
 

 

ইসলামের মৌলিক নীতিমালা 

মহুামম্দ বিন আব্দুল্রাহ বিন সালেহ 

আস-সহুাইম 

ইসলামের মৌলিক নীতিমালা : ড. 

মুহাম্মদ আস-সুহাইম রচিত “ইসলামের 

মৌলিক নীতিমালা” বইটিতে সংক্ষেপে 

ইসলামের মূলস্তম্ভ, প্রধান 

মূলনীতিসমূহ, আর ইসলামের দিকে 

আহ্বানের সময়ে উল্লেখযোগ্য ও 

জরুরি কিছু বিষয় আলোচনার মাধ্যমে 



 

 

ইসলামের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় 

তুলে ধরা হয়েছে। 

https://islamhouse.com/2829189 

 ইসলামের মৌলিক নীতিমালা  

o সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.............  

o ভূমিকা  

o সঠিক পথ কোনটি?  

o মহান আল্লাহর অস্তিত্ব, 

প্রভূত্ব, এককত্ব ও একক 

ইবাদাত প্রাপ্তির বর্ণনা[2]  

o মহাজগতের সৃষ্টি  

o মহাবিশ্ব সৃষ্টির রহস্য  

o মানব সৃষ্টি ও তার মর্যাদা  

o নারীর মর্যাদা  
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o মানব সৃষ্টির হিকমত  

o মানুষের জন্য দীন-ধর্মের 

প্রয়োজনীয়তা  

o সত্য দীনের চেনার উপায়  

o দীন-ধর্মের বিবিধ প্রকার  

o বিদ্যমান ধর্মগুলোর অবস্থা  

o নবুওয়াতের তাৎপর্য  

o নবওুয়াতের নিদর্শনাবলি  

o মানুষের জন্য রাসূলের 

প্রয়োজনীয়তা  

o পরকাল বা আখেরাত  

o রাসূলগণের দা‘ওয়াতের 

মূলনীতি  

o চিরস্থায়ী রিসালাত[58]  

o খতমে নবুওয়াত বা নবুওয়াতের 

পরিসমাপ্তি  



 

 

o ইসলাম পরিচিতি  

o ইসলামের মৌলিক নীতিমালা ও 

তার উৎসসমূহ  

o দীনের স্তরসমূহ  

o ইসলামে ইবাদাতের 

সংজ্ঞা[94]  

o দীনের দ্বিতীয় স্তর: 

ঈমান[97]  

o দীনের তৃতীয় স্তর: ইহসান  

o দীন ইসলামের কতিপয় আদর্শ 

ও গুণাবলি*[106]  

o ইসলাম না গ্রহণ করার 

পরিণতি  

o উপসংহার  

 ইসলামের মৌলিক নীতিমালা 



 

 

ড. মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন 

সালেহ আস-সুহাইম 

অনুবাদক : জাকেরুল্লাহ আবুল খায়ের 

সম্পাদনা : প্রফেসর ড. আবু বকর 

মুহাম্মাদ যাকারিয়া 

 সংকষ্িপ্ত বর্ণনা............. 

মহান আল্লাহ প্রদত্ত চিরন্তন 

পদ্ধতির অনুসরণ করে তাাঁর কিতাব ও 

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 

ওয়াসাল্লামের সুন্নাতকে দলীল হিসেবে 

গ্রহণ করে এ গ্রন্থটি আল্লাহর পথে 

আহ্বানের উদ্দেশ্যে রচনা করা হয়েছে। 

এতে মহাবিশ্ব সৃষ্টি, মানুষ সৃষ্টি ও 

তার মর্যাদা, তাদের নিকট রাসূল 



 

 

প্রেরণ, সাবেক ধর্মগুলোর অবস্থা 

ইত্যাদি সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা 

করা হয়েছে। অতঃপর ইসলামের অর্থ 

এবং রোকনসমূহের পরিচয় তুলে ধরা 

হয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তি হিদায়াত 

চায়, তার সামনে এগুলোই তার 

প্রমাণপঞ্জি। আর যে ব্যক্তি নাজাত 

বা মুক্তি চায়, তার জন্য সে পথের 

বিশ্লেষণ করা হয়েছে। 

 ভমূিকা 

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য; আমরা 

তাাঁরই প্রশংসা করি, তাাঁর কাছেই 

সাহায্য চাই এবং তাাঁর কাছেই ক্ষমা 

প্রার্থনা করি। আমরা আমাদের 

আত্মার যাবতীয় অনিষ্টতা থেকে এবং 



 

 

আমাদের সমস্ত কাজ-কর্মের গুনাহ 

থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাচ্ছি। 

আল্লাহ যাকে হিদায়াত করেন তাকে 

কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আর 

তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তাকে কেউ 

হিদায়াত করতে পারে না। আর আমি 

সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম 

আল্লাহর বান্দা ও তাাঁর প্রেরিত রাসূল। 

আল্লাহ তাাঁর ওপর রহমত ও অসংখ্য 

শান্তির ধারা বর্ষণ করুন। 

অতঃপর... 

আল্লাহ তা‘আলা তাাঁর রাসূলগণকে 

বিশ্ববাসীর নিকট এজন্য প্রেরণ 

করেছেন, যেন তারা রাসূল আগমনের 



 

 

পরে আল্লাহর দরবারে কোনো 

অজুহাত দাাঁড় করাতে না পারে। আর তিনি 

এমন কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, যা 

হিদায়াত, রহমত, আলো এবং 

রোগমুক্তি। আর ইতোপূর্বে 

রাসূলগণকে বিশেষভাবে তাদের 

স্বজাতির নিকট প্রেরণ করা হতো 

এবং তারাই তাদের কিতাবসমূহকে 

হিফাযত করতেন। ফলে (তাদের মৃত্যুর 

পর) তাদের লেখাসমূহ নিশ্চিহ্ন হয়ে 

যায় এবং তাদের শরী‘আতও বিকৃত ও 

পরিবর্তিত হয়ে পড়ে। কারণ তা 

নির্দিষ্ট একটি জাতির নিকট এবং 

নির্দিষ্ট একটি সময়ের জন্য অবতীর্ণ 

হয়েছিল।  



 

 

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা তাাঁর নবী 

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 

ওয়াসাল্লামকে বিশেষভাবে নির্বাচন 

করেছেন। তাাঁকে তিনি সমস্ত নবী ও 

রাসূলগণের পরিসমাপ্তকারী ও শেষ নবী 

বানিয়েছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,  

ُسوَل  ن رَّ كِّ ُكۡم َولََٰ َجالِّ ن ر ِّ دٌ أَبَآ أََحٖد م ِّ ا َكاَن ُمَحمَّ ﴿مَّ

ِّ َوَخاتََم ٱلنَّبِّي ِّ      [٤٠]االحزاب : َن﴾   ۧٱَّللَّ

“মুহাম্মাদ তোমাদের কোনো পুরুষের 

পিতা নয়; তবে আল্লাহর রাসূল ও 

সর্বশেষ নবী।” [সূরা আল-আহযাব, 

আয়াত: 40] আল্লাহ তাাঁর রাসূলের 

প্রতি সর্বোত্তম কিতাব ‘মহান আল 

কুরআন’ অবতীর্ণ করে তাাঁকে 

সম্মানিত করেছেন এবং আল্লাহ 



 

 

তা‘আলা নিজেই তার হিফাযতের 

দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তিনি এর 

হিফাযতের দায়িত্ব তাাঁর কোনো 

সৃষ্টিজীবের ওপর ছেড়ে দেননি। যেমন, 

তিনি বলেন, 

فُِّظوَن  ۡكَر َوإِّنَّا لَهُۥ لََحَٰ ۡلنَا ٱلذ ِّ ]الحجر:   ٩﴿إِّنَّا نَۡحُن نَزَّ

٩]   

“নিশ্চয় আমরা কুরআন[1] নাযিল 

করেছি, আর আমরাই তার 

হিফাযতকারী।” [সূরা আল-হিজর, 

আয়াত: 9] আল্লাহ তা‘আলা তাাঁর 

শরী‘আতকে কিয়ামত অবধি স্থায়ী 

করেছেন এবং তিনি বর্ণনা করেছেন যে, 

তাাঁর শরী‘আত অবশিষ্ট থাকার 

আবশ্যকীয় বিষয়সমূহের মধ্যে হলো- 



 

 

তাাঁর প্রতি ঈমান আনা, তাাঁর দিকে 

আহ্বান করা, তাাঁর ওপর ধৈর্যধারণ 

করা ইতয্াদি। তাই মুহাম্মাদ 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের 

পথ ও পদ্ধতি এবং তাাঁর পরে তাাঁর 

অনুসারীগণের পথ ও পদ্ধতি হলো, 

জেনে-বুঝে সজ্ঞানে আল্লাহর দিকে 

মানুষকে আহ্বান করা। এই পদ্ধতির 

কথা আল্লাহ তা‘আলা পরিষ্কারভাবে 

উল্লেখ করে বলেন, 

هِۦّ َسبِّيلِّٓي أَۡدُعوٓ  ذِّ يَرةٍ أَنَ۠ا ﴿قُۡل َهَٰ ِِّۚ َعلَىَٰ بَصِّ اْ إِّلَى ٱَّللَّ

يَن  كِّ َن ٱۡلُمۡشرِّ ِّ َوَمآ أَنَ۠ا مِّ َن ٱَّللَّ َوَمنِّ ٱتَّبَعَنِّۖي َوُسۡبَحَٰ

    [١٠٧]يوسف:   ١٠٨

“বল, ‘এটা আমার পথ। আমি জেনে-বুঝে 

আল্লাহর দিকে দা‘ওয়াত দেই এবং 



 

 

যারা আমার অনুসরণ করেছে তারাও। 

আর আল্লাহ পবিত্র মহান এবং আমি 

মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই’।” [সূরা 

ইউসুফ, আয়াত: 108]  

আল্লাহ তা‘আলা তাাঁর নবী মুহাম্মাদ 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 

তাাঁর পথে কষ্টের জন্য ধৈর্যধারণ 

করার নির্দেশ দেন। যেমন, তিনি বলেন, 

ُسلِّ  َن ٱلرُّ   ٣٥﴿فَٱۡصبِّۡر َكَما َصبََر أُْولُواْ ٱۡلعَۡزمِّ مِّ

   [٣٥]االحقاف: 

“সুতরাং আপনি ধৈর্যধারণ করুন যেমন 

ধৈর্যধারণ করেছিলেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 

রাসূলগণ।” [সরূা আল-আহকাফ, আয়াত: 

৩5]  



 

 

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন, 

يَن َءاَمنُواْ ٱۡصبُِّرواْ َوَصابِّ  ٓأَيَُّها ٱلَّذِّ ُرواْ َوَرابُِّطواْ ﴿يََٰ

َ لَعَلَُّكۡم تُۡفلُِّحوَن  ]ال عمران:   ٢٠٠َوٱتَّقُواْ ٱَّللَّ

٢٠٠]    

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্যধারণ 

কর, ধৈর্যে প্রতিযোগিতা কর এবং 

সবসময় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাক, 

আর আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর 

যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।” 

[সূরা আলে ইমরান, আয়াত: 200]  

মহান আল্লাহ  প্রদত্ত এই চিরন্তন 

পদ্ধতির অনুসরণ করে, আমি তাাঁর 

কিতাব এবং তাাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতকে 

দলীল হিসেবে গ্রহণ করে এ গ্রন্থটি 



 

 

আল্লাহর পথে আহ্বানের উদ্দেশ্যে 

রচনা করি। এতে আমি মহাবিশ্ব সৃষ্টি, 

মানুষ সৃষ্টি ও তার মর্যাদা, তাদের 

নিকট রাসূল প্রেরণ, সাবেক 

ধর্মগুলোর অবস্থা ইত্যাদি 

সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করেছি। 

অতঃপর ইসলামের অর্থ এবং 

রোকনসমূহের পরিচয় তুলে ধরেছি। 

সুতরাং যে ব্যক্তি হিদায়াত চায়, তার 

সামনে এগুলোই তার প্রমাণপঞ্জি। 

আর যে ব্যক্তি নাজাত বা মুক্তি চায়, 

তার জনয্ আমি সে পথের বিশ্লেষণ 

করেছি। যারা নবী, রাসূল ও সৎ 

ব্যক্তিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে 

চায়, তাদের জন্য পথ এটিই। আর যে 

ব্যক্তি তা পরিহার করে, সে একান্তই 



 

 

নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেয় এবং সে 

পথভ্রষ্ট রাস্তার অনুসরণ করে।  

প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীগণ, তারা 

তাদের ধর্মের দিকে মানুষকে আহ্বান 

করে এবং তারা দৃঢ় বিশ্বাস রাখে যে, 

অন্যদের তুলনায় হক বা সত্য তাদের 

সাথেই রয়েছে (অর্থাৎ তারাই একমাত্র 

সত্যের ওপর রয়েছে)। প্রত্যেক 

আকীদা-বিশ্বাসী মানুষ অন্য মানুষকে 

তাদের আকীদা-বিশ্বাসের ধারক-

বাহকের আকীদার অনুসরণ এবং তাদের 

মতাবলম্বী দল নেতার প্রতি সম্মান 

প্রদর্শন করার দিকে আহ্বান করে।  

পক্ষান্তরে কোনো মুসলিম কাউকে 

তার পথ অনুসরণ করার আহ্বান করে 



 

