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সূচীপত্ৰ 
 

ক্ৰম তবষয পৃষ্ঠা 
1.  প্ৰথম প্ৰন: িাওহীদৰ সংজ্ঞা িী? িাওহীদ তিমান প্ৰিাৰ?   
2.  তিিীয প্ৰন: ঈমান আৰু ইছলাম তি? এই দুটাৰ সাধাৰৰ্ মূলনীতি তি?   
3.  িৃিীয প্ৰন: আল্লাহৰ নামসমূহ আৰু তছিািৰ লগশ্ি ঈমানৰ 

আৰিানসমূহ তি তি?  
 

4.  চিুথণ প্ৰন: আল্লাহ সিশ্লা সৃতিৰ ঊৰ্ধ্ণি আৰু বিও ঁ‘আৰশ্বি উপতবি’ 
এই তবষশ্য আশ্পানাৰ মিামি তি?  

 

5.  পঞ্চম প্ৰন: পৃতথৱীৰ আিাশি (প্ৰথম আিাশি) আল্লাহৰ ৰহমি নাতিল 
হয আৰু বিও ঁতনশ্জ আগমন িশ্ৰ এই সম্পশ্িণ আশ্পানাৰ ধাৰৰ্া তি?  

 

6.  ষষ্ঠ প্ৰন: সাধাৰৰ্ ভাশ্ৱ ঈমান তি? ঈমান বৃতি আৰু হ্ৰাস পাযশ্ন?  
7.  সপ্তম প্ৰন: সমূ্পৰ্ণ িাতছিৰ হুিুম (তবধান) তি?  
8.  অিম প্ৰন: মুতমনসিলৰ স্তৰ বিইটা আৰু তি তি?   
9.  নৱম প্ৰন: বান্দাৰ িমণসমূহৰ হুিুম তি?   
10.  দশম প্ৰন: তশ্বিণ তি? আৰু তশ্বিণৰ প্ৰিাৰ তি তি?  
11.  এিাদশিম প্ৰন: আল্লাহৰ প্ৰতি ঈমানৰ তবস্তাতৰি তবৱৰৰ্ তি?   
12.  িাদশিম প্ৰন: নবীসিলৰ প্ৰতি ঈমানৰ তবস্তাতৰি বযাখযা তি ধৰৰ্ৰ?   
13.  ত্ৰশ্যাদশিম প্ৰন: িািা ও িাদাৰ বা িািদীৰৰ প্ৰতি ঈমানৰ স্তৰ 

বিইটা আৰু তি তি?  
 

14.  চিুদণশিম প্ৰন: আতখৰাি তদৱসৰ প্ৰতি ঈমান ববাশ্লাশ্ি তি বুজায? তি 
তি তবষয ইযাৰ অন্তভূণক্ত?  

 

15.  পঞ্চদশিম প্ৰন: তনিাি তি? ইযাৰ প্ৰিাৰ আৰু আলামি তি তি?   
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16.  ষষ্ঠাদশিম প্ৰন: তবদ‘আি তি? তবদ‘আি বিই প্ৰিাৰ আৰু তি তি?  
17.  সপ্তদশিম প্ৰন: আশ্পানাৰ ওপৰি মুছতলমৰ হি (দাতযত্ব-িিণবয) তি?  
18.  অিাদশিম প্ৰন: নবী চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লামৰ ছাহাবীসিলৰ প্ৰতি 

আমাৰ দাতযত্ব আৰু িিণবয তি?   
 

19.  ঊনতবংশিম প্ৰন: ইমাম িথা উম্মিৰ ইমাম থিাৰ তবষশ্য আশ্পানাৰ 
মিামি তি? 

 

20.  তবংশিম প্ৰন: তছৰািুল মুস্তািীম তি? ইযাৰ ববতশিয তি তি?  
21.  এিতবংশিম প্ৰন: তি তি গুৰ্ৰ িলি মুছতলম বযতক্ত িাতিৰ আৰু 

নাতস্তিৰ পৰা পৃথি হ’ব?   
 

22.  িাতবংশিম প্ৰন: তবশুি ঈমানৰ বাশ্বই মানুশ্হ পৃতথৱী আৰু আতখৰািৰ 
সুখ-বসৌভাগয লাভ িশ্ৰ। বিশ্নহ’বল  তিয অতধিাংশ মানুহ িীন আৰু 
ঈমানৰ পৰা তবমূখ?  
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ভূতমিা 
 
সিশ্লা প্ৰশংসা বসই মহান আল্লাহ িা‘আলাৰ বাশ্ব িাৰ আশ্ছ সুন্দৰ সুন্দৰ 
নামসমূহ, পতৰপূৰ্ণ গুৰ্াৱলী আৰু অগৰ্ন অনুগ্ৰহসমূহ। দুৰুদ আৰু ছালাম 
বতষণি হওঁি, িীন-দুতনযা আৰু আতখৰািৰ সংস্কাৰৰ তনতমশ্ত্ত বপ্ৰতৰি নবী 
মুহাম্মাদ ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লামৰ প্ৰতি। 
এইশ্টা এটা সংতিপ্ত পুতস্তিা। ইযাি িীনৰ বসই সিশ্লা গুৰুত্বপূৰ্ণ তবষযসমূহ 
আৰু ঈমানৰ মূলনীতিসমূহ আশ্লাচনা িৰা বহশ্ছ তিশ্বাৰ জনা অিযন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ 
ও অিযাৱশযিীয। বসইশ্বাৰি মই প্ৰশ্নাত্তৰ তহচাশ্প প্ৰস্তুি িতৰশ্ছা, িাশ্ি 
পাঠিৰ বুতজবলল আৰু অনুধাবন িতৰবলল সহজ হয। বসইশ্বাৰি মই তশিা 

তদযা আৰু তশিা গ্ৰহৰ্ৰ মাধযমি বযাখযা িতৰশ্ছা।  
 
প্ৰথম প্ৰন: িাওহীদৰ সংজ্ঞা তি? িাওহীদ বিই প্ৰিাৰ?  
উত্তৰ: িাওহীদৰ সিশ্লা প্ৰিাৰৰ সমতিি পূৰ্ণাঙ্গ সংজ্ঞা বহশ্ছ: পতৰপূৰ্ণ গুৰ্ৰ 
সমিযি ৰব বা প্ৰতিপালিৰ এিত্বিা সম্পশ্িণ বান্দাৰ জ্ঞান, তবশ্বাস, স্বীিৃতি 
আৰু ঈমান আৰু ইযাি ৰবি (প্ৰতিপালিি) এিি তহচাশ্প মানা, এই তবশ্বাস 
স্থাপন িৰা বি, বিওঁৰ বিাশ্না অংশীদাৰ নাই, বিওঁৰ পূৰ্ণিাৰ বিাশ্না উপমা 
নাই, বিওঁ সিশ্লা বান্দাৰ বাশ্ব ইলাহ আৰু মা‘বুদ (ইবাদিৰ এিমাত্ৰ বিাগয), 
আনতি সিশ্লা ধৰৰ্ৰ ইবাদিৰ বিত্ৰি বিওঁি এিি বুতল স্বীিাৰ িৰা (আন 
িাশ্িা অংশীদাৰ স্থাপন নিৰা)।  
এশ্িশ্ি উপশ্ৰাক্ত সংজ্ঞাই িাওহীদৰ তিতনওটা প্ৰিাৰ অন্তভূণক্ত িতৰশ্ছ। বসযা 
বহশ্ছ:  



 

 

অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ তিছুমান প্ৰশ্নাত্তৰ 
3 

প্ৰথম: িাওহীদুৰ ৰুবুতবযযাহ: আল্লাহি এিমাত্ৰ সৃতিিিণা, তৰতিিদািা 
(জীতৱিাদািা), পতৰচালনািাৰী আৰু লালন-পালনিাৰী তহচাশ্প স্বীিাৰ িৰা।  
তিিীয: িাওহীদুল আছমা ওৱাচ তছিাি: আল্লাশ্হ তনজৰ বাশ্ব তিশ্বাৰ নাম আৰু 
গুৰ্াৱলী সাবযস্ত িতৰশ্ছ অথবা ৰাছুল মুহাম্মাদ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লাশ্ম 
আল্লাহৰ বাশ্ব তিশ্বাৰ নাম আৰু গুৰ্াৱলী সাবযস্ত িতৰশ্ছ বসইশ্বাৰৰ বিাশ্না 
সাদৃশয আৰু উপমা, তবিৃতি আৰু পতৰবিণন নিতৰ আল্লাহৰ বাশ্ব সাবযস্ত িৰা। 
িৃিীয: িাওহীদুল ইবাদাহ: সিশ্লা ধৰৰ্ৰ ইবাদিৰ বাশ্ব আল্লাহি এি ও 
এিি বুতল স্বীিাৰ িৰা আৰু বিওঁৰ লগি তশ্বিণ নিতৰ ইবাদিি এিতনষ্ঠ 
বহাৱা। এশ্িশ্ি, িাওহীদৰ উপশ্ৰাক্ত প্ৰিাৰসমূহ সমূ্পৰ্ণৰূশ্প ধাৰৰ্ নিতৰশ্ল 
আৰু এইশ্বাৰি প্ৰতিষ্ঠা নিতৰশ্ল বান্দা মুআহতহদ িথা এিত্ববাদী হ’ব 
বনাৱাতৰব। 
 
তিিীয প্ৰন: ঈমান আৰু ইছলাম তি? এই দুটাৰ সাধাৰৰ্ মূলনীতি তি?  
উত্তৰ: ঈমান বহশ্ছ আল্লাহ আৰু বিওঁৰ ৰাছুল চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লাশ্ম তি 
আশ্দশ িতৰশ্ছ বসইশ্বাৰৰ ওপৰি দৃঢ় তবশ্বাস স্থাপন িৰা আৰু বসই অনুিাযী 
আমল িৰাশ্ি ইছলাম বুতল বিাৱা হয। এিমাত্ৰ আল্লাহৰ ওচৰি আত্মসমপণৰ্ 
িৰা আৰু বিওঁশ্ৰই আনুগিয স্বীিাৰ িৰাি ইছলাম ববাশ্ল।  
ঈমান আৰু ইছলামৰ সাধাৰৰ্ মূলনীতি তনশ্নাক্ত আযািি এিতত্ৰি বহশ্ছ। 
আল্লাহ িা‘আলাই বিশ্ছ, 

نزَِل إََِلَۡنا َوَمآ ﴿
ُ
ِ َوَمآ أ نزَِل قُولُٓواْ َءاَمنَّا بِٱَّللَّ

ُ
َِٰه  أ ۡسََا ِِ إََِلٰٓ إِبَۡر

َ ۡۡ ََ وَل و ُُ ِۡ ََ ََ َو ََ سِإَۡسَََٰٰ ِل َم سِإَۡسَََِٰٰ
ِۡنُهۡم َوََنُۡن َلُ  َحٖد م 

َ
ُِق َبۡۡيَ أ ب ِِهۡم ََل ُنَفر  وِِتَ لنلَّبِلُّوَن ِمن رَّ

ُ
ٓ أ وِِتَ ُموََسَٰ وَِعيََسَٰ َوَما

ُ
ٓ أ ۥ َوَما

 [  ٦٣١: ابلقرة]﴾ ١٣٦ُمۡسلُِمونَ 
“বিামাশ্লাশ্ি বিাৱা, ‘আতম ঈমান আতনশ্ছা আল্লাহৰ ওপৰি আৰু তি আমাৰ 
প্ৰতি নাতিল িৰা বহশ্ছ আৰু তি নাতিল িৰা বহতছল ইব্ৰাহীম, ইছমাঈল, 
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ইছহাি, ইযািূব আৰু বিওঁশ্লািৰ সন্তানসিলৰ ওপৰি, আৰু তি প্ৰদান িৰা 
বহতছল মূছা আৰু ঈছাি আৰু তি প্ৰদান িৰা বহতছল বিওঁশ্লািৰ প্ৰতিপালিৰ 
িৰিৰ পৰা নবীসিলি। আতম বিওঁশ্লািৰ মাজি বিাশ্না পাথণিয নিশ্ৰা, 

আৰু আতম বিওঁশ্ৰই অনুগি”। ]ছুৰা আল-বািাৰাহ, আযাি: ১৩৬[ 
ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লাশ্ম হাদীশ্ছ তজব্ৰীলি আৰু অনযানয হাদীছি 
ঈমান আৰু ইছলামৰ বযাখযাি বিশ্ছ,  

يَمان  » ِ
ِمَن بِاهلِل، َوَماَلئَِكِتِه، اْلإ نإ ت ؤإ

َ
ِهِ َوََشِّهِ أ ِمَن بِالإَقَدِر َخْيإ ِخِر، َوت ؤإ ِم اْلإ َوإ ِلِه، َواْلإ ت ِبِه، َور س  َوك 

ول  اهلِل َصَّلا اهلل  َعلَيإِه وََسلاَم، َوت  و ًدا رَس  َما نا ُم 
َ
نإ اَل إََِلَ إاِلا اهلل  َوأ

َ
َهَد أ نإ تَشإ

َ
اَلم  أ ِسإ ِقيَم اْلإ

ََكَة،  ِِتَ الزا اَلَة، َوت ؤإ وَم َرَمَضاَن، َوحَت  الصا َيإَت َوتَص   «. جا ابلإ
“ঈমান বহশ্ছ আল্লাহৰ প্ৰতি, বিওঁৰ তিতৰস্তাসিলৰ প্ৰতি, বিওঁৰ তিিাবসমূহৰ 
প্ৰতি, বিওঁৰ ৰাছুলসিলৰ প্ৰতি আৰু আতখৰািৰ প্ৰতি ঈমান বপাষৰ্ িৰা, 
আৰু িাক্বদীৰৰ (ভাগযৰ) ভাল-ববযাৰ প্ৰতি ঈমান বপাষৰ্ িৰা। ইছলাম বহশ্ছ, 
িুতম এই িথাৰ সািয প্ৰদান িৰা বি, আল্লাহৰ বাতহশ্ৰ আন বিাশ্না (সিয) 
ইলাহ নাই আৰু তনশ্চয মুহাম্মাদ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লাম আল্লাহৰ ৰাছুল, 
ছালাি িাশ্যম িৰা, িািাি আদায িৰা, ৰমজান মাহৰ ছওম পালন িৰা 
আৰু বাইিুল্লাহৰ হজ্জ পালন িৰা।”1 
এই হাদীছি ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লাশ্ম ঈমানি অন্তৰৰ তবশ্বাস 
আৰু ইছলামি চৰী‘আিৰ বাতহযি আমলৰ িাৰা বযাখযা িতৰশ্ছ।  
 
িৃিীয প্ৰন: আল্লাহৰ নামসমূহ আৰু তছিািৰ লগশ্ি ঈমানৰ আৰিান তি তি?  

                                   
1 ছহীহ মুছতলম, তিিাবুল ঈমান, ১/৩৬, হাদীছ নং ৮, ওমৰ ইবশ্ন খাত্তাব ৰাতদযাল্লাহুৰ পৰা 
বতৰ্ণি; ছহীহ বুখাৰী, তিিাবুল ঈমান, ১/২৭, হাদীছ নং ৮; ছহীহ মুছতলম, তিিাবুল ঈমান, 
১/৩৯, হাদীছ নং ৯, উভশ্য আবু হুৰাইৰা ৰাতদযাল্লাহু ‘আনহুৰ পৰা বৰ্ণানা িতৰশ্ছ। 
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উত্তৰ: আছমাউল হুছনা িথা আল্লাহৰ সুন্দৰ সুন্দৰ নামসমূহৰ প্ৰতি ঈমান, 
এইশ্বাৰ বহশ্ছ নামসমূহৰ পৰা তনগণি তছিাি বা গুৰ্সমূহৰ প্ৰতি ঈমান আৰু 
এইশ্বাৰ নামৰ তছিািৰ আহিাম আৰু ইযাৰ সমৃ্পক্তিাৰ প্ৰতি ঈমান বপাষৰ্ 
িৰা। এশ্িশ্ি, আতম ঈমান আতনব লাতগব বি, আল্লাহ ‘আলীম’ অথণাৎ 

মহাজ্ঞানী, সিশ্লা বস্তুৰ ওপৰি বিওঁৰ পূৰ্ণাঙ্গ জ্ঞান আশ্ছ। বিওঁ ‘ক্বাদীৰ’ 
অথণাৎ সবণশতক্তমান, বিওঁ মহাশতক্তৰ অতধিাৰী, সিশ্লা বস্তুৰ ওপৰি বিওঁৰ 
শতক্ত আশ্ছ। আশ্িৌ বিওঁ ৰাহীম অথণাৎ পৰম দযালু, অনুগ্ৰহশীল, প্ৰশস্ত দযাৰ 
অতধিাৰী, িাি ইচ্ছা িাশ্ি বিওঁ দযা িশ্ৰ। এইদশ্ৰ আন আন আছমাউল 

হুছনা অথণাৎ আল্লাহৰ সুন্দৰিম নামসমূহ, তছিািসমূহ আৰু িাৰ পৰা তনগণি 
গুৰ্সমূহৰ প্ৰতি ঈমান বপাষৰ্ িৰা।  
 
চিুথণ প্ৰন: আল্লাহ সিশ্লা সৃতিৰ ঊৰ্ধ্ণি আৰু বিও ঁ‘আৰশ্বি উপতবি এই 
তবষশ্য আশ্পানাৰ মিামি তি?  
উত্তৰ: আতম জাশ্না বি, আমাৰ প্ৰতিপালি মহান, আল্লাহ আটাই িালৰ পৰা 
ঊৰ্ধ্ণি আৰু ওপৰি। সত্বাগি তদশৰ পৰাও বিওঁ সিশ্লাশ্ৰ ঊৰ্ধ্ণি। িমিা 
আৰু গুৰ্ৰ িালৰ পৰাও সিশ্লাশ্ৰ ঊৰ্ধ্ণি। বিওঁ শতক্ত আৰু 
পৰাক্ৰমশাতলিাশ্িা সিশ্লাশ্ৰ ঊৰ্ধ্ণি। বিও ঁসৃতিজগিৰ পৰা সমূ্পৰ্ণ পৃথি। 
বিওঁ আমাি বিশ্নলি জনাইশ্ছ তঠি বিশ্নলি বিওঁ ‘আৰশ্বি উপতবি বহ 
আশ্ছ। বিওঁ বি আৰশ্বি উপতবি বসই তবষশ্য আতম জ্ঞাি, তিন্তু উপতবি থিাৰ 
ধৰৰ্ আমাৰ অজ্ঞাি। বিওঁ বিাৰআনি বিশ্ছ, বিওঁ ‘আৰশ্বি উপতবি, তিন্তু 
বিশ্নলি উপতবি বসযা আমাি বিাৱা নাই। এইদশ্ৰই আতম আল্লাহৰ অনযানয 

তছিািৰ তবষশ্য িম বি, বিওঁ বসইশ্বাৰ সম্পশ্িণ আমাি সংবাদ তদশ্ছ, তিন্তু 
বসইশ্বাৰৰ ধৰৰ্ সম্পশ্িণ বিওঁ এশ্িা বিাৱা নাই। এশ্িশ্ি, আমাৰ িিণবয 

