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ভূদমকা 
 

সমস্ত প্রশাংসা সুউচ্চ সুমহান এবাং একচ্ছত্র উচ্চতার 
অদধকারী আল্লাহর জনয, দযদন মহত্ব, মদহমা এবাং 
অহাংকাদরর মাদলক। আর আদম সািয দেদচ্ছ থয, এক 
আল্লাহ বযতীত থকাদনা সতয উপাসয থনই। তাাঁর থকাদনা 
শরীক থনই। পূণণাঙ্গ দবদশষণসমূদহ দতদন একক এবাং 
আদম সািয দেদচ্ছ থয, অবশযই মুহাম্মাে তাাঁর বান্দা এবাং 
রাসূল। তাাঁর ওপর এবাং তাাঁর সহচরবৃন্দ ও পদরবার 
পদরজদনর প্রদত বদষণত হউক েুরূে-রহমত এবাং শাদন্ত। 

অতপর.... 
কুরআন মাজীদের সবণমহান আয়াত ‘আয়াতুল কুরসী’ 
এবাং তাদত উদল্লদখত মহৎ, স্পষ্ট এবাং উজ্জ্বল েলীল 
প্রমাণসমূদহর সম্পদকণ এদি একদি সাংদিপ্ত পুদস্তকা ও 
আদলাচনা, যা মহত্ত্ব, বড়ত্ব এবাং পূণণতার বযাপাদর মহান 
আল্লাহর একদত্বর প্রমাণ বহন কদর এবাং বণণনা কদর থয, 
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দতদন আল্লাহ পদবত্র। দতদন ছাড়া থকাদনা প্রদতপালক থনই। 
থনই থকাদনা সতয উপাসয। তাাঁর নাম বরকতপূণণ। মহান 
তাাঁর মদহমা। দতদন ছাড়া থনই থকাদনা মা‘বুে। 

আল্লাহ তা‘আলা বদলন,  

وَُُإَِلُُإَِلَٰهََُُلاُُٱّلَلُه﴿ ههۥَُلُُٱۡلَقييومه ُُٱۡلَحُيُهه ذه خه
ۡ
ُِفَُُماََُّلهۥُنَۡوم  َُُوَلُُِسَنة ُُتَأ

َٰتُِ ۡرِضُ ُِفَُُوَماُٱلَسَمََٰو
َ
ُۥاُيَۡشَفعُهُٱََّلِيَُذاَُمنُٱۡۡل ُُإَِلُُِعنَدهه َُيۡعلَمُهُبِإِۡذنِهۦِ 

يِۡديِهمَُُۡبۡيََُُما
َ
ۡمُ َُوَماُأ ونََُُوَلَُُخۡلَفهه ِيطه ء ُُُيه ِنُُۡبََِشۡ ُبَِماُإَِلُُِعۡلِمهِۦاُُم 

اَء ُ رِۡسييهُهُوَِسعََُُشا َٰتُُِكه ۡرَضُ ُٱلَسَمََٰو
َ
ههۥُ هَُيَُُوَلَُُوٱۡۡل َما ُُوده هه وَُُِحۡفظه ُٱۡلَعِلُيُوَهه

 [  ٢٥٥: ابلقرة] ﴾٢٥٥ُٱۡلَعِظيمُه

“আল্লাহ, দতদন বযতীত অনয থকাদনা উপাসয থনই, দতদন 
দচরঞ্জীব ও সবণো রিণাদবিণকারী, তন্দ্রা ও ঘুম তাাঁদক 
স্পশণ কদর না, আকাশসমূদহ ও যমীদন যা দকছু আদছ 
সবই তারই; এমন থক আদছ থয তাাঁর অনুমদত বযতীত 
তাাঁর দনকি সুপাদরশ করদত পাদর? তাদের সামদনর ও 
দপছদনর সবদকছুর বযাপাদর দতদন অবগত। তাাঁর জ্ঞানসীমা 
থেদক তারা থকাদনা দকছুদকই পদরদবদষ্টত করদত পাদর 
না, দকন্তু যতিুকু দতদন আদছ এবাং এসদবর সাংরিদণ 
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তাাঁদক দবব্রত হদত হয় না এবাং দতদন সমুন্নত মহীয়ান।” 
[সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৫৫] 
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[আয়াতুল কুরসীর মাহাত্ম্য] 

এই বরকতপূণণ আয়াতদির বড় মাহাত্ম্য এবাং উচ্চ মযণাো 
রদয়দছ। কারণ মাহাত্ম্য, সম্মান এবাং মযণাোর দবদবচনায় 
কুরআন মাজীদের আয়াতসমূদহর মদধয এদি সবণমহান, 
সদবণাত্তম এবাং সুউচ্চ আয়াত। এর থচদয় সুমহান আয়াত 
কুরআদন আর থনই। হােীদস রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আলাইদহ ওয়াসাল্লাম এই আয়াতদিদক সদবণাত্তম 
বদলদছন। ইমাম মুসদলম তাাঁর স্বীয় সহীহ গ্রদে উবাই 
ইবন কা‘ব রাদেয়াল্লাহু আনহু থেদক বণণনা কদরন, 
আল্লাহর রাসূল তাাঁদক বদলন,  

بَا يَا»
َ
تَْدرِي الُْمنِْذرِ  أ

َ
ي   أ

َ
ْعَظُم؟ َمَعَك  اللِ  ِكتَاِب  ِمنْ  آيَة   أ

َ
 :قَاَل  «أ

وَُُإَِلُُإَِلَٰهََُُلاُُٱّلَلُه﴿ :قُلُْت  : قَاَل . [٢٥٥: ابلقرة] ﴾ٱۡلَقييومُهُٱلَۡحُيُهه
بَا الِْعلْمُ  ِِلَْهِنَك  َواللِ »: َوقَاَل  َصْدرِي، ِف  فَََضََب 

َ
 «الُْمنِْذرِ  أ

“থহ আবূল মুনদযর! থতামার দনকি দকতাবুল্লাহর থকান 
আয়াতদি সবণমহান? আদম বদল: আল্লাহ এবাং তাাঁর রাসূল 
থবদশ জাদনন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম 
পুনরায় আবার থসই প্রশ্নদি কদরন। তারপর আদম বদল: 
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(আল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লা হুয়াল  হাইয়ূযল কাইয়ূযম...)। 

তারপর রাসূলুল্লাহ্ আমার বদি হাদতর োবা থমদর 
বদলন, আল্লাহর কসম! “দল ইয়াহ্ দনকাল  ইলমা আবাল 
মুনদযর”।1 অেণাৎ এই জ্ঞাদনর কারদণ থতামাদক ধনযবাে! 
যা আল্লাহ থতামাদক োন কদরদছ, থতামার জনয সহজ 
কদরদছ এবাং তা দ্বারা থতামার প্রদত অনুগ্রহ কদরদছ এবাং 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম এই মদমণ আল্লাহর 
কসম থখদয়দছন। দবষয়দির মযণাো এবাং সম্মান 
প্রকাশাদেণ। 

উবাই রাদেয়াল্লাহু আনহুর সুন্দর বুদদ্ধ-মত্তা থেখুন! যখন 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম তাদক এই 
প্রশ্নদি কদরন, দতদন ঐ আয়াতদি থখাাঁজ কদরন যাদত 
থকবল কুরআদনর সদবণাচ্চ দবষয়দি বণণনা করা হদয়দছ। 
আর তা হদলা, তাওহীে, তাওহীদের প্রমাণসমূহ 
সাবযস্তকরণ, রদবর মাহাত্ম্য ও ও পূণণাঙ্গতার বণণনা এবাং 
দতদনই থকবল বান্দাদের ইবােদতর হকোর। এদি তার 

                                                            
1 সহীহ মুসদলম, হােীস নাং ৮১০। 
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পূণণ জ্ঞান এবাং সুন্দর বুদদ্ধর পদরচয়। দতদন এমন থকাদনা 
আয়াদতর উদল্লখ কদরন দন যাদত বণণনা হদয়দছ প্রশাংদসত 
বযবহার দকাংবা দিকহী দবদধ-দবধান দকাংবা পূবণ উম্মদতর 
ঘিনা দকাংবা দকয়ামদতর ভয়াবহতা বা অনুরূপ থকাদনা 
দবষয়, বরাং দতদন দনবণাচন কদরন তাওহীদের ঐ আয়াত, 
যাদত থকবল তাওহীদের বণণনা হদয়দছ এবাং তাওহীেদকই 
সাবযস্ত করা হদয়দছ। 

এই গভীর জ্ঞানদক অনুধাবন করার জনয একিু দচন্তা 
করুন। উবাই রাদেয়াল্লাহু আনহু েশ-দবশদি আয়াদতর 
মধয থেদক এই আয়াতদক দনবণাচন কদরন দন, আর না 
একশত-েুইশত আয়াদতর মদধয, বরাং ছয় হাজাদররও 
থবদশ আয়াত থেদক দনবণাচন কদরদছন। আর তা দনবণাচন 
থকনই বা দতদন করদবন না? দতদন হদলন “কারীদের 
প্রধান... রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাদমর 
জীদবত োকাবস্থাদতই দতদন কুরআনদক একদত্রত কদরন 
এবাং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাদমর দনকি থপশ 
কদরন এবাং তাাঁর থেদক বরকতপূণণ ইলম সাংরিণ 
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কদরন। দতদন রাদেয়াল্লাহু আনহু দছদলন ইলম ও আমদল 
প্রধান”।2 

তাাঁর বযদিগত সম্মাদনর মদধয এদিও রদয়দছ যা বুখারী 
এবাং মুসদলম আনাস ইবন মাদলক রাদেয়াল্লাহু আনহু 
থেদক বণণনা কদরন, একো আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইদহ ওয়াসাল্লাম উবাই রাদেয়াল্লাহু আনহুদক বদলন, 

َ  إِن  » َمَرِن  اّلل 
َ
نْ  أ

َ
  أ

َ
قَْرأ

َ
َبي  قَاَل  «الُقْرآنَ  َعلَيَْك  أ

ُ
ُ : أ اِن  آّلل   لََك؟ َسم 

ُ »: قَاَل  اكَ  اّلل  َبي  فََجَعَل  «ِل  َسم 
ُ
 «َيبِْك  أ

“আল্লাহ আমাদক আদেশ কদরদছন থযন আদম থতামাদক 
কুরআন পদড় শুনাই। উবাই রাদেয়াল্লাহু আনহু বদলন, 
সদতযই দক আল্লাহ আপনার কাদছ আমার নাম দনদয়দছন? 
রাসূলুল্লাহ্ বদলন, হযাাঁ, আমার কাদছ থতামার নাম ধদর 
বলা হদয়দছ। উবাই এদি শুদন (খুদশদত) থকাঁদে 
থিদলন।”3 

                                                            
2 যাহাবী, দসয়ারু আলাদমন নুবালা ১/৩৯০। 
3 সহীহ বুখারী হােীস নাং ৪৯৬০; সহীহ মুসদলম, হােীস নাং ৭৯৯। 
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আপদন আরও একিু দচন্তা করুন! থযন তাাঁর গভীর জ্ঞান 
সম্পদকণ দকছু উপলদি করদত পাদরন। এই প্রদশ্নর উত্তর 
দেদত তাাঁদক থকাদনা লম্বা সময় থযমন এক সপ্তাহ বা এক 
মাস লাদগ দন, যাদত কদর দতদন এর মদধয আয়াতগুদলা 
ভাদলা কদর পদড় থনন, মাদনর বযাপাদর দচন্তা কদরন; বরাং 
দতদন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাদমর 
দদ্বতীয়বার প্রশ্ন করার পদর, থসই সমদয়ই উত্তর থেন। 
দতদন এই বরকতময় আয়াতদিদক দনবণাচন কদরন। 

এদি একদি এমন আয়াত যাদত তাওহীদের দতন প্রকাদরর 
সাংদিপ্ত পাঠ, উপকারী আদলাচনা এবাং ভাদলা বণণনা 
রদয়দছ। তাওহীদের সাবযস্ততা এবাং বণণনা একদত্রত 
হদয়দছ, যা এক সাদে অনয থকাদনা আয়াদত একদত্রত হয় 
দন; বরাং একাদধক আয়াদত পৃেক পৃেকভাদব এদসদছ। 
শাইখ আবু্দর রহমান আস -সা‘েী রহ. বদলন, “এই 
আয়াদত রদয়দছ তাওহীদে উলুদহয়যাহ, রুবুদবয়যাহ, আসমা 
ওয়াস  দসিাত এবাং তাাঁর দবশাল রাজত্ব, দবসৃ্তত বােশাহী, 
অনন্ত জ্ঞান, মদহমা, মযণাো, মহত্ব, অহঙ্কার এবাং তামাম 
সৃদষ্টর থেদক দতদন উদবণ োকার বণণনা। এই আয়াতদি 
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আল্লাহ তা‘আলার নামসমূহ এবাং গুণাবলীর আকীোর 
সম্পদকণ মূল আয়াত। সমস্ত সুন্দর নাম এবাং সুউচ্চ 
গুণাবলীদক এ আয়াত শাদমল কদর।”4  

হযাাঁ! এই আয়াতদি দনবণাচন করার থিদত্র উবাই 
রাদেয়াল্লাহু আনহুর দসদ্ধান্ত অবশযই গভীর এবাং সুক্ষ্ম, যা 
সাহাবীদের অন্তদর তাওহীদের মাহাদত্ম্যর প্রমাণ। এদি 
থসই বণণনার অনুরূপ, যা ইমাম বুখারী আদয়শা 
রাদেয়াল্লাহু আনহা থেদক বণণনা কদরন,  

ن  »
َ
، ََعَ  رَُجًل  َبَعَث  وََسل مَ  َعلَيْهِ  اللُ  َصّل   انل ِب   أ ي ة    َوََكنَ  ََسِ

ُ
 َيْقَرأ

ْصَحابِهِ 
َ
ُ  ُهوَ  بُِقْل  َفيَْخِتمُ  َصَلتِِهمْ  ِف  ِِل َحٌد، اّلل 

َ
ا أ  َذَكُروا رََجُعوا فَلَم 

يي  َسلُوهُ »: َفَقاَل  وََسل َم، َعلَيْهِ  اللُ  َصّل   لِلن ِبي  َذلَِك 
َ
ء   ِِل  يَْصَنعُ  ََشْ

لُوُه، ،«َذلَِك؟
َ
ن َها: َفَقاَل  فََسأ

َ
نَا الر ْْحَِن، ِصَفةُ  ِِل

َ
ِحب   َوأ

ُ
نْ  أ

َ
  أ

َ
قَْرأ

َ
 بَِها، أ

ْخِِبُوهُ »: وََسل مَ  َعلَيْهِ  اللُ  َصّل   انل ِب   َفَقاَل 
َ
ن   أ

َ
َ  أ ب هُ  اّلل   «ُُيِ

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম এক বযদিদক এক 
সাদরয়যায় (এমন অদভযান যাদত রাসূলুল্লাহ্ উপদস্থত 

                                                            
4 তািসীদর সা‘েী পৃ. ১১০। 
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োকদতন না) পাঠান। দতদন সােীদের সালাত পড়াদনার 
সময় (কুল হুআল্লাহু আহাে) দ্বারা সালাত সমাপ্ত 
করদতন। দিদর আসদল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 
ওয়াসাল্লামদক খবর থেওয়া হয়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আলাইদহ ওয়াসাল্লাম বদলন, তাদক দজজ্ঞাসা কদরা, থকন 
থস এরকম করত। থস উত্তদর বদল: কারণ, তাদত 
আল্লাহুর গুদণর বণণনা আদছ। আর আদম তা পড়দত 
ভাদলাবাদস। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম বদলন, 
“সুসাংবাে োও থয, তাদক আল্লাহ অবশযই 
ভাদলাবাদসন”।5 

উি সাহাবী রাদেয়াল্লাহু আনহু সূরাদি বারবার এবাং সবণো 
পড়ার কারণস্বরূপ বদলন, তাদত আল্লাহর গুণ বদণণত 
হদয়দছ। এ দবষয়দি সাহাবীদের পূণণ জ্ঞান এবাং তাদের 
অন্তদর তাওহীদের মাহাত্ম্য প্রমাণ কদর। 

শাইখুল ইসলাম বদলন, “আর এিা োবী কদর, থয 
আয়াদত আল্লাহর গুণ বণণনা হদয়দছ তা পাঠ করা 

                                                            
5 সহীহ বুখারী, হােীস নাং ৭৩৭৫। 
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মুস্তাহাব। আল্লাহ এিা পছন্দ কদরন। আর থয এিা পছন্দ 
কদর তাদকও আল্লাহ ভাদলাবাদসন”।6  

থযদহতু তাওহীদের মরতবা সদবণাচ্চ, থসদহতু থস দবষদয়র 
আয়াতদিও সবণমহান এবাং থস দবষদয়র সূরাগুদলাও 
সদবণাত্তম সূরা। কুরআদনর আয়াত এবাং সূরাসমূদহর, 
একদির ওপর অপরদির মযণাো তার শব্দ এবাং অদেণর 
কারদণ দনধণাদরত হদয় োদক, বাকযালাপকারীর কারদণ 
নয়।  

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইদময়াহ রহ. বদলন, “এিা জানা 
কো থয, কুরআন এবাং আল্লাহর অনয কালাদমর একদি 
অপরদির ওপর প্রাধানযতা, বণণনাকারীর সাদে সাংযুদির 
কারদণ নয়; কারণ দতদন থতা এক সত্তাই, বরাং থয বাণী 
সাংঘদিত হয় থসগুদলার অদেণর কারদণ হদয় োদক, 
অনুরূপভাদব থস শব্দাবলীর দেক থেদক থযগুদলা এর 
অদেণর প্রকাশক। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম 
থেদক সদঠক সুদত্র প্রমাদণত, দতদন সূরাসমূদহর মদধয সূরা 

                                                            
6 আল-িাতাওয়া আল-কুবরা ৫/৭। 
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িাদতহাদক প্রাধানয থেন এবাং বদলন, “না তাওরাদত, না 
ইন দজদল, আর না কুরআদন তার মদতা অবতীণণ 
হদয়দছ।”7 .......এবাং আয়াতসমূদহর মদধয আয়াতুল 
কুরসীদক প্রাধানয থেন।  

সহীহ হােীদস এদসদছ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 
ওয়াসাল্লাম উবাই ইবন কা‘বদক দজজ্ঞাসা কদরন:  

بَا يَا»
َ
تَْدرِي الُْمنِْذِر، أ

َ
ي   أ

َ
ْعَظُم؟ َمَعَك  اللِ  ِكتَاِب  ِمنْ  آيَة   أ

َ
: قَاَل  «أ

ْعلَمُ  َورَُسوُلُ  اللُ : قُلُْت 
َ
بَا يَا»: قَاَل . أ

َ
تَْدرِي الُْمنِْذرِ  أ

َ
ي   أ

َ
 ِمنْ  آيَة   أ

ْعَظُم؟ َمَعَك  اللِ  ِكتَاِب 
َ
وَُُإَِلُُإَِلَٰهََُُلاُُٱّلَلُه﴿: قُلُْت : قَاَل  «أ ُٱلَۡحُيُهه

 َواللِ »: َوقَاَل  َصْدرِي، ِف  َفََضََب : قَاَل . [٢٥٥: ابلقرة] ﴾ٱۡلَقييومُه
بَا الِْعلْمُ  ِِلَْهِنَك 

َ
 «الُْمنِْذرِ  أ

“থহ আবূল মুনদযর! থতামার দনকি দকতাবুল্লাহর থকান 
আয়াতদি সবণমহান? আদম বদল: আল্লাহ এবাং তাাঁর রাসূল 
থবদশ জাদনন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম 
পুনরায় আবার থসই প্রশ্নদি কদরন। তারপর আদম বদল: 

                                                            
7 দতরদমযী, হােীস নাং ২৮৭৫। 
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(আল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লা হুয়াল  হাইয়ূযল কাইয়ূযম...)। 

তারপর রাসূলুল্লাহ্ আমার বদি হাদতর োবা থমদর 
বদলন, আল্লাহর কসম! থহ আবুল মুনদযর! এই ইলম 
থতামার জনয সহজ করা হদয়দছ থসজনয থতামাদক 
ধনযবাে”।8 

আয়াতুল কুরসীদত যা বদণণত হদয়দছ তা কুরআদনর অনয 
থকাদনা একদি আয়াদতও হয় দন; বরাং আল্লাহ তা‘আলা 
সূরা হােীদের শুরুদত এবাং সূরা হাশদরর থশদষ একাদধক 
আয়াদত তা বণণনা কদরন, একদি আয়াদত নয়।9 

ইবনুল কাইদয়যম রহ. বদলন, “এিা জানা দবষয় থয, তাাঁর 
থসই কালাম যাদত দতদন দনদজর প্রশাংসা কদরন এবাং 
দনদজর গুণ ও একত্বতা বণণনা কদরন, তা উত্তম থসই 
কালাম থেদক যা দ্বারা দতদন তাাঁর শত্রুদের দতরস্কার 
কদরন এবাং তাদের মন্দ গুদণর বণণনা কদরন। এ কারদণ 

                                                            
8 সহীহ মুসদলম, হােীস নাং ৮১০। 
9 জাওয়াবু আহদলল ইলম...১৩৩। 
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সূরা ‘ইখলাস’ উত্তম, সূরা ‘তাব্বাত’ থেদক। সূরা ইখলাস 
কুরআদনর এক-তৃতীয়াাংশ, অনয থকাদনা সূরা নয়। আর 
আয়াতুল  কুরসী কুরআদনর মহৎ আয়াত” ।10 

  

                                                            
10 থশিাউল ‘আলীল ২/৭৪৪। 
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[রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম উম্মতদক 
আয়াতুল কুরসী পড়দত উদু্বদ্ধ কদরন] 

আয়াতুল কুরসীর মাহাদত্ম্যর কারদণ হােীদস তা থবদশ 
থবদশ পড়দত উৎসাদহত করা হদয়দছ, প্রদতদেন পদঠতবয 
থো‘আর মদধয রাখদত বলা হদয়দছ, যার প্রদত মুসদলম 
বযদি যত্নবান হদব এবাং দেদন বারবার পড়দব: 

১- হােীদস প্রদত সালাত থশদষ আয়াতুল কুরসী পড়দত 
উদু্বদ্ধ করা হদয়দছ। ইমাম নাসাঈ আবূ উমামা রাদেয়াল্লাহু 
আনহু থেদক বণণনা কদরন, দতদন বদলন, আল্লাহর রাসূল 
বদলদছন: “থয বযদি প্রদত িরয সালাত থশদষ আয়াতুল 
কুরসী পদড়, তার জান্নাদত প্রদবশ করদত মৃতুয ছাড়া 
থকাদনা দকছু বাধা হদব না।”11 

ইবনুল কাইদয়যম রহ. বদলন, “আমাদের শাইখ আবুল 
আব্বাস ইবন তাইদময়াহ (কাোসাল্লাহু রূহাহু) থেদক 

                                                            
11 আমালুল ইয়াওদম ওয়াল লায়লা, হােীস নাং ১০০; সহীহ আল-
জাদম গ্রদে শাইখ আলবানী সহীহ বদলন। হােীস নাং ৬৪৬৪ 
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জানা থগদছ, দতদন বদলন, প্রদত সালাত থশদষ আদম তা 
পাঠ করা ছাদড় দন”।12  

২- ঘুমাবার সময় পাঠ করদত উৎসাদহত করা হদয়দছ 
এবাং বলা হদয়দছ, থয বযদি দবছানায় আশ্রয় থনওয়ার 
সময় তা পাঠ করদব, আল্লাহর পি থেদক তার জদনয 
এক রিক দনধণারণ করা হদব এবাং সকাল পযণন্ত শয়তান 
তার দনকদি আসদব না।  

সহীহ বুখারীদত আবূ হুরায়রা থেদক বদণণত, দতদন বদলন,  

َِن » ِ  رَُسوُل  َوَّك  ْفِظ  وََسل مَ  َعلَيْهِ  اللُ  َصّل   اّلل  تَاِن  َرَمَضاَن، َزََكةِ  ِِبِ
َ
 فَأ

َعامِ  ِمنَ  َُيْثُو فََجَعَل  آت   َخْذتُُه، الط 
َ
ِ : َوقُلُْت  فَأ ْرَفَعن َك  َواّلل 

َ
 إَِل  َِل

ِ  رَُسولِ   َوِل  ِعيَاٌل  َوََعَ   حُمْتَاٌج، إِني : قَاَل  وََسل َم، َعلَيْهِ  اللُ  َصّل   اّلل 
ْصبَْحُت، َعنُْه، فََخل يُْت : قَاَل  َشِديَدٌة، َحاَجةٌ 

