
 
1436 

 

আহলে ছুন্নাত ওৱাে জামাআতৰ আক্বীদাহ 

 عقيدة أهل السنة والجماعة

] অসমীয়া – Assamese – آسامي [ 

   
শ্ব়াইখ মুহ়াম্মদ বিন ছলেহ আে উছ়াইমীন 

 

 

 
 

অনুবাদ 

ৰফিকুল ইছলাম ফবন হাফববুৰ ৰহমান দৰঙী 

ইছে়ামী বিশ্ববিদয়ােয মদীন়া ছছৌবদ আৰি 

 

2015 - 1436 

 
 

http://www.islamhouse.com/


 

 

Book Title 
 1  

 عقيدة أهل السنة والجماعة

   
 

 بن صالح العثيمين محمد: الشيخ

 

 

الرحمن حبيب بن االسالم رفيق: ترجمة  

 

 

 

 

 

2015 - 1436 

 
 

http://www.islamhouse.com/


 

 

Book Title 
 2  

ভূফমকা 

সকলো প্রশংসা গগালেই জগতৰ প্রভু আল্লাহৰ বালব। শুভ পৰৰণৰত 
মুত্তাকীসকেৰ বালব । আৰু শাৰি হহলছ অন্যায়কাৰী সকেৰ বালব । 
মই সাক্ষ্য ৰদওঁ গে, আল্লাহৰ বাৰহলৰ আন্ গকালন্া সতয উপাসয ন্াই। 
গতও ঁএকক গতওঁৰ গকালন্া অংশীদাৰ ন্াই ।  গতও ঁ সসু্পষ্ট প্রকৃত 
অৰিপৰত। মই আৰ ু সাক্ষ্য ৰদও ঁ গে, মুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু আোইৰহ 
অছাল্লাম আল্লাহৰ বান্দাহ আৰু গতওৰঁ ৰাছুে। গতওঁ সববলশষ ন্বী। 
আৰু মুত্তাৰক [আল্লাহভীৰু] সকেৰ ইমাম [লন্তা]। আল্লালহ কৰুণা 
বষবণ কৰক গতওঁৰ প্রৰত। আৰু গতওৰঁ বংশিৰ সকেৰ প্রৰত। আৰ ু
গতওঁৰ ছাহাবী সকেৰ প্রৰত েগলত ৰন্ষ্ঠাৰ হসলত ৰে সকলে ৰকয়ামত 
পেবন্ত গতওঁলোকৰ অন্ুসৰণ কৰৰব  গতওঁলোকৰ প্রৰত। 

আল্লাহ তা‘আো গতওঁৰ ৰাছুে মুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু আোইৰহ 
অছাল্লামক ৰহদায়ত আৰ ুপ্রকৃত দ্বীন্ৰ হসলত গগালেই ৰবশ্ববাসীৰ বালব 
ৰহমত আৰু  আমেকাৰী সকেৰ বালব মহান্ আদশব ৰহচালপ আৰ ু
সকলো বান্দাহৰ প্রৰত প্রমাণ স্থাপন্কাৰী ৰহচালপ গপ্রৰণ কৰৰলছ। 

আল্লাহ তা‘আো, ৰাছুেুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আোইৰহ অছাল্লাম আৰ ু
গতওঁৰ ওপৰত ৰে ৰকতাব আৰু ৰহকমত অৱতীণব কৰৰলছ তাৰ দ্বাৰা 
এলন্ িৰণৰ সকলো ৰবষয় বণবন্া কৰৰ ৰদলছ ে’ত ৰন্ৰহত আলছ 
বান্দাহৰ অপৰৰসীম কেযাণ। আৰু তাত আলছ দ্বীন্ আৰু দৰুন্য়াৰ 
সববাৱস্থালত ছহীহ আকীদাৰ ওপৰত দঢৃ়তা আৰ ু ৰহহৰতশীেতা, 
ৰন্লভব জাে কমব, উন্নত চৰৰত্র আৰু মহৎ ৰশষ্টাচাৰ োভৰ অমূেয 
উৎস। গসলয় ৰাছুেুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আোইৰহ অছাল্লাম গতওঁৰ উম্মতক 
এলন্ এক সুস্পষ্ট আদশবৰ ওপৰত এৰৰ হৈ হগলছ োৰ ৰাৰতও ৰদন্ৰ 
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দলৰ উজ্জে। এই আদশবৰ পৰা গকৱে গসই বযৰিই ৰবভ্ৰান্ত হ’ব ৰেলয় 
ৰন্লজই ধ্বংস হ’ব ৰবছালৰ।  

গৰতলক ছাহাবালয় গকৰাম আৰু তালবয়ীন্ সকেৰ দলৰ সৃৰষ্টৰ উত্তম 
বযৰি সকলে েগলত ৰে সকলে এওঁলোকক ৰন্ষ্ঠাৰ হসলত অন্ুসৰণ 
কৰৰলছ গতওঁলোলক আল্লাহ আৰু গতওঁৰ ৰাছুেৰ আহ্বান্ গ্ৰহণ কৰৰ 
উি পৈ অৱেম্বন্ কৰৰ গতওৰঁ উম্মত হহলছ। গতওঁলোলক গতওৰঁ 
চৰৰয়তক প্রৰতৰষ্ঠত কৰৰলছ। গতওঁলোলক আকীদা, ইবাদত, চৰৰত্র ও 
ৰশষ্টাচাৰৰ গক্ষ্ত্রত গতওঁৰ ছুন্নতক দঢৃ়ভালৱ খামৰুচ িৰৰলছ। ইয়াৰ 
ফেত গতওঁলোলক এলন্ দেত পৰৰগৰণত হহলছ ৰেসকে অবযাহত ভালৱ 
সতযৰ ওপৰত প্রৰতৰষ্ঠত। গকালন্া অপমান্কাৰীৰ অপমান্ অৈবা 
গকালন্া ৰবলৰাৰিতাকাৰীৰ ৰবলৰাৰিতায় ৰসহঁতক গকালন্া  ক্ষ্ৰত কৰৰব 
গন্াৱালৰ। এইদলৰ ৰসহঁত আল্লাহ তাআোৰ পৰা চুডান্ত ৰন্লদবশ ন্াহা 
হেলক সতযৰ ওপৰত অৰবচে ৈাৰকব। 

আল্লাহ তা‘আোৰ অপৰৰসীম প্রশংসা এই বালব গে, আৰম 
গতওঁলোকলৰ গখাজ অন্ুসৰণ কৰৰ আগবাৰঢ়লছাঁ। গতওঁলোকৰ গকাৰআন্ 
আৰু ছুন্নত সমৰৈবত গপান্ পৈৰ জৰৰয়লত আৰম সঠিক পৈ-ৰন্লদবশন্া 
োভ কৰৰলছাঁ। আল্লাহৰ আপৰৰসীম ৰন্য়ামতৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন্ৰ 
উলেলশয আৰু প্রৰতজন্ মৰুমন্ৰ বালব ৰে পৈ অৱেম্বন্ কৰা অপৰৰহােব 
বণবন্া কৰাৰ বালব আমাৰ এই ৰন্লবদন্। 

আৰু আৰম আল্লাহ তা‘আোৰ ওচৰত প্রাৈবন্া কৰৰলছা,ঁ গতওঁ গেন্ 
আমাক আৰ ুআমাৰ মুছৰেম ভাতৃসকেক প্রৰতৰষ্ঠত কৰাৰ েগলত 
দৰুন্য়া আৰু আৰখৰাতৰ জীৱন্ত দঢৃ়তা আৰু ৰস্থৰতশীেতা দান্ কলৰ। 
আৰু আমাক গেন্ গতওঁৰ অন্ুগ্ৰহ প্রদান্ কলৰ। প্রকৃতলত গতওঁলৱই হহলছ 
প্রদান্কাৰী। 
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ৰবষয়লোৰ গুৰতু্ব আৰু মান্ুহৰ মাজত এই ৰবষলয় ৰবৰভন্ন মত-
পাৈবকযৰ কাৰলণ অৰত সংলক্ষ্লপ আমাৰ আক্বীদা বা আহলে ছুন্নত 
ওৱাে জামা‘আতৰ আক্বীদাৰ ওপৰত এষাৰ ৰেৰখবলে প্রয়াস কৰৰলছা।ঁ 
আৰু গসয়া হহলছ: আল্লাহ তা‘আোৰ প্রৰত গতওঁৰ ৰফৰৰিা সকেৰ 
প্রৰত, ঐশী পৰুৈসমূহৰ প্রৰত, গতওৰঁ ৰাছুে সকেৰ প্রৰত, আৰু ভাগযৰ 
মঙ্গে-অমঙ্গেৰ প্রৰত ৰবশ্বাস হহাপন্ কৰা। 
মহান্ আল্লাহ ৰাব্বুে আোমীন্ৰ ওচৰত প্রাৈবন্া কৰৰলছাঁ গতওঁ গেন্ 

এই কু্ষ্দ্র প্রয়াসক গতওঁৰ সন্তুৰষ্টৰ বালব গ্ৰহণ কলৰ। আৰু মান্ুহৰ বালব 
োলত ইয়াক কেযাণকৰ আৰু উপকাৰী বন্ায়। 
 

আমাৰ আক্বীদা 

আল্লাহৰ প্রতি ঈমান: 
আমাৰ আক্বীদা হহলছ: আল্লাহ তা‘আো, গতওঁৰ সকলো ৰফৰৰিা, 

ঐশী পৰুৈ সমূহ, ৰাছুে সকে, পৰকাে, আৰু ভাগযৰ মঙ্গে-অমঙ্গেৰ 
প্রৰত দঢৃ় ৰবশ্বাস গপাষণ কৰা। 

আল্লাহৰ ৰবুুতবয়্যাি (প্রভূত্ব) 
আৰম আল্লাহ তা‘আোৰ ৰবুুৰবয়যাতত বা প্রভূত্বত তবশ্বাস প াষণ 

কৰৰাোঁ।  অৈবাৎ, গতওঁলৱই ৰব; খাৰেক [সৃৰষ্টকতব া] বাদশ্বাহ, সকলো 
কামৰ মহাৰন্য়ন্ত্রক। 

আল্লাহৰ উলুতহয়্যাি 
আৰম আল্লাহ তা‘আোৰ উেুৰহয়যাতত ঈমান প াষণ কৰৰাোঁ। ইয়াৰ 

অৈব হহলছ, গতলৱইঁ সতয ইোহ। গতও ঁবযতীত সকলো উপাসয বাৰতে 
আৰু অসতয। 
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আল্লাহৰ নাম ও তিফাি বা গুণৱালী 
আৰম আল্লাহ তা‘আোৰ সকলো পৰৱত্র ন্াম আৰ ুৰছফাতৰ ওপৰত 

ৰবশ্বাস গপাষণ কলৰাঁ। অৈবাৎ গতওঁৰ বহুগতা পৰৱত্র ন্াম আৰু উন্নত 
ও পৰৰপূণব ৰছফাত বা গুণাৱেী আগছ। 

আল্লাহৰ একত্ববাদ 
আৰু আৰম ৰবশ্বাস গপাষন্ কলৰাঁ আল্লাহ তা‘আোৰ 

ওৱাহদাৰন্য়যাতত বা একত্ববাদত। ইয়াৰ অৈব হহলছ গতওঁৰ ৰুবুৰবয়যাত, 
উেুৰহয়যাত আৰু গতওঁৰ ৰেমান্ পৰৱত্র ন্াম আৰু ৰছফাত আলছ তাত 
গকালন্া অংশীদাৰ ন্াই। 

আল্লাহ তা‘আো হকলছ: 

ُّ ب  ُُّّ﴿رَّ ت  و َٰ م َٰ ٱْل ُُّّٱلسَّ ُّرُّْو  اُّض  م  اب يُُّّْو  ٱْصُُّّهُُُّبدُّْف ٱعُُّّْن ُهم  رُّْو  ۦُّۚط ب  ت ه  د  ب َٰ ْلُُّّل ع  ّٗاُّل ُهۥُّل مُُّت عُُّّْه  ي  م  ُّ﴾٥٦ُّس 
ُّ[56:مريم]

[আল্লাহ] “আকাশ আৰু পৰৃৈৱী আৰ ুএই দ’ুোৰ মাজত ৰে আলছ 
গসই সকলোলৰ গতওঁ ৰব (প্রভূ)। এলতলক তুৰম গতওঁলৰই ইবাদত কৰা 
আৰু ইবাদতৰ গক্ষ্ত্রত হিেবৰ মািযমত অৰবচে ৈকা। গতওঁৰ সমতুেয 
গকালন্া সত্তা আলছ বৰুে তুৰম জান্ালন্?” [ছুৰা মাৰৰয়ম: ৬৫]। 

 

 

 

আল্লাহৰ জ্ঞান, সাম্ৰাজ্য আৰু ক্ষমিা 

আৰম আৰু ৰবশ্বাস কলৰাঁ গে, 

َِٰت واما ﴿ َٰوا ما ا ِِف ٱلسه ُۥ ما ُۚ َّله َلا ناۡومٞ ُخُذهُۥ ِسناةٞ وا
ۡ
ُۚ َلا تاأ يُّوُم ُّ ٱۡلقا َٰها إَِله ُهوا ٱۡلَحا ٓ إِلا ُ َلا ا ِِف ٱَّلله

ۡرِضِۗ 
ا
َلا ُُيِيُطونا ٱۡۡل ُهۡمۖۡ وا ۡلفا ا خا يِۡديِهۡم واما

ا
ا باۡۡيا أ ۡعلاُم ما  بِإِۡذنِهۚۦُِ يا

ۥٓ إَِله هُ ُع ِعندا اۡشفا ِي ي ن ذاا ٱَّله ما
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َلا يا  ۖۡ وا ۡرضا
ا
َِٰت واٱۡۡل َٰوا ما ُۚ واِسعا ُكۡرِسيُُّه ٱلسه آءا ا شا ۦٓ إَِله بِما ِۡن ِعۡلِمهِ ءٖ م  ۡ ُۚ واُهوا ٱلۡ بَِشا ا ۥ ِفۡفُهُهما ِِلُّ وُههُ عا

ِهيُم   [522]ابلقرة: ﴾٢٥٥ٱۡلعا

“আল্লাহ গসইজলন্ই, ৰেজন্ৰ বাৰহলৰ আন্ গকালন্া সতয উপাসয 
ন্াই। গতওঁ ৰচৰজীৱী আৰু ৰচৰ ৰবৰাজমান্ শাশ্বত সত্তা, গতওকঁ 
গোপৰন্ আৰু কোঘূমটি এলকালৱ ন্িলৰ। আকাশ আৰু পৃৰৈৱীত ৰে 
আলছ সকলো গতওঁলৰই। আল্লাহৰ দৰবাৰত ৰবন্ান্মুৰতত ওকােৰত 
কৰৰব পৰা গকান্ আলছ?মান্ুহৰ সন্মখুত ৰেলবাৰ আলছ আৰু ৰেলবাৰ 
ৰসহঁতৰ অলগাচৰ, গসই সকলোলবাৰ আল্লালহ জালন্। গতওঁৰ জ্ঞান্ 
ভাণ্ডাৰৰ গকালন্া কৈাই ৰসহঁলত আয়ত্তািীন্ কৰৰব গন্াৱালৰ। অৱলশয 
গকালন্া ৰবষলয় গতওঁ ৰন্লজই কালৰাবাক জন্াব ৰবচালৰ (গসয়া সুৰকয়া 
কৈা)। গতওঁৰ কুৰছী সমগ্ৰ আকাশ আৰু পৃৰৈৱীক আৱৰী আলছ। 
(আকাশ আৰু পৰৃৈৱী) উভয়ৰ ৰক্ষ্ণালবক্ষ্লণ গতওঁক গকৰতয়াও ক্লান্ত 
কৰৰব গন্াৱালৰ। গতও ঁসলববাচ্চ অৰত মহান্”। [ছুৰা আে-বাকাৰাহ: 
২৫৫] 

আৰম আৰু ৰবশ্বাস কলৰা—ঁ 

ۡيِب ﴿ َٰلُِم ٱۡلغا ۖۡ عا َٰها إَِله ُهوا ٓ إِلا ِي َلا ُ ٱَّله َُٰن ٱلرهِفيُم ُهوا ٱَّلله ةِِۖ ُهوا ٱلرهۡفما َٰدا ها ِي  ٢٢واٱلشه ُ ٱَّله ُهوا ٱَّلله
ُۚ سُ  ُ ِ ب  زِيُز ٱۡۡلابهاُر ٱلُۡمتاكا ۡيِمُن ٱۡلعا َُٰم ٱلُۡمۡؤِمُن ٱلُۡمها

لا وُس ٱلسه لُِك ٱۡلُقدُّ َٰها إَِله ُهوا ٱلۡما ٓ إِلا ِ َلا َٰنا ٱَّلله ۡبحا
ا يُۡۡشُِكونا  مه َٰلُِق  ٢٣عا ُ ٱۡلخا ا ِِف ُهوا ٱَّلله ُۥ ما ب ُِح َّلا ٰۚ يُسا َٰ آُء ٱۡۡلُۡسنا ۡسما

ا
ُ ٱۡۡل ۖۡ َّلا ُِر و  ٱۡۡلاارُِئ ٱلُۡمصا

زِيُز ٱۡۡلاِكيُم  ۡرِضِۖ واُهوا ٱۡلعا
ا
َِٰت واٱۡۡل َٰوا ما  [52-55]احلرش :  ﴾٢٤ٱلسه

“ আল্লাহ গসইজন্, োৰ বাৰহলৰ আন্ গকালন্া সতয উপাসয ন্াই। 
গগাপন্ আৰু প্রকাশয সকলো গতওঁ জালন্। গতওঁ ৰহমান্ (পৰম 
কৰুণাময়) আৰ ুৰহীম (পৰম দয়াে)ু। গতগৱইঁ আল্লাহ, োৰ বাৰহলৰ 
আন্ গকালন্া সতয উপাসয ন্াই। বাদশ্বাহ (গৰাকী)। অৰত পৰৱত্র। 
শাৰন্তৰ িাৰক। ৰন্ৰাপত্তাৰ আঁিাৰ। ৰক্ষ্ণালবক্ষ্ণকাৰী। গতও ঁ
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পৰাক্রমশােী, সববজয়ী, মহাশৰিিৰ আৰু ৰন্জ মহত্ব গ্ৰহণকাৰী। 
মুশ্বৰৰক সকেৰ ৰশ্বকব ৰ পৰা আল্লাহ সমূ্পণব পৰৱত্র। গতলৱইঁ আল্লাহ 
ৰেজন্ সৃৰষ্টকতব া, পৰৰকল্পন্াকাৰী, আকাৰ আকৃৰত ৰচন্াকাৰী। গতওঁৰ 
বহুলতা সুন্দৰ আৰু িুৰন্য়া ন্াম আলছ। আকাশ আৰু পৃৰৈৱীত ৰে 
আলছ সকলোলৱ গতওঁৰ প্রশংসা কলৰ। গতওঁ অৰত পৰাক্রমশােী, 
প্রজ্ঞাময়।” [হাছৰ : ২২-২৪] 

আৰম ৰবশ্বাস কলৰা ঁ গে, আকাশ আৰ ু পৃৰৈৱীৰ ৰাজত্ব একমাত্র 
আল্লাহৰ। 

ُكورا ﴿ آُء ٱَّلُّ اشا ن ي ُب لِما ياها َٰٗثا وا آُء إِنا اشا ن ي ُب لِما ها ُۚ يا آُء اشا ا ي ۡلُُق ما اٗنا  ٤٩َيا و ُِجُهۡم ُذۡكرا ۡو يُزا
ا
أ

لِيٞم قاِديٞر  ُۚ إِنهُهۥ عا ِقيًما آُء عا اشا ن ي ُل ما ياۡجعا ۖۡ وا َٰٗثا  [25-24]الشورى:  ﴾٥٠ِإَونا

“গতও ঁৰে ইচ্ছা গসইলোলৱ সৃৰষ্ট কলৰ। োক ইচ্ছা কলৰ কন্যা-সন্তান্ 
প্রদান্ কলৰ, োক ইচ্ছা কলৰ পুত্র-সন্তান্ প্রদান্ কলৰ। আগকৌ োক 
ইচ্ছা কলৰ পুত্র-কন্যা উভয় সন্তালন্ই দান্ কলৰ। আৰু োক ইচ্ছা 
বন্ধ্যা কৰৰ ৰদলয়। গতওঁ সববজ্ঞান্ী আৰু সকলো ৰবষলয় ক্ষ্মতাবান্।” 
[শুৰা : ৪৯-৫০] 

আৰম ৰবশ্বাস কলৰা ঁগে,  

ِميُع ٱۡۡلاِصرُي ﴿ ۖۡ واُهوا ٱلسه ءٞ ۡ ِمۡثلِهِۦ َشا ۡرِضِۖ ياۡبُسُط  ١١لاۡيسا كا
ا
َِٰت واٱۡۡل َٰوا ما اِِلُد ٱلسه قا ُۥ ما َّلا

لِيٞم  ٍء عا ۡ ِ َشا
ُۚ إِنهُهۥ بُِكل  ياۡقِدُر آُء وا اشا ن ي ِۡزقا لِما  [15-11]الشورى:  ﴾ ١٢ٱلر 

“এলকালৱ গতওৰঁ েগত ৰৰজৰন্ ন্াখালে। গতওঁ সববলৰাতা সববদ্রষ্টা। 
আকাশমণ্ডে আৰ ু পৰৃৈৱীৰ (সকলো িন্ভাণ্ডাৰৰ) চাৰব গতওৰঁ 
ওচৰলতই। গতওঁ োক ইচ্ছা কলৰ প্রচুৰ জীৰৱকা দান্ কলৰ, আৰু োক 
ইচ্ছা কলৰ সীৰমত প্রদান্ কলৰ। গতওঁ সকলো ৰবষলয় গৰষ্ট জ্ঞান্ী।” 
[শুৰা : ১১-১২] 
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আল্লাহ জ্ীতৱকা প্রদানকাৰী 

আৰম আৰু ৰবশ্বাস কলৰাঁ গে, 

﴿ َٰ ٞ ِِف كِتا ُۚ ُك  ا ها ُمۡستاۡوهاعا ا وا رهها ياۡعلاُم ُمۡستاقا ا وا ِ رِزُۡقها ا ٱَّلله ۡرِض إَِله لَعا
ا
ٓابهةٖ ِِف ٱۡۡل ا ِمن ها ٖب واما

بِٖۡي   [6]هود:  ﴾ ٦مُّ
“পৃৰৈৱীত ৰবচৰণকাৰী এলন্ গকালন্া জীৱ ন্াই, োৰ জীৰৱকা 

বযৱস্থা আল্লাহৰ ওপৰত ন্হয় আৰু গতও ঁ ৰসহঁতৰ স্থায়ী অস্থায়ী 
ঠিকন্া সম্পলকব  অৱৰহত। এইলবাৰ এক সুস্পষ্ট ৰকতাপত ৰেৰপবদ্ধ 
আলছ।” [হুদ : ৬] 

আল্লাহ িাআলা অদশৃ্য জ্ঞানৰ অতিকাৰী 
আৰম আৰু ৰবশ্বাস কলৰা গে,  

ا﴿ ِ واٱۡۡلاۡحرِٰۚ واما ا ِِف ٱۡلبا  ُم ما
ياۡعلا ُۚ وا  ُهوا

آ إَِله ۡعلاُمها ۡيِب َلا يا اتُِح ٱۡلغا فا هُۥ ما راقاٍة إَِله  واِعندا اۡسُقُط ِمن وا ت
بهةٖ  َلا فا ا وا ۡعلاُمها َلا راۡطبٖ  يا ۡرِض وا

ا
َِٰت ٱۡۡل َٰبٖ  ِِف ُظلُما َلا ياابٍِس إَِله ِِف كِتا بِۡيٖ  وا ﴾  ٥٩ مُّ

 [24]األنعام:

“অদশৃযৰ সকলো চাৰবকাঠি গতওঁৰ ওচৰলতই। গতওঁৰ বাৰহলৰ আন্ 
গকালন্ালৱ গসয়া ন্াজালন্। স্থে আৰু জে ভাগত ৰে আলছ গসই সকলো 
গতওঁ জালন্। গছৰ এলন্ গকালন্া পাত ন্াই ৰেলো সৰৰ পলৰ আৰু গতও ঁ
ন্াজালন্। আৰু ন্াই গকালন্া শসয-কণাও মাটিৰ অন্ধ্কাৰত আৰু ন্াই 
গকালন্া সলতজ বস্তু অৈবা শুকান্ বস্তু (ৰেলো গতওঁ ন্াজালন্। এই 
সকলোলবাৰ) ৰকন্তু (ৰেৰপবদ্ধ) আলছ সসু্পষ্ট ৰকতাবত।” [আন্‘আম 
: ৫৯] 

আৰম আৰু ৰবশ্বাস কলৰা গে, 

اذاا إِ  ﴿ ا تاۡدرِي ناۡفٞس مه اِمِۖ واما رۡفا
ا
ا ِِف ٱۡۡل ياۡعلاُم ما ۡيثا وا ُِل ٱۡلغا ُينا  ةِ وا اعا ۥ ِعۡلُم ٱلسه هُ ا ِعندا نه ٱَّلله

دٗ  ۡرٖض تاۡكِسُب غا
ا
ي ِ أ
ا
ا تاۡدرِي ناۡفُسُۢ بِأ ُۢ  اۖۡ واما برُِي لِيٌم خا ا عا  [42﴾ ]لقمان:  ٣٤تاُموُتُۚ إِنه ٱَّلله
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“ৰকয়ামতৰ সঠিক জ্ঞান্ আল্লাহৰ ওচৰলতই। গতগৱইঁ বৰষূণ বষবায়। 
গতগৱইঁ জালন্ গভব ত ৰক আলছ। গকালন্ালৱ ন্াজালন্ অহা কাৰে গতও ঁ
ৰক উপাজব ন্ কৰৰব। আৰু গকালন্ালৱ ন্াজালন্ গকান্ ঠাইত তাৰ মৃতুয 
হব। ৰন্শ্চয় আল্লাহ সকলো ৰবষলয় জালন্ আৰ ুসবব ৰবষলয় অৱগত।” 
[গোকমান্ : ৩৪] 

আল্লাহ িাআলা কথা কয়্ 

আৰম আৰু ৰবশ্বাস কলৰাঁ গে, আল্লাহ তা‘আো ৰন্জ ইচ্ছান্ুোয়ী 
কৈা কয়, গেৰতয়া ৰবচালৰ আৰু গেলন্লক ৰবচালৰ।  

َٰ تاۡكلِيمٗ  ﴿ ُ ُموَسا هما ٱَّلله َكا  [162﴾ ]النساء: ١٦٤ا وا

“আৰু আল্লালহ মূছাৰ েগত পাৰতৰছে কৈা-বতৰা।” [ৰন্ছা : 
১৬৪] 

ُهۥ ﴿ هما َكا َٰتِناا وا َٰ لِِميقا آءا ُموَسا ا جا امه ل بُُّهۥوا  [124﴾ ]األعراف: را

“আৰু গেৰতয়া মছূা আমাৰ ৰন্ৰদবষ্ট সময়ত আৰহ পালে আৰু গতওৰঁ 
প্রভূলৱ গতওঁৰ েগত কৈা পাৰতলে”। [আ‘ৰাফ : ১৪৩] 

