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সফ জীবনের পররচয়
এ.কে.এম. োরজর আহনমদ

আল্লা ভানুলকও ৃষ্টি ওকযকঙন। আল্লা ভানফ -ত্তায় ফহুষ্টফধ ঘাষ্টদা চুক়ে ষ্টদকয়কঙন। আফায , এই আল্লাই
ভানুকলয ঘাষ্টদা ূযকণয চনয মা মা প্রকয়াচন ফই ৃষ্টি ওকযকঙন।
তদুষ্টয আল্লা ভানুলকও তায ঘাষ্টদা ূযকণ ম্পদ আযণ, ম্পদ
রূান্তষ্টযতওযণ এফং ম্পদ ভবাক-ফযফাকযয চনয জ্ঞান-ফুষ্টি  ওভম-ক্ষভতা দান ওকযকঙন।
এই জ্ঞান-ফুষ্টি  ওভম-ক্ষভতা প্রকয়াক ওকযই ভানুল আল্লায অংঔয ৃষ্টিয য ওতৃম ত্ব ওকয থাকও।
ভানুকলয ভওান ভওান ঘাষ্টদা আনা -আষ্টনই ূযণ য়। ভওান ভওান ঘাষ্টদা ভানুল এওও প্রকঘিায় ূযণ
ওযকত াকয। ভওান ভওান ঘাষ্টদা ূযকণয চনয ভানুলকও অযায ভানুকলয কমাষ্টকতা ষ্টনকত য়। প্রওৃ তকক্ষ
ভানুকলয নানাষ্টফধ ঘাষ্টদা ূযকণয চনযই ষ্টযফায , ষ্টফষ্টবন্ন াভাষ্টচও ংস্থা , আষ্টথমও ংস্থা এফং যাষ্ট্র -ংকঠন
কক়ে কঠ।
ভানুকলয ভফেঁকঘ থাওায চনয ঘাই ফায়ু। ৃষ্টথফীয ঘাযষ্টদকও এওটি ুকযা ফায়ুভণ্ডর চুক়ে ষ্টদকয় আল্লা ভানুকলয
এই ঘাষ্টদা ূযণ ওকযকঙন।
এই ঘাষ্টদা আনা -আষ্টন ূযণ য়। শ্বামকেয ভাধযকভ ফায়ু অক াকভটিও ভানুকলয পু পু ক মাতায়াত ওকয।
ফায়ুয ঘাষ্টদা ভভ াফায চনয ভানুলকও ওি ওযকত য় না। ভঘিা ঘারাকত য় না।
ীকতয ষ্টদকন ীত তা়োফায চনয তাকয প্রকয়াচন। তা রাকবয অনযতভ উায় ভযাদ ভাাকনা। ভওউ ীত
তা়োকত ঘাইকর ভযাকদ ষ্টককয় দােঁ়োকর ীত দূয য়। এইবাকফ তা রাকবয চনয তাকও ওাকযা কমাষ্টকতা ষ্টনকত
য় না। অথমাৎ ভ এওাই তায এ ঘাষ্টদা ূযণ ওযকত াকয।
ভফেঁকঘ থাওায চনয ভানুকলয ঔাদয ঘাই। আল্লা য , পর, াও-ফষ্টচ, তষ্টয-তযওাষ্টয ইতযাষ্টদ উৎন্ন ওযায
উমুক্ত ওকয ভাটি ৃষ্টি ওকযকঙন। এই ভাটি ওলমণ ওকয , একত ফীচ ফন ওকয এফং ঘাযাকাঙ ষ্টযঘমমা ওকয
এইগুকরায উৎাদন ষ্টনষ্টিত ওযকত য়। আফায , ঘু করায উয াষ্টতকর ভি ওকয এইগুকরা ঔায়ায উকমাষ্টক
ওযকত য়।
ঔাকদযয ঘাষ্টদা ূযকণয চনয ঔাদযদ্রফয উৎাদন এফং ঔাদয প্রস্তুতওযকণয ষ্টফষ্টবন্ন স্তকয এওচন ভানুলকও
অযায ভানুকলয কমাষ্টকতা ষ্টনকত য় এফং আল্লা ৃষ্টথফীভয় ভমইফ উাদান ভচুদ ওকয ভযকঔকঙন
ভইগুকরায রূান্তয খটিকয় অযায ভানুল ভমইফ উওযণ ততষ্টয ওকযকঙ , ভইগুকরায াাময ষ্টনকত য়।
অথমাৎ ভ এওা এ ঘাষ্টদা ূযণ ওযকত াকয না।
ভানুকলয ঘাষ্টদায তাষ্টরওা ভফ দীখম। ভানুকলয ঔাদয ঘাই , াষ্টন ঘাই, খয ঘাই, ভাাও ঘাই, লধ ঘাই, ষ্টক্ষা
ঘাই, বাফ প্রওাকয ুকমাক ঘাই, ফান ঘাই, ষ্টনযাত্তা ঘাই, মুকেয প্রষ্টতওায ঘাই। ইতযাষ্টদ।
ভানুকলয মাফতীয় প্রকয়াচন ভভ াকনা ফা ঘাষ্টদা ূযকণয চনয ভানুকলয চীফনকও স্বচ্ছন্দ ওযায চনয , ভানুকলয
চীফনকও ুন্দয ওযায চনয এফং ভানুকলয চীফনকও ভুন্নত ওযায চনয আল্লা ভমইফ ষ্টনয়াভাকতয ফযফস্থা
ওকযকঙন ভইগুকরা ফই ভানুকলয ষ্টযয্ও।
উকল্লঔয ভম অনযানয ৃষ্টিয ষ্টযকয্ওয ফযফস্থা আল্লাই ওকয থাকওন।
ষ্টযয্ও তারাকয ষ্টনকদম 
এই ৃষ্টথফীয অংককন ভুষ্টভনকদযকও দুইটি ংগ্রাকভ আত্মষ্টনকয়াক ওযকত য়। এওটি ারার চীষ্টফওা উাচমকনয
ংগ্রাভ, অযটি আল্লায দীন ওাকয়কভয ংগ্রাভ।
চীষ্টফওা উাচমকন উদাীন য়া , ংায তযাকী য়া , তফযাকী য়া , ন্নযাী য়া এফং আল্লায দীন
ওাকয়কভয ংগ্রাভ ষ্টফভুঔ য়া ইরাভ ষ্টনকদম ষ্টত চীফন ফযফস্থা নয়।
আল্লায যাূর ভুাম্মাদ (ঙাল্লাল্লাহু আরাইষ্ট য়া াল্লাভ) ফকরকঙন,
[اَال َال ْه ب َال ِن َّي َال ِنف ْه ِنا ْه َال ِنভুনাকদ আভাদ]
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‚ইরাকভ যাফাষ্টনয়াত ফা তফযাকযফাদ ভনই।‛
আল্লা যাব্বুর ‘আরাভীন ফকরন,
[ َال َال ْه َالب ِن َّي َال ِن ْها َال َال ُع ْه َالب َال ب َال َال ْه َالب َالب َال َال ْه ِن ْهূযা আর াদীদ : ২৭]
‚আয তফযাকযফাদ ভতা তাযা ষ্টনকচযাই উদ্ভাফন ওকযকঙ, আষ্টভ  া তাকদয য ঘাষ্টকয় ভদইষ্টন।‛
ا ِن َال ا ِّيل ْه ِن ُع ْه ِن َالف اِن َّي ِن ْه َال َال ُع ْه ِنف ْها َال َالب ِنا ا ُّد ْه َالب َالباِن َال ًة َّي ْه َال ْها ِن َالب َال ِن
[ ُع ْه َال ْه َال َّيل َال ِن ْه َال َال ِن ِن ِن اَّي ِن ْهف َال ْه َالل َال اِن ِن َالب ِنا َال ْها َّي ِّي َالب ِنূযা আর
আ‘যাপ : ৩২]
‚তাকদযকও ফকর দা ঃ আল্লা তােঁয ফান্দাকদয চনয ভমইফ াচ -ভাবা এফং ষ্টফত্র ষ্টযয্ও দান ওকযকঙন ,
ভইগুকরাকও াযাভ ওযকরা ভও ? দুষ্টনয়ায চীফকন এইগুকরা ভতা ভুষ্টভনকদয চনযই এফং আষ্টঔযাকত এওান্তবাকফ
তাকদয চনযই কফ।‛ অথমাৎ আল্লায অনুকত ফান্দা য়ায় ভুষ্টভনযাই এইগুকরা ভবাক-ফযফাকযয প্রওৃ ত ওদায।
[ َال اَال َال ْه َال َّي َّيب ُع ْه ِنف اَال ْه ِن َال َال َال ْه َالب اَال ُع ْه ِن ْه َالب َال َال ب ِن َال َال ِن ْه ًة َّي ب َال ْه ُع ُعل ْه َالূযা আর আ‘যাপ ঃ ১০]
‚আষ্টভ ভতাভাকদযকও ৃষ্টথফীকত ুপ্রষ্টতষ্টিত ওকযষ্টঙ এফং একত ভতাভাকদয চনয চীফকনাওযকণয ফযফস্থা ওকযষ্টঙ।
ভতাভযা াভানযই শুওষ্টযয়া আদায় ওকয থাকওা।‛
[ ُع َال اَّي ِن ْه َال َال َال اَال ُع ْه َّي ب ِنف ْهاَال ْه ِن َال ِن ْه ب ًةূযা আর ফাওাযা : ২৯]
‚ষ্টতষ্টনই ভই ত্তা ষ্টমষ্টন ভতাভাকদয চনয ৃষ্টথফীয ওর ষ্টওঙু ৃষ্টি ওকযকঙন।‛
[ َال َالب ُع ْه ِّي ْه ُع ِّي َال ب َال أ َال ْها ُع ُع ُع َال ئِن ْه َال ُع ُّد ْه ِن ْه َال تَال ِن اَال ُع ْه ُع ْه َالبূযা ইফযাীভ : ৩৪]
‚এফং ভতাভযা মা ঘা (অথমাৎ ভতাভাকদয ঘাষ্টদা ূযকণয চনয মা ষ্টওঙু প্রকয়াচন ) ফই ষ্টতষ্টন ভতাভাকদযকও
ষ্টদকয়কঙন। ভতাভযা মষ্টদ আল্লায ষ্টনয়াভাত গুকরা কণনা ওযকত ঘা তা ওযা ভতাভাকদয কক্ষ ম্ভফ নয়।‛
[ ُع َال اَّي ِن ْه َال َال َال اَال ُع ُع ْهاَال ْه َال َال اُع ًةا َالب ْه ُع ْه ِن ْهف َال َالب ِن ِن َالب َال ُع ُع ْه ِن ْه ِّي ْه ِن َال ئِناَال ْه ِن ا ُّد ُع ْه ُعূযা আর ভুরও : ১৫]
‚ষ্টতষ্টনই ভই ত্তা ষ্টমষ্টন ভতাভাকদয চনয মভীনকও অনুকত ফাষ্টনকয় ষ্টদকয়কঙন। অতএফ ভতাভযা এয ফুকও
ষ্টফঘযণ ওয এফং আল্লায ভদয়া ষ্টযয্ও (আযণ ওকয) ঔা। আফায চীষ্টফত কয় ভতাভাকদযকও তােঁয ষ্টদকওই
ভমকত কফ।‛
ت ا َّي َال اُع
ض َال ِن
 َالا ِن َال ُع ِن. ب َال َال ُّد َالب اَّي ِن ْه َال َال ُع ْه ئِن َال ُع ْه ِنا َال اِن َّي َال ِنا ِن ْه َّي ِن ْها ُع ُع َال ِن َالب ْه َال ْه ئِناَالف ِن ْه ِنل ِن َال َال ُع ْها َال ْه َال َال اِن ُع ْه َال ْه ٌرل اَّي ُع ْه ئِن ْه ُع ْه ُع ْه َال ْه َال ُع ْه َال
َّي
َّي
ْه
ُع
ُع
[ َالب ْه َال ِن ُعل ْه ِن ْهاَال ْه ِن َال ْها َال ُع ْه ِن ْه َالضْه ِن ِن َال ْه ُع ُعل ْه َال َال ِن ًةل ا َال ْه ِن ُع ْه َالূযা আর চুভ‘ু আ : ৯, ১০]
‚ক ভতাভযা মাযা ঈভান একনকঙা, চুভ‘ু আয ষ্টদন মঔন ঙারাকতয চনয ডাওা য় আল্লায স্মযকণ ভদৌক়ে আ,
ভফঘাকওনা ভঙক়ে দা। এ া ভতাভাকদয চনয উত্তভ মষ্টদ ভতাভযা চান। ঙারাত আদায় ওকয মভীকন ঙষ্ট়েকয়
়ে এফং আল্লায অনুগ্র (চীষ্টফওা) তারা ওয এফং ভফষ্ট ওকয আল্লাকও স্মযণ ওযকত থাও। আা ওযা
মায় ভতাভযা পর কফ।‛
আল্লায যাূর ভুাম্মাদ (ঙাল্লাল্লাহু আরাইষ্ট য়া াল্লাভ) ফকরকঙন,
[ ُع ْه ُع ُع ا ِّيل ْه َال ِن ْهف َال ب َال ب َال ْهاَال ْه ِنআষ্টয়া (যা), ভুনাদু আফী ইয়া‘রা]
‚ভতাভযা ভাটিয কবীয তরকদক ষ্টযয্ও তারা ওয।‛
আল্লা যাব্বুর ‘আরাভীন ফকরন,
[ َال َال َال َّي ُع ْها َال ْه َال َال َال َّيل َال ا ِّيلاَالبূযা আর ফাওাযা : ২৭৫]
‚আল্লা ফযফাকও ারার এফং ুদকও াযাভ ওকযকঙন।‛
[اَال ْه َال َال َال ْه ُع ْه ُع َالب ٌرا َال ْه َال ْه َال ُع ْه َالضْه ًة ِّي ْه َّي اِّي ُع ْهূযা আর ফাওাযা : ১৯৮]
‚(াকচয ভকয়) ভতাভযা মষ্টদ ভতাভাকদয যকফয অনুগ্র (ষ্টযয্ও) তারা ওয একত ভওান ভদাল ভনই।‛
...  َال َال َال ْه َالب َال َال ا َّي َالب ِن ُع ْه ِن َاللاًة اِّي َال ْه َال ُع ْه َالضْه ًة ِّي ْه َّي اِّي ُع ْه...[ূযা ফানী ইযাঈর : ১২]
‚এফং আষ্টভ ষ্টদনকও ওকযষ্টঙ আকরাকওাজ্জ্বর মাকত ভতাভযা ভতাভাকদয যকফয অনুগ্র
(ষ্টযয্ও) তারা ওযকত
ায।‛
[ َال َال َال ْه َالب ا َّي َالب َال َال َال ب ًةشبূযা আন নাফা : ১১]
‚এফং আষ্টভ ষ্টদনকও চীষ্টফওা উাচমকনয ভয় ফাষ্টনকয়ষ্টঙ।‛
ب َال َال َال َال َال َال ٌر َال ب َال ب ًة َال ُّد
আল্লায যাূর ভুাম্মাদ (ঙাল্লাল্লাহু আরাইষ্ট য়া াল্লাভ ) ফকরন,
ط َال ْه ًةل ِّي ْه َال ْه َّيبْه ُع َال ِن ْه َال َال ِن
 َال َال ْه ِن.[ষ্টভওদাভ ইফনু ভা‘দী ওাযাফ (যা), ী আর ফুঔাযী]
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‚ওাকযা চনয ষ্টনকচয াকতয উাচমকনয ভঘকয় উত্তভ ঔাফায আয ভনই। ‛আল্লায যাূরকও (ঙাল্লাল্লাহু আরাইষ্ট
য়া াল্লাভ) ষ্টচকজ্ঞ ওযা কয়ষ্টঙকরা, ‚ভওান্ উাচমন উত্তভ?‛
ষ্টতষ্টন ফরকরন, َال َال ُع ا َّيل ُع ِن اِن َال ِن َال ُع ُّد اَال ْه ٍع َّي ْه ُعل ْه ٍع.
‚ফযষ্টক্তয ষ্টনকচয াকতয উাচমন এফং ৎ ফযফা।‛
[যাকপ‘ ইফনু ঔাদীচ (যা), ষ্টভওাতু র ভাঙাফী]
আল্লায যাূর ভুাম্মাদ (ঙাল্লাল্লাহু আরাইষ্ট য়া াল্লাভ) ফকরকঙন,  ِن َال َال َّي ْه ُع ُع ْها َال ْه َالل َال َال َال ُع ْه ُع ْه َال ْه َال ْه ِن َال ْه َال ِن ُع ْه.
[আনা ইফনু ভাষ্টরও (যা), আরওাউরুর ভুাদ্দাদ]
‚ভতাভযা ঙারাতু র পাচয আদাকয়য য ভতাভকদয ষ্টযয্ও তারাক ষ্টনকয়াষ্টচত না কয় খুষ্টভকয় ভথকওা না।‛
আল্লায যাূর ভুাম্মাদ (ঙাল্লাল্লাহু আরাইষ্ট য়া াল্লাভ) ফকরকঙন,ض ِن
ض ٌر اَال ْه َال ْها َال ِنل ْه َال
 َال َال ُع َال ْه ِن ْها َال َال ِن َال ِنل ْه َال.
