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বরূভওা 

ঙাত্রচীফন সথনওই ইরানভয দাাত  তাফররনকয ওানচ 
মিু থাওায ওাযনণ এ ওাচ আভায ীভাীন ওরযাণ াধন 
ওনযনঙ। এয এওরট নরা, আভায ভনধয কুযআন অধযনওানর 
রফলরবরিও আাত ংগ্র ওযায আগ্র রৃষ্ট ওনয সদ। পনর 
আভায িাইরয  সনাট ঔাতাগুনরানত অননও আাত ংকৃীত 
ন মা। এগুনরানও রফলরবরিও রবন্প রবন্প ফই আওানয 
াচাফায প্রফর আগ্র থাওা নে ভ সুনমাক ন উনিরন।  

নয ১৯৮২ ানর আভায ানত ভ সুনমাক আন। সফঙয 
যভমান ভাটানও ুনযাুরয ওানচ রারকন ঈভান ংক্রান্ত 
আাতগুনরা রদন এ ফইরট নতরয ওনয সপরর। অে ওনওরট 
ফইনয নয প্রওা নর এটা ভূরত আভায সরঔা প্রথভ ফই। 

এ ফইনয রনযানাভ রদনরঙ „„ঈভাননয রযঘ‟‟। ঈভাননয 
সম ঙরফ আাঁওা ননঙ কুযআনন, সটাই „„ঈভাননয রযঘ‟‟ 
ফইরটনত প্ররতরফরম্বত ওযায সঘষ্টা ওযা ননঙ। আভায জ্ঞাননয 
স্বল্পতা, সমাকযতা ীভাফদ্ধতা আয বালা  ফিনফযয দারযদ্র 
ফইরটনও রনীরড়ত ওনযনঙ ফনট, রওন্তু আভায ইঔরা  
আন্তরযওতায চে আভায প্ররতারও আভানও এফং 
ািওকণনও রৃরনা  আরঔযানতয ওরযাণ দান ওযনফন ফনর 
আভায দৃঢ় প্রতয যননঙ।  

ঈভান রফলন ইভাভ ভুম্যদ ইফনন আফরৃর াহ্ানফয 
“রওতাফতু তারদ” এফং আফুর আ‟রা ভদূদীয “ইরারভ 
তারমফ আয উনও উরূ  ভাফারদ” গ্রন্থদ্ব আভানও 
দারুণবানফ প্রবারফত ওনয। আভায আফফা  আম্যা রৃ‟চনই 
আনরনভ দীন রঙনরন। আভায ভাননট তানদয সযাণ ওযা 
ঈভাননয ফীচ সথনও চন্ধ রননরঙর সম রফত্র কাঙ, তায এ 
প্রবাফ প্ররতরফরম্বত ননঙ এ গ্রনন্থ। তাই আভায আা এ গ্রন্থ 
দ্বাযা আভায যফ আভায আফফা, আম্যা এফং আভায রূারন 
উস্তাদকণনও ওরযাণ দান ওযনফন। 

আফরৃ ীদ নারভ 
ঢাওা 
অনটাফয ১৯৮৮





 ِحيمِ  ْحَمـِٰن الر   ِبْسِم اللِّٰه الر  
 

ঈভাননয রযঘ 
 

১. আনরাঘয রফল 

ইরারভ চীফনাদনিয ভূর রবরি নরা ঈভান। কাঙ সমভন তায ভূনরয উয 
দাাঁরড়ন থানও, সওাননা অট্টাররওা সমভন তায রবনতয উয প্ররতরিত থানও, 
সতভরন এওচন ঈভানদায ভুররভ প্ররতরিত থানওন ঈভারন রবনতয উয। মায 
ঈভান নফ মনতা ভচফুত, ভুররভ রননফ রতরন নফন তনতাটা ঔাাঁরট  উন্পত। 

এ চে এ রফলরট ম্পনওি প্রনতযও ভুররনভয সুস্পষ্ট জ্ঞান থাওা দযওায। 
এভন জ্ঞান থাওনত নফ মানত ওনয তায অন্তনয ণূি প্রতয চনন্ধ। আয এ 
প্রতযই সমননা  তায চীফননয রযঘাররওা রি। এ ঈভারন প্রতয সমননা 
স্পরন্দত  তায রঘন্তা, ওথা  ওনভি। এ চনেই সমননা রতরন সফাঁনঘ থানওন 
আয এরয উয সমননা রতরন ভৃতুয ফযণ ওনযন। 

এটা নরা ভুরভননয ঘরায থ। চীফন ঘরায এ নথ তাযা অগ্রয ন ক্র 
রফক্রনয এওটা ঘূড়ান্ত ঘুরিয ভাধযনভ। স ঘুরি ম্পারদত  রৃরনা 
চাাননয ভাররও ভান আল্লায ানথ। এ ঘুরি ফনর আল্লা তানদয চান 
ভার ক্র ওনয সনন। আয এযই রফরনভন রতরন তানদয দান ওযনফন চান্পাত। 
রঘযন্তন সুঔ আয অপুযান রনাভনত বযা চান্পাতুর নারভ  

ن    ِفي يَُقأِتلُونَ  ،اْلَجن ةَ  َلُهمُ  ِبأ َن   َوا َْمَواَلُهم ُهمْ ا َنُفسَ  اْلُمْؤِمِنينَ  ِمنَ  ى   اْشتَرَ  اللّٰهَ  ا ِ
أ َعلَْيهِ  َوْعًدا ،َويُْقتَلُونَ  فَيَْقتُلُونَ  اللّٰهِ  َسِبيلِ  نِجيلِ  اةِ  الت ْورَ  ِفي َحقًّ  َوالْإ ِ
 ،ِبهِ  بَأيَْعتُم يال ذِ  ِببَْيِعكُمُ  وا فَأْستَْبِشرُ  ،اللّٰهِ  ِمنَ  ِبَعْهِدهِ  ا َْوفَى   َوَمنْ  ،ا نِ  َواْلُقرْ 
ِلكَ  أِئُحونَ  اْلَحأِمُدونَ  اْلَعأِبُدونَ  الت أِئبُونَ  • اْلَعِظيمُ  اْلَفْوزُ  ُهوَ  َوَذٰ  الس 
أِجُدونَ  اِكُعونَ  الر    َواْلَحأِفُظونَ   اْلُمنكَرِ  َعنِ  َوالن أُهونَ  وفِ  ِبأْلَمْعرُ  ونَ  الْإ ِمرُ  الس 

رِ  ،اللّٰهِ  ِلُحُدودِ    • ِمِنينَ اْلُمؤْ   َوبَشِّ
অথি  রনশ্চই আল্লা ভুরভননদয সথনও তানদয চান  ভার রওনন রনননঙন, 
রফরনভন তাযা রাব ওযনফ চান্পাত। তাযা আল্লায নথ রড়নফ, ভযনফ এফং 
ভাযনফ। তাযাত, ইনরচর এফং কুযআনন এ ম্পনওি ও াদা যননঙ। 
প্ররতজ্ঞা ারনন আল্লায ঘাইনত সেি আয সও আনঙ? সতাভযা সম দা 
ওনযনঙা তায চনে সুংফাদ গ্রণ ওনযা। এটাই ভাাপরয। তাযা ন 
থানও তফাওাযী, ইফাদতওাযী, আল্লায প্রংাওাযী, রাভ ারনওাযী, 
রুকুওাযী, াচদাওাযী, বানরা ওানচয আনদ দানওাযী, ভন্দ ওানচ 
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ফাধাদানওাযী এফং আল্লায রনধিারযত ররৃদ (ীভানযঔা) রপামতওাযী। এফ 
(গুনণয অরধওাযী) ভুরভননদয সুংফাদ দা। (আর কুযআন ৯  ১১১- ১১২) 

এ ঈভান, মা ইরাভ নাভও অট্টাররওায রবত, প্রনতযও ভুররনভয স ম্পনওি 
স্বচ্ছ ধাযণা থাওা দযওায। ঈভাননয প্ররতরট রদও এফং সগুনরায াঔা-
প্রাঔা ম্পনওি অনারফর ফুছ  স্বচ্ছ ধাযণা না থাওনর ভুররনভয চীফনন 
রফমি ৃরষ্ট ায ভূ আংওা সথনও মা। ঈভাননয ানথ রযও এফং 
ইরানভয ানথ কুপনযয ংরভেনণয রঙদ্র থ উনু্ধি সথনও মা। তাই এই 
মিান রনভণরররঔত সভৌররও রফলগুনরা ম্পনওি প্রনতযও ভুররনভয সুস্পষ্ট 
জ্ঞান রাব ওযা উরঘত। তায সচনন সনা উরঘত  
০১. ঈভান ফরনত রও ফছুা? এয অথি  রযঘ এফং রযরধই ফা ওী? 

০২. কানফ ফা অদৃশ্য রফল ঈভান আনায তাৎমি এফং ন্থা ওী? 

০৩. ভুররভ চীফনন ঈভাননয গুরুত্ব ওতটুকু? 

০৪. কুযআন ভরচদ  ারদন সওান্ সওান্ রফলনয প্ররত ঈভান আননত 
রননদি সদা ননঙ? 

০৫. আল্লায প্ররত ঈভান আনায তাৎমি ওী? 

০৬. সওান্ সওান্ রদও সথনও আল্লায প্ররত ঈভান আননত নফ?  
০৭. আল্লা তাারা রও রও গুণ  নফরনষ্টযয অরধওাযী? 

০৮. তওরদনযয প্ররত ঈভান আনায তাৎমি ওী? 

০৯. তারদ ফরনত ওী ফুছা? 

১০. রযও ফরনত ওী ফছুা? 

১১. রযনওয অরৄব রযণরত ওী? 

১২. আল্লা তাারা তারনদয নে রও রও মরুি প্রদিন ওনযনঙন? 

১৩. ঔারর তারনদয আনরানও ফতিভান ভুররভ ভানচয অফিান সওাথা? 

১৪. রযও ফচিন ওনয ঔারর তারনদয রদনও রপনয আায চে আল্লা 
তাারা ওনতাটা গুরুত্ব সদন?  

১৫. এও আল্লায প্ররত রফশ্বানয পনর ভানুল রও রও গুণ  নফরনষ্টযয 
অরধওাযী নত ানয?  

প্রনতযও ভুররভনও রিও  সুস্পষ্টবানফ আনযা চাননত নফ  
১৬. আরঔযাত ওী? 

১৭. ভৃতুযয য তানও সওাথা যাঔা নফ? 

১৮. রওাভত রওবানফ ংখরটত নফ? 

১৯. ভদানন ানয আল্লায রফঘায  আদারনতয স্বরূ রও নফ? 

২০. স আদারত সথনও ওাযা নাচাত ানফ আয ওাযা ানফ না? 

২১. চান্পাত  চাান্পানভয স্বরূ ওী?  
২২. আরঔযানতয প্ররত ঈভান আনায গুরুত্ব ওতটুকু? 
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২৩. সপনযতা ওাযা? তানদয রিও ভমিাদা ওী? 

২৪. সপনযতানদয প্ররত ঈভান আনায গুরুত্ব ওী? 

আভানদযনও রিও  সুস্পষ্টবানফ আনযা অফকত নত নফ  
২৫. আভারন রওতাফ ফরনত রও ফুছা? 

২৬. আল্লায অফতীণি রওতাফ ভূনয প্ররত ঈভান আনায গুরুত্ব ওী? 

২৭. ূনফিওায রওতাফভূ সওন এঔন অনুযণ ওযা মানফ না? সওনই ফা 
সওফরভাত্র কুযআননও অনুযণ ওযনত নফ? 

২৮. কুযআননয প্ররত ঈভান আনায তাৎমি ওী? 

২৯. ফতিভান ভুররভ উম্যা কুযআননয প্ররত রওরূ আঘযণ ওযনঙ? 

৩০. রওতাফ  রযারানতয ভনধয ম্পওি ওী? 

৩১. নফুযত  রযারানতয তাৎমি ওী? 

৩২. সওান্ ধযননয সরাওনদয নফী ভননানীত ওযা ননঙ? 

৩৩. রৃরনায প্ররতরট চারতয রনওটই রও নফী এনরঙনরন? 

৩৪. রৃরনায ওর নফী রও এওই দীননয দাাত রনন এনরঙনরন? 

৩৫. ভুাম্যদ া.- এয রযারানতয ফযাওতা ওতটুকু? 

৩৬. ভুাম্যদ া.- এয য রও আয সওাননা নফী আনফন? নফুযনতয ধাযা 
সল ন মাফায ওাযণ ওী? 

৩৭. ভুাম্যদ া.- এয ূফিফতিী নফীনদয অনুযণ ওযা রও চরুরয? 

৩৮. যূনরয প্ররত ঈভান  তাাঁয আনুকনতযয গুরুত্ব ওী? 

৩৯. ভুাম্যদ া.- এয উম্যনতয ফতিভান অফিা ওী? 

তা ঙাড়া ঈভান ংক্রান্ত এ ওথাগুনরা আভানদয চানা থাওা দযওায  
৪০. ঈভান রও রৄধু অন্তয রদন রফশ্বা ওযায নাভ? নারও সভৌরঔও সখালণা 

এফং ওনভি ঈভাননয প্ররতপরন অরযামি?  
৪১. ঈভাননয ানথ আভনর ানরয ম্পওি ওতটা চরুরয? 

৪২. ঈভান  ইরানভয ভনধয রও ম্পওি  ওতটকুু ম্পওি? 

৪৩. প্রওতৃ ঈভানদায সরাওনদয নফরষ্টয রও? 

৪৪. ভুরভনযা যওানর রওরূ সৌবানকযয অরধওাযী নফ? 

৪৫. আয রৃরনানতই ফা ঈভানদায সরানওযা ওী ওরযাণ রাব ওযনফ? 

এ রফলগুনরা ম্পনওি সওাননা ভুরভাননযই কারপর থাওা উরঘত ন। 
এগুনরা ঈভাননয এভন ওরত সভৌররও রদও সমগুনরা চানা  ভানা প্রনতযও 
ভুররভ ফযরিয চেই অরযামি। এগুনরা চানা  ভানায ভাধযনভই ভুরভননয 
রদ ভন ারথিফ স্বাথি  সভানয উনধ্বি উনি এও রফার রফস্তীণি প্রারন্ত  
রনযািায চকনত অরধফা িান ওযনত েভ ।  

ম্যুনঔ ক্রভধাযা এ রফলগুনরাই আভযা আনরাঘনা ওযনফা ইনাল্লা। 

  



২. ঈভাননয রযঘ 

১. ঈভান ওী? 

ঈভান „আদ দীন আর ইরাভ‟- এয (ইরারভ চীফন ফযফিায) এওরট 
সভৌররও রযবালা। এরট আযরফ ব্দ এফং আম্ন )اَْمٌن( ব্দভূর সথনও 

উদ্কত। এই ٌٌاَْمن সথনওই করিত ননঙ ঈভান )ِايَْماٌن(, আভানত )اََمانٌَة(ٌ
এফং ভুরভন )ُمْؤِمٌن(। 

ঈভান নব্দয আরবধারনও অথি নরা  আশ্বা প্রদান ওযা। রফশ্বা ওযা। 
আে গ্রণ ওযা  আে প্রদান ওযা। রনযািা গ্রণ ওযা  রনযািা 
প্রদান ওযা। রনশ্চতা প্রদান ওযা  রনশ্চতা রাব ওযা। রনবি, রনংওা, 
রনরশ্চন্ততা, স্বরস্ত  প্রারন্ত প্রদান ওযা  রাব ওযা। আিা, রফশ্বা  স্বরস্ত 
প্রদান ওযা এফং রাব ওযা। প্রতয  রনবিীওতা অচিন ওযা। 

ঈভান সথনওই আভানত ব্দরট এননঙ। ঈভান- এয সম অথি, আভানত- এয 
সই এওই অথি। এয রফযীত ব্দ নরা রঔানত। রঔানত নব্দয সম অথি 
এফং রঔানত ফরনত ভানুল মা ফুনছ, তাযই রফযীত নরা ঈভান  আভানত। 

ইরানভয সভৌররও রযবালা রননফ „ঈভান‟ রযবালারটয ভভি নরা-  
ভারফনশ্বয স্মষ্টা ভান আল্লায অরস্তত্ব, এওওত্ব, অরধওায, েভতা  গুণাফরর 
ম্পনওি স্বচ্ছ  সুস্পষ্ট ফছু, জ্ঞান  ধাযণা অচিন ওনয তাাঁয ওানঙ রননচনও 
রনযংকুবানফ াঁন রদন রনরশ্চন্ততা, স্বরস্ত  প্রারন্ত অচিন ওযা এফং অেফ 
রওঙু সথনও রনবি  রনবিীও ন মাা। ইরানভয রযবালা এভন 
ফযরিনওই ফরা  ভুরভন। ভুরভন ব্দরট রক্রা রফনষ্য। অথিাৎ িানওাযী, 
গ্রণওাযী  অচিনওাযী। 

অযরদনও আল্লা াও রননচ রননচনও ভুরভন ফনর রযঘ রদননঙন (যূা 
৫৯ আর ায  আাত ২৩)। আল্লায ভুরভন ফায অথি নরা, রতরন আে, 
রনযািা, রনশ্চতা, রনরশ্চন্ততা, রনবি, স্বরস্ত  প্রারন্ত প্রদানওাযী। 

অথিাৎ আল্লায প্ররত রফশ্বা  আিা িান ওনয তাাঁয ওানঙ আে  রনযািা 
গ্রণওাযীনও রতরন আে, রনযািা, রনবি, স্বরস্ত  প্রারন্ত প্রদান ওনযন। 

এই নরা ভান আল্লায প্ররত ঈভান আনায প্রওতৃ ভভি  তাৎমি। এবানফ 
রমরন ঈভান আননন ভান আল্লা প্রওৃত েরত সথনও তায রনযািা, তায 
ভানরও স্বরস্ত  প্রারন্ত, তায প্রওতৃ ওরযাণ  াপনরযয রচম্যাদায ন 
মান। ঈভাননয অস্বীওৃরতনও ফরা  কুপয। কুপয নরা অজ্ঞতা, িওারযতা 
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 প্রফৃরিয দানত্বয থ। কুপয নরা এও ভান ফিরিভান আল্লায 
রযফনতি অংঔয অেভ ৃরষ্টয প্রবুত্ব স্বীওায ওযা এফং তানদয আনুকতয  
দাত্ব ওযা। 

সুতযাং আল্লায ফাণী আর কুযআননয দৃরষ্টনত   
১. ভান স্মষ্টা আল্লা  ভানুনলয ভানছ ম্পনওিয রবরি নরা ঈভান।  
২. আল্লায রচম্যা চীফননয প্রওতৃ ওরযাণ  াপরয রানবয ূফিতি নরা ঈভান। 

৩. ঈভান ঙাড়া রদাাত তথা যর রিও থ রাব ওযা ম্ভফ ন। 

৪. সম ফযরি আল্লায প্ররত ঈভান আনননা, স তাগুনতয প্ররত ঈভান যানঔ। 

৫. সম ফযরি ঈভান আনননা, স চীফননয ঘযভ েরত  ধ্বং সথনও তথা 
চাান্পাভ সথনও যো াায ফ থই ফন্ন ওনয সদ। 

৬. ঈভান নরা ভুরিয থ। আয আল্লায প্ররত অস্বীওৃরত নরা ধ্বংনয থ। 

৭. ঈভান রফীন ৎওভি তরারফীন ছুরড়নত যাঔা ভরনভারননওযয ভনতাই রনষ্ফর। 

আল্লায প্ররত ঈভান আনায ভভিাথি নরা  “আল্লা তাারায অরস্তত্ব, তাাঁয 
ভান গুণাফারর, তাাঁয ইচ্ছা  অরনচ্ছা, তাাঁয আনদ রননলধ, তাাঁয ইচ্ছানুমাী 
ঘরায সুপর এফং অরনচ্ছানুমাী ঘরায কুপর ইতযারদ সভৌররও রফলভূনয 
এভন সুস্পষ্ট জ্ঞান  ফছু থাওা, সমননা ফযরিয রদ- ভন আল্লায প্ররত 
রনযংকু প্রতযী ন মা এফং এয রফযীত  প্ররতকূর সওাননা রওঙুই তায 
ভনধয প্ররফষ্ট না । আয এ প্রতযনয পনর স সমননা আল্লা তাারায প্ররত 
রযূণি বযা ওনয, তাাঁয ভন সমননা আল্লায প্ররত রযণূি আিাীর ন 
মা এফং স সমননা ূণিাঙ্গ প্রারন্ত রাব ওনয।” ভান আল্লা এযওভ 
সরাওনদয ম্পনওিই ফনরন, তানদয সিনও ফরা নফ  

َلى   ِجِعي ارْ  • اْلُمْطَمِئن ةُ  الن ْفُس  أا َي تُهَ  يَأ رْ  اِضيَةً  رَ  بِّكِ  رَ  ا ِ  فَأْدُخِلي • ِضي ةً  م 
 • َجن ِتي َواْدُخِلي • ِعبَأِدي ِفي

অথি  (ভৃতযুয ভ ভুরভননদয ফরা নফ ) স প্রান্ত আত্মা!। রপনয আনা 
সতাভায প্রবুয ওানঙ ন্তুষ্ট রঘনি এফং তাাঁয নন্তালবাচন ন। প্রনফ ওনযা 
আভায (ম্যারনত) দানদয ভনধয। আয প্রনফ ওনযা আভায চান্পানত। (আর 
কুযআন  ৮৯  ২৭- ৩০) 

২. ঈভান রফর কানফ 

ঈভাননয রফলফস্তুভূ ফই কানফ ফা অদৃশ্য ফযাায। এ ফ কানরফ 
ফযাানযই এভন জ্ঞান  ফছু রাব ওযনত নফ, মানত ওনয ফযরিয অন্তনয 
ূণিাঙ্গ প্রতয চন্ধ রাব ওনয। ঈভান রফর কানফ নচ্ছ, মা রওঙু ভানুনলয 
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অদৃশ্য অজ্ঞাত তা সওাননা রফনলনজ্ঞয রনওট সথনও সচনন রনন ভানুল তায 
উয রফশ্বা সালণ ওযনফ। আল্লা তাারায িা  গুণযারচ ম্পনওি ভানুল 
রওঙুই অফকত ন। তাাঁয সপনযতাযা সম তাাঁযই রকুনভয তানফদারয ওনয 
মানচ্ছ তা সওউ সদঔনঙ না। আল্লায ইচ্ছানুমাী চীফনমান ওযায ন্থা 
রও, স ঔফয ওানযা চানা সনই। আরঔযাত এফং আরঔযানতয চীফননয 
ারফিও অফিা ভানুনলয অজ্ঞাত। এফ রওঙুয জ্ঞান ভানুলনও এভন এও 
ফযরিয ওাঙ সথনও ারর ওযনত নফ, মায রফশ্বস্ততা, তযরনিা, যরতা, 
আল্লাবীরত, াও রফত্র চীফন  জ্ঞান কবি আনরাঘনা ভনন রফশ্বা চন্ধানফ 
সম, রতরন মা ফনরন, তা রনবুির এফং তাাঁয ফ ওথাই প্রতযনয সমাকয। এনওই 
ফনর „ঈভান রফর কানফ‟। 

নফী- যূর ফযতীত অে সওাননা ভাধযনভ কানফ ম্পনওি এরূ সুস্পষ্ট  স্বচ্ছ 
জ্ঞান রাব ওযা ম্ভফ ন। সুতযাং আভযা ফরনত ারয, নফীয ভাধযনভ আল্লা, 
তাাঁয গুণযারচ, তাাঁয অরধওায, তাাঁয রি  েভতা, রফশ্ব চাাননয ফযফিানা, 
ভানুনলয ঘরায থ  ন্থা, আরঔযাত  আরঔযানতয চীফননয ফযফিানা 
ইতযারদ অদৃশ্য রফলন সুস্পষ্ট জ্ঞান রাব ওযা  স রফলন ূণিাঙ্গ প্রতযী 
ায নাভই নরা „ঈভান রফর কানফ‟। এ চনেই ভান আল্লা ফনরন  

 فَْضلُ  َوكَأنَ  ،تَْعلَمُ  تَكُن َلمْ  َمأ َوَعل َمكَ  َواْلِحكَْمةَ  اْلِكتَأبَ  َعلَْيكَ  اللّٰهُ  َوا َنَزلَ 
 • َعِظيًمأ َعلَْيكَ  اللّٰهِ 

অথি  (ন ভুাম্যদ!) আল্লা সতা সতাভায প্ররত নারমর ওনযনঙন আর রওতাফ 
(আর কুযআন) এফং রওভা (প্রজ্ঞা) আয সতাভানও রো রদননঙন মা তুরভ 
চাননত না। সতাভায প্ররত আল্লায অনুগ্র রফযাট। (আর কুযআন ৪  ১১৩)  

এ চনেই নফী- যূরকণ নরন কাননফ ঈভান আনায ভাধযভ।  

৩. ঈভাননয গুরুত্ব  
ভানুনলয ঘরায থ রৃ‟রট। এওরট থ নতরয ননঙ ঈভান দ্বাযা। এরটনও ফরা 
 „রযাতুর ভুতারওভ‟। আয এওরট থ নতরয ননঙ কুপয দ্বাযা। এরট 
র „রযাতুদ দরারা‟ ফা „ভ্রষ্টথ‟। এওরট ভুরি  ুযস্কানযয থ, অযরট 
ারস্ত  ধ্বংনয থ। 

কুযআননয ভূর দাাত নচ্ছ ঈভাননয রদনও। মাাঁয উয কুযআন নারমর 
ননঙ, সই যূর ঈভাননয রদনওই ভানুলনও আফান ওনযনঙন। কুযআন সুস্পষ্ট 
সখালণা রদননঙ, ঈভান ঙাড়া কুযআন সথনও রদাাত রাব ওযা মানফ না। 
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ْلُمت ِقينَ  ُهًدى  • ِبأْلَغْيبِ  يُْؤِمنُونَ  ال ِذينَ  • لِّ
অথি  (এই কুযআন) নঘতন সরাওনদয চনে চীফন মান দ্ধরত, মাযা 
ঈভান আনন কানফ- এয প্ররত। (আর কুযআন ২  ২- ৩) 

ফস্তুত  ঈভানই নরা তয জ্ঞান, থ রননদিরওা, আনরাওফরতিওা, ওরযাণ  
ভুরি। আয কুপয নচ্ছ, অজ্ঞতা, মরুুভ, ফারতর, ভ্রষ্টতা, ধ্বং, অওরযাণ  
ফঞ্চনা। ভান আল্লা ফনরন  

كْرَ  لَإ يِن، ِفي اهَ  ا ِ  ِبألط أُغوتِ   يَكُْفرْ  فََمن ،اْلَغيِّ  ِمنَ  ْشدُ  الر   ت بَي نَ  قَد الدِّ
 َسِميع   َواللّٰهُ  ،َلَهأ انِفَصأمَ  لَإ اْلُوثَْقى   َوةِ  ِبأْلُعرْ  اْستَْمَسكَ  فََقدِ  للّٰهِ ِبأ َويُْؤِمن
َلى الظ لَُمأتِ  مِّنَ  ُجُهم يُْخرِ  ا َمنُوا ال ِذينَ  َوِلي   اللّٰهُ  • َعِليم    َوال ِذينَ  الن وِر، ا ِ
َلى  الن ورِ  مِّنَ  ُجونَُهم يُْخرِ  الط أُغوتُ  ا َْوِليَأُؤُهمُ  وا كََفرُ  ـِٰئكَ  ،الظ لَُمأتِ  ا ِ  ا ُوَل

 • َخأِلُدونَ  ِفيَهأ ُهمْ  الن أِر، ا َْصَحأبُ 

অথি  দীন (ইরাভ) গ্রনণয সেনত্র ফাধযফাধওতা  ফর প্রনাক 
(compulsion) সনই। রিও থনও উজ্জ্বর- রযষ্কায ওনয সদা ননঙ ভ্রান্ত 
থ সথনও। এঔন সম সওউ তাগুতনও অস্বীওায ওনয এও আল্লায প্ররত ঈভান 
আননফ, স ফনঘ‟ ভচফুত  রফশ্বস্ত াতররটই আাঁওনড় ধযনফ, মা ওঔননা 
সবনঙ্গ মাফায ন। আয আল্লা সতা ফিনোতা, ফিজ্ঞানী। মাযা ঈভান আনন 
তানদয অরববাফও নরন আল্লা। রতরন তানদয সফয ওনয আননন 
অন্নওাযযার সথনও আনরানত। আয মাযা কুপুরযয থ অফরম্বন ওনয, 
তাগুতযা নরা তানদয অরববাফও। তাযা তানদযনও সটনন রনন মা আনরা 
সথনও অন্নওাযযারনত। ভূরত এযাই নফ আগুননয অরধফাী, সঔানন 
থাওনফ তাযা রঘযওার। (আর কুযআন ২  ২৫৬- ২৫৭) 

ূযা রনদ আল্লা তাারা কুপরযয থ অফরম্বনওাযীনদয অরৄব রযণরত এফং 
ভুরভননদয রৄব রযণরতয ওথা উনল্লঔ ওযায য রৃ‟দনরয ভনধয এবানফ 
াথিওয ওনযনঙন  

ِميعِ   َواْلبَِصيرِ  َوالْإ ََصمِّ  كَألْإ َْعَمى   يَقْينِ  اْلَفرِ  َمثَلُ   ،َمثَلًا يَْستَِويَأنِ  َهلْ  ،َوالس 
 • ونَ  تََذك رُ  ا َفَلَا

অথি  এই রৃই নেয উভা নরা এ যওভ, সমভন এওচন নরা অন্ন  ফরধয 
আয অযচন নরা ঘেুষ্মান  েফণরি ম্পন্প। এযা রৃচন রও ভতুরয? 
সওন সতাভযা ফুছায সঘষ্টা ওনযানা? (ূযা ১১ রদ  আাত ২৪) 



ঈভাননয রযঘ 14 

কুযআন ভরচনদয রফরবন্প িানন ভান আল্লা ঈভান  কুপনযয ভানছ এবানফ 
াথিওয সযঔা সটনন রদননঙন   

َن َمأ يَْعلَمُ  ا َفََمن ُنِزلَ  ا  لَْيكَ  ا  ن َمأ ،ا َْعَمى   ُهوَ  كََمنْ  اْلَحق   بِّكَ  ر   ِمن ا ِ   يَتََذك رُ  ا ِ
 • الْإ َْلبَأبِ  ا ُولُو

অথি  সম ফযরি চানন সতাভায প্রবযু রনওট সথনও সতাভায ওানঙ ভাতয 
নারমর ননঙ, স রও ঐ ফযরিয ভতুরয, সম (এ ফযাানয) অন্ন? অনুধাফন 
ওনয সতা সফাধরি ম্পন্প সরানওযাই। (যূা ১৩ আয যা‟দ  আাত ১৯) 

 • يَْعلَُمونَ  لَإ َوال ِذينَ  يَْعلَُمونَ  ال ِذينَ  يَْستَِوي َهلْ  قُلْ 

অথি  ফনরা  জ্ঞানীযা আয অজ্ঞযা রও ভান? (ূযা ৩৯ আয্ মভুায  আাত ৯) 

 • يَْستَُوونَ  ل إ ،فَأِسًقأ كَأنَ  كََمن ُمْؤِمنًأ كَأنَ  ا َفََمن

অথি  সম ফযরি ভুরভন, স রও পারনওয ভতুরয? না, তাযা ভান ন। (ূযা 
৩২ আস্ াচদা  আাত ১৮)  

يِّبُ  اْلَخِبيثُ  يَْستَِوي ل إ قُل  • اْلَخِبيثِ  ةُ  كَْثرَ  ا َْعَجبَكَ  َوَلوْ  َوالط 

অথি  স নফী! তানদয ফনরা  ভন্দ আয বানরা এও ন, মরদ ভনন্দয আরধওয 
সতাভানও তাজ্জফ ওনয। (যূা ৫ আর ভানদা  আাত ১০০)  

তাঙাড়া, ভুরভনযা নরা আল্লায রপ্রবাচন আয ওারপযযা নরা তাননয 
দর। রৃরনা আল্লা ভুরভননদয ৃিনালও। আরঔযানত রতরন তানদয েভা 
ওনয চান্পাত দান ওযনফন। োন্তনয রৃরনা ওারপযনদয থ প্রদিও নচ্ছ 
তান। যওানর স তানদয ানথ ম্পওি রঙন্প ওনয তানদযনও মূ্পণি 
অা অফিা সঙনড় সদনফ। অতয স এফং তায অনুাযীযা ওনরই 
রনরেপ্ত নফ চাান্পানভ। 

৪. ঈভাননয রফলফস্তু 

রও রও রফলনয প্ররত ঈভান আননত নফ তায রফস্তারযত রফফযণ কুযআন  
ারদন উনল্লঔ ননঙ। কুযআন  ারদন মতগুনরা রফলনয প্ররত ঈভান 
আনায ওথা ফরা ননঙ, এয প্ররতরট রফলই াযস্পরযও ম্পওিমুি, 
এওরট অযরট সথনও রফরচ্ছন্প ন। সুতযাং এয প্ররতরট রফলই ভান 
গুরুত্বূণি এফং প্ররতরট রফলনয প্ররত ঈভান আনা ভবানফ প্রনমাচয। এঔন 
আভযা প্রথনভ কুযআন অতয ারদনয আনরানও ঈভাননয রফলফস্তু 
আনরাঘনা ওযনফা।  
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৫. কুযআনন ঈভাননয আনরাঘনা 
এঔানন ঈভাননয রফলফস্তু ংক্রান্ত কুযআননয ভস্ত আানতয উদ্ধৃরত সদা 
ম্ভফ ন। সম আাতগুনরায উদ্ধৃরত সদা নরা, এগুনরানত কুযআন উনল্লরঔত 
ঈভারনানতয সভৌররও রফলগুনরা উনল্লঔ ননঙ  

ِلَك اْلِكتَأُب لَإ َريْبَ  ْلُمت ِقينَ  ۛ  ِفيهِ  َذٰ ِذيَن يُْؤِمنُوَن ِبأْلَغْيِب •   ۛ  ُهًدى لِّ ال 
أ َرَزْقنَأُهْم يُنِفُقوَن وَ  لَاةَ َوِمم  لَْيَك • يُِقيُموَن الص  ُنِزَل ا ِ ِذيَن يُْؤِمنُوَن ِبَمأ ا  َوال 

ُنِزَل ِمن قَْبِلَك َوِبألْإ ِخَرِة ُهْم يُوِقنُوَن   • َوَمأ ا 
অথি  এরট এওভাত্র রওতাফ, মানত সওাননা প্রওায নন্দ সনই, ভুিারওনদয 
চনে চীফন মান দ্ধরত, মাযা ঈভান আনন কানফ - এয প্ররত, ারাত 
ওানভ ওনয এফং আভযা সম রযরমও তানদয রদনরঙ তা সথনও ফয ওনয 
(রননচয এফং অেনদয চনে এফং মাওাত প্রদান ওনয)। মাযা ঈভান যানঔ 
সতাভায প্ররত নারমরওতৃ রওতাফ (আর কুযআন)- এয প্ররত এফং সতাভায ূনফি 
অফতীণি রওতাফভূনয প্ররত, আয মাযা এরওন (রনরশ্চত রফশ্বা) যানঔ 
আরঔযানতয প্ররত। (যূা ২ আর ফাওাযা  ২- ৪)  

ـِٰكن   بِ  َواْلَمْغرِ  قِ  اْلَمْشرِ  ِقبَلَ  ُوُجوَهكُمْ  تَُول وا ا َن  اْلِبر   ل ْيَس   ا َمنَ  َمنْ   اْلِبر   َوَل
 • ينَ َوالن ِبيِّ  َواْلِكتَأبِ  َواْلَملَاِئكَةِ   الْإ ِخرِ  َواْليَْومِ  ِبأللّٰهِ 

অথি  ূফি এফং রশ্চভ রদনও ভুঔ সপযাননায ভনধয (প্রওতৃনে) সওাননা ুণয 
সনই। ফযং ণুয সতা নরা  ভানুল ঈভান আননফ এও আল্লায প্ররত, সল 
রদফনয (আরঔযানতয) প্ররত, সপনযতানদয প্ররত, আল্লায রওতাফ এফং 
নফীনদয প্ররত। (যূা ২ আর ফাওাযা  আাত ১৭৭) 

كْرَ  لَإ ينِ  ِفي اهَ  ا ِ  َويُْؤِمن ِبألط أُغوتِ   يَكُْفرْ  فََمن ،اْلَغيِّ  ِمنَ  ْشدُ  الر   ت بَي نَ  قَد ،الدِّ
 • َعِليم   َسِميع   َواللّٰهُ  ،َلَهأ انِفَصأمَ  لَإ اْلُوثَْقى   َوةِ  ِبأْلُعرْ  اْستَْمَسكَ  فََقدِ  ِبأللّٰهِ 

“দীন (ইরাভ) গ্রনণয সেনত্র ফাধযফাধওতা  ফর প্রনাক (compulsion) 
সনই। রিও থনও উজ্জ্বর- রযষ্কায ওনয সদা ননঙ ভ্রান্ত থ সথনও। 
এঔন সম সওউ তাগুতনও অস্বীওায ওযনফ এফং এও আল্লায প্ররত ঈভান 
আননফ, স ফনঘ ভচফুত রফশ্বস্ত াতররটই আাঁওনড় ধযনফ, মা ওঔননা সবনঙ্গ 
মাফায ন। আয আল্লা সতা ফিনোতা, ফিজ্ঞানী।” (যূা ২ আর ফাওাযা  ২৫৬) 

ن  ال ِذيَن ا َمنُوا َوال ِذيَن َهأُدوا َوالن َصأرَ  أِبِئيَن َمْن ا َمَن ِبأللِّٰه َواْليَْوِم الْإ ِخرِ  ا ِ   ى  َوالص 
 •بِِّهْم َولَإ َخْوف  َعلَْيِهْم َولَإ ُهْم يَْحَزنُوَن  ُهْم ِعنَد رَ  َوَعِمَل َصأِلًحأ َفَلُهْم ا َْجرُ 
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অথি  রনশ্চই মাযা ঈভান এনননঙ, আয মাযা ইররদ ননঙ এফং মাযা নাাযা 
 ারফ, তানদয ভধয সথনও মাযাই ঈভান আননফ আল্লায প্ররত, যওানরয 
প্ররত এফং আভনর ানরহ্ ওযনফ, তানদয চনে ুযস্কায যননঙ তানদয যনফয 
ওানঙ। তানদয সওাননা ব সনই এফং তাযা ভননাওষ্ট ানফনা। (যূা ২ আর 
ফাওাযা  আাত ৬২) 

 • َعِظيم    ا َْجر   فَلَكُمْ  َوتَت ُقوا تُْؤِمنُوا َوا ِن ،ُسِلهِ  َورُ  ِبأللّٰهِ  فَأ ِمنُوا

অথি  সুতযাং সতাভযা ঈভান আননা আল্লায প্ররত এফং তাাঁয যূরনদয প্ররত। 
সতাভযা মরদ ঈভান আননা এফং তাওা অফরম্বন ওনযা, তনফ সতাভানদয 
চনে যননঙ রফার যুস্কায। (ূযা ৩ আনর ইভযান  আাত ১৭৯)  

 • ُسِلهِ  ر   مِّن ا ََحد   بَْينَ  قُ  نَُفرِّ  لَإ ُسِلهِ  َورُ  َوكُتُِبهِ  َوَملَاِئكَِتهِ  ِبأللّٰهِ  ا َمنَ  كُل  

অথি  তানদয প্রনতযনওই ঈভান এনননঙ আল্লায প্ররত, তাাঁয সপনযতানদয 
প্ররত, তাাঁয রওতাফভূনয প্ররত এফং তাাঁয যূরনদয প্ররত। (ূযা ২ আর 
ফাওাযা  ২৮৫) 

ن َمأ  • ُسوِلهِ  َورَ  ِبأللّٰهِ  ا َمنُوا ال ِذينَ  اْلُمْؤِمنُونَ  ا ِ

অথি  ভুরভন সতা তাযাই, মাযা ঈভান আনন আল্লায প্ররত  তাাঁয যূনরয 
প্ররত। (যূা ২৪ আন্ নযূ  আাত ৬২)  

 ٌ•ٌفَأ ِمنُوا ِبألل ِه َوَرُسوِلِه َوالن وِر ال ِذي ا َنَزْلنَأ
অথি  সুতযাং সতাভযা ঈভান আননা আল্লায প্ররত, তাাঁয যূনরয প্ররত এফং 
আভানদয নারমর ওযা নূনযয (কুযআননয) প্ররত। (যূা আত তাকাফুন  আাত ৮) 

ن  ال ِذيَن قَأُلوا رَ  ُل َعلَْيِهُم اْلَملَاِئكَُة  ا ِ  •ب نَأ اللُّٰه ثُم  اْستََقأُموا تَتَنَز 
অথি  রনশ্চই মাযা ফনর  „আল্লা আভানদয প্রব‟ু, অত য এওথায উয 
অটর- অরফঘর থানও, তানদয প্ররত সপনযতা নারমর ন থানও। (যূা ৪১ া-
রভভ আস্ াচদা/পুররাত  আাত ৩০) 

ن َمأ  • تَأبُوا يَرْ  َلمْ  ثُم   ُسوِلهِ  َورَ  ِبأللّٰهِ  ا َمنُوا ال ِذينَ  اْلُمْؤِمنُونَ  ا ِ

অথি  ভুরভন নরা তাযা, মাযা ঈভান এনননঙ আল্লায প্ররত  তাাঁয যূনরয 
প্ররত, অত য আয নন্দ সালণ ওনযরন। (ূযা ৪৯ আর রচুযাত  ১৫) 

 • ْحَمِتهِ  ر   ِمن ِكْفلَْينِ  يُْؤِتكُمْ  ُسوِلهِ  ِبرَ  َوا ِمنُوا اللّٰهَ  ات ُقوا ا َمنُوا ال ِذينَ  ا َي َهأ يَأ

অথি  স ঈভানদায সরানওযা! সতাভযা আল্লানও ব ওনযা এফং ঈভান আননা 
তাাঁয যূনরয প্ররত, রতরন তাাঁয অনুগ্রন সতাভানদয সদনফন রদ্বগুণ যুস্কায। 
(যূা আর ারদদ  আাত ২৮) 
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কুযআননয ফণিনাবংরক ভানুনলয যরঘত গ্রন্থারদ সথনও মূ্পণি স্বতে। 
ঈভারনানতয রফলভূ আনরাঘনায চনে কুযআননয সওাননা স্বতে অধযা 
সনই। গুরুত্ব অনুমাী কুযআন ঈভারনানতয (ঈভান ংক্রান্ত) ফগুনরা রফল 
সওাথা এও ানথই ফণিনা ওনয রদননঙ। আফায সওাথা এওরট ফা এওারধও 
ফণিনা ওনযনঙ। কুযআননয রফস্ততৃ  ফযাও আনরাঘনা সথনও আভানদয ওানঙ 
রযষ্কায নরা, ঈভারনানতয „ভূর রফল‟ াাঁঘরট  
১. আল্লায প্ররত ঈভান, 
২. সপনযতানদয প্ররত ঈভান, 
৩. আল্লায অফতীণি রওতাফভূনয প্ররত ঈভান, 
৪. নফী  যূরনদয প্ররত ঈভান, 
৫. যওানরয প্ররত ঈভান। 

৬. ারদন ঈভাননয আনরাঘনা  
ারদন ঈভারনানতয রফস্ততৃ আনরাঘনা ননঙ। আভযা এঔানন সভাটাভুরট 
ওনওরট ারদ উদ্ধৃত ওযনফা, মানত ওনয ারদনয আনরানও ঈভারনানতয 
সভৌররও রফলভূ আভযা জ্ঞাত ন মাই  

ٌَوَرُسِلِهٌ ٌَوكُتُِبِه ٌَوَملاَِئكَِتِه ٌِباللِه ٌتُْؤِمَن ٌاَْن ٌقَاَل ٌالِْايَْماِن ٌَعِن ٌفََاْخِبْرِنْى قَاَل
ِهٌقَاَلٌَصَدْقَتٌ  •َواْليَْوِمٌالْاِٰخِرٌَوتُْؤِمَنٌِباْلَقْدِرٌَخْيِرِهٌَوَشرِّ

অথি  রতরন (আকন্তুও রচফরযর) ফরনরন  আভানও ঈভাননয রফলন ঔফয রদন। 
যূর া. উিনয ফনরন, তানরা  আল্লা, তাাঁয সপনযতা, তাাঁয রওতাফভূ, 
তাাঁয যূরনদয  যওানরয প্ররত ঈভান সালণ ওযনফ আয তওরদনযয বানরা 
 ভনন্দ ঈভান যাঔনফ। রতরন ফরনরন  আরন তয ফনরনঙন।” 

ারদরট রফঔযাত ারদন রচফরযনরয ঈভান ংক্রান্ত অং। ারদনয প্রশ্নওতিা 
(আকন্তুও) রচফরযর আরাইর ারাভ। রতরন াাফান রওযাভনও দীন 
রোদাননয চে আনন এফং যূরুল্লা া.- সও রচজ্ঞাা ওযায ভাধযনভ এ 
রোদান ওনযন। ারদরটয ফণিনাওাযী উভয যারদাল্লার আনর এফং 
ারদরট ফুঔারয  ভুররভ উব গ্রনন্থই ংওররত ননঙ।  

 الِْإْسلاَمِ  ِفىْ  ِلىْ  قُلْ  هِ اللّٰ  َرُسْولَ  يَأ قُْلتُ  قَألَ  الث َقِفىْ  اللّٰهِ  َعْبدِ  نِ بْ  ُسْفيَأنِ  َعنْ 

 • اْستَِقمْ  ثُم   هِ ِبأللّٰ  ٰاَمْنتُ  قُلْ  قَألَ  َغْيَركَ  اَوْ  بَْعَدكَ  اََحًدا َعْنهُ  ا ََسأ َلُ  لإَ  قَْولإً 

অথি  সুরপান রফন আবু্দল্লা াওারপ ফনরন, এওফায আরভ যূরুল্লা া.-
এয রনওট আযম ওযরাভ, স আল্লায যূর! আভানও ইরাভ ম্পনওি এভন 
এওরট ওথা ফরুন, সম ম্পনওি আনায নয (অথফা আরন ফযতীত) আয 
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ওাউনও সমননা আভায রচজ্ঞাা ওযনত না । যূরুল্লা ফনরন  “ফনরা, আরভ 
আল্লায প্ররত দৃঢ় ঈভান  রফশ্বা িান ওযরাভ এফং এওথায উয অটর 
 অরফঘর থানওা।” (ূত্র ী ভুররভ) 

َسْبُعْونَ  ِبْضعُ  اَلِْإيَْمأنُ  ص اللّٰهِ  َرُسْولُ  قَألَ  قَألَ  رضـ ُهَريَْرةَ  اَِبىْ  َعنْ   ُشْعبَة   و 

ِريْقِ  َعنِ  الْإَٰذى ِاَمأَطةُ  َواَْدنَأَهأ هُ اللّٰ  ِالإ   ِالٰهَ  لإَ  قَْولُ  فََأْفَضلَُهأ  ُشْعبَة   َواْلَحيَأءُ  الط 

 • لِْإيَْمأنِ  ِمنَ 

অথি  আফু রযাইযা যা. ফনরন, যূরুল্লা া. ফনরনঙন  ঈভাননয িযরটয 
অরধও াঔা যননঙ। এয ভনধয সেিতভ নরা, „আল্লা ঙাড়া সওাননা ইরাহ্ 
সনই‟ এওথায সখালণা সদা। এয রনম্নতভ নরা  চনথ সথনও ওষ্টদাও 
রচরন অারযত ওযা এফং রজ্জাীরতা ঈভাননয এওরট অঙ্গ। (ূত্র  
ফুঔারয  ভুররভ) 

ِلبِ  َعْبدُ  بْنِ  اْلَعب أسِ  َعنِ   ِمنْ  الِْإيَْمأنِ  َطْعمُ  َذاقَ  ص اللّٰهِ  َرُسْولُ  قَألَ  قَألَ  اْلُمط 

ِبألِْإْسلاَمِ  َرب أ ِبأاللّٰهِ  َرِضىَ  د   ِديْنًأ و  ِبُمَحم  ُسْولإً  و   • ر 

অথি  আবু্দর ভুিাররনফয ুত্র আফফা যা. ফনরন, যূরুল্লা া. ফনরনঙন, স 
ফযরিই ঈভাননয স্বাদ সনরা, সম আল্লানও রননচয যফ, ইরাভনও চীফন 
ফযফিা  ভুাম্যদনও যূর রননফ ন্তুষ্ট রঘনি গ্রণ ওনযনঙ।” (ভুররভ)  

ভূরত ারদ কুযআননয আানতযই ফযাঔা। ঈভারন রফলফস্তুভূ কুযআনন মা 
ফরা ননঙ সগুনরায ফযাঔযাই ারদন এননঙ। প্রথভ ারদরটনত কুযআনন 
উনল্লরঔত াাঁঘরট রফলনয নঙ্গ আয এওরট রফল সমাক ওযা ননঙ। তা নচ্ছ 
তওরদনয রফশ্বা ওযা। তওরদনযয প্ররত ঈভান আনা ভূরত, আল্লায প্ররত 
ঈভান আনাযই অং রফনল। তৃতী ারদরটনত ঈভাননয াঔা প্রাঔায 
ফযাঔযা আনরারঘত ননঙ। এ ারদ সথনও ফুছা সকনরা, কুযআনন ফরণিত 
াাঁঘরট ঈভানই সভৌররও রফল, ফারওগুনরা াঔা প্রাঔা। অফশ্য রদ্বতী 
ারদরট দ্বাযা ফুছা মা ঈভাননয সভৌররও রফল এওরটই এফং তা নচ্ছ 
„আল্লায প্ররত ঈভান‟। উনয উনল্লরঔত কুযআননয এওরট আাত দ্বাযা এ 
ারদরটয ভথিন াা মা।  

ن   لُ  اْستََقأُموا ثُم   اللّٰهُ  ب نَأ رَ  قَأُلوا ال ِذينَ  ا ِ  • اْلَملَاِئكَةُ  َعلَْيِهمُ  تَتَنَز 

অথি  রনশ্চই মাযা ফনর  „আল্লা আভানদয প্রবু‟, অত য এওথায উয 
অটর- অরফঘর থানও, তানদয প্ররত সপনযতা নারমর ন থানও। (যূা ৪১ 
া রভভ আস্ াচদা/পুররাত  আাত ৩০) 
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এ আনরাঘনা সথনও রযষ্কায নরা, আনর ঈভাননয প্রধান রফল এওরটই 
অথিাৎ „ঈভান রফল্লা‟ ফা আল্লায প্ররত ঈভান, আয এ প্রধান রফলরটয ঘাযরট 
সভৌররও াঔা যননঙ। অথিাৎ, ১. ঈভান রফর ভারারওা, ২. ঈভান রফর 
কুতুফ, ৩. ঈভান রফয রুূর  ৪. ঈভান রফর আরঔযাত।  

অফশ্য আভযা এঔানন এওরট ারদ সথনও চাননত াযরাভ, ঈভাননয 
িযরটয অরধও াঔা প্রাঔা যননঙ। এ ফইনত আভযা সদঔনফা, উনযাি 
সভৌররও াঔাগুনরায ানথ ঈভাননয আনযা রও রও াঔা প্রাঔা যননঙ। 

৭. ঈভাননয দারফ 

সম সওউ সচনন ফুনছ রিও স্বচ্ছ জ্ঞাননয ভাধযনভ ভারফনশ্বয ভাররও ভান 
আল্লায প্ররত ঈভান আননফ, তায প্ররত অরনফামিবানফ ফতিা আল্লায প্ররত 
ঈভাননয ওনওরট অরযামি দারফ। সই দারফগুনরা নরা   
১. তানও তায এই ঈভাননয সুস্পষ্ট সভৌরঔও সখালণা প্রদান ওযনত নফ। 

২. আল্লা তাারা আনযা সমফ রফলনয প্ররত ঈভান আননত ফনরনঙন, সফ 
রফলনয প্ররত তানও ঈভান আননত নফ, রফশ্বা িান ওযনত নফ। 

৩. তানও তায াভরগ্রও ধযান ধাযণা, দৃরষ্টবংরক, চীফন দ্ধরত  ওামিক্রনভ 
এই ঈভান ফা রফশ্বানয প্ররতপরন খটানত নফ।  

৪. সম ভান আল্লা তায ঈভান  রফশ্বানয ভূর রবরি সওফর তাাঁযই রকুভ 
ভনতা তানও চীফন মান ওযনত নফ। চীফননয ওর সেনত্র তাাঁয রকুভ 
ারন ওযনত নফ। চীফননয সওাননা অংনও তাাঁয আনুকনতযয ফাইনয 
যাঔা মানফনা। 

৫. রতরন মা মা রননলধ ওনযনঙন, রনিা  রফননয ানথ তাাঁয রননলধ ওযা 
ওর রফল রযায  ফচিন ওযনত নফ। 

৬. আল্লায ফিনল ফাতিাফাও ভুাম্যদ যূরুল্লা া.- সও চীফননয ওর 
সেনত্র আদি  অনুওযণী ভনির রননফ গ্রণ ওযনত নফ। 

৭. আল্লায ন্তুরষ্ট অচিননওই চীফননয ঘূড়ান্ত রেয রননফ গ্রণ ওযনত নফ। 

৮. আল্লায ন্তুরষ্ট অচিন এফং তাাঁয আনুকতয  দানত্বয নীরতভারায ানথ 
মা রওঙুই াংখরলিও নফ, ফই ফচিন ওযনত নফ। 

৯. ারথিফ চীফননও যওারীন অনন্ত চীফননয চ- যাচনয রবরি রননফ 
গ্রণ ওযনত নফ এফং ারথিফ চীফননও যওারীন চীফননয ভুরি  
াপনরযয যাচনথ রযঘাররত ওযনত নফ। 

  



৩. ঈভান রফল্লা 

„ঈভান রফল্লা‟ ফা „আল্লায প্ররত ঈভান‟ই ফুরনারদ ঈভান। ফারও আয মনতা 
ঈভান  প্রতয আনঙ, তা ঐ এওই ভূর ওানন্িয াঔা- প্রাঔা ভাত্র। তাই 
প্রনতযও ভুররভনওই আল্লায প্ররত ঈভান ফা ঈভান রফল্লায রফস্তৃত  সুস্পষ্ট 
ধাযণা রনচ রনচ অন্তনয ফদ্ধভূর ওনয রননত নফ। 

১. ঈভান রফল্লায তাৎমি 
আল্লায প্ররত ঈভাননয তাৎমি নরা, ভানুলনও আল্লায অরস্তত্ব, তাাঁয 
গুণযারচ, তাাঁয অরধওায, তাাঁয েভতা  তাাঁয এওত্ব ম্পনওি রিও  স্বচ্ছ 
জ্ঞান রাব ওযনত নফ। এগুনরায উয ণূি প্রতয রাব ওযনত নফ। 
এগুনরায প্ররত সভৌরঔও স্বীওৃরত, আন্তরযও রফশ্বা এফং ফাস্তফ ওনভি এগুনরায 
প্ররতপরন খটানত নফ। এবানফই ূণি  আল্লায প্ররত ঈভান। 

২. ঈভান রফয্- মাত 

এয অথি-  আল্লায অরস্তনত্ব রফশ্বা িান ওযা। এই রফশ্ব চাান, এয ৃরষ্ট, এয 
সুরনরেত রফরধ ম্যত ফযফিানা, াায করত, ফৃরষ্টয আকভণ, রদন যানতয 
আফতিন, ঘাাঁদ ূমি  গ্র উগ্রনয করতীরতা, ঋতুয রযফতিন, ফীচ সথনও 
ফৃনেয চন্ধ, ইথানযয রফস্ভওয েভতা, অণু যভাণুয ভারি ইতযারদনত 
আল্লায অরস্তনত্ব ূণি রফশ্বা  প্রতয রানবয সুস্পষ্ট রনদিনাফরর যননঙ। 

ن   َمأَواتِ  َخْلقِ  ِفي ا ِ  لِّإ ُوِلي لَإ يَأت    َوالن َهأرِ  الل ْيلِ  َواْخِتلَافِ  ضِ  َوالْإ َرْ  الس 
 • الْإ َْلبَأبِ 

অথি  ভাওা  ৃরথফীয রৃষ্টনত এফং যাত  রদননয আফতিননয ভনধয 
যননঙ জ্ঞান- ফুরদ্ধ ম্পন্প সরাওনদয চনে অননও রনদিন। (ূযা ৩ আনর 
ইভযান  ১৯০) 

আল্লায ঔররর মযত ইফযারভ আ. এবানফই আল্লায প্ররত ঈভান আননন। 
কুযআন ভরচনদ এ সুন্দয খটনারট উদ্ধৃত ননঙ  

ذْ  بْرَ  قَألَ  َوا ِ نِّي ،ا ِلَهةً  ا َْصنَأًمأ ذُ ا َتَت خِ   ا َزرَ  ِلإ َِبيهِ  اِهيمُ  ا ِ  ِفي َوقَْوَمكَ  اكَ  ا َرَ  ا ِ
ِبين   َضلَال   ِلكَ  • م  بْرَ  ي نُرِ  َوكََذٰ َمأَواتِ  َملَكُوتَ  اِهيمَ  ا ِ  َوِليَكُونَ  ضِ  َوالْإ َرْ  الس 
أ • اْلُموِقِنينَ  ِمنَ  ـَٰذا قَألَ  ،كَْوكَبًأ ا َى   رَ  الل ْيلُ  َعلَْيهِ  َجن   فَلَم  أفَلَ  ،بِّي رَ  َه  ا َفَلَ  م 
أ • الْإ ِفِلينَ  ا ُِحب   لَإ قَألَ  ـَٰذا قَألَ  بَأِزًغأ  اْلَقَمرَ  ا َى رَ  فَلَم  أ ،بِّي رَ  َه  قَألَ  ا َفَلَ  فَلَم 
ألِّينَ  اْلَقْومِ  ِمنَ  لَإ َكُونَن   بِّي رَ  يَْهِدِني ل مْ  َلِئن أ • الض  ْمَس  ا َى رَ  فَلَم   بَأِزَغةً  الش 
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أ ا َكْبَُر، َهـَٰذا بِّي رَ  َهـَٰذا قَألَ  نِّي قَْومِ  يَأ قَألَ  ا َفَلَتْ  فَلَم  أ يء   بَرِ  ا ِ م   مِّ
نِّي • كُونَ  تُْشرِ  ْهتُ  ا ِ َمأَواتِ   فَطَرَ  ِلل ِذي َوْجِهيَ  َوج   َحِنيفًأ، َض  َوالْإ َرْ  الس 
َنَأ َوَمأ  • ِكينَ  اْلُمْشرِ  ِمنَ  ا 

অথি  স্ভযণ ওনযা, ইফযারভ তায ফা আমযনও ফনররঙর  “আরন রও 
ভূরতিনও ইরাহ্ ভাননন? আভায ভনত আরন এফং আনায ওভ সুস্পষ্ট 
সকাভযারনত রনভরজ্জত।” এবানফই আভযা ইফযারভনও ভাওা এফং 
ৃরথফীয রযঘারন ফযফিা সদরঔনরঙ, মানত ওনয স দৃঢ় রফশ্বাীনদয এওচন 
। তাযয মঔন তায উয সঙন এনরা যানতয আাঁধায, স এওরট নেত্র 
সদনঔ ফরনরা  এ- ই আভায যফ। রওন্তু সরট মঔন অস্ত সকনরা, স ফরনরা  
অস্ত মাানদয আরভ ঙন্দ ওরযনা। নয মঔন স সদঔনরা উজ্জ্বর ঘাাঁদ উদ 
ননঙ, স ফরনরা  এ- ই নফ আভায যফ। অতয ঘাাঁদ মঔন অস্ত সকনরা, 
স ফরনরা  „আভায যফই মরদ আভানও রিও থ না সদঔান, তানর অফরশ্য 
আরভ রফথকাভী সরাওনদয অন্তযবিু ন মানফা। অতয মঔন স দীপ্ত 
ূমিনও উদ নত সদঔনরা, ফরনরা  এ- ই নফ আভায যফ। এ- সতা ফায 
ফড়। রওন্তু মঔন স অস্ত সকনরা, এফায স (ইফযারভ) ফরনরা  স আভায 
ওভ! সতাভযা মানদযনও (আল্লায ানথ) রযও ওযনঙা আরভ তানদয ানথ 
ম্পওি রঙন্প ওযরাভ। আরভ রনিায ানথ আভায ভুঔ রপযারাভ সই ভান 
িায চনে রমরন ৃরষ্ট ওনযনঙন ভাওা এফং ৃরথফী। আরভ ভুরযওনদয 
অন্তযবিু নই। (আল্লায ৬  ৭৪- ৭৯) 

ফস্তুত  ভানুল ফুরদ্ধভান চীফ। রতযওানযয ফুরদ্ধ  মরুিয ওানঙ আল্লায 
আরস্তত্ব এও ভাতয  অরত ফাস্তফ ফযাায। তাাঁয সভৌররও িায অরস্তত্ব 
 ফাস্তফতা প্রতযে ওযফায ভনতা ন। তাাঁয ৃরষ্টধভিী রি, রফশ্বচাাননয 
উয তাাঁয রনেণ, তাাঁয ফযফিানা, তাাঁয গুণযারচ, তাাঁয রি  তাাঁয ূণিতায 
উররিয ভাধযনভই তাাঁয রযঘ রাব ওযনত নফ   

َلـٰهَ  لَإ ،ب كُمْ  رَ  اللّٰهُ  ٰذِلكُمُ  ل إ ا ِ  َشْيء   كُلِّ  َعَلى   َوُهوَ  ،َفأْعبُُدوهُ  َشْيء   كُلِّ  َخأِلقُ  ،ُهوَ  ا ِ
 •  اْلَخِبيرُ  الل ِطيُف  َوُهوَ  ، الْإ َبَْصأرَ  كُ  يُْدرِ  َوُهوَ   الْإ َبَْصأرُ  كُهُ  تُْدرِ  ل إ • َوِكيل  

অথি  রতরন আল্লা, সতাভানদয প্রব।ু সওাননা ইরাহ্ সনই রতরন ঙাড়া। প্ররতরট 
রচরননয রতরন স্মষ্টা। সুতযাং সতাভযা সওফর তাাঁযই ইফাদত ওনযা। প্ররতরট 
রচরননয উয রতরন উরওর- তোফধাও। সওাননা দৃরষ্ট তাাঁনও ধাযণ ওযনত 
ানযনা, রওন্তু রতরন ধাযণ ওনযন ফ দৃরষ্ট। আয রতরন সুক্ষ্মদিী, ফ রফলনয 
ঔফয যানঔন। (যূা ৬ আর আন‟আভ  আাত ১০২- ১০৩) 
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 َوُجْودِ الْ  ِلَواِجبِ  ِاْسم   اَللّٰهُ 
„আল্লা‟ এও অদৃশ্য, অফশ্যাম্ভাফী  অরত ফাস্তফ িায নাভ। তাাঁয িা 
ভস্ত রৃষ্ট চকনতয উনধ্বি, অনরৌরওও গুণাফররয অরধওারয। 

ফিওানরয প্রা ওর ভানুলই সওাননা না সওাননা বানফ আল্লায অরস্তনত্ব 
রফশ্বাী রঙনরা এফং আনঙ। তনফ ওর মনুকই ফক্র রঘন্তা বাফনায অরধওাযী 
সরানওযা আল্লায রি, েভতা  গুণাফররয ফযাানয মূ্পণি অনমৌরিওবানফ 
ভ্রষ্ট রঘন্তায থ অফরম্বন ওনযনঙ।  

আল্লায অরস্তনত্বয সমৌরিওতা প্রদিন ওনয কুযআন ভরচনদ অংঔয আাত 
নারমর ননঙ। সুতযাং এ ফযাানয এঔানন দীখি আনরাঘনায প্রনাচন ভনন 
ওরয না। 

তনফ প্রনতযও ভুররভনওই রযূণি প্রারন্ত  প্রতয ওানয আল্লায 
অরস্তনত্ব আিা িান ওযনত নফ। এটাই ঈভাননয ফীচ। এঔান সথনওই 
ঈভারনানতয মাত্রা রৄরু । এঔান সথনওই করচন উনি ঈভাননয ভূর, ওান্ি 
 াঔা- প্রাঔা  

ن    ِمنَ  اْلَميِّتِ  جُ  َوُمْخرِ  اْلَميِّتِ  ِمنَ  َحي  الْ  جُ  يُْخرِ  ،َوالن َوى   اْلَحبِّ  فَأِلقُ  اللّٰهَ  ا ِ
ِلكُمُ  ،اْلَحيِّ  ْصبَأحِ  فَأِلقُ  • تُْؤفَكُونَ  فَأ َن ى   ،اللّٰهُ  َذٰ  َسكَنًأ الل ْيلَ  َوَجَعلَ  الْإ ِ

ْمَس  ِلكَ  ،ُحْسبَأنًأ  َواْلَقَمرَ  َوالش  ِذي َوُهوَ  • اْلَعِليمِ  اْلَعِزيزِ   تَْقِديرُ  َذٰ  كُمُ لَ  َجَعلَ  ال 
ْلنَأ قَدْ  ، َواْلبَْحرِ   اْلبَرِّ  ُظلَُمأتِ  ِفي ِبَهأ ِلتَْهتَُدوا الن ُجومَ   يَْعلَُمونَ  ِلَقْوم   الْإ يَأتِ  فَص 

ن ا َنَشأ َكُم ال ِذي َوُهوَ  • ْلنَأ قَدْ  ،َوُمْستَْوَدع    فَُمْستََقر   َواِحَدة   ن ْفس   مِّ  الْإ يَأتِ  فَص 
ِذي َوُهوَ  • يَْفَقُهونَ  ِلَقْوم   َمأءِ  ِمنَ  ا َنَزلَ  ال   َشْيء   كُلِّ  نَبَأتَ  ِبهِ  ْجنَأ فَأ َْخرَ  َمأءً  الس 
تَرَ  َحبًّأ ِمْنهُ  جُ  ن ْخرِ  ا َخِضرً  ِمْنهُ  ْجنَأ فَأ َْخرَ   ِقْنَوان   َطْلِعَهأ ِمن الن ْخلِ  َوِمنَ  اِكبًأ م 
نْ  َوَجن أت   َداِنيَة   يْتُونَ  ا َْعنَأب   مِّ  وا انُظرُ  ،ُمتََشأِبه    َوَغْيرَ  ُمْشتَِبًهأ أنَ م   َوالر   َوالز 
َلى   َذا هِ  ثََمرِ  ا ِ ن   ،َويَْنِعهِ   ا َثَْمرَ  ا ِ ِلكُمْ  ِفي ا ِ َقْوم   لَإ يَأت   َذٰ  • يُْؤِمنُونَ  لِّ