বহশ্ছ আল্লাশ্হ বিওঁৰ তিিাবি আৰু বিওঁৰ নবী মুহাম্মাদ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ 
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অছাল্লাশ্ম বিওঁৰ তবষশ্য তি বিশ্ছ বসইশ্বাৰৰ প্ৰতি বিশ্নলি বতৰ্ণি বহশ্ছ তঠি 
বিশ্নলি ঈমান আতনম আৰু এই তবষশ্য িম-ববতছ িৰা অনুতচি।  
 
পঞ্চম প্ৰন: পৃতথৱীৰ আিাশি (প্ৰথম আিাশি) আল্লাহৰ ৰহমি নাতিল হয 
আৰু বিও ঁতনশ্জই অৱিৰৰ্ িশ্ৰ এই তবষশ্য আশ্পানাৰ ধাৰৰ্া তি?  
উত্তৰ: আল্লাশ্হ তনজৰ বাশ্ব তিশ্বাৰ গুৰ্ বিশ্ন ৰহমি, সন্তুতি, পৃতথৱীৰ আিাশি 
অৱিৰৰ্ িৰা, আগমন িৰা ইিযাতদ তি বৰ্ণনা িতৰশ্ছ আৰু বিওঁৰ নবীশ্য 
(চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লাশ্ম) বিওঁৰ তবষশ্য তিশ্বাৰ গুৰ্ বৰ্ণনা িতৰশ্ছ তিশ্বাৰ 
সৃতিৰ লগি বিাশ্না উপমা বা সদৃশ নহয বসইশ্বাৰৰ প্ৰতি আতম ঈমান বপাষৰ্ 
িশ্ৰা আৰু দৃঢ় তবশ্বাস িশ্ৰা। বিওঁৰ অনুৰূপ এশ্িা নাই। আল্লাহৰ সত্বাৰ 

অনুৰূপ বিাশ্না সত্বা নাই। এইদশ্ৰই আল্লাহৰ তছিাি আশ্ছ তিশ্বাৰ আনৰ 
তছিািৰ (গুৰ্ৰ) সদৃশ নহয। এই িথাৰ প্ৰমাৰ্ বহশ্ছ, বিাৰআন আৰু হাদীছি 
তিশ্বাৰ গুৰ্ৰ তবস্তাতৰি বৰ্ণনা আশ্ছ, আল্লাহৰ তিশ্বাৰ গুৰ্ৰ প্ৰশংসা আশ্ছ আৰু 
তিশ্বাৰ গুৰ্ সাধাৰৰ্ভাশ্ৱ বিওঁৰ সদৃশ, সমিি, সমিা আৰু অংশীদাৰমুক্ত 
বসইশ্বাৰ সাবযস্ত িৰা।  
 
 
ষষ্ঠ প্ৰন: আল্লাহৰ িালাম আৰু বিাৰআনৰ তবষশ্য আশ্পানাৰ মিামি তি? 
উত্তৰ: আতম িওঁ, আল-বিাৰআন আল্লাহৰ িালাম, এইশ্টা বিওঁৰ িৰিৰ পৰা 
নাতিলিৃি, এইশ্টা বিওঁৰ সৃতি নহয আৰু বিওঁৰ ওচৰশ্িই প্ৰিযাৱিণন িতৰব। 
ইযাৰ শব্দ আৰু অথণ স্বযং আল্লাশ্হই িথা বিশ্ছ, তিন্তু বিাৰআন আিালী 
(সদায তবদযমান আতছল বিশ্ন িথা) নহয। আল্লাশ্হ বিতিযা ইচ্ছা িশ্ৰ 
বিতিযাই িথা িয আৰু ি’ব, বিওঁৰ িথা বিতিযাও বশষ নহয আৰু ইযাৰ 
বশষ সীমাও নাই।  
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সপ্তম প্ৰন: সাধাৰৰ্ভাশ্ৱ ঈমান িাি ববাশ্ল? ঈমান বৃতি আৰু হ্ৰাস হযশ্ন?  
উত্তৰ: অন্তৰৰ তবশ্বাসসমূহ আৰু িাম, বসই অনুিাযী অঙ্গ-প্ৰিযঙ্গৰ িমণ সম্পাদন 
আৰু তজভাৰ বা বমৌতখি স্বীিৃতিি ঈমান ববাশ্ল। এশ্িশ্ি, িীনৰ উসূল আৰু 
িুৰু‘ (শ্মৌতলি নীতি আৰু শাখা-প্ৰশাখা) সিশ্লাশ্বাশ্ৰই ঈমানৰ অন্তভূণক্ত। 
িলি তবশ্বাসৰ শতক্ত, ভাল আমল আৰু উত্তম িথাবািণা িম-ববতছ বহাৱাৰ 
িাৰশ্ৰ্ ঈমান বিতিযাবা বৃতি হয আৰু বিতিযাবা হ্ৰাস পায।  
 
অিম প্ৰন: সমূ্পৰ্ণ িাতছিৰ হুিুম (তবধান) তি? 
উত্তৰ: তি বযতক্ত মুতমন আৰু িাওহীদি তবশ্বাসী তিন্তু বাশ্ৰ বাশ্ৰ গুনাহৰ িাম 
িশ্ৰ বসই বযতক্ত মুতমন, তিশ্হিু িাৰ ঈমান আশ্ছ, তিন্তু তস িাতছি। তিযশ্না তস 
ঈমানৰ চাতহদা পূৰৰ্ িৰা নাই, বসই বযতক্ত অপূৰ্ণাঙ্গ ঈমান্দাৰ। এই ধৰৰ্ৰ 
মানুশ্হ ঈমানৰ িাৰশ্ৰ্ আল্লাহৰ ওৱাদািৃি তন‘আমিৰ অতধিাৰী বহাৱাৰ বিাগয 
আশ্িৌ পাপৰ িাৰশ্ৰ্ আল্লাহৰ শাতস্তশ্ৰা প্ৰাপয। িথাতপও বসই বযতক্ত জাহান্নামি 
তচৰস্থাযী নহ’ব। তিযশ্না সাধাৰৰ্শ্ি পূৰ্ণ ঈমান থাতিশ্লই বসযা জাহান্নামি 
প্ৰশ্ৱশ িৰাি বাৰৰ্ িশ্ৰ আৰু অপূৰ্ণ ঈমান হ’বল জাহান্নামি তচৰস্থাযী বহাৱাি 
বাধা তদশ্য।  
 
নৱম প্ৰন: মুতমনসিলৰ স্তৰ বিইটা আৰু তি তি?  
উত্তৰ: মুতমনসিল তিতন প্ৰিাৰৰ। এটা দল বহশ্ছ, ছাতবিূনা ইলাল খাইৰাি বা 
িলযাৰ্িৰ িামি অগ্ৰগামী। বিওঁশ্লাি বহশ্ছ বসইসিল বলাি তিসিশ্ল িৰজ 
আৰু মুস্তাহাব িথািথভাশ্ৱ পালন িশ্ৰ আৰু হাৰাম ও মািৰূহৰ পৰা তবৰি 
থাশ্ি। তিিীয দল বহশ্ছ, মুিিাতছদূন বা মধযপন্থী। বিওঁশ্লাি বহশ্ছ বসইসিল 
বলাি তিসিশ্ল িৰজ আমলসমূহ আদায িতৰশ্ছ আৰু হাৰাম বজণন িতৰশ্ছ। 
আৰু িৃিীয দল বহশ্ছ িাতলমূনা তলআনিুতছতহম বা তনজৰ ওপৰি তনশ্জই 
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অনযাযিাৰী। বিওঁশ্লাি বহশ্ছ বসইসিল বলাি তিসিশ্ল ভাল আৰু ববযা উভয 
ধৰৰ্ৰ আমল িতৰশ্ছ।  
 
দশম প্ৰন: বান্দাৰ আমলসমূহৰ হুিুম (তবধান) তি?  
উত্তৰ: বান্দাৰ ভাল-ববযা সিশ্লা িাশ্মই আল্লাহৰ সৃতিৰ অন্তভূণক্ত আৰু 
বিওঁশ্ৰই ইচ্ছাি আৰু িমিাি সম্পন্ন বহ থাশ্ি; তিন্তু বান্দা তনশ্জই এইশ্বাৰ 
িামৰ িিণা। আল্লাশ্হ িাশ্িা জবৰদতস্ত নিশ্ৰ; িতদও সিশ্লা িাম বিওঁশ্ৰই 
ইচ্ছা আৰু শতক্তি সংঘতটি বহ থাশ্ি। এইশ্বাৰ িাম  দৰাচলশ্ি বান্দাৰ 
তনজশ্ৰই িমণ। বিওঁশ্লাি এইশ্বাৰ িামৰ িাৰা তনশ্জই প্ৰশংতসি বা তনতন্দি 
হয, ভাল িামি পুৰষৃ্কি হয আৰু ববযা িামি শাতস্তপ্ৰাপ্ত হয। বান্দাৰ 
িামসমূহ প্ৰিৃিপিি আল্লাহৰ সৃতি। তিযশ্না আল্লাশ্হই এইশ্বাৰ িাম সৃতি 
িতৰশ্ছ আৰু বিশ্ৱঁই তসহঁিি এইশ্বাৰ িাম িৰাৰ ইচ্ছা আৰু সামথণ প্ৰদান 
িতৰশ্ছ। এশ্িশ্ি, এইদশ্ৰ তি তি সংঘতটি হয বসইশ্বাৰ সম্পশ্িণ বিাৰআন 
আৰু ছুন্নাহৰ দলীল অনুিাযী আতম তবশ্বাস িশ্ৰা এইশ্বাৰ আল্লাহৰ সৃতি আৰু 
বযতক্ত, গুৰ্াৱলী আৰু িাম সিশ্লাশ্বাৰৰ ওপৰশ্িই বিওঁৰ িমিা আশ্ছ। 
এশ্নলি বিাৰআন আৰু ছুন্নাহ অনুসাশ্ৰ আতম আৰু তবশ্বাস িশ্ৰা বি, ভাল-
ববযা িামৰ মূল িিণা বান্দা তনশ্জই। তসহঁি তনজৰ িামৰ তবষশ্য স্বাধীন। 
তসহঁশ্ি তনজৰ পছন্দানুিাযী ভাল বা ববযা তিশ্িাশ্না িাম িতৰব পাশ্ৰ। আল্লাহ 

বিৱল তসহঁিৰ সামথণ আৰু ইচ্ছাশতক্তৰ স্ৰিা। আৰু এই দুটা (সামথণ আৰু 
ইচ্ছাশতক্ত) তসহঁিৰ িাম আৰু িথাবািণা সংঘতটি বহাৱাৰ উপায মাত্ৰ। আৰু 

বস্তুৰ পূৰ্ণ উপিৰৰ্ সৃতিিাৰীশ্যই বস্তুশ্টাৰ (মুছাব্বাবৰ) স্ৰিা। আল্লাশ্হ তসহঁিি 
িাম িশ্ৰাৱাৰ বাশ্ব জবৰদতস্ত িৰাৰ পৰা পুি:পতৱত্ৰ, সুমহান আৰু সবণাতধি 
নযাযপৰাযৰ্।  
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এিাদশিম প্ৰন: তশ্বিণ তি? তশ্বিণৰ প্ৰিাৰ তি তি? 
উত্তৰ: ৰুবুতবযযািৰ1 মাজি তশ্বিণ দুই প্ৰিাৰ। বসযা বহশ্ছ: বান্দাই এই তবশ্বাস 
বপাষৰ্ িৰা বি, তিছুমান সৃতি বা তিছুমান পতৰচালনাৰ মাজি আল্লাহৰ লগি 
বিাশ্নাবা অংশীদাৰ আশ্ছ। আৰু তিিীয প্ৰিাৰ হ’ল, ইবাদিৰ মাজি তশ্বিণ 
িৰা। এইশ্টাৰ আশ্িৌ দুই প্ৰিাৰ। ডাঙৰ তশ্বিণ আৰু সৰু তশ্বিণ। ডাঙৰ তশ্বিণ 
বহশ্ছ, তিশ্িাশ্না ধৰৰ্ৰ ইবাদি আল্লাহৰ বাতহশ্ৰ আন িাশ্ৰা বাশ্ব িৰা। বিশ্ন, 
আল্লাহৰ বাতহশ্ৰ আন িাশ্ৰাবাি আহ্বান িৰা বা িাশ্ৰাবাৰ ওচৰি তিবা আশা 
িৰা বা িাশ্ৰাবাি ভয িৰা ইিযাতদ। এই ধৰৰ্ৰ বযতক্ত িীনৰ পৰা বতহষ্কাৰ বহ 
িাব আৰু জাহান্নামি তচৰস্থাযী হ’ব। আৰু সৰু তশ্বিণ বহশ্ছ, তিশ্বাৰ িাম 
মানুহি ডাঙৰ তশ্বিণৰ িাশ্ল বল িায। বিশ্ন, আল্লাহৰ বাতহশ্ৰ িাশ্ৰা নামি 
শপি িৰা আৰু মানুহি বদখুৱাবলল ইবাদি িৰা ইিযাতদ।  
 
িাদশিম প্ৰন: আল্লাহৰ প্ৰতি ঈমানৰ তবস্তাতৰি তবৱৰৰ্ তি?  
উত্তৰ: আতম অন্তৰৰ তবশ্বাস আৰু বমৌতখি স্বীিৃতিৰ িাৰা স্বীিাৰ িশ্ৰা বি, 
আল্লাহ ওৱাতজবুল উজূদ বা সদায বিওঁৰ অতস্তত্ব থিা অিযাৱশযিীয, বিওঁ এি 
আৰু অতিিীয, বিওঁ িাশ্ৰা মুখাশ্পিী নহয, সিশ্লা ধৰৰ্ৰ পূৰ্ণ গুৰ্াৱলীি, 
মিণদাি, মহত্বি, অহংিাৰি, বেষ্ঠত্বি বিওঁ এিি আৰু অতিিীয। সিশ্লা 
গুৰ্াৱলীি আশ্ছ বিওঁৰ পতৰপূৰ্ণ পূৰ্ণিা, ি’ি সৃতিজগিৰ বাশ্ব উপনীি বহাৱা 
অসম্ভৱ। বিশ্ৱঁই আতদ, বিওঁৰ আগি এশ্িা নাই, বিশ্ৱঁই অন্ত, বিওঁৰ তপছি 

এশ্িা নাথাতিব, বিশ্ৱঁই িাতহৰ িথা দৃশযমান, বিওঁিলি স্পি এশ্িা নাই, 
বিশ্ৱঁই বাতিন িথা আটাইিলি তনগূঢ় সত্বা, বিওঁিলি তনগূঢ় এশ্িা নাই। বিওঁ 
সশ্বণাচ্চ, সুউচ্চ, উচ্চ সত্বা, উচ্চ িমিাসম্পন্ন, উচ্চ পৰাক্ৰমশালী, বিওঁ সিশ্লা 

                                   
1 আল্লাহি এিমাত্ৰ সৃতিিিণা, জীতৱিাদািা, পতৰচালনািাৰী আৰু লালন-পালনিাৰী তহচাশ্প 
স্বীিাৰ িৰাি ৰুবুতবযযাি ববাশ্ল। -অনুবাদি।  
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বস্তু সম্পশ্িণ মহাজ্ঞানী, সিশ্লা জাশ্ন, সিশ্লা বস্তুৰ ওপৰি িমিাবান, 
সবণশতক্তমান, সবণশ্োিা, ভাষাৰ তভন্নিা আৰু প্ৰশ্যাজনৰ নানা ধৰৰ্ সশ্ত্বও 
সিশ্লাশ্ৰ আওৱাজ শুতনবলল পায, বিওঁ সবণদ্ৰিা, সিশ্লা বদতখবলল পায, বিওঁ 
মহাপ্ৰজ্ঞাবান, সৃতি আৰু আইন প্ৰদানি মহাতবজ্ঞ, বিওঁ গুৰ্ি আৰু িমণি 
সবণপ্ৰশংতসি, বিওঁ মতহমাি আৰু মহত্বি মহাশ্গৌৰাতবি, বিওঁ দযাবান, দযালু, 
বিওঁৰ ৰহমি সিশ্লা বস্তুৰ ওপৰি তবসৃ্তি আৰু সিশ্লাশ্ৱই বিওঁৰ অনুগ্ৰহ 
আৰু দানপ্ৰাপ্ত, বিওঁ ৰজাতধৰাজ, সিশ্লা ৰজা আৰু ৰাজযৰ মাতলি, বিওঁশ্ৰই 
এিি মাতলিানা, উৰ্ধ্ণজগি আৰু তননজগি সিশ্লা বিওঁশ্ৰই মাতলিানাধীন 
আৰু বিওঁৰ দাস, বিওঁৰ আশ্ছ এিি িিৃণত্ব আৰু হস্তশ্িপ, বিওঁ তচৰঞ্জীব, 
বিওঁৰ আশ্ছ সিশ্লা ধৰৰ্ৰ সত্বাগি গুৰ্াৱলী সম্পন্ন পতৰপূৰ্ণ জীৱন, বিওঁ 
স্বযংতস্থতিশীল আৰু অতবনশ্বৰ, বিওঁ তনশ্জই প্ৰতিতষ্ঠি আৰু আনশ্িা প্ৰতিষ্ঠা 
িশ্ৰ, বিওঁ সিশ্লা ধৰৰ্ৰ িমণসম্পাদনিাৰী, বিওঁ তি ইচ্ছা বসইশ্টাশ্ৱই সম্পন্ন 
িশ্ৰ, বিওঁ তিশ্টা তবচাশ্ৰ বসইশ্টাশ্ৱই সংঘতটি হয, আৰু বিওঁ তিশ্টা তনতবচাশ্ৰ 
বসইশ্টা সম্পন্ন নহয, আতম সািয তদওঁ বি, বিওঁ আমাৰ ৰব, সৃতিিাৰী 
(খাতলক্ব), উশ্ম্মষিাৰী, ৰূপদানিাৰী, তিশ্য সিশ্লা সৃতি সৃজন িতৰশ্ছ, সৃতিি 
বিওঁ সুচাৰুিা আৰু দিিা বদখুৱাইশ্ছ আৰু উত্তমৰূশ্প সৃতি িতৰশ্ছ। বিওঁ 
এশ্ন আল্লাহ িাৰ বাতহশ্ৰ আন বিাশ্না ইলাহ নাই, বিওঁ এিমাত্ৰ উপাসয, 
বিওঁৰ বাতহশ্ৰ বিাশ্নাশ্ৱই ইবাদিৰ বিাগয নহয। এশ্িশ্ি, বিওঁৰ বাতহশ্ৰ 
িাশ্ৰা সনু্মখি তশৰ নি নিশ্ৰা, এিমাত্ৰ মহাশতক্তশালী, মহাপৰাক্ৰান্ত, 
মহািমাশীল আল্লাহৰ বাতহশ্ৰ িাশ্ৰা ওচৰি মূৰ অৱনি নিশ্ৰা, এশ্িা প্ৰাথণনা 
নিশ্ৰা, আতম এিমাত্ৰ বিওঁশ্ৰই ইবাদি িশ্ৰা আৰু বিৱল বিওঁৰ ওচৰশ্িই 
সহায তবচাশ্ৰা, বিওঁৰ ওচৰশ্িই প্ৰিযাশা িশ্ৰা, বিওঁশ্িই ভয িশ্ৰা, বিওৰঁ 
ৰহমি আশা িশ্ৰা, বিওঁৰ শাতস্তি ভয িশ্ৰা, বিওঁৰ বাতহশ্ৰ আমাৰ বিাশ্না 
ৰব নাই। এশ্িশ্ি, বিওঁৰ ওচৰশ্িই আতম প্ৰাথণনা িশ্ৰা আৰু বিওঁশ্িই আতম 
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আহ্বান িশ্ৰা। বিওঁৰ বাতহশ্ৰ আমাৰ এশ্ন বিাশ্না ইলাহ নাই িাৰ ওচৰি 
আতম আশা িতৰব পাশ্ৰা। আমাৰ পৃতথৱীি আৰু আতখৰািৰ িলযাৰ্ ও 

