
  



 

আৰম্ভ কৰৰছ  োঁ পৰম 

কৰুণ ময় পৰম দয় লু 
আল্ল হৰ ন মত 

ইছলাম 

পৱিত্ৰ ক াৰআন আৰু হাদীছৰ আললা ত ইছলাম সম্পল ে  সংৱিপ্ত 

বাতে া 

(উৎস উছল্লখ নকৰ  সংস্কৰণ) 

ইছলামৰ সংৱিপ্ত পৱৰচয় সম্পল ে  জাৱনবলল এইখন এখন সৰু ৱ ন্তু অৱত গুৰুত্বপূৰ্ে 

পুৱি া। ইয়াত ইছলামৰ গুৰপুূৰ্ে ৱবৱি-ৱবিানসমূহ আৰু ৱিিা তথা ববৱিষ্ট্যলবাৰ 

ইছলামৰ মূল উৎসৰ আললা ত অথোৎ ক াৰআন আৰ ুহাদীছৰ আললা ত বৰ্েনা 

 ৰা বহলছ। পৱৰলিি পৱৰৱিৱত ৱিন ৱিন কহািা সলেও এই পুৱি াখনৰ দ্বাৰা 
প্ৰলতয  সময় আৰ ুপ্ৰলতয  িানৰ মুছৱলম তথা 
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অমুছৱলম  সলবািন  ৰা বহলছ। 

১) ইছলাম বহলছ ক ালেই মানিজাৱতৰ প্ৰৱত আল্লাহৰ অৱিম আৰু অমৰ বা 

ৱচৰিায়ী বাতে া। 

২). ইছলাম ক ালনা ৱলং ৱবলিষ তথা জাৱতৱবলিষৰ বালব নহয়, বৰং এইলো বহলছ 

ক ালেই মানিজাৱতৰ বালব আল্লাহৰ িমে। 

৩). ইছলাম বহলছ কসই ঐশ্বৰীয় িমে, ৱিলো পূবেিতী নবী আৰ ুৰাছুলস লৰ কসই 

বাতে াসমূহ  সমূ্পৰ্েতা প্ৰদান  ৱৰবলল আৱহলছ, ৱিলবাৰ বাতে া বল কতওঁললাল  ৱনজ 

ৱনজ উম্মতৰ ওচৰলল কপ্ৰৱৰত বহৱছল। 

৪). স ললা নবীৰ িমে এ , ৱ ন্তু কতওঁললা ৰ চৰীয়ত (িমে-ৱবিান) কবলল  

কবলল । 

৫). স ললা নবী আৰ ুৰাছুল, কিলন- নূহ, ইব্ৰাহীম, মূছা, ছুলাইমান, দাঊদ আৰ ু

ঈছা আলাইৱহমুচ্ছালাম প্ৰমখুস লল ৱি ৱবষয়ৰ প্ৰৱত আহ্বান  ৱৰৱছল, ইছলালমও 

কসই ৱবষয়ৰ প্ৰৱতলয় আহ্বান  লৰ, আৰ ুকসই ৱবষয়লো বহলছ, এই  থাৰ প্ৰৱত ঈমান 

কপাষৰ্  ৰা কি, ৱনশ্চয় আল্লালহই প্ৰৱতপাল , কতলিইঁ সৃৱষ্ট্ তে া, কতলিইঁ 

জীৱি াদাতা, কতলিইঁ জীিনদাতা, কতলিইঁ মৃতুয প্ৰদান াৰী আৰ ু কতলিইঁ 

ৱবশ্বজ তৰ মাৱল , তথা কতলিইঁ স ললা ৱবষয় ৱনয়ন্ত্ৰৰ্  লৰ। ৱনশ্চয় কতও ঁমহা 

দয়ািান, পৰম  ৰুৰ্াময়। 

৬). আল্লাহ তাআলাই বহলছ এ মাত্ৰ সৃৱষ্ট্ তে া, আৰু এ মাত্ৰ কতলিইঁ ইবাদতৰ 

কিা য, কতওঁৰ বসলত আন  ালৰা উপাসনা ক ৱতয়াও উৱচত নহয়। 

৭) ৱবশ্বজ তত থ া স ললা বস্তু ৱিলবাৰ আৱম কদৱখব পালৰাঁ অথবা ৱিলবাৰ আৱম 
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কদখা নাপাওঁ, কসই স ললালবাৰ  আল্লালহই সৃৱষ্ট্  ৱৰলছ। ইয়াৰ উপৱৰও ৱিলবাৰ 

সৃৱষ্ট্ (মখলু ) আলছ কসই স ললালবাৰ  আল্লালহই সৃৱষ্ট্  ৱৰলছ। মহান আল্লালহ 

আ ািমণ্ডল আৰ ুপৃৱথিী  ছয় ৱদনত সৃৱষ্ট্  ৱৰলছ। 

৮) ৰাজত্বৰ কিত্ৰত, সৃৱষ্ট্  ৰাৰ কিত্ৰত, বযিিাপনাত, আৰ ু কতওঁৰ ইবাদতত 

পৱিত্ৰ আল্লাহৰ ক ালনা অংিীদাৰ নাই। 

৯).পৱিত্ৰ আল্লাহ তাআলাই  াল া জন্ম ৱদয়া নাই, আৰু কতলিাঁ  ালৰা পৰা জন্ম 

কলািা নাই, তথা কতওঁৰ সমতুলযও ক ালনা নাই আৰ ুকতওঁৰ সম িও নাই। 

১০).পৱিত্ৰ আল্লাহ তাআলাই ক ালনা বস্তুৰ মাজত প্ৰলিি ন লৰ, আৰু কতওঁ 

ক ালনা সৃৱষ্ট্লৰা ৰূপ িাৰৰ্ ন লৰ। 

১১).পৱিত্ৰ আল্লাহ তাআলা বান্দাস লৰ প্ৰৱত অৱত দয়ালু তথা  ৃপািীল। 

কসই াৰলৰ্ই কতওঁ বহুলতা ৰাছুল কপ্ৰৰৰ্  ৱৰলছ আৰু বহুলতা ৱ তাব অিতীৰ্ে 

 ৱৰলছ। 

১২).এ মাত্ৰ আল্লালহই বহলছ কসই  ৃপািান প্ৰৱতপাল , ৱিলয় ৱ য়ামতৰ ৱদনা 
স ললাল  পুনজীিন প্ৰদান  ৱৰ  বৰৰ পৰা উঠাই স ললা সৃৱষ্ট্লৰই ৱহচাপ-

