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১.ছু ৰা আল-ফাতিহা( )
আয়ািঃ ৭ মাক্কী
১. (আৰম্ভ কতৰছছা) পৰম কৰুণাময় পৰম দয়ালু
১

 سورة الفاحتة.1
 مكية،7 : اآليات

َ
َ ٱلرِنَٰمۡح
َ ٱّلل ه
١ ٱلرحهي هم
ِمۡسِب

পোৰো

১

) এই ছু ৰাছ াৰ নাম ৰখা হহছছ “আল-ফাতিহা”, কাৰণ, ই ককাৰআন মাজীদৰ আৰম্ভতণছি স্থান পাইছছ, ইয়াৰ

দ্বাৰাই আল-ককাৰআনু ল আজীমৰ পািতন হয়। (আল-মুয়াচ্ছাৰ) ছু ৰা “আল-ফাতিহা” ককাৰআন মাজীদৰ সৰ্ব প্ৰথম
ছু ৰা তিছ া পূ ণবাঙ্গ ছু ৰা তহচাছপ ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লামৰ প্ৰতি অৱিীণব হহছছ। (িাৰ্াৰী, কাশ্শাফ)
কাৰণ ইয়াৰ আগি পূ ণবাঙ্গ ছু ৰা অৱিীণব কহাৱা নাতছল।
ছু ৰা আল-ফাতিহাৰ ককইৰ্া াও নাম আছছ, ১. ‘ফাতিহািুল তকিাৰ্’ ককাৰআনৰ চাতৰ্-কাতি। ২. ‘উম্মু ল তকিাৰ্’
আৰৰ্ী ভাষাি ‘উম্ম’ ককাৱা হয় ককন্দ্ৰীয় মিবদাসম্পন্ন ৰ্স্তুক। ইমাম ৰ্ুখাৰীছয় তকিাৰ্ুি িাফছীৰৰ আৰম্ভতনছি
তলতখছছঃ ইয়াৰ নাম ‘উম্মু ল তকিাৰ্’ এই ৰ্াছৰ্ই ককাৱা হহছছ কি, ককাৰআন তলছখাছি আৰু পছ াছি ই-কয়ই প্ৰথম,
আৰু ছালািৰ ককৰাআিছিা ইয়াক প্ৰথছম পাি কৰা হয়।

৩. ‘ছু ৰািুচ ছালাি’ ৰ্া ছালািৰ ছু ৰা। তিছহিু সকছলা

ছালািৰ সকছলা ৰাকাআিছিই ইয়াক পাি কৰা হয় কসই ৰ্াছৰ্ই এই নাছমছৰ নামাকৰণ কৰা হহছছ। ৪. ‘আচছাৰ্উল মাছানী’ ৰ্াছৰ ৰ্াছৰ পাি কৰা সাি া আয়াি। কাৰণ ছু ৰা আল-ফাতিহাৰ সাি া আয়াি আছছ আৰু
প্ৰছিেক ছালািৰ প্ৰছিেক ৰাকাআিছিই ইয়াক পাি কৰা হয়। (আল-মুয়াচ্ছাৰ, িফছীৰ ইৰ্ছন কাছীৰ, আলইিকান, আি-িাফছীৰ আচ-ছাহীহ)
আয়াি সংখোঃ এই তৰ্ষছয় কাছৰা তদ্বমি নাই কি, ছু ৰা ফাতিহাি মুি সাি া আয়াি আছছ। এই ৰ্াছৰ্ই হাদীছি
ইয়াক সাি া পুনৰাৰ্ৃ তিমূ লক আয়ািৰ ছু ৰা (আচ-ছাৰ্উল মাছানী) ৰ্ুতল ককাৱা হহছছ। (ৰ্ুখাৰীঃ ৪৭০৩)
ককাৰআনছিা ইয়াক এই নাছমছৰ উছল্লখ কৰা হহছছ। (ছু ৰা আল-তহজৰঃ ৮৭) তকন্তু তৰ্ছতমল্লাহ সম্পছকব মিাননকে
আছছ কি, তৰ্ছতমল্লাতহৰ ৰহমাতনৰ ৰাহীম এই ছু ৰাৰ আয়াি হয় কন নহয়? এই তৰ্ষছয় ক’ৰ্ পাতৰ কি, ককাছনা ককাছনা
ছাহাৰ্ীছয় ইয়াক ছু ৰা ফাতিহাৰ আয়াি ৰ্ুতল গণে কতৰছছ। আনহাছি আন তকছু মান ছাহাৰ্ীৰ মছি এইছ া ছু ৰা
ফাতিহাৰ অংশ নহয়। তকন্তু মদীনা মুনাওৰাি সংৰতিি ককাৰআনি ইয়াক ছু ৰা ফাতিহাৰ অংশ তহচাছপ গণে কৰা
َ َ ََۡۡ َ َ َ َ
হহছছ। আৰু তিসকছল ইয়াক ছু ৰা ফাতিহাৰ আয়াি ৰ্ুতল গণে নকছৰ কিওঁছলাকৰ মছি ت َعل ۡي هه ۡم
صه رَٰط ٱَّلهين أنعم
َ ََ ۡ َۡ َ
ُ ۡ َۡ ۡ َ
َ ٱلضٓال
পিবন্ত এ া আয়াি আৰু هي
وب علي ههم وَل
 غۡيه ٱلمغض هহলছক আন এ া আয়াি। (ৰ্াগভী)
অৱিীণব কালঃ সতিক আৰু গ্ৰহণছিাগে মি হহছছ কি, ছু ৰা আল-ফাতিহা মক্কাি অৱিীণব। কাৰণ ছু ৰা আল-তহজৰ
সৰ্বসন্মিভাছৱ মক্কী। ইয়াৰ ৮৭ নং আয়ািি ককাৱা হহছছঃ “আতম কিামাক সাি া পুনৰাৰ্ৃ তিমূ লক আয়াি আৰু
ককাৰআনু ল আজীম প্ৰদান কতৰছছা”। ইয়াি সাি া পুনৰাৰ্ৃ তিমূ লক আয়াছিই হহছছ ছু ৰা আল-ফাতিহা। (ৰ্াগভী)
মাক্কী আৰু মাদানীঃ ককাৰআন মাজীদৰ কগাছ ই ছু ৰাসমূ হক অৱিীণব কাল তহচাছপ ভাগ কৰা হহছছ। মক্কী ৰ্ুতল কসই
ছু ৰাক ককাৱা হয় তিছ া তহজৰিৰ আগি অৱিীণব হহছছ। িতদও কসই ছু ৰা মক্কাছিই অৱিীণব হওঁক অথৰ্া িাৰ
আছশ পাছশ আন ককাছনাৰ্া িাইি। আৰু মাদানী ৰ্ুতল কসই ছু ৰাক ককাৱা হয় তিছ া তহজৰিৰ তপছি অৱিীণব হহছছ।
িতদও কসই ছু ৰা মদীনাি অৱিীণব হওঁক অথৰ্া িাৰ আছশ-পাছশ ককাছনা িাইি নাইৰ্া দু ৰৱিবী আন ককাছনা িাইি।
আনতক মক্কা আৰু িাৰ আছশ-পাছশ অৱিীণব হছলও কসইছ া মাদানী ছু ৰা ৰ্ুতল ককাৱা হয়।
ছু ৰা ফাতিহাৰ ফতজলিঃ ছু ৰা ফাতিহাৰ ফতজলি সম্পছকব অসংখে হাদীছ ৰ্তণবি হহছছ। কিছন হাদীছছ কুদতছি
আতহছছ, ৰাছু লুল্লাল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লাছম হকছছঃ আল্লাহ িাআলাই হকছছঃ

‘কমাৰ আৰু কমাৰ ৰ্ান্দাৰ

মাজি ছালািক দু ভাগি তৰ্ভক্ত কতৰ তদছছা, আৰু ৰ্ান্দাৰ ৰ্াছৰ্ কসইছ াছৱ আছছ তিছ া তস তৰ্চাছৰ’।
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আল্লাহৰ নামি( )।
َ ٱۡل ۡم ُد ه َّلل ه َرب ٱلۡ َعَٰلَم
َ ۡ কিতিয়া আল্লাহ িাআলাই কয়, ‘কমাৰ ৰ্ান্দাই কমাৰ প্ৰশংসা কতৰছছ’।
ৰ্ান্দাই কিতিয়া কয় ي
ه
ه
َ ٱلرِنَٰمۡح
َ কিতিয়া আল্লাহ িাআলাই কয়, ‘কমাৰ ৰ্ান্দাই কমাৰ গুণ গাই আছছ’। আৰু
আৰু কিতিয়া তস কয়, ٱلرحهي هم
َۡ
َٰ َ
কিতিয়া তস কয়, هين
 مل ههك يو هم ٱل هকিতিয়া আল্লাহ িাআলাই কয়, ‘কমাৰ ৰ্ান্দাই কমাক সন্মাছনছৰ ভূ তষি কতৰছছ’। আৰু
َ َاك َن ۡع ُب ُد ِإَوي
َ َ إيকিতিয়া আল্লাহ িাআলাই কয়, ‘এইছ া কমাৰ আৰু কমাৰ ৰ্ান্দাৰ মাজি,
ُ اك ن َ ۡس َتع
কিতিয়া তস কয়, هي
ه
َ ۡ
َ  صه َر َٰ َط َٱَّل. هيم
َ ٱلص َر َٰ َط ٱل ۡ ُم ۡس َتق
আৰু ৰ্ান্দাৰ ৰ্াছৰ্ কসইছ াছৱ আছছ তিছ া তস তৰ্চাছৰ’। আৰু কিতিয়া তস কয় هين
ٱهدهنا ه
َ
َ
َ
ُ ۡ َۡ ۡ َ ۡ َۡ َ َ ۡ َ َۡ
َ ٱلضٓال
هي
وب َعل ۡي هه ۡم َوَل
ۡي ٱلمغض ه
 أنعمت علي ههم غ هকিতিয়া আল্লাহ িাআলাই কয়, ‘এইছ া ককৱল কমাৰ ৰ্ান্দাৰ ৰ্াছৰ্,

আৰু ৰ্ান্দাৰ ৰ্াছৰ্ কসইছ াছৱ আছছ তিছ া তস তৰ্চাছৰ’। (মুছতলম ৩৯৫) আন এ া ৰ্ণবনাি আতহছছ। ৰাছু লুল্লাল্লাহ
চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লাছম হকছছঃ ‘আল্লাহ িাআলা ছু ৰা ফাতিহাৰ দছৰ ককাছনা ছু ৰা িাওৰাি আৰু ইতিলছিা
অৱিীণব কৰা নাই। আৰু কসইছ া হহছছ, ৰ্াছৰ ৰ্াছৰ পাি কৰা পূ নৰাৰ্ৃ তিমূ লক সাি া আয়াি, তিছ া আল্লাহ আৰু
ৰ্ান্দাৰ মাজি দু ভাগি তৰ্ভক্ত’। (নাছায়ী ৯১৩, তিৰতমজী ৩১২৫) এছিছক এই ছু ৰাৰ ফতজলি সম্পছকব ৰ্তণবি কহাৱা
কগাছ ই হাদীছ পিবাছলাচনা কতৰছল ৰ্ুজা িায় কি, এই ছু ৰাছ া আ াইিনক মহান ছু ৰা।
এই ছু ৰাছ াৰ ধৰণ আৰু গাঁথতন প্ৰাথবনামূ লক। মানু ছহ আল্লাহৰ ওচৰি ককছননক প্ৰাথবনা কতৰৰ্ আৰু কসই প্ৰাথবনাৰ
তনয়ম আৰু প্ৰণালী ককছনকুৱা কহাৱা উতচি, আল্লাহৰ সন্মু খি মানু হৰ প্ৰকৃি স্থান ক’ি, আৰু মানু হৰ আক্বীদা
তৰ্শ্বাস ককছনকুৱা কহাৱা উতচি, ইয়াৰ ৰ্াছৰ্ তৰ্শুদ্ধ দ্বীন ককানছ া হ’ৰ্ পাছৰ, এই পৃ তথৱীৰ অসংখে পথৰ মাজি
তহদায়িৰ পথ ৰ্া আল্লাহৰ সছন্তাষ লাভৰ পথ ককানছ া, আৰু ককছনকুৱা পথ অৰ্লম্বন কতৰছল কিওঁৰ অতভশাপ
নাতিল হয়, এই কগাছ ইছৰ্াৰ কথা এই ছু ৰাৰ দ্বাৰা তৰ্শ্ব মানৱৰ সন্মু খি দাতি ধৰা হহছছ। আল্লাহৰ তৰ্ছশষ পতৰচয়
আৰু গুণাৱলীৰ অতনৰ্ািব পতৰণতি তহচাছপ তকয়ামি-তৰ্চাৰৰ তদন আৰু তৰছালি ও নৰ্ুওৱািৰ উছল্লখ কৰা হহছছ।
এইছৰ্াৰ কথা সন্মু খি ৰাতখ এই ছু ৰাক ককাৰআনৰ ভূ তমকা ৰ্ুতল ক’ৰ্ পাতৰ। আন কথাি ক’ৰ্ পাতৰ কি, কগাছ ই
ককাৰআন এই সৰু ছু ৰাছ াছৰ তৰ্স্তাতৰি ৰ্োখো।
১

) ককাৰআছন কাৰীম তিলাৱাি কৰাৰ আগি তৰ্ছতমল্লাহ পত আল্লাহ িাআলাৰ সহায় তৰ্চৰা হয়। “আল্লাহ” শব্দছ া

আল্লাহ িাআলাৰ তনজা তৰ্ছশষ নাম। আল্লাহৰ ৰ্াতহছৰ আন কাছৰা ৰ্াছৰ্ এই নাম ৰ্েৱহাৰ কৰা হৰ্ধ নহয়। আল্লাহ
শব্দৰ অথব ( )المعبود بحق دون سواهঅথবাৎ কিওঁ ৰ ৰ্াতহছৰ আন ককাছনাছৱই ইৰ্াদিৰ উপিু ক্ত নহয়।
(মু য়াচ্ছাৰ)
ৰহমান আৰু ৰাহীম আল্লাহৰ গুণৰ্াচক নাম। ‘ৰহম’ শব্দৰ অথব হহছছঃ দয়া, অনু গ্ৰহ। এই ৰহম ধািু ৰ
পৰাই গতিি হহছছ ‘ৰহমান’ আৰু ‘ৰাহীম’। ৰহমান শব্দছ া আল্লাহ িাআলাৰ এছন এ া গুণৰ্াচক নাম
তিছ া আন কাছৰা ৰ্াছৰ্ ৰ্েৱহাৰ কৰা হৰ্ধ নহয়। (িাৰ্াৰী) আনহাছি ‘ৰাহীম’ শব্দছ া আল্লাহৰ গুণ
কহাৱাৰ লগছি আনছৰা গুণ হ’ৰ্ পাছৰ। তকন্তু আল্লাহৰ গুণ আৰু সৃ তিজগিৰ আন কাছৰা গুণ ককতিয়াও
এক হ’ৰ্ কনাৱাছৰ। ইয়াি এছক িাইছি দু া গুণৰ্াচক নাম উছল্লখ কৰাৰ তৰ্ছশষ িাৎপিব আছছ। ককাছনা
ককাছনা িফছীৰতৰ্দৰ মছি, ‘ৰহমান’ িাৰ দয়া, অনু গ্ৰহ সৰ্ব সাধাৰণ, সকছলা সৃ তিজগিৰ ৰ্াছৰ্ সমান।
আৰু ‘ৰাহীম’ ককৱল মু তমন সকলৰ ৰ্াছৰ্ তৰ্ছশষ। (মু য়াচ্ছাৰ) পৃ তথৱীৰ কিত্ৰি কিওঁ ৰহমান (ছিওঁ ৰ
অনু গ্ৰহ সকছলা সৃ তিজগিৰ ৰ্াছৰ্ সমান) আৰু আতখৰািৰ কিত্ৰি কিওঁ ৰাহীম (ছিওঁ ৰ অনু গ্ৰহ ককৱল
মু তমন সকলৰ ৰ্াছৰ্ তৰ্ছশষ) (ৰ্াগভী)

আল-ককোৰআনু ল কোৰীমৰ অসমীয়ো অৰ্থোনু বোদ আৰু সংক্ষিপ্ত সৰল তফছীৰ
২.

সকছলা

ধৰণৰ

হামদ( )

(প্ৰশংসা)

তৰ্শ্বজগিৰ( ) ৰৰ্( ) আল্লাহৰ ৰ্াছৰ্,

১





َ ٱۡل ۡم ُد ه َّلل ه َرب ۡٱل َعَٰلَم
َۡ
٢ي
ه
ه

) আৰৰ্ী ভাষাি ‘হামদ’ শব্দৰ অথব তনমবল আৰু সম্ভ্ৰমপূ ণব প্ৰশংসা। গুণ আৰু তছফাি সাধাৰণছি দু ই ধৰণৰ হয়।

ভাল ৰ্া কৰ্য়া। তকন্তু হামদ শব্দছ া ককৱলমাত্ৰ ভাল গুণ প্ৰকাশ কছৰ। অথবাৎ তৰ্শ্বজগিি তি আছছ আৰু
তিমানতখতন ভাল, কসৌন্দিব , পূ ণব িা, মাহাত্ম্ে দান আৰু অনু গ্ৰহ আছছ কসইছ া ি’কিই আৰু তিছকাছনা ৰূছপ
ৰ্া তিছকাছনা অৱস্থাছিই নাথাকক তকয়, কসই আ াইছৰ্াছৰই ককৱল আল্লাহৰ ৰ্াছৰ্ তনতদব ি , ককৱল কিছৱঁ ই
ইয়াৰ উপিু ক্ত। কাৰণ সকছলা ৰ্স্তুৰ সৃ তিকিবা কিছৱঁ ই আৰু কিওঁ ৰ সকছলা সৃ তি অতি সু ন্দৰ। কিওঁ ৰ
সৃ তি, লালন-পালন আৰু সংৰিণ-প্ৰৰ্ৃ তদ্ধ সাধনৰ কসৌন্দিব িু লনাহীন। ইয়াৰ ফলি মানৱ মনি জাতগ উিা
ইচ্ছামূ লক প্ৰশংসাক হামদ ৰ্ু তল ককাৱা হয়।
আয়ািি ককাৱা হহছছঃ ‘সকছলা ধৰণৰ হামদ’ ইয়াৰ দ্বাৰা এক ডািৰ সিেৰ তপছন ইতঙ্গি কৰা হহছছ।
পৃ তথৱীৰ িছিই ৰ্া তিছকাছনা ৰ্স্তুছিই কসৌন্দিব , ভাল প্ৰশংসাৰ কিাগে গুণ ৰ্া কেিত্ব হৰ্তশি পতৰলতিি
হয়, কসয়া ককৱল আল্লাহৰ তপছনই প্ৰিোৱিব ন কছৰ। কাৰণ কসইছ া িাৰ তনজস্ব সম্পদ ৰ্া কগৌৰৱৰ ৰ্স্তু
নহয়। কসইছ া আল্লাহৰ তনৰঙ্কু শ দান, তিজছন তনজ কু দৰিি সকছলা সৃ তিছক সৃ তি কতৰছছ। প্ৰকৃ িছি
কিছৱঁ ই হহছছ সকছলা কসৌন্দিব ৰ মূ ল উৎস। কসছয় ভাল কৰ্য়া সকছলা অৱস্থাছিই ককৱল আল্লাহছৰই
প্ৰশংসা কতৰৰ্ লাছগ। ৰাছু লু ল্লাল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লাছম হকছছঃ িতদ ককাছনাৰ্াই কৰ্য়া পতৰতস্থতিৰ
সন্মু খীন হয় কিতিয়াও কিন তস কয়

 الحمد هلل على كل حالঅথবা ৎ সকছলা অৱস্থাছিই িাৱিীয় প্ৰশংসা

ককৱল আল্লাহৰ ৰ্াছৰ্। (ইৰ্ছন মাজাহ ৩৮০৩)
২

) ‘আলামীন’ ‘আলম’ শব্দৰ ৰ্হু ৰ্চন। আলামীন কৰ্াছলাছি তক ৰ্ুজায়, িতদও ইয়াি ইয়াৰ ৰ্োখো কৰা কহাৱা নাই,
َ َ َ  قَ َال َرب٢٣ ي
َ قَ َال ف ۡهر َع ۡو ُن َو َما َرب ٱلۡ َعَٰلَم
তকন্তু আন এক আয়ািি কসইছ া স্পি কৰা হহছছ। আয়ািছ া হহছছ, ت
ٱلسمَٰو َٰ ه
ه
َۡ َ
ُ
ۡ
ُ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
٢٤ ۡرض وما بينهما ۖٓ إهن كنتم موقهن هي
 وٱۡل هতফৰআউছন ক’কলঃ ৰাব্বু ল আলামীন তক? (মুছাই) ক’কল, তিজন আকাশমণ্ডল
আৰু পৃ তথৱী লগছি এই দু াৰ মাজি তি আছছ কসই সকছলাছৰ ৰৰ্। (ছু ৰা শুৱাৰাঃ ২৩-২৪) এছিছক ৰ্ুজা গ’ল,
আকাশ আৰু পৃ তথৱীৰ মাজৰ সকছলা ৰ্স্তুৰ সমতিক আলামীন ককাৱা হয়। এই দু ছয়াৰ মাজি অসংখে আলম
(জগি) আছছ, কিছন মানৱ জগি, পশু জগি, উতিদ জগি ইিোতদ। মানৱ ৰ্ুতদ্ধ কসই সম্পছকব সতিক ধাৰণা
কৰাছ া ককাছনা মছিই সিম নহয়। (কুৰিুৰ্ী, ফািহুল ক্বাদীৰ)
৩

) ৰৰ্ শব্দৰ অসমীয়া অথব কৰা হয়, প্ৰভু, প্ৰতিপালক। তকন্তু ককাৰআনি ইয়াৰ প্ৰছয়াগ কদতখছল গম কপাৱা িায় কি,
َۡ َۡ َ َ َ ۡ
َٰ  َٱَّلهي َخلَ َق فَ َس َو١ ۡع
ইয়াৰ মাজি ৰ্হুছিা অথব তনতহি হহ আছছ। কিছন আল্লাহ িাআলাই হকছছঃ ى
َسبهحه ٱسم ربهك ٱۡل
َٰ  َو َٱَّلهي قَ َد َر َف َه َد٢ “কিামাৰ মহান প্ৰতিপালকৰ নামি িছৰ্ীহ পাি কৰা। তিজছন সৃ তি কতৰছছ আৰু ভাৰসামে
٣ى
স্থাপন কতৰছছ। তিজছন সতিকভাছৱ প্ৰছিেকছ া ৰ্স্তুছৰ পতৰমান তনধবাৰণ কতৰছছ আৰু তহদায়ি প্ৰদান কতৰছছ”। (ছু ৰা
আলাঃ১-৩)

আল-ককোৰআনু ল কোৰীমৰ অসমীয়ো অৰ্থোনু বোদ আৰু সংক্ষিপ্ত সৰল তফছীৰ
৩. তিজন পৰম কৰুণাময়, পৰম দয়ালু ( ),
৪. তৰ্চাৰ তদৱসৰ মাতলক( )।
৫. আতম ককৱল কিামাছৰই ইৰ্াদি কছৰাঁ, আৰু
কিামাৰ ওচৰছিই সাহািে প্ৰাথবনা কছৰাঁ( ),

১
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) ‘ৰহমান’ িাৰ দয়া, অনু গ্ৰহ সৰ্ব সাধাৰণ, সকছলা সৃ তিজগিৰ ৰ্াছৰ্ সমান। আৰু ‘ৰাহীম’ ককৱল মু তমন

সকলৰ ৰ্াছৰ্ তৰ্ছশষ। ৰহমান আৰু ৰাহীম আল্লাহৰ পতৱত্ৰ নাম। (মু য়াচ্ছাৰ) ৰহমান আৰু ৰাহীম শব্দ
দু াৰ দ্বাৰা মূ ল আয়ািৰ অথব এইছ া হয় কি, ককৱল আল্লাহ িাআলাই সকছলা ধৰণৰ প্ৰশংসাৰ
অতধকাৰী, এই ৰ্াছৰ্ নহয় কি, কিওঁ তৰ্শ্বজগিৰ ৰৰ্, ৰ্ৰং এই ৰ্াছৰ্ও কি, কিওঁ ৰহমান আৰু ৰাহীম
(পৰম কৰুণাময় আৰু পৰম দয়ালু )। আল্লাহ িাআলাই হকছছঃ ‘কমাৰ দয়াই সকছলা ৰ্স্তুছক পতৰছৰ্িন
কতৰ আছছ’। (ছু ৰা আৰাফঃ১৫৬)
২

) আল্লাহ িাআলা এককভাছৱ তকয়ামি তদৱসৰ গৰাকী। কসই তদনাই আমলৰ প্ৰতিদান তদয়া হ’ৰ্। এই ছু ৰাছ া

ছালািৰ প্ৰছিেক ৰাকাআিছি পাি কৰাৰ উছেশে কশষ তদৱসৰ স্মৰণ আৰু সৎকাম ৰ্া কনক আমলৰ প্ৰস্তুতিৰ
লগছি গুণাহ আৰু পাপ কামৰ পৰা তৰ্ৰি থকা। (মুয়াচ্ছাৰ) তৰ্চাৰৰ তদনৰ প্ৰকৃি ৰূপ সম্পছকব আল্লাহ িাআলাই
َۡ
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ُ ك َما يَ ۡو
হকছছঃ
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ه
জানাছন কসই তৰ্চাৰৰ তদনছ াছনা তক? আছকৌ িুতম জানাছন কসই তৰ্চাৰৰ তদনছ াছনা তক? এইছ াছৱই কসই তদন,
তিতদনা ককাছনও কাছৰা ৰ্াছৰ্ এছকা কতৰৰ্ কনাৱাতৰৰ্। কসইতদনা (ছশষ তসদ্ধান্ত কৰাৰ) িমিা ককৱল আল্লাহৰ
থাতকৰ্’। (ছু ৰা ইনতফিাৰঃ ১৭-১৯) ইয়াওমুেীন ৰ্ছলাছি তি তৰ্চাৰৰ তদন, প্ৰতিফল-িথা শাতস্ত ৰ্া পুৰস্কাৰ প্ৰদানৰ
ُ َ ‘ يَ ۡو َمئذ يُ َوف هيه ُمকসই তদনা
َ ۡ ٱّلل دهينَ ُه ُم
তদন ৰ্ুজায়, কসইছ া আন এক আয়ািৰ অংশ তৰ্ছশষি স্পি কৰা হহছছঃ ٱۡل َق
ٖه
ه
আল্লাছহ তসহঁিক তসহঁিৰ কমবফল পূ ণবভাছৱ প্ৰদান কতৰৰ্’। (ছু ৰা নু ৰঃ ২৫)
৩

) আতম ককৱল কিামাছৰই ইৰ্াদি কছৰাঁ আৰু সকছলা কিত্ৰছিই ককৱল কিামাৰ ওচৰছিই সহায় প্ৰাথবনা কছৰাঁ।

এছিছক কিামাৰ হািছিই সাৰ্বছভৌম কিৃবত্ব, আন ককাছনও ইয়াৰ অনু পতৰমাছনা িমিা নাৰাছখ। এই আয়াছি প্ৰমান
কছৰ কি, ৰ্ান্দাই ইৰ্াদিৰ তিছকাছনা প্ৰকাৰ আনৰ ৰ্াছৰ্ কৰা হৰ্ধ নহয়, কিছনঃ আনৰ ওচৰি দু আ কৰা, সহায়
প্ৰাথবনা কৰা, িাৰ ৰ্াছৰ্ জন্তু জছৰ্হ কৰা, িাৱাফ কৰা ইিোতদ। ইয়াৰ মাজছি তনতহি আছছ গাইৰুল্লাহৰ লগি
সম্পতকবি কৰ্মাৰৰ প্ৰতিকাৰ আৰু তৰয়া, আশ্চিব আৰু কগৌৰৱ অহংকাৰৰ ঔষধ। (মুয়াচ্ছাৰ)

আল-ককোৰআনু ল কোৰীমৰ অসমীয়ো অৰ্থোনু বোদ আৰু সংক্ষিপ্ত সৰল তফছীৰ

৭. কিওঁছলাকৰ পথ, তিসকলক িুতম তনয়ামি
প্ৰদান

কতৰছা,

তিসকলৰ

ওপৰি

কিামাৰ কৰাধ অহা নাই আৰু তিসকল পথভ্ৰিও
নহয়( )।

১



َ ۡ
َ ٱلص َر َٰ َط ٱل ۡ ُم ۡس َتقه
٦ يم
ٱهدهنا ه

৬. আমাক সৰল পথৰ তহদায়ি তদয়া( ),
(অনু গ্ৰহ)