[আফদুল্লা ইফনু ভা‘উদ (যা), ুনানু আর ফাইাওী]
‚ষ্টনধমাষ্টযত পাযমগুকরায য ারার চীষ্টফওা তারা ওযা পাযম।‛
আল্লাহই ররয্ে রদনয় থানেে
‚ৃষ্টিয ূঘনা ভথকও ষ্টওয়াভাত মমন্ত মকতা প্রওাকযয মকতা ভাঔরুও আল্লা ৃষ্টি ওযকফন তাকদয প্রকতযকওয
ঠিও ঘাষ্টদা  প্রকয়াচন অনুাকয ঔাকদযয ফ যঞ্জাভ ষ্টাফ ওকয ষ্টতষ্টন ৃষ্টথফীয ফুকও ভযকঔ ষ্টদকয়কঙন।
স্থরবাকক  াষ্টনকত অংঔয প্রওাকযয উষ্টদ্ভদ যকয়কঙ। মাকদয প্রষ্টতটি ভেণীয ঔাদয ংক্রান্ত প্রকয়াচন অনয ফ
ভেণী ভথকও ষ্টবন্ন। আল্লা ফায়ুভণ্ডর স্থর  াষ্টনকত অংঔয প্রচাষ্টতয চীফ -চন্তু ৃষ্টি ওকযকঙন এফং প্রষ্টতটি
প্রচাষ্টতয স্বতে ধযকণয ঔাদয প্রকয়াচন। তাঙা়ো এইফ প্রচাষ্টত ভথকও ম্পূণম ষ্টবন্ন ধযকণয ৃষ্টি ভানুল।
ভানুকলয ঔাকদযয প্রকয়াচন শুধু ভদকয রারন  ষ্টযুষ্টি াধকনয চনযই নয় , তায রুষ্টঘয ষ্টযতৃ ষ্টিয চনয
নানা যওভ ঔাকদযয প্রকয়াচন। আল্লা ঙা়ো আয ওাকযা কক্ষ ষ্টও চানা ম্ভফ ষ্টঙকরা , ভাটিয ততষ্টয এই গ্রটিয
য চীফকনয উৎষ্টত্ত ভথকও শুরু ওকয তায ষ্টযভাষ্টি মমন্ত ভওান্ ভওান্ ভেণীয ৃষ্টিকুর ওত ংঔযও
,
ভওাথায় ভওাথায় এফং ভওান্ ভওান্ ভয় অষ্টস্তত্ব রাব ওযকফ এফং তাকদয প্রষ্টতারকনয চনয ভওান্ প্রওাকযয
ঔাদয ওত ষ্টযভাণ দযওায কফ ? ষ্টনকচয ৃষ্টি ষ্টযওল্পনানুাকয ভমইবাকফ ষ্টতষ্টন ঔাকদযয ভুঔাকক্ষী এইফ
ভাঔরুওকও ৃষ্টি ওযায ষ্টযওল্পনা ওকযষ্টঙকরন, অনুরূবাকফ তাকদয ঘাষ্টদা ূযকণয চনয ঔাদয যফযাকয ূণম
ফযফস্থা ওকযকঙন।‛
[তাপীভুর কুযআন , াইকয়দ আফুর আ ‘রা ভাদুদী , ১৪ ঔণ্ড , ূযা াভীভু াচদায তাপীকযয ১২ নাম্বায
টীওা।]
আল্লা যাব্বুর ‘আরাভীন ফকরন, [ َال َال أ َال ِّي ْه ِّي ْه َالا اَّي ٍع َّيا َال ْه ِن ُع ِن ْه َال َالب ُع َاللْه ُع ُع َالب َال ئِن َّيب ُع ْهূযা আর আনওাফূত : ৬০]
‚অংঔয চীফ এভন যকয়কঙ মাযা ষ্টনকচকদয ষ্টযকয্ওয বাণ্ডায ফন ওকয ভফ়োয় না। আল্লাই তাকদযকও ষ্টযয্ও
ভদন এফং ভতাভাকদয ষ্টযয্ও ষ্টতষ্টনই ভদন।‛
[ َال َال ب ِن ْه َالا اَّي ٍع ِنف ْهاَال ْه ِن ئِناَّي َال َالف ِن ِن ْه ُع َالب َال َال ْه َال ُع ُع ْه َال َال َّيل َالب َال ُع ْه َال ْه َالا َال َالب ُع ٌّل ِن ْهف ِن َالب ٍعূযা ূ দ : ৬]
ا ُّد ِن ْه ٍع
‚ৃষ্টথফীকত এভন ভওান চীফ ভনই মায ষ্টযকয্ওয দাষ্টয়ত্ব আল্লায য নয়। ষ্টতষ্টনই চাকনন ওায ফা ভওাথায়
এফং তাকও ভওাথায় যাঔা য়। ফ ষ্টওঙু ই এওটি ুস্পি ষ্টওতাকফ ষ্টরষ্টফি যকয়কঙ।‛
[ ئِن َّي َال ُع َال ا َّيل َّي ُع ُع ْها ُع َّي ِنا ْها َال ِن ْه ُعূযা আয্ মাষ্টযয়াত : ৫৮]‚ষ্টনিয়ই আল্লাই ষ্টযয্ওদাতা, অ র ক্ষভতায অষ্টধওাযী।‛
َالف ٍع ئِناَّي
 َال ئِن ْه ِّي ْه ش ْه.  َال َال َال ْه َالب اَال ُع ْه ِن ْه َالب َال َال ب ِن َال َال َال ْه اَّي ْه ُع ْه اَال اِن َالل ِن ِن ْه َال. َالف ٍع َّي ْه ُع ْه ٍع
َال ْهاَال ْه َال َال َال ْها َالب َالب َال َال ْها َال ْه َالب ِن ْه َالب َال َال ِن َال َال َال ْه َال ْه َالب ِن ْه َالب ِن ْه ُع ِّي ش ْه
[ ِن ْه َال َالب َال َال اِن ُع َال َال ب ُع َال ِّي اُع ئِناَّي اِن َال َال ٍع َّي ْه ُع ْه ٍعূযা আর ষ্টচয : ১৯-২১]
‚আষ্টভ ৃষ্টথফীকও ঙষ্ট়েকয় ষ্টদকয়ষ্টঙ। এয য াা়ে ভকক়ে ষ্টদকয়ষ্টঙ। এয ভকধয ষ্টযভাণ ভত নানা ধযকণয
কাঙ-ারা চষ্টন্কয়ষ্টঙ। এয ভকধয ভতাভাকদয চনয চীষ্টফওায ফযফস্থা ওকযষ্টঙ এফং তাকদয চনয মাকদয
ষ্টযয্ওদাতা ভতাভযা ন। এভন ভওান ষ্টচষ্টন ভনই মায বাণ্ডায তােঁয াকত নয়। এফং আষ্টভ তা ুষ্টনষ্টদমি
ষ্টযভাকণ নাষ্টমর ওকয থাষ্টও।‛
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[ َال َال َال َال ِن ْه َالب َال َال ِن َالف ِن ْه َال ْه ِن َالب َال اَالب َال َال ِن ْه َالب َال َال َّي َال ِن ْه َالب َال ْه َال َال َالب ِن ْهف َال ْه اَال َال ِن َال َّيب ٍع َال َال َال اِّي َّيباِن ِن ْه َالূযা াভীভু াচদা : ১০]
‚ষ্টতষ্টন (ৃষ্টথফীকও অষ্টস্তত্বদাকনয য) য ভথকও াা়ে ভকক়ে ষ্টদকয়কঙন। একত ফাযাওাত দান ওকযকঙন। আয
একত ওর প্রাথীয ঘাষ্টদা  প্রকয়াচন অনুমায়ী ঠিও ষ্টযভাকণ ষ্টযয্ও ষ্টনষ্টদমি ওকযকঙন, ভাত্র ঘাযষ্টদকন।‛
َالف ٍع َال ْه ًة
[ َال ْه َال َال َال ُع اِن ُع ِّي ش ْهূযা আত্ তারাও : ৩]
‚আল্লা ফষ্টওঙু যই এওটি ষ্টযভাণ ঠিও ওকয ভযকঔকঙন।‛
ض ُع ْه اَال ْه ضًةب ُع ْه ِنل ًةب َال َال ْه َال ُع
ا اِّي َال َّي ِن َال اَال ْه ُع
ت َال اِّي َال َال ْه ٌرل ِّي َّي ب َال ْه َال ُع ْه َال
ض ُع ْه َال ْه َال اَال ْه ٍع َالا َال َال ب ٍع
َال ْه ُع َال َال ْه َالب اَال ْه َال ُع ْه َّي ِن َال َال ُع ْه ِن ْها َال َالب ِنا ا ُّد ْه َالب َال َال َال ْه َالب اَال ْه َال
[ূযা আয্ মুঔরুপ : ৩২]
‚আষ্টভ দুষ্টনয়ায চীফকন একদয ভকধয চীফকনাওযণ ফণ্টন ওকযষ্টঙ , একদয ভধয ভথকও ষ্টওঙু ংঔযও ভরাওকও
অনযকদয য ভফষ্ট ভমমাদা ষ্টদকয়ষ্টঙ মাকত এযা একও অকযয ভফা গ্রণ ওযকত াকয। এযা মা চভা ওকয
তায ভঘকয় ভতাভায যকফয যাভাত অকনও ভফষ্ট ভূরযফান।‛
ي اِن ِن َالب ِنا َاللْه ُع ُع َال ْه َّي َالب ُع َال ُع َال ْها َال ِن ُّد ا َال ِن ْه ُع
[ ُع اَال ِن ٌرূযা আশ্ ূযা : ১৯]
‚আল্লা ূক্ষ্ম ফদানযতাপ্রফণ। মাকও ইচ্ছা ষ্টযয্ও ভদন। ষ্টতষ্টন ষ্টক্তভান  ভাযাক্রভারী।‛
َالف ٍع َال ُع َال ُع ْه ِن ُع َال ُع َال َال ْه ُعل ا َّيل ِن ِن ْه َال
[ ُع ْه ئِن َّي َال ا ْهِّيف َال ْه ُع طُع ا ِّيل ْه َال اِن َال ْه َّي َالب ُع ِن ْه ِن َالب ِنا َال َال ْه ِن ُع اَال ُع َال َال ب َال ْه َال ْه ُع ْه ِّي ْه ش ْهূযা াফা : ৩৯]
‚তাকদযকও ফকর দা ঃ আভায যফ তােঁয ফান্দাকদয মাকও ইচ্ছা প্রঘু য ষ্টযয্ও ভদন , আয মাকও ইচ্ছা ংওীণম
ওকয ভদন। আয ভতাভযা মা ঔযঘ ওয তায ষ্টযফকতম ষ্টতষ্টন ভতাভাকদযকও আকযা ষ্টযয্ও ভদকফন। ষ্টতষ্টনই ভতা
কফমাত্তভ ষ্টযয্ওদাতা।‛
[ اَال َال َالباِن ْه ُع ا َّيূযা আশ্ ূযা : ১২]
ا َال ْهاَال ْه ِن َال ْه ُع طُع ا ِّيل ْه َال اِن َال ْه َّي َالب ُع َال َال ْه ِن ُع ئِن َّي ُع اِن ُع ِّي ش ْه
َالف ٍع َال ِن ْه ٌر
ِن
‚আভান  মভীকনয ঘাষ্টফ তােঁযই াকত। ষ্টতষ্টন মাকও ঘান অকঢর ষ্টযয্ও ভদন এফং মাকও ঘান ওভ ভদন।
ষ্টনিয়ই ষ্টতষ্টন ফষ্টওঙু য জ্ঞান যাকঔন।‛
ا اِّي َال ْه ٍع ْهُعإ ِن ُع ْه َال
[ َال َال اَال ْه َال ْه َال ُع ْه َال َّي َال َال ْه ُع طُع ا ِّيل ْه َال اِن َال ْه َّي َالب ُع َال َال ْه ِن ُع ئِن َّي ِن ْهف َال اِن َال َال َالب ٍعূযা আয্ মুভায : ৫২]
‚তাযা ষ্টও চাকন না, ষ্টনিয়ই আল্লা মাকও ঘান অকঢর ষ্টযয্ও ভদন এফং মাকও ঘান তায ষ্টযয্ও ংওীণম ওকয
ভদন। ষ্টনিয়ই একত ষ্টনদমন যকয়কঙ তাকদয চনয মাযা ঈভান ভালণ ওকয।‛
با َالا َال ْه َال ُع ْه َال
ُع ْه ئِن َّي َال ا ْهِّيف َال ْه ُع طُع ا ِّيل ْه َال اِن َال ْه َّي َالب ُع َال َال ْه ِن ُع َال اَال ِن َّي َال ْه َال َالل ا َّي ِن
[ূযা াফা : ৩৬]
‚তাকদযকও ফকর দা : ষ্টনিয়ই আভায যফ মাকও ঘান প্রস্ত ষ্টযয্ও ভদন এফং মাকও ঘান ংওীণম ষ্টযয্ও
ভদন। ষ্টওন্তু ভফষ্টযবাক ভরাওই এয তাৎমম চাকননা।‛
[ َال اَال َال ْه ُع ُع ْه َال ْه اَال َالا ُع ْه َال ْه َال َال ئِن ْه َال ٍع َّي ْه ُع َاللْه ُع ُع ُع ْه َال ئِن َّيب ُع ْه ئ َّي َال ْه َال ُع ْه َال ب َال ِن ْهূযা ফানী ইযাঈর : ৩১]
ط ًة َال ِن ْه ًةل
‚এফং ভতাভযা অবাকফয বকয় ন্তান তযা ওকযা না। আষ্টভ তাকদযকও ষ্টযয্ও ভদকফা
, ভতাভাকদযকও ষ্টদষ্টচ্ছ।
ষ্টনিয়ই তাকদযকও তযা ওযা ভস্ত ফ়ে গুনা।‛
َال اَال َال ْه ُع ُع ْه َال ْه اَال َالا ُع ْه ِّي ْه ئ ْه َال ٍع َّي ْه ُع َاللْه ُع ُع ُع ْه َال ئِن َّيب ُع ْه
[ূযা আর আন‘আভ : ১৫১]
‚এফং অবাকফয বকয় ন্তান তযা ওকযা না। ভতাভাকদযকও ষ্টযয্ও ষ্টদষ্টচ্ছ, তাকদযকও ভদকফা,।‛
َال اَال ْه اَال َال طَال ُع ا ِّيل ْه َال اِن ِن َالب ِنا اَال َال َال ْه ِنف ْهاَال ْه ِن َال ا ِن ْه ُّد َال ِّي ُع اِن َال َال ٍع َّي ب َال َالب ُع
[ূযা আশ্ ূযা : ২৭]
‚আল্লা মষ্টদ তােঁয ফান্দাকদযকও ীভাীন ষ্টযয্ও দান ওযকতন , তাকর তাযা ৃষ্টথফীকত ষ্টফকদ্রাকয তু পান ৃষ্টি
ওযকতা। ষ্টওন্তু ষ্টতষ্টন ইচ্ছা ভকতা এওটি ষ্টনষ্টদমি ষ্টযভাকণ ষ্টযয্ও নাষ্টমর ওকযন।‛
َالب ْها َال ُع ْه ِن ْه َال ِن ا ِّيل ْه َال َال ْه ُع ُع ُع َال ْهش ُع ُعل ْه اَال
[ূযা আর আনওাফূত : ১৭]
‚অতএফ আল্লায ওাকঙই ষ্টযয্ও অনুন্ধান ওয, তােঁযই ইফাদাত ওয এফং তােঁযই শুওষ্টযয়া আদায় ওয।‛

5
ষ্টযকয্ওয প্রাঘু মম অথফা ংওীণমতা দ্বাযা
আল্লা ভানুলকও যীক্ষা ওকযন
আল্লা যাব্বুর ‘আরাভীন দুষ্টনয়ায চীফকন মাকও মা ষ্টওঙু ষ্টদকয়কঙন তা যীক্ষায চনযই ষ্টদকয়কঙন।
আল্লা অথম -ম্পদ, ক্ষভতা-ওতৃম ত্ব, প্রবাফ-ষ্টতষ্টত্ত ইতযাষ্টদ যীক্ষায চনযই ষ্টদকয় থাকওন। ষ্টতষ্টন ভদঔকত ঘান
,
এইগুকরা ভকয় ভ তােঁয শুওষ্টযয়া আদায় ওকয, না অওৃ তজ্ঞ য়।
আফায আল্লা অবাফ -অন ন, ষ্টফদ-ভুষ্টফাত ইতযাষ্টদ যীক্ষায চনযই ষ্টদকয় থাকওন। ষ্টতষ্টন ভদঔকত ঘান
অবাফ-অন ন  ষ্টফদ -ভুষ্টফাকত ক়ে ভানুল তােঁয ষ্টিাকন্তয য ন্তুি ভথকও তধমম ধাযণ ওকয
, না
তনষ্টতওতায ফােঁধন ষ্টঙন্ন ওকয তােঁয ষ্টফরুিাঘযণ শুরু ওকয।
আল্লা যাব্বুর ‘আরাভীন ফকরন,
 َال َال َّي ب ئِن َال َال ب ْها َال َال ُع َال َال َال َال َال َال ْه ِن ِن ْه َال ُع َال َال ُع ُع َال ا ْهِّيف َال َالب َال ِن. [ َالأ َال َّي ب ْه ِنْل َال ب ُع ئِن َال َال ب ْها َال َال ُع َال اُّد َالأ َال ْه َالل َال َال َال َّي َال َال َال ُع ْه ُع َال ا ْهِّيف َال ْه َالل َال ِنূযা আরপাচয :
১৫, ১৬]
‚ষ্টওন্তু ভানুকলয অফস্থা কচ্ছ ঃ মঔন তােঁয যফ তাকও যীক্ষায় ভপকরন এফং তাকও ম্মান  ষ্টনয়াভাত দান
ওকযন তঔন ভ ফকর ঃ আভায যফ আভাকও ম্মাষ্টনত ওকযকঙন। আফায ষ্টতষ্টন মঔন তাকও যীক্ষায়
ভপকরন এফং তায ষ্টযয্ও ংওীণম ওকয ভদন, তঔন ভ ফকর ঃ আভায যফ আভাকও ভয় ওকযকঙন।‛
আকযা উকল্লঔয ভম, আল্লা যাব্বুর ‘আরাভীন ওাউকও ুদমন এফং ওাউকও কুৎষ্টত রূক ৃষ্টি ওকযন।
ষ্টতষ্টন ওাউকও ফর-ুঠাভ ভদকয অষ্টধওাযী এফং ওাউকও দুফমর ভদকয অষ্টধওাযী রূক ৃষ্টি ওকযন।
ষ্টতষ্টন ওাউকও ভভধাফী এফং ওাউকও ভভধাীন রূক ৃষ্টি ওকযন।
ষ্টতষ্টন ওাউকও অাধাযণ স্মৃষ্টতষ্টক্তম্পন্ন এফং ওাউকও স্মৃষ্টতষ্টক্তীন রূক ৃষ্টি ওকযন।
ষ্টতষ্টন ওাউকও ুিু প্রতযংক এফং ওাউকও ষ্টফওরাংকরূক ৃষ্টি ওকযন।
ষ্টতষ্টন ওাউকও দৃষ্টিষ্টক্তম্পন্ন এফং ওাউকও দৃষ্টিষ্টক্তীন রূক ৃষ্টি ওকযন।
ষ্টতষ্টন ওাউকও ওতৃম ত্বীর এফং ওাউকও ওতৃম ত্বীন রূক ৃষ্টি ওকযন।
ষ্টতষ্টন ওাউকও ঔযাষ্টতভান এফং ওাউকও ঔযাষ্টতীন রূক ৃষ্টি ওকযন।
এই ওর অফস্থাই ভানুকলয চনয যীক্ষা। ভানুকলয ওতম ফয কচ্ছ দা কঘতন ভথকও যীক্ষায় উত্তীণম য়ায
চনয ভঘিা ওযা।

আল্লাহর অেুগত বযরি ও জারত
কচ ষ্টযয্ও রাব ওকয থাকও
দুষ্টনয়ায চীফকন এফং আষ্টঔযাকতয চীফকন ভানুকলয ওরযাণ ষ্টওংফা অওরযাণ য় তায ওৃ ত আভকরয ষ্টনষ্টযকঔ।
ভওান ফযষ্টক্ত মষ্টদ ৃষ্টথফীকত আল্লায প্রষ্টত আনুকতযীর চীফন -মান ওকয আল্লা তাকও চীষ্টফওায ভকযানী
দ্বাযা মুমদস্ত ওযকফন, এ া স্বাবাষ্টফও নয়।
আল্লা যাব্বুর ‘আরাভীন ফকরন,
 َال َاللْه ُع ْه ُع ِن ْه َال ْه ُع َالا َال ْه َال ِن ُع. َال َال ْه َال َّي ِن َال َال ْه َال ْه اَّي ُع َال ْه َالل ًةب
[ূযা আত্ তারাও : ২, ৩]
‚ভমই ফযষ্টক্ত আল্লাকও বয় ওকয ঘকর আল্লা তাকও ওঠিন অফস্থা ভথকও ষ্টন ®ওৃ ষ্টত ায়ায থ ভদঔান এফং
এভন উাকয় তাকও ষ্টযয্ও ভদন ভম উাকয়য ওথা ভ ওঔকনা ওল্পনা ওকযষ্টন।‛
[তকফ ঈভানী দৃঢ়তা যীক্ষা ওযায চনয আল্লা যাব্বুর
‘আরাভীন মষ্টদ ভওান ফযষ্টক্তকও ফা ফযষ্টক্ত -ভষ্টিকও
অবাফ-অন ন অথফা অনয ভওান ভুষ্টফাকত ভপকরন, ভ া ষ্টবন্ন ওথা। এই ম্পকওম ভান আল্লা ফকরন,
ا َال اَال ِّي ِنل ا َّيباِن ِنل ْه َال
[ َال اَال َال ْه ُع َال َّي ُع ْه اِن ْهূযা আর ফাওাযা : ১৫৫]
َالف ٍع ِّي َال ْها َال ْه ِن َال ْها ُع ْه ِن َال َال ْه ٍع ِّي َال ْهاَال َال َال ِن َال ْها ْه ُع ِن َال ا َّي َال َالل ِن
‚এফং আষ্টভ অফযই ভতাভাকদযকও বীষ্টতপ্রদ ষ্টযষ্টস্থষ্টত , অনাায এফং অথম -ম্পদ, চীফন  পর -পকরয ক্ষষ্টত
দ্বাযা যীক্ষা ওযকফা। আয ঙফয অফরম্ব^ নওাযীকদযকও ুংফাদ দা।‛]
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ا ُع َّي ِن ْه َالضْه ٍع َالضْه َال ُع َال ئِن ْه َال َال اَّي ْه َالا ِن ِّي َالف َال َالب ُع َال َال ْه ُع ْه َال َال َال
ْه َال ْه ِن ُعل ْه َال اَّي ُع ْه ثُع َّي ُع ْه اُع ْه ئِناَال ْه ِن ُع َال ِّي ْه ُع ْه َّي َالب ًةب َال َال ًةب ئِناَالف َال َال ٍع ُّد َال ًة ف َال ْهُعإ ِن
ا َال ْه ٍع

َال َال ِن

َال ِن ٍعْهل
[ূযা ূ দ : ৩]
‚এফং ভতাভযা মষ্টদ ভতাভাকদয যকফয ষ্টনও ক্ষভা ঘা এফং তােঁয ষ্টদকও ষ্টপকয আ , তাকর ষ্টতষ্টন ভতাভাকদযকও
এওটি ভভয়াদ মমন্ত উক্ত চীষ্টফওা দান ওযকফন এফং তােঁয অনুগ্র ায়ায ভমাকয প্রকতযওকও অনুগ্র ওযকফন।
আয ভতাভযা মষ্টদ ভুঔ ষ্টপষ্টযকয় না, আষ্টভ ভতাভাকদয চনয এও বয়াফ ষ্টদকনয আমাকফয বয় ওযষ্টঙ।‛
[ َال َالب َال ْه ِن ْه َال ْه ِن ُعل ْه َال اَّي ُع ْه ثُع َّي ُع اُع ْه ئِناَال ْه ِن ُعلْه ِن ِن ا َّي َال ب َال َال َال ْه ُع ْه ِّي ْه َال ًة َال َال ِن ْها ُع ْه ُع َّي اًة ئِناف ُع َّي ِن ُع ْه َال اَال َال َال َال اَّي ْه ْه ُع ْه ِنل ِن ْه َالূযা ূ দ : ৫২]
‚এফং ক আভায ওাউভ, ভতাভযা ভতাভাকদয যকফয ষ্টনও ইষ্টস্তকপায ওয, তােঁয ষ্টদকও ষ্টপকয আ, তাকর ষ্টতষ্টন
ভতাভাকদয চনয আভাকনয দুয়ায ঔুকর ভদকফন এফং ফতম ভান ষ্টক্তয াকথ আকযা ষ্টক্ত মুক্ত ওকয ভদকফন।
