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ঈভান : ফুননাদ  নযণনি (১) 

ঈভান : ফুননাদ  নযণনি  

নযবালা ঈভান লরা, আত্মায স্বীকৃনি, মভৌনিক স্বীকৃনি এফং আত্মা  অঙ্গ-প্রিযলঙ্গয আভর। আয বালরা 
কালজ ঈভান ফৃনি া, ভন্দ কালজ ঈভান হ্রা া। 

ঈভালনয রুকনভূ: 

মম কর নবনিয য ঈভান প্রনিনিি িায ংিযা মভাট ছনট ফলর নফী াল্লাল্লাহু আরাইন াাল্লাভ 
ফলরলছন: 

  «ورشه اإليمان: أن تؤمن با ومالئكتى وكتبى ورسلى وايلوم األخر وهؤمن بالقدر خريه» 

১. আল্লায য ঈভান আনা। ২. িাাঁয নপনযিালদয য ঈভান আনা। ৩. িাাঁয নকিাফভূলয য ঈভান 
আনা। ৪. িাাঁয মপ্রনযি নফী-যাূরগলণয য ঈভান আনা। ৫. মল নদফলয য ঈভান আনা। ৬. িাকদীলযয 
বালরা  ভলন্দয য ঈভান আনা। (ী ভুনরভ, াদী নং ৯) 

ঈভালনয ািাভূ:  

ঈভালনয ৭৭ নটয মফন ািা যললছ। লফবািভ ািা এ স্বীকৃনি প্রদান কযা মম, আল্লা ছাড়া প্রকৃি মকালনা 
উায মনই। আয ঈভালনয ননকটিভ ািা লরা কষ্টদাক ফস্তু থ মথলক অাযণ কযা এফং রাজুকিা ঈভালনয 
অং। (ী ফুিাযী  ভুনরভ) 

ারালপ ালরীলনয ননকট ঈভালনয মভৌনরকিা: 

প্রথভি: আল্লায য ঈভান আনন।  

আল্লায য নফশ্বা স্থান চাযনট নফল দ্বাযা ূণবাঙ্গ  ফলর ারালপ ালরীন ভলন কলযন: 

১. আল্লায অনিলে নফশ্বা। 

২. আল্লায রুফুনফযালি নফশ্বা। অথবাৎ একভাত্র আল্লাই ফনকছুয ষ্ট্রা। নিনন ফ নকছুয প্রকৃি ভানরক, ফ 
নকছুয প্রনিারন নিননই কলযন। 

৩. আল্লায উরুনযালি নফশ্বা। অথবাৎ আল্লাই একভাত্র ইরা ফা উায। এ মেলত্র মকালনা ভমবাদাফান 
নপনযিা ফা আল্লা মপ্রনযি মকালনা নফী-যাূলরয অংনদানযে মনই। 

৪. আল্লায নফত্র নাভ  গুণাফরীয য নফশ্বা স্থান। এয ধযণ লরা, কুযআনুর কাযীভ এফং াদীল 
ফনণবি আল্লায ুন্দয নাভ  গুণাফরী ফান্দা শুধু িায জনযই ননধবাযণ কযলফ। ফণবনায অনফকর নফশ্বা স্থান কযলফ, 
ঐবালফই িালক ডাকলফ। মকালনা প্রকায ফযািযা, নফলেলণ, নযফিবন, নযফধবলনয আশ্র ননলফ না এফং িায মকালনা 
প্রনিচ্ছনফয কল্পনা ম কযলফ না।  

আল্লা িা‘আরা ফলরন, 

ء  َََكِهۡثلًِِۦَلَۡيَسَ﴿ وَََََشۡ ٌُ ِهيعَََُو  [١١: الشورا] ﴾َٱۡۡلَِصيََُٱلسَّ

“িায ভলিা নকছু মনই, নিনন ফবলশ্রািা, ফবদ্রষ্টা”। [ূযা আ-শুযা, আাি: ১১] 
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আল্লায য ঈভান স্থালনয পরাপর: 

চাযনট নীনিভারায আলরালক আল্লায অনিলে নফশ্বা কযা মাফিী করযাণ  মৌবালগযয ভূর এফং ঈভালনয 
অফনষ্ট রুকলনয প্রনি নফশ্বা স্থালনয ভাধযলভ নফলনট ূণবিা া। উনল্লনিি ননভাফরী অনুালয আল্লায প্রনি 
নফশ্বা যািা কিবফয। মিনই মকালনা জানি ফা মগানি আল্লায য ঈভালনয মেলত্র গুরুেূণব এ চাযনট মভৌনরক 
নীনিভারায প্রনি দৃকালি অফলরা প্রদবন কলযলছন, িিনই িালদয অন্তয ননভনিি ললছ গীন অন্ধকালয। 
িাযা থভ্রষ্ট  রেযচুযি ললছ এফং ঈভালনয অযায নবনিয মেলত্র  লিযয অনুযণ কযলি িাযা ফযথব 
ললছ। 