সংশ্শাধনি বিশ্ৱঁই এিমাত্ৰ অতভভাৱি। বিওঁ উত্তম সাহািযিাৰী আৰু সিশ্লা 
তবপদাপদ আৰু অিলযাৰ্ৰ পৰা বিশ্ৱঁই এিমাত্ৰ প্ৰতিশ্ৰাধিাৰী আৰু 
ৰিািাৰী।  
 
ত্ৰশ্যাদশিম প্ৰন: নবীসিলৰ প্ৰতি ঈমানৰ তবস্তাতৰি বযাখযা তি ধৰৰ্ৰ?  
উত্তৰ: সংতিপ্ত আৰু তবস্তাতৰিভাশ্ৱ তিসিল নবীৰ নবুওৱি আৰু তৰছালি 
সাবযস্ত বহশ্ছ বসইসিল নবীৰ প্ৰতি আতম ঈমান বপাষৰ্ িশ্ৰা আৰু তবশ্বাস 
িশ্ৰা বি, আল্লাশ্হ অহী আৰু তৰছালািৰ মাধযমি বিওঁশ্লািি তনবণাতচি িতৰশ্ছ 
আৰু বিওঁৰ তনজৰ আৰু সৃতিৰ মাজি বিওঁৰ িীন আৰু চৰীযি বপৌঁছাই 
তদযাৰ বাশ্ব বিওঁশ্লািি মাধযম তহচাশ্প তনশ্যাতজি িতৰশ্ছ। বিওঁশ্লাশ্ি বল 
অহা তবষযৰ সিযাযন আৰু সতঠিিা প্ৰমাৰ্ৰ বাশ্ব বিওঁ বিওঁশ্লািি মু‘তজিা 
প্ৰদান িতৰ সহায িতৰশ্ছ। বিওঁশ্লাি জ্ঞান-গতৰমা আৰু আমলৰ িালৰ পৰা 
আটাইিলি পূৰ্ণাঙ্গ আৰু পতৰপূৰ্ণ সৃতি, বিওঁশ্লাি সবণাতধি সিযবাদী, সবািলি 
সৎ বযতক্ত আৰু সশ্বণাচ্চ সচ্চতৰত্ৰবান। আল্লাহ িা‘আলাই বিওঁশ্লািি এশ্নিুৱা 
সৎ গুৰ্াৱলী আৰু ববতশিয প্ৰদান িতৰ তনবণাতচি িতৰশ্ছ তিশ্টা আনি স্পশণ িৰা 
সম্ভৱ নহয। আল্লাশ্হ বিওঁশ্লািি সিশ্লা ধৰৰ্ৰ অসচ্চতৰত্ৰ পৰা পতৱত্ৰ 

ৰাতখশ্ছ। আল্লাহৰ িৰিৰ পৰা বিওঁশ্লাশ্ি তি দাৱাি বপৌঁছাই তদশ্ছ বসই তবষশ্য 
বিওঁশ্লাি মাছুম িথা তনষ্পাপ আৰু তনষ্কলংি আতছল। বিওঁশ্লাশ্ি তনজৰ 
দাৱাি আৰু িাবলীগি সিয আৰু সতঠিশ্টাশ্ৱই প্ৰচাৰ িতৰশ্ছ। বিওশঁ্লাি 
সিশ্লাশ্ৰ প্ৰতি আৰু বিওঁশ্লাশ্ি আল্লাহৰ িৰিৰ পৰা তি বল আতহশ্ছ 
বসইশ্বাৰৰ ওপৰি ঈমান বপাষৰ্ িৰা, বিওঁশ্লািি ভালশ্পাৱা, সন্মান িৰা 
আৰু মিণদা প্ৰদান িৰা িৰজ। আতম আৰু তবশ্বাস িশ্ৰা বি, এইশ্বাৰ িাম 



 

 

অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ তিছুমান প্ৰশ্নাত্তৰ 
13 

আমাৰ নবী মুহাম্মাদ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লামৰ তবষশ্য িৰা (শ্িওঁৰ প্ৰতি 
আৰু বিওঁ বল অহা সিশ্লা বস্তুৰ ওপৰি ঈমান আনা, বিওঁি সন্মান িৰা 
ইিযাতদ) আৰু অতধি গুৰুত্বপূৰ্ণ িৰজ। বিওঁৰ তবষশ্য জনা, সাধযানুসাশ্ৰ বিওঁ 
বল অহা চৰীযি সংতিপ্ত আৰু তবস্তাতৰিভাশ্ৱ জনা, এইশ্বাৰৰ প্ৰতি ঈমান আনা 
আৰু সদায ইযাৰ ওপৰি অটুট থিা অতনবািণ। বিওঁ বল অহা সিশ্লা তবষযি 
আনুগিয িৰা, বিওঁৰ আশ্দশ মানয িৰা আৰু তনশ্ষধৰ পৰা তবৰি থিাও 
িৰজ। আতম আৰু তবশ্বাস িশ্ৰা বি, বিও ঁখা-িামুন নাতবযযীন বা সবণশ্শষ নবী, 
বিওঁৰ তপছি আন বিাশ্না নবী নাতহব, বিওঁৰ চৰীযশ্ি পূবণৰ সিশ্লা চৰীযিি 
ৰতহি িতৰ তদশ্ছ, বিওঁৰ চৰীযি তিযামি বলশ্ি অৱতশি থাতিব। বান্দাৰ 
ঈমান বিতিযা বলশ্ি পূৰ্ণ নহ’ব বিতিযা বলশ্ি তস তবশ্বাস নিতৰব বি, মুহাম্মাদ 
ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লাশ্ম বল অহা সিশ্লা বস্তু সিয। আক্বলী 
(তবশ্বিপ্ৰসূ), ইতিয আৰু সিশ্লা ধৰৰ্ৰ দলীল প্ৰমাশ্ৰ্ বিওঁ বল অহা সিযৰ 
তবপৰীি প্ৰমাৰ্ িতৰব বনাৱাতৰব; বৰং সতঠি তবশ্বি আৰু বাস্তৱ দৃশযমান 
তবষযাসমূহ বিওঁৰ সিযিা আৰু সতঠিিাৰ সািয প্ৰদান িশ্ৰ।  
 
চিুদণশিম প্ৰন: িাজা ও িাদাৰ বা িািদীৰৰ প্ৰতি ঈমানৰ স্তৰ বিইটা আৰু 
তি তি?  
উত্তৰ: িািদীৰৰ প্ৰতি ঈমানৰ স্তৰ চাতৰটা। এই চাতৰটা স্তৰৰ বগাশ্টই বিইটাৰ 
ওপৰি ঈমান নাতনশ্ল িাৰ ঈমান পূৰ্ণ নহ’ব। বসইশ্বাৰ বহশ্ছ: আল্লাহ সিশ্লা 

বস্তু সম্পশ্িণ মহাজ্ঞানী এই িথাৰ ওপৰি ঈমান আনা, িাৰ ইল্ম সূক্ষ্ম আৰু 
স্পি সিশ্লা বস্তু সম্পশ্িণ সবণবযাপী, বিও ঁএই সিশ্লাশ্বাৰ লাওশ্হ মাহিূিি 
তলতপবি িতৰ ৰাতখশ্ছ আৰু সিশ্লাশ্বাৰ বিওঁৰ ইচ্ছা আৰু িুদৰিি সংঘতটি 
বহ থাশ্ি, বিওঁ তি ইচ্ছা িশ্ৰ বসইশ্টাশ্ৱ সংঘতটি হয, আৰু বিওঁ তিশ্টা 
তনতবচাশ্ৰ বসযা বিতিযাও নহয, ইযাৰ তপছশ্িা বিওঁ বান্দাি িাম িতৰবলল 
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সিমিা আৰু ইখতিযাৰ তদশ্ছ, িলি তসহঁশ্ি তনজৰ পছন্দানুিাযী আৰু 
ইচ্ছানুসাশ্ৰ িাম িতৰ থাশ্ি। বিশ্ন আল্লাহ িা‘আলাই বিশ্ছ, 

َٰلَِك ِِف كَِتَٰب﴿ ۡرِضِۚ إِنَّ َذ
َ ۡۡ َمآءِ َول لَُم َما ِِف للسَّ ِۡ َ َي نَّ لَّللَّ

َ
لَۡم أ ِۡ لَۡم َت

َ
 [ ٠٧: احلج ]﴾ ٧٠أ

“িুতম নাজানা বনতি বি, আিাশমণ্ডল আৰু পৃতথৱীি তি আশ্ছ, আল্লাশ্হ বসযা 
জাশ্ন? তনশ্চয এইশ্বাৰ এটা পুতথি (তলতপবি) আশ্ছ।” ]ছুৰা আল-হাজ্জ, 
আযাি: ৭০[  

ُِلمَ ﴿ ن يَۡسَت
َ
َُّ لۡلَعَٰلَِمۡيَ  ٢٨لَِمن َشآءَ ِمنُكۡم أ ُ َر ن يََشآءَ لَّللَّ

َ
ٓ أ : اتلكوير]﴾ ٢٩َوَما تََشآُءوَن إَِلَّ

٨٢،  ٨٢  ] 
“বিামাশ্লািৰ মাজি তিশ্য সৰল পথি চতলব তবচাশ্ৰ, িাৰ বাশ্ব। আৰু 
বিামাশ্লািৰ ইচ্ছাি এশ্িা নহয, িতদ সৃতিজগিৰ ৰব আল্লাশ্হ ইচ্ছা নিশ্ৰ”। 
]ছুৰা আি-িািওৱীৰ, আযাি: ২৮-২৯[ 
 
পঞ্চদশিম প্ৰন: আতখৰাি তদৱসৰ প্ৰতি ঈমান ববাশ্লাশ্ি তি বুজায? বিান 
বিানশ্টা তবষয ইযাৰ অন্তভূণক্ত?  
উত্তৰ: মৃিুযৰ তপছৰ জীৱন সম্পশ্িণ বিাৰআন আৰু ছুন্নাহি তি বৰ্ণনা আতহশ্ছ 
বসই সিশ্লাশ্বাৰ আতখৰাি তদৱসৰ প্ৰতি ঈমানৰ অন্তভূণক্ত। বিশ্ন, িবৰৰ 
অৱস্থা, বাৰিাখ, িবৰৰ তন‘আমি আৰু শাতস্ত, তিযামিৰ তদনৰ অৱস্থা, বসই 
তদনাৰ তহচাব-তনিাচ, ছাৱাব, শাতস্ত, ছুহুি, মীিান, শ্বািা‘আি, জান্নাি-
জাহান্নামৰ অৱস্থা আৰু ইযাৰ বৰ্ণনা, জান্নািী আৰু জাহান্নামীসিলৰ অৱস্থা, 
আল্লাশ্হ এই দুটাৰ অতধবাসীসিলৰ বাশ্ব তি বিযাৰ িতৰ ৰাতখশ্ছ এইশ্বাৰৰ 
প্ৰতি সংতিপ্ত আৰু তবস্তাতৰিভাশ্ৱ ঈমান বপাষৰ্ িৰা আতখৰাি তদৱসৰ প্ৰতি 
ঈমান ববাশ্ল।  
 
ষষ্ঠাদশিম প্ৰন: তনিাি তি? ইযাৰ প্ৰিাৰ আৰু আলামি তি তি?  
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উত্তৰ: ভাল প্ৰিাশ িৰা আৰু তভিৰি ববযা বগাপন ৰখাি তনিাি ববাশ্ল। 
তনিাি দুই প্ৰিাৰ। ডাঙৰ তনিাি, আৰু বসযা বহশ্ছ তবশ্বাসি তনিাি। এই 
ধৰৰ্ৰ মুনাতিি তচৰস্থাযী জাহান্নামী হ’ব। এই প্ৰিাৰৰ মুনাতিিৰ তবষশ্য 
আল্লাহ িা‘আলাই বিশ্ছ, 

ِ َوبِٱَۡلَۡوِم لٓأۡلِخرِ َوَما ُهم بُِمۡؤِمنِۡيَ ﴿ وُل َءاَمنَّا بِٱَّللَّ ُُ  [ ٢: ابلقرة]﴾ ٨َوِمَن لنلَّاِس َمن َي
“আৰু মানুহৰ মাজি তিছুমান এশ্ন মানুহ আশ্ছ, তিসিশ্ল িয, ‘আতম ঈমান 
আতনশ্ছা আল্লাহৰ প্ৰতি আৰু বশষ তদৱসৰ প্ৰতি’, অথচ তসহঁি মুতমন নহয।” ]ছুৰা 
আল-বািাৰা, আযাি: ৮[  
ইহঁশ্ি অন্তৰি িুিুৰী বপাষৰ্ িশ্ৰ আৰু মুখি ইছলাম প্ৰিাশ িশ্ৰ।  
আৰু তিিীয প্ৰিাৰ তনিাি বহশ্ছ সৰু তনিাি, আৰু বসযা বহশ্ছ মানুহৰ তক্ৰযা 
িমণৰ তনিাি। বিশ্ন, ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লাশ্ম ইহঁিৰ তবষশ্য 
বিশ্ছ,  

نَافِِق ثاََلث  » ت ِمَن َخانَ إَِذا َحد: آيَة  الم  لََف، َوإَِذا اؤإ خإ
َ
 .ّ ََّث َكَذَب، َوإَِذا وََعَد أ

“মুনাতিিৰ আলামি (প্ৰিীি) তিতনটা: িথা ি’বল তমছা িয, প্ৰতিশ্ৰুতি িতৰশ্ল 
ভঙ্গ িশ্ৰ আৰু আমানি থশ্ল তখযানি িশ্ৰ।”1 
এশ্িশ্ি, ডাঙৰ িুিুৰী আৰু ডাঙৰ তনিািিুক্ত ঈমান আৰু আমল বিাশ্না 
উপিাৰি নাতহব। তিন্তু সৰু িুিুৰী আৰু সৰু তনিািী ঈমানৰ বসশ্ি এিতত্ৰি 
হ’ব পাশ্ৰ, এই বিত্ৰি বান্দাৰ মাজি ভাল-ববযা দুশ্যাটাই থাতিব অথণাৎ ভাল 
িামৰ তবতনমযি বছাৱাব পাব আৰু ববযা িামৰ িাৰশ্ৰ্ শাতস্ত বভাগ িতৰব।  
 
সপ্তদশিম প্ৰন: তবদ‘আি তি? তবদ‘আি বিই প্ৰিাৰ আৰু তি তি? 

                                   
1 ছহীহ বুখাৰী, তিিাবুল ঈমান, ১/৮৯, ৫/২৮৯, ৩৭৫, ১০/৫০৭, হাদীছ নং ৩৩, ২৬৮২, 
২৭৪৯, ৬০৯৫; ছহীহ মুছতলম, তিিাবুল ঈমান, ১/৭৮, হাদীছ নং ৫৯। বুখাৰী আৰু মুছতলম 
উভশ্যই হাদীছশ্টা আবূ হুৰাইৰা ৰাতদযাল্লাহু ‘আনহুৰ পৰা বৰ্ণনা িতৰশ্ছ।  
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উত্তৰ: তবদ‘আি বহশ্ছ ছুন্নিৰ তবপৰীি িাম। এইশ্টা দুই প্ৰিাৰ। তবশ্বাসি 
তবদ‘আি। আৰু বসযা বহশ্ছ আল্লাহ আৰু বিওঁৰ ৰাছুশ্ল তি বিশ্ছ িাৰ 
তবপৰীি তবশ্বাস স্থাপন িৰা। এইশ্টা ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লামৰ 

তনশ্নাক্ত হাদীছি উশ্ল্লখ বহশ্ছ,  
ِِت لََعَ ثاََلٍث وََسبإِعنَي » ما

 
ق  أ ََتِ

ُّهاوََستَفإ ِ : إال َواِحَدةً ، قَال وايِف انلااِر  فرقًة ُك  وَل اّللا ؟ ما يه يَا رَس 
نَا َعلَيإِه : »قَاَل 

َ
َو َما أ َحاِب ه  صإ

َ
َم َوأ َوإ  .«اْلإ

“আৰু বমাৰ উম্মিীসিল ৭৩ দলি তবভক্ত হ’ব। এওঁশ্লািৰ এটা দলৰ 
বাতহশ্ৰ সিশ্লা দশ্লই হ’ব জাহান্নামী। ছাহাবীসিশ্ল সুতধশ্ল, বহ আল্লাহৰ 
ৰাছুল! এওঁশ্লাি বিান? বিশ্খশ্ি ি’বল: আতজ মই আৰু বমাৰ ছাহাবীসিল 
তিশ্টাৰ ওপৰি প্ৰতিতষ্ঠি।”1 

                                   
1 মুছনাদ আহমদ, ২/৩৩২; আবু দাউদ, তিিাবুছ ছুন্নাহ, ৫/৪, হাদীছ নং ৪৫৯৭; তিৰতমজী, 
তিিাবুল ঈমান, ৫/২৫, হাদীছ নং ২৬৪১; ইবশ্ন মাজাহ, তিিাবুল তিিান, ২/১৩২১, হাদীছ 
নং ৩৯৯২; ইবশ্ন তহব্বান, হাদীছ নং ৬৭৩১; আল-আজুৰীশ্য বিওঁৰ শ্বৰী‘আহিি, পৃষ্ঠা নং 
১৫; মুহাম্মাদ ইবশ্ন নছৰ বিওঁৰ ছুন্নাহিি, পৃষ্ঠা নং ১৭-১৮; হাতিশ্ম বিওঁৰ মুছিাদৰািি, 
১/৬ ও ১/১২৮; আল-ইছতিৰাযীশ্য বিওঁৰ তিৰাি বাইনাল তিৰাি, পৃষ্ঠা নং ৪ ও ৫; 
বিওঁশ্লাি সিশ্লাশ্ৱ মুহাম্মাদ ইবশ্ন ‘আমৰ ইবশ্ন ‘আলিামা ইবশ্ন ওৱাক্কাছ আল-লাইছীৰ 
পৰা, বিওঁ আবু ছালমা ইবশ্ন আবু্দৰ ৰহমানৰ পৰা, বিওঁ আবু হুৰাইৰা ৰাতদযাল্লাহু ‘আনহুৰ 
পৰা, বিওঁ ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লামৰ পৰা হাদীছশ্টা বৰ্ণনা িতৰশ্ছ, তিন্তু 
বিওঁশ্লািৰ বৰ্ণনাি তনশ্নাক্ত শব্দাৱলী নাই। 