 

না। কারণ, তার নির্দিষ্ট বা আলাদা 

কোনো পথ বা আদর্শ নেই। বরং তার 

দীন তো আল্লাহরই দীন, যার প্রতি 

তিনি সন্তুষ্ট হয়েছেন। আল্লাহ 

তা‘আলা বলেন, 

يَن عِّ  ُم﴾ َوَما ﴿إِّنَّ ٱلد ِّ ۡسلََٰ ِّ ٱۡۡلِّ ]ال عمران:   ١٩ندَ ٱَّللَّ

١٩]  

“নিশ্চয় আল্লাহর নিকট একমাত্র 

মনোনীত দীন হচ্ছে ইসলাম।” [সূরা 

আলে ইমরান, আয়াত: 19] সে কোনো 

মানুষকে সর্বমহান গণ্য দিকেও 

আহ্বান করে না। কারণ, আল্লাহর 

দীনের সামনে সকল মানুষের মর্যাদা 

সমান। একমাত্র তাকওয়া বা আল্লাহ 

ভীতি ছাড়া তাদের মাঝে কোনো 



 

 

পার্থক্য নেই। বরং একজন মুসলিম 

মানুষকে তাদের রবের পথে অবলম্বন 

করতে, তাাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান 

আনতে, আল্লাহ তাাঁর সর্বশেষ রাসূল 

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 

ওয়াসাল্লামের প্রতি যে শরী‘আত 

অবতীর্ণ করেছেন এবং সকল মানুষের 

নিকট তা পৌাঁছে দেয়ার আদেশ 

করেছেন, তা অনুসরণ করার প্রতি 

আহ্বান করেন।  

বস্তুত এ কারণেই আল্লাহর মনোনীত 

দীন; যার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট হয়েছেন, 

যা দিয়ে তিনি সর্বশেষ রাসূল প্রেরণ 

করেছেন, তার দিকে মানুষকে আহ্বানের 

লক্ষ্যে, যে হিদায়াত চায় তাকে 



 

 

পথপ্রদর্শন করা এবং যে মঙ্গল 

কামনা করে তার জন্য 

নির্দেশিকাস্বরূপ আমি এই কিতাব 

রচনা করেছি। আল্লাহর শপথ! 

একমাত্র এই দীন ব্যতীত কোনো 

সৃষ্টিকুলই প্রকৃত কল্যাণ বা সুখ পাবে 

না। আর যে ব্যক্তি রব হিসেবে 

আল্লাহর ওপর, রাসূল হিসেবে 

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 

ওয়াসাল্লামের ওপর এবং দীন হিসেবে 

ইসলামের ওপর ঈমান-দৃঢ়বিশ্বাস 

স্থাপন করেছে, সে ব্যতীত আর কেউ 

সত্যিকারের প্রশান্তি পাবে না। অতীত 

ও বর্তমান যুগে হাজার হাজার 

ইসলামের সুপথ প্রাপ্তগণ এ কথার 

সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তারা ইসলাম 



 

 

গ্রহণ করার পরই প্রকৃত জীবন 

সম্পর্কে জানতে পেরেছেন এবং 

ইসলামের ছায়াতলে প্রবেশ করা ছাড়া 

তারা প্রকৃত সুখ ও কল্যাণের স্বাদ 

গ্রহণ করতে পারেননি।  

প্রত্যেক মানুষই কল্যাণের দিকে 

তাকিয়ে থাকে, প্রশান্তি অনুসন্ধান 

করে এবং এবং বাস্তবতা খুাঁজে বেড়ায়। 

তাই আমি এই গ্রন্থ রচনা করেছি, আর 

আল্লাহর নিকট এই প্রার্থনা করছি, 

তিনি যেন এই আমলকে নির্ভেজালভাবে 

তাাঁর সন্তুষ্টির জন্য গ্রহণ করেন এবং 

তাাঁর পথের একজন দা‘ঈ (আহ্বানকারী) 

হিসেবে গণ্য করেন। তিনি যেন এই 

কাজটিকে ঐসব সৎ আমলের 



 

 

অন্তর্ভুক্ত করেন, যা তার 

সম্পাদনকারীকে দুনিয়া ও আখেরাতে 

উপকার পৌাঁছায়। 

আর যে বা যারা বইটি ছাপাতে অথবা 

যেকোনো ভাষাতে অনুবাদ করতে চায়, 

আমি তাদেরকে এর অনুমতি দিলাম। 

তবে শর্ত হলো, যে ভাষায় অনুবাদ 

করা হবে, অনুবাদের ক্ষেত্রে যেন 

আমানতদারিতা রক্ষা করে। আর 

আমাকে অনুবাদের এক কপি দিয়ে তিনি 

যেন আমার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন 

করেন, যাতে করে তা হতে উপকার লাভ 

করতে পারি এবং একই পরিশ্রম যেন 

বারবার না করা হয়।  



 

 

অনুরূপভাবে আমি আশা করি, যদি 

কারো কোনো প্রকার মন্তব্য অথবা 

সংশোধনী থাকে, চাই তা মূল আরবী 

কিতাব সম্পর্কে হোক অথবা এর যে 

কোনো ভাষায় অনুবাদিত কিতাব 

সম্পর্কে হোক, তিনি যেন আমাকে 

আমার নিম্ন ঠিকানায় পে াঁছে দেন।  

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি 

সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ, সর্বোপরে ও 

সর্বনিকটে। প্রকাশ্যে ও গোপনে, শুরু 

ও শেষে একমাত্র তাাঁরই প্রশংসা। তাাঁর 

জন্য ঐ পরিমাণ প্রশংসা যা 

আসমানসমূহ ভর্তি করে দেয়, যা পৃথিবী 

পূর্ণ করে দেয় এবং আমাদের রব অন্য 

যা কিছু চান, তা পূরণ্ করে দেন। হে 



 

 

আল্লাহ! আপনি আমাদের নবী 

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 

ওয়াসাল্লামের ওপর, তাাঁর সাহাবীগণের 

ওপর এবং যারা তাাঁর পথ ও পন্থার 

ওপর চলে, তাদের সকলের ওপর 

কিয়ামত পর্যন্ত অগণিত অসংখ্য 

সালাত ও সালাম বর্ষণ করুন।  

লেখক 

ড. মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন 

সালেহ আস সুহাইম 

রিয়াদ: 1৩/10/1420 হিজরী 

পোষ্ট বক্স 10৩2 রিয়াদ: 1৩42 

পোষ্ট বক্স 6249, রিয়াদ: 11442 



 

 

 সঠিক পথ কোনটি? 

মানুষ যখন বড় হতে শুরু করে এবং 

বুঝতে শিখে তখন তার মাথায় বেশ কিছু 

প্রশ্ন জাগে। যেমন, আমি কোথা থেকে 

এসেছি, কেন এসেছি, আবার কোথায় 

আমার গন্তব্য? কে আমাকে সৃষ্টি 

করেছেন, কে আমার আশপাশের 

পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন, কে এই 

পৃথিবীর মালিক এবং কে এ পৃথিবী 

পরিচালক? এ ধরনের আরও অনেক 

প্রশ্ন তার মাথায় ঘুরপাক খায়।  

মানুষ এ প্রশ্নগুলোর উত্তর নিজে 

নিজেই জানতে পারে না। আধুনিক 

জ্ঞান-বিজ্ঞানও এ প্রশ্নগুলোর 

সঠিক উত্তর দেয়ার মত উন্নতি লাভ 



 

 

করেনি। কারণ, এগুলো এমনই 

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যেগুলো দীনের 

গণ্ডিভুক্ত ও তার সীমারেখার বিষয়। এ 

কারণেই বিষয়গুলোকে কেন্দ্র করে 

রয়েছে একাধিক বর্ণনা, বিভিন্ন 

কুসংস্কার ও অসংখ্য রূপকথা রচিত 

হয়েছে, যা মানুষের হতভম্বতা ও 

দুশ্চিন্তা বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে। 

বস্তুত একজন মানুষ এ বিষয়গুলোর 

পরিপূর্ণ ও যথেষ্ট উত্তর তখনই 

জানতে পারবে যখন আল্লাহ তা‘আলা 

তাকে এমন সঠিক দীনের পথ প্রদর্শন 

করবেন, যে দীন এ বিষয়গুলো 

সম্পর্কে এবং এ ধরনের অন্যান্য 

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে চূড়ান্ত ও 

যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত প্রদান করেছে।  



 

 

কারণ, এ বিষয়গুলো এমনই বিষয় 

যেগুলো গায়েবী তথা অদৃশ্য 

বিষয়াবলির সাথে সম্পৃক্ত। সঠিক 

দীনই শুধুমাত্র সত্য, সঠিক ও হকের 

কথা বলে। কেননা, দীন এককভাবে 

কেবল আল্লাহর পক্ষ থেকে যাকে 

আল্লাহ তা‘আলা তার নবী ও 

রাসূলগণের নিকট অহী হিসেবে প্রেরণ 

করেছেন। এ কারণেই প্রত্যেক মানুষের 

জন্য বাধ্যতামূলক হলো, সঠিক দীন 

অন্বেষণ করা, দীনের শিক্ষা গ্রহণ 

করা এবং এর প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান 

আনা। যাতে করে তার থেকে সন্দেহ, 

সংশয় এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা দূর হয় 

এবং সঠিক পথ প্রাপ্ত হয়।  



 

 

প্রিয় পাঠক! নিম্নোক্ত পাতাগুলোতে 

আমি আপনাকে মহান আল্লাহর 

একমাত্র সঠিক পথের অনুসরণ করতে 

আহ্বান করবো এবং সাথে সাথে 

আপনার সামনে এর কতক অকাট্য 

দলীল-প্রমাণ ও যুক্তি উল্লেখ 

করবো। যাতে করে আপনি মনোযোগ 

ও ধৈর্য সহকারে বিষয়গুলো খেয়াল 

করেন।  

 মহান আল্লাহর অসত্িত্ব, প্রভূত্ব, 

এককত্ব ও একক ইবাদাত প্রাপত্ির 

বর্ণনা[2] 

কাফিররা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের 

বানানো উপাস্য ও সৃষ্টি অর্থাৎ গাছ-

পালা, পাথর এবং মানুষের উপাসনা করে 



 

 

থাকে। আর এজন্যই ইয়াহূদী ও 

মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ 

তা‘আলার গুণাবলি বিষয়ে জিজ্ঞেস 

করে এবং তিনি কোত্থেকে আসলেন 

তাও জিজ্ঞেস করে তখন আল্লাহ 

তা‘আলা তাাঁর পরিচয় জানিয়ে নিচের 

আয়াতগুলো অবতীর্ণ করেন।  

ُ أََحدٌ  َمدُ  ١﴿قُۡل ُهَو ٱَّللَّ ُ ٱلصَّ ۡد َولَۡم يُولَۡد  ٢ٱَّللَّ  ٣لَۡم يَلِّ

   [٥  ،١]االخالص:   ٤َولَۡم يَُكن لَّهُۥ ُكفًُوا أََحدُُۢ 

“(হে মুহাম্মাদ) আপনি বলুন, তিনি 

আল্লাহ এক-অদ্বিতীয়। আল্লাহ 

কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাাঁর 

মুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি 

এবং তাাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি। আর 



 

 

তাাঁর কোনো সমকক্ষও নেই।” [সূরা 

আল-ইখলাস, আয়াত: 1-4] আর তিনি 

তাাঁর নিজের পরিচয় দিয়ে বলেন,  

تِّ َوٱۡۡلَۡرَض فِّي  َوَٰ ي َخلََق ٱلسََّمَٰ ُ ٱلَّذِّ ﴿إِّنَّ َربَُّكُم ٱَّللَّ

ي ٱلَّۡيَل ٱلنََّهاَر  ۖ يُۡغشِّ تَّةِّ أَيَّاٖم ثُمَّ ٱۡستََوىَٰ َعلَى ٱۡلعَۡرشِّ سِّ

تُِّۢ يَۡطلُبُهُۥ َحثِّيٗثا َوٱلشَّمۡ  َرَٰ َس َوٱۡلقََمَر َوٱلنُُّجوَم ُمَسخَّ

يَن  لَمِّ ُ َربُّ ٱۡلعََٰ ۦٓ﴾ أاََل لَهُ ٱۡلَخۡلُق َوٱۡۡلَۡمُر﴾ تَبَاَرَك ٱَّللَّ هِّ بِّأَۡمرِّ

  [٥٣]االعراف:   ٥٤

“নিশ্চয় তোমাদের রব আল্লাহ, যিনি 

আসমানসমূহ ও যমীন ছয় দিনে সৃষ্টি 

করেছেন; তারপর তিনি ‘আরশের উপর 

উঠেছেন। তিনিই দিনকে রাত দিয়ে ঢেকে 

দেন, তাদের একে অন্যকে দ্রুতগতিতে 

অনুসরণ করে। আর সূর্য, চাাঁদ ও 

নক্ষত্ররাজি, যা তাাঁরই হুকুমের অনুগত, 



 