 

নদ্বিীি: নপনযিাগলণয য ঈভান:  

নপনযিাগণ গালফী জগলিয অনধফাী। আল্লা িালদযলক নূয ফা মজযানি মথলক ৃনষ্ট কলযলছন। িালদযলক 
িায আলদলয প্রনি ূণবাঙ্গ আনুগলিযয মমাগযিা এফং িায আলদ ফািফালনয নি-াভথবয দান কলযলছন। প্রবু 
অথফা উায ায নূনযিভ মকালনা বফনষ্টয িালদয মনই। িাযা লরন ৃষ্ট। আল্লা িালদয ৃনষ্ট কলযলছন এফং 
ভমবাদা নদললছন িায ম্মাননি ফান্দা নললফ। বফনলষ্টযয নদক নদল ভানুললয ালথ িালদয মকালনা নভর মনই। িাযা 
ানাায কলযন না, ঘুভান না, নফফালয প্রলাজন মনই িালদয। মমৌন চানদা মথলক িাযা ভুি, এভননক মাফিী 
াাচায মথলক। ভানুললয নানা আকৃনিলি আত্মপ্রকাল িাযা েভ। 

চাযনট নফললয ভাধযলভ নপনযিায য ঈভান ূণব :  

১. আল্লা িালদয মম কর গুণাফরীয ফণবনা নদললছন ম অনুালয িালদয অনিলেয প্রনি নফশ্বা স্থান। 

২. কুযআন এফং নফশুি াদী দ্বাযা িালদয মম কর নাভ আভযা মজলননছ, মগুলরা নফশ্বা কযা, মমভন 
নজফযীর, ইযাপীর, নভকাঈর, ভানরক, ভুনকায, নাকীয এফং ভারাকুর ভাউি নপনযিাফৃন্দ এফং িালদয ভধয মথলক 
মালদয নাভ আভালদয জানা মনই িালদয য াধাযণবালফ নফশ্বা কযা।  

৩. িালদয ভধয মথলক মায বফনলষ্টযয কথা কুযআলন এফং নফশুি াদীল আভযা মজলননছ, িায প্রনি নফশ্বা 
মালণ কযা। মমভন, নজফযীর আরাইন ারালভয বফনষ্টয -িালক নফী াল্লাল্লাহু আরাইন াাল্লাভ মদলিলছন, মম 
আকৃনিলি আল্লা িালক ৃনষ্ট কলযলছন অনফকর ম আকৃনিলি। নমনন িায ছি ডানা আচ্ছানদি কলযনছলরন 
নদগন্ত। এভননবালফ ‘আয ফনকাযী নপনযিায বফনষ্টয এই মম িায এক কান লি অয কালনয দূযে লরা 
ািি ফছলযয থ। ুফানাল্লা! 

৪. িালদয ভধয মথলক মালদয দানে ম্পলকব আভযা অফগনি রাব কলযনছ, িা নফশ্বা কযা। মমভন, 

ক্লানন্তীনবালফ নদনযাি িাযা আল্লায িাফী ালে ননভগ্ন থালকন। মকালনা প্রকায অফাদ িালদয স্পব কলয না। 
িালদয ভধয যললছন, আযফনকাযী, জান্নালিয প্রযী এফং জাান্নালভয যেী। আলযা আলছন এক ঝাক ভ্রাভযভান 
নফত্র নপনযিা, মাযা আল্লায আলরাচনা  এভন স্থানভূলক অনুযণ কলযন। 

কনি নপনযিায নফলল কাজ: 

• নজফযীর: অী আদান প্রদালনয দানেীর এফং নফী যাূলরয ননকট অী ননল অফিযলণয দানে িায প্রনি 
নযি কযা ললছ। 

• ইযাপীর: ুনরুত্থান নদফল নংগা পূৎকালযয দানে িায প্রনি নযি ললছ। 

• নভকাঈর: ফৃনষ্ট  উনিদ উৎলন্নয দানেীর। 
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• ভানরক: জাান্নালভয দানেীর। 

• ভুনকায এফং নাকীয: িালদয উবলয প্রনি কফলয ভৃি ফযনিলক প্রশ্ন কযায দানে নযি কযা ললছ। 

• ভারাকুর ভাউি: রূ কফলজয দানে িায। 

• আর ভু‘ানিফাি: ফান্দালদয ফবাফস্থা যোয দানে িালদয। 

• কানিফুলন নকযাভ: আদভ ন্তানলদয বদননন্দন আভর মরিায কালজ িাযা ননলানজি। 

এছাড়া আলযা অলনক নপনযিা আলছন, মালদয আভর ম্পলকব আভযা অফগি নই। আল্লা িা‘আরা ফলরন, 

َََرّبَِكََُجُيودََََيۡعلَمَََُوَنا﴿ َو ََإِّلَّ ََِهََََوَناٌَُ  [١١: املدثر] ﴾َلِۡلبََشََِذِۡكَرىَ َإِّلَّ