ا هُوَ .................  ، َواِحَدة ِ إال النَّارِِ فِي ُكلُّها» ل ْيهَ  أ ن ا م  اب ي اْلي ْومَ  ع  أ ْصح   .«و 
হাদীছৰ ছনদশ্টা হাছান। ছনদৰ সিশ্লা বৰ্ণনািাৰী তছক্বাহ, বিৱল মুহাম্মাদ ইবশ্ন ‘আমৰ 
ইবশ্ন ‘আলিামাৰ বাতহশ্ৰ। ইমাম িাহাবী ৰাতহমাহুল্লাশ্হ তমিানি ৩/৬৭৩ বিশ্ছ: বিওঁ 
তবখযাি শ্বাইখ, হাছানুল হাদীছ, আবু ছালমা ইবশ্ন আবু্দৰ ৰহমানৰ পৰা অতধি বৰ্ণনা 
িতৰশ্ছ। ইমাম বুখাৰীশ্য বিওঁৰ হাদীছ মুিাবা‘আ তহচাশ্প বৰ্ণনা িতৰশ্ছ। এই হাদীছ সম্পশ্িণ 
ইমাম তিৰতমজী ৰাতহমাহুল্লাশ্হ বিশ্ছ, হাদীছশ্টা হাছান ছহীহ। ইমাম হাতিম আৰু ইবশ্ন 
তহব্বাশ্ন হাদীছশ্টাি ছহীহ বুতল বিশ্ছ। এই হাদীছশ্টা ছাহাবীসিলৰ পৰা এদল বৰ্ণনািাৰীশ্য 
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এশ্িশ্ি, তি বযতক্ত হাদীছি বতৰ্ণি গুৰ্াৱলী অনুিাযী হ’ব বসই বযতক্ত বিৱল 
ছুন্নাহৰ অনুসাৰী, আৰু তিজন ছুন্নাহৰ অনুসাৰী নহ’ব তস তবদ‘আিী। আৰু 
সিশ্লা তবদ‘আশ্িই বগামৰাহী বা ভ্ৰিিা। তিন্তু ছুন্নাহৰ পৰা দূৰত্ব অনুসাশ্ৰ 
তবদ‘আিৰ স্তৰও িম ববতছ হয।  

                                                                          
বৰ্ণনা িতৰশ্ছ। চাওঁি, মািাতছদুল হাছানাহ, ছাখাভী, পৃষ্ঠা, ১৫৮; নুিুমুল মুিানাতছৰাহ তমনাল 
হাদীতছল মুিাৱাতিৰাহ, িাত্তানী, পৃষ্ঠা, ৩২-৩৪। 
আনহাশ্ি হাদীছি অতিতৰক্ত:  

ة َ إال النَّارِِ فِي ُكلُّها» د  اح   .«الجماعة وهي و 
এই অংশতখতন মুছনাশ্দ আহমাদি (৪/১০২) মু‘আতবযা ৰাতদযাল্লাহু ‘আনহুৰ পৰা বতৰ্ণি 
হাদীছি আতহশ্ছ। ইযাৰ বাতহশ্ৰও এই অংশতখতন আবু দাউদ, তিিাবুছ ছুন্নাহ, ৫/৫; 
আিুৰুমীৰ শ্বৰী‘আহ, পৃষ্ঠা ১৮; হাতিমৰ মুছিাদৰাি, ১/১২৮; আৰু অনযানয তিিাপি উশ্ল্লখ 
আশ্ছ। ইমাম হাতিশ্ম এই হাদীছশ্টা বৰ্ণনা িৰাৰ তপছি বিশ্ছ, ‘হাদীছৰ এই ছনদসমূহ এই 
হাদীছশ্টা ছহীহ বহাৱাৰ তবষশ্য প্ৰমাৰ্, এই মি ইমাম িাহাবী ৰাতহমাহুল্লাশ্হও স্বীিৃতি তদশ্ছ। 
ইমাম শাশ্িবী ৰাতহমাহুল্লাশ্হ আল-ই‘তিছামি হাদীছশ্টাি ছহীহ বুতল বিশ্ছ।  
মুছনাশ্দ আহমাদি (৩/১২০) আনাছ ৰাতদযাল্লাহু ‘আনহুৰ পৰা বতৰ্ণি হাদীছি এই অতিতৰক্ত 
অংশতখতন বতৰ্ণি আশ্ছ; আজুৰীৰ আশ্ব-শ্বাৰী‘আহৰ পৃষ্ঠা নং ১৬-১৭ বিা বতৰ্ণি আশ্ছ।  
ইযাৰ বাতহশ্ৰও আজুৰীৰ আশ্ব-শ্বাৰী‘আহৰ পৃষ্ঠা ১৭-১৮ ি ছা‘দ ইবনু আতব ওৱাক্কাছ 
ৰাতদযাল্লাহু ‘আনহুৰ পৰা বতৰ্ণি আশ্ছ।  
আনহাশ্ি হাদীছৰ আৰু এটা অতিতৰক্ত অংশ,  

ا هُوَ .................  ، َواِحَدة ِ إال النَّارِِ فِي ُكلُّها» ل ْيهَ  أ ن ا م  اب ي اْلي ْومَ  ع  أ ْصح   .«و 
আজুৰীৰ আশ্ব-শ্বাৰী‘আহৰ পৃষ্ঠা ১৫-১৬ ি আবু্দল্লাহ ইবশ্ন ‘আমৰ ৰাতদযাল্লাহু ‘আনহুৰ পৰা 
বতৰ্ণি আশ্ছ। িাবৰানী ৰাতহমাহুল্লাহ মু‘জামুছ ছাগীৰি (১/২৫৬) আনাছ ইবনু মাতলি 
ৰাতদযাল্লাহু ‘আনহুৰ পৰা বৰ্ণনা িতৰশ্ছ।  
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তিিীয প্ৰিাৰ তবদ‘আি বহশ্ছ ‘আমলী’ বা তক্ৰযা-িমণৰ তবদ‘আি। সেইট ো হৈটে 
চৰীয়ত প্ৰটেতো আল্লোৈ আৰ ুসতওঁৰ ৰোেুবল তিশ্বাৰ ইবাদি িতৰবলল আশ্দশ িতৰশ্ছ 
বসইশ্বাৰৰ বাতহশ্ৰ আন বিাশ্না ইবাদি িৰা বা আল্লাহ আৰু বিওঁৰ ৰাছুল 
চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লাশ্ম তিশ্বাৰ হাৰাম িতৰশ্ছ বসইশ্বাৰ হালাল িৰা। 
এশ্িশ্ি, তি বযতক্ত চৰীযি বতহভূণি বিাশ্না ইবাদি িতৰশ্ল বা চৰীযশ্ি তিশ্টা 
হাৰাম িৰা নাই বসইশ্টা হাৰাম িতৰশ্ল তস তবদ‘আি িতৰশ্ল।  
 
অিাদশিম প্ৰন: আশ্পানাৰ ওপৰি মুছতলমৰ হি (দাতযত্ব-িিণবয) তি? 
উত্তৰ: আল্লাহ িা‘আলাই বিশ্ছ, 

 [ ٦٧: احلجرات]﴾ إِنََّما للُۡمۡؤِمُنوَن إِۡخَوة  ﴿
“তনশ্চয মুতমনসিল পৰস্পশ্ৰ ভাই ভাই।” ]ছুৰা আল-হুজুৰাি, আযাি: ১০[ 
এজন মুছতলম আন এজন মুছতলমি ভাই তহচাশ্প গ্ৰহৰ্ িৰা ওৱাতজব। তস 
তনজৰ বাশ্ব তি পছন্দ িশ্ৰ িাৰ ভািৃৰ বাশ্বও বসইশ্টাশ্ৱই পছন্দ িৰা উতচি 
আৰু তনজৰ বাশ্ব তি অপছন্দ িশ্ৰ আনৰ বাশ্বও বসযা অপছন্দ িৰা উতচি। 
সিমানুিাযী তসহঁিৰ বাশ্ব িলযাৰ্িৰ তিবা িৰা, পৰস্পৰ সংশ্শাধনৰ বচিা 
িৰা, তনজৰ মাজি ভালশ্পাৱাৰ বন্ধন সৃতি িৰা আৰু তসহঁিি সিযৰ ওপৰি 
প্ৰতিষ্ঠা ৰাতখবলল প্ৰশ্চিা িৰা। এজন মুছতলম আন এজন মুছতলমৰ ভাই। বসশ্য 
তস িাৰ ওপৰি িুলুম নিতৰব, িাি অপমান নিতৰব, িাৰ তবষশ্য তমছা নি’ব, 
িাি বহয বা িুচ্ছ বুতল নাভাতৱব। তিসিলৰ ওপৰি িাৰ দাতযত্ব আৰু িিণবয 
আশ্ছ তসহঁিৰ হি আদায িতৰব। বিশ্ন, তপিৃ-মািৃ, আত্মীয-স্বজন, ওচৰ-
চুবুৰীযা, বনু্ধ-বান্ধৱ আৰু অধীনস্থ িমণচাৰীসিলৰ অতধিাৰ আদায িতৰব।  
 
ঊনতবংশিম প্ৰন: নবী চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লামৰ ছাহাবীসিলৰ প্ৰতি 
আমাৰ দাতযত্ব আৰু িিণবয তি?   
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উত্তৰ: ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লামৰ প্ৰতি পূৰ্ণাঙ্গ ঈমান আৰু 
ভালশ্পাৱাৰ অনযিম অংশ বহশ্ছ বিওঁৰ ছাহাবীসিলি বিওঁশ্লািৰ মিণদা আৰু 
ইছলাম গ্ৰহৰ্ৰ অগ্ৰগামীিাৰ স্তৰ অনুসাশ্ৰ ভালশ্পাৱা, উম্মিৰ সিশ্লাশ্ৰ 
উৰ্ধ্ণি বিওঁশ্লািৰ মিণদাৰ স্বীিৃতি তদযা। বিওঁশ্লািৰ ভালশ্পাৱা বৃতিৰ বাশ্ব 
আল্লাহৰ ওচৰি দুআ িৰা, বিওঁশ্লািৰ মিণদা প্ৰচাৰ িৰা আৰু বিওঁশ্লািৰ 
মাজৰ ভুল বুজা-বুতজি এৰাই চলা আৰু সমাশ্লাচনাৰ পৰা তবৰি থিা। আতম 
আৰু তবশ্বাস িশ্ৰা বি, সিশ্লা উত্তম আদশণৰ সমিযি বিওঁশ্লাি সশ্বণাত্তম 
উম্মি, িলযাৰ্ আৰু ইছলাম গ্ৰহৰ্ৰ িালৰ পৰা বিওঁশ্লাি অগ্ৰগামী, সিশ্লা 
ধৰৰ্ৰ অিলযাৰ্ আৰু অনযায িামৰ পৰা বিওঁশ্লাি দূলৰি আতছল, বিওঁশ্লাি 
সিশ্লাশ্ৱ নযাযপৰাযৰ্ আৰু ইনছািিাৰী আতছল আৰু আল্লাহ বিওঁশ্লািৰ 
ওপৰি সন্তুি।   
 
 
তবংশিম প্ৰন: ইমাম বা উম্মিৰ ইমাম থিাৰ তবষশ্য আশ্পানাৰ মিামি তি? 
উত্তৰ: আতম তবশ্বাস িশ্ৰা বি, উম্মিৰ ইমাম তনধণাৰৰ্ িৰা িৰশ্জ তিিাযা। 
তিযশ্না উম্মি ইমামতবহীন বিওঁশ্লািৰ িীন আৰু দুতনযাৰ িািণক্ৰম পতৰচালনা 
িৰা সম্ভৱ নহয। ইমাশ্ম তসহঁিৰ শত্ৰুৰ আক্ৰমৰ্ প্ৰতিহি িতৰব আৰু 
অপৰাধীৰ অপৰাধৰ হদ িথা শাতস্ত িাশ্যম িতৰব। অনযায িামৰ বাতহশ্ৰ 
সৎিামি ইমামৰ আনুগিয িৰাতবহীন বনিাৰ (ইমামৰ) বনিৃত্ব পতৰপূৰ্ণ নহয। 
ইমাম সৎ হওঁি বা অসৎ হওঁি বিওঁৰ বসশ্ি তজহাদ িৰা, বিওঁি িলযাৰ্িৰ 
িামি সহশ্িাতগিা িৰা আৰু অনযায িামৰ পৰা তবৰি থাতিবলল বিওঁি 
সদুপশ্দশ তদযা জনগৰ্ৰ দাতযত্ব।  
 
এিতবংশিম প্ৰন: তছৰািুল মুস্তািীম তি? ইযাৰ ববতশিয তি তি? 
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উত্তৰ: তছৰািুল মুস্তািীম বহশ্ছ ইশ্ল্ম নাশ্ি‘ িথা উপিাৰী ইল্ম আৰু সৎ 
আমল। আৰু ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লামৰ পৰা বিাৰআন আৰু 
হাদীছি তি ইল্ম আতহশ্ছ বসইশ্টাশ্ৱই ইশ্ল্ম নাশ্ি‘ িথা উপিাৰী ইল্ম। সৎ 
আমল বহশ্ছ ছহীহ আক্বীদা, িৰজ আৰু নিল আমল আদায িৰা, তনতষি 
িামৰ পৰা তবৰি থিা, অথণাৎ আল্লাহৰ হি আৰু বান্দাৰ হি আদাযৰ 
মাধযমি আল্লাহৰ সন্তুতি অজণন িৰা আৰু পতৰপূৰ্ণ ইখলাছ আৰু ৰাছুলুল্লাহ 
চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লামৰ অনুসৰৰ্তবহীন আল্লাহৰ সন্তুতি অজণন িৰা সম্ভৱ 
নহয। এই দুটা মূলনীতিৰ (ইখলাছ আৰু ৰাছুলৰ অনুসৰৰ্) ওপৰশ্িই িীনৰ 
সিশ্লা িাম পতৰচাতলি হয। এশ্িশ্ি, িাৰ ইখলাছ গুতচ িাব তস তশ্বিণি পতিি 
হ’ব আৰু িাৰ মাজি ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লামৰ অনুসৰৰ্ 
নাথাতিব তস তবদ‘আিি পতিি হ’ব। 
 
িাতবংশিম প্ৰন: তি তি গুৰ্ৰ িলি মুছতলম বযতক্ত িাতিৰ আৰু নাতস্তিৰ পৰা 
পৃথি হ’ব?  
উত্তৰ: এইশ্টা অিযন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু অতিদীঘণ এটা প্ৰন। মুতমন আৰু 
অমুছতলমৰ মাজৰ পাথণিযই সচাঁ আৰু তমছা, বসৌভাগযবান আৰু দুভণগীযা 
তনধণাতৰি হয। জাতন থওঁি, প্ৰিৃি মুতমন বসই বযতক্ত তিশ্য আল্লাহৰ প্ৰতি ঈমান 
আশ্ন, বিাৰআন আৰু হাদীছি বতৰ্ণি বিওঁৰ নাম আৰু তছিািসমূহ জাতন বুতজ 
িথািথভাশ্ৱ ঈমান আশ্ন আৰু বসইশ্বাৰ স্বীিাৰ িশ্ৰ আৰু তিশ্বাৰ আল্লাহৰ 
নাম আৰু তছিািৰ তবপৰীি বসইশ্বাৰৰ পৰা বিওঁি পতৱত্ৰ ৰাশ্খ। িলি িাৰ 
অন্তৰ ঈমান, ইল্ম, ইযাক্বীন, প্ৰশাতন্ত আৰু আল্লাহৰ বসশ্ি সম্পিণ স্থাপনি ভতৰ 
িায। িলি তস এিমাত্ৰ আল্লাহৰ িাশ্ল প্ৰিযাৱিণন িশ্ৰ, বিওঁৰ অনুগি হয, 
বিওঁৰ নবীশ্য বিশ্নলি ইবাদি চৰীযি সম্মি িতৰশ্ছ তঠি বিশ্নলি তস 
এিতনষ্ঠাৰ বসশ্ি বছাৱাবৰ আশাি আৰু শাতস্তৰ পৰা ৰিা বপাৱাৰ বাশ্ব 
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ইবাদি-বশ্ন্দগী িশ্ৰ। িলি বসই অন্তৰি, ভাষাি আৰু অঙ্গ-প্ৰিযঙ্গৰ মাধযমি 

আল্লাহৰ অশ্শষ তন‘আমি আৰু িৰুৰ্াৰ িৃিজ্ঞিা আদায িশ্ৰ, তস সদায 
আল্লাহৰ তিতিৰি (স্মৰৰ্ি) বযস্ত থাশ্ি। বিতিযা তস আল্লাহৰ স্মৰৰ্িলি ডাঙৰ 
বিাশ্না তন‘আমি বদতখবলল নাপায, ইযািলি ডাঙৰ সন্মান তস অনুভৱ নিশ্ৰ। 
এিমাত্ৰ আল্লাহৰ িাশ্ল প্ৰিযাৱিণন আৰু বিওঁৰ স্মৰৰ্ৰ িুলনাি িাৰ ওচৰি 
পৃতথৱীৰ বভাগ-তবলাস অতি িুচ্ছ আৰু নগনয তবষয তহচাশ্প ৰূপ লয। িথাতপও 
তস দুতনযাৰ জীৱনৰ িথাথণ অংশ বভাগ িশ্ৰ, িাতিৰ, নাতস্তি আৰু অসশ্চিনৰ 
দশ্ৰ পৃতথৱীৰ বভাগ-তবলাসি মত্ত নাথাশ্ি। বৰং এইশ্বাৰি আল্লাহৰ হি আৰু 
বান্দাৰ হি আদাযৰ উপিৰৰ্ আৰু সহশ্িাতগিা তহচাশ্প বযৱহাৰ িশ্ৰ। এই 
ধৰৰ্ৰ আত্মসমাশ্লাচনা আৰু আিাঙ্ক্ষা িাৰ বভাগি পূৰ্ণিা দান িশ্ৰ, অন্তৰ 
প্ৰশান্ত হয আৰু সুখ-ববাধ হয লগশ্ি িাৰ পছন্দনীয তিবা নাপাশ্ল দুতখি বা 
তচতন্তি নহয। এশ্নলি আল্লাশ্হ িাৰ মাজি পৃতথৱী আৰু আতখৰািৰ সুখ-
বসৌভাগয এিতত্ৰি িতৰ তদশ্য। আনহাশ্ি িাতিৰ আৰু নাতস্তিসিল 

