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কুরআেন বিণর্ আ�াহর িকছু সৃি� িনদশরন  
আলী হাসান ৈ্য়ব 

আজ আমরা একিট গুর �ুণর িব য় িনেয় আেলােনা করব । আর ্া হেলা মহাৈব�িয়ক িকছু িনদশরন , 
যা আ�াহ ্া‘আলার অি�র ও একরবােদর জা�লয  মাণ বহন কের। আকাশ ও ুৃিথবী, �হ-নক্, 
ল্াগুসহ মহািবে�র স ব িকছুই আ�াহ ্া `আলার একরবােদর েঘা ক এবং একমা্ ি্িনই েয 

ইবাদ্-বে�গী, দু‘আ- াথরনা, ে� ড়া� ভি�, ভয় ও ভােলাবাসার ুা্ ্ার অকুট সাকী । মহািবে�র 
নানা িব য়, ঘটনা ও অনুঘটনা অনুসা�ানী দৃি�ে্ খুিঁটেয় েদখেল িব য়িট অ্ুয�লভােব  ুেট  েে । 
এবার আসুন ্াহেল, এ িব য়ক কেয়কিট আয়া্ অধযয়েন মেনািনেবশ কির । ুিব্ কুরআেন আ�াহ 
্া`আলা ইরশাদ কেরন : 

َولَمْ 
َ
دِْض  للّسَميَولِ   َملَُكاِ   ِف  َ�غُْظُرول أ

َ ْ
ءٍ  ِمنْ  لَُّ  َخلََق  َوَمي َولأل نْ  َشْ

َ
نْ  َعَس  َوأ

َ
 قَدِ  اَُ�انَ  أ

َْْتََب  َجلُُهمْ  ل
َ
ِّ  أ

َ
  . اُْؤِمغُانَ  َ�ْضَدهُ  َحِداٍث  ََِبَ

্ারা িক দৃি�ুা্ কেরিন আসমানসম�হ ও যমীেনর রাজের এবং আ�াহ যা িকছু সৃি� কেরেছন ্ার 

 ি্? আর (এর  ি্ েয) হয়ে্া ্ােদর িনিদর� সময় িনকেট এেস িগেয়েছ ? সু্রাং ্ারা এরুর 

আর েকান কথার  ি্  মান আনেব?’।0F

1  

আ�াহ ্া‘আলা আরও ইরশাদ কেরন : 

ََلَمْ 
َ
  َ�غُْظُرول أ

َ
ُهمْ  للّسَميءِ  ِِل َْ دَْض . َُُروٍج  ِمنْ  لََهي َوَمي َوَ�ّ�غّيَهي عَنَةْغَيَهي َكةَْف  ََْا

َ ْ
 َمَدْةيَيَهي َولأل

َقةْغَي
ْ
ل
َ
يْبَتْغَي َدَولِسَ  ِ�ةَهي َوأ

َ
ّ  ِمنْ  ِ�ةَهي َوأ    عَِهةٍج  َ�ْوٍج  ُُ

‘্ারা িক ্ােদর  ুের আসমােনর িদেক ্াকায় না , িকভােব আিম ্া বািনেয়িছ এবং ্া সুেশািভ্ 

কেরিছ? আর ্াে্ েকােনা  াটল েনই । আর আিম যমীনেক িব�ৃ্ কেরিছ , ্াে্ ুবর্ মালা  াুন 
কেরিছ এবং ্াে্  ে্যক  কােরর সুদৃশয  িউদ   ্ কেরিছ আ�াহ অিভমুখী  ি্িট বা�ার 

জনয  ান ও  ুেদশ িহেসেব’।1F

2 

আ�াহ ্া‘আলা অনয্ ইরশাদ কেরন : 

َََال 
َ
  َ�غُْظُرونَ  أ

َ
عِِل  ِِل ِ
ْ
 . ُخِلَقْت  َكةَْف  لإل

َ
 . ُدََِضْت  َكةَْف  للّسَميءِ  َوِِل

َ
بَيلِ  َوِِل ِ

ْ
. يُِصبَْت  َكةَْف  لل

 
َ
دِْض  َوِِل

َ ْ
  .ُسِطَحْت  َكةَْف  لأل

’্েব িক ্ারা  েটর  ি্ দৃি�ুা্ কের না , কীভােব ্া সৃি� করা হেয়েছ ? আর আকােশর িদেক , 