অথি  আল্লাই অংকুরযত ওনযন স্য- ফীচ এফং আাঁরট। রতরন ভৃত সথনও 
চীরফতনও সফয ওনয আননন এফং ভৃতনও সফয ওনয আননন চীফনন্তয সথনও। 
রতরনই আল্লা। সুতযাং সওাথা রপনয মানচ্ছা সতাভযা? রতরনই (যানতয ফওু 
রঘনয) সবানযয উনন্ধল খটান। রতরনই ফারনননঙন সতাভানদয রফোনভয চনে 
যাত আয রানফয চনে ূমি আয ঘাাঁদ। এফই ভাযাক্রভারী  
ভাজ্ঞানীয রনধিারযত। রতরনই সতাভানদয চনে নেত্রনও ফারনননঙন ির  
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ভুনদ্রয অন্নওানয থপ্রদিও। সমফ সরাও জ্ঞান যানঔ তানদয চনে আভযা 
রনদিন ফণিনা ওনযরঙ রফদবানফ। রতরনই সতাভানদয ৃরষ্ট ওনযনঙন এওরট 
আত্মা সথনও। তাযয সতাভানদয চনে যননঙ িাী  াভরও রিওানা। 
মাযা ফুছ  সফানধয অরধওাযী তানদয চনে আভযা রনদিন ফণিনা ওনযরঙ 
রফদবানফ। রতরনই আভান সথনও নারমর ওনযন ারন। তা রদন আভযা ফ 
ধযনণয উরিদ উদকত ওরয। তা সথনও আভযা ফুচ াতা সফয ওনয আরন। 
তা সথনও উৎন্প ওরয খন রনরফড় স্যদানা। সঔচযু কানঙয ভাথা সথনও সফয 
ওনয আরন ছুরন্ত ওাাঁরদ। উৎন্প ওরয আংগুনযয ফাকান, মতুন  আনায, 
এওই যওভ  রফরবন্প যওভ। রেয ওনয সদনঔা, এয পনরয প্ররত, মঔন তা 
পরফান  এফং মঔন তা ানও। মাযা ঈভান যানঔ তানদয চনে এনত 
যননঙ অননও রনদিন। (ূযা ৬ আর আন‟আভ  আাত ৯৫- ৯৯) 

৩. ঈভান রফস্ রপাত 

রপাত ভানন গুণযারচ। প্রনতযও ভুররভনও আল্লায গুণযারচয উয রযূণি 
ঈভান আননত নফ। রওন্তু অতযন্ত রযতানয রফল আভানদয ভানচ আল্লায 
গুণযারচ ম্পনওি ারওপার সরাও ঔুফই ওভ। অনননও আফায আল্লায 
গুণফাঘও নাভগুনরা রৄধু আযরফনতই চাননন, রওন্তু এগুনরায ভভি  তাৎমি 
ম্পনওি সওাননা ধাযণাই যানঔন না। রনঙও আল্লায অরস্তনত্ব রফশ্বা ওযা দীন 
ইরানভয সতভন সওাননা নফরষ্টয ন। ওাযণ আল্লায অরস্তনত্ব রফশ্বা 
ওনযনা, আনর এভন সওাননা চারতই সনই। এভন রও সপযাউন আয আফু 
সচনরযা আল্লায অরস্তনত্ব রফশ্বা ওযনতা। ভূরত ইরানভয প্রওতৃ নফরষ্টয 
নরা, স আল্লায অরস্তনত্বয নঙ্গ তাাঁয প্রবতু্ব  ওতৃিনত্বয স্বচ্ছ  সুস্পষ্ট 
ধাযণা স ওনয। এ ধাযণানও ইরাভ মূ্পণি অরফবাচযবানফ স ওনয। 
ানথ ানথ এ ধাযণা  রফশ্বানয রবরিনত চনকনণয ভন- ভানরওতা  
ননরতও ঘরযত্র কিন এফং এযই রবরিনত এও ভচফুত  সুদৃঢ় ভাচ ফযফিা 
প্ররতিায দারফ ওনয। 

এ চনেই প্রনতযও ভুররভনও অফশ্য অফরশ্য আল্লায „আল্লা‟ ায 
নফরষ্টয  গুণভূ চাননত নফ। তাাঁয গুণাফররয স্বচ্ছ  সুস্পষ্ট ধাযণা 
ভকনচ ফদ্ধভূর ওযনত নফ। স অনুমাী রননচয দৃরষ্টবরঙ্গ  ভন- ভানরওতা 
নতরয ওযনত নফ এফং সই ধযান ধাযণা  রফশ্বানয রবরিনত রননচয ঘরযত্র 
 রযনফ ৃরষ্ট ওযনত নফ।  

আল্লা তাারা রঘযওার ধনয আনঙন এফং রঘযরদন থাওনফন; রতরন সফরনাম, 
ভুঔানোীন, আত্মরনবিযীর  রঘযঞ্জীফ। রতরন াফিনবৌভনত্বয ভাররও, 
এওচ্ছত্র াও  নফিাচ্চ েভতাফান। তাাঁয জ্ঞান ফায উয রফচী। তাাঁয 
জ্ঞান ফিত্র রযফযাপ্ত; তাাঁয যভত  অনুগ্র ফায চনে প্রারযত। তাাঁয 
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রি ফায উয রফচী। তাাঁয রওভা  ফুরদ্ধভিা সওাননা ত্রুরট রফঘযুরত 
সনই। তাাঁয আদর  ইনানপ মরুুনভয রঘহ্ন ভাত্র সনই। রতরন চীফনদাতা এফং 
চীফন ধাযননয চনে প্রনাচনী উওযণারদয যফযাওাযী। রতরন বানরা-
ভন্দ  রাব- েরতয তাফৎ রিয অরধওাযী। তাাঁয অনুগ্র  রপামনতয 
ফাই ভুঔানেী। ভস্ত ৃষ্ট ফস্তু তাাঁয রদনওই প্রতযাফতিনীর। রতরন ফায 
রাফ গ্রণওাযী। ারস্ত  যুষ্কায দাননয অরধওায তাাঁযই এফং তাাঁয ভস্ত 
গুণাফরর রৄধুভাত্র তাাঁযই চনে প্রনমাচয এফং মূ্পণি অরববাচয। 

আল্লায এফ গুণাফরর ম্পনওি সুস্পষ্ট ধাযণা  আন্তরযও প্রতয মরদ 
আচনওয ভুররভ ভানচ থাওনতা, তানর ভুরভাননদয এ রফমি সওাননা 
অফিানতই খটনতা না। এঔানন আভযা আল্লায গুণযারচয এওটা ংরেপ্ত 
আনরাঘনা স ওযনফা, মানত ওনয এ ম্পনওি আভানদয ধাযণা রযষ্কায 
নত ানয। 

৪. আল্লায গুণফাঘও নাভভূ 

আল্লা তাারা ফনরন               ُـٰهَ  لَإ اَللّٰه َل ل إ ا ِ   اْلُحْسنَى   الْإ َْسَمأءُ  َلهُ  ۛ   ُهوَ  ا ِ

অথি  রতরন আল্লা, রতরন ঙাড়া আয সওাননা ইরাহ্ সনই। সুন্দযতভ নাভভূ 
তাাঁযই। (যূা ২০ সতাাা  আাত ৮) 

আল্লা তাারাই ভস্ত সুন্দয গুণ  নফরনষ্টযয অরধওাযী। রতরন রননচই 
কুযআন ভরচনদ তাাঁয গুণ  রপাত ভূনয ফণিনা প্রদান ওনযনঙন। কুযআনন 
তাাঁয অননও গুণফাঘও নানভয উনল্লঔ ননঙ। এফ নাভ তাাঁয রফার রফস্ততৃ 
কুদযনতয প্রওাফ। সওাননা নাভ তাাঁয রৃদিন্ি েভতা  রিয প্রওা ওনয, 
সওাননা নাভ তাাঁয প্ররতারও, চীরফওা দানওাযী  প্রনাচনী াভগ্রী 
যফযাওাযী ফায ওথা ফুছা। আফায সওাননা নাভ তাাঁয ভস্ত রওঙযু স্মষ্টা  
ভাররও ফায ওথা ফুছা। এভরন ওনয তাাঁয প্ররতরট নাভই তাাঁয রফনল রফনল 
েভতা  কুদযানতয ওথা প্রওা ওনয। যূরুল্লা াল্লাল্লার আরাইর 
াাল্লাভ ফনরনঙন  
“আল্লায এও ওভ এওত অথিাৎ রনযানফফইরট নাভ যননঙ। সম ফযরি 
এগুনরানও রপামত ওযনরা, স চান্পানত প্রনফ ওযনরা।” (ফুঔারয)  

ভূরত, আল্লায নাভ ভূনয রপামত ওযায অথি নরা এগুনরা ম্পনওি 
চানা, ফুছা, আত্ব ওযা, এগুনরায দারফ অনুমাী আভর ওযা, রনচ 
রমনন্দরকনত আল্লায সফ অরধওায প্ররতরিত ওযা এফং এফ নানভ 
আল্লানও িাওায ভাধযনভ তাাঁয এফ গুণ  রপানতয স্বীওৃরত সদা। আল্লা 
তাারা ফনরন  
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 • ِبَهأ فَأْدُعوهُ  اْلُحْسنَى   الْإ َْسَمأءُ  َوللّٰهِ 

অথি  সুন্দযতভ নাভভূ আল্লায, সুতযাং সতাভযা তাাঁনও সফ নানভ 
িানওা। (যূা ৭ আ‟যাপ  আাত ১৮০) 

আল্লায ফগুনরা নাভ  এগুনরায তাৎমি আভানদয চানা উরঘত। এগুনরায 
তাৎমি অনুমাী এফ নানভ তাাঁনও িাওা উরঘত, তাাঁয রনওট সদাা  
আনফদন- রননফদন ওযা উরঘত। সওাননা অফিানতই আল্লায এফ নাভ সথনও 
সওাননা ভুরভন ফযরিয কারপর থাওা উরঘত ন। ভূরত, গুণফাঘও নাভ ভূনয 
ভাধযনভই আল্লায রিও রযঘ চানা ম্ভফ। এফ নানভয রিও তাৎমি 
চানা না থাওনর এফ রফলন রযও অনুপ্রনফনয আংওা থানও।  

কুযআন ারদন আল্লায ফর গুণফাঘও নানভয উনল্লঔ ননঙ। ারদন এয 
ংঔযা রনযানফফই ফরা ননঙ। আনর এ রনযানফফই ংঔযারট আরধওয 
ফুছাননায চনে ফযফরত ননঙ ফনর ভনন । কুযআননয „আভাউর 
রনা‟ ফাওযাং সথনও তা- ই ফুছা মা। আভযা এঔানন রৄধু কুযআন সথনও 
আল্লায ওরত গুণফাঘও নানভয অথি  তাৎমি আনরাঘনা ওযরঙ  

০১.  ّٰهُ اَلل   এ নরা রফশ্ব স্মষ্টা  ভারফনশ্বয ভাররনওয অরস্তনত্বয নাভ। ভস্ত 

গুণযারচ, মাফতী ওরযাণ  ুত- রফত্রতায রযভরন এ নাভ। রতরন ঙাড়া এ 
নাভ আয ওঔননা ওানযা চনে ফযফরত রন এফং নত াযনফ না। ৃরষ্ট, 
েভতা, জ্ঞান, প্রংা  ওরুণায উৎ এ নাভ। এ নাভ ৃরষ্টয আনক সথনও 
রঙনরা। ৃরষ্ট ধ্বংনয নয থাওনফ। এ নানভয অরস্তত্ব অরফনশ্বয, রঘযিাী, 
রঘযন্তন, রঘয াশ্বত  

ـٰهَ  لَإ اَللّٰهُ  َل ل إ ا ِ  • اْلُحْسنَى   الْإ َْسَمأءُ  َلهُ  ۛ   ُهوَ  ا ِ

অথি  রতরন আল্লা, রতরন ঙাড়া আয সওাননা ইরাহ্ সনই। সুন্দযতভ নাভভূ 
তাাঁযই। (যূা ২০ সতাাা  আাত ৮) 

ـٰهَ  لَإ اَللّٰهُ  َل ل إ ا ِ  • اْلَقي ومُ  اْلَحي   ُهوَ  ا ِ

অথি  আল্লা, নাই সওাননা ইরা রতরন ঙাড়া। রতরন রঘযঞ্জীফ, রতরন অনন্তওার 
ফিৃরষ্টয ধাযও  যেও। (যূা ২ আর ফাওাযা  আাত ২৫৫) 

রফশ্বাীনও সকারারভ, দাত্ব, আনুকতয, আত্মভিণ, তযাক  তৎযতা এফ 
রওঙু আল্লায চনে রনরদিষ্ট ওযনত নফ। ভস্ত ওভনা ফানা ইচ্ছা আওাংঔা 
আল্লানওই চানানত নফ। াাময তাাঁয রনওটই ঘাইনত নফ। তাাঁনওই ব 
ওযনত নফ। ভস্ত সপ্রভ  বানরাফাা তাাঁয চনে সওন্ীবতূ ওযনত নফ।  
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০২.   ِالٰه  ইরাহ্ ব্দরট ভূরত আল্লা তাারায রপাত ফা গুণফাঘও নাভ 

ভূনয সওন্রফন্দু। ইরা সথনওই করিত ননঙ আল্লা ব্দ। এরট এওরট 
রযবালা, মায অথি ভানফী সওাননা বালাই এও ব্দ ফা এও ফানওয প্রওা 
ওযা ম্ভফ ন। ংরেপ্তবানফ ফরা মা, ইরাহ্ দ্বাযা ফুছা রনযঙ্কু ভাররওানা, 
েভতা, াফিনবৌভত্ব  উানায রনযঙ্কু অরধওায  

َمأءِ  ِفي ال ِذي َوُهوَ  ـٰه   الس  َل ـٰه   ضِ  الْإ َرْ  َوِفي ا ِ َل  • اْلَعِليمُ  اْلَحِكيمُ  َوُهوَ  ،ا ِ

অথি  আভানন রতরন এওভাত্র ইরাহ্, ৃরথফীনত রতরনই এওভাত্র ইরাহ্, 
রতরন ভাপ্রজ্ঞাফান, ভাজ্ঞানী। (ূযা ৪৩ আয্ মঔুরুপ  আাত ৮৪)  

ـٰهَ  لَإ اللّٰهُ  َوُهوَ  َل ل إ ا ِ  اْلُحكْمُ  َوَلهُ  ۛ   ةِ  َوالْإ ِخرَ  الْإ ُوَلى   ِفي اْلَحْمدُ  َلهُ  ۛ   ُهوَ  ا ِ
َلْيهِ  ن ا َيْتُمْ  ا َرَ  قُلْ  • َجُعونَ  تُرْ  َوا ِ َلى   َمًدا َسرْ  الل ْيلَ  َعلَْيكُمُ  لّٰهُ ال َجَعلَ  ا ِ  يَْومِ  ا ِ

ـٰه   َمنْ  اْلِقيَأَمةِ  َل ِتيكُم اللّٰهِ   َغْيرُ  ا ِ  ا ِن ا َيْتُمْ  ا َرَ  قُلْ  • تَْسَمُعونَ  ا َفَلَا ۛ   ِبِضيَأء   يَأ ْ
َلى   َمًدا َسرْ   الن َهأرَ  َعلَْيكُمُ  اللّٰهُ  َجَعلَ  ـٰه   َمنْ  اْلِقيَأَمةِ  يَْومِ  ا ِ َل ِتيكُم اللّٰهِ   رُ َغيْ  ا ِ  يَأ ْ
 • ونَ  تُْبِصرُ  ا َفَلَا ۛ   ِفيهِ  تَْسكُنُونَ  ِبلَْيل  

অথি  রতরনই আল্লা, রতরন ঙাড়া সওাননা ইরাহ্ সনই। ভস্ত প্রংা তাাঁয 
রৃরনা  আরঔযানত। াফিনবৌভত্ব তাাঁযই এফং তাাঁয ওানঙই রপরযন সনা নফ 
সতাভানদয। স নফী! ফনরা  “সতাভযা সবনফ সদনঔনঙা রও, আল্লা মরদ যাতনও 
রওাভতওার মিন্ত সতাভানদয উয িাী ওনয সদন, তনফ আল্লা ঙাড়া এভন 
সওাননা ইরাহ্ আনঙ রও, সম সতাভানদয আনরা এনন সদনফ? সতাভযা রও 
(উনদ) রৄননফনা?” ফনরা  “সতাভযা সবনফ সদনঔনঙা রও, আল্লা মরদ 
রদননও সতাভানদয উয রওাভতওার মিন্ত িাী ওনয সদন, তনফ সওান্ 
ইরাহ্ আনঙ, সম সতাভানদয যাত এনন সদনফ মানত সতাভযা রফোভ গ্রণ 
ওযনত ানযা? সতাভযা রও সবনফ সদঔনফনা?” (আর কুযআন ২৮  ৭০- ৭২) 

কুযআন ভরচনদ „ইরা‟ নব্দয ফযও প্রনাক ননঙ। এফ প্রনানকয 
াযওথা নরা এই, আল্লায ইরা রফনলণরট দ্বাযা ওর েভতা, ওতৃিত্ব, 
যাচত্ব, স্বাধীনতা, াফিনবৌভত্ব এফং রননদি দাননয েভতা  উানা রানবয 
অরধওায রৄধুভাত্র আল্লায চনে রনরদিষ্ট ন মা।  

আল্লায এ নানভয দারফ নরা, ভানুল রৄধুভাত্র আল্লায াফিনবৌভত্ব, রননদি, 
েভতা, ওতৃিত্ব  যাচত্বনও সভনন সননফ এফং রৄধুভাত্র তাাঁনওই অবাফ 
ূযণওাযী, ভস্যা  চরটরতা সথনও ভুরিদানওাযী, আে দানওাযী, াাময 
নমারকতা প্রদানওাযী, তোফধান  ংযেণওাযী এফং আফানন 
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াড়াদানওাযী সভনন সননফ, তাাঁনওই উাস্য  আনুকতয রানবয এওভাত্র 
অরধওাযী সভনন সননফ। 

„ইরা‟য অরধওায ফা দারফনও মাযা নপ, ভাচ, যাষ্ট্র, েভতা  রিারী 
ফযরি, রফনল রফনল ফযরি ফা অে সম ওানযা ফা রওঙযু প্ররত আনযা ওনয 
তাযা রযও ওনয।  

০৩.   ب ب ب ر  اَلر   ধাতু সথনও ব্দরটয উৎরি। এয সভৌররও  প্রাথরভও 

অথি নরা „প্ররতারও‟। রওন্তু এই ভূর অনথিয রবরিনত কুযআনন  আযফনদয 
বালা এ ব্দরট অতযন্ত ফযাও  রফস্তারযত অনথি ফযফরত ননঙ। এফ 
অথিনও সভৌররওবানফ ঘায বানক বাক ওযা মা  
৩ ১. প্ররতারও, প্রনাচনী াভগ্রী যফযাওাযী, প্ররেণদানওাযী  
ক্রভরফওা দাতা। সমভন                    َِعْلًمأ ِزْدِني بِّ  ر   

অথি  আভায প্রবু! আভানও ভৃদ্ধ ওনযা জ্ঞানন। (যূা ২০ সতাাা  আাত ১১৪) 

ن هُ  اللِّٰه، َمَعأذَ  قَألَ   • َمْثَوايَ  ا َْحَسنَ  بِّي رَ  ا ِ

অথি  স (ইউসুপ) ফরনরা  „আরভ (এভন ওভি সথনও) আল্লায আে ঘাই। 
রতরনই আভায যফ অরত উিভ ভমিাদা রতরন আভানও দান ওনযনঙন (এওাচ 
ওযা আভায নে অম্ভফ)। (ূযা ১২ ইউসুপ  আাত ২৩) 

৩ ২. দারত্বীর, তোফধাও, মিনফেও এফং অফিায ংনাধন  
রযফতিননয দারত্বীর  

ن ُهمْ  ل إ لِّي َعُدو   فَأ ِ  ُهوَ  َوال ِذي • يَْهِدينِ  فَُهوَ  َخلََقِني ال ِذي • اْلَعأَلِمينَ  ب   رَ  ا ِ
َذا • َويَْسِقينِ  يُْطِعُمِني  • يَْشِفينِ  فَُهوَ  ْضتُ  َمرِ  َوا ِ

অথি  তাযা ফাই আভায রৃভন, যাফফুর আরারভন ঙাড়া। ওাযণ, রতরন 
আভানও ৃরষ্ট ওনযনঙন এফং রতরনই আভানও রিও নথ রযঘাররত ওনযন। 
রতরন আভানও ঔাান, ান ওযান। আরভ সযাকগ্রস্ত নর রতরনই আভানও 
রনযাভ ওনয সদন। (যূা ২৬ আশ্ সাাযা  আাত ৭৭- ৮০) 

َ  بِ  َواْلَمْغرِ  قِ  اْلَمْشرِ  ب   ر   ـٰهَ  إل َل ل إ ا ِ  • َوِكيلًا فَأت ِخْذهُ  ُهوَ  ا ِ

অথি  রতরনই যফ ভারযও  ভাকরযনফয। সওাননা ইরাহ্ সনই রতরন ঙাড়া। 
সুতযাং তাাঁনওই ধনযা ওামিরনফিাও-  উরওর। (যূা ৭৩ ভুমমারম্যর  আাত ৯) 

৩ ৩. সওন্ী বূরভওা ারনওাযী, সনতৃত্ব দানওাযী, আনুকতয রানবয 
অরধওাযী এভন েভতাারী মায রননদি  ওতৃিত্ব ওরনও সভনন ঘরনত    
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 • اللّٰهِ  ُدونِ  مِّن بَأبًأ ا َرْ  بَْعًضأ بَْعُضنَأ يَت ِخذَ  َولَإ

অথি  আভযা আল্লা ঙাড়া আভানদয যস্পযনও যফ রননফ গ্রণ ওযনফানা। 
(ূযা ৩ আনর ইভযান  আাত ৬৪) 

৩ ৪. ভাররও  ভরনফ  
َمأَواتِ  ب   ر    • قِ  اْلَمَشأرِ  ب   َورَ  بَْينَُهَمأ َوَمأ ضِ  َوالْإ َرْ  الس 

অথি  রতরনই ভাররও ভাওা  ৃরথফীয এফং এ রৃনয ভধযফতিী ফরওঙযু, 
আয রতরনই ভাররও উদাঘনরয। (ূযা ৩৭ আস্ াফ্পাত  আাত ৫) 

أ اْلَعْرشِ  َرب   اللّٰهِ  فَُسْبَحأنَ   • يَِصُفونَ  َعم 

অথি  সুতযাং তানদয আনযারত এফ অফাদ সথনও আযনয ভাররও আল্লা 
অননও ঊনধ্বি, ভান  রফত্র। (যূা ২১ আর আরম্বা  আাত ২২)  

ـَٰذا ب   رَ  فَْليَْعبُُدوا  • َخْوف   مِّنْ  َوا َمنَُهم ُجوع   مِّن ا َْطَعَمُهم ال ِذي • اْلبَْيتِ  َه

অথি  (নচনে) তানদয উরঘত (রৄধুভাত্র) এই (ওাফা) খনযয যনফয (ভাররনওয) 
ইফাদত ওযা। রমরন (তাাঁয এই খনযয উররা) আায মরুকন তানদয েুধা 
রনফাযণ ওনযনঙন এফং তানদয রনযাদ ওনযনঙন ববীরত সথনও। (ূযা ১০৬ 
সওাযাই  আাত ৩- ৪) 

এবানফ „যফ‟ ব্দরট কুযআনন সওাথা ৃথও ৃথও অনথি ফযফরত ননঙ। 
আফায সওাথা ফগুনরা অনথিয ভন্বন ব্দরট ফযফরত ননঙ। সমভন  

 • اْلَعأَلِمينَ  بِّ  رَ  للّٰهِ  اْلَحْمدُ 

অথি  ভস্ত প্রংা আল্লায চনে, রমরন ভগ্র চকনতয যফ। (ূযা ১ আর 
পারতা  আাত ২) 

সভাট ওথা আল্লানও „যফ‟ সভনন সনায অথি নরা  আরভ এওভাত্র 
আল্লানওই রননচয ভাররও, ভরনফ, ভুযরফফ, প্রবু, প্ররতারও, মিনফেও, 
ংযেণওাযী, াও, উাস্য, আইনদাতা, রননদিদানওাযী, আনুকতযরানবয 
অরধওাযী, তোফধাও  ফযফিাও সভনন রননরঙ। 

০৪.  ُاَْلَحأِكم  ভূর ব্দ নরা حكم আয „রকুভ‟ অথি নরা াফিনবৌভত্ব, ান 

েভতা, রননদি, আইন  রফধান। মঔন আল্লা তাারায রফনলণ রননফ 
„আর ানওভ‟ ব্দরট ফযফরত , তঔন তায অথি   আল্লাই এওভাত্র 
াফিনবৌভ িা, ান েভতা  ওতৃিত্ব রৄধু তাাঁযই, আইন- রফধান  রকুভ 
দাননয েভতা রৄধ ুতাাঁযই আনঙ       ُاللّٰهِ  ُحْكمُ  ِفيَهأ اةُ  الت ْورَ  َوِعنَدُهم   



ঈভান রফল্লা 29 

অথি  তানদয ওানঙ সতা তাযাত যননঙ আয তানতই আল্লায আইন  
রফধান যননঙ। (যূা ৫ আর ভানদা  আাত ৪৩) 

نِ  ل إ اْلُحكْمُ  ا ِ ل إ تَْعبُُدوا ا َل إ  ا ََمرَ  ،ِللّٰهِ  ا ِ ي أهُ  ا ِ  • ا ِ

অথি  আল্লায ঙাড়া আয ওানযা সওাননা ওতৃিত্ব সনই। রতরন রননদি রদননঙন  
সতাভযা তাাঁয ঙাড়া আয ওানযা ইফাদত (আনুকতয, দাত্ব  উানা) 
ওনযানা। (যূা ১২ ইউসুপ  আাত ৪০) 

০৫.  ُاَْلَحكَم  „াওাভ‟ এফং „ানওভ‟ এ ব্দদ্ব ভূরকত অনথিয রদও সথনও 

াভঞ্জস্যূণি। ানওভ ভানন- রকুভওতিা, আইন  রফধানদাতা আয „াওাভ‟ 
ভানন আইন  রফধান অনুমাী রফঘাযওতিা পাারাওাযী। আল্লায রফনলণ 
„আর- াওাভ‟ ভানন- রতরনই এওভাত্র রফঘাযওতিা, রনযঙ্কু পাারাওাযী। 
তাাঁয পাারাই ওরনও সভনন রননত নফ   

 • َحكًَمأ ا َبْتَِغي اللّٰهِ   ا َفََغْيرَ 

অথি  (তুরভ ফনরা ) „আরভ রও আল্লা ঙাড়া আয অে ওাউনও পাারাওাযী 
ভাননফা? (ূযা ৬ আর আন‟আভ  আাত ১১৪) 

َقْوم   ُحكًْمأ اللّٰهِ  ِمنَ  ا َْحَسنُ  َوَمنْ  ،يَْبُغونَ  اْلَجأِهِلي ةِ  ا َفَُحكْمَ   • يُوِقنُونَ  لِّ

অথি  তনফ রও তাযা চানরর মনুকয রফধান ঘা? মাযা আল্লায প্ররত এওীন 
যানঔ, তানদয ওানঙ রফধানদাতা রননফ আল্লায ঘাইনত অরধওতয 
ওরযাণওাভী আয সও? (যূা ৫ আর ভানদা  আাত ৫০) 

َذا  • ِبأْلَعْدلِ  ُمواتَْحكُ  ا َن الن أسِ  بَْينَ  َحكَْمتُم َوا ِ

অথি  সতাভযা মঔন ভানুনলয ভানছ রফঘায পাারা ওযনফ, ো  ইনানপয 
ানথ রফঘায ওযনফ। (ূযা ৪ আন রনা  আাত ৫৮) 

 • اللّٰهُ  ا َنَزلَ  ِبَمأ بَْينَُهم اْحكُم َوا َنِ 

অথি  তানদয ভানছ পাারা ওনযা সই রফধান রদন মা আল্লা নারমর 
ওনযনঙন। (ূযা ৫ আর ভানদা  আাত ৪৯) 

ـِٰئكَ  اللّٰهُ  ا َنَزلَ  ِبَمأ يَْحكُم ل مْ  َوَمن  • ونَ  اْلكَأِفرُ  ُهمُ  فَأ ُوَل

অথি  মাযা আল্লায নারমর ওযা রফধান অনুমাী পাারা ওনযনা, তাযা 
ওারপয। (ূযা ৫ আর ভানদা  আাত ৪৪) 

ن    • اْلَحأِكِمينَ  ا َْحكَمُ  َوا َنتَ  اْلَحق   َوْعَدكَ  َوا ِ
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অথি  আয সতাভায াদা সতা তয এফং তরুভই সতা ফ রফঘাযনওয ফড় 
রফঘাযও। (যূা ১১ রদ  আাত ৪৫) 

০৬.  ُاَْلَحِكْيم  ভূর ব্দ „রওভা‟। এয অথি জ্ঞান রফজ্ঞান, সওৌর, প্রনওৌর  

রফজ্ঞতা। আয আল্লা তাারায „ারওভ‟ ায অথি নরা, রতরনই ভস্ত 
জ্ঞান, রফজ্ঞান, সওৌর, প্রনওৌর  রফজ্ঞতায উৎ  আধায। ৃরষ্টয 
ওািানভা  ফান্দানদয মাফতী সভাানভরায রতরন সুনওৌনর  রফজ্ঞতায 
ানথ পাারা ওনযন           ن َحِكيًمأ َعِليًمأ كَأنَ  اللّٰهَ  ا ِ  

অথি  অফরশ্য আল্লা ফিজ্ঞানী  প্রজ্ঞাভ। (আর কুযআন ৭৬  ৩০) 

০৭.  ُاَْلَخأِلق  অথিাৎ আল্লা ৃরষ্টয রযওল্পনাওাযী। অফিা  রযনফনয 

সপ্ররেনত রতরনই নফিািভবানফ ৃরষ্টয „নওা‟ প্রস্তুতওাযী। 

০৮.  ُاَلبَأِرى  অরস্তত্ব দানওাযী অথিাৎ রতরনই রৃষ্টনও মূ্পণি েূতায  

অনরস্তনত্বয অন্নওায সথনও অরস্তনত্ব আনন ওনযন।  

০৯.  ُر  আওৃরত দানওাযী। আল্লা তাারাই সকাটা রৃষ্টয রযওল্পনা  اَْلُمَصوِّ

নতরয ওনযন, অনরস্তত্ব সথনও ৃরষ্টনও অরস্তনত্ব আনন ওনযন এফং প্রনতযও 
ৃরষ্টনওই উমিু  ঙন্দই আওৃরত দান ওনযন   

رُ  ئُ  اْلبَأرِ  اْلَخأِلقُ  اللّٰهُ  ُهوَ   •  اْلُمَصوِّ

অথি  রতরনই আল্লা, স্মষ্টা, ৃরষ্টয উিাফও, আওৃরতদাতা, ফ সুন্দয নাভ 
তাাঁযই। (যূা ৫৯ ায  আাত ২৪) 

১০.  ُاَْلَخلا ق  সম সওাননা ভ সম সওাননা প্রওায ৃরষ্ট ওযনত রতরন েভ   

َمأَواتِ  َخلَقَ  ال ِذي ا ََوَلْيَس   بَلَى   ِمْثلَُهم، يَْخلُقَ  ا َن َعلَى    ِبَقأِدر   َض  َوالْإ َرْ  الس 
 • اْلَعِليمُ  اْلَخل اقُ  َوُهوَ 

অথি  রমরন ভাওা এফং ৃরথফী ৃরষ্ট ওনযনঙন, রতরন রও তানদয অনুরূ ৃরষ্ট 
ওযনত েভ নন? রতরনই সতা ভাজ্ঞানী ভান স্মষ্টা। (যূা ৩৬ ইারন  
আাত ৮১) 

১১.  ُاَْلَقأِدر  ভারিধয। অথিাৎ সম সওাননা ভ সম সওাননা ি ওরিন  

রফযাট ওাচ ওযায রতরন রি  েভতা যানঔন   
 ا َوْ  ا َْرُجِلكُمْ  تَْحتِ  ِمن ا َوْ  فَْوِقكُمْ  مِّن َعَذابًأ َعلَْيكُمْ  يَْبَعثَ  ا َن َعلَى   أِدرُ اْلقَ  ُهوَ  قُلْ 

 • بَْعض   بَأ َْس  بَْعَضكُم َويُِذيقَ  ِشيًَعأ يَْلِبَسكُمْ 
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অথি  ফনরা  „রতরন েভ উয সথনও সতাভানদয প্ররত আমাফ ািানত, অথফা 
সতাভানদয দতর সথনও, রওংফা সতাভানদযনও রফরবন্প দনর রফবি ওযনত 
এফং যস্পনযয রফরুনদ্ধ ংখলি ফারধন সদায স্বাদ আস্বাদন ওযানত। (আর 
কুযআন ৬  ৬৫) 

১২.  ُاَْلَقِديْر  রি  েভতায আধায। রতরন ওর রওঙুয উয রযণূি রি, 

েভতা  রনেণ যানঔন   
ن     • قَِدير   َشْيء   كُلِّ  َعلَى   اللّٰهَ  ا ِ

অথি  রনশ্চই আল্লা ওর রফলন ফিরিভান। (আর কুযআন ২  আাত ২০) 

১৩.  ُاَْلُمْقتَِدر  ভারিভান, স্বাধীন, প্রফর যাক্রভারী, সওাননা রওঙুনতই 

ফাধয নন  
بُوا •  الن ُذرُ  َعْونَ  ِفرْ  ا لَ  َجأءَ  َوَلَقدْ  َهأ ِبأ يَأِتنَأ كَذ  َخْذنَأُهمْ  كُلِّ ْقتَ  َعِزيز   ا َْخذَ  فَأ َ   • ِدر  م 

অথি  সপযাউন ম্দানয ওানঙ এনরঙর আভানদয তওিফাণী। তাযা 
আভানদয ফগুনরা রনদিনই প্রতযাঔযান ওনযরঙর, তঔন আভযা তানদয 
াওড়া ওরয যাক্রভারী রিধনযয াওড়া। (আর কুযআন ৫৪  ৪১- ৪২) 

ن   ْقتَِدر   َمِليك   ندَ عِ  ِصْدق   َمْقَعدِ  ِفي •  َونََهر   َجن أت   ِفي اْلُمت ِقينَ  ا ِ  •  م 

অথি  রনশ্চই ভুিারওযা থাওনফ চান্পাত এফং নদ নদী ননয। মথানমাকয 
আনন ভারিধয ফিভ ওতৃিনত্বয ভাররনওয ওানঙ। (আর কুযআন ৫৪  ৫৪- ৫৫) 

১৪.   اَْلَوِلى  ৃিনালও, াামযওাযী, অরববাফও, ফনু্ন  

ُ  ا َمنُوا ال ِذينَ  َوِلي   اَللّٰهُ  َلى الظ لَُمأتِ  مِّنَ  ُجُهم ْخرِ ي  •  الن ورِ  ا ِ

অথি  মাযা ঈভান আনন তানদয অরর নরন আল্লা। রতরন তানদয সফয ওনয 
আননন অন্নওাযযার সথনও আনরানত। (যূা ২ আর ফাওাযা  আাত ২৫৭) 

َمأَواتِ   فَأِطرَ  نْيَأ ِفي َوِليِّي ا َنتَ  ضِ  َوالْإ َرْ  الس   • ةِ  َوالْإ ِخرَ  الد 

অথি  (ইউসুপ এভ রফননয ানথ সদাা ওনয। সদাা) স ফনর  “আভায 
প্রবু! তুরভ আভানও যাষ্ট্রেভতা দান ওনযনঙা এফং আভানও ওর ওথায 
(রওংফা ওর রফলনয, অথফা স্বনেয) তাৎমি উররি ওযায রো দান 
ওনযনঙা! ভারফশ্ব আয এই ৃরথফীয এওভাত্র স্মষ্টা তুরভ! এই ৃরথফীয চীফনন 
এফং আরঔযানত তুরভই আভায অরর! (ূযা ১২ ইউসুপ  আাত ১০১) 

১৫. اَْلَمْولٰى  আেদাতা, াামযওাযী, অরববাফও, িৃনালও, ভথিও, ফনু্ন   

  • الن ِصيرُ  َوِنْعمَ  اْلَمْوَلى   فَِنْعمَ ، َمْولَإكُمْ  ُهوَ  ِبأللّٰهِ  َواْعتَِصُموا
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অথি  রতরনই সতাভানদয ভারা (অরববাফও)। ওনতা সম উিভ ভারা রতরন 
এফং ওনতা সম উিভ াামযওাযী! (ূযা ২২ আর াজ্জ  আাত ৭৮) 

 •  الن ِصيرُ  َوِنْعمَ  اْلَمْوَلى   ِنْعمَ  ،َمْولَإكُمْ  اللّٰهَ  ا َن   فَأْعلَُموا تََول ْوا َوا ِن

অথি  রওন্তু তাযা মরদ ভুঔ রপরযন সন, তনফ সচনন যানঔা, সতাভানদয ভারা 
(অরববাফও) সতা আল্লা। রতরনই উিভ ভারা এফং উিভ াামযওাযী। 
(ূযা ৮ আর আনপার  আাত ৪০) 

ِلكَ    • َلُهمْ  َمْوَلى   لَإ ينَ  اْلكَأِفرِ  َوا َن   ا َمنُوا ال ِذينَ  َمْوَلى اللّٰهَ  ِبأ َن   َذٰ

অথি  এয ওাযণ, আল্লা ভুরভননদয ভারা (অরববাফও), আয ওারপযনদয 
সওাননা ভারা সনই। (যূা ৪৭ ভুাম্যদ  আাত ১১) 

 • ينَ  اْلكَأِفرِ  اْلَقْومِ  َعلَى نَأ فَأنُصرْ  َمْولَإنَأ ا َنتَ 

অথি  তুরভই সতা আভানদয ভারা (অরববাফও, াামযওাযী), তাই তরুভ 
আভানদয রফচ দান ওনযা অরফশ্বাীনদয উয। (যূা ২ আর ফাওাযা  ২৮৬) 

১৬.  ُاَْلَمأِلك  অথিাৎ আল্লা সই িা- রমরন ফ রওঙযু প্রওৃত ভাররও। তাাঁয 

ম্যুনঔ ওনরই রনিঃস্ব- অা। 

 • تََشأءُ  َمن اْلُمْلكَ  تُْؤِتي اْلُمْلكِ  َمأِلكَ  اللُّٰهم   قُلِ 

অথি  (ন নফী!) ফনরা  „স আল্লা! ভস্ত ওতৃিনত্বয ভাররও তরুভ। মানও ইচ্ছা 
তুরভ েভতা দান ওনযা। (যূা ৩ আনর ইভযান  আাত ২৬) 

১৭.  ُاَْلَمِلك  ম্মাট, াও, ওতিা। অথিাৎ আল্লাই রনরঔর চকনতয এওভাত্র 

 প্রওৃত ম্মাট  
 • اْلَحق   اْلَمِلكُ  اللّٰهُ  فَتََعأَلى

অথি  অতীফ ভান আল্লা প্রওৃত ম্মাট, সওাননা ইরাহ্ সনই রতরন ঙাড়া। (যূা 
২৩ আর ভুরভনুর  আাত ১১৬) 

 • الن أسِ  َمِلكِ  • الن أسِ  بِّ  ِبرَ  ا َُعوذُ  قُلْ 

অথি  (ন নফী!) ফনরা  আরভ আে ঘাই ভানফচারতয প্রবযু ওানঙ। 
ভানফচারতয ম্মানটয ওানঙ। (ূযা ১১৪ আন না  আাত ১- ২) 

১৮.  ُْحٰمن  অতযারধও দাযফ, দায াকয, অরত অনুযাকী। অথিাৎ  اَلر 

আল্লা সই সভনযফান িা, রমরন ভানফচারতয প্ররত ীভাীন অনুযাকী 
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ওরুণাভ- দাযফ। রতরন অনুগ্র ওনয ভানুলনও রৃষ্ট ওনয তাাঁয সেি 
সনাভতভূ দ্বাযা তানদয বূরলত ওনযনঙন   

ـٰنُ ٌالر   نَسأنَ ٌَخلَقَ ٌ•ٌا نَ ٌاْلُقرْ ٌَعل مَ ٌ•ٌْحَم  •ٌاْلبَيَأنَ ٌَعل َمهُ ٌ•ٌالْإ ِ
অথি  রতরন যভান (যভ দাফান)। (ওাযণ) রতরন তাররভ রদননঙন আর 
কুযআন। ৃরষ্ট ওনযনঙন ইনান। তানও তাররভ রদননঙন ফান (বালা ফা 
বাফ প্রওা দ্ধরত)। (যূা ৫৫ আয যভান  আাত ১- ৪) 

১৯.  ُِحْيم  অথিাৎ রতরন সই িা মাাঁয ওরুণা  অনুগ্র রঘয প্রফভান। তাাঁয  اَلر 

িাী যভনতয ধাযা ওঔননা রঙন্প  না। ভুরভননদয প্ররত তাাঁয যভনতয ধাযা 
রৃরনা এফং আনঔযানত অরফরচ্ছন্পবানফ ফরলিত নত থাওনফ   

 • ِحيًمأ رَ  ِبأْلُمْؤِمِنينَ  َوكَأنَ 

অথি  রতরন ভুরভননদয প্ররত অতীফ দাফান। (আর কুযআন ৩৩  ৪৩) 

২০.  ُاَْلَعِزيْز  ভাযাক্রভারী। রতরন ভস্ত েভতা  ভমিাদায অরধওাযী। 

তাাঁয েভতা ফিফযাী ওামিওয। তাাঁয েভতায ফাইনয সওউ সনই, রওঙুই সনই।  

ن   ةَ  فَأ ِ  • َجِميًعأ ِللّٰهِ  اْلِعز 

অথি  অথঘ ইজ্জত সতা ুনযাটাই আল্লায। (যূা ৪ আন রনা  আাত ১৩৯) 

ن    • َحِكيم   َعِزيز   اللّٰهَ  ا ِ

অথি  রনশ্চই আল্লা যাক্রভারী, রফজ্ঞানভ। (যূা ৩১ রুওভান  আাত ২৭) 

২১.  ُاَْلَجب أر  অথিাৎ রতরন অরত ওনিায, অতযন্ত চফযদস্ত, অদভয রিয 

অরধওাযী। ৃরষ্টয সম সওাননা রি তাাঁয ম্যুনঔ মূ্পণি রৃফির  অা। ৃরষ্ট 
চকতনও ধ্বং ওনয ুন ৃরষ্টয রতরন রৃফিায েভতা যানঔন  

وُس  اْلَمِلكُ  ُهوَ  لَامُ  اْلُقد   •  اْلُمتَكَبِّرُ   اْلَجب أرُ  اْلَعِزيزُ  اْلُمَهْيِمنُ  اْلُمْؤِمنُ  الس 

অথি  রতরনই াফিনবৌভ ম্মাট, রতরন ফ ত্রুরট সথনও রফত্র, রতরন ারন্ত 
(দাতা), রতরন রনযািাদাতা, রতরন যেও, রতরন ভারিধয, রতরন প্রফর-
প্রঘন্ি, রতরন নফিাচ্চ- ভান। (যূা ৫৯ আর ায  আাত ২৩) 

২২.  ُأر   রৃদিন্ি প্রতাারী, অরত েভতাধয, ওরিন ারস্তদাতা  اَْلَقه 

أرِ  اْلَواِحدِ  للّٰهِ  ۛ   اْليَْومَ  اْلُمْلكُ  لَِّمنِ   •  اْلَقه 

অথি  (নরদন রচজ্ঞাা ওযা নফ ) আচ ভস্ত ওতৃিত্ব ওায? (ভস্ত ৃরষ্ট ফনর 
উিনফ ) আল্লায, রমরন এও, ভাযাক্রভারী। (আর কুযআন ৪০  ১৬) 
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২৩.  ُاَْلَقأِهر  অথিাৎ রতরন ফান্দানদয উয রি, েভতা  ইঔরতায যানঔন   

 • ِعبَأِدهِ  فَْوقَ   اْلَقأِهرُ  ُهوَ 

অথি  রনচ ফান্দানদয উয রতরন রৃচি েভতাধয। (যূা ৬ আর আন‟আভ  ৬১) 

২৪.   اَْلَقِوى  অরত রিারী। তাাঁয রিয রনওট ওানযা রিই ঔানটনা।  

২৫.  ُِديْد  অতযন্ত ি  ওনিাযবানফ াওড়াওাযী, তাাঁয াওড়া  اَلش 

সথনও সওউ সযাই ানফ না  
 اللّٰهُ  فَأ ََخَذُهمُ  اللّٰهِ  ِبأ يَأتِ  وا كََفرُ  ،قَْبِلِهمْ  ِمن َوال ِذينَ  ،َعْونَ  ِفرْ  ا لِ  كََدا ْبِ 

ن   ،ِبُذنُوِبِهمْ   • اْلِعَقأبِ  َشِديدُ  قَِوي   اللّٰهَ  ا ِ

অথি  সপযাউননয অনুাযীনদয এফং তানদয ূফিফতিীনদয ভনতাই এযা 
অস্বীওায ওনযনঙ আল্লায আাত। পনর তানদয ানয চনে আল্লা তানদয 
ারস্ত প্রদান ওনযন। রনশ্চই আল্লা রিভান, ওনিায ারস্তদাতা। (যূা ৮ 
আর আনপার  আাত ৫২) 

২৬.  ُاَْلُمتَكَبِّر  কফি, অংওায এফং সেিনত্বয এওভাত্র অরধওাযী। তায 

সেিনত্বয অংীদায সওউ সনই।  
২৭.  ُاَْلكَِبْير  অরত ফড়  সেি।  
২৮.   اَْلَعِلى  ঘযভ উন্পত  সেি ভমিাদায অরধওাযী   

َمأَواتِ  ِفي يَأءُ  اْلِكْبرِ  َوَلهُ   • ضِ  َوالْإ َرْ  الس 

অথি  ভাওা  ৃরথফীনত ভস্ত সেিত্ব  অংওায সওফর তাাঁযই। (যূা ৪৫ 
আর চারা  আাত ৩৭) 

 •  اْلكَِبيرُ  اْلَعِلي   ُهوَ  اللّٰهَ  َوا َن  

অথি  রনশ্চই আল্লা অতীফ উাঁঘ,ু অতীফ ভান। (যূা ৩১ রুওভান  আাত ৩০) 

২৯. اَْلُمتََعأل  ফিাফিা অরত উচ্চ, উন্পত, সেি  ভান   

َهأَدةِ  اْلَغْيبِ  َعأِلمُ   • اْلُمتََعألِ   اْلكَِبيرُ  َوالش 

অথি  রতরন কানফ  দৃনশ্যয জ্ঞানী ভান  নফিাচ্চ ভমিাদায ভাররও। (যূা ১৩ 
আয যা‟দ  আাত ৯) 

৩০. اَلْإَْعلٰى  ফিনেি  নফিাচ্চ                ِالْإ َْعلَى بِّكَ  رَ  اْسمَ  َسبِّح   
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অথি  তরফহ্ ওনযা সতাভায নফিাচ্চ প্রবযু নানভয। (আর কুযআন ৮৭  ১) 

৩১.   اَْلَعُفو  অতযারধও েভাীর, া সভাঘনওাযী। 

৩২.  ُاَْلَغُفْور  অরত দাদ্র, ওরুণাভ, েভাীর  

ا اللّٰهُ  َوكَأنَ  ،َعْنُهمْ  يَْعُفوَ  ا َن اللّٰهُ  َعَسى   • ا َغُفورً  َعُفوًّ

অথি  ীরি আল্লা তানদয া ভুনঙ সদনফন, ওাযণ আল্লা া সভাঘনওাযী, 
েভাীর। (যূা ৪ আন রনা  আাত ৯৯) 

৩৩.  ُكُْور    ভমিাদা দানওাযী। গুণগ্রাী  ওতৃজ্ঞতায ভূরয দানওাযী  اَلش 

ن   ۛ   اْلَحَزنَ  َعن أ ا َْذَهبَ  ال ِذي للّٰهِ  اْلَحْمدُ  َوقَأُلوا  •  َشكُور    َلَغُفور   ب نَأ رَ  ا ِ

অথি  তাযা ফরনফ  “ভস্ত প্রংা আল্লায, রমরন দযূ ওনয রদননঙন আভানদয 
ফ রৃিঃঔ- রৃরশ্চন্তা। রনশ্চই আভানদয প্রবু যভ েভাীর, গুণগ্রাী। (ূযা 
৩৫ পারতয  আাত ৩৪) 

৩৪.  َاَْلَغأِفر  অযাধ েভাওাযী             ِنبِ   َغأِفر الت ْوبِ  َوقَأِبلِ  الذ    

অথি  রমরন া েভাওাযী, তফা ওফুরওাযী। (যূা ৪০ আর ভুরভন/কারপয  ৩) 

৩৫.  ُأِكر َعِليًمأ َشأِكًرا الل هُ  َوكَأنَ   ভূরয  ভমিাদাদানওাযী, গুণগ্রাী  اَْلش   

অথি  আল্লা সতা ওৃতজ্ঞতায ভমিাদাদানওাযী ফিজ্ঞানী। (আর কুযআন ৪  ১৪৭) 

৩৬.  ُأر    অরত েভাীর  দানীর  اَْلَغف 

ن هُ  ب كُمْ  رَ  وا اْستَْغِفرُ  فَُقْلتُ  أرً  كَأنَ  ا ِ  • ا َغف 

অথি  আরভ তানদয ফনররঙ  সতাভযা সতাভানদয প্রবুয ওানঙ ভাকরপযাত প্রাথিনা 
ওনযা, রনশ্চই রতরন ভান েভাীর। (ূযা ৭১ নু  আাত ১০) 
৩৭.  ُُءْوف    ীভাীন অনুগ্রীর, দাীর  ানুবূরতীর  اَلر 

 • ِبأْلِعبَأد ُءوف   رَ  َواللّٰهُ 

অথি  আল্লা তাাঁয দানদয প্ররত যভ সওাভর-  দা যফ। (ূযা ৩ আনর 
ইভযান  আাত ৩০) 
৩৮.  ُِهْيد  অথিাৎ রতরন ফিত্র উরিত, ফরওঙযু ােয। প্ররতরট রচরননয  اَلش 

উয তাাঁয দরৃষ্ট রনফদ্ধ          َُشِهيد   َشْيء   كُلِّ  َعلَى   َواللّٰه  
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অথি  আল্লা প্ররতরট রফলনয প্রতযেদিী। (যূা ৫৮ আর ভুচাদারা  আাত ৬) 

৩৯.  ِم ْيعُ اَلس    ফান্দায সকান  প্রওাশ্য ফ ওথা রতরন রৄননন।  
৪০.  ُاَْلبَِصْير  তাাঁয রনরঔর ম্মানচযয প্ররতরট অণু যভাণযু উয তাাঁয দৃরষ্ট 

রনফদ্ধ। তাাঁয ফান্দানদয সকান  প্রওাশ্য মাফতী আভর  আঘযনণয উয 
রতরন দৃরষ্ট যানঔন এফং রিও রদ্ধান্ত প্রদান ওনযন   

ن   ِميعُ  وَ هُ  اللّٰهَ  ا ِ  •  اْلبَِصيرُ  الس 

অথি  রনশ্চই আল্লা ফিনোতা, ফিদ্রষ্টা। (যূা ৪০ ভুরভন/কারপয  আাত ২০) 

 • ِبأْلِعبَأدِ   بَِصير   َواللّٰهُ 

অথি  আয আল্লা সতা তাাঁয দানদয প্ররত দৃরষ্ট যাঔনফনই। (আর কুযআন ৩  ১৫) 

৪১.  ُاَْلَعأِلم  প্রওাশ্য  প্রচ্ছন্প ফরওঙু রতরন চাননন  

َهأَدةِ  اْلَغْيبِ  َعأِلمُ   • َوالش 

অথি  রতরন কানফ  দৃনশ্যয জ্ঞানী। (আর কুযআন ৫৯  ২২) 

৪২.   اَْلَعِلْيم  অরত জ্ঞানী, জ্ঞাননয আধায। ফান্দায প্ররতরট ওথা, ওাচ, রঘন্তা 

ওল্পনা  উনিচনা ম্পনওি রতরন রিওবানফ জ্ঞাত  
ن    •  َخِبير   َعِليم   اللّٰهَ  ا ِ

অথি  রনশ্চই আল্লা জ্ঞানী এফং ফ রফলন অফরত। (যূা ৩১ রুওভান  ৩৪) 

৪৩.  ُاَْلَخِبْير  অথিাৎ রতরন ফ রফলন ঔফয যানঔন   

 • تَْعَملُونَ  ِبَمأ  َخِبير   َواللّٰهُ 

অথি  সতাভযা মা ওনযা, আল্লা স রফলন ঔফয যানঔন।” (আর কুযআন ৫৮  ১৩) 

৪৪.  ُاَْلُمِحْيط  রযনফষ্টনওাযী। অথিাৎ সওাননা রওঙুই তাাঁয রি  জ্ঞাননয 

ফাইনয সনই   
 • ِعْلًمأ َشْيء   ِبكُلِّ  ا ََحأطَ  قَدْ  اللّٰهَ  َوا َن  

অথি  আয আল্লা প্ররতরট ফস্তুনও রযনফষ্টন ওনয সযনঔনঙন তাাঁয জ্ঞান রদন। 
(যূা ৬৫ আত্ তারাও  আাত ১২) 

 • م ِحيط   اِئِهم َورَ  ِمن َواللّٰهُ 

অথি  আয আল্লা সঙন সথনও (তানদয অজ্ঞানতই) সখযা ওনয সযনঔনঙন 
তানদয। (যূা ৮৫ আর ফুরূচ  আাত ২০) 
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৪৫.  ُاَْلُمْؤِمن  আে, রনযািা  প্রারন্ত দানওাযী।  

৪৬.  ُاَْلُمَهْيِمن  যেণানফেণওাযী   

ـٰهَ  لَإ ال ِذي اللّٰهُ  ُهوَ  َل ل إ ا ِ وُس  اْلَمِلكُ  ُهوَ  ا ِ  اْلُمَهْيِمنُ  اْلُمْؤِمنُ  لَامُ الس   اْلُقد 
 •  اْلُمتَكَبِّرُ   اْلَجب أرُ  اْلَعِزيزُ 

অথি  রতরনই আল্লা, রতরন ঙাড়া আয সওাননা ইরাহ্ সনই। রতরনই াফিনবৌভ 
ম্মাট, রতরন ফ ত্রুরট সথনও রফত্র, রতরন ারন্ত (দাতা), রতরন রনযািাদাতা, 
রতরন যেও, রতরন ভারিধয, রতরন প্রফর- প্রঘন্ি, রতরন নফিাচ্চ- ভান। 
(যূা ৫৯ আর ায  আাত ২৩) 

৪৭.  ُاَْلَحأِفظ  ংযেণওাযী, রনযািাদানওাযী, রপামতওাযী   

 • َحأِفظًأ  َخْير   فَأللّٰهُ 

অথি  আল্লাই নফিািভ রপামতওাযী। (যূা ১২ ইউসুপ  আাত ৬৪) 

৪৮.  ُاَْلَحِفْيظ  আভান মরভননয প্ররতরট রচরননও রতরন রপামত ওযনঙন। 

রতরন ফান্দায রপামতওাযী      ن َحِفيظ   َشْيء   كُلِّ  َعلَى   بِّي رَ  ا ِ   

অথি  রনশ্চই আভায প্রবু ফ রওঙুয যেও। (যূা ১১ রদ  আাত ৫৭) 

৪৯.  ُاَلن ِصْير  প্রওতৃ ভদদকায- াামযওাযী   

 •  الن ِصيرُ  َوِنْعمَ  اْلَمْوَلى   فَِنْعمَ  ۛ   َمْولَإكُمْ  ُهوَ 

অথি  রতরনই সতাভানদয ভারা (অরববাফও)। ওনতা সম উিভ ভারা রতরন 
এফং ওনতা সম উিভ াামযওাযী! (ূযা ২২ আর জ্জ  আাত ৭৮) 
৫০.  ُِقْيب  অথিাৎ রতরন ফান্দানদয তৎযতায উয ণূি দৃরষ্ট  রেয  اَلر 

যানঔন               ن ِقيبًأ رَ  َعلَْيكُمْ  كَأنَ  اللّٰهَ  ا ِ  

অথি  রনশ্চই আল্লা সতাভানদয উয তোফধানওাযী াাযাদায। (যূা ৪ আন 
রনা  আাত ১)  

৫১.   اَْلَحِفى  রতরন তাাঁয ফান্দানদয অফিা জ্ঞাত, তানদয প্ররত সঔার যানঔন। 

ফান্দানদয প্ররত সভনযফান           ُن ه   َحِفيًّأ ِبي كَأنَ  ا ِ

অথি  রনশ্চই রতরন আভায প্ররত অনুগ্রীর। (ূযা ১৯ ভরযাভ  আাত ৪৭) 

৫২.  ُاَْلُمِجْيب  সদাা েফণওাযী  সদাা ওফুরওাযী  

اعِ  َدْعَوةَ  ا ُِجيبُ  َذا الد   • َدَعأنِ  ا ِ
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অথি  সওাননা আফানওাযী ফা সদাা- প্রাথিনাওাযী মঔন আভানও িানও, আরভ 
(নওাননা ভাধযভ ঙাড়াই যারয) তায িাও  সদাা- প্রাথিনা রৄরন এফং তানত 
াড়া সদই। (যূা ২ আর ফাওাযা  আাত ১৮৬) 

৫৩.  ْوُس  অরত রফত্র  ত্রুরটভুি। অথিাৎ আল্লা তাারা ফিপ্রওায  اَْلُقد 

বুর ত্রুরটয উনধ্বি, অরত ূত- রফত্র।  

৫৪.  ُلٰم -অথিাৎ ফিপ্রওায ওভরত  রৃফিরতা সথনও রতরন মূ্পণি ভুি  اَلس 

ী ানরভ   
ـٰهَ  لَإ ال ِذي اللّٰهُ  ُهوَ  َل ل إ ا ِ وُس  اْلَمِلكُ  ُهوَ  ا ِ لَامُ  اْلُقد   • الس 

অথি  রতরনই আল্লা, রতরন ঙাড়া আয সওাননা ইরাহ্ সনই। রতরনই াফিনবৌভ 
ম্মাট, রতরন ফ ত্রুরট সথনও রফত্র, রতরন ারন্ত (দাতা)। (ূযা ৫৯ আর 
ায  আাত ২৩) 

৫৫.  ُاَْلَمِتْين  অথিাৎ রতরন সুদৃঢ়  রনযঙ্কুবানফ প্ররতরিত   

ن   اقُ  الر   ُهوَ  اللّٰهَ  ا ِ ةِ  ُذو ز   • اْلَمِتينُ  اْلُقو 

অথি  রনশ্চই যাচচাও (রযরমও যফযাওাযী) সতা নরন আল্লা এফং রতরন 
ভারিধয, প্রফর যাক্রান্ত। (ূযা ৫১ আয্ মারযাত  আাত ৫৮) 

৫৬.  ُاَْلَحِلْيم  অরত উচ্চ  ভা ভমিাদাফান। যভ নধমিীর  ীভাীন 

রষ্ণ।ু রতরন ারস্ত প্রদানন তাড়ারড়া ওনযন না। ফান্দানদযনও সাধযাননা  
অনুনাঘনায অফওা রদন থানওন। রতরন ওঔননা উনিরচত  নধমিাযা ন 
না। তাাঁয ওর ওভিওান্িই সুরযওরল্পত এফং ম্যান, ম্লভ  ভমিাদা ফযঞ্জও   

ن هُ   • ا ورً َغفُ  َحِليًمأ كَأنَ  ا ِ

অথি  রতরন অতীফ নীর েভাযাণ। (যূা ৩৫ পারতয  আাত ৪১) 
৫৭.  ُاَْلَعِظْيم  অথিাৎ রতরন রনচ অরস্তত্ব  গুণাফররনত অরত সেি  ভান   

 • اْلَعِظيمِ  بِّكَ  رَ  ِبأْسمِ  فََسبِّحْ 

অথি  অতএফ তুরভ সতাভায ভান প্রবযু নাভ রনন তরফ ওনযা। (যূা ৫৬ 
আর ারওা  আাত ৭৪) 
৫৮.  ُاَْلَواِسع  রতরন অতযন্ত ভুি  প্রস্ততায অরধওাযী। ফান্দানদয প্ররত রতরন 

ফড়ই উদায  ানুবরূতীর   
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 • َعِليم   َواِسع   َواللّٰهُ 

অথি  আয আল্লা রনচ ৃরষ্টয প্রনাচন ূযনণয চনে মনথষ্ট এফং রতরন 
ফিজ্ঞানী। (যূা ২ আর ফাওাযা  আাত ২৪৭) 

৫৯.   اَْلَحى  রঘযঞ্জীফ। খুভ, তন্া, অফনঘতনা ইতযারদ সথনও রতরন মূ্পণি ভুি।  
৬০.  ُاَْلَقي ْوم  রঘযন্তন, রঘযশ্বাত। রঘযওার সথনও আনঙন, রঘযওার থাওনফন। 

ফিৃরষ্টয ধাযও  
 • يَُموتُ  لَإ ال ِذي اْلَحيِّ  َعلَى َوتََوك لْ 

অথি  সই রঘযঞ্জীফ িায উয তরুভ তাাক্কুর ওনযা মাাঁয ওঔননা ভউত 
নফনা। (যূা ২৫ আর পুযওান  আাত ৫৮) 

ـٰهَ  لَإ اَللّٰهُ  َل ل إ ا ِ ُخُذهُ  لَإ ،اْلَقي ومُ  اْلَحي   ُهوَ  ا ِ  • نَْوم   َولَإ ِسنَة   تَأ ْ

অথি  আল্লা, নাই সওাননা ইরা রতরন ঙাড়া। রতরন রঘযঞ্জীফ, রতরন অনন্তওার 
ফিৃরষ্টয ধাযও  যেও। খভু রওংফা তন্া তাাঁনও স্পি ওনযনা ওঔননা। (ূযা 
২ আর ফাওাযা  আাত ২৫৫) 
৬১.   اَْلَحق  রতরন প্রওৃত তয, অরত ফাস্তফ। তাাঁয অরস্তত্বনও সওউ অস্বীওায 

ওযনর তায রওঙুই মা আন না   
ِلكَ   اْلَعِلي   ُهوَ  اللّٰهَ  َوا َن   اْلبَأِطلُ  ُدوِنهِ  ِمن يَْدُعونَ  َمأ َوا َن   اْلَحق   ُهوَ  اللّٰهَ  ِبأ َن   َذٰ

 •  اْلكَِبيرُ 

অথি  এগুনরা (প্রভাণ ওনয সম) আল্লা ভাতয এফং তাযা আল্লায রযফনতি 
মানদয িানও তাযা রভথযা। রনশ্চই আল্লা অতীফ উাঁঘু, অতীফ ভান। (যূা 
৩১ রুওভান  আাত ৩০) 

৬২.  ُاَْلُمِبْين  প্রওাভান, তয প্রওাওাযী   

 • اْلُمِبينُ  اْلَحق   ُهوَ  اللّٰهَ  ا َن   َويَْعلَُمونَ 

অথি  আয (তঔন) তাযা চাননত াযনফ আল্লাই প্রওতৃ তয, স্পষ্টবালী। 
(ূযা ২৪ আন্ নূয  আাত ২৫) 

৬৩.   اَْلَغِنى  ভুঔানোীন। তাাঁয সওাননা অবাফ সনই, সওাননা রওঙুযই 

প্রনাচন সনই, তাাঁয ফই আনঙ এফং এই ফ রওঙ ুসওফর তাাঁযই। তাই ফাই 
এফং ফ রওঙ ুতাাঁয ভুঔানেী   
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ن َمأ َجأَهدَ  َوَمن ن   ،ِلنَْفِسهِ  يَُجأِهدُ  فَأ ِ  • اْلَعأَلِمينَ  َعنِ  َلَغِني   اللّٰهَ  ا ِ

অথি  সম রচাদ ওনয, স সতা রননচয চনেই রচাদ ওনয। আল্লা 
চকতফাী সথনও ভুঔানোীন। (ূযা ২৯ আর আনওাফতু  আাত ৬) 

৬৪.  ُاَْلَحِمْيد  স্বপ্রংরত। আন অরস্তত্ব  গুণাফররয সৌন্দমি  রফত্রতা 

ভীান। ভস্ত প্রংা  রফত্রতা রৄধু তাাঁযই চনে রনধিারযত। রতরন ওানযা 
প্রংা রানবয ভুঔানেী নন   

ن َمأ  يَْشكُرْ  َوَمن ن    كََفرَ  َوَمن ۛ   ِلنَْفِسهِ   يَْشكُرُ  فَأ ِ  • َحِميد   َغِني   اللّٰهَ  فَأ ِ

অথি  সম সওউ সাওয আদা ওনয, স সতা সাওয আদা ওনয রননচয 
ওরযানণয চনেই। আয সম সওউ অওৃতজ্ঞ , তায সচনন যাঔা উরঘত আল্লা 
ভুঔানোীন প্রংরত। (যূা ৩১ রুওভান  আাত ১২) 

৬৫.  ُاَْلَمِجْيد  অথিাৎ রতরন অরত ভীান  ভমিাদাফান  

 • اْلَمِجيدُ  شِ  اْلَعرْ  ُذو • ودُ اْلَودُ   اْلَغُفورُ  َوُهوَ 

অথি  আয রতরন যভ েভাীর এফং সপ্রভ- বানরাফাা  ভভতায াকয। 
ভরভারন্বত আযনয অরধরত। (যূা ৮৫ আর ফুরূচ  আাত ১৪- ১৫) 

৬৬.  ُاَْلٰوِرث  রতরনই ফ রওঙযু প্রওতৃ  রঘযন্তন ভাররও। 
৬৭.  ِاَْلُمْحى  রতরনই চীফন দানওাযী  

ن أ  • ثُونَ  اْلَوارِ  َونَْحنُ  َونُِميتُ  نُْحِيي نُ َلنَحْ  َوا ِ

অথি  আভযাই াাত সদই এফং ভউত খটাই এফং আভযাই ারয 
(ভাররও)। (যূা ১৫ আর রচয  আাত ২৪) 

৬৮.  ُاَْلَفأِطر  ফ রওঙযু রতরনই এওভাত্র স্মষ্টা  

َمأَواتِ   فَأِطرَ  نْيَأ ِفي َوِليِّي ا َنتَ  ضِ  َوالْإ َرْ  الس   • ةِ  إ ِخرَ َوالْ  الد 

অথি  আয এই ৃরথফীয (এওভাত্র স্মষ্টা তুরভ! এই ৃরথফীয চীফনন এফং 
আরঔযানত তুরভই আভায অরববাফও! সতাভায প্ররত আত্মভিণওাযী রননফ 
আভানও ভৃতুয দান ওনযা, আয আভানও ারথ ফারনন দা ানরহ্ সরাওনদয। 
(ূযা ১২ ইউসুপ  আাত ১০১) 