ِي ٗ ﴿
َُٰه َنا ۡبنا ِن واقاره ۡيما

ا
ورِ ٱۡۡل انِِب ٱلطُّ َُٰه ِمن جا يۡنا َٰدا نا [25﴾ ]مريم: ٥٢ا وا  

“আৰম মূছাক তুৰ [পববত]ৰ গসাঁ ফােৰ পৰা মাত ৰদলোঁ আৰ ু
গগাপন্ কৈা বাতব াৰ দ্বাৰা গতওঁক হন্কেয প্রদান্ কৰৰলোঁ।” [মৰৰয়ম: 
৫২] 

আৰম এই কৈাত ৰবশ্বাসী গে, 

اهٗ ﴿ نا ٱۡۡلاۡحُر ِمدا ِ قُل لهۡو َكا ّب  َُٰت را ِما
دا َكا ن تانفا

ا
ۡبلا أ افِدا ٱۡۡلاۡحُر قا ِ َلا ّب  َِٰت را ِما

 [154﴾ ]الكهف: ا ل َِكا
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“গকাৱা-সাগৰ সমূহ েৰদ গমাৰ প্রভূৰ কৈাসমূহ ৰেখাৰ বালব 
ৰচঁয়াহী হলেলহঁলতন্ গতলন্হলে গমাৰ প্রভূৰ কৈা গশষ গহাৱাৰ আগলতই 
ৰচঁয়াহী গশষ হলেলহঁলতন্।” [কাহ ফ : ১০৯]  

ۡۡبُرٖ ﴿
ا
ُة أ ۡبعا هُۥ ِمنُۢ باۡعِدهِۦ سا ُمدُّ َٰٞم واٱۡۡلاۡحُر يا ۡقلا

ا
ٍة أ را جا ۡرِض ِمن شا

ا
ا ِِف ٱۡۡل نهما

ا
اۡو أ ل ۡت  وا ا نافِدا مه

ِكيٞم  زِيٌز فا ا عا ُِۚ إِنه ٱَّلله َُٰت ٱَّلله ِما  [52﴾ ]لقمان: ٢٧َكا
“পৃৰৈৱীত ৰেমান্ গছ আলছ, গসই সকলো েৰদ কেম হলেলহঁলতন্, 

আৰু সাগৰ েগলত আৰ ু সাতখন্ সাগলৰ ইয়াক ৰচঁয়াহী সৰবৰাহ 
কৰৰলেলহঁলতন্, তৈাৰপও আল্লাহৰ কৈালবাৰ গশষ ন্হব। ৰন্শ্চয় আল্লাহ 
পৰাক্রমশােী, প্রজ্ঞাময়।” [গোকমান্: ২৭] 

আৰম ৰবশ্বাস কলৰাঁ গে, ৰসদ্ধান্ত বা গকালন্া খবৰ প্রদান্ৰ গক্ষ্ত্রত 
আল্লাহৰ কৈাই হহলছ আোইতলক গবৰছ সতয ও সঠিক আৰু পূণবতাৰ 
দাৰবদাৰ। হুকুম আহকাম (আলদশ ৰন্লদবশ)ৰ গক্ষ্ত্রত আোইতলক গবৰছ 
ন্যায়ৰভৰত্তক আৰু ইন্ছাফপূণব। বণবন্াৰ ফালেলৰ আোইতলক গবৰছ 
সুন্দৰ। আল্লাহ তা‘আো হকলছ: 

ب ِكا ِصۡدقٗ ﴿ ُت را ِما ۡت َكا تامه ۡدَٗلُۚ وا  [112﴾ ]األنعام: ا واعا

“গতামাৰ প্রভূৰ কৈা সতযতা আৰ ুন্যায়ৰ ফালেলৰ পূণবতা োভ 
কৰৰলছ।” [আন্‘আম : ১১৫] 

ِديثٗ ﴿ ِ فا ُق ِمنا ٱَّلله ۡصدا
ا
ۡن أ  [72﴾ ]النساء: ٨٧ا واما

“প্রকৃতলত আল্লাহৰ কৈাতলক অৰিক সতয কৈা আৰু কাৰ হ’ব 
পালৰ?” [ৰন্ছা : ৮৭] 

পকাৰআন আল্লাহৰ কালাম বা কথা 
আৰম আৰু ৰবশ্বাস কলৰাঁ গে, গকাৰআলন্ কাৰীম হহলছ আল্লাহ 

তা‘আোৰ পৰৱত্র বাণী(কাোম)। ইয়াত গতওঁ সতয কৈা হকলছ আৰ ু
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ৰজব্ৰীে [আোইৰহছ ছাোম]ক গসইলো অপবণ কৰৰলছ। আৰু ৰজব্ৰীে 
[আোইৰহছ ছাোম] গসই অৰপবত কৈাসমূহ ৰাছুেুল্লাহ চাল্লাল্লাহু 
আোইৰহ অছাল্লামৰ অন্তৰত অৱতীণব কৰৰলছ। 

﴿  ِ ب ِكا بِٱۡۡلاق  ُۥ ُروُح ٱۡلُقُدِس ِمن ره
َّلا  [155﴾ ]انلحل: قُۡل نازه

“(গহ মুহাম্মাদ! ইহঁতক) গকাৱা, ইয়াক (গকাৰআন্ক) ‘ৰুহুে 
কুদছু’ [ৰজব্ৰীে] েৈােৈভালৱ গতামাৰ প্রভূৰ পৰা ক্রমাগতভালৱ 
ন্াৰেে কৰৰলছ।” [ন্াহে : ১০২] 

َٰلاِمۡيا ﴿ ِ ٱۡلعا انِيُل راب 
ِمُۡي  ١٩٢ِإَونهُهۥ َلا

ا
وُح ٱۡۡل لا بِهِ ٱلرُّ َٰ قاۡلبِكا َِلاُكونا ِمنا  ١٩٣نازا ا لَعا

ِّب ٖ  ١٩٤ٱلُۡمنِذرِينا  را اٍن عا بِۡيٖ  بِلِسا  [142-145﴾ ]الشعراء: ١٩٥ مُّ

“এই [লকাৰআন্] আল্লাহ ৰাব্বুে আোমীন্ৰ তৰফৰ পৰা অৱতীণব 
হহলছ। ইয়াকলে আমান্তদাৰ ‘ৰহু’ গতামাৰ অন্তৰত অৱতৰণ কৰৰলছ। 
োলত তুৰম সতকব কাৰীসকেৰ অন্তভূব ি হ’ব পাৰা। স্পষ্ট আৰবী 
ভাষাত” [শু‘আৰা : ১৯২-১৯৫] 

আল্লাহ আটাইিকক ও ৰি  
আৰম আৰু ৰবশ্বাস কলৰাঁ গে, আল্লাহ তা‘আো ৰন্জ “জাত আৰ ু

ৰছফাত” [সত্তা আৰু গুণাৱেী]ৰ হসলত সমগ্ৰ সৰৃষ্টৰ ওপৰত আলছ। 
এই ৰবষলয় আল্লাহ তা‘আো হকলছ: 

ِهيُم ﴿ ِِلُّ ٱۡلعا  [522]ابلقرة:  ﴾٢٥٥واُهوا ٱۡلعا

“আৰু গতও ঁসলববাচ্চ ও মহান্ সত্তা।” [বাকাৰা ; ২৫৫] 

আৰু হকলছ 

ِۚۦُ واُهوا ٱۡۡلاِكيُم ٱۡۡلابرُِي  ﴿ اهُِر فاۡوقا ِعبااِهه  [17﴾ ]األنعام:  ١٨واُهوا ٱۡلقا



 

 

Book Title 
 12  

“গতও ঁগতওঁৰ বান্দাহসকেৰ ওপৰত পৰম ক্ষ্মতাশীে।আৰু গতও ঁ
ৰচৰজ্ঞান্ী সবব ৰবষলয় অৱগত।” [আন্‘আম: ১৮] 

সকৰলা আল্লাহৰৰই সৃতি 
আৰম ৰবশ্বাস কলৰা ঁগে,  

يهامٖ ﴿
ا
ۡرضا ِِف ِستهةِ أ

ا
َِٰت واٱۡۡل َٰوا ما لاقا ٱلسه ۖۡ  خا ۡمرا

ا
ب ُِر ٱۡۡل ۡرِشِۖ يُدا ا ٱۡلعا ىَٰ لَعا  [4﴾ ]يونس: ُثمه ٱۡستاوا

“গতও ঁআকাশ আৰ ুপৃৰৈৱী ছয় ৰদন্ত সৰৃষ্ট কৰৰলছ। তাৰ ৰপছত 
মহা ৰসংহাসন্ত ৰবৰাজমান্ হহলছ। গতওঁ োৱতীয় ৰবষয়াৰদ ৰন্য়ন্ত্রণ 
কলৰ।” [ইউন্ুছ: ৩]  
আল্লাহ তা‘আো মহাৰসংহাসন্ত ৰবৰাজমান্ গহাৱাৰ অৈব হহলছ গতও ঁ

তাৰ ওপৰত স্ব-সত্তায় ৰবলশষভালৱ ৰবৰাজমান্। গেলন্লক গতওঁৰ মহত্ব 
আৰু মৰহমাৰ বালব গশাভন্ীয় ঠিক গতলন্লক গতওঁ ৰবৰাজমান্। ইয়াৰ 
অৱস্থা, িৰণ, গঠন্, ৰূপলৰখা আল্লাহ বাৰহলৰ আন্ গকালন্ালৱ ন্াজালন্। 
আৰম ৰবশ্বাস কলৰা ঁ গে, আল্লাহ তা‘আো গতওঁৰ সৃৰষ্টৰ েগত, 

েৰদও প্রকৃতলত গতওঁ ৰন্জ ৰসংহাসন্ৰ ওপৰত। ( েগত ৈকাৰ অৈব 
এইলো ন্হয় গে, গতওঁ ৰসহঁতৰ েগত োৰগ আলছ বা ৰমহৰে আলছ 
বৰং গতওঁ আৰছত ৰবৰাজমান্।) গতওঁ সৃৰষ্টৰ সকলো অৱস্থা সম্পলকব  
জ্ঞাত। গতওঁ ৰসহঁতৰ কৈা শুলন্। ৰসহঁতৰ কােবকোপ গদলখ। ৰসহঁতৰ 
কােবক্রম পৰৰচােন্া কলৰ। দৰুখয়াক জীৰৱকা দান্ কলৰ। ৰন্:স্ব আৰ ু
অভাৱী বযৰিৰ অভাৱ পৰূণ কলৰ। োক ইচ্ছা ৰাজত্ব প্রদান্ কলৰ। 
আৰু োক ইচ্ছা ৰাজত্বৰ পৰা বৰহস্কাৰ কলৰ। আৰু োক ইচ্ছা 
সম্মাৰন্ত কলৰ। আৰ ুোক ইচ্ছা অপমাৰণত কলৰ। গতওঁৰ হাতলতই 
সকলো কেযাণ ৰন্ৰহত। সকলো বস্তুৰ ওপৰলতই গতওঁ ক্ষ্মতাবান্। 
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োৰ ইমান্ মেবাদা, গতওঁ ৰন্শ্চয় গতওঁৰ সৃৰষ্টৰ েগত আলছ। েৰদও 
গতওঁ প্রকৃতপক্ষ্ত সৃৰষ্টৰ ওপৰত আৰছৰ ওপৰত ৰবৰাজমান্। 

ِميُع ٱۡۡلاِصرُي  ﴿ ۖۡ واُهوا ٱلسه ءٞ ۡ ِمۡثلِهِۦ َشا  [11﴾ ]الشورى: ١١لاۡيسا كا

“গকালন্া বস্তু গতওঁৰ েগত ৰৰজৰন্ ন্াখালে। গতওঁ সববলৰাতা 
সববদ্রষ্টা।” [শুৰা : ১১] 
জাহমীয়যা সম্প্ৰদায়ৰ হুেুৰেয়া1 আৰু আন্ আন্ সম্প্ৰদায়ৰ দলৰ 

আৰম এই কৈা ন্কও ঁগে, আল্লাহ তা‘আো গতওঁৰ সৃৰষ্টৰ েগত এই 
পৃৰৈৱীত ৰবৰাজ কৰৰ আলছ। 
এওঁলোকৰ ৰবষলয় আমাৰ িাৰণা ৰেহঁলত এইিৰণৰ কৈা কয় ৰসহঁত 

কাৰফৰ অৈবা পৈভ্ৰষ্ট। কাৰণ আল্লাহৰ মেবাদাত ৰেলো অলশাভন্ীয় 
আৰু অবমান্ন্াকৰ ৰসহঁলত গসইলোলৱই ৰবলশৰষত কলৰ। 

আল্লাহ িাআলা  তৃথৱীৰ আকাশ্ি অৱিৰণ কৰৰ 
আৰম আৰু ৰবশ্বাস কলৰাঁ, ৰেলো ৰাছুেুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আোইৰহ 

অছাল্লাম আল্লাহ তা‘আো সম্পলকব  আমাক খবৰ বা তৈয জন্াইলছ 
গে, আল্লাহ তা‘আো প্রলতযক ৰাৰতৰ এক তৃতীয়াংশ বাকী ৈালকাঁলত 
পৃৰৈৱীৰ আকাশত অৱতৰণ কলৰ।আৰু [পৰৃৈৱী বাসীক উলেশয কৰৰ] 
কয়: 

 فأغفر له" " من يدعوني فأستجيب له, من يسألني فأعطيه, من يستغفرني 
গকালন্াবা আলছলন্ ৰেলয় গমাক মাৰতব মই তাৰ উত্তৰ ৰদম? 

গকালন্াবা আলছলন্ ৰেলয় গমাৰ ওচৰত প্রাৈবন্া কৰৰব মই তাক প্রদান্ 
কৰৰম? গকালন্াবা আলছলন্ ৰেলয় গমাৰ ওচৰত ক্ষ্মা ৰবচাৰৰব মই 

                                           
1 হুেুৰেয়া: জাহৰময়া সম্প্ৰদায়ৰ এো অংশ ৰেহঁলত আল্লাহক সকলো ঠাইলত স্ব-শৰীলৰ 
উপৰস্থত বা ৰবৰাজমান্ বুৰে িাৰণা কগৰ। বতব মান্গতা ৰেহঁলত িাৰণা কগৰ গে 
আল্লাহ তা‘আো সববত্র ৰবৰাজমান্ ৰসহঁত পৈভ্ৰষ্ট।  
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তাক ক্ষ্মা কৰৰম? [মুআত্তা ১/২১৪, বুখাৰী ৯/২৫,২৬, মুছৰেম 
১/৫২১] 

আল্লাহ িাআলা তবচাৰ কতৰব 
আৰম ৰবশ্বাস কলৰাঁ গে, আল্লাহ তা‘আো ৰন্িবাৰৰত ৰদন্ত অৈবাৎ 

গশষ ৰবচাৰৰ ৰদন্া বান্দাহসকেৰ মাজত ৰবচাৰ-ফয়চাো কৰাৰ বালব 
আগমন্ কৰৰব। 

আল্লাহ তা‘আো হকলছ: 

ا ﴿ ا هاك ٗ ۡرُض هاك ٗ
ا
ِت ٱۡۡل ۖۡ إِذاا ُهكه ٓ ه ا  ٢١لَكا ف ٗ ا صا ف ٗ لاُك صا بُّكا واٱلۡما آءا را ئِذ   ٢٢واجا  واِجآْيءا ياۡوما

ىَٰ  ِۡكرا ُ ٱَّل  َٰ َّلا َّنه
ا
أ َُٰن وا نسا ُر ٱۡۡلِ

كه تاذا ئِٖذ يا ُۚ ياۡوما نهما  [54-51﴾ ]الفجر: ٢٣ِِباها

“গকৰতয়াও ন্হয়, পৃৰৈৱীক গেৰতয়া চুণব-ৰবচুণব কৰৰ ৰদয়া হ’ব 
আৰু গতামাৰ ৰব আগমন্ কৰৰব, আৰু ৰফৰৰিাসকে শাৰীবদ্ধ 
অৱস্থাত ৈাৰকব, জাহান্নামক গসইৰদন্া হাৰজৰ কৰা হ’ব। গসইৰদন্া 
মান্ুলহ স্মৰণ কৰৰব। ৰকন্তু এই স্মৰণ তাৰ গকান্ কামত সহায় 
কৰৰব?।” [ফজৰ : ২১ -২৩] 
 

আল্লাৰহ তিৰটা ইচ্ছা পসইৰটাৰৱ কৰৰ 

আৰম আৰু ৰবশ্বাস কলৰাঁ গে, আল্লাহ তা‘আো 

ال   ﴿ ]১৬: البروج[ ﴾٦١ ُيِريدُ  لَِّما َفعَّ  

“[আল্লাহ] ৰেলো ইচ্ছা কলৰ গসইলো সম্পন্ন কলৰ।” [বুৰুজ: ১৬] 

আল্লাহৰ ইচ্ছা দইু িৰণৰ 
আৰম আৰু ৰবশ্বাস কলৰাঁ গে, আল্লাহ তা‘আোৰ ইচ্ছা দইু 

প্রকাৰ: ১। কাউৰন্য়যাহ ২। শ্বাৰইয়যাহ 
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১। কাউৰন্য়যাহ : এই িৰণৰ ইচ্ছাৰ দ্বাৰা আল্লাহ তা‘আোৰ 
ইচ্ছাকৃত বস্তুলো সম্পন্ন হয়। ৰকন্তু বস্তুলো আল্লাহৰ ওচৰত পছন্দন্ীয় 
গহাৱালো জৰুৰী ন্হয়। আৰু ইয়াৰ দ্বাৰাই আল্লাহৰ ‘মাৰশ্বয়াত’ বা 
ইচ্ছা বুলজাৱা হয়। গেলন্ আল্লাহ তা‘আো হকলছ: 

ا يُرِيُد  ﴿ ُل ما ۡفعا ا يا َِٰكنه ٱَّلله لا ا ٱۡقتاتالُواْ وا ُ ما آءا ٱَّلله اۡو شا ل  [524﴾ ]ابلقرة: ٢٥٣وا

“আল্লালহ ইচ্ছা কৰৰলে ৰসহঁত পৰস্পলৰ কাৰজয়া কৰৰব 
গন্াৱাৰৰলেলহঁলতন্ -ৰকন্তু আল্লালহ ৰেলো ইচ্ছা কলৰ গসইলোলৱই কলৰ।” 
[বাকাৰা : ২৫৩] 

 

২। শ্বাৰইয়যাহ : এই িৰণৰ ইচ্ছাৰ দ্বাৰা আল্লাহৰ ইচ্ছাকৃত বস্তুলো 
সম্পন্ন গহাৱা অপৰৰহােব ন্হয়। ৰকন্তু এই গক্ষ্ত্রত ইচ্ছাকৃত বস্তুলো বা 
ৰবষয়লো গতওঁৰ পছন্দন্ীয় হ’ব োৰগব। গেলন্ আল্লাহ তা‘আো হকলছ:  

﴿ ُ  ]২৭: النساء[ ﴾َعلَۡيُكمۡ  َيُتوبَ  أَن ُيِريدُ  َوٱّللَّ

“আল্লালহ গতামালোকক ক্ষ্মা কৰৰব ৰবচালৰ।” [ৰন্ছা : ২৭] 
আৰম আৰু ৰবশ্বাস কলৰা ঁগে, আল্লাহ তা‘আোৰ কাউন্ী আৰু শ্বৰঈ 

উভয় ইচ্ছা গতওৰঁ ৰহকমতৰ অিীন্। আল্লাহ তা‘আো ৰন্জ কাউন্ী 
ইচ্ছান্ুোয়ী ৰে ফয়চাো কলৰ অৈবা শ্বৰঈ ইচ্ছান্ুোয়ী বান্দাহ 
[মাখেুলক] ৰে ইবাদত কলৰ উভয় গক্ষ্ত্রলতই গতওৰঁ ৰহকমত ৰন্ৰহত 
আলছ। েৰদও এই গক্ষ্ত্রত আল্লাহৰ ৰহকমতৰ ৰকবা আৰম বুৰজবলে 
সক্ষ্ম হওঁ বা ন্হওঁ অৈবা আমাৰ ৰবলবক-বুৰদ্ধ এই গক্ষ্ত্রত অক্ষ্ম 
হলেও ৰবশ্বাস স্থাপন্ কৰা অপৰৰহােব। 

َِٰكِمۡيا ﴿ ِم ٱۡلحا ۡفكا
ا
ُ بِأ لاۡيسا ٱَّلله

ا
 [7﴾ ]اتلني: ٨أ

“আল্লাহ আোইতলক ডাঙৰ হাকীম ন্হয়লন্?” [তীন্: ৮] 
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ِ ُفۡكمٗ  ﴿ ُن ِمنا ٱَّلله ۡفسا
ا
ۡن أ ۡومٖ واما  [25﴾ ]املائدة: ٥٠يُوقُِنونا  ا ل ِقا

“ৰেহঁত আল্লাহৰ প্রৰত দঢৃ় ৰবশ্বাসী ৰসহঁতৰ ওচৰত আল্লাহতলক 
উত্তম আলদশৰ অিীকাৰী আৰ ুগকান্ হ’ব পালৰ?” [মালয়দা: ৫০] 

আল্লাহৰ ভালৰ াৱা 
আৰম আৰু ৰবশ্বাস কলৰা ঁগে, আল্লাহ তা‘আো গতওঁৰ অৰেসকেক 

ভােপায়। ৰসহঁলতও আল্লাহক ভােপায়।  

﴿  ُ ا فاٱتهبُِعوِِن ُُيۡبِۡبُكُم ٱَّلله  [41﴾ ]آل عمران: قُۡل إِن ُكنُتۡم ُُتِبُّونا ٱَّلله

“(গহ ন্বী!) গকাৱা, েৰদ গতামালোলক আল্লাহক ভােলপাৱা, গতলন্ত 
গতামালোলক গমাৰ অন্ুসৰণ কৰা। গতগন্হলে আল্লালহ গতামালোকক ভাে 
পাব।” [আে ইমৰান্ : ৩১] 

ۡومٖ  ﴿ ُ بِقا ِِت ٱَّلله
ۡ
ۡوفا ياأ ۥٓ  فاسا ُيِحبُّوناُه  [22﴾ ]املائدة: ُُيِبُُّهۡم وا

(গতলন্ত আল্লালহ অন্ৰতপেলম এলন্ এক জাৰতৰ উত্থান্ ঘোব 
ৰেহঁতক আল্লালহ ভাে পায় আৰ ু ৰসহঁলতও আল্লাহক ভাে পাব। 
[মালয়দা: ৫৪] 

ُ ُُيِبُّ ﴿ َِٰبِينا واٱَّلله  [126﴾ ]آل عمران: ١٤٦ٱلصه

“আল্লালহ হিেবশীে গোকক ভাে পায়।” [আে ইমৰান্: ১৪৬] 

ا ُُيِبُّ ٱلُۡمۡقِسِطۡيا  ﴿ ْۖۡ إِنه ٱَّلله ۡقِسُطٓوا
ا
أ  [4﴾ ]احلجرات: ٩وا

“গতামালোলক ইন্ছাফ(ন্যায়) কৰা। আল্লালহ ন্যায়পৰায়ন্কাৰী 
গোকসকেক (ইন্ছাফকাৰী সকেক) ভাে পায়” [হুজৰুাত : ৯] 

ا ُُيِبُّ ٱلُۡمۡحِسنِۡيا  ﴿ ُْۚ إِنه ٱَّلله ۡفِسُنٓوا
ا
أ  [142﴾ ]ابلقرة: ١٩٥وا
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“গতামালোক ভাে কাম কৰা। ৰন্শ্চয় আল্লালহ মুহৰছন্ বান্দা 
সকেক (মঙ্গেকাৰীক) ভাে পায়।” [বাকাৰা : ১৯৫] 
আৰম আৰ ুৰবশ্বাস কলৰা ঁগে, আল্লাহ তা‘আো ৰেলবাৰ আমে আৰ ু

কৈাৰ ৰন্লদবশ ৰদলছ গতওঁ গসইলবাৰ পছন্দ কলৰ; আৰু গসই সমূহ বস্তু 
গতওঁ ৰন্লষি কৰৰলছ ৰেলবাৰক গতও ঁঅপছন্দ কলৰ । 

هُ لاُكۡمۗۡ ﴿ اۡشُكُرواْ يارۡضا ۖۡ ِإَون ت َٰ لِعِبااهِهِ ٱۡلُكۡفرا َلا ياۡرَضا نُكۡمۖۡ وا ِنٌّ عا ا غا إِن تاۡكُفُرواْ فاإِنه ٱَّلله
 [2﴾ ]الزمر: 

“গতামালোলক েৰদ কুফৰী কৰা গতলন্হলে [জাৰন্ গৈাৱা] আল্লাহ 
গতামালোকৰ মখুালপক্ষ্ী ন্হয়। গতও ঁতাৰ বান্দাহ সকেৰ বালব কুফৰী 
পছন্দ ন্কলৰ। আৰু েৰদ গতামালোক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কৰা গতও ঁ
গতামালোকৰ বালব এইলো (কৃতজ্ঞতা) পছন্দ কলৰ।” [েুমাৰ : ৭] 

َٰعِِدينا  ﴿ عا ٱۡلقا ُهۡم واقِيلا ٱۡقُعُدواْ ما ثابهطا اثاُهۡم فا ُ ٱۢنبِعا رِها ٱَّلله َِٰكن كا لا  [26﴾ ]اتلوبة: ٤٦ وا

“ ৰকন্তু ৰসহঁতৰ সংকল্পবদ্ধ গহাৱালোলৱ আল্লাহৰ পছন্দ ন্াৰছে। 
গসই কাৰলণ ৰসহঁতক গতওঁ আঁতৰাই ৰাৰখলছ আৰ ু ৰসহঁতক গকাৱা 
হ’ে, ‘বৰহ ৈকা গোকসকেৰ েগত বৰহ ৈকা।” [তাওবা: ৪৬] 
আল্লাহৰ সন্তুতি 

আৰম আৰু ৰবশ্বাস কলৰা ঁগে, ৰেহঁলত ঈমান্ আৰন্লছ আৰু গন্ক 
আমে কলৰ আল্লাহ ৰসহঁতৰ প্রৰত সন্তুষ্ট হয়।  

بهُهۥ  ﴿ َِشا را ۡن خا َٰلِكا لِما ۡنُهُۚ ذا راُضواْ عا ۡنُهۡم وا ُ عا  [7﴾ ]ابلينة: ٨رهَِضا ٱَّلله

“ৰসহঁতৰ প্রৰত আল্লাহ তা‘আো সন্তুষ্ট আৰু ৰসহঁলতও আল্লাহৰ প্রৰত 
সন্তুষ্ট। এই সন্তুৰষ্ট গকৱে তাৰ বালবই ৰেলয় ৰন্জ ৰবক (প্রভূক) 
ভয় কলৰ।” [বাইৰয়যন্াহ : ৮] 
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আল্লাহৰ গজব (লক্রাি) 

আৰম আৰু ৰবশ্বাস কলৰাঁ গে, আল্লাহ তা‘আো কাৰফৰ আৰু আন্ 
আন্ এলন্ গোকসকেৰ ওপৰত গেব (লক্রাি) ন্াৰেে কলৰ ৰেহঁত 
গেবৰ উপেুি। 

