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ِ ِبس ِْم ه
الر ِحي ِْم
الرحْ َم ِن ه
َّللا ه
অেন্ত করুণাময় িরম দয়ালু আল্লাহর োনম

ভূপমকা
اَ ْلحَمْْْْ ُد لِلْْْْهِ الْْْْذِي عَلْْْْمَ الْإنسَْْْْانَ مَْْْ ْا لَْْْ ْم
 وَالصْْْ ْالَ ُة وَالسْْْ ْالَ ُم عَلَْْْ ْى خَْْْ ْاتَمِ الْأَنبِيَْْْ ْا ِء،يَعلَْْْ ْم
،ِ وَعَلَْْْْْْْْْْْْى آلِْْْْْْْْْْْْهِ وَأَصْْْْْْْْْْْ ْحَابِه،َوَالْ ُمرسَْْْْْْْْْْْْلِين
: أَما بَع ُد،ِوَأَتبَاعِه
অথু: সকল প্রশংসা সর্ জগনর্র সর্য প্রভু আল্লাহর
জেয, পর্পে মাের্ জাপর্নক র্ানদর অজাো জ্ঞাে দাে
কনরনেে এর্ং সশষ োর্ী ও রাসূল, র্াাঁর িপরর্ারিপরজে, সাহার্ীগণ র্া সহচারীগণ ও র্াাঁর
অেুসরণকারীগনণর জেয অপর্শয় সম্মাে ও শাপন্ত
অর্র্ীণু সহাক।
অর্ঃির প্রকতর্ ইসলাম ধমু মােুষনক মােুনষর দাসত্ব
সথনক মুপি প্রদাে কনর। এর্ং র্ার জীর্নের প্রধাে
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লিয সপিক িন্থায় পির করার পর্ষনয় র্ানক সাহার্য
কনর। আর র্ার প্রকতর্ উিাসয ও স্রষ্টা মহাে আল্লাহর
সানথ সুসম্পকু িািে করার সপিক িথ প্রদশুে কনর।
এর্ং র্ার ইহকাল ও িরকানলর জীর্েনক সুখময়
করার সহজ সপিক উিাদাে প্রদাে কনর। এই সর্
পর্ষয়সহ আনরা অেযােয কর্কগুপল গুরুত্বিূণু পর্ষয়
আপম অত্র র্ইপির মনধয উিিািে করার প্রয়াস
কনরপে। র্াই অত্র র্ইপি সকল জাপর্র অমুসপলম
সমানজর জেয উিনর্াগী হনর্ র্নলই আমার দতঢ়
ধারণা। র্নর্ মােুষনক প্রকতর্ ইসলাম ধনমুর প্রকতর্
র্ত্ত্ব প্রদাে করার উনেনশয মুসপলম সম্প্রদানয়র প্রপর্ও
অত্র র্ইপি প্রনর্াজয। র্াই আপম মহাে স্রষ্টা প্রকতর্
উিাসয সুমহাে আল্লাহর পেকনি প্রাথুো কপর: পর্পে
সর্ে অত্র র্ইপিনক র্াাঁর দয়ায় উত্তমরূনি গ্রহণ কনরে।
এর্ং সম্মাপের্ িািক আর সম্মাপের্া িাপিকার জেয
এর্ং মাের্ সমানজর জেয মঙ্গলদায়ক ও
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কলযাণদায়ক পহনসনর্ কর্ুল কনরে; পেশ্চয় পর্পে
সর্ুনরার্া প্রাথুো গ্রহণকারী।
এই র্ইপির মনধয সর্ সমস্ত িপর্ত্র আয়ার্ এর্ং সপিক
ও পেভুরনর্াগয হাদীস আপম উনল্লখ কনরপে, সসগুপলর
র্াংলা ভার্ানথুর র্রজমা র্া অেুর্ানদর সরষ্ঠ ও উন্নর্
মাে এর্ং উন্নর্ িদ্ধপর্ র্জায় রাখার আপ্রাণ সচষ্টা
কনরপে। র্াই এখানে অেুর্ানদর িদ্ধপর্র পর্ষনয় আপম
একপি কথা র্লনর্ চাই; আর র্া হনলা এই সর্,

অেুর্ানদর িদ্ধপর্
এই র্ইপির িপর্ত্র আয়ার্গুপল এর্ং সপিক ও
পেভুরনর্াগয হাদীসগুপলর অেুর্াদ িদ্ধপর্ একিু
আলাদা হওয়ার সম্ভার্ো রনয়নে; সকেো অত্র
র্ইপিনর্ আরপর্ ভাষার ভার্ানথুর অেুর্াদ র্াংলা
ভাষার ভার্ানথুর দ্বারা করা হনয়নে। র্াই সকানো
সম্মাপের্ িািক অথর্া সম্মাপের্া িাপিকার মনে
অেুর্াদ সম্পনকু সকানো প্রকার সংশয় সজনগ উিনল,
ইসলানমর পর্দ্বাে র্া পর্দযার্াে িপির্গনণর পর্শদ
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পর্র্রণ ও র্যাখযা আরর্ী ভাষায় গভীরর্ার সপহর্
সদনখ পেনল সর্ু প্রকার সংশয় দূর হনয় র্ানর্। এর্ং
অেুর্াদ পেভুরনর্াগযই সার্যস্ত হনর্ র্নল আশা কপর
ইেশা আল্লাহ। র্নর্ এই র্ইপির সদাষ-ত্রুপি,
অসম্পূণুর্া এর্ং মুদ্রণ প্রমাদ প্রভতপর্ এনকর্ানরই সেই,
এই দাপর্ আপম করপে ো। র্াই এই পর্ষনয় সর্ সকানো
গিেমূলক প্রস্তার্, সৎ িরামশু এর্ং মর্ামর্ আমার
পেকনি সাদনর গতহীর্ হনর্ ইেশা আল্লাহ।
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সর্নশনষ কতর্জ্ঞর্া স্বীকানরর িালা:
আপম সর্ সমস্ত সলানকর পেপষ্ঠর্ িরামশু অথর্া
মর্ামর্ পকংর্া প্রনচষ্টার দ্বারা উিকতর্ হনয়পে, র্াাঁনদর
সকনলর প্রপর্ আমার আন্তপরক কতর্জ্ঞর্া রইনলা।
র্নর্ র্াাঁনদর মনধয উনল্লখনর্াগয হনলে:
রার্ওয়া দাওয়া, এরশাদ ও প্রর্াসীনদর মানে
ইসলামী জ্ঞােদাে কার্ুালয় (রার্ওয়া ইসলাপমক
সসন্টার) পরয়াদ এর প্রধাে িপরচালক মােেীয় শাইখ
খানলদ পর্ে আলী আর্ালখযাইল সানহর্নক
রদ্ধাসহকানর আপম ধেযর্াদ জাোই। সকেো দাওয়ার্ী
কার্ুক্রনম পর্পে সদাসর্ুদা উৎসাহ প্রদাে কনর
থানকে।
অেুরূিভানর্ রার্ওয়া দাওয়া, এরশাদ ও প্রর্াসীনদর
মানে ইসলামী জ্ঞােদাে কার্ুালয় (রার্ওয়া ইসলাপমক
সসন্টার) এর দাওয়া ও প্রর্াসী পশিা পর্ভানগর
িপরচালক মােেীয় শাইখ োনসর পর্ে মুহাম্মাদ
আলনহাওয়াশনকও আপম রদ্ধাসহকানর ধেযর্াদ

জ্ঞানের সঞ্চার

10

জাোই। সকেো মাের্ সমানজর মনধয মহাে আল্লাহর
প্রপর্ আহ্বানের কানজ পর্পে হনলে র্ন াই আগ্রহী ও
উনদযাগী।
মােেীয় শাইখ আর্ু ওমার ফাওজাে পর্ে আব্দুল্লাহ
আল ফাওজাে সানহর্নকও রদ্ধাসহকানর আপম
ধেযর্াদ জাোই। সকেো দাওয়ার্ী কার্ুক্রনম পর্পে
সদাসর্ুদা আমানক অেুনপ্রপরর্ কনর থানকে।
সম্মাপের্ ভাই মুহাম্মাদ হার্ীর্ুল ইসলাম ভুাঁইয়া
সানহর্নকও আপম অনেক অনেক ধেযর্াদ জাোই।
সর্নহর্ু পর্পে এই র্ইপির মুদ্রণ সদাষ-ত্রুপি পিক করার
পর্ষনয় আমানক অনেক সাহার্য কনরনেে।
আমার সম্মাপের্া সহধপমুণী উনম্ম আহমাদ সালীমা
খার্ুে পর্েনর্ শাইখ হুমায়ে পর্শ্বাস এর কথাও
এখানে উনল্লখ করা দরকার মনে করপে; সর্নহর্ু এই
র্ইপির মুদ্রণ সদাষ-ত্রুপি দূর করার পর্ষনয় আপম র্াাঁর
অনেক সহনর্াপগর্া সিনয়পে।
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আর ধেযর্াদ জাোপি আপম অলকা পপ্রন্টাসু
সকালকার্া এর কণুধার মােেীয় ভাই রীর্ািস
সানহনক; সকেো এই র্ইপি প্রকাশ করার কানজ র্াাঁর
পর্পশষ্ট সহনর্াপগর্া রনয়নে।
মহাে আল্লাহ র্াাঁনদর সকলনক আমার িি সথনক
উত্তম প্রপর্দাে প্রদাে করুে।
প্রণয়েকারী
ডক্টর মুহাম্মাদ মর্ুজ
ু া পির্া আনয়শ মুহাম্মাদ
র্াং সসামর্ার 11ই সিৌষ 1423 র্ঙ্গাব্দ
27/3/1438 পহজরী {26/12/2016 পিস্টাব্দ}
dr.mohd.aish@gmail.com
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প্রথম অধযায়
সতপষ্টকর্ুা মহাে আল্লাহর িপরচয় লাভ করা
পক ভানর্ সতপষ্টকর্ুা মহাে আল্লাহর িপরচয় লাভ করা
র্ায়? এর উত্তর প্রদানের জেয কর্কগুপল পর্ষয়
পেধুাপরর্ রনয়নে। উি পর্ষয়গুপলর মনধয সথনক
এখানে কনয়কপি পর্ষয় উনল্লখ করা হনলা:

1। সতপষ্টজগনর্র মাধযনম প্রকতর্ সতপষ্টকর্ুা মহাে
আল্লাহর িপরচয় লাভ করা র্ায়।
সজনে রাখা দরকার সর্, সর্ র্যপি পেনজর র্থাথু স্বাথু
র্ুেনর্ িানর ো, আলনসযর র্নশ পেনজর মুপিসাধনে
উৎসাহী হয় ো, র্ার অনিিা অপধক িপর্গ্রস্ত র্যপি
জগনর্র মনধয আর সকউ সেই। সকানো সকানো র্যপি
শাস্ত্র িাি ও পর্চার করনর্ িানর, শাস্ত্রপর্পহর্ পর্পর্ধ
কনমুর অেুষ্ঠাে করনর্ িানর, সর্য ইষ্ট র্া উিাসয
মহাে আল্লাহর উিাসো র্া ভজোর পর্পভন্ন িথ
অর্লম্বে করনর্ িানর। পকন্তু সজনে রাখনর্ হনর্ সর্,
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সর্য ইষ্ট মহাে আল্লাহ সম্পনকু সপিক জ্ঞাে ও ঈমাে
র্যর্ীর্ এই সকল সাধোর দ্বারা আয়ুষ্কানলর র্া
অেন্তকানলর জেয মুপিলাভ হনর্ ো। র্াই সকল
জাপর্র মাের্ সমাজ সর্ে িপর্ত্র অন্তর পেনয় সর্য ইষ্ট
মহাে আল্লাহর িানে পফনর আনস, সকল প্রকানরর
অিকমু র্জুে কনর এর্ং িপর্ত্র মে ও িপর্ত্র আত্মাসহ
প্রকতর্ সতপষ্টকর্ুা মহাে আল্লাহর িপরচয় লাভ কনর র্াাঁর
প্রপর্ এই ভানর্ পর্শ্বাস িািে কনর সর্, প্রকতর্
সতপষ্টকর্ুা মহাে আল্লাহ সর্য প্রভু। পর্পেই সকর্ল মাের্
জাপর্ এর্ং সতপষ্ট জগনর্র প্রকতর্ সতপষ্টকর্ুা। পর্পে মহা
িরাক্রমশালী প্রর্ল প্রজ্ঞাময়। র্াাঁর সকানো শরীক
সেই। পর্পে কাউনক জন্ম সদেপে, র্াাঁনকও জন্ম সদওয়া
হয় পে। র্াাঁর স্ত্রী, িুত্র, কেযা সকউ সেই। র্াাঁর র্ন্দ্রা
সেই, পেদ্রা সেই। পর্পে কানরা মুখানিিী েে। মাের্
জাপর্ এর্ং সতপষ্ট জগনর্র সর্ পকেুই র্াাঁর মুখানিিী।
পর্পেই সমস্ত আরাধোর সর্য অপধকারী। সুর্রাং
একপেষ্ঠর্ার সপহর্ র্াাঁরই ইর্াদর্ র্া আরাধো করা
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অিপরহার্ু। এর্ং অেয সকানো সত্তা অথর্া র্স্তুর
সকানো প্রকানরর ইর্াদর্ র্া আরাধো করা বর্ধ েয়।
সকেো পর্পে ো া সতপষ্ট জগনর্র সকানো সর্য
সতপষ্টকর্ুা ও সর্য উিাসয সেই। র্াই এখানে প্রকতর্
সতপষ্টকর্ুা মহাে আল্লাহর কর্কগুপল পেদশুনের মাধযনম
র্াাঁর অপস্তনত্বর িপরচয় লাভ করার পর্ষয়পি উিিািে
করার ইিা কনরপে। সর্নহর্ু র্াাঁর অপস্তত্ব সার্যস্ত করা
র্ায় এর্ং র্াাঁর িপরচয়ও লাভ করা র্ায়, র্াাঁর
পেদশুনের মাধযনম এর্ং এই পর্শাল সতপষ্টজগনর্র প্রপর্
গভীর গনর্ষণা ও অনেষণমূলক পচন্তার মাধযনম। আর
র্াাঁর সতপষ্টনকৌশল ও সতপষ্টর্ত্ত্ব সম্পনকু র্থার্থভানর্
জ্ঞাোজুে করার মাধযনম। সুর্রাং এখানে প্রকতর্
সতপষ্টকর্ুা মহাে আল্লাহর কর্কগুপল পেদশুনের কথা
উনল্লখ করা হনলা:
মহাে আল্লাহ িপর্ত্র কুরআনের মনধয র্নলনেে:
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ِ
ِ السماو
ِ ات َواأل َْر
َّها ِر
َ ض َوا ْختِالَف اللَّْي ِل َوالن
َ َ َّ (إِ َّن ِِف َخل ِْق
ِ
َّ ِ
اّللُ ِم َن
َنز َل ه
َ َّاس َوَما أ
َ َوالْ ُفلْك ال ِِت ََتْ ِري ِِف الْبَ ْح ِر ِبَا يَن َف ُع الن
ِ السم ِاء ِمن َّماء فَأ
َّ َض بَ ْع َد َم ْوِِتَا َوب
ث فِ َيها ِمن ُك ِهل
َ األر
ْ
ْ َحيَا بِه
َ َّ
ِ اب الْم
ٍ
ِ ص ِر
ِ الس َح
ِيف ه
الس َماء
َّ ْي
َّ الرََي ِح َو
ْ ََدآبَّة َوت
َ ْ َس هخ ِر ب
َُ
ٍ ض آلَي
. 164  اآلية، سورة البقرة،)ت لهَِق ْوٍم يَ ْع ِقلُو َن
َ ِ َواأل َْر

ভার্ানথুর অেুর্াদ: “পেশ্চয় সমস্ত আসমাে ও
জপমনের সতপষ্টনর্, রার্ ও পদনের পর্র্র্ুনে এর্ং
জলিনথ জলর্ােসমূনহর চলাচনল মােুনষর জেয
কলযাণ রনয়নে। আর মহাে আল্লাহ আকাশ সথনক সর্
িাপে র্ষুণ কনরনেে, র্দ্দ্বারা মতর্ জপমেনক সজীর্
কনর র্ুনলনেে এর্ং র্ানর্ েপ নয় পদনয়নেে
সর্রকনমর জীর্-জন্তু। আর হাওয়ার িপরর্র্ুনে এর্ং
র্াাঁরই হুকুনমর অধীনে সমঘমালা র্া আসমাে ও
জপমনের মানে পর্চরণ কনর, এই সর্গুপলর মনধয
পেশ্চয়ই প্রকতর্ সতপষ্টকর্ুা মহাে আল্লাহর অপস্তত্ব সার্যস্ত
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করার জেয অনেক পেদশুে রনয়নে, ওই সমস্ত
র্ুপদ্ধমাে সলাকনদর জেয র্ারা র্ানদর র্ুপদ্ধর দ্বারা
মহাে আল্লাহর প্রপর্ সপিক িন্থায় ঈমাে িািে করার
ইিা রানখ”। (সূরা আল র্াকারা, আয়ার্ েং 164)।
মহাে আল্লাহর অপস্তত্ব সার্যস্ত করার পর্ষয়পি এর্ং
র্াাঁর িপরচয় লাভ করার পর্ষয়পি িপর্ত্র কুরআনের
অনেক আয়ানর্র মনধয িাওয়া র্ায়, উি
আয়ার্গুপলর মনধয সথনক এখানে একপি আয়ার্
উনল্লখ করা হনলা:
َّ (
ْخ ُذهُ ِسنَةٌ َوََل نَ ْوٌم ۚ لَّهُ َما
ُ وم ۚ ََل ََت
ُ ُّاّللُ ََل إِلَهَ إََِّل ُه َو ا ْْلَ ُّي الْ َقي
ِ السماو
ِ ات َوَما ِِف ْاأل َْر
ض ۗ َمن ذَا الَّ ِذي يَ ْش َف ُع ِعن َدهُ إََِّل
َ َ َّ ِِف
ِ
ش ْي ٍء
َ ِْي أَيْ ِدي ِه ْم َوَما َخ ْل َف ُه ْم ۖ َوََل ُُِييطُو َن ب
َ ْ َِبِِ ْذنِه ۚ يَ ْعلَ ُم َما ب
ِ َّ ُْم ِه إََِّل ِِبَا َشاء ۚ و ِسع ُكر ِسيُّه
ِ ِهمن ِعل
ض ۖ َوََل
َ الس َم َاوات َو ْاأل َْر
ْ
ْ َ َ َ
ِ يئ
ِ
ِ
 اآلية، (سورة البقرة،)يم
ُ َُ
ُ ودهُ ح ْفظُ ُه َما ۚ َو ُه َو ال َْعل ُّي ال َْعظ
) 255
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ভার্ানথুর অেুর্াদ: “আল্লাহ ো া অেয সকাে সর্য
উিাসয সেই, পর্পে অোপদ অেন্ত পচরন্তে পচরঞ্জীর্, সর্
জগনর্র সকল র্স্তুর ধারক। র্াাঁনক র্ন্দ্রাও স্পশু
করনর্ িানর ো এর্ং পেদ্রাও স্পশু করনর্ িানর ো।
সমস্ত আসমাে ও জপমনের পর্পে সতপষ্টকর্ুা ও
অপধিপর্, র্াাঁর কানে র্াাঁর আনদশ োডা কানরাই
সুিাপরশ করার অপধকার সেই। ইহকাল এর্ং
িরকানলর সমস্ত পর্ষনয় পর্পে অর্গর্ আনেে। সতপষ্ট
জগনর্র মনধয সকউ র্াাঁর জ্ঞানের সকানো পকেুনকই
িপরনর্পষ্টর্ করনর্ সিম েয়। পকন্তু পর্পে র্াাঁর ইিা
অেুর্ায়ী র্াাঁর র্ার্ুার্াহক রাসূলগণনক র্া দূর্গণনক
র্র্িুকু জ্ঞাে প্রদাে কনরনেে, র্র্িুকুই র্ারা র্াাঁর
জ্ঞাে লাভ করনর্ সিম হনয়নে। র্াাঁর রাজাসে র্া
কুরসী সমস্ত আসমাে ও জপমেনক িপরনর্পষ্টর্ কনর
সরনখনে। আর সসগুপলর সংরিণ করা র্াাঁর িনি
কপিে পর্ষয় েয়। পর্পেই সনর্ুাচ্চ এর্ং সর্ুানিিা
মহাে”। [সূরা র্াকারা, আয়ার্ ২৫৫]

জ্ঞানের সঞ্চার

18

মহাে আল্লাহ সর্মে সর্ জগনর্র স্রষ্টা, মাপলক এর্ং
র্ত্বার্ধায়ক ও িপরচালক, সর্মপে পর্পে সকল জাপর্র
মাের্ সমানজর সর্য এর্ং প্রকতর্ উিাসয ও মার্ুদ।
র্াাঁর সকানো পকেুনর্ই সকানো প্রকানরর অংশীদার
সেই, পর্পে এক ও অপদ্বর্ীয়। র্াই মহাে আল্লাহ িপর্ত্র
কুরআনের মনধয র্নলনেে:
ِ
َّ ُ اللَّ ه،َح ٌد
ْ َوََل، ََلْ يَل ْد َوََلْ يُولَ ْد،الص َم ُد
َ (قُ ْل ُه َو اللَّ هُ أ

. 4-1  اآلَيت، سورة اإلخالص،)َح ٌد
َ يَ ُكن لَّهُ ُك ُف ًوا أ

ভার্ানথুর অেুর্াদ: “সহ আল্লাহর দূর্ রাসূল মুহাম্মাদ!
র্ুপম র্নল দাও: পর্পেই আল্লাহ, এক ও অপদ্বর্ীয়।
পর্পে কানরা মুখানিিী েে, সকলই র্াাঁর মুখানিিী।
পর্পে কাউনক জন্ম সদে পে এর্ং র্াাঁনকও জন্ম সদওয়া
হয় পে। আর র্াাঁর সকানো সমকিও সেই”। (সূরা
আল ইখলাস, আয়ার্ েং 1 - 4)।
মহাে আল্লাহ িপর্ত্র কুরআনের মনধয আনরা র্নলনেে:
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 ج زء م ن، سورة الفرقان،)وت
ُ َُ( َوتَ َوَّك ْل َعلَى ا ْْلَ هِي الَّ ِذي ََل َي

. 58 اآلية

ভার্ানথুর অেুর্াদ: “সহ আল্লাহর দূর্ র্া রাসূল
মুহাম্মাদ! র্ুপম সসই সর্য উিাসয অোপদ অেন্ত
পচরন্তে পচরঞ্জীর্ আল্লাহর উিনরই পেভুর কনরা, র্াাঁর
মতর্ুয সেই”। (সূরা আল ফুরকাে, আয়ার্ েং 58 এর
অংশপর্নশষ)।
মহাে আল্লাহ িপর্ত্র কুরআনের মনধয আনরা র্নলনেে:
ِ َ (وََل تَ ُك ن لَّ ه
احبَةٌ ۖ َو َخلَ َق ُك َّل َش ْي ٍء ۖ َو ُه َو بِ ُك ِهل َش ْي ٍء
َْ
َ ُ
ِ
.101  جزء من اآلية، سورة األنعام،)يم
ٌ َعل
ভার্ানথুর অেুর্াদ: “সসই সর্য উিাসয অোপদ অেন্ত
পচরন্তে পচরঞ্জীর্ আল্লাহর সকানো জীর্ে সপঙ্গেী সেই,
এর্ং পর্পেই সতপষ্ট জগনর্র সর্পকেুই সতপষ্ট কনরনেে,
আর পর্পেই হনলে সমস্ত পর্ষনয় পেপখল জ্ঞানের
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আধার”। (সূরা আল আেআম, আয়ার্ েং 101 এর
অংশপর্নশষ)।
িপর্ত্র কুরআনের মনধয আনরা এনসনে:
ِ َ اَل ج ُّد ربِنا ما َّاَّتَ َذ
، سورة اجلن،)احبَةً َوََل َولَ ًدا
َ
َ َ( َوأَنَّهُ تَ َع َ ٰ َ َه

.3 اآلية

ভার্ানথুর অেুর্াদ: “ আর আমানদর িালেকর্ুা সর্য
উিাসয আল্লাহর মর্ুাদা পেশ্চয় অপর্ উৎকতষ্ট, পর্পে
পেনজর জেয স্ত্রী গ্রহণ কনরে পে এর্ং পর্পে সকানো
সন্তােও গ্রহণ কনরে পে”। (সূরা আল পজে, আয়ার্
েং 3)।
সুর্রাং সর্ জগনর্র প্রকতর্ সতপষ্টকর্ুা সর্য উিাসয
মহাে আল্লাহর জন্ম সেই, মতর্ুয সেই, স্ত্রী সেই এর্ং
সন্তােও সেই, পর্পে এক ও অপদ্বর্ীয়; র্াই র্াাঁর
সকানো অংশীদারও সেই। আর পর্পেই হনলে সর্
জগনর্র প্রকতর্ িালেকর্ুা। র্াই সর্ র্স্তু র্া র্যপির
জন্ম ও মতর্ুয আনে, সস র্স্তু র্া র্যপিনক প্রকতর্
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সতপষ্টকর্ুা অথর্া সর্য উিাসয পহনসনর্ গ্রহণ করা র্ায়
ো। সকেো সস সর্া পেনজই অভার্গ্রস্ত এর্ং অনেযর
মুখানিিী। এই জেয সস স্বয়ং পেনজনকই রিা করনর্
অিারক। অর্এর্ সর্ সত্তা স্বয়ং পেনজনকই রিা
করনর্ অিারক, সস সত্তা র্ার উিাসকনক পক কনর
রিা করনর্ িারনর্?! পক কনর র্ানক জাহান্নাম র্া
েরক সথনক মুপি দাে করনর্ িারনর্?! পক কনর
র্ানক জান্নার্ র্া র্া স্বগু দাে করনর্ িারনর্?! এর্ং
পক কনর সস স্বয়ং উিাপসর্ হনর্ িারনর্?! র্াই প্রকতর্
ইসলাম ধনমুর পশিা সমার্ানর্ক পর্পে সর্ জগনর্র
প্রকতর্ সতপষ্টকর্ুা, পর্পেই সর্য উিাসয, পর্পেই সর্য
উিাপসর্ সত্তা মহাে আল্লাহ, র্াাঁর জন্ম সেই, মতর্ুয
সেই, স্ত্রী সেই এর্ং সন্তােও সেই। পর্পে এক ও
অপদ্বর্ীয়; সুর্রাং র্াাঁর সকানো অংশীদার সেই। আর
পর্পেই হনলে সর্ জগনর্র প্রকতর্ িালেকর্ুা। এর্ং
পর্পেই হনলে সমস্ত উিাসোর সর্য অপধকারী, পর্পে
ো া অেয সকানো সতপষ্টকর্ুা ও সর্য উিাসয সেই।
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র্াই আমরা এই পর্শাল সতপষ্টজগনর্র পদনক
গপভরভানর্ দতপষ্টিার্ করনল প্রকতর্ সতপষ্টকর্ুা মহাে
আল্লাহর িপরচয় লাভ করনর্ িারনর্া। এই সুপর্শাল
আকাশ, এই পর্স্তীণু িতপথর্ী, চন্দ্র, সূর্ু, পদে ও রানর্র
আর্র্ুে ইর্যাপদর পদনক গভীরভানর্ র্াকানল র্ুেনর্
িারনর্া সর্, এই পর্শ্বচরাচর একাপক সতপষ্ট হনয় র্ায়
পে। র্রং এই সর্গুপলর সিেনে রনয়নেে এক সুপেিুণ
স্রষ্টা। আর পর্পে হনলে প্রকতর্ সতপষ্টকর্ুা মহাে আল্লাহ।
পর্পে মাের্ জাপর্নক এর্ং সতপষ্ট জগর্নক সতপষ্ট
কনরনেে র্াাঁর জ্ঞাে, ইিা, সার্ুনভৌম কর্তত্ব
ু এর্ং
সকৌশল শপির দ্বারা। মােুষ সর্ে র্ার প্রকতর্ সতপষ্টকর্ুা
মহাে আল্লাহর িপরচয় লাভ কনর র্াাঁনকই সপিকভানর্
সমনে চনল এর্ং র্াাঁরই সপিক িন্থায় আরাধো র্া
উিাসো ও ভজো কনর র্াাঁর সন্তুপষ্ট লাভ কনর। আর
সতপষ্ট জগনর্র দ্বারা সর্ে সস সপিক িন্থায় উিকতর্ হয়
এর্ং ইহকাল ও িরকানল র্ার পেনজর জীর্েনক
কলযাণময় করনর্ িানর। সকেো সতপষ্ট জগনর্র প্রপর্
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দতপষ্ট পদনল প্রকতর্ সতপষ্টকর্ুা মহাে আল্লাহর অপস্তনত্বর
কথা মনে িন এর্ং র্াাঁর িপরচয় লাভ হয়। আর
পেনজর জীর্নের অপস্তনত্বর কথা জােনর্ িারনল,
প্রকতর্ সতপষ্টকর্ুা মহাে আল্লাহর অপস্তনত্বর প্রপর্ পর্শ্বাস
ও ঈমাে িািে হয়। র্াই প্রকতর্ সতপষ্টকর্ুা মহাে
আল্লাহনক স্মরণ করার জেয সকানো মূপর্ু বর্রী করার
প্রনয়াজে সেই। সর্নহর্ু এই পর্শাল সতপষ্টজগনর্র প্রপর্
গভীরভানর্ দতপষ্টিার্ করনলই র্ুপদ্ধমাে ও জ্ঞাের্াে
র্যপি সতপষ্টকর্ুা মহাে আল্লাহর সন্ধাে সিনয় র্ানর্ে।
সর্মে সধাাঁয়া সদনখ আগুনের সন্ধাে িাওয়া র্ায়।
অেুরূিভানর্ এই পর্শাল সতপষ্টজগর্নক সদনখ প্রকতর্
সতপষ্টকর্ুা মহাে আল্লাহর সন্ধাে িায়।
প্রকতর্ সতপষ্টকর্ুা মহাে আল্লাহ মােুষনক একপি সর্য
ধমু প্রকতর্ ইসলাম প্রদাে কনরনেে। র্ানর্ সস এই
সর্য ধনমুর মাধযনম র্ার প্রকতর্ সতপষ্টকর্ুা মহাে
আল্লাহর িপরচয় লাভ কনর। এর্ং এই সর্য ধনমুর
পশিা সমার্ানর্ক পেনজনক িপরচাপলর্ কনর ইহকাল
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এর্ং িরকানল সফলকাম হনয় সুখময় জীর্ে লাভ
করনর্ িানর।
র্াই আপম প্রকতর্ ইসলাম ধনমুর অেুগামী হওয়ার
প্রপর্ সকল জাপর্র মাের্ সমাজনক আমপির্ করপে।
সুর্রাং সর্ র্যপির ইিা হনর্, সসই র্যপি প্রকতর্
ইসলাম ধমু গ্রহণ কনর পেনজর পচরিায়ীর জীর্েপিনক
সুখময় করনর্।

২। প্রকতর্ সতপষ্টকর্ুা মহাে আল্লাহর গুণার্পল
প্রকতর্ সতপষ্টকর্ুা মহাে আল্লাহর িপরচয় লানভর
অন্তভুুি এই পর্ষয়পিও রনয়নে সর্, র্াাঁর গুণার্পলর
প্রপর্ সর্ে মােুষ সপিক িন্থায় ঈমাে ও পর্শ্বাস িািে
কনর। র্াই র্াাঁর গুণার্পলর মনধয সথনক এখানে
কনয়কপি পর্ষয় অপর্ সংনিনি উিিািে করা হনলা:
মহাে আল্লাহ স্বয়ং সত্তাসহ সপ্তাকানশর উিনর
আরনশর ঊনবু আনেে। র্নর্ সজনে রাখনর্ হনর্ সর্,
মহাে আল্লাহ স্বয়ং সত্তাসহ আরনশর ঊনবু পক ভানর্
আনেে, এই পর্ষয়পির স্বরূি জাোর র্স্তু েয়। সকেো
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পর্পে সর্া সতপষ্টকুল হনর্ সম্পূণুরূনি িতথক। র্াই পর্পে
িপর্ত্র কুরআনের মনধয র্নলনেে:
ِِ ِ
ِ الس ِميع الْب
، سورة الشورى،)ُصي
َ ُ َّ س َكمثْله َش ْي ٌء ۖ َو ُه َو
َ (لَْي
.11 جزء من اآلية

ভার্ানথুর অেুর্াদ: “সকানো পকেুই মহাে আল্লাহর
সমর্ুলয সেই। পর্পে সর্ুনরার্া, সর্ুদশুী”। (সূরা
আশ্শুরা, আয়ার্ েং 11 এর অংশপর্নশষ)।
মহাে আল্লাহ আনরা র্নলনেে:
َّ (إِ َّن
.26  جزء من اآلية، سورة لقمان،)ن ا ْْلَ ِمي ُد
ُّ َِاّللَ ُه َو الْغ
ভার্ানথুর অেুর্াদ: “পেশ্চয় আল্লাহ সতপষ্ট জগনর্র
সমস্ত পর্ষয় হনর্ অভার্মুি, প্রশংপসর্”। (সূরা
সলাকমাে, আয়ার্ েং 26 এর অংশপর্নশষ)।
র্াই মহাে আল্লাহর পর্ষনয় এই ভানর্ পর্শ্বাস িািে
করনর্ হনর্ সর্, পর্পে সর্ ভানর্ থাকার উিনর্াগী সসই
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ভানর্ই আরনশর ঊনবু আনেে। র্াই িপর্ত্র কুরআনের
মনধয মহাে আল্লাহ র্নলনেে:
ٰ ْ الر
ِ حَ ُن َعلَى ال َْع ْر
.5  اآلية، سورة طه،)استَ َو ٰى
َّ (
ْ ش

ভার্ানথুর অেুর্াদ: “মহাে আল্লাহ অেন্ত করুণাময়
আকানশর উিনর র্াাঁর আরশ র্া রাজাসনের ঊনবু
অর্পির্ হনয়নেে”। (সূরা র্াহা, আয়ার্ েং 5)।
মহাে আল্লাহ আনরা র্নলনেে:
ِ ٍ
ِ َّ َن
َّ ( َوا ْعلَ ُمواْ أ
 جزء من، سورة البقرة،)يم
ٌ اّللَ ب ُك ِهل َش ْيء َعل

.231اآلية

ভার্ানথুর অেুর্াদ: “আর সর্ামরা সর্াই সজনে রানখা
সর্, পেশ্চয় আল্লাহ সমস্ত পর্ষনয় পেপখল জ্ঞানের
আধার”। (সূরা আল র্াকারা, আয়ার্ েং 231 এর
অংশপর্নশষ)।
মহাে আল্লাহ আনরা র্নলনেে:
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َّ (إِ َّن
 جزء من، سورة البقرة،)اّلل َعلَى ُك ِهل َش ْي ٍء قَ ِد ٌير
.20اآلية
ভার্ানথুর অেুর্াদ: “পেশ্চয় আল্লাহ সমস্ত পর্ষনয়
সর্ুশপিমাে”। (সূরা আল র্াকারা, আয়ার্ েং 20
এর অংশপর্নশষ)।
উপল্লপখর্ আয়ার্গুপলর মাধযনম এিা প্রমাপণর্ হয় সর্,
মহাে আল্লাহ স্বয়ং সত্তাসহ সপ্তাকানশর উিনর
আরনশর ঊনবু এমে অর্িায় আনেে সর্, সসই
অর্িার সকানো সমকি অর্িা সতপষ্ট জগনর্র মনধয
সেই। এর্ং র্াাঁর জ্ঞাে ও শপি র্া িমর্া সীপমর্ েয়।
র্াই র্াাঁর অসীম অোপদ জ্ঞাে ও শপির প্রভার্ এমে
িদ্ধপর্নর্ সর্জায়গায় এর্ং সকল র্ুনগ পর্রাজ করনে
সর্, সসই িদ্ধপর্র সকানো অেুরূি সতপষ্ট জগনর্র মনধয
সেই।

জ্ঞানের সঞ্চার

28

3। মহাে আল্লাহনক পেরাকার পকংর্া সাকার
র্লার পর্ধাে
মহাে আল্লাহর োম ও গুণার্পলর সিনত্র প্রকতর্
ইসলানমর সপিক পশিা হনলা এই সর্, মহাে আল্লাহ
পেনজর জেয সর্ সমস্ত োম ও গুণার্পল সার্যস্ত
কনরনেে এর্ং আল্লাহর রাসূল ও র্াাঁর দূর্ পর্শ্বোর্ী
মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওয়াসাল্লাম] মহাে
আল্লাহর জেয সর্ সমস্ত োম ও গুণার্পল সার্যস্ত
কনরনেে, সসই সমস্ত োম ও গুণার্পলর প্রপর্ ঈমাে
এর্ং পর্শ্বাস িািে করা অিপরহার্ু। আর সসই সমস্ত
োম ও গুণার্পলনক সকানো িদ্ধপর্নর্ পর্কতর্,
িপরর্র্ুে, িপরর্ধুে, অস্বীকার র্া প্রর্যাখযাে করা
চলনর্ ো। আর সসই সমস্ত োম ও গুণার্পলনক সতপষ্ট
জগনর্র সকানো র্স্তুর সানথ র্ুলোও করা র্ানর্ ো।
এর্ং সসগুপলর ধরণ, গিে ও িদ্ধপর্ পেধুারণ করাও
চলনর্ ো। র্াই মহাে আল্লাহর োম ও গুণার্পলর
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পর্ষনয় এমে সকানো কথা র্লা জানয়জ েয়, সর্ কথাপি
িপর্ত্র কুরআে এর্ং পেভুরনর্াগয হাদীনসর দ্বারা
প্রমাপণর্ হয় ো। র্াই মহাে আল্লাহ িপর্ত্র কুরআনের
মনধয র্নলনেে:
ِ
ِْ ش َما ظَ َه َر ِمْن َها َوَما بَطَ َن َو
َاإل ْْث
َ (قُ ْل إِ ََّّنَا َح َّرَم َرِهَّب الْ َف َواح
َِّ والْب غْي بِغَ ِي ا ْْل ِهق وأَ ْن تُ ْش ِرُكوا ِِب
ّلل َما ََلْ يُنَ هِز ْل بِ ِه ُس ْلطَ ًاًن َوأَ ْن
َ َ ْ َ َ َ
َِّ تَ ُقولُوا علَى
.33  اآلية، سورة األعراف،)اّلل َما ََل تَ ْعلَ ُمو َن
َ
ভার্ানথুর অেুর্াদ: “সহ পর্শ্বোর্ী মুহাম্মদ! র্ুপম র্নল
দাও: আমার িালেকর্ুা সমস্ত প্রকানরর প্রকাশয ও
গুপ্ত অশালীে আচরণ, িািকমু, অেযায় অর্যাচার
এর্ং আল্লাহর সানথ এমে সকানো অংশীদার িািে
করা, র্া আল্লাহর প্রদত্ত প্রমাণসানিি েয়, আর ো
সজনে আল্লাহর প্রপর্ সকানো প্রকানরর কথা আনরাি
করা পেশ্চয় হারাম কনর পদনয়নেে”। (সূরা আল
আরাফ, আয়ার্ েং 33)।
মহাে আল্লাহ িপর্ত্র কুরআনের মনধয আনরা র্নলনেে:
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ِ ِ ِ َ َف ما لَيس ل
اد
َّ ْم إِ َّن
َ ص َر َوالْ ُف َؤ
َ َالس ْم َع َوالْب
ٌ ك به عل
َ ْ َ ُ ( َوََل تَ ْق
.36  اآلية، سورة ا ِإلسراء،)وَل
ً ُك َكا َن َعْنهُ َم ْسئ
َ ُِك ُّل أُولَئ

ভার্ানথুর অেুর্াদ: “সহ মােুষ! র্ুপম সজনে রানখা সর্,
সর্ পর্ষনয় র্ুপম পকেু জানো ো, সস পর্ষনয় পকেু র্লনর্
ো। পেশ্চয় র্ুপম সর্ামার কাে, চিু এর্ং মেনক সর্
কানজ র্যর্হার করনর্, সসই কাজ সম্পনকু সর্ামানক
পজজ্ঞাসা করা হনর্”। (সূরা আল ইসরা ( র্ােী
ইসরাইল), আয়ার্ েং 36)।
অর্এর্ আকার র্লনর্ র্পদ শরীর র্া সদহ র্ুোনো
হয়, র্াহনল সজনে সেওয়া উপচর্ হনর্ সর্, মহাে
আল্লাহর শরীর র্া সদনহর কথা িপর্ত্র কুরআে ও
পেভুরনর্াগয হাদীনস ইপর্র্াচক এর্ং সেপর্র্াচক পদক
পদনয় সকানো পকেুই উপল্লপখর্ হয় পে। র্াই মহাে
আল্লাহর আকার আনে পকংর্া র্াাঁর আকার সেই অথর্া
পর্পে পেরাকার েে র্া পর্পে পেরাকার, এই পর্ষনয়
িপর্ত্র কুরআে ও পেভুরনর্াগয হাদীস পকেুই সমথুে
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কনর ো এর্ং অস্বীকারও কনর ো র্রং চুি রনয়নে।
র্াই প্রকতর্ ঈমােদার মুসপলম র্যপিনকও এই পর্ষনয়
চুি থাকা দরকার। সুর্রাং মহাে আল্লাহর সিনত্র
পেরাকার পকংর্া সাকার র্লা বর্ধ েয়। র্নর্ মহাে
আল্লাহর আকার র্নল র্পদ র্াাঁর ওই সমস্ত বর্পশষ্টয,
োম ও গুণার্পলর অথু পেধুারণ করা হয়, সর্ সমস্ত
বর্পশষ্টয, োম ও গুণার্পলর কথা িপর্ত্র কুরআে ও
পেভুরনর্াগয হাদীনস উপল্লপখর্ রনয়নে, র্াহনল র্া বর্ধ
র্নলই পর্নর্পচর্ হনর্। সর্মে:- মহাে আল্লাহর িপর্ত্র
সচহারা, হার্, িা, চিু এর্ং মহাে আল্লাহ র্া ইিা
র্াই কনরে ইর্যাপদ । র্াহনল র্া সুপেপশ্চর্ভানর্ বর্ধ
র্নলই গণয করা হনর্। সকেো িপর্ত্র কুরআে ও
পেভুরনর্াগয হাদীনস মহাে আল্লাহর উি পর্ষয়গুপলর
কথা স্পষ্টভানর্ উপল্লপখর্ রনয়নে। অেুরূিভানর্ িপর্ত্র
কুরআে ও পেভুরনর্াগয হাদীনস মহাে আল্লাহর িপর্ত্র
হার্, িা এর্ং চিু ইর্যাপদর পর্র্রণ সর্ ভানর্ এনসনে,
সসই ভানর্ই সসগুপলনক সমনে সেওয়া অিপরহার্ু।
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আনরা একপি কথা এখানে উনল্লখ করা উপচর্ মনে
করপে। আর সসই কথাপি হনলা এই সর্, পকয়ামনর্র
পদর্নস মহাে আল্লাহ র্াাঁর প্রকতর্ অর্িায় অথর্া গুণ ও
বর্পশষ্টযসহ মুসপলমনদর সামনে উিপির্ হনর্ে। এই
পর্ষয়পি পেভুরনর্াগয হাদীনস স্পষ্টভানর্ উপল্লপখর্
রনয়নে। [সদখনর্ িারা র্ায় সহীহ র্ুখারী, হাদীস েং
7437 এর্ং সহীহ মুসপলম, হাদীস েং 299 (182)]।
অেয এক হাদীনসর মনধয এনসনে আল্লাহর রাসূল
মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওয়াসাল্লাম] র্নলনেে:
স্বনের মাধযনম আপম সদনখপে “আমার প্রভু আমার
কানে এনসনেে সর্ সচনয় সর্পশ সুন্দর অর্িায় অথর্া
সর্ সচনয় সর্পশ সুন্দর গুণ ও বর্পশষ্টযসহ” ।
পকংর্া স্বনের মাধযনম আপম সদনখপে “আমার প্রভু
আমার কানে এনসনেে এই অর্িায় সর্, আপম অপর্
সুন্দর অর্িায় পেলাম”।
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[জানম পর্রপমর্ী, হাদীস েং 3234। ইমাম পর্রপমর্ী
হাদীসপিনক হাসাে গারীর্ র্নলনেে। আল্লামা
োনসরুপেে আল্ আলর্াণী হাদীসপিনক সহীহ (সপিক)
র্নলনেে]।
এই হাদীসপির প্রথম অথুপির দ্বারা এিা প্রমাপণর্ হয়
সর্, মহাে আল্লাহর সূরা রনয়নে। এর্ং আরর্ী ভাষায়
সূরার অথু হনলা:
، وَفته، وهيئته،مع َن حقيقة الشيء
ُّ
ْ الصورة تَ ِرد على
 (انظر النهاية ِف. الصفة:ومعن الصورة ِف هذا اْلديث هو