৬৯.  ُل   রতরন ৃরষ্টচকত ৃরষ্টয ূফি সথনও আনঙন।  اَلْإَو 

৭০.  ُاَلْإِٰخر  রতরন ৃরষ্ট চকনতয ধ্বংনয নয থাওনফন। 
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৭১.  ُأِهر  রতরন ফিত্র প্রওাভান।  اَلظ 
৭২.  ُاَْلبَأِطن  রতরন প্রচ্ছন্প  

لُ  ُهوَ  أِهرُ   َوالْإ ِخرُ  الْإ َو   • َعِليم   َشْيء   ِبكُلِّ  َوُهوَ  ۛ   َواْلبَأِطنُ   َوالظ 

অথি  রতরনই প্রথভ, রতরনই সল, রতরন প্রওাশ্য, রতরন সকান এফং প্ররতরট 
রফলন রতরন জ্ঞানী। (ূযা ৫৭ আর ারদদ  আাত ৩) 

৭৩.  ُاَْلبَِديْع  ৃরষ্টয ূঘনাওাযী। অথিাৎ সওাননা প্রওায উদাযণ ঙাড়াই রতরন 

দা ওনযন। অরদ্বতী স্মষ্টা  আরফষ্কতিা   
َمأَواتِ  بَِديعُ   • ضِ  َوالْإ َرْ  الس 

অথি  রতরনই ভাওা  ৃরথফীয অরস্তত্বদানওাযী। (যূা ২ আর ফাওাযা  ১১৭)  

৭৪.  ُِفْيع    অরত উচ্চ  সেি ভমিাদায অরধওাযী  اَلر 

رَ  ِفيعُ  رَ   • شِ  اْلَعرْ  ُذو َجأتِ  الد 

অথি  রতরন উাঁঘু ভমিাদায অরধওাযী, আযনয অরধরত। (যূা ৪০ ভুরভন/কারপয  ১৫) 

৭৫.  ْرُ اَلن و   আনরাওভ            َُمأَواتِ   نُورُ  اللّٰه ضِ  َوالْإ َرْ  الس   

অথি  আল্লা ভাওা এফং ৃরথফীয নযূ। (ূযা ২৪ আন্ নূয  আাত ৩৫) 

৭৬.  ُاَلْإَكَْرم  যভ ম্যান  ভমিাদায অরধওাযী। ফান্দায ানথ অতযন্ত ম্যান 

 ভমিাদা ফযঞ্জও আঘযণ ওনযন   
 • مُ  إ َكْرَ الْ  ب كَ  َورَ  ا ْ  اْقرَ 

অথি  নড়া, আয সতাভায প্রবু অরত ভরভারন্বত। (যূা ৯৬ আর আরাও  আাত ৩) 

৭৭.  َُمد  ভুঔানোীন। প্রনাচনভুি। ফাই এফং ফ রওঙুই তায  اَلص 

ভুঔানেী            َْمدُ  اللّٰهُ  • ا ََحد   اللّٰهُ  ُهوَ  قُل • الص   

অথি  (ন নফী!) ফনর দা  রতরন আল্লা, রতরন এও  এওও। রতরন স্বং 
মূ্পণি ভুঔানোীন। (ূযা ১১২ আর ইঔরা  আাত ১- ২)  

৭৮.  ُاب   অথিাৎ রতরন ফান্দায তফা ওফুর ওনযন  اَلت و 

ن   ،ِليَتُوبُوا َعلَْيِهمْ  تَأبَ  ثُم   ابُ  ُهوَ  اللّٰهَ  ا ِ  • ِحيمُ  الر   الت و 

অথি  তঔন রতরন তানদয তফা ওফুর ওযনরন, মানত ওনয তাযা রপনয আন 
তাাঁয রদনও। রনশ্চই আল্লা অরত তফা ওফুরওাযী, যভ দাফান। (যূা 
৯ আত তাফা  আাত ১১৮) 
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৭৯.  ُأب   অরত দাতা  দানীর  اَْلَوه 

ن كَ  ،ْحَمةً  رَ  ل ُدنكَ  ِمن َلنَأ َوَهبْ   • اْلَوه أبُ  ا َنتَ  ا ِ

অথি  আয আভানদয দান ওনযা সতাভায রনওট সথনও যভত। রনশ্চই তরুভ 
ভান দাতা। (যূা ৩ আনর ইভযান  আাত ৮) 

৮০.  ُاق ز   ৃরষ্টকুরনও অরধও অরধও রযরমও দানওাযী। প্রনাচন  اَلر 

ূযণওাযী, চীফন াভগ্রী যফযাওাযী। 

ن   اقُ  الر   ُهوَ  اللّٰهَ  ا ِ ةِ  ُذو ز   • اْلَمِتينُ  اْلُقو 

অথি  রনশ্চই যাচচাও (রযরমও যফযাওাযী) সতা নরন আল্লা এফং রতরন 
ভারিধয, প্রফর যাক্রান্ত। (ূযা ৫১ আয্ মারযাত  আাত ৫৮) 

৮১.  ُاَْلُمِقْيت  ংযেও, দৃরষ্টদাতা     َِقيتًأ َشْيء   كُلِّ  َعلَى   اللّٰهُ  َوكَأن م   

অথি  প্ররতরট রফলন আল্লা দৃরষ্ট যানঔন। (ূযা ৪ আন রনা  আাত ৮৫) 

৮২.  ُاَْلكَِريْم  ভুি  উদায। দাতা। অরধও দাতা। অতযন্ত দাঘাযী   

نَسأنُ  ا َي َهأ يَأ اكَ  َخلََقكَ  ال ِذي • يمِ  اْلكَرِ  بِّكَ  ِبرَ  كَ  َغر   َمأ الْإ ِ  • فََعَدَلكَ  فََسو 

অথি  স ভানুল! সওান্ রচরন সতাভানও সধাওা সপনর সযনঔনঙ সতাভায ভান 
প্রবযু ফযাানয? রমরন ৃরষ্ট ওনযনঙন সতাভানও, ূণিাংকবানফ ারচননঙন, 
অতয কনড় তুনরনঙন সুলভ ওনয? (ূযা ৮২ আর ইনরপতায  আাত ৬- ৭) 

৮৩.  ُاَْلَقِريْب  অরত রনওটফতিী         ن م ِجيب   يب   قَرِ  بِّي رَ  ا ِ  

অথি  অফরশ্য আভায প্রবু অরত ওানঙ এফং িানও াড়া দানওাযী। (যূা ১১  ৬১)  

৮৪.  ُاَْلَوِكْيل  ওভিওতিা। দারত্বীর। মায উয রনবিয ওযা মা  

 • اْلَوِكيلُ  َوِنْعمَ  اللّٰهُ  َحْسبُنَأ َوقَأُلوا

অথি  আয তাযা ফনররঙর  „াফুনাল্লার অরন‟ভার অরওর-  আভানদয চনে 
আল্লাই মনথষ্ট, রতরনই নফিািভ উরওর-  (ওভিম্পাদনওাযী)। (যূা ৩ আনর 
ইভযান  আাত ১৭৩) 

৮৫.  ُاَْلَوُدْود  যভ ফনু্ন। দা  ভফফনতয উৎ  

 • اْلَمِجيدُ  شِ  اْلَعرْ  ُذو • اْلَوُدودُ   اْلَغُفورُ  َوُهوَ 

অথি  আয রতরন যভ েভাীর এফং সপ্রভ- বানরাফাা  ভভতায াকয। 
ভরভারন্বত আযনয অরধরত। (যূা ৮৫ আর ফুরূচ  আাত ১৫) 
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৮৬.  ُاَْلُمْستََعأن  রতরনই সই িা মায রনওট াাময ঘাা সমনত ানয  

 • تَِصُفونَ  َمأ َعلَى   اْلُمْستََعأنُ  َواللّٰهُ  ۛ   َجِميل    فََصْبر  

অথি  আয আভায চনে নধমি ধাযণ ওযাই উিভ। সতাভযা সম (রভথযা) ওারনী 
ারচননঙা, তায সভাওানফরা এওভাত্র আল্লাই (আভায) াানমযয ভাররও। 
(ূযা ১২ ইউসুপ  আাত ১৮) 

৮৭.  ْاَْلَهأِدى  রিও থ প্রদিনওাযী। রওতাফ  যূর সপ্রযও   

ن   َلى   ا َمنُوا ال ِذينَ  َلَهأدِ  اللّٰهَ  َوا ِ ْستَِقيم   اط   ِصرَ  ا ِ  • م 

অথি  অফরশ্য আল্লা তানদযনও থ প্রদিন ওনযন রযাতুর ভুস্তারওনভয 
রদনও, মাযা ঈভান আনন। (যূা ২২ আর জ্জ  আাত ৫৪) 

৮৮.   اَْلبَر  ানুবূরতীর       ُن ه ِحيمُ  الر    اْلبَر   ُهوَ  ا ِ  

অথি  রনশ্চই রতরন যভ অনুগ্রীর, যভ দাফান। (যূা ৫২ তুয  ২৮) 
৮৯.  ُاَْلَفت أح  রিও রদ্ধান্ত  পাারা দানওাযী। মাফতী ভস্যায 

ভাধানওাযী  
 • اْلَعِليمُ  اْلَفت أحُ  َوُهوَ  ِبأْلَحقِّ  بَْينَنَأ يَْفتَحُ  ثُم   ب نَأ رَ  بَْينَنَأ يَْجَمعُ  قُلْ 

অথি  ফনরা  „আভানদয প্রব ু আভানদয ফাইনও এওত্র ওযনফন তাযয 
আভানদয ভানছ পাারা ওনয সদনফন োংকতবানফ। রতরনই ফিনেি 
পাারাওাযী, ফিজ্ঞানী। (ূযা ৩৪ াফা  আাত ২৬) 

৯০.  اَلل ِطْيُف  রতরন অরত সুক্ষ্ম সওৌর অফরম্বনওাযী সুক্ষ্মদিী  

ن    •  َخِبير   َلِطيف   اللّٰهَ  ا ِ

অথি  রনশ্চই আল্লা সুক্ষ্মদিী, ফাঔফয। (ূযা ৩১ রুওভান  আাত ১৬) 
৯১.  ُاَْلَحِسْيب  রাফ গ্রণওাযী  

ن    • َحِسيبًأ َشْيء   كُلِّ  َعلَى   كَأنَ  اللّٰهَ  ا ِ

অথি  রনশ্চই আল্লা প্ররতরট রফলনয রাফ গ্রণ ওযনফন। (ূযা ৪ আন 
রনা  আাত ৮৬) 

৯২.  ُاَْلَحأِمع  আল্লা রওাভনতয রদন ভস্ত ভানুলনও এওরত্রত ওযনফন  

ن كَ  ب نَأ رَ   • ِفيهِ  يْبَ  رَ  ل إ ِليَْوم   الن أسِ  َجأِمعُ  ا ِ
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অথি  আভানদয প্রবু! রনশ্চই তুরভ চভা ওযনফ ওর ভানুলনও সরদন, সম 
রদনরটয (আকভননয ফযাানয) সওাননা নন্দ নাই। (যূা ৩ আনর ইভযান  ৯) 
৯৩.  ِاَْلكَأف  ফান্দায (নম সওাননা প্রনাচননয) চে রতরন মনথষ্ট  

 • َعْبَدهُ  ِبكَأف   اللّٰهُ  ا ََلْيَس 

অথি  আল্লা রও তায ফান্দায চনে মনথষ্ট নন? (যূা ৩৯ আয্ মুভায  আাত ৩৬) 
৯৪.   اَْلَغأِلب  ণূি েভতাারী  রযূণি রফচী  

ـِٰكن   هِ  ا َْمرِ  َعلَى   َغأِلب   هُ َواللّٰ   • يَْعلَُمونَ  لَإ الن أسِ   ا َكْثَرَ  َوَل

অথি  আল্লা তাাঁয রদ্ধান্ত ফাস্তফান ওনযই থানওন। তনফ অরধওাং ভানুল তা 
চানননা। (ূযা ১২ ইউসুপ  আাত ২১) 
৯৫.  ُاَْلُمْنتَِقر  প্ররতনাধ গ্রণওাযী। রতরন তাাঁয ভু‟রভন ফান্দানদয রৃভননদয 

সথনও প্ররতনাধ গ্রণ ওনয থানওন   
أ َوكَأنَ  ۛ   ُموا ا َْجرَ  ال ِذينَ  ِمنَ  فَأنتََقْمنَأ  • اْلُمْؤِمِنينَ   نَْصرُ  َعلَْينَأ َحقًّ

অথি  তাযয আভযা অযাধীনদয সথনও প্ররতনাধ রননরঙরাভ। আয 
ভুরভননদয াাময ওযা আভানদয দারত্ব। (ূযা ৩০ আয রূভ  আাত ৪৭) 

৯৬.  َبَأْلِقْسطِ  أِئمُ اَْلق   রতরন রযূণি ো  ইনানপয উয প্ররতরিত  

ـٰهَ  لَإ ،ِبأْلِقْسطِ  قَأِئًمأ َل ل إ ا ِ  • ُهوَ  ا ِ

অথি  রতরন ো  ইনানপয উয প্ররতরিত। সওাননা ইরা সনই রতরন 
ঙাড়া। (ূযা ৩ আনর ইভযান  আাত ১৮) 
৯৭.  ُاَْلبَأِسط  প্রস্ততা  ফযাওতা দানওাযী  

 • يََشأءُ  ِلَمن ْزقَ  الرِّ  يَْبُسطُ  اَللّٰهُ 

অথি  আল্লা মায চনে ইনচ্ছ চীরফওা রফস্তৃত ওনয সদন। (যূা ১৩ যা‟দ  ২৬) 
৯৮.  ُاَْلُمْنِعم  সনাভত  অনুগ্র দানওাযী   

ـِٰئكَ  ُسولَ  َوالر   اللّٰهَ  يُِطعِ  َوَمن  الن ِبيِّينَ  نَ مِّ  َعلَْيِهم اللّٰهُ  ا َنَْعمَ  ال ِذينَ  َمعَ  فَأ ُوَل
يِقينَ  دِّ َهَداءِ  َوالصِّ أِلِحينَ  َوالش   • َوالص 

অথি  আয সম সওউ আনুকতয ওযনফ আল্লায এফং এই যনূরয, তাযা রঙ্গ 
নফ আল্লায অনুগ্রপ্রাপ্ত নফী, ররিও, ীদ এফং ুণযফাননদয। (যূা ৪ 
আন রনা  আাত ৬৯) 
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৯৯.   اَْلُمِعز  ম্যান  ইজ্জত দানওাযী। 

১০০.   اَْلُمِذل  অদিওাযী  

 •  اْلَخْيرُ  ِبيَِدكَ  ۛ   تََشأءُ  َمن َوتُِذل   تََشأءُ  َمن َوتُِعز  

অথি  মানও ইচ্ছা তুরভ ইমযত দা এফং মানও ইচ্ছা রারিত ওনযা। (যূা ৩ 
আনর ইভযান  আাত ২৬) 

১০১.  َِوالِْإكْراَمِ  ُذواْلَجلٰل   ভাম্যারনত ভাত্মযণূি  

كْرَ  اْلَجلَالِ  ِذي بِّكَ  رَ  اْسمُ  كَ  أرَ تَبَ   • امِ  َوالْإ ِ

অথি  অরত ভান ওরযাণভ সতাভায প্রবুয নাভ, রমরন অতীফ ভমিাদাফান 
ভানুবফ। (যূা ৫৫ আয যভান  আাত ৭৮) 

১০২.  ُاَْلَواِحد  রতরন এও, রৄধইু এও  

أر اْلَواِحدِ  للّٰهِ  ۛ   اْليَْومَ  اْلُمْلكُ  ِلَمنِ    • اْلَقه 

অথি  (নরদন রচজ্ঞাা ওযা নফ ) আচ ভস্ত ওতৃিত্ব ওায? (ভস্ত ৃরষ্ট ফনর 
উিনফ ) আল্লায, রমরন এও, ভাযাক্রভারী। (যূা ৪০ কারপয  আাত ১৬) 

১০৩.  ُاَلْإََحد  রতরন এওও। অথিাৎ তায চাত  গুণাফররনত রতরন মূ্পণি এও  

এওও। সওউই তাাঁয রযও সনই এফং ওানযা ানথ তাাঁয সওাননা আত্মীতা সনই। 
তাাঁয ভওে সওউ সনই। ফাই এফং ফ রওঙুই এই এও এওনওয ভুঔানেী   

َمدُ  الل هُ  • ا ََحد   الل هُ  ُهوَ  قُلْ   كُُفًوا ل هُ  يَكُن َوَلمْ  • يُوَلدْ  َوَلمْ  يَِلدْ  َلمْ  • الص 
 • ا ََحد  

অথি  (ন নফী!) ফনর দা  রতরন আল্লা, রতরন এও  এওও। রতরন স্বং 
মূ্পণি ভুঔানোীন। রতরন চন্ধ সদন না এফং তাাঁনও চন্ধ সদা রন। 
সওউ সনই তাাঁয ভওে, ভতরুয। (যূা ১১২ আর ইঔরা  আাত ১- ৪) 

৫. ঈভান রফর রকুও 

„ও‟- এয ফরফঘন „রকুও‟। এয অথি-  অরধওাযভূ। ফান্দায উয আল্লায 
রও রও অরধওায যননঙ সগুনরা চানা  সগুনরায প্ররত আন্তরযও রফশ্বা 
িান ওযাই নরা ঈভান রফর রকুও। প্রনতযও ফযরিনওই চাননত নফ 
আল্লায ইচ্ছানুমাী চীফন মান ওযায রিও ন্থা রও? তানও আনযা চাননত 
নফ, রও রও রচরন আল্লা ঙন্দ ওনযন মা তানও ারন ওযনত নফ এফং রও 
রও ওাচ আল্লা অঙন্দ ওনযন, মা সথনও তানও রফযত থাওনত নফ। 
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ফস্তুত  ভানুনলয উয আল্লায প্রধানতভ অরধওায নরা, ভানুল প্রবতু্ব  
ওতৃিত্বনও রনযঙ্কুবানফ আল্লায চনে সখালণা সদনফ। আয এ ফযাানয 
ওঔননা সওাননা অফিানতই অে ওাউনও তাাঁয ানথ রযও ওযনফ না। এ 
রৄধু সখালণা রদনরই ঘরনফ না। এ নত নফ তায আন্তরযও প্রতয  ঈভান। 
আয তায রমরন্দরকনত ফাস্তফবানফ রুারত নত নফ এ সখালণা   

ل إ وا ا ُِمرُ  َوَمأ ينَ  َلهُ  ُمْخِلِصينَ  اللّٰهَ  ِليَْعبُُدوا ا ِ  • ُحنََفأءَ  الدِّ

অথি  তানদযনও সতা এ ঙাড়া আয সওাননা রননদি সদা রন সম, তাযা 
রননচনদয দীননও (আল্লায চনে) রননফরদত ওনয এওরনিবানফ রৄধুভাত্র 
আল্লায ইফাদত ওযনফ। (ূযা ৯৮ আর ফাইনযনা  আাত ৫) 

ن أ َلْيكَ  ا َنَزْلنَأ ا ِ ينَ  ل هُ  ُمْخِلًصأ اللّٰهَ  فَأْعبُدِ  ِبأْلَحقِّ  اْلِكتَأبَ  ا ِ  للّٰهِ  ا َلَإ • الدِّ
ينُ   • اْلَخأِلُص  الدِّ

অথি  আভযা সতাভায ওানঙ এই রওতাফ নারমর ওযরঙ তয। অতএফ সওফর 
আল্লাযই ইফাদত ওনযা রননচয আনুকতযনও তাাঁয চনে এওরনি ওনয। 
এওরনি আনুকতয সওফর আল্লায চনে। (যূা ৩৯ আয্ মভুায  আাত ২- ৩) 

ن َمأ قُلْ   • ِبهِ  كَ  ا ُْشرِ  َولَإ اللّٰهَ  ا َْعبُدَ  ا َنْ  تُ  ا ُِمرْ  ا ِ

অথি  ফনরা  „আভানও রননদি সদা ননঙ আরভ সমননা এও আল্লায ইফাদত 
ওরয এফং তাাঁয ানথ ওাউনও রযও না ওরয। (যূা ১৩ আয যা‟দ  আাত ৩৬) 

এ প্রনঙ্গ রননভণাি ারদরট অতযন্ত গুরুত্বূণি  

ٌبَْيِنىْ ٌَلْيَس ٌِحَمَأر  ٌَعلٰىٌصٌالن ِبى  ٌِرْدفَ ٌكُْنتُ ٌقَألَ ٌرضـٌَجبَلَ ٌبْنِ ٌَمَعأذِ ٌَعنْ 
َرةُ ٌُمؤَ ٌِالإ  ٌَوبَْينَهُ  ْحلِ ٌخِّ ٌَ فََقألَ ٌالر  ٌَوَمأٌِعبَأِدهِ ٌَعلٰىٌاللهِ ٌَحق  ٌَمأٌتَْدِرىْ ٌَهلْ ٌأُمَعأذُ ي
ٌَعلَىٌاللهِ ٌَحق  ٌفَِأن  ٌقَألَ ٌاَْعلَمُ ٌَوَرُسْوُلهُ ٌاَللهُ ٌقُْلتُ ٌ؟ٌاللهِ ٌَعلَىٌاْلِعبَأِدهِ ٌَحق  

بَ ٌلإ  ٌنْ اٌَ اللهِ ٌَعلَىٌاْلِعبَأدِ ٌَوَحق  ٌَشْيئًأٌِبهِ ٌيَْشِركُْواٌَولإَ ٌي ْعبُُدهُ ٌاَنْ ٌاْلِعبَأِدهِ  ٌيَُعذِّ
 •ٌِبهِ ٌيُْشِركَ ٌلإ  ٌَمنْ 

অথি  ভুাম রফন চাফার যা. সথনও ফরণিত, রতরন ফনরন  আরভ যূরুল্লা া. 
এয সঙনন এওই কাধা ায রঙরাভ। আভায  তাাঁয ভনধয ঔুফ াভােই 
ফযফধান রঙনরা। রতরন আভানও ফনরন  „ভুাম! তুরভ রও চাননা ফান্দায উয 
আল্লায রও অরধওায যননঙ? এফং আল্লায উযই ফা ফান্দায রও অরধওায 
যননঙ?‟ আরভ ফররাভ  „আল্লা  তাাঁয যূরই এ রফলন ফিারধও চাননন।‟ 
রতরন ফনরন  ফান্দায উয আল্লায ও  অরধওায নরা, ফান্দা রৄধুভাত্র 
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আল্লাযই ইফাদত  দাত্ব ওযনফ এফং তাাঁয ানথ ওাউনও এফং সওাননা 
রওঙুনওই রযও ওযনফ না। আল্লায রনওট ফান্দায ও নরা, ফযরি মরদ 
আল্লায ানথ ওাউনও রযও না ওনয, তানর আল্লা তানও ারস্ত সদনফন 
না .......।” (ফুঔারয  ভুররভ)  

ভানুনলয উয আল্লায প্রধানতভ ও এটাই, ভানুল রনযংকু বানফ আল্লায 
দাত্বনও সভনন সননফ এফং এ ফযাানয ওাউনও রযও ওযনফ না। আল্লায 
াফিনবৌভত্ব, ওতৃিত্ব  আরধতযনও রনযংকু  অরফবাচয বানফ সভনন রননত 
নফ। ফযরিকত চীফনন, ারযফারযও চীফনন, াভারচও চীফনন, যাষ্ট্রী  
আন্তচিারতওবানফ আল্লায এ অরধওায প্ররতিা আনাীন প্রনঘষ্টা ররপ্ত 
থাওনত নফ। আল্লায রপাত এফং কুযআননয ারফিও আনরাঘনা  যূর 
া.- এয ফাণীয আনরানও আল্লায ূণিাঙ্গ অরধওায আভানদয ারফিও চীফনন 
প্ররতরিত ওযনত নফ। আভানদযনও সখালণা রদনত নফ   

ن   قُلْ   يكَ  َشرِ  لَإ • اْلَعأَلِمينَ  بِّ  رَ  للّٰهِ  َوَمَمأِتي َوَمْحيَأيَ  َونُُسِكي َصلَاِتي ا ِ
ِلكَ  ۛ   َلهُ  لُ  ا َنَأوَ  تُ  ا ُِمرْ  َوِبَذٰ  • اْلُمْسِلِمينَ  ا َو 

অথি  ফনরা  আভায ারাত, আভায ইফাদত, আভায চীফন এফং আভায ভৃতুয 
আল্লা যাফফুর আরারভননয চনে। তাাঁয সওাননা রযও সনই। এযই রননদি 
আভানও সদা ননঙ এফং আরভই প্রথভ ভুররভ। (আর কুযআন ৬  ১৬২- ১৬৩)  

ায ওথা নরা, ভানুনলয উয আল্লায অরধওায নরা তাাঁয ইফাদত  
রঔরাপনতয দারত্ব ারন ওযা এফং তাাঁয ানথ ওাউনও এফং সওাননা 
রওঙুনওই রযও না ওযা। অথফা ওথাটা এ বানফ ফরা মা, এও আল্লা 
তাারায উানা ওযা এফং তাাঁয ভস্ত রকুভ ারন ওযাই নরা ভানুনলয 
উয আল্লায অরধওায আয এটাই নরা ভানুনলয রিও ভমিাদা।  

৬. ঈভান রফর ইঔরতাযাত 

এ নরা আল্লায রি  েভতায উয ণূি ঈভান  আিা সালণ ওযা। 
প্রনতযও ফযরিনওই ঈভান যাঔনত নফ, আল্লা তাারায রি  েভতায 
ফাইনয রওঙুই সনই। তাাঁয রি  েভতা ফিত্র ওামিওয। ভানুলনও চাননত 
নফ আল্লায ইচ্ছায রফরুনদ্ধ ঘরায রযণরত রও? ভানুল সম মনতা রিভানই 
সাও না সওন স সওাননা অফিানতই আল্লায েভতা  াওড়ায ফাইনয 
সমনত াযনফ না   

ل إ تَنُفُذونَ  لَإ بَأنِ  بِّكَُمأ رَ  ا لَإءِ  فَِبأ َيِّ  • ِبُسْلَطأن   ا ِ  َعلَْيكَُمأ َسلُ  يُرْ  • تُكَذِّ
بَأنِ  بِّكَُمأ رَ  ا لَإءِ  ِبأ َيِّ فَ  • انِ  تَنتَِصرَ  فَلَا َونَُحأس    ن أر   مِّن ُشَواظ    • تُكَذِّ
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অথি  আল্লায ওতৃিনত্বয ফাইনয সতাভযা সওাথা সমনত াযনফনা। তানর (ন 
রচন  ভানুল) সতাভানদয প্রবুয সওান্ দাননও সতাভযা ওযনফ অস্বীওায? 
প্ররতনযাধ ওযনত াযনফনা সতাভানদয প্ররত ািাননা আগুননয রঔা এফং 
সধাাঁাুঞ্জ, তানর সতাভযা (ন রচন  ভানুল) সতাভানদয প্রবুয সওান্ দাননও 
ওযনফ অস্বীওায? (ূযা ৫৫ আয যাভান  আাত ৩৩- ৩৬) 

আল্লায প্রবুত্বনও অভাে ওযা, তাাঁয রফধান রংখন ওযা, আল্লায রননদিনয 
নাপযভারন ওযা, তাাঁয যূরনদয নাপযভারন ওযা আল্লা ফযদাত ওনযন না। 
এভন অযাধীযা মনতা ফড় রিারীই সাও না সওন, আল্লায রি  
াওড়া সথনও তানদয সযাই সনই   

ِبينَ  ِني َوَذرْ  ْلُهمْ  الن ْعَمةِ  ا ُوِلي َواْلُمكَذِّ ن   • قَِليلًا َوَمهِّ  َوَجِحيًمأ ا َنكَألًإ َلَديْنَأ ا ِ
ة   َذا َوَطَعأًمأ •  • ا َِليًمأ َوَعَذابًأ ُغص 

অথি  আভানও সঙনড় দা আয রফরা াভরগ্রয অরধওাযী রভথযাফাদীনদয। 
তনফ, স্বল্পওানরয চনে অফওা দা তানদয। সচনন যানঔা, আভায ওানঙ 
যননঙ রওর আয চারভ (প্রজ্জ্বররত আগুন)। আয যননঙ করা আটনও 
মাায ঔাদয এফং সফদনাদাও আমাফ। (আর কুযআন ৭৩  ১১- ১৩) 

ن هُ  ،اللّٰهُ  فَأ ََخَذُهمُ  وا فَكََفرُ   • بِ اْلِعَقأ َشِديدُ  قَِوي   ا ِ

অথি  পনর আল্লা তানদয াওড়া ওনযন। রতরন অরত রিারী, ওনিায 
ারস্তদাতা। (ূযা ৪০ আর ভুরভন/কারপয  আাত ২২) 

ن أ َلْيكُمْ  َسْلنَأ ا َرْ  ا ِ َلى   َسْلنَأ ا َرْ  كََمأ َعلَْيكُمْ  َشأِهًدا ُسولًإ رَ  ا ِ  • ُسولًإ رَ  َعْونَ  ِفرْ  ا ِ
 • َوِبيلًا ا َْخًذا فَأ ََخْذنَأهُ  ُسولَ  الر   َعْونُ  ِفرْ  فََعَصى  

অথি  আভযা সতাভানদয ওানঙ ারিনরঙ এওচন যূর সতাভানদয চনে 
(নতযয) ােী রননফ, সমভন ারিনরঙরাভ সপযাউননয ওানঙ এওচন 
যূর। স (নপযাউন) অভাে ওনযরঙর সই যূরনও, পনর আভযা তানও 
াওড়া ওনযরঙরাভ ওরিন াওড়া। (যূা ৭৩ ভুমমারম্যর  আাত ১৫- ১৬) 

 • تَْضِليل   ِفي كَْيَدُهمْ  يَْجَعلْ  ا ََلمْ  • اْلِفيلِ  ِبأ َْصَحأبِ  ب كَ  رَ  فََعلَ  كَْيَف   تَرَ  ا ََلمْ 
يل   مِّن ة   ِبِحَجأرَ  ِميِهم تَرْ  • ا َبَأِبيلَ  ا َطْيرً  َعلَْيِهمْ  َسلَ  َوا َرْ   فََجَعلَُهمْ  • ِسجِّ

كُول   كََعْصف   أ ْ  • م 

অথি  তুরভ রও সদনঔারন (ন ভুাম্যদ!) সতাভায প্রবু ারতারা ফারনীয ানথ 
ওী আঘযণ ওনযনঙন? রতরন রও তানদয ঘক্রান্ত ফযথি ওনয সদনরন? রতরন 
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তানদয উয ারিনরঙনরন ছাাঁনও ছাাঁনও ারঔ। তাযা তানদয উয াওা 
ভারটয াথয রননে ওনযরঙর। এবানফ রতরন তানদয ওনয রদনরঙনরন 
রঘফাননা বূরলয ভনতা।” (যূা ১০৫ আর পীর  আাত ১- ৫) 

োন্তনয মাযা রতযওাযবানফ আল্লায দাত্ব ওফুর ওনয তাাঁয দাত্ব  
ইফাদনত আত্মরননাক ওনয, আল্লা তাাঁয অীভ রি  কুদযানত তানদযনও 
াাময ওনযন এফং তানদয রফচ দান ওনযন। আয তানদয মাযা রফনযারধতা 
ওনয তানদযনও যারচত  মিরৃস্ত ওনযন। ঘতুরদিও সথনও ওারপযনদয 
রম্যররত রফনযারধতা  রচখাংায ভুনঔ আল্লায দীন প্ররতিায ংগ্রাভযত 
যূরুল্লা া.- এয তঔনওায সঙাট্ট ওানপরারট ম্পনওি আল্লা ফনরন   

ذْ  وا َواْذكُرُ  َفكُمُ  ا َن تََخأفُونَ  ضِ  الْإ َرْ  ِفي م ْستَْضَعُفونَ  قَِليل   ا َنتُمْ  ا ِ  الن أُس  يَتََخط 
يِّبَأتِ  مِّنَ  َزقَكُم َورَ  هِ  ِبنَْصرِ  َوا َي َدكُم أ َواكُمْ فَ   • ونَ  تَْشكُرُ  َلَعل كُمْ  الط 

অথি  স্ভযণ ওনযা, সতাভযা রঙনর ওনওচন ভাত্র। সদন সতাভানদয রৃফির ওনয 
যাঔা নরঙর। সতাভযা আংওা ওযরঙনর সরানওযা সতাভানদয সঙাাঁ সভনয ধনয 
সপরনফ। স অফিা সথনও উদ্ধায ওনয আল্লা সতাভানদয আে রদননঙন, রনচ 
াানমযয ভাধযনভ সতাভানদয রিারী ওনযনঙন এফং উিভ চীরফওায ফযফিা 
ওনযনঙন, মানত সতাভযা সাওয আদা ওনযা। (যূা ৮ আর আনপার  আাত ২৬) 

أ َوكَأنَ  ۛ   ُموا ا َْجرَ  ال ِذينَ  ِمنَ  فَأنتََقْمنَأ  • اْلُمْؤِمِنينَ   نَْصرُ  َعلَْينَأ َحقًّ

অথি  তাযয আভযা অযাধীনদয সথনও প্ররতনাধ রননরঙরাভ। আয 
ভুরভননদয াাময ওযা আভানদয দারত্ব। (ূযা ৩০ আয রূভ  আাত ৪৭) 

আল্লা তাারা সম ভাযাক্রভারী, তাাঁয রি  েভতায ফাইনয সম রওঙুই 
সনই, তাাঁয নাপযভারন ওযনর তাাঁয াওড়া সথনও সওউই যো ানফ না, মাযা 
আন্তরযওবানফ তাাঁয নথ ওাচ ওনয রতরন সম তানদযনও সম সওাননা ঙ্গীন 
অফিা াাময ওযায েভতা যানঔন এফং এরূ ঈভানদাযনদয 
রফনযারধতাওাযীনদযনও সম রতরন ারস্ত প্রদান ওনযন, ম্মাটনও ফিস্বাযা, 
ফিস্বাযানও ম্মাট, ম্যারনতনও রারিত, স্বচ্ছরনও অচ্চর, অচ্ছরনও 
স্বচ্ছর, সুরদননও রৃরদিন, রৃরদিননও সুরদন ওযায সম রতরন অীভ  রৃরনিফায 
েভতা যানঔন, তাাঁয এরূ মাফতী গুণযারচয আনরানও তাাঁয েভতা  
ইঔরতানযয প্ররত ণূি রফশ্বা  প্রতয িান ওযনত নফ, ণূিাঙ্গ আিা  
ঈভান যাঔনত নফ   

ن اْلُمْلكَ  َوتَنِزعُ  تََشأءُ  َمن اْلُمْلكَ  يتُْؤتِ  اْلُمْلكِ  َمأِلكَ  اللُّٰهم   قُلِ   تََشأءُ  ِمم 
ن كَ  ، اْلَخْيرُ  ِبيَِدكَ  ،تََشأءُ  َمن َوتُِذل   تََشأءُ  َمن َوتُِعز    •  قَِدير   َشْيء   كُلِّ  َعلَى   ا ِ



ঈভাননয রযঘ 50 

অথি  (ন নফী!) ফনরা  স আল্লা! ভস্ত ওতৃিনত্বয ভাররও তুরভ। মানও ইচ্ছা 
তুরভ েভতা দান ওনযা এফং মায সথনও ইচ্ছা তুরভ েভতা সওনড় না। মানও 
ইচ্ছা তুরভ ইমযত দা এফং মানও ইচ্ছা রারিত ওনযা। ভস্ত ওরযাণ সতাভাযই 
ানত। রনশ্চই তুরভ ফ রফলন ফিরিভান। (আর কুযআন ৩  ২৬) 

৭. ঈভান রফর ক্বদয (তওরদনয রফশ্বা) 
রফঔযাত ারদন রচফরযনর উনল্লঔ ননঙ, আকন্তুও রচফরযনরয প্রনশ্নয চফানফ 
যূরুল্লা া. ঈভাননয রযঘ রদন ফনরন  “(ঈভান নরা এই সম) তুরভ 
ঈভান আননফ আল্লায প্ররত, তাাঁয সপনযতানদয প্ররত, তাাঁয অফতীণি রওতাফ 
ভূনয প্ররত, সপ্ররযত যূরনদয প্ররত, সলরদননয প্ররত এফং ঈভান আননফ 
তওরদনযয বানরা ভনন্দয প্ররত।” 

তওরদনযয প্ররত ঈভান আনা ভূরত আল্লায প্ররত ঈভাননয এও অরযামি 
মিা ভাত্র।  

„তওরদযনও ফাংরা ফরা মা অদৃষ্ট ফা বাকয। অথিাৎ ভানুনলয চীফনন মা রওঙুই 
স রাব ওনয, তা সুনঔয সাও রওংফা রৃিঃনঔয এফং রৃরনানত ভানুনলয চীফনন 
মা রওঙইু ংখরটত , এ ফরওঙুই ূফি সথনও আল্লায রনওট রররফদ্ধ যননঙ 
- এ ওথায উয ঈভান আননত নফ। তওরদয ম্পনওি কুযআন ফনর   

ل إ ا َنُفِسكُمْ  ِفي َولَإ ضِ  الْإ َرْ  ِفي م ِصيبَة   ِمن ا ََصأبَ  َمأ  قَْبلِ  مِّن ِكتَأب   ِفي ا ِ
ن   ،ا ََهأ ن ْبرَ  ا َن ِلكَ  ا ِ  •  يَِسير   اللّٰهِ  َعلَى َذٰ

অথি  ৃরথফীনত রওংফা সতাভানদয চীফনন সম রফদ ভরফত আন, তা 
ংখরটত ওযায আনকই রররফদ্ধ থানও, এটা আল্লায চনে ঔুফই চ। 
(যূা ৫৭ আর ারদদ  আাত ২২) 

আল্লা তাারা ভানুলনও রঘন্তা  ভননয স্বাধীনতা রদননঙন। বানরা রওংফা 
ভন্দ সম সওাননা রফলন রদ্ধান্ত সনায ভানুনলয ূণি ইঔরতায যননঙ। (আয 
ভূরত  এই রদ্ধান্ত রননত াযায স্বাধীনতায ওাযনণই ভানুলনও ুযস্কায রওংফা 
ারস্ত সবাক ওযনত নফ।) ভানুনলয াভনন রদাাত  সকাভযারয থ 
রযষ্কায ওনয সদা আনঙ। সুতযাং ভানুনলয াভনন রদাাত  সকাভযারয 
থ রযষ্কায ওনয রদন তানও রদ্ধান্ত গ্রনণয ণূি স্বাধীনতা রদনর স সওারন্ট 
গ্রণ ওযনফ প্রনতযও ফযরি ম্পনওি তায ৃরষ্টয ূনফি এওথা চানা আল্লায 
নে সভানট ওরিন ওাচ ন। সতভরন রৃথফীনত  ভানুনলয চীফনন ওঔন 
রও ংখরটত নফ তা আল্লা তাাঁয সঔাদার কুদযনত ূফি সথনও মা চাননতন 
তা- ই ভানুনলয তওরদয। এফ রওঙুই আল্লায ইচ্ছা  অনুভরত ঙাড়া 
ংখরটত নত ানয না   َرَ  َشْيء   كُل   َوَخلَق ا تَْقِديرً  هُ  فََقد   
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অথি  রতরনই ৃরষ্ট ওনযনঙন প্ররতরট রচরন এফং প্রনতযনওয চনে রনধিাযণ 
ওনযনঙন মনথামিু রনধিাযণ (তওরদয)। (ূযা ২৫ আর পুযওান  আাত ২) 

 • ا قَْدرً  َشْيء   ِلكُلِّ  اللّٰهُ  َجَعلَ  قَدْ 

অথি  রতরন প্ররতরট ফস্তুয চনে রনধিাযণ ওনযনঙন রযভাণ  ভাত্রা। (যূা ৬৫ 
আর তারাও  আাত ৩) 

رَ  َوال ِذي فََهَدى    قَد  : “রমরন াভঞ্জযূণি অনুাত রনধিাযণ ওনযনঙন এফং থ 

প্রদিন ওনযনঙন।” (যূা ৭৮ আর আ‟রা  আাত ৩) 

  • ِبِمْقَدار   ِعنَدهُ  َشْيء   َوكُل  

অথি  এফং তাাঁয ওানঙ প্ররতরট ফস্তুয রযণাভই রনধিারযত। (আর কুযআন ১৩  ৮) 

ن أ  •  ِبَقَدر   َخلَْقنَأهُ  َشْيء   كُل   ا ِ

অথি  আভযা প্ররতরট ফস্তু ৃরষ্ট ওনযরঙ রযভাণ ভারপও। (যূা ৫৪  ক্বাভায  ৪৯) 

“এওফায যূরুল্লা া.- সও চননও াারফ রচনজ্ঞ ওনযন, স আল্লায যূর 
া. আভযা রৃিঃঔ  ফযথা দূয ওযায চনে সম ছাড় পুাঁও ফযফায ওনয থারও 
রওংফা সমফ লধ- ত্র ফযফায ওনয থারও, অথফা রফদ সথনও যো 
াায চনে সম আত্মযোভূরও ফযফিা রনন থারও, তা রও আল্লায রনধিারযত 
তওরদয ফদরানত ানয? যূরুল্লা া. চফাফ রদনরন  এফ রচরন আল্লায 
রনধিারযত (অথিাৎ তওরদয)।” (ভুনানদ আভদ, রতযরভমী, ইফনন ভাচা) 

এ ারদ দ্বাযা রযষ্কায নরা, ভানুল মা রওঙুই ওযনফ ফা তায চীফনন মা 
রওঙু খটনফ তা আল্লা ূফি সথনওই চাননতন আয এটাই ভানুনলয তওরদয।  

সুতযাং ঈভাননয থ সথনও রফঘুযত ন তওরদনযয সদাাই াড়ায প্রশ্ন উনি 
না। ওাযণ তাই মরদ নতা, তানর আল্লায আওাভ, নফীকনণয ওামিূরঘ, 
আল্লায রওতাফ এফং যুষ্কায  ারস্তয প্ররতশ্রুরত ফই রনযথিও নতা।  

ারদন ফরা ননঙ, তওরদনয অরফশ্বাীনও রওাভনতয রদন সওাননা রওঙযু 
রফরনভনই ওফুর ওযা নফ না এফং তানও চাান্পানভ সমনতই নফ। 

০৮. এ অধযানয াযওথা 
এও নচনয আনরারঘত অধযা রনম্নরূ  
০১. আল্লায প্ররত ঈভান নরা ফুরনারদ ঈভান।  
০২. আল্লায প্ররত ঈভান আনা ভানন আল্লায রিও  সুস্পষ্ট রযঘ 

অফকত ন তাাঁয প্ররত প্রতযী  রনবিযীর া এফং ফাস্তফ চীফনন এ 
প্রতযনয প্ররতপরন খটাননা। 
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০৩. আল্লায রিও রযঘ  তাাঁয প্ররত রননবিচার ঈভাননয চে আল্লায 
অরস্তত্ব, তাাঁয গুণযারচ, তাাঁয েভতা, অরধওায  এওত্ব ম্পনওি সুস্পষ্ট 
ধাযণা রাব ওযনত নফ। 

০৪. সকাটা রৃষ্ট এফং ৃরষ্টয আফতিন  রফফতিননয ভনধয আল্লায অরস্তনত্বয 
মরুি  প্রভাণ যননঙ।  

০৫. আল্লায চাত ম্পনওি জ্ঞান রাব ওযায য প্রনতযও ভুররভনও আল্লায 
প্রবুনত্বয গুণাফরর ম্পনওি ারওপার নত নফ। 

০৬. কুযআন ভরচদ  ারদন আল্লায ফর গুণফাঘও নানভয উনল্লঔ যননঙ, 
এগুনরা ওনরযই চানা থাওা দযওায, এগুনরা আনি যাঔা দযওায 
এফং এগুনরায দারফ অনুমাী চীফন রযঘাররত ওযা দযওায।  

০৭. কুযআনন উনল্লরঔত আল্লায গুণফাঘও নাভ ভূনয ফযাঔযা।  
০৮. রনযংকু বানফ আল্লায রকুভভূ সভনন রনন তাাঁয সকারাভ ন 

মাাটাই নরা ভানুনলয উয আল্লায অরধওায।  
০৯. সওাননা রওঙুই আল্লায রিয ফাইনয সনই। অরত রিারী ৃরষ্ট  তাাঁয 

রনওট অা  রৃফির। ভুরভননদয রতরন তাাঁয অীভ রি  েভতা 
দ্বাযা সম সওাননা ংওটভ অফিা সথনও উদ্ধায ওনযন। রতরন তাাঁয রি 
 েভতা দ্বাযা মা ইচ্ছা তাই ওযনত ানযন।  

১০. তওরদনযয প্ররত ঈভান আনা আল্লায প্ররত ঈভাননযই অরযামি অং।  
 

   



৪. তারদ (আল্লায এওত্ব) 
১. আল্লায এওনত্বয সুস্পষ্ট জ্ঞানাচিন চরুরয 

তারদ ভানন আল্লায এওত্ব ফা এওওত্ব। অথিাৎ আল্লা তাারানও এও 
ফনর চানা, এও ফনর স্বীওায ওযা এফং সওফরভাত্র এও আল্লায আনুকতয 
দাত্ব  উানা ওযা। আল্লা তাাঁয অরস্তত্ব  গুণাফররনত মূ্পণি এও  
এওও। তাাঁয িা মূ্পণি অরফবাচয  অঔন্িণী। তাাঁয গুণযারচ মূ্পণি ুত-
রফত্র এফং রৄধুভাত্র তাাঁয চনে রনরদিষ্ট। রতরন এও  অনে। ওানযা ানথ তাাঁয 
সওাননা আত্মীতা সনই। সনই ওানযা ানথ তাাঁয সওাননা যনিয ফন্নন। সনই 
সওউ তাাঁয ভওে। তাাঁয রফার াম্মানচয ওানযা াভােতভ অংীদারযত্ব 
সনই। তাাঁয উয প্রবাফ ঔাটানত ানয এভন সওাননা রি সনই   

َمدُ  اللّٰهُ  • ا ََحد   اللّٰهُ  ُهوَ  قُلْ   يَكُن َولَمْ  • يُولَدْ  َولَمْ  يَِلدْ  لَمْ  • الص 
 • ا ََحد   كُُفًوا ل هُ 

অথি  (ন নফী!) ফনর দা  রতরন আল্লা, রতরন এও  এওও। রতরন স্বং 
মূ্পণি, ভুঔানোীন। রতরন চন্ধ সদন না এফং তাাঁনও চন্ধ সদা রন। 
সওউ সনই তাাঁয ভওে- ভতরুয। (যূা ১১২ আর ইঔরা  আাত ১- ৪) 

ইরানভয াাদায ওানরভাই তারনদয ভভিফাণী   َهَ اللّٰ  ِالإ   ِالٰهَ  لإ  অথিাৎ সম 

ভান িা আল্লা নানভ রযরঘত রতরন ঙাড়া আয সওাননা ইরা সনই। আনযা 
এওটু রযষ্কায ওনয ফরনর এই াাদায অথি এই দাাঁড়া, উরূরাতনও 
রফশ্ব প্রওৃরতয ভস্ত রওঙু সথনও মূ্পণি রফরচ্ছন্প ওনয এওটা অরফবাচয িা 
রননফ স্বীওৃরত রদনত নফ। আল্লায ানথ মৃ্পি ভস্ত আনফক- অনূবূরত, 
ধযান- ধাযণা, রঘন্তা- ওল্পনা, আরওদা- রফশ্বা, ইফাদত- আনুকতয এফং 
প্রংা, গুণাফরর, রি- েভতা  অরধওাযনও সওফরভাত্র সই এওও িায 
ংনক ম্পওিমুি ওনয রদনত নফ। এ াশ্বত াাদায ওানরভা রতনরট 
সভৌররও ধাযণা স ওযা ননঙ।  

১. উরূরাত ফা আল্লা ম্পরওিত ধাযণা, ২. উরূরানতয ফযাানয ভস্ত 
ফস্তুরনঘনয প্ররত অস্বীওৃরত, ৩. সওফরভাত্র আল্লানও ইরা রননফ স্বীওায 
ওযা। কুযআন ভরচনদ আল্লায িা, গুণযারচ, েভতা, অরধওায এফং 
তারদ ম্পনওি মা রওঙু ফরা ননঙ তায ায রনমিা নচ্ছ এ াাদাহ্। 

আফুর আ‟রা ভদূদী য. তায ইরাভ রযরঘরত (দীরনাত) নাভও গ্রনন্থ 
ওানরভা তাইনফায ফযাঔযা প্রংনক ফনরন   
এও  ফায আনক রফনফঘয রফল নচ্ছ আল্লায ধাযণা। এ ীভাীন রফশ্ব 
প্রওৃরতয রদনও দৃরষ্ট রননে ওযনর এয আরদ ফযফিানা  অনন্ত ম্পনওি 



ঈভাননয রযঘ 54 

বাফনত রকন আভানদয ভন রফস্ভন রফভূঢ় ন নড়। এও অচানামকু সথনও 
রৄরু ননঙ এয করত এফং এও অচানা মনুকয রদনও ঘরনঙ এরকন। এয 
সবতনয যননঙ ীভা ংঔযাীন অনন্ত রৃষ্ট এফং আনযা দা ন ঘনরনঙ। 
এয প্রাওৃরতও নফরষ্টয এভন রফস্ভওয সম, তা উররি ওযনত রকন ভানুল 
রফস্ভন রফভূঢ় ন ড়নঙ। এ রফুর রফনশ্বয প্রবতু্ব সওফর তাাঁযই নে ম্ভফ 
রমরন সফ- রনাম, অে রনযনে, আত্মরনবিযীর  রঘযচীরফ। রমরন রঘযওার 
আনঙন এফং রঘযওার থাওনফন। রমরন এওচ্ছত্র াও এফং নফিাচ্চ 
েভতাফান। মায জ্ঞান ফিত্র রযফযাপ্ত, মায যভত  অনুগ্র ফায চনে 
প্রারযত মায রি ফায উয রফচী। মায রওভত  ফুরদ্ধভিা সওাননা 
ত্রুরট রফঘযুরত সনই। মায আদর  ইনানপ মনুেয রঘহ্ন ভাত্র সনই। রমরন 
চীফনদাতা এফং চীফন ধাযনণয চনে প্রনাচনী াভগ্রী যফযাওাযী। 
রমরন বানরা ভন্দ এফং রাব েরতয তাফৎ রিয অরধওাযী। মায অনুগ্র  
রপামনতয ফাই ভুঔানেী। মায রদনও ৃরষ্টফস্তু প্রতযাফতিনীর। রমরন স্বাধীন 
াফিনবৌভ রিয অরধওাযী। মাাঁয ওানঙ সওাননা রওঙুই সকান সনই। মায 
রকুভ সওউ এফং সওাননা রওঙইু অভাে ওযনত ানয না। রমরন ওর অবাফ, 
ত্রুরট  রৃফিরতা সথনও মূ্পণি ভুি।  

রৃই  প্রবুনত্বয এ ভস্ত গুণ সওফর এওরট ভাত্র িায চনে রনরদিষ্ট াই 
অরযামি। এওারধও িায ভনধয এফ গুনণয অরস্তত্ব ভবানফ থাওা 
অম্ভফ। ওাযণ ফায উয রফচী াফিনবৌভ রি সওফর এওচনই নত 
ানযন। এফ গুণ বাকাবারক ওনয ফর সঔাদায ভনধয ফন্টন ওনয সনা 
সতভরন অম্ভফ। ওাযণ এও সঔাদা মরদ ন ফিরিয অরধওাযী, অয সঔাদা 
ফিজ্ঞ, অয এওচন ন চীরফওা দানওাযী। তানর প্রনতযও সঔাদানও নত 
 অনযয ভুঔানেী আয তানদয যস্পনযয ভনধয নমারকতা না থাওনর 
ভুূনতি এ ৃরষ্ট ধ্বং ন মানফ। এ-  ম্ভফ নত ানয না সম, এফ 
গুণযারচ এওচন সথনও আনযওচননয ওানঙ ঘনর মানফ। অথিাৎ এয সওাননা 
গুণ ওঔননা থাওনফ এও সঔাদায ভনধয আফায ওঔননা থাওনফ অে সঔাদায 
ভনধয। সওননা সম সঔাদা রননচনও চীফন্ত যাঔায েভতায অরধওাযী ন, াযা 
ৃরষ্টনও চীফন দান ওযা তায নে অম্ভফ। সম সঔাদা রননচয সঔাদার 
ংযেণ ওযনত ানয না, এতফড় রফযাট ৃরষ্টয উয ওতৃিত্ব ঘারাননা তায 
নে ম্ভফ ন। 

সুতযাং মনতা সফর ওনয জ্ঞাননয দীরপ্ত রাব ওযা মানফ, আনায ভনন তনতা 
সফর প্রতয চন্ধানফ, সওফরভাত্র এওই িায ভনধয প্রবুনত্বয ভস্ত গুণযারচয 
ভানফ া অরযামি।  
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রতন  প্রবুনত্বয রযণূি  রনবুির ধাযণানও দৃরষ্টয াভনন সযনঔ ওর ৃরষ্ট 
ম্পনওি রঘন্তা ওযা সমনত ানয। মনতাফ রচরন দৃরষ্ট নথ আন, মা রওঙ ু
সওাননা না সওাননা ভাধযভ ঙাড়া উররি ওযা মা, মা রওঙু জ্ঞাননয রযরধয 
ভনধয আন, তায সওাননা রওঙযু ভনধযই এফ গুনণয ভানফ সদঔনত াা 
মানফ না। রফশ্ব প্রওৃরতয ফরওঙু অনযয ভুঔানেী এফং অয ওতৃিও 
রনরেত। তাযা চনন্ধ, রযফরতিত , ভনয  ফাাঁনঘ। সওাননা রওঙ ু এও 
অরযফরতিত অফিা িাী ন থাওনত ানয না। ওারুযই রননচয সঔার 
ঔুর অনুমাী রওঙ ুওযায েভতা সনই। নফিারয সম আইন ফরফৎ যননঙ, 
তায ঘুর রযভাণ ফরতক্রভ ওযায েভতা ওারুয সনই। তানদয অফিা সথনও 
রতয প্রভারণত , তানদয ভনধয সওউ ইরা ন। ওারুয ভনধয আল্লা ফায 
াভােতভ রৃযরত সদঔা মা না। তাাঁয ওামিওরানয ভনধয ওারুয রফন্দুভাত্র 
দঔর সনই। এই নচ্ছ ওানরভায প্রথভাধি „রা ইরাা‟য অথি। 

ঘায  রফশ্ব চকনতয ওর রওঙুয সঔাদার অস্বীওায ওযায য এওথায 
অংরকওায ওযনত নফ  নফিারয যননঙন আয এও স্বতে িা। সওফরভাত্র 
রতরনই নচ্ছন ওর সঔাদার গুণযারচয অরধওাযী। রতরন ঙাড়া আয সওাননা 
ইরা সনই। এ নচ্ছ „ইল্লাল্লাহ্‟য অথি।  

ওানরভা াাদায ফযাঔযা সথনও আভানদয রনওট এওথা রযষ্কায ন 
সকনরা, ঈভান রফল্লা ফা আল্লায প্ররত ঈভান আনায অথি নচ্ছ  উরূরানতয 
গুণযারচনত রতরন মূ্পণি এও  এওও। সওউ এফং রওঙুই তায ানথ রযও 
সনই - এ ওথায উয ণূি রফশ্বা  আিা িান ওযনত নফ। এ মিান 
এনতাটা সুস্পষ্ট  মথাথি জ্ঞান রাব ওযনত নফ সমননা ফযরিয অন্তয রযণূি 
প্রারন্ত  প্রতয রাব ওযনত ানয।  

২. তারদ  রযও 

তারনদয রফযীত নচ্ছ রযও। রযও নরা আল্লায ানথ অংরদায 
ভানা, আল্লায অরস্তত্ব  গুণযারচনত ওাউনও রযও ওনয সনা। প্রাঘীনওার 
সথনও আচ মিন্ত ভানুল রফরবন্পবানফ আল্লায প্রবুনত্ব রযও ফারনননঙ। ভানুল 
ওঔননা এওারধও ইরা ফারনননঙ। ওঔননা তাাঁয স্যী, ওো, ুত্র এফং আত্মী 
স্বচন ফারনননঙ। ওঔননা তাাঁয প্রবুত্বনও রফরবন্প রফবানক রফবি ওনযনঙ। 
এচনে রফরবন্প সদফতা  উনদফতায রফযাট রপরযরস্ত ফারনননঙ। ওঔননা 
রফরবন্প প্রাওৃরতও রি  ফস্তুনত সঔাদা ফারনননঙ। ওঔননা রননচনদয ানত 
সঔাদায ভূরতি নতরয ওনযনঙ। ওঔননা রফরবন্প রিারী ভানুলনও সঔাদায 
ভমিাদা সদা ননঙ। ওঔননা ভানুল আত্মায দাত্ব ওনযনঙ, ওঔননা 
তাননয। ওঔননা ভাচ ফযফিায সকারারভ ওযনঙ, ওঔননা াও সকািীয। 
এভরন ওনয ভানুল অন্ন রফশ্বা, ধাযণা, অনুভান  স্বানথিয ফফরতি ন 
আল্লায এও  এওও িায নঙ্গ রযও ফারনন আনঙ।  
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৩. রযও প্রনফনয থ  
আভযা আনকই আনরাঘনা ওনয এনরঙ, আল্লায প্ররত ঈভান আনায অথি 
নরা, তাাঁয চাত, রপাত, অরধওায  েভতায প্ররত ঈভান আনা। ভূরত 
রযও প্রনফনয থ নচ্ছ এগুনরাই। (অথিাৎ আল্লা ঙাড়া অে সওাননা 
সঔাদায অরস্তত্ব স্বীওায ওযাই নচ্ছ আল্লায চানতয ংনক রযও ওযা। রিও 
এভরনবানফ ভানুল রযও ওনয থানও আল্লায রপাত, অরধওায  েভতায 
ানথ। রযনওয এফ ওরট প্রনফ থই ফন্ন ওযা ঈভাননয অরযামি তি।  

৪. রযও এও রফযাট চরুভু  
আল্লায রনযংকু িা  তাাঁয অরফবাচয উরুরযানতয গুণাফররয নঙ্গ ভানুল 
সম রযও ওনয আনঙ, এ নচ্ছ এও রফযাট মরুুভ, চখে অো  অরফঘায   

ذْ  ن   ۛ   ِبأللّٰهِ  كْ  تُْشرِ  لَإ بُنَي   يَأ يَِعُظهُ  َوُهوَ  هِ ِلإبْنِ  ُلْقَمأنُ  قَألَ  َوا ِ رْ  ا ِ  كَ  الشِّ
 • َعِظيم   َلُظْلم  

অথি  স্ভযণ ওনযা, রুওভান তায সঙনরনও উনদ রদনত রকন ফনররঙর  স 
আভায ুত্র! রযও ওনযানা আল্লায ানথ। ওাযণ, রযও সতা রন নন্দন 
এওটা রফযাট মরুুভ। (ূযা ৩১ রুওভান  আাত ১৩) 

ن   ِلكَ  ُدونَ  َمأ  َويَْغِفرُ  ِبهِ  كَ  يُْشرَ  ا َن  يَْغِفرُ  لَإ اللّٰهَ  ا ِ  كْ  يُْشرِ  َوَمن ،يََشأءُ  ِلَمن َذٰ
ثًْمأ ى   اْفتَرَ  فََقدِ  ِبأللّٰهِ   • َعِظيًمأ ا ِ

অথি  আল্লায ানথ রযও ওযা নর (ন া) আল্লা েভা ওযনফন না। 
এঙাড়া অে াভূ মানও ইচ্ছা রতরন েভা ওনয সদনফন। সম আল্লায 
ানথ রযও ওনয, স সতা উিাফন ওনয সন এও ভাা। (যূা ৪ আন 
রনা  আাত ৪৮) 

ـًٰهأ اللّٰهِ  َمعَ  يَْدعُ  َوَمن َل ن َمأ ِبهِ  َلهُ  َهأنَ  بُرْ  لَإ  ا َخرَ  ا ِ ن هُ  ،بِّهِ  رَ  ِعندَ  ِحَسأبُهُ  فَأ ِ  لَإ ا ِ
 • ونَ  اْلكَأِفرُ  يُْفِلحُ 

অথি  সম সওউ আল্লায ানথ অে ওাউনও ইরাহ্ িানও, এ রফলন তায ওানঙ 
সওাননা প্রভাণত্র সনই। তায রাফ নফ তায প্রবযু ওানঙ। ওারপযযা ওঔননা 
পরতা অচিন ওনযনা। (যূা ২৩ আর ভুরভনুর  আাত ১১৭) 

৫. কুযআননয তারনদয মরুি  রযনওয প্ররতফাদ  
সকাটা কুযআন ভরচনদয ফিত্র রযনওয প্ররতফাদ ওযা ননঙ। রনযংকুবানফ 
রননবিচার তাররদ রফশ্বা, ধযানধাযণা  দৃরষ্টবংরক সালনণয আফান 
চানাননা ননঙ। কুযআন ভরচনদ সপনযতানদযনও আল্লায ানথ রযও 
ওযায প্ররতফাদ ওনয সুস্পষ্ট মরুি প্রভাণ স ওযায ভাধযনভ ফরা ননঙ  
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“ভাওা এফং ৃরথফীনত মাযাই আনঙ ফাই তাাঁয। তাাঁয ওানঙ মাযা (সমফ 
সপযতা) যননঙ তাযা তাাঁয দাত্ব  আনুকনতযয ফযাানয অংওায ওনযনা 
এফং ক্লারন্ত সফাধ ওনযনা। তাযা তাাঁয তরফ ওনয, যাতরদন। সওাননা প্রওায 
রফযাভ  নরথরয তানদয সনই। যা ভারট রদন সমফ ইরাহ্ (ভূরতি  বাষ্কমি 
সদফতা) ফারনননঙ, সগুনরা রও ভৃতনও চীরফত ওযনত ানয? মরদ ভাওা 
 ৃরথফীনত আল্লা ঙাড়া অননও ইরাহ্ থাওনতা তানর উবটাই ধ্বং ন 
সমনতা। সুতযাং তানদয আনযারত এফ অফাদ সথনও আযনয ভাররও 
আল্লা অননও ঊনধ্বি, ভান  রফত্র। তাাঁয ওভি ম্পনওি প্রশ্ন ওযা নফনা 
(প্রশ্ন ওযায সওউ সনই), অথঘ তানদযনও প্রশ্ন ওযা নফ। তাযা রও তাাঁয 
রযফনতি অেনদযনও ইরাহ্ গ্রণ ওনযনঙ? স নফী! ফনরা  “(তানদয ইরাহ্ 
ফায) প্রভাণ উরিত ওনযা। এটা (আল্লায ফাণী) উনদ মাযা আভায 
ওানর আনঙ তানদয চনে এফং উনদ তানদয চনে মাযা রঙনরা আভায 
আনক।” ফযং তানদয অরধওাংই চানননা প্রওতৃ তয। পনর তাযা ভুঔ 
রপরযন সন। সতাভায আনক আভযা সম যূরই ারিনরঙ, তায ওানঙ এই 
অর ওনযরঙ সম  „অফরশ্য সওাননা ইরাহ্ সনই আরভ ঙাড়া, সুতযাং সতাভযা 
সওফর আভাযই ইফাদত ওনযা।‟ তাযা ফনর  „যভান ন্তান গ্রণ ওনযনঙন।‟ 
সুফানাল্লা, রতরন এ সথনও রফত্র ভান। তাযা (সপনযতাযা) সতা তাাঁয 
ম্যারনত দা। তাযা তাাঁনও অরতক্রভ ওনয সওাননা ওথা ফনরনা। তাযা তাাঁয 
রননদি অনুমাী ওাচ ওনয। রতরন তানদয াভননয  সঙননয ফরওঙ ু
অফকত! তাযা াপাাত ওযনফ না, তনফ আল্লা মানদয ফযাানয ন্তুষ্ট। আয 
তাযা ফ ভ বীত েস্ত থানও তাাঁয বন। তানদয সওউ মরদ ফনর  „আল্লা 
ঙাড়া আরভ এওচন ইরাহ্।‟ আভানদয ওানঙ তায দণ্ড নরা চাান্পাভ। 
মাররভনদয আভযা এই যওভ দণ্ডই রদন থারও।” (ূযা ২১ আর আরম্বা  
আাত ১৯- ২৯) 

ـٰه   ِمنْ  َمَعهُ  كَأنَ  َوَمأ َوَلد   ِمن اللّٰهُ  ات َخذَ  َمأ َل ًذا ،ا ِ ـٰه   كُل   ل َذَهبَ  ا ِ َل  َخلَقَ  ِبَمأ ا ِ
َ  َوَلَعلَا أ اللّٰهِ  ُسْبَحأنَ  ،بَْعض   َعلَى   ْعُضُهمْ ب  اْلَغْيبِ  َعأِلمِ  • يَِصُفونَ  َعم 

َهأَدةِ  أ فَتََعأَلى   َوالش   • كُونَ  يُْشرِ  َعم 

অথি  আল্লা সওাননা ন্তান গ্রণ ওনযনরন, তাাঁয ানথ আয সওাননা ইরাহ্ 
সনই। মরদ থাওনতাই, তনফ সতা প্রনতযও ইরাহ্ রনচ রনচ ৃরষ্ট রনন আরাদা 
ন সমনতা এফং তাযা এনও অনযয উয প্রাধাে রফস্তানয উনি নড় 
রাকনতা। তাযা মা আনযা ওনয, তা সথনও আল্লা মূ্পণি রফত্র  ভান। 
রতরন কাননফয জ্ঞানী এফং দনৃশ্যয। তাযা তাাঁয ানথ মা রযও ওনয রতরন 
তা সথনও অননও উনয। (ূযা ২৩ আর ভুরভনুন  আাত ৯১- ৯২) 
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أ يْتُما َ  ا َفَرَ  قُلْ  نْ  اللّٰهِ  ُدونِ  ِمن تَْدُعونَ  م   كَأِشَفأتُ  ُهن   َهلْ   ِبُضر   اللّٰهُ  اَدِنيَ  ا َرَ  ا ِ
 َعلَْيهِ  ۛ   اللّٰهُ  َحْسِبيَ  قُلْ  ،ْحَمِتهِ  رَ  ُمْمِسكَأتُ  ُهن   َهلْ  ْحَمة   ِبرَ  اَدِني ا َرَ  ا َوْ  هِ  ُضرِّ 

 • اْلُمتََوكِّلُونَ  يَتََوك لُ 

অথি  ফনরা  সতাভযা রও সবনফ সদনঔনঙা, সতাভযা আল্লায রযফনতি মানদয 
িানওা, আল্লা আভায সওাননা অরনষ্ট ওযনত ঘাইনর, তাযা রও আভায সই 
অরনষ্ট দযূ ওনয রদনত াযনফ? অথফা রতরন মরদ আভায প্ররত সওাননা অনুগ্র 
ওযনত ঘান, তাযা রও সই অনুগ্র প্ররতনযাধ ওযনত াযনফ? ফনরা  আল্লাই 
আভায চনে মনথষ্ট, তাাক্করুওাযীযা তাাঁয উযই তাাক্কুর ওনয। (যূা 
৩৯ আয্ মুভায  আাত ৩৮) 