কীভােব ্া ঊে�র  াুন করা হেয়েছ ? আর ুবর্ মালার িদেক, কীভােব ্া  াুন করা হেয়েছ? আর 

যমীেনর িদেক, কীভােব ্া িব�ৃ্ করা হেয়েছ?’।2F

3   

আ�াহ ্া‘আলার কি্ুয় িনদশরন 

                                                
1. স�রা আল আ‘রা , আয়া্ : ১৮৫।   
2. স�রা কা , আয়া্ : ৬-৮।  
3. স�রা আল গািশয়া, আয়া্ : ১৭-২০। 
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আ�াহ ্া‘আলার িনদশরনগেলার মেধয  ে�খেযাগয হেলা , আসমান ও যমীেনর সৃি�। সু্রাং েয বযি� 
আসমােনর িদেক ্াকােব , আসমােনর িনুুণ সৃি� , আসমােনর অুার েসৗ�যর ও ৈবিে্য এবং এর 

অনুেময়  �্া ও িবশাল্ার  ি্ লকয করেব, েস ্ার মধয িদেয় আ�াহ ্া‘আলার অসীম শি� ও 

কম্াই েদখে্ ুােব। আ�াহ ্া‘আলা ইরশাদ কেরন : 

ْ�تُمْ 
َ
أ
َ
دّ  أ ََ

َ
ًقي أ

ْ
مِ  َخل

َ
 َََسّالَهي َسْمَكَهي َدَ�عَ . َ�غَيَهي للّسَميءُ  أ

‘ে্ামােদরেক সৃি� করা অিধক কিেন , না আসমান সৃি� ? ি্িন ্া বািনেয়েছন । ি্িন ্ার ছাদেক 
 � কেরেছন এবং ্ােক সুস�� কেরেছন’।3F

4  

আ�াহ ্া‘আলা আরও বেলন : 

اْدٍ  عَنَةْغَيَهي َوللّسَميءَ  
َ
  لَُماِسُضانَ  َوِِيّي عَِ

’আর আিম হা্সম�হ �ারা আকাশ িনমরাণ কেরিছ এবং িননয় আিম সসসারণকারী ’।4 F

5  

অনয্ আ�াহ ্া‘আলা ইরশাদ কেরন : 

مّ  ّرَ�ْ�ِ  لدِْجعِ  ُُ ََ َ ََ َ
ْ
َْك  َ�غَْقِلْب  لن

َ
ُ  ِِل ََ َ

ْ
  َحِس�ٌ  َوُهاَ  َخيِسئًي لن

’অ্ঃুর ্ুিম দৃি� ি রাও এেকর ুর এক , েসই দৃি� অবনিম্ ও �া� হেয় ে্ামার িদেক ি ের 

আসেব’।5 F

6  

আর েয যমীন ্থা ভ� ুৃে�র িদেক ্াকােব , েস েদখে্ ুােব কীভােব আ�াহ ্া `আলা এেক সুগম 

কেরেছন, এর মেধয আমােদর জনয রা�া বািনেয়েছন , এর  ুিরভােগ দৃঢ় ুবর্ মালা  াুন কেরেছন , 

এে্ বরক্ িদেয়েছন , এে্ সমভােব খাদয িননুণ কের িদেয়েছন এবং বা�ােদর জনয এসব 

আহরণ করা সহজ কের িদেয়েছন।  
আ�াহ ্া‘আলা ইরশাদ কেরন :  

قَْالَ�َهي ِ�ةَهي َوقَّددَ  ِ�ةَهي َوَ�يَدكَ  ََْاقَِهي ِمنْ  َدَولِسَ  ِ�ةَهي وََجَضَل  
َ
ْدَ�َضةِ  ِف  أ