ٓان ِۡيا ﴿ لاۡيِهمۡ  ٱلهه ُ عا وۡءِِۖ واغاِضبا ٱَّلله ةُ ٱلسه آئِرا لاۡيِهۡم ها ٰۚ عا وۡءِ نه ٱلسه ِ ظا  [6﴾ ]الفتح: بِٱَّلله

“ৰেহঁত আল্লাহ সম্পলকব  গবয়া িাৰণা গপাষণ কলৰ, ৰসহঁত ৰন্লজই 
গবয়া সীমাত পৰৰ আলছ। ৰসহঁতৰ প্রৰত আল্লালহ কু্রদ্ধ হহলছ।” [ফাতহ: 
৬] 

حا بِٱۡلُكۡفرِ ﴿ ا ن َشا َِٰكن مه لا ۡدرٗ  وا ِهيٞم صا اٌب عا ذا اُهۡم عا ل ِ وا ِنا ٱَّلله ٞب م  لاۡيِهۡم غاضا عا ﴾ ١٠٦ا فا
 [156]انلحل: 

“ৰকন্তু ৰেহঁলত মন্ৰ সলন্তাষ সহকালৰ কুফৰী কলৰ ৰসহঁতৰ ওপৰলতই 
আল্লাহৰ গেব। এলন্লোকৰ বালব আলছ গবদন্াদায়ক শাৰি” [ন্াহে : 
১০৬] 

আল্লাহৰ মুখমণ্ডল 

আৰম আৰু ৰবশ্বাস কলৰাঁ গে, আল্লাহ তা‘আোৰ গচহাৰা আলছ 
ৰেলো “জাোে আৰ ুইকৰাম” অৈবাৎ মৰহমাময় আৰু মহান্ুভৱ গুণ 
ৰবৰশষ্ট। 

اِم ﴿ ۡكرا َِٰل واٱۡۡلِ ب ِكا ُذو ٱۡۡلالا َٰ واۡجُه را ياۡبَقا  [52﴾ ]الرمحن: ٢٧وا

“আৰু গকৱেমাত্র গতামাৰ প্রভূৰ মৰহমাময় আৰু মহান্ুভৱ 
গচহাৰালোলৱ অৱৰশষ্ট ৈাৰকব।” [ৰহমান্ : ২৭] 

আল্লাহৰ হাি 

আৰম আৰু ৰবশ্বাস কলৰাঁ গে, আল্লাহ তা‘আোৰ সন্মাৰন্ত আৰ ু
উম্মুি দেুা হাত আলছ। 
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﴿ ُۚ آُء اشا ۡيفا ي تااِن يُنفُِق كا ۡبُسوطا اهُ ما   [62﴾ ]املائدة: باۡل يادا
“আল্লাহৰ হাত পূণব প্রসাৰৰত আৰু উন্মিু। গতও ঁ গেলন্ ইচ্ছা 

গতলন্ই খৰচ কলৰ।” [মাৰয়দা : ৬৪] 

ا ﴿ ُرواْ ٱَّلله ا قادا َُٰتُۢ واما ۡطوِيه َُٰت ما َٰوا ما ةِ واٱلسه َٰما ُتُهۥ ياۡوما ٱۡلقِيا ۡبضا ِيٗعا قا ۡرُض َجا
ا
قه قاۡدرِهِۦ واٱۡۡل فا

ا يُۡۡشُِكونا  مه َٰ عا َِٰلا تاعا َٰناُهۥ وا  [62﴾ ]الزمر: ٦٧بِياِمينِهۚۦُِ ُسۡبحا

“এওলঁোলক আল্লাহৰ সন্মান্ গেলন্লক কৰৰব োলগ গতলন্লক ন্কৰৰলে, 
অৈচ ৰকয়ামতৰ ৰদন্া গগালেই পৃৰৈৱী গতওঁৰ মুঠৰ মাজত ৈাৰকব। 
আৰু আকাশ সমূহ গতওৰঁ গসা ঁ হাতত গমৰৰয়াই ৈাৰকব। মুু্শ্বৰৰক 
সকেৰ ৰশ্বকব ৰপৰা গতওঁ সমূ্পণব পৰৱত্র।” [েুমাৰ: ৬৭] 
আল্লাহৰ চকু 

আৰম আৰু ৰবশ্বাস কলৰাঁ গে, আল্লাহ তা‘আোৰ দেুা প্রকৃত চকু 
আলছ। প্রমাণঃ আল্লাহ তা‘আো হকলছ: 

واۡفيِنااواٱۡصناِع ٱۡلُفۡلكا ﴿ ۡعُينِناا وا
ا
 [42﴾ ]هود بِأ

“আমাৰ চকুৰ আগত আমাৰ ৰন্লদবশ গমাতাৰবক তুৰম জাহাজ 
হতয়াৰ কৰা।” [হূদ : ৩৭] 
ন্বী চাল্লাল্লাহু আোইৰহ অছাল্লালম হকলছ: 

 من بصره اليه انتهى ما وجهه سبحات ألحرقت كشفه لو النور حجابه»
«خلقه  

ন্ূৰ হ’ে আল্লাহৰ পদব া। েৰদ গতও ঁ গসইলো উন্মিু কলৰ গতলন্ত 
গতওঁৰ ন্ৰুৰ তাজাল্লীলয় সৰৃষ্ট জগতৰ ৰেমান্ দৰূলে দৰৃষ্ট োব, জ্বৰে-
পুৰৰ ছাই হহ োব। [মুছৰেম, ইবন্ মাজা] 
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আহলে ছুন্নাত ওৱাে জামাআত এই ৰবষলয় একমত গে আল্লাহ 
তা‘আোৰ দেুা চকু আলছ। ৰাছুেুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আোইৰহ অছাল্লামৰ 
দাজ্জাে সম্পৰকব ত হাদীছলো ইয়াৰ সমৈবন্ কলৰ। গতগখলত হকলছ:  

  إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور

প্রকৃতলত ৰস [দাজ্জাে] হহলছ কন্া আৰ ু গতামালোকৰ প্রভূ কন্া 
ন্হয়। [বুখাৰী ও মুছৰেম] 
আৰম আৰু ৰবশ্বাস কলৰাঁ গে,  

ۖۡ واُهوا ٱللهِطيُف ٱۡۡلابرُِي  ﴿ َٰرا بۡصا
ا
َُٰر واُهوا يُۡدرُِك ٱۡۡل بۡصا

ا
 [154﴾ ]األنعام: ١٠٣َله تُۡدرُِكُه ٱۡۡل

“আল্লাহ তা‘আোক পৃৰৈৱীৰ গকালন্া চকুলৱ প্রতযক্ষ্ কৰৰব গন্াৱালৰ 
বৰং গতওঁ সকলো চকু প্রতযক্ষ্ কলৰ। গতওঁ অৰতশয় সুক্ষ্মদশী আৰ ু
সকলো ৰবষলয় অৱগত।” [আন্‘আম: ১০৩] 

 

 

মুতমন সকৰল আল্লাহক পদতখব 

আৰম এই কৈা ৰবশ্বাস কলৰাঁ গে, মুৰমন্ বযৰি সকলে ৰকয়ামতৰ 
ৰদন্া প্রভূদশবন্ [ৰবক গদৰখব] কৰৰব। 

ةٌ ﴿ ئِٖذ نهاِِضا ةٞ  ٢٢وُُجوهٞ ياۡوما ا نااِظرا ب ِها َٰ را  [54-55﴾ ]القيامة: ٢٣إَِلا

“গসই ৰদন্া [ৰকয়ামতৰ ৰদন্া] ৰকছুমান্ মূখমণ্ডে উজ্জে হ’ব। 
ৰন্জ প্রভূৰ (ৰব) ফালে দৰৃষ্টপাত কৰৰব।” [ৰকয়ামাহ : ২২-২৩] 
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আল্লাহৰ তনতচনা এৰকাৰৱই নহয়্ 
আৰম আৰ ুৰবশ্বাস কলৰা ঁগে, আল্লাহ তা‘আোৰ ৰছফালত কামাে 

বা পূণবাঙ্গ গুণাৱেীৰ কাৰলণ গতওঁৰ েগত গকালন্া বস্তুৰ ৰৰজৰন্ 
(উপমা,উদাহৰণ)ন্াখালে। 

ۖۡ واُهوا ﴿ ءٞ ۡ ِمۡثلِهِۦ َشا ِميُع ٱۡۡلاِصرُي لاۡيسا كا  [11﴾ ]الشورى: ١١ٱلسه

“গকালন্া বস্তু গতওঁৰ েগত ৰৰজৰন্ ন্াখালে। গতওঁ সববলৰাতা 
সববদ্রষ্টা।” [শুৰা : ১১] 
আল্লাহক কলাঘূমটি আৰু পটা তন এৰকাৰৱ নিৰৰ 

আৰম আৰু ৰবশ্বাস কলৰা ঁগে গতওঁ ৰচৰজীৰৱ ৰচৰৰবৰাজমান্ শাশ্বত 
সত্তা গহাৱাৰ কাৰলণ, 

﴿ ُۚ َلا ناۡومٞ ُخُذهُۥ ِسناةٞ وا
ۡ
 [522﴾ ]ابلقرة: َلا تاأ

“গতওঁক গোপৰন্ আৰু কোঘূমটি এলকালৱ ন্িলৰ।” [বাকাৰা : 
২৫৫] 

আল্লাহ  ণুণ ইনিাফকাৰী 
আৰম আৰু ৰবশ্বাস কলৰাঁ গে, আল্লাহ তা‘আো “কামালে আদে” 

[পূণব ইন্ছাফ বা ন্যায়]ৰ গুলণলৰ গুণাৰিত গহাৱাৰ বালব কালৰা প্রৰত 
অন্যায় ন্কলৰ।  
ঠিক গসইদলৰ, গতও ঁ ৰন্জ পণূব ৰন্য়ন্ত্রণ আৰু আয়ত্তৰ গুলণলৰ 

গুণাৰিত গহাৱাৰ বালব বান্দাহসকেৰ কমবকাণ্ডৰ গক্ষ্ত্রত আওকান্ীয়া 
বা উদাসীন্ ন্হয়। 
আল্লাহৰ জ্ঞান আৰু ক্ষমিা অসীম 
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আৰম ৰবশ্বাস কলৰাঁ গে, আল্লাহ তা‘আোৰ অসীম জ্ঞান্ আৰ ু
ক্ষ্মতাৰ কাৰলণ আকাশ আৰু পৃৰৈৱীৰ গকালন্া বস্তুলৱ গতওঁক অক্ষ্ম 
অপাৰগ কৰৰব গন্াৱালৰ। 

ۡي ﴿ اها شا را
ا
ۥٓ إِذاآ أ ۡمُرهُ

ا
آ أ ياُكوُن إِنهما ُۥ ُكن فا ُقولا َّلا ن يا

ا
 [75﴾ ]يس: ٨٢ا أ

“অৈবাৎ আল্লালহ গেৰতয়া গকালন্া কামৰ ইচ্ছা গপাষণ কলৰ গতৰতয়া 
গতওঁ [ইচ্ছাকৃত] বস্তুলোক গকৱে কয়: “হহ গোৱা”। তৎক্ষ্ণাত হহ 
োয়।” [ইয়াছীন্: ৮২] 

গসইদলৰ, পূণব শৰি আৰ ুক্ষ্মতাৰ অৰিকাৰী গহাৱাৰ ফেত গতও ঁ
গকৰতয়াও ক্লান্ত ন্হয়। 

ناا ِمن لُُّغوٖب ﴿ سه ا ما يهامٖ واما
ا
ا ِِف ِستهةِ أ ا باۡيناُهما ۡرضا واما

ا
َِٰت واٱۡۡل َٰوا ما لاۡقناا ٱلسه ۡد خا لاقا ﴾ ]ق: ٣٨وا

47] 

“ৰন্শ্চয় আৰম আকাশ আৰু পৃৰৈৱী আৰ ু এই দলুয়াৰ মাজত 
অৱৰস্থত সকলো বস্তুলক ছয়ৰদন্ত সৰৃষ্ট কৰৰলছাঁ। আৰ ুআমাক গকালন্া 
ক্লাৰন্ত স্পশব কৰা ন্াই।” [ক্বাফ: ৩৮] 

আল্লাহৰ সুন্দৰ নাম আৰু তিফাি বা গুণাৱলী 
ৰে সমূহ ন্াম আৰ ুগুণাৱেী আল্লাহ তা‘আোই স্বয়ং ৰন্জৰ বালব 

গঘাষণা কৰৰলছ অৈবা গতওঁৰ বালব ৰাছুেুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আোইৰহ 
অছাল্লালম সাবযি কৰৰলছ বা স্বীকৃৰত ৰদলছ, গসই সমূহ ন্াম আৰ ু
গুণাৱেীৰ প্রৰত আৰম ৰবশ্বাস স্থাপন্ কলৰাঁ। ৰকন্তু আৰম কঠিন্ভালৱ 
দ’ুো বস্তুক অস্বীকাৰ কলৰাঁ। আৰু গসয়া হহলছ: ১. তামছীে (সাদশৃয 
ৰদয়া); ২. তাকয়ীফ (িৰণ-গঠন্ বণবন্া কৰা)। 
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১. তামছীে: অৈবাৎ অন্তলৰলৰ অৈবা গমৌৰখকভালৱ এই কৈা 
গকাৱা, “আল্লাহৰ ৰছফাত বা গুণাৱেী, সৃৰষ্টৰ গুণাৱেীৰ েগত ৰমে 
আলছ। 
২. তাকয়ীফ: অৈবাৎ অন্তলৰলৰ অৈবা গমৌৰখকভালৱ এই কৈা 

গকাৱা, “আল্লাহৰ ৰছফাত বা গুণাৱেীৰ অৱস্থা, আকৃৰত বা িৰণ-
গঠন্ এলন্িৰণৰ।  
এইদলৰ, ৰে সমূহ ৰবষয় আল্লাহ তা‘আো গতওঁৰ ৰন্জৰ গক্ষ্ত্রত 

অৈবা ৰাছুেুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আোইৰহ অছাল্লালম আল্লাহৰ বালব 
গন্ৰতবাচক গঘাষণা কৰৰলছ গসই সমূহ ৰবষয় গন্ৰতবাচক ৰহচালপই 
আৰম ৰবশ্বাস কলৰাঁ। এই সমূহ ন্ফী বা গন্ৰতবাচক ৰবষয় সমূলহ, 
ইয়াৰ ৰবপৰীলত আল্লাহ তা‘আোৰ বালব কামাৰেয়াত বা পূণবতাসম্পন্ন 
গুণ সাবযি কলৰ। আৰু ৰে সমূহ ৰবষলয় আল্লাহ আৰু গতওৰঁ ৰাছুে 
চাল্লাল্লাহু আোইৰহ অছাল্লালম এলকালৱ গকাৱা ন্াই, গসই সমূহ ৰবষয়ত 
আৰম গমৌন্তা অবেম্বন্ কলৰাঁ। 

আক্বীদা বা িাওহীদৰ  থি চলা অ তৰহািণ 
আৰম আক্বীদা আৰু তাওহীদৰ এই পৈত চোলো ফৰজ ও 

অপৰৰহােব বুৰে ভালবাঁ। কাৰণ ৰে সমূহ ৰবষলয় আল্লাহ তা‘আো 
গতওঁৰ ৰন্জৰ ৰবষলয় ইৰতবাচক বা গন্ৰতবাচক বুৰে গঘাষণা কৰৰলছ 
গসই সমূহ ৰবষয় এলন্ সংবাদ বা তৈয ৰেলো গতও ঁৰন্জ সত্তা সম্পলকব  
পৰৰলবশন্ কৰৰলছ। আৰ ু আল্লাহ তা‘আো গতওঁৰ ৰন্জৰ ৰবষলয় 
আোইতলক গবৰছ অৱগত। গতও ঁসবালতালক সতযবাদী আৰু আোইতলক 
উত্তম বচন্ৰ অৰিকাৰী। বান্দা সকলে ৰন্জৰ জ্ঞালন্লৰ গতওঁক আয়ত্ত 
কৰৰব গন্াৱালৰ। 
আৰু ৰাছুেুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আোইৰহ অছাল্লালম আল্লাহ তা‘আোৰ 

গক্ষ্ত্রত ৰে সমূহ ৰবষয় ইৰতবাচক বা গন্ৰতবাচক বুৰে গঘাষণা কৰৰলছ 
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গসই সমূহ হহলছ ন্বী চাল্লাল্লাহু আোইৰহ অছাল্লাম পৰৰলবৰশত খবৰ বা 
তৈয। গতওঁ ৰন্জ প্রভূ সম্পলকব  মান্ুহৰ মাজত আোইতলক গবৰছ 
জ্ঞান্ী। সবালতালক উত্তম শুভাকাংক্ষ্ী। আোইতলক গবৰছ সতযবাদী আৰ ু
উত্তম ভাষাৰ অৰিকাৰী। এলতলক আল্লাহ তা‘আো আৰু ৰাছুেুল্লাহ 
চাল্লাল্লাহু আোইৰহ অছাল্লামৰ বাণী হহলছ জ্ঞান্, সতযবাৰদতা আৰ ু
পৰৰপূণব বণবন্ালৰ সমৃদ্ধ। গসলয় গসইলো গ্ৰহণ কৰাৰ গক্ষ্ত্রত গকালন্া 
প্রকাৰ সংশয় অৈবা প্রতযাখযান্ কৰাৰ ৰবষলয় গকালন্া ওজৰ আপৰত্ত 
গ্ৰহণলোগয ন্হয়। 
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অিযায়্ 
আল্লাহৰ প্রতি ঈমান 
আৰম আল্লাহ তা‘আোৰ ৰবষলয় ৰে সমূহ ইৰতবাচক বা গন্ৰতবাচক 

ৰছফাত বা গুণাৱেীৰ কৈা ৰবিাৰৰতভালৱ অৈবা সংৰক্ষ্প্তভালৱ উলল্লখ 
কৰৰলছাঁ গসইলবাৰৰ গক্ষ্ত্রত আৰম আোইতলক গবৰছ ৰন্ভব ৰ কৰৰলছা ঁ
গকাৰআন্ আৰ ু ছুন্নাহৰ ওপৰত। আৰু আৰম সবালতালক গবৰছ 
আস্থাশীে গসই পৈ বা ন্ীৰতৰ ওপৰত ৰেলো অবেম্বন্ কৰৰলছ এই 
উম্মাতৰ ছাোলফ ছলেহীন্ আৰু ৰহদায়তৰ পৰৈকৃত ইমামসকে। 
আমাৰ িাৰণা আল্লাহৰ ন্াম আৰু ৰছফাতৰ গক্ষ্ত্রত গকাৰআন্ আৰ ু

ছুন্নাহৰ উৰিসমূহৰ প্রকাশয অৈব গ্ৰহণ কৰা অপৰৰহােব। এইদলৰ আল্লাহ 
তা‘আোৰ মেবযাদাৰ েগত সামঞ্জসযশীে ও গশাভন্ীয় “হকীকত”ৰ 
ওপৰত এইলবাৰ বািৱায়ন্ অতযাৱশযক। 

আৰম ৰসহঁতক প্রতযাখযান্ কলৰাঁ ৰেহঁলত গকাৰআন্ আৰু ছুন্নাহৰ এই 
উৰি সমূহক পৰৰবতব ন্ কলৰ আৰু আল্লাহ তা‘আো আৰ ুৰাছুেুল্লাহ 
চাল্লাল্লাহু আোইৰহ অছাল্লালম এইলবাৰক ৰে উলেলশয বযৱহাৰ কৰৰলছ, 
গসই উলেশযৰ বাৰহলৰ আন্ গকালন্া উলেলশয ৰেহঁলতই পৰৰবতব ন্ কলৰ 
আৰম ৰসহঁতৰ পৈলকা প্রতযাখযান্ কলৰাঁ।  
এইদলৰ, আৰম ৰসহঁতৰ পৈলকা পৰৰতযাগ কলৰা,ঁ ৰেহঁলত আল্লাহৰ 

ৰছফাত সংক্রান্ত এই বাণী সমূহক আল্লাহ আৰ ু গতওঁৰ ৰাছুেৰ  
উলেশযকৃত অৈব ৰন্ৰষদ্ধ কৰৰ গসইলবাৰক তা‘তীে বা অৈবহীন্ কৰৰ 
েয়।  
এলন্লক, আৰম গসই পৈলকা পৰৰতযাগ কলৰা,ঁ ৰেহঁত “মুগােীন্” 

অৈবাৎ আল্লাহ তা‘আোৰ ৰছফাতৰ গক্ষ্ত্রত সীমা অৰতক্রম কলৰ আৰ ু
ৰেহঁলত এই ৰছফাত সমূহৰ সাদশৃযতা বণবন্া কলৰ অৈবা এইলবাৰৰ 
উলেশযক বুলজাৱাৰ বালব িৰণ-গঠন্ বণবন্া কলৰ।   
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আৰম ৰন্ৰশ্চতভালৱ জালন্া গে গকাৰআন্ আৰু ছুন্নাহত ৰে বণবন্া 
হহলছ গসই সকলোলবাৰ সতয। পৰস্পৰৰ মাজত গকালন্া মতালন্কয ন্াই। 
কাৰণ, আল্লাহ তা‘আো হকলছ:  

﴿ ِ رۡيِ ٱَّلله
نا ِمۡن ِعنِد غا اۡو َكا ل ُۚ وا بهُرونا ٱۡلُقۡرءاانا تادا فاَلا يا

ا
َٰفٗ أ ُدواْ فِيهِ ٱۡختِلا اواجا ثرِيٗ ل ﴾ ٨٢ا ا كا

 [75]النساء: 

“এওঁলোলক গকাৰআন্ সম্পলকব  গভীৰ মলন্ালোগৰ হসলত ৰচন্তা 
ন্কলৰলন্? এইলো েৰদ আল্লাহৰ বাৰহলৰ আন্ কালৰাবাৰ পৰা 
হলেলহঁলতন্ গতলন্ত ৰসহঁলত ৰন্শ্চয় বহুলতা স্বৰবলৰাৰিতা পালেলহঁলতন্।” 
[ৰন্ছা : ৮২] 

কাৰণ, সংবাদ েৰদ পৰস্পৰ ৰবলৰািী হয় গতলন্ত এোই আন্লোক 
ৰমছা সাবযি কৰৰ গতালে। আল্লাহ আৰু গতওঁৰ ৰাছুলে ৰদয়া সংবাদৰ 
গক্ষ্ত্রত এলন্ গহাৱালো এলকবালৰ অসম্ভৱ। 
ৰে বযৰি এই দাবী কলৰ গে, আল্লাহ তআোৰ 

ৰকতাব(লকাৰআন্)ত অৈবা ৰাছুেুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আোইৰহ অছাল্লামৰ 
ছুন্নাতত ন্াইবা উভয়লোলত পৰস্পৰ ৰবলৰাৰিতা আলছ, গতলন্ত এই দাবী 
হ’ব তাৰ অসৎ উলেশয বা তাৰ অন্তৰত ৰবদযমান্ ৈকা বক্রতাৰ 
কাৰলণ। গৰতলক আল্লাহ তা‘আোৰ ওচৰত তাৰ তাওবা কৰা আৰ ু
েলগ েলগ তাৰ এই ভ্ৰাৰন্ত আৰু ভ্ৰষ্টতা পৰৰতযাগ কৰা উৰচৎ। 

েৰদ গকালন্া বযৰি সলন্দহ গপাষন্ কলৰ গে, আল্লাহৰ ৰকতাবত 
অৈবা ন্বীৰ ছুন্নতত অৈবা উভয়লোলত পৰস্পৰ ৰবলৰাৰিতা আলছ, 
গতলন্ত তাৰ মাজত জ্ঞান্ৰ অভাৱ অৈবা বুৰজবলে সক্ষ্ম ন্হয় অৈবা 
তাৰ ৰচন্তা শৰিত আলছ অক্ষ্মতা। গৰতলক তাৰ বালব উৰচৎ জ্ঞান্-
সািন্া কৰা। ৰচন্তা-ভাবন্াৰ গক্ষ্ত্রত আৰ ুঅিযাৱসায়ী গহাৱা দৰকাৰ। 
োলত তাৰ ওচৰত সতয স্পষ্ট হয়। আৰু েৰদ গকালন্া ৰবষয় তাৰ 
ওচৰত সুস্পষ্ট ন্হয়, গতলন্হলে ৰবষয়লো গকালন্া আৰেমৰ ওচৰত 
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উপস্থাপন্ কৰা উৰচৎ। সংশয়ৰ পৈ পৰৰতযাগ কৰা উৰচৎ। এলন্ 
অৱস্থাত তাৰ গসইলোলৱ গকাৱা উৰচৎ ৰেলো জ্ঞান্ী-গুণী অৰভজ্ঞ বযৰি 
সকলে কয়। 

﴿ ۡۗ ب ِناا ِۡن ِعنِد را ٞ م  نها بِهِۦ ُك   [2﴾ ]آل عمران: ءااما

“ইয়াৰ প্রৰত আৰম ঈমান্ আৰন্লছাঁ। ইয়াৰ সকলো (আয়াত) 
আমাৰ ৰব (প্রভু)ৰ পৰা আৰহলছ”। [আে ইমৰান্ : ৭] 

তাৰ জন্া উৰচৎ গে, গকাৰআন্ আৰু ছুন্নতত গকালন্া পাৰস্পৰৰক 
ৰবলৰাৰিতা ন্াই। এই দলুয়াৰ মাজত গকালন্া ৰবপৰীত বা ৰবলৰাৰিতা 
ন্াই। 
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অিযায়্ 
তফতৰস্তা সকলৰ প্রতি ঈমান 
আৰম আল্লাহ তা‘আোৰ ৰফৰৰিাসকেৰ প্রৰত তবশ্বাস প াষণ কৰৰাোঁ। 

আৰু ঈমান্ ৰালখাঁ গে,   

ُمونا ﴿ ۡكرا لُونا  ٢٦ِعبااهٞ مُّ ۡعما ۡمرِهِۦ يا
ا
ۡوِل واُهم بِأ اۡسبُِقوناُهۥ بِٱۡلقا  [52-56﴾ ]األنبياء: ٢٧َلا ي

“ৰসহঁত আল্লাহৰ সম্মাৰন্ত বান্দাহ (দাস)। ৰসহঁলত গতওৰঁ আগ 
িৰৰ ন্ামালত। ৰসহঁত গকৱে গসইলোলৱ কলৰ ৰেলো গতওঁ আলদশ 
কলৰ।” [আৰম্বয়া: ২৬, ২৭]  

 আল্লাহ তা‘আো ৰসহঁতক সৃৰষ্ট কৰৰলছ। ৰসহঁত গতওঁৰ ইবাদতলতই মগ্ন 
আৰু গতওঁলৰই আন্ুগতযত ৰন্লয়াৰজত। 

ونا ﴿ اۡستاۡحِِسُ َلا ي تِهِۦ وا ۡن ِعبااها ونا عا اۡستاۡكِبُ ونا  ١٩َلا ي ۡفُُتُ ارا َلا يا ۡلا واٱَلهها ب ُِحونا ٱِله يُسا
 [55 -14﴾ ]األنبياء: ٢٠

“ৰসহঁত আল্লাহৰ ইবাদত কৰৰবলে অহংকাৰ ন্কলৰ। ক্লান্তও ন্হয়। 
ৰদলন্ ৰাৰত গতওঁলৰই তাছবীহ পাঠ কৰাত বযি ৈালক, অেলপা 
অেসতা ন্কলৰ।” [আৰম্বয়া: ১৯-২০] 