 

তা তিনিই সৃষ্টি করেছেন। জেনে রাখ, 

সৃজন ও আদেশ তাাঁরই। সৃষ্টিকুলের রব 

আল্লাহ কত বরকতময়!” [সূরা আল-

আ‘রাফ, আয়াত: 54] মহান 

আল্লাহ  অন্য আয়াতে বলেন, 

تِّ بِّغَۡيرِّ َعَمٖد تََرۡونََهۖا ثُمَّ  َوَٰ َمَٰ ي َرفََع ٱلسَّ ُ ٱلَّذِّ ﴿ٱَّللَّ

َر ٱلشَّۡمَس َوٱۡلقََمَرۖ ُكل ّٞ  ۖ َوَسخَّ ٱۡستََوىَٰ َعلَى ٱۡلعَۡرشِّ

تِّ لَعَلَُّكم  ُل ٱۡۡلٓيََٰ ىِۚ يُدَب ُِّر ٱۡۡلَۡمَر يُفَص ِّ َسم ٗ ََجٖل مُّ ي ۡلِّ يَۡجرِّ

قَآءِّ َرب ُِّكۡم تُوقِّنُوَن  ي َمدَّ ٱۡۡلَۡرَض َوَجعََل  ٢بِّلِّ َوُهَو ٱلَّذِّ

تِّ َجعََل فِّيَها  ن ُكل ِّ ٱلثََّمَرَٰ ٗرۖا َومِّ َي َوأَۡنَهَٰ سِّ فِّيَها َرَوَٰ

ٖت  لَِّك َۡلٓيََٰ ي ٱلَّۡيَل ٱلنََّهاَرِۚ إِّنَّ فِّي ذََٰ َزۡوَجۡينِّ ٱۡثنَۡينِّۖ يُۡغشِّ

  [٣  ،٢]الرعد:   ٣ل ِّقَۡوٖم يَتَفَكَُّروَن 

“আল্লাহ, যিনি আসমানসমূহ উপরে 

স্থাপন করেছেন খুাঁটি ছাড়া, তোমরা তা 

দেখছ। তারপর তিনি ‘আরশের উপর 

উঠেছেন এবং সূর্য ও চাাঁদকে নিয়মাধীন 



 

 

করেছেন; প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট সময় 

পর্যন্ত চলবে। তিনি সব বিষয় 

পরিচালনা করেন, আয়াতসমূহ 

বিশদভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা 

তোমাদের রবের সঙ্গে সাক্ষাত 

সম্পর্কে নিশ্চিত বিশ্বাস করতে পার। 

আর তিনিই যমীনকে বিস্তৃত করেছেন 

এবং তাতে সুদৃঢ়পর্বত ও নদী সৃষ্টি 

করেছেন এবং সব রকমের ফল সৃষ্টি 

করেছেন জোড়ায় জোড়ায়। তিনি 

দিনকে রাত দ্বারা আচ্ছাদিত করেন। 

নিশ্চয় এতে নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল 

সমপ্্রদায়ের জন্য।” [সূরা আর-রা‘দ, 

আয়াত: 2, ৩] অবশেষে আল্লাহ 

তা‘আলা আরও বলেন, 



 

 

يُض ٱۡۡلَۡرَحاُم  ُل ُكلُّ أُنثَىَٰ َوَما تَغِّ ُ يَۡعلَُم َما تَۡحمِّ ﴿ٱَّللَّ

ۡقدَاٍر  ندَهُۥ بِّمِّ  َوُكلُّ َشۡيٍء عِّ
ُم ٱۡلغَۡيبِّ  ٨َوَما تَۡزدَادُِۚ لِّ َعَٰ

دَةِّ ٱۡلَكبِّيُر ٱۡلُمتَعَا    [٩  ،٨]الرعد:   ٩لِّ َوٱلشََّهَٰ

“প্রত্যেক নারী যা গর্ভে ধারণ করে 

এবং গর্ভাশয়ে যা কিছু কমে ও বাড়ে 

আল্লাহ তা জানেন এবং তাাঁর নিকট 

প্রত্যেক বস্তুরই এক নির্দিষ্ট 

পরিমাণ আছে। তিনি গায়েব ও 

প্রকাশ্যের জ্ঞানী, মহান, সর্বোচ্চ।” 

[সূরা আর-রা‘দ, আয়াত: 8, 9] 

তিনি আরও বলেন,  

ُِۚ قُۡل  ﴿قُلۡ  تِّ َوٱۡۡلَۡرضِّ قُلِّ ٱَّللَّ َوَٰ َمَٰ بُّ ٱلسَّ َمن رَّ

ۡم نَۡفٗعا  هِّ َنفُسِّ يَآَء اَل يَۡملُِّكوَن ۡلِّ ۦٓ أَۡولِّ ن دُونِّهِّ أَفَٱتََّخۡذتُم م ِّ

يُر أَۡم َهۡل  ي ٱۡۡلَۡعَمىَٰ َوٱۡلبَصِّ اِۚ قُۡل َهۡل يَۡستَوِّ َواَل َضر ٗ

ُت َوٱلنُّوُر﴾ أَۡم َجعَلُو ي ٱلظُّلَُمَٰ ِّ ُشَرَكآَء َخلَقُواْ تَۡستَوِّ َّ اْ َّللِّ



 

 

لُِّق ُكل ِّ َشۡيٖء  ُ َخَٰ ۡمِۚ قُلِّ ٱَّللَّ بَهَ ٱۡلَخۡلُق َعلَۡيهِّ َكَخۡلقِّهِۦّ فَتََشَٰ

ُر  دُ ٱۡلقَهََّٰ حِّ    [١٦]الرعد:   ١٦َوُهَو ٱۡلَوَٰ

“বলুন, ‘কে আসমানসমূহ ও যমীনের 

রব?’ বলুন, ‘আল্লাহ্।’ বলুন, ‘তবে কি 

তোমরা অভিভাবকরূপে গ্রহণ করেছ 

আল্লাহর পরিবর্তে অন্যকে যারা 

নিজেদের লাভ বা ক্ষতি সাধনে সক্ষম 

নয়?’ বলুন, ‘অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি 

সমান হতে পারে? নাকি অনধ্কার ও 

আলো সমান হতে পারে?’ তবে কি তারা 

আল্লাহর এমন শরীক করেছে, যারা 

আল্লাহর সৃষ্টির মতো সৃষ্টি করেছে, 

যে কারণে সৃষ্টি তাদের কাছে সদৃশ মনে 

হয়েছে? বলুন, ‘আল্লাহ্ সকল বস্তুর 

স্রষ্টা; আর তিনি এক, মহা 



 

 

প্রতাপশালী’।” [সূরা আর-রা‘দ, আয়াত: 

16] 

আল্লাহ তা‘আলা তাদের জন্য তাাঁর 

প্রাকৃতিক নিদর্শনসমূহকে সাক্ষী ও 

প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করে বলেন,  

تِّهِّ ٱلَّۡيُل َوٱلنََّهاُر  ۡن َءايََٰ َوٱلشَّۡمُس َوٱۡلقََمُرِۚ اَل ﴿َومِّ

ي  ِّْۤ ٱلَّذِّ َّ  َّللِّ
ۡلقََمرِّ َوٱۡسُجدُواْْۤ تَۡسُجدُواْ لِّلشَّۡمسِّ َواَل لِّ

فَإِّنِّ ٱۡستَۡكبَُرواْ  ٣٧َخلَقَُهنَّ إِّن ُكنتُۡم إِّيَّاهُ تَۡعبُدُوَن 

ندَ َرب َِّك يَُسب ُِّحوَن لَهُۥ بِّٱلَّۡيلِّ َوٱلنََّهارِّ َوُهۡم اَل  يَن عِّ فَٱلَّذِّ

عَٗة  ٣٨ُموَن۩   يَسۡ  شِّ ۦٓ أَنََّك تََرى ٱۡۡلَۡرَض َخَٰ تِّهِّ ۡن َءايََٰ َومِّ

ٓي   إِّنَّ ٱلَّذِّ
ۡت َوَربَۡتِۚ فَإِّذَآ أَنَزۡلنَا َعلَۡيَها ٱۡلَمآَء ٱۡهتَزَّ

يٌر  ِٓۚ إِّنَّهُۥ َعلَىَٰ ُكل ِّ َشۡيٖء قَدِّ   ٣٩أَۡحيَاَها لَُمۡحيِّ ٱۡلَمۡوتَىَٰ

   [٣٩  ،٣٧]فصلت: 

“আর তাাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে 

রাত ও দিন, সূর্য ও চাাঁদ। তোমরা 



 

 

সূর্যকে সাজদাহ করো না, চাাঁদকেও 

নয়; আর সাজদাহ কর আল্লাহকে, যিনি 

এগুলো সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা 

কেবল তাাঁরই ইবাদাত কর। আর তাাঁর 

একটি নিদর্শন এই যে, আপনি ভূমিকে 

দেখতে পান শুষ্ক ও ঊষর, অতঃপর 

যখন আমরা তাতে পানি বর্ষণ করি 

তখন তা আন্দোলিত ও স্ফীত হয়। 

নিশ্চয় যিনি যমীনকে জীবিত করেন 

তিনি অবশ্যই মৃতদের জীবনদানকারী। 

নিশ্চয় তিনি সবকিছুর উপর 

ক্ষমতাবান।” [সূরা ফুসসিলাত, আয়াত: 

৩7-৩9]  

তিনি আরও বলেন, 



 

 

ُف  تِّ َوٱۡۡلَۡرضِّ َوٱۡختِّلََٰ َوَٰ تِّهِۦّ َخۡلُق ٱلسََّمَٰ ۡن َءايََٰ ﴿َومِّ

نَتُِّكۡم َوأَ  يَن أَۡلسِّ لِّمِّ ۡلعََٰ ٖت ل ِّ لَِّك َۡلٓيََٰ
نُِّكۡمِۚ إِّنَّ فِّي ذََٰ  ٢٢ۡلَوَٰ

ن  تِّهِۦّ َمنَاُمُكم بِّٱلَّۡيلِّ َوٱلنََّهارِّ َوٱۡبتِّغَآُؤُكم م ِّ ۡن َءايََٰ َومِّ

ٖت ل ِّقَۡوٖم يَۡسَمعُوَن  لَِّك َۡلٓيََٰ ۦِٓۚ إِّنَّ فِّي ذََٰ هِّ   ٢٣فَۡضلِّ

   [٢٣  ،٢٢]الروم: 

“আর তাাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে 

আসমান ও যমীনের সৃষ্টি এবং 

তোমাদের ভাষা ও তোমাদের বর্ণের 

ভিন্নতা। নিশ্চয় এর মধ্যে 

নিদর্শনাবলি রয়েছে জ্ঞানীদের জন্য। 

আর তাাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে 

রাতে ও দিনে তোমাদের নিদ্রা এবং 

তাাঁর অনুগ্রহ থেকে তোমাদের 

(জীবিকা) অন্বেষণ। নিশ্চয় এর মধ্যে 

নিদর্শনাবলি রয়েছে সে কাওমের জন্য 

যারা শুনে। সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা 



 

 

ও বর্ণের বৈচিত্র্য। এতে জ্ঞানীদের 

জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে।” [সূরা 

আর-রূম, আয়াত: 22, 2৩]  

মহান আল্লাহ  নিজের সৌন্দর্য ও 

পরিপূর্ণতা বর্ণনা করে বলেছেন, 

هَ إِّالَّ ُهَو ٱۡلَحيُّ 
ُ اَلٓ إِّلََٰ نَةّٞ َواَل ﴿ٱَّللَّ ٱۡلقَيُّوُمِۚ اَل تَۡأُخذُهُۥ سِّ

ي  ﴾ َمن ذَا ٱلَّذِّ تِّ َوَما فِّي ٱۡۡلَۡرضِّ َوَٰ َمَٰ نَۡومِّٞۚ لَّهُۥ َما فِّي ٱلسَّ

ۡم َوَما َخۡلفَُهۡمۖ  يهِّ ندَهُۥٓ إِّالَّ بِّإِّۡذنِّهِّۚۦِ يَۡعلَُم َما بَۡيَن أَۡيدِّ يَۡشفَُع عِّ

ۦٓ إِّالَّ بِّ  هِّ ۡلمِّ ۡن عِّ يُطوَن بَِّشۡيٖء م ِّ َع َواَل يُحِّ َما َشآَءِۚ َوسِّ

تِّ َوٱۡۡلَۡرَضۖ َواَل يَ  َوَٰ يُّهُ ٱلسََّمَٰ ۡفُظُهَماِۚ َوُهَو   ُكۡرسِّ ودُهُۥ حِّ

يُم    [٢٥٥]البقرة:   ٢٥٥ٱۡلعَلِّيُّ ٱۡلعَظِّ

“আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনো সত্য 

ইলাহ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, 

সর্বসত্তার ধারক। তাাঁকে তন্দ্রাও 

স্পর্শ করতে পারে না, নিদ্রাও নয়। 



 