َ
 اللُ  َصّل   انل ِب   َفَقاَل  فَأ

بَا يَا»: وََسل مَ  َعلَيْهِ 
َ
ِسرُيكَ  َفَعَل  َما ُهَريَْرَة، أ

َ
 يَا: قُلُْت : قَاَل  ،«ابَلارَِحةَ  أ

، رَُسوَل  ِ  َسِبيلَُه، فََخل يُْت  فَرَِْحْتُُه، َوِعيَاًًل، َشِديَدًة، َحاَجةً  َشَك  اّلل 
َما»: قَاَل 

َ
ن هُ  َفَعَرفُْت  ،«وََسيَُعودُ  َكَذبََك، قَدْ  إِن هُ  أ

َ
 رَُسولِ  ِلَقْولِ  َسيَُعوُد، أ

                                                            
12 যােুল মা‘আে ১/৩০৪। 
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 ِ  ِمنَ  َُيْثُو فََجاءَ  فََرَصْدتُُه، َسيَُعوُد، إِن هُ  وََسل مَ  َعلَيْهِ  اللُ  َصّل   اّلل 
َعاِم، َخْذتُُه، الط 

َ
ْرَفَعن َك : َفُقلُْت  فَأ

َ
ِ  رَُسولِ  إَِل  َِل  َعلَيْهِ  اللُ  َصّل   اّلل 

إِني  َدْعِن : قَاَل  وََسل َم،
ُعوُد، ًلَ  ِعيَاٌل، َوََعَ   حُمْتَاجٌ  فَ

َ
 فَرَِْحْتُُه، أ

ْصبَْحُت، َسِبيلَُه، فََخل يُْت 
َ
ِ  رَُسوُل  ِل  َفَقاَل  فَأ  َعلَيْهِ  اللُ  َصّل   اّلل 

بَا يَا»: وََسل مَ 
َ
ِسرُيكَ  َفَعَل  َما ُهَريَْرَة، أ

َ
ِ  رَُسوَل  يَا: قُلُْت  ،«أ  َشَك  اّلل 

َما»: قَاَل  َسِبيلَُه، فََخل يُْت  فَرَِْحْتُُه، َوِعيَاًًل، َشِديَدًة، َحاَجةً 
َ
 قَدْ  إِن هُ  أ

َعاِم، ِمنَ  َُيْثُو فََجاءَ  اثل اثِلََة، فََرَصْدتُهُ  ،«وََسيَُعودُ  َكَذبََك  َخْذتُُه، الط 
َ
 فَأ

ْرَفَعن َك : َفُقلُْت 
َ
، رَُسولِ  إَِل  َِل ِ ،مَ  ثََلِث  آِخرُ  وََهَذا اّلل  ات  ن َك  ر 

َ
 أ

َعليْمَك  َدْعِن : قَاَل  َتُعودُ  ُثم   َتُعوُد، ًلَ  تَْزُعمُ 
ُ
ُ  َينَْفُعَك  ََكَِمات   أ  بَِها، اّلل 

َويَْت  إَِذا: قَاَل  ُهَو؟ َما: قُلُْت 
َ
  فَِراِشَك، إَِل  أ

ْ
ُٱّلَلُه﴿: الُكرِْسي  آيَةَ  فَاقَْرأ

وَُُإَِلُُإَِلَٰهََُُلاُ إِن َك  اآليََة، ََتِْتمَ  َحّت   ،[٢٥٥: ابلقرة] ﴾ٱۡلَقييومُهُٱۡلَحُيُهه
 فَ

ِ  ِمنَ  َعلَيَْك  يََزاَل  لَنْ   تُْصِبَح، َحّت   َشيَْطانٌ  َيْقَرَبن َك  َوًلَ  َحافٌِظ، اّلل 
ْصبَْحُت  َسِبيلَُه، فََخل يُْت 

َ
ِ  رَُسوُل  ِل  َفَقاَل  فَأ  َعلَيْهِ  اللُ  َصّل   اّلل 

ِسرُيكَ  َفَعَل  َما»: وََسل مَ 
َ
، رَُسوَل  يَا: قُلُْت  ،«ابَلارَِحةَ  أ ِ ن هُ  َزَعمَ  اّلل 

َ
 أ

ُ  َينَْفُعِن  ََكَِمات   ُيَعليُمِن   ،«ِهَ  َما»: َقاَل  َسِبيلَُه، َفَخل يُْت  بَِها، اّلل 
َويَْت  إَِذا: ِل  قَاَل : قُلُْت 

َ
  فَِراِشَك  إَِل  أ

ْ
لَِها ِمنْ  الُكرِْسي  آيَةَ  فَاقَْرأ و 

َ
 أ

وَُُإَِلُُإَِلَٰهََُُلاُُٱّلَلُه﴿: اآليَةَ  ََتِْتمَ  َحّت    ،[٢٥٥: ابلقرة] ﴾ٱۡلَقييومُهُٱۡلَحُيُهه
ِ  ِمنَ  َعلَيَْك  يََزاَل  لَنْ : ِل  َوقَاَل   َحّت   َشيَْطانٌ  َيْقَرَبَك  َوًلَ  َحافٌِظ، اّلل 
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ْحَرَص  َوََكنُوا - تُْصِبحَ 
َ
ء   أ  َعلَيْهِ  اللُ  َصّل   انل ِب   َفَقاَل  - اخلرَْيِ  ََعَ  ََشْ

َما»: وََسل مَ 
َ
 ُمنْذُ  َُتَاِطُب  َمنْ  َتْعلَمُ  َكُذوٌب، وَُهوَ  َصَدقََك  قَدْ  إِن هُ  أ

بَا يَا َِلَال   ثََلِث 
َ
 «َشيَْطانٌ  َذاكَ »: قَاَل  ًَل،: قَاَل  ،«ُهَريَْرةَ  أ

“একো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম 
আমাদক রমযাদনর যাকাদতর মাল দহিাযদত দনযুি 
কদরন। রাদত এক অজ্ঞাত বযদি আদস এবাং হাত ভদর 
ভদর যাকাদতর খােয দ্রবয চুদর কদর। আদম তাদক 
থগ্রিতার কদর এবাং বদল: আল্লাহর কসম! থতামাদক 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাদমর দনকি থপশ 
করদবা। থস বদল: আদম েদরদ্র আমার সন্তান-সন্তদত 
আদছ। আদম খুব অভাবী। েুুঃখ শুদন আদম তাদক থছদড় 
থেই। সকাল হদল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম 
আমাদক বদলন, আবু হুরায়রা! গত রাদত থতামার বন্দী 
কী কদরদছল? আদম উত্তদর বদল: থহ আল্লাহর রাসূল! থস 
আমার কাদছ েুুঃখ-েুেণশার কো বদল, থছদল থপদলর কো 
বদল। আমার মায়া চদল আদস, আদম তাদক থছদড় থেই। 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম বদলন, থস 
দমেযা বদলদছ এবাং থস আবার আসদব। আমার দবশ্বাস 
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হদয় যায় থয, থস অবশযই আসদব। কারণ, রাসূলুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম পুনরায় আসার কো 
বলদলন। আদম তাক লাদগদয় োদক। রাদত আবার হাত 
ভদর ভদর যাকাদতর খােয চুদর কদর। আদম তাদক 
থগ্রিতার কদর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 
ওয়াসাল্লাদমর েরবাদর থপশ করদত চাইদল থস বদল: 
থছদড় োও ভাই! আদম েুুঃদখ মানুষ, বাদড়দত আমার 
সন্তান-সন্তদত আদছ, আদম আর আসব না। কো শুদন 
তার প্রদত আমার রহম হয়। আদম থছদড় থেই। সকাদল 
আল্লাহর রাসূল বদলন, আবূ হুরায়রাহ থতামার কয়েীর 
খবর কী? আদম উত্তদর বদল: থহ আল্লাহর রাসূল! থস তার 
েুুঃদখর কো বদল, থছাি থছাি বাচ্চার কো বদল, শুদন 
আমার রহম চদল আদস, আদম তাদক থছদড় দেদয়দছ। 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম বলদলন, থস 
থতামাদক দমেযা বদলদছ এবাং থস আবার আসদব। আদম 
তৃতীয়বার তার অদপিায় োদক। আবার চুদর। পাকড়াও 
কদর বদল, এবার অবশযই রাসূলুল্লাহ’র দনকি থপশ 
করব। এিা থশষবার, তৃতীয়বার। তুদম বদলা: আর 
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আসদব না, দকন্তু আবার আস। থস বদল আমাদক থছদড় 
োও। দবদনমদয় থতামাদক দকছু বাকয দশিা দেব। আল্লাহ 
তা দ্বারা থতামার উপকার করদবন। আদম বদল থসগুদলা 
কী? থস বদল: যখন তুদম দবছানায় শুদত যাদব তখন 
আয়াতুল কুরসী পড়দব। (আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল 
হাইয়ূযল কাইয়ূযম...) থশষ আয়াত পযণন্ত। এ রকম করদল 
আল্লাহর পি থেদক সবণিদণর জনয এক রিক দনধণারণ 
করা হদব এবাং সকাল পযণন্ত শয়তান থতামার দনকদি 
আসদব না। এরপর আদম তাদক থছদড় থেই। সকাদল 
আল্লাহ্ র রাসূল আবার আমাদক দজজ্ঞাসা কদরন: গত 
রাদত থতামার বন্দী কী কদরদছ? আদম বদল: থস আমাদক 
এমন দকছু কো দশিা দেদত চায় যার দ্বারা আল্লাহ আমার 
উপকার করদব। আদম তাদক থছদড় থেই। রাসূলুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম বদলন, থসই কোগুদলা 
কী? আদম বদল: থস আমাদক বদল: ঘুমাদনার উদেদশয 
যখন দবছানায় যাদব তখন আয়াতুল কুরসী শুরু থেদক 
থশষ পযণন্ত পড়দব (আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহ হুআল 
হাইয়ূযল কাইয়ূযম...) থস বদল: এরকম করদল, থতামার 
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দহিাযদতর উদেদশয আল্লাহর পি থেদক সবণিদণর জনয 
এক রিক দনধণারণ করা হদব এবাং সকাল পযণন্ত শয়তান 
থতামার দনকিবতণী হদব না। (বণণনাকারী বদলন, সাহাবাদয় 
থকরাম কলযাদণর বযাপাদর সবদচদয় থবদশ আগ্রহী দছদলন) 
সবদকছু শুনার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম 
বদলন, থস আসদল দমেুযক দকন্তু থতামাদক সতয বদলদছ। 

আবু হুরায়রা! তুদম দক জান, দতন দেন ধদর তুদম কার 
সাদে কদোপকেন করদছদল? থস বদল: না। রাসূলুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম বদলন, থস দছল 
শয়তান।13  

৩- সকাদল সন্ধায় দযদকর-আযকার করার সময় পড়দত 
উৎসাদহত করা হদয়দছ। উবাই ইবন কা‘ব রাদেয়াল্লাহু 
আনহু থেদক বদণণত,  

ن هُ »
َ
، ِمنْ  ُجْرنٌ  َلُ  ََكنَ  أ ، َذاَت  فََحرََسهُ  َينُْقُص، فََكنَ  َتْمر  إَِذا َِلْلَة 

 فَ
َلَم، َعلَيْهِ  فََرد   َعلَيِْه، َفَسل مَ  الُْمْحتَِلِم، الُْغَلمِ  ِشبْهِ  بَِداب ة   ُهوَ   الس 

نَْت، َما: َفَقاَل 
َ
ي  أ مْ  ِجني

َ
؟ أ ي  بَْل  ًَل : قَاَل  إِنِِْسي . يََدكَ  َفنَاِولِْن : قَاَل . ِجني

                                                            
13 সহীহ বুখারী, হােীস নাং ২৩১১। 
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إَِذا يََدُه، َفنَاَوَلُ 
، يَدُ  يَُدهُ  فَ ، َشْعرُ  وََشْعُرهُ  ََكْب   َخلُْق  َهَكَذا: قَاَل  ََكْب 

، ني ن   َعِلَمِت  قَدْ : قَاَل  اْْلِ ن   اْْلِ
َ
َشد   رَُجٌل  ِفيِهمْ  َما أ

َ
، أ  َفَما: قَاَل  ِمني

ن َك  بَلََغنَا: قَاَل  بَِك؟ َجاءَ 
َ
َدقََة، ُُتِب   أ  ِمنْ  نُِصيُب  فَِجئْنَا الص 

 ُسوَرةِ  ِف  ال ِت  اآْليَةُ  َهِذهِ : قَاَل  ِمنُْكْم؟ ُينِْجينَا َفَما: قَاَل . َطَعاِمَك 
وَُُإَِلُُإَِلَٰهََُُلاُُٱّلَلُه﴿: ابْلََقَرةِ   قَالََها َمنْ  [٢٥٥: ابلقرة] ﴾ٱۡلَقييومُهُٱۡلَحُيُهه
ِجريَ  ُيْمِِس  ِحيَ 

ُ
ِجريَ  يُْصِبحُ  ِحيَ  قَالََها َوَمنْ  يُْصِبَح، َحّت   ِمن ا أ

ُ
 ِمن ا أ

، َحّت   ا ُيْمِِسَ ْصبَحَ  فَلَم 
َ
َت  أ

َ
 فََذَكرَ  وََسل مَ  َعلَيْهِ  اللُ  َصّل   اللِ  رَُسوَل  أ

 «اخْلَِبيُث  َصَدَق »: َفَقاَل  َلُ  َذلَِك 

“তাাঁর এক থখজুর রাখার েদল দছল। ক্রমশ থখজুর কমদত 
োকত। এক রাদত থস পাহারা থেয়। হঠাৎ যুবদকর মদতা 
থযন এক জন্তু! দতদন তাদক সালাম থেন। থস সালাদমর 
উত্তর থেয়। দতদন বদলন, তুদম কী? দজন্ন নাদক মানুষ? থস 
বদল: দজন্ন। উবাই রাদেয়াল্লাহু আনহু বদলন, থতামার হাত 
থেদখ। থস তার হাত থেয়। তার হাত দছল কুকুদরর 
হাদতর মদতা আর চুল দছল কুকুদরর চুদলর মদতা। দতদন 
বদলন, এিা দজদন্নর সুরত। থস (জন্তু) বদল: দজন্ন 
সম্প্রোদয়র সাদে আদম তাদের মদধয সবদচদয় সাহসী। 
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দতদন বদলন, থতামার আসার কারণ কী? থস বদল: আমরা 
শুদনদছ আপদন সােকা পছন্দ কদরন, তাই দকছু সেকার 
খােযসামগ্রী দনদত এদসদছ। সাহাবী বদলন, থতামাদের 
থেদক পদরত্রাদণর উপায় কী? থস বদল: সূরা বাকারার এই 
আয়াতদি (আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহ হুআল হাইয়ূযল 
কাইয়ূযম)। থয বযদি সন্ধায় এদি পড়দব, সকাল পযণন্ত 
আমাদের থেদক পদরত্রাণ পাদব। আর থয বযদি সকাদল 
এদি পড়দব, সন্ধা পযণন্ত আমাদের থেদক দনরাপদে 
োকদব। সকাল হদল দতদন রাসূলুল্লাহ্  সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 
ওয়াসাল্লাদমর কাদছ আদসন এবাং ঘিনার খবর থেন। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম বদলন, খবীস 
সতয বদলদছ”।14 

  

                                                            
14 হােীসদি নাসাঈ এবাং ত্বাবারানী বণণনা কদরদছন। শাইখ আলবানী 
সহীহুত তারগীদব সহীহ বদলন, ১/৪১৮। 
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[আয়াতুল কুরসী শয়তাদনর অদনষ্ট থেদক দনরাপদে 
রাদখ] 

এদি এবাং এর পূদবণ বদণণত েলীলদি বান্দার রিার বাপাদর 
এ আয়াদতর িমতা, থকাদনা স্থান থেদক শয়তান 
দবতাদড়ত করা এবাং শয়তাদনর ষড়যন্ত্র ও অদনষ্টতা থেদক 
দনরাপদে োকার প্রমাণ। আর যদে তা শয়তানী 
অবস্থানস্থদল পড়া হয় তাহদল তা বাদতল কদর থেয়, 
থযমনদি শাইখুল ইসলাম ইবন তাইদময়া তাাঁর বইসমূদহর 
দবদভন্ন স্থাদন প্রমাণ কদরদছন। দতদন ‘আল িুরকান’ 
নামক বইদয় বদলন, “সতযতার সাদে যদে তুদম আয়াতুল 
কুরসী থস সময় পড় তাহদল তাদের কমণকাণ্ড বাদতল হদয় 
যায়, কারণ তাওহীে শয়তানদক তাড়ায়।”15 

                                                            
15 আল-িুরকান বাইনা আউদলয়াইর রাহমান ওয়া আউদলয়াইশ 
শায়ত্বান, পৃ. ১৪৬। 
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দতদন আদরা বদলন, “মানুষ যদে শয়তানী চক্রান্তাস্থাদন 
সতযতার সাদে আয়াতুল কুরসী পদড়, তাহদল তা (যােু-
মন্ত্র) নষ্ট কদর থেয়”।16  

দতদন ‘কা‘থয়োহ জালীলাহ দিত তাওয়াস সুল ওয়াল 
ওসীলা’ নামক গ্রদে আদরা বদলন, “আয়াতুল কুরসী 
সতযতার সাদে পড়দত হদব, পড়দল এদি অেৃশয হদয় যাদব 
নদচৎ যমীদনর দভতদর ঢুদক যাদব অেবা দবলুপ্ত হদয় 
যাদব।”17  

দতদন আদরা বদলন, “ঈমানোর এবাং মুওয়াহ্ হীে 
বযদিদের ওপর শয়তাদনর থকাদনা প্রভাব থনই, থস 
কারদণ তারা থসই ঘর থেদক পালায় থস ঘদর সূরা 
বাকারাহ পড়া হয়। অনুরূপ আয়াতুল কুরসী, সূরা 
বাকারার থশষাাংশ এবাং অনযানয কুরআদনর ভীদত 
মুিকারী আয়াত পড়দলও পালায়। দজন্নদের মদধয দকছু 
দজন্ন এমন আদছ যারা থজযাদতষীদের এবাং অনযদের 

                                                            
16 আল-িুরকান ১৪০। 
17 কাদয়োহ জালীলাহ, পৃ. ২৮। 
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ভদবষযদ্বাণী কদর, তারা থসিাই থশানায় যা তারা আকাশ 
থেদক (দিদরশতাদের আদলাচনার অাংশ) চুদর কদর শুদন 
দনদয়দছল। আরব ভূদমদত থজযাদতষীর বহুল প্রচলন দছল। 
তারপর যখন তাওহীে প্রচার হয়, শয়তান পলায়ন কদর। 
শয়তানী েুর হয় দকাংবা হ্রাস পায়। এরপর এদি থসসব 
স্থাদন প্রকাশ পায় থযখাদন তাওহীদের প্রভাব িীণ”।18  

দতদন আদরা বদলন, “এই সমস্ত শয়তানী চক্রান্ত বানচাল 
হয় বা েুবণল হয় যখন, আল্লাহ এবাং তাাঁর তাওহীদের 
স্মরণ করা হয় এবাং করাঘাতকারী কুরআদনর আয়াত 
পাঠ করা হয়, দবদশষ কদর আয়াতুল কুরসী। কারণ, তা 
সমস্ত অস্বাভাদবক শয়তানী যড়যন্ত্র বানচাল কদর থেয়”।19  

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাদমর হােীস দ্বারা 
আয়াতুল কুরসী থবদশ থবদশ পড়দত উদু্বদ্ধকরণ, মুসদলম 
বযদির জদনয তা এবাং তাদত উদল্লদখত তাওহীে এবাং 
মাহাদত্ম্যর অদত প্রদয়াজনীয়তা প্রমাণ কদর। যার সামদন 

                                                            
18 আন-নাবুওয়াত ১/২৮০। 
19 নাবুওয়াত, ১/২৮৩। 
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থকাদনা বাদতল দিদক োকদত পাদর না, বরাং তা বাদতদলর 
স্তম্ভ বাংস কদর থেয়, বুদনয়াে নড়বদড় কদর থেয়, ঐকয 
দবদচ্ছন্ন কদর থেয়, মূদলাৎপািন কদর থেয় এবাং তার 
আসল ও আলামত মুদছ থেয়।  

পূদবণাদল্লদখত েলীলসমূহ দ্বারা বুঝা যায় থয, দেন-রাদত 
এই আয়াতদি আিবার পড়া মুস্তাহাব। সকাল সন্ধায় 
েুইবার। ঘুমাবার সময় একবার। িরয সালাত থশদষ 
পাাঁচবার। মুসদলম বযদি যখন এদি বারবার পড়দত সিম 
হদব, অেণ ও চাদহোর দেক সামদন থরদখ এবাং পদরণাম 
ও উদেদশযর দচন্তার সাদে, তখন তার অন্তদর তাওহীদের 
মাহাত্ম্য বৃদদ্ধ পাদব, তার মদন তাওহীদের বন্ধন েৃঢ় হদব, 
হৃেদয় তাওহীদের অদঙ্গকার শি হদব। এভাদব থস হদয় 
যাদব েৃঢ়তর রজু্জদক আাঁকদড় ধারণকারী যা কখনও দছন্ন 
হওয়ার নয়। থযমন আয়াতুল কুরসীর পদরর আয়াদত 
বদণণত হদয়দছ। 
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[আয়াতুল কুরসী পড়ার উদেশয] 

উদেশয, অেণ স্মরণ বযতীত শুধু পড়া নয়। আর না শুধু 
দতলাওয়াত, ভাবােণ না থজদন। আল্লাহ যদে সমগ্র 
কুরআদনর সম্পদকণ এদি বদলন থয, ﴿ُفََل

َ
ونَُُأ َُيَتَدبَره

ۡرَءانَُ [٨٢: النساء] ﴾ٱۡلقه  “তারা থকন কুরআদনর প্রদত 

মনসাংদযাগ কদর না? [সূরা আন-দনসা, আয়াত: ৮২] 
তাহদল থস আয়াদতর মরতবা দক হদব যা সমূ্পণণরূদপ 
সবণবৃহৎ ও সবণমহান। আর তা হদচ্ছ আয়াতুল কুরসী? 
তাই যদে পঠদনর সময় অদেণর দচন্তা-ভাবনা না োদক, 
তাহদল প্রভাব কম হদব এবাং উপকারও অল্প হদব। 
ইদতাপূদবণ শাইখুল ইসলাদমর উদি বদণণত হদয়দছ: “যদে 
তা সতযতার সাদে পদড়” । তার কোয় এ কোদি 
বারাংবার উদল্লখ হদয়দছ। যা দ্বারা জ্ঞাত করা হদয়দছ থয, 
শুধু পাঠ করা, উদেশয ও লিয পূরদণ যদেষ্ট নয়। েুই 
জদনর মদধয কত বড় পােণকয! একজন থস থয গাদিল 
মদন পদড়। আর একজন থস থয এর মহৎ এবাং 
বরকতপূণণ অেণ আল্লাহর একত্ব এবাং তাাঁর মাহাত্ম্য প্রকাশ 
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কদর, এ সদবর দচন্তা ভাবনার সাদে পদড়। িদল তার 
অন্তর তাওহীদে পদরপূণণ হয় এবাং ঈমান ও আল্লাহর 
মযণাো তার আত্ম্ায় আবাে হয়। 

আয়াতুল কুরসী, এইরূপ বারবার গভীরভাদব মনদযাগ 
সহকাদর পড়ার গুরুত্বপূণণ মহা উপকাদরতা রদয়দছ, যা 
থেদক অদনদক থবদখয়াল। তা হদচ্ছ তাওহীে ও তার 
রুকনসমূদহর স্মরদনর গুরুত্ব এবাং তাওহীদের বুদনয়াে 
অন্তদর গভীরকরণ ও তাদত তার সীমা বৃদদ্ধকরদণর 
গুরুত্ব। এিা ওদের দবপরীত যারা তাওহীদের দবষয় এবাং 
তাওহীদের চচণা তুচ্ছ মদন কদর এবাং মদন কদর থয, 
এদির দশিা মানুষ কদয়ক দমদনদি ও কদয়ক থসদকদে 
অজণন করদত পাদর, ধারাবাদহক ও স্থায়ী চচণা ও স্মরদণর 
থকাদনা প্রদয়াজন থনই। 
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[আয়াতুল কুরসীর সাংদিপ্ত দবষয়াদে] 