ৱন াচ গ্ৰহৰ্  ৱৰব। প্ৰলতয ল   মে অনুসালৰ িাল-কবয়া প্ৰৱতদান দান 

 ৱৰব।ৱিলয় ঈমান কপাষৰ্  ৱৰ সৎ মে  ৱৰলছ, তা  আল্লালহ ৱচৰিায়ী সুখ-

সুৱবিা প্ৰদান  ৱৰব। আনহালত ৱিলয় কুফৰী  ৱৰলছ আৰ ুঅসৎ মে  ৱৰলছ, তা  

আল্লালহ আৱখৰাতত মহা িাৱি প্ৰদান  ৱৰব। 

১৩) আল্লাহ তাআলাই আদম  মাটিলৰ সৱৃষ্ট্  ৱৰলছ আৰু ইয়াৰ ৱপছত কতওৰঁ 

সিান-সিৱত  লালহ লালহ ক ালেই ৱবশ্বত প্ৰসাৱৰত  ৱৰলছ।  ৱতল  এই অনুসালৰ 

স ললা মানুহলৰই বংি ত মলূ এল ই। তাক্বিাৰ বাৱহলৰ ক ালনা ৱলং ৰ 
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ওপৰত অনয ক ালনা ৱলং ৰ আৰু ক ালনা সম্প্ৰদায়ৰ ওপৰত আন ক ালনা 

সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰািানযতা নাই। 

১৪). প্ৰলতয  সিান ৱফতৰতৰ ওপৰত অথোৎ স্বিাি ত িমেত (ইছলামত) জন্ম 

গ্ৰহৰ্  লৰ। 

১৫). ক ালনা মানুলহই জন্ম তিালি পাৱপষ্ঠ নহয়, তথা আন  ালৰা গুনাহৰ কবাজা 

বলও জন্ম গ্ৰহৰ্ ন লৰ। 

১৬) মানি সৃৱষ্ট্ৰ মুখয উলেিয বহলছ, এ মাত্ৰ আল্লাহৰ উপাসনা  ৰা। 

১৭) পুৰুষ হও  অথবা নাৰী, ইছলালম স ললাল  সন্মান প্ৰদান  ৱৰলছ। ৱসহঁত  

ৱসহঁতৰ স ললা অৱি াৰৰ ৱনশ্চয়তা প্ৰদান  ৱৰলছ। স ললা মানুহল ই ৱনজ ৱনজ 

অৱি াৰ আৰ ু  ৃত মেৰ বালব দাৱয়ত্বিীল বনাইলছ। ৱনজৰ িৱত হও  অথবা 
আনৰ িৱত, প্ৰলতয  িৱত াৰ   মেৰ বালব কসই বযৱিল ই জবাবৱদৱহ  ৰা 

হ'ব। 

১৮) ইছলালম পুৰুষ আৰু নাৰী উিয়ল   মে, দাৱয়ত্ব, প্ৰৱতদান আৰ ু কন ীৰ 

কিত্ৰত সমমিোদা প্ৰদান  ৱৰলছ। 

১৯) ইছলালম নাৰীস ল  সন্মান প্ৰদান  ৱৰলছ, তথা কতওঁললা   পুৰষুস লৰ 

সমমিোদা প্ৰদান  ৱৰলছ। িৱদ পুৰুষ সিম হয় কতলি িািতীয় িৰৰ্-কপাষৰ্ৰ 

দাৱয়ত্ব পুৰুষৰ।  ৱতল   নযা সিানৰ িৰৰ্-কপাষৰ্ৰ দাৱয়ত্ব বহলছ ৱপতাৰ ওপৰত, 

তথা পুত্ৰ প্ৰাপ্তবয়স্ক আৰু সিম হ'কল মা ৰ িৰৰ্-কপাষৰ্ৰ দাৱয়ত্ব গ্ৰহৰ্  ৱৰব 

পুত্ৰই, এইদলৰ স্ত্ৰীৰ িৰৰ্-কপাষৰ্ৰ দাৱয়ত্বও বহলছ স্বামীৰ ওপৰত। 

২০) মৃতুয ক ৱতয়াও ৱচৰিায়ী ধ্বংস নহয়। বৰং মৃতুযৰ ফলত মানুলহ  মেিূৱমৰ 
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পৰা প্ৰৱতদানৰ িানলল প্ৰিান  লৰ। মৃতুযলি িৰীৰ আৰ ু আত্মা উিয়ল ই 

প্ৰিাৱিত  লৰ। আত্মাৰ মতুৃয বহলছ িৰীৰৰ পৰা ৱবৱচ্ছন্ন কহািা। এলতল  

ৱ য়ামতৰ ৱদনা পুনৰুত্থানৰ সময়ত কসই আত্মাই ঘূৱৰ আৱহ কসই িৰীৰত প্ৰলিি 

 ৱৰব। মৃতুযৰ ৱপছত আত্মা ক ৱতয়াও কবলল  িৰীৰলল িানািৱৰত নহয় তথা 

কবলল  ক ালনা িৰীৰলতা প্ৰলিি ন লৰ। 

২১) ইছলালম ঈমানৰ ডাঙৰ আৰু কমৌৱল  ৱিৱেসমূহৰ ওপৰত অেুে ৱবশ্বাস 

কপাষৰ্  ৰাৰ দাবী  লৰ। কিলন- আল্লাহৰ প্ৰৱত ঈমান কপাষৰ্  ৰা, কতওঁৰ 

ৱফৱৰিাস লৰ প্ৰৱত ঈমান কপাষৰ্  ৰা, ঐশ্বৰীয় গ্ৰন্থসমহূৰ প্ৰৱত ঈমান কপাষৰ্ 

 ৰা, কিলন- ৱব ৃত কহািাৰ পূবেৰ তাওৰাত, ইঞ্জীল আৰু ঝাবুৰ, তথা ক াৰআনৰ 

প্ৰৱত ঈমান কপাষৰ্  ৰা, স ললা নবী আৰু ৰাছুলৰ প্ৰৱত ঈমান কপাষৰ্  ৰা, 
নবীস লৰ অৱিম তথা সবেলিষ নবী মুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু আলাইৱহ অছাল্লামৰ প্ৰৱত 

