓأ ْٓٓٱَّلَّ ٓٓوَُهمۡٓٓدَِيَٰرِهِمِۡٓٓمنَٓخرَُجوا لُوف 

ُ
ُٓٓلَُهمَُٓٓفَقاَلٓٓٱلَۡمۡوتَِٓٓحَذرَٓٓأ ْٓٓٱّللَّ ُٓثمَُّٓٓموتُوا

ۡحَيَُٰهۡمٓ 
َ
َٓٓإِنَّٓٓأ وٓٱّللَّ ۡضلٓ ََّٓلُ

ٓٓفَ ۡكََثََٓٓوَلَِٰكنَّٓٓٱنلَّاِسََٓٓعَ
َ
ٓ﴾٢٤٣ٓيَۡشُكُرونََّٓٓلٓٓٱنلَّاِسٓٓأ

ٓ[٢٤٣ٓ:اۡلقرة]
“িুতম তসহঁিক ছদখ্া নাইলন, তযহঁলি মতিুযৰ ভয়ি হাজালৰ হাজালৰ তনজৰ 
 ৰ-ব্াৰী এতৰ ওলাই হগতছল?। িাৰতপছি আল্লালহ তসহঁিক ক’ছল, মতৰ 
ছযাো। তপছি আলকৌ তসহঁিক জীতেি কতৰলল। তনশ্চয় আল্লাহ মানুহৰ 

ওপৰি পৰম অনুগ্ৰহশীল। তকন্তু অতধকাংশ মানুলহ কত িজ্ঞিা জ্ঞাপন 
নকলৰ।” [ আল-ব্াক্বাৰা, আয়াি: ফ ২৪৩] 

চিুথৃ উদাহৰণ: ফ ছসই ব্যতিৰ  টনা তযলয় এখ্ন মতি চহৰৰ মালজতদ হগ 
আতছল। অেস্থা ছদতখ্ তস ধাৰণা কতৰলল ছয, আল্লালহ এই চহৰক 
ছকলনলক জীতেি কতৰব্। আল্লাহ িা‘আলাই িাক এশ ব্ছৰ মতি 
অেস্থাি ৰাতখ্লল। িাৰতপছি িাক জীতেি কতৰলল। এই তব্ষলয় আল্লালহ 

হকলছ, 
وۡٓ﴿
َ
ِيٓأ ََٰٓٓمرََّٓٓكٱَّلَّ ََٰٓٓخاوِيَةٓ َٓوِهَٓٓقَۡرَية ََٓٓعَ َٰٓٓقَاَلُٓٓعُروِشَهآََعَ نَّ

َ
ۦٓأ ِٓٓيُۡۡحِ َُٓٓهَِٰذه َٓمۡوتَِها َٓٓبۡعدَٓٓٱّللَّ

َماتَهُٓ
َ
ُٓٓفَأ ٓۥ ُٓثمَّٓٓاَعمٓ ِٓماْئَةَٓٓٱّللَّ وۡٓٓيَۡوًمآَۡلِۡثُتٓٓقَاَلَٓٓۡلِۡثَتٓ َٓكمۡٓٓقَاَلَٓٓبَعَثُه

َ
ٓبَلٓقَاَلٓٓيَۡوم ٓ َٓبۡعَضٓٓأ

ِۡثَتٓ ابَِكَٓٓطَعاِمَكٓٓإَِلَٰٓٓفَٱنُظرۡٓٓاَعمٓ ِٓماْئَةَٓٓۡلَّ ٓۡجَعلََكَٓونِلَِِٓٓحَارِكَٓٓإَِلََٰٓٓوٱنُظرۡٓٓيَتََسنَّۡهٓ ٓلَمَۡٓٓوَِشَ
ٗما ٓٓنَۡكُسوَهآُثمَّٓٓنُنِِشَُهآَكۡيَفٓٓٱۡلعَِظامِٓٓإَِلَٓٓوٱنُظرۡٓٓل ِلنَّاِسٓ َٓءايَةٗٓ آَۡلۡ َٓٓفَلَمَّ ٓقَاَلََٓٓلُۥٓتَبَيَّ
ۡعلَمُٓ

َ
نَّٓٓأ

َ
َٓٓأ َٰٓٓٱّللَّ ء ُٓٓك ََِٓٓعَ ٓ[٢٥٩ٓ:اۡلقرة]ٓ﴾٢٥٩ٓقَِديرٓ ََٓشۡ
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‘‘অথব্া উদাহৰণ স্বৰূলপ ছসইজন ব্যতিৰ কথা তচন্তা কৰা, তযজলন এক 
সমু্পণৃৰূলপ ধ্বংস ছহাো জনপদৰ মালজলৰ হগ আতছল। িালক ছদতখ্ 
ছিওঁ ক’ছল, ইয়াক ছকলনলক আল্লালহ মতিুযৰ তপছি পুনঃজৃীতেি কতৰব্? 
িাৰ তপছি আল্লালহ িাক মতি অেস্থাি ৰাতখ্লল এশ ব্ছৰ। িাৰতপছি 
পুনঃজৃীতেি কতৰ ক’ছল, এই অেস্থাি িুতম তকমান তদন আতছলা? ক’ছল, 
এতদন অথব্া এতদনিলক তকছু কম সময়। আল্লালহ ক’ছল, নহয়! ব্ৰং 
িুতম এশ ব্ছৰ মতি অেস্থাি আতছলা। এতিয়া িুতম ছিামাৰ আহাৰ-
পানীৰ িালল লিয কৰালচান, িাি অললপা পতৰব্িৃন  টা নাই আৰু 
ছচাো, ছিামাৰ গাধলটাৰ িালল (িাৰ হাড পযৃন্ত পতচ হগলছ)।  আতম 
ছিামাক মানুহৰ ব্ালব্ এটা তনদশৃন কতৰব্লল এলন কতৰলছা। আৰু িুতম 

হাডলব্াৰৰ িালল ছচাোলচান, আতম ছকলনলক এইলব্াৰক মাংসলৰ আব্তি 
কতৰলছা। ছযতিয়া প্ৰকত ি সিয িাৰ সনু্মখ্ি স্পষ্ট ভালে প্ৰকাতশি হ’ল, 
ছিতিয়া তস ক’ছল, মই জালনা, তনঃসলন্দলহ আল্লাহ সকললা ব্স্তুৰ ওপৰি 
সবৃ্ শতিমান।” [ আল-ব্াক্বাৰা, আয়াি: ফ ২৫৯] 

পঞ্চম উদাহৰণ: ফ ইব্ৰাহীম আলাইতহচ ছালামৰ  টনা, ছযতিয়া ছিও ঁ
আল্লাহ িা‘আলাৰ ওচৰি ইিা প্ৰকাশ কতৰলল ছয, ছিওঁ ছকলনলক মতিক 
পূনঃজৃীতেি কলৰ? 
ছিতিয়া আল্লাহ িা‘আলাই ইব্ৰাহীম আলাইতহচ ছালামক তনলদৃশ তদলল, 
িুতম চাতৰটা চৰাই ধতৰ ছসইলব্াৰক কাতট টুকুৰা-টুকুৰ কৰা, িাৰতপছি 
ছসই টুকুৰালব্াৰ তব্তভন্ন পাহাৰি ৰাতখ্ ছথাো। িাৰতপছি তসহঁিক মািা 
ছদতখ্ব্া তসহঁি ছিামাৰ ওচৰলল দ্ৰুি গতিি আতহব্।  
আল্লাহ িা‘আলা এই  টনাৰ তব্েৰণ তদ হকলছ,  
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َِٰهٓٓقَاَلِٓٓإَوذۡٓ﴿ ِٓٓمُٓإِبَۡر رِِنَٓٓرب 
َ
وَٓٓقَاَلٓٓٱلَۡمۡوَتَٰ ٓٓتُۡۡحَِٓٓكۡيَفٓٓأ

َ
َٓوَلَِٰكنٓبََلَٰٓٓقَاَلٓٓتُۡؤمِنٓ ٓلَمۡٓٓأ

َۡطَمئِنَّٓ ِ ۡرَبَعةٗٓٓفَُخذۡٓٓقَاَلٓٓقَۡلِب َٓٓل 
َ
ِنَٓٓأ ۡيِٓٓم  َٰٓٓٱۡجَعۡلُٓٓثمَّٓٓإََِلَۡكٓٓفَُصُۡهنَّٓٓٱلطَّ ِۡنُهنََّٓٓجَبلٓ ُٓك ََِٓٓعَ ٓم 

تِيَنَكٓٓٱۡدُعُهنَُّٓٓثمَُّٓٓجزٗۡءا
ۡ
نََّٓٓوٱۡعلَمَۡٓٓسۡعٗيا ٓٓيَأ

َ
َٓٓأ ٓ[٢٦٠ٓ:اۡلقرة]ٓ﴾٢٦٠َٓحِكيمٓ َٓعزِيزٓ ٓٱّللَّ

‘‘আৰু িৰণ কৰা, ছযতিয়া ইব্ৰাহীলম ক’ছল, ছহ ছমাৰ প্ৰতিপালক! িুতম 
ছকলনলক মতিক জীতেি কৰা ছমাক ছদখু্ো। ছিওঁ ক’ছল, িুতম তব্শ্বাস 

নকৰা ছনতক? ইব্ৰাহীলম ক’ছল, অেশযই তব্শ্বাস কলৰা, তকন্তু এই ব্ালব্ 
ছদতখ্ব্ তব্চালৰা যালি অন্তৰি প্ৰশাতন্ত লাভ কতৰব্ পালৰা। ক’ছল, 

ছিলনহ’ছল চাতৰটা চৰাই ধতৰ ছলাো আৰু ছসইলব্াৰক কাতট টুকুৰা টুকুৰ 
কতৰ ছলাো। তপছি ছসই টুকুৰালব্াৰ তব্তভন্ন পাহাৰি ৰাতখ্ ছথাো আৰু 
তসহঁিক মািা। ছদতখ্ব্া, তসহঁি (জীতেি হহ) ছিামাৰ ওচৰলল ছদৌতৰ 
আতহব্। আৰু জাতন ছথাো, তনশ্চয় আল্লাহ পৰাক্ৰমশালী, অতি 
জ্ঞানসম্পন্ন।” [ ব্াক্বাৰা, আয়াি: ফ ২৬০] 

এইলব্াৰ ব্াস্তে ইতিয়গি উদাহৰণ তযলব্ালৰ মতিসকলৰ পুনৰ জীতেি 
ছহাোক তনতশ্চিভালে প্ৰমাণ কলৰ। ইতি পূলবৃ্ মতিক জীতেি কৰা আৰু 

কব্ৰৰ পৰা পুণৰুতত্থি কৰা সম্পলকৃ আল্লাহ িা‘আলাৰ তনদশৃনসমূহৰ 
মাজি অনযিম তনদশৃন ঈছা ইব্লন মতৰয়ম আলাইতহমাচ ছালামৰ 
মু‘তজযাৰ প্ৰতি ঈতঙ্গি কৰা হহলছ। 
(গ) যুতিৰ আললাকি পুণৰুত্থানৰ প্ৰমাণসমূহ আৰু ইয়াক দুই ধৰলণ 
উপস্থাপন কতৰব্ পাতৰ: ফ 
এক: ফ তনশ্চয় আল্লাহ িা‘আলা আকাশ আৰু পততথেী আৰু এই দুলয়াৰ 
মাজি তয আলছ সকললা ব্স্তুৰ স্ৰষ্ট া। তযজলন প্ৰথমব্াৰ এইলব্াৰ সততষ্ট  
কতৰলছ আৰু এই কামি ছিওঁ ছকালনা ক্লাতন্তলব্াধ কৰা নাই, ছিলন্ত ছিও ঁ
তক পুনৰুত্থানি তদ্বিীয়ব্াৰ সততষ্ট  কতৰব্লল অিম ছন? নহয় কদাতপ নহয়, 
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ছিওঁ ছকতিয়াও অিম নহয়; ব্ৰং ই আৰু সহজ। আৰু ছিওঁ 
সবৃ্শতিমান। আল্লাহ িা‘আলাই হকলছ,  