এই মযণাো সম্পন্ন মুবারক আয়াতদি েশদি বাকয দ্বারা 
গদঠত। এদত আল্লাহর তাওহীে, তাাঁর সম্মান, মাহাত্ম্য 
এবাং পূণণাঙ্গতা ও মহানুভবতার থিদত্র তাাঁর একদত্বর 
বণণনা হদয়দছ যা, এর পাঠকারীর রিা ও যদেষ্টতা 
সতযাদয়ত কদর। এদত আল্লাহ তা‘আলার সুন্দর 
নামসমুদহর পাাঁচদি নাম আদছ। কুাঁদড়দিরও অদধক গুদণর 
উদল্লখ আদছ। ইবােদতর বযাপাদর তাাঁর একদত্বর বণণনা 
এবাং দতদন বযতীত অনয উপাসয বাদতল, এর উদল্লখ দ্বারা 
আয়াত শুরু করা হদয়দছ। তারপর আল্লাহর পূণণ জীবদনর 
বণণনা করা হদয়দছ যার বাংস থনই। তারপর তাাঁর পদবত্র 
কাইয়ুদময়যাত তো সবদকছুর ধারক (দনদজর ও সৃদষ্টর 
যাবতীয় পদরকল্পনার ধারক) এদি বদণণত হদয়দছ। 
অতুঃপর অিম গুণাবলী হদত তাাঁর পদবত্রতা বণণনা করা 
হদয়দছ থযমন তন্দ্রা এবাং ঘুম। অতুঃপর তাাঁর প্রশস্ত 
রাজদত্বর বণণনা হদয়দছ। বলা হদয়দছ: ভুমণ্ডদল ও 
নদভামণ্ডদল যা দকছু আদছ সবই তাাঁর োস, তাাঁর 
সাবণদভৌমদত্ব ও তাাঁর অধীদন। তাাঁর মহানতার প্রমাণস্বরূপ 
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বলা হদয়দছ থয, সৃদষ্টর থকউই তাাঁর আদেশ বযতীত তাাঁর 
দনকি সুপাদরশ করদত পারদব না। এদত মহান আল্লাহর 
জ্ঞাদনর গুদণর প্রমাণ এদসদছ। তাাঁর জ্ঞান সবদকছুদক 
পদরদবদষ্টত। দতদন জাদনন অতীদত যা হদয়দছ, ভদবষযদত 
যা হদব এবাং যা হয় দন, যদে হত, থতা থকমন হত। এদত 
আল্লাহ সুবহানাহুর মহানতার বণণনা হদয়দছ তাাঁর 
সৃদষ্টসমূদহর বড়দত্বর বণণনার মাধযদম। কারণ, কুরসী থযদি 
সৃদষ্টজগদতর মদধয একদি সৃদষ্ট, যা আকাশ ও যমীনদক 
পদরবযপ্ত কদর আদছ। তাহদল সম্মানীয় স্রষ্টা এবাং মহান 
প্রভূ কত মহান হদত পাদরন! এদত তাাঁর পূণণ িমতার 
বণণনা হদয়দছ। তাাঁর পূণণ িমতার পদরচয় এই থয, আকাশ 
এবাং যমীদনর সাংরিদণ তাাঁর থকাদনা অসুদবধা হয় না। 
অতুঃপর েু’দি মহান নাদমর উদল্লদখর মাধযদম আয়াদতর 
সমাদপ্ত করা হদয়দছ।  

থস েু’দি নাম হদচ্ছ: ‘আল  ‘আদলইউ’ সদবণাচ্চ, ‘আল  
আযীম’ সবণমহান। এই েু’দি নাম দ্বারা আল্লাহ তা‘আলার 
সত্তা, সম্মান ও িমতা এবাং দবজদয়র দেক থেদক 
সদবণাদচ্চ োকার প্রমাণ থেওয়া হদয়দছ। তাাঁর মহদত্বর 
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প্রমাণ হয় এ দবশ্বাদসর মাধযদম থয, সবণপ্রকার মাহাত্ম্য 
এবাং মযণাোর মাদলক থকবল দতদন। দতদন বযতীত আর 
থকউই সম্মান, বড়াই এবাং মযণাোর হকোর নয়।  

এই হদচ্ছ আয়াতুল কুরসীর সাংদিপ্ত দবষয়াদে। এদি 

একদি মহান আয়াত। এদত আদছ মহান অেণ, গভীর 
অদেণর েলীল-প্রমাণাদে এবাং ঈমানী জ্ঞানসমূহ যা, এই 
আয়াদতর থশ্রষ্ঠত্ব এবাং সুমহান মযণাো প্রমাণ কদর। 

মুহতারাম শাইখ আল্লামা আবু্দর রহমান ইবন সা‘েী রহ. 
তাাঁর তািসীর গ্রদে বদলন, এ মযণাোসম্পন্ন আয়াতদি 
কুরআন মাজীদের সবণমহান এবাং সদবণাত্তম আয়াত। 
কারণ, এদত বদণণত হদয়দছ মহৎ দবষয়ােী এবাং মহান 
গুণাবলী। আর এ কারদণই বহু হােীদস এদি পড়দত 
উৎসাদহত করা হদয়দছ এবাং মানুষদক সকাল-সন্ধা, 
ঘুমাদনার সময় এবাং িরয সালাতসমূদহর পর পড়দত 
বলা হদয়দছ।  

আল্লাহ তা‘আলা দনজ সম্পদকণ বদলন, (লা ইলাহা ইল্লা 
হুওয়া) অেণাৎ দতদন ছাড়া সতয থকাদনা উপাসয থনই। 
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তাহদল দতদনই সতয মা‘বুে যার জদনয দনধণাদরত হদব 
সমস্ত প্রকাদরর ইবােত, আনুগতয এবাং উপাসনা। তাাঁর 
অগদণত করুনার কারদণ এবাং এই কারদণ থয, োসদক 
তাাঁর প্রভূর োস হওয়া মানায়। তাাঁর আদেশাদে পালন 
করা এবাং দনদষধাদে থেদক দবরত োকা মানায়। দতদন 
বযতীত সব দমেযা। তাই দতদন বযতীত অদনযর ইবােত 
দমেযা। কারণ, দতদন ছাড়া সব সৃদষ্ট, অিম, দনয়দন্ত্রত, 
তাাঁরই মুখাদপিী সবণদিদত্র। দতদন বযতীত থকউই থকাদনা 
প্রকার ইবােত পাওয়ার থযাগয নয়। 

আল্লাহ তা‘আলার বাণী (আল  হাইউল কাইয়ূম): ‘দচরঞ্জীব 
ও সবণো রিণাদবিণকারী’ এই েু’দি সম্মানীয় নাম 
থকাদনা না থকাদনারূদপ আল্লাহর সকল সুন্দর নামাবলীর 
ওপর প্রমাণ বহন কদর। থযমন, ‘হাই’ তো দচরঞ্জীব, আর 
‘হাই’ থতা থসই সত্তাই হদত পাদরন, দযদন পূণণ জীবদনর 
অদধকারী, সত্তার সমস্ত গুণদক আবশযককারী। থযমন 
শ্রবণ, েশণন, জ্ঞান, িমতা ইতযাদে। (আল  কাইয়ূযম) 
অেণাৎ দনদজর ধারক এবাং অপদরর ধারক। এদি তাাঁর 
সমস্ত কমণ প্রমাণ কদর থয, সমস্ত কদমণর গুদণ দতদন 
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গুণাদিত যা দতদন চান। থযমন ‘আরদশর উপর উঠা, 
অবতরণ করা, বাকযালাপ করা, বলা, সৃদষ্ট করা, রুযী 
থেওয়া, মৃতুয থেওয়া, জীদবত করা এবাং সব প্রকাদরর 
পদরকল্পনা করা। এসব কাযণাদে কাইয়ূম শদব্দর সাদে 
সাংযুি। এ কারদণ দকছু গদবষক বদলদছন: উপদরাি নাম 
েু’দি ইসদম আযম (মহান নাম) যার দ্বারা আল্লাহর দনকি 
প্রােণনা করদল দতদন কবুল কদরন এবাং চাইদল দতদন োন 
কদরন।  

তাাঁর পূণণ জীবন এবাং পূণণ ধারক হওয়ার স্বরূপ এই থয, 
তাাঁদক তন্দ্রা এবাং দনদ্রা স্পশণ কদর না।  

(লাহু মা দিস  সামাওয়াদত ওয়া মা দিল  আর ে) আকাশ 
ও যমীদন যা দকছু আদছ সব তাাঁর মাদলকানাধীন’। অেণাৎ 
দতদন প্রভূ, দতদন ছাড়া অনয সব োস। দতদন সৃদষ্টকতণা, 
দরদযকোতা পদরকল্পনাকারী, আর বাকী সবদকছু সৃষ্ট, 
দরদযকপ্রাপ্ত, দনয়দন্ত্রত, যারা আকাশ এবাং যমীদন অণু 
পদরমাদণরও না দনদজর জনয মাদলক, না অপদরর জনয 
মাদলক।  
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এ কারদণ আল্লাহ বদলন, (দক আদছ থয, তাাঁর কাদছ 
সুপাদরশ করদব তাাঁর আদেশ ছাড়া?) অেণাৎ তাাঁর আদেশ 
বযতীত তাাঁর কাদছ থকউ সুপাদরশ করদত পারদব না। 
সমস্ত সুপাদরদশর মাদলক দতদন। দকন্তু আল্লাহ তা‘আলা 
তাাঁর বান্দাদের মদধয যার প্রদত রহম করদত চাইদবন, 
আদেশ করদবন তাদক, যাদক আল্লাহ সম্মান দেদত 
চাইদবন, থযন থস থসই বান্দার জনয সুপাদরশ কদর। তার 
পদরও সুপাদরশকারী আল্লাহর আদেদশর পূদবণ সুপাদরশ 
শুরু করদব না।  

তার পদর আল্লাহ বদলন, (দতদন অবগত যা তাদের সমু্মদখ 
আদছ) অেণাৎ অতীদতর সমস্ত দবষয়। (এবাং পশ্চাদত যা 
আদছ) অেণাৎ ভদবষযদত যা দকছু হদব। সব দবষদয়র 
সম্পদকণ তাাঁর জ্ঞান পূাংখানুপূাংখরূদপ পদরদবদষ্টত। আদগর 
ও পদরর, প্রকাশয এবাং অপ্রকাশয, উপদস্থত এবাং 
অনুপদস্থত সবদকছু। বান্দারা এ সদবর মাদলক নয় আর 
না অনু পদরমাণ থকাদনা ইলদমর মাদলক। থকবল 
ততিুকুই যতিুকু আল্লাহ তাদের দশিা থেন। 
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এ কারদণ আল্লাহ বদলন, “তাাঁর জ্ঞান ভাণ্ডার থেদক তারা 
দকছুই আয়ত্ব করদত পাদর না, থকবল যতিুকু দতদন ইচ্ছা 
কদরন।” এদি তাাঁর মাহাদত্ম্যর পূণণাঙ্গতা এবাং িমতার 
বযাপকতা প্রমাণ কদর। আর এিা যদে কুরসীর অবস্থা 
হয়, যা মহান আকাশ এবাং যমীন এবাং উভদয়র মদধয 
অবদস্থত বৃহৎ সবদকছুদক পদরদবষ্টন করদত সিম, অেচ 
কুরসী আল্লাহুর সবণবৃহৎ সৃদষ্ট নয়। বরাং এর অদপিা বড় 
সৃদষ্ট আদছ আর তা হদচ্ছ ‘আরশ’। আরও যা থকবল 
আল্লাহই জাদনন। এই সৃদষ্টগুদলার বড়ত্বতা সম্পদকণ দচন্তা 
করদল মানুষ হতভম্ব হদয় যায়। েৃদষ্ট শদি েুবণল হদয় 
যায়, পাহাড় কদম্পত হয় এবাং বীরপুরুষ কাপুরুষ হদয় 
পদড়। তাহদল দতদন কত মহান দযদন এ সদবর সৃদষ্টকতণা, 
আদবষ্কারক! দযদন এদত থরদখদছন কত তত্ত্ব কত রহসয! 
দযদন আকাশ এবাং যমীনদক দবচুযত হওয়া থেদক রিা 
কদরন দবনা কদষ্ট দবনা শ্রাদন্ত।  

এই কারদণ আল্লাহ বদলন, (ওয়ালা ইয়াউেুহু) অেণাৎ দবনা 
শ্রাদন্ত। (উভদয়র রিণাদবিণ কদরন)।  
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আর (দতদন সদবণাচ্চ) তাাঁর সত্তায় দতদন আরদশর উপর, 
িমতার মাধযদম দতদন সমস্ত সৃদষ্টর ওপর, অনুরূপভাদব 
মযণাোর দেক থেদকও দতদন সবার উপদর, তাাঁর 
গুণসমূদহর পূণণাঙ্গতার কারদণ।  

(আল  আযীম) সবণাদপিা মহান। যার মহানতার কাদছ 
অতযাচারীর অতযাচার েুবণল। যার মযণাোর সামদন 
শদিশালী বােশাহদের মযণাো িীণ। পদবত্রতা বণণনা কদর 
তাাঁরই দযদন মহান মহদত্বর মাদলক, পূণণ অহাংকাদরর 
মাদলক এবাং প্রদতযক বস্তুর প্রদত জয়-দবজদয়র 
মাদলক।”20 

ইব দন কাসীর রাদহমাহুল্লাহ তাাঁর তিসীদর বদলন, “ এই 
আয়াদত (আয়াতুল কুরসী) েশদি বাকয আদছ..” । 

তারপর দতদন থস গুদলার বযাখযা দবদেষণ শুরু কদরন। 
এই মুবারক আয়াতদির বযাখযা এবাং দনভুণল প্রমাণাদে 

                                                            
20 তািসীর সা‘েী, পৃ. ১১০। 
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জানার জদনয এর তািসীর এবাং অনযানয তািসীদরর বই 
পাঠ করা ভাদলা হদব। 

এই বরকতপূণণ আয়াদতর প্রমাণাদেদক থকন্দ্র কদর দনদে 
তাওহীদের েলীলসমূহ এবাং মহৎ সহায়ক দবষয়াদের 
দকছু বণণনা থেওয়া হদলা: তাওহীে সাবযস্ত করণাদেণ এবাং 
তাওহীদের সহায়ক দবষয়ােী বণণনাদেণ। 

[আয়াতদির শুরু কো] 

এই বরকতপূণণ আয়াতদি দচরন্তন তাওহীদের বাকয দ্বারা 
প্রারম্ভ করা হদয়দছ (মহান আল্লাহ দতদনই দযদন ছাড়া 
থকাদনা সতয উপাসয থনই) এদি একদি মহান বাকয, বরাং 
সবণাদপিা মহান বাকয। যার কারদণ আকাশ-যমীন 
েণ্ডায়মান। যার কারদণ সৃদষ্ট হয় সমস্ত সৃদষ্ট হয় । যাদক 
প্রদতদষ্ঠত করার জদনয রাসূলদের থপ্ররণ করা হদয়দছল 
এবাং আসমান হদত দকতাবসমূহ অবতরণ করা হদয়দছল। 
যার কারদণ থনকী-বেীর পদরমাপ প্রদতদষ্ঠত হদয়দছ, 
আমলনামা রাখা হদয়দছ এবাং জান্নাত-জাহান্নাম দনদমণত 
হদয়দছ। এর কারদণই আল্লাহর বান্দা মুদমন এবাং কাদিদর 
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দবভি হদয়দছ। যার প্রদতদষ্ঠত করদণর উদেদশয দকবলা 
দনদমণত হদয়দছ এবাং দমল্লাদতর দভদত্ত স্থাদপত হদয়দছ। এদি 
আল্লাহ তা‘আলার হক সমস্ত বান্দাদের প্রদত। ইসলাদমর 
কাদলমা এবাং জান্নাত তো শাদন্তর বাসস্থাদনর চাদব। এদি 
তাক্কওয়ার কাদলমা এবাং সুেৃঢ় হাতল। এদি ইখলাদসর 
কাদলমা এবাং হদক্কর সািী, হদক্কর আহ্বান এবাং দশকণ 
থেদক মুদির ডাক। এদি সদবণাত্তম দন‘আমত এবাং উৎকৃষ্ট 
উপহার ও দমনদত। 

সুদিয়ান ইবন উয়াইনাহ বদলন, ‘আল্লাহ তা‘আলা থকাদনা 
বান্দার ওপর ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর জ্ঞান দেদয় থয 
থন‘আমত োন কদরদছন, তার থচদয় বড় আর থকাদনা 
থন‘আমত প্রোন কদরন দন।21 

দকয়ামত দেবদস এই কাদলমার সম্পদকণ পূদবণর ও পদরর 
থলাকদের দজজ্ঞাসা করা হদব। আেম সন্তাদনর পেদ্বয় 
আল্লাহর সমু্মদখ ততিণ নড়া-চড়া করদত পাদর না 
যতিণ না তাদেরদক েু’দি দবষদয় দজজ্ঞাসা করা হদব। 

                                                            
21 কাদলমাতুল ইখলাস, ইবন রাজাব, পৃ. ৫৩। 
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একদি হদচ্ছ, থতামরা কার ইবােত করদত? অপরদি 
হদচ্ছ, নবী-রাসূলদের আহ্বাদন থতামরা কতখাদন সাড়া 
দেদয়দছদল? 

প্রেমদির উত্তর: কাদলমাদয় তাওহীে ‘লা ইলাহা ইল্লাহ’থক 
থজদন, স্বীকার কদর এবাং বাস্তদব আমল করার মাধযদম 
তা প্রদতদষ্ঠত করা। দদ্বতীয়দির উত্তর: ‘অবশযই মুহাম্মাে 
আল্লাহর রাসূল’। এই সািয ভাদলাভাদব থজদন, স্বীকৃদত 
োন কদর এবাং আনুগতয ও অনুসরদণর মাধযদম তা 
বাস্তবায়ন করা। 

[কাদলমার উদেশয শুধু মুদখ উচ্চারণ করা নয়] 

এই কাদলমার িযীলত এবাং ইসলাদম এর গুরুত্ব, 
বণণনাকারীর বণণনা এবাং জ্ঞানীদের জ্ঞাদনর উদবণ। বরাং 
এর িযীলত এবাং গুরুত্ব এত থবদশ যা, মানুদষর মদন 
এবাং অন্তদরও কখদনা উদেত হয় দন। তদব মুসদলম 
বযদিদক এই স্থাদন একদি বড় এবাং মহৎ দবষয় জানা 
উদচৎ, যা এই দবষদয়র মগজ এবাং আসল, তা হদচ্ছ, এই 
কাদলমার দকছু গুরুত্বপূণণ চাদহো আদছ যা বুঝা জরুরী। 
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দকছু বযাখযা-দবদেষণ আদছ যা আয়ত্ব করা প্রদয়াজন। 
জ্ঞানীদের সবণসম্মত অদভমত হদচ্ছ থয, এই কাদলমার 
মাদন না বুদঝ শুধু মুদখ উচ্চারদণ থকাদনা লাভ থনই, 
অনুরূপভাদব তার চাদহো অনুযায়ী আমল না করাদতও 
থকাদনা উপকার থনই। থযমন, আল্লাহ তা‘আলা বদলন,  

ونَُُٱََّلِينََُُيۡملِكهَُُوَلُ﴿  [  ٨٦: الزخرف] ﴾ٱلَشَفََٰعةَُُدهونِهُُِِمنُيَۡدعه

“আল্লাহ বযতীত তারা যাদের আহ্বান (ইবােত) কদর, 
তারা সুপাদরদশর অদধকারী নয়।” [সূরা আয-যুখরুি, 
আয়াত: ৮৬] 

আয়াদতর বযাখযায় মুিাস দসরগণ বদলন, অেণাৎ দকন্তু যারা 
‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’র সািয থেয়। মুদখ যা বদল, অন্তদর 
তা দবশ্বাস কদর (শুধু তাদের সািযই উপকাদর আসদব)। 

কারণ, সািযর োবী হদচ্ছ, যার সািী থেওয়া হদচ্ছ তার 
সম্বদন্ধ জ্ঞান রাখা। অজানা দবষদয় সািয হয় না। অনুরূপ 
সাদিযর োবী হদচ্ছ সতযতা এবাং এদির বাস্তবায়ন। বুঝা 
থগল, এই কাদলমার সাদে আমল ও সতযতার সাদে সাদে 
এর সম্পদকণ সমযক জ্ঞান রাখা জরুরী। জ্ঞাদনর দ্বারাই 
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বান্দা খৃষ্টানদের রীদত-নীদত থেদক পদরত্রাণ থপদত পাদর, 
যারা না থজদন আমল কদর। আমদলর মাধযদম মানুষ 
ইয়াহূেীদের চদরত্র থেদক পদরত্রাণ থপদত পাদর, যারা 
জাদন তদব আমল কদর না। জ্ঞাদনর দ্বারাই বান্দা 
মুনাদিকদের চদরত্র থেদক নাজাত পায়, যারা অন্তদর যা 
আদছ, প্রকাশ কদর তার দবপরীত। এরপর বান্দা আল্লাহর 
সরল পে অনুসারীদের অন্তভুণি হয়। তাদের অন্তভুণি 
হয় যাদের প্রদত আল্লাহ অনুগ্রহ কদরদছন। যাদের প্রদত 
গযব বষণণ কদরন দন এবাং তারা পেভ্রষ্টও নয়। 

সারকো, ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ থকবল তখনই গ্রহণদযাগয 
ও লাভজনক হদব থয বযদি এ কাদলমার ইদতবাচক এবাং 
থনদতবাচক অদেণর জ্ঞান রাদখ এবাং তা দবশ্বাস কদর ও 
আমল কদর। থয যবাদন বদল এবাং বাদহযক েৃদষ্টদত আমল 
কদর দকন্তু অন্তুদর দবশ্বাস কদর না থস থতা মুনাদিক। 
আর থয মুদখ বদল দকন্তু তার দবপরীত আমল কদর দশকণ 
কদর থস থতা কাদির। অনুরূপ থয মুদখ বদলদছ দকন্তু এর 
থকাদনা জরুরী দবষয় এবাং োবীসমূদহর থকাদনা দকছু 
অস্বীকার করার কারদণ ইসলাম থেদক মুরতাে হদয় 
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থগদছ, এ কাদলমা তার থকাদনা লাভ দেদব না যদেও থস 
হাজার বার তা পাঠ কদর। অনুরূপ থয তা মুদখ বদল 
অেচ থস আল্লাহ বযতীত অদনযর জদনয থকাদনা প্রকার 
ইবােত কদর, তারও থকাদনা লাভ দেদব না। থযমন, 
আল্লাহ ছাড়া অদনযর কাদছ থো‘আ-প্রােণনা করা, যদবহ 
করা, মান্নত করা, িদরয়াে করা, ভরসা করা, েুুঃখ কদষ্টর 
সময় প্রতযাবতণন করা, আশা-আকাাংখা করা, ভয় করা 
এবাং ভাদলাবাসা ইতযাদে। তাই থয বযদি ইবােদতর 
প্রকারসমূদহর থকাদনা দকছু অদনযর জনয করল, যা আল্লাহ 
ছাড়া অদনযর জনয করা যায় না, থস থতা মহান আল্লাহর 
সাদে শরীক করল, যদেও থস ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ পদড় 
োদক। কারণ, এই কাদলমা, তাওহীে ও ইখলাদসর থয 
োবী রাদখ থস অনুযায়ী থস আমল করল না, যা প্রকৃত 
পদি এই মহান কাদলমার বযাখযা-দবদেষণ।22  

কারণ, ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু’এর অেণ হদচ্ছ: থকাদনা সতয 
উপাসয থনই একজন বযতীত, দতদন হদচ্ছন এক আল্লাহ; 

                                                            
22 তায়সীরুল আযীদযল হামীে, পৃ. ৭৮। 
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যার থকাদনা অাংশীোর থনই।’ ‘ইলাহ’ অদভধাদনক অদেণ 
উপাসযদক বলা হয়। আল্লাহ ছাড়া থকাদনা উপাসয থনই। 
অেণাৎ আল্লাহ বযতীত সতয থকাদনা উপাসয থনই। থযমন, 
আল্লাহ বদলন,  

اُ﴿ رَۡسۡلَناَُوَما
َ
ولُ ُِمنَُقۡبلَِكُُِمنُأ ۥُإََِلۡهُُِنهوِحُاُإَِلُُرَسه نَهه

َ
نَا ُُإَِلاُُإَِلَٰهََُُلاُُأ

َ
ُأ

ونُِ  [٢٥: اًلنبياء] ﴾٢٥ُفَٱۡعبهده

“আপনার পূদবণ আমরা থয রাসূলই থপ্ররণ কদরদছ, তাদক 
এ আদেশই দেদয়দছ থয, আদম বযতীত অনয থকাদনা (সতয) 
উপাসয থনই। সুতরাাং আমারই ইবােত কর।” [সূরা আল-
আদম্বয়া, আয়াত: ২৫] এর সাদে আল্লাহর এই বাণীও 