رَ  الل ْيلِ  ِفي  الن َهأرَ  َويُوِلجُ   الن َهأرِ  ِفي الل ْيلَ  يُوِلجُ  اللّٰهَ  ا َن    تَرَ  ا ََلمْ    َوَسخ 
ْمَس  َلى   ي يَْجرِ  كُل    َواْلَقَمرَ  الش  ى ا ََجل   ا ِ َسمًّ  تَْعَملُونَ  ِبَمأ اللّٰهَ  َوا َن   م 

ِلكَ  •  َخِبير    َوا َن   اْلبَأِطلُ  ُدوِنهِ  ِمن يَْدُعونَ  َمأ َوا َن   اْلَحق   ُهوَ  اللّٰهَ  ِبأ َن   َذٰ
 •  اْلكَِبيرُ  اْلَعِلي   ُهوَ  اللّٰهَ 

অথি  তুরভ রও সদনঔানা, আল্লা যাতনও রদননয এফং রদননও যানতয ভনধয 
প্রনফ ওরযন সদন এফং রতরন ূমি আয ঘাাঁদনও সতাভানদয ওরযানণ 
রননারচত ওনয সযনঔনঙন? প্রনতযনওই ঘরনঙ এওরট রনরদিষ্টওার মিন্ত। আয 
সতাভযা মা আভর ওনযা, আল্লা তায ঔফয যানঔন। এগুনরা (প্রভাণ ওনয সম) 
আল্লা ভাতয এফং তাযা আল্লায রযফনতি মানদয িানও তাযা রভথযা। 
রনশ্চই আল্লা অতীফ উাঁঘ,ু অতীফ ভান। (আর কুযআন ৩১  ২৯- ৩০) 

 গ تَت ُقونَ  َلَعل كُمْ  قَْبِلكُمْ  ِمن َوال ِذينَ  َخلََقكُمْ  ال ِذي ب كُمُ  رَ  اْعبُُدوا الن أُس  ا َي َهأ يَأ

َمأءَ  اًشأ ِفرَ  َض  الْإ َرْ  َلكُمُ  َجَعلَ  ال ِذي َمأءِ  ِمنَ  َوا َنَزلَ  ِبنَأءً  َوالس   ِبهِ  جَ  فَأ َْخرَ  َمأءً  الس 

 গ تَْعلَُمونَ  َوا َنتُمْ  ا َنَداًدا للّٰهِ  تَْجَعلُوا فَلَا ۛ   ل كُمْ  ْزقًأ رِ  اتِ  الث َمرَ  ِمنَ 

অথি  স ভানফচারত! সতাভযা ইফাদত (আনুকতয, দাত্ব  উানা) ওনযা 
সতাভানদয যনফয, রমরন সতাভানদয ৃরষ্ট ওনযনঙন এফং সতাভানদয ূনফিয 
সরাওনদয। এবানফই সতাভযা যো সনত ানযা। (রতরন সতাভানদয সই ভান 
যফ) রমরন ৃরথফীনও সতাভানদয চনে ফারনন রদননঙন পয (রফঙানা) আয 
আওানও ফারনননঙন ঙাদ এফং রতরন আওা সথনও ারন ফলিণ ওনযনঙন আয 
তায াানময উৎন্প ওনযনঙন নানা যওভ পরপরারয, মা সতাভানদয চনে 
রযরমও (চীরফওা)। সুতযাং সতাভযা আল্লায চনে ওাউনও প্ররতে (ভওে) 
াফযস্ত ওনযানা। ওাযণ, সতাভযা সতা চাননা (রতরন এও এফং এওও)। (যূা ২ 
আর ফাওাযা  আাত ২১- ২২) 
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ن َمأ ـٰه   اللّٰهُ  ا ِ َل َمأَواتِ  ِفي َمأ ل هُ  ۛ   َوَلد   َلهُ  يَكُونَ  ا َن ُسْبَحأنَهُ  ۛ   َواِحد   ا ِ  الس 
 • َوِكيلًا ِبأللّٰهِ  َوكََفى   ،ضِ  الْإ َرْ  ِفي َوَمأ

অথি  রনশ্চই আল্লা এওভাত্র ইরাহ্। তাাঁয ন্তান থাওনফ-  এভন রফল সথনও 
রতরন রফত্র। ভাওা এফং রৃথফীনত মা রওঙু আনঙ ফই সতা তাাঁয। উরওর 
রননফ আল্লাই ওাপী (মনথষ্ট)।” (আর কুযআন ৪  ১৭১) 

ن   اْلِجن ةُ  َعِلَمتِ  َوَلَقدْ  ،نََسبًأ اْلِجن ةِ  َوبَْينَ  بَْينَهُ  َوَجَعلُوا  • ونَ  َلُمْحَضرُ  ُهمْ ا ِ

অথি  তাযা আল্লা এফং রচননদয ভানছ আত্মীতায ম্পওি রিয ওনয। অথঘ 
রচনযা চানন, অফরশ্য তানদযনও ারচয ওযা নফ রফঘানযয চনে। (আর 
কুযআন ৩৭  ১৫৮) 

ن   ،ُجْزًءا ِعبَأِدهِ  ِمنْ  َلهُ  َوَجَعلُوا نَسأنَ  ا ِ ِبين    َلكَُفور   الْإ ِ  • م 

অথি  রওন্তু তাযা তাাঁয দানদয ভধয সথনও তাাঁয অং (অংীদায) াফযস্ত ওনয 
রনননঙ। ভানুল এনওফানযই সুস্পষ্ট অওৃতজ্ঞ। (আর কুযআন ৪৩  ১৫) 

َمأَواتِ  بَِديعُ   ۛ   َصأِحبَة   ل هُ  تَكُن َوَلمْ  َوَلد   َلهُ  يَكُونُ  ا َن ى   ۛ   ضِ  َوالْإ َرْ  الس 
 • َعِليم   َشْيء   ِبكُلِّ  َوُهوَ  ۛ   َشْيء   كُل   َوَخلَقَ 

অথি  রতরন সতা ভারফশ্ব এফং এই ৃরথফীয স্মষ্টা। ওী ওনয থাওনত ানয তাাঁয 
ন্তান? তাাঁয সতা স্যী থাওনত ানযনা। ওাযণ, ফ রওঙ ু সতা রতরনই ৃরষ্ট 
ওনযনঙন। প্ররতরট রফলন রতরন জ্ঞাত। (আর কুযআন ৬  ১০১) 

কুযআন ভরচনদ এতদংক্রান্ত অননও আাত যননঙ। আভান  মরভন এফং 
এতনদাবনয ভাছঔানন মা রওঙু আনঙ এফ রওঙুয রৃষ্ট সওৌর ম্পনওি 
ভানুল মরদ রঘন্তা ওনয তানর স্বতিঃই ভানুনলয ভন এও রা- াযীও আল্লায 
প্ররত আিাীর  রনবিযীর ন ড়নফ। ওাযণ রফশ্ব রনরঔনরয সুৃংঔর 
রযঘারনা  প্ররতরট ৃরষ্টয যস্য ওরানওৌরই ভানুনলয াভনন তারনদয 
অরনফিাণ ােয রদন মানচ্ছ   

ْلُموِقِنينَ  ا يَأت   ضِ  الْإ َرْ  َوِفي  • ونَ  تُْبِصرُ  ا َفَلَا ،ا َنُفِسكُمْ  َوِفي • لِّ

অথি  ৃরথফীনতই যননঙ রনদিন রফশ্বাীনদয চনে, আয সতাভানদয রননচনদয 
ভনধয। সতাভযা রও সবনফ সদঔনফ না? (যূা ৫১ আম মারযাত  ২০- ২১) 

৬. আচনওয ভুররভ উম্যায ঈভাননয অরিতনে রযও  
ফতিভান ভুররভ উম্যা ঈভাননয রদও সথনও ঔুফই সাঘনী অফিা উনীত 
ননঙ। ভুররভ উম্যায যনে যনে প্রনফ ওনযনঙ আচ রযও। রযও এঔন 
ভুররভ ভানচয ঈভাননয অনঙ্গ রযণত ননঙ। সম রদনও তাওাই রৄধু রযও 
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ঙরড়ন আনঙ। ফযরি চীফনন, ারযফারযও চীফনন াভারচও চীফনন, যাষ্ট্রী 
চীফনন ফিত্র রযনওয ঙড়াঙরড়। এওরদনও ঈভাননয দারফ অেরদনও রননবিচার 
তারনদয ানথ রযনওয রভেণ খরটন ভুররভ উম্যা আচ খনুণ ঔাা 
ঔুরটয ভনতা ধ্বংনাম্যুঔ ন আনঙ। আল্লায িায ানথ মরদ আভযা রযও 
ওযরঙনন, রওন্তু তাাঁয গুণযারচয ানথ আভযা ওযরঙ রফশ্বাখাতওতা। এওফায 
আল্লায রপাতভূ ফা তাাঁয সঔাদার গুণযারচনও ম্যুনঔ আনুন। কবীযবানফ 
এগুনরায প্ররত দৃরষ্ট রননে ওরুন। এগুনরায ভভি উররি ওরুন। এযয 
আভানদয ারফিও চীফনন এগুনরায মথাথি ফাস্তফতা মিনফেণ ওরুন। এবানফ 
সদঔনত সকনর, অফরশ্য সদঔনফন, আভানদয রযা রযা রযও প্রফভান। 
আভযা সওউ আত্মূচা ররপ্ত নরঙ, সওউ ভৃত আত্মায ূচা ররপ্ত নরঙ। 
সওউ ভাচ ূচা ররপ্ত নরঙ। সওউ েভতা ূচা ররপ্ত নরঙ, সওউ 
চনকনণয ূচা ররপ্ত নরঙ। সওউ াফিনবৌভত্ব আল্লায াত সথনও সওনড় 
রনন অেত্র েস্ত ওযরঙ। আফায সওউ যভ সযানচয দাানুদান রযণত 
নরঙ। সওউ চারত ূচা ররপ্ত নরঙ। সওউ রভনায ূচা ররপ্ত নরঙ। 
আফায সওউ রননচনদযনও প্রবুনত্বয আনন ফরন রদনরঙ। 

কুযআন  সুন্পায ওািকড়া আভানদয দাাঁড় ওরযন রদনর সদঔা মানফ, 
আভানদয চীফনন রযনওয প্রবাফ ওনতা ফযাও। সম ভস্ত রচরন রৄধুভাত্র 
আল্লায চনে রনধিারযত, স ফ ফযাানয অনেয দ্বাযা প্রবাফারন্বত া, 
অনেয আনুকতয ওযা, অনেয রনওট ঘাা এফং সগুনরা অনেয প্ররত 
আনযা ওযাই নচ্ছ রযও। আয এফ রচরন ফযাও। এ ফযাানয রিও 
অধযন ওযা উরঘত। তা না নর রযও নাভও এ অভারচিত ানয অরধওাযী 
ন ড়ায ব ঔুফই সফর। তওি ায চনে ভুররভ ভানচ প্রঘররত 
রওঙু রযনওয উদাযণ তুনর ধযরঙ।  

১. প্রবুত্ব  াফিনবৌভত্ব সওফরভাত্র আল্লায। আইন  রফধান যঘনায 
অরধওাযী এওভাত্র আল্লা। এফ ফযাানয ভুররভনদয অে ওানযা অরধওায 
স্বীওায ওযাই নচ্ছ আল্লায ানথ তানও অংরদায ভানা   

نِ  ل إ اْلُحكْمُ  ا ِ ل إ تَْعبُُدوا ا َل إ  ا ََمرَ  ،للّٰهِ  ا ِ ي أهُ  ا ِ ِلكَ  ،ا ِ ينُ  َذٰ ـِٰكن   اْلَقيِّمُ  الدِّ   ا َكْثَرَ  َوَل
 • يَْعلَُمونَ  لَإ الن أسِ 

অথি  আল্লায ঙাড়া আয ওানযা সওাননা ওতৃিত্ব সনই। রতরন রননদি রদননঙন  
সতাভযা তাাঁয ঙাড়া আয ওানযা ইফাদত (আনুকতয, দাত্ব  উানা) 
ওনযানা। এটাই চীফন মাননয যর রিও থ। রওন্তু অরধওাং ভানুলই 
রফলরট চানননা। (আর কুযআন ১২  আাত ৪০) 
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ن   قُلْ  ،َشْيء   ِمن  الْإ َْمرِ  ِمنَ  ل نَأ َهل يَُقوُلونَ   • هِ للّٰ  كُل هُ   الْإ َْمرَ  ا ِ

অথি  তাযা ফনর  আভানদয রও (েভতা) সওাননা অরধওায আনঙ? (ন নফী!) 
তানদয ফনরা  রকুভ দাননয েভতা ুনযাটাই আল্লায। (আর কুযআন ৩  ১৫৪) 

ـِٰئكَ  اللّٰهُ  ا َنَزلَ  ِبَمأ يَْحكُم ل مْ  َوَمن ـِٰئكَ ......... • ونَ  اْلكَأِفرُ  ُهمُ  فَأ ُوَل  فَأ ُوَل
أِلُمونَ  ُهمُ   • اْلَفأِسُقونَ  ُهمُ ......... • الظ 

অথি  মাযা আল্লায নারমর ওযা রফধান অনুমাী পাারা ওনযনা, তাযা 
ওারপয। ......তাযা মাররভ। ......তাযা পারও। (আর কুযআন ৫  ৪৪- ৪৫  ৪৭) 

এই ভানদনন্ি ভুররভ উম্যায ভাচ  যাষ্ট্রভূনও সদঔুন। সদঔনফন 
আল্লায প্রবুত্ব, াফিনবৌভত্ব, রননদি দান এফং আইন  রফধান যঘনায েভতা 
আভানদয ভনধয বাক ফানটাাযা ন সকনঙ। 

২. দাত্ব, ইফাদত- ফনন্দরক, ূচা- উানা এফং এ ংক্রান্ত মাফতী রওঙু 
রৄধুভাত্র আল্লাযই চে রনধিারযত   

  • ا ََحًدا بِّهِ  رَ  ِبِعبَأَدةِ  كْ  يُْشرِ  َولَإ َصأِلًحأ َعَملًا فَْليَْعَملْ  بِّهِ  رَ  ِلَقأءَ  ُجو يَرْ  كَأنَ  فََمن

অথি  সম সওউ তায প্রবুয াোনতয প্রতযাা ওনয, স সমননা আভনর ানরহ্ 
ওনয এফং তায প্রবুয ইফাদনত ওাউনও রযও না ওনয। (আর কুযআন ১৮  ১১০) 

ل إ تَْعبُُدوا ا َل إ  ا ََمرَ  ي أهُ  ا ِ  • ا ِ

অথি  রতরন রননদি রদননঙন  সতাভযা তাাঁয ঙাড়া আয ওানযা ইফাদত 
(আনুকতয, দাত্ব  উানা) ওনযানা। (আর কুযআন ১২  ৪০) 

 • َشْيئًأ ِبهِ  كُوا تُْشرِ  َولَإ اللّٰهَ  َواْعبُُدوا

অথি  সতাভযা ফাই এও আল্লায ইফাদত ওনযা এফং তাাঁয ানথ সওাননা 
রওঙুনও রযও ওনযানা। (আর কুযআন ৪  ৩৬) 

 • نَْعبُدُ  ِاي أكَ 

“আভযা রৄধুই সতাভাযই আনুকতয, দাত্ব  উানা ওরয।” (আর কুযআন ১  ৫) 

এ ফযাানয কুযআনন আনযা অংঔয আাত যননঙ। এফ আানতয 
আনরানও আভানদয ফাস্তফ রমনন্দরকনও মাঘাই ওনয সদঔনত নফ, রতযই রও 
আভযা আল্লায এওও দা নত সনযরঙ? রওন্তু অরতফ রৃিঃনঔয রফল 
ইফাদনতয সেনত্র ভুররভ ভানচ অননও অংরদারযত্ব চন্ধ রনননঙ।  

৩. সদঔনু, ারদন ফরা ননঙ   َُعأء اْلِعبَأَدةِ  ُمخ   اَلد   
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অথিাৎ সদাা নচ্ছ ভুঔয ইফাদত। সদাা ভানন িাওা ফা আফান ওযা, 
পরযাদ ওযা, প্রাথিনা ওযা। আয কুযআনন ভরচনদ ফরা ননঙ   

ـًٰهأ اللّٰهِ  َمعَ  يَْدعُ  َوَمن َل ن َمأ ِبهِ  َلهُ  َهأنَ  بُرْ  لَإ  ا َخرَ  ا ِ ن هُ  ،بِّهِ  رَ  ِعندَ  ِحَسأبُهُ  فَأ ِ  لَإ ا ِ
 • ونَ  اْلكَأِفرُ  يُْفِلحُ 

অথি  সম সওউ আল্লায ানথ অে ওাউনও ইরাহ্ িানও, এ রফলন তায ওানঙ 
সওাননা তযানত্র সনই। তায রাফ নফ তায প্রবযু ওানঙ। ওারপযযা 
ওঔননা পরতা অচিন ওনযনা। (আর কুযআন ২৩  ১১৭) 

 • ِبَشْيء   َلُهم يَْستَِجيبُونَ  لَإ ُدوِنهِ  ِمن يَْدُعونَ  َوال ِذينَ  اْلَحقِّ  َدْعَوةُ  َلهُ 

অথি  নতযয দাাত তাাঁযই চনে (তাাঁযই রদনও) নফ। মাযা তাাঁনও ঙাড়া 
অেনদয িানও, তাযা তানদয িানও রওঙুভাত্র াড়া সদনা। (আর কুযআন ১৩  ১৪) 

 • ا ََحًدا اللّٰهِ  َمعَ  تَْدُعوا افَلَ  للّٰهِ  اْلَمَسأِجدَ  َوا َن  

অথি  ভরচদভূ আল্লায, সুতযাং সতাভযা আল্লায ানথ ওাউনও 
সিনওানা। (যূা ৭২ রচন  আাত ১৮)  

এফ আাত দ্বাযা প্রভারণত নরা, সদাা- প্রাথিনা নচ্ছ ইফাদত। আয সদাা 
প্রাথিনা রৄধু আল্লাযই চনে রননফরদত নত নফ। রৄধুভাত্র আল্লানওই 
িাওনত নফ, রৄধ ু তাাঁনওই আফান ওযনত নফ। রওন্তু আভানদয ভানচয 
ফাস্তফ রঘত্র রও? ভৃত ফুমুকিনদয িাওা আভানদয ইফাদনতয অঙ্গ ন 
দাাঁরড়ননঙ। এঙাড়া সদাায রফরঘত্র করত প্রওৃরত ভুররভ ভাচনও রযনওয 
অতর কফনয িরুফন রদননঙ। সদাা রওবানফ ওযনত নফ কুযআন  
ারদন তায অংঔয উদাযণ যননঙ। সগুনরায উয আভরই মনথষ্ট।1 

০৪. আল্লা ফযতীত অনেয রনওট াাময ঘাা রযও। ভৃত ফযরিয রনওট 
াাময ঘাা রযও। (রৄধুভাত্র চীরফত ফযরিয আিাধীন রচরন, সমফ 
রনাভত আল্লা তানও দান ওনযনঙন সফ রচরননয ফযাানয তায াাময 
ঘাা সমনত ানয। রওন্তু তায উয এফং তায াানমযয উয সওাননা 
অফিানতই রনবিয ওযা মানফ না)  

ي أكَ  ي أكَ  نَْعبُدُ  ا ِ  • نَْستَِعينُ  َوا ِ

অথি  আভযা রৄধু সতাভাযই দাত্ব ওরয আয রৄধুভাত্র সতাভাযই রনওট াাময 
ঘাই। (যূা ১ আর পারতা  আাত ৫) 

                                                 
১. কুযআননয ফগুনরা সদাা চানায চনে গ্রন্থওানযয „আর কুযআননয সদাা‟ গ্রন্থরট সদঔুন। 
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মাযা ভৃত ীয, আররা, দযনফ, কুতুফ  ভৃত ফুমুকিনদয ওানঙ াাময ঘা 
তানদয ফিমুনক এওই ওথা রঙনরা   

ل إ نَْعبُُدُهمْ  َمأ ا َْوِليَأءَ  ُدوِنهِ  ِمن ات َخُذوا َوال ِذينَ  َلى بُونَأ ِليَُقرِّ  ا ِ  • ُزْلَفى   اللّٰهِ  ا ِ

অথি  মাযা আল্লায রযফনতি অেনদযনও অরর রননফ গ্রণ ওনযনঙ, তাযা 
ফনর  আভযা সতা তানদয ইফাদত ওরয সওফর এ চনে সম, তাযা আভানদযনও 
আল্লায ারন্পনধয সৌাঁনঙ সদনফ। (যূা ৩৯ আয্ মভুায  আাত ৩)  

ـُٰؤلَإءِ  َويَُقوُلونَ   • اللّٰهِ  ِعندَ  ُشَفَعأُؤنَأ َه

“তাযা ফনর  এযা আল্লায ওানঙ আভানদয াপাাতওাযী।” (আর কুযআন 
১০  ১৮) 

এফায এয আনরানও আভানদয ভাচনও মাঘাই ফাঙাই ওনয সদঔুন আভযা 
সওাথা অফিান ওযরঙ? 

০৫. আল্লা ঙাড়া আয ওাউনও ব ওযা মানফ না, রৄধুভাত্র আল্লায বনই 
বীত নত নফ   

ْؤِمِنينَ  كُنتُم ا ِن َوَخأفُونِ  تََخأفُوُهمْ  فَلَا  • م 

অথি  ওঔননা তানদয ব ওনযানা। ভুরভন ন থাওনর সতাভযা সওফর 
আভানওই ব ওনযা। (যূা ৩ আনর ইভযান  আাত ১৭৫) 

০৬. তাাক্কুর, বযা ফা রনবিয রৄধ ুআল্লায উয ওযনত নফ। তা না নর 
ঈভাননয যাচনথ রযও প্রনফ ওযনফ  

ْؤِمِنينَ  كُنتُم ا ِن فَتََوك لُوا اللّٰهِ  َوَعلَى  • م 

অথি  আয আল্লায উয তাাক্কুর ওনযা মরদ সতাভযা ভুরভন ন থানওা। 
(ূযা ৫ আর ভানদা  আাত ২৩) 

০৭. নময, ভান্পত, কুযফারন, মনফ রৄধুভাত্র আল্লায নানভ নত নফ। অে 
ওানযা নানভ নরই রযও ন মানফ  

ن   قُلْ   • َلهُ  يكَ  َشرِ  لَإ • اْلَعأَلِمينَ  بِّ  رَ  للّٰهِ  َوَمَمأِتي َوَمْحيَأيَ  َونُُسِكي َصلَاِتي ا ِ

অথি  ফনরা  আভায ারাত, আভায ইফাদত, আভায চীফন এফং আভায ভৃতুয 
আল্লা যাফফুর আরারভননয চনে। তাাঁয সওাননা রযও সনই। (যূা ৬ আর 
আন‟আভ  আাত ১৬২- ১৬৩)  

 সুতযাং তুরভ ারাত আদা ওনযা এফং কুযফারন ওনযা“  َوانَْحرْ  بِّكَ  ِلرَ  فََصلِّ 

সওফর সতাভায প্রবুয উনিনশ্য।” (ূযা ১০৮ আর ওাউায  আাত ২) 
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ذْ  نِّي بِّ  رَ  انَ  ِعْمرَ  تُ ا َ  اْمرَ  قَأَلتِ  ا ِ  فَتََقب لْ  ا رً  ُمَحر   بَْطِني ِفي َمأ َلكَ  تُ  نََذرْ  ا ِ
ن كَ  ۛ   ِمنِّي ِميعُ  ا َنتَ  ا ِ  • اْلَعِليمُ  الس 

অথি  স্ভযণ ওনযা, ইভযাননয স্যী ফনররঙর  „আভায প্রবু! আভায কনবি মা (সম 
ন্তান) আনঙ, তানও এওান্তবানফ সতাভায চনে ভানত ওযরাভ। সুতযাং তুরভ 
আভায ে সথনও তানও ওফরু ওনযা। রনশ্চই তরুভ ফ রৄননা, ফ চাননা। 
(ূযা ৩ আনর ইভযান  আাত ৩৫) 

ারদন ফরা ননঙ   َاللّٰهِ  ِلَغْيرِ  َذبَحَ  َمنْ  اللّٰهُ  َلَعن  “আল্লা ঙাড়া অনেয নানভ 

সম মনফ ওনয, তায প্ররত আল্লা অরবম্পাত ওনযন।”  

রওন্তু, আভানদয ভানচয রঘত্র রও? দযকানয উনিনশ্য, ভৃত  চীরফত 
ফযরিয উনিনশ্য ফর ভুরভান আচ ভান্পত স ওনয, এভনরও মনফ ওনয 
অনেয নানভ। যাস্তা খানট ফর করু- ঙাকর াা মানফ মা ভৃত ফযরিয নানভ 
উৎকি ওনয সদা ননঙ। রফরবন্প ফযরিয যন অংঔয রৄ উৎকি ওযা 
। দযকানয নানভ ভান্পত ওযা । টাওা া সদা । এগুনরা রও 
ওঔননা রঘন্তা ওনয সদনঔনঙন। রযও রওবানফ অনুপ্রনফ ওনযনঙ আভানদয 
ভানচ। এফ রওঙু সদনঔ রৄনন ভনন , আল্লায গুণাফরর  েভতা ম্পনওি 
আভযা সমননা সভানটই ারওপার নই।  

আল্লায ভস্ত রপাতই আভানদয রিওবানফ উররি ওযা অরযামি। 
এফ গুণযারচ  রপাতভূনয ও রিওবানফ আদা ওযনত না াযনর, 
এরয সবতয রদন রযও প্রনফ ওযনফ আভানদয চীফনন। সদঔুন আল্লায 
গুণযারচয ভনধয যননঙ  রতরন সকান  প্রওাশ্য ফই চাননন  সদনঔন। 
এভতাফিা সওাননা ফযরি মরদ সওাননা া ফা অযাধভূরও ওাচ এ চনে 
প্রওানশ্য না ওনয সম সরানও তা মরদ সদনঔ ফা চানন, তানর রতরন ররজ্জত 
নফন, অথফা অদি নফন অথফা ারস্ত ানফন। রওন্তু ওাচটা রতরন সকানন 
ওযনরন ফা ওনযন। তানর স ফযরি আল্লায ওনতাগুনরা রপানতয ানথ 
রযও ওযনরন তা রও রঘন্তা ওনয সদনঔনঙন। আল্লা সম সকান  প্রওাশ্য ফ 
রওঙু সদনঔন  চাননন, আল্লা সম তায প্ররতরট ওানচয রাফ গ্রণ ওযনফন, 
ানয ারস্ত সম আল্লা তানও সদনফন। া  অো ওযা সম আল্লায 
রননলধ ওযা ওাচ এফং তা সম তায রননচয আত্মাযই সকারারভ ওযা ভাত্র এফং 
আল্লানও ঙাড়া আয ওাউনও সম ব ওযা মা না এফ ফযাানয স ফযরি 
রযনও ররপ্ত নরা।  

সুতযাং ভান আল্লায মাত  রপাতভূনয উয, তাাঁয প্রবুনত্বয উয 
আভানদয সম ঈভান, তা সমননা রনযংকুবানফ তাাঁযই চে রনরদিষ্ট ন মা। 
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তা সমননা ুনযারুয তারদ রবরিও ন মা; সওাননা অফিানতই রযনওয 
সঙাাঁা তানত না রানক- এ ফযাানয আভানদযনও দা তওি থাওনত নফ। 
আল্লায রিও রযঘ আভানদযনও জ্ঞাত নত নফ এফং এই তাররদ 
ঈভাননয রবরিনত আভানদয আভরভূনও রযূণি রৃযস্ত ওনয রননত নফ   

 يَكُن َوَلمْ  اْلُمْلكِ  ِفي يك   َشرِ  ل هُ  يَكُن َوَلمْ  َوَلًدا يَت ِخذْ  َلمْ  ال ِذي للّٰهِ  اْلَحْمدُ  َوقُلِ 
لِّ  مِّنَ  َوِلي   ل هُ   • ا تَكِْبيرً  هُ  َوكَبِّرْ  ۛ   الذ 

অথি  আয ফনরা  “ভস্ত প্রংা সই ভান আল্লায, রমরন ন্তান গ্রণ ওনযন 
না। তাাঁয ওতৃিনত্ব সওউ অংীদায সনই। তাাঁয সওাননা অাত্ব সনই সম, 
তাাঁয সওাননা অররয প্রনাচন নত ানয। সুতযাং তাাঁয সেিত্ব  ভানত্ব 
সখালণা ওনযা।” (আল্লার আওফায)। (আর কুযআন ১৭  ১১১) 

৭. কুযআনন তারনদয সখালণা 
কুযআন ভরচদ তারনদয সখালণা বযুয। রযনওয উৎঔাত  তারনদয 
প্ররতিায চনেই যূর া.- এয আকভন খনট  রওতাফ অফতীণি । তাই 
কুযআন ভরচনদয ফিত্রই প্রতযে  অপ্রতযেবানফ এও রা- াযীও আল্লায 
প্ররত ভানুলনও আফান ওযা ননঙ। ািওফৃনন্দয ফ ভ রমওয  স্ভযণ 
ওযায চনে ওরত তারনদয সখালণা রননম্ন প্রদি নরা। এগুরর আরন 
অধযন ওরুন। এগুনরায ভভি উররি ওরুন এফং ফ ভ এগুনরা াি 
ওরুন। এগুনরায াি আনায ঈভাননও দৃঢ়তা দান ওযনফ  

ـُٰهكُمْ  َل ـٰه   َوا ِ َل ـٰهَ  ل إ ۛ   ِحد  َوا ا ِ َل ل إ ا ِ ـٰنُ  الر   ُهوَ  ا ِ  • ِحيمُ  الر   ْحَم

অথি  সতাভানদয ইরাহ্ এও  এওও ইরাহ্। সওাননা ইরাহ্ সনই রতরন ঙাড়া। 
রতরন যভানুয যরভ। (আর কুযআন ২  ১৬৩) 

ـٰهَ  لَإ اَللّٰهُ  َل ل إ ا ِ  • اْلَقي ومُ  اْلَحي   ُهوَ  ا ِ

অথি  আল্লা, নাই সওাননা ইরা রতরন ঙাড়া। রতরন রঘযঞ্জীফ, রতরন অনন্তওার 
ফিৃরষ্টয ধাযও  যেও। (ূযা ২ আর ফাওাযা  ২৫৫; যূা ৩ আনর 
ইভযান  আাত ২) 

•ٌ ـٰهَ  لَإ َل ل إ ا ِ اْلَحِكيمُ  اْلَعِزيزُ  ُهوَ  ا ِ  “সনই সওাননা ইরাহ্ রতরন ঙাড়া, অীভ 

েভতাধয ভা প্রজ্ঞাফান রতরন।” (যূা ৩ আনর ইভযান  আাত ৬, ১৮) 

•ٌ ـٰهَ  لَإ ا َن هُ  اللّٰهُ  َشِهدَ  َل ل إ ا ِ ُهوَ  ا ِ  “আল্লা ােয রদনচ্ছন, রনশ্চই সওাননা ইরাহ্ 

সনই রতরন ঙাড়া।” (যূা ৩ আনর ইভযান  আাত ১৮) 
ـٰه   ِمنْ  َوَمأ َل ل إ ا ِ اللّٰهُ  ا ِ  “সওাননা ইরাহ্ সনই আল্লা ঙাড়া।” (আর কুযআন ৩  ৬২) 
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ن َمأ ـٰه   اللّٰهُ  ا ِ َل َواِحد   ا ِ  “রনশ্চই আল্লা এওভাত্র ইরাহ্।” (আর কুযআন ৪  ১৭১) 

ـٰه   ِمنْ  َوَمأ َل ل إ ا ِ ـٰه   ا ِ َل  • َواِحد   ا ِ

অথি  এও ইরাহ্ (আল্লা) ঙাড়া আয সওাননা ইরাহ্ সনই। (আর কুযআন ৫  ৭৩) 

ن َمأ • ـٰه   ُهوَ  ا ِ َل َواِحد   ا ِ  “অফরশ্য রতরন এওভাত্র ইরাহ্। (আর কুযআন ৬  ১৯) 

نِ  ل إ اْلُحكْمُ  ا ِ هِ للّٰ  ا ِ  “ওানযাই সওাননা ওতৃিত্ব সনই আল্লায ঙাড়া।” (কুযআন ৬  ৫৭) 

َلى   نُوًحأ َسْلنَأ ا َرْ  َلَقدْ  نْ  َلكُم َمأ اللّٰهَ  اْعُبُدوا َقْومِ  يَأ َفَقألَ  قَْوِمهِ  ا ِ َلـٰه   مِّ  • هُ  َغْيرُ  ا ِ

অথি  আভযা নূনও ারিনরঙরাভ তায ওনভয ওানঙ। স তানদয ফনররঙর  
স আভায ওভ! সতাভযা এও আল্লায দাত্ব ওনযা, রতরন ঙাড়া সতাভানদয 
আয সওাননা ইরাহ্ সনই। (আর কুযআন ৭  ৫৯,৬৫,৭৩,৮৫) 

ـٰهَ  لَإ َل ل إ ا ِ َويُِميتُ  يُْحِيي ُهوَ  ا ِ  “রতরন ঙাড়া সওাননা ইরাহ্ সনই। রতরনই চীফন 

দান ওনযন এফং ভৃতুয।” (আর কুযআন ৭  ১৫৮) 

ـٰهَ  ل إ َل ل إ ا ِ أ ُسْبَحأنَهُ  ،ُهوَ  ا ِ  • كُونَ  رِ يُشْ  َعم 

অথি  রতরন ঙাড়া সওাননা ইরাহ্ সনই। তাযা মানদযনও তাাঁয রযও ফানা রতরন 
তানদয সথনও অননও ঊনধ্বি। (ূযা ৯ আত তাফা  আাত ৩১) 

ـٰهَ  لَإ َل ل إ ا ِ ُهوَ  ا ِ  “রতরন ঙাড়া আয সওাননা ইরাহ্ সনই। (আর কুযআন ৯  ১২৯) 

ل إ تَْعبُُدوا ا َل إ  اللّٰهَ  ا ِ

অথি  (ন নফী! চারনন দা,) সতাভযা আল্লা ঙাড়া আয ওানযা ইফাদত 
(আনুকতয, দাত্ব, ূচা, উানা, প্রাথিনা) ওনযানা। (যূা ১১ রদ  আাত ২,২৬) 

أرُ  اْلَواِحدُ  َوُهوَ  َشْيء   كُلِّ  َخأِلقُ  اَللّٰهُ   •  اْلَقه 
অথি  এও ভাযাক্রভারী আল্লাই ফরওঙুয স্মষ্টা। (যূা ১৩ আয যা‟দ  ১৬) 

لَ  لَإ ل إ ـٰهَ ا ِ فَأت ُقونِ  ا َنَأ ا ِ  “আরভ ঙাড়া আয সওাননা ইরাহ্ সনই, সুতযাং সতাভযা 

আভানও ব ওনযা।” (ূযা ১৬ আন নর  আাত ২) 

ـُٰهكُمْ  َل ـٰه   ا ِ َل َواِحد   ا ِ  “সতাভানদয ইরাহ্ এও  এওও ইরাহ্।” (কুযআন ১৬  ২২) 

ة   كُلِّ  ِفي بََعْثنَأ َوَلَقدْ   • الط أُغوتَ  َواْجتَِنبُوا هَ اللّٰ  اْعبُُدوا ا َنِ  ُسولًإ ر   ا ُم 

অথি  আভযা প্ররতরট চারতয ওানঙ যূর ারিনরঙ এই রননদি সদায চনে 
সম  সতাভযা এও আল্লায ইফাদত (আনুকতয, দাত্ব, প্রাথিনা, উানা) ওনযা 
এফং তাগুতনও তযাক ওনযা। (ূযা ১৬ আন নর  আাত ৩৬) 
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ن َمأ ـٰه   ُهوَ  ا ِ َل ي   ۛ   َواِحد   ا ِ َهُبونِ  فَأرْ  أيَ فَأ ِ  অথি  রতরন সতা এওভাত্র ইরাহ্। তাই 

সতাভযা সওফর আভানওই ব ওনযা। (যূা ১৬ আন নর  আাত ৫১) 

ـًٰهأ اللّٰهِ  َمعَ  تَْجَعلْ  ل إ َل  •  ا َخرَ  ا ِ

“আল্লায ানথ আয ওাউনও ইরাহ্ ফারনন রননানা।” (আর কুযআন ১৭  ২২)  

ل إ تَْعبُُدوا ا َل إ ب كَ  رَ  َوقََضى   ي أهُ  ا ِ  • ا ِ

অথি  সতাভায প্রবু রননদি রদনচ্ছন  সতাভযা তাাঁয ঙাড়া আয ওানযা ইফাদত 
(আনুকতয, দাত্ব, উানা  প্রাথিনা) ওনযানা, ইফাদত ওযনফ সওফর 
তাাঁযই। (যূা ১৭ ইযা/ফরন ইযাঈর  আাত ২৩) 

 • ا ََحًدا ُحكِْمهِ  ِفي كُ  يُْشرِ  َولَإ َوِلي   ِمن ُدوِنهِ  مِّن َلُهم َمأ

অথি  সদনঔা, রতরন ওনতা সুন্দয দ্রষ্টা এফং সোতা! রতরন ঙাড়া সতাভানদয আয 
সওাননা অরর সনই। রতরন রনচ ওতৃিনত্ব ওাউনও রযও ওনযন না। (যূা ১৮ আর 
ওাাপ  আাত ২৬) 

ـٰهَ  لَإ اللّٰهُ  َل ل إ ا ِ  • اْلُحْسنَى   الْإ َْسَمأءُ  َلهُ  ۛ   ُهوَ  ا ِ

অথি  রতরন আল্লা, রতরন ঙাড়া আয সওাননা ইরাহ্ সনই। সুন্দযতভ নাভভূ 
তাাঁযই। (যূা ২০ সতাাা  আাত ৮) 

ن ِني ـٰهَ  لَإ اللّٰهُ  ا َنَأ ا ِ َل ل إ ا ِ  • فَأْعبُْدِني ا َنَأ ا ِ

অথি  রনশ্চই আরভ আল্লা, আরভ ঙাড়া সওাননা ইরাহ্ সনই। অতএফ সওফর 
আভাযই ইফাদত ওনযা। (ূযা ২০ সতাাা  ১৪ এফং ২১ আরম্বা  ২৫) 

ن َمأ ـُٰهكُ  ا ِ َل ـٰهَ  لَإ ال ِذي اللّٰهُ  مُ ا ِ َل ل إ ا ِ  • ُهوَ  ا ِ

অথি  রনশ্চই সতাভানদয ইরাহ্ এওভাত্র আল্লা রমরন ঙাড়া আয সওাননা ইরাহ্ 
সনই। (ূযা ২০ সতাাা  আাত ৯৮) 

ـٰهَ  ل إ َل ل إ ا ِ   • ُسْبَحأنَكَ  ا َنتَ  ا ِ

অথি  তুরভ ঙাড়া সওাননা উদ্ধাযওাযী সনই, তুরভ রফত্র, ভান। (যূা ২১ আর 
আরম্বা  আাত ৮৭) 

ـٰه   ِمنْ  َمَعهُ  كَأنَ  َوَمأ َل  • ا ِ

অথি  তাাঁয ানথ আয সওাননা ইরাহ্ সনই। (যূা ২৩ আর ভুরভনুন  আাত ৯১) 

ـٰهَ  لَإ ۛ   اْلَحق   اْلَمِلكُ  اللّٰهُ  فَتََعأَلى َل ل إ ا ِ  • يمِ  اْلكَرِ  شِ  اْلَعرْ  ب   رَ  ُهوَ  ا ِ

অথি  অতীফ ভান আল্লা প্রওৃত ম্মাট, সওাননা ইরাহ্ সনই রতরন ঙাড়া। 
ম্যারনত আযনয রতরন ভাররও। (যূা ২৩ ভুরভনুন  ১১৬  ২৭ নাভর  ২৬) 
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ـًٰهأ اللّٰهِ  َمعَ  يَْدعُ  َوَمن َل  • َلهُ  َهأنَ  بُرْ  لَإ  ا َخرَ  ا ِ

অথি  সম সওউ আল্লায ানথ অে ওাউনও ইরাহ্ িানও, এ রফলন তায ওানঙ 
সওাননা তযানত্র সনই। (যূা ২৩ আর ভুরভনুন  আাত ১১৭) 

ـًٰهأ اللّٰهِ  َمعَ  يَْدُعونَ  لَإ َوال ِذينَ  َل  •  ا َخرَ  ا ِ

অথি  তাযা আল্লানও ঙাড়া আয ওাউনও ইরাহ্ (ফারনন রনন) িানও না। 
(ূযা ২৫ আর পুযওান  আাত ৬৮) 

ـًٰهأ اللّٰهِ  َمعَ  تَْدعُ  فَلَا َل ِبينَ  ِمنَ  فَتَكُونَ   ا َخرَ  ا ِ   • اْلُمَعذ 

অথি  সুতযাং তুরভ আল্লায ানথ অে সওাননা ইরাহ্ সিনওানা, িাওনর 
দণ্ডপ্রাপ্তনদয অন্তযবুি ন ড়নফ। (যূা ২৬ আশ্ সাাযা  আাত ২১৩) 

ـٰه   َل عَ  ا َا ِ أ اللّٰهُ  تََعأَلى ،اللّٰهِ  م   • كُونَ  يُْشرِ  َعم 

অথি  তাযয তাাঁয ানথ আনযা ইরাহ্ আনঙ রও? তাযা তাাঁয ানথ মানদযনও 
রযও ওনয, তানদয সথনও রতরন অননও ঊনধ্বি। (আর কুযআন ২৭  
৬৩,৫৯,৬৪,৬১,৬২) 

ـٰهَ  لَإ اللّٰهُ  َوُهوَ  َل ل إ ا ِ َلْيهِ  اْلُحكْمُ  َوَلهُ  ۛ   ةِ  َوالْإ ِخرَ  الْإ ُوَلى   ِفي اْلَحْمدُ  َلهُ  ،ُهوَ  ا ِ  َوا ِ

 গ َجُعونَ  تُرْ 

অথি  রতরনই আল্লা, রতরন ঙাড়া সওাননা ইরাহ্ সনই। ভস্ত প্রংা তাাঁয 
রৃরনা  আরঔযানত। াফিনবৌভত্ব তাাঁযই এফং তাাঁয ওানঙই রপরযন সনা নফ 
সতাভানদয। (ূযা ২৮ আর ওাা  আাত ৭০) 

ِلكَ   • اْلبَأِطلُ  ُدوِنهِ  ِمن يَْدُعونَ  َمأ َوا َن   اْلَحق   ُهوَ  اللّٰهَ  ِبأ َن   َذٰ
অথি  এগুনরা (প্রভাণ ওনয সম) আল্লা ভাতয এফং তাযা আল্লায রযফনতি 
মানদয িানও তাযা রভথযা। (যূা ৩১ রুওভান  আাত ৩০)  

ـٰه   ِمنْ  َوَمأ َل ل إ ا ِ أرُ  اْلَواِحدُ  اللّٰهُ  ا ِ  •  اْلَقه 
অথি  প্রফর প্রতাারী আল্লা ঙাড়া সওাননা ইরাহ্ সনই। (যূা ৩৮ সাাদ  
আাত ৬৫  ৩৯ আয্ মভুায  আাত ৪ এফং ৪০ আর ভুরভন/কারপয  
আাত ১৬) 

َ  اْلَحي   ُهوَ  ـٰهَ  إل َل ل إ ا ِ ينَ  َلهُ  ُمْخِلِصينَ  فَأْدُعوهُ  ُهوَ  ا ِ  • الدِّ
অথি  রতরন রঘযঞ্জীফ, রতরন ঙাড়া সওাননা ইরাহ্ সনই। তাাঁয চনে আনুকতযনও 
এওরনি ওনয সতাভযা সওফর তাাঁনওই িানওা। (যূা ৪০ আর ভুরভন/কারপয  ৬৫) 
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َمأءِ  ِفي ال ِذي َوُهوَ  ـٰه   الس  َل لٰـَ  ضِ  الْإ َرْ  َوِفي ا ِ  • اْلَعِليمُ  اْلَحِكيمُ  َوُهوَ  ،ه  ا ِ

অথি  আভানন রতরন ইরাহ্, ৃরথফীনত রতরনই ইরাহ্, রতরন ভাপ্রজ্ঞাফান, 
ভাজ্ঞানী। (ূযা ৪৩ আয্ মঔুরুপ  আাত ৮৪) 

ـٰهَ  لَإ ا َن هُ  فَأْعلَمْ  َل ل إ ا ِ  • َواْلُمْؤِمنَأتِ  َوِلْلُمْؤِمِنينَ  ِلَذنِبكَ   َواْستَْغِفرْ  اللّٰهُ  ا ِ

অথি  সচনন যানঔা, আল্লা ঙাড়া সওাননা ইরাহ্ সনই। সুতযাং তুরভ েভা প্রাথিনা 
ওনযা সতাভায এফং ভুরভন রুুল  নাযীনদয ত্রুরটয চনে। (ূযা ৪৭  ১৯) 

 • ا ََحًدا اللّٰهِ  َمعَ  تَْدُعوا فَلَا للّٰهِ  اْلَمَسأِجدَ  َوا َن  

অথি  ভরচদভূ আল্লায, সুতযাং সতাভযা আল্লায ানথ ওাউনও 
সিনওানা। (যূা ৭২ রচন  আাত ১৮) 

ن َمأ قُلْ    • ا ََحًدا ِبهِ  كُ  ا ُْشرِ  َولَإ بِّي رَ  ا َْدُعو ا ِ

অথি  স ভুাম্যদ! ফনরা  রনশ্চই আরভ আভায প্রবুনও িারও তাাঁয ওানঙই 
সদাা ওরয, রওন্তু তাাঁয ানথ ওাউনও রযও ওরযনা। (যূা ৭২ রচন  আাত ২০) 

َمدُ  اللّٰهُ  • ا ََحد   اللّٰهُ  ُهوَ  قُلْ  هُ  يَكُن َولَمْ  • يُولَدْ  َولَمْ  يَِلدْ  لَمْ  • الص   ل 
 • ا ََحد   كُُفًوا

অথি  (ন নফী!) ফনর দা  রতরন আল্লা, রতরন এও  এওও। রতরন স্বং 
মূ্পণি ভুঔানোীন। রতরন চন্ধ সদন না এফং তাাঁনও চন্ধ সদা রন। 
সওউ সনই তাাঁয ভওে ভতুরয। (যূা ১১২ আর ইঔরা  আাত ১- ৪) 

ফস্তুত  এই ফ সখালণায ভূরওথা নচ্ছ এওরটই সম, আল্লা ঙাড়া আয সওাননা 
ইরাহ্ সনই, তাাঁয সওাননা রযও সনই, ওরনও রৄধুভাত্র তাাঁযই দাত্ব  সকারারভ 
ফযণ ওনয সনা উরঘত। „রা ইরাা ইল্লাল্লার‟ এওথাযই সুস্পষ্ট সখালণা আয 
তারনদয এই সখালণাই নচ্ছ ইরানভয রফত্র  সুদৃঢ় াাদা  

 ُعَهأ َوفَرْ  ثَأِبت   ا َْصلَُهأ َطيِّبَة   ة   كََشَجرَ  َطيِّبَةً  كَِلَمةً  َمثَلًا اللّٰهُ  بَ  َضرَ  كَْيَف   تَرَ  ا ََلمْ 
َمأءِ  ِفي ْذنِ  ِحين   كُل   ا ُكُلََهأ تُْؤِتي • الس   الْإ َْمثَألَ  اللّٰهُ  بُ  َويَْضرِ  ،بَِّهأ رَ  ِبأ ِ

 فَْوقِ  ِمن اْجتُث تْ  َخِبيثَة   ة   كََشَجرَ  َخِبيثَة   كَِلَمة   َوَمثَلُ  • ونَ  يَتََذك رُ  ُهمْ َلَعل   ِللن أسِ 
 اْلَحيَأةِ  ِفي الث أِبتِ  ِبأْلَقْولِ  ا َمنُوا ال ِذينَ  اللّٰهُ  يُثَبِّتُ  •  ار   قَرَ  ِمن َلَهأ َمأ ضِ  الْإ َرْ 

نْيَأ أِلِمينَ ال اللّٰهُ  َويُِضل   ،ةِ  الْإ ِخرَ  َوِفي الد    • يََشأءُ  َمأ اللّٰهُ  َويَْفَعلُ  ،ظ 
অথি  তরুভ সদঔনঙা না, আল্লা রওবানফ উভা রদনচ্ছন  এওরট উিভ ওথা 
সমননা এওরট উিভ কাঙ, মায ভূর ভারটয কবীনয দৃঢ়বানফ সপ্রারথত আয মায 
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াঔা- প্রাঔা আওান রফস্তীণি। সরট তায প্রবযু অনুভরতক্রনভ প্ররতরনত পর 
রদন থানও। আল্লা ভানুনলয চনে উভা সদন সমননা তাযা উনদ গ্রণ 
ওনয। আয এওরট ভন্দ ওথায উভা নরা এওরট ভন্দ কাঙ, মায ভূর রফরচ্ছন্প 
ভারটয উরযবানক, তায সওাননা িারত্ব সনই। আল্লা ভুরভননদয ভচফুত অটর 
যানঔন ভচফুত অটর ওথায রবরিনত রৃরনায চীফনন এফং আরঔযানত, 
আয রফভ্রান্ত ওনয সদন মাররভনদয এফং আল্লা মা ইচ্ছা তাই ওনযন। (যূা ১৪ 
ইফযারভ  আাত ২৪- ২৭) 

৮. ভানফ চীফননয তারদ রফশ্বানয ননরতও সুপর 

এনতােণ মাফত আল্লায অরস্তত্ব, তাাঁয গুণযারচ, েভতা  অরধওায এফং 
তাাঁয এওত্ব ম্পনওি সম আনরাঘনা ওযা সকনরা, স অনুমাী মরদ ভানুনলয ভনন 
ঈভান দৃঢ়ফদ্ধভূর ন মা, ভানুল এও আল্লায প্ররত ণূি প্রতযী , তনফ এ 
ধযননয সরাওনদয চীফন নফ রৃরনায অে ফ সরাওনদয সথনও রবন্পতয। 
তানদয চীফনধাযা প্রষ্ফুরটত ন উিনফ ফিপ্রওায ভত নফরষ্টয  গুণাফরর। 
তাযা নফ ভানফ ভানচয উজ্জ্বর নেত্র, আদি ভানুল। সওফরভাত্র তারনদ 
রফশ্বানয পনরই এফ গুণাফরর ভানুনলয ভনধয চন্ধ রননত ানয। অে 
সওাননা ন্থা তা ম্ভফ ন। 

এও আল্লায প্ররত ঈভান আনায পনর ভানুনলয ভনধয সম অাধাযণ ননরতও 
গুণাফরর ৃরষ্ট  স ম্পনওি এঔানন আনরাঘনা ওযা নরা  

এও. দরৃষ্টয প্রস্ততা  এও আল্লায প্ররত রফশ্বাী ফযরি ওঔননা ংওীণি 
দৃরষ্টবংরক ম্পন্প নত ানয না। স এভন এও ইরায প্ররত রফশ্বাী, রমরন 
মরভন  আভাননয স্মষ্টা, ভারযও  ভাকরযনফয ভাররও। ভস্ত ৃরথফীয 
প্ররতারও। এভন ঈভাননয য াযা রৃষ্টয সওাননা ফস্তুই তায দৃরষ্টনত রননচয 
সথনও আরাদা ভনন  না। আন িায ভনতাই স এ ফ রওঙুনও এওই 
ভাররনওয আরধনতযয  এওই ফাদায প্রবনুত্বয অধীন ভনন ওনয। স ভনন 
ওনয আভাযই ভনতা আভান  মরভননয ভস্ত ফস্তু এও আল্লায রনওট 
আত্মভরিত  

َمأَواتِ  ِفي َمن ا َْسلَمَ  َوَلهُ   • ًهأ َوكَرْ  َطْوًعأ ضِ  َوالْإ َرْ  الس 

অথি  ভাওা এফং ৃরথফীনত মাযাই আনঙ ফাই ইচ্ছা সাও রওংফা 
অরনচ্ছা তাাঁয প্ররত আত্মভিণ ওনযনঙ। (আর কুযআন ৩  ৮৩) 

এভন ফযরিয রনওট ানুবূরত, সপ্রভ  সঔদভত সওাননা রফনল মিান 
ীভাফদ্ধ থানও না। আল্লায ফাদার সমভন অনন্ত অীভ, তায দৃরষ্টবরঙ্গ 
সতভরন ীভা ফন্ননীন ন মা, ংওীণিতায সওাননা প্রেই আয তায ভন 
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ভানরওতা িাাঁই া না। এযা এনতা উদায  প্রস্ত দৃরষ্টবরঙ্গয অরধওাযী 
, এনদযনও রদগ্বরী  রফশ্বপ্রওৃরতফাদী ফরনর আনযা ফরায সথনও মা।  

রৃই. আত্ম- ভমিাদা  আত্ম- ম্যাননফাধ  তাররদ ঈভান ভানুনলয ভনধয 
নফিাচ্চ মিানয আত্ম- ম্যাননফাধ  আত্ম- ভমিাদায অনুবূরত চারকন 
সতানর। ওাযণ তায রফশ্বাই সতা নচ্ছ  

ةَ  ا َن    • َجِميًعأ للّٰهِ  اْلُقو 

অথি  ভস্ত েভতা রৄধুভাত্র আল্লায। (আর কুযআন ২  ১৬৫)  

ل إ  الن ْصرُ  َوَمأ  • اللّٰهِ  ِعندِ  ِمنْ  ا ِ

অথি  াাময সতা সওফরী আল্লায ওাঙ সথনওই আন। (আর কুযআন ৮  ১০) 

স আল্লা ঙাড়া আয ওানযা ওতৃিত্ব, আইন  রফধান সভনন ঘনর না   
نِ  ل إ اْلُحكْمُ  ا ِ  • للّٰهِ  ا ِ

“আল্লায ঙাড়া আয ওানযা সওাননা ওতৃিত্ব সনই।” (আর কুযআন ১২  ৪০) 

স ভানুনলয ে সথনও ওরযানণয আা ওনয না। আয অওরযানণয ব 
ওনয না। স আল্লা ঙাড়া আয ওারুয চীরফওা ঘা না। স ভনন ওনয 
আল্লা তানও ফাাঁরঘন যাঔনত ঘাইনর সওউ তানও ভাযনত াযনফ না আয 
আল্লা তানও ভাযনত ঘাইনর তানও সওউ ফাাঁরঘন যাঔনত াযনফ না।  

এভন ফযরিয ঈভান তানও অয সম সওাননা রিয প্রবাফ সথনও ভুি, আত্ম-
রনবিযীর  রনবিীও ওনয তুরনফই। তায রয সওাননা রৃষ্টয াভনন অফনরভত 
 না। তায াত ওারুয াভনন প্রারযত  না। তায অন্তনয ওানযা 
আরধতয িান া না। এও আল্লা ঙাড়া আয ওারুয রনওট স প্রাথিনা 
ওনয না, প্রতযাা ওনয না।  

“এভরন ওনয আরভ সতাভানদযনও সেিতভ উম্যনতয ভমিাদা রদরাভ সমননা 
ভগ্র ভানফ চারতয চে সতাভযা ােয ।” (আর কুযআন ২  ১৪৩) 

রতন. রফন  নম্মতা  রওন্তু এই ভুরভন ফযরিয আত্মম্লভ  আত্মম্যাননফাধ 
তায রনচ রি ম্পদ  সমাকযতায কফি  অংওায ন। ফযং এ নচ্ছ 
আল্লায নঙ্গ রননচয এফং তাভাভ ৃরষ্ট চকনতয ম্পওিনও রিওবানফ 
উররি ওযায পরশ্রুরত। তাই তায আত্মম্লনভয ানথ রফন, নম্মতা  
সওাভরতায অরফনচ্ছদয ম্পওি যননঙ। ওাযণ তায ঈভান যননঙ, আল্লায 
রি  েভতায াভনন স মূ্পণি অা  রৃফির   

 • ِعبَأِدهِ  فَْوقَ   اْلَقأِهرُ  َوُهوَ 
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অথি  রতরন রনচ ফান্দানদয উয প্রঘন্ি েভতাারী। (আর কুযআন ৬  ১৮) 

َمأَواتِ  ِفي َمأ لّٰهِ ل  • ضِ  الْإ َرْ  ِفي َوَمأ الس 

অথি  এওভাত্র আল্লাই ভাররও মা রওঙু যননঙ ভাওান আয মা রওঙ ুযননঙ 
এই ৃরথফীনত। (আর কুযআন ২  ২৮৪) 

  • اللّٰهِ  فَِمنَ  نِّْعَمة   مِّن ِبكُم َوَمأ

অথি  সতাভানদয ানথ মনতা রনাভত যননঙ ফই সতা আল্লায প্রদি। (আর 
কুযআন ১৬  ৫৩) 

এভরন ঈভান  প্রতয রাবওাযী ভন ভানরওতা সথনও স্বতই ভস্ত রভথযা কফি 
 অংওায রনভূির ন মা এফং এ ঈভান তানও আাদভস্তও আল্লায প্ররত 
রফনী ওনয সতানর   

ـٰنِ  الر   َوِعبَأدُ  َذا َهْونًأ ضِ  الْإ َرْ  َعلَى يَْمُشونَ  ال ِذينَ  ْحَم  اْلَجأِهلُونَ  َخأَطبَُهمُ  َوا ِ
 • َسلَاًمأ قَأُلوا

অথি  যভাননয দা সতা তাযাই মাযা চরভননয উয ঘরানপযা ওনয রফনর 
ন। অজ্ঞ সরানওযা মঔন তানদয ানথ রফতওি ওযনত ঘা, তাযা ফনর  
ারাভ। (আর কুযআন ২৫  ৬৩) 

ঘায. অরীও  ভ্রান্ত প্রতযাা ফচিন  এ ফযরিয রফশ্বা যননঙ, আত্মায 
রযরৄরদ্ধ  ৎওভি ঙাড়া তাাঁয ভুরি  াপনরযয আয সওাননা থ সনই। 
ওাযণ স এভন এও আল্লায প্ররত রফশ্বা সালণ ওনয, রমরন আত্ম-
রনবিযীর, ওারুয ানথ তাাঁয সওাননা রফনল ম্পওি সনই। রতরন ণূি ো 
রফঘাযও। তাাঁয সঔাদারনত্ব ওারুযই প্রবাফ  স্তনে ঘনর না। এভরন জ্ঞান 
মানদয যননঙ, তাযা মাফতী অরীও প্রতযাা  রভথযা বযায ঘক্র সথনও 
রনষ্কৃরত রাব ওনয। ওারুয সুারয রানবয রভথযা বযা স রনরশ্চন্ত থানও 
না। ওাযণ তায ঈভান ােয সদ  

ل إ ِعنَدهُ  يَْشَفعُ  ال ِذي َذا َمنْ  ْذِنهِ  ا ِ   • ِبأ ِ

অথি  এভন সও আনঙ, সম তাাঁয অনুভরত ঙাড়া তাাঁয ম্যুনঔ াপাাত ওযায 
াধয যানঔ? (আর কুযআন ২  ২৫৫) 

َمأَواتِ  ِفي َمأ ل هُ  بَل  • قَأِنتُونَ  ل هُ  كُل   ۛ   ضِ  َوالْإ َرْ  الس 

অথি  ফযং ভাওা এফং ৃরথফীনত মা রওঙু আনঙ ফই তাাঁয, এফং ফাই তাাঁয 
অনুকত। (আর কুযআন ২  ১১৬) 
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াাঁঘ. আা  ভনতরুষ্ট  ানথ ানথ এ ঈভান ভানুনলয ভনধয এভরন এও 
আাপ্রদ ভননাবাফ রৃষ্ট ওনয, মা সওাননা অফিানতই ননযাশ্য  রনরুৎা দ্বাযা 
যাবতু  না। ভুরভননয ঈভান নচ্ছ আা আওাংঔায এও অপুযন্ত বান্িায। 
সঔান সথনও স আন্তরযও রি, ভানরও স্বরস্ত  আরত্মও প্রারন্তয উওযণ 
রাব ওযনত থানও। তানও মরদ রৃরনায ভস্ত দযচা সথনও রফভুঔ ওযা , 
ভগ্র াচ যঞ্জাভ সথনও ফরঞ্চত ওযা , উা উওযণারদ এনও এনও তায 
ঙ্গ তযাক ওনয, তফু এও আল্লায অফরম্বন ওঔননা তায ঙ্গ তযাক ওনয না। 
আল্লায উয রনবিয ওনয ানভাই স আা- আওংঔা উিীরত থানও। এয 
ওাযণ নচ্ছ, সম আল্লায প্ররত স ঈভান এনননঙ, রতরন ফনর রদননঙন  

َذا نِّي َعنِّي ِعبَأِدي َسأ ََلكَ  َوا ِ اعِ  َدْعَوةَ  ا ُِجيبُ  يب   قَرِ  فَأ ِ َذا الد   • َدَعأنِ  ا ِ

অথি  আভায দানযা মঔন সতাভানও আভায ম্পনওি ার (রচজ্ঞাা) ওনয, 
(ন ভুাম্যদ! তরুভ তঔন তানদয ফনরা ) আরভ তানদয রনওনটই আরঙ। সওাননা 
আফানওাযী ফা সদাা- প্রাথিনাওাযী মঔন আভানও িানও, আরভ (নওাননা 
ভাধযভ ঙাড়াই যারয) তায িাও  সদাা- প্রাথিনা রৄরন এফং তানত াড়া 
সদই।” (আর কুযআন ২  ১৮৫) 

 • َشْيء   كُل   َوِسَعتْ  ْحَمِتي َورَ 

অথি  আভায যভত ফ রওঙযু উয রযফযাপ্ত। ( আর কুযআন ৭  ১৫৬) 

 ا ِن   ،اللّٰهِ  ْحَمةِ  ر   ِمن تَْقنَُطوا لَإ ا َنُفِسِهمْ  َعلَى   فُوا ا َْسرَ  ال ِذينَ  يَ ِعبَأدِ  يَأ قُلْ 
نُوبَ   يَْغِفرُ  اللّٰهَ   • َجِميًعأ الذ 

অথি  (ন নফী! সরাওনদযনও আভায এওথা) ফনর দা  “স আভায দানযা! 
মাযা রননচনদয প্ররত মরুুভ- অরফঘায ওনযনঙা, আল্লায যভত সথনও রনযা 
নানা, আল্লা ভস্ত াই েভা ওনয সদনফন।” (আর কুযআন ৩৯  ৫৩)  

আল্লা তানও আনযা ফনর রদননঙন, রৃরনায াচযঞ্জাভ মরদ সতাভায 
নমারকতা না ওনয, তনফ তানদয বযা ফচিন ওনয তুরভ আভানও আাঁওনড় 
ধনযা। অতয ববীরত আংওা সতাভায ওানঙ সখলনফ না   

ن   لُ  اْستََقأُموا ثُم   اللّٰهُ  ب نَأ رَ  قَأُلوا ال ِذينَ  ا ِ  َولَإ تََخأفُوا ا َل إ اْلَملَاِئكَةُ  َعلَْيِهمُ  تَتَنَز 
 • تَْحَزنُوا

অথি  রনশ্চই মাযা ফনর  „আল্লা আভানদয প্রবু‟, অত য এওথায উয 
অটর- অরফঘর থানও, তানদয প্ররত সপনযতা নারমর ন ফনর  আনাযা ব 
ানফন না, রঘরন্তত নফন না। (আর কুযআন ৪১  ৩০) 
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এফং রতরন আনযা ফনরনঙন   َأ َوكَأن اْلُمْؤِمِنينَ   نَْصرُ  َعلَْينَأ َحقًّ  

অথি  আয ভুরভননদয াাময ওযা আভানদয দারত্ব। (আর কুযআন ৩০  ৪৭) 

ঙ. ফয, তাাক্করু  দঢ়ৃতা  এই ঈভানরফল্লা যভ নধমি  আল্লায 
উয রনবিযতায ঘযভ রঔনয উন্পীত ওনয সদ ভুরভননও। এ মিান সৌাঁনঙ 
ভুরভননয রদ এও ওরিন প্রস্তয বরূভয ো ভচফুত  সুদৃঢ় ন মা। াযা 
রৃরনায রফদাদ, ত্রুতা, রৃিঃঔ, ওষ্ট, েেরত  রফরুদ্ধ রি এওত্র ন 
তানও রননচয িান সথনও টরানত ানয না। এও আল্লায প্ররত ঈভান ঙাড়া 
এই রি ভানুল আয অে সওাননা ন্থা অচিন ওযনত ানয না   

 َوةِ  ِبأْلُعرْ  اْستَْمَسكَ  فََقدِ  ِبأللّٰهِ  َويُْؤِمن ِبألط أُغوتِ   يَكُْفرْ  فََمن
 • َلَهأ انِفَصأمَ  لَإ اْلُوثَْقى  

অথি  এঔন সম সওউ তাগুতনও অস্বীওায ওনয এও আল্লায প্ররত ঈভান 
আননফ, স ফনঘ ভচফুত রফশ্বস্ত াতররটই আাঁওনড় ধযনফ, মা ওঔননা সবনঙ্গ 
মাফায ন।” (আর কুযআন ২  ২৫৬) 

রফদ ভুরফনত স ওঔননা নধমিাযা  না। ওাযণ স চানন   
ل إ م ِصيبَة   ِمن ا ََصأبَ  َمأ ْذنِ  ا ِ  • اللّٰهِ  ِبأ ِ

অথি  সওাননা ভরফতই আননা আল্লায অনুভরত ঙাড়া। (৬৪ তাকাফুন   ১১) 

রৄধু রৃিঃঔই ন, সুঔ আল্লায রনওট সথনওই এন থানও   
نْ  كُل   قُلْ    • الل هِ  ِعندِ  مِّ

অথি  তুরভ ফনরা  „ফই আল্লায ে সথনও আন।‟ (আর কুযআন ০৪  ৭৮) 

এচে ভুরভন ফযরি ঘযভ রৃিঃঔ ভুরফনত সুদৃঢ় সওল্লায ভনতা অটর অরফঘর 
থানও। স ূণিরূন আল্লায উয রনবিযীর ন মা। ফ রওঙুয চেই স 
আল্লায উয তাাক্কুর ওনয রনরশ্চন্ত ন মা  

ْلَقْومِ  ِفْتنَةً  تَْجَعْلنَأ لَإ ب نَأ رَ  تََوك ْلنَأ اللّٰهِ  َعلَى فََقأُلوا أِلِمينَ  لِّ  • الظ 

“তাযা ফনররঙর  “আভযা আল্লায প্ররত তাাক্কুর ওযরাভ, স আভানদয 
প্রবু! আভানদযনও এই মাররভ সরাওনদয রনমিাতননয াত্র ফারননানা।” (আর 
কুযআন ১০  ৮৫) 

