ইছলাম
পৱিত্ৰ ক াৰআন আৰু হাদীছৰ আললা ত ইছলাম
সম্পল ে সংৱিপ্ত আললাচনা

ইছলামৰ সংক্ষিপ্ত পক্ষৰচয় সম্পৰ্কে এইখন এখন অক্ষি গুৰুত্বপূৰ্ে পুক্ষিকা। ইয়াি
ইছলামৰ গুৰুপূৰ্ে ক্ষিক্ষি-ক্ষিিানসমূহ আৰু ক্ষিিা িথা বিক্ষিষ্ট্যৰ্িাৰ ইছলামৰ মূল
উৎসৰ আৰ্লাকি অথোৎ ককাৰআন আৰু হাদীছৰ আৰ্লাকি িৰ্েনা কৰা বহৰ্ছ।
পক্ষৰৰ্েি পক্ষৰক্ষিক্ষি ক্ষিন ক্ষিন কহাো সৰ্েও এই পুক্ষিকাখনৰ দ্বাৰা প্ৰৰ্িযক সময়
আৰু প্ৰৰ্িযক িানৰ মুছক্ষলম আৰু অমুছক্ষলমক সৰ্বািন কৰা বহৰ্ছ।

এইখন ক াৰআন আৰু হাদীছৰ দৱললৰ দ্বাৰা সুসৱিত সংস্কৰণ

ইছলাম পৱিত্ৰ ক

াৰআন আৰু হাদীছৰ আললা ত ইছলাম সম্পল ে সংৱিপ্ত আললাচনা

১) ইছলাম হহলছ ক ালেই মানিজাৱতৰ প্ৰৱত আল্লাহৰ
অৱিম আৰু অমৰ বাতো, যাৰ দ্বাৰা ঐশ্বৰীয় ধমে আৰু
বাতোসমূহৰ সমাপন

ৰা হহলছ।

ইছলাম বহৰ্ছ আল্লাহৰ ফালৰ পৰা ক াৰ্েই মানেজাক্ষিৰ প্ৰক্ষি কপ্ৰক্ষৰি িািে া।
আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ আৰু আক্ষম আৰ্পানাক সমগ্ৰ মানে জাক্ষিৰ িাৰ্ি ককেল
সুসংিাদদািা আৰু সিকে কাৰীৰূৰ্পৰ্হ কপ্ৰৰৰ্ কক্ষৰৰ্ছাোঁ; ক্ষকন্তু অক্ষিকাংি মানুৰ্হই
নাজাৰ্ন। (ছু ৰা ছাবাাঃ আয়াত নং ২৮) আল্লাহ িাআলাই আৰু বকৰ্ছেঃ কওক,
‘কহ মানে! ক্ষনশ্চয় মই কিামাৰ্লাক সকৰ্লাৰ্ৰ প্ৰক্ষি আল্লাহৰ কপ্ৰক্ষৰি ৰাছু ল।
(ছু ৰা আল-আৰাফাঃ ১৫৮) আল্লাহ িাআলাই আৰু বকৰ্ছেঃ কহ মানে! ক্ষনশ্চয়
ৰাছু ৰ্ল কিামাৰ্লাকৰ প্ৰক্ষিপালকৰ পৰা সিয বল আক্ষহৰ্ছ, এৰ্িৰ্ক কিামাৰ্লাৰ্ক
ঈমান আনা, এইৰ্োৰ্ে কিামাৰ্লাকৰ িাৰ্ি কলযাৰ্কৰ হ’ি আৰু যক্ষদ কিামাৰ্লাৰ্ক
কুফৰী কৰা কিৰ্ে (জাৱন ক ািা) আকািমণ্ডল আৰু পৃক্ষথেীি ক্ষয আৰ্ছ কসই
সকৰ্লা আল্লাহৰ্ৰই; আৰু আল্লাহ সিেজ্ঞ, প্ৰজ্ঞাময়। (ছু ৰা আন-ৱনছাাঃ ১৭০)
ইছলাম বহৰ্ছ আল্লাহৰ ক্ষচৰিায়ী িািে া, ইয়াৰ দ্বাৰাই কিওোঁ ঐশ্বৰীয় িমেৰ
িাৰািাক্ষহকিাৰ সমাপন বহৰ্ছ। আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ মুহাম্মদ কিামাৰ্লাকৰ
মাজৰ ককাৰ্না পুৰুষৰ্ৰ ক্ষপিৃ নহয়, িৰং কিওোঁ আল্লাহৰ ৰাছু ল আৰু সিেৰ্িষ নিী।
আল্লাহ সকৰ্লা ক্ষিষৰ্য় সিেজ্ঞ। (ছু ৰা আল-আহযাবাঃ ৪০)
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২. ইছলাম ক ালনা ৱলং

ৱবলেষ ত া জাৱত ৱবলেষৰ

বালব নহয়, বৰং এইলো হহলছ ক ালেই মানিজাৱতৰ বালব
আল্লাহৰ ধমে ।
ইছলাম ককাৰ্না ক্ষলং ক্ষিৰ্িষ িথা জাক্ষি ক্ষিৰ্িষৰ িাৰ্ি নহয়, িৰং এইৰ্ো বহৰ্ছ
ক াৰ্েই মানেজাক্ষিৰ িাৰ্ি আল্লাহৰ িমে, আৰু ককাৰআনৰ প্ৰথম ক্ষনৰ্দে ি বহৰ্ছ
আল্লাহৰ এই িাৰ্ী, কিওোঁ বকৰ্ছেঃ কহ মানে সম্প্ৰদায়! কিামাৰ্লাৰ্ক কিামাৰ্লাকৰ
ৰব্ব (প্ৰৱতপাল )ৰ ইিাদি কৰা, ক্ষযজৰ্ন কিামাৰ্লাকক আৰু কিামাৰ্লাকৰ
পূিেেিীসকলক সৃক্ষষ্ট্ কক্ষৰৰ্ছ, যাৰ্ি কিামাৰ্লাৰ্ক িাক্বোৰ অক্ষিকাৰী কহাো।
(ছু ৰা আল-বাক্বাৰাহাঃ ২১) আল্লাহ িাআলাই আৰু বকৰ্ছেঃ কহ মানে!
কিামাৰ্লাৰ্ক ক্ষনজ প্ৰক্ষিপালকৰ িাক্বো অেলবন কৰা (অ ে াৎ কতওঁ

ভয়

ৰা) ক্ষযজৰ্ন কিামাৰ্লাকক এো প্ৰাৰ্ৰ পৰা সৃক্ষষ্ট্ কক্ষৰৰ্ছ আৰু িাৰ পৰাই িাৰ
স্ত্ৰী সৃক্ষষ্ট্ কক্ষৰৰ্ছ আৰু কিওোঁৰ্লাক দুৰ্য়াজনৰ পৰা িহুৰ্িা নৰ-নাৰী ক্ষিিাৰ
কক্ষৰৰ্ছ। (ছু ৰা আন-ৱনছাাঃ ১) ইিৰ্ন ওমৰ ৰাক্ষদ্বয়াল্লাহু আনহুমাৰ পৰা িক্ষৰ্েি
আৰ্ছ কয, মক্কা ক্ষিজয়ৰ ক্ষদনা ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ অছাল্লাৰ্ম উপক্ষিি
জনিাক উৰ্েক্ষিয িাষৰ্ প্ৰদান কক্ষৰ বকক্ষছলেঃ কহ মানেজাক্ষি! আল্লাৰ্হ
কিামাৰ্লাকৰ পৰা জাক্ষহলী যু ৰ দম্ভ আৰু অহংকাৰ িথা পূিেপুৰুষৰ প্ৰক্ষি ক ৌৰে
আক্ষদৰ কুেঃসংস্কাৰ ক্ষনেঃৰ্িষ কক্ষৰৰ্ছ। এৰ্িৰ্ক মানে এক্ষিয়া দুই িা ি ক্ষিিক্তেঃ
এক কেৰ্ীৰ মানুহ পূৰ্যোন, পৰৰ্হজ াৰ, কিওোঁৰ্লাক বহৰ্ছ আল্লাহৰ ওচৰি ক্ষপ্ৰয়
িথা সন্মাক্ষনি। আনহাৰ্ি আনৰ্ো কেৰ্ীৰ মানুহ বহৰ্ছ পাক্ষপষ্ঠ, দুিে ীয়া, ক্ষসহোঁ ি
আল্লাহৰ ওচৰি অিযে ক্ষনকৃ ষ্ট্ িথা ঘৃৰ্ীি আৰু িু চ্ছ। সকৰ্লা মানুৰ্হই আদম
সোন। আল্লাৰ্হ আদম আলাইক্ষহচ্ছালামক মাটিৰ্ৰ সৃক্ষষ্ট্ কক্ষৰক্ষছল। কযৰ্ন আল্লাহ
িাআলাই বকৰ্ছেঃ কহ মানে সম্প্ৰদায়! ক্ষনশ্চয় আক্ষম কিামাৰ্লাকক এজন পুৰুষ
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আৰু এজনী নাৰীৰ পৰা সৃক্ষষ্ট্ কক্ষৰৰ্ছাোঁ, আৰু কিামাৰ্লাকক ক্ষিিক্ত কক্ষৰৰ্ছাোঁ
ক্ষিক্ষিন্ন জাক্ষি আৰু ক াত্ৰি, যাৰ্ি কিামাৰ্লাৰ্ক এজৰ্ন আনজনৰ ল ি পক্ষৰক্ষচি
হ’ি পাৰা। কিামাৰ্লাকৰ মাজি আল্লাহৰ ওচৰি ককেল কসই িযক্ষক্তৰ্য়ই কিক্ষছ
মযোদািীল ক্ষযজন কিামাৰ্লাকৰ মাজি কিক্ষছ িাক্বো সম্পন্ন। ক্ষনশ্চয় আল্লাহ
সিেজ্ঞ, সমযক অেক্ষহি। (ছু ৰা হুজুৰাতাঃ ১৩) (ৱতৰৱমজীাঃ হাদীছ নং
৩২৭০) পক্ষেত্ৰ ককাৰআনৰ পক্ষেত্ৰ িাৰ্ীি আৰু ৰাছু ল চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ
অছাল্লামৰ মিুৰ উপৰ্দি িথা আৰ্দিসমূহি আপুক্ষন এৰ্নকুো ককাৰ্না ক্ষিিান
ক্ষিচাক্ষৰ নাপাি, ক্ষযৰ্ো ককাৰ্না জাক্ষি ক্ষিৰ্িষ অথিা দল ক্ষিৰ্িষক ককন্দ্ৰ কক্ষৰ
ক্ষসহোঁ িৰ ৰাষ্ট্ৰীয়িা অথিা ক্ষলং িা িৰ্েৰ প্ৰক্ষি পিপাক্ষিত্ব কৰা বহৰ্ছ।

৩. ইছলাম হহলছ কসই ঐশ্বৰীয় ধমে , ৱযলো পূবেিতী নবী
আৰু ৰাছু লস লৰ কসই বাতোসমূহ

সম্পূণেতা প্ৰদান

ৱৰবলল আৱহলছ, ৱযলবাৰ বাতো হল কতওঁললাল

ৱনজ

ৱনজ উম্মতৰ ওচৰলল কপ্ৰৱৰত হহৱছল।
ইছলাম বহৰ্ছ কসই ঐশ্বৰীয় িমে, ক্ষযৰ্ো পূিেেিী নিী আৰু ৰাছু লসকলৰ কসই
িািে াসমূহক সম্পূৰ্েিা প্ৰদান কক্ষৰিলল আক্ষহৰ্ছ, ক্ষযৰ্িাৰ িািে া বল কিওোঁৰ্লাৰ্ক
ক্ষনজ ক্ষনজ উম্মিৰ ওচৰলল কপ্ৰক্ষৰি বহক্ষছল। কযৰ্ন আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ
ক্ষনশ্চয় আক্ষম কিামাৰ ওচৰি অহী কপ্ৰৰৰ্ কক্ষৰৰ্ছাোঁ, কযৰ্নলক নূহ আৰু কিওোঁৰ
পৰেিী নিীসকলৰ প্ৰক্ষি অহী কপ্ৰৰৰ্ কক্ষৰক্ষছৰ্লাোঁ; আৰু ইব্ৰাহীম, ইছমাঈল,
ইছহাক্ব, ইয়াক্বূি আৰু কিওোঁৰ িংিিৰ, ঈছা, আইয়ুযি, ইউনুছ, হাৰুন আৰু
ছু লাইমানৰ ওচৰৰ্িা অহী কপ্ৰৰৰ্ কক্ষৰক্ষছৰ্লাোঁ আৰু দাঊদক প্ৰদান কক্ষৰক্ষছৰ্লাোঁ
যািূৰ। (ছু ৰা ৱনছাাঃ ১৬৩) নিী মুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ অছাল্লামৰ
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ওপৰি আল্লাৰ্হ অহীৰ দ্বাৰা অেিীৰ্ে কৰা এই িমেৰ্ো বহৰ্ছ কসই িমে, ক্ষযৰ্োক
আল্লাহ িাআলাই পূিেেিী নিী আৰু ৰাছু লসকলক প্ৰদান কক্ষৰ কপ্ৰৰৰ্ কক্ষৰক্ষছল
আৰু কিওোঁৰ্লাকৰ্কা এই উপৰ্দৰ্িই প্ৰদান কক্ষৰক্ষছল। কযৰ্ন আল্লাহ িাআলাই
বকৰ্ছেঃ কিৰ্েোঁই কিামাৰ্লাকৰ িাৰ্ি দ্বীন ক্ষিক্ষিিদ্ধ কক্ষৰৰ্ছ, যাৰ ক্ষনৰ্দে ি কিওোঁ নূহক
প্ৰদান কক্ষৰক্ষছল; আৰু আক্ষম কিামাৰ প্ৰক্ষি ইয়াৰ্ৰই অহী কপ্ৰৰৰ্ কক্ষৰৰ্ছাোঁ ল ৰ্ি
ইব্ৰাহীম, মুছা আৰু ঈছাৰ্কা ইয়াৰ ক্ষনৰ্দে ি ক্ষদক্ষছৰ্লাোঁ কয, কিামাৰ্লাৰ্ক দ্বীন
প্ৰক্ষিক্ষষ্ঠি কৰা আৰু ইয়াৰ মাজি ক্ষিৰ্িদ সৃক্ষষ্ট্ নকক্ষৰিা। িু ক্ষম মুশ্বক্ষৰকসকলক
ক্ষযৰ্োৰ ফাৰ্ল আহ্বান কক্ষৰ আছা কসয়া ক্ষসহোঁ িৰ ওচৰি কঠিন িুক্ষলৰ্হ িাৰৰ্া হয়।
আল্লাৰ্হ যাক ইচ্ছা কৰ্ৰ িাকৰ্হ কিওোঁৰ দ্বীনৰ প্ৰক্ষি আকৃ ষ্ট্ কৰ্ৰ আৰু ক্ষযৰ্য় কিওোঁৰ
অক্ষিমুখী হয় িাক কিওোঁৰ দ্বীনৰ প্ৰক্ষি ক্ষহদায়ি দান কৰ্ৰ। (ছু ৰা আশ্ব-শ্বুৰাাঃ
১৩) আল্লাৰ্হ নিী মুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ অছাল্লামৰ প্ৰক্ষি অহীৰ দ্বাৰা
অেিীৰ্ে কৰা এই গ্ৰন্থখৰ্ন পূিেেিী ঐিী গ্ৰন্থসমূহক কযৰ্ন- অক্ষিকৃ ি িাওৰাি
আৰু ইঞ্জীলক সমথেন কৰ্ৰ। কযৰ্ন- আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ আৰু আক্ষম ক্ষকিািৰ
পৰা কিামাৰ প্ৰক্ষি ক্ষয অহী কক্ষৰৰ্ছাোঁ কসয়া সিয, ইয়াৰ পূৰ্িে ক্ষয আক্ষছল এইখন
িাৰ সমথেক। ক্ষনশ্চয় আল্লাহ কিওোঁৰ িান্দাসকলৰ ক্ষিষৰ্য় সমযক অেক্ষহি,
স্ৰিেদ্ৰষ্ট্া। (ছু ৰা ফাৱতৰাঃ ৩১)

৪. স ললা নবীৰ ধমে এ , ৱ ন্তু কতওঁললা ৰ চৰীয়ত
(ধমে -ৱবধান)

কবলল কবলল ।

সকৰ্লা নিীৰ িমে এক, ক্ষকন্তু কিওোঁৰ্লাকৰ চৰীয়ি (ধমে -ৱবধান) কিৰ্ল
কিৰ্ল । কযৰ্ন- আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ আৰু আক্ষম কিামাৰ প্ৰক্ষি সিযসহ
ক্ষকিাি অেিীৰ্ে কক্ষৰৰ্ছাোঁ, ইয়াৰ পূৰ্িে অেিীৰ্ে কহাো ক্ষকিািসমূহৰ সিযিা
6

ইছলাম পৱিত্ৰ ক

াৰআন আৰু হাদীছৰ আললা ত ইছলাম সম্পল ে সংৱিপ্ত আললাচনা

প্ৰক্ষিপন্নকাৰী আৰু কসইৰ্িাৰৰ িদাৰককাৰীৰূৰ্প। এৰ্িৰ্ক আল্লাৰ্হ ক্ষয অেিীৰ্ে
কক্ষৰৰ্ছ কসই অনুযায়ী িু ক্ষম ক্ষসহোঁ িৰ ক্ষিচাৰ ক্ষনষ্পক্ষে কৰা আৰু ক্ষয সিয কিামাৰ
ওচৰলল আক্ষহৰ্ছ কসইৰ্ো এক্ষৰ ক্ষসহোঁ িৰ প্ৰিৃক্ষেৰ অনুসৰৰ্ নকক্ষৰিা। কিামাৰ্লাকৰ
প্ৰৰ্িযকৰ্ৰ িাৰ্ি আক্ষম এৰ্কাোলক চৰীয়ি আৰু স্পষ্ট্ পথ ক্ষনিোৰৰ্ কক্ষৰ ক্ষদৰ্ছাোঁ।
আৰু আল্লাৰ্হ ইচ্ছা কক্ষৰৰ্ল কিামাৰ্লাকক এো উম্মি কক্ষৰি পাক্ষৰৰ্লৰ্হোঁ ৰ্িন, ক্ষকন্তু
কিওোঁ কিামাৰ্লাকক ক্ষয প্ৰদান কক্ষৰৰ্ছ িাৰ দ্বাৰা কিামাৰ্লাকক পৰীিা কক্ষৰি
ক্ষিচাৰ্ৰ। কসৰ্য় কিামাৰ্লাৰ্ক সৎকামি প্ৰক্ষিৰ্যাক্ষ িা কৰা। আল্লাহৰ ক্ষপৰ্নই
কিামাৰ্লাক সকৰ্লাৰ্ৰই প্ৰিযােিে নিল। এৰ্িৰ্ক কিামাৰ্লাৰ্ক ক্ষয ক্ষিষয়ি মিৰ্িদ
কক্ষৰক্ষছলা, কসই ক্ষিষৰ্য় কিওোঁ কিামাৰ্লাকক অে ি কৰাি। (ছু ৰা মাৱয়দাহাঃ
৪৮) আৰু ৰাছু ল চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ অছাল্লাৰ্ম বকৰ্ছেঃ পৃক্ষথেী আৰু আক্ষখৰািি
মৰ্য় ঈছা আলাইক্ষহচ্ছালামৰ অক্ষিক ঘক্ষনষ্ট্িম। নিীসকল ইজৰ্ন ক্ষসজনৰ
বিমাৰ্ত্ৰয় িাই। কিওোঁৰ্লাকৰ মািৃ যক্ষদও ক্ষিন-ক্ষিন ক্ষকন্তু িমে বহৰ্ছ এক।
(বুখাৰীাঃ হাদীছ নং ৩৪৪৩)

৫. স ললা নবী আৰু ৰাছু ল, কযলন- নূহ, ইব্ৰাহীম, মূছা,
ছু লাইমান,

দাঊদ

আৰু

ঈছা

আলাইৱহমুচ্ছালাম

প্ৰমুখস লল ৱয ৱবষয়ৰ প্ৰৱত আহ্বান

ৱৰৱছল, ইছলালমও

কসই ৱবষয়ৰ প্ৰৱতলয় আহ্বান
হহলছ, এই
আল্লালহই

লৰ, আৰু কসই ৱবষয়লো

াৰ প্ৰৱত ঈমান কপাষণ
প্ৰৱতপাল ,

জীৱি াদাতা,

কতলিঁই

কতলিঁই

সৃৱি তো,

জীিনদাতা,
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প্ৰদান াৰী আৰু কতলিঁই ৱবশ্বজ তৰ মাৱল , ত া
কতলিঁই স ললা ৱবষয় ৱনয়ন্ত্ৰণ
দয়ািান, পৰম

লৰ। ৱনশ্চয় কতওঁ মহা

ৰুণাময়।

সকৰ্লা নিী আৰু ৰাছু ল, কযৰ্ন- নূহ, ইব্ৰাহীম, মূছা, ছু লাইমান, দাঊদ আৰু ঈছা
আলাইক্ষহমুচ্ছালাম প্ৰমুখসকৰ্ল ক্ষয ক্ষিষয়ৰ প্ৰক্ষি আহ্বান কক্ষৰক্ষছল, ইছলাৰ্মও কসই
ক্ষিষয়ৰ প্ৰক্ষিৰ্য় আহ্বান কৰ্ৰ, আৰু কসই ক্ষিষয়ৰ্ো বহৰ্ছ, এই কথাৰ প্ৰক্ষি ঈমান
কপাষৰ্ কৰা কয, ক্ষনশ্চয় আল্লাৰ্হই প্ৰক্ষিপালক, কিৰ্েোঁই সৃক্ষষ্ট্কিে া, কিৰ্েোঁই
জীক্ষেকাদািা, কিৰ্েোঁই জীেনদািা, কিৰ্েোঁই মৃিুয প্ৰদানকাৰী আৰু কিৰ্েোঁই
ক্ষিশ্বজ িৰ মাক্ষলক, িথা কিৰ্েোঁই সকৰ্লা ক্ষিষয় ক্ষনয়ন্ত্ৰৰ্ কৰ্ৰ। ক্ষনশ্চয় কিওোঁ মহা
দয়াোন, পৰম কৰুৰ্াময়। কযৰ্ন- আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ কহ মানে!
কিামাৰ্লাকৰ প্ৰক্ষি আল্লাহৰ অনুগ্ৰহ স্মৰৰ্ কৰা। আল্লাহৰ িাক্ষহৰ্ৰ আন ককাৰ্না
স্ৰষ্ট্া আৰ্ছ কনক্ষক, ক্ষযৰ্য় কিামাৰ্লাকক আকাি আৰু পৃক্ষথেীৰ পৰা জীক্ষেকা দান
কৰ্ৰ? আল্লাহৰ িাক্ষহৰ্ৰ আন ককাৰ্না সিয ইলাহ নাই। এৰ্িৰ্ক কিামাৰ্লাকক
ক’বল ওৰ্িািাই ক্ষনয়া বহৰ্ছ? (ছু ৰা ফাৱতৰাঃ ৩) আল্লাহ িাআলাই আৰু বকৰ্ছেঃ
ককাো, ‘ককাৰ্ন কিামাৰ্লাকক আকাি আৰু পৃক্ষথেীৰ পৰা জীেৰ্নাপকৰৰ্
সৰিৰাহ কৰ্ৰ অথিা েেৰ্িক্ষক্ত আৰু দৃক্ষষ্ট্িক্ষক্ত কাৰ কিৃে ত্বািীন; জীক্ষেিৰ পৰা
মৃিক ককাৰ্ন উক্ষলয়ায় আৰু মৃিক জীক্ষেিৰ পৰা ককাৰ্ন উক্ষলয়ায় আৰু সকৰ্লা
ক্ষিষয় ককাৰ্ন ক্ষনয়ন্ত্ৰৰ্ কৰ্ৰ’? কিক্ষিয়া ক্ষসহোঁ ৰ্ি অেৰ্িয ক’ি, ‘আল্লাহ’। এৰ্িৰ্ক
ককাো, ‘িথাক্ষপও কিামাৰ্লাৰ্ক িাক্বো অেলবন নকক্ষৰিাৰ্ন’? (ছু ৰা ইউনুছাঃ
৩১) আল্লাহ িাআলাই আৰু বকৰ্ছেঃ িৰং কিওোঁ, ক্ষযজৰ্ন প্ৰথৰ্ম সৃক্ষষ্ট্ৰ সূচনা
কক্ষৰৰ্ছ, িাৰ ক্ষপছি কিৰ্েোঁই ইয়াৰ পুনৰািৃক্ষে কক্ষৰি আৰু কিৰ্েোঁই আকাি আৰু
পৃক্ষথেীৰ পৰা কিামাৰ্লাকক জীেৰ্নাপকৰৰ্ দান কৰ্ৰ। (কতলি ক ািালচান)
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আল্লাহৰ ল ি আন ককাৰ্না ইলাহ আৰ্ছৰ্ন? ককাো, ‘যক্ষদ কিামাৰ্লাৰ্ক সিযিাদী
কিৰ্ে কিামাৰ্লাকৰ প্ৰমাৰ্ বল আহা’। (ছু ৰা নমলাঃ ৬৪)
সকৰ্লা নিী আৰু ৰাছু লক একমাত্ৰ আল্লাহৰ ইিাদিৰ ক্ষপৰ্ন আহ্বান কক্ষৰিলল
কপ্ৰৰৰ্ কৰা বহক্ষছল। কযৰ্ন- আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ আৰু অেৰ্িয আক্ষম প্ৰৰ্িযক
জাক্ষিৰ ওচৰৰ্িই ৰাছু ল পঠাইক্ষছৰ্লাোঁ এই ক্ষনৰ্দে ি প্ৰদান কক্ষৰ কয, কিামাৰ্লাৰ্ক
আল্লাহৰ ইিাদি কৰা আৰু িাগুিক পক্ষৰহাৰ কৰা। িাৰ ক্ষপছি আল্লাৰ্হ ক্ষসহোঁ িৰ
ক্ষকছু সংখযক কলাকক ক্ষহদায়ি ক্ষদৰ্ছ, আৰু ক্ষসহোঁ িৰ ক্ষকছু মানৰ ওপৰি পথভ্ৰষ্ট্িা
সািযি বহক্ষছল; এৰ্িৰ্ক কিামাৰ্লাৰ্ক পৃক্ষথেীি পক্ষৰভ্ৰমৰ্ কক্ষৰ কচাো
ক্ষমছলীয়াসকলৰ পক্ষৰৰ্াম ক্ষক বহক্ষছল? (ছু ৰা নাহলাঃ ৩৬) আল্লাহ িাআলাই
আৰু বকৰ্ছেঃ আৰু কিামাৰ পূৰ্িে আক্ষম ক্ষয ৰাছু লৰ্কই কপ্ৰৰৰ্ কক্ষৰৰ্ছাোঁ কিওোঁৰ ওচৰি
এইৰ্োৰ্েই অহী কক্ষৰৰ্ছাোঁ কয, ‘কমাৰ িাক্ষহৰ্ৰ আন ককাৰ্না সিয ইলাহ নাই, কসৰ্য়
কিামাৰ্লাৰ্ক ককেল কমাৰ্ৰই ইিাদি কৰা’। (ছু ৰা আৱিয়াাঃ ২৫) এৰ্িৰ্ক
আল্লাৰ্হ নূহ আলাইক্ষহচ্ছালামৰ ক্ষিষৰ্য় সংিাদ প্ৰদান কক্ষৰ বকৰ্ছ কয, কিওোঁ ক্ষনজ
সম্প্ৰদায়ক সৰ্বািন কক্ষৰ বকক্ষছলেঃ ক্ষনশ্চয় আক্ষম নূহক কপ্ৰৰৰ্ কক্ষৰক্ষছৰ্লা কিওোঁৰ
সম্প্ৰদায়ৰ ওচৰি। িাৰ ক্ষপছি কিওোঁ বকক্ষছল, ‘কহ কমাৰ সম্প্ৰদায়! একমাত্ৰ
আল্লাহৰ ইিাদি কৰা, কিওোঁৰ িাক্ষহৰ্ৰ কিামাৰ্লাকৰ আন ককাৰ্না সিয ইলাহ
নাই। ক্ষনশ্চয় মই কিামাৰ্লাকৰ ওপৰি মহাক্ষদেসৰ িাক্ষিৰ আিংকা কক্ষৰ আৰ্ছাোঁ’।
(ছু ৰা

আল-আৰাফাঃ৫৯)

আল্লাহৰ

খলীল

(পৰম

ৱমত্ৰ)

ইব্ৰাহীম

আলাইক্ষহচ্ছালামৰ ক্ষিষৰ্য় আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছ কয, কিওোঁ ক্ষনজ সম্প্ৰদায়ক
বকক্ষছলেঃ আৰু (স্মৰণ

ৰা) ইব্ৰাহীমক, কযক্ষিয়া কিওোঁ ক্ষনজ সম্প্ৰদায়ক বকক্ষছল,

কিামাৰ্লাৰ্ক ককেল আল্লাহৰ্ৰই ইিাদি কৰা আৰু কিওোঁৰ্ৰই িাক্বো অেলবন
কৰা; এইৰ্োৰ্েই কিামাৰ্লাকৰ িাৰ্ি উেম যক্ষদ কিামাৰ্লাৰ্ক জাক্ষনলাৰ্হোঁ ৰ্িন!
(ছু ৰা আল-আন াবূতাঃ ১৬) িথা ছৰ্লহ আলাইক্ষহচ্ছালামৰ ক্ষিষৰ্য় আল্লাৰ্হ
9
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উৰ্ল্লখ কক্ষৰ বকৰ্ছ কয, কিওোঁ ক্ষনজ সম্প্ৰদায়ক বকক্ষছলেঃ কিওোঁ বকক্ষছল, ‘কহ কমাৰ
সম্প্ৰদায়! কিামাৰ্লাৰ্ক ককেল আল্লাহৰ ইিাদি কৰা। কিওোঁৰ িাক্ষহৰ্ৰ
কিামাৰ্লাকৰ আন ককাৰ্না সিয ইলাহ নাই। ক্ষনশ্চয় কিামাৰ্লাকৰ ওচৰি
কিামাৰ্লাকৰ প্ৰক্ষিপালকৰ িৰফৰ পৰা স্পষ্ট্ ক্ষনদিেন আক্ষহৰ্ছ। এইজনী আল্লাহৰ
উে, কিামাৰ্লাকৰ িাৰ্ি ক্ষনদিেনস্বৰূপ। এৰ্িৰ্ক কিামাৰ্লাৰ্ক ইয়াক আল্লাহৰ
পৃক্ষথেীি চক্ষৰ ফু ক্ষৰ খািলল ক্ষদয়া আৰু িাইক ককাৰ্না িৰৰ্ৰ কষ্ট্ ক্ষনক্ষদিা, অনযথা
যন্ত্ৰৰ্াদায়ক িাক্ষিৰ্য় কিামাৰ্লাকক আিক্ষৰ িক্ষৰি’। (ছু ৰা আল-আৰাফাঃ৭৩)
শ্বুআইি আলাইক্ষহচ্ছালামৰ ক্ষিষৰ্য় আল্লাৰ্হ উৰ্ল্লখ কক্ষৰ বকৰ্ছ, কিওোঁ ক্ষনজ
সম্প্ৰদায়ক বকক্ষছলেঃ কিওোঁ বকক্ষছল, ‘কহ কমাৰ সম্প্ৰদায়! কিামাৰ্লাৰ্ক ককেল
আল্লাহৰ ইিাদি কৰা। কিওোঁৰ িাক্ষহৰ্ৰ কিামাৰ্লাকৰ আন ককাৰ্না সিয ইলাহ
নাই। কিামাৰ্লাকৰ প্ৰক্ষিপালকৰ িৰফৰ পৰা কিামাৰ্লাকৰ ওচৰি স্পষ্ট্ প্ৰমাৰ্
আক্ষহ পাইৰ্ছ।

ক্ষিৰ্ক কিামাৰ্লাৰ্ক কজাখ-মাপি ওজন পক্ষৰপূৰ্ে প্ৰদান কক্ষৰিা,

মানুহক ক্ষসহোঁ িৰ প্ৰাপয িস্তু কম ক্ষনক্ষদিা, আৰু পৃক্ষথেীি িাক্ষে িাপনৰ ক্ষপছি
ক্ষিপযেয় সৃক্ষষ্ট্ নকক্ষৰিা, এইৰ্োৰ্েই কিামাৰ্লাকৰ িাৰ্ি কলযাৰ্কৰ যক্ষদ
কিামাৰ্লাৰ্ক মুক্ষমন কহাো’। (ছু ৰা আল-আৰাফাঃ৮৫)
িথা আল্লাৰ্হ মূছা আলাইক্ষহচ্ছালামক সিেপ্ৰথম ক্ষয কথা বকক্ষছল, কসয়া বহৰ্ছ এই
কয, ‘আৰু মই আৰ্পানাক মৰ্নানীি কক্ষৰৰ্ছাোঁ।
কসয়া মৰ্নাৰ্যা

ক্ষিৰ্ক ক্ষয অহী কপ্ৰৰৰ্ কৰা হয়

সহকাৰ্ৰ শুনক। ‘ক্ষনশ্চয় মৰ্য়ই আল্লাহ, কমাৰ িাক্ষহৰ্ৰ আন

ককাৰ্না সিয ইলাহ নাই। এৰ্িৰ্ক ককেল কমাৰ্ৰই ইিাদি কৰা আৰু কমাৰ
স্মৰৰ্াৰ্থে চালাি কাৰ্য়ম কৰা। (ছু ৰা ত্বা-হাাঃ ১৩-১৪) আল্লাৰ্হ মূছা
আলাইক্ষহচ্ছালামৰ ক্ষিষৰ্য় সংিাদ প্ৰদান কক্ষৰ বকৰ্ছ কয, কিওোঁ এই িাকযৰ
10
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জক্ষৰয়ৰ্ি আল্লাহৰ আেয় গ্ৰহৰ্ কক্ষৰক্ষছল। ‘ক্ষনশ্চয় মই কমাৰ প্ৰক্ষিপালক আৰু
(ৱযজন) কিামাৰ্লাকৰ্ৰা প্ৰক্ষিপালক কিওোঁৰ ওচৰি আেয় প্ৰাথেনা কক্ষৰৰ্ছাোঁ
এৰ্নকুো প্ৰৰ্িযক অহংকাৰীৰ পৰা ক্ষযৰ্য় ক্ষিচাৰ ক্ষদেসৰ ওপৰি ঈমান কপাষৰ্
নকৰ্ৰ’। (ছু ৰা

াৱফৰাঃ ২৭) আৰু আল্লাৰ্হ ঈছা আলাইক্ষহচ্ছালামৰ ক্ষিষৰ্য়

সংিাদ প্ৰদান কক্ষৰ বকৰ্ছ কয, কিওোঁ ক্ষনজ সম্প্ৰদায়ক বকক্ষছলেঃ ‘ক্ষনশ্চয় আল্লাহ
বহৰ্ছ কমাৰ ৰব্ব আৰু কিামাৰ্লাকৰ্ৰা ৰব্ব, এৰ্িৰ্ক কিামাৰ্লাৰ্ক কিওোঁৰ্ৰই
ইিাদি কৰা। এইৰ্োৰ্েই সৰল পথ’। (ছু ৰা আলল-ইমৰাণাঃ ৫১) সিেিক্ষক্তমান
আল্লাৰ্হ ঈছা আলাইক্ষহচ্ছালামৰ ক্ষিষৰ্য় সংিাদ প্ৰদান কক্ষৰ আৰু বকৰ্ছ কয, কিওোঁ
ক্ষনজ সম্প্ৰদায়ক বকক্ষছলেঃ ‘কহ ইছৰাঈলৰ সোনসকল! কিামাৰ্লাৰ্ক আল্লাহৰ
ইিাদি কৰা, ক্ষযজন কমাৰ্ৰা প্ৰক্ষিপালক আৰু কিামাৰ্লাকৰ্ৰা প্ৰক্ষিপালক’। ক্ষনশ্চয়
ক্ষযৰ্য় আল্লাহৰ ল ি অংিীদাৰ িাপন কৰ্ৰ আল্লাৰ্হ িাৰ ওপৰি জান্নাি হাৰাম
কক্ষৰ ক্ষদৰ্ছ আৰু িাৰ ঠিকনা হ’ি জাহান্নাম; আৰু যাক্ষলমসকলৰ িাৰ্ি ককাৰ্না
সহায়কাৰী নাই। (ছু ৰা আল-মাৱয়দাহাঃ ৭২)
িৰং পৰম সিয বহৰ্ছ এই কয, িাওৰাি আৰু ইঞ্জীল উিয়ৰ্ি ককেল এক
আল্লাহৰ উপাসনা কৰাৰ প্ৰক্ষিৰ্হ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা বহৰ্ছ। িাওৰািৰ ক্ষিক্ষিক্ষিেৰৰ্ ক্ষকিাপি মূছা আলাইক্ষহচ্ছালামৰ উক্ষক্ত এই িৰৰ্ৰ্ িৰ্েনা কৰা বহৰ্ছেঃ কহ
ইছৰাঈল! মৰ্নাৰ্যা

সহকাৰ্ৰ শুনা, আমাৰ উপাসয প্ৰক্ষিপালক, ককেলমাত্ৰ

এজৰ্নই। ছৰ্পল অফ মাকে ি আক্ষহৰ্ছ কয, ঈছা আলাইক্ষহচ্ছালাৰ্মও এৰ্কশ্বৰিাদৰ
প্ৰক্ষি গুৰুত্বাৰ্ৰাপ কক্ষৰ বকৰ্ছেঃ প্ৰথম উপৰ্দি বহৰ্ছ এই কয, কহ ইছৰাঈল! মৰ্নাৰ্যা
সহকাৰ্ৰ শুনা! একমাত্ৰ এজন প্ৰক্ষিপালৰ্কই আমাৰ উপাসয।
আল্লাৰ্হ এই কথা স্পষ্ট্ কক্ষৰৰ্ছ কয, সকৰ্লা নিীৰ্কই ক্ষয গুৰুত্বপূৰ্ে ক্ষমচন সহকাৰ্ৰ
কপ্ৰৰৰ্ কৰা বহক্ষছল, কসয়া আক্ষছল িাওহীদ িথা এৰ্কশ্বৰিাদৰ আহ্বান। কযৰ্ন11
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আল্লাৰ্হ বকৰ্ছেঃ আৰু ক্ষনশ্চয় আক্ষম প্ৰৰ্িযক জাক্ষিৰ ওচৰৰ্িই ৰাছু ল পঠাইক্ষছৰ্লা
এই ক্ষনৰ্দে ি প্ৰদান কক্ষৰ কয, কিামাৰ্লাৰ্ক আল্লাহৰ ইিাদি কৰা আৰু িাগুিক
পক্ষৰহাৰ কৰা। িাৰ ক্ষপছি আল্লাৰ্হ ক্ষসহোঁ িৰ ক্ষকছু সংখযক কলাকক ক্ষহদায়ি ক্ষদৰ্ছ,
আৰু ক্ষসহোঁ িৰ ক্ষকছু মানৰ ওপৰি পথভ্ৰষ্ট্িা সািযি বহক্ষছল। (ছু ৰা নাহলাঃ ৩৬)
আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ ক্ষসহোঁ িক ককাো, ‘কিামাৰ্লাকৰ িাৰৰ্া ক্ষক, কিামাৰ্লাৰ্ক
আল্লাহৰ পক্ষৰিৰ্িে ক্ষযসকলক আহ্বান কৰা কমাক কদখুোৰ্চান ক্ষসহোঁ ৰ্ি পৃক্ষথেীি
ক্ষকিা সৃক্ষষ্ট্ কক্ষৰৰ্ছ কনক্ষক অথিা আকািসমূহি ক্ষসহোঁ িৰ ক্ষকিা অক্ষৰহৰ্া আৰ্ছ
কনক্ষক? ইয়াৰ পূিেেিী ককাৰ্না ক্ষকিাি অথিা পৰম্পৰা ি ককাৰ্না জ্ঞান থাক্ষকৰ্ল
কসয়া কিামাৰ্লাৰ্ক কমাৰ ওচৰলল বল আহা, যক্ষদ কিামাৰ্লাৰ্ক সিযিাদী কহাো’।
(ছু ৰা আল-আহক্বাফাঃ ৪) শ্বাইখ ছা’দী ৰাক্ষহমাহুল্লাৰ্হ বকৰ্ছেঃ “এৰ্িৰ্ক িুজা ’ল
কয, মুশ্বক্ষৰকসকলৰ ওচৰি ক্ষসহোঁ িৰ ক্ষশ্বকে ৰ সপৰ্ি ককাৰ্না দক্ষলল-প্ৰমাৰ্ নাই।
ক্ষসহোঁ ৰ্ি ক্ষমছা িাৰৰ্া, দুিেল ক্ষসদ্ধাে আৰু ক্ষসহোঁ িৰ ক্ষিকৃ ি ক্ষচো-িাৰাক আিাৰ
িনাই বলক্ষছল। ক্ষসহোঁ িৰ অেিাৰ ক্ষিষৰ্য় অিযয়ন কক্ষৰৰ্লই আৰু ক্ষসহোঁ িৰ জ্ঞান
আৰু কমেৰ ক্ষিষৰ্য় চাক্ষল-জাক্ষৰ চাৰ্লই আপুক্ষন ক্ষসহোঁ িৰ ক্ষিকৃ ি ক্ষচো-িাৰাৰ ক্ষিষৰ্য়
অক্ষি সহৰ্জই

ম পাি। ক্ষসহোঁ ৰ্ি ক াৰ্েই জীেন আল্লাহক এক্ষৰ অসিয উপাসযৰ

পূজা-অচেনাি ক্ষনজৰ আয়ু িযয় কৰ্ৰ, এই ক্ষমছা উপাসযৰ্িাৰ্ৰ ক্ষসহোঁ িক পৃক্ষথেী
আৰু আক্ষখৰািি ক্ষকিা উপকাৰ কক্ষৰৰ্ছৰ্ন?”। (তাইছীৰুল

াৰীমুল মান্নান,

পৃষ্ঠা নং ৭৭৯)

৬. আল্লাহ তাআলাই হহলছ এ মাত্ৰ সৃৱি তো, আৰু
এ মাত্ৰ কতলিঁই ইবাদতৰ কযা ু, কতওঁৰ হসলত আন
ালৰা উপাসনা ক ৱতয়াও উৱচত নহয়।
12
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একমাত্ৰ আল্লাৰ্হই ইিাদিৰ কযা য, ইিাদিি কিওোঁৰ িাক্ষহৰ্ৰ আন কাৰ্কা অংিী
কৰা ককক্ষিয়াও উক্ষচি নহয়। কযৰ্ন- আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ কহ মানে সম্প্ৰদায়!
কিামাৰ্লাৰ্ক কিামাৰ্লাকৰ ৰব্ব (প্ৰৱতপাল )ৰ ইিাদি কৰা, ক্ষযজৰ্ন
কিামাৰ্লাকক

আৰু

কিামাৰ্লাকৰ

পূিেেিীসকলক

সৃক্ষষ্ট্

কক্ষৰৰ্ছ,

যাৰ্ি

কিামাৰ্লাৰ্ক িাক্বোৰ অক্ষিকাৰী কহাো। ক্ষযজৰ্ন কিামাৰ্লাকৰ িাৰ্ি পৃক্ষথেীখনক
ক্ষিছনা কক্ষৰ ক্ষদৰ্ছ আৰু আকািখনক কক্ষৰ ক্ষদৰ্ছ চাল আৰু আকািৰ পৰা পানী
অেিীৰ্ে কক্ষৰ িাৰ দ্বাৰা কিামাৰ্লাকৰ জীক্ষেকাৰ িাৰ্ি ফলমূল উৎপাদন
কক্ষৰৰ্ছ।

ক্ষিৰ্ক কিামাৰ্লাৰ্ক জাক্ষন-শুক্ষন কাৰ্কা আল্লাহৰ সমকি ক্ষথৰ

নকক্ষৰিা। (ছু ৰা আল-বাক্বাৰাহাঃ ২১-২২) এৰ্িৰ্ক এই কথা প্ৰমাক্ষৰ্ি হ’ল কয,
কিৰ্েোঁই আমাক সৃক্ষষ্ট্ কক্ষৰৰ্ছ আৰু আমাৰ পূিে
ে িী প্ৰজন্মৰ্কা সৃক্ষষ্ট্ কক্ষৰৰ্ছ আৰু
পৃক্ষথেীক আমাৰ িাৰ্ি ক্ষিছনা িনাইৰ্ছ, ল ৰ্ি কিৰ্েোঁই আকািৰ পৰা আমাৰ
িাৰ্ি পানী অেিীৰ্ে কৰ্ৰ, কিৰ্েোঁই কসই পানীৰ জক্ষৰয়ৰ্ি আমাৰ িাৰ্ি ফল-মূল
উৎপন্ন কৰ্ৰ, ক্ষযৰ্িাৰ বহৰ্ছ আমাৰ জীক্ষেকা। ক্ষিৰ্ক একমাত্ৰ কিৰ্েোঁই ইিাদিৰ
কযা য। আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ কহ মানে! কিামাৰ্লাকৰ প্ৰক্ষি আল্লাহৰ অনুগ্ৰহ
স্মৰৰ্ কৰা। আল্লাহৰ িাক্ষহৰ্ৰ আন ককাৰ্না স্ৰষ্ট্া আৰ্ছ কনক্ষক, ক্ষযৰ্য় কিামাৰ্লাকক
আকাি আৰু পৃক্ষথেীৰ পৰা জীক্ষেকা দান কৰ্ৰ? আল্লাহৰ িাক্ষহৰ্ৰ আন ককাৰ্না
সিয ইলাহ নাই। এৰ্িৰ্ক কিামাৰ্লাকক ক’বল ওৰ্িািাই ক্ষনয়া বহৰ্ছ? (ছু ৰা
ফাৱতৰাঃ ৩) এৰ্িৰ্ক ক্ষযৰ্য় সৃক্ষষ্ট্ কক্ষৰৰ্ছ িথা ক্ষযজৰ্ন জীক্ষেকা প্ৰদান কৰ্ৰ,
একমাত্ৰ কিৰ্েোঁই ইিাদিৰ কযা য। কসৰ্য় আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ কিৰ্েোঁই আল্লাহ,
কিামাৰ্লাকৰ প্ৰক্ষিপালক; কিওোঁৰ িাক্ষহৰ্ৰ আন ককাৰ্না সিয ইলাহ নাই। কিৰ্েোঁই
সকৰ্লা িস্তুৰ স্ৰষ্ট্া; এৰ্িৰ্ক কিামাৰ্লাৰ্ক ককেল কিওোঁৰ্ৰই ইিাদি কৰা; কিৰ্েোঁই
সকৰ্লা িস্তুৰ িত্বােিায়ক। (ছু ৰা আল-আনআমাঃ ১০২)
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আল্লাহৰ িাক্ষহৰ্ৰ ক্ষযৰ্িাৰৰ উপাসনা কৰা হয়, কসইৰ্িাৰ ককক্ষিয়াও ইিাদিৰ
কযা য নহয়। কাৰৰ্ ক্ষসহোঁ ি আকািমণ্ডল আৰু পৃক্ষথেীৰ অৰ্ু পক্ষৰমাৰ্ ককাৰ্না
িস্তুৰ্ৰা মাক্ষলক নহয়। আনক্ষক ককাৰ্না িস্তুৰ্িা আল্লাহৰ অংিীদাৰ নহয়, কিওোঁৰ
সহায়ৰ্কা নহয় আৰু উপকাৰীও নহয়।

ক্ষিৰ্ক ক্ষকহৰ ক্ষিক্ষেি কসইৰ্িাৰক

আল্লাহৰ বসৰ্ি আহ্বান কৰা হয় িথা কিওোঁৰ অংিী িাপন কৰা হয়। আল্লাহ
িাআলাই বকৰ্ছেঃ ককাো, ‘কিামাৰ্লাৰ্ক আল্লাহৰ িাক্ষহৰ্ৰ ক্ষযৰ্িাৰক ইলাহ িুক্ষল
িাৰৰ্া কক্ষৰক্ষছলা কসইৰ্িাৰক মািা। ক্ষসহোঁ ৰ্ি আকািসমূহ আৰু পৃক্ষথেীৰ অৰ্ু
পক্ষৰমান িস্তুৰ্ৰা মাক্ষলক নহয়। আৰু এই দুোি ক্ষসহোঁ িৰ ককাৰ্না অংিও নাই আৰু
ক্ষসহোঁ িৰ মাজৰ পৰা ককাৰ্নও কিওোঁৰ সহায়ৰ্কা নহয়’। (ছু ৰা ছাবাাঃ ২২)
একমাত্ৰ আল্লাৰ্হই এই সকৰ্লা সৃক্ষষ্ট্ক অনক্ষিত্বৰ পৰা অক্ষিত্ব প্ৰদান কক্ষৰৰ্ছ।
ক্ষিৰ্ক এইৰ্োৰ্েই বহৰ্ছ কিওোঁৰ অক্ষিত্বৰ আৰু প্ৰিূ ত্বৰ িথা ইিাদিৰ কযা য
কহাোৰ অকােয প্ৰমাৰ্। আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ আৰু কিওোঁৰ ক্ষনদিেনােলীৰ
মাজি আৰ্ছ কয, কিওোঁ কিামাৰ্লাকক মাটিৰ পৰা সৃক্ষষ্ট্ কক্ষৰৰ্ছ, িাৰ ক্ষপছি
োঁ ক্ষৰি বহ পক্ষৰছা। আৰু কিওোঁৰ
কিামাৰ্লাৰ্ক এক্ষিয়া মানুহ বহ সিেত্ৰ ক্ষসচ
ক্ষনদিেনােলীৰ মাজি আৰ্ছ কয, কিৰ্েোঁই কিামাৰ্লাকৰ িাৰ্ি কিামাৰ্লাকৰ মাজৰ
পৰা কিামাৰ্লাকৰ কযাৰা সৃক্ষষ্ট্ কক্ষৰৰ্ছ, যাৰ্ি কিামাৰ্লাৰ্ক ক্ষসহোঁ িৰ পৰা প্ৰিাক্ষে
লাি কৰা আৰু কিৰ্েোঁই কিামাৰ্লাকৰ মাজি পাৰস্পক্ষৰক কপ্ৰম আৰু কেহ সৃক্ষষ্ট্
কক্ষৰৰ্ছ। ক্ষনশ্চয় ইয়াি আৰ্ছ িহুৰ্িা ক্ষনদিেন কসই সম্প্ৰদায়ৰ িাৰ্ি ক্ষযসকৰ্ল
ৰ্েষৰ্া কৰ্ৰ। আৰু কিওোঁৰ ক্ষনদিেনােলীৰ মাজি আৰ্ছ আকািসমূহ আৰু
পৃক্ষথেীৰ সৃক্ষষ্ট্ ল ৰ্ি কিামাৰ্লাকৰ িাষা আৰু িৰ্েৰ বিক্ষচত্ৰিা। ক্ষনশ্চয় ইয়াি
জ্ঞানীসকলৰ িাৰ্ি আৰ্ছ িহুৰ্িা ক্ষনদিেন। আৰু কিওোঁৰ ক্ষনদিেনােলীৰ মাজি
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আৰ্ছ ৰাক্ষি আৰু ক্ষদনি গ্ৰহৰ্ কৰা কিামাৰ্লাকৰ ক্ষনদ্ৰা, ল ৰ্ি কিওোঁৰ অনুগ্ৰহৰ
পৰা কিামাৰ্লাকৰ (জীৱি া) অৰ্েষৰ্। ক্ষনশ্চয় ইয়াৰ মাজি আৰ্ছ িহুৰ্িা
ক্ষনদিেন কসই সম্প্ৰদায়ৰ িাৰ্ি ক্ষযসকৰ্ল শুনা পায়। আৰু কিওোঁৰ ক্ষনদিেনােলীৰ
মাজি আৰ্ছ কয, কিৰ্েোঁই কিামাৰ্লাকক িয় আৰু আিাৰ সঞ্চাৰকৰূৰ্প ক্ষিদুযি
কদখুোয়, আৰু আকািৰ পৰা পানী িষোয় আৰু িাৰ দ্বাৰা কিওোঁ মৃি িূ ক্ষমক
পুনজীক্ষেি কৰ্ৰ। ক্ষনশ্চয় ইয়াি িহুৰ্িা ক্ষনদিেন আৰ্ছ কসই সম্প্ৰদায়ৰ িাৰ্ি
ক্ষযসকৰ্ল অনুিােন কৰ্ৰ। কিওোঁৰ ক্ষনদিেনােলীৰ মাজি আৰু আৰ্ছ কয, কিওোঁৰ
আৰ্দিৰ্িই আকাি আৰু পৃক্ষথেী ক্ষিক্ষিিীল বহ থাৰ্ক, িাৰ ক্ষপছি আল্লাৰ্হ কযক্ষিয়া
কিামাৰ্লাকক মাটিৰ পৰা উঠাৰ িাৰ্ি এিাৰ আহ্বান কক্ষৰি কিক্ষিয়া
কিামাৰ্লাৰ্ক ওলাই আক্ষহিা। আকািসমূহ আৰু পৃক্ষথেীি ক্ষয আৰ্ছ কসই সকৰ্লা
কিওোঁৰ্ৰই। সকৰ্লা কিওোঁৰ্ৰই অনু ি। কিৰ্েোঁই সৃক্ষষ্ট্ৰ সূচনা কক্ষৰৰ্ছ, িাৰ ক্ষপছি
কিৰ্েোঁই ইয়াৰ পুনৰািৃক্ষে কক্ষৰি; আৰু এইৰ্ো কিওোঁৰ িাৰ্ি অক্ষি সহজ।
আকািসমূহ আৰু পৃক্ষথেীি সৰ্িোচ্চ গুৰ্াগুৰ্ কিওোঁৰ্ৰই; আৰু কিৰ্েোঁই পৰাক্ৰমিালী,
প্ৰজ্ঞাময়। (ছু ৰা ৰূমাঃ ২০-২৭)
কযৰ্ন আল্লাৰ্হ জনাইৰ্ছ কয, নামৰূৰ্দ কযক্ষিয়া আল্লাহৰ অক্ষিত্বক অস্বীকাৰ
কক্ষৰক্ষছল, কিক্ষিয়া ইব্ৰাহীম আলাইক্ষহচ্ছালাৰ্ম িাক বকক্ষছলেঃ ইব্ৰাহীৰ্ম ক’কল,
‘ক্ষনশ্চয় আল্লাৰ্হ সূযেক পূেৰ পৰা উদয় কৰ্ৰ, িু ক্ষম ইয়াক পক্ষশ্চমৰ পৰা উদয়
কৰ্ৰাোৰ্চান’। ফলি কাক্ষফৰজন িুক্ষদ্ধহীন বহ

’ল; আৰু আল্লাৰ্হ যাক্ষলম

সম্প্ৰদায়ক ক্ষহদায়ি নকৰ্ৰ। (ছু ৰা আল-বাক্বাৰাহাঃ ২৫৮) এইদৰ্ৰ ইব্ৰাহীম
আলাইক্ষহচ্ছালাৰ্ম কিওোঁৰ সম্প্ৰদায়ৰ সন্মুখি প্ৰমাৰ্ কক্ষৰৰ্ল কয, আল্লাৰ্হই কিওোঁক
ক্ষহদায়ি প্ৰদান কক্ষৰৰ্ছ, আৰু কিৰ্েোঁই কিওোঁক আহাৰ কৰায় িথা পান কৰায়,
আৰু কযক্ষিয়া কিওোঁ কিমাৰ-আজাৰি কিাৰ্
15

কিক্ষিয়া কিৰ্েোঁই কিওোঁক আৰ্ৰা য

ইছলাম পৱিত্ৰ ক

াৰআন আৰু হাদীছৰ আললা ত ইছলাম সম্পল ে সংৱিপ্ত আললাচনা

প্ৰদান কৰ্ৰ। আল্লাৰ্হই কিওোঁক মৃিুয প্ৰদান কক্ষৰি আৰু কিৰ্েোঁই কিওোঁক জীেন দান
কক্ষৰৰ্ছ। এই ক্ষিষৰ্য় আল্লাৰ্হ পক্ষেত্ৰ ককাৰআনি বকৰ্ছেঃ ‘ক্ষযজৰ্ন কমাক সৃক্ষষ্ট্
কক্ষৰৰ্ছ, িাৰ ক্ষপছি কিৰ্েোঁই কমাক ক্ষহদায়ি ক্ষদৰ্ছ। ‘কিৰ্েোঁই কমাক আহাৰ কৰায়
আৰু কিৰ্েোঁই কমাক পান কৰায়। ‘আৰু কযক্ষিয়া মই অসুি হওোঁ, কিক্ষিয়া কিৰ্েোঁই
কমাক আৰ্ৰা য কৰ্ৰ। ‘কিৰ্েোঁই কমাৰ মৃিুয ঘোি আৰু কিৰ্েোঁই কমাক পুনজীক্ষেি
কক্ষৰি। (ছু ৰা আশ্ব-শ্বুআৰাাঃ ৭৮-৮১) আল্লাৰ্হ মুছা আলাইক্ষহচ্ছালামৰ ক্ষিষৰ্য়
সংিাদ প্ৰদান কক্ষৰ বকৰ্ছ, কিওোঁ ক্ষফৰআউনৰ ল ি িাদানুিাদ কক্ষৰ বকক্ষছলেঃ
ক্ষনশ্চয় কিওোঁৰ প্ৰক্ষিপালক বহৰ্ছ কসইজন, ক্ষযজৰ্ন প্ৰৰ্িযকৰ্ক ক্ষিৰ্িষ আকৃ ক্ষি প্ৰদান
কক্ষৰ সৃক্ষষ্ট্ কক্ষৰৰ্ছ, িাৰ ক্ষপছি ক্ষহদায়ি প্ৰদান কক্ষৰৰ্ছ। (ছু ৰা ত্বা-হাাঃ ৫০)
আকািমণ্ডল আৰু পৃক্ষথেীৰ সকৰ্লা িস্তুক আল্লাৰ্হ মানুহৰ িাৰ্ি ক্ষনৰ্য়াক্ষজি
কক্ষৰৰ্ছ, ল ৰ্ি কিওোঁ অ ৰ্ন ক্ষনয়ামি প্ৰদান কক্ষৰৰ্ছ। যাৰ্ি ক্ষসহোঁ ৰ্ি আল্লাহৰ
ইিাদি কৰ্ৰ আৰু কিওোঁৰ বসৰ্ি কুফৰী নকৰ্ৰ। আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ
কিামাৰ্লাৰ্ক লিয কৰা নাইৰ্ন? ক্ষনশ্চয় আকািসমূহ আৰু পৃক্ষথেীি ক্ষয আৰ্ছ
সকৰ্লাৰ্িাৰৰ্কই আল্লাৰ্হ কিামাৰ্লাকৰ কলযাৰ্ি ক্ষনৰ্য়াক্ষজি কক্ষৰৰ্ছ আৰু
কিামাৰ্লাকৰ প্ৰক্ষি কিওোঁৰ প্ৰকািয আৰু অপ্ৰকািয অনুগ্ৰহ সম্পূৰ্ে কক্ষৰৰ্ছ; আৰু
মানুহৰ মাজি ক্ষকছু মান এৰ্নকুো মানুৰ্হা আৰ্ছ ক্ষযসকৰ্ল ককাৰ্না জ্ঞান, ককাৰ্না
পথক্ষনৰ্দে ি অথিা ককাৰ্না দীক্ষপ্তমান পুক্ষথক্ষিহীন আল্লাহ সম্পৰ্কে ক্ষিিণ্ডা কৰ্ৰ।
(ছু ৰা লুক্বমানাঃ ২০) আল্লাৰ্হ আকািমণ্ডল আৰু পৃক্ষথেীৰ সকৰ্লা িস্তু মানুহৰ
িাৰ্ি ক্ষনৰ্য়াক্ষজি কৰাৰ ল ৰ্ি ক্ষসহোঁ িৰ সকৰ্লা প্ৰৰ্য়াজন পূৰৰ্ কক্ষৰৰ্ছ, কযৰ্নেঃ
কাৰ্, চকু, অেৰ আক্ষদও প্ৰদান কক্ষৰৰ্ছ। যাৰ্ি ক্ষসহোঁ ৰ্ি এৰ্নকুো জ্ঞান অজেন
কক্ষৰি পাৰ্ৰ ক্ষযৰ্ো লািদায়ক। িথা যাৰ জক্ষৰয়ৰ্ি ক্ষসহোঁ ৰ্ি ক্ষনজৰ অক্ষিিােক
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আৰু সৃক্ষষ্ট্কিে াক সহৰ্জই ক্ষচক্ষনি পাক্ষৰি। আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ আৰু আল্লাৰ্হ
কিামাৰ্লাকক কিামাৰ্লাকৰ মািৃ িে ৰ পৰা এৰ্নকুো অেিাি উক্ষলয়াইৰ্ছ,
কযক্ষিয়া কিামাৰ্লাৰ্ক এৰ্কাৰ্ে জনা নাক্ষছলা আৰু কিৰ্েোঁই কিামাৰ্লাকক ক্ষদৰ্ছ
েেৰ্িক্ষক্ত, দৃক্ষষ্ট্িক্ষক্ত আৰু হৃদয়, যাৰ্ি কিামাৰ্লাৰ্ক কৃ িজ্ঞিা প্ৰকাি কৰা।
(ছু ৰা আন-নাহলাঃ ৭৮)
এৰ্িৰ্ক িুজা

'ল কয, আল্লাৰ্হই ক াৰ্েই ক্ষিশ্বজ ি আৰু মানেক সৃক্ষষ্ট্ কক্ষৰৰ্ছ,

আৰু মানুহৰ প্ৰৰ্য়াজনীয় সকৰ্লা সা-সুক্ষিিা িথা অং -প্ৰিযং আৰু ইন্দ্ৰীয় আক্ষদ
প্ৰদান কক্ষৰৰ্ছ। ল ৰ্ি আল্লাহৰ ইিাদি িৰ্ন্দ ী কক্ষৰিলল সহায়ক কহাো িথা
পৃক্ষথেীক আিাদ কক্ষৰিলল লা ক্ষিয়াল সকৰ্লা যা-কযা াৰ উপলব্ধ কক্ষৰৰ্ছ। ইয়াৰ
উপক্ষৰও আকািমণ্ডল আৰু পৃক্ষথেীৰ সকৰ্লা িস্তু মানুহৰ কামি ক্ষনৰ্য়াক্ষজি
কক্ষৰৰ্ছ।
কসৰ্য় আল্লাৰ্হ কিওোঁৰ সকৰ্লা মহান সৃক্ষষ্ট্ক ৰূিুক্ষিয়যািৰ প্ৰমাৰ্ ক্ষহচাৰ্প দাক্ষি িক্ষৰ
একমাত্ৰ কিৰ্েোঁই ইিাদিৰ কযা য িুক্ষল সুস্পষ্ট্ কক্ষৰৰ্ছ, িথা আল্লাহ িাআলাই
বকৰ্ছেঃ ককাো, ‘ককাৰ্ন কিামাৰ্লাকক আকাি আৰু পৃক্ষথেীৰ পৰা জীেৰ্নাপকৰৰ্
সৰিৰাহ কৰ্ৰ অথিা েেৰ্ আৰু দৃক্ষষ্ট্িক্ষক্ত কাৰ কিৃে ত্বািীন; জীক্ষেিৰ পৰা মৃিক
ককাৰ্ন উক্ষলয়ায় আৰু মৃিক জীক্ষেিৰ পৰা ককাৰ্ন উক্ষলয়ায় আৰু সকৰ্লা ক্ষিষয়
ককাৰ্ন ক্ষনয়ন্ত্ৰৰ্ কৰ্ৰ’? কিক্ষিয়া ক্ষসহোঁ ৰ্ি অেৰ্িয ক’ি, ‘আল্লাহ’। এৰ্িৰ্ক ককাো,
‘িথাক্ষপও কিামাৰ্লাৰ্ক িাক্বো অেলবন নকক্ষৰিাৰ্ন’? (ছু ৰা ইউনুছাঃ ৩১)
পক্ষেত্ৰ আল্লাৰ্হ বকৰ্ছেঃ ক্ষসহোঁ িক ককাো, ‘কিামাৰ্লাকৰ িাৰৰ্া ক্ষক, কিামাৰ্লাৰ্ক
আল্লাহৰ পক্ষৰিৰ্িে ক্ষযসকলক আহ্বান কৰা কমাক কদখুোৰ্চান ক্ষসহোঁ ৰ্ি পৃক্ষথেীি
ক্ষকিা সৃক্ষষ্ট্ কক্ষৰৰ্ছ কনক্ষক অথিা আকািসমূহি ক্ষসহোঁ িৰ ক্ষকিা অক্ষৰহৰ্া আৰ্ছ
কনক্ষক? ইয়াৰ পূিেেিী ককাৰ্না ক্ষকিাি অথিা পৰম্পৰা ি ককাৰ্না জ্ঞান থাক্ষকৰ্ল
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কসয়া কিামাৰ্লাৰ্ক কমাৰ ওচৰি বল আহা, যক্ষদ কিামাৰ্লাৰ্ক সিযিাদী কহাো’।
(ছু ৰা আল-আহক্বাফাঃ ৪) আল্লাহ িাআলাই আৰু বকৰ্ছেঃ কিৰ্েোঁই আকািসমূহ
ক্ষনমোৰ্ কক্ষৰৰ্ছ খুোক্ষিহীন, ক্ষযখন কিামাৰ্লাৰ্ক কদক্ষখ আছা, কিৰ্েোঁই পৃক্ষথেীি
িাপন কক্ষৰৰ্ছ সুদঢ়
ৃ পিেিমালা যাৰ্ি পৃক্ষথেীৰ্য় কিামাৰ্লাকক বল ঢক্ষল নপৰ্ৰ
োঁ ক্ষৰি কক্ষৰ ক্ষদৰ্ছ সকৰ্লা িৰৰ্ৰ জীে-জন্তু। আক্ষমৰ্য়ই আকািৰ
ল ৰ্ি ইয়াি ক্ষসচ
পৰা পানী িষেৰ্ কৰ্ৰাোঁ িাৰ ক্ষপছি ইয়াি উৎপন্ন কৰ্ৰাোঁ নানা প্ৰকাৰৰ কলযাৰ্কৰ
উক্ষিদ। এইৰ্ো আল্লাহৰ সৃক্ষষ্ট্। এৰ্িৰ্ক কিওোঁৰ িাক্ষহৰ্ৰ আৰ্ন ক্ষক সৃক্ষষ্ট্ কক্ষৰৰ্ছ
কমাক কদখুোৰ্চান? িৰং যাক্ষলমসকল আৰ্ছ স্পষ্ট্ ক্ষিভ্ৰাক্ষেি। (ছু ৰা লুক্বমানাঃ
১০-১১) পক্ষেত্ৰ আল্লাৰ্হ বকৰ্ছেঃ ক্ষসহোঁ ৰ্ি স্ৰষ্ট্াক্ষিহীন সৃক্ষষ্ট্ বহৰ্ছ কনক্ষক, কন ক্ষসহোঁ ি
ক্ষনৰ্জই স্ৰষ্ট্া? কন ক্ষসহোঁ ৰ্ি আকািমণ্ডল আৰু পৃক্ষথেী সৃক্ষষ্ট্ কক্ষৰৰ্ছ? িৰং ক্ষসহোঁ ৰ্ি দৃঢ়
ক্ষিশ্বাস নকৰ্ৰ। কিামাৰ প্ৰক্ষিপালকৰ ক াপন িাণ্ডাৰ ক্ষসহোঁ িৰ ওচৰৰ্ি কনক্ষক, কন
ক্ষসহোঁ ৰ্িই সকৰ্লা িস্তুৰ ক্ষনয়ন্ত্ৰৰ্কাৰী? (ছু ৰা আত-তূ ৰাঃ ৩৫-৩৭) শ্বাইখ ছা'দী
ৰাক্ষহমাহুল্লাৰ্হ বকৰ্ছেঃ এইৰ্ো ক্ষসহোঁ িৰ ক্ষিৰুৰ্দ্ধ এৰ্নকুো এো যুক্ষক্ত ক্ষযৰ্ো
উপিাপনৰ ক্ষপছি সিয মাক্ষন কনাৰ্লাোৰ িাক্ষহৰ্ৰ অথিা ক্ষিৰ্িক আৰু িমেৰ
পৰাকাষ্ঠাৰ পৰা ওলাই কযাোৰ িাক্ষহৰ্ৰ ক্ষসহোঁ িৰ িাৰ্ি আন ককাৰ্না উপায় নাই।
(তাফছীৰ ইবলন ছা'দীাঃ ৮১৬)

৭) ৱবশ্বজ তত

া স ললা বস্তু ৱযলবাৰ আৱম কদৱখব

পালৰাঁ অ বা ৱযলবাৰ আৱম কদখা নাপাওঁ, কসই
স ললালবাৰ

আল্লালহই সৃৱি

ৱৰলছ। ইয়াৰ উপৱৰও

ৱযলবাৰ সৃৱি আলছ কসই স ললালবাৰ
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ৱৰলছ। মহান আল্লালহ আ ােমণ্ডল আৰু পৃৱ িী
ৱদনত সৃৱি

ছয়

ৱৰলছ।

ক্ষিশ্বজ িি থকা সকৰ্লা িস্তু ক্ষযৰ্িাৰ আক্ষম কদক্ষখি পাৰ্ৰাোঁ অথিা ক্ষযৰ্িাৰ আক্ষম
কদখা নাপাওোঁ, কসই সকৰ্লাৰ্িাৰক আল্লাৰ্হই সৃক্ষষ্ট্ কক্ষৰৰ্ছ। ইয়াৰ উপক্ষৰও ক্ষযৰ্িাৰ
সৃক্ষষ্ট্ আৰ্ছ কসই সকৰ্লাৰ্িাৰক আল্লাৰ্হই সৃক্ষষ্ট্ কক্ষৰৰ্ছ। আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ
ককাো, ‘আকািসমূহ আৰু পৃক্ষথেীৰ প্ৰক্ষিপালক ককান’? ককাো, ‘আল্লাহ’। ককাো,
‘কিৰ্ে কিামাৰ্লাৰ্ক কিওোঁৰ িাক্ষহৰ্ৰ এৰ্ন িস্তুক অক্ষিিােকৰূৰ্প গ্ৰহৰ্ কক্ষৰছা
কনক্ষক ক্ষযসকৰ্ল ক্ষনজৰ্ৰই উপকাৰ িা অপকাৰ কক্ষৰি কনাোৰ্ৰ’? ককাোৰ্চান,
‘অন্ধ আৰু দৃক্ষষ্ট্ সম্পন্ন িযক্ষক্ত সমান হ’ি পাৰ্ৰৰ্ন? অথিা অন্ধকাৰ আৰু কপাহৰ
সমান হ’ি পাৰ্ৰৰ্ন’? কন ক্ষসহোঁ ৰ্ি আল্লাহৰ ল ি এৰ্ন ক্ষকছু মানক অংিী কক্ষৰৰ্ছ,
ক্ষযসকৰ্ল আল্লাহৰ সৃক্ষষ্ট্ৰ দৰ্ৰ সৃক্ষষ্ট্ কক্ষৰৰ্ছ, যাৰ িাৰ্ি ক্ষসহোঁ িৰ ওচৰি সদৃি িুক্ষল
িাৰৰ্া বহৰ্ছ? ককাো, ‘ককেল আল্লাৰ্হই সকৰ্লা িস্তুৰ স্ৰষ্ট্া, আৰু কিওোঁ একক,
মহা প্ৰিাপিালী’। (ছু ৰা আৰ-ৰা'দাঃ ১৬) আল্লাহ িাআলাই আৰু বকৰ্ছেঃ কিওোঁ
এৰ্নকুো এৰ্নকুো িস্তু সৃক্ষষ্ট্ কৰ্ৰ, ক্ষযৰ্িাৰৰ ক্ষিষৰ্য় কিামাৰ্লাৰ্ক এৰ্কাৰ্েই
নাজানা। (ছু ৰা আন-নাহলাঃ ৮)
আৰু আল্লাৰ্হ আকািমণ্ডল িথা পৃক্ষথেীক ছয় ক্ষদনি সৃক্ষষ্ট্ কক্ষৰৰ্ছ। কযৰ্ন আল্লাহ
িাআলাই বকৰ্ছেঃ কিৰ্েোঁই আকািসমূহ আৰু পৃক্ষথেী ছয় ক্ষদনি সৃক্ষষ্ট্ কক্ষৰৰ্ছ; িাৰ
ক্ষপছি কিওোঁ আৰশ্বৰ ওপৰি উঠিৰ্ছ। কিওোঁ জাৰ্ন ক্ষয িূ িে ি প্ৰৰ্েি কৰ্ৰ আৰু
ক্ষয িূ িে ৰ পৰা ওলায়, আৰু আকািৰ পৰা ক্ষয অেিীৰ্ে হয় আৰু ক্ষয আকািলল
উঠি যায়; আৰু কিামাৰ্লাক য’কিই নাথাকা ক্ষকয়-- কিওোঁ কিামাৰ্লাকৰ ল ি
আৰ্ছ, আৰু কিামাৰ্লাৰ্ক ক্ষয কৰা কসই সম্পৰ্কে আল্লাহ সমযক দ্ৰষ্ট্া। (ছু ৰা আল19
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হাদীদাঃ ৪) আল্লাহ িাআলাই আৰু বকৰ্ছেঃ আৰু অেৰ্িয আক্ষম আকািসমূহ,
পৃক্ষথেী আৰু এই দুৰ্য়াৰ মাজি ক্ষয আৰ্ছ কসই সকৰ্লা সৃক্ষষ্ট্ কক্ষৰৰ্ছাোঁ ককেল ছয়
ক্ষদনি; আৰু আমাক ককাৰ্না ক্লােই স্পিে কৰা নাই। (ছু ৰা ক্বাফাঃ ৩৮)

৮) ৰাজত্বৰ কিত্ৰত, সৃৱি

ৰাৰ কিত্ৰত, বুিস্থাপনাত,

আৰু ইবাদতত পৱিত্ৰ আল্লাহৰ ক ালনা অংেীদাৰ নাই।
পক্ষেত্ৰ মহান আল্লাহ িাআলাই বহৰ্ছ ক্ষিশ্বজ িৰ মাক্ষলক। সৃক্ষষ্ট্ কৰাৰ কিত্ৰি,
আক্ষিপিয আৰু িযেিাপনাৰ কিত্ৰি কিওোঁৰ ককাৰ্না অংিীদাৰ নাই। ক্ষসহোঁ িক
ককাো, ‘কিামাৰ্লাকৰ িাৰৰ্া ক্ষক, কিামাৰ্লাৰ্ক আল্লাহৰ পক্ষৰিৰ্িে ক্ষযসকলক
আহ্বান কৰা কমাক কদখুোৰ্চান ক্ষসহোঁ ৰ্ি পৃক্ষথেীি ক্ষকিা সৃক্ষষ্ট্ কক্ষৰৰ্ছ কনক্ষক অথিা
আকািসমূহি ক্ষসহোঁ িৰ ক্ষকিা অক্ষৰহৰ্া আৰ্ছ কনক্ষক? ইয়াৰ পূিেেিী ককাৰ্না
ক্ষকিাি অথিা পৰম্পৰা ি ককাৰ্না জ্ঞান থাক্ষকৰ্ল কসয়া কিামাৰ্লাৰ্ক কমাৰ
ওচৰলল বল আহা, যক্ষদ কিামাৰ্লাৰ্ক সিযিাদী কহাো’। (ছু ৰা আল-আহক্বাফাঃ
৪) শ্বাইখ ছা’দী ৰাক্ষহমাহুল্লাৰ্হ বকৰ্ছেঃ অথোৎ আপুক্ষন কসইসকল কলাকক বক ক্ষদয়ক,
ক্ষযসকৰ্ল আল্লাহৰ বসৰ্ি ক্ষিক্ষিন্ন মূক্ষেেৰ্িাৰক কিওোঁৰ অংিীদাৰ িথা সমকি ক্ষিৰ
কক্ষৰৰ্ছ, ক্ষযৰ্িাৰ্ৰ উপকাৰ্ৰা কক্ষৰি কনাোৰ্ৰ আৰু অপকাৰ্ৰা কক্ষৰি কনাোৰ্ৰ,
মৃিুযও প্ৰদান কক্ষৰি কনাোৰ্ৰ আৰু জীেন দাৰ্না ক্ষদি কনাোৰ্ৰ, আনক্ষক ককাৰ্না
মুদো িযক্ষক্তৰ্কা পুনৰুক্ষিি কক্ষৰিলল সিম নহয়। ক্ষিৰ্ক আপুক্ষন ক্ষসহোঁ িৰ সন্মুখি
ক্ষসহোঁ িৰ এই উপাসযৰ্িাৰৰ অপাৰ িাৰ ক্ষিষৰ্য় স্পষ্ট্ িৰ্েনা ক্ষদয়ক কয, কসই
মূক্ষেেৰ্িাৰ ইিাদিৰ ক্ষকক্ষঞ্চি পক্ষৰমাৰ্ৰ্ৰা কযা য নহয়। (আপুৱন ৱসহঁ ত
কসাধ াঃ কতামাললাল