.) رحه هللا،غريب اْلديث َلبن األثي
সূরার ভার্াথু হনলা: সকানো র্স্তুর প্রকতর্ র্াৎির্ু র্া
সকানো র্স্তুর আসল র্ত্ব, পকংর্া র্ার প্রকতর্ অর্িা র্া
গুণ ও বর্পশষ্টয।
র্নর্ এই হাদীনসর মনধয আস্সূরার অথু হনলা: প্রকতর্
অর্িা অথর্া আসল গুণ ও বর্পশষ্টয। ( সদখা সর্নর্

জ্ঞানের সঞ্চার

34

িানর: আল্লামা ইর্েুল আসীনরর গ্রন্থ আপন্নহাইয়া ফী
গারীপর্ল হাদীস ওয়াল আসার )।
সুর্রাং মহাে আল্লাহর প্রকতর্ অর্িা র্া আসল গুণ ও
বর্পশষ্টয পেধুাপরর্ রনয়নে র্াাঁর মপহমার উিনর্াগী
পেয়ম অেুসানর। পকন্তু র্াাঁর প্রকতর্ অর্িা র্া আসল
গুণ ও বর্পশনষ্টযর উদাহরণ অেয সকানো র্স্তুর সানথ
সদওয়া র্ানর্ ো। সুর্রাং মহাে আল্লাহ সর্ই সূরা র্া
অর্িা পকংর্া গুণ ও বর্পশনষ্টযর উিনর্াগী সসই সূরা র্া
অর্িা পকংর্া গুণ ও বর্পশষ্টযসহ পকয়ামনর্র পদর্নস
মুসপলমনদর সামনে উিপির্ হনর্ে। র্াই মহাে
আল্লাহর সর্ই সূরা র্া অর্িা অথর্া গুণ ও বর্পশষ্টয
রনয়নে, সসই সূরা র্া অর্িা পকংর্া গুণ ও বর্পশনষ্টযর
প্রপর্ও সপিক ভানর্ ঈমাে িািে করা অপের্ার্ু।
সকেো মহাে আল্লাহর পর্নশষণ ও গুণার্পল স্বয়ং পর্পে
পেনজ অথর্া র্াাঁর রাসূল মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইপহ
ওয়াসাল্লাম] সর্ ভানর্ র্ণুো কনরনেে, সসই ভানর্ই
সসগুপলনক সার্যস্ত করা আর্শযক। অর্এর্ মহাে
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আল্লাহর সূরা র্া অর্িা পকংর্া গুণ ও বর্পশষ্টযসহ
পকয়ামনর্র পদর্নস উিপির্ হওয়ার পর্ষয়পি সপিক
হাদীনস সর্ ভানর্ উপল্লপখর্ হনয়নে, সসই ভানর্ই
সসপিনক সার্যস্ত করনর্ হনর্ এর্ং সমনে পেনর্ হনর্।
র্াই মহাে আল্লাহর সূরা র্া অর্িা পকংর্া গুণ ও
বর্পশষ্টযসহ পকয়ামনর্র পদর্নস উিপির্ হওয়ার
পর্ষয়পির প্রপর্ও অর্শযই পর্শ্বাস িািে করনর্ হনর্
এর্ং সসপিনক সকানো ভানর্ই পর্কতর্, িপরর্র্ুে,
িপরর্ধুে, অস্বীকার র্া প্রর্যাখযাে করা চলনর্ ো।
এর সানথ সানথ এিাও সজনে সেওয়া উপচর্ সর্,
সকানো র্যপি র্পদ এই উনেনশয মহাে আল্লাহনক
পেরাকার র্নল সর্, মহাে আল্লাহর মর্ সকানো র্স্তু
সেই, র্াাঁর সকানো সমকি ও সমর্ুলয সেই। র্াহনল
র্া র্লা পেঃসনন্দনহ জানয়জ ও বর্ধ হনর্। সর্নহর্ু
মহাে আল্লাহ িপর্ত্র কুরআনে র্নলনেে:
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ِ
َّ ُ اللَّ ه،َح ٌد
ْ َوََل، ََلْ يَل ْد َوََلْ يُولَ ْد،الص َم ُد
َ (قُ ْل ُه َو اللَّ هُ أ
.4 -1 اآلَيت، سورة اإلخالص،)َح ٌد
َ يَ ُكن لَّهُ ُك ُف ًوا أ
ভার্ানথুর অেুর্াদ: “সহ আল্লাহর দূর্ র্া রাসূল
মুহাম্মাদ! র্ুপম র্নল দাও: পর্পেই আল্লাহ, এক ও
অপদ্বর্ীয়। পর্পে কানরা মুখানিিী েে, সকলই র্াাঁর
মুখানিিী। পর্পে কাউনক জন্ম সদে পে এর্ং র্াাঁনকও
জন্ম সদওয়া হয় পে। আর র্াাঁর সকানো সমকিও
সেই”। (সূরা আল ইখলাস, আয়ার্ েং 1 – 4)।
মহাে আল্লাহ িপর্ত্র কুরআনের মনধয আনরা র্নলনেে:
ِ ِ ِ (لَ ي
ِ الس ِميع الْب
 س ورة،)ُص ي
َ ُ َّ س َكمثْل ه َش ْيءٌ ۖ َو ُه َو
َ ْ

.11  جزء من اآلية،الشورى

ভার্ানথুর অেুর্াদ: “সকানো পকেুই মহাে আল্লাহর
সমর্ুলয সেই। পর্পে সর্ুনরার্া, সর্ুদশুী”। (সূরা
আশ্শুরা, আয়ার্ েং 11 এর অংশপর্নশষ)।
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র্নর্ সকানো র্যপি র্পদ এই উনেনশয মহাে আল্লাহনক
পেরাকার র্নল সর্, মহাে আল্লাহর সকানো অপস্তত্ব
সেই, অথর্া র্াাঁর সকানো পর্নশষণ ও গুণার্লীর
সকানো অপস্তত্ব সেই। র্াহনল র্া র্লা োজানয়জ ও
অবর্ধ।
অর্এর্ মহাে আল্লাহর প্রপর্ এই ভানর্ ঈমাে িািে
করনর্ হনর্ সর্, মহাে আল্লাহ সর্মে হওয়ার উিনর্াগী
সর্মপেই আনেে এর্ং সর্ সত্তার পর্পে অপধকারী সসই
সত্তাসহই আনেে পর্পে। সুর্রাং িপর্ত্র কুরআে এর্ং
পেভুরনর্াগয হাদীনসর আনলানক মহাে আল্লাহর োম ও
গুণার্লীর প্রপর্ সপিক ভানর্ অন্তনর ঈমাে িািে
করার পর্ষয়পি হনলা অিপরহার্ু। এর্ং সসগুপলনক
সকানো িন্থায় পর্কতর্, িপরর্র্ুে, িপরর্ধুে, অস্বীকার
র্া প্রর্যাখযাে করা বর্ধ েয়। অেুরূিভানর্ সসগুপলর
সকানো প্রকার সাদতশয র্ণুো র্া দতষ্টান্ত িািে করা
এর্ং ধরণ, গিে ও িদ্ধপর্ পেধুারণ করাও চলনর্ ো।
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সুর্রাং এই পর্ষনয়র সারাংশ হনলা এই সর্, মহাে
আল্লাহনক সাধারণভানর্ পেরাকার পকংর্া সাকার র্লার
সিনত্র িপর্ত্র কুরআে ও পেভুরনর্াগয হাদীস পকেুই
সমথুে কনর ো এর্ং অস্বীকারও কনর ো র্রং চুি
রনয়নে। র্াই প্রকতর্ ঈমােদার মুসপলম র্যপিনকও
এই সিনত্র চুি থাকাই উপচর্।

পদ্বর্ীয় অধযায়: সুখময় জীর্ে লানভর মাধযম
সমস্ত মােুষ সুখময় জীর্ে লাভ করার ইিা রানখ।
পকন্তু র্ানদর মনধয অনেক সলাক রনয়নে, র্ারা সুখময়
জীর্ে লাভ করার সপিক উিাদাে র্া উিকরণ ও
মাধযম অর্লম্বে করনর্ িানর ো। র্াই এই অধযানয়র
মনধয সুখময় জীর্ে লাভ করার পর্ষয়পি অপর্
সংনিনি উিিািে করা হনলা:
কর্কগুপল মােুনষর কানে ইসলাম ধনমুর পেয়ম সমনে
চলার পর্ষয়পি খুর্ কপিে মনে হয়। এই পর্ষনয় গভীর
পচন্তার দ্বারা জাো র্ায় সর্, এর পিেনে কর্কগুপল
কারণ রনয়নে। উি কারণগুপলর মনধয একপি মূল
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কারণ হনলা এই সর্, র্ারা পেনজনদর জীর্নের প্রধাে
লিয সপিক িন্থায় পির করনর্ সিম হয় পে। র্াই
র্ারা খারাি এর্ং অিকমুগুপলনক অর্যন্ত মুগ্ধকর মনে
কনর। আর সৎকমুগুপলনক অর্যপধক কপিে ও
পর্রপিকর র্া অপ্রীপর্কর পর্ষয় মনে কনর। র্াই র্ারা
সৎকমু সম্পাদনের র্যািানর অশাপন্ত সর্াধ কনর। এর্ং
অিকমু সম্পাদনের কানজ র্ৎির ও উৎসাপহর্ থানক।
র্াই সুখময় জীর্ে লানভর জেয মাের্ জীর্নের একপি
প্রধাে লিয পেধুারণ করা অিপরহার্ু। সকেো মাের্
জীর্ে অোপদ েয়, পকন্তু পচরিায়ী। সুর্রাং মাের্
জীর্ে ুরু হয় পকন্তু সশষ হয় ো। এর্ং মতর্ুয র্রনণর
মাধযনম মাের্ জীর্নের চু ান্ত সমাপপ্ত ঘনিো। র্রং
র্ার পচরিায়ী জীর্নের সূচো হয়। র্াই র্ার জীর্নের
প্রধাে লিয পেধুারণ করার পর্ষয়পি হনলা একপি আু
প্রনয়াজেীয় পর্ষয়। র্ানর্ র্ার পচরিায়ীর জীর্েপি
কলযাণময় হয়, সুখশাপন্তিূণু হয় এর্ং আেন্দময় হয়।
প্রকতর্ ইসলানমর পশিা সমার্ানর্ক সতপষ্টকর্ুা মহাে
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আল্লাহর সন্তুপষ্ট লাভ করার পর্ষয়পি হনলা মাের্
জীর্নের প্রধাে লিয। আর এই পর্ষয়পিই হনলা সর্
সথনক সর্পশ গুরুত্বিূণু পর্ষয়। র্াই মহাে আল্লাহ
িপর্ত্র কুরআনে র্নলনেে:
ِ
َّ ( َو
،)ْي
ُ َح ُّق أَن يُ ْر
َ ِؤ وهُ إِن َك انُوا ُم ْؤمن
َ اّللُ َوَر ُس ولُهُ أ
.)62 جزء من اآلية،(سورة التوبة

ভার্ানথুর অেুর্াদ: “আর অর্শয র্ারা র্পদ প্রকতর্িনি
সজ্জে ঈমােদার মুসপলম হনয় থানক, র্াহনল আল্লাহ
এর্ং র্াাঁর রাসূনলর সন্তুপষ্ট লাভ করার পর্ষয়পিই হনলা
র্ানদর পেকনি অর্যন্ত জরুপর পর্ষয়”। (সূরা
আত্তাওর্া, আয়ার্ েং 62 এর অংশপর্নশষ)।
মহাে আল্লাহ িপর্ত্র কুরআনের মনধয আনরা র্নলনেে:
َِّ ؤوا ٌن ِمن
ِ
 (سورة،)يم
َ ِاّلل أَ ْكبَ ُر ذَل
َ ( َوِر ْ َ ه
ُ ك ُه َو الْ َف ْوُز ال َْعظ
.)72  جزء من اآلية،التوبة
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ভার্ানথুর অেুর্াদ: “আর প্রকতর্িনি সজ্জে ঈমােদার
মুসপলমগনণর জেয মহাে আল্লাহর সন্তুপষ্ট লাভ করার
পর্ষয়পিই হনলা সর্নচনয় র্ন া সেয়ামর্ ও র্ন া
অেুগ্রহ। এিাই হনলা মহাসফলর্া”। (সূরা আত্তাওর্া,
আয়ার্ েং 72 এর অংশপর্নশষ)।
এই জেয মহাে আল্লাহ সজ্জে ঈমােদার
মুসপলমগনণর কথা িপর্ত্র কুরআনের মনধয এই ভানর্
উনল্লখ কনরনেে:
َِّ ض ًال ِمن
 (سورة،(ؤ َو ًاًن
ْ اّلل َوِر
ُ (تَ َر
َ اه ْم ُرَّك ًعا ُس َّج ًدا يَ ْب تَ غُو َن فَ ْ ه

.)29 جزء من اآلية،الفتح

ভার্ানথুর অেুর্াদ: “সহ রাসূল ও দূর্ মুহাম্মাদ! র্ুপম
প্রকতর্ ধমুিরায়ণ সর্ামার অেুসারীনদরনক (সজ্জে
ঈমােদার সহচারীনদরনক ও প্রকতর্ মুসপলমনদরনক)
সদখনর্ িানর্ সর্, র্ারা আল্লাহর অেুগ্রহ ও সন্তুপষ্ট
লানভর উনেনশয োমানজর রুকু ও পসজদার কনমু
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পের্ুি আনে”। (সূরা আল্ ফাৎহ, আয়ার্ েং 29
এর অংশপর্নশষ)।
এই পর্ষয়পিনক লিয কনর এখানে একপি হাদীস
উনল্লখ করা হনলা:
َِّ  ََِسع ت رس و َل:ت
ِ ش ةَ ر
ِ
َّ ؤ َي
اّلل
ْ ُ َ ُ ْ ْ َ قَال،اّللُ َعْن َه ا
َ َ ََع ْن َعا
َِّ ؤ ا
ِ
َّ
َّ َ لَّى
اّلل
َ س ِر
َ
َ  " َم ِن الْ تَ َم:اّللُ َعلَْي ه َو َس ل َم يَ ُق ْو ُل
ِ
ِ َّاّللُ ُم ْؤنَ ةَ الن
ِ َّس َخ ِل الن
َّ ُاس َك َف اه
ؤا
َ س ِر
َب
َ  َوَم ِن الْ تَ َم،اس
َِّ َّاس بِس َخ ِل
ِ اّللُ إِ ََل الن
َّ ُاّلل؛ َوَكلَه
."َّاس
َ ِ الن
 وَ ححه،2414  رق م اْل ديث،(ج امع ال م ذي
.)األلباين
অথু: আনয়শা [রাপদয়াল্লাহু আেহা] সথনক র্পণুর্। পর্পে
র্নলনেে: আপম আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইপহ
ওয়াসাল্লাম] সক র্লনর্ ুনেপে, পর্পে র্নলে: “সর্
র্যপি আল্লাহর সন্তুপষ্টলাভনক মােুনষর সন্তুপষ্টলানভর
উির প্রাধােয পদনর্, সস র্যপিনক আল্লাহ মাের্ সমাজ

জ্ঞানের সঞ্চার

43

হনর্ অমুখানিিী কনর পদনর্ে। এর্ং সর্ র্যপি
মােুনষর সন্তুপষ্টলাভনক আল্লাহর সন্তুপষ্টলানভর উির
প্রাধােয পদনর্, র্ানক মােুনষর অেযায়-অর্যাচানরর
উির েযস্ত কনর পদনর্ে”।
[জানম পর্রপমর্ী, হাদীস েং 2414, আল্লামা
োনসরুপেে আল্ আলর্াণী হাদীসপিনক সহীহ (সপিক)
র্নলনেে]।
* এই হাদীসপির দ্বারা সার্যস্ত হয় সর্,
1। সকল জাপর্র মাের্ সমানজর িালেকর্ুা ও
সতপষ্টকর্ুা আল্লাহর আেুগর্যনক সকল প্রকানরর মাের্
জাপর্র আেুগনর্যর উির প্রাধােয সদওয়া অিপরহার্ু।
2। আল্লাহর বেকিয ও সন্তুপষ্টলানভর প্রকতর্ মাধযম
হনলা একপেষ্ঠর্ার সপহর্ র্াাঁর আেুগর্য এর্ং দাসত্ব
স্বীকার কনর পেনয় প্রকতর্ ইসলানমর পশিা সমার্ানর্ক
র্াাঁনক সমনে চলা।
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3। সর্ র্যপি প্রকতর্ ইসলাম ধমুনক দুপেয়া সভানগর
সামগ্রীর দ্বারা পর্পক্র কনর পদনর্, মােুষনক ভয় করনর্
এর্ং আল্লাহনক ভয় ো কনর র্াাঁনক অমােয করনর্,
পেশ্চয় সস র্যপি পর্িথগামী হনয় র্ানর্, অিমাপের্
হনয় র্ানর্ এর্ং অমঙ্গলদায়ক ও কনষ্টর দুঃখময়
জীর্ে লাভ করনর্।
র্াই সর্ র্যপি সতপষ্টকর্ুা মহাে আল্লাহর সন্তুপষ্ট লাভ
করার লিযপিনক সপিকভানর্ পির কনর পেনয় সসই
লনিয ভানলাভানর্ উিপির্ হনর্ িারনর্, সসই র্যপিই
প্রকতর্িনি ইহকাল এর্ং িরকানল সফলকাম হনর্
িারনর্ এর্ং সুখময় জীর্ে লাভ করনর্ সিম হনর্।
সকেো প্রকতর্ ইসলাম ধমুই মােুষনক সহজ ও সপিক
িন্থায় সফলকাম হওয়া এর্ং সুখময় জীর্ে লাভ
করার প্রকতর্ িথ প্রদশুে কনর; র্াই সকল জাপর্র
মাের্ সমানজর জেয প্রকতর্ ইসলাম ধনমুর অেুগামী
হওয়া এমে একপি অপর্শয় জরুপর পর্ষয়, র্া
সদাসর্ুদা অর্যাজয।
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প্রকতর্ ইসলাম ধনমুর পশিা র্াদ পদনয় জীর্ের্ািে
করনল জীর্ে সুখময় হয় ো। এর্ং প্রকতর্ ইসলানমর
পশিা ো া মােুষ প্রকতর্িনি মােুষই হনর্ িানর ো।
প্রকতর্ ইসলানমর পশিা ো া মােুষনক মােুষ বর্পর
করাও র্ায় ো এর্ং মাের্ সমানজর মনধয মেুষযত্ব
িাপির্ও করা সম্ভর্ হয় ো। সুর্রাং সর্ পশিার মনধয
প্রকতর্ ইসলানমর আনলা থাকনর্ ো, সস পশিায় র্ারা
পশপির্ হনর্, র্ারা সপিক িন্থায় মেুষযত্ব র্া
মােপর্কর্া লাভ করনর্ িারনর্ ো। মােুনষর মনধয
মেুষযত্ব র্া মােপর্কর্া ো থাকনল সস চুপর করনর্,
পমথযা কথা র্লনর্, িরনক পহংসা করনর্, অিকমু
করনর্, অেযায় অর্যাচার করনর্, অশালীে ও কুৎপসর্
কানজ পলপ্ত হনর্, র্যপভচার করনর্, সমানজর মনধয
অশাপন্ত পেনয় আসনর্ এর্ং িনরর িপর্ করনর্। অথচ
মেুষযনত্বর সপিক পেদশুে হনলা: সর্ জগনর্র
সতপষ্টকর্ুা মহাে আল্লাহনক প্রকতর্ ইসলানমর আনলানক
সমনে চলা, চুপর ো করা, ুপচ র্া িপর্ত্র থাকা, পহংসা
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ো করা, সংর্মী হওয়া, বধর্ু ধারণ করা, অসৎ কাজ
র্জুে করা, আচরণ ও র্যর্হার ভানলা রাখা, সমানজর
সসর্া করা এর্ং সদা সর্ুদা সর্যারয়ী হওয়া, মােুষনক
ভালর্াসা, মােুষনক রদ্ধা করা, মােুষনক মােুষ
পহসানর্ সম্মাে সদওয়া। সকেো মােুষনক মােুনষর
মর্ুাদা এর্ং র্ার প্রািয সম্মাে র্ানক প্রদাে করাই
হনলা প্রকতর্িনি মেুষযনত্বর র্া মােপর্কর্ার িপরচয়।
আর এিাই হনলা প্রকতর্ ইসলানমর পশিা। র্াই মহাে
আল্লাহ িপর্ত্র কুরআনের মনধয র্নলনেে:
اهم ِهم َن
َ ( َولََق ْد َك َّرْمنَا بَِن
ُ َاه ْم ِِف الْبَ هِر َوالْبَ ْح ِر َوَرَزقْن
ُ َآد َم َو َحَلْن
ِ الطَّيِب
ِ اهم َعلَ ٰى َكثِ ٍي ِهّمَّن َخلَ ْقنَا تَ ْف
َّ َات َوف
 سورة،)ض ًيال
ْ
َه
ْ ُ َضلْن
.70 اآلية،اإلسراء
ভার্ানথুর অেুর্াদ: “পেশ্চয় আপম আদম সন্তােনক
র্থা সকল জাপর্র মাের্ সমাজনক মর্ুাদা দাে
কনরপে, আপম র্ানদরনক িনল ও জনল চলাচনলর
র্াহে দাে কনরপে; র্ানদরনক উত্তম জীর্নোিকরণ

জ্ঞানের সঞ্চার

47

প্রদাে কনরপে এর্ং র্ানদরনক অনেক সতষ্ট র্স্তুর উির
সরষ্ঠত্ব দাে কনরপে”। (সূরা র্ােী ইসরাঈল, আয়ার্
েং 70)।
র্র্ুমাে র্ুনগ মােুষ আকানশ উ নে, চাাঁনদ র্ানি,
জনলর র্লায় মানের রাজয দখল করনে, পকন্তু
কর্কগুপল সলাক আজ মােুনষর মনর্া মােুষ হনয়
জীর্ের্ািে করনর্ িারনে ো। সতপষ্টকর্ুা মহাে আল্লাহ
র্ানদরনক সর্ সম্মাে ও মর্ুাদা প্রদাে কনরনেে সসই
সম্মাে ও মর্ুাদানক র্ারা গ্রহণ করনর্ িারনে ো। এর
কারণ হনলা এই সর্, র্ারা র্ানদর পেনজনদর জীর্নের
প্রধাে লিয সপিক িন্থায় পির করনর্ িানরপে। র্াই
আপম সকল জাপর্র মাের্ সমানজর মঙ্গল কামো কনর
র্ানদরনক িরামশু পদপি, র্ারা সর্ে স্বাধীেভানর্ এর্ং
স্বাধীে পচন্তার মাধযনম প্রকতর্ ইসলাম ধনমুর প্রকতর্
অেুগামী হনয় সসই ধনমুর পশিার আনলানক জীর্ে
িপরচাপলর্ কনর।

জ্ঞানের সঞ্চার

48

র্তর্ীয় অধযায়: প্রকতর্ ইসলাম ধমু মােপর্ক
চাপহদা িুনরািুপরভানর্ িূরণ করনর্ সিম
প্রকতর্ ইসলাম ধমু সমস্ত মাের্ সমানজর জেয সুখময়
জীর্ে লাভ করার সপিক উিাদাে র্া উিকরণ ও
মাধযম। র্াই এই সর্য ধনমুর মাধযনম মােপর্ক চাপহদা
সহজ িন্থায় িুনরািুপরভানর্ িূরণ করা সম্ভর্। র্াই
সজনে সেওয়া উপচর্ সর্, সর্ ধমু মােুষনক মােুষ সথনক
দূনর সপরনয় সদয় অথর্া মাের্র্া পকংর্া মেুষযত্ব সথনক
দূনর রানখ এর্ং র্ার প্রনয়াজে িূরণ করনর্ িানর ো,
সসপি প্রকতর্িনি সর্য ধমু েয়। র্রং সসপি প্রকতর্িনি
অধমু। র্াই প্রকতর্ ইসলাম ধমু অধমুনক র্জুে করার
উিনদশ প্রদাে কনর।
সর্ ধনমুর দ্বারা মােুনষর আধযাপত্মক, র্াপহযক এর্ং
চাপরপত্রক প্রনয়াজে সপিক িন্থায় িূরণ হয়, সসপিই
সকর্ল সর্য ধমু। র্াই প্রকতর্ ইসলাম ধমুনকই সর্য
সপিক ধমু র্লা উপচর্। এই ধনমুর দ্বারা মােুনষর
আধযাপত্মক, র্াপহযক এর্ং চাপরপত্রক প্রনয়াজে সপিক
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িন্থায় িূরণ করা সম্ভর্। অর্এর্ প্রকতর্ ইসলাম ধমুই
সকল জাপর্র মাের্ সমাজনক সপিক িন্থায় িূণুাঙ্গ
জীর্েপর্ধাে ও জীর্ের্যর্িা প্রদাে করনর্ সিম।
সুর্রাং মাের্ জীর্নের প্রপর্পি পর্ভানগর জেয
ইসলানমর পর্পধ-পর্ধাে স্পষ্টভানর্ পর্দযমাে রনয়নে।
সকেো এই প্রকতর্ ইসলামই একপি র্যািক এর্ং
িূণুাঙ্গ ধমু, এই ধমু মােপর্ক চাপহদা িুনরািুপরভানর্
এর্ং সম্পূণুরূনি িূরণ করনর্ সিম। এই কারনণই
মহাে আল্লাহ িপর্ত্র কুরআনের মনধয র্নলনেে:
ِ َ (ونَ َّزلْنَا َعلَي
، (سورة النحل،)اب تِْب يَ ًاًن لهِ ُك ِهل َش ْي ٍء
ْ
َ َك الْكت
َ

.)89جزء من اآلية

ভার্ানথুর অেুর্াদ: “সহ রাসূল ও দূর্ মুহাম্মাদ! আপম
সর্ামার প্রপর্ এই িপর্ত্র গ্রন্থ কুরআে এমে িন্থায়
অর্র্ীণু কনরপে সর্, এর মনধয মােপর্ক চাপহদা
সম্পূণুরূনি িূরণ করার প্রনর্যক র্স্তুর সুস্পষ্ট র্ণুো
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রনয়নে”। (সূরা আন্নাহল, আয়ার্ েং 89 এর
অংশপর্নশষ)।
র্াই মােুষ র্ার জনন্মর ির সথনক ুরু কনর র্ার মতর্ুয
ির্ুন্ত, সস সর্ সমস্ত পর্ষনয়র মুখানিিী হনর্, সস
সমস্ত পর্ষনয় র্ানক এই সর্য ধমু ইসলাম অপর্ সুন্দর
ও মঙ্গলদায়ক িন্থায় পর্পধ-পর্ধাে, পেয়ম এর্ং
জীর্ের্াত্রার প্রণালী প্রদাে করনর্ িারনর্। এই জেয
এই সর্য ধমু ইসলানমর মূলেীপর্ সথনক পর্চুযর্
হওয়ার কারনণ মুসপলম জাপর্র অধঃির্নের সানথ
এই সর্য ধমু ইসলানমর সকানো সম্পকু সেই। পকন্তু
পর্নশ্বর সর্ সমস্ত মােুষ এই সর্য ধমু ইসলামনক
র্ানদর প্রকতর্ ধমু ও জীর্ে র্যর্িা পহনসনর্ গ্রহণ
করনর্ িারনর্, সস সমস্ত মােুষ অর্শযই পর্নশ্বর মনধয
সর্ুনরষ্ঠ জাপর্ পহনসনর্ িপরগপণর্ হনর্ িারনর্। এর
সর্য প্রমাণ হনলা: প্রকতর্ ইসলানমর প্রথম র্ুনগর
হাজার র্েনররও সর্পশ সমনয়র উজ্জ্বল ইপর্হাস। র্াই
সর্ সকানো সমানজর সর্ সমস্ত সলাক সর্য সপিক ধমু
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ইসলানমর োনম র্যর্সা কনর এর্ং র্ারা র্ানদর
কুমর্লর্ িূরণ করার সচষ্টা কনর, র্ানদরনক র্জুে
করা অিপরহার্ু। সর্নহর্ু জ্ঞাের্াে মােুষ র্ার সপিক
জ্ঞাে ও র্ুপদ্ধর দ্বারা সর্য ও পমথযার মনধয র্ফার্
করনর্ িারনর্। আর আমরা পেশ্চয় জাপে সর্, সর্
সদনশর মনধযই কর্কগুপল সলাক সদনশর আইে অমােয
কনর চনল। র্ানদর কারনণ সদনশর আইেনক র্জুে
করা উপচর্ হনর্ ো। অেুরূিভানর্ এই সর্য ধমু
ইসলানমর োনম কর্কগুপল সলাক অধনমুর কাজ কনর।
র্াই র্ানদর কারনণ এই সর্য ধমু ইসলামনক গ্রহণ
করা সথনক পর্রর্ থাকা উপচর্ হনর্ ো। সকেো প্রকতর্
ইসলাম ধমু মােুনষর জীর্ের্াত্রার িূণুাঙ্গ প্রণালী
প্রদাে করনর্ িানর। র্াই র্ানর্ সমাজ, িপরর্ার,
রাষ্ট্র, পর্নয়, র্ালাক, পমরাশ, র্যর্সা, র্াপণজয
ইর্যাপদর পেয়ম ও পর্ধাে রনয়নে। সুর্রাং একপি
মােুষ পকভানর্ চলনর্? পকভানর্ জীর্ের্ািে করনর্?
পকভানর্ িাোহার করনর্? পকভানর্ আয় সরাজগার
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করনর্? পকভানর্ সংসার করনর্? পকভানর্ র্যর্সা
করনর্? পকভানর্ ইর্াদর্ উিাসো করনর্? এই সর্
পর্ষনয়র সপিক উত্তর প্রকতর্ ইসলাম ধমুই সকর্ল
পদনর্ িানর। এর্ং মােুনষর জীর্নের সকল প্রনের
সপিক উত্তর পদনর্ িানর। আর সমস্ত সমসযার
সমাধােও পদনর্ িানর। র্াই র্লা সর্নর্ িানর সর্,
প্রকতর্ ইসলামই একমাত্র মাের্র্ার উিনর্াগী ধমু ও
সুনখর সম্বল। র্াই এখানে প্রকতর্ ইসলাম ধনমুর পশিা
সমার্ানর্ক পর্র্ানহর কর্কগুপল পর্ধাে উনল্লখ
করলাম।
মহাে আল্লাহ র্ংশ িরম্পরায় মাের্ প্রজন্মনক দুপেয়ায়
পিপকনয় সরনখ দুপেয়ানক আর্াদ রাখার জেয পর্র্াহ
র্ন্ধেনক বর্ধ কনরনেে এর্ং র্ার গুরুত্বিূণু েীপর্ ও
পর্ধােও প্রদাে কনরনেে। এিা মহাে আল্লাহর একপি
গুরুত্বিূণু েীপর্ ও পর্ধাে।
পর্শ্বোর্ী মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইপহ
ওয়াসাল্লাম] সকল জাপর্র মাের্ সমানজর উত্তম
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আদশু। সুর্রাং আমানদর জীর্নে আমরা সকান্ কাজ
পকভানর্ করনর্া, র্ার পেয়ম আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু
আলাইপহ ওয়াসাল্লাম] মহাে আল্লাহর প্রদত্ত পেয়ম
অেুর্ায়ী সদপখনয় পদনয়নেে। এর্ং পর্র্াহ করার প্রপর্
উৎসাহ প্রদাে কনরনেে। সুর্রাং পর্পে র্নলনেে:
ِ
ِ َالش ب
َّ ش َر
اء َة؛
َ " ََي َم ْع
ْ اب! َم ِن
َ َاس تَطَا َ م ْن ُك ُم الْب
ِ
ِ ُّ َفَلْي ت زَّو ؛ فَِإنَّ ه أَغ
ُ
ْ  َوأ،ص ِر
ْ َوَم ْن ََل، ِ ص ُن ل ْل َف ْر
َ َح
َ ََ للْب
ْ َ ََ
."ٌلص ْوِم؛ فَِإنَّهُ لَهُ ِو َجاء
َّ يَ ْستَ ِط ْع؛ فَ َعلَْي ِه ِِب
، واللفظ له،)1400( -3 رقم اْلديث،(َحيح مسلم

.)5066 رقم اْلديث،وَحيح البخاري
অথু: “সহ র্ুর্ক সমাজ! সর্ামানদর মনধয সর্ র্যপি
পর্র্াহ করার সামথুয রাখনর্, সস র্যপি পর্র্াহ করনর্।
সর্নহর্ু পর্র্াহ হনলা দতপষ্টিুধার মহাপেয়িণকারী এর্ং
সর্ীত্ব সংরিনণর মহাসম্বল। আর সর্ র্যপি পর্র্াহ
করার সামথুয রাখনর্ ো, সস র্যপি সরাজা রাখনর্।
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সকেো এই সরাজা র্ানক র্ার সর্ৌে উনত্তজোর
অমঙ্গল হনর্ রিাকারী সার্যস্ত হনর্”।
[সহীহ মুসপলম, হাদীস েং 3-(1400) এর্ং সহীহ
র্ুখারী, হাদীস েং 5066, র্নর্ হাদীনসর শব্দগুপল
সহীহ মুসপলম সথনক সেওয়া হনয়নে]।
এই হাদীসপির দ্বারা প্রমাপণর্ হয় সর্,
ক - সর্ র্যপি পেনজর স্ত্রীর ভরণনিাষনণর
িমর্া রাখনর্ এর্ং সর্ৌে িমর্া র্া সংগনমর িমর্া
রাখনর্, সস র্যপি পর্র্াহ করনর্, এই সিনত্র উি
হাদীসপি গভীরভানর্ উৎসাহ প্রদাে কনর।
খ - মাের্ জীর্নে পর্র্ানহর প্রভার্ অপর্ গভীর; র্াই
এর দ্বারা লজ্জািাে এর্ং দতপষ্টর অমঙ্গল হনর্ সুন্দর ও
সপিক িন্থায় রিা িাওয়া র্ায়। আর আত্মসংর্ম ও
আত্মুপদ্ধর চচুা হয় এর্ং সর্ৌে কুপ্রর্তপত্তর অমঙ্গল হনর্
িপরত্রাণও িাওয়া র্ায়। পকন্তু র্ারা পর্র্াহ র্ন্ধনে
আর্দ্ধ হনর্ সিম েয় র্ানদর পর্ধাে হনলা এই সর্,

জ্ঞানের সঞ্চার

55

র্ারা সর্পশ সর্পশ অপর্পরি র্া েফল সরাজা রাখনর্।
সকেো সরাজার মাধযনম মােুনষর অনেক উিকার হয়।
র্ার মনধয সথনক কনয়কপি উিকানরর কথা এখানে
উনল্লখ করা হনলা:
১ - সরাজা হনলা দতপষ্ট ও লজ্জািানের অমঙ্গল হনর্
সুন্দর ও সপিক িন্থায় রিাকারী। এর্ং সর্ৌে
কুপ্রর্তপত্তর অমঙ্গল হনর্ মােুষনক সর্কুর্ার সনঙ্গ
সংরিণকারী।
২ - সরাজা হনলা সর্ৌে কুপ্রর্তপত্তর অমঙ্গল হনর্
সংরপির্ থাকার রিা কর্চ। র্াই সরাজার দ্বারা
মুসপলম র্যপির সপর্নত্বর সংরিণ হয়।
3- সরাজা িালনে আেন্দ, অেুভূপর্, আপত্মক িপরর্তপপ্ত
এর সানথ সংর্ম, কুপ্রর্তপত্ত দমে, সলাভ-লালসা,
পহংসা, প্রপর্পহংসা ইর্যাপদ র্যাগ করার আনলানকাজ্জল
আনমজ ও আেন্দ অেুভূপর্র চচুা হয়।
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4- সরাজা িালনের মাধযনম বধনর্ুর অপিদহনে
মুসলমাে মাত্রই কুপ্রর্তপত্তনক দগ্ধ কনর ুদ্ধিপরনশাপধর্ ও িপরষ্কতর্ মােুনষ িপরণর্ হয়।
5- সরাজাদার র্যপি র্ার প্রপর্পি অঙ্গ পর্নশষর্ হার্,
িা, সচাখ, মুখ এর্ং উদরনক অবর্ধ এর্ং পেন্দেীয়
কাজ সথনক পর্রর্ সরনখ সংর্মী হয়। সদনহর উির
সরাজার প্রভার্ সুদূরপ্রসারী। ইিাশপিনক পেয়িনণ
সরনখ বদপহক অঙ্গ-প্রর্যঙ্গনক আল্লাহর পেনদুপশর্ িনথ
িপরচাপলর্ করার পশিা লাভ হয়।
6- সরাজা িালনের মাধযনম আল্লাহনক ভপিসহকানর
ভয় করার অেুশীলে হয়। আর এই অেুশীলেই
অিরাধমুি সমাজ বর্পর করার অেযর্ম উিাদাে
র্নল গণয করা হয়।
7- ইসলাম মাের্র্ার ধমু এর্ং কলযানণর ধমু। আর
মােুনষর কলযাণ র্খেই হনর্, র্খে সস কলযানণর
সাধো করনর্ সিম হনর্। কলযাণ সাধনের জেয
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আত্মসংর্ম, আত্মুপদ্ধ চচুার প্রনয়াজে রনয়নে।
আত্মুপদ্ধর চচুা র্যর্ীর্ কলযাণ লাভ করা র্ায় ো।
র্াই র্লা র্ায় সর্, পচরকলযানণর জেয আত্মুপদ্ধর চচুা
আর্শযক। ইসলাম সর্নহর্ু পচরকলযানণর ধমু এর্ং
মাের্র্ার ধমু; র্াই এই ধনমু রনয়নে সর্ুদা
আত্মুপদ্ধর আনদশ। আর মহাে আল্লাহ সরাজা
িালনের মাধযনম আত্মুপদ্ধ অজুনের পর্নশষ সুনর্াগ
সরনখ পদনয়নেে। সকেো সরাজা মােুষনক সলাভলালসা, পহংসা-পর্নদ্বষ, অোচার-অর্যাচার িপরহার
করার প্রপর্ আহ্বাে কনর এর্ং আত্মুপদ্ধর জেয র্যাগপর্পর্িার িনথ িপরচাপলর্ কনর।
সজনে রাখা দরকার সর্, প্রকতর্ ইসলানমর পশিা
সমার্ানর্ক মােুনষর কলযাণ র্খেই আসনর্, র্খে সস
কলযাণ লানভর সাধো করনর্ সিম হনর্। র্াই প্রকতর্
ইসলানমর পশিা সমার্ানর্ক আত্মুপদ্ধর চচুা র্যর্ীর্
জীর্ে কলযাণময় হয় ো।
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সর্নহর্ু পর্র্াহর্পহভুর্
ু সর্ৌের্ার পর্রুনদ্ধ প্রকতর্
ইসলানমর পেনষধাজ্ঞা অপর্ প্রর্ল। সসনহর্ু িপর্ত্র
কুরআে ও হাদীনস পর্র্ানহর পর্ষয়পি পর্শদভানর্
আনলাপচর্ হনয়নে। এমেপক পর্নয়র িনরও পকেু
পেনষধাজ্ঞা রনয়নে: সর্মে সকানো িুরুষ র্ার স্ত্রীর
মাপসক র্া রিস্রানর্র সময়কানল এর্ং সন্তাে প্রসনর্র
ির রিস্রার্ চলার সময়কানল প্রসূপর্ অর্িায় র্ার
সানথ সঙ্গম করনর্ িারনর্ ো। র্ার িায়ুনর্ পলঙ্গ
প্রনর্শকরণও র্ার জেয মহা িাি পহনসনর্
পর্নর্পচর্। এর্ং সমকাপমর্ার মর্ কমুকাি ও
আচরণও প্রকতর্ ইসলাম ধনমু কনিারভানর্ পেপষদ্ধ করা
হনয়নে। র্াই সকান্ মপহলানক পর্র্াহ করা বর্ধ এর্ং
সকান্ মপহলানক পর্র্াহ করা বর্ধ েয়, এই পর্ষনয়
প্রকতর্ ইসলানমর পশিা হনলা এই সর্, মহাে আল্লাহ
িপর্ত্র কুরআনের মনধয র্নলনেে:
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ِ
آِب ُؤُكم
( َوََل تَنك ُحوا َما نَ َك َح َ
إِنَّه َكا َن فَ ِ
اء
اح َ
ُ
شةً َوَم ْقتًا َو َس َ

.22
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ِ ِ
فۚ
س ِاء إََِّل َما قَ ْد َسلَ َ
هم َن النه َ
َسبِ ًيال) ،سورة النساء ،اآلية

ভার্ানথুর অেুর্াদ: “সর্ োরীনক সর্ামানদর পির্াপির্ামহ পর্র্াহ কনরনে সর্ামরা র্ানদরনক পর্র্াহ
করনর্ ো। পকন্তু এই পর্ধাে অর্র্ীণু হওয়ার িুনর্ু র্া
হনয় সগনে র্া আলাদা পর্ষয়। এিা অপর্ অশ্লীল কমু,
ঘতপণর্ কাজ এর্ং পেকতষ্ট আচরণ”। (সূরা আপন্নসা,
আয়ার্ েং ২৩)।
মহাে আল্লাহ িপর্ত্র কুরআনের মনধয আনরা র্নলনেে:
ت َعلَْي ُك ْم أ َُّم َهاتُ ُك ْم َوبَنَاتُ ُك ْم َوأَ َخ َواتُ ُك ْم َو َع َّماتُ ُك ْم
( ُح هِرَم ْ