َ
اّيمٍ  أ

َ
  لِلّسيئِِل�َ  َسَالءً  َ

‘আর ্ার  ুিরভােগ ি্িন দৃঢ় ুবর্ মালা  াুন কেরেছন এবং ্াে্ বরক্ িদেয়েছন , আর ্াে্ 

োরিদেন  াথরীেদর জনয সমভােব খাদয িননুণ কের িদেয়েছন ’।6F

7  

বা�ারা যাে্ িরযক অে� ণ করে্ ুাের ্াই আ�াহ ্া ‘আলা যমীনেক সম্ল বািনেয়েছন । 
বা�ারা যমীেন ো াবাদ কের , যমীন েথেক ুািন েবর কের ্া ুান কের ্ৃ� হয় । আ�াহ ্া ‘আলা 
যমীনেক ি র কেরেছন , ্াঁর িনেদরশ ছাড়া ্া নেড় না বা কি�্ হয় না । আ�াহ ্া ‘আলা, ্াই 
ইরশাদ কেরন : 

دِْض  َوِ�  
َ ْ
ُماقِِغ�َ  آَاَيٌ   لأل

ْ
    لِل

’সুিনিন্ িব�াসীেদর জনয যমীেন অেনক িনদশরন রেয়েছ ’।7F

8   

                                                
4. স�রা আন-নািযয়া ,্ আয়া্ : ২৭-২৮। 
5. স�রা আয-যািরয়া ,্ আয়া্ : ৪৭। 
6. স�রা মুলক, আয়া্ : ৪। 
7. স�রা  ুসিসলা ,্ আয়া্ : ১০। 
8. স�রা আয-যািরয়া ,্ আয়া্ : ২০। 
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আ�াহ ্া ‘আলার আেরক িনদশরন ্াঁর গড়া আসমান-যমীেনর অসংখয জীব । আসমােন অসংখয  
অগিণ্ ে েরশ্া রেয়েছন , যার সিেক সংখযা একমা্ আ�াহ সুবহানাা ওয়া ্া `আলাই জােনন । 
যমীেন আ�াহ ্া ‘আলা েয ক্ জাে্র ও ক্  জাি্র জীব সৃি� কেরেছন , ি্িন ছাড়া ্া েক  

জােন না । আর এগেলার সংখযা েয ক্ ্াও ক নার অ্ী্ । এসব জীব আবার নানা  জাি্র , 
নানা রেঙর এবং নানা ধরেনর । এর মেধয িকছু আেছ যা আমােদর জনয  ুকারী । এর �ারা আ�াহর 
িনয়ামে্র �ুণর্ া  ুলিি করা যায় । আবার িকছু আেছ মানুে র জনয কি্কর , এর �ারা মানুে র 
িনেজর জীবেনর ম�লয এবং আ�াহর সৃি�র সামেন ্ার দুবরল্ার অনুভ� ি্ হািসল হয়। এসব সৃি�র 
 ে্যেকই িকক আ�াহর  শংসা ও গণাগণ বণরনা কের। আ�াহ জা�া শানুা ইরশাদ কেরন :  

ُ  َُُسبّحُ 
َ
دُْض  للّسبْعُ  للّسَمَالُ   ل

َ ْ
ءٍ  ِمنْ  َوِِنْ  ِ�ةِهنّ  َوَمنْ  َولأل   َشْ

ّ
  َولَِ�نْ  ِبَْمِدهِ  َُُسبّحُ  َِِ

َ
َ 

 . َ�ُفاًدل َحِلةًمي َكنَ  ِِيّهُ  َُْسِبةَحُهمْ  َ�ْفَقُهانَ 

’সা্ আসমান ও যমীন এবং এগেলার মেধয যা িকছু আেছ সব িকছু ্াঁর ্াসবীহ ুাে কের এবং 

এমন িকছু েনই যা ্াঁর  সংশায় ্াসবীহ ুাে কের না ; িকক ্ােদর ্াসবীহ ে্ামরা বুঝ না । 
িননয় ি্িন সহনশীল, কমাুরায়ণ’।8 F