কদখুিালচান, কসইলবালৰ পৃৱ িীৰ ৱ

সৃৱি

ৱৰলছ

অ বা আ ােমণ্ডলৰ সৃৱিত ৱসহঁ তৰ ক ালনা অংেীদাৱৰত্ব আলছ
কনৱ ?) ক্ষসহোঁ ৰ্ি মহাজা ক্ষিক ক্ষপণ্ডৰ ককাৰ্নািা অংি সৃক্ষষ্ট্ কক্ষৰৰ্ছ কনক্ষক? অথিা
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পিেিৰ্িাৰ সৃক্ষষ্ট্ কক্ষৰৰ্ছ কনক্ষক? নাইিা নদীসমূহ প্ৰিাক্ষহি কক্ষৰৰ্ছ কনক্ষক?
ককাৰ্নািা মৃি জন্তুক জীক্ষেি কক্ষৰৰ্ছ কনক্ষক? ককাৰ্নািা ছ সৃক্ষষ্ট্ কক্ষৰৰ্ছ কনক্ষক?
অথিা এইৰ্িাৰৰ ককাৰ্নািা এোৰ সৃক্ষষ্ট্ি সহায় কক্ষৰৰ্ছ কনক্ষক? আনৰ্িাৰৰ কথা
িাৰ্দই ক্ষদয়ক, ক্ষসহোঁ ৰ্ি এইৰ্িাৰ প্ৰশ্নৰ্ৰা হয়ৰ্িািক উেৰ ক্ষদি কনাোক্ষৰি। ক্ষিৰ্ক
এইৰ্োৰ্েই অকােয প্ৰমাৰ্ কয, আল্লাহৰ িাক্ষহৰ্ৰ ককাৰ্নও ইিাদিৰ কযা য নহয়,
িথা কিওোঁৰ িাক্ষহৰ্ৰ সকৰ্লাৰ্ৰ ইিাদি িাক্ষিল।
ইয়াৰ ক্ষপছি পৰম্পৰা ি দক্ষললক খণ্ডন কক্ষৰ ককাো বহৰ্ছ কয, পূিে
ে িী এৰ্নকুো
ককাৰ্না গ্ৰন্থ কদখুোৰ্চান, ক্ষয গ্ৰন্থই ক্ষশ্বকে ৰ ক্ষপৰ্ন আহ্বান কৰ্ৰ অথিা ৰাছু লসকলৰ
পৰা িক্ষৰ্েি ককাৰ্না জ্ঞানৰ ক্ষকয়দাংি কদখুোৰ্চান, য'ি ইয়াৰ আৰ্দি ক্ষদয়া বহৰ্ছ।
এই কথা ক্ষনক্ষশ্চি কয, ক্ষসহোঁ ৰ্ি ককাৰ্না ৰাছু লৰ পৰাই এৰ্নকুো ককাৰ্না দক্ষলল
উপিাপন কক্ষৰি কনাোক্ষৰি ক্ষযৰ্ো ক্ষশ্বকে ক সমথেন কৰ্ৰ। আনক্ষক আক্ষম পূৰ্ে
একীনৰ বসৰ্ি ডাঠি কি পাৰ্ৰাোঁ কয, সকৰ্লা ৰাছু ৰ্লই িাওহীদ িথা এৰ্কশ্বৰিাদৰ
ক্ষপৰ্ন আহ্বান কক্ষৰক্ষছল আৰু ক্ষশ্বকে ৰ পৰা মানুহক ক্ষিৰি ৰাক্ষখক্ষছল। এইৰ্োৰ্েই
বহৰ্ছ আোইিলক গুৰুত্বপূৰ্ে জ্ঞান, ক্ষযৰ্ো কিওোঁৰ্লাকৰ পৰা িক্ষৰ্েি বহৰ্ছ।
(তাফছীৰ ইবলন ছা'দীাঃ ৭৭৯)
পক্ষেত্ৰ মহান আল্লাৰ্হই বহৰ্ছ এই ক্ষিশ্বজ িৰ মাক্ষলক িথা প্ৰক্ষিপালক, ইয়াি
কিওোঁৰ ককাৰ্না অংিীদাৰ নাই। আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ ককাো, ‘কহ সািেৰ্িৌম
িক্ষক্তৰ মাক্ষলক আল্লাহ! িু ক্ষম যাক ইচ্ছা িমিা প্ৰদান কৰা আৰু যাৰ পৰা ইচ্ছা
িমিা কাক্ষঢ় কলাো; যাক ইচ্ছা িু ক্ষম সন্মাক্ষনি কৰা আৰু যাক ইচ্ছা িু ক্ষম
অপমাক্ষনি কৰা। কিামাৰ হািৰ্িই কলযাৰ্। ক্ষনশ্চয় িু ক্ষম সকৰ্লা িস্তুৰ ওপৰি
িমিাোন। (ছু ৰা আলল-ইমৰাণাঃ ২৬) আৰু আল্লাহ িাআলাই এই কথা
স্পষ্ট্িাৰ্ে কঘাষৰ্া কক্ষৰৰ্ছ কয, ক্ষকয়ামিৰ ক্ষদনা সকৰ্লা প্ৰকাৰ ৰাজত্বৰ িমিা
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একমাত্ৰ কিওোঁৰ হািৰ্িই থাক্ষকি। ক্ষযক্ষদনা ক্ষসহোঁ িক (মানুহ ৱবলা

) উক্ষিি

কৰা হ’ি কসইক্ষদনা আল্লাহৰ ওচৰি এৰ্কাৰ্েই ক াপন নাথাক্ষকি। (কতওঁ

’ব)

‘আক্ষজ কিৃে ত্ব কাৰ’? ককেল আল্লাহৰ্ৰই, কিওোঁ এজন, প্ৰিল প্ৰিাপিালী। (ছু ৰা
াৱফৰাঃ ১৬)
ৰাজত্বৰ কিত্ৰি, সৃক্ষষ্ট্ কৰাৰ কিত্ৰি, িযেিাপনাি, আৰু ইিাদিি পক্ষেত্ৰ মহান
আল্লাহৰ ককাৰ্না অংিীদাৰ নাই। আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ আৰু ককাো, ‘প্ৰিংসা
ককেল আল্লাহৰ্ৰই ক্ষযজৰ্ন ককাৰ্না সোন গ্ৰহৰ্ কৰা নাই, কিওোঁৰ সািেৰ্িৌমত্বি
ককাৰ্না অংিীদাৰ নাই আৰু অপমানৰ পৰা িাক্ষচিলল কিওোঁৰ ককাৰ্না
অক্ষিিােকৰ্ৰা প্ৰৰ্য়াজন নাই, কসৰ্য় িু ক্ষম স-সম্ভ্ৰৰ্ম কিওোঁৰ মাহাত্ম্য কঘাষৰ্া
কৰা’। (ছু ৰা আল-ইছৰাাঃ ১১১) আল্লাহ িাআলাই আৰু বকৰ্ছেঃ ক্ষযজন
আকািসমূহ আৰু পৃক্ষথেীৰ সািেৰ্িৌমত্বৰ অক্ষিকাৰী; কিওোঁ ককাৰ্না সোন গ্ৰহৰ্
কৰা নাই; সািেৰ্িৌমত্বি কিওোঁৰ ককাৰ্না অংিীদাৰ নাই। কিৰ্েোঁই সকৰ্লা িস্তু সৃক্ষষ্ট্
কক্ষৰৰ্ছ, িাৰ ক্ষপছি কসয়া ক্ষনিোৰৰ্ কক্ষৰৰ্ছ যথাযথ অনুপািি। (ছু ৰা আলফুৰক্বানাঃ ২) একমাত্ৰ কিৰ্েোঁই অক্ষিপক্ষি, কিওোঁৰ িাক্ষহৰ্ৰ ক্ষয ক্ষয আৰ্ছ সকৰ্লাৰ্েই
কিওোঁৰ অিীনি দাস। কিৰ্েোঁই সৃক্ষষ্ট্কিে া আৰু কিওোঁৰ িাক্ষহৰ্ৰ ক্ষয ক্ষয আৰ্ছ কসই
সকৰ্লাৰ্িাৰ বহৰ্ছ কিওোঁৰ সৃক্ষষ্ট্। কিৰ্েোঁই ক্ষিশ্বজ িৰ িযেিাপনা কৰ্ৰ। এৰ্িৰ্ক ক্ষয
সত্ত্বাৰ এৰ্নকুো মযোদা, কসই সত্ত্বাৰ ইিাদি ওোক্ষজি কহাোৰ্ো কিক্ষলৰ কপাহৰৰ
দৰ্ৰ স্পষ্ট্। কিওোঁৰ িাক্ষহৰ্ৰ আনৰ ইিাদি কৰাৰ্ো বহৰ্ছ ক্ষিৰ্িকহীনিাৰ
পক্ষৰচায়ক িথা ক্ষশ্বকে , ল ৰ্ি পৃক্ষথেী আৰু আক্ষখৰািৰ িাৰ্ি িক্ষিকাৰক। আল্লাহ
িাআলাই বকৰ্ছেঃ আৰু ক্ষসহোঁ ৰ্ি কয়, ‘কিামাৰ্লাৰ্ক ইয়াহূ দী িা নাছাৰা বহ কযাো,
সঠিক পথ পািা’। ককাো, ‘িৰং আক্ষম একক্ষনষ্ঠ বহ ইব্ৰাহীমৰ ক্ষমল্লািৰ অনুসৰৰ্
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কক্ষৰম;

আৰু

কিওোঁ
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মুশ্বক্ষৰকসকলৰ

অেিুে ক্ত

নাক্ষছল’।

(ছু ৰা

আল-

বাক্বাৰাহাঃ১৩৫) আল্লাহ িাআলাই আৰু বকৰ্ছেঃ কসই িযক্ষক্তিলক দ্বীনৰ মাজি
আৰু ককান উেম হ’ি পাৰ্ৰ? ক্ষযৰ্য় সৎকমেপৰায়ৰ্ বহ আল্লাহৰ ওচৰি
আত্ম্সমপেৰ্ কৰ্ৰ আৰু একক্ষনষ্ঠিাৰ্ে ইব্ৰাহীমৰ ক্ষমল্লািক অনুসৰৰ্ কৰ্ৰ, আৰু
আল্লাৰ্হ ইব্ৰাহীমক অেৰঙ্গ িন্ধু ক্ষহচাৰ্প গ্ৰহৰ্ কক্ষৰৰ্ছ। (ছু ৰা আন-ৱনছাাঃ ১২৫)
এই কথাও আল্লাৰ্হ স্পষ্ট্ কক্ষৰৰ্ছ কয, ক্ষয িযক্ষক্তৰ্য়ই আল্লাহৰ ক্ষপ্ৰয়পাত্ৰ ইব্ৰাহীম
আলাইক্ষহচ্ছালামৰ িমেৰ িাক্ষহৰ্ৰ আন ককাৰ্না িমেৰ অনুসৰৰ্ কক্ষৰি, ক্ষস
ক্ষনক্ষশ্চিিাৰ্ে ক্ষনজৰ্ক মুখেি পক্ষৰৰ্ি কক্ষৰৰ্ছ। আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ আৰু ক্ষযৰ্য়
ক্ষনজৰ্ক ক্ষনৰ্িোি িনাইৰ্ছ কসই িযক্ষক্তৰ িাক্ষহৰ্ৰ ইব্ৰাহীমৰ ক্ষমল্লািৰ পৰা আন
ককাৰ্ন ক্ষিমুখ হ’ি পাৰ্ৰ? আৰু ক্ষনশ্চয় আক্ষম পৃক্ষথেীি কিওোঁক মৰ্নানীি কক্ষৰৰ্ছাোঁ
আৰু আক্ষখৰািৰ্িা কিওোঁ সৎকমেিীলসকলৰ অনযিম। (ছু ৰা আল-বাক্বাৰাহাঃ
১৩০)

৯)পৱিত্ৰ আল্লাহ তাআলাই
কতলিাঁ

াল া জন্ম ৱদয়া নাই, আৰু

ালৰা পৰা জন্ম কলািা নাই, ত া কতওঁৰ

সমতু লুও ক ালনা নাই আৰু কতওঁৰ সম িও নাই।
পক্ষেত্ৰ আল্লাহ িাআলাই কাৰ্কা জন্ম ক্ষদয়া নাই, আৰু কিৰ্োোঁ কাৰ্ৰা পৰা জন্ম
কলাো নাই, িথা কিওোঁৰ সমিু লযও ককাৰ্না নাই আৰু কিওোঁৰ সমকিও নাই।
ক্ষচৰসিযিাদী পক্ষেত্ৰ মহান আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ ককাো, ‘কিওোঁ আল্লাহ, একঅক্ষদ্বিীয়, (১) আল্লাহ অমুখাৰ্পিী। (২) কিওোঁ কাৰ্কা জন্ম ক্ষদয়া নাই আৰু কিৰ্োোঁ
জন্ম কলাো নাই, (৩) আৰু কিওোঁৰ সমিু লয ককাৰ্না নাই’। (৪) (ছু ৰা আলইখলাচাঃ ১-৪) আল্লাহ িাআলাই আৰু বকৰ্ছেঃ কিৰ্েোঁই আকািসমূহ, পৃক্ষথেী আৰু
23

ইছলাম পৱিত্ৰ ক

াৰআন আৰু হাদীছৰ আললা ত ইছলাম সম্পল ে সংৱিপ্ত আললাচনা

এই দুৰ্য়াৰ্ৰ মাজি ক্ষয আৰ্ছ কসই সকৰ্লাৰ্ৰ ৰি। কসৰ্য় ককেল কিওোঁৰ্ৰই ইিাদি
কৰা আৰু কিওোঁৰ ইিাদিি বিযেয িাৰৰ্ কৰা। িু ক্ষম কিওোঁৰ সমনাম গুৰ্ সম্পন্ন
কাৰ্ৰািাক জানাৰ্ন? (ছু ৰা মাৰয়ামাঃ ৬৫) মহান আল্লাৰ্হ আৰু বকৰ্ছেঃ কিৰ্েোঁই
আকািসমূহ আৰু পৃক্ষথেীৰ সৃক্ষষ্ট্ কিে া, কিৰ্েোঁই কিামাৰ্লাকৰ মাজৰ পৰা
কিামাৰ্লাকৰ কযাৰা সৃক্ষষ্ট্ কক্ষৰৰ্ছ আৰু চিু ষ্পদ জন্তুৰ মাজৰ্িা কযাৰা সৃক্ষষ্ট্
কক্ষৰৰ্ছ। এইদৰ্ৰই কিওোঁ কিামাৰ্লাকৰ িংি ক্ষিিাৰ কৰ্ৰ; এৰ্কাৰ্েই কিওোঁৰ সদৃি
নহয়, কিওোঁ সিেৰ্োিা, সিেদ্ৰষ্ট্া। (ছু ৰা আশ্ব-শ্বুৰাাঃ ১১)

১০)পৱিত্ৰ আল্লাহ তাআলাই ক ালনা বস্তুৰ মাজত প্ৰলিে
ন লৰ, আৰু কতওঁ ক ালনা সৃৱিলৰা ৰূপ ধাৰণ ন লৰ।
পক্ষেত্ৰ আল্লাহ িাআলাই ককাৰ্না িস্তুৰ মাজি প্ৰৰ্েি নকৰ্ৰ, আৰু কিওোঁ ককাৰ্না
সৃক্ষষ্ট্ৰ্ৰা ৰূপ িাৰৰ্ নকৰ্ৰ। িথা ককাৰ্না িস্তুৰ মাজৰ্িা ক্ষমক্ষেি নহয়। ক্ষকয়ৰ্না
কিওোঁ বহৰ্ছ সৃক্ষষ্ট্কিে া, আৰু কিওোঁৰ িাক্ষহৰ্ৰ ক্ষয ক্ষয আৰ্ছ কসই সকৰ্লাৰ্িাৰ বহৰ্ছ
মখলুক্ব িা সৃক্ষষ্ট্। একমাত্ৰ কিৰ্েোঁই অক্ষিনশ্বৰ, আৰু কিওোঁৰ িাক্ষহৰ্ৰ ক্ষয ক্ষয আৰ্ছ
কসই সকৰ্লাৰ্িাৰ বহৰ্ছ ধ্বংসিীল। ক াৰ্েই ক্ষিশ্বজ ি কিওোঁৰ অিীনি, একমাত্ৰ
কিৰ্েোঁই ইয়াৰ

ৰাকী।

ক্ষিৰ্ক আল্লাৰ্হ ককাৰ্না িস্তুৰ মাজি কনাৰ্সামায় আৰু

ককাৰ্না িস্তুৰ্েও কিওোঁৰ মাজি কসামাি কনাোৰ্ৰ। পক্ষেত্ৰ মহান আল্লাহ
সকৰ্লািলক ডািৰ, িথা সকৰ্লা িস্তুিলক ক্ষিিাল। ক্ষযসকল কলাৰ্ক িাৰৰ্া কৰ্ৰ
কয, আল্লাহ িাআলাই ঈছা আলাইক্ষহচ্ছালামৰ মাজি প্ৰৰ্েি কক্ষৰক্ষছল, কসইসকল
কলাকৰ িাৰৰ্া খণ্ডন কক্ষৰ আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ অেৰ্িয ক্ষসহোঁ ৰ্ি কুফৰী
কক্ষৰৰ্ছ ক্ষযসকৰ্ল কয় কয, ‘মাৰইয়ামৰ পুত্ৰ মক্ষছৰ্হই বহৰ্ছ আল্লাহ’। ককাো, ‘যক্ষদ
আল্লাৰ্হ মক্ষছহ ইিৰ্ন মাৰইয়ামক আৰু কিওোঁৰ মাকক আৰু পৃক্ষথেীৰ মাজি ক্ষয
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আৰ্ছ কসই সকৰ্লাৰ্ক ধ্বংস কক্ষৰি ক্ষিচাৰ্ৰ কিৰ্ে কিওোঁক িািা ক্ষদিলল কাৰ িক্ষক্ত
আৰ্ছ’? আকািমণ্ডল আৰু পৃক্ষথেী আৰু এই দুৰ্য়াৰ্ৰ মাজি ক্ষয আৰ্ছ কসই
সকৰ্লাৰ্িাৰৰ সািেৰ্িৌমত্ব ককেল আল্লাহৰ্ৰই। কিওোঁ ক্ষয ইচ্ছা সৃক্ষষ্ট্ কৰ্ৰ আৰু
আল্লাহ সকৰ্লা িস্তুৰ ওপৰি িমিাোন। (ছু ৰা আল-মাৱয়দাহাঃ ১৭) আল্লাহ
িাআলাই আৰু বকৰ্ছেঃ পূে আৰু পক্ষশ্চম আল্লাহৰ্ৰই; এৰ্িৰ্ক কিামাৰ্লাৰ্ক ক্ষয
ফাৰ্লই মুখ নকৰা ক্ষকয়, কসইৰ্োৰ্েই আল্লাহৰ ক্ষদি। ক্ষনশ্চয় আল্লাহ সিেিযাপী,
সিেজ্ঞ। আৰু ক্ষসহোঁ ৰ্ি কয়, আল্লাৰ্হ সোন গ্ৰহৰ্ কক্ষৰৰ্ছ। কিওোঁ (ইয়াৰ পৰা) অক্ষি
পক্ষেত্ৰ। িৰং আকািমণ্ডল আৰু পৃক্ষথেীি ক্ষয আৰ্ছ সকৰ্লাৰ্েই আল্লাহৰ। সকৰ্লা
কিওোঁৰ একাে অনু ি। কিওোঁ আকািমণ্ডল আৰু পৃক্ষথেীৰ উিােক; আৰু কিওোঁ
কযক্ষিয়া ক্ষকিা কৰাৰ ক্ষসদ্ধাে লয়, কিক্ষিয়া িাৰ িাৰ্ি ককেল কয়, ‘হ’, ফলি ই
বহ যায়। (ছু ৰা আল-বাক্বাৰাহাঃ ১১৫-১১৭) আল্লাহ িাআলাই আৰু বকৰ্ছেঃ
আৰু ক্ষসহোঁ ৰ্ি কয়, "ৰহমাৰ্ন সোন গ্ৰহৰ্ কক্ষৰৰ্ছ"। অেৰ্িয কিামাৰ্লাৰ্ক এো
িীিৎস ক্ষিষয়ৰ অেিাৰৰ্া কক্ষৰছা; যাৰ ফলি আকািসমূহ ক্ষিদীৰ্ে বহ কযাোৰ
উপক্ৰম হয়, আৰু পৃক্ষথেী খণ্ড-ক্ষিখণ্ড হ’ি আৰু পাহাৰ-পিেি চূ ৰ্ে-ক্ষিচূ ৰ্ে বহ যাি,
এইকাৰৰ্ৰ্ কয, ক্ষসহোঁ ৰ্ি ৰহমানৰ প্ৰক্ষি সোন আৰ্ৰাপ কক্ষৰৰ্ছ। অথচ সোন গ্ৰহৰ্
কৰা ৰহমানৰ িাৰ্ি কিািনীয় নহয়। আকািসমূহ আৰু পৃক্ষথেীি এৰ্নকুো
ককাৰ্না নাই ক্ষযৰ্য় ৰহমানৰ ওচৰি িান্দাৰূৰ্প উপক্ষিি নহ’ি। কিওোঁ ক্ষসহোঁ িৰ
সংখযা জাৰ্ন আৰু কিওোঁ ক্ষসহোঁ িক ক্ষিৰ্িষিাৰ্ে ৰ্না কক্ষৰ বথৰ্ছ, আৰু ক্ষকয়ামিৰ
ক্ষদনা ক্ষসহোঁ ি সকৰ্লাৰ্ে কিওোঁৰ ওচৰি অকলিৰীয়া বহ আক্ষহি। (ছু ৰা মাৰয়ামাঃ
৮৮-৯৫) আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ আল্লাহ, কিওোঁৰ িাক্ষহৰ্ৰ আন ককাৰ্না সিয
ইলাহ নাই। কিওোঁ ক্ষচৰঞ্জীে, সকৰ্লা সোৰ িাৰক। কিওোঁক কলাঘূমটিও স্পিে
কক্ষৰি কনাোৰ্ৰ আৰু কোপক্ষনও নহয়। আকািমণ্ডলি ক্ষয আৰ্ছ আৰু পৃক্ষথেীি ক্ষয
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আৰ্ছ সকৰ্লা কিওোঁৰ্ৰই। ককান কসইজন, ক্ষযৰ্য় কিওোঁৰ অনুমক্ষিক্ষিৰ্ন কিওোঁৰ
ওচৰি ছু পাক্ষৰছ কক্ষৰি? ক্ষসহোঁ িৰ সন্মুখি আৰু ক্ষপছি ক্ষয আৰ্ছ সকৰ্লা কিওোঁ
জাৰ্ন; আৰু ক্ষয কিওোঁ ইচ্ছা কৰ্ৰ িাৰ িাক্ষহৰ্ৰ কিওোঁৰ জ্ঞানৰ এৰ্কাৰ্েই ক্ষসহোঁ ৰ্ি
পক্ষৰৰ্িষ্ট্ন কক্ষৰি কনাোৰ্ৰ। কিওোঁৰ কুৰছী আকািমণ্ডল আৰু পৃক্ষথেীক পক্ষৰিযপ্ত
কক্ষৰ আৰ্ছ; আৰু এই দুোৰ ৰিৰ্াৰ্িিৰ্ কিওোঁৰ িাৰ্ি কিাজা নহয়; আৰু কিওোঁ
সুউচ্চ, সুমহান। (ছু ৰা আল-বাক্বাৰাহাঃ ২৫৫) যাৰ এৰ্নকুো মযোদা, ক্ষিপৰীৰ্ি
কিওোঁৰ িু লনাি কিওোঁৰ সৃক্ষষ্ট্ বহৰ্ছ অক্ষি িু চ্ছ, কিৰ্নৰ্িত্ৰি িাক্ষে চাওক, ক্ষসহোঁ িৰ
মাজি কিওোঁ ককৰ্নলক প্ৰৰ্েি কক্ষৰি? অথিা ক্ষক ক্ষিক্ষেি কিওোঁ সোন গ্ৰহৰ্
কক্ষৰি? নাইিা কিওোঁৰ বসৰ্ি ক্ষকদৰ্ৰ উপাসয গ্ৰহৰ্ কৰা ঠিক হ'ি?

১১)পৱিত্ৰ আল্লাহ তাআলা বান্দাস লৰ প্ৰৱত অৱত দয়ালু
ত া ৃ পােীল। কসই াৰলণই কতওঁ বহুলতা ৰাছু ল কপ্ৰৰণ
ৱৰলছ আৰু বহুলতা ৱ তাব অিতীণে

ৱৰলছ।

পক্ষেত্ৰ আল্লাহ িাআলা িান্দাসকলৰ প্ৰক্ষি অক্ষি দয়ালু িথা কৃ পািীল। কিওোঁৰ
কৃ পা আৰু দয়াৰ এো ক্ষনদিেন বহৰ্ছ এই কয, কিওোঁ িান্দাসকলৰ প্ৰক্ষি ৰাছু ল কপ্ৰৰৰ্
কক্ষৰৰ্ছ আৰু কিওোঁৰ্লাকৰ প্ৰক্ষি ক্ষকিাি অেিীৰ্ে কক্ষৰৰ্ছ। যাৰ্ি কিওোঁৰ্লাকক
কুফৰ আৰু ক্ষশ্বকে ৰ অন্ধকাৰৰ পৰা উক্ষলয়াই িাওহীদ আৰু ক্ষহদায়িৰ কপাহৰলল
আক্ষনি পাৰ্ৰ। কযৰ্ন আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ কিৰ্েোঁই ক্ষনজ িান্দাৰ প্ৰক্ষি সুস্পষ্ট্
আয়ািসমূহ অেিীৰ্ে কৰ্ৰ, কিামাৰ্লাকক অন্ধকাৰৰ পৰা কপাহৰলল আনাৰ
িাৰ্ি; আৰু ক্ষনশ্চয় আল্লাহ কিামাৰ্লাকৰ প্ৰক্ষি কৰুৰ্াময়, পৰম দয়ালু। (ছু ৰা
আল-হাদীদাঃ ৯)
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আল্লাহ িাআলাই আৰু বকৰ্ছেঃ আৰু আক্ষম কিামাক ক্ষিশ্বিাসীৰ িাৰ্ি ককেল
ৰহমি ক্ষহচাৰ্পৰ্হ কপ্ৰৰৰ্ কক্ষৰৰ্ছাোঁ। (ছু ৰা আল-আৱিয়াাঃ ১০৭) আল্লাৰ্হ কিওোঁৰ
নিীক আৰ্দি প্ৰদান কক্ষৰ বকৰ্ছ কয, কিওোঁ কযন িান্দাসকলক জনাই ক্ষদৰ্য় কয,
ক্ষনশ্চয় আল্লাহ অক্ষি িমািীল, পৰম দয়ালু। পক্ষেত্ৰ ককাৰআনি আল্লাহ িাআলাই
বকৰ্ছেঃ কমাৰ িান্দাসকলক জনাই ক্ষদয়া কয, ক্ষনশ্চয় মই পৰম িমািীল, পৰম
দয়ালু, (ছু ৰা আল-ৱহজৰাঃ৪৯) কিওোঁৰ দয়া আৰু কৰুৰ্াৰ িাৰ্িই কিওোঁ
িান্দাসকলৰ দুখ-কষ্ট্ আোঁিৰাই ক্ষদৰ্য় আৰু িান্দাসকলৰ ওপৰি কলযাৰ্ অেিীৰ্ে
কৰ্ৰ। কযৰ্ন আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ আৰু যক্ষদ আল্লাৰ্হ কিামাক ককাৰ্না িক্ষিৰ
দ্বাৰা স্পিে কৰায়, কিৰ্ে কিওোঁৰ িাক্ষহৰ্ৰ আন ককাৰ্নও কসইৰ্ো দূৰ কক্ষৰি
কনাোক্ষৰি; আৰু যক্ষদ আল্লাৰ্হ কিামাৰ মঙ্গল ক্ষিচাৰ্ৰ, কিৰ্ে কিওোঁৰ অনুগ্ৰহ
প্ৰক্ষিহি কক্ষৰিললও ককাৰ্না নাই। কিওোঁৰ িান্দাসকলৰ মাজৰ যাক ইচ্ছা িাৰ
ওচৰৰ্িই কসইৰ্ো কপৌোঁচাই ক্ষদৰ্য়; আৰু কিওোঁ পৰম িমািীল, অক্ষি দয়ালু। (ছু ৰা
ইউনুছাঃ ১০৭)

১২)এ মাত্ৰ আল্লালহই হহলছ কসই
ৱযলয় ৱ য়ামতৰ ৱদনা স ললাল

ৃ পািান প্ৰৱতপাল ,
পুনজীিন প্ৰদান

ৱৰ

বৰৰ পৰা উঠাই স ললা সৃৱিলৰই ৱহচাপ-ৱন াচ গ্ৰহণ
ৱৰব। প্ৰলতু ল

মে অনুসালৰ ভাল-কবয়া প্ৰৱতদান

দান

ৱৰব।ৱযলয় ঈমান কপাষণ

ৱৰ সৎ মে

ৱৰলছ,

তা

আল্লালহ ৱচৰস্থায়ী সুখ-সুৱবধা প্ৰদান

ৱৰব।

আনহালত ৱযলয় কুফৰী
তা

ৱৰলছ আৰু অসৎ মে

আল্লালহ আৱখৰাতত মহা োৱি প্ৰদান
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একমাত্ৰ আল্লাৰ্হই বহৰ্ছ কসই কৃ পাোন প্ৰক্ষিপালক, ক্ষযৰ্য় ক্ষকয়ামিৰ ক্ষদনা
সকৰ্লাৰ্ক পুনজীেন প্ৰদান কক্ষৰ কিৰৰ পৰা উঠাই সকৰ্লা সৃক্ষষ্ট্ৰ্ৰই ক্ষহচাপক্ষনকাচ গ্ৰহৰ্ কক্ষৰি। প্ৰৰ্িযকৰ্ক কমে অনুসাৰ্ৰ িাল-কিয়া প্ৰক্ষিদান দান
কক্ষৰি।ক্ষযৰ্য় ঈমান কপাষৰ্ কক্ষৰ সৎকমে কক্ষৰৰ্ছ, িাক আল্লাৰ্হ ক্ষচৰিায়ী সুখসুক্ষিিা প্ৰদান কক্ষৰি। আনহাৰ্ি ক্ষযৰ্য় কুফৰী কক্ষৰৰ্ছ আৰু অসৎকমে কক্ষৰৰ্ছ,
িাক আল্লাৰ্হ ক্ষকয়ামিৰ ক্ষদনা মহা িাক্ষি প্ৰদান কক্ষৰি। িান্দাসকলৰ প্ৰক্ষি
আল্লাহ িাআলাৰ এইৰ্ো সম্পূৰ্ে নযায়, ক্ষহকমি আৰু কৰুৰ্া কয, কিওোঁ এই
পৃক্ষথেীক ক্ষসহোঁ িৰ িাৰ্ি কমেিূক্ষম িনাইৰ্ছ, আনহাৰ্ি ক্ষদ্বিীয় ঘৰ অথোৎ আক্ষখৰাি
বহৰ্ছ ক্ষহচাপ-ক্ষনকাচ আৰু প্ৰক্ষিদানৰ ঠাই। যাৰ্ি সৎকমেকাৰীসকৰ্ল ক্ষনজৰ
সৎকমেৰ প্ৰক্ষিদান লাি কক্ষৰি পাৰ্ৰ আৰু অনযায়কাৰীসকৰ্ল যাৰ্ি অন্য়ায়অিযাচাৰৰ িাক্ষি কিা

কক্ষৰি পাৰ্ৰ। ক্ষযৰ্হিু ক্ষকছু মান মানুৰ্হ ইয়াক অসম্ভে

িুক্ষল িাৰ্ে, কসৰ্য় আল্লাৰ্হ এৰ্নকুো িহুৰ্িা প্ৰমাৰ্ উপিাপন কক্ষৰৰ্ছ ক্ষযৰ্িাৰ্ৰ
প্ৰমাৰ্ কৰ্ৰ কয, পুনৰুিান িা আক্ষখৰািৰ জীেন সিয, ইয়াি ককাৰ্না সৰ্ন্দহ
নাই। আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ কিওোঁৰ আৰু এো ক্ষনদিেন এই কয, িু ক্ষম িূ ক্ষমক
শুকান কদক্ষখিলল কপাো, িাৰ ক্ষপছি কযক্ষিয়া আক্ষম িাি পানী িষেৰ্ কৰ্ৰাোঁ
কিক্ষিয়া কসয়া উজ্জীক্ষেি আৰু স্ফীি হয়। ক্ষনশ্চয় ক্ষযজৰ্ন িূ ক্ষমক জীক্ষেি কৰ্ৰ
অেৰ্িয কিৰ্েোঁই মৃিসকলক জীেন দানকাৰী। ক্ষনশ্চয় কিওোঁ সকৰ্লা িস্তুৰ ওপৰি
িমিাোন। (ছু ৰা ফুৱচ্ছলাতাঃ ৩৯) আল্লাহ িাআলাই আৰু বকৰ্ছেঃ কহ মানে!
যক্ষদ কিামাৰ্লাৰ্ক পুনৰুিান সম্পৰ্কে সৰ্ন্দহি আছা কিৰ্ে জাক্ষন কথাো, আক্ষম
কিামাৰ্লাকক সৃক্ষষ্ট্ কক্ষৰৰ্ছাোঁ মাটিৰ পৰা, িাৰ ক্ষপছি শুক্ৰকীেৰ পৰা, িাৰ
ক্ষপছি আলাক্বাৰ পৰা, িাৰ ক্ষপছি পূৰ্োকৃ ক্ষি অথিা অপূৰ্োকৃ ক্ষি মাংসক্ষপণ্ডৰ
পৰা—যাৰ্ি আক্ষম ক্ষিষয়ৰ্ো কিামাৰ্লাকৰ ওচৰি সুস্পষ্ট্ৰূৰ্প প্ৰকাি কক্ষৰ ক্ষদওোঁ।
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আমাৰ ইচ্ছানুসক্ষৰ কসয়া (শুক্ৰ ীে ) এো ক্ষনক্ষদেষ্ট্ সময়ৰ িাৰ্ি মািৃ িে ি ক্ষিি
ৰাৰ্খাোঁ, িাৰ ক্ষপছি আক্ষম কিামাৰ্লাকক ক্ষিশুৰূৰ্প ওলাই আৰ্না। যাৰ্ি
কিামাৰ্লাৰ্ক প্ৰাপ্তিয়সি উপনীি কহাো। কিামাৰ্লাকৰ মাজৰ ক্ষকছু মানক
(আ লতই) মৃিুয ক্ষদয়া হয় আৰ্কৌ আন ক্ষকছু মানক িুঢ়া িয়সৰ জৰাজীৰ্ে
অেিালল প্ৰিযাপেৰ্ কৰা হয়, যাৰ ফলি ক্ষস জনাৰ ক্ষপছৰ্িা এৰ্কা নজনা বহ পৰ্ৰ।
িু ক্ষম কদখা কপাো কয, িূ ক্ষমখন শুকান বহ পক্ষৰ আৰ্ছ, িাৰ ক্ষপছি আক্ষম িাি
পানী িষেৰ্ কৰ্ৰাোঁ ফলি কসয়া সজীে বহ ঠন িক্ষৰ উৰ্ঠ আৰু সকৰ্লা িৰৰ্ৰ সুদি
ৃ য
উক্ষিদ উৎপন্ন হয়; (ছু ৰা আল-হিাঃ ৫) আল্লাহ িাআলাই এই আয়ািি
এৰ্নকুো ক্ষিক্ষনো অকােয প্ৰমাৰ্ দাক্ষি িক্ষৰৰ্ছ, ক্ষযৰ্িাৰ্ৰ মৃিুযৰ ক্ষপছৰ পুনৰুিানক
প্ৰমাৰ্ কৰ্ৰ। কসইৰ্িাৰ বহৰ্ছ এৰ্ন িৰৰ্ৰেঃ
১) আল্লাহ িাআলাই কপান প্ৰথৰ্ম মানুহক মাটিৰ্ৰ সৃক্ষষ্ট্ কক্ষৰৰ্ছ।

ক্ষিৰ্ক ক্ষযৰ্য়

মাটিৰ্ৰ মানুহক সৃক্ষষ্ট্ কক্ষৰৰ্ছ,কিওোঁ ক্ষনক্ষশ্চয় ক্ষসহোঁ িক পুনৰ জীক্ষেি কক্ষৰিলল
সিম, কযক্ষিয়া ক্ষসহোঁ ি মাটিি পক্ষৰৰ্ি থাক্ষকি।
২) ক্ষযৰ্য় িীযেযৰ দ্বাৰা মানে সৃক্ষষ্ট্ কক্ষৰি পাৰ্ৰ, কিওোঁ ক্ষনশ্চয় মানুহক মৃিুযৰ
ক্ষপছি পুনজীক্ষেি কক্ষৰিলল সিম।
৩) ক্ষযৰ্য় িৰষুৰ্ৰ দ্বাৰা মৃি িূ ক্ষমক জীক্ষেি কক্ষৰি পাৰ্ৰ, কিওোঁ ক্ষনশ্চয় মৃি
মানুহৰ্কা জীক্ষেি কক্ষৰিলল সিম। এই আয়ািি ককাৰআনৰ অৰ্লৌক্ষককিাৰ এক
মহা প্ৰমাৰ্ ক্ষনক্ষহি আৰ্ছ। িাক্ষে চাওক, ক্ষকদৰ্ৰ এো আয়ািি -ক্ষযৰ্ো ডািৰ
আয়াৰ্িা নহয়- এো জটিল ক্ষিষয়ি অক্ষি সুন্দৰ বিলীৰ্ৰ ক্ষিক্ষনোলক মহান আৰু
যুক্ষক্তসন্মি প্ৰমাৰ্ দাক্ষি িক্ষৰৰ্ছ।
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আল্লাহ িাআলাই আৰু বকৰ্ছেঃ কসইক্ষদনা আক্ষম আকািসমূহক কমক্ষৰয়াই কপলাম,
কযৰ্নলক কমক্ষৰওো হয় ক্ষলক্ষখি দলীল-পত্ৰ। ক্ষযদৰ্ৰ আক্ষম প্ৰথৰ্ম সৃক্ষষ্ট্ৰ সূচনা
কক্ষৰক্ষছৰ্লাোঁ কসইদৰ্ৰ পুনৰ সৃক্ষষ্ট্ কক্ষৰম; এইৰ্ো আমাৰ কৃ ি প্ৰক্ষিশ্ৰুক্ষি, ক্ষনশ্চয়
আক্ষম কসয়া পালন কক্ষৰৰ্মই। (ছু ৰা আল-আৱিয়াাঃ ১০৪) আল্লাহ িাআলাই
আৰু বকৰ্ছেঃ আৰু ক্ষস আমাৰ ক্ষিষৰ্য় উপমা ৰচনা কৰ্ৰ, অথচ ক্ষস ক্ষনজৰ সৃক্ষষ্ট্ৰ
কথা পাহক্ষৰ যায়। ক্ষস কয়, ‘হাড়ৰ্িাৰৰ ক্ষিিৰি ককাৰ্ন প্ৰাৰ্ সঞ্চাৰ কক্ষৰি
কযক্ষিয়া ই জক্ষহ-খক্ষহ, ক ক্ষল-পক্ষচ যাি’? ককাো, ‘কিৰ্েোঁই িাি প্ৰাৰ্ সঞ্চাৰ কক্ষৰি
ক্ষযজৰ্ন ইয়াক প্ৰথমিাৰ সৃক্ষষ্ট্ কক্ষৰৰ্ছ, আৰু কিওোঁ প্ৰক্ষিৰ্ো সৃক্ষষ্ট্ সম্পৰ্কে সমযক
পক্ষৰজ্ঞাি’। (ছু ৰা ইয়াছীনাঃ ৭৮) আল্লাহ িাআলাই আৰু বকৰ্ছেঃ কিামাৰ্লাকক
সৃক্ষষ্ট্ কৰাৰ্ো কঠিন কন আকাি সৃক্ষষ্ট্ কৰাৰ্ো কঠিন? কিৰ্েোঁই ইয়াক ক্ষনমোৰ্
কক্ষৰৰ্ছ। কিৰ্েোঁই ইয়াৰ চালখনক সুউচ্চ কক্ষৰৰ্ছ আৰু সুক্ষিনযি কক্ষৰৰ্ছ। আৰু
কিৰ্েোঁই ইয়াৰ ৰাক্ষিক অন্ধকাৰ িনাইৰ্ছ আৰু প্ৰকাি কক্ষৰৰ্ছ পূিাে হ্নৰ কপাহৰ।
িাৰ ক্ষপছি কিওোঁ পৃক্ষথেীখনক ক্ষিিৃ ি কক্ষৰৰ্ছ। কিৰ্েোঁই িাৰ পৰা উক্ষলয়াইৰ্ছ পানী
আৰু িৃ ৰ্িূ ক্ষম, আৰু পিেিসমূহক িাপন কক্ষৰৰ্ছ। (ছু ৰা আন-নাৱিয়াতাঃ ২৭৩২) এৰ্িৰ্ক আল্লাৰ্হ এই কথা স্পষ্ট্ কক্ষৰৰ্ছ কয, মানে সৃক্ষষ্ট্ কৰাৰ্ো আকািপৃক্ষথেী আৰু এই দুৰ্য়াৰ্ৰ মাজি থকা িস্তুৰ্িাৰৰ সৃক্ষষ্ট্িলক জটিল নহয়। ক্ষিৰ্ক
ক্ষয সত্ত্বাই আকািমণ্ডল আৰু পৃক্ষথেী সৃক্ষষ্ট্ কক্ষৰৰ্ছ, কিওোঁ ককক্ষিয়াও মানুহক
পুনৰুিান কক্ষৰিলল অপাৰ নহয়।

১৩) আল্লাহ তাআলাই আদম

মাটিলৰ সৃৱি

ইয়াৰ ৱপছত কতওঁৰ সিান-সিৱত
ৱবশ্বত প্ৰসাৱৰত

ৱৰলছ।

ৱতল
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মানুহলৰই বংে ত মূল এল ই। তাক্বিাৰ বাৱহলৰ ক ালনা
ৱলং ৰ ওপৰত অনু ক ালনা ৱলং ৰ আৰু ক ালনা
সম্প্ৰদায়ৰ ওপৰত আন ক ালনা সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰাধানুতা
নাই।
আল্লাহ িাআলাই আদমক মাটিৰ্ৰ সৃক্ষষ্ট্ কক্ষৰৰ্ছ আৰু ইয়াৰ ক্ষপছি কিওোঁৰ সোনসেক্ষিক লাৰ্হ লাৰ্হ ক াৰ্েই ক্ষিশ্বি প্ৰসাক্ষৰি কক্ষৰৰ্ছ।

ক্ষিৰ্ক এই অনুসাৰ্ৰ

সকৰ্লা মানুহৰ্ৰই িংি ি মূল এৰ্কই। িাক্বোৰ িাক্ষহৰ্ৰ ককাৰ্না ক্ষলং ৰ ওপৰি
অনয ককাৰ্না ক্ষলং ৰ আৰু ককাৰ্না সম্প্ৰদায়ৰ ওপৰি আন ককাৰ্না সম্প্ৰদায়ৰ
প্ৰািানযিা নাই। আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ কহ মানে সম্প্ৰদায়! ক্ষনশ্চয় আক্ষম
কিামাৰ্লাকক এজন পুৰুষ আৰু এজনী নাৰীৰ পৰা সৃক্ষষ্ট্ কক্ষৰৰ্ছাোঁ, আৰু
কিামাৰ্লাকক ক্ষিিক্ত কক্ষৰৰ্ছাোঁ ক্ষিক্ষিন্ন জাক্ষি আৰু ক াত্ৰি, যাৰ্ি কিামাৰ্লাৰ্ক
এজৰ্ন আনজনৰ ল ি পক্ষৰক্ষচি হ’ি পাৰা। কিামাৰ্লাকৰ মাজি আল্লাহৰ
ওচৰি ককেল কসই িযক্ষক্তৰ্য়ই কিক্ষছ মযোদািীল ক্ষযজন কিামাৰ্লাকৰ মাজি কিক্ষছ
িাক্বো সম্পন্ন। ক্ষনশ্চয় আল্লাহ সিেজ্ঞ, সমযক অেক্ষহি। (ছু ৰা আল-হুজুৰাতাঃ
১৩) আল্লাহ িাআলাই আৰু বকৰ্ছেঃ আৰু আল্লাৰ্হ কিামাৰ্লাকক সৃক্ষষ্ট্ কক্ষৰৰ্ছ
মাটিৰ পৰা, িাৰ ক্ষপছি শুক্ৰক্ষিন্দুৰ পৰা, িাৰ ক্ষপছিৰ্হ কিামাৰ্লাকক কযাৰা
কযাৰালক িনাইৰ্ছ। আল্লাহৰ অজ্ঞািি ককাৰ্না নাৰীৰ্য়

িে িাৰৰ্ নকৰ্ৰ আৰু

প্ৰসৰ্ো নকৰ্ৰ। ককাৰ্না দীঘোয়ু িযক্ষক্তৰ আয়ু িৃক্ষদ্ধ কৰা নহয় আৰু িাৰ আয়ু হ্ৰাস
কৰাও নহয়, ক্ষকন্তু কসয়া আৰ্ছ এো পুক্ষথি (ৱলৱপবদ্ধ)। ক্ষনশ্চয় এয়া আল্লাহৰ
িাৰ্ি অক্ষি সহজ। (ছু ৰা ফাৱতৰাঃ ১১) আল্লাহ িাআলাই আৰু বকৰ্ছেঃ কিৰ্েোঁই
কিামাৰ্লাকক মাটিৰ পৰা সৃক্ষষ্ট্ কক্ষৰৰ্ছ, িাৰ ক্ষপছি শুক্ৰক্ষিন্দুৰ পৰা, িাৰ
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ক্ষপছি আলাকাৰ পৰা, িাৰ ক্ষপছিৰ্হ কিামাৰ্লাকক উক্ষলয়াই আৰ্ন নেজাি
ক্ষিশুৰূৰ্প, যাৰ্ি কিামাৰ্লাৰ্ক কযৌেনি উপনীি কহাো, িাৰ ক্ষপছি যাৰ্ি
কিামাৰ্লাৰ্ক িৃদ্ধ কহাো। কিামাৰ্লাকৰ ক্ষকছু মানক ইয়াৰ পূৰ্িেই মৃিুয ঘৰ্োো হয়
যাৰ্ি কিামাৰ্লাৰ্ক ক্ষনিোক্ষৰি সময়ি উপনীি কহাো আৰু কিামাৰ্লাৰ্ক যাৰ্ি
িুক্ষজি পাৰা। (ছু ৰা

াৱফৰাঃ৬৭) আল্লাহ িাআলাই এই কথা স্পষ্ট্ কক্ষৰ ক্ষদৰ্ছ

কয, কিওোঁ ঈছা আলাইক্ষহচ্ছালামক কসই ঐশ্বৰীক আৰ্দিৰ দ্বাৰাই সৃক্ষষ্ট্ কক্ষৰৰ্ছ,
ক্ষযদৰ্ৰ কিওোঁ আদমক সৃক্ষষ্ট্ কক্ষৰক্ষছল। কিওোঁ পক্ষেত্ৰ ককাৰআনি বকৰ্ছেঃ ক্ষনশ্চয়
আল্লাহৰ ওচৰি ঈছাৰ উদাহৰৰ্ বহৰ্ছ আদমৰ দৰ্ৰ, কিৰ্খৰ্ি কিওোঁক মাটিৰ পৰা
সৃক্ষষ্ট্ কক্ষৰক্ষছল। িাৰ ক্ষপছি কিওোঁক বকক্ষছল, ‘হ’, ফলি কিওোঁ বহ

’ল। (ছু ৰা

আলল-ইমৰাণাঃ ৫৯) ইক্ষিপূৰ্িে উৰ্ল্লখ কৰা বহৰ্ছ কয, নিী চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ
অছাল্লাৰ্ম এই কথা স্পষ্ট্ কক্ষৰৰ্ছ কয, সকৰ্লা মানে সমান। িাক্বোৰ িাক্ষহৰ্ৰ
কাৰ্ৰা ওপৰি কাৰ্ৰা প্ৰািানয নাই।

১৪. প্ৰলতু

সিান ৱফতৰতৰ ওপৰত অ ে াৎ স্বভাি ত

ধমে ত (ইছলামত) জন্ম গ্ৰহণ

লৰ।

প্ৰৰ্িযক নেজাি ক্ষিশুৰ্ে স্বিাে ি িমেি জন্ম গ্ৰহৰ্ কৰ্ৰ, কযৰ্ন আল্লাহ
িাআলাই বকৰ্ছেঃ এৰ্িৰ্ক িু ক্ষম একক্ষনষ্ঠ বহ ক্ষনজ মুখমণ্ডলক দ্বীনি প্ৰক্ষিক্ষষ্ঠি
ৰখা। আল্লাহৰ ক্ষফিৰি (স্বাভাৱি
(চলাৰ উপযুক্ত

ৰীৱত বা দ্বীন ইছলাম), যাৰ ওপৰি

ৱৰ) কিওোঁ মানুহক সৃক্ষষ্ট্ কক্ষৰৰ্ছ; আল্লাহৰ সৃক্ষষ্ট্ৰ ককাৰ্না

পক্ষৰিিে ন নাই। এইৰ্োৰ্েই সুপ্ৰক্ষিক্ষষ্ঠি দ্বীন; ক্ষকন্তু অক্ষিকাংি মানুৰ্হই কসয়া
নাজাৰ্ন। (আৰ-ৰূমাঃ ৩০) এই আয়ািি উক্ষল্লক্ষখি হাক্ষনক্ষফয়যাহ িব্দৰ দ্বাৰা
ইব্ৰাহীম আলাইক্ষহচ্ছালামৰ িমেক িুৰ্জাো বহৰ্ছ। আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ িাৰ
32

ইছলাম পৱিত্ৰ ক

াৰআন আৰু হাদীছৰ আললা ত ইছলাম সম্পল ে সংৱিপ্ত আললাচনা

ক্ষপছি আক্ষম কিামাৰ প্ৰক্ষি অহী কক্ষৰৰ্লাোঁ কয, ‘িু ক্ষম একক্ষনষ্ঠ ইব্ৰাহীমৰ ক্ষমল্লাি
(আদেে ) অনুসৰৰ্ কৰা’; আৰু কিওোঁ মুশ্বক্ষৰকসকলৰ অেিুে ক্ত নাক্ষছল। (ছু ৰা
আন-নাহলাঃ ১২৩) আৰু ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ অছাল্লাৰ্ম বকৰ্ছেঃ
"প্ৰৰ্িযক নেজাি ক্ষিশু ইছলাম িমেি জন্ম গ্ৰহৰ্ কৰ্ৰ, ক্ষকন্তু িাৰ ক্ষপিা-মািাই
িাক ইয়াহুদী, খৃষ্ট্ান অথিা অক্ষিপূজক িনায়। ক্ষযদৰ্ৰ পশুৰ্ে সুি সুঠাম
ত্ৰুটিহীন কপাোক্ষল জন্ম ক্ষদৰ্য়, কিামাৰ্লাৰ্ক ককক্ষিয়ািা পশুক কাৰ্ কো কপাোক্ষল
জন্ম ক্ষদয়া কদক্ষখছাৰ্ন"? এই হাদীছ িৰ্েনা কৰাৰ ক্ষপছি আিু হুৰাইৰাহ
ৰাক্ষদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ্ে বকৰ্ছেঃ এৰ্িৰ্ক িু ক্ষম একক্ষনষ্ঠ বহ ক্ষনজ মুখমণ্ডলক দ্বীনি
প্ৰক্ষিক্ষষ্ঠি ৰখা। আল্লাহৰ ক্ষফিৰি (স্বাভাৱি
ওপৰি (চলাৰ উপযুক্ত

ৰীৱত বা দ্বীন ইছলাম), যাৰ

ৱৰ) কিওোঁ মানুহক সৃক্ষষ্ট্ কক্ষৰৰ্ছ; আল্লাহৰ সৃক্ষষ্ট্ৰ

ককাৰ্না পক্ষৰিিে ন নাই। এইৰ্োৰ্েই সুপ্ৰক্ষিক্ষষ্ঠি দ্বীন; ক্ষকন্তু অক্ষিকাংি মানুৰ্হই
কসয়া নাজাৰ্ন। (ছু ৰা ৰূমাঃ ৩০) (ছহীহুল বুখাৰীাঃ হাদীছ নং ৪৭৭৫)
ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ অছাল্লাৰ্ম আৰু বকৰ্ছেঃ শুনা! আক্ষজ কমাৰ
প্ৰক্ষিপালৰ্ক কমাক ক্ষয ক্ষিিা প্ৰদান কক্ষৰৰ্ছ, কসই ক্ষিিাৰ পৰা কিওোঁ কিামাৰ্লাকক
এৰ্নকুো ক্ষিষৰ্য় জ্ঞান ক্ষদিলল কমাক ক্ষনৰ্দে ি ক্ষদৰ্ছ, ক্ষয ক্ষিষৰ্য় কিামাৰ্লাৰ্ক
নাজানা। কসয়া বহৰ্ছ এই কয, মই কমাৰ িান্দাসকলক ক্ষয সম্পদ প্ৰদান কক্ষৰৰ্ছাোঁ,
কসইৰ্িাৰ পক্ষৰপূৰ্েৰূৰ্প হালাল। িথা মই কমাৰ সকৰ্লা িান্দাৰ্কই একক্ষনষ্ঠ মুছক্ষলম
ক্ষহচাৰ্প সৃক্ষষ্ট্ কক্ষৰৰ্ছাোঁ। ক্ষকন্তু চয়িাৰ্ন ক্ষসহোঁ িৰ ওচৰলল আক্ষহ ক্ষসহোঁ িক দ্বীনৰ পৰা
আোঁিৰাই ক্ষদৰ্য়। ল ৰ্ি আক্ষম ক্ষসহোঁ িৰ িাৰ্ি ক্ষযৰ্িাৰ িস্তু হালাল কক্ষৰক্ষছৰ্লাোঁ,
কসইৰ্িাৰক ক্ষস হাৰাম কক্ষৰ ক্ষদৰ্য়। ইয়াৰ উপক্ষৰও ক্ষস ক্ষসহোঁ িক কমাৰ বসৰ্ি ক্ষশ্বকে
কক্ষৰিলল ক্ষনৰ্দে ি ক্ষদৰ্য়, ক্ষয ক্ষিষৰ্য় মই ককাৰ্না িৰৰ্ৰ প্ৰমাৰ্ অেিীৰ্ে কৰা নাই।
(মুছৱলমাঃ হাদীছ নং ২৮৬৫)
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১৫). ক ালনা মানুলহই জন্ম তভালি পাৱপষ্ঠ নহয়, ত া
আন

ালৰা গুনাহৰ কবাজালল জন্ম গ্ৰহণ ন লৰ।

ককাৰ্না মানুৰ্হই জন্ম িিাৰ্ে পাক্ষপষ্ঠ নহয়, িথা আন কাৰ্ৰা গুনাহৰ কিাজালল
জন্ম গ্ৰহৰ্ নকৰ্ৰ। আল্লাহ িাআলাই আমাক এই কথা জনাই ক্ষদৰ্ছ কয, কযক্ষিয়া
আদম আলাইক্ষহচ্ছালাম আৰু কিওোঁৰ স্ত্ৰীৰ্য় আল্লাহৰ আৰ্দি অমানয কক্ষৰ ক্ষনক্ষষদ্ধ
ছৰ ফল িিৰ্ কক্ষৰক্ষছল, কিক্ষিয়া কিওোঁ অনুিপ্ত বহক্ষছল আৰু িাওিা কক্ষৰ
আল্লাহৰ ওচৰি িমা প্ৰাথেনা কক্ষৰক্ষছল, কিক্ষিয়া আল্লাৰ্হ কিওোঁৰ অেৰি
ক্ষকছু মান পক্ষেত্ৰ িাকয ইলহাম কক্ষৰক্ষছল যাৰ্ি কিওোঁ কসইৰ্িাৰ পাঠ কৰ্ৰ। এৰ্িৰ্ক
কিওোঁ কসইৰ্িাৰ িাকয পাঠ কৰাি আল্লাৰ্হ কিওোঁৰ্লাকৰ িাওিা কিূল কক্ষৰক্ষছল।
কযৰ্ন আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ আৰু আক্ষম ক’কলাোঁ, কহ আদম! িু ক্ষম আৰু কিামাৰ
স্ত্ৰী জান্নািি িসিাস কৰা আৰু য’ৰ পৰা ইচ্ছা স্বাচ্ছৰ্ন্দ আহাৰ গ্ৰহৰ্ কৰা, ক্ষকন্তু
এই ছ কজাপাৰ ওচৰলল নাযািা, কিৰ্নহ’কল কিামাৰ্লাক যাক্ষলমসকলৰ অেিুে ক্ত
বহ যািা। অেৰ্িষি চয়িাৰ্ন িাৰ পৰা কিওোঁৰ্লাকৰ পদস্খলন ঘোৰ্ল আৰু
কিওোঁৰ্লাক য’ি আক্ষছল িাৰ পৰা কিওোঁৰ্লাকক িক্ষহস্কৃ ি কৰাৰ্ল, আৰু আক্ষম
ক’কলাোঁ, ‘কিামাৰ্লাৰ্ক নাক্ষম কযাো; কিামাৰ্লাৰ্ক ইজৰ্ন ক্ষসজনৰ িত্ৰু। আৰু
কিামাৰ্লাকৰ িাৰ্ি পৃক্ষথেীি আৰ্ছ ক্ষনক্ষদেষ্ট্ সময়ললৰ্ক আিাস আৰু কিা উপৰ্িা ৰ উপকৰৰ্’। িাৰ ক্ষপছি আদৰ্ম কিওোঁৰ প্ৰক্ষিপালকৰ পৰা ক্ষকছু মান
িাকয ক্ষিক্ষক ল’কল; আৰু আল্লাৰ্হ কিওোঁৰ িাওিা কিুল কক্ষৰৰ্ল। ক্ষনশ্চয় কিওোঁ
িাওিা কিুলকাৰী অক্ষি দয়ালু। আক্ষম ক’কলা, ‘কিামাৰ্লাক আোৰ্য় ইয়াৰ পৰা
নাক্ষম কযাো। কযক্ষিয়া কমাৰ ফালৰ পৰা কিামাৰ্লাকৰ ওচৰলল ককাৰ্না ক্ষহদায়ি
আক্ষহি, কিক্ষিয়া ক্ষযসকৰ্ল আমাৰ ক্ষহদায়িৰ অনুসৰৰ্ কক্ষৰি, কিওোঁৰ্লাকৰ
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ককাৰ্না িয় নাই আৰু ক্ষচোৰ্ৰা ককাৰ্না কাৰৰ্ নাই’। (ছু ৰা আল-বাক্বাৰাহাঃ
৩৫-৩৮) ক্ষযৰ্হিু আল্লাৰ্হ আদম আলাইক্ষহচ্ছালামৰ িাওিা কিূল কক্ষৰৰ্ছ, কসৰ্য়
কিওোঁৰ

াি ককাৰ্না িৰৰ্ৰ গুনাহ অেক্ষিষ্ট্ নাই,

ক্ষিৰ্ক কসই গুনাহ কিওোঁৰ

সোন-সেক্ষিসকৰ্ল িহন কৰাৰ্ৰা ককাৰ্না প্ৰশ্নই নুৰ্ঠ, ক্ষযৰ্ো িাওিাৰ জক্ষৰয়ৰ্ি
কমাচন কৰা বহৰ্ছ। প্ৰকৃ িৰ্ি ককাৰ্নও কাৰ্ৰা গুনাহৰ কিাজা িহন নকক্ষৰি। কযৰ্ন
আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ প্ৰৰ্িযৰ্কই ক্ষনজ ক্ষনজ কৃ িকমেৰ িাৰ্ি দায়ী আৰু
ককাৰ্নাৰ্েই আনৰ কিাজা িহন নকক্ষৰি। ইয়াৰ ক্ষপছি কিামাৰ্লাৰ্ক ক্ষনজ
প্ৰক্ষিপালকৰ ওচৰললৰ্কই প্ৰিযােিে ন কক্ষৰি লাক্ষ ি। এৰ্িৰ্ক ক্ষয ক্ষিষৰ্য়
কিামাৰ্লাৰ্ক মিালনকয কক্ষৰক্ষছলা, কসইৰ্িাৰ কিওোঁ কিামাৰ্লাকক অেক্ষহি কৰাি।
(ছু ৰা আল-আনআমাঃ ১৬৪)
আল্লাহ িাআলাই আৰু বকৰ্ছেঃ ক্ষযৰ্য় সৎপথ অেলবন কৰ্ৰ ক্ষনশ্চয় ক্ষস ক্ষনজৰ
মঙ্গলৰ িাৰ্িই সৎপথ অেলবন কৰ্ৰ আৰু ক্ষযৰ্য় পথভ্ৰষ্ট্ হয় অেৰ্িয ক্ষস ক্ষনজৰ
ধ্বংসৰ িাৰ্িই পথভ্ৰষ্ট্ হয়। আৰু ককাৰ্না িহনকাৰীৰ্য়ই আনৰ (পাপৰ) কিাজা
িহন নকক্ষৰি। আৰু আক্ষম ৰাছু ল কপ্ৰৰৰ্ নকৰাললৰ্ক িাক্ষি প্ৰদানকাৰী নহয় (বা
ন লৰাঁ)। (ছু ৰা আল-ইছৰাাঃ ১৫) আল্লাহ িাআলাই আৰু বকৰ্ছেঃ আৰু ককাৰ্না
িহনকাৰীৰ্য় আনৰ কিাজা িহন নকক্ষৰি, আৰু ককাৰ্নািা িাৰাক্ৰাে িযক্ষক্তৰ্য়
যক্ষদ িাৰ কিাজা িহনৰ িাৰ্ি কাৰ্ৰািাক মাৰ্ি িথাক্ষপও িাৰ কিাজাৰ ককাৰ্না
অংিই িহন কৰা নহ’ি আনক্ষক িাৰ ক্ষনকে আত্ম্ীয় হ’কলও নকক্ষৰি। িু ক্ষম
ককেল কিওোঁৰ্লাককৰ্হ সিকে কক্ষৰি পাক্ষৰিা ক্ষযসকৰ্ল ক্ষনজ প্ৰক্ষিপালকক
কনৰ্দখালকৰ্য় িয় কৰ্ৰ আৰু ছালাি কাৰ্য়ম কৰ্ৰ। ক্ষযৰ্য় ক্ষনজৰ্ক পক্ষৰশুক্ষদ্ধ কৰ্ৰ,
ক্ষস ক্ষনজৰ কলযাৰ্ৰ িাৰ্িই পক্ষৰশুক্ষদ্ধ কৰ্ৰ। প্ৰিযােিে ন ককেল আল্লাহৰ ফাৰ্লই।
(ছু ৰা ফাৱতৰাঃ ১৮)
35

ইছলাম পৱিত্ৰ ক

াৰআন আৰু হাদীছৰ আললা ত ইছলাম সম্পল ে সংৱিপ্ত আললাচনা

১৬) মানি সৃৱিৰ মুখু উলেেু হহলছ, এ মাত্ৰ আল্লাহৰ
উপাসনা

ৰা।

মানে সৃক্ষষ্ট্ৰ মুখয উৰ্েিয বহৰ্ছ, একমাত্ৰ আল্লাহৰ উপাসনা কৰা। কযৰ্ন আল্লাহ
িাআলাই বকৰ্ছেঃ আৰু মই ক্ষজন আৰু মানুহক ককেল এই িাৰ্িই সৃক্ষষ্ট্ কক্ষৰৰ্ছাোঁ কয,
ক্ষসহোঁ ৰ্ি কযন ককেল কমাৰ্ৰই ইিাদি কৰ্ৰ। (ছু ৰা আয- যাৱৰয়াতাঃ ৫৬)

১৭) পুৰুষ হও
প্ৰদান

অ বা নাৰী, ইছলালম স ললাল

ৱৰলছ। ৱসহঁ ত

সন্মান

ৱসহঁ তৰ স ললা অৱধ াৰৰ

ৱনশ্চয়তা প্ৰদান

ৱৰলছ। স ললা মানুহল ই ৱনজ ৱনজ

অৱধ াৰ আৰু

ৃ ত মে ৰ বালব দাৱয়ত্বেীল বনাইলছ।

ৱনজৰ িৱত হও
িৱত াৰ

অ বা আনৰ িৱত, প্ৰলতু

মে ৰ বালব কসই বুৱক্তল ই জবাবৱদৱহ

ৰা

হ'ব।
পুৰুষ হওক অথিা নাৰী, ইছলাৰ্ম সকৰ্লাৰ্ক সন্মান প্ৰদান কক্ষৰৰ্ছ। আল্লাৰ্হ
মানেজাক্ষিক পৃক্ষথেীৰ উেৰাক্ষিকাৰী ক্ষহচাৰ্প সৃক্ষষ্ট্ কক্ষৰৰ্ছ। আল্লাহ িাআলাই
বকৰ্ছেঃ "আৰু স্মৰৰ্ কৰা, কযক্ষিয়া কিামাৰ প্ৰক্ষিপালৰ্ক ক্ষফক্ষৰিাসকলক বকক্ষছল,
ক্ষনশ্চয় মই পৃক্ষথেীি খক্ষলফা সৃক্ষষ্ট্ কক্ষৰিলল মনি কক্ষৰৰ্ছাোঁ।" (ছু ৰা আলবাক্বাৰাহাঃ৩০)
প্ৰৰ্িযক আদম সোৰ্নই এই সন্মানৰ অেিুে ক্ত। আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ আৰু
অেৰ্িয আক্ষম আদম সোনক মযোদা দান কক্ষৰৰ্ছাোঁ, আক্ষমৰ্য়ই ক্ষসহোঁ িক িলি আৰু
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সা ৰি চলাচল কক্ষৰিলল িাহন ক্ষদৰ্ছাোঁ; আৰু ক্ষসহোঁ িক উেম জীক্ষেকা দান
কক্ষৰৰ্ছাোঁ আৰু আমাৰ সৃক্ষষ্ট্ৰ িহুিৰ্ৰ ওপৰি ক্ষসহোঁ িক কেষ্ঠত্ব প্ৰদান কক্ষৰৰ্ছাোঁ।
(ছু ৰা আল- ইছৰাাঃ ৭০) আল্লাহ িাআলাই আৰু বকৰ্ছেঃ ক্ষনশ্চয় আক্ষম মানুহক
সৰ্িোেম ঠনি সৃক্ষষ্ট্ কক্ষৰৰ্ছাোঁ, (ছু ৰা আত-তীনাঃ ৪)
কসইকাৰৰ্ৰ্ই আল্লাৰ্হ মানেক আল্লাহৰ িাক্ষহৰ্ৰ ককাৰ্না অসিয উপাসয অথিা
কদে-কদেী নাইিা পীৰ-ফকীৰৰ সন্মুখি ক্ষনজৰ্ক নি হ'িলল ক্ষনৰ্ষি কক্ষৰৰ্ছ।
আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ আৰু মানুহৰ মাজি এৰ্নকুো ক্ষকছু মান মানুৰ্হা আৰ্ছ,
ক্ষযসকৰ্ল আল্লাহৰ িাক্ষহৰ্ৰ আনক আল্লাহৰ সমকিৰূৰ্প গ্ৰহৰ্ কৰ্ৰ, ক্ষসহোঁ ৰ্ি
ক্ষসহোঁ িক আল্লাহৰ দৰ্ৰই িাল পায়; আনহাৰ্ি ক্ষযসকৰ্ল ঈমান আক্ষনৰ্ছ ক্ষসহোঁ ৰ্ি
আল্লাহক সিোক্ষিক িাল পায়; আৰু ক্ষযসকৰ্ল অনযায় কক্ষৰৰ্ছ ক্ষসহোঁ ৰ্ি যক্ষদ আযাি
কদক্ষখিলল পাৰ্লৰ্হোঁ ৰ্িন (কতলি ৱসহঁ ত ৱনৱশ্চত হ’ললহঁ লতন কয,) ক্ষনশ্চয় সকৰ্লা
িক্ষক্ত আল্লাহৰ্ৰই; আৰু ক্ষনশ্চয় আল্লাহ িাক্ষি প্ৰদানি অক্ষি কৰ্ঠাৰ। কযক্ষিয়া,
কনিাসকৰ্ল (ৱযস ল

অনুসৰণ

ৰা হহৱছল) ক্ষসহোঁ িৰ অনুসাৰীসকলৰ পৰা

ক্ষনজৰ্ক মুক্ত কক্ষৰ লি আৰু ক্ষসহোঁ ৰ্ি িাক্ষি কদক্ষখিলল পাি (কতৱতয়া) ক্ষসহোঁ িৰ
যােিীয় পাৰস্পক্ষৰক সম্পকে ক্ষিক্ষচ্ছন্ন বহ যাি। (ছু ৰা আল-বাক্বাৰাহাঃ ১৬৫১৬৬) ক্ষকয়ামিৰ ক্ষদনা অসিয উপাসয আৰু উপাসনাকাৰীসকলৰ ক্ষয অেিা
হ'ি কসই কথা স্পষ্ট্ কক্ষৰ আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ ক্ষযসকৰ্ল অহংকাৰী আক্ষছল,
ক্ষসহোঁ ৰ্ি দুিেল কক্ষৰ ৰখা ক্ষিলাকক ক’ি, ‘কিামাৰ্লাকৰ ওচৰি ক্ষহদায়ি অহাৰ
ক্ষপছি আক্ষম কিামাৰ্লাকক িাৰ পৰা ক্ষনিৃে কক্ষৰক্ষছৰ্লাোঁ কন? িৰং কিামাৰ্লাকৰ্হ
অপৰািী আক্ষছলা’। আৰু ক্ষযসকলক দুিেল কক্ষৰ ৰখা বহক্ষছল ক্ষসহোঁ ৰ্ি,
অহংকাৰকাৰী ক্ষিলাকক ক’ি, ‘দৰাচলৰ্ি কিামাৰ্লাৰ্কই ক্ষদৰ্ন-ৰাক্ষি চক্ৰােি
ক্ষলপ্ত আক্ষছলা, কযক্ষিয়া কিামাৰ্লাৰ্ক আমাক আৰ্দি কক্ষৰক্ষছলা যাৰ্ি আক্ষম
আল্লাহৰ ল ি কুফৰী কৰ্ৰাোঁ আৰু কিওোঁৰ িাৰ্ি সমকি (ৱশ্ব ে ) িাপন কৰ্ৰাোঁ’।
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ক্ষকন্তু কযক্ষিয়া ক্ষসহোঁ ৰ্ি িাক্ষি কদক্ষখিলল পাি, কিক্ষিয়া ক্ষসহোঁ ৰ্ি অনুিাপ ক াপৰ্ন
ৰাক্ষখি আৰু ক্ষযসকৰ্ল কুফৰী কক্ষৰক্ষছল আক্ষম ক্ষসহোঁ িৰ ক্ষডক্ষিি ক্ষিকক্ষল ল াম।
ক্ষসহোঁ ৰ্ি ক্ষয কক্ষৰক্ষছল ক্ষসহোঁ িক ককেল িাৰ্ৰই প্ৰক্ষিফল ক্ষদয়া হ’ি। (ছু ৰা ছাবাাঃ
৩২-৩৩)
আল্লাহ িাআলাৰ পূৰ্োঙ্গ ন্য়ায়ৰ এো উদাহৰৰ্ বহৰ্ছ এই কয, কিওোঁ ক্ষকয়ামিৰ
ক্ষদনা পথভ্ৰষ্ট্ প্ৰক্ষিক্ষনক্ষিসকলক িথা ক্ষিভ্ৰাক্ষেৰ ক্ষপৰ্ন আহ্বানকাৰী কলাকসকলক
ক্ষসহোঁ িৰ ক্ষনজৰ গুনাহৰ বসৰ্ি ক্ষসহোঁ ৰ্ি ক্ষযসকলক জ্ঞান কনাৰ্হাোলক পথভ্ৰষ্ট্
কক্ষৰক্ষছল ক্ষসহোঁ িৰ্ৰা গুনাহৰ কিাজা ক্ষসহোঁ িৰ ওপৰি জাক্ষপ ক্ষদি। আল্লাহ িাআলাই
বকৰ্ছেঃ ফলি ক্ষকয়ামিৰ ক্ষদনা ক্ষসহোঁ ৰ্ি ক্ষনজৰ পাপকমেৰ কিাজা সম্পূৰ্ৰ
ে ূৰ্প িহন
কক্ষৰি আৰু ক্ষসহোঁ িৰ কিাজাও িহন কক্ষৰি ক্ষযসকলক ক্ষসহোঁ ৰ্ি অজ্ঞিািিিেঃ
ক্ষিভ্ৰাে কক্ষৰৰ্ছ। কচাো, ক্ষসহোঁ ৰ্ি ক্ষয িহন কক্ষৰি কসয়া ক্ষকমান ক্ষনকৃ ষ্ট্! (ছু ৰা আননাহলাঃ ২৫)
ইছলাৰ্ম মানুহৰ পৃক্ষথেী আৰু আক্ষখৰািৰ সকৰ্লা অক্ষিকাৰৰ দাক্ষয়ত্ব গ্ৰহৰ্
কক্ষৰৰ্ছ। িথা মানুহৰ আোইিলক ডািৰ অক্ষিকাৰ ক্ষযৰ্ো ইছলাৰ্ম গ্ৰহৰ্ কক্ষৰৰ্ছ
আৰু মানুহৰ িাৰ্ি িৰ্েনা কক্ষৰৰ্ছ, কসয়া বহৰ্ছেঃ মানুহৰ ওপৰি আৰ্ছ আল্লাহৰ
অক্ষিকাৰ, আৰু আল্লাহৰ ওপৰৰ্িা আৰ্ছ মানুহৰ অক্ষিকাৰ। মুআজ ৰাক্ষদ্বয়াল্লাহু
আনহুৰ পৰা িক্ষৰ্েি, কিওোঁ বকৰ্ছেঃ মই এিাৰ িাহনৰ ওপৰি নিী চাল্লাল্লাহু
আলাইক্ষহ অছাল্লামৰ ক্ষপছফাৰ্ল িক্ষহ আক্ষছৰ্লাোঁ। কিক্ষিয়া কিৰ্খৰ্ি কমাক মাি ক্ষদ
ক'কলেঃ কহ মুআজ! মই ক'কলা, লাব্বাইক অছা'দাইক, এইদৰ্ৰ কিৰ্খৰ্ি কমাক
ক্ষিক্ষনিাৰ মাক্ষিৰ্ল, ইয়াৰ ক্ষপছি কিৰ্খৰ্ি ক'কলেঃ িু ক্ষম জানাৰ্ন িান্দাৰ ওপৰি
আল্লাহৰ প্ৰাপয ক্ষক? মই ক'কলা, নহয়। কিৰ্খৰ্ি ক'কলেঃ "িান্দাৰ ওপৰি আল্লাহৰ
প্ৰাপয বহৰ্ছ এই কয, কিওোঁৰ্লাৰ্ক কযন এককিাৰ্ে আল্লাহৰ্ৰই ইিাদি কৰ্ৰ আৰু
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কিওোঁৰ বসৰ্ি কযন কাৰ্কা অংিীদাৰ িাপন নকৰ্ৰ"। ইয়াৰ ক্ষপছি ক্ষকছু সময়
কযাোৰ ক্ষপছি কিৰ্খৰ্ি আৰ্কৌ মাক্ষি ক'কল, কহ মুআজ! মই উেৰি ক'কলা,
লাব্বাইক অছাদাইক। কিৰ্খৰ্ি ক'কলেঃ "িু ক্ষম জানাৰ্ন িান্দাই কযক্ষিয়া এককিাৰ্ে
আল্লাহৰ ইিাদি কক্ষৰি কিক্ষিয়া আল্লাহৰ ওপৰি িান্দাসকলৰ প্ৰাপয ক্ষক হ'ি?
কিৰ্খি চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ অছাল্লাৰ্ম আৰ্কৌ উেৰ ক্ষদ ক'কলেঃ "কিওোঁৰ্লাকৰ প্ৰাপয
হ'ি, আল্লাৰ্হ কযন কিওোঁৰ্লাকক িাক্ষি ক্ষনক্ষদৰ্য়"। (ছহীহুল বুখাৰীাঃ হাদীছ নং
৬৮৪০)
ইছলাৰ্ম মানুহৰ সিয িমে, কিওোঁৰ িংি আৰু িন-সম্পদ িথা মান-সন্মানৰ
দাক্ষয়ত্বিাৰ গ্ৰহৰ্ কক্ষৰৰ্ছ। কিৰ্খি চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ অছাল্লাৰ্ম বকৰ্ছেঃ এই মাহ,
এই চহৰ, এই ক্ষদেসৰ্ো কিামাৰ্লাকৰ িাৰ্ি ক্ষযদৰ্ৰ সন্মাক্ষনি, ঠিক কসইদৰ্ৰ
আল্লাৰ্হ কিামাৰ্লাকৰ প্ৰাৰ্, কিামাৰ্লাকৰ সম্পদ আৰু কিামাৰ্লাকৰ মানসন্মানৰ্কা কিামাৰ্লাকৰ পৰস্পৰৰ িাৰ্ি সন্মাক্ষনি কক্ষৰ ক্ষদৰ্ছ। (ছহীহুল
বুখাৰীাঃ হাদীছ নং ৬৫০১) ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ অছাল্লাৰ্ম এই মহান
কঘাষৰ্া ক্ষিদায়ী হজ্জৰ শুি সক্ষন্ধিৰ্ি কক্ষৰৰ্ছ, ক্ষয সময়ি এক লাখিলকও অক্ষিক
সন্মানীয় চাহািাসকল উপক্ষিি আক্ষছল। এই িৰৰ্ৰ কথা কিৰ্খৰ্ি ক্ষিদায়ী হজ্জৰ
কুৰিানীৰ ক্ষদনাও গুৰুত্ব সহকাৰ্ৰ বকক্ষছল।
ইছলাৰ্ম মানুহৰ্কই সকৰ্লা িক্ষক্ত-সামথে, কমে আৰু ক্ষিক্ষিন্ন ক্ষক্ৰয়াকলাপৰ িাৰ্ি
দাক্ষয়ত্বিীল িনাইৰ্ছ। কযৰ্ন আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ আৰু আক্ষম প্ৰৰ্িযক মানুহৰ
কমে িাৰ ক্ষডক্ষিি আোঁক্ষৰ ক্ষদৰ্ছাোঁ, িথা ক্ষকয়ামিৰ ক্ষদনা আক্ষম িাৰ কমেপুক্ষথ
উক্ষলয়াম, ক্ষযখন ক্ষস ক্ষনজৰ সন্মুখি উন্মুক্ত পাি। (কতৱতয়া তা

ক ািা হ'ব)

িু ক্ষম কিামাৰ ক্ষকিাপ ক্ষনৰ্জই পাঠ কৰা। আক্ষজ িু ক্ষম ক্ষনৰ্জই কিামাৰ ক্ষহচাপ-
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ক্ষনকাচৰ িাৰ্ি যৰ্থষ্ট্। (ছু ৰা আল-ইছৰাাঃ১৩) অথোৎ িাল কিয়া কমেৰ িাৰ্ি
প্ৰৰ্িযকৰ্ক জিািক্ষদক্ষহ কক্ষৰি, আৰু ইয়াৰ দাক্ষয়ত্বও িান্দাই ক্ষনৰ্জই িহন কক্ষৰি,
কিৰ্ল

ককাৰ্না নহয়। এৰ্িৰ্ক ক্ষনজৰ কমেৰ িাৰ্ি কিৰ্ল

ককাৰ্নািা জ ৰীয়া

নহ'ি, আৰু কিৰ্ল ৰ কমেৰ িাৰ্িও ক্ষনৰ্জ জ ৰীয়া নহ'ি। আল্লাহ িাআলাই
বকৰ্ছেঃ কহ মানে! িু ক্ষম কিামাৰ প্ৰক্ষিপালকৰ বনকেয পািলল কৰ্ঠাৰ পক্ষৰেম
কক্ষৰি লাক্ষ ি, কিক্ষিয়াৰ্হ কিওোঁৰ সািাৎ লাি কক্ষৰি পাক্ষৰিা। (ছু ৰা আলইনৱশ্বক্বাক্বাঃ ৬) আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ ক্ষযৰ্য় সৎকমে কৰ্ৰ কিওোঁ ক্ষনজৰ
কলযাৰ্ৰ িাৰ্িই কৰ্ৰ আৰু ককাৰ্নািাই অসৎকমে কক্ষৰৰ্ল িাৰ প্ৰক্ষিফল ক্ষস ক্ষনৰ্জই
কিা