ات ْاألُ ْخ ِ
ت َوأ َُّم َهاتُ ُك ُم َّ
الالِِت
ات ْاأل ِ
َخ َوبَنَ ُ
َو َخ َاَلتُ ُك ْم َوبَنَ ُ
اع ِة وأ َُّم َه ُ ِ
ساَِ ُك ْم َوَرَِبَِبُ ُك ُم
َخ َواتُ ُكم ِهم َن َّ
الر َ
ؤ ْعنَ ُك ْم َوأ َ
أ َْر َ
ؤَ َ
ات ن َ
ِِ
ِ ِ
ساَِ ُك ُم َّ
َّ
الالِِت َد َخلْتُم ِب َّن فَِإن ََّلْ
الالِِت ِِف ُح ُجوِرُكم همن نه َ
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ِ َّ ِ
ِ
ِِ
ين
َ َتَ ُكونُوا َد َخلْتُم ِب َّن فََال ُجن
َ اح َعلَْي ُك ْم َو َح َالَ ُل أَبْ نَاَ ُك ُم الذ
ِ
ِ ْ َْي ْاألُ ْخت
ف ۗ إِ َّن
َ َْي إََِّل َما قَ ْد َسل
ْ م ْن أ
َ ْ َََ َالبِ ُك ْم َوأَن ََتْ َم ُعوا ب
ِ ِ ُ َاّلل َكا َن غَ ُفورا َّرِحيما۞ والْم ْحصن
س ِاء إََِّل َما
َ ُ َ ً
ََّ
ً
َ ات م َن النه
ِ
َِّ ت أ ََْيَانُ ُكم ۖ كِتاب
اء َٰذلِ ُك ْم
ْ َملَ َك
َ َ ْ
َ اّلل َعلَْي ُك ْم ۚ َوأُح َّل لَ ُكم َّما َوَر
ِ ِ
ِ ِ صنِْي َغي ر م
ِ
، سورة النساء،)ْي
َ سافح
َ ُ َ ْ َ أَن تَ ْب تَ غُوا ِب َْم َوال ُكم ُُّّْم
.24 وجزء من اآلية،23 اآلية
ভার্ানথুর অেুর্াদ: সর্ামানদর জেয হারাম করা
হনয়নে সর্ামানদর সকল মার্া, কেযা, সর্াে, ফুফু,
খালা, ভাইনয়র সমনয়, সর্ানের সমনয়, দুধমার্া, দুধ
সর্াে, শাু ী, পর্র্ানহর মাধযনম বদপহক সম্পকু িাপির্
হনয়নে এমে স্ত্রীর অেয ঘনরর সকল কেযা র্ারা
সর্ামানদর লালে িালনে আনে; র্পদ র্ানদর
মার্ানদর সানথ পর্র্ানহর মাধযনম বদপহক সম্পকু
িাপির্ ো হয় র্াহনল, র্ানদরনক পর্র্াহ করনল র্ানর্
সকানো সদাষ সেই। এই ো া সর্ামানদর ঐরসজার্
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িুত্রগনণর স্ত্রীনদরনক এর্ং একনত্র আিে দুই সর্ােনক
পর্র্াহাধীনে রাখা হারাম করা হনয়নে। র্নর্, এই
পর্ধাে অর্র্ীণু হওয়ার িুনর্ু র্া হনয় সগনে র্া আলাদা
পর্ষয়। পেশ্চয় মহাে আল্লাহ িমাশীল, িরম দয়ালু।
আর প্রকতর্ ইসলানমর পশিা সম্মর্ িন্থা সমার্ানর্ক
দাসী ক্রীর্দাসী র্যর্ীর্ সর্ সমস্ত পর্র্াপহর্া সধর্া
োরী অনেযর পর্র্াহাধীনে আনে, সসই সর্ োরীনকও
সর্ামানদর জেয পর্র্াহ করা হারাম করা হনয়নে। এিা
হনি মহাে আল্লাহর িি সথনক পেপদুষ্ট পর্ধাে, এই
পর্ধােনক সর্ামরা আন্তপরকর্ার সপহর্ অর্লম্বে
কনরা। আর উপল্লপখর্ মপহলানদর র্াইনর সর্ সকানো
(মুসপলম র্া আহনল পকর্ার্ ইহুপদ ও পিস্টাে) োরীনক
সর্ামানদর জেয পর্র্াহ করা বর্ধ করা হনয়নে; সুর্রাং
সর্ামরা স্বীয় অনথুর মনধয সথনক মহর প্রদানের
মাধযনম র্ানদর সানথ পর্র্াহ র্ন্ধনে আর্দ্ধ হনর্
িানরা। র্নর্ র্যপভচানরর জেয র্ানদর সানথ সম্পকু
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িািনে আর্দ্ধ হনর্ ো”। (সূরা আপন্নসা, আয়ার্ েং
২৩ এর্ং আয়ার্ েং 24 এর অংশপর্নশষ)।
উপল্লপখর্ আয়ার্গুপলর দ্বারা সর্ সমস্ত পর্ষয় সার্যস্ত
হয়, সস সমস্ত পর্ষনয়র র্যাখযা হনলা:

* িাপয়ভানর্ পেপষদ্ধ মপহলা পর্ে প্রকার:
ক - র্ংশগর্ কারনণ সর্ সমস্ত মপহলানক পর্র্াহ
করা পেপষদ্ধ, সস সমস্ত মপহলার পর্র্রণ:
ِ َّس
: وه ن،ب ِف النك اح َس ْب ٌع
َ َن الن
،ت
ُ  َوا َْ َاَل،ات
ُ  َوال َْع َّم،ات
ُ َخ َو
َ  َو ْاأل،ات
ُ

ْمح َرم ات ِم
َ ال
ُ ْاأل َُّم َه
َ َوالْبَ ن،ات

ِ ات ْاألُ ْخ
.ت
ِ ات ْاأل
ُ َ َوبَن،َخ
ُ ََوبَن

র্ংশগর্ কারনণ সার্ প্রকানরর মপহলানক পর্র্াহ করা
হারাম: ১। সর্ামানদর মার্া, ২। সর্ামানদর কেযা, ৩।
সর্ামানদর সর্াে, ৪। সর্ামানদর ফুফ,ু ৫। সর্ামানদর
খালা, ৬। সর্ামানদর ভ্রার্তকেযা, ৭। সর্ামানদর
ভপগেীকেযা।
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এই সার্ প্রকানরর মপহলার পর্র্রণ হনলা:
১। আিে জেেীনদরনক পর্নয় করা হারাম। এখানে
জেেী র্লনর্ পেনজর মার্া, পেনজর দাপদ, পেনজর
োপে ও র্ানদর মার্াগণ। এর্ং এই ভানর্ র্র্ই উিনর
র্াক ো সকে র্ানদরনক পর্র্াহ করা অবর্ধ।
অেুরূিভানর্ পেনজর জেেীর দাপদ ও োপে এর্ং
পেনজর পির্ারও দাপদ ও োপে। আর পেনজর দাপদ ও
োপের দাপদ এর্ং োপেনক পর্র্াহ করা অবর্ধ। এর্ং
এই রকমভানর্ র্র্ই উিনর র্াক ো সকে র্ানদরনক
পর্র্াহ করা অবর্ধ।
২। পেনজর সমনয়, পেনজর সেনলর সমনয়, পেনজর
সিার্ার সমনয়। এর্ং এই ভানর্ র্র্ই পেনচ র্াক ো
সকে র্ানদরনক পর্র্াহ করা অবর্ধ। অেুরূিভানর্
পেনজর সমনয়র কেযা, পেনজর সমনয়র কেযার কেযানক
পর্র্াহ করা অবর্ধ। এর্ং এই ভানর্ র্র্ই পেনচ র্াক
ো সকে র্ানদরনক পর্র্াহ করা অবর্ধ।
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৩। পেনজর আিে সর্াে, বর্মানত্রয়ী সর্াে ও বর্পিনত্রয়ী
সর্ােনক পর্র্াহ করা অবর্ধ।
৪। পেনজর ফুফুনক পর্র্াহ করা অবর্ধ। সুর্রাং পেনজর
পির্ার আিে সর্াে, বর্মানত্রয়ী সর্াে ও বর্পিনত্রয়ী
সর্ােনক পর্র্াহ করা অবর্ধ। অেুরূিভানর্ পেনজর দাদা
এর্ং োোর আিে সর্াে, বর্মানত্রয়ী সর্াে ও
বর্পিনত্রয়ী সর্ােনক পর্র্াহ করা অবর্ধ। এর্ং এই
রকমভানর্ র্র্ই উিনর র্াক ো সকে র্ানদরনক
পর্র্াহ করা অবর্ধ। আর্ার পেনজর জেেীর পেনজর
ফুফু এর্ং পেনজর োপের পেনজর ফুফুনকও পর্র্াহ করা
অবর্ধ। এর্ং এই রকমভানর্ র্র্ই উিনর র্াক ো
সকে র্ানদরনক পর্র্াহ করা অবর্ধ।
৫। পেনজর আিে খালানক পর্র্াহ করা অবর্ধ। সুর্রাং
পেনজর মার্ার আিে সর্াে, বর্মানত্রয়ী সর্াে ও
বর্পিনত্রয়ী সর্ােনক পর্র্াহ করা অবর্ধ। অেুরূিভানর্
পেনজর দাপদ ও পেনজর োপের আিে সর্াে, বর্মানত্রয়ী
সর্াে ও বর্পিনত্রয়ী সর্ােনক পর্র্াহ করা অবর্ধ। আর
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এই ভানর্ র্র্ই উিনর র্াক ো সকে র্ানদরনক পর্র্াহ
করা অবর্ধ। এর্ং সকল দাপদ ও োপে হনলে মার্া
সমর্ুলয। এর্ং সকল দাপদ ও োপের সর্াে হনলে
খালা সমর্ুলয। সুর্রাং এই ধরনণর সমস্ত পর্ভানগর
খালানক পর্র্াহ করা অবর্ধ।
৬। পেনজর আিে ভাই, বর্মানত্রয় ভাই ও বর্পিনত্রয়
ভাই এর কেযানক ও র্ানদর সেনলনদর কেযানক এর্ং
র্ানদর কেযানদর কেযানকও পর্র্াহ করা অবর্ধ। এর্ং
এই ভানর্ র্র্ই পেনচ র্াক ো সকে র্ানদরনক পর্র্াহ
করা অবর্ধ।
৭। পেনজর আিে সর্াে, বর্মানত্রয়ী সর্াে ও বর্পিনত্রয়ী
সর্ানের কেযানক ও র্ানদর সেনলনদর কেযানক এর্ং
র্ানদর কেযানদর কেযানকও পর্র্াহ করা অবর্ধ। এর্ং
এই ভানর্ র্র্ই পেনচ র্াক ো সকে র্ানদরনক পর্র্াহ
করা পেপষদ্ধ।
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খ -স্তেযিােজপের্ কারনণ সর্ সমস্ত মপহলানক
পর্র্াহ করা পেপষদ্ধ, সস সমস্ত মপহলার পর্র্রণ:
এই সিনত্র একপি সপিক হাদীস উনল্লখ করা হনলা:
ِ ش ةَ ر
ِ
َّ ؤ َي
ال َر ُس ول هللا
َ َ ق:ت
ْ َ قال،اّللُ َعْن َه ا
َ َ ََع ْن َعا
َّ َ لَّى
َن
ُرُم ِم
"ُي
اّللُ َعلَْي
َْ :ِه َو َس لَّ َم
َ
ِ
ِ َّس
."ب
َّ
َ الر
َ ؤا ِ ما َُْي ُرُم م َن الن
، واللف ظ ل ه،1636  رق م اْل ديث،(س نن اب ن ماج ه

 وَ حيح،2645  رق م اْل ديث،وَ حيح البخ اري
.)،)1447( - 12  رقم اْلديث،مسلم
অথু: আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওয়াসাল্লাম]
এর পপ্রয়র্মা আনয়শা উম্মুলমুনমেীে [রাপদয়াল্লাহু
আেহা] সথনক র্পণুর্। পর্পে র্নলে: আল্লাহর রাসূল
[সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওয়াসাল্লাম] র্নলনেে: “র্ংশগর্
কারনণ সর্মে কর্কগুপল পেপদুষ্ট মপহলানক পর্র্াহ করা
হারাম ও অবর্ধ হনয় র্ায়, অেুরূিভানর্ সকানো
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মপহলার পেপদুষ্ট সমনয়র মনধয এর্ং পেপদুষ্ট িদ্ধপর্
সমার্ানর্ক দুগ্ধ িাে করনলও কর্কগুপল পেপদুষ্ট
মপহলানক পর্র্াহ করা হারাম ও অবর্ধ হনয় র্ায়” ।
[সুোে ইর্েু মাজাহ, হাদীস েং 1636, সহীহ
র্ুখারী, হাদীস েং 2645 এর্ং সহীহ মুসপলম,
হাদীস েং 12 - (1447), র্নর্ হাদীনসর শব্দগুপল
সুোে ইর্েু মাজাহ সথনক সেওয়া হনয়নে]।
সুর্রাং সকানো পশু সন্তাে ( সস সন্তাে িুত্র সহাক
অথর্া কেযা সহাক) র্ার দুই র্ের র্য়নসর মনধয র্খে
অেয সকানো মপহলার র্ুনকর দুধ স্তের্তন্ত চুনষ পকংর্া
মাইনিানষর মাধযনম অথর্া চামচ র্া েনলর সাহানর্য
িাাঁচ দফা অথর্া র্নর্াপধকর্ার র্তপপ্তসহকানর িাে
করনর্, র্খে সসই মপহলাপি উি িুত্র র্া কেযা
সন্তােপির দুধমার্া হনয় র্ানর্। এর্ং সসই মপহলাপির
ওই স্বামী, সর্ই স্বামীর সানথ র্ার সহর্াস হওয়ার
কারনণ র্ার র্ুনক দুধ সতপষ্ট হনয়নে, উি িুত্র র্া কেযা
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সন্তােপির দুধপির্া হনয় র্ানর্। আর উি িুত্র র্া
কেযা সন্তােপি সসই স্বামী ও স্ত্রী উভনয়র দুধনর্িা র্া
দুধনর্পি হনয় র্ানর্। এর্ং উভয় স্বামী ও স্ত্রীর সমস্ত
সেনলনমনয় সসই িুত্র র্া কেযা সন্তােপির দুধভাই ও
দুধনর্াে হনয় র্ানর্। অেুরূিভানর্ সসই মপহলার সর্াে
সসই িুত্র র্া কেযা সন্তােপির খালা হনয় র্ানর্ আর
সসই মপহলার ভাুর ও সদর্ররা র্ানদর কাকা হনয়
র্ানর্। এর্ং স্বামীর সর্ােরা উি িুত্র র্া কেযা
সন্তােপির ফুফু হনয় র্ানর্। র্াই র্ানদর সর্ার সনঙ্গ
বর্র্াপহক সম্পকু িািে করা অবর্ধ হনয় র্ানর্।
সকেো র্ংশগর্ সম্পনকুর কারনণ িরস্পর সর্সর্
পর্র্াহ অবর্ধ হয়, দুধিানের সম্পনকুর কারনণও সসই
সর্ সম্পকুীয়নদর সনঙ্গ পর্র্াহ করা অবর্ধ হনয় র্ায়।
র্াই স্তেযিাে করার কারনণ সর্ সমস্ত মপহলানক
পর্র্াহ করা হারাম ও অবর্ধ হনয় র্ায়, র্ার পর্স্তাপরর্
র্যাখযা ও আনলাচো হনলা পেম্নরূি:

জ্ঞানের সঞ্চার

69

১। দুধমার্ানক পর্নয় করা হারাম, দুধমার্ার মার্ানক
এর্ং র্ার মার্ানকও পর্নয় করা হারাম। আর এই
রকমভানর্ র্র্ই উিনর র্াক ো সকে র্ানদরনক
পর্র্াহ করা অবর্ধ। অেুরূিভানর্ দুধমার্ার স্বামীর
মার্ানক পর্নয় করা হারাম, র্ার মার্ানক এর্ং র্ার
মার্ার মার্ানকও পর্নয় করা হারাম। আর এই
রকমভানর্ র্র্ই উিনর র্াক ো সকে র্ানদরনক
পর্র্াহ করা অবর্ধ।
২। দুধনমনয়নক এর্ং র্ার সমনয় ও র্ার সমনয়র
সমনয়নক পর্র্াহ করা অবর্ধ। এর্ং এই ভানর্ র্র্ই
পেনচ র্াক ো সকে র্ানদরনক পর্র্াহ করা অবর্ধ।
অেুরূিভানর্ দুধনেনলর সমনয়নক এর্ং র্ার সমনয় ও
র্ার সমনয়র সমনয়নক পর্র্াহ করা অবর্ধ। এর্ং এই
ভানর্ র্র্ই পেনচ র্াক ো সকে র্ানদরনক পর্র্াহ করা
অবর্ধ।
৩। দুধনর্াে এর্ং র্ার বর্মানত্রয়ী সর্াে ও বর্পিনত্রয়ী
সর্ােনক পর্র্াহ করা অবর্ধ। এর্ং র্ানদর সমনয়নদরনক
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ও র্ানদর সমনয়নদর সমনয়নদরনক পর্র্াহ করা অবর্ধ।
এর্ং এই ভানর্ র্র্ই পেনচ র্াক ো সকে র্ানদরনক
পর্র্াহ করা পেপষদ্ধ।
৪। দুধফুফুনক পর্র্াহ করা অবর্ধ। সুর্রাং দুধপির্ার
আিে সর্াে, বর্মানত্রয়ী সর্াে ও বর্পিনত্রয়ী সর্ােনক
পর্র্াহ করা অবর্ধ। অেুরূিভানর্ দুধদাদা এর্ং
দুধোোর আিে সর্াে, বর্মানত্রয়ী সর্াে ও বর্পিনত্রয়ী
সর্ােনক পর্র্াহ করা অবর্ধ। এর্ং এই রকমভানর্
র্র্ই উিনর র্াক ো সকে র্ানদরনক পর্র্াহ করা
অবর্ধ।
আর্ার দুধমার্ার পেনজর ফুফু এর্ং পেনজর োপের
পেনজর ফুফুনকও পর্র্াহ করা অবর্ধ। এর্ং এই
রকমভানর্ র্র্ই উিনর র্াক ো সকে র্ানদরনক
পর্র্াহ করা অবর্ধ।
৫। দুধ খালানক পর্র্াহ করা অবর্ধ। সুর্রাং দুধমার্ার
আিে সর্াে, বর্মানত্রয়ী সর্াে ও বর্পিনত্রয়ী সর্ােনক
পর্র্াহ করা অবর্ধ। অেুরূিভানর্ দুধদাপদ ও দুধোপের
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আিে সর্াে, বর্মানত্রয়ী সর্াে ও বর্পিনত্রয়ী সর্ােনক
পর্র্াহ করা অবর্ধ। আর এই ভানর্ র্র্ই উিনর র্াক
ো সকে র্ানদরনক পর্র্াহ করা অবর্ধ।
৬। দুধভাই এর্ং র্ার বর্মানত্রয় ভাই ও বর্পিনত্রয়
ভাই এর কেযানক ও র্ানদর সেনলনদর কেযানক এর্ং
র্ানদর কেযানদর কেযানকও পর্র্াহ করা অবর্ধ। এর্ং
এই ভানর্ র্র্ই পেনচ র্াক ো সকে র্ানদরনক পর্র্াহ
করা অবর্ধ।
৭। দুধ সর্াে এর্ং র্ার বর্মানত্রয়ী সর্াে ও বর্পিনত্রয়ী
সর্ানের কেযানক ও র্ানদর সেনলনদর কেযানক এর্ং
র্ানদর কেযানদর কেযানকও পর্র্াহ করা অবর্ধ। এর্ং
এই ভানর্ র্র্ই পেনচ র্াক ো সকে র্ানদরনক পর্র্াহ
করা পেপষদ্ধ।
র্নর্ সজনে রাখনর্ হনর্ সর্, সর্ পশু সন্তাে (নস
সন্তাে িুত্র সহাক অথর্া কেযা সহাক) উি মপহলার দুধ
িাে কনরনে, সসই পশু সন্তানের অেযােয ভাই-সর্াে
র্া আত্মীয়র সকানো সম্পকু উি মপহলার সানথ এর্ং
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র্ার সেনলনমনয় র্া অেযােয আত্মীয়র সানথ িাপির্
হনর্ ো এর্ং র্ানদর মানে পর্র্াহ র্ন্ধে িািে করাও
অবর্ধ র্া হারাম হনর্ ো।

গ - বর্র্াপহক সম্বনন্ধর কারনণ সর্ সমস্ত
মপহলানক পর্র্াহ করা পেপষদ্ধ, সস সমস্ত মপহলার
পর্র্রণ:
১। পির্া, দাদা ও োো আর এই ভানর্ র্র্ই উিনর
র্াক ো সকে, র্ারা র্ানদরনক পর্র্াহ কনরনেে,
র্ানদরনক পর্র্াহ করা পেপষদ্ধ।
২। সকানো িুরুনষর সানথ সকানো মপহলা পর্র্াহ র্ন্ধনে
আর্দ্ধ হওয়ার ির র্ানদর মনধয বদপহক সম্পকু
িাপির্ সহাক র্া ো সহাক উি িুরুনষর িুত্র-সিাত্র র্া
প্রনিানত্রর সানথ উি মপহলার পর্র্াহ পেপষদ্ধ।
৩। সকানো িুরুনষর সানথ সকানো মপহলা পর্র্াহ র্ন্ধনে
আর্দ্ধ হওয়ার ির র্ানদর মনধয বদপহক সম্পকু
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িাপির্ সহাক র্া ো সহাক উি িুরুনষর পির্া-দাদা র্া
োোর সানথ সসই মপহলার পর্র্াহ পেপষদ্ধ।
৪। শাু ী, সকানো মপহলার সানথ সকানো িুরুনষর
পর্র্াহ হনল, সসই মপহলার মার্া ও দাদী র্া োেীর
সানথ উি িুরুনষর পর্র্াহ হারাম র্া অবর্ধ হনয়
র্ানর্। উি মপহলার সানথ র্ার বদপহক সম্পকু িাপির্
সহাক র্া ো সহাক।
৫। সকানো িুরুষ র্ার স্ত্রীর সানথ বদপহক সম্পকু
িাপির্ করনল, সসই স্ত্রীর কেযা এর্ং র্ার িুনত্রর
কেযানক পর্র্াহ করা হারাম হনয় র্ানর্। এর্ং এই
ভানর্ র্ারা র্র্ই পেনচ র্াক ো সকে র্ানদরনক পর্র্াহ
করা অবর্ধ।
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* সামপয়ক ভানর্ সর্ সমস্ত মপহলানক পর্র্াহ করা
পেপষদ্ধ, সস সমস্ত মপহলার পর্র্রণ:
সামপয়ক কারনণ কখনো কখনো সকানো মপহলানক
পর্র্াহ করা অবর্ধ হনয় থানক। উি কারণ দূর হনয়
সগনল র্ানক পর্র্াহ করা বর্ধ হনয় র্ানর্। র্াই
সামপয়কভানর্ সর্ সমস্ত মপহলানক পর্র্াহ করা অবর্ধ,
সসই সমস্ত মপহলার পর্র্রণ:
১। সকানো মপহলানক পর্র্াহ করনলই র্ার আিে
সর্াে, ফুফ,ু খালানক পর্র্াহ করা হারাম হনয় র্ানর্।
র্নর্, সসই মপহলানক র্পদ র্ালাক সদওয়া হয় পকংর্া
সস মারা র্ায়, র্াহনল উি মপহলানদর মনধয সথনক
সকানো একপি মপহলানক পর্র্াহ করা বর্ধ হনর্।
২। সর্ মপহলা অনেযর পর্র্াহাধীনে পেনলা, পকন্তু র্ানক
র্ার স্বামী র্ালাক পদনয়নে পকংর্া র্ার স্বামী মারা
সগনে এর্ং সস ইের্ িালে করনে; এমর্ার্িায়
র্ানক পর্র্াহ করা পেপষদ্ধ। র্নর্ র্ার ইের্ সশষ হনয়
সগনল র্ানক পর্র্াহ করনর্ িারা র্ায়।
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পেনজর চাচানর্া ভপগেী, ফুফানর্া ভপগেী, মামানর্া
ভপগেী এর্ং খালানর্া ভপগেীনক পর্র্াহ করা বর্ধ।
র্াই মহাে আল্লাহ িপর্ত্র কুরআনের মনধয র্নলনেে:
ِ ِ
ِ َك وب ن
ِ َك وب ن
ِ ِ
ات
َ ِات َع َّمات
َ َ َ ك َوبَنَ ات َخال
َ َ َ ( َوبَنَ ات َع هم
.50  جزء من اآلية، سورة األحزاب،)ك
َ َِخ َاَلت
ভার্ানথুর অেুর্াদ: “আর পর্র্াহ করার জেয সর্ামার
চাচার কেযা, সর্ামার ফুফুর কেযা, সর্ামার মামার
কেযা, এর্ং সর্ামার খালার কেযানক আপম বর্ধ কনর
পদনয়পে”। (সূরা আল আহর্ার্, আয়ার্ েং 50 এর
অংশপর্নশষ)।
আনরা একপি পর্ষয় সজনে রাখা দরকার সর্, চাচার
কেযার কেযানক, ফুফুর কেযার কেযানক, মামার
কেযার কেযানক, এর্ং খালার কেযার কেযানক পর্র্াহ
করা বর্ধ। আর এই ভানর্ র্র্ই পেনচ র্াক ো সকে
র্ানদরনক এর্ং র্ানদর কেযার কেযানক পর্র্াহ করা
বর্ধ।
আনরা একপি পর্ষয় সজনে সেওয়া উপচর্ সর্, চাচা
মারা সগনল র্া র্ার স্ত্রীনক সস র্ালাক পদনয় পদনল,
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র্ার ইের্ সশষ হনয় র্াওয়ার ির র্ানক পর্র্াহ করনর্
িারা র্ায়। র্নর্, র্ানক পর্র্াহ করা র্া ো করার
স্বাধীের্াও সদওয়া হনয়নে প্রকতর্ ইসলাম ধনমুর িি
সথনক।
র্দ্রুি, মামা মারা সগনল র্া র্ার স্ত্রীনক সস র্ালাক
পদনয় পদনল, র্ার ইের্ সশষ হনয় র্াওয়ার ির র্ানক
পর্র্াহ করনর্ িারা র্ায়। র্নর্, র্ানক পর্র্াহ করা র্া
ো করার স্বাধীের্াও সদওয়া হনয়নে প্রকতর্ ইসলাম
ধনমুর িি সথনক।
পর্র্াহ সংক্রান্ত পর্ষনয় প্রকতর্ ইসলাম ধনমু সর্ ভানর্
পেয়ম, র্যর্িা, পর্পধ ও প্রণালীর পর্র্রণ িাওয়া র্ায়,
সসই ভানর্ অেযােয ধনমু িাওয়া র্ায় ো। সুর্রাং র্লা
সর্নর্ িানর সর্, প্রকতর্ ইসলাম ধমু ো া অেযােয
ধনমুর দ্বারা মােপর্ক চাপহদা এর্ং প্রনয়াজে সপিক
িন্থায় িূরণ করা সম্ভর্ েয়। র্াই প্রকতর্ ইসলাম
ধনমুর অেুগামী হওয়া দরকার।
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চর্ুথু অধযায়: জীনর্র সসর্ায় স্রষ্টার সন্তুপষ্ট লাভ
করা র্ায়
এই িতপথর্ীর মনধয আমরা সদাসর্ুদা দার্ার আসে
গ্রহণ করার সচষ্টা করনর্া। সতপষ্টজগনর্র সসর্ার জেয
একপেষ্ঠর্ার সপহর্ সর্ সময় সজাগ থাকনর্া। এর্ং
সতপষ্টজগর্নক পেনজর দ্বারা উিকতর্ করার জেয র্ৎির
থাকনর্া। সতপষ্টজগর্নক প্রদাে করনর্া সাহার্য এর্ং
সসর্া । পকন্তু সতপষ্টজগনর্র কাে সথনক সকানো প্রকানরর
পর্পেময় অথর্া শর্ু সেওয়ার আশা রাখনর্া ো।
আমানদর সখয়াল রাখা দরকার সর্, আমরা আমানদর
পেনজনদর র্দােযর্ানক সারা জীর্ে অন্তনর সপিক
িন্থায় অিল রাখনর্া। এর্ং মহাে আল্লাহর সন্তুপষ্ট লাভ
করনর্া। সকেো সতপষ্টজগনর্র সাহার্য এর্ং সসর্ার
মাধযনমই সর্া সতপষ্টকর্ুা মহাে আল্লাহর সন্তুপষ্ট লাভ
করা র্ায়। এিাই হনলা প্রকতর্ ইসলাম ধনমুর পশিা।
র্াই প্রকতর্ ইসলাম ধনমুর মাধযনমই মাের্র্ার সপিক
িন্থায় সম্মাে করা হয়, সংরিণ করা হয় এর্ং সসর্া

জ্ঞানের সঞ্চার

78

করা হয়। র্াই প্রকতর্ ইসলাম হনলা একপি মাের্র্ার
র্া মেুষযনত্বর ধমু। সর্নহর্ু এই সর্য ধমুপি সকল
জাপর্র মাের্ সমানজর জেয সতপষ্টকর্ুা আল্লাহর িি
সথনক এনসনে। র্াই এই ধনমুর দ্বারা সপিকভানর্ জাো
র্ায় সর্, মােুষ পকভানর্ মােুনষর উিকার ও সসর্া
করনর্। র্াই এখানে কর্কগুপল িপর্ত্র আয়ার্ এর্ং
সপিক ও পেভুরনর্াগয হাদীস উনল্লখ করা উপচর্ মনে
করপে, উি আয়ার্ এর্ং হাদীসগুপল হনলা পেম্নরূি:
মহাে আল্লাহ িপর্ত্র কুরআনের মনধয র্নলনেে:
ِ َّ
اس ُج ُدوا َوا ْعبُ ُدوا َربَّ ُك ْم َوافْ َعلُوا
ْ آمنُوا ْارَك ُعوا َو
َ ين
َ ( ََي أَيُّ َها الذ
.77  اآلية، سورة اْلج،)ا َْْي َر لَ َعلَّ ُك ْم تُ ْفلِ ُحو َن
ভার্ানথুর অেুর্াদ: “সহ প্রকতর্ ঈমােদার মুসপলম
সমাজ! সর্ামরা সপিক িন্থায় রুকু ও পসজদার
মাধযনম োমাজ প্রপর্পষ্ঠর্ কনরা। এর্ং সর্ামরা
সর্ামানদর িালেকর্ুার একত্বর্াদ র্জায় সরনখ র্াাঁরই
ইর্াদর্ র্া আরাধো কনরা। আর প্রকতর্ ইসলানমর
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পশিা সমার্ানর্ক সৎ কমু সম্পাদে কনরা। র্নর্ই
সর্ামরা সফলকাম হনয় সুখময় জীর্ে লাভ করনর্
িারনর্”। (সূরা আল হাজ্জ, আয়ার্ েং 77)।
সর্নহর্ু সতপষ্টজগনর্র সসর্ার মাধযনম মহাে আল্লাহর
সন্তুপষ্ট লাভ করা র্ায়। র্াই মহাে আল্লাহ প্রকতর্
ঈমােদার মুসপলমগনণর বর্পশনষ্টযর কথা এই ভানর্
র্নলনেে:
ِ (ويط ِْعم و َن الطَّع ام َعلَ ى حبِ ِه ِمس ِكناً ويتِيم اً وأ
 َّإَّن ا،ًَس يا
َ َ
َ ْ َ َ ْ ُه
ُ َُ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
 س ورة،)ًاء َوَلَ ُش ُكورا
ً نُطْع ُم ُك ْم ل َو ْج ه هللا َل نُ ِري ُد م ْن ُك ْم َج ز
.9-8 اآلية،اإلنسان
ভার্ানথুর অেুর্াদ: “প্রকতর্ ঈমােদার মুসপলমগণ
খানদযর প্রপর্ অেুরাগী হওয়া সনত্ত্বও র্ারা অভার্গ্রস্ত,
এপর্ম অোথ ও র্ুদ্ধর্ন্দীনক খাদয প্রদাে কনর। র্ারা
র্নল: সকর্ল আল্লাহর সন্তুপষ্ট লানভর উনেনশযই
আমরা সর্ামানদরনক আহার্ু প্রদাে কপর এর্ং
সর্ামানদর কানে সকানো প্রকানরর প্রপর্দাে ও
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কতর্জ্ঞর্া কামো কপর ো”। [সূরা আল-ইেসাে
](দাহর), আয়ার্ েং ৮ - ১০
এই পর্ষনয় এখানে একপি সপিক হাদীস উনল্লখ করা
হনলা:
ول ِ
َع ن أَِّب ُهريْ رةَ ر ِ
ؤ َي َّ
هللا
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
اّللُ َعْن هُ ،قَ َ
ْ ْ َ َ َ
َ لَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َس لَّ َم" :إِ َّن هللاَ َع َّز َو َج َّل يَ ُق ْو ُل يَ ْو َم
َ
الََ :ي
ت؛ فَلَ ْم تَ ُع ْدِين ،قَ َ
آد َم! َم ِر ْ
ؤ ُ
ال ِْقيَ َام ِةََ :ي ابْ َن َ

ال :أ ََم ا
ْي ،قَ َ
ت َر ُّ
ب! َكْي َ
َع ْو ُد َك؟ َوأَنْ َ
ف أُ
ب ال َْع الَ ِم ْ َ
َر ِه
ت أ َّ ِ
ت
ض؛ فَلَ ْم تَ ُع ْدهُ ،أ ََم ا َعلِ ْم َ
َعلِ ْم َ
َن َعْب د ْي فُ َال ًًن َم ِر َ
ك لَ و ع ْدتَ ه لَوج ْدتَِ ِ
آد َم!
ن عْن َدهُ؟ ََي ابْ َن َ
أَنَّ َ ْ ُ
ُ ََ
ْ
ِ
ف
ن ،قَ َ
ب! َوَكْي َ
اس تَط َْع ْمتُ َ
الََ :ي َر ِه
ْ
ك؛ فَلَ ْم تُطْع ْم ِ ْ
ْي ،قَ َ
ت َر ُّ
أُط ِْع ُم َ
ال :أ ََم ا َعلِ ْم َ
ك؟ َوأَنْ َ
ت أَنَّ هُ
ب ال َْع الَ ِم ْ َ
ك
ت أَنَّ َ
اس تَط َْع َم َ
ك َعْب ِد ْي فُ َال ٌن؛ فَلَ ْم تُط ِْع ْم هُ؟ أ ََم ا َعلِ ْم َ
ْ
ت َذلِ َ ِ
آد َم!
لَ ْو أَط َْع ْمتَ هُ لََو َج ْد َ
ك عْن ِد ْيََ ،ي ابْ َن َ
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ِ
ك؟
َ َ ق،ن
َ ب! َكْي
َ َس ِقْي
َ ُاستَ ْس َقْي ت
ْفأ
 ََي َر ِه:ال
ْ
ْ ِ ك؛ فَلَ ْم تَ ْس ق
اك َعْب ِد ْي فُ َال ٌن؛ فَلَ ْم
َ َ ق،ْي
َ استَ ْس َق
ُّ ت َر
َ َْوأَن
ْ :ال
َ ْ ب ال َْع الَ ِم
."ك ِعْن ِدي
َ ِت َذل
َ ك لَ ْو َس َقْي تَهُ َو َج ْد
َ َّ أ ََما إِن،تَ ْس ِق ِه
.)2569( -43  رقم اْلديث،أخرجه مسلم ِف َحيحه

অথু: আর্ু হুরায়রা [রাপদয়াল্লাহু আেহু] হনর্ র্পণুর্,
পর্পে র্নলে: আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইপহ
ওয়াসাল্লাম] র্নলনেে: “পকয়ামনর্র পদে মহাে আল্লাহ
র্লনর্ে: সহ আদম সন্তাে! আপম অসুি হনয়পেলাম,
র্ুপম আমানক সদখনর্ র্াওপে! সস র্লনর্: সহ আমার
প্রপর্িালক! আিোনক পকভানর্ সদখনর্ সর্র্াম!
আিপে সর্া সর্ জগনর্র প্রপর্িালক? পর্পে র্লনর্ে:
র্ুপম পক জােনর্ ো সর্, আমার অমুক সলাকপি অসুি
হনয়পেনলা? র্ুপম সর্া র্ানক সদখনর্ র্াওপে। র্ুপম পক
জােনর্ ো সর্, র্পদ র্ুপম র্ানক সদখনর্ সর্নর্, র্াহনল
র্ুপম সসখানে র্াওয়ার মাধযনম আমার সন্তুপষ্ট লাভ
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করনর্ িারনর্। সহ আদম সন্তাে! আপম সর্ামার কানে
খাদয সচনয়পেলাম, পকন্তু র্ুপম আমানক খাদয প্রদাে
কনরা পে! সস র্লনর্: সহ আমার প্রপর্িালক! আপম
আিোনক পকভানর্ খাদয প্রদাে করর্াম! আিপে সর্া
সর্ জগনর্র প্রপর্িালক? পর্পে র্লনর্ে: র্ুপম পক
জােনর্ ো সর্, আমার অমুক সলাকপি সর্ামার কানে
খাদয সচনয়পেনলা, পকন্তু র্ুপম র্ানক খাদয প্রদাে কনরা
পে। র্ুপম পক জােনর্ ো সর্, র্ুপম র্পদ র্ানক খাদয
প্রদাে করনর্, র্াহনল র্ুপম র্ার মাধযনম আমার
সন্তুপষ্ট লাভ করনর্ িারনর্। সহ আদম সন্তাে! আপম
সর্ামার কানে িাপে সচনয়পেলাম। পকন্তু র্ুপম আমানক
িাপে প্রদাে কনরা পে। র্খে সস র্লনর্: সহ আমার
প্রপর্িালক! আপম পকভানর্ আিোনক িাপে প্রদাে
করর্াম! আিপে সর্া সর্ জগনর্র প্রপর্িালক? পর্পে
র্লনর্ে: র্ুপম পক জােনর্ ো সর্, আমার অমুক
সলাকপি সর্ামার কানে িাপে সচনয়পেনলা। পকন্তু র্ুপম
র্ানক িাপে প্রদাে কনরা পে। র্ুপম র্পদ র্ানক িাপে
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প্রদাে করনর্, র্াহনল র্ার মাধযনম আমার সন্তুপষ্ট
লাভ করনর্ িারনর্”। [সহীহ মুসপলম, হাদীস েং
43- (2569)]।
এই পর্ষনয় এখানে অেয একপি সপিক হাদীসও উনল্লখ
করা হনলা:
ِ
َع ن أَِّب ُهريْ رةَ ر ِ
اّللُ َعْن هَُّ ،
ؤ َي َّ
َ لَّى هللاُ
أن َر ُس ْو َل هللا َ
ْ ْ َ َ َ

ال" :بَينَم ا َر ُج ٌل َيَْ ِش ْي فَا ْش تَ َّد َعلَْي ِه
َعلَْي ِه َو َس لَّ َم قَ َ
ب ِمْن َه اُْ ،ثَّ َخ َر َ ؛ ف إذَا ُه َو
ش؛ فَنَ َز َل بِئ راً؛ فَش ِر َ
العطَ ُ
َ
ِ
بِ َك ْل ٍ
العطَ ِ
ال :لََق ْد
ش؛ فَ َق َ
ب يَل َْه ُ
ث ،أي ُك ُل الثَّ َرى م َن َ
بَلَ َه َه َذا ِمث ُل الَّ ِذي بَلَ َهِ ّْب ،فَنَ َز َل البِْئ َر؛ فَ َم َ ُخ َّف هُ ُْثَّ
ِِ ِ ِ
ش َك َر هللا لَ هُ؛
ب؛ فَ َ
س َقى ال َك ْل َ
س َكهُ بفْي ه ُْثَّ َرق َي؛ فَ َ
ْأم َ
فَغََف ر لَ ه"؛ قَ الُواَ :ي رس و َل ِ
هللاَ ،وإِ َّن لَنَ ا ِِف الْبَ َه اَِِم
َ ُ
ْ َ َُ ْ
ٍ ٍ
أج ٌر".
َجراً؟ فَ َق َ
الِ" :ف ُك ِهل َكبِد َرطْبَة ْ
أْ
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 وَ حيح،2363  رق م اْل ديث،(َ حيح البخ اري
 واللف ظ،)2244( - 153  رق م اْل ديث،مس لم
.)للبخاري
অথু: আর্ু হুরায়রা [রাপদয়াল্লাহু আেহু] হনর্ র্পণুর্,
পর্পে র্নলে সর্, পেশ্চয় আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু
আলাইপহ ওয়াসাল্লাম] র্নলনেে: “একদা এক র্যপি
িনথ চলপেনলা। এর্ং সস িনথ চলনর্ চলনর্ অর্যন্ত
পিিাপসর্ হনয়পেনলা। অর্ঃির সস একপি কূনি সেনম
িাপে িাে করনলা। অর্ঃির সর্র হনয় সদখনর্ সিল
সর্, একপি কুকুর পিিাসার জ্বালায় পজভ সর্র কনর
হাাঁিানি ও কাদা চািনে। সলাকপি র্লনলা, পিিাসার
র্া োয় আপম সর্ ির্ুানয় সিৌাঁনেপেলাম, কুকুরপিও
সসই ির্ুানয় সিৌাঁনেনে। অর্এর্ সস কূনি োমনলা
র্ারির র্ার চাম ার সমাজায় িাপে ভপর্ু করনলা।
অর্ঃির সস র্া মুনখ ধনর উিনর উিনলা এর্ং
কুকুরপিনক িাপে িাে করানলা। মহাে আল্লাহ র্ার এই
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কাজপিনক কর্ুল কনর পেনলে এর্ং র্ানক িমা কনর
পদনলে”। আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইপহ
ওয়াসাল্লাম] এর সহচারীগণ র্া সাহার্ীগণ র্লনলে:
সহ আল্লাহর রাসূল! চর্ুষ্পদ জন্তুর প্রপর্ দয়া
প্রদশুনেও পক আমরা িুণয লাভ কনর মহাে আল্লাহর
সন্তুপষ্ট লাভ করনর্ িারনর্া? পর্পে র্লনলে: “প্রনর্যক
জীনর্র সসর্ায় স্রষ্টার সন্তুপষ্ট লাভ হয়”।
[সহীহ র্ুখারী, হাদীস েং 2363 এর্ং সহীহ
মুসপলম, হাদীস েং 153 -(2244), র্নর্ হাদীনসর
শব্দগুপল সহীহ র্ুখারী সথনক সেওয়া হনয়নে]।
প্রকতর্ ইসলাম হনলা একপি সদয় আচরনণর ধমু। র্াই
এই ধনমুর দ্বারা জীর্জন্তু র্া প্রাণীরও সংরিণ হয়।
র্াই এই পর্ষয়পিনক লিয কনর এখানে একপি হাদীস
উনল্লখ করার ইিা কনরপে। আর হাদীসপি হনলা:
َِّ َن رس و َل
َِّ ع ن عب ِد
ِ اّلل بْ ِن ُعم ر ر
َّ ؤ َي
اّلل
َْ ْ َ
ْ ُ َ َّ  أ:اّللُ َعْن ُه َم ا
َ َ َ
ٍت ام رأَةٌ ِِف ِه َّرة
ِ ِ
َ ََ لَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َس لَّ َم ق
َ
ْ َ ْ َ " ُع هذب:ال
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ِ ْ َت؛ فَ َد َخل
 َلَ ِه،ار
ْ َ َح َّت َمات،َربَطَْت َه ا
َ َّت ف َيه ا الن
 َوَلَ ِه َي تَ َرَكْته ا؛ ََتْ ُك،س ْتها
َ
َ َأطعمْته ا َو َس َقْتها؛ إ ْذ َحب
ِ األر
ِ ش
."ض
َ ِم ْن َخ
ْ اش