ِيَٓوُهوَٓ﴿ ْٓٓٱَّلَّ ۡهَونَُٓٓوُهوَٓٓيُعِيُدهُۥُٓثمَّٓٓٱۡۡلَۡلقََٓٓيۡبَدُؤا
َ
َٰٓٓٱلَۡمَثُلَٓٓوََلَُٓٓعلَۡيهِٓ ٓأ َۡعَ

َ
َمََٰوَٰتِِٓٓفٓٓٱۡۡل ٓٱلسَّ

ۡرِضٓ 
َ
ٓ[٢٧ٓ:الروم]ٓ﴾٢٧ٓٱۡۡلَِكيمُٓٓٱۡلَعزِيزَُٓٓوُهوََٓٓوٱۡۡل

‘‘ছিলেঁই প্ৰথমব্াৰ সততষ্ট ক অতস্তত্ব প্ৰদান কলৰ, তপছি ছিলেঁই িাক 
পুনৰাব্ততি কতৰব্ আৰু এইলটা ছিওঁৰ ব্ালব্ অতি সহজ। আকাশ আৰু 
পততথেীি সলবৃ্াচ্চ মযাৃদাপূণৃ গুণ ছিওঁলৰই আৰু ছিওঁ প্ৰব্ল 
পৰাক্ৰমাশালী প্ৰজ্ঞাময়।” [আৰ-ৰূম, আয়াি: ফ ২৭]  

আল্লাহ িাআলাই আৰু হকলছ, 
نَا َٓٓكَما﴿

ۡ
َلٓٓبََدأ وَّ

َ
َٓٓخۡلقٓ ٓأ ۥ  َٰعِلِيَُٓٓكنَّآإِنَّآَعلَۡيَنا  ٓٓوَۡعًدآنُّعِيُدهُ ٓ[١٠٤ٓ:اّلنبياء]ٓ﴾َف

‘‘ছযলনলক আতম প্ৰথমব্াৰ সততষ্ট  কতৰতছললা ছিলনলক আতম পুনৰব্াৰ সততষ্ট  
কতৰম। আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি তনতশ্চি, আতম তনশ্চয় ছসয়া পূৰণ কতৰম।” [ 
আল-আতিয়া আয়াি: ফ ১০৪]  
তয ব্যতি ছগতল-পতচ ছযাো হাডক পুনজৃীতেি ছহাোক অস্বীকাৰ কলৰ, 
আল্লাহ িা‘আলা িাৰ উিৰ প্ৰদানৰ ব্ালব্ ছিওঁৰ নব্ীক তনলদৃশ তদ 
হকলছ, 

ٓۥ َٓونَِسََٓٓمَثٗلٓٓنَلَآَوَۡضََبٓ﴿ ِيٓ َُٓيۡيِيَهآقُۡل٧٨َٓٓٓرِميمٓ َٓوِهَٓٓٱۡلعَِظَٰمَٓٓيُۡۡحَِٓٓمنٓقَاَلَٓٓخۡلَقُه ٓٱَّلَّ
َها ٓ
َ
نَشأ
َ
َلٓٓأ وَّ

َ
ة  ٓٓأ َِٓٓوُهوََٓٓمرَّ ِي٧٩َٓٓعلِيمٓ َٓخۡلقٓ ٓبُِكل  ِنَٓٓلَُكمَٓجَعَلٓٓٱَّلَّ َجرِٓٓم  ۡخَۡضِٓٓٱلشَّ

َ
ٓٱۡۡل

نُتمٓفَإَِذا ٓٓنَاٗرا
َ
ِۡنهُٓٓأ و٨٠َٓٓٓتُوقُِدونَٓٓم 

َ
ِيٓلَۡيَسٓٓأ َمََٰوَٰتَِٓٓخلَقَٓٓٱَّلَّ ۡرَضٓٓٱلسَّ

َ
َٰٓٓٓبَِقَِٰدرٓ َٓوٱۡۡل نََٓعَ

َ
ٓأ

َٰقَُٓٓوُهوَٓٓبََلَِٰٓٓمۡثلَُهمٓ ََٓيۡلُقَٓ ٓٓ[٨١ٓٓ،٧٨ٓ:يس]ٓ﴾٨١ٓٱۡلَعلِيمُٓٓٱۡۡلَلَّ
‘‘তস আমাক (আনৰ লগি) িুলনা কলৰ অথচ তস তনজৰ সততষ্ট ৰ কথা 
পাহতৰ যায়। তস কয়, ছযতিয়া এই হাডলব্াৰ জতহ-খ্তহ ছগতল-পতচ যাব্, 
ছিতিয়া ছকালন এইলব্াৰ জীতেি কতৰব্? ছকাো, তযজলন প্ৰথমব্াৰ 
এইলব্াৰক সততষ্ট  কতৰলছ ছিলেঁই পুনৰব্াৰ ছসইলব্াৰক জীতেি কতৰব্। 
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ছিওঁ সবৃ্প্ৰকাৰ সততষ্ট  সম্পলকৃ সমযক অেগি।” [ ইয়াছীন, আয়াি: ফ ৭৮-

৭৯] 
দুই: ফ পততথেী ছকতিয়াব্া ছকতিয়াব্া ছসউজীয়া ব্তি, িত ন-লিাহীনিাি 
পতিি হহ পলৰ। আল্লাহ িা‘আলাই ছিতিয়া ব্ৰষুণ তদ পুনৰব্াৰ িাক 

জীতেি আৰু ছসউজ-শযামল কতৰ িুলল। তযজলন এই মাতটক মতৰ ছযাোৰ 
তপছি জীতেি কতৰব্লল সিম ছিওঁ তনশ্চয় মতি প্ৰাণীলব্াৰক পুনৰব্াৰ 
জীতেি কতৰব্লল সমূ্পণৃ সিম। 
আল্লাহ িা‘আলাই হকলছ, 

َٰتِهِۦ َٓٓوِمنۡٓ﴿ نََّكَٓٓءاَي
َ
ۡرَضٓٓتََرىٓأ

َ
نَزنۡلَآفَإَِذا َٓٓخَِٰشَعةٗٓٓٱۡۡل

َ
ٓإِنََّٓٓوَرَبۡتٓ ٓٱۡهََتَّۡتٓٓٱلَۡما ءََٓٓعلَۡيَهآأ

ِيٓ  ۡحَياَهآٱَّلَّ
َ
َٰٓٓإِنَُّهۥٓٱلَۡمۡوَتَٰٓ ٓٓلَُمۡۡحِٓٓأ ء ُٓٓك ََِٓٓعَ ٓ[٣٩ٓ:فصلت]ٓ﴾٣٩ٓقَِديرٓ ََٓشۡ

“ছিওঁৰ তনদশৃনসমূহৰ মাজি আন এক তনদশৃন হ’ল এই ছয, িুতম 
ছদতখ্ব্া ছয পততথেীখ্ন শুকাই জীণৃ হহ পতৰ আলছ। তপছি আতম ছযতিয়া 

িাৰ ওপৰি পানী ব্ষৃণ কলৰা ছিতিয়া ই ছসউজ-শযামল আৰু উজ্জীতেি 
হহ উলি। তনশ্চয় তযলয় ইয়াক জীতেি কলৰ ছিলেঁই মতিসকললকা জীতেি 
কতৰব্। তনশ্চয় ছিওঁ সকললা ব্স্তুৰ ওপৰি সিমিাব্ান।”  

[ িুতিলাি, আয়াি: ফ ৩৯] 
আল্লাহ িা‘আলাই আৰু হকলছ, 

نۡلَا﴿ َما ءِِٓٓمنََٓٓونَزَّ َبََٰرَٗكَٓٓما ءٗٓٓٱلسَّ ۢنَبۡتَنآمُّ
َ
َٰت ٓٓبِهِۦٓفَأ َٓٓجنَّ َٓوٱنلَّۡخَل٩ٓٓٓٱۡۡلَِصيدِٓٓوََحبَّ

ََّهآبَاِسَقَٰت ٓ ِۡزٗقا١٠ٓٓنَِّضيدٓ َٓطۡلعٓ ٓل ۡحَيۡيَنآل ِۡلعَِبادِٓ ٓر 
َ
ةٗٓٓبِهِۦَٓوأ ۡيٗتا ٓٓبَِۡلَ ٓ﴾١١ٓٱۡۡلُُروجَُٓٓكَذَٰلَِكٓٓمَّ

ٓ[١١ٓٓ،٩ٓ:ق]
“আৰু আতম আকাশৰ পৰা ব্ৰকিময় পানী ব্ষৃাও িলি িাৰ দ্বাৰা 
আতম সততষ্ট  কলৰা উদযান আৰু কাতট চপাব্ পৰা তব্তভন্ন শসয। আৰু (সততষ্ট  

কলৰা) ওখ্ ছখ্জুৰ গছ, য’ি আলছ ওপৰা-ওপতৰলক লাতগ থকা ছথাকা-
ছথালক ছখ্জুৰ। এইলব্াৰ আমাৰ ব্ান্দাসকলৰ জীতেকাস্বৰূপ; এই পানীলৰ 
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আতম মতি ভূতমক সজীে কতৰ িুললা। এলনলক (মতি মানুহ তব্লাকক 
পততথেীৰ গভৃৰ পৰা) পুনৰুত্থান কৰা হ’ব্।” [ ক্বাি, আয়াি: ফ ৯-১১] 

পথভ্রষ্ট  এটা সম্প্ৰদায় কব্ৰৰ আযাব্ আৰু িাৰ সুখ্-শাতন্তক অস্বীকাৰ 
কলৰ। তসহঁিৰ এই ধাৰণা অসম্ভে আৰু ব্াস্তেিা তব্লৰাধী। তসহঁলি কয়, 

ছকালনা সময়ি কব্ৰ উনু্মি কৰা হ’ছল ছদখ্া যায় ছয, মতি ব্যতি ছযলন 
আতছল ছিলনই আলছ। কব্ৰৰ পতৰসীমাৰ ব্ততদ্ধ ছহাো নাই ব্া ই 
সংকুতচলিা ছহাো নাই। 
প্ৰকত িলি এই ধৰনৰ সলন্দহ চতৰয়ি, ইতিয়শতি আৰু যুতিৰ তব্চাৰি 
তসহিঁৰ এই ধাৰণা ব্াতিল: ফ 
চতৰয়িৰ প্ৰমাণ: ফ কব্ৰৰ শাতস্ত আৰু ইয়াৰ সুখ্-শাতন্তৰ প্ৰমাণ তহচালপ 
ইতিপূলবৃ্ ছকাৰআন আৰু হাদীছৰ উদ্ধত তিসমূহ ‘ছশষ তদেসৰ প্ৰতি ঈমান’ 
পতৰলিদৰ (খ্) পব্ৃি উলল্লখ্ কৰা হহলছ। 
ছহীহ বু্খ্াৰীি আবু্দল্লাহ ইব্লন আব্বাছ ৰাতদয়াল্লাহু আনহুমাৰ পৰা 
ব্তণৃি আলছ ছয, ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লালম এখ্ন ব্াতগচাৰ 
পালশ তদ হগ আতছল। হিাৎ ছিওঁ দুজন মানুহৰ আোজ (শব্দ) শুনা 
পালল, তযসকলক তসহঁিৰ কব্ৰি শাতস্ত তদয়া হহতছল.....। এই হাদীছি 
ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লালম ‘আযাব্ৰ কাৰণ উলল্লখ্ কতৰ 
হকলছ, এওঁললাকৰ এজন প্ৰস্ৰাব্ৰ পৰা তনজলক ৰিা কৰা নাতছল আৰু 
আনজন ছচাগলখু্ৰী (ইজনৰ কথা তসজনক লগাইতছল) কতৰতছল। 
ইতিয়শতিৰ আললাকি ইয়াৰ প্ৰমাণ: ফ 
ছযলন, ছটাপতনি থকা ব্যতি সলপানি ছকতিয়াব্া এটা প্ৰশস্ত ব্াতগচা ব্া 
পথাৰ ছদতখ্ব্লল পায় আৰু িাি শাতন্ত উপলভাগ কলৰ। আলকৌ 