ُ ۡ َ ۡ ۡ َ ۡ ۡ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َ َ َٰ َ
وب
ه
صرط ٱَّلهين أنعمت علي ههم غۡيه ٱلمغض ه
َ
َ
َ
َ
َ ٱلضٓال
٧ هي
عل ۡي هه ۡم َوَل

) মৰম কচছনহ আৰু কৰুণা ও কলোণ কামনাসহ কাছৰাৰ্াক মঙ্গলময় পথ কদখুৱাই তদয়া আৰু লিে স্থানি কপৌঁছাই

তদয়াক আৰৰ্ী পতৰভাষাি তহদায়ি ৰ্ুতল ককাৱা হয়। তহদায়ি শব্দছ াৰ দু া অথব। এ া হহছছ, পথ প্ৰদশবন কছৰাৱা
আনছ া হহছছ লিে স্থানি কপৌঁছাই তদয়া। ি’ি এই শব্দৰ তপছি দু া object থাতকৰ্ িাি  إلىনাথাতকৰ্, আৰু
َ َ َۡ ۡ َ ۡ َ
َ َ َ َ
কিতিয়া ইয়াৰ অথব হ’ৰ্, লিে স্থানি কপৌঁছাই তদয়া। কিছন আল্লাহ িাআলাই হকছছঃ ت َولَٰك َهن
إهنك َل ت ۡهدهي من أحبب
ََ َ
َۡ ََ
ُۚ “ ٱّلل يهدهي من يشا ُءিুতম িাক ইচ্ছা কৰা সৎপথি আতনৰ্ কনাৱাৰা, ৰ্ৰং আল্লাছহ িাক ইচ্ছা িাছকই সৎপথি
আছন”। (ছু ৰা কাচাচঃ ৫৬) এই আয়ািি তহদায়ি শব্দৰ তপছি  إلىৰ্েৱহাৰ কহাৱা নাই কাৰছণ লিে স্থানি কপৌঁছাই
তদয়া অথব প্ৰকাশ কতৰছছ আৰু লিে স্থানি কপৌঁছাই তদয়া ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লামৰ িমিাৰ ৰ্াতহৰি
ৰ্ুতল জনাই তদছছ। আনহাছি পথ প্ৰদশবন কৰা ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লামৰ িমিাৰ অন্তভূ বক্ত। কসছয়
َ َ َ
ি’ি এই শব্দৰ তপছি  إلىৰ্েৱহাৰ হ’ৰ্ িাি ইয়াৰ অথব হ’ৰ্ পথ প্ৰদশবন। আল্লাহ িাআলাই হকছছঃ ِإَونك َلَ ۡهدهي
َ
َ ۡ
َ
هيم
ٖ “ إ ه ََٰل صه ر َٰ ٖط مستقতনশ্চয় িুতম সতিক সৰল পথ প্ৰদশবন কৰা” (ছু ৰা আশ-শুৰাঃ ৫২) তকন্তু লিেস্থানি কপৌঁছাই
َ
তদয়াৰ দাতয়ত্ব ককৱলমাত্ৰ আল্লাহৰ ৰ্াছৰ্ই তনতদবি। কসছয় কিওঁ হকছছঃ “ َول َه َديۡ َنَٰ ُه ۡم صه َرَٰطا م ۡس َتقهيماঅৱশেই আতম
তসহঁিক সু পথ কদখুৱাছলাছহঁছিন”। (ছু ৰা তনছাঃ ৬৮) ছু ৰা আল-ফাতিহাৰ এই আয়ািি তহদায়ি শব্দৰ তপছি إلى
ৰ্েৱহাৰ কহাৱা নাই কসছয় ইয়াৰ অথব হ’ৰ্ সহজ সৰল সু দৃ লিে স্থাননল পতৰচালনা কৰা। আৰু ইয়াি এইছ াছৱই
উছেশে, তকয়ছনা ককৱল পথৰ সন্ধান পাছলই কি কসই পথ কপাৱা িাৰ্ আৰু িাি পতৰচাতলি হহ লিে স্থান কপাৱা
َ ُ ۡ َ َ ََ َ
িাৰ্ এইছ া তনতশ্চি নহয়। এছিছক আল্লাহৰ কিৌতফক ৰ্াঞ্ছনীয়। আল্লাহ িাআলাই হকছছঃ يل َوم ۡهن َها
وۡع ٱّلل ه قصد ٱلسب ه ه
ُ َٰ َ َ َ َ َ ۡ َ َ ٞ َ
َ ۡ َك ۡم أ
َ ۡجع
هي
“ جائهر ُۚ ولو شاء لهدىসৰল পথ প্ৰদশবনৰ দাতয়ত্ব ককৱল আল্লাহৰ, তিছহিু ৰ্হুছিা ৰ্ৰ পছথা আছছ। কিওঁ
ইচ্ছা কতৰছল কিামাছলাক সকছলাছক সৎপথি পতৰচাতলি কতৰছলছহঁছিন”। (ছু ৰা নাহলঃ ৯)
“আচ-তছৰািুল মুছিাক্বীম” তছৰাি শব্দৰ অথব হহছছ, ৰ্া ৰ্া পথ। আৰু মুছিাক্বীম শব্দৰ অথব হহছছ, সৰল, কপান।
কসছয় তছৰাছি মুছিাক্বীম হহছছ, এছন পথ তিছ া এছকৰ্াছৰ কপান, সৰল, প্ৰশস্ত আৰু সু গম; তিছ াছৱ ৰ্া ৰুৱাক
লিে স্থাননল কপৌঁছাই তদছয়। তি পছথছৰ লিেস্থল এছকৰ্াছৰ তনক ৱিবী আৰু আকাংতিি মতিল কপাৱাৰ এইছ াছৱই
َ َ
َ
ۡ َ ُ
َ َ ِإَون
একমাত্ৰ পথ, ইয়াৰ ৰ্াতহছৰ আন ককাছনা পথ নাই। ককাৰআনি ইয়াৰ ৰ্ণবনা হহছছঃ ٱّلل َر هّب َو َربك ۡم فٱع ُب ُدوهُُۚ هَٰذا
ٞ ط م ۡس َتقٞ َٰ “ صه َرতনশ্চয় আল্লাহ কমাছৰা ৰৰ্, কিামাছলাকছৰা ৰৰ্, এছিছক কিামাছলাছক কিওঁছৰই ইৰ্াদি কৰা।
٣٦ هيم
এইছ াছৱই হহছছ তছৰাছি মুছিাক্বীম (সৰল সতিক পথ)”।
ককাছনা ককাছনা িফছীৰতৰ্দৰ মছি তছৰাছি মুছিাক্বীম ৰ্ুতল ইছলামক ৰ্ুছজাৱা হহছছ আছকৌ কাছৰাৰ্াৰ মছি ইয়াৰ
দ্বাৰা ককাৰআনক ৰ্ুছজাৱা হহছছ। (আি-িাফছীৰুচ ছহীহ)
২

) “কসই সকল কলাকৰ পথ (ি পতৰচাতলি কৰা) তিসকলক িুতম তনয়ামি প্ৰদান কতৰছা”। কিওঁছলাকৰ কথা
َ َٰٓ َ ْ ُ َ َ ُ َ َ َ َ
َ ٱّلل َعلَ ۡيهم م َهن ٱّلَبيۧ َن َوٱلصدهيق
ُ ََ
ُ َ ك َم َع َٱَّلهي َن َأ ۡن َع َم
আল্লাছহ ছু ৰা তনছাি ৰ্ণবনা কতৰছছঃ هي
ه
هه
ومن يطهعه ٱّلل وٱلرسول فأولئ ه
ه
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َ َ َ َ َ
َ َ ُ
َ ٱلصَٰلح
٦٩ يُۚ َو َح ُس َن أ ْو َٰٓلئهك َرفهيقا
“ وٱلشهداءه وতিছয় আল্লাহ আৰু ৰাছু লৰ আনু গিে কতৰৰ্ তস, নৰ্ী, সিেতন্ঠ,, শ্বহীদ
ه ه
আৰু সৎকমবপৰায়ণ কলাকসকলৰ সঙ্গী হ’ৰ্ তিসকলৰ ওপৰি আল্লাছহ অনু গ্ৰহ কতৰছছ, আৰু কিওঁছলাক তকমান
উিম সঙ্গী”। (ছু ৰা তনছাঃ ৬৯)
আৰু আমাক তসহঁিৰ পথি পতৰচাতলি নকতৰৰ্া তিসকলৰ ওপৰি কিামাৰ কৰাধ অৱিীণব হহছছ। তিসকছল সিে
ৰ্ুতজ কপাৱাৰ তপছছিা িাৰ ওপৰি আমল কৰা নাতছল। তসহঁি হহছছ ইয়াহুদী আৰু তসহঁিৰ সদৃ শ কলাকসকল। আৰু
পথভ্ৰি কলাকৰ পথছিা আমাক পতৰচাতলি নকতৰৰ্া। তসহঁি হহছছ খ্ৰীিান আৰু তসহঁিৰ অনু সাৰী কলাকসকল।
(ইৰ্ছন কাছীৰ, মুয়াচ্ছাৰ)
দৰাচলছি এই ছু ৰাছ াি দু আ কৰাৰ পদ্ধতি তশছকাৱা হহছছ। তিসকছল ছু ৰা ফাতিহা অথব ৰ্ুতজ পাি কৰাৰ তপছি
অন্তৰৰ পৰা দু আ কতৰৰ্, আল্লাছহ িাৰ দু আ কৰ্ুল কতৰৰ্। হাদীছি আতহছছ, ৰাছু লুল্লাল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ
অছাল্লাছম হকছছঃ  آمي ; فمن وافق قوهل قول المالئكة غفر هل ما تقدم: إذا قال اإلمام غۡي المغضوب عليهم وَل الضالي فقولوا
“ من ذنبهকিতিয়া ইমাছম কয়, ‘গাইতৰল মাগদ্বু তৰ্ আলাইতহম অলাদ্ব দ্বল্লীন’ কিতিয়া কিামাছলাছক আমীন ককাৱা।
কাৰণ িাৰ কথাছ া তফতৰস্তাসকলৰ কথা অনু িায়ী হ’ৰ্ িাৰ আগৰ গুণাহ িমা কতৰ তদয়া হ’ৰ্। (ৰ্ুখাৰী ৭৮২,
মুছতলম ৪০৯) আন এক ৰ্ণবনাি আতহছছঃ وإذا قال غۡي المغضوب عليهم وَل الضالي فقولوا آمي جيبكم اّلل
“কিতিয়া ইমাছম কয়, ‘গাইতৰল মাগদ্বু তৰ্ আলাইতহম অলাদ্ব দ্বল্লীন’ কিতিয়া কিামাছলাছক আমীন ককাৱা। আল্লাছহ
কিামাছলাকৰ দু আ কৰ্ুল কতৰৰ্”। (মুছতলম ৪০৪) ৰাছু লুল্লাল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লাছম আৰু হকছছঃ َما
ْ
َ َ َ َ ََ ْ ُ ْ َ َ َ َ
ْ َ ََ ُ ُ ْ ْ ُ ْ َ َ َ
هي
“ حسدتكم اْلَهود ۡع َش ٍء ما حسدتكم ۡع السال هم واَلأم هইয়াহুদীসকছল কিামাছলাকৰ ছালাম আৰু আমীন
ককাৱাি তিমান তহংসা কছৰ এছন তহংসা আন ককাছনা তৰ্ষয়ি নকছৰ”। (ইৰ্ছন মাজাহ ৮৫৬)
ছু ৰা ফাতিহা তিলাৱাি কৰাৰ তপছি আমীন ককাৱা মুছিাহাৰ্। ইয়াৰ অথব কহ আল্লাহ িুতম কৰ্ুল কৰা। আৰু
উলামাসকল এই কথাি একমি কি, আমীন ছু ৰা ফাতিহাৰ আয়াি নহয়। কসছয় ইয়াক ছু ৰাৰ ফাতিহাৰ লগি তলখা
নহয়। (মুয়াচ্ছাৰ)
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২. ছু ৰা আল-ৰ্াক্বাৰাহ( )
আয়ািঃ ২৮৬, মাদানী

 سورة ابلقرة.2
 مدنية،282: اآليات
َ
َ ٱلرِنَٰمۡح
َ ٱّلل ه
ٱلرحهي هم
ِمۡسِب

(আৰম্ভ কতৰছছা) পৰম কৰুণাময় পৰম দয়ালু
আল্লাহৰ নামি
১. আতলফ-লাম-মীম( )।
২. এইখন কসই তকিাৰ্( ); ি’ি ককাছনা
সছন্দহ নাই, মুিাক্বীসকলৰ( ) ৰ্াছৰ্ তহদায়ি।

১



١ الم
َ
ۡ
ۡ
َ َ
َ ب فهيهه ُهدى ل هل ُم َتق
َ َۡ
ُ َ
ي
ه
ِۛ َۛ ذَٰل هك ٱلكهتَٰب َل ري

)ছু ৰা আল-ৰ্াক্বাৰাৰ ফতজলিঃ

(ক) ছু ৰাছ া আ াইিনক ডািৰ ছু ৰা।
(খ) ছু ৰাছ া আ াইিনক কৰ্তছ আহকাম ৰ্া তৰ্তধ-তৰ্ধান সমৃ দ্ধ। (ইৰ্ছন কাছীৰ)
(গ) ৰাছু লুল্লাল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লাছম হকছছঃ ‘কিামাছলাছক তনজৰ ঘৰখনক কৰ্ৰস্থানি পতৰণি নকতৰৰ্া।
তনশ্চয় চয়িান কসই ঘৰৰ পৰা পলায়ন কছৰ, তি ঘৰি ছু ৰা আল ৰ্াক্বাৰাহ তিলাৱাি কৰা হয়’। (মুছতলম ৭৮০)
আন এক ৰ্ণবনাি আছছ, ‘তি ঘৰি ছু ৰা আল-ৰ্াক্বাৰাহ তিলাৱাি কৰা হয় কসই ঘৰি চয়িান প্ৰছৱশ নকছৰ’।
(মুছনাছদ আহমদ ২/২৮৪)
(ঘ) ছু ৰা আল-ৰ্াক্বাৰাহ তিলাৱাি কতৰছল িাি তফতৰস্তাসকছল উজ্জল হহ অৱিৰণ কছৰ। এই তৰ্ষছয় তৰ্তভন্ন ছহীহ
হাদীছ ৰ্ণবনা হহছছ। (ৰ্ুখাৰী ৫০১৮ মুছতলম ৭৯৬)
(ি) ৰাছু লুল্লাল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লাছম হকছছঃ ‘তি ৰ্েতক্ত ৰাতি শুৱাৰ সময়ি ছু ৰা ৰ্াক্বাৰাৰ কশষৰ দু ই
আয়াি তিলাৱাি কছৰ িাৰ ৰ্াছৰ্ কসইছ াছৱ িছথি’। (ৰ্ুখাৰী ৫০০৯)
(চ) তি সকল ছাহাৰ্ায় ককৰাছম ছু ৰা আল-ৰ্াক্বাৰাহ জাতনতছল ৰাছু লুল্লাল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লাছম কিওঁছলাকক
কনিৃত্বৰ কিাগেিাসম্পন্ন ৰ্ুতল ভাতৰ্তছল আৰু কিওঁছলাকক িু দ্ধি আতমৰ তনিু তক্ত তদতছল। (তিৰতমজী ২৮৭৬ ছহীহ
ইৰ্ছন খুিাইমা ৩/৫ হাদীছ নং ১৫০৯, মুস্তাদৰাক হাতকম ১/৬১১ হাদীছ নং ১৬২২)
২

) আতলফ-লাম-মীমঃ এই আখৰসমূ হ আৰু ইয়াৰ দছৰ আখৰসমূ হ তিছৰ্াৰ তকছু মান ছু ৰাৰ আৰম্ভতণছিই উছল্লখ

আছছ কসইছৰ্াৰক হুৰুছফ মুকািাআি কৰ্ালা হয়। ঊনতত্ৰশ া ছু ৰাৰ প্ৰাৰম্ভি এই ধৰণৰ হৰুছফ মুকািাআি ৰ্েৱহাৰ
হহছছ। এইছৰ্াছৰ ককাৰআনৰ অছলৌতককিাৰ সংছকি ৰ্হন কছৰ। ইয়াৰ দ্বাৰা মুশ্বতৰকীন সকলক কচছলি কৰা
হহছছ। িতদও মুশ্বতৰকীছন আৰৰ্ ভাষাগিভাছৱ সাতহতিেক আতছল তকন্তু এই কচছলি গ্ৰহণ কতৰৰ্নল সিম কহাৱা
নাই। (মুয়াচ্ছাৰ)
উছল্লখে কি, হৰুছফ মুকািাআিৰ ৰহসে, প্ৰকৃি মাহাত্ম্ে আৰু সতিক অথব ককৱল আল্লাছহ জাছন।
৩)

এই খছনই কসই মহান ককাৰআন ি'ি ককাছনা সছন্দহ নাই কি, ই আল্লাহৰ

িৰফৰ পৰা অৱিীণব। ইয়াৰ

সু স্পিিাৰ কাৰছণ ইয়াি সছন্দহ কৰাৰ ককাছনা অৱকাশ নাই। ইয়াৰ দ্বাৰা মুিাক্বীসকছল উপকাৰী জ্ঞান আৰু কনক
আমল অজবন কছৰ। আৰু কিওঁছলাছকই আল্লাহক ভয় কছৰ আৰু কিওঁৰ তৰ্তধ-তৰ্ধান পালন কছৰ। (মুয়াচ্ছাৰ)
৪

) ‘মুিাকীন’ শব্দছ া মুিাকীৰ ৰ্হু ৰ্চন। ‘মুিাকী’ শব্দৰ মূ ল ধািু িাক্বৱা। িাক্বৱা হহছছ, তনৰাপদ থকা, তনৰাপিা

তৰ্ধান কৰা। চতৰয়িৰ পতৰভাষাি িাক্বৱা ককাৱা হয়, ৰ্ান্দাই িাছি আল্লাহৰ অসন্তুতি আৰু শাতস্তৰ পৰা ৰিাৰ ৰ্াছৰ্
তনৰাপিাৰ ৰ্েৱস্থা কছৰ। এছিছক এই তনৰাপিাৰ ৰ্েৱস্থা কতৰৰ্নল হ’কল আল্লাহৰ তনছদবশক পূ ণবভাছৱ পালন কতৰৰ্
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৩. তিসকছল গাছয়ৰ্ৰ( ) প্ৰতি ঈমান কপাষণ
কছৰ( ), ছালাি কাছয়ম কছৰ( ) আৰু আতম
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লাতগৰ্, আৰু কিওঁৰ তনছষধকৃি ৰ্স্তুসমূ হ পূ ণবভাছৱ িোগ কতৰৰ্ লাতগৰ্। আৰু মুিাক্বী হহছছ, তিছয় আল্লাহৰ আছদশক
পূ ণবভাছৱ মাতন হল কিওঁৰ তনছষধকৃি ৰ্স্তুৰ পৰা সম্পূ ণবৰূছপ আঁিৰি থাছক আৰু কিওঁ অসন্তুতি আৰু শাতস্তৰ পৰা
ৰিা কপাৱাৰ ৰ্াছৰ্ ৰ্েৱস্থা কছৰ। (ইৰ্ছন কাছীৰ)
ইৰ্ছন আব্বাছ ৰাতদয়াল্লাহু আনহুমা এই আয়ািৰ িফছীৰি হকছছঃ এই ককাৰআন কিওঁছলাকৰ ৰ্াছৰ্ তহদায়ি
তিসকছল তহদায়ি তচতন কপাৱাৰ তপছি কসইছ া গ্ৰহণ নকৰাৰ শাতস্তৰ ভয়ি সদায় কম্পমান। আৰু তসহঁছি আল্লাহৰ
িৰফৰ পৰা তি অৱিীণব হহছছ িাৰ দ্বাৰা ৰহমি আৰু কৰুণাৰ আশাৰ্াদী। (আি-িাফছীৰুচ ছহীহ, িাফছীৰ ইৰ্ছন
কাছীৰ)
১

) গাইৰ্ শব্দৰ অথব হহছছ, এছনকুৱা ৰ্স্তু তিছ া ৰ্াতহেকভাছৱ মানু হৰ জ্ঞানৰ ৰ্াতহৰি ৰ্া তিছ া মানু ছহ পঞ্চ-ইতন্দ্ৰয়ৰ

দ্বাৰা অনু ভৱ কতৰৰ্ কনাৱাছৰ। ফলি কসই সম্পছকব জ্ঞাছনা লাভ কতৰৰ্ কনাৱাছৰ। ককাৰআনি গাইৰ্ শব্দৰ দ্বাৰা
কসইসমূ হ তৰ্ষয়ক ৰ্ুজাইছছ তিছৰ্াৰৰ সংৰ্াদ ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লাছম তদছছ তকন্তু কসইছৰ্াৰৰ তৰ্ষছয়
মানু ছহ তনজ ৰ্ুতদ্ধৰ্ছলছৰ ৰ্া ইতন্দ্ৰয়গ্ৰাহে অতভজ্ঞিাৰ দ্বাৰা জ্ঞান লাভ কতৰৰ্নল সম্পূ ণব অিম আতছল। ইয়াি গাইৰ্
শব্দৰ দ্বাৰা ঈমানৰ সংতিপ্ত ৰ্ণবনা তদয়া হহছছ। িাৰ মাজি আছছ আল্লাহৰ অতস্তত্ব, তছফাি ৰ্া গুণাৱলী আৰু
িাক্বদীৰ ৰ্া ভাগে সম্পকবীয় তৰ্ষয়সমূ হ, জান্নাি-জাহান্নামৰ অৱস্থা, তকয়ামি আৰু তকয়ামিি অনু ত্ঠ,ি কহাৱাৰ
ঘ নাসমূ হ, তফতৰস্তাসকল, ঐশী তকিাৰ্সমূ হ, পূ ৰ্বৱিবী সকছলা নৰ্ী আৰু ৰাছু লৰ তৰ্স্তাতৰি তৰ্ষয় ইয়াছৰ অন্তভূ বক্ত।
(মুয়াচ্ছাৰ)
২

) ঈমান শব্দৰ আতভধাতনক অথব হহছ, ককাছনা তৰ্ষয়ৰ স্বীকৃতি তদয়া। ইছলামী চতৰয়িৰ পতৰভাষাি ঈমান ককাৱা হয়,

কমৌতখকভাছৱ স্বীকাৰ কৰা, অন্তছৰছৰ তৰ্শ্বাস কৰা আৰু অংগ-প্ৰিংগৰ দ্বাৰা কসইছ া ৰ্াস্তৰ্ায়ন কৰা। পূ ণে কতৰছল
ঈমান ৰ্ৃ তদ্ধ হয় আৰু পাপ কতৰছল ঈমান হ্ৰাস পায়। ইয়াি ঈমানৰ তিতন া তদশ দাতি ধৰা হহছছ। প্ৰথমঃ অন্তছৰছৰ
দৃ

তৰ্শ্বাস কপাষণ কৰা। তদ্বিীয়ঃ কমৌতখকভাছৱ কসই তৰ্ষয়ছ াৰ স্বীকৃতি তদয়া। িৃিীয়ঃ কসইছ া কমবি ৰ্াস্তৰ্ায়ন

কৰা। ককৱল তৰ্শ্বাসৰ নাছমই ঈমান নহয়। তকয়ছনা ইৰ্তলছ, তফৰআউন আৰু ৰ্হু কাতফছৰও মছন মছন তৰ্শ্বাস
কতৰতছল। তকন্তু নমনাৰ কাৰছণ তসহঁি ঈমান্দাৰৰ অন্তভূ ক্ত
ব হ’ৰ্ পৰা নাতছল। এইদছৰ ককৱল কমৌতখক স্বীকৃতি তদয়াৰ
নাছমা ঈমান নহয়। কাৰণ মুনাতফকসকছলও কমৌতখক স্বীকৃতি তদতছল। ৰ্ৰং ঈমান হহছছ জনা আৰু মনাৰ নাম।
তৰ্শ্বাস কৰা কমৌতখক স্বীকৃতি তদয়া আৰু কািবি পতৰণি কৰা – এই তিতন া ৰ্স্তুৰ সমতিৰ নাম ঈমান। উপছৰাক্ত
আছলাচনাৰ তভতিি ঈমান তৰ্ল গাইৰ্ৰ অথব এইছ া হয় কি, ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লাছম তি তহদায়ি
আৰু তশিা হল আতহতছল, কসই সকছলাছৰ্াৰক আন্ততৰকভাছৱ মাতন কলাৱা। তকন্তু চিব হহছছ, কসইছৰ্াৰ ৰাছু লুল্লাহ
চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লামৰ তশিা তহচাছপ তনভবৰছিাগেভাছৱ প্ৰমাতণি হ’ৰ্ লাতগৰ্। মুছতলম সকলৰ সংখোগতৰ্ঠ,
দছল ঈমানৰ এই সংজ্ঞাই ৰ্ণবনা কতৰছছ। (ইৰ্ছন কাছীৰ)
‘ঈমান তৰ্ল গাইৰ্’ সম্পছকব আব্দু ল্লাহ তৰ্ন মাছউদ ৰাতদয়াল্লাহু আনহুছৱ হকছছঃ ‘গাইৰ্ৰ তৰ্ষয়াতদৰ ওপৰি ঈমান
কপাষণ কৰািনক উিম ঈমান আন কাছৰা হ’ৰ্ কনাৱাছৰ। িাৰ তপছি কিওঁ এই ছু ৰা প্ৰথম পাঁচ া আয়াি তিলাৱাি
কতৰছল’। (মুছিাদৰাক হাতকম ২/২৬০)
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৪. আৰু তিসকছল ঈমান আছন িাৰ ওপৰি,
তি কিামাৰ প্ৰতি অৱিীণব কৰা হহছছ আৰু তি
কিামাৰ পুছৰ্ব অৱিাণব কৰা হহতছল( ) আৰু
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কিওঁছলাকক তি প্ৰদান কতৰছছাঁ িাৰ পৰা ৰ্েয়
কছৰ( )।
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তিসকছল আতখৰািৰ প্ৰতি পূ ণব তৰ্শ্বাসী( )।

১

) ছালাি শব্দৰ শাতব্দক অথব হহছছ প্ৰাথবনা ৰ্া দু আ। চতৰয়িৰ পতৰভাষাি ইয়াৰ সংজ্ঞা হহছছ, তনতদবি সময়ি,

তকছু মান তনতদবি চিব অনু সতৰ তকছু মান দু আ আৰু তৰ্ছশষ আৰকানৰ সমতিছক ছালাি কৰ্ালা হয়। তিছ া আমাৰ
সমাজি নামাজ ৰ্ুতল পতৰতচি। ককাৰআনি ছালািৰ তিমান ৰ্াৰ িাগীদ কৰা হহছছ- সাধাৰণছি ইকামি শব্দৰ
দ্বাৰাই কৰা হহছছ। ছালাি আদায় কৰাৰ কথা ককৱল এ া ৰ্া দু া িাইি কৰা হহছছ। কসছয় ইক্বামািুচ ছালাি
(ছালাি প্ৰতি্ঠ,া কৰা)ৰ িাৎপিব অনু ধাৰ্ন কৰা উতচি।
ককাৰআন আৰু ছু ন্নাহৰ পতৰভাষাি ইক্বামািুচ ছালািৰ অথব, তনধবাতৰি সময় অনু সাছৰ িাৱিীয় চিবাৱলী আৰু
তনয়মাৱলী ৰিা কতৰ ছালাি আদায় কৰা। ককৱল ছালাি আদায় কৰাছক ইক্বামািুচ ছালাি ককাৱা নহয়। ছালািৰ
তিমান গুণাৱলী, ফলাফল, লাভ আৰু ৰ্ৰকিৰ কথা ককাৰআন হাদীছি ৰ্ণবনা কৰা হহছছ, কসই সকছলাছৰ্াৰ
ইক্বামািুচ ছালািৰ লগি সম্পকবিুক্ত। কিছন, ককাৰআনি আছছ, “তনশ্চয় ছালাি মানু হক িাৱিীয় অশ্লীল আৰু
গতহবি কামৰ পৰা তৰ্ৰি ৰাছখ”। (আল আনকাৰ্ুি ৪৫) এছিছক তিসকছল ছালাি আদায় কৰা সছত্বও অশ্লীল
কামি তলপ্ত তসহঁছি ছালাি আদায় কছৰ তকন্তু প্ৰতি্ঠ,া নকছৰ। ইক্বামি ৰ্া প্ৰতি্ঠ,া কতৰৰ্নল ছালািৰ সকছলা ফৰজওৱাজীৰ্, ছু ন্নি, মুছিাহাৰ্ পতৰপূ ণবভাছৱ আদায় কৰা, তনয়তমি পালন কৰা আৰু ইয়াৰ ৰ্েৱস্থাপনা সু দৃ