، واللف ظ ل ه،3482  رق م اْل ديث،(َ حيح البخ اري

- 151  ج زء م ن رق م اْل ديث،وَ حيح مس لم
.)،)2242(
অথু: আব্দুল্লাহ পর্ে ওমার [রাপদয়াল্লাহু আেহুমা]
সথনক র্পণুর্। পর্পে র্নলে সর্, আল্লাহর রাসূল
[সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওয়াসাল্লাম] পেশ্চয় র্নলনেে:
“একজে মপহলানক একপি পর্ ানলর কারনণ েরক র্া
জাহান্নানমর শাপস্ত সভাগ করনর্ হনয়নে। সকেো, সসই
মপহলাপি একপি পর্ ালনক সর্াঁনধ সরনখপেনলা। র্াই
সসই পর্ ালপির মতর্ুয ঘনিপেনলা। এই কারনণ সসই
মপহলাপিনক েরক র্া জাহান্নানমর আগুনে প্রনর্শ
করনর্ হনয়নে। মপহলাপি র্খে সসই পর্ ালপিনক সর্াঁনধ

জ্ঞানের সঞ্চার

87

সরনখপেনলা র্খে র্ানক পকেু সখনর্ও সদয় পে এর্ং
িাে করনর্ও সদয় পে। অথচ সসই পর্ ালপিনক সস
সেন ও সদয় পে সর্, সসই পর্ ালপি মাপির কীিির্ঙ্গ
অথর্া জপমর সিাকামাকড সখনয় র্ার জীর্ে রিা
করনর্”।
[সহীহ র্ুখারী, হাদীস েং 3482 এর্ং সহীহ
মুসপলম, হাদীস েং 151 -(2242), র্নর্ হাদীনসর
শব্দগুপল সহীহ র্ুখারী সথনক সেওয়া হনয়নে]।

* এই হাদীসপির দ্বারা প্রমাপণর্ হয়:
1। সকানো প্রাণীনক অকারনণ সর্াঁনধ রাখা এর্ং র্ানক
র্ার খার্ার ও িাে করার দ্রর্য সথনক পর্রর্ রাখা
পেষ্ঠুর ও কনিার হৃদনয়র মােুনষর কমু। র্াই এই
কমুনক প্রকতর্ ইসলাম ধমু হারাম কনর পদনয়নে।
2। এই হাদীসপির দ্বারা প্রমাপণর্ হয় সর্, অকারনণ
সকানো জীর্জন্তুনক সকানো রকমভানর্ কষ্ট সদওয়া,
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র্ার প্রপর্ অেযায় করা এর্ং র্ানক প্রহার করা ও হর্যা
করা একপি মহা িাি।
3। মােুষ ওই সময় সকানো জীর্জন্তুনক সর্াঁনধ রাখনর্
িারনর্, র্খে সস র্ানক র্ার খার্ার ও িাে করার
দ্রর্য এর্ং জরুপর ঔষধ প্রদাে করনর্, আর প্রদাে
করনর্ র্ানক র্ার জীর্ে রিার সপিক উিাদাে। এই
পেয়ম সমার্ানর্ক মােুষ সকানো পর্ াল এর্ং িাপখ
ইর্যাপদ প্রাণীনক সর্াঁনধ রাখনর্ িারনর্।
4। প্রকতর্ ইসলানমর পশিা সমার্ানর্ক সকানো
প্রাণীনক অকারনণ হর্যা করার অেুমপর্ সেই, র্াই সর্
র্যপি সকানো প্রাণীনক অকারনণ কষ্ট পদনর্ অথর্া হর্যা
করনর্, সসই র্যপিনক িরকানল কনিার শাপস্ত সভাগ
করনর্ হনর্।
এখানে আনরা একপি সপিক হাদীস এই ভানর্ উনল্লখ
করা হনলা:
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َِّ ول
ِ َعن أَِّب ُهريْ رَة ر
َّ  أ،ُاّللُ َعْنه
َّ َلَّى
َّ ؤ َي
اّللُ َعلَْي ِه
َ َن َر ُس
َ اّلل
ْ
َ ََ
ِ
ص َن َش ْو ٍك
َ َ ق،َو َسلَّ َم
ْ ُ "بَ ْي نَ َما َر ُج ٌل َيَْشي بِطَ ِر ٍيق؛ َو َج َد غ:ال
َّ
َّ ش َك َر
."اّللُ لَهُ؛ فَغََف َر لَه
َ ََّرهُ؛ ف
َ َعلَى الط ِر ِيق؛ فَأَخ

، وَحيح مسلم،652  رقم اْلديث،(َحيح البخاري

.) واللفظ للبخاري،)1914( - 164 رقم اْلديث
অথু: আর্ু হুরায়রা [রাপদয়াল্লাহু আেহু] হনর্ র্পণুর্,
পর্পে র্নলে সর্, পেশ্চয় আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু
আলাইপহ ওয়াসাল্লাম] র্নলনেে: “একদা এক র্যপি
রাস্তা পদনয় িথ অপর্ক্রম করপেনলা। সসই িনথর মনধয
সস একপি কাাঁিার ডাল সদখনর্ সিনলা। র্াই সস উি
কাাঁিার ডালপিনক সপরনয় পদনলা। ফনল মহাে আল্লাহ
র্ার প্রপর্ সন্তুষ্ট হনয় সগনলে এর্ং র্ানক িমা কনর
পদনলে”।
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[সহীহ র্ুখারী, হাদীস েং 652 এর্ং সহীহ মুসপলম,
হাদীস েং 164 -(1914), র্নর্ হাদীনসর শব্দগুপল
সহীহ র্ুখারী সথনক সেওয়া হনয়নে]।
উপল্লপখর্ িপর্ত্র আয়ার্গুপল এর্ং সপিক ও
পেভুরনর্াগয হাদীসগুপলর দ্বারা এিাই প্রমাপণর্ হয় সর্,
প্রকতর্ ইসলাম ধনমুর পশিা সমার্ানর্ক সকল জাপর্র
মাের্ সমাজ ও জীনর্র সসর্ায় প্রকতর্ স্রষ্টা মহাে
আল্লাহর বেকিয লাভ করা র্ায়। প্রনর্যক মােুষ ও
জীনর্র প্রপর্ দয়া প্রদশুনে িুণয এর্ং সতপষ্টকর্ুা মহাে
আল্লাহর সন্তুপষ্ট লাভ করা র্ায়। একপি কুকুরনক িাপে
িাে করানলও আল্লাহর সন্তুপষ্ট লাভ করা র্ায় এর্ং
িথ সথনক কষ্টদায়ক র্স্তু সপরনয় সফলার মাধযনমও
আল্লাহর সন্তুপষ্ট লাভ করা র্ায়। সুর্রাং সতপষ্টর সসর্ায়
স্রষ্টার সন্তুপষ্ট লাভ হয়। এিাই হনলা প্রকতর্ ইসলাম
ধনমুর পশিা। এই পশিা সকল জাপর্র মাের্ সমানজর
প্রপর্ প্রনর্াজয ও উিনর্াগী। র্াই আপম সকল জাপর্র
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মাের্ সমাজনক প্রকতর্ ইসলাম ধনমুর অেুগামী ও
অেুরাগী হওয়ার প্রপর্ আহ্বাে জাোই।

িঞ্চম অধযায়: মােুষ পক ভানর্ মুসপলম হনর্
িারনর্?
মােুষ পক ভানর্ মুসপলম হনর্ িারনর্? এই মহা
প্রনের উত্তর পেনম্ন প্রদাে করা হনলা:

1। প্রকতর্ ইসলানমর র্াৎির্ু
সর্ র্যপি প্রকতর্ ইসলানমর পশিা সমার্ানর্ক মুসপলম
পহনসনর্ এই িতপথর্ীনর্ জীর্ের্ািে করনর্, সসই
র্যপিনক প্রকতর্িনি মুসপলম পহনসনর্ গণয করা
র্ানর্। সুর্রাং প্রকতর্ ইসলানমর সংজ্ঞা সজনে রাখা
দরকার; র্াই র্পল: ইসলানমর সংজ্ঞা হনলা:
“পেঃসনন্দনহ িপর্ত্র কুরআে ও পেভুরনর্াগয হাদীনসর
আনলানক, িূর্র্ু র্ুী সৎনলাকনদর িদ্ধপর্ অেুর্ায়ী,
ইহকাল এর্ং িরকানল কলযাণময় জীর্ে লানভর
উনেনশয, পেপদুষ্ট কর্কগুপল আধযাপত্মক পর্ষয়, র্াপহযক
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পর্পধ-পর্ধাে
এর্ং
চাপরপত্রক
আদর্কায়দার
রীপর্েীপর্গুপলনক স্বাধীেভানর্ একাগ্রর্ার সপহর্
সম্পূণুরূনি সমনে সেওয়ার োম হনলা ইসলাম”।
অর্এর্ সর্ র্যপি পেনজর মনধয প্রকতর্ ইসলানমর এই
সংজ্ঞাপি সপিকভানর্ সার্যস্ত করনর্ িারনর্, সস
র্যপিনক প্রকতর্িনি মুসপলম র্যপি পহনসনর্
িপরগপণর্ করা হনর্। পকন্তু র্র্ুমানে কর্কগুপল সলাক
মুসপলম পির্ামার্ার মাধযনম এই িতপথর্ীনর্ আগমে
করনলই র্ারা মুসপলম পহনসনর্ পেনজনদর িপরচয়
প্রদাে কনর থানক। পকন্তু প্রকতর্ ইসলানমর পশিা
অেুর্ায়ী র্ারা প্রকতর্িনি মুসপলম পকো র্া র্াচাই
কনর সদখার প্রনয়াজেীয়র্া অেুভর্ করনর্ িানর ো।
পর্পভন্ন সমানজ পর্পভন্ন সম্প্রদানয়র মনধয দীঘুপদে র্ার্ৎ
এই ধারণার জন্ম সদওয়া হনয়নে। সুর্রাং সকানো
সকানো সমানজর মনধয র্থাকপথর্ভানর্ মুসপলম সসই
র্যপিনক র্লা হয়: সর্ র্যপি মুসপলম পির্ামার্ার
ঘনর জন্ম গ্রহণ কনর। অর্এর্ র্ারা সর্মে খাে,
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সদুার, সচৌধুরী এর্ং আেসারী ইর্যাপদ িদপর্ধারী
র্যপির সন্তাে স্বাভাপর্কভানর্ই উপল্লপখর্ িদপর্
র্যর্হার করনর্ িানর, সর্মপে মুসপলম পহনসনর্
িপরপচর্ র্যপির সন্তাে হনলই র্ারা পেনজনদরনক
মুসপলম পহনসনর্ গণয কনর থানক। র্নর্ এই কথাপি
পর্নশষভানর্ স্মরণ রাখনর্ হনর্ সর্, পচপকৎসনকর
সন্তাে সর্মে পচপকৎসা পর্দযা অজুে ো কনর পচপকৎসক
হনর্ িানর ো, প্রনকৌশলপর্নদর সন্তাে সর্মে
প্রনকৌশল পর্দযা অজুে ো কনর প্রনকৌশলপর্দ হনর্
িানর ো এর্ং আইেনজ্ঞর সন্তাে সর্মে আইে শানস্ত্র
পডগ্রী অজুে ো কনর আইেজ্ঞ হনর্ িানর ো।
অেুরূিভানর্ মুসপলম পির্ামার্ার ঘনর জন্ম গ্রহণ
করনলই প্রকতর্ মুসপলম র্যপি হওয়া র্ায় ো। পেনজনক
প্রকতর্ মুসপলম র্যপি পহনসনর্ িপরপচর্ করনর্ হনল
প্রথনম প্রকতর্ ইসলানমর জ্ঞাোজুে কনর র্ার অেুগামী
হনর্ হনর্, এর্ং প্রকতর্ ইসলানমর মনধয ও অেয ধনমুর
মনধয পক র্ফার্ রনয়নে, সসিাও জােনর্ হনর্। প্রকতর্
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মুসপলম র্যপি আর অমুসপলম র্যপির মনধয পক
িাথুকয রনয়নে র্া র্ুেনর্ হনর্। মুসপলম র্যপি হনর্
হনল র্ার দাপয়ত্ব-কর্ুর্য পক এর্ং পক পক কাজ করনল
মুসপলম থাকা র্ানর্ আর পক পক কাজ করনল পেনজনক
মুসপলম র্যপি পহনসনর্ দাপর্ করা র্ানর্ ো। এই
পর্ষয়গুপল সপিক ভানর্ সজনে রাখনর্ হনর্। মুসপলম
পির্ামার্ার ঘনর ুধু জন্ম গ্রহণ করনলই প্রকতর্
মুসপলম র্যপি হওয়া র্ায় ো। র্াই সর্ র্যপি মুসপলম
হওয়ার কানলমা অথর্া র্াকয িাি করনর্, সস সর্ে
উি কানলমা অথর্া র্ানকযর অথু, গুরুত্ব এর্ং
র্াৎিনর্ুর সপিক জ্ঞাে লাভ কনর। এর্ং উি কানলমা
ও র্ানকযর দাপর্ পক? র্ারও জ্ঞাে লাভ কনর। অর্ঃির
সসই কানলমা ও র্ানকযর দাপর্ সমার্ানর্ক পেনজর
জীর্েনক িপরচাপলর্ কনর। র্নর্ই সস পেনজনক প্রকতর্
মুসপলম র্যপি পহনসনর্ সপিক িন্থায় গণয করনর্
িারনর্। র্াই মহাে আল্লাহ িপর্ত্র কুরআনের মনধয
র্নলনেে:
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ِ الص
ات ِمن ذَ َك ٍر أ َْو
َّ ( َوَمن يَ ْع َم ْل ِم َن
َ َاْل
ِ
)يا
َ ِفَأ ُْولَئ
ً ك يَ ْد ُخلُو َن ا ْجلَنَّةَ َوَلَ يُظْلَ ُمو َن نَق

.124 اآلية

ভার্ানথুর অেুর্াদ: “সর্ র্যপি সস িুরুষ সহাক অথর্া
োরী সহাক, প্রকতর্ ইসলানমর পশিা সমার্ানর্ক সৎকমু
করনর্ এর্ং মহাে আল্লাহ ও র্দীয় দূর্ র্া রাসূল
মুহাম্মানদর প্রপর্ পেষ্ঠার্াে হনয় পেনজর অন্তনর ঈমাে
িািে করনর্, সস অর্শযই জান্নানর্ প্রনর্শ করনর্।
এর্ং র্ার পর্ন্দুমাত্র সৎ কনমুর প্রািয েষ্ট করা হনর্
ো”। (সূরা আে পেসা, আয়ার্ েং 124)।
মহাে আল্লাহর বর্পর করা স্বগু র্া জান্নানর্র প্রপর্ এই
ভানর্ ঈমাে িািে করা ওয়াপজর্ র্া অিপরহার্ু সর্,
জান্নার্ হনলা আল্লাহর সতপষ্টজগনর্র অন্তগুর্ র্স্তু। এই
জান্নার্ এখে পর্দযমাে রনয়নে। আর এই স্বগু র্া
জান্নার্ সকানো পদে বংস হওয়ার েয়। সুর্রাং এই
জান্নার্ হনলা অেন্তকাল পিনক থাকার র্স্তু। র্াই এই
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স্বগু র্া জান্নানর্র সকানো পদে অধঃির্ে হনর্ ো।
মহাে আল্লাহ র্াাঁর পপ্রয় মুসপলম র্যপিনদর জেয এই
স্বগু র্া জান্নানর্ পর্পভন্ন রকম সেয়ামর্ বর্পর কনরে,
র্খেই র্াাঁর পপ্রয় র্যপি র্া ভি র্াাঁর সকানো ইর্াদর্
র্া উিাসো সম্পাদে কনর।
মহাে আল্লাহ িপর্ত্র কুরআনের মনধয আনরা র্নলনেে:
َِّ (ومن يسلِم وجهه إِ ََل
ِ
ِ
ك ِِبل ُْع ْرَوِة
َس
ُ َ ْ َ ْ ْ ُ ََ
ْ اّلل َو ُه َو ُُّْمس ٌن فَ َقد
َ استَ ْم
َِّ الْوثْ َقى ۗ وإِ ََل
.22  اآلية، سورة لقمان،) اّلل َعاقِبَةُ ْاأل ُُموِر
َ ٰ ُ
ভার্ানথুর অেুর্াদ: “আর সর্ র্যপি আল্লাহর মনোেীর্
ধমু প্রকতর্ ইসলাম অর্লম্বনে পেষ্ঠার্াে হনর্, র্ার
সমস্ত পর্ষনয় আল্লাহর প্রপর্ ভরসা রাখনর্ এর্ং আিে
কানজ পেনজর পচত্তনক একপেষ্ঠর্ার সপহর্ পেনয়াপজর্
করনর্, সস এমে একপি সর্য ধমু প্রকতর্ ইসলানমর
সংরিনণ থাকনর্ সর্, সস সকানো পদে পর্িথগামী হনয়
অমঙ্গনল িপর্র্ হনর্ ো। এর্ং সকল পর্ষনয়র
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িপরণপর্ মহাে আল্লাহর কানে সংরপির্ রনয়নে”।
(সূরা সলাকমাে, আয়ার্ েং ২২)।

2। সর্যিরায়ণ মুসপলম র্যপির িপরচয়
সর্ র্যপি অমুসপলম পির্ামার্ার ঘনর জন্ম গ্রহণ
করার িনরও সর্যানেষী হনয় পেনজর সপিক র্ুপদ্ধ ও
জ্ঞাে এর্ং পর্চারশপির দ্বারা সর্য ও পমথযার মনধয
িাথুকয কনর প্রকতর্ ইসলাম ধনমুর সর্যর্ার জ্ঞাে
লাভ কনর পেষ্ঠার্াে হনয় প্রকতর্ ইসলাম ধমু গ্রহণ
করনর্ এর্ং র্ার সপিক িন্থায় অেুগামী হনর্, সসই
র্যপি প্রকতর্িনি সর্যিরায়ণ মুসপলম র্যপি পহনসনর্
িপরগপণর্ হনর্। র্াই এই সর্য ধমু প্রকতর্ ইসলাম
র্ার সর্যর্া র্াচাই কনর সেওয়ার জেয সকল জাপর্র
মাের্ সমাজনক আহ্বাে জাোয়। আর একপেষ্ঠর্ার
সপহর্ এই ধনমুর অেুগামী ও অর্লম্বী হওয়ার প্রপর্
উৎসাহ প্রদাে কনর। সকেো এই সর্য ধমু প্রকতর্
ইসলানম প্রনর্শ করার োর্য অপধকার সকল জাপর্র
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মাের্ সমানজর জেয পেধুাপরর্ রনয়নে। সুর্রাং সর্
র্যপি এই সর্য ধনমু প্রনর্শ করনর্, সস পেনজই
কলযাণময় জীর্ে লাভ করনর্ এর্ং সতপষ্টকর্ুা মহাে
আল্লাহর সন্তুপষ্ট লাভ কনর জান্নার্র্াসী র্া স্বগুর্াসী
হনয় র্ানর্। র্াই মহাে আল্লাহ িপর্ত্র কুরআনের মনধয
র্নলনেে:
ِ َ (من َع ِمل
اْلًا ِهمن ذَ َك ٍر أ َْو أُنثَى َو ُه َو ُم ْؤِم ٌن فَ لَنُ ْحيِيَ نَّهُ َحيَا ًة
َ َ َْ
 سورة،)س ِن َما َكانُواْ يَ ْع َملُو َن
ْ َج َر ُهم ِِب
ْ َّه ْم أ
ُ طَيهِبَةً َولَنَ ْج ِزيَن
َ َح
.97  اآلية،النحل

ভার্ানথুর অেুর্াদ: “র্ারা মহাে আল্লাহ ও র্দীয় দূর্
র্া রাসূল মুহাম্মানদর প্রপর্ প্রকতর্ পেষ্ঠার্াে হনয়
পেনজনদর অন্তনর ঈমাে িািে কনর প্রকতর্ ইসলানমর
পশিা সমার্ানর্ক সৎকমু করনর্, র্ারা িুরুষ সহাক
অথর্া োরী সহাক, আপম র্ানদরনক িপর্ত্র জীর্ে দাে
করনর্া। এর্ং র্ারা প্রকতর্ ইসলানমর পশিা সমার্ানর্ক
সর্ সমস্ত সৎকমু করনর্, আপম র্ানদরনক র্ানদর সসই
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সমস্ত সৎকনমুর প্রািয পহনসনর্ উত্তম প্রপর্দাে প্রদাে
করনর্া”।
[সূরা আে োহাল, আয়ার্ েং 97]
িপর্ত্র জীর্নের অথু হনলা: সকল প্রকানরর
সুখশাপন্তিূণু, আরামদায়ক, আেন্দময় এর্ং
কলযাণময় জীর্ে।
মহাে আল্লাহ িপর্ত্র কুরআনের মনধয আনরা র্নলনেে:
، سورة الشمس،)اها
َ اب َم ْن َد َّس
َ (قَ ْد أَفْ لَ َح َم ْن َزَّك
َ اها َوقَ ْد َخ

.10 ،9اآلية

ভার্ানথুর অেুর্াদ: “সর্ র্যপি প্রকতর্ ইসলানমর
অেুগামী হনয় পেনজনক ুদ্ধ করনর্ িারনর্, সস র্যপি
সুখশাপন্তিূণু জীর্ে লাভ কনর সফলকাম হনয়
জান্নানর্র অপধকারী হনর্ িারনর্, এর্ং সর্ র্যপি
পেনজনক িাি ও অিকনমুর দ্বারা কলুপষর্ করনর্, সস
র্যপি কনষ্টর সপহর্ জীর্ের্ািে কনর জান্নার্ লাভ
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করনর্ র্যথু হনয় র্ানর্”। [সূরা আশ শামস, আয়ার্
েং ৯ এর্ং ১০]
উপল্লপখর্ আয়ার্গুপলর দ্বারা প্রমাপণর্ হয় সর্, সর্
র্যপি প্রকতর্ ইসলাম ধনমুর আনলানক জীর্ে
িপরচাপলর্ করনর্ িারনর্, র্ার অন্তর িপর্ত্র হনয়
র্ানর্, আত্মা িপরুদ্ধ হনয় র্ানর্, চপরত্র উত্তম হনয়
র্ানর্ এর্ং সৎকনমুর সসৌন্দনর্ু সস পেনজনক সুপ্রপর্পষ্ঠর্
করনর্ িারনর্।

3 । প্রকতর্ ইসলাম ধমু অর্লম্বে করার অথু
প্রকতর্ ইসলাম ধনমুর অেুগামী র্া অর্লম্বী হওয়ার
অথু হনলা: মহাে আল্লাহ ও র্দীয় রাসূল মুহাম্মাদ
[সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওয়াসাল্লাম] এর প্রদত্ত পশিা
এর্ং পর্পধ-পর্ধাে আন্তপরকর্ার সপহর্ সর্য র্নল
পর্শ্বাস করা, এর্ং সসই পশিা এর্ং পর্পধ-পর্ধানের
আনলানক সস্বিায় জীর্ের্ািে করার জেয স্বীকতপর্ ও
সম্মপর্ প্রদাে করা। সুর্রাং সর্ র্যপি ইসলাম ধমু
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গ্রহণ করনর্, সস র্যপি র্ার পেনজর জীর্নের সকল
সিনত্র আল্লাহ ও র্ার রাসূলনক সমনে চলনর্। এিাই
হনলা ইসলাম ধমু অর্লম্বে করার সপিক র্াৎির্ু।
র্াই সর্ র্যপি এই রকম করনর্ িারনর্, সস র্যপি
প্রকতর্িনি মুসপলম হনর্ িারনর্। আর সর্ র্যপি এই
রকম করনর্ িারনর্ ো, সস র্যপি প্রকতর্িনি
মুসপলম হনর্ িারনর্ ো। র্াই মহাে আল্লাহ িপর্ত্র
কুরআনের মনধয র্নলনেে:
ِ (فَم ِن اتَّبع ُه َداي فََال ي
 جزء، سورة طه،)ض ُّل َوََل يَ ْش َق ٰى
َ َ
ََ َ

. 123 من اآلية

ভার্ানথুর অেুর্াদ: “সুর্রাং সর্ র্যপি আমার
মনোেীর্ ধমু প্রকতর্ ইসলানমর সপিক অেুগামী হনর্
িারনর্, সস র্যপি সকানো পদে পর্িথগামী হনর্ ো
এর্ং সস িরকানল কনষ্টর জীর্ে সভাগ করার জেয
জাহান্নামর্াসীও হনর্ ো”।
(সূরা র্াহা, আয়ার্ েং 123 এর অংশপর্নশষ)।
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মহাে আল্লাহ িপর্ত্র কুরআনের মনধয আনরা র্নলনেে:
ِ ( أَ ََل ي علَموا أَنَّه من ُُي
َّ اّللَ َوَر ُسولَهُ فَأ
َّ اد ِد
َّم
َ َ ُ ُ َْ ْ
َ َن لَهُ ًَن َر َج َهن
ِ
ِ َ َِخالِ ًدا فِ َيها ۚ ٰذَل
.63  اآلية، سورة التوبة،)يم
ُ ك ا ْ ْز
ُ ي ال َْعظ
ভার্ানথুর অেুর্াদ: “র্ারা পক এই পর্ষয়পি জানে ো
সর্, সর্ র্যপি সর্য উিাসয ও সতপষ্টকর্ুা মহাে আল্লাহ
এর্ং র্দীয় দূর্ ও রাসূল মুহাম্মানদর পর্িরীর্ িথ
অর্লম্বে করনর্, র্ার জেয পেধুাপরর্ রনয়নে অপর্
কষ্টদায়ক িাে জাহান্নাম, সসই কষ্টদায়ক িানে সস
মহাকনষ্টর সপহর্ পচরিায়ী র্সর্াস করনর্। এিাই
হনলা র্ার মহাঅিমানের পর্ষয়”। (সূরা আত্তাওর্া,
আয়ার্ েং 63)।
পকন্তু এর পর্িরীর্ হনলা সস র্যপি সর্ র্যপি, মহাে
আল্লাহ ও র্দীয় রাসূল মুহাম্মানদর প্রপর্ পেষ্ঠার্াে হনয়
র্ার অন্তনর ঈমাে িািে করনর্ এর্ং প্রকতর্
ইসলানমর পশিা সমার্ানর্ক সৎকমু করনর্, সস
পচরিায়ী অপর্ সুখদায়ক িাে জান্নানর্ র্সর্াস করনর্,
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এর্ং সসই জায়গানর্ র্ার সকানো প্রকানরর কষ্ট হনর্
ো। র্াই মহাে আল্লাহ িপর্ত্র কুরআনের মনধয
র্নলনেে:
ِ َّ (إِ َّن الَّ ِذين آمنُوا و َع ِملُوا
ِ اْل
َّات الن َِّع ِيم
ُ ات ََلُ ْم َجن
َ الص
َ َ َ
ِِ
.9  وجزء من اآلية،8  اآلية، سورة لقمان،)ين فِ َيها
َ َخالد
ভার্ানথুর অেুর্াদ: “র্ারা মহাে আল্লাহ ও র্দীয়
রাসূল মুহাম্মানদর প্রপর্ পেষ্ঠার্াে হনয় র্ানদর অন্তনর
ঈমাে িািে করনর্ এর্ং প্রকতর্ ইসলানমর পশিা
সমার্ানর্ক সৎকমু সম্পাদে করনর্, র্ানদর জেয অপর্
সুখদায়ক িাে সেয়ামনর্ ভরা জান্নার্ রনয়নে। র্ারা
সসই অপর্ সুখদায়ক িাে জান্নানর্ পচরিায়ী র্সর্াস
করনর্। (সূরা সলাকমাে, আয়ার্ েং 8 এর্ং আয়ার্
েং 9 এর অংশপর্নশষ)।
মহাে আল্লাহ িপর্ত্র কুরআনের মনধয আনরা র্নলনেে:
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ِ ِ
َِّ ك ي وم التَّ غَاب ِن ومن ي ْؤِمن ِِب
ِٰ
ّلل
ُ َ َ ُ ُ ْ َ َ (يَ ْو َم ََْي َم ُع ُك ْم ليَ ْوم ا ْجلَ ْم ِع َذل
ِ وي عمل
ٍ اْلا ي َك هِفر َعْنهُ سيِئَاتِِه وي ْد ِخلْهُ جن
َّات ََتْ ِري ِمن
َ ْ َ ْ ََ
َ
ُ َ َه
ْ ُ ً َ
ِ
ِِ
ِ
 سورة،)يم
َ ِين فِ َيها أَبَ ًدا َٰذل
ُ ََتْت َها ْاألَنْ َه
َ ار َخالد
ُ ك الْ َف ْوُز ال َْعظ
.9  اآلية،التغابن

ভার্ানথুর অেুর্াদ: “সসই পকয়ামনর্র পদেপি হনলা
সমানর্নশর পদে, আল্লাহ সসই পদে সর্ামানদর
সকলনক একপত্রর্ করনর্ে। পকয়ামনর্র পদেপি হনলা
এমে একপি পদে সর্, সসই পদেপিনর্ জান্নার্র্াসীরা
জান্নানর্ প্রনর্শ করনর্। এর্ং জাহান্নামর্াসীরা
জাহান্নানম প্রনর্শ করনর্। সুর্রাং সর্ র্যপি প্রকতর্
ইসলানমর পশিা সমার্ানর্ক আল্লাহর প্রপর্ সপিক
িন্থায় পর্শ্বাস িািে করনর্ এর্ং সৎকমু সম্পাদে
করনর্, আল্লাহ র্ার িািসমূহ সমাচে কনর পদনর্ে
এর্ং র্ানক এমে জান্নানর্ প্রনর্শ করানর্ে, র্ার
র্লনদনশ পেেুপরেীসমূহ প্রর্াপহর্ হনর্, র্ারা সসই
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জান্নানর্ পচরকাল র্সর্াস করনর্। এিাই হনলা
প্রকতর্িনি মহাসাফলয”।
(সূরা আত্তাগার্ুে, আয়ার্ েং 9)।
অর্এর্ সকল জাপর্র মাের্ সমাজ সর্ে প্রকতর্
ইসলানমর অেুগামী হনয় এই সুখদায়ক িাে সেয়ামনর্
ভরা জান্নার্ লানভর সচষ্টা কনর। সকেো সচষ্টা ো া
এই সুখদায়ক িাে সেয়ামনর্ ভরা জান্নার্ লাভ হনর্
ো। সর্নহর্ু িপর্ত্র কুরআনে এনসনে:
ِ (لَيس لِ ِْْلنْس
 جزء من اآلية، سورة النجم،)ان إََِّل َما َس َعى
َ
َ ْ

.39

ভার্ানথুর অেুর্াদ: “প্রকতর্ ইসলানমর পশিা
সমার্ানর্ক মােুষ সপিক িন্থায় বর্ধ িদ্ধপর্নর্ র্া
অজুে করার প্রয়াস করনর্, র্া অজুে কনর লাভর্াে ও
উিকতর্ হনর্”। (সূরা আে োজম, আয়ার্ েং ৩৯ এর
অংশপর্নশষ)।
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4 । িতপথর্ীনর্ অনেক ধমু পর্রাজ করার
রহসযনভদ
পর্পে সর্ জগনর্র প্রকতর্ সতপষ্টকর্ুা পর্পেই হনলে
আল্লাহ। পর্পে হনলে এক এর্ং অপদ্বর্ীয়। র্াাঁর সকানো
অংশীদার সেই। পর্পেই সতপষ্ট কনরনেে সতপষ্ট জগর্নক
এর্ং সতপষ্ট জগনর্র সমস্ত র্স্তুনক। পর্পেই হনলে সর্
জগনর্র প্রপর্িালক, অপধিপর্, সংরিক এর্ং সাপর্ুক
পেয়িণ ও িপরচালে পক্রয়া সম্পাদেকারী। এিাই
হনলা প্রকতর্ ইসলানমর সপিক পশিা। সুর্রাং িপর্ত্র
কুরআনের মনধয এই সম্পনকু অনেক আয়ার্ উপল্লপখর্
হনয়নে। উি আয়ার্গুপলর মনধয সথনক এখানে
কনয়কপি আয়ার্ উত্থািে করলাম:
মহাে আল্লাহ র্নলনেে:
ٍ
ِ َّ (
ِ ٍ
 سورة،)يل
ٌ اّللُ َخال ُق ُك ِهل َش ْيء َو ُه َو َعلَى ُك ِهل َش ْيء َوك
.62  اآلية،الزمر
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ভার্ানথুর অেুর্াদ: “সর্য উিাসয আল্লাহ ইহকাল
এর্ং িরকানলর সমস্ত র্স্তুর প্রকতর্ সতপষ্টকর্ুা এর্ং
পর্পেই হনলে সতপষ্ট জগনর্র সর্পকেুরই সংরিক ও
র্ত্বার্ধায়ক”। (সূরা আজ্ জুমার, আয়ার্ েং 62)।
মহাে আল্লাহ আনরা র্নলনেে:
ٍ
ِ
ِ َّ (قُ ِل
 سورة،)َّار
ُ اّللُ َخال ُق ُك ِهل َش ْيء َو ُه َو ال َْواح ُد الْ َقه
.16  جزء من اآلية،الرعد

ভার্ানথুর অেুর্াদ: “সহ আল্লাহর রাসূল ও দূর্
মুহাম্মাদ! র্ুপম র্নল দাও: সহ সকল জাপর্র মাের্
সমাজ! সর্ামরা সর্াই সজনে রানখা সর্, সমস্ত র্স্তুর
প্রকতর্ সতপষ্টকর্ুা হনলে সর্য উিাসয মহাে আল্লাহ
এর্ং পর্পেই একক িরাক্রমশালী”। (সূরা আরুাদ,
আয়ার্ েং 16 এর অংশপর্নশষ)।
প্রকতর্ সতপষ্টকর্ুা সর্য উিাসয মহাে আল্লাহ আনরা
র্নলনেে:
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َِّ (َي أَيُّها النَّاس اذْ ُكروا نِعمت
اّلل َعلَْي ُك ْم ۚ َه ْل ِم ْن َخالِ ٍق غَْي ُر
َ َْ ُ ُ
َ َ
َِّ
ِ الس َم ِاء َو ْاأل َْر
ََّن
َّ اّلل يَ ْرُزقُ ُكم ِهم َن
َّٰ ض ۚ ََل إِ ٰلَهَ إََِّل ُه َو ۖ فَأ

.3  اآلية، سورة فاطر،)تُ ْؤفَ ُكو َن

ভার্ানথুর অেুর্াদ: “সহ সকল জাপর্র মাের্ সমাজ!
সর্ামরা সর্াই সর্ামানদর প্রপর্ আল্লাহর প্রদত্ত অেুগ্রহ
ও সেয়ামর্গুপলনক স্মরণ কনর সসই সেয়ামর্গুপলর
প্রকতর্ সতপষ্টকর্ুা আল্লাহর কতর্জ্ঞ হও, র্ানর্ এই
সেয়ামর্গুপলর সংরিণ হয়। সর্ামরা সর্াই
গভীরভানর্ গনর্ষণা কনর সদখনল র্ুেনর্ িারনর্ সর্,
প্রকতর্ সতপষ্টকর্ুা আল্লাহ র্যর্ীর্ এমে সকানো সতপষ্টকর্ুা
সেই সর্, সস েনভামিল ও ভুমিল সথনক সর্ামানদরনক
রুপজ প্রদাে করনর্ িারনর্! সুর্রাং প্রকতর্ সতপষ্টকর্ুা
আল্লাহ র্যর্ীর্ অেয সকানো সর্য উিাসযও সেই।
অর্এর্ সর্ামরা সর্য উিাসয এর্ং সর্য সতপষ্টকর্ুা
একক আল্লাহনক সমনে সেওয়ার ির র্াাঁর আরাধো
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র্যাগ কনর অেয পদনক সকনো পফনর র্ানিা”?! (সূরা
ফাপর্র, আয়ার্ েং 3)।
মহাে আল্লাহ আনরা র্নলনেে:
َّ ار َك
 سورة،)ْي
ُّ اّللُ َر
ُ (أ َََل لَهُ ا َْل
َ ب ال َْعالَ ِم
َ َْق َو ْاأل َْم ُر ۗ تَ ب

.54  جزء من اآلية،األعراف

ভার্ানথুর অেুর্াদ: “সহ সকল জাপর্র মাের্ সমাজ!
সর্ামরা সর্াই সজনে রানখা সর্, প্রকতর্িনি সতপষ্টকর্ুা
একক সর্য প্রভু আল্লাহ এর্ং সর্ জগনর্র
কার্ুিরম্পরার আনদশ প্রদােকারীও সকর্ল মাত্র
পর্পেই। র্াই প্রকতর্ সতপষ্টকর্ুা সর্য উিাসয আল্লাহই
হনলে মহামঙ্গলময় সর্ জগনর্র সর্য প্রপর্িালক”।
(সূরা আল আরাফ, আয়ার্ েং 54 এর অংশপর্নশষ)।
মহাে আল্লাহ আনরা র্নলনেে:
ِ السماو
ِ ات َو ْاأل َْر
، سورة البقرة،)ض ۖ ُكلٌّ لَّهُ قَانِتُو َن
َ َ َّ )لَهُ َما ِِف
.116 جزء من اآلية
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ভার্ানথুর অেুর্াদ: “েনভামিল ও ভুমিনলর সমস্ত
র্স্তুর পর্পে সর্য সতপষ্টকর্ুা ও অপধিপর্। র্াই সতপষ্ট
জগনর্র সমস্ত র্স্তু র্াাঁর আজ্ঞাধীে অেুগর্ র্শীভূর্
দাস”। (সূরা আল র্াকারা, আয়ার্ েং 116)।
সুর্রাং প্রকতর্ সতপষ্টকর্ুা মহাে আল্লাহ ইিা করনল
একাপধক ধমু প্রচার র্া পর্স্তার র্ন্ধ করনর্ িারনর্ে।
এর্ং ুধুমাত্র ইসলাম ধমুনকই িতপথর্ীর র্ুনক পিপকনয়
রাখনর্ িারনর্ে। পকন্তু এই িতপথর্ীনর্ অনেক মর্,
অনেক িথ এর্ং অনেক ধমু পর্রাজ করনে। এনর্ মনে
হয় এিাই র্ুো র্ায় সর্, প্রকতর্ সতপষ্টকর্ুা মহাে আল্লাহ
এই সমস্ত মর্, িথ এর্ং ধমু িেন্দ কনরে এর্ং
ভানলার্ানসে। সুর্রাং ুধুমাত্র ইসলাম ধনমুর প্রপর্
মােুষনক আহ্বাে করার পক দরকার? এই কথার উত্তর
পেম্নরূনি প্রদাে করা হনলা:
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ক - সুিথ অথর্া পর্িথ গ্রহনণর র্ত্ত্বজ্ঞাে
এই িতপথর্ী ও র্ার সকল সম্পদরাপজ এর্ং র্ার
মনধযকার সকল উিায় র্া উিকরণ পকংর্া উিাদাে
প্রকতর্ সতপষ্টকর্ুা মহাে আল্লাহ সতপষ্ট কনরনেে একমাত্র
মােুনষর জেয। এর্ং এই মােুনষর জেযই পর্পে সতপষ্ট
কনরনেে চন্দ্র, সূর্ু, গ্রহ-েিত্র। সতপষ্ট জগনর্র এই
সকল র্স্তু মহাে আল্লাহর আনদশ ও পর্ধানের র্াইনর
সর্নর্ িানর ো। সুর্রাং সতপষ্ট জগনর্র এই সকল র্স্তু
মহাে আল্লাহ কর্তুক সর্াঁনধ সদওয়া পেয়ম ও পর্ধাে
অেুর্ায়ী চনল। র্াই এই মহাপর্নশ্বর আকাশমিলী,
জপমে, িতপথর্ী, িাহা , সাগর, চন্দ্র, সূর্,ু গ্রহ-েিত্র
এর্ং সতপষ্ট জগনর্র সমস্ত র্স্তু প্রকতপর্গর্ভানর্ই মহাে
আল্লাহর িুনরািুপর অেুগর্। সকেো সতপষ্ট জগনর্র
সকল র্স্তুনক মহাে আল্লাহ র্ার আেুগর্য করা ো া
অেয সকানো কাজ সম্পাদে করার িমর্া র্া স্বাধীের্া
প্রদাে কনরে পে। পকন্তু সতপষ্ট জগনর্র মানে পর্পে
মােুষনক সর্ুনরষ্ঠ এর্ং সর্ সচনয় সর্পশ সম্মাপের্ রূনি
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সতপষ্ট কনরনেে। এই মােুনষর সসর্ায় পর্পে পেনয়াপজর্
কনর সরনখনেে সতপষ্ট জগনর্র সকল র্স্তুনক। র্াই
িপর্ত্র কুরআনের মনধয এই সম্পনকু অনেক আয়ার্
উপল্লপখর্ হনয়নে। উি আয়ার্গুপলর মনধয সথনক
এখানে কনয়কপি আয়ার্ উত্থািে করলাম: মহাে
আল্লাহ র্নলনেে:
ِ السماو
َّ (أَ ََلْ تَ َرْوا أ
ِ ات َوَما ِِف ْاأل َْر
َّ َن
ض
َ َ َّ َّر لَ ُكم َّما ِِف
َ اّللَ َسخ
ِ َوأَسب َه علَي ُكم نِعمه ظ
 جزء من، سورة لقمان،)ًاه َرةً َوَِب ِطنَة
ُ َ َ ْ ْ َ َْ َ
.20 اآلية
ভার্ানথুর অেুর্াদ: “সহ সকল জাপর্র মাের্ সমাজ!
সর্ামরা পক সদনখা পে!? পেশ্চয় মহাে আল্লাহ
েনভামিল ও ভূমিনল র্া পকেু আনে, সর্ই সর্ামানদর
উিকানরর কানজ পেনয়াপজর্ কনর পদনয়নেে এর্ং
সর্ামানদর প্রপর্ র্াাঁর প্রকাশয ও অপ্রকাশয
সেয়ামর্সমূহ িপরিূণু কনর পদনয়নেে”। (সূরা
সলাকমাে, আয়ার্ েং ২0 এর অংশপর্নশষ)।
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মহাে আল্লাহ আনরা র্নলনেে:
ِ َّ ات و ْاألَرض وأَنز َل ِمن
ِ َّ اّلل الَّ ِذي َخلَ َق
َُّ (
ًالس َماء َماء
َ َ َ َ ْ َ الس َم َاو
ِ فَأَ ْخر بِ ِه ِمن الث
َّ
ْك لِتَ ْج ِر َي
َ َّر لَ ُك ُم الْ ُفل
َ َ
ََ
َ َّم َرات ِرْزقًا ل ُك ْم ۖ َو َسخ
ِ ِ
َّ َّر لَ ُك ُم
س
َ َّر لَ ُك ُم ْاألَنْ َه
َ  َو َسخ،ار
َ ِِف الْبَ ْح ِر ِب َْم ِره ۖ َو َسخ
َ الش ْم
ِ ْ ََوالْ َق َم َر َداَِب
، سورة إبراهيم،)ار
َ َّر لَ ُك ُم اللَّْي َل َوالن
َ َّه
َ ْي ۖ َو َسخ
.33 ،32 اآلية
ভার্ানথুর অেুর্াদ: “পর্পেই আল্লাহ, পর্পে েনভামিল
ও ভুমিল সতপষ্ট কনরনেে এর্ং আকাশ সথনক িাপে
র্ষুণ কনরনেে। অর্ঃির এর দ্বারা সর্ামানদর জেয
শসয ফসনলর মাধযনম রুপজ ও জীপর্কাপের্ুানহর
র্যর্িা কনরনেে। এর্ং জলর্ােনক সর্ামানদর
আজ্ঞার্হ কনরনেে, র্ানর্ র্াাঁর আনদনশ সমুনদ্র চলা
সফরা কনর এর্ং েদ-েদীনক সর্ামানদর সসর্ায়
পেনয়াপজর্ কনরনেে। আর এক পেয়নম সর্ামানদর
সসর্ায় পেনয়াপজর্ কনরনেে সূর্ুনক এর্ং চন্দ্রনক আর
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রাপত্র ও পদর্ানক সর্ামানদর উিকানরর কানজ
লাপগনয়নেে”।
(সূরা ইর্রাহীম, আয়ার্ েং 32- 33)।
মহাে আল্লাহ আনরা র্নলনেে:
َِ ض
ِ ( ُه َو الَّ ِذي َخلَ َق لَ ُكم َّما ِِف ْاأل َْر
استَ َو ٰى إِ ََل
ْ ََّج ًيعا ُْث
ِ َّ
ِ ٍ
ٍ
ِ
،)يم
ُ س َّو
ٌ اه َّن َسْب َع ََسَ َاوات ۚ َو ُه َو ب ُك ِهل َش ْيء َعل
َ َالس َماء ف
.29  اآلية،سورة البقرة
ভার্ানথুর অেুর্াদ: “মহাে আল্লাহ হনলে পর্পেই, পর্পে
সতপষ্ট কনরনেে সর্ামানদর কলযানণর জেয র্া পকেু
রনয়নে এই িতপথর্ীনর্। অর্ঃির পর্পে আকানশর ঊনবু
অর্পির্ হনয়নেে এর্ং পর্পেই বর্রী কনরনেে সার্পি
আকাশ। আর আল্লাহ সর্ুপর্ষনয় অর্পহর্”। (সূরা আল
র্াকারা, আয়ার্ েং 29)।
মহাে আল্লাহ আনরা র্নলনেে:
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ِ السماو
َِ ض
ِ ات َوَما ِِف ْاأل َْر
َج ًيعا ِمْنهُ إِ َّن
َ َ َّ َّر لَ ُك ْم َما ِِف
َ ( َو َسخ
ِ
ٍ ك َآلَي
.13  اآلية،  سورة اجلاثية،)ت لَِق ْوٍم يَتَ َف َّك ُرو َن
َ َ ِِف ذَل