9  

ুৃিথবীে্ আমােদর েদখা না-েদখা এবং জানা –নাজানা য্  াণী আেছ সকল  াণীর িরযকও আ�াহ 

্া‘আলা িদেয় থােকন। আ�াহ ্া‘আলা ইরশাদ কেরন :  
دِْض  ِف  َةلعّةٍ  ِمنْ  َوَمي

َ ْ
  لأل

ّ
َِِ  

َ
َهي لَِّ  َع ُْ ّ  َوُمْستَاَْةَ�َهي ُمْستََقّرَهي َوَ�ْضلَمُ  ِدْ�   ُمِب�ٍ  ِكتَيٍب  ِف  ُُ

’আর যমীেন িবেরণকারী  ি্িট  াণীর িরযেকর দািয়র আ�াহরই এবং ি্িন জােনন ্ােদর 

আবাস ল ও সমািধ ল। সব িকছু আেছ �� িক্ােব ’।9F

10  

আ�াহ ্া ‘আলার িনদশরেনর মেধয আরও আেছ িদন-রাে্র সৃি� । রা্েক আ�াহ রা�ুল ইযয্ সৃি� 
কেরেছন আমােদর  শাি� লােভর জনয । আমরা এে্ িন�া যাই এবং সারািদেনর �াি� দ�র কির । 
আর িদনেক সৃি� কেরেছন জীিবকা অজরেনর জনয । এ সময় মানু  আুন জীিবকা অজরেন বয� থােক । 
আ�াহ ্া`আলা ইরশাদ কেরন :  

ِْصبَيِح  ََيِلُق  
ْ
ْمَس  َسَكغًي لللّةَْل  وََجَضَل  لإل َّ َقَمرَ  َولل

ْ
َضِز�زِ  َ�ْقِدارُ  َذلَِك  ُحْسبَييًي َولل

ْ
َضِلةمِ  لل

ْ
  لل

’(ি্িন)  ভা্  উািস্কারী । ি্িন বািনেয়েছন রা্েক  শাি� এবং স�যর ও েচেক সময় িননুক । 
এটা সবর  ুরাপমশালীর িনধরারণ’।10F

11  

আমােদর েভেব েদখা  িে্ আ�াহ ্া ‘আলা যিদ রাে্র ুর িদন না আেনন , ্াহেল আমরা িক 

জীিবকা সং�হ করে্ ুারব ? যিদ এমন হয় ্াহেল ুৃিথবীর েকােনা সরকার , েকােনা ুরাশি�, 

আেমিরকা বা ইংলযােের মহাকম্াধর  ে িসেড� িকংবা জাি্ সংেঘর মহাসিেব ও িক ুারেব 

আমােদর জনয িদন এেন িদে্ ? েদখুন আ�াহ ্া `আলা ক্ সু�র কের আমােদর েক েসকথা 

বুিঝেয় িদে�ন : 

                                                
9. স�রা বনী ইসরা ল, আয়া্ : ৪৪। 
10. স�রা হ�দ, আয়া্ : ৬। 
11. স�রা আনআম, আয়া্ : ৯৬। 
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ْ�تُمْ  قُْل  
َ
َدأ
َ
َمًدل لللّةَْل  َعلَةُْ�مُ  لَُّ  َجَضَل  ِِنْ  أ   َسْ

َ
ِقةَيَمةِ  اَْامِ  ِِل

ْ
ٌ  َمنْ  لل

َ
ِ�ةُ�مْ  لَِّ  َ�ْ�ُ  ِِل

ْ
 اََ

َََال  عِِضةَيءٍ 
َ
   .َُْسَمُضانَ  أ

’বল, ‘ে্ামরা েভেব েদেখছ িক, যিদ আ�াহ রা্েক ে্ামােদর  ুর িকয়াম্ ুযর�  ায়ী কের েদন , 

্েব ্াঁর ুিরবে র্ েকােনা ইলাহ আেছ িক েয ে্ামােদর আেলা এেন েদেব ? ্বুও িক ে্ামরা 

শনেব না?’।11F

12   

এই মহািব� , এই মহা িবে�র সব িকছু একমা্ আ�াহ ্া ‘আলাই সৃি� কেরেছন । ্ার েকােনা 
শরীক বা অংশীদার েনই। ্ াই একমা্ ি্িনই ইবাদে্র  ুযু�।  
েকােনা িকছুই িনেজ িনেজ সৃি� হয়িন   