 • اْلُمْؤِمنُونَ  فَْليَتََوك لِ  اللّٰهِ  َوَعلَى

অথি  ভুরভনযা সওফর আল্লায উযই তাাক্কুর ওরুও। (আর কুযআন ৩  ১৬০) 

রননচয া ম্বরীন অফিা স সবনঙ্গ নড় না। অনযয উন্পরত  ধন 
বান্িানযয ঘাওরঘওয সদনঔ তাাঁয ঈলিা  না, ররপ্সা  না। ওাযণ স চানন  
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ن   قُلْ   • يََشأءُ  َمن يُْؤِتيهِ  اللّٰهِ  ِبيَدِ  اْلَفْضلَ  ا ِ

অথি  ফনরা  অনুগ্র অফরশ্য আল্লায ানত, রতরন মানও ইচ্ছা তা দান ওনযন। 
(আর কুযআন ৩  ৭৩) 

 •  َويَْقِدرُ  يََشأءُ  ِلَمن ْزقَ  الرِّ  يَْبُسطُ  اَللّٰهُ 

অথি  ভূা ফরনরা  „রতরন সতাভানদয যফ এফং সতাভানদয ূফি রুুলনদয 
যফ।‟ (আর কুযআন ১৩  ২৬) 

ن    • ِعبَأِدهِ  ِمنْ  يََشأءُ  َمن ثَُهأ يُورِ  للّٰهِ  َض  الْإ َرْ  ا ِ

অথি  ৃরথফী আল্লায, রতরন তাাঁয দানদয মানও ঘাইনফন এয উিযারধওাযী 
ওযনফন। (আর কুযআন ৭  ১২৮) 

াত. ফীযত্ব- ফীমিফিা  এ ঈভান দ্বাযা ভুরভননয ভনধয আয এওরট গুণ 
অস্বাবারফওবানফ ৃরষ্ট , তানরা, ারওতা, রনবিীওতা  ফীযত্ব-
ফীমিফিা। ভানুলনও আনর রৃরট রচরন বীরু  ওাুরুল ফারনন সদ। এও  
রননচয প্রাণ, রযফায রযচন  ধনভানরয প্ররত বানরাফাা। রৃই  ববীরত। 
রওন্তু এ রৃ‟রটয এওরট রচরন এও আল্লায প্ররত রফশ্বাীনও ওাফ ু ওযনত 
ানয না। ভুরভননয রযা উরযা এই রফশ্বানয ধাযা প্রফারত সম, আল্লা 
ফায ঘাইনত সফর বানরাফাা াফায অরধওাযী  

 • للّٰهِ  ُحبًّأ ا ََشد   ا َمنُوا َوال ِذينَ 

অথি  মাযা ঈভান এনননঙ, তাযা ফিারধও বানরাফান আল্লানও। (আর 
কুযআন ২  ১৬৫) 

সুতযাং আল্লানও ফিারধও বানরাফাায ওাযনণ ফীনযয ভনতা এরকন সমনত, 
চীফন, রযফায রযচন, ধনম্পদ রওঙুযই নযাা ভুরভনযা ওনয না। ওাযণ 
তাযা আনকই প্ররেণ রাব ওনযনঙ   

َشي َدة   وج   بُرُ  ِفي كُنتُمْ  َوَلوْ  اْلَمْوتُ  كك مُ  يُْدرِ  تَكُونُوا ا َيْنََمأ  • م 

অথি  সতাভযা সমঔাননই অফিান ওনযা না সওন, ভউত সতাভানদয নাকার ানফই, 
এভনরও সতাভযা উাঁঘু ভচফুত রৃনকি অফিান ওযনর। (আর কুযআন ০৪  ৭৮) 

ভুরভন রৄধু চীফননয ভাররওই আল্লানও ভনন ওনযনা, ফযং সই ানথ ভুরভননয 
ধন ম্পনদয ভাররও আল্লা   

ن    ِفي يَُقأِتلُونَ  ،اْلَجن ةَ  َلُهمُ  ِبأ َن   َوا َْمَواَلُهم ا َنُفَسُهمْ  اْلُمْؤِمِنينَ  ِمنَ  ى   اْشتَرَ  اللّٰهَ  ا ِ
 • َويُْقتَلُونَ  فَيَْقتُلُونَ  اللّٰهِ  َسِبيلِ 
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অথি  রনশ্চই আল্লা ভুরভননদয সথনও তানদয চান  ভার রওনন রনননঙন, 
রফরনভন তাযা রাব ওযনফ চান্পাত। তাযা আল্লায নথ রড়াই ওযনফ, ভযনফ 
এফং ভাযনফ। (আর কুযআন ৯  ১১১) 

এভন ভুরভননদয অন্তনয সতা ববীরত আায প্রশ্নই উনি না। তাযা আল্লা 
ঙাড়া আয ওাউনও বই ওনয না   ُتَْخَشأهُ  ا َن ا ََحق   َواللّٰه  

“সতাভায চনে অরধওতয ংকত নরা আল্লানও ব ওযা। (কুযআন ৩৩  ৩৭) 

ারথিফ সওাননা রিনও সওন তাযা ব ওযনফ? ওাযণ তাযা সতা চানন   
ل إ ا ََحد   ِمنْ  ِبهِ  ينَ  ِبَضأرِّ  ُهم َوَمأ ْذنِ  ا ِ  • اللّٰهِ  ِبأ ِ

অথি  আল্লায অনুভরত ঙাড়া তাযা ওানযা সওাননা েরত ওযনত াযনফনা। 
(আর কুযআন ২  ১০২) 

সুতযাং আভানদয ওানঙ রযষ্কায ন সকনরা, এও আল্লায প্ররত ঈভানই 
এভন রি মা ভানুনলয ভনধয যভ ারওতা, রনবিীওতা, ফীযত্ব- ফীমিফিা  
সৌমিীরতা স্বতিঃই ৃরষ্ট ওনয সদ। 

আট. রফনফও, সফাধরি, ঘরযত্র  আঘযণ  এও আল্লায প্ররত ঈভান আনায 
পনর রফনফও, সফাধরি ঘরযত্র  আঘায- ফযফানয ভুরভন ফযরি সেি গুণাফরর 
অচিন ওনয। ওাযণ স্বং আল্লা তাারা উিভ নাভ  সেি গুণাফররয 
অরধওাযী। ভুরভননয আরওদা রফশ্বাই তাাঁয ভনন আত্ম- ভমিাদানফাধ, রফত্রতা 
 রযচ্ছন্পতা, রষ্টাঘায  বদ্রতা, বানরা ওাচ ওযায আগ্র এফং ৃরথফীনত 
আল্লায ঔররপা রননফ দারত্ব ারন ওযায সমাকযতা অচিন ওযায সপ্রযণা 
ৃরষ্ট ওনয। তাঙাড়া তাাঁয ঈভানই তাাঁয ভনন দৃঢ় রফশ্বা চন্ধা সম, আরঔযাতই 
ওভিপর প্রারপ্তয রিও িান এফং সঔানন সনও আভর  রফত্র চীফনমাননয 
সম ুযস্কায াা মানফ তায তুরনা ারথিফ চীফননয রৃিঃঔ ওষ্ট অরত নকণয। 
এ ধযননয অনুবূরত ৃরষ্টয পনর ভুরভননয অন্তনয কবীয প্রারন্ত সননভ আন। 
পনর াযা চীফন ারথিফ সুঔ ম্পদ সথনও ফরঞ্চত সথনও স সওাননা 
অরবনমাক ওনয না  

َعْنهُ  ُضوا َورَ  َعْنُهمْ  اللّٰهُ  ِضيَ  ر    “আল্লা ন্তুষ্ট ননঙন তানদয প্ররত আয 

তাযা ন্তুষ্ট ননঙ তাাঁয প্ররত।” (আর কুযআন ৯৯  ৮) 

ন. তয  োানুবরূত  সম ফযরি আল্লানও রননচয রমম্যাদায এফং 
আরঔযানতয ভুরি তথা আল্লায ন্তুরষ্ট রাবনও চীফননয রেয রননফ গ্রণ 
ওনযনঙ, রৃরনায ওাভনা ফানা ফই তায ওানঙ তচু্ছ। আল্লায ভরচি 
সভাতানফও ওাচ ওযাই তায চীফননয উনিশ্য ন মা। তঔন অো  
রভথযায ভনধয রফযাট ারথিফ রাব সদঔনর স খণৃাবনয তা প্রতযাঔযান ওনয। 
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োন্তনয ো  তয মনতা রতি ওষ্টওযই সাও না, এনত মনতা ারথিফ 
সরাওানই থাকুও না সওন, তা  তায রনওট যভ ভাদৃত। এ ফযরি এভন 
মিান সৌাঁনঙ মা সম তায ইরন্ রনঘন তয ঙাড়া আয অে রওঙু প্রনফই 
ওযনত ানয না। এ ফযাানয স এত তওি সম ফ ভ আল্লায রনওট 
প্রাথিনা ওনয   

ذْ  بَْعدَ  قُلُوبَنَأ تُِزغْ  لَإ ب نَأ رَ   • ْحَمةً  رَ  ل ُدنكَ  ِمن َلنَأ َوَهبْ  َهَديْتَنَأ ا ِ

অথি  আভানদয যফ! ফক্র ওনযানা আভানদয রদগুনরানও আভানদযনও 
রদাাত দান ওযায য, আয আভানদয দান ওনযা সতাভায রনওট সথনও 
যভত। (আর কুযআন ৩  ৮) 

দ. দারত্বনফাধ  এ ধযননয ঈভানদাযনদয রফনফও এতটা তওি ন থানও 
সম দারত্বনফাধ তানদযনও এও ভুূনতিয চে কারপর যানঔ না। রনচ ভাররও 
 যনফয প্ররত, আত্মী- স্বচননয প্ররত, ভানচয প্ররত  যস্পনযয প্ররত তায 
ঈভান তায উয সম দারত্ব অিণ ওনযনঙ, তা সথনও স এও ভুূনতিয চনে 
রফঘুযত  না। দারত্ব ারনন স সওাননা প্রওায রফনযারধতানওই সতাাক্কা 
ওনয না। ফি প্রওায প্ররতফন্নওতায সভাওারফরা স নধমি  দৃঢ়তায ানথ 
তায দারত্ব ারন ওযনত ফদ্ধরযওয থানও এফং তায ভনধয সমননা সওাননা 
প্রওায রফঘুযরত না আন স চে তাাঁয প্রবুয রনওট প্রাথিনা ওনয  

 • ينَ  اْلكَأِفرِ  اْلَقْومِ  َعلَى نَأ َوانُصرْ  ا َْقَداَمنَأ َوثَبِّتْ  ا َصْبرً  لَْينَأعَ  غْ  ا َْفرِ  ب نَأ رَ 

অথি  আভানদয প্রবু! আভানদয দৃঢ়তা দান ওনযা, আভানদয ওদভনও ভচফুত 
যানঔা এফং এই ওারপয সরাওনদয রফরুনদ্ধ আভানদয াাময ওনযা। (আর 
কুযআন ২  ২৫০)  

এওাদ. দা, েভা, ানুবরূত  ফদােতা  আল্লায প্ররত ঈভানদায 
ফযরিয আত্মা এনতা উদায  দাদ্রি  সম, সওাননা ওারপয ফযরিয চে তা 
ওল্পনাই ওযা ম্ভফ ন। তাাঁয ঈভানই তানও দারু, ানুবূরতীর এফং 
দানফীয ওনয সতানর। তানও রোই সদা ননঙ  “দারুনদয প্ররত আল্লা 
দা ওনযন।” “ৃরথফীয সরাওনদয প্ররত তুরভ দা প্রদিন ওনযা, তানর 
আল্লা সতাভায প্ররত দ নফন।” তানও রো সদা ননঙ   

সরাওনদয েভা ওনয দা এফং তানদয চে আল্লায রনওট েভা ঘা। এ 
ফযরিনও আল্লা সম ধন ম্পদ রদননঙন, স সগুনরানও তায এওায ভনন 
ওনয না          أِئلِ لِّ  َحق   ا َْمَواِلِهمْ  َوِفي ومِ  َواْلَمْحرُ  لس   

অথি  তানদয অথি- ম্পনদ যননঙ অরধওায াামযপ্রাথিী এফং ফরঞ্চতনদয। 
(আর কুযআন ৫১  ১৯) 
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দ্বাদ. ননরতও ংনাধন  ওভি ংকিন  ফঘাইনত ফড় ফযাায নচ্ছ, এও 
আল্লায প্ররত ঈভান ভানুলনও আল্লায রফধাননয অনুাযী ওনয সতানর। এ 
ফযরি রফশ্বা ওনয, আল্লা প্রওাশ্য  সকান ফরওঙু ম্পনওি অফকত 
আনঙন। রতরন আভানদয াযক অনো রনওটফতিী। যানতয অন্নওানয অথফা 
রনিঃঙ্গ রনচিনতা মরদ আভযা সওাননা ানয ওাচ ওরয তা রতরন চাননন। 
আভানদয অন্তনযয কবীনয মরদ সওাননা অদাওাংঔা চন্ধ সন, তায ঔফয 
রতরন যানঔন। ফায ওাঙ সথনও আভযা াররন ফাাঁঘনত াযনর আল্লায 
ম্মানচযয ফাইনয আত্মনকান ওযায াধয আভানদয সনই। এ ঈভান  প্রতয 
মনতা সফর রিারী  ভানুল তনতা সফর আল্লায আনদ রননলনধয 
অনুকত ন মা। এবানফ ভুরভননদয ওাচ ওনভি যনমকারয ৃরষ্ট , 
াযস্পরযও সরননদন সুি  রযরৄদ্ধ । আইন  আনুকনতযয সঘতনা 
চাগ্রত , ংমভ ৃংঔরায সমাকযতা ৃরষ্ট  এফং তাযা এও প্রঘন্ি অদৃশ্য 
রিফনর সবতনয সবতনয ভুি রৄদ্ধ ন এওরট ৎ  সুংত ভাচ কিননয 
উনমাকী ন নি। ফস্তুত  এ নচ্ছ এও আল্লায প্ররত ঈভাননয অনরৌরওও 
পর। রৄধুভাত্র এও আল্লায বই ভানুলনও এ মিান উন্পীত ওযনত ানয  

 • بَِصير   تَْعَملُونَ  ِبَمأ اللّٰهَ  ا َن   َواْعلَُموا اللّٰهَ  َوات ُقوا

অথি  সতাভযা আল্লানও ব ওনযা এফং সচনন যানঔা, অফরশ্য আল্লা 
সতাভানদয ওনভিয উয দৃরষ্ট যানঔন। (আর কুযআন ২  ২৩৩) 

এনতােণ মাফত মা রওঙ ুআনরাঘনা ওযা নরা, তা সথনও রযষ্কায নরা, এও 
রা- যীও আল্লায প্ররত ঈভানই নচ্ছ ইরানভয সওন্  ভূর এফং ফিরিয 
উৎ। ভানুনলয ইওারীন  যওরীন ভুরি, ওরযাণ  পরতায ঘারফওারি। 

৯. এ অধযানয াযওথা 
এ অধযান আভযা মা রওঙু আনরাঘনা ওনযরঙ, তায ায ওথা নরা  
০১. আল্লায প্ররত ঈভান নফ মূ্পণি অরফবাচয। তাাঁয সঔাদার গুণাফররনত 

ওাউনও এফং সওাননা রওঙুনওই রযও ওযা মানফ না। আয এটাই নচ্ছ 
তারনদয ভূর ওথা।  

০২. তারনদয ওানরভা „রা ইরাা ইল্লাল্লায‟ ৩রট অং যননঙ   
ও. আল্লায প্রবুনত্বয ধাযণা। 

ঔ. ইরা ফায সেনত্র ফ রওঙযু প্ররত অস্বীওৃরত। 

ক. এওভাত্র আল্লানও ইরাহ্ রননফ স্বীওায ওযা।  
০৩. তারনদয রফযীত নচ্ছ রযও। ভানুল অজ্ঞতাফত  অথফা স্বানথিয 

ফফতিী ন ফিমুনকই আল্লায ানথ রযও ওনয আনঙ।  
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০৪. রযনওয প্রনফনয থভূ। 

০৫.  রযও নচ্ছ রফযাট মরুুভ। এ অযাধ আল্লা ভাপ ওযনফন না।  
০৬.  তারনদয মরুি প্রভাণ  রযনওয অাযতা।  
০৭.  ফতিভান ভুররভ উম্যাহ্ রফরবন্পবানফ তারনদয ানথ রযনওয রভেণ 

খরটননঙ। আয ফতিভান ভুররভ উম্যায অদিঃতননয ওাযণ এটাই।  
০৮.  কুযআন ভরচদ সথনও তারনদয সখালণায উদ্ধৃরত।  
০৯. এও আল্লায প্ররত ঈভান ফা ঔানর তারদ রফশ্বা ভানফ চীফননও 

অাধাযণ বানফ প্রবারফত ওনয। সমভন  
এও.  রদ ভন  দৃরষ্টনও অাধাযণবানফ উদায  প্রস্ত ওনয সদ। 

রৃই.  ফযরিয ভনধয আত্মম্লভ  আত্মভমিাদানফাধ চারকন সতানর। 

রতন. ফযরিনও আল্লায ফযাানয অাধাযণ নম্ম  রফনী ওনয সতানর।  
ঘায.  ফযরিয ভরস্তষ্ক সথনও ওর অরীও প্রতযাা  রনবিযতায অননাদন 

ওনয।  
াাঁঘ.  ভনতুরষ্ট  কবীয আা ফযরিনও দা নতচ যানঔ। 

ঙ.  ফয, তাাক্কুর দৃঢ়তা রাব ওযা মা। 

াত. সেিত্ব, ফীযত্ব  ফীমিফিা অচিন ওযা মা। 

আট. ফযরি ঘরযত্রফান  দাঘাযী  এফং তায ভনধয তীক্ষ্ম রফনফও  
সফাধরি চন্ধ রাব ওনয।  

ন.  স দা তয  োনয প্ররত অটর থানও। 

দ.  দারত্বনফাধ তানও দা তওি যানঔ। 

একায. দা, েভা  ফদােতা  তায বলূণ। 

ফানযা.   নফিারয এ ঈভান ভানুলনও ননরতওবানফ ংনাধন ওনয এও 
 সুংত ভানচয ররানয রযণত ওনয।  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



৫. ঈভান রফর আরঔযাত 

আরঔযাত নচ্ছ ভৃতযুয যফতিী চীফন। ফাংরা „যওার‟  „যচীফন‟ 
ফরা মা। ভৃতুযয য সথনও এ চীফন রৄরু ন আয সল  না। অনন্তওার 
এ চীফন ঘরনত থাওনফ। স চীফনন আয ওারুয ভৃতযু খটনফ না। যওার 
ম্পনওি কুযআন সম ধাযণা স ওনযনঙ, তায ংরেপ্ত নভুনা নরা  
১. ভৃতুযয য ভস্ত ভানুল এওটা রফনল িানন রনরদিষ্ট ভনয চে অফিান 

ওযনফ। এটানও ফরা  „আরনভ ফযমঔ‟। 

২. এওরদন রনরঔর রফশ্ব ধ্বং ওনয সদা নফ। কুযআনন এটানও „াাত‟  
„রওাভত‟ ফরা ননঙ,  

৩. এ ধ্বংনয য যই রৃরনায প্রথভ সথনও সল মিন্তওায ওর ভানুলনও 
এও িানন নুরুরিত ওযা নফ। এটানও ফরা  „ায‟। 

৪. এ িানন আল্লা ভানুনলয া ুনণযয রাফ সননফন। 

৫. রননফয য ারনদয চাান্পানভ এফং সনওওাযনদয চান্পানত ািাননা নফ। 

৬. চাান্পাভ ওরিন ারস্তয চাকা। 

৭. চান্পাত যভ সুনঔয িান।  

এঔন আভযা উনল্লরঔত রফরবন্প অধযানয ংরেপ্ত অথঘ এওরট রযষ্কায ধাযণা 
স ওযায সঘষ্টা ওযনফা। তনফ এওটা ওথা প্রথনভই ফনর যাঔা বানরা। তা 
নরা, সওউ মরদ আভানও প্রশ্ন ওনযন  যওারীন চীফননয ম্ভাফনা ওতটুকু? 
এয উিনয আভযা ফরনফা  রমরন এও আল্লায প্ররত ঈভান যানঔন না, 
যওানরয প্ররত তায ঈভাননয প্রশ্নই উনি না। আয রমরন ভস্ত মরুি ওানয 
এও আল্লায প্ররত ঈভান এনননঙন, যওানরয প্ররত ঈভান আনায চনে তায 
আয সওাননা মরুিযই প্রনাচন না। সওাননা ফযরি মরদ আল্লায প্ররত ঈভান 
যাঔায য যওার অরফশ্বা ওনয, তায চে কুযআন ফনর  

َذا َحت ى   ۛ   اللّٰهِ  ِبِلَقأءِ  بُواكَذ   ال ِذينَ   َخِسرَ  قَدْ  أَعةُ  َجأَءتُْهمُ  ا ِ  يَأ قَأُلوا بَْغتَةً  الس 
 • ِفيَهأ ْطنَأ فَر   َمأ َعلَى   تَنَأ َحْسرَ 

অথি  অফরশ্য েরতগ্রস্ত ননঙ তাযা, মাযা আল্লায ানথ সভারাওাত ায 
রফলনও অস্বীওায ওনযনঙ। িাৎ মঔন তানদয াভনন রওাভত উরিত ন 
মানফ তঔন তাযা ফরনফ  „া আনে, আভযা সওন এ রচরননও অফনরা 
ওনযরঙরাভ। (আর কুযআন ৬  ৩১) 

بُوا َوال ِذينَ   • ا َْعَمأُلُهمْ  َحِبَطتْ  ةِ  الْإ ِخرَ  َوِلَقأءِ  ِبأ يَأِتنَأ كَذ 

অথি  মাযা আভানদয আাত এফং আরঔযানতয াোতনও অস্বীওায ওনযনঙ, 
রনষ্ফর ন সকনঙ তানদয ভস্ত ওভি। (আর কুযআন ৭  ১৪৭) 

যওারীন চীফননয প্ররক্রা রৄরু  ভৃতযুয ভাধযনভ। 
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রৃরনা এ মাফত মনতা ভানুল এননঙ, ভৃতুযফযণ ওযনত ননঙ আয মনতা 
ভানুল আনফ, তানদয ভৃতুযফযণ ওযনত নফ   

 •  اْلَمْوتِ  َذاِئَقةُ  نَْفس   كُل  

অথি  প্রনতযও ফযরিই ভৃতুযয স্বাদ গ্রণ ওযনফ। (আর কুযআন ২৯  ৫৭) 

َشي َدة   وج   بُرُ  ِفي كُنتُمْ  َوَلوْ  اْلَمْوتُ  كك مُ  يُْدرِ  تَكُونُوا ا َيْنََمأ  • م 

অথি  সতাভযা সমঔাননই অফিান ওনযা না সওন, ভউত সতাভানদয নাকার 
ানফই, এভনরও সতাভযা উাঁঘ ুভচফুত রৃনকি অফিান ওযনর। (আর কুযআন ৪  ৭৮) 

১. আরনভ ফযমঔ  
রৃরনা ভানুনলয সম ভুতুয , তা রৄধু সদ  রূনয রফনচ্ছদ ভাত্র। রূ রফনা 
 না। ভৃতুযয য ভস্ত ভানুনলয রূ (life) এওটা রফনল চকনত অফিান 
ওনয। এ চকতনও কুযআনন ফরা ননঙ „ফযমঔ‟। ারদন ফযমঔ চকতনও 
ফুছাননায চে অপ্রওতৃ অনথি „ওফয‟ ব্দ ফযফায ওযা ননঙ। রৃরনা সল 
রনিঃশ্বা তযাক ওযায য নুরুিাননয ূফি মিন্ত ভানফী রূভূ সম চকনত 
অফিান ওনয তাই নচ্ছ „আরনভ ফযমঔ‟ ফা „ফযমঔ চকত‟। 

ফযমঔ চকত ম্পনওি কুযআন ভরচনদ ফরা ননঙ   
َلى   َزخ   بَرْ  اِئِهم َورَ  َوِمن  • يُْبَعثُونَ  يَْومِ  ا ِ

অথি  আয তানদয এ চকনতয আড়ানরই আনঙ ফযমঔ নুরুিান ওার মিন্ত। 
(আর কুযআন ২৩  ১০০) 

لَمَ  فَأ َْلَقُوا ۛ   ا َنُفِسِهمْ  َظأِلِمي اْلَملَاِئكَةُ  تَتََوف أُهمُ  ال ِذينَ   ِمن نَْعَملُ  كُن أ َمأ الس 
ن   بَلَى   ،ُسوء    • تَْعَملُونَ  كُنتُمْ  ِبَمأ َعِليم   اللّٰهَ  ا ِ

অথি  মানদযনও সপনযতাযা ভৃতুয খটা রননচনদয প্ররত মরুুভ ওযনত থাওা 
(ারি) অফিা, তঔন তাযা আত্মভিণ ওনয রদন ফরনফ  „আভযা সওাননা 
ভন্দ ওাচ ওযতাভ না।‟ হ্াাঁ, আল্লা বানরা বানফই চাননন সতাভযা ওী 
ওযনত? (আর কুযআন ১৬  ২৮) 

িনুফ ভযায য সপযাউননয অনুাযীনদয ম্পনওি ফরা ননঙ  

ا َعلَْيَهأ ُضونَ  رَ يُعْ   الن أرُ  أَعةُ  تَُقومُ  َويَْومَ  ۛ   َوَعِشيًّأ ُغُدوًّ  َعْونَ  ِفرْ  ا لَ  ا َْدِخلُوا الس 
 • اْلَعَذابِ  ا ََشد  

অথি  ওার ন্নযা তানদযনও স ওযা  চাান্পানভয াভনন। আয 
সমরদন ওানভ নফ রওাভত, সরদন ফরা নফ  „সপযাউননয অনুাযীনদয 
রননে ওনযা ওরিনতভ আমানফ।‟ (আর কুযআন ৪০  ৪৬) 
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এ ম্পনওি ারদন ফযাও আনরাঘনা যননঙ, এফ আনরাঘনায রবরিনত 
আভানদয রনওট রযষ্কায নরা সম, ভৃতুযয য নুরুিান মিন্ত ভানফাত্মা 
আরনভ ফযমনঔ অফিান ওনয। সঔানন াাত্মাযা আমানফয বাফতা 
অনুবফ ওনয আয ুোত্মাযা সুঔ  আননন্দয যভ রযণ অনুবফ ওনয। 
আরনভ ফযমঔ  ফযমনঔয এ স্বরূনয উয ঈভান আননত নফ।  

২. রনরঔর রফনশ্বয ধ্বং- রওাভত- ায 

এওরদন ফতিভান রনরঔর রফশ্ব ধ্বং ন মানফ। এওভাত্র আল্লা ঙাড়া আয ফ 
রওঙুই পানা ন মানফ। ারদন ফরা ননঙ   
“ইযারপর রংকা ভুনঔ রনন আযনয ানন তারওন আনঙন। ওঔন পু‟ 
সদায রকুভ  তায অনো আনঙন। রতনফায রংকা পু‟ সদা নফ। 
প্রথভ পু‟ আভান  মরভননয ভস্ত ৃরষ্টনও ওাাঁরন সদনফ। রদ্বতী পু‟ 
রৄননতই ফ রওঙু ধ্বংপ্রাপ্ত নফ। নয মঔন এও আল্লা ঙাড়া আয রওঙুই 
অফরষ্ট থাওনফ না, তঔন মরভননও ফদররন মূ্পণি রবন্প এও রূ সদা নফ। 
ক্কাচ ফাচায সথনও সওনা রভর ঘাদনযয ভনতা মরভননও এভরনবানফ রফরঙন 
সদা নফ, তায সওাথা এওরফন্দু বাাঁচ ফা ঔাাঁচ থাওনফ না। নয আল্লা তাাঁয 
ৃরষ্টনও এওটু ধাক্কা ভনতা সদনফন। এ ধাক্কায আাম রৄনন ভস্ত ভৃতই রনচ 
িান সথনও রযফরতিত মরভননয ফুনও উনি দাাঁড়ানফ। আয এই পু‟ওই 
ুনরুিাননয পু‟ও।”  

রওাভনতয দৃশ্য রও নফ কুযআন ভরচনদ তায ফযাও  বাফ রঘত্র 
অংরওত ননঙ। রওাভনতয দৃশ্য অংরওত ননঙ এভন ওনওরট আাত 
উনল্লঔ ওযরঙ  

َذا • اْلِقيَأَمةِ  يَْومُ  ا َي أنَ  يَْسأ َلُ   َوُجِمعَ  •  اْلَقَمرُ  َوَخَسَف  •  اْلبََصرُ  قَ  بَرِ  فَأ ِ
ْمُس   •  َواْلَقَمرُ  الش 

অথি  স প্রশ্ন ওনয, ওঔন আনফ রওাভতওার? (াাঁ) তঔনই আনফ, মঔন 
ভানুনলয সঘাঔ রিয ন মানফ। ঘাাঁদ ন ড়নফ সচযারতীন, এফং মঔন চভা 
(এওরত্রত) ওনয সদা নফ ূমি  ঘাাঁদনও। (আর কুযআন ৭৫  ৬- ৯) 

كْرَ  اْلَجلَالِ  ُذو بِّكَ  رَ  َوْجهُ  ْبَقى  َويَ  • فَأن   َعلَْيَهأ َمنْ  كُل    • امِ  َوالْإ ِ
অথি  ৃরথফীনত মা রওঙু আনঙ ফই রফরীন ন মানফ। ফারও থাওনফ সওফর 
সতাভায ভা ভমিাদাফান, ভানুবফ প্রবুয ভুঔভন্ির (িা)। (আর কুযআন ৫৫  ২৬) 

َذا َمأءُ  انَشق تِ  فَأ ِ َهأنِ  َدةً  َورْ  فَكَأنَتْ  الس   • كَألدِّ

অথি  সমরদন আওা সপনট মানফ সরদন ন মানফ তা যিফণি ঘাভড়ায 
ভনতা।” (আর কুযআন ৫৫  ৩৭) 
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َذا ْمُس  ا ِ رَ  الش  َذا • تْ  كُوِّ َذا • تْ  انكََدرَ  الن ُجومُ  َوا ِ  • تْ  ُسيِّرَ  اْلِجبَألُ  َوا ِ

অথি  মঔন গুরটন রনন আনরাীন ওনয সদা নফ ূমিনও। মঔন রফরেপ্ত ন 
ঔন ড়নফ তাযওাযারচ। মঔন ঘাররন সদা নফ াাড় ফিত। (আর কুযআন 
৮১  ১- ৩) 

َذا َذا • ُطِمَستْ  الن ُجومُ  فَأ ِ َمأءُ  َوا ِ َذا • َجتْ  فُرِ  الس   • نُِسَفتْ  اْلِجبَألُ  َوا ِ

অথি  মঔন তাযওাযারচয আনরা রননব মানফ। মঔন রফদীণি ন মানফ আওা। 
এফং মঔন ফিতভারানও উরিন রফরেপ্ত ওনয সদা নফ। (আর কুযআন ৭৭  ৮- ১০) 

لُ  يَْومَ  َمأَواتُ  ضِ  الْإ َرْ   َغْيرَ  ُض  الْإ َرْ  تُبَد  أرِ  اْلَواِحدِ  للّٰهِ  ُزوا َوبَرَ  ،َوالس   •  اْلَقه 

অথি  সরদন এই ৃরথফী রযফরতিত ন মানফ অে এওরট ৃরথফীনত এফং 
ভাওা, তঔন ভস্ত ভানুল উরিত ন মানফ আল্লায াভনন, রমরন এও 
এফং ভাযাক্রভারী। (আর কুযআন ১৪  ৪৮) 

ورِ  ِفي َونُِفخَ  َذا  الص  َلى   الْإ َْجَداثِ  مِّنَ  ُهم فَأ ِ  • يَنِسلُونَ  بِِّهمْ  رَ  ا ِ

অথি  মঔন (রদ্বতীফায) রগা পুৎওায সদা নফ, তঔন ানথ ানথ তাযা 
ব-ূ কবি সথনও উনি ঙুনট আনফ তানদয প্রবুয রদনও। (আর কুযআন ৩৬  ৫১) 

ل إ كَأنَتْ  ا ِن َذا َواِحَدةً  َصْيَحةً  ا ِ َديْنَأ َجِميع   ُهمْ  فَأ ِ  • ونَ  ُمْحَضرُ  ل 

অথি  সটা নফ ভারফওট ব্দ, মা ংখরটত ফায ানথ ানথ ফাইনও 
ারচয ওযা নফ আভানদয াভনন। (আর কুযআন ৩৬  ৫৩) 

ُلونَكَ  أَعةِ  َعنِ  يَْسأ َ َلى   • اَهأ ِذْكرَ  ِمن ا َنتَ  ِفيمَ  • َسأَهأ ُمرْ  ا َي أنَ  الس   ا ِ
  • ُمنتََهأَهأ بِّكَ  رَ 

অথি  (ন ভুাম্যদ!) এযা সতাভানও রচনজ্ঞ ওযনঙ সই ভরট ম্পনওি - তা 
ওঔন অনুরিত নফ? (রওন্তু) এ ফযাানয ফরায ওী জ্ঞান সতাভায আনঙ? এয 
জ্ঞান সতা রৄধুভাত্র সতাভায প্রবযু রনওটই ীভাফদ্ধ। (আর কুযআন ৭৯  ৪২- ৪৪) 

ফযস্, কুযআননয আাতগুনরা সথনও আভানদয ওানঙ রযষ্কায নরা  রওাভত 
অনুরিত নফ। আল্লা ঙাড়া আয ফ রওঙু ধ্বং ন মানফ। মরভননও 
রযফরতিত  সুভতর ওনয সদা নফ এফং সঔানন ভস্ত ভানুলনও এওত্র 
ওযা নফ। এটানও ফরা  ায। সরদনরট ওনফ অনুরিত নফ, আল্লা ঙাড়া 
আয সওউ তা চানননা।  

৩. আল্লায আদারত  তায স্বরূ 

এ ম্পনওি কুযআন ভরচনদ  ারদন অতযন্ত ফযাও আনরাঘনা যননঙ। 
আনরাঘনায ায ওথা নচ্ছ, ায ফা ফ ভানুলনও এওরত্রত ওযায য আল্লা 
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তাাঁয আদারত ফানফন। ভানুনলয রফঘায ওযনফন। রৃরনানত ভানুল মা রওঙ ু
ফনরনঙ আয মা রওঙ ু ওনযনঙ তায ফ রওঙুই সযওিি যাঔা ননঙ। রৃ‟চন 
ম্যারনত সপনযতা এফ রওঙুয সযওিি ওযনঙন। এ সযওনিিয রবরিনতই-  
অথিাৎ ভানুনলয রৃরনায ওতৃওনভিয (আভনরয) এফং নঘানে সদঔা ােীনদয 
ানেযয রবরিনত সরদন পাারা নফ। ওনরয প্ররত ভান আল্লা ণূি 
োরফঘায ওযনফন। ওানযা প্ররত রফন্দু রযভাণ মরুুভ ওযনফন না। সনওওায 
সরাওনদয রওতাফ ফা সযওিি (আভরনাভা) িান াত সদা নফ আয াীনদয 
সযওিি ফাভ ানত সদা নফ। াীনদয অঙ্গ- প্রতঙ্গ সরদন তানদয রফরুনদ্ধ 
ােয সদনফ আয সনওওাযনদয অঙ্গ- প্রতযঙ্গ সদনফ তানদয নে। সরদন 
আল্লায অনুভরত ঙাড়া সওউই ওানযা নে সুারয ওযনত াযনফ না। 
ওনরই রনচ রঘন্তা ফযস্ত থাওনফ। ানযয ভদানন সনওওায সরাওনদয 
ভুঔভন্ির নফ উজ্জ্বর আয াীনদয সঘাযা নফ ম্রান। াীযা থাওনফ প্রঘন্ি 
মেণাভ অফিা আয ণুযফানযা থাওনফ আল্লায ঙাা। ণূযফানকণ নফী া. 
সও প্রদি ওাায নাভও ছণিা ধাযায ানী ান ওযনফ। আল্লায ইনানপয 
দণ্ড সথনও সরদন সওউই ফরঞ্চত নফ না। প্রনতযওনওই তায আভর অনুমাী 
রফরনভ  ুযস্কায প্রদান ওযা নফ। অত য াীনদয রনন মাা নফ 
চাান্পানভ আয সনওওাযনদয চান্পানত। এ ফযাানয কুযআন ভরচদ ফরনঙ  

  اْلَحق   نِ يَْوَمِئذ   َواْلَوْزنُ 

অথি  সরদনওায চন (োরফঘায) ভাতয  ফাস্তফ। (আর কুযআন ৭  ৮) 

 ِمْثَقألَ  كَأنَ  َوا ِن َشْيئًأ، نَْفس   تُْظلَمُ  فَلَا اْلِقيَأَمةِ  ِليَْومِ  اْلِقْسطَ  اْلَمَواِزينَ  َونََضعُ 
 • َحأِسِبينَ  ِبنَأ ى  َوكَفَ  ،ِبَهأ ا َتَْينَأ َدل   َخرْ  مِّنْ  َحب ة  

অথি  রওাভতওানর আভযা িান ওযনফা োরফঘানযয দণ্ড। তঔন ওানযা 
প্ররত রফন্দুভাত্র মরুুভ ওযা নফনা। ওানযা ওভি মরদ স্য রযভাণ চননয 
, সটা আভযা চননয আতা রনন আনফা। রাফগ্রণওাযী 
রননফ আভযাই মনথষ্ট। (আর কুযআন ২১  ৪৭) 

نسَ  َوكُل    يَْلَقأهُ  ِكتَأبًأ اْلِقيَأَمةِ  يَْومَ  َلهُ  جُ  َونُْخرِ  ۛ   ُعنُِقهِ  ِفي هُ  َطأِئرَ  ا َْلَزْمنَأهُ  أن  ا ِ
 • َحِسيبًأ َعلَْيكَ  اْليَْومَ  ِبنَْفِسكَ  كََفى   ِكتَأبَكَ  ا ْ  اْقرَ  • ا َمنُشورً 

অথি  আভযা প্ররতরট ভানুনলয ওভি তায করা ছুররন সযনঔরঙ এফং আভযা 
রওাভনতয রদন তায চনে সফয ওযনফা এওরট রওতাফ (নযওিি, আভরভানা), 
সরট স ানফ উন্ধিু। (তানও ফরা নফ)  নড়া সতাভায রওতাফ (নযওিি)। 
আচ তুরভ রননচই রননচয রফরুনদ্ধ রানফয চনে মনথষ্ট। (আর কুযআন ১৭ ১৩- ১৪) 
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 • تَْفَعلُونَ  َمأ يَْعلَُمونَ  • كَأِتِبينَ  اًمأ ِكرَ 

অথি  তাযা নরা ভমিাদাফান রনফন্ননওাযী (recorder)। তাযা চানন সতাভযা 
মা- ই ওনযা।” (আর কুযআন ৮২  ১১- ১২) 

ن  ٌ،ِعْلم  ٌِبهِ ٌَلكَ ٌَلْيَس ٌَمأٌتَْقُف ٌَولَإ ْمعَ ٌا ِ ٌا ُوَلـِٰئكَ ٌكُل  ٌَواْلُفَؤادَ ٌٌَواْلَبَصرَ ٌالس 
 •ٌَمْسئُولًإٌَعْنهُ ٌكَأنَ 

অথি  সম রফলন সতাভায এনরভ সনই তায অনুযণ ওনযানা। রনশ্চই ওান, 
সঘাঔ, অন্তয এয প্রনতযওরট ম্পনওিই নওরপত ঘাা নফ। (আর কুযআন ১৭  ৩৬) 

ُمنَأ ا َْفَواِهِهمْ  َعَلى   نَْخِتمُ  اْليَْومَ    يَكِْسُبونَ  كَأنُوا ِبَمأ ُجُلُهم ا َرْ  َوتَْشَهدُ  ا َيِْديِهمْ  َوتُكَلِّ

অথি  আভযা আচ তানদয ভুঔ ীরনভায ওনয সদনফা এফং আভানদয ানথ 
ওথা ফরনফ তানদয াত আয ােয সদনফ তানদয া স ম্পনওি, মা তাযা 
ওাভাই ওনযরঙর। (আর কুযআন ৩৬  ৬৫) 

ل إ تُْجَزْونَ  َولَإ َشْيئًأ نَْفس   تُْظلَمُ  لَإ فَأْليَْومَ   • تَْعَملُونَ  كُنتُمْ  َمأ ا ِ

অথি  আচ ওানযা প্ররত রফন্দুভাত্র মরুুভ ওযা নফনা এফং সতাভযা মা আভর 
ওযনত সওফর তাযই প্ররতদান সদা নফ। (আর কুযআন ৩৬  ৫৪) 

أ َواْلَملَاِئكَةُ  وحُ  الر   يَُقومُ  يَْومَ  ل إ يَتَكَل ُمونَ  ل إ ۛ   َصفًّ ـٰنُ  الر   َلهُ  ا َِذنَ  َمنْ  ا ِ  ْحَم
 • َصَوابًأ َوقَألَ 

অথি  সরদন রূ (রচফরযর) এফং সপনযতাযা দাাঁরড়ন থাওনফ প (ারয) 
ফদ্ধ ন। তাযা সওাননা ওথা ফরনফনা (ফরায া ওযনফনা); তনফ দাভ 
যভান ওাউনও অনুভরত রদনর (ন ফরনফ) এফং স ফরনফ মথাথি  
োঙ্গত ওথা। (আর কুযআন ৭৮  ৩৮) 

أِلِمينَ  َمأ  • يَُطأعُ  َشِفيع   َولَإ َحِميم   ِمنْ  ِللظ 

অথি  মাররভনদয চনে সওাননা সুারযওাযী থাওনফ না, মায সুারয গ্রণ 
ওযা সমনত ানয।” (আর কুযআন ৪০  ১৮) 

ل إ • بَنُونَ  َولَإ َمأل   يَنَفعُ  لَإ يَْومَ    • َسِليم   ِبَقْلب   اللّٰهَ  ا َتَى َمنْ  ا ِ

অথি  সরদন ভার ম্পদ এফং ন্তান- ন্তরত সওাননা উওানয আনফনা, তনফ 
উওায রাব ওযনফ স, সম ারচয নফ রৄদ্ধ ান্ত ওল্ব রনন। (যূা ২৬  ৮৮- ৮৯)  

 يُْؤَخذُ  َولَإ َشَفأَعة   ِمْنَهأ يُْقبَلُ  َولَإ َشْيئًأ ن ْفس   َعن نَْفس   تَْجِزي ل إ يَْوًمأ َوات ُقوا
 • ونَ  يُنَصرُ  ُهمْ  َولَإ َعْدل   ِمْنَهأ
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অথি  আয তওি  সই রদনরটয ফযাানয, সমরদন সওউ ওানযা রওঙুভাত্র 
ওানচ আনফনা, সমরদন ওানযা াপাাত ওফুর ওযা নফনা, সমরদন ওানযা 
ওাঙ সথনও সওাননা রফরনভ গ্রণ ওযা নফনা এফং সমরদন (ারিনদয) 
সওাননা প্রওায াাময ওযা নফনা। (আর কুযআন ২  ৪৮) 

هِ  • ا َِخيهِ  ِمنْ  ءُ  اْلَمرْ   يَِفر   يَْومَ   ئ   اْمرِ  ِلكُلِّ  • َوبَِنيهِ  َوَصأِحبَِتهِ  • َوا َِبيهِ  َوا ُمِّ
ْنُهمْ    • يُْغِنيهِ  َشأ ْن   ذ  يَْوَمئِ  مِّ

অথি  সরদন ভানুল ারানফ তায বাই সথনও, তায ভা সথনও এফং ফা সথনও, 
তায স্যী  ন্তাননদয সথনও। স রদনরট নফ এনতাই বাফ সম, সরদন 
সওউই রননচয ঙাড়া অে ওানযা ফযাানয বাফফাযই রঘন্তা ওযনফনা। (আর 
কুযআন ৮০  ৩৪- ৩৭) 

 • ِسيَمأُهمْ بِ  اْلُمْجِرُمونَ  يُْعَرفُ 

অথি  অযাধীনদয সঘনা মানফ তানদয রেণ সদনঔই। (আর কুযআন ৫৫  ৪১) 

َمتْ  َمأ اْلَمْرءُ  يَنُظرُ  يَْومَ   • تَُرابًأ كُنتُ  َلْيتَِني يَأ اْلكَأِفرُ  َويَُقولُ  يََداهُ  قَد 

অথি  সরদন প্ররতরট ভানুলই সদঔনত ানফ তায রৃই াত ওী ওাভাই ওনয 
(অথিাৎ- স রও ওতৃওভি) ম্যুনঔ (রফঘায রদননয চনে) ারিননঙ? আয 
(তঔন) ওারপয ফরনফ  „া, আরভ মরদ ভারট তাভ!‟ (আর কুযআন ৭৮  ৪০) 

أ َلى   َويَنَقِلبُ  • ا يَِسيرً  ِحَسأبًأ يَُحأَسبُ  فََسْوفَ  • ِبيَِميِنهِ  ِكتَأبَهُ  ا ُوِتيَ  َمنْ  فَأ َم   ا ِ
أ • ا ورً  َمْسرُ  ا َْهِلهِ   • ا ثُُبورً  يَْدُعو َفَسْوفَ  • هِ  َظْهرِ  اءَ  َورَ  ِكتَأبَهُ  يَ ا ُوتِ  َمنْ  َوا َم 

অথি  সঔানন মায রওতাফ (ওতৃওনভিয সযওিি ফা আভরনাভা) সদা নফ তায 
িান ানত, তায ওাঙ সথনও সনা নফ এওটা চ রাফ, এফং স তায 
রযফায- রযচননয ওানঙ রপনয মানফ ার ঔুর আয আনন্দ উৎপুল্ল রঘনি। 
তনফ মায রওতাফ (ওৃতওনভিয সযওিি ফা আভরনাভা) সদা নফ তায সঙন 
রদও সথনও, স িাওনফ ভৃতুযনও। (আর কুযআন ৮৪  ৭- ১১) 

ل إ َعُدو   ِلبَْعض   بَْعُضُهمْ  يَْوَمِئذ   الْإ َِخل اءُ   َعلَْيكُمُ  َخْوف   لَإ ِعبَأدِ  يَأ • اْلُمت ِقينَ  ا ِ
 • تَْحَزنُونَ  ا َنتُمْ  َولَإ اْليَْومَ 

অথি  সরদন ফনু্নযা যস্পনযয ত্রু ন মানফ, ভুিারওযা ঙাড়া। স আভায 
(ভুিারও) দানযা! আচ সতাভানদয সওাননা ব সনই, রৃরশ্চন্তা সনই। (আর 
কুযআন ৪৩  ৬৭- ৬৮) 

ورِ  ِفي َونُِفخَ  َمأَواتِ  ِفي َمن فََصِعقَ   الص  ل إ ضِ  الْإ َرْ  ِفي َوَمن الس   َشأءَ  َمن ا ِ
َذا ى   ا ُْخرَ  ِفيهِ  نُِفخَ  م  ثُ  ۛ   اللّٰهُ    ِبنُورِ  ُض  الْإ َرْ  قَتِ  َوا َْشرَ  • ونَ  يَنُظرُ  ِقيَأم   ُهمْ  فَأ ِ
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َهَداءِ  ِبألن ِبيِّينَ  َوِجيءَ  اْلِكتَأبُ  َوُوِضعَ  بَِّهأ رَ   لَإ َوُهمْ  ِبأْلَحقِّ  بَْينَُهم َوقُِضيَ  َوالش 
أ نَْفس   كُل   َوُوفِّيَتْ  • يُْظلَُمونَ   َوِسيقَ  • يَْفَعلُونَ  ِبَمأ ا َْعلَمُ  َوُهوَ  تْ َعِملَ  م 
َلى   وا كََفرُ  ال ِذينَ  َذا َحت ى   ۛ   ا ُزَمرً  َجَهن مَ  ا ِ  َلُهمْ  َوقَألَ  ا َبَْوابَُهأ فُِتَحتْ  َجأُءوَهأ ا ِ
ِتكُمْ  ا ََلمْ  َخَزنَتَُهأ نكُمْ  ُسل   رُ  يَأ ْ  ِلَقأءَ  مْ ونَكُ  َويُنِذرُ  بِّكُمْ  رَ  ا يَأتِ  َعلَْيكُمْ  يَْتلُونَ  مِّ
ـَٰذا، يَْوِمكُمْ  ـِٰكنْ  بَلَى   قَأُلوا َه  ِقيلَ  • ينَ  اْلكَأِفرِ  َعلَى اْلَعَذابِ  كَِلَمةُ  َحق تْ  َوَل
 َوِسيقَ  • ينَ  اْلُمتَكَبِّرِ  َمْثَوى فَِبْئَس  ۛ   ِفيَهأ َخأِلِدينَ  َجَهن مَ  ا َبَْوابَ  اْدُخلُوا
َلى ب ُهمْ  رَ  ات َقْوا ال ِذينَ  َذا َحت ى   ۛ   ا ُزَمرً  ةِ اْلَجن   ا ِ  َوقَألَ  ا َبَْوابَُهأ َوفُِتَحتْ  َجأُءوَهأ ا ِ
 ال ِذي للّٰهِ  اْلَحْمدُ  َوقَأُلوا • َخأِلِدينَ  فَأْدُخلُوَهأ ِطْبتُمْ  َعلَْيكُمْ  َسلَام   َخَزنَتَُهأ َلُهمْ 

ا ُ  َض  الْإ َرْ  ثَنَأ َوا َْورَ  َوْعَدهُ  َصَدقَنَأ   ا َْجرُ  فَِنْعمَ  نََشأُء، ثُ َحيْ  اْلَجن ةِ  ِمنَ  نَتَبَو 
 ِبَحْمدِ  يَُسبُِّحونَ  شِ  اْلَعرْ  َحْولِ  ِمنْ  َحأفِّينَ  اْلَملَاِئكَةَ  ى َوتَرَ  • اْلَعأِمِلينَ 

  • اْلَعأَلِمينَ  بِّ  رَ  للّٰهِ  اْلَحْمدُ  َوِقيلَ  ِبأْلَحقِّ  بَْينَُهم َوقُِضيَ  ۛ   بِِّهمْ  رَ 

অথি  আয রংকা পুৎওায সদা নফ, ানথ ানথ আভান  চরভনন মাযাই 
আনঙ ফাই ভনয নড় মানফ। তনফ আল্লা মানদয (চীরফত যাঔনত) ঘাইনফন, 
তানদয ওথা রবন্প। তাযয রংকা আনযওরট পুৎওায সদা নফ। তঔন 
ানথ ানথ ফাই চীরফত ন দাাঁরড়ন মানফ এফং তাওানত থাওনফ (অথফা, 
অনো ওযনত থাওনফ)। ৃরথফী উিারত ন উিনফ তায প্রবযু নূনয। 
রওতাফ (আভনরয সযওিি) এনন ারচয ওযা নফ এফং নফীনদয এফং 
ােীনদয এনন ারচয ওযা নফ। আয তানদয ভানছ পাারা ওনয সদা 
নফ ও পাারা এফং তানদয প্ররত সওাননা প্রওায মরুুভ ওযা নফনা। 
প্রনতযও ফযরিনওই তায আভনরয প্ররতদান সদা নফ ুনযাুরয। আয ভানুল 
মা ওনয তা সতা রতরনই (আল্লাই) ফিারধও চাননন। (রফঘায পাারায য) 
মাযা কুপুরয ওনযনঙ (ফনর প্রভারণত নফ), তানদয দনর দনর াাঁরওন রনন 
মাা নফ চাান্পানভয অরবভুনঔ। মঔন তাযা সঔানন সৌাঁঙুনফ, চাান্পানভয 
দযচাভূ ঔুনর সদা নফ এফং এয ফযফিাওযা তানদয রচনজ্ঞ ওযনফ  
„সতাভানদয ওানঙ রও সতাভানদয ভধয সথনও যূরযা (আল্লায ফাতিা ফাওযা) 
আননরন? তাযা রও সতাভানদয ওানঙ সতাভানদয প্রবযু আাতভূ 
রতরাাত ওনযনরন এফং সতাভানদয তওি ওনযনরন সম, সতাভানদযনও 
এওভ এই রদনরটয ম্যঔুীন নত নফ?‟ তাযা ফরনফ  „াাঁ, তাাঁযা 
এনরঙনরন, রওন্তু আমানফয রদ্ধান্ত ওারপযনদয চনে অফধারযত ন সকনঙ।‟ 
ফরা নফ  „দারঔর  চাান্পানভয দযচাভূ রদন। রঘযওার সতাভযা 
সঔাননই থাওনফ। ওনতা সম রনওষৃ্ট অংওাযীনদয আফা।‟ মাযা তানদয 
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প্রবযু অফাধয া সথনও আত্মযো ওনয চীফন মান ওনযনঙ, তানদয দনর 
দনর রনন মাা নফ চান্পানতয অরবভুনঔ। মঔন তাযা সঔানন সৌাঁঙুনফ, 
ঔুনর সদা নফ চান্পানতয ফ দযচা। সঔানওায ফযফিাওযা ফরনফ  
„আনানদয প্ররত ারাভ, আনাযা উিভ ওাচ ওনয এননঙন। সুতযাং 
রঘযরদননয চনে প্রনফ ওরুন এঔানন (এই চান্পানত)।‟ তাযা ফরনফ  „ভস্ত 
রৄওরযা আল্লায, রতরন আভানদযনও সদা াদা নতয রযণত ওনযনঙন 
এফং আভানদযনও ারয ফারনননঙন এই ৃরথফীয। এঔন চান্পানতয 
সমঔানন ইচ্ছা আভযা আফা ফানানফা। ুণযওভিীনদয ুযস্কায ওনতা সম 
উিভ!‟ আয তুরভ সদঔনত ানফ, সপনযতাযা আযনয ঘাযান ফৃি ফারনন 
সখালণা ওযনঙ তানদয প্রবযু প্রংায তরফহ্। এবানফই রনঔাদ োমযবানফ 
পাারা ওনয সদা নফ ভানুনলয ভানছ, আয সখালণা ওযা নফ  ভস্ত 
প্রংা আল্লা যাফফুর আরারভননয। (আর কুযআন ৩৯  ৬৮- ৭৫) 

৪. চান্পাত  চাান্পাভ 

রৃরনানত মাযা আল্লায ভরচি অনুমাী ঘরনফ, আল্লা যওানর তানদয 
চান্পাত দানন ুযস্কৃত ওযনফন। চান্পাত এও অপুযন্ত সুঔ- নম্ভাক  আননন্দয 
িান। চান্পাতফাীনদয সঔানন অপুযন্ত সনাভত দান ওযা নফ। সঔানন 
তাযা রঘযরদন  রঘযিাীবানফ থাওনফ। সঔানন ওানযা ভৃতুয খটনফ না। সযাক 
সাও থাওনফ না, সঔানন ভানুনলয মা ইনচ্ছ নফ এফং মা রওঙু তাযা দারফ 
ওনয ফই তাযা ানফ। 

োন্তনয, রৃরনানত মাযা আল্লায নাপযভারন ওযনফ, আল্লায সদা ভস্ত 
সনাভত সবাক ওনয আল্লায ভরচিয রফরুনদ্ধ ঘরনফ, আল্লা তানদয 
চাান্পানভয ারস্ত প্রদান ওযনফন। চাান্পাভ ীভাীন ওষ্ট  ারস্তয িান। এয 
যননঙ রফরবন্প স্তয এফং যননঙ রফরঘত্র ারস্ত। কুযআনন এ ারস্তয এনতা 
সরাভলিও ফণিনা যননঙ, তা মরদ ভানুল রঘন্তা ওযনতা তা নর ফ ভানুলই ৎ 
ন ঘরনতা  

أ نْيَأ اْلَحيَأةَ   َوا ثَرَ  • َطٰغى َمنْ  فَأ َم  ن   • الد  َوى   ِهيَ  اْلَجِحيمَ  فَأ ِ أ • اْلَمأ ْ  َوا َم 
ن   • اْلَهَوى   َعنِ  الن ْفَس  َونََهى بِّهِ  رَ  َمَقأمَ  َخأفَ  َمنْ  َوى   ِهيَ  ةَ اْلَجن   فَأ ِ  • اْلَمأ ْ

“আয সম রফনদ্রা ওনযরঙর এফং (আরঔযানতয ঘাইনত) অগ্রারধওায রদনরঙর 
রৃরনায চীফননও, তায আফা নফ চারভ (নদামঔ)। আয সম তায ভান 
প্রবযু াভনন দাাঁড়াফায বন বীত রঙনরা এফং রননচনও আত্মায দাত্ব  ভন্দ 
ওাভনা- ফানা সথনও রফযত সযনঔরঙর, চান্পাতই নফ তায আফা। (আর 
কুযআন ৭৯  ৩৭- ৪১) 
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ن أ  • ا َوَسِعيرً  َوا َْغلَالًإ َسلَاِسلَ  ينَ  ِلْلكَأِفرِ  ا َْعتَْدنَأ ا ِ

অথি  অওৃতজ্ঞনদয চনে আভযা নতরয ওনয সযনঔরঙ রওর, সফরড়, আয জ্বরন্ত 
আগুন। (আর কুযআন ৭৬  ৪) 

ن   أِغينَ  • َصأًدا ِمرْ  كَأنَتْ  َجَهن مَ  ا ِ  ل إ • ا َْحَقأبًأ ِفيَهأ إِبِثينَ ل   • َمأ بًأ لِّلط 
ل إ • ابًأ َشرَ  َولَإ ًدا بَرْ  ِفيَهأ يَُذوقُونَ  أقًأ َحِميًمأ ا ِ  • َوَغس 

অথি  অফরশ্য চাান্পাভ অতরওিত আক্রভনণয এও সকান খারট। আল্লানদ্রাী 
ীভারংখনওাযীনদয ফািান। মকু মকু ধনয (অনন্তওার) তাযা অফিান ওযনফ 
সঔানন। সঔানন তাযা না িান্িা, আয না াননমাকয রওঙু আস্বাদন ওযনফ। 
তনফ ান ওযনফ রৄধু পুটন্ত ারন আয েত সথনও রনকিত ুাঁচ। (আর কুযআন 
৭৮  ২১- ২৫) 

أِلَحأتِ  َوَعِملُوا ا َمنُوا َوال ِذينَ    الْإ َنَْهأرُ  تَْحِتَهأ ِمن ي تَْجرِ  َجن أت   َسنُْدِخلُُهمْ  الص 
َ  ِفيَهأ َخأِلِدينَ   • ًداا َب

অথি  োন্তনয মাযা ঈভান আনন এফং আভনর ানরহ্ ওনয, আভযা অফরশ্য 
তানদয দারঔর ওযনফা চান্পানত, মায রননঘ রদন ফভান থাওনফ নদ নদী 
নয। রঘযওার থাওনফ তাযা সঔানন। (আর কুযআন ৪  ১২২) 

ـِٰئكَ  ارِ  ُعْقَبى َلُهمْ  ا ُوَل  ا بَأِئِهمْ  ِمنْ  َصلَحَ  َوَمن يَْدُخلُونََهأ َعْدن   َجن أتُ  •  الد 
 َسلَام   • بَأب   كُلِّ  مِّن َعلَْيِهم يَْدُخلُونَ  َواْلَملَاِئكَةُ  ۛ   ي أِتِهمْ  َوُذرِّ  َوا َْزَواِجِهمْ 
ارِ  ُعْقَبى فَِنْعمَ  ،تُمْ  َصَبرْ  ِبَمأ َعلَْيكُم   •  الد 

অথি  তানদযই চনে যননঙ রযণানভয খয। তা নরা রঘযিাী চান্পাত, 
তানতই তাযা দারঔর নফ এফং তানদয ফাফা- ভা, স্বাভী- স্যী  ন্তান-
ন্তরতনদয ভনধয মাযা রননচনদয এরা (ংনাধন) ওনযনঙ তাযা। 
প্রনতযও দযচা রদন সপনযতাযা তানদয ওানঙ দারঔর নফ। তাযা ফরনফ  
„ারাভুন আরাইকুভ- আনানদয প্ররত ারন্ত ফরলিত সাও, ওনতা সম উিভ 
রযণাভ আনানদয! (আর কুযআন ১৩  ২২- ২৪) 

সকাটা কুযআন ভরচনদ  ারদন যওানরয ফযাও  রফস্তারযত রঘত্র অংরওত 
ননঙ। এঔানন আভযা যওানরয সভৌররও ধাযণা স ওযাযই সঘষ্টা 
ওনযরঙ। প্রনতযও ফযরিনওই যওানরয এ ারফিও অফিায উয ঈভান 
আননত নফ এফং যওানরয ভুরিয ফযফিা রৃরনা সথনওই ওনয সমনত নফ।  

৫. ঈভান রফর আরঔযানতয গুরুত্ব  আফশ্যওতা 
যওানরয রত ঈভান না আনা আল্লায প্ররত ঈভান না আনাযই ারভর। 
যওানরয প্ররত সফ- ঈভান ায অথিই নচ্ছ  আল্লা তাারা সম ভানুলনও 
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তাাঁয সকারারভ  সঔরাপনতয দারত্ব অিণ ওনযনঙন এফং এ দারত্ব ম্পনওি সম 
তাাঁয রনওট চফাফরদর ওযনত নফ তা মূ্পণিরূন বনুর মাা  অস্বীওায 
ওযা। অথঘ ভানুলনও সওাননা অফিানতই দারত্বীন ওনয ৃরষ্ট ওযা রন  

نَسأنُ  اَيَْحَسبُ   • ُسًدى كَ  يُْترَ  ا َن الْإ ِ

অথি  ভানুল রও ধনয রনননঙ সম, তানও এভরননতই সঙনড় সদা নফ? (আর 
কুযআন ৭৫  ৩৬) 

َلْينَأ َوا َن كُمْ  َعبَثًأ َخلَْقنَأكُمْ  ا َن َمأ ا َفََحِسْبتُمْ   • َجُعونَ  تُرْ  لَإ ا ِ

অথি  সতাভযা রও ধনয রননরঙনর সম, আভযা রফনা ওাযনণই সতাভানদয ৃরষ্ট 
ওনযরঙরাভ? আয সতাভানদযনও (রচজ্ঞাাফানদয চনে) আভানদয ওানঙ 
রপরযন আনা নফনা? (আর কুযআন ২৩  ১১৫) 

ن   ْمعَ  ا ِ ـِٰئكَ  كُل   َواْلُفَؤادَ   َواْلبََصرَ  الس   • َمْسئُولًإ َعْنهُ  كَأنَ  ا ُوَل

অথি  রনশ্চই ওান, সঘাঔ, অন্তয এয প্রনতযওরট ম্পনওিই নওরপত ঘাা 
নফ। (আর কুযআন ১৭  ৩৬) 

আরঔযাত অরফশ্বানয পনর ভানুনলয রৃরনায চীফন রেযীন ন মা। 
রৃরনায ঘাওরঘওযই তায রেয ফস্তু ন দাাঁড়া। রৃরনায পরাপরনওই স 
ঘূড়ান্ত পরাপর ভনন ওনয সন। চীফননয প্রওতৃ  ঘূড়ান্ত পরাপরনও তাযা 
থানও বুনর। সল মিন্ত তানদয যওারীন রঘযন্তন চীফন ফযথিতা মিফরত 
ন মা। কুযআন ফনর   

ن    • يَْعَمُهونَ  ُهمْ فَ  ا َْعَمأَلُهمْ  َلُهمْ  َزي ن أ ةِ  ِبألْإ ِخرَ  يُْؤِمنُونَ  لَإ ال ِذينَ  ا ِ

অথি  আয মাযা ঈভান যানঔনা আরঔযানতয প্ররত, আভযা তানদয সঘানঔ তানদয 
ওভিওান্িনও ঘাওরঘওযভ ওনয রদনরঙ, পনর তাযা রফভ্রানন্তয ভনতা খনুয 
সফড়া। (আর কুযআন ২৭  ৪) 

نَْيأ اْلَحيَأةُ  تُْهمُ  َوَغر   الد  : “এফং রৃরনায চীফন তানদযনও প্রতারযত ওনয 
সযনঔরঙর।” (আর কুযআন ৭  ৫১) 

نْيَأ اْلَحيَأةِ  مِّنَ  ا َظأِهرً  يَْعلَُمونَ   • َغأِفلُونَ  ُهمْ  ةِ  الْإ ِخرَ  َعنِ  َوُهمْ  الد 

অথি  তাযা রৃরনায চীফননয ফারহ্ও রদওটাই চানন, আয আরঔযাত ম্পনওি 
তাযা এনওফানযই কারপর- অজ্ঞ। (আর কুযআন ৩০  ৭) 

نْيَأ اْلَحيَأةِ  ِفي َسْعُيُهمْ  َضل   ال ِذينَ  • ا َْعَمألًإ ينَ  ِبألْإ َْخَسرِ  نُنَبِّئُكُم َهلْ  قُلْ   الد 
ـِٰئكَ  • ُصْنًعأ يُْحِسنُونَ  ا َن ُهمْ  يَْحَسُبونَ  َوُهمْ   بِِّهمْ  رَ  ِبأ يَأتِ  وا كََفرُ  ال ِذينَ  ا ُوَل

 • ا َْعَمأُلُهمْ  فََحِبَطتْ  َوِلَقأِئهِ 
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অথি  স নফী! ফনরা  আভযা রও সতাভানদয ংফাদ সদনফা, আভনরয রদও 
সথনও ফঘাইনত েরতগ্রস্ত ওাযা? তাযা নরা সইফ সরাও, মাযা রৃরনায 
চীফনন রননচনদয প্রনঘষ্টানও রযঘাররত ওনয ভ্রান্ত নথ, অথঘ তাযা ভনন 
ওনয তাযা ঔুফ সুন্দয ওাচ ওযনঙ। এযাই তানদয প্রবুয আাত এফং তাাঁয 
ানথ াোত ানও অস্বীওায ওনয। (আর কুযআন ১৮  ১০৩- ১০৫) 
যওার অরফশ্বাীযা রিও থ অফরম্বন ওযনত ানয না। তাযা তযনও 
অরস্বওায ওনয এফং তানদয ভন  অংওাযী। কুযআন ফনর   

ِلكَ  ،َسِبيلًا يَت ِخُذوهُ  اْلَغيِّ  َسِبيلَ  ْوا يَرَ  َوا ِن ن ُهمْ  َذٰ بُوا ِبأ َ  َعْنَهأ َوكَأنُوا ِبأ يَأِتنَأ كَذ 
بُوا َوال ِذينَ  • َغأِفِلينَ   • ا َْعَمأُلُهمْ  َحِبَطتْ  ةِ  الْإ ِخرَ  َوِلَقأءِ  ِبأ يَأِتنَأ كَذ 

অথি  আয তাযা ভ্রান্ত থ সদঔনরই সটানও ঘরায থ রননফ গ্রণ ওযনফ। 
এয ওাযণ তাযা আভানদয আাতনও প্রতযাঔযান ওনযনঙ এফং স ফযাানয 
তাযা কারপর। মাযা আভানদয আাত এফং আরঔযানতয াোতনও অস্বীওায 
ওনযনঙ, রনষ্ফর ন সকনঙ তানদয ভস্ত আভর। (আর কুযআন ৭  ১৪৬- ১৪৭) 