ছকতিয়াব্া তস ছদলখ্ ছয, ছকালনা তব্পদি পতিি হহ ব্ৰ কষ্ট ি অতস্থৰ হহ 
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উলি আৰু ছকতিয়াব্া ভয়ি সাৰ পাই যায় অথচ তস তনজ তব্ছনালিই 
আগৰ দলৰই শুই আলছ। 
ছকাো হয়, ‘‘ছটাপতন মতিুযৰ সমিুলয।” এই ব্ালব্ই আল্লাহ িা‘আলাই 

ছটাপতনক মতিুয বু্তল হকলছ। 
﴿ُٓ ٓٓٱّللَّ نُفَسَٓٓيَتَوّفَّ

َ
َٓعلَۡيَهآقََضَٰٓٓٱلَِّتَٓٓفُيۡمِسُكَٓٓمَناِمَها ِٓٓفَٓٓتُمۡتٓٓلَمَۡٓٓوٱلَِّتَٓٓمۡوتَِهآِحيَٓٓٱۡۡل

ۡخَرىََٰٓٓٓوُيۡرِسُلٓٓٱلَۡمۡوَتٓ
ُ
َجلٓ ٓإَِلَٰٓٓٓٱۡۡل

َ
ٓ ٓأ َسّمًّ َٰلَِكِٓٓفٓٓإِنَّٓٓمُّ ُرونَٓٓل َِقۡومٓ ٓٓأَلَيَٰت َٓٓذ ٓ﴾٤٢َٓيَتَفكَّ

ٓ[٤٢ٓ:الزمر]
“আল্লালহ মানুহৰ প্ৰাণ হৰণ কলৰ িাৰ মতিুযৰ সময়ি আৰু তযতব্লালক 
মৰা নাই তসহঁিলৰা প্ৰাণ হতৰ তনলয় ছটাপতনি। তপলছ যাৰ প্ৰতি মতিুযৰ 
আলদশ কাযৃকৰ হয়,িাৰ প্ৰাণ ৰাতখ্ থয় আৰু আনতব্লাক এটা তনতদৃষ্ট  
সময়ৰ ব্ালব্ এতৰ তদলয়। তনশ্চয় ইয়াি তচন্তাশীল ছলাকৰ ব্ালব্ তনদশৃন 
আলছ।” [ আয-যুমাৰ, আয়াি: ফ ৪২] 

যুতি ব্া বু্তদ্ধৰ আললাকি কব্ৰৰ শাতস্ত আৰু শাতন্তৰ প্ৰমাণ: ফ 
ছটাপতনি থকা ব্যতি ছকতিয়াব্া এলন সিয সলপান ছদলখ্ তযলটা ব্াস্তেৰ 
লগি তমতল যায় আৰু হয়লিা তস ছকতিয়াব্া ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু 
আলাইতহ অছাল্লামক ছিওঁৰ প্ৰকত ি আকত তিি ছদতখ্লল। আৰু এইলটা 

সিয ছয, তযলয় ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অচাল্লামক ছিওঁৰ প্ৰকত ি 
আকত তিি সলপানি ছদতখ্লল, তস তনশ্চয় ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ 
অছাল্লামলকই ছদতখ্লছ। অথচ ছিতিয়া তস তনজ ছকািাি তব্ছনাি শুই 
আলছ। পততথেীি ই সম্ভে হ’ছল আতখ্ৰািৰ ছিত্ৰি তকয় সম্ভে নহ’ব্? 

আৰু তয ধাৰণাৰ ওপৰি তনভৃৰ কতৰ তসহঁলি কয় ছয, ছকতিয়াব্া কব্ৰ 
উনু্মি কৰা হ’ছল ছদখ্া যায় ছয, মতি ব্যতি ছযলন আতছল ছিলনই আলছ। 
কব্ৰৰ পতৰসৰ ব্ততদ্ধ ছহাো নাই ব্া সংকুতচি ছহাো নাই। তসহঁিৰ এই 
ভ্রান্ত ধাৰণাৰ উিৰ ছকইব্াটাও ধৰলণ তদব্ পাতৰ। ছযলন,  
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১। আল্লাহ আৰু ছিওঁৰ ৰাছুলল ছকালনা কামৰ আলদশ কতৰলল ব্া 
ছকালনা তব্ষলয় সংব্াদ তদলল ছসইলটা পালন কৰা ব্া তব্শ্বাস কৰাৰ 
ব্াতহলৰ ঈমানদাৰ নৰ-নাৰীৰ ব্ালব্ আন ছকালনা িমিা নাই। তব্লশষলক 
এই জািীয় সলন্দহযুি ছিত্ৰি। যতদ অস্বীকাৰ কাৰী ব্যতি চতৰয়ি 
কিত ৃক ব্তণৃি তব্ষয়সমূহি যথাযথ তচন্তা-ভাব্না কলৰ ছিলনহ’ছল তস 
এইলব্াৰ সলন্দহ-সংশয়ৰ অসাৰিা অনুধাব্ন কতৰব্ পাতৰব্।  
আৰব্ীি ছকাো হয়, 

 السقيمٓالفهمٓمنٓوآفتهٓ صحيحآقوّلٓاعئبٓمنٓوكم 

‘‘ব্হুলিই তব্শুদ্ধ ব্িব্যৰ মাজি ছদাষত্ৰুতট তব্চাতৰ থালক অথচ প্ৰকত ি 
ছদাষ ব্া তব্পদ িাৰ ছৰাগাক্ৰান্ত বু্তদ্ধলিই তনতহি হহ আলছ।” 
২। কব্ৰৰ অেস্থাসমূহ গালয়ব্ ব্া অদতশয তব্ষয়ৰ অন্তভুৃি। ইতিয়শতিৰ 
মাধযমি ইয়াক উপলতব্দ কৰা অসম্ভে। যতদ ইতিয় ব্া অনুভূতিৰ 

মাধযমি উপলতি কৰা গ’ছললহঁলিন ছিলনহ’ছল ঈমান তব্ল গালয়ব্ৰ 
আৰু প্ৰলয়াজন নহ’ছললহঁলিন আৰু এই ব্ালব্ গালয়ব্ি তব্শ্বাসী আৰু 
অতব্শ্বাসী এলকই পযৃায়ভুি হহ যাব্। 
৩। কব্ৰৰ শাতন্ত আৰু শাতস্ত আৰু প্ৰশস্তিা ও সংকীণৃিা ছকেল 
কব্ৰব্াসী মতি ব্যতিলয়ই অনুভব্ কলৰ, আলন কতৰব্ ছনাোলৰ। ছযলন 
ছটাপতনি থকা ব্যতি সলপানি ছকালনা তব্পদি পতিি হহ ব্ৰ কষ্ট ি 
অতস্থৰ হয়; তকন্তু ওচৰলি শুই থকা ব্যতি এলকালেই ক’ব্ ছনাোলৰ। 
এইদলৰ সমলব্ি ছাহাব্ালয় ছকৰামৰ মাজি ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু 
আলাইতহ অছাল্লামৰ প্ৰতি ছযতিয়া অহী অেিীণৃ হহতছল ছিতিয়া ছিওঁ 
ছসইলটা শুতনতছল আৰু মুখ্স্থ কতৰতছল; তকন্তু ছাহাব্ীসকল এলকালেই শুনা 
নাতছল। আলকৌ ছকতিয়াব্া তজব্ৰীল আলাইতহচ ছালাম অহী হল আতহতছল 
আৰু ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লামক পাি কতৰ শুনাইতছল। 
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ছিলখ্লি শুতনতছল, আৰু ছদতখ্তছল; তকন্তু ছাহাব্ীসকলল এলকালেই গম 
ছপাো নাতছল। 
৪। মানুহৰ জ্ঞান অতি সামানয আৰু সীতমি। সততষ্ট ৰ ব্হু ব্স্তু মানুহৰ 
ইতিয় আৰু ছচিনা ও জ্ঞানৰ ঊধৃি। 
এইদলৰ সিাকাশ, পততথেী আৰু এই দুলয়াৰ মাজি তয আলছ সকললা ব্স্তু 
আল্লাহৰ িছব্ীহ পাি কলৰ তকন্তু ছসইলটা আমাৰ ছব্াধশতি আৰু 
অনুভূতিৰ ব্াতহৰি, সাধাৰণ মানুলহ ছসই শ্ৰব্ন কতৰব্ ছনাোলৰ। ছযলন; 
আল্লাহ িা‘আলাই হকলছ, 

َُٰتََٓٓلُٓٓتَُسب ِحُٓ﴿ َمََٰو ۡبعُٓٓٱلسَّ ۡرُضٓٓٱلسَّ
َ
ِنِٓإَونٓفِيِهنَّ َٓٓوَمنَٓوٱۡۡل ءٓ ٓم  ََٓٓشۡ ِِٓبَۡمِدهِۦٓيَُسب ِحُٓٓإِّلَّ

َٓٓوَلَِٰكن ٓ[٤٤ٓ:اّلرساء]ٓ﴾٤٤َٓغُفوٗرآَحلِيًمآََكنَٓٓإِنَُّهۥٓتَۡسبِيَحُهۡمٓ َٓتۡفَقُهونَّٓٓلَّ
‘‘সিাকাশ আৰু পততথেী আৰু ইয়াৰ মাজি তয আলছ সকললা ব্স্তু 
ছিওঁলৰই পতেত্ৰিা ও মতহমা ছ াষণা কলৰ আৰু এলন ছকালনা ব্স্তু নাই 
তযলয় ছিওঁৰ প্ৰশংসা, পতেত্ৰিা ও মতহমা ছ াষণা নকলৰ। তকন্তু তসহঁিৰ 
পতেত্ৰিা, মতহমা ছ াষণা ছিামাললালক অনুধাব্ন কতৰব্ ছনাোতৰব্া। 
তনশ্চয় ছিওঁ অতি সহনশীল, িমাপৰায়ণ। [আল-ইছৰা আয়াি: ফ ৪৪] 
আৰু এইদলৰ চয়িান আৰু তজ্বনসকলৰ পততথেীি অহা ছযাো। 
তজনসকলৰ দল এটা ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লামৰ ওচৰি 
উপতস্থি হহ ছকাৰআন শ্ৰব্ণ কৰাৰ তপছি ইছলাম গ্ৰহণ কলৰ আৰু তনজ 
সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰতি ভীতিপ্ৰদশনৃকাৰী তহচালপ প্ৰিযাব্িৃন কলৰ। ইয়াৰ 
তপছলিা তসহঁি আমাৰ দততষ্ট ৰ অলগাচৰি। এই সম্পলকৃ আল্লাহ 

িা‘আলাই হকলছ, 
ََٰبِنٓ ﴿ ۡيَطَٰنَُٓٓيۡفتِنَنَُّكمَُّٓٓلَٓٓءاَدمََٓٓي ۡخَرجََٓٓكَما ٓٓٱلشَّ

َ
بََوۡيُكمٓأ

َ
ِنَٓٓأ َٓعۡنُهَمآيََنِعُٓٓٱجۡلَنَّةِٓم 

َُٰكمۡٓٓإِنَُّهۥَٓسۡوَٰءتِِهَما  ٓٓلُِيَِيُهَمآِۡلَاَسُهَما َٓجَعۡلَنآإِنَّآتََرۡوَنُهۡم َّٓٓلَٓٓحۡيُثِٓٓمنَۡٓٓوقَبِيلُُهۥُٓهوَٓٓيََرى
َيَِٰطيَٓ ۡوَِلَا ءَٓٓٱلشَّ
َ
ِينَٓٓأ  [٢٧ٓ:اّلعراف]ٓ﴾٢٧ٓيُۡؤِمُنونََّٓٓلٓٓلَِّلَّ
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“ছহ আদম সন্তান! চয়িালন ছযন ছিামাললাকক তব্ভ্রান্ত নকলৰ, ছযলন তস 
ছিামাললাকৰ তপিা-মািাক তব্ব্স্ত্র কতৰ লজ্জাস্থানলব্াৰ দতশযমান কৰাই 
জান্নািৰ পৰা ব্তহষ্কাৰ কৰাইতছল। তস আৰু িাৰ সম্প্ৰদায় ছিামাললাকক 
এলন িাইৰ পৰা ছদলখ্ য’ি ছিামাললালক তসহঁিক ছনলদখ্া। আতম 
চয়িানলব্াৰক তসহঁিৰ ব্নু্ধ কতৰ তদলছা, তযহঁলি ঈমান আনা নাই।”  
[ আল আ‘ৰাি, আয়াি: ফ ২৭] 
ছযতিয়া সততষ্ট লয় পততথেীি তব্ৰাজমান সকললা ব্স্তু উপলতি কতৰব্ 
ছনাোলৰ, ছিতিয়া তসহঁিৰ পলি তসহঁিৰ উপলতিৰ ব্াতহৰি তব্ৰাজমান 
তযসমূহ গালয়ব্ী তব্ষয়াতদ আলছ ছসইলব্াৰ অস্বীকাৰ কৰা ছকালনামলিই 
হব্ধ নহয়। 
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ঈমানৰ ষষ্ঠ তভতি 
ঈমান তব্ল ক্বদৰ অথাৃৎ িাকদীৰ (ভাগয)ৰ প্ৰতি ঈমান 