 

আসমানসমূহে যা রয়েছে ও যমীনে যা 

রয়েছে সবই তাাঁর। কে সে, যে তাাঁর 

অনুমতি ব্যতীত তাাঁর কাছে সুপারিশ 

করবে? তাদের সামনে ও পিছনে যা কিছু 

আছে তা তিনি জানেন। আর যা তিনি 

ইচ্ছে করেন তা ছাড়া তাাঁর জ্ঞানের 

কোনো কিছুকেই তারা পরিবেষ্টন 

করতে পারে না। তাাঁর ‘কুরসী’ 

আসমানসমূহ ও যমীনকে পরিব্যাপ্ত 

করে আছে; আর এ দু’টোর 

রক্ষণাবেক্ষণ তাাঁর জন্য বোঝা হয় 

না। আর তিনি সুউচ্চ সুমহান।” [সূরা 

আল-বাকারাহ, আয়াত: 255] 

তিনি অন্য আয়াতে আরও বলেন, 



 

 

ي ٱلطَّۡولِّۖ  قَابِّ ذِّ يدِّ ٱۡلعِّ بِّ َوقَابِّلِّ ٱلتَّۡوبِّ َشدِّ ﴿َغافِّرِّ ٱلذَّنُۢ

هَ إِّالَّ ُهَوۖ إِّ 
يُر اَلٓ إِّلََٰ    [٣]غافر:  ٣لَۡيهِّ ٱۡلَمصِّ

“তিনি পাপ ক্ষমাকারী, তাওবা 

কবুলকারী, কঠোর শাস্তিদাতা, 

অনুগ্রহ বর্ষণকারী। তিনি ছাড়া 

কোনো (সত্য) ইলাহ নেই। একমাত্র 

তাাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন।” [সূরা 

গাফির, আয়াত: ৩]  

তিনি আরও বলেন,  

ُم  لََٰ هَ إِّالَّ ُهَو ٱۡلَملُِّك ٱۡلقُدُّوُس ٱلسَّ
ي اَلٓ إِّلََٰ ُ ٱلَّذِّ ﴿ُهَو ٱَّللَّ

 ِّ َن ٱَّللَّ يُز ٱۡلَجبَّاُر ٱۡلُمتََكب ُِّرِۚ ُسۡبَحَٰ ُن ٱۡلعَزِّ ُن ٱۡلُمَهۡيمِّ ٱۡلُمۡؤمِّ

ُكوَن  ا يُۡشرِّ    [٢٣]الحشر:   ٢٣َعمَّ

“তিনিই আল্লাহ; যিনি ছাড়া কোনো 

ইলাহ নেই, তিনিই বাদশাহ, মহা পবিত্র, 



 

 

ত্রুটিমুক্ত, নিরাপত্তা দানকারী, 

রক্ষক, মহা পরাক্রমশালী, মহা 

প্রতাপশালী, অতীব মহিমান্বিত, তারা 

যা শরীক করে তা থেকে পবিত্র, মহান।” 

[সূরা আল-হাশর, আয়াত: 2৩] 

এই মহান উপাস্য, প্রজ্ঞাবান, 

ক্ষমতাশালী রব যিনি তাাঁর বান্দাদেরকে 

নিজের পরিচয় সম্পর্কে অবগত 

করলেন এবং তাদের জন্য তাাঁর 

নিদর্শনসমূহকে সাক্ষী ও প্রমাণ 

হিসেবে উপস্থাপন করলেন। আর তিনি 

নিজে তার পরিপূর্ণতার গুণে গুণান্বিত 

হওয়ার বিষয়টি বর্ণনা ঘোষণা 

করলেন। এসবই হলো তাাঁর অস্তিত্ব, 

রুবুবিয়্যাত ও উলুহিয়্যাতের প্রমাণ ও 



 

 

সাক্ষ্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত 

শরী‘আত এমনকি বিবেক শক্তি ও 

সৃষ্টিগত ফিতরাত বা স্বভাবিক মানব 

প্রকৃতিও এর সাক্ষ্য দেয়। সমগ্র 

জাতিগোষ্ঠীও এ বিষয়ে একমত। আমি 

এখন এর সামান্য কিছু দলীল-প্রমাণ 

আপনার সামনে তুলে ধরবো। প্রথমে 

তার অস্তিত্ব ও রুবুবিয়্যাতের প্রমাণ 

যা নিম্নে আলোচনা করা হবে:  

এক- সৃষ্টিজগত ও তার মাঝে যা কিছু 

রয়েছে, যা অভিনব হিসেবে স্বীকৃত: 

হে মানব! বিশাল সৃষ্টিজগত আপনাকে 

পরিবেষ্টন করে রেখেছে। 

আকাশমণ্ডলী, নক্ষত্ররাজি, ছায়াপথ 



 

 

ও বিস্তৃত যমীন নিয়ে এই সৃষ্টিজগত। 

আর এই যমীনের পাশাপাশি অসংখ্য 

ভূখণ্ড রয়েছে এবং প্রত্যেক ভূখণ্ডের 

উৎপাদন অন্যের চেয়ে ভিন্ন। এতে 

রয়েছে নানা জাতের ফল ফলাদি। দেখতে 

পাবেন এখানে প্রত্যেক সৃষ্টিকে 

জোড়া জোড়া করে সৃষ্টি করা হয়েছে। 

সুতরাং এই বিশ্বজগত নিজে নিজেই 

সৃজিত হয়নি। এর জন্য একজন 

সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব অবশ্যই 

প্রয়োজন। কেননা, কেউ নিজেকে নিজে 

সৃজন করতে পারে না। সুতরাং অভিনব 

পদ্ধতিতে কে এই বিশ্বজগত সৃষ্টি 

করেছেন? কে এটিকে এত সুন্দর পূর্ণতা 

দান করেছেন? এবং কে দর্শকদের 

জন্য তা নিদর্শন করেছেন? উত্তরে 



 

 

যার নাম উঠে আসবে তা হচ্ছে, তিনি 

হলেন মহা পরাক্রমশালী, একক 

ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ সুবহানাহু 

ওয়া তা‘আলা। যিনি ছাড়া অন্য কোনো 

রব নেই, আর প্রকৃত কোনো 

উপাস্যও নেই। মহান আল্লাহ বলেন, 

لِّقُوَن  ۡن َغۡيرِّ َشۡيٍء أَۡم ُهُم ٱۡلَخَٰ أَۡم  ٣٥﴿أَۡم ُخلِّقُواْ مِّ

تِّ َوٱۡۡلَۡرَضِۚ بَل الَّ يُوقِّنُوَن  َوَٰ   ٣٦َخلَقُواْ ٱلسََّمَٰ

  [٣٥  ،٣٤]الطور: 

“তারা কি স্রষ্টা ছাড়া সৃষ্টি হয়েছে, না 

তারাই স্রষ্টা? তারা কি আসমান ও 

যমীন সৃষ্টি করেছে? বরং তারা দৃঢ় 

বিশ্বাস করে না।” [সূরা আত-তূর, 

আয়াত: ৩5, ৩6] 



 

 

উল্লিখিত দু’টি আয়াত তিনটি বিষয়কে 

অন্তর্ভুক্ত করে:  

1- তারা কি অস্তিত্বহীন কারো 

মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে?   

2- নাকি তারা নিজেরাই তাদের নিজেদের 

সৃষ্টি করেছে?  

৩- তারা নিজেরাই কি আসমানসমূহ ও 

যমীন সৃষ্টি করেছে?  

যদি কোনো অস্তিত্বহীনতা তাদেরকে 

সৃষ্টি না করে থাকে, আর তারা নিজেরাই 

নিজেদেরকে সৃষ্টি না করে থাকে , 

আবার আসমান ও যমীনের 

সৃষ্টিকর্তাও তারা না হয়, তবে একজন 

সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব স্বীকার করা 



 

 

আবশ্যক হয়ে পড়ে; যিনি তাদের এবং 

আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা। 

আর সেই সৃষ্টিকর্তা হলেন একক 

ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ সুবহানাহু 

ওয়া তা‘আলা।  

দুই- ফিতরাত (বা সুস্থ মানব প্রকৃতি):  

সৃষ্টিকুল স্বভাবগতভাবে সৃষ্টিকর্তার 

অস্তিত্বকে স্বীকার করে নেয়। আরও 

স্বীকৃতি দেয় যে, তিনি সকলের চেয়ে 

সুমহান, সর্ববৃহৎ, মহত্তর ও 

শ্রেষ্ঠতম। এই ব্যাপারটি মানব 

ফিতরাতের মধ্যে গাণিতিক বিষয়ের 

শক্ত ভিত্তির চেয়ে মজবুতভাবে গেড়ে 

দেয়া হয়েছে। বস্তুত তাাঁর অস্তিত্ব 

প্রমাণের জন্য কোনো দলীল 



 

 

উপস্থাপনের প্রয়োজন পড়ে না; কিন্তু 

যার সুস্থ মানব প্রকৃতির পরিবর্তন 

ঘটেছে এবং এমন কিছু পরিবেশ-

পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে, যা তার 

মধ্যে এ চিরন্তন সত্যটিকে মেনে 

নেয়ার বিপরীতে অবস্থান তৈরী করে 

দিয়েছে। (তার ক্ষেত্রে দলীল 

প্রয়োজন।)[৩] আল্লাহ তা‘আলা 

বলেন,   

ِّ ٱلَّتِّي فََطَر  ﴿فَأَقِّۡم َوۡجَهكَ  ينِّ َحنِّيٗفاِۚ فِّۡطَرَت ٱَّللَّ لد ِّ لِّ

يُن ٱۡلقَي ُِّم  لَِّك ٱلد ِّ
ِِّۚ ذََٰ يَل لَِّخۡلقِّ ٱَّللَّ ٱلنَّاَس َعلَۡيَهاِۚ اَل تَۡبدِّ

نَّ أَۡكثََر ٱلنَّاسِّ اَل يَۡعلَُموَن  كِّ
   [٣٠]الروم:   ٣٠َولََٰ

“কাজেই আপনি একনিষ্ঠ হয়ে নিজ 

চেহারাকে দীনে প্রতিষ্ঠিত রাখুন। 

আল্লাহর ফিতরাত (স্বাভাবিক রীতি বা 



 

 

দীন ইসলাম), যার ওপর (চলার যোগ্য 

করে) তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন; 

আল্লাহর সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন 

নেই। এটাই প্রতিষ্ঠিত দীন; কিন্তু 

অধিকাংশ মানুষ জানে না।” [সূরা আর-

রূম, আয়াত: ৩0] রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম 

বলেন,  

ْن َمْولُوٍد إِّالَّ يُولَدُ َعلَى الفِّْطَرةِّ، فَأَبََواهُ » َما مِّ

، َكَما تُْنتَُج  َسانِّهِّ ، أَْو يَُمج ِّ َرانِّهِّ دَانِّهِّ أَْو يُنَص ِّ ِّ يَُهو 

ْن  سُّوَن فِّيَها مِّ يَمةً َجْمعَاَء، َهْل تُحِّ يَمةُ بَهِّ البَهِّ

ُ  ،«َجْدَعاءَ  َي ّللاَّ   َعْنهُ:ثُمَّ يَقُوُل أَبُو ُهَرْيَرةَ َرضِّ

يَل لَِّخۡلقِّ  ِّ ٱلَّتِّي فََطَر ٱلنَّاَس َعلَۡيَهاِۚ اَل تَۡبدِّ ﴿فِّۡطَرَت ٱَّللَّ

  ِِّۚ  اآليَةَ  [٣٠]الروم: ٱَّللَّ

“প্রতিটি নবজাত সন্তান ফিতরাতের 

ওপর (দীন ইসলাম নিয়েই) জন্মগ্রহণ 



 

 

করে। কিন্তু পরবর্তীতে তার পিতা-

মাতাই তাকে ইয়াহূদী, খৃষ্টান বা 

অগ্নিপূজক বানিয়ে ফেলে। যেমন 

জীবজন্তু নিখুাঁত শাবক প্রসব করে, 

তুমি কি সেখানে কোনো ত্রুটিযুক্ত 

শাবক দেখতে পাও?” তারপর আবু 

হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, 

তোমরা ইচ্ছা করলে এই আয়াতটি পাঠ 

করতে পার- ِۚٱلَّتِّي فََطَر ٱلنَّاَس َعلَۡيَها ِّ ﴿فِّۡطَرَت ٱَّللَّ

 ِّ يَل لَِّخۡلقِّ ٱَّللَّ  আল্লাহর ফিতরাত“  ِۚاَل تَۡبدِّ

(স্বাভাবিক রীতি বা দীন ইসলাম), যার 

ওপর (চলার যোগ্য করে) তিনি মানুষ 

সৃষ্টি করেছেন; আল্লাহর সৃষ্টির 

কোনো পরিবর্তন নেই।”[4]   



 

 

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম 

আরও বলেন, 

ا أاََل إِّنَّ َرب ِّي أََمَرنِّي » مَّ ْلتُْم، مِّ َمُكْم َما َجهِّ أَْن أَُعل ِّ