ভার্ানথুর অেুর্াদ: “সহ সকল জাপর্র মাের্ সমাজ!
প্রকতর্ সতপষ্টকর্ুা সর্য উিাসয মহাে আল্লাহ েনভামিল
ও ভূমিনল র্াপকেু আনে, সর্ পকেুই সর্ামানদর
উিকানরর জেয সর্ামানদর অধীনে সরনখ পদনয়নেে।
এই সমস্ত সেয়ামর্ ও অেুগ্রহ সর্ামানদর উিকানরর
জেয প্রকতর্ সতপষ্টকর্ুা ও সর্য উিাসয মহাে আল্লাহর
িি সথনক পেধুাপরর্ করা হনয়নে। আর এই সমস্ত
সেয়ামর্ ও অেুগ্রহ সর্ামানদর উিকানরর জেয
পেধুাপরর্ করার কানজ সর্য উিাসয আল্লাহর সকানো
অংশীদার সেই। র্াই র্ুপদ্ধমাে জ্ঞােী ও পর্নর্কসম্পন্ন
গনর্ষণাকারী সলাকনদর জেয পেশ্চয় এনর্ মহাে
আল্লাহর িপরচয় লাভ করার জেয রনয়নে অনেক
পেদশুে। (সূরা আল জাপসয়া, আয়ার্ েং 13)।
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এর্ার পচন্তা কনর সদখা দরকার সর্, এই মােুষনক
এনর্া সম্মাপের্ করার ির র্পদ র্ার প্রকতর্ সতপষ্টকর্ুা
মহাে আল্লাহ র্ানক সকানো একপি পর্ষনয় অথর্া
সকানো একপি কানজর জেয র্াধয করনর্ে, র্াহনল পক
র্ার এই সম্মাে থাকনর্া? উত্তর: থাকনর্া ো।
র্াই প্রকতর্ সতপষ্টকর্ুা মহাে আল্লাহ মােুষনক সতপষ্ট কনর
র্ানক র্ার সুখময় জীর্ে লানভর জেয সর্য ধমু প্রকতর্
ইসলাম প্রদাে কনরনেে। দূর্ র্া িয়গম্বর এর্ং রাসূল
সপ্ররণ কনরনেে। িপর্ত্র র্াণী কুরআে অর্র্ীণু
কনরনেে। এর্ং পর্পে র্ানক দাে কনরনেে র্ুপদ্ধ, জ্ঞাে,
পর্চারশপি এর্ং স্বাধীের্া। আনরা র্ানক দাে
কনরনেে সুিনথ অথর্া পর্িনথ চলার িমর্া। র্াই
পর্পে র্ানক িাি অথর্া িুণয কমু সম্পাদে করার জেয
র্াধয কনরে পে। এর্ং পর্পে র্ানক প্রকতপর্গর্ভানর্
সুিনথ অথর্া পর্িনথ চলার জেয অথর্া প্রকতর্ ইসলাম
ধনমুর অেুগামী হওয়ার প্রপর্ পকংর্া অেয সকানো ধমু
অর্লম্বে করার প্রপর্ র্াধযও কনরে পে। অর্এর্ িপর্ত্র
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কুরআনের মনধয এই সম্পনকু অনেক আয়ার্ উপল্লপখর্
হনয়নে। উি আয়ার্গুপলর মনধয সথনক এখানে
কনয়কপি আয়ার্ উত্থািে করলাম:
মহাে আল্লাহ র্নলনেে:
ِ َّ
، سورة األعلى،) َوالَّ ِذي قَ َّد َر فَ َه َد ٰى،س َّو ٰى
َ َ(الذي َخلَ َق ف

.3 ،2 اآلية

ভার্ানথুর অেুর্াদ: “পর্পে প্রকতর্ সতপষ্টকর্ুা মহাে
আল্লাহ, পর্পে সারা সতপষ্ট জগর্নক সতপষ্ট কনরনেে এর্ং
সুন্দরভানর্ই সতপষ্ট কনরনেে। আর পর্পে সারা জগনর্র
সমস্ত র্স্তুনক সুিপরপমর্ কনরনেে এর্ং সতপষ্ট জগনর্র
সকলনক মঙ্গল ও অমঙ্গনলর িথ প্রদশুে কনরনেে।
(সূরা আল আলা, আয়ার্ েং 2- 3)।
প্রকতর্ সতপষ্টকর্ুা সর্য উিাসয মহাে আল্লাহ আনরা
র্নলনেে:
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ِ
ِ َّ ُ(إِ ًَّن َه َديْ نَاه
، سورة اإلنسان،)ورا
ً يل إِ َّما َشاك ًرا َوإِ َّما َك ُف
َ السب
.3 اآلية
ভার্ানথুর অেুর্াদ: “আপম সকল জাপর্র মাের্
সমাজনক সতপষ্ট কনর স্বগু র্া জান্নার্ লানভর জেয
প্রকতর্ ইসলানমর মঙ্গলময় সুখদায়ক সৎ িথ প্রদশুে
কনরপে এর্ং েরক র্া জাহান্নানমর কষ্টদায়ক িথ
প্রদশুে কনর সসই িথ অর্লম্বে করা হনর্ র্ানদরনক
সর্কু কনরপে। সুর্রাং এখে র্ারা প্রকতর্ সতপষ্টকর্ুা
মহাে আল্লাহর কতর্জ্ঞ হনয় প্রকতর্ ইসলানমর মঙ্গলময়
সুখদায়ক জান্নার্ লানভর িথ অর্লম্বে করুক অথর্া
অকতর্জ্ঞ হনয় প্রকতর্ ইসলাম ধমু র্জুে কনর
জাহান্নানমর কষ্টদায়ক িথ অর্লম্বে করুক, এিা
র্ানদর ইিা”। (সূরা আদ দাহার (আল ইেসাে),
আয়ার্ েং 3)।
প্রকতর্ সতপষ্টকর্ুা মহাে আল্লাহ আনরা র্নলনেে:
.10  اآلية، سورة البلد،)َّج َديْ ِن
ْ ( َو َه َديْ نَاهُ الن
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ভার্ানথুর অেুর্াদ: “আপম সকল জাপর্র মাের্
সমাজনক সতপষ্ট কনর দুইপি িথ প্রদশুে কনরপে।
প্রথমপি হনলা: জান্নার্ লানভর জেয প্রকতর্ ইসলানমর
মঙ্গলময় সুখদায়ক িথ এর্ং পদ্বর্ীয়পি হনলা:
জাহান্নানমর কষ্টদায়ক জীর্ে লাভ করার জেয প্রকতর্
ইসলানমর পর্িরীর্ িথ”। (সূরা আল র্ালাদ,
আয়ার্ েং 10)।

খ - কনমুর সপিক ফলাফল
প্রকতর্ সতপষ্টকর্ুা মহাে আল্লাহ মােুষনক প্রকতর্ ইসলাম
ধনমুর মাধযনম সপিক ও সুখদায়ক িথ প্রদশুে
কনরনেে এর্ং র্ারই আনলানক র্ার জীর্ে িপরচাপলর্
করার প্রপর্ উৎসাপহর্ কনরনেে। এর্ং এর পর্িরীর্
িথ অর্লম্বে করনর্ পেনষধ কনরনেে। সুর্রাং িপর্ত্র
কুরআনের মনধয এই সম্পনকু অনেক আয়ার্ উপল্লপখর্
হনয়নে। উি আয়ার্গুপলর মনধয সথনক এখানে
কনয়কপি আয়ার্ উত্থািে করলাম:
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মহাে আল্লাহ িপর্ত্র কুরআনের মনধয র্নলনেে:
ِِ ِ ِ
ِ
 سورة،)اء فَ َعلَْي َها
َ ( َّم ْن َعم َل
َ َاْلًا فَلنَ ْفسه ۖ َوَم ْن أ
َ َس
.46  جزء من اآلية،فصلت
ভার্ানথুর অেুর্াদ: “প্রকতর্ ইসলানমর পশিা
সমার্ানর্ক সর্ র্যপি সৎ কমু সম্পাদে করনর্, সসই
র্যপি র্া পেনজর কলযাণ লানভর কানজই িানর্, আর
সর্ র্যপি অসৎ কমু করনর্, সসই র্যপি র্া পেনজর
অকলযাণ লানভর কানজই িানর্”।
(সূরা ফুপস্সলার্ ( হা, মীম, আস্ সাজদা), আয়ার্ েং
46 এর অংশপর্নশষ)।
মহাে আল্লাহ আনরা র্নলনেে:
ِ َّ (إِ َّن الَّ ِذين آمنُوا و َع ِملُوا
ِ اْل
،)َّات الن َِّع ِيم
ُ ات ََلُ ْم َجن
َ الص
َ َ َ
.8  اآلية،سورة لقمان

ভার্ানথুর অেুর্াদ: “র্ারা প্রকতর্ ইসলানমর পশিা
সমার্ানর্ক অকিনি পেনজনদর অন্তনর সপিক িন্থায়
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ঈমাে িািে করনর্, আর সৎকমু সম্পাদে করনর্,
র্ানদর জেয রনয়নে সুখদায়ক িাে সেয়ামনর্ ভরা
জান্নার্”। (সূরা সলাকমাে, আয়ার্ েং 8)।
মহাে আল্লাহ িপর্ত্র কুরআনের মনধয আনরা র্নলনেে:
ِ ِِ
ِ
ِ آَيتِ ِه لِلن
َّ ( َو
َّاس
ُ اّللُ يَ ْد ُعو إِ ََل ا ْجلَنَّة َوال َْم ْغف َرة ِبِِ ْذنِه ۖ َويُبَ ِه
َ ْي
.221  جزء من اآلية، سورة البقرة،)لَ َعلَّ ُه ْم يَتَ َذ َّك ُرو َن

ভার্ানথুর অেুর্াদ: “আর মহাে আল্লাহ র্াাঁর প্রকতর্ ধমু
ইসলানমর পশিার মাধযনম আহ্বাে কনরে জান্নার্
লাভ ও র্াাঁর িমা লাভ করার পদনক। আর পর্পে সকল
জাপর্র মাের্ সমাজনক র্ানদর কলযানণর িথ প্রদশুে
করার জেয র্াাঁর পর্পধ-পর্ধাে গুপলনক প্রকতর্ ধমু
ইসলানমর মাধযনম স্পষ্টভানর্ র্ণুো কনরে; র্ানর্
র্ারা মহাে আল্লাহর উিনদশ গ্রহণ করনর্ সিম হয়।
(সূরা আল র্াকারা, আয়ার্ েং 221 এর
অংশপর্নশষ)।
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প্রকতর্ সতপষ্টকর্ুা সর্য উিাসয মহাে আল্লাহ আনরা
র্নলনেে:
ٍ ات جن
ِ ِ َّ اّلل ي ْد ِخل الَّ ِذين آمنُوا و َع ِملُوا
َّات ََتْ ِري
َ َالصاْل
َ َ َ ُ ُ ََّ (إِ َّن
ِ َّ
ِ ِ
َّعو َن َو َْأي ُكلُو َن َك َما ََتْ ُك ُل
ُ ين َك َف ُروا يَتَ َمت
ُ من ََتْت َها ْاألَنْ َه
َ ار ۖ َوالذ
.12  اآلية، سورة ُّممد،)َّار َمثْ ًوى ََّلُ ْم
ُ ْاألَنْ َع
ُ ام َوالن

ভার্ানথুর অেুর্াদ: “পেশ্চয় র্ারা মহাে আল্লাহ ও
র্দীয় দূর্ র্া রাসূল মুহাম্মানদর প্রপর্ পেষ্ঠার্াে হনয়
র্ানদর অন্তনর ঈমাে িািে করনর্ এর্ং প্রকতর্
ইসলানমর পশিা সমার্ানর্ক সৎকমু সম্পাদে করনর্,
র্ানদর জেয অপর্ সুখদায়ক িাে সেয়ামনর্ ভরা এমে
জান্নার্ রনয়নে, র্ার পেম্ননদনশ পেেুপরণীসমূহ প্রর্াপহর্
রনয়নে। আর র্ারা প্রকতর্ ইসলানমর পশিা সমার্ানর্ক
মহাে আল্লাহ ও র্দীয় দূর্ র্া রাসূল মুহাম্মানদর প্রপর্
প্রকতর্ ঈমাে িািে করনর্ ো, র্ারা সকর্ল
সভাগপর্লানস মত্ত থাকনর্ এর্ং চর্ুস্পদ জন্তুর মর্
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িাোহার করনর্, র্ানদর র্াসিাে হনর্ জাহান্নানমর
আগুে”। (সূরা মুহাম্মাদ, আয়ার্ েং 12)।
প্রকতর্ সতপষ্টকর্ুা সর্য উিাসয মহাে আল্লাহ আনরা
র্নলনেে:
ِ َّ
ض ٰى َعلَْي ِه ْم فَ َي ُموتُوا َوََل
َ َّم ََل يُ ْق
َ ( َوالذ
َ ين َك َف ُروا ََلُ ْم ًَن ُر َج َهن
 سورة،)ك ََْن ِزي ُك َّل َك ُفوٍر
ُ ُُيََّف
َ ِف َعْن ُهم ِهم ْن َع َذ ِاِبَا ۚ َك َٰذل

.36  اآلية،فاطر

ভার্ানথুর অেুর্াদ: “আর র্ারা প্রকতর্ ইসলানমর পশিা
সমার্ানর্ক মহাে আল্লাহ ও র্দীয় দূর্ ও রাসূল
মুহাম্মানদর প্রপর্ সপিক িন্থায় র্ানদর অন্তনর প্রকতর্
ঈমাে িািে করনর্ ো, র্ানদর র্াসিাে হনর্
জাহান্নানমর আগুে এর্ং র্ানদরনক মতর্ুযর আনদশও
সদওয়া হনর্ ো সর্, র্ারা মতর্ুযর্রণ করনর্ এর্ং
র্ানদর শাপস্তও পকেু কম করা হনর্ ো। আপম আমার
সর্য ধমু প্রকতর্ ইসলানমর পর্িরীর্ িন্থা
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অর্লম্বেকারী প্রনর্যক অকতর্জ্ঞ র্যপিনক এই ভানর্ই
শাপস্ত পদনয় থাপক”। (সূরা ফাপর্র, আয়ার্ েং 36)।
র্পদ সকানো পশিা প্রপর্ষ্ঠানের িরীিায় র্সার
অপধকাংশ োত্রোত্রী ভুল উত্তর পলনখ এর্ং সপিক উত্তর
ো পলনখ, র্াহনল র্ানদর ভুল উত্তরগুপলনক সপিক
উত্তর র্নল িপরগপণর্ করা র্ানর্ ো। র্পদও সসই ভুল
উত্তরগুপল অপধকাংশ োত্র োত্রীর িি সথনক এনস
থানক। অেুরূিভানর্ অপধকাংশ মােুষ প্রকতর্ ইসলাম
ধনমুর পর্িরীর্ িথ ও মর্ অর্লম্বে করনলও সসই
িথ ও মর্নক সপিক র্নল িপরগপণর্ করা র্ানর্ ো।
িরীিাপি হনি আসনল এই সর্, মহাে আল্লাহ
মােুষনক প্রকতর্ ইসলাম ধনমুর মাধযনম কর্কগুপল
আইে ও পর্পধপর্ধাে প্রদাে কনরনেে। এর্ং সসই
আইে ও পর্পধপর্ধােগুপল সমনে চলার জেয মােুষনক
স্বাধীের্া প্রদাে কনরনেে।
আর সসই আইে ও পর্পধপর্ধােগুপল সমনে চলার প্রপর্
মােুষনক উৎসাপহর্ কনরনেে। এর্ং সসই আইে ও
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পর্পধপর্ধােগুপলর পর্িরীর্ িথ ও মর্ অর্লম্বে করা
হনর্ সর্কু ও সার্ধাে কনর পদনয়নেে। সর্মে সকল
োত্র োত্রীনক িরীিায় র্সার ির র্ানদরনক সপিক ও
ভুল উত্তর পলখার প্রপর্ স্বাধীের্া প্রদাে করা হয়। আর
সপিক উত্তর পলখার প্রপর্ উৎসাহ প্রদাে করা হয়।
এর্ং সপিক উত্তনরর পর্িরীর্ িথ ও মর্ অর্লম্বে
করা হনর্ সর্কু ও সার্ধাে করা হয়। র্াই মহাে
আল্লাহ িপর্ত্র কুরআনের মনধয র্নলনেে:
( َوقُ ِل ا ْْلَ ُّق ِمن َّربِه ُك ْم فَ َمن َشاء فَ لْيُ ْؤِمن َوَمن َشاء فَ لْيَ ْك ُف ْر إِ ًَّن
ِ ِ
، سورة الكهف،)ط ِبِِ ْم ُس َر ِادقُ َها
َ َحا
َ أَ ْعتَ ْد ًَن للظَّال ِم
َ ْي ًَن ًرا أ
.29جزء من اآلية
ভার্ানথুর অেুর্াদ: “আর সহ পর্শ্বোর্ী মুহাম্মাদ! র্ুপম
র্নল দাও: প্রকতর্ ইসলাম ধমু সর্ামানদর প্রকতর্
িালেকর্ুা মহাে আল্লাহর িি সথনক এনসনে।
অর্এর্ র্ার ইিা হনর্ সস পেষ্ঠার্াে হনয় এই সর্য
সপিক ধনমুর অেুগামী হনর্, এর্ং র্ার ইিা হনর্ এই
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ধমুনক প্রর্যাখযাে করার, সস এই ধমুনক প্রর্যাখযাে
করনর্। র্নর্ র্ারা এই ধমুনক প্রর্যাখযাে করনর্,
র্ানদর জেয আপম বর্পর কনর সরনখপে অপর্ কষ্টদায়ক
িাে ভীষণ আগুনের জাহান্নাম। সসই আগুনের
জাহান্নানমর সর্ষ্টেীর মনধয র্ারা িাপয়ভানর্ র্সর্াস
করনর্”। (সূরা আল কাহফ, আয়ার্, েং 29 এর
অংশপর্নশষ)।
এখানে একপি সপিক হাদীস উনল্লখ করা উপচর্ মনে
করপে, হাদীসপি হনলা:
ِ
ِ
َّ َلَّى
اّللُ َعلَْي ِه
َ  َعن َّر ُس ْو ِل هللا،َُّب ُه َريْ َرَة َرؤ َي هللاُ َعْنه
ْ َع ْن أ
ِِ ٍ
ِ َّ :ال
َح ٌد
َ س ُُّمَ َّمد بِيَده! َلَ يَ ْس َم ُع ِّب أ
َ َ ََو َسلَّ َم أَنَّهُ ق
ُ "والذي نَ ْف
ِ ِمن ه ِذهِ األ َُّم ِة ي ه
وت َوََلْ يُ ْؤِم ْن ِِبلَّ ِذي
ٌّ ود
ُ َُ ُْثَّ َي،ٌّص َر ِاين
ْ َي َوَلَ ن
َ ْ
َُ
ِ
ِ ُ أُر ِسل
ِ ََ َح
."اب النَّا ِر
ْ  إَِلَّ َكا َن م ْن أ،ْت بِه
ْ
.) ،)153( - 240  رقم احلديث،(صحيح مسلم
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অথু: আর্ু হুরায়রা [রাপদয়াল্লাহু আেহু] হনর্ র্পণুর্,
পর্পে আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওয়াসাল্লাম]
সথনক র্ণুো কনরে: আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু
আলাইপহ ওয়াসাল্লাম] র্নলনেে: “সর্ সত্তার হানর্
মুহাম্মানদর প্রাণ রনয়নে র্াাঁর শিথ, আপম মহাে
আল্লাহর িি সথনক সকল জাপর্র মাের্ সমানজর
প্রপর্ সর্য ধমু প্রকতর্ ইসলামসহ সপ্রপরর্ হওয়ার ির
পর্শ্বর্াসীর মনধয সথনক ইহুপদ ও পিস্টাে র্যপি সহাক
(অথর্া অেয সকানো র্যপি সহাক), সস র্পদ আমার
কথা সপিক িন্থায় ুেনর্ িায়, অর্ঃির আপম সর্
সর্য ধমু প্রকতর্ ইসলাম পেনয় এনসপে, সসই ধনমুর
প্রপর্ পর্শ্বাস িািে ো কনরই মতর্ুযর্রণ কনর, র্াহনল
সস িরকানল জাহান্নামর্াসী হনয় ভীষণ কষ্ট সভাগ
করনর্”। [সহীহ মুসপলম, হাদীস েং 240 (153)]।
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সুর্রাং সজনে রাখা দরকার সর্, প্রকতর্ ইসলাম ধমু
হনলা মহাে আল্লাহর প্রকতর্ ও সর্য সপিক ধমু, এই
ধমু ো া পর্পে অেয সকানো ধমুনক সর্য সপিক ধমু
পহনসনর্ িপরগপণর্ কনরে ো। র্াই পর্পে র্নলনেে:
ِاإلس َالِم ِدينا فَلَن ي ْقبل ِمْنه وهو ِِف ْاآل ِخرة
ً
ْ ِْ ( َوَمن يَ ْب تَ ِه غَْي َر
َُ َ ُ َ َ ُ
َ
ِ
ِ
. 85  اآلية، سورة آل عمران،)ين
َ م َن ا َْاس ِر
ভার্ানথুর অেুর্াদ: “আর সর্ র্যপি প্রকতর্ ইসলাম ধমু
র্যর্ীর্ অেয সকানো ধমু অনেষণ করনর্, র্া কখেই
র্ার পেকি হনর্ িপরগতহীর্ হনর্ ো এর্ং িরকানল সস
ভীষণ িপর্গ্রস্তনদর সনঙ্গ জাহান্নামর্াসী হনয়
জীর্ের্ািে করনর্”। (সূরা আল ইমরাে, আয়ার্ েং
85)। মহাে আল্লাহ আনরা র্নলনেে:
ِ(إِ َّن ال هِدين ِعن َد ه
.19  اآلية، سورة آل عمران،)اّلل ا ِإل ْسالَ ُم
َ
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ভার্ানথুর অেুর্াদ: “পেঃসনন্দনহ আল্লাহর পেকনি
গ্রহণনর্াগয ধমু হনলা একমাত্র ইসলাম”। (সূরা আল
ইমরাে, আয়ার্ েং 19 এর অংশপর্নশষ)।
উপল্লপখর্ পেয়ম সমার্ানর্ক মহাে আল্লাহ মােুষনক
সুখময় ও দুঃখময় জীর্ে লানভর িথ প্রদশুে কনরনেে
এর্ং স্বাধীের্া প্রদাে কনরনেে। র্াই সর্য উিাসয
মহাে আল্লাহ মােুষনক প্রকতর্ ইসলাম ধনমুর অেুগামী
হওয়ার প্রপর্ পকংর্া অেয সকানো ধমু অর্লম্বে করার
জেয র্াধযও কনরে পে। র্ানর্ মােুষ র্ার কনমুর সপিক
ফলাফল সিনয় র্ায়। সুর্রাং সর্ র্যপি ইিাকতর্ভানর্
প্রকতর্ ইসলাম ধনমুর মাধযনম সপিক ও সুখদায়ক সৎ
িথ অর্লম্বে করনর্, সস র্যপি র্ার প্রকতর্ সতপষ্টকর্ুা
মহাে আল্লাহর সন্তুপষ্ট লাভ কনর ইহকাল ও িরকানল
সফলকাম হনয় সুখময় জীর্ে লাভ করনর্ সিম
হনর্। এর্ং জান্নানর্ প্রনর্শ করনর্ িারনর্। আর সর্
র্যপি ইিাকতর্ভানর্ প্রকতর্ ইসলাম ধমু প্রর্যাখযাে
কনর অেয িথ গ্রহণ করনর্, সস র্যপি র্ার প্রকতর্
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সতপষ্টকর্ুা মহাে আল্লাহর সন্তুপষ্ট লাভ করনর্ িারনর্
ো। আর সস ইহকাল এর্ং িরকানল সফলকাম হনয়
সুখময় জীর্ে লাভ করনর্ও সিম হনর্ ো। সুর্রাং
সস জান্নানর্ও প্রনর্শ করনর্ িারনর্ ো। র্াই মহাে
আল্লাহ িপর্ত্র কুরআনের মনধয র্নলনেে:
ِِ
َّ (فَمن َش
 جزء من اآلية، سورة النبإ،)آِب
ً اء اَّتَ َذ إِ َ َٰل َربهه َم
َ
َ

. 39

ভার্ানথুর অেুর্াদ: “অর্এর্ সর্ র্যপি ইিা করনর্,
সস র্যপি র্ার প্রকতর্ প্রপর্িালক মহাে আল্লাহর পদনক
প্রকতর্ ইসলানমর পশিা অেুর্ায়ী ঈমাে ও সৎ কনমুর
সপহর্ প্রর্যার্র্ুে করনর্”। (সূরা আন্ োর্া, আয়ার্,
েং 39 এর অংশপর্নশষ)।
র্াই মােুনষর সজনে রাখা উপচর্ সর্, সুখময় জীর্ে
লানভর জেয জীর্নের একপি প্রধাে লিয পেধুারণ করা
অিপরহার্ু। সকেো মােুনষর জীর্ে অোপদ েয়, পকন্তু
পচরিায়ী। সুর্রাং মােুনষর জীর্ে ুরু হয় পকন্তু সশষ
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হয় ো। এর্ং মতর্ুয র্রনণর মাধযনম মােুনষর জীর্নের
চু ান্ত সমাপপ্ত ঘনিো। র্রং র্ার পচরিায়ী জীর্নের
সূচো হয়। অর্এর্ র্ার জীর্নের প্রধাে লিয পেধুারণ
করার পর্ষয়পি হনলা একপি আু প্রনয়াজেীয় পর্ষয়।
সর্নহর্ু এই পর্ষয়পির দ্বারা র্ার পচরিায়ীর জীর্েপি
কলযাণময় হয়, সুখশাপন্তিূণু হয় এর্ং আেন্দময় হয়।
সুর্রাং এই পর্ষয়পিনক সামনে সরনখ প্রকতর্ ইসলানমর
পশিা সমার্ানর্ক সতপষ্টকর্ুা মহাে আল্লাহর সন্তুপষ্ট লাভ
করার কমুপি হনলা মাের্ জীর্নের প্রধাে লিয। র্াই
সর্ র্যপি এই লিযপি সপিকভানর্ পির কনর সসই
লনিয ভানলাভানর্ উিপির্ হনর্ িারনর্, সসই র্যপিই
সপিক মুসপলম পহনসনর্ িপরগপণর্ হনর্ এর্ং সসই
র্যপিই প্রকতর্িনি ইহকাল এর্ং িরকানল সফলকাম
হনর্ িারনর্ আর সুখময় জীর্ে লাভ করনর্ সিম
হনর্। সকেো প্রকতর্ ইসলাম ধমুই মােুষনক সহজ ও
সপিক িন্থায় সফলকাম হওয়া এর্ং সুখময় জীর্ে
লাভ করার প্রকতর্ িথ প্রদশুে কনর; এই জেয প্রকতর্
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ইসলাম ধনমুর অেুগামী হওয়ার প্রপর্ আপম সম্মাপের্
অমুসপলম প্রপর্নর্শী, সদশর্াসী এর্ং পর্শ্বর্াসীনক
আমপির্ করপে।
সুর্রাং সর্ র্যপির ইিা হনর্, সসই র্যপি প্রকতর্
ইসলাম ধমু গ্রহণ কনর পেনজর পচরিায়ীর জীর্েপিনক
সুখময় করনর্ িারনর্। সতপষ্টকর্ুা মহাে আল্লাহ
সকনলর পচরিায়ীর জীর্েপিনক কলযাণময় করুে।

গ - প্রকতর্ ইসলাম একপি র্ুপদ্ধ সম্মর্ ধমু
িতপথর্ীনর্ অনেক মর্, অনেক িথ, অনেক ধনমুর
কথা, কমু এর্ং ধারণার ধারক র্াহক সদখা র্ানি।
এই অর্িায় সকান্ িথ র্া সকান্ ধমু মােুষ অর্লম্বে
করনর্? এর সপিক উত্তর হনলা এই সর্, মহাে আল্লাহ
মােুষনক দাে কনরনেে র্ুপদ্ধ, জ্ঞাে, স্বাধীের্া এর্ং
পর্চারশপি। র্াই সস র্ার সপিক র্ুপদ্ধ, জ্ঞাে, পর্নর্ক
এর্ং পর্চারশপি ও স্বাধীের্ার দ্বারা প্রকতর্ ইসলাম
ধনমুর সর্যর্া র্াচাই করনর্ িারনর্। এই জেযই
প্রকতর্ সতপষ্টকর্ুা মহাে আল্লাহ মােুষনক সতপষ্ট কনর
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র্ানক র্ার সুখময় জীর্ে লানভর সপিক িথ প্রদশুে
করার জেয একপি সর্য ধমু প্রকতর্ ইসলাম প্রদাে
কনরনেে, র্ার জেয দূর্ র্া রাসূল ও িয়গম্বর সপ্ররণ
কনরনেে এর্ং িপর্ত্র র্াণী কুরআে অর্র্ীণু কনরনেে।
র্াই মােুষ র্া করনর্, র্ার ফলাফল িানর্। সর্মে
এক জে োত্রনক র্া োত্রীনক র্ার িরীিার সময়
প্রনের উত্তর পলখার স্বাধীের্া প্রদাে করা হয়। এর্ং
র্ানক সকানো প্রনের উত্তর পিক র্া ভুল পলখার প্রপর্
র্াধয করা হয় ো। র্ানর্ সস র্ার িরীিার সপিক
ভানর্ ফলাফল সিনয় র্ায়। সর্নহর্ু প্রকতর্ ইসলাম ধমু
একপি র্ুপদ্ধ সঙ্গর্, র্ুপদ্ধ সম্মর্ এর্ং র্ুপদ্ধগময ধমু।
র্াই িপর্ত্র কুরআনের মনধয মােুষনক র্ুপদ্ধ প্রনয়াগ
কনর এই ধনমুর সর্যর্া র্াচাই কনর র্ানর্ প্রনর্শ
করার প্রপর্ উৎসাহ প্রদাে করা হনয়নে। সুর্রাং মহাে
আল্লাহ িপর্ত্র কুরআনের মনধয র্নলনেে:
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ِ
ِ السماو
ِ ات َواأل َْر
َّها ِر
َ ض َوا ْختِالَف اللَّْي ِل َوالن
َ َ َّ (إِ َّن ِِف َخل ِْق
ِ َّ ِ ت هِألُوِِل األلْب
ٍ آلَي
اّللَ قِيَاماً َوقُ ُعوداً َو َعلَ َى
ين يَ ْذ ُك ُرو َن ه
ْ
َ
َ
َ  الذ،اب
ِ السماو
ِِ
ِ ات َواأل َْر
ض َربَّنَا َما
َ َ َّ ُجنُوِب ْم َويَتَ َف َّك ُرو َن ِِف َخل ِْق
ِ َ َت هذا ِب ِطالً سبحان
 سورة آل،)اب النَّا ِر
َ ك فَقنَا َع َذ
َ ُْ
َ َ َ َخلَ ْق

.191-190  اآلية،عمران

ভার্ানথুর অেুর্াদ: “পেশ্চয় আসমাে ও জপমে সতপষ্টনর্
এর্ং রাপত্র ও পদনের আর্র্ুনের মনধয প্রকতর্ সতপষ্টকর্ুা
মহাে আল্লাহর অপস্তত্ব সার্যস্ত করার জেয অনেক
পেদশুে রনয়নে, ওই সমস্ত র্ুপদ্ধর্াে সলাকনদর জেয
র্ারা র্ানদর র্ুপদ্ধর দ্বারা মহাে আল্লাহর প্রপর্ সপিক
িন্থায় র্ানদর অন্তনর ঈমাে িািে করার ইিা রানখ।
র্ারা দাাঁপ নয়, র্নস ও শাপয়র্ অর্িায় আল্লাহনক
স্মরণ কনর এর্ং পচন্তা গনর্ষণা করনর্ থানক আসমাে
ও জপমে সতপষ্টর পর্ষনয়, র্ারা র্নল: সহ আমানদর
প্রপর্িালক! সতপষ্ট জগনর্র এই সর্ র্স্তু আিপে
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অেথুক সতপষ্ট কনরে পে। আমরা আিোরই িপর্ত্রর্া
সঘাষণা কপর। সুর্রাং আিপে আমানদরনক জাহান্নানমর
শাপস্ত সথনক িপরত্রাণ দাে করুে”। (সূরা আল
ইমরাে, আয়ার্ েং 190- 191)।
সুর্রাং র্ারা সপিক র্ুপদ্ধনক অনকনজা কনর রাখনর্
এর্ং এই সপিক র্ুপদ্ধর দ্বারা র্ানদর প্রপর্িালক,
র্ানদর সতপষ্টকর্ুা এর্ং র্ানদর রুপজদার্া মহাে আল্লাহ
সম্বনন্ধ সপিক জ্ঞাোজুে ো কনর জীর্ের্ািে করনর্,
র্ারা িরকানল সুখময় জীর্ে লাভ করনর্ িারনর্ ো।
এর্ং র্ারা জাহান্নামর্াসী হনয় র্ানর্। র্াই
জাহান্নামর্াসীনদর কথা িপর্ত্র কুরআনে এই ভানর্
এনসনে, র্ারা র্লনর্:
ِ
ِ ََ َح
،)الس ِع ِي
َّ اب
ْ ( َوقَالُوا لَ ْو ُكنَّا نَ ْس َم ُع أ َْو نَ ْعق ُل َما ُكنَّا ِِف أ
. 10  اآلية،سورة امللك

ভার্ানথুর অেুর্াদ: “আর জাহান্নামর্াসীরা র্লনর্:
র্পদ আমরা প্রকতর্ ইসলানমর পশিা অর্লম্বে করার
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কথা ুের্াম পকংর্া র্ুপদ্ধ প্রনয়াগ কনর প্রকতর্ ইসলাম
ধনমুর সর্যর্া সজনে পেনয় র্ার পেষ্ঠার্াে অেুগামী
হর্াম, র্াহনল আমরা জাহান্নামর্াসী হর্াম ো”।
(সূরা আল মুলক, আয়ার্ েং 10 )।
অর্এর্ মােুষ সর্ে র্ার সপিক র্ুপদ্ধনক েষ্ট ো কনর
র্ার এই র্ুপদ্ধর দ্বারা প্রকতর্ ইসলানমর সর্যর্া র্াচাই
কনর র্ার সর্য অেুগামী হয়। এিাই হনলা সকল
জাপর্র মাের্ সমানজর কর্ুর্য ও করণীয় কমু। এর
সানথ সানথ আনরা একপি পর্ষয় এখানে সজনে সেওয়া
উপচর্ সর্, র্ুপদ্ধ হনলা সচানখর েযায়, িিান্তনর প্রকতর্
ইসলানমর পশিা হনলা আনলার েযায়। সঘার অন্ধকানর
দ্রষ্টা র্া দশুেকারী র্যপি ুধু মাত্র র্ার সচাখ দ্বারা
উিকতর্ হনর্ িানর ো। অেুরূিভানর্ প্রকতর্ ইসলানমর
পশিা র্যর্ীর্ র্ুপদ্ধমাে র্যপি র্ার র্ুপদ্ধর দ্বারা সপিক
িন্থায় উিকতর্ হনর্ িানর ো। র্র্িুকু আনলা থাকনর্
সচাখ র্র্িুকু িথ সদখনর্ িানর্, র্র্িুকু প্রকতর্
ইসলানমর পশিা থাকনর্, র্ুপদ্ধ র্র্িুকু সপিক িনথর
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পদশা িানর্। আর র্ুপদ্ধ ও প্রকতর্ ইসলানমর পশিার
িূণুর্ার মাধযনম শাপন্তর িথ ও সপিক জ্ঞানের িূণুর্া
লাভ হয়, সর্মে পদনের আনলানর্ সদখার পর্ষয়পি
িূণুর্া লাভ কনর।
সুর্রাং সজনে রাখা দরকার সর্, মােুষ র্ার সপিক
র্ুপদ্ধর দ্বারা মহাে আল্লাহর কর্কগুপল পেদশুনের
মাধযনম র্াাঁর অপস্তনত্বর িপরচয় লাভ করনর্ িানর।
পকন্তু সকানো মােুষ র্ার র্ুপদ্ধর দ্বারা সর্য উিাসয
মহাে আল্লাহর পর্স্তাপরর্ পশিা এর্ং পর্পধ-পর্ধানের
জ্ঞাে লাভ করনর্ িানর ো। র্াই মহাে আল্লাহ সমস্ত
মােুষনক র্াাঁর পর্স্তাপরর্ পশিা এর্ং পর্পধ-পর্ধানের
জ্ঞাে প্রদাে করার উনেনশয র্ুনগ র্ুনগ োর্ী এর্ং
রাসূল সপ্ররণ কনরনেে। আর মহাে আল্লাহ
পর্শ্বর্াসীনক র্াাঁর পর্স্তাপরর্ সশষ পশিা এর্ং সশষ
পর্পধ-পর্ধানের সপিক জ্ঞাে প্রদাে করার উনেনশয সশষ
োর্ী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওয়াসাল্লাম] সক
সপ্ররণ কনরনেে। র্াই এই পর্ষয়পি সজনে সেওয়া
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উপচর্ সর্, আল্লাহর োর্ী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইপহ
ওয়াসাল্লাম] হনলে সকর্ল মাত্র র্াাঁর সর্য প্রভু
সতপষ্টকর্ুা মহাে আল্লাহর িি সথনক প্রকতর্ ইসলাম
ধনমুর সর্য সপিক প্রচারক। র্াই মহাে আল্লাহ
র্নলনেে:
، سورة املاَدة،)ك
ُ الر ُس
َّ ( ََي أَيُّ َها
َ ك ِمن َّربِه
َ ول بَلِه ْه َما أُن ِز َل إِلَْي

.67 جزء من اآلية

ভার্ানথুর অেুর্াদ: “সহ রাসূল ও দূর্ মুহাম্মাদ!
সর্ামার প্রপর্িালনকর িি সথনক সর্ামার প্রপর্ প্রকতর্
ইসলাম ধনমুর সর্ পশিা অর্র্ীণু করা হনয়নে, র্া
র্ুপম সপিকভানর্ প্রচার কনর দাও”। (সূরা আল
মাপয়দা, আয়ার্ েং 67 এর অংশপর্নশষ)।
এই পর্ষনয় মহাে আল্লাহ আনরা র্নলনেে:
ِ الر ُس
 جزء من، سورة النور،)ْي
َّ ( َوَما َعلَى
ُ ِول إََِّل الْبَ َالغُ ال ُْمب
.54 اآلية
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ভার্ানথুর অেুর্াদ: “আল্লাহর রাসূল ও দূর্ মুহাম্মানদর
দাপয়ত্ব হনলা: সকর্ল সুস্পষ্টরূনি সলানকর মনধয এমে
িন্থায় প্রকতর্ ইসলাম ধনমুর পশিা প্রচার করা সর্
িন্থায় সলাক সহনজ প্রকতর্ ইসলাম ধনমুর পশিা
সপিকভানর্ অেুধার্ে ও উিলপি করনর্ সিম হনর্”।
(সূরা আে েূর, আয়ার্ েং 54 এর অংশপর্নশষ)।
আর্ার এিাও সজনে সেওয়া উপচর্ সর্, প্রকতর্ ইসলাম
ধনমুর আসল র্ত্ত্ব, র্াৎির্ু ও র্যাখযা প্রদাে করা
হনয়নে মহাে আল্লাহর র্রফ সথনক। র্াই এই পর্ষনয়
মহাে আল্লাহ র্নলনেে:
 س ورة،)ُ ُْثَّ إِ َّن َعلَْي نَ ا بَيَانَ ه.ُ(فَ ِإذَا قَ َرأْ ًَنهُ فَ اتَّبِ ْع قُ ْرآنَ ه
.19-18  اآلية،القيامة