চতৰয়িৰ পতৰভাষাি ‘ক্বদৰ (قدر) শব্দৰ অথৃ: ফ আল্লাহ িা‘আলাৰ তহকমি 
আৰু জ্ঞান অনুসালৰ সততষ্ট ৰ ব্ালব্ সকললা তনধৃাৰণ। 
িাকদীৰৰ ওপৰি ঈমানৰ ছিত্ৰি তনলনাি চাতৰটা তব্ষয় অন্তভূৃি আলছ, 
প্ৰথম: ফ ঈমান আনা ছয, আতদৰ পৰা অন্ত হললক আল্লাহ িা‘আলা ছিওঁৰ 
তনজৰ আৰু ছিওঁৰ ব্ান্দাসকলৰ কাযৃােলী সংতশ্লষ্ট  সকললা ব্স্তু সম্পলকৃ 
সামতগ্ৰক ও তব্লশষভালে অেগি। 
তদ্বিীয়: ফ এই ঈমান আনা ছয, আল্লাহ িা‘আলাই তয তনধৃাৰণ ও সম্পাদন 
কতৰলছ ছসই সকললালব্াৰ ছিওঁ ছিওঁৰ লাওলহ মাহিুযি (সংৰতিি 
িলকি) তলতখ্ ৰাতখ্লছ। 
এই দুটা তব্ষয় সম্পলক ৃআল্লাহ িা‘আলাই হকলছ, 

لَمۡٓ﴿
َ
نََّٓٓتۡعلَمۡٓٓأ

َ
َٓٓأ َما ءِِٓٓفَٓٓمآَيۡعلَمُٓٓٱّللَّ ۡرِضٓ ٓٱلسَّ

َ
َٰلَِكٓٓإِنََّٓٓوٱۡۡل ٓ ِٓفَٓٓذ َٰلَِكٓٓإِنَّٓٓكَِتَٰب  َٓٓذ ََِٓٓعَ ٓٱّللَّ

ٓ[٧٠ٓ:اۡلج]ٓ﴾٧٠ٓيَِسي ٓ
“িুতম নজনা ছনতক, আকাশ আৰু পততথেীি তয আলছ আল্লালহ ছসই 
সকললা তব্ষলয় অেগি। তনশ্চয় ছসইলব্াৰ এখ্ন তকিাব্ি সংৰতিি 
আলছ। এয়া আল্লাহৰ ব্ালব্ অতি সহজ।” [ আল-হাজ্জ, আয়াি: ফ ৭০] 

‘আবু্দল্লাহ ইব্লন ‘আমৰ ইব্নুল ‘আচ ৰাতদয়াল্লাহু আনহুলয় ব্ণৃনা কলৰ, 
মই ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লামক কওঁলি শুতনলছা ছয, আল্লাহ 
িা‘আলা আকাশ আৰু পততথেী সততষ্ট  কৰাৰ পঞ্চাশ হাজাৰ ব্ছৰ আগি 
সমগ্ৰ সততষ্ট  জগিৰ িাকদীৰ তলতপব্দ্ধ কতৰলছ। (ছহীহ মুছতলম) 
িতিীয়: ফ এই ঈমান স্থাপন কৰা ছয, তব্শ্বজগিৰ এলকালেই আল্লাহ 
িা‘আলাৰ ইিাৰ ব্াতহলৰ সং তটি নহয়। ছসইলটা ছিওঁৰ তনজৰ 

কাযৃসম্পতকৃি হওঁক অথব্া ছিওঁৰ সততষ্ট ৰ কাযৃসম্পতকৃি হওঁক। 
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আল্লাহ িা‘আলা ছিওঁৰ কাযৃ সম্পলক ৃহকলছ, 
ٓ[٦٨ٓ:القصص]ٓ﴾َوَيۡخَتاُر ٓٓيََشا ءَُٓٓمآََيۡلُقَُٓٓوَربَُّكٓ﴿

“ছিামাৰ প্ৰতিপালক তয ইিা সততষ্ট  কলৰ আৰু যাক ইিা মলনানীি 
কলৰ।” [ আল-কাচাচ, আয়াি: ফ ৬৮]  

আল্লাহ িাআলা আৰু হকলছ, 
َُٓٓوَيۡفَعُلٓ﴿  [٢٧ٓ:ابراهيم]ٓ﴾ٓيََشا ءَُٓٓمآٱّللَّ

“আল্লালহ তয ইিা ছসইলটালে কলৰ।” [ ইব্ৰাহীম, আয়াি: ফ ২৭] 

ছিওঁ আৰু হকলছ, 
ِيُٓهوَٓ﴿ ِرُُكمۡٓٓٱَّلَّ رَۡحامِِٓٓفٓٓيَُصو 

َ
ٓٓإَِلَٰهََّٓٓلٓ ٓيََشا ُء َٓٓكۡيَفٓٓٱۡۡل ٓال]ٓ﴾٦ٓٱۡۡلَِكيمُٓٓٱۡلَعزِيزُُٓٓهوَٓٓإِّلَّ

ٓ[٦ٓ:عمران
“ছিলেঁই আল্লাহ, তযজলন ছিামাললাকৰ আকত তি গিন কলৰ মািত  গভৃি 
ছযলন ছিওঁ ইিা কলৰ। ছিওঁৰ ব্াতহলৰ আন ছকালনা সিয উপাসয নাই। 
ছিওঁ প্ৰব্ল পৰাক্ৰমশালী, প্ৰজ্ঞাময়।” [ আলল ইমৰান, আয়াি: ফ ৬] 

মাখ্লুকািৰ কম-ৃকাণ্ড সংতশ্লষ্ট  তব্ষয় সম্পলক ৃআল্লাহ িা‘আলাই হকলছ, 
َُٓٓشا ءََٓٓولَوۡٓ﴿  [٩٠ٓ:النساء]ٓ﴾فََلَقََٰتلُوُكۡمٓ َٓعلَۡيُكمۡٓٓلََسلََّطُهمۡٓٓٱّللَّ

“যতদ আল্লালহ ইিা কতৰলললহঁলিন ছিলন্ত ছিামাললাকৰ ওপৰি তসহঁিক 
প্ৰব্ল কতৰ তদলললহঁলিন। িলি তসহঁি অেশযই ছিামাললাকৰ লগি যুদ্ধ 
কতৰলললহঁলিন।” [আন-তনছা, আয়াি: ফ ৯০]  

আল্লালহ আৰু হকলছ,  
َُٓٓشا ءََٓٓولَوۡٓ﴿ ونََٓٓوَمآفََذرُۡهمَۡٓٓفَعلُوهُ َٓٓمآٱّللَّ ٓ[١٣٧ٓ:اّلنعام]ٓ﴾َيۡفََتُ

“যতদ আল্লালহ ইিা কতৰলললহঁলিন, ছিলন্ত তসহঁলি এই কাম 
নকতৰলললহঁলিন। এলিলক, িুতম তসহঁিক আৰু তসহঁলি ৰচনা কৰা 
কথাক পতৰিযাগ কৰা।” [ আল- আন‘আম, আয়াি: ফ ১৩৭] 
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চিুথ:ৃ ফ ঈমান স্থাপন কৰা ছয, সমগ্ৰ সততষ্ট জগৎ, আৰু তসহঁিৰ সিা, গুণ 
আৰু কম ৃিৎপৰিাসহ সকললা আল্লাহৰ সতষ্ট । 
আল্লাহ িা‘আলাই এই তব্ষলয় হকলছ, 

﴿ُٓ ء  ُٓٓك َِٓٓخَٰلِقُٓٓٱّللَّ ََٰٓٓوُهوَََٓٓشۡ ء ُٓٓك ََِٓٓعَ ٓ[٦٢ٓ:الزمر]ٓ﴾٦٢َٓوكِيلٓ ََٓشۡ
“আল্লালহ প্ৰতিলটা ব্স্তুৰ সততষ্ট কিৃা আৰু ছিলেঁই সকললা ব্স্তুৰ 
িত্ত্বাব্ধায়ক।” [ আয-যুমাৰ, আয়াি: ফ ৬২]  

আল্লালহ আৰু হকলছ, 
ء ُٓٓكَّٓٓوََخلَقَٓ﴿ َرهُۥََٓشۡ ٓ[٢ٓ:الفرقان]ٓ﴾َتۡقِديٗرآَفَقدَّ

“ছিওঁ প্ৰলিযক ব্স্তু সততষ্ট  কতৰলছ, িাৰতপছি ইয়াক পতৰতমিভালে 
তনধৃাৰণ কতৰলছ।” [ আল-িুৰকান, আয়াি: ফ ২] 

আল্লাহ িা‘আলাই ইব্ৰাহীম আলাইতহচ ছালাম সম্পলকৃ হকলছ ছয, ছিও ঁ
ছিওঁৰ সম্প্ৰদায়ক হকলছ, 

﴿ُٓ ٓ[٩٦ٓ:الصافات]ٓ﴾٩٦َٓتۡعَملُونََٓٓوَمآَخلََقُكمَۡٓٓوٱّللَّ
‘‘আল্লালহই ছিামাললাকক সততষ্ট  কতৰলছ আৰু ছিামাললালক তযলব্াৰ কম ৃ
সম্পাদন কতৰছা ছসই সকললা ছিলেঁই সততষ্ট  কতৰলছ।” [ আচ-ছাফ্িাি, 

আয়াি: ফ ৯৬] 
ওপৰি আতম তয ব্ণৃনা কতৰলছা ‘‘ঈমান তব্ল ক্বদৰ’’ ব্া িাক্বদীৰৰ প্ৰতি 
ঈমান স্থাপন কৰা, ই মানুহৰ কমৃসমূহৰ ওপৰি ছিওঁৰ ইিা ও 
িমিাৰ তব্ষয়লটা সাং তষৃক নহয়। তকয়লনা, চতৰয়লি আৰু ব্াস্তে 
অেস্থাই ব্ান্দাৰ তনজস্ব তয ইিাশতি আলছ ছসয়া সাব্যস্ত কলৰ। 
১। চতৰয়িৰ প্ৰমাণ: ফ  
আল্লাহ িা‘আলাই ব্ান্দাৰ ইিা প্ৰসঙ্গি হকলছ, 

َٰلَِكٓ﴿ َذََٓٓشا ءََٓٓفَمنٓۖ اْۡلَقُّٓٓٱَۡلَۡومَُٓٓذ ٓ[٣٩ٓ:انلبا]ٓ﴾٣٩ٓابًاَمَٓٓرب ِهِۦٓإَِلَٰٓٓٱَّتَّ
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“আতজৰ এই তদেস সিয। গতিলক যাৰ ইিা তস িাৰ প্ৰতিপালকৰ 
ওচৰি িাৰ তিকনা ব্াতছ লওক।” [ আন-নাব্া: ফ ৩৯]  

আল্লাহ িা‘আলাই আৰু হকলছ, 
﴿ْٓ تُوا
ۡ
ََٰٓٓحۡرثَُكمۡٓٓفَأ نَّ

َ
 [٢٢٣ٓ:اۡلقرة]ٓ﴾ِشۡئُتۡمٓ ٓأ

“এলিলক ছিামাললালক ছিামাললাকৰ শষয-ছিত্ৰি (স্ত্রীসকলৰ ওচৰি) 
ছযলনলক ইিা গমন কতৰব্া।” [ আল-ব্াক্বাৰা, আয়াি: ফ ২২৩] 

