
 

সূরা আল-ফাতিহা-এর 

িাফসীর 

মুহাম্মাদ ইবন আব্দলু ওয়াহহাব 

সূরা আল-ফাতিহা মূলি একটি 

প্রার্ থনা তিশেষ, যা আল্লাহ িা‘আলা 

মানুষশক তেক্ষা তিশেশেন। অিতেষ্ট 

কুরআন হশলা িাাঁর পক্ষ থর্শক 

এর জিাি, যার মশযে মানিকুশলর 

জনে সহজ-সরল ও সটিক 

জীিন-পশর্র পুর্ থাঙ্গ ও তিস্তাতরি 

ির্ থনা রশেশে। োইখুল ইসলাম 



 

মুহাম্মাি ইিন আব্দলু ওোহহাি 

রহ. কিত থক রতিি সূরা আল-

ফাতিহা-এর এ িাফসীরখানা অতি 

সংতক্ষপ্ত হশলও তিতন এর মশযে 

আল্লাহর সাশর্ িান্দার থমানাজাি 

ও ইিািাশি িাওহীি -এ ি’ুটি 

তিষে অিেন্ত িমৎকার ও 

যুক্তিপূর্ থভাশি িুশল যরশি সক্ষম 

হশেশেন। 
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 সূরা আল-ফাতিহা-এর 

িাফসীর  

o অনুিািশকর কর্া  

o এক নজশর োইখুল 

ইসলাম মুহাম্মাি ইিন 

আব্দলু ওোহহ্াি িামীমী 

রহ.  

 কতিিা:  

 ‘ইশস্ত‘আযা’ 

(আউযুতিল্লাহর 

িাফসীর)  

 ‘িাসমালাহ’ (তিসতমল্লাহ-

এর িাফসীর)  

o সূরা আল-ফাতিহা-এর 

িাফসীর  

 কতিিা:  



 

o সমাপ্ত  

 সূরা আল-ফাতিহা-এর 

িাফসীর 

 [ Bengali – িাংলা –] بنغالي 

োইখুল ইসলাম মুহাম্মাি ইিন 

আব্দলু ওোহহাি রহ. 

�� 

অনুিাি: মুহাম্মাি রকীিুদ্দীন 

হুসাইন 

সম্পািনা: ড. আি ুিকর 

মুহাম্মাি যাকাতরো 

 অনুবাদকের েথা 



 

আল্লাহ িা‘আলার কালাম কুরআন 

মাজীশির প্রর্ম ও সি থাতযক 

গুরুত্বপূর্ থ এক অংে হশলা এ সূরা 

আল-ফাতিহা। এ সূরা সমগ্র 

কুরআন মাজীশির সার-সংশক্ষপ। 

পূর্ থাঙ্গ সূরা রূশপ এটিই প্রর্ম 

নাতযল হে এিং কুরআন 

মাজীশির প্রর্শমই এর স্থান 

তনয থারর্ করা হে। এজনে এর 

নাম সূরা আল-ফাতিহা (প্রারতিক 

সূরা) রাখা হশেশে। রাসূল 

সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাম 

িশলন: (যার হাশি আমার 

জীিন-মরর্, আতম িাাঁর েপর্ 

কশর িলতে, সূরা আল-ফাতিহা-এর 

িতষ্টান্ত িাওরাি, যািুর, ইক্তিল প্রভত তি 



 

থকাশনা আসমানী তকিাশি থিা 

থনই, এমনতক পতিত্র কুরআশনও 

এর তিিীে থনই)। রাসূল সাল্লাল্লাহু 

আলাইতহ ওোসাল্লাম আশরা 

িশলন: (সূরা আল-ফাতিহা সি 

থরাশের ঔষয তিশেষ।) অপর 

আশরকটি হািীশস রাসূল সাল্লাল্লাহু 

আলাইতহ ওোসাল্লাম িশলন: “থয 

িেক্তি সূরা আল-ফাতিহা পশে না 

িার সালাি হে না।”[1] 

সূরা আল-ফাতিহা মূলি একটি 

প্রার্ থনা তিশেষ, যা আল্লাহ 

িা‘আলা মানুষশক তেক্ষা 

তিশেশেন। অিতেষ্ট কুরআন হশলা 

িাাঁর পক্ষ থর্শক এর জিাি, যার 



 

মশযে মানিকুশলর জনে সহজ-

সরল ও সটিক জীিন-পশর্র 

পুর্ থাঙ্গ ও তিস্তাতরি ির্ থনা রশেশে। 

োইখুল ইসলাম মুহাম্মাি ইিন 

আব্দলু ওোহহাি রহ. কিত থক 

রতিি সূরা আল-ফাতিহা-এর এ 

িাফসীরখানা অতি সংতক্ষপ্ত হশলও 

তিতন এর মশযে আল্লাহর সাশর্ 

িান্দার থমানাজাি ও ইিািাশি 

িাওহীি -এ ি’ুটি তিষে অিেন্ত 

িমৎকার ও যুক্তিপূর্ থভাশি িুশল 

যরশি সক্ষম হশেশেন। 

পরিিীকাশল রতিি 

িাফসীরগুশলাশি সাযারর্ি: তিষে 

িুশিা এমন গুরুত্বসহকাশর ির্ থনা 

করা হে তন। আল্লাহর সন্তুটষ্ট 



 

অজথন ও িাংলা ভাষী ভাই-

থিানশির প্রতি িাতেত্ব পালশনর 

িাতেশি িাংলা ভাষাে সূরা আল-

ফাতিহা-এর এ িাফসীরখানা 

অনুিাি করার প্রশোজনীেিা 

অনুভি কতর। যারা আরিী ভাষাে 

অজ্ঞ িা অিক্ষ িারা যাশি 

কমপশক্ষ ১৭ িার দিতনক সালাশি 

পটিিিে এ সূরাটি তস্থরতিশে 

পশেন এিং কী তিষশে আল্লাহর 

সাশর্ থমানাজাি করশেন িার 

মম থার্ থ অনুযািশনর থিষ্টা কশরন। 

আল্লাহ িা‘আলার িরিাশর ভুল-

ত্রুটির ক্ষমা িাই এিং িাাঁর পতিত্র 

কালাম সম্পতকথি এ থখিমিিুকু 

কিুল করার প্রার্ থনা জানাই। 



 

উশল্লখে, আতম এ অনুিাশির কাশজ 

তরোিস্থ টিিাস থ থেতনং কশলশজর 

কুরআন তেক্ষা তিভাশের প্রযান 

ড. ফাহি ইিন আব্দরু রহমান 

ইিন সুলােমান আল-রুমী কিত থক 

প্রতিপাতিি ‘িাফসীশর ফাতিহা-এর 

কতপটি অনুসরর্ কশরতে। 

আল্লাহ িা‘আলাই আমাশির 

িাওফীক িািা। 

অনুিািক 

 এে নজকর শাইখুল ইসলাম 

মুহাম্মাদ ইবন আব্দলু ওয়াহ্হাব 

িামীমী রহ. 



 

োইখুল ইসলাম মুহাম্মাি ইিন 

আব্দলু ওোহহাি রহ. তহজরী 

িািে েিাব্দীর এক অনেিম যম থ 

সস্কারক তেশলন। তিতন ১১১৫ 

তহজরী থমািাশিক ১৭০৩ খতষ্টাশব্দ 

সউিী আরশির নাজি এলাকাে 

আল-‘উোইনা নামক েহশর এক 

যম থপ্রার্ ও সম্মাতনি পতরিাশর জন্ম 

গ্রহর্ কশরন। আল ‘উোইনা 

েহরটি সউিী আরশির িিথমান 

রাজযানী তরোশির প্রাে ৭০ 

তকশলাতমিার উের পক্তিশম 

অিতস্থি। 

োইখ মুহাম্মাি ইিন আব্দলু 

ওোহহ্াশির তপিা তেশলন আল-

‘উোইনার একজন তিিারপতি। 



 

িংেেি তিক তিশে তিতন তেশলন 

প্রতসদ্ধ িামীম থোত্রীে। হাম্বালী 

মাযহাশির িৎকালীন একজন 

খোিনামা আশলম তহশসশিও তিতন 

সুপতরতিি তেশলন। 

োইখ মুহাম্মাি ইিন আব্দলু 

ওোহহাি রহ. িার িৎসর িেশস 

পিাপ থন করার আশেই পতিত্র 

কুরআন মাজীি তহফয কশরন। 

এরপর িার তপিাসহ স্থানীে 

উলামাশির কাশে তফকহ, িাফসীর 

ও হািীস োশের অযেেন শুরু 

কশরন। িারপর তিতন আশরা 

অতযক তিিোজথশনর উশদ্দশেে 

সফশর থির হন। প্রর্শম হজ 

পালশনর উশদ্দশেে মক্কা মুকাররামা 



 

েমন কশরন। থসখাশন থর্শক 

মিীনা মুনাওোরা তযোরশি যান 

এিং থসখানকার আশলমেশর্র 

তনকি থর্শক জ্ঞানাজথন কশরন। 

মিীনাে র্াকাকালীন তিতন রাসূল 

সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাম এর 

কির ও িাকী‘থে োরকাি (িাকী 

থোরস্থান)-থক থকন্দ্র কশর তকেু 

থলাশকর তিি‘আি ও অবিয 

ক্তিো-কশম থর প্রতি িার িীব্র 

থক্ষাভ িেি কশরন এিং িাশির 

এ জািীে কাজ থর্শক তিরি 

র্াকার জনে নসীহি কশরন। 

অিঃপর তিতন স্বীে এলাকা 

নাজশি প্রিোিিথন কশরন। তকেু 

তিন পর তিতন িসরা সফশর থির 



 

হন। থসখাশন তিি‘আি ও 

কুসংস্কার যা থিখশি থপশলন িা 

তেল মিীনা মুনাওোরাে সংঘটিি 

কুসংস্কাশরর থিশেও অতযক ও 

মারাত্মক। থসখাশন তেল সজ্জিি 

কিরসমূহ, তকেু থলাক এগুশলার 

িাওোফ করি এিং িরকি 

লাশভর উশদ্দশেে মাশসহ (স্পে থ) 

করি। এিিেিীি তেল আশরা 

অশনক তিি‘আি ও কুসংস্কার, যা 

থিশখ তিতন অিেন্ত মম থাহি হন 

এিং থসখানকার থলাকশির এ 

জািীে কাজ করশি তনশষয 

কশরন।  

তকন্তু োইখ মুহাম্মাি ইিন আব্দলু 

ওোহহাশির তিি‘আি তিশরাযী এ 



 

ভূতমকা থসখানকার থলাশকরা গ্রহর্ 

করশি পাশর তন। িারা িাশক 

িসরা থর্শক থির কশর তিল। 

েূনেপি, েূনেহাি ও নগ্নমস্তশক 

অসহাে অিস্থাে গ্রীশের প্রখর 

থরাশির মাশে তিতন িসরা থর্শক 

থির হশে পশেন। পতর্মশযে 

তপপাসাে মতিুেমুশখ পতিি হওোর 

উপিম হশে উশিতেল। আল্লাহর 

রহমশি জিুাের িাসীরা িাশক 

আশ্রে তিশে মতিুের কিল থর্শক 

রক্ষা কশর। 

কতর্ি আশে থয, তিতন িসরা 

িোশের পর তসতরো অতভমুশখ 

যাওোর মনস্থ কশরতেশলন; তকন্তু 

আতর্ থক অসুতিযার জনে থসতিশক 



 