“আনায প্রবুয ফাননী ম্পলকব একভাত্র নিননই জালনন। এ মিা ভানুললয জনয উলদ ভাত্র”। [ূযা আর-
ভুু্ দ্দানয, আাি: ৩১] 

নপনযিালদয য নফশ্বা স্থালন যললছ ভুনরভলদয ফযনি জীফলনয নানা উকানযিা: 

 িন্মলধয কলকনট ননম্নরূ: 

১. আল্লায ফড়ে এফং নি ম্পলকব জানা। কাযণ ৃনষ্টয ফড়ে ষ্ট্রায ফড়লেয প্রভাণ ফন কলয। 

২. আল্লায অলল অনুগ্রলয জনয কাভলনাফালকয এ শুকনযা জ্ঞান কযা মম, নিনন নপনযিা ননলানজি কলয 
ভানুললক যো কলযলছন নফনবন্ন আদ-নফদ মথলক; িালদয আভরগুলরা নরনফি কযা, ‘আযল িালদয মদা‘আ 
মৌঁলছ মদা, িালদয জনয ইলিগপায, ুযস্কালযয ংফাদ দান ইিযানদ দানেগুলরা িালদয কাাঁলধ অবণ কলযলছন। 

৩. িাযা আল্লায একান্ত অনুগি  ইফাদিগুজায-এজনয িালদয ভুাব্বাি কযা। 

৪. আল্লায ইফাদি-ফলন্দগীয ভাধযলভ িালদয নপ্র া। কাযণ, িালদয ভাধযলভ আল্লা িা‘আরা িায নপ্র 
ফান্দালদয দৃঢ় ভলনাফর প্রদান কলযন। আল্লা িা‘আরা ফলরন, 

َكََيُوِحََإِذََۡ﴿ ئَِكةََِإَِلَََربُّ ََٱلَۡهَلَٰٓ ّنِ
َ

َََْنَعُكمََۡأ يوََََفَثبُِّتوا ِ ْ ََٱَّلَّ  [١١: االهفال] ﴾َءاَنُيوا

“(ঐ ভুূিবলক স্মযণ করুন) মিন আনায প্রবু নপনযিালদয ননলদব কযলরন আনভ মিাভালদয ালথ যলনছ। 
ুিযাং ঈভানদাযলদয নচিভূলক ধীযনস্থয যাি। [ূযা আর-আনপার, আাি: ১২] 

৫. ফবাফস্থা আল্লায মবলফেলণয আিা এফং নযূণব জাগ থাকা; মমন ভানুললয কাছ মথলক বফধ এফং 
মনক আভর ফযিীি মকালনা গুনা প্রকা না া। কাযণ ভানুললয আভরভূ মরিায জনয আল্লা িা‘আরা 
ম্মাননি নপনযিা ননলানজি কলযলছন। িাযা ভানুললয কর কভবকাণ্ড নফলল অফগি মান। িাযা ফবাফস্থা 
িালদয যেণ  মবলফেলণ েভ। 

৬. নপনযিালদয কষ্ট  এ ধযলণয কাজ লি নফযি থাকা। গুনালয কাজ লর িাযা কষ্ট া। এ জনয 
িাযা কুকুয এফং প্রাণীয ছনফ আলছ এভন ঘলয প্রলফ কলয না। দুগবন্ধ ফস্তু িালদয কলষ্টয উলদ্রক কলয। মমভন, 
ভনজলদ মাঁাজ, যুন িাা অথফা মিল ভনজলদ মাা। 
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িৃিীি: নকিাফভূলয য ঈভান: 

নকিাফ দ্বাযা উলদ্দয এভন ফ নকিাফ, মায প্রনি নফশ্বা স্থান আভালদয জনয অফয কিবফয এফং মা আল্লা 
িা‘আরা ৃনষ্টকূলরয প্রনি যভি  যকালর িালদয জনয নাজাি  করযাণস্বরূ নজফযীলরয ভাধযলভ যাূরলদয 
য অফিীণব কলযলছন। 

নকিাফভূলয য ঈভান আনায অথব: 

১. এভন নফশ্বা মালণ কযা মম, কর নকিাফ আল্লায ে মথলক অফিীণব ললছ আলরাকফনিবকা, 
নদাালিয আকয নললফ, িয ধভব ননল।  

২. নফশ্বা কযা মম এ লরা আল্লায কারাভ ফা কথা। মকালনা ৃনষ্টয কারাভ ন। নজফযীর আল্লায ননকট 
মথলক শ্রফণ কলযলছন আয যাূর শ্রফণ কলযলছন নজফযীর মথলক। 