ভার্ানথুর অেুর্াদ: “আর সহ রাসূল ও দূর্ মুহাম্মাদ!
আমার িি সথনক সফনরশর্া পজর্রীল র্খে িপর্ত্র
কুরআে িাি করনর্, র্খে র্ুপম র্া ভানলাভানর্
ুেনর্। এরির র্ার পর্শদ র্ণুো ও র্ত্ত্ব আপম
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সর্ামানক সর্ামার অন্তনর অেুনপ্রপরর্ ও উেীপির্ এর্ং
প্রপর্ভাপসর্ করনর্া”। (সূরা আল ইমরাে, আয়ার্ েং
9)।
র্াই আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইপহ
ওয়াসাল্লাম] এর হাদীসগুপলও হনলা মহাে আল্লাহর
প্রদত্ত প্রর্যানদশ র্া প্রপর্ভাস। সকেো এই সিনত্র
মহাে আল্লাহ র্নলনেে:
ِ
 س ورة،)وحى
َ ُ إِ ْن ُه َو إََِّل َو ْح ٌي ي.( َوَم ا يَنط ُق َع ِن ا َْلَ َوى
.4- 3  اآلية،النجم

ভার্ানথুর অেুর্াদ: “আর আল্লাহর রাসূল ও দূর্
মুহাম্মাদ পেনজর মনের কুপ্রর্তপত্তর র্া োয় প্রকতর্
ইসলানমর পশিা ও পর্পধ- পর্ধানের পর্ষনয় সকানো
কথা র্নলে ো। র্াই এই পর্ষনয় পর্পে র্া পকেু র্নলে
সকর্ল মাত্র মহাে আল্লাহর প্রর্যানদশ র্া প্রপর্ভানসর
উিনদশ সমার্ানর্কই র্নলে”। (সূরা আে োজম,
আয়ার্ েং 3-4 )।

জ্ঞানের সঞ্চার

141

এই কারনণ আল্লাহর োর্ী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু
আলাইপহ ওয়াসাল্লাম] সক র্খে ইসলানমর পশিা ও
পর্পধপর্ধানের পর্ষনয় সকানো পকেু পজজ্ঞাসা করা হনর্া,
র্খে র্াাঁর কানে িূনর্ুর প্রর্যানদশ র্া প্রপর্ভানসর
সকানো জ্ঞাে র্া উিনদশ থাকনল, সসই সমার্ানর্ক
পর্পে উত্তর প্রদাে করনর্ে। েনচর্ ের্ুে ভানর্ মহাে
আল্লাহর প্রর্যানদশ র্া প্রপর্ভানসর অনিিা করনর্ে।
সুর্রাং ের্ুে ভানর্ মহাে আল্লাহর প্রর্যানদশ র্া
প্রপর্ভানসর িি সথনক সর্ ভানর্ উত্তর আসনর্া, সসই
ভানর্ই পর্পে উত্তর প্রদাে করনর্ে।
র্াই সজনে রাখা দরকার সর্, মহাে আল্লাহ র্াাঁর
পর্স্তাপরর্ পশিা, পর্পধ-পর্ধানের জ্ঞাে এর্ং প্রর্যানদশ
র্া প্রপর্ভাস সপিক ভানর্ প্রচার করার পেপমনত্তই র্ুনগ
র্ুনগ োর্ী ও রাসূল সপ্ররণ কনরনেে এর্ং ঐশীর্াণী
অর্র্ীণু কনরনেে। আর মহাে আল্লাহ র্াাঁর পর্স্তাপরর্
সশষ পশিা, সশষ পর্পধ-পর্ধানের জ্ঞাে এর্ং সশষ
প্রর্যানদশ র্া প্রপর্ভাস সপিক ভানর্ প্রচার করার
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পেপমনত্তই সশষ োর্ী ও সশষ রাসূল মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু
আলাইপহ ওয়াসাল্লাম] সক সপ্ররণ কনরনেে এর্ং র্াাঁর
প্রপর্ সশষ ঐশীর্াণী িপর্ত্র কুরআে অর্র্ীণু কনরনেে,
সকল জাপর্র মাের্ সমাজনক ইহকানল ও িরকানল
সুখময় জীর্ে লাভ করার সর্য সপিক িথ প্রদশুে
করার উনেনশয। র্াই মহাে আল্লাহ র্নলনেে:
ِ ً ( َكما أَرسلْنا فِي ُكم رس
آَيتِنَا َويُ َزهكِي ُك ْم
َ َْ َ
َُ ْ
َ وَل همن ُك ْم يَ ْت لُو َعلَْي ُك ْم
ِ
ِ
ِ
،)ْمةَ َويُ َعلِه ُم ُكم َّما ََلْ تَ ُكونُوا تَ ْعلَ ُمو َن
َ ََويُ َعله ُم ُك ُم الْكت
َ اب َوا ْْلك
.151  اآلية،سورة البقرة
ভার্ানথুর অেুর্াদ: “সর্মেভানর্ আপম সর্ামানদর
মনধয এক জে রাসূল ও দূর্ পর্শ্বোর্ী মুহাম্মাদনক
সপ্ররণ কনরপে সর্ামানদরই মনধয সথনক। র্ানর্ সস
সর্ামানদর মনধয িাি কনর আমার উিনদনশর র্াণী,
সর্ামানদরনক প্রকতর্ ইসলানমর পর্পধ-পর্ধানের
আনলানক িপর্ত্র কনর, সর্ামানদরনক প্রদাে কনর
িপর্ত্র কুরআে ও হাদীনসর পশিা এর্ং সর্ামানদরনক
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প্রদাে কনর প্রকতর্ ইসলানমর পর্পধ-পর্ধানের এমে
পর্স্তাপরর্ জ্ঞাে, সর্ জ্ঞানের পর্ষনয় সর্ামানদর পকেুই
জাো পেনলা ো”। (সূরা আল র্াকারা, আয়ার্ েং
151)।

ঘ - প্রয়াস ো া সাফলয অসম্ভর্
সচষ্টা ো া পসপদ্ধ লাভ হয় ো; র্াই মােুষ সর্ে
আল্লাহর সর্য ধমু ইসলানমর অেুগামী হওয়ার সচষ্টা
কনর। এর্ং র্ার উিনর সপিক িন্থায় অিল থাকার
উনেনশয উির্ুি উিায় ও উিকরণ গ্রহণ করার
প্রয়াস কনর। সকেো প্রয়াস ো া সাফলয অসম্ভর্।
আর কমু পহনসনর্ কনমুর ফলাফল প্রকাশ িায়, এর্ং
সর্ সকানো পজপেস র্া র্স্তু ও কমু র্ার উিকরনণর
সানথ সংর্ুি। এিাই হনি মহাে আল্লাহর িায়ী েীপর্।
আর মহাে আল্লাহর িায়ী েীপর্ হনলা অিপরর্র্ুেীয়
পর্ষয়; সুর্রাং র্ানর্ সকানো প্রকানরর িপরর্র্ুে ঘনি
ো। র্াই সকানো র্যপি র্খে র্ার প্রপর্িালক, র্ার
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সতপষ্টকর্ুা এর্ং র্ার রুপজদার্া মহাে আল্লাহ সম্বনন্ধ
প্রকতর্ ইসলানমর পশিা সমার্ানর্ক সপিক পসদ্ধান্ত
গ্রহণ করনর্ সিম হনর্, এর্ং র্ার সর্য সপিক ধমু
প্রকতর্ ইসলানমর পেষ্ঠার্াে অেুগামী হনর্ ইিা করনর্,
র্খে মহাে আল্লাহ র্ানক প্রকতর্ ইসলাম ধমু অর্লম্বে
করার শপি প্রদাে করনর্ে। র্াই মহাে আল্লাহ িপর্ত্র
কুরআনের মনধয র্নলনেে:
ِ ِ ِ
ِ
 جزء من اآلية، سورة الشورى،)يب
ُ ( َويَ ْهدي إلَْيه َمن يُن

.13

ভার্ানথুর অেুর্াদ: “এর্ং সর্ র্যপি পেষ্ঠার্াে হনয়
মহাে আল্লাহর আেুগনর্যর পদনক অগ্রসর হনর্, পর্পে
র্ানক প্রকতর্ ইসলানমর অেুগামী হওয়ার িথ প্রদশুে
করনর্ে”। (সূরা আশ্শুরা, আয়ার্ েং 13 এর
অংশপর্নশষ)।
মহাে আল্লাহ িপর্ত্র কুরআনের মনধয আনরা র্নলনেে:
ِ
ِ
.27  جزء من اآلية، سورة الرعد،)ب
َ ( َويَ ْهدي إِلَْيه َم ْن أ ًََن
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ভার্ানথুর অেুর্াদ: “এর্ং সর্ র্যপি পেষ্ঠার্াে হনয়
মহাে আল্লাহর প্রকতর্ ধমু ইসলানমর অেুগামী হওয়ার
প্রপর্ অগ্রসর হনর্, পর্পে র্ানক প্রকতর্ ইসলানমর
অেুগামী হওয়ার িথ প্রদশুে করনর্ে”।
(সূরা আরুাদ, আয়ার্ েং 27 এর অংশপর্নশষ)।
র্াই সর্ র্যপি পেষ্ঠার্াে হনয় মহাে আল্লাহর প্রকতর্
ধমু ইসলানমর অেুগামী হনর্, মহাে আল্লাহ র্ার
অন্তনর র্া হৃদনয় প্রদাে করনর্ে পেরািত্তা, শাপন্ত,
আেন্দ এর্ং আরাম। আর সর্ র্যপি র্ার প্রপর্িালক,
র্ার সতপষ্টকর্ুা এর্ং র্ার রুপজদার্া মহাে আল্লাহ
সম্বনন্ধ প্রকতর্ ইসলানমর পশিা সমার্ানর্ক সপিক
পসদ্ধান্ত গ্রহণ করনর্ সিম হনর্ ো, মহাে আল্লাহ র্ার
অন্তনর র্া হৃদনয় প্রদাে করনর্ে ভয়, উনদ্বগ এর্ং
অশাপন্ত। সুর্রাং র্ার ইিা হনর্ সস প্রকতর্ ইসলাম
ধনমুর অেুগামী হনর্, এর্ং র্ার ইিা হনর্ সস এই ধমু
সথনক পর্মুখ হনয় র্ানর্। মহাে আল্লাহ সকানো র্যপির
স্বাধীের্া সকন পেনয় র্ানক মুসপলম অথর্া অমুসপলম
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হওয়ার জেয র্াধয কনরে ো। র্াই মােুষ র্ার
কতর্কনমুর জেয সদাসর্ুদা দায়ী। সুর্রাং সর্ র্যপির
ইিা হনর্ সস র্যপি প্রকতর্ ইসলাম ধনমুর অেুগামী
হনর্। এর্ং সর্ র্যপির ইিা হনর্ সস র্যপি প্রকতর্
ইসলাম ধমু হনর্ পর্মুখ হনর্। র্নর্ প্রকতর্ ইসলাম
ধনমুর অেুগামী হওয়া অথর্া সসই ধমু সথনক পর্মুখ
হওয়ার সস ফলাফল সভাগ করনর্। র্াই মহাে আল্লাহ
িপর্ত্র কুরআনের মনধয র্নলনেে:
ِ ؤ َّل فَِإ ََّّنَ ا ي
ض ُّل
َ ( َم ِن ْاهتَ َد ٰى فَِإ ََّّنَ ا يَ ْهتَ ِدي لِنَ ْف ِس ِه ۖ َوَم ن
َ

.15  جزء من اآلية، سورة ا ِإلسراء،)َعلَْي َها

ভার্ানথুর অেুর্াদ: “সর্ র্যপি প্রকতর্ ইসলাম ধনমুর
অেুগামী হনর্ িারনর্, সস র্যপি পেনজর আত্মার
শাপন্তর জেয ইহকাল এর্ং িরকানল মঙ্গলজেক ও
সুখদায়ক ফল সভাগ করনর্। আর সর্ র্যপি প্রকতর্
ইসলাম ধমুনক প্রর্যাখযাে করনর্, সস পেনজর আত্মার
অশাপন্তর জেয ইহকাল এর্ং িরকানল অমঙ্গলজেক ও
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কষ্টদায়ক ফল সভাগ করনর্”। (সূরা আল ইসরা (র্ােী
ইসরাইল), আয়ার্ েং 15 এর অংশপর্নশষ)।

ঙ - প্রকতর্ সতপষ্টকর্ুাই সকর্ল সর্য উিাসয
সাধারণভানর্ িতপথর্ীনর্ র্সর্াসকারী সকল জাপর্র
মাের্ সমাজ সামপগ্রকভানর্ আল্লাহর প্রভুত্ব, কর্তুত্ব
এর্ং আপধির্য স্বীকার কনর। র্ারা এিাও স্বীকার
কনর সর্, মহাে আল্লাহই প্রকতর্ সতপষ্টকর্ুা, পর্পেই
মাপলক এর্ং সতপষ্ট জগনর্র প্রকতর্ িপরচালক। সুর্রাং
মহাে আল্লাহর প্রভুত্ব, কর্তুত্ব এর্ং আপধির্য স্বীকার
কনর সেওয়া এর্ং র্াাঁনকই সর্ জগনর্র স্রষ্টা, মাপলক
এর্ং র্ত্বার্ধায়ক ও িপরচালক সমনে সেওয়ার
অপের্ার্ু দাপর্ হনলা এই সর্, সকর্ল মাত্র র্াাঁনকই
সমস্ত ইর্াদর্ র্া উিাসোর সর্য অপধকারী র্নল
পর্শ্বাস করা, র্াাঁরই সপিক িন্থায় প্রকতর্ ইসলানমর
পশিা সমার্ানর্ক ইর্াদর্ র্া আরাধো করা। সকেো
পর্পেই হনলে সর্য উিাসয, পর্পে ো া সকানো সর্য
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উিাসয সেই। র্াই মহাে আল্লাহ িপর্ত্র কুরআনের
মনধয র্নলনেে:
ِ َّ
ِ َّ
ين ِمن قَ ْبلِ ُك ْم
َ َّاس ا ْعبُ ُدوا َربَّ ُك ُم الذي َخلَ َق ُك ْم َوالذ
ُ ( ََي أَيُّ َها الن
.21  اآلية، سورة البقرة،)لَ َعلَّ ُك ْم تَ تَّ ُقو َن

ভার্ানথুর অেুর্াদ: “সহ সকল জাপর্র মাের্ সমাজ!
সর্ামরা সর্াই সর্ামানদর িালেকর্ুার ইর্াদর্ র্া
আরাধো কনরা, পর্পে সর্ামানদরনক এর্ং সর্ামানদর
িূর্ুর্র্ুীনদরনক
সতপষ্ট
কনরনেে।
র্ানর্
সর্ামরা জাহান্নানমর অপিগনভুর শাপস্ত হনর্ মুপি লাভ
করনর্ িানরা”। (সূরা আল র্াকারা, আয়ার্ েং 21)।
মহাে আল্লাহ আনরা র্নলনেে:
َّ ( ُه َو
 جزء من اآلية، سورة اْلشر،)اّللُ الَّ ِذي ََل إِ ٰلَهَ إََِّل ُه َو

.23
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ভার্ানথুর অেুর্াদ: “পর্পেই হনলে সসই আল্লাহ পর্পে
ো া সকানো সর্য উিাসয সেই”। (সূরা আলহাশার,
আয়ার্ েং 23এর অংশপর্নশষ)।
মহাে আল্লাহ আনরা র্নলনেে:
َّ ( َوا ْعبُ ُدوا
 جزء من، سورة النساء،)اّللَ َوََل تُ ْش ِرُكوا بِ ِه َشْي ئًا

.36 اآلية

ভার্ানথুর অেুর্াদ: “সহ সকল জাপর্র মাের্ সমাজ!
সর্ামরা সর্াই মহাে আল্লাহর ইর্াদর্ র্া উিাসো
করনর্, এর্ং র্াাঁর অংশীদার সকানো পর্ষনয় িািে
করনর্ ো”। (সূরা আন্ পেসা, আয়ার্ েং 36 এর
অংশপর্নশষ)।
মহাে আল্লাহ আনরা র্নলনেে:
ِ َّ حن
ِ (وإِ ََٰل ُكم إِ ٰلَهٌ و
 سورة،)يم
َّ اح ٌد ۖ ََّل إِ ٰلَهَ إََِّل ُه َو
ْ ُ َ
َ
ُ َٰ ْ الر
ُ الرح

.163  جزء من اآلية،البقرة
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ভার্ানথুর অেুর্াদ: “সহ সকল জাপর্র মাের্ সমাজ!
সর্ামানদর সর্য উিাসয এক অপদ্বর্ীয় উিাসয, পর্পে
ো া সকানো সর্য উিাসয সেই। পর্পে অেন্ত
করুণাময় িরম দয়ালু”। (সূরা আল র্াকারা, আয়ার্
েং 163)।
িপর্ত্র কুরআনের মনধয মহাে আল্লাহ আনরা র্নলনেে:
ِ ِ (قَ ْد جاء ُكم ب
ص َر فَلِنَ ْف ِس ِه ۖ َوَم ْن َع ِم َي
َ ْصاَ ُر من َّربِه ُك ْم ۖ فَ َم ْن أَب
ََ ََ

.104  جزء من اآلية، سورة األنعام،)فَ َعلَْي َها

ভার্ানথুর অেুর্াদ: “সর্ামানদর কানে সর্ামানদর
িালেকর্ুার িি সথনক এনসনে প্রকতর্ ইসলাম ধনমুর
সর্যর্া র্াচাই কনর র্ার অেুগামী হওয়ার উির্ুি
অনেক র্ুপি প্রমাণ ও পেদশুে। র্াই সসই সমস্ত র্ুপি
প্রমাণ ও পেদশুনের দ্বারা সপিক ও সর্য ধমু ইসলাম
এর্ং অেযােয ধনমুর মনধয িাথুকয করা সম্ভর্ হনয়
সগনে। সুর্রাং সর্ র্যপি প্রকতর্ ইসলাম ধনমুর সর্যর্া
র্াচাই কনর র্ার অেুগামী হনর্ িারনর্, সস র্যপি
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র্ার পেনজর জীর্েনক সুখময় করনর্। আর সর্ র্যপি
এই সর্য ধমু প্রকতর্ ইসলাম সথনক পর্মুখ হনয় র্ানর্,
সস র্যপি র্ার পেনজর জীর্েনক দুঃখময় করনর্”।
(সূরা আল্ আন্আম, আয়ার্ েং 104 এর
অংশপর্নশষ)।
মহাে আল্লাহ আনরা র্নলনেে:
َّ ( َٰذلِ ُك ُم
،) ُاّللُ َربُّ ُك ْم ۖ ََل إِ ٰلَ َه إََِّل ُه َو ۖ َخالِ ُق ُك ِهل َش ْي ٍء فَا ْعبُ ُدوه
.102  جزء من اآلية،سورة األنعام

ভার্ানথুর অেুর্াদ: “পর্পেই আল্লাহ সর্ামানদর
িালেকর্ুা। পর্পে র্যর্ীর্ সকানো সর্য উিাসয সেই।
পর্পেই সর্ পকেুর স্রষ্টা। অর্এর্, সর্ামরা র্াাঁর
মনোেীর্ ধমু প্রকতর্ ইসলানমর পশিা সমার্ানর্ক
র্াাঁরই ইর্াদর্ র্া উিাসো ও ভজো কনরা। (সূরা
আল্ আন্আম, আয়ার্ েং 102 এর অংশপর্নশষ)।
মহাে আল্লাহ আনরা র্নলনেে:
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ِ َّ اّلل الَّ ِذي َخلَ َق
ض ِِف ِست َِّة أ َََّيٍم
َ الس َم َاوات َو ْاأل َْر
َُّ (إِ َّن َربَّ ُك ُم
ِ استَ َو ٰى َعلَى ال َْع ْر
ش ۖ يُ َدبِهُر ْاأل َْم َر ۖ َما ِمن َش ِفي ٍع إََِّل ِمن بَ ْع ِد
ْ َُّْث
َّ إِ ْذنِِه ۚ َٰذلِ ُك ُم
، سورة يونس،)اّللُ َربُّ ُك ْم فَا ْعبُ ُدوهُ ۚ أَفََال تَ َذ َّك ُرو َن
.3 اآلية

ভার্ানথুর অেুর্াদ: “পেশ্চয় সর্ামানদর িালেকর্ুা
আল্লাহ, পর্পে সতপষ্ট কনরনেে সমস্ত েনভামিল ও
ভুমিলনক েয় পদনে, অর্ঃির পর্পে আরনশর ঊনবু
অর্পির্ হনয়নেে। পর্পে সর্ জগনর্র কার্ু িপরচালো
কনরে। র্াাঁর অেুমপর্ ো া সকউ র্াাঁর পেকনি সুিাপরশ
করনর্ িারনর্ ো, পর্পেই হনলে আল্লাহ সর্ামানদর
িালেকর্ুা। অর্এর্, সর্ামরা র্াাঁর মনোেীর্ ধমু
প্রকতর্ ইসলানমর পশিা সমার্ানর্ক র্াাঁরই ইর্াদর্,
ভজো র্া উিাসো কনরা। সর্ামরা পক এই সমস্ত র্ুপি
প্রমাণ ও পেদশুনের মাধযনম এক সর্য উিাসয
আল্লাহর উিনদশ গ্রহণ কনর র্াাঁরই ইর্াদর্ র্া
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আরাধো করার পর্ষয়পি উিলপি করনর্ িারনো ো?!
(সূরা ইউেুস, আয়ার্ েং 3 এর অংশপর্নশষ)।
সুর্রাং প্রকতর্ ইসলানমর পশিা সমার্ানর্ক সর্য
উিাসয আল্লাহর ইর্াদর্ পকংর্া ভজো ও উিাসো
করাই হনলা সুখময় জীর্ে লাভ ও জান্নার্ লানভর
সপিক মাধযম। র্াই প্রকতর্ সতপষ্টকর্ুা সর্য উিাসয
আল্লাহর সানথ সকানো প্রকানরর অংশীদার িািে করা
বর্ধ েয়। সকেো প্রকতর্ ইসলানমর পশিা সমার্ানর্ক
সতপষ্টকর্ুা মহাে আল্লাহর অপস্তত্ব র্া সত্তা, কমু, োম ও
গুণার্পল এর্ং ইর্াদর্ র্া ভজো ও উিাসোয় সকানো
প্রকানরর অংশীদার িািে করার োম হনলা পশরক।
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ষষ্ঠ অধযায়: প্রকতর্ মুসপলম র্যপির সামাপজক
আচার আচরণ হনর্ সর্ুনরষ্ঠ
প্রকতর্ মুসপলম র্যপির সামাপজক আচার, আচরণ হনর্
শাপন্তদায়ক, মঙ্গলময়, কলযাণময় এর্ং আেন্দদায়ক।
র্াই এই পর্ষয়পির সিনত্র অনেক আয়ার্ এর্ং
পেভুরনর্াগয হাদীস উপল্লপখর্ হনয়নে, সসই সমস্ত
আয়ার্ ও হাদীনসর মনধয সথনক এখানে কর্কগুপল
আয়ার্ ও হাদীস উনল্লখ করা হনলা:
মহাে আল্লাহ িপর্ত্র কুরআনের মনধয র্নলনেে:
َّ (قُ ْل إِ َّن
 جزء من، سورة األعراف،)ش ِاء
َ اّللَ ََل َأي ُْم ُر ِِبلْ َف ْح

.28 اآلية

ভার্ানথুর অেুর্াদ: “সহ পর্শ্বোর্ী মুহাম্মাদ! র্ুপম র্নল
দাও: মহাে আল্লাহ অশালীে আচরণ অর্লম্বে করার
উিনদশ প্রদাে কনরে ো”। (সূরা আল আরাফ,
আয়ার্ েং 28 এর অংশপর্নশষ)।
মহাে আল্লাহ িপর্ত্র কুরআনের মনধয আনরা র্নলনেে:
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َّ ( َو
.205  جزء من اآلية، سورة البقرة،)اد
ُّ اّللُ ََل ُُِي
َس
َ ب الْ َف

ভার্ানথুর অেুর্াদ: “আর মহাে আল্লাহ িািাচার ও
অেযায় আচরণ িেন্দ কনরে ো র্াই পর্পে িািাচারী
ও অেযায়কারীনক শাপস্ত প্রদাে কনরে”। (সূরা আল
র্াকারা, আয়ার্ েং 205 এর অংশপর্নশষ)।
মহাে আল্লাহ িপর্ত্র কুরআনের মনধয আনরা র্নলনেে:
ِ اد ِِف ْاأل َْر
َّ ض ۖ إِ َّن
ب
اّللَ ََل ُُِي
س
( َوََل تَ ْب
ُّ
َ
َ ِه الْ َف
ِِ
.77  جزء من اآلية، سورة القصص،)ين
َ ال ُْم ْفسد

ভার্ানথুর অেুর্াদ: “আর িতপথর্ীর মনধয র্ুপম
িািাচানরর মাধযনম অশাপন্ত সতপষ্ট করনর্ ো। সকেো
িািাচানরর মাধযনম অশাপন্ত সতপষ্টকারীনদরনক মহাে
আল্লাহ িেন্দ কনরে ো। র্াই র্ানদরনক শাপস্ত প্রদাে
কনরে”। (সূরা আল কাসাস, আয়ার্ েং 77 এর
অংশপর্নশষ)।
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সর্ সমস্ত সলানকর চপরত্র খারাি, র্ানদর মাধযনম
িতপথর্ীনর্ অেযায় অর্যাচার, অশাপন্ত, িািাচার ও
অশালীে আচরণ সতপষ্ট হয়। র্াই মহাে আল্লাহ িতপথর্ীর
মনধয এই প্রকানরর সমস্ত অিকমু ও কুকমুনক হারাম
র্া অবর্ধ কনর পদনয়নেে। র্ানর্ িতপথর্ীর মনধয সকল
জাপর্র মাের্ সমাজ শাপন্তর সপহর্, সম্মানের সপহর্
এর্ং আেনন্দর সপহর্ জীর্ের্ািে করনর্ িানর। র্াই
মহাে আল্লাহ িপর্ত্র কুরআনের মনধয আনরা র্নলনেে:
ِ َّ
ِ َالش يط
ِ
ان ۚ َوَم ن
ْ َّ آمنُ وا ََل تَتَّبِ ُع وا ُخطُ َوات
َ ين
َ ( ََي أَيُّ َه ا ال ذ
ِ َالش يط
ِ
،)ش ِاء َوال ُْمن َك ِر
َ ان فَِإنَّ هُ َأي ُْم ُر ِِبلْ َف ْح
ْ َّ يَتَّبِ ْع ُخطُ َوات
.21 جزء من اآلية،سورة النور
ভার্ানথুর অেুর্াদ: “সহ ঈমােদার মুসপলম জাপর্!
সর্ামরা প্রকতর্ ইসলানমর পশিা র্জুে কনর শয়র্ানের
িথ অর্লম্বে করনর্ ো। আর সর্ র্যপি শয়র্ানের
িথ অর্লম্বে করনর্, সস সজনে রাখনর্ সর্, শয়র্াে
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অশালীে কনমু ও অসৎ কথায় মােুষনক পলপ্ত করার
জেয র্ার অন্তনর কুমিণার সঞ্চার কনর”।
(সূরা আে েূর, আয়ার্ েং 21 এর অংশপর্নশষ)।
এই সিনত্র কনয়কপি পেভুরনর্াগয হাদীস উনল্লখ করা
হনলা:
ِ َع ن أَِّب ُهريْ رةَ ر
َّ َ لَّى
َّ ؤ َي
اّللُ َعلَْي ِه
َ  َع ِن النَّ ِ ِه،ُاّللُ َعْن ه
َ َ َ ْ ْ
َّ  "َلَ يَ ْنظُ ُر:ال
اّللُ إِ ََل َر ُج ٍل َج َام َع ْام َرأَتَ هُ ِِف
َ ََو َس لَّ َم ق
."ُدبُ ِرَها
.) وَححه األلباين،1923  رقم اْلديث،(سنن ابن ماجه

অথু: আর্ু হুরায়রা [রাপদয়াল্লাহু আেহু] হনর্ র্পণুর্,
পর্পে োর্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওয়াসাল্লাম]
সথনক র্ণুো কনরনেে, োর্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু
আলাইপহ ওয়াসাল্লাম] র্নলনেে: “সর্ র্যপি র্ার স্ত্রীর
মলদ্বানর র্া িায়ু িনথ সঙ্গম করনর্, মহাে আল্লাহ র্ার
পদনক দয়ার দতপষ্টনর্ র্াকানর্ে ো”।
[সুোে ইর্েু মাজাহ, হাদীস েং 1923, আল্লামা
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োনসরুপেে আল্ আলর্াণী হাদীসপিনক সহীহ (সপিক)
র্নলনেে]।
* এই হাদীসপির মাধযনম কর্কগুপল পর্ষয় সার্যস্ত
হয়। উি পর্ষয়গুপলর মনধয রনয়নে:
1। প্রকতর্ ইসলাম ধমু মলদ্বানর র্া িায়ু িনথ সঙ্গম
করা হারাম কনর পদনয়নে। সর্নহর্ু এই কমুপি মহাে
আল্লাহ মােুষনক সর্ সুন্দর স্বাভাপর্ক পেয়নম সতপষ্ট
কনরনেে র্ার পর্িরীর্ িন্থা। অর্ঃির এই কুকমুপি
হনলা অনেক সরানগর কষ্টদায়ক উিাদাে। আর এর
সচনয় র্ন া কথা হনলা এই সর্, এই কুকমুপি হনলা
মহাে আল্লাহর ঘতণা, শাপস্ত, সক্রাধ এর্ং অপভশাি
লানভর উিকরণ।
2। এই হাদীসপির দ্বারা এিা প্রমাপণর্ হয় সর্, সর্
র্যপি র্ার স্ত্রীর মলদ্বানর র্া িায়ু িনথ সঙ্গম করনর্,
সস র্যপি মহা িািাচারী র্নল িপরগপণর্ হনর্। এর্ং
সস র্ার পেনজর জীর্েনক মহাে আল্লাহর মহা সক্রানধ
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পেনিি করনর্। র্াই র্ার প্রপর্ এই মহা িাি সথনক
অেুর্প্ত হনয় আন্তপরকভানর্ র্াওর্া করা অিপরহার্ু।
3। প্রকতর্ মুসপলম র্যপির জেয এই পর্ষয়পি বর্ধ সর্,
সস র্ার স্ত্রীর সর্াপেনর্ই সঙ্গম করনর্ র্ার সামনের
পদক সথনক অথর্া র্ার পিেে পদক সথনক। পকন্তু র্ার
মলদ্বার র্া িায়ু িনথ সকানো অর্িায় সঙ্গম করনর্ ো।
সর্নহর্ু র্ার মলদ্বার র্া িায়ু িথ সঙ্গম করার িাে
েয়। র্ার সর্াপেই হনলা সঙ্গম করার িাে, আর সর্াপে
র্লা হয় সসই িােপিনক, সর্ই িাে পদনয় সন্তানের জন্ম
হয়। র্াই পেনজর স্ত্রীর সর্াপেনর্ই ুধু র্ার সামনের
পদক সথনক অথর্া র্ার পিেে পদক সথনক সঙ্গম করা
জানয়জ।
অেুরূিভানর্ প্রকতর্ ইসলাম ধনমু িুংবমথুে করাও
একপি মহা িাি। িুংবমথুেকারী ও বমথুেকতর্ র্যপি
উভয়নকই প্রকতর্ ইসলাম ধমু একই প্রকানরর িািী
র্নল গণয কনর। আর িুংবমথুনের অথু হনলা: িুরুনষর
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সানথ িুরুনষর রপর্পক্রয়ায় পলপ্ত হওয়া। এই কুকমু
ঘনি থানক র্ানদর মনধয, র্ানদর মনধয জ্ঞাে র্ুপদ্ধর
অভার্ রনয়নে এর্ং র্ানদর মনধয ধনমুর প্রভার্ কম
রনয়নে। িুরুনষর সানথ িুরুনষর রপর্পক্রয়ায় পলপ্ত
হওয়ার মনধয কুফলও খুর্ সর্পশ রনয়নে। র্াই এই
ঘতপণর্ কুকনমুর কারনণ সতপষ্ট হয় সরাগ, র্যাপধ এর্ং
মহামারী। এর্ং এর মাধযনম চাপরপত্রক, সামাপজক এর্ং
বদপহক িপর্র প্রভার্ও খুর্ কম েয়। র্াই সর্ুপদক
পদনয় এই অিকমুপিনক পেকতষ্ট, ঘতপণর্ এর্ং স্বাভাপর্ক
মাের্র্া পর্নরাধী অশ্লীল আচরণ র্নলই প্রকতর্ ইসলাম
ধনমু গণয করা হয়।
র্াই মহাে আল্লাহ িপর্ত্র কুরআনের মনধয র্নলনেে:
اء أ َْم ُرًَن َج َعلْنَ ا َعالِيَ َه ا َس افِلَ َها َوأ َْمطَ ْرًَن َعلَْي َه ا
َ (فَلَ َّم ا َج
ِ
ٍ ض
ٍ ارًة ِم ْن ِس ِهج
.)82  اآلية، (سورة هود،)ود
ُ يل َمْن
َ ح َج
ভার্ানথুর
অেুর্াদ:
“অর্ঃির
র্খে
িুংবমথুেকারীনদরনক শাপস্ত সদওয়ার জেয আমার
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আনদশ এনসপেনলা, র্খে আপম র্ানদর জেিনদর
উিরনক েীনচ উনে পদনয়পেলাম এর্ং ক্রমাগর্
র্ানদর উিনর িাথুনর মাপি র্ষুণ কনরপেলাম”। (সূরা
হূদ, আয়ার্ েং 82)।
প্রকতর্ ইসলাম হনলা সচ্চপরনত্রর ধমু, র্াই এই ধমু
অশালীে কমু ও আচরণ হনর্ মােুষনক সর্কু কনর।
র্াই এখানে কনয়কপি পেভুরনর্াগয হাদীস উনল্লখ করা
হনলা:
ِ ع ن عب ِد
ِ هللا بْ ِن مس عوٍد ر
ال
َ َ ق:ال
َ َؤ َي هللاُ َعْن هُ ق
َْ ْ َ
َ ُْ ْ َ
ِ
َّ ِ
َّ َ لَّى
ب إِلَْي ِه
َّ َح
َ َر ُس ْو ُل هللا
َ َح ٌد أ
َسأ
َ  لَ ْي:اّللُ َعلَْي ه َو َس ل َم
ِ ِ ِ الْم ْد
َح ٌد
َ َِج ِل َذل
ْ  م ْن أ،ح م َن هللا
َسأ
َ ك َم َد
ُ َ
َ ح نَ ْف
َ  َولَ ْي،ُس ه
ِ
ِ ِ ِ
."ش
َ َِج ِل َذل
ْ  م ْن أ،أَ ْغيَ َر م ْن هللا
َ ك َح َّرَم الْ َف َواح
،)2760( -32  رق م اْل ديث،(َ حيح مس لم
 واللف ظ،5220  رق م اْل ديث،وَ حيح البخ اري
.)ملسلم
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অথু: আব্দুল্লাহ পর্ে মাসউদ [রাপদয়াল্লাহু আেহু] হনর্
র্পণুর্। পর্পে র্নলে: আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু
আলাইপহ ওয়াসাল্লাম] র্নলনেে: “আল্লাহর সচনয়
অপধকর্র প্রশংসা পপ্রয় আর সকউ সেই। র্াই আল্লাহ
স্বয়ং র্াাঁর সত্তার প্রশংসা কনরনেে। এর্ং আল্লাহর
সচনয় অপধকর্র ঈষুািরায়ণও আর সকউ সেই। র্াই
পর্পে অশালীে র্স্তু হারাম র্া অবর্ধ কনর পদনয়নেে”।
[সহীহ মুসপলম, হাদীস েং 32 -(2760) এর্ং
সহীহ র্ুখারী, হাদীস েং 5220, র্নর্ হাদীনসর
শব্দগুপল সহীহ মুসপলম সথনক সেওয়া হনয়নে]।
িরাক্রমশালী মহাে আল্লাহ কপিে র্ীব্র ঈষুািরায়ণ;
সুর্রাং র্াাঁর সচনয় অপধকর্র কপিে র্ীব্র ঈষুািরায়ণ
আর সকউ সেই। আর এর মানে হনলা এই সর্,
সর্ুশপিমাে আল্লাহ িেন্দ কনরে ো সর্, সকানো
মােুনষর সকানো প্রকার অকলযাণ সহাক পকংর্া
িপর্সাধে সহাক অথর্া র্ার প্রপর্ সকানো প্রকানরর
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আক্রমণ সহাক র্া র্ার কষ্ট সহাক, র্ার ধনমুর পদক
পদনয় র্া জাে ও মানের পদক পদনয় পকংর্া র্ার মে র্া
র্ুপদ্ধর পদক পদনয়; র্াই মহাে আল্লাহ হারাম কনর
পদনয়নেে: র্যপভচার, চুপর, অিহরণ, মাদক দ্রর্য সসর্ে
করা এর্ং সমস্ত প্রকানরর অশালীে আচরণ ও
অবেপর্ক িথ অর্লম্বে করা।
ِ
ِ
َّ َ لَّى
ُاّلل
َ  َع ن َّر ُس ْو ِل هللا،َُّب ُه َريْ َرَة َرؤ َي هللاُ َعْن ه
ْ َو َع ْن أ
ِ ِ َّ "الْمس لِم م ن س لِم الن:ال
َّ ِ
س انِِه
ُ
َ َ ْ َ ُ ْ ُ َ ََعلَْي ه َو َس ل َم ق
َ اس م ْن ل
ِ
ِ
ِِ
."َّاس َعلَى ِد َماَِ ِه ْم َوأ َْم َواَلِِم
ُ  َوال ُْم ْؤم ُن َم ْن أَمنَهُ الن،َويَده
 و َ حيح،4995  رق م اْل ديث،(س نن النس اَي
، واللف ظ للنس اَي،)41( - 65  رق م اْل ديث،مس لم
.)وحسنه األلباين
অথু: আর্ু হুরায়রা [রাপদয়াল্লাহু আেহু] হনর্ র্পণুর্,
পর্পে োর্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওয়াসাল্লাম]
সথনক র্ণুো কনরনেে: োর্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু
আলাইপহ ওয়াসাল্লাম] র্নলনেে: “প্রকতর্িনি মুসপলম
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র্যপি র্ানকই র্লা র্ানর্, র্ার হস্ত এর্ং পজহ্বার
অমঙ্গল হনর্ সকল জাপর্র মাের্ সমাজ পেরািনদ
থাকনর্ এর্ং প্রকতর্িনি ঈমােদার মুসপলম র্যপি
র্ানকই র্লা র্ানর্, র্ার অমঙ্গল হনর্ সকল জাপর্র
মাের্ সমানজর জাে ও মাল পেরািত্তায় থাকনর্”।
[সুোে োসায়ী, হাদীস েং 4995 এর্ং সহীহ
মুসপলম, হাদীস েং 65 -(41)।
আল্লামা
োনসরুপেে আল্ আলর্াণী হাদীসপিনক হাসাে সহীহ
(সুন্দর সপিক) র্নলনেে]।
* এই হাদীসপির মাধযনম কর্কগুপল পর্ষয় সার্যস্ত
হয়। উি পর্ষয়গুপলর মনধয রনয়নে:
1। মুসপলম র্যপি সর্ে সকল প্রকানরর আমাের্ রিা
কনর এর্ং আদাে-প্রদাে র্া সদওয়া-সেওয়ার সময়
সর্ুদা সর্র্া র্জায় রানখ। এর্ং প্রকতর্ ইসলানমর
পশিা সমার্ানর্ক পেনজনক িপরচাপলর্ কনর। আর
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মােুনষর জাে ও মানের প্রপর্ জুলুম র্া অেযায় আচরণ
ো কনর।
2। প্রকতর্িনি মুসপলম হনলা সসই র্যপি, সর্ র্যপি
আল্লাহর কানে সম্পূণুভানর্ আত্মসমিুণ কনর। এর্ং
সকল জাপর্র সমস্ত মােুনষর অপধকারগুপলর সংরিণ
কনর। আর র্ানদরনক সকানো প্রকার কষ্ট সদওয়া হনর্
এর্ং র্ানদর প্রপর্ জুলুম করা হনর্ পর্রর্ থানক।
সুর্রাং র্ারা র্ার অমঙ্গল ও অেযায় আচরণ সথনক
সর্ সময় পেরািনদ থানক।
3। এই হাদীসপি প্রকতর্ মুসপলম র্যপির একপি
প্রকাশয ও র্াস্তর্ িপরচয় সিশ কনরনে। আর সসই
িপরচয়পি হনলা এই সর্, সকল জাপর্র মাের্ সমাজ
র্ার অমঙ্গল সথনক পেরািত্তায় থাকনর্। অেুরূিভানর্
প্রকতর্ মুসপলম র্যপির একপি গুপ্ত িপরচয়ও সিশ
কনরনে। আর সসই িপরচয়পি হনলা এই সর্, সকল
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জাপর্র মাের্ সমানজর জাে ও মাল র্ার অশাপন্ত ও
অকলযাণ সথনক পেরািনদ থাকনর্।
ِ وع ن عب ِد
ِ هللا بْ ِن ُعم ر ر
َّ ؤ َي
َ لَّى
َْ ْ َ َ
َ اّللُ َعْن ُه َم ا َع ِن النَّ ِه
َ ََ

َّ
ض ُك ْم َعلَ ى بَ ْي ِع
َ َ ق،اّللُ َعلَْي ِه َو َس لَّ َم
ُ  "َلَ يَبِ ْع بَ ْع:ال
ٍ ض ُك ْم َعلَى ِخطْبَ ِة بَ ْع
ٍ بَ ْع
."َ
ُ ب بَ ْع
ْ ُ َوَلَ َُيْط،َ
،) ،)1412(- 49  رق م اْل ديث،(َ حيح مس لم