ي َهذَا، ُكلُّ َماٍل نََحْلتُهُ َعْبدًا َحاَلٌل،  َعلََّمنِّي يَْومِّ

ي ُحنَفَاَء ُكلَُّهْم، َوإِّنَُّهْم أَتَتُْهُم  بَادِّ َوإِّن ِّي َخلَْقُت عِّ

ْم َما  َمْت َعلَْيهِّ ْم، َوَحرَّ ينِّهِّ يُن فَاْجتَالَتُْهْم َعْن دِّ الشَّيَاطِّ

ْل بِّهِّ أَحْ  ُكوا بِّي َما لَْم أُْنزِّ لَْلُت لَُهْم، َوأََمَرتُْهْم أَْن يُْشرِّ

 .«ُسْلَطانًا

“জেনে রাখ, আমার রব আমাকে যে সব 

তথ্য প্রদান করেছেন তন্মধ্যে যা 

তোমরা জান না, তা তোমাদেরকে 

জানানোর নির্দেশ তিনি আমাকে 

দিয়েছেন। তিনি আমাকে আজকে যা 

জানিয়েছেন তার অন্তর্ভুক্ত বিষয় 

হচ্ছে, ‘আমি কোনো বান্দাকে যে 



 

 

সম্পদ দান করেছি তা তার জন্য হালাল 

আর আমি আমার সকল বান্দাকেই 

শির্ক-কুফুরীবিমুখ হয়ে একনিষ্ঠ 

তাওহীদমুখী করে সৃষ্টি করেছি। 

অতঃপর তাদের কাছে শয়তান এসে 

তাদেরকে দীন থেকে দূরে নিক্ষেপ 

করল। আমি যা তাদের জন্য হালাল 

করেছি তা তারা তাদের ওপর হারাম 

করল এবং কোনো প্রমাণ 

ব্যতিরেকেই আমার সাথে অংশীদার 

করতে নির্দেশ দিল।”[5]  

তিন- সকল জাতির ইজমা‘ বা ঐকমত্য:  

প্রাচীন ও আধুনিক কালের সকল 

উম্মত একমত যে, এই বিশ্ব 

পরিমণ্ডলের একজন সৃষ্টিকর্তা 



 

 

আছেন। তিনি হলেন এ জগতের 

একমাতর্ আল্লাহ সমগ্র জগতের রব। 

তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের 

সৃষ্টিকর্তা। তাাঁর সৃষ্টিতে কারো 

অংশীদারীত্ব নেই, যেমন তাাঁর রাজত্বে 

কোনো ভাগীদার নেই। 

পূর্বের কোনো জাতি (যারা বিভিন্ন 

উপাস্যের ইবাদাত করত) এই বিশ্বাস 

পোষণ করত না যে, তাদের 

উপাস্যগুলো আসমানসমূহ ও যমীনের 

সৃষ্টিতে আল্লাহর সঙ্গে অংশীদার 

ছিল। বরং তারা বিশ্বাস করত যে, 

একমাত্র আল্লাহ তা‘আলাই তাদের 

এবং তাদের উপাস্যদের সৃষ্টিকর্তা। 

তিনি ব্যতীত অন্য কোনো 



 

 

সৃষ্টিকর্তা ও রিযিকদাতা নেই। কল্যাণ 

ও অকল্যাণ কেবল তাাঁরই হাতে।[6] 

আল্লাহ তা‘আলার রুবুবিয়্যাতকে 

মুশরিকরা যে স্বীকার করে নিয়েছিল 

তার বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ তা‘আলা 

বলেন,  

َر  تِّ َوٱۡۡلَۡرَض َوَسخَّ َوَٰ ۡن َخلََق ٱلسََّمَٰ ﴿َولَئِّن َسأَۡلتَُهم مَّ

ُۖ فَأَنَّىَٰ يُۡؤفَُكوَن  ُ  ٦١ٱلشَّۡمَس َوٱۡلقََمَر لَيَقُولُنَّ ٱَّللَّ ٱَّللَّ

ۡزَق لَِّمن يََشآ  َ يَۡبُسُط ٱلر ِّ ُر لَهُۥِٓۚ إِّنَّ ٱَّللَّ هِۦّ َويَۡقدِّ بَادِّ ۡن عِّ ُء مِّ

َن  ٦٢بُِّكل ِّ َشۡيٍء َعلِّيمّٞ  َل مِّ ن نَّزَّ َولَئِّن َسأَۡلتَُهم مَّ

نُۢ بَۡعدِّ َمۡوتَِّها لَيَقُولُنَّ  ٱلسََّمآءِّ َماٗٓء فَأَۡحيَا بِّهِّ ٱۡۡلَۡرَض مِّ

ِِّۚ بَۡل أَۡكثَُرُهۡم اَل يَعۡ  َّ ُِۚ قُلِّ ٱۡلَحۡمدُ َّللِّ لُوَن ٱَّللَّ   ٦٣قِّ

  [٦٣  ،٦١]العنكبوت: 

“আর যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস 

করেন, ‘কে আসমানসমূহ ও যমীনকে 

সৃষ্টি করেছেন এবং চন্দ্র-সূর্যকে 



 

 

নিয়ন্ত্রিত করেছেন?’ তারা অবশ্যই 

বলবে, ‘আল্লাহ্’। তাহলে কোথায় 

তাদের ফিরানো হচ্ছে! আল্লাহ তাাঁর 

বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছে তার 

রিযিক বাড়িয়ে দেন এবং যার জন্য 

ইচ্ছে সীমিত করেন। নিশ্চয় আল্লাহ 

সবকিছু সম্পর্কে সম্যক অবগত। আর 

যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, 

‘আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করে কে 

ভূমিকে সঞ্জীবিত করেন তার মৃত্যুর 

পর?’ তারা অবশ্যই বলবে, ‘আল্লাহ’। 

বলুন, ‘সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই’। 

কিন্তু তাদের অধিকাংশই এটা অনুধাবন 

করে না।” [সূরা আল-‘আনকাবূত, 

আয়াত: 61-6৩] 



 

 

তিনি আরও বলেন, 

تِّ َوٱۡۡلَۡرَض لَيَقُولُنَّ  َوَٰ ۡن َخلََق ٱلسََّمَٰ ﴿َولَئِّن َسأَۡلتَُهم مَّ

يُم  يُز ٱۡلعَلِّ   [٩]الزخرف:  ٩َخلَقَُهنَّ ٱۡلعَزِّ

“আর (হে নবী) আপনি যদি তাদেরকে 

জিজ্ঞেস করেন, ‘কে আসমানসমূহ ও 

যমীন সৃষ্টি করেছে?’ তারা অবশ্যই 

বলবে, ‘এগুলো তো সৃষ্টি করেছেন 

পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞই’।” [সূরা আয-

যুখরুফ, আয়াত: 9] 

চার- বিবেকের অপরিহার্য দাবি: 

সব বিবেক শক্তি এক যোগে স্বীকৃতি 

দেয় যে, এই জগতের একজন মহান 

সৃষ্টিকর্তা আছেন। কারণ, বিবেক এই 

জগতকে একটি সৃষ্ট ও নতুন জিনিস 



 

 

মনে করে। আরও বিশ্বাস করে যে, 

সৃষ্টিকুল নিজেকে নিজে অস্তিত্ব 

আনয়ন করেনি। আর এটা সর্বজন 

বিদিত যে, প্রত্যেক সৃষ্টির একজন 

সৃষ্টিকর্তা থাকেন।  

মানুষ জানে যে, সে বিভিন্ন সময়ে নানা 

বিপদ ও জটিলতার সম্মুখীন হয়। আর 

যখন সে তা নিজে সমাধান করতে পারে 

না, তখন একনিষ্ঠভাবে আকাশের দিকে 

মুখ ফিরিয়ে তার রবের কাছে সাহায্য 

চায়, তা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য; 

যদিও সে আজীবন তার রবকে 

অস্বীকার করুক এবং মূর্তির উপাসনা 

করে যাক। কারণ, এটা এমন এক 

অত্যাবশ্যক বিষয় যা অস্বীকার করার 



 

 

সুযোগ নেই। এটাকে স্বীকার করতেই 

হয়। এমনকি জীব-জন্তুর ওপরও 

কোনো বিপদ আসলে তারা আকাশের 

দিকে মাথা উঠিয়ে অপলক দৃষ্টিতে 

তাকায়। নিচের আয়াতগুলোতে মহান 

আল্লাহ এ ধরনের বিপদগ্রস্ত মানুষের 

বর্ণনা দিয়েছেন, যাতে বলা হয়েছে যখন 

সে তার রবের কাছে দ্রুত মুক্তির জন্য 

সাহায্য চায়, তখন সে আল্লাহকেই 

ডাকে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,  

َن ُضر ّٞ دََعا َربَّهُۥ ُمنِّيبًا إِّلَۡيهِّ ثُمَّ إِّذَا  نَسَٰ ﴿َوإِّذَا َمسَّ ٱۡۡلِّ

ن قَۡبُل  َي َما َكاَن يَۡدُعٓواْ إِّلَۡيهِّ مِّ ۡنهُ نَسِّ لَهُۥ نِّۡعَمٗة م ِّ َخوَّ

لَّ َعن  ِّ أَندَاٗدا ل ِّيُضِّ َّ َك َوَجعََل َّللِّ هِّۚۦِ قُۡل تََمتَّۡع بُِّكۡفرِّ َسبِّيلِّ

بِّ ٱلنَّارِّ  ۡن أَۡصَحَٰ    [٨]الزمر:   ٨قَلِّياًل إِّنََّك مِّ



 

 

“আর মানুষকে যখন দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ 

করে তখন সে একাগ্রচিত্তে তার রবকে 

ডাকে। তারপর যখন তিনি নিজের পক্ষ 

থেকে তার প্রতি অনুগ্রহ করেন তখন 

সে ভুলে যায় তার আগে যার জন্য সে 

ডেকেছিল তাাঁকে এবং সে আল্লাহর 

সমকক্ষ দাাঁড় করায়, অন্যকে তাাঁর পথ 

থেকে বিভ্রান্ত করার জন্য। বলুন, 

‘কুফুরীর জীবন তুমি কিছুকাল উপভোগ 

করে নাও। নিশ্চয় তুমি আগুনের 

অধিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত’।” [সূরা 

আয-যুমার, আয়াত: 8]  

মহান আল্লাহ মুশরিকদের অবস্থা তুলে 

ধরে বলেন,  



 

 

ٓ إِّذَا ُكنتُۡم ﴿هُ  ي يَُسي ُِّرُكۡم فِّي ٱۡلبَر ِّ َوٱۡلبَۡحرِّۖ َحتَّىَٰ َو ٱلَّذِّ

ُحواْ بَِّها  يٖح َطي ِّبَٖة َوفَرِّ م بِّرِّ فِّي ٱۡلفُۡلكِّ َوَجَرۡيَن بِّهِّ

ن ُكل ِّ َمَكاٖن  فّٞ َوَجآَءُهُم ٱۡلَمۡوُج مِّ يٌح َعاصِّ َجآَءۡتَها رِّ

ۡم دََعُواْ ٱ يَط بِّهِّ يَن َوَظنُّٓواْ أَنَُّهۡم أُحِّ يَن لَهُ ٱلد ِّ َ ُمۡخلِّصِّ َّللَّ

يَن  رِّ كِّ
َن ٱلشََّٰ هِۦّ لَنَُكونَنَّ مِّ ذِّ ۡن َهَٰ آ  ٢٢لَئِّۡن أَنَجۡيتَنَا مِّ فَلَمَّ

ٓأَيَُّها  ِّ﴾ يََٰ ُهۡم إِّذَا ُهۡم يَۡبغُوَن فِّي ٱۡۡلَۡرضِّ بِّغَۡيرِّ ٱۡلَحق  أَنَجىَٰ

َع ٱۡلَحيَ  تََٰ ُكۖم مَّ ٓ أَنفُسِّ ةِّ ٱلدُّۡنيَۖا ثُمَّ ٱلنَّاُس إِّنََّما بَۡغيُُكۡم َعلَىَٰ وَٰ

عُُكۡم فَنُنَب ِّئُُكم بَِّما ُكنتُۡم تَۡعَملُوَن  ]يونس   ٢٣إِّلَۡينَا َمۡرجِّ

 :٢٣  ،٢٢]  

“তিনিই তোমাদেরকে জলে-স্থলে 

ভ্রমণ করান। এমনকি তোমরা যখন 

নৌযানে আরোহন কর এবং সেগুলো 

আরোহী নিয়ে অনুকূল বাতাসে বেরিয়ে 

যায় এবং তারা তাতে আনন্দিত হয়, 

তারপর যখন দমকা হাওয়া বইতে শুরু 

করে এবং চারদিক থেকে উত্তাল 



 

 

তরঙ্গমালা ধেয়ে আসে, আর তারা 

নিশ্চিত ধারণা করে যে, এবার তারা 

ঘেরাও হয়ে পড়েছে, তখন তারা 

আল্লাহকে তাাঁর জন্য দীনকে একনিষ্ঠ 

করে ডেকে বলে: ‘আপনি আমাদেরকে এ 

থেকে বাাঁচালে আমরা অবশ্যই 

কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হব’। অতঃপর 

তিনি যখন তাদেরকে বিপদমুক্ত করেন 

তখন তারা যমীনে অন্যায়ভাবে 

সীমালঙ্ঘন করতে থাকে। হে মানুষ! 