কৰা

সকছলা ইয়াৰ অন্তভূ বক্ত। ইয়াৰ ৰ্াতহছৰ সময়মছি আদায় কৰা। ছালািৰ ৰুকু, ছাজদা, তিলাৱাি, খুশু, খুজু (তৰ্নয়,
নম্ৰিা) তিক ৰখাও ইয়াৰ অন্তভূ ক্ত
ব । (ইৰ্ছন কাছীৰ)
২

) ইয়াি ফৰজ িাকাি, ওৱাজীৰ্ চদক্বা আৰু নফল দান খয়ৰাি ইিোতদ তিছ া আল্লাহৰ ৰাস্তাি ৰ্েয় কৰা হয়, কসই

সকছলাছক ৰ্ুছজাৱা হহছছ। (িাৰ্াৰী) ককাৰআনি সাধাৰণছি ‘ইনফাক’ শব্দছ া নফল দান-খয়ৰািৰ ৰ্াছৰ্ই ৰ্েৱহাৰ
কৰা হহছছ। ি’ি ফৰজ িাকািৰ কথা ককাৱা হহছছ িাি ‘িাকাি’ শব্দ ৰ্েৱহাৰ কৰা হহছছ।
৩

) মুিাক্বী সকলৰ আৰু তকছু মান তছফাি ইয়াি ৰ্ণবনা কৰা হহছছ। তিসকছল ৰাছু লৰ প্ৰতি অৱিীণব কহাৱা

ককাৰআনক তৰ্শ্বাস কছৰ আৰু কিওঁৰ হাদীছক তৰ্শ্বাস কছৰ লগছি কিছখি চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লামৰ আগি
অৱিীণব কহাৱা সকছলা পুতথৰ প্ৰতি তৰ্শ্বাস কপাষণ কছৰ, কিছন কিৌৰাি, ইতিল ইিোতদ। (মুয়াচ্ছাৰ)
ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লামৰ িু গি দু ই কেণীৰ মুতমন, মুিাকী আতছল। প্ৰথম কেণী তিসকছল আগছি
মুশ্বতৰক আতছল তপছি ইছলাম গ্ৰহণ কতৰতছল। তদ্বিীয় কেণী তিসকছল আগছি আহছল তকিাৰ্ (ইয়াহুদী ৰ্া তখ্ৰিান)
আতছল তপছি ইছলাম গ্ৰহণ কতৰতছল। পুৰ্বৱিবী আয়ািি প্ৰথম কেণীৰ ৰ্ণবনা আতছল। এই আয়ািি তদ্বিীয় কেণীৰ
ৰ্ণবনা তদয়া হহছছ। হাদীছি আছছ, তিসকছল ইছলাম গ্ৰহণ কৰাৰ পুছৰ্ব তিছকাছনা ঐশী তকিাৰ্ৰ অনু সাৰী আতছল
কিওঁছলাক তদ্বগুণ পুণেৰ অতধকাৰী হ’ৰ্। (ৰ্ুখাৰী ৩০১১ মুছতলম ১৫৪)
৪

) আৰু কিওঁছলাছক আতখৰািক তৰ্শ্বাস কছৰ। মৃ িুেৰ তপছি তহচাপ তনকাচ, দান প্ৰতিদান আৰু ফলাফল হ’ৰ্ ৰ্ুতল

তৰ্শ্বাস কছৰ। এইছৰ্াৰক অন্তছৰৰ তৰ্শ্বাস কছৰ আৰু কমৌতখক ও কািবি প্ৰকাশ কছৰ। তৰ্ছশষনক কশষ তদৱসক স্মৰণ
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৫. কিওঁছলাছকই তনজ প্ৰতিপালকৰ তনছদবতশি
তহদায়িৰ ওপৰি আছছ আৰু কিওঁছলাছকই
সাফলে( )।
৬. তিসকছল কুফৰী( ) কতৰছছ িুতম তসহঁিক
সিকব কৰা ৰ্া নকৰা এছকই কথা, তসহঁি
ঈমান নাতনৰ্

।



ُ َ َ ُ
ُ َٰ َ َ َ َٰٓ َ ْ ُ
ۡع هدى مهن َرب ه هه ۡمۖٓ َوأ ْو َٰٓلئهك ه ُم
أولئهك
َ ُ ُۡۡ
٥ ٱلمفل هحون
ْ َ َ َ َ َ
ََ
َ َ َ
هين كف ُروا َس َوا ٌء عل ۡي هه ۡم َءأنذ ۡرت ُه ۡم
إهن ٱَّل
َ
َ
ۡ
ُ ُ َ َۡ
 ٦ أم ل ۡم تنذ ۡهره ۡم َل يُؤم ُهنون

কছৰ, কাৰণ ইয়াৰ প্ৰতি ঈমান কপাষণ কৰা, কনতক কৰাৰ আ াইিনক ডািৰ উপায় লগছি হাৰাম ৰ্স্তুৰ পৰা তৰ্ৰি
থকা আৰু আত্ম্শুতদ্ধৰ ডািৰ কাৰণ। (মুয়াচ্ছাৰ)
ইয়াি লিেণীয় আৰু এ া তৰ্ষয় হহছছ, আয়ািৰ কশষি  يؤمنونৰ্েৱহাৰ নকতৰ  يوقنونৰ্েৱহাৰ কতৰছছ। ইয়াক্বীনৰ
অথব দৃ

প্ৰিেয়। ইয়াৰ দ্বাৰা ইতঙ্গি কৰা হহছছ কি, আতখৰািৰ প্ৰতি এছনকুৱা দৃ

প্ৰিেয় তনজ চকুছৰ কদখা ককাছনা ৰ্স্তু সম্পছকব হয়। এই দৃ

প্ৰিেয় ৰাতখৰ্ লাতগৰ্ কি, তি

প্ৰিেয়ৰ গুৰুত্ব তনধবাৰণি আব্দু ল্লাহ ইৰ্ছন মাছউদ

ৰাতদয়াল্লাহু আনহুছৱ হকছছ, “হধিব হহছছ ঈমানৰ অধবাংশ, আৰু ইয়াক্বীন হহছছ পূ ণব ঈমান”। (মুছিাদৰাক হাতকম
২/৪৪৬)
১

) উক্ত আয়ািসমূ হি ৰ্ণবনা কৰা হৰ্তশি আৰু গুণাৱলীৰ অতধকাৰী ৰ্েতক্তসকছলই তনজ প্ৰতিপালকৰ তনছদবতশি

তহদায়িৰ ওপৰি প্ৰতিত্ঠ,ি। কিওঁছলাকৰ স্ৰিাৰ কিৌতফকি পতৰচাতলি। আৰু কিওঁছলাছকই সাফলেৰ উচ্চ শৃ ঙ্গি
উপনীি হহছছ, তিসকছল তনছজ তৰ্চৰা ৰ্স্তু পাই গ’ল। (মুয়াচ্ছাৰ) অথবাৎ আল্লাহৰ এই কঘাষণাৰ পতৰছপতিিি
সৎছলাছক জান্নািি স্থান পাৰ্। ৰ্িব মান জীৱনৰ অথব ননতিক সমৃ তদ্ধ আৰু অসমৃ তদ্ধ, সাফলে আৰু ৰ্েথব িা
আচল মানদণ্ড নহয়। ৰ্ৰং আল্লাহৰ কশষ তৰ্চাৰৰ তদনা তি ৰ্েতক্ত উিীণব হ’ৰ্ কসইজনছহ সফলকাম। আৰু
কসইতদন তিছয় উিীণব নহ’ৰ্ তস হহছছ ৰ্েথব ।
২

) কাতফৰ শব্দৰ অথব অস্বীকাৰকাৰী, কাতফৰ শব্দছ া মুতমন শব্দৰ তৰ্পৰীি। তৰ্তভন্ন কাৰণি মানু হ কাতফৰ ৰ্ুতল গণে

হয়, তৰ্ছশষনক ঈমানৰ ছয় া আৰকানৰ তিছকাছনা এ া অস্বীকাৰ কতৰছলই তস তনসছন্দছহ কাতফৰ। ইয়াৰ ৰ্াতহছৰও
িতদ ককাছনাছৱ ইছলামৰ আৰকানসমূ হছকা অস্বীকাৰ কছৰ কিছনহ’কলও তস কাতফৰ হ’ৰ্ ইিোতদ।
কুফৰৰ দু া প্ৰকাৰঃ (ক) ডািৰ কুফৰ ৰ্া কুফছৰ আকৰ্ৰ, (খ) সৰু কুফৰ ৰ্া কুফছৰ আছগৰ।
ডািৰ কুফৰ ৰ্া কুফছৰ আকৰ্ৰ পাঁচ প্ৰকাৰ। ১) তমছা প্ৰতিপন্ন কৰাৰ লগি সম্পৃ ক্ত কুফৰ। কসয়া হহছছ
ৰাছু লসকলৰ তমথোৰ্াদী কহাৱাৰ তৰ্শ্বাস কপাষণ কৰা। এছিছক কিওঁছলাছক তি হল আতহছছ, িাি তি ৰ্েতক্ত
কিওঁছলাকক প্ৰকাশে অথৰ্া অপ্ৰকাশেভাছৱ তমছা সাৰ্েস্ত কতৰছল, তস কুফৰী কতৰছল। ইয়াৰ প্ৰমাণঃ আল্লাহ িাআলাই
হকছছঃ “তি ৰ্েতক্ত আল্লাহৰ ওপৰি তমছা আছৰাপ কছৰ অথৰ্া িাৰ ওচৰি সিেৰ আগমন হ’কল তস তমছা প্ৰতিপন্ন
কছৰ, কসইজনিনক অতধক িাতলম আৰু ককান হ’ৰ্ পাছৰ? জাহান্নছমই কাতফৰসকলৰ ৰ্াসস্থান নহয় কন?” (ছু ৰা
আল-আনকাৰ্ূ ি ৬৮)
২) অস্বীকাৰ আৰু অহংকাৰৰ দ্বাৰা কুফৰঃ ৰাছু ল চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লাছম আল্লাহৰ িৰফৰ পৰা তি হল আতহছছ
কসইছ া জনা সছত্বও অহংকাৰ আৰু তহংসাৰ্শিঃ অস্বীকাৰ কৰা িাৰ ওপৰি আমল নকৰা। ইয়াৰ প্ৰমাণঃ আল্লাহ
িাআলাই হকছছঃ “কিতিয়া আতম তফতৰস্তাসকলক ক’কলা, কিামাছলাছক আদমক ছাজদা কৰা। কিতিয়া ইৰ্তলছৰ
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৭. আল্লাছহ তসহঁিৰ হৃদয়সমূ হ আৰু তসহঁিৰ
েৱণশতক্তৰ ওপৰি কমাহৰ মাতৰ তদছছ আৰু
তসহঁিৰ দৃ তিৰ ওপৰি আছছ আৱৰণ

।





ُ َ َخ َت َم
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আৰু তসহঁিৰ ৰ্াছৰ্ আছছ মহাশাতস্ত।
ৰ্াতহছৰ সকছলাছৱ ছাজদা কতৰছল। তস অস্বীকাৰ কতৰছল আৰু অহংকাৰ কতৰছল। আৰু তস কাতফৰসকলৰ অন্তভূ বক্ত
হ’ল”। (ছু ৰা আল-ৰ্াক্বাৰাহ ৩৪)
৩) সংশয়-সছন্দহৰ কুফৰঃ অথবাৎ ৰাছু ল চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লাছম আল্লাহৰ িৰফৰ পৰা তি হল আতহছছ
িাৰ প্ৰতি সছন্দহ কপাষণ কৰা আৰু দৃ

তৰ্শ্বাস নকৰা। প্ৰমাণঃ (ছু ৰা কাহাফ ৩৫-৩৮)

৪)তৰ্মূ খ থকাৰ মাধেমি কু ফৰঃ অথবা ৎ দ্বীন ইছলামৰ পৰা পতৰপূ ণব ভাছৱ তৰ্মূ খ থকা। ৰাছু লু ল্লাহ চাল্লাল্লাহু
আলাইতহ অছাল্লাছম তি হল আতহছছ কসই আদশব ৰ পৰা তনজ কাণ, হৃদয় আৰু জ্ঞানৰ দ্বাৰা দু ৰত্ব অৰ্লম্বন
কৰা। প্ৰমাণঃ আল্লাহ িাআলাই হকছছঃ “তকন্তু কাতফৰসকলক তি তৰ্ষছয় সিকব কতৰ তদয়া হহছছ কসই
তৰ্ষয়ৰ পৰা তসহঁ ছি মু খ ঘু ৰাইছছ”। (ছু ৰা আল-আহক্বাফ ৩)
৫) তনফাক্বৰ মাধেমি কু ফৰঃ ইয়াৰ দ্বাৰা তৰ্শ্বাসগি তনফাক্ব ৰ্ু ছজাৱা হহছছ। কিছন ঈমান প্ৰকাশ কছৰ
তকন্তু অন্তৰি কু ফৰক পু হ-পাল তদছয়। প্ৰমাণঃ আল্লাহ িাআলাই হকছছঃ “এইছ া ৰ্াছৰ্ কি, তসহঁ ছি ঈমান
আনাৰ তপছি কু ফৰী কতৰছছ। ফলি তসহঁ ি ৰ অন্তৰি কমাহৰ মাতৰ তদয়া হহছছ। গতিছক তসহঁ ছি নু ৰ্ু ছজ”।
(ছু ৰা আল-মু নাতফকু ন ৩)
তদ্বিীয়ঃ সৰু কু ফৰ। এই কু ফৰি তলপ্ত ৰ্েতক্ত ইছলামৰ পৰা ৰ্তহস্কাৰ নহয় আৰু তস তচৰকাল জাহান্নমছিা
নাথাতকৰ্। এই ধৰণৰ কু ফৰি তলপ্ত ৰ্েতক্ত সম্পছকব কতিন শাতস্তৰ সিকব ৰ্াণী আতহছছ। ককাৰআন আৰু
ছু ন্নািি ৰ্তণব ি কসই সকছলা গুণাহ তিছ াক কু ফৰ ৰ্ু তল ককাৱা হহছছ তকন্তু ডািৰ কু ফৰৰ অন্তভূ ব ক্ত নহয়
কসই সকছলা ইয়াৰ অন্তভূ ব ক্ত । কিছন, তনয়ামি ৰ্া অনু গ্ৰহ অস্বীকাৰ কৰা। প্ৰমাণঃ (ছু ৰা আন-নাহল ১১২)
১

) অথবাৎ কহ ৰাছু ল কিামাৰ প্ৰতি তি অৱিীণব হহছছ, কসইছ া তিসকছল অহংকাৰ আৰু তহংসাৰ্শিঃ

অস্বীকাৰ কতৰছছ তসহঁ ি ক িু তম আল্লাহৰ শাতস্তৰ পৰা সিকব কৰা ৰ্া নকৰা, ৰ্াতিলৰ প্ৰতি তসহঁ ি ৰ
দৃ িাৰ ফলি তসহঁ ছি ককতিয়াও ঈমান কপাষণ নকছৰ। (মুয়াচ্ছাৰ)
ইৰ্ছন আব্বাছ ৰাতদয়াল্লাহু আনহুমাই হকছছ, ‘ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লামৰ একান্ত ইচ্ছা আতছল কি,
সকছলা মানু ছহই ঈমান আনক আৰু কিওঁৰ অনু সৰণ কতৰ তহদায়ি প্ৰাপ্ত হওঁক। কসছয় আল্লাহ িাআলা এই আয়াি
অৱিীণব কতৰ জনাই তদছল কি, ঈমান আনা আৰু তহদায়ি প্ৰাপ্ত কহাৱা কিামাৰ ইচ্ছাৰ ওপৰি তনভবৰশীল নহয়।
আগছি িাৰ ৰ্াছৰ্ কসৌভাগে তলখা হহছছ ককৱল তসছয়ই ঈমান আতনৰ্ আৰু িাৰ ৰ্াছৰ্ দূ ভবাগে তলখা হহছছ তস পথভ্ৰি
হ’ৰ্’। (আি িাফছীৰুচ ছহীহ)
২

) আল্লাছহ তসহঁিৰ অন্তৰি আৰু কাণি কমাহৰ মাতৰ তদছছ আৰু তসহঁিৰ চকুি আৱৰণ কতৰছছ। কাৰণ তসহঁছি

সিে স্পি কহাৱাৰ তপছছিা কুফৰী কতৰছছ। কসছয় তসহঁি আৰু তহদায়িৰ কিৌতফক নাপাৰ্। আৰু তসহঁিৰ ৰ্াছৰ্ আছছ
জাহান্নামৰ কতিন শাতস্ত। (মুয়াচ্ছাৰ)
তসহঁিৰ অন্তৰি আৰু কাণি কমাহৰ মাতৰ তদয়াৰ একমাত্ৰ কাৰণ হহছছ তসহঁিৰ অহংকাৰ আৰু তৰ্ৰুদ্ধাচৰণ। আল্লাহ
িাআলাই হকছছঃ “ককতিয়াও নহয়, ৰ্ৰং তসহঁিৰ কৃিকমবই তসহঁিৰ অন্তৰি মামৰ (জং) ধৰাইছছ”। (ছু ৰা আলমুিাফতফফীন ১৪) ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লাছম হকছছঃ ‘মানু ছহ কিতিয়া ককাছনা গুণাহৰ কাম কছৰ,

আল-ককোৰআনু ল কোৰীমৰ অসমীয়ো অৰ্থোনু বোদ আৰু সংক্ষিপ্ত সৰল তফছীৰ
৮. আৰু মানু হৰ মাজি এছন তকছু মান মানু হ
আছছ তিসকছল কয়, ‘আতম আল্লাহ আৰু কশষ
তদৱসৰ প্ৰতি ঈমান আতনছছা’, অথচ তসহঁি
মুতমন নহয়( )।
৯.

তসহঁছি

আল্লাহ

আৰু

মুতমনসকলক

প্ৰিাতৰি কতৰৰ্ তৰ্চাছৰ, প্ৰকৃিছি তসহঁি
তনছজই তনজছক প্ৰিাতৰি কতৰ আছছ, অথচ
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কিতিয়া িাৰ অন্তৰি এ া কলা দাগ ৰ্তহ িায়। ৰ্গা কাছপাৰি হিাৎ কলা দাগ ৰ্তহছল কিছন কৰ্য়া লাছগ,
কিছননক প্ৰথম অৱস্থাি অন্তৰি পাপ কমব ৰ দাগও অস্বতস্তৰ সৃ তি কছৰ। এই অৱস্থাি িতদ কসই ৰ্েতক্ত
কিৌৰ্া নকছৰ, আৰু পাপ কতৰ থাছক, কিছন্ত লাছহ লাছহ দাগ পতৰ পতৰ কগাছ ই অন্তৰ কলা পতৰ িায়।
এছনস্থলি িাৰ অন্তৰৰ পৰা ভাল কৰ্য়াৰ পাথব কে সম্পতকব ি অনু ভূ তি পিব ন্ত লু প্ত হহ িায়’। (তিৰতমজী
৩৩৩৪ ইৰ্ছন মাজাহ ৪২৪৪)
১

) মানু হৰ মাজি এছন তকছু মান মানু হ আছছ, তিসকল মুতমছনা নহয় কাতফছৰা নহয়। তসহঁি হহছছ মুনাতফক। তিহঁছি

কমৌতখকভাছৱ স্বীকাৰ কছৰ কি, আতম আল্লাহ আৰু কশষ তদৱসৰ প্ৰতি তৰ্শ্বাস কছৰা। তকন্তু তসহঁছি অন্তৰি কুফৰ
কগাপন ৰাতখছছ, তসহঁি ঈমান কপাষণ কৰা নাই। (মুয়াচ্ছাৰ)
এই আয়ািৰ পৰা পৰৱিবী ১৩

া আয়াি মুনাতফকসকলৰ তৰ্ষছয় অৱিীণব হহছছ। গতিছক ইয়াি তনফাক্ব আৰু

মুনাতফকসকলৰ তৰ্ষছয় জনা আৱশেক।
তনফাক্বৰ অথব প্ৰকাশেভাছৱ কলোণ ৰ্েক্ত কৰা আৰু কগাপছন অকলোণ কপাষণ কৰা। তনফাক্ব দু ই প্ৰকাৰ (ক)
তৰ্শ্বাসগি তনফাক্ব। (খ) আমলগি ৰ্া কািবগি তনফাক্ব। (ইৰ্ছন কাছীৰ)
তৰ্শ্বাসগি তনফাক্ব ছয় প্ৰকাৰ। ইয়াৰ তিছকাছনা এ া কতৰছল িাৰ ৰ্াসস্থান হ’ৰ্ জাহান্নামৰ সৰ্বছশষ স্তৰি। ১)
ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লামক তমছা প্ৰতিপন্ন কৰা। ২) ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লাছম তি হল
আতহছছ িাৰ সামানেিম অংশক তমছা প্ৰতিপন্ন কৰা। ৩) ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লামক ঘৃ ণা ৰ্া অপছন্দ
কৰা। ৪) ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লাছম তি হল আতহছছ িাৰ সামানেিম অংশক ঘৃ ণা ৰ্া অপছন্দ কৰা। ৫)
ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লামৰ দ্বীনৰ অৱনতিি আনন্দ প্ৰকাশ কৰা। ৬) ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ
অছাল্লামৰ দ্বীনৰ তৰ্জয়ি অসন্তুি কহাৱা।
আমলগি ৰ্া কািবগি তনফাক্বঃ এই ধৰণৰ তনফাক্ব পাঁচ প্ৰকাৰ। প্ৰমাণঃ ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লাছম
হকছছঃ মুনাতফকসকলৰ তনদশবন হহছছ তিতন া। কথা ক’কল তমছা কয়, প্ৰতিশ্ৰুতি কতৰছল ভঙ্গ কছৰ, আমানি ৰাতখছল
তখয়ানি কছৰ। (ৰ্ুখাৰী: ৩৩ মুছতলম: ৫৯) আন এক ৰ্ণবনাি আছছ, কাতজয়া কতৰছল গাতল তদছয়, চুতক্তি উপনীি
হ’কল িাৰ তৰ্পৰীি কাম কছৰ। (মুছতলম: ৫৮ নাছায়ী: ৫০২০) এই ধৰণৰ তনফাকৰ দ্বাৰা ৰ্েতক্ত ইছলামৰ পৰা
ৰ্তহস্কাৰ নহয় তকন্তু এই জািীয় তনফাছক্বই আতক্বদা ৰ্া তৰ্শ্বাসগি তনফাক্বৰ মাধেম। এছিছক এছন কািবৰ পৰা
প্ৰছিেকজন মুছতলছমই তনজছক দু নৰি ৰখা উতচি। (আল ওৱাতজৰ্ািুল মুহাতিমাি)

আল-ককোৰআনু ল কোৰীমৰ অসমীয়ো অৰ্থোনু বোদ আৰু সংক্ষিপ্ত সৰল তফছীৰ
তসহঁছি কসয়া অনু ধাৰ্ন নকছৰ

।

১০. তসহঁিৰ অন্তৰসমূ হি ৰ্োতধ আছছ।
এছিছক আল্লাছহ তসহঁিৰ ৰ্োতধ আৰু ৰ্ৃ তদ্ধ
কতৰ তদছছ( ), আৰু তসহঁিৰ ৰ্াছৰ্ আছছ
কিদায়ক শাতস্ত, কাৰণ তসহঁি তমছলীয়া( )।
১১. আৰু কিতিয়া তসহঁিক ককাৱা হয়
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কিামাছলাছক পৃতথৱীি ফাছাদ (তৰ্পিবয়) সৃ তি

১

) অথবাৎ তসহঁ ি ৰ অজ্ঞিাৰ ফলি তসহঁ ছি ভাছৱ কি, তসহঁ ছি তমছা ঈমান প্ৰকাশ কতৰ অন্তৰি কু ফৰ

কগাপন কতৰ আল্লাহ আৰু মু তমন সকলক প্ৰিাৰণা কতৰছছ, অথচ তসহঁ ি তনছজই তনজছক প্ৰিাতৰি কতৰ
আছছ। তকয়ছনা তসহঁ ি ৰ প্ৰিাৰণাৰ শাতস্ত তসহঁ ছিই কভাগ কতৰৰ্। আৰু এই কথা তসহঁ ছি তসহঁ ি ৰ অজ্ঞিাৰ
কাৰছণ অনু ধাৰ্ন কতৰৰ্ কনাৱাছৰ। (মু য়াচ্ছাৰ)
২

) এই আয়ািি ককাৱা হহছছ কি, তসহঁিৰ অন্তৰ কৰাগাৰান্ত ৰ্া অসু স্থ। কসছয় আল্লাছহ তসহঁিৰ কৰ্মাৰ আৰু ৰ্ াই

তদছছ। কৰ্মাৰ ৰ্া ৰ্োতধ কসই অৱস্থাক ককাৱা হয়, তি অৱস্থাি মানু হ স্বাভাতৱক অৱস্থাৰ ৰ্াতহৰি গুতচ িায় আৰু
কামি ৰ্াধাৰ সৃ তি হয়। িাৰ কশষ পতৰণাম ধ্বংস ৰ্া মৃ িুে। এই আয়ািি তসহঁিৰ অন্তৰি থকা কুফৰক ৰ্োতধ ৰ্ুতল
ককাৱা হহছছ তিছ া আতত্ম্ক আৰু হদতহক উভয় তৰ্ছৰ্চনাছিই ডািৰ কৰাগ। তসহঁিৰ আতত্ম্ক ৰ্া ৰুহানী ৰ্োতধ
প্ৰকাশে। তকয়ছনা. ১) ইয়াৰ পৰা তনজ পালনকিবাৰ অকৃিজ্ঞিা আৰু অৰ্াধেিা সৃ তি হয়। তিছ াক কুফৰ ৰ্ুতল ককাৱা
হয় আৰু এইছ া মানৱাত্ম্াৰ ৰ্াছৰ্ সৰ্ািনক কতিন ৰ্োতধ। মানৱ সভেিাৰ ৰ্াছৰ্ও অিেন্ত ঘৃ ণনীয় কদাষ। ২) পৃ তথৱীৰ
হীন উছেশে অজবন কৰাৰ ৰ্াছৰ্ সিেক কগাপন কৰা আৰু তনজ অন্তৰৰ কথাক প্ৰকাশ কৰাৰ সাহস নকৰা, এইছ াও
অন্তৰৰ এ া ডািৰ কৰ্মাৰ। মুনাতফকসকলৰ হদতহক কৰ্মাৰ এই ৰ্াছৰ্ কি, তসহঁছি সদায় এই কথা তচন্তা কছৰ কি,
নাজাছনা ককতিয়া তসহঁিৰ প্ৰকৃি স্বৰূপ প্ৰকাশ হহ িায়। তদছন ৰাতি এই ধৰণৰ তচন্তাি ৰ্েস্ত থকাছ াও এ া মানতসক
আৰু শাৰীতৰক কৰ্মাৰ। আনহাছি ইয়াৰ পতৰণাম অতনৰ্ািবভাছৱ কাতজয়া আৰু শত্ৰুিা। তকয়ছনা মুছতলমসকলৰ
উন্নতি আৰু অগ্ৰগতি কদতখ তসহঁছি সদায় তহংসাৰ জুইি জ্বতল থাছক, তকন্তু তস তনজৰ মনৰ কথাতখতনছকা প্ৰকাশ
কতৰৰ্ কনাৱাছৰ। ফলি তস শাৰীতৰক আৰু মানতসকভাছৱ অসু স্থ হহ থাছক।
৩

) মুনাতফকসকলৰ এছন দু া চতৰত্ৰ আতছল কি, তসহঁি তনছজই তমছা কথাৰ আেয় হলতছল আৰু আনছকা তমথোৰ্াদী

ৰ্ুতল হকতছল। (ইৰ্ছন কাছীৰ) ইয়াৰ দ্বাৰা ৰ্ুজা িায় কি, তমছা ককাৱাৰ অভোছসই তসহঁিৰ প্ৰকৃি অনোয়। এই কৰ্য়া
অভোছসই তসহঁিক কুফৰ আৰু তনফাক্ব পিবন্ত কপৌঁছাই তদছছ। এই ৰ্াছৰ্ই অনোয়ৰ পিবায়ি িতদও কুফৰ আৰু
তনফাছক্বই আ াইিনক ডািৰ তকন্তু ইয়াৰ তভতি আৰু আধাৰতশলা হহছছ তমছা কথা। কসছয় আল্লাহ িাআলা তমছা
কথাক মূ তিবপূজাৰ লগি িু ক্ত কতৰ হকছছঃ “কিামাছলাছক মূ তিবপূজাৰ অপতৱত্ৰিা আৰু তমছা ককাৱাৰ পৰা তৰ্ৰি
থকা”। (ছু ৰা আল-হজ্জ ৩০) হাদীছি আতহছছ, ৰাছু লুল্লাল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লাছম হকছছঃ “কিামাছলাছক তমছা
কথাক পতৰহাৰ কৰা। তকয়ছনা তমছা কথায় ঈমান দূ ৰ কছৰ”। (মুছনাছদ আহমদ ১/৫)