মুতমনসিলৰ সমূ্পৰ্ণ তবপৰীি। বসই মহান ৰব আল্লাহশ্িই অস্বীিাৰ িশ্ৰ তিশ্য 
তনজৰ অতস্তত্বৰ আৰু পতৰপূৰ্ণিাৰ প্ৰমাৰ্ি তবশ্বিপ্ৰসূি দলীল, বিাৰআন 
হাদীছৰ দলীল, অিযাৱশযিীয তবজ্ঞান আৰু ইতিয তবজ্ঞান সন্মি অসংখয 
দলীল-প্ৰমাৰ্ দাতঙ ধতৰশ্ছ; তিন্তু এইশ্বাৰ প্ৰমাৰ্াতদৰ প্ৰতি তস ভ্ৰুশ্িপ নিশ্ৰ। 
িলি তস বিতিযা আল্লাহৰ তবশ্বাস, স্বীিৃতি আৰু ইবাদি তবমুখ হয বিতিযা তস 
প্ৰিৃতিৰ পূজাৰীি পতৰৰ্ি হয। বিতিযা িাৰ অন্তৰ চিুষ্পদ প্ৰাৰ্ীৰ অন্তৰি 
পতৰৰ্ি হয। পাতথণৱ বভাগ-তবলাস, আশ্মাদ-িুতিণৰ বাতহশ্ৰ িাৰ আন বিাশ্না 
উশ্েশয নাথাশ্ি। িাৰ অন্তৰ সদায অশাতন্তি থাশ্ি; বৰং তনজৰ তপ্ৰয আৰু 

পছন্দনীয বস্তু বহৰুৱাৰ ভযি শতিি, আনৰ ষড়িন্ত্ৰ আৰু িতিৰ আশিাি 
ভীি-সন্ত্ৰস্ত থাশ্ি। আল্লাহৰ প্ৰতি িাৰ এই ঈমান নাই বি, বিাশ্নাবাই িাৰ 
তবপদাপদ আৰু বালা-মুতছবি সহজিৰৰ্ আৰু দূৰীিৰৰ্ িতৰব পাশ্ৰ। িলি 
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তস ঈমানৰ বসাৱাদ, আল্লাহৰ বনিটযৰ মজা আৰু পৃতথৱী আৰু আতখৰািি 
ঈমানৰ িলািলৰ পৰা বতঞ্চি থাশ্ি। তস িাৰ িমণৰ বছাৱাব প্ৰিযাশা নিশ্ৰ 
আশ্িৌ অনযাযৰ বাশ্ব শাতস্তৰ ভশ্যা নিশ্ৰ; বৰং িাৰ ভয আৰু প্ৰিযাশা বিৱল 
পাতথণৱ জীৱনৰ নগৰ্য বস্তু অজণন। 
মুতমনৰ ববতশিয বহশ্ছ, বিওঁ জাতি বৰ্ণৰ বভদাশ্ভদ পাহতৰ িথা-বিৰা, তক্ৰযা-
িমণি আৰু তনযিি সিযৰ অনুসন্ধানী, সৃতিজগিৰ প্ৰতি তবনযী, আল্লাহৰ 
বান্দাসিলৰ প্ৰতি তহিািাঙ্ক্ষী হয। আনহাশ্ি িাতিৰ আৰু নাতস্তিসিলৰ 
ববতশিয বহশ্ছ, সিয আৰু সৃতিজগিৰ তবষশ্য অহংিাৰী, আত্মশ্িতিি আৰু 
িাশ্িা বিাশ্না সদুপশ্দশ তনতদশ্য। মুতমনৰ অন্তৰ প্ৰৱঞ্চনা, প্ৰিাৰৰ্া আৰু 
তহংসা-তবশ্িষ মুক্ত হয। বিওঁ তনজৰ বাশ্ব তি পছন্দ িশ্ৰ অনযানয মুছতলমৰ 
বাশ্বও বসইশ্টাশ্ৱই পছন্দ িশ্ৰ আৰু তনজৰ বাশ্ব তি অপছন্দ িশ্ৰ আন 
মুছতলমৰ বাশ্বও বসইশ্টা অপছন্দ িশ্ৰ। বিওঁ সিমানুিাযী আনৰ িলযাৰ্ 

সাধন িশ্ৰ, সৃতিজগিৰ দুখ-িি তনশ্জ বহন িশ্ৰ, বিতিযাও আনৰ ওপৰি 
অনযায নিশ্ৰ। পিান্তশ্ৰ, িাতিৰ বযতক্তৰ অন্তৰ প্ৰতিতহংসা, শত্ৰুিাশ্ৰ পতৰপূৰ্ণ, 
পাতথণৱ স্বাথণ অজণনৰ উশ্েশযৰ বাতহশ্ৰ আনৰ বাশ্ব বিাশ্না উপিাৰ আৰু িলযাৰ্ 
সাধন নিশ্ৰ, সুশ্িাগ পাশ্লই সৃতিজগিৰ ওপৰি িুলুম িতৰবলল তিধাশ্বাধ 
নিশ্ৰ, মানুহৰৰ আপদ-তবপদ সহয িৰাৰ বিত্ৰি তস আটাইিলি দুবণলি 
পতৰৰ্ি হয। মুতমন সদায সিযবাদী আৰু উত্তম আচৰৰ্িাৰী। সহনশীলিা, 
শান্ত-তশিিা, দযা, বধিণশীলিা, প্ৰতিশ্ৰুতিপূৰৰ্, সহজিা, নম্ৰ স্বভাৱ ইিযাতদ 
মুতমনৰ গুৰ্। আনহাশ্ি তবভ্ৰাতন্ত, অতস্থৰিা, িশ্ঠাৰিা, অলধিণিা, ভীৰুিা, 
উতিগ্নিা, তমথযাচাৰীিা, প্ৰতিশ্ৰুতি ভঙ্গ িৰা আৰু দুশ্চতৰত্ৰ ইিযাতদ িাতিৰৰ 
গুৰ্। 
মুছতলশ্ম আল্লাহৰ বাতহশ্ৰ আন িাশ্ৰা ওচৰি তশৰ নি নিশ্ৰ। িাৰ অন্তৰ 
আৰু মুখমণ্ডল িাৰ ৰব (প্ৰতিপালি)ৰ বাতহশ্ৰ আনৰ ওচৰি অৱনি বহাৱাৰ 
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পৰা সদায পতৱত্ৰ থাশ্ি। িাৰ ববতশিয বহশ্ছ পতৱত্ৰিা, শতক্তশালী, বীৰত্ব, 
দানশীলিা আৰু পুৰুষত্বিা। বিওঁ সিশ্লাশ্ৰ বাশ্ব বিৱল উত্তমশ্টাশ্ৱ পছন্দ 
িশ্ৰ। আনহাশ্ি িাতিৰ আৰু নাতস্তি ইযাৰ তবপৰীি। িাৰ অন্তৰ সদায 

সৃতিজগিৰ ভয আৰু প্ৰাতপ্তৰ বাশ্ব বযািুল বহ থাশ্ি, তস তনজৰ স্বাথণি তসহঁিৰ 
বাশ্ব বযয িশ্ৰ, িাৰ বিাশ্না পতৱত্ৰিা, সচ্চতৰত্ৰিা নাই। বিৱল নগৰ্য উশ্েশয 
অজণনৰ বাশ্ব িাৰ আশ্ছ শতক্ত আৰু বীৰত্ব। িাৰ বিাশ্না পুৰুষত্ব আৰু 
মানৱিা নাই। ভাল বা ববযা তিশ্ি নহওঁি বসইশ্টা অজণনি তস এশ্িা পশ্ৰাৱা 
নিশ্ৰ। মুছতলম বযতক্তশ্য বিাশ্না বস্তু অজণনৰ বাশ্ব বসইশ্টাৰ উপিাৰী উপিৰৰ্ 
সংগ্ৰহ িশ্ৰ আল্লাহৰ ওপৰি িাৱাকু্কল িশ্ৰ আৰু বিওঁৰ ওপৰশ্িই তনভণৰ 
িশ্ৰ, সিশ্লা িামি আল্লাহৰ সহায প্ৰাথণনা িশ্ৰ আৰু আল্লাশ্হ বান্দাৰ িামি 
সহায িশ্ৰ। আনহাশ্ি িাতিৰৰ বিাশ্না িাৱাকু্কল নাই, িাৰ তনজৰ দুবণলিাৰ 

িাশ্ল দৃতিপািৰ বাতহশ্ৰ িাৰ বিাশ্না দূৰদৃতি নাই, বিতিযাবা বিতিযাবা 
আল্লাশ্হ িাি সহায িশ্ৰ আশ্িৌ বিতিযাবা িাৰ উশ্েশয বাস্তবাযনি সহায 
নিতৰ লাতিি িশ্ৰ। িলি িাৰ উশ্েশয সিল িৰা হ’বল তস ইযাি িাৰ 
ক্ৰমান্ধশ্য িৰা িামৰ সিলিা বুতল ভাশ্ৱ।  
মুতমন বযতক্তশ্য বিাশ্না তন‘আমি প্ৰাপ্ত হ’বল ইযাৰ বাশ্ব িৃিজ্ঞিা আদায িশ্ৰ, 
বিওঁ উপিাৰী িামি বসইশ্টা আনৰ বাশ্ব বযয িশ্ৰ। িলি বিওঁৰ ওচৰি 
আৰু িলযাৰ্ ও বৰিি উভতি আশ্হ। আনহাশ্ি অমুছতলমসিশ্ল তন‘আমি 
প্ৰদানিাৰীৰ পৰা অিযন্ত তনিৃি পিতিি, দাতম্ভিভাশ্ৱ তন‘আমি লাভ িশ্ৰ, তস 
উপিাৰীৰ িৃিজ্ঞিা আদাযৰ পৰা তবৰি থাশ্ি, তনজৰ হীন উশ্েশয সাধনৰ 
বাশ্বই বসইশ্টা বযয িশ্ৰ, অথচ িাৰ এই সম্পদ অতি দ্ৰুি তনশ্শষ বহ িায 
আৰু অনতিপলশ্ম িাৰ পৰা গুতচ িায।  
মুতমনৰ তবপদাপদ আতহশ্ল বধিণ আৰু সহনশীলিা, ইযাৰ তবতনমযি বছাৱাবৰ 
প্ৰিযাশা আৰু এই তবপদ অতিশ্সানিাশ্ল গুতচ বিাৱাৰ আশাি বমািাতবলা িশ্ৰ। 
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িলি িাৰ পছন্দনীয তি বহৰায বা অপছন্দনীয তি অজণন িশ্ৰ ইযাৰ তবতনমযি 
ইযািলিও উত্তম আৰু অতধি বছাৱাব লাভ িশ্ৰ। আনিাশ্ল িাতিৰৰ বিাশ্না 

তপ্ৰয বস্তু বহৰাই গশ্ল তস ইযাি উতিগ্ন উৎিণ্ঠাৰ িাৰৰ্ বুতল ভাশ্ৱ, িলি িাৰ 
মুতছবি আৰু বাতঢ় িায আৰু িাৰ প্ৰিাশয িিৰ বসশ্ি মনৰ িিও এিতত্ৰি 
হয। বিতিযাবা বিতিযাবা তস বধিণহাৰা বহ পশ্ৰ লগশ্ি িাৰ এই তবপদৰ 
বিাশ্না প্ৰতিদানৰ আশা নাই। িলি িাৰ হিাশা আৰু দুতশ্চন্তা আৰু বৃতি 
হ’বলল ধশ্ৰ।  
মুতমশ্ন সিশ্লা নবী আৰু ৰাছুলৰ প্ৰতি ঈমান আশ্ন, বিওঁশ্লািি সন্মান আৰু 
মিণদা প্ৰদান িশ্ৰ, সৃতিৰ মাজি আটাইিলি ববতছ বিওঁশ্লািি ভালপায, 
বিওঁশ্লাশ্ি স্বীিাৰ িশ্ৰ বি, তিযামিৰ তদনা বিওঁশ্লাশ্ি তিশ্বাৰ তন‘আমি 
আৰু প্ৰতিদান লাভ িতৰব বসইশ্বাৰ বিওঁশ্লািৰ অনুসৰৰ্ আৰু উপশ্দশৰ 
বাশ্বই আৰু বসইতদনা সৃতিজগি তি অিলযাৰ্ আৰু িতিৰ সনু্মখীন হ’ব 
বসইশ্টা তসহঁিৰ তবশ্ৰাতধিা আৰু অনুসৰৰ্ নিৰাৰ িাৰশ্ৰ্। নবী-ৰাছুলসিল 
সশ্বণাত্তম সৃতি, তবশ্শষলি নবীসিলৰ বনিা আৰু সবণশ্শষ নবী মুহাম্মাদ 
ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লাম সবণশ্েষ্ঠ নবী, আল্লাশ্হ বিওঁি তবশ্ববাসীৰ 
বাশ্ব ৰহমি স্বৰূপ আৰু সিশ্লা িলযাৰ্, সংস্কাৰ আৰু তহদাযািৰ বাশ্ব বিওঁি 
বপ্ৰৰৰ্ িতৰশ্ছ। 
আনহাশ্ি, িাতিৰসিল মুতমনসিলৰ তবপৰীি। তসহঁশ্ি ৰাছুলৰ শত্ৰুসিলি 
সন্মান িশ্ৰ, তসহঁিৰ মিামিি সন্মান িশ্ৰ, তসহঁশ্ি তনজ পূবণপুৰুষসিলৰ দশ্ৰ 
তসহঁশ্িও নবীসিশ্ল বল অহা তবষযসমূহি বল উপহাস আৰু িুচ্ছ-িাতচ্ছলয 
িশ্ৰ। তসহঁিৰ তনবুণতিিা আৰু চাতৰতত্ৰি অধঃপিনৰ িাৰশ্ৰ্ এইশ্বাৰ িাম 

িতৰ থাশ্ি। মুতমনসিশ্ল ছাহাবীি, মুছতলমসিলৰ ইমামি আৰু তহদাযািৰ 
বাৰ্ী প্ৰচাৰি ইমামসিলি ভালপায; তিন্তু িাতিৰসিল ইযাৰ তবপৰীি। 
মুতমনসিশ্ল এিমাত্ৰ  আল্লাহৰ ইখলাছৰ বাশ্ব বসই সমূহ িাম বিৱল আল্লাহৰ 
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বাশ্বই পালন িশ্ৰ আৰু উত্তমৰূশ্প আল্লাহৰ ইবাদি পালন িশ্ৰ; আনহাশ্ি 
িাতিৰৰ িুচ্ছ উশ্েশযৰ বাতহশ্ৰ তসহঁিৰ িামৰ বিাশ্না লিয-উশ্েশয নাই। তিন্তু 
মুতমন বযতক্তশ্য ইশ্ল্ম নাশ্ি‘ িথা উপিাৰী ইল্ম আৰু ছহীহ ঈমান, আল্লাহৰ 
বনিটয লাভৰ বাশ্ব আগুৱাই আশ্হ, আল্লাহৰ স্মৰৰ্ আৰু সৃতিজগিৰ উপিাৰ 
সাধন ইিযাতদৰ বিত্ৰি মুতমনৰ হৃদয প্ৰশস্ত। সিশ্লা ধৰৰ্ৰ তনিৃি গুৰ্াৱলী 
আৰু পতিলিাৰ পৰা বিওঁৰ অন্তৰ পতৱত্ৰ। তিন্তু গাতিল বা অমশ্নাশ্িাগী 
িাতিৰৰ মাজি অন্তৰ প্ৰশস্তিাৰ িাৰৰ্সমূহ নথিাৰ বাশ্ব তসহঁি এইশ্বাৰ 
গুৰ্াৱলীৰ তবপৰীি।  
এশ্িশ্ি িতদ বিাৱা হয, ওপৰি বতৰ্ণি ছহীহ ঈমানৰ সংতিপ্ত আশ্লাচনাৰ িাৰা 
তিশ্হিু বুজা িায বি, ছহীহ ঈমানৰ বাশ্বই মানুশ্হ পৃতথৱী আৰু পৰিালৰ সুখ-
বসৌভাগয লাভ িশ্ৰ, ইযাৰ িাৰা মানুহৰ বাতহযি, অভযন্তৰীৰ্, আক্বীদা, আখলাি, 
আদব ইিযাতদ সংশ্শাধন হয, সতঠি ঈমাশ্নই সিশ্লা মানুহশ্িই িলযাৰ্, 
সংশ্শাধন আৰু দৃঢ় তহদাযিৰ িাশ্ল আহ্বান িশ্ৰ (ওপৰি বিশ্নলি বতৰ্ণি 
বহশ্ছ) বিশ্নহ’বল অতধিাংশ মানুহ িীন আৰু ঈমানৰ পৰা তিয তবমুখ? তিয 
তসহঁশ্ি িীনৰ তবৰুশ্ি িুিি তলপ্ত বহশ্ছ আৰু তিয তসহঁিৰ তিছুমাশ্ন িীন 
ইছলামি উপহাস িশ্ৰ? আচলশ্ি তবষযশ্টা ইযাৰ তবপৰীি বহাৱা উতচি নহয 
বন? তিযশ্না মানুহৰ তবশ্বি বুতি আশ্ছ, তস ববযাৰ পৰা ভালশ্টা বাতছ উতলযাব 
পাশ্ৰ, অিলযাৰ্ৰ পৰা িলযাৰ্শ্টা তনবণাচন িতৰব পাশ্ৰ আৰু িতিিৰ বস্তুৰ পৰা 
উপিাৰী বস্তুশ্টা বাতহৰ িতৰব পাশ্ৰ।  
উত্তৰ: এই িথাষাৰ আল্লাশ্হ আল-বিাৰআনি উশ্ল্লখ িতৰশ্ছ আৰু বিওঁ ঈমান 
বপাষৰ্ িৰা ও নিৰাৰ িাৰৰ্শ্টাও উশ্ল্লখ িতৰশ্ছ। এই প্ৰনৰ উত্তৰ উশ্ল্লখ 
িতৰশ্ল অতধিাংশ মানুহৰ ঈমান বপাষৰ্ নিৰা আৰু সিয তবমুখ বহাৱাি 
আচতৰি নহ’ব। আল্লাহ িাআলাই বহুসংখযি মানুহৰ িীন ইছলামৰ প্ৰতি ঈমান 
বপাষৰ্ নিৰাৰ বহুশ্িা িাৰৰ্ উশ্ল্লখ িতৰশ্ছ। ইযাৰ মাজৰ তিছুমান িাৰৰ্ 
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বহশ্ছ, িীন ইছলাম সম্পশ্িণ অজ্ঞিা, ইছলামি প্ৰিৃিভাশ্ৱ নজনা, ইছলামৰ 
সুউচ্চ তশিা গ্ৰহৰ্ নিৰা, মহান আদশণ আৰু উপশ্দশ সম্পশ্িণ নজনা। ইযাৰ 
বাতহশ্ৰও ইশ্ল্ম নাশ্ি‘ িথা উপিাৰী ইল্ম নজনাৰ বাশ্ব মানুহ প্ৰিৃি বাস্তৱিা 
আৰু সুন্দৰ আখলাি বলশ্ি ঢুতি পাবলল বাধাৰ সনু্মখীন বহশ্ছ। আল্লাহ 
িা‘আলাই বিশ্ছ, 

وَِلُهُ ﴿
ۡ
تِِهۡم تَأ

ۡ
ا يَأ بُواْ بَِما لَۡم ُُيِلُطواْ بِِِۡلِمهِۦ َولَمَّ َۡ َكذَّ  [ ٣٢: يونس ]﴾ ٣٩بَ