কক্ষৰি। কিামাৰ প্ৰক্ষিপালৰ্ক ক্ষনজ িান্দাসকলৰ প্ৰক্ষি কদাক্ষপও অনযায়

নকৰ্ৰ। (ছু ৰা ফুৱচ্ছলাতাঃ ৪৬)
মানুৰ্হ কৰা সকৰ্লা কমেৰ িাৰ্ি মানুৰ্হ ক্ষনৰ্জই জ ৰীয়া, কসয়া ক্ষনজৰ্ৰই
িক্ষিকাৰক কমে হওক অথিা আনক িক্ষি কৰা কমে। আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ
আৰু ককাৰ্নািাই পাপ কক্ষৰৰ্ল প্ৰকৃ িৰ্ি ক্ষস কসইৰ্ো ক্ষনজৰ িক্ষিৰ িাৰ্িই কৰ্ৰ,
আৰু আল্লাহ সিেজ্ঞ, প্ৰজ্ঞাময়। (ছু ৰা আন-ৱনছাাঃ ১১১) আল্লাহ িাআলাই আৰু
বকৰ্ছেঃ এইকাৰৰ্ৰ্ই িনী ইছৰাঈলৰ িাৰ্ি এই ক্ষিিান ক্ষদক্ষছৰ্লাোঁ কয, হিযাৰ
পক্ষৰিৰ্িে নাইিা পৃক্ষথেীি অিাক্ষে সৃক্ষষ্ট্ কৰাি কৰাৰ িাক্ষহৰ্ৰ যক্ষদ ককাৰ্নািাই
কাৰ্ৰািাক হিযা কৰ্ৰ, ক্ষস কযক্ষনিা সমগ্ৰ মানেজাক্ষিকৰ্হ হিযা কক্ষৰৰ্ল।
আনহাৰ্ি ক্ষযৰ্য় কাৰ্ৰািাৰ প্ৰাৰ্ ৰিা কক্ষৰৰ্ল, ক্ষস কযক্ষনিা সমগ্ৰ মানেজাক্ষিৰ
প্ৰাৰ্ ৰিা কক্ষৰৰ্ল। (ছু ৰা মাৱয়দাহাঃ ৩২) আৰু ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ
অছাল্লাৰ্ম বকৰ্ছেঃ অনযায়িাৰ্ে যাৰ্কই হিযা কৰা হয়, এই হিযাৰ গুনাহৰ এো
অংি আদম আলাইক্ষহচ্ছালামৰ প্ৰথম সোনৰ িা ি পৰ্ৰ। ক্ষকয়ৰ্না ক্ষসৰ্য়
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সিেপ্ৰথম অনযায়িাৰ্ে হিযা কৰাৰ প্ৰথা জাক্ষৰ কক্ষৰৰ্ছ। (ছহীহ মুছৱলমাঃ
৫১৫০)

১৮) ইছলালম পুৰুষ আৰু নাৰী উভয়ল

মে , দাৱয়ত্ব,

প্ৰৱতদান আৰু কন ীৰ কিত্ৰত সমমযে াদা প্ৰদান

ৱৰলছ।

ইছলাৰ্ম পুৰুষ আৰু নাৰী উিয়ৰ্ক কমে, দাক্ষয়ত্ব, প্ৰক্ষিদান আৰু কনকীৰ কিত্ৰি
সমমযোদা প্ৰদান কক্ষৰৰ্ছ। আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ আৰু পুৰুষ িা নাৰীৰ মাজি
ককাৰ্নািাই ঈমানৰ অেিাি সৎকমে কক্ষৰৰ্ল কিওোঁৰ্লাক জান্নািি প্ৰৰ্েি কক্ষৰি
আৰু কিওোঁৰ্লাকৰ প্ৰক্ষি অৰ্ু পক্ষৰমাৰ্ৰ্া অনযায় কৰা নহ’ি। (ছু ৰা আন-ৱনছাাঃ
১২৪) আল্লাহ িাআলাই আৰু বকৰ্ছেঃ ঈমানৰ অেিাি পুৰুৰ্ষ হওক িা নাৰী,
ক্ষযৰ্য়ই সৎকমে কক্ষৰি, অেৰ্িয আক্ষম িাক পক্ষেত্ৰ জীেন দান কক্ষৰম। ল ৰ্ি
অেৰ্িয আক্ষম কিওোঁৰ্লাকক কিওোঁৰ্লাৰ্ক ক্ষয আমল কক্ষৰক্ষছল িাৰ্িালক কেষ্ঠ
প্ৰক্ষিদান প্ৰদান কক্ষৰম। (ছু ৰা আন-নাহলাঃ ৯৭) আল্লাহ িাআলাই আৰু বকৰ্ছেঃ
‘ককাৰ্নািাই অসৎকমে কক্ষৰৰ্ল ক্ষস ককেল িাৰ কমে অনুৰূপ িাক্ষি প্ৰাপ্ত হ’ি। আৰু
ক্ষয পুৰষ
ু অথিা নাৰী মুক্ষমন বহ সৎকমে কক্ষৰি কিৰ্ে কিওোঁৰ্লাৰ্ক প্ৰৰ্েি কক্ষৰি
জান্নািি, িাি কিওোঁৰ্লাকক ক্ষদয়া হ’ি অ ৰ্ন জীক্ষেকা। (ছু ৰা

াৱফৰাঃ ৪০)

আল্লাহ িাআলাই আৰু বকৰ্ছেঃ ক্ষনশ্চয় মুছক্ষলম পুৰষ
ু আৰু মুছক্ষলমা নাৰী, মুক্ষমন
পুৰুষ আৰু মুক্ষমনা নাৰী, আনু ি পুৰুষ আৰু আনু ি নাৰী, সিযিাদী পুৰষ
ু
আৰু সিযিাদী নাৰী, বিযেিীল পুৰুষ আৰু বিযেিীল নাৰী, ক্ষিনীি পুৰুষ আৰু
ক্ষিনীি নাৰী, দানিীল পুৰুষ আৰু দানিীল নাৰী, ছওম পালনকাৰী পুৰুষ আৰু
ছওম পালনকাৰী নাৰী, কযৌনাঙ্গ ক্ষহফাজিকাৰী পুৰষ
ু
আৰু কযৌনাঙ্গ
ক্ষহফাজিকাৰী নাৰী, আল্লাহক অক্ষিক স্মৰৰ্কাৰী পুৰষ
ু আৰু আল্লাহক অক্ষিক
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স্মৰৰ্কাৰী নাৰী, কিওোঁৰ্লাকৰ িাৰ্ি আল্লাৰ্হ ৰাক্ষখৰ্ছ িমা আৰু মহাপ্ৰক্ষিদান।
(ছু ৰা আল-আহযাবাঃ ৩৫)

১৯) ইছলালম নাৰীস ল
কতওঁললা

সন্মান প্ৰদান

পুৰুষস লৰ সমমযে াদা প্ৰদান

ৱৰলছ, ত া
ৱৰলছ। যৱদ

পুৰুষ সিম হয় কতলি যািতীয় ভৰণ-কপাষণৰ দাৱয়ত্ব
পুৰুষৰ।

ৱতল

নুা সিানৰ ভৰণ-কপাষণৰ দাৱয়ত্ব

হহলছ ৱপতাৰ ওপৰত, ত া পুত্ৰ প্ৰাপ্তবয়স্ক আৰু সিম
হ'কল মা ৰ ভৰণ-কপাষণৰ দাৱয়ত্ব গ্ৰহণ

ৱৰব, এইদলৰ

স্ত্ৰীৰ ভৰণ-কপাষণৰ দাৱয়ত্ব হহলছ স্বামীৰ ওপৰত।
ইছলাৰ্ম নাৰীসকলক পুৰুষসকলৰ সমান মযোদা প্ৰদান কক্ষৰৰ্ছ। ৰাছু লুল্লাহ
চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ অছাল্লাৰ্ম বকৰ্ছেঃ ক্ষনশ্চয় নাৰীসকৰ্লও পুৰুষৰ সমাৰ্নই
সমাজৰ অংি। (ৱতৰৱমজীাঃ ১১৩)
নাৰীসকলক ইছলাৰ্ম প্ৰদান কৰা এইৰ্োও এো সন্মান কয, যক্ষদ পুত্ৰ সিম হয়
কিৰ্ে পুত্ৰই মাকৰ যােিীয় িৰৰ্-কপাষৰ্ৰ দাক্ষয়ত্ব গ্ৰহৰ্ কক্ষৰি। ৰাছু লুল্লাহ
চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ অছাল্লাৰ্ম বকৰ্ছেঃ প্ৰদানকাৰীৰ হাি সদায় ওপৰি থাৰ্ক।
ক্ষিৰ্ক কসই িযক্ষক্তৰ পৰা আৰম্ভ কৰা, যাৰ ওপৰি িযয় কৰা কিামাৰ িাৰ্ি
ওোক্ষজি, কযৰ্ন- কিামাৰ মা, কিামাৰ ক্ষপিা, কিামাৰ িাই-িনী, আৰু কিামাৰ
িাই। ইয়াৰ ক্ষপছি কিামাৰ ক্ষনকোত্ম্ীয়, িাৰ ক্ষপছি আত্ম্ীয়-স্বজন। ইয়াক
ইমাম আহমৰ্দ িৰ্েনা কক্ষৰৰ্ছ ক্ষপিা-মািাৰ গুৰুত্ব সম্পৰ্কে ইন শ্বা আল্লাহ
পক্ষৰৰ্চ্ছদ নং ২৯ি আৰ্লাচনা কৰা হ'ি।
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ইছলাৰ্ম নাৰীক প্ৰদান কৰা এইৰ্োও এো সন্মান কয, যক্ষদ স্বামী সিম হয়,
কিৰ্নহ'কল কিওোঁ স্ত্ৰীৰ যােিীয় খা-খৰচ িহন কক্ষৰি। কযৰ্ন- আল্লাহ িাআলাই
বকৰ্ছেঃ ক্ষিেিাৰ্ন ক্ষনজ সামথে অনুযায়ী িযয় কক্ষৰি আৰু যাৰ জীেৰ্নাপকৰৰ্
সীক্ষমি িাক আল্লাৰ্হ ক্ষয দান কক্ষৰৰ্ছ িাৰ পৰা িযয় কক্ষৰি। আল্লাৰ্হ যাক ক্ষয
সামথে ক্ষদৰ্ছ িািলক কিক্ষছ গুৰুিৰ কিাজা কিওোঁ িাৰ ওপৰি জাক্ষপ ক্ষনক্ষদৰ্য়।
ক্ষনশ্চয় আল্লাৰ্হ কঠিন অেিাৰ ক্ষপছি সচ্চলিা প্ৰদান কক্ষৰি। (ছু ৰা আততালাক্বাঃ ৭) ককাৰ্নািা এজন িযক্ষক্তৰ্য় নিী চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ অছাল্লামক
সুক্ষিক্ষছল, স্বামীৰ ওপৰি স্ত্ৰীৰ অক্ষিকাৰ ক্ষক? কিক্ষিয়া কিৰ্খৰ্ি বকক্ষছলেঃ কযক্ষিয়া
িু ক্ষম খািা, িাইৰ্কা খুোিা আৰু কযক্ষিয়া িু ক্ষম নিু ন কাৰ্পাৰ ল'িা, কিক্ষিয়া
িাইৰ িাৰ্িও আক্ষনিা। ককক্ষিয়াও িাইৰ মুখি প্ৰহাৰ নকক্ষৰিা আৰু িাইৰ ল ি
দুিেযেহাৰ নকক্ষৰিা। ইয়াক ইমাম আহমৰ্দ িৰ্েনা কক্ষৰৰ্ছ আল্লাহৰ ৰাছু ল
চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ অছাল্লাৰ্ম স্বামীৰ ওপৰি স্ত্ৰীৰ ক্ষকছু মান অক্ষিকাৰৰ ক্ষিষৰ্য়
স্পষ্ট্ কক্ষৰ বকৰ্ছেঃ ক্ষনয়মানুসাৰ্ৰ কিামাৰ্লাকৰ ওপৰি কিামাৰ্লাকৰ স্ত্ৰীসকলৰ
অক্ষিকাৰ বহৰ্ছ কখাো-কিাো আৰু কপাছাক-পক্ষৰচ্ছদৰ দাক্ষয়ত্ব। ছহীহ মুছক্ষলম
কিৰ্খি চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ অছাল্লাৰ্ম আৰু বকৰ্ছেঃ িৰৰ্-কপাষৰ্ৰ দাক্ষয়ত্ব
সুচাৰুৰূৰ্প পালন নকৰাৰ্োৰ্ে বহৰ্ছ গুনাহ াৰ হ'িলল মানুহৰ িাৰ্ি যৰ্থষ্ট্। ইয়াক
ইমাম আহমৰ্দ িৰ্েনা কক্ষৰৰ্ছ খাোিী ৰাক্ষহমাহুল্লাৰ্হ বকৰ্ছেঃ  يقوت منিব্দৰ দ্বাৰা
নিী চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ অছাল্লাৰ্ম কসই িযক্ষক্তক িুজাইৰ্ছ যাৰ ওপৰি িৰৰ্কপাষৰ্ৰ দাক্ষয়ত্ব আৰ্ছ। অথোৎ কিওোঁ কযক্ষনিা দানকাৰী িযক্ষক্তক উৰ্েক্ষিয বকৰ্ছ
কয, িু ক্ষম কছাোি অজেন কক্ষৰিলল পক্ষৰয়ালৰ প্ৰৰ্য়াজনীয় িনৰ পৰা িযয়
নকক্ষৰিা, অনযথা িু ক্ষম যক্ষদ কিওোঁৰ্লাকৰ অক্ষিকাৰ খিে কৰা কিৰ্ে কিামাৰ এই
কমে পাপকমেি ৰূপােক্ষৰি হ'ি।
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ইছলাৰ্ম নাৰীসকলক প্ৰদান কৰা সন্মান এইৰ্োও এো কয, কিওোঁ কনযা সোনৰ
িৰৰ্-কপাষৰ্ৰ দাক্ষয়ত্ব ক্ষপিৃ ৰ কান্ধি অপেন কক্ষৰৰ্ছ। আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ
মাৰ্ক ক্ষনজ সোনসকলক পক্ষৰপূৰ্ে দুিছৰ িনপান কৰাি, এইৰ্ো িাৰ িাৰ্ি ক্ষযৰ্য়
িনপান কৰ্ৰাোৰ সময় পূৰ্ে কক্ষৰি ক্ষিচাৰ্ৰ। এই সময়ৰ্ছাোি ক্ষপিাৰ কিে িয
বহৰ্ছ ক্ষিক্ষি মুিাক্ষিক ক্ষসহোঁ িৰ (অ ে াৎ মাতৃ স লৰ) িৰৰ্-কপাষৰ্ কৰা। (ছু ৰা
আল-বাক্বাৰাহাঃ ২৩৩) এৰ্িৰ্ক আল্লাৰ্হ স্পষ্ট্ কক্ষৰ ক্ষদৰ্ছ কয, ক্ষনয়মানুসাৰ্ৰ
সোনৰ িৰৰ্-কপাষৰ্ৰ দাক্ষয়ত্ব বহৰ্ছ িাৰ ক্ষপিৃ ৰ ওপৰি। আল্লাহ িাআলাই
বকৰ্ছেঃ িথা যক্ষদ কিওোঁৰ্লাৰ্ক কিামাৰ্লাকৰ সোনক িনপান কৰ্ৰাোয় কিৰ্ে
কিামাৰ্লাৰ্ক কিওোঁৰ্লাকক পাক্ষৰেক্ষমক প্ৰদান কক্ষৰিা। (ছু ৰা আত-তালাক্বাঃ ৬)
এইদৰ্ৰ আল্লাৰ্হ ক্ষপিাৰ ওপৰি ক্ষিশুক িনপানৰ পাক্ষৰেক্ষমক আদায় কৰাৰ
দাক্ষয়ত্ব অপেন কক্ষৰৰ্ছ। এৰ্িৰ্ক এই কথাও স্পষ্ট্ কয, সোন পুত্ৰ হওক অথিা
কনযা, িৰৰ্-কপাষৰ্ৰ দাক্ষয়ত্ব বহৰ্ছ ক্ষপিাৰ ওপৰি। ক্ষনম্নক্ষলক্ষখি হাক্ষদছৰ্িা এই
কথাৰ িৰ্েনা আক্ষহৰ্ছ কয, ক্ষপিাৰ ওপৰি স্ত্ৰীৰ ল ৰ্ি সোনৰ িৰৰ্-কপাষৰ্ৰ
দাক্ষয়ত্ব অপেন কৰা বহৰ্ছ। আইশ্বা ৰাক্ষদ্বয়াল্লাহু আনহাৰ পৰা িক্ষৰ্েি, ক্ষহন্দ
ৰাক্ষদ্বয়াল্লাহু আনহাই নিী চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ অছাল্লামক ক'কলেঃ আিু ছু ক্ষফয়ান
বহৰ্ছ

এজন

কৃ পৰ্

িযক্ষক্ত।

ক্ষিৰ্ক

ককক্ষিয়ািা

কনাল ািাল লয়) কিওোঁৰ িন লি ল া হয় (এলনল

ককক্ষিয়ািা

(কতওঁ

ৰালো কমাৰ বালব

হবধ হ'বলন?), এই শুক্ষন কিৰ্খৰ্ি ক'কলেঃ সৎ উৰ্েৰ্িয কিামাৰ আৰু কিামাৰ
সোনৰ প্ৰৰ্য়াজন অনুসাৰ্ৰ িু ক্ষম ল'ি পাৰা। এই হাদীছৰ্ো িুখাৰীৰ্য় িৰ্েনা
কক্ষৰৰ্ছ। নিী চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ অছাল্লাৰ্ম কনযা সোন আৰু িাই-িনীৰ ওপৰি
িযয় কৰাৰ ফজীলি িৰ্েনা কক্ষৰ বকৰ্ছেঃ ক্ষযৰ্য় দুজনী অথিা ক্ষিক্ষনজনী কছাোলী
নাইিা দুজনী অথিা ক্ষিক্ষনজনী িনীক ক্ষিদায়ী পযেে (অ ে াৎ ৱববাহ
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েশুৰৰ ঘৰলল ৱবদায়ী ৱনৱদয়াললল ) নাইিা মৃিুয পযেে লালন-পালন কক্ষৰি,
কসই িযক্ষক্ত আৰু মই ক্ষকয়ামিৰ ক্ষদনা এইদৰ্ৰ থাক্ষকম। এই িুক্ষল বক কিৰ্খৰ্ি
িজ্জেনী আৰু মিযমা আিু ক্ষলৰ্ৰ ইংক্ষ ি কক্ষৰ কদখুোৰ্ল। (ৱছলৱছলা ছহীহাাঃ
২৯৬)

২০) মৃতুু ক ৱতয়াও ৱচৰস্থায়ী ধ্বংস নহয়। বৰং মৃতুুৰ
ফলত মানুলহ

মে ভূৱমৰ পৰা প্ৰৱতদানৰ স্থানলল প্ৰস্থান

লৰ। মৃতুুলি েৰীৰ আৰু আত্মা উভয়ল ই প্ৰভাৱিত
লৰ। আত্মাৰ মৃতুু হহলছ েৰীৰৰ পৰা ৱবৱচ্ছন্ন কহািা।
এলতল

ৱ য়ামতৰ ৱদনা পুনৰুত্থানৰ সময়ত কসই

আত্মাই ঘূৱৰ আৱহ কসই েৰীৰত প্ৰলিে
ৱপছত আত্মা ক ৱতয়াও কবলল

ৱৰব। মৃতুুৰ

েৰীৰলল স্থানািৱৰত

নহয় ত া কবলল ক ালনা েৰীৰলতা প্ৰলিে ন লৰ।
মৃিুয ককক্ষিয়াও ক্ষচৰিায়ী ধ্বংস নহয়। আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ ককাো,
‘কিামাৰ্লাকৰ িাৰ্িই ক্ষনৰ্য়া

কৰা বহৰ্ছ মৃিুযৰ ক্ষফক্ষৰিা কিৰ্েোঁই কিামাৰ্লাকৰ

প্ৰাৰ্ হৰৰ্ কক্ষৰি। িাৰ ক্ষপছি কিামাৰ্লাকৰ প্ৰক্ষিপালকৰ ওচৰৰ্িই
কিামাৰ্লাকক ওৰ্িািাই ক্ষনয়া হ’ি’। (ছু ৰা আছ-ছাজদাহাঃ ১১) মৃিুযৰ্ে িৰীৰ
আৰু আত্ম্া উিয়ৰ্কই প্ৰিাক্ষেি কৰ্ৰ। আত্ম্াৰ মৃিুয বহৰ্ছ িৰীৰৰ পৰা ক্ষিক্ষচ্ছন্ন
কহাো। এৰ্িৰ্ক ক্ষকয়ামিৰ ক্ষদনা পুনৰুিানৰ সময়ি কসই আত্ম্াই ঘূক্ষৰ আক্ষহ কসই
িৰীৰি প্ৰৰ্েি কক্ষৰি। আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ আল্লাৰ্হই জীেসমূহৰ প্ৰাৰ্ হৰৰ্
কৰ্ৰ ক্ষসহোঁ িৰ মৃিুযৰ সময়ি আৰু ক্ষযসকৰ্ল মৃিুযিৰৰ্ কৰা নাই ক্ষসহোঁ িৰ্ৰা (প্ৰাণ
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লৰ) ক্ষনদ্ৰা অেিাি। িাৰ ক্ষপছি কিওোঁ যাৰ িাৰ্ি মৃিুযৰ ক্ষসদ্ধাে কৰ্ৰ

িাৰ প্ৰাৰ্ কিওোঁ ৰাক্ষখ ক্ষদৰ্য় আৰু আনৰ্িাৰক এক্ষৰ ক্ষদৰ্য়, এো ক্ষনক্ষদেষ্ট্ সময়ললৰ্ক।
ক্ষনশ্চয় ইয়াি ক্ষনদিেন আৰ্ছ এৰ্ন সম্প্ৰদায়ৰ িাৰ্ি, ক্ষযসকৰ্ল

ৰ্েষৰ্া কৰ্ৰ।

(ছু ৰা আি-িুমৰাঃ ৪২) আৰু ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ অছাল্লাৰ্ম বকৰ্ছেঃ
কযক্ষিয়া প্ৰাৰ্ হৰৰ্ কৰা হয়, কিক্ষিয়া দৃক্ষষ্ট্ৰ্য় কচাোঁচা লয়। ( ৰ লাৱ
াল )। (মুছৱললম এইলো বণে না

চাই

ৱৰলছ, হাদীছ নং ৯২০) মৃিুযৰ ক্ষপছি

মানুৰ্হ কমেিূক্ষমৰ পৰা প্ৰক্ষিদানৰ ঘৰলল প্ৰিান কৰ্ৰ। আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ
কিওোঁৰ ওচৰৰ্িই কিামাৰ্লাক সকৰ্লাৰ্ৰ প্ৰিযােিে ন, আল্লাহৰ প্ৰক্ষিশ্ৰুক্ষি সিয।
ক্ষনশ্চয় কিৰ্েোঁই সৃক্ষষ্ট্ৰ সূচনা কক্ষৰৰ্ছ, িাৰ ক্ষপছি কিৰ্েোঁই কসইৰ্োৰ পুনৰািৃক্ষে
ঘোি ক্ষযসকৰ্ল ঈমান আক্ষনৰ্ছ আৰু সৎকমে কক্ষৰৰ্ছ কিওোঁৰ্লাকক ইনচাফপূৰ্ে
প্ৰক্ষিফল প্ৰদানৰ িাৰ্ি। আৰু ক্ষযসকৰ্ল কুফৰী কক্ষৰৰ্ছ ক্ষসহোঁ িৰ িাৰ্ি আৰ্ছ অিযে
ৰম পানী অৰু অক্ষি কষ্ট্দায়ক িাক্ষি; কাৰৰ্ ক্ষসহোঁ ৰ্ি কুফৰী কক্ষৰক্ষছল। (ছু ৰা
ইউনুছাঃ ৪)
মৃিুযৰ ক্ষপছি আত্ম্া ককক্ষিয়াও কিৰ্ল

িৰীৰলল িানােক্ষৰি নহয়, িথা অহা

কযাোও নকৰ্ৰ। আত্ম্াৰ আ মন িথা কিৰ্ল

িৰীৰ িাৰৰ্ আক্ষদ দািীক

যুক্ষক্তৰ্য়ও সমথেন নকৰ্ৰ আৰু ইন্দ্ৰীয়ও নকৰ্ৰ। নিী আৰু ৰাছু লসকলৰ পৰাও
এৰ্নকুো ককাৰ্না প্ৰমাৰ্ কপাো নাযায় ক্ষযৰ্য় এই আিাক সমথেন কৰ্ৰ।

২১) ইছলালম ঈমানৰ ডাঙৰ আৰু কমৌৱল
ওপৰত অেু ে ৱবশ্বাস কপাষণ
আল্লাহৰ প্ৰৱত ঈমান কপাষণ
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প্ৰৱত ঈমান কপাষণ
কপাষণ

ৰা, ঐশ্বৰীয় গ্ৰন্থসমূহৰ প্ৰৱত ঈমান

ৰা, কযলন- ৱব ৃ ত কহািাৰ পূবেৰ তাওৰাত,

ইঞ্জীল আৰু িাবুৰ, ত া ক াৰআনৰ প্ৰৱত ঈমান কপাষণ
ৰা, স ললা নবী আৰু ৰাছু লৰ প্ৰৱত ঈমান কপাষণ
ৰা, নবীস লৰ অৱিম ত া সবে লেষ নবী মুহাম্মদ
চাল্লাল্লাহু আলাইৱহ অছাল্লামৰ প্ৰৱত ঈমান কপাষণ
ল লত ৱ য়ামত ৱদিসৰ প্ৰৱত ঈমান কপাষণ
এই

ৰা,

ৰা। আৱম

া জাৱন ক ািা উৱচত কয, যৱদ এই পাৱ ে ি

জীিলনই অৱিম জীিন হ'ললহঁ লতন কতলি জীিন আৰু
অৱিত্বৰ ক ালনা মূলুই না াৱ ললহঁ লতন, ত া ভা ুৰ
প্ৰৱত

ঈমান

কপাষণ

ৰালৰা

ক ালনা

গুৰুত্ব

না াৱ ললহঁ লতন।
ইছলাৰ্ম ঈমানৰ ডািৰ আৰু কমৌক্ষলক ক্ষিষয়সমূহৰ প্ৰক্ষি ঈমান কপাষৰ্ কৰাৰ
দািী কৰ্ৰ, সকৰ্লা নিী আৰু ৰাছু ৰ্লই ইয়াৰ প্ৰক্ষি মানুহক আহ্বান কক্ষৰক্ষছল।
ঈমানৰ প্ৰথম িম্ভ বহৰ্ছ, এই কথা ক্ষিশ্বাস কৰা কয, আল্লাৰ্হই ক্ষিশ্বজ িৰ
প্ৰক্ষিপালক, কিৰ্েোঁই সৃক্ষষ্ট্কিে া, জীক্ষেকাদািা আৰু িযেিাপক। একমাত্ৰ কিৰ্েোঁই
ইিাদিৰ কযা য, কিওোঁৰ িাক্ষহৰ্ৰ ককাৰ্নও ইিাদিৰ কযা য নহয় আৰু ক্ষসহোঁ িৰ
ইিাদি িাক্ষিল। ক্ষিৰ্ক ইিাদি একমাত্ৰ কিওোঁৰ িাৰ্িই উপযুক্ত আৰু একমাত্ৰ
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কিওোঁৰ ইিাদৰ্িই সঠিক। ৮নং দফাি এই সংক্ৰােীয় প্ৰমাৰ্সমূহ উৰ্ল্লখ কৰা
বহৰ্ছ।
পক্ষেত্ৰ মহান আল্লাৰ্হ গুৰুত্বপূৰ্ে এই কমৌক্ষলক ক্ষিিানৰ্িাৰ ককাৰআনৰ িহু ঠাইি
িথা ক্ষিক্ষিন্ন আয়ািি উৰ্ল্লখ কক্ষৰৰ্ছ। কযৰ্ন- আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ ৰাছু ৰ্ল
কিওোঁৰ প্ৰক্ষিপালকৰ িৰফৰ পৰা ক্ষয কিওোঁৰ ওচৰি অেিীৰ্ে বহৰ্ছ িাৰ ওপৰি
ঈমান আক্ষনৰ্ছ আৰু মুক্ষমনসকৰ্লও। প্ৰৰ্িযৰ্কই ঈমান আক্ষনৰ্ছ আল্লাহৰ ওপৰি,
কিওোঁৰ ক্ষফক্ষৰিাসকলৰ ওপৰি, কিওোঁৰ ক্ষকিািসমূহ আৰু কিওোঁৰ ৰাছু লসকলৰ
ওপৰি। আক্ষম কিওোঁৰ ৰাছু লসকলৰ মাজি ককাৰ্না পাথেকয নকৰ্ৰাোঁ; আৰু
এওোঁৰ্লাৰ্ক কয়, ‘আক্ষম শুক্ষনৰ্ছাোঁ আৰু মাক্ষন বলৰ্ছাোঁ। কহ আমাৰ প্ৰক্ষিপালক! কিামাৰ
িমা প্ৰাথেনা কৰ্ৰাোঁ আৰু কিামাৰ ক্ষপৰ্নই প্ৰিযােিে নিল’। (ছু ৰা আলবাক্বাৰাহাঃ ২৮৫) আল্লাহ িাআলাই আৰু বকৰ্ছেঃ পূে িা পক্ষশ্চম ক্ষদিি
কিামাৰ্লাকৰ মুখ কৰাৰ্োৰ্ে সৎকমে নহয়, িৰং সৎকমে বহৰ্ছ, ক্ষয িযক্ষক্তৰ্য়
আল্লাহ, কিষ ক্ষদেস, ক্ষফক্ষৰিাসকল, ক্ষকিািসমূহ আৰু নিীসকলৰ প্ৰক্ষি ঈমান
আক্ষনি আৰু সম্পদৰ প্ৰক্ষি আসক্ষক্ত থকা সৰ্ত্ত্বও আত্ম্ীয়-স্বজন, ইয়ািীম,
অিােগ্ৰি, মুছাক্ষফৰ, সাহাযযপ্ৰাথী আৰু দাসমুক্ষক্তৰ িাৰ্ি িযয় কক্ষৰি আৰু
ছালাি প্ৰক্ষিষ্ঠা কক্ষৰি, যাকাি প্ৰদান কক্ষৰি, প্ৰক্ষিশ্ৰুক্ষি ক্ষদৰ্ল কসয়া পূৰ্ে কক্ষৰি,
অথে-সংকেি, দুখ-কষ্ট্ি আৰু সংগ্ৰাম-সংকেি বিযেয িাৰৰ্ কক্ষৰি। এওোঁৰ্লাৰ্কই
সিযিাদী আৰু এওোঁৰ্লাৰ্কই বহৰ্ছ মুোক্বী। (ছু ৰা আল-বাক্বাৰাহাঃ ১৭৭) আল্লাহ
িাআলাই এই কমৌক্ষলক ক্ষিিানৰ্িাৰৰ ওপৰি ঈমান কপাষৰ্ কৰাৰ ক্ষনৰ্দে ি ক্ষদৰ্ছ,
আৰু এই কথাও স্পষ্ট্ কক্ষৰৰ্ছ কয, ক্ষযৰ্য় ইয়াক অস্বীকাৰ কক্ষৰি ক্ষনক্ষশ্চিিাৰ্ে ক্ষস
ক্ষিভ্ৰাে বহ িহু দূৰ আোঁিক্ষৰ যাি। আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ কহ মুক্ষমনসকল!
কিামাৰ্লাৰ্ক ঈমান আনা আল্লাহৰ প্ৰক্ষি, কিওোঁৰ ৰাছু লৰ প্ৰক্ষি আৰু কসই পুক্ষথৰ
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প্ৰক্ষি ক্ষযৰ্ো কিওোঁ ক্ষনজ ৰাছু লৰ প্ৰক্ষি অেিীৰ্ে কক্ষৰৰ্ছ আৰু কসই গ্ৰন্থৰ প্ৰক্ষিও
ঈমান আনা ক্ষযৰ্ো কিওোঁ ইয়াৰ পূৰ্িে অেিীৰ্ে কক্ষৰৰ্ছ। ক্ষযৰ্য় আল্লাহ আৰু কিওোঁৰ
ক্ষফক্ষৰিাসকল, কিওোঁৰ ক্ষকিািসমূহ, কিওোঁৰ ৰাছু লসকল ল ৰ্ি কিষ ক্ষদেসৰ প্ৰক্ষি
কুফৰী কক্ষৰৰ্ল ক্ষস ভ্ৰষ্ট্িাি িহু দূৰ আোঁিক্ষৰ

’ল। (ছু ৰা আন-ৱনছাাঃ ১৩৬)

ওমৰ ইিনুল খাোি ৰাক্ষদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ পৰা িক্ষৰ্েি হাদীছি আক্ষহৰ্ছ, কিৰ্খৰ্ি
বকৰ্ছেঃ এক্ষদনাখন আক্ষম আল্লাহৰ ৰাছু ল চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ অছাল্লামৰ ওচৰি
উপক্ষিি আক্ষছৰ্লাোঁ, কিৰ্নৰ্ি এজন িযক্ষক্ত আমাৰ সন্মুখি আক্ষহ উপক্ষিি হ'ল।
কিওোঁ পক্ষৰিান কৰা কাৰ্পাৰৰ্িাৰ আক্ষছল উজ্জ্বল ি া, আৰু চু ক্ষলৰ্িাৰ আক্ষছল
ক্ষকচক্ষকক্ষচয়া ক'লা। কিওোঁ ভ্ৰমৰ্ কক্ষৰ আক্ষহৰ্ছ িুক্ষল ককাৰ্না ক্ষচহ্ন নাক্ষছল। আনক্ষক
আমাৰ মাজৰ ককাৰ্নও কিওোঁক ক্ষচক্ষনও কপাো নাক্ষছল। অেৰ্িষি কিওোঁ আক্ষহ নিী
চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ অছাল্লামৰ আঠু ৰ ল ি আঠু ক্ষমলাই িক্ষহৰ্ল। ল ৰ্ি কিওোঁৰ
দুৰ্য়া হাি কিৰ্খিৰ (অ বা ৱনজৰ) উৰুৰ ওপৰি ৰাক্ষখৰ্ল আৰু ক'কলেঃ "কহ
মুহাম্মদ! কমাক ইছলাম সম্পৰ্কে কওক"। ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ অছাল্লাৰ্ম
ক'কলেঃ "ইছলাম বহৰ্ছ, িু ক্ষম এই সািয প্ৰদান কৰা কয, আল্লাহৰ িাক্ষহৰ্ৰ আন
ককাৰ্না সিয উপাসয নাই আৰু মুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ অছাল্লাম বহৰ্ছ
আল্লাহৰ কপ্ৰক্ষৰি ৰাছু ল। চালাি প্ৰক্ষিষ্ঠা কৰা, যাকাি প্ৰদান কৰা, ৰমাজান
মাহৰ কৰাজা ৰখা, আৰু যক্ষদ সিম কহাো কিৰ্ে িাইিু ল্লাহৰ হজ্জ কৰা"। কসই
িযক্ষক্তজৰ্ন ক'কলেঃ "আপুক্ষন প্ৰকৃ ি সিয উপিাপন কক্ষৰৰ্ছ"। িৰ্েনাকাৰী ওমৰ
ৰাক্ষদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ্ে বকৰ্ছেঃ "আক্ষম কিওোঁৰ কথা শুক্ষন আচক্ষৰি হ'কলাোঁ, কাৰৰ্
কিওোঁ (অজ্ঞ মানুহৰ ৱনৱচনা) প্ৰশ্ন কক্ষৰ আৰ্ছ, আৰ্কৌ (ৱবজ্ঞ মানুহৰ
ৱনৱচনা) সমথেনও কক্ষৰ আৰ্ছ"। ইয়াৰ ক্ষপছি কিওোঁ ক'কলেঃ "কমাক ঈমান সম্পৰ্কে
কওক"। ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ অছাল্লাৰ্ম ক'কলেঃ "ঈমান বহৰ্ছ, িু ক্ষম
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আল্লাহৰ প্ৰক্ষি ঈমান কপাষৰ্ কৰা, কিওোঁৰ ক্ষফক্ষৰিাসকলৰ প্ৰক্ষি ঈমান কপাষৰ্
কৰা, কিওোঁৰ ক্ষকিািসমূহৰ প্ৰক্ষি ঈমান কপাষৰ্ কৰা, আৰু কিওোঁৰ ৰাছু লসকলৰ
প্ৰক্ষি ঈমান কপাষৰ্ কৰা, িথা কিষ ক্ষদেসৰ প্ৰক্ষি ঈমান কপাষৰ্ কৰা, ল ৰ্ি
িা যৰ প্ৰক্ষি ঈমান কপাষৰ্ কৰা, মঙ্গল হওক অথিা অমঙ্গল"। কিওোঁ ক'কলেঃ
"আপুক্ষন সোঁচাই বকৰ্ছ"। ইয়াৰ ক্ষপছি কিওোঁ ক'কলেঃ "কমাক ইহছান সম্পৰ্কে কওক"।
ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ অছাল্লাৰ্ম ক'কলেঃ "ইহছান বহৰ্ছ, িু ক্ষম আল্লাহৰ
ইিাদি এৰ্নলক কৰা কযক্ষনিা কিওোঁক কদক্ষখ আছা, যক্ষদ এইৰ্ো অনুিে নহয় কিৰ্ে
এইৰ্ো অনুিে কৰা কয, আল্লাৰ্হ কিামাক কদক্ষখ আৰ্ছ"। (ছহীহ মুছৱলমাঃ ৮)
এই হাদীছৰ্িই উৰ্ল্লখ আৰ্ছ কয, মুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ অছাল্লামক ক্ষজব্ৰীল
আলাইক্ষহচ্ছালাৰ্ম আক্ষহ িমেৰ এই ক্ষিক্ষনো কেৰ্ীৰ ক্ষিষৰ্য় প্ৰশ্নৰ্িাৰ কক্ষৰক্ষছল।
অথোৎ ইছলাম, ঈমান আৰু ইহছান সম্পৰ্কে । আৰু ৰাছু ল মুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু
আলাইক্ষহ অছাল্লাৰ্ম কসইৰ্িাৰ প্ৰশ্নৰ উেৰ ক্ষদক্ষছল। ইয়াৰ ক্ষপছি কিৰ্খি চাল্লাল্লাহু
আলাইক্ষহ অছাল্লাৰ্ম চাহািাসকলক জনাই ক্ষদক্ষছল কয, এই প্ৰশ্ন কৰা িযক্ষক্তজন
আক্ষছল ক্ষজব্ৰীল আলাইক্ষহচ্ছালাম, কিওোঁ আক্ষহক্ষছল কিামাৰ্লাকক কিামাৰ্লাকৰ দ্বীন
ক্ষিিা ক্ষদিলল। এইৰ্োৰ্েই বহৰ্ছ ঐশ্বৰীয় িমে ইছলামৰ িািে া, ক্ষযৰ্ো ক্ষজব্ৰীলৰ দ্বাৰা
আক্ষহৰ্ছ আৰু মুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ অছাল্লাৰ্ম মানুহক কপৌোঁচাই ক্ষদৰ্ছ। িথা
চাহািাসকৰ্ল ইয়াক সংৰিৰ্ কক্ষৰ ক্ষপছৰ প্ৰজন্মলল কপৌোঁচাই ক্ষদয়াৰ সুৰ্যা কক্ষৰ
ক্ষদৰ্ছ।
ঈমানৰ ক্ষদ্বিীয় িম্ভ বহৰ্ছ, ক্ষফক্ষৰিাসকলৰ প্ৰক্ষি ঈমান কপাষৰ্ কৰা। কিওোঁৰ্লাৰ্ক
অদৃিয জ িি িাস কৰ্ৰ। আল্লাৰ্হই কিওোঁৰ্লাকক ক্ষিৰ্িষ আকৃ ক্ষিি সৃক্ষষ্ট্ কক্ষৰৰ্ছ,
আৰু কিওোঁৰ্লাকক মহা গুৰুত্বপূৰ্ে দাক্ষয়ত্ব অপেন কক্ষৰৰ্ছ। কিওোঁৰ্লাকক অপেন কৰা
গুৰুত্বপূৰ্ে দাক্ষয়ত্বৰ অনযিম বহৰ্ছ নিী আৰু ৰাছু লসকলৰ ওচৰলল ঐিী িািে া
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কপৌোঁচাই ক্ষদয়া। ক্ষফক্ষৰিাসকলৰ মাজি সিেৰ্েষ্ঠ ক্ষফক্ষৰিা বহৰ্ছ ক্ষজব্ৰীল
আলাইক্ষহচ্ছালাম। কিৰ্খিৰ দাক্ষয়ত্ব বহৰ্ছ, নিী আৰু ৰাছু লসকলৰ ওচৰলল
আল্লাহৰ অহী বল অেিৰৰ্ কৰা। কযৰ্ন আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ কিওোঁ ক্ষনজ
িান্দাসকলৰ মাজি যাৰ প্ৰক্ষি ইচ্ছা ক্ষনজ ক্ষনৰ্দে িি ৰূহ (অহীসহ ৱফৱৰিা)
কপ্ৰৰৰ্ কৰ্ৰ এই িুক্ষল কয, কিামাৰ্লাৰ্ক সিকে কৰা, মই ক্ষিৰ্ন আন ককাৰ্না সিয
ইলাহ নাই; কসৰ্য় কিামাৰ্লাৰ্ক কমাৰ িাক্বো অেলবন কৰা। (ছু ৰা আন-নাহলাঃ
২) আল্লাহ িাআলাই আৰু বকৰ্ছেঃ ক্ষনশ্চয় এইৰ্ো (ক াৰআন) সৃক্ষষ্ট্জ িৰ
প্ৰক্ষিপালক(আল্লাহ)ৰ িৰফৰ পৰা অেিীৰ্ে। ক্ষিশ্বি ৰূৰ্হ (জীব্ৰীলল) কসয়া বল
অেিৰৰ্ কক্ষৰৰ্ছ। কিামাৰ হৃদয়ি, যাৰ্ি িু ক্ষম সিকে কাৰীসকলৰ অেিুে ক্ত
কহাো। স্পষ্ট্ আৰিী িাষাি। আৰু ক্ষনশ্চয় পূিে
ে িী ক্ষকিািসমূহি ইয়াৰ উৰ্ল্লখ
আৰ্ছ। (ছু ৰা আশ্ব-শ্বুআৰাাঃ ১৯২-১৯৬)
ঈমানৰ িৃ িীয় িম্ভ বহৰ্ছ, ঐিী গ্ৰন্থসমূহৰ প্ৰক্ষি ঈমান কপাষৰ্ কৰা, কযৰ্নিাওৰাি, ইঞ্জীল আৰু ঝািুৰ ক্ষিকৃ ি কহাোৰ পূিৰ
ে অেিাৰ প্ৰক্ষি আৰু
ককাৰআনৰ প্ৰক্ষি। আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ কহ মুক্ষমনসকল! কিামাৰ্লাৰ্ক ঈমান
আনা আল্লাহৰ প্ৰক্ষি, কিওোঁৰ ৰাছু লৰ প্ৰক্ষি আৰু কসই পুক্ষথৰ প্ৰক্ষি ক্ষযৰ্ো কিওোঁ ক্ষনজ
ৰাছু লৰ প্ৰক্ষি অেিীৰ্ে কক্ষৰৰ্ছ আৰু কসই গ্ৰন্থৰ প্ৰক্ষিও ঈমান আনা ক্ষযৰ্ো কিওোঁ
ইয়াৰ পূৰ্িে অেিীৰ্ে কক্ষৰৰ্ছ। ক্ষযৰ্য় আল্লাহ আৰু কিওোঁৰ ক্ষফক্ষৰিাসকল, কিওোঁৰ
ক্ষকিািসমূহ, কিওোঁৰ ৰাছু লসকল ল ৰ্ি কিষ ক্ষদেসৰ প্ৰক্ষি কুফৰী কক্ষৰৰ্ল ক্ষস
ভ্ৰষ্ট্িাি িহু দূৰ আোঁিক্ষৰ

’ল। (ছু ৰা আন-ৱনছাাঃ ১৩৬) আল্লাহ িাআলাই

আৰু বকৰ্ছেঃ কিওোঁ সিয সহকাৰ্ৰ কিামাৰ প্ৰক্ষি ক্ষকিাি অেিীৰ্ে কক্ষৰৰ্ছ, ইয়াৰ
আ ি ক্ষয আক্ষহৰ্ছ িাৰ সিযিা প্ৰক্ষিপন্নকাৰী ক্ষহচাৰ্প, আৰু কিৰ্েোঁই অেিীৰ্ে
কক্ষৰক্ষছল িাওৰাি আৰু ইঞ্জীল। ইক্ষিপূৰ্িে মানুহৰ িাৰ্ি ক্ষহদায়িস্বৰূপ; আৰু কিওোঁ
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ফু ৰকান অেিীৰ্ে কক্ষৰৰ্ছ। ক্ষনশ্চয় ক্ষযসকৰ্ল আল্লাহৰ আয়ািসমূহ অস্বীকাৰ কৰ্ৰ
ক্ষসহোঁ িৰ িাৰ্িই আৰ্ছ কৰ্ঠাৰ িাক্ষি, আৰু আল্লাহ মহা-পৰাক্ৰমিালী, প্ৰক্ষিৰ্িাি
গ্ৰহৰ্কাৰী। (ছু ৰা আলল-ইমৰাণাঃ ৩-৪) আল্লাহ িাআলাই আৰু বকৰ্ছেঃ ৰাছু ৰ্ল
কিওোঁৰ প্ৰক্ষিপালকৰ িৰফৰ পৰা ক্ষয কিওোঁৰ ওচৰি অেিীৰ্ে বহৰ্ছ িাৰ ওপৰি
ঈমান আক্ষনৰ্ছ আৰু মুক্ষমনসকৰ্লও। প্ৰৰ্িযৰ্কই ঈমান আক্ষনৰ্ছ আল্লাহৰ ওপৰি,
কিওোঁৰ ক্ষফক্ষৰিাসকলৰ ওপৰি, কিওোঁৰ ক্ষকিাপসমূহ আৰু কিওোঁৰ ৰাছু লসকলৰ
ওপৰি। আক্ষম কিওোঁৰ ৰাছু লসকলৰ মাজি ককাৰ্না পাথেকয নকৰ্ৰাোঁ; আৰু
এওোঁৰ্লাৰ্ক কয়, ‘আক্ষম শুক্ষনৰ্ছাোঁ আৰু মাক্ষন বলৰ্ছাোঁ। কহ আমাৰ প্ৰক্ষিপালক! কিামাৰ
িমা প্ৰাথেনা কৰ্ৰাোঁ আৰু কিামাৰ ক্ষপৰ্নই প্ৰিযােিে নিল’। (ছু ৰা আলবাক্বাৰাহাঃ ২৮৫) আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ কিামাৰ্লাৰ্ক ককাো, ‘আক্ষম ঈমান
আক্ষনৰ্ছাোঁ আল্লাহৰ প্ৰক্ষি আৰু ক্ষয আমাৰ প্ৰক্ষি অেিীৰ্ে বহৰ্ছ ল ৰ্ি িাৰ প্ৰক্ষিও
ঈমান আক্ষনৰ্ছাোঁ ক্ষয অেিীৰ্ে বহৰ্ছ ইব্ৰাহীম, ইছমাঈল, ইছহাক্ব, ইয়াকূি আৰু
কিওোঁৰ িংিিৰসকলৰ প্ৰক্ষি, আৰু মুছা, ঈছা ল ৰ্ি অনযানয নিীসকলক
কিওোঁৰ্লাকৰ প্ৰক্ষিপালকৰ িৰফৰ পৰা ক্ষয প্ৰদান কৰা বহৰ্ছ (তাৰ প্ৰৱতও
ঈমান আৱনলছাঁ)। আক্ষম কিওোঁৰ্লাকৰ মাজি ককাৰ্না পাথেকয নকৰ্ৰাোঁ; আৰু
আক্ষম কিওোঁৰ্ৰই ওচৰি আত্ম্সমপেৰ্কাৰী। (ছু ৰা আলল-ইমৰাণাঃ ৮৪)
ঈমানৰ চিু থে িম্ভ বহৰ্ছ, ক াৰ্েই নিী আৰু ৰাছু লসকলৰ ওপৰি এৰ্নলক ঈমান
কপাষৰ্ কৰা কয, কিওোঁৰ্লাক সকৰ্লাৰ্ে আল্লাহৰ ফালৰ পৰা কপ্ৰক্ষৰি ৰাছু ল
আক্ষছল। কিওোঁৰ্লাক সকৰ্লাৰ্ে ক্ষনজ ক্ষনজ উম্মিৰ ওচৰলল আল্লাহৰ দ্বীন আৰু
কিওোঁৰ চৰীয়ি কপৌোঁচাই ক্ষদক্ষছল। আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ কিামাৰ্লাৰ্ক ককাো,
‘আক্ষম ঈমান আক্ষনৰ্ছাোঁ আল্লাহৰ প্ৰক্ষি আৰু ক্ষয আমাৰ প্ৰক্ষি অেিীৰ্ে বহৰ্ছ ল ৰ্ি
িাৰ প্ৰক্ষিও ঈমান আক্ষনৰ্ছাোঁ ক্ষয অেিীৰ্ে বহৰ্ছ ইব্ৰাহীম, ইছমাঈল, ইছহাক্ব,
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ইয়াকূি আৰু কিওোঁৰ িংিিৰসকলৰ প্ৰক্ষি, আৰু মুছা, ঈছা ল ৰ্ি অনযানয
নিীসকলক কিওোঁৰ্লাকৰ প্ৰক্ষিপালকৰ িৰফৰ পৰা ক্ষয প্ৰদান কৰা বহৰ্ছ (তাৰ
প্ৰৱতও ঈমান আৱনলছাঁ)। আক্ষম কিওোঁৰ্লাকৰ মাজি ককাৰ্না পাথেকয নকৰ্ৰাোঁ;
আৰু আক্ষম কিওোঁৰ্ৰই ওচৰি আত্ম্সমপেৰ্কাৰী। (ছু ৰা আল-বাক্বাৰাহাঃ ১৩৬)
আল্লাহ িাআলাই আৰু বকৰ্ছেঃ ৰাছু ৰ্ল কিওোঁৰ প্ৰক্ষিপালকৰ িৰফৰ পৰা ক্ষয কিওোঁৰ
ওচৰি অেিীৰ্ে বহৰ্ছ িাৰ ওপৰি ঈমান আক্ষনৰ্ছ আৰু মুক্ষমনসকৰ্লও।
প্ৰৰ্িযৰ্কই ঈমান আক্ষনৰ্ছ আল্লাহৰ ওপৰি, কিওোঁৰ ক্ষফক্ষৰিাসকলৰ ওপৰি,
কিওোঁৰ ক্ষকিািসমূহ আৰু কিওোঁৰ ৰাছু লসকলৰ ওপৰি। আক্ষম কিওোঁৰ
ৰাছু লসকলৰ মাজি ককাৰ্না পাথেকয নকৰ্ৰাোঁ; আৰু এওোঁৰ্লাৰ্ক কয়, ‘আক্ষম শুক্ষনৰ্ছাোঁ
আৰু মাক্ষন বলৰ্ছাোঁ। কহ আমাৰ প্ৰক্ষিপালক! কিামাৰ িমা প্ৰাথেনা কৰ্ৰাোঁ আৰু
কিামাৰ ক্ষপৰ্নই প্ৰিযােিে নিল’। (ছু ৰা আল-বাক্বাৰাহাঃ ২৮৫) আল্লাহ
িাআলাই আৰু বকৰ্ছেঃ কিামাৰ্লাৰ্ক ককাো, ‘আক্ষম ঈমান আক্ষনৰ্ছাোঁ আল্লাহৰ প্ৰক্ষি
আৰু ক্ষয আমাৰ প্ৰক্ষি অেিীৰ্ে বহৰ্ছ ল ৰ্ি িাৰ প্ৰক্ষিও ঈমান আক্ষনৰ্ছা ক্ষয
অেিীৰ্ে বহৰ্ছ ইব্ৰাহীম, ইছমাঈল, ইছহাক্ব, ইয়াকূি আৰু কিওোঁৰ িংিিৰসকলৰ
প্ৰক্ষি, আৰু মুছা, ঈছা ল ৰ্ি অনযানয নিীসকলক কিওোঁৰ্লাকৰ প্ৰক্ষিপালকৰ
িৰফৰ পৰা ক্ষয প্ৰদান কৰা বহৰ্ছ (তাৰ প্ৰৱতও ঈমান আৱনলছাঁ)। আক্ষম
কিওোঁৰ্লাকৰ মাজি ককাৰ্না পাথেকয নকৰ্ৰাোঁ; আৰু আক্ষম কিওোঁৰ্ৰই ওচৰি
আত্ম্সমপেৰ্কাৰী। (ছু ৰা আলল-ইমৰাণাঃ ৮৪)
নিীসকলৰ অক্ষেম িথা সিেৰ্িষ নিী আৰু ৰাছু ল মুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ
অছাল্লামৰ প্ৰক্ষি ঈমান কপাষৰ্ কৰা কয, কিৰ্েোঁই বহৰ্ছ সিেৰ্িষ িথা অক্ষেম নিী।
আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ আৰু স্মৰৰ্ কৰা, কযক্ষিয়া আল্লাৰ্হ নিীসকলৰ অঙ্গীকাৰ
বলক্ষছল কয, ‘মই কিামাৰ্লাকক ক্ষকিাি আৰু ক্ষহকমিৰ (ৱেিা) ক্ষদৰ্ছাোঁ; এৰ্িৰ্ক
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কিামাৰ্লাকৰ ওচৰি ক্ষয আৰ্ছ িাৰ সিযায়নকাৰীৰূৰ্প কযক্ষিয়া কিামাৰ্লাকৰ
ওচৰি এজন ৰাছু ল আক্ষহি- কিক্ষিয়া কিামাৰ্লাৰ্ক অেিযই িাৰ প্ৰক্ষি ঈমান
আক্ষনিা আৰু কিওোঁক সহায় কক্ষৰিা’। কিওোঁ ক’কল, ‘কিামাৰ্লাৰ্ক স্বীকাৰ
কক্ষৰলাৰ্ন? আৰু ইয়াৰ ওপৰি কমাৰ অঙ্গীকাৰ গ্ৰহৰ্ কক্ষৰলাৰ্ন’? কিওোঁৰ্লাৰ্ক
ক’কল, ‘আক্ষম স্বীকাৰ কক্ষৰৰ্লাোঁ’। কিওোঁ ক’কল, ‘কিৰ্ে কিামাৰ্লাৰ্ক সািী থাকা আৰু
মৰ্য়া কিামাৰ্লাকৰ ল ি সািী থাক্ষকৰ্লাোঁ। (ছু ৰা আলল-ইমৰাণাঃ ৮১)
এৰ্িৰ্ক ইছলাৰ্ম সািাৰৰ্িাৰ্ে সকৰ্লা নিী আৰু ৰাছু লৰ প্ৰক্ষি ঈমান কপাষৰ্
কক্ষৰিলল অক্ষনিাযে কক্ষৰৰ্ছ, আৰু ক্ষিৰ্িষলক অক্ষেম িথা সিেৰ্িষ নিী মুহাম্মদ
চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ অছাল্লামৰ প্ৰক্ষি ঈমান কপাষৰ্ কৰাৰ্ো অপক্ষৰহাযে কক্ষৰৰ্ছ।
আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ কহ নিী আপুক্ষন বক ক্ষদয়কেঃ কহ ক্ষকিািীসকল! িাওৰাি,
ইঞ্জীল আৰু ক্ষয কিামাৰ্লাকৰ প্ৰক্ষিপালকৰ িৰফৰ পৰা কিামাৰ্লাকৰ প্ৰক্ষি
অেিীৰ্ে কৰা বহৰ্ছ কসয়া প্ৰক্ষিষ্ঠা নকৰাললৰ্ক কিামাৰ্লাৰ্ক ককাৰ্না ক্ষিক্ষেৰ
ওপৰি নহয়। (ছু ৰা আল-মাৱয়দাহাঃ ৬৮) আল্লাহ িাআলাই আৰু বকৰ্ছেঃ
ককাো, ‘কহ ক্ষকিািীসকল! আহা কসই কথাৰ ক্ষপৰ্ন ক্ষযৰ্ো আমাৰ আৰু
কিামাৰ্লাকৰ মাজি ক্ষমল আৰ্ছ; কসয়া বহৰ্ছ- আক্ষম কযন একমাত্ৰ আল্লাহৰ
িাক্ষহৰ্ৰ আন কাৰ্ৰা ইিাদি নকৰ্ৰাোঁ, কিওোঁৰ ল ি আন কাৰ্কা অংিী িাপন
নকৰ্ৰাোঁ আৰু আমাৰ মাজৰ ককাৰ্নাৰ্ে যাৰ্ি ইজৰ্ন ক্ষসজনক ৰি ক্ষহচাৰ্প গ্ৰহৰ্
নকৰ্ৰ’। িথাক্ষপও যক্ষদ ক্ষসহোঁ ৰ্ি মুখ ঘূৰাই লয়, কিৰ্নহ’কল কিামাৰ্লাৰ্ক ককাো,
‘কিামাৰ্লাৰ্ক সািী থকা কয, ক্ষনশ্চয় আক্ষম মুছক্ষলম’। (ছু ৰা আলল-ইমৰাণাঃ
৬৪)
জাক্ষন কথাো! যক্ষদ ককাৰ্নািাই ককাৰ্না এজন নিীক অস্বীকাৰ কৰ্ৰ কিৰ্ে ক্ষস
সকৰ্লা নিীৰ্কই অস্বীকাৰ কক্ষৰৰ্ল। কসইকাৰৰ্ৰ্ই আল্লাৰ্হ নূহ সম্প্ৰদায়ৰ ক্ষিষৰ্য়
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কিওোঁৰ ক্ষসদ্ধাে কঘাষৰ্া কক্ষৰ বকৰ্ছেঃ নূহ সম্প্ৰদাৰ্য়ও ৰাছু লসকলক অস্বীকাৰ
কক্ষৰক্ষছল। (ছু ৰা আশ্ব-শ্বুআৰাাঃ ১০৫) অথচ এই কথা পক্ষৰজ্ঞাি কয, নূহ
আলাইক্ষহচ্ছালামৰ পূৰ্িে ককাৰ্না ৰাছু ল অহা নাক্ষছল।

ক্ষিৰ্ক কিওোঁৰ সম্প্ৰদাৰ্য়

কযক্ষিয়া কিওোঁক অস্বীকাৰ কক্ষৰৰ্ল, ফলি ক্ষসহোঁ িৰ এই কৃ ি-কমেক সকৰ্লা নিী
ৰাছু লক অস্বীকাৰ কৰাৰ সমান িুক্ষল ৰ্য কৰা হ'ল। ক্ষকয়ৰ্না নিীসকলৰ মূল
আহ্বান এোই আৰু উৰ্েিযও এোই।
ঈমানৰ পঞ্চম িম্ভ বহৰ্ছ, কিষ ক্ষদেসৰ প্ৰক্ষি ঈমান কপাষৰ্ কৰা অথোৎ ক্ষকয়ামি
ক্ষদেসৰ প্ৰক্ষি। আল্লাৰ্হ এই পাক্ষথেে জীেনৰ অক্ষেম সময়ি ক্ষফক্ষৰিা ইছৰাফীলক
ক্ষিিাি ফুোঁ ক্ষদয়াৰ ক্ষনৰ্দে ি প্ৰদান কক্ষৰি। ফলি অৰ্চিন কহাোৰ িাৰ্ি কিওোঁ
ক্ষিিাি ফুোঁ ক্ষদি আৰু প্ৰৰ্িযক কসই িযক্ষক্ত অৰ্চিন বহ পক্ষৰি িা মৃিুযিৰৰ্ কক্ষৰি
যাক আল্লাৰ্হ ইচ্ছা কক্ষৰি। আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ আৰু ক্ষিিাি ফুোঁ ক্ষদয়া হ’ি।
ফলি আকািসমূহি ক্ষযসকল আৰ্ছ আৰু পৃক্ষথেীি ক্ষযসকল আৰ্ছ ক্ষসহোঁ ি আোৰ্য়
অজ্ঞান বহ পক্ষৰি, ককেল আল্লাৰ্হ ইচ্ছা কৰা িযক্ষক্ত সকলৰ িাক্ষহৰ্ৰ। িাৰ ক্ষপছি
আৰ্কৌ ক্ষিিাি ফুোঁ ক্ষদয়া হ’ি, ফলি িৎিৰ্াি ক্ষসহোঁ ৰ্ি ক্ষথয় বহ থৰ লাক্ষ

চাই

থাক্ষকি। (ছু ৰা আি-িুমৰাঃ ৬৮) এৰ্িৰ্ক আল্লাহৰ ইচ্ছাি আকািমণ্ডল আৰু
পৃক্ষথেীৰ সকৰ্লাৰ্ে কযক্ষিয়া ধ্বংস হ'ি, কিক্ষিয়া আল্লাৰ্হ আকািমণ্ডল আৰু
পৃক্ষথেীক কমক্ষৰয়াই ল'ি। কযৰ্ন- আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ কসইক্ষদনা আক্ষম
আকািসমূহক কমক্ষৰয়াই কপলাম, কযৰ্নলক কমক্ষৰওো হয় ক্ষলক্ষখি দলীল-পত্ৰ।
ক্ষযদৰ্ৰ আক্ষম প্ৰথৰ্ম সৃক্ষষ্ট্ৰ সূচনা কক্ষৰক্ষছৰ্লাোঁ কসইদৰ্ৰ পুনৰ সৃক্ষষ্ট্ কক্ষৰম; এইৰ্ো
আমাৰ কৃ ি প্ৰক্ষিশ্ৰুক্ষি, ক্ষনশ্চয় আক্ষম কসয়া পালন কক্ষৰৰ্মই। (ছু ৰা আলআৱিয়াাঃ ১০৪) আল্লাহ িাআলাই আৰু বকৰ্ছেঃ আৰু ক্ষসহোঁ ৰ্ি আল্লাহক যৰ্থাক্ষচি
সন্মান কৰা নাই অথচ ক্ষকয়ামিৰ ক্ষদনা ক াৰ্েই পৃক্ষথেী থাক্ষকি কিওোঁৰ হািৰ
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মুঠিি আৰু আকািসমূহ কিওোঁৰ কসাোঁ হািি কমক্ষৰয়াই কথাো অেিাি থাক্ষকি।
পক্ষেত্ৰ আৰু মহান কিওোঁ, ক্ষসহোঁ ৰ্ি ক্ষযৰ্িাৰক অংিীিাপন কৰ্ৰ কিওোঁ কসইৰ্িাৰৰ
পৰা িহু উদ্ধেি। (ছু ৰা আি-িুমৰাঃ ৬৭) ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ
অছাল্লাৰ্ম আৰু বকৰ্ছেঃ সিেিক্ষক্তমান আল্লাৰ্হ ক্ষকয়ামিৰ ক্ষদনা আকািমণ্ডলক
কমক্ষৰয়াই ক্ষনজৰ কসাোঁহািি বল ক'িেঃ "মৰ্য়ই িাদশ্বাহ। উপদ্ৰেকাৰীসকল আক্ষজ
ক'ি, অহংকাৰকাৰীসকল ক'ি?" ইয়াৰ ক্ষপছি িাওোঁ হািি পৃক্ষথেীক কমক্ষৰয়াই
বল

ক'িেঃ

"মৰ্য়ই

িাদশ্বাহ।

ক'ি

আক্ষজ

উপদ্ৰে

সৃক্ষষ্ট্কাৰীসকল,

অহংকাৰকাৰীসকল আক্ষজ ক'ি?" ইয়াক মুছক্ষলৰ্ম িৰ্েনা কক্ষৰৰ্ছ।
ইয়াৰ ক্ষপছি আল্লাহৰ আৰ্দিি ক্ষফক্ষৰিাই ক্ষিিাি ক্ষদ্বিীয় ফুোঁ মাক্ষৰি, ফলি
সকৰ্লাৰ্ে জীক্ষেি বহ চাই থাক্ষকি। আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ িাৰ ক্ষপছি
(ৱেঙাত) ক্ষদ্বিীয় ফুোঁ ক্ষদয়া হ'ি, ফলি িৎিৰ্াি ক্ষসহোঁ ৰ্ি জীক্ষেি বহ থৰ লাক্ষ
চাই থাক্ষকি। (ছু ৰা আি-িুমৰাঃ ৬৮) আল্লাৰ্হ কযক্ষিয়া সকৰ্লা সৃক্ষষ্ট্ৰ্ক
পুনজীক্ষেি কক্ষৰি, কিক্ষিয়া ক্ষহচাপ-ক্ষনকাচ গ্ৰহৰ্ কক্ষৰিলল ক্ষসহোঁ িক সমৰ্েি কৰা
হ'ি। কযৰ্ন- আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ ক্ষযক্ষদনা ক্ষসহোঁ িৰ পৰা পৃক্ষথেীখন ক্ষিদীৰ্ে হ’ি,
আৰু মানুৰ্হ খৰিৰলক লৰ মাক্ষৰি, এইৰ্োৰ্ে এৰ্নকুো এো সমাৰ্িি ক্ষযৰ্ো আমাৰ
িাৰ্ি অক্ষি সহজ। (ছু ৰা ক্বাফাঃ ৪৪) আল্লাহ িাআলাই আৰু বকৰ্ছেঃ ক্ষযক্ষদনা
ক্ষসহোঁ ৰ্ি (মানুহ ৱবলা ) প্ৰকাক্ষিি হ’ি কসইক্ষদনা আল্লাহৰ ওচৰি এৰ্কাৰ্েই
ক াপন নাথাক্ষকি। (কতওঁ

’ব) ‘আক্ষজ কিৃে ত্ব কাৰ’? ককেল আল্লাহৰ্ৰই, কিওোঁ

এজন, প্ৰিল প্ৰিাপিালী। (ছু ৰা

াৱফৰাঃ ১৬) কসইক্ষদনাই আল্লাৰ্হ সকৰ্লাৰ্ৰ

ক্ষহচাপ-ক্ষনকাচ গ্ৰহৰ্ কক্ষৰি। প্ৰৰ্িযক অনযায়কাৰীৰ পৰা অিযাচাক্ষৰি কলাকৰ
প্ৰক্ষিৰ্িাি ল'ি আৰু প্ৰৰ্িযকৰ্ক ক্ষসহোঁ িৰ কমেৰ প্ৰক্ষিদান ক্ষদি। কযৰ্ন- আল্লাহ
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িাআলাই বকৰ্ছেঃ আক্ষজ প্ৰৰ্িযকৰ্ক িাৰ অজেন অনুসাৰ্ৰ প্ৰক্ষিফল ক্ষদয়া হ’ি,
আক্ষজ ককাৰ্না অনযায় কৰা নহ’ি। ক্ষনশ্চয় আল্লাহ দ্ৰুি ক্ষহচাপ গ্ৰহৰ্কাৰী। (ছু ৰা
াৱফৰাঃ১৭) আল্লাহ িাআলাই আৰু বকৰ্ছেঃ ক্ষনশ্চয় আল্লাৰ্হ অৰ্ু পক্ষৰমাৰ্ৰ্া
অনযায় নকৰ্ৰ আৰু যক্ষদ কসয়া ককাৰ্না িৰৰ্ৰ পূৰ্য হয়, কিওোঁ কসইৰ্োক িহুগুৰ্
িৃক্ষদ্ধ কক্ষৰ ক্ষদৰ্য় আৰু ক্ষনজৰ ফালৰ পৰা মহাপ্ৰক্ষিদান প্ৰদান কৰ্ৰ। (ছু ৰা আনৱনছাাঃ ৪০) আল্লাহ িাআলাই আৰু বকৰ্ছেঃ এৰ্িৰ্ক ক্ষযৰ্য় অৰ্ু পক্ষৰমাৰ্ সৎকমে
কক্ষৰৰ্ছ, কসইৰ্োও কিওোঁ কদক্ষখিলল পাি। আৰু ক্ষযৰ্য় অৰ্ু পক্ষৰমাৰ্ অসৎকমে
কক্ষৰৰ্ছ কসয়াও ক্ষস কদক্ষখিলল পাি। (ছু ৰা আি-িালিালাহাঃ ৭-৮) আল্লাহ
িাআলাই আৰু বকৰ্ছেঃ আৰু ক্ষকয়ামিৰ ক্ষদনা আক্ষম নযায়ক্ষিচাৰৰ িু লাচনী িাপন
কক্ষৰম, কসৰ্য় কাৰ্ৰা প্ৰক্ষি ককাৰ্না িৰৰ্ৰ অনযায় কৰা নহ’ি আৰু আমল যক্ষদ
িসয দানা পক্ষৰমাৰ্ ওজনৰ্ৰা হয় িথাক্ষপও আক্ষম কসয়া উপক্ষিি কক্ষৰম; আৰু
ক্ষহচাপ গ্ৰহৰ্কাৰীৰূৰ্প আক্ষমৰ্য়ই যৰ্থষ্ট্। (ছু ৰা আল-আৱিয়াাঃ ৪৭)
পুনৰুিান আৰু ক্ষহচাপ-ক্ষনকাচৰ ক্ষপছি প্ৰক্ষিদান ক্ষদয়া হ'ি। ক্ষযৰ্য় সৎকমে কক্ষৰৰ্ছ
কিওোঁ ক্ষচৰিায়ী ক্ষনয়ামিৰ মাজি অেিান কক্ষৰি, ক্ষযৰ্ো ককক্ষিয়াও সমাপ্ত নহ'ি।
আনহাৰ্ি ক্ষযৰ্য় অসৎকমে কক্ষৰৰ্ছ আৰু কুফৰী কক্ষৰৰ্ছ, ক্ষস িাক্ষি কিা কক্ষৰি।
আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ কসইক্ষদনা ককেল আল্লাহৰ্ৰই আক্ষিপিয; কিৰ্েোঁই ক্ষসহোঁ িৰ
মাজি ক্ষিচাৰ কক্ষৰি। িাৰ ক্ষপছি ক্ষযসকৰ্ল ঈমান আক্ষনৰ্ছ আৰু সৎকমে কক্ষৰৰ্ছ
কিওোঁৰ্লাৰ্ক ক্ষনয়ামিপূৰ্ে জান্নািি অেিান কক্ষৰি। আৰু ক্ষযসকৰ্ল কুফৰী কক্ষৰৰ্ছ
আৰু আমাৰ আয়ািসমূহক অস্বীকাৰ কক্ষৰৰ্ছ, ক্ষসহোঁ িৰ িাৰ্িই আৰ্ছ লাঞ্ছনাদায়ক
িাক্ষি। (ছু ৰা আল-হািাঃ ৫৬-৫৭) এই কথা িুক্ষজ কপাো অক্ষি সহজ কয, যক্ষদ
এই পাক্ষথে
ে জীেৰ্নই কিষ জীেন হ'লৰ্হোঁ ৰ্িন কিৰ্ে জীেন আৰু অক্ষিত্বৰ ককাৰ্না
মূলযই নাথাক্ষকলৰ্হোঁ ৰ্িন, িথা অনথেক িুক্ষল
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িাক্ষিক্ষছলা কনক্ষক কয, আক্ষম কিামাৰ্লাকক অনথেক সৃক্ষষ্ট্ কক্ষৰৰ্ছাোঁ আৰু
কিামাৰ্লাকক আমাৰ ওচৰললৰ্ক ওৰ্িািাই আনা নহ’ি? (ছু ৰা আল-মুৱমনূনাঃ
১১৫)
ঈমানৰ ষষ্ঠ িম্ভ বহৰ্ছ, িা য িথা িাক্বদীৰৰ প্ৰক্ষি অেল ক্ষিশ্বাস কপাষৰ্ কৰা।
অথোৎ এই ক্ষিশ্বাস কপাষৰ্ কৰা অক্ষনিাযে কয, ক্ষিশ্বজ িি ইক্ষিপূৰ্িে ক্ষয বহৰ্ছ আৰু
ক্ষয বহ আৰ্ছ আৰু ক্ষয হ'ি, কসই সকৰ্লাৰ্িাৰ আল্লাৰ্হ জাৰ্ন। আনক্ষক আকািমণ্ডল
আৰু পৃক্ষথেী সৃক্ষষ্ট্ৰ পূৰ্িেই কিওোঁ এইৰ্িাৰ ক্ষলক্ষপিদ্ধ কক্ষৰ ৰাক্ষখৰ্ছ। আল্লাহ িাআলাই
বকৰ্ছেঃ আৰু াৰ্য়িৰ চাক্ষি-কাঠি আৰ্ছ কিওোঁৰ্ৰই ওচৰি, কিওোঁৰ িাক্ষহৰ্ৰ ককাৰ্নও
কসয়া নাজাৰ্ন। িল আৰু সা ৰৰ অন্ধকাৰসমূহি ক্ষয আৰ্ছ কসয়া ককেল কিৰ্েোঁই
অে ি, কিওোঁৰ অজাক্ষনৰ্ি

ছৰ এো পাৰ্িা নসৰ্ৰ। মাটিৰ অন্ধাকাৰি এৰ্ন

ককাৰ্না িসযকৰ্াও অংকুক্ষৰি নহয় অথিা ৰসযুক্ত নাইিা শুকান এৰ্ন ককাৰ্না
িস্তু নাই ক্ষযৰ্ো স্পষ্ট্ ক্ষকিািি নাই। (ছু ৰা আল-আনআমাঃ ৫৯) ক্ষনশ্চয়
সকৰ্লা িস্তুৰ্কই আল্লাহৰ জ্ঞাৰ্ন পক্ষৰৰ্িষ্ট্ন কক্ষৰ আৰ্ছ। আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ
কিৰ্েোঁই আল্লাহ, ক্ষযজৰ্ন সািখন আকাি সৃক্ষষ্ট্ কক্ষৰৰ্ছ আৰু অনুৰূপ পৃক্ষথেীও,
এইৰ্িাৰৰ মাজি নাক্ষম আৰ্হ কিওোঁৰ ক্ষনৰ্দে ি; যাৰ্ি কিামাৰ্লাৰ্ক জাক্ষনি পাৰা কয,
আল্লাহ সকৰ্লা িস্তুৰ ওপৰি িমিাোন আৰু আল্লাহৰ জ্ঞাৰ্ন সকৰ্লা িস্তুৰ্ক
পক্ষৰৰ্িষ্ট্ন কক্ষৰ আৰ্ছ। (ছু ৰা আত-তালাক্বাঃ ১২) ক্ষিশ্বজ িি ক্ষয সংঘটিি
হয়, আল্লাহৰ আৰ্দিৰ্িই হয় িথা কিওোঁৰ ইচ্ছাৰ্িই হয়, িৰং কিৰ্েোঁই ইয়াৰ
সৃক্ষষ্ট্কিে া আৰু ইয়াৰ কাৰৰ্ উিােক। ক্ষযজন আকািসমূহ আৰু পৃক্ষথেীৰ
সািেৰ্িৌমত্বৰ অক্ষিকাৰী; কিওোঁ ককাৰ্না সোন গ্ৰহৰ্ কৰা নাই; সািেৰ্িৌমত্বি
কিওোঁৰ ককাৰ্না অংিীদাৰ নাই। কিৰ্েোঁই সকৰ্লা িস্তু সৃক্ষষ্ট্ কক্ষৰৰ্ছ, িাৰ ক্ষপছি
কসয়া ক্ষনিোৰৰ্ কক্ষৰৰ্ছ যথাযথ অনুপািি। (ছু ৰা আল-ফুৰক্বানাঃ ২) সকৰ্লা
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কিত্ৰৰ্ি কিওোঁৰ পূৰ্ে ক্ষহকমি ক্ষনক্ষহি আৰ্ছ, ক্ষযৰ্ো মানুহৰ জ্ঞাৰ্ন ঢু ক্ষক নাপায়।
আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ এো পক্ষৰপূৰ্ে ক্ষহকমি, ক্ষকন্তু িীক্ষিপ্ৰদিেন ক্ষসহোঁ িৰ
ককাৰ্না কামি আহা নাই। (ছু ৰা আল-ক্বামাৰাঃ ৫) আল্লাহ িাআলাই আৰু
বকৰ্ছেঃ কিৰ্েোঁই সৃক্ষষ্ট্ৰ সূচনা কক্ষৰৰ্ছ, িাৰ ক্ষপছি কিৰ্েোঁই ইয়াৰ পুনৰািৃক্ষে কক্ষৰি;
আৰু এইৰ্ো কিওোঁৰ িাৰ্ি অক্ষি সহজ। আকািসমূহ আৰু পৃক্ষথেীি সৰ্িোচ্চ
গুৰ্াগুৰ্ কিওোঁৰ্ৰই; আৰু কিৰ্েোঁই পৰাক্ৰমিালী, প্ৰজ্ঞাময়। (ছু ৰা ৰূমাঃ ২৭)
আল্লাৰ্হ ক্ষনজৰ্ক ক্ষহকমিৰ দ্বাৰা ক্ষিিূ ক্ষষি কক্ষৰ, কিওোঁৰ নাম হাকীম ৰাক্ষখৰ্ছ।
আল্লাৰ্হ বকৰ্ছেঃ আল্লাৰ্হ সািয ক্ষদৰ্য় কয, ক্ষনশ্চয় কিওোঁৰ িাক্ষহৰ্ৰ আন ককাৰ্না সিয
ইলাহ নাই, আৰু ক্ষফক্ষৰিাসকল ল ৰ্ি জ্ঞানীসকৰ্লও; কিওোঁ নযায়নীক্ষিৰ ওপৰি
প্ৰক্ষিক্ষষ্ঠি। কিওোঁৰ িাক্ষহৰ্ৰ আন ককাৰ্না সিয ইলাহ নাই, (কতওঁ) পৰাক্ৰমিালী,
হাকীম

(প্ৰজ্ঞাময়)।

(ছু ৰা

আলল-ইমৰাণাঃ

১৮)

আল্লাৰ্হ

ঈছা

আলাইক্ষহচ্ছালামৰ ক্ষিষৰ্য় সংিাদ ক্ষদৰ্ছ কয, কিওোঁ ক্ষকয়ামিৰ ক্ষদনা আল্লাহক
সৰ্বািন কক্ষৰ ক'িেঃ যক্ষদ িু ক্ষম ক্ষসহোঁ িক িাক্ষি ক্ষদয়া কিৰ্ে ক্ষসহোঁ িৰ্িা কিামাৰ্ৰই
িান্দা, আৰু যক্ষদ ক্ষসহোঁ িক িমা কক্ষৰ ক্ষদয়া কিৰ্ে িু ক্ষমৰ্িা মহাপৰাক্ৰমিালী,
হাকীম

(প্ৰজ্ঞাময়)।

(ছু ৰা

আল-মাৱয়দাহাঃ

১১৮)