আল-ককোৰআনু ল কোৰীমৰ অসমীয়ো অৰ্থোনু বোদ আৰু সংক্ষিপ্ত সৰল তফছীৰ
নকতৰৰ্া( ),

তসহঁছি

কয়,

আতম

ককৱল

সংছশাধনকাৰী( )।
১২. সাৱধান! এওঁছলাছকই ফাছাদ সৃ তিকাৰী,
তকন্তু তসহঁছি কসয়া অনু ধাৰ্ন নকছৰ( )।
১৩. আৰু কিতিয়া তসহঁিক ককাৱা হয়
কিামাছলাছক

ঈমান

আনা

কিছননক

কলাকসকছল ঈমান আতনছছ( ), তসহঁছি কয়,
১
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) আৰ্ুল আতলয়াই হকছছঃ ‘ফাছাদ সৃ তি নকতৰৰ্া অথবাৎ পৃ তথৱীি আল্লাহৰ অৰ্াধে নহ’ৰ্া’। মু নাতফকসকলৰ

ফাছাদ সৃ তিৰ অথব ই হহছছ পৃ তথৱীৰ ৰ্ু কু ি আল্লাহৰ নাফৰমানী আৰু অৰ্াধেিা অৱলম্বন। তকয়ছনা তিছয়
পৃ তথৱীি আল্লাহৰ অৰ্াধে হ’ৰ্, অথৰ্া অৰ্াধেিাৰ তনছদব শ তদৰ্ তস তনশ্চয় পৃ তথৱীৰ ৰ্ু কু ি ফাছাদ সৃ তি
কাৰীৰ দছৰই। কাৰণ আকাশ আৰু পৃ তথৱী ককৱলমাত্ৰ আল্লাহৰ আনু গিেৰ মাধেছমই প্ৰতিত্ঠ,ি থাছক।
(আি-িাফছীৰুচ ছহীহ)
২

) তিছহিু মুতমনসকলক মুনাতফকসকলৰ কমৌতখক ঈমাছন প্ৰিাতৰি কছৰ, এছিছক তনফাকৰ ফাছাদ সু স্পি। তকয়ছনা

তসহঁি প্ৰিাৰণামূ লক কথা হক মুতমনসকলক আকতষবি কছৰ আৰু মুতমনসকলৰ অভেন্তৰীণ কথা হল তসহঁিৰ কাতফৰ
ৰ্ন্ধুৰ ৰ্ন্ধুত্ব ৰিা কছৰ। তসহঁছি এই ফাছাদক মীমাংসা ৰ্ুতল ভাছৱ। তসহঁছি ভাছৱ আতম মুতমন আৰু কাতফৰসকলৰ
মাজি কসিুৰ্ন্ধন তহচাছপ কাম কতৰ আছছা। ইয়াৰ প্ৰিুেিৰি আল্লাহ িাআলাই হকছছঃ সাৱধান! তসহঁছি তিছ াক
আছপাচ-মীমাংসা ৰ্ুতল ভাতৰ্ছছ, দৰাচলছি কসইছ াছৱই ফাছাদৰ মূ ল সূ ত্ৰ। তকন্তু তসহঁছি তসহঁিৰ অজ্ঞিাৰ কাৰছণ
কসইছ াক ফাছাদ ৰ্ুতল গম কপাৱা নাই। (ইৰ্ছন কাছীৰ)
কািাদাই হকছছঃ মুনাতফকসকলৰ চতৰত্ৰ সম্পছকব ৰ্হুছিই কয় কি, তসহঁিৰ আ াইিনক কৰ্য়া চতৰত্ৰ হহছছ, তসহঁছি
তিছ া কয় কসইছ া তৰ্শ্বাস নকছৰ। আৰু কমবকাণ্ড িাৰ তৰ্পৰীি। এ া অৱস্থাি পুৱা উপনীি হ’কল আন এ া
অৱস্থাি িাৰ সন্ধা হয়। নাওৰ দছৰ দু তল থাছক, কিতিয়া ৰ্িাহ কজাছৰ প্ৰৰ্াতহি হয়, তস কসই ৰ্িাহৰ লগি তনজছক
প্ৰৰ্াতহি কছৰ। (আি-িাফছীৰুচ ছহীহ)
৩

) তসহঁিৰ ধাৰণা মুিাতৰ্ক তসহঁছি এই ফাছাদক মীমাংসা ৰ্ুতল ভাছৱ। তকন্তু তসহঁছি তসহঁিৰ অজ্ঞিাৰ কাৰছণ

কসইছ াক ফাছাদ ৰ্ুতল গম কপাৱা নাই। (মুয়াচ্ছাৰ)
ককাৰআছন স্পি কতৰছছ কি, ফাছাদ আৰু মীমাংসা কমৌতখক দাৰ্ীৰ ওপৰি তনভবৰশীল নহয়। আনহাছি ককাছনা কচাৰ
আৰু ডকাইছিও তনজছক ফাছাদ সৃ তিকাৰী ৰ্ুতল স্বীকাৰ নকছৰ। এই তৰ্ষয়ছ া একান্তভাছৱ ৰ্েতক্ত ৰ্া ৰ্েতক্ত-সমতিৰ
আচৰণৰ ওপৰি তনভবৰশীল। সংতশ্লি ৰ্েতক্তৰ আচৰণ িতদ তফিনা-ফাছাদৰ কাৰণ হয়, কিছন্ত এইছৰ্াৰ কাম কৰা
ৰ্েতক্তক ফাছাদ সৃ তিকাৰী মুফতছদ তহচাছপই গণে কৰা হ’ৰ্। এই কামি িাৰ উছেশে তফিনা সৃ তি কৰা হওঁক ৰ্া
নহওঁক।
৪

) এই আয়ািি মুনাতফকসকলৰ সন্মু খি প্ৰকৃি ঈমানৰ এ া ৰূপছৰখা িুতল ধৰা হহছছ। তসহঁিক ককাৱা হহছছ,

কিামাছলাছক ঈমান আনা কিছননক কলাকসকছল ঈমান আতনছছ। ইয়াি নাছ শব্দৰ দ্বাৰা ছাহাৰ্ীসকলক
ৰ্ুছজাৱা হহছছ। তকয়ছনা ককাৰআন অৱিীণব কহাৱাৰ সময়ি কিওঁছলাছকই ঈমান আতনতছল। আৰু আল্লাহ
িাআলাৰ ওচৰি ছাহাৰ্ীসকলৰ দছৰ ঈমাছনই গ্ৰহণছিাগে। কিওঁছলাছক তি তৰ্ষয়ি কিছননক ঈমান

আল-ককোৰআনু ল কোৰীমৰ অসমীয়ো অৰ্থোনু বোদ আৰু সংক্ষিপ্ত সৰল তফছীৰ

কলাকসকছল

ঈমান
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আতমও কিছননক ঈমান আতনম কনতক কিছননক
তনছৰ্বাধ



আতনছছ( )?

সাৱধান! তনশ্চয় তসহঁছিই তনছৰ্বাধ, তকন্তু
তসহঁছি নাজাছন।
১৪. আৰু কিতিয়া তসহঁছি মুতমনসকলৰ লগি
সািাি কছৰ, কিতিয়া তসহঁছি কয়, ‘আতম
ঈমান আতনছছা’( ), আৰু কিতিয়া তসহঁছি
অকলশৰীয়ানক তসহঁিৰ চয়িানসকলৰ লগি
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َ
َۡ
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একতত্ৰি হয়, কিতিয়া কয়, ‘তনশ্চয় আতম
কিামাছলাকৰ

লগছিই

আছছা’।

আতমছিা

ককৱল উপহাসকাৰী।

আতনতছল অনু ৰূপ ঈমান িতদ আন কলাছকও আছন কিছন্ত িাক ঈমান কৰ্ালা হয়। এছিছক ৰ্ুজা গ’ল কি,
ছাহাৰ্ীসকলৰ সমতিগি ঈমাছনই ঈমানৰ মূ ল সূ ত্ৰ। কিওঁছলাকক অনু সৰণ কতৰছয়ই পূ ৰ্বৱিবীসকছল ঈমানৰ
অতধকাৰী হহতছল। ছাহাৰ্াসকলৰ ঈমানৰ মূ লমন্ত্ৰ আতছল আল্লাহৰ ওপৰি, তফতৰস্তাসকলৰ ওপৰি,
তকিাৰ্সমূ হৰ প্ৰতি, ৰাছু লসকলৰ প্ৰতি, মৃিুেৰ তপছি পুনৰুত্থান, জান্নাি আৰু জাহান্নাম সংৰান্ত িাৱিীয়
তৰ্ষয়াতদৰ ওপৰি পতৰপূ ণব তৰ্শ্বাস স্থাপন কৰা। এইদছৰ আল্লাহ আৰু কিওঁৰ ৰাছু লৰ পূ ণব আনু গিে।
এছিছক কিওঁছলাকৰ দছৰই ঈমান কপষণ কৰা সকছলাছৰ কিবৰ্ে। (ইৰ্ছন কাছীৰ)
১

)

কসই িু গৰ মুনাতফকসকছল ছাহাৰ্ীসকলক তনছৰ্বাধ ৰ্ুতল আখোতয়ি কতৰছছ। প্ৰকৃিছি এই ধৰণৰ ভ্ৰিিা

সৰ্বিুগছিই চতল আতহছছ। তিসকছল ভ্ৰিক পথ কদখুৱায়, কিওঁছলাকৰ সাধাৰণছি তনছৰ্বাধ, অতশতিি, মূ খব আতদ
নাছমই ভাগি পছৰ। তকন্তু আল্লাছহ স্পিনক কঘাষণা তদছছ কি, তসহঁি তনছজই তনছৰ্বাধ। তকয়ছনা ইমান উজ্জল আৰু
প্ৰকাশে তনদশবনাৱলী থকা সছিও িাি তৰ্শ্বাস স্থাপন কৰাৰ দছৰ জ্ঞান-ৰ্ুতদ্ধ তসহঁিৰ নাই। তসহঁিৰ তনছৰ্বাধিাৰ
কাৰছণই তসহঁি কি কতিন মূ খবিা আৰু ভ্ৰিিাি পতিি কসয়া অনু ধাৰ্ন কতৰৰ্ কনাৱাছৰ। তনসছন্দছহ তনছৰ্বাধিা আৰু
মূ ূ্খবিা তিহঁছি ৰ্ুতজৰ্ই কনাৱাছৰ তসহঁছিই আ াইিনক ডািৰ তনছৰ্বাধ। (ইৰ্ছন কাছীৰ)
২

) এই আয়ািি মুনাতফকসকলৰ তদ্বমূ খী নীতিৰ ৰ্ণবনা তদয়া হহছছ কি, তসহঁি কিতিয়া মুছতলমৰ লগি তমতলি হয়,

কিতিয়া কয়, আতম ঈমান আতনছছা। আৰু কিতিয়া তসহঁিৰ দলৰ মুনাতফক অথৰ্া কাতফৰ মুশ্বতৰকসকলৰ লগি
তমতলি হয় কিতিয়া কয়, আতম কিামাছলাকৰ লগছি আছছা, মুছতলমসকলৰ লগি ককৱল উপহাস কৰাৰ ৰ্াছৰ্ আৰু
তসহঁিক তনছৰ্বাধ সাতজৰ্নল তসহঁিৰ লগি লগ লাতগছছা। (ইৰ্ছন কাছীৰ)

আল-ককোৰআনু ল কোৰীমৰ অসমীয়ো অৰ্থোনু বোদ আৰু সংক্ষিপ্ত সৰল তফছীৰ
১৫. আল্লাছহ তসহঁিৰ লগি উপহাস কছৰ( )
আৰু তসহঁিক তসহঁিৰ অৰ্াধেিাি তৰ্ভ্ৰান্ত হহ
ঘুতৰ ফুৰাৰ অৱকাশ তদছয়।
১৬. ইহঁছিই কসইসকল কলাক, তিসকছল
তহদায়িৰ তৰ্তনময়ি ভ্ৰিিা তকতন হলছছ( )।
তকন্তু তসহঁিৰ ৰ্েৱসায় লাভজনক কহাৱা নাই,
আৰু তসহঁি তহদায়ি প্ৰাপ্তও নহয়।
১৭. তসহঁিৰ উদাহৰণ কসই ৰ্েতক্তৰ দছৰ, তিছয়
জুই জ্বলাছল। িাৰতপছি কিতিয়া কসই জুছয়
িাৰ চাতৰওফাছল আছলাতকি কতৰছল, কিতিয়া
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আল্লাছহ তসহঁিৰ কজোতি অপসাৰণ কতৰ ল’কল
আৰু তসহঁিক এছনকুৱা অন্ধকাৰি এতৰ তদছল
কি, তসহঁি কদতখৰ্নল কনাছপাৱা হ’ল( )।

১

) ইৰ্ছন আব্বাছ ৰাতদয়াল্লাহু আনহুমাই হকছছঃ ‘আল্লাছহ তসহঁিৰ পৰা প্ৰতিছশাধ কলাৱাৰ ৰ্াছৰ্ তসহঁিৰ লগি

উপহাস কছৰ’। (ইৰ্ছন কাছীৰ) আল্লাছহ তসহঁিক এতৰ তদছয় ৰ্া অৱকাশ তদছয় িাছি তসহঁছি আৰু কৰ্তছ পথভ্ৰি হয়,
এইছ াছৱ মুতমনসকলৰ লগি উপলু িা কৰাৰ শাতস্ত। িাছি অৱছশষি তসহঁি কতিন শাতস্তৰ সন্মু খীন হয়।
২)

ইৰ্ছন আব্বাছ আৰু ইৰ্ছন মাছউছদ হকছছঃ ‘তহদায়িৰ তৰ্তনময়ি ভ্ৰিিা তকনাৰ অথব হহছছ, তহদায়ি িোগ কতৰ

ভ্ৰিিা গ্ৰহণ কৰা’। মুজাতহছদ হকছছঃ ‘ইহঁি ঈমান আনাৰ তপছি কুফৰী কতৰছছ’। কািাদাই হকছছঃ ‘তসহঁি
তহদায়িৰ তৰ্পৰীছি ভ্ৰিিাক পছন্দ কতৰ হলছছ’। ইয়াৰ সমথবনি ককাৰআনি ককাৱা হহছছঃ “ছামূ দ সম্প্ৰদায়ক আতম
সতিক পথ কদখুৱাইতছছলা তকন্তু তসহঁছি সৎপথৰ পতৰৰ্ছিব অন্ধপথি চলাছ াছৱ পছন্দ কতৰছল”। (ছু ৰা হা-মীম
ছাজদাহ: ১৭) মূ ি কথা তসহঁছি তহদায়িৰ পৰা তৰ্মূ খ হহ ভ্ৰিিা গ্ৰহণ কতৰছছ। (ইৰ্ছন কাছীৰ)
৩

) এইছ া মুনাতফকসকলৰ অৱস্থা, তিসকছল মুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লামৰ ওপৰি প্ৰকাশে ঈমান আতনছছ

তকন্তু কগাপছন কুফৰী কছৰ। (মুয়াচ্ছাৰ)
আিা ৰাতহমাহুল্লাছহ হকছছঃ ‘এই আয়ািি মুনাতফকসকলৰ উপমা তদয়া হহছছ। তসহঁছি প্ৰকাশে দৃ তিি ভাল-কৰ্য়া
কদছখ আৰু তচতন পায়, তকন্তু অন্তদৃ বতি অন্ধ হহ কিাৱাি তসহঁছি কসইছ া কৰ্ুল কতৰৰ্ কনাৱাছৰ’। ইৰ্ছন িায়ছদ হকছছঃ
‘তসহঁছি কিতিয়া ঈমান আতনছল, কিতিয়া তসহঁিৰ অন্তৰি কপাহৰ হ’ল, কিছননক জুই জ্বলাছল চাতৰওফাছল আছলাতকি
হয়। িাৰ তপছি তসহঁছি কিতিয়া কুফৰী কতৰছল, কিতিয়া আল্লাহ িাআলাই তসহঁিৰ ঈমানৰ নূ ৰ তৰ্লু প্ত কতৰ তদছল,
কিছননক জুই নু মাই তদছল কপাহৰ গুতচ িায়। ফলি তসহঁি অন্ধকাৰি ডুতৰ্ এছকাছক কদতখৰ্ কনাৱাৰা হ’ল’। (ইৰ্ছন
কাছীৰ)

আল-ককোৰআনু ল কোৰীমৰ অসমীয়ো অৰ্থোনু বোদ আৰু সংক্ষিপ্ত সৰল তফছীৰ
১৮. তসহঁি কলা, কৰ্াৰ্া, অন্ধ। কসছয় তসহঁি
আৰু উভতি নাতহৰ্

।

১৯. অথৰ্া (তসহঁিৰ উদাহৰণ) ধাৰাসাৰ
ৰ্ৰষু ণৰ দছৰ, িি আছছ কঘাৰ অন্ধকাৰ,
ৰ্জ্ৰধ্বতন( ) আৰু তৰ্দু েি চমক। তসহঁছি
ৰ্জ্ৰধ্বতনি মৃিুেৰ ভয়ি আিু তলছৰ কাণি
কসাপা তদছয়। আৰু আল্লাছহ কাতফৰসকলক
চাতৰওফালৰ পৰা আগুতৰ আছছ( )।
২০. এছন লাছগ কিন তৰ্জুলীৰ চমকতনছয়
তসহঁিৰ দৃ তিশতক্ত হৰণ

কতৰ তনৰ্তহ( )।

কিতিয়াই অলপ তসহঁিৰ ৰ্াছৰ্ কপাহৰ হয়
কিতিয়াই তসহঁি আগৰ্াত িায় আৰু কিতিয়াই
১
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) ইৰ্ছন আব্বাছ ৰাতদয়াল্লাহু আনহুমাই হকছছঃ ‘ইয়াৰ অথব, তহদায়ি শুনা নাপায়, কদখা নাপায়,

আৰু ৰ্ুতজৰ্ও

কনাৱাছৰ’। আন এক ৰ্ণবনাি আছছ, তসহঁছি কলোণ শুনা নাপায়, কদখা নাপায় আৰু ৰ্ুতজৰ্ও কনাৱাছৰ। এছিছক
তসহঁি তহদায়িৰ ফাছল উভতি নাতহৰ্। ফলি তসহঁি তিছ াৰ ওপৰি আছছ কসইছ াৰ ওপৰছি থাতকৰ্। গতিছক
নাজাি ৰ্া মুতক্ত তসহঁিৰ ভাগেি নাই। কািাদাই হকছছঃ ‘তসহঁছি কিৌৰ্াও নকতৰৰ্ আৰু উপছদছশা গ্ৰহণ নকতৰৰ্’।
(আি-িাফছীৰুচ ছহীহ)
২)

হাদীছি আছছ, ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লামক ইয়াহুতদ সকছল প্ৰশ্ন কতৰছল কি, ৰাআদ  رعدতক?

ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লাছম ক’কল কি, ‘এওঁ আল্লাহৰ তফতৰস্তাসকলৰ মাজৰ এজন তফতৰস্তা। কিওঁক কমঘ
সঞ্চালনৰ দাতয়ত্ব তদয়া হহছছ। কিওঁৰ হািি আছছ জুইৰ চাৰ্ুক। কিওঁ এইছ াছৰ কমঘক আল্লাহৰ ি’ি তনছদবশ হয়
িাছিই কখতদ হল িায়’। তসহঁছি ক’কল, ‘কিছন্ত তিছ া শব্দ শুনা িায় কসইছ া আছকৌ তক’? কিছখছি ক’কল, ‘কসইছ া
কিওঁৰ গজবন’। তসহঁছি ক’কল, ‘আপুতন তিছকই হকছছ’। (তিৰতমজী ৩১১৭, মুছনাছদ আহমদ ১/২৭৪)
ইৰ্ছন কাছীছৰ হকছছঃ এই আয়ািি  ظلماتৰ্া অন্ধকাৰ ৰ্ুতল তসহঁিৰ সংশয়, অতৰ্শ্বাস আৰু তনফাকক ৰ্ুছজাৱা
হহছছ। আৰু  رعدৰ্া ৰ্জ্ৰধ্বতন ৰ্ুতল এছনকুৱা গজবন ৰ্ুছজাৱা হহছছ, তিছ া তসহঁিৰ অন্তৰি ভয় সৃ তি কছৰ।
মুনাতফকসকলৰ ৰ্াছৰ্ ই অিেতধক শংকাগ্ৰস্থ আৰু ভয় সৃ তিকাৰী। কিছন আল্লাহ িাআলাই হকছছঃ “তসহঁছি তিছকাছনা
শব্দছক তনজৰ তৰ্ৰুছদ্ধ ভাছৱ”। (ছু ৰা আল-মুনাতফকুন ৪)
৩

) ইৰ্ছন আব্বাছ ৰাতদয়াল্লাহু আনহুমাই হকছছঃ ইয়াৰ অথব ‘আল্লাছহ কাতফৰসকলৰ ওপৰি আজাৰ্ নাতিল কতৰৰ্।

কসছয় তসহঁছি কিওঁৰ আৱৰণৰ পৰা ৰ্াতহৰ হ;ৰ্ কনাৱাতৰৰ্’। মুজাতহছদ হকছছঃ ‘আগুতৰ ধৰা ৰ্া পতৰছৰ্িন কতৰ ৰখাৰ
অথব, কিওঁ তসহঁিক (তকয়ামিৰ তদনা) একতত্ৰি কতৰৰ্’। (আি-িাফছীৰুচ ছহীহ)
৪

) ইৰ্ছন আব্বাছ ৰাতদয়াল্লাহু আনহুমাই হকছছঃ ইয়াি  برقশব্দৰ দ্বাৰা ককাৰআনৰ আয়ািসমূ হক ৰ্ুছজাৱা হহছছ।

অথবাৎ ককাৰআনৰ আয়ািসমূ ছহ ৰ্া সিেৰ িীব্ৰ কপাহছৰ এছন লাছগ কিন মু নাতফকসকলৰ কগাপন িথে
ফাতদল কতৰ তদৰ্। (আি-িাফছীৰুচ ছহীহ)

আল-ককোৰআনু ল কোৰীমৰ অসমীয়ো অৰ্থোনু বোদ আৰু সংক্ষিপ্ত সৰল তফছীৰ
অন্ধকাৰ হয় কিতিয়াই তসহঁি থমতক ৰয়
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।

আল্লাছহ ইচ্ছা কতৰছল তসহঁিৰ েৱণশতক্ত আৰু
দৃ তিশতক্ত হৰণ কতৰৰ্ পাতৰছলছহঁছিন। তনশ্চয়
আল্লাহ সকছলা ৰ্স্তুৰ ওপৰি িমিাৰ্ান( )।
২১. কহ মানৱ!( ) কিামাছলাছক কিামাছলাকৰ
ৰৰ্ (প্ৰতিপালক)ৰ ইৰ্াদি কৰা, তিজছন

১
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) ইয়াি আল্লাহ িাআলাই মুনাতফকসকলৰ তৰ্ষছয় তি উপমা তদছছ ইয়াৰ িাৎপিব হ’ল, এছনকুৱা ৰ্েতক্তৰ উদাহৰণ

তিছয় প্ৰচণ্ড ৰ্ৰষু ণৰ

মাজি ৰ্া অতিৰম কতৰ আছছ। ি’ি আছছ তৰ্তভন্ন প্ৰকাৰৰ অন্ধকাৰ। ৰাতিৰ অন্ধকাৰ,

কমঘৰ অন্ধকাৰ আৰু ৰ্ৰষু ণৰ অন্ধকাৰ। আৰু আছছ িাি প্ৰচণ্ড শব্দ সম্পন্ন ৰ্জ্ৰ আৰু তৰ্দু েৎ চমকতন। এই
ভয়ানক অন্ধকাৰি কিতিয়া তৰ্জু লী চমতক উছি কিতিয়া তস অলপ আগুৱায়। আৰু কিতিয়া অন্ধকাছৰ
আৱতৰ ধছৰ কিতিয়া থমতক ৰয়। মু নাতফক সকছলাছৰা তিক কিছনই অৱস্থা, কিতিয়া তসহঁ ছি ককাৰআনৰ
আছদশ-তনছষধ, পু ৰুষ্কাৰ আৰু শাতস্তৰ কথা শুছন কিতিয়া তসহঁ ছি তনজৰ কাণি আিু তল সতপ তদছয়। আৰু
ককাৰআনৰ আছদশ-তনছষধৰ পৰা মূ খ ঘু ৰাই লয়। কাৰণ এইছৰ্াছৰ িাক তৰ্ব্ৰি কছৰ। তসহঁ ছি এইছৰ্াৰক
এছননক অপছন্দ কছৰ কিছননক কসই ৰ্েতক্ত মৃ িুেৰ ভয়ি ৰ্জ্ৰধ্বতনক অপছন্দ কতৰ কাণি আিু তল সতপ
তদছয়। তকন্তু মু নাতফক সকছল তিমাছনই তৰ্ব্ৰি নহওঁ ক তকয়. তসহঁ ছি ককাছনামছিই তনৰাপিা লাভ কতৰৰ্
কনাৱাতৰৰ্। কাৰণ আল্লাছহ তসহঁ ি ক কিওঁ ৰ জ্ঞান, িমিা আৰু শতক্তৰ দ্বাৰা পতৰছৰ্িন কতৰ আছছ। তসহঁ ছি
ককাছনামছিই কিওঁ ৰ শাতস্তৰ পৰা মু তক্ত নাপাৰ্। আৰু কিওঁ ক অপাৰছগা কতৰৰ্ কনাৱাতৰৰ্। ৰ্ৰং আল্লাছহ
তসহঁ ি ৰ কমব কাণ্ডৰ সু ক্ষ্মভাছৱ তহচাপ হল কসই অনু পাছি তসহঁ ি ক শাতস্ত প্ৰদান কতৰৰ্। (িাফছীৰ আচছা’দী)
২

) উপছৰাক্ত আছলাচনাৰ পৰা আমাৰ ওচৰি এইছ া স্পি হ’ল কি, ছু ৰা ৰ্াক্বাৰাৰ প্ৰথমৰ পৰা এই পিবন্ত মানু হক

ককইৰ্া াও ভাগি ভাগ কৰা হহছছ। (ক) সতিক মুতমন, প্ৰথম চাতৰ আয়ািি কিওঁছলাকৰ ৰ্ণবনা আতহছছ। (খ) প্ৰকৃি
কাতফৰ, িাৰ তপছৰ দু া আয়ািি ইয়াৰ ৰ্ণবনা আতহছছ। (গ) মুনাতফক। মুনাতফকৰ আছকৌ দু ই প্ৰকাৰ ৰ্ণবনা কৰা
হহছছ। (১) প্ৰকৃি মুনাতফক। জুই জ্বছলাৱা উপমা তদ তসহঁিৰ পতৰচয় তদয়া হহছছ। (২) সছন্দহি পতিি মুনাতফক।
তসহঁছি ককতিয়াৰ্া ঈমান আছন আছকৌ ককতিয়াৰ্া কুফৰী কছৰ। ৰ্জ্ৰ আৰু তৰ্জুলীৰ উদাহৰণ তদ তসহঁিক তচতিি
কৰা হহছছ। প্ৰথম দলৰ তনফাকিনক এওঁছলাকৰ তনফাক্ব অলপ তনম্নিৰ। এই ৰ্ণবনাৰ লগি আৰু ছু ৰা নু ৰৰ ৩৯-৪০
নং আয়ািৰ লগি তকছু মান তদশি তমল আছছ। (ইৰ্ছন কাছীৰ)
৩

) কগাছ ই মানৱ জাতিক আল্লাহৰ আহ্বান কি, কিামাছলাছক কিওঁৰ ইৰ্াদি কৰা তিছয় কিামাছলাকক তৰ্তভন্ন