“বৰং তসহঁশ্ি তি তবষশ্য পূৰ্ণ জ্ঞান লাভ িৰা নাই, বসইশ্টা তসহঁশ্ি অস্বীিাৰ 
িতৰশ্ছ আৰু এতিযাও িাৰ পতৰৰ্তি তসহঁিৰ ওচৰি অহা নাই”। ]ছুৰা ইউনুছ, 
আযাি: ৩৯[ 
এই আযািি আল্লাশ্হ আমাি বিশ্ছ বি, িাতিৰসিলৰ অস্বীিাৰৰ িাৰৰ্ বহশ্ছ 
তসহঁশ্ি তবষযশ্টা সম্পশ্িণ অজ্ঞ আতছল, তসহঁিৰ অসমূ্পৰ্ণ জ্ঞাশ্ন তবষযশ্টাি 
সতঠিভাশ্ৱ আযত্ব িতৰব পৰা নাই, আৰু বিতিযাও তসহঁিৰ ওচৰি প্ৰতিশ্ৰুি 
আিাব আতহ বপাৱা নাই, তি আিাব আতহশ্ল বান্দাই অিযাৱশযিীযভাশ্ৱ সিযৰ 
তপশ্ন প্ৰিযাৱিণন িশ্ৰ আৰু সিযি স্বীিাৰ িশ্ৰ। আল্লাহ িা‘আলাই বিশ্ছ, 

ۡكََثَُهۡم ََيَۡهلُونَ ﴿
َ
 [ ٦٦٦: االنعام]﴾ ١١١َوَلَِٰكنَّ أ

“তিন্তু তসহঁিৰ অতধিাংশই মূখণ।”]ছুৰা আল-আন‘আম, আযাি: ১১১[ 
আল্লাহ িা‘আলাই আৰু বিশ্ছ, 

لَُمونَ ﴿ ِۡ ۡكََثَُهۡم ََل َي
َ
 [ ٣٠: االنعام]﴾ ٣٧َوَلَِٰكنَّ أ

“তিন্তু তসহঁিৰ অতধিাংশই নাজাশ্ন।” ]ছুৰা আল-আন‘আম, আযাি: ৩৭[ 
আল্লাহ িা‘আলাই আৰু বিশ্ছ, 

ونَ ﴿ ُِ ُّۢ بُۡكٌم ُعۡۡم  َفُهۡم ََل يَۡرِج  [ ٦٢: ابلقرة]﴾ ١٨ُصمُّ
“তসহঁি িলা-ববাবা-অন্ধ। বসশ্য তসহঁি উভতি নাতহব।” ]ছুৰা আল-বািাৰাহ, 
আযাি: ১৮[  
আল্লাহ িা‘আলাই আৰু বিশ্ছ, 
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ُِلُونَ ﴿ ِۡ ۡوٖم َي َُ ِ َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل   [  ٨٢: الروم]﴾ ٢٤إِنَّ ِِف َذ

“তনশ্চয ইযাৰ মাজি তনদশণনাৱলী আশ্ছ বসই জাতিৰ বাশ্ব তিসিশ্ল অনুধাৱন 
িশ্ৰ।” ]ছুৰা আৰ-ৰূম, আযাি: ২৪[ 
ইযাৰ বাতহশ্ৰও এই ধৰৰ্ৰ বহুশ্িা আযাি আশ্ছ তিশ্বাৰি তসহঁিৰ অজ্ঞিাৰ 
িথা বিাৱা বহশ্ছ। অজ্ঞিা হযশ্িা সামানয তবষয নজনা হ’ব পাশ্ৰ। বিশ্ন, 
ৰাছুলসিলৰ প্ৰতি তমছা প্ৰতিপন্ন দাৱাি তবমুখী অতধিাংশ তমছলীযাৰ অৱস্থা, 
তিসিশ্ল তসহঁিৰ বনিৃবগণ আৰু তবতশি বলািসিলি অনুসৰৰ্ িশ্ৰ। তসহঁিি 
আিাব স্পশণ িতৰশ্ল তসহঁশ্ি ি’ব,  

آَءنَا ﴿ َنا َساَدَتَنا َوُكََبَ ِۡ َط
َ
بِلَلا َربََّنآ إِنَّآ أ َضلُّونَا للسَّ

َ
 [  ١٠: االحزاب ]﴾ ٦فَأ

“বহ আমাৰ ৰব, আতম আমাৰ বনিৃবগণ আৰু তবতশি বলািসিলৰ আনুগিয 
িতৰতছশ্লা, বিতিযা তসহঁশ্ি আমাি পথভ্ৰি িতৰতছল।” ]ছুৰা আল-আহিাব, 
আযাি: ৬৭[ 
অথবা অজ্ঞিাশ্টা বিৌতগি বা জতটল অজ্ঞিা হ’ব পাশ্ৰ। এইশ্টা আশ্িৌ দুই 
ধৰৰ্ৰ। প্ৰথম, তসহঁিৰ তিছুমাশ্ন তসহঁিৰ আজু-িিাৰ ধমণি আতছল আৰু 

তসহঁিৰ লগশ্িই বসই ধমণি ডাঙৰ বহশ্ছ। িাৰ তপছি তসহঁিৰ ওচৰি সিয 
িীন আতহশ্ছ; তিন্তু বসই িীনৰ প্ৰতি ভ্ৰুশ্িপ িৰা নাই, িতদও বসই িীনৰ প্ৰতি 
দৃতিপাি িতৰশ্ছ িথাতপও বসইশ্টা িাৰ আগৰ ধমণৰ প্ৰতি সন্তুি আৰু িুিৰ 
পৰা অতি িম পতৰসৰি িুচ্ছ-িাতচ্ছলযভাশ্ৱ বদতখশ্ছ আৰু িাৰ তনজৰ জাতিৰ 
তবষশ্য অন্ধভাশ্ৱ পিপাতিত্ব িতৰশ্ছ। ইহঁি বহশ্ছ ৰাছুলসিলি তমছা 
প্ৰতিপন্নিাৰী অতধিাংশ িাতিৰ, তিহঁশ্ি ৰাছুলসিলৰ দাৱাি প্ৰিযাখযান িতৰ 
বিতছল,  

ِن ﴿ ََةٖ م  َۡلَِك ِِف قَۡر رَۡسۡلَنا ِمن َق
َ
ةٖ َوَكَذَٰلَِك َمآ أ مَّ

ُ
ٰٓ أ نَِّذيٍر إَِلَّ قَاَل ُمۡۡتَفُوَهآ إِنَّا وََجۡدنَآ َءابَآَءنَا لََعَ

َتُدونَ  ُۡ ٰٓ َءاَثَٰرِهِم مُّ  [  ٨٣: الزخرف]﴾ ٢٣سِإَنَّا لََعَ
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“আৰু এইদশ্ৰ বিামাশ্লািৰ পূশ্বণ বিতিযাই আতম বিাশ্না জনপদি সিিণিাৰী 
পতঠযাইশ্ছা, বিতিযাই বসই ঠাইৰ তবলাসতপ্ৰযসিশ্ল বিশ্ছ, “তনশ্চয আতম আমাৰ 
তপিৃ-পুৰুষসিলি এটা মিাদশণৰ ওপৰি পাইশ্ছা আৰু তনশ্চয আতম 
তসহঁিশ্ৰই পদাি অনুসৰৰ্ িতৰম।” ]ছুৰা আি-িুখৰুি, আযাি: ২৩[ 
আৰু এইশ্টাশ্ৱই বহশ্ছ অন্ধ অনুসৰৰ্ তিশ্টাৰ অনুসাৰীসিশ্ল ভাশ্ৱ বি, তস 
হিৰ (সিযৰ) ওপৰি প্ৰতিতষ্ঠি আশ্ছ, অথচ তস বাতিলৰ ওপৰি আশ্ছ। 
অতধিাংশ বস্তুবাদী নাতস্তিসিল এই প্ৰিাৰৰ তমছলীযাৰ অন্তভূণক্ত। তিযশ্না 
গশ্ৱষৰ্া আৰু পৰীিা-তনৰীিাৰ বিত্ৰি তসহঁি পূবণৱিণী বনিাসিলৰ অন্ধ 
অনুসৰৰ্ িশ্ৰ। বিতিযা তসহঁশ্ি বিাশ্না মিামি বযক্ত িশ্ৰ বিতিযা তসহঁশ্ি 
বসইশ্টা এশ্নলি অনুসৰৰ্ িশ্ৰ বিতনবা বসইশ্টা আল্লাহৰ িৰিৰ পৰা 
নাতিলিৃি অহী। আশ্িৌ বিতিযা তসহঁশ্ি ভুল তিবা আতৱষ্কাৰ িশ্ৰ বিতিযা 
তসহঁিৰ পৰবিণীসিশ্ল তসহঁিৰ লগি এিমি হ’বলও তসহঁিৰ পথি চশ্ল আৰু 
এিমি নহ’বলও তসহঁিৰ বসই ভুল পথশ্িই চশ্ল। এই ধৰৰ্ৰ বলািসিল 
অজ্ঞ বলািসিলৰ বাশ্ব ডাঙৰ তিিনা।  
বিৌতগি অজ্ঞ বলািসিলৰ তিিীয প্ৰিাৰ বহশ্ছ িাতিৰসিলৰ বনিা আৰু 
শীষণস্থানীয নাতস্তিসিল, তিসিশ্ল তনজশ্ি প্ৰিৃতি আৰু মহাতবশ্ব সম্পশ্িণ বৰ 
দি আৰু সুক্ষ্ম জ্ঞানী বুতল ভাশ্ৱ আৰু আনি অজ্ঞ বুতল ভাশ্ৱ। তসহঁশ্ি তনজৰ 
জ্ঞানি িুদ্ৰ পতৰতধি আৱি িতৰ ৰাশ্খ আৰু ৰাছুলসিল লগশ্ি বিওঁশ্লািৰ 
অনুসাৰীসিলৰ ওপৰি অহংিাৰ িশ্ৰ। তসহঁশ্ি ধাৰৰ্া িশ্ৰ বি, মানুহৰ ইতিয 
জ্ঞান আৰু পৰীিা-তনৰীিাই জ্ঞানৰ সীমা, ইযাৰ বাতহশ্ৰ তিশ্বাৰ জ্ঞান আশ্ছ 
বসইশ্বাৰ তিমাশ্নই তবশুি নহওঁি তিয তসহঁশ্ি বসইশ্বাৰি তমথযাশ্ৰাপ আৰু 
অস্বীিাৰ িশ্ৰ। িলি তসহঁশ্ি মহাতবশ্বৰ মহাপ্ৰতিপালি ৰাবু্বল আলামীনি 
অস্বীিাৰ িশ্ৰ, বিওঁৰ ৰাছুলসিলি তমথযাশ্ৰাপ িশ্ৰ আৰু আল্লাহৰ বপ্ৰতৰি 
ৰাছুলসিশ্ল বল অহা গাশ্যবৰ (অদৃশয) তবষযসমূহি তমছাপ্ৰতিপন্ন িশ্ৰ আৰু 
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অস্বীিাৰ িশ্ৰ। এই বেৰ্ীৰ বলািসিশ্লই আল্লাহৰ তনশ্নাক্ত বাৰ্ীৰ অতধি 

অন্তভূণক্ত। আল্লাহ িা‘আলাই তসহঁিৰ তবষশ্য বিশ্ছ, 
﴿ ْ ا َجآَءۡتُهۡم رُُسلُُهم بِٱۡۡلَل َِنَِٰت فَرُِحوا ْ بِهِۦ فَلَمَّ ا ََكنُوا َِن لۡلِِۡلِم وََحاَق بِِهم مَّ بَِما ِعنَدُهم م 

 [  ٢٣: اغفر]﴾ ٨٣يَۡسَتۡهزُِءونَ 

“িাৰ তপছি তসহঁিৰ ওচৰি বিতিযা তসহঁিৰ ৰাছুলসিল স্পি প্ৰমাৰ্াতদসহ 
আতহশ্ল বিতিযা তসহঁশ্ি তনজৰ ওচৰি তি তবদযা আতছল বসইশ্টাশ্িই উৎিুল্ল বহ 
উতঠশ্ল। আৰু তিশ্টাি বল তসহঁশ্ি ঠাট্ৰা-তবদ্ৰূপ িতৰতছল বসইশ্টাশ্ৱই (শ্সই 

শাতস্তশ্টাশ্ৱই) তসহঁিি পতৰশ্বিন িতৰশ্ল।” ]ছুৰা গাতিৰ, আযাি:৮৩[ 
তসহঁিৰ প্ৰিৃতিৰ জ্ঞান-গতৰমা আৰু দিিাই তসহঁিৰ আনন্দৰ অনযিম িাৰৰ্, 
তিশ্টা তসহঁিি সিয-তবমুখ িতৰ বাতিলৰ ওপৰি অটুট থাতিবলল অিযাৱশযিীয 
িতৰ ৰাশ্খ। তিশ্হিু তসহঁিৰ এই আনন্দ তসহঁিি আনৰ ওপৰি সন্মাতনি আৰু 

প্ৰশংতসি িতৰতছল, বসশ্য তসহঁিৰ এই দুটা তমছা অহংিাশ্ৰ তসহঁিি 
ৰাছুলসিশ্ল বল অহা তহদাযি আৰু ইল্মৰ ওপৰি প্ৰধানয তদতছল; আনতি এই 
অৱস্থা তসহঁিি এশ্ন পিণাযি উপনীি িতৰতছল বি, তসহঁশ্ি ৰাছুলসিশ্ল বল 
অহা জ্ঞানসমূহি িুচ্ছ-িাতচ্ছলয আৰু বহয প্ৰতিপন্ন িতৰতছল। িলি তসহঁশ্ি 
তিশ্বাৰ তবষযি বহয প্ৰতিপন্ন িতৰতছল বসইশ্বাশ্ৰই তসহিঁি ববিন িতৰ 
ৰাতখশ্ছ। আধুতনি জ্ঞান-তবজ্ঞান বল গশ্ৱষৰ্াৰি তবজ্ঞানীসিলি পূবণৱিণী 
িাতিৰসিলৰ প্ৰবঞ্চনাি পতিি িতৰশ্ছ, িলি তসহঁশ্ি সতঠি আক্বীদা আৰু 
িীনৰ অনুসাৰী বহাৱা নাই। ইযাৰ মূল িাৰৰ্ বহশ্ছ তিশ্বাৰ তবদযালযি িীতন 
তশিাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব তদযা নহয বসইশ্বাৰ তবদযালযৰ তশিাথণীসিশ্ল তলখা-পঢ়াৰ 
বশষি িীতন ইল্ম সম্পশ্িণ িদাতপও পাৰদশণী নহয, ইছলামী চৰীযিৰ সুন্দৰ 
চতৰত্ৰশ্ৰ চতৰত্ৰবান নহয, তস তনজশ্ি এশ্ন মহাপতণ্ডি বুতল ভাশ্ৱ বি, আশ্ন 
এশ্িাশ্ৱই নাজাশ্ন। িলি তস িীন আৰু িীনদাৰ বলািসিলি বহয প্ৰতিপন্ন 
িতৰবলল আৰম্ভ িশ্ৰ। আৰু এই ধৃি িামসমূহ িাি বস্তুবাদী নাতস্তিসিলৰ 
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বনিাৰ আসনি বতহবলল সহজ িশ্ৰ। এই িতিিৰ তবপদশ্টা ইছলামী তবশ্বি 
আটাইিলি ডাঙৰ িতিৰ িাৰৰ্ বহ তথয তদশ্ছ। এশ্িশ্ি, বপান প্ৰথশ্ম 
মুছতলমসিলৰ িিণবয বহশ্ছ তশিা-প্ৰতিষ্ঠানসমূহি িীতন তশিাৰ গুৰুত্বাশ্ৰাপ 
িৰা, তিযশ্না পৰৱিণী সিলিা আৰু বযথণিা এই তশিাৰ ওপৰশ্িই তনভণৰশীল; 
বৰং আন সিশ্লা বস্তুশ্ৱই এই তশিাৰ অনুসাৰী হ’ব। তশিা-প্ৰতিষ্ঠানৰ 
িিৃণপি, দাতযত্বশীল আৰু তশিিসিলৰ বাশ্ব এইশ্টা সবণাতধি গুৰুত্বপূৰ্ণ 
িৰজ িাম। জাতিৰ ভতৱষযৎ এই িামৰ ওপৰশ্িই তনভণৰশীল। বসশ্য তিসিশ্ল 
এই িামৰ প্ৰতিতনতধ বা তিসিলৰ িথাি এইশ্বাৰ প্ৰতিষ্ঠান পতৰচাতলি হয 
বিওঁশ্লাশ্ি আল্লাহৰ িাক্বৱা অৱলম্বন িৰা উতচি, এই িামৰ তবতনমযি 
আল্লাহৰ িৰিৰ পৰা প্ৰতিদান প্ৰাতপ্তৰ তনযি িৰা উতচৎ আৰু তশিা-প্ৰতিষ্ঠানি 
িীতন তশিাি সবণাতধি গুৰুত্ব তদযা উতচৎ। তিযশ্না এই তশিাি অৱশ্হলা 
িতৰশ্ল জাতি ভযানি তবপদৰ সনু্মখীন হ’ব। জাতিৰ সংশ্শাধন আৰু িলযাৰ্ 
দীতন তশিাৰ গুৰুত্ব তদযাৰ মাজশ্িই তনতহি আশ্ছ। অনযানয বলািসিলৰ িীন 
গ্ৰহৰ্ আৰু ঈমান আতনবলল অনযিম বাধা বহশ্ছ প্ৰতিতহংসা, সীমালঙ্ঘন বিশ্ন 
ইযাহূদীসিলৰ অৱস্থা, তসহঁশ্ি নবী চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লামি, আৰু বিওঁৰ 
সিযিা আৰু বাস্তৱিা এশ্নলি জাশ্ন বিশ্নলি তসহঁশ্ি তনজৰ সন্তানসিলি 
তচতন পায; তিন্তু তসহঁশ্ি পাতথণৱ নগৰ্য স্বাথণ অজণনৰ বলাভি জাতন শুতনও বসইশ্টা 
বগাপন িতৰশ্ছ। মক্কাৰ িুৰাইশ্ব বনিাসিশ্লও এই বৰাগি আক্ৰান্ত আতছল, 
তিশ্বাৰ ইতিহাস আৰু ছীৰািৰ তিিাবসমূহি উশ্ল্লখ আশ্ছ। তসহঁিৰ বগৌৰৱ 
আৰু অহংিাৰৰ িলি এই বযাতধ তসহঁিৰ মাজি সৃতি বহতছল, আৰু এই 
অহংিাশ্ৰই সিয অনুসৰৰ্ আৰু ঈমান গ্ৰহৰ্ি আটাইিলি ডাঙৰ বাধা। আল্লাহ 
িা‘আলাই বিশ্ছ, 

ِيَن ﴿ ۡۡصُِف َعۡن َءاَيَِِٰتَ لَّلَّ
َ
َ ِ َسأ ۡرِض بَِغۡۡيِ لۡۡلَ

َ ۡۡ وَن ِِف ل ُ  [ ٦٢١: االعراف]﴾ َيتََكَبَّ
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“তিসিশ্ল অনযাযভাশ্ৱ পৃতথৱীি অহংিাৰ িশ্ৰ বমাৰ আযািসমূহৰ পৰা, 
অৱশযই মই তসহঁিি তবমূখ িতৰ ৰাতখম।” ]ছুৰা আল-আ‘ৰাি, আযাি: ১৪৫[ 
সিয প্ৰিযাখযান িৰা আৰু সৃতিজগিি বহয প্ৰতিপন্ন িৰাৰ অহংিাশ্ৰ 
বহুিশ্িই দলীল-প্ৰমাৰ্ প্ৰিাতশি বহাৱাৰ তপছশ্িা সিযৰ অনুসৰৰ্ আৰু গ্ৰহৰ্ৰ 
পৰা তবৰি ৰাশ্খ। এই তবষশ্য আল্লাহ িা‘আলাই বিশ্ছ, 