আল্লাহ তা‘আো ৰসহঁতক আমাৰ চকুৰ আঁতৰ কৰৰ ৰাৰখলছ, ফেত 
আৰম ৰসহঁতক গদখা ন্াপাওঁ। আলকৌ গকালন্া গকালন্া সমলয় আল্লাহ 
তা‘আো গতওঁৰ ৰকছুমান্ বান্দাহৰ বালব ৰসহঁতৰ পদব া উন্মিু কৰৰ 
ৰদলয়। গেলন্ ৰাছুেুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আোইৰহ অছাল্লালম ৰজব্ৰীে আোইৰহছ 
ছাোমক গতওঁৰ প্রকৃত ৰূপত গদৰখৰছে, গতওঁৰ ছশ পাখী আলছ 
ৰেলবালৰ আকাশমণ্ডে ঢাৰক গপোইৰছে [বখুাৰী]। এইদলৰ ৰজব্ৰীে 
আোইৰহচ ছাোম মৰৰয়ম আোইহাছ ছাোমৰ ওচৰত পূণবাঙ্গ মান্ুহৰ 
আকৃৰতত আত্মপ্রকাশ কৰৰৰছে। গতৰতয়া মৰৰয়ম আোইহাছ ছাোলম 
গতওঁৰ েগত কৈা পাৰতৰছে আৰু গতওঁলৱা মাৰৰয়ম আোইহাছ 
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ছাোমৰ েগত কৈা হকৰছে। আৰ ুএবাৰ এজন্ অপৰৰৰচত মান্ুহৰ 
ৰূপত ন্বী চাল্লাল্লাহু আোইৰহ অছাল্লামৰ ওচৰত আৰহৰছে। ছাহাবা 
সকে গতৰতয়া গতওৰঁ ওচৰলতই অৱস্থান্ কৰৰৰছে। গকালন্ও ৰচৰন্ 
গপাৱা ন্াৰছে, গতওঁৰ েগত ভ্ৰমন্ৰ গকালন্া ৰচহ্নও ন্াৰছে। গতওঁৰ 
কালপাৰ আৰছে অৰত বগা।আৰু চুৰেলবাৰ আৰছে ৰকচৰকচীয়া কো। 
ৰজব্ৰীে আোইৰহছ ছাোম গতওঁৰ ৰন্জ আঠু ন্বী চাল্লাল্লাহু আোইৰহ 
অছাল্লামৰ আঠুৰ েগত ৰমোই বৰহলে। গতওৰঁ হাত দখুন্ দইু উৰৰু 
ওপৰত ৰাৰখ ৰাছুেুল্লা চাল্লাল্লাহু আোইৰহ অছাল্লামৰ মুখামুৰখ বৰহলে। 
তাৰ ৰপছত এজলন্ আন্জন্ক েক্ষ্য কৰৰ কৈালপাকৈন্ আৰম্ভ কৰৰলে। 
ন্বী চাল্লাল্লাহু আোইৰহ অছাল্লাম ছাহাবালয় গকৰামক জন্ালে গে, গতও ঁ
আৰছে ৰজব্ৰীে [আোইৰহচ ছাোম] [বুখাৰী]। 
আৰম তবশ্বাস কৰৰাোঁ গে, ৰফৰৰিাসকেক ৰবৰভন্ন কামৰ দাৰয়ত্ব 

ৰদয়া হহলছ। গেলন্ ৰজব্ৰীে [আোইৰহচ ছাোম]ৰ দাৰয়ত্ব হহলছ, আল্লাহ 
তা‘আোৰ তৰফৰ পৰা গতওঁৰ ইচ্ছা অন্ুোয়ী ন্বী আৰু ৰাছুেসকেৰ 
প্রৰত অহী হে অৱতীণব গহাৱা। 
মীকাঈে [আোইৰহচ ছাোম]ৰ দাৰয়ত্ব হহলছ, বৰষুণ, তৃণ-েতা 

আৰু শাক-পাচেী উৎপাদন্ৰ কাম সম্পাদন্ কৰা। 
ইচৰাফীে [আোইৰহচ ছাোম]ৰ দাৰয়ত্ব হহলছ, ৰকয়ামত বা 

পুন্ৰুত্থান্ৰ সময়ত ৰশঙাত ফঁু ৰদয়া। 

মাোকুে মাওত [আোইৰহচ ছাোম]ৰ দাৰয়ত্ব হহলছ, মৃতূযৰ সময়ত 
“ৰহু” কবে কৰা। এলন্লক পাহাড-পববতত আন্ আন্ ৰফৰৰিা সকে 
ৰন্লয়াৰজত আলছ। আলকৌ জাহান্নামৰ ৰক্ষ্ক ৰহচালপ ৰন্লয়াৰজত আলছ 
এজন্ ৰফৰৰিা।  
ৰকছুমান্ ৰফৰৰিা মাতৃগভব ত ৈকা সন্তান্ৰ দাৰয়ত্বত ৰন্লয়াৰজত। 

আৰু ৰকছু সংখযক ৰফৰৰিা এলন্কুৱা আলছ ৰেহঁলত আদম সন্তান্ৰ 
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ৰক্ষ্ণালবক্ষ্ণ কলৰ। ৰফৰৰিা সকেৰ মাজত ৰকছুমান্ এলন্কুৱাও আলছ 
ৰেহঁত মান্হুৰ আমেন্ামা ৰেখাত ৰন্লয়াৰজত। প্রৰতজন্ মান্ুহৰ েগত 
দ’ুজন্লক ৰফৰৰিা ৰন্লয়াৰজত আলছ। 

اِل قاعِيٞد ﴿ ما ِ ِن ٱلش  ِن ٱِۡلاِمِۡي واعا تِيٞد  ١٧عا يۡهِ راقِيٌب عا ا ا ياۡلِفُظ ِمن قاۡوٍل إَِله َلا ﴾ ]ق: ١٨مه
12-17] 

“গসা ঁফালে আৰ ুবাওঁ ফালে বৰহ ৰসহঁলত প্রৰতলো কাম ৰেৰপবদ্ধ 
কলৰ। এগন্ গকালন্া শব্দ বান্দাৰ মুলখলৰ উচ্চাৰৰত ন্হয় ৰেলো 
সংৰক্ষ্ণৰ বালব স্থায়ী পেবলবক্ষ্ণকাৰী ন্াই।” [ক্বাফ : ১৭-১৮] 

আৰু এলন্ ৰকছু সংখযক ৰফৰৰিা আলছ ৰেহঁলত মৃত বযৰিক কবৰত 
ৰখাৰ ৰপছত প্রশ্ন কলৰ। তাৰ ওচৰত দ’ুজন্ ৰফৰৰিা আলহ। ৰসহঁলত 
মৃত বযৰিক গতওৰঁ ৰব (প্রভু), দ্বীন্ আৰু ন্বী সম্পলকব  প্রশ্ন কলৰ। 

ِينا ﴿ ُ ٱَّله ُ يُثاب ُِت ٱَّلله ُيِضلُّ ٱَّلله ةِِۖ وا ِِف ٱٓأۡلِخرا ۡنياا وا ةِ ٱَلُّ ۡوِل ٱثلهابِِت ِِف ٱۡۡلاياوَٰ ْ بِٱۡلقا ُنوا ءااما
آُء  اشا ا ي ُ ما ُل ٱَّلله ياۡفعا ُۚ وا َٰلِِمۡيا  [12﴾ ]إبراهيم: ٢٧ٱلظه

“গতৰতয়া ঈমান্দাৰ সকেক আল্লাহ তাআো এক প্রৰতৰষ্ঠত আৰ ু
প্রমাৰণত কৈাৰ ৰভৰত্তত পৃৰৈৱী আৰ ুপৰকােৰ উভয় স্থান্ত প্রৰতষ্ঠা 
দান্ কলৰ। আৰু অন্যায়কাৰী গোকসকেক আল্লাহ ৰবভ্ৰান্ত কৰৰ ৰদলয়। 
আল্লাহ ৰে ইচ্ছা গসইলোলৱ কলৰ।” [ইব্ৰাহীম: ২৭] 
জান্নাতী সকেৰ বালবও ৰকছু সংখযক ৰফৰৰিা ৰন্লয়াৰজত আলছ। 

ِ بااٖب ﴿
ِن ُك  لاۡيِهم م  ارِ  ٢٣ ياۡدُخلُونا عا ُتۡمُۚ فانِۡعما ُعۡقَبا ٱَله ۡ با ا صا لاۡيُكم بِما ٌَٰم عا لا ﴾ ٢٤سا

 [52-54]الرعد: 

“ৰসহঁত জান্নাতী সকেৰ অৰভবাদন্ৰ বালব চাৰৰওফােৰ পৰা 
আৰহব (আৰু ক’ব) গতামালোকৰ প্রৰত শাৰন্ত বৰষবত হওক। 
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(গতামালোলক পৃৰৈৱীত) হিেব িাৰণ কৰাৰ ফেত আৰজ গতামালোলক 
এই পুৰস্কাৰৰ অৰিকাৰী হহছা।” [ৰা‘দ: ২৩-২৪] 
ন্বী চাল্লাল্লাহু আোইৰহ অছাল্লালম জন্াই ৰদলছ গে, “আে-বাইতুে 

মামুৰ” আকাশত অৱৰস্থত ে’ত প্রৰতৰদলন্ সলত্তাৰ হাজাৰ ৰফৰৰিা 
প্রলৱশ কলৰ আন্ এো বণবন্াত আলছ “ন্ামাজ পলঢ়”। (ৰসহঁতৰ সংখযা 
ইমান্ অৰিক গে), এবাৰ ৰেলয় প্রলৱশ কলৰ ৰস ৰদ্বতীয়বাৰ তাত 
প্রলৱশ কৰাৰ সুলোগ ন্াপায়। [বুখাৰী- মুছৰেম] 
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অিযায়্ 

ঐশ্ী তুথ সমূহৰ প্রতি ঈমান 
আৰম আৰু ৰবশ্বাস কলৰা ঁ গে, আল্লাহ তা‘আো গতওঁৰ ৰাছুে 

সকেৰ ওপৰত ৰকতাব অৱতীণব কৰৰলছ। এই সমূহ ৰকতাব অৱতীণব 
কৰৰলছ সমগ্ৰ সৰৃষ্টকুেৰ ৰবপলক্ষ্ প্রমাণ প্রৰতষ্ঠা কৰাৰ বালব আৰ ু
পূণযবান্ সকেৰ সপলক্ষ্ দেীে প্রমাণ ৰহচালপ। গতওঁলোলক এইলবাৰ 
ৰকতাবৰ দ্বাৰা মান্হুক ৰহকমত ৰশক্ষ্া ৰদলয় আৰু ৰসহঁতৰ আত্মশুৰদ্ধ 
কলৰ। 
আৰম আৰু ৰবশ্বাস কলৰা ঁ গে, আল্লাহ তা‘আো প্রলতযক ৰাছুেৰ 

ওপৰলত ৰকতাব অৱতীণব কৰৰলছ। এই ৰবষলয় আল্লাহ তা‘আো হকলছ: 

ۡلناا رُُسلاناا ﴿ رۡسا
ا
ۡد أ َٰبا واٱلِۡمزياانا ِِلاُقوما ٱَلهاُس بِٱۡلقِۡسِطِۖ لاقا ُهُم ٱۡلِكتا عا َۡلاا ما نزا

ا
أ َِٰت وا ﴾ بِٱۡۡلاي ِنا

 [52]احلديد: 

“আৰম আমাৰ ৰাছুে সকেক সসু্পষ্ট ৰন্দশবন্সহ পঠাইলছাঁ। 
গতওঁলোকৰ েগত অৱতীণব কৰৰলছা ৰকতাব আৰু মীোন্। োলত মান্ুলহ 
ইন্ছাফ আৰ ুসুৰবচাৰৰ ওপৰত প্রৰতৰষ্ঠত ৈাৰকব পালৰ।” [হাদীদ : 
২৫] 

ঐশ্ী তুথ সমূহৰ মাজ্ি তনৰনাক্ত তকিাবসমূহৰ তবষৰয়্ আতম 
জ্াৰনা:  

১. িাওৰাি: এই ৰকতাব আল্লাহ তা‘আো মুছা [আোইৰহচ 
চাোম]ৰ ওপৰত অৱতীণব কৰৰলছ। বন্ী ইছৰাইেৰ বালব এইলো 
সববলৰেষ্ঠ ৰকতাব। 

ا ُهدٗ ﴿ ۡفبااُر بِماا ى فِيها
ا
َٰنِيُّونا واٱۡۡل به اُهواْ واٱلره ِينا ها ۡسلاُمواْ لَِّله

ا
ِينا أ ا ٱَلهبِيُّونا ٱَّله ُۡكُم بِها ُۚ ُيا نُورٞ وا
 ُۚ آءا دا لاۡيهِ ُشها نُواْ عا َكا ِ وا َِٰب ٱَّلله  [22﴾ ]املائدة: ٱۡسُتۡحفُِهواْ ِمن كِتا
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“ইয়াত আলছ ৰহদায়ত আৰু ন্ূৰ। ইয়াৰ দ্বাৰা ৰন্লবৰদত প্রাণ ন্বী 
সকলে ইয়াহুদী সকেৰ োৱতীয় ৰবচাৰ-ফয়চাো কৰৰৰছে, আৰ ু
গৰব্বী সকলেও আৰু পুলৰাৰহত ৰবোলকও। কাৰণ গতওলঁোকক আল্লাহৰ 
ৰকতাবৰ ৰহফােত আৰু ৰক্ষ্ণালবক্ষ্ণৰ দাৰয়ত্ব ৰদয়া হহৰছে। আৰ ু
গতওঁলোক আৰছে এই ৰকতাবৰ সাক্ষ্ী।” [মাৰয়দা:৪৪] 

২. ইঞ্জীল: ঈছা [আোইৰহচ ছাোম]ৰ ওপৰত আল্লাহ তা‘আো 
ইঞ্জীে ৰকতাব অৱতীণব কৰৰলছ। এই ৰকতাবলো তাওৰাতৰ সমৈবক 
আৰু পৰৰপূৰক। 

َِنيلا فِيهِ ُهدٗ ﴿ َُٰه ٱۡۡلِ قٗ ى واءااتاۡينا ِ د  ُمصا نُورٞ وا َٰةِ واُهدٗ وا ى يۡهِ ِمنا ٱَلهۡورا ا باۡۡيا يادا ةٗ ى ا ل ِما وِۡعها ما  وا
 [26﴾ ]املائدة: ٤٦ل ِۡلُمتهقِۡيا 

“আৰম ঈছাক ইঞ্জীে প্রদান্ কৰৰলছাঁ। ইয়াত আলছ ৰহদায়ত আৰু 
আলো। আৰ ুতাৰ আগৰ ৰকতাব তাওৰাতৰ সমৈবক আৰু সতযতা 
প্রমাণকাৰী।আৰ ু ইয়াত আলছ মুত্তাকী সকেৰ বালব ৰহদায়ত আৰ ু
ন্ৰছহত।” [মাৰয়দা : ৪৬] 

لاۡيُكۡمُۚ ﴿ ِما عا ِي ُفر  ِفله لاُكم باۡعضا ٱَّله
ُ
ِۡل  [25﴾ ]آل عمران: وا

“গতামালোকৰ ওপৰত ৰে হাৰাম আৰছে এলন্ ৰকছুমান্ বস্তু মই 
গতামালোকৰ বালব হাোে কৰৰ ৰদম।” [আে-ইমৰান্ :৫০] 

৩. িাবূৰ: আল্লাহ তা‘আো োবূৰ অৱতীণব কৰৰৰছে দাউদ 
[আোইৰহচ ছাোম]ৰ ওপৰত। 
৪. ইব্ৰাহীম আৰু মূছা [আোইৰহচ ছাোম]ৰ ওপৰত ছহীফা [সৰ ু

পুৰিকা] অৱতীণব কৰৰলছ। 

৫. সববলশষ ন্বী মুহাম্মাদ চাল্লাল্লাহু আোইৰহ অছাল্লামৰ ওপৰত 
আল্লাহ তা‘আো গকাৰআন্ কাৰীম অৱতীণব কৰৰলছ। 
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َٰٖت ى ُهدٗ ﴿ باي ِنا ىَٰ واٱۡلُفۡرقااِنٰۚ  ل ِلنهاِس وا ِنا ٱلُۡهدا  [172﴾ ]ابلقرة: م 

“গগালেই মান্ৱ জাৰতৰ বালব ৰহদায়ত স্বৰূপ এই ৰকতাব এলন্ 
সুস্পষ্ট ৰন্দশবন্াৱেীৰ দ্বাৰা পৰৰপণূব ৰেলো সঠিক আৰু সতয পৈ 
প্রদশবন্ কলৰ। হক আৰু বাৰতেৰ মাজত পাৈবকযকাৰী।” [বাকাৰা : 
১৮৫] 

قٗ ﴿ ِ د  لاۡيهِِۖ ُمصا ۡيِمًنا عا ُمها َِٰب وا يۡهِ ِمنا ٱۡلِكتا ا باۡۡيا يادا  [27﴾ ]املائدة: ا ل ِما

“পূববৱতী িমবগ্ৰন্থত ৰে আলছ তাৰ সতযসমৈবন্ৰূলপ, আৰু তাৰ 
ওপৰত প্রহৰীৰূলপ (অৱতীণব কৰৰলছাঁ)।” [মাৰয়দা : ৪৮] 
এই ৰকতাব অৱতীণব কৰৰ আল্লাহ তা‘আোই পবূবৰ োৱতীয় 

ৰকতাবৰ আলদশ সমূহ ৰৰহত কৰৰ ৰদলছ। গতওঁ এই ৰকতাবক সকলো 
িৰন্ৰ সংশয়কাৰী আৰু পৰৰবতব ন্ সািন্কাৰীৰ দষু্কমবৰ পৰা ৰক্ষ্া 
কৰাৰ দাৰয়ত্ব গ্ৰহণ কৰৰলছ। 

ُۥ ﴿ ِۡكرا ِإَونها َّلا َۡلاا ٱَّل  ُۡن نازه َِٰفُهونا إِنها َنا  [4﴾ ]احلجر: ٩لاحا

“ এই গকাৰআন্ আৰম অৱতীণব কৰৰলছাঁ আৰু ইয়াৰ সংৰক্ষ্ণৰ 
দাৰয়ত্বও আমাৰ।” [ৰহজৰ : ৯] 
কাৰণ এই ৰকতাব ৰকয়ামত পেবন্ত গগালেই সৃৰষ্টৰ বালব দেীে 

ৰহচালপ অৱৰশষ্ট ৈাৰকব। 
পূববৱতী ৰকতাব সমূহ আৰছে অস্থায়ী আৰু সামৰয়ক। গসইলবাৰৰ 

বালব এো সময় ৰন্িবাৰৰত আৰছে। ৰৰহতকাৰী ৰকতাব (লকাৰআন্) 
অৱতীণবৰ দ্বাৰা আগৰ ৰকতাব সমূহৰ ৰন্জস্ব কােবকাৰৰতাৰ পৰৰসমাৰপ্ত 
ঘটিলছ আৰু পবূবৱতী ৰকতাব সমূহত ৰক ৰক ৰদ-বদে আৰু পৰৰবতব ন্ 
ঘটিলছ তালৰা বণবন্া ৰদয়া হহলছ। গসলয় এই ৰকতাবসমূহ (পৰৱতী 
সময়ৰ বালব) ত্রুটিমুি ন্াৰছে বৰং গসই সমূহত বহুলতা পৰৰবতব ন্, 
পৰৰবিবন্ সাৰিত হহলছ। 
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وااِضعِهِۦ﴿ ن مه ِما عا ِفُونا ٱۡلَكا اُهواْ ُُيار  ِينا ها  [26﴾ ]النساء: ٱَّله

“ইয়াহুদী সকেৰ মাজৰ গকালন্া গকালন্ালৱ (আল্লাহৰ) বাণীৰবোকৰ 
েৈাৈব স্থান্ৰ পৰা আঁতৰাই ৰদলয়।” (অৈবাৎ ৰবকৃৰত ঘোয়) [ৰন্ছা : 
৪৬] 

ِينا ياۡكُتُبونا ﴿ ۡيٞل ل َِّله واْ بِهِۦ فاوا ُ ِ لِياۡشُتا ا ِمۡن ِعنِد ٱَّلله َٰذا ُقولُونا ها يِۡديِهۡم ُثمه يا
ا
َٰبا بِأ ٱۡلِكتا

نٗ  ا ياۡكِسُبونا ا قالِيَٗلۖۡ ثاما ِمه هُهم م  ۡيٞل ل وا يِۡديِهۡم وا
ا
تاباۡت أ ا كا ِمه هُهم م  ۡيٞل ل  [24﴾ ]ابلقرة: ٧٩ فاوا

“গসই সকে গোকৰ বালব ধ্বংস অৰন্বােব ৰেহঁলত ৰন্জ হালতলৰ 
চৰৰয়তৰ ৰবিান্ ৰচন্া কলৰ। তাৰ ৰপছত মান্ূহক কয় গে, এইলবাৰ 
আল্লাহৰ তৰফৰ পৰা অৱতীণব হহলছ। োলত ইয়াৰ দ্বাৰা ৰসহঁলত 
স্বল্পমূেয অজব ন্ কৰৰব পালৰ। গসলয় ৰসহঁলত ৰন্জ হালত ৰে ৰচন্া 
কৰৰগছ আৰ ুঅন্যায়ভাগৱ ৰে কামাই কৰৰলছ তাৰ বালব আগছ ধ্বংস 
আৰু শাৰি।” [বাকাৰা: ৭৯] 

نۡ  قُۡل ﴿ َٰ نُورٗ  ما آءا بِهِۦ ُموَسا ِي جا َٰبا ٱَّله لا ٱۡلِكتا نزا
ا
اِطيسا ى ا واُهدٗ أ لُوناُهۥ قارا ۡعا ل ِلنهاِسِۖ َتا

ثرِيٗ  ُُتُۡفونا كا ا وا  [41﴾ ]األنعام: اُتۡبُدوناها

“গহ মুহাম্মাদ! গকাৱা, গকালন্ অৱতীণব কৰৰৰছে গসই ৰকতাব ৰেলো 
মূছা হে আৰহৰছে (ৰেলো আৰছে মান্ুহৰ বালব) আলোক আৰ ু
পৈৰন্লদবশন্াৰূলপ। গসই ৰকতাপখন্ক গতামালোলক েুকুৰা-েুকুৰ কৰৰ 
ৰাৰখ ৰদছা, োৰ ৰকছু অংশ প্রকাশ কৰা আৰু গবৰছ অংশই গগাপন্ 
ৰখা” [আন্‘আম: ৯১] 

رِيقٗ ﴿ فا
َِٰب ِإَونه ِمۡنُهۡم لا ا ُهوا ِمنا ٱۡلِكتا َِٰب واما ُبوهُ ِمنا ٱۡلِكتا َِٰب َِلاۡحسا لِۡسناتاُهم بِٱۡلِكتا

ا
ا ياۡلوُۥنا أ

ۡعلاُمونا  ِذبا واُهۡم يا ِ ٱۡلكا ا ٱَّلله ياُقولُونا لَعا ِ وا ا ُهوا ِمۡن ِعنِد ٱَّلله ِ واما ياُقولُونا ُهوا ِمۡن ِعنِد ٱَّلله  ٧٨وا
ُقولا لِلنهاِس ُكونُواْ ِعبااهٗ  َٰبا واٱۡۡلُۡكما واٱَلُُّبوهةا ُثمه يا ُ ٱۡلِكتا ن يُۡؤتِياُه ٱَّلله

ا
ٍ أ نا لِباۡشا ا َكا ِ ِمنما

 ا َل 
 ِ  [24-27﴾ ]آل عمران: ُهوِن ٱَّلله
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“আৰু ৰসহঁতৰ মাজত ৰকছুমান্ এলন্ গোক আলছ ৰেহঁলত ৰকতাব 
পাঠ কৰাৰ সময়ত ৰজভাক (ৰবলশষ পাৰদৰশবতালৰ) পকাই গতালে 
োলত গতামালোলক ভাৰবব পাৰা গে গসইলো িমবগ্ৰন্থ পৰাই (পাঠ কৰৰ 
আলছ) অৈচ গসইলো গ্ৰন্থৰ পৰা ন্হয়। আৰ ু ৰসহঁলত কয়, এইলো 
আল্লাহৰ তৰফৰ পৰা, েৰদও গসইলো আল্লাহৰ তৰফৰ পৰা ন্হয়। 
আৰু ৰসহঁলত জাৰন্ বুৰজ আল্লাহ সম্পলকব  ৰমছা কৈা কয়। গকালন্া 
মান্ুহৰ পলক্ষ্ই এইলো গশাভন্ীয় ন্হয় গে, আল্লাহ  গতওঁক ৰকতাব, 
ৰহকমত আৰ ু ন্বৱুাত প্রদান্ কৰৰব আৰু ৰস মান্ুহক ক’ব, 
গতামালোলক আল্লাহক গমাৰ উপাসন্াকাৰী গহাৱা।” [আে ইমৰান্ : 
৭৮-৭৯] 

ثرِيٗ  ﴿ ُ لاُكۡم كا ِ آءاُكۡم راُسوَُلاا يُباۡي  َِٰب قاۡد جا ۡهلا ٱۡلِكتا
ا
أ َٰٓ ا ُكنُتۡم ُُتُۡفونا ِمنا يا ِمه ا م 
َٰبِ   ]১৫: المائدة[ ﴾ٱۡلِكتا

“গহ ঐশীপুৰৈপ্রাপ্ত সকে! গতামালোকৰ ওচৰত আমাৰ ৰাছুে 
আৰহলছ। গতও ঁগতামালোকক এলন্ বহু কৈা ৰকতাপৰ হক ৰদলয় ৰেলো 
গতামালোলক গগাপন্ কৰৰ ৰাৰখৰছো।”[মাৰয়দা : ১৫]  
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অিযায়্ 

ৰািুল সকলৰ প্রতি ঈমান 
আৰম আৰু ৰবশ্বাস কলৰাঁ গে, আল্লাহ তা‘আো গতওঁৰ সৃৰষ্টৰ প্রৰত 

ৰাছুে পঠাইলছ— 

ِزيًزا ﴿ ُ عا نا ٱَّلله َكا ُۢة باۡعدا ٱلرُُّسِلٰۚ وا ِ ُفجه  ٱَّلله
ا ُمنِذرِينا ِِلاَله ياُكونا لِلنهاِس لَعا ِينا وا ِ باۡش  مُّ

ِكيمٗ   [162﴾ ]النساء: افا

“সুসংবাদ দাতা আৰু ভয় প্রদশবন্কাৰী ৰহচালপ। োগত ৰাছুে 
পাঠিওৱাৰ ৰপছত আল্লাহৰ ৰবপলক্ষ্ মান্ুহৰ গকালন্া েুৰি ন্াৈালক। 
আৰু আল্লাহ পৰাক্রমশােী প্রজ্ঞাময়।” [ৰন্ছা: ১৬৫] 

আৰম আৰু ৰবশ্বাস কলৰা,ঁ সববপ্রৈম ৰাছুে হহলছ ন্ূহ আৰু সববলশষ 
হহলছ মুহাম্মদ। আল্লাহ গতওলঁোক সকলোলৰ প্রৰত কৰুণা বষবণ কৰক।  