ঈমান কপাষৰ্  ৰা, ল লত ৱ য়ামত ৱদিসৰ প্ৰৱত ঈমান কপাষৰ্  ৰা। আৱম এই 

 থা জাৱন কথািা উৱচত কি, িৱদ এই পাৱথেি জীিলনই অৱিম জীিন হ'ললহঁলতন 

কতলি জীিন আৰু অৱিত্বৰ ক ালনা মূলযই নাথাৱ ললহঁলতন, তথা িা যৰ প্ৰৱত 

ঈমান কপাষৰ্  ৰালৰা ক ালনা গুৰুত্ব নাথাৱ ললহঁলতন। 

২২) নবী আৰ ু ৰাছুলস ল আল্লাহৰ বাতে া কপৌঁচাই ৱদয়াৰ কিত্ৰত সমূ্পৰ্েৰূলপ 

কদাষমুি। ল লত কতওঁললা  এলনকুিা প্ৰলতয  ৱবষয়ৰ পৰা পৱৰপূৰ্েৰূলপ সৰুৱিত, 

ৱিলবাৰ ৱবষয় বুৱি তথা সুি ৱবলবল  গ্ৰহৰ্ ন লৰ অথবা ৱিলবাৰ ৱবষয় 

সদ্বযিহাৰৰ পৱৰপন্থী। কতওঁললা ৰ দাৱয়ত্ব বহলছ এ মাত্ৰ আল্লাহৰ আলদি-ৱনলষি 

তথা ৱবৱি-ৱবিান বান্দাস লৰ ওচৰলল কপৌঁচাই ৱদয়া। কতওঁললা ৰ মাজত ক ালনা 

িৰৰ্ৰ ঐশ্বৰীয় গুৰ্, তথা উপাসয কহািাৰ কিা যতা নাই। বৰং কতওঁললা  অনযানয 

মানিৰ দলৰই মানি। কতওলঁলা ৰ ৱবলিষত্ব ক িল ইমালনই কি, কতওঁললা ৰ 
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ওচৰলল আল্লাহৰ ফালৰ পৰা অহী অিতীৰ্ে বহলছ। 

২৩) ইছলালম এ মাত্ৰ আল্লাহৰ ইবাদতৰ ৱপলনই আহ্বান  লৰ। ডাঙৰ আৰ ু

গুৰুত্বপূৰ্ে ইবাদতসমূহৰ িথািথ ৱনয়ম অনুসৰৰ্  ৰাৰ মািযমত কসইলবাৰ পালন 

 ৱৰব লাল । তালৰ এো বহলছ চালাত বা নামাজ। ৱ য়াম (ৱথয় কহািা) ৰূকু (হাৱল 

পৰা) ছাজদাহ (সপ্তাং ৰ দ্বাৰা মাটিত িৰ ৱদয়া) আল্লাহৰ ৱজ ৰ-আজ াৰ  ৰা, 
কতওঁৰ স্তুৱত আৰ ুগুৰ্ ান  ৰা তথা দআু আৰু প্ৰাথেনা  ৰাৰ সমৱষ্ট্লয়ই বহলছ 

চালাত বা নামাজ। ৱদলন ৰাৱত পাচঁ ওিাি নামাজ প্ৰলতয  বযৱিৰ ওপৰত 

অৱনবািে। নামাজত কিৱতয়া স ললালি এল  িাৰীলত ৱথয় হয় কতৱতয়া িনী-দৱৰদ্ৰ, 

মাৱল  আৰ ুদাস আৱদৰ স ললা বযিিান কিষ বহ িায়। ৱদ্বতীয় ডাঙৰ ইবাদত 

বহলছ িা াত। সম্পদৰ কসই সৰু অংি  িা াত বুৱল ক ািা হয়, ৱিলো আল্লাহ 

তাআলাৰ ফালৰ পৰা ৱনৱদেষ্ট্  ৰা অংি আৰ ু ৱনিোৱৰত ৱনয়মানুিায়ী বছৰত 

ক িল এবাৰ িনীস লৰ পৰা সংগ্ৰহ  ৱৰ দৱৰদ্ৰস লৰ মাজত ৱবতৰৰ্  ৰা হয়। 

তৃতীয় ইবাদত বহলছ চওম বা কৰাজা। ৰমাজান মাহৰ ৱদনৰ িা ত পানাহাৰ আৰ ু

অনযানয কৰাজা িং ৰ  াৰৰ্সমূহৰ পৰা ৱবৰত থ াৰ নালমই বহলছ কৰাজা। 

কৰাজাই আত্মা  আত্মৱবশ্বাস, বিিেয আৰ ুসংিম ৱি ায়। চতুথে ইবাদত বহলছ হজ্জ। 

এই ইবাদত ক িল কসইস ল কলা ৰ ওপৰত জীিনত মাত্ৰ এবালৰই অৱনবািে, 

ৱিস লল মক্কাত অিৱিত  াবা ঘৰত উপৱিত হ'বলল সিম। হজ্জ এলনকুিা এো 
ইবাদত, ি'ত পৃৱথিীৰ ৱবৱিন্ন প্ৰািৰ পৰা অহা স ললা মানুলহ আল্লাহৰ প্ৰৱত 