َمة ُُكه ُُِِفَُُبَعۡثَناَُولََقدُۡ﴿
ه
وًلُُأ نُُِرَسه

َ
وا ُُأ َُوٱۡجَتنِبهوا ُُٱّلَلَُُٱۡعبهده

وَت ُ [ ٣٦: انلحل] ﴾ٱلَطَٰغه  “অবশযই আমরা প্রদতযক উম্মদতর 

মদধয রাসূল থপ্ররণ কদরদছ থযন, তারা থকবল আল্লাহর 
ইবােত কদর এবাং তাগুত বজণন কদর।” [সূরা আন-
নাহল, আয়াত: ৩৬] এ দ্বারা স্পষ্ট হদলা থয, ‘ইলাহ’ এর 
অেণ মা‘বুে (উপাসয) এবাং ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর অেণ 
থকবল এক আল্লাহর জনযই ইবােত সুদনদশ্চত করা এবাং 
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তাগুদতর ইবােত থেদক দবরত োকা। এ কারদণ কুরাইশ 
কাদিরদেরদক যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 
ওয়াসাল্লাম ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ উচ্চারণ করদত বলদতন, 
তখন তারা বলত: 

َجَعَلُ﴿
َ
َٰٗهاُٱٓأۡللَِهةَُُأ ءُ َُهََٰذاُإِنََُُوَِٰحًدا ُُإَِل َجابُ ُلَََشۡ  [  ٥: ص] ﴾٥ُعه

“থস দক বহু মা‘বুদের পদরবদতণ এক মা‘বুে বাদনদয় 
দনদয়দছ? এদতা এক আশ্চাযণ বযাপার!” [সূরা স-ে, 
আয়াত: ৫] 

“লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” বলদত বলদল হূে নবীর কাওম 
তাদক বদলদছল:  

ِجۡئتََنا﴿
َ
نَاَُيۡعبهدُهََُكنََُُماَُونََذرَُُوَۡحَدههۥُٱّلَلَُُِِلَۡعبهدَُُأ اؤه  ﴾َءابَا

 [٧٠: اًلعراف]

“তুদম দক আমাদের দনকি শুধু এই উদেদশয এদসদছা, 
থযন আমরা একমাত্র আল্লাহরই ইবােত কদর এবাং 
আমাদের পূবণপুরুষগণ যাদের ইবােত করদতা তাদেরদক 
বজণন কদর?” [সুরা আল-আ‘রাি, আয়াত: ৭০] তারা 
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এদি তখন বদল যখন তাদের ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর 
দেদক আহ্বান করা হয়; কারণ তারা জানদতা থয, এর 
অেণ: আল্লাহ বযতীত সমস্ত উপাসনার অস্বীকার এবাং তা 
থকবল এক আল্লাহর জনয সাবযস্তকরণ, থকাদনা শরীক 
থনই। তাই ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ কাদলমায় েু’দি দবষয় 
পদরলদিত। একদি না বাচক আর একদি হযাাঁ বাচক।  

না বাচক হদচ্ছ, আল্লাহ ছাড়া অদনযর উপাসনার 
অস্বীকার। তাই আল্লাহ বযতীত সবদকছু, দিদরশতাবগণ 
থহাক বা নবীগণ, তারা উপাসয নয়। তাদের থকাদনা 
উপাসনা হদত পাদর না। এ ছাড়া অনযরা থতা আরও থযাগয 
নয়।  

আর হযাাঁ বাচক হদচ্ছ, শুধু আল্লাহর উদেদশযই ইবােত 
সুদনদশ্চতকরণ। বান্দা দতদন ছাড়া আর কারও শরণাপন্ন 
হদব না। ... থযমন, থো‘আ-প্রােণনা, কুরবানী এবাং নযর-
মান্নত ইতযাদে। 
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কুরআদন কারীদম অদনক প্রমাণ আদছ যা, তাওহীদের 
কাদলমা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর অেণ প্রকাশ কদর এবাং 
উদেশয বণণনা কদর। তন্মদধয আল্লাহ তা‘আলার বাণী: 

مُۡ﴿ كه ُ ُإَِلَٰه ُُِإَوَلَٰهه وَُُإَِلُُإَِلَٰهََُُلاَُُوَِٰحد  : ابلقرة] ﴾١٦٣ُٱلرَِحيمُهُٱلرَۡحَمَٰنُهُهه
١٦٣ ] 

“এবাং থতামাদের মা‘বুে একমাত্র আল্লাহ; থসই সবণপ্রোতা 
করুণাময় বযতীত অনয থকাদনা মা‘বুে থনই।” [সূরা আল-
বাকারাহ, আয়াত: ১৬৩] এবাং তাাঁর বাণী: 

اُ﴿ ا َُُوَما وا ِمره
ه
وا ُُإَِلُُأ ۡلِِصيَُُٱّلَلََُُِلَۡعبهده ِينَََُُّلُهُُمه َنَفااءَُُٱل   [  ٥: ابلينة] ﴾حه

“তারা থতা আদেষ্ট হদয়দছল আল্লাহর আনগদতয দবশুদ্ধ 
দচত্ত হদয় একদনষ্ঠভাদব তাাঁর ইবােত করদত।” [সূরা 
আল-বাইদয়যনাহ, আয়াত: ৫] এবাং তাাঁর বাণী: 

بِيهُُِإِبَۡرَٰهِيمُهُقَاَلُُِإَوذُۡ﴿
َ
اء ُُإِنَِنَُُوقَۡوِمهِۦاُُِۡل َِماُبََرا ونَُُم  ُٱََّلِيُإَِل٢٦َُُُتۡعبهده

ۥَُفَطَرِنُ مَُُۡعقِبِهِۦُِفُُبَاقَِيةََُُٗكَِمَۢةُوََجَعلََها٢٧َُُسَيۡهِدينُُِفَإِنَهه ُلََعَلهه
 [  ٢٨  ،٢٦: الزخرف] ﴾٢٨ُيَرِۡجعهونَُ
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“স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম (আলাইদহস সালাম) তার 
দপতা এবাং সম্প্রোয়দক বদলদছল: থতামরা যাদের পূাঁজা 
কর তাদের সাদে আমার থকাদনা সম্পকণ থনই। সম্পকণ 
আদছ শুধু তাাঁরই সাদে, দযদন আমাদক সৃদষ্ট কদরদছন এবাং 
দতদনই আমাদক সৎ পদে পদরচাদলত করদবন। এই 
থঘাষণাদক থস স্থায়ী বাণীরূদপ থরদখ থগদছ তার 
পরবতণীদের জদনয যাদত তারা (দশকণ থেদক) প্রতযাবতণন 
কদর।” [সূরা আয-যুখরুি, আয়াত: ২৬-২৮]  

আল্লাহ তা‘আলা সূরা ইয়াসীদন মুদমন বান্দার ঘিনা 
বণণনায় বদলন,  

ۡعبهدُهَُلاُُِلََُُوَما﴿
َ
ََّتِذُه٢٢ُُتهرَۡجعهونَُُِإَوََلۡهَُُِفَطَرِنُُٱََّلِيُأ

َ
ُدهونِهِۦاُُِمنَُءأ

ُ ُٱلرَۡحَمَٰنُهُيهرِۡدنُُِإِنَُءالَِهةًُ ُُتهۡغنَُُِلُُبِضه  ِ مَُُۡعن  َُوَلُُاُ َُٗشۡيَُُشَفََٰعتههه
ونُِ ُا٢٣ُُيهنقِذه بِيُ َُضَلَٰلُ َُلِفُُإِٗذاُإِن ِ  [٢٤  ،٢٢: يس] ﴾٢٤ُمي

“আমার কী হদয়দছ থয, দযদন আমাদক সৃদষ্ট কদরদছন এবাং 
যার দনকি থতামরা প্রতযাবদতণত হদব আদম তাাঁর ইবােত 
করদবা না? আদম দক তাাঁর পদরবদতণ অনয মা‘বুে গ্রহণ 
করদবা? েয়াময় (আল্লাহ) আমাদক িদতগ্রস্ত করদত 
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চাইদল তাদের সুপাদরশ আমার থকাদনা কাদজ আসদব না 
আসদব না এবাং তারা আমাদক উদ্ধার করদতও পারদব 
না। এরূপ করদল আদম অবশযই স্পষ্ট দবভ্রাদন্তদত 
পড়দবা।” [সূরা ইয়াসীন, আয়াত: ২২-২৪]  

আল্লাহ তা‘আলা আদরা বদলন,  

ُاُقهۡلُ﴿ ِمۡرتهُُإِن ِ
ه
نُُۡأ

َ
ۡعبهدَُُأ

َ
ۡلِٗصاُٱّلَلَُُأ ِينَََُُّلُهُُمه ِمۡرته١١ُُُٱل 

ه
نَُُۡوأ

َ
ُِۡل

ونَُ كه
َ
َوَلُُأ

َ
ۡسلِِميَُُأ ُاُقهۡل١٢ُُُٱلۡمه ُُإِن ِ َخافه

َ
ُُإِنُُۡأ َُُعَصۡيته ِ َُعَذاَبَُُرب 

ۡعبهدُهُٱّلَلَُُقهل١٣َُُُِعِظيمُ ُيَۡومُ 
َ
ۡلِٗصاُأ  [١٤  ،١١: الزمر] ﴾١٤ُدِيِنََُُّلهۥُُمه

“বল: আদম আদেষ্ট হদয়দছ, আল্লাহর আনুগতয একদনষ্ট 
হদয় তাাঁর এবােত করদত। আর আদেষ্ট হদয়দছ, আদম 
থযন আত্ম্সমপণণকারীদের অগ্রণী হই। বল: আদম যদে 
আমার প্রদতপালদকর অবাধয হই, তদব আদম ভয় কদর 
মহা দেবদসর শাদস্তর। বল: আদম ইবােত কদর আল্লাহরই 
তাাঁর প্রদত আমার আনুগতযদক একদনষ্ঠ কদর।” [সূরা 
আয-যুমার, আয়াত: ১১-১৪]  
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আল্লাহ তা‘আলা দির‘আউদনর পদরবাদরর মুদমন 
থলাকদির ঘিনা বণণনা কদর বদলন,  

مُُِۡلُاَُماَُوَيََٰقۡومُِ﴿ وكه ۡدعه
َ
ةُُِإَِلُُأ ونَِنُاُٱِلََجوَٰ ونَِن٤١ُُُٱِلَارُُِإَِلَُُوتَۡدعه ُتَۡدعه

رَُ ۡكفه
َ
ۡۡشِكَُُبِٱّلَلُُِِۡل

ه
نَا ُُِعۡلمُ ُبِهِۦُِلُُلَۡيَسَُُماُبِهِۦَُوأ

َ
مَُُۡوأ وكه ۡدعه

َ
ُإَِلُُأ

َنَماَُجَرمََُُل٤٢ُُُٱۡلَغَفَٰرُُِٱۡلَعزِيزُِ
َ
ونَِنُاُأ ُِفَُُدۡعَوة ََُُّلهۥُلَۡيَسُُإََِلۡهُُِتَۡدعه

ۡنَيا نَُُٱٓأۡلِخَرةُُِِفَُُوَلُُٱلي
َ
اَُُوأ نَُُٱّلَلُُِإَِلَُُمَرَدنَا

َ
ۡۡسِفِيََُُوأ مُُۡٱلۡمه ُُهه ۡصَحَٰبه

َ
ُأ

 [  ٤٣  ،٤١: اغفر] ﴾٤٣ُٱِلَارُِ

“থহ আমার কাওম, বযাপার দক, আদম থতামাদেরদক 
োওয়াত থেই মুদির দেদক, আর থতামরা আমাদক 
োওয়াত োও জাহান্নাদমর দেদক। থতামরা আমাদক 
োওয়াত োও, যাদত আদম আল্লাহদক আল্লাহদক অস্বীকার 
কদর এবাং তাাঁর সাদে শরীক কদর এমন বস্তুদক, যার 
থকাদনা প্রমাণ আমার কাদছ থনই। আদম থতামাদেরদক 
োওয়াত থেই পরাক্রমশালী, িমাশীল আল্লাহর দেদক। 
এদত সদন্দহ থনই থয, থতামরা আমাদক যার দেদক 
আহ্বান কর, ইহকাদল ও পরকাদল তার থকাদনা োওয়াত 
থনই! আমাদের প্রতযাবতণন আল্লাহর দেদক এবাং 
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সীমালাংঘনকারীরাই জাহান্নামী।” [সূরা গাদির, আয়াত: 
৪১-৪৩] 

এ মদমণর প্রচুর আয়াত আদছ যা, ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’র 
অেণ দবদেষণ কদর। আর তা হদচ্ছ, আল্লাহ বযতীত সমস্ত 
কদেত শরীক ও সুপাদরশকারীর ইবােত থেদক মুি 
হওয়া এবাং থকবল এক আল্লাহর জনয ইবােত করা। 
এিাই হদচ্ছ উত্তম তরীকা এবাং সতয েীন, যার কারদণ 
আল্লাহ নবীদের থপ্ররণ কদরদছদলন এবাং তাাঁর গ্রেসমূহ 
অবতীণণ কদরদছদলন। শুধু বুদলস্বরূপ মুদখ ‘লা ইলাহা 
ইল্লাল্লাহ’ বলা, অেণ না বুঝা, োবী অনুযায়ী আমল না 
করা, হয়তবা আল্লাহ বযতীত অদনযর জদনযও ইবােদতর 
দকছু অাংশ করা; থযমন প্রােণনা করা, ভয় করা, কুরবানী 
থেওয়া, নযর-মান্নত ইতযাদে করা। এরূপ করদল বান্দা 
‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ কাদলমাওয়ালার অন্তভুণি হদত পাদর 
না। আর না দকয়ামদতর দেদন এদি বান্দাদক আল্লাহর 
শাদস্ত থেদক পদরত্রাণ দেদত পাদর।23 

                                                            
23 তাইসীরুল আযীদযল হামীে, ১৪০। 
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তাই থজদন রাখা ভাদলা থয, ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু’ শুধু 
একদি দবদশষয নয় থয, যার থকাদনা অেণ থনই। আর না 
শুধু একদি বাকয যার থকাদনা সতযতা থনই। আর না 
একদি শব্দ যার থকাদনা মমণ থনই। থযমন, অদনদকর 
ধারণা। যারা দবশ্বাস কদর থয এই কাদলমার আসল রহসয 
হদচ্ছ শুধু মুদখ বলা, অন্তদর থকাদনা প্রকার অদেণর দবশ্বাস 
ছাড়াই। দকাংবা শুধু মুদখ উচ্চারণ করা থকাদনা প্রকাদরর 
বুদনয়াে বা দভদত্ত স্থাপন ছাড়াই। এিা কখনও এই মহান 
কাদলমার মযণাো নয়। বরাং এদি একদি এমন দবদশষয 
যার আদছ মহৎ অেণ। একদি এমন শব্দ যার আদছ উত্তম 
দবদেষণ যা, সমস্ত দবদেষণ হদত উৎকৃষ্ট। যার মূল কো, 
আল্লাহ বযতীত সমস্ত দকছুর উপাসনা হদত সম্পকণ দবদচ্ছে 
করা এবাং এক আল্লাহর উপাসনার দেদক মনদযাগ 
থেওয়া, দবনয়-নম্রতার সাদে, থলাভ-লালসার সাদে, 
আশা-ভরসার সাদে এবাং থো‘আ-প্রােণনার সাদে। তাই 
‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ ওয়ালা কাদরা দনকি চাইদব না দকন্তু 
আল্লাহর কাদছ, কাদরা কাদছ িদরয়াে জানাদব না দকন্তু 
আল্লাহর েরবাদর, ভরসা করদব না কাদরা ওপর, দকন্তু 
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আল্লাহর প্রদত; আশা করদব না আল্লাহ ছাড়া অদনযর 
কাদছ, কুরবানী-নযরানা থপশ করদব না, দকন্তু আল্লাহর 
সন্তুদষ্টর উদেদশয। আর না থস ইবােদতর থকাদনা অাংশ 
গায়রুল্লাহর জদনয করদব। থস আল্লাহ বযতীত অদনযর 
উপাসনা অস্বীকার করদব এবাং আল্লাহর কাদছ থসসব 
থেদক দবদচ্ছদের থঘাষণা জানাদব। 

এদি অবগত হওয়ার পর জানা প্রদয়াজন থয, আয়াতুল 
কুরসীদত তাওহীদের উজ্জ্বল েলীলসমূহ এবাং স্পষ্ট 
প্রমাণাদে প্রদতদষ্ঠত করা হদয়দছ এবাং বলা হদয়দছ থয, 
ইবােদতর হকোর থকবল দতদন। দতদন আল্লাহ একক, 
সকদলর ওপর দবজয়ী। এই আয়াত উি েলীলসমূহ 
পরস্পর ক্রমানুসাদর এদকর পর এক এদসদছ অতযন্ত 
সুন্দর সাবলীলভাদব; যাদত তাওহীদের েলীলসমূহ দভন্ন 
আদঙ্গদক বদণণত হদয়দছ। 
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সাংদিপ্তাকাদর এই প্রমাণাদের দনদে বণণনা থেওয়া হদলা:  

প্রেম প্রমাণ: ﴿ٱلَۡحُي﴾  (আল  হাইউ) দচরঞ্জীব: 

আল্লাহ তা‘আলাদক ইবােদতর থিদত্র এক জানার 
সম্পদকণ এদি স্পষ্ট প্রমাণ। দতদন পদবত্র দচরঞ্জীব হওয়ার 
গুদণ গুণাদিত, পূণণ জীবদনর অদধকারী, অনাদে, যার 
বাংস এবাং পতন থনই, মন্দ এবাং ত্রুদিমুি, মদহমাদিত, 
পদবত্র আমাদের রব্ব। এদি এমন জীবন যা আল্লাহর পূণণ 
গুণসমূহদক আবশযক কদর। এ রকম গুদণর অদধকারীই 
ইবােত, রুকু এবাং সাজোহ পাওয়ার হকোর। থযমন, 
আল্লাহ তা‘আলা বদলন, 

َُُوتََوَّكُۡ﴿ وتهَُُلُُٱََّلِيُٱلَۡح ََُُِعَ  [ ٥٨: الفرقان] ﴾َيمه

“তুদম দনভণর কর তাাঁর ওপর দযদন দচরঞ্জীব, যার মৃতুয 
থনই।” [সূরা আল-িুরকান, আয়াত: ৫৮]  

আর থয জীদবত দকন্তু তার মৃতুয আদছ, দকাংবা থয আসদলই 
মৃত থকাদনাভাদবই জীদবত নয়, দকাংবা যা জড়পোেণ যার 
জীবন থনই, এ রকম থকাদনা দকছুই থকাদনা প্রকাদরর 
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ইবােদতর থযাগয নয়। ইবােদতর থযাগয থতা দতদনই দযদন 
দচরঞ্জীব, যার মৃতুয থনই। 

দদ্বতীয় প্রমাণ : ﴿ٱۡلَقييومُه﴾  (আল  ক্কাইয়ূযম):  

অেণাৎ দনদজ স্বয়াং স্বপ্রদতদষ্ঠত, তার সৃদষ্টদক প্রদতষ্ঠাকারী। 
এই নামের দিমেই প্রত্যাবত্ত ন েমর মহান আল্লাহর 
সকল কাযণগত গুণাবলী। আর এটা আোমিরমে 
জানামে যে, মহান আল্লাহ সকল সৃদষ্টকুল থেদক পূণণ 
অমুখাদপিী। কারণ দতদন দনদজই দনদজর ধারক এবাং 
সৃদষ্ট থেদক অমুখাদপিী। থযমন, আল্লাহ তা‘আলা বদলন,  

َها﴿ يي
َ
أ َُُيَٰٓ نتهمُهُٱِلَاسه

َ
اءُهُأ َقَرا وََُُوٱّلَلُهُٱّلَلِ ُُإَِلُُٱۡلفه  ﴾١٥ُٱۡۡلَِميدُهُٱلَۡغِنُيُهه

 [  ١٥: فاطر]

“থহ মানবসকল! থতামরা থতা আল্লাহর মুখাদপিী, দকন্তু 
দতদন অভাবমুি, প্রশাংসাহণ।” [সূরা িাদতর, আয়াত: ১৫] 

অনযত্র হােীদস কুেসীদত বদণণত হদয়দছ,  

وِن  ََضيي َتبْلُُغوا َفتَنَْفُعوِن، َولَنْ  َنْفِِع، َتبْلُُغوا إِن ُكْم لَنْ »  «.َفتََُض 



 

 

 
 57  

“থহ আমার বান্দারা! থতামরা কখনই আমার উপকার 
করার পযণাদয় থযদত পারদব না থয আমার উপকার করদব, 
আবার আমার িদত করার পযণাদয়ও থযদত পারদব না থয 
আমার িদত করদব”। সৃদষ্ট থেদক আল্লাহ তা‘আলার 
অমুখাদপদিতা সত্তাগত অমুখাদপদিতা, থকাদনা দবষদয়ই 
দতদন সৃদষ্টর প্রদয়াজন থবাধ কদরন না। সবণদিদত্র দতদন 
তাদের থেদক অমুখাদপিী। 

অনুরূপ এই নামদি আমাদের জানাদচ্ছ থয, মহান আল্লাহ 
তা‘আলা তাাঁর সৃদষ্টর উপর পূণণ িমতাবান এবাং তাদের 
উপর রদয়দছ তাাঁর পূণণ দনয়ন্ত্রণ। দত্দন ত্াাঁর মহান 
িমতার মাধযদম তাদেরদক সুদস্থর রাখদছন। সমস্ত সৃদষ্ট 
তাাঁর মুখাদপিী। থচাদখর পলক পড়া বরাবরও তাাঁর থেদক 
অমুখাদপিী নয়। ‘আরশ, কুরসী, আকাশসমূহ, যমীন, 
পবণতরাদজ, গাছ-পালা, মানুষ এবাং জীব-জন্তু সবই তাাঁর 
মুখাদপিী। আল্লাহ বদলন,  

َفَمنُۡ﴿
َ
وَُُأ ائِمُ ُهه َُُٰقَا ُُِوََجَعلهوا َُُكَسَبۡت ُُبَِماَُنۡفِۢسُكه ََُُِعَ اءَُُّلِلَ ََك َ ُقهۡلُُۡشه

مُۡ وهه  [  ٣٣: الرعد] ﴾َسمي
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“তদব দক প্রদতযক মানুষ যা কদর তার দযদন পযণদবিক, 
দতদন এদের অিম উপাসযগুদলার মদতা? আর তারা তাাঁর 
জনয অাংশীোর সাবযস্ত করদছ। বলুন, থতামরা থস সব 
(মনগড়া) অাংশীোদরর নাম বল” [সূরা আর-রা‘ে, 
আয়াত: ৩৩] 

আল্লাহ তা‘আলা আদরা বদলন, 

ۡمِسكهُُٱّلَلَُُإِنَُ﴿ َٰتُُِيه ۡرَضُُٱلَسَمََٰو
َ
نَُوٱۡۡل

َ
وَل ُُأ اَُُولَئِنُتَزه ُإِنَُُۡزاََلَا

َما ۡمَسَكهه
َ
َحدُ ُِمنُُۡأ

َ
ِنُ ُأ ُُم  ۥَُبۡعِدهِۦا  وٗراَُحلِيًماََُكنَُُإِنَهه : فاطر] ﴾٤١َُغفه

٤١  ] 

“আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃদেবীদক সাংরিণ কদরন যাদত 
ওরা স্থানচুযত না হয়, তারা স্থানচুযত হদল দতদন বযতীত 
থক তাদেরদক সাংরিণ করদব? দতদন অদত সহনশীল, 
িমাপরায়ণ।” [সূরা িাদতর, আয়াত: ৪১] 

দতদন আদরা বদলন,  

َها﴿ يي
َ
أ َُُيَٰٓ نتهمُهُٱِلَاسه

َ
اءُهُأ َقَرا وََُُوٱّلَلُهُٱّلَلِ ُُإَِلُُٱۡلفه  ﴾١٥ُٱۡۡلَِميدُهُٱلَۡغِنُيُهه

 [  ١٥: فاطر]
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“থহ মানব সম্প্রোয়! থতামরা থতা আল্লাহর মুখাদপিী, 
দকন্তু আল্লাহ, দতদন অভাবমুি, প্রশাংদসত।” [সূরা িাদতর, 
আয়াত: ১৫]  