তোমাদের সীমালঙ্ঘন কেবল 

তোমাদের নিজেদের প্রতিই হয়ে থাকে; 

দুনিয়ার জীবনের সুখ ভোগ করে নাও, 

পরে আমাদেরই কাছে তোমাদের 

প্রত্যাবর্তন। তখন আমরা 



 

 

তোমাদেরকে জানিয়ে দিব তোমরা যা 

করতে।” [সূরা ইউনুস, আয়াত: 22, 2৩]  

তিনি আরও বলেন, 

يَن لَهُ  َ ُمۡخلِّصِّ ۡوجّٞ َكٱلظُّلَلِّ دََعُواْ ٱَّللَّ يَُهم مَّ ﴿َوإِّذَا َغشِّ

دِّٞۚ َوَما يَۡجَحدُ  ۡقتَصِّ ۡنُهم مُّ ُهۡم إِّلَى ٱۡلبَر ِّ فَمِّ ىَٰ ا نَجَّ يَن فَلَمَّ ٱلد ِّ

تِّنَآ إِّالَّ ُكلُّ َختَّاٖر َكفُوٖر   بِّ     [٣٢]لقمان:   ٣٢ ايََٰ

“আর যখন তরঙ্গ তাদেরকে আচ্ছন্ন 

করে ছায়ার মতো, তখন তারা 

আল্লাহকে ডাকে তাাঁর আনুগত্যে 

একনিষ্ঠ হয়ে। অতঃপর যখন তিনি 

তাদেরকে উদ্ধার করে স্থলে পৌাঁছান 

তখন তাদের কেউ কেউ মাঝামাঝি পথে 

থাকে; আর শুধু বিশ্বাসঘাতক, কাফির 

ব্যক্তিই আমাদের নিদর্শনাবলিকে 



 

 

অস্বীকার করে।” [সূরা লোকমান, 

আয়াত: ৩2] 

[ইলাহ বা উপাস্যও একজনই হবেন] 

মহান রব যিনি এ পৃথিবীকে সৃষ্টি 

করেছেন অস্তিত্বহীন থেকে, আর 

মানুষকে তৈরি করেছেন সর্বাধিক 

সুন্দর গঠন দিয়ে এবং তার ফিতরাত 

তথা প্রকৃতিতে গেথে দিয়েছেন তাাঁর 

দাসত্ব ও আত্মসমর্পণ করার 

প্রবণতা। সকল বিবেক তাাঁর রুবুবিয়্যাত 

ও উলুহিয়্যাতের আনুগত্য করেছে এবং 

সমস্ত উম্মত তাাঁর রুবুবিয়্যাতকে এক 

বাক্যে মেনে নিতে একমত পোষণ 

করেছে। সুতরাং রুবুবিয়্যাত ও 

উলুহিয়্যাতের ক্ষেত্রে একজনই সত্তা 



 

 

হওয়াই যুক্তিযুক্ত। যেমনিভাবে তাাঁর 

সৃষ্টিতে কোনো অংশীদার নেই, 

তেমনিভাবে তাাঁর ইবাদতেও কোনো 

ভাগীদার নেই। এ ব্যাপারে অসংখ্য 

প্রমাণাদি বিদ্যমান[7]। নিম্নে 

গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রমাণ উল্লেখ করা 

হলো:  

এক- এই জগতে প্রকৃত মা‘বুদ শুধুমাত্র 

একজনই আছেন। তিনি ছাড়া সত্যিকার 

কোনো মা‘বুদ নেই। তিনিই 

সৃষ্টিকর্তা ও রিযিকদাতা। উপকার ও 

অপকার করার ক্ষমতা তাাঁরই হাতে। 

তিনি ছাড়া কেউ উপকার করতে পারে না 

এবং তিনি ছাড়া কেউ ক্ষতিকে প্রতিহত 

করতে পারে না। যদি এই পৃথিবীতে অন্য 



 

 

আরেকজন মা‘বুদ থাকত তবে তারও 

কাজ, সৃষ্টি ও নির্দেশাবলি থাকত। এতে 

করে একজন অন্যজনের অংশগ্রহণকে 

মেনে নিতে পারতো না।[8] তদুপরি 

একজনের শক্তি ও ক্ষমতা অন্যজনের 

চেয়ে বেশি থাকত। অক্ষম, পরাস্ত 

কখনও মা‘বুদ হতে পারে না। তিনিই 

প্রকৃত মা‘বুদ যিনি ক্ষমতাবান ও 

প্রভাবশালী; যার ইবাদাতে অপর 

কোনো মা‘বুদ অংশীদার হতে পারে না 

যেমনিভাবে তাাঁর রুবুবিয়্যাত তথা 

প্রভুত্বে কোনো মা‘বুদ অংশীদার 

নেই। মহান আল্লাহ  বলেন,  

ٍهِۚ إِّٗذا 
ۡن إِّلََٰ ن َولَٖد َوَما َكاَن َمعَهُۥ مِّ ُ مِّ ﴿َما ٱتََّخذَ ٱَّللَّ

هُِّۢ بَِّما َخلََق َولَعاََل بَۡعُضُهۡم َعلَىَٰ بَۡعٖضِۚ 
لَّذََهَب ُكلُّ إِّلََٰ

فُوَن  ا يَصِّ ِّ َعمَّ َن ٱَّللَّ    [٩١]المؤمنون :   ٩١ُسۡبَحَٰ



 

 

“আল্লাহ কোনো সন্তান গ্রহণ 

করেননি এবং তাাঁর সাথে অন্য কোনো 

ইলাহও নেই; যদি থাকত তবে প্রত্যেক 

ইলাহ স্বীয় সৃষ্টি নিয়ে পৃথক হয়ে যেত 

এবং একে অন্যের ওপর প্রাধান্য 

বিস্তার করত। তারা যে গুণে তাকে 

গুণান্বিত করে তা থেকে আল্লাহ কত 

পবিত্র-মহান!” [সূরা আল-মুমিনূন, 

আয়াত: 91 ]  

দুই- ইবাদাতের হকদার কেবল আল্লাহ 

তা‘আলা, যার জন্য আসমানসমূহ ও 

যমীনের মালিকানা ও কর্তৃত্ব। কেননা 

মানুষ এমন মা‘বুদের নৈকট্য অর্জন 

করতে চায়, যিনি তার সার্বিক কল্যাণ 

সাধন করতে পারেন এবং যাবতীয় দুঃখ, 



 

 

দুর্দশা ও অনিষ্ট দূরীভূত করার 

ক্ষমতা রাখেন। আর এটা সেই মহান 

সত্তার পক্ষেই সম্ভব যিনি 

আসমানসমূহ ও যমীন এবং এতদুভয়ের 

মাঝে যা আছে তার সবকিছুর মালিক। 

যদি তাাঁর সঙ্গে একাধিক মা‘বুদ 

থাকতো, যেমনটি মুশরিকদের ধারণা, 

তাহলে সেসব বান্দারা কেবল সত্য রব 

আল্লাহর ইবাদাত করার জন্য বিবিধ 

উপায় খুাঁজে বেড়াত; কারণ এ সকল 

মা‘বুদ শুধুমাত্র এক আল্লাহরই 

ইবাদাত করত ও তাাঁরই নৈকট্য অর্জনে 

সচেষ্ট থাকত। সুতরাং যার হাতে 

কল্যাণ ও অকল্যাণের চাবিকাঠি, এমন 

সত্য সত্তার যে নৈকট্য লাভ করতে 

চায়, তাকে সত্য মা‘বুদ আল্লাহরই 



 

 

ইবাদাত করতে হবে। যার ইবাদাত করে 

থাকে আসমানসমূহ, যমীন এবং 

এতদুভয়ের সকল মাখলুকাত। আর এসব 

অসত্য মা‘বুদগুলো তাাঁর দাসদেরই 

অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, 

﴿قُل لَّۡو َكاَن َمعَهُۥٓ َءالَِّهةّٞ َكَما يَقُولُوَن إِّٗذا َّلَّۡبتَغَۡواْ إِّلَىَٰ 

ي ٱۡلعَۡرشِّ َسبِّياٗل     [٤٢]االسراء:   ٤٢ذِّ

“(হে নবী) আপনি বলুন: তাদের কথামত 

যদি তাাঁর সাথে আরও মা‘বুদ থাকতো 

তবে তারা ‘আরশের অধিপতি পর্যন্ত 

পে াঁছে যাওয়ার উপায় অন্বেষণ 

করতো।” [সূরা আল-ইসরা, আয়াত: 

42] সত্য অনুসন্ধানকারীর জন্য উচিত 

সে যেন নীচের আয়াতগুলো পড়ে- 

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,   



 

 

 ِّ ن دُونِّ ٱَّللَّ يَن َزَعۡمتُم م ِّ اَل يَۡملُِّكوَن  ﴿قُلِّ ٱۡدُعواْ ٱلَّذِّ

تِّ َواَل فِّي ٱۡۡلَۡرضِّ َوَما لَُهۡم  َوَٰ ٖة فِّي ٱلسََّمَٰ ۡثقَاَل ذَرَّ مِّ

يٖر  ن َظهِّ ۡنُهم م ِّ ۡرٖك َوَما لَهُۥ مِّ ن شِّ َما مِّ َواَل  ٢٢فِّيهِّ

َن لَهُۚۥِ   ندَهُۥٓ إِّالَّ لَِّمۡن أَذِّ عَةُ عِّ
]سبا: تَنفَُع ٱلشَّفََٰ

٢٣  ،٢٢]  

“(হে নবী আপনি) বলুন, ‘তোমরা 

আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে ইলাহ মনে 

করতে তাদেরকে ডাক। তারা 

আসমানসমূহে অণু পরিমাণ কিছুরও 

মালিক নয়, যমীনেও নয়। আর এ 

দু’টিতে তাদের কোনো অংশও নেই 

এবং তাদের মধ্য থেকে কেউ তাাঁর 

সহায়কও নয়’। আর আল্লাহ যাকে 

অনুমতি দিবেন, সে ছাড়া তাাঁর কাছে 

কারো সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না।” [সূরা 

সাবা, আয়াত: 22, 2৩ ] 



 

 

উপরোক্ত আয়াতগুলোতে 

গাইরুল্লাহ’র সাথে অন্তরের 

সম্পর্ককে চারটি বিষয় দ্বারা খণ্ডন 

করা হয়েছে। আর তা নিম্নরূপ:  

প্রথমত: এসব অংশীদারগণ আল্লাহর 

সাথে বিন্দু পরিমাণ বস্তুর মালিক না। 

আর যে কেউ বিন্দু পরিমাণ বস্তুর 

মালিক না, সে কোনো উপকার করতে 

পারে না এবং অপকারও করতে পারে না। 

সে মা‘বুদ হওয়ার যোগ্য নয় এবং 

আল্লাহর সঙ্গে কোনো কাজে 

অংশীদার হওয়ারও যোগ্য নয়; বরং 

মহান আল্লাহই তাদের মালিক এবং 

তাদের দেখাশুনা করেন।  



 

 

দ্বিতীয়ত: তারা আসমানসমূহ ও 

যমীনের কোনো অংশের মালিক নয় 

এবং উভয়ের মাঝে তাদের তিল পরিমাণ 

অংশীদারিত্বও নেই।  

তৃতীয়ত: সৃষ্টির কেউ মহান আল্লাহর 

সাহায্যকারী নয়। বরং তিনিই তাদেরকে 

বিভিন্নভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করে 

থাকেন। যেমন, তিনি তাদের যাবতীয় 

কল্যাণ সাধন করেন এবং সব অকল্যাণ 

দূরীভূত করেন। তিনি অমুখাপেক্ষী এবং 

সৃষ্টির সবাই তাাঁর মুখাপেক্ষী।  

চতুর্থত: এসব অংশীদারগণ তাদের 

অনুসারীদের জন্য আল্লাহর কাছে 

শাফা‘আত বা সুপারিশের অধিকার রাখে 

না। আর তাদেরকে সুপারিশ করার 



 

 

অনুমতিও দেয়া হবে না। সুপারিশের 

অনুমতি কেবল আল্লাহ তা‘আলার 

ওলীদের[9] জন্য নির্ধারিত। তবে 

ওলীগণ তাদের জন্যই সুপারিশ করতে 

পারবে, যাদের কথা, কাজ ও আকীদা 

বিশ্বাসে আল্লাহ তা‘আলা 

সন্তুষ্ট।[10]  

তিন- জগতের সবকিছুর শৃঙ্খলা এবং 

তার সুষ্ঠু পরিচালনাই সর্বোচ্চ 

প্রমাণ যে, এ জগতের পরিচালক এক 

ইলাহ, এক মালিক ও এক রব। তিনি 

ছাড়া সৃষ্টির আর কোনো মা‘বুদও 

নেই এবং তিনি ছাড়া তাদের আর 

কোনো রব নেই। সুতরাং যেমনিভাবে 

জগতের দু’জন সৃষ্টিকর্তা কল্পনা করা 



 