মলনালিা  প্ৰদানৰ কিত্ৰত সমান বহ পলৰ, ল লত তাত স ললা কিদালিদ তথা 

পাথে য িৰািায়ী বহ পলৰ। 

২৪) অনযানয িমেৰ ইবাদতৰ তুলনাত ইছলামী ইবাদতসমহূৰ আোইতল  ডাঙৰ 

পাথে যলো বহলছ, এই ইবাদতসমূহ আদায়  ৰাৰ পিৱত, ইয়াৰ সঠি  সময় আৰ ু
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চতে  আৱদ স ললালবাৰ আল্লাহৰ ফালৰ পৰা ৱনিোৰৰ্  ৱৰ ৱদয়া বহলছ, আৰু কতওঁৰ 

ৰাছুল মুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু আলাইৱহ অছাল্লালম কসইলবাৰ মানুহৰ ওচৰলল কপৌচঁাই 

ৱদলছ। আৱজললল  ক ালনও তাত  ম-কবৱছ  ৰাৰ সাহস কপািা নাই। এই ডাঙৰ 

ইবাদতসমূহ পালন  ৱৰবলল স ললা নবীলয়ই মানুহ  ৱনমন্ত্ৰৰ্ জনাইৱছল। 

২৫) ইছলামৰ বাতে াবাহ  বহলছ আব্দুল্লাহৰ পুত্ৰ মুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু আলাইৱহ 

অছাল্লাম। কতও ঁ বহলছ ইছমাঈলৰ ৱপতা ইব্ৰাহীমৰ বংিিৰ। কতও ঁ৫৭১ খৃষ্ট্াব্দত 

মক্কা ন ৰত জন্ম গ্ৰহৰ্  ৱৰৱছল। কসই ঠাইলতই কতওঁ নবওুিত প্ৰাপ্ত বহৱছল আৰ ু

তাৰ ৱপছত কতও ঁমৱদনালল ৱহজৰত  ৱৰৱছল। কতওঁ মূৱেে পজূাৰ কিত্ৰত ক ৱতয়াও 

কতওঁৰ সম্প্ৰদায়  সহায়  ৰা নাৱছল ৱ ন্তু ৱসহঁতৰ সৎ মেত সদায় সহলিা  

 ৱৰৱছল। নবী কহািাৰ পূবেলৰ পৰা কতও ঁউেম আদিেৰ অৱি াৰী আৱছল। কতওঁৰ 

সম্প্ৰদায়ৰ কলা স লল কতও ঁ আমীন (অথোৎ ৱবশ্বি) বুৱল মাৱতৱছল। চৱল্লি 

বছৰ বয়সত আল্লালহ কতওঁ  নবী ৱহচালপ গ্ৰহৰ্  ৱৰৱছল। ল লত ডাঙৰ ডাঙৰ 

ৱনদিেন আৰু অললৌৱ  তাৰ জৱৰয়লত কতওঁ  সমথেন প্ৰদান  ৱৰৱছল, তালৰ 

মাজৰ আোইতল  ডাঙৰ অললৌৱ  তালো বহলছ পৱিত্ৰ ক াৰআন। এই 

ক াৰআলনই বহলছ স ললা নবী আৰু ৰাছুলৰ অিৱিষ্ট্ মহা ৱনদিেন, ৱিখন 

আৱজললল  ৱবদযমান আলছ। এলতল  আল্লালহ কিৱতয়া কতওঁৰ এই িমে সমূ্পৰ্ে 
 ৱৰলল, আৰ ু ৰাছুল চাল্লাল্লাহু আলাইৱহ অছাল্লালম পৱৰপৰূ্েৰূলপ মানুহৰ ওচৰলল 

কপৌঁচাই ৱদলল, কতৱতয়া ৬৩ বছৰত কতলখতৰ মতুৃয হ'ল। আৰু মদীনাহ 

মুনাওিাৰত কতলখত  দাফন  ৰা হ'ল। ৰাছুল মুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু আলাইৱহ 

অছাল্লালমই আৱছল সবেলিষ নবী। আল্লালহ কতলখত  ৱহদায়ত আৰু সতয িমেৰ 

বসলত এই াৰলৰ্ কপ্ৰৰৰ্  ৱৰৱছল কি, কতওঁ কিন মানুহ  মূৱেে পূজা, কুফৰ আৰ ু

মুখেতাৰ অন্ধ াৰৰ পৰা উৱলয়াই তাওহীদ (এল শ্বৰবাদ) আৰ ুঈমানৰ কপাহৰলল 

আৱনব পালৰ। স্বয়ং আল্লালহই এই সািয প্ৰদান  ৱৰলছ কি, কতলিইঁ মুহাম্মদ 
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চাল্লাল্লাহু আলাইৱহ অছাল্লাম  ৱনজ আলদিত এজন আহ্বান াৰী ৱহচালপ কপ্ৰৰৰ্ 

 ৱৰলছ। 

২৬) মুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু আলাইৱহ অছাল্লালম বল অহা ইছলামী চৰীয়লতই বহলছ 

ঐশ্বৰীয় িমেসমূহৰ সবেলিষ িমে-ৱবিান। এইলো এো পূৰ্োঙ্গ চৰীয়ত, ইয়াৰ 

মাজলতই ৱনৱহত আলছ মানুহৰ িমীয় আৰ ুপাৱথেি  লযাৰ্। এই চৰীয়লত মানুহৰ 

িমে, ৰি, সম্পদ, ৱবলব  আৰু বংি ৰিাৰ কিত্ৰত অৱি  প্ৰািানয প্ৰদান  লৰ। 

এই চৰীয়ত অহাৰ ফলত পবূেিতী স ললা চৰীয়ত ৰৱহত বহলছ। ৱিদলৰ পূলবেও 

পৰবতী চৰীয়লত তাৰ পবূেিতী চৰীয়ত  ৰৱহত  ৱৰৱছল। 

২৭) ৰাছুল মুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু আলাইৱহ অছাল্লালম বল অহা ইছলামৰ বাৱহলৰ আন 

ক ালনা িমে আল্লাহৰ ওচৰত গ্ৰহৰ্লিা য নহয়। এলতল  ৱিলয়ই ইছলামৰ বাৱহলৰ 

অনয ক ালনা িমে অিলবন  ৱৰব, তাৰ ফালৰ পৰা এইলো আল্লালহ ক ৱতয়াও 

স্বী াৰ ন ৱৰব। 

২৮) পৱিত্ৰ ক াৰআন বহলছ কসই মহা গ্ৰন্থ, ৱিখন  আল্লালহ মুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু 