৩. নফশ্বা কযা মম, কর নকিালফ ফনণবি মাফিী নফনধ-নফধান ঐ জানিয জনয অফযই ারনী নছর, মালদয 
য নকিাফ অফিীণব ললছ। 

৪. নফশ্বা কযা মম, আল্লায কর নকিাফ একনট অযনটলক িযান কলয। যস্পয মকালনা নফলযাধ মনই। 
িলফ নফনধ নফধালনয মেলত্র নবন্নিা িাৎমবূণব নফলল মকালনা কাযলণ ল থালক, মা একভাত্র আল্লাই বালরা 
জালনন। 

৫. নকিাফভূ লি মমগুলরায নাভ আভাযা জানন মগুলরা নফশ্বা কযা। মমভন, 

• আর কুযআনুর কাযীভ: মা ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু আরাইন াাল্লালভয য অফিীণব ললছ। 

• িাযাি: মা ভুা আরাইন ারালভয য অফিীণব ললছ। 

• ইনির: মা ঈা আরাইন ারালভয য অফিীণব ললছ। 

• মাফূয: মা দাউদ আরাইন ারালভয য অফিীণব ললছ। 

• ইফযাীভ এফং ভূা আরাইনভা ারালভয য ীপাভূ।  

এছাড়া াধাযণবালফ ঐ কর আভানী নকিালফয প্রনি নফশ্বা কযা মায নাভ আভালদয জানা মনই। 

৬. নফশ্বা কযা আভানী কর নকিাফ এফং িায নফধান যনি ললছ কুযআনুর কাযীভ অফিীলণবয ভাধযলভ। 
যনি ম নকিাফগুলরায নফধান অনুালয আভর কালযা জনয বফধ ন; ফযং কলরয প্রনি কুযআলনয অনুকযণ, 
অনুযণ পযম। এ একভাত্র নকিাফ, মায কামবকানযিা নকাভি অফনধ অফযাি থাকলফ। অনয মকালনা নকিাফ 
কুযআনুর কাযীলভয নফধানলক যনি কযলি াযলফ না। 

৭. ননববযলমাগয ূলত্র প্রভানণি অনযানয ঐী গ্রন্থগুলরা ফাণী-ফিলফযয িযিায প্রনি কুযআলনয ভলিা-ই নফশ্বা 
স্থান কযা। 

৮. এ ভি মালণ কযা মম ূলফবয কর নকিালফ নযফিবন-নফকৃনি ঘলটলছ। মকননা মম জানিয ননকট নকিাফ 
অফিীণব লনছর, যোয দানে িালদয ালি মদা লনছর; নকন্তু কুযআনুর কাযীভ মাফিী নফকৃনি মথলক 
ুযনেি। মকননা এয যোয দানে স্বং আল্লা আন দানলে মযলিলছন। আল্লা িা‘আরা ফলরন, 

َّا﴿ ۡۡلَاَََنۡوََُإِى ۡكرَََىَزَّ َّاَٱَّّلِ ۥَِإَوى  [٩: احلجر] ﴾٩َلََح فُِظونَََََلُ

“ননশ্চ আভযা এ কুযআনলক অফিীণব কলযনছ এফং আভযাই িায ংযেক। [ুযা আর-নজয, আাি: ৯] 
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ভুনরভ জীফলন আভানী নকিাফভূলয য ঈভালনয উকানযিা: 

আল্লা িা‘আরা িায একান্ত অনুগ্রল ৃনথফীয িাফৎ জানিয কালছ িালদয জনয অলল ভঙ্গরজনক নকিাফ 
অফিীণব কলযলছন -এ ফযাালয ূণব অফগনি  জ্ঞান রাব কযা জরুনয। 

১. আভালদয এ ফযাালয ূণব অফগনি রাব কযলি লফ মম, আল্লা িা‘আরা আন প্রজ্ঞা প্রনিনট জানিয জনয 
উমুি নফধান প্রণন কলযলছন, এ িায ূণব প্রজ্ঞাযই নযচাক। 

২. আল্লা মম মাফিী ং লি ভুি নফধান ম্বনরি কুযআন আভালদয নফীয য অফিীণব কলযলছন, ম 
জনয িায মাকয আদা কযা। এ কুযআন লরা নকিাফভূলয অননয মশ্রিলেয অনধকাযী এফং এ কুযআন অনয 
কর নকিাফভূলয প্রকৃি নফধানাফরীয যেক। 

৩. কুযআলনয ভমবাদা ম্পলকব অফগি া এফং িায নিরাাি কযা, অথব মফাঝা, ভুিস্থ কযা, গলফলণা, 
নফশ্বা, আভর এফং এ অনুমাী ান ফযফস্থা নযচারনা আত্মননলাগ কযা। 
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