আৰু

মুছা

আলাইক্ষহচ্ছালামৰ ক্ষিষৰ্য় বকৰ্ছ, কযক্ষিয়া কিওোঁক িু ৰ পিেিৰ কাষি আল্লাৰ্হ
মাক্ষি বকক্ষছলেঃ ‘কহ মুছা! ক্ষনশ্চয় মৰ্য়ই আল্লাহ! পৰাক্ৰমিালী, হাকীম
(প্ৰজ্ঞাময়)। (ছু ৰা আন-নামলাঃ ৯)
পক্ষেত্ৰ ককাৰআনৰ্কা আল্লাৰ্হ ক্ষহকমিৰ দ্বাৰা ক্ষিিূ ক্ষষি কক্ষৰৰ্ছ। মহান আল্লাৰ্হ
বকৰ্ছেঃ আক্ষলফ-লাম-ৰা, এইখন এৰ্ন এখন ক্ষকিাি যাৰ আয়ািসমূহ সুস্পষ্ট্,
সুক্ষিনযি আৰু ক্ষপছি ক্ষিিদিাৰ্ে ক্ষিিৃি ক্ষহকমিপূৰ্ে (প্ৰজ্ঞাময়), সক্ষিৰ্িষ
অেক্ষহি সোৰ িৰফৰ পৰা; (ছু ৰা হূ দাঃ ১) আল্লাহ িাআলাই আৰু বকৰ্ছেঃ
59

ইছলাম পৱিত্ৰ ক

াৰআন আৰু হাদীছৰ আললা ত ইছলাম সম্পল ে সংৱিপ্ত আললাচনা

কিামাৰ প্ৰক্ষিপালৰ্ক অহীৰ মািযমি কিামাক ক্ষয ক্ষহকমি দান কক্ষৰৰ্ছ এইৰ্িাৰ
িাৰ্ৰই অেিুে ক্ত; আৰু আল্লাহৰ ল ি আন ককাৰ্না ইলাহ ক্ষিৰ নকক্ষৰিা, অনযথা
ক্ষনক্ষন্দি আৰু লাক্ষঞ্ছি অেিাি জাহান্নামি ক্ষনক্ষিপ্ত হ’িা। (ছু ৰা ইছৰাাঃ ৩৯)

২২) নবী আৰু ৰাছু লস ল আল্লাহৰ বাতো কপৌঁচাই ৱদয়াৰ
কিত্ৰত সম্পূণেৰূলপ কদাষমুক্ত। ল লত কতওঁললা
প্ৰলতু

এলনকুিা

ৱবষয়ৰ পৰা পৱৰপূণেৰূলপ সুৰৱিত, ৱযলবাৰ

ৱবষয় বুৱদ্ধ ত া সুস্থ ৱবলবল

গ্ৰহণ ন লৰ অ বা ৱযলবাৰ

ৱবষয় সদ্বুিহাৰৰ পৱৰপন্থী। কতওঁললা ৰ দাৱয়ত্ব হহলছ
এ মাত্ৰ আল্লাহৰ আলদে-ৱনলষধ ত া ৱবৱধ-ৱবধান
বান্দাস লৰ ওচৰলল কপৌঁচাই ৱদয়া। কতওঁললা ৰ মাজত
ক ালনা ধৰণৰ ঐশ্বৰীয় গুণ, ত া উপাসু কহািাৰ
কযা ুতা নাই। বৰং কতওঁললা

অনুানু মানিৰ দলৰই

মানি। কতওঁললা ৰ ৱবলেষত্ব ক িল ইমালনই কয,
কতওঁললা ৰ ওচৰলল আল্লাহৰ ফালৰ পৰা অহী অিতীণে
হহলছ।
আল্লাহৰ িািে া কপৌোঁচাই ক্ষদয়াৰ কিত্ৰি সকৰ্লা নিী আৰু ৰাছু ল ক্ষনষ্পাপ। ক্ষকয়ৰ্না
আল্লাৰ্হ কিওোঁৰ িািে া কপৌোঁচাই ক্ষদয়াৰ িাৰ্ি আোইিলক পূৰ্যোন আৰু কেষ্ঠিম
িান্দাসকলক মৰ্নানীি কৰ্ৰ। কযৰ্ন আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ আল্লাৰ্হ
ক্ষফক্ষৰিাসকলৰ পৰা আৰু মানুহৰ মাজৰ পৰা ৰাছু ল মৰ্নানীি কৰ্ৰ। ক্ষনশ্চয়
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আল্লাহ সিেৰ্োিা, সমযক দ্ৰষ্ট্া। (ছু ৰা আল-হািাঃ ৭৫) আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ
ক্ষনশ্চয় আল্লাৰ্হ আদম, নুহ আৰু ইব্ৰাহীমৰ িংিিৰ আৰু ইমৰাৰ্ৰ িংিিৰক
সমগ্ৰ সৃক্ষষ্ট্জ িৰ ওপৰি মৰ্নানীি কক্ষৰৰ্ছ। (ছু ৰা আলল-ইমৰাণাঃ ৩৩)
আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ কিওোঁ ক’কল, ‘কহ মুছা! মই কিামাক কমাৰ ক্ষৰছালি আৰু
িাকযালাপৰ দ্বাৰা মানুহৰ ওপৰি ক্ষনিোক্ষচি কক্ষৰৰ্ছাোঁ; কসৰ্য় মই কিামাক ক্ষয
প্ৰদান কক্ষৰৰ্লাোঁ কসয়া গ্ৰহৰ্ কৰা আৰু কৃ িজ্ঞিা জ্ঞাপনকাৰীসকলৰ অেিুু্ ে ক্ত
কহাো’। (ছু ৰা আল-আৰাফাঃ ১৪৪) সকৰ্লা ৰাছু ৰ্ল এই কথা িালদৰ্ৰই জাৰ্ন
কয, কিওোঁৰ্লাকৰ ওচৰলল ক্ষয ক্ষয অেিীৰ্ে হয়, কসই সকৰ্লাৰ্িাৰ বহৰ্ছ আল্লাহৰ
অহী। কিওোঁৰ্লাৰ্ক ক্ষনজ চকুৰ্ৰ ক্ষফক্ষৰিাসকলক অহী বল অহা প্ৰিযিও কক্ষৰক্ষছল।
কযৰ্ন আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ কিওোঁ অদৃিয ক্ষিষয়ৰ জ্ঞানী, আৰু কিওোঁ ক্ষনজৰ
অদৃিযৰ জ্ঞান কাৰ্ৰা ওচৰি প্ৰকাি নকৰ্ৰ, ক্ষকন্তু কিওোঁৰ মৰ্নানীি ৰাছু লৰ
িাক্ষহৰ্ৰ। কিৰ্ন কিত্ৰি আল্লাৰ্হ কিওোঁৰ ৰাছু লৰ সন্মুখি আৰু ক্ষপছি প্ৰহৰী ক্ষনযুক্ত
কৰ্ৰ, যাৰ্ি কিওোঁ প্ৰকাি কৰ্ৰ কয, ক্ষনশ্চয় কিওোঁৰ্লাৰ্ক কিওোঁৰ্লাকৰ প্ৰক্ষিপালকৰ
ক্ষৰছালি কপৌোঁচাই ক্ষদৰ্ছ। আৰু কিওোঁৰ্লাকৰ ওচৰি ক্ষয আৰ্ছ কসয়া কিওোঁ জ্ঞানৰ
দ্বাৰা পক্ষৰৰ্িষ্ট্ন কক্ষৰ ৰাক্ষখৰ্ছ আৰু কিওোঁ প্ৰক্ষিৰ্ো িস্তু

ৰ্না কক্ষৰ ক্ষহচাপ কক্ষৰ

ৰাক্ষখৰ্ছ। (ছু ৰা আল-ৱজনাঃ ২৬-২৮) আৰু আল্লাহ িাআলাই কিওোঁৰ্লাকক
আল্লাহৰ িািে া কপৌোঁচাই ক্ষদয়াৰ ক্ষনৰ্দে ি প্ৰদান কক্ষৰ বকৰ্ছেঃ কহ ৰাছু ল! কিামাৰ
প্ৰক্ষিপালকৰ িৰফৰ পৰা কিামাৰ প্ৰক্ষি ক্ষয অেিীৰ্ে বহৰ্ছ কসয়া প্ৰচাৰ কৰা;
আৰু যক্ষদ িু ক্ষম এৰ্ন নকৰা কিৰ্ে িু ক্ষম কিওোঁৰ িািে া প্ৰচাৰ নকক্ষৰলা। আল্লাৰ্হই
কিামাক মানুহৰ পৰা ৰিা কক্ষৰি। ক্ষনশ্চয় আল্লাৰ্হ কাক্ষফৰ সম্প্ৰদায়ক ক্ষহদায়ি
নকৰ্ৰ। (ছু ৰা আল-মাৱয়দাহাঃ ৬৭) আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ সুসংিাদদািা
আৰু সােিানকাৰী ৰাছু ল কপ্ৰৰৰ্ কক্ষৰৰ্ছাোঁ, যাৰ্ি ৰাছু লসকল অহাৰ ক্ষপছি
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আল্লাহৰ ক্ষিৰুৰ্দ্ধ মানুহৰ িাৰ্ি ককাৰ্না অক্ষিৰ্যা

নাথাৰ্ক; আৰু আল্লাহ

পৰাক্ৰমিালী, প্ৰজ্ঞাময়। (ছু ৰা আন-ৱনছাাঃ ১৬৫)
মানুহৰ মাজি ৰাছু লসকৰ্ল আোইিলক কিক্ষছ আল্লাহক িয় কক্ষৰক্ষছল। কসৰ্য়
কিওোঁৰ্লাৰ্ক আল্লাহৰ িািে াি কম-কিক্ষছ কৰাৰ্িা দূৰৰ কথা, কসয়া কল্পনাও কৰা
নাক্ষছল। আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ যক্ষদ কিওোঁ আমাৰ নামি ককাৰ্না ক্ষমছা ৰচনা
কক্ষৰৰ্লৰ্হোঁ ৰ্িন, কিৰ্ে ক্ষনশ্চয় আক্ষম িাক কসাোঁ হাৰ্িৰ্ৰ িক্ষৰৰ্লাৰ্হোঁ ৰ্িন, িাৰ ক্ষপছি
আক্ষম িাৰ হৃদক্ষপণ্ডৰ ক্ষিৰা কাটি ক্ষদৰ্লাৰ্হোঁ ৰ্িন, এৰ্িৰ্ক কিামাৰ্লাকৰ মাজি এৰ্ন
ককাৰ্না নাই, ক্ষযৰ্য় কিওোঁক ৰিা কক্ষৰি পাক্ষৰৰ্লৰ্হোঁ ৰ্িন। (ছু ৰা আল-হা-ক্কাহাঃ
৪৪-৪৭) ইিৰ্ন কাছীৰ ৰাক্ষহমাহুল্লাৰ্হ বকৰ্ছেঃ আল্লাহৰ আয়াি {ْل َو َلو
َْ علَينَا تَقَ َّو
َ }
অথোৎ মুশ্বক্ষৰকসকৰ্ল ক্ষযদৰ্ৰ িাৰৰ্া কপাষৰ্ কৰ্ৰ, কসই িাৰৰ্া অনুযায়ী যক্ষদ
মুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ অছাল্লাৰ্ম আমাৰ ওপৰি ক্ষমছা আৰ্ৰাপ কক্ষৰ আমাৰ
িািে াি ককাৰ্না কম-কিক্ষছ কক্ষৰৰ্লৰ্হোঁ ৰ্িন অথিা ক্ষনজৰ ফালৰ পৰা িনাই আমাৰ
ল ি সম্পৃক্ত কক্ষৰৰ্লৰ্হোঁ ৰ্িন কিৰ্ে ক্ষনক্ষশ্চিিাৰ্ে আক্ষম কিওোঁক দ্ৰুি িাক্ষি
ক্ষিক্ষহৰ্লাৰ্হোঁ ৰ্িন। কসইকাৰৰ্ৰ্ই কিওোঁ বকৰ্ছেঃ {ْينْ ِمن ْه ََلَخَذنَا
ِ  } ِبال َي ِمইয়াৰ আন এো
অথে বহৰ্ছ কয, আক্ষম কিওোঁক কসাোঁফালৰ পৰা িক্ষৰৰ্লাৰ্হোঁ ৰ্িন, ক্ষকয়ৰ্না এইৰ্োৰ্েই
বহৰ্ছ মজিুি কগ্ৰপ্তাৰী। ইয়াৰ আন এো অথে বহৰ্ছ, আক্ষম কিওোঁক কসাোঁ হাৰ্িৰ্ৰ
িক্ষৰৰ্লাৰ্হোঁ ৰ্িন। আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ আৰু স্মৰৰ্ কৰা, আল্লাৰ্হ কযক্ষিয়া ক’ি,
‘কহ মাৰইয়ামৰ পুত্ৰ ঈছা! িু ক্ষম মানুহক এই কথা বকক্ষছলা কনক্ষক কয, কিামাৰ্লাৰ্ক
আল্লাহৰ িাক্ষহৰ্ৰ কমাক আৰু কমাৰ মা-ক উপাসযৰূৰ্প গ্ৰহৰ্ কৰা? কিওোঁ ক’ি,
‘িু ক্ষম মক্ষহমাক্ষেি! ক্ষযৰ্ো ককাোৰ অক্ষিকাৰ কমাৰ নাই কসইৰ্ো ককাো কমাৰ পৰ্ি
ককক্ষিয়াও কিািনীয় নহয়। যক্ষদ মই এৰ্নলক ক’কলাৰ্হোঁ ৰ্িন কিৰ্ে িু ক্ষমৰ্িা কসয়া
জাক্ষনলাৰ্হোঁ ৰ্িন। কমাৰ অেৰৰ কথাৰ্িা িু ক্ষম জানা, ক্ষকন্তু কিামাৰ অেৰৰ কথা
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মই নাজাৰ্না, ক্ষনশ্চয় িু ক্ষম অদৃিয সম্পৰ্কে সিেজ্ঞানী’। ‘িু ক্ষম কমাক ক্ষয আৰ্দি
কক্ষৰক্ষছলা িাৰ িাক্ষহৰ্ৰ মই ক্ষসহোঁ িক এৰ্কা ককাো নাই, কসয়া বহৰ্ছ কয,
কিামাৰ্লাৰ্ক আল্লাহৰ ইিাদি কৰা, ক্ষযজন কমাৰ্ৰা প্ৰক্ষিপালক আৰু
কিামাৰ্লাকৰ্ৰা প্ৰক্ষিপালক; আৰু ক্ষযমান ক্ষদনললৰ্ক মই ক্ষসহোঁ িৰ মাজি আক্ষছৰ্লাোঁ
ক্ষসমান ক্ষদনললৰ্ক মই ক্ষসহোঁ িৰ কাযেকমেৰ সািী আক্ষছৰ্লাোঁ, ক্ষকন্তু কযক্ষিয়া িু ক্ষম
কমাক উঠাই আক্ষনলা কিক্ষিয়া িু ক্ষমৰ্য়ইৰ্িা আক্ষছলা ক্ষসহোঁ িৰ কৃ িকমেৰ
িত্ত্বােিায়ক আৰু িু ক্ষমৰ্য়ই সকৰ্লা িস্তুৰ পযেৰ্িিক। (ছু ৰা আল-মাৱয়দাহাঃ
১১৬-১১৭)
নিী আৰু ৰাছু লসকলৰ ওপৰি আল্লাহৰ এইৰ্োও এো মহান কৃ পা কয, কিওোঁৰ
িািে া কপৌোঁচাই ক্ষদয়াৰ কিত্ৰি কিওোঁ নিী আৰু ৰাছু লসকলক সদায় অেল
ৰাক্ষখক্ষছল। কযৰ্ন আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ কিওোঁ ক’কল, ‘ক্ষনশ্চয় মই আল্লাহক
সািী কক্ষৰৰ্লাোঁ আৰু কিামাৰ্লাৰ্কও সািী কহাো কয, ক্ষনশ্চয় মই কসইৰ্িাৰৰ পৰা
মুক্ত ক্ষযৰ্িাৰক কিামাৰ্লাৰ্ক অংিী কৰা’, ‘আল্লাহৰ িাক্ষহৰ্ৰ। এৰ্িৰ্ক কিামাৰ্লাক
সকৰ্লাৰ্ে কমাৰ ক্ষিৰুৰ্দ্ধ ষড়যন্ত্ৰ কৰা; আৰু কমাক অকৰ্ৰ্া অেকাি ক্ষনক্ষদিা’। ‘মই
ককেল ক্ষনিে ৰ কৰ্ৰা কমাৰ আৰু কিামাৰ্লাকৰ ৰি আল্লাহৰ ওপৰি; এৰ্ন ককাৰ্না
জীে-জন্তু নাই, ক্ষযৰ্ো কিওোঁৰ পূৰ্ে আয়োিীন নহয়; ক্ষনশ্চয় কমাৰ ৰি সৰল পথি
আৰ্ছ’। (ছু ৰা হূ দাঃ ৫৪-৫৬) আল্লাহ িাআলাই আৰু বকৰ্ছেঃ আৰু আক্ষম কিামাৰ
প্ৰক্ষি ক্ষয অহী কক্ষৰৰ্ছাোঁ িাৰ পৰা ক্ষসহোঁ ৰ্ি কিামাক পদস্খলন ঘৰ্োোৰ কচষ্ট্া প্ৰায়
চু ড়াে কক্ষৰক্ষছল, যাৰ্ি িু ক্ষম আমাৰ নামি ইয়াৰ ক্ষিপৰীৰ্ি ক্ষমছা ৰোি পাৰা;
আৰু কিক্ষিয়া ক্ষনেঃসৰ্ন্দৰ্হ ক্ষসহোঁ ৰ্ি কিামাক িন্ধৰূৰ্প গ্ৰহৰ্ কক্ষৰৰ্লৰ্হোঁ ৰ্িন। আৰু
আক্ষম কিামাক অক্ষিচক্ষলি নাৰাক্ষখৰ্ল িু ক্ষম অেৰ্িয ক্ষসহোঁ িৰ ফাৰ্ল প্ৰায় ক্ষকক্ষঞ্চি
ঢাল খালাইৰ্হোঁ ৰ্িন; এৰ্ন কক্ষৰৰ্ল অেৰ্িয আক্ষম কিামাক এই জীেনি ক্ষদ্বগুৰ্ আৰু
পৰকালৰ্িা ক্ষদ্বগুৰ্ িাক্ষিৰ কসাোদ ক্ষদৰ্লাৰ্হোঁ ৰ্িন; কিক্ষিয়া িু ক্ষম আমাৰ ক্ষিৰুৰ্দ্ধ
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কিামাৰ িাৰ্ি ককাৰ্না সহায়কাৰী নাপাৰ্লৰ্হোঁ ৰ্িন। (ছু ৰা আল-ইছৰাাঃ ৭৩-৭৫)
এইসমূহ আয়াি িথা ইয়াৰ পূৰ্িে ক্ষযৰ্িাৰ আয়াি উৰ্ল্লখ কৰা বহৰ্ছ, এই
আোইৰ্িাৰ্ৰ প্ৰমাৰ্ কৰ্ৰ কয, ককাৰআন বহৰ্ছ ক্ষিশ্বজ িৰ প্ৰক্ষিপালক আল্লাহৰ
ফালৰ পৰা অেিীৰ্ে গ্ৰন্থ। ক্ষকয়ৰ্না যক্ষদ এইখন মুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ
অছাল্লাৰ্ম ক্ষনজৰ ফালৰ পৰা ৰচনা কক্ষৰৰ্লৰ্হোঁ ৰ্িন কিৰ্ে ইয়াৰ মাজি ককক্ষিয়াও
এৰ্নকুো কৰ্ঠাৰ িাষাৰ্ৰ ৰচনা কৰাৰ ক্ষিপৰ্ি সৰ্বািন কৰা নহ'লৰ্হোঁ ৰ্িন।
ক্ষনশ্চয় পক্ষেত্ৰ আল্লাৰ্হ কিওোঁৰ ৰাছু লসকলক মানুহৰ উৎপীড়নৰ পৰা ৰিা কৰ্ৰ।
কযৰ্ন- আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ কহ ৰাছু ল! কিামাৰ প্ৰক্ষিপালকৰ িৰফৰ পৰা
কিামাৰ প্ৰক্ষি ক্ষয অেিীৰ্ে বহৰ্ছ কসয়া প্ৰচাৰ কৰা; আৰু যক্ষদ িু ক্ষম এৰ্ন নকৰা
কিৰ্ে িু ক্ষম কিওোঁৰ িািে া প্ৰচাৰ নকক্ষৰলা। আল্লাৰ্হই কিামাক মানুহৰ পৰা ৰিা
কক্ষৰি। ক্ষনশ্চয় আল্লাৰ্হ কাক্ষফৰ সম্প্ৰদায়ক ক্ষহদায়ি নকৰ্ৰ। (ছু ৰা আলমাৱয়দাহাঃ ৬৭) আল্লাহ িাআলাই আৰু বকৰ্ছেঃ আৰু ক্ষসহোঁ িক নূহৰ সংিাদ পাঠ
কক্ষৰ শুৰ্নাো। কিওোঁ ক্ষনজ সম্প্ৰদায়ক বকক্ষছল, ‘কহ কমাৰ সম্প্ৰদায়! কমাৰ
অেক্ষিক্ষি আৰু আল্লাহৰ আয়ািসমূহৰ দ্বাৰা কমাৰ উপৰ্দি প্ৰদান কৰা
কিামাৰ্লাকৰ ওচৰি যক্ষদ অসহয হয় কিৰ্ে মইৰ্িা ককেল আল্লাহৰ ওপৰৰ্িই
ক্ষনিে ৰ কৰ্ৰাোঁ। এৰ্িৰ্ক কিামাৰ্লাৰ্ক ক্ষনজৰ কিে িয ক্ষিৰ কক্ষৰ কলাো আৰু
কিামাৰ্লাৰ্ক ক্ষযসকলক অংিী কক্ষৰছা ক্ষসহোঁ িৰ্কা মািা, ক্ষপছি যাৰ্ি কিে িয
ক্ষিষয়ি কিামাৰ্লাকৰ ককাৰ্না অস্পষ্ট্িা নাথাৰ্ক। িাৰ ক্ষপছি কমাৰ ক্ষিষৰ্য়
কিামাৰ্লাকৰ ক্ষয কক্ষৰিল ীয়া আৰ্ছ কৰা আৰু কমাক অকৰ্ৰ্া অেকাি ক্ষনক্ষদিা’।
(ছু ৰা ইউনুছাঃ ৭১) মহান আল্লাৰ্হ মুছা আলাইক্ষহচ্ছালামৰ কথনৰ সংিাদ প্ৰদান
কক্ষৰ বকৰ্ছেঃ দুৰ্য়াজৰ্ন (মুছা আৰু হাৰূলন) ক’কল, ‘কহ আমাৰ প্ৰক্ষিপালক!
আমাৰ আিংকা বহৰ্ছ ক্ষস আমাৰ ল ি দুিেযেহাৰ কক্ষৰি নাইিা অনযায়
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আচৰৰ্ি সীমালঙ্ঘন কক্ষৰি’।

কিওোঁ ক’কল, ‘কিামাৰ্লাৰ্ক িয় নকক্ষৰিা,

ক্ষনশ্চয় মই কিামাৰ্লাকৰ ল ি আৰ্ছাোঁ, মই শুৰ্না আৰু কদৰ্খাোঁ’। (ছু ৰা ত্বা-হাাঃ
৪৫-৪৬) এৰ্িৰ্ক আল্লাৰ্হ এই কথা স্পষ্ট্ কক্ষৰৰ্ছ কয, কিওোঁ ক্ষনজ ৰাছু লসকলক
কিওোঁৰ্লাকৰ িত্ৰুৰ পৰা সুৰিা প্ৰদান কৰ্ৰ, ফলি ক্ষসহোঁ ৰ্ি কিওোঁৰ্লাকক ককাৰ্না
অক্ষনষ্ট্ কক্ষৰি কনাোৰ্ৰ। পক্ষেত্ৰ আল্লাৰ্হ এই কথাও স্পষ্ট্ কক্ষৰৰ্ছ কয, কিওোঁ অহীৰ্কা
সুৰিা প্ৰদান কক্ষৰৰ্ছ, ফলি িাৰ পৰা হ্ৰাস হ'িও কনাোৰ্ৰ আৰু িাি ককাৰ্না
কথা িৃক্ষদ্ধ হ'িও কনাোৰ্ৰ। আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ ক্ষনশ্চয় আক্ষমৰ্য়ই ককাৰআন
অেিীৰ্ে কক্ষৰৰ্ছাোঁ আৰু অেৰ্িয আক্ষমৰ্য়ই ইয়াৰ সংৰিক। (ছু ৰা ৱহজৰাঃ ৯)
নিী আৰু ৰাছু লসকল প্ৰৰ্িযক এৰ্নকুো ক্ষিষয়ৰ পৰা পক্ষৰপূৰ্েৰূৰ্প সুৰক্ষিি,
ক্ষযৰ্িাৰ ক্ষিষয় সুি ক্ষিৰ্িৰ্ক গ্ৰহৰ্ নকৰ্ৰ অথিা ক্ষযৰ্িাৰ ক্ষিষয় সদ্বযেহাৰৰ্ৰা
পক্ষৰপন্থী। কসৰ্য় মহান আল্লাৰ্হ নিী মুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ অছাল্লামৰ
উৎকৃ ষ্ট্ চক্ষৰত্ৰৰ িৰ্েনা প্ৰদান কক্ষৰ বকৰ্ছেঃ আৰু ক্ষনশ্চয় িু ক্ষম মহান চক্ষৰত্ৰৰ উচ্চ
িৃঙ্গি অক্ষিক্ষষ্ঠি। (ছু ৰা আল- লমাঃ ৫) কিওোঁ আৰু বকৰ্ছেঃ আৰু কিামাৰ্লাকৰ
সঙ্গী উন্মাদ নহয়, (ছু ৰা আত-তা িীৰাঃ ২২) এইৰ্ো এইকাৰৰ্ৰ্ কয, যাৰ্ি
কিওোঁ উেমৰূৰ্প চক্ষৰয়িৰ িািে া মানুহৰ ওচৰলল কপৌোঁচাই ক্ষদয়াৰ দাক্ষয়ত্ব পালন
কক্ষৰি পাৰ্ৰ। ক্ষকয়ৰ্না কিওোঁৰ্লাৰ্ক িান্দাসকলৰ ওচৰলল আল্লাহৰ আৰ্দি কপৌোঁচাই
ক্ষদয়াৰ দাক্ষয়ত্বি ক্ষনৰ্য়াক্ষজি। কিওোঁৰ্লাকৰ মাজি প্ৰিু ত্বৰ অথিা উপাসয কহাোৰ
ককাৰ্না িৰৰ্ৰ বিক্ষিষ্ট্য নাই, িৰং কিওোঁৰ্লাক বহৰ্ছ অনযানয মানুহৰ দৰ্ৰই মানে।
আল্লাৰ্হ কিওোঁৰ্লাকৰ প্ৰক্ষি কিওোঁৰ িািে াৰ্িাৰ অহী কযাৰ্

কপ্ৰৰৰ্ কৰ্ৰ। আল্লাহ

িাআলাই বকৰ্ছেঃ ক্ষসহোঁ িৰ ৰাছু লসকৰ্ল ক্ষসহোঁ িক ক’কল, ‘সোঁচা, আক্ষম কিামাৰ্লাকৰ
দৰ্ৰই মানুহ ক্ষকন্তু আল্লাৰ্হ কিওোঁৰ িান্দাসকলৰ মাজৰ পৰা যাক ইচ্ছা অনুগ্ৰহ
প্ৰদান কৰ্ৰ আৰু আল্লাহৰ অনুমক্ষিক্ষিহীন কিামাৰ্লাকৰ ওচৰি প্ৰমাৰ্ উপক্ষিি
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কৰাৰ িমিা আমাৰ মাজি নাই’। আল্লাহৰ ওপৰৰ্িই মুক্ষমনসকলৰ িাোক্কুল
(ভৰসা) কৰা উক্ষচি। (ছু ৰা ইব্ৰাহীমাঃ ১১) আল্লাৰ্হ কিওোঁৰ ৰাছু ল মুহাম্মদ
চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ অছাল্লামক এই ক্ষনৰ্দে ি প্ৰদান কক্ষৰৰ্ছ কয, কিওোঁ কযন কিওোঁৰ
উম্মিক এই কথা কয়েঃ ককাো, ‘মই কিামাৰ্লাকৰ দৰ্ৰই এজন মানুহ, কমাৰ প্ৰক্ষি
অহী হয় কয, কিামাৰ্লাকৰ ইলাহ একমাত্ৰ সিয ইলাহ। কসৰ্য় ক্ষযৰ্য় িাৰ
প্ৰক্ষিপালকৰ সািাৎ কামনা কৰ্ৰ, িাৰ উক্ষচি সৎকমে কৰা আৰু িাৰ
প্ৰক্ষিপালকৰ ইিাদিি আন কাৰ্কা অংিী নকৰা’। (ছু ৰা আল- াহাফাঃ ১১০)

২৩) ইছলালম এ মাত্ৰ আল্লাহৰ ইবাদতৰ ৱপলনই আহ্বান
লৰ। ডাঙৰ আৰু গুৰুত্বপূণে ইবাদতসমূহৰ য ায
ৱনয়ম অনুসৰণ

ৰাৰ মাধুমত কসইলবাৰ পালন

লাল । তালৰ এো হহলছ চালাত বা নামাজ। ৱ য়াম
কহািা)

ৰূকু (হাৱল পৰা) ছাজদাহ

আল্লাহৰ ৱজ ৰ-আজ াৰ
গুণ ান

ৱৰব
(ৱ য়

(সপ্তাং ৰ দ্বাৰা মাটিত ভৰ ৱদয়া)

ৰা, কতওঁৰ স্তুৱত আৰু

ৰা ত া দুআ আৰু প্ৰা ে না

ৰাৰ সমৱিলয়ই

হহলছ চালাত বা নামাজ। ৱদলন ৰাৱত পাঁচ ওিাক্ত নামাজ
প্ৰলতু

বুৱক্তৰ ওপৰত অৱনবাযে । নামাজত কযৱতয়া

স ললালি এল
মাৱল

োৰীলত ৱ য় হয় কতৱতয়া ধনী-দৱৰদ্ৰ,

আৰু দাস আৱদৰ স ললা বুিধান কেষ হহ যায়।

ৱদ্বতীয় ডাঙৰ ইবাদত হহলছ যা াত। সম্পদৰ কসই সৰু
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যা াত বুৱল ক ািা হয়, ৱযলো আল্লাহ তাআলাৰ
পৰা

ৱনৱদে ি

ৰা

অংে

আৰু

ৱনধে াৱৰত

ৱনয়মানুযায়ী বছৰত ক িল এবাৰ ধনীস লৰ পৰা
সংগ্ৰহ

ৱৰ দৱৰদ্ৰস লৰ মাজত ৱবতৰণ

ৰা হয়।

তৃ তীয় ইবাদত হহলছ চওম বা কৰাজা। ৰমাজান মাহৰ
ৱদনৰ ভা ত পানাহাৰ আৰু অনুানু কৰাজা ভং ৰ
াৰণসমূহৰ পৰা ৱবৰত
কৰাজাই আত্মা

াৰ নালমই হহলছ কৰাজা।

আত্মৱবশ্বাস, হধযে ু আৰু সংযম ৱে ায়।

চতু ে ইবাদত হহলছ হি। এই ইবাদত ক িল কসইস ল
কলা ৰ ওপৰত জীিনত মাত্ৰ এবালৰই অৱনবাযে ,
ৱযস লল মক্কাত অিৱস্থত

াবা ঘৰত উপৱস্থত হ'বলল

সিম। হি এলনকুিা এো ইবাদত, য'ত পৃৱ িীৰ ৱবৱভন্ন
প্ৰািৰ পৰা অহা স ললা মানুলহ আল্লাহৰ প্ৰৱত মলনালযা
প্ৰদানৰ কিত্ৰত সমান হহ পলৰ, ল লত তাত স ললা
কভদালভদ ত া পা ে ু ধৰাোয়ী হহ পলৰ।
ইছলাৰ্ম ডািৰ আৰু অনযানয ইিাদিসমূহৰ দ্বাৰা একমাত্ৰ আল্লাহৰ ইিাদিৰ
ক্ষপৰ্নই আহ্বান কৰ্ৰ। এই ডািৰ ইিাদিসমূহ আল্লাৰ্হ নিী আৰু ৰাছু লসকলৰ
ওপৰৰ্িা অক্ষনিাযে কক্ষৰক্ষছল। ইছলামৰ ডািৰ ইিাদিসমূহ বহৰ্ছ িলি উৰ্ল্লখ
কৰা িৰৰ্ৰেঃ
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প্ৰথমেঃ নামাজ, এই ইিাদি আল্লাৰ্হ মুছক্ষলমসকলৰ ওপৰি কসইদৰ্ৰই অক্ষনিাযে
কক্ষৰৰ্ছ, ক্ষযদৰ্ৰ সকৰ্লা নিী আৰু ৰাছু লৰ ওপৰি অক্ষনিাযে কক্ষৰক্ষছল। আল্লাৰ্হ
কিওোঁৰ ক্ষপ্ৰয় নিী ইব্ৰাহীম আলাইক্ষহচ্ছালামক ক্ষনৰ্দে ি প্ৰদান কক্ষৰ বকক্ষছল, কিওোঁ
কযন আল্লাহৰ ঘৰখনক িাোফকাৰীসকলৰ (প্ৰদৱিণ াৰীস লৰ) িাৰ্ি,
নামাজ আদায়কাৰীসকলৰ িাৰ্ি ৰূকুকাৰী আৰু ছাজদাকাৰীসকলৰ িাৰ্ি পক্ষেত্ৰ
কক্ষৰ ৰাৰ্খ। আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ আৰু স্মৰৰ্ কৰা, কযক্ষিয়া আক্ষম কা’িাঘৰক
মানে জাক্ষিৰ ক্ষমলন ককন্দ্ৰ আৰু ক্ষনৰাপোিল িনাৰ্লাোঁ; আৰু (আলদে ৱদললাঁ
কয,) ‘কিামাৰ্লাৰ্ক মাকাৰ্ম ইব্ৰাহীমক ছালািৰ িানৰূৰ্প গ্ৰহৰ্ কৰা। ইব্ৰাহীম
আৰু ইছমাঈলক দাক্ষয়ত্ব ক্ষদক্ষছৰ্লাোঁ কয, কিামাৰ্লাৰ্ক কমাৰ ঘৰক িাোফকাৰী,
এ’কিকাফকাৰী আৰু ৰুকু’ আৰু ছাজদাকাৰীসকলৰ িাৰ্ি পক্ষেত্ৰ ৰাক্ষখিা’। (ছু ৰা
আল-বাক্বাৰাহাঃ ১২৫) আল্লাৰ্হ মুছা আলাইক্ষহচ্ছালামৰ ওপৰি ইয়াক কসই
সময়ৰ্ি অক্ষনিাযে কক্ষৰক্ষছল, কযক্ষিয়া কিওোঁক প্ৰথমিাৰ মাি ক্ষদক্ষছল। আল্লাহ
িাআলাই বকৰ্ছেঃ ‘ক্ষনশ্চয় মৰ্য়ই কিামাৰ ৰি, এৰ্িৰ্ক কিামাৰ কজািাৰ্যাৰ খুক্ষল
কপৰ্লাো, কাৰৰ্ িু ক্ষম এক্ষিয়া পক্ষেত্ৰ কিাো উপিযকাি আছা। ‘আৰু মই কিামাক
মৰ্নানীি কক্ষৰৰ্ছাোঁ।

ক্ষিৰ্ক ক্ষয অহী কপ্ৰৰৰ্ কৰা হয় কসয়া িু ক্ষম মৰ্নাৰ্যা

সহকাৰ্ৰ শুনা। ‘ক্ষনশ্চয় মৰ্য়ই আল্লাহ, কমাৰ িাক্ষহৰ্ৰ আন ককাৰ্না সিয ইলাহ
নাই। এৰ্িৰ্ক ককেল কমাৰ্ৰই ইিাদি কৰা আৰু কমাৰ স্মৰৰ্াৰ্থে চালাি কাৰ্য়ম
কৰা। (ছু ৰা ত্বা-হাাঃ ১২-১৪) ঈছা আলাইক্ষহচ্ছালাৰ্মও এই কথাৰ স্বীকৃ ক্ষি ক্ষদক্ষছল
কয, আল্লাৰ্হ কিওোঁক নামাজ আৰু যাকাি আদায়ৰ ক্ষনৰ্দে ি ক্ষদক্ষছল। কযৰ্ন আল্লাৰ্হ
পক্ষেত্ৰ ককাৰআনি উৰ্ল্লখ কক্ষৰৰ্ছেঃ ‘মই য’কিই নাথাৰ্কা ক্ষকয় কিওোঁ কমাক
িৰকিময় কক্ষৰৰ্ছ, আৰু ক্ষযমান ক্ষদন জীক্ষেি থাক্ষকম কিৰ্েোঁই কমাক ছালাি আৰু
যাকাি আদায় কক্ষৰিলল ক্ষনৰ্দে ি ক্ষদৰ্ছ-- (ছু ৰা মাৰয়ামাঃ ৩১) ক্ষকয়াম (ৱ য়
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কহািা), ৰূকু (হাৱল পৰা), ছাজদাহ (সপ্তাং ৰ ওপৰত ভৰ ৱদ ৱেৰ নত
ৰা), আল্লাহৰ স্তুক্ষি িথা প্ৰিংসা, দুআ আৰু প্ৰাথেনা আক্ষদৰ সমক্ষষ্ট্ৰ্কই
ইছলামি নামাজ িুক্ষল কয়। ক্ষদৰ্ন ৰাক্ষি পাোঁচিাৰ মুছক্ষলমসকৰ্ল ইয়াক পালন
কক্ষৰি লাৰ্ । আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ কিামাৰ্লাৰ্ক ছালািৰ প্ৰক্ষি যত্নোন
কহাো, ক্ষিৰ্িষলক মিযেিী ছালািৰ আৰু আল্লাহৰ িাৰ্ি ক্ষিক্ষনিিাৰ্ে ক্ষথয় কহাো।
(ছু ৰা আল-বাক্বাৰাাঃ ২৩৮) আল্লাহ িাআলাই আৰু বকৰ্ছেঃ সূযেয ঢালৰ্খাোৰ
ক্ষপছৰ পৰা ৰাক্ষিৰ ঘন অন্ধকাৰ পযেে ছালাি কাৰ্য়ম কৰা আৰু ফজৰৰ ছালাি
(আদায়

ৰা)। ক্ষনশ্চয় ফজৰৰ ছালাি (ৱফৱৰিাস লৰ) উপক্ষিক্ষিৰ সময়।

(ছু ৰা আল-ইছৰাাঃ ৭৮) কিৰ্খি চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ অছাল্লাৰ্ম আৰু বকৰ্ছেঃ
ৰূকুি কিামাৰ্লাৰ্ক সিেিক্ষক্তমান আল্লাহৰ মহত্ব িৰ্েনা কৰা। আনহাৰ্ি ছাজদাি
কিক্ষছ কিক্ষছ দুআ কৰা, ক্ষকয়ৰ্না ছাজদাি কৰা দুআ কিূল কহাোৰ কিক্ষছ সম্ভােনা
থাৰ্ক। ছহীহ মুছক্ষলম
ক্ষদ্বিীয়ৰ্ো বহৰ্ছ যাকাি, ইয়াৰ্কা আল্লাৰ্হ কসইদৰ্ৰই মুছক্ষলমসকলৰ ওপৰি
অক্ষনিাযে কক্ষৰৰ্ছ ক্ষযদৰ্ৰ পূিেেিী নিী আৰু ৰাছু লসকলৰ ওপৰি অক্ষনিাযে
কক্ষৰক্ষছল। যাকাি বহৰ্ছ সম্পদৰ কসই সৰু অংি ক্ষযৰ্োক আল্লাৰ্হ ক্ষকছু মান চিে
সাৰ্পৰ্ি এো ক্ষনক্ষদেষ্ট্ পক্ষৰমাৰ্ ক্ষযৰ্ো িছৰি এিাৰ্ৰই িনীসকলৰ পৰা সংগ্ৰহ কক্ষৰ
দুখীয়াসকলৰ মাজি ক্ষিিৰৰ্ কৰাৰ ক্ষনৰ্দে ি ক্ষদৰ্ছ। আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ িু ক্ষম
ক্ষসহোঁ িৰ সম্পদৰ পৰা ছাদাক্বা গ্ৰহৰ্ কৰা। ইয়াৰ দ্বাৰা িু ক্ষম ক্ষসহোঁ িক পক্ষেত্ৰ
কক্ষৰিা আৰু পক্ষৰৰ্িাক্ষিি কক্ষৰিা। ল ৰ্ি িু ক্ষম ক্ষসহোঁ িৰ িাৰ্ি দুআ কৰা। কিামাৰ
দুআ ক্ষসহোঁ িৰ িাৰ্ি প্ৰিাক্ষেকৰ; আৰু আল্লাহ সিেৰ্োিা, সিেজ্ঞানী। (ছু ৰা আততাওবাহাঃ ১০৩) নিী চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ অছাল্লাৰ্ম কযক্ষিয়া মুআজ ৰাক্ষদ্বয়াল্লাহু
আনহুক য়ামানলল কপ্ৰৰৰ্ কক্ষৰক্ষছল কিক্ষিয়া কিওোঁক বকক্ষছলেঃ শুনা! িু ক্ষম আহৰ্ল
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ক্ষকিািসকলৰ ওচৰলল অথোৎ ইয়াহুদী আৰু খৃষ্ট্ানসকলৰ ওচৰলল ব

আছা।

ক্ষিৰ্ক ক্ষসহোঁ িক প্ৰথৰ্ম এই কথাৰ সািয প্ৰদান কক্ষৰিলল আহ্বান কক্ষৰিা কয,
আল্লাহৰ িাক্ষহৰ্ৰ আন ককাৰ্না সিয উপাসয নাই আৰু মই (মুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু
আলাইৱহ অছাল্লাম) আল্লাহৰ কপ্ৰক্ষৰি ৰাছু ল। এইৰ্ো ক্ষসহোঁ ৰ্ি মাক্ষন ল'কল
ক্ষসহোঁ িক জনাই ক্ষদিা কয, আল্লাৰ্হ ক্ষসহোঁ িৰ ওপৰি ক্ষদৰ্ন ৰাক্ষি পাোঁচ ওোক্ত নামাজ
ফৰজ কক্ষৰৰ্ছ। এইৰ্োও ক্ষসহোঁ ৰ্ি মাক্ষন লৰ্ল ক্ষসহোঁ িক জনাই ক্ষদিা কয, আল্লাৰ্হ
ক্ষসহোঁ িৰ সম্পদি যাকাি ফৰজ কক্ষৰৰ্ছ, ক্ষযৰ্ো ক্ষসহোঁ িৰ মাজৰ িনীসকলৰ পৰা
সংগ্ৰহ কক্ষৰ দুখীয়াসকলৰ মাজি ক্ষিিৰৰ্ কৰা হ'ি। এইৰ্োও যক্ষদ ক্ষসহোঁ ৰ্ি মাক্ষন
লয় কিৰ্ে সােিান! ক্ষসহোঁ িৰ উেম সম্পদ কলাোৰ পৰা ক্ষিৰি থাক্ষকিা। িথা
ক্ষনজৰ্ক ক্ষনযোক্ষিি কলাকৰ অক্ষিিাপৰ পৰা আোঁিৰি ৰাক্ষখিা, ক্ষকয়ৰ্না ক্ষসহোঁ িৰ
প্ৰাথেনা আৰু আল্লাহৰ মাজি ককাৰ্না িৰৰ্ৰ প্ৰক্ষিিন্ধক নাই। (ৱতৰৱমজীাঃ
৬২৫)
িৃ িীয়ৰ্ো বহৰ্ছ চওম িা কৰাজা। ইয়াৰ্কা আল্লাৰ্হ মুছক্ষলমসকলৰ ওপৰি
কসইদৰ্ৰই ফৰজ কক্ষৰৰ্ছ, ক্ষযদৰ্ৰ কিওোঁ পূিে
ে িী নিী আৰু ৰাছু লসকলৰ ওপৰি
ফৰজ কক্ষৰক্ষছল। আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ কহ ঈমান্দাৰসকল! কিামাৰ্লাকৰ
ওপৰি ক্ষছয়াম ফৰজ কৰা বহৰ্ছ কযৰ্নলক কিামাৰ্লাকৰ পূিেেিীসকলৰ ওপৰি
ফৰজ কৰা বহক্ষছল, যাৰ্ি কিামাৰ্লাৰ্ক িাক্বো অেলবন কৰা। (ছু ৰা আলবাক্বাৰাহাঃ ১৮৩) ৰমাজান মাহৰ ক্ষদনৰ িা ি কৰাজা িং ৰ সকৰ্লাৰ্িাৰ
কাৰৰ্ৰ পৰা ক্ষিৰি থকাৰ নাৰ্মই বহৰ্ছ চওম িা কৰাজা। চওম িা কৰাজাই
মানুহক বিযেয আৰু সংকল্পৰ পাঠ ক্ষিকায়। কিৰ্খি চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ অছাল্লাৰ্ম
বকৰ্ছেঃ সিেিক্ষক্তমান আল্লাৰ্হ কয় কয, "কৰাজা বহৰ্ছ একমাত্ৰ কমাৰ িাৰ্ি, ক্ষিৰ্ক
ইয়াৰ প্ৰক্ষিদাৰ্না মৰ্য়ই প্ৰদান কক্ষৰম। ক্ষযৰ্হিু ক্ষস কমাৰ সন্তুক্ষষ্ট্ অজেনৰ িাৰ্িই
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কক্ষৰৰ্ছ িথা পানাহাৰৰ পৰা ক্ষিৰি থাৰ্ক। কৰাজা বহৰ্ছ

এক প্ৰকাৰ ঢাল। ল ৰ্ি কৰাজা পালনকাৰীৰ িাৰ্ি আৰ্ছ দুো আনন্দদায়ক
সময়। এো বহৰ্ছ ইফিাৰৰ সময় আৰু আনৰ্ো বহৰ্ছ কযক্ষিয়া ক্ষস আল্লাহৰ বসৰ্ি
সািাৎ কক্ষৰি"। (ছহীহুল বুখাৰীাঃ হাদীছ নং ৭৪৯২)
চিু থেৰ্ো বহৰ্ছ হজ্জেঃ ইয়াৰ্কা আল্লাৰ্হ কসইদৰ্ৰই মুছক্ষলমসকলৰ ওপৰি ফৰজ
কক্ষৰৰ্ছ, ক্ষযদৰ্ৰ কিওোঁ পূিেেিী নিী আৰু ৰাছু লসকলৰ ওপৰি ফৰজ কক্ষৰক্ষছল।
আল্লাৰ্হ কিওোঁৰ ঘক্ষনষ্ঠ িন্ধু নিী ইব্ৰাহীম আলাইক্ষহচ্ছালামক ক্ষনৰ্দে ি প্ৰদান কক্ষৰ
বকক্ষছল কয, কিওোঁ কযন হজ্জৰ িাৰ্ি মানুহৰ মাজি কঘাষৰ্া কক্ষৰ ক্ষদৰ্য়। পক্ষেত্ৰ
ককাৰআনি আল্লাৰ্হ বকৰ্ছেঃ ‘আৰু মানুহৰ মাজি হজ্জৰ িাৰ্ি কঘাষৰ্া কক্ষৰ ক্ষদয়া,
কিওোঁৰ্লাৰ্ক কিামাৰ ওচৰলল আক্ষহি কখাজকাক্ষঢ় আৰু সকৰ্লা িৰৰ্ৰ উেৰ ক্ষপঠিি
আৰ্ৰাহৰ্ কক্ষৰ, কিওোঁৰ্লাক আক্ষহি দূৰ-দূৰক্ষৰ্ৰ পথ অক্ষিক্ৰম কক্ষৰ; (ছু ৰা আলহািাঃ ২৭) হাজীসকলৰ িাৰ্ি পক্ষেত্ৰ কািা ঘৰক পক্ষৰস্কাৰ-পক্ষৰচ্ছন্ন ৰাক্ষখিলল
আল্লাৰ্হ কিওোঁক ক্ষনৰ্দে ি প্ৰদান কক্ষৰ বকৰ্ছেঃ আৰু স্মৰৰ্ কৰা, কযক্ষিয়া আক্ষম
ইব্ৰাহীমক ঘৰৰ (বাইতু ল্লাহৰ) িান ক্ষনিোৰৰ্ কক্ষৰ ক্ষদক্ষছৰ্লাোঁ, কিক্ষিয়া বকক্ষছৰ্লাোঁ,
‘কমাৰ

ল ি

আন

কাৰ্কা

অংিী

নকক্ষৰিা

আৰু

কমাৰ

ঘৰখনক

িাোফকাৰীসকলৰ িাৰ্ি, ছালাি আদায়কাৰীসকলৰ িাৰ্ি আৰু ৰুকুছাজদাকাৰী সকলৰ িাৰ্ি পক্ষেত্ৰ কক্ষৰ ৰাক্ষখিা। (ছু ৰা আল-হািাঃ ২৬)
ক্ষকছু মান ক্ষনক্ষদেষ্ট্ আমল পালন কক্ষৰিলল মক্কাি অেক্ষিি কািা

হৃ লল কযাো

ভ্ৰমৰ্ৰ্কই হজ্জ িুক্ষল ককাো হয়। হজ্জ জীেনি ককেল এিাৰ্ৰই অক্ষনিাযে, কসয়াও
ককেল কসই মুছক্ষলম িযক্ষক্তৰ ওপৰি ক্ষযৰ্য় িাি কযাোৰ খৰচ িহন কক্ষৰিলল
সিম। আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ মানুহৰ মাজৰ পৰা িাি যািলল যাৰ সামথে
আৰ্ছ, আল্লাহৰ উৰ্েৰ্িয কসই ঘৰৰ হজ্জ কৰা িাৰ িাৰ্ি জৰুৰী কিে িয। আনহাৰ্ি
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ক্ষযৰ্য় কুফৰী কক্ষৰি ক্ষস জাক্ষন কথাো উক্ষচি, ক্ষনশ্চয় আল্লাহ সৃক্ষষ্ট্জ িৰ মুখাৰ্পিী
নহয়। (ছু ৰা আলল-ইমৰাণাঃ ৯৭) হজ্জৰ সময়ি পৃক্ষথেীৰ ক্ষিক্ষিন্ন প্ৰােৰ পৰা
হাজীসকল আক্ষহ এো িানৰ্ি উপক্ষিি হয়। কিওোঁৰ্লাৰ্ক ক্ষনৰ্িে জালিাৰ্ে একমাত্ৰ
পক্ষেত্ৰ সৃক্ষষ্ট্কিে াৰ্ৰই ইিাদি কৰ্ৰ। সকৰ্লা হাজীৰ্য়ই উদাহৰৰ্াত্ম্কিাৰ্ে হজ্জৰ
যােিীয় কমে পালন কৰ্ৰ, য'ি পক্ষৰৰ্েি, সস্কৃ ক্ষি আৰু আক্ষথেক ক্ষিন্নিাৰ ককাৰ্না
পক্ষৰচয় নাথাৰ্ক।

২৪)

অনুানু

ধমে ৰ

ইবাদতৰ

ইবাদতসমূহৰ আোইতল
ইবাদতসমূহ আদায়

তু লনাত

ইছলামী

ডাঙৰ পা ে ুলো হহলছ, এই

ৰাৰ পদ্ধৱত, ইয়াৰ সঠি

সময়

আৰু চতে আৱদ স ললালবাৰ আল্লাহৰ ফালৰ পৰা
ৱনধে াৰণ

ৱৰ ৱদয়া হহলছ, আৰু কতওঁৰ ৰাছু ল মুহাম্মদ

চাল্লাল্লাহু আলাইৱহ অছাল্লালম কসইলবাৰ মানুহৰ ওচৰলল
কপৌঁচাই ৱদলছ। আৱজললল

ক ালনও তাত

ম-কবৱছ

ৰাৰ সাহস কপািা নাই। এই ডাঙৰ ইবাদতসমূহ পালন
ৱৰবলল স ললা নবীলয়ই মানুহ

ৱনমন্ত্ৰণ জনাইৱছল।

অনযানয িমেৰ ইিাদিৰ িু লনাি ইছলামী ইিাদিসমূহৰ আোইিলক ডািৰ
পাথেকযৰ্ো বহৰ্ছ, এই ইিাদিসমূহ আদায় কৰাৰ পদ্ধক্ষি, ইয়াৰ সঠিক সময় আৰু
চিে আক্ষদ সকৰ্লাৰ্িাৰ আল্লাহৰ ফালৰ পৰা ক্ষনিোৰৰ্ কক্ষৰ ক্ষদয়া বহৰ্ছ, আৰু
কিওোঁৰ ৰাছু ল মুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ অছাল্লাৰ্ম কসইৰ্িাৰ মানুহৰ ওচৰলল
কপৌোঁচাই ক্ষদৰ্ছ। আক্ষজললৰ্ক ককাৰ্নও িাি কম-কিক্ষছ কৰাৰ সাহস কপাো নাই।
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আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ আক্ষজ মই কিামাৰ্লাকৰ িাৰ্ি কিামাৰ্লাকৰ দ্বীনক
পক্ষৰপূৰ্ে কক্ষৰ ক্ষদৰ্লাোঁ আৰু কিামাৰ্লাকৰ ওপৰি কমাৰ অনুগ্ৰহ সম্পূৰ্ে কক্ষৰৰ্লাোঁ আৰু
কিামাৰ্লাকৰ িাৰ্ি ইছলামক দ্বীন ক্ষহচাৰ্প মৰ্নানীি কক্ষৰৰ্লাোঁ। (ছু ৰা আলমাৱয়দাহাঃ ৩) আল্লাহ িাআলাই আৰু বকৰ্ছেঃ এৰ্িৰ্ক কিামাৰ প্ৰক্ষি ক্ষয অহী
কৰা বহৰ্ছ কসয়া দৃঢ়িাৰ্ে অেলবন কৰা। ক্ষনশ্চয় িু ক্ষম সৰল পথৰ ওপৰি
প্ৰক্ষিক্ষষ্ঠি। (ছু ৰা আি-িুখৰূফাঃ ৪৩) চালাি (নামাজ) সম্পৰ্কে আল্লাহ
িাআলাই বকৰ্ছেঃ এৰ্িৰ্ক কযক্ষিয়া কিামাৰ্লাৰ্ক ছালাি সমাপ্ত কক্ষৰিা কিক্ষিয়া
কিামাৰ্লাৰ্ক ক্ষথয় বহ, িক্ষহ আৰু শুই থকা অেিাৰ্িা আল্লাহক স্মৰৰ্ কক্ষৰিা, িাৰ
ক্ষপছি কযক্ষিয়া কিামাৰ্লাৰ্ক ক্ষনৰাপদ হ’িা কিক্ষিয়া যথাযথিাৰ্ে ছালাি কাৰ্য়ম
কক্ষৰিা; ক্ষনশ্চয় ক্ষনিোক্ষৰি সময়ি ছালাি কাৰ্য়ম কৰা মুক্ষমনসকলৰ িাৰ্ি অেিয
কিে িয। (ছু ৰা আন-ৱনছাাঃ ১০৩) যাকািৰ ক্ষিিান সম্পৰ্কে আল্লাহ িাআলাই
বকৰ্ছেঃ ছাদাক্বা ককেল ফকীৰ, ক্ষমছকীন আৰু ছাদাক্বা আদায়ৰ কামি ক্ষনযুক্ত
কমেচাৰীসকলৰ িাৰ্ি, আৰু যাৰ অেৰ (সতুৰ প্ৰৱত) আকৃ ষ্ট্ কৰাৰ আেিযক
িাৰ িাৰ্ি, দাসমুক্ষক্তৰ িাৰ্ি, ঋৰ্গ্ৰিসকলৰ িাৰ্ি, আল্লাহৰ পথৰ িাৰ্ি ল ৰ্ি
মুছাক্ষফৰসকলৰ িাৰ্ি। এইৰ্ো আল্লাহৰ িৰফৰ পৰা ক্ষনিোক্ষৰি। আৰু আল্লাহ
সিেজ্ঞ, প্ৰজ্ঞাময়। (ছু ৰা আত-তাওবাহাঃ ৬০) চওম িা কৰাজা সম্পৰ্কে আল্লাহ
িাআলাই বকৰ্ছেঃ ৰমজান কসই মাহ, ক্ষয মাহি ককাৰআন অেিীৰ্ে কৰা বহৰ্ছ
মানে জাক্ষিৰ ক্ষহদায়িৰ িাৰ্ি আৰু ক্ষহদায়িৰ স্পষ্ট্ ক্ষনদিেন আৰু সিয-অসিযৰ
পাথেকযকাৰীৰূৰ্প।এৰ্িৰ্ক কিামাৰ্লাকৰ মাজি ক্ষযৰ্য় এই মাহি উপনীি হ’ি ক্ষস
কযন এই মাহি ক্ষছয়াম পালন কৰ্ৰ। ক্ষকন্তু কিামাৰ্লাকৰ ককাৰ্নািাই অসুি
থাক্ষকৰ্ল অথিা ভ্ৰমৰ্ােিাি থাক্ষকৰ্ল কিৰ্ল ক্ষদনৰ্িাৰি এই সংখযা পূৰৰ্ কক্ষৰি।
আল্লাৰ্হ কিামাৰ্লাকৰ িাৰ্ি সহজৰ্ো ক্ষিচাৰ্ৰ আৰু কিামাৰ্লাকৰ িাৰ্ি কষ্ট্
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ক্ষনক্ষিচাৰ্ৰ, যাৰ্ি কিামাৰ্লাৰ্ক সংখযা পূৰ্ে কৰা আৰু কিওোঁ কিামাৰ্লাকক কয
ক্ষহদায়ি ক্ষদৰ্ছ কসই িাৰ্ি কিামাৰ্লাৰ্ক আল্লাহৰ মক্ষহমা কঘাষৰ্া কৰা আৰু যাৰ্ি
কিামাৰ্লাৰ্ক কৃ িজ্ঞিা প্ৰকাি কৰা। (ছু ৰা আল-বাক্বাৰাহাঃ ১৮৫) হজ্জ
সম্পৰ্কে আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ হজ্জ বহৰ্ছ ক্ষনক্ষদেষ্ট্ মাহসমূহি। এৰ্িৰ্ক ক্ষযৰ্য় এই
মাহসমূহি হজ্জ কক্ষৰিলল ক্ষিৰ কৰ্ৰ ক্ষস কযন হজ্জৰ সময়ি স্ত্ৰী-সৰ্ম্ভা , অনযায়
আচৰৰ্ আৰু কলহ-ক্ষিিাদ নকৰ্ৰ; আৰু কিামাৰ্লাৰ্ক ক্ষয সৎকাৰ্মই নকৰা ক্ষকয়
কসয়া আল্লাৰ্হ জাৰ্ন আৰু কিামাৰ্লাৰ্ক সবল সংগ্ৰহ কৰা। ক্ষনশ্চয় আোইিলক
উেম সবল বহৰ্ছ িাক্বো। কহ ক্ষিৰ্িক সম্পন্ন িযক্ষক্তসকল! কিামাৰ্লাৰ্ক ককেল
কমাৰ্ৰই িাক্বো অেলবন কৰা। (ছু ৰা আল-বাক্বাৰাহাঃ ১৯৭) এইসকৰ্লাৰ্িাৰ
গুৰুত্বপূৰ্ে আৰু মহান ইিাদি পালন কক্ষৰিলল, সকৰ্লা নিীৰ্য়ই মানুহক আহ্বান
কক্ষৰক্ষছল।

২৫) ইছলামৰ বাতোবাহ

হহলছ আব্দুল্লাহৰ পুত্ৰ মুহাম্মদ

চাল্লাল্লাহু আলাইৱহ অছাল্লাম। কতওঁ হহলছ ইছমাঈলৰ
ৱপতা ইব্ৰাহীমৰ বংেধৰ। কতওঁ ৫৭১ খৃিাব্দত মক্কা
ন ৰত জন্ম গ্ৰহণ

ৱৰৱছল। কসই ঠাইলতই কতওঁ নবুওিত

প্ৰাপ্ত হহৱছল আৰু তাৰ ৱপছত কতওঁ মৱদনালল ৱহজৰত
ৱৰৱছল। কতওঁ মূৱিে পূজাৰ কিত্ৰত ক ৱতয়াও কতওঁৰ
সম্প্ৰদায়

সহায়

সদায় সহলযা

ৰা নাৱছল ৱ ন্তু ৱসহঁ তৰ সৎ মে ত
ৱৰৱছল। নবী কহািাৰ পূবেলৰ পৰা কতওঁ

উিম আদেে ৰ অৱধ াৰী আৱছল। কতওঁৰ সম্প্ৰদায়ৰ
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কলা স লল কতওঁ

আমীন

(অ ে াৎ ৱবশ্বস্থ)

চৱল্লে বছৰ বয়সত আল্লালহ কতওঁ
ৱৰৱছল।
অললৌৱ

ল লত

ডাঙৰ

তাৰ জৱৰয়লত কতওঁ

তালৰ মাজৰ আোইতল

বুৱল মাৱতৱছল।

নবী ৱহচালপ গ্ৰহণ

ডাঙৰ

ৱনদেে ন

সম ে ন প্ৰদান

ডাঙৰ অললৌৱ

আৰু

ৱৰৱছল,

তালো হহলছ

পৱিত্ৰ ক াৰআন। এই ক াৰআলনই হহলছ স ললা নবী
আৰু ৰাছু লৰ অিৱেি মহা ৱনদেে ন, ৱযলো আৱজললল
ৱবদুমান আলছ। এলতল
সম্পূণে

আল্লালহ কযৱতয়া কতওঁৰ এই ধমে

ৱৰলল, আৰু ৰাছু ল চাল্লাল্লাহু আলাইৱহ অছাল্লালম

পৱৰপূণেৰূলপ মানুহৰ ওচৰলল কপৌঁচাই ৱদলল, কতৱতয়া ৬৩
বছৰত কতলখতৰ মৃতুু হ'ল। আৰু মদীনাহ মুনাওিাৰত
কতলখত

দাফন

ৰা হ'ল। ৰাছু ল মুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু

আলাইৱহ অছাল্লালমই আৱছল সবে লেষ নবী। আল্লালহ
কতলখত
কপ্ৰৰণ
আৰু

ৱহদায়ত আৰু সতু ধমে ৰ হসলত এই াৰলণ
ৱৰৱছল কয, কতওঁ কযন মানুহ

মুখেতাৰ

(এল শ্বৰবাদ)

অন্ধ াৰৰ

পৰা

মূৱিে পূজা, কুফৰ
উৱলয়াই

তাওহীদ

আৰু ঈমানৰ কপাহৰলল আৱনব পালৰ। স্বয়ং

আল্লালহই এই সািু প্ৰদান

ৱৰলছ কয, কতলিঁই মুহাম্মদ
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চাল্লাল্লাহু আলাইৱহ অছাল্লাম
আহ্বান াৰী ৱহচালপ কপ্ৰৰণ

ৱনজ আলদেত এজন

ৱৰলছ।

ইছলামৰ িািে ািাহক বহৰ্ছ আব্দুল্লাহৰ পুত্ৰ মুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ অছাল্লাম।
কিওোঁ বহৰ্ছ ইছমাঈলৰ ক্ষপিা ইব্ৰাহীমৰ িংিিৰ। কিওোঁ ৫৭১ খৃষ্ট্াব্দি মক্কাি
ন ৰি জন্ম গ্ৰহৰ্ কক্ষৰক্ষছল। কসই ঠাইৰ্িই কিওোঁ নিুওেি প্ৰাপ্ত বহক্ষছল আৰু িাৰ
ক্ষপছি কিওোঁ মক্ষদনালল ক্ষহজৰি কক্ষৰক্ষছল। কিওোঁ মূক্ষেে পূজাৰ কিত্ৰি ককক্ষিয়াও
কিওোঁৰ সম্প্ৰদায়ক সহায় কৰা নাক্ষছল ক্ষকন্তু ক্ষসহোঁ িৰ সৎকমেি সদায় সহৰ্যা
কক্ষৰক্ষছল। নিী কহাোৰ পূিেৰ্ৰ পৰা কিওোঁ উেম আদিেৰ অক্ষিকাৰী আক্ষছল। কিওোঁ
নিী কহাোৰ পূিেৰ্ৰ পৰা উেম চক্ষৰত্ৰৰ িীষে িানি উপনীি আক্ষছল। আল্লাৰ্হ
কিওোঁৰ মহান চক্ষৰত্ৰৰ ক্ষিষৰ্য় উৰ্ল্লখ কক্ষৰ বকৰ্ছেঃ আৰু ক্ষনশ্চয় িু ক্ষম মহান চক্ষৰত্ৰৰ
উচ্চ িৃঙ্গি অক্ষিক্ষষ্ঠি। (ছু ৰা আল- লমাঃ ৫) আৰু কযক্ষিয়া কিওোঁ চক্ষল্লি িছৰ
িয়সি উপনীি হ'ল কিক্ষিয়া আল্লাৰ্হ কিওোঁক নিী ক্ষহচাৰ্প কপ্ৰৰৰ্ কক্ষৰৰ্ল, আৰু
কিওোঁৰ মহা ক্ষনদিেন িথা অৰ্লৌক্ষককিাসমূহৰ দ্বাৰা কিওোঁক সনথেন কক্ষৰৰ্ল।
আোইিলক ডািৰ ক্ষনদিেনৰ্ো বহৰ্ছ আল-ককাৰআনুল কাৰীম। ৰাছু লুল্লাহ
চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ অছাল্লাৰ্ম বকৰ্ছেঃ প্ৰৰ্িযক নিীৰ্কই কিওোঁৰ যু ৰ প্ৰৰ্য়াজন
মুিাক্ষিক ক্ষকছু মান মুক্ষজঝা প্ৰদান কৰা বহৰ্ছ, ক্ষযৰ্িাৰ কদক্ষখ মানুৰ্হ কিওোঁৰ ওপৰি
ঈমান আক্ষনক্ষছল। পিােৰ্ৰ কমাক ক্ষয মুক্ষজঝা প্ৰদান কৰা বহৰ্ছ, কসয়া বহৰ্ছ অহী,
ক্ষযৰ্ো আল্লাৰ্হ কমাৰ প্ৰক্ষি অেিীৰ্ে কক্ষৰৰ্ছ, (অ ে াৎ ক াৰআন)।

ক্ষিৰ্ক মই

আিা কৰ্ৰাোঁ ক্ষকয়ামিৰ ক্ষদনা কিওোঁৰ্লাকৰ অনুসাৰীসকলৰ িু লনাি কমাৰ
অনুসাৰীসকলৰ সংখযা অক্ষিক হ'ি। (ছহীহহুল-বুখাৰী) মহা গ্ৰন্থ আলককাৰআন বহৰ্ছ আল্লাহৰ অহী, ক্ষযৰ্ো ৰাছু ল চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ অছাল্লামৰ প্ৰক্ষি
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অেিীৰ্ে কৰা বহৰ্ছ। এই ক্ষিষৰ্য় আল্লাৰ্হ বকৰ্ছেঃ এইখন কসই ক্ষকিাি; য’ি ককাৰ্না
সৰ্ন্দহ নাই, মুোক্বীসকলৰ িাৰ্ি ক্ষহদায়ি। (ছু ৰা আল-বাক্বাৰাহাঃ ২) এইখন
গ্ৰন্থৰ্ি আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ ক্ষসহোঁ ৰ্ি ককাৰআনক

িীৰিাৰ্ে অনুিােন

নকৰ্ৰ কনক্ষক? যক্ষদ এয়া আল্লাহৰ িাক্ষহৰ্ৰ আন কাৰ্ৰািাৰ পৰা অহা হ’লৰ্হোঁ ৰ্িন,
কিৰ্ে ক্ষসহোঁ ৰ্ি ক্ষনশ্চয় ইয়াৰ মাজি িহুৰ্িা অসঙ্গক্ষি পাৰ্লৰ্হোঁ ৰ্িন। (ছু ৰা আনৱনছাাঃ ৮২) আল্লাৰ্হ মানে আৰু ক্ষজন জাক্ষিক ককাৰআনৰ অনুৰূপ এখন গ্ৰন্থ
ৰচনাৰ স্পষ্ট্ প্ৰিযাহ্বান জনাই বকৰ্ছেঃ ককাো, ‘যক্ষদ এই ককাৰআনৰ অনুৰূপ
ককাৰআন আক্ষনিলল মানুহ আৰু ক্ষজন সমৰ্িি হয় িথাক্ষপও ইয়াৰ অনুৰূপ
আক্ষনি কনাোক্ষৰি যক্ষদও ক্ষসহোঁ ি পৰস্পৰ্ৰ পৰস্পৰক সহায় কৰ্ৰ’। (ছু ৰা ইছৰাাঃ
৮৮) আনক্ষক আল্লাৰ্হ ক্ষসহোঁ িক ককাৰআনৰ ছু ৰাসমূহৰ দৰ্ৰ দহো ছু ৰা আক্ষনিলল
প্ৰিযাহ্বান জনাই বকৰ্ছেঃ কন ক্ষসহোঁ ৰ্ি এইৰ্ো কয় কয, ‘কিওোঁ এইৰ্ো ক্ষনৰ্জই ৰচনা
কক্ষৰৰ্ছ’? ককাো, ‘কিামাৰ্লাৰ্ক যক্ষদ (কতামাললা ৰ দাবীত) সিযিাদী কহাো
কিৰ্ে কিামাৰ্লাৰ্ক ইয়াৰ দৰ্ৰ দহো ছু ৰা ৰচনা কক্ষৰ বল আহা আৰু আল্লাহৰ
িাক্ষহৰ্ৰ আন যাক ইচ্ছা (এই ৱবষলয় সহলযা ৰ বালব) মাক্ষি কলাো’। (ছু ৰা
হূ দাঃ ১৩) এইৰ্োও যক্ষদ ক্ষসহোঁ ৰ্ি কনাোৰ্ৰ কিৰ্ে ক্ষসহোঁ িক আল্লাৰ্হ এো ছু ৰা
আক্ষনিলল প্ৰিযাহ্বান জনাইৰ্ছ, আৰু বকৰ্ছেঃ আক্ষম আমাৰ িান্দাৰ ওপৰি ক্ষয
অেিীৰ্ে কক্ষৰৰ্ছাোঁ িাি যক্ষদ কিামাৰ্লাকৰ ককাৰ্না সৰ্ন্দহ থাৰ্ক কিৰ্ে ইয়াৰ
অনুৰূপ ককাৰ্না এো ছু ৰা ৰচনা কক্ষৰ আনা আৰু আল্লাহৰ িাক্ষহৰ্ৰ কিামাৰ্লাকৰ
সকৰ্লা সািী-সহায়কাৰীক আহ্বান কৰা যক্ষদৰ্হ কিামাৰ্লাৰ্ক সিযিাদী কহাো।
(ছু ৰা আল-বাক্বাৰাহাঃ ২৩)
নিীসকলৰ মুক্ষজঝাৰ ক্ষিিৰি ককাৰআৰ্নই বহৰ্ছ কসই একমাত্ৰ মুক্ষজঝা ক্ষযৰ্ো
আক্ষজললৰ্ক অেক্ষিষ্ট্ আৰ্ছ। এৰ্িৰ্ক আল্লাৰ্হ ৰাছু লৰ ওপৰি কযক্ষিয়া কিওোঁৰ এই
দ্বীন সম্পূৰ্ে কক্ষৰৰ্ল, আৰু ৰাছু ৰ্ল পক্ষৰপূৰ্েৰৰ্ূ প কযক্ষিয়া এই দ্বীন মানুহৰ ওচৰলল
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কপৌোঁচাই ক্ষদৰ্ল কিক্ষিয়া আল্লাৰ্হ কিৰ্খিক ৬৩ িছৰ িয়সি মৃিুয প্ৰদান কক্ষৰৰ্ল।
আৰু কিৰ্খি চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ অছাল্লামক মদীনাৰ্িই দাফন কৰা বহৰ্ছ।
ৰাছু ল মুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ অছাল্লাৰ্মই বহৰ্ছ সিেৰ্িষ ৰাছু ল িথা নিী।
কযৰ্ন- আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ মুহাম্মদ কিামাৰ্লাকৰ মাজৰ ককাৰ্না পুৰুষৰ্ৰ
ক্ষপিৃ নহয়, িৰং কিওোঁ আল্লাহৰ ৰাছু ল আৰু সিেৰ্িষ নিী। আল্লাহ সকৰ্লা ক্ষিষৰ্য়
সিেজ্ঞ। (ছু ৰা আল-আহযাবাঃ ৪০) আিু হুৰাইৰাহ ৰাক্ষদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ পৰা
িক্ষৰ্েি, ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ অছাল্লাৰ্ম বকৰ্ছেঃ কমাৰ আৰু কমাৰ পূিে
ে িী
নিীসকলৰ উদাহৰৰ্ বহৰ্ছ এৰ্নকুো, কযৰ্ন এজন িযক্ষক্তৰ্য়

ৃহ ক্ষনমোৰ্ কক্ষৰৰ্ল,

কসই ঘৰখনক সুৰ্িাক্ষিি আৰু সুসক্ষজ্জি কক্ষৰৰ্ল, ক্ষকন্তু ককাৰ্নািা এো কদোলি
এো ইোৰ ঠাই খাক্ষল থাক্ষক

'ল। মানুৰ্হ কসই ঘৰখনৰ চাক্ষৰওফাৰ্ল ঘূক্ষৰ চায়

আৰু আশ্চযে প্ৰকাি কক্ষৰ কয়, এই এো ইোৰ ঠাই ক্ষকয় খালী ৰখা বহৰ্ছ? নিী
চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ অছাল্লাৰ্ম বকৰ্ছেঃ মৰ্য়ই বহৰ্ছাোঁ কসই ইে, আৰু মৰ্য়ই বহৰ্ছাোঁ
সিেৰ্িষ নিী। (ছহীহ বুখাৰী হাদীছ নং ৩৫৩৫) (ছহীহ বুখাৰী) ইঞ্জীলি
ঈছা আলাইক্ষহচ্ছালাৰ্ম ৰাছু ল মুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ অছাল্লামৰ ক্ষিষৰ্য় শুি
সংিাদ প্ৰদান কক্ষৰ বকৰ্ছেঃ কসই ক্ষিল ক্ষযৰ্োক ক্ষনমোিাসকৰ্ল ৰাক্ষখিলল অস্বীকাৰ
কক্ষৰক্ষছল, কসইৰ্োৰ্েই হ'ি ককাৰ্ৰ ক্ষিল। কিামাৰ্লাৰ্ক ক্ষকিাপি পঢ়া নাইৰ্ন,
ক্ষযশুৰ্ে ক্ষসহোঁ িক বকক্ষছলেঃ "প্ৰক্ষিপালকৰ ফালৰ পৰা এইৰ্ো ক্ষনশ্চয় কাযেকৰী হ'ি,
ক্ষযৰ্ো হ'ি আমাৰ িাৰ্ি অিযে আশ্চযেজনক"। িিে মান যু ি ক্ষযখন িাওৰাি
উপলব্ধ আৰ্ছ, িাি আল্লাৰ্হ মুছা আলাইক্ষহচ্ছালামক ক্ষয কথা বকক্ষছল, কসই কথা
আক্ষজও িাি ক্ষলখা আৰ্ছ এৰ্নিৰৰ্ৰ্েঃ মই কিওোঁৰ্লাকৰ িািৃ সকলৰ মাজৰ পৰাই
এজনক নিী িনাম। মই কিওোঁৰ মুখি কমাৰ িাৰ্ী ৰাক্ষখম। কিওোঁ কসই কথাই ক'ি,
ক্ষয ক'িলল মই ক্ষনৰ্দে ি ক্ষদম।
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ৰাছু ল মুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ অছাল্লামক আল্লাৰ্হ ক্ষহদায়ি আৰু সিয দ্বীনৰ
বসৰ্ি কপ্ৰৰৰ্ কক্ষৰৰ্ছ। স্বয়ং আল্লাৰ্হ কিওোঁৰ ক্ষিষৰ্য় সািয ক্ষদৰ্ছ কয, কিওোঁ সিযৰ
ওপৰি প্ৰক্ষিক্ষষ্ঠি। কিৰ্খিক আল্লাৰ্হই ক্ষনজৰ আৰ্দিি িমে প্ৰচাৰক ক্ষহচাৰ্প
কপ্ৰৰৰ্ কক্ষৰৰ্ছ। আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ ক্ষকন্তু আল্লাৰ্হ সািয ক্ষদৰ্ছ কিওোঁ কিামাৰ
প্ৰক্ষি ক্ষয অেিীৰ্ে কক্ষৰৰ্ছ িাৰ মািযমি। কিওোঁ কসয়া অেিীৰ্ে কক্ষৰৰ্ছ ক্ষনজ
জ্ঞানৰ ক্ষিক্ষেি আৰু ক্ষফক্ষৰিাসকৰ্লও সািয ক্ষদৰ্ছ যক্ষদও সািীৰূৰ্প আল্লাৰ্হই
যৰ্থষ্ট্। (ছু ৰা আন-ৱনছাাঃ ১৬৬) আল্লাহ িাআলাই আৰু বকৰ্ছেঃ কিৰ্েোঁই ক্ষনজ
ৰাছু লক পথক্ষনৰ্দে ি আৰু সিয দ্বীনসহ কপ্ৰৰৰ্ কক্ষৰৰ্ছ, আন সকৰ্লা দ্বীনৰ ওপৰি
ইয়াক জয়যুক্ত কৰাৰ িাৰ্ি; আৰু সািী ক্ষহচাৰ্প আল্লাৰ্হই যৰ্থষ্ট্। (ছু ৰা আলফাতহাঃ ২৮) আল্লাৰ্হ কিৰ্খিক ক্ষহদায়িৰ বসৰ্ি কপ্ৰৰৰ্ কক্ষৰৰ্ছ, যাৰ্ি কিৰ্খৰ্ি
মানুহক মূক্ষেেপূজা, কুফৰী আৰু মুখেিাৰ পৰা আোঁিৰাই িাওহীদ আৰু ঈমানৰ
কপাহৰলল উক্ষলয়াই আক্ষনি পাৰ্ৰ। আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ ক্ষযসকৰ্ল আল্লাহৰ
সন্তুক্ষষ্ট্ৰ অনুসৰৰ্ কৰ্ৰ, ইয়াৰ মািযমি কিওোঁ ক্ষসহোঁ িক িাক্ষেৰ পথি পক্ষৰচাক্ষলি
কৰ্ৰ আৰু ক্ষসহোঁ িক ক্ষনজ অনুমক্ষিক্ৰৰ্ম অন্ধকাৰৰ পৰা কপাহৰলল ওলাই আৰ্ন
ল ৰ্ি ক্ষসহোঁ িক সৰল পথৰ ক্ষহদায়ি ক্ষদৰ্য়। (ছু ৰা আল-মাৱয়দাহাঃ ১৬) আল্লাহ
িাআলাই আৰু বকৰ্ছেঃ আক্ষলফ-লাম-ৰা, এইখন এখন ক্ষকিাি, আক্ষম ইয়াক
কিামাৰ প্ৰক্ষি অেিীৰ্ে কক্ষৰৰ্ছাোঁ, যাৰ্ি িু ক্ষম মানুহক ক্ষসহোঁ িৰ প্ৰক্ষিপালকৰ
অনুমক্ষিক্ৰৰ্ম অন্ধকাৰৰ পৰা কপাহৰলল ওলাই আক্ষনি পাৰা, কসই সোৰ পথৰ
ক্ষপৰ্ন ক্ষযজন পৰাক্ৰমিালী, সিেপ্ৰিংক্ষসি। (ছু ৰা ইব্ৰাহীমাঃ ১)