আলাইৱহ অছাল্লামৰ ওপৰত অহী কিাল  অিতীৰ্ে  ৱৰলছ। ৱনিঃসলন্দলহ এয়া 

ৱবশ্বজ তৰ প্ৰৱতপাল  আল্লাহৰ বাৰ্ী। মহান আল্লালহ ৱজন আৰ ু মানি  

প্ৰতযাহ্বান জনাই ব লছ কি, কতামাললাল  (িৱদ ইয়া  অস্বী াৰ  ৰা কতলি) ইয়াৰ 

অনুৰূপ এখন গ্ৰন্থ নাইবা ইয়াৰ ক ালনা এো ছুৰাৰ অনুৰূপ এো ছুৰাল  ৰচনা  ৱৰ 

কদখুিালচান। এই প্ৰতযাহ্বান আৱজললল  বাহাল আলছ। পৱিত্ৰ ক াৰআলন এলনকুিা 
বহুলতা গুৰুত্বপূৰ্ে সমসযাৰ সমািান ৱদলয়, িাৰ দ্বাৰা অসংখয মানুহ হতচৱ ত বহ 

পলৰ। পৱিত্ৰ ক াৰআন আৱজও আৰবী িাষাত সুৰৱিত বহ আলছ, ৱি িাষাত 

এইখন অিতীৰ্ে বহৱছল। আৱজললল  ইয়াৰ এো আখৰলৰা পৱৰবতে ন কহািা নাই 

আৰু ৱ য়ামত পিেিও নহ'ব। এইখন মুৱদ্ৰত বহ ক ালেই পৃৱথিীলত প্ৰসাৱৰত বহ 
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আলছ। এইখন এখন অললৌৱ  তাসম্পন্ন মহা গ্ৰন্থ, ৱিখন পঢা উৱচত আৰু ইয়াৰ 

অথোনুবাদ অিযয়ন  ৰা উৱচত। ঠি  কসইদলৰ আল্লাহৰ ৰাছুল মুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু 

আলাইৱহ অছাল্লামৰ ছুন্নত, কতওঁৰ ৱিিা আৰু কতওৰঁ জীিন বৃোি আৱদও 

ৱবশ্বাসলিা য বৰ্েনা াৰীস লৰ দ্বাৰা বৱৰ্েত বহ সুৰৱিত বহ আলছ আৰ ু কসই 

আৰবী িাষালতই প্ৰ াৱিত বহলছ, ৱি িাষাত কতলখত চাল্লাল্লাহু আলাইৱহ অছাল্লালম 

 থা ব ৱছল। পৃৱথিীৰ বহুলতা িাষাত অনুবালদা বহলছ। এই ক াৰআন আৰ ু

হাদীলছই বহলছ ইছলাম িমেৰ আলদি-ৱনলষি আৰু ৱবৱি-ৱবিানৰ এ মাত্ৰ উৎস। 

 ৱতল  ইছলাম িমে  নামিাৰী মুছলমানস লৰ  থা- মে আৱদৰ দ্বাৰা পৰখ 

 ৰালো ক ৱতয়াও ঠি  নহয়, বৰং আল্লাহৰ অহী ক াৰআন আৰু হাদীছৰ দ্বাৰালহ 

পৰখ  ৰা উৱচত। 

২৯) ইছলালম ৱপতৃ-মাতৃৰ বসলত সদ্বযিহাৰ  ৰাৰ ৱনলদেি ৱদলয়, িৱদও কতওঁললা  

অমুছৱললমই নহও  ৱ য়। তথা সিানৰ বসলতও সদ্বযিহাৰৰ কপ্ৰৰৰ্া ৱদলয়। 

৩০) ইছলালম  থা আৰ ু মে তথা স ললা কিত্ৰলত নযায়ৰ আলদি ৱদলয়। আনৱ  

িত্ৰুৰ বসলতও নযায় আচৰৰ্ৰ আলদি ৱদলয়। 

৩১) ইছলালম স ললা সৱৃষ্ট্লৰই  লযাৰ্  ামনা  লৰ, তথা ৱসহঁতৰ বসলত 

সদ্বযিহাৰৰ ৱনলদেি ৱদলয়। ল লত ইছলালম সদায় উেম চৱৰত্ৰ অিলবন  ৱৰবলল 

আৰু সৎ মে  ৱৰবলল আহ্বান  লৰ। 

৩২) ইছলালম উেম চৱৰত্ৰ অিলবন  ৰাৰ আৰ ুসৎ গুৰ্ কিলন- সততা, আমানত 

আদায়  ৰা, পৱিত্ৰতা, হায়া বা লজ্জািীলতা, বীৰতা, িাল ৱিতানত বযয়  ৰা, 
উদাৰতা, অিািী  সহায়  ৰা, ৱনিোৱতত কলা   সহায়  ৰা, কিা াতুৰ  

আহাৰ  লৰািা, প্ৰৱতলিিীৰ বসলত সদ্বযিহাৰ  ৰা, আত্মীয়তাৰ বন্ধন অেুে ৰখা 
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ল লত জীি-জন্তুৰ প্ৰৱত দয়া  ৰা আৱদ গুৰ্ অিলবন  ৰাৰ ৱনলদেি ৱদলয়। 