 

যায় না, তেমনিভাবে দুই বা ততোধিক 

মা‘বুদের অস্তিত্বও ভাবা অমূলক। 

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,  

ُ لَفََسدَتَاِۚ   َهةٌ إِّالَّ ٱَّللَّ َمآ َءالِّ   [٢٢]االنبياء: ﴿لَۡو َكاَن فِّيهِّ

“যদি এতদুভয়ের (আসমান ও যমীনের) 

মধ্যে আল্লাহ ব্যতীত আরো অনেক 

ইলাহ থাকত, তাহলে উভয়ই বিশৃঙ্খল 

হত।” [সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: 22]  

সুতরাং যদি মেনে নেয়া হয় যে, 

আসমানসমূহ ও যমীনে আল্লাহ ছাড়া 

অন্য কোনো মা‘বুদ আছে, তবে 

অবশ্যই বিশৃঙ্খলা দেখা দিত।[11] আর 

এই বিশৃঙ্খলার প্রধান কারণ হলো: 

যদি আল্লাহর সঙ্গে অন্য অন্য 



 

 

কোনো মা‘বুদ থাকতো, তবে অবশ্যই 

স্বেচ্ছাচারিতা ও হস্তক্ষেপের 

ক্ষেত্রে একজন অন্যজনের চেয়ে 

শক্তিশালী হতো। আর এতে ঝগড়া ও 

মতভেদ তৈরি হতো এবং ফেতনা-

ফ্যাসাদের আবির্ভাব ঘটত।[12]  

যদি একটি দেহ বা শরীরের পরিচালনার 

দায়িত্ব একই রকম দু’টি আত্মার 

থাকতো, তবে দেহ ধ্বংস হয়ে যেত। 

যদি এটা অসম্ভব হয়, তাহলে এই 

বিশাল পৃথিবীর ক্ষেত্রে দু’জন বা 

ততোধিক পরিচালক কীভাবে কল্পনা 

করা যায়![1৩]  

চার- এ বিষয়ের ওপর সমগ্র নবী ও 

রাসূলগণের ইজমা‘:  



 

 

উম্মতগণ এ বিষয়ে একমত পোষণ 

করেছেন যে, নবী ও রাসূলগণ হলেন 

পূর্ণ বিবেকবান মানুষ, পাক-পবিত্র, 

সর্বোৎকৃষ্ট চরিত্রের অধিকারী, 

তাদের অধীনস্থদের কল্যাণকামী, 

আল্লাহ তা‘আলার ইচ্ছা সম্পর্কে 

তারা সবচেয়ে বেশি জ্ঞাত এবং সঠিক 

ও সরল পথের সন্ধান দানকারী। কেননা 

তারা সরাসরি মহান আল্লাহর নিকট 

থেকে অহী প্রাপ্ত হন, তারপর তা 

মানুষের মাঝে প্রচার করেন। প্রথম 

নবী আদম ‘আলাইহিস সালাম থেকে শুরু 

করে সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম 

পর্যন্ত সবাই আল্লাহর প্রতি ঈমান 

স্থাপন করেছেন এবং তিনি ছাড়া 



 

 

অন্যের ইবাদাত পরিত্যাগ করার 

দা‘ওয়াত দিয়েছিলেন। আর তিনিই 

প্রকৃত মা‘বুদ। মহান আল্লাহ  বলেন,  

ٓي إِّلَۡيهِّ أَنَّهُۥ  ُسوٍل إِّالَّ نُوحِّ ن رَّ ن قَۡبلَِّك مِّ ﴿َوَمآ أَۡرَسۡلنَا مِّ

ٓ أَنَ  هَ إِّالَّ
   [٢٥]االنبياء:  ٢٥۠ا فَٱۡعبُدُونِّ اَلٓ إِّلََٰ

“আর আপনার পূর্বে আমরা যে রাসূলই 

প্রেরণ করেছি তার কাছে এ অহীই 

পাঠিয়েছি যে, আমি ব্যতীত অন্য 

কোনো সত্য ইলাহ নেই। সতুরাং 

তোমরা আমারই ইবাদাত কর।” [সূরা 

আল-আম্বিয়া, আয়াত: 25] 

আল্লাহ তা‘আলা নূহ ‘আলাইহিস 

সালামের তাওহীদের প্রতি দাও‘য়াত 



 

 

দেয়ার কথা উল্লেখ করেন; তিনি তার 

উম্মতকে বলেছিলেন যে,  

َۖ إِّن ِّٓي أََخاُف َعلَۡيُكۡم َعذَاَب يَۡوٍم  ﴿أَن الَّ تَۡعبُدُٓواْ إِّالَّ ٱَّللَّ

يٖم    [٢٦]هود:   ٢٦أَلِّ

“তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো 

ইবাদাত করো না, আমি তোমাদের 

ওপর এক ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক দিনের 

শাস্তির আশঙ্কা করছি।” [সূরা হূদ, 

আয়াত: 26] 

শেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে 

উল্লেখ করেন যে, তিনি তাাঁর উম্মতকে 

বলেছিলেন,  



 

 

ۖ فََهۡل أَنتُم  دّٞ حِّ هّٞ َوَٰ ُهُكۡم إِّلََٰ
ٓ إِّلَيَّ أَنََّمآ إِّلََٰ ﴿قُۡل إِّنََّما يُوَحىَٰ

ۡسلُِّموَن    [١٠٨]االنبياء:   ١٠٨مُّ

“(হে নবী আপনি) বলুন, আমার প্রতি 

অহী হয় যে, নিশ্চয় তোমাদের মা‘বুদ 

শুধুমাত্র একজনই। সুতরাং তোমরা কি 

আত্মসমর্পণকারী হবে?” [সূরা আল-

আম্বিয়া, আয়াত: 108]  

এই মহান মা‘বুদ, যিনি এই জগতকে 

অস্তিত্বহীন থেকে অস্তিত্ব দান করে 

অসাধারণ রূপ দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। 

মানুষকে সুন্দর গঠন দিয়ে তৈরি করে 

সম্মানিত করেছেন এবং তার ফিতরাতে 

প্রভূত্ব (রুবুবিয়্যাত)কে মেনে নেওয়া ও 

উলুহিয়্যাত তথা ইবাদতকে 

একান্তভাবে আল্লাহর জন্য করাকে 



 

 

স্বীকৃতি দেয়ার যোগ্যতা স্থাপন 

করেছেন। তিনি তার আত্মাকে 

এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, সে তার 

মহান সৃষ্টিকর্তা-আল্লাহর অনুগত না 

হলে, তাাঁর নির্দেশ মতো না চললে তা 

স্থির থাকে না। আর তার রূহের জন্য 

ধার্য করেছেন যে, সে কখনও প্রশান্তি 

লাভ করবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে 

তার সৃষ্টিকর্তার নিকট আশ্রয় না 

নিবে এবং তাাঁর সাথে যোগাযোগ রক্ষা 

না করবে। আর তাাঁর সাথে যোগাযোগ 

রক্ষা কেবল তাাঁর সঠিক পথ গ্রহণের 

মাধ্যমেই সম্ভব, যার প্রচার ও প্রসার 

করেছিলেন সম্মানিত রাসূলগণ। আর 

তিনি মানুষকে আরেকটি মূল্যবান 

সম্পদ দান করেছেন, তা হলো: বিবেক-



 

 

শক্তি; যে বিবেকের যাবতীয় কার্য 

তখনই পরিপূর্ণ স্থির থাকবে, স্বীয় 

দায়িত্ব পালনে কার্যকর হবে, যখন সে 

বিবেক তার রবের প্রতি পূর্ণ ঈমান 

পোষণ করবে।  

সুতরাং যখনই কারো ফিতরাত বা 

স্বাভাবিক প্রকৃতি সঠিক হবে, রূহ 

(আত্মা) প্রশান্তচিত্ত হবে, মন স্থির 

হবে আর বিবেক আল্লাহর ওপর ঈমান 

আনবে, তখনই কেবল একজন মানুষ 

দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতা, 

নিরাপত্তা ও প্রশান্তি অর্জন করতে 

সক্ষম হবে। আর মানুষ যদি এগুলো 

অস্বীকার করে, তবে পৃথিবীর অলিতে-

গলিতে পাগলের মতো উন্মাদ হয়ে 



 

 

জীবন-যাপন করবে, অনেক উপাস্যের 

মাঝে নিজেকে বণ্টন করে নিতে বাধ্য 

হবে, তখন সে জানতে পারবে না যে, কে 

তার উপকার সাধন করবে আর কে তার 

বিপদাপদ দূর করবে। আত্মার মধ্যে 

ঈমানকে স্থির করতে এবং কুফরের 

নোংরামি প্রকাশ করার জন্য মহান 

আল্লাহ দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। কেননা 

উদাহরণের মাধ্যমে অস্পষ্ট বিষয় 

স্পষ্ট হয়। এর মধ্যে দু’জন লোকের 

মাঝে তুলনা করা হয়েছে; একজন তার 

কাজ কর্ম বহু প্রভুর মাঝে বণ্টন করে 

(বহু প্রভুর ইবাদাত করে) আর 

অন্যজন শুধুমাত্র এক প্রভুর ইবাদাত 

করে তারা কি সমান? কখনই না। 

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,  



 

 

ُسوَن  كِّ ُجاٗل فِّيهِّ ُشَرَكآُء ُمتََشَٰ ُ َمثاَٗل رَّ ﴿َضَرَب ٱَّللَّ

يَانِّ  ِِّۚ بَۡل َوَرُجاٗل َسلَٗما ل َِّرُجٍل َهۡل يَۡستَوِّ َّ َمثاًَلِۚ ٱۡلَحۡمدُ َّللِّ

   [٢٩]الزمر:   ٢٩أَۡكثَُرُهۡم اَل يَۡعلَُموَن 

“আল্লাহ একটি দৃষ্টান্ত পেশ করছেন: 

এক ব্যক্তির প্রভু অনেক, যারা 

পরস্পর বিরুদ্ধভাবাপন্ন এবং আরেক 

ব্যক্তি, যে এক প্রভুর অনুগত; এ 

দু‘জনের অবস্থা কি সমান? সমস্ত 

প্রশংসা আল্লাহরই; কিন্তু তাদের 

অধিকাংশই জানে না।” [সূরা আয-যুমার, 

আয়াত: 29 ] 

আল্লাহ তা‘আলা অত্র আয়াতে 

তাওহীদপন্থী বান্দা ও মুশরিক বান্দার 

দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন; এক ব্যক্তির 

মালিক অনেকগুলো। সবাই তাকে নিয়ে 



 

 

টানা হোঁচড়া করে, নিজের অনুগত বলে 

দাবী করে, সে তাদের মাঝে বিভক্ত, 

তাদের পর্ত্যেকেই তার ওপর নিজের 

দিক-নির্দেশনা ও দায়িত্ব অর্পণ 

করতে চায়। এমতাবস্থায় সে দিশেহারা 

হয়ে পড়ে এবং এক পথ বা মতের ওপর 

চলতে পারে না। ফলে সে তাদের 

ঝগড়াটে, বিতর্কপূর্ণ ও স্ববিরোধী 

প্রবৃত্তিকে সন্তুষ্ট করার ক্ষমতা 

হারিয়ে ফেলে। এতে তার দৃষ্টিভঙ্গি ও 

শক্তি সামর্থ্য ভেঙ্গে চুরমার হয়ে 

যায়। অপর পক্ষে অন্য একজন বান্দা 

যার মালিক শুধুমাত্র একজন, সে জানে 

যে তার মালিক তার থেকে কি চায় এবং 

কি দায়িত্ব তার ওপর অর্পণ করে। 

এতে করে সে সুস্পষ্ট এক নীতির ওপর 



 

 

স্থির থাকতে পারে। সুতরাং আলোচিত 

দু’জন বান্দা এক সমান নয়। একজন 

এক মালিকের অনুগত হয়ে সততা, 

জ্ঞান ও নিশ্চয়তার প্রশান্তি লাভ 

করে। আর অপরজন পরস্পর বিরোধী 

অনেকগুলো মালিকের ইবাদাত করে 

অতিষ্ঠপূর্ণ জীবন-যাপন করে। 

কোনো অবস্থায়-ই সে স্থির থাকতে 

পারে না। তাদের সবাইকে সন্তুষ্ট করা 

তো দূরের কথা বরং তাদের 

একজনকেও সে সন্তুষ্ট করতে পারে 

না। 

মহান আল্লাহর অস্তিত্ব, একমাত্র 

তাাঁরই প্রভুত্ব (রুবুবিয়্যাত) ও তাাঁরই 

দাসত্বের (উলুহিয়্যাতের) বিষয়টি যখন 



 

 