ভতাভযা অযাধী কয় ভুঔ ষ্টপষ্টযকয় ভথকওা না।‛
ت َال ْه ُع ِن ِن ْه ِّي ْه ُع ْه ُع َّي ٌر ُّد ْه َال ِن َال اٌر َال َال ِن ْه ٌرل ِّي ْه ُع ْه َال ب َال َال ب َال ْه َال ُع ْه َال
َال اَال ْه َال َّي ُع ْه َال َالب ُع ْه ا َّي ْه َال اَال َال ِنْل ِن َال َال َال ب ُع ْه ِن َال ئِناَال ْه ِن ِّي َّي اِّي ِن ْه ِناَال َال ُع ْه ِن ْه َال ْه ِن ِن ْه َال ِن ْه َال ْه ِن
[ূযা আর ভা-ইদা : ৬৬]
‚এফং তাযা মষ্টদ আত্ তাযাত , আর ইনচীর এফং তাকদয প্রষ্টত তাকদয যকফয ওাঙ ভথকও মা ষ্টওঙু নাষ্টমর
কয়কঙ তা ওাকয়ভ ওযকতা , তাকর তাযা য ভথকও ষ্টযয্ও ভকতা , ষ্টনঘ ভথকও ভকতা। তাকদয ভকধয ষ্টওঙু
ভরাও অষ্টবকপ্রত কথই আকঙ। ষ্টওন্তু তাকদয ভফষ্টযবাক ভরাওই ভন্দ ওাচ ওকয ঘরকঙ।‛
ا ِّي َال ا َّي َال ب ِن َال ْهاَال ْه ِن َال اَال ِن ْه َال َّي اُع ْه َالأ َال َال ْه َالب ُع ْه اِن َال ب َال ب ُع ْه َال ْه ِن ُع ْه َال
[ َال اَال ْه َال َّي َال ْه َال ْها ُعل َال ُع ْه َال َّي َال ْه اَال َال َال ْه َالب َال َال ْه ِن ْه اَال َالل َال ب ٍعূযা আর আ‘যাপ :
৯৬]
‚আয মষ্টদ চনকদয ভরাকওযা ঈভান আনকতা এফং আল্লাকও বয় ওকয ঘরকতা , তাকর আষ্টভ তাকদয চনয
আভান  মভীকনয ফাযাওাকতয দুয়ায ঔুকর ষ্টদতাভ। ষ্টওন্তু তাযা ষ্টভথযা ফকরই উষ্ট়েকয় ষ্টদকরা। তাই আষ্টভ
তাকদয ওাভাই অনুমায়ী তাকদযকও াও়ো ওযরাভ।‛
ক্ষান্তকয আল্লায অফাধয ফযষ্টক্তকও আল্লা ভকযানীমুক্ত চীষ্টফওা ষ্টদকয় থাকওন।
আল্লা যাব্বুর ‘আরাভীন ফকরন,
ض ْه ًة ب َال َال ْه ُع ُعل َال ْه َال ْها ِن َالب َال ِن َال ْه ف
َال َال ْه َال ْه َالل َال َال ْه ِن ْه ِنل ْه َالا ِن َّي اَال ُع َال ِن ْه َال ًة َال
[ূযা তা-া : ১২৪]
‚আয ভমই ফযষ্টক্ত আভায স্মযণ ভথকও, আভায উকদনাভা ভথকও ভুঔ ষ্টপষ্টযকয় থাকও তায চনয যকয়কঙ ংওীণম
(ভকযানীমুক্ত) চীষ্টফওা। আয ষ্টওয়াভাকতয ষ্টদন আষ্টভ তাকও ঠাকফা অন্ধ ওকয।‛
আল্লাহর দীে োনয়নমর সংগ্রাম
াধাযণ অকথম ইরাভ কচ্ছ আল্লা যাব্বুর ‘আরাভীন ওতৃম ও তােঁয ৃষ্টিয চনয ষ্টনধমাষ্টযত ষ্টফধান।
ভকা া ষ্টফশ্বভয় প্রষ্টতষ্টিত, প্রাওৃ ষ্টতও আইন ফকর ষ্টযষ্টঘত, ষ্টফধানগুকরা আকর আল্লা ওতৃম ও ষ্টনধমাষ্টযত ষ্টফধান।
ষ্টফকল অকথম ইরাভ কচ্ছ ভানুকলয চনয আল্লা প্রদত্ত চীফন ষ্টফধান। ভানুকলয চীফকনয ওর ষ্টদও  ষ্টফবাক
ম্পকওম ষ্টদও -ষ্টনকদম না যকয়কঙ এই ষ্টফধাকন। আল্লা প্রদত্ত চীফন ষ্টফধান য়ায় ইরাভ ষ্টনবুম র , বাযাভযূণম
এফং ওরযাণওয চীফন ষ্টফধান।
ভকা া ষ্টফশ্ব প্রওৃ ষ্টতকত স্বীয় ষ্টফধান ওামমওয ওযকর আল্লা যাব্বুর
‘আরাভীন ভানফ ভাকচ তােঁয ষ্টফধান
ওামমওয ওকযনষ্টন। তােঁয অষ্টবপ্রায় ভানুল ভস্বচ্ছায় তােঁয ভদয়া চীফন ষ্টফধান ওফুর ওরুও এফং তায ষ্টবষ্টত্তকত
তাযা ভাচ  বযতা কক়ে তু কর ৃষ্টথফীকও াষ্টন্তয নীক়ে ষ্টযণত ওরুও।
আল্লায ক্ষ ভথকও ৃষ্টথফীকত আল্লা প্রদত্ত চীফন ষ্টফধান ওাকয়কভয চনযই ভানুকলয ৃষ্টি। আল্লায ক্ষ ভথকও
এই দাষ্টয়ত্ব ারন ওযায চনযই ভানুকলয ষ্টনমুষ্টক্ত। অথমাৎ ভানুল এই ৃষ্টথফীকত আল্লায প্রষ্টতষ্টনষ্টধ। ভানুলকও
ৃষ্টি ওযায প্রাক্কাকর ভকা া ষ্টফকশ্বয ভপকযতাকদযকও কম্বাধন ওকয আল্লা যাব্বুর ‘আরাভীন ফকরন,
[ ئِن ِّي ْهف َال ب ِن ٌر ِنف ْهاَال ْه ِن َال ِن ْه َال ًةূযা আর ফাওাযা : ৩০]
‚আষ্টভ ৃষ্টথফীকত প্রষ্টতষ্টনষ্টধ ষ্টনমুক্ত ওযকত মাষ্টচ্ছ।‛

7
আফায ভানুল ৃষ্টথফীকত আায য ষ্টতষ্টন ভানুলকও তায ষ্টচন স্মযণ ওষ্টযকয় ষ্টদকয় ফকরন,
[ ُع َال اَّي ِن ْه َال َال َال ُع ْه َال َال اِنيَال ِنف ْهاَال ْه ِنূযা পাষ্টতয : ৩৯]
‚ষ্টতষ্টন ভই ত্তা ষ্টমষ্টন ভতাভাকদযকও ৃষ্টথফীকত প্রষ্টতষ্টনষ্টধ ষ্টনমুক্ত ওকযকঙন।‛
এই ৃষ্টথফীকত ভানুল আল্লায প্রষ্টতষ্টনষ্টধ। আয ভানুকলয চীফন ষ্টভন কচ্ছ ইওাভাতু দ্ দীন।
আল্লা যাব্বুর ‘আরাভীন ফকরন,
َالش َالل َال اَال ُع ْه ِّي َال ا ِّي ْه ِن َال ب َال ف اِن ُع ًةب َال اَّي ِن ْه َال ْه َال ْه َالب ئِناَال ْه َال َال َال ب َال َّي ْه َالب اِن ئِن ْها َالل ِن ْه َال َال ُع ْه ف َال ِن ْه ف َال ْه َال ِن ْه ُع ْه ا ِّي ْه َال َال اَال َال َال َال َّيل ُع ْه ِن ْه ِن
[ূযা আশ্ ূযা : ১৩]
‚ষ্টতষ্টন (আল্লা) ভতাভাকদয চনয দীকনয ভই ষ্টফধান ষ্টনধমাষ্টযত ওকযকঙন মায ষ্টনকদম  ষ্টতষ্টন নূকও ষ্টদকয়ষ্টঙকরন
এফং মা এঔন আষ্টভ ভতাভায ষ্টনও ীয ভাধযকভ াঠাষ্টচ্ছ এফং মায ষ্টনকদম  আষ্টভ ষ্টদকয়ষ্টঙরাভ ইফযাীভকও ,
ভূাকও এফং ঈাকও , (আয তা কচ্ছ ) এই দীন ওাকয়ভ ওয এফং একত ষ্টফকবদ -ষ্টফবষ্টক্ত-ষ্টফষ্টচ্ছন্নতা ৃষ্টি ওকযা
না।‛
উকযাক্ত আয়াকত উকল্লঔ ওযা কয়কঙ ভম নূ (আ), ইফযাীভ (আ), ভূা (আ) এফং ঈা (আ)-এয প্রষ্টত দীন
ওাকয়কভয ষ্টনকদম  ষ্টঙকরা।
এই আয়াকত ভানফ ইষ্টতাকয ষ্টফষ্টবন্ন অধযাকয়য ওকয়ওচন নফীয নাভ ভনয়া কয়কঙ। এয অথম এই নয় ভম
এই ওয়চন নফীকও শুধু দীন ওাকয়কভয ষ্টনকদম  ভদয়া কয়ষ্টঙকরা। আকর আল্লা যাব্বুর
‘আরাভীন ফুছাকত
ঘাকচ্ছন ভম ওর নফীযই চীফন ষ্টভন ষ্টঙকরা ইওাভাতু দ্ দীন।
নফীয উম্মাকতয চীফন ষ্টভন ষ্টঙকরা ইওাভাতু দ্ দীন।
এঔাকন উকল্লঔয ভম দীন অক াকভটিও ওাকয়ভ য় না। আফায ভচায -চফযদষ্টস্ত ওকয দীন ওাকয়ভ ওযা মায়
না।
দীন ওাকয়কভয চনয ষ্টফজ্ঞতাূণম ংগ্রাভ প্রকয়াচন। নফী-যাূরকণ দীন ওাকয়কভয িষ্টত ষ্টষ্টঔকয় ভককঙন।
আল্লা যাব্বুর ‘আরাভীন একওয য এও ফহু ংঔযও নফী াঠিকয়কঙন ভানফ ভাকচ। তােঁকদয আষ্টফবম াফ
খক কঙ ৃষ্টথফীয ষ্টফষ্টবন্ন ভদক। তােঁযা আষ্টফবূম ত কয়কঙন ষ্টফষ্টবন্ন ওাকর। ষ্টওন্তু ষ্টফস্মকয়য ফযাায দীন ওাকয়কভয
চনয তােঁযা ওকরই অফরম্বন ওকযকঙন অষ্টবন্ন ওভম-ভওৌর।
নফী-যাূরকণ ভানুলকও আল্লায প্রষ্টত ঈভান ভালণ এফং তােঁয ভদয়া চীফন ষ্টফধান অনুযকণয চনয ফাযফায
আহ্বান চাষ্টনকয়কঙন।
ভমঔাকনই ভানুল ভঔাকনই তােঁযা ঙু ক ভককঙন। ওঔকনা এও ফযষ্টক্তয ওাকঙ , ওঔকনা ফযষ্টক্ত -ভষ্টিয ওাকঙ তােঁযা
তােঁকদয ফক্তফয ভ ওকযকঙন। ষ্টদকনয য ষ্টদন , ভাকয য ভা , ফঙকযয য ফঙয তােঁযা ষ্টযেভ ওকযকঙন।
চীফন ধাযকণয প্রওৃ ত প্রকয়াচন ূযকণয চনয ফযষ্টয়ত অং ু কু ঙা়ো তােঁকদয ভয়
, ভভধা, েভ এফং অথম
ষ্টনকয়াষ্টচত কয়কঙ এই ুভান ওাকচ। তােঁকদয প্রষ্টত মােঁযা ঈভান একনষ্টঙকরন তােঁকদয ওভমধাযা ষ্টঙকরা অনুরূ।
মষ্টদ ওর ভানুলকও আল্লা তােঁয প্রষ্টতষ্টনষ্টধ ফাষ্টনকয় তােঁয দীন ওাকয়কভয চনয ৃষ্টথফীকত ভপ্রযণ ওকযকঙন
,
নফীকদয আহ্বাকন া়ো ষ্টদকয় মােঁযা তােঁকদয ওাষ্টপরায় াষ্টভর কয়কঙন তােঁযা ঙা়ো ফাষ্টওযা আল্লাকদ্রাষ্টতাকও
তাকদয চীফন ষ্টভন ফাষ্টনকয় ৃষ্টথফীকত ষ্টফমময় ৃষ্টি ওকযকঙ। এইবাকফ তাযা ৃষ্টথফীয চীফকন ভতা অওরযাকণয
ষ্টওাকয ষ্টযণত কয়কঙই , ভমই ওতম ফয াধকনয চনয তাকদযকও ৃষ্টথফীকত াঠাকনা কয়ষ্টঙকরা তা না ওযায
ওাযকণ আষ্টঔযাকত তাকদযকও অফযই কত কফ ওঠিন াষ্টস্তয ম্মুঔীন।
পর চীফকনয ষ্টযঘয়
ৃষ্টথফীয ভফষ্ট ংঔযও ভানুলকওই চীফকনয প্রওৃ ত ষ্টভকনয প্রষ্টত উদাীন ভথকও
‘পরতায’ বু র ধাযণায
ফফতী কয় ভফহুেঁকয ভকতা ঙু কত ভদঔা মায়।
এই চীফকন াওায াা়ে ক়েকত াযা , ষ্টফার অট্টাষ্টরওায ভাষ্টরও য়া , ফহু ংঔযও ফযফাষ্টয়ও প্রষ্টতিাকনয
ভাষ্টরও য়া , ষ্টফরাী চীফন মান ওযকত াযা এফং প্রবাফ -প্রষ্টতষ্টত্তকত অযকও ঙাষ্ট়েকয় ভমকত াযাকওই
তাযা ভকন ওকয পরতা।
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ষ্টওন্তু ভাজ্ঞানী , ভাষ্টফজ্ঞ আল্লা যাব্বুর ‘আরাভীকনয দৃষ্টিকত পরতায স্বরূ ষ্টবন্ন। আর কুযআকনয ফহু
ংঔযও আয়াকত ষ্টতষ্টন পর ফযষ্টক্তকদয ষ্টযঘয় তু কর ধকযকঙন মাকত ভানুল ‘পরতায’ বু র ধাযণা ভথকও ভুক্ত
কত, ঠিও ধাযণা রাব ওযকত এফং ঠিও ওভম ধাযা অফরম্বন ওযকত াকয।
আল্লা যাব্বুর ‘আরাভীন ফকরন,
ا ِن َال اِن َال
َالاَال ئِن َّي َال ْه اِن َالب َال ِن اَال َال ْه ٌر َال َال ْه ِن ْه َال اَال ُع ْه َال ْه َال ُع ْه َال اَّي ِن َال َال ُع ْه َال َال ب ُع ْه َال َّي ُع ْه َال اَال ُع ُع ْها ُع ْه ُعل ِنف ْها َال ب ِنا ا ُّد ْه َالب َال ِنف ْها ِن َالل ِنا اَال َال ْه ِن ْه َال اِن َال ِن َال ب ِن
ْه
[ ُع َال ْها َال ْه ُع ا َال ِن ْه ُعূযা ইউনু : ৬২-৬৪]
‚ভচকন যাঔ , মাযা আল্লায ফন্ধু , মাযা ঈভান একনকঙ এফং তাওয়া অফরম্বন ওকযকঙ তাকদয ভওান বয় 
ষ্টঘন্তায ওাযণ ভনই। দুষ্টনয়া এফং আষ্টঔযাকত - উবয় চীফকনই তাকদয চনয ুংফাদ। আল্লায ওথা ষ্টযফষ্টতমত
ফায নয়। এটি ফ়েই পরতা।‛
[ َال ْه َال ْه َال َالح َال َال ب َالب َال َال ْهূযা আশ্ াভ : ৯, ১০]
َالبا َال ْه َالا ب َالب
َال
‚অফযই ভই ফযষ্টক্ত পর ভম ষ্টনচকও ষ্টযশুি ওকয ষ্টনকয়কঙ। আয ভই ফযষ্টক্ত ষ্টফপর ভম ষ্টনচকও দাষ্টফকয়
ষ্টদকয়কঙ।‛
[ ب َال ُّد َالب اَّي ِن ْه َال َال ُع ْه ئِن َّي َال ب ْها َال ْه ُعل َال ْها َال ْه ِن ُعل َال اَال ْه َال باُع َال اَال ْه اَال ُع ِن ْه ٌر ِّي ْه َال َال ِن ا َّي ْه َالب ِن َالب ْه َال ِن ُع ْه ُع اَال َال َّي ُع ْه ُع ْه ِن ُع ْه َالূযা আর ভা-ষ্টয়দা : ৯০]
‚ক মাযা ঈভান একনকঙা , ষ্টনিয়ই ভদ, চুয়া, আল্লা ঙা়ো অনয ওাকযা চনয নচযানা ভ ওযায স্থান এফং
বাকয কণনায চনয য ষ্টনকক্ষ নাাও, াইতানী ওাচ। ভতাভযা এইগুকরা ষ্টযায ওকয ঘর। আা ওযা মায়
ভতাভযা পর কফ।‛
ا َال ْها ُعلْه اف َال َّي َال ْها ِن ْه ِن ْه َال َال ْها َال ا َّي ِن ْه ِن َال اِن َال َال ْه ٌرل اِّي َّي ِن ْه َال ِنُعل ْه ُع ْه َال َال ْه َال ِن َال ُع ْه الِن َال ُع ُع ْها ُع ْه ِن ُع ْه َال
[ َالب ِنূযা আয রূভ : ৩৮]
‚আত্মীয়কদযকও তাকদয ও দা, ষ্টভওীন  ভুাষ্টপযকদযকও। মাযা আল্লায কন্তাল প্রতযাী তাকদয চনয এটি
ঔুফই উত্তভ ওাচ। তাযাই ঐফ ভরাও মাযা পর।‛
ا اَال َال َّي ُع ْه ُع ْه ِن ُع ْه َال
[ ُع ْه اَال َال ْه َال ِن ْها َال ِن ْه ُع َال ا َّي ِّي ُع َال اَال ْه َال ْه َال َال َال َال ْه َاللاُع ْها َال ِن ْه ِن َالب َّي ُع ْه َال ب ُع اِنف ْهاَال ْها َالب ِنূযা আর ভা-ষ্টয়দা : ১০০]
‚ফকর দা ঃ অষ্টফত্রতায আষ্টধওয ভতাভাকদযকও ঘভৎওৃ ত ওযকর ষ্টফত্র  অষ্টফত্র ষ্টচষ্টন ভান নয়।
ক জ্ঞান-ফুষ্টিম্পন্ন ভরাকওযা, ভতাভযা আল্লাকও বয় ওকয ঘর। আা ওযা মায় ভতাভযা পর কফ।‛
ضب َال َال ًة َال َّي ُع ْه َال اَال َال َّي ُع ْه ُع ْه ِن ُع ْه َال
[ ب َال ُّد َالب اَّي ِن ْه َال َال ُع ْه اَال َالأْه ُع ُع ْه ا ِّيلاَالب َالضْه َال ب ًةب ُّد َالূযা আকর ইভযান : ১৩০]
‚ক ভতাভযা মাযা ঈভান একনকঙা , ঘক্রফৃষ্টি াকয ুদ ভঔকয়া না। আল্লাকও বয় ওকয ঘর। আা ওযা মায়
ভতাভযা পর কফ।‛
ا َال ُع ْه ِن ُع ُع ْه َال اُّد ُع ْه ِنف َال ْه َال ِن َال اِن َال ُع َال ْها َال ْه ُع ْها ُع ِن ْه ُع
[ َالأ َال َّي ب اَّي ِن ْه َال َال ُع ْه َال َال ِن ُع ْه ا َّيباِن َال ب ِنূযা আর চাীয়া : ৩০]
‚অতয মাযা ঈভান একনকঙ এফং আভাকর ঙাকর ওকযকঙ তাকদয যফ তাকদযকও তােঁয যাভাকতয ভকধয দাষ্টঔর
ওকয ভনকফন। এটি ুস্পি পরতা।‛
 اَّي ِن ْه َال ْهُعإ ِن ُع ْه َال اِن َال ب ُع ْه ِن َال ئِناَال ْه َال َال َال ب ُع ْه ِن َال ِن ْه َال ْه ِن َال َال اِن ْهبا ِن َالل ِنا ُع ْه ُع ْه ِن ُع ْه َال ُع ْه ا لِن َال. اَّي ِن ْه َال ْهُعإ ِن ُع ْه َال اِن ْهبا َال ْه ِن َال ُع ِن ْه ُع ْه َال ا َّي اَال َال ِن َّي ب َال َال ْه ب ُع ْه ُع ْه ِن ُع ْه َال
[ َال ف ُع ًة ِّي ْه َّي اِّي ِن ْه َال ُع ْه ا لِن َال ُع ُع ْها ُع ْه ِن ُع ْه َالূযা আর ফাওাযা : ৩-৫]
‚মাযা কাইকফ ষ্টফশ্বা ওকয, ঙারাত ওাকয়ভ ওকয, আষ্টভ ভমই ষ্টযয্ও তাকদযকও ষ্টদকয়ষ্টঙ তা ভথকও দান ওকয , মাযা
ভতাভায প্রষ্টত  ভতাভায ূকফম মা নাষ্টমর কয়কঙ তায প্রষ্টত ঈভান ভালণ ওকয
, আয আষ্টঔযাকতয প্রষ্টত
মাকদয যকয়কঙ ইয়াওীন, তাযাই যকয়কঙ তাকদয যকফয ষ্টনকদম ষ্টত কথ। আয তাযাই পর।‛
[ ئِن َّي َال ب َال ب َال َال ْه َال ْها ُع ْهإ ِن ِن ْه َال ئِن َال ُعا ُع ْه ئِناَالف ِن َال َال ُع اِن اِن َال ْه ُع َال اَال ْه َال ُع ْه َال ْه َال ُع ْه اُع ْه َال ِن ْه َالب َال َال َال ْه َالب َال ُع ْه الِن َال ُع ُع ْها ُع ْه ِن ُع ْه َالূযা আন্ নূয : ৫১]
‚ষ্টনিয়ই ভুষ্টভনকদযকও মঔন আল্লা  তােঁয যাূকরয পায়ারা ভভকন ভনয়ায চনয ডাওা য় তঔন তাযা
ফকর ঃ আভযা শুনরাভ এফং ভভকন ষ্টনরাভ। এফং এযাই পর।‛
ب َال ُّد َالب اَّي ِن ْه َال َال ُع ْه َّي ُع ْه َال َال ُع ْه اُع ْه َال ْه ًةا َال ِن ْه ًة ُع ْه ِنحْه اَال ُع ْه َال ْه َال باَال ُع ْه َال َال ْه ِنلْه اَال ُع ْه ُع ُع ْه اَال ُع ْه َال َال ْه ُّد ِن ِن َال َال َال ُع اَال َال َال ْه َالب َال َال ْه ًة َال ِن ْه ًة ب
[ূযা আর আমাফ : ৭০, ৭১]
‚ক ভতাভযা মাযা ঈভান একনকঙা , আল্লাকও বয় ওকয ঘর এফং ভাচা ঠিও ওথা ফর। তাকর আল্লা
ভতাভাকদয আভরগুকরা ংকাধন ওকয ভদকফন এফং ভতাভাকদয গুনাগুকরা ভাপ ওকয ভদকফন। আয ভমই ফযষ্টক্ত
আল্লা  তােঁয যাূকরয আনুকতয ওকয ঘকর ভ রাব ওকযকঙ ষ্টফযা পরতা।‛
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] [ূযা ভরাওভান : ৪, ৫اَّي ِن ْه َال ُع ِن ْه ُع ْه َال ا َّي َال اَال َال ْهُعإ ُع ْه َال ا َّي َال باَال َال ُع ْه اِن ْهبا ِن َالل ِنا ُع ْه ُع ْه ِن ُع ْه َال ُع ْه الِن َال َال ف ُع ًة

ِّي ْه َّي اِّي ِن ْه َال ُع ْه الِن َال ُع ُع ْها ُع ْه ِن ُع ْه َال

‚মাযা ঙারাত ওাকয়ভ ওকয , মাওাত ভদয় এফং আষ্টঔযাকতয প্রষ্টত ইয়াওীন যাকঔ , তাযাই যকয়কঙ তাকদয যকফয
‛ষ্টনকদম ষ্টত কথ। আয তাযাই পর।