৩৩) ইছলালম পানাহাৰৰ বালব ক িলমাত্ৰ পৱিত্ৰ বস্তুল ই হালাল  ৱৰলছ, ল লত 

অিৰ পৱিত্ৰ ৰখাৰ তথা িৰীৰ আৰু ঘৰ-দিুাৰ আৱদ পৱৰস্কাৰ-পৱৰচ্ছন্ন ৰখাৰ 

ৱনলদেি ৱদলছ। এই াৰলৰ্ই ৱববাহ  হালাল  ৱৰলছ, ৱিদলৰ নবীস লল ইয়াৰ ৱনলদেি 

ৱদৱছল।  াৰৰ্ কতওঁললাল  প্ৰলতয  পৱিত্ৰ আৰ ুিাল বস্তুৰলহ ৱনলদেি ৱদৱছল। 

৩৪) ইছলালম কসই স ললা ৱবষয় হাৰাম  ৱৰলছ, ৱিলবাৰ মূললতই হাৰাম, কিলন- 

আল্লাহৰ ল ত ৱশ্ব ে   ৰা, কুফৰী  ৰা, মূৱেে পূজা  ৰা, জ্ঞান কনালহািাল  আল্লাহ 

সম্পল ে   থা ক ািা, সিান-সিৱতস ল  হতযা  ৰা, ৱনলদে াষী কলা   হতযা  ৰা, 
পৃৱথিীত উপদ্ৰি  ৱৰ ফুৰা, িাদ ু সম্প ীয় স ললা  ািে, ক াপলন অথবা 
প্ৰ ািযিালি পাপ মে  ৰা, ৱিনা  ৰা, সম াৱমতা আৱদৰ দলৰ জঘনয পাপ মে 

আৱদ  ৰা। এইদলৰ ইছলালম সুত হাৰাম  ৱৰলছ, মৃত জন্তুৰ মাংসও হাৰাম 

 ৱৰলছ, ল লত মূৱেে আৰ ুবাৱতল উপাসযৰ বালব জলবহ  ৰা জন্তুৰ মাংসও হাৰাম 

 ৱৰলছ, এইদলৰ হাৰাম  ৱৰলছ  াহৱৰৰ মাংস আৰু স ললা প্ৰ াৰ অপৱিত্ৰ আৰ ু

ৱন ৃষ্ট্ বস্তু, অনাথৰ সম্পদ অনযায়িালি িিৰ্  ৰাও হাৰাম  ৱৰলছ, ল লত 

কজাখ-মাখ আৰ ুওজনত  ম ৱদয়াও হাৰাম  ৱৰলছ, ল লত আত্মীয়তাৰ বন্ধন 

ৱবৱচ্ছন্ন  ৰা হাৰাম  ৱৰলছ। স ললা নবী আৰ ু ৰাছুল এইলবাৰ হাৰাম কহািাৰ 

কিত্ৰত এ মত। 

৩৫) ইছলালম স ললা প্ৰ াৰ কবয়া আচৰৰ্   লঠাৰিালি ৱনলষি  লৰ, কিলন- 

ৱমছা  থা ক ািা, প্ৰিঞ্চনা  ৰা, ঠ বাজী আৰ ু ৱবশ্বাসঘাত তা  ৰা, প্ৰতাৰৰ্া 
 ৰা, ঈষো  ৰা, কুিঃচক্ৰাি  ৰা, চুৱৰ  ৰা, সীমালংঘন  ৰা আৰ ু অনযায়-

অতযাচাৰ আৱদ। আনৱ  ইছলালম স ললা প্ৰ াৰ অশ্লীল  মেৰ পৰা মানুহ  ৱবৰত 

থাৱ বলল ৱনলদেি ৱদলয়। 

৩৬) ইছলালম কসই স ললা প্ৰ াৰ আৱথে  কলনলদন  ৱনলষি  লৰ, ি'ত সুত আলছ 
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অথবা িৱত আলছ, নাইবা প্ৰিঞ্চনা আলছ, বা অনযায়-অতযাচাৰ জৱৰত আলছ, 