ি য় ুােক, িে�া কের েদখুন, এসব সৃি�র েকােনাটাই িকক িনেজ িনেজ সৃি� হয়িন । একমা্ আ�াহ 
্া`আলাই সব সৃি�র ��া। ইরশাদ হেয়েছ  :   

مْ   
َ
ءٍ  َ�ْ�ِ  ِمنْ  ُخِلُقال أ مْ  َشْ

َ
َيِلُقانَ  ُهمُ  أ

ْ
مْ  . لل

َ
دَْض  للّسَميَولِ   َخلَُقال أ

َ ْ
  عَل َولأل

َ
 . اُاقِغُانَ  َ

’্ারা িক ��া ছাড়া সৃি� হেয়েছ , না ্ারাই ��া ? ্ারা িক আসমান ও যমীন সৃি� কেরেছ ? বরং 

্ারা দৃঢ় িব�াস কের না’। 12 F

13  

আমােদর যিদ বলা হয় , একিট িবশাল অ�ািলকা বা একিট রাজ াসাদ িনেজ িনেজই সৃি� হেয়েছ , 

্াহেল আমরা িননয় এটা িব�াস করব না । যিদ েক  বেল, েদখ, এই দালানিট হোৎ িনেজর েথেক 
ৈ্ির হেয় েগল । ্েব আমরা ্ােক ুাগল বলেবন । ্াহেল বলুন , এ িব� েরাের , এই েয সু � 
আকাশ আর সুিব�ৃ্ যমীন , এই ঊ�রজগ্ আর িননজগ্ কীভােব একজন ��া ছাড়া সৃি� হে্ 

ুাের? েকােনা বানােনওয়ালা ছাড়া আকি�কভােব অি�র লাভ করে্ ুাের ? িননয় এসেবর একজন 

��া আেছন । একজন অসীম কম্াবান িনয়নক আেছন । হযা, ি্িনই আ�াহ সুবহানাা ওয়া 
্া`আলা।  
ডার ইেনর িথওির একিট �া� ম্বাদ 

ব র্মান যুেগ ্থাকিথ্ িকছু িশিক্ েলাক ডার ইেনর   িবব র্নবাদ িথওিরে্ িব�াস কের । মানু  
নািক  থেম বানর িছল। ্ ারুর পমিবব র্েনর ধারায় েসখান েথেক ্ারা মানুে  নুা�ির্ হেয়েছ। 
এিট েরম িমথযাোর ও বা�ব্ার ওুর িমথযার  েলু ছাড়া আর িকছুই নয় । িবব র্নবাদ এমন 
একিট ম্বাদ , যা আ�াকুেড় িনিক� হেয়েছ । মানুে র অিভ ্া বা ুযরেবকণ িকছুই এ িে�ার 
স্যায়ন কের না। এমন বা্ুল্া �ুণর  িে�ায়  ভািব্ হেয় েক   মানহারা হেবন না। এ ম্বাদেক 
খ�ন কের িব ানী ও আেলমগণ অেনক বই িলেখেছন । েসগেলা ুড়েলই আ মরা বুঝ ে্ ুারব  

িব য়িট ক্টা অসার ও হাসযকর।  
আ�াহর েযসব িনয়ামে্র জনয আমােদর শকিরয়া করা  িে্ , ্ার মেধয অনয্ম  ে�খেযাগয হেলা, 

এসব সৃি�েক আমােদর অনুগ্ কের েদয়া । ি্িন হাজার হাজার মাখল�কা্ আমােদর জনয সৃি� 

                                                
12. স�রা আল-কাসাস, আয়া্ : ৭১। 
13. স�রা আ্- �্ র, আয়া্ : ৩৫-৩৬। 
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কেরেছন এবং েসগেলােক আমােদর অনুগ্ বািনেয়েছন । ্াই আমােদর অবশযই আ�াহ ্া `আলার 
শকিরয়া জানােনা  িে্।  
অ্এব আমােদর  িে্ আ�াহ ্া`আলােক ভয় করা। ি্িন আমােদর িহদােয়্ িদেয়েছন, আমরা যা 
জান্াম না ্া িশিখেয়েছন , আমােদর দুিনয়া-আিখরাে্ যা   কলযাণকর ্ার  ান ও িশকা আমােদর 