অনু গ্ৰহৰ দ্বাৰা লালন-পালন কছৰ। আৰু ককৱল কিওঁছকই ভয় কৰা আৰু কিওঁৰ দ্বীনৰ তৰ্ছৰাতধিা নকতৰৰ্া।
কিছৱঁই কিামাছলাকক প্ৰাণদান কতৰছছ অথচ কিামাছলাছক প্ৰাণহীন আতছলা। আৰু কিামাছলাকৰ পুৰ্বপুৰুষ
সকছলাছকা কিছৱঁই সৃ তি কতৰছছ। িাছি কিামাছলাছক মুিাক্বী কহাৱা। (মুয়াচ্ছাৰ)
এই আয়ািছ া পতৱত্ৰ ককাৰআনৰ সৰ্বপ্ৰথম তনছদবশ, আৰু কসই তনছদবছশই হহছছ কিৌহীদ। ইছলামৰ কমৌতলক
আক্বীদাহ ৰ্া তৰ্শ্বাস হহছছ কিৌহীদ। তিছ া মানু হক প্ৰকৃি অথবি মানু হৰূছপ গিণ কৰাৰ একমাত্ৰ উপায়। ই মানু হৰ
িাৱিীয় সমসোৰ সমাধান তদছয়, সকছলা সংক ি আেয় দান কছৰ। িাওহীদ শব্দছ া মূ লধািু। ইয়াৰ অথব, ককাছনা

আল-ককোৰআনু ল কোৰীমৰ অসমীয়ো অৰ্থোনু বোদ আৰু সংক্ষিপ্ত সৰল তফছীৰ
কিামাছলাকক

আৰু

পূ ৰ্বৱিবীসকলক

কতৰছছ,

িাছি

কিামাছলাক িাক্বৱাৰ অতধকাৰী কহাৱা( )।
২২. তিজছন কিামাছলাকৰ ৰ্াছৰ্ পৃতথৱীখনক
তৰ্ছনা কতৰ তদছছ আৰু আকাশখনক কতৰ
তদছছ চাল আৰু আকাশৰ পৰা পানী অৱিীণব
কতৰ িাৰ দ্বাৰা কিামাছলাকৰ জীতৱকাৰ ৰ্াছৰ্
ফলমূ ল
কিামাছলাছক

উৎপাদন

কতৰছছ।

গতিছক

কাছকা

আল্লাহৰ

জাতনশুতন
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সমকি( ) তথৰ নকতৰৰ্া।

ৰ্স্তুক একক ৰ্ুতল জনা আৰু কঘাষনা কৰা। কসই অনু সাছৰ আল্লাহৰ একত্বৰ্াদৰ অথব, আল্লাহক একক ৰ্ুতল কঘাষনা
কৰা। চতৰয়তি পতৰভাষাি কিৌহীদ ককাৱা হয়, এই কথা তৰ্শ্বাস কৰা কি, আল্লাছহই একমাত্ৰ মাৰ্ুদ। কিওঁৰ ককাছনা
অংশীদাৰ নাই। কিওঁৰ ককাছনা সমকি নাই। একমাত্ৰ কিওঁৰ ৰ্াছৰ্ই িাৱিীয় ইৰ্াদিক সু তনতদবি কৰা। কিওঁৰ
িাৱিীয় সু ন্দৰ নাম আৰু গুণাৱলী আছছ ৰ্ুতল তৰ্শ্বাস কৰা। এছিছক ৰ্ুজা গ’ল কি, কিৌহীদ হ’ল আল্লাহক কিওঁৰ
ৰুৰ্ুতৰ্য়োিি ৰ্া প্ৰভুত্বি, কিওঁৰ সিা, নাম আৰু গুণি আৰু ইৰ্াদিৰ কিত্ৰি একক ৰ্ুতল স্বীকাৰ কৰা। ইয়াি
তিতন প্ৰকাৰ কথা উছল্লখ কৰা হহছ, ১) আল্লাহৰ প্ৰভূ ত্বি ঈমান ইয়াক িাওহীদু ৰ ৰুৰ্ুতৰ্য়োহ কৰ্াছল। ২) আল্লাহৰ
নাম আৰু গুণাৱলীি তৰ্শ্বাস কৰা, ইয়াক িাওহীদু ল আছমা ওৱাচ তছফাি কৰ্াছল। ৩) িাৱিীয় ইৰ্াদি একমাত্ৰ
আল্লাহৰ ৰ্াছৰ্ তনতদবি কৰা, ইয়াক িাওহীদু ল উলু তহয়োহ কৰ্াছল। এই তিতন া অংশৰ তিছকাছনা এ া অংশ ৰ্াদ
পতৰছল কিৌহীদ প্ৰতি্ঠ,া নহ’ৰ্, আৰু দু তনয়া ও আতখৰািি তস মুতক্ত নাপাৰ্।
১

) িাওহীদু ল উলু তহয়োহ ৰ্া একমাত্ৰ আল্লাহৰ ইৰ্াদি কতৰছলছহ িাক্বৱাৰ অতধকাৰী কহাৱা িাৰ্ অনেথা নহয়।

তিহঁিৰ কমবকাণ্ডি তশ্বকব আছছ, তসহঁছি তিমাছনই পৰছহজগাৰ ৰ্া তিমাছনই আমল নকৰক তকয়, তসহঁছি ককতিয়াও
মুিাক্বী হ’ৰ্ কনাৱাতৰৰ্। কসছয় জীৱনৰ িাৱিীয় ইৰ্াদিক আল্লাহৰ ৰ্াছৰ্ তনছভবজালভাছৱ কতৰৰ্ লাতগৰ্।
২

) আয়ািি উছল্লতখি “আনদাদ” শব্দছ া “তনে” শব্দৰ ৰ্হু ৰ্চন। িাৰ অথব সমকি তস্থৰ কৰা। ইয়াি আল্লাহৰ

সমকি তস্থৰ কতৰৰ্নল তনছষধ কৰা হহছছ। আৰু এই সমকি তস্থৰ কৰাছ াছৱ তশ্বকব। তশ্বকব হহছছ আ াইিনক ডািৰ
গুণাহ। আব্দু ল্লাহ ইৰ্ছন মাছউদৰ পৰা ৰ্তণবি, ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লামক কসাধা হ’ল, আল্লাহৰ ওচৰি
আ াইিনক ডািৰ গুণাহ ককানছ া? কিছখছি ক’কল, ‘আল্লাহৰ লগি আনক অংশীস্থাপন কৰা, অথচ কিছৱঁই সৃ তি
কতৰছছ’। (ৰ্ুখাৰী ৪৪৭৭)
তশ্বকবৰ প্ৰকাৰসমূ হঃ
তশ্বকব হহছছ তিতন প্ৰকাৰ কিছন: ১. তশ্বছকব আকৰ্ৰ ৰ্া ডািৰ তশ্বকব ২. তশ্বছকব আছগাৰ ৰ্া সৰু তশ্বকব আৰু ৩. তশ্বছকব
খাফী ৰ্া কগাপন তশ্বকব।
ডািৰ তশ্বকব:
ডািৰ তশ্বকবৰ ফলি মানু হৰ আমল তৰ্নি হহ িায় আৰু তস জাহান্নামি তচৰকাল থাতকৰ্লগীয়া হয়। আল্লাছহ হকছছ,
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“আৰু িতদ কিওঁছলাছকও আল্লাহৰ লগি অংশীদাৰ স্থাপন কতৰছলছহঁছিন কিছনহ’কল কিওঁছলাকৰ সকছলা আমল
তনষ্ফল হহ গছলছহঁছিন।” [ আল-আন‘আম, আয়াি: ৭৭] আল্লাহ িা‘আলাই আৰু হকছছ, “মুশ্বতৰকসকলৰ ৰ্াছৰ্
আল্লাহৰ ঘৰ মছতজদ সংস্থাপনৰ ককাছনা প্ৰছয়াজন নাই। তিছহিু তসহঁি তনছজই তনজৰ কুফুৰীৰ সািে তদছছ। তসহঁিৰ
সকছলা আমল ধ্বংস কতৰ তদয়া হ’ৰ্ আৰু তসহঁি তচৰকাল জাহান্নামি অৱস্থান কতৰৰ্”। [আি-িাওৰ্াহ, আয়াি:
১৭] এই প্ৰকাৰ তশ্বকবৰ ওপৰি ককাছনাছৱ মৃ িুেৰ্ৰণ কতৰছল িাক ককতিয়াও িমা কৰা নহ’ৰ্ আৰু জান্নাি িাৰ
ৰ্াছৰ্ হাৰাম। আল্লাহ িা‘আলাই হকছছ,“তনশ্চয় মহান আল্লাহ িা‘আলাই তশ্বকব গুনাহ ককতিয়াও িমা নকছৰ। ইয়াৰ
ৰ্াতহছৰ কিওঁ তি ইচ্ছা িমা কতৰৰ্ পাছৰ”। [আন-তনছা, আয়াি: ৪৮] আল্লাহ িা‘আলাই আৰু হকছছ, “তনশ্চয় তি
ৰ্েতক্ত আল্লাহৰ লগি তশ্বকব কছৰ, আল্লাছহ িাৰ ওপৰি জান্নাি হাৰাম কতৰছছ আৰু িাৰ তিকনা জাহান্নাম আৰু
অিোচাৰীসকলৰ ৰ্াছৰ্ ককাছনা সহায়কাৰী নাই। [আল-মাতয়দা, আয়াি: ৭২]
এই প্ৰকাৰ তশ্বকবৰ তভিৰি আছছ মৃ ি ৰ্েতক্ত আৰু প্ৰতিমাক মািা, তসহঁিৰ আেয় প্ৰাথবনা কৰা, তসহঁিৰ উছেছশে
মান্নি আৰু জছৰ্হ কৰা ইিোতদ।
সৰু তশ্বকব: সৰু তশ্বকব ৰ্ছলাছি এছন কমবক ৰ্ুজায় িাক ককাৰআন ৰ্া হাদীছি তশ্বকব ৰ্ুতল নামাকৰণ কৰা হহছছ, তকন্তু
ই ডািৰ তশ্বকবৰ অন্তভূ বক্ত নহয়। কিছন, তকছু মান কামি তৰয়া ৰ্া কলাকক কদখুৱাৰ্নল কৰা কাম, আল্লাহৰ ৰ্াতহছৰ
আনৰ নামি শপি কৰা, আৰু এছন কথা ককাৱা কি, আল্লাছহ আৰু অমুছক তি তৰ্চাছৰ” ইিোতদ। নৰ্ী চাল্লাল্লাহু
আলাইতহ অছাল্লাছম হকছছ, “কিামাছলাকৰ ওপৰি তিছ া তৰ্ষয় আ াইিনক কৰ্তছ ভয় পাওঁ কসইছ া হহছছ সৰু তশ্বকব,
এই সম্পছকব কসাধাি কিছখছি কয়, কসইছ া হহছছ “কলাকক কদখুৱাৰ্নল কৰা কাম”। এই হাদীছছ া ইমাম আহমদ,
িাৰ্ৰানী আৰু ৰ্ায়হাকীছয় মাহমুদ ইৰ্ছন লাৰ্ীদ আনছাৰী ৰাতদয়াল্লাহু আনহুৰ পৰা তৰ্শুদ্ধ সু ত্ৰি ৰ্ণবনা কতৰছছ।
িাৰ্ৰানীছয় আৰু তকছু মান তৰ্শুদ্ধ সু ত্ৰি মাহমুদ ইৰ্ছন লাৰ্ীদৰ পৰা আৰু কিওঁ ৰাছফ‘ ইৰ্ছন খাদীজৰ পৰা ৰ্ণবনা
কতৰছছ। আন এক হাদীছি নৰ্ী চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লাছম হকছছ, “তি ৰ্েতক্ত আল্লাহৰ ৰ্াতহছৰ আন ককাছনা ৰ্স্তুৰ
শপি কতৰছল, প্ৰকৃিছি তস তশ্বকব কতৰছল।” (ৰ্ুখাৰী আল আইমান অন-নু জুৰ ৬২৭১ মুছতলম আল আইমান ১৬৪৬
আি তিৰতমজী ১৫৩৩) ইমাম আহমছদ তৰ্শুদ্ধ চনছদছৰ ওমৰ ইৰ্নু ল খািাৰ্ ৰাতদয়াল্লাহু ‘আনহুৰ পৰা এই হাদীছছ া
ৰ্ণবনা কতৰছছ। আৰ্ু দাউদ আৰু তিৰতমজীি আব্দু ল্লাহ ইৰ্ছন ওমৰ ৰাতদয়াল্লাহু আনহুৰ পৰা তৰ্শুদ্ধ চনদি ৰ্তণবি
এক হাদীছি আছছ কি, নৰ্ী চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লাছম হকছছ, “তি ৰ্েতক্ত আল্লাহৰ ৰ্াতহছৰ আনৰ নামি শপি
কতৰছল তস আল্লাহৰ লগি কুফুৰী ৰ্া তশ্বকব কতৰছল”।(ৰ্ুখাৰী আল আদাৰ্ ৫৭৫৭ মুছতলম আল আইমান ১৬৪৬
তিৰতমজী ১৫৩৫) ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লাছম আৰু হকছছ, “কিামাছলাছক এই কথা নকৰ্া কি আল্লাছহ
আৰু অমুছক তি তৰ্চাতৰছছ, ৰ্ৰং এছননক ককাৱা ‘আল্লাছহ তি তৰ্চাতৰছছ আৰু িাৰ তপছি অমুছক তি তৰ্চাতৰছছ।”
(আৰ্ু দাঊদ আল-আদাৰ্ ৪৯৮০ আহমদ ৫ম খণ্ড ৩৯৩পৃ ঃ) এই হাদীছছ া আৰ্ু দাউছদ তৰ্শুদ্ধ চনদছৰ হুজাইফা
ইৰ্ছন য়ামান ৰাতদয়াল্লাহু ‘আনহুৰ পৰা ৰ্ণবনা কতৰছছ।
এই প্ৰকাৰ তশ্বকবি তলপ্ত ৰ্েতক্ত অথবাৎ সৰু তশ্বকবৰ কাৰছণ ৰ্ান্দা ধমবিোগী নহয় ৰ্া ইছলামৰ পৰা ৰ্তহস্কাৰ নহয় আৰু
তস জাহান্নামি তচৰস্থায়ী নহ’ৰ্; ৰ্ৰং ই অপতৰহািব পূ ণব কিৌহীদৰ পতৰপন্থী এ া পাপ তৰ্ছশষ।
িৃিীয় প্ৰকাৰ তশ্বকব: কগাপন তশ্বকব: ইয়াৰ প্ৰমাণ, নৰ্ী চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লামৰ তনছম্নাক্ত হাদীছ। কিছখছি হকছছ,
“(কহ ছাহাৰ্ীসকল), মই কিামাছলাকক এছন এ া তৰ্ষয় সম্পছকব সংৰ্াদ তনতদম কন, তিছ া কমাৰ দৃ তিি কিামাছলাকৰ
পছি মছীহ-দাজ্জালিনকছয়া ভয়ঙ্কৰ? কিওঁছলাছক কছল, হয়, তনশ্চয়, কওঁক কহ আল্লাহৰ ৰাছু ল! কিতিয়া কিছখছি
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২৩. আতম আমাৰ ৰ্ান্দাৰ ওপৰি তি অৱিীণব
কতৰছছা িাি িতদ কিামাছলাকৰ ককাছনা
সছন্দহ থাছক কিছন্ত ইয়াৰ অনু ৰূপ ককাছনা
এ া ছু ৰা ৰচনা কতৰ আনা( ) আৰু আল্লাহৰ
ৰ্াতহছৰ
কিামাছলাকৰ
সকছলা
সািীসহায়কাৰীক( )
আহ্বান
কৰা
িতদ
কিামাছলাছক সিেৰ্াদী কহাৱা।
২৪. এছিছক িতদ কিামাছলাছক এছন নকৰাআৰু কিামাছলাছক এইছ া ককতিয়াও কতৰৰ্
কনাৱাতৰৰ্া

, কিছনহ’কল কসই জুইৰ পৰা
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ক’কল, কসইছ া হহছছ কগাপন তশ্বকব। ককাছনা ৰ্েতক্তছয় ছালািি তথয় হহ তনজৰ ছালাি সু ন্দৰ কৰাৰ কচিা কছৰ এই
কাৰছণ কি, মানু ছহ িাক কদতখ আছছ।”( ইৰ্ছন মাজাহ ৪২০৪ আহমদ ৩য় খণ্ড ৩০পৃ ঃ)
ইমাম আহমছদ কিছখিৰ মুছনাদি এই হাদীছছ া আৰ্ু ছাঈদ খুদৰী ৰাতদয়াল্লাহু ‘আনহুৰ পৰা ৰ্ণবনা কতৰছছ।
িাৱিীয় তশ্বকব ককৱল দু ই প্ৰকাৰছিা তৰ্ভক্ত কতৰৰ্ পাতৰ: সৰু তশ্বকব আৰু ডািৰ তশ্বকব। কাৰণ কগাপন ৰ্া গুপ্ত তশ্বকব
সৰু আৰু ডািৰ উভয় প্ৰকাৰ তশ্বকবৰ অন্তভূ বক্ত হ’ৰ্ পাছৰ। ককতিয়াৰ্া ই ডািৰ তশ্বকবৰ িাতলকাি পছৰ। কিছন,
মুনাতফকসকলৰ তশ্বকব, কাৰণ তসহঁছি তনজৰ ভ্ৰান্ত তৰ্শ্বাস কগাপন ৰাছখ প্ৰাণৰ ভয়ি তৰয়া কতৰ ইছলাম প্ৰকাশ কছৰ।
এইদছৰ ককতিয়াৰ্া কগাপন তশ্বকব সৰু তশ্বকবৰ িাতলকাছিা আছহ। কিছন, ‘তৰয়া’ ৰ্া কলাকক কদখুৱাৰ্নল কৰা কাম,
ইয়াৰ উছল্লখ মাহমুদ ইৰ্ন লাৰ্ীদ আনছাৰী আৰু আৰ্ু ছাঈদ খুদৰী ৰাতদয়াল্লাহু ‘আনহুমাৰ পৰা ৰ্তণবি উপছৰাক্ত
হাদীছ দু াি আছছ। আল্লাছহই আমাক িাওফীক দানকাৰী।
১

) ইয়াৰ আগৰ আয়ািি কিৌহীদ প্ৰমাণ কৰা হহতছল। এই আয়াি আৰু ইয়াৰ তপছৰ আয়ািসমূ হি নৰ্ুওৱাি আৰু

তৰছালিৰ সিেিা সাৰ্েস্ত কৰা হহছছ। (ইৰ্ছন কাছীৰ)
২

)  شهداءশব্দৰ ৰ্োখো ইৰ্ছন আব্বাছৰ মছি  أعوانكمৰ্া সহায়কাৰীসকল। অথবা ৎ এছন সম্প্ৰদায়ক মাতি আনা

তিসকছল কিামাছলাকক এই তৰ্ষছয় সহায়-সহছিাতগিা কতৰৰ্ পাতৰৰ্। আৰ্ু মাতলছক হকছছঃ ইয়াৰ অথব
 شركاءكمকিামাছলাকৰ অংশীদাৰতৰ্লাক ৰ্া তিসকলক কিামাছলাছক কমাৰ লগি অংশী কতৰছা তসহঁ ি ক
মাতি আনা, তসহঁ ছি এই ধৰণৰ ককাছনা ছু ৰা ৰচনা কতৰৰ্ পাছৰ কনতক কচাৱা? মু জাতহছদ হকছছঃ شهداء
শব্দছ া ইয়াি সাধাৰণ অথব ছি ৰ্েৱহৃি হহছছ। অথবা ৎ সাতহতিেক আৰু পতণ্ডি সকলক মাতি আনা
তিসকছল ইয়াৰ সািী হ’ৰ্। (ইৰ্ছন কাছীৰ)
অথবা ৎ ককাৱা হহছছ কি, কহ অতৰ্শ্বাসকাৰীসকল! কিামাছলাছক িতদ কমাৰ ৰ্ান্দাৰ প্ৰতি অৱিীণব কহাৱা
ককাৰআনক সছন্দহ কৰা কিছন্ত ককাৰআনৰ ছু ৰাৰ দছৰ তিছকাছনা এ া ছু ৰা ৰচনা কতৰ আনাছচান। আৰু
ইয়াৰ ৰ্াছৰ্ কিামাছলাছক িাক ইচ্ছা িাছকই সহায়কাৰীৰূছপ গ্ৰহণ কৰা, ককাছনা আপতি নাই, িতদ
কিামাছলাছক কিামাছলাকৰ কথাি সিে কিছন্ত আনা।(মু য়াচ্ছাৰ)
৩)

এইছ া ককাৰআনৰ তৰ্ছশষ মুতজিা ৰ্া অছলৌতককিা। একমাত্ৰ ককাৰআছনই তনসংছকাচভাছৱ সৰ্বকালৰ ৰ্াছৰ্ তনজ

স্বীকৃি সিাৰ এছননক কঘাষণা তদৰ্ পাছৰ। কিছননক ৰাছু লৰ িু গি ককাছনও এই ককাৰআনৰ চেছলি গ্ৰহণ কতৰৰ্ পৰা
নাই তিক কিছননক ককাৰআছন তনভবছয় িু গ িু গ ধতৰ এই চেছলি তদ আতহছছ কি, ককাৰআনৰ দছৰ এছন তকিাৰ্
ককাছনও ৰচনা কতৰৰ্ কনাৱাতৰৰ্। ৰাছু লৰ িু গৰ পৰা আতজ হলছক ককাছনও এই দু ঃসাহস কতৰ কদখাৰ্ পৰা নাই।
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তশল,

তিছ া

প্ৰস্তুি

কৰা

হহছছ

কাতফৰসকলৰ ৰ্াছৰ্।
২৫. আৰু তিসকছল ঈমান আতনছছ আৰু সৎকাম
কতৰছছ কিওঁছলাকক সু সংৰ্াদ তদয়া কি,
কিওছলাকৰ ৰ্াছৰ্ আছছ জান্নাি, িাৰ িছলতদ নদী
প্ৰৰ্াতহি হয়( ), কিতিয়াই কিওঁছলাকক িাৰ পৰা
ককাছনা ফল খাৰ্নল তদয়া হ’ৰ্, কিতিয়াই
কিওঁছলাছক ক’ৰ্, ইতিপুছৰ্ব আমাক এই ধৰণৰ
ফল খাৰ্নল তদয়া হহতছল, কাৰণ কিওঁছলাকক
ফলমূ ল সাদৃ শেপূ ণব( ) কতৰ তদয়া হ’ৰ্ আৰু
কিওঁছলাকৰ ৰ্াছৰ্ িাি থাতকৰ্ পতৱত্ৰা সতঙ্গনী( ),
আৰু িাি কিওঁছলাক তচৰকাল থাতকৰ্।
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আৰু কদাতপও কনাৱাতৰৰ্। কগাছ ই তৰ্শ্বৰ তিজন সৃ তিকিবা কিওঁৰ কথাৰ তনতচনা ককাছনা কথা হল অনা সৃ তিৰ পছি
সম্ভৱ হ’ৰ্ জাছনা?
গতিছক কিামাছলাছক এতিয়া অপাৰগ হহছা। আৰু তনতশ্চিভাছৱ ভতৱষেছিও এইছ া কৰা অসম্ভৱ। এছিছক
জাহান্নামৰ শাতস্তৰ পৰা তনজছক ৰিা কৰা। ৰাছু লৰ প্ৰতি ঈমান আনা আৰু আল্লাহৰ আনু গিে কৰা। জাতন কথাৱা!
জাহান্নামৰ ইন্ধন ককৱল মানু হ আৰু তশল, এইছ া হিয়াৰ কৰা হহছছ কসইসকল কলাকৰ ৰ্াছৰ্ তিসকছল আল্লাহ আৰু
কিওঁৰ ৰাছু লক অতৰ্শ্বাস কছৰ। (মুয়াচ্ছাৰ)
১

) জান্নািৰ িছলতদ নদী প্ৰৰ্াতহি অথবাৎ ইয়াৰ গছৰ িছলতদ আৰু ককািালীসমূ হৰ িছলতদ তনজৰাসমূ হ

প্ৰৰ্াতহি। ইৰ্ছন মাছউদ ৰাতদয়াল্লাহু আনহুছৱ হকছছঃ জান্নািৰ নদী-তনজৰা সমূ হ তমশ্বক (সু গতন্ধ)ৰ
পৰ্ব ি ৰ পৰা নাতম আতহছছ। (ছহীহ ইৰ্ছন তহব্বান ৭৪০৮)
২

) কিতিয়াই তসহঁিক ককাছনা ফলমূ ল খাৰ্নল তদয়া হ’ৰ্, তসহঁছি ক’ৰ্, ইয়াৰ আগছিও আমাক এই ধৰণৰ ফছলই

খাৰ্নল তদয়া হহতছল, তকন্তু কিতিয়া মুখি তদৰ্, কদতখৰ্ কি এইছ া এছকৰ্াছৰ তভন্ন। িতদও কদতখৰ্নল ৰং আৰু নাম
এছকই। (মুয়াচ্ছাৰ)
জান্নাতিসকলক এছকই আকৃতি তৰ্তশি ফলমূ ল পতৰছৰ্শনৰ উছেশে হ’ৰ্ পতৰিৃতপ্ত আৰু আনন্দ সঞ্চাৰ। ককাছনা
ককাছনা িাফছীৰতৰ্দসকলৰ মছি, ফলমূ ল পৰস্পৰ সাদৃ শেপূ ণব কহাৱাৰ অথব, জান্নািি পতৰছৰ্তশি ফল-মূ ল আতদ
কদতখ জান্নাতিসকছল ক’ৰ্, এইছ া আমাক কিাৱা কাতলও তদয়া হহতছল, জান্নািৰ খাতদমসকছল ক’ৰ্, ‘কদছখাঁছি িতদও
এছকই তকন্তু ইয়াৰ কসাৱাদ কৰ্ছলগ’। ইৰ্ছন আব্বাছছ হকছছঃ ‘পৃ তথৱীৰ ফলমূ লৰ লগি জান্নািৰ ফলমূ লৰ ককাছনা
িুলনাই নাখাছ , ককৱল নামৰছহ তমল থাতকৰ্’। (ইৰ্ছন কাছীৰ)
৩

) মূ ল আৰৰ্ী ৰ্াকে “আিৱাজ” ৰ্েৱহাৰ কৰা হহছছ। ই “িওজ” শব্দৰ ৰ্হু ৰ্চন। “িওজ” শব্দৰ অথব হহছছ,

এছিাৰ। এইছ া স্বামী স্ত্ৰীৰ ৰ্াছৰ্ ৰ্েৱহাৰ কৰা হয়। স্বামীৰ ৰ্াছৰ্ স্ত্ৰী হহছছ িওজ আছকৌ স্ত্ৰীৰ ৰ্াছৰ্ স্বামী হহছছ
িওজ। তকন্তু পৰকালি আিৱাজ অথবাৎ কিাৰা পতৱত্ৰিাৰ গুণাৱলী সহকাছৰ। জান্নািি পতৱত্ৰ আৰু পতৰচ্ছন্ন
স্ত্ৰী লাভৰ অথব , কিওঁ ছলাক হ’ৰ্ পাতথব ৱ িাৱিীয় ৰ্াতহেক আৰু গিনগি ত্ৰুত -তৰ্চুেতি আৰু চতৰত্ৰগি
কলূ ষিাৰ পৰা সম্পূ ণব মূ ক্ত লগছি প্ৰস্ৰাৰ্-কশৌচ, কিজস্ৰাৰ্, প্ৰসছৰ্ািৰ স্ৰাৰ্ আতদ িাৱিীয় ঘৃ ণ নীয় তৰ্ষয়ৰ

আল-ককোৰআনু ল কোৰীমৰ অসমীয়ো অৰ্থোনু বোদ আৰু সংক্ষিপ্ত সৰল তফছীৰ
২৬. তনশ্চয় আল্লাছহ মহ অথৰ্া িাছিানক িুদ্ৰ
ককাছনা ৰ্স্তুৰ উপমা তদওঁছি সংছকাচ কৰ্াধ
নকছৰ

। এছিছক তিসকছল ঈমান আতনছছ

কিওঁছলাছক

জাছন

কি,

তনশ্চয়

এইছ া

কিওঁছলাকৰ প্ৰতিপালকৰ পৰা সিে। আৰু
তিসকছল কুফৰী কতৰছছ তসহঁছি কয় কি,
আল্লাছহ

এই

উপমাৰ

দ্বাৰা

তক

ৰ্ুজাৰ্
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তৰ্ছাতৰছছ? কিওঁ ইয়াৰ দ্বাৰা ৰ্হুিছক তৰ্ভ্ৰান্ত
কছৰ আৰু ৰ্হুিছক তহদায়ি তদছয়। আৰু
কিওঁ ফাতছকসকলৰ ৰ্াতহছৰ আন কাছকা
ইয়াৰ দ্বাৰা তৰ্ভ্ৰান্ত নকছৰ।
২৭. তিসকছল আল্লাহৰ লগি দৃ