২৬) মুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু আলাইৱহ অছাল্লালম হল অহা
ইছলামী চৰীয়লতই হহলছ ঐশ্বৰীয় ধমে সমূহৰ সবে লেষ
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ধমে -ৱবধান। এইলো এো পূণোঙ্গ চৰীয়ত, ইয়াৰ মাজলতই
ৱনৱহত আলছ মানুহৰ ধমীয় আৰু পাৱ ে ি

লুাণ। এই

চৰীয়লত মানুহৰ ধমে , ৰক্ত, সম্পদ, ৱবলব

আৰু বংে

ৰিাৰ কিত্ৰত অৱধ

প্ৰাধানু প্ৰদান

লৰ। এই চৰীয়ত

অহাৰ ফলত পূবেিতী স ললা চৰীয়ত ৰৱহত হহলছ।
ৱযদলৰ পূলবে ও পৰবতী চৰীয়লত পূবেিতী চৰীয়ত

ৰৱহত

ৱৰৱছল।
মুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ অছাল্লাৰ্ম বল অহা ইছলামী চৰীয়ৰ্িই বহৰ্ছ ঐশ্বৰীয়
িমেসমূহৰ সিেৰ্িষ িমে-ক্ষিিান। আল্লাৰ্হ এই চৰীয়িৰ জক্ষৰয়ৰ্িই কিওোঁৰ দ্বীনক
পূৰ্োঙ্গ ৰূপ দান কক্ষৰৰ্ছ আৰু ৰাছু ল চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ অছাল্লামক কপ্ৰৰৰ্ কক্ষৰ
মানুহৰ ওপৰি কিওোঁৰ ক্ষনয়ামি সম্পূৰ্ে কক্ষৰৰ্ছ। আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ আক্ষজ
মই কিামাৰ্লাকৰ িাৰ্ি কিামাৰ্লাকৰ িমেক পূৰ্োঙ্গ কক্ষৰৰ্লাোঁ, আৰু কিামাৰ্লাকৰ
ওপৰি কমাৰ ক্ষনয়ামি সম্পূৰ্ে কক্ষৰৰ্লাোঁ, ল ৰ্ি ইছলামক মই কিামাৰ্লাকৰ িাৰ্ি
দ্বীন ক্ষহচাৰ্প মৰ্নানীি কক্ষৰৰ্লাোঁ। (ছু ৰা আল-মাৱয়দাহাঃ ৩)
ইছলামী চৰীয়ি বহৰ্ছ এো পূৰ্োঙ্গ চৰীয়ি, ইয়াৰ মাজৰ্িই ক্ষনক্ষহি আৰ্ছ মানুহৰ
িমীয় আৰু পাক্ষথেে কলযাৰ্। ক্ষকয়ৰ্না ইয়াৰ মাজি পূিে
ে িী সকৰ্লা চৰীয়িৰ
কলযাৰ্ক একক্ষত্ৰি কৰা বহৰ্ছ। ল ৰ্ি ইয়াক পূৰ্াে ঙ্গিা আৰু সম্পূৰ্েিা প্ৰদান
কক্ষৰৰ্ছ। আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ ক্ষনশ্চয় এই ককাৰআন ক্ষহদায়ি কৰ্ৰ কসই পথৰ
ক্ষপৰ্ন ক্ষযৰ্ো আক্বোম (সৰল, সুদঢ়
ৃ ) আৰু সৎকমেপৰায়ৰ্ মুক্ষমনসকলক সুসংিাদ
ক্ষদৰ্য় কয, কিওোঁৰ্লাকৰ িাৰ্ি আৰ্ছ মহাপুৰস্কাৰ। (ছু ৰা ইছৰাাঃ ৯) ইছলামী
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চৰীয়ৰ্ি মানুহক কসই সকৰ্লাৰ্িাৰ িন্ধনৰ পৰা মুক্ত কক্ষৰৰ্ছ, ক্ষযৰ্িাৰ িন্ধনি
পূিেেিী উম্মিসকৰ্ল আেদ্ধ আক্ষছল। আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ ক্ষযসকৰ্ল
অনুসৰৰ্ কৰ্ৰ ৰাছু লৰ, উম্মী নিীৰ, যাৰ উৰ্ল্লখ ক্ষসহোঁ ৰ্ি ক্ষসহোঁ িৰ ওচৰি থকা
িাওৰাি আৰু ইঞ্জীলি ক্ষলক্ষপিদ্ধ পায়, ক্ষযজৰ্ন ক্ষসহোঁ িক সৎ কামৰ আৰ্দি ক্ষদৰ্য়,
অসৎকমেৰ পৰা ক্ষনৰ্ষি কৰ্ৰ, ক্ষসহোঁ িৰ িাৰ্ি পক্ষেত্ৰ িস্তু হালাল কৰ্ৰ আৰু
অপক্ষেত্ৰ িস্তু হাৰাম কৰ্ৰ। আৰু ক্ষসহোঁ িক ক্ষসহোঁ িৰ ওপৰি থকা কিাজাৰ পৰা আৰু
িৃংখলৰ পৰা মুক্ত কৰ্ৰ। কসৰ্য় ক্ষযসকৰ্ল কিওোঁৰ প্ৰক্ষি ঈমান আৰ্ন, কিওোঁক সন্মান
কৰ্ৰ, কিওোঁক সহায় কৰ্ৰ আৰু ক্ষয নূৰ কিওোঁৰ প্ৰক্ষি অেিীৰ্ে বহৰ্ছ কসইৰ্োৰ
অনুসৰৰ্ কৰ্ৰ, কিওোঁৰ্লাৰ্কই সাফলযমক্ষণ্ডি। (ছু ৰা আল-আৰাফাঃ ১৫৭)
ইছলামী চৰীয়ৰ্ি পূিে
ে িী সকৰ্লা চৰীয়িক ৰক্ষহি কক্ষৰৰ্ছ। আল্লাহ িাআলাই
বকৰ্ছেঃ আৰু আক্ষম কিামাৰ প্ৰক্ষি সিযসহ ক্ষকিাি অেিীৰ্ে কক্ষৰৰ্ছাোঁ, ইয়াৰ পূৰ্িে
অেিীৰ্ে

কহাো

ক্ষকিািসমূহৰ

সিযিা

প্ৰক্ষিপন্নকাৰী

আৰু

কসইৰ্িাৰৰ

িদাৰককাৰীৰূৰ্প। এৰ্িৰ্ক আল্লাৰ্হ ক্ষয অেিীৰ্ে কক্ষৰৰ্ছ কসই অনুযায়ী িু ক্ষম
ক্ষসহোঁ িৰ ক্ষিচাৰ ক্ষনষ্পক্ষে কৰা আৰু ক্ষয সিয কিামাৰ ওচৰলল আক্ষহৰ্ছ কসইৰ্ো এক্ষৰ
ক্ষসহোঁ িৰ প্ৰিৃক্ষেৰ অনুসৰৰ্ নকক্ষৰিা। কিামাৰ্লাকৰ প্ৰৰ্িযকৰ্ৰ িাৰ্ি আক্ষম
এৰ্কাোলক চৰীয়ি আৰু স্পষ্ট্ পথ ক্ষনিোৰৰ্ কক্ষৰ ক্ষদৰ্ছাোঁ। আৰু আল্লাৰ্হ ইচ্ছা
কক্ষৰৰ্ল কিামাৰ্লাকক এো উম্মি কক্ষৰি পাক্ষৰৰ্লৰ্হোঁ ৰ্িন, ক্ষকন্তু কিওোঁ
কিামাৰ্লাকক ক্ষয প্ৰদান কক্ষৰৰ্ছ িাৰ দ্বাৰা কিামাৰ্লাকক পৰীিা কক্ষৰি ক্ষিচাৰ্ৰ।
কসৰ্য় কিামাৰ্লাৰ্ক সৎকামি প্ৰক্ষিৰ্যাক্ষ িা কৰা। আল্লাহৰ ক্ষপৰ্নই কিামাৰ্লাক
সকৰ্লাৰ্ৰই প্ৰিযােিে নিল। এৰ্িৰ্ক কিামাৰ্লাৰ্ক ক্ষয ক্ষিষয়ি মিৰ্িদ কক্ষৰক্ষছলা,
কসই ক্ষিষৰ্য় কিওোঁ কিামাৰ্লাকক অে ি কৰাি। (ছু ৰা মাৱয়দাহাঃ ৪৮) এৰ্িৰ্ক
ককাৰআনুল কাৰীম, যাৰ মাজি আৰ্ছ এো চৰীয়ি, কসই গ্ৰন্থখৰ্ন পূিেেিী
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সকৰ্লা ঐিী গ্ৰন্থক সমথেন কৰ্ৰ, কসইৰ্িাৰক সুৰিা প্ৰদান কৰ্ৰ, িথা কসই
গ্ৰন্থৰ্িাৰক ৰক্ষহি কঘাষৰ্া কৰ্ৰ।

২৭) ৰাছু ল মুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু আলাইৱহ অছাল্লালম হল
অহা ইছলামৰ বাৱহলৰ আন ক ালনা ধমে আল্লাহৰ ওচৰত
গ্ৰহণলযা ু নহয়। এলতল
ক ালনা ধমে অিলিন

ৱযলয়ই ইছলামৰ বাৱহলৰ অনু
ৱৰব, তাৰ ফালৰ পৰা এইলো

আল্লালহ ক ৱতয়াও স্বী াৰ ন ৱৰব।
এৰ্িৰ্ক এই কথা স্পষ্ট্ কয, মুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ অছাল্লাম ৰাছু ল ক্ষহচাৰ্প
কপ্ৰক্ষৰি কহাোৰ ক্ষপছি কিওোঁ বল অহা ইছলামৰ িাক্ষহৰ্ৰ আন ককাৰ্না িমে আল্লাহৰ
ওচৰি গ্ৰহৰ্ৰ্যা য নহয়।

ক্ষিৰ্ক ক্ষযৰ্য়ই ইছলামৰ িাক্ষহৰ্ৰ অনয ককাৰ্না িমে

অেলবন কক্ষৰি, িাৰ ফালৰ পৰা কসইৰ্োক আল্লাৰ্হ ককক্ষিয়াও স্বীকাৰ নকক্ষৰি।
আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ আৰু ক্ষযৰ্য় ইছলামৰ িাক্ষহৰ্ৰ আন ককাৰ্না দ্বীন সন্ধান
কক্ষৰি িাৰ পৰা ককক্ষিয়াও কসয়া গ্ৰহৰ্ কৰা নহ’ি আৰু ক্ষস পৰকালি
িক্ষিগ্ৰিসকলৰ অেিুে ক্ত হ’ি। (ছু ৰা আলল-ইমৰাণাঃ ৮৫) আল্লাহ িাআলাই
আৰু বকৰ্ছেঃ ক্ষনশ্চয় ইছলাৰ্মই বহৰ্ছ আল্লাহৰ ওচৰি একমাত্ৰ দ্বীন; আৰু
ক্ষযসকলক ক্ষকিাি প্ৰদান কৰা বহক্ষছল ক্ষসহোঁ ৰ্ি ককেলমাত্ৰ পৰস্পৰ ক্ষিৰ্দ্বষিিিেঃ
ক্ষসহোঁ িৰ ওচৰি জ্ঞান অহাৰ ক্ষপছৰ্িা মিালনকয কক্ষৰক্ষছল। আৰু ক্ষযৰ্য় আল্লাহৰ
আয়ািসমূহৰ ল ি কুফৰী কক্ষৰি কিৰ্ে ক্ষনশ্চয় আল্লাহ দ্ৰুি ক্ষহচাপ গ্ৰহৰ্কাৰী।
(ছু ৰা

আলল-ইমৰাণাঃ

১৯)

এই

ইছলাৰ্মই

বহৰ্ছ

ইব্ৰাহীম

খলীল

আলাইক্ষহচ্ছালামৰ িমে। আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ আৰু ক্ষযৰ্য় ক্ষনজৰ্ক ক্ষনৰ্িোি
িনাইৰ্ছ িাৰ িাক্ষহৰ্ৰ ইব্ৰাহীমৰ ক্ষমল্লািৰ পৰা আন ককাৰ্ন ক্ষিমুখ হ’ি পাৰ্ৰ?
82

ইছলাম পৱিত্ৰ ক

াৰআন আৰু হাদীছৰ আললা ত ইছলাম সম্পল ে সংৱিপ্ত আললাচনা

আৰু ক্ষনশ্চয় আক্ষম পৃক্ষথেীি কিওোঁক মৰ্নানীি কক্ষৰৰ্ছাোঁ আৰু আক্ষখৰািৰ্িা কিওোঁ
সৎকমেিীলসকলৰ অনযিম। (ছু ৰা আল-বাক্বাৰাহাঃ ১৩০) আল্লাহ িাআলাই
আৰু বকৰ্ছেঃ কসই িযক্ষক্তিলক দ্বীনৰ মাজি আৰু ককান উেম হ’ি? ক্ষযৰ্য়
সৎকমেপৰায়ৰ্ বহ আল্লাহৰ ওচৰি আত্ম্সমপেৰ্ কৰ্ৰ আৰু একক্ষনষ্ঠিাৰ্ে
ইব্ৰাহীমৰ ক্ষমল্লািক অনুসৰৰ্ কৰ্ৰ, আৰু আল্লাৰ্হ ইব্ৰাহীমক অেৰঙ্গ িন্ধু ক্ষহচাৰ্প
গ্ৰহৰ্ কক্ষৰৰ্ছ। (ছু ৰা আন-ৱনছাাঃ ১২৫) আল্লাৰ্হ ৰাছু ল মুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু
আলাইক্ষহ অছাল্লামক এই ক্ষনৰ্দে ি প্ৰদান কক্ষৰৰ্ছ কয, কিওোঁ কযন এই কথা কয়েঃ
ককাো, ‘কমাৰ প্ৰক্ষিপালৰ্ক কমাক সৎপথি পক্ষৰচাক্ষলি কক্ষৰৰ্ছ। এইৰ্োৰ্ে
সুপ্ৰক্ষিক্ষষ্ঠি দ্বীন, ইব্ৰাহীমৰ ক্ষমল্লাি (আদেে ), কিওোঁ আক্ষছল একক্ষনষ্ঠ আৰু কিওোঁ
মুশ্বক্ষৰকসকলৰ অেিুে ক্ত নাক্ষছল’। (ছু ৰা আল-আনআমাঃ ১৬১)

২৮) পৱিত্ৰ ক াৰআন হহলছ কসই মহা গ্ৰন্থ, ৱযখন
আল্লালহ মুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু আলাইৱহ অছাল্লামৰ ওপৰত
অহী

কযাল

অিতীণে

ৱৰলছ।

ৱনাঃসলন্দলহ

এয়া

ৱবশ্বজ তৰ প্ৰৱতপাল

আল্লাহৰ বাণী। মহান আল্লালহ

ৱজন

মানি

প্ৰতুাহ্বান

(যৱদ ইয়া

অস্বী াৰ

আৰু

কতামাললাল

জনাই

ৰা কতলি)

হ লছ

কয,

ইয়াৰ অনুৰূপ

এখন গ্ৰন্থ নাইবা ইয়াৰ ক ালনা এো ছু ৰাৰ অনুৰূপ এো
ছু ৰাল
আৱজললল

ৰচনা

ৱৰ

কদখুিালচান।

এই

প্ৰতুাহ্বান

বাহাল আলছ। পৱিত্ৰ ক াৰআলন এলনকুিা

বহুলতা গুৰুত্বপূণে সমসুাৰ সমাধান ৱদলয়, যাৰ দ্বাৰা
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অসংখু মানুহ হতচৱ ত হহ পলৰ। পৱিত্ৰ ক াৰআন
আৱজও আৰবী ভাষাত সুৰৱিত হহ আলছ, ৱয ভাষাত
এইখন অিতীণে হহৱছল। আৱজললল

ইয়াৰ এো আখৰলৰা

পৱৰবতেন কহািা নাই আৰু ৱ য়ামত পযে িও নহ'ব।
এইখন মুৱদ্ৰত হহ ক ালেই পৃৱ িীলত প্ৰসাৱৰত হহ আলছ।
এইখন এখন অললৌৱ

তাসম্পন্ন মহা গ্ৰন্থ, ৱযখন পঢ়া

উৱচত আৰু ইয়াৰ অ ে ানুবাদ অধুয়ন

ৰা উৱচত। ঠি

কসইদলৰ আল্লাহৰ ৰাছু ল মুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু আলাইৱহ
অছাল্লামৰ ছু ন্নত, কতওঁৰ ৱেিা আৰু কতওঁৰ জীিন বৃিাি
আৱদও ৱবশ্বাসলযা ু বণে না াৰীস লৰ দ্বাৰা বৱণে ত হহ
সুৰৱিত হহ আলছ আৰু কসই আৰবী ভাষালতই প্ৰ াৱেত
হহলছ, ৱয ভাষাত কতলখত চাল্লাল্লাহু আলাইৱহ অছাল্লালম
া হ ৱছল। পৃৱ িীৰ বহুলতা ভাষাত অনুবালদা হহলছ।
এই ক াৰআন আৰু হাদীলছই হহলছ ইছলাম ধমে ৰ আলদেৱনলষধ আৰু ৱবৱধ-ৱবধানৰ এ মাত্ৰ উৎস।

ৱতল

ইছলাম ধমে

া- মে

নামধাৰী মুছলমানস লৰ

আৱদৰ দ্বাৰা পৰখ

ৰা ক ৱতয়াও ঠি

নহয়, বৰং

আল্লাহৰ অহী ক াৰআন আৰু হাদীছৰ দ্বাৰা পৰখ
উৱচত।
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পক্ষেত্ৰ ককাৰআন বহৰ্ছ কসই গ্ৰন্থ, ক্ষযখনক আল্লাৰ্হ অহীৰ দ্বাৰা আৰিী ৰাছু ল
মুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ অছাল্লামৰ ওপৰি আৰিী িাষাি অেিীৰ্ে কক্ষৰৰ্ছ।
এইৰ্ো ক্ষিশ্বজ িৰ প্ৰক্ষিপালক আল্লাহৰ িাৰ্ী। আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ ক্ষনশ্চয়
এইখন (ক াৰআন) সৃক্ষষ্ট্জ িৰ ৰি (আল্লাহ)ৰ িৰফৰ পৰা অেিীৰ্ে। ক্ষিশ্বি
ৰূৰ্হ (জীব্ৰীলল) কসয়া বল অেিৰৰ্ কক্ষৰৰ্ছ। কিামাৰ হৃদয়ি, যাৰ্ি িু ক্ষম
সিকে কাৰীসকলৰ অেিুে ক্ত কহাো। স্পষ্ট্ আৰিী িাষাি। (ছু ৰা আশ্ব-শ্বুআৰাাঃ
১৯২-১৯৫) আল্লাহ িাআলাই আৰু বকৰ্ছেঃ আৰু ক্ষনশ্চয় িু ক্ষম প্ৰজ্ঞাময় সিেজ্ঞৰ
িৰফৰ পৰা আল-ককাৰআন প্ৰাপ্ত বহছা। (ছু ৰা আন-নামলাঃ ৬) এই ককাৰআন
বহৰ্ছ আল্লাহৰ ফালৰ পৰা অেিীৰ্ে কহাো গ্ৰন্থ। ই পূিে
ে িী সকৰ্লা ঐিী গ্ৰন্থক
সমথেন কৰ্ৰ। আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ আৰু এই ককাৰআন আল্লাহৰ িাক্ষহৰ্ৰ আন
কাৰ্ৰা ৰচনা কহাো সম্ভে নহয়। িৰং ইয়াৰ আ ি ক্ষয অেিীৰ্ে বহৰ্ছ এইখৰ্ন
িাৰ সিযিা সািযিকাৰী আৰু আল-ক্ষকিািৰ ক্ষিিদ িযাখযা। ইয়াি ককাৰ্না
সৰ্ন্দহ নাই কয, এইখন সৃক্ষষ্ট্জ িৰ প্ৰক্ষিপালকৰ িৰফৰ পৰা (অিতীণে )।
(ছু ৰা ইউনুছাঃ ৩৭) মহান ককাৰআৰ্ন এৰ্নকুো িহুৰ্িা সমসযাৰ মীমাংসা ক্ষদৰ্য়
ক্ষযৰ্িাৰকলল ইয়াহুদী আৰু খৃষ্ট্ানসকৰ্ল ক্ষসহোঁ িৰ িমেি মিৰ্িদ সৃক্ষষ্ট্ কক্ষৰক্ষছল।
আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ িনী ইছৰাঈৰ্ল ক্ষযৰ্িাৰ ক্ষিষয়ি ক্ষিিকে কক্ষৰক্ষছল,
ক্ষনশ্চয় এই ককাৰআৰ্ন িাৰ অক্ষিকাংিই ক্ষসহোঁ িৰ ওচৰি ক্ষিেৰৰ্ ক্ষদৰ্য়। (ছু ৰা
আন-নামলাঃ ৭৬) মহান ককাৰআনৰ মাজি এৰ্নকুো দক্ষলল-প্ৰমাৰ্ আৰ্ছ,
ক্ষযৰ্িাৰৰ দ্বাৰা আল্লাহ, কিওোঁৰ দ্বীন আৰু প্ৰক্ষিদান সম্পকীয় িািক্ষেকিাৰ ক্ষিষৰ্য়
পক্ষৰক্ষচক্ষিৰ কিত্ৰি পৃক্ষথেীৰ সকৰ্লা মানুহৰ ওপৰি দক্ষলল সািযি হয়। আল্লাহ
িাআলাই বকৰ্ছেঃ আৰু অেৰ্িয আক্ষম এই ককাৰআনি মানুহৰ িাৰ্ি সিেপ্ৰকাৰ
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দৃষ্ট্াে উপিাপন কক্ষৰৰ্ছাোঁ, যাৰ্ি ক্ষসহোঁ ৰ্ি উপৰ্দি গ্ৰহৰ্ কক্ষৰি পাৰ্ৰ। (ছু ৰা আিিুমৰাঃ ২৭) আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ কাৰৰ্ আক্ষম কিামাৰ প্ৰক্ষি ক্ষকিাি
অেিীৰ্ে কক্ষৰৰ্ছাোঁ, প্ৰৰ্িযক ক্ষিষয়ৰ স্পষ্ট্ িযাখযা সহকাৰ্ৰ। (ল লত তাত আলছ)
পথ ক্ষনৰ্দে ি, ৰহমি আৰু মুছক্ষলমসকলৰ িাৰ্ি সুসংিাদ। (ছু ৰা আন-নাহলাঃ
৮৯)
ককাৰআনুল কাৰীৰ্ম এৰ্নকুো িহুৰ্িা গুৰুত্বপূৰ্ে প্ৰশ্নৰ সমািান ক্ষদৰ্য়, ক্ষযৰ্িাৰৰ
উেৰ পাই অসংখয মানুৰ্হ আচক্ষৰি হয়। এৰ্িৰ্ক ককাৰআৰ্ন এই কথাও স্পষ্ট্লক
িৰ্েনা কক্ষৰৰ্ছ কয, আল্লাৰ্হ আকািমণ্ডল আৰু পৃক্ষথেী ক্ষকদৰ্ৰ সৃক্ষষ্ট্ কক্ষৰৰ্ছ। আল্লাহ
িাআলাই বকৰ্ছেঃ ক্ষযসকৰ্ল কুফৰী কৰ্ৰ ক্ষসহোঁ ৰ্ি কদখা নাই কনক্ষক কয, আকািসমূহ
আৰু পৃক্ষথেী ওিৰ্প্ৰািিাৰ্ে ক্ষমক্ষলি বহ আক্ষছল, িাৰ ক্ষপছি আক্ষম উিয়ক পৃথক
কক্ষৰ ক্ষদৰ্লাোঁ; আৰু প্ৰাৰ্োন সকৰ্লা িস্তুৰ্ক পানীৰ পৰা সৃক্ষষ্ট্ কক্ষৰৰ্লাোঁ; িথাক্ষপও
ক্ষসহোঁ ৰ্ি ঈমান কপাষৰ্ নকক্ষৰিৰ্ন? (ছু ৰা আল-আৱিয়াাঃ ৩০) আল্লাৰ্হ মানুহক
ককৰ্নলক সৃক্ষষ্ট্ কক্ষৰৰ্ছ, কসই কথা উৰ্ল্লখ কক্ষৰ আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ কহ মানে!
যক্ষদ কিামাৰ্লাৰ্ক পুনৰুিান সম্পৰ্কে সৰ্ন্দহি আছা কিৰ্ে জাক্ষন কথাো, আক্ষম
কিামাৰ্লাকক সৃক্ষষ্ট্ কক্ষৰৰ্ছাোঁ মাটিৰ পৰা, িাৰ ক্ষপছি শুক্ৰকীেৰ পৰা, িাৰ
ক্ষপছি আলাক্বাৰ পৰা, িাৰ ক্ষপছি পূৰ্োকৃ ক্ষি অথিা অপূৰ্োকৃ ক্ষি মাংসক্ষপণ্ডৰ
পৰা—যাৰ্ি আক্ষম ক্ষিষয়ৰ্ো কিামাৰ্লাকৰ ওচৰি সুস্পষ্ট্ৰূৰ্প প্ৰকাি কক্ষৰ ক্ষদওোঁ।
আমাৰ ইচ্ছানুসক্ষৰ কসয়া (শুক্ৰ ীে ) এো ক্ষনক্ষদেষ্ট্ সময়ৰ িাৰ্ি মািৃ িে ি ক্ষিি
ৰাৰ্খাোঁ, িাৰ ক্ষপছি আক্ষম কিামাৰ্লাকক ক্ষিশুৰূৰ্প ওলাই আৰ্না। যাৰ্ি
কিামাৰ্লাৰ্ক প্ৰাপ্তিয়সি উপনীি কহাো। কিামাৰ্লাকৰ মাজৰ ক্ষকছু মানক
(আ লতই) মৃিুয ক্ষদয়া হয় আৰ্কৌ আন ক্ষকছু মানক িুঢ়া িয়সৰ জৰাজীৰ্ে
অেিালল প্ৰিযাপেৰ্ কৰা হয়, যাৰ ফলি ক্ষস জনাৰ ক্ষপছৰ্িা এৰ্কা নজনা বহ পৰ্ৰ।
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িু ক্ষম কদখা কপাো কয, িূ ক্ষমখন শুকান বহ পক্ষৰ আৰ্ছ, িাৰ ক্ষপছি আক্ষম িাি
পানী িষেৰ্ কৰ্ৰাোঁ ফলি কসয়া সজীে বহ ঠন িক্ষৰ উৰ্ঠ আৰু সকৰ্লা িৰৰ্ৰ সুদি
ৃ য
উক্ষিদ উৎপন্ন হয়; (ছু ৰা হিাঃ৫) এই জীেনৰ ক্ষপছি মানুহৰ ক্ষক অেিা হ'ি?
সৎ আৰু অসৎ মানুৰ্হ ক্ষক পক্ষৰৰ্াম লাি কক্ষৰি? এই সকৰ্লাৰ্িাৰ ক্ষিষৰ্য় ২০ নং
দফাি আৰ্লাচনা কৰা বহৰ্ছ আৰু ইয়াৰ দক্ষললসমূহ উৰ্ল্লখ কৰা বহৰ্ছ। মানুহৰ
অক্ষিত্ব আকক্ষস্মক কন এো মহৎ উৰ্েিয আ ি ৰাক্ষখ সৃক্ষষ্ট্ কৰা বহৰ্ছ? আল্লাহ
িাআলাই বকৰ্ছেঃ আকািমণ্ডল আৰু পৃক্ষথেীৰ সািেৰ্িৌম কিৃে ত্ব সম্পৰ্কে ল ৰ্ি
আল্লাৰ্হ ক্ষয সৃক্ষষ্ট্ কক্ষৰৰ্ছ কসই ক্ষিষৰ্য় ক্ষসহোঁ ৰ্ি ক্ষচো-চচো কৰা নাইৰ্ন, আৰু এই
ক্ষিষৰ্য়ও কয, সম্ভেি ক্ষসহোঁ িৰ ক্ষনিোক্ষৰি সময় ক্ষনকেেিী বহৰ্ছ;

ক্ষিৰ্ক ইয়াৰ

ক্ষপছি ক্ষসহোঁ ৰ্ি আৰু ককান কথাি ঈমান আক্ষনি? (ছু ৰা আল-আৰাফাঃ ১৮৫)
আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ ‘কিামাৰ্লাৰ্ক িাক্ষিক্ষছলা কনক্ষক কয, আক্ষম কিামাৰ্লাকক
অনথেক সৃক্ষষ্ট্ কক্ষৰৰ্ছাোঁ আৰু কিামাৰ্লাকক আমাৰ ওচৰললৰ্ক ওৰ্িািাই আনা
নহ’ি? (ছু ৰা আল-মুৱমনূনাঃ ১১৫)
মহা গ্ৰন্থ আল-ককাৰআন, আক্ষজললৰ্ক কসই িাষাৰ্িই সুৰক্ষিি আৰ্ছ, ক্ষয িাষাি
এইখন অেিীৰ্ে বহক্ষছল। আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ ক্ষনশ্চয় আক্ষমৰ্য়ই ককাৰআন
অেিীৰ্ে কক্ষৰৰ্ছাোঁ আৰু অেৰ্িয আক্ষমৰ্য়ই ইয়াৰ সংৰিক। (ছু ৰা ৱহজৰাঃ ৯)
ইয়াৰ মাজি এো আখৰৰ্ৰা পক্ষৰিিে ন কহাো নাই। আনক্ষক িাি কহৰৰ্ফৰ কহাো
অথিা পক্ষৰিিে ন-পক্ষৰিিেন কহাো নাইিা ক্ষিকৃ ি কহাোৰ্ো অসম্ভে। আল্লাহ
িাআলাই বকৰ্ছেঃ ক্ষসহোঁ ৰ্ি ককাৰআনক িীৰিাৰ্ে অনুিােন নকৰ্ৰ কনক্ষক? যক্ষদ
এয়া আল্লাহৰ িাক্ষহৰ্ৰ আন কাৰ্ৰািাৰ পৰা অহা হ’লৰ্হোঁ ৰ্িন, কিৰ্ে ক্ষসহোঁ ৰ্ি ক্ষনশ্চয়
ইয়াৰ মাজি িহুৰ্িা অসঙ্গক্ষি পাৰ্লৰ্হোঁ ৰ্িন। (ছু ৰা আন-ৱনছাাঃ ৮২) এইখন
মুক্ষদ্ৰি বহ ক াৰ্েই পৃক্ষথেীৰ্ি প্ৰসাক্ষৰি বহ আৰ্ছ। এইখন এখন অৰ্লৌক্ষককিাসম্পন্ন
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মহা গ্ৰন্থ, ক্ষযখন পঢ়া উক্ষচি আৰু ইয়াৰ অথোনুিাদ অিযয়ন কৰা উক্ষচি। ঠিক
কসইদৰ্ৰ আল্লাহৰ ৰাছু ল মুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ অছাল্লামৰ ছু ন্নি, কিওোঁৰ
ক্ষিিা আৰু কিওোঁৰ জীেন িৃোে আক্ষদও ক্ষিশ্বাসৰ্যা য িৰ্েনাকাৰীসকলৰ দ্বাৰা
িক্ষৰ্েি বহ সুৰক্ষিি বহ আৰ্ছ আৰু কসই আৰিী িাষাৰ্িই প্ৰকাক্ষিি বহৰ্ছ, ক্ষয
িাষাি কিৰ্খি চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ অছাল্লাৰ্ম কথা বকক্ষছল। পৃক্ষথেীৰ িহুৰ্িা
িাষাি অনুিাৰ্দা বহৰ্ছ। এই ককাৰআন আৰু হাদীৰ্ছই বহৰ্ছ ইছলাম িমেৰ আৰ্দিক্ষনৰ্ষি আৰু ক্ষিক্ষি-ক্ষিিানৰ একমাত্ৰ উৎস।

ক্ষিৰ্ক ইছলাম িমেক নামিাৰী

মুছলমানসকলৰ কথা-কমে আক্ষদৰ দ্বাৰা পৰখ কৰা ককক্ষিয়াও ঠিক নহয়, িৰং
আল্লাহৰ অহী ককাৰআন আৰু হাদীছৰ আৰ্লাকি পৰখ কক্ষৰ গ্ৰহৰ্ কৰা উক্ষচি।
ক্ষনশ্চয় ক্ষযসকৰ্ল উপৰ্দি (ক াৰআন) অহাৰ ক্ষপছৰ্িা কসইখনক অস্বীকাৰ কৰ্ৰ
(ৱসহঁ ত

ৱনশ্চয়

ঠিন োৱি ৱবহা হ'ব)। ক্ষনশ্চয় এইখন বহৰ্ছ এখন

সন্মাক্ষনি গ্ৰন্থ। িাক্ষিল ককক্ষিয়াও ইয়াি অনুপ্ৰৰ্েি কক্ষৰি কনাোৰ্ৰ। সন্মুখৰ
পৰাও কনাোৰ্ৰ, ক্ষপছফালৰ পৰাও কনাোৰ্ৰ। ক্ষকয়ৰ্না এইখন অেিীৰ্ে বহৰ্ছ
মহাপ্ৰজ্ঞাোন, ক্ষচৰপ্ৰিংক্ষসি সত্ত্বাৰ ফালৰ পৰা। (ছু ৰা ফুৱচ্ছলাতাঃ ৪১-৪২)
আল্লাহ িাআলাই হাদীছৰ ক্ষিষৰ্য় বকৰ্ছ কয, কসইৰ্িাৰ্ৰা বহৰ্ছ আল্লাহৰ অহী।
ৰাছু ৰ্ল কিামাৰ্লাকক ক্ষয ক্ষদৰ্য় কিামাৰ্লাৰ্ক কসয়া গ্ৰহৰ্ কৰা আৰু ক্ষযৰ্োৰ পৰা
কিওোঁ কিামাৰ্লাকক ক্ষনৰ্ষি কৰ্ৰ, িাৰ পৰা কিামাৰ্লাৰ্ক ক্ষিৰি থাকা। ল ৰ্ি
কিামাৰ্লাৰ্ক আল্লাহক িয় কৰা। ক্ষনশ্চয় আল্লাহ িাক্ষি প্ৰদানি অক্ষি কৰ্ঠাৰ।
(ছু ৰা আল-হাশ্বৰাঃ ৭)
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২৯) ইছলালম ৱপতৃ -মাতৃ ৰ হসলত সদ্বুিহাৰ

ৰাৰ ৱনলদে ে

ৱদলয়, যৱদও কতওঁললা

ৱ য়। ত া

অমুছৱললমই নহও

সিানৰ হসলতও সদ্বুিহাৰৰ কপ্ৰৰণা ৱদলয়।
ইছলাৰ্ম ক্ষপিৃ -মািৃ ৰ বসৰ্ি সদ্বযেহাৰ কৰাৰ ক্ষনৰ্দে ি ক্ষদৰ্য়। আল্লাহ িাআলাই
বকৰ্ছেঃ আৰু কিামাৰ প্ৰক্ষিপালৰ্ক আৰ্দি কক্ষৰৰ্ছ কয, কিওোঁৰ িাক্ষহৰ্ৰ আন কাৰ্ৰা
ইিাদি নকক্ষৰিা আৰু ক্ষপিৃ -মািৃ ৰ প্ৰক্ষি সদ্বযেহাৰ কক্ষৰিা। কিওোঁৰ্লাকৰ
ককাৰ্নািা এজন অথিা উিৰ্য়ই যক্ষদ কিামাৰ জীেন কালি িৃদ্ধােিাি উপনীি
হয় কিৰ্ে িু ক্ষম কিওোঁৰ্লাকক ‘উফ’ িব্দও নকক্ষৰিা আৰু কিওোঁৰ্লাকক িমৰ্কা
ক্ষনক্ষদিা; কিওোঁৰ্লাকৰ ল ি সন্মানসূচক কথা ক'িা। (ছু ৰা আল-ইছৰাাঃ ২৩)
আল্লাহ িাআলাই আৰু বকৰ্ছেঃ আৰু আক্ষম মানুহক িাৰ ক্ষপিৃ -মািৃ ৰ প্ৰক্ষি
সদাচৰৰ্ৰ ক্ষনৰ্দে ি ক্ষদৰ্ছাোঁ। িাৰ মাৰ্ক িাক কষ্ট্ৰ ক্ষপছি কষ্ট্ সহয কক্ষৰ

িে ি

িাৰৰ্ কক্ষৰৰ্ছ, আৰু িাৰ ক্ষপয়াহ এৰ্ৰাোৰ সময় বহৰ্ছ দুিছৰ। এৰ্িৰ্ক কমাৰ প্ৰক্ষি
আৰু কিামাৰ ক্ষপিৃ -মািৃ ৰ প্ৰক্ষি কৃ িজ্ঞ কহাো। প্ৰিযােিে ন ককেল কমাৰ
ওচৰৰ্িই। (ছু ৰা লুক্বমানাঃ ১৪) আল্লাহ িাআলাই আৰু বকৰ্ছেঃ আৰু আক্ষম
মানুহক ক্ষসহোঁ িৰ ক্ষপিৃ -মািৃ ৰ প্ৰক্ষি সদয় িযেহাৰৰ ক্ষনৰ্দে ি প্ৰদান কক্ষৰৰ্ছাোঁ। িাৰ
মাৰ্ক িাক িহু কষ্ট্ৰ্ৰ িে ি িাৰৰ্ কক্ষৰক্ষছল আৰু িহু কষ্ট্ৰ্ৰ প্ৰসে কক্ষৰক্ষছল,
িাক

িে ি িাৰৰ্ কৰা আৰু ক্ষপয়াহ কখাো এৰুোিলল লাক্ষ ক্ষছল ক্ষত্ৰি মাহ,

অেৰ্িষি কযক্ষিয়া ক্ষস পূৰ্ে িক্ষক্ত প্ৰাপ্ত হয় আৰু চক্ষল্লি িছৰি উপনীি হয়,
কিক্ষিয়া ক্ষস কয়, কহ কমাৰ ৰি! িু ক্ষম কমাক সামথে ক্ষদয়া, যাৰ্ি মই কিামাৰ প্ৰক্ষি
কৃ িজ্ঞিা প্ৰকাি কক্ষৰি পাৰ্ৰাোঁ, কমাৰ প্ৰক্ষি আৰু কমাৰ ক্ষপিৃ -মািৃ ৰ প্ৰক্ষি িু ক্ষম ক্ষয
অনুগ্ৰহ কক্ষৰছা িাৰ িাৰ্ি ল ৰ্ি যাৰ্ি মই এৰ্নকুো সৎকমে কক্ষৰি পাৰ্ৰাোঁ ক্ষযৰ্ো
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িু ক্ষম পছন্দ কৰা, আৰু কমাৰ িাৰ্ি কমাৰ সোন-সেক্ষিসকলক সংৰ্িািন কক্ষৰ
ক্ষদয়া, ক্ষনশ্চয় মই কিামাৰ্ৰই অক্ষিমুখী বহৰ্ছাোঁ আৰু ক্ষনশ্চয় মই মুছক্ষলমসকলৰ
অেিুে ক্ত। (ছু ৰা আল-আহক্বাফাঃ ১৫) আিু হুৰাইৰাহ ৰাক্ষদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ পৰা
িক্ষৰ্েি, কিওোঁ বকৰ্ছেঃ এজন িযক্ষক্তৰ্য় ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ অছাল্লামক
আক্ষহ সুক্ষিৰ্লেঃ "কহ আল্লাহৰ ৰাছু ল! মানুহৰ মাজি কমাৰ সদ্বযেহাৰ কপাোৰ
আোইিলক কিক্ষছ অক্ষিকাৰী ককান"? কিৰ্খৰ্ি ক'কলেঃ "কিামাৰ মাক"। কিওোঁ
ক'কলেঃ "ইয়াৰ ক্ষপছি ককান"? কিৰ্খৰ্ি ক'কলেঃ "কিামাৰ মাক"। কিওোঁ ক'কলেঃ
"িাৰ ক্ষপছি ককান"? কিৰ্খৰ্ি ক'কলেঃ "কিামাৰ মাক"। কিওোঁ আৰ্কৌ সুক্ষিৰ্লেঃ
"িাৰ ক্ষপছি ককান"? কিৰ্খৰ্ি ক'কলেঃ "কিামাৰ ক্ষপিা"। ছহীহ মুছক্ষলম
ক্ষপিা-মািাৰ সদ্বযেহাৰ সম্পকীয় এই ক্ষনৰ্দে িনা সকৰ্লাৰ্ৰ িাৰ্ি সমান, মুছক্ষলম
হওক অথিা অমুছক্ষলম। আছমা ক্ষিৰ্ে আিু িকৰ ৰাক্ষদ্বয়াল্লাহু আনহাৰ পৰা
িক্ষৰ্েি, কিওোঁ বকৰ্ছেঃ কুৰাইশ্বসকৰ্ল ক্ষয সময়ি ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ
অছাল্লামৰ বসৰ্ি সক্ষন্ধ চু ক্ষক্ত কক্ষৰক্ষছল, কসই চু ক্ষক্তিদ্ধ সময়ি কমাৰ মািৃ ৰ্য়
মুশ্বক্ষৰক অেিাি কিওোঁৰ ক্ষপিৃ ৰ বসৰ্ি কমাৰ ওচৰলল আ মন কক্ষৰৰ্ল। মই নিী
চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ অছাল্লামক সুক্ষিৰ্লাোঁ, "কমাৰ মা আক্ষহৰ্ছ, ক্ষকন্তু কিওোঁ এক্ষিয়াও
অমুছক্ষলম; মই কিওোঁৰ বসৰ্ি সদ্বযেহাৰ কক্ষৰমৰ্ন? কিৰ্খৰ্ি ক'কলেঃ "হয়, ক্ষনশ্চয়।
িু ক্ষম কিামাৰ মাকৰ বসৰ্ি সদ্বযেহাৰ কৰা"। (ছহীহ বুখাৰী) ক্ষকন্তু যক্ষদ ক্ষপিৃ মািৃ ৰ্য় সোনক ইছলামৰ পৰা ওিিাই কলাোৰ কচষ্ট্া কৰ্ৰ আৰু কুফৰীৰ ক্ষপৰ্ন
আকষেৰ্ কৰাৰ প্ৰয়াস কৰ্ৰ কিৰ্ে ইছলাৰ্ম আৰ্দি ক্ষদৰ্য় কয, এৰ্ন পক্ষৰক্ষিক্ষিি
কিওোঁৰ্লাৰ্ক কযন ক্ষপিা-মািাৰ কথা নামাৰ্ন। পিােৰ্ৰ আল্লাহৰ ওপৰি ঈমান
অেল ৰাক্ষখ কিওোঁৰ্লাক দুৰ্য়াৰ্ৰ বসৰ্ি কযন সদ্বযেহাৰ অিযাহি ৰাৰ্খ। আল্লাহ
িাআলাই বকৰ্ছেঃ আৰু যক্ষদ কিামাৰ ক্ষপিৃ -মািৃ ৰ্য় কিামাক কমাৰ ল ি ক্ষশ্বকে
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কক্ষৰিলল কহোঁ চা ক্ষদৰ্য় ক্ষয ক্ষিষৰ্য় কিামাৰ ককাৰ্না জ্ঞান নাই, কিৰ্ে িু ক্ষম ক্ষসহোঁ িৰ
কথা নামাক্ষনিা আৰু পৃক্ষথেীি ক্ষসহোঁ িৰ ল ি িসিাস কক্ষৰিা সিাৰ্ে। িু ক্ষম িাৰ
পথ অেলবন কৰা ক্ষযৰ্য় কমাৰ অক্ষিমুখী বহৰ্ছ। িাৰ ক্ষপছি কিামাৰ্লাকৰ
প্ৰিযােিে ন কমাৰ ওচৰৰ্িই, কিক্ষিয়া মই কিামাৰ্লাকক কসই ক্ষিষৰ্য় অেক্ষহি
কক্ষৰম ক্ষযৰ্িাৰ কিামাৰ্লাৰ্ক কক্ষৰক্ষছলা। (ছু ৰা লুক্বমানাঃ ১৫)
ইছলাৰ্ম যুদ্ধংৰ্দহী অমুছক্ষলমৰ িাক্ষহৰ্ৰ, অনযানয অমুছক্ষলমৰ বসৰ্ি সদাচৰৰ্
কৰাক ককক্ষিয়াও ক্ষনৰ্ষি নকৰ্ৰ, আত্ম্ীয় হওক িা নহওক। আল্লাহ িাআলাই
বকৰ্ছেঃ দ্বীনৰ ক্ষিষৰ্য় ক্ষযসকৰ্ল কিামাৰ্লাকৰ ক্ষিৰুৰ্দ্ধ যুদ্ধ কৰা নাই আৰু
কিামাৰ্লাকক স্বৰ্দিৰ পৰা িক্ষহষ্কাৰ্ৰা কৰা নাই, ক্ষসহোঁ িৰ প্ৰক্ষি মহানুিেিা
কদখুোিলল আৰু নযায়ক্ষিচাৰ কক্ষৰিলল আল্লাৰ্হ কিামাৰ্লাকক ক্ষনৰ্ষি নকৰ্ৰ।
ক্ষনশ্চয় আল্লাহ নযায়পৰায়ৰ্সকলক িালপায়। (ছু ৰা আল-মুমতাৱহনাহাঃ ৮)
ইছলাৰ্ম ক্ষপিৃ -মািৃ ক কিওোঁৰ্লাকৰ সোনক সঠিকিাৰ্ে লালন-পালন কৰাৰ
ক্ষনৰ্দে ি ক্ষদৰ্য়। ইছলাৰ্ম ক্ষপিাক গুৰুত্বপূৰ্ে দাক্ষয়ত্বিাৰ প্ৰদান কক্ষৰৰ্ছ, কযৰ্ন কিওোঁ
কযন সোনসকলক ক্ষনজ প্ৰক্ষিপালকৰ অক্ষিকাৰ সম্পৰ্কে ক্ষিিা ক্ষদৰ্য়। ক্ষযদৰ্ৰ নিী
চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ অছাল্লাৰ্ম কিওোঁৰ খুৰাৰ পুত্ৰ আব্দুল্লাহ ক্ষিন আব্বাছক বকক্ষছলেঃ
কহ িালক অথিা কহ ক্ষিশু! মই কিামাক এৰ্নকুো ক্ষকছু মান কথা ক্ষিকামৰ্ন,
ক্ষযৰ্িাৰৰ ওপৰি আমল কক্ষৰৰ্ল আল্লাৰ্হ কিামাক উপকৃ ি কক্ষৰি? মই ক'কলা,
"হয় ক্ষনশ্চয়"। কিৰ্খৰ্ি ক'কলেঃ "আল্লাহৰ অক্ষিকাৰ ৰিা কৰা, আল্লাৰ্হ কিামাক
সুৰিা প্ৰদান কক্ষৰি। আল্লাহক স্মৰৰ্ কৰা, সদায় কিওোঁক সহৰ্যা ী পািা। স্বচ্ছল
অেিাি কিওোঁক মনি ৰাক্ষখিা,ক্ষিপদৰ সময়ি কিওোঁৰ সহায় লাি কক্ষৰিা। শুনা!
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কযক্ষিয়া প্ৰাথেনা কক্ষৰিা, আল্লাহৰ ওচৰৰ্িই কক্ষৰিা। আৰু কযক্ষিয়া সহায়ৰ
প্ৰৰ্য়াজন হ'ি, আল্লাহৰ ওচৰৰ্িই সহায় প্ৰাথেনা কক্ষৰিা"। (আহমদাঃ ৪/২৮৭)
আল্লাৰ্হ ক্ষপিা-মািাক এই ক্ষনৰ্দে ি প্ৰদান কক্ষৰৰ্ছ কয, কিওোঁৰ্লাৰ্ক কযন ক্ষনজৰ
সোনসকলক দ্বীন আৰু দুক্ষনয়াৰ সকৰ্লা উপকাৰী ক্ষিষয়ৰ ক্ষিিাৰ্ৰ ক্ষিক্ষিি
কৰ্ৰ। আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ কহ ঈমান্দাৰসকল! কিামাৰ্লাৰ্ক ক্ষনজৰ্ক আৰু
কিামাৰ্লাকৰ পক্ষৰয়ালি েক জাহান্নামৰ পৰা ৰিা কৰা, যাৰ ইন্ধন হ’ি মানুহ
আৰু ক্ষিল, য’ি ক্ষনৰ্য়াক্ষজি আৰ্ছ ক্ষনমেম, কৰ্ঠাৰ স্বিােৰ ক্ষফক্ষৰিাসকল, ক্ষযসকৰ্ল
আল্লাহৰ আৰ্দি অমানয নকৰ্ৰ; আৰু ক্ষসহোঁ ৰ্ি ক্ষয কক্ষৰিলল আৰ্দি প্ৰাপ্ত হয়
কসইৰ্োৰ্েই কৰ্ৰ। (ছু ৰা আত-তাহৰীমাঃ ৬) আলী ৰাক্ষদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ্ে এই
আয়ািৰ ক্ষিষৰ্য় বকৰ্ছেঃ কিামাৰ্লাৰ্ক ক্ষনজৰ্ক আৰু কিামাৰ্লাকৰ পক্ষৰয়ালি েক
জাহান্নামৰ পৰা ৰিা কৰা। কিওোঁ বকৰ্ছেঃ অথোৎ ক্ষসহোঁ িক ক্ষিষ্ট্াচাৰ ক্ষিৰ্কাো আৰু
ক্ষিিাৰ্ৰ ক্ষিক্ষিি কৰা। নিী চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ অছাল্লাৰ্ম ক্ষপিাক ক্ষনৰ্দে ি ক্ষদৰ্ছ
কয, কিওোঁ কযন সোনক নামাজ পঢ়া ক্ষিকায়। যাৰ্ি নামাজ পঢ়াি অিযি হয়।
নিী চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ অছাল্লাৰ্ম বকৰ্ছেঃ কিামাৰ্লাকৰ সোনসকল সাি িছৰ
িয়সি উপনীি হ'কল, ক্ষসহোঁ িক চালাি আদায় কৰাৰ ক্ষনৰ্দে ি ক্ষদয়া। এইৰ্ো আিু
দাউৰ্দ িৰ্েনা কক্ষৰৰ্ছ। কিৰ্খি চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ অছাল্লাৰ্ম আৰু বকৰ্ছেঃ
"কিামাৰ্লাৰ্ক

প্ৰৰ্িযৰ্কই

দাক্ষয়ত্বিীল,

প্ৰৰ্িযকৰ্ক

কিওোঁৰ্লাকৰ

অিীনি

িযক্ষক্তসকলৰ ক্ষিষৰ্য় কসাি-কপাচ কৰা হ'ি। সমাজৰ ইমাম (কনতা) কিৰ্োোঁ
দাক্ষয়ত্বিীল, আৰু কিওোঁৰ্কা কিওোঁৰ অিীনি কলাকসকলৰ ক্ষিষৰ্য় কসাি-কপাচ কৰা
হ'ি। পুৰষ
ু বহৰ্ছ পক্ষৰয়ালৰ দাক্ষয়ত্বিীল, কিওোঁৰ্কা কিওোঁৰ অিীনি কলাকসকলৰ
ক্ষিষৰ্য় জিািক্ষদক্ষহ কৰা হ'ি। মক্ষহলা এজনী িাইৰ স্বামীৰ ঘৰৰ দাক্ষয়ত্বিীল,
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িাইৰ্কা িাইৰ অিীনিসকলৰ ক্ষিষৰ্য় জিািক্ষদক্ষহ কৰা হ'ি। কমেচাৰীও কিওোঁৰ
মাক্ষলকৰ সম্পদৰ ৰিক, কিওোঁৰ্কা কিওোঁৰ দাক্ষয়ত্ব সম্পৰ্কে কসাি-কপাচ কৰা হ'ি।
আনক্ষক কিামাৰ্লাকৰ প্ৰৰ্িযৰ্কই দাক্ষয়ত্বিীল, ক্ষিৰ্ক প্ৰৰ্িযৰ্কই ক্ষনজ ক্ষনজ দাক্ষয়ত্ব
সম্পৰ্কে প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন হ'ি।" (ছহীহ ইবলন ৱহব্বানাঃ ৪৪৯০)
ইছলাৰ্ম ক্ষপিৃ ক কিওোঁৰ সোনৰ আৰু পক্ষৰয়ালৰ িযয় িাৰ িহন কক্ষৰিলল ক্ষনৰ্দে ি
ক্ষদৰ্ছ। দফা নং ১৮ি ইয়াৰ ক্ষকছু িৰ্েনা কৰা বহৰ্ছ। নিী চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ
অছাল্লাৰ্ম সোনসকলৰ ওপৰি িযয় কৰাৰ গুৰুত্ব িৰ্েনা কক্ষৰ বকৰ্ছেঃ মানুৰ্হ
ক্ষযৰ্িাৰ দীনাৰ (স্বণে মুদ্ৰা) িযয় কৰ্ৰ, কসইৰ্িাৰৰ মাজি সৰ্িোেম দীনাৰ বহৰ্ছ
কসইৰ্ো ক্ষযৰ্ো কিওোঁ ক্ষনজ পক্ষৰয়ালি েৰ িাৰ্ি িযয় কৰ্ৰ। ইয়াৰ ক্ষপছি কসই দীনাৰ
সৰ্িোেম ক্ষযৰ্ো কিওোঁ আল্লাহৰ পথি (ৱজহাদ

ৱৰবলল) ক্ষনজৰ পক্ষৰিহৰ্ৰ িাৰ্ি

িযয় কৰ্ৰ। ইয়াৰ ক্ষপছি কসই দীনাৰ উেম ক্ষয দীনাৰ কিওোঁ আল্লাহৰ পথি থকা
সঙ্গী-সাৰক্ষথসকলৰ ওপৰি িযয় কৰ্ৰ। আিু ক্ষকলািাই বকৰ্ছ, কিওোঁ প্ৰথৰ্ম
পক্ষৰয়ালৰ কথা উৰ্ল্লখ কক্ষৰৰ্ছ। ইয়াৰ ক্ষপছি আিু ক্ষকলািাই বকৰ্ছেঃ কসই
িযক্ষক্তিলক ডািৰ কছাোিৰ অক্ষিকাৰী আৰু ককান হ'ি পাৰ্ৰ, ক্ষযৰ্য় ক্ষনজৰ সৰু
সৰু সোনসকলৰ িাৰ্ি িযয় কৰ্ৰ? ইয়াৰ ক্ষিক্ষনময়ি আল্লাৰ্হ কিওোঁৰ্লাকক পক্ষেত্ৰ
ৰাৰ্খ, উপকৃ ি কৰ্ৰ আৰু অিােমুক্ত ৰাৰ্খ। (ছহীহ মুছৱলমাঃ ৯৯৪)

৩০) ইছলালম

া আৰু

মে ত া স ললা কিত্ৰলত

নুায়ৰ আলদে ৱদলয়। আনৱ

েত্ৰুৰ হসলতও নুায়

আচৰণৰ আলদে ৱদলয়।
পক্ষেত্ৰ মহান আল্লাহ নযায়ৰ ক্ষিৰ্িষৰ্ৰ্ৰ্ৰ ক্ষিৰ্িক্ষষি, কিওোঁ সকৰ্লা কমেৰ্ি
নযাক্ষয়কিাৰ্ে ক্ষসদ্ধাে লয় আৰু িান্দাসকলৰ মাজি ক্ষিক্ষিন্ন িৰৰ্ৰ যা-কযা াৰ
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আৰু আৰ্য়াজনৰ কিত্ৰৰ্িা নযায়ক প্ৰািানয ক্ষদৰ্য়। কিওোঁ ক্ষয ক্ষিষয়ৰ্ৰ আৰ্দি ক্ষদৰ্ছ
আৰু ক্ষযৰ্োৰ পৰাই ক্ষনৰ্ষি কক্ষৰৰ্ছ আৰু কিওোঁ ক্ষয ক্ষয সৃক্ষষ্ট্ কক্ষৰৰ্ছ আৰু ক্ষয
ক্ষনিোৰৰ্ কক্ষৰৰ্ছ, কিওোঁ সকৰ্লা কিত্ৰৰ্ি সঠিক পথি প্ৰক্ষিক্ষষ্ঠি। আল্লাহ িাআলাই
বকৰ্ছেঃ আল্লাৰ্হ সািয ক্ষদৰ্য় কয, ক্ষনশ্চয় কিওোঁৰ িাক্ষহৰ্ৰ আন ককাৰ্না সিয ইলাহ
নাই, আৰু ক্ষফক্ষৰিাসকল ল ৰ্ি জ্ঞানীসকৰ্লও; কিওোঁ নযায়নীক্ষিৰ ওপৰি
প্ৰক্ষিক্ষষ্ঠি। কিওোঁৰ িাক্ষহৰ্ৰ আন ককাৰ্না সিয ইলাহ নাই, (কতওঁ) পৰাক্ৰমিালী,
প্ৰজ্ঞাময়। (ছু ৰা আলল-ইমৰাণাঃ ১৮) আল্লাহ িাআলাই নযায় প্ৰদানৰ আৰ্দি
কক্ষৰ বকৰ্ছেঃ কওক, কমাৰ প্ৰক্ষিপালৰ্ক নযায় ক্ষিচাৰৰ ক্ষনৰ্দে ি ক্ষদৰ্ছ। (ছু ৰা আলআৰাফাঃ ২৯) প্ৰৰ্িযক নিী আৰু ৰাছু ৰ্লই নযায় প্ৰক্ষিষ্ঠাৰ িাৰ্ি আ মৰ্ কক্ষৰৰ্ছ।
আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ ক্ষনশ্চয় আক্ষম আমাৰ ৰাছু লসকলক সুস্পষ্ট্ প্ৰমাৰ্
সহকাৰ্ৰ কপ্ৰৰৰ্ কক্ষৰৰ্ছাোঁ আৰু কিওোঁৰ্লাকৰ ল ি অেিীৰ্ে কক্ষৰৰ্ছাোঁ ক্ষকিাি আৰু
নযায় প্ৰক্ষিষ্ঠাৰ মানদণ্ড। যাৰ্ি মানুৰ্হ সুক্ষিচাৰ প্ৰক্ষিষ্ঠা কৰ্ৰ। (ছু ৰা আলহাদীদাঃ ২৫) কথা আৰু কমেৰ মাজি নযায় প্ৰক্ষিষ্ঠা কৰাৰ্কই মীঝান (নুায়
প্ৰৱতষ্ঠাৰ মানদণ্ড) কিাৰ্ল।
ইছলাৰ্ম কথা আৰু কমেি সদায় নযায় প্ৰক্ষিষ্ঠাৰ ক্ষনৰ্দে ি ক্ষদৰ্য়, যক্ষদও িত্ৰু পিৰ
সপৰ্ি নহওক ক্ষকয়। আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ কহ মুক্ষমনসকল! কিামাৰ্লাৰ্ক নযায়
ক্ষিচাৰি দৃঢ় প্ৰক্ষিক্ষষ্ঠি থাক্ষকিা আল্লাহৰ সািীস্বৰূপ, যক্ষদও কসয়া কিামাৰ্লাকৰ
ক্ষনজৰ িা ক্ষপিৃ -মািৃ আৰু আত্ম্ীয়-স্বজনৰ ক্ষিৰুৰ্দ্ধ নহওক ক্ষকয়, ক্ষস ক্ষিেিাৰ্ন
হওক অথিা ক্ষিেহীন, আল্লাহ উিয়ৰ্ৰই ঘক্ষনষ্ট্িৰ। কসৰ্য় কিামাৰ্লাৰ্ক নযায়
ক্ষিচাৰ কক্ষৰিলল প্ৰিৃক্ষেৰ অনুসৰৰ্ নকক্ষৰিা। কিামাৰ্লাৰ্ক যক্ষদ পাক ল াই কথা
ককাো আৰু অৰ্মাৰ্নাৰ্যা ী কহাো কিৰ্ে কিামাৰ্লাৰ্ক ক্ষয কৰা কসই সম্পৰ্কে আল্লাহ
সমযক অে ি। (ছু ৰা আন-ৱনছাাঃ ১৩৫) আল্লাহ িাআলাই আৰু বকৰ্ছেঃ
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কিামাৰ্লাকক মছক্ষজদুল হাৰামি প্ৰৰ্েি কক্ষৰিলল ক্ষদয়া নাই কাৰৰ্ৰ্, ককাৰ্না
সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰক্ষি থকা কিামাৰ্লাকৰ িত্ৰুিাই কযন কিামাৰ্লাকক সীমালংঘন
কৰাি প্ৰৰ্ৰাক্ষচি নকৰ্ৰ। সৎকমে আৰু িাক্বোৰ ক্ষিষয়ি কিামাৰ্লাৰ্ক পৰস্পৰ্ৰ
পৰস্পৰক সহায়-সহৰ্যাক্ষ িা কক্ষৰিা আৰু পাপকমে িথা সীমালংঘনি এজৰ্ন
আনজনৰ সহায়-সহৰ্যাক্ষ িা নকক্ষৰিা। আল্লাহক িয় কৰা। ক্ষনশ্চয় আল্লাহ িাক্ষি
প্ৰদানি অক্ষি কৰ্ঠাৰ। (ছু ৰা আল-মাৱয়দাহাঃ ২) আল্লাহ িাআলাই আৰু বকৰ্ছেঃ
কহ মুক্ষমনসকল! আল্লাহৰ উৰ্েৰ্িয নযায় সািযদানি কিামাৰ্লাৰ্ক অক্ষিচল
থাক্ষকিা, ককাৰ্না সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰক্ষি িত্ৰুিাই কিামাৰ্লাকক যাৰ্ি সুক্ষিচাৰ িজেনি
প্ৰৰ্ৰাক্ষচি নকৰ্ৰ। কিামাৰ্লাৰ্ক সুক্ষিচাৰ কক্ষৰিা, এইৰ্োৰ্েই িাক্বোৰ অক্ষিক
ক্ষনকেেিী। কিামাৰ্লাৰ্ক আল্লাহৰ িাক্বো অেলবন কৰা। ক্ষনশ্চয় কিামাৰ্লাৰ্ক
ক্ষয কৰা আল্লাহ কসই ক্ষিষৰ্য় সমযক অেক্ষহি। (ছু ৰা আল-মাৱয়দাহাঃ ৮)
আপুক্ষন আক্ষজৰ যু ৰ ককাৰ্না সংক্ষিিানি অথিা অনয ককাৰ্না িমেি এইদৰ্ৰ
ক্ষনজৰ ক্ষিৰুৰ্দ্ধ, ক্ষপিা-মািাৰ ক্ষিৰুৰ্দ্ধ আৰু আত্ম্ীয়-স্বজনৰ ক্ষিৰুৰ্দ্ধ সিয সহকাৰ্ৰ
সািয প্ৰদানৰ কথা ক্ষিচাক্ষৰ পািৰ্ন? ল ৰ্ি সিয কথা ককাোৰ িথা িন্ধু-িত্ৰু
সকৰ্লাৰ্ৰ বসৰ্ি নযায় ক্ষিচাৰ কৰাৰ ক্ষিষৰ্য় ককাৰ্না উদাহৰৰ্ ক্ষিচাক্ষৰ পািৰ্ন?
নিী চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ অছাল্লাৰ্ম সোনসকলৰ মাজৰ্িা নযায় প্ৰক্ষিষ্ঠাৰ ক্ষনৰ্দে ি
ক্ষদৰ্ছ। আক্ষমৰ ৰাক্ষহমাহুল্লাহৰ পৰা িক্ষৰ্েি, কিওোঁ বকৰ্ছেঃ মই নুমান ক্ষিন িাশ্বীৰ
ৰাক্ষদ্বয়াল্লাহু আনহুক ক্ষমবৰৰ ওপৰি কওোঁৰ্ি শুক্ষনৰ্ছাোঁ। কিওোঁ বকৰ্ছেঃ কমাৰ ক্ষপিাই
কমাক ক্ষকিাক্ষকক্ষি দান কক্ষৰৰ্ল। ক্ষকন্তু (কমাৰ মাতৃ ) আম্ৰাহ ক্ষিৰ্ে ৰাোহাই ক'কলেঃ
"মই এই ক্ষিষয়ৰ্ো কিক্ষিয়াললৰ্ক মাক্ষন নলওোঁ কযক্ষিয়াললৰ্ক আপুক্ষন এই সন্দিে ি
ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ অছাল্লামক সািী নকক্ষৰি"। ইয়াৰ ক্ষপছি কিওোঁ
ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ অছাল্লামৰ ওচৰি আক্ষহল আৰু ক'কলেঃ "মই কমাৰ
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সোনক অথোৎ আম্ৰাহ ক্ষিৰ্ে ৰাোহাৰ িে জাি পুত্ৰক ক্ষকিা উপহাৰ ক্ষহচাৰ্প দান
কক্ষৰৰ্ছাোঁ। ক্ষকন্তু কহ আল্লাহৰ ৰাছু ল! কমাৰ স্ত্ৰীৰ্য় আৰ্পানাক সািী ৰাক্ষখিলল কহোঁ চা
প্ৰৰ্য়া কক্ষৰৰ্ছ"। কিক্ষিয়া ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ অছাল্লাৰ্ম ক'কলেঃ "িু ক্ষম
কিামাৰ সকৰ্লা সোনৰ্ক অনুৰূপ প্ৰদান কক্ষৰছাৰ্ন"? কিওোঁ ক'কলেঃ "নাই কৰা"।
কিক্ষিয়া কিৰ্খৰ্ি ক'কলেঃ "কিৰ্ে আল্লাহক িয় কৰা, আৰু সোনসকলৰ মাজি
সমিা ৰিা কক্ষৰ নযায় প্ৰক্ষিষ্ঠা কৰা"। নুমান ৰাক্ষদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ্ে বকৰ্ছেঃ "ইয়াৰ
ক্ষপছি কিওোঁ ঘূক্ষৰ আক্ষহ কিওোঁ ক্ষদয়া দান ঘূৰাই ল'কল"। (ছহীহুল বুখাৰীাঃ হাদীছ
নং ২৫৮৭)
ক্ষযৰ্হিু জনসািাৰৰ্ আৰু ৰাষ্ট্ৰৰ ক্ষিষয়সমূহৰ আিাৰ একমাত্ৰ নযায়ৰ ওপৰৰ্িই
িাক্ষপি হয়, আৰু মানুহৰ িমে, কিজ আৰু িংি, স্বাক্ষিমান, সম্পদ আৰু জাক্ষি
আক্ষদও ককেল নযায়ৰ দ্বাৰাইৰ্হ সুৰক্ষিি থাৰ্ক। কসৰ্য় আক্ষম নিী চাল্লাল্লাহু
আলাইক্ষহ অছাল্লামৰ জীেনৰ্িা কদখা পাওোঁ কয, কযক্ষিয়া মক্কাৰ কাক্ষফৰসকৰ্ল
মক্কাি মুছক্ষলমসকলৰ জীেন যাপন কৰাৰ্ো কঠিন কক্ষৰ কপলাইক্ষছল, কিক্ষিয়া
কিৰ্খি চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ অছাল্লাৰ্ম কিওোঁৰ্লাকক আক্ষিক্ষচক্ষনয়ালল (হাবশ্বালল)
ক্ষহজৰি কৰাৰ ক্ষনৰ্দে ি ক্ষদক্ষছল। ইয়াৰ কাৰৰ্ ক্ষহচাৰ্প কিৰ্খি চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ
অছাল্লাৰ্ম বকক্ষছল কয, কসই ঠাইৰ ৰজাজন অক্ষিক ন্য়ায় ক্ষপ্ৰয়, কিওোঁৰ িাি
কাৰ্ৰা প্ৰক্ষি অনযায় কৰা নহয়।

৩১) ইছলালম স ললা সৃৱিলৰই

লুাণ

ামনা

লৰ,

ত া ৱসহঁ তৰ হসলত সদ্বুিহাৰৰ ৱনলদে ে ৱদলয়। ল লত
ইছলালম সদায় উিম চৱৰত্ৰ অিলিন
সৎ মে

ৱৰবলল আহ্বান

লৰ।
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ইছলাৰ্ম সৃক্ষষ্ট্জ িৰ সকৰ্লাৰ্ৰ বসৰ্ি সদ্বযেহাৰ কৰাৰ ক্ষনৰ্দে ি ক্ষদৰ্য়। আল্লাহ
িাআলাই বকৰ্ছেঃ ক্ষনশ্চয় আল্লাৰ্হ নযায়পৰায়ৰ্িা, সদাচৰৰ্ আৰু আত্ম্ীয়-স্বজনক
দান কৰাৰ ক্ষনৰ্দে ি ক্ষদৰ্য়। (ছু ৰা আন-নাহলাঃ ৯০) আল্লাহ িাআলাই আৰু
বকৰ্ছেঃ ক্ষযসকৰ্ল সচ্ছল আৰু অসচ্ছল অেিাি িযয় কৰ্ৰ, আৰু ক্ষযসকল কক্ৰাি
সংিৰৰ্কাৰী; মানুহৰ প্ৰক্ষি িমািীল; আৰু আল্লাৰ্হ মুহক্ষছনসকলক িাল পায়;
(ছু ৰা আলল-ইমৰাণাঃ ১৩৪) আৰু ৰাছু ল চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ অছাল্লাৰ্ম বকৰ্ছেঃ
ক্ষনশ্চয় আল্লাৰ্হ প্ৰৰ্িযক ক্ষিষয়ৰ্ি (কতামাললা ৰ ওপৰত) ইহছান িথা
সদাচৰৰ্ অিযােিযক কক্ষৰৰ্ছ।

ক্ষিৰ্ক কিামাৰ্লাৰ্ক কযক্ষিয়া হিযা কক্ষৰিা

কিক্ষিয়া উেমিাৰ্ে হিযা কক্ষৰিা। আৰু কযক্ষিয়া জৰ্িহ কক্ষৰিা কিক্ষিয়া
উেমিাৰ্ে জৰ্িহ কক্ষৰিা। জৰ্িহ কৰা অস্ত্ৰপাি কিামাৰ্লাৰ্ক কচাকা কক্ষৰ লিা।
যাৰ্ি জৰ্িহ কক্ষৰিল ীয়া জন্তুৰ্ে অক্ষিক কষ্ট্ নাপায়। (ছহীহ মুছৱলমাঃ
১৯৫৫)
ইছলাৰ্ম সদায় উেম চক্ষৰত্ৰ অেলবন কক্ষৰিলল আৰু সৎকমে কক্ষৰিলল আহ্বান
কৰ্ৰ। পূিে
ে িী গ্ৰন্থসমূহি নিী মুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ অছাল্লামৰ বিক্ষিষ্ট্য
িৰ্েনা কক্ষৰ আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ ক্ষযসকৰ্ল অনুসৰৰ্ কৰ্ৰ ৰাছু লৰ, উম্মী
নিীৰ, যাৰ উৰ্ল্লখ ক্ষসহোঁ ৰ্ি ক্ষসহোঁ িৰ ওচৰি থকা িাওৰাি আৰু ইঞ্জীলি ক্ষলক্ষপিদ্ধ
পায়, ক্ষযজৰ্ন ক্ষসহোঁ িক সৎ কামৰ আৰ্দি ক্ষদৰ্য়, অসৎকমেৰ পৰা ক্ষনৰ্ষি কৰ্ৰ,
ক্ষসহোঁ িৰ িাৰ্ি পক্ষেত্ৰ িস্তু হালাল কৰ্ৰ আৰু অপক্ষেত্ৰ িস্তু হাৰাম কৰ্ৰ। আৰু
ক্ষসহোঁ িক ক্ষসহোঁ িৰ ওপৰি থকা কিাজাৰ পৰা আৰু িৃংখলৰ পৰা মুক্ত কৰ্ৰ। কসৰ্য়
ক্ষযসকৰ্ল কিওোঁৰ প্ৰক্ষি ঈমান আৰ্ন, কিওোঁক সন্মান কৰ্ৰ, কিওোঁক সহায় কৰ্ৰ আৰু
ক্ষয নূৰ কিওোঁৰ প্ৰক্ষি অেিীৰ্ে বহৰ্ছ কসইৰ্োৰ অনুসৰৰ্ কৰ্ৰ, কিওোঁৰ্লাৰ্কই
সাফলযমক্ষণ্ডি। (ছু ৰা আল-আৰাফাঃ ১৫৭) আৰু ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ
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অছাল্লাৰ্ম বকৰ্ছেঃ কহ আইশ্বাহ! ক্ষনশ্চয় আল্লাহ িাআলা নম্ৰ িযেহাৰকাৰী। কিওোঁ
নম্ৰিা পছন্দ কৰ্ৰ। এৰ্িৰ্ক কিওোঁ নম্ৰিাৰ ফলি ক্ষয দান কৰ্ৰ, কসয়া কৰ্ঠাৰিাৰ
ফলি দান নকৰ্ৰ। ইয়াৰ িাক্ষহৰ্ৰ আন ককাৰ্না আচৰৰ্ৰ িাৰ্িও কসয়া দান
নকৰ্ৰ। (ছহীহ মুছৱলমাঃ ২৫৯৩) আৰু ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ অছাল্লাৰ্ম
বকৰ্ছেঃ ক্ষনশ্চয় আল্লাৰ্হ কিামাৰ্লাকৰ ওপৰি হাৰাম কক্ষৰৰ্ছ মাকৰ অিািযিা,
কনযা সোনক জীক্ষেি অেিাি দাফন কৰা, কাৰ্ৰা প্ৰাপয আদায় ক্ষনক্ষদয়া, িথা
অনযায়িাৰ্ে ক্ষকিা কলাো। ল ৰ্ি কিওোঁ অপছন্দ কক্ষৰৰ্ছ কিামাৰ্লাকৰ
অপ্ৰৰ্য়াজনীয় কথা-িিৰা, অক্ষিক্ষৰক্ত প্ৰশ্ন কৰা আৰু সম্পদ ক্ষিনষ্ট্ কৰা আক্ষদ।
(ছহীহুল বুখাৰীাঃ হাদীছ নং ২৪০৮) ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ অছাল্লাৰ্ম
আৰু বকৰ্ছেঃ মুক্ষমন কনাৰ্হাোলক কিামাৰ্লাকৰ মাজৰ ককাৰ্নও জান্নািি প্ৰৰ্েি
কক্ষৰি কনাোক্ষৰি, আৰু কিামাৰ্লাৰ্ক প্ৰকৃ ি মুক্ষমন হ'ি কনাোক্ষৰিা কযক্ষিয়াললৰ্ক
কিামাৰ্লাৰ্ক ইজৰ্ন ক্ষসজনক মুহাব্বি নকক্ষৰিা। মই কিামাৰ্লাকক কসই ক্ষিষয়ৰ্ো
জনাই ক্ষনক্ষদমৰ্ন, ক্ষযৰ্ো কক্ষৰৰ্ল কিামাৰ্লাকৰ মাজি পৰস্পৰ মুহাব্বি সৃক্ষষ্ট্ হ'ি?
কসইৰ্ো বহৰ্ছেঃ কিামাৰ্লাৰ্ক পৰস্পৰ্ৰ ছালাম আদান প্ৰদান কৰা। (ছহীহ
মুছৱলমাঃ ৫৪)

৩২) ইছলালম উিম চৱৰত্ৰ অিলিন
কযলন- সততা, আমানত আদায়
লিােীলতা,

বীৰতা,

উদাৰতা, অভািী
সহায়

ভাল
সহায়

ৰা, কভা াতু ৰ

হসলত সদ্বুিহাৰ

ৰাৰ আৰু সৎ গুণ

ৰা, পৱিত্ৰতা, হায়া বা
ৱেতানত

বুয়

ৰা,

ৰা, ৱনযে াৱতত কলা

আহাৰ

লৰািা, প্ৰৱতলিেীৰ

ৰা, আত্মীয়তাৰ বন্ধন অেু ে ৰখা
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ল লত জীি-জন্তুৰ প্ৰৱত দয়া