দতদন আদরা বদলন,  

نَُءاَيَٰتِهِۦاَُُوِمنُۡ﴿
َ
ومَُُأ اءُهَُتقه ُُٱلَسَما ۡرضه

َ
ۡمرِهِۦَُوٱۡۡل

َ
 [  ٢٥: الروم] ﴾بِأ

“তাাঁর দনেশণনাবলীর মদধয রদয়দছ, তাাঁরই আদেদশ আকাশ 
ও যমীদনর দস্থত হওয়া।” [সূরা আর-রূম, আয়াত: ২৫] 
এই অদেণর প্রচুর আয়াত বদণণত হদয়দছ থয, অেণ বহন 
কদর থয, দতদনই সমগ্র সৃদষ্টর এবাং সমগ্র জাহাদনর 
পদরচালক এবাং পদরকল্পনাকারী। 

এ দ্বারা জানা যায় থয, মহান আল্লাহ সকল কাযণগত 
গুণাবলী, থযমন সৃদষ্ট করা, রূযী থেওয়া, পুরসৃ্কত করা, 
জীদবত করা, মৃতুয থেওয়া ইতযাদে সবই এ (ক্কাইয়ূম) 
নাদমর দেদক প্রতযাবতণন কদর। কারণ, এদির োবী হদচ্ছ 
এই থয, দতদনই তার সৃদষ্টকুলদক সুদস্থর কদরদছন, সৃদষ্ট, 
আহার, জীবন, মৃতুয এবাং পদরচালনার দেক থেদক। 
যেেনদ ভাদব মহান আল্লাহর সকল সত্তাগত গুণাবলী, 
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উোহরণস্বরূপ: শ্রবণ, েশণন, হাত, জ্ঞান প্রভৃদত তাাঁর নাম 
‘হাই’ (দচরঞ্জীব) এর দেদক প্রতযাবতণন কদর। এর 
পদরদপ্রদিদত থেখা যায়: সমস্ত সুন্দর নামাবলীর উৎস 
এই েু’দি নাম (আল-হাই ও আল-ক্বাইয়ূম)। এ কারদণ 
ইসলামী মনীষীদের একেল এই েু’দি নামদক ইসদম 
‘আযম বদল অদভমত বযি কদরদছন, যাদক মাধযম কদর 
বা যার উসীলা দেদয় থো‘আ করদল থো‘আ কবুল করা 
হয়, প্রােণনা করদল প্রােণনা গ্রহণ করা হয়। আর উভদয়র 
মযণাোর কারদণ এদি তাওহীদের প্রমাণাদে এবাং 
েলীলাদের গুরুদত্ব বণণনা করা হদয়দছ। 

তাই যার শান-মযণাো এই থয, দতদন দচরঞ্জীব, মৃতুযহীন, 
ধারক সৃদষ্টর পদরচালক, থকাদনা দকছুই তাাঁদক পরাস্ত 
করদত পাদর না। আর না থকাদনা দকছুু্র অদস্তত্ব হদত 
পাদর তাাঁর আদেশ ছাড়া। এ রকম গুদণর অদধকারীই থতা 
ইবােদতর থযাগয। অনয থকউ না। আর দতদন বযতীত 
অদনযর ইবােত ভ্রষ্টতারই নামান্তর। কারণ, দতদন বযতীত 
অনয, হয় জড়পোেণ, যার আসদল জীবন থনই, আর না 
হদল জীদবত দছল দকন্তু মারা থগদছ দকাংবা জীদবত আদছ 
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দকন্তু অদচদরই মারা যাদব। আর না থকাদনা সৃদষ্টর হাদত 
জগদতর পদরচালনা ও পদরকল্পনার িমতা আদছ বরাং 
রাজত্ব ও পদরচালনা সবদকছু এক আল্লাহর হাদত। 

আল্লাহ তা‘আলা বদলন,  

َُوٱۡلَقَمَر ُُٱلَشۡمَسُُوََسَخرَُُٱََلۡلُُِِفُُٱِلََهارََُُويهولِجُهُٱِلََهارُُِِفُُٱََلَۡلُُيهولِجُه﴿
 ُ َجلُ ََُيۡرِيُكه 

َ
ُىُِۡل َسم ٗ مُهُمي َٰلِكه مُُۡٱّلَلُهَُذ ۡلكه ََُُّلُهَُربيكه َُوٱََّلِينَُُٱلۡمه

ونَُ ونََُُماُدهونِهِۦُِمنُتَۡدعه مُُۡإِن١٣ُُقِۡطِميُ ُِمنَُيۡملِكه وهه َُلُُتَۡدعه
وا ُ مُُۡيَۡسَمعه اَءكه وا َُُولَوُُۡدهََع ۡمُ ُٱۡسَتَجابهوا َُُماَُسِمعه ُٱۡلقَِيََٰمةَُُِوَيۡومَُُلَكه

ونَُ ره ۡمُ ُيَۡكفه كِكه  [  ١٤  ،١٣: فاطر] ﴾١٤َُُخبِي ُُِمۡثلهُُيهنَب ِئهَكَُُوَلُُبِِِشۡ

“আর থতামরা আল্লাহর পদরবদতণ যাদেরদক ডাদকা তারা 
থতা থখজুদরর আাঁদির আবরদণরও অদধকারী নয়। থতামরা 
তাদেরদক আহ্বান করদল তারা থতামাদের আহ্বান শুনদব 
না এবাং শুনদলও থতামাদের আহ্বাদন সাড়া দেদব না। 
থতামরা তাদেরদক থয শরীক কদরদছা তা তারা 
দকয়ামদতর দেন অস্বীকার করদব। সবণজ্ঞাত নযায় থকউই 
থতামাদক অবদহত করদত পাদর না।” [সূরা িাদতর, 
আয়াত: ১৩-১৪]  
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দতদন আদরা বদলন,  

وا ُُقهلُِ﴿ ِنُزََعۡمتهمُٱََّلِينَُُٱۡدعه ونَُُفََلُُدهونِهِۦُم  ُٱلضي َُُِكۡشَفَُُيۡملِكه
مُۡ  [  ٥٦: اًلَساء] ﴾٥٦ََُتۡوِيًلَُُوَلَُُعنكه

“বল, থতামরা আল্লাহ ছাড়া যাদেরদক মা‘বুে মদন কর 
তাদেরদক আহ্বান কর; করদল থেখদব থতামাদের েুুঃখ-
দেনয েূর করার অেবা পদরবতণন করবার শদি থনই।” 
[সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ৫৬]  

এবাং দতদন বদলন,  

وا ُ﴿ ونََُُلَُُءالَِهةُُٗدهونِهِۦاُُِمنَُوٱََّتَذه مُُۡاُ َُٗشۡيََُُيۡلهقه ونََُُوهه ۡلَقه َُوَلَُُيه
ونَُ ِسِهمَُُۡيۡملِكه نفه

َ
اُِۡل ونََُُوَلَُُنۡفٗعاَُوَلَُُض ٗ ةَُُٗوَلَُُمۡوٗتاَُيۡملِكه َُوَلَُُحَيوَٰ

وٗرا هشه  [  ٣: الفرقان] ﴾٣ُن

“আর তারা তাাঁর পদরবদতণ মা‘বুেরূদপ গ্রহণ কদরদছ 
অপরদক যারা দকছুই সৃদষ্ট কদর না, বরাং তারা দনদজরাই 
সৃষ্ট এবাং তারা দনদজদের অপকার অেবা উপকার করার 
িমতা রাদখ না এবাং জীবন, মৃতুয ও পুনরুত্থাদনর ওপরও 
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থকাদনা িমতা রাদখ না।” [সূরা আল-িুরক্কান, আয়াত: 
৩]  

এ রকম েুবণল-অিমদের ইবােত কীভাদব করা যায়! 

তৃতীয় প্রমাণ: ﴿ُ ههۥُِسَنة ذه خه
ۡ
﴾َُوَلُنَۡوم  َُلُتَأ  (তাাঁদক না তন্দ্রা 

আর না ঘুম স্পশণ কদর): 

তন্দ্রা বলা হয় ঘুদমর পূবণাবস্থার ঘুম ঘুম ভাবদক। আর 
ঘুম থতা সবার জানা। আল্লাহ তা‘আলা উভয় থেদক 
পদবত্র, কারণ দতদন পূণণ জীবন এবাং পূণণ রিদকর 
অদধকারী। পিান্তদর মানুষ এবাং অনযানয সৃদষ্ট জীদবত 
তদব মরণশীল। তাদের জীবদন প্রদয়াজন হয় আরাম-
দবরাদমর। কারণ, তারা ক্লান্ত-বযদেত হয়। আর ঘুদমর 
কারদণই হদচ্ছ ক্লান্ত ও শ্রান্তদবাধ করা। তাই মানুষ 
ক্লাদন্তর পর ঘুম দনদল আরাম এবাং শাদন্ত পায়। বুঝা থগল, 
মানুষ তার েুবণলতা এবাং অিমতার কারদণ ঘুদমর 
মুখাদপিী। থস ঘুমায়, তন্দ্রা থনয়, ক্লান্ত হয়, শ্রান্ত হয় 
এবাং অসুস্থ হয়। এ রকম যার অবস্থা তার জদনয দকভাদব 
ইবােত করা হদব?  
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এই তেয থেদক একদি দনয়ম স্পষ্ট হয় থয, কুরআদন 
আল্লাহর সত্তার বযাপাদর যা দকছু অস্বীকার করা হয়, তা 
দ্বারা মহান আল্লাহর পূণণতা প্রমাণ হয়। এ স্থাদন আল্লাহ 
রাবু্বল আলামীদনর ঘুম ও তন্দ্রা অস্বীকার করা হদয়দছ, 
তাাঁর পূণণাঙ্গ জীবন, তোরদক, িমতা এবাং শদির কারদণ। 
আর এ সবদকছুই ইবােদতর থিদত্র তাাঁদক জরুরীভাদব 
একক করা ও জানার প্রমাণাদে। হােীদস বদণণত হদয়দছ: 

نْ  َلُ  يَنْبَِغ  َوًَل  َينَاُم، ًَل  وََجل   َعز   اللَ  إِن  »
َ
 الِْقْسَط  ََيِْفُض  َينَاَم، أ

 َقبَْل  انل َهارِ  َوَعَمُل  انل َهاِر، َعَملِ  َقبَْل  الل يِْل  َعَمُل  إَِِلْهِ  يُْرَفعُ  َوَيْرَفُعُه،
ْحَرقَْت  َكَشَفهُ  لَوْ  انل ورُ  ِحَجابُهُ  الل يِْل، َعَملِ 

َ
 َما وَْجِههِ  ُسبَُحاُت  َِل

هُ  إَِِلْهِ  اْنتََه   «َخلِْقهِ  ِمنْ  بَََصُ

“আল্লাহ তা‘আলা ঘুমায় না, আর না ঘুম তাাঁদক থশাভা 
পায়। দতদন (দনকী-বেীর) পদরমাপ নীচু কদরন এবাং উাঁচু 
কদরন। রাদতর আমল দেদনর পূদবণ এবাং দেদনর আমল 
রাদতর পূদবণ তাাঁর দনকি উঠাদনা হয়। তাাঁর পেণা থজযাদত, 
যদে দতদন তা উনু্মি কদর থেন, তাহদল তাাঁর থচহারার 
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আদলা সমস্ত সৃদষ্টদক জ্বাদলদয় পুদড়দয় ছারখার কদর 
দেদব”।24 দতদন সুমহান বরকতপূণণ। 

চতুেণ প্রমাণ: ﴿ُ َِٰت ُٱلَسَمََٰو ُِف َُما ۡرِضُ ََّلهۥ
َ
ُٱۡۡل ُِف ﴾َوَما  অেণাৎ 

আকাশ ও যমীদন যা দকছু আদছ সবদকছুর মাদলক দতদন। 

দতদন বযতীত আকাশ এবাং যমীদনর থকাদনা দকছুর থকউই 
মাদলক নয়। অণু পদরমাদণরও মাদলক নয়। থযমন, আল্লাহ 
বদলন,  

وا ُُقهلُِ﴿ ِنُزََعۡمتهمُٱََّلِينَُُٱۡدعه ونََُُلُُٱّلَلُُِدهونُُِم  ُِفَُُذَرة ُُِمۡثَقاَلَُُيۡملِكه
َٰتُِ ۡرِضُُِفَُُوَلُُٱلَسَمََٰو

َ
مَُُۡوَماُٱۡۡل مََُّلهۥَُوَماُِۡشۡكُ ُِمنُفِيِهَماُلَهه ِنُِمۡنهه ُم 

 [  ٢٢: سبا] ﴾٢٢َُظِهي ُ

“তুদম বল, থতামরা আহ্বান করা তাদেরদক, যাদেরদক 
থতামরা আল্লাহর পদরবদতণ মা‘বুে মদন করদত। তারা 
আকাশমণ্ডলী ও পৃদেবীদত অণু পদরমাণ দকছুর মাদলক 
নয় এবাং উভদয়র মদধয তাদের থকাদনা অাংশও থনই এবাং 

                                                            
24 সহীহ  মুসদলম, হােীস নাং ১৭৯। 
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তাদের থকউ তার সহায়কও নয়।” [সূরা সাবা, আয়াত: 
২২]  

অেণাৎ অণু পদরমাদণর মাদলক নয়, না থতা স্বতন্ত্রভাদব 
আর না অাংশী দহদসদব। ইহজীবদন মানুষ ততিুকুরই 
মাদলক যতিুকু আল্লাহ তাদক মাদলক কদরন। আল্লাহ 
তা‘আলা বদলন, 

مَُُقهلُِ﴿ ۡلِكَُُمَٰلَِكُُٱلَلهه ۡلَكُُتهۡؤِتُُٱلۡمه اءُهَُمنُٱلۡمه ۡلَكَُُوتزَنِعُهُتََشا ُِمَمنُٱلۡمه
اءُه اءُهَُمنَُوتهعِزُيُتََشا اءه َُُمنَُوتهِذليُُتََشا َُُٰإِنََكُُٱۡۡلَۡيه ُُبَِيِدكَُُتََشا ء ُُكه ََُُِعَ ََُشۡ
 [٢٦: عمران ال] ﴾٢٦ُقَِديرُ 

“তুদম বল, থহ রাজযাদধপদত আল্লাহ! আপদন যাদক ইচ্ছা 
রাজত্ব োন কদরন এবাং যার দনকি হদত ইচ্ছা রাজত্ব 
দছদনদয় থনন, যাদক ইচ্ছা সম্মান োন কদরন এবাং যাদক 
ইচ্ছা লাদিত কদরন; আপনারই হাদত কলযাণ, দনশ্চয় 
আপদন সবদকছুর ওপর িমতাবান।” [সূরা আদল 
ইমরান, আয়াত: ২৬] 
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অতুঃপর মানুষ ইহজীবদন যা দকছুর মাদলক তার পদরণাম 
েু’থয়র একদি। মৃতুযকাদল হয় তাদক সম্পে থছদড় চদল 
থযদত হদব, আর না হদল সম্পেই তাদক থছদড় বসদব, 
েূদযণাগ, েূঘণিনা বা অনুরূপ থকাদনা কারদণ। থসই বাগান 
মালীদের নযায় যারা প্রভাদত িল আহরদণর কসম খায় 
এবাং ইনশাআল্লাহ বদল না। অতুঃপর থসই রাদত আল্লাহ 
তা‘আলার পি থেদক েূদযণাগ হানা থেয়। িদল বাগান 
পুদর ছাই হদয় যায়। লিয করুন! সন্ধাকাদল োমী 
বাগাদনর মাদলক আর প্রভাতকাদল দনুঃস্ব। তাই মদন রাখা 
েরকার, বান্দা যা দকছুর মাদলক তা আল্লাহর পি 
থেদকই। দতদন োনকারী, বদিতকারী, সঙ্কীণণকারী, 
প্রশস্তকারী, দনেকারী, উবণকারী, সম্মানোতা এবাং 
লাদিতকারী। আদেশ তাাঁরই। রাজত্ব তাাঁরই। তাই দতদনই 
ইবােদতর হকোর। কারণ, তার হাদত আদছ থেওয়া, না 
থেওয়া, সম্মান এবাং অপমান। দতদন বযতীত থকউই 
থকাদনা প্রকার ইবােদতর হকোর নয়। বরং তারা সৃষ্টি, তারা 
বাধয এবাং তারা স্রষ্টার অধীনস্ত।  
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থয এই জগদতর মাদলক নয়। অণু পদরমাদণরও 
স্বতস্ত্রভাদব মাদলক নয়। তাহদল তার উদেদশয ইবােদতর 
হকোর থতা দতদন দযদন এই জগদতর মদহমাদিত বােশাহ, 
সম্মাদনত স্রষ্টা, পদরচালক প্রভূ যার থকাদনা অাংশী থনই। 

পিম প্রমাণ: ﴿ُ ُٱََّلِي َُذا َُمن ُبِإِۡذنِهۦِ  ُإَِل ۥا ُِعنَدهه ﴾يَۡشَفعه  (দক 
আদছ থয, তাাঁর সমু্মদখ তাাঁর অনুমদত ছাড়া সুপাদরশ 
করদব?): 

অেণাৎ তার অনুমদত বযতীত থকউই সুপাদরশ করদত 
পারদব না। কারণ, দতদন রাজা। আর তাাঁর রাজদত্ব তাাঁর 
অনুমদত বযতীত থকউ হস্তদিপ করদত পাদর না, দকছু 
করদতও পাদর না। 

ُُِقهل﴿ َ ِ  [  ٤٤: الزمر] ﴾ََجِيٗعاُٱلَشَفََٰعةُهُّلل 

(বল! সমস্ত সুপাদরশ আল্লাহরই ইখদতয়াদর।” [সূরা আয-
যুমার, আয়াত: ৪৪] তাই এর আদবেন করা যাদব না তাাঁর 
আদেশ ছাড়া। আর না এর দ্বারা ধনয হওয়া যাদব তাাঁর 
অনুগ্রহ ছাড়া।  
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ُۥاُٱلَشَفََٰعةُهُتَنَفعُهَُوَلُ﴿ ذِنَُُلَِمنُُۡإَِلُُِعنَدهه
َ
  [ ٢٣: سبا] ﴾ََّلهۥُأ

“যাদক অনুমদত থেওয়া হয় থস ছাড়া আল্লাহর দনকি 
কাদরা সুপাদরশ িলপ্রসু হদব না।” [সূরা সাবা, আয়াত: 
২৩] 

ِنَُوَكم﴿ َٰتُُِِفَُُملَك ُُم  مُُۡتهۡغِنَُُلُُٱلَسَمََٰو َُبۡعدُُِِمنُ ُإَِلُُاُ ًَُشۡيَُُشَفََٰعتههه
ن

َ
َذنَُُأ

ۡ
اءُهُلَِمنُٱّلَلُهُيَأ  [  ٢٦: انلجم] ﴾٢٦َُوَيۡرَضَُُٰٓيََشا

“আকাশসমূদহ কত দিদরশতা রদয়দছ! তাদের থকাদনা 
সুপাদরশ িলপ্রসু হদব না, যতিণ আল্লাহ যাদক ইচ্ছা 
এবাং যার প্রদত সন্তুষ্ট তাদক অনুমদত থেন।” [সূরা  আন-
নাজম, আয়াত: ২৬] 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম দকয়ামদতর দেন 
মাকাদম মাহমূে নামক স্থাদন সুাপাদরশ করার মযণাো লাভ 
করদবন। দতদন দনদজ আরম্ভ করদবন না যতিদণ 
আল্লাহর পি থেদক আদেশ না হদব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইদহ ওয়াসাল্লামদক বলা হদব, 

َسَك، اْرَفعْ »
ْ
عْ  اْشَفعْ  ُتْعَطْه، َسْل  تُْسَمْع، قُْل  َرأ  «تَُشف 
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“মাো উঠাও এবাং আদবেন কর, আদবেন গ্রহণ করা 
হদব। সুপাদরশ কর, সুপাদরশ কবুল করা হদব”।25 

অতুঃপর জানা েরকার থয, সুপাদরশকারীর সুপাদরশ সবই 
লাভ করদব না, বরাং তা থকবল মুওয়াহদহে ও 
মুখদলসদের জনয দনদেণষ্ট, মুশদরকদের তাদত থকাদনা অাংশ 
থনই। সহীহ মুসদলদম আবু হুরায়রা রাদেয়াল্লাহু আনহু 
থেদক বদণণত, দতদন বদলন,  

ِ  رَُسوَل  يَا قُلُْت:» ْسَعدُ  َمنْ  !اّلل 
َ
 الِقيَاَمِة؟ يَْومَ  بَِشَفاَعِتَك  انل اِس  أ

بَا يَا َظنَنُْت  لََقدْ »: َقاَل فَ 
َ
نْ  ُهَريَْرةَ  أ

َ
لُِن  ًلَ  أ

َ
 احلَِديِث  َهَذا َعنْ  يَْسأ

َحدٌ 
َ
ُل  أ و 

َ
يُْت  لَِما ِمنَْك  أ

َ
ْسَعدُ  ،احلَِديِث  ََعَ  ِحرِْصَك  ِمنْ  َرأ

َ
 انل اِس  أ

، إًِل   ِإَلَ  ًلَ  قَاَل  َمنْ  الِقيَاَمِة، يَْومَ  بَِشَفاَعِت  ُ  «قَلِْبهِ  ِمنْ  َخالًِصا اّلل 

“আদম আল্লাহর রাসূলদক দজজ্ঞাসা কদর: থহ আল্লাহর 
রাসূল! দকয়ামদতর দেদন আপনার সুপাদরদশর থক থবদশ 
থসৌভাগযবান হদব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 
ওয়াসাল্লাম বদলন, “থহ আবূ হুরায়রা! আমার মদন হদচ্ছ, 

                                                            
25 সহীহ মুসদলম, হােীস নাং ১৯৩। 
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থতামার পূদবণ এ দবষয় সম্পদকণ থকউ প্রশ্ন কদর দন, তুদমই 
প্রেম প্রশ্ন কদরছ, যা হােীদসর প্রদত থতামার দলপ্সার 
পদরচয়। দকয়ামদতর দেন আমার সুপাদরদশর সবদচদয় 
থবদশ থসৌভাগযবান থস, থয খাাঁদি অন্তদর ‘লা ইলাহা 
ইল্লাল্লাহ’ বদলদছ”। 

ইবনুল কাইদয়যম রহ. বদলন, ‘আবূ হুরায়রার হােীদস 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাদমর বাণী: « ُْسَعد

َ
 أ

ُ  إًِل   إَِلَ  ًلَ  قَاَل  َمنْ  الِقيَاَمِة، يَْومَ  بَِشَفاَعِت  انل اِس  «اّلل   “আমার 

সুপাদরদশর সবদচদয় থবদশ থসৌভাগযবান বযদি থস থয, লা 
ইলাহা ইল্লাল্লাহ পদড়দছ” এদি তাওহীদের একদি রহসয। 
আর তা হদলা, সুপাদরশ পাদব থস থয, শুধু আল্লাহর জনযই 
ইবােতদক মুি করদব। যার তাওহীে পূণণ হদব থসই 
শািা‘আদতর থবদশ হকোর হদব। এমন নয় থয 
দশকণকারীও সুপাদরশ লাভ করদব থযমন মুশদরকদের 
ধারণা”।26  

                                                            
26 তাহ্ যীবুস  সুনান ৭/১৩৪। 
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সহীহ মুসদলদম আবূ হুরায়য়া রাদেয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম থেদক আদরা বণণনা কদরন, 
দতদন বদলন,  

َل  ُمْستََجابٌَة، َدْعَوةٌ  نَِبي  ِلُكي » ُت  َوإِني  َدْعَوتَُه، نَِبي  ُك   َفتََعج 
ْ
 اْختَبَأ

ِت  َشَفاَعةً  َدْعَوِت  م 
ُ
 َماَت  َمنْ  اللُ  َشاءَ  إِنْ  نَائِلَةٌ  فَِهَ  الِْقيَاَمِة، يَْومَ  ِِل

ِت  ِمنْ  م 
ُ
 «َشيْئًا بِاللِ  يُْْشِكُ  ًَل  أ

“প্রদতযক নবীর একদি গৃহীত থো‘আ আদছ। প্রদতযদকই 
তা অদগ্রম কদরন। আর আদম আমার থো‘আদক 
দকয়ামদতর দেদন সুপাদরশস্বরূপ আমার উম্মদতর জদনয 
থগাপন থরদখদছ। আমার উম্মদতর মদধয থয বযদি থকাদনা 
প্রকার দশকণ না কদর মারা যাদব থস ইনশাআল্লাহ তা 
পাদব”।27 