نِكرَ  قُلُوبُُهم ةِ  ِبألْإ ِخرَ  يُْؤِمنُونَ  لَإ فَأل ِذينَ  ْستَكِْبرُ  َوُهم ة   م   • ونَ  م 

অথি  সুতযাং মাযা আরঔযানতয প্ররত ঈভান আনননা, তানদয অন্তয তযরফভঔু 
এফং তাযা দারম্ভও। (আর কুযআন ১৬  ২২) 

بُ  َوَمأ ل إ ِبهِ  يُكَذِّ  • ا َِثيم   ُمْعتَد   كُل   ا ِ

অথি  ীভারংখনওাযী ারি ঙাড়া আয সওউ- ই অস্বীওায ওনযনা সই 
রদফনও। (আর কুযআন ৮৩  ১২) 

যওারীন চীফননয প্ররত অরফশ্বাী যওানরয রঘযন্তন ওরযাণ সথনও  
মূ্পণি ফরঞ্চত। ওাযণ রৃরনাটাই সতা নচ্ছ তায ওানঙ ফ রওঙু   

نْيَأ اْلَحيَأةَ  ونَ  تُْؤِثرُ  بَلْ   • َوا َبَْقى    َخْير   ةُ  َوالْإ ِخرَ  • الد 

অথি  রওন্তু সতাভযা প্রাধাে রদন ঘরনঙা রৃরনায াাতনও অথঘ আরঔযাতই 
নরা নফিািভ এফং রঘযিাী। (আর কুযআন ৮৭  ১৬- ১৭) 

োন্তনয যওার রফশ্বানয পনর ভানুনলয চীফননয রেযফস্তু মূ্পণি রবন্পতয 
ন মা। এ রৃরনায ঘাওরঘওযনও স সভানটই নযাা ওনয না। আরঔযাতটাই 
তায ফরওঙু। তায দৃরষ্টনওাণই মূ্পণি রবন্পতয ন দাাঁড়া। সম রৃরনা 
রননচনও আল্লায দা  প্ররতরনরধ রননফ দারত্বীর ভনন ওনয। স রননচয 
ভনধয ভাররনওয রনওট দারনত্বয চফাফরদরতায অনুবূরত রারন ওনয। 
ভাররনওয ন্তুরষ্ট অচিন ওযাই তায চীফননয রেয ফস্তুনত রযণত । এ চনে 
ইচ্ছা  রযনফনয দাত্বনও মূ্পণিরূন উনো  কুযফারন ওনয ভাররনওয 
ভরচি অনুমাী ঘরাই  তায চীফননয ভূর রেয। এ নথই তায চীফননয ভস্ত 
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সঘষ্টা াধনা রননারচত ন মা। এটানওই স যওারীন রঘযন্তন চীফননয 
ভুরিয উা ফনর ভনন ওনয। আয এ রৃরনা স যওানরয ভুরিয চনেই 
াকরাযা ন ওাচ ওনয। তাই রৃরনাটা ন মা তায রনওট নকণয। তায 
রেয নথয প্ররতফন্নও নর সকাটা রৃরনায ম্পদনও উনো ওযনত স 
নযাা ওনয না। রৃরনাটা তায ওানঙ এওটা সঔর- তাভাায চাকা ভাত্র। 

এবানফ রিও রেয নথ এফং মথাথি দৃরষ্টনওাণ রনন অগ্রয ায পনর 
রৃরনায চীফনন স ঘযভ উনরেত নর তায যওারীন রঘযন্তন চীফন  
াপরয ভরন্িত। স  যভ পরওাভ   

أ ن   • اْلَهَوى   نِ عَ  الن ْفَس  َونََهى بِّهِ  رَ  َمَقأمَ  َخأفَ  َمنْ  َوا َم   اْلَمأ ْٰوى ِهيَ  اْلَجن ةَ  فَأ ِ

অথি  আয সম তায ভান প্রবুয াভনন দাাঁড়াফায বন বীত রঙনরা এফং 
রননচনও আত্মায দাত্ব  ভন্দ ওাভনা- ফানা সথনও রফযত সযনঔরঙর, 
চান্পাতই নফ তানদয আফা। (আর কুযআন ৭৯  ৪০) 

ـِٰذهِ  َوَمأ نْيَأ اْلَحيَأةُ  َه ل إ الد  ن   ،َوَلِعب   َلْهو   ا ِ ارَ  َوا ِ  • اْلَحيََوانُ  َلِهيَ  ةَ  الْإ ِخرَ   الد 

অথি  এই রৃরনায চীফনটা সঔরতাভাা ঙাড়া আয রওঙুই ন। আরঔযানতয 
চীফনই রঘযন্তন চীফন। (আর কুযআন ২৯  ৬৪) 

نْيَأ اْلَحيَأةُ  ا َن َمأ ِاْعلَُموا  ِفي  َوتَكَأثُر   كُمْ بَْينَ   َوتََفأُخر   َوِزينَة   َوَلْهو   لَِعب   الد 
أرَ  ا َْعَجبَ  َغْيث   كََمثَلِ  ،َوالْإ َْولَإدِ  الْإ َْمَوالِ   ا ُمْصَفرًّ  اهُ  فَتَرَ  يَِهيجُ  ثُم   نَبَأتُهُ   اْلكُف 

 َوَمأ ،ْضَوان   َورِ  اللّٰهِ  مِّنَ  ة   َوَمْغِفرَ  َشِديد   َعَذاب   ةِ  الْإ ِخرَ  َوِفي ،ُحَطأًمأ يَكُونُ  ثُم  
ل إ نْيَأالد   اْلَحيَأةُ   •  ورِ  اْلُغرُ  َمتَأعُ  ا ِ

অথি  সচনন যানঔা, রৃরনায চীফনটা নরা সঔর তাভাা, ঘাওরঘওয, 
াযস্পরযও অরভওা এফং ধনভার  ন্তান- ন্তরতয প্রাঘুমি রানবয 
প্ররতনমারকতা। এয উভা নরা ফৃরষ্ট, মায উৎারদত স্য ঘাযা ওৃলওনদয 
উৎপুল্ল ওনয। তাযয তা রৄরওন মা। পনর তুরভ সদঔনত া তা রুদ ফণি 
ন সকনঙ, অফননল তা রযণত  ঔড়কুটা। আয আরঔযানত যননঙ 
ওনিায আমাফ, ভাকরপযাত (েভা) এফং আল্লায ন্তুরষ্ট। রৃরনায চীফনটা 
প্রতাযণায াভরগ্র ঙাড়া আয রওঙু ন। (আর কুযআন ৫৭  ২০) 
প্রওৃত ফযাায নচ্ছ, আরঔযানত অরফশ্বা ভানুনলয ারথিফ চীফননও রংা-
রফনদ্বল, সরাব- রারা, রনিুযতা- ওনিাযতা, স্বাথিযতা, কফি- অংওায  
প্রতাযণা রনভরজ্জত ওনয সদ। আয এয পরশ্রুরতনত যওারীন চীফননও 
ওনয সদ ধ্বং  ফযথিতা মিফরত। োন্তনয যওারীন রঘনত্রয প্ররত 
ঈভান  প্রতয ভানুনলয ারথিফ চীফননও ওনয মূ্পণিরূন আল্লাভুঔী আয 
রঘযিাী যওারীন চীফনন এনন সদ যভ াপরয  ওরযানণয অপুযন্ত ধাযা  
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َواُهمْ  ثُم   قَِليل   َمتَأع   • اْلِبلَادِ  ِفي وا كََفرُ  ال ِذينَ  تََقل بُ  ن كَ  يَُغر   لَإ  ،َجَهن مُ  َمأ ْ
ـِٰكنِ  • اْلِمَهأدُ  َوِبْئَس   تَْحِتَهأ ِمن ي تَْجرِ  َجن أت   َلُهمْ  ُهمْ ب   رَ  ات َقْوا ال ِذينَ  َل
 •  ارِ  لِّْلا َبْرَ   َخْير   اللّٰهِ  ِعندَ  َوَمأ ،اللّٰهِ  ِعندِ  مِّنْ  نُُزلًإ ِفيَهأ َخأِلِدينَ   الْإ َنَْهأرُ 

অথি  মাযা কুপুরয ওনযনঙ, রফনশ্বয ফুনও তানদয অফাধ রফঘযণ সমননা 
সতাভানদয প্রতারযত না ওনয। এ সতা স্বল্পওারীন সবাকভাত্র। তাযযই 
তানদয আফা নফ চাান্পাভ, আয তা সম ওনতা রনওৃষ্ট রিওানা! তনফ মাযা 
তানদয প্রবুনও ব ওযনফ, তানদয চনে থাওনফ চান্পাতভূ, সমগুনরায রননঘ 
রদন ফভান থাওনফ নদ নদী নয। রঘযওার থাওনফ তাযা সঔানন। এ নফ 
তানদয প্রবুয ে সথনও সভভানদারয। আয আল্লায ওানঙ মা যননঙ 
ুণযফাননদয চনে তাই নফিািভ। (আর কুযআন ৩  ১৯৬- ১৯৮) 

৬. এ অধযানয াযওথা 
এ অধযান আভযা মা রওঙু আনরাঘনা ওনযরঙ, তায াযওথা নরা  
১. ফ ভানুনলয ভৃতযু অফধারযত। ভৃতুযয য সথনওই ভানুনলয যওারীন 
চীফন আযম্ভ । এ চীফন আয ওঔননা সল নফ না। 

২. ভৃতুযয য সথনও রওাভত মিন্ত ভানুনলয আত্মা „ফযমঔ‟ নাভও এওটা 
রফনল চকনত অফিান ওনয। ফযমঔনও অপ্রওৃত অনথি ারদন „ওফয‟ ফরা 
ননঙ। এঔানন সনওওাযযা সফননতয আনন্দ অনুবফ ওযনফন আয াীযা 
সদামনঔয আমাফ অনুবফ ওযনফ।  

৩. এওটা ভ আনফ মঔন রওাভত ংখরটত নফ। এ ভরট আল্লা 
ঙাড়া আয ওানযা চানা সনই। রংকা পুাঁও সদায ানথ ানথই এ প্রর 
ংখরটত নফ। রতনফায পুাঁও সদা নফ। প্রথভ পুাঁনও রনরঔর রফশ্ব সওাঁন 
উিনফ। ফ রওঙু খযুনত থাওনফ। রদ্বতী পুাঁনও ফ রওঙুয রফর খটনফ এও 
আল্লা ঙাড়া। তৃতী পুাঁনও ফ ভানুলনও ুনরুরিত ওনয ায ওযা নফ 
এফং এ ৃরথফীনওই ফানাননা নফ ায ভদান।  

৪. ায ভদানন আল্লায আদারত ফনফ। সঔানন াীযা ারস্ত সবাক 
ওযনফ। সনওওায সরানওযা রনরশ্চন্ত  রনযাদ থাওনফ। ওাউঙায নাভও ছণিায 
ারন তাযা ান ওযনফ। রৃরনানত প্রনতযও ভানুনলয আভনরয সযওিি যাঔা 
। স অনুমাী আল্লা ভানুনলয রফঘায ওযনফন। মূ্পণি োরফঘায ওযনফন 
রতরন । ওানযা প্ররত রফন্দুভাত্র মরুুভ রতরন ওযনফন না। সঔানন রৄধু ভানুনলয 
সনও আভরই ওানচ আনফ। অে সওউ এফং রওঙুই ওানচ আনফ না। 
সঔানন সওউ ওানযা নে সুারয ওযনত াযনফ না তনফ আল্লা মরদ 
ওাউনও অনুভরত সদন।  
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৫. রফঘানযয য াী  নাপযভান ফনর মাযা াফযস্ত নফ, তানদযনও এভন 
এও িানন সনা নফ, মায নাভ চাান্পাভ। এটা অতযন্ত রনওৃষ্ট িান। এটায 
রফরবন্প স্তয যননঙ। এঔানন রৄধু ারস্ত আয ারস্ত, দাউ দাউ ওযা আগুন এফং 
আনযা নানা যওভ মেণাদাও ারস্ত। এনদয সওাননা প্রওায সুঔাদয  সুন 
সদা নফ না। এনদয ঔাদয নফ ূচ েনতয েযণ, মাক্কভু কাঙ ইতযারদ। 
তাযা রঘযরদন এ ারস্ত সবাক ওযনত থাওনফ। 

৬. পাারা ন মাায য সনওওায সরাওনদয রভরঙর ওনয রনন মাা 
নফ এভন এও িানন মায নাভ চান্পাত। এ নচ্ছ অরত আযাভ, আনন্দ  
নম্ভানকয িান। সঔানন আল্লা তানদয অপুযন্ত সরাবনী যুস্কায দান 
ওযনফন। তানদয মা ইচ্ছা নফ, মা তাযা দারফ ওযনফ, ফই তাযা ানফ। 
নফিারয তাযা আল্লানও সদঔনত ানফ। এঔানন তাযা রঘযরদন থাওনফ।  

৭. যওানরয প্ররত ঈভাননয অরযীভ গুরুত্ব যননঙ। ওাযণ মাযা যওানর 
রফশ্বা ওনয না, তানদয ওানঙ এ েণিাী রৃরনা ফড় ন সদঔা সদ। 
এঔানওায রাব সরাওাননওই তাযা আর রাব সরাওান ভনন ওনয। এঔান 
সথনওই ফ পাদা ারর ওযায চনে তানদয ভনধয কফি অংওায, সরাব 
রারা, রনিুযতা স্বাথিযতা, রংা- রফনদ্বল, ওাভনা- ফানা  আত্মূচায 
ফযারধ সদঔা সদ এফং তানদয ভাররও আল্লা ম্পনওি তাযা মূ্পণি কারপর 
থানও। তাই তানদয যওার মূ্পণি ধ্বং  ফযথিতা মিফরত ন মা। 
রঘযিাী ারস্তয ভনধয  তাযা রনরেপ্ত।  
৮. যওার রফশ্বাীযা  ুনযাুরযবানফ আল্লাভুঔী। আল্লায ন্তুরষ্ট রানবয 
নথ সকাটা রৃরনা প্ররতফন্নও ন দাাঁড়ানর তাযা তায রফরুনদ্ধ দাাঁড়া। 
আল্লায অন্তুরষ্টয আংওা থাওনর তাযা সমনওাননা রফযাট স্বাথি তযাক 
ওযনত নযাা ওনয না। এয ওাযণ নচ্ছ, তানদয দৃঢ় প্রতয যননঙ, 
যওানর তাযা তানদয রৃরনায রক্রা ওানন্িয চে আল্লায রনওট রচজ্ঞারত 
নফ। সুতযাং তানদয সকাটা রমনন্দরক ো  রফত্রতা দ্বাযা রযঘাররত । 
এযই পরশ্রুরতনত আরঔযানত তাযা আল্লায আমাফ সথনও রনষ্কৃরত রাব 
ওযনফ। চান্পানতয রঘযসুঔ  আনন্দ ারর ওযনফ। এভরন ওনয তানদয 
যওারীন রঘযন্তন চীফন নফ স্বাথিও  াপরয ভরন্িত  

ارُ  ِتْلكَ  ا يُدونَ  يُرِ  لَإ ِلل ِذينَ  نَْجَعلَُهأ ةُ  الْإ ِخرَ   الد   • فََسأًدا َولَإ ضِ  الْإ َرْ  ِفي ُعلُوًّ

অথি  আরঔযানতয সই খয আভযা নতরয ওনয সযনঔরঙ তানদয চনে, মাযা 
ৃরথফীনত উদ্ধত নত ঘানা এফং ৃরষ্ট ওযনত ঘানা পাাদ। (আর কুযআন 
২৮  ৮৩) 

  



৬. ঈভান রফর ভারারওা 

ইরানভয ফুরনারদ ঈভাননয ভনধয ভারারওা ফা সপনযতানদয প্ররত ঈভান 
এওরট। কুযআন ভরচনদ তানদয অরতপ্রাওতৃ চীফ রননফ উনল্লঔ ওযা 
ননঙ। আল্লা তাারা তাাঁয রফার ৃরষ্ট চকত রযঘারনায ওানচ রফরবন্প 
দারত্ব ারন ওযায চনে তানদয রৃষ্ট ওনযনঙন। তাযা নাযী ফা ুরুল ন। 
তানদয েধুা, তৃষ্ণা, খভু- রনদ্রা  ওাভনা- ফানা সনই। তানদয আওৃরত  
ংঔযা ভানুলনও চানাননা রন। তাযা রৄধ ুআল্লায রননদি ারন এফং তাাঁয 
গুণকান ফণিনা রননারচত যননঙ। এটাই নচ্ছ সপনযতানদয ম্পনওি 
কুযআরন ধাযণা।  

রওন্তু রফরবন্প মনুক ভানুল সপনযতানদয ম্পনওি রফরবন্প ভতফানদয চন্ধ 
রদননঙ। সওউ তানদয আল্লায ন্তান- ন্তুরত, সওউ তানদয আল্লায যানচযয 
অংীদায, সওউ সুারযওাযী, সওউ রফরবন্প প্রওায সদফতা, সওউ রনযত 
ুযণওাযী ইতযারদ ফারনন রনননঙ। রওন্তু কুযআন এফ রওঙুযই প্ররতফাদ 
ওনযনঙ এফং তানদয রিও ভমিাদা দান ওনযনঙ। স অনুমাী তানদয প্ররত 
ঈভান আননত নফ। তায ঘাইনত সফর ন ওভ ন। আয সপনযতানদয 
প্ররত রিও ধাযণা সালনণয চনেই কুযআনন তানদয ওথা উনল্লঔ ওযা 
ননঙ। ওাযণ তানদয প্ররত রিও ধাযণা সালনণ ফযথি নর ঔারর 
তারনদয ানথ রযনওয রভেণ ন নড়। তাই সপনযতানদয ম্পনওি 
রিওবানফ চানা ঈভাননয ফুরনারদ অঙ্গ। 

১. সপনযতানদয রিও ভমিাদা 

ـٰنُ  الر   ات َخذَ  َوقَأُلوا  يَْسِبُقونَهُ  لَإ • ُمونَ  م كْرَ  ِعبَأد   بَلْ  ،ُسْبَحأنَهُ  ،َوَلًدا ْحَم
 يَْشَفُعونَ  َولَإ َخْلَفُهمْ  َوَمأ ا َيِْديِهمْ  بَْينَ  َمأ يَْعلَمُ  • يَْعَملُونَ  هِ  ِبأ َْمرِ  َوُهم ِبأْلَقْولِ 

ل إ نِّي ِمْنُهمْ  يَُقلْ  َوَمن • ُمْشِفُقونَ  َخْشيَِتهِ  مِّنْ  َوُهم تََضى   ارْ  ِلَمنِ  ا ِ ـٰه   ا ِ َل ن ا ِ  مِّ
ِلكَ  ُدوِنهِ  ِلكَ  ،َجَهن مَ  نَْجِزيهِ  فََذٰ أِلِمينَ  نَْجِزي كََذٰ  • الظ 

অথি  তাযা ফনর  „যভান ন্তান গ্রণ ওনযনঙন।‟ সুফানাল্লা, রতরন এ সথনও 
রফত্র ভান। তাযা (নপনযতাযা) সতা তাাঁয ম্যারনত দা। তাযা তাাঁনও 
অরতক্রভ ওনয সওাননা ওথা ফনরনা। তাযা তাাঁয রননদি অনুমাী ওাচ ওনয। 
রতরন তানদয াভননয  সঙননয ফরওঙু অফকত! তাযা াপাাত ওযনফনা, 
তনফ আল্লা মানদয ফযাানয ন্তুষ্ট। আয তাযা ফ ভ বীত েস্ত থানও 
তাাঁয বন। তানদয সওউ মরদ ফনর  „আল্লা ঙাড়া আরভ এওচন ইরাহ্।‟ 
আভানদয ওানঙ তায দণ্ড নরা চাান্পাভ। মাররভনদয আভযা এ যওভ দণ্ডই 
রদন থারও। (আর কুযআন ২১  ২৬- ২৯) 
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 • يُْؤَمُرونَ  َمأ َويَْفَعلُونَ  ا ََمَرُهمْ  َمأ الل هَ  يَْعُصونَ  ل إ

অথি  তাযা অভাে ওনযনা তানদযনও মা রননদি সদা । মা রননদি সদা 
 তাযা তাই ওনয। (আর কুযআন ৬৬  ০৬) 

ْعدُ  َويَُسبِّحُ   • ِخيَفِتهِ  ِمنْ  َواْلَملَاِئكَةُ  ِبَحْمِدهِ  الر 

অথি  ফজ্রধ্বরন প্রংায ানথ তাাঁয তরফ ওনয এফং সপনযতাযা ওনয 
তাাঁয বন। (আর কুযআন ১৩  ১৩) 

কুযআননয বালণ সথনও রযষ্কায ন সকনরা, সপনযতাযা রৄধুভাত্র দা ফা 
সকারাভ ভাত্র। তাযা আল্লায ম্যারনত ফান্দা। আল্লায রকুভ ঙাড়া তাযা 
ওানযা চনে সওাননা সুারয ওযনফ না। আল্লায আনদ উচ্চারযত ায 
ূনফি তাযা টুব্দরট ওযনফ না।  

তাযা মথামথবানফ রৄধু আল্লায রননদি ারন ওনয মা। ওঔননা আল্লায 
আনদ অভাে ওনয না। তাযা প্রংা, তরফ  গুণওীতিনন ররপ্ত থানও 
এফং ফিদা আল্লায বন বীত েস্ত থানও।  

২. ভানুনলয ঘাইনত সপনযতায ভমিাদা সফর ন  
মযত আদভ আ.- সও ৃরষ্ট ওযায য সপনযতানদয রননদি সদা  তাাঁনও 
াচদা ওযনত  

ذْ   • وافََسَجدُ  ِلإ َدمَ  اْسُجُدوا ِلْلَملَاِئكَةِ  قُْلنَأ َوا ِ

অথি  (আনযা স্ভযণ ওনযা) মঔন আভযা সপনযতানদয ফনররঙরাভ  „াচদা 
ওনযা আদভনও। (আর কুযআন ২  ৩৪) 

এনত প্রভাণ নরা, আল্লায ৃরষ্টয ভনধয ভানুনলয ঘাইনত আয সওউ সেি ন। 
সপনযতাযা মরদ „ইফারৃভ ভুওযাভুন‟ ফা ম্যারনত ফান্দা, রওন্তু তাযা 
ভানুনলয াভনন াচদা নত ননঙ। সুতযাং ভানুনলয ভনধয আত্ম- ম্লভ 
থাওা উরঘত এফং রফনীতবানফ এও রা- াযীও আল্লায ম্যুনঔ াচদা 
অফনত া উরঘত।  

৩. সপনযতানদয রফরবন্প দারত্ব 

কুযআন ভরচনদ সপনযতানদয রওঙু রওঙু দারনত্বয ওথা উনল্লঔ ওযা 
ননঙ। সমভন   
এও. নফী যরূনদয রনওট আল্লায ফাণী  রফরধ ফযফিা সৌাঁনঙ সদা  

ا كَأنَ  َمن قُلْ  ن هُ  يلَ  لِِّجْبرِ  َعُدوًّ َلهُ  فَأ ِ ْذنِ  قَْلِبكَ  َعلَى   نَز   • اللّٰهِ  ِبأ ِ
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অথি  ফনরা (ন ভুাম্যদ)  সম সওউ ত্রুতা ওযনফ রচফরযনরয ানথ, তায 
সচনন যাঔা উরঘত, রচফরযর তা (এই কুযআন) আল্লায রকুনভই সতাভায 
ওরনফ নারমর ওযনঙ। (২ আর ফাওাযা  আাত ৯৭) 

ة   ِذيْ   • ا َِمين   ثَم   م َطأع   • َمِكْين   شِ  اْلَعرْ  ِذي ِعْندَ  قُو 

অথি  স ফড় রিধয এফং আযনয ভাররনওয ওানঙ ভমিাদায অরধওাযী, 
সঔানন তানও ভাে ওযা ,2 এফং স ঔুফই রফশ্বস্ত। (৮১ আত তাওরবয  
আাত ২০- ২১) 

ن هُ   • الْإ َِمينُ  وحُ  الر   ِبهِ  نََزلَ  • اْلَعأَلِمينَ  بِّ  رَ  َلتَنِزيلُ  َوا ِ

অথি  রনশ্চই এ কুযআন যাফফুর আরারভননয নারমরওৃত। এরট রনন নারমর 
ননঙ রুরর আরভন (রচফরযর)। (আর কুযআন ২৬  ১৯২- ১৯৩) 

রৃই. রফশ্ব ফযফিা রযঘারনা ওভিঘাযীয দারত্ব ারন  সপনযতাযা আল্লা 
তাারায রফশ্ব ফযফিা রযঘারনা ওভিঘাযীয দারত্ব ারন ওনয। 
কুযআন ফনর   

أِبَحأتِ  • نَْشطًأ َوالن أِشَطأتِ  • قًأ َغرْ  َوالن أِزَعأتِ  أِبَقأتِ  • َسْبًحأ َوالس   فَألس 
 • ا ا َْمرً  اتِ  فَأْلُمَدبِّرَ  • َسْبًقأ

অথি  থ সই (নপনযতানদয), মাযা অতযন্ত ওনিায  রনভিভবানফ সটনন 
রঘাঁনড় সফয ওনয সন (ওারপয  রৃষ্কৃতওাযীনদয প্রাণ)। আয থ সই 
(নপনযতানদয) মাযা অতযন্ত সওাভরবানফ সফয ওনয আনন (ভুরভননদয 
আত্মা)। এফং থ সইফ (নপনযতা, রওংফা গ্রনয) মাযা াাঁতনয ঘনর। 
আয থ সইফ (নপনযতা, নেত্র, রওংফা সখাড়ায) মাযা রননদিক্রনভ 
নফনক ধারফত । আয থ সই (নপনযতানদয) মাযা তানদয প্রবযু 
রননদিক্রনভ ওামি ম্পাদন ওনয থানও। (আর কুযআন ৭৯  ১- ৫) 

রতন. ভানুনলয চান ওফচ ওযা  এও দর সপনযতা আনঙ, মানদয দারত্ব 
নরা ভানুনলয চান ওফচ ওযা। কুযআন ফনর   

لَكُ  يَتََوف أكُم قُلْ  َلى   ثُم   ِبكُمْ  ُوكِّلَ  ال ِذي اْلَمْوتِ  م   • َجُعونَ  تُرْ  بِّكُمْ  رَ  ا ِ

অথি  ফনরা  „সতাভানদয পাত খটানফ ভারাকুর ভউত (ভউনতয সপনযতা) 
মানও সতাভানদয ভৃতুয খটাফায চনে রনমিু ওযা ননঙ। তাযয সতাভানদয 
রপরযন সনা নফ সতাভানদয প্রবযু ওানঙ। (আর কুযআন ৩২  ১১) 

                                                 
০2. অথিাৎ-  সপনযতাযা তায রকুভ সভনন ঘনর। 
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ِبينَ  كَةُ اْلَملَائِ  تَتََوف أُهمُ  ال ِذينَ   ِبَمأ اْلَجن ةَ  اْدُخلُوا َعلَْيكُمُ  َسلَام   يَُقوُلونَ  ،َطيِّ
 • تَْعَملُونَ  كُنتُمْ 

অথি  সপনযতাযা মানদয পাত খটা রফত্র চীফন- মান ওযা অফিা। 
তাযা (তানদয পাত খটানত এন) ফনর  „ারাভুন আরাইকুভ- আনানদয 
প্ররত ফরলিত সাও ারন্ত, আনাযা দারঔর সান চান্পানত আনানদয উিভ 
আভনরয রফরনভন। (১৬ আন নর  আাত ৩২) 

ঘায. ভানুনলয আভনরয সযওিি ংযেণ ওযা  এওদর সপনযতা ভানুনলয 
আভনরয সযওিি ংযেনণয ওানচ রননারচত। রওাভত মিন্ত তাযা এ দারত্ব 
ারন ওযনফন। ওর ভানুনলয ওানচযই তাযা রাফ যানঔন   

 • تَْفَعلُونَ  َمأ يَْعلَُمونَ  • نَ كَأِتِبي اًمأ ِكرَ 
অথি  তাযা নরা ভমিাদাফান রনফন্ননওাযী (recorder)। তাযা চানন সতাভযা 
মাই ওনযা। (৮২ আর ইনরপতায  আাত ১১- ১২) 

াাঁঘ. আল্লায নথয ভচুারদনদয াাময- াতা ওযা  সমফ ভনদি ভুরভন 
আল্লায দীন প্রফতিননয চনে সঘষ্টা ংগ্রাভ ওনয-  তানদয াামযানথি আল্লা 
সপনযতানদয সপ্রযণ ওনযন  

ذْ  كُم ا َنِّي َلكُمْ  َفأْستََجأبَ  ب كُمْ  رَ  تَْستَِغيثُونَ  ا ِ نَ  ِبأ َْلف   ُمِمد    • ِدِفينَ  ُمرْ  اْلَملَاِئكَةِ  مِّ

অথি  মঔন সতাভযা সতাভানদয প্রবযু ওানঙ াাময প্রাথিনা ওযরঙনর, তঔন 
রতরন সতাভানদয প্রাথিনা ওফুর ওনয ফনররঙনরন  „আরভ সতাভানদয াাময 
ওযনফা এও াচায সপনযতা রদন, তাযা মানফ এনওয য এও। (ূযা ০৮ 
আর আনপার  আাত ০৯) 

ঙ. অযাধী চারতয উয আল্লায আমাফ ওামিওয ওযা  সমফ চারতনও 
আল্লা তাারা তানদয অযাধ  রৃষ্কৃরতয চনে ারস্ত রদনত ঘান, সঔানন 
রতরন সপনযতা ারিন সদন। অতয তাযা স চারতয উয আল্লায আমাফ 
ওামিওয ওনয  

ن أ قَأُلوا • َسلُونَ  اْلُمرْ  ا َي َهأ َخْطبُكُمْ  فََمأ قَألَ  َلى   ِسْلنَأ ا ُرْ  ا ِ ْجرِ  قَْوم   ا ِ  • ِمينَ  م 
َمةً  • ِطين   مِّن ةً  ِحَجأرَ  َعلَْيِهمْ  ِسلَ  ِلنُرْ   • نَ ِفي ِلْلُمْسرِ  بِّكَ  رَ  ِعندَ  م َسو 

“ইফযারভ ফরনরা  স সপ্ররযত সপনযতাযা! আনাযা রফনল ওী দারত্ব 
রনন এননঙন? তাযা ফরনরা  আভানদয ািাননা ননঙ অযাধী (রুত) 
ম্দানয প্ররত। তানদয উয সাড়া ভারটয রঢর রননে ওযায চনে, 
সগুনরা ীভারংখনওাযীনদয চনে রঘরহ্নত আনায প্রবযু ে সথনও।” 
(আর কুযআন ৫১  ৩১) 
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াত. ঈভাননয নথ অটর নযারৃিরনদয উৎারত ওযা  সম ভস্ত সরাও 
ঈভাননয নথ অটর অরফঘর সথনও ফারতনরয সভাওানফরা ওনয মা, আল্লা 
তাারা তানদয উৎারত ওযা  দৃঢ়তা দান ওযায চনে সপনযতা 
ারিন সদন  

ن   ِذينَ  ا ِ لُ  ااْستََقأُمو ثُم   اللّٰهُ  ب نَأ رَ  قَألُوا ال  َل إ اْلَملَاِئكَةُ  َعلَْيِهمُ  تَتَنَز   ا 
 نَْحنُ  • تُوَعُدونَ  كُنتُمْ  ال ِتي ِبأْلَجن ةِ  وا َوا َبِْشرُ  تَْحَزنُوا َولَإ تََخأفُوا

َْوِليَأُؤكُمْ  نْيَأ اْلَحيَأةِ  ِفي ا   تَْشتَِهي َمأ ِفيَهأ َولَكُمْ  ،ةِ  الْإ ِخرَ  َوِفي الد 
ُعونَ  َمأ ِفيَهأ َولَكُمْ  ا َنُفُسكُمْ  نْ  نُُزلًإ • تَد   • ِحيم   ر    َغُفور   مِّ

অথি  রনশ্চই মাযা ফনর  „আল্লা আভানদয প্রবু‟, অত য এওথায উয 
অটর- অরফঘর থানও, তানদয প্ররত সপনযতা নারমর ন ফনর  „আনাযা 
ব ানফন না, রঘরন্তত নফন না। আনাযা ঔুর ন মান সই চান্পানতয 
চনে মায াদা আনানদয সদা নরঙর। আভযা রৃরনায চীফনন 
আনানদয অরর (ফনু্ন, ৃিনালও) এফং আরঔযানত। সঔানন আনানদয 
চনে ভচুদ যননঙ মা আনানদয ভন ঘাইনফ এফং আনানদয চনে 
ভচুদ যননঙ মা আনাযা আনদ ওযনফন ফই। এ নরা যভ েভাীর 
দাফাননয ে সথনও আরতথয।‟ (আর কুযআন ৪১  ৩০- ৩২) 

ذْ  َلى ب كَ  رَ  يُوِحي ا ِ  • ا َمنُوا ال ِذينَ  فَثَبِّتُوا َمَعكُمْ  ا َنِّي اْلَملَاِئكَةِ  ا ِ

অথি  স্ভযণ ওনযা, সতাভানদয প্রবু সপনযতানদয প্ররত অর ওনয ফনররঙনরন  
আরভ সতাভানদয ানথ আরঙ, সতাভযা ভুরভননদয অরফঘর যানঔা। (০৮ আর 
আনপার  আাত ১২)  

৪. ঘাযচন ফড় সপনযতা 
ারদন ঘাযচন সপনযতায নাভ উনল্লরঔত ননঙ। এয ভনধয রৃ‟চননয নাভ 
কুযআনন আনঙ। ারদন এনদয দারনত্বয ওথা উনল্লঔ আনঙ।  

রচফরযর  এই সপনযতায ওথা কুযআনন অরধও উনল্লঔ ওযা ননঙ। 
কুযআনন রফরবন্প নানভ তাাঁয উনল্লঔ ননঙ। সমভন  ও. রচফরযর, ঔ. রূ, ক. 
যূরুন ওরযভ, খ. রূরর কুরৃ, গ. রূরর আরভন ইতযারদ। নফী যূরনদয 
রনওট আল্লায ফাণী  রফধান সৌাঁনঙ সদা তাাঁয এওটা ফড় দারত্ব।  

রভওাঈর  এই সপনযতায নাভ কুযআনন উনল্লঔ ওযা ননঙ। ারদন ফরা 
ননঙ রতরন ফৃরষ্ট  রযরমও রফতযনণয দারত্ব ারন ওনযন।  

ইযারপর  ইরন রংকা পুাঁও সদনফন। 

আচযাঈর  ইরন ভানুনলয চান ওফচ ওযায দারনত্ব রননারচত। 
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৫. সপনযতানদয প্ররত ঈভান আনায গুরুত্ব 

সপনযতানদয প্ররত ঈভান আল্লায প্ররত ঈভাননয রযূণিতা এফং তায 
আফরশ্যও রযরষ্ট ভাত্র। এয উনিশ্য রৄধু সপনযতানদয অরস্তনত্বয প্ররত 
স্বীওৃরত দানই ন, ফযং প্রওতৃ গুরুত্ব নচ্ছ, রফশ্ব ফযফিা তানদয রিও 
ভমিাদা উররি ওযা, মানত ওনয আল্লায প্ররত ঈভান ঔানর তারনদয 
উয প্ররতরিত  এফং রযও  কারূল্লায ইফাদনতয তাভাভ রভেণ সথনও 
ভুি ন মা। সপনযতানদয প্ররত ঈভান আনায অথি নরা  ভানুলনও 
চকত- ম্মানটয নঙ্গ নঙ্গ তাাঁয ওভিঘাযীনদয প্ররত স্বীওৃরত দান ওযা। এঙাড়া 
ভানুল আল্লায রফার াম্মানচয রননচয ভমিাদানও রিওবানফ উররিয 
ওযনত াযনফ না এফং স ম্পনওি নঘতন নত াযনফনা   

ا كَأنَ  َمن ن   َوِميكَألَ  يلَ  َوِجْبرِ  ُسِلهِ  َورُ  َوَملَاِئكَِتهِ  للّٰهِ  َعُدوًّ  اللّٰهَ  فَأ ِ
 • ينَ  لْكَأِفرِ لِّ  َعُدو  

অথি  সম সওউ ত্রু নফ আল্লায, তাাঁয সপনযতানদয, তাাঁয যূরনদয এফং 
রচফরযর  রভওানরয, অফরশ্য আল্লা নফন সই ওারপযনদয ত্রু। (যূা ২ 
আর ফাওাযা  আাত ৯৮)  

৬. এ অধযানয াযওথা 
১. সপনযতানদয প্ররত ঈভান ইরানভয ফুরনারদ ঈভানভূনয এওরট। 

তানদয ফযাানয অজ্ঞতাফত ভানুল রফরবন্প রযরও ধাযণা সালণ ওনয। 
সুতযাং এফ ভ্রান্ত ধাযণা ফরচিত প্রওতৃ  মথাথি রযঘ রাব ওযায 
চনেই ঈভারনানত তানদয প্রঙ্গ উনল্লঔ ননঙ। 

২. সপনযতানদয রিও ভমিাদা নরা, তাযা আল্লা তাারায দা  রকুনভয 
তানফদায ভাত্র। তাাঁয ম্যুনঔ তাযা দাবীত- েস্ত। আল্লা তানদয ম্যারনত 
ওনযনঙন। তানদয আওায আওৃরত ভানুনলয অজ্ঞাত। তনফ তাযা নাযী ন 
ুরুল ন। আল্লায ম্মানচযয তাযা ওভিঘাযী ভাত্র। 

৩. সপনযতানদয ভমিাদা ভানুনলয ঘাইনত সফর ন।  
৪. আল্লা তাারায রফশ্ব ফযফিানা রযঘারনায ওানচ রফশ্বস্ত অনুকত 

আজ্ঞাফ রননফ তাযা রফরবন্প দারত্ব ারন ওনয। 

৫. ঘাযচন সপনযতা ফিনেি। তানদয উয আল্লায াম্মাচয রযঘারনায 
রফরবন্প রফবানকয দারত্ব েস্ত যননঙ। 

৬. সপনযতানদয প্ররত ঈভান অতযন্ত গুরুত্বূণি রফল। তানদয প্ররত ঈভান 
আল্লায প্ররত ঈভাননয রযণূিতা  আফরশ্যও অং। সপনযতানদয প্ররত 
ঈভান ফযতীত ভানুল রননচনদয রিও ভমিাদা উররি ওযনত ানয না। 
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১. রওতাফ ভনূয প্ররত ঈভান 

আল্লা তাারায অফতীণি রওতাফভূনয প্ররত ঈভান ফুরনারদ ঈভানভূনয 
অেতভ। ইরানভয রযবালা রওতাফ ফরনত ফুছা এভন গ্রন্থনও, মা 
ভানুনলয রদাানতয চনে আল্লায ে সথনও যূরনদয ভাধযনভ নারমর ওযা 
ননঙ। অথিাৎ রওতাফ নচ্ছ সই „আভারন ওারাভ‟ মা ভানুনলয রনওট 
সৌাঁনঙ রদনত, মায ফযাঔযা রফনেলণ ওযনত এফং মানও ফাস্তনফ রূারত ওযনত 
রৃরনা কম্বযকণ সপ্ররযত ননঙন। রওন্তু রওতানফয বালা  অথি 
সওাননাটানতই কম্বযকনণয রনচস্ব ফুরদ্ধ  রঘন্তা এফং ইচ্ছা  আওংঔায 
রফন্দুভাত্র ংরভেণ থানও না। রওতাফ নচ্ছ রননযট  রফরৄদ্ধ আল্লায ওারাভ। 
প্রনতযও নফী রননচ সম বালা ওথা ফরনতন, তায রনওট স বালা রওতাফ 
নারমর ননঙ। নফী  রওতানফয ম্পওি তনপ্রাতবানফ চরড়ত। নফী ফযতীত 
রওতাফ ভানফ ভানচ রূারত া ম্ভফই রঙনরা না।  

২. ভস্ত রওতানফয প্ররত ঈভান আননত নফ 

কুযআন ভরচনদয বাষ্য অনুমাী এভন সওাননা চারত সনই, মানদয ওানঙ নফী 
 রওতাফ সপ্রযণ ওযা রন। ভস্ত নফী  রওতাফ এওই উৎ অথিাৎ এও 
রা- যীও আল্লায রনওট সথনও রদাাত রননফ এননঙ। ফিনল রওতাফ 
নচ্ছ আর কুযআন। এটা ফিনল যূর ভুাম্যদ া.- এয প্ররত নারমর । 
ূফিফতিী ভস্ত রওতানফয নাভ কুযআনন উনল্লঔ ওযা রন। কুযআনন 
ওনওঔানা রওতানফয নাভ উনল্লঔ ওযা ননঙ ভাত্র। সমভন  ূরনপ ইফযারভ, 
তাযাত, মফুয  ইনরচর। কুযআনন সমফ রওতানফয নাভ উনল্লঔ ওযা 
ননঙ সগুনরায প্ররত রফনলবানফ এফং সমগুনরায নাভ উনল্লঔ রন 
সগুনরায প্ররত াধাযণবানফ ওর ভুররভনও অফরশ্য ঈভান আননত নফ। 
কুযআন ফনর   

َنَزْلنَأ ِبأْلبَيِّنَأتِ  ُسلَنَأ رُ  َسْلنَأ ا َرْ  لََقدْ   ِليَُقومَ  َواْلِميَزانَ  تَأبَ اْلكِ  َمَعُهمُ  َوا 
 • ِبأْلِقْسطِ  الن أُس 

অথি  আভযা আভানদয যূরনদয ারিনরঙ সুস্পষ্ট প্রভাণারদ রনন এফং 
তানদয ানথ আভযা নারমর ওনযরঙ রওতাফ আয রভচান (ভানদণ্ড), মানত ওনয 
ভানুল সুরফঘায প্ররতিা ওনয। (আর কুযআন ৫৭  ২৫) 

 • ُسِلهِ  َورُ  َوكُتُِبهِ  كَِتهِ َوَملَائِ  ِبأللّٰهِ  ا َمنَ  كُل  

অথি  তানদয প্রনতযনওই ঈভান এনননঙ আল্লায প্ররত, তাাঁয সপনযতানদয 
প্ররত, তাাঁয রওতাফভূনয প্ররত এফং তাাঁয যূরনদয প্ররত। (আর কুযআন ২  ২৮৫) 
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َلْيكَ  ا ُنِزلَ  ِبَمأ يُْؤِمنُونَ  َوال ِذينَ   • قَْبِلكَ  ِمن ا ُنِزلَ  َوَمأ ا ِ

অথি  আয তাযা ঈভান যানঔ সতাভায প্ররত নারমরওতৃ রওতাফ (আর কুযআন) 
- এয প্ররত এফং সতাভায নূফি অফতীণি রওতাফভূনয প্ররত। (যূা ০২ আর 
ফাওাযা  আাত ০৪) 

لَ  قًأ ِبأْلَحقِّ  اْلِكتَأبَ  َعلَْيكَ  نَز   • يََديْهِ  بَْينَ  لَِّمأ ُمَصدِّ

অথি  রতরন নারমর ওনযনঙন সতাভায প্ররত আর রওতাফ, মা ভাতয এফং তায 
ূনফিয (রওতানফয) তযানওাযী। (আর কুযআন ০৩  ০৩) 

প্রনতযও ভুররভনও সমভন ভুাম্যদ া.- এয প্ররত অফতীণি রওতাফ আর 
কুযআননয প্ররত ঈভান আননত নফ, সতভরন ূনফিওায ভস্ত নফীকনণয প্ররত 
অফতীণি রওতাফ ভূনয প্ররত ঈভান আননত নফ। সম ফযরি এয সওাননা 
এওরট গ্রন্থ অরফশ্বা ওনয, তায এ অরফশ্বা ঈভাননয ভস্ত রফল ফস্তুনও 
অস্বীওায ওযাযই ারভর।  

৩. নূফিওায রওতাফভূ অনুযণ ওযা মানফনা 
ঈভাননয (রফশ্বানয) স্তয সরযন অনুযনণয স্তয রৄরু ায ানথ ানথই 
কুযআননয ূনফিওায রওতাফভূনও ফচিন ওযনত নফ। অতীনতয রওতাফ 
ভূনয ভনধয সম ওরটয অরস্তত্ব ফতিভান আনঙ, আল্লা তাারা কুযআননয 
ভাধযনভ চারনন রদননঙন, সরানওযা সগুনরানও মূ্পণি রফওৃত ওনয 
সপনরনঙ। আল্লায ফাণীয ানথ তাযা রননচনদয অননও ওথা  ইচ্ছা ফানা 
রভরন এওাওায ওনয রদননঙ। এঔন সফ রওতানফয রৄধুভাত্র অনুফাদই 
ফতিভান আনঙ। ভূর ফিফয এফং বালা আয সনই। এঔন এফ রওতাফ সথনও 
ভানুনলয ওথা এফং আল্লায ফাণী ৃথও ওযায সওাননা উা সনই। এঙাড়া 
সফ রওতাফ রঙনরা রনরদিষ্ট ভ  রনরদিষ্ট চারতয চনে রনধিারযত।  

৪. কুযআনই এওভাত্র অনুযণী রওতাফ  
ূনফিওায ভস্ত আভারন রওতানফয অনুযণ ফচিন ওযনত নফ এফং রওাভত 
মিন্ত ওর ভুররভনও সওফরভাত্র আল্লায ফিনল ওারাভ আর- কুযআননও 
অনুযণ ওযনত নফ। নূফিওায রওতাফভূনয ননরতও  ঈভারন 
রদাাতভূ এফং রওাভত মিন্ত সকাটা ভানফ চারতয চীফন মাননয ণূিাঙ্গ 
ফযফিা এ রওতানফ ংনমারচত ওযা ননঙ। ঈভান, রওভাহ্  রফধানকত 
রদও সথনও এ রওতাফ ূণিাঙ্গ রদাাত  

لن أسِ  ُهًدى ا نُ  اْلُقرْ  ِفيهِ  ا ُنِزلَ  ال ِذي َمَضأنَ  رَ   َشْهرُ  نَ  َوبَيِّنَأت   لِّ   قَأنِ  َواْلُفرْ  اْلُهَدى   مِّ
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অথি  যভমান ভা নরা সই ভা, মানত নারমর ওযা ননঙ আর কুযআন, 
মা ভানফচারতয চনে „চীফন মাননয ফযফিা‟ এফং চীফন মান ফযফিা 
রননফ সুস্পষ্ট, আয (এ কুযআন বানরাভন্দ, ো অো, রিও- সফরিও, 
এফং তযানতযয) অওাটয ভানদণ্ড (criterion)। (আর কুযআন ০২  ১৮৫) 

َلْيكَ  ا َنَزْلنَأ َوَلَقدْ  ل إ ِبَهأ  يَكُْفرُ  َوَمأ ،بَيِّنَأت   ا يَأت   ا ِ  • اْلَفأِسُقونَ  ا ِ

অথি  রনশ্চই আভযা সতাভায প্ররত নারমর ওনযরঙ সুস্পষ্ট আাতভূ। 
পারওযা ঙাড়া আয সওউই এগুনরানও অস্বীওায ওনযনা। (আর কুযআন ২  ৯৯) 

৫. কুযআননয প্ররত সওভন ঈভান আননত নফ  
রনম্নরূ রফস্তারযত ধাযণা কুযআন ভরচনদয প্ররত ঈভান আননত নফ। এফং 
স ঈভাননয রবরিনত কুযআননয ানথ রনচ আঘযণ সওভন নফ, তা রিও ওনয 
রননত নফ  
০১. ফিপ্রথভ আন্তরযও রফশ্বানয ানথ এওথা সভনন রননত নফ সম, কুযআন 
আল্লায অফতীণি রওতাফ  

ِبين   َوِكتَأب    نُور   اللّٰهِ  مِّنَ  َجأَءكُم قَدْ   • م 

অথি  সতাভানদয ওানঙ এননঙ আল্লায ে সথনও এওরট আনরা (অথিাৎ 
যূর ভুাম্যদ) এফং এওরট সুস্পষ্ট রওতাফ (আর কুযআন)। (আর কুযআন ৫  ১৫) 

ن هُ   • اْلَعأَلِمينَ  بِّ  رَ  َلتَنِزيلُ  َوا ِ

অথি  রনশ্চই এ কুযআন যাফফুর আরারভননয নারমরওৃত। (আর কুযআন ২৬  ১৯২) 

ـَٰذا بَأرَ   ِذكْر   َوَه  • ا َنَزْلنَأهُ  ك   م 

অথি  এ (কুযআন) এও ওরযাণভ উনদ, মা আভযা নারমর ওনযরঙ। (আর 
কুযআন ২১  ৫০) 

َلْيكُمْ  اللّٰهُ  ا َنَزلَ  قَدْ   • ا ِذْكرً  ا ِ

অথি  আল্লা নারমর ওনযনঙন সতাভানদয প্ররত এওরট রমরওয (আর কুযআন)। 
(আর কুযআন ৬৫  ১০) 

০২. কুযআননয প্ররত ঈভান আননত নফ সম, কুযআনই সকাটা ভানফ চারতয 
রদাাত  থরননদিনয ভূর উৎ। ফযরি চীফন সথনও আযম্ভ ওনয সকাটা 
রৃরনানও এ রওতানফয ভানদনন্ি রযঘারনা  মাঘাই ওযনত নফ  

ـَٰذا ْلُمت ِقينَ  َوَمْوِعَظة   َوُهًدى لِّلن أسِ  بَيَأن   َه  • لِّ

অথি  এই (কুযআন) ভানফচারতয চনে এওরট সুস্পষ্ট ফাতিা এফং তওি 
সরাওনদয চনে চীফন দ্ধরত  উনদ। (আর কুযআন ০৩  ১৩৮) 
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َلْيكَ  ا َنَزْلنَأهُ  ِكتَأب   َلى الظ لَُمأتِ  ِمنَ  الن أَس  جَ  ِلتُْخرِ  ا ِ  •  الن ورِ  ا ِ

অথি  এই রওতাফ আভযা সতাভায প্ররত নারমর ওনযরঙ, মানত ওনয তরুভ ভানফ 
ভাচনও সফয ওনয আননা অন্নওাযযার সথনও আনরানত। (আর কুযআন ১৪  ০১) 

ن أ َلْيكَ  ا َنَزْلنَأ ا ِ  • اللّٰهُ  اكَ  ا َرَ  ِبَمأ الن أسِ  بَْينَ  ِلتَْحكُمَ  ِبأْلَحقِّ  بَ اْلِكتَأ ا ِ

অথি  আভযা সতাভায প্ররত তযতা  ফাস্তফতায রনরযনঔ নারমর ওনযরঙ এই 
রওতাফ, মানত আল্লা সতাভানও সম রিও থ চারনননঙন স অনুমাী 
ভানুনলয ভানছ রফঘায পাারা ওনয রদনত ানযা। (আর কুযআন ০৪  ১০৫) 

০৩. এ রওতাফ ভানতযয উয প্ররতরিত, রফন্দুভাত্র নন্দ এনত সনই। 
রন ভাপুম সথনও সমভন নারমর ননঙ, এ রওতাফ রওাভত মিন্ত সতভরন 
অরফওৃত থাওনফ। এ রওতাফ নারমর ায ভ সওাননা তারন রি এনও 
প্রবারফত ওযনত ানযরন এভনরও নফীয সওাননা ওথা এনত ংনমারচত 
রন। এ রওতাফ যদফদর ওযায ওানযা সওাননা অরধওায সনই, এভনরও 
নফীয রঙরনা। কুযআন ফনর          ُن ه   اْليَِقينِ  َلَحق   َوا ِ

অথি  রনশ্চই এ (কুযআন) এও ফাস্তফ তয। (আর কুযআন ৬৯  ৫১) 

ِلكَ   • ِفيهِ  ۛ   يْبَ  رَ  لَإ اْلِكتَأبُ  َذٰ

“এরট এওভাত্র রওতাফ, মানত সওাননা প্রওায নন্দ সনই।” (আর কুযআন ০২  ০২) 

ن أ ْلنَأ نَْحنُ  ا ِ كْرَ  نَز  ن أ  الذِّ  • لََحأِفُظونَ  َلهُ  َوا ِ

অথি  আম- রমরওয (আর- কুযআন) আভযাই নারমর ওনযরঙ এফং আভযাই 
সরটয রপামতওাযী। (আর কুযআন ১৫  ৯) 

لَ  لَإ  • ِلكَِلَمأِتهِ  ُمبَدِّ

অথি  তাাঁয ফাণী রযফতিন ওযায েভতা ওানযা সনই। (আর কুযআন ১৮  ২৭) 

ل إ ُهوَ  ا ِنْ  • اْلَهَوى   َعنِ  يَنِطقُ  َمأوَ    • يُوَحى   َوْحي   ا ِ

অথি  স রননচয সঔার ঔুর ভনতা ওথা ফনরনা। স মা ফনর তা সতা অর, মা 
তায ওানঙ ািাননা । (আর কুযআন ৫৩  ৩- ৪) 

ن هُ  ِتيهِ  ل إ • َعِزيز   َلِكتَأب   َوا ِ  تَنِزيل   ۛ   َخْلِفهِ  ِمنْ  َولَإ يََديْهِ  بَْينِ  ِمن اْلبَأِطلُ  يَأ ْ
 • َحِميد   َحِكيم   مِّنْ 

অথি  এ এও ভারিধয রওতাফ। এ রওতানফ াভনন ফা সঙনন সথনও 
সওাননা ফারতর প্রনফ ওযনত ানযনা। এরট নারমর ননঙ ভাজ্ঞানী 
প্রংরনতয ে সথনও। (আর কুযআন ৪১  ৪১- ৪২) 
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َلْيكُم ا ُنِزلَ  َمأ ات ِبُعوا َ  بِّكُمْ  ر   مِّن ا ِ  • ا َْوِليَأءَ  ُدوِنهِ  ِمن تَت ِبُعوا إَول

অথি  সতাভানদয যনফয ে সথনও সতাভানদয ওানঙ মা নারমর ওযা ননঙ 
সতাভযা সওফর তাযই ইনিফা (অনুযণ) ওনযা। তাাঁনও (আল্লানও) ঙাড়া অে 
অররনদয অনুযণ ওনযানা। (আর কুযআন ৭  ৩) 

এ রফস্ততৃ ধাযণায আনরানও কুযআননয প্ররত ঈভান আননত নফ। এ নচ্ছ 
সকাটা ভানফ চারতয চীফন মাননয রফরধ ফযফিা। ভানুনলয রৃরনা  
আরঔযানতয ওরযাণ  ভুরিয নদ। এ নচ্ছ এভন রচরন মায প্ররত াভাে 
নন্দ সকাটা ইরারভ ইভাযতনও ঘুয ঘযু ওনয সবনঙ্গ সদনফ। এ নচ্ছ সই 
রচরন মা স্মষ্টা  ৃরষ্টয অরধওায রনরূণ ওনয সদ। এ নচ্ছ সই ভানদণ্ড 
মায রবরিনত ভানুল ওর রওঙযু গ্রণ  ফচিননয নীরত রনধিাযণ ওযনফ। এয 
প্ররত াভাে উনো ভানুলনও কুপরযনত রনভরজ্জত ওযনফ। সচেই রননযট 
 রনবুির জ্ঞাননয ভাধযনভ এ রওতানফয প্ররত ঈভান আননত নফ, মানত ওনয 
সওাননা দস্খরননয আংওা না থানও   

نَ  مَجأَءكُ  قَدْ  ِبين   َوِكتَأب    نُور   اللّٰهِ  مِّ  ات بَعَ  َمنِ  اللّٰهُ  ِبهِ  يَْهِدي • م 
لَامِ  ُسبُلَ  ْضَوانَهُ  رِ  نَ  ُجُهم َويُْخرِ  الس  لَُمأتِ  مِّ لَى الظ  ْذِنهِ   الن ورِ  ا ِ  ِبأ ِ

لَى   َويَْهِديِهمْ  ْستَِقيم   اط   ِصرَ  ا ِ  • م 

অথি  সতাভানদয ওানঙ এননঙ আল্লায ে সথনও এওরট আনরা (অথিাৎ 
যূর ভুাম্যদ) এফং এওরট সুস্পষ্ট রওতাফ (আর কুযআন)। এয ভাধযনভ 
আল্লা সইফ সরাওনদয ারানভয (ারন্ত  রনযািায) থ সদঔান, মাযা 
তাাঁয নন্তাল রানবয আওাংঔী, আয রনচ অনুভরতক্রনভ রতরন তানদযনও 
অন্নওাযযার সথনও সফয ওনয রনন আনন আনরানত এফং তানদয 
রযঘাররত ওনযন রযাতুর ভুস্তারওনভয রদনও। (আর কুযআন ০৫  ১৫- ১৬) 

৬. ঈভান রফর রওতাফ  ফতিভান ভুররভ উম্যায ভরূযান 

সম কুযআননয প্ররত আভযা ঈভান এননরঙ, এ নচ্ছ আভানদয চীফন মাননয 
রফরধ ফযফিা। আভানদয চীফননয ারফিও ফযফিানা রনধিারযত নত নফ এ 
কুযআননয আনরানও। এটাই আভানদয ঈভান। এ কুযআননও আভযা আল্লা 
প্রদি ূণিাংক চীফন ফযফিা রননফ সভনন রননরঙ। স্বং আল্লা তাারা 
রননদি রদননঙন          ا َْوِليَأءَ  ُدوِنهِ  ِمن تَت ِبُعوا َولَإ  
অথি  সতাভযা তাাঁনও (আল্লানও) ঙাড়া অে অররনদয অনুযণ ওনযানা। 
(আর কুযআন ৭  ৩)  

সমনতু কুযআন আল্লায রফধান, স ওাযনণ কুযআননয সওাননা রফধাননও 
অভাে ওযায অথি দাাঁড়া আল্লানও অভাে ওযা। কুযআন ফনর   
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ـِٰئكَ  اللّٰهُ  ا َنَزلَ  ِبَمأ يَْحكُم ل مْ  َوَمن  • ونَ  اْلكَأِفرُ  ُهمُ  فَأ ُوَل

অথি  মাযা আল্লায নারমর ওযা রফধান অনুমাী রদ্ধান্ত সননা, তাযা ওারপয। 
(আর কুযআন ০৫  ৪৪) 

এ ূযাই এফ সরাওনদযনও মাররভ  পারও ফরা ননঙ। আভযা আয 
এওট ু কবীনয রকন ফযাাযরট সদরঔ। আনর এ কুযআন ফা আল্লায 
রফধাননও সভনন সনায অথি আল্লায সকারারভ সভনন সনা। এ রফধাননও 
অস্বীওায ওযা ভানন আল্লায সকারারভনও অস্বীওায ওযা এফং এ রফধান এয 
ানথ অে সওাননা রফধাননও সভনন সনায অথি-  আল্লায প্রবুনত্ব ওাউনও 
রযও ওযা। অথঘ আল্লা ফনরন   

 • َشْيئًأ ِبهِ  كُوا تُْشرِ  َولَإ اللّٰهَ  َواْعبُُدوا

অথি  সতাভযা ফাই এও আল্লায ইফাদত (দাত্ব, আনুকতয  উানা) 
ওনযা এফং তাাঁয ানথ সওাননা রওঙুনও রযও ওনযানা। (আর কুযআন ০৪  ৩৬) 

এ দৃরষ্টনওাণ সথনও এফায ফতিভান ভুররভ উম্যায অফিা মিানরাঘনা ওনয 
সদঔা মাও, আভযা আল্লায রফধাননয ানথ অে ওানযা রফরধ রফধাননয 
ংরভেণ ওযরঙ রওনা? 

এ ফযাানয আরভ ওনওরট প্রশ্ন উিান ওযনত ঘাই। প্রশ্নগুনরায চফাফ 
ািওকণই রনধিাযণ ওযনফন  
01. ফতিভান ভুররভ সদগুনরা রও কুযআননয রফধান অনুমাী ঘরনঙ? 

02. ভুররভ সদভূনয আদারত ভূন রও কুযআননয রননদিনা  রফধান 
আনুমাী রফঘায পাারা ? 

03. ফতিভান ভুররভ উম্যায ফগুনরা সদনয ফযফা- ফারণচয, সরন- সদন, 
 যাচনীরত রও কুযআননয রফধান ম্যতবানফ রযঘাররত ?  

04. ফতিভান ভুররভ ভানচয মাফতী যীরতনীরত রও কুযআন ভথিন ওনয? 

05. আভানদয ফযরিকত  ারযফারযও রমনন্দরক রও ুনযাুরয কুযআননয 
রফধাননয উয প্ররতরিত?  

এই প্রশ্নগুনরায উিনয মরদ „হ্াাঁ‟ ফনরন (মা নারও ূাঁনঘয রঙদ্র রদন উট 
প্রনফনয ভতই অফাস্তফ), তানর আরন আভায ারাভ রনন। আয মরদ 
এগুনরায উিনয আরন „না‟ ফনরন তানর সকাট ভুররভ উম্যায উয এ 
আাত প্রনমাচয ন মা না রও? 