অথবা প্ৰতাৰৰ্া ৱনৱহত আলছ, নাইবা ৱি আৱথে  কলনলদলন সামাৱজ িালি, 

ক াত্ৰীয়িালি অথবা বযৱি তিালি মানুহ  ধ্বংসৰ ৱপলন বল িায়। 

৩৭) ইছলালম ৱবলব  আৰ ুসৎ বুৱি  সুৰিা প্ৰদান  ৱৰলছ, ল লত মাদ  দ্ৰিযৰ 

পৰা আৰম্ভ  ৱৰ কসই স ললা ৱবষয় হাৰাম  ৱৰলছ ৱিলবালৰ ৱবলব   িৱত  লৰ। 

ইছলালম ৱবলব ৰ মিোদা সুউচ্চ  ৱৰলছ। ইছলালম ৱবলব   িাৱমে  ৱবিানৰ প্ৰৱত 

আমল  ৰাৰ দাৱয়ত্বিাৰ প্ৰদান  ৱৰ কুিঃসংস্কাৰ আৰু স ললা প্ৰ াৰ অন্ধৱবশ্বাসৰ 

পৰা মুি  ৱৰলছ। ইছলামত ক ালনা িৰৰ্ৰ ক াপন ৰহসয অথবা ক ালনা ৱবলিষ 

ক াত্ৰ, বা সম্প্ৰদায়ৰ বালব ক ালনা ৱবলিষ ৱবৱি-ৱবিান নাই। ইছলামৰ প্ৰলতয লো 

ৱবৱি-ৱবিান সুি ৱবলব ৰ তথা নযায় আৰ ুৱহ মতৰ অনকুূল। 

৩৮) অসতয িমেৰ অনুসাৰীস লল িৱদ ৱসহঁতৰ িমেৰ মাজত থ া অিৱবেলৰাি 

আৰু কসইসমূহ ৱবষয় সম্পল ে  পৱৰপূৰ্ে জ্ঞান অজে ন ন লৰ ৱিলবাৰ  সিু ৱবলবল  

গ্ৰহৰ্ ন লৰ কতলি ৱসহঁতৰ িমেগুৰুস লল ৱসহঁত  এই ভ্ৰমত ৰাৱখব কি, িমে বহলছ 

ৱবলব ৰ ঊিে ত, আৰ ু ৱবলব ৰ ওচৰত পৱৰপৰূ্েৰূলপ িমে  বুৱজব পৰা িমতা 

নাই। পিািলৰ ইছলালম িমে  কজযাৱত ৱহচালপ  ৰ্য  লৰ, ৱিলয় ৱবলব   সঠি  পথ 

কদখুিায়। প্ৰ ৃতলত অসতয িমেৰ িমেগুৰসু লল ৱবচালৰ কি, মানুলহ িালত ৱনজৰ 

ৱবলব -বৱুি  প্ৰলয়া   ৰা এৱৰ ৱদলয় আৰ ু ৱসহঁতৰ অন্ধানসুৰৰ্  লৰ। আনহালত 

ইছলালম মানুহৰ ৱবলব   জাগ্ৰত  ৱৰব ৱবচালৰ। িালত মানুলহ স ললা ৱবষয়ৰ 

বািৱি তা সম্পল ে  অি ত হ'ব পালৰ। 

৩৯) ইছলালম সঠি  জ্ঞান  সন্মান  লৰ আৰু প্ৰবৃৱেৰ  ামনা-বাসনামুি 

জ্ঞান িে   লিষৰ্া  ৱৰবলল উৎসাৱহত  লৰ। ল লত আমাৰ িৰীৰ লল আৰ ু

আমাৰ ওচলৰ-পাঁজলৰ থ া ৱবশ্বজ তৰ ৱবৱিন্ন ৱবষয় লল ৱচিা-চচে া  ৱৰবলল 
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আহ্বান  লৰ। জাৱন কথািা উৱচত কি, ৱবজ্ঞানৰ সঠি  তথয ক ৱতয়াও ইছলামৰ 

বসলত মতৱবলৰাি নহয়। 

৪০) আল্লালহ এ মাত্ৰ কসই বযৱিলৰই আমল  বূল  লৰ আৰু আৱখৰাতত কছািাব 

প্ৰদান  লৰ, ৱিলয় আল্লাহৰ প্ৰৱত ঈমান আৱনলছ আৰু কতওঁৰ আনু তয  ৱৰলছ তথা 

ৰাছুলস ল  সতয বুৱল স্বী াৰ  ৱৰলছ। ল লত কতওঁ ক িল কসই ইবাদলতই গ্ৰহৰ্ 

 লৰ ৱিলো  কতওঁ স্বী ৃৱত প্ৰদান  ৱৰলছ। এলতল  এইলো ৱ দলৰ সম্ভি কি, মানুহ 

এজলন আল্লাহৰ ল ত কুফৰীও  ৱৰব আল ৌ কতওঁৰ পৰা প্ৰৱতদান কপািালৰা আিা 
 ৱৰব? আল্লালহ কসই বযৱিলৰই ঈমান গ্ৰহৰ্  লৰ, ৱিলয় স ললা নবীৰ প্ৰৱত ঈমান 

কপাষৰ্  লৰ আৰ ুমুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু আলাইৱহ অছাল্লাম  অৱিম নবী বুৱল পূৰ্ে 

ৱবশ্বাস কপাষৰ্  লৰ। 

৪১) ঐশ্বৰীয় স ললা িমেৰ এ মাত্ৰ এইলোলিই উলেিয কি, মানুলহ িালত সতয িমে 

পালন  ৱৰ ৱবশ্বজ তৰ প্ৰৱতপাল  আল্লাহৰ ৱবশুি বান্দাত পৱৰৰ্ত হ'ব পালৰ। 

ল লত িালত ৱনজল  আৱথে  দাসত্বৰ পৰা আৰু মানহুৰ দাসত্বৰ পৰা তথা 

অন্ধিৱি আৱদৰ পৰা ৱনজল  মুি ৰাৱখব পালৰ। ইছলালম ক ালনা মানুহল ই প্ৰিুৰ 

দলৰ পৱিত্ৰ বুৱল নামালন, আৰ ুতা  তাৰ মিোদাতল  অৱি  মিোদা ৱনৱদলয়, আৰ ু

ক ালনা মানুহল ই ি িান বা উপাসযৰ পদত অৱিৱষ্ট্ত ন লৰ। 

৪২) আল্লালহ ইছলামত তাওবা  (প্ৰায়ৱশ্চত ) মানযতা প্ৰদান  ৱৰলছ। তাওবাৰ 

অথে বহলছ, মানুলহ কিৱতয়াই ক ালনা পাপ  মে  ৱৰব তৎিৰ্াত কিন আল্লাহৰ 

ওচৰত িমা প্ৰাথেনা  লৰ, আৰু পাপ  মে  ৰা এৱৰ ৱদলয়। ৱিদলৰ ইছলাম গ্ৰহৰ্ 

 ৱৰলল স ললা পাপ কমাচন বহ িায়, ঠি  কসইদলৰ তাওবা  ৱৰললও স ললা গুনাহ 

ৱনিঃলিষ বহ িায়। ক ালনা মানুহৰ সন্মুখত অপৰাি বা পাপ মে স্বী াৰ  ৰাৰ 

ক ালনা প্ৰলয়াজন নাই। 
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৪৩) ইছলাম িমীয় দৱৃষ্ট্ল াৰ্ৰ পৰা মানুলহ আল্লাহৰ বসলত প্ৰতযিিালি সম্প ে  