َالب َال ُّد َالب اَّي ِن َال َال ُع ْه َال ِن ُع ْه َال َال َال ِن ُع ْه ا َّيل ُع َال َال ُع ْه اِن اَال ْه ِنل ِن ُع ْه َالا ِن ْه َال َالب َال ْه ُع ْه ِن ْهف َالش ْه ٍع َال ُعل ُّدا ُع ئِناَالف ِن َال ا َّيل ُع ِن ئِن ْه ُع ُع ْه ُع ْهإ ِن ُع َال اِنبّللِن َال ْها َال ْه ِن
]ِ [ূযা আন্ ষ্টনা : ৫৯ن ِنل َال اِن َال َال ْه ٌرل َّي َال ْه َال ُع َالأْه ِن ًة
‚ক ভতাভযা মাযা ঈভান একনকঙা , আল্লায আনুকতয ওয , যাূকরয আনুকতয ওয , আয আনুকতয ওয উরুর
়আভকযয (আকদ প্রদাকনয অষ্টধওাযপ্রাি ফযষ্টক্তকদয )। ভতাভাকদয ভকধয মষ্টদ ভওান ষ্টফলকয় ভতষ্টফকযাধ ভদঔা ভদয
তাকর তা আল্লা  যাূকরয ষ্টদকও ষ্টপযা। এ াই ঠিও ওভমনীষ্টত এফং ভল পকরয ষ্টদও ষ্টদকয় এ াই
‛বাকরা।
]َ [ূযা আর আ‘যাপ : ১৫৭الباَّي ِن ْه َال َال ُع ْه اِن َال َال َّي ُع ْه ُع َال َال َال ُعل ْه ُع َال َّي َال ُع ْه ا ُّد ْه َال اَّي ِن ْه ُع ْه ِن َال َال َال ُع ُع ْه ا لِن َال ُع ُع ْها ُع ْه ِن ُع ْه َال
‚অতয মাযা তায প্রষ্টত ঈভান আকন , তাকও কমাষ্টকতা ওকয, তাকও াাময ওকয এফং তায প্রষ্টত নাষ্টমরওৃ ত
‛নূকযয (আর কুযআকনয) অনুযণ ওকয, তাযাই পর।
ض ُع ْه َال ْه اِن َالب ُع اَال ْه ٍع َالأْه ُع ُعل ْه َال اِن ْهبا َال ْه ُعل ْه ِن َال َال ْه َال ْه َال َال ِن ْها ُع ْه َال ِنل َال ُع ِن ْه ُع ْه َال ا َّي َالاَال َال ْهُعإ ُع ْه َال ا َّي َال باَال َال ُع ِن ْه ُع ْه َال َال َال َال ُع ْه اَال
َال ْها ُع ْهإ ِن ُع ْه َال َال ْها ُع ْهإ ِن ُع
َالبا اَال ْه ُع
َال
ْه
ْه
ْه
ًة
ْه
َّي
َال
َّي
ٌر
ا
ا َال ب ٍع
ا َال ْه ِنل ْه ِن ْه َال ْه ِن َالب ا َالب ُع َالباِن ِن ْه َال ِن ْه َالب َال َال َال ب ِن َال ِّي َال ِنف َال ب ِن
ُع ْه ا لِن َال َال َاللْه َال ُع ُع ُع ُع ئِن َّي َال َال ِن َال ِن ْه ٌر َال َال َال ُع ا ُع ْهإ ِن ِن ْه َال َال ا ُع ْهإ ِن َالب ِن
]َ [ূযা আত্ তাফা : ৭১, ৭২ال ْه ٍع َال ِنضْه َال ٌر ِّي َال ِن َال ْه َال ُعل َال اِن َال ُع َال ْها َال ْه ُع ْها َال ِن ْه ُع
‚এফং ভুষ্টভন ুরুল এফং ভুষ্টভন নাযী একও অকযয ফন্ধু । তাযা বাকরা ওাকচয ষ্টনকদম  ভদয় , ভন্দ ওাচ ভথকও
ষ্টফযত যাকঔ, ঙারাত ওাকয়ভ ওকয, মাওাত ভদয় এফং আল্লা  তােঁয যাূকরয আনুকতয ওকয। আল্লা ষ্টষ্টিযই
তাকদয প্রষ্টত অনুগ্র ওযকফন। ষ্টনিয়ই আল্লা ভাযাক্রভারী ভাষ্টফজ্ঞ। এই ভুষ্টভন ুরুল  ভুষ্টভন নাযীকদয
াকথ আল্লা য়াদা ওকযকঙন ভম ষ্টতষ্টন তাকদযকও এভন চান্নাকত প্রকফ ওযাকফন মায ষ্টনকঘ ছণমাধাযা প্রফাষ্টত
এফং ভঔাকন তাযা থাওকফ ষ্টঘযষ্টদন। ফুচ ফাকাকন তাকদয চনয উত্তভ ফাস্থান থাওকফ। আয ফকঘ
’ ফ়ে
‛ওথা, তাযা আল্লায কন্তাল াষ্টঙর ওযকফ। আয এ াই ভতা ফ়ে পরতা।
ْهل ُع
ض ْه َال َ .ال اَّي ِن ْه َال ُع ْه اِن َّي َال ب ِنا َالب ِن ُع ْه َال َ .ال اَّي ِن َال ُع ْه اِن ُع ُعل ْه ِن ِن ْه َال ب ِن ُع ْه َال
َال ْه َال ْه َال َالح ْها ُع ْهإ ِن ُع ْه َال  .اَّي ِن ْه َال ُع ْه ِن ْهف َال َال ِن ِن ْه َالب ِنش ُع ْه َال َ .ال اَّي ِن ْه َال ُع ْه َال ِن ا َّي ْه ِن ُع ِن
ُع
ئِن َّيا َال ف َال ْه َال ِن ِن ْه ْه َال ب َال َال َال ْه
ت َال ْه َال ب ُع ُع ْه َالا ِن َّي ُع ْه َالغ ْه ُعل َال ُع ْه ِن ْه َال َال َال ِن ْها َال ف َال َال َال َال اِن َال َالأ ْه الِن َال ُع ُع ْها َال ب ُعا ْه َال َال اَّي ِن ْه َال ُع ْه ِناَال َال ب َالب ِن ِن ْه َال َال ْه ِن ِن ْه َال ُع ْه َال
ُع
ْه
ْه
َّي
ُع
َّي
ُع
ُع
َال
َال
ُع
ُع
ُع
ُع
ا ْه ِن ْه َالب َالباِن ْه َال
]َ [ূযা আর ভুষ্টভনূন : ১-১১ال ا ِن َال ْه َال ف َال َال ِن ِن ْه ُع َال ب ِن ْه َال ْه الِن َال ُع ا َال ِنث ْه َال ا ِن ْه َال َال ِنلث ْه َال ا ِنلْه َالا ْه َال
‚পরতা রাব ওযকরা ভই ফ ভুষ্টভন মাযা তাকদয ঙারাকত ঔুশু অফরম্বন ওকয , মাযা ভফহুদা ওাচ ভথকও
ষ্টফযত থাকও , মাযা ষ্টফত্রতা ষ্টফধান ওাকচ তৎয থাকও , মাযা রজ্জাস্থাকনয ষ্টপাচাত ওকয ষ্টনকচকদয স্ত্রী 
দষ্টক্ষণ কস্তয ভাষ্টরওানাধীন স্ত্রীকরাওকদয ঙা়ো , এই ভক্ষকত্র তাযা বৎমনাকমাকয নয় , তকফ এয ফাইকয ষ্টওঙু ঘাইকর
তাযা কফ ীভারংখনওাযী , মাযা আভানাত  য়াদা প্রষ্টতে ‚ষ্টত যক্ষা ওকয , মাযা ঙারাকতয ূণম ষ্টপাচাত
ওকয। তাযাই ভই উত্তযাষ্টধওাযী মাযা উত্তযাষ্টধওায ষ্টাকফ ষ্টপযদাউ াকফ
, ভঔাকন তাযা থাওকফ
‛অনন্তওার।
ا َال ْه ضُعضْه َال ِن ْه َال ْها َال ب ِن ِن َّي
ُع ْه اِّي ْه ُع ْهإ ِن ِن ْه َال َال ُع ضُّد ْه ِن ْه َال ْها َال ب ِن ِن ْه َال َال ْه َال ُع ْه ُع ُعل ْه َال ُع ْه َال اِن َال َال ْه ف اَال ُع ْه ئِن َّي َال َال ِن ْه ٌرل اِن َال ب َال ْه َال ُع ْه َال َال ُع ْه اِّي ْه ُع ْهإ ِن َالب ِن
َال
َال
َال
َّي
َّي
َال َال ْه َال ْه َال ُع ُعل ْه َال ُع َّي َال َالا ُع ْه ِن ْه َال ِن َال َال ُع َّي ئِن َّيا َال ب ظَال َال َالل ِن ْه َالب َال ْها َالضْه ِنل ْها َال اِن ُع ُع ِنل ِن َّي َال ف ُع ُع ْه اِن ِن َّي َال َالا ُع ْه ِن ْه َال ِن ْه َال َال ُع َّي ئِن َّيا اِن ُع ُع ْه ا ِن ِن ْه اَالباِن ِن ْه اَالب ِن
اُع ُع ْه اَال ِن ِن َّي َال ْه َال ْها َالباِن ِن َّي َال ْه َال ْها َالب ِن اُع ُع ْه اَال ِن ِن َّي َال ْه ئِن ْه َال ِن ِن َّي َال ْه اَال ِن ْهف ئِن ْه َال ِن ِن َّي َال ْه اَال ِن ْهف َال َال َال ِن ِن َّي َال ْه ِن َال باِن ِن َّي َال ْه َال ب َال َال َال ْه
ت َال ْه َال ب ُع ُع َّي َال ِن ا َّيباِن ِن ْه َال َالغ ِنْهل ُع ْه اِنف
َال
ا ا ِّي َال ب ِن َال َالا َالضْه ِنل ْها َال اِنأ َال ْه ُع ِن ِن َّي اِن ُع ْه َال َال َال ب ُع ْه ِن ْه َال ِن ْه ِن َال ِن ِن َّي َال ُع ْه اُع ْه ئِناف ِن َال ِن ْه ًةب ُّد َالب
ْه ِنْل ْه اَال ِن ِن َال ا ِّيل َال ب ِن َال ِن ا ِّي ْه ِن اَّي ِن ْه َال اَال ْه َال ْه َال ُعل ْه َال ف َال ْه َال ِن
ْه
ا ُع ْهإ ِن ُع ْه َال اَال َال َّي ُع ْه ُع ْه ِن ُع ْه َال
][ূযা আন্ নূয : ৩০, ৩১
‚ভুষ্টভন ুরুলকদয ফর তাযা ভমকনা তাকদয ভঘাঔ ংমত যাকঔ এফং তাকদয রজ্জাস্থাকনয ষ্টপামাত ওকয। এ াই
তাকদয চনয ষ্টফত্রতভ ন্থা। তাযা মা ষ্টওঙু ওকয আল্লা তায ঔফয যাকঔন।
ভুষ্টভন ভষ্টরাকদযকও ফর তাযা ভমন তাকদয ভঘাঔ ংমত যাকঔ এফং তাকদয রজ্জাস্থাকনয ষ্টপামাত ওকয।
তাযা ভমন তাকদয াচ ভদষ্টঔকয় না ভফ়োয় এ ু কু ঙা়ো মা আনাআষ্টন প্রওাষ্টত কয় ক়ে।
তাযা ভমন তাকদয ফুকওয য ়েনায আেঁঘর ষ্টদকয় যাকঔ।
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তাযা ভমন তাকদয াচ প্রওা না ওকয, তকফ তাকদয াভকন ঙা়ো ঃ তাকদয স্বাভী, ষ্টতা, শ্বশুয, ষ্টনকচয ভঙকর,
ষ্টনকচয স্বাভীয ভঙকর, আন বাই, বাইকয়য ভঙকর, ভফাকনয ভঙকর, খষ্টনি ভঘনা-চানা ভষ্টরা, ষ্টনকচকদয দা, অধীনস্থ
এভন ুরুল মাকদয অনয যওভ ঘাষ্টদা ভনই এফং এভন ফারও মাযা ভভকয়কদয ভকান ষ্টফলয় চাকন না।
তাযা ভমন তাকদয ভকান াচ ম্পকওম ভরাওকদযকও চানাফায উকদ্দকয মভীকন ভচাকয া ভপকর না ঘকর।
ভ ভুষ্টভনকণ, ভতাভযা ফাই আল্লায ষ্টনও তাফা ওয। আা ওযা মায় ভতাভযা পর কফ।‛
[ َال ْها َال ُع ْه ِّي ْه ُع ْه ُع َّي ٌر َّي ْه ُع ْه َال ئِناَالف ْها َال ِنْهل َال َالأْه ُع ُعل ْه َال اِن ْهبا َال ْه ُعل ْه ِن َال َال ْه َال ْه َال َال ِن ْها ُع ْه َال ِنل َال ُع ْه ا لِن َال ُع ُع ْها ُع ْه ِن ُع ْه َالূযা আকর ইভযান : ১০৪]
‚ভতাভাকদয ভধয কত এভন এওদর ভরাও থাওকত কফ মাযা ভরাওকদযকও ওরযাকণয ষ্টদকও ডাওকফ
, ভা‘রূপ
ওাকচয ষ্টনকদম  ভদকফ এফং ভুনওায ভথকও ষ্টফযত যাঔকফ। আয এযাই পর।‛
[ َالب َّي ُع ْه َال َال ب ْه َال َال ْه ُع ْه َال ْه َال ُع ْه َال َال ِن ْه ُع ْه َال َال ْه ِن ُع ْه َال ْه ًةل ِّياَال ْه ُع ِن ُع ْه َال َال ْه ُع ْه َال ُعش َّيح َال ْه ِن ِن َالأ ُع ْه الِن َال ُع ُع ْها ُع ْه ِن ُع ْه َالূযা আত্ তাকাফুন : ১৬]
‚আল্লাকও মথামথবাকফ বয় ওকয ঘর। শুন , আনুকতয ওয এফং ইনপাও ওয। এ া ভতাভাকদয চনয উত্তভ।
মাযা ভকনয ংওীণমতা ভথকও ভফেঁকঘ ভককঙ তাযাই পর।‛
اِن ْه ُع َال َالل ِن ْها ُع َالب ِن ِنل ْه َال اَّي ِن ْه َال ُع ْه ِنل ُع ْه ِن ْه ِنا َالب ِن ِن ْه َال َال ْه َال اِن ِن ْه َال ْه َال ُع ْه َال َالضْه ًة ِّي َال ِن َال ِنضْه َال ًةب َال َال ْه ُع ُعل ْه َال َال َال َال ُع اَال ُع ْه الِن َال ُع ُع ا َّيب ِنا ُع ْه َال َال اَّي ِن ْه َال
َال َال َّي ُعؤ ْه ا َّي َال َال ْه ِنْل َال ب َال ِن ْه َال ْه ِن ِن ْه ُع ِن ُّد ْه َال َال ْه َالب َال َالل ئِناَال ْه ِن ْه َال َالا َال ِن ُع ْه َال ِنف ُع ُع ْه ِن ِن ْه َال ب َال ًة ِّي َّي ب ُع ُع َال ْهُعإثِن ُعل ْه َال َال ف َال ْه ُع ِن ِن ْه َال اَال ْه َال ب َال اِن ِن ْه
[ূযা আর ায : ৮, ৯]
َال َال ب َال ٌر َال َال ْه ُع ْه َال ُعش َّيح َال ْه ِن ِن َالأ ُع ْه الِن َال ُع ُع ْها ُع ْه ِن ُع ْه َال
‚(ঐ ভার ) ঐ দষ্টযদ্র ভুাষ্টচযকদয চনয মাযা ষ্টনকচকদয ফাষ্ট়ে -খয  ায় -ম্পষ্টত্ত ভথকও উকচ্ছদওৃ ত। তাযা
আল্লায অনুগ্র  কন্তাল প্রতযাী। এযাই তযষ্টনি।
(ঐ ভার তাকদয চনয ) মাযা ভুাষ্টচযকদয আকভকনয ূকফমই ঈভান একন ফফা ওযষ্টঙকরা। তাযা ঐফ
ভরাকওয প্রষ্টত বাকরাফাা ভালণ ওকয মাযা ষ্টচযাত ওকয তাকদয ওাকঙ এককঙ।
এভনষ্টও ভুাষ্টচযকদযকও মা ষ্টওঙু ভদয়া য় ভই ষ্টফলকয় তাযা ষ্টনকচয
অন্তকয ভওান ঘাষ্টদা মমন্ত অনুবফ ওকয না।
ষ্টনকচকদয মকতা অবাফই থাকুও না ভওন তাযা ষ্টনকচকদয য অনযকদযকও অগ্রাষ্টধওায ভদয়। মাযা ভকনয
ংওীণমতা ভথকও ভফেঁকঘ ভককঙ তাযাই পর।‛
[ ب َال ُّد َالب اَّي ِن ْه َال َال ُع ْه َّي ُع ْه َال َال ْها َال ُع ْه ئِناَال ْه ِن ْها َال ِن ْه َال َال َال َال ب ِن ُع ْه ِنف َال ِن ْه ِن ِن اَال َال َّي ُع ْه ُع ْه ِن ُع ْه َالূযা আর ভা-ষ্টয়দা : ৩৫]
‚ক ভতাভযা মাযা ঈভান একনকঙা , আল্লাকও বয় ওকয ঘর , তােঁয তনও য রাকবয উায় ন্ধাকন ভরকক থাও
এফং তােঁয কথ ষ্টচাদ ওয। আা ওযা মায় ভতাভযা পর কফ।‛
ئِن َّي َال ْهش َال َالل ِن َال ْها ُع ْهإ ِن ِن ْه َال َال ْه ُع َال ُع ْه َال َال ْه َال اَال ُع ْه اِنأ َال َّي اَال ُع ُع ا َال َّي َال ُع َالب ِن ُع ْه َال ِنف َال ِن ْه ِن ِن َال َال ْه ُع ُع ْه َال َال ُع ْه َال ُع ْه َال َال ْه ًة َال َال ْه ِن َال ًةب ِن ْهف ا َّي ْه َال ِنا َال ْه ِنْل ِن ْه ِن َال ْها ُعلْه ِن
[ َال َال ْه َال ْه َالف اِن َال ْه ِن ِن َال ِن َالب ْه َال ْه ِن ُعل ْه اِن َال ْه ِن ُع ُع اَّي ِن اَالب َال ْه ُع ْه اِن َال َال اِن َال ُع َال ْها َال ْه ُع ْها َال ِن ْه ُعূযা আত্ তাফা : ১১১]
‚আল্লা ভুষ্টভনকদয ওাঙ ভথকও তাকদয চান -ভার ষ্টওকন ষ্টনকয়কঙন চান্নাকতয ষ্টফষ্টনভকয়। তাযা আল্লায কথ
র়োই ওকয , ভাকয  ভকয। তাকদযকও চান্নাত ভদফায ভচফুত য়াদা আত্ তাযাত , আর ইনচীর  আর
কুযআকন ওযা কয়কঙ। য়াদা ারকন আল্লায ভঘকয় ভফষ্ট ভমাকয আয ভও আকঙ ? অতএফ ভতাভযা আল্লায
াকথ ভমই ভফঘা-ভওনা ওকযকঙা ভই ফযাাকয ঔুষ্ট কয় মা। এ া অষ্টত ফ়ে পরতা।‛
[ اَّي ِن ْه َال َال ُع ْه َال َالب َال ُعل ْه َال َال ب َال ُع ْه ِن ْهف َال ِن ْه ِن ِن اِنأ َال ْه َال اِن ِن ْه َال َال ْه ُع ِن ِن ْه َال ْه َال ُع َالا َال َال ًة ِن ْه َال ِن َال ُع ْه الِن َال ُع ُع ْها َالباِن ُع ْه َالূযা আত্ তাফা : ২০]
‚আল্লায ওাকঙ ভতা ঐফ ভরাকওয ভমমাদাই ফ়ে মাযা ঈভান একনকঙ , ষ্টচযাত ওকযকঙ এফং আল্লায কথ
তাকদয ভার  চান ষ্টদকয় ষ্টচাদ ওকযকঙ। আয এযাই ভতা পর।‛
ب َال ُّد َالب اَّي ِن ْه َال َال ُع ْه َال ْه َال ُعااُّد ُع ْه َال ف ِن َال ب َال ٍعا ُع ْه ِن ْه ُع ْه ِّي ْه َال َال ٍع
ا َالاِن ْه ٍع ُع ْهإ ِن ُع ْه َال اِنبّللِن َال َال ُع اِن َال ُع َال ب ِن ُع ْه َال ِن ْهف َال ِن ْه ِن ِن اِنأ َال ْه َال اِن ُع ْه َال َال ْه ُع ِن ُع ْه اِن ُع ْه َال ْه ٌرل اَّي ُع ْه
ْه
ْه
َال
[ ئِن ُع ْه ُع ْه َال ْه َال ُع ْه َال َال ْه ِنلْه اَال ُع ْه ُع ُع ْه اَال ُع ْه َال ُع ْه ِن ْه ُع ْه َال َّيب ٍعূযা আছ্
ا َال ْه ِنل ْه ِن ْه َال ْه ِن َالب ْها ْه َالب ُع َال َال َال ب ِن َال َال ِّي َال ًة ِن ْهف َال َّيب ِن
ا َال ْه ٍع اِن َال ا َال ْه ُع ا َال ِن ْه ُع
ঙাপ : ১০-১২]
‚ক ভতাভযা মাযা ঈভান একনকঙা , আষ্টভ ষ্টও ভতাভাকদযকও এভন ফযফায ওথা ফরকফা মা ভতাভাকদযকও
ওিদায়ও আমাফ ভথকও ফােঁঘাকফ? আল্লা  তােঁয যাূকরয প্রষ্টত ঈভান আন এফং ভার  চান ষ্টদকয় তােঁয কথ
ষ্টচাদ ওয। মষ্টদ ভতাভযা চান , এ াই ভতা ভতাভাকদয চনয উত্তভ। আল্লা ভতাভাকদয গুনাগুকরা ভাপ ওকয

11
ভদকফন, ভতাভাকদযকও চান্নাকত প্রকফ ওযাকফন মায ষ্টনকঘ ছণমাধাযা প্রফাষ্টত। ভতাভাকদযকও ষ্টঘযস্থায়ী চান্নাকত
উত্তভ খয ভদকফন। এটি অষ্টত ফ়ে পরতা।‛
[ ب َال ُّد َالب اَّي ِن ْه َال َال ُع ْه ئِن َال اَال ِن ُع ْه ِنلَال ًة َال ْهبث ُع ُع ْه َال ْه ُع ُعل ْه َال َال ِن ْه ًةل اَّي َال َّي ُع ْه ُع ْه ُع ْه َالূযা আর আনপার : ৪৫]
‚ক ভতাভযা মাযা ঈভান একনকঙা , ভওান ফাষ্টনীয াকথ ভতাভাকদয ভুওাষ্টফরা কর ভতাভযা দৃঢ়দ থাও এফং
ভফষ্ট ভফষ্ট আল্লাকও স্মযণ ওয। আা ওযা মায় ভতাভযা পর কফ।‛
ْه ِن ُعل ْه َال َال باِن ُعل ْه َال َال اِن ُع ْه َال َّي ُع ْه َال اَال َال َّي ُع ْه ُع ْه ِن ُع ْه َال
ب َال ُّد َالب اَّي ِن ْه َال َال ُع ْه
[ূযা আকর ইভযান : ২০০]