আল্লাহর প্রাপয অনযদক থেওয়ার বযাপাদর মুশদরকদের থয 
দবশ্বাস, এ প্রমাদণ তা বাদতল করা হদয়দছ। তাদের 
ধারণা, এ সকল (উপাসয) সুপাদরশকারী এবাং 

                                                            
27 সহীহ মুসদলম, হােীস নাং ১৯৯। 
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মাধযমস্বরূপ। এরা তাদেরদক আল্লাহর দনকিবতণী কদর 
থেয়। আল্লাহ বদলন,  

ونَُ﴿ مَُُۡلَُُماُٱّلَلُُِدهونُُِِمنَُوَيۡعبهده يهه مَُُۡوَلُُيَضه هه هونَُُيَنَفعه ول َُوَيقه
َلاءُِ نَاَُهَٰٓؤه َفَعَٰٓؤه  [  ١٨: يونس] ﴾ٱّلَلُُِِعندَُُشه

“আর তারা আল্লাহ ছাড়া এমন বস্তুসমূদহরও ইবােত 
কদর, যারা তাদের থকাদনা অপকারও করদত পাদর না 
এবাং তাদের থকাদনা উপকারও করদত পাদর না, আর 
তারা বদল, এরা হদচ্ছ আল্লাহর দনকি আমাদের 
সুপাদরশকারী।” [সূরা ইউনুস, আয়াত: ১৮]  

তারা আদরা বদল:  

مَُُۡما﴿ هه اُُإَِلَُُنۡعبهده ِبهونَا ۡلَفَُُٰٓٱّلَلُُِإَِلَُُِلهَقر   [  ٣: الزمر] ﴾زه

“আমরা থতা এদের পূজা এ জনযই কদর থয, এরা 
আমাদেরদক সুপাদরশ কদর আল্লাহর সাদন্নদধয এদন 
দেদব।” [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৩]  

এ ধারণার ওপর দভদত্ত কদরই মৃত, পাের, গাছ-পালা 
এবাং অনযানযদের উদেদশয ইবােত করা হয়। তাদের 
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দনকি থো‘আ করা হয় এবাং কুরবানী ও মান্নত করা হয়। 
প্রদয়াজন পূরণ, দবপে েুরীকরণ এবাং বালা-মুসীবত 
থেদক পদরত্রাদনর প্রােণনা করা হয়। তাদের দবশ্বাস, তারা 
তাদের আহ্বান থশাদন, থো‘আ কবুল কদর এবাং চাদহো 
পূরণ কদর। এ সবই দশকণ ও ভ্রষ্টতা। প্রাচীন যুদগ ও 
বতণমাদন সুপাদরদশর নাদম তারা এর অনুশীলন কদর 
আসদছ। জানা েরকার, শািা‘আদতর দতনদি অধযায় 
আদছ, যা ভ্রষ্ট েল জাদন না, আর না হদল না জানার ভান 
করদছ। তা হদলা, আল্লাহর আদেশ বযতীত থকাদনা 
সুপাদরশ হদব না। তারই জদনয সুপাদরশ হদব যার কমণ 
ও কোর ওপর আল্লাহ সন্তুষ্ট। আর আল্লাহ সুবহানাহু 
তাওহীেবােী না হদল কারও প্রদত সন্তুষ্ট হন না। 

ষষ্ঠ প্রমাণ: ﴿ُ َُوَما يِۡديِهۡم
َ
ُأ َُبۡيَ َُما ۡمُ َيۡعلَمه ﴾َخۡلَفهه  (তাদের 

সামদনর ও দপছদনর সবদকছুই দতদন জাদনন।) 

অেণাৎ তাাঁর জ্ঞান অতীত ও ভদবষযদতর সবদকছুদত 
অন্তভুণি। তাই দতদন জাদনন যা অতীদত হদয়দছ এবাং যা 
ভদবষযদত হদব। তাাঁর জ্ঞান সবদকছুদক থবষ্টন কদর আদছ। 
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দতদন সবদকছুর দবস্তাদরত দহসাদব থরদখদছন। আর 
দকভাদবই বা তাাঁর জ্ঞান সব সৃদষ্টদক অন্তভুণি করদব না! 
অেচ দতদন সৃদষ্টকতণা।  

َلُ﴿
َ
وََُُخلَقََُُمنَُُۡيۡعلَمُهُأ ُُوَهه  [  ١٤: امللك] ﴾١٤ُٱۡۡلَبِيُهُٱلَلِطيفه

“দযদন সৃদষ্ট কদরদছন, দতদন দক জাদনন না? দতদন 
সূক্ষ্মেশণী, সমযক অবগত।” [সূরা আল-মুলক, আয়াত: 
১৪]  

সৃদষ্টর সৃদষ্টকরণ এবাং তাদের অদস্তদত্ব আনয়দন এ কোর 
েলীল থয, তাাঁর জ্ঞান এ সবদকছুদত অন্তভুণি। আল্লাহ 
তা‘আলা বদলন,  

َٰتُ َُسۡبعََُُخلَقَُُٱََّلِيُٱّلَلُه﴿ ۡرِضَُُوِمنََُُسَمََٰو
َ
َن ُُٱۡۡل لهُُِمۡثلَهه ۡمرُهُيَتزََنَ

َ
ُٱۡۡل

نَُ واا ُُبَۡيَنهه نََُُِلَۡعلَمه
َ
َُُٰٱّلَلَُُأ ء ُُكه ََُُِعَ نَُُقَِديرُ ََُشۡ

َ
َحاَطُُقَدُُۡٱّلَلََُُوأ

َ
ُُِأ ل  ُبِكه

ءُ   [١٢: الطلق] ﴾١٢ُُِعۡلَم اََُشۡ

“আল্লাহ সপ্তাকাশ সৃদষ্ট কদরদছন এবাং পৃদেবীও থসই 
পদরমাদণ, এগুদলার মদধয থনদম আদস তাাঁর দনদেণশ; িদল 
থতামরা বুঝদত পার থয, আল্লাহ সবণদবষদয় সবণশদিমান 
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এবাং জ্ঞাদন আল্লাহ সবদকছুদক পদরদবষ্টন কদর 
রদয়দছন।” [সূরা আত-তালাক, আয়াত: ১২]  

কদেত আদছ, একো এক নাদস্তক বদল: আদম সৃদষ্ট করদত 
পাদর। তাদক তার সৃদষ্ট থেখাদত বলা হদলা। থস দকছু মাাংস 
থনয় এবাং থছাি থছাি কদর কাদি। তার মাদঝ থগাবর 
পুদর থেয়। তার পদর থকৌিায় ভদর দছদপ এাঁদি থেয় এবাং 
এক বযদিদক থেওয়া হয় থয, দতন ধদর তা তার কাদছ 
রাদখ। অতুঃপর থস আদস। দছদপ থখালা হয়। থেখা থগল 
থকৌিা থপাকায় ভদতণ। এবার নাদস্তক বলদলা: এই থেখ 
আমার সৃদষ্ট!! ঘিনা থিদত্র উপদস্থত এক বযদি প্রশ্ন 
করদলা: আচ্ছা এসদবর সাংখযা কত? তুদম দক এদের খােয 
োন কর? থকাদনাদিরও উত্তর দেদত পাদর না। এবার 
নাদস্তকদক বলা হদলা: স্রষ্টা থস থয সৃদষ্টর পুঙ্খানুপুঙ্খ 
দহসাব রাদখন, পুরুষ ও স্ত্রী দচদনন, সৃদষ্টসমূহদক খােয 
োন কদরন এবাং তাদের জীবদনর সময়সীমা এবাং 
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বয়দসর থশষ সীমা জাদনন। তখন নাদস্তক হতবুদদ্ধ হদয় 
পদড়।28 

আমার মদন আদছ, আদম এই ঘিনাদি সাদবক থসাদভদয়ত 
ইউদনয়ন থেদক মুি হওয়া ইসলামী থেশসমূদহর থকাদনা 
এক থেদশর এক ছাদত্রর দনকি বণণনা কদর। থস 
দকাংকতণবযদবমৃঢ় হদয় পদড়, যখন থস উত্তর শ্রবণ কদর 
এবাং বদল: এ মহান প্রদতউত্তরদি কীভাদব আমাদের মাঝ 
থেদক লুক্কাদয়ত! থস বদল: কদমউদনস্টরা ক্লাদস এ সাংশয় 
বণণনা করত। দবদশষ কদর প্রাইমাদর পযণাদয়র ছাত্রদের 
মাদঝ। িদল মুসদলম ছাত্রদের মাদঝ চািলয সৃদষ্ট হত। 
থসই ছাত্র বদল, আমার সামদন এ রকম ঘদি। থস এ 
উত্তরদি বড় নজদর থেদখ এবাং মহান মদন কদর। 

যাই থহাক, মহান আল্লাহ, তাওহীেদক তাাঁরই জনয 
জরুরীভাদব সাবযস্তকরদণর প্রমাণ এবাং তাাঁরই উদেদশয 
েীনদক খাাঁদি করদণর প্রমাণ দহদসদব থপশ করদছন থয, 
দতদন সুবহানাহু সমস্ত সৃদষ্টদক তাাঁর জ্ঞান দ্বারা পদরবযপ্ত 

                                                            
28 আল-হুজ্জাহ িী বায়াদনল মাহাজ্জাহ, তায়মী ১/১৩০। 
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কদর থরদখদছন এবাং তাাঁর জ্ঞান সমগ্র সৃদষ্টকুলদক 
অন্তভুণি কদর থরদখদছ।  

َٰتُُِِفَُُذَرة ُُِمۡثَقالهَُُعۡنهُهَُيۡعزهبهَُُلُ﴿ ۡرِضُُِفَُُوَلُُٱلَسَمََٰو
َ
ۡصَغرُهَُوَلاُُٱۡۡل

َ
ُأ

َٰلَِكُُِمن ۡكَبُهَُوَلاَُُذ
َ
 [  ٣: سبا] ﴾أ

“আকাশমণ্ডলী ও পৃদেবীদত তাাঁর অদগাচর নয় অণু 
পদরমাণ দকছু দকাংবা তেদপিা িুদ্র অেবা বৃহৎ দকছু।” 
[সূরা সাবা, আয়াত:  ৩] এ কারদণ আল্লাহ তা‘আলা 
মুশদরকদের আক্বীোর খণ্ডন করতুঃ বদলন,  

ُُِوََجَعلهوا ُ﴿ اءَُُّلِلَ ََك َ ۡمُ ُقهۡلُُۡشه وهه مَُُۡسمي
َ
ُُأ ِ ۥُ ُهتهَنب  ۡرِضُُِفَُُيۡعلَمُهَُلُُبَِماُونَهه

َ
ُٱۡۡل

م
َ
ِنَُُبَِظَِٰهر ُُأ ي ِنَُُبَۡلُُٱۡلَقۡوِل ُُم  وا ُُلََِّلِينَُُزه مَُُۡكَفره وا َُُمۡكرههه دي َُعنَُُِوصه

 [  ٣٣: الرعد] ﴾َهاد ُُِمنََُُّۡلهۥَُفَماُٱّلَلُهُيهۡضلِلَُُِوَمنُٱلَسبِيِلُ 

“তারা আল্লাহর বহু শরীক কদরদছ, তুদম বল: থতামরা 
তাদের পদরচয় োও; থতামরা দক পৃদেবীর মদধয অেবা 
প্রকাশয বণণনা থেদক এমন দকছুর সাংবাে তাাঁদক দেদত 
চাও যা দতদন জাদনন না? না, বরাং সুদশাদভত করা হদয়দছ 
কাদিরদের জদনয তাদের প্রতারণাদক এবাং তাদেরদক 
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সৎপে থেদক বাধা োন করা হদয়দছ। আল্লাহ যাদক 
দবভ্রান্ত কদরন তার থকাদনা পে প্রেশণক থনই।” [সূরা 
আর-রা‘আে, আয়াত: ৩৩] 

সপ্তম এবাং অষ্টম প্রমাণ: ﴿ُ ء وَنُبََِشۡ ِيطه إَِلَُُوَلُُيه ِۡنُِعۡلِمهِۦُا م 
اَء ُ ﴾بَِماَُشا  (তাাঁর জ্ঞানসীমা থেদক তারা থকাদনা দকছুদকই 

পদরদবদষ্টত করদত পাদর না, দকন্তু যতিুকু দতদন ইচ্ছা 
কদরন।): 

এই বাণীদত সৃদষ্টর অিমতা এবাং তাদের জ্ঞাদনর স্বল্পতা 
ও সীমাবদ্ধতা বদণণত হদয়দছ এবাং বলা হদয়দছ থয, তাদের 
খুবই সামানয জ্ঞান থেওয়া হদয়দছ। 

اُ﴿ وتِيتهمَُوَما
ه
ِنَُُأ  [  ٨٥: اًلَساء] ﴾قَلِيٗلُُإَِلُُٱۡلعِۡلمُُِم 

“তামাদেরদক সামানয জ্ঞানই থেওয়া হদয়দছ।” [সূরা 
আল-ইসরা, আয়াত: ৮৫] 

থস থতা প্রেম অবস্থায় মাদয়র থপি থেদক থবর হদয়দছ 
এমন অবস্থায় থয, তারা দকছুই জানত না।  
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مَُوٱّلَلُهُ﴿ ۡخرََجكه
َ
ِنُ ُأ ونُُِم  مُُۡبهطه َمَهَٰتِكه

ه
ونََُُلُُأ  ﴾اُ َُٗشۡيَُُتۡعلَمه

 [  ٧٨: انلحل]

“আর আল্লাহ থতামাদেরদক দনগণত কদরদছন থতামাদের 
মাতৃগভণ থেদক এমন অবস্থায় থয, থতামরা দকছুই জানদত 
না।” [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৭৮] 

তাদের জ্ঞান েুবণল ও িয়মুখী।  

م﴿ ۡرَذلُُِإَِلَُُٰٓيهَردُيَُمنَُوِمنكه
َ
رُُِأ مه  ﴾ا ُُ ًَُشۡيُُِعۡلمُ َُبۡعدََُُيۡعلَمََُُلُُلَِكُُۡٱۡلعه

 [  ٧٠: انلحل]

“থতামাদের মদধয থকউ থকউ থপৌঁদছ যায় দনকৃষ্টতম 
বয়দস, িদল যা দকছু তারা জানত থস সম্পদকণ তারা 
সজ্ঞান োকদব না।” [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৭০]  

এ জীবদন তারা সমু্মখীন হয় ভুল ও অিমতার।  

اَُُولََقدُۡ﴿  ﴾١١٥َُعۡزٗماََُّلهۥََُنِدَُُۡولَمُُۡفَنَِسََُُقۡبلهُُِمنَُءاَدمَُُإَِلََُُٰٓعِهۡدنَا
 [ ١١٥: طه]
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“আমরা থতা ইদতাপূদবণ আেদমর প্রদত দনদেণশ োন 
কদরদছলাম, দকন্তু থস ভুদল দগদয়দছল; আমরা তাদক 
সাংকদল্প েৃঢ় পাই দন”। [সূরা ত্ব-হা, আয়াত: ১১৫] 

হােীদস বদণণত হদয়দছ:  

« َ يَْت  آَدمُ  نُِسي ي تُهُ  فَنُسي  «ُذري

“আেম আলাইদহস সালাম ভুদলদছদলন তাই তারা 
সন্তাদনরাও ভুদল”।  

তাদের কাদছ থয জ্ঞানই এদসদছ তা আল্লাহ দশিা 
দেদয়দছন বদলই তারা অজণন কদরদছ।  

هوا ُُ﴿ ۡبَحََٰنَكُُقَال اُُِعۡلمََُُلُُسه اَُُماُإَِلَُُِلَا  [  ٣٢: ابلقرة] ﴾َعَلۡمَتَنا

“তারা বদলদছল আপদন পরম পদবত্র; আপদন আমাদেরদক 
যা দশিা দেদয়দছন তদ্বযতীত আমাদের থকাদনাই জ্ঞান 
থনই।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ৩২] 

نَسَٰنََُُعَلم٤َُُُبِٱۡلَقلَمَُُِعَلمَُُٱََّلِي﴿   ،٤: العلق] ﴾٥َُيۡعلَمُُۡلَمَُُۡماُٱۡۡلِ
٥  ] 
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“দযদন কলদমর সাহাদযয দশিা দেদয়দছন, দতদন দশিা 
দেদয়দছন মানুষদক যা থস জানদতা না।” [সূরা আল-
‘আলাক্ক, আয়াত: ৪-৫] 

نَسَٰنََُُخلَقَُ﴿  [ ٤  ،٣: الرْحن] ﴾٤ُٱۡۡلََيانََُُعَلَمهُه٣ُُٱۡۡلِ

“দতদন সৃদষ্ট কদরদছন মানুষ, দতদন তাদক দশদখদয়দছন বাক  
প্রণালী।” [সূরা আর-রহমান, আয়াত: ৩-৪] 

থো‘আদয় মাসুরায় উদল্লখ হদয়দছ:  

 «ينفعن ما علمن امهلل»

“থহ আল্লাহ আমাদক দশিা োও তা, যা আমার জনয 
লাভোয়ক”। তাই বান্দা জ্ঞাদনর থকাদনা অাংশই অজণন 
করদত পাদর না, থকবল যখন আল্লাহ তাদক তাওিীক 
থেন এবাং তার জনয তা সহজ কদরন তখনই থস তা 
অজণন করদত পাদর। 

اءَُُبَِماُإَِلُ﴿ ﴾َشا  “দকন্তু যতিুকু দতদন ইচ্ছা কদরন” এই 

বাণীদত তাওহীদের আর এক অনয প্রমাণ বদণণত হদয়দছ। 
সবদকছু আল্লাহ তা‘আলার ইচ্ছার সাদে সমৃ্পি। দতদন 
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যা চান তা হয় আর যা চান না তা হয় না। প্রকৃতপদি 
আল্লাহ ছাড়া থকাদনা শদি সামেণয থনই। শাদি‘ঈ রহ. 
বদলন,  

 
ْ
 لَْم يكنْ  َوَما ِشئُْت إن لَمْ  َما ِشئَْت ََكَن، وإْن لم أَشأ

ْ
 تَشأ

 فَِِف الِعلِْم ََيري الَفَّت َوالُْمِسنْ  َخلْقَت الِعبَاَد لَِما قَْد َعِلْمَت 
، َوِمنُْهْم َسِعيد  َوِمنُْهْم قَِبيٌح، َوِمنُْهْم َحَسنْ  فَِمنُْهْم َشِِقي

 وذاَك أعنَت، وذا لم تعن ََعَ َذا َمنَنَْت، َوَهذا َخذلَْت،
، فَِمنُْهمْ  َحَسنْ  َوِمنُْهمْ  قَِبيٌح، َوِمنُْهمْ   َسِعيد َوِمنُْهمْ  َشِِقي

অেণ: তুদম যা চাও তা হয় যদেও না চাই আদম। 
যা আদম চাই তা হয় না যদে না চাও তুদম। 
তুদম বান্দাদের সৃদষ্ট কদরছ যা তুদম পূবণ থেদক জ্ঞাত। 
থতামার জ্ঞাদনই হয় তারুণয ও বাধণকয। 
কাদরা প্রদত অনুগ্রহ কর, কাউদক কর অপমান। 
কাউদক সাহাযয আর কাউদক কর না োন। 
তাই থকউ হয় েুভণাগা আর থকউ ভাগযবান। 
আর থকহ হয় অধম থকউ শ্রীমান। 
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নবম প্রমাণ: ﴿ ُۡرَض
َ
َِٰتَُوٱۡۡل ُٱلَسَمََٰو ۡرِسييهه ﴾وَِسَعُكه  (তাাঁর কুরসী 

(পাোদন) সমস্ত আসমান ও যমীনদক পদরদবদষ্টত কদর 
আদছ): 

কুরসী আল্লাহ তা‘আলার বৃহৎ সৃদষ্টর একদি। আল্লাহ 
সুবহানাহু এদির বণণনায় বদলন থয, আকাশ এবাং যমীন 
পদরবযপ্ত হদয় আদছ। তার প্রশস্ততা, আকৃদতর বড়ত্বতা 
এবাং থিদত্রর দবশালতার কারদণ। ভূমণ্ডল এবাং 
নদভামণ্ডদলর তুলনা কুরসীর সাদে খুবই িীণ তুলনা। 
থযমন, কুরসীর তুলনা ‘আরদশর সাদে েুবণল তুলনা। আবূ 
যর রাদেয়াল্লাহু আনহুর হােীস এদি দবদেষণ কদর। দতদন 
বদলন,  

ُ َعلَيِْه وََسل َم » ِ َصّل  اّلل  يُْت رَُسوَل اّلل 
َ
َدَخلُْت الَْمْسِجَد احْلََراَم ، فََرأ
ي  آيَة  نََزلَ  : وَْحَدهُ ، فََجلَْسُت إَِِلِْه ، َفُقلُْت 

َ
ِ ، أ ْت َعلَيَْك يَا رَُسوَل اّلل 

فَْضُل 
َ
بُْع ِف الُْكرِْسي إِ آيَُة الُْكرِْس  »:؟ قَاَل  أ َماَواُت الس  ًل ، َما الس 

رْض  فَلة  
َ
، َوفَْضُل الَْعْرِش ََعَ الُْكرِْسي َكَفْضِل تِلَْك َكَحلَْقة  ِف أ

 «الَْفلِة ََعَ تِلَْك احْلَلَْقةِ 
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“আদম মসদজদে হারাদম প্রদবশ কদর। রাসূলুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লামদক একাদক থেদখ তার 
পাদশ বদস পদড় এবাং দজজ্ঞাসা কদর: থহ আল্লাহর রাসূল! 
আপনার প্রদত সদবণাত্তম থকান আয়াতদি অবতীণণ হয়? 
দতদন বদলন, “আয়াতুল কুরসী; কুরসীর তুলনায় আকাশ 
এবাং যমীন, থযমন মরুভূদমদত পদড় োকা একদি বালা 
(আাংিা)। আর আরদশর থশ্রষ্ঠত্ব কুরসীর প্রদত থযমন 
মরুভূদমর থশ্রষ্ঠত্ব থসই বালার প্রদত”।29 

হােীসদি এই আয়াদতর বযাখযা দবদেষদণর স্থাদন বদণণত 
হদয়দছ, থযন বান্দা এই সৃদষ্টর বড়ত্ব সম্পদকণ দচন্তা-ভাবনা 
কদর, তুলনা করদত সমেণয হয় তার এবাং আকাশ ও 
যমীদনর মাদঝ। তারপর তার ও আরদশ আযীদমর মাদঝ 
তুলনায় এর িুদ্র হওয়া সম্পদকণ দচন্তা-ভাবনা কদর। 

                                                            
29 দহল ইয়াহ, ১/১৬৬, আযামাহ, ২/৬৪৮-৬৪৯, আসমা ওয়াস 
দসিাত, বায়হাকী, ২/৩০০-৩০১, শাইখ আলবানী সহীহ বদলন। 
দসলদসলা সহীহাহ, নাং (১০৯)। 
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এখাদন দচন্তা করার প্রদয়াজন আদছ, মরুভূদমদত পদড় 
োকা থছাি বালার স্থান মরুভুদমর তুলনায় কতখাদন। 
(খুবই নগনয) অনুরূপ কুরসীর অবস্থা ‘আরদশর তুলনায়। 
অতুঃপর যমীন আসমাদনর স্থান কুরসীর তুলনায় থসরূপ 
নগণয।  

যদে আপদন দচন্তা কদরন এই যমীদনর সম্পদকণ যাদত 
আপদন চলা-দিরা কদরন, থবষ্টনকারী পাহাদড়র তুলনায়। 
বলুন থতা, সাধারণ যমীদনর তুলনায় পাহাড়সমূদহর স্থান 
কতখাদন। তারপর সমগ্র যমীদনর (যমীদনর অভযন্তর স্তর 
সহ) তুলনায় তার অবস্থান। তারপর আকশসমূদহর 
তুলনায় এদির স্থান। তারপর কুরসীর তুলনায় এদির 
স্থান, থয কুরসী আকাশ এবাং যমীনদক পদরবযপ্ত কদর 
আদছ। তারপর ‘আরদশ আযীদমর তুলনায় এদির অবস্থান। 
থযন আপদন অনুভব করদত পাদরন বৃদত্তর অদত িুদ্রতা, 
যাদত আপদন বসবাস কদরন। থযন এ দচন্তার মাধযদম 
জানদত পাদরন মহান আল্লাহর সৃদষ্টর বড়ত্ব, যা স্রষ্টা ও 
আদবষ্কারদকর মহদত্ত্বর প্রমাণ। হােীদস বদণণত হদয়দছ:  
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 «ف الل تتفكروا وًل الل آًلء ف تفكروا»