িদেয়েছন। আর যা আমরা অনুধাবন করে্ সকম নই , যাে্ আমােদর ম�ল েনই, ্া আমােদর কাছ 
েথেক েগাুন েরেখেছন। ্াই আমােদর  িে্ আ�াহ ্া `আলার শকিরয়া আদায় করা । ্াঁর িনদরশ 
মে্া জীবন যাুন করা।   
ি্িন আমােদর জািনেয়েছন কীভােব এই িব�জাহান সৃি� হেয়েছ । এ  ান ি্িন িদেয়েছন ্াঁর  নবী-

রাস�লেদর মাধযেম । সু্রাং আসমান-যমীেনর সৃি� সংপা� েয কথাই আমরা শিন না েকন , যাোই 

কের েদখে্ হেব ্া নবী-রাস�ল েদর  কথার স ে� েমেল িক না । যিদ েমেল, ্াহেল ্া �হণ করা  
যােব; যিদ না েমেল ্াহেল ্া  ্যাখযান কর ে্ হেব। আর যিদ এ স�েকর নবী-রাস�লগেণর  ব�বয 

না জানা যায় , ্াহেল য্িদন িব য়িট স্য না িমথযা ্া িনিন্ হব , ্্িদন এ বযাুাের নীরব 

থাকাই হেব   া ও সুবুি�র ুিরোয়ক।  
আ�াহ ্া`আলা আমােদর জািনেয়েছ েয , ি্িন আসমান-যমীন ও এ্দুভেয়র মাঝখােনর সবিকছু ছয় 

িদেন সৃি� কেরেছন। সৃি�র কাজ শু কের দুই িদেন ি্িন যমীন সৃি� কেরেছন , ্ার ওুর েুেরক 
�নু ুাহাড়-ুবর্  াুন কেরেছন । এরুর আর দুই িদেন ্াে্ খাদয সি�েবিশ্ কেরেছন । এই 
হেলা োরিদন । অ্ঃুর ি্িন আসমােনর িদেক মেনািনেবশ কেরন । এিট ্খন িছল েধাঁয়ার ম্ । 
্ারুর ি্িন দুই িদেন সা্ আসমান সৃি� কেরন । এই েমাট ছয় িদেন আ�াহ ্া `আলা আসমান-

যমীন সৃি� কেরন।   আ�াহ ্া`আলা বেলন :  

ِِ لَُّ  َدّ�ُ�مُ  ِِنّ 
ّ
دَْض  للّسَميَولِ   َخلََق  لَ

َ ْ
اّيمٍ  ِستّةِ  ِف  َولأل

َ
مّ  َ   لْستََاى ُُ

َ
َضْرِش  َع
ْ
 لللّةَْل  ُ�ْاِش  لل

ْمَس  َحِثيثًي َ�ْطلُبُهُ  لََّهيدَ  َّ َقَمرَ  َولل
ْ
َرلٍ   َولَُّجامَ  َولل َّ ْمِرهِ  ُمَس

َ
  عَِ

َ
َ
َ
ُ  أ

َ
ُق  ل

ْ
َل
ْ
ْمرُ  لل

َ ْ
 لَُّ  َ�بَيَدكَ  َولأل

َضيلَِم�َ  دَّب 
ْ
 . لل

’িননয় ে্ামােদর রব আসমানসম�হ ও যমীন ছয় িদেন সৃি� কেরেছন । অ্ঃুর আরেশ  েেেছন । 
ি্িন রা্ �ারা িদনেক েঢেক েদন ।  ে্যকিট এেক অুরেক  ্ অনুসরণ কের । আর (সৃি� 
কেরেছন) স�যর , োঁদ ও ্ারকারািজ , যা ্াঁর িনেদরেশ িনেয়ািজ্ । েজেন রাখ , সৃি� ও িনেদরশ ্াঁরই । 
আ�াহ মহান, িযিন সকল সৃি�র রব’।13 F