আল্লাহ িা‘আলা ব্ান্দাৰ সামথৃ সম্পলক ৃহকলছ, 
﴿ْٓ َٓٓفَٱتَُّقوا  ٓٓٓ[١٦ٓ:اتلغابن]ٓ﴾ٱۡسَتَطۡعُتمَۡٓٓمآٱّللَّ

‘‘এলিলক, ছিামাললালক আল্লাহক যথাসাধয ভয় কৰা।”  
[ আি-িাগাবূ্ন, আয়াি: ফ ১৬]  

আল্লালহ আন িাইি হকলছ, 
ُٓٓيَُكل ُِفَّٓٓلٓ﴿ َٓٓنۡفًسآٱّللَّ ٓ ٓإِّلَّ  ٓ[٢٨٦ٓ:اۡلقرة]ٓ﴾لََهآَمآَكَسبَْتٓوََعلَيَْهآَمآاْكتََسبَْتُٓوۡسَعَها

“আল্লালহ কালৰা ওপৰি ছিওঁৰ সাধযািীি ছকালনা কামৰ দাতয়ত্ব তনতদলয়, 
তযলয় ভাল কাম কতৰলছ িাৰ ব্ালব্ সুিল আৰু তযলয় ছব্য়া কাম কতৰলছ 
িাৰ প্ৰতিিল তস তনলজই ছভাগ কতৰব্।’’ [ আল-ব্াক্বাৰা, আয়াি: ফ ২৮৬] 

২। ব্াস্তেিাৰ আললাকি ইয়াৰ প্ৰমাণ: ফ 
প্ৰলিযক মানুলহ জালন ছয, িাৰ তনজস্ব ইিাশতি আৰু সামথৃ আলছ 
আৰু ইয়াৰ দ্বাৰাই তস ছকালনা কাম কলৰ ব্া িাৰ পৰা তব্ৰি থালক। 
তযলব্াৰ কাম িাৰ ইিাি সং তিি হয় ছযলন, চলািুৰা কৰা আৰু তয 
িাৰ অতনিাি হয় ছযলন, হিাৎ শৰীৰ প্ৰকতম্পি ছহাো। এই উভয় 
অেস্থাৰ মাজি তয পাথৃকয আলছ ছসইলটা ছিওঁ পাথৃকয কতৰব্ পালৰ।  
তকন্তু ব্ান্দাৰ ইিা আৰু সামথৃ আল্লাহৰ ইিা আৰু সামথৃৰ অধীন ও 
অনুগি।  
 



 

 

ঈমানৰ মূলনীতিসমূহৰ ব্যাখ্যা 

 
 85  

আল্লাহ িা‘আলাই হকলছ, 
نِٓمنُكمَۡٓٓشا ءَٓٓلَِمن﴿

َ
نٓإِّلَّ ٓٓتََشا ُءونََٓٓوَما٢٨ٓٓيَۡسَتقِيمَٓٓأ

َ
ُٓٓيََشا ءَٓٓأ ٓٓٱّللَّ ٓ﴾٢٩ٓٱۡلَعَٰلَِميََٓٓربُّ

ٓٓ[٢٩ٓٓ،٢٨ٓ:اتلكوير]
‘‘তযলয় সৰল পথি চলাৰ ইিা কলৰ (এই ছ াষণা) িাৰ ব্ালব্, আৰু 
আল্লাহ ৰাবু্বল ‘আলামীনৰ ইিাৰ ব্াতহলৰ ছিামাললাকৰ ছকালনা ইিা 
কাযৃকৰী হ’ব্ ছনাোলৰ।” [ িাকেীৰ: ফ ২৮-২৯]  

তযলহিু সমগ্ৰ তব্শ্বজগৎ আল্লাহ িা‘আলাৰ ৰাজত্ব, ছসলয় ছিওঁৰ ৰাজত্বি 
ছিওঁৰ অজাতনলি এলকা  তটব্ ছনাোলৰ। 
আমাৰ উলল্লতখ্ি ব্ণৃনানুযায়ী িাক্বদীৰৰ ওপৰি তব্শ্বাস ব্ান্দাক িাৰ 
ওপৰি অতপৃি ওোতজব্ আদায় নকৰাৰ অথব্া িাক্বদীৰৰ কথালক 
পাপি তলি ছহাোৰ ছকালনা সুলযাগ প্ৰদান নকলৰ। এলিলক িাক্বদীৰৰ 
ওপৰি তব্শ্বাস কতৰ এই ধৰণৰ যুতি উপস্থাপন কৰা ছকইব্াটাও 
কাৰণি ব্াতিল বু্তল তব্লব্তচি হ’ব্। িালৰ ছকইতটমান প্ৰমাণ িলি 
ব্ণৃনা কৰা হ’ল: ফ  
প্ৰথম: ফ আল্লাহ িা‘আলাই হকলছ, 

ِينََٓٓسَيُقوُلٓ﴿ ْٓٓٱَّلَّ ُكوا ِۡشَ
َ
َُٓٓشا ءَٓٓلَوۡٓٓأ ۡكَنآَما ٓٓٱّللَّ ِۡشَ

َ
ۡمَنآَوَّلَٓٓءابَا ُؤنَآَوَّل ٓٓأ ء  ِٓٓمنَٓحرَّ َٓكَذَٰلَِكََٓٓشۡ

َبٓ ِينََٓٓكذَّ ََٰٓٓقۡبلِِهمِۡٓٓمنٓٱَّلَّ َْٓٓحتَّ َسَنا َٓٓذاقُوا
ۡ
ِنِۡٓٓعنَدُكمَٓهۡلُٓٓقۡلٓٓبَأ ٓإِنٓنَلَا  َٓٓفُتۡخرُِجوهُِٓٓعۡلمٓ ٓم 

ٓٓتَتَّبُِعونَٓ نَّٓٓإِّلَّ نُتمِۡٓٓإَونۡٓٓٱلظَّ
َ
ٓٓأ ٓ[١٤٨ٓ:اّلنعام]ٓ﴾١٤٨ََّٓتُۡرُصونَٓٓإِّلَّ

“তযহঁলি তশ্বকৃ কতৰলছ তসহঁলি অনতিপললম ক’ব্, যতদ আল্লালহ ইিা 
কতৰলললহঁলিন ছিলন্ত আতম আৰু আমাৰ পূবৃ্পুৰুষসকলল তশ্বকৃ 
নকতৰললালহঁলিন আৰু ছকালনা ব্স্তুক হাৰালমা নকতৰললালহঁলিন। এছনলক 
তসহঁিৰ পূবৃ্ব্িৃীসকলল তমথযালৰাপ কতৰলছ, অেলশষি তসহঁলি আমাৰ 
শাতস্তৰ ছসাোদ হললছ। ছকাো, আমাক ছদখু্োব্লল ছিামাললাকৰ ওচৰি 
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ছকালনা প্ৰমাণ আলছ ছন? ছিামাললালক ছকেলমাত্ৰ ধযান-ধাৰণাৰলহ 
অনুসৰণ কৰা আৰু ছিামাললালক ছকেল অনুমাতনকলহ কথা ছকাো।”  
[ আল-আন‘আম, আয়াি: ফ ১৪৮] 
ইয়ালৰ বু্জা গ’ল ছয, পাপ কাম কৰাৰ ব্ালব্ িাক্বদীৰক প্ৰমাণ তহচালপ 
দাতঙ ধৰা যতদ হব্ধ হ’ছললহঁলিন ছিলন্ত আল্লাহ িা‘আলাই তসহঁিক 
তসহঁিৰ অব্াধযিাৰ কাৰলণ শাতস্ত তনতদলললহঁলিন। 
তদ্বিীয়: ফ আল্লাহ িাআলাই হকলছ, 

ِينَٓٓرُُّسٗلٓ﴿ ِ بَۡش  َٓٓوُمنِذرِينَٓٓمُّ ٓٓلِلنَّاِسٓٓيَُكونَِِٓٓلَلَّ ََِٓٓعَ ُۢةٓٱّللَّ َُٓٓوََكنَٓٓٱلرُُّسِل َٓٓبۡعدَُٓٓحجَّ ٓٱّللَّ
ٓ[١٦٥ٓ:النساء]ٓ﴾١٦٥َٓحِكيٗمآَعزِيًزا

‘‘ৰাছুলসকলক সুসংব্াদ দািা আৰু ভীতি প্ৰদশৃনকাৰী তহচালপ ছপ্ৰৰণ 
কতৰলছা, যালি ৰাছুলসকলৰ তপছি আল্লাহৰ প্ৰতি অপব্াদ আলৰাপ 
কৰাৰ দলৰ ছকালনা অেকাশ মানুহৰ ব্ালব্ নাথালক। আল্লাহ প্ৰব্ল 
পৰাক্ৰমশালী প্ৰজ্ঞাময়।” [ আন-তনছা, আয়াি: ফ ১৬৫] 
যতদ িাক্বদীৰ পথভ্রষ্ট  ছলাকসকলৰ ব্ালব্ পাপ কাম কৰাৰ প্ৰমাণ 
হ’ছললহঁলিন ছিলনহ’ছল নব্ী-ৰাছুলসকল ছপ্ৰতৰি ছহাোৰ তপছি এই 
প্ৰমাণক উিাই ছলাো নহ’ছললহঁলিন। তকয়লনা, নব্ী আৰু ৰাছুলসকলৰ 
আগমনৰ তপছলিা অব্াধযিা ত্বাকদীৰৰ কাৰলণ সং তটি হহলছ। 
িতিীয়: ফ ছহীহ বু্খ্াৰী আৰু মুছতলমি আলী ইব্লন আবু্ িাতলব্ 
ৰাতদয়াল্লাহু আনহুৰ পৰা এটা হাদীছ ব্তণৃি আলছ, ৰাছুল চাল্লাল্লাহু 
আলাইতহ অছাল্লালম হকলছ, ছিামাললাকৰ মাজি এলন ছকালনা ব্যতি নাই, 
যাৰ তিকনা জান্নািি ব্া জাহান্নামি তলখ্া ছহাো নাই। উপতস্থি 

ছলাকসকলৰ এজলন সুতধলল, ছহ আল্লাহৰ ৰাছুল! ছিলনহ’ছল আতম 
ভাগযৰ ওপৰি িাোকু্কল িথা ভৰসা কতৰ নাথাতকম ছন? ৰাছুলুল্লাহ 
চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লালম উিৰি ক’ছল, নহয়, আমল কতৰ থাকা, 
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যাক তয উলেশযলৰ সততষ্ট  কৰা হহলছ, িাৰ ব্ালব্ ছসইলটা সহজ হ’ব্। 
িাৰতপছি ছিলখ্ি চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লালম পাি কতৰলল: ফ 

ا﴿ مَّ
َ
ۡعَطىََٰٓٓمنۡٓٓفَأ

َ
َق٥َٓٓٓوٱتََّقَٰٓٓأ هُۥ٦ٓٓبِٱۡۡلُۡسَنََٰٓٓوَصدَّ ُ ِ ىَٰٓٓفََسُنيَِس  ٓ:الليل]ٓ﴾٧ٓلِۡليُِۡسَ

٧ٓٓ،٥]ٓ
“আৰু তযলয় দান কলৰ, আৰু আল্লাহৰ িাকওো অব্লিন কলৰ আৰু তয 
উিম ছসইলটা সিয বু্তল মাতন চলল, আতম িাক সহজ পথি চতলব্লল 
সুলযাগ কতৰ তদওঁ।” [ আল-লাইল আয়াি: ফ ৫-৭]  

ছহীহ মুছতলমৰ হাদীছি এলনলক আতহলছ ছয, 
ٓ ُٓكلٓ»  «ََلُُٓٓخلِقَٓٓلَِمآُميَِسَّ

“তযলয় যাৰ ব্ালব্ সতষ্ট , ছসইলটা িাৰ ব্ালব্ সহজ।” 
ছসলয় ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লালম সকললালক কাম কতৰ 
ছযাোৰ তনলদৃশ তদলছ আৰু িাক্কদীৰৰ ওপৰি ভৰসা কতৰ থাতকব্লল 
তনলষধ কতৰলছ। 
চিুথ:ৃ ফ আল্লাহ িা‘আলাই ব্ান্দাক তকছুমান তব্ষয়ৰ আলদশ আৰু তকছুমান 
তব্ষয়ৰ পৰা তনলষধ কতৰলছ। িাক িাৰ িমিা আৰু সাধযৰ ব্াতহলৰ 
এলকালে কতৰব্লল ছকাো নাই। 
আল্লাহ িা‘আলাই হকলছ, 