“থতামরা আল্লাহ তা‘আলার দনেশণণসমূদহ দচন্তা কর, 
আল্লাহ সম্পদকণ দচন্তা কর না”।30 এদি বরকতপূণণ দচন্তা-
ভাবনা যার দ্বারা বান্দা আদবষ্কারদকর মহত্ত্বতা এবাং স্রষ্টার 
পূণণতার সদঠক জ্ঞান পায়। জানদত পাদর থয, দতদন আল্লাহ 
সুবহানুহু খুবই বড়, সুউচ্চ এবাং সুমহান। এ কারদন 
থকাদনা থকাদনা পদণ্ডত বদলন, এ স্থাদন কুরসীর বণণনা, 
আল্লাহর সুউচ্চতা এবাং তাাঁর মহত্ত্বতার বণণনার উদেদশয 
ভূদমকাস্বরূপ বণণনা করা হদয়দছ, যা আয়াদতর থশষাাংদশ 
উদল্লখ হদয়দছ। 

মুসদলম বযদি যখন এই মহত্ত্ব উপলদি করদব, তখন তার 
রদবর সমু্মদখ দবনয়-নম্রতা অবলম্বন করদব এবাং যাবতীয় 
ইবেত তাাঁর জদনয করদব। েৃঢ় দবশ্বাস রাখদব থয, দতদনই 
ইবােদতর থযাগয। অনয থকউ না। জানদত পারদব থয, 

                                                            
30 শারহুল  ইদতকাে, লাআল্কায়ী, ২/২১০, শাইখ আলবানী হাসান 
বদলদছন। দসলদসলা সহীহাহ, নাং ১৭৮৮। 
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প্রদতযক মুশদরক তার রদবর যোেণ সম্মান কদর না। 
থযমন, আল্লাহু তা‘আলা বদলন,  

وا َُُوَما﴿ ُُقَۡدرِهِۦَُحقَُُٱّلَلَُُقََدره ۡرضه
َ
ۥََُجِيٗعاَُوٱۡۡل ُٱۡلقَِيََٰمةُُِيَۡومََُُقۡبَضتههه

َٰتهُ ُ َُوٱلَسَمََٰو َُُمۡطوَِيَٰته ۥُبَِيِمينِهۦِ  ۡبَحََٰنهه ونََُُعَماَُوتََعََٰلَُُٰسه هِۡشِكه  ﴾٦٧ُي
 [٦٧: الزمر]

“তারা আল্লাহর যদোদচত সম্মান কদর না। দকয়ামদতর 
দেন সমস্ত পৃদেবী োকদব তাাঁর হাদতর মুদষ্টদত এবাং 
আকাশমণ্ডলী োকদব ভাজকৃত তাাঁর ডান হাদত। পদবত্র 
ও মহান দতদন, তারা যাদক শরীক কদর দতদন তার 
উদবণ।” [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৬৭] এবাং দতদন 
বদলন, 

مَُُۡما﴿ ونََُُلُُلَكه ُُِتَرۡجه مَُُۡوقَد١٣َُُُۡوقَاٗراُّلِلَ ۡطَواًراَُخلََقكه
َ
لَم١٤ُُُۡأ

َ
ُأ

َٰتُ َُسۡبعَُُٱّلَلُهَُخلَقََُُكۡيَفُُتََرۡوا ُ ُفِيِهنَُُٱۡلَقَمرَُُوََجَعَل١٥ُُُِطَباٗقاَُسَمََٰو
اٗجاُٱلَشۡمَسُُوََجَعَلُُنهوٗرا مَُوٱّلَلُه١٦ُُِِسَ ۢنَبَتكه

َ
ِنَُُأ ۡرِضُُم 

َ
١٧َُُنَباٗتاُٱۡۡل

مُُۡثهمَُ كه مُُۡفِيَهاُيهعِيده كه مُهَُجَعَلَُُوٱّلَلُه١٨ُُإِۡخَراٗجاَُويهۡخرِجه ُلَكه
ۡرَضُ

َ
وا ١٩ُُُبَِساٗطاُٱۡۡل بهٗلُُِمۡنَهاُل ِتَۡسلهكه  [٢٠  ،١٣: نوح] ﴾٢٠ُفَِجاٗجاُسه
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“থতামাদের কী হদয়দছ থয, থতামরা আল্লাহর থশ্রষ্ঠত্ব 
স্বীকার করদত চাচ্ছ না? অেচ দতদনই থতামাদেরদক সৃদষ্ট 
কদরদছন পযণায়ক্রদম, থতামরা লিয কর দন? আল্লাহ 
কীভাদব সৃদষ্ট কদরদছন সপ্তস্তদর দবনযস্ত আকাশমণ্ডলী এবাং 
থসখাদন চন্দ্রদক স্থাপন কদরদছন আদলারূদপ ও সূযণদক 
স্থাপন কদরদছন প্রেীপরূদপ? দতদন থতামাদের উদু্ভত 
কদরদছন মাদি থেদক। অতুঃপর তাদত দতদন থতামাদেরদক 
প্রত্তযাবৃত্ত করদবন ও পদর পুনরুদত্থত করদবন এবাং 
আল্লাহ থতামাদের জদনয ভূদমদক কদরদছন দবসৃ্তত, যাদত 
থতামরা চলাদিরা করদত পার প্রশস্ত পদে।” [সূরা নূহ, 
আয়াত: ১৩-২০]  

জাদন না থকাোয় গুম হদয় যায় এই সমস্ত মুশদরকদের 
দবদবক-বুদদ্ধ! যখন তারা তাদের দবনয়-নম্রতা, অসহায়তা-
অিমতা, আশা-আকাঙ্খা, ভয়-ভীদত, ভাদলাবাসা এবাং 
কামনা-বাসনা দনদবেন কদর, েুবণল-অিম সৃদষ্টর কাদছ, 
যারা দনদজর লাভ-দলাকসাদনর মাদলক নয় অপদরর 
মাদলক হওয়া থতা েুদরর কো; আর দবনয়-নম্রতা দনদবেন 
করা থছদড় থেয় মহান আল্লাহ এবাং মযণাোবান স্রষ্টার 
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উদেদশয। তারা যা বদল তা থেদক দতদন কত উদবণ। দতদন 
পদবত্র তা থেদক যাদক তারা তাাঁর সাদে শরীক কদর 
োদক। 

েশম প্রমাণ: ﴿َُُماُ ُهَوَلَُي هه ههۥُِحۡفظه ﴾وده  (উভদয়র সাংরিদণ 
তাাঁদক দবব্রত হদত হয় না।): 

এদিও আল্লাহর মাহাত্ম্য এবাং তাাঁর িমতা ও শদির 
পূণণতার বণণনা। আমরা ইদতাপূদবণ থজদনদছ থয, কুরআদন 
না-সূচক থকাদনা দকছু শুধু না বলার জনয বযবহৃত হয়না 
বরাং তাদত আল্লাহ তা‘আলার পূণণতার প্রমাণ শাদমল হয়। 
তাাঁর বাণী: ( َُوًَل َيئُوُده) লা-ইয়াউেহু-অেণাৎ তাাঁদক দচদন্তত 
কদর না, কাদঠনযতায় থিদল না এবাং ক্লান্ত কদর না। (দহফ  
যুহুমা)-উভদয়র সাংরিণ- অেণাৎ আকাশ এবাং যমীদনর 
সাংরিণ। এদত তাাঁর শদি ও িমতার পূণণতার প্রমাণ 
হয় এবাং প্রমাণ হয় থয দতদন সাংরিক, আকশমণ্ডলী এবাং 
যমীদনর সাংরিণকারী। থযমন, আল্লাহ বদলন,  
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ۡمِسكهُُٱّلَلَُُإِنَُ﴿ َٰتُُِيه ۡرَضُُٱلَسَمََٰو
َ
نَُوٱۡۡل

َ
وَل ُُأ اَُُولَئِنُتَزه ُإِنَُُۡزاََلَا

َما ۡمَسَكهه
َ
َحدُ ُِمنُُۡأ

َ
ِنُ ُأ ُُم  ۥَُبۡعِدهِۦا  وٗراَُحلِيًماََُكنَُُإِنَهه : فاطر] ﴾٤١َُغفه

٤١  ] 

“দনশ্চয় আল্লাহ আসমানসমূহ ও যমীনদক ধদর রাদখন 
যাদত এগুদলা স্থানচুযত না হয়। আর যদে এগুদলা স্থানচুযত 
হয়, তাহদল দতদন ছাড়া আর থক আদছ থয এগুদলাদক 
ধদর রাখদব? দনশ্চয় দতদন পরম সহনশীল, অদতশয় 
িমাপরায়ণ”। [সূরা িাদতর, আয়াত: ৪১] 

দতদন আদরা বদলন,  

نَُءاَيَٰتِهِۦاَُُوِمنُۡ﴿
َ
ومَُُأ اءُهَُتقه ُُٱلَسَما ۡرضه

َ
َُُوٱۡۡل ِۦ  ۡمرِه

َ
 [  ٢٥: الروم] ﴾بِأ

“তাাঁর দনেশণনাবলীর মদধয রদয়দছ থয, তাাঁরই আদেদশ 
আকাশ ও পৃদেবীর দস্থদত।” [সূরা আর-রূম, আয়াত:  
২৫] এদতও আল্লাহর প্রদত সমস্ত সৃদষ্টর প্রদয়াজনীয়তা 
প্রমাণ হয়। তাদের অবস্থান তাাঁর দনদেণদশ এবাং তাদের 
সাংরিণ তাাঁর ইচ্ছায়। তাাঁর িমতায় দতদন তাদের ধারক। 
সৃষ্টির ওপর কতণবয হদচ্ছ সবণদিদত্র তাাঁর জনয ইবােত 
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করা, তাাঁরই উদেদশয আনুগতয খাাঁদি করা। দশকণ ও শরীক 
হদত তাাঁদক মুিকরদণর বযাপাদর এদি একদি উজ্জ্বল 
প্রমাণ। েুবণল সৃদষ্ট এবাং লাদিত বান্দাদক থকমন কদর 
তার প্রভূ ও স্রষ্টার সমতুলয দনধণারণ করা হদত পাদর? 
দকভাদব সাংরদিত বযদি সাংরিদকর সমতুলয হদত পাদর? 
সবণদিদত্র অভাবী, পেেদলত থকমন কদর অভাবমুি 
প্রসাংদশদতর সমকি হদত পাদর। তাদের দশকণ থেদক 
দতদন উদবণ। 

ইবনুল কাইদয়যম রহ. বদলন, “এিা অজ্ঞতা এবাং 
অতযাচাদরর থশষ সীমা। কীভাদব মাদিদক মুদনবদের 
মুদনদবর সাদে তুলনা করা হদব? কীভাদব োসদক 
মাদলদকর মদতা মদন করা হদব? থকমন কদর েুবণল, 
সত্তাগতভাদব অিম,  সত্তাগতভাদব অভাবী, সত্তাগতভাদব 
অদস্তত্বহীন হওয়াই যার আসল কো, থস সত্তাগতভাদব 
অমুখাদপিী, সত্তাগতভাদব সিম, যার অমুখাদপদিতা, 
িমতা, রাজত্ব, তাাঁর সত্তার আবদশযক অাংশ, তার সমকি 
হদত পাদর? এর থচদয় জঘনয যুলুম আর কী হদত পাদর? 
এর থচদয় মারাত্ম্ক কদঠন যুলুমপূণণ দবধান আর কী হদত 
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পাদর? থযখাদন এমন সত্তাদক তার সৃদষ্টর সমকি সাবযস্ত 
করা হদচ্ছ যার সমকি আসদল থকউ থনই। থযমন, 
আল্লাহ তা‘আলা বদলন,  

ُُِٱۡۡلَۡمدُه﴿ َٰتَُُِخلَقَُُٱََّلِيُّلِلَ ۡرَضُُٱلَسَمََٰو
َ
لهَمَِٰتُُوََجَعَلَُُوٱۡۡل َُوٱِليوَر ُُٱلظي

وا ُُٱََّلِينَُُثهمَُ هونَُُبَِرب ِِهمَُُۡكَفره  [  ١: اًلنعام] ﴾١َُيۡعِدل

“সমস্ত প্রশাংসাই আল্লাহর জনয দযদন আকাশসমূহ ও 
পৃদেবী সৃদষ্ট কদরদছন এবাং আদলা ও অন্ধকার; তা সদত্ত্বও 
কাদিররা অপর দজদনসদক তাদের রদবর সমকি দনরূপণ 
করদছ।” [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ১] 

মুশদরকরা সমকি দনধণারণ কদরদছ আকাশ ও যমীন, 
আদলা ও অন্ধকার সৃদষ্টকারীর সাদে এমন কাউদক, থয 
আকাশ ও যমীদনর অনু পদরমাণ থকাদনা দকছুর, না দনদজ 
মাদলক, না অপদরর জনয মাদলক। আিদসাস এমন 
সমকি স্থাপদনর, যাদত আদছ বড় যুলুম ও বড় 
জঘনযতা।31 

                                                            
31 আল-জাওয়াব আল-কািী ১৫৬। 
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একােশ এবাং দ্বােশ প্রমাণ: ﴿َُو ُٱۡلَعِظيمُهوَهه ﴾ٱۡلَعِلي  (দতদন 
সুউচ্চ, মহীয়ান): 

এ েু’দি তাওহীদের অনযতম প্রমাণ। এগুদলা প্রমাণ 
করদছ থয, দতদন সুবহানাহুই ইবাোদতর হকোর, অনয 
থকউ নয়। সমস্ত সৃদষ্টর উপদর তাাঁর উচ্চতা এবাং তাাঁর 
মাহাদত্ম্র পূণণাঙ্গতা বণণনার মাধযদম এদি প্রকাশ করা 
হদয়দছ।  

আল্লাহ তা‘আলার বাণী (  َوُهَو الَْعِل) এর মদধয বদণণত 
“আদলি-লাম”দি ইদস্তগরাক তো সমূ্পণণদবাধক অদেণ 
বযবহৃত হদয়দছ। তাই এদি উচ্চতা বলদত যা বুঝায়, 
থসরকম সব অেণদক শাদমল কদর। যেমন, সত্তাগত 
উচ্চতা, িমতাগত উচ্চতা এবাং মযণাোগত উচ্চতা। (কদব 
বদলন), 

 ذاتًا وقهًرا مع علو الشان مجيعهاول العلو من الوجوه 
অেণ: তাাঁর জনয উচ্চতা সবণদিদত্র। অবস্থান ও সত্তাগত, 
িমতাসম্পকণীয়, মযণাোর উচ্চতাও বদি।  
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তাই দতদন তাাঁর সত্তাসহ উাঁচুদত রদয়দছন, সমস্ত সৃদষ্টর 
উদবণ। থযমন, আল্লাহ তা‘আলা বদলন,  

ُُٱلرَۡحَمَٰنُه﴿  [  ٥: طه] ﴾٥ُٱۡسَتَوىَُُٰٱلَۡعۡرِشََُُعَ

“েয়াময় (আল্লাহ) ‘আরদশর উপর উদঠদছন।” [সূরা ত্ব-
হা, আয়াত: ৫] 

দতদন সাবণদভৌমদত্বর দেক দেদয়ও সুউদচ্চ। থযমন, আল্লাহ 
বদলন,  

وَُ﴿ ُُفَۡوَقُُٱۡلَقاهِرُهُوَهه ِۦ   [  ١٨: اًلنعام] ﴾ِعَبادِه

“দতদনই তাাঁর বান্দাদের ওপর একচ্ছত্র িমতার 
অদধকারী।” [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ১৮] 

দতদন তাাঁর সম্মাদনর দেক দেদয়ও সুউচ্চ মযণাোর 
অদধকারী। থযমন, আল্লাহ বদলন,  

وا َُُوَما﴿  [  ٦٧: الزمر] ﴾قَۡدرِهِۦَُحقَُُٱّلَلَُُقََدره

“তারা আল্লাহর যদোদচত সম্মান কদর না।’ [সূরা আয-
যুমার, আয়াত: ৬৭] 
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এদি তাওহীদের প্রমাণাদের মদধয একদি বৃহৎ প্রমাণ এবাং 
দশদকণর খণ্ডন। এ কারদণ আল্লাহ অনয আয়াদত বদলন,  

َٰلَِكُ﴿ نََُُذ
َ
وَُُٱّلَلَُُبِأ نَُُٱۡۡلَقُيُهه

َ
ونََُُماَُوأ وَُُدهونِهِۦُِمنُيَۡدعه ُٱۡلَبَِٰطلهُُهه

نَُ
َ
وَُُٱّلَلََُُوأ  [٦٢: احلج] ﴾٦٢ُٱۡلَكبِيُهُٱلَۡعِلُيُهه

“এ জদনযও থয, আল্লাহ, দতদনই সতয এবাং তারা তাাঁর 
পদরবদতণ যাদক ডাদক এিা থতা অসতয এবাং আল্লাহ- 
দতদনই থতা সমুচ্চ, মহান।” [সূরা আল-হাজ্জ, আয়াত: 
৬২]  

এবাং তাাঁর বাণী: (الَْعِظيم) এদত তাাঁর মহদত্বর প্রমাণ হয় 
এবাং প্রমাণ হয় থয, তাাঁর থচদয় মহান আর দকছু থনই। 
আরও প্রমাণ হয় থয, মাখলুদকর মযণাো,  থস যত বড়ই 
থহাক না থকন, তার অবস্থা এতই হীন থয তার সাদে 
মহান সৃদষ্টকতণা এবাং অদস্তদত্ব আনয়নকারীর মহদত্বর 
তুলনা করা যায় না। 

হােীদস কুেসীদত আল্লাহ তা‘আলা বদলন,  
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َياءُ »  ِمنُْهَما، َواِحًدا نَازََعِن  َفَمنْ  إَِزارِي، َوالَْعَظَمةُ  رَِداِِئ، الِْكِْبِ
 «انل ارِ  ِف  قََذْفتُهُ 

“অহাংকার আমার চাের, বড়ত্ব আমার লুদঙ্গ, থয বযদি 
উভদয়র মদধয থকাদনা একদি থনওয়ার থচষ্টা করদব আদম 
তাদক জাহান্নাদম দনদিপ করব”।32 

এই নাদমর সাদে সম্পদকণয় উপাসনাদের মদধয হদচ্ছ বান্দা 
থযন তাাঁর রদবর সম্মান কদর, তাাঁর সামদন হীনতা 
অবলম্বন কদর এবাং তাাঁর মহান সাদন্নদধযর উদেদশয নম্রতা 
প্রকাশ কদর। দবনয় নম্রতা এবাং আনুগতয থকবল তাাঁরই 
জনয কদর। দকছু থলাকদক শয়তান থধাকা দেদয়দছ তারা 
এই সতযদক বেদল দেদয়দছ এবাং স্পষ্ট দশদকণ দনমদজ্জত 
হদয়দছ এবাং শয়তানদক আল্লাহর সম্মাদনর আসদন 
বদসদয়দছ। তারা বলদছ: আল্লাহ তা‘আলা মহান মদহয়ান। 
তাাঁর দনকিয, মধযস্থতাকারী, সুপাদরশকারী, 
দনকিবতণীকারী উপাসয ছাড়া লাভ করা থযদত পাদর না। 
আসদল থকাদনা বাদতলপেীই তার বাদতদলর প্রচার-প্রসার 
                                                            
32 আহমে, শাইখ আলবানী সহীহ বদলদছন। হােীস নাং ৫৪০। 
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ঘিাদত পাদর না যতিণ না থস বাদতলদক সদতযর 
থমাড়দক থপশ কদর। 

আবেুর রহমান ইবন মাহেী রাদহমাহুল্লাহর কাদছ 
জাহদময়যাহ সম্প্রোদয়র কো বলা হদলা থয, তারা আল্লাহ 
তা‘আলার গুণ সম্পকণীয় হােীসগুদলাদক অস্বীকার কদর 
এবাং বদল: এই ধরদনর গুদণ গুণাদিত হওয়া থেদক 
আল্লাহ তা‘আলা মহান। তখন দতদন বদলন, “এক 
সম্প্রোয় বাংস হদয়দছ সম্মানদক থকন্দ্র কদর, তারা 
বদলদছ: আল্লাহ তা‘আলা দকতাব অবতরণ করা দকাংবা 
রাসূল থপ্ররণ করা থেদক উদবণ। তারপর দতদন পদড়ন:  

وا َُُوَما﴿ هوا ُُإِذُُۡقَۡدرِهِۦاَُُحقَُُٱّلَلَُُقََدره اَُُقال نَزَلَُُما
َ
َُُٰٱّلَلُهُأ ِنُبََِشُ ََُعَ ُم 

ء ُ  [  ٩١: اًلنعام] ﴾ََشۡ

“এই থলাদকরা আল্লাহ তা‘আলার যোযে মযণাো উপলদদ্ধ 
কদর দন। যখন তারা বদলদছ, আল্লাহ থকাদনা মানুদষর 
ওপর থকাদনা দকছু অবতীণণ কদরন দন।” [সূরা আল-
আন‘আম, আয়াত: ৯১], তারপর দতদন (ইবদন মাহেী) 
বদলন, অদিপুজকরা থতা সম্মানদক থকন্দ্র কদরই বাংস 
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হদয়দছ। তারা বদল: আল্লাহ এদি থেদক মহান থয আমরা 
তাাঁর ইবােত করব বরাং আমরা ইবােত করব তার থয 
আমাদের থচদয় আল্লাহর অদধকতর দনকিবতণী। তাই 
তারা সূদযণর ইবােত কদর এবাং সাজোহ কদর। তখন 
আল্লাহ তা‘আলা নাদযল কদরন:  

وا َُُوٱََّلِينَُ﴿ اءَُُدهونِهِۦاُُِمنُٱََّتَذه ۡوَِلَا
َ
مَُُۡماُأ هه اُُإَِلَُُنۡعبهده ِبهونَا ُٱّلَلُُِإَِلَُُِلهَقر 

ۡلَفَُٰٓ  [  ٣: الزمر] ﴾زه

“যারা আল্লাহর পদরবদতণ অনযদক অদভভাবকরূদপ গ্রহণ 
কদর (তারা বদল,) আমরা থতা এদের পূজা এজদনযই কদর 
থয, এরা আমাদেরদক সুপাদরশ কদর আল্লাহর সাদন্নদধয 
এদন দেদব।” [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৩]33 

আল্লাহ রাবু্বল আলামীদনর সম্বদন্ধ এিা তাদের ভ্রান্ত 
ধারণা, যা তাদেরদক আল্লাহর সাদে দশকণ এবাং অাংশী 
স্থাপদন দলপ্ত কদরদছ। মধযস্থতাকারী ও সুপাদরশকারী 
সাবযস্ত করদছ, তারা মদন করদছ এ দ্বারা তারা রাবু্বল 

                                                            
33 আল-হুজ্জাহ, তায়মী-১/৪৪০। 
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আলামীদনর সম্মানই করদছ। বস্তুত সদতযই যদে তারা 
তাদের প্রভূ সম্পদকণ ভাদলা ধারণা রাখত, তদব তারা তাাঁর 
যোেণ তাওহীে সাবযস্ত করদতা। 

[একদি মহান মূলনীদত] 

ইবনুল কাইদয়যম রহ. বদলন, “এদির বণণনার পর এখাদন 
এক মূলনীদত পাওয়া যায়, যা উি দবষদয়র রহসয 
উদন্মাচন কদর থেয়, আর তা হদলা: আল্লাহর দনকি 
সবদচদয় বড় গুনাহ হদলা, তাাঁর সম্পদকণ কু-ধারণা রাখা। 
কারণ, কু-ধারণা থপাষণকারী তাাঁর সম্পদকণ এমন ধারণা 
রাদখ, যা তাাঁর উত্তম নামসমূহ এবাং গুণাবলীর 
বরদখলাি। এ কারদণ আল্লাহ তাাঁর সম্পদকণ কু-ধারণা 
থপাষণকারীদেরদক ধমক দেদয়দছন। থযমন, আল্লাহ 
তা‘আলা বদলন,  

ائَِرةهَُُعلَۡيِهمُۡ﴿ مَُُۡعلَۡيِهمُُۡٱّلَلُهُوََغِضَبُُٱلَسوۡءِ َُُدا َعدََُُولََعَنهه
َ
مَُُۡوأ َُجَهَنَمُ ُلَهه

اَءۡتُ  [  ٦: الفتح] ﴾َمِصٗياُوََسا
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“অমঙ্গল চক্র তাদের জদনয, আল্লাহ তাদের প্রদত রুষ্ট 
হদয়দছন এবাং তাদেরদক অদভশপ্ত কদরদছন আর তাদের 
জদনয জাহান্নাম প্রস্তুত থরদখদছন; এিা কত দনকৃষ্ট 
আবাস!” [সূরা আল-িাত হ, আয়াত: ৬]  

তাাঁর থকাদনা গুণ অস্বীকারকারীর সম্পদকণ বদলন,  

مُۡ﴿ َٰلِكه مُهَُوَذ مَُُۡظَننتهمُٱََّلِيَُظنيكه مُُۡبَِرب ِكه َٰكه ۡرَدى
َ
ۡصَبۡحتهمُأ

َ
ِنََُُفأ ُم 

 [  ٢٣: فصلت] ﴾٢٣ُٱۡلَخَِٰۡسِينَُ

“থতামাদের রব সম্বদন্ধ থতামাদের এই ধারণাই থতামাদের 
বাংস এদনদছ। িদল থতামরা হদয়দছা িদতগ্রস্ত।” [সূরা 
িুস দসলাত, আয়াত: ২৩] 

আল্লাহ তাাঁর খলীল ইবরাহীম আলাইদহস সালাম সম্পদকণ 
বদলন, দতদন তাাঁর থগাত্রদক বদলন, 

ونََُُماَذا﴿ ئِۡفك٨٥ًَُُُتۡعبهده
َ
ونَُُٱّلَلُُِدهونََُُءالَِهةُُٗأ مَُفَما٨٦ُُتهرِيده َُظنيكه

ُِ  [  ٨٧  ،٨٥: الصافات] ﴾٨٧ُٱۡلَعَٰلَِميَُُبَِرب 

“থতামরা দকদসর পূজা করছ? থতামরা দক আল্লাহর 
পদরবদতণ দমেযা মা‘বুেগুদলাদক চাও? জগতসমূদহর রব 
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সম্বদন্ধ থতামাদের ধারণা কী?” [সূরা সাফ িাত, আয়াত: 
৮৫-৮৭] অেণাৎ অদনযর ইবােত করার পর থতামাদের কী 
মদন হয়? থতামাদের আল্লাহ কী বেলা দেদত পাদরন যখন 
থতামরা তাাঁর সাদে সািাৎ করদব? তাাঁর নামাবলী, 
গুণাবলী এবাং রুবুদবয়যাদতর সম্বদন্ধ থতামরা কতই না 
থবদশ খারাপ ধারণা থপাষণ করছ, যার িদল থতামরা 
অদনযর োসত্বমুখী হদয় থগছ?  