14   

অনয্ আ�াহ ্া`আলা বেলন :  

ِِ لَُّ  َدّ�ُ�مُ  ِِنّ 
ّ
دَْض  للّسَميَولِ   َخلََق  لَ

َ ْ
اّيمٍ  ِستّةِ  ِف  َولأل

َ
مّ  َ   لْستََاى ُُ

َ
َضْرِش  َع
ْ
ْمرَ  اَُدعّرُ  لل

َ ْ
 لأل

ِفةعٍ  ِمنْ  َمي ََ  
ّ
َََال  ََيْ�بُُدوهُ  َدّ�ُ�مْ  لَُّ  َذِلُ�مُ  ِِْذيِهِ  َ�ْضدِ  ِمنْ  َِِ

َ
ّكُرونَ  أ ََ ََ . 

’িননয় ে্ামােদর রব আ�াহ । িযিন আসমানসম�হ ও যমীন সৃি� কেরেছন ছয় িদেন , ্ারুর আরেশ 
 েেেছন। ি্িন সব িব য় ুিরোলনা কেরন । ্াঁর অনুমি্ ছাড়া সুুািরশ করার েক  েনই । ি্িনই 

                                                
14. স�রা আ‘রা , আয়া্ : ৫৪। 
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আ�াহ, ে্ামােদর রব । সু্রাং ে্ামরা ্াঁর ইবাদ্ কর । ্ারুরও িক ে্ামরা  ুেদশ �হণ 
করেব না?’।14F

15   

আসমান-যমীেনর সৃি�র স ে� সে� এ  দুেয়র  মধযি ্ সবিকছুই আ�াহ ্া `আলা সৃি� কেরেছন । 
যমীন েথেক ুািন ও োরণভ� িম   েবর কেরেছন এবং ্াে্ এমনভােব খাদয লুিকেয় েরেখেছন , যা সব 

যুেগর এবং সব  ােনর  ুেযাগী । যাে্ খাদযগেলা  ে্যক যুেগ নানা রকেমর হয় , সব সময় খাদয 
েকাথাও না েকাথাও থােক   এবং এই খােদযর  েয়াজেন মানুে  মানুে  স�কর ও েযাগােযাগ গেড় 

ওেে। একইভােব ি্িন আসমােন োঁদ , স�যর ও ্ারকারািজ  াুন কের ্ােক সুসিি্ কেরেছন । 
এর �ারা মানু  সমুে� ও  েল ুথ খুেঁজ ুায়। আ�াহ ্া`আলা বেলন :  

لَمْ 
َ
َقَمرَ  وََجَضَل  . ِطبَيقًي َسَمَالٍ   َسبْعَ  لَُّ  َخلََق  َكةَْف  َََرْول أ

ْ
ْمَس  وََجَضَل  يُاًدل ِ�ةِهنّ  لل َّ لًجي لل . ِسَ

يْبَتَُ�مْ  َولَُّ 
َ
دِْض  ِمنَ  أ

َ ْ
 . َ�بَيًَي لأل

’ে্ামরা িক লকয কর না েয, কীভােব আ�াহ �ের �ের স�াকাশ সৃি� কেরেছন? আর এগেলার মেধয 

োঁদ সৃি� কেরেছন আেলা এবং স�যরেক সৃি� কেরেছন  দীুনেু । আর আ�াহ ে্ামােদরেক  দগ্ 
কেরেছন মািট েথেক’।15 F