না তেশে আল-আহসার পশর্ 

নাজি প্রিোিিথন কশরন। 

থিশে তফশর োইখ মুহাম্মাি ইিন 

আব্দলু ওোহহাি হারীমলা নামক 

েহশর তপিার সাশর্ অিস্থান শুরু 

কশরন। ইতিঃপূশি থ িার তপিা 

আল-‘উোইনা থর্শক হারীমলাে 

িিতল হশে যান। তহজরী ১১৫৩ 

সশন িার তপিা মারা যান। তপিার 

মতিুের পর তিতন একাই িাওোি 

ও সংস্কাশরর কাশজ সমূহ িাযা-

তিপতে থমাকাশিলা করশি র্াশকন। 

এ সমশে তিতন িাওহীশির ওপর 

িই তলখা শুরু কশরন। তিতভন্ন 

তিক থর্শক প্রিল তিশরাতযিা 

সশত্বও িার সুনাম ও িাওোশির 



 

খির িিুতিথশক েতেশে পশে। 

অিঃপর হারীমলািাসীরা িার 

িাওোি ও সংস্কারমূলক কাশজ 

একমি হশি না থপশর িাশক 

থসখান থর্শক তিিাতেি কশর 

থিে। এক পয থাশে িাশক হিো 

করারও ষেযন্ত্র করা হশেতেল। 

তকন্তু আল্লাহ িা‘আলা িাশক রক্ষা 

কশরন। এরপর তিতন আল- 

‘উোইনাে উপতস্থি হন। 

থসখানকার োসক িাশক স্বােি 

জানান এিং িার প্রতি উপযুি 

সম্মান প্রিে থন কশরন। থসখাশন 

তিতন তিতভন্ন সমাতযর উপর দিতর 

অশনক েমু্বজ ও নানাতিয 

কুসংস্কাশরর থকন্দ্রগুশলা ধ্বংস 



 

কশরন এিং খা াঁটি িাওহীশির িািথা 

থলাক সমাশজ প্রিার করশি 

র্াশকন। 

এখাশনও োইখ মুহাম্মাি ইিন 

আব্দলু ওোহহাি তহংসুক ও 

সংস্কার তিশরাযী থলাকশির ষেযন্ত 

থর্শক থরহাই পান তন। অিশেশষ 

এখান থর্শকও িাশক তিিাে তনশি 

হশলা। অিঃপর তিতন তরোশির 

তনকিিী িার‘ইো নামক েহশর 

উপনীি হন। থসখানকার োসক 

আমীর ‘মুহাম্মাি ইিন সউি’ 

িাশক স্বােি জানান এিং িীশন 

হশকর প্রিার এিং সুন্নাশি 

রাসূলশক জীিন্ত ও তিি‘আি 

তনমূ থল অতভযাশন সি রকশমর 



 

সাহাযে-সহােিার তনিেিা প্রিান 

কশরন। 

এমতনভাশি িার‘ইো েহরশক থকন্দ্র 

কশর োইখ মুহাম্মাি ইিন আব্দলু 

ওোহহাি িীশনর িাওোি 

পুনশরাদ্দশম শুরু কশরন। 

তনকিিিী ও িরূিিী এলাকার 

োসক, থোত্রীে প্রযান ও 

আশলমিশে থর প্রতি িাওোি ও 

সংস্কাশরর কাশজ িার সাশর্ থযাে 

থিওোর জনে পত্র তলশখ আহ্বান 

জানান। ফশল অশনশকই িার 

আহ্বাশন সাো তিশে সংস্কার ও 

িাওোশির কাশজ োতপশে পশে। 



 

এখাশন উশল্লখে, িার‘ইো আেমশনর 

পর আমীর ‘মুহাম্মাি ইিন সউি’ 

ও োইখ মুহাম্মাি ইিন আব্দলু 

ওহহ্াশির মশযে তহজরী ১১৫৭ 

সশন িাওোি ও সংস্কাশরর থক্ষশত্র 

পারস্পতরক সহশযাতেিা ও 

সাহাশযের থয ঐতিহাতসক িুক্তি 

স্বাক্ষতরি হশেতেল িা ‘িার‘ইো 

িুক্তি’ নাশম পতরতিি। প্রকত িপশক্ষ 

এ িুক্তিটি সংস্কারমূলক আশন্দালন 

এিং রাজবনতিক, অর্ থবনতিক ও 

যমীে জােরশর্ থোিা আরি 

উপিীপ ির্া আযুতনক মুসতলম 

তিশে এক যুোন্তকারী পিশক্ষপ 

তেল। তনম থল িাওহীি ও 

েরী‘আশির তিতয-তিযাশনর তিশক 



 

প্রিোিিথশনর এ আহ্বান নাজি 

এলাকাে এক যমীে 

পুনঃজােরশর্র প্রিাহ সতটষ্ট কশর। 

যর্াযর্ভাশি সালাি প্রতিষ্ঠা হে, 

তিি‘আি, কুসংস্কার, তেকথ ও অবিয 

কম থাতি তিলুপ্ত হে এিং তিশক 

তিশক খা াঁটি িাওহীশির িার্ী েতেশে 

পশে। 

োইখ মুহাম্মাি ইিন আব্দলু 

ওোহহাি ইিেিসশর ইিািাি, 

িা‘লীম ও ওোজ নসীহশি 

মশনাতনশিে কশরন এিং একাতযক 

গুরুত্বপূর্ থ িই-পুস্তক রিনা 

কশরন। িন্মশযে িাওহীি, ঈমান, 

ফাযাইশল ইসলাম, কােফুে শুিুহাি 



 

ও মাসাইশল জাশহতলো তেল 

অনেিম। 

প্রকত ি িাওহীশির িািথািাহক, 

কুসংস্কাশরর তিরুশদ্ধ িুজথে থসনা 

ও েরী‘আশির তিতয-তিযান 

িাস্তিােশনর আশপাষহীন সংগ্রামী 

এ মহান যমীে থনিা োইখ 

মুহাম্মাি ইিন আব্দলু ওোহহাি 

রহ. ১২০৬ তহজরী সশন 

িার‘ইোে ইশন্তকাল কশরন। 

আল্লাহ িা‘আলা িার ওপর 

রহমি িষ থর্ করুন। আমীন। 

يمِ  ِِ ِن ٱلره ۡحم َٰ ِ ٱلره  بِۡسِم ٱَّلله

তপ্রে পািক! (আল্লাহ িা‘আলা 

আপনাশক িাাঁর আনুেশিের পশর্ 



 

পতরিাতলি করুন, আপনাশক িাাঁর 

তহফাযশির আওিাে পতরশিটষ্টি 

রাখুন এিং িুতনো ও আশখরাশি 

তিতন আপনার অতভভািকত্ব গ্রহর্ 

করুন।) থজশন রাখুন, সালাশির 

প্রার্ অর্ থাৎ মূল উশদ্দশেে হশলা 

এর মশযে অন্তরশক আল্লাহ 

িা‘আলার প্রতি তনতিষ্ট রাখা। 

সুিরাং যতি থকাশনা সালাি 

উপতস্থি ও তনতিষ্ট অন্তর 

িেতিশরশক আিাে করা হে িাহশল 

িা হশি প্রার্হীন থিশহর মশিা 

অসার। এর প্রমার্ আল্লাহ 

িা‘আলার িার্ী: 

ل ِين   ۡلُمص  ۡيٞل ل ِ تِِهۡم س اُهون   ٤﴿ف و  َل  ٱلهِذين  ُهۡم ع ن ص 

  [٥، ٤]الماعون: ﴾ ٥



 

‘‘থসই সি মুসল্লীশির জনে ধ্বংস 

অতনিায থ, যারা িাশির সালাি 

সম্পশকথ উিাসীন।’’ [সূরা আল-

মা‘উন, আোি: ৪-৫] 

এখাশন السهو (উিাসীনিা) এর 

িোখোে যারা িলা হে; তনয থাতরি 

সমশে সালাি আিাশে উিাসীনিা, 

সালাশির মশযে পালনীে ওোক্তজি 

সম্পশকথ উিাসীনিা এিং সালাশি 

আল্লাহর প্রতি অন্তর হাতযর ও 

তনতিষ্টিা করশি উিাসীনিা। সহীহ 

মুসতলশম িতর্ থি একটি হািীস 

উপশরাি িোখো প্রমার্ কশর। 

উি হািীশস রাসূল সাল্লাল্লাহু 

আলাইতহ ওোসাল্লাম িশলন:  



 

ةُ اْلُمن افِِق، تِْلك  » َل  ةُ اْلُمن افِِق، تِْلك  ص  َل  تِْلك  ص 

ةُ اْلُمن افِِق، ي ْجِلُس ي ْرقُُب الشهْمس   َل  تهى إِذ ا  ص  ح 

ه ا أ ْرب عًا، َل   ك ان ْت ب ْين  ق ْرن يِ الشهْيط اِن، ق ام  ف ن ق ر 

ا إَِله ق ِليًَل   «ي ْذُكُر هللا  فِيه 

“এিা মুনাতফশকর সালাি, এিা 

মুনাতফশকর সালাি, এিা 

মুনাতফশকর সালাি, থস সূশয থর 

তিশক থিশে র্াশক, যখনই সূয থ অস্ত 

যাওোর সতিক্ষশর্ েেিাশনর 

তেংিশের মযেিিী স্থাশন থপ ৌঁশে, 

িখন থস িা াঁতেশে িতেঘতে কশর 

িার রাকাি সালাি এমন ভাশি 

পশে থনে যার মশযে থস আল্লাহর 

তযতকর অল্পই কশর র্াশক” [2] 

এখাশন (সূশয থর তিশক থিশে 

র্াশক) িারা সমশের অপিে, 



 

(িতেঘতে কশর িার রাকাি 

সালাি পো) িারা সালাশির 

রুকনগুশলা সটিকভাশি পালন না 

করা এিং (থস আল্লাহর তযতকর 

অল্পই কশর র্শক) িারা তনতিষ্ট ও 

তস্থরতিে না হওোর প্রতি ইতঙ্গি 

করা হশেশে। একর্া অনুযািশনর 

পর পািক মশহািে সালাশির 

অন্তভুথি এক তিশেষ রুকন ও 

ইিািাি উপলতি করার থিষ্টা 

করুন, আর িা হশলা ‘সূরা আল-

ফাতিহা’ পো, যাশি আল্লাহ 

িা‘আলা আপনার সালাি িহুগুর্ 

সাওোি তিতেষ্ট পাপ থমািনকারী 

মকিুল সালাশির মশযে ের্ে কশর 

থনন। 



 