َٰ نُوحٖ ﴿ ۡيناآ إَِلا ۡوفا
ا
آ أ ما ۡكا كا ۡيناآ إِِلا ۡوفا

ا
ِ  إِنهآ أ ِۚۦُ واٱَلهبِي   [164﴾ ]النساء: نا ِمنُۢ باۡعِده

“আৰম গতামাৰ প্রৰত অহী (প্রতযালদশ) পাঠিয়াইলছা, গেলন্লক আৰম 
ন্ূহ আৰু গতওঁৰ পৰৱতী ন্বী সকেৰ প্রৰত অহী পঠিয়াইলছা।” [ৰন্ছা 
: ১৬৩] 

دٖ ﴿ فا
ا
باآ أ
ا
ٌد أ نا ُُمامه ا َكا ِ  مه اتاما ٱَلهبِي  ِ واخا  ٱَّلله

َِٰكن رهُسولا لا الُِكۡم وا ِن ر ِجا ۗۡ م  ﴾ ]األحزاب: نا
25] 

“মুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু আোইৰহ অছাল্লাম গতামালোকৰ মাজৰ গকালন্া 
পুৰুষলৰই ৰপতা ন্হয়। বৰং গতওঁ আল্লাহৰ ৰাছুে আৰ ুসববলশষ ন্বী।” 
[আহোব : ৪০] 

ন্বীসকেৰ মাজত সলববাচ্চ মেবাদাৰ অৰিকাৰী হহলছ মুহাম্মাদ 
চাল্লাল্লাহু আোইৰহ অছাল্লাম। তাৰ ৰপচত ক্রলম ইব্ৰাহীম, মূছা, ন্ূহ 
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আৰু ঈছা ইবন্ মাৰৰয়ম। এওঁলোকৰ কৈা আল্লাহ তাআো ৰবলশষলক 
বণবন্া কৰৰলছ গতওঁৰ বাণীত। আল্লাহ তা‘আো হকলছ: 

ۡذناا ِمنا ﴿ خا
ا
ِ ِإَوۡذ أ ُهۡم واِمنكا واِمن نُّوحٖ ٱَلهبِي  َٰقا ۖۡ  نا ِميَٰا ۡرياما َٰ واِعيَسا ٱبِۡن ما ُموَسا َٰهِيما وا ِإَوبۡرا

لِيٗه  ًَٰقا غا ِيَٰا ۡذناا ِمۡنُهم م  خا
ا
أ  [2﴾ ]األحزاب: ٧ا وا

“গহ ন্বী স্মৰণ কৰা, গসই প্রৰতশ্রুৰতৰ কৈা ৰেলো আৰম সকলো 
ন্বীৰ পৰা হেলছা আৰু গতামাৰ পৰাও এই প্রৰতশ্রুৰত হেলছা েগলত 
ন্ূহ, ইব্ৰাহীম, মূছা আৰ ুইছা ইবলন্ মৰৰয়মৰ পৰাও। গতওঁলোকৰ 
সকলোলৰ পৰা আৰম কলঠাৰ প্রৰতশ্রুৰত হেলছা।” [আহোব : ৭] 

আৰম দঢৃ়তাৰ হসলত এই ৰবশ্বাস গপাষণ কলৰা গে, মুহাম্মদ 
চাল্লাল্লাহু আোইৰহ অছাল্লামৰ চৰৰয়ত এই সকে ৰবলশষ মেবাদা প্রাপ্ত 
ন্বীসকেৰ চৰৰয়তৰ মেবাদাক অন্তভূব ি কলৰ। এই ৰবষলয় আল্লাহ 
তাআো হকলছ:  

َٰهِيما ﴿ ۡيناا بِهِۦٓ إِبۡرا ا واصه ۡكا واما ۡيناآ إِِلا ۡوفا
ا
ِٓي أ َٰ بِهِۦ نُوٗفا واٱَّله ا واَّصه ِيِن ما ِنا ٱَل  عا لاُكم م  ا ۞َشا

قُواْ فِيهِٰۚ  ره َلا تاتافا ِينا وا قِيُمواْ ٱَل 
ا
ۡن أ
ا
ۖۡ أ َٰٓ َٰ واِعيَسا ُموَسا  [14﴾ ]الشورى: وا

“গতও ঁগতামালোকৰ বালব দ্বীন্ৰ গসই ৰন্য়ম-ৰবিান্ ৰন্ৰদবষ্ট কৰৰ 
ৰদলছ োৰ উপলদশ গতও ঁন্ূহ [আোইৰহচ ছাোম]ক ৰদৰছে। আৰ ু
আৰম গতামালোকৰ প্রৰত অহীৰ দ্বাৰা ৰে পঠিয়াইলছা, োৰ ৰন্লদবশ 
আৰম ইব্ৰাহীম, মূছা আৰু ঈছালকা ৰদৰছলো। (লসইলো হহলছ), 
গতামালোক দ্বীন্ প্রৰতষ্ঠা কৰা আৰু তাৰ পৰা ৰবৰচ্ছন্ন ন্হবা।” [শ্বৰুা: 
১৩] 

আৰম আৰু ৰবশ্বাস কলৰাঁ গে, সকলো ৰাছুে মান্ুহ আৰছে। মাখেকু 
আৰছে। ৰুবুৰবয়াত (প্রভূত্ব)ৰ গকালন্া গুণ বা হবৰশষ্টয গতওঁলোকৰ 
মাজত ন্াৰছে। সববপ্রৈম ৰাছুে ন্ূহ [আোইৰহচ ছাোম] সম্পলকব  
আল্লাহ তা‘আো হকলছ :  



 

 

Book Title 
 39  

قُوُل لاُكۡم ِعنِدي﴿
ا
ٓ أ َلا لاكٞ  وا قُوُل إَِّن ِ ما

ا
ٓ أ َلا ۡيبا وا ۡعلاُم ٱۡلغا

ا
ٓ أ َلا ِ وا آئُِن ٱَّلله زا  [41﴾ ]هود: خا

“মই গতামালোকক ন্কওঁ গে, গমাৰ ওচৰত আল্লাহৰ িন্ভাণ্ডাৰ 
আলছ। আৰু মই অদশৃয সম্পলকব ও ন্াজালন্া। আৰু মই ৰফৰৰিাও 
ন্হয়।” [হূদ: ৩১] 
গশষ ৰাছুে মুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু আোইৰহ অছাল্লামক আল্লাহ তা‘আো 

এই কৈা কবলে ৰন্লদবশ ৰদলছ:  

لاٌكۖۡ ﴿ قُوُل لاُكۡم إَِّن ِ ما
ا
ٓ أ َلا ۡيبا وا ۡعلاُم ٱۡلغا

ا
ٓ أ َلا ِ وا آئُِن ٱَّلله زا قُوُل لاُكۡم ِعنِدي خا

ا
ٓ أ ﴾ ]األنعام: َله

25] 

“মই গতামালোকক ন্কওঁ গে, গমাৰ ওচৰত আল্লাহৰ িন্ভাণ্ডাৰ 
আলছ। আৰু মই অদশৃয সম্পলকব ও ন্াজালন্া। আৰু মই ৰফৰৰিাও 
ন্হয়।” [আন্‘আম : ৫০] 

আৰু ৰন্লদবশ ৰদলছ:  

ۡملُِك َِلاۡفَِس ناۡفعٗ ﴿
ا
ٓ أ ُۚ َله ُ آءا ٱَّلله ا شا ا إَِله ما ًّ َلا ِضا  [177﴾ ]األعراف: ا وا

“মই গমাৰ ৰন্ৰমলত্ত গকালন্া োভ আৰ ুগকালন্া ক্ষ্ৰত কৰালৰা ক্ষ্মতা 
ন্াৰালখা। আল্লালহ ৰেলো ৰবচালৰ তাৰ বাৰহলৰ।” [আ‘ৰাফ : ১৮৮] 

আৰু হকলছ: 

ٗدا ﴿ َلا راشا ا وا ۡملُِك لاُكۡم ِضا ٗ
ا
ٓ أ ِجدا ِمن  ٢١قُۡل إَِّن ِ َلا

ا
لاۡن أ ٞد وا فا

ا
ِ أ ِِن ِمنا ٱَّلله ِ لان ُُيِريا

قُۡل إَِّن 
ًدا   [55-51﴾ ]اجلن: ٢٢ُهونِهِۦ ُمۡلتاحا

“গকাৱা, মই গতামালোকৰ গকালন্া ক্ষ্ৰত কৰালৰা ক্ষ্মতা ন্াৰালখা, 
আৰু গকালন্া কেযাণ কৰালৰা ক্ষ্মতা ন্াৰালখা। গকাৱা: গকালন্ও গমাক 
আল্লাহৰ গগ্ৰপ্তাৰীৰ পৰা ৰক্ষ্া কৰৰব গন্াৱালৰ।আৰ ুগতওঁৰ আৰয়ৰ 
বাৰহলৰ মই আন্ গকালন্া আৰয়স্থে ন্াপাম।” [ৰজন্ : ২১-২২] 
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আৰম ৰবশ্বাস কলৰা,ঁ সকলো ন্বীলয়ই আল্লাহৰ বান্দাহ। আল্লাহ 
তা‘আো গতওঁলোকক ৰৰছােত প্রদান্ কৰৰ সম্মাৰন্ত কৰৰলছ। 
গতওঁলোকৰ সলববাচ্চ মেবাদা আৰু প্রশংসা বণবন্াৰ গক্ষ্ত্রত আল্লাহ 
তা‘আো গতওঁলোকক দাসত্বৰ গুলণলৰ গুণাৰিত কৰৰলছ। প্রৈম ৰাছুে 
ন্ূহ [আোইৰহচ ছাোম] সম্পলকব  আল্লাহ তা‘আো হকলছ:  

ۡبدٗ ﴿ نا عا عا نُوٍحٰۚ إِنهُهۥ َكا اۡلناا ما ۡن َحا ِيهةا ما ُكورٗ ُذر    [ 4﴾ ]اإلرساء: ٣ا ا شا

“গতামালোক গতওঁলোকলৰই সন্তান্ ৰেহঁতক আৰম ন্হূ [আোইৰহচ 
ছাোম]ৰ েগত [ন্াওত] বহন্ কৰৰৰছলোঁ। আৰু ন্ূহ [আোইৰহচ 
ছাোম] আৰছে আল্লাহৰ এজন্ কৃতজ্ঞ বান্দাহ।” [ইছৰা : ৩] 

সববলশষ ৰাছুে মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আোইৰহ অছাল্লাম সম্পলকব  আল্লাহ 
তা‘আো হকলছ:  

لا ٱۡلُفۡرقاانا ﴿ ِي نازه َٰلاِمۡيا ناِذيًرا تابااراكا ٱَّله ۡبِدهِۦ ِِلاُكونا لِۡلعا َٰ عا ا  [1﴾ ]الفرقان: ١لَعا

“অৰত বৰকতময় গসই সত্তা ৰেলয় এই ফুৰকান্ (লকাৰআন্) ৰন্জ 
বান্দাহৰ ওপৰত অৱতীণব কৰৰলছ; োলত গতওঁ সমগ্ৰ সৃৰষ্টৰ বালব ভয় 
প্রদশবন্কাৰী হ’ব পালৰ।” [ফুৰকান্: ১] 
আন্ আন্ ন্বী সকেৰ গক্ষ্ত্রত আল্লাহ তা‘আো হকলছ:  

َٰرِ ﴿ بۡصا
ا
يِۡدي واٱۡۡل

ا
ْوِِل ٱۡۡل

ُ
ياۡعُقوبا أ َٰقا وا َٰهِيما ِإَوۡسحا ناآ إِبۡرا َٰدا  [22﴾ ]ص: ٤٥واٱۡذُكۡر ِعبا

“আমাৰ বান্দাহ ইব্ৰাহীম, ইছহাক আৰু ইয়াকুবৰ কৈা স্মৰণ কৰা। 
গতওঁলোক বৰ কমবক্ষ্মতা সম্পন্ন আৰু দৰৃষ্টমান্ গোক আৰছে।” 
[লছাৱাদ : ৪৫] 

اٌب  ﴿ وه
ا
ۥٓ أ يۡدِِۖ إِنهُه

ا
اوُۥها ذاا ٱۡۡل ناا ها ۡبدا  [12﴾ ]ص: ١٧واٱۡذُكۡر عا
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“আমাৰ বান্দাহ দাউদৰ কৈা বণবন্া কৰা, গতওঁ বৰ শৰিৰ 
অৰিকাৰী আৰছে। ৰন্শ্চয় গতওঁ (আল্লাহৰ ফালে) প্রতযাৱতব ন্কাৰী 
আৰছে।” [গছাৱাদ :১৭] 

ُۚ نِۡعما ﴿ َٰنا اوُۥها ُسلاۡيما ۡبناا َِلا واها اٌب وا وه
ا
ۥٓ أ ۡبُد إِنهُه  [45﴾ ]ص: ٣٠ٱۡلعا

“আৰু দাঊদক আৰম ছুোইমান্ [ৰ দলৰ ৰবচক্ষ্ণ পুত্র] দান্ 
কৰৰলছাঁ। গতওঁ বৰ উত্তম বান্দাহ আৰছে। ৰন্শ্চয় গতওঁ (আল্লাহৰ 
ফালে) প্রতযাৱতব ন্কাৰী আৰছে।” [গছাৱাদ: ৩০] 
ঈছা আোইৰহচ ছাোম সম্পলকব  আল্লাহ তা‘আো হকলছ: 

َٰٓءِيلا إِۡن ُهوا إَِله ﴿ اِنٓ إِۡسرا ِ ثاَٗل ۡل  َُٰه ما ۡلنا عا لاۡيهِ واجا ۡمناا عا ۡنعا
ا
ۡبٌد أ  [24﴾ ]الزخرف: ٥٩عا

“গতওঁ [ঈছা] আল্লাহৰ বান্দাহৰ বাৰহলৰ আন্ এলকা ন্হয়। গতওঁৰ 
প্রৰত আৰম ৰন্য়ামত দান্ কৰৰলছাঁ আৰু গতওঁক বন্ী ইছৰাইেৰ বালব 
এক ৰবলশষ দষৃ্টান্ত বন্াইলছা।” [েুখৰফু :৫৯] 
আৰম আৰ ুৰবশ্বাস কলৰাঁ গে, আল্লাহ তা‘আো মুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু 

আোইৰহ অছাল্লামৰ দ্বাৰা “ৰৰছােত” সমাপ্ত কৰৰলছ। গতওঁক গগালেই 
মান্ৱ জাৰতৰ বালব ৰাছুে ৰহচালপ পঠাইলছ। 
আল্লাহ তা‘আো হকলছ: 

ۥ ُملُۡك ﴿ ُ ِي َّلا ِيًعا ٱَّله ُۡكۡم َجا ِ إِِلا ا ٱَلهاُس إَِّن ِ راُسوُل ٱَّلله ها يُّ
ا
أ َٰٓ َٰها قُۡل يا ٓ إِلا ۡرِضِۖ َلا

ا
َِٰت واٱۡۡل َٰوا ما ٱلسه

ُيِميُتۖۡ فا  ۦ وا َٰتِهِۦ واٱتهبُِعوهُ إَِله ُهوا يَُۡحِ ِما َكا ِ وا ِي يُۡؤِمُن بِٱَّلله ِ ٱَّله  ِ  ِ
ُ
ِ ٱۡۡل راُسوَِّلِ ٱَلهَِب  ِ وا اِمُنواْ بِٱَّلله

لهُكۡم تاۡهتاُدونا   [127﴾ ]األعراف: ١٥٨لاعا

“গহ মুহাম্মদ! গকাৱা, গহ মান্ৱ সম্প্ৰদায়, মই গতামালোক 
সকলোলৰ প্রৰত ন্বী ৰহচালপ গসই মহান্ আল্লাহৰ তৰফৰ পৰা গপ্রৰৰত 
হহলছা, ৰেজন্ আকাশ আৰু পৃৰৈৱীৰ গৰাকী। গতওৰঁ বাৰহলৰ আন্ 
গকালন্া সতয উপাসয ন্াই। গতওঁ জীৱন্ দান্ কলৰ। গতগৱইঁ মৃতুয প্রদান্ 
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কলৰ। এলতলক গতামালোক আল্লাহৰ প্রৰত আৰু গতওঁৰ (লপ্রৰৰত) উম্মী 
ন্বীৰ প্রৰত ঈমান্ আন্া, ৰেলয় আল্লাহ আৰু গতওঁৰ কৰেমাত ৰবশ্বাস 
গপাষন্ কলৰ। গতামালোক গতওৰঁ আন্ুগতয কৰা; োলত গতামালোক 
ৰহদায়ত োভ কৰৰব পাৰা।” [আ‘ৰাফ : ১৫৮] 

আৰম আৰু ৰবশ্বাস গপাষন্ কলৰাঁ গে, ৰাছুেুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আোইৰহ 
অছাল্লামৰ চৰৰয়ত হহলছ “দ্বীন্ ইছোম”, ৰে দ্বীন্ক আল্লাহ তা‘আোয় 
গতওঁৰ বান্দাহ সকেৰ বালব পছন্দ কৰৰলছ। আৰু আল্লাহ তাআো 
ইছোমৰ বাৰহলৰ আন্ গকালন্া িমব কালৰা পৰাই গ্ৰহণ ন্কৰৰব। গেলন্ 
আল্লাহ তা‘আো হকলছ:  

َُٰمۗۡ ﴿ ِ ٱۡۡلِۡسلا ِينا ِعندا ٱَّلله  [14﴾ ]آل عمران: إِنه ٱَل 

“আল্লাহৰ ওচৰত পছন্দন্ীয় িমব হহলছ ইছোম।” [আলে-ইমৰান্ 
:১৯] 

َٰما هِينٗ ﴿ ُكُم ٱۡۡلِۡسلا
راِضيُت لا ِِت وا لاۡيُكۡم نِۡعما ۡمُت عا ۡتما

ا
أ ۡلُت لاُكۡم هِيناُكۡم وا ۡكما

ا
ُۚ ٱِۡلاۡوما أ ﴾ ا

 [4]املائدة: 

“আৰজ মই গতামালোকৰ বালব গতামালোকৰ দ্বীন্ক সমূ্পণব কৰৰ 
ৰদলো। আৰু গমাৰ অন্ুগ্ৰহ গতালমালোকৰ প্রৰত পৰৰপূণব কৰৰ ৰদলো। 
আৰু ইছোমক গতামালোকৰ বালব দ্বীন্ ৰহচালপ মলন্ান্ীত কৰৰলো।” 
[মাৰয়দা : ৩] 

আৰু হকলছ: 

َِٰم هِينٗ ﴿ رۡيا ٱۡۡلِۡسلا ن ياۡبتاِغ غا َِِٰسِينا واما ةِ ِمنا ٱۡلخا ﴾ ]آل ٨٥ا فالان ُيۡقبالا ِمۡنُه واُهوا ِِف ٱٓأۡلِخرا
 [72عمران: 
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“ৰে বযৰি ইছোমৰ বাৰহলৰ আন্ গকালন্া িমব আলকাঁৱােী েব 
ৰবচালৰ; তাৰ পৰা গকৰতয়াও গসইলো গ্ৰহণ কৰা ন্হব। আৰ ু
পৰকােত ৰস ক্ষ্ৰতগ্ৰস্থ সকেৰ অন্তভূব ি হ’ব।” [আলে-ইমৰান্: ৮৫] 

আমাৰ ৰবশ্বাস এয়াও গে, ৰে বযৰি দ্বীন্ ইছোমৰ বাৰহলৰ আন্ 
গকালন্া মতাদশব গেলন্ ইয়াহুদীবাদ, খৃষ্টবাদ (ৰহন্দতু্ববাদ, গবৌদ্ধ,) 
ইতযাৰদক দ্বীন্ ৰহচালপ আল্লাহৰ ওচৰত গ্ৰহণলোগয বুৰে ভাৰবব ৰস 
কাৰফৰ। েৰদ ৰস তাওবা কলৰ গতলন্ত তাৰ তাওবা গ্ৰহণ কৰা হ’ব। 
অন্যৈা মুৰতাদ ৰহচালপ তাক হতযা কৰা হ’ব। কাৰণ ৰস গকাৰআন্ 
অস্বীকাৰকাৰী।  
আৰু কওঁ গে, ৰে বযৰি মুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু আোইৰহ অছাল্লামক 

গগালে মান্ৱ জাৰতৰ বালব ৰাছুে ৰহচালপ মাৰন্বলে অস্বীকাৰ কলৰ ৰস 
প্রকৃতলত সকলো ন্বীলকই অস্বীকাৰ কৰৰলে। এগন্ৰক ৰস ৰন্লজ োক 
ন্বী ৰহচালপ ৰবশ্বাস কলৰ আৰু অন্ুসৰণ কলৰ, তালকা ৰস অস্বীকাৰ 
কলৰ। কাৰণ আল্লাহ তাআো হকলছ:  

لِۡيا ﴿ باۡت قاۡوُم نُوٍح ٱلُۡمۡرسا ذه  [152﴾ ]الشعراء: ١٠٥كا

“ন্ূহ (আোইৰহচ ছাোম)ৰ সম্প্ৰদায়ৰ গোকসকলে ৰাছুে সকেক 
অস্বীকাৰ কৰৰলছ”। [শু‘আৰা : ১০৫] 

এই আয়াতত ন্ূহ [আোইৰহচ ছাোম]ৰ জাৰতক সকলো ৰাছুে 
অস্বীকাৰী ৰহছালপ ৰচৰহ্নত কৰা হহলছ। অৈচ ন্ূহ [আোইৰহচ ছাোম]ৰ 
আগত গকালন্া ৰাছুলেই অহা ন্াই। (লতলন্ত বুজা গে, এজন্ ন্বীক 
অস্বীকাৰ কৰা মালন্ গগালেই ন্বী সকেক অস্বীকাৰ কৰা। 

ياُقولُونا نُۡؤمِ ﴿ ۦ وا رُُسلِهِ ِ وا ِقُواْ باۡۡيا ٱَّلله ر  ن ُيفا
ا
ُيرِيُدونا أ ۦ وا رُُسلِهِ ِ وا ِينا ياۡكُفُرونا بِٱَّلله ُن إِنه ٱَّله

ناۡكُفُر بِباۡعٖض  بِباۡعٖض  بِيًَل  وا َٰلِكا سا تهِخُذواْ باۡۡيا ذا ن يا
ا
ُيرِيُدونا أ َٰ  ١٥٠وا َٰٓئِكا ُهُم ٱۡلكا ْولا

ُ
ق ٗ أ ُۚ فُِرونا فا ا

ابٗ  ذا َٰفِرِينا عا ۡعتاۡدناا لِۡلكا
ا
أ ِهينٗ وا  [121-125﴾ ]النساء: ١٥١ا ا مُّ
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“ৰন্শ্চয় ৰেহঁলত আল্লাহ আৰু গতওঁৰ ৰাছুে সকেক অস্বীকাৰ কলৰ 
আৰু গতওঁলোকৰ মাজত পাৈবকয কৰৰব ৰবচালৰ, আৰু কয়, আৰম 
ৰকছুমান্ক ৰবশ্বাস কলৰা আৰু ৰকছুমান্ক অস্বীকাৰ কলৰা আৰু ঈমান্ 
আৰু কুফৰৰৰ মাজত আন্ এো পৈ উৰেৱাবলে গচষ্টা কলৰ ৰসহঁত 
ৰন্ঃসলন্দলহ কাৰফৰ। আৰ ুআৰম কাৰফৰ সকেৰ বালব অপমান্কৰ 
শাৰিৰ বযৱস্থা কৰৰ ৰাৰখগছা।” [ৰন্ছা: ১৫০-১৫১] 
আৰম আৰু ৰবশ্বাস কলৰাঁ গে, মুহাম্মাদ চাল্লাল্লাহু আোইৰহ 

অছাল্লামৰ ৰপছত আন্ গকালন্া ন্বী ন্াৰহব। গতওঁৰ ৰপছত ৰে বযৰি 
ন্বুৱতৰ দাবী কৰৰব অৈবা ন্বুৱতৰ ৰমছা দাবীদাৰক সতয বুৰে 
ভাৰবব ৰসও কাৰফৰ। কাৰণ ৰস আল্লাহ তা‘আো, ৰাছুেুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 
আোইৰহ অছাল্লাম আৰু মুছৰেম সকেৰ ‘ইজমা’ অৈবাৎ মুছৰেম 
উম্মাৰ সববসম্মত ৰসদ্ধান্তক ৰমছা প্রৰতপন্ন কৰৰলছ। 

আৰম আৰু ৰবশ্বাস কলৰাঁ গে, ৰাছুেুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আোইৰহ 
অছাল্লাম উম্মতৰ বালব গখাোফালয় ৰালছৰদন্ক ৰাৰখ হৈ হগলছ। 
গতওঁলোক ৰাছুেুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আোইৰহ অছাল্লামৰ ৰপছত উম্মতৰ 
মাজত জ্ঞান্, ইছোমৰ প্রচাৰ, প্রসাৰ আৰু গন্তৃত্বৰ গক্ষ্ত্রত গতওঁলৰই 
প্রৰতৰন্ৰিত্ব কৰৰলছ। গতওঁলোকৰ মাজত আোইতলক গবৰছ মেবাদাবান্ 
আৰু ৰখোফতৰ সবাতলক গোগয বযৰি আৰছে আবূ বকৰ 
[ৰাৰদ্বয়াল্লাহু আন্হু] তাৰ ৰপছত ওমৰ [ৰাৰদ্বয়াল্লাহু আন্হু], তাৰ 
ৰপছত হজৰত ওছমান্ [ৰাৰদ্বয়াল্লাহু আন্হু] তাৰ ৰপছত, আেী 
[ৰাৰদ্বয়াল্লাহু আন্হু]। 

মেবাদাৰ ফালেলৰ গতওঁলোকৰ অৱস্থান্ গেলন্ আৰছে, ৰখোফতৰ 
ফালেলৰও ঠিক গতলন্ই আৰছে। 
মহান্ হাকীম আল্লাহ ৰাব্বেু আোমীন্ৰ বালব এইলো গকালন্ামলতই 

গশাভন্ীয় ন্হয় গে, সলববাত্তম েুগলতা গতওঁ এলন্ গোকক ৰখোফতৰ 
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দাৰয়ত্ব ৰদব ৰেজন্তলক উত্তম আৰু ৰখোফতৰ অৰিক গোগয বযৰি 
উম্মতৰ মাজত আলছ। 

আৰম আৰু ৰবশ্বাস কলৰাঁ গে, এওঁলোকৰ মাজৰ মাফজেু বযৰি 
গকালন্া গকালন্া গক্ষ্ত্রত আফজে বযৰিতলক অৰিক গুণ বা হবৰশষ্টযৰ 
অৰিকাৰী আৰছে। ৰকন্তু আফজে বযৰিক মাফজেু বযৰিতলক গৰষ্ঠ 
গকাৱা ঠিক ন্হয়। ৰকয়লন্া মেবাদাৰ কাৰণ আৰু ৰবষয়বস্তু বহুত আৰ ু
ৰবৰভন্ন িৰণৰ। 
আৰম আৰু ৰবশ্বাস কলৰা ঁগে, উম্মলত মুহাম্মদী হহলছ সলববাত্তম আৰ ু