অঙ্গীকাৰি

আৱদ্ধ কহাৱাৰ তপছি কসইছ া ভঙ্গ কছৰ,
আল্লাছহ তি সম্পকব অ ু

ৰাতখৰ্নল তনছদবশ

তদছছ কসইছ া তৰ্তচ্ছন্ন কছৰ আৰু পৃতথৱীি

َ َ ُ ُ
َ
َ َٱَّل
هين يَنقضون ع ۡه َد ٱّلل ه هم ُۢن َب ۡع هد
َ
َ ُ َ ََۡ
َ
ُ َ ون َما أ َ َم َر
ٱّلل ب هههۦ أن
مهيثَٰقهههۦ ويقطع
َ َ ُ
ۡ
َ
ُ َ َ ُ َۡ ه
ۡرض أ ْو َٰٓلئهك ه ُم
وصل َو ُيفس ُهدون هِف ٱۡل
ي

পৰা পতৱত্ৰ হ’ৰ্। এইদছৰ নীতিভ্ৰিিা, চতৰত্ৰহীনিা, অৰ্াধেিা আতদ আভেন্তৰীণ ত্ৰুত ৰ শুং মাত্ৰও
তসহঁ ি ৰ মাজি কপাৱা নািাৰ্। তসহঁ ি ৰ গুণাৱলী তৰ্তভন্ন আয়ািি ৰ্ণব না হহছছ কিছন, ছু ৰা আচ-ছাফফাি
৪৮, ছু ৰা ৰহমান ৫৮, ছু ৰা ৱাতক্বয়া ২২-২৩, ছু ৰা নাৰ্া ৩৩ ইিোতদ। িতদ পৃ তথৱীৰ ককাছনা সৎকমব শীল
পু ৰুষৰ স্ত্ৰী সৎকমব শীলা নহয় কিছনহ’কল পৰকালি তসহঁ ি ৰ সম্পকব তৰ্তচ্ছন্ন হহ িাৰ্।

এই কিত্ৰি কসই

সৎকমব শীল পু ৰুষক আন ককাছনা সৎকমব শীলা স্ত্ৰী দান কৰা হ’ৰ্। আনহাছি িতদ ককাছনা স্ত্ৰী সৎকমব শীলা
হয় আৰু িাইৰ স্বামী হয় অসৎ, কিছনহ’কল পৰকালি িাইক কসই অসৎ স্বামীৰ পৰা তৰ্তচ্ছন্ন কতৰ আন
ককাছনা সৎ পু ৰুষক িাইৰ স্বামী তহচাছপ তদয়া হ’ৰ্। আৰু িতদ পৃ তথৱীি স্বামী স্ত্ৰী উভছয় সৎকমব শীল হয়
কিছন্ত পৰকালি কিওঁ ছলাকৰ এই সম্পকব তচৰস্থায়ী সম্পকব ি পতৰণি কৰা হ’ৰ্।
১

) কািাদাই হকছছঃ ‘আল্লাহ িাআলাই কিওঁৰ তকিাৰ্ি মকৰা আৰু মাতখৰ উদাহৰণ দাতি ধৰাৰ তপছি

মুশ্বতৰকসকছল আপতি কতৰছল কি, মকৰা আৰু মাতখৰ উদাহৰণ তদ তক ৰ্ুজাৰ্ কখাছজ? কিতিয়া আল্লাহ িাআলাই
উক্ত আয়াি অৱিীণব কছৰ’। (আি-িাফছীৰুচ ছহীহ)
আৰ্ুল আতলয়াই হকছছঃ ‘মহৰ উদাহৰণ তদয়াৰ মাজি কিৌতক্তকিা হহছছ, এইসকল কাতফৰ, মুশ্বতৰক আৰু
মুনাতফকসকলৰ কিতিয়া আয়ু কশষ হহ িায় কিতিয়া তসহঁি মহৰ দছৰ প্ৰাণীি পতৰণি হয়। কাৰণ, মহৰ কপ
ভতৰছল তস মতৰ িায়। কসইদছৰ এইসকল কাতফৰ, মুশ্বতৰক আৰু মুনাতফক, তিসকলৰ ৰ্াছৰ্ উদাহৰণ দাতি ধৰা
হহছছ, তসহঁছিও পৃ তথৱীৰ জীতৱকা কশষ কতৰ আল্লাহৰ শাতস্তৰ সন্মু খীন হ’ৰ্। (আি-িাফছীৰুচ ছহীহ)

আল-ককোৰআনু ল কোৰীমৰ অসমীয়ো অৰ্থোনু বোদ আৰু সংক্ষিপ্ত সৰল তফছীৰ
তৰ্পিবয়

সৃ তি

কতৰ

ফুছৰ

,

২৮. কিামাছলাছক ককছননক আল্লাহৰ লগি
কুফৰী কৰা? অথচ কিামাছলাছক প্ৰাণহীন
আতছলা। িাৰ তপছি কিওঁ কিামাছলাকক
জীতৱি কতৰছছ আছকৌ কিামাছলাকৰ মৃিুে



َ ُ َٰ َ ۡ
٢٧ ِسون
ٱلخ ه

তসহঁছিই

িতিগ্ৰস্থ।



َ ُ َُ َ
َ َ
َ ُ ۡ َ
نت ۡم أ ۡم َوَٰتا
ك ۡيف تكف ُرون ب هٱّلل ه وك
ُ ۡ ُ َ ُ ۡ ُ ُ ُ َ ُ ۡ ُ َٰ َ ۡ َ َ
َيك ۡم ُثم
فأحيكمۖٓ ثم ي هميتكم ثم ُيي ه
َ
ُ َ
٢٨ إ ه ْۡلهه ت ۡر َج ُعون

ঘ াৰ্ িাৰ তপছি পুনৰ জীতৱি কতৰৰ্ আৰু
িাৰতপছি

কিামাছলাকক

উভিাই তনয়া হ’ৰ্
২৯.

কিছৱঁই

কিওঁৰ

ওচৰনল

।
পৃতথৱীৰ

সকছলা

কিামাছলাকৰ ৰ্াছৰ্ই সৃ তি কতৰছছ

ৰ্স্তু
। িাৰ

তপছি কিওঁ আকাশৰ তপছন মছনাতনছৰ্শ কতৰ
কসইছ াক
কতৰছছ;

সািখন

আকাশি

তৰ্নেস্ত

َۡ
َ ُ
َ
ُ َ ََ َ
كم َما هِف ٱۡل ه
ۡرض ۡجهيعا
ه َو ٱَّلهي خلق ل
َ
َ ى إ ََل
ََ ۡ َُ
ٱلس َماءه ف َس َوى َٰ ُه َن َس ۡب َع
ثم ٱستو َٰٓ ه
ُ َ ُ َ َٰ َ َٰ َ َ
ٞ َش ٍء َعل
ۡ َ كل
٢٩ هيم
ٖ سمو
ت وهو ب ه ه

আৰু কিওঁ সকছলা ৰ্স্তু সম্পছকব

সতৰ্ছশষ অৱগি।
১

) আৰ্ুল আতলয়াই হকছছঃ ‘এইছ া মুনাতফকসকলৰ ছয় া স্বভাৱৰ অন্তগবি। তসহঁছি কথা ক’কল, তমছা কয়,

প্ৰতিশ্ৰুতি কতৰছল ভঙ্গ কছৰ, আমানি ৰাতখছল তখয়ানি কছৰ লগছি উক্ত আয়ািি ৰ্তণবি তিতন া কাম অথবাৎ
আল্লাহৰ লগি দৃ

অঙ্গীকাৰি আৱদ্ধ কহাৱাৰ তপছি কসইছ া ভঙ্গ কছৰ, আত্ম্ীয়িাৰ সম্পকব তৰ্তচ্ছন্ন কছৰ

আৰু পৃ তথৱীি ফাছাদ সৃ তি কতৰ ফু ছৰ। (আি-িাফছীৰুচ ছহীহ)
২

) কহ মুশ্বতৰকসকল কিামাছলাছক ককছননক আল্লাহৰ একত্বৰ্াদক অস্বীকাৰ কৰা, আৰু ককছননক কিওঁৰ ইৰ্াদিি

আনক অংশীদাৰ কৰা? অথচ অকা ে প্ৰমান কিামাছলাকৰ মাজছিই আছছ। তনশ্চয় কিামাছলাছক তনষ্প্ৰাণ আতছলা
কিছৱঁই কিামাছলাকক জীৱন দান তদছছ। কিামাছলাকৰ তনতদবি সময় পাৰ কহাৱাৰ তপছি আছকৌ কিামাছলাকক মৃ িুে
প্ৰদান কতৰৰ্। িাৰ তপছি আছকৌ তকয়ামিৰ তদনা কিামাছলাকক পুনৰজীতৱি কতৰৰ্। এছিছক কিামাছলাকক তহচাপ
তনকাচৰ ৰ্াছৰ্ কিওঁৰ ওচৰনলছকছহ উভিাই তনয়া হ’ৰ্। (মুয়াচ্ছাৰ)
৩

) আল্লাছহই কিামাছলাকৰ ৰ্াছৰ্ পৃ তথৱীৰ সকছলা ৰ্স্তু সৃ তি কতৰছছ। এইছৰ্াৰ ককৱল কিওঁৰ অনু গ্ৰহ তিছৰ্াৰ পৰা

কিামাছলাছক উপকৃি হহ আছা। (মুয়াচ্ছাৰ)
৪

) ককাৰআনৰ তৰ্তভন্ন িাইি  استوىশব্দছ া ৰ্েৱহাৰ হহছছ। িাই তৰ্ছশছষ অথব তভন তভন। সংতিপ্তভছৱ ক’ৰ্ পাতৰ কি,

ই তিতন ধৰছণ ৰ্েৱহৃি হহছছঃ
ক)  استوىশব্দছ া ি’ি পূ ণব তৰয়া তহচাছপ ৰ্েৱহৃি হহছছ অথবাৎ িাৰ তপছি  علىৰ্া  إلىএছকাছৱ ৰ্েৱহাৰ
কহাৱা নাই কিতিয়া িাৰ অথব হ’ৰ্, ‘সম্পূ ণব কহাৱা ৰ্া পূ ণব িা লাভ কৰা’। যেনে, আল্লাহ িাআলাই মূ ছা
ۡ  َول َ َما بَلَ َغ أَ ُش َدهُۥ َوঅথবাৎ ‘মূ ছাই কিতিয়া কিৌৱনি পদাপব ন কতৰছল
َٰٓ ٱس َت َو
আলাইতহচ ছালাম সম্পছকব হকছছঃ ى
আৰু পূ ণব িা লাভ কতৰছল’। (ছু ৰা কাচাচ ১৪)

আল-ককোৰআনু ল কোৰীমৰ অসমীয়ো অৰ্থোনু বোদ আৰু সংক্ষিপ্ত সৰল তফছীৰ
৩০. আৰু স্মৰণ কৰা, কিতিয়া কিামাৰ
প্ৰতিপালছক তফতৰস্তাসকলক ক’কল, তনশ্চয় মই
পৃতথৱীি খতলফা
সৃ তি কতৰৰ্নল তথৰ
কতৰছছা। তসহঁছি ক’কল, িুতম পৃতথৱীি এছন
এ া জীৱ সৃ তি কতৰৰ্ তৰ্চৰা কনতক, তিছয়
পৃতথৱীি তৰ্পিবয় সৃ তি কতৰৰ্ আৰু কিজ
প্ৰৰ্াতহি কতৰৰ্?
আৰু আতমছিা কিামাৰ





َ َٰٓ َ َ ۡ َ َ َ َ ۡ
ٞ َ
جاعهل هِف
لئهكةه إ ه هّن
ِإَوذ قال ربك ل هلم
َ
َۡ
ۡ َ ْ ُ َ ٓۖ َ َ
ُهيها َمن ُي ۡفسهد
َ َت َع ُل ف
ٱۡل ه
ۡرض خل هيفة قالوا أ
ُ َۡ
ُ
َ ف
هيها َوي َ ۡسفهك ٱل َهما َء َوَن ُن ن َسب ه ُح هِبَ ۡمد َهك
َ َ َ َ
َۡ َ
َُ
َ َ َ َ
٣٠ َونقد ُهس لك ۖٓ قال إ ه هّن أعل ُم َما َل ت ۡعل ُمون

খ)  استوىশব্দছ াৰ লগি িতদ  علىৰ্েৱহাৰ হয়, কিতিয়া িাৰ অথব হ’ৰ্, ওপৰনল উিা ৰ্া আছৰাহণ
ۡ َ َ َٰ َ َ ۡ َ ُ
কৰা। কিছন আল্লাহ িাআলাই হকছছঃ ى ۡع ٱل َع ۡر هش
“ ثم ٱستوিাৰ তপছি কিওঁ আৰশ্বৰ ওপৰি উতিছল”। (ছু ৰা
আৰাফ ৫৪, ছু ৰা ইউনু ছ ৩, ছু ৰা ফুৰক্বান ৫৯, ছু ৰা ছাজদাহ ৪, ছু ৰা হাদীদ ৪, আৰু চাওঁক ছু ৰা ত্বাহা ৫)
গ)  استوىশব্দছ াৰ লগি িতদ

 إلىৰ্েৱহাৰ হয়, কিতিয়া িাৰ অথব হ’ৰ্, ইচ্ছা কৰা, সংকল্প কৰা,

মছনাতনছৰ্শ কৰা। এই অথব ছ াছৱ এই আয়ািি ৰ্েৱহাৰ হহছছ। তকন্তু মু জাতহদ ৰাতহমাহুল্লাছহ হকছছঃ
‘ইয়াছিা ওপৰনল উিাৰ অথব হ’ৰ্’।
 استوىশব্দছ া কিতিয়া আল্লাহ িাআলাৰ লগি সম্পৃ ক্ত হ’ৰ্, কিতিয়া এইছ া কিওঁ ৰ তছফাি ৰ্া গুণাৱলী
তহচাছপ গণে হ’ৰ্। আৰু আল্লাহৰ তছফাি ৰ্া গুণ ককাছনা ধৰণৰ অপৰ্োখো, পতৰৰ্িব ণ , সদৃ শ তনধবা ৰণ
নকৰানক সাৰ্েস্ত কৰা ওৱাতজৰ্।
১

) খতলফা শব্দৰ অথব তনণবয়ি তৰ্তভন্ন ধৰণৰ মি কপাৱা িায়। মুহাম্মাদ ইৰ্ছন ইছহাছক্ব হকছছঃ ইয়াৰ অথব,

স্থলাতভতষক্ত কহাৱা। অথবাৎ আল্লাহ িাআলাই তফতৰস্তাসকলক সছম্বাধন কতৰ হকছছ কি, মই কিামাছলাকৰ
ৰ্াতহছৰ এছন এক জীৱ সৃ তি কতৰৰ্ তৰ্চাছৰা তিছয় িু গ িু গ ধতৰ ইজছন তসজনৰ তপছি ৰ্ংশানু ৰছম
স্থলাতভতষক্ত হ’ৰ্ পাতৰৰ্। ইৰ্ছন জাৰীছৰ হকছছঃ

আয়ািৰ ৰ্োখো হহছছ, মই পৃ তথৱীি কমাৰ ফালৰ পৰা

প্ৰতিতনতধ তনছয়াগ কতৰৰ্ তৰ্চাছৰা, তিছয় কমাৰ সৃ তিৰ মাজি ইনচাফৰ হসছি কমাৰ তনছদব শ ৰ্াস্তৰ্ায়ন
কতৰৰ্।
২

) ইয়াি প্ৰশ্ন হয় কি, তফতৰস্তাসকছল ককছননক জাতনছল কি, পৃ তথৱীি তৰ্পিবয় ঘত ৰ্? ইয়াৰ উিৰ তৰ্তভন্নভাছৱ ৰ্তণবি

হহছছ,

ককাছনা ককাছনা িাফছীৰতৰ্দৰ মছি, এই পৃ তথৱীি আগছি জ্বীনসকছল ৰ্াস কতৰতছল। তসহঁছি পৃ তথৱীি

তৰ্পিবয় সৃ তি কতৰতছল। ফলি আল্লাছহ তসহঁিক ধ্বংস কতৰছছ। (চাওঁক এছনকুৱা এক ৰ্ণবনা, মুছিাদৰাক হাতকম
২/২৮৭) তফতৰস্তাসকছল তসহঁিৰ ওপৰি তকয়াছ কতৰ হকতছল। কািাদাই হকছছঃ ‘আল্লাহ িাআলাই তফতৰস্তাসকলক
আগছিই জনাই তদতছল কি, পৃ তথৱীৰ হৰ্তশি এই কি, ইয়াি িতদ ককাছনা সৃ তি ৰখা হয় কিছন্ত তসহঁছি িাি তৰ্পিবয়
সৃ তি কতৰৰ্ আৰু কিজ প্ৰৰ্াতহি কতৰৰ্। কসছয় কিওঁছলাছক হকতছল, িুতম পৃতথৱীি এছন এ া জীৱ সৃ তি কতৰৰ্

তৰ্চৰা কনতক, তিছয় পৃতথৱীি তৰ্পিবয় সৃ তি কতৰৰ্ আৰু কিজ প্ৰৰ্াতহি কতৰৰ্’?(িাৰ্াৰী) ইয়াৰ ৰ্াতহছৰও তৰ্তভন্ন
ছাহাৰ্াৰ পৰা তৰ্শুদ্ধ সূ ত্ৰি ৰ্তণবি আছছ কি, ইয়াি তকছু মান কথা উহে আছছ। অথবাৎ আল্লাছহ কিতিয়া ক’কল কি,
মই পৃ তথৱীি খতলফা সৃ তি কতৰৰ্ তৰ্চাছৰা। তফতৰস্তাসকছল ক’কল, কহ আমাৰ প্ৰতিপালক! কিওঁ ককছনকু ৱা
খতলফা? আল্লাহ িাআলাই ক’কল, তসহঁ ি ৰ ৰ্ংশৰ্ৃ তদ্ধ হ’ৰ্, আৰু তসহঁ ছি কাতজয়া ফাছাদ আৰু তহংসা
তৰ্ছভদি তলপ্ত হহ এজছন আনজনক হিো কতৰৰ্। কিতিয়া কিওঁ ছলাছক ক ’কল, িুতম পৃতথৱীি এছন এ া

জীৱ সৃ তি কতৰৰ্ তৰ্চৰা কনতক, তিছয় পৃতথৱীি তৰ্পিবয় সৃ তি কতৰৰ্ আৰু কিজ প্ৰৰ্াতহি কতৰৰ্? আল্লাহ
িাআলাই ক’কল, ‘তনশ্চয় মই তিছ া জাছনা কিামাছলাছক কসইছ া নাজানা’। (ইৰ্ছন কাছীৰ)

আল-ককোৰআনু ল কোৰীমৰ অসমীয়ো অৰ্থোনু বোদ আৰু সংক্ষিপ্ত সৰল তফছীৰ
হামদসহ িছৰ্ীহ পাি কছৰাছৱঁই লগছি
কিামাৰ পতৱত্ৰিা কঘাষণা কছৰা। কিওঁ ক’কল,
তনশ্চয় মই তিছ া জাছনা কিামাছলাছক কসইছ া
নাজানা ।
৩১. আৰু কিওঁ আদমক
তশিা

তদছল,

িাৰ

িাৱিীয় নামৰ
তপছি

কসইছৰ্াৰ

তফতৰস্তাসকলৰ আগি উপস্থাপন কতৰ ক’কল,
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ث َم ع َرض ُه ۡم ۡع
َ
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িতদ কিামাছলাছক সিেৰ্াদী কিছন্ত কমাক
এইছৰ্াৰৰ নাম ককাৱা )।
৩২. তসহঁছি ক’কল, িুতম পতৱত্ৰ। িুতম আমাক
তি তশিা তদছা িাৰ ৰ্াতহছৰ আমাৰ আন

َ َ ۡ
َ َ َ ۡ ُ ْ ُ َ
َ
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ۡ
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إهن

ককাছনা জ্ঞান নাই। তনশ্চয় িুতম সৰ্বজ্ঞ
প্ৰজ্ঞাময়।
৩৩. কিওঁ ক’কল, ‘কহ আদম, এইছৰ্াৰৰ নাম
িুতম তসহঁিক জনাই তদয়া’। িাৰ তপছি
কিতিয়া কিওঁ (আদম) এইছৰ্াৰৰ নাম জনাই
তদছল কিতিয়া কিওঁ ক’কল, ‘মই কিামাছলাকক
ককাৱা

নাতছছলা

কন?,

কি

তনশ্চয়

মই

ُ َ َ َ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ُ ۡ َ ُ َ َ َٰٓ َ َ َ
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٣٣ نت ۡم تكتُ ُمون
وما ك

আকাশমণ্ডল আৰু পৃতথৱীৰ গাছয়ৰ্ (অদৃ শে)
সম্পছকব

জাছনা,

মই

আৰু

জাছনা

তি

কিামাছলাছক প্ৰকাশ কৰা আৰু তি কগাপন

১

) কািাদাই হকছছঃ ইয়াৰ অথব, আল্লাছহ জাছন কি, ‘এই খতলফাৰ মাজৰ পৰাই নৰ্ী-ৰাছু ল, সৎকমবশীল ৰ্ান্দাহ আৰু

জান্নািী ৰ্েতক্ত সৃ তি হ’ৰ্’। (ইৰ্ছন কাছীৰ) মুজাতহছদ হকছছঃ ‘আল্লাছহ জাতনতছল কি, ইৰ্লীছ অৰ্াধে হ’ৰ্ আৰু িাক
অৰ্াধেিাৰ ৰ্াছৰ্ই সৃ তি কৰা হহছছ’। (িাৰ্াৰী)
২

) অথবাৎ ইয়াৰ আগৰ আয়ািি তি খতলফা সৃ তি কৰাৰ কথা ককাৱা হহছছ, কিওঁ আন ককাছনা নহয় স্বয়ং

আদম। ছাঈদ ইৰ্ছন জু ৰ্াইছৰ হকছছঃ ‘আদমক আদম ৰ্ু তল এই ৰ্াছৰ্ই ককাৱা হয়, ‘কাৰণ কিওঁ ক
পৃ তথৱীৰ “আদীম” ৰ্া ছাল অথবা ৎ উপতৰভাগৰ পৰা সৃ তি কৰা হহছছ’। (িাৰ্াক্বািু ইৰ্ছন ছা’দ, িাৰ্াৰী)
৩

) ইৰ্ছন আব্বাছ, কািাদাহ আৰু মুজাতহছদ হকছছঃ ‘তিছৰ্াৰ ৰ্স্তুৰ নাম আদমক তশকাই তদতছল, কসই ৰ্স্তুছৰ্াৰ

তফতৰস্তাসকলৰ সন্মু খি উপস্থাপন কতৰ ক’কল, এইছৰ্াৰৰ নাম কিামাছলাছক ককাৱা’। (ইৰ্ছন কাছীৰ)
প্ৰশ্ন হ’ৰ্ পাছৰ কি, আদম আলাইতহচ ছালামক তক তক নাম তশছকাৱা হহতছল? কািাদাই হকছছঃ ‘সকছলা ৰ্স্তুৰ নাম
তশকাই তদয়া হহতছল। কিছন, এইছ া পাহাৰ, এইছ া সাগৰ, এইছ া আৰু এইছ া অথবাৎ প্ৰছিেকছ া ৰ্স্তুৰ নাম
ইিোতদ। িাৰ তপছি তফতৰস্তাসকলক কসই ৰ্স্তুছৰ্াৰৰ নাম কসাধা হহতছল’। (িাৰ্াৰী ইৰ্ছন কাছীৰ)

আল-ককোৰআনু ল কোৰীমৰ অসমীয়ো অৰ্থোনু বোদ আৰু সংক্ষিপ্ত সৰল তফছীৰ
কৰা’

।

৩৪.

আৰু

স্মৰণ

কৰা,

কিতিয়া

আতম

তফতৰস্তাসকলক ক’কলা, কিামাছলাছক আদমক
ছাজদা কৰা

। কিতিয়া ইৰ্তলছৰ ৰ্াতহছৰ

সকছলাছৱ ছাজদা কতৰছল।
কতৰছল আৰু অহংকাৰ কতৰছল

তস অস্বীকাৰ
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। আৰু তস

কাতফৰসকলৰ অন্তভূ বক্ত হ’ল।
৩৫. আৰু আতম ক’কলা, কহ আদম, িুতম আৰু
কিামাৰ স্ত্ৰী জান্নিি ৰ্সৰ্াস কৰা আৰু ি’ৰ
পৰা ইচ্ছা স্বাচ্ছছন্দ আহাৰ গ্ৰহণ কৰা, তকন্তু

১
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) কািাদাই আৰু আৰ্ুল আতলয়াই হকছছঃ তসহঁছি তি কগাপন কতৰতছল কসয়া হহছছ, আমাৰ প্ৰতিপালছক তিছ াছৱ

সৃ তি নকৰক তকয় আতমছয় তসহঁিিনক কৰ্তছ জ্ঞানী আৰু সন্মাতনি থাতকম। (িাৰ্াৰী, আি-িাফছীৰুচ ছহীহ) ইয়াৰ
ৰ্াতহছৰও তৰ্তভন্ন ছাহাৰ্াৰ পৰা ৰ্তণবি আছছ কি, তসহঁছি তি কগাপন ৰাতখতছল কসয়া হহছছ ইৰ্তলছছ কগাপন কৰা কগৌৰৱ
আৰু অহংকাৰ। (ইৰ্ছন কাছীৰ)
২

) এই আয়ািি আদম আলাইতহচ ছালামক ছাজদাহ কতৰৰ্নল তফতৰস্তাসকলক তনছদবশ তদয়া হহছছ। ছু ৰা ইউছু ফি

ইউছু ফ আলাইতহচ ছালামৰ তপিৃ-মািৃ আৰু ভাই-ককাইসকল তমছৰি উপতস্থি কহাৱাৰ তপছি কিওঁক ছাজদাহ
কতৰতছল ৰ্ুতল উছল্লখ আছছ। এইছ া স্পি কি, এই ছাজদাহ ইৰ্াদৰ ৰ্াছৰ্ হ’ৰ্ কনাৱাছৰ। তকয়ছনা আল্লাহৰ ৰ্াতহছৰ
আনক ছাজদাহ কৰা তশ্বকব আৰু কুফুৰী।
ইমাম জাচ্ছাছ আহকামুল ককাৰআন গ্ৰন্থি ৰ্ণবনা কতৰছছ কি, পূ ৰ্বৱিবী নৰ্ীসকলৰ চতৰয়িি ডািৰৰ প্ৰতি সন্মানসূ চক
ছাজদাহ কৰা হৰ্ধ আতছল। চতৰয়ছি মুহাম্মদীি কসইছ া ৰতহি হহছছ। ডািৰৰ প্ৰতি সন্মান প্ৰদশবনৰ পদ্ধতি তহচাছপ
এতিয়া ককৱল ছালাম আৰু মুছাফাহা কৰাৰ অনু মতি আছছ। ৰুকু, ছাজদা আৰু ছালািৰ দছৰ হাি ৰ্াতন্ধ
সন্মানসহকাছৰ সন্মু খি তথয় তদয়া অনৰ্ধ ৰ্ুতল কঘাষণা কৰা হহছছ। (আহকামুল ককাৰআন তলজ জাচ্ছাছ)
ইয়াি প্ৰশ্ন হ’ৰ্ পাছৰ, ছাজদাছয় িাজীতম ৰ্া সন্মানসূ চক ছাজদাৰ হৰ্ধিাৰ প্ৰমাণ ককাৰআছন কাৰীমৰ উছল্লতখি
আয়ািসমূ হি কপাৱা িায়, তকন্তু এইছ া ৰতহি কহাৱাৰ প্ৰমাণ তক? উিৰ হহছছ, ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ
অছাল্লামৰ ৰ্হু হাদীছৰ দ্বাৰা ছাজদাছয় িাজীতম হাৰাম ৰ্ুতল প্ৰমাতণি হহছছ। ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লাছম
হকছছঃ “িতদ মই আল্লাহৰ ৰ্াতহছৰ আনক ছাজদা কৰা হৰ্ধ ভাতৰ্ছলাছহঁছিন, কিছন্ত স্বামীৰ ৰ্ৃ হৎ অতধকাৰৰ ৰ্াছৰ্
কিওঁ ক ছাজদা কতৰৰ্নল স্ত্ৰীক তনছদব শ তদছলাছহঁ ছিন। তকন্তু এই চতৰয়িি ছাজদাছয় িাতজমী সম্পূ ণব হাৰাম,
কসছয় কাছৰাৰ্াক ছাজদা কৰা কাছৰা পছি হৰ্ধ নহয়”। (মু ছনাছদ আহমদ ৩/১৫৮)
৩

) হাদীছি আছছ, ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লাছম হকছছঃ ‘িাৰ অন্তৰি সতৰয়হৰ দানা পতৰমাণ অহংকাৰ

অৱতশি থাতকৰ্ তস জান্নািি প্ৰছৱশ নকতৰৰ্’। (আৰ্ু দাউদ ৪০৯১) আৰু ইৰ্তলছৰ অন্তৰ আতছল কগৌৰৱ আৰু
অহংকাছৰছৰ পতৰপূ ণ।ব এছিছক আল্লাহৰ সমীপৰ পৰা দূ ৰীভূ ি কহাৱাছ াছৱ কিওঁৰ ৰ্াছৰ্ িতক্তিু ক্ত শাতস্ত।

আল-ককোৰআনু ল কোৰীমৰ অসমীয়ো অৰ্থোনু বোদ আৰু সংক্ষিপ্ত সৰল তফছীৰ
এই

গছ

কিছনহ’কল

কজাপাৰ

ওচৰি

কিামাছলাক

নাজাৰ্া

িাতলম

,

সকলৰ

অন্তভূ বক্ত হহ িাৰ্া।
৩৬.