সূরা আল-ফাতিহা সটিকভাশি 

অনুযািশনর পর্ উনু্মি করার 

এক সশি থােম সহােক হশলা সহীহ 

মুসতলশম সংকতলি আিু হুরােরা 

রাতিোল্লাহু ‘আনহু কিত থক িতর্ থি 

একটি তিশুদ্ধ হািীস। তিতন 

িশলন: আতম রাসূল সাল্লাল্লাহু 

আলাইতহ ওোসাল্লামশক িলশি 

শুশনতে, আল্লাহ িা‘আলা িশলন: 

(আতম সালাি (সূরা আল-

ফাতিহা) আমার ও আমার 

িান্দাশির মশযে অশয থক অশয থক 

ভাে কশর তনশেতে, আর আমার 

িান্দা যা িাইশি িা-ই িাশক 

থিওো হশি।) িান্দা যখন িশল: 

ل ِمين   ِ ٱۡلع َٰ ب  ِ ر  ۡمدُ َّلِله   [٢]الفاتحة: ﴾ ٢﴿ٱۡلح 



 

“সমস্ত প্রেংসা আল্লাহ রাব্বুল 

আলামীশনর জনে।’’ [সূরা আল-

ফাতিহা, আোি: ২] 

আল্লাহ িা‘আলা িখন িশলন: 

(আমার িান্দা আমার প্রেংসা 

করশলা।) 

যখন িান্দা িশল: 

ِحيِم  ِن ٱلره ۡحم َٰ   [٣]الفاتحة: ﴾ ٣﴿ٱلره

‘‘পরম করুর্ামে অতি িোলু।’’ 

[সূরা আল-ফাতিহা, আোি: ৩] 

িখন আল্লাহ িশলন: (আমার 

িান্দা আমার গুর্োন করশলা।)  

যখন িান্দা িশল: 



 

يِن  ِلِك ي ۡوِم ٱلد ِ   [٤]الفاتحة: ﴾ ٤﴿م َٰ

‘‘প্রতিফল তিিশসর মাতলক।’’ 

[সূরা আল-ফাতিহা, আোি: ৪] 

িখন আল্লাহ িশলন: (আমার 

িান্দা আমার ময থািা ির্ থনা 

করশলা।)  

যখন িান্দা িশল: 

إِيهاك  ن ۡست ِعيُن    [٥]الفاتحة: ﴾ ٥﴿إِيهاك  ن ۡعبُدُ و 

‘‘আমরা থিামারই ইিািাি কতর 

এিং থিামারই কাশে সাহাযে 

িাই।’’ [সূরা আল-ফাতিহা, 

আোি: ৫] 



 

িখন আল্লাহ িশলন: (এিা 

আমার ও আমার িান্দার মশযে 

তিভি এিং িান্দার জনে িা-ই 

রশেশে যা থস িাইশি।)  

অিঃপর যখন িান্দা িশল: 

ط  ٱۡلُمۡست ِقيم   ر َٰ ط  ٱلهِذين  أ ۡنع ۡمت   ٦﴿ٱۡهِدن ا ٱلص ِ ِصر َٰ

آل ِين   َل  ٱلضه ل ۡيِهۡم و  ۡغُضوِب ع  ۡيِر ٱۡلم  ل ۡيِهۡم غ  ﴾ ٧ع 

  [٧، ٦]الفاتحة: 

‘‘আমাশির সরল পর্ থিখাও। 

িাশির পর্ যাশির িুতম তন‘আমি 

তিশেে, িাশির পর্ নে যারা 

েযিপ্রাপ্ত এিং পর্ভ্রষ্ট।’’ [সূরা 

আল-ফাতিহা, আোি: ৬-৭] 



 

িখন আল্লাহ িা‘আলা িশলন: 

(এসি থিা আমার িান্দার জনে 

এিং আমার িান্দা যা িাইশি িার 

জনে িা-ই রশেশে।)[3] (হািীস 

সমাপ্ত) 

িান্দা যখন একর্া তিন্তা করশি 

এিং জানশি পারশি থয, সূরা 

আল-ফাতিহা ি’ুভাশে তিভি, 

প্রর্ম ভাে إياك نعبد পয থন্ত আল্লাহর 

জনে, আর তিিীে ভাে অর্ থাৎ িার 

পর থর্শক সূরার থেষ পয থন্ত, যা 

িশল িান্দা থিা‘আ কশর, িার 

তনশজর জনে এিং একর্াও যখন 

থস তিন্তা করশি থয, তযতন এ 

থিা‘আ িাশক তেক্ষা তিশেশেন 

তিতন হশলন কলোর্মে মহান 



 

আল্লাহ। তিতন িাশক এ থিা‘আ 

পোর এিং প্রতি রাকাশি িা 

িারিার িেি করার তনশিথে 

তিশেশেন। আল্লাহ িা‘আলা িো ও 

করুর্ািেিঃ এ থিা‘আ কিুশলর 

তনিেিাও তিশেশেন, যতি িান্দা 

তনষ্ঠা ও উপতস্থি তিশে িা কশর 

র্াশক, িখন িার কাশে স্পষ্ট হশে 

উিশি থয, অতযকাংে থলাক 

অিশহলা ও উিাসীনিার ফশল 

সালাশি তনতহি তক মূলেিান 

সম্পি হাতরশে র্াশক! 

 েতবিা: 

 قد هيؤك ألمر لو فطـــــنت له

 فاربأ بنفسك أن ترعى مـع الهمل



 

 وأنت في غفلة عما خلقـــت له

 وأنت في ثقة من وثبة األجـــــل

 فزك بنفسك مما قد يدنـــــسها

 واختر لها ما ترى من خالص العمل

 أأنت في سكرة ام أنت مـــــنتبها

অর্ থ: থিামাশক থিা মহৎ কাশজর 

জনে দিরী কশরশে, হাে! িুতম 

যতি িা আাঁি কশর তনশি। অিএি, 

ঐসি অিাতিি থলাকশির থর্শক 

তনশজশক িশূর রাখ। 

‘িুতম থিামার সতটষ্টর উশদ্দেে 

সম্পশকথ উিাসীন এিং অশহিুক 

তিোস কর থয, মতিুে থিামাশক 

সহশজ পাকোও করশি না।’ 



 

‘যা থিামার আত্মাশক কলুতষি 

করশি পাশর িা থর্শক িুতম উহা 

পতিত্র রাখ এিং এর মঙ্গশলর 

জনে খাশলে থনক আমল অজথন 

কর।’ 

‘িুতম তক তিশভার না সিকথ? 

তনরাপি থিামাে প্রিঞ্চনা তিল, না 

অতভলাষ থিামাশক অমশনাশযােী 

কশর থফশলশে?’ 

তপ্রে পািক! আতম এ মহান 

সূরার তকেু মম থার্ থ এখাশন থপে 

করতে। আো কতর, আপতন 

উপতস্থি তিশে সালাি পেশিন 

এিং মুশখ যা িেি কশরন িা 

থযন আপনার অন্তর উপলতি 



 

কশর র্াশক। থকননা মুশখ যা 

উচ্চাতরি হে িা যতি অন্তর 

তিোস না কশর িাহশল এিা 

থকাশনা থনক কাজ তহশসশি 

পতরেতর্ি হে না। থযমন আল্লাহ 

িা‘আলা িশলন: 

﴾ ﴿ي قُولُون   ا ل ۡيس  فِي قُلُوبِِهۡمۚۡ [١١]الفتح: بِأ ۡلِسن تِِهم مه  

‘‘িারা মুশখ মুশখ এমন কর্া িশল 

যা িাশির অন্তশর থনই।’’ [সূরা 

আল-ফািহ, আোি: ১১] 

এখন সংতক্ষপ্তাকাশর প্রর্শম 

‘ইশস্ত‘আযা’ (আউযুতিল্লাহ) এিং 

পশর ‘িাসমালাহ’ (তিসতমল্লাহ)-

এর অর্ থেি ির্ থনা তিশে সূরা 



 

আল-ফাতিহা-এর ির্ থনা শুরু 

করতে: 

 ‘ইকে‘আযা’ (আউযুতবল্লাহর 

িাফসীর) 

ِجيِم. ِ ِمن  الشهْيط اِن الره  أ ُعوذُ بِاَّلله

“আতম আশ্রে গ্রহর্ করতে 

আল্লাহর কাশে তিিাতেি েেিান 

থর্শক”। 

এর অর্ থ হশলা: আতম আল্লাহর 

আশ্রে প্রার্ থনা কতর, িাাঁর িরিাশর 

তনরাপো কামনা কতর এ মানি 

েত্রু তিিাতেি েেিাশনর অতনষ্ট 

থর্শক, যাশি থস আমার যমীে িা 

পাতর্ থি থকাশনা ক্ষতি সাযন করশি 



 

না পাশর, আতম থয তিষশে আতিষ্ট 

িা সম্পািশন থস থযন আমাশক 

িাযা তিশি না পাশর এিং যা 

তনতষদ্ধ িার প্রতি থস থযন 

আমাশক উি্িুদ্ধ করশি না পাশর। 

থকননা যখন িান্দা সালাি, 

কুরআন তিলাওোি িা অনে 

থকাশনা কলোর্কর কাশজর ইচ্ছা 

থপাষর্ কশর র্াশক, িখন এ 

েেিান িাশক তিভ্রান্ত করার জনে 

িৎপর হশে উশি। 

আর িা এ জনে থয, আল্লাহর 

আশ্রে প্রার্ থনা িেতিশরশক আপনার 

পশক্ষ েেিানশক িরূ করার 

থকাশনা উপাে থনই। আল্লাহ 

িা‘আলা িশলন: 



 

ۡون ُهۡمۗۡ ﴾ ﴿ۚۡ  ۡيُث َل  ت ر  ق بِيلُهُۥ ِمۡن ح  ُكۡم ُهو  و  ىَٰ إِنههُۥ ي ر 

  [٢٧]اَلعراف: 

‘‘থস (েেিান) ও িার িলিল 

থিামাশির এমনভাশি থিখশি পাে 

থয, থিামরা িাশির থিখশি পাও 

না।’’ [সূরা আল-আ‘রাফ, 

আোি: ২৭] 

সুিরাং আপতন যখন আল্লাহর 

কাশে েেিান থর্শক আশ্রে 

প্রার্ থনা করশিন এিং িাাঁশক 

আাঁকশে যরশিন িখন িা 

সালাশির মশযে আপনার আন্ততরক 

উপতস্থতি িা একাগ্রতিে হওোর 

একটি প্রযান কারর্ হশে িা াঁোশি। 

অিএি, আপতন এ িাশকের মম থার্ থ 



 

ভাশলাভাশি অনুযািন করশিন এিং 

অতযকাংে থলাশকর নোে শুয ুমুশখ 

মুশখ িা িেি কশর ক্ষান্ত হশিন 

না। 

 ‘বাসমালাহ’ (তবসতমল্লাহ-এর 

িাফসীর) 

ِحيِم﴾ ِن ٱلره ۡحم َٰ ِ ٱلره  ’তিসতমল্লাহ‘ ﴿بِۡسِم ٱَّلله

(আল্লাহর নাশম) এর অর্ থ হশলা: 