 ﴿ْٓ َٓٓفَٱتَُّقوا  ٓٓ[١٦ٓ:اتلغابن]ٓ﴾ٱۡسَتَطۡعُتمَۡٓٓمآٱّللَّ
“এলিলক, ছিামাললালক যথাসাধয আল্লাহক ভয় কৰা।” [ আি-িাগাবু্ন: ফ 

১৬] 
আল্লাহ িা‘আলাই আৰু হকলছ, 

ُٓٓيَُكل ُِفَّٓٓلٓ﴿ َٓٓنۡفًسآٱّللَّ  ٓ[٢٨٦ٓ:اۡلقرة]ٓ﴾ُوۡسَعَها ٓٓإِّلَّ
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“আল্লালহ ছকালনা মানুহৰ ওপৰি ছিওঁৰ সাধযািীি ছকালনা কামৰ দাতয়ত্ব 
তদয়া নাই” [ ব্াক্বাৰা, আয়াি: ফ ২৮৬] 
যতদ ব্ান্দা ছকালনা কাম কৰাৰ ছিত্ৰি ব্াধযই হ’ছললহঁলিন, ছিলনহ’ছল 
ছিওঁক ছিওঁৰ সাধয ও িমিাৰ ব্াতহলৰ এলন কামৰ তনলদৃশ তদয়া 
হ’ছললহঁলিন যাৰ পৰা ছিওঁৰ ছৰহাই ছপাোৰ ছকালনা উপায় 
নাথাতকলললহঁলিন। আৰু এইলটা ব্াতিল। ছসলয় ব্ান্দা ভুল, 

অজ্ঞিাব্শিঃ অথব্া ছজাৰপূবৃ্ক অতনিাকত িভালে ছকালনা অপৰাধ 
কতৰলল িাি ছিওঁৰ পাপ নহয়। 
পঞ্চম: ফ আল্লাহৰ িৰিৰ পৰা তনধৃাতৰি িাক্বদীৰ সম্পলকৃ ব্ান্দাৰ ছকালনা 
জ্ঞান নাই। ই গালয়ব্ী জগিৰ এক ছগাপন ৰহসয। িক্বদীৰৰ তব্ষয়লটা 
সং তটি ছহাোৰ তপছিলহ ব্ান্দা ছসইলটা জাতনব্ পালৰ। ব্ান্দাৰ ইিা 

ছিওঁৰ কামৰ আগি হয়; ছসলয় ছিওঁৰ ইিা আল্লাহৰ িৰিৰ পৰা 
তনধৃাতৰি িাক্বদীৰ জনাৰ ওপৰি তভতি কতৰ নহয়। এলনস্থলি 
িাক্বদীৰক প্ৰমান ব্লনাোৰ ছকালনা অথৃই নহয়। আৰু তয তব্ষয় ব্ান্দাৰ 
জনা নাই ছসই তব্ষলয় িাৰ ব্ালব্ প্ৰমাণ হ’ব্ই ছনাোলৰ। 
ষষ্ঠ: ফ আতম লিয কতৰলছা, মানুলহ পাতথৃে তব্ষয়ি সদায় যলথাপযুি আৰু 
সতিক তসদ্ধান্ত তনব্লল আগ্ৰহী হহ থালক। ছকতিয়াও িতিকৰ আৰু 
অলাভজনক কামি ভতৰ তনতদলয় আৰু ছিতিয়া িাক্বদীৰৰ ছদাহাই 
তনতদলয়। ছিলনহ’ছল ধমৃীয় কামি উপকাৰী তদশ এতৰ িতিকৰ আৰু 

তনতষদ্ধ কামি তলি হহ িাক্বদীৰৰ ছদাহাই তদয়া হয় তকয়? তব্ষয়লটা উভয় 
ছিত্ৰি এলক নহয় ছন ব্াৰু? 
 তপ্ৰয় পািক, আলপানাৰ সনু্মখ্ি দুটা উদাহৰণ দাতঙ ধতৰলছা তযলয় 
তব্ষয়লটা স্পষ্ট  কতৰব্: ফ 
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প্ৰথম উদাহৰণ: ফ যতদ কালৰা সনু্মখ্ি দুটা পথ থালক। এটা পথ িাক 
এলন এক ছদশি হল যাব্ য’ি ছকেল হনৰাজয, খু্ন-খ্াৰাব্ী, লুটপাট, 
ভয়-ভীতি আৰু দূতভৃি তব্ৰাজমান। তদ্বিীয় পথ িাক এলন সলপানৰ 
চহৰি হল যাব্ য’ি শতঙ্খলা তনৰাপিা, সুখ্-শাতন্ত আৰু জান-মালৰ 
তনৰাপিাৰ তনশ্চয়িা আলছ। ছিলন ছিত্ৰি তস ছকান পথ অব্লিন 

কতৰব্? তনতশ্চিভালে ক’ব্ পাতৰ ছয, তস তদ্বিীয় পথ অব্লিন কতৰব্, তয 
পথি শাতন্ত আৰু আইন-শতঙ্খলা ব্লব্ৎ আলছ। ছকালনা বু্তদ্ধমান মানুলহ 
প্ৰথম পথি ভতৰ তদ ভাগযৰ ছদাহাই তনতদব্। ছিলনহ’ছল মানুলহ 
আতখ্ৰািৰ ছিত্ৰি জান্নািৰ পথ এতৰ জাহান্নামৰ পথি চতল িাক্বদীৰৰ 
ছদাহাই তকয় তদব্? 
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তদ্বিীয় উদাহৰণ: ফ ছব্মাতৰক ঔষধ ছসেন কতৰব্লল ছকাো হ’ছল ছসয়া 
যতদও তিিা ছিওঁ ছসেন কলৰ। তব্লশষ ধৰনৰ ছকালনা খ্াদয খ্াব্লল 
ব্াৰণ কৰা হ’ছল ছসইলটা ছিওঁ নাখ্ায়, যতদও ছিওঁৰ খ্াব্লল মন যায়। 
এই সকললা ছকেল তনৰাময় আৰু আলৰাগয ছহাোৰ আশাি কলৰ তকন্তু 
ছিওঁ ত্বাকদীৰৰ ছদাহাই তদ ঔষধ ছসেনৰ পৰা তব্ৰি নাথালক ব্া তনতষদ্ধ 
খ্াদযও নাখ্ায়। 
ছিলনহ’ছল মানুলহ আল্লাহ আৰু ছিওঁৰ ৰাছুলৰ তনলদৃশােলী ব্জৃন আৰু 
তনলষধােলী অমানয কতৰ িাকদীৰৰ ছদাহাই তদলয় তকয়? 
সিম: ফ তয ব্যতি িাৰ ওপৰি অতপৃি ওোতজব্ কামসমূহ িযাগ কলৰ 
অথব্া পাপকাম কতৰ িাকদীৰৰ ছদাহাই তদ থালক অথচ িাৰ ধন-সম্পদ 
ব্া মান সন্মানি যতদ ছকালনালে আ াি হাতন কয়, এইলটালেই ছিামাৰ 
িাক্বদীৰি তলখ্া আতছল, ছমাক ছদাষাৰূপ নকতৰব্া, ছিতিয়া তস িাৰ 
যুতি গ্ৰহণ নকতৰব্। ছিলনহ’ছল তকয় তস িাৰ ওপৰি আনৰ আক্ৰমনৰ 
সময়ি িাক্বদীৰৰ ছদাহাই স্বীকাৰ নকলৰ। ছিলন্ত ছকলনলক তস আল্লাহৰ 

অতধকাৰি আ াি হাতন িক্বদীৰৰ ছদাহাই তদলয়? 
মনি ৰাতখ্ব্, এব্াৰ ওমৰ ইব্নুল খ্ািাব্ ৰাতদয়াল্লাহু আনহুৰ দৰব্াৰি 
ছচাৰ এজনক হাতজৰ কলৰাো হয়। িাৰ হাি কাতটব্লল তনলদৃশ জাতৰ 
কৰাি তস ক’ছল! ছহ আতমৰুল মু’তমনীন! ৰ’ব্, আল্লালহ িাক্বদীৰি তলতখ্ 
ৰাতখ্লছ বু্তললহ মই চুতৰ কতৰলছা। ওমৰ ইব্নুল খ্ািাব্ ৰাতদয়াল্লাহু 
আনহুলয় ক’ছল, আতমও আল্লালহ িাক্বদীৰি তলতখ্ ৰাতখ্লছ বু্তললহ হাি 
হাি কাতটব্লল তনলদৃশ তদলছা। 
িাক্বদীৰৰ ওপৰি ঈমানৰ ব্হুতব্ধ িল আলছ িালৰ তব্লশষ ছকইতটমান 
হ’ল: ফ 
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১। ঈমান তব্ল ক্বদৰৰ দ্বাৰা উপায়-উপকৰণ গ্ৰহণকালি ব্যতিৰ অন্তৰি 
আল্লাহ িা‘আলাৰ ওপৰি িাোকু্কল আৰু ভৰসাৰ সততষ্ট  হয় আৰু তস 
ছিতিয়া ছকেলমাত্ৰ উপায়-উপকৰণৰ ওপৰি তনভৃশীল নহয়। তকয়লনা, 
প্ৰতিলটা ব্স্তুলে আল্লাহ িা‘আলাৰ িাক্বদীৰৰ আয়ত্বাধীন। 
২। ব্যতিৰ ছকালনা উলেশয সাধন হ’ছল তস ছিতিয়া তনজলক ছগৌৰেলব্াধ 
নকলৰ। কাৰণ, তয অজৃন হহলছ ছসই সকললা আল্লাহৰ ছন‘আমি। তয 
ছিওঁ কলযাণ আৰু সািলযৰ উপকৰণৰ দ্বাৰা তনধৃাৰণ কতৰ ৰাতখ্লছ। 
আৰু ব্যতি তনজ কমৃৰ ব্ালব্ আত্মলগৌৰে অজৃন কতৰলল এই তন‘আমিৰ 
কত িজ্ঞিা জ্ঞাপন কতৰব্লল পাহতৰ যায়। 
৩। ঈমান তব্ল ক্বদৰৰ দ্বাৰা ব্ান্দাৰ ওপৰি আল্লাহৰ িক্বদীৰ অনুযায়ী 

তয কাযৃকৰী হয় ইয়াৰ িলি িাৰ অন্তৰি প্ৰশাতন্ত আৰু তনতশ্চন্তিা 
অতজৃি হয়। িলি তস ছকালনা তপ্ৰয় ব্স্তু ছহৰালল ব্া ছকালনা প্ৰকাৰ কষ্ট  
ও তব্পদাপদি পতিি হ’ছল তব্চতলি নহয়। কাৰণ; তস জালন ছয, 
সকললা ছসই আল্লাহৰ িক্বদীৰ অনুযায়ী  তটলছ তযজলন আকাশমণ্ডল 
আৰু পততথেীৰ মাতলক। তয  তটব্লগীয়া ছসইলটা   তটব্ই। এই প্ৰসঙ্গি 
আল্লাহ িা‘আলাই হকলছ, 

َصاَبَٓٓما ٓ﴿
َ
ِصيَبة ِٓٓمنٓأ ۡرِضِٓٓفٓٓمُّ

َ
نُفِسُكمِۡٓٓفٓ َٓوَّلٓٓٱۡۡل

َ
ٓٓأ ِنٓكَِتَٰبٓ ِٓفٓٓإِّلَّ نَٓقۡبلِٓٓم 

َ
َها  ٓٓأ

َ
أ ۡبَ ٓنَّ

َٰلَِكٓٓإِنَّٓ َٓٓذ ََِٓٓعَ ْٓٓل َِكۡيَل٢٢ٓٓٓيَِسي ٓٓٱّللَّ َسۡوا
ۡ
َٰٓٓتَأ َْٓٓوَّلَٓٓفاتَُكمَۡٓٓمآََعَ َُٰكۡمٓ ٓبَِما َٓٓتۡفرَُحوا َٓءاتَى