অৱছশষি

চয়িাছন

িাৰ

পৰা

কিওঁছলাকৰ পদস্খলন ঘ াছল আৰু কিওঁছলাক
ি’ি আতছল িাৰ পৰা কিওঁছলাকক ৰ্তহস্কৃি
কৰাছল( ), আৰু আতম ক’কলা, ‘কিামাছলাছক
নাতম কিাৱা; কিামাছলাছক ইজছন তসজনৰ





ُ ََ ََ َ َ
َ
َ كونَا م َهن ٱل َظَٰلهم
٣٥ ي
هَٰ هذه ه ٱلشجرة فت
ه
َ ََ
َ
ۡ ََ َۡ
فأ َزل ُه َما ٱلش ۡي َطَٰ ُن عن َها فأخ َر َج ُه َما م َهما
ْ ۡ
ُۡ
َ َ
ُ ُ
َكنا فهيهه َوقل َنا ٱهب ه ُطوا َب ۡعضك ۡم ِله َ ۡع ٍض
َۡ
َ َ ٞ َ
ُ ََ ٞ ُ َ
ك ۡم هِف ٱۡل ه
ۡرض ُم ۡستَقر َو َمتَٰ ٌع إ ه ََٰل
عدو ۖٓ ول
٣٦ هي
ٖ ح

শত্ৰু। আৰু কিামাছলাকৰ ৰ্াছৰ্ পৃতথৱীি
আছছ তনতদবতি সময় হলছক আৰ্াস আৰু কভাগউপছভাগৰ উপকৰণ’।
৩৭. িাৰ তপছি আদছম কিওঁৰ প্ৰতিপালকৰ
পৰা তকছু মান ৰ্াকে তশতক ল’কল( ); আৰু
১

َ َ َ َ َ َٰ َ َ
ُ َ َ َٰٓ َ ََف َتل
َ
ت فت
اب عل ۡيهه
ٖ َّق ءادم مهن ربهههۦ ُك هم

) ককাছনা তৰ্ছশষ গছৰ প্ৰতি ইংতগি কতৰ ককাৱা হহতছল কি, এই গছৰ ওচৰনলছক নািাৰ্া। প্ৰকৃি উছেশে আতছল

কসই গছৰ ফল কনাছখাৱা। কৰ্তছ গুৰুত্ব ৰ্ুজাৰ্নল ককাৱা হহছছ গছৰ ওচৰনলছক নািাৰ্া। কসই কজাপা তক গছ আতছল,
ককাৰআনি িাৰ উছল্লখ নাই। ককাছনা তনভবৰছিাগে তৰ্শুদ্ধ হাদীছৰ দ্বাৰাও কসইছ া তনতদবি কৰা কহাৱা নাই। এই
তনছষধাজ্ঞাৰ ফলি এই সু স্পিভাছৱ ৰ্ুজা িায় কি, কসই গছৰ ফল কনাছখাৱাছ াছৱ আতছল কসই তনছষধাজ্ঞাৰ আচল
উছেশে। তকন্তু সাৱধানিা-সূ চক তনছদবশ আতছল কি, কসই গছৰ ওচৰনলছক নািাৰ্া।
২

) হাদীছি আতহছছ, ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লাছম হকছছঃ ‘সূ িব উদয় কহাৱা তদনসমূ হৰ মাজি আ াইিনক

উিম তদন হহছছ জুমআৰ তদন। এই তদনাই আদমক সৃ তি কৰা হহছছ, আৰু এই তদনাই কিওঁক জান্নািি প্ৰছৱশ
কছৰাৱা হহছছ, আৰু এই তদনাই কিওঁক জান্নািৰ পৰা উতলয়াই তদয়া হহছছ। (মুছতলম ২০১৩) ইয়াি এই তৰ্িকব
কৰাছ া অনাৱশেক কি, চয়িান জান্নািৰ পৰা ওলাই কিাৱাৰ তপছি আদম আলাইতহচ ছালামক প্ৰিাতৰি কৰাৰ ৰ্াছৰ্
আছকৌ ককছননক জান্নািি প্ৰছৱশ কতৰছল? কাৰণ চয়িানৰ প্ৰৰ্ঞ্চনাৰ ৰ্াছৰ্ জান্নািি প্ৰছৱশৰ ককাছনা প্ৰছয়াজন
নাই। তকয়ছনা আল্লাহ িাআলাই চয়িান আৰু তজ্বন জাতিক দূ ৰৰ পৰাও প্ৰৰ্ঞ্চনা আৰু প্ৰিাৰণা কৰাৰ িমিা
তদছছ।
৩

) আদম আলাইতহচ ছালাছম তক ৰ্াকে তশতকতছল, তকহৰ জতৰয়ছি কিওঁ প্ৰাথবনা কতৰতছল? এই সম্পছকব ইৰ্ছন

আব্বাছ ৰাতদয়াল্লাহু আনহুমাৰ কথা সৰ্বাতধক প্ৰতসদ্ধ, তিছ া ককাৰআনৰ আন এিাইি ৰ্ণবনা হহছছ। আল্লাহ িাআলাই
َ َ
ُ َ َ َ
َ ۡ َ َ َ ُ ََ ََۡ ََۡ ََ ۡ َۡ ۡ َ
َ خَٰ هِس
হকছছঃ ٢٣ ين
 قاَل َر َب َنا ظل ۡم َنا أنف َس َنا ِإَون لم تغفهر ّلا وترَحنا ّلكونن مهن ٱلঅথবাৎ “তসহঁ ি দু জছন ক’কল, কহ
ه
আমাৰ প্ৰতিপালক! আতম আমাৰ তনজৰ ওপৰছিই অনোয় কতৰছছা, িতদ িু তম আমাক িমা নকৰা আৰু

আমাৰ প্ৰতি দয়া নকৰা কিছনহ’কল আতম তনশ্চয় িতিগ্ৰস্থসকলৰ অন্তভূ ব ক্ত হহ িাম”। (ছু ৰা আৰাফঃ ২৩)
আল্লাহ িাআলাৰ িৰফৰ পৰা কিওঁ ছলাকক কিতিয়া এই ৰ্াকেসমূ হ তশকাই তদয়া হ’ল, কিতিয়া আদম
আলাইতহচ ছালাম িছথাতচি মিবা দা আৰু গুৰুত্বৰ হসছি কসইছ া গ্ৰহণ কতৰছল।

আল-ককোৰআনু ল কোৰীমৰ অসমীয়ো অৰ্থোনু বোদ আৰু সংক্ষিপ্ত সৰল তফছীৰ

৩৮. আতম ক’কলা, ‘কিামাছলাক আ াছয় ইয়াৰ
পৰা নাতম কিাৱা। কিতিয়া কমাৰ ফালৰ পৰা
কিামাছলাকৰ ওচৰি ককাছনা তহদায়ি আতহৰ্,
কিতিয়া তিসকছল আমাৰ তহদায়িৰ অনু সৰণ



ُ ٱَل َو
َ إنَ ُهۥ ُه َو
ُ ٱلرح
َ اب
٣٧ هيم
ه

আল্লাছহ কিওঁৰ িাওৰ্া কৰ্ুল কতৰছল। তনশ্চয়
কিওঁ িাওৰ্া কৰ্ুলকাৰী অতি দয়ালু ।



ۡ
ُۡ
َ
َ ۡ ْ ۡ
ُ
قل َنا ٱهب ه ُطوا مهن َها ۡجهيعاۖٓ فإ ه َما يَأت هيَ َنكم
ٌ َ ََ َ َ ُ َ َ ََ
ُ
اي فال خ ۡوف
م ههّن هدى فمن تبهع هد
ََ
َ ُ َۡ ُ َ
٣٨ عل ۡي هه ۡم َوَل ه ۡم ُي َزنون

কতৰৰ্, কিওঁছলাকৰ ককাছনা ভয় নাই আৰু
তচন্তাছৰা ককাছনা কাৰণ নাই

’।

৩৯. আৰু তিসকছল কুফৰী কতৰছছ আৰু
আমাৰ

আয়ািসমূ হক

অস্বীকাৰ

কতৰছছ,

তসহঁছিই জুইৰ অতধৰ্াসী। িাি তসহঁছি
তচৰকাল থাতকৰ্ )।
৪০. কহ ঈছৰাঈলৰ

ৰ্ংশধৰসকল!

কিামাছলাছক কমাৰ কসই অনু গ্ৰহসমূ হৰ কথা
স্মৰণ কৰা, তি অনু গ্ৰহ মই কিামাছলাকক
প্ৰদান কতৰতছছলা আৰু কিামাছলাছক কমাৰ
অঙ্গীকাৰ
১

পূ ৰণ

কৰা

কিছনহ’কল

َ َ ُ
َ ْ َ َ ْ ََ
َ َو َٱَّل
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َُۡ َ َ
٤٠ ون
ِإَوتَٰي َٰ َي فٱرهب ه

মছয়া

)  خوفশব্দৰ অথব হহছছ, দু খ-কিৰ ৰ্াছৰ্ কহাৱা আশংকাৰ নাম। আৰু  حزنককাৱা হয়, ককাছনা উছেশে সফল

কনাছহাৱাৰ কাৰছণ সৃ তি কহাৱা দু তশ্চন্তাক। এই আয়ািি আল্লাহৰ তহদায়ািৰ অনু সাৰীসকলৰ ৰ্াছৰ্ দু ই ধৰণৰ
পুৰস্কাৰ কঘাষণা কৰা হহছছ। (ক) তসহঁিৰ ককাছনা ভয় নাথাতকৰ্ আৰু (খ) তসহঁি তচন্তাগ্ৰস্থ নহ’ৰ্।
২

) তিসকছল কমাৰ আয়ািসমূ হক অস্বীকাৰ কছৰ, কমাৰ একত্বৰ্াদৰ দলীল-প্ৰমাণসমূ হক অগ্ৰাহে কছৰ, কসইসকল

কলাছকই জাহান্নামি তচৰকাল থাতকৰ্। িাৰ পৰা তসহঁিক ককতিয়াও উতলওৱা নহ’ৰ্। (মুয়াচ্ছাৰ)
ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লাছম হকছছঃ “তিসকছল জাহান্নামৰ্াসী তহচাছপ কসই িাইৰ অতধৰ্াসী হ’ৰ্, তসহঁি
িাি মৃ িুেৰ্ৰছণা নকছৰ আৰু মুতক্ত নাপায়”। (মুছতলম ১৮৫) অথবাৎ কাতফৰ, মু শ্বতৰক আৰু মু নাতফকসকছল
িাি তচৰস্থায়ী হ’ৰ্।
৩

) ইয়াকুৰ্ আলাইতহচ ছালামৰ আন এ া নাম হহছছ, ঈছৰাঈল।

৪

) এই ছু ৰাৰ ৪০ নং আয়ািৰ পৰা ১২৩ নং আয়াি পিবন্ত ককৱল আহছল তকিাৰ্ (ঐশী পুতথ প্ৰাপ্তসকল)ক

তৰ্ছশষনক সছম্বাধন কৰা হহছছ। ইয়াি তসহঁিক আকৃি কৰাৰ ৰ্াছৰ্ প্ৰথছম তসহঁিৰ ৰ্ংশগি ককৌতলণে, তৰ্শ্বৰ ৰ্ুকুি
তসহঁিৰ িশ-খোতি, মান মিবাদা আৰু তসহঁিৰ প্ৰতি আল্লাহ িাআলাৰ অগতণি অনু গ্ৰহৰ ৰ্ণবনা তদয়া হহছছ। িাৰ
তপছি তসহঁিৰ পদচুেতি আৰু দু ষ্কৃতিৰ ৰ্াছৰ্ সাৱধান কতৰ তদয়া হহছছ আৰু সতিক পথৰ ফাছল আহ্বান কৰা হহছছ।
প্ৰথম তিতন আয়ািি সংতিপ্তভাছৱ ঈমানৰ দাৱাি আৰু চাতৰ আয়ািি সৎকামৰ তশিা আৰু কপ্ৰৰণা আছছ। িাৰ
তপছি তৰ্স্তাতৰিভাছৱ তসহঁিক সছম্বাধন কৰা হহছছ।
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কিামাছলাকৰ অঙ্গীকাৰ পূ ৰণ কতৰম( )। আৰু
কিামাছলাছক ককৱল কমাছকই ভয় কৰা।
৪১.

আৰু

মই

তি

অৱিীণব

কতৰছছা

কিামাছলাছক িাৰ প্ৰতি ঈমান আনা। এইছ া
কিামাছলাকৰ ওচৰি তি আছছ িাৰ সিেিা
প্ৰমানকাৰী। আৰু কিামাছলাছকই ইয়াৰ প্ৰথম

َ
َ ُ
ُ نز ۡل
َ َو َءام ُهنوا ْ ب َما أ
ت ُم َصدهقا ل َهما َم َعك ۡم َوَل
ه
َ َََ ْ ُ ُ َ
ََٰ ْ ُ َ ۡ َ َ َ
تكونوا أول َكف هر ِۢ بهههۖٓۦ وَل تشَتوا أَِبتَٰي هت
َ ََ
َُ َ َ
٤١ ون
ثمنا قل هيال ِإَوتَٰي َٰ َي فٱتق ه

অস্বীকাৰকাৰী নহ’ৰ্া আৰু কিামাছলাছক কমাৰ
আয়ািসমূ হ সামানে মূ লেি তৰ্ৰী নকতৰৰ্া( )।
আৰু কিামাছলাছক ককৱল কমাছকই ভয় কৰা।
৪২. আৰু কিামাছলাছক সিেক তমছাৰ লগি
তমতেি নকতৰৰ্া( ) আৰু জাতনশুতন সিে
কগাপন নকতৰৰ্া( )।
১

ۡ
ۡ ََ
َ ۡ ْ ك ُت ُموا
َ ۡ ْ َو ََل تَ ۡلب ُسوا
ٱۡل َق
ٱۡل َق ب هٱل َبَٰ هط هل وت
ه

) ইৰ্ছন আব্বাছ ৰাতদয়াল্লাহু আনহুমাই হকছছ কি, ‘এই অংগীকাৰৰ মূ ল অথব মুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লামৰ

পূ ণব অনু সৰণ কৰা।
এই আয়ািৰ দ্বাৰা ৰ্ুজা িায় কি, অংগীকাৰ আৰু চুতক্তৰ চিবাৱলী পালন কৰা অৱশে কিবৰ্ে আৰু ইয়াক লংঘন কৰা
হাৰাম। ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লাছম হকছছঃ “অংগীকাৰ ভংগকাৰীসকলক তনধবাতৰি শাতস্ত কপাৱাৰ পূ ছৰ্ব
এই শাতস্ত তদয়া হ’ৰ্ কি, হাছৰৰ ময়দানি কিতিয়া পূ ৰ্বৱিবী আৰু পৰৱিবী সকছলা মানৱ জাতি সমছৰ্ি হ’ৰ্,
কিতিয়া অংগীকাৰ ভংগকাৰীসকলৰ তপছফাছল তনদশবন স্বৰূপ এ া পিাকা উছিালন কতৰ তদয়া হ’ৰ্, আৰু তিমান
ডািৰ অংগীকাৰ ভংগ কতৰৰ্, পিাকাও তসমাছন ওখ আৰু ডািৰ হ’ৰ্। (মুছতলম ১৭৩৮) এইদছৰ তসহঁিক হাছৰৰ
ময়দানি অপমাতনি কৰা হ’ৰ্।
২

) এই আয়ািি আল্লাহ িাআলাৰ আয়ািসমূ হৰ তৰ্তনময়ি মূ লে গ্ৰহণ কৰাৰ অথব হহছছ, মানু হৰ স্বাথবৰ তৰ্তনময়ি

আয়ািসমূ হৰ িাৎপিব তৰ্কৃি ৰ্া ভূ লভাছৱ প্ৰকাশ কতৰ

কা-পয়চা, অথব সম্পদ গ্ৰহণ কৰা। এছনকুৱা কাম

সৰ্বসন্মতিৰছম হাৰাম।
৩

) কািাদাহ আৰু হাছান ৰাতহমাহুল্লাছহ হকছছঃ ‘সিেক তমছাৰ লগি তমতেি নকতৰৰ্া, অথবাৎ ইয়াহুদীৰ্াদ আৰু

নাছাৰাৰ্াদ (খ্ৰীিান ধমব ) ক ইছলামৰ লগি তমতেি নকতৰৰ্া। কাৰণ আল্লাহৰ ওচৰি একমাত্ৰ মছনানীি
দ্বীন হহছছ ইছলাম’। এছিছক এই আয়ািৰ দ্বাৰা প্ৰমাতণি হয় কি, তৰ্তভন্ন ধমব ক তমতেি কতৰ এক ধমব
কৰাৰ তসদ্ধান্ত সম্পূ ণব ভাছৱ অনৰ্ধ। (আি-িাফছীৰুচ ছহীহ) আৰ্ু ল আলীয়াই হকছছঃ ইয়াৰ অথব
কিামাছলাছক সিেক ৰ্াতিলৰ লগি তমতেি নকতৰৰ্া। মু হাম্মদ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লামৰ তৰ্ষছয়
আল্লাহৰ ৰ্ান্দাহ সকলৰ ওচৰি নছীহি পূ ণব কৰা। অথবা ৎ কিামাছলাকৰ পু তথি মু হাম্মদ চাল্লাল্লাহু
আলাইতহ অছাল্লামৰ তৰ্ষছয় তি আছছ আল্লাহৰ ৰ্ান্দাহসকলৰ ওচৰি কসয়া ৰ্ণব না কৰা। (আি -িাফছীৰুচ
ছহীহ)
৪

) ইৰ্ছন আব্বাছ ৰাতদয়াল্লাহু আনহুমাই হকছছঃ ইয়াৰ অথব হহছছ, কিামাছলাছক কমাৰ কপ্ৰতৰি ৰাছু ল মু হাম্মদ

চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লাম আৰু কিওঁ তি হল আতহছছ কসই সম্পছকব কিামাছলাকৰ ওচৰি তি জ্ঞান আছছ
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৪৩. আৰু কিামাছলাছক ছালাি প্ৰতি্ঠ,া কৰা
আৰু িাকাি প্ৰদান কৰা লগছি ৰুকুকাৰী
সকলৰ লগি ৰুকু কৰা ।
৪৪. কিামাছলাছক মানু হক সৎকামৰ আছদশ
তদয়া আৰু তনজছক পাহতৰ কিাৱা?
অথচ
কিামাছলাছক
তকিাৰ্
অধেয়ন
কৰা।
কিামাছলাছক নু ৰ্ুজা কনতক?
৪৫. আৰু কিামাছলাছক হধিব আৰু ছালািৰ
দ্বাৰা সহায় প্ৰাথবনা কৰা । তনশ্চয়





َ َ َ ُ ََ
٤٢ نت ۡم ت ۡعل ُمون
وأ
ْ َ ۡ َ َ َٰ َ َ ْ ُ َ َ َ َٰ َ َ ْ ُ َ َ
ٱرك ُعوا َم َع
وأقهيموا ٱلصلوة وءاتوا ٱلزكوة و
َ
َ ٱلرَٰكهع
٤٣ ي
ه
َ ُ ََُۡ
ُ َ ُ َ َ ۡ َ ََ ۡ
َ
ۡكم
َ
َب وتنسون أنفس
أتأمرون ٱّلاس ب هٱل ه ه
َ ُ ۡ َ َ َ َ َ َٰ َ ۡ َ ُ ۡ َ ۡ ُ َ َ
٤٤ ب أفال تعقهلون
ُۚ وأنتم تتلون ٱلكهت
َ َ َ ۡ َ ْ ُ َ ۡ َ
َ َ ََ
ٌۡية
َ كب
َب وٱلصل َٰوة ه ِإَونها ل ه
وٱست هعينوا ب هٱلص ه

কসয়া কগাপন নকতৰৰ্া। অথচ কিামাছলাছক তনজ পু তথি কিওঁ ৰ তৰ্ষছয় ৰ্হুি কথাই পাইছা। (আিিাফছীৰুচ ছহীহ) মু জাতহছদ হকছছঃ ‘আহছল তকিাৰ্সকছল মু হাম্মদ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লামক কগাপন
কছৰ। অথচ তসহঁ ছি কিওঁ ৰ তৰ্ষছয় কিৌৰাি আৰু ইতিলি সু স্পি তদশ-তনছদব শ না পায় থাছক’। (িাৰ্াৰী)
১

) ‘ৰুকু’ শব্দৰ শাতব্দক অথব হহছছঃ হাতল কিাৱা, নি কহাৱা। চতৰয়তি পতৰভাষাি কসই তৰ্ছশষ নি কহাৱাক ‘ৰুকু’

কৰ্ালা হয়, তিছ া ছালািৰ মাজি প্ৰচতলি আৰু পতৰতচি। ইয়াি প্ৰশ্ন হ’ৰ্ পাছৰ কি, ছালািৰ কগাছ ই অংগপ্ৰিংগৰ মাজি তৰ্ছশষভাছৱ ৰুকুৰ কথা তকয় উছল্লখ কৰা হহছছ? উিৰ হ’ৰ্, ইয়াি ছালািৰ এ া অংশ উছল্লখ কতৰ
َ ََُۡ
ۡ ان ٱلۡ َف
কগাছ ই ছালািছক ৰ্ুছজাৱা হহছছ। কিছনঃ ছু ৰা ৰ্াণী ঈছৰাঈলি ج هر
 وقرءঅথবাৎ ‘ফজৰ ছালািৰ ককাৰআন পাি’
ৰ্ুতল হক সম্পূ ণব ফজৰ ছালািছক ৰ্ুছজাৱা হহছছ। ইয়াৰ ৰ্াতহছৰও হাদীছৰ ককাছনা ককাছনা ৰ্ণবনাি ‘ছাজদা’ শব্দ

ৰ্েৱহাৰ কতৰ সম্পূ ণব এক ৰাকাআি ৰ্া কগাছ ই ছালািক ৰ্ুছজাৱা হহছছ। গতিছক ইয়াৰ িাৎপিব হ’ল কি, ছালাি
আদায়কাৰীসকলৰ লগি ছালাি আদায় কৰা। অথবাৎ জামািৰ হসছি ছালাি আদায় কৰাৰ তনছদব শ তদয়া
হহছছ।
২

) এই আয়ািি ইয়াহুদী আতলমসকলক সছম্বাধন কৰা হহছছ। ইয়াি তসহঁিক গতৰহনা তদ ককাৱা হহছছ কি, তসহঁছি

তনজ ৰ্ন্ধু-ৰ্ান্ধৱক আৰু আত্ম্ীয়-স্বজনক মুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লামৰ অনু সৰণ কতৰৰ্নল আৰু ইছলামৰ
ওপৰি তস্থৰ থাতকৰ্নল তনছদবশ তদছয়। তকন্তু তনছজই প্ৰৰ্ৃ তিৰ কামনাৰ দ্বাৰা এছননক প্ৰভাতৱি আতছল কি, ইছলাম
গ্ৰহণ কতৰৰ্নল ককতিয়াও প্ৰস্তুি নাতছল। হাদীছি আতহছছ, ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লাছম হকছছঃ “তকছু মান
জান্নািৰ্াসীছয় আন তকছু মান জাহান্নামৰ্াসীক অতিদগ্ধ অৱস্থাি কদতখ প্ৰশ্ন কতৰৰ্ কি, কিামাছলাছক ককছননক
জাহান্নামি প্ৰছৱশ কতৰলা?, অথচ আল্লাহৰ শপি! আতমছিা কিামাছলাকৰ কসইসমূ হ সৎকামৰ তৰ্তনময়ছি জান্নাি
লাভ কতৰছছা, তিছৰ্াৰ আতম কিামাছলাকৰ পৰাই তশতকতছছলা। জাহান্নামীসকছল ক’ৰ্, আতম ককৱল হকতছছলা িাৰ
প্ৰতি আমল কৰা নাতছছলা”। (ৰ্ুখাৰী ৩২৬৭ মুছতলম ২৯৮৯)
৩

) মুজাতহদ ৰাতহমাহুল্লাহ “ছৰ্ৰ” ৰ িাফছীৰ কতৰছছ “চওম”। (আি-িাফছীৰুচ ছহীহ) আল্লামা শ্বাংতকিী

ৰাতহমাহুল্লাছহ হকছছঃ ‘হধিবৰ দ্বাৰা সহায় প্ৰাথবনা কৰা সু স্পি তৰ্ষয়। হধিব ধতৰ অছপিা কতৰছল এসময়ি িাৰ প্ৰতি
আল্লাহৰ ৰহমি নাতিল হ’ৰ্ আৰু তস সফল হ’ৰ্। ছালািৰ দ্বাৰা সহায় প্ৰাথবনা কৰাৰ অথব হহছছ, ছালািৰ দ্বাৰা
অনোয় অশ্লীল কামৰ পৰা মুতক্ত লাভ কৰা। আল্লাহ িাআলাই হকছছঃ “তনশ্চয় ছালাি অনোয় অশ্লীল কামৰ পৰা
দূ নৰি ৰাছখ”। (ছু ৰা আনকাৰ্ূ ি ৪৫) এইছ া তনশ্চয় এ া ডািৰ সহায়। এই ৰ্াছৰ্ই ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ

আল-ককোৰআনু ল কোৰীমৰ অসমীয়ো অৰ্থোনু বোদ আৰু সংক্ষিপ্ত সৰল তফছীৰ
তৰ্নয়ীসকলৰ ৰ্াতহছৰ আনৰ ৰ্াছৰ্ ই ৰ্ৰ
কতিন কাম।
৪৬. (আৰু এই কাম কসইসকল কলাকৰ ৰ্াছৰ্
সহজ) তিসকছল তৰ্শ্বাস কছৰ কি, তনশ্চয়
তসহঁছি তসহঁিৰ প্ৰতিপালকৰ লগি সািাৎ
কতৰৰ্ আৰু তনশ্চয় তসহঁি কিওঁৰ ফাছলই
উভতি িাৰ্ ।
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٤٧
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عليكم وأ هّن فضلتكم
ه
অনু গ্ৰহৰ কথা মনি কপছলাৱা তি মই
কিামাছলাকক প্ৰদান কতৰতছছলা, আৰু তনশ্চয়
মই কিামাছলাকক সমগ্ৰ জাতি ওপৰি কে্ঠ,ত্ব
প্ৰদান কতৰতছছলা

।

৪৮. আৰু কিামাছলাছক কসইতদনছ াক ভয়
কৰা

তিতদনা

ককাছনাছৱই

কাছৰা

কামি

ْ َُ
َۡ َ
َۡ
َۡ َ
َوٱتقوا يَ ۡوما َل َتزهي نف ٌس عن نف ٖس

অছাল্লাম কিতিয়া ককাছনা তৰ্ষয়ি সমসোৰ সন্মু খীন হহতছল কিতিয়া কিওঁ ছালািৰ ৰ্াছৰ্ তথয় হহতছল”। (মুছনাছদ
আহমদ ৫/৩৮৮) এছিছক তিছকাছনা তৰ্পদ-আপদ ৰ্া সমসোৰ সন্মু খীন হ’কল ছালাি আদায় কতৰ আল্লাহৰ লগি
সম্পকব সছিজ কৰাৰ দ্বাৰা সহায় লাভ কৰা িায়। ছালাছফ ছছলহীন ৰ্া ছাহাৰ্া, িাছৰ্ঈন আৰু সিেতন্ঠ,
ইমামসকলৰ পৰা এই তৰ্ষছয় ৰ্হু ঘ না ৰ্তণবি আছছ। ইৰ্ছন আব্বাছ ৰাতদয়াল্লাহু আনহুমাৰ ওচৰি কিওঁৰ ভািৃ
‘কুছাম’ৰ মৃ িুেৰ খৰ্ৰ আতহল। কিছখি কিতিয়া ভ্ৰমনি আতছল। কিছখি িৎিণাি পতৰৰ্হনৰ পৰা নাতম দু ই
ৰাকাআি ছালাি আদায় কতৰছল আৰু এই আয়াি তিলাৱাি কতৰছল। (িাৰ্াৰী)
১

)  ظنশব্দৰ অথব হহছছ, ভৰ্া ৰ্া ধাৰণা কৰা। মুজাতহদ ৰাতহমাহুল্লাছহ হকছছ, ‘ককাৰআনি ি’কিই  ظنশব্দছ া

ৰ্েৱহাৰ হহছছ কসই িাইছি তনতশ্চি জ্ঞানৰ অথবি ৰ্েৱহাৰ হহছছ’। (িাৰ্াৰী ইৰ্ছন কাছীৰ) তকন্তু অতধকাংশ িাইি ظن
শব্দছ া ইয়াক্বীন অথবি ৰ্েৱহৃি হছলও সকছলা িাইছি এছকই অথবি ৰ্েৱহাৰ কহাৱা নাই। কিছন ছু ৰা জাতছয়াঃ ২৪,
ছু ৰা আল ৰ্াক্বাৰাহঃ ৭৮, ছু ৰা আন-তনছাঃ ১৫৭, ছু ৰা আল-আনআমঃ ১১৬) (আি-িাফছীৰুচ ছহীহ) তকন্তু ইয়াি
সকছলা িাফছীৰতৰ্দসকলৰ মছি  ظنশব্দছ া ইয়াক্বীন ৰ্া তনতশ্চি তৰ্শ্বাসৰ অথবি ৰ্েৱহৃি হহছছ। (আজওৱাউল
ৰ্ায়ান)
২)

কািাদাহ আৰু মুজাতহছদ হকছছঃ ‘তসহঁিক কসই সময়ৰ সকছলা সৃ তিৰ ওপৰি কে্ঠ,ত্ব প্ৰদান কতৰতছল। ৰ্িবমানৰ

লগি সম্পৃ ক্ত নহয়’। (তাফছীৰ আব্দুৰ ৰাজ্জাক্ব, িাৰ্াৰী) আৰ্ুল আতলয়াই হকছছঃ ‘তসহঁিক ৰাজত্ব, ৰাছু ল, তকিাৰ্
ইিোতদ প্ৰদান কতৰ কসই সময়ৰ সকছলা সৃ তিজগিৰ পৰা পৃ থক মিবাদা প্ৰদান কৰা হহতছল’। (আি-িাফছীৰুচ
ছহীহ) ইৰ্ছন কাছীৰ ৰাতহমাহুল্লাছহ হকছছঃ ‘তনশ্চয় এই কে্ঠ,ত্ব কসই সময়ৰ লগি সম্পৃ ক্ত। কাৰণ মুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু
আলাইতহ অছাল্লামৰ উম্মি তসহঁিিনকছয়া উিম’। কাৰণ, আল্লাহ িাআলাই হকছছঃ “কিামাছলাছকই কে্ঠ, উম্মি,
মানৱ জাতিৰ ৰ্াছৰ্ কিামাছলাকৰ আতৰ্ভবাৱ হহছছ। কিামাছলাছক সৎকামৰ আছদশ তদৰ্া অসৎকামৰ পৰা তনছষধ
কতৰৰ্া আৰু আল্লাহৰ ওপৰি ঈমান আতনৰ্া”। (ছু ৰা আছল ইমৰাণঃ ১১০)

আল-ককোৰআনু ল কোৰীমৰ অসমীয়ো অৰ্থোনু বোদ আৰু সংক্ষিপ্ত সৰল তফছীৰ
নাতহৰ্

। আৰু কাছৰা ছু পাতৰশ গ্ৰহন কৰা

নহ’ৰ্

লগছি কাছৰা পৰা ককাছনা তৰ্তনময়

কলাৱা নহ’ৰ্, আৰু তসহঁি সহায় প্ৰাপ্তও
নহ’ৰ্।
৪৯.