‚ক ভতাভযা মাযা ঈভান একনকঙা , ঙফয অফরম্বন ওয , ফাষ্টতরন্থীকদয ভুওাষ্টফরায় দৃঢ়তা অফরম্বন ওয , দাফমদা প্রস্তুত থাও এফং আল্লাকও বয় ওকয ঘর, আা ওযা মায় ভতাভযা পর কফ।‛
[ ا ِن ِن ا َّيل ُع ُع َال اَّي ِن ْه َال َال ُع ْه َال َال ُع َال ب َال ُع ْه اِنأ َال ْه َال اِن ِن ْه َال َال ْه ُع ِن ِن ْه َال ُع ْه ا لِن َال اَال ُع ُع ْها َال ْه َالل ُعূযা আত্ তাফা : ৮৮]
ا َال ُع ْه اَال لِن َال ُع ُع ْها ُع ْه ِن ُع ْه َال
‚ষ্টওন্তু যাূর এফং ঐফ ভরাও মাযা তােঁয াকথ ঈভান একনকঙ তাকদয ভার  চান ষ্টদকয় ষ্টচাদ ওকযকঙ।
একদয চনযই ভতা ফ ওরযাণ। আয এযাই ভতা পর।‛
اَال َال ِن ُع َال ْه ًة ب ْهُعإ ِن ُع ْه َال اِنبّللِن َال ْها َال ْه ِن ْها ِن ِنل ُع َال ُّدا ْه َال َال ْه َال ب َّيا َال َال َال ُع اَال َال اَال ْه َال ب ُع ْه اَالب َال ُع ْه َال ْه َال ْها َالب َال ُع ْه َال ْه ئِن ْه َال َال ُع ْه َال ْه َال ِن ْه َالل َال ُع ْه ُع ْه الِن َال َال َال َال ِن ْهف
ض ْه َال ْه ُع ُع ْه الِن َال ِن ْه اُع ِن َال َالا ئِن َّي
ض َالف ُع َال ْه ُع ْه َال َال ُع
ا ِّي ْه ُع َال ُع ْه ِن ُع ُع ْه َال َّيب ٍع
ا َال ْه ِنل ْه ِن ْه َال ْه ِن َالب ْهاَال ْه َالب ُع َالباِن ِن ْه َال ِن ْه َالب َال ِن
ُع ُع ْه اِن ِن ُع ْه ِنْل َال ب َال َال َال َّي َال ُع ْه اِن ُعل ْه ٍع
ا ِن ُع ُع ْها ُع ْه ِن ُع ْه َال
[ ِن ْه َالূযা আর ভুচাদারা : ২২]
‚ভতাভযা ওঔকনা এভন ভদঔকত াকফ না ভম মাযা আল্লা  আষ্টঔযাকতয প্রষ্টত ঈভান ভালণ ওকয তাযা এভন
ভরাওকদযকও বাকরাফাক মাযা আল্লা  তােঁয যাূকরয ষ্টফকযাষ্টধতা ওযকঙ , ঐ ভরাকওযা ঘাই তাকদয ষ্টতা , ুত্র,
বাই ষ্টওংফা ভকািীয ভওউ ভাও না ভওন। আল্লা এইফ ভরাকওয অন্তকয ঈভান ফিভূর ওকয ষ্টদকয়কঙন এফং
ষ্টনকচয ক্ষ ভথকও এওটি রূ ষ্টদকয় তাকদযকও ষ্টক্ত মুষ্টককয়কঙন। ষ্টতষ্টন তাকদযকও এভন চান্নাকত প্রকফ ওযাকফন
মায াদকদক ছণমা প্রফাষ্টত থাওকফ। তাযা ভঔাকন থাওকফ ষ্টঘযষ্টদন। আল্লা তাকদয প্রষ্টত ন্তুি
, তাযা
আল্লায প্রষ্টত ন্তুি। এযাই আল্লায ফাষ্টনী। ভচকন যাঔ, আল্লায ফাষ্টনীয ভরাকওযাই পর।‛
এইফ আয়াকত পর চীফকনয ভমইফ তফষ্টিয তু কর ধযা কয়কঙ ভইগুকরাকও আভযা ষ্টনরূ
ু ক াষ্টচকয় ষ্টনকত
াষ্টয ঃ
১।আল্লায ত্তা, গুণাফরী, ক্ষভতা-ইঔষ্টতয়ায ষ্টওংফা অষ্টধওাকয ষ্টযওভুক্ত ঈভাকনয অষ্টধওাযী য়া।
২।আষ্টঔযাকতয চয়াফষ্টদষ্টতা, াষ্টস্ত  ুযস্কাকযয ওথা ভকন চাগ্রত ভযকঔ চীফন মান ওযা।
৩।ভওান ষ্টফলকয় আল্লা  তােঁয যাূকরয পায়ারা চানায য ষ্টফনা ষ্টদ্বধায় ভভকন ঘরা।
৪।এওষ্টনিবাকফ আল্লায যাূকরয আনুকতয ওযকত থাওা।
৫।ঙারাত ওাকয়ভ ওযা  ঔুশু ওাকয ঙারাত আদায় ওযা।
৬।মাওাত আদায় ওযা।
৭।আল্লায তনও য রাকবয উায়গুকরায অনুীরন ওযকত থাওা।
৮।আল্লায দীন প্রষ্টতিায ংগ্রাকভ ষ্টনকফষ্টদত থাওা।
৯।ইনপাও পী াফীষ্টরল্লা ওযকত থাওা।
১০।ভা‘রূকপয প্রষ্টতিা  ভুনওাকযয উকচ্ছকদ ভঘষ্টিত থাওা।
১১।ফমাফস্থায় ঙফয অফরম্বন ওযা।
১২।মুকিয ভয়দাকন দৃঢ়দ থাওা।
১৩।আত্মীয়, ষ্টভওীন  ভুাষ্টপকযয ও আদায় ওযা।
১৪।ুদ ভথকও ভফেঁকঘ থাওা।
১৫।ভদ ভথকও ভফেঁকঘ থাওা।
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১৬।চুয়া ভথকও ভফেঁকঘ থাওা।
১৭।আল্লা ঙা়ো অনয ওাকযা চনয নচযানা ভ ওযা য় এভন স্থান ষ্টযায ওকয ঘরা।
১৮।তীয ষ্টনকক্ষ ওকয বাকয কণনা ভথকও ভফেঁকঘ থাওা।
১৯।নাাও ষ্টচষ্টন ষ্টযায ওযা।
২০।অবফধ ভমৌনাঘায ভথকও ভফেঁকঘ থাওা।
২১।য নাযীয ভৌন্দমম উকবাক ওযা ভথকও ভফেঁকঘ থাওা।
২২।আভানাকতয ষ্টপামাত ওযা।
২৩।য়াদা-প্রষ্টতে‚ষ্টত ারন ওযা।
২৪।ভফহুদা ওাচ ভথকও ভফেঁকঘ থাওা।
২৫।ওৃ ণতা ভথকও ভুক্ত য়া।
২৬।আত্মীয়-স্বচন কর মাযা আল্লা  তােঁয যাূকরয ষ্টফকযাষ্টধতা ওকয তাকদযকও বাকরা না ফাা।
রক্ষয ওযায ষ্টফলয়, আল্লা যাব্বুর ‘আরাভীন াওায াা়ে ক়েকত াযা, ষ্টফার অট্টাষ্টরওায ভাষ্টরও য়া, ফহু
ংঔযও ফযফাষ্টয়ও প্রষ্টতিাকনয ভাষ্টরও য়া , ষ্টফরাী চীফন মান ওযকত াযা এফং প্রবাফ
-প্রষ্টতষ্টত্তকত
অযকও ঙাষ্ট়েকয় মায়াকও ভওাথা পরতায ভাওাঠি ফকর উকল্লঔ ওকযন ষ্টন।
দুষ্টনয়া প্রীষ্টত স্ত্রী, ুত্র, ওনযা এফং আত্মীয় স্বচকনয প্রষ্টত ভানুকলয অন্তকয থাকও কবীয অনুযাক। াওা -য়া 
অনযানয ম্পকদয প্রষ্টত ভানুল দারুণ আওলমণ অনুবফ ওকয। এওটি ীভা মমন্ত এই অনুযাক  আওলমণ
আষ্টত্তওয নয়। ষ্টওন্তু ীভা ঙাষ্ট়েকয় ভককরই খক ষ্টফষ্টত্ত।
দুষ্টনয়া-প্রীষ্টত ভানুকলয চনয দারুণ ক্ষষ্টতয ওাযণ কয় দােঁ়োয়।
আকর দুষ্টনয়ায চীফন ভতা ঔুফই ংষ্টক্ষি। এও ভয় ওর আনচন এফং ফ ম্পদ ভঙকন ভপকর
আষ্টঔযাকত াষ্ট়ে ষ্টদকত য়। দুষ্টনয়া -প্রীষ্টত ভানুলকও আষ্টঔযাতভুঔী কত ভদয় না। আষ্টঔযাকতয প্রস্তুষ্টত গ্রণকও
ফাধাগ্রস্ত ওকয ভতাকর।
ভই চনযই আল্লা যাব্বুর
‘আরাভীন দুষ্টনয়ায চীফকনয প্রওৃ ত অফস্থা ফাযফায ভানুলকও স্মযণ ওষ্টযকয়
ষ্টদকয়কঙন, মাকত ভানুল দুষ্টনয়ায চীফকনয ভকারওধােঁধােঁয় ক়ে প্রতাযণায ষ্টওাকয ষ্টযণত না য়।
আল্লা যাব্বুর ‘আরাভীন ফকরন,
ا ِن َال ا ِّي َال ب ِن َال ْها َال ِن ْه َال َال ْها َال َالب ِن ِنْهل ْها ُع َال ْه َال َالل ِنا ِن َال ا َّي َال ِن َال ْها ِن َّي
ث اِن َال َال َالب ُع ْها َال َالب ِنا
ض ِن َال ْها َال ْه ِن ْها ُع َال َّي َال ِن َال ْهاَال ْه َال ب ِن َال ْها َال لْه ِن
با ُع ُّد ا َّي َال َال ِن
ُع ِّي َال اِن َّي ِن
ْه
ْه
ْه
ُّد
ُع
ْه
ا
[ ا َالب َال ُع ِن َال ُعূযা আকর ইভযান : ১৪]
ا َال ب ِن
‚ভানুকলয চনয নাযী, ন্তান, ভানা-রূায স্তু, ভযা ভখা়ো, কৃাষ্টরত শু এফং ভক্ষত-ঔাভাকযয প্রষ্টত আওলমণকও
ঔুফই ুকাষ্টবত ওযা কয়কঙ। ষ্টওন্তু এইগুকরা দুষ্টনয়ায চীফকনয াভগ্রী ভাত্র। আয আল্লায ওাকঙ ভতা যকয়কঙ
উত্তভ আফা।‛
با َال ْه ٌرل ِن ْه َال َال اِّي َال ثَال َال اًةب َال َال ْه ٌرل َال َال ًة
با ا َّيباِن َال ُع
[ ْها َال ب ُع َال ْها َال ُع ْه َال ِن ْه َال ُع ْها َال َالب ِنا ا ُّد ْه َالب َال ْها َالب ِن َال ُعূযা আল্ ওাপ : ৪৬]
‚এই অথম -ম্পদ এফং ন্তান ন্তুষ্টত ভতাভাকদয দুষ্টনয়ায চীফকনয াভষ্টয়ও াচ -জ্জা ভাত্র। আকর ভতা টিকও
থাওায ভকতা ভনও আভরই ভতাভায যকফয ষ্টনও ষ্টযণাকভয ষ্টদও ষ্টদকয় উত্তভ। এফং এই ষ্টফলকয়ই বাকরা ষ্টওঙু
আা ওযা মায়।‛
[ ئِن َّي َال ب َال ْه َال اُع ُع ْه َال َال ْه َالا ُعا ُع ْه ِن ْه َال ٌر َال ُع ِن ْه َال َال ْه ٌرل َال ِن ْه ٌرূযা আত্ তাকাফুন : ১৫]
‚অফযই ভতাভাকদয অথম -ম্পদ এফং ন্তান ন্তুষ্টত এওটি যীক্ষা। আয ভওফরভাত্র আল্লায ওাকঙই যকয়কঙ
ষ্টফযা প্রষ্টতদান।‛
[ ِن ْه َال ُع ْه َال َّي َال ب ْها َال َالباُع ا ُّد ْه َالب اَال ِن ٌر َال اَال ْه ٌر َال ِن َال ٌر َال َال َالب ُع ٌرل اَال ْه َال ُع ْه َال َال َال بثُع ٌرل ِنف ْهاَال ْه َال ِن َال ْهاَال ْه اَال ِناূযা আর াদীদ : ২০]
‚ভচকন না, দুষ্টনয়ায চীফন এওটি ভঔরা, তাভাা, ফাষ্টযও ঘাওষ্টঘওয, ভতাভাকদয াযস্পষ্টযও ভকৌযফ-অংওায এফং
অথম-ম্পদ  ন্তান-ন্তুষ্টতকত একও অযকও অষ্টতক্রভ ওকয মায়ায ভঘিা ঙা়ো আয ষ্টওঙু ই নয়।‛
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[ َال َال ب َال ِن ِن ْها َال َالباُع ا ُّد ْه َالب ئِن َّيا اَال ْه ٌر َال اَال ِن ٌر َال ئِن َّي ا َّي َال ْه ِن َاللاَال اَال ِن َال ْها َال َال َال ُع اَال ْه َال ب ُع َال ْه َال ُع َالূযা আর আনওাফুত: ৬৪]
‚আয দুষ্টনয়ায চীফন ভতা াষ্ট -তাভাা, ভঔরা ঙা়ো আয ষ্টওঙু ই নয়। আয আষ্টঔযাকতয খয Ñ ভ াই ভতা
চীফনÑ মষ্টদ যা চানকতা খয।‛
‚অথমাৎ এয (দুষ্টনয়ায চীফকনয ) ফাস্তফতা শুধুভাত্র এত ু কুই ভমভন ভঙা ভঙকরযা ষ্টওঙু ক্ষকণয চনয ভনকঘ -ভককয়
আকভাদ ওকয এফং মায মায খকয ঘকর মায়। এঔাকন ভম যাচা কয় ভককঙ ভ আকর যাচা কয় মায় ষ্টন
ফযং শুধুভাত্র যাচায অষ্টবনয় ওযকঙ। এও ভয় তায এই ভঔরা ভল কয় মায়। তঔন ভ ভতভষ্টন দীনীন
অফস্থায় যাচ ষ্টংান ভথকও ষ্টফদায় ভনয় ভমইবাকফ এই দুষ্টনয়ায ফুকও একষ্টঙকরা। অনুরূবাকফ চীফকনয ভওান
এওটি আওৃ ষ্টত এঔাকন স্থায়ী  ষ্টঘযন্তন নয়। ভম ভমই অফস্থায়ই আকঙ াভষ্টয়ওবাকফ এওটি ীষ্টভত ভকয়য
চনযই আকঙ। ভাত্র ওকয়ও ষ্টদকনয চীফকনয াপকরযয চনয মাযা প্রাণাত ওকয এফং এযই চনয ষ্টফকফও 
ঈভান ষ্টফষ্টওকয় ষ্টদকয় াভানয ষ্টওঙু আকয় আযাকভয উওযণ  ষ্টক্ত প্রষ্টতষ্টত্তয ভচৌরু ওযায়ত্ত ওকয ভনয় ,
তাকদয এই ভস্ত ওাচ ভন বু রাকনা ঙা়ো আয ষ্টওঙু ই নয়। এইফ ভঔরনায াাকময তাযা মষ্টদ দ , ষ্টফ ফা
লা , ত্তয ফঙয ভন বু রাকনায ওাচ ওকয থাকও এফং তাযয ূনয াকত ভৃতুযয দকযাচা অষ্টতক্রভ ওকয এভন
চককত ভৌেঁকঙ মায় ভমঔানওায স্থায়ী  ষ্টঘযন্তন চীফকন তাকদয এই ভঔরা এও প্রষ্টতওাযীন ভযাকক ষ্টযণত য়,
তাকর এই ভঙকর বু রাকনায রাব ষ্টও ?‛[তাপীভুর কুযআন, াইকয়যদ আফুর ‘আরা ভদূদী ১১ ঔণ্ড , ূযা আর
‘আনওাফূকতয তাপীকযয ১০২ নাম্বায টীওা।]
َالف ٍع َال َال َالب ُع ْها َال َالب ِنا ا ُّد ْه َالب َال َال ب ِن ْه َال ِن َال ْه ٌرل َّي َال ْها ف اِن َّي ِن ْه َال َال ُع ْه َال َال ف َال اِّي ِن ْه َال َال َال َّي ُع ْه َال
[ َال َال ب ُع ْه ِن ْه ُع ْه ِّي ْه ش ْهূযা আশ্ ূযা : ৩৬]
‚ভতাভাকদযকও মা ষ্টওঙু ভদয়া কয়কঙ তা দুষ্টনয়ায (ক্ষণস্থায়ী) চীফকনয াভগ্রী। আয আল্লায ওাকঙ মা যকয়কঙ
তা ভমভষ্টন উত্তভ ভতভষ্টন স্থায়ী। তা ভই ফ ভরাকওয চনয মাযা ঈভান একনকঙ এফং তাকদয যকফয য
তায়াক্কুর ওকযকঙ।‛
َال اَال ْه اَال َال ْه َّي ُع ْه َال ا َّيباُع ُع َّي ًة َّي ِن َال اًة اَّي َال َال ْه َالب اِن َال ْه َّي ْه ُع ُعل اِنبا َّيل ْه َال ِن اِن ُع ُع ِن ِن ْه ُع ُع ًةب ِّي ْه ِن َّي
ض ٍع َال َال َال ب ِن َال َال َال ْه َالب َال ْه َال ُعل ْه َال َال اِن ُع ُع ْه ِن ِن ْه َال ْها َال اًةب َال ُع ُعل ًة َال َال ْه َالب
ْه
ْه
ْه
[ূযা আয্ মুঔরুপ :
َال َّي ِن ُعإ ْه َال َال ُع ْه ُعل ًةب َال ئِن ْه ُع ُّد اِن َال اَال َّي ب َال َالب ُع ا َال َالب ِنا ا ُّد ْه َالب َال ِن َاللاُع ِن ْه َال َال اِّي َال اِن ُع َّي ِن ْه َال
৩৩-৩৫]
‚ওর ভানুল এওই থ ধযায আংওা না থাওকর আষ্টভ ওাষ্টপযকদয খকযয ঙাদ
, ভমই ষ্টষ্টেঁ ়ে ষ্টদকয় তাযা
উকয কঠ ভই ষ্টষ্টেঁ ়ে , তাকদয খকযয দযয়াচাগুকরা এফং ভমই উচ্চাকন তাযা ভরান ষ্টদকয় ফক রূা 
ভানা ফাষ্টনকয় ষ্টদতাভ। এইগুকরা ভতা াষ্টথমফ চীফকনয (াভানয) উওযণ। ভতাভায যকফয ষ্টনও আষ্টঔযাত ভতা
ভওফর ভুত্তাওীকদয চনয ষ্টনধমাষ্টযত।‛
‚অথমাৎ এই ভানা-রূা মা ওাকযা রাব ওযা ভতাভাকদয দৃষ্টিকত ঘযভ ষ্টনয়াভাত প্রাষ্টি এফং ম্মান  ভমমাদায
ঘযভ ষ্টঔকয আকযাণ , তা আল্লায দৃষ্টিকত এতই নকণয ভম মষ্টদ ওর ভানুকলয কুপকযয ষ্টদকও ছুেঁ কও ়োয
আংওা না থাওকতা , তাকর ষ্টতষ্টন প্রকতযও ওাষ্টপকযয ফাষ্ট়ে -খয ভানা -রূা ষ্টদকয় ততষ্টয ওকয ষ্টদকতন। এই
ষ্টনওৃ ি ফস্তুটি ওঔন ভথকও ভানুকলয ভমমাদা  আত্মায ষ্টফত্রতায প্রভাণ কয় দােঁষ্ট়েকয়কঙ ? এই ম্পদ ভতা এভন
ফ ভানুকলয ওাকঙ আকঙ মাকদয খৃণয ওাচ -ওকভময ংষ্টওরতায় ভকা া ভাচ ুেঁষ্টতকন্ধভয় কয় মায়। আয
একওই ভতাভযা ভানুকলয ভেিকত্বয ভানদণ্ড ফাষ্টনকয় ভযকঔকঙা।‛
[তাপীভুর কুযআন , াইকয়যদ আফুর ‘আরা ভদূদী , ১৪ ঔণ্ড , ূযা আয্ মুঔরুকপয তাপীকযয ৩৩ নাম্বায
টীওা।]
َال اَّي ِن ْه َال َال َال ُعل ْه َال َال َال َّي ُع ْه َال َال َالأْه ُع ُع ْه َال َال َال ب َالأْه ُع ُع ْهاَال ْه َال ب ُع َال ا َّيب ُع َال ْه ًة اَّي ُع ْه
[ূযা ভুাম্মাদ : ১২]
‚আয ওাষ্টপযযা দুষ্টনয়ায ও ’ষ্টদকনয ভচা রু কঙ। চন্তু -চাকনায়াকযয ভকতা ানাায ওযকঙ। কদয ঘূ ়োন্ত
ঠিওানা চাান্নাভ।‛
[ َال اَال َال ُع َّي َّي َال ْه َال ْه َال ئِناف َال ب َال َّي ْه َالب اِن َال ْه َال ًةب ِّي ْه ُع ْه َال ْه َاللاَال ْها َال َالب ِنا ا ُّد ْه َالب اِن َال ْه ِن َال ُع ْه ِن ْه ِن َال ِن ْه ُع َال اِّي َال َال ْه ٌرل َّي َال ْها َالفূযা তা-া : ১৩১]
‚দুষ্টনয়ায চীফকনয এই চােঁওচভও মা আষ্টভ তাকদয ভকধয ষ্টফষ্টবন্ন ফযষ্টক্তকও ষ্টদকয়ষ্টঙ ভই ষ্টদকও তু ষ্টভ ভঘাঔ
তু কর তাওাকফ না। এইফ ভতা তাকদযকও যীক্ষায় ভপরায চনয ষ্টদকয়ষ্টঙ। আয ভতাভায যকফয ষ্টযয্ওই উত্তভ
 স্থায়ী।‛
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আল্লায যাূর ভুাম্মাদ (াল্লল্লাহু আরাইষ্ট য়া াল্লাভ) ফকরকঙন,
 ِن َّي اِن ُع ِّي ُع َّي ٍع ِن ْه َال ًة َال ِن ْه َال ُع ُع َّي ِنف ْها َال ب ُع.
[ওা‘ফ ইফনু ইয়াদ (যা), চাকভ আত্ ষ্টতযষ্টভমী]
‚অফযই প্রকতযও উম্মাকতয চনয যকয়কঙ এও এওটি ষ্টপতনা। আভায উম্মাকতয ষ্টপতনা কচ্ছÑ অথম-ম্পদ।‛
আল্লা যাব্বুর ‘আরাভীন ফকরন,
َال َال ب َال ْه َال اُع ُع ْه َال اَال َال ْه َالا ُعا ُع ْه اِنباَّي ِن ْهف ُع َال ِّيلاُع ُع ْه ِن ْه َال َالب ُع ْها ف ئِن َّيا َال ْه َال َال َال َال ِن َال َال باِن ًةب َالأ ُع ْه الِن َال اَال ُع ْه َال َال ُع ا ِّي
ا ِن ُع ْه َال
ْهي اِن َال ب َال ِن ُع ْه َال ُع ْه ِنف ْها ُع ُعل َالب ِن
ض ِن
[ূযা াফা : ৩৭]
‚ভতাভাকদয অথম -ম্পদ  ন্তান -ন্তুষ্টত এভন নয় ভম তা ভতাভাকদযকও আভায ষ্টনও ফতী ওকয , তকফ মাযা
ঈভান আকন এফং আভাকর ঙাকর ওকয তাযা এভন ভরাও মাকদয চনয যকয়কঙ তাকদয ওকভময ষ্টদ্বগুণ প্রষ্টতদান
এফং তাযা ুউচ্চ প্রাাকদ ষ্টনযাকদ অফস্থান ওযকফ।‛
[ َال ب ْها َال َالباُع ا ُّد ْه َالب ئِناَّي َال َالب ُع ْها ُع ُعل ْه ِنূযা আকর ইভযান : ১৮৫]
‚আয দুষ্টনয়ায চীফন ভতা ঙরনায াভগ্রী ঙা়ো আয ষ্টওঙু ই নয়।‛