ُٓ َّٓٓلَٓٓوٱّللَّ  [٢٣ٓٓ،٢٢ٓ:اۡلديد]ٓ﴾٢٣ٓٓفَُخورٓ ُُٓمَۡتالٓ ُٓكََُّٓٓيِبُّ
“পততথেীি আৰু ছিামাললাকৰ তনজৰ ওপৰি তযলব্াৰ তব্পদাপদ আলহ 
ইয়াৰ আগলিই ছসইলটা এখ্ন তকিাব্ি তলতপব্দ্ধ আলছ। তনশ্চয় এইলটা 
আল্লাহৰ ব্ালব্ অতি সহজ। এইলটা এই ব্ালব্ ছয, যালি ছিামাললালক তয 
ছহৰুো িাৰ ব্ালব্ দুঃতখ্ি ছনালহাো আৰু ছিওঁ ছিামাললাকক তয প্ৰদান 
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কতৰলছ, িাৰ ব্ালব্ উল্লাস নকৰা। আল্লালহ ছকালনা উদ্ধি অহংকাৰীক 
পছন্দ নকলৰ।” [আল-হাদীদ, আয়াি: ফ ২২-২৩] 

ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লালম হকলছ, ‘‘মু’তমনৰ তব্ষয়লটা 
আশ্চযৃযজনক, ছিওঁৰ সকললা ছিত্ৰলিই কলযাণ তনতহি আলছ। ছকেল 
মু’তমনৰ ছিত্ৰলিই এইলটা হয়। আনন্দ অনুভে কতৰলল কত িজ্ঞিা জ্ঞাপন 
কলৰ, ছিতিয়া ই িাৰ ব্ালব্ কলযাণ হল আলহ। আৰু ছযতিয়া িাৰ 

ওপৰি ছকালনা িতিকৰ তব্ষয় আপতিি হয় ছিতিয়া তস হধযৃ ধাৰণ 
কলৰ, ছিতিয়া িাৰ ব্ালব্ এইলটাও কলযাণকৰ হয়।” (ছহীহ মুছতলম) 
িাক্বদীৰ সম্পলক ৃদুটা সম্প্ৰদায় পথভ্রষ্ট  হহলছ: ফ 
িাৰ মাজি এটা হহলছ জাব্তৰয়যাহ সম্প্ৰদায়, এওঁললালক কয়, ব্ান্দা 
িাক্বদীৰৰ কাৰলণ তনজ তক্ৰয়া-কমৃি ব্াধয, ইয়াি িাৰ তনজা ছকালনা 
ইিা শতি ব্া সামথৃ নাই। 
আৰু তদ্বিীয়লটা হহলছ ক্বাদাতৰয়যাহ সম্প্ৰদায়, এওঁললাকৰ কথা হহলছ, 
ব্ান্দা িাৰ যােিীয় কমৃ-কাণ্ডি তনজ ইিা আৰু শতিৰ ছিত্ৰি 
স্বয়ংসম্পন্ন, িাৰ কামি আল্লাহ িা‘আলাৰ ইিা ব্া কুদৰিৰ ছকালনা 
প্ৰভাে নাই। 
চতৰয়ি আৰু ব্াস্তেিাৰ আললাকি প্ৰথম দল (জাব্তৰয়যাহ সম্প্ৰদায়)ৰ 
ব্িব্যৰ উিৰ: ফ 
১. চতৰয়িৰ আললাকি ইয়াৰ উিৰ: ফ তনশ্চয় আল্লাহ িা‘আলা ছিওঁৰ 
ব্ান্দাৰ ব্ালব্ ইৰাদা ব্া ইিাশতি সাব্যস্ত কতৰলছ আৰু ব্ান্দাৰ প্ৰতি 
ছিওঁৰ কাযৃক্ৰমৰ সিন্ধও আলৰাপ কতৰলছ। আল্লাহ িা‘আলাই হকলছ, 

نِٓمنُكم﴿ ۡنَيآيُرِيدُٓٓمَّ نَٓوِمنُكمٓٱلُّ ٓ[١٥٢ٓ:عمرانٓال]ٓ﴾ٱٓأۡلِخَرةَ ٓٓيُرِيدُٓٓمَّ
“ছিামাললাকৰ ছকালনালে দুতনয়া কামনা কলৰ আলকৌ ছকালনাব্াই 
আতখ্ৰাি কামনা কলৰ।” [ আলল ইমৰান, আয়াি: ফ ১৫২] 
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আল্লাহ িাআলাই আন িাইি হকলছ, 
ب ُِكۡم ِٓٓمنٓٱۡۡلَقَُّٓٓوقُلِٓ﴿ ۡعَتۡدنَآإِنَّا ٓٓفَۡلَيۡكُفۡر َٓٓشا ءََٓٓوَمنٓفَۡلُيۡؤِمنَٓشا ءََٓٓفَمنٓرَّ

َ
َٰلِِميَٓٓأ ٓلِلظَّ

َحاَطٓٓنَاًرا
َ
ادُِقَها ٓٓبِِهمۡٓٓأ ٓ[٢٩ٓ:الكهف]ٓ﴾رُسَ

“ছকাো, সিয ছিামাৰ প্ৰতিপালকৰ পৰা আতহলছ। এলিলক, তয ইিা 
কলৰ তব্শ্বাস স্থাপন কৰক আৰু তয ইিা কলৰ কুিুৰী কৰক। আতম 
যাতলমসকলৰ ব্ালব্ জুই প্ৰস্তুি কতৰ ৰাতখ্লছা। যাৰ ছলতলহান তশখ্াই 
তসহঁিক পতৰলব্তষ্ট ন কতৰ ৰাতখ্ব্।” [ আল-ক্বাহাি, আয়াি: ফ ২৯]  

আল্লাহ িা‘আলাই আৰু হকলছ,  
نۡٓ﴿ َٓٓصَٰلِٗحآَعِمَلٓٓمَّ َسا ءََٓٓوَمنۡٓٓفَلَِنۡفِسهِۦ 

َ
َٰمٓ َٓربَُّكَٓٓوَمآَفَعلَۡيَها ٓٓأ ٓ:فصلت]ٓ﴾٤٦ٓل ِۡلَعبِيدِٓٓبَِظلَّ

٤٦]ٓ
“তযলয় সৎকমৃ কলৰ তস তনজৰ ব্ালব্ই কলৰ আৰু তযলয় অসৎকমৃ কলৰ, 
িাৰ প্ৰতিিল তস তনলজই ছভাগ কতৰব্। ছিামাৰ পালনকিৃাই 
ব্ান্দাসকলৰ প্ৰতি অললপা যুলুম নকলৰ। [ িুতিলাি, আয়াি: ফ ৪৬] 

২. ব্াস্তেিাৰ আললাকি ইয়াৰ উিৰ: ফ সকললা মানুলহই জালন ছয, িাৰ 
তকছুমান কমৃ তনজ ইিাধীন, তযলব্াৰ িাৰ তনজ ইিাি সম্পাতদি কলৰ, 
ছযলন, ছখ্াো-ছলাো, পান কৰা আৰু ছব্চা-তকনা কৰা। আৰু তকছুমান 

কাম িাৰ অতনিাধীন, ছযলন, অসুস্থযিাৰ কাৰলণ শৰীৰ কম্পন কৰা 
আৰু ওখ্ িাইৰ পৰা িলি পতৰ ছযাো। প্ৰথম ধৰণৰ কামি মানুহ 
তনলজই কিাৃ, তনজ ইিাি তস ছসইলটা গ্ৰহণ কতৰলছ ইয়াি ছকালনা 
ব্াধযব্াধকিা নাতছল। আৰু তদ্বিীয় প্ৰকাৰ কামি িাৰ ছকালনা তনজা 
পছন্দ নাতছল আৰু িাৰ ওপৰি তয পতিি হহলছ িাৰ ছকালনা ইিাও 
নাতছল। 
চতৰয়ি আৰু যুতিৰ আললাকি তদ্বিীয় দল ক্বাদাতৰয়যাহসকলৰ ব্িব্যৰ 
উিৰ: ফ 
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চতৰয়িৰ আললাকি উিৰ: ফ আল্লাহ িা‘আলা সকললা ব্স্তুৰ স্ৰষ্ট া, তব্শ্বৰ 
সকললা ব্স্তু আল্লাহৰ ইিাি অতস্তত্ব লাভ কলৰ। আল্লাহ িা‘আলা ছিওঁৰ 

পতেত্ৰ গ্ৰন্থি স্পষ্ট  কতৰ হকলছ ছয, ব্ান্দাসকলৰ সকললা কমৃ-কাণ্ড 
আল্লাহৰ ইিাি ব্াস্তব্াতয়ি হহ থালক। আল্লাহ িা‘আলাই হকলছ, 

َُٓٓشا ءََٓٓولَوۡٓ﴿ ِينَٓٓٱۡقَتَتَلَٓٓمآٱّللَّ ِنََۢٓٓبۡعِدهِمِٓمنَۢٓٓٱَّلَّ َٓوَلَِٰكنِٓٓٱۡۡلَي َِنَُٰتَٓٓجا َءۡتُهمَُٓٓمآَبۡعدِٓٓم 
ْٓ نۡٓٓفَِمۡنُهمٓٱۡخَتلَُفوا نَٓوِمۡنُهمَٓءاَمنَٓٓمَّ َُٓٓشا ءََٓٓولَوَۡٓٓكَفَر ٓٓمَّ َْٓٓمآٱّللَّ ََٓٓوَلَِٰكنَّٓٓٱۡقَتَتُلوا ٓٱّللَّ
ٓ[٢٥٣ٓ:اۡلقرة]ٓ﴾يُرِيدَُٓٓمآَيۡفَعُلٓ

“আৰু যতদ আল্লালহ ইিা কতৰলললহঁলিন, ছিলনহ’ছল সুস্পষ্ট  প্ৰমাণাতদ 
আতহ ছযাোৰ তপছি তসহঁিৰ পয়গািৰসকলৰ পৰব্িৃী সকলল পৰস্পলৰ 
যুদ্ধ-তব্গ্ৰহি তলি নহলললহঁলিন। তকন্তু তসহঁলি পৰস্পৰৰ মাজি 
মিতব্লৰাধ সততষ্ট  কতৰলল। িাৰতপছি তসহঁিৰ তকছুমালন ঈমান আতনলছ, 
আৰু তকছুমালন হহলছ কাতিৰ। আৰু আল্লালহ যতদ ইিা কতৰলললহঁলিন 
ছিলনহ’ছল তসহঁলি পৰস্পৰ কাতজয়া নকতৰলললহঁলিন। তকন্তু আল্লালহ 
ছসইলটালে কলৰ, তযলটা ছিওঁ ইিা কলৰ।” [ আল-ব্াকাৰা: ফ আয়াি: ফ 

২৫৩] 
আল্লালহ আৰু হকলছ, 

ُٓٓكَّٓٓٓأَلتَۡيَنآِشۡئَنآَولَوۡٓ﴿ ََٰهآَنۡفس  ٓٓٱۡلَقۡوُلَٓٓحقََّٓٓوَلَِٰكنُۡٓٓهَدى ِ نَِّٓٓمن 
َ
ۡمَل
َ
نَّةِِٓمنََٓٓجَهنَّمََٓٓۡل ٓٱجۡلِ

َۡجَعِيََٓٓوٱنلَّاِسٓ
َ
ٓٓ[١٣ٓ:السجدة]ٓ﴾١٣ٓأ

“আতম ইিা কতৰলল প্ৰলিযক ব্যতিক সৎপথি পতৰচাতলি 
কতৰললালহঁলিন। তকন্তু ছমাৰ এই উতি তচৰ সিয ছয, আতম তজন আৰু 
মানে উভয়ৰ দ্বাৰা অেশযই জাহান্নাম পূৰণ কতৰম।” [ আচ-ছাজদাহ, 