সববলৰষ্ঠ উম্মত। 

تُۡؤِمُنونا ﴿ رِ وا
ِن ٱلُۡمنكا ۡونا عا تاۡنها ۡعُروِف وا ُمُرونا بِٱلۡما

ۡ
ۡت لِلنهاِس تاأ ۡخرِجا

ُ
ٍة أ مه

ُ
رۡيا أ ُكنُتۡم خا

 ِۡۗ  [115﴾ ]آل عمران: بِٱَّلله

“গতামালোক সববলৰষ্ঠ উম্মত। মান্ুহৰ বালব গতামালোকক বাৰহৰ 
কৰা হহলছ। গতামালোক সৎ কামৰ আলদশ আৰু অসৎ কামৰ ৰন্লষি 
কৰা আৰু আল্লাহৰ প্রৰত ৰবশ্বাস কৰা।” [আলে ইমৰান্ : ১১০] 

আৰম আৰু ৰবশ্বাস কলৰাঁ গে, এই উম্মতৰ মাজত সলববাত্তম মান্ৱ 
গগাষ্ঠী হহলছ ছাহাবালয় গকৰাম [ৰাৰদ্বয়াল্লাহু আন্হুম] তাৰ ৰপছত 
তালবয়ীন্ সকে, তাৰ ৰপছত তালব-তালবয়ীন্ সকে। 
এই দলৰ ৰকয়ামত পেবন্ত এই উম্মতৰ মাজৰ পৰা এলন্ এো দে 

সতযৰ ওপৰত অৰবচে ৈাৰকব ৰেহঁতক গকালন্া অপমান্কাৰীৰ 
অপমালন্ অৈবা ৰবলৰাৰিতাকাৰীৰ ৰবলৰাৰিতায় গকালন্া ক্ষ্ৰত কৰৰব 
গন্াৱাৰৰব। গতওঁলোকক সতয পৈৰ পৰা ৰবচুযত কৰৰব গন্াৱাৰৰব। 
আৰম আৰু ৰবশ্বাস কলৰাঁ গে, ছাহাবালয় গকৰামৰ মাজত ৰে সমূহ 

ৰফতন্া অৈবাৎ ভুে িাৰণাৰ কাৰলণ মতালন্কয, সংঘাত আৰু সংগ্ৰাম 
সংঘটিত হহলছ, গসইলবাৰ গতওঁলোকৰ বযাখযা আৰু ইজৰতহাদৰ কাৰলণ 
হহলছ। এই গক্ষ্ত্রত ৰেহঁলত সঠিক ৰসদ্ধান্তত উপন্ীত হহলছ গতওঁলোকৰ 
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বালব দেুা পুৰস্কাৰ। আৰু ৰেহঁলত ভুে কৰৰলছ গতওঁলোকৰ বালব আলছ 
এো পুৰষ্কাৰ। আৰু ভুে-ত্রুটি সমূহ আল্লাহ তা‘আো মাফ কৰৰ ৰদলছ। 
আমাৰ মলত গতওঁলোকৰ প্রৰত গকালন্া িৰণৰ অন্যায় আচৰণৰ 

পৰা আৰম ৰবৰত ৈকা উৰচৎ। এইদলৰ গতওঁলোক ৰে মেবাদাৰ আৰ ু
প্রশংসাৰ অৰিকাৰী, তাৰ বাৰহলৰ আন্ ৰকবা আলোচন্া কৰা আমাৰ 
বালব অন্ুৰচৎ। গতওঁলোকৰ কালৰাবাৰ প্রৰত ৰহংসা-ৰবলদ্বষ আৰ ুঈষবা 
গপাষণ কৰাৰ পৰা আৰম আমাৰ অন্তৰক পৰৱত্র ৰখা উৰচৎ। আল্লাহ 
তা‘আো হকলছ: 

ُقواْ ﴿ نفا
ا
ِينا أ ِنا ٱَّله ٗة م  ُم هاراجا ۡعها

ا
َٰٓئِكا أ ْولا

ُ
ُۚ أ َٰتالا قا ۡتِح وا ۡبِل ٱۡلفا قا ِمن قا نفا

ا
ۡن أ اۡستاوِي ِمنُكم مه َلا ي

 ٰۚ َٰ ُ ٱۡۡلُۡسنا دا ٱَّلله  واعا
لُُك ٗ ُْۚ وا َٰتالُوا قا  [15﴾ ]احلديد: ِمنُۢ باۡعُد وا

“গতামালোকৰ মাজত ৰেহঁত (মক্কা) ৰবজয়ৰ ৰপছত দান্ কৰৰলছ 
আৰু ৰজহাদ কৰৰলছ ৰসহঁত গকৰতয়াও গতওঁলোকৰ সমান্ হ’ব গন্াৱালৰ 
ৰেহঁত (মক্কা) ৰবজয়ৰ আগত দান্ কৰৰলছ আৰ ু ৰজহাদ কৰৰলছ। 
প্রকৃতলত গতওঁলোকৰ মেবাদা ৰপছত দান্কাৰী আৰু ৰজহাদকাৰী সকেৰ 
তুেন্াত বহুগুলণ গবৰছ। আল্লাহ উভয়ৰ বালবই উত্তম প্রৰতশ্রুৰত ৰদলছ।” 
[আে হাদীদ : ১০] 

আল্লাহ তা‘আো আমাৰ ৰবষলয় হকলছ: 

َلا ﴿ َِٰن وا يما باُقوناا بِٱۡۡلِ ِينا سا
َٰنِناا ٱَّله ِۡلِۡخوا اا وا

بهناا ٱۡغفِۡر َلا ُقولُونا را آُءو ِمنُۢ باۡعِدهِۡم يا ِينا جا  واٱَّله
بهناآ إِنهكا  ُنواْ را ِينا ءااما ۡل ِِف قُلُوبِناا ِغَل ٗ ل َِّله ۡعا  [15﴾ ]احلرش: ١٠راُءوٞف رهِفيٌم َتا

“ আৰু ৰেহঁত গতওঁলোকৰ ৰপছত আৰহলছ ৰসহঁলত কয়: গহ আমাৰ 
প্রভূ, আমাক আৰু আমাৰ গসই ভাইসকেক ক্ষ্মা কৰৰ ৰদয়া ৰেহঁলত 
আমাৰ আগলত ঈমান্ আৰন্লছ আৰু ঈমান্দাৰ সকেৰ প্রৰত গকালন্া 
ৰহংসা আৰু শত্রুতা আমাৰ অন্তৰত ন্াৰাৰখবা। গহ আমাৰ প্রভূ, তুৰম 
বৰ অন্ুগ্ৰহকাৰী কৰুণাময়।”[হাছৰ: ১০] 
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আতখৰাি বা  ৰকাল 

আৰম গশষ ৰদৱসৰ প্রৰত ৰবশ্বাস গপাষণ কলৰাঁ। আৰু গশষ ৰদন্ 
হহলছ ৰকয়ামতৰ ৰদন্। ইয়াৰ ৰপছত আন্ গকালন্া ৰদন্ ন্াই। 

গেৰতয়া মান্হুক অন্ন্তকাে ৈকাৰ বালব পুন্:জীৰৱত কৰা হ’ব। 
গসই জীৱন্ দাৰনু্নাইম (ৰন্য়ামাতপণূব বা শাৰন্তময় গৃহ)হ’ব, অৈবা 
কঠিন্ শাৰিৰ গৃহ হ’ব। 

আৰম ৰবশ্বাস কলৰাঁ গে, ইছৰাফীে (আোইৰহচ ছাোলম) ৰদ্বতীয়বাৰ 
ৰশঙাত ফঁু ৰদয়াৰ ৰপছত মৃত সকে জীৰৱত গহাৱাৰ দ্বাৰা পুন্ৰুত্থান্ 
সংঘটিত হ’ব। 

﴿ ۡۖ ُ آءا ٱَّلله ن شا ۡرِض إَِله ما
ا
ن ِِف ٱۡۡل َِٰت واما َٰوا ما ن ِِف ٱلسه عِقا ما ورِ فاصا نُفِخا ِِف ٱلصُّ ُثمه نُفِخا فِيهِ وا

ىَٰ فاإِذاا ُهۡم قِياامٞ يانُهُرونا  ۡخرا
ُ
 [67﴾ ]الزمر: ٦٨أ

“গসইৰদন্া ৰশঙাত ফঁু ৰদয়া হ’ব। গতৰতয়া আকাশ আৰু পৃৰৈৱীৰ 
সকলো প্রাণী মৰৰ পৰৰ ৈাৰকব। অৱশয আল্লাহ োক ইচ্ছা (জীৱন্ত 
ৰাৰখব) তাৰ বাৰহলৰ। তাৰ ৰপছত ৰশঙাত আলকৌ এবাৰ ফঁু ৰদয়া 
হ’ব। গতৰতয়া সকলোলৱ ৰৈয় হহ দৰৃষ্টপাত কৰৰব।” [েুমাৰ: ৬৮]  
ইয়াৰ ৰপছত সকলো মান্হু ৰাব্বুে আোমীন্ৰ উলেলশয কবৰৰ 

পৰা উঠিব। ৰসহঁতৰ ভৰৰত গচলণ্ডে আৰু শৰীৰত বস্ত্র ন্াৈৰকব েগলত 
পুৰুষাংগ খতন্াৰবহীন্ ৈাৰকব। 

ۡلقٖ ﴿ لا خا وه
ا
ناآ أ
ۡ
أ ا بادا ما َٰعِلِۡيا  كا ُۚٓ إِنها ُكنها فا لاۡيناا ۚۥُ واۡعًدا عا  [152﴾ ]األنبياء:١٠٤نُّعِيُدهُ

“গেলন্লক সববপ্রৈম আৰম সৃৰষ্টৰ সচূন্া কৰৰৰছলো ঠিক গতলন্লক 
আলকৌ আৰম তাৰ পনু্ৰাবৃৰত্ত কৰৰম। এইলো এো প্রৰতশ্রুৰত, ৰেলো 
পুৰণ কৰাৰ দাৰয়ত্ব আমাৰ। এইকাম অৱশযই আৰম কৰৰম।” [আৰম্বয়া 
: ১০৪] 
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আমল নামা 

আৰম আমে ন্ামাৰ প্রৰতও ৰবশ্বাস কলৰাঁ। এই আমে ন্ামা গসা ঁ
হাতত ৰদয়া হ’ব অৈবা ৰপছ ফােৰ পৰা বাওঁ হাতত ৰদয়া হ’ব। 

ۦ ﴿ ۥ بِياِمينِهِ َٰباُه وِِتا كِتا
ُ
ۡن أ ا ما مه

ا
اِسرٗيا  ٧فاأ اٗبا ي ُب ِفسا ۡوفا ُُيااسا ۡهلِهِۦ  ٨فاسا

ا
َٰٓ أ لُِب إَِلا يانقا وا

وٗرا  ِۡسُ نۡ  ٩ما ا ما مه
ا
أ ۦ  وا ِ ۡهرِه آءا ظا را ۥ وا َٰباُه وِِتا كِتا

ُ
وۡفا ياۡدُعواْ ُثُبوٗرا  ١٠أ عرًِيا  ١١فاسا َٰ سا ياۡصِلا ﴾ ١٢وا

 [15-2]اإلنشقاق: 

“এলতলক োৰ আমে ন্ামা তাৰ গসাঁ হাতত ৰদয়া হ’ব, ৰন্শ্চয় 
তাৰ ৰহচাপ সহজভালৱ গোৱা হ’ব। আৰ ৰস আৰত্ময় সকেৰ ওচৰত 
আন্ন্দৰচলত্ত উভৰত োব। আৰু ৰে বযৰিৰ আমে ন্ামা ৰপছ ফলেলৰ 
ৰদয়া হ’ব, ৰস ভয়লত মৃতুযক মাৰতব। আৰ ুৰস জেন্ত জইুত ৰন্ৰক্ষ্প্ত 
হ’ব।” [ইন্ৰশ্বকাক : ৭-১২] 

َٰبٗ ﴿ ةِ كِتا َٰما ُۥ ياۡوما ٱۡلقِيا ُُنۡرُِج َّلا هُۥ ِِف ُعنُقِهِۖۦۡ وا َٰٓئِرا َُٰه طا لۡزاۡمنا
ا
ٍَٰن أ ُُكه إِنسا نُشوًرا وا َُٰه ما ى  ١٣ا ياۡلقا

َٰباكا   كِتا
ۡ
أ ِسيبٗ ٱۡقرا لاۡيكا فا َٰ بِناۡفِسكا ٱِۡلاۡوما عا َفا  [12-14﴾ ]اإلرساء: ١٤ا كا

“আৰু প্রলতযক বযৰিৰ ভাগয আৰম তাৰ ৰডৰঙত উেমাই ৰাৰখলছাঁ। 
আৰু ৰকয়ামতৰ ৰদন্া আৰম তাৰ বালব ৰকতাপ এখন্ প্রকাশ কৰৰম। 
ৰস ৰকতাপ খন্ক উন্মিু গ্ৰন্থ ৰহচালপ গদৰখব। পঢ়া গতামাৰ ৰকতাপ 
খন্। আৰজ গতামাৰ ৰন্জৰ ৰহচাপ গচাৱাৰ বালব তুৰম ৰন্লজই েলৈষ্ট।” 
[ইছৰা : ১৩-১৪] 

তমজ্ান 
আৰম আৰু ৰবশ্বাস কলৰা,ঁ ৰকয়ামতৰ ৰদন্া “ৰমজান্” বা ভাে-

গবয়া ওজন্ কৰাৰ বযৱস্থা ৈাৰকব। গকালন্া বযৰিৰ প্রৰত গকালন্া 
িৰণৰ অন্যায় কৰা ন্হব। 

هُۥ ﴿ ا يارا رۡيٗ ةٍ خا الا ذاره ۡل ِمۡثقا ۡعما ن يا ما ۡل  ٧فا ۡعما ن يا ۥ واما هُ ا يارا ةٖ َشا ٗ الا ذاره  [7-2﴾ ]الزلزلة: ٨ِمۡثقا
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“ৰে বযৰি অন্ু পৰৰমাণ গন্ক আমে কৰৰব, ৰস গসইলো গদৰখবলে 
পাব আৰু ৰে বযৰি অন্ু পৰৰমান্ গবয়া-আমে কৰৰব, ৰসও গসইলো 
গদৰখবলে পাব।” [ৰেে-োে: ৭-৮] 

َٰٓئِكا ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحونا ﴿ ْولا
ُ
ۥ فاأ َٰزِيُنُه وا ن ثاُقلاۡت ما ما ِينا  ١٠٢فا َٰٓئِكا ٱَّله ْولا

ُ
ۥ فاأ َٰزِيُنُه وا ۡت ما فه ۡن خا واما

ونا  َِِٰلُ نهما خا ها ُهۡم ِِف جا نُفسا
ا
ْ أ ٓوا ِِسُ َٰلُِحونا  ١٠٣خا ا كا ُهُم ٱَلهاُر واُهۡم فِيها ُح وُُجوها ﴾ ١٠٤تاۡلفا

 [152-155]املؤمنون: 

“ৰেহঁতৰ (লন্ক আমেৰ) তজুব  ভাৰী হ’ব গতওঁলোলকই সফে। 
আৰু ৰেহঁতৰ তজুব  পাতে হ’ব ৰসহঁত হ’ব ক্ষ্ৰতগ্ৰি। ৰসহঁত ৰচৰকাে 
জাহান্নামত ৈাৰকব। জইুলয় ৰসহঁতৰ মুখমণ্ডে জ্বোব আৰু ৰসহঁত তাত 
কুৎৰসত আৰ ুগবয়া আকাৰ িাৰণ কৰৰব।” [মুৰমন্নু্ : ১০২-১০৪] 

ي ِئاةِ فاَلا ﴿ آءا بِٱلسه ن جا ۖۡ واما ا ۡمثاالِها
ا
ۡۡشُ أ ناةِ فالاُهۥ عا آءا بِٱۡۡلاسا ن جا ا واُهۡم َلا ما ىَٰٓ إَِله ِمۡثلاها ُُيۡزا

 [165﴾ ]األنعام: ١٦٠ُيۡهلاُمونا 

“ ৰে বযৰি আল্লাহৰ ওচৰত গন্ক আমে হে উপৰস্থত হ’ব তাৰ 
বালব দহ গুন্ গবৰছ পৰুষ্কাৰ আলছ। আৰ ুৰে বযৰি পাপ কমব হে 
উপৰস্থত হ’ব, তাক তাৰ পাপ কমবৰ সমপৰৰমাণ প্রৰতফে ৰদয়া হ’ব। 
কালৰা প্রৰত গকালন্া িৰণৰ অন্যায় কৰা ন্হব।” [আন্‘আম : ১৬০] 

শ্বাফাআি 

আৰম আৰু ৰবশ্বাস কলৰা ঁ গে, ৰাছুেুল্লাহ [চাল্লাল্লাহ আোইৰহ 
অছাল্লাম]ৰ বালব ‘শ্বাফাআলত উেমা’ (বা মহান্ শ্বাফাআত) 
ৰবলশষভালৱ ৰন্ৰদবষ্ট আলছ। বান্দাহ সকেৰ মাজত ৰবচাৰ ফায়চাো 
কৰাৰ বালব আল্লাহ তা‘আোৰ ওচৰত গতওঁলৰই অন্ুমৰতক্রলম এই 
শ্বাফা‘আত এলন্ এক সময়ত কৰৰব গেৰতয়া মান্ুলহ হাছৰৰ ময়দান্ত 
সীমাহীন্ দৰুশ্চন্তা আৰ ুসংকেৰ মাজত ৈাৰকব। প্রৈমলত মান্ুলহ আদম 
[আোইৰহচ ছাোম]ৰ ওচৰত োব। তাৰ ৰপছত ন্ূহ [আোইৰহচ 
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ছাোম] তাৰ ৰপছত ইব্ৰাহীম, মূছা, ঈছা [আোইৰহচ ছাোম] আৰ ু
অৱলশষত ৰাছুেুল্লাহ [চাল্লাল্লাহ আোইৰহ অছাল্লাম]ৰ ওচৰত োব। 
আৰম আৰু ৰবশ্বাস কলৰা ঁ গে, মুৰমন্ সকেৰ মাজত ৰেহঁলত 

জাহান্নামত োব ৰসহঁতক তাৰ পৰা উৰেৱাৰ বালব শ্বাফাআত কৰা 
হ’ব। এই শ্বাফা‘আত ৰাছুেুল্লাহ [চাল্লাল্লাহ আোইৰহ অছাল্লাম] সহ 
আন্ আন্ ন্বী, পূন্যবান্ গোক সকে আৰু ৰফৰৰিা সকেৰ বালব 
ৰন্ৰদবষ্ট। 

আল্লাহ তা‘আো ৰন্জ ৰহমত আৰ ুঅন্ুগ্ৰহত শ্বাফা‘আত ৰবহীন্ 
জাহান্নামী সকেৰ এদে গোকক মুৰি ৰদব। 

হাউৰজ্ কাওিাৰ 
আৰম আৰু ৰবশ্বাস কলৰা ঁ গে, ৰাছুেুল্লাহ [চাল্লাল্লাহ আোইৰহ 

অছাল্লাম]ৰ বালব এলন্ এো হাওজ ৰন্ৰদবষ্ট আলছ োৰ পান্ী 
গাৰখৰতলকও বগা, মিুতলক ৰমঠা আৰু মুছ্কতলক সুগৰন্ধ্ ৰবৰশষ্ট। 
ইয়াৰ হদঘব এক মাহৰ পৈ আৰু প্রসস্থ এক মাহৰ পৈ। আৰু পাত্র 
সমূহ, সংখযা আৰ ু গসৌন্দেবৰ ফালেলৰ গেন্ আকাশৰ ন্ক্ষ্ত্র। ন্বী 
[চাল্লাল্লাহ আোইৰহ অছাল্লাম]ৰ উম্মতৰ মুৰমন্ সকলে এই হাওজৰ 
পৰা পান্ী পান্ কৰৰব। ৰে বযৰি এই হাওজৰ পৰা পান্ী পান্ কৰৰব 
তাৰ আৰু গকৰতয়াও ৰপয়াহঁ ন্াোৰগব। 

 লুতচৰাি 
আৰম ৰবশ্বাস কলৰাঁ গে, জাহান্নামৰ ওপৰত পুেৰচৰাত স্থাৰপত 

আলছ। মান্ুলহ ৰসহঁতৰ আমেৰ ৰভৰত্তত এই পুেৰচৰাত অৰতক্রম 
কৰৰব। প্রৈম বযৰি ৰবদযুতৰ গৰতত এই পুেৰচৰাত অৰতক্রম কৰৰব। 
ইয়াৰ ৰপছৰ বযৰি অৰতক্রম কৰৰব বতাহৰ গবলগলৰ। তাৰ ৰপছৰ 
বযৰি চৰাইৰ গৰতত আৰু তাৰ ৰপছৰ বযৰি পৰুুষৰ দলৰ দ্ৰুত 
গৰতত পাৰ হ’ব। আৰ ু ৰাছুেুল্লাহ [চাল্লাল্লাহ আোইৰহ অছাল্লাম] 
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পুেৰচৰাতৰ ওচৰত ৰৈয় হহ ক’ব, গহ আমাৰ ৰব [ৰবপদৰ পৰা] 
ৰক্ষ্া কৰা, ৰক্ষ্া কৰা। অৱলশষত বান্দাসকেৰ আমে ইমান্ কম হহ 
োব গে ফেত আঠু কাৰঢ় পাৰ হবলে গচষ্টা কৰৰব। আৰু পুেৰচৰাতৰ 
দলুয়া পালশ কাইেৰ ৰন্ৰচন্া গোলৰ গঠিত কাোেীব উলোমা ৈাৰকব। 
আল্লাহ তা‘আোৰ ৰন্লদবশান্েুায়ী গসই কাইলে আঘাত কৰৰব, ৰে বযৰি 
পাৰ হ’ব পাৰৰব ৰস ন্াজাত পাব আৰু ৰে বযৰি সহয কৰৰব 
গন্াৱাৰৰ পৰৰ োব ৰস জাহান্নামত োব। 
আৰু আৰম ৰকয়ামতৰ ৰদন্ৰ েগলত গসই ৰদন্ৰ ভয়ঙ্কৰ অৱস্থা 

সংক্রান্ত োৱতীয় খবৰ ৰেলো গকাৰআন্ আৰ ু ছুন্নাত আৰহলছ গসই 
সকলোৰ ওপৰত ৰবশ্বাস কলৰাঁ। আল্লাহ গসই কঠিন্ সময়ত আমাক 
সাহায় কৰক। 

তবৰশ্ষ শ্বাফাআি 
আৰম আৰু ৰবশ্বাস কলৰা ঁ গে, জান্নাৰত বযৰি সকেৰ কাৰলণ 

জান্নাতত প্রলৱশ কৰাৰ বালব ৰাছুেুল্লাহ [চাল্লাল্লাহ আোইৰহ অছাল্লাম] 
আল্লাহৰ ওচৰত ৰবলশষ ছুপাৰৰছ কৰৰব। এই ছুপাৰৰছ গকৱে গতওঁৰ 
বালবই ৰন্ৰদবষ্ট। 

 জ্ান্নাি আৰু জ্াহান্নাম 
আৰম জান্নাত আৰু জাহান্নামৰ ওপৰত ৰবশ্বাস গপাষণ কলৰাঁ। 

জান্নাত পৰম সুখ আৰ ুশাৰন্তৰ স্থান্। আল্লাহ তা‘আো মুৰমন্ মুত্তাকী 
সকেৰ বালব জান্নাত হতয়াৰ কৰৰলছ। জান্নাতত এলন্ সুখ-শাৰন্তৰ 
উপকৰণ আলছ ৰেলো গকালন্া চকুলৱ গদখা ন্াই। গকালন্া কালন্ও শুন্া 
ন্াই। গকালন্া অন্তৰত তাৰ কল্পন্া কৰাও সম্ভৱ ন্হয়। 

ۡعُۡيٖ ﴿
ا
ةِ أ ِن قُره اُهم م  ۡخَِفا ل

ُ
آ أ لُونا  فاَلا تاۡعلاُم ناۡفٞس مه ۡعما نُواْ يا ا َكا ُۢ بِما آءا زا  [12]السجدة: ﴾ ١٧جا
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“ৰসহঁতৰ কমবৰ প্রৰতফে ৰহচালপ চকু শীতেকাৰী ৰেলবাৰ সুখ-
সামগ্ৰী ৰসহঁতৰ বালব গগাপন্ ৰখা হহলছ গকালন্া জীৱই গসয়া 
ন্াজালন্।” [ছাজদাহ : ১৭] 

আৰু জাহান্নাম হহলছ শাৰিৰ স্থান্। অন্যায়কাৰী, কাৰফৰ সকেৰ 
বালব আল্লাহ তা‘আো জাহান্নাম হতয়াৰ কৰৰলছ। তাত এলন্ দঃুখ-কষ্ট 
আৰু শাৰিৰ বযৱস্থা আলছ ৰেলো গকালন্া হৃদয় কল্পন্া কৰৰব গন্াৱালৰ। 

آءٖ ﴿ اثُواْ بِما اۡستاغِيُثواْ ُيغا اُۚ ِإَون ي اهُِقها اطا بِِهۡم ُُسا فا
ا
َٰلِِمۡيا نااًرا أ ۡعتاۡدناا لِلظه

ا
اۡشوِي  إِنهآ أ ٱلُۡمۡهِل ي

كا
ًقا  آءاۡت ُمۡرتافا اُب واسا ا  [54]الكهف: ﴾ ٢٩ٱلۡوُُجوهاُۚ بِۡئسا ٱلۡشه

“আৰম অন্যায়কাৰী ,সকেৰ বালব ন্ৰক [জাহান্নাম]ৰ বযৱস্থা কৰৰ 
ৰাৰখলছা।ঁ এই জইুৰ ৰশখা ৰসহঁতক আৱৰৰ ৰাৰখব। তাত ৰসহঁলত পান্ী 
ৰবচাৰৰলে এলন্ পান্ী সৰবৰাহ কৰা হ’ব ৰেলো জৰুেয় পদাৈবৰ 
ৰন্ৰচন্া। ফেত ৰসহঁতৰ মখুমণ্ডে ৰবদগ্ধ হহ োব। এইলো ৰকমান্ গে 
ৰন্কৃষ্ট পান্ী।আৰ ুৰকমান্ গে গবয়া আৰয়স্থে।” [কাহাফ : ২৯] 

জান্নাত আৰ ুজাহান্নামৰ অৰিত্ব বতব মালন্া আলছ। ৰচৰকাে ৈাৰকব। 
গকৰতয়াও ধ্বংস ন্হব। 

آ ﴿ َِِٰلِينا فِيها َُٰر خا نۡها
ا
ا ٱۡۡل ۡتِها ۡرِي ِمن ُتا

َٰٖت َتا نه َٰلِٗحا يُۡدِخۡلُه جا ۡل صا ياۡعما ِ وا ن يُۡؤِمنُۢ بِٱَّلله واما
باٗداۖۡ قاۡد 

ا
ُۥ رِۡزقًا أ ُ َّلا نا ٱَّلله ۡفسا

ا
 [11﴾ ]الطالق: ١١أ

 “আৰ ুৰে বযৰি আল্লাহৰ প্রৰত ঈমান্ আৰন্ব আৰ ুগন্ক আমে 
কৰৰব, আল্লাহ তাক এলন্ জান্নাতত প্রলৱশ কৰাব োৰ তেত ৰন্জৰা 
হব োয়। গতওঁলোলক তাত ৰচৰকাে বসবাস কৰৰব। পূন্যবান্ 
গোকসকেৰ বালব আল্লালহ তাত উত্তম জীৰৱকাৰ বযৱস্থা কৰৰলছ।” 
[তাোক: ১১] 
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عِرًيا ﴿ اُهۡم سا ده ل عا
ا
أ َٰفِرِينا وا نا ٱۡلكا ا لاعا بادٗ  ٦٤إِنه ٱَّلله