আতম এ কাশজ -পো, থিা‘আ িা 

অনে তকেুই থহাক তনশোক্তজি 

হলাম আল্লাহর নাশম, আমার 

েক্তি সামশর্ থের িশল নে, িরং এ 

কাজ সম্পািন করশি যাক্তচ্ছ 

আল্লাহ িা‘আলার সাহাশযে, িাাঁর 

কলোর্মে ও মহান নাশমর িরকি 



 

কামনা কশর। িীতন ও পাতর্ থি 

প্রতিটি কাশজর প্রারশি এ 

‘িাসমালাহ’ পেশি হে। সুিরাং 

যখন আপতন মশন করশিন থয, 

আপনার এ পো থকিল 

আল্লাহরই সাহাযে তনশে শুরু 

হশচ্ছ, স্বীে েক্তি সামশর্ থর থিাোক্কা 

কশর নে, িখন িা আপনার 

অন্তশরর উপতস্থতি ও যািিীে 

কলোর্ লাশভর পশর্ সমূহ 

প্রতিিিক িরূীকরশর্ প্রযান 

সহােক হশে র্াকশি। 

ِحيِم﴾ ِن ٱلره ۡحم َٰ  পরম করুর্ামে‘‘ ﴿ٱلره

অতি িোলু।’’ 



 

রহমি থর্শক উি্ভুি গুর্িািক 

ি’ুটি নাম। িন্মশযে একটি 

অপরটির থিশে অতযকির অর্ থিহ। 

থযমন, সি থজ্ঞ ও অতি জ্ঞানী। ইিন 

আব্বাস রাতিোল্লাহু ‘আনহুমা 

িশলন, এ গুর্িািক নাম ি’ুটি 

অতি সূক্ষ্ম, িন্মশযে একটি 

অপরটির থিশে অতযকির সূক্ষ্ম 

অর্ থাৎ অতযক রহমি সম্পন্ন। 

 সূরা আল-ফাতিহা-এর 

িাফসীর 

সূরা আল-ফাতিহা সািটি 

আোশির সমটষ্ট। প্রর্ম তিন 

আোশি ও িিুর্ থ আোশির 

প্রর্মায থ আল্লাহর জনে এিং িিুর্ থ 



 

আোশির তিিীোয থসহ থেষ তিন 

আোি িান্দার জনে। সূরার প্রর্ম 

আোি:  

ل ِمين   ِ ٱۡلع َٰ ب  ِ ر  ۡمدُ َّلِله   [٢]الفاتحة: ﴾ ٢﴿ٱۡلح 

‘‘সমস্ত প্রেংসা আল্লাহর জনে, 

তযতন সতটষ্টকুশলর রি।’’ 

থজশন রাখুন,  ُۡمد এর অর্ ٱۡلح  থ 

ঐক্তচ্ছক উপকার সাযশনর উপর 

থম তখক প্রেংসা িেি করা। 

থম তখক প্রেংসা িশল কাশজর 

মাযেশম থয প্রেংসা হে িা পতর্ক 

কশর থিওো হশলা। কাশজর 

মাযেশম প্রেংসা যাশক তলসানুল 

হাল িা অিস্থার ভাষা িলা হে, 

মূলি িা কত িজ্ঞিারই এক 



 

প্রকার। ঐক্তচ্ছক উপকার িশল 

এমন কাজই িুোশনা হশেশে যা 

মানুষ আপন ইচ্ছাে কশর র্াশক। 

আর থয উপকার িা উেম কাশজ 

মানুশষর থকাশনা হাি থনই, থযমন 

প্রাকত তিক থস ন্দয থ ইিোতি, এমন 

তিষশের ওপর প্রেংসা করাশক 

হামি না িশল মািহ িলা হশে 

র্াশক। হামি এিং শুকর 

এিিুভশের মশযে পার্ থকে হশলা: 

হামশির মশযে গুর্ািলী ির্ থনাসহ 

প্রেংসা করা, িা প্রেংসাকারীর 

প্রতি থকাশনা ইহসাশনর তিতনমশে 

সাতযি থহাক অর্িা তিতনমে োো 

থহাক। আর শুকর থকিল 

কত িশজ্ঞর প্রতি ইহসাশনর তিতনমেই 



 

হশে র্াশক। এ তিক তিশে 

শুকশরর থিশে হামি িোপক। 

থকননা হামি এর মশযে গুর্ািলী 

ও ইহসান উভেই অন্তভুথি। 

িাই আল্লাহ িা‘আলার হামি করা 

হে িাাঁর সি থ সুন্দর নামসমূহ এিং 

পূি থাপর িাাঁর সমুহ সতটষ্টর ওপর। 

এ জনে আল্লাহ িা‘আলা িশলন: 

ل ٗدا﴾  ِ ٱلهِذي ل ۡم ي تهِخۡذ و  ۡمدُ َّلِله [١١١]اَلسراء: ﴿ ٱۡلح   

‘‘আল্লাহ িা‘আলারই সকল 

প্রেংসা তযতন থকাশনা সন্তান গ্রহর্ 

কশরন তন।’’ [সূরা আল-ইসরা, 

আোি: ১১১] 

আল্লাহ িা‘আলা আশরা িশলন: 



 

 ﴾ ٱأۡل ۡرض  ِت و  و َٰ ل ق  ٱلسهم َٰ ِ ٱلهِذي خ  ۡمدُ َّلِله ﴿ ٱۡلح 

  [١]اَلنعام: 

‘‘আল্লাহ িা‘আলারই সকল 

প্রেংসা তযতন আকােমণ্ডলী ও 

পততর্িী সতটষ্ট কশরশেন।’’ [সূরা 

আল-আন‘আম, আোি: ১]  

এ প্রসশঙ্গ কুরআন মাজীশি আশরা 

অশনক আোি রশেশে।  

শুকর থকিল িান িা অনুগ্রশহর 

তিতনমশেই হশে র্াশক। িাই এতিক 

তিশে এর প্রশোে উি হামশির 

থিশে সীতমি। িশি িার প্রশোে 

অন্তর, হাি ও ভাষার মাযেশম 

িেি হশি পাশর। এ জনে আল্লাহ 

িা‘আলা িশলশেন: 



 

 ﴾ ال  د اوُۥد  ُشۡكٗراۚۡ لُٓواْ ء  [١٣]سبا: ﴿ٱۡعم   ‘‘থহ 

িাউি িংেযরের্! কত িজ্ঞিাস্বরূপ 

থিামরা থনক কাজ কশর যাও।’’ 

[সূরা সািা, আোি: ১৩] 

পক্ষান্তশর হামি থকিল অন্তর 

এিং ভাষার মাযেশমই িেি করা 

হে। এ তিক তিশে শুকর িার 

তিতভন্ন প্রকার অনুসাশর অতযকির 

িোপক এিং হামি িার 

উপলশক্ষর তিক তিশে অতযকির 

িোপক। 

ۡمدُ  এর আতলফ ও লাম সাতি ٱۡلح  থক 

িা িেীে অশর্ থ িেিহৃি। অর্ থাৎ 

সি থতিয প্রেংসা এর অন্তে থি এিং 

সিই আল্লাহ িা‘আলার জনে, অনে 



 

কাশরা জনে নে। এমন সি কাজ 

যাশি মানুশষর থকাশনা হাি থনই, 

থযমন মানুষ সতটষ্ট, িকু্ষ, অন্তর 

ইিোতি সতটষ্ট, আকােমণ্ডলী ও 

পততর্িী সতটষ্ট এিং জীতিকারাক্তজ 

প্রিান ইিোতি -এ জািীে কাশজর 

ওপর আল্লাহর প্রেংসা স্পষ্ট। আর 

থযসি কাশজর ওপর মখলুক 

প্রেংসা কুোে, থযমন থনক িান্দা 

ও নািী-রাসূলের্ থয সি কাশজর 

জনে প্রেংতসি হন, এভাশি থকউ 

থকাশনা মঙ্গল কাজ করশল, 

তিশেষ কশর িা যতি আপনার 

উশদ্দশেে কশর র্াশক, এ সমস্ত 

প্রেংসাও আল্লাহ িা‘আলার প্রাপে। 

িা এ অশর্ থ থয, আল্লাহ িা‘আলাই 



 

এ কিথাশক সতটষ্ট কশরশেন, িাশক এ 

কাজ করার উপকরর্ প্রিান 

কশরশেন এিং িাশক এ কাশজর 

ওপর আগ্রহী ও সমর্ থে কশরশেন। 

এ োো আশরা অশনক অনুগ্রহ 

িান কশরশেন যার থকাশনা একটির 

অিিথমাশন এ কিথা িেক্তি 

প্রেংতসি হশি পাশর না। এ 

িতটষ্টশিই সমস্ত প্রেংসা আল্লাহরই 

প্রাপে। 

 ِ ﴾﴿َّلِله ل ِمين  ِ ٱۡلع َٰ ب  ر   ‘‘আল্লাহর জনে তযতন 

সতটষ্টকুশলর রি।’’ 

‘আল্লাহ’ আমাশির মহান ও 

কলোর্মে প্রতিপালশকর নাম। এর 



 

অর্ থ: ইলাহ অর্ থাৎ মা‘িুি 

(উপাসে)। 

আল্লাহ িা‘আলা িশলন: 

فِي ٱأۡل ۡرِض﴾  ِت و  و َٰ ُ فِي ٱلسهم َٰ ُهو  ٱَّلله [٣]اَلنعام: ﴿و   

“এিং তিতনই আল্লাহ 

আকােমণ্ডলীশি ও পততর্িীশি।’’ 

[সূরা আল-আন‘আম, আোি: 

৩] 

অর্ থাৎ তিতন মা‘িুি 

আকােমণ্ডলীশি এিং মা‘িুি এ 

পততর্িীশি। তিতন অনেত্র িশলন: 

اتِي  ٓ ء  ٱأۡل ۡرِض ِإَله ِت و  و َٰ ن فِي ٱلسهم َٰ ﴿إِن ُكلُّ م 

ۡبٗدا  ِن ع  ۡحم َٰ ا  ٩٣ٱلره ع دهُهۡم ع د ٗ ُهۡم و  ىَٰ ﴾ ٩٤لهق ۡد أ ۡحص 

  [٩٤، ٩٣]مريم: 



 

“আকােমণ্ডলী ও পততর্িীশি এমন 

থকউ থনই থয, িোমে আল্লাহর 

তনকি িান্দারূশপ উপতস্থি হশি 

না। তিতন িাশিরশক পতরশিষ্টন 

কশর আশেন এিং িাশিরশক 

তিশেষভাশি ের্না কশর 

থরশখশেন।” [সূরা মারোম, 

আোি: ৯৩-৯৫] 

এর অর্ رب থ প্রভু, প্রতিপালক, 

তনেন্তা। العالمين একিিশন العالم মহান 

কলোর্মে আল্লাহ িাশি সি 

তকেুশক ‘আলম নাশম আখোতেি 

করা হে। আল্লাহ িাশি প্রশিেক 

িািোহ, নিী, মানুষ, ক্তজন্ন ইিোতি 

প্রতিপাতলি, িেিিী, তনেতন্ত্রি, ফকীর 

ও মুখাশপক্ষী। সিই এক মহান 



 