আয়াি: ফ ১৩] 
যুতিৰ দ্বাৰা ইয়াৰ উিৰ: ফ এই কথা তনতশ্চি ছয, সমগ্ৰ তব্শ্বজগৎ আল্লাহৰ 
ৰাজত্ব আৰু মানুহ এই তব্শ্বজগিলৰই এটা অংশ, ছসলয় তসও আল্লাহৰ 
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মাতলকানাধীন। আৰু মাতলকানাধীন ছকালনা সিাৰ পিি মাতলকৰ 
অনুমতি আৰু ইিাৰ ব্াতহলৰ িাৰ ৰাজত্বি এলকা কৰা সম্ভব্ নহয়। 
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ইছলামী আক্বীদাৰ লিযসমূহ 
অথৃাৎ ইয়াৰ মহৎ উলেশযােলী তযলটা এই আক্বীদাক দতঢ়ভালে ধাৰণ 
আৰু পালন কৰাৰ িলি অতজৃি হয়, ছসইলব্াৰ ব্হুি ছযলন, 
১। সবৃ্প্ৰকাৰ তনয়ি আৰু ইব্াদি ছকেল আল্লাহ িাআ‘লাৰ ব্ালব্ 
একতনষ্ঠভালে সম্পাদন কৰা। তকয়লনা, ছিওঁলেই আমাৰ একমাত্ৰ স্ৰষ্ট া, 

ইয়াি ছিওঁৰ ছকালনা অংশীদাৰ নাই। গতিলক ইব্াদি একমাত্ৰ ছিওঁৰ 
ব্ালব্ই হ’ব্ লাতগব্। 
২। আক্বীদাৰ শূণযিাৰ িলি উদ্ভে ছহাো হনৰাজয আৰু তব্শতঙ্খলাৰ পৰা 
তচন্তাধাৰা ও বু্তদ্ধক মুি কৰা। কাৰণ, এই আক্বীদাতব্হীন ব্যতি 

আক্বীদাশূনয আৰু ব্স্তুপূজাৰী হয় অথব্া কুসংস্কাৰ আৰু নানাতব্ধ 
আক্বীদাগি ভ্রাতন্তি তনমতজ্জি থালক। 
৩। মানুতষক আৰু তচন্তাগি প্ৰশাতন্ত অজৃন। ইয়াৰ িলি ব্যতিৰ মনি 
ছকালনা প্ৰকাৰৰ উলদ্বগ আৰু তব্ষন্নিা নাথালক, আৰু তচন্তাধাৰালিা 
ছকালনা অতস্থৰিা নাথালক। কাৰণ, এই আক্বীদা আল্লাহৰ হসলি মুতমনৰ 
সম্পকৃক মজলব্াি আৰু সুদতঢ় কতৰ তদলয়। িলি, তস িাৰ স্ৰষ্ট া আৰু 
প্ৰতিপালকৰ িাক্বদীৰ ব্া তসদ্ধান্তি সন্তুষ্ট  হয়। আৰু িাৰ আত্মাই 
প্ৰশাতন্ত লাভ কলৰ। ইছলামৰ ব্ালব্ িাৰ অন্তৰ হয় উলন্মাতচি আৰু 

জীেনধমৃ তহচালপ তস ইছলামৰ ব্াতহলৰ তব্কল্প আন ছকালনা পথৰ িালল 
দততষ্ট পাি নকলৰ। 
৪। আল্লাহৰ ইব্াদি ব্া মানুহৰ লগি ছলন-ছদন আৰু আচাৰ আচৰণৰ 
ছিত্ৰি উলেশয আৰু কমৃ পথতব্চুযতিৰ পৰা তনৰাপিা অজৃন। তকয়লনা, 
এই আক্বীদাৰ তভতি হহলছ ৰাছুলসকলৰ প্ৰতি তব্শ্বাস আৰু ছিওঁললাকৰ 
অনুসৰণৰ ওপৰি, তযলটা উলেশয আৰু কমৃগি তদলশলৰ তনৰাপদ ও 
তব্শুদ্ধ। 
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৫। সকললা তব্ষয়লি সুতচতন্তি আৰু দতঢ়িাৰ হসলি পদলিপ লব্লল 
সাহাযয লাভ হয়। যালি ব্ান্দা ছছাোব্ৰ আশাি সৎ আৰু পুণয কামৰ 
ছকালনা সুলযাগ এতৰ তনতদলয় আৰু আতখ্ৰািৰ কলিাৰ আৰু ভয়াব্হ 
শাতস্তৰ ভয়ি সকললা ধৰণৰ পাপ কামৰ স্থানৰ পৰা তনজলক দূৰি 
ৰালখ্। কাৰণ, ইছলামী আক্বীদাৰ অনযিম ছমৌতলক তব্শ্বাস হহলছ 
পুনৰুত্থান আৰু আমলৰ প্ৰতিিল লাভৰ প্ৰতি তব্শ্বাস স্থাপন। আল্লাহ 
িা‘আলাই হকলছ, 

﴿ ٓ
آَدَرَجَٰتٓ َٓولُِك  ِمَّ ْ ٓٓم  آبَِغَٰفِلٓ َٓربَُّكَٓٓوَمآَعِملُوا  [١٣٢ٓ:اّلنعام]ٓ﴾١٣٢َٓيۡعَملُونََٓٓعمَّ

“প্ৰিযকৰ ব্ালব্ আলছ তসহঁিৰ কমৃৰ আনুপাতিক মযৃাদা আৰু ছিামাৰ 
প্ৰতিপালক তসহঁিৰ কমৃ সম্পলকৃ অমলনালযাগী নহয়।’’  
[ আল-আন‘আম, আয়াি: ফ ১৩২] 
ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লালম এই লিয সাধনৰ ব্ালব্ 
উৎসাতহি কতৰ হকলছ, 

ِۡ إِلَى َوأََحبۡ  َخْيرۡ  اْلقَِويۡ  اْلُمْؤِمنُۡ» ِعيفِۡ اْلُمْؤِمنِۡ ِمنْۡ ّللاَّ  َخْيرۡ  ُكلۡ  َوفِي الضَّ
ِۡ َواْستَِعنْۡ يَْنفَُعكَۡ َما َعلَى اْحِرصْۡ  لَوْۡ تَقُلْۡ فَل َشْيءۡ  أََصابَكَۡ َوإِنْۡ تَْعَجزْۡ َوّل بِاّللَّ

ِۡ قََدرُۡ قُلْۡ َولَِكنْۡ َوَكَذا َكَذا َكانَۡ فََعْلتُۡ أَنِّي  َعَملَۡ تَْفتَحُۡ لَوْۡ فَإِنَّۡ فََعلَۡ َشاءَۡ َوَما ّللاَّ
 «الشَّْيطَان

“শতিশালী মু’তমন আল্লাহৰ ওচৰি দুবৃ্ল মু’তমনিলক উিম আৰু অতধক 
তপ্ৰয়। প্ৰলিযকলৰই মাজি কলযাণ তনতহি আলছ। ছিামাৰ ব্ালব্ তয 
কলযাণকৰ আৰু উপকাৰী ছসইলটা কতৰব্লল সলচষ্ট  ছহাো আৰু আল্লাহৰ 
সাহাযয প্ৰাথৃনা কৰা। অপাৰগ আৰু অিম নহ’ব্া। তব্পদগ্ৰস্থ হ’ছল এই 
কথা নক’ব্া ছয, মই যতদ এইলটা আৰু এইলটা কতৰললালহঁলিন, 
ছিলনহ’ছল এলন নহ’ছললহঁলিন। ব্ৰং ছকাো, আল্লালহ িাক্বদীৰি তয 
ৰাতখ্লছ ছসইলটালে হহলছ, আল্লালহ তয ইিা কলৰ, ছসইলটালে কলৰ। 
কাৰণ, ‘‘যতদ’’ শব্দলটা চয়িানী কামৰ দুোৰ উনু্মি কতৰ তদলয়।” (ছহীহ 
মুছতলম) 
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৬। এলন এক শতিশালী জাতি গিন কৰা তয জাতি আল্লাহৰ দ্বীনক 
প্ৰতিতষ্ঠি কৰাৰ, ইয়াৰ তভতিসমূহ মজবু্ি আৰু িাৰ পিাকা সমুন্নি 
কৰাৰ লিযি পততথেীৰ সকললা প্ৰতিকূল পতৰতস্থতিক আওকান কতৰ জান 
আৰু মাল ব্যয় কতৰব্। এই প্ৰসঙ্গি আল্লাহ িা‘আলাই হকলছ, 

ِينَٓٓٱلُۡمۡؤِمُنونَٓٓإِنََّما﴿ ْٓٓٱَّلَّ َِٓٓءاَمُنوا ْٓٓلَمُۡٓٓثمََّٓٓورَُسوَِلِۦٓبِٱّللَّ ْٓٓيَۡرتَابُوا َٰلِِهمَۡٓٓوَجََٰهُدوا ۡمَو
َ
نُفِسهِمۡٓٓبِأ

َ
َٓوأ

ِ َٓٓسبِيلِِٓٓفٓ ْوَلَٰٓئَِكٓٓٱّللَّ
ُ
َِٰدقُونَُٓٓهمُٓٓأ  [١٥ٓ:اۡلجرات]ٓ﴾١٥ٓٱلصَّ

“প্ৰকত ি মু’তমন ছিওঁললালকই, তযসকলল আল্লাহ আৰু ছিওঁৰ ৰাছুলৰ 
প্ৰতি ঈমান আনাৰ তপছি সলন্দহ ছপাষণ নকলৰ আৰু আল্লাহৰ পথি 
জীেন আৰু ধন-সম্পদৰ দ্বাৰা তজহাদ কলৰ। তসহঁলিই সিযব্াদী।”  
[ আল-হুজৰাি, আয়াি: ফ ১৫] 
৭। ব্যতি আৰু দল সংলশাধন কতৰ পততথেী আৰু পৰকালৰ সূখ্-শাতন্ত 
অজৃন কৰা আৰু আল্লাহৰ ওচৰি ছছাোব্ আৰু সন্মান লাভ কৰা। এই 
প্ৰসঙ্গি আল্লাহ িা‘আলাই হকলছ, 

ِنَٓصَٰلِٗحآَعِمَلَٓٓمنۡٓ﴿ وَۡٓٓذَكرٓ ٓم 
َ
نَثَٰٓٓأ

ُ
ةٗٓٓفَلَُنۡحيِيَنَُّهۥُٓمۡؤِمنٓ َٓوُهوَٓٓأ َٓونَلَۡجزَِينَُّهمَۡٓٓطي َِبٗة َٓٓحَيوَٰ

ۡجَرُهم
َ
ۡحَسنِٓٓأ

َ
َْٓٓمآبِأ ٓ[٩٧ٓ:انلحل]ٓ﴾٩٧َٓيۡعَملُونَََٓٓكنُوا

“তযলয় সৎ কাম কলৰ তস ঈমানদাৰ পুৰুলষই হওঁক অথব্া নাৰী, আতম 
িাক পতেত্ৰ জীেন দান কতৰম আৰু প্ৰতিদানি তসহঁিক তসহঁিৰ উিম 
কামৰ কাৰলণ প্ৰাপয পুৰুষ্কাৰ প্ৰদান কতৰম।” [ আন-নাহল আয়াি: ফ ৯৭] 

উপলৰাি তব্ষয়সমূহ হহলছ, ইছলামী আক্বীদাৰ তকছুমান উলেশয আৰু 
লিয। আল্লাহৰ ওচৰি প্ৰাথৃনা কতৰলছা, ছিওঁ ছযন আমাক আৰু সকললা 
মুছলমানক এইলব্াৰ অজৃনৰ িাওিীক দান কলৰ। 
আল্লাহৰ িৰিৰ পৰা চালাি ও ছালাম ব্তষৃি হওঁক আমাৰ তপ্ৰয় নব্ী 
মুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লামৰ ওপৰি আৰু ছিওঁৰ পতৰয়াল ব্গৃ 
লগলি ছাহাব্ালয় ছকৰামসকলৰ ওপৰি। আমীন। 
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সমাি 

১০: ফ০২ pm 

ছছৌতদয়ান সময় অনুযায়ী 
 

  

 

 

 

  

 