ا
آ أ َِِٰلِينا فِيها ِِل ٗ خا ُِدونا وا  ُيا

َلا ناِصريٗ اۖۡ َله ا ا وا
ۡعناا  ٦٥ طا

ا
أ ا وا ۡعناا ٱَّلله طا

ا
َٰلاۡيتاناآ أ ُقولُونا يا لهُب وُُجوُهُهۡم ِِف ٱَلهارِ يا ۠ ياۡوما ُتقا ﴾ ]األحزاب: ٦٦ٱلرهُسوَلا

62-66] 

“আল্লাহ তাআো কাৰফৰ সকেৰ প্রৰত অৰভশাপ কৰৰলছ আৰ ু
ৰসহঁতৰ বালব জ্বেন্ত জইু হতয়াৰ কৰৰ ৰাৰখলছ। তাত ৰসহঁলত ৰচৰকাে 
ৈাৰকব। তাত ৰসহঁলত গকালন্া বনু্ধ্ আৰু সাহােযকাৰীও ন্াপাব। ৰেৰদন্া 
ৰসহঁতৰ মখুমণ্ডে জইুৰ ওপৰত উেে-পােে কৰা হ’ব গসইৰদন্া 
ৰসহঁলত ক’ব: হায়! েৰদ আৰম আল্লাহ আৰু গতওৰঁ ৰাছুেৰ আন্ুগতয 
কৰৰলোলহঁলতন্।” [আহোব : ৬৪-৬৬] 

 

আৰম গতওঁলোকৰ জান্নাৰত গহাৱাত সাক্ষ্ী ৰদওঁ ৰেহঁতৰ ৰবষলয় 
গকাৰআন্ আৰ ুহাদীলছ সুৰন্ৰদবষ্ট কৰৰ, আৰু মান্গত ৰদশ উলল্লখ কৰৰ 
গঘাষণা ৰদলছ। ৰন্ৰদবষ্ট কৰৰ জান্নাতত গোৱাৰ গক্ষ্ত্রত ৰেহঁতৰ গঘাষণা 
ৰদয়া হহলছ গতওঁলোকৰ মাজত আলছ আবূ বকৰ, ওমৰ, ওছমান্, 
আেী [আল্লাহ গতওঁলোকৰ প্রৰত সন্তুষ্ট হওক]আৰু গতওঁলোকৰ দলৰ 
গোকসকে। ৰাছুেুল্লাহ [চাল্লাল্লাহ আোইৰহ অছাল্লাম] এওঁলোকৰ ন্াম 
ৰন্ৰদবষ্ট কৰৰ ৰদলছ। আৰ ু মান্গত আৰু গুন্গত ৰদশ ৰবচাৰ কৰৰ 
ৰেহঁতৰ গক্ষ্ত্রত জান্নাৰত বৰুে গঘাষণা আলছ গতওঁলোক হহলছ, প্রলতযক 
মুৰমন্ আৰ ুমুত্তাকী বযৰি। 
 আৰম আৰ ুসাক্ষ্ী ৰদওঁ, প্রলতযক গসই বযৰিৰ জাহান্নামী গহাৱাত, 

োৰ গক্ষ্ত্রত গকাৰআন্ আৰু হাৰদলছ ৰন্ৰদবষ্ট বা মান্গত ৰদশ বণবন্া 
কৰৰ গঘাষণা ৰদলছ। ৰেহঁতৰ ৰবষলয় ৰন্ৰদবষ্ট গঘাষণা ৰদগছ ৰসহঁত হহলছ 
আবু োহাব, আমৰ ৰবন্ গোহাই আে খুো‘য়ীসহ আৰু ৰকছুমান্ বযৰি 
সম্পলকব । আৰু ৰেহঁতৰ ৰবষলয় গুণগত আৰু মান্গত ৰদলশলৰ গঘাষণা 
আলছ ৰসহঁত হহলছ প্রলতযক কাৰফৰ আৰু ডাঙৰ ৰশকব কাৰী মুশ্বৰৰক 
আৰু মুন্াৰফক। 
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কবৰি মৃি বযতক্তৰ  তৰক্ষা 
আৰম কবৰৰ ৰফতন্াৰ প্রৰত ৰবশ্বাস কলৰাঁ, আৰ ু গসয়া হহলছ, 

কবৰত প্রভূ, দ্বীন্ আৰু ন্বী সম্পলকব  কৰা প্রশ্ন। গতৰতয়া  

ةِِۖ ﴿ ِِف ٱٓأۡلِخرا ۡنياا وا ةِ ٱَلُّ ۡوِل ٱثلهابِِت ِِف ٱۡۡلاياوَٰ ُنواْ بِٱۡلقا ِينا ءااما ُ ٱَّله  [52﴾ ]إبراهيم: يُثاب ُِت ٱَّلله
“ আল্লাহ তাআো ঈমান্দাৰ সকেক পৰৃৈৱী আৰু পৰকােত শাশ্বত 

বাণীৰ ওপৰত সুপ্রৰতৰষ্ঠত ৰাৰখব।” [ইব্ৰাহীম : ২৭] 
মুৰমন্ বযৰি ইয়াৰ উত্তৰত ক’ব, ‘আল্লাহ তাআো গমাৰ প্রভূ’ 

‘ইছোম গমাৰ দ্বীন্’ মুহাম্মদ গমাৰ ন্বী’ । 
আন্হালত কাৰফৰ আৰু মুন্াৰফক বযৰিলয় ক’ব, মই এলকা 

ন্াজালন্া। পৃৰৈৱীৰ গোকসকেক ৰে কওঁলত শুৰন্লছা মলয়া তালকই 
হকলছা। 

কবৰৰ শ্াতি 
আৰম মুৰমন্সকেৰ বালব কবৰত ৈকা সুখ-শাৰন্তৰ ওপৰত ৰবশ্বাসী। 

ةُ ﴿ َٰٓئِكا لا َُٰهُم ٱلۡما ِينا تاتاوافهى طيبني يقولون سالم عليكم أدخلوا اجلنة بما كنتم تعملون   ٱَّله
 (45)انلحل :  ﴾

 “পৰৱত্র ৈকা অৱস্থাত ৰফৰৰিাসকলে ৰেহঁতৰ ৰূহ কবজ কলৰ, 
ৰসহঁতক গতওঁলোলক কয়, গতামালোকৰ প্রৰত শাৰন্ত বৰষবত হওক। 
গতামালোক গতামালোকৰ আমেৰ ৰবৰন্ময়ত জান্নাতত প্রলৱশ কৰা।” 
[ন্াহে : ৩২] 

কবৰৰ আজ্াব 
আৰম আৰু ৰবশ্বাস কলৰাঁ গে, অন্যায়কাৰী, কাৰফৰসকেৰ বালব 

কবৰত শাৰিৰ বযৱস্থা আলছ। 
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ُة ﴿ َٰٓئِكا لا ۡوِت واٱلۡما َِٰت ٱلۡما را ما َٰلُِمونا ِِف غا ىَٰٓ إِذِ ٱلظه اۡو تارا ل ُكُمۖۡ وا نُفسا
ا
ۡخرُِجٓواْ أ

ا
يِۡديِهۡم أ

ا
بااِسُطٓواْ أ

َٰتِهِۦ  ۡن ءاايا ُكنُتۡم عا ِ وا رۡيا ٱۡۡلاق 
ِ غا ا ٱَّلله ا ُكنُتۡم تاُقولُونا لَعا ابا ٱلُۡهوِن بِما ذا ۡونا عا ٱِۡلاۡوما َُتۡزا

ونا  اۡستاۡكِبُ  [44﴾ ]األنعام: ٩٣ت
“হায়! েৰদ তুৰম অন্যায়কাৰীসকেক গসই অৱস্থাত গদখা 

পালেলহঁলতন্ গেৰতয়া ৰসহঁত মৃতুয েন্ত্রণাত ৈালক। ৰফৰৰিাসকলে ৰন্জৰ 
হাত আগবঢ়ায় (আৰু কয়)উৰেয়াই আন্া গতামালোকৰ অন্তৰাত্মা। 
আৰজ গতামালোকক োঞ্ছন্াদায়ক শাৰি ৰদয়া হ’ব। কাৰণ গতামালোলক 
আল্লাহৰ ৰবলৰালদ্ধ অসতয কৈা আৰ ুগতামালোলক গতওঁৰ আয়াতসমূহত 
অহংকাৰ গপাষণ কৰৰৰছো।” [আন্‘আম: ৯৩] 

এই ৰবষলয় বহুলতা হাদীছ বৰণবত আলছ। গকাৰআন্ আৰু হাৰদছত 
ৰেসমূহ অদশৃযৰ খবৰ ও তৈয আৰহলছ গসইলবাৰৰ প্রৰত ৰবশ্বাস কৰা 
প্রলতযকজন্ মৰুমন্ৰ কতব বয। পৃৰৈৱীৰ এইসমূহ বস্তুৰ ওপৰত অন্ুমান্ 
কৰৰ গসইলবাৰ ৰবষয়ৰ ৰবলৰাৰিতা কৰা ঠিক ন্হয়। কাৰণ পৰকােৰ 
ৰবষয় সমূহ পৃৰৈৱীৰ ৰবষয়ৰ েগত তুেন্া কৰা ঠিক ন্হয়। একমাত্র 
আল্লালহই হহলছ সহায়ৰ আঁিাৰ।  
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অিযায়্ 

িাকদীৰ (ভাগ্য)ৰ প্রতি ঈমান 
আৰম ‘তাকদীৰ’(ভাগয)ৰ প্রৰত আৰু তাৰ মঙ্গে-অমঙ্গেৰ প্রৰত 

ৰবশ্বাস কলৰাঁ। তাকদীৰ হহলছ, আল্লাহ তা‘আোৰ পূবব জ্ঞান্ আৰ ু
ৰহকমতৰ দাবী অন্ুোয়ী সমগ্ৰ সৃৰষ্টজগতৰ বালব সকলো বস্তুৰ 
ৰন্িবাৰণ।  

 
ভাগ্যৰ চাতৰটা স্তৰ আৰি:  

প্রথম স্তৰ হহৰি : জ্ঞান বা ইলম 
আৰম ৰবশ্বাস কলৰাঁ গে, আল্লাহ তা‘আো সকলো ৰবষলয় সববজ্ঞান্ী। 

ৰে আৰছে, আৰু ৰে হ’ব, গকলন্লক হ’ব এই সকলোলবাৰ গতওঁ গতওঁৰ 
‘ইেলম আোেী বা আবাদী’ অৈবাৎ স্থায়ী আৰ ু ৰচৰন্তন্ অপৰৰসীম 
জ্ঞান্ শৰিৰ দ্বাৰা জালন্। গৰতলক ন্জন্াৰ ৰপছত ন্তুন্লক ৰকবা জন্া 
আৰু জন্াৰ ৰপছত পাহৰৰ গোৱা ৰবষয়লো আল্লাহ তা‘আোৰ গক্ষ্ত্রত 
প্রলোজয ন্হয়। 

তিিীয়্ স্তৰ হহৰি : তলত বদ্ধকৰণ 
আৰম ৰবশ্বাস কলৰাঁ গে, আল্লাহ তাআো ৰকয়ামত পেবন্ত ৰে 

সংঘটিত হ’ব গসই সকেলবাৰ গেৌলহ মাহফুেত ৰেৰপবদ্ধ কৰৰ ৰাৰখলছ। 

﴿ ِ ا ٱَّلله َٰلِكا لَعا ٍَٰبٰۚ إِنه ذا َٰلِكا ِِف كِتا ۡرِضٰۚ إِنه ذا
ا
آءِ واٱۡۡل ما ا ِِف ٱلسه ۡعلاُم ما ا يا نه ٱَّلله

ا
اۡم تاۡعلاۡم أ ل

ا
اِسريٞ أ  ي

 [25﴾ ]احلج: ٧٠

“তুৰম ন্জন্া গন্ গে, আকাশ আৰু পৃৰৈৱীত ৰে আলছ, গসই 
সকলো কৈাই আল্লাহ তা‘আো জালন্। এইলবাৰ এখন্ ৰকতাপত 
ৰেৰপবদ্ধ আলছ। আল্লাহৰ বালব এয়া অৰত সহজ।” [হজ্ব: ৭০] 
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িৃিীয়্ স্তৰ : ইচ্ছা  
আৰম আৰু ৰবশ্বাস কলৰা ঁ গে, আকাশ আৰ ুপৃৰৈৱীত ৰে আলছ 

সকলো আল্লাহ তা‘আোৰ ইচ্ছাত সৃৰষ্ট হহলছ। গতওৰঁ ইচ্ছাৰ বাৰহলৰ 
এলকালৱ ন্হয়। আল্লালহ ৰেলো ইচ্ছা কলৰ গসইলোলৱ হয়। ৰেলো ইচ্ছা 
ন্কলৰ গসইলো ন্হয়। 

চিুথণ স্তৰ : সৃতি 
আৰম ৰবশ্বাস কলৰা ঁগে,  

كِيٞل ﴿ ءٖ وا ۡ ِ َشا
َٰ ُك  ا ءِٖۖ واُهوا لَعا ۡ ِ َشا

َٰلُِق ُك  ُ خا ۡرِضِۗ  ٦٢ٱَّلله
ا
َِٰت واٱۡۡل َٰوا ما اِِلُد ٱلسه قا ۥ ما ُ ﴾ ]الزمر: َّله

65-64] 

“আল্লাহ তা‘আোই সকলো বস্তুৰ সৃৰষ্টকতব া। গতগৱইঁ সকলো বস্তুৰ 
অৰভভাৱক। আকাশ আৰ ুপৃৰৈৱীৰ িন্-ভাণ্ডাৰৰ চাৰব সমূহ গতওঁৰ 
ওচৰলতই সংৰৰক্ষ্ত”। [েুমাৰ : ৬২-৬৩]  
আল্লাহ তা‘আোৰ তৰফৰ পৰা আৰু গতওঁৰ বান্দাহ সকেৰ 

তৰফৰ পৰা ৰে সংঘটিত হ’ব, কৈা হওক, বা কমব হওক অৈবা 
অমান্য কৰাই হওক এই সকলোলবাৰ উি চাৰৰো িৰৰ অন্তভূব ি। এই 
সকলোলবাৰ গতওঁৰ জন্া আৰু গতওঁৰ ওচৰত ৰেখা আলছ। এই 
সকলোলবালৰই গতওঁৰ ইচ্ছা আৰু সৃৰষ্টৰ অন্তভূব ি। 

اۡستاِقيما ﴿   ن ي
ا
آءا ِمنُكۡم أ ن شا َٰلاِمۡيا  ٢٨لِما ُ رابُّ ٱۡلعا آءا ٱَّلله اشا ن ي

ا
ٓ أ آُءونا إَِله اشا ا ت ﴾ ٢٩واما

 [54-57]اتلكوير: 

“গতামালোকৰ মাজত ৰে বযৰি সৰে পৈত চৰেব ৰবচালৰ [তাৰ 
বালব এই ৰকতাব উপলদশস্বৰপূ] আৰ ু গতামালোলক ৰবচাৰৰলে এলকা 
ন্হয় গেৰতয়া হেলক ৰবশ্ব জগতৰ প্রভূ আল্লাহ তা‘আো ৰন্ৰবচালৰ।” 
[তাকৱীৰ : ২৮-২৯] 

ا يُرِيُد ﴿ ُل ما ۡفعا ا يا َِٰكنه ٱَّلله لا ا ٱۡقتاتالُواْ وا ُ ما آءا ٱَّلله اۡو شا ل  [524﴾ ]ابلقرة: ٢٥٣وا
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“আল্লালহ ৰবচাৰৰলে ৰসহঁত গকৰতয়াও ৰববাদ ন্কৰৰলেলহঁলতন্। ৰকন্তু 
আল্লালহ ৰেলো ইচ্ছা গসইলোলৱ কলৰ”। [বাকাৰাহ : ২৫৩] 

ونا ﴿ ُ ۡفُتا ا يا رُۡهۡم واما ۖۡ فاذا لُوهُ عا ا فا ُ ما آءا ٱَّلله اۡو شا ل  [142﴾ ]األنعام: ١٣٧وا

“আল্লালহ ৰবচাৰৰলে এওঁলোক এয়া ন্কৰৰলেহঁলতন্। গৰতলক তুৰম 
ৰসহঁতক আৰু ৰসহঁলত ৰে ৰমছা ৰচন্া কৰৰ আলছ তাক এলন্ই এৰৰ 
ৰদয়া।” [আন্‘আম: ১৩৭] 

لُونا ﴿ ا تاۡعما ُكۡم واما لاقا ُ خا  [46﴾ ]الصافات: ٩٦واٱَّلله

“আল্লালহ গতামালোকক আৰু গতামালোলক ৰে কৰা তালকা সৃৰষ্ট 
কৰৰলছ”। [ছাফ্ফাত: ৯৬] 
েগলত আৰম এইলোও ৰবশ্বাস কলৰা ঁগে, ৰে গকালন্া কাম সংঘটিত 

গহাৱাৰ গক্ষ্ত্রত আল্লাহ তা‘আো গতওৰঁ বান্দাহক ইখৰতয়াৰ আৰ ুৰকছু 
ক্ষ্মতা প্রদান্ কৰৰলছ। 
বান্দাহৰ কাম গে তাৰ ইখৰতয়াৰ আৰু ক্ষ্মতালৰ সংঘটিত হয় 

তাৰ ৰকছুমান্ প্রমাণ: 

১. আল্লাহ তা‘আোৰ বাণী :  

َٰ ِشۡئُتۡمۖۡ ﴿ َّنه
ا
ۡرثاُكۡم أ تُواْ فا

ۡ
 [554﴾ ]ابلقرة: فاأ

“গৰতলক গতামালোলক গেৰতয়া গেলন্লক ইচ্ছা কৰা গতামালোকৰ 
কৃৰষপাম [স্ত্রীৰ ওচৰ]ত গমন্ কৰা”। [বাকাৰাহ : ২২৩] 

ةٗ ﴿ ُۥ ُعده واْ َّلا دُّ عا
ا اُهواْ ٱۡۡلُُروجا ۡلا را

ا
اۡو أ ل  [26﴾ ]اتلوبة: وا

“সচালকলয় েৰদ ৰসহঁলত বাৰহৰ গহাৱাৰ ইচ্ছা কৰৰলেলহঁলতন্। গতলন্ত 
ৰন্শ্চয় তাৰ বালব ৰকছু প্রস্তুৰত গ্ৰহণ কৰৰলেলহঁলতন্”। [তাওবা : ৪৬] 
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গৰতলক ইয়াত বান্দাহৰ ইচ্ছা গপাষণ কৰা আৰ ুইচ্ছান্ুোয়ী প্রতু্তৰত 
গ্ৰহণ কৰাৰ ৰবষয়লো প্রমাৰণত হহলছ। 

২. বান্দাহক ৰবৰি-ৰন্লষি পােন্ৰ ৰন্লদবশ ৰদয়া হহলছ। েৰদ 
বান্দাহৰ কাম কৰাৰ গকালন্া ইখৰতয়াৰ আৰ ুক্ষ্মতা ন্াৈাৰকলেলহঁলতন্ 
গতলন্ত ৰবৰি-ৰন্লষি পােন্ৰ গক্ষ্ত্রত ৰে ৰন্লদবশ ও উপলদশ বান্দাহক 
ৰদয়া হহলছ তাৰ অৈব এইলো হ’ব গে, বান্দাহক এলন্ কামৰ প্রৰত 
ৰন্লদবশ ৰদয়া হহলছ ৰেলো কৰাৰ ক্ষ্মতা তাৰ ন্াই। অৈচ এলন্ 
গহাৱালো সমূ্পণবভালৱ আল্লাহৰ কৰুণা, ৰহকমত ও গকৌশেৰ পৰৰপন্থী। 
েগলত আল্লাহৰ এই গঘাষণালৰা সমূ্পণব ৰবপৰীত: 

﴿ ُ ل ُِف ٱَّلله اُۚ َلا يُكا ها  [576﴾ ]ابلقرة: ناۡفًسا إَِله ُوۡسعا

“আল্লালহ গকৰতয়াও গকালন্া ন্ফছৰ ওপৰত তাৰ ক্ষ্মতাৰ অৰিক 
দাৰয়ত্ব চপাই ৰন্ৰদলয়”। [বাকাৰা : ২৮৬] 
৩. মুহৰছন্ (সৎকমবপৰায়ন্) বযৰিৰ সৎকমবৰ প্রশংসা আৰু গবয়া 

বযৰিৰ গবয়া কামৰ ৰন্ন্দা কৰা আৰু উভয়ক ৰসহঁতৰ কৃতকমবৰ 
প্রাপয পুৰষ্কাৰ বা শাৰি প্রদান্ (এই ৰবষয়লোও এই গক্ষ্ত্রত এো 
দেীে।) 

েৰদ বান্দাহৰ কমব, তাৰ ইচ্ছা আৰু ইখৰতয়াৰ অন্ুোয়ী সংঘটিত 
ন্হলেলহঁলতন্ গতলন্ত মুহৰছন্ বযৰিৰ ইহছান্ৰ প্রশংসা কৰাৰ গকালন্া 
অৈবই ন্হয়। আৰু অন্যায়কাৰীৰ অন্যায়ৰ বালব শাৰি প্রদান্ কৰাও 
এো অন্যায় হ’ব। অৈচ আল্লাহ তা‘আো গকালন্া অৈবহীন্ কামৰ পৰা 
আৰু অন্যায়ৰ পৰা সমূ্পণব পৰৱত্র। 

৪. আল্লাহ তা‘আো ৰাছুেসকেক পঠিয়াইলছ 

ِزيًزا ﴿ ُ عا نا ٱَّلله َكا ُۢة باۡعدا ٱلرُُّسِلٰۚ وا ِ ُفجه  ٱَّلله
ا ُمنِذرِينا ِِلاَله ياُكونا لِلنهاِس لَعا ِينا وا ِ باۡش  مُّ

ِكيمٗ   [162﴾ ]النساء: ١٦٥ا فا
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“স-ুসংবাদ দাতা আৰু ভয় প্রদশবণকাৰী ৰহচালপ। োলত আল্লাহৰ 
ৰবলৰালদ্ধ মান্ুহৰ গকালন্া অজহুাত ৈাৰকব গন্াৱালৰ ৰাছুে সকেৰ 
(আগমন্ৰ) ৰপছত। আৰু আল্লাহ হহলছ মহা শৰিশােী পৰম 
জ্ঞান্ী।”। [ৰন্ছা : ১৬৫] 
কমব সংঘটিত গহাৱাৰ গক্ষ্ত্রত েৰদ বান্দাহৰ ইচ্ছা বা ইখৰতয়াৰ 

ন্াৈাৰকলেলহঁলতন্ গতলন্ত ৰাছুে গপ্রৰণৰ মািযমত আল্লাহৰ ৰবৰুলদ্ধ 
বান্দাহৰ হুজ্জত (েুৰি) বাৰতে বুৰে গণয ন্হলেলহঁলতন্। 
৫. কমব সম্পাদন্কাৰী প্রলতযক বযৰিই কাম কৰাৰ সময়ত গকালন্া 

িৰণৰ জবৰ-দৰিৰ অন্ুভূৰত বা িাৰণা গপাষণ ন্কৰৰলয় কাম কলৰ। 
গতওঁ ৰৈয় হয়, বলহ, প্রলৱশ কলৰ, বাৰহৰ হয়, ভ্ৰমন্ কলৰ আলকৌ 
মুকীম হয় সমূ্পণব গতওঁৰ ৰন্জ ইচ্ছান্ুোয়ী। গতওঁ এই কৈা গকৰতয়াও 
ন্াভালব গে, গকালন্ালৱ গতওঁক এইলবাৰ কৰাত বািয কৰৰলছ বা 
জবৰ-দৰি কৰৰলছ। 

বৰং বান্দাহ ৰন্লজই স্বতঃষু্ফতব  কাম আৰ ুজবৰ-দৰিমূেক কামৰ 
মাজত বািৱ পাৈবকয উৰেয়ায়। এলন্হক চৰৰয়লতও এই দইু িৰন্ৰ 
কােবৰ মাজত পাৈবকয কলৰ। ফেত জবৰ-দৰিৰ ৰচকাৰ হহ েৰদ 
বান্দাহ আল্লাহৰ অৰিকাৰৰ গক্ষ্ত্রত গকালন্া কাম কৰৰ গপোয় গতলন্ত 
ইয়াৰ বালব গকালন্া শাৰি ৰদয়া ন্হব। 
আৰম ভালবাঁ পাপী বযৰিৰ বালব তাৰ পাপ কমবৰ সপলক্ষ্ 

‘তাকদীৰ’ৰ দ্বাৰা েুৰি প্রলয়াগ কৰাৰ গকালন্া সুলোগ ন্াই। কাৰণ 
পাপী বযৰি তাৰ ৰন্জ ইখৰতয়াৰ আৰু শৰিলৰ পাপ কমব কলৰ অৈচ 
ৰস ন্াজালন্ গে পাপ কমবলো তাৰ ‘তাকদীৰ’ত আল্লাহ তা‘আো 
ৰেৰখলছ গন্ ন্াই। ৰেগকালন্া কাম ৰন্জ ইখৰতয়াৰ আৰ ুক্ষ্মতালৰ সমাপ্ত 
কৰাৰ আগ মূহুতব  পেবন্ত গকালন্ালৱ ন্াজালন্ গে সংৰিষ্ট কামবলো আল্লাহ 
তা‘আো তাৰ ‘তাকদীৰ’ত ৰেৰপবদ্ধ কৰৰ ৰাৰখলছ গন্ ন্াই। 
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دٗ ﴿ اذاا تاۡكِسُب غا ا تاۡدرِي ناۡفٞس مه   [42﴾ ]لقمان: اۖۡ واما

“গকালন্ও ন্াজালন্ অহা কাৰে গতও ঁ ৰক উপাজব ন্ কৰৰব।” 
[গোকমান্ : ৩৪] 

গতলন্হলে গকালন্া কাম কৰা বা ন্কৰাৰ গক্ষ্ত্রত অপাৰগতা অৈবা 
অক্ষ্মতাৰ েুৰি [অৈবাৎ আল্লালহ ইচ্ছা কৰৰলে কৰৰলোলহঁলতন্, ইচ্ছা 
ন্কৰৰলে ন্কৰৰলোলহঁলতন্] গদখুৱালো গকলন্লক সঠিক হ’ব পালৰ? গসলয় 
আল্লাহ তা‘আো এই িৰণৰ েুৰি গদখুৱা ৰবষয়লো বাৰতে গঘাষণা 
কৰৰলছ: 

﴿ ٰۚ ءٖ ۡ ۡمناا ِمن َشا ره َلا فا ٓ ءااباآُؤناا وا َلا ۡكناا وا َۡشا
ا
آ أ ُ ما آءا ٱَّلله اۡو شا ُكواْ ل َۡشا