ََُة للُۡمۡفِسِدينَ ﴿ ِ َُٰ ۚا فَٱنُظۡر َكۡلَف ََكَن َع نُفُسُهۡم ُظۡلٗما وَُعلُو ٗ
َ
ٓ أ َنۡتَها َُ ْ بَِها َولۡستَۡل ﴾ ١٤وََجَحُدوا

 [  ٦٢: انلمل ]
“আৰু তসহঁশ্ি অনযায আৰু উিিভাশ্ৱ তনদশণনসমূহি প্ৰিযাখযান িতৰশ্ল; অথচ 
তসহঁিৰ অন্তশ্ৰ বসইশ্টা তনতশ্চি তবশ্বাস িতৰতছল। এশ্িশ্ি, বচাৱা, িাছাদ 
সৃতিিাৰীসিলৰ পতৰৰ্াম বিশ্ন বহতছল।” ]ছুৰা আন-নামল, আযাি: ১৪[ 
ঈমান বপাষৰ্ নিৰাৰ আৰু এটা িাৰৰ্ বহশ্ছ আছমানী দলীল-প্ৰমাৰ্ আৰু 
সতঠি তবশ্বিসম্পন্ন দলীলৰ পৰা তবমুখ থিা। আল্লাহ িা‘আলাই বিশ্ছ, 

ل ِۡض َلُۥ َشۡلَطَٰٗنا َفُهَو َلُۥ قَرَِن  ﴿ َُ ُش َعن ذِۡكرِ للرَِّنَٰمۡح ُن ِۡ وَنُهۡم َعِن  ٣٦َوَمن َي سِإَنَُّهۡم ََلَُصدُّ
ۡهَتُدونَ  نَُّهم مُّ

َ
َُوَن أ ََۡحَس َِ َو بِل  [  ٣٠،  ٣١: الزخرف]﴾ ٣٧للسَّ

“আৰু তিশ্য পৰম িৰুৰ্ামযৰ স্মৰৰ্ৰ পৰা তবমুখ থাশ্ি আতম িাৰ বাশ্ব এটা 
চযিানি তনশ্যাতজি িশ্ৰা, িলি তস িাৰ সঙ্গী বহ িায। আৰু তনশ্চয তসহঁশ্িই 
(চযিাশ্ন) মানুহি আল্লাহৰ পথৰ পৰা বাধা তদশ্য। িথাতপও এই প্ৰিৃতিৰ 
মানুশ্হ ভাশ্ৱ বি তসহঁশ্িই তহদাযািপ্ৰাপ্ত।” ]ছুৰা আি-িুখৰুি, আযাি: ৩৬-৩৭[ 
আল্লাহ িা‘আলাই আৰু বিশ্ছ, 

ِِۡيِ ﴿ ۡصَََِٰٰب للسَّ
َ
َُ َما ُكنَّا ِِفٓ أ ُِ ِۡ ۡو َن

َ
 [ ٦٧: امللك]﴾ ١٠َوقَالُواْ لَۡو ُكنَّا نَۡسَمُع أ

“আৰু তসহঁশ্ি ি’ব, িতদ আতম শুতনশ্লাশ্হঁশ্িন অথবা বুতজশ্লাশ্হঁশ্িন, 
বিশ্নহ’বল আতম জ্বলন্ত জুইৰ অতধবাসীসিলৰ অন্তভূণক্ত নহ’বলাশ্হঁশ্িন।” ]ছুৰা 
আল-মুলি, আযাি: ১০[ 
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তিসিশ্ল তনজৰ জ্ঞান-বুতি আৰু উপিাৰী েৱৰ্ নথিাৰ স্বীিৃতি তনশ্জই তদশ্ছ 
তসহঁশ্ি ৰাছুলসিশ্ল বল অহা জ্ঞান আৰু আল্লাহৰ নাতিলিৃি তিিাবি ঈমান 
আতনবলল আগ্ৰহী নাতছল। তসহঁিৰ বিাশ্না সুস্থ তবশ্বি নাতছল তিশ্টা তসহঁিি 
সতঠি পথি পতৰচাতলি িতৰব; বৰং তসহঁিৰ তিছুমান ভুল ধাৰৰ্া আৰু ভ্ৰান্ত 
তচন্তা-ভাৱনা আতছল তিশ্টা তসহঁশ্ি তনজৰ মূখণ তবশ্বিৰ িাৰা তচন্তা-ভাৱনা 
িতৰতছল। তসহঁশ্ি ভ্ৰান্ত আৰু পথভ্ৰি বনিাসিলৰ অনুসৰৰ্ িতৰতছল, তসহঁশ্ি 

তসহঁিি সিয গ্ৰহৰ্ িতৰবলল তনশ্ষধ িতৰতছল, এইদশ্ৰই তসহঁশ্ি জাহান্নামি 
তনতিপ্ত হ’ব, আৰু অহংিাৰীসিলৰ বাশ্ব জাহান্নাম তিমান বি তনিৃি ঠাই! 
সিয অনুসৰৰ্ৰ পৰা তবৰি থিাৰ আৰু এটা বাধা বহশ্ছ সিয িাৰ ওচৰি 
স্পি বহাৱা সশ্েও বসযা প্ৰিযাখযান িৰা। এই বাশ্ব িাৰ অন্তৰি পতৰবিণন 
িতৰ তদযা হ’ব। বিতিযা িাৰ ওচৰি ভালি ববযা আৰু ববযাি ভাল সজাই 
িাি শাতস্ত তদযা হ’ব। আল্লাহ িা‘আলাই বিশ্ছ, 

ا﴿ ُ قُلُوَبُهمۡ  فَلَمَّ َزاَغ لَّللَّ
َ
 [  ١: الصف]﴾ ٥َزاُغٓواْ أ

“িাৰ তপছি তসহঁশ্ি বিতিযা বক্ৰপথ অৱলম্বন িতৰশ্ল, বিতিযা আল্লাশ্হ 
তসহঁিৰ হৃদযসমূহি বক্ৰ িতৰ তদশ্ল।” ]ছুৰা আচ-ছি, আযাি: ৫[ 
আল্লাহ িা‘আলাই আৰু বিশ্ছ, 

ۡف ﴿
َ
ل ُِب أ َُ ََٰرُهۡم َكَما لَۡم َوُن َٰ بۡ

َ
َمُهونَ َدَتُهۡم َوأ ِۡ ةٖ َونََذرُُهۡم ِِف ُطۡغَيَٰنِِهۡم َي َل َمرَّ وَّ

َ
ۦٓ أ ﴾ ١١٠يُۡؤِمُنواْ بِهِ

 [  ٦٦٧: االنعام]

“আৰু আতম তসহঁিৰ অন্তৰ আৰু দৃতিসমূহ ওশ্লাটাই তদম, তিদশ্ৰ তসহঁশ্ি 
বিাৰআনৰ প্ৰতি প্ৰথমবাৰ ঈমান আনা নাতছল আৰু আতম তসহঁিি তসহঁিৰ 
অবাধযিাি ঘুৰপাি বখাৱা অৱস্থাি এতৰ তদম।” ]ছুৰা আল-আন‘আম, আযাি: 
১১০[ 
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এইশ্টা আচলশ্ি তসহঁিৰ িমণৰ অনুৰূপ শাতস্ত। তসহঁিৰ িথা অনুিাযী আল্লাহ 
িা‘আলাই তসহঁিৰ বাশ্ব তসহিঁৰ মাজৰ পৰা অতভভাৱি তনধণাৰৰ্ িতৰ তদশ্য। 
আল্লাহ িা‘আলাই বিশ্ছ, 

﴿ ِ ۡوَِلَآَء ِمن ُدوِن لَّللَّ
َ
َيَِٰطَۡي أ َُذواْ للشَّ  [  ٣٧: االعراف]﴾ ٣٠إِنَُّهُم لَّتَّ

“তনশ্চয তসহঁশ্ি চযিানসিলি আল্লাহৰ বাতহশ্ৰ অতভভাৱিৰূশ্প গ্ৰহৰ্ 
িতৰশ্ছ।” ]ছুৰা আল-আ'ৰাি, আযাি: ৩০[ 
িাতিৰ আৰু নাতস্তিসিলৰ ঈমান বপাষৰ্ নিৰাৰ আৰু এটা িাৰৰ্ বহশ্ছ 
অতিতৰক্ত তবলাতসিা আৰু তন‘আমিৰ অপবযযি তনমতজ্জি থিা। তিযশ্না এই 
িাম মানুহি িাৰ তনিৃি প্ৰবৃতত্তৰ অনুসাৰী িতৰ বিাশ্ল। বিশ্ন আল্লাহ 
িা‘আলাই এই বাধাৰ িথা বহুশ্িা আযািি বিশ্ছ, 

ُمرُ ﴿ ُِ َٰ َطاَل َعلَۡلِهُم لۡل ُؤََلٓءِ َوَءابَآَءُهۡم َحِتَّ َنا َهٰٓ ِۡ َۡ َمتَّ  [  ٢٢: االنبياء]﴾ بَ

“বৰং আতমশ্যই তসহঁিি আৰু তসহঁিৰ পূবণপুৰুষসিলি উপশ্ভাগ িতৰবলল 
তদতছশ্লা; লগশ্ি তসহঁিৰ আযু দীঘণ বহতছল।” ]ছুৰা আল-আতম্বযা, আযাি: ৪৪[ 
আল্লাহ িা‘আলাই আৰু বিশ্ছ, 

َٰلَِك ُمۡۡتَفِۡيَ ﴿ ََ َذ َۡ  [  ٢١: الواقعة]﴾ ٤٥إِنَُّهۡم ََكنُواْ َق
“তনশ্চয তসহঁি ইযাৰ পূশ্বণ তবলাতসিাি মগ্ন আতছল।” ]ছুৰা আল-ওৱাতিযা, 
আযাি: ৪৫[ 
এশ্িশ্ি, বিতিযা তসহঁিৰ ওচৰি সতঠি িীন আশ্হ তসহঁিৰ তবলাতসিাি সমিা 
িতৰবলল, তসহঁিি নযায উপিাৰী এটা সীমাি থাতিবলল, িতিিৰ বলাভ-লালসা 
আৰু প্ৰবৃতত্তৰ পৰা তবৰি থাতিবলল বিশ্ছ বিতিযা তসহঁশ্ি উক্ত িীনি তসহঁিৰ 
স্বাথণৰ তবপৰীি আৰু তসহঁিৰ ভ্ৰান্ত বাতিল প্ৰবৃতত্তৰ বাধা-স্বৰূপ বদতখশ্ল। তিন্তু 
বিতিযা আল্লাহৰ িৰিৰ পৰা িীন আতহশ্ল তিশ্টা মানুহি আল্লাহৰ ইবাদি 
আৰু বিওঁৰ তন‘আমিৰ িৃিজ্ঞিা আদায িতৰবলল িৰজ িতৰশ্ল আৰু প্ৰবৃতত্তৰ 
বাসনাি তনমতজ্জি থাতিবলল তনশ্ষধ িতৰশ্ল বিতিযা প্ৰবৃতত্তৰ অনুসাৰীসিশ্ল 
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সবণাত্মিভাশ্ৱ বাতিলশ্িই সহায িতৰশ্ল। িলি তসহঁশ্ি সিযি প্ৰিযাখযান িতৰ 
পশ্চাদপসৰৰ্ িতৰশ্ল।  
অতবশ্বাসীসিলৰ িীন গ্ৰহৰ্ নিৰাৰ আৰু এটা বাধা বহশ্ছ তমছলীযাসিশ্ল 
ৰাছুলসিলি আৰু বিওঁশ্লািৰ অনুসাৰীসিলি িুচ্ছ-িাতচ্ছলয িৰা আৰু 
ৰাছুলসিলৰ অনুসাৰীসিলি দুবণল আৰু তননমানৰ ধাৰৰ্া িৰা। বিশ্ন, আল্লাহ 

িা‘আলাই নূহ আলাইতহচ ছালামৰ জাতি সস্পশ্িণ বিশ্ছ, 
ۡرَذلُونَ ﴿

َ ۡۡ َك ل َِ ََ نُۡؤِمُن لََك َولتَّ
َ
 [  ٦٦٦: الشعراء ]﴾ ١١١قَالُٓواْ أ

“তসহঁশ্ি ি’বল, আতম বিামাৰ প্ৰতি তবশ্বাস স্থাপন িতৰম বনতি, অথচ 
তননশ্েৰ্ীৰ বলািসিশ্ল বিামাি অনুসৰৰ্ িতৰশ্ছ।” ]ছুৰা আশ্ব-শুআ'ৰা, 
আযাি: ১১১[ 
আল্লাহ িা‘আলাই তসহঁিৰ তবষশ্য আৰু বিশ্ছ, 

ِي َوَما نََرىَٰ لَُكۡم َعلَۡلَنا ِمن فَۡضِۢل﴿
ۡ
أ َراذنُِلَا بَادَِي للرَّ

َ
ِيَن ُهۡم أ َك إَِلَّ لَّلَّ َِ ََ ََٰك لتَّ : هود]﴾ َوَما نََرى

٨٠  ] 
“আৰু আতম বদতখশ্ছা বি, বিৱল আমাৰ মাজৰ তনন বেৰ্ীৰ বলািসিশ্লই 
তবশ্বচনাহীনভাশ্ৱ বিামাৰ অনুসৰৰ্ িতৰশ্ছ; আৰু আমাৰ ওপৰি বিামাশ্লািৰ 
বিাশ্না বেষ্ঠত্ব আতম বদতখবলল বপাৱা নাই।” ]ছুৰা হূদ, আযাি: ২৭[ 
দৰাচলশ্ি তসহঁিৰ আত্ম অহংিাৰৰ িাৰশ্ৰ্ই এই ধৰৰ্ৰ ভ্ৰান্ত ধাৰৰ্াৰ সৃতি 
বহশ্ছ। মানুশ্হ বিতিযা অহংিাৰ িশ্ৰ, তনজশ্ি বৰ ডাঙৰ বুতল ভাশ্ৱ আৰু 
আনি িুচ্ছ বুতল ভাশ্ৱ বিতিযা সিয গ্ৰহৰ্ি তস সিুতচি বহ িায, আনতি িতদও 
ধতৰ বলাৱা হয বি, িাৰ এই ধাৰৰ্াি প্ৰতিহি িৰা হ’ব িথাতপও তস আনভাশ্ৱ 
তনজশ্ি ডাঙৰ বুতল ভাতৱব। আল্লাহ িা‘আলাই বিশ্ছ, 

نَُّهۡم ََل يُۡؤِمُنونَ ﴿
َ
ٓواْ أ ُُ ِيَن فََس ۡت ََكَِمُت َرب َِك لََعَ لَّلَّ َُّ  [  ٣٣: يونس ]﴾ ٣٣َكَذَٰلَِك َح

“এশ্নলি বিামাৰ প্ৰতিপালিৰ বাৰ্ী সিয বুতল সাবযস্ত বহশ্ছ তসহঁিৰ ওপৰি, 
তিসিল অবাধয বহশ্ছ বি, তসহঁি ঈমান নাতনব।” ]ছুৰা ইউনুছ, আযাি: ৩৩[ 
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এশ্িশ্ি, তিছি িথা অবাধযিা বহশ্ছ বান্দাই আল্লাহৰ অনুগিযৰ পৰা বাতহৰ বহ 
চযিানৰ আনুগিয িৰা। িাৰ অন্তৰ এই ধৰৰ্ৰ ঘৃৰ্য বদাষি দুতষি হয িাৰ 
িথাি আৰু িমণি আৰু সিয গ্ৰহৰ্ি বসইশ্টা আটাইিলি ডাঙৰ বাধা হয। 
আল্লাহ িা‘আলাই এই ধৰৰ্ৰ বলািসিলৰ বিতিযাও প্ৰশংসা িৰা নাই; বৰং 
িাি িাতলম (অনযাযিাৰী) বুতল আখযাতযি িতৰশ্ছ। িলি তস অহংিাৰ আৰু 
পথভ্ৰিিাি বাতিলৰ মাজি ঘুতৰ পতি থাশ্ি। িাৰ সিশ্লা িমণ আৰু চলা-িুৰা 

অনযায আৰু তবশৃঙ্খলাময বহ থাশ্ি। এশ্িশ্ি, িাশ্ছিী সদায বাতিলৰ লগি 
তমতলি হয আৰু সিযৰ পৰা বাধা তদশ্য, তিযশ্না মানুহৰ অন্তৰ বিতিযা 
আল্লাহৰ আনুগিয আৰু বশযিাৰ পৰা ওলাই িায বিতিযা তস তবশ্দ্ৰাহী চযিানৰ 
বশযিা স্বীিাৰ িশ্ৰ।  

رَِدٖ ﴿ ََتََُِّع ُُكَّ َشۡلَطَٰٖن مَّ نَُّهۥ٣َو
َ
َِ  ُكتَِب َعلَۡلهِ أ ََۡهِديهِ إََِلَٰ َعَذا ُهۥ َو