আৰু

স্মৰণ

কৰা,

কিতিয়া

আতম

কিামাছলাকক তফৰআউনৰ ৰ্ংশৰ পৰা ৰিা
কতৰতছছলা। তসহঁছি কিামাছলাকক ৰ্ৰ কতিন
শাতস্ত তদতছল। কিামাছলাকৰ পুত্ৰ সন্তানক হিো
কতৰতছল

আৰু

ৰাতখতছল

।

কনোসন্তানক
আৰু

ইয়াি

জীয়াই
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আতছল

কিামাছলাকৰ ৰ্াছৰ্ কিামাছলাকৰ প্ৰতিপালকৰ
১

) ককাছনাছৱই আন কাছৰা ৰ্াছৰ্ এছকা আদায় নকতৰৰ্। (িাৰ্াৰী) কিছন, আল্লাহ িাআলাই হকছছঃ “কহ মানৱ জাতি!

কিামাছলাছক তনজ প্ৰতিপালকৰ িাক্বৱা অৱলম্বন কৰা। আৰু ভয় কৰা কসই তদনক, তিতদনা ককাছনা তপিৃছয় তনজ
সন্তানৰ ৰ্াছৰ্ এছকা আদায় তনতদৰ্ কসইদছৰ ককাছনা পুছিছকও তনজ তপিৃৰ ৰ্াছৰ্ আদায়কাৰী নহ’ৰ্”। (ছু ৰা
লু ক্বমানঃ৩৩)
২)

আয়ািৰ পৰা ৰ্াতহেকভাছৱ ৰ্ুজা িায় কি, আতখৰািি শ্বাফাআি ৰ্া ছু পাতৰছ ককাছনা কামি নাতহৰ্। প্ৰকৃিছি

তৰ্ষয়ছ া কিছন নহয়। এই আয়ািৰ উছেশে ককৱল কাতফৰ, মুশ্বতৰক, আহছল তকিাৰ্ আৰু মুনাতফকসকলৰ ৰ্াছৰ্
ককাছনা ছু পাতৰছ কামি নাতহৰ্। কিছন পতৱত্ৰ ককাৰআনৰ ছু ৰা আল-আতিয়াঃ ২৮, ছু ৰা শুআৰাঃ ১০০, ছু ৰা আলমুোতচ্ছৰঃ ৪৮ ি ককাৱা হহছছ। এছিছক তিসকছল কুফুৰী, তশ্বকবী আৰু তনফাক অৱস্থাি মৃ িুেৰ্ৰণ কতৰৰ্ তসহঁিৰ
ৰ্াছৰ্ ককাছনা শ্বাফাআি ৰ্া ছু পাতৰছ নাই।
আনহাছি মুতমনসকলৰ ৰ্াছৰ্ শ্বাফাআি ৰ্া ছু পাতৰছ তনতশ্চি। তিছ া আল-ককাৰআন, ছু ন্নাহ আৰু উম্মিৰ ইজমাৰ
দ্বাৰা প্ৰমাতণি।
৩

) তফৰআউছন সছপান এ া কদতখতছল, ককাছনাছৱ িাৰ ৰ্োখো কতৰতছল কি, ঈছৰাঈল ৰ্ংশি এছন এক সন্তানৰ জন্ম

হ’ৰ্, িাৰ হািি কিামাৰ ৰাজেৰ পিন ঘত ৰ্। (ইৰ্ছন কাছীৰ) এই ৰ্াছৰ্ই তফৰআউছন নৱজাি পুত্ৰসন্তানক হিো
কতৰৰ্নল আৰম্ভ কতৰছল। ইয়াি উছল্লতখি হিোকাণ্ডৰ পৰা অৰ্োহতি প্ৰদানৰ কথা ৰ্ুছজাৱা হহছছ, তিছ া আতছল
এ া অনু গ্ৰহ আৰু তনয়ামি। আৰু তনয়ামিৰ কিত্ৰছিই কৃিজ্ঞিাৰ পৰীিা হয়। কসছয় নৰ্ীসকছল এই কৃিজ্ঞিা
ককছননক পালন কতৰছছ চাওঁক। হাদীছি আতহছছঃ “নৰ্ী চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লাম কিতিয়া মদীনাি আগমন
কতৰছল কিতিয়া কদতখছল কি, ইয়াহুদীসকছল মুহাৰবম মাহৰ দহ িাতৰছখ চওম পালন কছৰ। কিছখছি তসহঁিক সু তধছল,
তৰ্ষয়ছ া তক? তসহঁছি ক’কল, এই এ া ভাল তদন। এই তদনাই আল্লাহ িাআলা ৰ্াণী ঈছৰাঈলক তসহঁিৰ শত্ৰুৰ পৰা
মুতক্ত তদতছল। ফলি মূ ছা আলাইতহচ ছালাছম এই তদনা চওম পালন কতৰতছল। কিতিয়া নৰ্ী চাল্লাল্লাহু আলাইতহ
অছাল্লাছম ক’কল, আতম কিামাছলাকিনক মূ ছাৰ কৰ্তছ হকদাৰ। িাৰ তপছি নৰ্ী চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লাছম
কসইতদনা চওম পালন কতৰছল আৰু সকছলাছক এইতদনা চওম পালন কৰাৰ তনছদবশ তদছল”। (ৰ্ুখাৰী ২০০৪ মুছতলম
১২৮)

আল-ককোৰআনু ল কোৰীমৰ অসমীয়ো অৰ্থোনু বোদ আৰু সংক্ষিপ্ত সৰল তফছীৰ
পৰা এক মহাপৰীিা।
৫০.

আৰু

স্মৰণ

কিামাছলাকৰ

কৰা,

ৰ্াছৰ্

কতৰতছছলা

আৰু

কিতিয়া

আতম

সাগৰক

দু ভাগ

কিামাছলাকক

উদ্ধাৰ





ََ
ۡ
ۡ َ ۡ
ُ
ُ
ِإَوذ ف َرق َنا بهك ُم ٱِلَ ۡح َر فأَنَ ۡي َنَٰك ۡم
َ ُ ُ َ ۡ ُ ََ َ ۡ َ ۡ َ َ ََۡ ۡ ََ
٥٠ وأغرقنا ءال ف هرعون وأنتم تنظرون

কতৰতছছলা আৰু কিামাছলাকৰ চকুৰ আগছি
তফৰআউনৰ ৰ্ংশক ডুৰ্াই তদতছছলা।
৫১. আৰু স্মৰণ কৰা, কিতিয়া আতম মূ ছাৰ
লগি

চতল্লশ

কতৰতছছলা

ৰাতিৰ

ৰ্াছৰ্

প্ৰতিশ্ৰুতি

, িাৰ (গুতচ কিাৱাৰ) তপছি

ُ ۡ َ َ ُ َ َ َ َ ۡ َ َٰٓ َ ُ َ ۡ َ َٰ َ ۡ
ي ْۡللة ث َم ٱَّتذت ُم
ِإَوذ وعدنا موَس أربعه
َ ۡ
َ ُ َٰ َ ۡ ُ َ َ
٥١ ٱلعه ۡجل هم ُۢن َب ۡع هده هۦ وأنتم ظل همون

কিামাছলাছক দামুতৰছ াক (উপাসেৰূছপ) গ্ৰহণ
কতৰতছলা

১

, আৰু িাতলম হহ হগতছলা।

) ককছননক আল্লাহ িাআলাই তসহঁিক তফৰআউনৰ হািৰ পৰা ৰিা কতৰতছল ইয়াি িাছৰই ৰ্ণবনা হহ আছছ। আন

িাইি আছছ, “তনশ্চয় আতম মূ ছাৰ প্ৰতি অহী পিাই হকতছছলা কি, কমাৰ ৰ্ান্দাসকলক হল িুতম ৰাতিৰ তভিৰছি ওলাই
কিাৱা”। (ছু ৰা ত্বাহাঃ ৭৭, ছু ৰা শুআৰাঃ ৫২) কিাৱাৰ পথি কিওঁৰ সন্মু খি সাগৰ পতৰল। আল্লাহ িাআলাই মূ ছাক
কছল, “িুতম লাতিছৰ সাগৰি আঘাি কৰা, ফলি ই ভাগ হহ এছকা এছকা া তৰ্শাল পৰ্বি সদৃ শ হ’ল”। (ছু ৰা আশশুআৰাঃ ৬৩)
২

) ইয়াি চতল্লশ ৰাতিৰ তৰ্ষছয় এইছ া ককাৱা নাই কি, এই চতল্লশ ৰাতিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আগছিই হলতছল কনতক? তকন্তু

আন িাইি উছল্লখ কতৰছছ কি, প্ৰথছম তত্ৰশ ৰাতিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি হলতছল িাৰ তপছি আৰু দহ ৰাতি ৰ্ াই তদ চতল্লশ
ৰাতি পূ ণব কতৰ তদছল। (ছু ৰা আল-আৰাফঃ ১৪২)
৩

) ইয়াি দামুতৰছ াৰ উৎস আৰু কাতৰগৰ সম্পছকব এছকা ককাৱা নাই। আন িাইি এইছ া তৰ্স্তাতৰি আতহছছ। আল্লাহ

িাআলাই হকছছঃ “মূ ছাৰ অনু পতস্থতিি কিওঁৰ সম্প্ৰদায়ৰ কলাছক তনজ গহণা-পাতিছৰ এ া দামুতৰ সাতজছল। এ া
শৰীৰ, তিছ া গৰুৰ দছৰ শব্দ কছৰ। তসহঁছি কদখা নাতছল কন কি, ই তসহঁিৰ লগি কথা পাতিৰ্ কনাৱাছৰ আৰু
তসহঁিক ককাছনা পথৰ সন্ধাছনা তদৰ্ কনাৱাছৰ। িথাতপও তসহঁছি িাক উপাসে ৰ্ুতল গ্ৰহণ কতৰছল আৰু তসহঁি আতছল
িাতলম। (ছু ৰা আল-আৰাফঃ ১৪৮) আৰু হকছছঃ “তসহঁছি ক’কল, আতম কিামাক তদয়া অতঙ্গকাৰ তনজ ইচ্ছাছৰ ভঙ্গ
কৰা নাই, আচলছি আমাৰ ওপৰি মানু হৰ অলংকাৰৰ কৰ্াজা চপাই তদয়া হহতছল কসছয় আতম কসইছৰ্াৰ জুইি
তনছিপ কতৰছছা, এইদছৰ ছাতমৰীছয়ও (িাি অলপ মাত ) তনছিপ কতৰছল। িাৰ তপছি তস তসহঁিৰ ৰ্াছৰ্ এ া দামুতৰ
প্ৰস্তুি কতৰছল, এ া শৰীৰ তিছ া গৰুৰ দছৰ মাি মাছি। তসহঁছি ক’কল, এইছ াছৱ কিামাছলাকৰ ইলাহ আৰু মূ ছাছৰা
ইলাহ, তকন্তু মূ ছাই পাহতৰ হগছছ”। (ছু ৰা ত্বাহাঃ ৮৭-৮৮)

আল-ককোৰআনু ল কোৰীমৰ অসমীয়ো অৰ্থোনু বোদ আৰু সংক্ষিপ্ত সৰল তফছীৰ

৫২. ইয়াৰ তপছছিা আতম কিামাছলাকক িমা
কতৰতছছলা িাছি কিামাছলাক কৃিজ্ঞিা জ্ঞাপন
কৰা

।

৫৩. আৰু স্মৰণ কৰা, কিতিয়া আতম মূ ছাক
তকিাৰ্ আৰু ফুৰকান

দান কতৰতছছলা

িাছি কিামাছলাছক তহদায়ি লাভ কতৰৰ্ পাৰা।
৫৪. আৰু স্মৰণ কৰা, কিতিয়া মূ ছাই তনজ
সম্প্ৰদায়ক

ক’কল,

কহ

কমাৰ

জাতি!

কিামাছলাছক দামুতৰছ াক (উপাসেৰূছপ) গ্ৰহণ
কতৰ তনজৰ ওপৰি অনোয় কতৰছা। এছিছক
কিামাছলাকৰ সৃ তিকিবাৰ ওচৰি িাওৰ্া কৰা
ফলি তনছজই তনজছক হিো কৰা। এইছ াছৱই





ُ َ َ َ َ
ُ َ َ ََ ُ
ث َم عف ۡونا عنكم هم ُۢن َب ۡع هد ذَٰل هك ل َعلك ۡم
َ ُ َۡ
٥٢ تشك ُرون
ۡ
َ َ ُۡ
َ ِإَوذ َءاتَ ۡي َنا ُم
َ َٰ وَس ۡٱلك َهت
ب َوٱلف ۡرقان
َ
َ ُ َ َ
٥٣ ل َعلك ۡم ت ۡه َت ُدون
َ َ
َ َٰ َ ُ َ َ ۡ
ُ َ
وَس ل هق ۡو همههۦ تَٰيَٰق ۡو هم إهنك ۡم
ِإَوذ قال م
َ َ
َ ۡ ۡ ُ ُ َ
ُ َ
ُ
ظل ۡم ُت ۡم أنف َسكم ب ه ه
ٱَّتاذهكم ٱلعهجل
َ ْ ُ َُ
ُ َ ُ َ ْ ُُۡ َ ۡ ُ
ۡكم
وبوا إ ه ََٰل بَارهئهكم فٱقتلوا أنفس
فت
َ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
ۡ
َ
َ  لك ۡم عَٞذَٰل هك ۡم خۡي
َ هند بَارئك ۡم فت
اب
هه
ُ َۡ َ
ُ ٱَل َو
َ ك ۡم إنَ ُهۥ ُه َو
ُ ح
َ اب
٥٤ يم
ٱلر ه
علي ُۚ ه

কিামাছলাকৰ সৃ তিকিবাৰ ওচৰি কিামাছলাকৰ
ৰ্াছৰ্

কলোণকৰ।

িাৰ

তপছি

কিওঁ

কিামাছলাকক িমা কতৰতছল। তনশ্চয় কিওঁ
িমাশীল অতি দয়ালু ।
৫৫. আৰু স্মৰণ কৰা, কিতিয়া কিামাছলাছক
হকতছলা, কহ মুছা! আতম আল্লাহক প্ৰকাশেভাছৱ
কনছদখা হলছক কিামাক তৰ্শ্বাস নকছৰা, ফলি

َ َٰ َ َ َ َ َ ۡ َ َٰ َ ُ َٰ َ ۡ ُ ۡ ُ ۡ
ت ن َرى
ِإَوذ قلتم تَٰيموَس لن نؤمهن لك ح
َ
ُ
َ َ
ُ َۡ َ ََ
ََ
ٱّلل َج ۡه َرة فأخذتك ُم ٱلصَٰعهقة َوأنتُ ۡم
َ ُ َ
٥٥ تنظ ُرون

কিামাছলাছক চাই থাছকাঁছিই কিামাছলাকক
ৰ্জ্ৰপাছি আৰমণ কতৰছল।
৫৬. িাৰ তপছি আতম কিামাছলাকৰ মৃিুেৰ
তপছছিা কিামাছলাকক পুনৰ জীৱন দান

ُ
ُ َ َ ُ
ُ ۡ
ث َم َب َعث َنَٰكم هم ُۢن َب ۡع هد َم ۡوت هك ۡم ل َعلك ۡم
َ ُ َۡ
٥٦ تشك ُرون

কতৰছলা িাছি কিামাছলাছক কৃিজ্ঞ কহাৱা।
১)

কিামাছলাকৰ এই তনকৃি কামৰ তপছছিা আতম কিামাছলাকক িমা কতৰ তদছলা, কিামাছলাকৰ কিৌৰ্া কৰ্ুল

কতৰছলা। িাছি কিামাছলাছক কৃিজ্ঞ কহাৱা আৰু কুফৰ আৰু অৰ্াধেিাৰ তচকাৰ কনাছহাৱা। (মুয়াচ্ছাৰ)
২

) ‘ফুৰকান’ৰ দ্বাৰা হ’ৰ্ পাছৰ কিৌৰািৰ অন্তভূ বক্ত চতৰয়িী তৰ্ধানসমূ হক ৰ্ুছজাৱা হহছছ। তকয়ছনা চতৰয়িৰ দ্বাৰা

িাৱিীয় তৰ্শ্বাসগি আৰু কমবগি মিতৰ্ছৰাধৰ মীমাংসা কৰা হয়। অথৰ্া মুতজিা ৰ্া অছলৌতকক ঘ নাক ৰ্ুছজাৱা
হহছছ, িাৰ দ্বাৰা সিে আৰু তমছা দাৰ্ীৰ ফয়চালা হয়। অথৰ্া ফুৰকানৰ দ্বাৰা ৰ্ুছজাৱা হহছছ দ্বীনৰ এছন জ্ঞান, কৰ্াধ
আৰু উপলতি, িাৰ মাধেমি মানু ছহ হক আৰু ৰ্াতিলৰ মাজি পাথবকে কতৰৰ্ পাছৰ।

আল-ককোৰআনু ল কোৰীমৰ অসমীয়ো অৰ্থোনু বোদ আৰু সংক্ষিপ্ত সৰল তফছীৰ
৫৭. আৰু আতম কিামাছলাকৰ ওপৰি কমঘৰ
ছাঁ তৰ্স্তাৰ কতৰতছছলা আৰু কিামাছলাকৰ ৰ্াছৰ্
অৱিীণব কতৰতছছলা ‘মান্না’ আৰু ‘ছালৱা’

।

(হকতছছলা) ‘পতৱত্ৰ (উিম) জীতৱকাৰ পৰা
আহাৰ কৰা তি আতম কিামাছলাকক দান





ُ َ َ َۡ ََ َ َ َۡ
نزّلَا عل ۡيك ُم
ٱلغمام وأ
ْ ُُ
َ
ت َما
ُكوا مهن َطيهبَٰ ه
ْ ُ َ
َ
َ َ َ
كن َكنوا
ظل ُمونا َول َٰ ه

ُ ََ َۡ َ
َوظلل َنا عل ۡيك ُم
َ ٱل ۡ َم َن َو
َٰ ٱلس ۡل َو
ٓۖى
ُ ۡ
َر َزق َنَٰك ۡ ُۚم َو َما
ۡ
ُ َ
َ
٥٧ أنف َس ُه ۡم َيظل ُهمون

কতৰছছা’। আৰু তসহঁছি আমাৰ এছকা অনোয়
কৰা নাই ৰ্ৰং তসহঁছি তনছজই তনজৰ প্ৰতি
অনোয় কতৰতছল।
৫৮.

আৰু

স্মৰণ

কৰা,

কিতিয়া

আতম

হকতছছলা, ‘কিামাছলাছক এই গাওঁখনি
প্ৰছৱশ কতৰ িাৰ পৰা তি ইচ্ছা আনন্দ-তচছি
আহাৰ কৰা আৰু দু ৱাৰি প্ৰছৱশ কছৰাঁছি
তশৰ নি কতৰ প্ৰছৱশ কতৰৰ্া। আৰু ক’ৰ্া
‘তহিািুন’

(িমা

তৰ্চাছৰা)।

َ ْ ُ ُ ۡ ُۡ ۡ
ۡ ْ َُُ َ َۡ
ِإَوذ قل َنا ٱدخلوا هَٰ هذه ه ٱلق ۡريَة فُكوا مهن َها
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ُ
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َ سن
٥٨ ي
يد ٱل ُمح ه ه
ه

আতম

কিামাছলাকৰ অপৰাধ িমা কতৰম আৰু
সৎকমবশীলসকলক আৰু অতধক (অনু গ্ৰহ)
দান কতৰম’।
৫৯. তকন্তু িাতলমসকছল কসই কথাক আন
কথাৰ দ্বাৰা পতৰৰ্িবন কতৰছল তিছ া তসহঁিক
ককাৱা হহতছল, ফলি আতম িাতলমসকলৰ প্ৰতি
তসহঁিৰ অৰ্াধেিাৰ কাৰছণ আকাশৰ পৰা
শাতস্ত অৱিীণব কতৰছলা )।
৬০. আৰু স্মৰণ কৰা, কিতিয়া মূ ছাই কিওঁৰ
১
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ۡي ٱَّلهي قهيل
فبدل ٱَّلهين ظلموا قوَل غ
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هين ظل ُموا ره ۡجزا م َهن
لهم فأنزّلا ۡع ٱَّل
َ ُ ۡ ْ ُ َ
َ
٥٩ ٱلس َماءه ب ه َما َكنوا َيف ُسقون
َ َٰ َ ُ َٰ َ ۡ َ ۡ
ۡ َۡ َُ
ٱۡضب
وَس ل هق ۡو همههۦ فقلنا
ِإَوذه ٱستسَّق م
ه

) ৰ্াণী ঈছৰাঈলৰ ৰ্াছৰ্ আল্লাহৰ িৰফৰ পৰা কপ্ৰতৰি এক প্ৰকাৰ খাদেৰ নাম। তিছ া গছ ৰ্া তশলৰ ওপৰি

তনয়ঁৰৰ দছৰ জমা হহতছল। এই তৰ্ষছয় ছাঈদ ইৰ্ছন িাছয়দ ৰাতদয়াল্লাহু আনহুৰ পৰা ৰ্তণবি, ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু
আলাইতহ অছাল্লাছম হকছছঃ “আল-কামআ (এক প্ৰকাৰ উতিদ, তিছ া প্ৰায় কভকুতলৰ ছাতিৰ দছৰ) মান্নাৰ অন্তভূ বক্ত।
আৰু ইয়াৰ পানী চকুৰ কৰ্মাৰৰ প্ৰতিছষধক”। (ৰ্ুখাৰীঃ ৪৪৭৮) আৰু ছালৱা হহছছ, এক প্ৰকাৰ চৰাই।
২

) ইয়াি গাওঁখনৰ দ্বাৰা ৰ্াইিুল মাক্বতদছক ৰ্ুছজাৱা হহছছ। (িাৰ্াৰী, ইৰ্ছন কাছীৰ)

৩

) হাদীছি আতহছছ, ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লাছম হকছছঃ “মহামাৰী এছন এ া কৰ্মাৰ তিছ া ৰ্াণী

ঈছৰাঈলৰ ওপৰি অথৰ্া কিামাছলাকৰ পূ ছৰ্ব অহা কলাকসকলৰ ওপৰি আকাশৰ পৰা কপ্ৰৰণ কৰা হহতছল। এছিছক
কিতিয়া কিামাছলাছক কৰৰ্াি ইয়াৰ সংৰ্াদ কপাৱা কিতিয়া কিামাছলাছক িাি নািাৰ্া। আৰু কিামাছলাছক থকা
অৱস্থাি কৰৰ্াি অৱিীণব হ’কল িাৰ পৰা পলায়ন নকতৰৰ্া। (ৰ্ুখাৰীঃ ৩৪৭৩ মুছতলমঃ ২২১৮)

আল-ককোৰআনু ল কোৰীমৰ অসমীয়ো অৰ্থোনু বোদ আৰু সংক্ষিপ্ত সৰল তফছীৰ
জাতিৰ ৰ্াছৰ্ পানী তৰ্চাতৰছল, আতম ক’কলা,
‘কিামাৰ লাখুত ডাছলছৰ তশলি আঘাি কৰা’,
ফলি ৰ্াৰ া তনজৰা প্ৰৰ্াতহি হ’ল। প্ৰছিেক
কগাত্ৰই তনজৰ তনজৰ পানী কখাৱা িাই জাতন
ল’কল( )। (মই ক’কলা) ‘কিামাছলাছক আল্লাছহ
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بهعصاك ٱۡلجر ۖٓ فٱنفجرت مهنه ٱثنتا عّشة
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ٱۡش ُبوا مهن ره ۡز هق ٱّلل ه َوَل ت ۡعث ۡوا هِف ٱۡل ه
ۡرض
و
ۡ
َ سد
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ُمف ه

তদয়া জীতৱকাৰ পৰা কখাৱা আৰু পান কৰা
আৰু পৃতথৱীি তৰ্পিবয় সৃ তি কতৰ নু ফুতৰৰ্া’।

১

) স্মৰণ কৰা কিামাছলাকৰ ওপৰি আমাৰ কসই অনু গ্ৰহসমূ হ, কিতিয়া কিামাছলাছক ‘িীহ’ (নামৰ িাই)ি তপয়াহি

কক-ৰ্কাই আতছলা। মূ ছাই তনজ সম্প্ৰদায়ৰ ৰ্াছৰ্ দু আ কতৰছল, কিতিয়া আতম ক’কলা, কিামাৰ লাখুত ডাছলছৰ তশল
ছ াি আঘাি কৰা। কিওঁৰ আঘািি িাৰ পৰা ৰ্াৰ া তনজৰা প্ৰৰ্াতহি হ’ল। প্ৰছিেক কগাত্ৰই তনজ তনজ তনজৰাৰ
পানী ৰ্েৱহাৰ কতৰছল আৰু আতম ক’কলা, ‘কিামাছলাছক আল্লাছহ তদয়া জীতৱকাৰ পৰা কখাৱা আৰু পান কৰা আৰু
পৃ তথৱীি তৰ্পিবয় সৃ তি কতৰ নু ফুতৰৰ্া’। (মুয়াচ্ছাৰ)