[ ب َال ُّد َالب اَّي ِن ْه َال َال ُع ْه َالا ُع ْه ِن ُع ْه َال ْه َال اُع ُع ْه َال َالا َال ْه َالا ُعا ُع ْه َال ْه ِن ْه ِنل ِن َال َال ْه َّي ْه َال ْه اِن َال َالأ ُع ْه الِن َال ُع ُع ْها َالب ِن ُعل ْه َالূযা আর ভুনাষ্টপকুন : ৯]
‚ক ভতাভযা মাযা ঈভান একনকঙা , ভতাভাকদয অথম -ম্পদ  ন্তান -ন্তুষ্টত ভমন ভতাভাকদযকও আল্লায স্মযণ
ভথকও কাষ্টপর ওকয না যাকঔ। মাযা এভনটি ওযকফ তাযা ক্ষষ্টতগ্রস্তকদয অন্তবুম ক্ত কফ।‛
‚ষ্টফকলবাকফ অথম -ম্পদ  ন্তান -ন্তুষ্টতয উকল্লঔ ওযা কয়কঙ এই চনয ভম ভফষ্টযবাক ভক্ষকত্র ভানুল এইফ
স্বাকথময ওাযকণ ঈভাকনয দাষ্টফ ূযণ না ওকয ষ্টনপাও অথফা ঈভাকনয দুফমরতা অথফা াাঘায  না
পযভাষ্টনকত ষ্টরি কয় ক়ে।‛
[তাপীভুর কুযআন, াইকয়যদ আফুর ‘আরা ভদূদী, ১৭ ঔণ্ড, ূযা আর ভুনাষ্টপকুকনয তাপীকযয ১৮ নাম্বায
টীওা।]
আল্লায যাূর ভুাম্মাদ (ঙাল্লাল্লাহু আরাইষ্ট য়া াল্লাভ) ফকরকঙন,
ض ٍع َال ب َال ف َال ب ِن ًةل ِن ْه َالب ِنشلْه اَال َال َال ب ٍع
ت ا ُّد ْه َالب َال ْه ِن ُع ِن ْه َال ِن َال َالب َالا اَال ُع ْه َال
[اَال ْه َال ب َال ِنার ইফনু া‘দ (যা), চাকভ আত্ ষ্টতযষ্টভমী]
‚আল্লায ষ্টনও দুষ্টনয়া ায ভূরয মষ্টদ এওটি ভায ডানায ভূকরযয ভান কতা , তাকর ষ্টতষ্টন ভওান ওাষ্টপযকও
এয ভথকও এও ঘু ভুও াষ্টন ান ওযকত ষ্টদকতন না।‛
আল্লা যাব্বুর ‘আরাভীন ফকরন,
[ ب َال ُّد َالب ا َّيباُع ئِن َّي َال ْه َال ِن َال ٌّل َال َال َال ُع َّيل َّي ُع ُع ْها َال َالباُع ا ُّد ْه َالب َال َالا َال ُع َّيل َّي ُع ْه اِنبّللِن ْها َال ُعل ْه ُعূযা পাষ্টতয : ৫]
‚ক ভানফ চাষ্টত , অফযই আল্লায য়াদা তয। অতএফ দুষ্টনয়ায চীফন ভমন ভতাভাকদযকও প্রতাষ্টযত না
ওকয। আল্লায ফযাাকয ভধােঁওাফাচ (াইতান) ভমন ভতাভাকদযকও ভধােঁওা ষ্টদকত না াকয।‛
[ َال َال َال ُع َّيل َّي ُع ُع ْها َال َالباُع ا ُّد ْه َالب َال اَال َال ُع َّيل َّي ُع ْه اِنبّللِن ْها َال ُعل ْه ُعূযা ভরাওভান : ৩৩]
‚অতএফ দুষ্টনয়ায চীফন ভমন ভতাভাকদযকও ভধােঁওায় না ভপকর। আয ভধােঁওাফাচ
(াইতান) ভমন ভতাভাকদযকও
আল্লায ফযাাকয ভধােঁওায় ভপরকত না াকয।‛
আল্লায যাূর ভুাম্মাদ (ঙাল্লাল্লাহু আরাইষ্ট য়া াল্লাভ) ফকরকঙন,
ض َّيلاِن ُع ْه َالب َالبثِن ُعل ْه َال ب َالب ْها ف َال ف َال ب َال ْه ف
ض َّيلاِنب ِن َالل ِن َال َال ْه َال َال َّي ِن َالل َال َال َال
َال ْه َال َال َّي ُعا ْه َالب َال َال
[আফু ভূা আর আ‘আযী (যা)। আভাদ, ইফন ষ্টব্বান, আর ফামমায, আর াষ্টওভ, আর ফাইাওী।]
‚ভমই ফযষ্টক্ত দুষ্টনয়াকও বাকরাফাক ভ তায আষ্টঔযাতকও ক্ষষ্টতগ্রস্ত ওকয। ভম ফযষ্টক্ত আষ্টঔযাতকও বাকরাফাক ভ
তায দুষ্টনয়াকও ক্ষষ্টতগ্রস্ত ওকয। অতএফ মা ধ্বংীর তায য মা স্থায়ী তাকও অগ্রাষ্টধওায দা।‛
চাষ্টতকতবাকফ দুষ্টনয়া -প্রীষ্টতয ষ্টযণাভ ম্পকওম আল্লায যাূর ভুাম্মাদ
(ঙাল্লাল্লাহু আরাইষ্ট য়া াল্লাভ )
ফকরকঙন,
 َال َالب َال َالباِن ٌر َال ِن ْه ِن َّي ٍع َال ْه ُع َال ْه َال لِن ٍع ؟ َالب َال اَال ْه َال ْه ُع ْه َال ْه َال لِن ٍع َال ِن ْه ٌرل َال ا ِن َّي ُع ْه ُعغ َالب ًة َال ُع َالب ِن-ُع ْه ِنش ُع اُع َال ُع َال ْه َال َال ف َال َال ْه ُع ْه َال َال ب َال َال َالف ا ِن َال ُع ِناف َال ْه َال ِن َالب
 ب َال َال بَالاِن ٌر ب َّي َال ُع ْه َال ِن َال ب َال ْها َال ْه ُع ؟ ب َال َال ُع ُّد ا ُّد ْه ب َال َال َال َالل ِن َال ِن-  َال اِن َال ْه ِن َال َّي ِنف ُع ُع ْه اِن ُع ْه ْها َال ْه َال-  َال اَال َال ْه ِن َال َّي ُع ِن ْه ُع ُع ْه ِن َال ُع ِّي ُع ُع ْها َال َالباَال َال ِن ْه ُع ْه- ا َّي ْه ِن
ا
 ْها َال ْه ِن. [াফান (যা), ুনানু আফী দাঊদ]
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‚অষ্টঘকযই ভতাভাকদয য অনয চাষ্টতগুকরা ছােঁষ্টকয় ়েকফ ভমভন ক্ষু ধাতম ভানুল ঔাদয াভগ্রীয য ছােঁষ্টকয়
ক়ে। এওচন ষ্টচকজ্ঞ ওযকরা ঃ
‘তঔন ষ্টও আভযা ংঔযায় ঔুফ ওভ থাওকফা ?’ আল্লায যাূর (ঙাল্লাল্লাহু
আরাইষ্ট য়া াল্লাভ ) ফরকরন, ‚না ভতাভযা ফযং ংঔযায় ভফষ্ট কফ , ষ্টওন্তু ভতাভযা ফনযা -ভরাকতয কয
বাভান ভপনায ভকতা কফ। আল্লা ত্র‚ভদয অন্তয ভথকও ভতাভাকদয বয় দূয ওকয ভদকফন। ভতাভাকদয অন্তকয
দুফমরতা ৃষ্টি ওকয ভদকফন।‛ ভরাওটি ষ্টচকজ্ঞ ওযকরা ঃ ‘ভই দুফমরতা ষ্টও?’ আল্লায যাূর (ঙাল্লাল্লাহু আরাইষ্ট
য়া াল্লাভ) ফরকরন, ‚দুষ্টনয়া-প্রীষ্টত এফং ভৃতুযয প্রষ্টত অনীা।‛
অথমাৎ ভতাভযা দুষ্টনয়ায প্রষ্টত ভভাাষ্টফি কয় ়েকফ এফং ষ্টচাকদয ওথা শুনকর প্রাণ বকয় ষ্টঙ ান ভদকফ।
আল্লা যাব্বুর ‘আরাভীন ফকরন,
ُع ْه ئِن ْه َال ب َال اَالب ُعؤ ُع ْه َال َال ْها َالآ ُعؤ ُع ْه َال ئِن ْه َال ُع ُع ْه َال َال ْه َال ُع ُع ْه َال َال ِن ْه َالل ُع ُع ْه َال َال ْه َال ٌر ْه َال َالل ْه ُع ُع ْه َالب َال ِن َال ب َال اٌر َال ْه َال ْه َال َال َال ب َالا َالب َال َال َال ب ِن ُع َاللْه َال
ض ْه َال َالب َال َال َّي ئِناَال ْه ُع ِّي َال ِن
[ূযা আত্ তাফা :
َال َال ُع اِن ِن َال ِن َالب ٍعا ِنف َال ِن ْه ِن َال َال َاللاَّي ُع ْه َال َّيف َالأْه ِن َالف ُع اِنأ َال ْه ِنل َال ُع اَال َال ْه ِن ْها َال ْه َال ْها َالب ِن ِن ْه َال
২৪]
‚তাকদযকও ফর ঃ ভতাভাকদয আব্বা , ভতাভাকদয ন্তান, ভতাভাকদয বাই, ভতাভাকদয স্ত্রী, ভতাভাকদয আত্মীয়-স্বচন,
ভতাভাকদয উাষ্টচমত অথম -ম্পদ, ভতাভাকদয ঐ ফযফা মায ভন্দায আংওা ভতাভযা ওয , ভতাভাকদয ঙকন্দয
খ়ে-ফাষ্ট়ে মষ্টদ ভতাভাকদয ওাকঙ আল্লা , তােঁয যাূর এফং আল্লায কথ ষ্টচাদ ভথকও ভফষ্ট ষ্টপ্রয় য় , তাকর
আল্লায পায়ারা আা মমন্ত অকক্ষা ওয। আয আল্লা পাষ্টওকদযকও ঠিও কথয ষ্টদা ভদন না।‛
এই আয়াকতয দাষ্টফ কচ্ছ,
দুষ্টনয়ায ফষ্টওঙু য ভঘকয় এওচন ভুষ্টভকনয ষ্টনও আল্লা , তােঁয যাূর এফং আল্লায কথ ষ্টচাদ ষ্টপ্রয়তয কত
কফ।
অথমাৎ আল্লা , তােঁয যাূর এফং আল্লায কথ ষ্টচাদকও অগ্রাষ্টধওায ষ্টদকত াযায যই ষ্টনবম য ওকয তায
আষ্টঔযাকতয পরতা।
অোড়ম্বর জীবে যাপে
াযাভ ভথকও ভফেঁকঘ, ারাকরয কষ্টণ্ডকত ভথকও, ওাকযা ওাকঙ াত না ভকত এফং ঋণগ্রস্ত না কয় ভভৌষ্টরও প্রকয়াচন
ূযকণয ভকতা অথম -ম্পকদয ভাষ্টরও য়াকও ইরাভ উৎাষ্টত ওকয। চীফন ধাযকণয প্রওৃ ত প্রকয়াচন ূযণ
কয় ভককর উত্তকযাত্তয অথম-ম্পকদয ভঙকন ভদৌ়োকনাকও ইরাভ ষ্টনরুৎাষ্টত ওকয।
এও ভেণীয ভরাও অথম -ম্পকদয াা়ে ক়ো , যওভাযী ষ্টফরা াভগ্রী ংগ্র ওযা এফং প্রষ্টতষ্টত্তারী য়ায
চনয অষ্টনম ভভকত থাকও। ষ্টফস্মকয়য ফযাায , তাকদয এই ঘায়ায ভওান ভল ভনই। ‘আকযা ঘাই, আকযা ঘাই’এই ভমন তাকদয ষ্টঘন্তা -ভঘতনায াযওথা। এই ভকনাবংষ্টককওই আল্লা যাব্বুর ‘আরাভীন ‚আত্ তাওাুয ‛ ফকর
আঔযাষ্টয়ত ওকযকঙন। ষ্টতষ্টন ফকরন,
 َال َّيف ُع ْه ُع ُع ْها َال َالباِن َالل.[ َال ْها ُع ُع ا َّي َال بثُع ُعلূযা আত্ তাওাঙু য : ১, ২]
‚আষ্টধকওযয ভভা ভতাভাকদয আচ্ছন্ন ওকয যাকঔ ভমই মমন্ত না ভতাভযা ওফকয ভৌেঁঙ।‛
এই ভকনাবংষ্টক ষ্টফকেলণ ওযকত ষ্টককয় আল্লায যাূর ভুাম্মাদ (ঙাল্লাল্লাহু আরাইষ্ট য়া াল্লাভ) ফকরকঙন,
اَال ْه َال ب َال ِنا ْها ِن َالا َال َال ِنا ب َال ِن ِن ْه َال َال ٍع اَال َال َّي َال ْه َال ُع ْه َال اَال ثبَالاِن ٌر.
ت َال اَال َال ْه َال َال َالب ُع ِناَّي ا ُّد َالل اُع
[আনা ইফনু ভাষ্টরও (যা), ী আর ফুঔাযী, ী ভুষ্টরভ, ভুনাকদ আভাদ।]
‚আদভ ন্তান মষ্টদ দুইটি স্বণম বযা উতযওা রাব ওকয, তফু ভ তৃ তীয় আকযওটি রাব ওযকত ঘাইকফ। ভাটি
ঙা়ো আয ষ্টওঙু ই তায ভুঔ বযকত াকয না।‛
আল্লায যাূর ভুাম্মাদ (ঙাল্লাল্লাহু আরাইষ্ট য়া াল্লাভ) ফকরকঙন,
[ َال ب ِن ْها ب َال ِن بَالاِن ب َال ِن ُع ْه ِن َال ِن ْهف َالغ َال ٍع اِنب َال ْه َال َال اَال ب َال ِن ْه َال لْه ِن ْها َال لْه ِن َال َالف ْها ب َال ِن َال ا َّي لْه ِن اِن ِن ْه ِن ِنওা‘ফ ইফনু ভাষ্টরও (যা), চাকভ আত্
ষ্টতযষ্টভমী]
‚অথম-ম্পকদয ভরাব এফং অষ্টবচাত য়ায রারা এওচন ফযষ্টক্তয দীনদাযীয চনয এত ভফষ্ট ক্ষষ্টতওয ভম
ফওযীয াকর ষ্টতত দুইটি ক্ষু ধাতম ভনওক়ে ফাখ ফওযীয াকরয এত ভফষ্ট ক্ষষ্টত ওযকত াকয না।‛
আল্লায যাূর ভুাম্মাদ (ঙাল্লাল্লাহু আরাইষ্ট য়া াল্লাভ) ফকরকঙন,
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ِن ِن ْها ِن ب َال ِن اَال ٌر
ْهت َال ْه ُع ُع ُع َال ثَال ْه اٌر ُّد ِن ْه َال ْه َال َال ُع َال ِن ْهيُع ْها ُع ْه ِن َال ْها َال ب ِن
اَال ْه َال ِنا ْها ِن َالا َال َال ٌّل ِن ْهف ِن.
[উভান ইফনু আপপান (যা), চাকভ আত্ ষ্টতযষ্টভমী]
‚আদভ ন্তাকনয এই ওয় া ফস্তু ঙা়ো আয ষ্টওঙু য অষ্টধওায ভনই। ফফাকয চনয এওটি খয, রজ্জা ষ্টনফাযকণয
চনয ষ্টওঙু ওা়ে এফং ষ্টওঙু রুটি  াষ্টন।‛ অথমাৎ এইগুকরা ভানুকলয প্রওৃ ত ভভৌষ্টরও প্রকয়াচন।
অনযত্র আল্লায যাূর ভুাম্মাদ (ঙাল্লাল্লাহু আরাইষ্ট য়া াল্লাভ) ফকরকঙন,
 ِن ْه َال ب َال َالا ِنا ْها َال لْه ِن ْها َال ْه َال ُع ْها َال ِن ُع َال ْها َال ب ُع ا َّيباِن ُعح َال ْها َال لْه َال ُع ْها َال ِن ْه ُع.
[নাকপ ইফনু আফষ্টদর াষ্টয (যা), ভুনাকদ আভাদ]
‚ভওান ফযষ্টক্তয ওতও ভৌবাককযয ষ্টফলয় কচ্ছ ঃ প্রস্ত ফত খয, ভনও প্রষ্টতকফী এফং আযাভপ্রদ ফান।‛
আল্লায যাূর ভুাম্মাদ (ঙাল্লাল্লাহু আরাইষ্ট য়া াল্লাভ) ফকরকঙন,
 َال ْه َال ْه َال َالح ِن ْه َال ْه َال َال َال َال ب َال ِن ْه ُع ُع َال َالب ب ًة َال َال َّي َال ُع ُع اِن َال ب َالب ُع.
[আফদুল্লা ইফনু আভয ইফষ্টনর আ (যা), ী ভুষ্টরভ]
‚ভই ফযষ্টক্ত পর ভম ইরাভ গ্রণ ওকযকঙ , প্রকয়াচন ভাষ্টপও ষ্টযয্ও ভকয়কঙ এফং আল্লা তাকও মা ষ্টদকয়কঙন
তায য ন্তুি থাওায তাপীও ষ্টদকয়কঙন।‛
আয়াঙ (যা) তােঁয ষ্টতা ভথকও ফণমনা ওকযকঙন,
 َالب َال ِن ْه َال ِّي ْها َال ب ِن ؟ ُع ْه ُع- ت َال َال ْه
 َال َالب َال اِن ْهف َالاَال َال َال ب ٌر؟ َال ُع ْه ُع- ف ثَال ْه اٌر ُعا ْه ٌر
 َال ْه َال َال َالب ِن ْهف ُع ِن َال ااِن ِن َال ْها َال َال ِنل- ت ِن ْه ُع ِّي ْها َال ب ِن
َال َال ْهتَال َال ُع ْه َال ِن ( ) َال َال َال َّي
ْه
ْه
ْه
 َالب َال َالب ِن َال َالب َال َال باًة َال ُع َالل َالثَال ُعل ِن ْه َال ِن ِن َال َال ْه َال- َال ا َال َال ِن َال ا َال ْه ِن َال ا َّيل ِن ْه ِن.[আয়াঙ (যা), ষ্টভওাতু র ভাঙাফী]
‚আষ্টভ এওফায ঔুফই ষ্টনভ
ু াকনয ভাাও কয আল্লায যাূর
(ঙাল্লাল্লাহু আরাইষ্ট য়া াল্লাভ )-এয ওাকঙ
আরাভ। ষ্টতষ্টন আভাকও ষ্টচকজ্ঞ ওযকরন , ‚ভতাভায ষ্টও ধন -ম্পদ আকঙ ?‛ আষ্টভ ফররাভ , ‚ােঁ, আকঙ।‛ ষ্টতষ্টন
ফরকরন, ‚ষ্টও ষ্টও ধযকনয ধন -ম্পদ আকঙ?‛ আষ্টভ ফররাভ, ‚ফ যওকভয ধন -ম্পদ। উ , কাবী, ফওযী, ভখা়ো
এফং দা-দাী।‛ ষ্টতষ্টন ফরকরন, ‚আল্লা মঔন ভতাভাকও ধন-ম্পদ ষ্টদকয়কঙন, ভতাভায অফয়কফ তায ষ্টনয়াভাকতয
প্রওা ায়া উষ্টঘত।‛
এওচন ফযষ্টক্তকও আল্লা যাব্বুর ‘আরাভীন অথম-ম্পদ দান ওযা কে ভ পষ্টওকযয ভকতা চীফন-মান ওযকফ
এ া অষ্টবকপ্রত নয়।
ষ্টওন্তু ষ্টনকচয অফয়কফ আল্লায ষ্টনয়াভাকতয প্রওা খ াকনায অথম - ষ্টফরাী চীফন -মান নয়। ষ্টফরা -ফযন
ষ্টযাযওযণ এফং অনা়েম্বয চীফন -মাকনয তাষ্টওদ ষ্টদকয় আল্লায যাূর ভুাম্মাদ (ঙাল্লাল্লাহু আরাইষ্ট য়া
াল্লাভ) ফকরন,
 ِن َّيب َال َال ا َّي َال ُّد َال َالب ِن َّي ِن َالب َالا ِن اَال ْه ُع ْه اِن ْهبا ُع َال َال ِّي ِن ْه ِن.
[ভুয়াম ইফন চাফার (যা), ভুনাকদ আভাদ, ুনানু আর ফাইাওী]
‚ষ্টফরাষ্টতা ভথকও ভফেঁকঘ ভথকওা। অফযই আল্লায ফান্দাযা ষ্টফরাী য় না।‛
ফাস্তফ চীফকন ভদঔা মায় , ষ্টফরাষ্টতা ভথকও চন্ ভনয় আযাভষ্টপ্রয়তা , আযাভষ্টপ্রয়তা ভথকও চন্ ভনয় অরতা
আয অরতা ভথকও চন্ ভনয় ষ্টযেভষ্টফভুঔতা।
ষ্টফরাষ্টতাভুক্ত চীফন -মাকনয তাষ্টওদ ষ্টদকত ষ্টককয় আল্লায যাূর ভুাম্মাদ
(ঙাল্লাল্লাহু আরাইষ্ট য়া াল্লাভ )
ফকরকঙন,
 َالاَال َال ْه َال ُع ْه َال َالاَال َال ْه َال ُع ْه َال ِن َّي ْها َال َال َال اَال ِن ْه ا ِن َال ب ِن ِن َّي ْها َال َال َال اَال ِن ْه ا ْه َال ب ِن.
[আফু উভাভা ইয়া (যা), ুনানু আফী দাউদ]
‚ভতাভযা ষ্টও শুনকঙা না। ভতাভযা ষ্টও শুনকঙা না। ষ্টনিয়ই অনা়েম্বয চীফন ঈভাকনয ষ্টযঘায়ও
, ষ্টনিয়ই
অনা়েম্বয চীফন ঈভাকনয ষ্টযঘায়ও।‛
আল্লায যাূর ভুাম্মাদ (ঙাল্লাল্লাহু আরাইষ্ট য়া াল্লাভ ) আফদুল্লা ইফনু উভায (যা)-ভও উকদ ষ্টদকত ষ্টককয়
ফকরন,
َالل ْه ٌر َال ْه َالباِن ِنل َال ِن ْه ٍع
 ُع ْه ِنف ا َّي ْه َالب َال ب َال َّي َال غ ِن.
[আফদুল্লা ইফনু উভায (যা), ী আর ফুঔাযী]
‚তু ষ্টভ দুষ্টনয়াকত এওচন ভুাষ্টপয ষ্টওংফা এওচন থঘাযীয ভকতা কয় থাও।‛
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আভযা চাষ্টন এওচন ভুাষ্টপয ভওান রক্ষয অচমকনয চনযই পকয মান। ষ্টতষ্টন অল্প ও
’ষ্টদকনয চনয পকয
মান। ষ্টতষ্টন কচ ফনকমাকয অতযাফযও ভফাছা াকথ ভনন।
এই ৃষ্টথফীকত ভানুকলয আকভন এওটি ুষ্টনষ্টদমি রক্ষয াষ্টকরয চনয। এঔাকন তায অফস্থান াকত ভকানা ও’টি
ষ্টদকনয চনয।
ডাও ়েকরই তাকও তৎক্ষণাত এঔান ভথকও ঘকর ভমকত য়।
অথমাৎ ৃষ্টথফীকত ভানুকলয অফস্থান ভুাষ্টপকযয ভকতাই।
অথমাৎ তাকদয ষ্টফুর ষ্টযভাণ অথম-ম্পকদয ভফাছা ফন ওযায প্রকয়াচন ভনই।
পয া ভভা াভুটি স্বচ্ছন্দ য়ায ভকতা াকথয় থাওাই মকথি।
আল্লায যাূর ভুাম্মাদ (ঙাল্লাল্লাহু আরাইষ্ট য়া াল্লাভ) ফকরকঙন,
 َال َال ِن َال ب ْها َال ْه َالل َال ْه ف َال َال ْه ُع ْه َال ا ِن ِّيف َال ْه ف َال ْه ُع ْه َال طَال ا ُّد ْه َالب َال َال ْه ُع ْه َال َال ب اُع ِن َال ْه.