 واللف ظ،5142  رق م اْل ديث،وَ حيح البخ اري
.)ملسلم
অথু: আব্দুল্লাহ পর্ে ওমার [রাপদয়াল্লাহু আেহুমা]
সথনক র্পণুর্। পর্পে োর্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু আলাইপহ
ওয়াসাল্লাম] হনর্ র্ণুো কনরনেে, োর্ী কারীম
[সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওয়াসাল্লাম] র্নলনেে:
“সর্ামানদর মনধয সথনক সকানো এক র্যপি অেয
সকানো র্যপির ক্রয়-পর্ক্রনয়র উির ক্রয়-পর্ক্রয়
করনর্ ো। এর্ং সর্ামানদর মনধয সথনক সকানো এক
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র্যপি অেয সকাে র্যপির পর্র্ানহর প্রস্তানর্র উিনর
অেয সকানো র্যপির পর্র্ানহর প্রস্তার্ পদনর্ ো।
[সহীহ মুসপলম, হাদীস েং 49 -(1412) এর্ং
সহীহ র্ুখারী, হাদীস েং 5142, র্নর্ হাদীনসর
শব্দগুপল সহীহ মুসপলম সথনক সেওয়া হনয়নে]।
* এই হাদীসপির মাধযনম কর্কগুপল পর্ষয় সার্যস্ত
হয়। উি পর্ষয়গুপলর মনধয রনয়নে:
1। সকানো র্যপির ক্রয়-পর্ক্রনয়র উিনর অেয সকানো
র্যপির ক্রয়-পর্ক্রয় করা হারাম।
2। সকানো র্যপির পর্র্ানহর প্রস্তানর্র উিনর অেয
সকানো র্যপির পর্র্ানহর প্রস্তার্ সদওয়া অবর্ধ।
3। প্রকতর্ ইসলাম ধমু মােুষনক সচ্চপরত্র র্া ভাল
আচরণ এর্ং িপরষ্কার হৃদনয়র উির অর্পির্ হওয়ার
প্রপর্ উৎসাহ প্রদাে কনর; সর্ে সমানজর সকল
সদসযগনণর মনধয শত্রুর্া, স্বাথুিরর্া, েগ া-পর্র্াদ
এর্ং অশাপন্ত সতপষ্ট ো হয়।
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ِ ال ِِل رس و ُل
ِ و َع ن أَِّب َذ ٍر ر
هللا
َ َؤ َي هللاُ َعْن هُ ق
ْ ُ َ ْ َ َ ق:ال
َ َ ْ ْ ه
َّ َ لَّى
 َوأَتْبِ ِع،ت
َ  "اتَّ ِق هللاَ َحْي ثُ َم ا ُكْن:اّللُ َعلَْي ِه َو َس لَّ َم
َ
ِ  و َخالِ ِق الن،السيِئَةَ اْلسنَةَ؛ َتَْح َها
."س ٍن
َ ُ
َ
َ َّاس ِبُلُ ٍق َح
َ َ َّ ه
 ق ال اإلم ام،1987  رق م اْل ديث،(ج امع ال م ذي
، حس ن َ حيح:ال م ذي ع ن ه ذا اْل ديث ِبن ه
.)وحسنه األلباين
অথু: আর্ু জার [রাপদয়াল্লাহু আেহু] সথনক র্পণুর্।
পর্পে র্নলে: আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইপহ
ওয়াসাল্লাম] আমানক র্নলনেে: “র্ুপম সর্খানেই
থাকনর্, সসখানেই আল্লাহনক ভপিসহকানর র্াাঁর
সপিক ভি হনয় জীর্ের্ািে করনর্ এর্ং িানির কাজ
সংঘপির্ হনয় সগনল, র্ার সনঙ্গ সনঙ্গ এমে িুনণযর
কাজ করনর্, র্া িািনক পমপিনয় পদনর্ এর্ং সলানকর
সানথ সর্ সময় চপরত্র ভানলা রাখনর্”।
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[জানম পর্রপমর্ী, হাদীস েং 1987, ইমাম
পর্রপমর্ী হাদীসপিনক হাসাে, সহীহ র্নলনেে। এর্ং
আল্লামা োনসরুপেে আল্ আলর্াণী হাদীসপিনক হাসাে
র্নলনেে]।
* এই হাদীসপির মাধযনম কর্কগুপল পর্ষয় সার্যস্ত
হয়। উি পর্ষয়গুপলর মনধয পশিণীয় পর্ষয় রনয়নে:
1। র্াকওয়া (অথুাৎ: আল্লাহনক ভপিসহকানর ভয়
কনর র্াাঁর সপিক ভি হওয়ার পর্ষয়পি), র্াস্তর্াপয়র্
হয়: প্রকতর্ ইসলানমর পশিা সমার্ানর্ক আল্লাহর
আনদশ িালনে রর্ সথনক এর্ং র্াাঁর পেপষদ্ধ র্া
র্ারণকতর্ পজপেস সথনক পর্রর্ সথনক পেনজর আত্মানক
আল্লাহর শাপস্ত সথনক রিা ও র্ত্ন করার মাধযনম।
2। সর্ আচরণনক প্রকতর্ ইসলাম এর্ং সপিক র্ুপদ্ধ
ভানলা র্নল স্বীকতপর্ সদয়, র্ানকই র্নল সচ্চপরত্র র্া
সৎস্বভার্। এর্ং সচ্চপরত্র র্া সৎস্বভানর্র প্রভার্ হনলা:
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কাউনক কষ্ট ো সদওয়া, সলানকর উিকার করা এর্ং
পর্িনদ বধর্ুধারণ করা।
3। অপধকর্র সৎকমু করনল মহাে আল্লাহর িি
সথনক িানির িমা িাওয়া র্ায়।
4। প্রকতর্ ইসলাম হনলা সচ্চপরনত্রর একপি ধমু। র্াই
প্রকতর্ ইসলাম ধমু মােুষনক র্ার জীর্নের সকল
সিনত্র সচ্চপরত্র এর্ং সৎস্বভার্ র্জায় রাখার উিনদশ
প্রদাে কনর। সুর্রাং ইসলানমর প্রপর্ দাওয়ার্ প্রদাে,
পশিাদাে, প্রপশিণ, িাপরর্াপরক, সামাপজক,
অথুবেপর্ক ও রাজবেপর্ক জীর্নের সকল পর্ষনয়
সচ্চপরত্র র্জায় রাখা অিপরহার্ু।
প্রকতর্ ইসলাম ধমু হনলা একপি িপরিূণু জীর্ে িদ্ধপর্
র্া সকল পদক সথনক সাপর্ুকভানর্ মােুনষর জীর্েনক
শাপন্তময় িদ্ধপর্নর্ গিে করার সপিক উিনদশ প্রদাে
কনর। এর্ং মােুনষর চপরনত্রর পদকপির প্রপর্ও অর্যন্ত
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গুরুত্ব প্রদাে কনর। র্াই এখানে একপি পেভুরনর্াগয
হাদীস উনল্লখ করা হনলা:
ِ َع ن أَِّب ُهريْ رَة ر
َّ ؤ َي
ال َر ُس ول هللا
َ َ ق:ال
َ َ ق،ُاّللُ َعْن ه
َ َ َ ْ ْ
ِ ُ "أَ ْكم ل امل:اّلل علَي ِه وس لَّم
ِ َ ِؤمن
َّ َ
َحس نُ ُهم
َ َ َ ْ َ َُّ َ لى
َ ْي إَيَ اًنً أ
ُ َ
."ًُخلُقا
، واللف ظ ل ه،4682  رق م اْل ديث،(س نن أّب داود
 ق ال اإلم ام،1161  رق م اْل ديث،وج امع ال م ذي
، حس ن َ حيح:ال م ذي ع ن ه ذا اْل ديث ِبن ه
.)وحسنه األلباين وَححه
অথু: আর্ু হুরায়রা [রাপদয়াল্লাহু আেহু] হনর্ র্পণুর্,
পর্পে র্নলে সর্, আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইপহ
ওয়াসাল্লাম] র্নলনেে: “ঈমােদার মুসপলম র্যপিনদর
মনধয িপরিূণু ঈমােদার মুসপলম হনলা সসই র্যপি,
সর্ র্যপি র্ানদর মনধয সনর্ুাত্তম চপরনত্রর অপধকারী”।
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[সুোে আর্ু দাউদ, হাদীস েং 4682 এর্ং জানম
পর্রপমর্ী, হাদীস েং 1161, র্নর্ হাদীনসর শব্দগুপল
জানম পর্রপমর্ী সথনক সেওয়া হনয়নে। ইমাম পর্রপমর্ী
হাদীসপিনক হাসাে সহীহ (সুন্দর সপিক) র্নলনেে।
আল্লামা োনসরুপেে আল্ আলর্াণী হাদীসপিনক হাসাে
সহীহ (সুন্দর সপিক) র্নলনেে।
উপল্লপখর্ িপর্ত্র কুরআনের আয়ার্গুপল এর্ং
পেভুরনর্াগয হাদীসগুপলর দ্বারা এিা প্রমাপণর্ হয় সর্,
প্রকতর্ ইসলাম ধনমু সচ্চপরনত্রর ও সদাচানরর মহা
মর্ুাদা রনয়নে। এর্ং উত্তম চপরত্র হনলা প্রকতর্
ইসলানমর প্রমাণর্াহী পর্ষয়। র্াই এখানে প্রকতর্
ইসলাম ধনমুর কর্কগুপল সমৌপলক চাপরপত্রক পর্ষয়
উনল্লখ করা হনলা:
১। সর্র্া এর্ং সর্যর্াপদর্া
২। আমাের্ রিা করা
৩। অঙ্গীকার িূণু করা
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৪। পর্েয়-েম্রর্া অর্লম্বে করা
৫। মার্াপির্ার সানথ সদ্বযর্হার র্জায় রাখা
৬। আত্মীয়র্ার র্ন্ধে রিা করা এর্ং আত্মীয়-স্বজনের
সনঙ্গ সুসম্পকু র্হাল রাখা
৭। প্রপর্নর্শীর সানথ সদাচারী হওয়া
৮। সমহমানের সম্মাে করা
৯। সাধারণভানর্ দাে প্রদাে করা
১০। বধর্ুধারণ করা
11। ইেসাফ র্া েযায়িরায়ণর্া র্জায় রাখা
12। মােুনষর মানে সমনোর্া ও সংনশাধে কনর
সদওয়া
13। দয়া ও করুণার িন্থা অর্লম্বে করা
14। লজ্জা সর্াধ করা
15। প্রর্ারণা ো করা
16। ওজনে কম ো সদওয়া
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17। র্ন ানদর রদ্ধা করা
18। সোনিানদর সেহ করা
19। িনরািকাপরর্া সাধে করা ইর্যাপদ।
প্রকতর্ ইসলানমর পশিা সমার্ানর্ক বেপর্কর্া এর্ং
সচ্চপরনত্রর পভপত্ত হনলা সতপষ্টকর্ুা মহাে আল্লাহর প্রপর্
সপিক িন্থায় একত্বর্ানদর আনলানক পর্শ্বাস িািে
করা এর্ং একত্বর্ানদর মর্র্াদপি সপিক ভানর্ ধারণ
করা আর মহাে আল্লাহর র্শযর্া স্বীকার করা। এিাই
হনলা মােুষনক মােুনষর দাসত্ব সথনক মুি ও স্বাধীে
করার সরল সপিক িথ। র্াই প্রকতর্ ইসলাম ধনমুর
চাপরপত্রক পর্ষয়গুপলর মনধয এমে পকেু পর্ষয় সেই র্া
অিেন্দেীয় পর্ষয় র্নল িপরগপণর্ করা হনর্। র্াই
এিা পেশ্চয় র্লা সর্নর্ িানর সর্, প্রকতর্ ইসলানমর
পশিা সমার্ানর্ক বেপর্কর্া এর্ং চাপরপত্রক পর্ষয়গুপল
এমে সম্মাপের্ ও মহৎ এর্ং সচ্চপরনত্রর পর্ষনয়র
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অন্তভুুি র্া প্রনর্যক পেষ্কলুষ স্বভানর্র মােুষ সহনজ
সমথুে করনর্ িারনর্ এর্ং সমনে পেনর্ িারনর্।

সপ্তম অধযায়: প্রকতর্ ইসলাম ধনমু োরীর মর্ুাদা
প্রকতর্ ইসলানমর পশিা সমার্ানর্ক োরীজাপর্র কথা
সকানো সময় ভুনল র্াওয়া উপচর্ েয়। র্াই আল্লাহর
োর্ী [সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওয়াসাল্লাম] র্নলনেে:
ِ ِ استَ و
.“س ِاء َخْي ًرا
ُ ْ ْ ” َو
َ َوا ِبلنه
،5186 -5185  رق م اْل ديث،(َ حيح البخ اري
.)،)1468( - 60  رقم اْلديث،وَحيح مسلم
অথু: “সর্ামরা োরীজাপর্র প্রপর্ আমার উিনদশ গ্রহণ
কনরা এর্ং র্ানদর সানথ সদ্ভার্ র্জায় সরনখ বধর্ুশীল
হনয় মঙ্গলময় িন্থায় েম্রর্ার সপহর্ র্ানদর
সংরিনণর উনেনশয র্ানদর সানথ সদ্বযর্হার ও
সদাচার র্জায় রানখা”।
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[সহীহ র্ুখারী, হাদীস েং 5185-5186 এর্ং
সহীহ মুসপলম, হাদীস েং 60 -(1468) এর
অংশপর্নশষ)।]
উি উিনদশপি পেধুাপরর্ রনয়নে িুরুষনদর জেয;
সুর্রাং স্বামী, পির্া, র্ন া ভাই, সোনিা ভাই এর্ং
সকল প্রকানরর িুরুষ র্যপি োরীজাপর্র সম্মাে রিা
করনর্। এিাই হনলা প্রকতর্ ইসলানমর পশিা। র্াই
সকানো প্রকানরর োরীর প্রপর্ জুলুম, পের্ুার্ে এর্ং
অর্যাচার করা সকানো সময় বর্ধ েয়। সুর্রাং সকল
প্রকানরর োরীর সানথ সচ্চপরত্র ও সদ্ভার্ র্জায় রাখা
অিপরহার্ু।
সর্নহর্ু োরীজাপর্র মনধয মমর্া, মায়ার্ল এর্ং
সেনহর র্ন্ধে সর্পশ শপিশালী; র্াই র্ারা অনেক
সময় র্ুপদ্ধর দ্বারা কমু সম্পাদে ো কনর মায়ার্নলর
মাধযনম কমু সম্পাদে কনর থানকে; সসই জেয র্ানদর
উদাহরণ িাাঁজনরর হান র সানথ সদওয়া হনয়নে। র্াই
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মােুষ সর্মে র্ার িাাঁজনরর হান র ও র্ুনকর সংরিণ
কনর, সর্মপে োরীজাপর্র র্ত্ন ও সংরিণ করনর্।
এিাই হনলা প্রকতর্ ইসলাম ধনমুর একপি অিপরহার্ু
পশিা। অর্এর্ হাদীনসর মনধয এনসনে:
ِ َعن أَِّب ُهريْ رَة ر
َّ َلَّى
َّ ؤ َي
اّلل َعلَْي ِه َو َسلَّ َم
َ  َع ِن النَِّ ِه،ُاّللُ َعْنه
ْ
َ ََ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
،ُاره
َ َق
َ  " َم ْن َكا َن يُ ْؤم ُن ِِب َّّلل َوالْيَ ْوم ْاآلخ ِر؛ فَالَ يُ ْؤذ ْي َج:ال
ِ ِواست وَوا ِِبلن
ِ ِ ِ
َ  َوإِ َّن أَ ْع َو،ساء َخْي ًرا؛ فَِإنَّ ُه َّن ُخل ْق َن م ْن ؤلَ ٍع
َ َ َْ ْ ُ ه
ِ َ ضلَ ِع أَ ْعالَهُ؛ فَِإ ْن ذَهب
َش ْي ٍء ِِف ال ِه
ُ َوإِ ْن تَ َرْكتَه،ُس ْرتَه
َْ
ُ ت تُق
َ يمهُ َك
ِ ِ استَ و
."س ِاء َخْي ًرا
ُ ْ ْ َ ف، َ ََلْ يَ َز ْل أَ ْع َو
َ َوا ِبلنه
 واللف ظ،5186 -5185  رقم اْلديث،(َحيح البخاري

.)،)1468( - 60  رقم اْلديث، وَحيح مسلم،له
অথু: আর্ু হুরায়রা [রাপদয়াল্লাহু আেহু] হনর্ র্পণুর্,
পর্পে োর্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওয়াসাল্লাম]
সথনক র্ণুো কনরনেে, োর্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু
আলাইপহ ওয়াসাল্লাম] র্নলনেে: “সর্ র্যপি আল্লাহর
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প্রপর্ এর্ং িরকানলর প্রপর্ পর্শ্বাস িািে কনর, সস
সর্ে পেনজর প্রপর্নর্শীনক সকানো প্রকানরর কষ্ট ো
সদয়। এর্ং সর্ামরা োরীজাপর্র প্রপর্ আমার উিনদশ
গ্রহণ কনরা এর্ং র্ানদর সানথ সদ্ভার্ র্জায় সরনখ
বধর্ুশীল হনয় মঙ্গলময় িন্থায় েম্রর্ার সপহর্ র্ানদর
সংরিনণর উনেনশয র্ানদর সানথ সদ্বযর্হার ও
সদাচার র্জায় রানখা। সকেো র্ানদরনক সর্ে সতপষ্ট
করা হনয়নে িাাঁজনরর হান র মর্ কনর। সর্ সচনয়
র্াাঁকা হা হনলা িাাঁজনরর উিনরর হা । র্াই র্ুপম
র্পদ এই হা পিনক একদম সসাজা করনর্ র্াও,
র্াহনল র্ুপম র্া সভনঙ্গ সফলনর্; আর র্ুপম র্পদ এই
হা পিনক এই র্াাঁকা ভানর্ই সরনখ দাও, র্াহনল এই
হা পি র্াাঁকা অর্িায় কলযাণময় ও শাপন্তদায়ক
পহনসনর্ সথনক র্ানর্। অর্এর্ সর্ামরা োরীজাপর্র
প্রপর্ আমার উিনদশ গ্রহণ কনরা এর্ং র্ানদর সানথ
সদ্ভার্ র্জায় সরনখ বধর্ুশীল হনয় মঙ্গলময় িন্থায়
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েম্রর্ার সপহর্ র্ানদর সংরিনণর উনেনশয র্ানদর
সানথ সদ্বযর্হার ও সদাচার র্জায় রানখা”।
[সহীহ র্ুখারী, হাদীস েং 5185-1586 এর্ং
সহীহ মুসপলম, হাদীস েং 60 -(1468), র্নর্
হাদীনসর শব্দগুপল সহীহ র্ুখারী সথনক সেওয়া
হনয়নে]।
এই পর্ষনয় হাদীস গ্রনন্থর মনধয আনরা এনসনে:
َِّ ع ن عب ِد
ِ
َّ َ لَّى
َْ ْ َ
ُاّلل
َ اّلل بْ ِن َزْم َع ةَ َرؤ َي هللاُ َعْن هُ َع ِن النَّ ِ ِه
ِ
ََّح ُد ُك ْم ْام َرأَتَ هُ َج ْل َد ال َْعْب ِد ُْث
َ َ ق،َعلَْي ِه َو َس لَّ َم
َ  "َل ََْيل ُد أ:ال
ِ َُي ِامعها ِِف
."آخ ِر الْيَ ْوِم
ْ َُ َ
، واللف ظ ل ه،5204  رق م اْل ديث،(َ حيح البخ اري

.)،)2855( - 49  رقم اْلديث،وَحيح مسلم
অথু: আব্দুল্লাহ পর্ে জাময়া [রাপদয়াল্লাহু আেহু] সথনক
র্পণুর্। পর্পে োর্ী কারীম [সাল্লাল্লাহু আলাইপহ
ওয়াসাল্লাম] হনর্ র্ণুো কনরনেে, োর্ী কারীম
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[সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওয়াসাল্লাম] র্নলনেে:
“সর্ামানদর মনধয সথনক সকানো র্যপি সর্ে র্ার
পেনজর স্ত্রীনক ক্রীর্দানসর মর্ প্রহার ো কনর,
অর্ঃির সর্নহর্ু সস পদনের সশনষ র্ার সানথ সহর্ানস
পলপ্ত হনর্”।
[সহীহ র্ুখারী, হাদীস েং 5204 এর্ং সহীহ
মুসপলম, হাদীস েং 49 -(2855), র্নর্ হাদীনসর
শব্দগুপল সহীহ র্ুখারী সথনক সেওয়া হনয়নে]।
এই হাদীসপির দ্বারা কর্কগুপল উিনদশ িাওয়া র্ায়,
উি উিনদশগুপলর মনধয সথনক এখানে কনয়কপি
উিনদনশর কথা উনল্লখ করা হনলা:
1। প্রকতর্ ইসলাম ধমু োরীনদরনক সম্মাে ও মর্ুাদা
প্রদাে করার প্রপর্ আহ্বাে জাোয়। এর্ং র্ানদর সানথ
সুন্দর িন্থায় েম্রর্া এর্ং ভদ্রর্া র্জায় সরনখ বধনর্ুর
সপহর্ জীর্ের্ািে করার প্রপর্ও আহ্বাে জাোয়।
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সর্নহর্ু র্ানদর প্রপর্ বধর্ুধারণ করা এর্ং র্ানদরনক
বদপহক কষ্ট ো সদওয়াই হনলা সনর্ুাত্তম আচরণ।
2। প্রকতর্ ইসলাম ধমু মােুষনক সুন্দরভানর্
ভানলার্াসার সপহর্ এর্ং উদারর্ার সপহর্ সদাচরণ
র্জায় সরনখ জীর্ের্ািে করার প্রপর্ উৎসাহ প্রদাে
কনর। র্াই এই হাদীসপির দ্বারা এিা প্রমাপণর্ হয় সর্,
পেনজর স্ত্রীনক প্রহার করা এর্ং র্ানক বদপহক কষ্ট
সদওয়া হারাম ও অবর্ধ পর্ষয়।
3। স্বামী এর্ং স্ত্রীর মনধয শারীপরক সম্পকু ও
সর্ৌেপমলে ও সংসগু ওই সময় সুখদায়ক হয়, র্খে
র্ানদর মনধয গভীর ভানলার্াসা পর্রাজ কনর। পকন্তু
পেনজর স্ত্রীনক প্রহার করা র্া র্ানক বদপহক কষ্ট সদওয়া
স্বামী-স্ত্রীর মনধয মধুর পমলে এর্ং সর্ৌে সংসগুনক েষ্ট
কনর সদয়। র্াই এই হাদীসপির মনধয পেনজর স্ত্রীনক
প্রহার করার পর্ষয়পিনক কনিারভানর্ ঘতণা করা
হনয়নে।
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এই পর্ষনয় হাদীস গ্রনন্থর মনধয আনরা এনসনে:
ال َر ُس ول هللا
َ َ ق:ال
َ َ ق،َّب ُه َري َرةَ رؤ ي هللا عن ه
ْ َِع ْن أ
َّ َ لَّى
 "َلَ يَ ْف َر ْك ُم ْؤِم ٌن ُم ْؤِمنَ ةً إ ْن َك ِرَه:اّللُ َعلَْي ِه َو َس لَّ َم
َ
ِ ِمْن َها ُخلُقاً ر
."آخ َر
َ ؤ َي ِمْن َها
َ
.) ،)1469( - 61  رقم اْلديث،(َحيح مسلم

অথু: আর্ু হুরায়রা [রাপদয়াল্লাহু আেহু] হনর্ র্পণুর্,
পর্পে র্নলে সর্, আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইপহ
ওয়াসাল্লাম] র্নলনেে: “সকানো ঈমােদার মুসপলম
িুরুনষর উপচর্ েয় সর্, সস র্ার ঈমােদার মুসপলম
স্ত্রীনক ঘতণা করনর্। সকেো র্পদ সস র্ার স্ত্রীর একপি
আচরনণ অসন্তুষ্ট হয়, র্াহনল সস র্ার স্ত্রীর অেয
আনরকপি আচরনণ সন্তুষ্ট হনয় র্ানর্”।
[সহীহ মুসপলম, হাদীস েং 61 -(1469)]।
এই হাদীসপির দ্বারা এিা সার্যস্ত হয় সর্, সতপষ্টকর্ুা
মহাে আল্লাহর পর্ধােনক সামনে সরনখ িুরুষ র্যপি
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োরীনক পেনজর স্ত্রী পহনসনর্ গ্রহণ কনর। র্াই র্ার
সম্মাে রিা করা একপি জরুপর পর্ষয়। সুর্রাং র্ার
প্রপর্ জুলুম, পের্ুার্ে এর্ং অর্যাচার করা সকানো
সময় বর্ধ েয়। এই কারনণই োরীর মর্ুাদা রিা
করার জেয িপর্ত্র কুরআনের মনধয মহাে আল্লাহ
র্নলনেে:
ِ
ِ
س ٰى أَن تَك َْر ُهوا
ُ وه َّن ِِبل َْم ْع ُروف ۚ فَِإن َك ِر ْهتُ ُم
ُ ( َو َعاش ُر
َ وه َّن فَ َع
ِ ِ َّ َشي ئًا وََْيعل
ِ
 جزء من اآلية، سورة النساء،)يا
ً اّللُ فيه َخْي ًرا َكث
ََ َ ْ
.19
ভার্ানথুর অেুর্াদ: “আর প্রকতর্ ইসলানমর পশিা
সমার্ানর্ক সর্ামরা োরীনদর সানথ সদ্ভানর্ অপর্ উত্তম
িন্থায় চালচলনের পেয়মার্পল সমনে চলনর্। অর্ঃির
র্পদ র্ানদরনক সর্ামরা অশালীে আচনণর কারণ র্ানদ
অেয সকানো কারনণ অিেন্দ কনরা, র্াহনল বধর্ুধারণ
কনরা; সকেো হনর্ িানর সর্, সর্ামরা এমে একপি
পজপেসনক অিেন্দ করনো, র্ার মনধয হয়নর্া আল্লাহ
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অনেক কলযাণ পেপহর্ সরনখনেে”। (সূরা আপন্নসা,
আয়ার্ েং 19 এর অংশপর্নশষ)।
এই উিনদশপির দ্বারা প্রর্ীয়মাে হয় সর্, োরীর স্বামী
অথর্া অপভভার্ক, পির্া, ভাই, এর্ং স্বামীর পির্া
প্রমুখ সকল প্রকানরর োরীর সানথ সদ্বযর্হার র্জায়
রাখনর্ এর্ং অপর্ উত্তম িন্থায় উত্তম আচারনণর
পেয়মার্পল সমনে চলনর্। এিায় হনলা প্রকতর্
ইসলানমর পশিা ও উিনদশ।
মহাে আল্লাহ আনরা র্নলনেে:
ِ (وََل َّن ِمثْل الَّ ِذي علَي ِه َّن ِِبلْمعر
ِ لر َج
ِوف َولِ ه
،)ٌال َعلَْي ِه َّن َد َر َجة
َْ
ُْ َ
ُ َُ
.228  جزء من اآلية،سورة البقرة

ভার্ানথুর অেুর্াদ: “আর প্রকতর্ ইসলানমর পশিা
সমার্ানর্ক োরীনদর উির স্বামীনদর সর্রূি েযায়
সঙ্গর্ অপধকার আনে, সসইরূি োরীনদরও েযায় সঙ্গর্
অপধকার আনে স্বামীনদর উির এর্ং োরীনদর
সংরিণ ও ভরণনিাষনণর দাপয়ত্ব িুরুষনদর উির
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েযস্ত থাকার জেয আর মহাে আল্লাহর প্রদত্ত পেয়ম
অেুর্ায়ী িুরুষনদরনক একপি পর্নশষ মর্ুাদা প্রদাে
করা হনয়নে”। (সূরা আল র্াকারা, আয়ার্ েং ২২৮
এর অংশপর্নশষ)।
সুর্রাং িুরুষনদর দাপয়ত্ব হনলা এই সর্, র্ারা সর্ে
োরীনদর সিনত্র বধর্ুর্াে ও বধর্ুশীল হয়। এর্ং
র্ানদর সানথ সদ্ভার্, সদ্বযর্হার ও ভদ্র আচরণ র্জায়
রানখ। এিাই হনলা িুরুষনদর উচ্চ মর্ুাদা লানভর
প্রকতর্ পেদশুে।

অষ্টম অধযায়: জান্নানর্র অপর্ রূির্র্ী ও সুন্দরী
োরীর পর্ষনয় প্রে ও র্ার উত্তর
িপর্ত্র কুরআনে প্রকতর্ পর্শ্বাসী ও ঈমােদার মুসপলম
সলাকনদর জেয জান্নানর্ সর্ হুর র্া সঙ্গীর কথা র্লা
হনয়নে র্া ুধু িুরুষনদর জেযই। র্াই সকানো সকানো
র্যপি প্রে কনর থানক সর্, জান্নানর্র হুর র্া সঙ্গীর
কথা ুধু িুরুষনদর জেযই সকনো পেপদুষ্টভানর্ উনল্লখ
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করা হনয়নে এর্ং োরীনদর জেয হুনরর সকানোই কথা
পেপদুষ্টভানর্ সকনো পকেু উনল্লখ করা হয় পে?
এর উত্তর হনলা এই সর্,
1। মহাে আল্লাহর কর্কগুপল জাগপর্ক পেয়ম আনে,
সর্মে িাোহার করা হয় মুনখর মাধযনম, সদখা হয়
সচানখর মাধযনম, সশাো র্ায় কানের মাধযনম, গরম
হয় আগুনের মাধযনম, র্রফ হয় িািার মাধযনম,
আম া হয় িকস্বাদর্ুি, পেম হয় পর্ি পর্স্বাদর্ুি
এর্ং সখজুর হয় পমপষ্ট সুস্বাদু ইর্যাপদ। এখানে প্রে
করা প্রনর্াজয েয় সর্, মহাে আল্লাহ এই রকম পেয়ম
সকনো কনরনেে? সকেো মােুনষর জীর্নের জেয সর্
পেয়মপি উিনর্াগী সসই পেয়মপি মহাে আল্লাহ র্ানক
প্রদাে কনরনেে। আর্ার র্ানক অেয সকানো পেয়ম
প্রদাে করা হনলও এিাই প্রে করা হনর্া সর্, মহাে
আল্লাহ এই রকম পেয়ম সকনো প্রদাে কনরনেে
মােুষনক? সুর্রাং মােুনষর জেয এর্ং মােুনষর
জীর্ের্ািনের জেয সর্ পেয়ম পর্ধাে িদ্ধপর্ উিনর্াগী
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সসই পেয়ম পর্ধাে িদ্ধপর্ র্ানক মহাে আল্লাহ প্রদাে
কনরনেে। র্াই জান্নানর্ মােুনষর সুখময়
জীর্ের্ািনের জেয সর্, পেয়ম পর্ধাে িদ্ধপর্ উিনর্াগী
হনর্ সসই পেয়ম পর্ধাে িদ্ধপর্ই র্ানক মহাে আল্লাহ
প্রদাে করনর্ে। র্াই র্ানর্ সকানো প্রে আনস ো।
2। এই িতপথর্ীনর্ আমরা সদখনর্ িাপি সর্, মােুনষর
জন্ম হয় োরীর মাধযনম োরীর সিি সথনক এর্ং
একজে মপহলার একাপধক সন্তাে থানক পকন্তু একপি
সন্তানের একাপধক মার্া থানক ো। অেুরূিভানর্ সদখা
র্ায় সর্, একপি গানের একাপধক ফল হয় পকন্তু
একাপধক গানের একপি ফল হয় ো।
3। এই িতপথর্ীনর্ আমরা সদখনর্ িাপি সূর্ুনক। এই
একপি সূর্ু িতপথর্ীর অনেক মােুনষর জেয উিনর্াগী।
র্াই মহাে আল্লাহ অনেক মােুষনক একপিই মাত্র সূর্ু
প্রদাে কনরনেে। এই সূনর্ুর মাধযনম অনেক মােুষ
উিকতর্ হনি। এনর্ সকানো মােুষ অেয সকানো
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মােুষনক পহংসা কনরো সর্ সসও র্ার সানথ সানথ
সূনর্ুর দ্বারা উিকতর্ হনি সকনো? এই পহংসা সকানো
মােুনষর অন্তনর আনস ো। সকেো সর্াই সর্া এই
একপি সূনর্ুর মাধযনম উিকতর্ হনি। সুর্রাং সর্াই
র্ার প্রপর্ সন্তুষ্ট। র্াই সকানো র্যপি র্লনর্ ো সর্, সস
অেয আনরকপি সূর্ু চায়। এই পেয়মপি চাাঁনদর সিনত্রও
কার্ুকর ও উিনর্াগী।
4। অেুরূিভানর্ জান্নানর্ একজে সরষ্ট র্া উৎকতষ্ট
িুরুষনক স্বামী পহনসনর্ একাপধক মপহলা সিনয় সগনলও
সসই সমস্ত মপহলা র্ানক ো া অনেযর পদনক
দতপষ্টপেনিি করনর্ ো। র্ানক ো া অেয সকানো পভন্ন
িুরুনষর প্রপর্ দতপষ্টিার্ করনর্ ো। সকেো র্ানদর
কানে র্ানদর স্বামীই হনর্ সর্ সচনয় সর্পশ সুন্দর সুরী
এর্ং আেন্দ ও আদনরর িাত্র। র্াই র্ারা র্ানদর
স্বামীনক সদনখ এমে েয়োেন্দ লাভ করনর্ সর্ র্া
র্ণুোর অর্ীর্ পর্ষয়। এর্ং র্ানদর স্বামীরাও র্ানদর
স্ত্রীগণনক ো া অেয সকানো োরীর প্রপর্ দতপষ্টিার্
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করার র্াসোও রাখনর্ ো। র্াই র্ানদর মনধয থাকনর্
ো সকানো প্রকানরর পহংসা, পর্নদ্বষ, শত্রুর্া এর্ং
িপর্সাধে ও অপেষ্টাচরনণর ইিা। সকেো র্ারা সর্া
সকল প্রকানরর সুখশাপন্তিূণু, আরামদায়ক, আেন্দময়
এর্ং কলযাণময় জীর্ে লাভ করনর্। র্াই র্ানদর
মানে অশাপন্তর সকানো পর্ষয় থাকনর্ ো। এর্ং র্ানদর
ইিা সমার্ানর্ক র্ারা জান্নানর্র সেয়ামর্ সভাগ
করনর্। র্াই িপর্ত্র কুরআনের মনধয এনসনে:
ِِ
ِ
، سورة الزخرف،)ْي
ُُ س َوتَلَ ُّذ ْاألَ ْع
ُ ( َوف َيها َما تَ ْشتَهيه ْاألَنْ ُف
. 71 جزء من اآلية

ভার্ানথুর অেুর্াদ: “আর সসই িপর্ত্র িাে জান্নানর্
জান্নার্র্াসীনদর মে র্া চাইনর্, র্াই িানর্ এর্ং
র্ানদর েয়ে র্ানর্ র্তপ্ত হনর্, সসিাই িানর্”। (সূরা
আজ জুখরুফ, আয়ার্, েং 71 এর অংশপর্নশষ)।
স্বামী স্ত্রী উভনয় র্পদ র্ারা প্রকতর্ ইসলানমর পশিার
আদনশু আদশুর্াে হয় এর্ং এনক অিরনক
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অকতপত্রমভানর্ ভালর্ানস, র্াহনল র্ারা জান্নানর্
িরমােনন্দর সপহর্ একনত্রই র্সর্াস করনর্ এর্ং
ঈমােদার সন্তানেরাও র্ানদর সানথ জান্নানর্ একসানথ
থাকনর্। সসখানে র্ারা সর্াই অপর্শয় ও গভীর সুখ
সভাগ করনর্। মহাে আল্লাহ সর্ে আমানদরনক এর্ং
আমানদর স্ত্রীনদরনক এক সানথ জান্নানর্ িরমােনন্দর
সপহর্ একনত্রই র্সর্াস করার সুনর্াগ প্রদাে কনরে।
র্াই মহাে আল্লাহ িপর্ত্র কুরআনের মনধয র্নলনেে:
ِ َ (من َع ِمل
اْلًا ِهمن ذَ َك ٍر أ َْو أُنثَى َو ُه َو ُم ْؤِم ٌن فَ لَنُ ْحيِيَ نَّهُ َحيَا ًة
َ َ َْ
 سورة،)س ِن َما َكانُواْ يَ ْع َملُو َن
ْ َج َر ُهم ِِب
ْ َّه ْم أ
ُ طَيهِبَةً َولَنَ ْج ِزيَن
َ َح
.97  اآلية،النحل

ভার্ানথুর অেুর্াদ: “সর্ র্যপি মহাে আল্লাহ ও র্দীয়
দূর্ র্া রাসূল মুহাম্মানদর প্রপর্ প্রকতর্ পেষ্ঠার্াে হনয়
পেনজর অন্তনর ঈমাে িািে কনর প্রকতর্ ইসলানমর
পশিা সমার্ানর্ক সৎকমু করনর্, র্ারা িুরুষ সহাক
অথর্া োরী সহাক, আপম র্ানদরনক িপর্ত্র জীর্ে দাে
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করনর্া। এর্ং র্ারা প্রকতর্ ইসলানমর পশিা সমার্ানর্ক
সর্ সমস্ত সৎকমু করনর্, আপম র্ানদরনক র্ানদর
সৎকনমুর প্রািয পহনসনর্ উত্তম প্রপর্দাে প্রদাে
করনর্া”। (সূরা আেোহাল, আয়ার্ েং 97)।
িপর্ত্র জীর্নের অথু হনলা: সকল প্রকানরর
সুখশাপন্তিূণু, আরামদায়ক, আেন্দময় এর্ং
কলযাণময় জীর্ে।
মহাে আল্লাহ িপর্ত্র কুরআনের মনধয আনরা র্নলনেে:
ِ َ (من َع ِمل سيِئَةً فََال َُْيز ٰى إََِّل ِمثْ لَها ومن َع ِمل
اْلًا ِهمن
َ
َ ْ َ َه
َ َ ْ ََ َ
ك يَ ْد ُخلُو َن ا ْجلَنَّةَ يُ ْرَزقُو َن فِ َيها
َ ِذَ َك ٍر أ َْو أُنثَ ٰى َو ُه َو ُم ْؤِم ٌن فَأُوٰلَئ
ٍ بِغَ ِْي ِحس
.40  اآلية،) (املؤمن، سورة غافر،)اب
َ
ভার্ানথুর অেুর্াদ: “র্ারা প্রকতর্ ইসলানমর পশিার
িপরিপন্থ অবর্ধ কনমু আর্দ্ধ হনর্, র্ারা সকর্ল র্ানদর
অবর্ধ কনমুর অেুরূি প্রপর্ফল িানর্। আর র্ারা
প্রকতর্ ইসলানমর পশিা সমার্ানর্ক ঈমানের সপহর্
সৎকমু করনর্, র্ারা িুরুষ সহাক অথর্া োরী সহাক,
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অর্শযই র্ারা জান্নানর্ প্রনর্শ করনর্। র্থায়
র্ানদরনক অফুরন্ত সেয়ামর্ প্রদাে করা হনর্”। (সূরা
গাপফর (আলমুপমে), আয়ার্ েং 40)।
িপর্ত্র কুরআনের মনধয আনরা এনসনে:
ِ ِ ات الطَّر
ِ
ِ
 اآلية، سورة الصافات،)ْي
ٌف ع
ْ ُ ( َوعن َد ُه ْم قَاَ َر

.48

ভার্ানথুর অেুর্াদ: “আর র্ারা প্রকতর্ ইসলানমর
অেুগামী সজ্জে ঈমােদার িুরুষ সলাক, র্ানদর কানে
জান্নানর্ থাকনর্ ডাগর ডাগর সচানখর অপর্ রূির্র্ী ও
সুন্দরী সুন্দরী োরী (হুর), র্ানদর দতপষ্ট আিে আিে
স্বামীনর্ই থাকনর্ পের্দ্ধ”।
(সূরা আস সাফ্ফার্, আয়ার্, েং ৪৮)।
িপর্ত্র কুরআনের মনধয আনরা এনসনে:
ِ
ِ َ(و ِعن َد ُهم ق
.52  اآلية، سورة ص،)اب
ُ اَ َر
ٌ ات الطَّْرف أَتْ َر
ْ
َ
ভার্ানথুর অেুর্াদ: “আর র্ারা প্রকতর্ ইসলানমর
অেুগামী সজ্জে ঈমােদার িুরুষ সলাক, র্ানদর কানে
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জান্নানর্ থাকনর্ ডাগর ডাগর সচানখর অপর্ রূির্র্ী ও
সুন্দরী সুন্দরী সমর্য়স্কা োরী (হুর), র্ানদর দতপষ্ট
আিে আিে স্বামীনর্ই থাকনর্ পের্দ্ধ”। (সূরা সদ,
আয়ার্, েং ৫২)।
িপর্ত্র কুরআনের মনধয আনরা এনসনে:
ِ َّات َع ْد ٍن ي ْد ُخلُونَ َها ومن َلَح ِمن آِبَِ ِهم وأَ ْزو
اج ِه ْم
ُ ( َجن
َ
َ َ ْ َ ْ َ َ ََ
.23  جزء من اآلية، سورة الرعد،)َوذُ هِرََّيِتِِ ْم
ভার্ানথুর অেুর্াদ: “সসই িরমােনন্দর িপর্ত্র িাে
জান্নানর্ প্রকতর্ ইসলানমর অেুগামী সজ্জে ঈমােদার
র্যপিগণ র্সর্াস করনর্। এর্ং র্ানর্ র্ানদর
সৎকমুশীল র্াি-দাদা, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তােরাও প্রনর্শ
করনর্”। (সূরা আরুাদ, আয়ার্, েং 3২ এর
অংশপর্নশষ)।
িপর্ত্র কুরআনের মনধয আনরা এনসনে:
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 اآلية، سورة الزخرف،)اج ُك ْم َُتْبَ ُرو َن
ُ (ا ْد ُخلُوا ا ْجلَنَّةَ أَنْ تُ ْم َوأَ ْزَو