সোর প্রতি সম্পতকথি -এশি িার 

থকাশনা েরীক থনই। তিতনই 

একমাত্র পরমুখাশপক্ষীতিহীন সো 

এিং িাাঁরই প্রতি সি থ তিষে 

সম্পতকথি।[4]  

এরপর আল্লাহ িা‘আলা উশল্লখ 

কশরন:  ِين ِلِك ي ۡوِم ٱلد ِ  অনে তিরাশি م َٰ

আশে:  ِين ِلِك ي ۡوِم ٱلد ِ  এখাশন দ্রষ্টিে م 

থয, আল্লাহ িা‘আলা কুরআশনর 

প্রর্ম সূরার একই স্থাশন থযভাশি 

উলুতহেোহ, রুিুতিেোহ ও মুলশকর 

িা আতযপশিের উশল্লখ কশরশেন, 

থসভাশি কুরআশনর থেষ সূরাে 

এগুশলার উশল্লখ কশর তিতন 

িশলন: 



 

ِ ٱلنهاِس  ب  ِلِك ٱلنهاِس  ١﴿قُۡل أ ُعوذُ بِر  ِه ٱلنهاِس  ٢م  إِل َٰ

  [٣، ١]الناس: ﴾ ٣

“িলুন (থহ রাসূল) আতম আশ্রে 

গ্রহর্ করতে মানুশষর রশির, 

মানুশষর অতযপতির, মানুশষর 

মা‘িুশির।” [সূরা আন-নাস, 

আোি: ১-৩] মহান কলোর্মে 

আল্লাহ কুরআশনর প্রর্ম তিশক 

এক স্থাশন িাাঁর এ তিনটি গুশর্র 

উশল্লখ কশরশেন, আিার এ 

গুর্াত্রে কুরআশনর থেষাংশে এক 

স্থাশন একশত্র উশল্লখ কশরশেন। 

সুিরাং থয িেক্তি তনশজর মঙ্গল 

িাে িার উতিৎ এ স্থানিশের প্রতি 

মশনাশযাে প্রিান করা এিং এ 

সম্পশকথ েশিষর্া ও পয থাশলািনাে 



 

সশিষ্ট হওো। িার আশরা জানা 

উতিৎ থয, মহাজ্ঞানী আল্লাহ 

িা‘আলা কুরআশনর প্রর্শম, আিার 

কুরআশনর থেষাংশে একশত্র 

এগুশলার উশল্লখ একসাশর্ 

কশরশেন। থকিল এ উশদ্দশেে থয, 

এগুশলার মম থার্ থ অনুযািন করা 

এিং এগুশলার পরস্পশরর মশযে 

অর্ থেি িেিযান সম্পশকথ িান্দার 

অিেি হওো অিীি প্রশোজন। 

প্রতিটি গুশর্র একিা তনতিথষ্ট অর্ থ 

রশেশে যা অনেটির মশযে থনই। 

থযমন, মুহাম্মাি সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 

ওোসাল্লাম-এর তিনটি গুর্, 

আল্লাহর রাসূল, সি থশেষ নিী এিং 

আিম সন্তান। থমািকর্া: এর 



 

প্রশিেকটির এক একটি অর্ থ 

রশেশে যা অনেটি থর্শক তভন্ন। 

যখন এ কর্া জানা হশলা থয, 

‘আল্লাহ’ অর্ থ ‘ইলাহ’ এিং ইলাহ 

তযতন তিতনই মা‘িুি। অিঃপর িুতম 

িাশক ডাশকা িাাঁর নাশম কুরিানী 

কশরা িা িাাঁর নাশম মান্নি কশরা, 

িখন সতিেকারভাশি িুতম তিোস 

করশল থয, তিতনই আল্লাহ। আর 

যতি থকাশনা সতটষ্টশক ডাশকা ভাশলা 

হউক আর মন্দ হউক িা িাাঁর 

নাশম কুরিানী িা িাাঁর নাশম 

মান্নি কশরা িাহশল থিামার 

তিোস হশলা থয এিাই থিামার 

আল্লাহ। এভাশি যতি থকাশনা িেক্তি 

সম্পশকথ জানা যাে থয, থস িার 



 

জীিশনর ক্ষতর্শকর জনে হশলও 

‘োমসান’[5] অর্িা ‘িাজ’[6] 

থক আল্লাহ তহশসশি তিোস 

কশরশে, িাহশল থস িনী 

ইসরাঈশলর পয থাশে পতিি হশি, 

যখন িারা থো িৎশসর পূজা 

কশরতেল। অিঃপর যখন িাশির 

কাশে িাশির ভ্রাতন্ত যরা পেশলা 

িখন িারা ভীি-সন্ত্রে ও অনুিপ্ত 

হশে যা িশলতেল আল্লাহ িা‘আলা 

কুরআশন িা উশল্লখ কশরশেন। 

তিতন িশলন: 

لُّواْ ق الُواْ  أ ۡواْ أ نهُهۡم ق ۡد ض  ر  ا ُسِقط  فِٓي أ ۡيِديِهۡم و  ل مه ﴿ و 

ِسِرين   ي ۡغِفۡر ل ن ا ل ن ُكون نه ِمن  ٱۡلخ َٰ بُّن ا و  ۡمن ا ر  ل ئِن لهۡم ي ۡرح 

  [١٤٩]اَلعراف: ﴾  ١٤٩



 

‘‘অিঃপর যখন িারা অনুিপ্ত 

হশলা এিং িুেশি পারল থয, 

আমরা তনক্তিিই থোমরাহ হশে 

পশেতে, িখন িলশি লােল, 

আমাশির প্রতি যতি আমাশির রি 

ক্ষমা ও করুর্া না কশরন িাহশল 

অিেেই আমরা ধ্বংস 

(সি থনােগ্রস্থ) হশে যাশিা।’’ (সূরা 

আল-আ‘রাফ, আোি: ১৪৯] 

এর অর্ (رب) থ হশলা মাতলক, 

তনেন্ত। আল্লাহ িা‘আলা সি 

তকেুর মাতলক এিং তিতন সি 

তকেুর তনেন্তা -এটি ধ্রুি সিে। 

যাশির তিরুশদ্ধ রাসূল সাল্লাল্লাহু 

আলাইতহ ওোসাল্লাম যুদ্ধ 

কশরশেন, থসই প্রতিমাপূজকরা 



 

আল্লাহর এ গুর্ স্বীকার করি। 

আল্লাহ িা‘আলা এ সম্পশকথ 

কুরআন মাজীশির একাতযক স্থাশন 

ির্ থনা কশরশেন। থযমন, সূরা 

ইউনুশসর এক আোশি িশলন: 

ن ي ۡمِلُك  ٱأۡل ۡرِض أ مه آِء و  ن  ٱلسهم  ن ي ۡرُزقُُكم م ِ ﴿قُۡل م 

ي ِِت  يه ِمن  ٱۡلم  ن يُۡخِرُج ٱۡلح  م  ر  و  ٱأۡل ۡبص َٰ ٱلسهۡمع  و 

ن يُد ب ُِر ٱأۡل ۡمر ۚۡ  م  ِ و  ي  ي ِت  ِمن  ٱۡلح  يُۡخِرُج ٱۡلم  و 

ُۚۡ ف قُۡل أ ف َل  ت تهقُون   ي قُولُون  ٱَّلله  [٣١ ]يونس:﴾ ٣١ف س 

“(থহ রাসূল) আপতন ক্তজশজ্ঞস 

করুন, থক তরতযক িান কশরন 

থিামাশিরশক আকাে থর্শক ও 

পততর্িী থর্শক? তকংিা থক 

থিামাশির কান িা থিাশখর 

মাতলক? থক জীতিিশক মতশির 

থভির থর্শক থির কশরন, থক-ইিা 



 

মতিশক জীতিিশির মযে থর্শক 

থির কশর? থক কশর কম থ 

সম্পািশনর িেিস্থাপনা? িখন িারা 

িশল উিশি, আল্লাহ। িখন আপতন 

িলুন, িারপরও তক থিামরা 

আল্লাহশক ভে করশি না।’’ [সূরা 

ইউনুস, আোি: ৩১] 

সুিরাং থয িেক্তি তিপি মুক্তি ও 

প্রশোজন সাযশনর উশদ্দশেে 

আল্লাহশক ডাশক এিং পশর এ 

উশদ্দশেে থকাশনা মাখলুকশকও 

ডাশক, তিশেষ কশর মাখলুকশক 

ডাকার সাশর্ িার ইিািাশির সাশর্ 

তনশজর সম্পকথ সংতিষ্ট কশর 

থফশল, থযমন থস ডাকার সমে 

িশল, অমুক থিামার িান্দা িা 



 

অলীর িান্দা িা নিীর িান্দা অর্িা 

যুিাইশরর িান্দা. িখন এর িারা 

থস থসই মাখলুশকর রুিুতিেোি 

স্বীকার কশর তনল এিং সমগ্র 

তিশের রি তহশসশি আল্লাহশক 

স্বীকার করল না; িরং িার 

রুিুতিেোশির তকেু অংে অস্বীকার 

কশর িসল। 

আল্লাহ িা‘আলা থস িান্দাশক 

রহম করুন, থয তনশজশক নসীহি 

কশর এিং এ জািীে গুরুত্বপূর্ থ 

তিষে অনুযািশনর থিষ্টা কশর আর 

এ সম্পশকথ সীরাশি মুস্তাকীশমর 

অনুসারী আশলমেশর্র ভাষে 

ক্তজশজ্ঞস কশর। িারা সূরাটির 

িোখো এভাশি কশরশেন তকনা?  