ـِٰئكَ  اللّٰهُ  ا َنَزلَ  ِبَمأ يَْحكُم ل مْ  َوَمن  • ونَ  اْلكَأِفرُ  ُهمُ  فَأ ُوَل

অথি  মাযা আল্লায নারমর ওযা রফধান অনুমাী পাারা ওনযনা, তাযা 
ওারপয। (০৫ আর ভানদা  আাত ৪৪) 
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আয আরন এফ প্রনশ্নয উিনয মরদ রওঙু „হ্াাঁ‟ ফনরন, আয রওঙু „না‟ ফনরন 
তানর আরন আয এওরট প্রনশ্নয উিয রদন। তা নচ্ছ  এ „না‟ এয িানন 
ওায ফা ওানদয রফরধ রফধান প্ররতরিত? আরন মায ফা মানদযই নাভ উনল্লঔ 
ওরুন না সওন আনানও স্বীওায ওযনতই নফ ভুররভ উম্যা তানদযনও 
সঔাদারয আনন ফরন রদননঙ অথিাৎ রযও ওযনঙ।  

কুযআননয প্ররত ঈভাননয আনরানও কুযআননয ণূিাংক অনুযণ  
অনুফতিননয অরযামি গুরুত্ব আনযা অরধও আনরাঘনা ওনয ফুছানত নফ ফনর 
আরভ ভনন ওরয না।  

৭. এই অধযানয াযওথা 
এই অধযান আভযা মা রওঙু আনরাঘনা ওনযরঙ তায ংরেপ্তায নরা   
১. রওতাফ ফরনত যূরনদয ভাধযনভ ভানুনলয রদাানতয চে অফতীণি 

আল্লায ওারাভনও ফুছা। প্রনতযও নফীয ভাতৃবালা রওতাফ নারমর 
ননঙ। রওতাফ  নফী ৎনপ্রাতবানফ ম্পরওিত। 

২. ফিনল রওতাফ আর কুযআন। ূনফিয ফ চারতয রনওটই নফী  রওতাফ 
এননঙ। এওচন ভুররভনও কুযআন  তায ূনফিওায আল্লায ফগুনরা 
রওতানফয প্ররত ঈভান আননত নফ।  

৩. কুযআননয ূনফিওায সওাননা রওতানফয অনুযণ ওযা মানফ না।  
৪. রৄধুভাত্র কুযআননওই রওাভত মিন্ত সকাটা ভানফ চারতয ূণিাঙ্গ চীফন-

রফধান রননফ সভনন রনন সওফরভাত্র এযই অনুযণ  অনুফতিন 
ওযনত নফ।  

৫. আন্তরযও প্রতযনয ানথ কুযআননও আল্লায অফতীণি রওতাফ  ভানফ 
চারতয ভুরিয থ- রননদিনয প্রওৃত  এওভাত্র উৎ ফনর সুদৃঢ় রফশ্বা 
যাঔনত নফ।  

৬. ফতিভান ভুররভ উম্যা কুযআরন রফধাননয প্ররত অফনরা প্রদিননয পনর 
রপস্ক মরুুভ, কুপুয  রযনও রনভরজ্জত যননঙ   

لَهُ  قُلْ  ِذينَ  ِليُثَبِّتَ  ِبأْلَحقِّ  بِّكَ  ر   ِمن اْلُقُدسِ  وحُ  رُ  نَز   َوُهًدى ا َمنُوا ال 
 • ِللُْمْسِلِمينَ  ى   َوبُْشرَ 

অথি  তরুভ ফনরা, সতাভায প্রবুয ওাঙ সথনও তা (আর- কুযআন) তয 
নারমর ওনযনঙ রুরর কুরৃ (রচফরযর)। এরট নারমর ওযা ননঙ 
ঈভানদাযনদয রফশ্বানও ভচফুত ওযায চনে। তাঙাড়া এরট এওরট 
থরননদি এফং সুংফাদ ভুররভনদয চনে। (১৬ আন নর  আাত ১০২) 
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১. নফী- যরূকনণয প্ররত ঈভান 

ভান আল্লা কুযআন ভরচনদ চারনন রদননঙন  

ـِٰكن    • َوالن ِبيِّينَ  َواْلِكتَأبِ  َواْلَملَاِئكَةِ   رِ الْإ خِ  َواْليَْومِ  ِبأللّٰهِ  ا َمنَ  َمنْ   اْلِبر   َوَل

অথি  ফযং ুণয সতা নরা  ভানুল ঈভান আননফ এও আল্লায প্ররত, সল 
রদফনয (আরঔযানতয) প্ররত, সপনযতানদয প্ররত, আল্লায রওতানফয প্ররত 
এফং নফীনদয প্ররত।” (আর কুযআন ০২  ১৭৭) 

ة   مِّنْ  َوا ِن ل إ ا ُم   •  نَِذير   ِفيَهأ َخلَا ا ِ

অথি  এভন সওাননা উম্যত রঙরনা মানদয ওানঙ আভযা তওিওাযী (নফী) 
ািাইরন। (আর কুযআন ৩৫  ২৪)  

ة   كُلِّ  ِفي بََعْثنَأ َوَلَقدْ  ُسولًإ ا ُم    • الط أُغوتَ  َواْجتَِنبُوا الل هَ  اْعبُُدوا ا َنِ  ر 

অথি  আভযা প্ররতরট চারতয ওানঙ যূর ারিনরঙ এই রননদি সদায চনে 
সম  “সতাভযা এও আল্লায ইফাদত (আনুকতয, দাত্ব  উানা) ওনযা 
এফং তাগুতনও তযাক ওনযা।” (আর কুযআন ১৬  ৩৬) 

ة   َوِلكُلِّ    • ُسول   ر   ا ُم 

অথি  প্রনতযও চারতয চনেই রঙনরা যূর। (আর কুযআন ১০  ৪৭) 

  • َهأد   قَْوم   َوِلكُلِّ 

অথি  আয প্রনতযও ওনভযই রঙনরা তওিওাযী (নফী)। (আর কুযআন ১৩  ৭) 

২. নফুযত  রযারানতয অথি 
নফী- যূরনদয প্ররত ঈভান, ঈভারনানতয সভৌররও অংক। „নফুযত‟ নব্দয 
আরবধারনও অথি নচ্ছ ংফাদ ফন ওযা আয „নফী‟ অথি ংফাদফাও। 
„রযারাত‟ নব্দয অথি ফাণী ফন ওযা, আয „যূর‟ নব্দয অথি-  ফাণীফাও। 
ভভিকত রদও সথনও রৃরট নব্দয ভনধয তপাত সনই। ইরানভয রযবালা নফী 
ফা যূর ফরা  তাাঁনদযনও, মাযা আল্লায ফাণী তাাঁয ফান্দানদয ওানঙ সৌাঁনঙ 
সদন এফং আল্লায রননদি অনুমাী তানদয ৎনথ ঘাররত ওনযন। ৎনথ 
ঘরায রৄব রযণানভয সুংফাদ সদন। অৎ নথ ঘরায বাফ রযণানভয 
রফলন তওি ওনযন এফং ভানুলনও অজ্ঞতায অন্নওায সথনও তয  জ্ঞাননয 
আনরানত সফয ওনয রনন আনন। এচনে নফীনও কুযআনন „ারদ‟ (থ 
প্রদিও), ফারয (সুংফাদদাতা), „নারময‟ (তওিওাযী)  রযাচুভ ভুরনয‟ 
(উজ্জ্বর প্রদী) ইতযারদ নানভ আঔযারত ওযা ননঙ।  
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৩. নফীযা রঙনরন আদি ভানুল 

ভানুনলয থ প্রদিও প্রনতযও নফীই রঙনরন ভানুল এফং আদি ভানুল। ওর 
নফীই তাাঁয চারতয ওানঙ সখালণা ওনযনঙন   ن َمأ ْثلُكُمْ   بََشر   ا َنَأ ا ِ َلي   يُوَحى   مِّ ا ِ  

অথি  আরভ সতা সতাভানদয ভনতাই এওচন ভানুল, তনফ আভায ওানঙ অর 
ওযা । (আর কুযআন ১৮  ১১০) 

রওন্তু নফীযা রঙনরন ভানচয ফিারধও ৎ, ভত এফং ভানফী গুণাফরর  
সুফৃরিয অরধওাযী আদি ভানুল।  

৪. প্রনতযও চারতয ভনধয নফী রঙনরন 

কুযআননয বালণ অনুমাী রৃরনায এভন সওাননা চনদ সনই সমঔানন নফী 
সপ্ররযত নরন। এভন সওাননা চারত সনই মানদয ভনধয নফীয আরফবিাফ খনটরন। 
এ ফযাানয আভযা আনকই কুযআননয আাত উনল্লঔ ওনযরঙ। তনফ কুযআনন 
ওর নফীয নাভ উনল্লঔ ওযা রন। সওফর াঁরঘ চননয নাভ উনল্লঔ ননঙ। 
তাযা নরন  

আদভ, নূ, আইুফ, ইফযারভ, ইভাঈর, ইাও, ইাকুফ, ইউসুপ, ভূা, 
ারূণ, রৄাইফ, দাউদ, সুরাইভান, মাওারযা, মরুরওফ্ল, ইউনু, আররাা, 
ইারা, রদ, ানর, ইদরয, রূত, ইররা, ঈা আরাইরভু ারাভ  
ফিনল নফী ভুাম্যদ া.। সমফ ওভ  চননদ নফী এনরঙনরন, সফ 
গুনরায নাভ কুযআনন উনল্লঔ রন। ভাত্র ওরটয নাভই উনল্লঔ ননঙ। 
সমভন  ইযাও, রপররস্তীন, চিিান, ভক্কা, রভয, আদ চারত, াভুদ চারত, 
ভাদাননফাী, ফরন ইযাঈর ইতযারদ। 

সভাট ওথা সমফ নফীয নাভ কুযআনন উনল্লঔ ওযা ননঙ তাাঁনদয প্রনতযনওয 
প্ররত রফনলবানফ এফং মানদয নাভ কুযআনন উনল্লঔ ওযা রন তাাঁনদয প্ররত 
াধাযণবানফ প্রনতযও ভুররভনও ঈভান যাঔনত নফ। ভান আল্লা ফনরন  

ن أ َلْيكَ  ا َْوَحْينَأ ا ِ َلى   أا َْوَحْينَ  كََمأ ا ِ لَى   َوا َْوَحْينَأ ،بَْعِدهِ  ِمن َوالن ِبيِّينَ  نُوح   ا ِ  ا ِ
بْرَ  ْسَمأِعيلَ  اِهيمَ  ا ِ ْسَحأقَ  َوا ِ  َويُونَُس  َوا َي وبَ  َوِعيَسى   َوالْإ َْسبَأطِ  َويَْعُقوبَ  َوا ِ

 ِمن لَْيكَ عَ  قََصْصنَأُهمْ  قَدْ  ُسلًا َورُ  • ا َزبُورً  َداُوودَ  َوا تَْينَأ ،َوُسلَْيَمأنَ  ونَ  َوَهأرُ 
 • تَكِْليًمأ ُموَسى   اللّٰهُ  َوكَل مَ  ،َعلَْيكَ  نَْقُصْصُهمْ  ل مْ  ُسلًا َورُ  قَْبلُ 

অথি  আভযা সতাভায ওানঙ অর ারিনরঙ, সমভন ারিনরঙরাভ নূনয ওানঙ 
এফং তায নযয নফীনদয ওানঙ-  ইফযারভ, ইভাঈর, ইাকুফ  তায 
ফংধযনদয ওানঙ এফং ঈা, আইউফ, ইউনু, ারূণ  সুরাইভাননয ওানঙ, 
আয আভযা দাউদনও রদনরঙরাভ মফুয। এঙাড়া আনযা অননও যূর। তানদয 
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ওথা আভযা আনকই সতাভানও চারননরঙ আয অননও যূনরয ওথা আভযা 
সতাভানও ফরররন। এঙাড়া আল্লা ভূায ানথ যারয ওথা ফনরনঙন। (আর 
কুযআন ৪  ১৬৩- ১৬৪) 

৫. ফ নফী এওই দীননয ফাও রঙনরন 

ফিমুনকয ওর নফী ভানুলনও এওই দীননয দাাত সদন। তাাঁযা ওনরই 
ভানুলনও এও আল্লায দানত্বয প্ররত আফান চানান। ওনরই াাদায 
ওানরভা-  রা- ইরাা ইল্লাল্লায প্ররত ভানুলনও িানওন। এও আল্লায রফধান 
সভনন সনায চনে ভানুলনও ফনরন। সভাটওথা, তাযা ওনরই ভানুলনও 
এওই ঈভান  রফশ্বানয প্ররত আফান ওনযন  

ة   كُلِّ  ِفي بََعْثنَأ َوَلَقدْ   • الط أُغوتَ  َواْجتَِنبُوا اللّٰهَ  اْعبُُدوا ا َنِ  ُسولًإ ر   ا ُم 

অথি  আভযা প্ররতরট চারতয ওানঙ যূর ারিনরঙ এই রননদি সদায চনে 
সম  “সতাভযা এও আল্লায ইফাদত (আনুকতয, দাত্ব, উানা) ওনযা এফং 
তাগুতনও তযাক ওনযা। (আর কুযআন ১৬  ৩৬) 

 • َوا َِطيُعونِ  اللّٰهَ  فَأت ُقوا

অথি ”সুতযাং সতাভযা আল্লানও ব ওনযা এফং আভায আনুকতয ওনযা। 
(আর কুযআন ২৬  ১৩১) 

ينِ  مِّنَ  َلكُم عَ  َشرَ  ى   َمأ الدِّ َلْيكَ  ا َْوَحْينَأ َوال ِذي نُوًحأ ِبهِ  َوص  ْينَأ َوَمأ ا ِ  ِبهِ  َوص 
بْرَ  ينَ  ا َِقيُموا ا َنْ  ۛ   َوِعيَسى   َوُموَسى   اِهيمَ  ا ِ  • ِفيهِ  قُوا تَتََفر   َولَإ الدِّ

অথি  রতরন সতাভানদয চনে রিয ওনয রদননঙন সই এওই দীন (ধভি  
চীফন- দ্ধরত), মা রনধিাযণ ওনয রদনরঙনরন নূনও এফং মা এঔন আভযা 
অর ওযরঙ (ন ভুাম্যদ!) সতাভানও। এটাই সই দীন মা আভযা রিয ওনয 
রদনরঙরাভ ইফযারভ এফং ভূা  ঈানও। (তানদয ফাইনও রননদি 
রদনরঙরাভ ) এই দীননও ফাস্তফ সেনত্র প্ররতরিত ওনযা এফং তানত সওাননা 
রফবরি ৃরষ্ট ওনযানা। (আর কুযআন ৪২  ১৩) 

َي َهأ يَأ بَأتِ  ِمنَ  كُلُوا ُسلُ  الر   ا  يِّ نِّي ۛ   َصأِلًحأ َواْعَملُوا الط   تَْعَملُونَ  أِبمَ  ا ِ
ن   • َعِليم   تُكُمْ  َهـِٰذهِ  َوا ِ ةً  ا ُم  َنَأ َواِحَدةً  ا ُم  ُعوا • فَأت ُقونِ  ب كُمْ  رَ  َوا  َْمرَ  فَتََقط   ُهم ا 
 • ُحونَ  فَرِ  َلَديِْهمْ  ِبَمأ ِحْزب   كُل   ۛ   ا ُزبُرً  بَْينَُهمْ 

অথি  স যূরযা! সতাভযা উিভ- রফত্র রচরন ঔা এফং আভনর ানরহ্ 
ওনযা। সতাভযা মা ওনযা স ম্পনওি আরভ জ্ঞাত। সতাভানদয এই উম্যতগুনরা 
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ভূরত এওই উম্যত এফং আরভই তানদয প্রবু। সুতযাং সতাভযা আভানওই ব 
ওনযা। রওন্তু তাযা রননচনদয ভনধয তানদয দীননও ফরধা রফবি ওনয 
সপনরনঙ, প্রনতযও উদরই তানদয ওানঙ মা আনঙ, তাই রনন ন্তুষ্ট। (আর 
কুযআন ২৩  ৫১- ৫৩) 

৬. রৄধ ুভুাম্যদ া.- এয আনুকতয ওযনত নফ 

ভুাম্যদ া.- এয ূনফিওায ফ নফীয প্ররত ঈভান যাঔনত নফ, রওন্তু সফ 
নফীয আনুকতয আয ওযনত নফ না। তাাঁনদয আনুকতয যরত ন সকনঙ। এয 
রৃরট সভৌররও ওাযণ যননঙ   
01. তানদয রো ূণিতা প্রাপ্ত নত ানযরন এফং তাযা ণূিাংক দীন প্রফতিন 

ওনয নভুনা সযনঔ মাফায সুনমাক ানরন। োন্তনয ভুাম্যদ া. এগুনরায 
ূণিতা াধন ওনয মান।  

02. ূফিফতিী নফীকনণয মাফতী রো দীো  চীফন ঘরযত রফরুপ্ত  রফওৃত 
ন সকনঙ, অথঘ ভুাম্যদ া.- এয রো দীো  চীফন ঘরযত মূ্পণি 
অরফওৃত অফিা ফতিভান আনঙ।  

এফ ওাযনণ এঔন রৄধুভাত্র ভুাম্যদ া.- সওই অনুযণ ওযনত নফ এফং রৄধ ু
তাাঁযই আনুকতয ওযনত নফ। তাই কুযআন সমঔানন ভুাম্যদ া.- এয 
আনুকনতযয ওথা উনল্লঔ ওনযনঙ, সঔাননই „আয যূর‟ ফা আন্পফী‟ ব্দ 
ফযফায ওনযনঙ। এয অথি নচ্ছ  „এই নফী‟ এফং „এই যরূ‟। তাই „নফী‟  
„যূর‟ রননফ রৄধুভাত্র ভুাম্যদ া.- এযই আনুকতয  অনুযণ ওযনত নফ   

 • اللّٰهَ  ا ََطأعَ  فََقدْ  ُسولَ  الر   يُِطعِ  م ن

অথি  সম এই যনূরয আনুকতয ওযনরা, স আল্লাযই আনুকতয ওযনরা। 
(আর কুযআন ৪  ৮০) 

 • ُسولَ  الر   َوا َِطيُعوا اللّٰهَ  ا َِطيُعوا

অথি  সতাভযা আল্লায আনুকতয ওনযা এফং আনুকতয ওনযা এই যূনরয। 
(আর কুযআন ৪  ৫৯) 

 • الْإ ُمِّي   الن ِبي   ُسولَ  الر   يَت ِبُعونَ  ال ِذينَ 

অথি  তাযা ইনিফা (অনুযণ) ওযনফ আভায এই যূর উরম্য নফীয। (আর 
কুযআন ৭  ১৫৭) 

৭. ভুাম্যদ া. ফিনল নফী  ভগ্র ভানুনলয নফী 
ভুাম্যদ া. ভস্ত নফী  যূরনদয ফিনল নফী  যূর। তাাঁয নয রৃরনা 
আয সওাননা নফী- যূর আনফ না   
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أ د   كَأنَ  م  ـِٰكن َجأِلكُمْ  رِّ  مِّن ا ََحد   ا َبَأ ُمَحم   • الن ِبيِّينَ  َوَخأتَمَ  اللّٰهِ  ُسولَ  ر   َوَل

অথি  ভুাম্যদ সতাভানদয সওাননা রুুনলয রতা ন, ফযং আল্লায যূর এফং 
ফিনল নফী। (আর কুযআন ৩৩  ৪০) 

অথিাৎ ভুাম্যদ া.- এয নয নফীয প্রনাচন আনঙ রও সনই এ ফযাানয রৄধ ু
আল্লাই বানরা চাননন এফং চাননন ফনরই রতরন রঘযতনয নফুযনতয দযচা 
ফন্ন ওনয সদন।  

রওাভত মিন্ত ৃরথফীয ওন্দনয ওন্দনয মনতা ফরন আদভ চন্ধ সননফ ভুাম্যদ 
া. তানদয ওনরয নফী  সনতা। তাাঁয আনুকতয  অনুযণ উনো ওনয 
সওউই আল্লায াত সথনও সযাই ানফ না।  

ل إ َسْلنَأكَ  ا َرْ  َوَمأ ـِٰكن   ا َونَِذيرً  ا بَِشيرً  لِّلن أسِ  كَأف ةً  ا ِ   يَْعلَُمونَ  لَإ الن أسِ   ا َكْثَرَ  َوَل

অথি  আভযা সতাভানও যূর ফারনন ারিনরঙ ভগ্র ভানফচারতয চনে 
সুংফাদদাতা  তওিওাযী রননফ। রওন্তু অরধওাং ভানুলই এনরভ 
যানঔনা। (আর কুযআন ৩৪  ২৮) 

نِّي الن أُس  ا َي َهأ يَأ قُلْ  َلْيكُمْ  اللّٰهِ  ُسولُ  رَ  ا ِ  • َجِميًعأ ا ِ

অথি  (ন ভুাম্যদ!) ফনরা  „স ভানুল! আরভ সতাভানদয ফায প্ররত ভান 
আল্লায যূর।‟ (আর কুযআন ৭  ১৫৮) 

৮. ভুাম্যদ া.- এয ভাধযনভ দীন ণূিতা রাব ওনযনঙ 

ূফিফতিী নফীকনণয ভাধযনভ রদাানতয সম অরভধাযা অল্প অল্প ওনয সননভ 
আরঙর, ভুাম্যদ া.- এয ভাধযনভ তা ণূিতা উনীত ননঙ। রতরন 
ূণিাংক দীননও ফারতনরয ধ্বং স্তুনয উয রফচী  প্রফরতিত ওনয রওাভত 
মিন্ত সকাটা ভানফ চারতয চনে „ভনির‟ িান ওনয সকনঙন  

ينِ  َعلَى هُ  ِليُْظِهرَ  اْلَحقِّ  َوِدينِ  ِبأْلُهَدى   ُسوَلهُ  رَ  َسلَ  ا َرْ  ال ِذي ُهوَ   • كُلِّهِ  الدِّ

অথি  আল্লা সতা সই ভান িা, রমরন তাাঁয যূরনও রদাাত এফং তয 
দীন রদন ারিননঙন, তানও অেফ দীননয উয রফচী ওযায উনিনশ্য। 
(ূযা ৬১ আস্ প  আাত ৯  ৪৮ আর পাত্  আাত ২৮ এফং ৯ আত ্
তাফা  আাত ৩৩) 

ْسلَامَ  َلكُمُ  ِضيتُ  َورَ  ِنْعَمِتي َعلَْيكُمْ  َوا َتَْمْمتُ  ِدينَكُمْ  َلكُمْ  ا َكَْمْلتُ  اْليَْومَ    ِدينًأ الْإ ِ

অথি  আচ আরভ সতাভানদয চনে ণূি ওনয রদরাভ সতাভানদয দীন, রযণূি 
ওনয রদরাভ সতাভানদয প্ররত আভায রনাভত (আর কুযআন) এফং সতাভানদয 
চনে দীন (চীফন ফযফিা) ভননানীত ওযরাভ ইরাভনও। (আর কুযআন ৫  ৩) 
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৯. যনূরয ভমিাদা  তাাঁয আনুকনতযয গুরুত্ব 

যূর া.- এয প্ররত ঈভাননয অরযামি দারফ নচ্ছ, ূণিাংক চীফনন তাাঁয 
অনুযণ  অনুফতিন ওযনত নফ। ভানুনলয চীফন মাননয সম রফধান, তা 
আল্লা তাাঁয যনূরয ভাধযনভই সপ্রযণ ওনযনঙন। যূর ভানুনলয চীফন 
দ্ধরতয মনতা নীরতভারা প্রদান ওনযনঙন, তা ফই আল্লা প্রদি। ওাযণ   

ل إ ُهوَ  ا ِنْ  • اْلَهَوى   َعنِ  يَنِطقُ  َوَمأ  • َحى  يُو َوْحي   ا ِ
অথি  স রননচয সঔার ঔুর ভনতা ওথা ফনরনা। স মা ফনর তা সতা অর, মা 
তায ওানঙ ািাননা । (আর কুযআন ৫৩  ৩- ৪) 

এচনেই আল্লা তাারা ভানুলনও রননদি সদন   
 • فَأنتَُهوا َعْنهُ  نََهأكُمْ  َوَمأ فَُخُذوهُ  ُسولُ  الر   ا تَأكُمُ  َوَمأ

অথি  যূর সতাভানদয মা সদ তা গ্রণ ওনযা, আয মা সথনও সতাভানদয 
রননলধ ওনয, তা সথনও রফযত থানওা। (আর কুযআন ৫৯  ৭) 

َذا ُمْؤِمنَة   َولَإ ِلُمْؤِمن   كَأنَ  َوَمأ  َلُهمُ  يَكُونَ  ا َن ا ا َْمرً  ُسوُلهُ  َورَ  اللّٰهُ  قََضى ا ِ
 • ِهمْ  ا َْمرِ  ِمنْ  ةُ  اْلِخيَرَ 

অথি  আল্লা এফং তাাঁয যূর সওাননা রফলন পাারা সদায য স রফলন 
সওাননা ভুরভন ুরুল ফা নাযীয রবন্প রদ্ধান্ত সনায সওাননা এঔরতায সনই। 
(আর কুযআন ৩৩  ৩৬) 

১০. যনূরয আনুকতয  অনুযণ রযানযয ভাযাত্মও রযণরত 

ভুাম্যদ া.- এয আনুকতয  অনুযণ ঙাড়া সওাননা ফযরিয নে ভুররভ থাওা 
ম্ভফ ন। মাযা ভুাম্যদ া.- এয আনুকতয ওনযনা এফং তাাঁয প্রফরতিত ন্থা 
অফরম্বন ওনযনা, তাযা সম মনতা ফড় রন্িত  ফুমুকিই সাও না সওন, আল্লায 
দৃরষ্টনত তাযা স্পষ্ট সকাভযা, ভ্রষ্টতভ ভানুল  ওারপয। ভান আল্লা ফনরন  

ِبينًأ َضلَالًإ َضل   فََقدْ  ُسوَلهُ  َورَ  اللّٰهَ  يَْعصِ  َوَمن  • م 

অথি  সম সওউ আল্লা এফং তাাঁয যূরনও অভাে ওযনফ, স নফ সুস্পষ্ট 
রফথকাভী। (আর কুযআন ৩৩  ৩৬) 

ن نِ  ا ََضل   َوَمنْ  ،ا َْهَواَءُهمْ  يَت ِبُعونَ  ا َن َمأ فَأْعلَمْ  َلكَ  يَْستَِجيبُوا ل مْ  فَأ ِ  ات َبعَ  ِمم 
 • اللّٰهِ  مِّنَ  ُهًدى  ِبَغْيرِ  َهَواهُ 

অথি  তাযা মরদ সতাভায আফানন াড়া না সদ, তনফ সচনন যানঔা, তাযা 
সওফর রননচনদয সঔার ঔুরযই ইনিফা ওনয। ঐ ফযরিয ঘাইনত অরধওতয 
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রফথকাভী আয সও আনঙ, সম আল্লায রদাাত উনো ওনয রননচয সঔার 
ঔুরয ইনিফা ওনয? (আর কুযআন ২৮  ৫০) 

ن ۛ   ُسولَ  َوالر   اللّٰهَ  ا َِطيُعوا قُلْ  ن   اتََول وْ  فَأ ِ  • ينَ  اْلكَأِفرِ  يُِحب   لَإ اللّٰهَ  فَأ ِ

অথি  তানদয ফনরা  „সতাভযা আল্লায আনুকতয ওনযা এফং এই যূনরয।‟ 
মরদ তাযা (এ ওথা সথনও) ভুঔ রপরযন সন, তনফ সচনন যানঔা, আল্লা 
ওারপযনদয ঙন্দ ওনযন না।‟ (আর কুযআন ৩  ৩২) 

 اْلُمْؤِمِنينَ  َسِبيلِ   َغْيرَ  َويَت ِبعْ  اْلُهَدى   َلهُ  ي نَ تَبَ  َمأ بَْعدِ  ِمن ُسولَ  الر   يَُشأِققِ  َوَمن
 • ا َمِصيرً  َوَسأَءتْ  ،َجَهن مَ  َونُْصِلهِ  تََول ى   َمأ نَُولِّهِ 

অথি  ওানযা ওানঙ রদাাত (তযথ) সুস্পষ্ট ফায য মরদ স যূনরয 
রফরুদ্ধাঘযণ ওনয এফং ভুরভননদয থ ঙাড়া অে থ অফরম্বন ওনয, তানর 
স সমরদনও ভুঔ রপরযননঙ আভযা তানও স রদনওই রপরযন সদনফা এফং 
তানও প্রনফ ওযানফা চাান্পানভ, মা ঘযভ রনওৃষ্ট আফা। (আর কুযআন ৪  ১১৫) 

এওরদনও আভযা সদঔরাভ যূনরয আনুকতয ঙাড়া আল্লায আনুকতয ম্ভফ 
ন, অেরদনও যূনরয আনুকতয রযায ওযনর যননঙ াংখারতও  
বাফ রযণরত। এয দ্বাযাই যূনরয ভমিাদা  আনুকনতযয অরযামি গুরুত্ব 
রযষ্কায ন মা।  

এ মাফত আরম্বান রওযাভ, ভুাম্যদ া. এফং নফুযত ম্পনওি কুযআননয 
আনরানও মা রওঙু আনরাঘনা ওযা সকনরা, এরূ সুরফস্তৃত ধাযণা 
রযারানতয প্ররত ঈভান  দৃঢ় প্রতয সালণ ওযনত নফ। আয এটাই নচ্ছ 
ঈভান রফয রযারানতয দারফ।  

১১. যরূ া.  ভুররভ উম্যা 

ইরতূনফি কুযআননয আনরানও ভুররভ উম্যায ভূরযান ওযনত রকন আভযা 
ািওনদয াভনন াাঁঘরট প্রশ্ন উিান ওনযরঙরাভ। ািওকনণয রনওট 
রফন অনুনযাধ ওযরঙ, এওটু সঙনন রকন আয এওফায প্রশ্নগুনরায প্ররত 
নময রদন। রৄধ ুপ্রশ্নগুনরানত „কুযআননয রফধানন‟য িনর „যনূরয আদি‟ ব্দ 
রৃরট ফরন রদন এফং এয আনরানও যূর া.- এয ানথ আভানদয 
আঘযনণয ভূরযান ওরুন। প্রনতযও রফনফওফান ফযরিই এ ভূরযান ওযনত 
ানযন। আভানদয রফশ্বা আভযা সঔানন সম বাফ দৃশ্য অফনরাওন 
ওনযরঙ, এঔানন তায ফযরতক্রভ খটনফ না। সুতযাং ফতিভান রফনশ্ব ভুররভ 
উম্যায রফমিনয ওাযণ ফছুনত ওানযাযই অসুরফধা ায ওথা ন। 
আল্লায যূর ফনরন  “আরভ সতাভানদয রনওট রৃ‟রট রচরন সযনঔ মারচ্ছ, 
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মনতারদন সতাভযা এগুনরানও আওনড় থাওনফ, রফমি  ভ্রষ্টতা সতাভানদযনও 
স্পি ওযনত াযনফ না। সগুনরা নচ্ছ-  ০১. আল্লায রওতাফ  ০২. 
আভায সুন্পত।” রতযওথা ফরনত রও! আভানদয ঈভাননও এঔন সই ফীনচয 
ানথ তুরনা ওযা সমনত ানয, মায সথনও কাঙ চন্ধা না। এ ফযাানয 
ভুররভ উম্যানও কবীযবানফ রঘন্তা বাফনা ওযা উরঘত   

  الْإ ِخرَ  َواْليَْومَ  اللّٰهَ  ُجو يَرْ  كَأنَ  لَِّمن َحَسنَة   ا ُْسَوة   اللّٰهِ  ُسولِ  رَ  ِفي َلكُمْ  كَأنَ  ل َقدْ 
 • ا كَِثيرً  اللّٰهَ   َوَذكَرَ 

অথি  সতাভানদয মাযা আল্লায ন্তুরষ্ট  সল রদননয াপনরযয আা ওনয 
এফং আল্লানও সফর সফর রমরওয ওনয তানদয চনে আল্লায যূনরয ভনধয 
যননঙ উিভ আদি। (৩৩ আমাফ  আাত ২১) 

১২. এই অধযানয াযওথা 
এ অধযানয াযওথা নরা  
০১. নফী  যূর নরন তাাঁযা, মানদযনও আল্লা তাারা তাাঁয রননদি অনুমাী 

তাাঁয ফাণী তাাঁয ফান্দানদয ওানঙ সৌাঁনঙ সদায চনে ভননানীত ওনযনঙন।  
০২. নফীযা ভানুল রঙনরন এফং তাাঁযা রঙনরন ভানচয আদি ফযরি।  
০৩. প্রনতযও চারত  চননদ নফীয আরফবিাফ খনটনঙ। 

০৪. ফ নফী এওই দীননয  এওই আদনিয প্ররত ভানুলনও আফান চানান। 

০৫. ূফিফতিী নফী যূরনদয আনুকতয  অনুফতিন যরত ন সকনঙ। এঔন 
রৄধু ভুাম্যদ া.- এয আনুকতয  অনুফতিন ওযনত নফ।  

০৬. ভুাম্যদ া. ফিনল নফী। তাাঁয নয আয সওাননা নফী আনফন না।  
০৭. ভুাম্যদ া. ভগ্র ভানফ চারতয নফী।  
০৮. ভুাম্যদ া.- এয ভাধযনভ আল্লায দীন ূণিতা রাব ওনযনঙ এফং রতরন 

ূণিাংকবানফ দীননও প্ররতরিত ওনয সকনঙন। 

০৯. ভুাম্যদ া.- এয আনুকতয  অনুফতিন ওযা পযম। তাাঁয আনুকতয  
অনুফতিন ঙাড়া আল্লানও াা মানফ না। তাাঁয আনুকতয রযায ওযা 
কুপরয। এফ রফস্তৃত ধাযণা যূনরয প্ররত ঈভান আননত নফ।  

১০. ফতিভান ভুররভ উম্যা যূনরয আনুকতয রযায ওযায ওাযনণই 
মাফতী রফমিনয ম্যুঔীন ননঙ।  

َلهَ  ل إ ا َنْ  ا َْشَهدُ  ل إ ا ِ دَ  ا َن   َوا َْشَهدُ  اللّٰهُ  ا ِ ُسولُ  ُمَحم   اللّٰهِ  ر 
 

  



৯. ঈভাননয সখালণা  ঈভান রবরিও আভর 

১. ঈভান রবরিও আভর 

এ অধযানয আভযা রৃরট রফল রনন আনরাঘনা ওযনত ঘাই   
০১. ঈভাননয সখালণা প্রদান (ইওযায রফর ররান)  
০২. ওনভি ঈভাননয প্ররতপরন (আভর রফর আযওান)  

এও. ঈভাননয সখালণা  আভযা আনকই ফনররঙ, ঈভাননয রতনরট মিা যননঙ  
০১. অন্তয রদন রফশ্বা ওযা  তয ফনর স্বীওায ওনয সনা। আযরফনত 

এটানও ফরা ননঙ তারদও রফর রচনান। 

০২. সভৌরঔও সখালণা। 

০৩. ওনভি প্ররতপরন। এই রতনরট মিানয ভরন্বত রূই ণূিাংক ঈভান।  

এ মাফত আভযা ঈভাননয প্রথভ মিা অথিাৎ আন্তরযও রফশ্বা  প্রতয 
ংক্রান্ত আনরাঘনা ওনযরঙ। ওথাটা আনযওটু রযষ্কায ওনয ফররঙ  ূফিফতিী 
অধযাগুনরানত আভযা আনরাঘনা ওনযরঙ, ভূরত আন্তরযও রফশ্বা  প্রতয 
রাব ওযাই নচ্ছ ঈভাননয প্রথভ মিা। প্রনতযও ভুরভাননযই ঈভান ম্পনওি 
উনযাি সভৌররও ধাযণা থাওা অরযামি।  

রফত্র কুযআন ভরচদ  ারদন যূনর ঈভাননয সখালণা প্রদাননয আফান 
চানাননা ননঙ। কুযআন ানও ফরা ননঙ   

ن   لُ  اْستََقأُموا ثُم   اللّٰهُ  ب نَأ رَ  قَأُلوا ال ِذينَ  ا ِ  • اْلَملَاِئكَةُ  َعلَْيِهمُ  تَتَنَز 

অথি  রনশ্চই মাযা ফনর  „আল্লা আভানদয প্রবু‟, অত য এওথায উয 
অটর- অরফঘর থানও, তানদয প্ররত সপনযতা নারমর । (আর কুযআন ৪১  ৩০) 

যূরুল্লাহ্ াল্লাল্লার আরাইর াাল্লাভ ফনরন  
 •ٌاْستَِقمْ ٌثُم  ٌهِ ِبأللّٰ ٌٰاَمْنتُ ٌقُلْ 

অথি  ফনরা  „আরভ আল্লায প্ররত ঈভান আনরাভ।‟ অতয এওথায উয 
অটর অরফঘর ন থানওা।3  

ًدا َواَن   هُ اللّٰ  ِالإ   ِالٰهَ  لإ   اَنْ  َشَهأدة   َخْمسِ  لٰىعَ  الِْإْسلاَمُ  بُِنىَ  ُسْولُ  ُمَحم   • هِ اللّٰ  ر 

অথি  ইরাভ াাঁঘরট রবরিয উয প্ররতরিত। এও. এই ওথায ােয সদা সম, 
আল্লা ঙাড়া সওাননা ইরা সনই এফং ভুাম্যদ আল্লায যূর া. ...........।4 

                                                 
3. র ভুররভ  সুরপান ইফনন আফরৃল্লা ওরপ।   
4. ফুঔারয, ভুররভ, রভওাত।   
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এ আনরাঘনা সথনও চানা মা, সমফ রফলনয প্ররত ঈভান আননত নফ 
সগুনরানও সওফর অন্তয রদন রফশ্বা ওযা  তয ফনর চানাই মনথষ্ট ন, 
ফযঞ্চ এ রফশ্বা  তযতায সভৌরঔও স্বীওৃরত  সখালণা অরযামি। সুতযাং 
এবানফ ঈভাননয সভৌররও সখালণা প্রদান ওযনত নফ   

دَ  اَن   َواَْشَهدُ  هُ اللّٰ  ِالإ   ِالٰهَ  اَلإ   اَْشَهدُ  ُسْولَ  ُمَحم   গ هِ اللّٰ  ر 

“আরভ ােয রদরচ্ছ, আল্লা ঙাড়া আয সওাননা ইরা সনই এফং ভুাম্যদ া. 
আল্লায যূর।” 

এ ােয সদানওই ফরা  (ওনরভা) াাদাহ্। 

ঈভারনানতয অে সমফ রফল সমরূ ফযাঔযা এ মাফত আনরারঘত 
ননঙ, সফ রফলনযই স্বীওৃরত  সখালণা প্রদান ওযনত নফ।  

রৃই. ওনভি ঈভাননয প্ররতপরন  ঈভাননয ততৃী মিা নচ্ছ ফাস্তফ ওনভি  
ফযফারযও চীফনন ঈভাননয প্ররতপরন খটাননা। সমফ রফলনয প্ররত ঈভান 
আনা অরযামি, সগুনরানও আন্তরযওবানফ তয ফনর রফশ্বা ওযা এফং 
সগুনরায সভৌরঔও সখালণাই ঈভাননয চে মনথষ্ট ন, ফযঞ্চ ফাস্তফ চীফননও এ 
রফশ্বানয আনরানও রযঘাররত ওযাই নচ্ছ রফশ্বা  স্বীওৃরতয অরনফামি দারফ। 
এ রতনরট মিানয রযণূি ফাস্তফাননয ভাধযনভ ঈভান ূণিতা রাব ওনয।  

আভর ফা ওভি ঙাড়া রফশ্বানয সওাননা ভূরয সনই। আভর মরদ জ্ঞান  
রফশ্বানয রফযীত , তনফ স আভনরয সওাননা ভূরয সনই। সওাননা ফযরি 
মরদ রফনলয রক্রানও ভৃতুয ফনর চানন এফং স্বীওায ওনয, রওন্তু তাযয স 
সফাঁনঘ থাওায উনিনশ্য রফলান ওনয তনফ তায জ্ঞান  স্বীওৃরতয তযতা 
প্রভারণত না। রিও এভরনবানফ সওাননা ফযরি মরদ ঈভাননয রফলভূনয 
প্ররত জ্ঞান  স্বীওৃরতয ওথা রফশ্বা  প্রওা ওনয, আয তায ফাস্তফ ওভিওান্ি 
মরদ  এ জ্ঞান  স্বীওৃরতয রফযীত, তনফ এভন ফযরিয দারফনও তয ফনর 
ধনয সনা মা না। 

এ আনরাঘনা সথনও এওথা রযষ্কায নরা, রফশ্বা  স্বীওৃরতয তযতা 
প্রভানণয চনে ফাস্তফ চীফনন সগুনরায প্ররতপরন খটাননা অরযামি। প্রওৃত 
ঈভানদায সরাওনদয নফরষ্টয আনরাঘনা প্রংনক ওারানভ ানও ফরা ননঙ   

ن َمأ َذا ال ِذينَ  اْلُمْؤِمنُونَ  ا ِ َذا قُلُوبُُهمْ  َوِجلَتْ  اللّٰهُ   ُذِكرَ  ا ِ  ا يَأتُهُ  َعلَْيِهمْ  تُِليَتْ  َوا ِ
يَمأنًأ َزاَدتُْهمْ  لَاةَ  ونَ يُِقيمُ  ال ِذينَ  • يَتََوك لُونَ  بِِّهمْ  رَ  َوَعلَى   ا ِ أ الص   َزْقنَأُهمْ  رَ  َوِمم 
ـِٰئكَ  • يُنِفُقونَ  أ اْلُمْؤِمنُونَ  ُهمُ  ا ُوَل  • َحقًّ
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অথি  সচনন যানঔা, প্রওৃত ভুরভন নরা তাযা, আল্লায ওথা স্ভযণ ওরযন সদা 
নর মানদয অন্তয সওাঁন উনি, আল্লায আাত রতরাাত ওনয রৄনাননা নর 
মানদয ঈভান ফৃরদ্ধ া এফং মাযা তানদয প্রবযু উয তাাক্কুর ওনয। তাযা 
নরা সইফ সরাও মাযা ারাত ওানভ ওনয এফং আভযা তানদযনও সম 
রযরমও রদনরঙ তা সথনও (আল্লায নথ) ফয ওনয। তাযাই ও (প্রওৃত) 
ভুরভন। (আর কুযআন ৮  ২- ৪) 

ْيَس  ـِٰكن   بِ  َواْلَمْغرِ  قِ  اْلَمْشرِ  ِقبَلَ  ُوُجوَهكُمْ  تَُول وا ا َن  اْلِبر   ل   ا َمنَ  َمنْ   اْلِبر   َوَل
 َذِوي ُحبِّهِ  َعلَى   اْلَمألَ  َوا تَى َوالن ِبيِّينَ  َواْلِكتَأبِ  َواْلَملَاِئكَةِ   الْإ ِخرِ  َواْليَْومِ  ِبأللّٰهِ 
ِبيلِ  َوابْنَ  َواْلَمَسأِكينَ  َواْليَتَأَمى   بَى   اْلُقرْ  أِئِلينَ  الس   أمَ َوا َقَ  قَأبِ  الرِّ  َوِفي َوالس 

لَاةَ  كَأةَ  َوا تَى الص  َذا ِبَعْهِدِهمْ  َواْلُموفُونَ  الز  أِبرِ  ۛ   َعأَهُدوا ا ِ َسأءِ  ِفي ينَ  َوالص   اْلبَأ ْ
ر   ـِٰئكَ  ،اْلبَأ ْسِ  َوِحينَ  اءِ  َوالض  ِذينَ  ا ُوَل ـِٰئكَ  ۛ   َصَدقُوا ال   • اْلُمت ُقونَ  ُهمُ  َوا ُوَل

অথি  ূফি এফং রশ্চভ রদনও ভুঔ সপযাননায ভনধয (প্রওতৃ নে) সওাননা ণুয 
সনই। ফযং ণুয সতা নরা  ভানুল ঈভান আননফ এও আল্লায প্ররত, সল 
রদফনয (আরঔযানতয) প্ররত, সপনযতানদয প্ররত, আল্লায রওতাফ এফং 
নফীনদয প্ররত; আয তাাঁয (আল্লায) বানরাফাা ভার- ম্পদ দান ওযনফ 
আত্মী- স্বচননদয, এরতভনদয, রভরওননদয, রথও- মিটওনদয, 
াামযপ্রাথিীনদয এফং ভানুলনও দাত্ব সথনও ভুরিয ওানচ; আয ারাত 
ওানভ ওযনফ, মাওাত প্রদান (রযনাধ) ওযনফ; তাঙাড়া প্ররতশ্রুরত রদনর তা 
ূণিওাযী নফ এফং অথিংওট, রৃিঃঔ- ওষ্ট  তয রভথযায ংগ্রানভ ফয 
অফরম্বনওাযী নফ। - ভূরত এযাই (তানদয ঈভান  ইরানভয রদও সথনও) 
তযফাদী এফং এযাই (প্রওতৃ) ভুিারও। (আর কুযআন ২  ১৭৭) 

ن َمأ  ِبأ َْمَواِلِهمْ  َوَجأَهُدوا تَأبُوا يَرْ  َلمْ  ثُم   ُسوِلهِ  َورَ  ِبأللّٰهِ  ا َمنُوا ال ِذينَ  اْلُمْؤِمنُونَ  ا ِ
ـِٰئكَ  ،اللّٰهِ  َسِبيلِ  ِفي َوا َنُفِسِهمْ  أِدقُونَ  ُهمُ  ا ُوَل  • الص 

অথি  ভুরভন নরা তাযা, মাযা ঈভান এনননঙ আল্লায প্ররত  তাাঁয যূনরয 
প্ররত এফং অতয আয নন্দ সালণ ওনযরন, ফযং আল্লায নথ রচাদ 
ওনযনঙ ভার- ম্পদ এফং চান- প্রাণ রদন, এযাই (ঈভাননয দারফনত) 
তযফাদী। (আর কুযআন ৪৯  ১৫) 

কুযআন ানওয আনরাঘয আাতগুনরা এওথাই প্রভাণ ওনয সম রফশ্বা  
স্বীওৃরতয ানথ ানথ স অনুমাী ওভি অরযামি। ফস্তুত আন্তরযও রফশ্বা  
ঈভাননয রবরিনত ফাস্তফ চীফননও রযঘাররত ওযায নাভই ইরাভ।  
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২. ঈভান  ইরাভ 

প্রওৃতনে ঈভান  ইরাভ নচ্ছ ফীচ  কানঙয ো। ফীচ মরদ ূণয 
সঔাা না ন রতযওায ফীচই , তনফ তা ফন ওযনর তা সথনও কাঙ 
চন্ধাননা সমভন অফধারযত, সতভরন রতযওায অনথি সওউ মরদ ঈভারনাত 
ম্পনওি জ্ঞান  প্রতয রাব ওনয, তনফ তায ফাস্তফ চীফন সই জ্ঞান  
প্রতযনয আনরানও রযঘাররত া অফধারযত। আন্তরযও রফশ্বানয 
অরযামি রযণরত নচ্ছ তায ওভিরূ। আয সওাননা ফযরি মঔন তায 
ঈভাননয দারফ অনুমাী ফাস্তফ চীফননও রযঘাররত ওনয, তঔন স  
ভুররভ। ফীচ ঙাড়া সমভন কাঙ নত ানয না, সতভরন ঈভান ঙাড়া 
ভুরভান া মা না। ঈভাননয দারফ ফাস্তফান ওযায সম প্ররক্রা তাযই 
নাভ নচ্ছ „দীন‟। আয আল্লা তাারা এ দীননও আঔযারত ওনযনঙন 
„ইরাভ‟ ফনর। 

সওফর ঈভাননয স্বীওৃরত দ্বাযাই সওাননা ফযরি ভুরভান নত ানয না। ঈভান 
রবরিও আভর দ্বাযাই ভানুল ভুরভান নত ানয। সওাননা ফযরি মরদ আল্লা 
তাারানও তায ইরা ফনর রফশ্বা  স্বীওায ওনয, তনফ তানও অফরশ্য   

১. রননচয স্বাধীন ইচ্ছা  আমারদ সওাযফারন ওযনত নফ। নপনয ইচ্ছা 
ফানায দাত্ব রযতযাক ওনয এওরনিবানফ আল্লায ফান্দা  দা ন 
চীফনমান ওযনত নফ।  

২. রনচ চীফন, সদ, অংক- প্রতযংক, াযীরযও  ভানরও সমাকযতা এফ 
রওঙুয এওভাত্র ভাররও আল্লানও ভনন ওযনত নফ এফং তায ওানঙ 
এগুনরা আল্লায ে সথনও আভানত ফনর ভনন ওযনত নফ।  

৩. স রৃরনায প্ররতরট ভন্দ ওানচয চনে যওানর আল্লায রনওট 
চফাফরদর ওযনত নফ ফনর ভনন ওযনফ।  

৪. আল্লা মা ঙন্দ ওনযন, সটানওই রননচয ঙন্দ রননফ গ্রণ ওযনত 
নফ এফং আল্লা মা অঙন্দ ওনযন সটানও রননচয অঙন্দ রননফ 
গ্রণ ওযনত নফ।  

৫. আল্লায ন্তুরষ্ট  তাাঁয ননওটয রাবনওই মাফতী সঘষ্টা াধনা  
তৎযতায ঘূড়ান্ত রেয রননফ গ্রণ ওযনত নফ।  

৬. চীফননয প্ররতরট সেনত্র সওফর ভাত্র আল্লা তাারায রকুভ  রফধান সভনন 
ঘরনত নফ। আল্লায সদা রকুভ  রফধাননওই এওভাত্র রদাাত ফনর 
সভনন রননত নফ। এয রফযীত মাফতী আইন- ওানুন, রনভ- নীরত  
ন্থা দ্ধরতনও মূ্পণি অভাে  প্রতযাঔযান ওযনত নফ।  

৭. ভুাম্যদ া. সও নতযয এওভাত্র ভাওারি  আদি সনতা রননফ গ্রণ 
ওনয চীফননয প্ররতরট সেনত্র তাাঁনওই অনুযণ ওযনত নফ।  
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সভাটওথা, ঈভাননয দারফদায প্রনতযও ফযরিনও কুযআন সুন্পানহ্ওই চীফন ঘরায 
থ রননফ গ্রণ ওযনত নফ এফং এয রফযীত মাফতী ভত, থ  ন্থানও 
খণৃা বনয প্রতযাঔান ওযনত নফ। ঈভাননয স্বীওরৃতয ানথ এরূ ঔাাঁরট আভর 
দ্বাযাই ভানুল প্রওৃত ভুররভ নত ানয। ফাস্তফ ওভি ঙাড়া রফশ্বা  স্বীওৃরতয 
সওাননা ভূরযই থাওনত ানয না। রফত্র ওারানভ ানও „ঈভান‟  „আভনর 
ানরহ্‟ (ণুযওভি ফা সনও আভর) ব্দদ্বনও ফায ফায এভন বানফ ফযফায ওযা 
ননঙ, সমননা এওটা „ফীচ‟ এফং আনযওটা স ফীচ সথনও ষৃ্ট „ফৃে‟।  

যফতিী অধযান “ঈভান  আভনর ানরহ্” প্রনঙ্গ রফস্তারযত আনরাঘনা ওযনফা। 

ঈভাননয ণূিাংক রঘত্র আনযওফায ররনঔ রদরচ্ছ   
১. সুস্পষ্ট জ্ঞান, স্বচ্ছ ধাযণা  রযূণি ফুছ ওানয ঈভারন রফলফস্তুভূনয 

প্ররত আন্তরযও রফশ্বা  প্রতয িান ওযা।  
২. স রফশ্বানয সভৌরঔও সখালণা  স্বীওৃরত প্রদান ওযা এফং 
৩. স অনুমাী আভর ওযা ফা ফাস্তফ চীফননও রযঘাররত ওযা এফং এ 

ধাযণা রফশ্বানয রফযীত ফ রওঙুনও প্রতযাঔযান ওযা।  
ভনন যাঔা দযওায, ঈভাননয রবরিনত সম „আভর‟ ওযা , ইরানভয 
রযবালা তানও ফরা  „ইফাদত‟। ইফাদনতয রফরবন্প উন্পত  উচ্চ স্তয 
যননঙ। সমভন  „তাওা‟  „ইান‟।  

৩. এ অধযানয াযওথা 
১. ঈভাননয রতনরট রদও যননঙ   

(ও) আন্তরযও রফশ্বা  প্রতয।  
(ঔ) সভৌরঔও স্বীওৃরত।  
(ক) ওনভি রফশ্বানয প্ররতপরন। 

২. আন্তরযও রফশ্বানয ানথ ঈভাননয সভৌরঔও সখালণা অরযামি।  
৩. রফশ্বা  স্বীওৃরতয ানথ ানথ ফাস্তফ চীফনন ঈভাননয রূাণ অরযামি।  
৪. ঈভাননয ফাস্তফ রূাণই ইরাভ। ঈভান  ইরানভয উদাযণ নচ্ছ 

ফীচ  কানঙয ভনতা। 

৫. সমফ আভর ফা তৎযতায দ্বাযা ঈভাননয প্ররতপরন খটাননা , 
সগুনরা নরা „আভনর ানর‟। আয আল্লায রননদিরত আভনর 
ানরহ্ই নরা ইফাদত। 

   



১০. ঈভান  আভনর ানর 

১. ভরুি  াপনরযয যাচথ ঈভান  আভনর ানর 

ঈভাননয রবরিনত যরঘত যাচনথয নাভ „ঈভান  আভনর ানরহ্।‟ এই 
যাচনথয অয নাভ „রযাত আর ভুস্তারওভ (যর সাচা থ)।‟ রযাত ফা 
থ নরা „ঈভান‟। আর ভুস্তারওভ ভানন-  „আভনর ানরহ্‟। 

কুযআন ভরচনদ „ঈভান‟  „আভনর ানরহ্‟সও ভুরি  াপনরযয উা 
সখালণা ওযা ননঙ। ভান আল্লা ফনরন  

رِ  أِلَحأتِ  ِملُواَوعَ  ا َمنُوا ال ِذينَ  َوبَشِّ  تَْحِتَهأ ِمن تَْجِري َجن أت   َلُهمْ  ا َن   الص 

ْزقًأ ثََمَرة   ِمن ِمْنَهأ ُرِزقُوا كُل َمأ ،الْإ َنَْهأرُ  ـَٰذا قَأُلوا ۛ   رِّ  ،قَْبلُ  ِمن ُرِزْقنَأ ال ِذي َه
َرة   ا َْزَواج   ِفيَهأ َوَلُهمْ  ،ُمتََشأِبًهأ ِبهِ  َوا ُتُوا َطه   • م 

অথি  মাযা ঈভান আননফ এফং আভনর ানরহ্ ওযনফ, তানদয সুংফাদ দা  
তানদয চনে যননঙ উদযান আয ফাকফারকঘা, সগুনরায রননঘ রদন ফভান 
থাওনফ নদ- নদী ছণিাধাযা। আয তানদয চনে সঔানন থাওনফ রফত্র চুরড়। 
(ূযা ২ আর ফাওাযা  আাত ২৫) 

ن   أِلَحأتِ  َوَعِملُوا ا َمنُوا ال ِذينَ  ا ِ َ  الص  يَمأِنِهمْ  َرب ُهم ْهِديِهمْ ي  ِمن تَْجِري ۛ   ِبأ ِ

 • الن ِعيمِ  َجن أتِ  ِفي الْإ َنَْهأرُ  تَْحِتِهمُ 

অথি  মাযা ঈভান আনন এফং আভনর ানরহ্ ওনয, তানদয প্রবু তানদয 
ঈভাননয রবরিনত তানদয রযঘাররত ওনযন চান্পাতুন নারভ- এয রদনও, 
সমগুনরায রননঘ রদন থাওনফ ফভান নদ- নদী- ছণিাধাযা। (ূযা ১০ ইউনু  
আাত ৯) 

أِلَحأتِ  َوَعِملُوا ا َمنُوا ال ِذينَ  اللّٰهُ  َوَعدَ  ْغِفَرة   َلُهم  الص   • َعِظيم   َوا َْجر   م 

অথি  মাযা ঈভান আননফ এফং আভনর ানরহ্ ওযনফ, আল্লা তানদয 
প্ররতশ্রুরত রদননঙন েভায এফং ভা ুযস্কানযয। (আর কুযআন ৫  ৯) 

ن   أِلَحأتِ  َوَعِملُوا ا َمنُوا ال ِذينَ  ا ِ  • نُُزلًإ اْلِفْرَدْوسِ  َجن أتُ  َلُهمْ  كَأنَتْ  الص 
 • ِحَولًإ َعْنَهأ يَْبُغونَ  لَإ ِفيَهأ َخأِلِدينَ 

অথি  মাযা ঈভান আনন এফং আভনর ানরহ্ ওনয, তানদয আযান ওযায 
চনে যননঙ চান্পাতুর সপযদাউ। সঔানন থাওনফ তাযা রঘযরদন। সঔান 
সথনও তাযা িানান্তয নত ঘাইনফনা ওঔননা। (আর কুযআন  ১৮  ১০৭- ১০৮) 
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أِلَحأتِ  َوَعِملُوا ِمنكُمْ  ا َمنُوا ال ِذينَ  هُ اللّٰ  َوَعدَ   كََمأ الْإ َْرضِ  ِفي َلَيْستَْخِلَفن ُهمْ  الص 

َلن ُهم َلُهمْ  اْرتََضى   يال ذِ  ِدينَُهمُ  َلُهمْ  َوَلُيَمكِّنَن   قَْبِلِهمْ  ِمن ال ِذينَ  اْستَْخلََف   َوَليُبَدِّ

 • ا َْمنًأ َخْوِفِهمْ  بَْعدِ  مِّن

অথি  সতাভানদয ভনধয মাযা ঈভান আনন এফং আভনর ানরহ্ ওনয, আল্লা 
তানদয প্ররতশ্রুরত রদনচ্ছন, রতরন অফরশ্য তানদয রৃথফীনত রঔরাপত দান 
ওযনফন, সমভরনবানফ রঔরাপত দান ওনযরঙনরন তানদয ফূিফতিী সরাওনদয; 
রতরন প্ররতরিত ওনয সদনফন তানদয ভননানীত ঙনন্দয দীননও, তানদয 
ববীরত  আতংনওয রযনফনও ফদর ওনয তানদয প্রদান ওযনফন 
রনযািায রযনফ। (ূযা ২৪ আন নূয  আাত ৫৫) 

أِلَحأتِ  َوَعِملُوا ا َمنُوا َوال ِذينَ  َرن   الص   ا َْحَسنَ  يَن ُهمْ َوَلنَْجزِ  َسيِّئَأِتِهمْ  َعْنُهمْ  َلنُكَفِّ

 • يَْعَملُونَ  كَأنُوا ال ِذي

অথি  মাযা ঈভান আনন এফং আভনর ানরহ্ ওনয, আরভ অফরশ্য রভরটন 
(ভুনঙ) সদনফা তানদয ভস্ত ভন্দওভি এফং তানদয প্ররতপর সদনফা তানদয 
উিভ ওনভিয রবরিনত। (ূযা ২৯ আনওাফতু  আাত ৭) 

ن   أِلَحأتِ ال َوَعِملُوا ا َمنُوا ال ِذينَ  ا ِ ـِٰئكَ  ص   গ اْلبَِري ةِ  َخْيرُ  ُهمْ  ا ُوَل

অথি  মাযা ঈভান আনন এফং আভনর ানরহ্ ওনয, তাযাই ৃরষ্টয সেি। 
(৯৮ ৭) 

نَسأنَ  َخلَْقنَأ َلَقدْ  ل إ • َسأِفِلينَ  ا َْسَفلَ  َرَدْدنَأهُ  ثُم   • تَْقِويم   ا َْحَسنِ  ِفي الْإ ِ  ال ِذينَ  ا ِ

 • َمْمنُون   َغْيرُ  ا َْجر   فَلَُهمْ  أِلَحأتِ الص   َوَعِملُوا ا َمنُوا

অথি  আরভ ভানুলনও ৃরষ্ট ওনযরঙ নফিািভ কিনন (We created man in the 

best stature)। তাযয তানও নারভন রদই রনঘুনদয সঘন রননঘ; তনফ 
তানদযনও ন, মাযা ঈভান আনন এফং আভনর ানরহ্ ওনয। তানদয চনে 
সতা যননঙ অপুযন্ত ুযস্কায। (ূযা ৯৫ আত তীন  আাত ৪- ৬) 

ن   نَسأنَ  ا ِ ل إ • ُخْسر   َلِفي الْإ ِ أِلَحأتِ  َوَعِملُوا ا َمنُوا ال ِذينَ  ا ِ  ِبأْلَحقِّ  َوتََواَصْوا الص 

ْبرِ  َوتََواَصْوا  • ِبألص 

অথি  রনশ্চই ভানুল রনরশ্চত েরতয ভনধয যননঙ, তনফ তাযা ন, মাযা ঈভান 
আনন, আভনর ানরহ্ ওনয আয মাযা যস্পযনও তয  োনয উনদ 
সদ এফং (এয উয) দৃঢ়তা অফরম্বননয চনে অরত ওনয। (আর কুযআন 
১০৩  ২- ৩) 
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২. আভনর ানরহ্ ভানন রও? 

ভান আল্লায ফাণী সথনও এওথা রযষ্কায ন সকনরা, রঘয েরত  ধ্বংনয 
াত সথনও যো াা, চাান্পাভ সথনও ভুরি াা, েভা রাব ওযা, 
রঘযন্তন াপরয  চান্পানতয সৌবাকয অচিন ওযা, ৃরথফীয প্ররতরনরধনত্বয 
ওতৃিত্ব রাব ওযা, দীন প্রফতিন ওযা এফং ারন্ত  রনযািা রাব ওযায 
ূফিতি নরা „ঈভান  আভনর ানরহ্‟। আভযা ূনফিয অধযাগুনরানত 
ঈভাননয রযঘ চাননত সনযরঙ, রওন্তু প্রশ্ন নরা „আভনর ানরহ্‟ ভানন রও? 
ওী এয ভভি  তাৎমি? 

াধাযণত কুযআননয অনুফানদ আভনর ানরয অথি ওযা , „সনও আভর‟ ফা 
„বানরা ওাচ‟ ফা „ৎ ওাচ‟। অফশ্য অনুফাদ সতা আয ফযাঔযা ফা তপরয ন। 
তাই অনুফানদ এয ঘাইনত অরধও ভভি প্রওা ওযা ম্ভফ ন। রওন্তু আভনর 
ানরয ভভি  তাৎমি এনতাটুকুই ন। ওথারট ঔুফই তাৎমিূণি এফং ফযাও 
অথিফ। উৎসুও ািওকনণয উনিনশ্য আভযা এঔানন আভনর ানরয 
আরবধারনও  ারযবারলও রদও সথনও মথাথি ভভি  তাৎমি তুনর ধযনত ঘাই। 

 ব্দরট উদ্কত َصأِلح   । এইَصأِلَحأت   ব্দরট এওফঘন, এয ফরফঘন َصأِلح  

ননঙ  ََصلَح ব্দভূর (rootword) সথনও। রফঔযাত আযরফ ইংনযরচ অরবধান 

„ভুচাভ আর রুকা আর আযারফা আর ভুারযা‟ সত (by Milton 

cowan)    নব্দয অথি সরঔা ননঙ রনম্নরূ َصلَحَ  
to be good, right, proper, in order, righteous, pious Godly. to be 
well, to be usable, practicable, suitable, appropriate. to be 
admissible, permissible. to be valid. to put in order, settle, adjust, 
make amends. to mend, improve, fix, repair. to make peace, 
become reconciled, make up. to poster peace (between), reconcile 
(among people). to make suitable, modify. to reform. to remove, 
remedy. to make arable, reclaim, cultivate. to further, promote, 
encourage. bring good luck. to agree, accept, adopt. 

এই  ََصلَح সথনও করিত ব্দগুনরায অথি সরঔা ননঙ রনম্নরূ   

 .Peace, settlement, composition, compromise, peace making  (সুর) ُصْلح  

 .goodness, properness, rightness; practicability  (ারাহ্) َصلاَح  

 .fitness, efficiency; practicability, proper, competence  (ারারযা) َصلاَِحي ة  

 ,restoration, improvement, correction; adjustment  (ইরা) ِاْصلاَح  

remedying, elimination, establishment of peace; compromise, peace making. 
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 good, right, proper, sound; through, substantial, out  (ানরহ্) َصأِلح  

and out, solid; virtuous, pious, devout, goodly; usable, useful, 

practicable, serviceable, suitable, appropriate; fit for action.  