نَُّهۥ يُِضلُّ
َ
هُ فَأ َمن تََوَلَّ

ِِۡيِ   [  ٢،  ٣: احلج ]﴾ ٤للسَّ

“আৰু তস অনুসৰৰ্ িশ্ৰ প্ৰশ্িযি তবশ্দ্ৰাহী চযিানৰ। িাৰ সম্পশ্িণ তনধণাৰৰ্ 
িৰা বহশ্ছ বি, তিশ্য িাৰ লগি বনু্ধত্ব িতৰব তস তনশ্চয িাি পথভ্ৰি িতৰব 
আৰু িাি প্ৰজ্জ্বতলি জুইৰ শাতস্তৰ তপশ্ন পতৰচাতলি িতৰব। ]ছুৰা আল-হাজ্জ, 
আযাি: ৩-৪[ 
সিযৰ অনুসৰৰ্ আৰু ঈমান বপাষৰ্ নিৰাৰ আৰু এটা ডাঙৰ বাধা বহশ্ছ জ্ঞান-
তবজ্ঞান আৰু বাস্তৱ পৰীিা-তনৰীিাি সংিীৰ্ণ পতৰতধি সীমাবি িতৰ ৰখা 
বিশ্নলি বস্তুবাদীসিশ্ল ইতিয অনুভৱৰ মাজি জ্ঞান-তবজ্ঞানি সীমাবি িতৰ 
থাশ্ি। বসশ্য তিশ্বাৰ তসহঁিৰ ইতিযৰ িাৰা ববাধগময হয বসইশ্বাৰশ্িই তসহঁশ্ি 
তবশ্বাস িশ্ৰ আৰু তিশ্বাৰ ইতিযগ্ৰাহয নহয বসইশ্বাৰি তসহঁশ্ি অতবশ্বাস িশ্ৰ; 
িতদও বসযা আন পিতিি আৰু ইতিয অনুভৱিলিও অতধি শক্তশালী আৰু 
স্পি দলীল-প্ৰমাৰ্ৰ িাৰা প্ৰমাতৰ্ি িথাতপও তসহঁশ্ি বসইশ্টা স্বীিাৰ নিশ্ৰ। 
এই তিিনা আৰু সংশযৰ িাৰশ্ৰ্ বহুশ্িই পথভ্ৰি বহশ্ছ। এই তনিৃি পিতিশ্য 
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মহাতবশ্বৰ প্ৰতিপালিৰ অতস্তত্ব অস্বীিাৰ িশ্ৰ, ৰাছুলসিলৰ লগি িুিুৰী িশ্ৰ 
আৰু বিওঁশ্লাশ্ি বল অহা গাশ্যবৰ (অদৃশযৰ) সংবাদসমূহি অস্বীিাৰ িশ্ৰ 
তিশ্বাৰ তবশ্বাস িতৰবলল বহুশ্িা িুতক্ত প্ৰমাৰ্ৰ িাৰা দলীল দাতঙ ধৰা হয; বৰং 
প্ৰিৃিপিি এইশ্বাৰ স্পি দলীল-প্ৰমাৰ্ৰ িাৰা প্ৰমাতৰ্ি। এই িথা 
অিযাৱশযিীয জ্ঞািবয জ্ঞান আৰু ইযািীনী ইল্ম বি, আল্লাহৰ অতস্তত্ব, বিওঁৰ 
এিত্ববাদ, এিি সৃতিিিণা আৰু পতৰচালনাৰ প্ৰমাৰ্াতদ অনযানয পিতিৰ 
দলীলৰ সমান নহয বা আন দলীলৰ বসশ্ি িুলনা িৰা নািাব। তিযশ্না 
আল্লাহৰ অতস্তত্বৰ প্ৰমাৰ্ আচমানী নাতিলিৃি দলীল, তবশ্বি প্ৰসূি দলীল, 
অনুভৱীয দলীল আৰু স্বভাৱজাি প্ৰমাৰ্ৰ িাৰা প্ৰমাতৰ্ি। তবশ্বজগিি আৰু 
মানুহৰ মাজি বিওঁ তনজৰ তনদশণনাৱলী সুস্পিভাশ্ৱ প্ৰিাশ িতৰশ্ছ িাশ্ি 
তসহঁিৰ ওচৰি স্পি হয বি, বিওঁ সিয, বিওঁৰ ৰাছুলসিল সিয, বিওঁৰ 
প্ৰতিদান সিয, বিওঁৰ প্ৰদানিৃি সিশ্লা সংবাদ (অহী) সিয আৰু বিওঁৰ িীন 
সিয। এশ্িশ্ি, সিয সুস্পিভাশ্ৱ প্ৰিাতশি বহাৱাৰ তপছি অনুসৰৰ্ নিতৰশ্ল 
বাতিলৰ বাতহশ্ৰ আৰু তি থাতিব পাশ্ৰ। তিন্তু বস্তুবাদীসিলৰ ঔিিযিা আৰু 
তসহঁিৰ অহংিাৰ তসহঁিৰ আৰু বসই উপিাৰী সিযৰ মাজি প্ৰতিবন্ধি তি 
সিযতবহীন বিাশ্নাশ্ৱই বিাশ্নামশ্িই উপিৃি হ’ব বনাৱাতৰব। দৃতিসম্পন্ন মুতমন 

িাৰ দূৰদতশণিাৰ আশ্লািি তস সিয জাতনব পাশ্ৰ আৰু বুতজব পাশ্ৰ বি, 
িাতিৰসিল স্পি বগামৰাহী আৰু অন্ধত্বৰ মাজি তনমতজ্জি। আল্লাশ্হ আমাি 
তহদাযিৰ তন‘আমি দান িৰাৰ বাশ্ব আতম বিওঁৰ প্ৰশংসা আৰু িৃিজ্ঞিা 
আদায িতৰশ্ছা। 
িাতিৰ আৰু নাতস্তিসিলৰ ঈমান অনাি আৰু এটা বাধা বহশ্ছ বস্তুবাদীসিলৰ 
আৰু তসহঁিৰ প্ৰবঞ্চনাি তনমতজ্জি তসহঁিৰ অনুসাৰীসিশ্ল ভাশ্ৱ বি, বস্তু 
উশ্ত্ততলি বহাৱা আৰু প্ৰািৃতি তবজ্ঞান সম্পশ্িণ মানুশ্হ জনাৰ আগি মানুহৰ 
জ্ঞান পুৰঠ নাতছল। ইযাৰ আগি মানুহৰ জ্ঞান পূৰ্ণিা বপাৱা নাতছল। দৰাচলশ্ি 
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এইশ্টা হ’ল তসহঁিৰ দুঃসাহস বদখুৱা, িূটিিণি আগুৱাই অহা, সিয আৰু 
বাস্তৱিাৰ বিত্ৰি অহংিাৰ প্ৰদশণন। এই িথা সামানয জ্ঞানৰ অতধিাৰী 
বলািসিশ্লও জাতনব বি, তসহঁশ্ি তনজৰ তনিৃি মিাদশণৰ পৰা বিতিযাও উভতি 
অহা নাই। এশ্িশ্ি িতদ তসহঁশ্ি ি’বলশ্হঁশ্িন বি, বস্তু, তশল্প-িাৰখানা, 
আতৱষ্কাৰ, প্ৰিৃতিি তবষযৰ উন্নতি ইিযাতদ বশষৰ িাশ্ল অথণাৎ বিণমান সমযৰ 
আগি পূৰ্ণিা আৰু তনপুনিা লাভ িৰা নাতছল বিশ্নহ’বল তসহঁিৰ িথা তঠি 
হ’বলশ্হঁশ্িন। তিন্তু সতঠি জ্ঞান, তস্থৰ বাস্তৱিা আৰু সুন্দৰ চতৰত্ৰ ইিযাতদ তবষয 
সম্পশ্িণ তসহঁিৰ সংজ্ঞা, দু:সাহস প্ৰদশণন আৰু অনযাযমূলি িথা বহশ্ছ 
আটাইিলি ডাঙৰ তমথযাচাৰ। তিযশ্না তবশ্বি, সতঠি জ্ঞান বিতিযাও তচতিি 
আতছল, ইযাৰ পূৰ্ণিা বা অপূৰ্ণিা ইযাৰ প্ৰভাৱ, দলীল আৰু লিয-উশ্েশযৰ 
িাৰা প্ৰমাতৰ্ি আতছল। মুহাম্মাদ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লাশ্ম বল অহা 
বসইসমূহ মহৎ আচাৰ-আচাৰৰ্, আক্বীদা, আখলাি, িীন, দুতনযা, ৰহমি, 
তহিমি ইিযাতদ সম্পশ্িণ সুউচ্চ তচন্তা-বচিনা সম্পশ্িণ লিয িৰি। এইশ্বাৰ 
গুৰ্াৱলী মুছতলমসিশ্ল বিওঁশ্লািৰ নবীৰ পৰা গ্ৰহৰ্ িতৰশ্ছ আৰু এইশ্বাৰৰ 
ওপৰি আমল িৰাৰ লগশ্ি িীন আৰু দুতনযাৰ সিশ্লা িলযাৰ্িৰ আৰু ভাল 
িামসমূহ আনৰ ওচৰি বপৌঁছাই তদশ্ছ। তপছি তবশ্বৰ সিশ্লা জাতি বিওঁশ্লািৰ 
এইশ্বাৰ গুৰ্াৱলীৰ ওচৰি নিস্বীিাৰ িতৰশ্ছ আৰু তসহঁশ্ি এই িথা স্বীিাৰ 
িতৰবলল বাধয বহশ্ছ বি, মুছতলমসিল পূৰ্ণিাৰ এশ্ন এি চৰম তশখৰি উপনীি 
বহশ্ছ বি, আন আন বলািসিশ্ল িাি উপনীি হ’ব পৰা নাই; আনতি আন 
আন বলািসিশ্ল বিওঁশ্লাশ্ি বদখুৱা জ্ঞান-তবজ্ঞানৰ পথশ্িই চতলবলল আৰম্ভ 
িতৰশ্ল। এতিযা বস্তুবাদীসিলৰ চতৰত্ৰ চাওঁি, তসহঁশ্ি তনজৰ মশ্নাবাসনা 
চতৰিাথণ িতৰবলল বস্তুি বযৱহাৰ িশ্ৰ, তসহঁশ্ি এই তখতনশ্িই বিন্ত িৰা নাই; 
বৰং তসহঁশ্ি তসহঁিৰ হীন উশ্েশয বাস্তবাযনি তননৰ পৰা তননিৰ স্তৰি নাতম 
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বগ বিশ্ছ, বস্তু এটাৰ লগি আন এটা লাতগ থিাৰ শতক্ত নাথাতিশ্ল মহাতবশ্বৰ 
সিশ্লা িাৎিতৰ্ি ৰ্ধ্ংস বহ গ’বলশ্হঁশ্িন। অথচ আল্লোৈ তো‘আলাই বিশ্ছ, 

َٰلُِمونَ ﴿ َُ للظَّ َم ِۡ ا َي َ َغَٰفِلا َعمَّ  [  ٢٨: ابراهيم]﴾ ٤٢َوََل ََتَۡسََبَّ لَّللَّ

“আৰু িাতলমসিশ্ল তি িতৰশ্ছ, বসই তবষশ্য িুতম আল্লাহি বিতিযাও 
অমশ্নাশ্িাগী বুতল নাভাতৱবা।” ]ছুৰা ইব্ৰাহীম, আযাি: ৪২[ 
এশ্িশ্ি, িতদ পূবণৱিণী উন্নি জাতিসমূহৰ মাজি আল্লাহৰ িীনৰ পৃতথৱী সংক্ৰান্ত 
আদবসমূহ অৱতশি নাথাতিশ্লশ্হঁশ্িন বিশ্নহ’বল বিণমান বস্তুবাদীসিলৰ জ্ঞান-
তবজ্ঞানৰ উন্নতিৰ বিাশ্না মূলযই নাথাতিশ্লশ্হঁশ্িন। তিযশ্না তিহঁি িীন বহৰাইশ্ছ 
তসহঁি পৃতথৱীি পুি:পতৱত্ৰ, আনন্দময আৰু সুখী জীৱন িাপনি বযথণ। বাস্তৱ 
দশণন আৰু অতভজ্ঞিা এই তবষশ্য আটাইিলি ডাঙৰ সািী। আৰবৰ মুশ্বতৰি 
আৰু তসহঁিৰ মিাদশণীসিল তিসিলৰ অিনমান ঈমান আৰু ঈমানৰ তিছুমান 
উছুলৰ বিশ্ন, িাওহীদুৰ ৰুবুতবযযাহ (আল্লাহি প্ৰতিপালি তহচাশ্প স্বীিৃতি) 
আৰু প্ৰতিদান তদৱসৰ স্বীিৃতি সম্পশ্িণ সামানয স্বীিৃতি আতছল তসহঁি 
তনসশ্ন্দশ্হ বিণমানৰ বস্তুবাদীসিলিলি ভাল আতছল। ইযাৰ বাতহশ্ৰও এই িথা 
সিশ্লাশ্ৰই অৱশয জ্ঞািবয তবষয বি, আল্লাহৰ ৰাছুলসিশ্ল আল্লাহৰ িৰিৰ 
পৰা তিশ্বাৰ সংতিপ্ত আৰু তবস্তাতৰি অহী, তহদাযি, নূৰ, সতঠি ইল্ম আৰু 
সবণময িলযাৰ্ বল আতহশ্ছ বসইশ্বাৰ সুস্থ জ্ঞাশ্ন আৰু তবশ্বশ্ি স্বীিৃতি তদশ্য, 
বসই তবশ্বি অৱশযই জাশ্ন বি, সিশ্লাশ্ৱই এই জ্ঞানৰ অিযন্ত মুখাশ্পিী আৰু 
ৰাছুলসিশ্ল বল অহা সিশ্লা তবষয মাতনবলল বসই তবশ্বি প্ৰস্তুি থাশ্ি। সতঠি 
তবশ্বশ্ি বুশ্জ বি, ৰাছুলসিশ্ল তি উপিাৰী ইল্ম আৰু তিিাব বল আতহশ্ছ 
পৃতথৱীৰ আতদৰ পৰা অন্ত বলশ্ি সিশ্লাশ্ৱ এিতত্ৰি বহও এই ধৰৰ্ৰ তিিাব 
তসহঁশ্ি ৰচনা িতৰবলল সিম নহ’ব। ইযাৰ বাতহশ্ৰও সুস্থ তবশ্বশ্ি জাশ্ন বি, 
নবীসিলৰ উক্ত অহী নাথাতিশ্ল মানৱ জাতি অৱশযই স্পি বগামৰাহী, মহা 
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অন্ধিাৰ, দুভণাগয আৰু সদায ৰ্ধ্ংসি পতিি হ’বলশ্হঁশ্িন। আল্লোৈ তো‘আলাই 

বিশ্ছ, 
﴿ َُ ۦ َو َٰتِهِ نُفِسِهۡم َيۡتلُواْ َعلَۡلِهۡم َءاَي

َ
ِۡن أ َث فِلِهۡم رَُسوَٗل م  َِ ُ لََعَ للُۡمۡؤِمنَِۡي إِذۡ َب ۡد َمنَّ لَّللَّ َُ ِلِهۡم لَ َزك 

ل ُِمُهُم لۡلِكَتََٰب َولۡۡلِۡكَمَة سِإَن ََكنُواْ  َِ َُ َِۡيٍ َو َٖ مُّ َٰ  لَِِف َضَل
َُ َۡ  [  ٦١٢: ال عمران]﴾ ١٦٤ِمن َق

“অৱশযই আল্লাশ্হ মুতমনসিলৰ ওপৰি অনুগ্ৰহ িতৰশ্ছ, বিতিযা বিওঁ তসহঁিৰ 
মাজৰ পৰাই তসহঁিৰ প্ৰতি এজন ৰাছুল পঠাইতছল, তিশ্য তসহঁিৰ ওচৰি বিওঁৰ 
আযািসমূহ তিলাৱাি িশ্ৰ আৰু তসহঁিি পতৰশুি িশ্ৰ আৰু তসহঁিি তিিাব 
আৰু তহিমি তশিা তদশ্য। যদিও তসহঁি ইযাৰ আগি স্পি ভ্ৰাতন্তি আতছল।” 

]ছুৰা আশ্ল ইমৰান, আযাি: ১৬৪[ 
এশ্িশ্ি, ৰাছুলসিশ্ল বল অহা জ্ঞানৰ বাতহশ্ৰ মানুহৰ তবশ্বি সতঠি পূৰ্ণিাি 
উপনীি হ’ব বনাৱাশ্ৰ। এই বাশ্বই সতঠি জ্ঞান আৰু দূৰদতশণিাৰ অভাৱি 

তিছুমান শব্দৰ িাৰা বাতিলি সুসতজ্জি িতৰ সিযি প্ৰিযাখযান িৰাৰ বাশ্ব 
তসহঁশ্ি (বস্তুবাদীসিশ্ল) বহু মানুহি বধাঁিাি বপলাইশ্ছ। বিশ্ন, তসহঁশ্ি িীনৰ 
জ্ঞান আৰু সুউচ্চ আখলাি সমূহি পশ্চাদগাতমিা আৰু তসহঁিৰ জ্ঞান-তবজ্ঞান 
আৰু িীনৰ তবপৰীি আখলািি সংসৃ্কতি আৰু প্ৰগতি বুতল নামিৰৰ্ িতৰ 
থাশ্ি। েসু্থ জ্ঞানৰ অতধিাৰী সিলৰ ওচৰি এইশ্টা স্পি বি, তিশ্বাৰ সংসৃ্কতি 

আৰু সংস্কাৰৰ মূলনীতিসমূহ িীনৰ তহদাযিি আৰু তদশ তনশ্দণশনাৰ লগি 
সমৃ্পক্ত নহয বসযা তনশ্চয পৃতথৱী আৰু পৰিালৰ বাশ্ব অিলযাৰ্িৰ আৰু 
পথভ্ৰিিা। অিনমান তচন্তা-ভাৱনা িতৰশ্লই বদতখবলল বপাৱা িাব বি, তিসিলি 
বস্তুবাদী সভয বুতল বিাৱা হয তসহঁি চাতৰতত্ৰি অধঃপিনি আৰু সিশ্লা 
িতিিৰ িামি অগ্ৰগামী আৰু উপিাৰী িামি তননগামী। আনহাশ্ি সুস্থ 
সভযিা আৰু সংসৃ্কতি বহশ্ছ তবশ্বিৰ সভযিা তিশ্টা ৰাছুলসিলৰ তহদাযি আৰু 
বিওঁশ্লাশ্ি বল অহা সতঠি জ্ঞানসম্পন্ন তবশ্বি। আৰু চাতৰতত্ৰি সভযিা বহশ্ছ 
প্ৰশংতসি সুন্দৰ সচ্চতৰত্ৰ আৰু উপিাৰী তদশ তনশ্দণশনাি সভয বহাৱা তিশ্টা 
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সিশ্লাশ্ৰ বাশ্ব িলযাৰ্িৰ আৰু সতঠিিা, ভাল আৰু সিলিাৰ িামি সতঠি 
জ্ঞানৰ িাৰা সহশ্িাতগিা িৰা। ইছলাশ্ম সদায পৃতথৱী আৰু পৰিালৰ বসৌভাগয 

অজণন আৰু উভয জগিি সন্মান আৰু মিণদা লাভ িতৰবলল আশ্দশ আৰু 
উৎসাতহি িশ্ৰ। ি্ বীন ইছলাশ্ম বিাৰআন আৰু হাদীছি সংতিপ্তাভাশ্ৱ আৰু 

সতবস্তাশ্ৰ তি বল আতহশ্ছ বসইশ্বাৰি বল বিাশ্নাবাই গশ্ৱষৰ্া িতৰশ্ল জাতনব 
পাতৰব বি, ইছলামৰ তহদাযি আৰু তদশ তনশ্দণশনাৰ িাশ্ল উভতি নগ’বল আৰু 
বসই অনুিাযী আমল নিতৰশ্ল মানৱ জাতি িলযাৰ্ সাতধি হ’ব বনাৱাতৰব। 
ইছলাম বিশ্নলি আক্বীদা, আখলাি আৰু ভাল িামৰ বিত্ৰি প্ৰশ্িাজয বিশ্নলি 
ই পৃতথৱীৰ িামৰ বাশ্বও প্ৰশ্িাজয। ইছলাশ্ম সদায সিশ্লাশ্ৰ বযতক্তগি আৰু 
সমতিি িলযাৰ্ আৰু উপিাৰৰ পথ তনশ্দণশ তদশ্য।  
আল্লাশ্হই বহশ্ছ িাওিীিদািা আৰু তহদাযিিাৰী। আল্লোৈ িাআলাই মুহাম্মাদ 

চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লামৰ ওপৰি ৰহমি আৰু শাতন্ত বষণৰ্ িৰি। 
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