 

 েশব্দর িোখো একিু পশর (الملك)

আসশে ইনো-আল্লাহ। আল্লাহ 

িা‘আলার িার্ী:  

يِن  ِلِك ي ۡوِم ٱلد ِ   [٤]الفاتحة: ﴾ ٤﴿م َٰ

“প্রতিফল তিিশসর মাতলক।” [সূরা 

আল-ফাতিহা, আোি: ৩] অনে 

তিরাশি: 

يِن  ِلِك ي ۡوِم ٱلد ِ [٤]الفاتحة: ﴾ ٤﴿م   “প্রতিফল 

তিিশসর অতযপতি।” [সূরা আল-

ফাতিহা, আোি: ৩] 

উভে আকাশর সকল ভাষেকারশির 

তনকি এর অর্ থ িা-ই যা আল্লাহ 

িা‘আলা িাাঁর তনশনাি িার্ীশি 

িেি কশরশেন। িা হশলা: 



 

يِن  ا ي ۡوُم ٱلد ِ ك  م  ىَٰ آ أ ۡدر  م  ا ي ۡوُم  ١٧﴿و  ك  م  ىَٰ آ أ ۡدر  ثُمه م 

يِن  ن ۡفٖس ش يۡ  ١٨ٱلد ِ ٱأۡل ۡمُر   ٗ ي ۡوم  َل  ت ۡمِلُك ن ۡفٞس ل ِ او و 

 ِ ه ئِٖذ َّلل ِ   [١٩، ١٧]اَلنفطار: ﴾ ١٩ي ۡوم 

“আর, িুতম কম থফল তিিস সম্পশকথ 

তক জান? আিার, কম থফল তিিস 

সম্পশকথ িুতম তক জান? থসতিন 

থকউ কাশরা জনে তকেু করার 

ক্ষমিা রাখশি না। থসতিন ক্ষমিা 

র্াকশি শুয ুআল্লাহর হাশি ।’’ 

[সূরা ইনতফিার, আোি: ১৭-

১৯] 

থয িেক্তি এ আোশির িোখো 

সটিকভাশি অনুযািন করশি এিং 

জানশি পারশি থয, কম থফল তিিস 

ও অনোনে তিিসসহ সি তকেুর 

মাতলক আল্লাহ িা‘আলা হওো 



 

সশত্বও এ তিশনর (তকোমশির) 

অতযকারশক তিতন তিশেষভাশি 

উশল্লখ কশরশেন থস উপলতি 

করশি পারশি থয, এখাশন থসই 

মহান তিষেটিশকই খাে কশর 

উশদ্দশেে করা হশেশে, যা 

অনুযািন কশর থয জান্নাশি 

যাওোর থস এিং যা পতরজ্ঞাি না 

হশে থয জাহান্নাশম যাওোর থস 

যাশি। তিষেটি অর্ থাৎ ‘তকোমশির 

তিন সম্পশকথ অতযকার একমাত্র 

আল্লাহ িা‘আলার’ এ অর্ থ কি-ই 

না মহান, যার ওপর তিে িের 

যশর তিন্তা-ভািনা করশলও এর 

যর্াযর্ হক আিাে সিি হশি 

না। থকার্াে থস মম থার্ থ ও এর 



 

প্রতি তিোস এিং কুরআন কিত থক 

স্পষ্টভাশি িেি তিষশের ওপর 

ঈমান আর থকার্াে এ সম্পশকথ 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 

ওোসাল্লাশমর িার্ী: (থহ মুহাম্মাি 

সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাশমর 

কনো ফাশিমা! আতম আল্লাহর 

োক্তস্ত থর্শক থিামাশক একিুও 

িা াঁিাশি পারি না।) থকার্াে 

আল্লাহ ও িাাঁর রাসূশলর এ কর্া, 

আর থকার্াে থস ির্াকতর্ি 

‘কাসীিা িুরিা’ নামক ো াঁর্াশি 

আসা কতি িূতসরীর উক্তি: 

ولن يضيق رسول هللا جاهــــك بي ...... إذا 

 الكريم تحلى باسم منتقم



 

... محمدا وهو …فإن لي ذمة منه بتسمـــــــــيتي 

 أوفى الخلق بالذمــم

فضَل  .......إن لم تكن في معادي آخذا بيدي 

 وإَل فقل يا زلة القــدم

“থহ রাসূলাল্লাহ! থিামার ময থািা 

আমার জনে সংশকাতিি হশি না, 

যখন আল্লাহ কারীম আমার ওপর 

প্রতিশোয তনশি উিেি হশিন।  

মুহাম্মাি নামকরশর্ আমার প্রতি 

িাতেত্ব রশেশে িার ওপর। আর 

তিতনই হশলন সি থাতযক িাতেত্ব 

পূরর্কারী।  

িো কশর যতি তিতন হাশি যশর 

আমাে উদ্ধার না কশরন িাহশল 

আমার পিস্খলন তনক্তিি।” 



 

তনশজর মঙ্গল কামনাকারীর পশক্ষ 

উপশরাি কতিিাগুচ্ছ ও িার অর্ থ 

সম্পশকথ েভীর তিন্তা-ভািনা করা 

উতিৎ। থয সকল সাযারর্ মানুষ ও 

ির্াকতর্ি আশলমিে থ যারা 

এগুশলার প্রতি আকত ষ্ট এিং 

কুরআন মাজীশির পতরিশিথ 

এগুশলার যারা আিততে কশর, 

িাশিরও এ িোপাশর তিন্তা-ভািনা 

কশর থিখা উতিৎ। থকাশনা িান্দার 

অন্তশর তক এ কতিিাগুশচ্ছর প্রতি 

তিোস আর আল্লাহ িা‘আলার 

িার্ী: 

ن ۡفٖس ش يۡ ﴿  ِ   ٗ ي ۡوم  َل  ت ۡمِلُك ن ۡفٞس ل ِ ه ئِٖذ َّلل ِ ٱأۡل ۡمُر ي ۡوم   ١٩او و 

  [١٩]اَلنفطار: ﴾ 



 

“থযতিন থকউ কাশরা উপকার 

করশি পারশি না এিং থসতিন সি 

কিত থত্ব হশি আল্লাহর।” [সূরা 

আল-ইনতফিার, আোি: ১৯] 

এিং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 

ওোসাল্লাশমর হািীস: “থহ মুহাম্মাি 

(সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওোসাল্লাম) 

এর কনো ফাশিমা! আতম 

আল্লাহর োক্তস্ত থর্শক থিামাশক 

একিুও িা াঁিশি পারি না।” এর 

প্রতি তিোস একক্তত্রি হশি পাশর? 

আল্লাহর েপর্, িা হশি পাশর না, 

আল্লাহর েপর্, িা হশি পাশর না, 

আল্লাহর েপর্, িা হশি পাশর না। 

থযমন একক্তত্রি হশি পাশর না এ 

কর্া িলা থয, -মূসা আলাইতহস 



 

সালাম সিে, অনুরূপ তফর‘উনও 

সিে। িদ্রূপ একর্া কর্া িলা থয, 

মুহাম্মাি (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ 

ওোসাল্লাম) সশিের ওপর প্রতিটষ্ঠি 

আিার আিু জাহলও সশিের ওপর 

প্রতিটষ্ঠি।  

 েতবিা: 

َل وهللا ما استويا ولن يتَلقيا ...حتى تشيب مفارق 

 الغربان.

“আল্লাহর েপর্, তিষে ি’ুটি সমান 

নে। িা একক্তত্রি হশি পাশর না, 

যিক্ষর্ না কাশকর মার্া শুভ্র 

িশর্ থর হশি।” 



 

সুিরাং থয িেক্তি এ তিষেটি 

অনুযািন করশি এিং িুরিার 

কতিিা ও এর আসি িেক্তিশির 

প্রতি িতটষ্ট প্রিান করশি, থস ভাশলা 

কশরই ইসলাশমর অসহােিা 

উপলতি করশি পারশি। এটিও 

উপলতি করশি পারশি থয, েত্রুিা 

এিং আমাশির জানমাল ও 

নারীশির হালাল মশন করা 

প্রকত িপশক্ষ আমাশির পক্ষ থর্শক 

িাশির কাতফর িলা িা িাশির 

সাশর্ যুদ্ধ করার কারশর্ নে; িরং 

িারাই (তিশরাযীরা) আমাশির 

ওপর যুদ্ধ ও কুফুরী ফািওো 

শুরু কশরশে। শুরু কশরশে িখনই 

যখন আল্লাহ িা‘আলার তনশনাি 



 

িার্ী িুশল যরা হশলা। আল্লাহ 

িা‘আলা িশলন: 

ٗدا  ِ أ ح  ع  ٱَّلله ِ ف َل  ت ۡدُعواْ م  ِجد  َّلِله س َٰ أ نه ٱۡلم  ﴾ ١٨﴿و 

  [١٨]الجن: 

“সুিরাং থিামরা আল্লাহর সাশর্ 

কাউশক থডশকা না।” [সূরা আল-

ক্তজন্ন, আোি: ১৮] 

আল্লাহ িা‘আলা আশরা িশলন: 

ِسيل ة   ب ِِهُم ٱۡلو  ئِك  ٱلهِذين  ي ۡدُعون  ي ۡبت غُون  إِل ىَٰ ر 
ٓ ﴿ أُْول َٰ

ُب﴾    [٥٧]اَلسراء: أ يُُّهۡم أ ۡقر 

“িারা যাশির আহ্বান কশর িারাই 

থিা িাশির রশির দনকিে 

অনুসিান কশর থয, িাশির মশযে 



 

থক কি তনকিিম হশি পাশর।’’ 

[সূরা আল-ইসরা, আোি: ৫৭]  

তিতন আশরা িশলন: 

ٱلهِذين  ي ۡدُعون  ِمن دُونِهِۦ َل   ِۚۡ و  ق  ةُ ٱۡلح  ﴿ ل هُۥ د ۡعو 

[١٤]الرعد: ي ۡست ِجيبُون  ل ُهم بِش ۡيٍء﴾   “সশিের 

আহ্বান িাাঁরই, যারা িাাঁশক িেিীি 

অপরশক আহ্বান কশর িাশির 

থকাশনাই সাো থিে না ওরা।’’ 

[সূরা আর-রা‘ি, আোি: ১৪] 

এ হশলা মুফাসতসরেশর্র ঐকমশিে 

আল্লাহর িার্ী  ِين ِلِك ي ۡوِم ٱلد ِ  এর م َٰ

মম থাশর্ থর তকেিাংে। আল্লাহ 

িা‘আলা স্বেং এ আোশির িোখো 

তিশেশেন সূরা ইনতফিাশরর 



 

কশেকটি আোশি, যা ইিঃপূশি থ 

উশল্লখ করা হশেশে। 

তপ্রে পািক! (আল্লাহ আপনাশক 

িার আনুেশিের পশর্ পতরিাতলি 

করুন) থজশন রাখুন, সি থিা 

অসশিের সাশর্ সংঘশষ থর মাযেশম 

সিে স্পষ্ট হশে উশি। আরিীশি 

িলা হে: وبضدها تتبين اَلشياء অর্ থাৎ 

সকল িস্তু িার তিপরীি িস্তুর 

মাযেশম স্পষ্ট হশে উশি। 

তপ্রে পািক! উপশর যা িলা হশলা 

থস তিষশে ঘন্টার পর ঘন্টা, তিশনর 

পর তিন, মাশসর পর মাস এিং 

িেশরর পর িের তিন্তা-ভািনা 

কশর থিখুন, তনিে আপতন 



 

সটিকভাশি জানশি পারশিন, 

আপনার প্রতপিা ইিরাহীম 

আলাইতহস সালাশমর তমল্লাি ও 

মুহাম্মাি সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 

ওোসাল্লাশমর িীন। ফশল, থস পশর্ 

িশল িাশির উভশের সাশর্ 

তকোমশির তিন একক্তত্রি হশিন 

এিং এ পততর্িীশি সিে পর্ থর্শক 

িশূর র্াকার কারশর্ কম থফল 

তিিশস হাওশয কাওসার থর্শক 

তিিতূরি হশিন না, থযমন তিিতূরি 

হশি থসই িেক্তি থয িাশির পশর্ 

থলাকশির িাযা প্রিান কশরতেল। 

আো কতর, আপতন তকোমশির 

তিন পুলতসরাশির উপর তিশে 

তনরাপশি পার হশিন। আপনার 



 