ت َال ف َال ْه َال ب َال َال ْه َال ُع ْه َال َال َالب َال ُع ْه َالب َال َال ب َال َالب َال ُع ْه َالب َال ُع ْه ِن َال ُع ْه َال َال ب َال ْه َال َال ْه ُع ْه
[আভয ইফনু আপ আরআনঙাযী (যা), ী আর ফুঔাযী, ী ভুষ্টরভ]
‚আল্লায ওভ, ভতাভাকদয চনয আষ্টভ দাষ্টযকদ্রয বয় ওযষ্টঙ না , ফযং বয় ওযষ্টঙ ভম ভতাভাকদয াভকন াষ্টথমফ
প্রাঘু মম প্রাষ্টযত ওযা কফ ভমভন ভতাভাকদয ূফমফতীকদয চনয ওযা কয়ষ্টঙকরা। অতয ভতাভযা াষ্টথমফ প্রাঘু মম
রাকবয প্রষ্টতকমাষ্টকতায় ভরকক মাকফ ভমভন ভতাভাকদয ূফমফতীযা ভরককষ্টঙকরা এফং এটি ভতাভাকদযকও ধ্বং ওযকফ
ভমভন ভতাভাকদয ূফমফতীকদযকও ধ্বং ওকযষ্টঙরা।‛
উকল্লঔয ভম , ওভ ায়ায ভফদনা ভানুলকও দারুণবাকফ ী়েন ওকয। ষ্টওন্তু অকল্প তু ষ্টি এই ভফদনা দূয ওকয
ভদয়। ভানুকলয ভাকছ প্রঘণ্ড ভবাককয আওাংঔা ষ্টফদযভান। এই আওাংঔায ভমন ষ্টনফৃষ্টত্ত ভনই , ভল ভনই। ষ্টওন্তু
অকল্প তু ষ্টি এই আওাংঔা ষ্টনয়েণ ওকয। ভবাকফাদ এও ভা আদ। ভবাকফাকদয ঔপ্পকয ক়ে ভানুল
উ™£ঃাকন্তয ভকতা ঙু কত থাকও। অকল্প তু ষ্টি এই মেণাদায়ও অফস্থা ভথকও ভানুলকও ভুষ্টক্ত ভদয়।
অথমাৎ অকল্প তু ষ্টি এও অাধাযণ গুণ। এই গুকণ গুণাষ্টিত ফযষ্টক্তকদয কক্ষই ম্ভফ অনা়েম্বয চীফন-মান।

অনা়েম্বয চীফন-মাকনয
ওকয়ওটি উজ্জ্বর দৃিান্ত
১। ভুাম্মাদুয যাূরল্ল
ু া (ঙাল্লাল্লাহু আরাইষ্ট য়া াল্লাভ) :
ভানফ-ভেি ভুাম্মাদুয যাূরল্ল
ু া
(ঙাল্লাল্লাহু আরাইষ্ট য়া াল্লাভ ) ষ্টঙকরন অনা়েম্বয চীফকনয ফমকেি
উদাযণ।
ভাক্কায় অফস্থানওাকর নফুয়াত রাকবয ূকফম ফযফাকয় ষ্টনকয়াষ্টচত কয় ষ্টতষ্টন চ্ছরতায অষ্টধওাযী ন। তােঁয
উাষ্টচমত অকথময ষ্টফযা অং ফযষ্টয়ত কতা অবাফী  দু ঔী ভানুকলয ওরযাকণ। নফুয়াত রাকবয য ষ্টতষ্টন
প্রঘণ্ড ষ্টফকযাষ্টধতায ম্মুঔীন ন। এভতাফস্থায় ফযফা ঘারাকনা ষ্টঙকরা ুওঠিন। তদুষ্টয আদ্দা ‘য়াতু ইরাল্লা
এফং ন ভুষ্টরভকদয তা‘রীভ  তাযষ্টফয়াকত তােঁয ভফষ্টযবাক ভয় ফযয় কত থাকও।
ঈায়ী ৬২২ কন ষ্টতষ্টন ইয়াষ্টযকফ ষ্টচযাত ওকযন। ইকতাভকধয ভঔাকন ইরাকভয কক্ষ চনভত কক়ে
উকঠষ্টঙকরা। তােঁয আকভকনয য ইয়াষ্টযফ এওটি নকয যাকষ্ট্র ষ্টযণত য়। এয নাভ য় আরভাদীনা। এই
নফ কঠিত যাকষ্ট্রয প্রথভ যাষ্ট্রপ্রধান ন ভুাম্মাদুয যাূরল্ল
ু া (ঙাল্লাল্লাহু আরাইষ্ট য়া াল্লাভ)।
যাষ্ট্রপ্রধান ষ্টককফ ষ্টতষ্টন তফধবাকফই ফহুষ্টফধ ুকমাক-ুষ্টফধা গ্রণ ওযকত াযকতন। ষ্টওন্তু ষ্টতষ্টন তা ওকযনষ্টন।
ষ্টতষ্টন াদাষ্টকধ চীফন মান ওযকতন।
ষ্টতষ্টন ফফা ওযকতন ভঙাট্ট খকয। তােঁয খযটি ষ্টঙকরা আফাফকত্রয ফাহুরয ভুক্ত। ষ্টতষ্টন ফযফায ওযকতন
ঘাভ়োয ততষ্টয এওটি ষ্টফঙানা। এয ভবতকয ষ্টঙকরা ভঔচুয কাকঙয ভঙাফ়ো।
ষ্টতষ্টন বু ষ্টয-ভবাচ ঙন্দ ওযকতন না।
ভঠক ভঠক ভ বষ্টতম ওকয ঔাফায ভঔকতন না। তকফ দুধ  ভধু ঔুফ ঙন্দ ওযকতন।
ষ্টতষ্টন ভঘাকঔ ুযভা রাকাকতন।
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আতয ফযফায ওযকতন।
ষ্টতষ্টন চােঁওচভওূণম ভাাও যকতন না।
ভওান ভওান ভয় ষ্টবন্ন যকগয ভাাও যকর াদা যকগয ভাাওই ষ্টতষ্টন ভফষ্ট ঙন্দ ওযকতন।
তােঁয ফহু ংঔযও ওা়ে-ভঘা়ে ষ্টঙকরা না। পকর এইগুকরা বােঁচ ওকয ¯তূ  ওকয যাঔায প্রকয়াচন ়েকতা না।
যাষ্ট্রপ্রধান কয় অনা়েম্বয চীফন মান ওকয ষ্টতষ্টন ষ্টফযর দৃিান্ত স্থান ওকয ভককঙন।
২। আফু ফাওয আষ্টছঙষ্টদ্দও (যা) :
আফু ফাওয আষ্টছঙষ্টদ্দও (যা) ষ্টঙকরন ভাক্কায ভযা ফযফায়ীকদয এওচন। ষ্টতষ্টন মঔন ইরাভ গ্রণ ওকযন
তঔন তােঁয ঞ্চয় ষ্টঙকরা ঘষ্টল্ল াচায ষ্টদযাভ। আচ ভথকও াক়ে ভঘৌদ্দত ফঙয আককওায এওচন ভানুকলয
াকত ঘষ্টল্ল াচায ষ্টদযাভ থাওা া ভওান ভঙাট্ট ফযাায ষ্টঙকরা না।
ইরাভ গ্রণ ওযায য ষ্টফকযাধীকদয ৃি প্রষ্টতকূরতায ওাযকণ তােঁয ফযফা ষ্টযঘারনা ওযা ওঠিন কয় কঠ।
অথঘ ষ্টযফায ভথকও ষ্টফতাষ্ট়েত নভুষ্টরভকদয ুনফমান এফং ষ্টনমমাষ্টতত দা -দাষ্টকদয ভুষ্টক্তয চনয ষ্টতষ্টন অথম
ফযয় ওযকত থাকওন। ষ্টচযাকতয ভয় ভদঔা ভককরা তােঁয াকত ফাষ্টও আকঙ আয ভাত্র ােঁঘ াচায ষ্টদযাভ।
আয ভাদীনায় এক ষ্টতষ্টন আফায ফযফাকত ভকনাকমাক ভদন। তকফ ফযফারব্ধ অকথময ভফষ্টযবাক ষ্টতষ্টন
আদ্দায়াতু ইরাল্লা, আর ষ্টচাদ পী াফীষ্টরল্লা এফং ফহুষ্টফধ চনষ্টতওয ঔাকত ফযয় ওযকতন।
ভুাম্মাদুয যাূরল্ল
ু া (ঙাল্লাল্লাহু আরাইষ্ট য়া াল্লাভ )-এয পাকতয য ষ্টতষ্টন আর ভদীনা যাকষ্ট্রয যাষ্ট্রপ্রধান
ন।
যাষ্ট্রপ্রধান কয় ষ্টতষ্টন ষ্টনকচয  ষ্টযফাকযয প্রকয়াচন ভভ াফায চনয ফযফা ঘাষ্টরকয় ভমকত ঘান।
প্রফীণ ঙাাফীকণ তােঁকও এয ভথকও ষ্টফযত যাকঔন। তােঁযা তােঁয চনয ফাইতু র ভার ভথকও এওটি বাতা
ষ্টনধমাযকণয উকদযাক ভনন।
ষ্টতষ্টন ফঙকয ভাত্র আ়োই াচায ষ্টদযাভ ষ্টনকত যাষ্টচ ন।
ষ্টতষ্টন ঔুফই াদাষ্টকধ চীফন মান ওযকতন।
াধাযণ ঔাফায ভঔকতন।
ফাইতু র ভার ভথকও ষ্টতষ্টন ফঙকয দুই ভ ভাাও ভকতন। একতই ষ্টতষ্টন ষ্টযতৃ ি ষ্টঙকরন।
ভৃতুযওাকর ষ্টতষ্টন এওচন দাষ্ট এফং দুইটি উ ষ্টন ঙা়ো আয ভওান ম্পদ ভযকঔ মান ষ্টন।
ভৃতুযয ূকফম ষ্টতষ্টন য়াষ্টঙয়াত ওকয মান , ভৃতুযয য ভমন তােঁয যকনয ওা়েটি ধুকয় তায াকথ আকযা দুই
ু ওকযা ওা়ে ষ্টভষ্টরকয় তােঁয ওাপন ভদয়া য়।
৩। উভায ইফনুর ঔাত্তাফ (যা) :
উভায ইফনুর ঔাত্তাফ (যা) ষ্টঙকরন ভাক্কায ষ্টফষ্টি ফযফায়ীকদয এওচন। আর ভাদীনায় ষ্টচযাত ওকয আায
য ষ্টতষ্টন নতু ন বাকফ ফযফা শুরু ওকযন। ভুনাপায াওায ষ্টফযা অং আদ্দায়াত
, আর ষ্টচাদ 
ষ্টঔদভাকত ঔারকও ফযয় ওযকতন।
আফু ফাওয আষ্টছঙষ্টদ্দকওয (যা) পাকতয য ষ্টতষ্টন আর ভাদীনা যাকষ্ট্রয যাষ্ট্রপ্রধান ষ্টনফমাষ্টঘত ন। মুকৎ যাষ্ট্র
ষ্টযঘারনা  ফযফা ঘারাকনা ঔুফই ওঠিন ষ্টঙকরা। তথাষ্ট ষ্টতষ্টন ওকয়ও ফঙয মমন্ত ফাইতু র ভার ভথকও
বাতা ষ্টনকত যাষ্টচ নষ্টন। যাষ্ট্রীয় ওাকচয ঘাক মঔন ফযফাকত ভয় ভদয়া অম্ভফ কয় ক়ে তঔন ষ্টতষ্টন
বাতা গ্রকণ যাষ্টচ ন। তা ফঙকয ভাত্র আ ত ষ্টদযাভ। ষ্টচযী ১৫ কন ফাইতু র ভার ভফ ভৃি য়।
তঔন ওরকওই বাকরা ষ্টযভাণ বাতা ভদয়া ম্ভফ য়। এই ভয় ষ্টতষ্টন ফাষ্টলমও ােঁঘ াচায ষ্টদযাভ বাতা
ষ্টনকত ম্মত ন। ভুাম্মাদুয যাূরল্ল
ু া (াল্লল্লাহু আরাইষ্ট য়া াল্লাভ )  আফু ফাওয আষ্টছঙষ্টদ্দকওয (যা)
ভকতাই ষ্টঙকরা তােঁয চীফনধাযা।
ষ্টতষ্টন াধাযণ ঔাফায ভঔকতন।
ওভ ংঔযও ভাাও যকতন।
৪। উভান ইফনু আপপান (যা) :
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উভান ইফনু আপপান
(যা) ষ্টঙকরন ভাক্কায পর ফযফায়ীকদয এওচন। ইরাভ গ্রণ ওযায য
ষ্টফরুিফাদীকদয োকয ওাযকণ তােঁয ফযফা ফন্ধ কয় মায়।
আর ভাদীনায় ষ্টচযাকতয য ষ্টতষ্টন আফায ফযফা ংকঠিত ওকযন। আল্লা তােঁয ফযফাকত ফাযাওাত
ষ্টদকতন। ষ্টতষ্টন প্রঘু য ভুনাপা অচমন ওযকতন।
তু রনাভূরওবাকফ ষ্টতষ্টন বাকরা ভাাও যকতন এফং বাকরা ঔাফায ভঔকতন। ষ্টওন্তু ষ্টতষ্টন ষ্টফরাী চীফন মান
ওযকতন না।
তােঁয উাষ্টচমত অকথময ষ্টফযা অং আদ্দায়াত, আর ষ্টচাদ  চনষ্টতওয ঔাকত ফযষ্টয়ত কতা।
ভষ্টচকদ নফফী ম্প্রাযকণয চনয াশ্বমফতী চষ্টভ ষ্টওকন ষ্টতষ্টন তা য়াক্প ওকয ভদন।
তঔন আর ভাদীনায় ান ভমাকয াষ্টনয ফক়ো অবাফ ষ্টঙকরা। এও ইয়াহুদীয ভাষ্টরওানাধীন রুভা কূকয াষ্টন
ষ্টঙকরা ানকমাকয। ভই ইয়াহুদী ষ্টফনা য়ায় এও গ্লা াষ্টন ওাউকও ষ্টদকতা না।
উভান (যা) আঠাকযা াচায ষ্টদযাকভয ষ্টফষ্টনভকয় ভই কূ ষ্টওকন ভনন এফং চনাধাযকণয ফযফাকযয চনয
য়াক্প ওকয ভদন।
তাফুও মুকিয ষ্টত্র াচায ভমািায ভকধয দ াচায ভমািায মাফতীয় ফযয় বায ষ্টতষ্টন ফন ওকযন।
উভায ইফনুর ঔাত্তাকফয (যা) াাদাকতয য ষ্টতষ্টন আর ভাদীনা যাকষ্ট্রয যাষ্ট্রপ্রধান ন। ফাইতু র ভার ভথকও
ষ্টনধমাষ্টযত বাতা ষ্টতষ্টন গ্রণ ওযকতন। ষ্টওন্তু ষ্টনকচ ভবাক না ওকয অবাফী ভরাওকদয ভাকছ ষ্টফতযণ ওকয
ষ্টদকতন।
৫। আরী ইফনু আফী তাষ্টরফ (যা) :
আরী ইফনু আফী তাষ্টরফ (যা) ফযফায়ী ষ্টতায ন্তান ষ্টঙকরন। দ ফঙয ফয়ক ইরাভ গ্রণ ওকয ষ্টতষ্টন
আল্লায যাূকরয (ঙাল্লাল্লাহু আরাইষ্ট য়া াল্লাভ ) াষ্টন্নকধয থাওা অফযাত যাকঔন। ফযফায ষ্টদকও তােঁয ভন
ষ্টঙরনা। অং অং ওকয আর কুযআন নাষ্টমর ষ্টচ্ছকরা। আল্লায যাূকরয (ঙাল্লাল্লাহু আরাইষ্ট য়া াল্লাভ )
ওাকঙ শুকন শুকন ষ্টতষ্টন তা ভুঔস্থ ওকয ষ্টনকত থাকওন। নফী কৃকই ষ্টতষ্টন অফস্থান ওযকতন।
নফীয (ঙাল্লাল্লাহু আরাইষ্ট য়া াল্লাভ) াকথই ষ্টতষ্টন ানাায ওযকতন।
আর ভাদীনায় ষ্টচযাত ওকয আায য আল্লায যাূকরয
(ঙাল্লাল্লাহু আরাইষ্ট য়া াল্লাভ ) াকথই ষ্টতষ্টন
ফফা ওযকত থাকওন।
ফদয মুকিয য ষ্টতষ্টন আল্লায যাূকরয (ঙাল্লাল্লাহু আরাইষ্ট য়া াল্লাভ ) ওনযা পষ্টতভাকও (যা) ষ্টফকয় ওকযন।
এফায তােঁকও আরাদা খয ষ্টনকত য়। আয় -ভযাচকাকযয ওথা বাফকত য়। ু ও াও ওাচ ওকয ষ্টতষ্টন মা ষ্টওঙু
ভকতন তা ষ্টদকয়ই ংায ঘারাকতন।
ওঔকনা ওঔকনা ষ্টতষ্টন মুিরব্ধ ম্পকদয অং ভকতন।
উভায ইফনুর ঔাত্তাকফয (যা) ানওাকর ফাইতু র ভার ভৃি কর তােঁয চনয ফাষ্টলমও ােঁঘ াচায ষ্টদযাভ বাতা
ষ্টনধমাষ্টযত য়।
ষ্টতষ্টন ষ্টঙকরন ঔুফই দানীর।
ভওান াামযপ্রাথীকও ষ্টতষ্টন ঔাষ্টর াকত ভপযাকতন না। পকর ওঔকনা ওঔকনা ষ্টযফাকয অবু ক্ত থাওকতন।
উভান ইফনু আপপাকনয (যা) াাদাকতয য ষ্টতষ্টন যাষ্ট্রপ্রধান ষ্টনফমাষ্টঘত ন। যাকষ্ট্রয কফমাচ্চ কদ আীন
য়ায য তােঁয চীফনধাযায় ভওান ষ্টযফতম ন খক ষ্টন।
ষ্টতষ্টন ওভ ংঔযও ভাাও যকতন।
াধাযণ ঔাফায ভঔকতন।
ওঔকনা ওঔকনা তােঁয কাকয় তাষ্টর ভদয়া ভাাও ভাবা ভকতা।
াাদাতওাকর ষ্টতষ্টন ভযকঔ মান নকদ ভাত্র াতত ষ্টদযাভ।
৬। আমুযফাইয ইফনুর আয়াভ (যা) :
আমুযফাইয ইফনুর আয়াভ (যা) ভাক্কায এওচন ষ্টফষ্টি ফযফায়ী ষ্টঙকরন। আরভাদীনায় আায য নতু ন
ওকয ফযফা শুরু ওকযন।
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ফযফা ভথকও ষ্টতষ্টন প্রঘু য ভুনাপা অচমন ওযকতন। ভুনাপায এওটি অং ষ্টতষ্টন ষ্টযফায -ষ্টযচকনয চনয ফযয়
ওযকতন। ফাষ্টও অং ভরাওকদয ভকধয ষ্টফষ্টরকয় ষ্টদকতন।
তােঁয ভাষ্টরওানাধীন দাকয ংঔযা ষ্টঙকরা এও াচায।
এযা প্রষ্টতষ্টদন অথম উাচমন ওযকতা এফং তাকদয ভাষ্টরকওয াকত তু কর ষ্টদকতা। দাকদয উাষ্টচমত ভুদয় অথম
ষ্টতষ্টন ওভ ষ্টফত্তফান ভরাওকদয ভকধয ষ্টফষ্টর ওকয ষ্টদকতন।
ষ্টতষ্টন অনা়েম্বয ভাাও যকতন।
াধাযণ ঔাফায ভঔকতন।
৭। তারা ইফনু উফাইদুল্লা (যা) :
তারা ইফনু উফাইদুল্লা (যা) ষ্টঙকরন ভাক্কায পর ফযফায়ীকদয এওচন। ষ্টচযাত ওকয আরভাদীনায় এক
ষ্টতষ্টন ফযফা শুরু ওকযন। ফযফাকত পরতা অচমন ওকযন।
ফযফারব্ধ অকথময াভানয অং ষ্টযফায-ষ্টযচকনয প্রকয়াচকন ফযয় ওযকতন। ফাষ্টও অং দান ওকয ষ্টদকতন।
এওষ্টদন ন্ধযাকফরা াচযাভাউত ভথকও ফযফায ভুনাপায ত্তয াচায ষ্টদযাভ তােঁয াকত আক। যাকত
ষ্টফঙানায় শুকয় ষ্টতষ্টন ঙ প ওযকত থাকওন। ষ্টওঙু কতই খুভাকত াযষ্টঙকরন না।
তােঁয স্ত্রী ওাযণ চানকত ঘান।
চয়াকফ ষ্টতষ্টন ফকরন , ‚ভই ন্ধযা ভথকও বাফষ্টঙ , এতগুকরা ষ্টদযাভ খকয ভযকঔ খুভকু র এওচন ভানুকলয তায
যকফয প্রষ্টত ষ্টও ধাযণা ভালণ ওযা য়।‛
স্ত্রী ফকরন, ‚একতা ষ্টঘষ্টন্তত য়ায ষ্টও আকঙ ? একতা যাকত আষ্টন কযীফ -ষ্টভওীন াকফন ভওাথায় ? ওার করই
ফণ্টন ওকয ভদকফন।‛
স্ত্রীয ওথায় ষ্টতষ্টন ান্ত ন।
স্বচ্ছকন্দ যাত ওা ান।
ভবায না কতই অকনওগুকরা থকর একন ষ্টদযাভগুকরা বাক ওকয কযীফ-ষ্টভওীনকদয ভকধয ষ্টফষ্টরকয় ভদন।
তারা (যা) প্রঘু য অথম উাচমন ওযকতন।
ষ্টওন্তু চীফকন ষ্টফরাষ্টতায ভঙােঁয়া রাককত ভদনষ্টন।
৮। ায়ীদ ইফনু আকভয আরচুভাী (যা) :
উভায ইফনুর ঔাত্তাকফয (যা) ানওাকর ায়ীদ ইফনু আকভয আরচুভাী (যা) ষ্টম্স নাভও স্থাকন কবনময ষ্টনমুক্ত
ন। কবনময কয় ষ্টতষ্টন এওটি ভঙাট্ট খকয ফফা ওযকতন।
উকল্লঔকমাকয ভওান আফাফ ষ্টঙকরানা তােঁয খকয।
ষ্টতষ্টন াধাযণ ভাাও যকতন।
াধাযণ ঔাফায ভঔকতন।
এওফায ষ্টম্স ভথকও এওদর ভরাও আক আরভাদীনায়। তােঁযা যাষ্ট্রপ্রধান উভায ইফনুর ঔাত্তাকফয
(যা) াকথ
ভদঔা ওকযন। ষ্টতষ্টন তােঁকদযকও ষ্টকম্সয কযীফ ভানুলকদয এওটি তাষ্টরওা ততষ্টয ওকয ষ্টদকত ফকরন। তােঁযা
যস্পয আরা ওকয এওটি তাষ্টরওা ততষ্টয ওকয উভাকযয (যা) াকত ভদন।
তাষ্টরওায প্রথভ নাভটি ষ্টঙকরা, ‘ায়ীদ ইফনু আকভয।’
উভায (যা) চানকত ঘান, ‚এ ভওান ায়ীদ?‛
ষ্টম্সফাীকণ চানান ভম, এই ায়ীদ কচ্ছন তােঁকদয কবনময।
তােঁয চীফনমাত্রায ষ্টফদ ষ্টফফযণ শুকন ষ্টতষ্টন তােঁয চনয এও াচায দীনায (স্বণমভদ্র
ু া) ফযাদ্দ ওকযন। অনযকদয
চনয স্বতে ফযাদ্দ ভদন। ষ্টম্সফাীকণ ষ্টপকয ষ্টককয় ওরকও তাকদয থকর ফুষ্টছকয় ষ্টদকয় কবনমকযয ওাকঙ তােঁয
চনয ভপ্রষ্টযত থকরটি ষ্টনকয় মান। থকর ঔুকর দীনাযগুকরা ভদকঔই ষ্টতষ্টন ফকর কঠন
, ‚ইন্না ষ্টরল্লাষ্ট য়া ইন্না
ইরাইষ্ট যাষ্টচউন।‛
তােঁয ভুকঔ এই ওথা শুকন স্ত্রী দযয়াচায ওাকঙ এক চানকত ঘান , ‚আভীরুর ভুষ্টভনীন ষ্টও ভাযা ভককঙন ?‛
ায়ীদ ফরকরন , ‚না, আভায আষ্টঔযাত ফযফাদ ওযায চনয দুষ্টনয়া আভায খকয ঢু কও ক়েকঙ। আভায খকয
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ষ্টফদ এক ক়েকঙ। ‛ স্ত্রী ফরকরন , ‚ষ্টফদ া দূয ওকয ষ্টদন। ‛ ায়ীদ
াাময ওযকফ?‛ স্ত্রী ফরকরন, ‚অফযই।‛
অতয ায়ীদ দীনাযগুকরা বাক ওকয ওকয়ওটি থকরকত বকয ষ্টকম্সয
ফযফস্থা ওকযন।
ইরাকভয ভানারী মুকক অনা়েম্বয চীফন মাকন অবযস্ত ষ্টঙকরন ফহু
ওযকতন না। ষ্টফরাষ্টতাকও তােঁযা তােঁকদয ওাকঙ ভখেঁলকত ষ্টদকতন না।
আষ্টঔযাকতয চীফকনয পরতায ষ্টদকও দৃষ্টি ষ্টনফি ষ্টঙকরা ফকরই তােঁযা
ভকযষ্টঙকরন।

ফরকরন , ‚এই ফযাাকয তু ষ্টভ ষ্টও আভাকও
দষ্টযদ্র ফযষ্টক্তকদয ভাকছ ষ্টফষ্টরকয় ভদয়ায
ংঔযও ভানুল। তােঁযা চােঁওচভও ঙন্দ
দুষ্টনয়ায প্রষ্টত এভন ষ্টনকভমা কত

আরিরানতর সফতাই প্রেৃত সফতা
আল্লা যাব্বুর ‘আরাভীন ফকরন,
[ اَال َاللْه َال ُع َّي َال َال ًةب َال َال َال ٍعূযা আর ইনষ্টওাও : ১৯]
‚ভতাভযা অফধাষ্টযতবাকফ এওটি মমায় ভথকও আকযওটি মমাকয়য ষ্টদকও এষ্টককয় মাকচ্ছা।‛
এওচন ভানুল চীফকনয ূঘনায য ভথকও শুরু ওকয ফৃিাফস্থা মমন্ত অকনওগুকরা স্তয অষ্টতক্রভ ওকয।
অফককল তাকও দুষ্টনয়ায চীফন ভল ওকয ওফকয ভৌেঁঙকত য়। এইবাকফ প্রচকন্য য প্রচন্ ওফকযয ফাষ্টন্দা
কত থাকও।
আল্লা যাব্বুর ‘আরাভীকনয ষ্টযওল্পনা অনুমায়ী এওষ্টদন ৃষ্টথফী  আভান ভবংকক ভদয়ায ক্ষণ উষ্টস্থত
কফ। বীলণবাকফ প্রওষ্টম্পত কয় ৃষ্টথফী ু ওকযা ু ওকযা কয় মাকফ। ভাওাকয ফষ্টওঙু ষ্টফষ্টচ্ছন্ন কয় ষ্টঙ কও
়েকফ। ফষ্টওঙু ভবংকক ঘু যভায কয় মাকফ।
এযয আল্লা যাব্বুর ‘আরাভীকনয ষ্টনকদম ক নতু ন আওাকয , নতু ন রূক , নতু ন ষ্টফনযাক ৃষ্টথফী  আভান
আফায অষ্টস্তত্ব রাব ওযকফ।
ُع
[ َال ْه َال ُع َال َّي ُع اَال ْه ُع َالغ ْه َالل اَال ْه ِن َال ا َّيূযা ইফযাীভ : ৪৮]
ا
‚ভই ষ্টদন ৃষ্টথফী  আভানকও ষ্টযফষ্টতমত ওকয নতু ন আওায ভদয়া কফ।‛
নতু নবাকফ ক়ো ৃষ্টথফী কফ আচকওয ৃষ্টথফী ভথকও অকনও ফ়ে। নতু ন ৃষ্টথফীকত ভওান াকয
-ভাাকয
থাওকফ না। াা়ে-ফমত থাওকফ না। কাঙ-কাঙাষ্টর থাওকফ না। ভওান খযকদায থাওকফ না। ভকা া ৃষ্টথফী কফ
এওটি ধূয ভতর প্রান্তয।
 َالا َالل ِن ْه َالب ِن َال ًةب َال َالا َال ْه ًةب. [ َال َال َال ُع َالب َالب ًةب َال ْه َال ًةبূযা তা-া : ১০৬, ১০৭]
‚অতয এই ৃষ্টথফীকও এও ভতর ধূয প্রান্তকয ষ্টযণত ওযা কফ। তু ষ্টভ একত উেঁঘু ষ্টনঘু ষ্টওঙু  ংকওাঘন
ভদঔকত াকফ না।‛
‚আরওাউায‛ নাকভ এওটি চরাধায কফ এওভাত্র ফযষ্টতক্রভ। নতু ন ৃষ্টথফী ৃকি
‚আরওাউায‛ ঙা়ো আয
ষ্টওঙু যই অষ্টস্তত্ব থাওকফ না।
এই ষ্টফার ধূয প্রান্তকয চীষ্টফত ওকয ঠাকনা কফ ওর ভানুলকও।
ض َال ْها ِن َالباُع
ت ْهاَال ْه ُع اِن ُع ِن َال اِّي َالب َال ُع ِن
 َال َال ْهش َالل َال ِن. َالا ِن َال ُع ِن َالب ٌر َال ُع ُعل َال
[ূযা আয্ মুভায : ৬৮, ৬৯]
‚অতয তাযা উকঠ দােঁষ্ট়েকয় ষ্টফস্ময়বযা ভঘাকঔ ভদঔকত থাওকফ। ৃষ্টথফী তায যকফয নূকয উদ্ভাষ্টত কয় ঠকফ।
আভরনাভা (প্রকতযও ফযষ্টক্তয াকথ ভুতাকয়ন দুইচন ভপকযতা ওতৃম ও ততষ্টয ফযষ্টক্তয ওভমওাকণ্ডয ষ্টফফযণ ) াভকন
আনা কফ।‛
ঘাযষ্টদকও আল্লায নূকযয উদ্ভান ভদকঔ প্রকতযকওই ফুছকফ , দুষ্টনয়ায চীফকন আষ্টঔযাকতয ভমই আদারকত উষ্টস্থত
য়া ম্পকওম তাকদযকও জ্ঞাত ওযা কয়ষ্টঙকরা, তাযা ভই আদারকত উষ্টস্থত কয় ভককঙ।
আল্লা যাব্বুর ‘আরাভীকনয ক্ষ ভথকও ভখালণা কফ,
[ ْه َالل ْه َالباَال َال َال ف اِن َال ْه ِن َال ْها َال ْه َال َال َال ْه َال َال ِن ْه ًةبূযা ফানী ইযাঈর : ১৪]
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‚ভতাভায আভরনাভা ়ে। তু ষ্টভই আচ ভতাভায ষ্টাফ ভনয়ায চনয মকথি।‛
প্রকতযও ফযষ্টক্ত তায আভরনাভা ়েকফ। আয ভদঔকফ তায ওৃ ত ওণা ষ্টযভাণ ভনও আভকরয ষ্টফফযণ ভঔাকন
আকঙ। আফায ওণা ষ্টযভাণ ফদ আভকরয ষ্টফফযণ আকঙ। ‚ষ্টওযাভান ওাষ্টতফীন‛ (ম্মাষ্টনত ভরঔওফৃন্দ ) ভওান
ষ্টওঙু ফাষ্ট়েকয় ভরকঔন ষ্টন , ভওান ষ্টওঙু ওষ্টভকয় ভরকঔন ষ্টন। প্রষ্টতটি ওাকচয ষ্টফফযণ ষ্টনঔুেঁতবাকফ ষ্টরষ্টফি
ওকযকঙন।
অতয শুরু কফ ষ্টচজ্ঞাাফাদ। আল্লায প্রষ্টতষ্টনষ্টধ (ঔারীপা)  আল্লায ফান্দা (আফদ) ষ্টককফ দুষ্টনয়ায চীফকন
তাকদয য ভমইফ ওতম ফয অষ্টমত ষ্টঙকরা, ভইগুকরা ম্পন্ন ওযা ম্পকওম তাকদযকও ষ্টচজ্ঞাাফাদ ওযা কফ।
ভওান ভওান অযাধী ফযষ্টক্ত ধৃিতা ভদঔাকফ। তাযা তাকদয অতফ াকয ষ্টপষ্টযষ্টস্তয ষ্টফরুকি আষ্টত্ত উত্থান
ওযকত ঘাইকফ। তঔন আল্লা যাব্বুর ‘আরাভীন ষ্টদ্বতীয় প্রওাকযয াক্ষয-প্রভাণ উস্থান ওযকফন।
আল্লায ষ্টনকদম  রাব ওকয তাকদয প্রতযংকগুকরা তাকদয ওৃ ত ওাকচয ষ্টফফযণ ভ ওযা শুরু ওযকফ।
 َال ُع َال ِّي ُع َالب َال ْه ِن ْه ِن ْه َال َال ْه َال ُع َال ْه ُع ُع ُع ْه اِن َال ب َال ب ُع ْه َال ْه ِن ُع ْه َال. [ূযা ইয়া-ীন :৬৫]
‚এফং তাকদয াত আভায াকথ ওথা ফরকফ। তাকদয া াক্ষয ভদকফ তাযা ওী ওী ওকযষ্টঙকরা।‛
 َال ْه َال َال ْه َال ُع َال َال ْه ِن ْه َال ْها ِن َال ُع ُع ْه َال َال ْه ِن ِن ْه َال َال ْه ُع ُع ُع ْه اِن َال ب َال ب ُع ْه َال ْه َال ُع ْه َال.