আভযা চারন „আভর‟ ) َْعَمل(  ভানন-  ওভি  আঘযণ। তানর „আভনর 

ানরয‟ ভানন ওী দাাঁড়া? ভূরত আভনর ানরহ্ ভানন সই ফ ওভি  
আঘযণ মা  ََصلَح ব্দ ভূনরয অনথিয ভনধয এফং  ََصلَح সথনও করিত ব্দ 

ভূনয ভনভিয ভনধয রনরত যননঙ। 

উনয ফরণিত আরবধারনও অনথিয আনরানও আভযা ফরনত ারয, „আভনর 
ানরহ্‟ ভানন-  সইফ ওভি  আঘযণ, মা বানরা, উিভ, উৎওষৃ্ট, ৎ, 
রিও, মথাথি, গ্রণনমাকয, আল্লা রননদিরত, ফিচন স্বীওৃত োময  ফাস্তফ। 

আভনর ানরহ্ ভানন-  ারন্ত, ারন্ত িান, ভনছাতা িান, রভনর রভন ঘরা, 
রনষ্পরি ওনয সনা। ভধযন্থা অফরম্বন ওযা। ভনছাতা ওনয ঘরা, রন্ন 
িান ওযা। ভীভাংা ওনয সনা। ংমভীর া।  

আভনর ানরহ্ ভানন-  সমাকযতা, ওভিদেতা  উমিুতা অচিন ওযা। 
সমাকযতা  দেতা অচিননয ওাচ ওযা। রননচনও সমাকয, প্রনাচনী  
উমুি ফানাননায ওাচ ওযা। ধাযণ েভতা  েভতা অচিন ওযা। 

আভনর ানরহ্ ভানন সইফ ওাচ-  মা উওাযী, াামযওাযী, ওরযাণওয, 
উন্পরতদানওাযী; মা সুরফধাদানওাযী, পরদাও, রাবচনও। 

আভনর ানরহ্ অথি-  ংস্কায, ংনাধন, রযভাচিন, ুনরনভিাণ, ণুফিার, 
ুনরভিরন, রনযাভ, রযনাধন  রযরৄরদ্ধয ওাচ ওযা। 

আভনর ানরহ্ ভানন-  যাভি ওনয ওাচ ওযা, উনদ গ্রণ ওযা, স্বীওতৃ 
ন্থা ওাচ ওযা। 

আভনর ানর ভানন-  বদ্র, সৌচেভূরও এফং সুন্দয  ঘভৎওায আঘযণ ওযা। 

৩. াপরয অচিননয চনে আভনর ানরয রবরি নত নফ ঈভান 

আভর রফীন ঈভান সমভন রনযথিও, সতভরন ঈভানরফীন আভনর ানরহ্ 
রনষ্ফর। প্রওতৃ নে ঈভানরফীন আভর ফা ওাচনও আভনর ানরহ্ ফরা 
মানা। ইরানভয দৃরষ্টনত ভানুনলয আভর ফা ওভি এফং আঘযণ আট প্রওায  
01. ফি স্বীওৃত ভন্দ  রনন্দনী ওাচ। 

02. চখে রৃষ্কভি  অযাধ ভূরও ওাচ। 

03. যূরুল্লা া.- এয ভাধযনভ প্রদি আল্লায রযা অঙন্দনী ওাচ। 

04. আল্লা প্রদি রযা রনরলদ্ধ ওাচ। 
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05. ফিস্বীওৃত বানরা  প্রংনী ওাচ। 

06. নফিাৎওৃষ্ট  ওরযাণভ ওাচ। 

07. ভুাম্যদ যূরুল্লা া.- এয ভাধযনভ প্রদি আল্লায রযা ঙন্দনী ওাচ। 

08. আল্লা প্রদি রযা রফরধফদ্ধ  রননদিরত ওাচ। 

সনলাি ঘায প্রওানযয ওাচই আভনর ানরহ্। আভনর ানরহ্ আর 
কুযআননয এওরট রযবালা। তাই কুযআননয রযবালা ঈভান- এয রবরিনত 
ফা ঈভান এনন অথফা ভুরভন অফিা এই ঘায প্রওানযয ওাচ ওযা নর 
সগুনরা আভনর ানরহ্ রননফ কণয নফ। উনল্লঔয, ফিস্বীওতৃ বানরা  ভন্দ 
ওাচ ইরারভ রযনত বানরা এফং ভন্দ ওাচ রননফ অনুনভারদত। 

উনয  ََصلَح (ারাা) সথনও উদ্কত ফগুনরা নব্দয সমফ আরবধারনও অথি 

 ভভি উনল্লঔ ওযা ননঙ, ঈভানদায অফিা ফা ঈভাননয রবরিনত স 
ওাচগুনরা ওযা নর, সগুনরা ফই „আভনর ানরহ্‟ ফনর কণয নফ। 

আভনর ানরয চনে আল্লায ে সথনও েভা এফং সমফ যুস্কায  রৄব 
প্ররতপনরয সখালণা সদা ননঙ, তা রাব ওযনফ সওফর তাযাই, মাযা 
আল্লায প্ররত ঈভান যানঔ এফং ঈভাননয দারফ অনুমাী আভর ওনয। মাযা 
আল্লায প্ররত ঈভান যানঔনা, আল্লায ওানঙ তানদয সওাননা প্রায সনই। এ 
নচ্ছ অননওটা নকনযয ারন  রফরৃযত যফযা ওতৃিনেয ভনতা। মাযা 
এফ ওতৃিেনও এফং তানদয রনভওানুন সভনন রনন তানদয রফরৃযত  
ারনয রাইননয ানথ ংনমাক িান ওযনফ, তাযাই এনদয যফযাওতৃ 
রফরৃযত  ারন ানফ, অেযা ানফনা। 

সভাট ওথা, আভনর ানরয রবরি নরা ঈভান। ঈভান ঙাড়া বানরা ওানচয 
পর রাব ওযা মানফনা। এওট ুআনকই আভযা আর কুযআননয সমফ আাত 
উনল্লঔ ওনযরঙ, সফ আানত এওথা স্পষ্টবানফ উনল্লঔ ননঙ। এঔানন 
আনযা রৃরট আাত সদঔনু  

 َطيِّبَةً  َحيَأةً  فَلَنُْحِييَن هُ  ُمْؤِمن   َوُهوَ  ا ُنثَى   ا َوْ  َذكَر   مِّن َصأِلًحأ َعِملَ  َمنْ 
 • يَْعَملُونَ  كَأنُوا َمأ ِبأ َْحَسنِ  ا َْجَرُهم َوَلنَْجِزيَن ُهمْ 

অথি  ঈভান এনন সম সওাননা ুরুল ফা নাযী আভনর ানরহ্ ওযনফ, আরভ 
তানও দান ওযনফা উিভ রফত্র চীফন এফং তানদয ুযস্কায সদনফা তানদয 
ফনঘন বানরা ওাচগুনরায রবরিনত।” (ূযা ১৬ আন নর  আাত ৯৭) 

أ   ًرايُسْ  ا َْمِرنَأ ِمنْ  َلهُ  َوَسنَُقولُ  ۛ   اْلُحْسنَى   َجَزاءً  فََلهُ  َصأِلًحأ َوَعِملَ  ا َمنَ  َمنْ  َوا َم 
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অথি  তনফ সম সওউ ঈভান আননফ এফং আভনর ানরহ্ ওযনফ, তায চনে 
থাওনফ নফিািভ ুযস্কায এফং তায প্ররত আভায রফলগুনরা ফরনফা 
চবানফ।” (যূা ১৮ আর ওাহ্প  আাত ৮৮) 

ِئكَ  ُمْؤِمن   َوُهوَ  َسْعيََهأ َلَهأ َوَسَعى   الْإ ِخَرةَ  ا ََرادَ  َوَمنْ  ْشكُوًرا َسْعيُُهم كَأنَ  َفأ ُوَلٰ   م 
অথি  আয মাযা এযাদা (ংওল্প) ওনয আরঔযাত াায এফং তায চনে 
প্রনঘষ্টা ঘারা উমুি প্রনঘষ্টা ভুরভন অফিা, তানদয প্রনঘষ্টা অফরশ্য ওফুর 
ওযা নফ। (আর কুযআন ১৭  ১৯) 

৪. ঈভান  আভনর ানরয ম্পওি 
ঈভাননয ানথ আভনর ানরয ম্পওি অরফনচ্ছদয। এ রৃরট রফলনও আরাদা 
ওনয সদঔায সওাননা সুনমাক সনই। ইরারভ উম্যায সেি ইভাভ ভুচতারদকণ 
এওভত ননঙন সম, ঈভাননয রতনরট অরফনচ্ছদয অংক যননঙ। সগুনরা  
১. আন্তরযও রফশ্বা, 
২. সভৌরঔও সখালণা এফং 
৩. ওনভি ফাস্তফান ফা ম্পাদন। 

এই রতনরটয ভরন্বত রূই ঈভান। উদাযণ স্বরূ আল্লায প্ররত ঈভাননয 
অথি নরা   
১. আল্লায অরস্তত্ব, এওওত্ব, গুণাফরর, েভতা  অরধওানযয প্ররত রফশ্বা। 

২. এ রফশ্বানয রফলন সভৌরঔও সখালণা প্রদান ওযা এফং 
৩. এ রফশ্বানয রবরিনত চীফন মান ওযা ফা চীফননয ওর ওভি ম্পাদন ওযা।  

এই রতনরট রফবানকয রম্যররত  ভরন্বত রূই নরা ঈভান। সুতযাং 
ঈভাননয ভনধযই যননঙ আভনর ানরহ্। অথফা ওথাটা এবানফ ফরা মা 
সম, আভনর ানরহ্ ভূরত ঈভাননযই াঔা প্রাঔা। 

সমভন এওরট উৎওৃষ্ট চানতয কাঙ। এ কাঙরটয ানথ অরফনচ্ছদযবানফ চরড়ত 
যননঙ  ১. সই ফীচ, মা সথনও কাঙরট উৎন্প ননঙ, ২. কাঙরটয সওড়, ৩. 
কাঙরটয ওান্ি, ৪. কাঙরটয িার- াঔা- প্রাঔা, ৫. কাঙরটয ত্র- ল্লফ, ৬. 
কাঙরটয পুর  পর। 

আল্লায যূর া. ফনরনঙন  “ঈভাননয যননঙ লানটয (ী ফুঔারয) রওঙ ু
অরধও ফা িনযয (ী ভুররভ) রওঙ ুঅরধও াঔা। এয ভনধয সেি নরা  
„আল্লা ঙাড়া সওাননা ইরা সনই‟- এই সখালণা সদা। সঙাট নরা, চনথ 
সথনও েরতওয রচরন অাযণ ওযা। রজ্জাীরতা ঈভাননয এওরট াঔা।” 

এ ারদনয রবরিনত া অরর উল্লা সদরবী য. ফনরনঙন, „প্ররতরট বানরা 
ওাচই ঈভাননয অংক।‟ 
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৫. আভনর ানরয রফফযণ  ঈভাননয াঔা প্রাঔা 
আল্লা তাারা কুযআন ভরচনদ আভনর ানরয তাররওা প্রদান ওনযনরন। 
আল্লায যূর া. ভানুলনও কুযআন ফুরছন রদননঙন। রতরন তাাঁয াভরগ্রও 
ওভি  ফাণীনত আভনর ানরয রযঘ স ওনযনঙন। রননচনও আভনর 
ানরয ভনির (নভুনা) রননফ উিান ওনযনঙন। াাফান রওযাভনও 
কনড় তুনরনঙন সই ভনিনরয আদনর। রতরন আভনর ানরয ধাযাফারও 
সওাননা তাররওা আভানদয রদন মানরন। তনফ তাাঁয ফাণীনত ফযাওবানফ 
আভনর ানরয ওথা উনল্লঔ আনঙ।  

উনয আভযা ঈভাননয াঔা প্রাঔা ংক্রান্ত সম ারদরট উনল্লঔ ওনযরঙ, 
তানত ঈভাননয াঔায ংঔযা লানটয ফা িনযয অরধও ফরা নর এয অথি 
„অননও‟। অথিাৎ ঈভাননয াঔা প্রাঔা অননও। 

রফরবন্প ারদন সদঔা মা, যরুূল্লা া. রফরবন্প ওাচনও ঈভাননয অঙ্গ এফং 
াঔা প্রাঔা ফনর উনল্লঔ ওনযনঙন।  

এচনে আভযা সদঔনত াই, অতীনতয ারদ রফনলজ্ঞকণ কুযআন  ারদনয 
রবরিনত ঈভাননয াঔা প্রাঔা তথা আভনর ানরয তাররওা প্রণন 
ওনযনঙন। ইভাভ ফাারও এফং ী ফুঔারযয ঔযাতনাভা ফযাঔযাতা আল্লাভা 
ইফনন াচয আওারারন তানদয গ্রনন্থ এ তাররওা নতরয ওনয রদননঙন। 

ইভাভ ইফনন াচয আওারারন‟য ভনত ঈভাননয াঔাভূ ম্ারযত ননঙ   
01. ভানুনলয অন্তনযয আভনরয ভনধয (২২রট); 
02. ভানুনলয মফারন (নভৌরঔও) আভনরয ভনধয (৭রট); 
03. ভানুনলয ারযরযও আভর ফা ফাস্তফ ওনভিয ভনধয (৩৮রট)। সভাট ৬৭রট। 

রতরন ভানুনলয ারযরযও আভর ফা ফাস্তফ ওভি ভূনও ুনযা রতনবানক বাক 
ওনযনঙন। সগুনরা নরা  ১. ভানুনলয ফযরিকত চীফননয ানথ চরড়ত 
আভর, ২.ারযফারযও  ফংী চীফননয ানথ ম্পরওিত আভর, ৩. দরী, 
াভারচও  যাষ্ট্রী চীফননয ানথ চরড়ত আভর। 

তনফ ারদন উনল্লরঔত ংঔযা ভূরত আরধওয ফছুাননায চনেই ফযফরত 
ননঙ। তাই ফাস্তনফ ঈভাননয াঔাভূ আনযা অননও সফর। সমভন-  
ারদন আল্লা তাারায সুন্দয নাভভূনয ংঔযা উনল্লঔ ননঙ এও ওভ 
এওত ফা রনযানফফই। ফণিনাওাযীকণ রনযানফফইরট নানভয তাররওা ফণিনা 
ওনযনঙন। রওন্তু ফাস্তনফ আল্লায সুন্দয নাভভূনয ংঔযা আনযা অননও 
সফর। এভনরও রফরবন্প ফণিনাওাযীয ফরণিত তাররওা ভরন্বত ওযনর সগুনরায 
ংঔযা সদড় নতয ওাঙাওারঙ দাাঁড়া। 
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আভযা এঔানন আল্লাভা ইফনন াচয আওারারনয সেরণ রফবাক অনুমাী 
আভনর ানরহ্ ফা ঈভাননয াঔা প্রাঔা ভূনয এওরট তাররওা স ওযরঙ। 
তনফ তাাঁয উনল্লরঔত ংঔযাগুনরায তুরনা আভানদয উদ্ধৃত ংঔযা সফর নর 
তানত সদানলয রওঙ ু সনই। ওাযণ, আভযা কুযআন ারদনয রবরিনতই এ 
তাররওা উনল্লঔ ওযরঙ। তনফ এ তাররওানও ফা সওাননা তাররওানওই ঘূড়ান্ত 
তাররওা ভনন ওযা মানফনা। ওাযণ, কুযআন ারদনয কনফলণায রবরিনত 
তাররওা অফরশ্য দীখিারত নত ানয। 

৫ ১. অন্তনযয ঈভারন আভর ফা আভনর ানরহ্ ভূ 

01. আল্লায প্ররত ঈভান। এয ভনধয যননঙ আল্লায অরস্তত্ব, এওওত্ব, 
গুণাফরী, েভতা  অরধওানযয প্ররত ঈভান। 

02. আরঔযানতয প্ররত ঈভান। এয ভনধয যননঙ  ুনরুিান, ায, রাফ, 
রফঘায, রযাত, চান্পাত, চাান্পাভ। 

03. সপনযতানদয প্ররত ঈভান।  
04. কুযআননয প্ররত ঈভান। ূনফি অফতীণি আল্লায রওতাফ ভূনয প্ররত 

ঈভান। রদাাত গ্রণ ওযনত নফ রৄধুভাত্র কুযআন সথনও - এ ওথায 
প্ররত ঈভান। 

05. ভুাম্যদ া.- এয নফুযত  রযারানতয প্ররত ঈভান। এয ভনধয যননঙ  
ভুাম্যদ া. ফিনল নফী  যূর - এ ওথায প্ররত ঈভান। অনুযণ 
ওযনত নফ রৄধুভাত্র ভুাম্যদ া.- সও, - এ ওথায প্ররত ঈভান।  

06. ভুাম্যদ া.- এয ূনফি সপ্ররযত নফী  যূরকনণয প্ররত ঈভান। 

07. তওরদয- এয প্ররত ঈভান। আল্লায পাারায প্ররত ন্তুষ্ট থাওা। 

08. আল্লায প্ররত ফিারধও বানরাফাা সালণ। আল্লায উয তাাক্কুর ওযা। 

09. আল্লানও ব ওযা। আল্লায প্ররত সুধাযণা সালণ ওযা। 

10. ওর ওাচ আল্লায চনে ওযা, আল্লায ন্তুরষ্ট রানবয উনিনশ্য ওযা। 

11. আল্লায ন্তুরষ্টয উনিনশ্য ওাউনও বানরাফাা। 

12. আল্লায ন্তুরষ্টয উনিনশ্য ওানযা ানথ ত্রুতা ওযা। 

13. আরঔযানতয াপরয অচিননয ংওল্প রনন ওাচ ওযা। 

14. আল্লায অনুগ্র এফং যভনতয আা সালণ ওযা। 

15. ঈভান  আভনরয ইঔরা অথিাৎ আন্তরযওতা  এওরনিাতা । 

16. ভুাম্যদ া-  সও নফিািভ আদি ফা নভুনা (ভনির) রানফ গ্রণ ওযা। 

17. ভুাম্যদ যূরুল্লা া.-  এয প্ররত বানরাফাা সালণ ওযা। 

18. আল্লায প্ররত এফং যূর া.- এয প্ররত আনুকতয। এঙাড়া আল্লায 
রননদিরতনদয প্ররত আনুকতয। 

19. ফয, নধমি, ওৃতজ্ঞতানফাধ (ফয  সাওয)। 

20. দা, ওরুণা. ানুবূরত। 
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21. রফন। সমভন-  অংওায ফচিন, রংা না ওযা, েরত াধননয ংওল্প 
না ওযা, রনচ ভতনও অগ্রারধওায না সদা। 

22. আল্লানও স্ভযণ ওযা। আল্লায ওানঙ ওাভনা  প্রাথিনা ওযা।  
23. দীননয উয অটর থাওা। 

24. কুযআননয প্ররত ম্যান, ভমিাদা  বানরাফাা সালণ ওযা।  
25. বানরা ওানচ আনন্দ  ভন্দ ওানচ ভভিীড়া অনুবফ ওযা। 

26. তফা ওযা (অো, অযাধ  াওানচয চনে অনুতপ্ত া)। 

27. আত্মম্যাননফাধ। 

28. রজ্জাীরতা। 

29. রৃরনায সভা তযাক ওযা। 

30. রননচয চনে মা ঙন্দ অনযয চনে তাই ঙন্দ ওযা। 

31. ভুররভনদয ওরযাণ ওাভনা ওযা। 

32. তাননও ত্রু রননফ গ্রণ। 

33. ভুরভননদয ফনু্ন রননফ গ্রণ ওযা। 

৫ ২. মফাননয (নভৌরঔও) ঈভারন আভর ফা আভনর ানরহ্ ভূ 

01. আল্লায এওত্ব  ভুাম্যদ া.- এয রযারানতয ােয প্রদান 
(াাদাহ্)। 

02. ইরভ অচিন ওযা।  
03. কুযআন াি  অধযন ওযা। 

04. আল্লায রমওয ওযা। তাাঁয তরফ  প্রংা প্রওা ওযা। 

05. আল্লায ওানঙ ঘাা, আল্লানও িাওা। 

06. আল্লায রদনও িাওা। দাাত দান ওযা। 

07. রো দান ওযা। 

08. েভা প্রাথিনা ওযা (ইরস্তকপায)। 

09. রননচনও ভুররভ ফনর রযঘ সদা। 

10. আল্লায প্ররত ওৃতজ্ঞতা প্রওা ওযা। 

11. উিভ  সুন্দয ওথা ফরা। 

12. তয ওথা ফরা। 

13. ো ওথা ফরা। 

14. সফরদা ওথা সথনও রফযত থাওা। 

15. অেীর ওথা সথনও রফযত থাওা। 

৫ ৩. ারযরযও ফা ফাস্তফ আভনর ানরহ্ ভূ  ফযরিকত চীফনন  
01. ভানরও  ারযরযও রফত্রতা অচিন ওযা। 

02. সকান অংক ভূ সঢনও যাঔা (তয ওযা)। 
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03. ারাত আদা ওযা (পযম, নপর)। 

04. মাওাত রযনাধ ওযা। 

05. সযামা যাঔা (পযম, নপর)। 

06. জ্জ ওযা।  
07. উভযা ওযা। 

08. ওা‟ফা খয তাাপ ওযা। 

09. দান দওা ওযা। 

10. ার ভুনঔ ওথা ফরা। 

11. ভান্পত ণূি ওযা। 

12. ওাপপাযা আদা ওযা। 

13. ই‟সতওাপ ওযা। 

14. দা ভুি ওযা। 

15. রাইরাতুর ওদয- এয ন্নানন যাত চাকা। 

16. রনচ দীননয রপামত ওযা (প্রনাচনন রচযত ওযা)। 

17. রনঔাাঁদ ঈভান প্রভাণ ওযায প্রনঘষ্টা ঘাররন মাা। 

18. প্ররতশ্রুরত ূণি ওযা। 

19. আভানত যো ওযা। 

20. ারার ানাায ওযা। 

21. াযাভ ফচিন ওযা। 

22. রজ্জািাননয রপামত ওযা। অেীরতা ফচিন ওযা। 

23. রচাফ ওযা। 

24. উিভ ঘরযত্র অচিন ওযা। 

25. ওর বানরা ওাচ আল্লায নাভ রনন আযম্ভ ওযা। 

৫ ৪. ফাস্তফ আভনর ানরহ্ ভূ  ারযফারযও চীফনন 

01. রফন াদী ওনয রফত্র চীফন মান ওযা। 

02. স্যীয সভাযানা আদা ওযা। 

03. স্বাভীয ও আদা ওযা। 

04. স্যীয ও আদা ওযা। 

05. রতা ভাতায প্ররত ইান ওযা (নফিািভ আঘযণ ওযা)। তানদয ম্যান 
ওযা। তানদয ওষ্ট না সদা। তানদয আনুকতয ওযা। তানদয মাফতী 
অরধওায প্রদান ওযা। 

06. ন্তান রারন ারন ওযা। ররৄনদয ভাতৃরৃগ্ধ ান ওযাননা। 

07. ন্তাননদয সুরো দান ওযা। তানদয অরধওায প্রদান ওযা। 

08. যি ম্পওি অেুন্প  অটুট যাঔা। 

09. আত্মী স্বচননয ও আদা ওযা। 
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10. উিযারধওায ফন্টন ওযা। 

11. অরত ওযা এফং অরত ণূি ওযা। 

12. সভভানদারয ওযা। 

13. স্বাভীয ওতৃিত্ব সভনন ঘরা। স্যীয প্ররত উিভ আঘযণ ওযা। 

14. ঘাওয ঘাওযারন ফা কৃওভিীনদয প্ররত দ  সওাভর আঘযণ ওযা। 

15. স্যী  রযফায সথনও আরাদা ন নফযাকী চীফন মান না ওযা। 

৫ ৫. ফাস্তফ আভনর ানরহ্ ভূ  াভারচও চীফনন 

01. ারাভ সদা। ারানভয চফাফ সদা। 

02. সযাকীয সফা মত্ন ওযা, রঘরওৎা ওযা। 

03. অবাফী  দরযদ্রনদয াাময নমারকতা ওযা। 

04. প্ররতনফীনদয ানথ সুম্পওি যাঔা। তানদয সুনঔ রৃিঃনঔ রযও া। 

05. নযাওায ওযা। আেীননও আে সদা। 

06. ভৃনতয দাপন ওাপন  চানামায ফযফিা ওযা। 

07. ভরচদ রনভিান ওযা। ারানতয চাভাত ওানভ ওযা। 

08. ভানুনলয ানথ দাঘযণ ওযা। ভন্দ আঘযণ ফচিন ওযা। 

09. ভানুলনও আল্লায রদনও দাাত দান ওযা। 

10. নওয উনদ সদা। নওয উয অটর থাওায (ফনযয) উনদ সদা। 

11. রফনযাধ ভীভাংা ওনয সদা। 

12. রফন াদীয প্রস্তাফ সদা, ভধযিতা ওযা এফং নমারকতা ওযা। 

13. আভানত সপযত সদা। সঔানত না ওযা। 

14. অংরকওায, ঘুরি, প্ররতশ্রুরত ণূি ওযা। 

15. াভরও  িাী চনওরযানণয ওাচ ওযা। 

16. রো ম্াযণ ওযা। 

17. যস্পনযয ংনাধন ওযা। দীরন বাইনদয নমারকতা ওযা। 

18. অয বাইনয সদাল সকান ওযা। 

19. ওারপয ভুরযওনদয ানথ ফনু্নতা না ওযা। (তনফ দাঘযণ ওযনত নফ)। 

20. াাঁরঘ দাতায „আরাভরৃররল্লা‟য চফানফ „ইাযাভুওাল্লা‟ ফরা। 

21. ৎ  ওরযানণয ওানচ যস্পযনও নমারকতা ওযা। 

22. অৎ  অওরযানণয ওানচ নমারকতা না ওযা। 

23. ৎ ওানচয আনদ সদা। অৎ ওানচ রননলধ ওযা, ফাধা সদা। 

24. সুরফঘায ওযা। 

25. অেনদয প্রনাচননও অগ্রারধওায সদা। 

26. ওাউনও অফাদ না সদা, কীফত না ওযা। 

27. অোবানফ সওাননা ভানুলনও তযা না ওযা। 

28. াযাভ উাচিন না ওযা। সুদ  সুদী ওাযফায রযায ওযা। 
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29. খলু, চফযদঔর  অো ন্থা ওানযা অথি ম্পদ যণ না ওযা। 

30. সধাওা প্রতাযণা না ওযা। 

31. ওৃণতা না ওযা, আফায ফ রওঙু উচাড় ওনয ঔযঘ না ওনয সপরা। 

32. রননচয চনে, সাষ্যনদয চনে াভথি ভনতা ফয ওযা। 

33. অঘ  অফয না ওযা। 

34. ফযনয সেনত্র রভতফযী া  ভধযন্থা অফরম্বন ওযা। 

35. ওযম সদা/ভভনতা ওযম সপযত সদা। 

36. ভানুলনও রৃিঃঔ ওষ্ট না সদা। 

37. চনথ সথনও ওষ্টদাও  েরতওয রচরন অাযণ ওযা। 

38. চাভাানতয অন্তবুিি থাওা। 

39. ইরারভ সনতৃনত্বয আনুকতয ওযা।  
40. োনয প্রায  অোনয প্ররতনযাধ কনড় সতারা। 

৫ ৬. ফাস্তফ আভনর ানরহ্ ভূ  যাষ্ট্রী চীফনন 

01. সুান রযঘারনা ওযা। োযাণ ানওয আনুকতয ওযা। 

02. ো রফঘায ওযা। 

03. চনকনণয আভানত যো ওযা  াাযা সদা।  
04. যানষ্ট্রয প্ররতযো রনরশ্চত ওযা। 

05. ারাত ওানভ ওযা এফং মাওাত ফযফিা ঘারু ওযা। 

06. আভয রফর ভা‟রুপ (বানরা ওানচয আনদ  প্রায)- এয ওাচ ওযা। 

07. নার আরনর ভনুওায (ভন্দ  রৃষ্কৃরত প্ররতনযাধ)- এয ওাচ ওযা। 

08. চনকনণয াযস্পারযও রফনযাধ ভীভাংা ওযা, রফঘায পাারা ওযা। 

09. চাতী ংস্কায ংনাধননয ওাচ ওযা। রোয প্রায খটাননা। 

10. রচাদ রপ ারফররল্লায ওাচ ওযা (ইরানভয প্রঘায  প্ররতযো)। 

11. যাষ্ট্রী প্ররতযো নরননওয দারত্ব ারন ওযা। 

12. ঘুরি  ভনছাতা ওযা। 

13. ঘুরি  অংরকওায ফাস্তফান ওযা। 

14. ইরাভী আইন  দণ্ড ওামিওয ওযা। 

15. নাকরযওনদয সভৌররও অরধওায রনরশ্চত ওযা। 

16. অেীরতায প্রায সযাধ ওযা। 

17. মায সওাননা অরববাফও সনই, তায অরববাফনওয দারত্ব ারন ওযা। 
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এঔানন আভযা রফরবন্প রফবানক সমফ আভনর ানরয উনল্লঔ ওনযরঙ, ফই 
আর কুযআন এফং ারদ সথনও উনল্লঔ ওযা ননঙ। ওনরফয ফৃরদ্ধ ওযা 
মানচ্ছনা ফনর ংরেষ্ট আাত ফা ারদ উনল্লঔ ওযা রন। 

৬. এও সওরন্ও সুযরবত পরু আয রৄব পর  
ঈভাননয াঔাভূ তথা আভনর ানরনহ্ও এঔানন রফরবন্প বানক বাক ওনয 
উিান ওযনর ভূরত এওচন ফযরিয চীফনন আভনর ানরহ্ভূ 
এনওফানযই অরফবাচয, ভরন্বত এফং এও সওন্ীবূত। সমভন, অন্তনযয আভনর 
ানরহ্ভূ সভৌরঔও এফং ফাস্তফ ওনভিয আভনর ানরহ্ভূনয ানথ 
অরফনচ্ছদযবানফ ম্পরওিত। এওইবানফ সভৌরঔও আভনর ানরহ্ভূ অন্তনযয 
এফং ফাস্তফ আভনর ানরহ্ভূনয ানথ তনপ্রাতবানফ ম্পরওিত। তাই 
এঔানন রফবাকগুনরা ভূঔয ন, আভরগুনরাই ভূঔয। 

এ মাফত আভযা আভনর ানরয সম তাররওা স ওনযরঙ এ যওভ 
ধাযাফারও তাররওা কুযআনন ফা ারদন স ওযা রন। ফযং প্রনাচন, 
রযনফ রযরিরত  অফিায সপ্ররেনত কুযআননয রফরবন্প আানত এগুনরা 
উনল্লঔ ওযা ননঙ। এওইবানফ যূরুল্লা া. রফরবন্প ভ প্রনাচন, 
রযনফ রযরিরতয আনরানও রফরবন্প ফযরি ফা ফযরিফকিনও আনদ, রননলধ 
ফা উনদ আওানয এফ আভনর ানরয উনল্লঔ ওনযনঙন। কুযআন এফং 
ারদ নরা ত যওভ সুযরবত পুনরয ভানযান ভৃদ্ধ ফাকান। চীফননয 
ওর সেনত্র প্রনমাচয সুন্দয সুপরদাও উনদই আরন এঔানন ানফন। 
এগুনরায সৌযনব রননচনও সুযরবত ওযনত াযনরই আরন পর, নইনর 
রনরশ্চত ফযথি রফপর। 

সমভন সুপরদাও এওরট উৎওৃষ্ট চানতয ফৃে। আনরা ফাু ারন তায 
আায। তায ভূর ফা সওড় নরা তায রঞ্জফনী রি যফযাওাযী। তায 
ওান্ি  াঔা প্রাঔা নরা তায ওারযকয। তায পুর নরা তায ভুঔত্র। তায 
পর নরা তায ওভি (contribution)। সতভরন ঈভান  আভনর ানরহ্ দ্বাযা 
ভৃদ্ধ কুযআন সুন্পা ররঞ্চত জ্ঞান নরা ভুরভননয আায। তায অন্তয নরা 
তায ভস্ত ওনভিয রঞ্জফনী রি যফযাওাযী। তায ভরস্তষ্ক নরা তায ওনভিয 
ওারযকয। তায মফান নরা তায ওনভিয ভুঔত্র। তায অঙ্গ প্রতযঙ্গ নরা তায 
ওনভিয ম্পাদও। 

যওার, নুরুিান, রাফ, রফঘায পাারা, চান্পাত চাান্পাভ ম্পনওি 
এওচন ভুরভন রদফানরানওয ভনতা স্বচ্ছ সুস্পষ্ট জ্ঞান যানঔন। রতরন চাননন 
ভানুনলয চীফন অভয। চীফননয ভৃতুয না,  িানান্তয। ৃরথফী নশ্বয, 
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েণিাী। এঔানন ভানুনলয চীফনওার েরণনওয, অরতেদু্র ভনয। রওন্তু 
যওার অনন্ত চীফননয। সঔানন রৃথফীয ভনতা সদনয ভৃতযু নফনা, 
চীফনওানরয ে নফনা, র নফনা। 

ওানযা স চীফন মরদ  রৃিঃনঔয, ওনষ্টয, ারস্তয, মেণায, দনগ্ধয, দননয, 
তনফ তায ঘাইনত রৃবিাকা আয সও আনঙ? 

োন্তনয মায স চীফন নফ সুনঔয, াপনরযয, যুস্কানযয, যভাননন্দয, 
তায ভনতা সৌবাকযফান আয সও আনঙ? 

আসুন, ধভি ফণি রনরফিননল সৌবানকযয আওাংঔী নাযী রুুল, মফুও মফুতী, 
রওনায রওনাযী, ফাই রভনর ঘরর ঈভাননয নথ। আসুন, আভনর ানরয 
গুণাফরীনত সাবাভরন্িত ওরয রননচয চীফননও। আল্লায াাময ভুরভননদয 
চনে প্ররতশ্রুত। 

৭. এ অধযানয াযওথা 
এই প্রাথরভও অধযানয আনরাঘনায াযওথা নচ্ছ এই সম  

01. ঈভারনাত ম্পনওি প্রনতযও ভুরভাননয সুস্পষ্ট ধাযণা থাওনত নফ।  
02. তাই এই রফলন ফিারধও ড়ানরঔা ওযা উরঘত। 

03. ঈভারনানতয রফরবন্প রদওভূনয উয এভন সুস্পষ্ট জ্ঞান  ধাযণা 
থাওনত নফ, মা ফযরিয অন্তনয প্রতযনয চন্ধ সদনফ। আয এ ঈভারন 
প্রতযই নত নফ প্রনতযও ভুরভাননয রযঘাররওা রি।  

04. ঈভাননয আরবধারনও  ারযবারলও অথি আনরাঘনা। 

05. ঈভাননয রফলফস্তুভূ ভূরত  কানফ অদৃশ্য। ঈভান রফর কাননফয 
ভাধযভ নরন নফী যূরকণ।  

06. ভানুনলয ঘরা থ রৃরট  ও. ঈভান  ঔ. কুপয 

07. ঈভান নচ্ছ তয, ওরযাণ, রদাাত, নযূ এফং আল্লায নন্তাল রাব  
ভুরিয থ।  

08. কুপয নচ্ছ অওরযাণ, ধ্বং, অজ্ঞতা, মরুুভ  আল্লায অনন্তানলয থ।  
09. রও রও রফলনয প্ররত ঈভান আননত নফ, কুযআন  ারদনয আনরানও 

তায রফস্তারযত আনরাঘনা।  
10. ঈভাননয সওন্ী রফল নচ্ছ  „আল্লা‟। 

 
  



১১. ভরুভননয নফরষ্টয 
সমফ সরাও রতযওাযবানফ ঈভারনানতয রফস্তৃত ধাযণা, রযচ্ছন্প জ্ঞান  
নন্তালচনও ফুছ রনন ভুরভন ররফনয প্রনফ ওনযন, তাাঁনদয ভনধয এভন ফ 
অনুভ ননরতও, ভানরফও  আধযারত্মও নফরষ্টয  গুণাফরর চন্ধরাব ওনয, মা 
তানদযনও ারথিফ  যওারীন পরতায রঔনয আনযাণ ওরযন সদ। 
এগুনরা এভন গুণাফরর, মা ঔারর ভুরভননয ভনধয ৃরষ্ট নফই। অথফা ওথাটা 
এবানফ ফরা মা, মানদয ভনধয এফ নফরষ্টয  গুণাফরর রযররেত নফ, 
তাযাই ঔারর ভুরভন। কুযআন ভরচনদ প্রওতৃ ভুরভননয নফরষ্টয  গুণাফররয 
রফস্তারযত রফফযণ যননঙ। আরভ রননম্ন ওরত আানত উদ্ধতৃ ওযরাভ। 

ن َمأ  ِبأ َْمَواِلِهمْ  َوَجأَهُدوا تَأبُوا يَرْ  َلمْ  ثُم   ُسوِلهِ  َورَ  ِبأللّٰهِ  ا َمنُوا ال ِذينَ  اْلُمْؤِمنُونَ  ا ِ
ـِٰئكَ  ،اللّٰهِ  َسِبيلِ  ِفي َوا َنُفِسِهمْ  أِدقُونَ  ُهمُ  ا ُوَل  • الص 

অথি  ভুরভন নরা তাযা, মাযা ঈভান এনননঙ আল্লায প্ররত  তাাঁয যূনরয প্ররত 
এফং অত য আয নন্দ সালণ ওনযরন, ফযং আল্লায নথ রচাদ ওনযনঙ 
ভার- ম্পদ এফং চান- প্রাণ রদন, এযাই (ঈভাননয দারফনত) তযফাদী।” (আর 
কুযআন ৪৯  ১৫) 

ن َمأ َذا اْلُمْؤِمِنينَ  قَْولَ  كَأنَ  ا ِ َلى ُدُعوا ا ِ  يَُقوُلوا ا َن بَْينَُهمْ  ِليَْحكُمَ  ُسوِلهِ  َورَ  اللّٰهِ  ا ِ
ـِٰئكَ  ،َوا ََطْعنَأ َسِمْعنَأ  • اْلُمْفِلُحونَ  ُهمُ  َوا ُوَل

অথি  ভুরভননদযনও মঔন আল্লা  আল্লায যূনরয রদনও িাওা  তানদয 
ভানছ পাারা ওনয সদায চনে, তঔন তানদয ওথা এওটাই ন থানও 
সম, „আভযা রৄনরাভ এফং সভনন রনরাভ।‟ এফ সরাওই নফ পরওাভ। (আর 
কুযআন ২৪  ৫১) 

ن َمأ َذا قُلُوبُُهمْ  َوِجلَتْ  اللّٰهُ   ُذِكرَ  َذاا ِ  ال ِذينَ  اْلُمْؤِمنُونَ  ا ِ  ا يَأتُهُ  َعلَْيِهمْ  تُِليَتْ  َوا ِ
يَمأنًأ َزاَدتُْهمْ  لَاةَ  يُِقيُمونَ  ال ِذينَ  • يَتََوك لُونَ  بِِّهمْ  رَ  َوَعلَى   ا ِ أ الص   َزْقنَأُهمْ  رَ  َوِمم 
ـِٰئكَ  • يُنِفُقونَ  أ اْلُمْؤِمنُونَ  ُهمُ  ا ُوَل  • َحقًّ

অথি  সচনন যানঔা, প্রওৃত ভুরভন নরা তাযা, আল্লায ওথা স্ভযণ ওরযন সদা 
নর মানদয অন্তয সওাঁন উনি, আল্লায আাত রতরাাত ওনয রৄনাননা নর 
মানদয ঈভান ফৃরদ্ধ া এফং মাযা তানদয প্রবযু উয তাাক্কুর ওনয। তাযা 
নরা সইফ সরাও মাযা ারাত ওানভ ওনয এফং আভযা তানদযনও সম 
রযরমও রদনরঙ তা সথনও (আল্লায নথ) ফয ওনয। তাযাই ও (প্রওৃত) 
ভুরভন। (আর কুযআন ৮  ২- ৪) 

 • اْلُقلُوبُ  تَْطَمِئن   اللّٰهِ   ِبِذكْرِ  ا َلَإ ،اللّٰهِ   ِبِذكْرِ  قُلُوبُُهم َوتَْطَمِئن   ا َمنُوا ال ِذينَ 



ঈভাননয রযঘ 136 

অথি  মাযা ঈভান আনন এফং আল্লায স্ভযনণ মানদয ওরফ (অন্তয) প্রারন্ত 
রাব ওনয।” সচনন সযনঔা, সওফর আল্লায স্ভযনণই ওরফ প্রারন্ত রাব ওনয 
থানও। (আর কুযআন ১৩  ২৮) 

 • للّٰهِ  ُحبًّأ ا ََشد   ا َمنُوا َوال ِذينَ 

অথি  মাযা ঈভান এনননঙ, আল্লায চনে তানদয বানরাফাা ফায এফং 
ফরওঙুয উনয অরত ভচফুত- অরফঘর। (আর কুযআন ২  ১৬৫) 

ونَ   الْإ ِخرِ  َواْليَْومِ  ِبأللّٰهِ  يُْؤِمنُونَ  ْوًمأقَ  تَِجدُ  ل إ  َولَوْ  ُسوَلهُ  َورَ  اللّٰهَ  َحأد   َمنْ  يَُواد 
ْخَوانَُهمْ  ا َوْ  ا َبْنَأَءُهمْ  ا َوْ  ا بَأَءُهمْ  كَأنُوا ـِٰئكَ  ،تَُهمْ  َعِشيرَ  ا َوْ  ا ِ  قُلُوِبِهمُ  ِفي كَتَبَ  ا ُوَل

يَمأنَ  ْنهُ  وح   ِبرُ  َوا َي َدُهم الْإ ِ   الْإ َنَْهأرُ  تَْحِتَهأ ِمن ي تَْجرِ  َجن أت   َويُْدِخلُُهمْ  ۛ   مِّ
ـِٰئكَ  ،َعْنهُ  ُضوا َورَ  َعْنُهمْ  اللّٰهُ  ِضيَ  رَ  ،ِفيَهأ َخأِلِدينَ  ن   ا َلَإ ،اللّٰهِ  ِحْزبُ  ا ُوَل  ا ِ
 • اْلُمْفِلُحونَ  ُهمُ  اللّٰهِ  ِحْزبَ 

অথি  মাযা আল্লায প্ররত এফং আরঔযানতয প্ররত ঈভান যানঔ তরুভ তানদয 
ওাউনও এভন ানফনা, সম আল্লা  তাাঁয যূনরয রফনযারধতাওাযীয ানথ 
ফনু্নতা  বানরাফাা যানঔ, রফনযারধতাওাযীযা তানদয ফাফা- ভা, সঙনর- সভন, 
বাই- সফান এফং আত্মী- স্বচন নর। এনদয অন্তনয আল্লা ররনঔ রদননঙন 
ঈভান এফং তানদয াাময ওনযনঙন তাাঁয ে সথনও রূ (অরয জ্ঞান, 
কুযআন) রদন। রতরন তানদয দারঔর ওযনফন চান্পানত, মায রননঘ রদন 
ফভান থাওনফ নদ নদী নয, রঘযওার থাওনফ তাযা সঔানন। আল্লা তানদয 
প্ররত যারচ ন সকনঙন এফং তাযা তাাঁয প্ররত যারচ ননঙ। এযাই আল্লায 
দর। আয সচনন যানঔা, আল্লায দরই নফ পর। (আর কুযআন ৫৮  ২২) 

 • اْلُمْؤِمِنينَ  ُدونِ  ِمن ا َْوِليَأءَ  ينَ  اْلكَأِفرِ  اْلُمْؤِمنُونَ  يَت ِخذِ  ل إ

অথি  ভুরভনযা ভুরভননদয ঙাড়া ওারপযনদয অরর (ফনু্ন, অরববাফও, 
ৃিনালও) রননফ গ্রণ ওযনফনা। (৩ আনর ইভযান  আাত ২৮) 

ن َمأ ْخَوة   اْلُمْؤِمنُونَ  ا ِ  • ا ِ

অথি  ভুরভনযা যস্পয বাই বাই। (আর কুযআন ৪৯  ১০) 

ُمرُ  ،بَْعض   ا َْوِليَأءُ  بَْعُضُهمْ  َواْلُمْؤِمنَأتُ  َواْلُمْؤِمنُونَ   َويَْنَهْونَ  وفِ  ِبأْلَمْعرُ  ونَ  يَأ ْ
لَاةَ  َويُِقيُمونَ   اْلُمنكَرِ  َعنِ  كَأةَ  َويُْؤتُونَ  الص   • ُسوَلهُ  َورَ  اللّٰهَ  َويُِطيُعونَ  الز 

অথি  ভুরভন রুুল আয ভুরভন নাযী যস্পনযয অরর (ফনু্ন, অরববাফও  
ৃিনালও)। তাযা বানরা ওানচ আনদ ওনয, ভন্দ ওাচ সথনও রননলধ ওনয, 
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ারাত ওানভ ওনয, মাওাত প্রদান ওনয এফং আল্লা  তাাঁয যনূরয 
আনুকতয ওনয। (আর কুযআন ৯  ৭১) 

ن    ِفي يَُقأِتلُونَ  ،اْلَجن ةَ  َلُهمُ  ِبأ َن   َلُهمَوا َْمَوا ا َنُفَسُهمْ  اْلُمْؤِمِنينَ  ِمنَ  ى   اْشتَرَ  اللّٰهَ  ا ِ
 • َويُْقتَلُونَ  فَيَْقتُلُونَ  اللّٰهِ  َسِبيلِ 

অথি  রনশ্চই আল্লা ভুরভননদয সথনও তানদয চান  ভার রওনন রনননঙন, 
রফরনভন তাযা রাব ওযনফ চান্পাত। তাযা আল্লায নথ রড়াই ওযনফ, ভযনফ 
এফং ভাযনফ। (আর কুযআন ৯  ১১১) 

أِئُحونَ  اْلَحأِمُدونَ  اْلَعأِبُدونَ  ت أِئبُونَ ال أِجُدونَ  اِكُعونَ  الر   الس   ونَ  الْإ ِمرُ  الس 
رِ  ،اللّٰهِ  ِلُحُدودِ  َواْلَحأِفُظونَ   اْلُمنكَرِ  َعنِ  َوالن أُهونَ  وفِ  ِبأْلَمْعرُ   • اْلُمْؤِمِنينَ   َوبَشِّ

অথি  তাযা ন থানও তফাওাযী, ইফাদতওাযী, আল্লায প্রংাওাযী, রাভ 
ারনওাযী, রুকুওাযী, াচদাওাযী, বানরা ওানচয আনদ দানওাযী, ভন্দ 
ওানচ ফাধাদানওাযী এফং আল্লায রনধিারযত ররৃদ (ীভানযঔা) রপামতওাযী। 
এফ (গুনণয অরধওাযী) ভুরভননদয সুংফাদ দা। (আর কুযআন ৯  ১১২) 

نْيَأ اْلَحيَأةِ  ِفي لث أِبتِ ا ِبأْلَقْولِ  ا َمنُوا ال ِذينَ  اللّٰهُ  يُثَبِّتُ   • ةِ  الْإ ِخرَ  َوِفي الد 

অথি  আল্লা ভুরভননদয ভচফুত অটর যানঔন ভচফুত অটর ওথায রবরিনত 
রৃরনায চীফনন এফং আরঔযানত। (আর কুযআন ১৪  ২৭) 

د   َحم  اءُ  َمَعهُ  َوال ِذينَ  ،اللّٰهِ  ُسولُ  ر   م  أرِ  َعلَى ا َِشد   ۛ   ْينَُهمْ بَ  َحَمأءُ  رُ   اْلكُف 
ًدا ك ًعأ رُ  اُهمْ  تَرَ  نَ  فَْضلًا يَْبتَُغونَ  ُسج   ِفي ِسيَمأُهمْ  ۛ   ْضَوانًأ َورِ  اللّٰهِ  مِّ

ُجودِ   ا َثَرِ  مِّنْ  ُوُجوِهِهم  • الس 

অথি  ভুাম্যদ আল্লায যূর, আয মাযা তায ানথ যননঙ, তাযা ওারপযনদয 
প্ররত ওনিায এফং রননচনদয ভনধয এনও অনযয প্ররত যভ দাফান। তুরভ 
রেয ওযনঙা, তাযা রুকু  াচদা অফনত ন ওাভনা ওযনঙ আল্লায 
অনুগ্র এফং ন্তুরষ্ট। তানদয রেণ নরা, তানদয ভুঔভন্িনর রযস্ফটু সদঔনফ 
াচদায প্রবাফ। (আর কুযআন ৪৮  ২৯) 

ن   الن أُس  َلُهمُ  قَألَ  ال ِذينَ  يَمأنًأ فََزاَدُهمْ  ْوُهمْ فَأْخشَ  َلكُمْ  َجَمُعوا قَدْ  الن أَس  ا ِ  ا ِ
 • اْلَوِكيلُ  َوِنْعمَ  اللّٰهُ  َحْسبُنَأ َوقَأُلوا

অথি  সরানওযা তানদয ফনররঙর  „সতাভানদয রফরুনদ্ধ রফযাট ফারনী ভনফত 
ননঙ তানদয ব ওনযা।‟ - এওথা রৄনন তানদয ঈভান সফনড় রকনরঙর এফং 
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তাযা ফনররঙর  „াফুনাল্লার অরন‟ভার অরওর-  আভানদয চনে আল্লাই 
মনথষ্ট, রতরনই নফিািভ উরওর-  (ওভিম্পাদনওাযী)। (আর কুযআন ৩  ১৭৩) 

 َعنِ  ُهمْ  َوال ِذينَ  • َخأِشُعونَ  َصلَاِتِهمْ  ِفي ُهمْ  ال ِذينَ  • اْلُمْؤِمنُونَ  ا َْفلَحَ  قَدْ 
كَأةِ  ُهمْ  َوال ِذينَ  • ُضونَ  ُمْعرِ  الل ْغوِ   وِجِهمْ  ِلُفرُ  مْ هُ  َوال ِذينَ  • فَأِعلُونَ  ِللز 

ل إ • َحأِفُظونَ  ن ُهمْ  ا َيَْمأنُُهمْ  َملَكَتْ  َمأ ا َوْ  ا َْزَواِجِهمْ  َعلَى   ا ِ  • َملُوِمينَ   َغْيرُ  فَأ ِ
ِلكَ  اءَ  َورَ  ابْتََغى   فََمنِ  ـِٰئكَ  َذٰ  ِلإ ََمأنَأِتِهمْ  ُهمْ  َوال ِذينَ  • اْلَعأُدونَ  ُهمُ  فَأ ُوَل

ـِٰئكَ  • يَُحأِفُظونَ  َصلََواِتِهمْ  َعلَى   ُهمْ  ِذينَ َوال   • اُعونَ  رَ  َوَعْهِدِهمْ   ُهمُ  ا ُوَل
 • َخأِلُدونَ  ِفيَهأ ُهمْ  َدْوَس  اْلِفرْ  ثُونَ  يَرِ  ال ِذينَ  • ثُونَ  اْلَوارِ 

অথি  পর ননঙ ভুরভনযা, মাযা তানদয ারানত  রফনীত, মাযা অথিীন 
ওথাফাতিা সথনও থানও রফযত, মাযা আনত্মান্পনন থানও রক্র, মাযা 
রননচনদয সমৌন চীফননও ওনয রপামত, রননচনদয স্যী এফং অরধওাযবুি 
দাীনদয ঙাড়া, তানত তাযা নফনা রতযস্কৃত। রওন্তু মাযা এ ঙাড়া অে 
ওাউনও ওাভনা ওযনফ, তাযা অফরশ্য কণয নফ ীভারগখনওাযী ফনর। আয 
তাযা যো ওনয রননচনদয আভানত  অংকীওায, তাঙাড়া তাযা মত্নফান 
থানও তানদয ারানতয প্ররত, এযাই নফ ারয। তাযা ারয নফ 
সপযদাউনয এফং সঔাননই নফ তাযা রঘযিাী। (আর কুযআন ২৩  ১- ১১) 

এ আনরাঘনা সথনও আভযা চাননত াযরাভ, রতযওায ঈভানদায সরানওযা   
০১. সচনন ফুনছ আল্লা  তাাঁয যূনরয প্ররত ঈভান আনায য আয নন্দন 

ররপ্ত না, ফযঞ্চ  
০২. তাযা চান  ভার রদন আল্লায নথ সঘষ্টাংগ্রাভ ওনয মা,  
০৩. তাযা আল্লা  তাাঁয যূনরয এওান্ত অনুকত  ফাধযকত , 
০৪. আল্লায বন তানদয অন্তয ওম্পভান থানও।  
০৫. আল্লায আাত রতরাাত ওযনর তানদয ঈভান ফৃরদ্ধ া।  
০৬. তাযা সওফর আল্লায উযই বযা ওনয। 

০৭. তাযা নাভাম ওানভ ওনয। 

০৮. তাযা আল্লা প্রদি রযরমও সথনও তাাঁয নথ ফয ওনয। মাওাত রদন সদ। 

০৯. তাযা আল্লানও িাওনর তানদয রদর প্রারন্ত রাব ওনয।  
১০. তাযা আল্লানও ফিানো সফর বানরাফান।  
১১. আল্লা  যূনরয রফনযাধীতাওাযীনদয ানথ তাযা ভফফত  ফনু্নতায 

ম্পওি যানঔনা। এভনরও তাযা রনওটাত্মী নর।  
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১২. তাযা ওঔননা ওানপযনদয ফনু্ন এফং ৃিনালও ফানা না।  
১৩. ঈভানদায সরানওযা রননচযা যস্পনযয বাই ন মা।  
১৪. তাযা রননচযা এনও অনযয ফনু্ন, াামযওাযী  ৃিনালও ।  
১৫. যষ্পযনও বার ওানচয আনদ ওনয এফং করিত ওাচ সথনও রফযত 

যানঔ।  
১৬. দীরন ফযাানয তাযা অটর রদ্ধানন্তয অরধওাযী ন থানও।  
১৭. চান্পাত রানবয ঘুরিনত তাযা রননচনদয চান  ভারনও আল্লায রনওট 

রফক্র ওনয সদ।  
১৮. তাযা আল্লানদ্রাীনদয রফরুনদ্ধ ওনিায ন থানও।  
১৯. রননচনদয ভনধয তাযা যষ্পনযয প্ররত অনুগ্র  দাীর ন থানও।  
২০. তাযা আল্লায রনওট রফনী ন থানও।  
২১. তানদয চীফননানিনশ্য ন থানও আল্লায নন্তাল রাব। 

২২. তাযা ওঔননা ত্রুনও ব ওনয না। 

২৩. ত্রুনদয রফরুনদ্ধ তাযা আল্লানও উরওর ভানন।  
২৪. তাযা ন থানও তফাওাযী ফা আল্লায রদনও প্রতযাফতিনওাযী। 

২৫. তাযা ন থানও আল্লায সকারারভ ফযণওাযী। 

২৬. তাযা ন থানও আল্লায প্রংাওাযী। 

২৭. তাযা ন থানও আল্লায রনধিারযত ীভা যোওাযী। 

২৮. তাযা আল্লানও ব ওনয নাভাম নড়। 

২৯. তাযা ফানচ ওথা  সফরদা ওাচ সথনও দূনয থানও। 

৩০. তাযা রফত্র রযরৄদ্ধ চীফন মান ওনয। 

৩১. সমৌন চীফননও তাযা সপামত ওনয। 

৩২. তাযা আভানত যো ওনয। 

৩৩. তাযা নাভাম আদান তওি  ভননানমাকী ন থানও। 

  



১২. ভরুভননয যুস্কায 
রতযওায অনথি মাযা ঈভান এনন ঈভাননয দারফ অনুমাী চীফনমান ওনয 
আল্লা তাারা রৃরনা  আরঔযানত এফ ভুরভননয াামযওাযী ন মান। 
রতরন তানদয রনচ ঔা ফান্দানদয অন্তবুিি ওনয সনন। রৃরনা  আরঔযানত 
রতরন তানদয চনে ওরযানণয রৃায ঔুনর সদন। 

১. ভরুভননদয যওারীন যুস্কায 

রফত্র কুযআন  ারদন ভুরভননদয যওারীন সৌবানকযয প্রাণাওলিী ফণিনা 
যননঙ। রৃরনানত সনও আভর আয আল্লায নন্তালচনও ওাচ ওযায চনে 
রতরন ভচুদ সযনঔনঙন তানদয চনে ফরগুণ ারযেরভও  ীভাীন ুযস্কায। 
ফরা ননঙ  ভৃতুয নফ তানদয চ। ফযমঔ চকনত সদঔাননা নফ তানদয 
প্রায চান্পানতয আন। ায ভদানন থাওনফ তাযা আল্লায ঙাাতনর। 
সফননত সনা নফ তানদয রভরঙর ওনয। আযই এই সফননতই তাযা সবাক 
ওযনফ তানদয ারযেরভও  যুস্কায। কুযআন  ারদন যননঙ তানদয সই 
প্রায াভরগ্রয রঘিাওলিী ভননরাবা রফফযণ। সইফ রফফযণ এঔানন রররফদ্ধ 
না ওনয স ম্পনওি সওফর কুযআননয ওনওরট আাত এফং এওরট ারদ 
উদ্ধৃত ওনযই রফস্তারযত ফণিনায রযভারপ্ত ওযনফা। কুযআন ানও ফরা ননঙ  

ن   أِلَحأتِ  َوَعِملُوا ا َمنُوا ال ِذينَ  ا ِ  ۛ   ِفيَهأ َخأِلِدينَ  • الن ِعيمِ  َجن أتُ  َلُهمْ  الص 
أ اللّٰهِ  َوْعدَ   • اْلَحِكيمُ  اْلَعِزيزُ  َوُهوَ  ،َحقًّ

অথি  মাযা ঈভান আনন এফং আভনর ানরহ্ ওনয, তানদয চনে যননঙ 
চান্পাতুন নাীভ। সঔাননই থাওনফ তাযা রঘযওার। আল্লায াদা তয। 
রতরন ভারিধয, ভাপ্রজ্ঞাফান। (আর কুযআন ৩১  ৮- ৯) 

  الْإ َنَْهأرُ  تَْحِتَهأ ِمن ي تَْجرِ  َجن أت   َواْلُمْؤِمنَأتِ  اْلُمْؤِمِنينَ  اللّٰهُ  َوَعدَ 
بَةً  َوَمَسأِكنَ  ِفيَهأ َخأِلِدينَ  نَ  ن  ْضَوا َورِ  ،َعْدن   َجن أتِ  ِفي طَيِّ  اللّٰهِ  مِّ
ِلكَ  ، ا َكْبَرُ   • اْلَعِظيمُ  اْلَفْوزُ  ُهوَ  َذٰ

অথি  আল্লা ভুরভন ুরুল  ভুরভন নাযীনদয াদা রদননঙন সই চান্পানতয, 
মায রননঘ রদন ফভান থাওনফ নদ- নদী- নয। তাযা সঔানন থাওনফ 
অনন্তওার। সই রঘযিাী চান্পানত থাওনফ ভননাযভ ফািান। আয তানদয 
চনে ফিনেি ুযস্কায থাওনফ আল্লায সযচাভরন্দ। এটাই প্রওতৃনে 
ভাাপরয। (আর কুযআন ৯  ৭২) 

أِلَحأتِ  َوَعِملُوا ا َمنُوا َوال ِذينَ    الْإ َنَْهأرُ  تَْحِتَهأ ِمن ي تَْجرِ  َجن أت   َسنُْدِخلُُهمْ  الص 
ُهمْ  ،ا َبًَدا ِفيَهأ َخأِلِدينَ  رَ م   ا َْزَواج   ِفيَهأ ل   • َظِليلً  ِظلًّا َونُْدِخلُُهمْ  ،ة   َطه 
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অথি  মাযা ঈভান আনন এফং আভনর ানরহ্ (উিভ, ো  ুনণযয ওাচ) 
ওনয, অরঘনযই আভযা তানদয দারঔর ওযনফা চান্পানত, মায রননঘ রদন 
ফভান থাওনফ নদ- নদী- নয। রঘযওার থাওনফ তাযা সঔানন। তাঙাড়া 
সঔানন তাযা ানফ রফত্র স্বাভী এফং স্যী। আয আভযা তানদয দারঔর ওযনফা 
সুরফস্তৃত রঘযরিগ্ধ ঙাা। (আর কুযআন ৪  ৫৭) 

ভুরভননদয যওারীন রনাভত  যুস্কানযয এনতা অংঔয  রফস্তারযত ফণিনা 
কুযআনন যননঙ, মা কুযআন অধযনওাযী প্ররতরট জ্ঞানফান ভানুনলয ভননয 
ভানরঘনত্র অংরওত যননঙ। কুযআন ভরচনদ তানদয প্রারপ্ত  ুযস্কানযয এনতা 
অংঔয আওলিণী  রফস্তারযত ফণিনায য আল্লা তাারা ফনরন  

أ نَْفس   تَْعلَمُ  لَإ ن َلُهم ا ُْخِفيَ  م   • يَْعَملُونَ  كَأنُوا ِبَمأ َجَزاءً  ا َْعيُن   ةِ  قُر   مِّ

অথি  সওউই চানননা, তানদয চনে সঘাঔ চুড়াননা সমফ (রনাভতযারচ) 
সকান ওনয যাঔা ননঙ তানদয আভনরয ুযস্কায রননফ! (আর কুযআন ৩২  ১৭) 

এওরট ারদন কুদরনত ফরণিত ননঙ   
ٌاُُذٌنٌ ٌَولاَ ٌَراَْت ٌِعْيٌن ٌَمالاَ اِلِحْيَن ٌالصَّ ٌِلِعبَاِدَى ٌاََعْدتُّ ٌتََعالٰى ٌاللُه قَاَل

 • َسِمَعْتٌَولاٌََخطََرٌَعلٰىٌقَلِْبٌبََشرٌ 
অথি  আল্লা তাারা ফনরন  আভায ঈভানদায সনও ফান্দানদয চনে আরভ 
এভন াভরগ্র নতরয ওনয সযনঔরঙ, মা সওাননা সঘাঔ ওঔননা সদনঔরন, সওাননা 
ওান ওঔননা রৄননরন আয সওাননা ভানুনলয ভন ওঔননা ওল্পনা ওনযরন। (ফুঔারয, 
ভুররভ, ভুনানদ আভদ)  

২. ভরুভননদয ারথিফ প্রায 
ৎওভিীর ভুরভনযা যওানর কুযআনন  ারদন ফরণিত রনাভতভূ এফং 
আনযা অওল্পনী রনাভত সতা ানফই। সগুনরা তানদয চনে রনধিারযত। রওন্তু 
রৃরনানত তাযা রৄধু রফদ ভরফত, রৃিঃঔ মেণা আয রনমিাতনই সবাক ওযনফ 
না, এঔানন যননঙ তানদয অননও প্রায। ভুরভনযা মরদ রতযই ঈভাননয 
উয অটর অরফঘর সথনও চীফনমান ওযনত ানয, তানর আল্লায অনুগ্র 
 রনাভনতয ধাযা তানদয উয রৃরনা সথনওই ফরলিত নত থানও   
এও. আল্লা তাারা তানদযনও দৃঢ়তা দান ওনযন   

نْيَأ اْلَحيَأةِ  ِفي الث أِبتِ  ِبأْلَقْولِ  ا َمنُوا ال ِذينَ  اللّٰهُ  يُثَبِّتُ   ۛ   ةِ  الْإ ِخرَ  َوِفي الد 
أِلِمينَ  اللّٰهُ  َويُِضل   َ  ،الظ   • يََشأءُ  َمأ اللّٰهُ  ْفَعلُ َوي

অথি  আল্লা ভুরভননদয ভচফুত অটর যানঔন ভচফুত অটর ওথায রবরিনত 
রৃরনায চীফনন এফং আরঔযানত, আয রফভ্রান্ত ওনয সদন মাররভনদয এফং 
আল্লা মা ইচ্ছা তাই ওনযন। (আর কুযআন ১৪  ২৭) 
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রৃই. রৃরনা তাযা ভানরও রিরত  প্রারন্ত রাব ওনযন  
 • اْلُقلُوبُ  تَْطَمِئن   اللّٰهِ   ِبِذكْرِ  ا َلَإ ،اللّٰهِ   ِبِذكْرِ  قُلُوبُُهم َوتَْطَمِئن   ا َمنُوا ِذينَ اَل  

অথি  মাযা ঈভান আনন আল্লায স্ভযনণ মানদয ওরফ (অন্তয) প্রারন্ত রাব 
ওনয। সচনন সযনঔা, সওফর আল্লায স্ভযনণই ওরফ প্রারন্ত রাব ওনয থানও। 
(আর কুযআন ১৩  ২৮) 

রতন. আল্লা ভুরভননদয আে  রনযািা দান ওনযন  
يَمأنَُهم يَْلِبُسوا َوَلمْ  ا َمنُوا ال ِذينَ  ـِٰئكَ  ِبُظْلم   ا ِ ْهتَُدونَ  َوُهم الْإ َْمنُ  َلُهمُ  ا ُوَل  • م 

অথি  মাযা ঈভান আনন এফং ঈভাননও মরুুভ (রযও) রভরেত ওনয ওরুরলত 
ওনযনা, তানদয চনে যননঙ রনযািা, আয তাযাই রদাাত প্রাপ্ত। (আর 
কুযআন ৬  ৮২) 

ঘায. তাযা আল্লায অনুগ্র রানব ধে   
رِ   • ا كَِبيرً  فَْضلًا اللّٰهِ  مِّنَ  َلُهم ِبأ َن   اْلُمْؤِمِنينَ   َوبَشِّ

অথি  তুরভ ভুরভননদয সুংফাদ দা সম, তানদয চনে আল্লায ে সথনও 
যননঙ রফযাট অনুগ্র। (আর কুযআন ৩৩  ৪৭) 

াাঁঘ. আল্লা ভুরভননদয ৃিনালওতায দারত্ব গ্রণ ওনযন   
َلى الظ لَُمأتِ  مِّنَ  ُجُهم يُْخرِ  ا َمنُوا ال ِذينَ  َوِلي   اَللّٰهُ   •  الن ورِ  ا ِ

অথি  মাযা ঈভান আনন তানদয অরর নরন আল্লা। রতরন তানদয সফয ওনয 
আননন অন্নওাযযার সথনও আনরানত। (আর কুযআন ২  ২৫৭) 

ঙ. আল্লা রৃরনানত ভুরভননদয াাময ওনযন, রিরত প্ররতিা দান ওনযন 
এফং তানদয ত্রুনদয সথনও প্ররতনাধ গ্রণ ওনযন   

أ َوكَأنَ  ۛ   ُموا ا َْجرَ  ال ِذينَ  ِمنَ  فَأنتََقْمنَأ  • اْلُمْؤِمِنينَ   نَْصرُ  َعلَْينَأ َحقًّ

অথি  তাযয আভযা অযাধীনদয সথনও প্ররতনাধ রননরঙরাভ। আয 
ভুরভননদয াাময ওযা আভানদয দারত্ব। (আর কুযআন ৩০  ৪৭) 

ن ا َمنُوا ال ِذينَ  ا َي َهأ يَأ  • ا َْقَداَمكُمْ  َويُثَبِّتْ  كُمْ  يَنُصرْ  اللّٰهَ  وا تَنُصرُ  ا ِ

অথি  স ঈভানদায সরানওযা! সতাভযা মরদ আল্লানও াাময ওনযা, রতরন 
াাময ওযনফন সতাভানদয, এফং অটর অরফঘর যাঔনফন সতাভানদয ওদভ। 
(আর কুযআন ৪৭  ৭) 

াত. আল্লা ঈভানদায ওানপরায ভন সথনও ভস্ত ফস্তুফাদী রিয ব  
রঘন্তা রৃয ওনয সদন এফং তানদয রফচ দান ওনযন  
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ْؤِمِنينَ  كُنتُم ا ِن الْإ َْعلَْونَ  َوا َنتُمُ  تَْحَزنُوا َولَإ تَِهنُوا َولَإ  • م 

অথি  সতাভযা রৃফির নানা এফং রৃিঃঔ ওনযানা, সতাভযাই চী নফ মরদ 
সতাভযা ভুরভন । (আর কুযআন ৩  ১৩৯) 

رِ  ،يب   قَرِ  َوفَْتح   اللّٰهِ  مِّنَ   نَْصر   ۛ   تُِحب ونََهأ ى   َوا ُْخرَ   • اْلُمْؤِمِنينَ   َوبَشِّ

অথি  সতাভানদয চনে আনযা থাওনফ মা সতাভযা আওাগো ওনযা সটা 
(অথিাৎ) আল্লায াাময আয রনওটফতিী (ভনয ভনধয) রফচ। (ন নফী!) 
ভুরভননদয সুংফাদ দা। (আর কুযআন ৬১  ১৩) 

আট. অরফঘর ঈভানদায সরাওনদয উৎা প্রদাননয চনে আল্লায ে 
সথনও সপনযতায আকভণ খনট  

ن   لُ  اْستََقأُموا ثُم   اللّٰهُ  ب نَأ رَ  َقأُلوا ال ِذينَ  ا ِ  َولَإ تََخأفُوا ل إا َ  اْلَملَاِئكَةُ  َعلَْيِهمُ  تَتَنَز 
 • تَْحَزنُوا

অথি  রনশ্চই মাযা ফনর  „আল্লা আভানদয প্রবু‟, অত য এওথায উয 
অটর- অরফঘর থানও, তানদয প্ররত সপনযতা নারমর ন ফনর  „আনাযা 
ব ানফন না, রঘরন্তত নফননা।‟ (আর কুযআন ৪১  ৩০) 

ন. ভুরভননদয চননদ রযরমনওয প্রাঘুমি খনট   

َمأءِ  مِّنَ  كَأت   بَرَ  َعلَْيِهم َلَفتَْحنَأ َوات َقْوا ا َمنُوا ى   اْلُقرَ  ا َْهلَ  ا َن   َوَلوْ    ضِ  َوالْإ َرْ  الس 

অথি  চনদফাী মরদ ঈভান আননতা এফং তাওা অফরম্বন ওযনতা, 
তানর অফরশ্য আভযা তানদয চনে ঔুনর রদতাভ আভান  চরভননয 
ফযওনতয রৃায। (আর কুযআন ৭  ৯৬) 

দ. ভুরভননদয প্ররত চনকনণয অন্তনয ভফফত দা    

ن   أِلَحأتِ  َوَعِملُوا ا َمنُوا ال ِذينَ  ا ِ ـٰنُ  الر   َلُهمُ  َسيَْجَعلُ  الص  ا ْحَم  • ُودًّ

অথি  মাযা ঈভান এনননঙ এফং আভনর ানরহ্ ওনযনঙ, দাভ যভান 
অরঘনযই চনকনণয ভনন তানদয চনে বানরাফাা ৃরষ্ট ওনয সদনফন। (আর 
কুযআন ১৯  ৯৬) 

একায. রতযওায ভুরভননদযনও আল্লা যাষ্ট্র েভতা দান ওনযন তানদয চীফন 
ফযফিানও প্ররতরিত ওনয সদন এফং তানদয ংওটওানরয অফান খটান  

أِلَحأتِ  َوَعِملُوا ِمنكُمْ  ا َمنُوا ال ِذينَ  اللّٰهُ  َوَعدَ   ضِ  الْإ َرْ  ِفي َليَْستَْخِلَفن ُهمْ  الص 
ِذينَ  َف اْستَْخلَ  كََمأ ِذي ِدينَُهمُ  َلُهمْ  َوَلُيَمكِّنَن   قَْبِلِهمْ  ِمن ال   َلُهمْ  تََضى   ارْ  ال 

َلن ُهم  • ا َْمنًأ َخْوِفِهمْ  بَْعدِ  مِّن َوَليُبَدِّ
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অথি  সতাভানদয ভনধয মাযা ঈভান আনন এফং আভনর ানরহ্ ওনয, তানদযনও 
আল্লা াদা রদনচ্ছন, রতরন তানদয বূ- ঔনন্ি প্ররতরনরধত্ব (যাষ্ট্রেভতা) দান 
ওযনফন, সমভন রতরন যাষ্ট্র েভতা দান ওনযরঙনরন তানদয ফূিফতিীনদয। রতরন 
তানদয চনে প্ররতরিরত ওনয সদনফন তানদয দীননও, মা রতরন তানদয চনে 
ভননানীত ওনযনঙন এফং তানদযনও ত্রা  বীরতয ফদনর সদনফন ারন্ত  
রনযািা। (আর কুযআন ২৪  ৫৫) 

ফায. রৃরনা আল্লা তাারা ভুরভননদযনও রফত্র চীফন দান ওনযন   
  َطيِّبَةً  َحيَأةً  فَلَنُْحِييَن هُ  ُمْؤِمن   َوُهوَ  ا ُنثَى   ا َوْ   َذكَر   مِّن َصأِلًحأ َعِملَ  َمنْ 

অথি  সম সওাননা রুুল ফা নাযী আভনর ানরহ্ ওযনফ ভুরভন অফিা, আভযা 
অফরশ্য তানও রফত্র চীফন দান ওযনফা। (আর কুযআন ১৬  ৯৭) 

সতয. উধ্বি চকনত ভুরভননদয চনে ানুবূরতীর আনরাঘনা  সদাা   

 ِبهِ  َويُْؤِمنُونَ  بِِّهمْ  رَ  ِبَحْمدِ  يَُسبُِّحونَ  َحْوَلهُ  َوَمنْ  َش  اْلَعرْ  يَْحِملُونَ  ال ِذينَ 
 ِلل ِذينَ   فَأْغِفرْ  َوِعْلًمأ ْحَمةً  ر   َشْيء   كُل   َوِسْعتَ  ب نَأ رَ  ا َمنُوا ِلل ِذينَ  ونَ  َويَْستَْغِفرُ 

 • اْلَجِحيمِ  َعَذابَ  َوِقِهمْ  َسِبيلَكَ  َوات بَُعوا تَأبُوا

অথি  মাযা (নমফ সপনযতা) আল্লায আয ধাযণ ওনয আনঙ এফং মাযা 
আনঙ আযনয ঘাযান, তাযা তানদয প্রবযু প্রংা তরফ ওযনঙ। 
তাযা তাাঁয প্ররত ঈভান যানঔ এফং তাযা ভুরভননদয চনে েভা প্রাথিনা ওনয। 
তাযা ফনর  “আভানদয প্রবু! ফিত্র রযফযাপ্ত যননঙ সতাভায যভত এফং 
এনরভ। সুতযাং তুরভ সইফ সরাওনদয েভা ওনয দা মাযা তফা ওনযনঙ 
এফং সতাভায নথয অনুযণ ওনযনঙ, আয তরুভ তানদয যো ওনযা চারনভয 
(চাান্পানভয) আমাফ সথনও। (আর কুযআন ৪০  ৭) 

ফস্তুত, রৃরনা  আরঔযানত ভুরভননদয রাব, ানা  ুযস্কায যননঙ 
ীভাীন। ভুরভনযা ফিত্র এফং ফিাফিাই সৌবাকযফান  

أِلَحأتِ  َوَعِملُوا ا َمنُوا ال ِذينَ   • َمأ ب   َوُحْسنُ  َلُهمْ  ُطوبَى   الص 

অথি  মাযা ঈভান আনন এফং আভনর ানরহ্ ওনয, আনন্দ আয রৄব রযণাভ 
তানদযই। (আর কুযআন ১৩  ২৯) 

 هِبأللّٰ  ِال إ تَْوِفْيِقىْ  ومأ

 
   