পিস্খলন ঘিশি না, থযমন ঘিশি 

ঐ িেক্তির পততর্িীশি িাশির 

(ইিরাহীম ও মুহাম্মাি এর) 

সীরাশি মুস্তাকীম থর্শক যার 

পিস্খলন ঘশি র্াকশি। সুিরাং 

আপনার কিথিে সি থিা ভে ও 

উপতস্থি তিশে এ ফাতিহার থিা‘আ 

পাি করা।  

إِيهاك  ن ۡست ِعيُن    [٥]الفاتحة: ﴾ ٥﴿إِيهاك  ن ۡعبُدُ و 

“(থহ আল্লাহ!) আমরা শুয ু

থিামারই ইিািাি কতর এিং 

থিামারই সাহাযে কামনা কতর।” 

[সূরা আর-ফাতিহা, আোি: ৫] 

ইিািশির অর্ থ পূর্ থ মহব্বি, িরম 

তিনে, ভে ও অিিেন। এখাশন 



 

কম থশক ক্তিোর পূশি থ (অর্ থাৎ  ُنعبد 

এর পূশি থ إياك েব্দশক তনশে আসা) 

এিং তিিীেিার (إياك েব্দশক 

পুনরাে) উশল্লখ করার উশদ্দেে 

ক্তিোর প্রতি অতযকির গুরুত্ব 

প্রিান এিং ক্তিোশক কশম থর মশযে 

সীতমি রাখা। অর্ থাৎ অনে কাশরা 

নে থকিল থিামারই ইিািাি কতর 

এিং থকিল থিামার ওপরই ভরসা 

কতর ُإِيهاك  ن ۡعبُد অর্ থাৎ ইিািাশি থকিল 

থিামারই িাওহীি প্রতিষ্ঠা কতর।  

এর অর্ থ: আপতন আপনার রশির 

সাশর্ ওোিা ও িুক্তিিদ্ধ হশচ্ছন 

থয, আপতন িাাঁর সাশর্ িাাঁর 

ইিািাশি কাউশক েরীক করশিন 

না, থহাক না থস তফতরেিা িা নিী 



 

িা অনে থকউ। থযমন, 

সাহািীের্শক উশদ্দেে কশর িলা 

হশেশে: 

ٱلنهبِي ِ  ئِك ة  و 
ٓ ل َٰ ُكۡم أ ن ت تهِخذُواْ ٱۡلم  َل  ي ۡأُمر  ن  أ ۡرب ابًاۗۡ  ۧ﴿و 

ۡسِلُمون    ]ال﴾ ٨٠أ ي ۡأُمُرُكم بِٱۡلُكۡفِر ب ۡعد  إِۡذ أ نتُم مُّ

 [٨٠عمران: 

“এিং থস থিামাশির তনশিথে থিে 

না থয, থিামরা তফতরেিা ও 

নিীের্শক তনশজশির রি তহশসশি 

গ্রহর্ কশর নাও। থিামরা মুসতলম 

হিার পর থস তক থিামাশির 

কুফুরী তেখাশি?’’ [সূরা আশল 

ইমরান, আোি: ৮০] 

আোিটি অনুযািন করুন এিং 

স্মরর্ করুন, পূশি থ রুিুতিেোি 



 

সম্পশকথ আশলািনাে যা 

িশলতেলাম। িাজ ও োমসাশনর 

প্রতি আশরাতপি কু-তিোস ও 

কুসংস্কার জািীে কাজ যতি 

সাহািীের্ রাসূলেশর্র সাশর্ 

করশল মুসতলম হওোর পর 

কাশফর হশে থযি, িাহশল থয 

থলাক ঐরূপ কাজ িাজ িা িার 

অনুরূপ থলাশকর সাশর্ কশর থস 

কী হশি পাশর? 

إِيهاك  ن ۡست ِعيُن  [٥]الفاتحة: ﴾ ٥﴿و   “এিং 

আমরা শুয ুথিামারই সাহাযে 

কামনা কতর।’’ [সূরা আল-

ফাতিহা, আোি: ৫] 



 

إِيهاك  ن ۡست ِعينُ   এর মশযে িু’টি তিষে و 

রশেশে, প্রর্ম তিষে- আল্লাহর 

কাশে সাহাযে প্রার্ থনা আর িা 

হশলা িওোক্কুল করা এিং স্বীে 

েক্তি সামশর্ থের অহতমকা থর্শক 

তিমুি হওো। আর তিিীে তিষে 

হশলা- িাস্তশি আল্লাহর তনকি 

থর্শক সাহাযে লাশভর িলি থপে 

করা। উপশর উশল্লখ করা হশেশে 

থয, এ সাহাযে প্রার্ থনা িান্দার ভাশে 

পশে। 

ط  ٱۡلُمۡست ِقيم   ر َٰ   [٦]الفاتحة: ﴾ ٦﴿ٱۡهِدن ا ٱلص ِ

“(থহ আল্লাহ!) আমাশির সরল-

সহজ পশর্ িালাও।” [সূরা আল-

ফাতিহা, আোি: ৬] 



 

এটিই হশলা, আল্লাহর তনকি িান্দার 

স্পষ্ট থিা‘আ, যা িান্দার ভাশে 

রশেশে। এর অর্ থ তিনে, নম্র, 

অতিিল হশে আল্লাহর তনকি এ 

প্রার্ থনা করা থয, তিতন থযন 

প্রার্ থনাকারীশক এ মহান মিলি 

(তসরাশি মুস্তাকীম) িান কশরন। 

এটি এমন মিলি, িুতনো ও 

আশখরাশি এর থিশে উেম তকেু 

আল্লাহ কাউশক িান কশরন তন। 

আল্লাহ িা‘আলা হুিােতিোর সতি 

নামক তিজশের পর িাাঁর তপ্রে 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 

ওোসাল্লাশমর ওপর অনুগ্রশহর 

উশল্লখ কশর িশলন: 

ۡست ِقيٗما﴾  ٗطا مُّ ي ۡهِدي ك  ِصر َٰ   [٢]الفتح: ﴿و 



 

“(যাশি থিামার) রি থিামাশক 

তসরাশি মুস্তকীশমর পশর্ 

পতরিাতলি কশরন।” [সূরা আল-

ফািহ, আোি: ২]  

এখাশন الهداية িলশি িাওফীক ও 

পর্ প্রিে থন িুেশনা হশেশে। 

িান্দার পশক্ষ উতিৎ উপশরাি 

তিষশের প্রশোজনীেিা সম্পশকথ 

তিন্তা-ভািনা করা। থকননা তসরাশি 

মুস্তাকীশমর প্রতি তহিাোশির মশযে 

ফলপ্রসূ জ্ঞান ও থনক আমল 

অন্তভুথি, যাশি িান্দা আল্লাহর 

সাশর্ সাক্ষাৎ (মতিুে) পয থন্ত এর 

ওপর সটিকভাশি পতরপূর্ থ 



 

পদ্ধতিশি িতঢ় প্রতিটষ্ঠি র্াকশি 

পাশর। 

এর অর্ الصراط থ স্পষ্ট পর্। আর 

এর অর্ المسقيم থ এমন পর্ যার 

মশযে থকাশনা িিিা থনই। 

তসরাশি মুস্তাকীম িারা থসই িীন 

িুোশনা হশেশে যা আল্লাহ 

িা‘আলা িাাঁর রাসূশলর ওপর 

নাতযল কশরশেন এিং এটিই 

িাশির পর্ যাশির ওপর আল্লাহ 

তন‘আমি িান কশরশেন। আর 

িারা হশলন রাসূল সাল্লাল্লাহু 

আলাইতহ ওোসাল্লাম ও িাাঁর তপ্রে 

সাহািীের্।[7] 



 

তপ্রে পািক! আপতন সি থিা প্রতি 

রাকাশি এ আোশির মাযেশম 

আল্লাহর কাশে থিা‘আ করশেন, 

তিতন থযন আপনাশক 

তন‘আমিপ্রাপ্তশির পশর্ পতরিালি 

কশরন। আপনার ওপর কিথিে 

হশচ্ছ আল্লাহ িা‘আলার এ কর্া 

সিে িশল স্বীকার করা থয, এ 

পর্ই হশলা তসরাশি মুস্তাকীম। 

িাই যখনই থকাশনা পদ্ধতি, জ্ঞান 

িা ইিািাি এ পশর্র পতরপন্থী 

হশি িা তসরাশি মুস্তাকীম হশি 

পাশর না, িরং িা হশি িি ও 

তিভ্রান্ত। এটিই উি আোশির 

প্রর্ম িািী এিং এশক অন্তর তিশে 

তিোস করশিই হশি। প্রশিেক 



 

মুতমনশক অিেেই েেিাশনর এ 

প্রিঞ্চনা ও থযাকা থর্শক িা াঁিশি 

হশি, আর িা হশচ্ছ এিা মশন 

করা থয, উপশরাি তিষশে 

থমািামুটিভাশি তিোস থরশখ 

তিস্তাতরি জানা পতরিোে করা 

িশল, এ তিোস থর্শক সিকথ 

র্াকশি হশি। থকননা সিশিে িে 

কাশফর মুরিাি (যম থিোেী) 

িেক্তিরাও এ তিোস থপাষর্ কশর 

থয, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 

ওোসাল্লাম সশিের ওপর প্রতিটষ্ঠি 

এিং যা িাাঁর তিশরাযী হশি িা 

িাতিল। এরপর িাশির সামশন 

এমন তকেু আশস যা িাশির 

প্রিততে িাে না, িখন িারা ওশির 



 

মশিা হশে যাে, যাশির প্রসশঙ্গ 

আল্লাহ িা‘আলা িশলন: 

 ﴾ ف ِريٗقا ي ۡقتُلُون    [٧٠دة:  ]المائ﴿ف ِريٗقا ك ذهبُواْ و 

“িখন িারা এক িলশক অতিোস 

কশর এিং এক িলশক িারা হিো 

কশর।” [সূরা আল-মাশেিা, 

আোি: ৭০] 

আল্লাহর িার্ী:  

ۡيِر  ﴾ ﴿غ  آل ِين  َل  ٱلضه ل ۡيِهۡم و  ۡغُضوِب ع  ]الفاتحة: ٱۡلم 

٧]  “িাশির পশর্ নে যাশির ওপর 

থিামার েযি পশেশে এিং 

িাশিরও নে যারা পর্ভ্রষ্ট 

হশেশে।” [সূরা আল-ফাতিহা, 

আোি: ৭] 



 