[ূযা আন্ নূয : ২৪]
‚ভই ষ্টদন তাকদয ষ্টচহ্বা, তাকদয াত  তাকদয া াক্ষয ভদকফ তাযা ওী ওী ওকযষ্টঙকরা।‛
 َالش ِن َال َال َال ْه ِن ْه َال ْه ُع ُع ْه َال َال ْها َال ب ُع ُع ْه َال ُع ُع ْه ُعا ُع ْه اِن َال ب َال ب ُع ْه َال ْه َال ُع ْه َال.
[ূযা াভীভুস্ াচদা : ২০]
‚তাকদয ওান, তাকদয ভঘাঔ  তাকদয ত্বও (ঘাভ়ো) াক্ষয ভদকফ তাযা ওী ওী ওকযষ্টঙকরা।‛
ئِن َّي ا َّي ْه َال َال ْها َال َال َالل َال ْها ُع َالإ َالا ُع ُّد ُع ا لِن َال َال ب َال َال ْه ُع َال ْه ُعإ ْه اًة
[ূযা ফানী ইযাঈর : ৩৬]
‚ষ্টনিয়ই তাকদয ওান, ভঘাঔ  অন্তযকও চয়াফষ্টদষ্ট ওযকত কফ।‛
 َال ئِن ُع ْه ُع ْه َال ب ِن ْه َال ْه ُع ِن ُع ْه َال ْه ُع ْه ُع ْه ُع ُع َال ب ِن ْه ُع اِن ِن ُع.
[ূযা আর ফাওাযা : ২৮৪]
‚আয ভতাভাকদয ভকনয ওথা ভতাভযা প্রওা ওয অথফা ভকান ওয , আল্লা অফযই ভই ম্পকওম ষ্টাফ
ভনকফন।‛
এই ষ্টচজ্ঞাাফাদ কফ ূক্ষ্ম, দীখম  ফযাও।
এও মমাকয় ফযষ্টক্তয ‚আভাকর ঙাকর ‛ ম্পকওম ষ্টচজ্ঞাাফাদ শুরু কফ। ভওান্ আভর ভওান্ অষ্টবপ্রাকয় ফা
ষ্টনয়াকত ওযা কয়ষ্টঙকরা তা ষ্টফকেলণ ওযা কফ।
উকল্লঔয ভম ‚ইঔরাঙু ষ্টন্নয়াত‛ ফা ষ্টনয়াকতয ষ্টফশুিতা ঔুফই গুরুত্বূণম এওটি ষ্টফলয়। ‚ইঔরাঙু ষ্টন্নয়াত‛ ওাকয ওযা
না কর ভওান আভাকর ঙাকরকও আল্লা স্বীওৃ ষ্টত ভদন না।
এওষ্টদন এও ফযষ্টক্ত ভুাম্মাদুয যাূরল্ল
ু া (ঙাল্লাল্লাহু আরাইষ্ট য়া াল্লাভ)-ভও ষ্টচকজ্ঞা ওযকরা, ‚ইয়া যাূরাল্লা,
আভযা ঔযাষ্টত অচমকনয চনয অথম ফযয় ওকয থাষ্টও। একত ষ্টও আভযা ুযস্কৃ ত কফা ?‛ আল্লায যাূর ফরকরন,
‚না।‛ ভরাওটি আফায ষ্টচকজ্ঞ ওযকরা , ‚আভাকদয ষ্টনয়াত মষ্টদ আল্লায ুযস্কায এফং দুষ্টনয়ায় ঔযাষ্টত অচমন দুইটিই য় ?‛ আল্লায যাূর (ঙাল্লাল্লাহু আরাইষ্ট য়া াল্লাভ ) ফরকরন, ‚ভওান আভর ঔাষ্টরঙবাকফ তােঁয চনয
ওযা না কর আল্লা তা ওফুর ওকযন না।‛
[ইয়াষ্টমদ আয যাওাী (যা), ইফনু ভাযদুইয়া]
ইঔরাঙু ষ্টন্নয়াকতয অবাকফ ফক়ো ফক়ো তযাক-কুযফাণী আল্লা যাব্বুর ‘আরাভীন ওফুর ওকযন না।
আল্লায যাূর ভুাম্মাদ (ঙাল্লাল্লাহু আরাইষ্ট য়া াল্লাভ) ফকরকঙন,
‚ভল ষ্টফঘাকযয ষ্টদন প্রথভ কফম এভন এও ফযষ্টক্তয ষ্টফঘায কফ ভম ীদ কয়কঙ। তাকও আল্লা প্রদত্ত ওর
ষ্টনয়াভাকতয ওথা স্মযণ ওষ্টযকয় ভদয়া কফ। ভ এইফ ষ্টনয়াভাত প্রাষ্টি  ভবাককয ওথা স্বীওায ওযকফ। তাকও
ষ্টচকজ্ঞ ওযা কফ, ‚এই ফ ষ্টনয়াভাত ায়ায য তু ষ্টভ আভায চনয ওী ওকযকঙা?‛ ভ ফরকফ, ‚আষ্টভ আনায
কথ র়োই ওকয ভল মমন্ত ীদ কয়ষ্টঙ। ‛ আল্লা ফরকফন, ‚তু ষ্টভ ষ্টভথযা ফরকঙা। তু ষ্টভ ফীয রূক আঔযাষ্টয়ত
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য়ায চনয র়োই ওকযকঙা। ভই ঔযাষ্টত তু ষ্টভ ভকয়কঙা। ‛ অতয তায ম্পকওম পায়ারা ভদয়া কফ , তাকও
উু়ে ওকয া ধকয ভ কন-ভেঁ ঘক়ে চাান্নাকভ ষ্টনকক্ষ ওযা কফ।.....
অথমাৎ আভাকর ঙাকর কৃীত য়ায ূফম তম কচ্ছ ইঔরাঙু ষ্টন্নয়াত।
আদ্দায়াত, আরষ্টচাদ, আছঙারাত, আছঙাভ, আমযাওাত, আরাচ, ইনপাও, ষ্টঔদভাকত ঔারও তথা ফষ্টওঙু
এওভাত্র আল্লা যাব্বুর ‘আরাভীকনয কন্তাল অচমকনয চনযই ষ্টনকফষ্টদত কত কফ।
আল্লায আদারকত ষ্টফকেলকণ মষ্টদ প্রভাষ্টণত য় ভম ভুষ্টভন ওর আভাকর ঙাকর এওভাত্র আল্লায কন্তাল
অচমকনয চনযই ম্পন্ন ওকযকঙ, তাকর তায নাচাকতয থ প্রস্ত কয় মাকফ।
আল্লায আদারকত ষ্টফঘায ফম ভল য়ায য ষ্টওঙু ভানুকলয ঠিওানা কফ চাান্নাভ
, আয ষ্টওঙু ভানুকলয
ঠিওানা কফ চান্নাত।
চাান্নাভ ঃ
চাান্নাভ ওঠিন াষ্টস্তয স্থান।
বয়ংওয আওৃ ষ্টতয ভপকযতাযা ভঔাকন ষ্টনমুক্ত যকয়কঙন। আল্লায ষ্টনকদম ক তােঁযা াীকদয করায় ভফষ্ট়ে রাষ্টককয়
ভদক ভরাায ষ্টওর ভেঁষ্টঘকয় ভ কন- ভেঁ ঘক়ে ষ্টনকয় তাকদযকও চাান্নাকভ ষ্টনকক্ষ ওযকফন।
চাান্নাকভয আগুকনয ভতচ দুষ্টনয়ায আগুকনয ভতকচয ভঘকয় ত্তয গুণ ভফষ্ট।
চাান্নাকভ খন শ্বারুিওয ছােঁছাকরা ভধােঁয়া আফষ্টতমত কচ্ছ।
চাান্নাকভয নানাস্থাকন ষ্টফার আওৃ ষ্টতয বয়ংওয ষ্টফলধয া যকয়কঙ।
চাান্নাভীকদয ভদ কফ ষ্টফার আওৃ ষ্টতয। ভপকযতাযা বাষ্টয গুচম ষ্টদকয় আখাত ভকন চাান্নাভীকদয যীয
ক্ষত-ষ্টফক্ষত ওযকত থাওকফ। চাান্নাভীযা বীলণ ষ্টঘৎওায ওযকত থাওকফ।
আগুকনয উত্তাক  ষ্টাায় তাযা ােঁাকত থাওকফ।
তাকদযকও বীলণ কযভ াষ্টন  যক্ত-ুেঁচ ান ওযকত ভদয়া কফ।
ওােঁ ামুক্ত, ষ্টতক্ত  দুকমন্ধমুক্ত মাক্কুভ কাঙ ষ্টকরকত ফাধয ওযা কফ।
আকযা ফহুষ্টফধ াষ্টস্তয ফযফস্থা যকয়কঙ চাান্নাকভ। আল্লায যাূর ভুাম্মাদ
(ঙাল্লাল্লাহু আরাইষ্ট য়া াল্লাভ )
ফকরকঙন,
‚চাান্নাকভয ফকঘ’ ওভ াষ্টস্ত কফ তায মাকও আগুকনয ষ্টপতামুক্ত এওকচা়ো চুতা যাকনা কফ। একতই তায
ভাথায ভকচ জ্বরন্ত ঘু রায য ােঁষ্ট়েয াষ্টনয ভকতা কফক ওকয পু কত থাওকফ।‛ [ী ভুষ্টরভ]
চান্নাত ঃ
চান্নাত অনাষ্টফর ুঔ-াষ্টন্তয স্থান।
ভপকযতাযা চান্নাতীকদযকও ভঔা আভকদদ চাষ্টনকয় চান্নাকত ষ্টনকয় মাকফন।
চান্নাকতয ফাকানগুকরা নয়নাষ্টবযাভ।
ফাকানগুকরা াঔ-াঔাষ্টরকত ূণম।
ঘাযষ্টদকও পু করয ভাকযা।
চান্নাকত প্রফাষ্টত কচ্ছ ুকয় ষ্টনয ছণমা, ুস্বাদু দুকধয ছণমা, স্বচ্ছ ভধুয ছণমা এফং উন্নতভাকনয ানীয়য ছণমা।
চান্নাকত যকয়কঙ ুস্বাদু ভাঙ, ভকাত, যওভাষ্টয ঔাদয এফং পকরয প্রাঘু মম।
চান্নাকত যকয়কঙ অনুভ উাদাকন ততষ্টয াষ্টয াষ্টয প্রাাদ।
চান্নাতীকদয চনয আযাভদায়ও ভাাও, মযা  ুউচ্চ আকনয ফযফস্থা যকয়কঙ।
চান্নাত আকরা ছরভর।
চান্নাকত যকয়কঙ অকষ্টণত ভৌন্দমম-ভাবায উওযণ।
চান্নাকতয প্রষ্টতটি ফস্তুকত যকয়কঙ তু রনাীন ুঘ্রাণ।
চান্নাত উত্তা  ীকতয প্রকওাভুক্ত।
চান্নাতীকদয তদখময কফ লা াত।
ওর চান্নাতী কফন মুফও  মুফতী।
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তাযা রাব ওযকফন ষ্টঘযস্থায়ী ভমৌফন।
চান্নাকত ওাকযা অুঔ কফনা।
আল্লা চান্নাতীকদযকও অাধাযণ তদষ্টও ভৌন্দমম দান ওযকফন।
তাকদয ভদক থাওকফ অননয াধাযণ ুঘ্রাণ।
চান্নাত ভানুকলয অনন্ত চীফন রাব এফং ষ্টফার ম্পদ-ম্পষ্টত্তয অষ্টধওাযী য়ায আওাংঔা ূযকণয স্থান।
প্রকতযও চান্নতীকও চান্নাকতয ুষ্টফার অংকয ভাষ্টরও ফাষ্টনকয় ভদয়া কফ।
আল্লা ফকঘ’ ওভ ভমমাদাফান চান্নাতীকও ফতম ভান ৃষ্টথফীয ভঘকয় দগুণ ভফষ্ট স্থান ভদকফন।
[ َال ئِن َال َال َال ْهتَال ثَال َّي َال َال ْهتَال َال ِن ْه ًة ب َال ُع ْه ًة ب َال ِن ْه ًةلূযা আদ্ দায : ২০]
‚এফং তু ষ্টভ ভমই ষ্টদকওই তাওাকফ ষ্টনয়াভাত আয ষ্টনয়াভাতই ভদঔকত াকফ। আয ভদঔকত াকফ এও ষ্টফার
াম্রাচয।‛
আল্লায ৃষ্টি ক্ষভতা ীভাীন।
ষ্টতষ্টন নতু ন নতু ন ষ্টনয়াভাত ৃষ্টি ওকয চান্নাতীকদযকও উায ষ্টদকত থাওকফন।
[ اَال ُع ْه َّي ب َال َالب ُعؤ ْه َال ِن ْه َالب َال اَال َال ْه َالب َال ِن ْه ٌرূযা ওা-প : ৩৫]
‚চান্নাকত তাযা মা ঘাইকফ, তা-ই াকফ। আয আভায ক্ষ ভথকও আকযা অকনও ষ্টওঙু যকয়কঙ তাকদয চনয।
[ َال َال َال ْه َال ُع َال ْه ٌر َّي ب ُع ْه ِن َال اَال ُع ْه ِّي ْه ُع َّيل ِنا َال ْه ُع ٍعূযা আস্ াচদা : ১৭]
‚তাকদয ভঘাঔ চু়োফায চনয আষ্টভ ভমইফ ষ্টচষ্টন ভকান ওকয ভযকঔষ্টঙ তা তাকদয ওাকযাযই চানা ভনই।‛
ا َال اَال ُع ُع ٌر َال ِن َال ْه
ا اِن ِن َالب ِنا َال ا َّيب اِن ِن ْه َال َال ب اَال َال ْه ٌر َال ُع
 َال ْه َال ْها ُع.[ী আর ফুঔাযী]
َالل
ت َال اَال َال َال َالل َال ف َال ْه ِن اَال ٍع
‚(আল্লা ফকরন,) আষ্টভ আভায ঙাকর ফান্দাকদয চনয এভন এভন ষ্টনয়াভাত ভচুত ওকয ভযকঔষ্টঙ মা ভওান
ভঘাঔ ওঔকনা ভদকঔষ্টন , মায ওথা ভওান ওান ওঔকনা শুকনষ্টন এফং মায ধাযণা ভওান হৃদকয় ওঔকনা উষ্টদত
য়ষ্টন।‛
আল্লা চান্নাতীকদযকও তােঁয দমন দান ওকয ধনয ওযকফন।
মােঁয প্রষ্টতষ্টনষ্টধ (ঔারীপা) এফং ফান্দা (আফদ) রূক ৃষ্টথফীকত ওতম ফয ারন ওকয তাযা চান্নাকত স্থান ভকরা , ভই
আল্লাকও ভদকঔ তাযা ষ্টযতৃ ি কফ।
চান্নাতীকদয ওাকঙ ফকঘ’ ভফষ্ট আনকন্দয ষ্টফলয় কফ আল্লায দমন।
চাান্নাভীযা চাান্নাকভ এফং চান্নাতীযা চান্নাকত অফস্থান গ্রকণয য ভধযফতী স্থাকন দােঁষ্ট়েকয় এওচন ভপকযতা
ভখালণা ওযকফন, ‘ক চান্নাভীযা, আয ভৃতুয ভনই। ক চান্নাতীযা , আয ভৃতুয ভনই। াভকন ভতাভাকদয অনন্ত
চীফন।‛
আষ্টঔযাকতয ভৃতুযীন চীফন ম্পকওম আর কুযআকন আল্লা যাব্বুর ‘আরাভীন ফকরন,
[ اَال َال ُع ْه ُع ْه َال ِن ْه َالب ْها َال ْه اَال ئِناَّي ْها َال ْه َال َال ْهاُع افূযা আদ্ দুঔান : ৫৬]
‚প্রথভ ভৃতুযয য ঔাকন তাযা আয ভৃতুযয স্বাদ আস্বাদন ওযকফ না।‛
আষ্টঔযাকতয অনন্ত চীফকনয ফযথমতাই প্রওৃ ত ফযথমতা। আফায, ভই অনন্ত চীফকনয পরতাই প্রওৃ ত পরতা।
আল্লা যাব্বুর ‘আরাভীন ফকরন,
 َال ْه َال باُع ْها َال َّي ِن ُع ُع ْها َالباِن ُع ْه َال.اَال َال ْه َال ِن ْه َال ْه َال باُع ا َّيب ِن َال َال ْه َال باُع ْها َال َّي ِن
[ূযা আর ায : ২০]
‚চাান্নাকভয অষ্টধফাীযা এফং চান্নাকতয অষ্টধফাীযা ওঔকনা ভান কত াকয না। চান্নাকতয অষ্টধফাীযাই
পর।‛
আষ্টঔযাকতয অনন্ত চীফকনয পরতাকও াভকন ভযকঔ দুষ্টনয়ায চীফকনয ঠিও বূ ষ্টভওা ারকনয তাষ্টওদ ষ্টদকয়
আল্লা যাব্বুর ‘আরাভীন ফকরন,
ض َالب ا َّي َال ُع
ا َال اَال ْه ُع
َال َال ب ِن ُع ْه ئِناف َال ْه ِن َالل ٍعا ِّي ْه َّي اِّي ُع ْه َال َال َّي ٍع َال لْه ُع
[ূযা আকর ইভযান : ১৩৩]
‚এফং ভতাভযা দ্রুত এষ্টককয় ঘর ভতাভাকদয যকফয ভাকষ্টপযাত  চান্নাকতয ষ্টদকও মায ষ্টফ ¯তৃ ষ্টত আভান 
ৃষ্টথফীয ষ্টফ¯তৃ ষ্টতয ভান।‛
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ض َالب َال َال لْه ِن ا َّي َال ب ِن َال اَال ْه
َال باِن ُع ْه ئِناف َال ْه ِن َالل ٍعا ِّي ْه َّي اِّي ُع ْه َال َال َّي ٍع َال لْه ُع
[ূযা আর াদীদ : ২১]
‚ভতাভযা প্রষ্টতকমাষ্টকতা ওকয দ্রুত এষ্টককয় ঘর ভতাভাকদয যকফয ভাকষ্টপযাত  চান্নাকতয ষ্টদকও মায ষ্টফ ¯তৃ ষ্টত
আভান  ৃষ্টথফীয ষ্টফ¯তৃ ষ্টতয ভান।‛
আল্লায যাূর ভুাম্মাদ (ঙাল্লাল্লাহু আরাইষ্ট য়া াল্লাভ) ফকরকঙন,
ا َال ْها َال ب ِن ُع َال ْه َال ْه َال َال َال ْه َال َال َال ُع َال َال َال َّيف َال َالف ِن
 َال ْها َال َّي ُع َال ْه َالا َال َال ْه َال َال َال ِن َال اِن َال ب اَال ْه َال ْها َال ْه ِن.[াদ্দাদ ইফনু আউ (যা), চাকভ আত্
ষ্টতযষ্টভমী]
‚ভই ফযষ্টক্ত ফুষ্টিভান ভম ষ্টনকচয নপকও ষ্টনয়েণ ওকযকঙ এফং ভৃতুযয যফতী চীফকনয ষ্টদকও রক্ষয ভযকঔ
আভর ওকযকঙ। ভই ফযষ্টক্ত ষ্টনকফমাধ ভম ষ্টনচকও নপকয াকত েঁক ষ্টদকয়কঙ , আফায আল্লায অনুগ্র রাকবয
আা ওযকঙ।‛
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