. 70

ভার্ানথুর অেুর্াদ: “সর্ামরা এর্ং সর্ামানদর
সহধপমুণীগণ জান্নানর্ প্রনর্শ কনরা। সসখানে
সর্ামানদরনক সন্তুষ্ট ও সম্মাপের্ করা হনর্”। (সূরা
আজ জুখরুফ, আয়ার্, েং 70)।
এই ভানর্ প্রকতর্ ঈমােদার সজ্জে মুসপলম র্যপি
িরমােনন্দর িপর্ত্র িাে জান্নার্ লাভ করনর্ এর্ং
সসখানে সস পচরকাল সুখ সভাগ করনর্। পকন্তু সর্ র্যপি
ঈমােদার সজ্জে মুসপলম মােুষ হনর্ িারনর্ ো, সস
র্যপি িরমােনন্দর িপর্ত্র িাে জান্নার্ লাভ করনর্
িারনর্ ো, এর্ং সস জাহান্নানমর মনধয পচরকাল দুঃখ
কষ্ট সভাগ করনর্।
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ের্ম অধযায়: পর্শ্বোর্ী মুহাম্মাদ আল্লাহর
রাসূনলর প্রপর্ পর্শ্বাস িািে করা অিপরহার্ু
প্রকতর্ ইসলাম একপি িপরিূণু ধমু এর্ং অপর্
গুরুত্বিূণু ও প্রভার্শালী ধমু। এই ধনমুর আপর্ভুার্
ঘনিনে পর্শ্বোর্ী মুহাম্মদ [সাল্লাল্লাহু আলাইপহ
ওয়াসাল্লাম] এর মাধযনম। পর্পে একজে একক ও
অেেয র্যপিনত্বর অপধকারী। পর্পে মহাে আল্লাহর িি
সথনক র্াাঁর রাসূল র্া দূর্ পহনসনর্ সপ্রপরর্ হনয়পেনলে।
র্াই পর্পে প্রকতর্িনি হনলে মহাে আল্লাহর র্াণী
এর্ং র্াাঁর উিনদনশর সর্য প্রচারক। অর্এর্ পর্পে
অনেক র্াধা-পর্িপত্ত উনিিা কনর প্রচি িপররনমর
মাধযনম পর্নশ্বর র্ুনক মহাে আল্লাহর র্াণী এর্ং র্াাঁর
উিনদশ সপিকভানর্ প্রচার কনরনেে। আর মহাে
আল্লাহর সর্ সমস্ত র্াণী ও উিনদশ পর্পে সপিকভানর্
প্রচার কনরনেে, সসিাই হনলা প্রকতর্ ইসলানমর পশিা।
মহাে আল্লাহ র্াাঁর রাসূল মুহাম্মদ [সাল্লাল্লাহু আলাইপহ
ওয়াসাল্লাম] সক সকল জাপর্র মাের্ সমানজর প্রপর্
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সপ্ররণ কনরনেে। সকেো ইসলানমর র্ার্ুা হনলা
সার্ুজেীে পর্শ্বধনমুর র্ার্ুা; অর্এর্ এই িতপথর্ীর র্ুনক
পকয়ামর্ র্া মহা প্রলয় সংঘপির্ হওয়া ির্ুন্ত প্রকতর্
ইসলামই হনলা একপি আন্তজুাপর্ক পর্শ্বধমু। এই ধমু
সমস্ত প্রকানরর মােুনষর জেয প্রনর্াজয এর্ং সকল
র্ুনগর জেয উিনর্াগী। র্াই এই ধমুপি হনলা একপি
র্ুনগািনর্াগী ধমু, র্ুগধমু, কানলাপচর্ ধমু। এই ধনমুর
মনধয কানলাপচর্ আচার র্যর্হার ও ভার্ধারার উজ্জ্বল
জীর্ের্ািনের পর্ধাে রনয়নে। সুর্রাং সকল জাপর্র
মাের্ সমাজ সর্ে আল্লাহর রাসূল ও র্াাঁর দূর্
পর্শ্বোর্ী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওয়াসাল্লাম]
এর িন্থােুর্ায়ী মহাে আল্লাহর ইর্াদর্ র্া উিাসো ও
ভজো কনর। সকেো র্াাঁর িন্থােুর্ায়ী মহাে আল্লাহর
ইর্াদর্ র্া উিাসো ও ভজো ো া সকানো মােুষ
িরমােন্দ ও গভীর সুনখর িাে জান্নার্ লানভর সপিক
সকানো িথ িানর্ ো। এই জেয র্াাঁর অেুসরণ করা
এর্ং র্াাঁর র্ারণকতর্ ও সার্ধােকতর্ পর্ষয় হনর্ পর্রর্
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থাকা অিপরহার্ু। আর র্াাঁর আপের্ পর্ষয়গুপলনক
পর্শ্বাস করাও হনলা অিপরহার্ু। র্াই মহাে আল্লাহ
পর্শ্বোর্ী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওয়াসাল্লাম] সক
সপ্ররণ কনরনেে সকল জাপর্র মাের্ সমানজর িরম
সুনখর িাে জান্নানর্র িথ প্রদশুে করার জেয। র্াই
মহাে আল্লাহ র্নলনেে:
ِ ً ث ِِف ْاأل ُِميِْي رس
آَيتِِه
َ (ه َو الَّ ِذي بَ َع
ُ
ُ َ َ هه
َ وَل هم ْن ُه ْم يَ ْت لُو َعلَْي ِه ْم
ِ
ِ
ِ
ِ
ْمةَ َوإِن َكانُوا ِمن قَ ْب ُل لَِفي
َ ََويُ َزهكي ِه ْم َويُ َعله ُم ُه ُم الْكت
َ اب َوا ْْلك
ٍ ِؤ َال ٍل ُّمب
.2  اآلية، سورة اجلمعة،)ْي
َ
ভার্ানথুর অেুর্াদ: “মহাে আল্লাহ পেরিরনদর মধয
সথনক একজে রাসূল র্া দূর্ সপ্ররণ কনরনেে, সস সর্ে
র্ানদর কানে িাি কনর র্াাঁর উিনদনশর
র্াণী, র্ানদরনক প্রকতর্ ইসলানমর পর্পধ-পর্ধানের
আনলানক িপর্ত্র কনর এর্ং র্ানদরনক প্রদাে কনর
িপর্ত্র কুরআে ও হাদীনসর জ্ঞাে। র্পদও ইপর্িূনর্ু
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র্ারা পেনলা সঘার িথভ্রষ্টর্ার মনধয”। (সূরা আল
জুমুয়া, আয়ার্, েং 2)।
মহাে আল্লাহ আনরা র্নলনেে:
ِ
ٍ
ِ ِ
َّ (وَمن يُ ِط ِع
ار
ُ اّللَ َوَر ُسولَهُ يُ ْدخلْهُ َجنَّات ََتْ ِري من ََتْت َها ْاألَنْ َه
َ
ِ
ِِ
ِ  َوَمن يَ ْع،يم
َّ ص
َ ِين فِ َيها ۚ َو ٰذَل
ُاّللَ َوَر ُسولَه
َ َخالد
ُ ك الْ َف ْوُز ال َْعظ
ِ
ِ ِ
،)ْي
ٌ اب ُّم ِه
َ َويَتَ َع َّد ُح ُد
ٌ ودهُ يُ ْدخلْهُ ًَن ًرا َخال ًدا ف َيها َولَهُ َع َذ
.14  واآلية،13  جزء من اآلية،سورة النساء

ভার্ানথুর অেুর্াদ: “আর সর্ র্যপি আল্লাহ ও র্াাঁর
রাসূনলর আেুগর্য করনর্, আল্লাহ র্ানক এমে িরম
ও গভীর সুনখর িাে সেয়ামনর্ভরা জান্নানর্ প্রনর্শ
করানর্ে, র্ার েীনচ েদীসমূহ প্রর্াপহর্ হনর্; সসখানে
সস িাপয়ভানর্ র্সর্াস করনর্ এর্ং র্া হনর্ র্ার জেয
মহা সাফলয। আর সর্ র্যপি আল্লাহ ও র্াাঁর রাসূনলর
অর্াধয হনর্ এর্ং র্াাঁর পেধুাপরর্ সীমা লঙ্ঘে করনর্,
পর্পে র্ানক জাহান্নানম পেনিি করনর্ে, সসখানে সস
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িাপয়ভানর্ র্সর্াস করনর্ এর্ং র্ার জেয র্া হনর্
লাঞ্ছোদায়ক শাপস্ত”।
(সূরা আপন্নসা, আয়ার্, েং ১৩ এর অংশপর্নশষ এর্ং
আয়ার্, েং ১৪)।
র্াই আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওয়াসাল্লাম]
এর অেুসরণ ো করনল সকানো মােুষ মহাসুনখর িাে
জান্নার্ লাভ করার সকানো িথ িানর্ ো। সকেো র্াাঁর
মাধযনমই সর্া মহাে আল্লাহ পর্শ্বর্াসীনক একপি সর্য
ধমু প্রকতর্ ইসলাম িপরিূণুরূনি সকল জাপর্র মাের্
সমানজর জেয প্রদাে কনরনেে। সুর্রাং মহাে আল্লাহ
িপর্ত্র কুরআনের মনধয র্নলনেে।
ت َعلَ ْي ُك ْم نِ ْع َم ِِت
ُ ت لَ ُك ْم ِدي نَ ُك ْم َوأ ََْتَ ْم
ُ (الْيَ ْو َم أَ ْك َم ْل
ِ ور
ِْ يت لَ ُك ُم
 ج زء م ن، س ورة املاَ دة،)اإل ْس َال َم ِدينً ا
ُ ؤ
ََ
.3 اآلية
ভার্ানথুর অেুর্াদ: “এখে আপম সর্ামানদর জেয সর্য
ধমু ইসলামনক িপরিূণু কনরপদলাম আর আপম আমার
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সমস্ত প্রকানরর অেুগ্রহ িুণুরূনি সর্ামানদরনক প্রদাে
করলাম এর্ং আপম ইসলামনকই সর্ামানদর জেয
প্রকতর্ ধমু পহনসনর্ মনোেীর্ করলাম”। (সূরা আল
মাপয়দা, আয়ার্ েং ৩ এর অংশপর্নশষ)।
র্াই মহাে আল্লাহ প্রকতর্ ইসলাম ধমুপিনক
আন্তজুাপর্ক পর্শ্বধমু পহনসনর্ স্বীকতপর্ প্রদাে কনরনেে।
সুর্রাং মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওয়াসাল্লাম]
মহাে আল্লাহর িি সথনক সর্ সর্য সপিক ধমু ইসলাম
পেনয় এনসনেে, সসই ইসলাম সকল জাপর্র মাের্
সমানজর জেয প্রনর্াজয এর্ং উিনর্াগী। সুর্রাং মহাে
আল্লাহ র্নলনেে:
ِ ِ اك إََِّل َكافَّةً لهِلن
 جزء، سورة سبأ،)يا َونَ ِذ ًيرا
َ َ( َوَما أ َْر َسلْن
ً َّاس بَش

.28 من اآلية

ভার্ানথুর অেুর্াদ: “সহ োর্ী মুহাম্মাদ! আপম সর্ামানক
সকল জাপর্র মাের্ সমানজর জেয প্রকতর্ ইসলানমর
অেুগামী র্যপিনদরনক জান্নানর্র সুসংর্াদার্া এর্ং
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প্রকতর্ ইসলাম প্রর্যাখযােকারীনদরনক অথর্া র্ার
পর্রুদ্ধাচরণকারীনদরনক জাহান্নানমর শাপস্ত হনর্
সর্কুকারী রূনি সপ্ররণ কনরপে”।
(সূরা সার্া, আয়ার্ েং 28 এর অংশপর্নশষ)।

দশম অধযায়: প্রকতর্ ইসলাম ধনমু প্রনর্শ করার
পেয়ম
প্রকতর্ ইসলাম হনলা মহাে আল্লাহর মনোেীর্ একপি
মহাে ধমু। র্াই এই ধমুপিনক পর্পে সরষ্ঠত্ব প্রদাে
কনরনেে, আর সকল জাপর্র মাের্ সমানজর জেয
উিনর্াগী কনরনেে এর্ং মাের্ সমানজর মঙ্গলময়
জীর্ের্াত্রার জেয পর্পে র্ানর্ সরনখ পদনয়নেে
একত্বর্াদ, ইর্াদর্ ও উিাসোর শাপন্তদায়ক রীপর্,
েীপর্, পর্ধাে ও প্রণালী।
সুর্রাং পর্পে পেনজই সমস্ত মাের্ সমানজর জেয
সকল প্রকানরর পর্পধ-পর্ধাে এর্ং আইে-কােুে র্াাঁর
পপ্রয় দূর্ ও রাসূল মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইপহ

জ্ঞানের সঞ্চার

202

ওয়াসাল্লাম] এর মাধযনম আর িপর্ত্র কুরআনের
মাধযনম পেধুারণ কনর পদনয়নেে।
সুর্রাং এই সর্য সপিক ধনমুর মনধয সকানো প্রকানরর
অপর্চার, অেযায় ও অর্যাচানরর িাে সেই। সকেো
ইসলাম হনলা সকনলর জেয শাপন্ত, সম্প্রীপর্ এর্ং
সদ্ভার্ িািে করার ধমু। র্াই এই সর্য সপিক ধমু
প্রকতর্ ইসলাম কখনোই অশাপন্তর কারণ হনর্ িানর
ো। এিাই হনলা প্রকতর্ ইসলাম ধনমুর আসল র্থয।
র্নর্ সকানো সকানো মুসপলম সমানজর অর্িা প্রকতর্
ইসলাম ধনমুর আসল র্থয সমার্ানর্ক োও হনর্
িানর। র্াই এখানে আপম সকানো মুসপলম সমানজর
অর্িার র্থয সিশ করপে ো। পকন্তু ুধুমাত্র প্রকতর্
ইসলাম ধনমুরই র্থয সিশ করপে।
র্াই সজনে সেওয়া উপচর্ সর্, প্রকতর্ ইসলাম ধমুই
হনলা সুখময় জীর্ে লাভ, সতপষ্টকর্ুা মহাে আল্লাহর
সন্তুপষ্ট লাভ এর্ং িরকানল জান্নার্ লানভর একপি
সপিক উিাদাে র্া সপিক উিকরণ ও মাধযম। র্াই
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সকল জাপর্র মাের্ সমাজনক প্রকতর্ প্রভু সতপষ্টকর্ুা
মহাে আল্লাহ এই সর্য ধমু ইসলানমর অেুগামী
হওয়ার প্রপর্ উৎসাহ প্রদাে কনরনেে। সুর্রাং পর্পে
িপর্ত্র কুরআনের মনধয র্নলনেে:
ِ
ِ
ِ
ِِ
َّ َنزلْنَا ۚ َو
اّللُ ِِبَا تَ ْع َملُو َن
َ (فَآمنُوا ِِب َّّلل َوَر ُسوله َوالنُّوِر الَّذي أ

.8  اآلية، سورة التغابن،)َخبِي

ভার্ানথুর অেুর্াদ: “র্াই সহ সকল জাপর্র মাের্
সমাজ! সর্ামরা প্রকতর্ ইসলাম ধনমুর পর্নরাপধর্া
র্যাগ কনর মহাে আল্লাহ ও র্াাঁর রাসূল ও দূর্
পর্শ্বোর্ী মুহাম্মদ এর্ং র্াাঁর অর্র্ীণু ঐশীর্াণী িপর্ত্র
কুরআনের প্রপর্ পেষ্ঠার্াে হনয় আন্তপরকর্ার সপহর্
পর্শ্বাস িািে কনর প্রকতর্ ইসলাম ধনমুর অেুগামী
হনয় র্াও। আর মহাে আল্লাহই সর্ামানদর সমস্ত
কনমুর পর্ষনয় সর্ুনর্াভানর্ অর্গর্”। (সূরা
আত্তাগার্ুে, আয়ার্ েং 8)।
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র্াই সর্ র্যপি এই সর্য সপিক ধমু প্রকতর্ ইসলাম
একপেষ্ঠর্ার সপহর্ স্বাধীেভানর্ গ্রহণ করার ইিা
করনর্ সস র্যপি র্লনর্:
َِّ َن ُُّمَ َّم ًدا رسو ُل
َّ  َوأَ ْش َه ُد أ،ُاّلل
َّ َّ"أَ ْش َه ُد أَ ْن َلَ إِلَهَ إَِل
."اّلل
ُْ َ
অথু: “আপম সািয পদপি সর্, আল্লাহ ো া অেয
সকানো সর্য উিাসয সেই। এর্ং আপম আরও সািয
পদপি সর্, অর্শযই মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইপহ
ওয়াসাল্লাম] আল্লাহর পপ্রয় র্যপি ও দূর্ র্া রাসূল”।
সুর্রাং সর্ র্যপি একপেষ্ঠর্ার সপহর্ স্বাধীেভানর্ এই
সািয প্রদাে করনর্, সস র্যপি মুসপলম পহনসনর্ই
িপরগপণর্ হনর্। এর্ং সস কলযাণময় জীর্ে লাভ
করনর্ িারনর্ এর্ং সতপষ্টকর্ুা মহাে আল্লাহর সন্তুপষ্ট
লাভ কনর জান্নার্র্াসীও হনর্ িারনর্। আর র্ার মনধয
এর্ং অেয মুসপলম র্যপির মনধয সকানো র্ফার্
থাকনর্ ো।
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র্াই সকানো র্যপি এই সর্য সপিক ধমু প্রকতর্ ইসলাম
একপেষ্ঠর্ার সপহর্ স্বাধীেভানর্ গ্রহণ করার ইিা
করনল, সস সকানো র্ন া অেুষ্ঠানের মুখানিিী হনর্
ো। এর্ং সস প্রকতর্ সতপষ্টকর্ুা মহাে আল্লাহ ো া অেয
সকানো র্স্তু র্া র্যপির ইর্াদর্ র্া উিাসো করনর্
ো।
আর এই পর্ষয়পি সজনে সেওয়া উপচর্ সর্, প্রকতর্
ইসলানমর পশিা সমার্ানর্ক সর্ র্যপি একপেষ্ঠর্ার
সপহর্ ইসলানমর অেুগামী হনয় র্া মুসপলম হনয়
মতর্ুযর্রণ করনর্, সসই র্যপি মতর্ুযর্রণ করার ির
িরকানল জান্নার্ র্া স্বগু লানভর অপধকারী হনর্
িারনর্। আর সর্ র্যপি একপেষ্ঠর্ার সপহর্ ইসলানমর
অেুগামী হনয় র্া মুসপলম হনয় মতর্ুযর্রণ করনর্ ো,
সস র্যপি মতর্ুযর্রণ করার ির িরকানল জান্নার্
লানভর অপধকারী হনর্ িারনর্ ো। র্াই সস েরক র্া
জাহান্নানমর সর্ষ্টেীর মনধয পচরিায়ী র্সর্াস করনর্
এর্ং সসখানে সস জাহান্নানমর ভীষণ কষ্টদায়ক শাপস্ত
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সভাগ করনর্। সুর্রাং সর্ র্যপি প্রকাশযভানর্
একপেষ্ঠর্ার সপহর্ ইসলানমর অেুগামী র্া মুসপলম
হনর্ িারনর্ ো, সস র্যপি সগািেভানর্ ও
অপ্রকাশযভানর্ একপেষ্ঠর্ার সপহর্ ইসলানমর অেুগামী
র্া মুসপলম হনয়ই জীর্ের্ািে করনর্ িারনর্। সর্নহর্ু
প্রকতর্ সতপষ্টকর্ুা মহাে আল্লাহ অন্তর্ুামী। পর্পে মােুনষর
মনের সমস্ত অর্িা সম্পনকু সমগ্রভানর্ অর্গর্।
সর্নহর্ু মহাে আল্লাহ র্নলনেে:
ِ (وأ
ِ َس ُّروا قَ ولَ ُكم أَ ِو اجهروا بِ ِه ۖ إِنَّهُ َعلِيم بِ َذ
،)الص ُدوِر
ُّ ات
ٌ
ْ ْ
َ
َُ ْ

.13  اآلية،سورة امللك

ভার্ানথুর অেুর্াদ: “সহ সকল জাপর্র মাের্ সমাজ!
সর্ামরা সর্ামানদর কথা সগািেভানর্ ও অপ্রকাশযভানর্
চুনি চুনি র্নলা অথর্া অনগািনে প্রকাশযভানর্ র্নলা।
পেশ্চয় পর্পে সর্ামানদর মনের সমস্ত অর্িা সম্পনকু
সম্পূণুরূনি অর্গর্”।
(সূরা আল মুলক, আয়ার্ েং 13)।
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সুর্রাং মােুষ সর্ে একপেষ্ঠর্ার সপহর্ ইসলানমর
অেুগামী হনয় র্া মুসপলম হনয় মতর্ুযর্রণ করার এর্ং
মতর্ুযর্রণ করার ির িরকানল জান্নার্ লাভ করার ও
জাহান্নানমর ভীষণ কষ্টদায়ক শাপস্ত সথনক রিা
িাওয়ার সচষ্টা কনর।
মােুনষর মঙ্গল কামো কনর আপম এই িরামশুপি সিশ
করলাম। এখে র্ার ইিা হনর্ সস জান্নার্ লানভর িথ
অর্লম্বে করনর্। আর র্ার ইিা হনর্ সস জাহান্নানমর
িথ অর্লম্বে করনর্। এই পর্ষনয় মােুনষর িুনরািুপর
স্বাধীের্া রনয়নে।
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একাদশ অধযায়: ইসলাম ধমু গ্রহণ করার প্রপর্
আহ্বাে
প্রকতর্ ইসলাম ধমু হনলা মহাে আল্লাহর একপিই মাত্র
ধমু, এই ধমু ো া মহাে আল্লাহ অেয সকানো ধমু
গ্রহণ করনর্ে ো। র্াই পর্পে র্নলনেে:
ِاإلس َالِم ِدينا فَلَن ي ْقبل ِمْنه وهو ِِف ْاآل ِخرة
ً
ْ ِْ ( َوَمن يَ ْب تَ ِه َغْي َر
َُ َ ُ َ َ ُ
َ
ِ
ِ
. 85  اآلية، سورة آل عمران،)ين
َ م َن ا َْاس ِر
ভার্ানথুর অেুর্াদ: “আর সর্ র্যপি প্রকতর্ ইসলাম ধমু
র্যর্ীর্ অেয সকানো ধমু অনেষণ করনর্, র্া কখেই
র্ার পেকি হনর্ িপরগতহীর্ হনর্ ো এর্ং িরকানল সস
ভীষণ িপর্গ্রস্তনদর সনঙ্গ জাহান্নামর্াসী হনয় র্ানর্”।
(সূরা আল ইমরাে, আয়ার্ েং 85)।
র্াই ইহকাল এর্ং িরকানল সকল জাপর্র মাের্
সমানজর সুখ, শাপন্ত, আেন্দ এর্ং কলযানণর িথ
হনলা প্রকতর্ ইসলাম ধমু গ্রহণ করা এর্ং র্ার পশিা
সমার্ানর্ক জীর্ে িপরচাপলর্ করা। র্াই এই িপর্ত্র
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ধমু গ্রহণ করার প্রপর্ মােুষনক আহ্বাে জাোনোর
জেয এখানে আপম কর্কগুপল পচপি পলখার েমুো সিশ
করলাম:

1- ইসলাম ধমু গ্রহণ করার প্রপর্ আমপির্
করার একপি পচপি
প্রকতর্ ইসলাম ধমু মােুষনক র্ার জীর্নের প্রকতর্
লিয পির করার িথ প্রদশুে কনর। র্াই সর্ র্যপি
প্রকতর্ ইসলানমর অেুগামী হনর্ িারনর্, সস র্যপি
পেনজর জীর্নের প্রকতর্ লিয পির করনর্ িারনর্। আর
সর্ র্যপি পেনজর জীর্নের প্রকতর্ লিয পির কনর
সেওয়ার ির সসই লনিয প্রকতর্ ইসলানমর আনলানক
ভানলাভানর্ উিপির্ হনর্ িারনর্, সস র্যপি িপর্ত্র ও
সুখময় জীর্ে লাভ করনর্ িারনর্। র্াই আিপে
আমার িি সথনক প্রকতর্ ইসলাম ধনমুর অেুগামী
হওয়ার প্রপর্ আমপির্। আপম সদায়া কপর সতপষ্টকর্ুা
মহাে আল্লাহ আিোর জীর্েনক কলযাণময় করুে
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এর্ং আিোনক প্রকতর্ ইসলাম ধনমুর অেুগামী হওয়ার
এর্ং র্ার পেয়ম সমনে চলার শপি প্রদাে করুে। ইপর্
পর্েীর্
আিোর মঙ্গলকামী
ড: মুহাম্মাদ মর্ুজ
ু া পির্া আনয়শ মুহাম্মাদ

2- ইসলাম ধমু গ্রহণ করার প্রপর্ আমপির্ করার
একপি পচপি
মাের্ জীর্েনক সুসতঙ্খল ও সুনশাপভর্ করার জেয
জীর্নের একপি প্রধাে লিয পেধুারণ করা অিপরহার্ু।
সকেো সর্ র্যপির জীর্নের সকানো সপিক লিয সেই,
সস র্যপির জীর্নের কলযাণময় সকানো িথ সেই। এই
জেয প্রকতর্ ইসলাম ধমু মােুনষর জীর্নের প্রধাে লিয
পেধুারণ কনর পদনয়নে। আর র্া হনলা এই সর্, মােুষ
সর্ে র্ার প্রকতর্ সতপষ্টকর্ুা মহাে আল্লাহর সন্তুপষ্ট লাভ
কনর। র্াই প্রকতর্ ইসলাম ধমু সতপষ্টকর্ুা মহাে
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আল্লাহর সন্তুপষ্ট লাভ করার সহজ সপিক িথ প্রদশুে
কনর। অেয ধনমুর মাধযনম এই পর্ষয়পি স্পষ্ট হয় ো।
র্াই প্রকতর্ ইসলাম ধনমুর মাধযনম মাের্র্ার র্া
মেুষযনত্বর সপিক িন্থায় সম্মাে ও সংরিণ হয়।
সকেো এই ধমুপি মাের্র্ার ধমু। সকেো প্রকতর্
ইসলাম ধমু সকল জাপর্র মাের্ সমানজর জেয প্রকতর্
সতপষ্টকর্ুা মহাে আল্লাহর িি সথনক এনসনে।
এই জেয প্রকতর্ ইসলাম ধনমুর অেুগামী হওয়ার প্রপর্
আপম আিোনক আমপির্ করপে। সুর্রাং আিোর
র্পদ ইিা হয়, র্াহনল আিপে প্রকতর্ ইসলাম ধমু
গ্রহণ কনর আিোর পচরিায়ীর জীর্েপিনক সুখময়
করনর্ িানরে। প্রকতর্ সতপষ্টকর্ুা মহাে আল্লাহ
আিোর পচরিায়ীর জীর্েপিনক কলযাণময় করুে।
ইপর্
পর্েীর্
আিোর মঙ্গলকামী
ড: মুহাম্মাদ মর্ুজ
ু া পির্া আনয়শ মুহাম্মাদ
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3- ইসলাম ধমু গ্রহণ করার প্রপর্ আমপির্
করার একপি পচপি
প্রকতর্ ইসলাম ধমুই হনলা সুখময় জীর্ে লানভর
সপিক উৎস। সকেো প্রকতর্ ইসলাম ধমুই হনলা সকল
জাপর্র মাের্ সমানজর একপি সর্য সপিক ধমু। র্াই
সর্ র্যপি প্রকতর্ ইসলানমর অেুগামী হনর্ িারনর্, সস
র্যপি পেনজর জীর্নের প্রকতর্ লিয পির করনর্ সিম
হনর্। এর্ং সুখময় জীর্ে লাভ করনর্ িারনর্। র্াই
আিপে প্রকতর্ ইসলাম ধনমুর অেুগামী হওয়ার প্রপর্
আমার িি সথনক আমপির্। সর্য উিাসয প্রকতর্
সতপষ্টকর্ুা মহাে আল্লাহ আিোনক সুখময় জীর্ে প্রদাে
করুে। ইপর্
পর্েীর্
আিোর মঙ্গলকামী
ড: মুহাম্মাদ মর্ুজ
ু া পির্া আনয়শ মুহাম্মাদ
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4- ইসলাম ধমু গ্রহণ করার প্রপর্ আমপির্ করার
একপি পচপি
িরকানলর জীর্ে হনলা অেন্ত কানলর জীর্ে। র্াই
সসখানে সুনখ থাকার র্যর্িা করা উপচর্। সুর্রাং সর্
র্যপি প্রকতর্ ইসলানমর অেুগামী হনর্ িারনর্, সস
র্যপি পেনজর জীর্নের প্রকতর্ লিয পির করনর্
িারনর্ এর্ং সুখময় জীর্ে লাভ করনর্ সিম হনর্।
সকেো প্রকতর্ ইসলাম ধমু মােুষনক ইহকাল এর্ং
িরকানল সুনখ থাকার িথ প্রদশুে কনর। র্াই আমার
িি সথনক আিপে প্রকতর্ ইসলাম ধনমুর অেুগামী
হওয়ার প্রপর্ আমপির্। আপম সদায়া কপর সতপষ্টকর্ুা
মহাে আল্লাহ আিোর জীর্েনক কলযাণময় করুে
এর্ং আিোনক প্রকতর্ ইসলাম ধনমুর অেুগামী হওয়া
এর্ং র্ার পেয়ম সমনে চলার শপি প্রদাে করুে। এই
সদায়ার ির র্পদ আিপে আিোর ইহকাল ও
িরকানলর সুখ লাভ করনর্ ইিা কনরে, র্াহনল
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আিোনক প্রকতর্ ইসলাম ধনমুর অেুগামী হওয়ার প্রপর্
সপক্রয় হওয়া দরকার এর্ং র্ার পেয়ম সমনে চলার
জেয সচষ্টা করা উপচর্। সর্য উিাসয প্রকতর্ সতপষ্টকর্ুা
মহাে আল্লাহ আিোনক সুখময় জীর্ে প্রদাে করুে।
ইপর্
পর্েীর্
আিোর মঙ্গলকামী
ড: মুহাম্মাদ মর্ুজ
ু া পির্া আনয়শ মুহাম্মাদ
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5- ইসলাম ধমু গ্রহণ করার প্রপর্ আমপির্ করার
একপি পচপি
পর্পে সর্ জগনর্র প্রকতর্ সতপষ্টকর্ুা পর্পেই হনলে
আল্লাহ। এই সর্য সতপষ্টকর্ুানক সদাসর্ুদা একপেষ্ঠর্ার
সপহর্ ভানলার্াসা অিপরহার্ু। পর্পে হনলে এক ও
একক। র্াাঁর সকানো অংশীদার সেই। পর্পেই সতপষ্ট
কনরনেে সমস্ত প্রকানরর সতপষ্ট জগর্নক এর্ং সতপষ্ট
জগনর্র সমস্ত র্স্তুনক। র্াাঁর উিাসো আরাধো করার
আনগ র্াাঁর সত্তার পর্ষনয় জ্ঞাে লাভ করা দরকার।
এর্ং র্াাঁর অপধকার সম্পনকুও সপিক জ্ঞাে লাভ করা
জরুপর।
আর প্রকতর্ ইসলাম অর্যন্ত িপর্ত্র ধমু এর্ং িপর্ত্র
জীর্ে িদ্ধপর্। সুর্রাং এই িপর্ত্র ধনমুর োনম সর্
র্যপি জুয়াচুপর, সশাষণ, সর্ঈমাপে, অর্যাচার, খুে,
অিকমু এর্ং কুকমু ইর্যাপদ করনর্, সস র্যপি
সতপষ্টকর্ুা মহাে আল্লাহর েযায় পর্চানরর িমর্া সথনক
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িলায়ে করনর্ িারনর্ ো। সর্নহর্ু প্রকতর্ ইসলাম
েযায়িরায়ণর্ার ধমু, সচ্চপরনত্রর ধমু এর্ং মােুনষর
উিকার ও সসর্া করার ধমু। র্াই আিপে প্রকতর্
ইসলাম ধনমুর অেুগামী হওয়ার জেয আমপির্। এর্ং
আপম সদায়া কপর সতপষ্টকর্ুা মহাে আল্লাহ আিোর
জীর্েনক কলযাণময় করুে এর্ং আিোনক প্রকতর্
ইসলাম ধনমুর অেুগামী হওয়া এর্ং র্ার পেয়ম সমনে
চলার শপি প্রদাে করুে। ইপর্
পর্েীর্
আিোর মঙ্গলকামী
ড: মুহাম্মাদ মর্ুজ
ু া পির্া আনয়শ মুহাম্মাদ
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6- ইসলাম ধমু গ্রহণ করার প্রপর্ আমপির্
করার একপি পচপি
সম্মাপের্ ভাই! .........................
সতপষ্টকর্ুা মহাে আল্লাহ আিোনক সুনখ রাখুে এর্ং
সর্য ধমু প্রকতর্ ইসলানমর সপিক জ্ঞাে প্রদাে করুে।
প্রকতর্ ইসলাম ধমু সাধারণভানর্ মােুষনক মােুনষর
সানথ থাকার উিনদশ প্রদাে কনর এর্ং মােুনষর
উিকার করার প্রপর্ও উৎসাহ প্রদাে কনর। র্াই র্পল
সর্, সর্ ধমু মােুষনক মােুষ সথনক দূনর সপরনয় সদয়
অথর্া মাের্র্া পকংর্া মেুষযত্ব সথনক দূনর রানখ, সসপি
প্রকতর্িনি সর্য ধমু েয়। র্রং সসপি প্রকতর্িনি
অধমু। র্াই প্রকতর্ ইসলাম ধমু অধমুনক র্জুে কনর।
আর কর্কগুপল সলাক ধনমুর োনম র্যর্সা কনর এর্ং
এই র্যর্সার দ্বারা র্ানদর কুমর্লর্ িূরণ করার সচষ্টা
কনর।
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র্নর্ মােুষ র্ার সপিক জ্ঞাে ও র্ুপদ্ধর দ্বারা সর্য ও
পমথযার মনধয র্ফার্ করনর্ িারনর্। আর সজনে রাখা
দরকার সর্, পেনজর সদনশর মনধয কর্কগুপল সলাক
সদনশর আইে অমােয কনর চনল। অেুরূিভানর্ ধনমুর
োনম কর্কগুপল সলাক অধনমুর কাজ কনর। পকন্তু
র্ানদর কারনণ সর্য ধমু ইসলাম গ্রহণ করা সথনক
পর্রর্ থাকা উপচর্ েয়। র্াই সর্নহর্ু এই ধমুপি সকল
জাপর্র মাের্ সমানজর জেয সতপষ্টকর্ুা মহাে আল্লাহর
িি সথনক এনসনে। সসনহর্ু সর্ সকানো অমুসপলম
র্যপির জেয ইসলাম ধমু গ্রহণ করার িুনরািুপর
অপধকার রনয়নে। অর্এর্ সর্ সকানো অমুসপলম র্যপি
প্রকতর্ ইসলাম ধমু গ্রহণ কনর পেনজনক সুখদায়ক িনথ
িপরচাপলর্ করনর্ িানর এর্ং পেনজনক সসৌভাগযশালী
ও ধেযও করনর্ িানর।
সর্ মহাে সত্তা মেুষযনত্বর সংরিণ করার উিনদশ
প্রদাে কনরনেে এর্ং আমানক, আিোনক র্থা এই
পর্শাল সতপষ্টজগৎ এর্ং এই সতপষ্টজগনর্র মনধয র্াপকেু
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আনে, সমস্ত র্স্তুনক সতপষ্ট কনরনেে। সসই প্রকতর্
সতপষ্টকর্ুাই হনলে এক ও অপদ্বর্ীয় সর্য উিাসয মহাে
আল্লাহ। র্াাঁনকই সমনে সেওয়ার প্রপর্ প্রকতর্ ইসলাম
ধমু আহ্বাে জাোয়।
র্াই আপম প্রাথুো কপর মহাে আল্লাহ সর্ে আিোর
জীর্েনক কলযাণময় কনরে আর প্রকতর্ ইসলাম ধনমুর
অেুগামী হওয়া এর্ং র্ার পেয়ম সমনে চলার শপি
প্রদাে কনরে। ইপর্
পর্েীর্
আিোর মঙ্গলকামী
ড: মুহাম্মাদ মর্ুুজা পির্া আনয়শ মুহাম্মাদ

7- ইসলাম ধমু গ্রহণ করার প্রপর্ আমপির্ করার
একপি পচপি
সম্মাপের্া সর্াে! ...................
সতপষ্টকর্ুা মহাে আল্লাহ আিোনক সুনখ রাখুে! সর্ ধমু
মােুষনক মােুষ সথনক দূনর সপরনয় সদয় অথর্া
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মাের্র্া সথনক দূনর রানখ, সসপি প্রকতর্িনি সর্য ধমু
েয়। র্রং সসপি প্রকতর্িনি অধমু। র্াই প্রকতর্ ইসলাম
ধমু অধমুনক র্জুে করার উিনদশ প্রদাে কনর। আর
সর্ ধনমুর দ্বারা মােুনষর আধযাপত্মক ও র্াপহযক
প্রনয়াজে সপিক িন্থায় িূরণ হয়, সসপিই ধমু সকর্ল
সর্য ধমু। র্াই প্রকতর্ ইসলাম ধমুনকই সর্য সপিক
ধমু র্লা উপচর্। সকেো এই ধনমুর দ্বারা মােুনষর
আধযাপত্মক ও র্াপহযক প্রনয়াজে সপিক িন্থায় িূরণ
করা সম্ভর্। অেয ধনমুর দ্বারা র্া সম্ভর্ েয়।
সমানজর কর্কগুপল সলাক ধনমুর োনম র্যর্সা কনর
থানক এর্ং র্ারা র্ানদর সসই র্যর্সার মাধযনম
কুমর্লর্ িূরণ করার সচষ্টা কনর থানক।
র্নর্ আিপে আিোর সপিক জ্ঞাে ও র্ুপদ্ধর দ্বারা সর্য
ও পমথযার মনধয র্ফার্ করনর্ িারনর্ে। আর আিপে
পেশ্চয় জানেে সর্, পেনজর সদনশর মনধযই কর্কগুপল
সলাক সদনশর আইে অমােয কনর চনল। অেুরূিভানর্
ইসলাম ধনমুর োনম কর্কগুপল সলাক অধনমুর কাজ
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কনর। র্াই র্ানদর কারনণ সর্য ও প্রকতর্ ধমু ইসলাম
গ্রহণ করা সথনক পর্রর্ থাকা উপচর্ েয়। এই জেয
সর্, সর্ সকানো অমুসপলম র্যপির জেয ইসলাম ধমু
গ্রহণ করার িুনরািুপর অপধকার রনয়নে। র্াই আপম
সদায়া কপর মহাে আল্লাহ আিোর জীর্েনক কলযাণময়
করুে এর্ং আিোনক প্রকতর্ ইসলাম ধনমুর অেুগামী
হওয়া এর্ং র্ার পেয়ম সমনে চলার শপি প্রদাে
করুে। ইপর্
পর্েীর্
আিোর মঙ্গলকামী
ড: মুহাম্মাদ মর্ুজ
ু া পির্া আনয়শ মুহাম্মাদ
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সশষ কথা
1। সর্ ধনমু প্রকতর্ সতপষ্টকর্ুা ও সর্য উিানসযর স্পষ্ট
ধারণা ও িপরচয় সেই, সসই ধমুপি আসনল প্রকতর্
সতপষ্টকর্ুার মনোেীর্ ধমু েয়।
2। সর্ ধমুপি মােুনষর প্রনয়াজে িূরণ করনর্ সিম
েয়, সসই ধমুপি প্রকতর্িনি সুখময় জীর্ে লাভ করার
শাপন্ত দায়ক উিকরণ েয়।
3। সর্ ধনমুর উিাসোর িদ্ধপর্নর্ অিচনয়র উিাদাে
িাওয়া র্ানর্, সসই ধমুপি মাের্ সমানজর জেয সপিক
ধমু পহনসনর্ িপরগপণর্ হনর্ ো।
4। সর্ ধনমু আত্মা িপরুদ্ধ করার জেয প্রকতর্
সতপষ্টকর্ুা ও সর্য উিানসযর উিাসোর সরল সহজ
িন্থা সেই, সসই ধমুপি মাের্ সমানজর জেয প্রনর্াজয
েয়।
5। সর্ ধনমু জগৎ, জীর্ে এর্ং মাের্ জাপর্র প্রকতর্
র্নত্ত্বর সন্ধাে সেই, সসই ধমুপি সর্য সপিক ধমু েয়।
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র্াই পেঃসনন্দনহ র্লা সর্নর্ িানর সর্, প্রকতর্ ইসলাম
ধমু মােুষনক র্ার প্রকতর্ সতপষ্টকর্ুা ও সর্য উিানসযর
পর্ষনয় স্পষ্ট ধারণা ও িপরচয় প্রদাে করনর্ িানর
এর্ং মােুনষর সকল প্রকানরর প্রনয়াজে িূরণ করনর্
িানর।
অেুরূিভানর্ এই ধনমু প্রকতর্ সতপষ্টকর্ুা ও সর্য
উিানসযর উিাসোর সকানো িদ্ধপর্নর্ অিচনয়র
সকানো উিাদাে সেই।
র্দ্রূি এই ধনমু আত্মা িপরুদ্ধ করার জেয প্রকতর্
সতপষ্টকর্ুা ও সর্য উিানসযর উিাসোর সরল সহজ
িন্থা পর্দযমাে রনয়নে।
আর এই ধনমু জগৎ, জীর্ে এর্ং মাের্ জাপর্র প্রকতর্
র্নত্ত্বর সন্ধাে িাওয়া র্ায়।
র্াই আপম আশা কপর সর্, সম্মাপের্ র্ীক্ষ্ণর্ুপদ্ধসম্পন্ন ও
পর্নর্কসম্পন্ন এর্ং পর্চিণ িািক আর সম্মাপের্া
র্ীক্ষ্ণর্ুপদ্ধসম্পন্না ও পর্নর্কসম্পন্না এর্ং পর্চিণা
িাপিকা উপল্লপখর্ পর্ষয়গুপলসহ আনরা কনয়কপি পর্ষয়
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অত্র র্ইপির মনধয পেশ্চয় অেুভর্ ও উিলপি করনর্
সিনরনেে।
র্াই আপম সম্মাপের্ প্রপর্নর্শী, সদশর্াসী এর্ং
পর্শ্বর্াসীর মঙ্গল কামো কনর র্ানদরনক প্রকতর্
ইসলানমর অেুগামী হওয়ার প্রপর্ আহ্বাে জাোই।
সুর্রাং সর্ র্যপির ইিা হনর্, সস প্রকতর্ ইসলাম ধমু
গ্রহণ কনর পেনজর পচরিায়ীর জীর্েপিনক সুখময়
করনর্।
র্নর্ এিা সজনে রাখা উপচর্ সর্, ইসলাম ধমু গ্রহণ
করার অথু হনলা: মহাে আল্লাহ ও র্দীয় রাসূল
মুহাম্মদ [সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওয়াসাল্লাম] এর প্রদত্ত
পশিা এর্ং পর্পধ-পর্ধাে র্ুনে আন্তপরকর্ার সপহর্ র্া
সর্য র্নল পর্শ্বাস কনর, সসই পশিা এর্ং পর্পধপর্ধানের আনলানক সস্বিায় জীর্ের্ািে করার জেয
স্বীকতপর্ ও সম্মপর্ প্রদাে করার োম। সুর্রাং সর্ র্যপি
ইসলাম ধমু গ্রহণ করনর্, সস র্যপি র্ার পেনজর
জীর্নের সকল সিনত্র আল্লাহ ও র্ার রাসূলনক সমনে
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চলনর্। এিাই হনলা ইসলাম ধমু গ্রহণ করার সপিক
র্াৎির্ু। র্াই সর্ র্যপি এই রকম করনর্ িারনর্,
সসই র্যপি প্রকতর্ মুসপলম পহনসনর্ িপরগপণর্ হনর্।
 والص الة،واْلم د ن ال ذي بنعمت ه ت تم الص اْلات
 وعل ى آل ه وَ حبه،والس الم عل ى رس ولنا ُّمم د
.أَجعْي
অথু: এর্ং সকল প্রশংসা আল্লাহর জেয, র্াাঁর অেুগ্রনহ
সমস্ত সৎকমু সম্পন্ন হয়। আমানদর পপ্রয় রাসূল
মুহাম্মাদ ও র্াাঁর িপরর্ার-িপরজে এর্ং সাহার্ীগনণর
প্রপর্ অপর্শয় সম্মাে এর্ং শাপন্ত অর্র্ীণু সহাক।
সমাপ্ত
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