ৰা আৱদ গুণ অিলিন

ৰাৰ ৱনলদে ে ৱদলয়।
ইছলাৰ্ম উৎকৃ ষ্ট্ আচৰৰ্ৰ ক্ষনৰ্দে ি ক্ষদৰ্য়। ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ অছাল্লাৰ্ম
বকৰ্ছেঃ ক্ষনশ্চয় মই বনক্ষিকিাক পূৰ্ি
ে া প্ৰদান কক্ষৰিলল নিী ক্ষহচাৰ্প আ মন
কক্ষৰৰ্ছাোঁ। (ছহীহহুল আদাব আল-মুফৰাদাঃ ২০৭) আৰু ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু
আলাইক্ষহ অছাল্লাৰ্ম বকৰ্ছেঃ কিামাৰ্লাকৰ মাজৰ ক্ষয িযক্ষক্তৰ চক্ষৰত্ৰ আৰু আচৰৰ্
সৰ্িোেম, কসই িযক্ষক্তৰ্য়ই কমাৰ ওচৰি সিোক্ষিক ক্ষপ্ৰয় আৰু ক্ষকয়ামিৰ ক্ষদনাও
কিওোঁ কমাৰ ক্ষনৰ্চই ওচৰি থাক্ষকি। পিােৰ্ৰ কিামাৰ্লাকৰ মাজৰ ক্ষয িযক্ষক্ত কমাৰ
ওচৰি আোইিলক কিক্ষছ ঘৃৰ্নীয়, ক্ষস ক্ষকয়ামিৰ ক্ষদনাও কমাৰ পৰা িহু দূৰি
অেিান কক্ষৰি। ক্ষসহোঁ ি বহৰ্ছেঃ িহুিল্কী, িৃষ্ট্-ক্ষনলেজ্জ আৰু অহংকাৰ জৰজক্ষৰি
িযক্ষক্তসকল। চাহািীসকৰ্ল ক'কলেঃ (কহ আল্লাহৰ ৰাছু ল!) িহুিল্কী আৰু িৃষ্ট্ক্ষনলেজ্জ কলাকসকলক আক্ষম জাৰ্না, ক্ষকন্তু মুিাফাইক্ষহকূন ককানসকল কলাক?
কিৰ্খৰ্ি ক'কলেঃ ক্ষসহোঁ ি বহৰ্ছ অহংকাৰী। আছ-ক্ষছলক্ষছলাহ আচ-ছাহীহাহেঃ ৭৯১)
আব্দুল্লাহ ক্ষিন আমৰ ৰাক্ষদ্বয়াল্লাহু আনহুমাৰ পৰা িক্ষৰ্েি, কিওোঁ বকৰ্ছেঃ নিী
চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ অছাল্লাম ককক্ষিয়াও অশ্লীলিাষী নাক্ষছল অথিা অসিয
আচৰৰ্ৰ অক্ষিকাৰী নাক্ষছল। কিৰ্খি চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ অছাল্লাৰ্ম বকৰ্ছেঃ
"কিামাৰ্লাকৰ মাজৰ কসই িযক্ষক্তৰ্য়ই সৰ্িোেম, ক্ষযজন বনক্ষিকিাি সৰ্িোেম"।
(ছহীহুল বুখাৰীাঃ হাদীছ নং ৩৫৫৯) ইয়াৰ িাক্ষহৰ্ৰও আৰু িহুৰ্িা আয়াি
আৰু হাদীছ আৰ্ছ, ক্ষযৰ্িাৰ্ৰ প্ৰমাৰ্ কৰ্ৰ কয, ইছলাৰ্ম সকৰ্লাৰ্ক সদাচৰৰ্ আৰু
সৎকমে অেলবন কক্ষৰিলল উৎসাক্ষহি কৰ্ৰ।
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ইছলাৰ্ম ক্ষযৰ্িাৰ সদাচৰৰ্ অেলবন কক্ষৰিলল ক্ষনৰ্দে ি ক্ষদৰ্ছ, কসইৰ্িাৰৰ মাজি
অনযিম এো বহৰ্ছ সিিা অেলবন কৰা।ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ
অছাল্লাৰ্ম বকৰ্ছেঃ সিযক মজিুিিাৰ্ে িাৰৰ্ কৰাৰ্ো বহৰ্ছ কিামাৰ্লাকৰ িাৰ্ি
একাে কিে িয। ক্ষকয়ৰ্না সিিাই কনকীৰ পথ কদখুোয়, আৰু কনক কমেই জান্নািৰ
পথ কদখুোয়। ক্ষয িযক্ষক্তৰ্য় সদায় সিয কথা কয় অথিা সিয কথা ককাোৰ
কচষ্ট্াি থাৰ্ক, কসই িযক্ষক্ত অেৰ্িষি আল্লাহৰ ওচৰি সিযিাদী িুক্ষল ক্ষলক্ষপিদ্ধ
হয়। (ছহীহ মুছৱলমাঃ ২৬০৭)
ইছলাৰ্ম সঠিকিাৰ্ে আমানি আদায় কৰাৰ ক্ষনৰ্দে ি ক্ষদৰ্য়। আল্লাহ িাআলাই
বকৰ্ছেঃ ক্ষনশ্চয় আল্লাৰ্হ কিামাৰ্লাকক আমানিসমূহ িাৰ অক্ষিকাৰীক প্ৰদান
কক্ষৰিলল ক্ষনৰ্দে ি ক্ষদৰ্ছ। (ছু ৰা আন-ৱনছাাঃ ৫৮)
ল ৰ্ি ইছলাৰ্ম পক্ষেত্ৰ জীেন যাপনৰ ক্ষনৰ্দে ি ক্ষদৰ্য়। ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ
অছাল্লাৰ্ম বকৰ্ছেঃ আল্লাৰ্হ ক্ষিক্ষন প্ৰকাৰ মানুহক সহায় কৰাৰ্ো ক্ষনজৰ কিে িয
ক্ষহচাৰ্প ক্ষনিোৰৰ্ কক্ষৰৰ্ছ। কসই ক্ষিক্ষন প্ৰকাৰ মানুহৰ মাজি আৰ্ছ, ক্ষিিাহৰ আগ্ৰহ
থকা এৰ্নকুো িযক্ষক্ত ক্ষযৰ্য় ক্ষিিাহৰ মািযমি পক্ষেত্ৰ জীেন যাপন কক্ষৰি ক্ষিচাৰ্ৰ।
(ৱতৰৱমজীাঃ ১৬৫৫) নিী চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ অছাল্লাৰ্ম সদায় এই িুক্ষল দুআ
কক্ষৰক্ষছল। কহ আল্লাহ! মই কিামাৰ ওচৰি ক্ষহদায়ি প্ৰাথেনা কৰ্ৰাোঁ, িাক্বো
ক্ষিচাৰ্ৰাোঁ, চাক্ষৰক্ষত্ৰক পক্ষেত্ৰিা আৰু সচ্ছলিাৰ িাৰ্ি প্ৰাথেনা জনাওোঁ। (ছহীহ
মুছৱলমাঃ ২৭২১)
ইছলাৰ্ম লজ্জািীলিা অেলবনৰ ক্ষনৰ্দে ি ক্ষদৰ্য়। ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ
অছাল্লাৰ্ম বকৰ্ছেঃ লজ্জািীলিাই ককেল কলযাৰ্ কক্ষঢ়য়াই আৰ্ন। (ছহীহুল
বুখাৰীাঃ হাদীছ নং ৬১১৭) আৰু ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ অছাল্লাৰ্ম
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বকৰ্ছেঃ প্ৰৰ্িযক িমেৰ্ৰ আৰ্ছ সুকীয়া স্বিাে, আৰু ইছলামৰ স্বিাে বহৰ্ছ
লজ্জািীলিা। (বাইহাক্বীলয় ইয়া

শ্বুআইবুল ঈমানত বণে না

ৱৰলছ।

৬/২৬১৯)
ইছলাৰ্ম সাহক্ষসকিা অেলবনৰ ক্ষনৰ্দে ি ক্ষদৰ্য়। আনাছ ৰাক্ষদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ পৰা
িক্ষৰ্েি, কিওোঁ বকৰ্ছেঃ নিী চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ অছাল্লাম সোৰ্িালক সুশ্ৰী, সাহসী
আৰু দানিীল আক্ষছল। মদীনািাসীসকৰ্ল এিাৰ িীি-িংক্ষকি বহ পৰাি নিী
চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ অছাল্লাৰ্ম কঘাোঁৰাৰ ক্ষপঠিি আৰ্ৰাহৰ্ কক্ষৰ সোৰ্িালক আ ি
ওলাই পক্ষৰক্ষছল। (ছহীহুল বুখাৰীাঃ হাদীছ নং ২৮২০) নিী চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ
অছাল্লাৰ্ম সদায় কাপুৰুষিাৰ পৰা আল্লাহৰ ওচৰি আেয় প্ৰাথেনা কক্ষৰ বকক্ষছলেঃ
কহ আল্লাহ! মই কাপুৰুষিাৰ পৰা কিামাৰ ওচৰি আেয় প্ৰাথেনা কৰ্ৰাোঁ। (ছহীহুল
বুখাৰীাঃ হাদীছ নং ৬৩৭৪)
ইছলাৰ্ম দানিীলিা আৰু উদাৰিাৰ ক্ষনৰ্দে ি ক্ষদৰ্য়। আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ
ক্ষযসকৰ্ল ক্ষনজৰ িন-সম্পদ আল্লাহৰ পথি িযয় কৰ্ৰ ক্ষসহোঁ িৰ উদাহৰৰ্ িসযৰ
এো িীজৰ দৰ্ৰ, ক্ষযৰ্োৰ পৰা সািো ক্ষসজা ওলায়, প্ৰৰ্িযক ক্ষসজাি থাৰ্ক এি
িসয দানা; আৰু আল্লাৰ্হ যাক ইচ্ছা কৰ্ৰ িহু গুৰ্ৰ্ িৃক্ষদ্ধ কক্ষৰ ক্ষদৰ্য়; আৰু আল্লাহ
সিেিযাপী-প্ৰাচু যেময়, সিেজ্ঞ। (ছু ৰা আল-বাক্বাৰাহাঃ ২৬১) নিী চাল্লাল্লাহু
আলাইক্ষহ অছাল্লামৰ চক্ষৰত্ৰ আক্ষছল দানিীলিা। ইিৰ্ন আব্বাছ ৰাক্ষদ্বয়াল্লাহু
আনহুমাৰ পৰা িক্ষৰ্েি, কিওোঁ বকৰ্ছেঃ িন-সম্পদ িযয় কক্ষৰ কলযাৰ্ অজেন কৰাৰ
কিত্ৰি নিী চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ অছাল্লাম আক্ষছল অক্ষিক দানিীল। ৰমাজান
মাহি ক্ষজব্ৰীল আলাইক্ষহচ্ছালাৰ্ম কযক্ষিয়া কিৰ্খিৰ বসৰ্ি সািাৎ কক্ষৰক্ষছল,
কিক্ষিয়া কিৰ্খি আৰু অক্ষিক দান কক্ষৰক্ষছল। ৰমাজান মাহ কিষ কনাৰ্হাোললৰ্ক

101

ইছলাম পৱিত্ৰ ক

াৰআন আৰু হাদীছৰ আললা ত ইছলাম সম্পল ে সংৱিপ্ত আললাচনা

ক্ষজব্ৰীল আলাইক্ষহচ্ছালাৰ্ম প্ৰৰ্িযক ৰাক্ষিৰ্য়ই কিৰ্খিৰ বসৰ্ি সািাৎ কক্ষৰক্ষছল।
নিী চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ অছাল্লাৰ্ম কিওোঁক ককাৰআন শুনাইক্ষছল। ক্ষজব্ৰীল
আলাইক্ষহচ্ছালাৰ্ম কযক্ষিয়া কিৰ্খিৰ বসৰ্ি সািাৎ কক্ষৰক্ষছল কিক্ষিয়া কিৰ্খি
ৰহমিৰ িিাহিলকও অক্ষিক িন-সম্পদ িযয় কক্ষৰক্ষছল। (ছহীহুল বুখাৰীাঃ
হাদীছ নং ১৯০২)
ইছলাৰ্ম অিােীক সহায় কৰাৰ, ক্ষনযোক্ষিি কলাকৰ আৰ্িদন শুনাৰ,
কিাকািু ৰক আহাৰ কৰ্ৰাোৰ, প্ৰক্ষিৰ্েিীৰ বসৰ্ি সদ্বযেহাৰ কৰাৰ, আত্ম্ীয়িাৰ
িন্ধন অেু ে ৰখাৰ আৰু জীে-জন্তুৰ প্ৰক্ষি দয়া কৰাৰ ক্ষনৰ্দে ি ক্ষদৰ্য়। আব্দুল্লাহ
ক্ষিন আমৰ ৰাক্ষদ্বয়াল্লাহু আনহুমাৰ পৰা িক্ষৰ্েি, এজন িযক্ষক্তৰ্য় নিী চাল্লাল্লাহু
আলাইক্ষহ অছাল্লামক প্ৰশ্ন কক্ষৰৰ্ল, ইছলামৰ ককানৰ্ো ক্ষিষয় অক্ষিক উেম?
কিৰ্খৰ্ি ক'কলেঃ "িু ক্ষম খাদয খুোিা আৰু পক্ষৰক্ষচি অপক্ষৰক্ষচি সকৰ্লাৰ্ক ছালাম
ক্ষদিা"। (ছহীহুল বুখাৰীাঃ হাদীছ নং ১২) আৰু ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ
অছাল্লাৰ্ম বকৰ্ছেঃ "এিাৰ এজন িােৰুো ৰািাৰ্ৰ কখাোঁজকাক্ষঢ় ব

আক্ষছল। এো

োঁ াহ লাক্ষ ল। কিওোঁ এো কুোঁ ো সদৃি খাল কদখা পাৰ্ল। কসই
সময়ি কিওোঁৰ িৰ ক্ষপয়
িযক্ষক্তজৰ্ন খালি নাক্ষম পানী কসেন কক্ষৰৰ্ল আৰু িাৰক্ষপছি িাৰ পৰা উঠি
আক্ষহল। হঠাৎ কিওোঁ কদখা পাৰ্ল কুকুৰ এো কফাোঁপাই আৰ্ছ। ক্ষপোঁয়াহি কিাকা
কচৰ্লক্ষক আৰ্ছ। মানুহজৰ্ন িাক্ষেৰ্ল, ক্ষপোঁয়াহি মই ক্ষযদৰ্ৰ কষ্ট্ অনুিে কক্ষৰক্ষছৰ্লাোঁ,
ঠিক কসইদৰ্ৰ এই কুকুৰৰ্োৰ্েও কষ্ট্ অনুিে কক্ষৰ আৰ্ছ। ইয়াৰ ক্ষপছি মানুহজৰ্ন
আৰ্কৌ কসই খালি নাক্ষমৰ্ল আৰু কিওোঁৰ কমাজাি পানী িৰাই ল'কল, আৰু কসই
কমাজা মুৰ্খৰ্ৰ কামুক্ষৰ িক্ষৰ খালৰ পৰা উঠি আক্ষহল। ইয়াৰ ক্ষপছি কিওোঁ কসই পানী
কুকুৰৰ্োক খুোৰ্ল। ফলি আল্লাৰ্হ িাক ইয়াৰ প্ৰক্ষিদানস্বৰূৰ্প িমা কক্ষৰ ক্ষদৰ্ল"।
চাহািাসকৰ্ল প্ৰশ্ন কক্ষৰৰ্ল, "কহ আল্লাহৰ ৰাছু ল! জীে-জন্তুৰ প্ৰক্ষি কৰা দয়াৰ
102

ইছলাম পৱিত্ৰ ক

াৰআন আৰু হাদীছৰ আললা ত ইছলাম সম্পল ে সংৱিপ্ত আললাচনা

িাৰ্িও আমাক প্ৰক্ষিদান ক্ষদয়া হ'িৰ্ন"? কিৰ্খৰ্ি ক'কলেঃ "হয় ক্ষনশ্চয়। প্ৰৰ্িযক
দয়ালু অেৰৰ অক্ষিকাৰী িযক্ষক্তৰ িাৰ্িই আৰ্ছ প্ৰক্ষিদান"। (ছহীহ ইবলন
ৱহব্বানাঃ ৫৪৪) আৰু ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ অছাল্লাৰ্ম বকৰ্ছেঃ "ক্ষিিো
আৰু দুখীয়াৰ িাৰ্ি খাদয কযা ান িক্ষৰিলল কচষ্ট্া কৰা িযক্ষক্ত, আল্লাহৰ পথি
ক্ষজহাদ কৰা িযক্ষক্তৰ দৰ্ৰ অথিা ৰাক্ষিি চালাি আদায় কৰা আৰু ক্ষদনি ক্ষচয়াম
পালন কৰা িযক্ষক্তৰ দৰ্ৰ।" (ছহীহুল বুখাৰীাঃ হাদীছ নং ৫৩৫৩)
ইছলাৰ্ম আত্ম্ীয়িাৰ অক্ষিকাৰ আদায় কৰাৰ প্ৰক্ষি গুৰুত্বাৰ্ৰাপ কক্ষৰৰ্ছ, ল ৰ্ি
কিওোঁৰ্লাকৰ বসৰ্ি সদ্বযেহাৰ কৰাৰ্ো অক্ষনিাযে কক্ষৰৰ্ছ। আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ
মুক্ষমনসকলৰ ওচৰি নিী বহৰ্ছ কিওোঁৰ্লাকৰ ক্ষনজিলকৰ্য়া কিক্ষছ ঘক্ষনষ্ঠ, আৰু
কিওোঁৰ স্ত্ৰীসকল কিওোঁৰ্লাকৰ মািৃ । আল্লাহৰ ক্ষিিান অনুযায়ী মুক্ষমন আৰু
মুহাক্ষজৰসকলিলক আত্ম্ীয়-স্বজনসকল পৰস্পৰ্ৰ অক্ষিক ক্ষনকেিম। ক্ষকন্তু
কিামাৰ্লাৰ্ক কিামাৰ্লাকৰ িন্ধু-িান্ধেৰ প্ৰক্ষি কলযাৰ্মূলক ক্ষকিা কক্ষৰি
ক্ষিচাক্ষৰৰ্ল কসয়া সুকীয়া কথা। এয়া ক্ষকিািি ক্ষলক্ষপিদ্ধ আৰ্ছ। (ছু ৰা আলআহিাবাঃ ৬) ইছলাৰ্ম আত্ম্ীয়িাৰ িন্ধন কিে ন কৰাৰ পৰা সিকে কক্ষৰৰ্ছ
আৰু এৰ্নকুো কাযেক পৃক্ষথেীি ক্ষিপযেয় সৃক্ষষ্ট্ কৰা িুক্ষল আখযাক্ষয়ি কক্ষৰৰ্ছ।
আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ কিৰ্ে কিামাৰ্লাৰ্ক এইৰ্ো ক্ষিচৰা কনক্ষক কয, যক্ষদ
কিামাৰ্লাৰ্ক িাসন কিৃে ত্ব কপাো, কিৰ্ে কিামাৰ্লাৰ্ক পৃক্ষথেীি ক্ষিপযেয় সৃক্ষষ্ট্
কক্ষৰিা আৰু আত্ম্ীয়িাৰ িন্ধন ক্ষিক্ষচ্ছন্ন কক্ষৰিা? ইহোঁ িৰ্কই আল্লাৰ্হ লানি
কক্ষৰৰ্ছ, ফলি কিওোঁ ক্ষসহোঁ িক িক্ষিৰ কক্ষৰ ক্ষদৰ্ছ আৰু ক্ষসহোঁ িৰ দৃক্ষষ্ট্সমূহক অন্ধ
কক্ষৰ ক্ষদৰ্ছ। (ছু ৰা মুহাম্মদাঃ ২২-২৩) ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ অছাল্লাৰ্ম
বকৰ্ছেঃ "আত্ম্ীয়িাৰ িন্ধন ক্ষছন্নকাৰী ককক্ষিয়াও জান্নািি প্ৰৰ্েি নকক্ষৰি"।
(ছহীহ মুছৱলমাঃ ২৫৫৬) আত্ম্ীয়িাৰ ক্ষযৰ্িাৰ িন্ধন অেু ে ৰখা আৰু সন্মান
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কৰা অক্ষনিাযে, কসইৰ্িাৰ বহৰ্ছেঃ ক্ষপিৃ -মািৃ , িাই, িা-িনী, খুৰা-কজঠা, কপহী,
মামা আৰু মাহী আক্ষদৰ সম্পকে ।
ইছলাৰ্ম প্ৰক্ষিৰ্েিীৰ প্ৰাপয অক্ষিকাৰ আদায় কক্ষৰিললও গুৰুত্ব প্ৰদান কক্ষৰৰ্ছ,
যক্ষদও প্ৰক্ষিৰ্েিী কাক্ষফৰ্ৰই নহওক ক্ষকয়। আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ কিামাৰ্লাৰ্ক
আল্লাহৰ ইিাদি কৰা, আৰু কিওোঁৰ ল ি আন কাৰ্কা অংিীদাৰ িাপন
নকক্ষৰিা; ল ৰ্ি ক্ষপিৃ -মািৃ আৰু আত্ম্ীয়-স্বজন, ইয়ািীম, অিােগ্ৰি, ক্ষনকে
প্ৰক্ষিৰ্েিী,

দূৰ-প্ৰক্ষিৰ্েিী,

সঙ্গী-সাৰক্ষথ,

মুছাক্ষফৰ

আৰু

কিামাৰ্লাকৰ

অক্ষিকাৰিু ক্ত দাস-দাসীসকলৰ প্ৰক্ষি সদ্বযেহাৰ কৰা। ক্ষনশ্চয় আল্লাৰ্হ দাক্ষম্ভক,
অহংকাৰীক পছন্দ নকৰ্ৰ। (ছু ৰা আন-ৱনছাাঃ ৩৬) আৰু ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু
আলাইক্ষহ অছাল্লাৰ্ম বকৰ্ছেঃ "ক্ষজব্ৰীৰ্ল কমাক সদায় প্ৰক্ষিৰ্েিীৰ ক্ষিষৰ্য় উপৰ্দি
ক্ষদৰ্য়। এো সময়ি মই িাৰৰ্া কক্ষৰৰ্লাোঁ কিওোঁ হয়ৰ্িা প্ৰক্ষিৰ্েিীক কমাৰ
উেৰাক্ষিকাৰী িনাই ক্ষদি।" (ছহীহ আবু দাঊদাঃ ৫১৫২)

৩৩) ইছলালম পানাহাৰৰ বালব ক িলমাত্ৰ পৱিত্ৰ
বস্তুল ই হালাল

ৱৰলছ, ল লত অিৰ পৱিত্ৰ ৰখাৰ ত া

েৰীৰ আৰু ঘৰ-দুিাৰ আৱদ পৱৰস্কাৰ-পৱৰচ্ছন্ন ৰখাৰ
ৱনলদে ে ৱদলছ। এই াৰলণই ৱববাহ

হালাল

ৱযদলৰ

ৱদৱছল।

কতওঁললাল

নবীস লল
প্ৰলতু

ইয়াৰ

ৱনলদে ে

ৱৰলছ,
াৰণ

পৱিত্ৰ আৰু ভাল বস্তুৰলহ ৱনলদে ে

ৱদৱছল।
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ইছলাৰ্ম পানাহাৰৰ িাৰ্ি ককেলমাত্ৰ পক্ষেত্ৰ িস্তুৰ্কই হালাল কক্ষৰৰ্ছ। ৰাছু লুল্লাহ
চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ অছাল্লাৰ্ম বকৰ্ছেঃ কহ মানেজাক্ষি! ক্ষনশ্চয় আল্লাহ পক্ষেত্ৰ। কিওোঁ
পক্ষেত্ৰৰ িাক্ষহৰ্ৰ আন এৰ্কা গ্ৰহৰ্ নকৰ্ৰ। আল্লাৰ্হ মুক্ষমনসকলক কসই আৰ্দৰ্িই
ক্ষদৰ্ছ, ক্ষয আৰ্দি কিওোঁ ৰাছু লসকলক প্ৰদান কক্ষৰক্ষছল। আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ
"কহ ৰাছু লসকল! কিামাৰ্লাৰ্ক পক্ষেত্ৰ িস্তুৰ পৰা খাদয গ্ৰহৰ্ কৰা আৰু সৎকমে
কৰা; ক্ষনশ্চয় কিামাৰ্লাৰ্ক ক্ষয কৰা কসই সম্পৰ্কে আক্ষম সক্ষিৰ্িষ অে ি"। আল্লাহ
িাআলাই আৰু বকৰ্ছেঃ "কহ ঈমান্দাৰসকল! কিামাৰ্লাকক আক্ষম ক্ষয পক্ষেত্ৰ িস্তু
প্ৰদান কক্ষৰৰ্ছাোঁ িাৰ পৰা কিামাৰ্লাৰ্ক আহাৰ কৰা, আৰু আল্লাহৰ কৃ িজ্ঞিা
প্ৰকাি কৰা, যক্ষদৰ্হ কিামাৰ্লাৰ্ক ককেল কিওোঁৰ্ৰই ইিাদি কৰা"। ইয়াৰ ক্ষপছি
নিী চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ অছাল্লাৰ্ম এৰ্নকুো এজন িযক্ষক্তৰ ক্ষিষৰ্য় ক'কল ক্ষযৰ্য়
দীঘে ভ্ৰমৰ্ি আৰ্ছ। যাৰ চু ক্ষলৰ্িাৰ িূক্ষলৰ্ৰ মক্ষলন বহ আৰ্ছ, কসই িযক্ষক্তৰ্য় আকািৰ
ক্ষপৰ্ন দুহাি িু ক্ষল কয়েঃ "কহ কমাৰ প্ৰক্ষিপালক! কহ কমাৰ প্ৰক্ষিপালক"! অথচ িাৰ
খাদয হাৰাম, পানীয় হাৰাম, কপাছাক-পক্ষৰচ্ছদ হাৰাম, আনক্ষক ক্ষস হাৰাম খাদযৰ্ৰ
লাক্ষলি-পাক্ষলি বহৰ্ছ। এৰ্িৰ্ক কসই িযক্ষক্তৰ দুআ ককৰ্নলক কিূল হ'ি?। (ছহীহ
মুছৱলমাঃ ১০১৫) আল্লাহ িাআলাই আৰু বকৰ্ছেঃ ককাো, ‘আল্লাৰ্হ কিওোঁৰ
িান্দাসকলৰ িাৰ্ি ক্ষযৰ্িাৰ কিািা-কসৌন্দযেৰ িস্তু আৰু ক্ষিশুদ্ধ জীক্ষেকা সৃক্ষষ্ট্
কক্ষৰৰ্ছ কসয়া ককাৰ্ন ক্ষনক্ষষদ্ধ কক্ষৰৰ্ছ’? ককাো, ‘পাক্ষথে
ে জীেনি, ক্ষিৰ্িষলক
ক্ষকয়ামিৰ ক্ষদনা এইৰ্িাৰ কিওোঁৰ্লাকৰ িাৰ্ি, ক্ষযসকৰ্ল ঈমান আক্ষনৰ্ছ’। এইদৰ্ৰ
আক্ষম জ্ঞানী সম্প্ৰদায়ৰ িাৰ্ি আয়ািসমূহ ক্ষিিদিাৰ্ে ক্ষিিৃি কৰ্ৰাোঁ। (ছু ৰা আলআৰাফাঃ ৩২)
ইছলাৰ্ম অেৰ পক্ষেত্ৰ ৰখাৰ ক্ষনৰ্দে ি ক্ষদৰ্য় িথা িৰীৰ আৰু ঘৰ-দুোৰ পক্ষৰস্কাৰপক্ষৰচ্ছন্ন ৰখাৰ ক্ষনৰ্দে ি ক্ষদৰ্য়। এইকাৰৰ্ৰ্ই ক্ষিিাহক হালাল কক্ষৰৰ্ছ, ক্ষযদৰ্ৰ
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নিীসকৰ্ল ইয়াৰ ক্ষনৰ্দে ি ক্ষদক্ষছল। কাৰৰ্ কিওোঁৰ্লাৰ্ক প্ৰৰ্িযক পক্ষেত্ৰ আৰু িাল
িস্তুৰৰ্হ ক্ষনৰ্দে ি ক্ষদক্ষছল। আৰু আল্লাৰ্হ কিামাৰ্লাকৰ পৰাই কিামাৰ্লাকৰ কযাৰা
(সৱঙ্গনী) সৃক্ষষ্ট্ কক্ষৰৰ্ছ আৰু কিামাৰ্লাকৰ সক্ষঙ্গনীৰ পৰাই কিামাৰ্লাকৰ িাৰ্ি
সোন আৰু নাক্ষিপুক্ষি সৃক্ষষ্ট্ কক্ষৰৰ্ছ আৰু কিামাৰ্লাকক উেম জীেৰ্নাপকৰৰ্ দান
কক্ষৰৰ্ছ। িথাক্ষপও ক্ষসহোঁ ৰ্ি িাক্ষিলৰ স্বীকৃ ক্ষি ক্ষদিৰ্ন আৰু আল্লাহৰ অনুগ্ৰহ
অস্বীকাৰ কক্ষৰিৰ্ন? (ছু ৰা আন-নাহলাঃ ৭২) আল্লাহ িাআলাই আৰু বকৰ্ছেঃ
আৰু কিামাৰ কপাছাক-পক্ষৰচ্ছদ পক্ষেত্ৰ কৰা। আৰু অপক্ষেত্ৰিা (ৱশ্ব ে ) পক্ষৰহাৰ
কৰা। (ছু ৰা আল-মুোৱচ্ছৰাঃ ৪-৫) আৰু ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ
অছাল্লাৰ্ম বকৰ্ছেঃ যাৰ অেৰি অৰ্ু পক্ষৰমাৰ্ৰ্া অহংকাৰ থাক্ষকি, ক্ষস জান্নািি
প্ৰৰ্েি কক্ষৰি কনাোক্ষৰি। এজৰ্ন সুক্ষিৰ্লেঃ "মানুৰ্হ ক্ষিচাৰ্ৰ কিওোঁৰ কপাছাকপক্ষৰচ্ছদ সুন্দৰ হওক আৰু কজািা িুনীয়া হওক, এইৰ্োও অহংকাৰ কনক্ষক"?
কিৰ্খৰ্ি ক'কলেঃ "ক্ষনশ্চয় আল্লাহ সুন্দৰ, কিওোঁ কসৌন্দযেক িালপায়। আনহাৰ্ি
অহংকাৰ বহৰ্ছ দাক্ষম্ভকিাৰ্ৰ সিযক অস্বীকাৰ কৰা আৰু মানুহক ঘৃৰ্া কৰা"।
(ছহীহ মুছৱলমাঃ ৯১)

৩৪) ইছলালম কসই স ললা ৱবষয় হাৰাম

ৱৰলছ, ৱযলবাৰ

মূললতই হাৰাম, কযলন- আল্লাহৰ ল ত ৱশ্ব ে
ৰা, মূৱিে পূজা

ৰা, জ্ঞান কনালহািাল

া ক ািা, সিান-সিৱতস ল
কলা

হতুা

হতুা

ৰা, পৃৱ িীত উপদ্ৰি

সম্প ীয় স ললা

ৰা, কুফৰী

আল্লাহ সম্পল ে
ৰা, ৱনলদে াষী
ৱৰ ফুৰা, যাদু

াযে , ক াপলন অ বা প্ৰ ােুভালি
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ৰা, ৱযনা

ৰা, সম াৱমতা আৱদৰ দলৰ

জঘনু পাপ মে আৱদ

ৰা। এইদলৰ ইছলালম সুতল া

হাৰাম

ৱৰলছ, মৃত জন্তুৰ মাংসও হাৰাম

ৱৰলছ, ল লত

মূৱিে আৰু বাৱতল উপাসুৰ বালব জলবহ
মাংসও হাৰাম

ৱৰলছ, এইদলৰ হাৰাম

ৰা জন্তুৰ

ৱৰলছ

াহৱৰৰ

মাংস আৰু স ললা প্ৰ াৰ অপৱিত্ৰ আৰু ৱন ৃ ি বস্তু,
অনা ৰ সম্পদ অনুায়ভালি ভিণ
ৱৰলছ, ল লত কজাখ-মাখ আৰু ওজনত

ৰাও হাৰাম
ম ৱদয়াও

হাৰাম

ৱৰলছ, ল লত আত্মীয়তাৰ বন্ধন ৱবৱচ্ছন্ন

ৰা

হাৰাম

ৱৰলছ। স ললা নবী আৰু ৰাছু ল এইলবাৰ হাৰাম

কহািাৰ কিত্ৰত এ মত।
ইছলাৰ্ম কসই সকৰ্লা ক্ষিষয় হাৰাম কক্ষৰৰ্ছ, ক্ষযৰ্িাৰ মূলৰ্িই হাৰাম, কযৰ্নআল্লাহৰ ল ি ক্ষশ্বকে কৰা, কুফৰী কৰা, মূক্ষেে পূজা কৰা, জ্ঞান কনাৰ্হাোলক
আল্লাহ সম্পৰ্কে কথা ককাো, সোন-সেক্ষিসকলক হিযা কৰা। আল্লাহ িাআলাই
বকৰ্ছেঃ ককাো, ‘আহা, কিামাৰ্লাকৰ ওপৰি কিামাৰ্লাকৰ প্ৰক্ষিপালৰ্ক ক্ষয হাৰাম
কক্ষৰৰ্ছ কসয়া ক্ষিলােি কক্ষৰ শুনাওোঁ কয, ‘কিামাৰ্লাৰ্ক কিওোঁৰ ল ি কাৰ্কা
অংিীদাৰ িাপন নকক্ষৰিা, ক্ষপিৃ -মািৃ ৰ ল ি সদ্বযেহাৰ কক্ষৰিা, দক্ষৰদ্ৰিাৰ
িয়ি কিামাৰ্লাৰ্ক ক্ষনজ সোনক হিযা নকক্ষৰিা, আক্ষমৰ্য়ই কিামাৰ্লাকক আৰু
ক্ষসহোঁ িক জীক্ষেকা দান কৰ্ৰাোঁ। প্ৰকািয হওক অথিা ক াপৰ্নই হওক, অশ্লীল কমেৰ
ওচৰললৰ্কও নাযািা। আল্লাৰ্হ হাৰাম কৰা ককাৰ্না নফছক যথাথে কাৰৰ্ক্ষিহীন
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কিামাৰ্লাৰ্ক িাক হিযা নকক্ষৰিা’। কিওোঁ কিামাৰ্লাকক এই ক্ষনৰ্দে ি ক্ষদয়াৰ উৰ্েিয
বহৰ্ছ যাৰ্ি কিামাৰ্লাৰ্ক িুক্ষজি পাৰা। আৰু ইয়ািীম ক্ষিশু িয়েঃপ্ৰাপ্ত
কনাৰ্হাোললৰ্ক উেম িযেিাৰ িাক্ষহৰ্ৰ কিামাৰ্লাৰ্ক িাৰ সম্পক্ষেৰ ক্ষনকেেিী
নহ’িা আৰু পক্ষৰমাপ ও ওজন নযায়িাৰ্ে পক্ষৰপূৰ্েৰূৰ্প প্ৰদান কক্ষৰিা। আক্ষম
ককাৰ্না নফছক িাৰ িমিািলক অক্ষিক িাৰ অপেন নকৰ্ৰাোঁ। ল ৰ্ি কযক্ষিয়া
কিামাৰ্লাৰ্ক কথা ক’িা কিক্ষিয়া ইনচাফপূৰ্ে কথা ক’িা, যক্ষদও কসইজন কিামাৰ
ঘক্ষনষ্ট্ আত্ম্ীয় নহওক ক্ষকয়, আৰু আল্লাহক ক্ষদয়া প্ৰক্ষিশ্ৰুক্ষি পুৰৰ্ কক্ষৰিা।
এইদৰ্ৰ আল্লাৰ্হ কিামাৰ্লাকক ক্ষনৰ্দে ি প্ৰদান কৰ্ৰ যাৰ্ি কিামাৰ্লাৰ্ক উপৰ্দি
গ্ৰহৰ্ কৰা। (ছু ৰা আল-আনআমাঃ ১৫১-১৫২) আল্লাহ িাআলাই আৰু বকৰ্ছেঃ
ককাো, ‘ক্ষনশ্চয় কমাৰ প্ৰক্ষিপালৰ্ক প্ৰকািয আৰু ক াপন উিয় প্ৰকাৰ অশ্লীলিাক
হাৰাম কক্ষৰৰ্ছ, আৰু (হাৰাম

ৱৰলছ) পাপ আৰু অনযায়িাৰ্ে সীমালংঘন আৰু

ককাৰ্না িস্তুক আল্লাহৰ অংিীদাৰ িাপন কৰাক—যাৰ ককাৰ্না দলীল প্ৰমাৰ্
আল্লাৰ্হ অেিীৰ্ে কৰা নাই; আৰু আল্লাহ সম্পৰ্কে এৰ্ন ককাৰ্না কথা ককাোৰ্োও
(হাৰাম) ক্ষযৰ্ো কিামাৰ্লাৰ্ক নাজানা’। (ছু ৰা আল-আৰাফাঃ ৩৩)
ইছলাৰ্ম ক্ষনৰ্দে াষী কলাকক হিযা কৰাৰ্ো হাৰাম কক্ষৰৰ্ছ। আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ
আৰু আল্লাৰ্হ যাক হিযা কক্ষৰিলল ক্ষনক্ষষদ্ধ কক্ষৰৰ্ছ যথাথে কাৰৰ্ক্ষিহীন
কিামাৰ্লাৰ্ক িাক হিযা নকক্ষৰিা! আৰু ককাৰ্নািাই অনযায়িাৰ্ে ক্ষনক্ষহি হ’কল
িাৰ উেৰাক্ষিকাৰীক আক্ষম িাৰ প্ৰক্ষিৰ্িাি কলাোৰ অক্ষিকাৰ ক্ষদৰ্ছাোঁ; ক্ষকন্তু হিযা
সম্পৰ্কে ক্ষস কযন সীমালঙ্ঘন নকৰ্ৰ; ক্ষনশ্চয় ক্ষস সাহাযযপ্ৰাপ্ত হ’ি। (ছু ৰা আলইছৰাাঃ ৩৩) আল্লাহ িাআলাই আৰু বকৰ্ছেঃ আৰু কিওোঁৰ্লাৰ্ক আল্লাহৰ ল ি
আন ককাৰ্না ইলাহক আহ্বান নকৰ্ৰ; আৰু আল্লাৰ্হ ক্ষয প্ৰাৰ্ হিযা কক্ষৰিলল ক্ষনৰ্ষি
কক্ষৰৰ্ছ, যথাথে কাৰৰ্ক্ষিহীন িাক হিযা নকৰ্ৰ। কিওোঁৰ্লাৰ্ক িযক্ষিচাৰ নকৰ্ৰ;
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ক্ষযৰ্য় এইৰ্িাৰ কক্ষৰি ক্ষস (অিলেু) িাক্ষি কিা কক্ষৰি। (ছু ৰা আল-ফুৰক্বানাঃ
৬৮)
ইছলাৰ্ম পৃক্ষথেীি উপদ্ৰে সৃক্ষষ্ট্ কৰাক হাৰাম কক্ষৰৰ্ছ। আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ
আৰু পৃক্ষথেীি িাক্ষে িাপনৰ ক্ষপছি কিামাৰ্লাৰ্ক িাি ক্ষিপযেয় সৃক্ষষ্ট্ নকক্ষৰিা।
(ছু ৰা আল-আৰাফাঃ ৫৬) আৰু আল্লাৰ্হ শ্বুআইি আলাইক্ষহচ্ছালামৰ ক্ষিষৰ্য়
সংিাদ প্ৰদান কক্ষৰ বকৰ্ছ কয, কিওোঁ ক্ষনজ সম্প্ৰদায়ক সৰ্বািন কক্ষৰ বকক্ষছলেঃ কিওোঁ
বকক্ষছল, ‘কহ কমাৰ সম্প্ৰদায়! কিামাৰ্লাৰ্ক ককেল আল্লাহৰ ইিাদি কৰা। কিওোঁৰ
িাক্ষহৰ্ৰ কিামাৰ্লাকৰ আন ককাৰ্না সিয ইলাহ নাই। কিামাৰ্লাকৰ প্ৰক্ষিপালকৰ
িৰফৰ পৰা কিামাৰ্লাকৰ ওচৰি স্পষ্ট্ প্ৰমাৰ্ আক্ষহ পাইৰ্ছ।

ক্ষিৰ্ক

কিামাৰ্লাৰ্ক কজাখ-মাপি ওজন পক্ষৰপূৰ্ৰ
ে ূৰ্প প্ৰদান কক্ষৰিা, মানুহক ক্ষসহোঁ িৰ
প্ৰাপয িস্তু কম ক্ষনক্ষদিা, আৰু পৃক্ষথেীি িাক্ষে িাপনৰ ক্ষপছি ক্ষিপযেয় সৃক্ষষ্ট্
নকক্ষৰিা, এইৰ্োৰ্েই কিামাৰ্লাকৰ িাৰ্ি কলযাৰ্কৰ যক্ষদ কিামাৰ্লাৰ্ক মুক্ষমন
কহাো’। (ছু ৰা আল-আৰাফাঃ৮৫)
ইছলাৰ্ম যাদু হাৰাম কক্ষৰৰ্ছ। আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ ‘আৰু কিামাৰ কসাোঁ হািি
ক্ষয আৰ্ছ কসয়া ক্ষনৰ্িপ কৰা, এইৰ্োৰ্ে ক্ষসহোঁ ৰ্ি ক্ষয কক্ষৰৰ্ছ কসইৰ্িাৰক খাই
কপলাি। ক্ষসহোঁ ৰ্ি ক্ষয কক্ষৰৰ্ছ কসইৰ্িাৰ বহৰ্ছ ককেল যাদুকৰৰ ককৌিল; আৰু
যাদুকৰ য’কি নাহক ক্ষকয়, ককক্ষিয়াও সফল নহ’ি’। (ছু ৰা ত্বা-হাাঃ ৬৯) আৰু
ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ অছাল্লাৰ্ম বকৰ্ছেঃ "কিামাৰ্লাৰ্ক সািো ধ্বংসকাৰী
ক্ষিষয়ৰ পৰা আোঁিৰি থাক্ষকিা"। কিওোঁৰ্লাৰ্ক ক'কলেঃ "কহ আল্লাহৰ ৰাছু ল!
কসইৰ্িাৰ ক্ষক ক্ষক"? কিৰ্খৰ্ি ক'কলেঃ "আল্লাহৰ ল ি ক্ষশ্বকে কৰা, যাদু, ক্ষনৰ্দে াষী
কলাকক হিযা কৰা ক্ষযৰ্োক আল্লাৰ্হ হাৰাম কক্ষৰৰ্ছ, সুি কখাো, অনাথৰ সম্পদ
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আত্ম্সাৎ কৰা, যুদ্ধ কিত্ৰৰ পৰা পলায়ন কৰা, সিী-সাধ্বী ক্ষিশ্বাসী সহজ-সৰল
নাৰীৰ প্ৰক্ষি অপিাদ ক্ষদয়া"। (ছহীহুল বুখাৰীাঃ হাদীছ নং ৬৮৫৭)
ক াপৰ্নই হওক অথিা প্ৰকািযিাৰ্ে ইছলাৰ্ম সকৰ্লা প্ৰকাৰ পাপকমেক হাৰাম
কক্ষৰৰ্ছ। ক্ষযনা আৰু সমকাক্ষমিাৰ্কা হাৰাম কক্ষৰৰ্ছ। এইৰ্িাৰৰ ক্ষিষৰ্য় প্ৰথম
দফাৰ্িই আয়ািসমূহ িৰ্েনা কক্ষৰ আৰ্লাচনা কৰা বহৰ্ছ। ইছলাৰ্ম সুিৰ কলনৰ্দন
হাৰাম কক্ষৰৰ্ছ। আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ কহ মুক্ষমনসকল! কিামাৰ্লাৰ্ক আল্লাহৰ
িাক্বো অেলবন কৰা আৰু সুিৰ ক্ষয অেক্ষিষ্ট্ আৰ্ছ কসইৰ্ো এক্ষৰ ক্ষদয়া যক্ষদ
কিামাৰ্লাৰ্ক মুক্ষমন কহাো। ক্ষকন্তু যক্ষদ কিামাৰ্লাৰ্ক এৰ্ন নকৰা কিৰ্ে আল্লাহ আৰু
কিওোঁৰ ৰাছু লৰ পৰা যুদ্ধৰ কঘাষৰ্া কলাো, আৰু যক্ষদ কিামাৰ্লাৰ্ক িাওিা কৰা
কিৰ্ে কিামাৰ্লাকৰ মূলিন কিামাৰ্লাকৰ্ৰই থাক্ষকি। কিামাৰ্লাৰ্ক অনযায়
নকক্ষৰিা আৰু কিামাৰ্লাকৰ ওপৰৰ্িা অনযায় কৰা নহ’ি। (ছু ৰা আলবাক্বাৰাহাঃ ২৭৮-২৭৯) ইয়াি ক্ষচেনীয় কথাৰ্ো বহৰ্ছ কয, আল্লাৰ্হ এইদৰ্ৰ
ককাৰ্না পাপকমেৰ কিত্ৰৰ্িই যুদ্ধ কঘাষৰ্া কৰা নাই, ক্ষযদৰ্ৰ কিওোঁ সুিৰ কলনৰ্দনি
যুদ্ধ কঘাষৰ্া কক্ষৰৰ্ছ। ক্ষকয়ৰ্না সুিৰ কলনৰ্দন িমে, কদি, সম্পদ আৰু প্ৰাৰ্ ধ্বংসৰ
কাৰৰ্ বহ পৰ্ৰ।
এইদৰ্ৰ ইছলাৰ্ম মৃি জন্তুৰ মাংস হাৰাম কক্ষৰৰ্ছ, আৰু কসই জন্তুৰ মাংস হাৰাম
কক্ষৰৰ্ছ ক্ষযৰ্োক মূক্ষেে িথা কদে-কদেীৰ িাৰ্ি জৰ্িহ কৰা হয়। ল ৰ্ি হাৰাম
কক্ষৰৰ্ছ াহক্ষৰৰ মাংস। আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ "কিামাৰ্লাকৰ িাৰ্ি হাৰাম কৰা
বহৰ্ছ মৃি জন্তু, কিজ, াহক্ষৰৰ মাংস, আল্লাহৰ িাক্ষহৰ্ৰ আনৰ নামি জৰ্িহ কৰা
পশু, ক্ষডক্ষি কচক্ষপ িি কৰা জন্তু, প্ৰহাৰ কক্ষৰ িি কৰা জন্তু, ওপৰৰ পৰা পক্ষৰ
মৰা পশু, অনয প্ৰাৰ্ীৰ ক্ষিিৰ আঘািি মৰা জন্তু আৰু ক্ষহংস্ৰ পশুৰ্ে কখাো জন্তু
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ক্ষকন্তু ক্ষযৰ্ো কিামাৰ্লাৰ্ক জৰ্িহ কক্ষৰি পাক্ষৰছা কসইৰ্োৰ িাক্ষহৰ্ৰ, আৰু কসইৰ্োও
হাৰাম কৰা বহৰ্ছ ক্ষযৰ্ো মূক্ষিে পূজাৰ কিদীি িক্ষল ক্ষদয়া হয়। িীৰ কখলৰ জুোৰ্ৰ
িা য ক্ষনৰ্েয় কৰাও ক্ষনক্ষষদ্ধ। এই সকৰ্লাৰ্িাৰ মহাপাপ"। (ছু ৰা আল-মাৱয়দাহাঃ
৩)
ইছলাৰ্ম মাদক দ্ৰেয কসেন হাৰাম কক্ষৰৰ্ছ, ল ৰ্ি সকৰ্লা প্ৰকাৰ অপক্ষেত্ৰ িস্তু
আৰু ক্ষনকৃ ষ্ট্ িস্তু হাৰাম কক্ষৰৰ্ছ। আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ কহ মুক্ষমনসকল! মদ,
জুো, মূক্ষিেপূজাৰ কিদী আৰু িা য ক্ষনৰ্েয় কৰা িীৰ এইৰ্িাৰ ককেল ঘৃৰ্াৰ িস্তু,
চয়িানৰ কাম। কসৰ্য় কিামাৰ্লাৰ্ক এইৰ্িাৰ িজেন কৰা, যাৰ্ি কিামাৰ্লাৰ্ক
সফল হ’ি পাৰা। চয়িাৰ্ন কিামাৰ্লাকৰ মাজি মদ আৰু জুোৰ দ্বাৰা িত্ৰুিা ও
ক্ষিৰ্দ্বষ সঞ্চাৰ কক্ষৰি ক্ষিচাৰ্ৰ আৰু কিামাৰ্লাকক আল্লাহৰ স্মৰৰ্ি ল ৰ্ি
ছালািি িািা প্ৰদান কক্ষৰি ক্ষিচাৰ্ৰ। িথাক্ষপও কিামাৰ্লাৰ্ক ক্ষিৰি
কনথাক্ষকিাৰ্ন? (ছু ৰা আল-মাৱয়দাহাঃ ৯০-৯১) ৩১ নং দফাি এই কথা উৰ্ল্লখ
কৰা বহৰ্ছ কয, আল্লাৰ্হ িাওৰািি মুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ অছাল্লামৰ
ক্ষযৰ্িাৰ বিক্ষিষ্ট্য উৰ্ল্লখ কক্ষৰৰ্ছ িাৰ মাজি এইৰ্োও আৰ্ছ কয, কিৰ্খৰ্ি সকৰ্লা
প্ৰকাৰ অপক্ষেত্ৰ িস্তুক হাৰাম কক্ষৰি। আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ ক্ষযসকৰ্ল অনুসৰৰ্
কৰ্ৰ ৰাছু লৰ, উম্মী নিীৰ, যাৰ উৰ্ল্লখ ক্ষসহোঁ ৰ্ি ক্ষসহোঁ িৰ ওচৰি থকা িাওৰাি
আৰু ইঞ্জীলি ক্ষলক্ষপিদ্ধ পায়, ক্ষযজৰ্ন ক্ষসহোঁ িক সৎ কামৰ আৰ্দি ক্ষদৰ্য়,
অসৎকমেৰ পৰা ক্ষনৰ্ষি কৰ্ৰ, ক্ষসহোঁ িৰ িাৰ্ি পক্ষেত্ৰ িস্তু হালাল কৰ্ৰ আৰু
অপক্ষেত্ৰ িস্তু হাৰাম কৰ্ৰ। আৰু ক্ষসহোঁ িক ক্ষসহোঁ িৰ ওপৰি থকা কিাজাৰ পৰা আৰু
িৃংখলৰ পৰা মুক্ত কৰ্ৰ। (ছু ৰা আল-আৰাফাঃ ১৫৭)
ইছলাৰ্ম অনাথৰ সম্পদ অনযায়িাৰ্ে িিৰ্ কৰাৰ্ো হাৰাম কক্ষৰৰ্ছ। আল্লাহ
িাআলাই বকৰ্ছেঃ আৰু ইয়ািীমসকলক কিামাৰ্লাৰ্ক ক্ষসহোঁ িৰ িন-সম্পদ সমপেৰ্
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কৰা; আৰু কিামাৰ্লাৰ্ক অপক্ষেত্ৰ িস্তুক পক্ষেত্ৰ িস্তুৰ দ্বাৰা সলক্ষন নকক্ষৰিা ল ৰ্ি
কিামাৰ্লাৰ্ক ক্ষনজ সম্পদৰ ল ি ক্ষসহোঁ িৰ সম্পদ ক্ষমলাই গ্ৰাস নকক্ষৰিা। ক্ষনশ্চয়
এইৰ্ো মহাপাপ। (ছু ৰা আন-ৱনছাাঃ ২) আল্লাহ িাআলাই আৰু বকৰ্ছেঃ ক্ষনশ্চয়
ক্ষযসকৰ্ল ইয়ািীমসকলৰ সম্পদ অনযায়িাৰ্ে গ্ৰাস কৰ্ৰ, দৰাচলৰ্ি ক্ষসহোঁ ৰ্ি
ক্ষনজৰ কপেি অক্ষি িৰাই লয় অনক্ষিপলৰ্ম ক্ষসহোঁ ি প্ৰজ্জ্বক্ষলি জুইি প্ৰৰ্েি কক্ষৰি।
(ছু ৰা আন-ৱনছাাঃ ১০)
ইছলাৰ্ম কজাখ-মাপ িথা ওজনি অনযায় কৰাৰ্ো হাৰাম কক্ষৰৰ্ছ। আল্লাহ
িাআলাই বকৰ্ছেঃ ধ্বংস কসইসকল কলাকৰ িাৰ্ি ক্ষযসকৰ্ল কজাখ-মাখি কম
ক্ষদৰ্য়। ক্ষযহোঁ ৰ্ি আনৰ পৰা মাক্ষপ লওোঁৰ্ি পূৰ্েমাত্ৰাি গ্ৰহৰ্ কৰ্ৰ, আৰু কযক্ষিয়া
ক্ষসহোঁ িক মাক্ষপ ক্ষদৰ্য় অথিা ওজন কক্ষৰ ক্ষদৰ্য়, কিক্ষিয়া কম ক্ষদৰ্য়। ক্ষসহোঁ ৰ্ি ক্ষিশ্বাস
নকৰ্ৰ কনক্ষক কয, ক্ষসহোঁ ি পুনৰুক্ষিি হ'ি? (ছু ৰা আল-মুতাৱফফফীন ১-৪)
ইছলাৰ্ম আত্ম্ীয়িাৰ িন্ধন কিে ন কৰাক হাৰাম কক্ষৰৰ্ছ, এই ক্ষিষৰ্য় ৩১ নং
দফাি আয়াি আৰু হাদীছ উৰ্ল্লখ কক্ষৰ আৰ্লাচনা কৰা বহৰ্ছ। সকৰ্লা নিী আৰু
ৰাছু ল এইৰ্িাৰ হাৰাম কহাোৰ কিত্ৰি একমি।

৩৫)

ইছলালম

স ললা

লঠাৰভালি ৱনলষধ

প্ৰ াৰ

কবয়া

লৰ, কযলন- ৱমছা

আচৰণ
া ক ািা,

প্ৰিঞ্চনা

ৰা, ঠ বাজী আৰু ৱবশ্বাসঘাত তা

ৰা,

প্ৰতাৰণা

ৰা, ঈষে া

ৰা,

সীমালংঘন

ৰা, কুাঃচক্ৰাি

ৰা, চু ৱৰ

ৰা আৰু অনুায়-অতুাচাৰ আৱদ। আনৱ
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ইছলালম স ললা প্ৰ াৰ অশ্লীল

মে ৰ পৰা মানুহ

ৱবৰত াৱ বলল ৱনলদে ে ৱদলয়।
ইছলাৰ্ম সকৰ্লা প্ৰকাৰ কিয়া স্বিােক কৰ্ঠাৰিাৰ্ে ক্ষনৰ্ষি কৰ্ৰ। আল্লাহ
িাআলাই বকৰ্ছেঃ আৰু িু ক্ষম মানুহৰ প্ৰক্ষি অেজ্ঞা কক্ষৰ কিামাৰ

াল কিকা

নকক্ষৰিা আৰু পৃক্ষথেীি ক্ষফিাক্ষহ মাক্ষৰ নুফুক্ষৰিা; ক্ষনশ্চয় আল্লাৰ্হ ককাৰ্না উদ্ধি,
অহংকাৰীক পছন্দ নকৰ্ৰ। (ছু ৰা লুক্বমানাঃ ১৮) ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ
অছাল্লাৰ্ম বকৰ্ছেঃ কিামাৰ্লাকৰ মাজৰ ক্ষয িযক্ষক্তৰ চক্ষৰত্ৰ আৰু আচৰৰ্ সৰ্িোেম,
কসই িযক্ষক্তৰ্য়ই কমাৰ ওচৰি সিোক্ষিক ক্ষপ্ৰয় আৰু ক্ষকয়ামিৰ ক্ষদনাও কিওোঁ কমাৰ
ক্ষনৰ্চই ওচৰি থাক্ষকি। পিােৰ্ৰ কিামাৰ্লাকৰ মাজৰ ক্ষয িযক্ষক্ত কমাৰ ওচৰি
আোইিলক কিক্ষছ ঘৃৰ্নীয়, ক্ষস ক্ষকয়ামিৰ ক্ষদনাও কমাৰ পৰা িহু দূৰি অেিান
কক্ষৰি। ক্ষসহোঁ ি বহৰ্ছেঃ িহুিল্কী, িৃষ্ট্-ক্ষনলেজ্জ আৰু অহংকাৰ জৰজক্ষৰি িযক্ষক্তসকল।
চাহািীসকৰ্ল ক'কলেঃ (কহ আল্লাহৰ ৰাছু ল!) িহুিল্কী আৰু িৃষ্ট্-ক্ষনলেজ্জ
কলাকসকলক আক্ষম জাৰ্না, ক্ষকন্তু মুিাফাইক্ষহকূন ককানসকল কলাক? কিৰ্খৰ্ি
ক'কলেঃ ক্ষসহোঁ ি বহৰ্ছ অহংকাৰী। (আছ-ৱছলৱছলাহ আচ-ছাহীহাহাঃ ৭৯১)
ইছলাৰ্ম ক্ষমছা কথা ক'িলল ক্ষনৰ্ষি কৰ্ৰ। আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ ক্ষনশ্চয় আল্লাৰ্হ
সীমালংঘনকাৰী ক্ষমছলীয়া িযক্ষক্তক ক্ষহদায়ি নকৰ্ৰ। (ছু ৰা

াৱফৰাঃ ২৮)

ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ অছাল্লাৰ্ম আৰু বকৰ্ছেঃ কিামাৰ্লাৰ্ক ক্ষমছা কথা
পক্ষৰহাৰ কৰা। ক্ষকয়ৰ্না ক্ষমছা কথাই মানুহক পাপকমেি ক্ষলপ্ত ৰাৰ্খ, আৰু
পাপকমেই মানুহক জাহান্নামৰ পথ কদখুোয়। এৰ্িৰ্ক কযক্ষিয়া ককাৰ্না িযক্ষক্তৰ্য়
ক্ষমছা কথাি অিযি হয়, কিক্ষিয়া িাৰ্ৰ িাৰ্ৰ ক্ষমছা কথা ককাো কাৰৰ্ৰ্
অেৰ্িষি আল্লাহৰ ওচৰি িাক ক্ষমছলীয়া িুক্ষল ক্ষলক্ষপিদ্ধ কৰা হয়। (ছহীহ
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মুছৱলমাঃ ২৬০৭) ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ অছাল্লাৰ্ম আৰু বকৰ্ছেঃ
মুনাক্ষফকৰ ক্ষচহ্ন বহৰ্ছ ক্ষিক্ষনোেঃ কযক্ষিয়া কথা কয়, ক্ষমছা কথা কয়। প্ৰক্ষিশ্ৰুক্ষি
কক্ষৰৰ্ল, িঙ্গ কৰ্ৰ। আমানি ৰখা হ'কল, ক্ষিশ্বাসঘািকিা কৰ্ৰ। (ছহীহুল
বুখাৰীাঃ হাদীছ নং ৬০৯৫)
ইছলাৰ্ম ঠ -প্ৰেঞ্চনাক কৰ্ঠাৰিাৰ্ে ক্ষনৰ্ষি কৰ্ৰ। হাদীছি আক্ষহৰ্ছ, এিাৰ ৰাছু ল
চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ অছাল্লাৰ্ম (ৱবক্ৰীৰ বালব ৰখা) খাদয িসযৰ এো স্তুপৰ
কাৰ্ষৰ্ৰ ব

আক্ষছল। কিৰ্খৰ্ি খাদয স্তুপৰ ক্ষিিৰি হাি কসামাই ক্ষদৰ্ল, ফলি

কিৰ্খিৰ হািৰ আিু ক্ষলৰ্িাৰ ক্ষিজা অনুিে হ'ল। কিৰ্খৰ্ি স্তুপৰ মাক্ষলকক মাক্ষি
ক'কলেঃ "কহ খাদয সামগ্ৰীৰ

ৰাকী! এইৰ্ো ক্ষক কথা"? মানুহজৰ্ন ক'কলেঃ "কহ

আল্লাহৰ ৰাছু ল! ইয়াি িৰষুৰ্ৰ পানী লাক্ষ ক্ষছল"। কিৰ্খৰ্ি ক'কলেঃ "িু ক্ষম কসই
ক্ষিক্ষি কযাো খাদযৰ্িাৰ ওপৰি ক্ষকয় নাৰাক্ষখলা? ফলি মানুৰ্হ চাই ক্ষচক্ষি ল'ি
পাক্ষৰৰ্লৰ্হোঁ ৰ্িন। জাক্ষন কথাো! ক্ষযৰ্য় ঠ -প্ৰেঞ্চনা কৰ্ৰ, িাৰ ল ি কমাৰ ককাৰ্না
সম্পকে নাই"। (ছহীহ মুছৱলমাঃ ১০২)
ইছলাৰ্ম ঠ -প্ৰেঞ্চনা, ক্ষিশ্বাসঘািকিা আক্ষদক কৰ্ঠাৰিাৰ্ে ক্ষনৰ্ষি কৰ্ৰ। আল্লাহ
িাআলাই বকৰ্ছেঃ কহ মুক্ষমনসকল! কিামাৰ্লাৰ্ক জাক্ষন-িুক্ষজ আল্লাহ আৰু কিওোঁৰ
ৰাছু লৰ ক্ষখয়ানি (ৱবশ্বাসঘাত তা) নকক্ষৰিা আৰু কিামাৰ্লাকৰ পৰস্পৰৰ
আমানিৰ্িা ক্ষখয়ানি নকক্ষৰিা। (ছু ৰা আল-আনফালাঃ ২৭) আল্লাহ িাআলাই
বকৰ্ছেঃ ক্ষযসকৰ্ল আল্লাহৰ ল ি কৰা অঙ্গীকাৰ পূৰৰ্ কৰ্ৰ আৰু প্ৰক্ষিজ্ঞা িঙ্গ
নকৰ্ৰ, (ছু ৰা আৰ-ৰা'দাঃ ২০) কসনািাক্ষহনী কযক্ষিয়া অক্ষিযানলল ৰাওনা
বহক্ষছল, কিক্ষিয়া সদায় ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ অছাল্লাৰ্ম কিওোঁৰ্লাকক
উপৰ্দি ক্ষদ বকক্ষছলেঃ যুদ্ধ চলাই ক্ষনিা, ক্ষকন্তু যুদ্ধলব্ধ সম্পদকলল ক্ষিশ্বাসঘািকিা
নকক্ষৰিা, চু ক্ষক্ত িঙ্গ নকক্ষৰিা, িত্ৰু পিৰ কলাকসকলৰ অঙ্গ-প্ৰিযঙ্গ ক্ষিকৃ ি
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নকক্ষৰিা আৰু ক্ষিশুসকলক হিযা নকক্ষৰিা। (ছহীহ মুছৱলমাঃ ১৭৩১)
ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ অছাল্লাৰ্ম আৰু বকৰ্ছেঃ চাক্ষৰো স্বিাে যাৰ মাজি
আৰ্ছ ক্ষস বহৰ্ছ খাোঁটি মুনাক্ষফক। যাৰ মাজি কসইৰ্িাৰৰ এো স্বিাে আৰ্ছ, ক্ষস
কসইৰ্ো পক্ষৰিযা নকৰাললৰ্ক িাৰ মাজি মুনাক্ষফকৰ এো স্বিাে বৰ যায়– (১)
আমানি ৰখা হ’কল কিইমানী কৰ্ৰ, (২) কথা ক’কল ক্ষমছা কথা কয়, (৩)
অং ীকাৰ কক্ষৰৰ্ল িংঙ্গ কৰ্ৰ, (৪) ক্ষিিাদি ক্ষলপ্ত হ’কল অশ্লীল িাষাৰ্ৰ

াক্ষল

পাৰ্ৰ। (ছহীহুল বুখাৰীাঃ হাদীছ নং ৩৪)
ইছলাৰ্ম ঈষো ক্ষিৰ্দ্বষ আক্ষদক কৰ্ঠাৰিাৰ্ে ক্ষনৰ্ষি কৰ্ৰ। আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ
অথিা আল্লাৰ্হ ক্ষনজ অনুগ্ৰহি মানুহক ক্ষয প্ৰদান কক্ষৰৰ্ছ কসই িাৰ্ি ক্ষসহোঁ ৰ্ি
মানুহক ঈষো কৰ্ৰ কনক্ষক? কিৰ্নহ’কল আক্ষমৰ্িা ইব্ৰাহীমৰ িংিিৰসকলৰ্কা
ক্ষকিাি আৰু ক্ষহকমি প্ৰদান কক্ষৰক্ষছৰ্লাোঁ আৰু আক্ষম কিওোঁৰ্লাকক ক্ষিিাল ৰাজয
দান কক্ষৰক্ষছৰ্লাোঁ। (ছু ৰা আন-ৱনছাাঃ ৫৪) আল্লাহ িাআলাই আৰু বকৰ্ছেঃ
ক্ষকিািীসকলৰ িহুৰ্িই ক্ষিচাৰ্ৰ, যক্ষদ ক্ষসহোঁ ৰ্ি কিামাৰ্লাকক কিামাৰ্লাকৰ ঈমান
আনাৰ ক্ষপছি কাক্ষফৰৰূৰ্প ওৰ্িািাই ক্ষনি পাক্ষৰৰ্লৰ্হোঁ ৰ্িন! সিয স্পষ্ট্ কহাোৰ
ক্ষপছৰ্িা ক্ষসহোঁ িৰ ক্ষনজৰ ফালৰ পৰা ক্ষিৰ্দ্বষিিিেঃ (এইলো

ৱৰ াল )। এৰ্িৰ্ক

কিামাৰ্লাৰ্ক িমা কৰা আৰু উৰ্পিা কৰা আল্লাৰ্হ কিওোঁৰ ককাৰ্না ক্ষনৰ্দে ি
ক্ষনক্ষদয়াললৰ্ক--- ক্ষনশ্চয় আল্লাহ সকৰ্লা িস্তুৰ ওপৰি িমিাোন। (ছু ৰা আলবাক্বাৰাহাঃ ১০৯) ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ অছাল্লাৰ্ম আৰু বকৰ্ছেঃ
কিামাৰ্লাকৰ পূিেেিী উম্মিসকলৰ িযাক্ষি কিামাৰ্লাকৰ মাজৰ্িা সংক্ৰক্ষমি
বহৰ্ছ। কসয়া বহৰ্ছ, ক্ষহংসা-ক্ষিৰ্দ্বষ আৰু ঘৃৰ্া। এই িযাক্ষিৰ্িাৰ্ৰ মুণ্ডন কক্ষৰ ক্ষদৰ্য়।
মই এইৰ্ো ককাো নাই কয, মূৰৰ চু ক্ষল মুণ্ডন কক্ষৰ ক্ষদৰ্য়। িৰং এইৰ্িাৰ্ৰ িমেক
মুণ্ডন (ধ্বংস) কক্ষৰ ক্ষদৰ্য়। কসই মহান সত্ত্বাৰ িপি, যাৰ হািি কমাৰ প্ৰাৰ্ আৰ্ছ!
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কিামাৰ্লাৰ্ক প্ৰকৃ ি মুক্ষমন কনাৰ্হাোললৰ্ক জান্নািি প্ৰৰ্েি কক্ষৰি কনাোক্ষৰিা।
আনহাৰ্ি পৰস্পৰক মুহাব্বি নকৰাললৰ্ক কিামাৰ্লাৰ্ক ককক্ষিয়াও প্ৰকৃ ি মুক্ষমন
হ'ি কনাোক্ষৰিা। মই কিামাৰ্লাকক এই ক্ষিষয়ৰ্ো জনাই ক্ষনক্ষদমৰ্ন, যাৰ দ্বাৰা
পাৰস্পক্ষৰক মুহাব্বি মজিুি থাৰ্ক? কসইৰ্ো বহৰ্ছ, কিামাৰ্লাৰ্ক পৰস্পৰ্ৰ ছালাম
আদান প্ৰদান কৰা। (ৱতৰৱমজীাঃ ২৫১০)
ইছলাৰ্ম কুেঃচক্ৰাে আক্ষদক কৰ্ঠাৰিাৰ্ে ক্ষনৰ্ষি কৰ্ৰ। আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ
আৰু এইদৰ্ৰ আক্ষম প্ৰক্ষিৰ্ো জনপদৰ অপৰািীসকলৰ প্ৰিানক এক্ষৰ ক্ষদৰ্ছাোঁ যাৰ্ি
ক্ষসহোঁ ৰ্ি িাি চক্ৰাে কৰ্ৰ; ক্ষকন্তু ক্ষসহোঁ ৰ্ি ককেল ক্ষনজৰ ক্ষিৰুৰ্দ্ধৰ্হ চক্ৰাে কৰ্ৰ,
অথচ ক্ষসহোঁ ৰ্ি উপলক্ষব্ধ নকৰ্ৰ। (ছু ৰা আল-আনআমাঃ ১২৩) আল্লাহ িাআলাই
সংিাদ ক্ষদৰ্ছ কয, ইয়াহুদীসকৰ্ল ঈছা আলাইক্ষহচ্ছালামক হিযা কৰাৰ প্ৰয়াস
কক্ষৰক্ষছল আৰু কুেঃচক্ৰাে ৰক্ষচক্ষছল। ক্ষকন্তু আল্লাৰ্হ ক্ষসহোঁ িৰ ক্ষিৰুৰ্দ্ধ ককৌিল
অেলবন কক্ষৰক্ষছল আৰু এই কথা স্পষ্ট্ কক্ষৰ ক্ষদক্ষছল কয, কুেঃচক্ৰােৰ দুষ্পক্ষৰৰ্াম
স্বয়ং ষড়যন্ত্ৰকাৰীৰ্য়ই কিা কক্ষৰি লাৰ্ । আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ িাৰ ক্ষপছি
কযক্ষিয়া ঈছাই ক্ষসহোঁ িৰ পৰা কুফৰী উপলক্ষব্ধ কক্ষৰৰ্ল কিক্ষিয়া কিওোঁ ক’কল,
‘আল্লাহৰ পথি ককান কমাৰ সাহাযযকাৰী হ’ি? হাওোৰীসকৰ্ল ক’কল, ‘আক্ষমৰ্য়ই
আল্লাহৰ (প ত) সাহাযযকাৰী। আক্ষম আল্লাহৰ প্ৰক্ষি ঈমান আক্ষনৰ্ছাোঁ আৰু আপুক্ষন
সািী থাকক কয, ক্ষনশ্চয় আক্ষম মুছক্ষলম। ‘কহ আমাৰ ৰি! িু ক্ষম ক্ষয অেিীৰ্ে
কক্ষৰছা িাৰ প্ৰক্ষি আক্ষম ঈমান আক্ষনৰ্ছাোঁ আৰু আক্ষম এই ৰাছু লৰ অনুসৰৰ্
কক্ষৰৰ্ছাোঁ। এৰ্িৰ্ক আমাক সািযদানকাৰীসকলৰ িাক্ষলকািু ক্ত কক্ষৰ কলাো’। আৰু
ক্ষসহোঁ ৰ্ি কুেৰ্কৌিল কক্ষৰক্ষছল আৰু আল্লাৰ্হও ককৌিল কক্ষৰক্ষছল; আৰু আল্লাহ উেম
ককৌিলকাৰী। স্মৰৰ্ কৰা, কযক্ষিয়া আল্লাৰ্হ ক’কল, ‘কহ ঈছা! ক্ষনশ্চয় মই কিামাক
পক্ষৰগ্ৰহৰ্ কক্ষৰম, আৰু কিামাক কমাৰ ওচৰলল উঠাই আক্ষনম আৰু ক্ষযসকৰ্ল
116

ইছলাম পৱিত্ৰ ক

াৰআন আৰু হাদীছৰ আললা ত ইছলাম সম্পল ে সংৱিপ্ত আললাচনা

কুফৰী কৰ্ৰ ক্ষসহোঁ িৰ পৰা কিামাক পক্ষেত্ৰ কক্ষৰম আৰু কিামাৰ অনুসাৰীসকলক
ক্ষকয়ামি পযেে কাক্ষফৰসকলৰ ওপৰি প্ৰািানয ক্ষদম, িাৰ ক্ষপছি কমাৰ ওচৰৰ্িই
কিামাৰ্লাকৰ প্ৰিযােিে ন’। কিামাৰ্লাকৰ মাজি ক্ষয ক্ষিষৰ্য় মিালনকয বহৰ্ছ মই
কিামাৰ্লাকৰ মাজি িাৰ মীমাংসা কক্ষৰ ক্ষদম। (ছু ৰা আলল-ইমৰাণাঃ ৫২-৫৫)
আল্লাহ িাআলাই জনাইৰ্ছ কয, নিী ছৰ্লহ আলাইক্ষহচ্ছালামক কিওোঁৰ সম্প্ৰদাৰ্য়
হিযা কৰাৰ পক্ষৰকল্পনা কক্ষৰক্ষছল আৰু এো মহা ষড়যন্ত্ৰ ৰক্ষচক্ষছল। পিােৰ্ৰ
আল্লাৰ্হ ক্ষসহোঁ িৰ ক্ষিৰুৰ্দ্ধ িক্ষক্তিালী ককৌিল অেলবন কক্ষৰ ক্ষসহোঁ িক আৰু ক্ষসহোঁ িৰ
সম্প্ৰদায়ৰ সকৰ্লাৰ্ক ধ্বংস কক্ষৰক্ষছল। আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ ক্ষসহোঁ ৰ্ি ক’কল,
‘কিামাৰ্লাৰ্ক পৰস্পৰ্ৰ আল্লাহৰ িপি গ্ৰহৰ্ কৰা, আক্ষম ৰাক্ষিৰ ক্ষিিৰৰ্ি কিষ
কক্ষৰ ক্ষদম কিওোঁক আৰু কিওোঁৰ পক্ষৰয়ালি েক; িাৰ ক্ষপছি কিওোঁৰ অক্ষিিােকক
ক্ষনক্ষশ্চি ক্ষহচাৰ্প ক'ম কয, কিওোঁৰ পক্ষৰয়ালি েৰ হিযা আক্ষম প্ৰিযি কৰা নাক্ষছৰ্লাোঁ,
আৰু ক্ষনশ্চয় আক্ষম সিযিাদী’। আৰু ক্ষসহোঁ ৰ্ি এো চক্ৰাে কক্ষৰক্ষছল আৰু আক্ষমও
এো ককৌিল অেলবন কক্ষৰৰ্লাোঁ, অথচ ক্ষসহোঁ ৰ্ি উপলক্ষব্ধও কক্ষৰি পৰা নাই।
এৰ্িৰ্ক কচাো, ক্ষসহোঁ িৰ চক্ৰােৰ পক্ষৰৰ্াম ক্ষক বহক্ষছল, ক্ষনশ্চয় আক্ষম ক্ষসহোঁ িক আৰু
ক্ষসহোঁ িৰ সম্প্ৰদায়ৰ সকৰ্লাৰ্ক ধ্বংস কক্ষৰৰ্ছাোঁ। (ছু ৰা আন-নামলাঃ ৪৯-৫১)
ইছলাৰ্ম চু ক্ষৰ কাযেক কৰ্ঠাৰিাৰ্ে

ক্ষৰহৰ্া ক্ষদৰ্য় িথা ক্ষনৰ্ষি কৰ্ৰ। ৰাছু লুল্লাহ

চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ অছাল্লাৰ্ম বকৰ্ছেঃ ক্ষযনাকাৰী িযক্ষক্ত িযক্ষিচাৰ কৰাৰ সময়ি
মুক্ষমন নাথাৰ্ক। কচাৰ চু ক্ষৰ কৰাৰ সময়ি মুক্ষমন নাথাৰ্ক। মাদক দ্ৰেয
কসেনকাৰী মাদক দ্ৰেয কসেন কৰাৰ সময়ি মুক্ষমন নাথাৰ্ক। ক্ষকন্তু ইয়াৰ
ক্ষপছৰ্িা িাৰ িাৰ্ি িাওিা অক্ষনিাযে। (ছহীহুল বুখাৰীাঃ হাদীছ নং ৬৮১০)
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ইছলাৰ্ম সীমালংঘনক ককক্ষিয়াও প্ৰেয় ক্ষনক্ষদৰ্য়। আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ ক্ষনশ্চয়
আল্লাৰ্হ আদল (নুায়পৰায়ণতা), ইহছান (সদাচৰণ) আৰু আত্ম্ীয়-স্বজনক
দানৰ ক্ষনৰ্দে ি ক্ষদৰ্য় আৰু কিওোঁ অশ্লীলিা, অসৎকমে আৰু সীমালঙ্ঘনৰ পৰা
ক্ষনৰ্ষি কৰ্ৰ, কিওোঁ কিামাৰ্লাকক উপৰ্দি ক্ষদৰ্য় যাৰ্ি কিামাৰ্লাৰ্ক ক্ষিিা গ্ৰহৰ্
কৰা। (ছু ৰা আন-নাহলাঃ ৯০) ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ অছাল্লাৰ্ম আৰু
বকৰ্ছেঃ মহান আল্লাৰ্হ কমাৰ ওচৰলল এই ক্ষিষৰ্য় অহী কপ্ৰৰৰ্ কক্ষৰৰ্ছ কয,
কিামাৰ্লাৰ্ক ক্ষিনয়ী কহাো, ফলি ককাৰ্নও কাৰ্ৰা ওপৰি অনযায় নকক্ষৰি আৰু
অহংকাৰ্ৰা নকক্ষৰি। (ছহীহ আবু দাঊদাঃ ৪৮৯৫)
ইছলাৰ্ম অনযায়-অিযাচাৰক কৰ্ঠাৰিাৰ্ে ক্ষনৰ্ষি কৰ্ৰ। আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ
আল্লাৰ্হ অনযায়কাৰীসকলক পছন্দ নকৰ্ৰ। (ছু ৰা আলল-ইমৰাণাঃ ৫৭) আল্লাহ
িাআলাই বকৰ্ছেঃ ক্ষনশ্চয় অনযায়কাৰীসকল ককক্ষিয়াও সফল হ'ি কনাোৰ্ৰ।
(ছু ৰা আল-আনআমাঃ ২১) আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ অনযায়কাৰীসকলৰ িাৰ্ি
কিওোঁ প্ৰস্তুি কক্ষৰ ৰাক্ষখৰ্ছ কষ্ট্দায়ক িাক্ষি। (ছু ৰা আল-ইনছানাঃ ৩১)
ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ অছাল্লাৰ্ম আৰু বকৰ্ছেঃ ক্ষিক্ষনজনৰ দুআ ককক্ষিয়াও
ওিিাই ক্ষদয়া নহয়েঃ "নযায়পৰায়ৰ্ িাসকৰ দুআ, কৰাজাদাৰ্ৰ ইফিাৰৰ সময়ি
কৰা দুআ আৰু ক্ষনযোক্ষিি িযক্ষক্তৰ দুআ, আল্লাৰ্হ ইয়াক কমঘৰ ওপৰি িু ক্ষল লয়
আৰু ইয়াৰ িাৰ্ি আকািমণ্ডলৰ দুোৰসমূহ উন্মুক্ত কক্ষৰ ক্ষদয়া হয়"। সিেিক্ষক্তমান
আল্লাৰ্হ কয়েঃ "কমাৰ সন্মানৰ িপি! পলমলক হ'কলও ক্ষনশ্চয় মই কিামাক সহায়
কক্ষৰম"। মুছক্ষলম (২৭৪৯) সংক্ষিপ্তিাৰ্ে ক্ষকছু িাৰিমযৰ বসৰ্ি। ক্ষিৰক্ষমজী
(২৫২৬) ক্ষকছু িাৰিমযৰ বসৰ্ি। িব্দৰ্িাৰ আহমদৰ (৮০৪৩) ৰাছু লুল্লাহ
চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ অছাল্লাৰ্ম কযক্ষিয়া মুআজ ৰাক্ষদ্বয়াল্লাহু আনহুক য়ামানলল
কপ্ৰৰৰ্ কক্ষৰক্ষছল, কিক্ষিয়া কিওোঁক উপৰ্দি ক্ষদ বকক্ষছলেঃ ক্ষনযোক্ষিি িযক্ষক্তৰ
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অক্ষিিাপৰ পৰা আোঁিৰি থাক্ষকিা, ক্ষকয়ৰ্না িাৰ অক্ষিিাপ আৰু আল্লাহৰ মাজি
ককাৰ্না প্ৰক্ষিিন্ধকিা নাথাৰ্ক। (ছহীহুল বুখাৰীাঃ হাদীছ নং ১৪৯৬)
ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ অছাল্লাৰ্ম আৰু বকৰ্ছেঃ কিামাৰ্লাকৰ মাজৰ ক্ষযৰ্য়ই
ককাৰ্না ক্ষযম্মী িযক্ষক্তৰ ওপৰি অিযাচাৰ কক্ষৰি অথিা িাৰ অক্ষিকাৰ খিে
কক্ষৰি, নাইিা িাৰ সামথেৰ িাক্ষহৰি িাক কষ্ট্ ক্ষদি, অথিা ইচ্ছাৰ ক্ষিৰুৰ্দ্ধ
(বলপূবে ভালি) িাৰ ককাৰ্না িস্তু কাক্ষঢ় ক্ষনি, মই ক্ষনৰ্জ ক্ষকয়ামিৰ ক্ষদনা কসই
িযক্ষক্তৰ ক্ষিৰুৰ্দ্ধ অক্ষিৰ্যা

দাক্ষখল কক্ষৰম। (ছু নান আৱব দাউদাঃ ৩০৫২)

এৰ্িৰ্ক আপুক্ষন কদখা পাৰ্ল কয, ইছলাৰ্ম সকৰ্লা প্ৰকাৰ কিয়া স্বিাে, অনযায়অিযাচাৰ আৰু অশ্লীলিাক কৰ্ঠাৰিাৰ্ে ক্ষনৰ্ষি কৰ্ৰ।