ا
ِينا أ ياُقوُل ٱَّله َٰلِكا  سا ذا كا

با  ذه ِۡن ِعۡلمٖ كا ُكم م  ۡل ِعندا ۗۡ قُۡل ها ناا سا
ۡ
َٰ ذااقُواْ باأ ِته ۡبلِِهۡم فا ِينا ِمن قا ٓۖۡ إِن تاتهبُِعونا  ٱَّله اا ُتۡخرُِجوهُ َلا فا
ُۡرُصونا  نُتۡم إَِله ُتا

ا
نه ِإَوۡن أ  [127﴾ ]األنعام:١٤٨إَِله ٱلهه

“মুশ্বৰৰক সকলে অন্ৰতপেলম এই কৈা ক’ব, েৰদ আল্লালহ ইচ্ছা 
কৰৰলেলহঁলতন্ গতলন্ত আৰম ৰশ্বকব  ন্কৰৰলোলহঁলতন্। আমাৰ ৰপতৃ পৰুষু 
সকলেও ৰশ্বকব  ন্কৰৰলেলহঁলতন্। আৰ ু আৰম গকালন্া বস্তুক হাৰাম 
ন্কৰৰলোলহঁলতন্। প্রকৃতলত এই িৰণৰ কৈা হক ৰসহঁতৰ পূববৱতী গোক 
সকলে সতযক ৰমছা প্রৰতপন্ন কৰৰৰছে। ইহঁতক গকাৱা, আমাৰ সন্মখুত 
দাৰঙ িৰৰব পৰা গতামালোকৰ ওচৰত এলন্ গকালন্া জ্ঞান্ আলছ 
গন্ৰক? গতামালোক গকৱে িাৰণা আৰু অন্ুমান্ৰ ওপৰত চো। আৰ ু
ৰভৰত্তহীন্ িাৰণাৰ জন্ম ৰদ ফুৰৰছা।” [আন্‘আম : ১৪৮]  

ৰে পাপী বযৰি তাকদীৰৰ গদাহাই ৰদলয়, তাক আৰম ক’ব ৰবচালৰা, 
আন্ুগতয বা গন্ক কাম কৰাক তুৰম গতামাৰ তাকদীৰৰ ৰেখৰন্ 
গন্ালকাৱা ৰকয়। আল্লাহ তা‘আোইলতা গন্ক কামলকা গতামাৰ ভাগযত 
ৰেৰখ ৰাৰখলছ। গতামাৰ দ্বাৰা গকালন্া কাম সম্পন্ন গহাৱাৰ আগত 
পাপ-পূণযৰ মাজত গকালন্া পাৈবকয ন্াই। কাৰণ তাকদীৰৰ ৰেখৰন্ 
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সম্পলকব  তুৰম এলকালৱই ন্াজান্া। এই বালবই ছাহাবালয় গকৰামক 
গেৰতয়া ন্বী চাল্লাল্লাহু আোইৰহ অছাল্লাম ক’গে গে, প্রলতযক বযৰিৰ 
বালবই জান্নাত বা জাহান্নামত ৰন্জ ৰন্জ স্থান্ ৰেৰপবদ্ধ আলছ গতৰতয়া 
গতওঁলোলক ক’গে, গতলন্ত আৰম তাকদীৰৰ ওপৰত ভৰসা কৰৰ আমে 
বাদ ৰদও?ঁ গতলখলত উত্তৰত ক’গে, ন্হয়, বৰং গতামালোক আমে 
কৰা। োৰ বালব োক সৃৰষ্ট কৰা হহলছ তাৰ বালব গসই কাম সহজ 
কৰা হ’ব। 
তাকদীৰৰ গদাহাই ৰদ ৰে বযৰি পাপ কাম কলৰ তাক আৰম আৰ ু

কও,ঁ তুৰম েৰদ মক্কালে ভ্ৰমন্ কৰৰব ৰবচৰা, আৰু তাত োবলে েৰদ 
গকৱে দেুা পৈ ৈালক, আৰ ুএজন্ সতযবাদী সংবাদ দাতাই গতামাক 
কয় গে, মক্কাত গোৱাৰ এো পৈ ৰবপদজন্ক ও দগুবম, আৰু আন্লো 
পৈ এলকবালৰ ৰন্ৰাপদ, গতলন্ত ৰন্শ্চয় তুৰম ৰদ্বতীয় পৈলো বাৰছ েবা। 
প্রৈম পৈলো অবেম্বন্ কৰা গতামাৰ বালব গকৰতয়াও ঠিক ন্হয়। 
ৰকন্তু প্রৈম পৈলো অবেম্বন্ কৰৰ েৰদ তুৰম এই কৈা গকাৱা গে, 
গমাৰ তাকদীৰত এইলোলৱই ৰেখা আৰছে। গতলন্হলে অৱশযই মান্ুলহ 
গতামাক পাগে বুৰে গণয কৰৰব। 

আৰম তাক আৰু কওঁ গে, েৰদ গতামাক এলন্ দ’ুো চাকুৰীৰ প্রিাৱ 
ৰদয়া হয় োৰ ৰভতৰত এোৰ দৰমহা আন্লোতলক গবৰছ গতলন্ত ৰন্শ্চয় 
তুৰম গবৰছ দৰমহা ৈকা চাকুৰৰলোলৱ গ্ৰহণ কৰৰবা। গতগন্হলে 
পৰকােৰ আমেৰ গক্ষ্ত্রত তুৰম গকলন্লক ৰন্ম্ন মান্ৰ কামলোক 
অগ্ৰাৰিকাৰ ৰদবা? আৰু ৰপছত কবা গে এলোলৱ ভাগযৰ ৰেখৰন্?  

আৰম তাক আৰু কও,ঁ “আৰম গদৰখবলে পাও ঁগে গতামাক গেৰতয়া 
গকালন্া শাৰীৰৰক গবমাৰ-আজালৰ গদখা ৰদলয়, গতৰতয়া তুৰম 
ৰচৰকৎসাৰ বালব সংৰিষ্ট প্রলতযক ডািাৰৰ ওচৰলে গোৱা। তাৰ ৰপছত 
অপালৰচন্ৰ ৰেমান্ কষ্ট সহয কৰা। ঔষুি গখাৱাৰ োৱতীয় অসৰুবিা 
বৰদাি কৰা। গতগন্হলে অসংখয গুণাহৰ দ্বাৰা গতামাৰ অন্তৰত ৰে 
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গবমাৰৰ উৎপৰত্ত হহলছ তাৰ পৰা মৰুি োভৰ বালব তুৰম ৰকয় গতলন্ 
ন্কৰা। 
আৰম আৰ ু ৰবশ্বাস কলৰা ঁ গে, বান্দাহৰ প্রৰত আল্লাহ তাআোৰ 

অপৰৰসীম ৰহমত আৰ ুপণূব ৰহকমতৰ কাৰলণ গকালন্া গবয়া কামক 
আল্লাহৰ েগত সম্পকব েুি কৰা অন্ুৰচত। ৰাছুেুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আোইৰহ 
অছাল্লালম হকলছ:  

 والشر ليس إليك
“গবয়া কামৰ সম্পকব  গতামালে গকৰতয়াও ন্হয়” 

আল্লাহৰ ফায়চাো গকৰতয়াও গবয়া হ’ব গন্াৱালৰ। ৰকয়লন্া 
ফায়চাোলোৰ আঁৰত ৰেলকালন্া কেযাণ আৰু ৰহকমত ৰন্ৰহত আলছ। 
অৰন্ষ্টতা বা ত্রুটি (প্রকৃতলত আল্লাহৰ ফায়চাোৰ েগত ন্হয় বৰং) 
ফায়চাোকৃত বস্তু বা ৰবষয়লোৰ েগত সমৃ্পি। ইয়াৰ প্রমাণ হহলছ 
ৰাছুেুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আোইৰহ অছাল্লামৰ বাণী :  

 «قضيت ما شر   وقني»

“(গহ আল্লাহ!) গতামাৰ ফায়ছাোকৃত বস্তুৰ অৰন্ষ্টতাৰ পৰা 
গমাক ৰক্ষ্া কৰা”। [আবু দাউদ]।  
এই বাকযলো ৰাছুেুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আোইৰহ অছাল্লালম হাছান্ 

[ৰাৰদ্বয়াল্লাহু আন্হু]ক দ‘ুআলয় কুন্ুতৰ অংশ ৰহচালপ ৰশকাইলছ। 
(ইয়াত ৰাছুেুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আোইৰহ অছআল্লালম) অৰন্ষ্ট কৈালো 

আল্লাহ তা‘আোৰ ফায়চাোকৃত বস্তুৰ েগত সমৃ্পি কৰৰলছ। এলতলক 
অৰন্ষ্টতা বা গদাষ আচেলত ফায়চাোকৃত ৰবষয়ৰ। ৰকন্তু মন্ত 
ৰাৰখব, অৰন্ষ্টতাই ইয়াৰ মেু ন্হয়। এফােৰ পৰা গবয়া হলেও আলকৌ 
আন্ ফােৰ পৰা ইয়াৰ মাজত ৰেলকালন্া কেযাণ ৰন্ৰহত আলছ। অৈবা 
গকালন্া ঠাইৰ বালব গবয়া আলকৌ গকালন্া ঠাইৰ বালব ভাে। 



 

 

Book Title 
 64  

পৃৰৈৱীৰ ৰবপেবয় গেলন্: দৰুভব ক্ষ্, গবমাৰ-আজাৰ, অভাৱ-অন্ােন্, 
ভয়-ভীৰত আৰ ুআতংক ইতযাৰদ গবয়া ৰকন্তু আন্ ফােৰ পৰা ৰবচাৰ 
কৰৰলে এইলবাৰৰ মাজলতা কেযাণ ৰবচাৰৰ গপাৱা োয়। আল্লাহ 
তা‘আো হকলছ: 

را ﴿ ها ِملُواْ ظا ِي عا ُهم باۡعضا ٱَّله يِۡدي ٱَلهاِس ِِلُِذيقا
ا
باۡت أ سا ا كا ِ واٱۡۡلاۡحرِ بِما اُه ِِف ٱۡلبا  سا ٱۡلفا

لهُهۡم ياۡرِجُعونا   [21﴾ ]الروم: ٤١لاعا

“মান্ুহৰ ৰন্জ কৃতকমবৰ ফেত স্থেত আৰু জেভাগত ৰবপেবয়ৰ 
সৃৰষ্ট হহলছ। োলত ৰসহঁতক ৰসহঁতৰ ৰকছুমান্ৰ কৃতকমবৰ স্বাদ গভাগ 
কৰাব পালৰ। োলত ৰসহঁলত [আল্লাহৰ পৈত] উভৰত আৰহব পালৰ।” 
[ৰূম : ৪১] 

গচাৰৰ হাত কো, বযাৰভচাৰীক ৰজম কৰা অৈবাৎ ৰশে গুটি 
দৰেয়াই মৃতুযদণ্ড ৰদয়া, গচাৰ আৰু বযৰভচাৰীৰ বালব অৰন্ষ্টকৰ হ’ব 
পালৰ। ৰকয়লন্া গচাৰ তাৰ হাত গহৰাব আৰু বযৰভচাৰীলয় তাৰ জীৱন্ 
গহৰাব। ৰকন্তু আন্ দৰৃষ্টলকান্ৰ পৰা ৰচন্তা কৰৰলে গদৰখব ইয়াৰ 
মাজলতা কেযাণ ৰন্ৰহত আলছ। আৰু গসয়া হহলছ, ৰসহঁতৰ উভয়ৰ 
পাপৰ কাফফাৰা হহ আলছ। ইয়াৰ ফেত ৰসহঁতৰ বালব পৃৰৈৱী আৰ ু
পৰকােৰ শাৰি একৰত্রত কৰা ন্হব। আন্ দৰৃষ্টলকাণৰ পৰা ইয়াৰ আৰ ু
এো কেযাণময় ৰদশ আলছ। গসইলো হহলছ, এই ৰবিান্ প্রলয়াগৰ ফেত 
মান্ুহৰ িন্-সম্পদ, মান্-সম্মান্, আৰু বংশ ৰক্ষ্া কৰা সম্ভৱ হ’ব।  
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অিযায়্ 

আতক্বদাৰ তশ্ক্ষা 
উপলৰাি গমৌৰেক ন্ীৰত ৰবৰশষ্ট পৰৱত্র আক্বীদা গপাষণ কৰাৰ 

বহুলতা সুমহান্ ৰশক্ষ্া আৰ ুফোফে আলছ। 

আল্লাহৰ প্রতি ঈমানৰ ফলাফল 
আল্লাহ তা‘আোৰ প্রৰত আৰু গতওঁৰ পৰৱত্র ন্াম আৰ ুগুণাৱেীৰ 

প্রৰত ঈমান্ গপাষণ কৰাৰ ফে হহলছ এই গে, ইয়াৰ দ্বাৰা আল্লাহৰ 
প্রৰত বান্দাহৰ েৈাৈব ভােলপাৱা, ভৰি, ৰদ্ধা সৃৰষ্ট হয়। ইয়াৰ ফেত 
বান্দাহ আল্লাহ তা‘আোৰ আলদশ পােন্ কৰাত মলন্াৰন্লবশ কলৰ। 
আৰু গতওঁৰ ৰন্ৰষদ্ধ কাম সমূহৰ পৰা ৰবৰত ৈালক। 

আল্লাহ তা‘আোৰ ৰবৰি-ৰন্লষিৰ প্রৰত বান্দাহৰ এই আন্ুগতয, 
বযৰি আৰ ুসমাজৰ বালব পৃৰৈৱী আৰ ুপৰকােৰ পৰম শাৰন্ত কৰঢ়য়াই 
আলন্। 

َٰلِحٗ ﴿ ِملا صا ۡن عا ياوَٰةٗ ما ۥ فا َٰ واُهوا ُمۡؤِمٞن فالاُنۡحيِيانهُه نَثا
ُ
ۡو أ
ا
ٍر أ ِن ذاكا ۖۡ  ا م  ي ِباٗة ۡجراُهم  طا

ا
اۡجزِيانهُهۡم أ َلا وا

لُ  ۡعما نُواْ يا ا َكا ِن ما ۡفسا
ا
 [42﴾ ]انلحل: ٩٧ونا بِأ

“ৰে বযৰি গন্ক আমে কৰৰব, গতও ঁপৰুুষ হওক অৈবা ন্াৰী 
েৰদ গতওঁ মুৰমন্ হয়, গতওঁক পৰৃৈৱীত পৰৱত্র জীৱন্ দান্ কৰৰম, 
আৰু পৰকােত এলন্ গোকসকেক গতওঁলোকৰ উত্তম আমে অন্ুোয়ী 
পুৰস্কাৰ দান্ কৰৰম”। [ন্াহে : ৯৭] 

তফতৰস্তা সকলৰ প্রতি ঈমানৰ ফলাফল 
ৰফৰৰিা সকেৰ ওপৰত ঈমান্ অন্াৰ একাৰিক উপকাৰৰতা। গেগন্:  
প্রৈম : ৰফৰৰিা সকেৰ ৰন্জ মহান্ স্রষ্টা অৈবাৎ আল্লাহ তা‘আোৰ 

মহান্ুভৱতা, মহত্ব, শৰি আৰু ক্ষ্মতা সম্পলকব  জ্ঞান্াজব ন্। 
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ৰদ্বতীয়: বান্দাহৰ ৰহফাজত বা ৰক্ষ্ণালবক্ষ্ন্ৰ বালব আল্লাহ 
তা‘আোৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন্। ৰকয়লন্া গতওঁ এইলবাৰ ৰফৰৰিা সকেৰ 
মাজৰ পৰা কালৰাবাক বান্দাহ সকেৰ ৰহফাজতৰ বালব, গকালন্াবাক 
গতওঁলোকৰ আমে ন্ামা ৰেখাৰ বালব আৰু আন্ আন্ স্বাৈব ৰক্ষ্াৰ 
বালব দাৰয়ত্ব ৰদলছ। 
তৃতীয় : পণূব ৰূলপ আল্লাহ তা‘আোৰ ইবাদত কৰাৰ বালব আৰ ু

মুৰমন্ সকেৰ বালব আল্লাহৰ ওচৰত মাগৰফৰাত কৰাৰ কাৰলণ 
ৰফৰৰিা সকেৰ প্রৰত মুহাব্বত আৰু ভােলপাৱা সৃৰষ্ট হয়। 

ঐশ্ী  তুথ সমূহৰ প্রতি ঈমানৰ ফলাফল 
আকাশী ৰকতাবৰ ওপৰত ঈমান্ গপাষণ কৰাৰ গকইবাোও 

উপকাৰৰতা আলছ। 

প্রৈম: সৃৰষ্টৰ প্রৰত আল্লাহ তা‘আোৰ অপৰৰসীম ৰহমত বা দয়া 
সম্পলকব  জ্ঞান্াজব ন্। ৰকয়লন্া গতওঁ পৃৰৈৱীৰ প্রৰতলো জাৰতৰ ৰহদায়তৰ 
বালবই এখন্লক ৰকতাব অৱতীণব কৰৰলছ। 
ৰদ্বতীয়: আল্লাহৰ ৰহকমতৰ বৰহঃপ্রকাশ। ৰকয়লন্া আল্লাহ তা‘আোই 

এই সমূহ আকাশী ৰকতাবৰ মািযমত প্রৰতলো জাৰতৰ উপলোগী আৰ ু
প্রলয়াজন্ীয় ৰবিান্ পাঠিয়াইলছ। এই গক্ষ্ত্রত সববলশষ ৰকতাব হহলছ 
মহাগ্ৰন্থ আে-গকাৰআন্। ৰকয়ামত পেবন্ত এই ৰকতাব স্থান্-কাে-পাত্র 
গভলদ গগালেই সৃৰষ্ট জগতৰ ৰহদায়তৰ বালব উপলোগী আৰ ুকােবকৰ। 
তৃতীয়: উি অন্গু্ৰহ সমহূৰ বালব আল্লাহ তা‘আোৰ কৃতজ্ঞতা 

জ্ঞাপন্, ইতযাৰদ। 

ৰািুল সকলৰ প্রতি ঈমানৰ ফলাফল 
ৰাছুে সকেৰ প্রৰত ঈমান্ গপাষণ কৰালৰা বহুলতা কেযাণ আলছ। 

গেলন্ 
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এক: আল্লাহ তা‘আোৰ অপৰৰসীম ৰহমত সম্পলকব  জ্ঞান্ োভ কৰা 
আৰু সৃৰষ্ট জগতৰ ৰহদায়তৰ উলেলশয এই ৰাছুে সকে গপ্রৰণৰ 
মািযমত সৃৰষ্টৰ প্রৰত গতওৰঁ ৰে কৰণুা আলছ গসইলো জন্া। 
দইু: আল্লাহ তা‘আোৰ উপলৰাি মহান্ অন্ুগ্ৰহ সমহূৰ কৃতজ্ঞতা 

জ্ঞাপন্। 

ৰতৰন্: ৰাছুে সকেৰ প্রৰত মুহাব্বত বা ভােলপাৱা, গতওঁলোকৰ 
প্রৰত সম্মান্ প্রদশবন্, গতওঁলোকৰ েৈালোগয প্রশংসা জ্ঞাপন্ কৰা। 
ৰকয়লন্া গতওঁলোক হহলছ আল্লাহৰ গপ্রৰৰত ৰাছুে, আৰু গতওৰঁ একৰন্ষ্ঠ 
বান্দাহ। গতওঁলোলক আল্লাহ তা‘আোৰ ৰৰছােত আৰ ুউপলদশ সমূহ 
মান্ুহৰ ওচৰত গপৌছঁাই ৰদলছ। মান্ুহৰ তৰফৰ পৰা সকলো অতযাচাৰ 
আৰু ৰন্েবাতন্ গতওঁলোলক সহয কৰৰলছ। 

 ৰকালৰ প্রতি ঈমানৰ ফলাফল 
আৰখৰাতৰ ওপৰত ঈমান্ গপাষণ কৰাৰ ৰকছুমান্ কেযাণ:  

এক: আল্লাহ তা‘আোৰ আন্ুগতয, গশষ ৰদৱসৰ গছাৱাব আৰ ু
পুৰষ্কাৰ োভৰ গক্ষ্ত্রত আৰু পৰকােৰ আজাবৰ ভয়ত পাপ আৰ ু
অন্যায়ৰ পৰা ৰবৰত ৈকাৰ গক্ষ্ত্রত অন্ুলপ্রৰণা োভ কৰা। 
দইু: পৰকােৰ পৰম শাৰন্ত আৰু গছাৱাবৰ আশাত পৃৰৈৱীৰ এই 

সুখ-শাৰন্ত আৰ ুউপলভাগয ৰবোস সামগ্ৰীৰ বঞ্চন্াত মুৰমন্ বযৰিৰ 
শান্তন্া োভ কৰা। 

ভাগ্যৰ প্রতি ঈমানৰ ফলাফল 
তকদীৰৰ ওপৰত ঈমান্ গপাষণ কৰাৰ ৰকছুমান্ ফোেফে হহলছ 

এই িৰণৰ। 
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এক: গকালন্া কাম কৰাৰ সময়ত আল্লাহ তা‘আোৰ ওপৰত ভৰসা 
কৰা। ৰকয়লন্া কাম আৰু কামৰ কাৰণ উভয় আল্লাহৰ ফয়চাো আৰ ু
তাকদীৰৰ ৰেখৰন্।  
দইু: মন্ৰ সখু আৰ ুঅন্তৰৰ প্রশাৰন্ত োভ। ৰকয়লন্া ৰন্জ দাৰয়ত্ব 

ৰহচালপ কােবকাৰণ সম্পন্ন কৰাৰ ৰপছত মলন্ গেৰতয়া এই কৈা জাৰন্ব 
পাৰৰব গে, আোলয় আল্লাহৰ ফয়চাো গসলয় অন্াকাংৰখত ৰে 
ঘটিবেগীয়া গসয়া ঘটিবই গতৰতয়া মন্ ৰন্ৰশ্চত ৈাৰকব। আৰ ুঅন্তলৰ 
প্রশাৰন্ত োভ কৰৰব। আৰ ুআল্লাহৰ ফয়চাোত সন্তুৰষ্ট ৈাৰকব। এগন্ 
মূহুতব ত তাকদীৰত ৰবশ্বাসী এজন্ গোকৰ বাৰহলৰ আন্ গকালন্ালৱ ইমান্ 
সুন্দৰ জীৱন্, শৰিশােী মন্ আৰু প্রশান্ত হৃদয়ৰ অৰিকাৰী হ’ব 
গন্াৱালৰ। 
ৰতৰন্: উলেশয অজব ন্ হলে আত্মলগৌৰৱ আৰ ুঅহংকাৰ পৰৰতযাগ 

কৰা। ৰকয়লন্া উলেশয অজব ন্ গহাৱালো আল্লাহলৰই অন্ুগ্ৰহ ও কেযাণ 
আৰু মুৰি োভৰ কাৰণ। গসলয় গন্ক বান্দাহ আল্লাহ তা‘আোৰ 
কৃতজ্ঞতা আদায়ৰ মািযমত আত্মলগৌৰৱ আৰু অহংকাৰ পৰৰতযাগ 
কলৰ। 
চাৰৰ: উলেশয অজব ন্ ন্হলে অৈবা অপ্রতযাৰশত ৰকবা ঘটিলে 

অন্তৰৰ পৰা অশাৰন্ত আৰ ু অৰস্থৰতা দৰূ কৰা। ৰকয়লন্া বান্দাহৰ 
ভাগযত ৰে ঘলে গসইলো আল্লাহ তা‘আোলৰই ফয়চাো। ৰেজন্ পৰৃৈৱী 
আৰু আকাশৰ সাববলভৌমত্বৰ অৰিকাৰী। গতওঁৰ ৰেলো ফয়চাো, ৰসলো 
হবই। এই গক্ষ্ত্রত গকৱে পুণযবান্ গোক সকলেলহ হিেব িাৰণ কলৰ 
আৰু পৰকােৰ পুৰষ্কাৰ কামন্া কলৰ। আল্লাহ তা‘আো হকলছ  

ُۚٓ إِنه ﴿ ا ها
ا
ۡباأ ن نه

ا
ۡبِل أ ِن قا َٰٖب م  نُفِسُكۡم إَِله ِِف كِتا

ا
َلا ِِفٓ أ ۡرِض وا

ا
ِصيباةٖ ِِف ٱۡۡل ابا ِمن مُّ صا

ا
آ أ ما

اِسريٞ  ِ ي ا ٱَّلله َٰلِكا لَعا ُ َلا ُُيِ  ٢٢ذا َُٰكۡمۗۡ واٱَّلله آ ءااتاى َلا تاۡفراُفواْ بِما ا فااتاُكۡم وا َٰ ما ا ۡواْ لَعا سا
ۡ
ۡيَلا تاأ بُّ ل ِكا

 [54-55﴾ ]احلديد: ٢٣ُكه ُُمۡتااٖل فاُخوٍر 
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“পৃৰৈৱীত অৈবা গতামালোকৰ ওপৰত অহা প্রলতযক ৰবপলদই সৃৰষ্ট 
কৰাৰ আগত গসইলো এখন্ ৰকতাবত ৰেৰপবদ্ধ কৰা হহলছ। এইলো 
কৰা আল্লাহৰ বালব গতলন্ই উজ।ু এইলো এই বালব গে, োলত 
গতামালোলক গকালন্া বস্তুৰ পৰা বৰঞ্চত হলে, তাৰ বালব গকালন্া দঃুখ 
ন্কৰা। আৰ ুৰকবা অজব ন্ হলে তাৰ বালব আত্মলগৌৰৱ ন্কৰা। আল্লাহ 
তা‘আো গকালন্া গগৌৰৱকাৰী আৰ ু অহংকাৰীক গকৰতয়াও ভাে 
ন্াপায়”। [হাদীদ: ২২-২৩] 
আল্লাহ তা‘আোৰ ওচৰত এই কামন্ালৰ সামৰৰন্ মাৰৰলছাঁ, গতও ঁ

গেন্ আমাক এই পৰৱত্র আক্বীদাৰ ওপৰত দঢৃ়তা আৰ ুৰস্থৰতশীেতা 
প্রদান্ কলৰ, আমাক ইয়াৰ সুফে প্রদান্ কলৰ, আমাৰ বালব গতওঁৰ 
কৰুণা বৰৃদ্ধ কলৰ, ৰহদায়ত োভ কৰাৰ ৰপছত অন্তৰত োলত বক্রতা 
সৃৰষ্ট ন্হয়, আৰ ুআমাৰ ওপৰত োলত গতওঁৰ অপৰৰসীম ৰহমত বষবণ 
কলৰ। প্রকৃতলত গতলৱইঁ হহলছ মহা অন্ুগ্ৰহ প্রদান্কাৰী।  

সকলো প্রশংসা ৰবশ্বজগতৰ প্রৰতপােক আল্লাহৰ বালব। আৰু দৰুদ ও 
ছাোম বৰষবত হওক আমাৰ ৰপ্রয় ন্বী মুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু আোইৰহ 
অছাল্লাম আৰু গতওঁৰ সহচৰ সকেৰ প্রৰত েগলত সৎমান্লসলৰ 
গতওঁলোকক অন্ুসৰণ কৰা গোক সকেৰ প্রৰত। 
 

 

ৰেখক 
শ্বাইখ মুহাম্মদ আচ্ ছালেহ আে-উচাইমীন্ 
৩০/10/1404 ৰহজৰী 
 
অন্ুবাদ 
ৰৰফকুে ইছোম ৰবন্ হাৰববুৰ ৰহমান্ দৰঙী 
11:52 pm 
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