ل ۡيِهمۡ  ۡغُضوِب ع   যাশির উপর েযি ٱۡلم 

পশেশে িারা হল ঐসি আশলম 

যারা িাশির ইলম থমািাশিক 

আমল কশর তন এিং الضالون 

‘পর্ভ্রষ্ট’ ওরাই যারা ইলম 

িেতিশরশক আমল কশর। প্রর্মটি 

হশলা ইোহিূীশির দিতেষ্টে আর 

তিিীেটি হশলা খতষ্টানশির দিতেষ্টে। 

অশনক থলাশকর অিস্থা হশলা, িারা 

যখন িাফসীশর থিশখ ইোহিূীরা 

েযিপ্রাপ্ত আর খতষ্টানরা পর্ভ্রষ্ট, 

িখন থসই জাশহল থলাকশির 

যারর্া হে থয, উপশরাি গুর্ািলী 

ইোহিূী ও খতষ্টানশির থিলােই 

প্রশযাজে এিং এ কর্াও িারা 

স্বীকার কশর থয, আল্লাহ িা‘আলা 



 

িাশির ওপর ফরয কশর তিশেশেন 

থযন িারা এ থিা‘আ কশর এিং 

উপশরাি গুর্ তিতেষ্ট থলাকশির 

পর্ থর্শক আশ্রে প্রার্ থনা কশর। 

সুিহানাল্লাহ! কীভাশি থস যরর্া 

কশর থয, িাশক আল্লাহ িা‘আলা 

এ তেক্ষা তিশলন এিং িার জনে 

পেন্দ কশর িার ওপর ফরয কশর 

তিশলন থযন থস সি থিা এ থিা‘আ 

কশর অর্ি িার ওপর এ কাশজর 

থকাশনা ভে থনই। এমনতক থস 

তিন্তাও কশর না থয, থস এমন 

কাজ করশি পাশর। এটি আল্লাহর 

ওপর িার কু-যারর্ার অন্তভুথি। 

আল্লাহই সি থাতযক জাশনন। (সূরা 

ফাতিহা-এর িোখো এখাশনই থেষ) 



 

উশল্লখে থয, আমীন েব্দটি সূরা 

আল-ফাতিহা-এর অংে নে। এটি 

থিা‘আর ওপর সমর্ থন সূিক েব্দ। 

এর অর্ থ: ‘থহ আল্লাহ! িুতম 

কিুল কর।’ জাশহল থলাকশির এ 

তিষেটি জাতনশে থিওো কিথিে, 

যাশি িারা এ যারর্া থপাষর্ না 

কশর থয, এ েব্দটি আল্লাহর 

কালাশমর অন্তভুথি। আল্লাহই 

সি থাতযক জ্ঞাি। 

পতরশেশষ, িুরূি ও সালাম জানাই 

আমাশির তপ্রে নিী সাল্লাল্লাহু 

আলাইতহ ওোসাল্লাম, িাাঁর 

পতরিারিে থ ও সাহািীেশর্র প্রতি। 

 সমাপ্ত 



 

এখাশন এমন তকেু তিষে উশল্লখ 

করা হশচ্ছ যা োইখুল ইসলাম 

মুহাম্মাি ইিন আিিুল ওহহাি 

রহ. সূরা ফাতিহা থর্শক িেন 

কশরশেন:  

১-  ُإِيهاك  ن ْست ِعين  এশি আল্লাহর إِيهاك  ن ْعبُدُ و 

িাওহীি সািেস্ত হশেশে।  

২-   اط  اْلُمْست ِقيم ر   এশি রাসূশলর اْهِدن ا الص ِ

আনুেশিের তিষেটি সািেস্ত 

হশেশে। 

৩- িীশনর তিনটি রুকন রশেশে। 

ভাশলািাসা, আো ও ভে। প্রর্ম 

আোশি রশেশে ভাশলািাসা, 

তিিীেটিশি রশেশে আো, আর 

িত িীেটিশি রশেশে ভে।  



 

৪- অতযকাংে মানুষ প্রর্ম 

আোশির অর্ থ জানা না র্াকার 

কারশর্ ধ্বংস হশেশে। অর্ থাৎ 

যািিীে হামি (প্রেংসা) ও 

যািিীে রুিুতিোি িা প্রভুত্ব 

থকিল জেিসমূশহর প্রতিপালক 

আল্লাহর জনে সািেস্ত না করার 

কারশর্ই ধ্বংস হশেশে।  

৫- প্রর্ম যারা তন‘আমিপ্রাপ্ত 

িাশির সম্পশকথ জ্ঞান অজথন, প্রর্ম 

যারা থরাষার্শল পশেশে ও পর্ভ্রষ্ট 

হশেশে িাশির সম্পশকথ জানা।  

৬- তন‘আমিপ্রাপ্তশির উশল্লখ 

করার মাযেশম আল্লাহ কিত থক 



 

িাশির সম্মাতনি করা ও প্রেংসা 

করা হশেশে।  

৭- থরাষার্লপ্রাপ্ত ও পর্ভ্রষ্টশির 

উশল্লখ কারার মাযেশম মহান 

আল্লাহর অপার ক্ষমিা ও 

প্রতিপতের তিষেটি প্রকাে লাভ 

করল। 

৮- সূরা ফাশিহা হশচ্ছ থিা‘আ, 

িশি এর সাশর্ সাশর্ স্মরর্ রাখশি 

হশি থয আল্লাহ িা‘আলা 

অমশনাশযােী অন্তর থর্শক থিা‘আ 

কিুল কশরন না।  

৯-  ْل ْيِهم اط  الهِذين  أ ْنع ْمت  ع   এ ِصر 

আোিাংশের মাযেশম ইজমা‘ ির্া 



 

উম্মশির ঐকমিে থয প্রমার্ িা 

সািেস্ত হশলা।  

১০- উি িাকে থর্শক িুো যাে 

থয, মানুষশক যতি িার তনশজর 

ওপর নেস্ত করা হে িশি থস 

ধ্বংস হশে যাশি।  

১১- এ আোিসমূশহ িাওোক্কুল 

ির্া আল্লাহর ওপর িাওোক্কুশলর 

তিষেটি ফুশি উশিশে।  

১২- এ আোিসমূশহর মাযেশম 

প্রমাতর্ি হশলা থয তেকথ অসার 

তিষে।  



 

১৩- এ আোিসমূশহর মাযেশম 

তিি‘আশির অসারিা প্রমাতর্ি 

হশলা।  

১৪- সূরা আল-ফাতিহার থকাশনা 

একটি আোি যতি থকউ 

ভাশলাভাশি জাশন িশি থস ফিীহ 

তহশসশি তিশিতিি হশি। আর এর 

প্রতিটি আোি তনশে আলািা 

আলািা গ্রন্থ রতিি হশি পাশর।  

আল্লাহ সুিহানাহু ওোিা‘আলা 

সিশিশে থিতে জাশনন। 

সূরা আল-ফাতিহা মূলিঃ একটি 

প্রার্ থনা তিশেষ, যা আল্লাহ িা‘আলা 

মানুষশক তেক্ষা তিশেশেন। অিতেষ্ট 

কুরআন হশলা িাাঁর পক্ষ থর্শক 



 

এর জিাি, যার মশযে মানিকুশলর 

জনে সহজ-সরল ও সটিক 

জীিন-পশর্র পুর্ থাঙ্গ ও তিস্তাতরি 

ির্ থনা রশেশে। োইখুল ইসলাম 

মুহাম্মাি ইিন আব্দলু ওোহহাি 

রহ. কিত থক রতিি সূরা আল-

ফাতিহা-এর এ িাফসীরখানা অতি 

সংতক্ষপ্ত হশলও তিতন এর মশযে 

আল্লাহর সাশর্ িান্দার থমানাজাি 

ও ইিািাশি িাওহীি -এ ি’ুটি 

তিষে অিেন্ত িমৎকার ও 

যুক্তিপূর্ থভাশি িুশল যরশি সক্ষম 

হশেশেন। 

 

 



 

[1]  সহীহ িুখারী ও মুসতলম।  

[2]. সহীহ মুসতলম (আল-

মাসক্তজি); আি ুিাউি (আস-

সালাি); তিরতমযী (মাওোকীশি 

সালাি); নাসাঈ (মাওোকীশি 

সালাি) ও মুসনাশি আহমি  

[3]. সহীহ মুসতলম (আস-

সালাি); আি ুিাউি (আস-

সালাি); তিরতমযী (িাফসীশর 

কুরআন) এিং নাসাঈ (আল-

ইফশিিাহ)। 

نِ  .[4] ۡحم َٰ ِحيمِ  ٱلره এর অর্ ٱلره থ 

তিসতমল্লাহ-এর িোখোে দ্রষ্টিে। 



 

[5]. োমসান: প্রকত ি নাম 

মুহাম্মাি ইিন োমসান। িার 

থেশলরা িার নাশম মান্নি করার 

জনে থলাকশির তনশিথে তিি। 

থলাক িাশক তিশেষ অলী ও 

োফা‘আশির অতযকারী তহশসশি 

তিোস করি। 

[6]. তরোশির অিশূর ‘আল-

খারজ’ এলাকার অতযিাসী তেল। 

থলাক িাশক তিশেষ অলী ও 

অশনক অশল তকক েক্তির 

অতযকারী িশল তিোস করি। িার 

নাশম মান্নি জমা করা হি। 

োসকিতন্দ িাশক ও িার 

অনুসারীশির ভশে ভীি সন্ত্রস্ত 

তেল। িাজ ও োমসাশনর িারা 



 

নজি এলাকাে অশনক থলাক 

তিভ্রান্ত হশেতেল। 

ل ۡيِهمۡ  .[7]  িুতম যাশির“  ٱلهِذين  أ ۡنع ۡمت  ع 

ওপর তন‘আমি িান কশরে” -এর 

িোখোে এখাশন িাফসীর ইিন 

কাসীশর িতর্ থি আব্দরু রহমান 

ইিন যােি ইিন আসলাশমর 

িাফসীর অনুসরর্ করা হশেশে। 

িশি ইিন কাসীরসহ অতযকাংে 

মুফাসতসর আব্দলু্লাহ ইিন আব্বাস 

রাতিোল্লাহু ‘আনহুমা-এর 

িাফসীরশক অগ্রাতযকার তিশেশেন। 

িারা আোশির িোখোে এ 

আোশি থপে কশরন: 



 

 ُ ع  ٱلهِذين  أ ۡنع م  ٱَّلله ئِك  م 
ٓ ُسول  ف أُْول َٰ ٱلره ن يُِطعِ ٱَّلله  و  م  ﴿و 

ن   ل ۡيِهم م ِ ِلِحين ۚۡ  ۧٱلنهبِي ِ  ع  ٱلصهَٰ د آِء و  ٱلشُّه  يِقين  و  د ِ ٱلص ِ ن  و 

فِيٗقا  ئِك  ر 
ٓ ُسن  أُْول َٰ ح   [٦٩]النساء: ﴾ ٦٩و 

“আর থয িেক্তি আল্লাহর হুকুম  ও 

িাাঁর রাসূশলর হুকুম মানে করশি 

থস ঐসি থলাশকর সার্ী হশি 

যাশির প্রতি আল্লাহ পাক অনুগ্রহ 

কশরশেন, িাাঁরা হশলন, নিী, তসদ্দীক, 

েহীি এিং সৎকম থেীল থনক 

িান্দাের্। আর িাশির সাতন্নযে 

কিই উেম। [সূরা আন-তনসা, 

আোি: ৬৯] -অনুিািক। 