৩৬) ইছলালম কসই স ললা প্ৰ াৰ আৱ ে
ৱনলষধ

কলনলদন

লৰ, য'ত সুত আলছ অ বা িৱত আলছ, নাইবা

প্ৰিঞ্চনা আলছ, বা অনুায়-অতুাচাৰ জৱৰত আলছ,
অ বা প্ৰতাৰণা ৱনৱহত আলছ, নাইবা ৱয আৱ ে
কলনলদলন

সামাৱজ ভালি,

বুৱক্ত তভালি মানুহ

ক াত্ৰীয়ভালি

অ বা

ধ্বংসৰ ৱপলন হল যায়।

ইছলাৰ্ম কসই সকৰ্লা প্ৰকাৰ আক্ষথেক কলনৰ্দনক ক্ষনৰ্ষি কৰ্ৰ, য'ি সুি আৰ্ছ
অথিা িক্ষি আৰ্ছ, নাইিা প্ৰেঞ্চনা আৰ্ছ, িা অনযায়-অিযাচাৰ জক্ষৰি আৰ্ছ,
অথিা প্ৰিাৰৰ্া ক্ষনক্ষহি আৰ্ছ, নাইিা ক্ষয আক্ষথেক কলনৰ্দৰ্ন সামাক্ষজকিাৰ্ে,
ক াত্ৰীয়িাৰ্ে অথিা িযক্ষক্ত িিাৰ্ে মানুহক ধ্বংসৰ ক্ষপৰ্ন বল যায়। এই দফাৰ
আৰম্ভক্ষৰ্ৰ্িই ককাৰআনৰ কসইসমূহ আয়াি আৰু হাদীছ িৰ্েনা কৰা বহৰ্ছ,
ক্ষযৰ্িাৰি সুি, অনযায়-অিযাচাৰ, প্ৰিাৰৰ্া আৰু উপদ্ৰে আক্ষদক হাৰাম কঘাষৰ্া
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কৰা বহৰ্ছ। আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ আৰু ক্ষযসকৰ্ল মুক্ষমন পুৰষ
ু আৰু মুক্ষমনা
নাৰীসকলক ক্ষিনা অপৰািি (ৱযলো ৱসহঁ লত

ৰা নাই তাৰ বালব) কষ্ট্

ক্ষদৰ্য়, ক্ষনশ্চয় ক্ষসহোঁ ৰ্ি অপিাদ আৰু সুস্পষ্ট্ পাপৰ কিাজা িহন কক্ষৰৰ্ল। (ছু ৰা
আল-আহিাবাঃ ৫৮) আল্লাহ িাআলাই আৰু বকৰ্ছেঃ ক্ষযৰ্য় সৎকমে কৰ্ৰ কিওোঁ
ক্ষনজৰ কলযাৰ্ৰ িাৰ্িই কৰ্ৰ আৰু ককাৰ্নািাই অসৎকমে কক্ষৰৰ্ল িাৰ প্ৰক্ষিফল ক্ষস
ক্ষনৰ্জই কিা

কক্ষৰি। কিামাৰ প্ৰক্ষিপালৰ্ক ক্ষনজ িান্দাসকলৰ প্ৰক্ষি কদাক্ষপও

অনযায় নকৰ্ৰ। (ছু ৰা ফুৱচ্ছলাতাঃ ৪৬) হাদীছি আক্ষহৰ্ছ, ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু
আলাইক্ষহ অছাল্লাৰ্ম ক্ষনৰ্দে ি ক্ষদৰ্ছ কয, িক্ষি কৰাও নাযাি আৰু িক্ষি সহয কৰাও
নহ'ি। (ছু নান আৱব দাউদ) ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ অছাল্লাৰ্ম আৰু
বকৰ্ছেঃ ক্ষয িযক্ষক্তৰ্য় আল্লাহক আৰু অক্ষেম ক্ষদেসক ক্ষিশ্বাস কৰ্ৰ, কিওোঁ কযন ক্ষনজ
প্ৰক্ষিৰ্েিীক কষ্ট্ ক্ষনক্ষদৰ্য়। িথা ক্ষয িযক্ষক্তৰ্য় আল্লাহক আৰু অক্ষেম ক্ষদেসক ক্ষিশ্বাস
কৰ্ৰ, কিওোঁ কযন অক্ষিক্ষথক সন্মান কৰ্ৰ। ল ৰ্ি ক্ষয িযক্ষক্তৰ্য় আল্লাহ আৰু
ক্ষকয়ামি ক্ষদেসক ক্ষিশ্বাস কৰ্ৰ, কিওোঁ কযন উেম কথা কয়, অনযথা চু প থাৰ্ক।
অনয এো িৰ্েনাি আৰ্ছ, কিওোঁ কযন ক্ষনজ প্ৰক্ষিৰ্েিীৰ বসৰ্ি সদাচৰৰ্ কৰ্ৰ।
(ছহীহ মুছৱলমাঃ ৪৭) ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ অছাল্লাৰ্ম আৰু বকৰ্ছেঃ
এজনী মক্ষহলাক এো কমকুৰীৰ কাৰৰ্ৰ্ িাক্ষি ক্ষিহা বহক্ষছল। মক্ষহলাজনীৰ্য়
কমকুৰীৰ্োক িাক্ষন্ধ ৰাক্ষখক্ষছল। কসই অেিাৰ্িই কমকুৰীৰ্ো মৃিুযিৰৰ্ কৰ্ৰ। ফলি
এইকাৰৰ্ৰ্ই মক্ষহলাজনী জাহান্নামি প্ৰৰ্েি কৰ্ৰ। ক্ষকয়ৰ্না মক্ষহলাজনীৰ্য়
কমকুৰীৰ্োক এৰ্কা খািললও ক্ষদয়া নাক্ষছল আৰু কপাক-পৰুো িক্ষৰ খািললও এক্ষৰ
ক্ষদয়া নাক্ষছল। (ছহীহুল বুখাৰীাঃ হাদীছ নং ৩৪৮২) এয়া বহৰ্ছ কমকুৰীক কষ্ট্
ক্ষদয়াৰ িাক্ষি কিৰ্ে ক্ষযৰ্য় মানুহক কষ্ট্ ক্ষদৰ্য় িাৰ িাক্ষি ক্ষক হ'ি পাৰ্ৰ। ইিৰ্ন ওমৰ
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ৰাক্ষদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ পৰা িক্ষৰ্েি, কিওোঁ বকৰ্ছেঃ ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ
অছাল্লাৰ্ম ক্ষমবৰি উঠি উচ্চস্বৰ্ৰ ক্ষচঞক্ষৰ ক'কলেঃ কহ কসইসকল কলাক, ক্ষযসকৰ্ল
মুৰ্খৰ্ৰ ঈমান আক্ষনছা ক্ষকন্তু অেৰি এক্ষিয়াও ঈমান মজিুি কহাো নাই।
কিামাৰ্লাৰ্ক মুছক্ষলমসকলক কষ্ট্ ক্ষনক্ষদিা, কিওোঁৰ্লাকক অপমান নকক্ষৰিা,
কিওোঁৰ্লাকৰ ক াপন কদাষ খুচক্ষৰ নুফুক্ষৰিা। ক্ষকয়ৰ্না ক্ষযৰ্য় ককাৰ্না মুছক্ষলম িািৃ ৰ
ক াপন কদাষ অনুসন্ধান কক্ষৰি, আল্লাৰ্হ িাৰ ক াপন কদাষৰ্িাৰ প্ৰকাি কক্ষৰ
ক্ষদি। আৰু ক্ষয িযক্ষক্তৰ কদাষ আল্লাৰ্হ প্ৰকাি কক্ষৰ ক্ষদি, িাক কিওোঁ অপমান কক্ষৰৰ্হ
এক্ষৰি, যক্ষদও ক্ষস উেৰ হাওদাৰ ক্ষিিৰি অেিান নকৰক ক্ষকয়। িৰ্েনাকাৰী
নাৰ্ফ ৰাক্ষহমাহুল্লাৰ্হ বকৰ্ছেঃ এক্ষদনাখন ইিৰ্ন ওমৰ ৰাক্ষদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ্ে
িাইিু ল্লাহ িা কা'িাৰ ক্ষপৰ্ন লিয কক্ষৰ ক'কলেঃ িু ক্ষম ক্ষকমান কয মহান, আৰু
ক্ষকমান কয মহান কিামাৰ সন্মান ক্ষকন্তু কিামািলকও মুক্ষমনৰ সন্মান আৰু মযোদা
আল্লাহৰ ওচৰি অক্ষিক। ক্ষিৰক্ষমজী (২০৩২) ইিৰ্ন ক্ষহব্বান (৫৭৬৩) ৰাছু লুল্লাহ
চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ অছাল্লাৰ্ম আৰু বকৰ্ছেঃ ক্ষয িযক্ষক্তৰ্য় আল্লাহক আৰু অক্ষেম
ক্ষদেসক ক্ষিশ্বাস কৰ্ৰ, কিওোঁ কযন ক্ষনজ প্ৰক্ষিৰ্েিীক কষ্ট্ ক্ষনক্ষদৰ্য়। িথা ক্ষয িযক্ষক্তৰ্য়
আল্লাহক আৰু অক্ষেম ক্ষদেসক ক্ষিশ্বাস কৰ্ৰ, কিওোঁ কযন অক্ষিক্ষথক সন্মান কৰ্ৰ।
ল ৰ্ি ক্ষয িযক্ষক্তৰ্য় আল্লাহ আৰু ক্ষকয়ামি ক্ষদেসক ক্ষিশ্বাস কৰ্ৰ, কিওোঁ কযন উেম
কথা কয়, অনযথা চু প থাৰ্ক। (ছহীহুল বুখাৰীাঃ হাদীছ নং ৬০১৮) আিু
হুৰাইৰাহ ৰাক্ষদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ পৰা িক্ষৰ্েি, নিী চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ অছাল্লাৰ্ম
বকৰ্ছেঃ "কিামাৰ্লাৰ্ক জানাৰ্ন, প্ৰকৃ ি অিােী ককান"? কিওোঁৰ্লাৰ্ক ক'কলেঃ "আমাৰ
মাজি অিােী বহৰ্ছ কসইজন, যাৰ ওচৰি ক্ষদৰহাম (ে া পইচা) আৰু িনসম্পদ এৰ্কা নাই, ক্ষসৰ্য়ই বহৰ্ছ অিােী"। কিৰ্খৰ্ি ক'কলেঃ "প্ৰকৃ ি অিােী বহৰ্ছ
কসই িযক্ষক্ত, ক্ষয িযক্ষক্তৰ্য় ক্ষকয়ামিৰ ক্ষদনা চওম, চালাি আৰু যাকাি বল আ মৰ্
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কক্ষৰি ক্ষকন্তু ক্ষস পৃক্ষথেীি কাৰ্ৰািাক াক্ষল পাক্ষৰক্ষছল, অথিা কাৰ্ৰা প্ৰক্ষি অপিাদ
ক্ষদক্ষছল নাইিা কাৰ্ৰািাৰ সম্পদ আত্ম্সাৎ কক্ষৰক্ষছল, ফলি িাৰ কনক আমলৰ
পৰা এওোঁৰ্কা ক্ষদয়া হ'ি, এওোঁৰ্কা ক্ষদয়া হ'ি। এৰ্িৰ্ক কযক্ষিয়া িাৰ কনক আমলসমূহ
কিষ হ'ি, ক্ষকন্তু এক্ষিয়াও িাৰ ঋৰ্ পক্ষৰৰ্িাি কহাো নাই, কিৰ্নিলি কসইসকল
কলাকৰ গুনাহৰ এো অংি এই িযক্ষক্তৰ ওপৰি জাক্ষপ ক্ষদয়া হ'ি। ইয়াৰ ক্ষপছি
িাক জাহান্নামি ক্ষনৰ্িপ কৰা হ'ি"। মুছক্ষলম (২৫৮১) ক্ষিৰক্ষমজী (২৪১৮)
আহমদ (৮০২৯) িব্দৰ্িাৰ আহমদৰ।
আল্লাহৰ ৰাছু ল চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ অছাল্লাৰ্ম বকৰ্ছেঃ ৰািাি এৰ্জাপা ছৰ ডাল
পক্ষৰ আক্ষছল, ক্ষযৰ্োৰ্ে মানুহক অহা কযাোি কষ্ট্ ক্ষদক্ষছল। এজৰ্ন কসইৰ্ো আোঁিৰাই
ক্ষদয়াি প্ৰক্ষিদানস্বৰূৰ্প কিওোঁক জান্নািি প্ৰৰ্েি কৰ্ৰাো বহৰ্ছ। িুখাৰীৰ্য় এৰ্কই
অথেৰ হাদীছ িৰ্েনা কক্ষৰৰ্ছ (৬৫২)। এৰ্নকুো িৰ্েনা মুছক্ষলমৰ্িা আৰ্ছ (১৯১৪)।
ইিনু মাজাহ (৩৬৮২)। আহমদ (১০৪৩২) ৰািাৰ পৰা কষ্ট্দায়ক িস্তু
আোঁিৰাই ক্ষদয়াি যক্ষদ জান্নাি লাি কক্ষৰি পাৰ্ৰ। আনহাৰ্ি িাক্ষে চাওক কসই
িযক্ষক্তৰ ক্ষক অেিা হ'ি পাৰ্ৰ ক্ষযৰ্য় মানুহক কষ্ট্ ক্ষদৰ্য় আৰু ক্ষসহোঁ িৰ জীেন-যাপন
কঠিন কক্ষৰ ক্ষদৰ্য়।

৩৭) ইছলালম ৱবলব
ৱৰলছ, ল লত মাদ
স ললা ৱবষয় হাৰাম

আৰু সৎ বুৱদ্ধ

দ্ৰিুৰ পৰা আৰম্ভ
ৱৰলছ ৱযলবালৰ ৱবলব

লৰ। ইছলালম ৱবলব ৰ মযে াদা সুউচ্চ
ৱবলব

ধাৱমে

সুৰিা প্ৰদান

ৱবধানৰ
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দাৱয়ত্বভাৰ প্ৰদান

ৱৰ কুাঃসংস্কাৰ আৰু স ললা প্ৰ াৰ

অন্ধৱবশ্বাসৰ পৰা মুক্ত

ৱৰলছ। ইছলামত ক ালনা ধৰণৰ

ক াপন ৰহসু অ বা ক ালনা ৱবলেষ ক াত্ৰ, বা সম্প্ৰদায়ৰ
বালব ক ালনা ৱবলেষ ৱবৱধ-ৱবধান নাই। ইছলামৰ
প্ৰলতু লো ৱবৱধ-ৱবধান সুস্থ ৱবলব ৰ ত া নুায় আৰু
ৱহ মতৰ অনুকূল।
ইছলাৰ্ম ক্ষিৰ্িক আৰু সৎ িুক্ষদ্ধক সুৰিা প্ৰদান কক্ষৰৰ্ছ, িথা ক্ষিৰ্িকৰ মযোদা
সুউচ্চ কক্ষৰৰ্ছ। আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ ক্ষনশ্চয় কাৰ্, চকু আৰু হৃদয়- ইয়াৰ
প্ৰৰ্িযকৰ্োৰ ক্ষিষৰ্য় বকক্ষফয়ি িলি কৰা হ'ি। (ছু ৰা আল-ইছৰাাঃ ৩৬)
ক্ষিৰ্ক মানুহৰ ওপৰি অক্ষনিাযে কিওোঁৰ্লাৰ্ক কযন ক্ষনজৰ ক্ষিৰ্িকক সুৰক্ষিি
ৰাৰ্খ। এইকাৰৰ্ৰ্ই মাদক দ্ৰেয আৰু সকৰ্লা প্ৰকাৰ ড্ৰাগ্সক ইছলাৰ্ম হাৰাম
কঘাষৰ্া কক্ষৰৰ্ছ। মই ৩৪ নং দফাি মাদক দ্ৰেয হাৰাম কহাো সম্পৰ্কে আৰ্লাচনা
কক্ষৰৰ্ছাোঁ। িথা ককাৰআনৰ িহুৰ্িা এৰ্নকুো আয়াি উৰ্ল্লখ কক্ষৰৰ্ছাোঁ ক্ষযৰ্িাৰৰ
কিষি এই কথা ককাো বহৰ্ছেঃ যাৰ্ি কিামাৰ্লাৰ্ক িুক্ষজ কপাো। (ছু ৰা আলবাক্বাৰাহাঃ ২৪২) আল্লাহ িাআলাই আৰু বকৰ্ছেঃ আৰু পাক্ষথে
ে জীেন ককেল
কখল-কিমাক্ষলৰ িাক্ষহৰ্ৰ আন এৰ্কা নহয় আৰু ক্ষযসকৰ্ল িাক্বো অেলবন কৰ্ৰ
কিওোঁৰ্লাকৰ িাৰ্ি আক্ষখৰািৰ আিাৰ্সই উেম; িথাক্ষপও কিামাৰ্লাৰ্ক নুিুজাৰ্ন?
(ছু ৰা আল-আনআমাঃ ৩২) আল্লাহ িাআলাই আৰু বকৰ্ছেঃ ক্ষনশ্চয় আক্ষম ইয়াক
আৰিী (ভাষাত) ককাৰআন (ৰূলপ অিতীণে ) কক্ষৰৰ্ছাোঁ, যাৰ্ি কিামাৰ্লাৰ্ক
িুক্ষজি পাৰা। (ছু ৰা ইউছু ফাঃ২) আল্লাহ িাআলাই স্পষ্ট্ কক্ষৰৰ্ছ কয, ক্ষহদায়ি
আৰু ক্ষহকমিৰ দ্বাৰা ককেল সুি ক্ষিৰ্িকসম্পন্ন কলাৰ্কৰ্হ উপকৃ ি হয়। আৰু
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কিওোঁৰ্লাৰ্কই বহৰ্ছ প্ৰকৃ ি ক্ষিৰ্িকোন। আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ কিওোঁ যাক ইচ্ছা
কৰ্ৰ ক্ষহকমি দান কৰ্ৰ, আৰু যাক ক্ষহকমি প্ৰদান কৰা হয়, িাক প্ৰকৃ িৰ্ি প্ৰচু ৰ
কলযাৰ্ প্ৰদান কৰা হয়; আৰু ক্ষিৰ্িকসম্পন্ন িযক্ষক্তসকৰ্লই ককেল উপৰ্দি গ্ৰহৰ্
কৰ্ৰ। (ছু ৰা আল-বাক্বাৰাহাঃ ২৬৯)
এইকাৰৰ্ৰ্ই ইছলাৰ্ম ক্ষিৰ্িকক চৰীয়িৰ প্ৰক্ষি আমল কৰাৰ মানদণ্ড ক্ষহচাৰ্প
ক্ষনিোৰৰ্ কক্ষৰৰ্ছ। ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ অছাল্লাৰ্ম বকৰ্ছেঃ ক্ষিক্ষন প্ৰকাৰ
কলাকৰ পৰা কলম উঠাই কলাো বহৰ্ছেঃ ১) কোপক্ষনি থকা িযক্ষক্ত, কযক্ষিয়াললৰ্ক
সাৰ নাপায়। ২) ক্ষিশু, কযক্ষিয়াললৰ্ক ক্ষস প্ৰাপ্তিয়স্কি উপনীি নহয়। ৩) উন্মাদ
িযক্ষক্ত, কযক্ষিয়াললৰ্ক কিািিক্ষক্ত ঘূৰাই নাপায়। িুখাৰীৰ্য় ৫২৬৯ নং হাদীছৰ পূৰ্িে
িালীক্ব ক্ষহচাৰ্প (চনদ উলল্লখ ন ৰাল ) এৰ্নকুো হাদীছ িৰ্েনা কক্ষৰৰ্ছ।
আনহাৰ্ি আিুদাউৰ্দ পূৰ্ে চনদৰ বসৰ্ি িৰ্েনা কক্ষৰৰ্ছ, হাদীছ নং ৪৪০২, ইয়াি
উৰ্ল্লখ কৰা িব্দৰ্িাৰ আিু দাউদৰ। ক্ষিৰক্ষমজী ১৪২৩, নাছায়ীৰ্য় ছু নান আলকুিৰাি িৰ্েনা কক্ষৰৰ্ছ ৭৩৪৬, ক্ষকছু পক্ষৰিিে নৰ বসৰ্ি আহমৰ্দও িৰ্েনা কক্ষৰৰ্ছ
৯৫৬, ইিনু মাজাই সংক্ষিপ্তিাৰ্ে িৰ্েনা কক্ষৰৰ্ছ ২০৪২। ইছলাৰ্ম ক্ষিৰ্িক িুক্ষদ্ধক
অন্ধক্ষিশ্বাস আৰু কুেঃসংস্কাৰৰ পৰা মুক্ত কক্ষৰৰ্ছ। আল্লাহ িাআলাই কসইসমূহ
উম্মিৰ ক্ষিষৰ্য় সংিাদ প্ৰদান কক্ষৰ বকৰ্ছ, ক্ষযসকৰ্ল অন্ধক্ষিশ্বাস আৰু
কুেঃসংস্কাৰৰ মাজি ক্ষনমক্ষজ্জি আক্ষছল আৰু আল্লাহৰ ফালৰ পৰা অহা সিযক
অস্বীকাৰ কক্ষৰক্ষছল। আৰু এইদৰ্ৰই কিামাৰ পূৰ্িে কযক্ষিয়াই আক্ষম ককাৰ্না
জনপদি ককাৰ্না এজন সিকে কাৰী কপ্ৰৰৰ্ কক্ষৰৰ্ছা কিক্ষিয়াই কসই ঠাইৰ
ক্ষিলাসক্ষপ্ৰয় ক্ষিলাৰ্ক বকৰ্ছ, ‘ক্ষনশ্চয় আক্ষম আমাৰ ক্ষপিৃ -পুৰষ
ু সকলক এো
মিাদিেৰ ওপৰি পাইৰ্ছা আৰু আক্ষম কিওোঁৰ্লাকৰ্ৰই পদাঙ্ক অনুসৰৰ্ কক্ষৰ
চক্ষলম’। (ছু ৰা আি-িুখৰূফাঃ ২৩) আৰু আল্লাৰ্হ ইব্ৰাহীম আলাইক্ষহচ্ছালামৰ
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ক্ষিষৰ্য় সংিাদ প্ৰদান কক্ষৰ বকৰ্ছ কয, কিওোঁ ক্ষনজ সম্প্ৰদায়ক সৰ্বািন কক্ষৰ
বকক্ষছলেঃ এই মূক্ষেেৰ্িাৰ ক্ষক, ক্ষযৰ্িাৰৰ পূজাি কিামাৰ্লাৰ্ক ইমান আসক্ত বহ আছা?
ক্ষসহোঁ ৰ্ি ক’কল, ‘আক্ষম আমাৰ ক্ষপিৃ -পুৰুষসকলক এইৰ্িাৰৰ ইিাদি কৰ্ৰাোঁৰ্ি
কদক্ষখৰ্ছাোঁ’। (ছু ৰা আল-আৱিয়াাঃ ৫২-৫৩) এৰ্িৰ্ক ইছলাম আক্ষহ মানুহক
মূক্ষেেপূজা িযা

কৰাৰ ক্ষনৰ্দে ি ক্ষদৰ্ছ, ল ৰ্ি পূিেপৰ
ু ুষসকলৰ পৰা চক্ষল অহা

পৰম্পৰা ি অন্ধক্ষিশ্বাসৰ পৰা আোঁিৰি থকাৰ ক্ষনৰ্দে ি ক্ষদৰ্ছ, আৰু ৰাছু লসকলৰ
পথ অনুসৰৰ্ কৰাৰ আৰ্দি ক্ষদৰ্ছ।
ইছলামি ককাৰ্না িৰৰ্ৰ ক াপন ৰহসয নাই আৰু ইয়াৰ ককাৰ্না ক্ষিক্ষি-ক্ষিিান
ককাৰ্না ক্ষিৰ্িষ ি েৰ কলাকৰ িাৰ্ি ক্ষনক্ষদেষ্ট্ নহয়। আলী ইিনু আক্ষি িাক্ষলি
ৰাক্ষদ্বয়াল্লাহু আনহুক প্ৰশ্ন কৰা হ'ল, (কতওঁ আৱছল নবী চাল্লাল্লাহু আলাইৱহ
অছাল্লামৰ খুৰাৰ পুত্ৰ আৰু কতলখত চাল্লাল্লাহু আলাইৱহ অছাল্লামৰ
কজাঁিালয় ), ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ অছাল্লাৰ্ম আৰ্পানাৰ্লাকক ক্ষিৰ্িষলক
ক্ষকিা বক ব ৰ্ছ কনক্ষক? কিওোঁ ক'কলেঃ ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ অছাল্লাৰ্ম
আমাক ক্ষিৰ্িষিাৰ্ে এৰ্কা ককাো নাই, কিওোঁ ক্ষয বকৰ্ছ সিেসািাৰৰ্ৰ িাৰ্িই
বকৰ্ছ, ক্ষকন্তু কমাৰ এই িৰ্ৰাোলৰ খাপি ককইটিমান উপৰ্দি আৰ্ছ।
িৰ্েনাকাৰীৰ্য় বকৰ্ছেঃ ইয়াৰ ক্ষপছি কিওোঁ িৰ্ৰাোলৰ খাপৰ পৰা এটি ক্ষলক্ষখি
ছহীফা উক্ষলয়াৰ্ল। য'ি ক্ষলখা আক্ষছলেঃ "আল্লাৰ্হ অক্ষিসম্পাি কৰ্ৰ কসই িযক্ষক্তৰ
ওপৰি, ক্ষযৰ্য় আল্লাহৰ িাক্ষহৰ্ৰ আনৰ নামি জৰ্িহ কৰ্ৰ। আল্লাৰ্হ অক্ষিসম্পাি
কৰ্ৰ কসই িযক্ষক্তৰ ওপৰি, ক্ষযৰ্য় িূ ক্ষম সীমাৰ ক্ষচহ্ন (খুঁো) চু ক্ষৰ কৰ্ৰ। আল্লাৰ্হ
অক্ষিসম্পাি কৰ্ৰ কসই িযক্ষক্তৰ ওপৰি, ক্ষযৰ্য় ক্ষনজৰ ক্ষপিাক অক্ষিিাপ কৰ্ৰ।
ল ৰ্ি আল্লাৰ্হ অক্ষিসম্পাি কৰ্ৰ কসই িযক্ষক্তৰ ওপৰি, ক্ষযৰ্য় ককাৰ্না ক্ষিদআিীক
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আেয় ক্ষদৰ্য়। (ছহীহ মুছৱলমাঃ ১৯৭৮) ইছলামৰ সকৰ্লা ক্ষিক্ষি-ক্ষিিান সুি
ক্ষিৰ্িকৰ আৰু নযায়-নীক্ষি আৰু ক্ষহকমিৰ অনুকূল।

৩৮) অসতু ধমে ৰ অনুসাৰীস লল যৱদ ৱসহঁ তৰ ধমে ৰ
মাজত

া অিৱবে লৰাধ আৰু কসইসমূহ ৱবষয় সম্পল ে

পৱৰপূণে জ্ঞান অজেন ন লৰ ৱযলবাৰ

সুস্থ ৱবলবল

ন লৰ কতলি ৱসহঁ তৰ ধমে গুৰুস লল ৱসহঁ ত

গ্ৰহণ

এই ভ্ৰমত

ৰাৱখব কয, ধমে হহলছ ৱবলব ৰ ঊদ্ধেত, আৰু ৱবলব ৰ
ওচৰত পৱৰপূণেৰূলপ ধমে
পিািলৰ ইছলালম ধমে
ৱবলব

সঠি

প

বুৱজব পৰা িমতা নাই।

কজুাৱত ৱহচালপ ণু

লৰ, ৱযলয়

কদখুিায়। প্ৰ ৃ তলত অসতু ধমে ৰ

ধমে গুৰুস লল ৱবচালৰ কয, মানুলহ যালত ৱনজৰ ৱবলব বুৱদ্ধ

প্ৰলয়া

ৰা এৱৰ ৱদলয় আৰু ৱসহঁ তৰ অন্ধানুসৰণ

লৰ। আনহালত ইছলালম মানুহৰ ৱবলব
ৱৰব

ৱবচালৰ।

যালত

মানুলহ

স ললা

জাগ্ৰত
ৱবষয়ৰ

বািৱি তা সম্পল ে অি ত হ'ব পালৰ।
অসিয িমেৰ অনুসাৰীসকৰ্ল যক্ষদ ক্ষসহোঁ িৰ িমেৰ মাজি থকা অেক্ষিেৰ্ৰাি আৰু
কসইসমূহ ক্ষিষয় সম্পৰ্কে পক্ষৰপূৰ্ে জ্ঞান অজেন নকৰ্ৰ ক্ষযৰ্িাৰক সুি ক্ষিৰ্িৰ্ক গ্ৰহৰ্
নকৰ্ৰ কিৰ্ে ক্ষসহোঁ িৰ িমেগুৰুসকৰ্ল ক্ষসহোঁ িক এই ভ্ৰমি ৰাক্ষখি কয, িমে বহৰ্ছ
ক্ষিৰ্িকৰ ঊদ্ধেি, আৰু ক্ষিৰ্িকৰ ওচৰি পক্ষৰপূৰ্েৰূৰ্প িমেক িুক্ষজি পৰা িমিা
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নাই। পিােৰ্ৰ ইছলাৰ্ম িমেক কজযাক্ষি ক্ষহচাৰ্প ৰ্য কৰ্ৰ, ক্ষযৰ্য় ক্ষিৰ্িকক সঠিক
পথ কদখুোয়। প্ৰকৃ িৰ্ি অসিয িমেৰ িমেগুৰুসকৰ্ল ক্ষিচাৰ্ৰ কয, মানুৰ্হ যাৰ্ি
ক্ষনজৰ ক্ষিৰ্িক-িুক্ষদ্ধক প্ৰৰ্য়া

কৰা এক্ষৰ ক্ষদৰ্য় আৰু ক্ষসহোঁ িৰ অন্ধানুসৰৰ্ কৰ্ৰ।

আনহাৰ্ি ইছলাৰ্ম মানুহৰ ক্ষিৰ্িকক জাগ্ৰি কক্ষৰি ক্ষিচাৰ্ৰ। যাৰ্ি মানুৰ্হ সকৰ্লা
ক্ষিষয়ৰ িািক্ষেকিা সম্পৰ্কে অে ি হ'ি পাৰ্ৰ। আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ
অনুৰূপিাৰ্ে আক্ষম কিামাৰ প্ৰক্ষি আমাৰ ক্ষনৰ্দে িৰ পৰা ৰূহক অহী কক্ষৰৰ্ছাোঁ। িু ক্ষম
জনা নাক্ষছলা ক্ষকিাি ক্ষক আৰু ঈমান ক্ষক! ক্ষকন্তু আক্ষম ইয়াক নূৰ িনাইৰ্ছাোঁ, যাৰ
দ্বাৰা আক্ষম আমাৰ িান্দাসকলৰ মাজৰ পৰা যাক ইচ্ছা ক্ষহদায়ি দান কৰ্ৰাোঁ।
ক্ষনশ্চয় িু ক্ষম সৰল পথৰ ক্ষপৰ্ন ক্ষদক ক্ষনৰ্দে িনা ক্ষদয়া, (ছু ৰা আশ্ব-শ্বুৰাাঃ ৫২)
ঐশ্বৰীক অহীৰ মাজি আৰ্ছ এৰ্নকুো দক্ষলল-প্ৰমাৰ্ ক্ষযৰ্িাৰ্ৰ সুি ক্ষিৰ্িক িুক্ষদ্ধক
কসইসমূহ িািক্ষেকিাৰ ৰহসয উদ্ঘােন কক্ষৰ কদখুোয়, ক্ষযৰ্িাৰ জাক্ষনিলল আৰু
ক্ষযৰ্িাৰৰ প্ৰক্ষি ঈমান আক্ষনিলল আপুক্ষন ইচ্ছুক। আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ কহ
মানে! কিামাৰ্লাকৰ প্ৰক্ষিপালকৰ িৰফৰ পৰা কিামাৰ্লাকৰ ওচৰি প্ৰমাৰ্
আক্ষহৰ্ছ আৰু আক্ষম কিামাৰ্লাকৰ প্ৰক্ষি স্পষ্ট্ কজযাক্ষি অেিীৰ্ে কক্ষৰৰ্ছাোঁ। (ছু ৰা
আন-ৱনছাাঃ ১৭৪) পক্ষেত্ৰ মহান আল্লাৰ্হ ক্ষিচাৰ্ৰ কয, মানুৰ্হ ক্ষহদায়ি, জ্ঞান আৰু
িািেিাৰ কজযাক্ষিৰ মাজি জীেন-যাপন কৰক। আনহাৰ্ি চয়িান আৰু অসিয
উপাসযৰ্িাৰ্ৰ ক্ষিচাৰ্ৰ কয, মানুৰ্হ সদায় পথভ্ৰষ্ট্িা, অজ্ঞানিা আৰু কুফৰীৰ
অন্ধকাৰি পক্ষৰ থাকক। আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ ক্ষযসকৰ্ল ঈমান আক্ষনৰ্ছ
আল্লাৰ্হই কিওোঁৰ্লাকৰ অক্ষিিােক, কিওোঁ কিওোঁৰ্লাকক অন্ধকাৰৰ পৰা উক্ষলয়াই
কপাহৰৰ ফাৰ্ল বল যায়; আৰু ক্ষযসকৰ্ল কুফু ৰী কক্ষৰৰ্ছ িাগুি ক্ষসহোঁ িৰ
অক্ষিিােক, ইহোঁ ৰ্ি ক্ষসহোঁ িক কপাহৰৰ পৰা অন্ধকাৰৰ ক্ষপৰ্ন বল যায়। (ছু ৰা
আল-বাক্বাৰাহাঃ ২৫৭)
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৩৯) ইছলালম সঠি

জ্ঞান

ামনা-বাসনামুক্ত
উৎসাৱহত

জ্ঞান ভে

লৰ আৰু প্ৰবৃৱিৰ
লিষণা

ৱৰবলল

লৰ। ল লত আমাৰ েৰীৰ লল আৰু আমাৰ

ওচলৰ-পাঁজলৰ
চচো

সন্মান

া ৱবশ্বজ তৰ ৱবৱভন্ন ৱবষয় লল ৱচিা-

ৱৰবলল আহ্বান

ৱবজ্ঞানৰ সঠি

লৰ। জাৱন ক ািা উৱচত কয,

ত ু ক ৱতয়াও ইছলামৰ হসলত

মতৱবলৰাধ নহয়।
ইছলাৰ্ম সঠিক জ্ঞানক সদায় সন্মান কৰ্ৰ। আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ
কিামাৰ্লাকৰ মাজৰ ক্ষযসকৰ্ল ঈমান আক্ষনৰ্ছ আৰু ক্ষযসকলক জ্ঞান দান কৰা
বহৰ্ছ, আল্লাৰ্হ কিওোঁৰ্লাকক উচ্চ মযোদা প্ৰদান কক্ষৰি; আৰু কিামাৰ্লাৰ্ক ক্ষয কৰা
কসই সম্পৰ্কে আল্লাহ সক্ষিৰ্িষ অেক্ষহি। (ছু ৰা আল-মুজাদালাহাঃ ১১) মহান
আল্লাৰ্হ জ্ঞানীসকলৰ সািযক কিওোঁৰ সািযৰ বসৰ্ি আৰু ক্ষফক্ষৰিাসকলৰ সািযৰ
বসৰ্ি এো গুৰুত্বপূৰ্ে ক্ষিষয়ৰ কিত্ৰি একক্ষত্ৰি কক্ষৰৰ্ছ। আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ
আল্লাৰ্হ সািয ক্ষদৰ্য় কয, ক্ষনশ্চয় কিওোঁৰ িাক্ষহৰ্ৰ আন ককাৰ্না সিয ইলাহ নাই, আৰু
ক্ষফক্ষৰিাসকল ল ৰ্ি জ্ঞানীসকৰ্লও; কিওোঁ নযায়নীক্ষিৰ ওপৰি প্ৰক্ষিক্ষষ্ঠি। কিওোঁৰ
িাক্ষহৰ্ৰ আন ককাৰ্না সিয ইলাহ নাই, (কতওঁ) পৰাক্ৰমিালী, প্ৰজ্ঞাময়। (ছু ৰা
আলল-ইমৰাণাঃ ১৮) এই আয়াৰ্ি ইছলামি থকা জ্ঞানীসকলৰ কেষ্ঠিা িৰ্েনা
কৰ্ৰ। আপুক্ষন শুক্ষন আচক্ষৰি হ'ি কয, আল্লাৰ্হ কিওোঁৰ নিী মুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু
আলাইক্ষহ অছাল্লামক জ্ঞানৰ িাক্ষহৰ্ৰ আন ককাৰ্না িস্তু িৃক্ষদ্ধৰ িাৰ্ি দুআ কক্ষৰিলল
আৰ্দি ক্ষদয়া নাই। আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ আৰু ককাো, "কহ কমাৰ প্ৰক্ষিপালক!
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কমাৰ জ্ঞান িৃক্ষদ্ধ কক্ষৰ ক্ষদয়া"। (ছু ৰা ত্বা-হাাঃ ১১৪) ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ
অছাল্লাৰ্ম আৰু বকৰ্ছেঃ ক্ষযৰ্য় জ্ঞান অজেনৰ িাৰ্ি ককাৰ্না পথ অেলবন কৰ্ৰ,
আল্লাৰ্হ িাৰ িাৰ্ি জান্নািৰ পথ সু ম কক্ষৰ ক্ষদৰ্য়। ক্ষফক্ষৰিাসকৰ্ল জ্ঞান
অজেনকাৰীৰ সন্তুক্ষষ্ট্ৰ িাৰ্ি কিওোঁৰ্লাকৰ পাক্ষখসমূহ অেনক্ষমি কৰ্ৰ। জ্ঞান
অৰ্েষৰ্কাৰী িযক্ষক্তৰ িাৰ্ি আকািমণ্ডল আৰু পৃক্ষথেীিাসীৰ্য় িমা প্ৰাথেনা কৰ্ৰ,
আনক্ষক পানীি থকা মাৰ্ছও। ক্ষনশ্চয় ইিাদিকাৰীৰ ওপৰি আক্ষলমৰ মযোদা
বহৰ্ছ িাৰকা ৰাক্ষজৰ ওপৰি থকা চন্দ্ৰৰ মযোদাস্বৰূপ। আক্ষলমসকল বহৰ্ছ
নিীসকলৰ উেৰাক্ষিকাৰী। নিীসকৰ্ল িন-সম্পদ উেৰাক্ষিকাৰীস্বত্ব ক্ষহচাৰ্প
ৰাক্ষখ কযাো নাই, িৰং কিওোঁৰ্লাৰ্ক উেৰাক্ষিকাৰী স্বত্ব ক্ষহচাৰ্প ৰাক্ষখ ব ৰ্ছ ইল্ম িা
জ্ঞান। এৰ্িৰ্ ৰ্ক ক্ষযৰ্য় কসয়া গ্ৰহৰ্ কক্ষৰি, কিওোঁ কযক্ষনিা এটি পূৰ্োঙ্গ অংি লাি
কক্ষৰৰ্ল। আিু দাউদ (৩৬৪১), ক্ষিৰক্ষমজী (২৬৮২), িব্দৰ্িাৰ ইিৰ্ন মাজাহৰ
(২২৩), আহমদ (২১৭১৫)
ইছলাৰ্ম প্ৰিৃক্ষেৰ কামনা-িাসনামুক্ত জ্ঞান িে

ৰ্েষৰ্া কক্ষৰিলল উৎসাক্ষহি

কৰ্ৰ। ল ৰ্ি আমাৰ িৰীৰকলল আৰু আমাৰ ওচৰ্ৰ-পাোঁজৰ্ৰ থকা ক্ষিশ্বজ িৰ
ক্ষিক্ষিন্ন ক্ষিষয়কলল ক্ষচো-চচো কক্ষৰিলল আহ্বান কৰ্ৰ। আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ
অনক্ষিপলৰ্ম আক্ষম ক্ষসহোঁ িক আমাৰ ক্ষনদিেনােলী কদখুোম, ক্ষিশ্বজ িৰ
প্ৰােসমূহি আৰু ক্ষসহোঁ িৰ ক্ষনজৰ মাজৰ্িা; যাৰ্ি ক্ষসহোঁ িৰ ওচৰি সুস্পষ্ট্ বহ উৰ্ঠ
কয, অেৰ্িয এইখন (ক াৰআন) সিয। এইখন কিামাৰ প্ৰক্ষিপালক সম্পৰ্কে
যৰ্থষ্ট্ নহয়ৰ্ন কয, কিওোঁ সকৰ্লা িস্তুৰ ওপৰি সািী? (ছু ৰা ফুৱচ্ছলাতাঃ ৫৩)
আল্লাহ িাআলাই আৰু বকৰ্ছেঃ আকািমণ্ডল আৰু পৃক্ষথেীৰ সািেৰ্িৌম কিৃে ত্ব
সম্পৰ্কে ল ৰ্ি আল্লাৰ্হ ক্ষয সৃক্ষষ্ট্ কক্ষৰৰ্ছ কসই ক্ষিষৰ্য় ক্ষসহোঁ ৰ্ি ক্ষচো-চচো কৰা
নাইৰ্ন, আৰু এই ক্ষিষৰ্য়ও কয, সম্ভেি ক্ষসহোঁ িৰ ক্ষনিোক্ষৰি সময় ক্ষনকেেিী বহৰ্ছ;
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ক্ষিৰ্ক ইয়াৰ ক্ষপছি ক্ষসহোঁ ৰ্ি আৰু ককান কথাি ঈমান আক্ষনি? (ছু ৰা আলআৰাফাঃ ১৮৫) আল্লাহ িাআলাই আৰু বকৰ্ছেঃ ক্ষসহোঁ ৰ্ি পৃক্ষথেীি ভ্ৰমৰ্ কৰা
নাইৰ্ন? কিক্ষিয়াৰ্হ ক্ষসহোঁ ৰ্ি কদক্ষখৰ্লৰ্হোঁ ৰ্িন কয, ক্ষসহোঁ িৰ পূিেেিীসকলৰ দিা ক্ষক
বহক্ষছল, িক্ষক্তি ক্ষসহোঁ ি আক্ষছল ইহোঁ িিলকৰ্য়া প্ৰিল, ক্ষসহোঁ ৰ্ি মাটি চহাইক্ষছল, আৰু
ক্ষসহোঁ ৰ্ি ইহোঁ িৰ আিাদিলকৰ্য়া কিক্ষছ আিাদ কক্ষৰক্ষছল। ক্ষসহোঁ িৰ ওচৰি ক্ষসহোঁ িৰ
ৰাছু লসকল সুস্পষ্ট্ প্ৰমাৰ্সহ আক্ষহক্ষছল। প্ৰকৃ িৰ্ি আল্লাহ এৰ্ন নহয় কয, কিওোঁ
ক্ষসহোঁ িৰ প্ৰক্ষি অনযায় কক্ষৰৰ্ছ িৰং ক্ষসহোঁ ি ক্ষনৰ্জই ক্ষনজৰ প্ৰক্ষি অনযায় কক্ষৰক্ষছল।
(ছু ৰা ৰূমাঃ ৯)
এই কথা জাক্ষন কথাো উক্ষচি কয, সঠিক বিজ্ঞাক্ষনক ৰ্েষৰ্া ককক্ষিয়াও ইছলামৰ
ক্ষিপৰীি নহয়। ইয়াি আক্ষম িাৰ্ৰ এো উদাহৰৰ্ দাক্ষি িক্ষৰম, ক্ষযৰ্ো ককাৰআনি
বচিয ি িছৰ পূৰ্িে সক্ষিিাৰ্ৰ আৰ্লাচনা কৰা বহৰ্ছ, আনহাৰ্ি ক্ষিজ্ঞাৰ্ন এক্ষিয়াৰ্হ
এই ক্ষিষয়ৰ্ো আক্ষেস্কাৰ কক্ষৰৰ্ছ। এই ক্ষিষৰ্য় বিজ্ঞাক্ষনক

ৰ্েষৰ্াৰ ক্ষয পক্ষৰৰ্াম

আক্ষহৰ্ছ কসয়া পক্ষৰপূৰ্ৰ
ে ূৰ্প ককাৰআনৰ বসৰ্ি একমি। আক্ষম আৰ্লাচনা কক্ষৰ
আৰ্ছাোঁ মািৃ

িে ি থকা ভ্ৰুৰ্ সম্পৰ্কে । আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ অেৰ্িয আক্ষম

মানুহক সৃক্ষষ্ট্ কক্ষৰৰ্ছাোঁ মাটিৰ উপাদানৰ পৰা, িাৰ ক্ষপছি আক্ষম িাক িাপন
কৰ্ৰাোঁ শুক্ৰক্ষিন্দুৰূৰ্প এো ক্ষনৰাপদ িাণ্ডাৰি; িাৰ ক্ষপছি আক্ষম শুক্ৰক্ষিন্দুক
আলাকাি পক্ষৰৰ্ি কৰ্ৰাোঁ, ক্ষপছি আলাকাক পক্ষৰৰ্ি কৰ্ৰাোঁ মাংসক্ষপণ্ডি,
মাংসক্ষপণ্ডক পক্ষৰৰ্ি কৰ্ৰাোঁ অক্ষিি, িাৰ ক্ষপছি অক্ষিক ঢাক্ষক ক্ষদওোঁ মাংসৰ্ৰ,
অেৰ্িষি আক্ষম িাক ক্ষঢ় কিাৰ্লাোঁ আন এো সৃক্ষষ্ট্ৰূৰ্প। এৰ্িৰ্ক (কচািা) সৰ্িোেম
স্ৰষ্ট্া আল্লাহ ক্ষকমান িৰকিময়! (ছু ৰা আল-মুৱমনূনাঃ ১২-১৪)

৪০) আল্লালহ এ মাত্ৰ কসই বুৱক্তলৰই আমল
আৰু আৱখৰাতত কছািাব প্ৰদান
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প্ৰৱত ঈমান আৱনলছ আৰু কতওঁৰ আনু তু
ৰাছু লস ল

সতু বুৱল স্বী াৰ

ক িল কসই ইবাদলতই গ্ৰহণ
প্ৰদান

ৱৰলছ। এলতল

ৱৰলছ। ল লত কতওঁ

লৰ ৱযলো

কতওঁ স্বী ৃ ৱত

এইলো ৱ দলৰ সম্ভি কয, মানুহ

এজলন আল্লাহৰ ল ত কুফৰীও
প্ৰৱতদান কপািালৰা আো
ঈমান গ্ৰহণ

ৱৰলছ ত া

ৱৰব আল ৌ কতওঁৰ পৰা

ৱৰব? আল্লালহ কসই বুৱক্তলৰই

লৰ, ৱযলয় স ললা নবীৰ প্ৰৱত ঈমান

কপাষণ

লৰ

আৰু

মুহাম্মদ

চাল্লাল্লাহু

অছাল্লাম

অৱিম নবী বুৱল পূণে ৱবশ্বাস কপাষণ

আলাইৱহ
লৰ।

আল্লাৰ্হ একমাত্ৰ কসই িযক্ষক্তৰ্ৰই আমল কিূল কৰ্ৰ আৰু আক্ষখৰািি কছাোি
প্ৰদান কৰ্ৰ, ক্ষযৰ্য় আল্লাহৰ প্ৰক্ষি ঈমান আক্ষনৰ্ছ আৰু কিওোঁৰ আনু িয কক্ষৰৰ্ছ
িথা ৰাছু লসকলক সিয িুক্ষল স্বীকাৰ কক্ষৰৰ্ছ। আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ
ককাৰ্নািাই আশু সুখ-সৰ্ম্ভা কামনা কক্ষৰৰ্ল আক্ষম যাক ইচ্ছা ইয়াৰ্িই িিাক্ষলৰ্ক
ক্ষদ ক্ষদওোঁ, িাৰ ক্ষপছি িাৰ িাৰ্ি জাহান্নাম ক্ষনিোক্ষৰি কৰ্ৰাোঁ, িাি ক্ষস লাক্ষঞ্ছি আৰু
অনুগ্ৰহৰ পৰা িক্ষঞ্চি বহ প্ৰৰ্েি কক্ষৰি। আৰু ক্ষযসকৰ্ল মুক্ষমন বহ আক্ষখৰাি
কামনা কৰ্ৰ আৰু িাৰ িাৰ্ি যথাযথ কচষ্ট্া কৰ্ৰ, কিওোঁৰ্লাকৰ প্ৰৰ্চষ্ট্া
পুৰস্কাৰৰ্যা য। (ছু ৰা আল-ইছৰাাঃ ১৮-১৯) আল্লাহ িাআলাই আৰু বকৰ্ছেঃ
এৰ্িৰ্ক যক্ষদ ককাৰ্নািাই মুক্ষমন বহ সৎকমে কৰ্ৰ কিৰ্ে িাৰ প্ৰৰ্চষ্ট্া ককক্ষিয়াও
অস্বীকাৰ কৰা নহ’ি আৰু ক্ষনশ্চয় আক্ষম ইয়াৰ ক্ষলক্ষপিদ্ধকাৰী। (ছু ৰা আলআৱিয়াাঃ ৯৪) আল্লাৰ্হ ককেল কসই ইিাদিৰ্হ স্বীকাৰ কৰ্ৰ, ক্ষযৰ্োক কিওোঁ
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স্বীকৃ ক্ষি প্ৰদান কক্ষৰৰ্ছ। আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ এৰ্িৰ্ক ক্ষযৰ্য় ক্ষনজ প্ৰক্ষিপালকৰ
সািাৎ কামনা কৰ্ৰ, কিওোঁ সৎকমে কৰা উক্ষচি আৰু ক্ষনজ প্ৰক্ষিপালকৰ ইিাদিি
আন কাৰ্কা অংিী কৰা উক্ষচি নহয়। (ছু ৰা আল- াহাফাঃ ১১০) এৰ্িৰ্ক এই
কথা স্পষ্ট্ কয, ক্ষযৰ্কাৰ্না আমল কিক্ষিয়াই সঠিক হ'ি, কযক্ষিয়া কসইৰ্ো আল্লাহৰ
ক্ষিিান অনুযায়ী হ'ি, আৰু কসই আমলকাৰী িযক্ষক্তৰ্য় আমলৰ্ো একমাত্ৰ আল্লাহৰ
সন্তুক্ষষ্ট্ অজেনৰ িাৰ্ি কক্ষৰি লাক্ষ ি। ল ৰ্ি আল্লাহৰ প্ৰক্ষি পূৰ্ে ঈমান থাক্ষকি
লাক্ষ ি আৰু সকৰ্লা নিী িথা ৰাছু লক আেক্ষৰকিাৰ্ৰ সমথেন কক্ষৰি লাক্ষ ি।
পিােৰ্ৰ ইয়াৰ িাক্ষহৰৰ আমল সম্পৰ্কে আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ আৰু আক্ষম
ক্ষসহোঁ িৰ কৃ িকমেৰ প্ৰক্ষি অগ্ৰসৰ বহ কসইৰ্িাৰক ক্ষিক্ষিপ্ত িূক্ষলকৰ্াি পক্ষৰৰ্ি
কক্ষৰম। (ছু ৰা আল-ফুৰক্বানাঃ ২৩) আল্লাহ িাআলাই আৰু বকৰ্ছেঃ কসইক্ষদনা
ক্ষকছু মান মুখমণ্ডল হ’ি অেনি, কমেক্লাে, পক্ষৰোে, ক্ষসহোঁ ৰ্ি প্ৰৰ্েি কক্ষৰি জ্বলে
জুইি; (ছু ৰা আল- াৱশ্বয়াহাঃ ২-৪) কসইক্ষদনা কসই মুখমণ্ডলৰ্িাৰ ক্লাে, পক্ষৰোে
কহাোৰ কাৰৰ্ বহৰ্ছ ক্ষসহোঁ ৰ্ি পৃক্ষথেীি ক্ষযৰ্িাৰ আমল কক্ষৰক্ষছল কসইৰ্িাৰ আল্লাহ
প্ৰদে ক্ষিিান িথা ক্ষহদায়ি অনুযায়ী নাক্ষছল। ফলি ক্ষসহোঁ িক জাহান্নামি ক্ষনৰ্িপ
কৰা হ'ি। ক্ষকয়ৰ্না ক্ষসহোঁ িৰ ককাৰ্না আমৰ্লই আল্লাহৰ চৰীয়ি মুিাক্ষিক নাক্ষছল।
িৰং ক্ষসহোঁ ৰ্ি অলিি ক্ষনয়মি ইিাদি কক্ষৰক্ষছল। ক্ষসহোঁ ৰ্ি পৃক্ষথেীি কসইসকল
পথভ্ৰষ্ট্ কনিাৰ অনুসৰৰ্ কক্ষৰক্ষছল, ক্ষযসকৰ্ল ক্ষসহোঁ িৰ িাৰ্ি ক্ষিদআিী কমে
আক্ষেষ্কাৰ কক্ষৰক্ষছল। এৰ্িৰ্ক জাক্ষন কথাো উক্ষচি কয, আল্লাহৰ ওচৰি ককেল কসই
কমেই সৎকমে িুক্ষল ক্ষিৰ্িক্ষচি িথা

ৃহীি, ক্ষযৰ্ো ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ

অছাল্লাৰ্ম বল অহা চৰীয়ি মুিাক্ষিক হ'ি। এৰ্িৰ্ক িাক্ষে চাওকৰ্চান! এইৰ্ো
ককৰ্নলক সম্ভে কয, মানুৰ্হ আল্লাহৰ বসৰ্ি কুফৰীও কক্ষৰি আৰ্কৌ কিওোঁৰ ওচৰি
প্ৰক্ষিদান কপাোৰ্ৰা আিািাদী?
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আল্লাৰ্হ ককাৰ্না িযক্ষক্তৰ্ৰই ঈমান কিক্ষিয়াললৰ্ক কিূল নকৰ্ৰ কযক্ষিয়াললৰ্ক ক্ষস
সকৰ্লা নিীৰ ওপৰি ক্ষিৰ্িষলক মুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ অছাল্লামক সিেৰ্িষ
নিী আৰু ৰাছু ল িুক্ষল ঈমান কপাষৰ্ নকৰ্ৰ। দফা নং ২০ি এই ক্ষিষৰ্য় ক্ষকছু মান
দক্ষলল উৰ্ল্লখ কৰা বহৰ্ছ। আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ ৰাছু ৰ্ল কিওোঁৰ প্ৰক্ষিপালকৰ
িৰফৰ পৰা ক্ষয কিওোঁৰ ওচৰি অেিীৰ্ে বহৰ্ছ িাৰ ওপৰি ঈমান আক্ষনৰ্ছ আৰু
মুক্ষমনসকৰ্লও।

প্ৰৰ্িযৰ্কই

ঈমান

আক্ষনৰ্ছ

আল্লাহৰ

ওপৰি,

কিওোঁৰ

ক্ষফক্ষৰিাসকলৰ ওপৰি, কিওোঁৰ ক্ষকিািসমূহ আৰু কিওোঁৰ ৰাছু লসকলৰ ওপৰি।
আক্ষম কিওোঁৰ ৰাছু লসকলৰ মাজি ককাৰ্না পাথেকয নকৰ্ৰাোঁ; আৰু এওোঁৰ্লাৰ্ক কয়,
‘আক্ষম শুক্ষনৰ্ছাোঁ আৰু মাক্ষন বলৰ্ছাোঁ। কহ আমাৰ প্ৰক্ষিপালক! কিামাৰ িমা প্ৰাথেনা
কৰ্ৰাোঁ আৰু কিামাৰ ক্ষপৰ্নই প্ৰিযােিে নিল’। (ছু ৰা আল-বাক্বাৰাহাঃ ২৮৫)
আল্লাহ িাআলাই আৰু বকৰ্ছেঃ কহ মুক্ষমনসকল! কিামাৰ্লাৰ্ক ঈমান আনা আল্লাহৰ
প্ৰক্ষি, কিওোঁৰ ৰাছু লৰ প্ৰক্ষি আৰু কসই গ্ৰন্থৰ প্ৰক্ষি ক্ষযখন কিওোঁ ক্ষনজ ৰাছু লৰ প্ৰক্ষি
অেিীৰ্ে কক্ষৰৰ্ছ আৰু কসই গ্ৰন্থৰ প্ৰক্ষিও ঈমান আনা ক্ষযখন কিওোঁ ইয়াৰ পূৰ্িে
অেিীৰ্ে কক্ষৰক্ষছল। ক্ষযৰ্য় আল্লাহ আৰু কিওোঁৰ ক্ষফক্ষৰিাসকল, কিওোঁৰ ক্ষকিািসমূহ,
কিওোঁৰ ৰাছু লসকল ল ৰ্ি কিষ ক্ষদেসৰ প্ৰক্ষি কুফৰী কক্ষৰৰ্ল ক্ষস ভ্ৰষ্ট্িাি িহু দূৰ
আোঁিক্ষৰ

’ল। (ছু ৰা আন-ৱনছাাঃ ১৩৬) আল্লাহ িাআলাই আৰু বকৰ্ছেঃ আৰু

স্মৰৰ্ কৰা, কযক্ষিয়া আল্লাৰ্হ নিীসকলৰ অঙ্গীকাৰ বলক্ষছল কয, ‘মই
কিামাৰ্লাকক ক্ষকিাি আৰু ক্ষহকমিৰ (ৱেিা) ক্ষদৰ্ছাোঁ; এৰ্িৰ্ক কিামাৰ্লাকৰ
ওচৰি ক্ষয আৰ্ছ িাৰ সিযায়নকাৰীৰূৰ্প কযক্ষিয়া কিামাৰ্লাকৰ ওচৰি এজন
ৰাছু ল আক্ষহি- কিক্ষিয়া কিামাৰ্লাৰ্ক অেিযই িাৰ প্ৰক্ষি ঈমান আক্ষনিা আৰু
কিওোঁক সহায় কক্ষৰিা’। কিওোঁ ক’কল, ‘কিামাৰ্লাৰ্ক স্বীকাৰ কক্ষৰলাৰ্ন? আৰু ইয়াৰ
ওপৰি কমাৰ অঙ্গীকাৰ গ্ৰহৰ্ কক্ষৰলাৰ্ন’? কিওোঁৰ্লাৰ্ক ক’কল, ‘আক্ষম স্বীকাৰ
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কক্ষৰৰ্লাোঁ’। কিওোঁ ক’কল, ‘কিৰ্ে কিামাৰ্লাৰ্ক সািী থাকা আৰু মৰ্য়া কিামাৰ্লাকৰ
ল ি সািী থাক্ষকৰ্লাোঁ। (ছু ৰা আলল-ইমৰাণাঃ ৮১)

৪১) ঐশ্বৰীয় স ললা ধমে ৰ এ মাত্ৰ এইলোলিই উলেেু
কয, মানুলহ যালত সতু ধমে পালন
প্ৰৱতপাল

ৱৰ ৱবশ্বজ তৰ

আল্লাহৰ ৱবশুদ্ধ বান্দাত পৱৰণত হ'ব পালৰ।

ল লত যালত ৱনজল

আৱ ে

দাসত্বৰ পৰা আৰু মানুহৰ

দাসত্বৰ পৰা ত া অন্ধভৱক্ত আৱদৰ পৰা ৱনজল

মুক্ত

ৰাৱখব পালৰ। ইছলালম ক ালনা মানুহল ই প্ৰভু ৰ দলৰ
পৱিত্ৰ বুৱল নামালন, আৰু তা

তাৰ মযে াদাতল

অৱধ

মযে াদা ৱনৱদলয়, আৰু ক ালনা মানুহল ই ভ িান বা
উপাসুৰ পদত অৱধৱিত ন লৰ।
ঐশ্বৰীয় সকৰ্লা িমেৰ একমাত্ৰ এইৰ্োৰ্েই উৰ্েিয কয, মানুৰ্হ যাৰ্ি সিয িমে
পালন কক্ষৰ ক্ষিশ্বজ িৰ প্ৰক্ষিপালক আল্লাহৰ ক্ষিশুদ্ধ িান্দাি পক্ষৰৰ্ি হ'ি পাৰ্ৰ।
ল ৰ্ি যাৰ্ি ক্ষনজৰ্ক আক্ষথেক দাসত্বৰ পৰা আৰু মানুহৰ দাসত্বৰ পৰা িথা
অন্ধিক্ষক্ত আক্ষদৰ পৰা ক্ষনজৰ্ক মুক্ত ৰাক্ষখি পাৰ্ৰ। ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ
অছাল্লাৰ্ম বকৰ্ছেঃ দ্বীনাৰ, ক্ষদৰহাম, কৰচমী চাদৰ, পচমযুক্ত কাৰ্পাৰ আক্ষদৰ
দাসসকল ধ্বংস হওক। ক্ষসহোঁ িক এইৰ্িাৰ ক্ষদয়া হ'কল আনক্ষন্দি হয় আৰু ক্ষদয়া
নহ'কল অসন্তুষ্ট্ হয়। (ছহীহুল বুখাৰীাঃ হাদীছ নং ৬৪৩৫) এৰ্িৰ্ক সৰ্চিন
আৰু ক্ষিৰ্িকোন িযক্ষক্তৰ্য় একমাত্ৰ আল্লাহৰ সন্মুখৰ্িই ক্ষিৰ নি কৰ্ৰ। কিওোঁক
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িন-সম্পদ, পদ মযোদা আৰু িংি আক্ষদৰ্য় ককক্ষিয়াও দাস িনাি কনাোৰ্ৰ।
ক্ষনম্নক্ষলক্ষখি ঘেনাৰ দ্বাৰা পাঠৰ্ক ক্ষনশ্চয়

ম পাি কয, ইছলামৰ পূৰ্িে মানুহৰ

অেিা ককৰ্নকুো আক্ষছল আৰু ইছলাম অহাৰ ক্ষপছি ককৰ্নকুো বহৰ্ছ?
মুছক্ষলমসকৰ্ল

কপান

প্ৰথমিাৰ

কযক্ষিয়া

কদি

িযা

কক্ষৰ

হািশ্বালল

(আৱবৱচনায়ালল) ব ক্ষছল, কিক্ষিয়া কসই ঠাইৰ িাসক নাজ্জাশ্বীৰ্য় কিওোঁৰ্লাকক
সুক্ষিক্ষছলেঃ "এইৰ্ো ককৰ্নকুো িমে ক্ষযৰ্োৰ কাৰৰ্ৰ্ কিামাৰ্লাৰ্ক ক্ষনজৰ মািৃ িূ ক্ষমৰ্কা
িযা কক্ষৰিলল কুণ্ঠাৰ্িাি কৰা নাই? কিামাৰ্লাৰ্ক কদৰ্খান কমাৰ িমেও গ্ৰহৰ্ কৰা
নাই আৰু অনযানয ক্ষযৰ্িাৰ িমে আৰ্ছ কসইৰ্িাৰ্ৰা কদৰ্খান গ্ৰহৰ্ কৰা নাই"?
কিক্ষিয়া জাফৰ ক্ষিন আিু িাক্ষলি ৰাক্ষদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ্ে কিওোঁক বকক্ষছলেঃ ‘কহ
সম্ৰাে! আক্ষম আক্ষছৰ্লাোঁ অজ্ঞিাৰ ক্ষিিৰি ক্ষনমক্ষজ্জি, অশ্লীলিা আৰু অনাচাৰৰ
অন্ধকাৰি ক্ষনমক্ষজ্জি দুষ্কমেিীল এো জাক্ষি। আক্ষম প্ৰক্ষিমা পূজা কক্ষৰক্ষছৰ্লাোঁ, মৃি
জীে-জন্তুৰ মাংস িিৰ্ কক্ষৰক্ষছৰ্লাোঁ, ক্ষনক্ষিচ
ে াৰ্ৰ িযক্ষিচাৰ আৰু অশ্লীলিাি ক্ষলপ্ত
আক্ষছৰ্লাোঁ, আত্ম্ীয়সকলৰ ল ি সম্পকে ক্ষছন্ন কক্ষৰক্ষছৰ্লাোঁ, ওচৰ-চু িুৰীয়াৰ ল ি
অনযায় আচৰৰ্ কক্ষৰক্ষছৰ্লাোঁ, আমাৰ মাজৰ িক্ষক্তিালীসকৰ্ল দুিেলসকলৰ সহায়সম্পদ গ্ৰাস কক্ষৰক্ষছল, এৰ্নকুো এখন অন্ধকাৰাচ্ছন্ন সমাজ জীেনি আক্ষম
কযক্ষিয়া জীেন-যাপন কক্ষৰ আক্ষছৰ্লাোঁ, কিক্ষিয়া আল্লাহ ৰাব্বুল আলামীৰ্ন অনুগ্ৰহ
কক্ষৰ আমাৰ মাজি এজন ৰাছু ল কপ্ৰৰৰ্ কক্ষৰৰ্ল। কিৰ্খিৰ িংি মযোদা, সিিা,
সহনিীলিা, সংযমিীলিা, নযায়-ক্ষনষ্ঠা, পৰ্ৰাপকাক্ষৰিা ইিযাক্ষদ গুৰ্ােলী আৰু
চাক্ষৰক্ষত্ৰক বিক্ষিষ্ট্য সম্পৰ্কে পূিেৰ পৰাই আক্ষম অেক্ষহি আক্ষছৰ্লাোঁ। কিৰ্খৰ্ি আমাক
আহ্বান জনাই ক’কল কয, ‘আক্ষম কযন সমগ্ৰ ক্ষিশ্ব জাহানৰ স্ৰষ্ট্া প্ৰক্ষিপালক এক
আল্লাহৰ িাক্ষহৰ্ৰ আন কাৰ্ৰা উপাসনা নকৰ্ৰাোঁ। িংি পৰম্পৰা সূৰ্ত্ৰ এক্ষিয়াললৰ্ক
আক্ষম ক্ষযৰ্িাৰ প্ৰিৰ মূক্ষিে িা প্ৰক্ষিমা পূজা কক্ষৰ আক্ষহৰ্ছাোঁ কসইৰ্িাৰ িজেন কৰ্ৰাোঁ।
িদুপক্ষৰ আক্ষম কযন সদায় সিয কথা কওোঁ, আমানিৰ িন িাৰ প্ৰাপয অক্ষিকাৰীক
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ঘূৰাই ক্ষদওোঁ, আত্ম্ীয়িাৰ সম্পকে অেু ে ৰাৰ্খাোঁ, ওচৰ-চু িুৰীয়াৰ বসৰ্ি সদ্বযেহাৰ
কৰ্ৰাোঁ, হাৰামৰ পৰা ক্ষিৰি থাৰ্কাোঁ আৰু ৰক্তপাি আক্ষদ পক্ষৰহাৰ কৰ্ৰাোঁ, অশ্লীল
কমেৰ পৰা ক্ষিৰি থাৰ্কাোঁ, ক্ষমছা কথা িজেন কৰ্ৰাোঁ, অনাথৰ সম্পদ যাৰ্ি আত্ম্সাৎ
নকৰ্ৰাোঁ, সিী-সাধ্বী নাৰীক যাৰ্ি অপিাদ ক্ষনক্ষদওোঁ।কিৰ্খৰ্ি আমাক আৰু ক্ষনৰ্দে ি
ক্ষদৰ্ছ কয, আক্ষম কযন একমাত্ৰ আল্লাহৰ্ৰই ইিাদি কৰ্ৰাোঁ, কিওোঁৰ বসৰ্ি কযন কাৰ্কা
অংিীদাৰ নকৰ্ৰাোঁ। ইয়াৰ উপক্ষৰও কিৰ্খৰ্ি আমাক, নামাজ, কৰাজা আৰু যাকাি
আদায়ৰ ক্ষনৰ্দে ি প্ৰদান কক্ষৰৰ্ছ। িৰ্েনাকাৰীৰ্য় বকৰ্ছেঃ কিওোঁ সম্ৰােৰ সন্মুখি
এইদৰ্ৰ ইছলামৰ িাৰ্ীসমূহ এৰ্কৰ্লঠাৰীৰ্য় বক

ল আৰু আক্ষম সমথেন কক্ষৰ

ৰ্লাোঁ। ইয়াৰ ক্ষপছি কিওোঁ ক'কলেঃ আক্ষম কিৰ্খিৰ ওপৰি ঈমান আক্ষনৰ্ছাোঁ, আৰু
কিৰ্খৰ্ি ক্ষয বল আক্ষহৰ্ছ কসইৰ্োৰ অনুসৰৰ্ কক্ষৰৰ্ছাোঁ। আক্ষম এক আল্লাহক ক্ষিশ্বাস
কৰ্ৰাোঁ, আৰু কিওোঁৰ বসৰ্ি আন কাৰ্কা অংিীদাৰ িাপন নকৰ্ৰাোঁ। কসই সকৰ্লা
িস্তুক আক্ষম হাৰাম িুক্ষল ৰ্য কৰ্ৰাোঁ, ক্ষযৰ্িাৰক কিওোঁ হাৰাম কক্ষৰৰ্ছ, আৰু কসই
সকৰ্লা িস্তুক আক্ষম হালাল িুক্ষল ৰ্য কৰ্ৰাোঁ ক্ষযৰ্িাৰক কিওোঁ হালাল কক্ষৰৰ্ছ। ক্ষকছু
িাৰিমযৰ বসৰ্ি ইয়াক আহমৰ্দ িৰ্েনা কক্ষৰৰ্ছ (১৭৪০), আৰু আিু নুআইৰ্ম
ক্ষহল্য়ািু ল আউক্ষলয়াি সংক্ষিপ্তিাৰ্ে িৰ্েনা কক্ষৰৰ্ছ। (১/১১৫) ইছলাৰ্ম ককাৰ্না
মানুহৰ্কই প্ৰিু ৰ দৰ্ৰ পক্ষেত্ৰ িুক্ষল নামাৰ্ন, আৰু িাক িাৰ মযোদািলক অক্ষিক
মযোদা ক্ষনক্ষদৰ্য়, আৰু ককাৰ্না মানুহৰ্কই ি োন িা উপাসযৰ পদি অক্ষিক্ষষ্ট্ি
নকৰ্ৰ। আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ ককাো, ‘কহ ক্ষকিািীসকল! আহা কসই কথাৰ
ক্ষপৰ্ন ক্ষযৰ্ো আমাৰ আৰু কিামাৰ্লাকৰ মাজি ক্ষমল আৰ্ছ; কসয়া বহৰ্ছ- আক্ষম কযন
একমাত্ৰ আল্লাহৰ িাক্ষহৰ্ৰ আন কাৰ্ৰা ইিাদি নকৰ্ৰাোঁ, কিওোঁৰ ল ি আন কাৰ্কা
অংিী িাপন নকৰ্ৰাোঁ আৰু আমাৰ মাজৰ ককাৰ্নাৰ্ে যাৰ্ি ইজৰ্ন ক্ষসজনক ৰি
ক্ষহচাৰ্প গ্ৰহৰ্ নকৰ্ৰ’। িথাক্ষপও যক্ষদ ক্ষসহোঁ ৰ্ি মুখ ঘূৰাই লয়, কিৰ্নহ’কল
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কিামাৰ্লাৰ্ক ককাো, ‘কিামাৰ্লাৰ্ক সািী থকা কয, ক্ষনশ্চয় আক্ষম মুছক্ষলম’। (ছু ৰা
আলল-ইমৰাণাঃ ৬৪) আল্লাহ িাআলাই আৰু বকৰ্ছেঃ এইদৰ্ৰ কিওোঁ কিামাৰ্লাকক
এইৰ্োও ক্ষনৰ্দে ি ক্ষনক্ষদি কয, কিামাৰ্লাৰ্ক ক্ষফক্ষৰিা আৰু নিীসকলক ৰি ক্ষহচাৰ্প
গ্ৰহৰ্ কৰা। কিামাৰ্লাৰ্ক মুছক্ষলম কহাোৰ ক্ষপছি কিওোঁ ককৰ্নলক কিামাৰ্লাকক
কুফৰীৰ ক্ষনৰ্দে ি ক্ষদি? (ছু ৰা আলল-ইমৰাণাঃ ৮০) আৰু ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু
আলাইক্ষহ অছাল্লাৰ্ম বকৰ্ছেঃ কিামাৰ্লাৰ্ক কমাৰ প্ৰিংসাি সীমালংঘন নকক্ষৰিা,
ক্ষযদৰ্ৰ খৃষ্ট্ানসকৰ্ল ঈছা ইিৰ্ন মক্ষৰয়ম সম্পৰ্কে সীমালংঘন কক্ষৰক্ষছল। মই বহৰ্ছাোঁ
আল্লাহৰ িান্দা। ক্ষিৰ্ক কিামাৰ্লাৰ্ক কমাক আল্লাহৰ িান্দা আৰু কিওোঁৰ ৰাছু ল
িুক্ষল ককাো। (ছহীহুল বুখাৰীাঃ হাদীছ নং ৩৪৪৫)

৪২) আল্লালহ ইছলামত তাওবা
প্ৰদান

(প্ৰায়ৱশ্চত )

মানুতা

ৱৰলছ। তাওবাৰ অ ে হহলছ, মানুলহ কযৱতয়াই

ক ালনা পাপ

মে

িমা প্ৰা ে না

ৱৰব তৎিণাত কযন আল্লাহৰ ওচৰত
লৰ, আৰু পাপ

ৱযদলৰ ইছলাম গ্ৰহণ
যায়, ঠি

মে

ৰা এৱৰ ৱদলয়।

ৱৰলল স ললা পাপ কমাচন হহ

কসইদলৰ তাওবা

ৱৰলল স ললা গুনাহ

ৱনাঃলেষ হহ যায়। ক ালনা মানুহৰ সন্মুখত অপৰাধ বা
পাপ মে স্বী াৰ

ৰাৰ ক ালনা প্ৰলয়াজন নাই।

আল্লাৰ্হ ইছলামি িাওিাক মানযিা প্ৰদান কক্ষৰৰ্ছ। িাওিাৰ অথে বহৰ্ছ, মানুৰ্হ
কযক্ষিয়াই ককাৰ্না পাপ কমে কক্ষৰি িৎিৰ্াি কযন আল্লাহৰ ওচৰি িমা প্ৰাথেনা
কৰ্ৰ, আৰু পাপ কমে কৰা এক্ষৰ ক্ষদৰ্য়। আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ কহ মুক্ষমনসকল!
137

ইছলাম পৱিত্ৰ ক

াৰআন আৰু হাদীছৰ আললা ত ইছলাম সম্পল ে সংৱিপ্ত আললাচনা

কিামাৰ্লাৰ্ক আোৰ্য় আল্লাহৰ ফাৰ্ল উিক্ষি আহা, যাৰ্ি কিামাৰ্লাৰ্ক সফলিা
অজেন কক্ষৰি পাৰা। (ছু ৰা আন-নূৰাঃ ৩১) আল্লাহ িাআলাই আৰু বকৰ্ছেঃ
ক্ষসহোঁ ৰ্ি নাজাৰ্ন কনক্ষক কয, ক্ষনশ্চয় আল্লাৰ্হ কিওোঁৰ িান্দাসকলৰ িাওিা কিুল
কৰ্ৰ আৰু ছাদাক্বাহ গ্ৰহৰ্ কৰ্ৰ? আৰু ক্ষনশ্চয় আল্লাহ িাওিা কিুলকাৰী, পৰম
দয়ালু। (ছু ৰা আত-তাওবাহাঃ ১০৪) আল্লাহ িাআলাই আৰু বকৰ্ছেঃ আৰু
কিৰ্েোঁই ক্ষনজ িান্দাসকলৰ িাওিা কিুল কৰ্ৰ আৰু পাপসমূহ কমাচন কৰ্ৰ আৰু
কিামাৰ্লাৰ্ক ক্ষয কৰা কসয়া কিওোঁ জাৰ্ন। (ছু ৰা আশ্ব-শ্বুৰাাঃ ২৫) আৰু ৰাছু লুল্লাহ
চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ অছাল্লাৰ্ম বকৰ্ছেঃ আল্লাহ িাআলাই কিওোঁৰ মুক্ষমন িান্দাৰ
িাওিাৰ ফলি কসই িযক্ষক্তিলকও অক্ষিক আনক্ষন্দি হয়, ক্ষযৰ্য় ছাোঁ পানীহীন
আিংকাপূৰ্ে ক্ষিজন পথাৰি কোপক্ষনি 'ল, আৰু কিওোঁৰ বসৰ্ি আক্ষছল এো িাহন
যাৰ ক্ষপঠিি আক্ষছল কিওোঁৰ খাদয আৰু পানীয়। ইয়াৰ ক্ষপছি কোপক্ষনৰ পৰা সাৰ
পাই কিওোঁ কদক্ষখৰ্ল কয, কিওোঁৰ খাদয সামগ্ৰীও নাই আৰু িাহৰ্না নাই। কিওোঁ িাহন
ক্ষিচাক্ষৰ ক্ষিচাক্ষৰ অেৰ্িষি িৃ ষ্ণািু ৰ বহ পক্ষৰল আৰু ক'কলেঃ মই পুনৰ কমাৰ আ ৰ
ঠাইলল উিক্ষি যাম আৰু িািল