16  

েশ  কথা    

আমরা েযন িকছুে্ই এ কথা ভুেল না যাই েয , আ�াহ সুবহানাা ওয়া ্া `আলা এসব সৃি�েক 

আমােদর অনুগ্ কের িদেয়েছন যাে্ আমরা একমা্ ্াঁরই দাসর কির ; অনয কা েক ্াঁর 

ইবাদে্ শরীক না কির। আ�াহ ্া`আলা ইরশাদ কেরন :  
نّ  َخلَْقُت  َوَمي ِ

ْ
�َْس  لل ِ

ْ
  َولإل

ّ
  ِلَْضبُُدونِ  َِِ

’আর িজন ও মানু েক েকবল এজনযই সৃি� কেরিছ েয ্ারা আমার ইবাদ্ করেব ’।16F

17 

্াই আমােদর সবার ক র্বয , আ�াহ ্া `আলার িনেদরশ মে্া ্াঁর ইবাদ্ করা এবং এসব 

িনয়ামে্র জনয ্াঁর শকিরয়া আদায় করা। আ�াহ ্া`আলা ইরশাদ কেরন :  
ِّ ِِْن ُكغْتُْم ِِاّيُه َ�ْضبُُدونَ  َِ ُكُرول 

َْ غَيُمْم َول ْْ اَن آَمغُال ُوُال ِمْن َطةّبَيِ  َمي َدَ� ِ
ّ
ّ�َهي لَ
َ
  اَي َ

’েহ মুিমনগণ, আহার কর আিম ে্ামােদরেক েয হালাল িরযক িদেয়িছ ্া েথেক এবং আ�াহর জনয 

েশাকর কর, যিদ ে্ামরা ্াঁরই ইবাদ্ কর’।17 F

18 

ি্িন আরও ইরশাদ কেরন : 

  لَُّ  َدَ�قَُ�مُ  ِمّمي ََُكُال
ً
ُكُرول َطةّبًي َحَالَ َْ    َ�ْضبُُدونَ  ِِاّيهُ  ُكغْتُمْ  ِِنْ  لَِّ  يِْضَمةَ  َول

’অ্এব আ�াহ ে্ামােদরেক েয হালাল  �ম িরযক িদেয়েছন , ে্ামরা ্া েথেক আহার কর এবং 

আ�াহর িনয়ামে্র শকিরয়া আদায় কর, যিদ ে্ামরা ্াঁরই ইবাদ্ কের থাক’।18F

19 

অনয্ ি্িন ইরশাদ কেরন : 
                                                
15. স�রা ই নুস, আয়া্ : ৩। 
16. স�রা ন�হ, আয়া্ : ১৫-১৭। 
17. স�রা আয-যািরয়া ,্ আয়া্ : ৫৬। 
18. স�রা আল-বাকারা, আয়া্ : ১৭২। 
19. স�রা আন-নাহাল, আয়া্ : ১১৪। 
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ْوثَييًي لَِّ  ُةونِ  ِمنْ  َ�ْضبُُدونَ  ِِّ�َمي
َ
ْلُُقانَ  أ

َ
انَ  ِِنّ  ًَِِْك  َوت ِ

ّ
  لَِّ  ُةونِ  ِمنْ  َ�ْضبُُدونَ  لَ

َ
 َ�ْمِلُكانَ  َ

ُكُرول َولْ�بُُدوهُ  للّرْ�َق  لَِّ  ِعغْدَ  ََيْ�تَُاال ِدْ�قًي لَُ�مْ  َْ ُ  َول
َ
ْهِ  ل
َ
 . َُرَْجُضانَ  ِِل

’ে্ামরা ে্া আ�াহেক বাদ িদেয় ম�ি র্গেলার �ুজা করছ এবং   িমথযা বানা�। িননয় ে্ামরা আ�াহ 
ছাড়া যােদর  ুাসনা কর ্ারা ে্ামােদর জনয িরযক-এর মািলক নয় । ্াই আ�াহর কােছ িরযক 
্ালাশ কর , ্াঁর ইবাদ্ কর এবং ্াঁর  ি্ কৃ্ ্া  কাশ কর । ্াঁরই কােছ ে্ামরা 
 ্যাবি র্্  হেব’।19F

20 

আ�াহ ্া `আলা আমােদর সবাইেক ্াঁর িনয়াম্ স�েকর জানার এবং েবিশ েবিশ ্াঁর শকিরয়া 

আদায় করার এবং ইবাদ্ করবার ্াও ীক দান কুন। আমীন।  

                                                
20. স�রা আল-আনকাবু্, আয়া্ : ১৭। 