িাপন  ৱৰব পালৰ। এই কিত্ৰত ক ালনা িৰৰ্ৰ মিযিতাৰ প্ৰলয়াজন নাই। ইছলালম 

ক ালনা মানুহ  বা জীি-জন্তু  তথা জড় বস্তু  উপাসয ৱহচালপ লবলল 

 লঠাৰিালি ৱনলষি  লৰ। আনৱ  আল্লাহৰ প্ৰিুত্ব আৰু কতওঁৰ উপাসনাৰ কিত্ৰত 

অংিীদাৰ িাপনল া  লঠাৰিালি ৱনলষি  লৰ। 

৪৪) এই পুৱথৰ কিষাংিত আৱম এই  থা উলল্লখ  ৰালো উৱচত বুৱল িালিাঁ কি, 

 াল, সম্প্ৰদায় আৰু কদি ৱহচালপ স ললা মানুহ ৱিন ৱিন, বৰং ক ালেই মানি 

সমাজ, ৱনজৰ ৱনজৰ ৱচিািাৰা, জীিনৰ উলেিয, জলবায়ু আৰু  মোনুসালৰ 

ৱবৱিন্ন ক ােত ৱবিি বহ আলছ। কতলন পৱৰৱিৱতত এলনকুিা এজন পথপ্ৰদিে ৰ 

প্ৰলয়াজন, ৱিলয় কতওঁললা   সঠি  পথ কদখুিাব। তথা এলনকুিা এো জীিন 

বযিিাৰ প্ৰলয়াজন, ৱিলয় কতওঁললা   এ ৱত্ৰত  ৱৰব পাৱৰব। আৰু এলনকুিা 

এজন িাস ৰ প্ৰলয়াজন ৱিলয় কতওঁললা   পৱৰপৰূ্ে সুৰিা প্ৰদান  ৱৰব পাৱৰব। 

এলতল  নবী আৰ ুৰাছুলস লল আল্লাহৰ অহীৰ মািযমত এই দাৱয়ত্বলোলিই পালন 

 ৱৰৱছল। কতওঁললাল  মানুহ   লযাৰ্ আৰ ুৱহদায়তৰ পথ কদখুিাইৱছল। আল্লাহৰ 

চৰীয়তৰ ওপৰত স ললাল  এ ৱত্ৰত  ৱৰৱছল। তথা কতওঁললা ৰ মাজত সতয 

সহ ালৰ মীমাংসা  ৱৰৱছল।  ৱতল  ৰাছুলস লৰ প্ৰৱত কতওঁললা ৰ সঁহাৱৰ আৰ ু

ঐিী বাতে াৰ িু ৰ পৰা কতওলঁলা ৰ ি ুৰ ৱন েিতী অনুসালৰ কতওঁললা  সঠি  

পথত পৱৰচাৱলত বহৱছল। এলতল  এৱতয়া আল্লাহৰ ৰাছুল মুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু 

আলাইৱহ অছাল্লামৰ নবওুিতৰ দ্বাৰা নবী আৰু ৰাছুলস লৰ িাৰাবাৱহ তা 

সমাপ্ত  ৱৰ ৱদয়া বহলছ। আল্লালহ কতলখত চাল্লাল্লাহু আলাইৱহ অছাল্লামৰ 

চৰয়ীতল ই ৱ য়ামত পিেি অিৱিষ্ট্ ৰখাৰ কঘাষৰ্া  ৱৰলছ। তথা ইয়াল ই মানুহৰ 

বালব ৱহদায়ত, ৰহমত, কজযাৱত আৰু এলনকুিা পথৰ পথপ্ৰদিে  বনাইলছ, ৱি পলথ 
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আল্লাহৰ ওচৰললল  বল িায়। 

৪৫) কসলয় কহ মানি! মই আলপানা  ৱবনম্ৰতাপূবে িালি আহ্বান  লৰা ঁকি, অন্ধিৱি আৰ ু

অন্ধৱবশ্বাস এৱৰ সতয মলন আিৱৰ তালৰ আল্লাহৰ পথৰ পৱথ  বহ িাও । জাৱন থও , 

ৱনৱশ্চতিালি মৃতুযৰ ৱপছত আপুৱন আল্লাহৰ ওচৰলতই উিৱত িাব লাৱ ব।  ৱতল  

আপুৱন আলপানাৰ কদহৰ প্ৰৱত এবাৰ ৱচিা  ৱৰ চাও  আৰ ু ৱবশ্বজ তৰ প্ৰৱতও এবাৰ 

মলনালিা  ৱদ ৱচিা-চচে া  ৰ , তাৰ ৱপছত ইছলাম  বূল  ৰ । ইয়াৰ ফলত ৱনশ্চয় 

আপুৱন দৱুনয়া আৰ ুআৱখৰাতত সুফল লাি  ৱৰব। িৱদ আপুৱন ইছলাম গ্ৰহৰ্  ৱৰব 

ৱবচালৰ কতলি ক িল এই সািয ৱদললই িলথষ্ট্ হ'ব কি, আল্লাহৰ বাৱহলৰ আন ক ালনা সতয 

উপাসয নাই আৰ ুমহুাম্মদ চাল্লাল্লাহু আলাইৱহ অছাল্লাম আল্লাহৰ কপ্ৰৱৰত ৰাছুল। ইয়াৰ 

ৱপছত আপুৱন আল্লাহৰ বাৱহলৰ ৱিলবাৰ উপাসযৰ উপাসনা  ৱৰৱছল কসইলবাৰৰ পৰা 

সম্প ে লচ্ছদ  ৱৰব লাৱ ব। ল লত এই  থা ৱবশ্বাস  ৱৰব লাৱ ব কি, আল্লালহ স ললাল  

 বৰৰ পৰা জীৱিত  ৱৰ উঠাব, আৰ ু ৱসহঁতৰ ৱহচাপ-ৱন াচ  ৰা হ'ব তথা  মে 

অনুিায়ী ৱসহঁত  প্ৰৱতফল ৱদয়া হ'ব। আপৱুন এইৱখৱন  থা ৱবশ্বাস  ৱৰললই আপুৱন 

মুছৱলম বুৱল  ৰ্য হ'ব। ইয়াৰ ৱপছত আলপানাৰ ওপৰত জৰুৰী বহ পৱৰব আল্লাহৰ 

ৱনিোৱৰত ৱবৱি-ৱবিান মুতাৱব  পাঁচ ওিাি নামাজ আদায়  ৰা, িা াত প্ৰদান  ৰা, 

ৰমাজান মাহৰ কৰাজ পালন  ৰা আৰ ুসামথে থাৱ লল হজ্জ  ৰা। 

ত ৰৰখ ১৯-১১-১৪৪১ ৰহজৰী, অসমীয়  অনুব দ ৩১-০৩-২০২১ চন। 

ললখকঃ ড. মুহ ম্মদ ৰবন আব্দলু্ল হ আচ- ুহ ইম 

ই ল মী গছেষণ  প্ৰৰিক্ষণ ৰবভ গৰ প্ৰ ক্তন আক্বীদ হ ৰবষয়ক ৰিক্ষক 

প্ৰৰিক্ষণ মহ ৰবদয লয়, ম ৰলক  ঊদ ৰবশ্বৰবদয লয় 
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