ক্ষচৰক্ষনদ্ৰা গ্ৰহৰ্ কক্ষৰম যাৰ্ি মই িাৰ্িই

মৃিুযিৰৰ্ কৰ্ৰাোঁ। এই িুক্ষল কিওোঁ ক্ষনজৰ মৃিুয কামনা কক্ষৰ িাহুৰ ওপৰি মূৰ
ৰাক্ষখ শুৰ্ল। ক্ষকছু সময় ক্ষপছি কোপক্ষনৰ পৰা সাৰ পাই কদক্ষখৰ্ল, িাৰ িাহন খাদয
সামগ্ৰী বল িাৰ ওচৰৰ্িই ক্ষথয় ক্ষদ আৰ্ছ। িাহন আৰু খাদয সামগ্ৰী ঘূৰাই পাই কসই
িযক্ষক্তজন ক্ষযমান আনক্ষন্দি হয়, মুক্ষমন িান্দাৰ িাওিাৰ ফলি আল্লাৰ্হ িাৰ্িালক
কিক্ষছ আনক্ষন্দি হয়। (ছহীহ মুছৱলমাঃ ২৭৪৪)
ক্ষযদৰ্ৰ ইছলাম গ্ৰহৰ্ কক্ষৰৰ্ল পূিেেিী সকৰ্লা গুনাহ মাফ বহ যায়, ঠিক কসইদৰ্ৰ
িাওিা কক্ষৰৰ্লও পূিেেিী সকৰ্লা গুনাহ ক্ষনেঃৰ্িষ বহ যায়। আল্লাহ িাআলাই
বকৰ্ছেঃ ক্ষযসকৰ্ল কুফু ৰী কক্ষৰৰ্ছ ক্ষসহোঁ িক ককাো, ‘যক্ষদ ক্ষসহোঁ ৰ্ি (কুফুৰী) পক্ষৰহাৰ
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কৰ্ৰ কিৰ্ে আ ৰ্ি ক্ষয বহৰ্ছ কসয়া আল্লাৰ্হ িমা কক্ষৰি; ক্ষকন্তু ক্ষসহোঁ ৰ্ি যক্ষদ
অনযায়ৰ পুনৰািৃক্ষে কৰ্ৰ কিৰ্ে পুিে
ে িীসকলৰ ৰীক্ষিৰ্িা জানাই (ৱসহঁ তৰ ৱ
পৱৰণৱত হহৱছল)’। (ছু ৰা আল-আনফালাঃ ৩৮) আল্লাহ িাআলাই
খৃষ্ট্ানসকলক িাওিাৰ প্ৰক্ষি আহ্বান কক্ষৰ বকৰ্ছেঃ ক্ষক হ’ল ক্ষসহোঁ ৰ্ি আল্লাহৰ ফাৰ্ল
উিক্ষি নাক্ষহিৰ্ন আৰু কিওোঁৰ ওচৰি িমা প্ৰাথেনা নকক্ষৰিৰ্ন? আৰু আল্লাহ
িমািীল, পৰম দয়ালু। (ছু ৰা আল-মাৱয়দাহাঃ ৭৪) আল্লাহ িাআলাই সকৰ্লা
পাক্ষপষ্ঠ আৰু গুনাহকাৰী িযক্ষক্তক িাওিা কক্ষৰিলল উৎসাক্ষহি কক্ষৰ বকৰ্ছেঃ
(ৱসহঁ ত ) জনাই ক্ষদয়া, ‘কহ কমাৰ িান্দাসকল! কিামাৰ্লাকৰ ক্ষযসকৰ্ল ক্ষনজৰ
ওপৰি অনযায় কক্ষৰছা, আল্লাহৰ অনুগ্ৰহৰ পৰা ক্ষনৰাি নহ’িা, ক্ষনশ্চয় আল্লাৰ্হ
সকৰ্লা পাপ িমা কক্ষৰ ক্ষদি। ক্ষনশ্চয় কিওোঁ পৰম িমািীল, পৰম দয়ালু’। (ছু ৰা
আি-িুমৰাঃ ৫৩) আমৰ ক্ষিন আচ ৰাক্ষদ্বয়াল্লাহু আনহুৰ্ে কযক্ষিয়া ইছলাম িমে
গ্ৰহৰ্ কক্ষৰিলল মনি কক্ষৰৰ্ল, কিক্ষিয়া কিওোঁৰ আিংকা হ'ল কয, ইক্ষিপূৰ্িে মই
ক্ষযৰ্িাৰ পাপকমে কক্ষৰৰ্ছাোঁ কসইৰ্িাৰ িমা হ'ি কন নাই? কিওোঁ ক্ষনজৰ এই
আিংকাৰ কথা উৰ্ল্লখ কক্ষৰ বকৰ্ছেঃ আল্লাৰ্হ কযক্ষিয়া কমাৰ অেৰি ইছলামৰ প্ৰক্ষি
অনুৰা সৃক্ষষ্ট্ কক্ষৰ ক্ষদৰ্ল, কিক্ষিয়া মই নিী চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ অছাল্লামৰ হািি
িাইআি কক্ষৰিলল কিৰ্খিৰ ওচৰি আক্ষহ উপক্ষিি হ'কলাোঁ, কিৰ্খৰ্ি িাইআি
ল'িলল কমাৰ ফাৰ্ল হাি প্ৰসাক্ষৰি কক্ষৰৰ্ল। কিক্ষিয়া মই ক'কলােঃ "কহ আল্লাহৰ
ৰাছু ল! মই কিক্ষিয়াললৰ্ক িাইআি নকৰ্ৰাোঁ কযক্ষিয়াললৰ্ক আপুক্ষন কমাৰ পূিে
ে িী
সকৰ্লা পাপ িমা কৰাই ক্ষনক্ষদি"। এই শুক্ষন ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ
অছাল্লাৰ্ম কমাক ক'কলেঃ "কহ আমৰ! িু ক্ষম নাজানা কনক্ষক কয, ক্ষহজৰি কক্ষৰৰ্ল
সকৰ্লা গুনাহ মাফ বহ যায়? আৰু ইছলাম গ্ৰহৰ্ কক্ষৰৰ্লও পূিেেিী সকৰ্লা গুনাহ
িমা কক্ষৰ ক্ষদয়া হয়"। মুছক্ষলৰ্ম এইদৰ্ৰই ক্ষিিাক্ষৰি িৰ্েনা কক্ষৰৰ্ছ (১২১), আহমদ
(৮০২৯) িব্দৰ্িাৰ আহমদৰ।
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৪৩) ইছলাম ধমীয় দৃৱিল াণৰ পৰা মানুলহ আল্লাহৰ
হসলত প্ৰতুিভালি সম্প ে

স্থাপন

ৱৰব পালৰ। এই

কিত্ৰত ক ালনা ধৰণৰ মধুিতাৰ প্ৰলয়াজন নাই।
ইছলালম ক ালনা মানুহ
উপাসু ৱহচালপ লবলল

বা জীি-জন্তু

ত া জড় বস্তু

লঠাৰভালি ৱনলষধ

লৰ। আনৱ

আল্লাহৰ প্ৰভু ত্ব আৰু কতওঁৰ উপাসনাৰ কিত্ৰত অংেীদাৰ
স্থাপনল া

লঠাৰভালি ৱনলষধ

লৰ।

ইছলামি মানুহৰ সন্মুখি ক্ষনজৰ পাপকমে স্বীকাৰ কৰাৰ ককাৰ্না প্ৰৰ্য়াজন নাই।
ক্ষকয়ৰ্না ইছলামি মানুৰ্হ আল্লাহৰ বসৰ্ি প্ৰিযিিাৰ্ে সম্পকে িাপন কক্ষৰি
পাৰ্ৰ। এই কিত্ৰি ককাৰ্না িৰৰ্ৰ মিযিিাৰ প্ৰৰ্য়াজন নাই। এই ক্ষিষৰ্য় ৩৬ নং
দফাি আৰ্লাচনা কৰা বহৰ্ছ। ক্ষযদৰ্ৰ আল্লাৰ্হ সকৰ্লা মানুহৰ্কই কিওোঁৰ ওচৰি
িাওিা কক্ষৰিলল আৰু কিওোঁৰ ওচৰলল উিক্ষি আক্ষহিলল আহ্বান কক্ষৰৰ্ছ, ঠিক
কসইদৰ্ৰ কিওোঁ নিী আৰু ক্ষফক্ষৰিাসকলক কিওোঁৰ আৰু কিওোঁৰ িান্দাসকলৰ মাজি
মিযিিা ক্ষিৰ কক্ষৰিলল ক্ষনৰ্ষি কক্ষৰৰ্ছ। আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ এইদৰ্ৰ কিওোঁ
কিামাৰ্লাকক এইৰ্োও ক্ষনৰ্দে ি ক্ষনক্ষদি কয, কিামাৰ্লাৰ্ক ক্ষফক্ষৰিা আৰু নিীসকলক
ৰি ক্ষহচাৰ্প গ্ৰহৰ্ কৰা। কিামাৰ্লাৰ্ক মুছক্ষলম কহাোৰ ক্ষপছি কিওোঁ ককৰ্নলক
কিামাৰ্লাকক কুফৰীৰ ক্ষনৰ্দে ি ক্ষদি? (ছু ৰা আলল-ইমৰাণাঃ ৮০) এৰ্িৰ্ক
ইছলাৰ্ম ককাৰ্না মানুহক িা আল্লাহৰ ককাৰ্না সৃক্ষষ্ট্ক উপাসয ক্ষহচাৰ্প লিলল
কৰ্ঠাৰিাৰ্ে ক্ষনৰ্ষি কৰ্ৰ। আনক্ষক আল্লাহৰ প্ৰিু ত্ব আৰু কিওোঁৰ উপাসনাৰ কিত্ৰি
অংিীদাৰ িাপনৰ্কা কৰ্ঠাৰিাৰ্ে ক্ষনৰ্ষি কৰ্ৰ। কযৰ্ন- আল্লাৰ্হ খৃষ্ট্ানসকলৰ
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ক্ষিষৰ্য় উৰ্ল্লখ কক্ষৰ বকৰ্ছেঃ ক্ষসহোঁ ৰ্ি আল্লাহৰ িাক্ষহৰ্ৰ ক্ষসহোঁ িৰ পক্ষণ্ডি আৰু সংসাৰক্ষিৰাক্ষ সকলক ক্ষসহোঁ িৰ ৰিৰূৰ্প গ্ৰহৰ্ কক্ষৰৰ্ছ আৰু মাৰইয়ামৰ পুত্ৰ মছীহৰ্কা।
অথচ এক ইলাহৰ ইিাদি কৰাৰ িাৰ্িই কিওোঁৰ্লাক আক্ষদষ্ট্ বহক্ষছল। যাৰ িাক্ষহৰ্ৰ
আন ককাৰ্না সিয ইলাহ নাই। ক্ষসহোঁ ৰ্ি ক্ষয অংিী িাপন কৰ্ৰ িাৰ পৰা কিওোঁ অক্ষি
পক্ষেত্ৰ! (ছু ৰা আত-তাওবাহাঃ ৩১) এইদৰ্ৰ আল্লাৰ্হ কাক্ষফৰসকলক িৎে সনা
কক্ষৰৰ্ছ কয, কাক্ষফৰসকৰ্ল ক্ষনজৰ আৰু আল্লাহৰ মাজি মিযিিা অেলবন কৰ্ৰ।
আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ জাক্ষন কথাো! ক্ষিশুদ্ধ আনু িয ককেল আল্লাহৰ্ৰই প্ৰাপয।
ক্ষযসকৰ্ল আল্লাহৰ পক্ষৰিৰ্িে আনক অক্ষিিােকৰূৰ্প গ্ৰহৰ্ কৰ্ৰ ক্ষসহোঁ ৰ্ি কয়,
‘আক্ষম ককেল এই িাৰ্িই ইহোঁ িৰ ইিাদি কৰ্ৰাোঁ কয, ইহোঁ ৰ্ি আমাক আল্লাহৰ বনকেয
লাি কৰাই ক্ষদি’। ক্ষসহোঁ ৰ্ি ক্ষয ক্ষিষৰ্য় ক্ষনজৰ মাজি মিৰ্িদ কক্ষৰ আৰ্ছ ক্ষনশ্চয়
আল্লাৰ্হ ক্ষসহোঁ িৰ মাজি কসই ক্ষিষৰ্য় মীমাংসা কক্ষৰ ক্ষদি। ক্ষনশ্চয় আল্লাৰ্হ
ক্ষমছলীয়া কাক্ষফৰক ক্ষহদায়ি দান নকৰ্ৰ। (ছু ৰা আি-িুমৰাঃ ৩) আল্লাৰ্হ এই
কথা স্পষ্ট্ কক্ষৰৰ্ছ কয, অজ্ঞিা যু ৰ মূক্ষেেপূজকসকৰ্ল ক্ষনজৰ আৰু আল্লাহৰ
মাজি মিযিিা গ্ৰহৰ্ কক্ষৰক্ষছল, আৰু ক্ষসহোঁ ৰ্ি বকক্ষছলেঃ এইৰ্িাৰ্ৰ আমাক আল্লাহৰ
বনকেয লাি কৰাি সহায় কক্ষৰি।
ক্ষযদৰ্ৰ আল্লাৰ্হ নিী আৰু ক্ষফক্ষৰিাসকলৰ্কা িান্দা আৰু আল্লাহৰ মাজি মিযিিা
িনািলল ক্ষনৰ্ষি কক্ষৰৰ্ছ, কিৰ্নৰ্িত্ৰি অনযানয কলাকসকলক মিযিিা িৰ্নাোৰ
প্ৰশ্নই নুৰ্ঠ। নিী আৰু ৰাছু লসকল স্বয়ং ক্ষনৰ্জই সদায় আল্লাহৰ বনকেয লাি
কৰাৰ কিত্ৰি প্ৰক্ষিৰ্যাক্ষ িা কক্ষৰক্ষছল। আল্লাৰ্হ নিী আৰু ৰাছু লসকলৰ ক্ষিষৰ্য়
উৰ্ল্লখ কক্ষৰ বকৰ্ছেঃ কিওোঁৰ্লাৰ্ক সৎকমেি প্ৰক্ষিৰ্যাক্ষ িা কক্ষৰক্ষছল, ল ৰ্ি
কিওোঁৰ্লাৰ্ক আমাক আগ্ৰহ আৰু িীক্ষিৰ বসৰ্ি আহ্বান কক্ষৰক্ষছল আৰু কিওোঁৰ্লাক
আমাৰ প্ৰক্ষি ক্ষিনীি আক্ষছল। (ছু ৰা আল-আৱিয়াাঃ ৯০) আল্লাহ িাআলাই আৰু
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বকৰ্ছেঃ ক্ষসহোঁ ৰ্ি ক্ষযৰ্িাৰক আহ্বান কৰ্ৰ ক্ষসহোঁ ি ক্ষনৰ্জই ক্ষসহোঁ িৰ প্ৰক্ষিপালকৰ বনকেয
লািৰ উপায় সন্ধান কৰ্ৰ কয, ক্ষসহোঁ িৰ মাজি ককান ক্ষকমান কিওোঁৰ ক্ষনকেিিী
হ’ি পাৰ্ৰ, আৰু ক্ষসহোঁ ৰ্ি কিওোঁৰ দয়া প্ৰিযািা কৰ্ৰ আৰু কিওোঁৰ িাক্ষিক িয় কৰ্ৰ।
ক্ষনশ্চয় কিামাৰ প্ৰক্ষিপালকৰ িাক্ষি অক্ষি িয়ােহ। (ছু ৰা আল-ইছৰাাঃ ৫৭)
অথোৎ কিামাৰ্লাৰ্ক আল্লাহক এক্ষৰ ক্ষযসকল নিী আৰু পূৰ্যোন কলাকসকলক
আহ্বান কৰা, কিওোঁৰ্লাক ক্ষনৰ্জই আল্লাহৰ বনকেয অজেনৰ িাৰ্ি যৎপৰ্ৰানাক্ষি
প্ৰয়াস কৰ্ৰ। কিওোঁৰ কৰুৰ্া লািৰ আিা কপাষৰ্ কৰ্ৰ আৰু কিওোঁৰ িাক্ষিক িয়
কৰ্ৰ। কিৰ্নিলি আল্লাহক এক্ষৰ এওোঁৰ্লাকক আহ্বান কৰাৰ যুক্ষক্ত ক'ি?

৪৪) এই পুৱ ৰ কেষাংেত আৱম এই
উৱচত বুৱল ভালিাঁ কয, মানুহ

া উলল্লখ

ৰালো

াল, সম্প্ৰদায় আৰু কদে

ৱহচালপ ৱভন ৱভন, বৰং ক ালেই মানি সমাজ ৱনজৰ
ৱনজৰ ৱচিাধাৰা, জীিনৰ উলেেু, জলবায়ু আৰু
মে ানুসালৰ ৱবৱভন্ন ক ােত ৱবভক্ত হহ আলছ। কতলন
পৱৰৱস্থৱতত এলনকুিা এজন প প্ৰদেে ৰ প্ৰলয়াজন, ৱযলয়
কতওঁললা

সঠি

প

কদখুিাব। ত া এলনকুিা এো

জীিন বুিস্থাৰ প্ৰলয়াজন, ৱযলয় কতওঁললা

এ ৱত্ৰত

ৱৰব পাৱৰব। আৰু এলনকুিা এজন োস ৰ প্ৰলয়াজন
ৱযলয় কতওঁললা
এলতল

পৱৰপূণে সুৰিা প্ৰদান

ৱৰব পাৱৰব।

নবী আৰু ৰাছু লস লল আল্লাহৰ অহীৰ মাধুমত

এই দাৱয়ত্বলোলিই পালন

ৱৰৱছল। কতওঁললাল
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লুাণ আৰু ৱহদায়তৰ প

কদখুিাইৱছল। আল্লাহৰ

চৰীয়তৰ ওপৰত স ললাল

এ ৱত্ৰত

ৱৰৱছল। ত া

কতওঁললা ৰ মাজত সতু সহ ালৰ মীমাংসা
ৱতল

ৰাছু লস লৰ প্ৰৱত কতওঁললা ৰ সঁহাৱৰ আৰু ঐেী

বাতোৰ

যু ৰ

পৰা

অনুসালৰ কতওঁললা
এলতল
আলাইৱহ

কতওঁললা ৰ
সঠি

যু ৰ

ৱন েিতী

প ত পৱৰচাৱলত হহৱছল।

এৱতয়া আল্লাহৰ ৰাছু ল মুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু
অছাল্লামৰ

নবুওিতৰ

দ্বাৰা

ৰাছু লস লৰ ধাৰাবাৱহ তা সমাপ্ত
আল্লালহ

ৱৰৱছল।

কতলখত

চাল্লাল্লাহু

নবী

আৰু

ৱৰ ৱদয়া হহলছ।

আলাইৱহ

অছাল্লামৰ

চৰয়ীতল ই ৱ য়ামত পযে ি অিৱেি ৰখাৰ কঘাষণা
ৱৰলছ। ত া ইয়াল ই মানুহৰ বালব ৱহদায়ত, ৰহমত,
কজুাৱত আৰু এলনকুিা প ৰ প প্ৰদেে
পল আল্লাহৰ ওচৰললল

বনাইলছ, ৱয

হল যায়।

এই পুক্ষথৰ কিষাংিি আক্ষম এই কথা উৰ্ল্লখ কৰাৰ্ো উক্ষচি িুক্ষল িাৰ্োোঁ কয, মানুহ
কাল, সম্প্ৰদায় আৰু কদি ক্ষহচাৰ্প ক্ষিন ক্ষিন, িৰং ক াৰ্েই মানে সমাজ ক্ষনজৰ
ক্ষনজৰ ক্ষচোিাৰা, জীেনৰ উৰ্েিয, জলিায়ু আৰু কমোনুসাৰ্ৰ ক্ষিক্ষিন্ন ক ােি
ক্ষিিক্ত বহ আৰ্ছ। কিৰ্ন পক্ষৰক্ষিক্ষিি এৰ্নকুো এজন পথপ্ৰদিেকৰ প্ৰৰ্য়াজন, ক্ষযৰ্য়
কিওোঁৰ্লাকক সঠিক পথ কদখুোি। িথা এৰ্নকুো এো জীেন িযেিাৰ প্ৰৰ্য়াজন,
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ক্ষযৰ্য় কিওোঁৰ্লাকক একক্ষত্ৰি কক্ষৰি পাক্ষৰি। আৰু এৰ্নকুো এজন িাসকৰ
প্ৰৰ্য়াজন ক্ষযৰ্য় কিওোঁৰ্লাকক পক্ষৰপূৰ্ে সুৰিা প্ৰদান কক্ষৰি পাক্ষৰি। এৰ্িৰ্ক নিী
আৰু ৰাছু লসকৰ্ল আল্লাহৰ অহীৰ মািযমি এই দাক্ষয়ত্বৰ্োৰ্েই পালন কক্ষৰক্ষছল।
কিওোঁৰ্লাৰ্ক মানুহক কলযাৰ্ আৰু ক্ষহদায়িৰ পথ কদখুোইক্ষছল। আল্লাহৰ চৰীয়িৰ
ওপৰি সকৰ্লাৰ্ক একক্ষত্ৰি কক্ষৰক্ষছল। িথা কিওোঁৰ্লাকৰ মাজি সিয সহকাৰ্ৰ
মীমাংসা কক্ষৰক্ষছল।

ক্ষিৰ্ক ৰাছু লসকলৰ প্ৰক্ষি কিওোঁৰ্লাকৰ সোঁহাক্ষৰ আৰু ঐিী

িািে াৰ যু ৰ পৰা কিওোঁৰ্লাকৰ যু ৰ ক্ষনকেেিী অনুসাৰ্ৰ কিওোঁৰ্লাক সঠিক
পথি পক্ষৰচাক্ষলি বহক্ষছল। ক্ষকন্তু কযক্ষিয়া পথভ্ৰষ্ট্িা িাক্ষঢ়

'ল, আৰু অজ্ঞানিা

প্ৰসাক্ষৰি হ'ল, ল ৰ্ি মৰ্নসজা অসংখয কদে-কদেীৰ পূজাপাঠ আৰম্ভ হ'ল,
কিক্ষিয়া আল্লাৰ্হ কিওোঁৰ অক্ষেম নিী মুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ অছাল্লামক
ক্ষহদায়ি আৰু সিয িমে প্ৰদান কক্ষৰ কপ্ৰৰৰ্ কক্ষৰৰ্ল। যাৰ্ি কিওোঁ মানুহক কুফৰী,
অজ্ঞিা আৰু মূক্ষেেপূজাৰ অন্ধকাৰৰ পৰা উক্ষলয়াই ঈমান আৰু ক্ষহদায়িৰ
কপাহৰলল আক্ষনি পাৰ্ৰ।

৪৫) কসলয় কহ মানি! মই আলপানা
আহ্বান

ৱবনম্ৰতাপূবে ভালি

লৰাঁ কয, অন্ধভৱক্ত আৰু অন্ধৱবশ্বাস এৱৰ সতু

মলন আিৱৰ তালৰ আল্লাহৰ প ৰ পৱ
জাৱন

হহ যাও ।

ও , ৱনৱশ্চতভালি মৃতুুৰ ৱপছত আপুৱন

আল্লাহৰ ওচৰলতই উভৱত যাব লাৱ ব।
আলপানাৰ কদহৰ প্ৰৱত এবাৰ ৱচিা

ৱতল

আপুৱন

ৱৰ চাও

আৰু

ৱবশ্বজ তৰ প্ৰৱতও এবাৰ মলনালযা ৱদ ৱচিা-চচো

ৰ ,
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তাৰ ৱপছত ইছলাম

বূল

ৰ । ইয়াৰ ফলত ৱনশ্চয়

আপুৱন দুৱনয়া আৰু আৱখৰাতত সুফল লাভ
আপুৱন ইছলাম গ্ৰহণ

ৱৰব। যৱদ

ৱৰব ৱবচালৰ কতলি ক িল এই

সািু ৱদললই যল ি হ'ব কয, আল্লাহৰ বাৱহলৰ আন
ক ালনা সতু উপাসু নাই আৰু মুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু
আলাইৱহ অছাল্লাম আল্লাহৰ কপ্ৰৱৰত ৰাছু ল। ইয়াৰ
ৱপছত আপুৱন আল্লাহৰ বাৱহলৰ ৱযলবাৰ উপাসুৰ
উপাসনা

ৱৰৱছল কসইলবাৰৰ পৰা সম্প ে লচ্ছদ

লাৱ ব। ল লত এই
আল্লালহ স ললাল

া ৱবশ্বাস

ৱৰব লাৱ ব কয,

বৰৰ পৰা জীৱিত

ৱসহঁ তৰ ৱহচাপ-ৱন াচ

ৱৰব

ৱৰ উঠাব, আৰু

ৰা হ'ব ত া

মে অনুযায়ী

ৱসহঁ ত

প্ৰৱতফল ৱদয়া হ'ব। আপুৱন এইৱখৱন

ৱবশ্বাস

ৱৰললই আপুৱন মুছৱলম বুৱল

া

ণু হ'ব। ইয়াৰ

ৱপছত আলপানাৰ ওপৰত জৰুৰী হহ পৱৰব আল্লাহৰ
ৱনধে াৱৰত ৱবৱধ-ৱবধান মুতাৱব
আদায়
পালন

ৰা, যা াত প্ৰদান
ৰা আৰু সাম ে

পাঁচ ওিাক্ত নামাজ

ৰা, ৰমাজান মাহৰ কৰাজ

াৱ লল হি

ৰা।

ক্ষিৰ্ক কহ মানে! মই আৰ্পানাক ক্ষিনম্ৰিাপূিেকিাৰ্ে আহ্বান কৰ্ৰাোঁ কয,
অন্ধিক্ষক্ত আৰু অন্ধক্ষিশ্বাস এক্ষৰ সিয মৰ্ন আেক্ষৰকিাৰ্ৰ আল্লাহৰ পথৰ পক্ষথক
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বহ যাওক। ক্ষযদৰ্ৰ আল্লাৰ্হ আহ্বান কক্ষৰ বকৰ্ছেঃ ককাো, ‘মই কিামাৰ্লাকক ককেল
এো ক্ষিষৰ্য় উপৰ্দি ক্ষদৰ্ছাোঁ, কিামাৰ্লাৰ্ক আল্লাহৰ উৰ্েৰ্িয দুজন দুজনলক অথিা
এজন এজনলক উঠি ক্ষথয় ক্ষদয়া, িাৰ ক্ষপছি কিামাৰ্লাৰ্ক ক্ষচো-চচো কক্ষৰ কচাো,
কিামাৰ্লাকৰ সঙ্গীজনৰ মাজি ককাৰ্না উন্মাদনা নাই। কিওোঁ ককেল আসন্ন কঠিন
িাক্ষি সম্পৰ্কে কিামাৰ্লাকৰ িাৰ্ি মাৰ্থান এজন সিকে কাৰীৰ্হ’। (ছু ৰা ছাবাাঃ
৪৬) জাক্ষন থওক, মৃিুযৰ ক্ষপছি ক্ষনক্ষশ্চিিাৰ্ে আপুক্ষন আৰ্পানাৰ প্ৰক্ষিপালকৰ
ওচৰললৰ্কই উিক্ষি যাি লাক্ষ ি। আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ মানুৰ্হ কসইৰ্োৰ্ে লাি
কৰ্ৰ, ক্ষযৰ্ো ক্ষস কচষ্ট্া কৰ্ৰ। আৰু িাৰ প্ৰৰ্চষ্ট্াৰ ফল অক্ষিিীৰ্েই কদখুো হ'িইয়াৰ ক্ষপছি কিওোঁক পূৰ্ে প্ৰক্ষিফল প্ৰদান কৰা হ'ি। ক্ষনশ্চয় কিামাৰ প্ৰক্ষিপালকৰ
ওচৰৰ্িই বহৰ্ছ কিষ েিয। (ছু ৰা আন-নাজমাঃ ৪২-৩৯) আপুক্ষন আৰ্পানাৰ
কদহৰ ক্ষপৰ্ন লিয কক্ষৰ চাওক, ল ৰ্ি িূ মণ্ডল আৰু আকািমণ্ডলৰ প্ৰক্ষিও লিয
কৰক, ক্ষনশ্চয় আপুক্ষন সিয উদ্ঘােন কক্ষৰি পাক্ষৰি। আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ
আকািমণ্ডল আৰু পৃক্ষথেীৰ সািেৰ্িৌম কিৃে ত্ব সম্পৰ্কে ল ৰ্ি আল্লাৰ্হ ক্ষয সৃক্ষষ্ট্
কক্ষৰৰ্ছ কসই ক্ষিষৰ্য় ক্ষসহোঁ ৰ্ি ক্ষচো-চচো কৰা নাইৰ্ন, আৰু এই ক্ষিষৰ্য়ও কয, সম্ভেি
ক্ষসহোঁ িৰ ক্ষনিোক্ষৰি সময় ক্ষনকেেিী বহৰ্ছ;

ক্ষিৰ্ক ইয়াৰ ক্ষপছি ক্ষসহোঁ ৰ্ি আৰু

ককান কথাি ঈমান আক্ষনি? (ছু ৰা আল-আৰাফাঃ ১৮৫)
ইছলাম গ্ৰহৰ্ কৰক, পৃক্ষথেী আৰু আক্ষখৰাি উিয় ঠাইৰ্ি সুখী হ'ি। যক্ষদ আপুক্ষন
ইছলামি প্ৰৰ্েি কক্ষৰম িুক্ষল িাক্ষে আৰ্ছ কিৰ্ে আপুক্ষন ককেল এই সািয প্ৰদান
কক্ষৰৰ্লই যৰ্থষ্ট্ হ'ি কয, আল্লাহৰ িাক্ষহৰ্ৰ আন ককাৰ্না সিয উপাসয নাই আৰু
মুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ অছাল্লাম আল্লাহৰ কপ্ৰক্ষৰি ৰাছু ল। ৰাছু লুল্লাহ
চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ অছাল্লাৰ্ম মুআজ ৰাক্ষদ্বয়াল্লাহু আনহুক কযক্ষিয়া ইছলাম
প্ৰচাৰৰ িাৰ্ি য়ামানলল কপ্ৰৰৰ্ কক্ষৰক্ষছল, কিক্ষিয়া কিওোঁক উপৰ্দি ক্ষদ বকক্ষছলেঃ
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শুনা! িু ক্ষম আহৰ্ল ক্ষকিািসকলৰ ওচৰলল অথোৎ ইয়াহুদী আৰু খৃষ্ট্ানসকলৰ
ওচৰলল ব

আছা।

ক্ষিৰ্ক ক্ষসহোঁ িক প্ৰথৰ্ম এই কথাৰ সািয প্ৰদান কক্ষৰিলল

আহ্বান কক্ষৰিা কয, আল্লাহৰ িাক্ষহৰ্ৰ আন ককাৰ্না সিয উপাসয নাই আৰু মই
(মুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু আলাইৱহ অছাল্লাম) আল্লাহৰ কপ্ৰক্ষৰি ৰাছু ল। এইৰ্ো
ক্ষসহোঁ ৰ্ি মাক্ষন ল'কল ক্ষসহোঁ িক জনাই ক্ষদিা কয, আল্লাৰ্হ ক্ষসহোঁ িৰ ওপৰি ক্ষদৰ্ন ৰাক্ষি
পাোঁচ ওোক্ত নামাজ ফৰজ কক্ষৰৰ্ছ। এইৰ্োও ক্ষসহোঁ ৰ্ি মাক্ষন লৰ্ল ক্ষসহোঁ িক জনাই
ক্ষদিা কয, আল্লাৰ্হ ক্ষসহোঁ িৰ সম্পদি যাকাি ফৰজ কক্ষৰৰ্ছ, ক্ষযৰ্ো ক্ষসহোঁ িৰ মাজৰ
িনীসকলৰ পৰা সংগ্ৰহ কক্ষৰ দুখীয়াসকলৰ মাজি ক্ষিিৰৰ্ কৰা হ'ি। এইৰ্োও
যক্ষদ ক্ষসহোঁ ৰ্ি মাক্ষন লয় কিৰ্ে সােিান! ক্ষসহোঁ িৰ উেম সম্পদ কলাোৰ পৰা ক্ষিৰি
থাক্ষকিা। (ছহীহ মুছৱলমাঃ ১৯) ইয়াৰ ক্ষপছি আপুক্ষন কসই সকৰ্লা উপাসযৰ
পৰা সম্পকে ৰ্চ্ছদ কক্ষৰি লাক্ষ ি, আল্লাহক এক্ষৰ ক্ষযৰ্িাৰৰ উপাসনা কৰা হয়।
জাক্ষন থওক, আল্লাহৰ িাক্ষহৰ্ৰ উপাসনা কৰা উপাসযৰ্িাৰৰ পৰা সম্পকে ৰ্চ্ছদ
কৰাৰ্োৰ্েই বহৰ্ছ ইব্ৰাহীম আলাইক্ষহচ্ছালামৰ ক্ষনৰ্িে জাল ক্ষনষ্ঠাোন ক্ষমল্লি। আল্লাহ
িাআলাই বকৰ্ছেঃ ক্ষনশ্চয় কিামাৰ্লাকৰ িাৰ্ি ইব্ৰাহীম আৰু কিওোঁৰ ল ি ক্ষযসকল
আক্ষছল কিওোঁৰ্লাকৰ মাজি উেম আদিে আৰ্ছ। কযক্ষিয়া কিওোঁৰ্লাৰ্ক ক্ষনজ
সম্প্ৰদায়ক বকক্ষছল, ‘কিামাৰ্লাকৰ ল ি আৰু কিামাৰ্লাৰ্ক আল্লাহৰ পক্ষৰিৰ্িে
ক্ষযসকলৰ উপাসনা কৰা কসইসকলৰ পৰা আক্ষম সম্পকে মুক্ত। আক্ষম কিামাৰ্লাকক
অস্বীকাৰ কৰ্ৰাোঁ। আমাৰ আৰু কিামাৰ্লাকৰ মাজি ক্ষচৰকালৰ িাৰ্ি িত্ৰুিা আৰু
ক্ষিৰ্দ্বষ সৃক্ষষ্ট্ হ’ল; কযক্ষিয়াললৰ্ক কিামাৰ্লাৰ্ক এক আল্লাহৰ প্ৰক্ষি ঈমান নাক্ষনিা’।
(ছু ৰা আল-মুমতাৱহনাহাঃ ৪) এই কথা ক্ষিশ্বাস কক্ষৰি লাক্ষ ি কয, আল্লাৰ্হ
সকৰ্লা মৃি িযক্ষক্তৰ্ক জীক্ষেি কক্ষৰ উঠাি। আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ এইৰ্ো
এইিাৰ্ি কয, আল্লাৰ্হই সিয আৰু কিৰ্েোঁই মৃিক জীক্ষেি কৰ্ৰ আৰু কিওোঁ সকৰ্লা
147

ইছলাম পৱিত্ৰ ক

াৰআন আৰু হাদীছৰ আললা ত ইছলাম সম্পল ে সংৱিপ্ত আললাচনা

িস্তুৰ ওপৰি িমিাোন; আৰু এইিাৰ্ি কয, ক্ষনশ্চয় ক্ষকয়ামি আক্ষহি, ইয়াি
ককাৰ্না সৰ্ন্দহ নাই আৰু ক্ষযসকল কিৰি আৰ্ছ ক্ষনশ্চয় আল্লাৰ্হ কিওোঁৰ্লাকক
পুনৰুক্ষিি কক্ষৰি। (ছু ৰা আল-হািাঃ ৬-৭) ক্ষহচাপ-ক্ষনকাচ আৰু প্ৰক্ষিদান সিয।
আল্লাহ িাআলাই বকৰ্ছেঃ আল্লাৰ্হ আকািসমূহক আৰু পৃক্ষথেীক যথাযথিাৰ্ে সৃক্ষষ্ট্
কক্ষৰৰ্ছ, এই উৰ্েৰ্িয কয, যাৰ্ি প্ৰৰ্িযক িযক্ষক্তক িাৰ কমে অনুযায়ী ফল প্ৰদান
কৰা যায়; আৰু ক্ষসহোঁ িৰ প্ৰক্ষি ককাৰ্না অনযায় কৰা নহ’ি। (ছু ৰা আলজাৱছয়াহাঃ ২২)
এই সািয প্ৰদান কৰাৰ লৰ্ লৰ্ আপুক্ষন মুছক্ষলম ক্ষহচাৰ্প ক্ষিৰ্িক্ষচি হ'ি, ইয়াৰ
ক্ষপছি আপুক্ষন ক্ষিক্ষি অনুসাৰ্ৰ আল্লাহৰ ইিাদি কক্ষৰি লাক্ষ ি, পাোঁচ ওোক্ত
নামাজ আদায় কক্ষৰি লাক্ষ ি, যাকাি প্ৰদান কক্ষৰি লাক্ষ ি, কৰাজা পালন কক্ষৰি
লাক্ষ ি, ভ্ৰমৰ্ৰ খৰচ িহন কৰাৰ সামথে থাক্ষকৰ্ল হজ্জ পালন কক্ষৰি লাক্ষ ি।
িাক্ষৰখ ১৯-১১-১৪৪১ ক্ষহজৰী, অসমীয়া অনুিাদ ৩১-০৩-২০২১ চন।
কলখকেঃ ড. মুহাম্মদ ক্ষিন আব্দুল্লাহ আচ-ছু হাইম
ইছলামী ৰ্েষৰ্া প্ৰক্ষিিৰ্ ক্ষিিা ৰ প্ৰাক্তন আক্বীদাহ ক্ষিষয়ক ক্ষিিক
প্ৰক্ষিিৰ্ মহাক্ষিদযালয়, মাক্ষলক ছঊদ ক্ষিশ্বক্ষিদযালয়
ক্ষৰয়াদ, কছৌক্ষদ আৰি
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কক্ষৰৰ্ছ। .................................................................................. 26
১২)একমাত্ৰ আল্লাৰ্হই বহৰ্ছ কসই কৃ পাোন প্ৰক্ষিপালক, ক্ষযৰ্য় ক্ষকয়ামিৰ ক্ষদনা
সকৰ্লাৰ্ক পুনজীেন প্ৰদান কক্ষৰ কিৰৰ পৰা উঠাই সকৰ্লা সৃক্ষষ্ট্ৰ্ৰই ক্ষহচাপক্ষনকাচ গ্ৰহৰ্ কক্ষৰি। প্ৰৰ্িযকৰ্ক কমে অনুসাৰ্ৰ িাল-কিয়া প্ৰক্ষিদান দান
কক্ষৰি।ক্ষযৰ্য় ঈমান কপাষৰ্ কক্ষৰ সৎকমে কক্ষৰৰ্ছ, িাক আল্লাৰ্হ ক্ষচৰিায়ী সুখসুক্ষিিা প্ৰদান কক্ষৰি। আনহাৰ্ি ক্ষযৰ্য় কুফৰী কক্ষৰৰ্ছ আৰু অসৎকমে কক্ষৰৰ্ছ,
িাক আল্লাৰ্হ আক্ষখৰািি মহা িাক্ষি প্ৰদান কক্ষৰি। .............................. 27
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১৩) আল্লাহ িাআলাই আদমক মাটিৰ্ৰ সৃক্ষষ্ট্ কক্ষৰৰ্ছ আৰু ইয়াৰ ক্ষপছি কিওোঁৰ
সোন-সেক্ষিক লাৰ্হ লাৰ্হ ক াৰ্েই ক্ষিশ্বি প্ৰসাক্ষৰি কক্ষৰৰ্ছ। ক্ষিৰ্ক এই অনুসাৰ্ৰ
সকৰ্লা মানুহৰ্ৰই িংি ি মূল এৰ্কই। িাক্বোৰ িাক্ষহৰ্ৰ ককাৰ্না ক্ষলং ৰ ওপৰি
অনয ককাৰ্না ক্ষলং ৰ আৰু ককাৰ্না সম্প্ৰদায়ৰ ওপৰি আন ককাৰ্না সম্প্ৰদায়ৰ
প্ৰািানযিা নাই। ........................................................................ 30
১৪. প্ৰৰ্িযক সোন ক্ষফিৰিৰ ওপৰি অথোৎ স্বিাে ি িমেি (ইছলামত) জন্ম
গ্ৰহৰ্ কৰ্ৰ। .............................................................................. 32
১৫). ককাৰ্না মানুৰ্হই জন্ম িিাৰ্ে পাক্ষপষ্ঠ নহয়, িথা আন কাৰ্ৰা গুনাহৰ
কিাজালল জন্ম গ্ৰহৰ্ নকৰ্ৰ। .......................................................... 34
১৬) মানে সৃক্ষষ্ট্ৰ মুখয উৰ্েিয বহৰ্ছ, একমাত্ৰ আল্লাহৰ উপাসনা কৰা। ..... 36
১৭) পুৰুষ হওক অথিা নাৰী, ইছলাৰ্ম সকৰ্লাৰ্ক সন্মান প্ৰদান কক্ষৰৰ্ছ। ক্ষসহোঁ িক
ক্ষসহোঁ িৰ সকৰ্লা অক্ষিকাৰৰ ক্ষনশ্চয়িা প্ৰদান কক্ষৰৰ্ছ। সকৰ্লা মানুহৰ্কই ক্ষনজ
ক্ষনজ অক্ষিকাৰ আৰু কৃ িকমেৰ িাৰ্ি দাক্ষয়ত্বিীল িনাইৰ্ছ। ক্ষনজৰ িক্ষি হওক
অথিা আনৰ িক্ষি, প্ৰৰ্িযক িক্ষিকাৰক কমেৰ িাৰ্ি কসই িযক্ষক্তৰ্কই জিািক্ষদক্ষহ
কৰা হ'ি। ............................................................................... 36
১৮) ইছলাৰ্ম পুৰষ
ু আৰু নাৰী উিয়ৰ্ক কমে, দাক্ষয়ত্ব, প্ৰক্ষিদান আৰু কনকীৰ
কিত্ৰি সমমযোদা প্ৰদান কক্ষৰৰ্ছ। ................................................... 41
১৯) ইছলাৰ্ম নাৰীসকলক সন্মান প্ৰদান কক্ষৰৰ্ছ, িথা কিওোঁৰ্লাকক পুৰুষসকলৰ
সমমযোদা প্ৰদান কক্ষৰৰ্ছ। যক্ষদ পুৰুষ সিম হয় কিৰ্ে যােিীয় িৰৰ্-কপাষৰ্ৰ
দাক্ষয়ত্ব পুৰুষৰ।

ক্ষিৰ্ক কনযা সোনৰ িৰৰ্-কপাষৰ্ৰ দাক্ষয়ত্ব বহৰ্ছ ক্ষপিাৰ
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ওপৰি, িথা পুত্ৰ প্ৰাপ্তিয়স্ক আৰু সিম হ'কল মাকৰ িৰৰ্-কপাষৰ্ৰ দাক্ষয়ত্ব গ্ৰহৰ্
কক্ষৰি, এইদৰ্ৰ স্ত্ৰীৰ িৰৰ্-কপাষৰ্ৰ দাক্ষয়ত্ব বহৰ্ছ স্বামীৰ ওপৰি। ............. 42
২০) মৃিুয ককক্ষিয়াও ক্ষচৰিায়ী ধ্বংস নহয়। িৰং মৃিুযৰ ফলি মানুৰ্হ কমেিূক্ষমৰ
পৰা প্ৰক্ষিদানৰ িানলল প্ৰিান কৰ্ৰ। মৃিুযৰ্ে িৰীৰ আৰু আত্ম্া উিয়ৰ্কই
প্ৰিাক্ষেি কৰ্ৰ। আত্ম্াৰ মৃিুয বহৰ্ছ িৰীৰৰ পৰা ক্ষিক্ষচ্ছন্ন কহাো। এৰ্িৰ্ক
ক্ষকয়ামিৰ ক্ষদনা পুনৰুিানৰ সময়ি কসই আত্ম্াই ঘূক্ষৰ আক্ষহ কসই িৰীৰি প্ৰৰ্েি
কক্ষৰি। মৃিুযৰ ক্ষপছি আত্ম্া ককক্ষিয়াও কিৰ্ল িৰীৰলল িানােক্ষৰি নহয় িথা
কিৰ্ল ককাৰ্না িৰীৰৰ্িা প্ৰৰ্েি নকৰ্ৰ। ........................................... 45
২১) ইছলাৰ্ম ঈমানৰ ডািৰ আৰু কমৌক্ষলক ক্ষিক্ষেসমূহৰ ওপৰি অেু ে ক্ষিশ্বাস
কপাষৰ্ কৰাৰ দািী কৰ্ৰ। কযৰ্ন- আল্লাহৰ প্ৰক্ষি ঈমান কপাষৰ্ কৰা, কিওোঁৰ
ক্ষফক্ষৰিাসকলৰ প্ৰক্ষি ঈমান কপাষৰ্ কৰা, ঐশ্বৰীয় গ্ৰন্থসমূহৰ প্ৰক্ষি ঈমান কপাষৰ্
কৰা, কযৰ্ন- ক্ষিকৃ ি কহাোৰ পূিেৰ িাওৰাি, ইঞ্জীল আৰু ঝািুৰ, িথা
ককাৰআনৰ প্ৰক্ষি ঈমান কপাষৰ্ কৰা, সকৰ্লা নিী আৰু ৰাছু লৰ প্ৰক্ষি ঈমান
কপাষৰ্ কৰা, নিীসকলৰ অক্ষেম িথা সিেৰ্িষ নিী মুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ
অছাল্লামৰ প্ৰক্ষি ঈমান কপাষৰ্ কৰা, ল ৰ্ি ক্ষকয়ামি ক্ষদেসৰ প্ৰক্ষি ঈমান কপাষৰ্
কৰা। আক্ষম এই কথা জাক্ষন কথাো উক্ষচি কয, যক্ষদ এই পাক্ষথে
ে জীেৰ্নই অক্ষেম
জীেন হ'লৰ্হোঁ ৰ্িন কিৰ্ে জীেন আৰু অক্ষিত্বৰ ককাৰ্না মূলযই নাথাক্ষকলৰ্হোঁ ৰ্িন,
িথা িা যৰ প্ৰক্ষি ঈমান কপাষৰ্ কৰাৰ্ৰা ককাৰ্না গুৰুত্ব নাথাক্ষকলৰ্হোঁ ৰ্িন। ... 46
২২) নিী আৰু ৰাছু লসকল আল্লাহৰ িািে া কপৌোঁচাই ক্ষদয়াৰ কিত্ৰি সম্পূৰ্েৰূৰ্প
কদাষমুক্ত। ল ৰ্ি কিওোঁৰ্লাক এৰ্নকুো প্ৰৰ্িযক ক্ষিষয়ৰ পৰা পক্ষৰপূৰ্েৰূৰ্প
সুৰক্ষিি, ক্ষযৰ্িাৰ ক্ষিষয় িুক্ষদ্ধ িথা সুি ক্ষিৰ্িৰ্ক গ্ৰহৰ্ নকৰ্ৰ অথিা ক্ষযৰ্িাৰ
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ক্ষিষয় সদ্বযেহাৰৰ পক্ষৰপন্থী। কিওোঁৰ্লাকৰ দাক্ষয়ত্ব বহৰ্ছ একমাত্ৰ আল্লাহৰ আৰ্দিক্ষনৰ্ষি িথা ক্ষিক্ষি-ক্ষিিান িান্দাসকলৰ ওচৰলল কপৌোঁচাই ক্ষদয়া। কিওোঁৰ্লাকৰ
মাজি ককাৰ্না িৰৰ্ৰ ঐশ্বৰীয় গুৰ্, িথা উপাসয কহাোৰ কযা যিা নাই। িৰং
কিওোঁৰ্লাক অনযানয মানেৰ দৰ্ৰই মানে। কিওোঁৰ্লাকৰ ক্ষিৰ্িষত্ব ককেল ইমাৰ্নই
কয, কিওোঁৰ্লাকৰ ওচৰলল আল্লাহৰ ফালৰ পৰা অহী অেিীৰ্ে বহৰ্ছ। .......... 60
২৩) ইছলাৰ্ম একমাত্ৰ আল্লাহৰ ইিাদিৰ ক্ষপৰ্নই আহ্বান কৰ্ৰ। ডািৰ আৰু
গুৰুত্বপূৰ্ে ইিাদিসমূহৰ যথাযথ ক্ষনয়ম অনুসৰৰ্ কৰাৰ মািযমি কসইৰ্িাৰ পালন
কক্ষৰি লাৰ্ । িাৰ্ৰ এো বহৰ্ছ চালাি িা নামাজ। ক্ষকয়াম (ৱ য় কহািা) ৰূকু
(হাৱল পৰা) ছাজদাহ (সপ্তাং ৰ দ্বাৰা মাটিত ভৰ ৱদয়া) আল্লাহৰ ক্ষজকৰআজকাৰ কৰা, কিওোঁৰ স্তুক্ষি আৰু গুৰ্ ান কৰা িথা দুআ আৰু প্ৰাথেনা কৰাৰ
সমক্ষষ্ট্ৰ্য়ই বহৰ্ছ চালাি িা নামাজ। ক্ষদৰ্ন ৰাক্ষি পাোঁচ ওোক্ত নামাজ প্ৰৰ্িযক
িযক্ষক্তৰ ওপৰি অক্ষনিাযে। নামাজি কযক্ষিয়া সকৰ্লাৰ্ে এৰ্ক িাৰীৰ্ি ক্ষথয় হয়
কিক্ষিয়া িনী-দক্ষৰদ্ৰ, মাক্ষলক আৰু দাস আক্ষদৰ সকৰ্লা িযেিান কিষ বহ যায়।
ক্ষদ্বিীয় ডািৰ ইিাদি বহৰ্ছ যাকাি। সম্পদৰ কসই সৰু অংিক যাকাি িুক্ষল
ককাো হয়, ক্ষযৰ্ো আল্লাহ িাআলাৰ ফালৰ পৰা ক্ষনক্ষদেষ্ট্ কৰা অংি আৰু ক্ষনিোক্ষৰি
ক্ষনয়মানুযায়ী িছৰি ককেল এিাৰ িনীসকলৰ পৰা সংগ্ৰহ কক্ষৰ দক্ষৰদ্ৰসকলৰ
মাজি ক্ষিিৰৰ্ কৰা হয়। িৃ িীয় ইিাদি বহৰ্ছ চওম িা কৰাজা। ৰমাজান মাহৰ
ক্ষদনৰ িা ি পানাহাৰ আৰু অনযানয কৰাজা িং ৰ কাৰৰ্সমূহৰ পৰা ক্ষিৰি
থকাৰ নাৰ্মই বহৰ্ছ কৰাজা। কৰাজাই আত্ম্াক আত্ম্ক্ষিশ্বাস, বিযেয আৰু সংযম
ক্ষিকায়। চিু থে ইিাদি বহৰ্ছ হজ্জ। এই ইিাদি ককেল কসইসকল কলাকৰ ওপৰি
জীেনি মাত্ৰ এিাৰ্ৰই অক্ষনিাযে, ক্ষযসকৰ্ল মক্কাি অেক্ষিি কািা ঘৰি উপক্ষিি
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হ'িলল সিম। হজ্জ এৰ্নকুো এো ইিাদি, য'ি পৃক্ষথেীৰ ক্ষিক্ষিন্ন প্ৰােৰ পৰা অহা
সকৰ্লা মানুৰ্হ আল্লাহৰ প্ৰক্ষি মৰ্নাৰ্যা প্ৰদানৰ কিত্ৰি সমান বহ পৰ্ৰ, ল ৰ্ি
িাি সকৰ্লা কিদাৰ্িদ িথা পাথেকয িৰািায়ী বহ পৰ্ৰ। ........................ 66
২৪) অনযানয িমেৰ ইিাদিৰ িু লনাি ইছলামী ইিাদিসমূহৰ আোইিলক ডািৰ
পাথেকযৰ্ো বহৰ্ছ, এই ইিাদিসমূহ আদায় কৰাৰ পদ্ধক্ষি, ইয়াৰ সঠিক সময় আৰু
চিে আক্ষদ সকৰ্লাৰ্িাৰ আল্লাহৰ ফালৰ পৰা ক্ষনিোৰৰ্ কক্ষৰ ক্ষদয়া বহৰ্ছ, আৰু
কিওোঁৰ ৰাছু ল মুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ অছাল্লাৰ্ম কসইৰ্িাৰ মানুহৰ ওচৰলল
কপৌোঁচাই ক্ষদৰ্ছ। আক্ষজললৰ্ক ককাৰ্নও িাি কম-কিক্ষছ কৰাৰ সাহস কপাো নাই। এই
ডািৰ ইিাদিসমূহ পালন কক্ষৰিলল সকৰ্লা নিীৰ্য়ই মানুহক ক্ষনমন্ত্ৰৰ্ জনাইক্ষছল।
............................................................................................ 72
২৫) ইছলামৰ িািে ািাহক বহৰ্ছ আব্দুল্লাহৰ পুত্ৰ মুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ
অছাল্লাম। কিওোঁ বহৰ্ছ ইছমাঈলৰ ক্ষপিা ইব্ৰাহীমৰ িংিিৰ। কিওোঁ ৫৭১ খৃষ্ট্াব্দি
মক্কা ন ৰি জন্ম গ্ৰহৰ্ কক্ষৰক্ষছল। কসই ঠাইৰ্িই কিওোঁ নিুওেি প্ৰাপ্ত বহক্ষছল আৰু
িাৰ ক্ষপছি কিওোঁ মক্ষদনালল ক্ষহজৰি কক্ষৰক্ষছল। কিওোঁ মূক্ষেে পূজাৰ কিত্ৰি
ককক্ষিয়াও কিওোঁৰ সম্প্ৰদায়ক সহায় কৰা নাক্ষছল ক্ষকন্তু ক্ষসহোঁ িৰ সৎকমেি সদায়
সহৰ্যা

কক্ষৰক্ষছল। নিী কহাোৰ পূিেৰ্ৰ পৰা কিওোঁ উেম আদিেৰ অক্ষিকাৰী

আক্ষছল। কিওোঁৰ সম্প্ৰদায়ৰ কলাকসকৰ্ল কিওোঁক আমীন (অ ে াৎ ৱবশ্বস্থ) িুক্ষল
মাক্ষিক্ষছল। চক্ষল্লি িছৰ িয়সি আল্লাৰ্হ কিওোঁক নিী ক্ষহচাৰ্প গ্ৰহৰ্ কক্ষৰক্ষছল।
ল ৰ্ি ডািৰ ডািৰ ক্ষনদিেন আৰু অৰ্লৌক্ষককিাৰ জক্ষৰয়ৰ্ি কিওোঁক সমথেন প্ৰদান
কক্ষৰক্ষছল, িাৰ্ৰ মাজৰ আোইিলক ডািৰ অৰ্লৌক্ষককিাৰ্ো বহৰ্ছ পক্ষেত্ৰ
ককাৰআন। এই ককাৰআৰ্নই বহৰ্ছ সকৰ্লা নিী আৰু ৰাছু লৰ অেক্ষিষ্ট্ মহা
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ক্ষনদিেন, ক্ষযৰ্ো আক্ষজললৰ্ক ক্ষিদযমান আৰ্ছ। এৰ্িৰ্ক আল্লাৰ্হ কযক্ষিয়া কিওোঁৰ এই
িমে সম্পূৰ্ে কক্ষৰৰ্ল, আৰু ৰাছু ল চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ অছাল্লাৰ্ম পক্ষৰপূৰ্েৰৰ্ূ প মানুহৰ
ওচৰলল কপৌোঁচাই ক্ষদৰ্ল, কিক্ষিয়া ৬৩ িছৰি কিৰ্খিৰ মৃিুয হ'ল। আৰু মদীনাহ
মুনাওোৰি কিৰ্খিক দাফন কৰা হ'ল। ৰাছু ল মুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ
অছাল্লাৰ্মই আক্ষছল সিেৰ্িষ নিী। আল্লাৰ্হ কিৰ্খিক ক্ষহদায়ি আৰু সিয িমেৰ
বসৰ্ি এইকাৰৰ্ৰ্ কপ্ৰৰৰ্ কক্ষৰক্ষছল কয, কিওোঁ কযন মানুহক মূক্ষেে পূজা, কুফৰ আৰু
মুখেিাৰ অন্ধকাৰৰ পৰা উক্ষলয়াই িাওহীদ (এল শ্বৰবাদ) আৰু ঈমানৰ
কপাহৰলল আক্ষনি পাৰ্ৰ। স্বয়ং আল্লাৰ্হই এই সািয প্ৰদান কক্ষৰৰ্ছ কয, কিৰ্েোঁই
মুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ অছাল্লামক ক্ষনজ আৰ্দিি এজন আহ্বানকাৰী ক্ষহচাৰ্প
কপ্ৰৰৰ্ কক্ষৰৰ্ছ।.......................................................................... 74
২৬) মুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ অছাল্লাৰ্ম বল অহা ইছলামী চৰীয়ৰ্িই বহৰ্ছ
ঐশ্বৰীয় িমেসমূহৰ সিেৰ্িষ িমে-ক্ষিিান। এইৰ্ো এো পূৰ্োঙ্গ চৰীয়ি, ইয়াৰ
মাজৰ্িই ক্ষনক্ষহি আৰ্ছ মানুহৰ িমীয় আৰু পাক্ষথেে কলযাৰ্। এই চৰীয়ৰ্ি মানুহৰ
িমে, ৰক্ত, সম্পদ, ক্ষিৰ্িক আৰু িংি ৰিাৰ কিত্ৰি অক্ষিক প্ৰািানয প্ৰদান কৰ্ৰ।
এই চৰীয়ি অহাৰ ফলি পূিেেিী সকৰ্লা চৰীয়ি ৰক্ষহি বহৰ্ছ। ক্ষযদৰ্ৰ পূৰ্িেও
পৰিিী চৰীয়ৰ্ি পূিেেিী চৰীয়িক ৰক্ষহি কক্ষৰক্ষছল। .......................... 79
২৭) ৰাছু ল মুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ অছাল্লাৰ্ম বল অহা ইছলামৰ িাক্ষহৰ্ৰ আন
ককাৰ্না িমে আল্লাহৰ ওচৰি গ্ৰহৰ্ৰ্যা য নহয়। এৰ্িৰ্ক ক্ষযৰ্য়ই ইছলামৰ িাক্ষহৰ্ৰ
অনয ককাৰ্না িমে অেলবন কক্ষৰি, িাৰ ফালৰ পৰা এইৰ্ো আল্লাৰ্হ ককক্ষিয়াও
স্বীকাৰ নকক্ষৰি। ....................................................................... 82
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২৮) পক্ষেত্ৰ ককাৰআন বহৰ্ছ কসই মহা গ্ৰন্থ, ক্ষযখনক আল্লাৰ্হ মুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু
আলাইক্ষহ অছাল্লামৰ ওপৰি অহী কযাৰ্

অেিীৰ্ে কক্ষৰৰ্ছ। ক্ষনেঃসৰ্ন্দৰ্হ এয়া

ক্ষিশ্বজ িৰ প্ৰক্ষিপালক আল্লাহৰ িাৰ্ী। মহান আল্লাৰ্হ ক্ষজন আৰু মানেক
প্ৰিযাহ্বান জনাই বকৰ্ছ কয, কিামাৰ্লাৰ্ক (যৱদ ইয়া

অস্বী াৰ

ৰা কতলি)

ইয়াৰ অনুৰপ
ূ এখন গ্ৰন্থ নাইিা ইয়াৰ ককাৰ্না এো ছু ৰাৰ অনুৰপ
ূ এো ছু ৰাৰ্ক
ৰচনা কক্ষৰ কদখুোৰ্চান। এই প্ৰিযাহ্বান আক্ষজললৰ্ক িাহাল আৰ্ছ। পক্ষেত্ৰ
ককাৰআৰ্ন এৰ্নকুো িহুৰ্িা গুৰুত্বপূৰ্ে সমসযাৰ সমািান ক্ষদৰ্য়, যাৰ দ্বাৰা অসংখয
মানুহ হিচক্ষকি বহ পৰ্ৰ। পক্ষেত্ৰ ককাৰআন আক্ষজও আৰিী িাষাি সুৰক্ষিি বহ
আৰ্ছ, ক্ষয িাষাি এইখন অেিীৰ্ে বহক্ষছল। আক্ষজললৰ্ক ইয়াৰ এো আখৰৰ্ৰা
পক্ষৰিিে ন কহাো নাই আৰু ক্ষকয়ামি পযেেও নহ'ি। এইখন মুক্ষদ্ৰি বহ ক াৰ্েই
পৃক্ষথেীৰ্ি প্ৰসাক্ষৰি বহ আৰ্ছ। এইখন এখন অৰ্লৌক্ষককিাসম্পন্ন মহা গ্ৰন্থ, ক্ষযখন
পঢ়া উক্ষচি আৰু ইয়াৰ অথোনুিাদ অিযয়ন কৰা উক্ষচি। ঠিক কসইদৰ্ৰ আল্লাহৰ
ৰাছু ল মুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ অছাল্লামৰ ছু ন্নি, কিওোঁৰ ক্ষিিা আৰু কিওোঁৰ
জীেন িৃোে আক্ষদও ক্ষিশ্বাসৰ্যা য িৰ্েনাকাৰীসকলৰ দ্বাৰা িক্ষৰ্েি বহ সুৰক্ষিি বহ
আৰ্ছ আৰু কসই আৰিী িাষাৰ্িই প্ৰকাক্ষিি বহৰ্ছ, ক্ষয িাষাি কিৰ্খি চাল্লাল্লাহু
আলাইক্ষহ অছাল্লাৰ্ম কথা বকক্ষছল। পৃক্ষথেীৰ িহুৰ্িা িাষাি অনুিাৰ্দা বহৰ্ছ। এই
ককাৰআন আৰু হাদীৰ্ছই বহৰ্ছ ইছলাম িমেৰ আৰ্দি-ক্ষনৰ্ষি আৰু ক্ষিক্ষি-ক্ষিিানৰ
একমাত্ৰ উৎস।

ক্ষিৰ্ক ইছলাম িমেক নামিাৰী মুছলমানসকলৰ কথা-কমে

আক্ষদৰ দ্বাৰা পৰখ কৰা ককক্ষিয়াও ঠিক নহয়, িৰং আল্লাহৰ অহী ককাৰআন
আৰু হাদীছৰ দ্বাৰা পৰখ কৰা উক্ষচি। ............................................. 83
২৯) ইছলাৰ্ম ক্ষপিৃ -মািৃ ৰ বসৰ্ি সদ্বযেহাৰ কৰাৰ ক্ষনৰ্দে ি ক্ষদৰ্য়, যক্ষদও কিওোঁৰ্লাক
অমুছক্ষলৰ্মই নহওক ক্ষকয়। িথা সোনৰ বসৰ্িও সদ্বযেহাৰৰ কপ্ৰৰৰ্া ক্ষদৰ্য়। . 89
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৩০) ইছলাৰ্ম কথা আৰু কমে িথা সকৰ্লা কিত্ৰৰ্ি নযায়ৰ আৰ্দি ক্ষদৰ্য়। আনক্ষক
িত্ৰুৰ বসৰ্িও নযায় আচৰৰ্ৰ আৰ্দি ক্ষদৰ্য়। ...................................... 93
৩১) ইছলাৰ্ম সকৰ্লা সৃক্ষষ্ট্ৰ্ৰই কলযাৰ্ কামনা কৰ্ৰ, িথা ক্ষসহোঁ িৰ বসৰ্ি
সদ্বযেহাৰৰ ক্ষনৰ্দে ি ক্ষদৰ্য়। ল ৰ্ি ইছলাৰ্ম সদায় উেম চক্ষৰত্ৰ অেলবন কক্ষৰিলল
আৰু সৎকমে কক্ষৰিলল আহ্বান কৰ্ৰ। ................................................ 96
৩২) ইছলাৰ্ম উেম চক্ষৰত্ৰ অেলবন কৰাৰ আৰু সৎ গুৰ্ কযৰ্ন- সিিা,
আমানি আদায় কৰা, পক্ষেত্ৰিা, হায়া িা লজ্জািীলিা, িীৰিা, িাল ক্ষিিানি
িযয় কৰা, উদাৰিা, অিােীক সহায় কৰা, ক্ষনযোক্ষিি কলাকক সহায় কৰা,
কিাকািু ৰক আহাৰ কৰ্ৰাো, প্ৰক্ষিৰ্েিীৰ বসৰ্ি সদ্বযেহাৰ কৰা, আত্ম্ীয়িাৰ
িন্ধন অেু ে ৰখা ল ৰ্ি জীে-জন্তুৰ প্ৰক্ষি দয়া কৰা আক্ষদ গুৰ্ অেলবন কৰাৰ
ক্ষনৰ্দে ি ক্ষদৰ্য়। ............................................................................ 98
৩৩) ইছলাৰ্ম পানাহাৰৰ িাৰ্ি ককেলমাত্ৰ পক্ষেত্ৰ িস্তুৰ্কই হালাল কক্ষৰৰ্ছ, ল ৰ্ি
অেৰ পক্ষেত্ৰ ৰখাৰ িথা িৰীৰ আৰু ঘৰ-দুোৰ আক্ষদ পক্ষৰস্কাৰ-পক্ষৰচ্ছন্ন ৰখাৰ
ক্ষনৰ্দে ি ক্ষদৰ্ছ। এইকাৰৰ্ৰ্ই ক্ষিিাহক হালাল কক্ষৰৰ্ছ, ক্ষযদৰ্ৰ নিীসকৰ্ল ইয়াৰ
ক্ষনৰ্দে ি ক্ষদক্ষছল। কাৰৰ্ কিওোঁৰ্লাৰ্ক প্ৰৰ্িযক পক্ষেত্ৰ আৰু িাল িস্তুৰৰ্হ ক্ষনৰ্দে ি
ক্ষদক্ষছল।................................................................................. 104
৩৪) ইছলাৰ্ম কসই সকৰ্লা ক্ষিষয় হাৰাম কক্ষৰৰ্ছ, ক্ষযৰ্িাৰ মূলৰ্িই হাৰাম, কযৰ্নআল্লাহৰ ল ি ক্ষশ্বকে কৰা, কুফৰী কৰা, মূক্ষেে পূজা কৰা, জ্ঞান কনাৰ্হাোলক
আল্লাহ সম্পৰ্কে কথা ককাো, সোন-সেক্ষিসকলক হিযা কৰা, ক্ষনৰ্দে াষী কলাকক
হিযা কৰা, পৃক্ষথেীি উপদ্ৰে কক্ষৰ ফু ৰা, যাদু সম্পকীয় সকৰ্লা কাযে, ক াপৰ্ন
অথিা প্ৰকািযিাৰ্ে পাপকমে কৰা, ক্ষযনা কৰা, সমকাক্ষমিা আক্ষদৰ দৰ্ৰ জঘনয
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পাপকমে আক্ষদ কৰা। এইদৰ্ৰ ইছলাৰ্ম সুিৰ্কা হাৰাম কক্ষৰৰ্ছ, মৃি জন্তুৰ মাংসও
হাৰাম কক্ষৰৰ্ছ, ল ৰ্ি মূক্ষেে আৰু িাক্ষিল উপাসযৰ িাৰ্ি জৰ্িহ কৰা জন্তুৰ
মাংসও হাৰাম কক্ষৰৰ্ছ, এইদৰ্ৰ হাৰাম কক্ষৰৰ্ছ াহক্ষৰৰ মাংস আৰু সকৰ্লা প্ৰকাৰ
অপক্ষেত্ৰ আৰু ক্ষনকৃ ষ্ট্ িস্তু, অনাথৰ সম্পদ অনযায়িাৰ্ে িিৰ্ কৰাও হাৰাম
কক্ষৰৰ্ছ, ল ৰ্ি কজাখ-মাখ আৰু ওজনি কম ক্ষদয়াও হাৰাম কক্ষৰৰ্ছ, ল ৰ্ি
আত্ম্ীয়িাৰ িন্ধন ক্ষিক্ষচ্ছন্ন কৰা হাৰাম কক্ষৰৰ্ছ। সকৰ্লা নিী আৰু ৰাছু ল
এইৰ্িাৰ হাৰাম কহাোৰ কিত্ৰি একমি।......................................... 106
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কৰা, ঈষো কৰা, কুেঃচক্ৰাে কৰা, চু ক্ষৰ কৰা, সীমালংঘন কৰা আৰু অনযায়অিযাচাৰ আক্ষদ। আনক্ষক ইছলাৰ্ম সকৰ্লা প্ৰকাৰ অশ্লীল কমেৰ পৰা মানুহক
ক্ষিৰি থাক্ষকিলল ক্ষনৰ্দে ি ক্ষদৰ্য়। ..................................................... 112
৩৬) ইছলাৰ্ম কসই সকৰ্লা প্ৰকাৰ আক্ষথেক কলনৰ্দনক ক্ষনৰ্ষি কৰ্ৰ, য'ি সুি
আৰ্ছ অথিা িক্ষি আৰ্ছ, নাইিা প্ৰেঞ্চনা আৰ্ছ, িা অনযায়-অিযাচাৰ জক্ষৰি
আৰ্ছ, অথিা প্ৰিাৰৰ্া ক্ষনক্ষহি আৰ্ছ, নাইিা ক্ষয আক্ষথেক কলনৰ্দৰ্ন
সামাক্ষজকিাৰ্ে, ক াত্ৰীয়িাৰ্ে অথিা িযক্ষক্ত িিাৰ্ে মানুহক ধ্বংসৰ ক্ষপৰ্ন বল
যায়। ................................................................................... 119
৩৭) ইছলাৰ্ম ক্ষিৰ্িক আৰু সৎ িুক্ষদ্ধক সুৰিা প্ৰদান কক্ষৰৰ্ছ, ল ৰ্ি মাদক দ্ৰেযৰ
পৰা আৰম্ভ কক্ষৰ কসই সকৰ্লা ক্ষিষয় হাৰাম কক্ষৰৰ্ছ ক্ষযৰ্িাৰ্ৰ ক্ষিৰ্িকক িক্ষি
কৰ্ৰ। ইছলাৰ্ম ক্ষিৰ্িকৰ মযোদা সুউচ্চ কক্ষৰৰ্ছ। ইছলাৰ্ম ক্ষিৰ্িকক িাক্ষমেক
ক্ষিিানৰ প্ৰক্ষি আমল কৰাৰ দাক্ষয়ত্বিাৰ প্ৰদান কক্ষৰ কুেঃসংস্কাৰ আৰু সকৰ্লা
প্ৰকাৰ অন্ধক্ষিশ্বাসৰ পৰা মুক্ত কক্ষৰৰ্ছ। ইছলামি ককাৰ্না িৰৰ্ৰ ক াপন ৰহসয
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অথিা ককাৰ্না ক্ষিৰ্িষ ক াত্ৰ, িা সম্প্ৰদায়ৰ িাৰ্ি ককাৰ্না ক্ষিৰ্িষ ক্ষিক্ষি-ক্ষিিান
নাই। ইছলামৰ প্ৰৰ্িযকৰ্ো ক্ষিক্ষি-ক্ষিিান সুি ক্ষিৰ্িকৰ িথা নযায় আৰু ক্ষহকমিৰ
অনুকূল। ............................................................................... 122
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ক্ষনজৰ ক্ষিৰ্িক-িুক্ষদ্ধক প্ৰৰ্য়া

কৰা এক্ষৰ ক্ষদৰ্য় আৰু ক্ষসহোঁ িৰ অন্ধানুসৰৰ্ কৰ্ৰ।

আনহাৰ্ি ইছলাৰ্ম মানুহৰ ক্ষিৰ্িকক জাগ্ৰি কক্ষৰি ক্ষিচাৰ্ৰ। যাৰ্ি মানুৰ্হ সকৰ্লা
ক্ষিষয়ৰ িািক্ষেকিা সম্পৰ্কে অে ি হ'ি পাৰ্ৰ। ............................... 126
৩৯) ইছলাৰ্ম সঠিক জ্ঞানক সন্মান কৰ্ৰ আৰু প্ৰিৃক্ষেৰ কামনা-িাসনামুক্ত
জ্ঞান িে

ৰ্েষৰ্া কক্ষৰিলল উৎসাক্ষহি কৰ্ৰ। ল ৰ্ি আমাৰ িৰীৰকলল আৰু

আমাৰ ওচৰ্ৰ-পাোঁজৰ্ৰ থকা ক্ষিশ্বজ িৰ ক্ষিক্ষিন্ন ক্ষিষয়কলল ক্ষচো-চচো কক্ষৰিলল
আহ্বান কৰ্ৰ। জাক্ষন কথাো উক্ষচি কয, ক্ষিজ্ঞানৰ সঠিক িথয ককক্ষিয়াও ইছলামৰ
বসৰ্ি মিক্ষিৰ্ৰাি নহয়। ............................................................ 128
৪০) আল্লাৰ্হ একমাত্ৰ কসই িযক্ষক্তৰ্ৰই আমল কিূল কৰ্ৰ আৰু আক্ষখৰািি কছাোি
প্ৰদান কৰ্ৰ, ক্ষযৰ্য় আল্লাহৰ প্ৰক্ষি ঈমান আক্ষনৰ্ছ আৰু কিওোঁৰ আনু িয কক্ষৰৰ্ছ
িথা ৰাছু লসকলক সিয িুক্ষল স্বীকাৰ কক্ষৰৰ্ছ। ল ৰ্ি কিওোঁ ককেল কসই ইিাদৰ্িই
গ্ৰহৰ্ কৰ্ৰ ক্ষযৰ্োক কিওোঁ স্বীকৃ ক্ষি প্ৰদান কক্ষৰৰ্ছ। এৰ্িৰ্ক এইৰ্ো ক্ষকদৰ্ৰ সম্ভে কয,
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মানুহ এজৰ্ন আল্লাহৰ ল ি কুফৰীও কক্ষৰি আৰ্কৌ কিওোঁৰ পৰা প্ৰক্ষিদান
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আল্লাহৰ ওচৰি িমা প্ৰাথেনা কৰ্ৰ, আৰু পাপ কমে কৰা এক্ষৰ ক্ষদৰ্য়। ক্ষযদৰ্ৰ
ইছলাম গ্ৰহৰ্ কক্ষৰৰ্ল সকৰ্লা পাপ কমাচন বহ যায়, ঠিক কসইদৰ্ৰ িাওিা কক্ষৰৰ্ল
সকৰ্লা গুনাহ ক্ষনেঃৰ্িষ বহ যায়। ককাৰ্না মানুহৰ সন্মুখি অপৰাি িা পাপকমে
স্বীকাৰ কৰাৰ ককাৰ্না প্ৰৰ্য়াজন নাই। ............................................ 137
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িাপন কক্ষৰি পাৰ্ৰ। এই কিত্ৰি ককাৰ্না িৰৰ্ৰ মিযিিাৰ প্ৰৰ্য়াজন নাই।
ইছলাৰ্ম ককাৰ্না মানুহক িা জীে-জন্তুক িথা জড় িস্তুক উপাসয ক্ষহচাৰ্প লিলল
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কৰ্ঠাৰিাৰ্ে ক্ষনৰ্ষি কৰ্ৰ। আনক্ষক আল্লাহৰ প্ৰিু ত্ব আৰু কিওোঁৰ উপাসনাৰ কিত্ৰি
অংিীদাৰ িাপনৰ্কা কৰ্ঠাৰিাৰ্ে ক্ষনৰ্ষি কৰ্ৰ। ................................ 140
৪৪) এই পুক্ষথৰ কিষাংিি আক্ষম এই কথা উৰ্ল্লখ কৰাৰ্ো উক্ষচি িুক্ষল িাৰ্োোঁ কয,
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এৰ্িৰ্ক নিী আৰু ৰাছু লসকৰ্ল আল্লাহৰ অহীৰ মািযমি এই দাক্ষয়ত্বৰ্োৰ্েই পালন
কক্ষৰক্ষছল। কিওোঁৰ্লাৰ্ক মানুহক কলযাৰ্ আৰু ক্ষহদায়িৰ পথ কদখুোইক্ষছল। আল্লাহৰ
চৰীয়িৰ ওপৰি সকৰ্লাৰ্ক একক্ষত্ৰি কক্ষৰক্ষছল। িথা কিওোঁৰ্লাকৰ মাজি সিয
সহকাৰ্ৰ মীমাংসা কক্ষৰক্ষছল। ক্ষিৰ্ক ৰাছু লসকলৰ প্ৰক্ষি কিওোঁৰ্লাকৰ সোঁহাক্ষৰ আৰু
ঐিী িািে াৰ যু ৰ পৰা কিওোঁৰ্লাকৰ যু ৰ ক্ষনকেেিী অনুসাৰ্ৰ কিওোঁৰ্লাক সঠিক
পথি পক্ষৰচাক্ষলি বহক্ষছল। এৰ্িৰ্ক এক্ষিয়া আল্লাহৰ ৰাছু ল মুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু
আলাইক্ষহ অছাল্লামৰ নিুওেিৰ দ্বাৰা নিী আৰু ৰাছু লসকলৰ িাৰািাক্ষহকিা
সমাপ্ত কক্ষৰ ক্ষদয়া বহৰ্ছ। আল্লাৰ্হ কিৰ্খি চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ অছাল্লামৰ
চৰয়ীিৰ্কই ক্ষকয়ামি পযেে অেক্ষিষ্ট্ ৰখাৰ কঘাষৰ্া কক্ষৰৰ্ছ। িথা ইয়াৰ্কই
মানুহৰ িাৰ্ি ক্ষহদায়ি, ৰহমি, কজযাক্ষি আৰু এৰ্নকুো পথৰ পথপ্ৰদিেক িনাইৰ্ছ,
ক্ষয পৰ্থ আল্লাহৰ ওচৰললৰ্ক বল যায়। ............................................ 142
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৪৫) কসৰ্য় কহ মানে! মই আৰ্পানাক ক্ষিনম্ৰিাপূিেকিাৰ্ে আহ্বান কৰ্ৰাোঁ কয,
অন্ধিক্ষক্ত আৰু অন্ধক্ষিশ্বাস এক্ষৰ সিয মৰ্ন আেক্ষৰকিাৰ্ৰ আল্লাহৰ পথৰ পক্ষথক
বহ যাওক। জাক্ষন থওক, ক্ষনক্ষশ্চিিাৰ্ে মৃিুযৰ ক্ষপছি আপুক্ষন আল্লাহৰ ওচৰৰ্িই
উিক্ষি যাি লাক্ষ ি।

ক্ষিৰ্ক আপুক্ষন আৰ্পানাৰ কদহৰ প্ৰক্ষি এিাৰ ক্ষচো কক্ষৰ

চাওক আৰু ক্ষিশ্বজ িৰ প্ৰক্ষিও এিাৰ মৰ্নাৰ্যা ক্ষদ ক্ষচো-চচো কৰক, িাৰ ক্ষপছি
ইছলাম কিূল কৰক। ইয়াৰ ফলি ক্ষনশ্চয় আপুক্ষন দুক্ষনয়া আৰু আক্ষখৰািি সুফল
লাি কক্ষৰি। যক্ষদ আপুক্ষন ইছলাম গ্ৰহৰ্ কক্ষৰি ক্ষিচাৰ্ৰ কিৰ্ে ককেল এই সািয
ক্ষদৰ্লই যৰ্থষ্ট্ হ'ি কয, আল্লাহৰ িাক্ষহৰ্ৰ আন ককাৰ্না সিয উপাসয নাই আৰু
মুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ অছাল্লাম আল্লাহৰ কপ্ৰক্ষৰি ৰাছু ল। ইয়াৰ ক্ষপছি
আপুক্ষন আল্লাহৰ িাক্ষহৰ্ৰ ক্ষযৰ্িাৰ উপাসযৰ উপাসনা কক্ষৰক্ষছল কসইৰ্িাৰৰ পৰা
সম্পকে ৰ্চ্ছদ কক্ষৰি লাক্ষ ি। ল ৰ্ি এই কথা ক্ষিশ্বাস কক্ষৰি লাক্ষ ি কয, আল্লাৰ্হ
সকৰ্লাৰ্ক কিৰৰ পৰা জীক্ষেি কক্ষৰ উঠাি, আৰু ক্ষসহোঁ িৰ ক্ষহচাপ-ক্ষনকাচ কৰা
হ'ি িথা কমে অনুযায়ী ক্ষসহোঁ িক প্ৰক্ষিফল ক্ষদয়া হ'ি। আপুক্ষন এইক্ষখক্ষন কথা
ক্ষিশ্বাস কক্ষৰৰ্লই আপুক্ষন মুছক্ষলম িুক্ষল ৰ্য হ'ি। ইয়াৰ ক্ষপছি আৰ্পানাৰ ওপৰি
জৰুৰী বহ পক্ষৰি আল্লাহৰ ক্ষনিোক্ষৰি ক্ষিক্ষি-ক্ষিিান মুিাক্ষিক পাোঁচ ওোক্ত নামাজ
আদায় কৰা, যাকাি প্ৰদান কৰা, ৰমাজান মাহৰ কৰাজ পালন কৰা আৰু সামথে
থাক্ষকৰ্ল হজ্জ কৰা। ................................................................... 144
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اإلسالم
نبذة موجزة عن اإلسالم
كما جاء يف القرآن الكريم والسنة انلبوية
اللغة اآلسامية
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