যদে থতামরা তাাঁর সম্পদকণ থস ধারণা রাখদত যা দতদন 
প্রাপয, তাহদল তা কতই না ভাদলা হত, আর তা হদচ্ছ, 
দতদন সবদকছুর বযাপাদর জ্ঞাত, সবদকছুর ওপর 
িমতাবান, দতদন তাাঁর সত্তার বাইদর সকল দকছু থেদক 
অমুখাদপিী, আর সবদকছু তাাঁর মুখাদপিী, দতদন তাাঁর 
সৃদষ্টর প্রদত নযায়দবচারক। সৃদষ্টদক পদরচালনার বযাপাদর 
দতদন একক, এ থিদত্র তাাঁর থকউ অাংশী থনই। 
পুঙ্খানুপুঙ্খ দবষয়াদের দতদন যোেণ জ্ঞানী, তাই সৃদষ্টর 
থকাদনা দকছুই তাাঁর কাদছ অস্পষ্ট নয়। দতদন একাই 
তাদের জনয যদেষ্ট, তাই থকাদনা সাহাযযকারীর প্রদয়াজন 
থনই। দতদন তাাঁর সত্তাসহ পরম করুণাময়, তাই েয়া 
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করার বযাপাদর দতদন কাদরা সহানুভূদতর প্রদয়াজন মদন 
কদরন না। এিা রাজাগণ এবাং অনযানয শাসকদের 
দবপরীত। কারণ, তারা মুখাদপিী এমন থলাদকর, যারা 
তাদেরদক প্রজাদের অবস্থা এবাং সমসযার সম্পদকণ 
অবগত করাদব এবাং তাদের প্রদয়াজন পূরদণ সাহাযয 
করদব। মুখাদপিী এমন থলাদকর, থয তাদের সুপাদরদশর 
মাধযদম েয়াপ্রােণী এবাং সহানুভূদতর তলবকারী হদব। এ 
কারদণ তাদের মাধযদমর প্রদয়াজন হদয়দছ তাদের সমসযা, 
েুবণলতা, অিমতা এবাং তাদের জ্ঞাদন স্বল্পতার কারদণ। 
দকন্তু দযদন সবদকছুর ওপর িমতাবান, সবদকছু হদত 
অমুখাদপিী, সবদকছুর বযাপাদর সমযক জ্ঞানী, পরম 
করুণাময় েয়ালু, যার েয়া সবদকছুদক শাদমল কদরদছ। 
এ রকম গুণে গুোদিত সত্তা এবাং তাাঁর সৃদষ্টর মাদঝ মাধযম 
স্থাপন করা আসদল তাাঁর রুবুদবয়যাত (প্রভূত্ব) উলুদহয়যাত 
(ইবােত-সাংক্রান্ত) এবাং একত্ব সম্পকণীয় বযাপাদর তাাঁর 
িমতা থছাি করা এবাং তাাঁর সম্পদকণ কু-ধারণা রাখা ছাড়া 
আর দক। এদি কখনও দতদন তাাঁর বান্দাদের জদনয দবধ 
কদরন দন। সুদবদবক এবাং সু স্বভাবও এর দবধতা 
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অস্বীকার কদর। আর এর জঘনযতা সুদবদবদকর কাদছ 
অপরাপর সকল জঘনযতার উপদর স্থান পায়। 

এর দবদেষণ এইরূপ: অবশযই উপাসনাকারী তাাঁর 
উপাসযদক সম্মান কদর, উপাদসযর মযণাো থেয় এবাং তাাঁর 
জদনয দবনয়-নম্রতা অবলম্বন কদর। অনযদেদক মহান রব 
আল্লাহ তা‘আলাই হদচ্ছন এককভাদব পূণণ সম্মান, মযণাো, 
ভাদলাবাসা এবাং দবনয় পাওয়ার হকোর। এিা তাাঁর 
একচ্ছত্র হক। তাই তাাঁর হক অনযদক থেওয়া অেবা তাাঁর 
হদকর মাদঝ অনযদক অাংশীোর সাবযস্ত করা জঘনয যুলুম-
অতযাচার। দবদশষ কদর তাাঁর হদক শরীককৃত বযদি যদে 
তাাঁর বান্দা এব োস হয় তাহদল তা হদব আদরা জঘনয। 
থযমন, আল্লাহ তা‘আলা বদলন,  

مَُضََبُ﴿ ِنَُُۡمَثٗلُُلَكه ۡمُ ُم  ِسكه نفه
َ
مَُهلُأ ِنَُلكه َُملََكۡتَُُماُم 

م يَۡمَٰنهكه
َ
ِنُأ اءَُُم  ََك َ مَُُۡماُِفُُۡشه نتهمَُُۡرزَۡقَنَٰكه

َ
اء ُُفِيهُُِفَأ مَُُۡسَوا ََُّتَافهوَنهه

مُۡ ۡمُ َُكِخيَفتِكه َسكه نفه
َ
لهَُُكَذَٰلَِكُُأ ِ  ﴾٢٨َُيۡعقِلهونَُُلَِقۡومُ ُٱٓأۡلَيَِٰتُُنهَفص 

 [  ٢٨: الروم]
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“আল্লাহ থতামাদের জনয থতামাদের দনদজদের মদধয 
একদি েৃষ্টান্ত থপশ কদরদছন: থতামাদেরদক আমরা থয 
দরদযক দেদয়দছ থতামাদের অদধকারভুি োস-োসীদের 
থকউ দক তাদত অাংশীোর? িদল থতামরা দক তাদেরদক 
থসরূপ ভয় কর? এভাদবই আমরা থবাধশদি সম্পন্ন 
সম্প্রোদয়র জদনয দনেশণণাবলী বণণনা কদর।” [সূরা আর-
রূম, আয়াত: ২৮] অেণাৎ থতামাদের মদধয থকউ যদে 
অপছন্দ কদর থয, তার োস তার সম্পদে অাংশীোর থহাক, 
তাহদল কীভাদব আমার োসদের মদধয কাউদক আমার 
অাংশীোর কদর োক, থয দবষদয় আদম একক? আর থস 
দবষয়দি হদচ্ছ, ইবােত বা উপাসনা, যা আদম বযতীত 
অদনযর জদনয কখদনা সমীচীন নয়, আদম ছাড়া অদনযর 
জনয অগ্রহণদযাগয। 

সুতরাাং থয থকউ এমন ধারণা রাখদব, থস আমাদক 
যদোদচত মযণাো দেল না, যোযে সম্মান করল না, 
আমাদক একক মদন করদলা না, থয দবষদয় আদম একক 
থকাদনা সৃদষ্ট নয়। যস বযদি যোযে আল্লাহর সম্মান 
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করদলা না থয বযদি আল্লাহর সাদে অদনযর ইবােত 
করদলা। থযমন, আল্লাহ তা‘আলা বদলন,  

َها﴿ يي
َ
أ َُُيَٰٓ َِبُُٱِلَاسه وا َُُمَثلُ ُضه ۥا ُُفَٱۡسَتِمعه ونَُُٱََّلِينَُُإِنَََُُّله ُِمنُتَۡدعه

وا ُُلَنُٱّلَلُُِدهونُِ وا َُُولَوُُِذهبَاٗباََُيۡلهقه ُۥ ُٱۡجَتَمعه مُهُِإَونََُّله ُُيَۡسلهۡبهه بَابه ُٱَّلي
وههَُُلُُاُ َُٗشۡيُ ُ ُيَۡستَنقِذه َُُضعهَفُُِمۡنهه وا َُُما٧٣َُُوٱلَۡمۡطلهوبهُُٱلَطالِبه ُقََدره
َُُحقَُُٱّلَلَُ  [  ٧٤  ،٧٣: احلج] ﴾٧٤َُعزِيزُ ُلََقوِيُ ُٱّلَلَُُإِنَُُقَۡدرِهِۦا 

“থহ থলাকসকল! একদি উপমা থেওয়া হদচ্ছ, 
মদনাদযাগসহ তা শ্রবণ কর; থতামরা আল্লাহর পদরবদতণ 
যাদেরদক ডাদকা তারা থতা কখদনা একদি মাদছও সৃদষ্ট 
করদত পারদব না, এই উদেদশয তারা সবাই একদত্রত 
হদলও পারদব না এবাং মাদছ যদে সবদকছু দছদনদয় দনদয় 
যায় তাদের দনকি থেদক, এিাও তারা এর দনকি থেদক 
উদ্ধার করদত পারদব না। পূজারী ও থেবতা কতই না 
েুবণল! (বস্তুত) তারা আল্লাহর যদোদচত মযণাো থেয় না; 
আল্লাহ দনশ্চয় িমতাবান, পরাক্রমশালী।” [সূরা আল-
হাজ্জ, আয়াত: ৭৩-৭৪] 



 

 

 
 107  

তাই থস বযদি আল্লাহর যোযে সম্মান করদলা না, থয 
বযদি তাাঁর সাদে এমন কাদরা ইবােত করদল থয অদত 
েুবণল এবাং অদত থছাি প্রাণী সৃদষ্ট করদত অিম এবাং তার 
দনকি থেদক যদে মাদছ দকছু দছদনদয় দনদয় যায় তাও 
উদ্ধার করদত অপারগ।  

আল্লাহ তা‘আলা বদলন,  

وا َُُوَما﴿ ُُقَۡدرِهِۦَُحقَُُٱّلَلَُُقََدره ۡرضه
َ
ۥََُجِيٗعاَُوٱۡۡل ُٱۡلقَِيََٰمةُُِيَۡومََُُقۡبَضتههه

َٰتهُ ُ َُوٱلَسَمََٰو َُُمۡطوَِيَٰته ۥُبَِيِمينِهۦِ  ۡبَحََٰنهه ونََُُعَماَُوتََعََٰلَُُٰسه هِۡشِكه  ﴾٦٧ُي
 [    ٦٧: الزمر]

“তারা আল্লাহর যদোদচত সম্মান কদর না। দকয়ামদতর 
দেন সমস্ত পৃদেবী োকদব তাাঁর হাদতর মৃদষ্টদত এবাং 
আকাশমণ্ডলী োকদব ভাজকৃত তাাঁর ডান হাদত। পদবত্র 
ও মহান দতদন, তারা যাদক শরীক কদর দতদন তার 
উদবণ।” [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৬৭] যার এই মদহমা 
ও মহত্ব তাাঁর থস যোযে সম্মান কদর না, থয তাাঁর 
ইবােদত অনয এমন কাউদক শরীক কদর যার এদত 
থকাদনাই অাংশ থনই, বরাং থস সবদচদয় েুবণল ও অিম। 
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তাই থস বযদি শদিশালী িমতাবান আল্লাহর যোযে 
সম্মান করদলা না, থয বযদি েুবণল পেেদলতদক তাাঁর সাদে 
শরীক করদলা”।34 

  

                                                            
34 আল-জাওয়াব আল-কািী ১৬২-১৬৪। 
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[উপসাংহার] 

এ হদচ্ছ তাওহীদের ১২দি প্রমাণ,  যা এই মহান আয়াদত 
সাবযস্ত করা হদয়দছ। আর তাদত এ দবদেষণ বদণণত 
হদয়দছ থয, অবশযই এক আল্লাহই উপাসনার থিদত্র 
একক, ইবােদতর হকোর আল্লাহ বযতীত আর থকউ 
থনই। দতদন বযতীত থকাদনা সতয মা‘বুে থনই। একজন 
মুসদলম বযদির উদচৎ হদব, থস থযন দেন-রাত এ 
আয়াতস্থদল গদবষণামূলক দচন্তা-ভাবনা করতুঃ তাওহীে 
ও ইখলাসদক থকন্দ্র কদর যা বদণণত হদয়দছ তা বাস্তবায়ন 
কদর। আল্লাহর সাদে অনযদক শরীক ও অাংশীোর সাবযস্ত 
করা থেদক মুি োদক। মহান রদবর উদেদশয তাাঁর সুন্দর 
নামাবলী এবাং মহান গুণাবলী প্রদতদষ্ঠত কদর। এ আয়াদত 
আল্লাহ তা‘আলার পাাঁচদি সুন্দর নাম এবাং দবশদিরও 
অদধক গুদণর বণণনা রদয়দছ, যা মহান রদবর পূণণতা, তাাঁর 
মাহাত্ম্য, মযণাো, থসৌন্দযণ এবাং মদহমা প্রমাণ কদর। যার 
জদনয থচহারা অবনত, আওয়াজ দবনম্র, তাাঁর ভদয় অন্তর 
শদঙ্কত এবাং গেণানসমূহ অনুগত। দতদন আল্লাহ, মহান, েু’ 
জাহাদনর রব। এই আয়াত সম্বদন্ধ দচন্তা-ভাবনা করাদত 
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েুদনয়া ও আদখরাদতর কতই না মহত্ত লাভ এবাং অদঢল 
কলযাণ দনদহত রদয়দছ। 
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[আন্তদরক আহ্বান] 

আদম এ স্থাদন বলদত চাই, এই আয়াতদির সম্পদকণ দচন্তা-
ভাবনা করা থেদক এবাং আয়াতদি যা প্রমাণ কদর তা 
উপলদি করা থেদক থসই সমস্ত থলাকদের দবদবক থকাোয় 
গুম হদয় যায়, যারা এ আয়াত অধযায়ন কদর। যারা 
কবদরর সম্মান, থসখাদন অবস্থান এবাং দবনয়-নম্রতা 
অবলম্বন করার বযাদধদত দলপ্ত। যারা কবরবাসীর উদেদশয 
নযরানা-উপদঢৌকন থপশ কদর, থসখাদন কুরবানী থেয়, 
প্রদয়াজন কামনায় থসদেদক মদনাদযাগ থেয় এবাং তাদের 
এমন সম্মান থেয় যা আকাশ যমীদনর রব ছাড়া অদনযর 
জদনয এদকবাদর অনুদচত। থয বযদি কবদরর দনকি 
তাদের এ সমস্ত কাযণকলাপ থেখদব থস আশ্চযণ দজদনস 
থেখদত পদব। ইবনুল কাইদয়যম রহ. বদলন, “যদে আপদন 
অদতরঞ্জনকারীদের থেদখন যারা কবদরর দনকি থমলা 
লাগায়, থতা থেখদত পাদবন তারা গাদড়-দঘাড়া থেদক 
অবতরণ কদর, যখন েূর থেদক থস স্থান থেখদত পায়। 
অতুঃপর তাদের সন্তুদষ্টর উদেদশয কপাল থঠকায় 
(সাজোহ কদর), মাদি চুম্বন কদর, মাো থখালা রাদখ, 
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থশারদগাল কদর, এক অপরদক থেখাদেদখ কদর কাাঁদে 
যার িদল ক্রন্দদনর আওয়াজ থশানা যায় এবাং মদন কদর 
তারা হদজ্জর থচদয়ও অদধক থনকী অজণন কদরদছ। এভাদব 
তারা এমন কারও কাদছ িদরয়াে জানায় থয না 
অদস্তত্বোন করদত সিম আর না পুনরাবতণন ঘিাদত 
পারঙ্গম। তারা কবরবাসীদের ডাকদত োদক বহু েূর 
হদত। তারপর যখন দনকিস্থ হয় তখন কবদরর কাদছ 
েুই রাকাত সালাত পদড়। এরপর মদন কদর তারাই 
থনকীর ভাণ্ডার লাভ কদরদছ, অেচ যারা এ জাতীয় েু’ 
দকবলার দেদক সালাত পদড়দছ থস থকাদনা সওয়াব অজণন 
করদত সিম হদব না। তাদের থেখদত পাদবন কবদরর 
চতুষ্পাদশণ রুকু এবাং সাজোরত অবস্থায়, মৃতদলাকদের 
কৃপা এবাং সন্তুদষ্ট অদিষণ করদত। আসদল তাদের হাদত 
জমা হদচ্ছ দনরাশা এবাং বযেণতা। আল্লাহ ছাড়া অদনযর 
জনয বরাং শয়তাদনর জনয থসোয় অশ্রু ঝরাদনা হয়। কণ্ঠ 
উচ্চদকত হয়। মৃত বযদির দনকি প্রদয়াজন চাওয়া হয়, 
দবপে থেদক মুদি চাওয়া হয়, োদরদ্রতা েূরীকরদণর জনয 
প্রােণনা করা হয় এবাং অসুস্থতা হদত সুস্থতা কামনা করা 
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হয়। তারপর তাদেরদক থেখদবন কবদরর চতুষ্পাদশণ 
তাওয়াদি মনদযাগ দেদত, থযন তা বায়তুল হারাম যাদক 
আল্লাহ কদরদছন বরকতপূণণ এবাং েুই জাহাদনর জনয 
দহোয়াতস্বরূপ। তারপর তারা থসসব কবরদক চুম্বন এবাং 
স্পশণ করদত থলদগ যায়। আপদন দক হাজদর আসওয়ােদক 
থেদখদছন তার সাদে বায়তুল হারাদমর অদতদেরা কী 
কদর? (দস সব থলাদক কবদরর কাদছ অনুরূপ কাজদিই 
কদর োদক) তারপর থসখাদন মাদিদত ঘষণণ করা হয় থসই 
সমস্ত কপাল ও গাল, যা আল্লাহ জাদনন থয তাাঁর েরবাদর 
সাজোর সময় অনুরূপ ঘষণণ করা হয় না। অতুঃপর তারা 
কবদরর হজ পূণণ কদর চুল চাাঁদি বা কাদি। থসই মূদতণ 
থেদক পাওয়া অাংশ দ্বারা তারা উপকৃত হদত চায়, আসদল 
তারাই থসিা কদর আল্লাহর কাদছ যাদের থকাদনা অাংশ 
থনই। তারা কবর নামক থস প্রদতমার উদেদশয কুরবানী 
থপশ কদর। আসদল তাদের সালাত, তাদের উপদঢৌকন 
ও কুরবানী হয় রাবু্বল আলামীন আল্লাহ বযতীত অদনযর 
উদেদশয। আপদন তাদের থেখদবন এক অপরদক শুদভচ্ছা 
দবদনময় করদত, তারা বদল: আল্লাহ আমাদেরদক এবাং 
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থতামাদেরদক অদধক ও উত্তম বেলা দেন! আর যখন 
তারা থেদশ দিদর তখন অনুপদস্থত অদতরঞ্জণকারীরা 
আদবেন কদর, থতামাদের থকউ আদছ দক থয কবদরর 
হজদক বায়তুল্লাহর হদজর দবদনমদয় বেল করদব? উত্তদর 
বলা হয়, না, থতামার প্রদত বছদরর হদজ্জর দবদনমদয়ও 
নয় !!! 

এদি সাংদিপ্ত, আমরা তাদের বযাপাদর বাড়দত দকছু বদল 
দন, আর না তাদের সমস্ত দবে‘আত ও ভ্রষ্টতার পূণণ বণণনা 
দেদয়দছ। আসদল থসগুদলা থতা দবদবক ও কল্পনায় যা 
আদস না তারও বাইদর।”35 

এই সমস্ত দবপেগামী পেভ্রষ্টদের আদক্কল থকাোয় হাদরদয় 
থগদছ! কী আশ্চযণ! তারা তাদের দনদজদের মত বান্দাদের 
ইবােদত দলপ্ত হদয়দছ, তাদের মহান প্রদতপালদকর 
ইবােত থছদড় বদসদছ। অেচ আল্লাহ বদলন,  

                                                            
35 ইগাসাতুল লাহিান ১/২১৩। 
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ونَُُٱََّلِينَُُإِنَُ﴿ ۡمُ ُِعَبادُ ُٱّلَلُُِدهونُُِِمنُتَۡدعه ۡمَثالهكه
َ
مُُۡأ وهه ُفَٱۡدعه

مُُۡفَۡليَۡسَتِجيبهوا ُ نتهمُُۡإِنُلَكه  [ ١٩٤: اًلعراف] ﴾١٩٤َُصَِٰدقِيَُُكه

“আল্লাহ ছাড়া থতামরা যাদেরদক ডাদকা, তারা থতা 
থতামাদেরই নযায় বান্দা। সুতরাাং থতামরা তাদেরদক 
ডাকদত োদকা, যদে থতামরা সতযবােী হও তদব তারা 
থতামাদের ডাদক সাড়া দেক।” [সূরা আল-আ‘রাি, 
আয়াত: ১৯৪]  

তারা আল্লাহর সম্পদকণ যা বদল তা থেদক দতদন পদবত্র 
এবাং যা দশকণ কদর তা থেদক দতদন উদবণ। 

এ প্রকার থলাকদের জনয এবাং অনযানযদের জনয এ মহৎ 
আয়াতদির অধযয়ন এবাং এর মহান প্রমাণাদের সম্বদন্ধ 
দচন্তা-ভাবনা করার উদেদশয, এই পুদস্তকাদি একদি 
আহ্বান। এর মাধযদমই বাস্তবাদয়ত হদব এ আয়াদত বদণণত 
স্পষ্ট প্রমাণাদে এবাং উজ্জ্বল েলীলসমূদহর মাধযদম সাবযস্ত 
তাওহীে ও ইখলাস সম্পকণীয় দবদধ-দবধান এবাং দশকণ ও 
অাংশীোর সাবযস্ত করা থেদক মুি করদণর আহ্বান। 
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থহ আল্লাহ! থতামার দহোয়াদতর তাওিীক োন কদরা! 
আমাদের আমলদক থতামার সন্তুদষ্টর উদেদশয কদরা! 
আমাদের কো ও কাদজ ইখলাস োও! তুদমই প্রােণনা 
শ্রবণকারী, তুদমই আশারস্থল, তুদমই আমাদের জদনয 
যদেষ্ট এবাং অদত উত্তম কমণদবধায়ক।  

আর সালাত ও সালাম বদষণত থহাক আমাদের নবী 
মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম এবাং তাাঁর 
পদরবার-পদরজন ও সহচরগদণর প্রদত। 
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আয়াতুল কুরসী ও তাওহীদের প্রমাণ: গ্রেকার এ 

গ্রদে আয়াতুল কুরসীর গুরুত্ব সম্পদকণ 

আদলাকপাত কদরদছন, কীভাদব এদি কুরআদনর 

সবদচদয় বড় আয়াত হদলা তাও বযি করা 

হদয়দছ, সাদে সাদে এ আয়াদত তাওহীদের থযসব 

প্রমাণাদে রদয়দছ তাও দববৃত হদয়দছ। 
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