প্রমাণিত হলো, তখন আমাদের জানা 

দরকার এই বিশ্বপরিমণ্ডল ও মানবের 

সৃষ্টি সম্পর্কে এবং সৃষ্টির অজানা 

কারণ ও রহস্য কী তা অনুসন্ধান করা 

প্রয়োজন।  

 মহাজগতের সষৃট্ি 

মহান আল্লাহ এই বিশাল জগতকে, তার 

আসমানসমূহ, যমীন, নক্ষত্র, সমুদ্র, 

গাছপালা ও সমস্ত প্রাণীজগৎ, এসবকে 

অস্তিত্বহীন থেকে সৃষ্টি করেছেন। 

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,  

ي  َخلََق ٱۡۡلَۡرَض فِّي يَۡوَمۡينِّ ﴿قُۡل أَئِّنَُّكۡم لَتَۡكفُُروَن بِّٱلَّذِّ

يَن  لَمِّ لَِّك َربُّ ٱۡلعََٰ
َوَجعََل فِّيَها  ٩َوتَۡجعَلُوَن لَهُۥٓ أَندَاٗداِۚ ذََٰ

تََها فِّٓي  َرَك فِّيَها َوقَدََّر فِّيَهآ أَۡقَوَٰ ن فَۡوقَِّها َوبََٰ َي مِّ سِّ َرَوَٰ

ٓ إِّلَ  ١٠أَۡربَعَةِّ أَيَّاٖم َسَواٗٓء ل ِّلسَّآئِّلِّيَن  ى ثُمَّ ٱۡستََوىَٰ



 

 

َي دَُخانّٞ فَقَاَل لََها َولِّۡۡلَۡرضِّ ٱۡئتِّيَا َطۡوًعا  ٱلسََّمآءِّ َوهِّ

يَن  ُهنَّ َسۡبَع  ١١أَۡو َكۡرٗها قَالَتَآ أَتَۡينَا َطآئِّعِّ فَقََضىَٰ

َواٖت فِّي يَۡوَمۡينِّ َوأَۡوَحىَٰ فِّي ُكل ِّ َسَمآٍء أَۡمَرَهاِۚ  َسَمَٰ

بِّيحَ  يُر  َوَزيَّنَّا ٱلسََّمآَء ٱلدُّۡنيَا بَِّمَصَٰ لَِّك تَۡقدِّ ۡفٗظاِۚ ذََٰ َوحِّ

يزِّ ٱۡلعَلِّيمِّ     [١٢  ،٩]فصلت:   ١٢ٱۡلعَزِّ

“বলুন, ‘তোমরা কি তাাঁর সাথেই কুফুরী 

করবে যিনি যমীন সৃষ্টি করেছেন 

দু’দিনে এবং তোমরা কি তাাঁর সমকক্ষ 

তৈরি করছ? তিনি সৃষ্টিকুলের রব। আর 

তিনি স্থাপন করেছেন অটল পর্বতমালা 

ভূপৃষ্ঠে এবং তাতে দিয়েছেন বরকত 

এবং চার দিনের মধ্যে এতে খাদ্যের 

ব্যবস্থা করেছেন সমভাবে 

যাচ্ঞাকারীদের জন্য। তারপর তিনি 

আসমানের প্রতি ইচ্ছে করলেন, যা 

(পূর্বে) ছিল ধোাঁয়া। অতঃপর তিনি 



 

 

ওটাকে (আসমান) ও যমীনকে বললেন, 

‘তোমরা উভয়ে আস ইচ্ছায় বা 

অনিচ্ছায়।’ তারা বলল, ‘আমরা 

আসলাম অনুগত হয়ে’। অতঃপর তিনি 

সেগুলোকে সাত আসমানে পরিণত 

করলেন দু’ দিনে এবং প্রত্যেক 

আসমানে তার নির্দেশ অহী করে 

পাঠালেন এবং আমরা নিকটবর্তী 

আসমানকে সুশোভিত করলাম 

প্রদীপমালা দ্বারা এবং করলাম 

সুরক্ষিত। এটা পরাক্রমশালী, 

সর্বজ্ঞের ব্যবস্থাপনা।” [সূরা আল-

ফুসসিলাত, আয়াত: 9-12] আল্লাহ 

তা‘আলা আরও বলেন,  



 

 

تِّ َوٱۡۡلَۡرَض َكانَتَا  َوَٰ َمَٰ يَن َكفَُرٓواْ أَنَّ ٱلسَّ ﴿أََو لَۡم يََر ٱلَّذِّ

ٍِۚ أَفاََل  َن ٱۡلَمآءِّ ُكلَّ َشۡيٍء َحي  ُهَمۖا َوَجعَۡلنَا مِّ َرۡتٗقا فَفَتَۡقنََٰ

نُوَن  يدَ  ٣٠يُۡؤمِّ َي أَن تَمِّ سِّ َوَجعَۡلنَا فِّي ٱۡۡلَۡرضِّ َرَوَٰ

ۡم وَ   ٣١َجعَۡلنَا فِّيَها فَِّجاٗجا ُسباُٗل لَّعَلَُّهۡم يَۡهتَدُوَن بِّهِّ

تَِّها  ۡحفُوٗظۖا َوُهۡم َعۡن َءايََٰ َوَجعَۡلنَا ٱلسََّمآَء َسۡقٗفا مَّ

ُضوَن    [٣٢  ،٣٠]االنبياء:   ٣٢ُمۡعرِّ

“যারা কুফুরী করে তারা কি দেখে না যে, 

আসমানসমূহ ও যমীন মিশে ছিল 

ওতপ্রোতভাবে, তারপর আমরা 

উভয়কে পৃথক করে দিলাম; এবং 

প্রাণবান সবকিছু সৃষ্টি করলাম পানি 

থেকে; তবুও কি তারা ঈমান আনবে না? 

আর আমরা পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছি সুদৃঢ় 

পর্বত, যাতে যমীন তাদেরকে নিয়ে 

এদিক-ওদিক ঢলে না যায় এবং আমরা 

সেখানে করে দিয়েছি প্রশস্ত পথ, যাতে 



 

 

তারা গন্তব্যস্থলে পৌাঁছতে পারে। আর 

আমরা আকাশকে করেছি সুরক্ষিত ছাদ; 

কিন্তু তারা আকাশে অবস্থিত 

নিদর্শনাবলি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।” 

[সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ৩0-

৩2][14] 

এই বিশাল বিশ্বজগতকে সৃষ্টি করার 

পিছনে মহান আল্লাহর অসংখ্য 

হিকমত-প্রজ্ঞাপূর্ণ কারণ নিহিত। যা 

বর্ণনা করে সীমাবদ্ধ করা সম্ভব নয়। 

এর প্রতিটি অংশই মহান হিকমতে 

ভরপুর। আপনি যদি এর যেকোনো 

একটি নিদর্শন নিয়ে ভাবেন, তাতেই 

অনেক অবাক করা বিষয় খুাঁজে পাবেন। 

আপনি বৃক্ষলতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে 



 

 

আল্লাহ তা‘আলার কারুকার্যতার দিকে 

দেখুন; যার একটি পাতা, শেকড় ও ফল 

উপকার থেকে খালি নয়। কিন্তু মানুষের 

চিন্তা শক্তি এগুলোর উপকারিতা ও 

বিস্তারিত দিক আয়ত্ব করতে সম্পূর্ণ 

অক্ষম। আর সেই নরম, ক্ষীণ ও 

দুর্বল শিকড় যেগুলোকে স্থির দৃষ্টিতে 

তাকিয়ে না থাকলে দেখা যায় না, 

সেগুলোতে পানির গতিপথের দিকে 

তাকিয়ে দেখুন! কীভাবে সেগুলো নিচ 

থেকে উপরে পানি টেনে শক্তিশালী 

হচ্ছে। তারপর শিকড়গুলোর 

গ্রহণযোগ্যতা ও ধারণক্ষমতা 

অনুসারে পানি স্থানান্তরিত হচ্ছে। 

এরপর শিকড়গুলো বিভিন্ন শাখায় 

বিভক্ত হয়ে এমন এক সীমায় পে াঁছে যে, 



 

 

দৃষ্টি দিয়ে তা দেখা সম্ভব হয় না। 

আপনি গাছের চারা গঠন ও এক অবস্থা 

থেকে অন্য অবস্থায় পরিবর্তনের 

দিকে তাকিয়ে দেখুন! সেটা যেন দৃষ্টির 

আড়ালে লুকায়িত গর্ভস্থ ভ্রূণের 

অবস্থার পরিবর্তনের মতো। কখনও 

আপনি তাকে দেখবেন বস্ত্রহীন একটি 

জ্বালানী কাঠের মতো; তারপরই তার 

রব ও স্রষ্টা আল্লাহ তা‘আলা সেটাকে 

পাতা দ্বারা সুন্দরভাবে পোশাক দিয়ে 

আবৃত করে দেন। দুর্বল চারা 

সংরক্ষণের জন্য এবং অপরিপক্ব 

ফল-ফলাদির পোশাক হিসেবে পাতা বের 

করেন, যাতে করে সেগুলো পাতার 

মাধ্যমে গরম, ঠাণ্ডা ও বিভিন্ন 

প্রকার বিপদ থেকে রক্ষা পায়। 



 

 

অতঃপর ওর ভিতর থেকে দুর্বল ও 

ক্ষীণাকারে অঙ্কুর প্রস্ফুটিত করেন। 

তারপর ঐ সমস্ত ফল-ফলাদির খাদ্য-

খোরাক তিনি গাছের শিকড় ও গতিপথে 

চালিয়ে দেন। ফলে সেখান থেকে তারা 

খাদ্য আহরণ করতে থাকে যেমনিভাবে 

শিশু তার মায়ের দুগ্ধ থেকে খাদ্য 

আহরণ করে। এভাবে মহান আল্লাহ 

সেটাকে প্রতিপালন ও বড় করতে 

থাকেন। অবশেষে যখন তা পরিপক্ব 

হয়ে খাবারের উপযোগী হয়, তখন তিনি 

তাাঁর বান্দাদের জন্য সেই বোবা জড় 

কাঠ হতে টাটকা সুস্বাদু ফল রিযিক 

হিসেবে দান করেন।  



 

 

আর আপনি যদি যমীনের দিকে তাকান, 

একে কীভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে, তাহলে 

দেখতে পাবেন যে সেটা মহান 

সৃষ্টিকর্তার এক বড় নিদর্শন। তিনি 

যমীনকে বিছানা ও বিশ্রামস্থল হিসেবে 

তৈরি করেছেন এবং বান্দাদের জন্য তা 

অনুগত করে দিয়েছেন। এর মাঝেই তিনি 

তাদের রিযিক, খাদ্য এবং জীবন 

ধারণের যাবতীয় উপকরণ রেখে 

দিয়েছেন। আর তাতে বানিয়েছেন 

অনেকগুলো পথ, যাতে করে তারা সব 

ধরনের প্রয়োজন পূরণের জন্য এক 

স্থান হতে অন্য স্থানে সহজেই 

চলাফেরা করতে পারে। আর তাতে 

পাহাড়-পর্বত স্থাপন করে মজবুত 

করেছেন, যাতে করে তা নড়াচড়া করতে 



 

 

না পারে। যমীনের বক্ষকে করেছেন 

বিস্তৃত এবং যমীনকে বিছিয়ে প্রসারিত 

করেছেন। এর উপরিভাগকে করেছেন 

জীবিতদের মিলনমেলা এবং অভ্যন্তর 

ভাগকে মৃতদের জন্য একত্রিত হওয়ার 

জায়গা। অর্থাৎ উপরিভাগ হলো 

জীবিতদের এবং অভ্যন্তর ভাগ হলো 

মৃতদের বাসস্থান। তারপর খেয়াল করুন 

চলমান কক্ষপথের দিকে, কীভাবে সূর্য, 

চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি নিয়ে 

সুশৃঙ্খলভাবে প্রতিনিয়ত প্রদক্ষিণ 

করে চলেছে। এর ভাাঁজেই আছে রাত-

দিনের, ঋতুসমূহের এবং গরম-ঠাণ্ডার 

বিবর্তন। আর এর মধ্যে আছে যমীনের 

সকল জীব-জানোয়ার, পশু-পাখি, গাছ-

পালা ও তৃণলতার নানা ধরনের উপকার। 



 

 

তারপর আকাশ সৃষ্টি নিয়ে ভাবুন, 

বারবার দৃষ্টি ফেরান, তাহলে দেখতে 

পাবেন: তা উচ্চতায়, প্রশস্ততায় ও 

সুস্থিরতায় আল্লাহ তা‘আলার বড় 

একটি নিদর্শন। যার নিচে কোনো খুাঁটি 

নেই এবং উপরের কোনো কিছুর 

সাথেও সম্পৃক্ততা নেই; বরং আল্লাহ 

তা‘আলার ক্ষমতায় তা ঝুলন্ত আছে। 

যিনি আসমানসমূহ ও যমীনকে ধরে 

রেখেছেন, যাতে করে তা বিলুপ্ত না হয়ে 

যায়।  

আপনি যদি এই পৃথিবী এবং এর 

অংশগুলোর গঠন ও সুন্দর পন্থায় 

বিন্যাসের দিকে তাকিয়ে দেখেন, ‘‘যা 

তার সৃষ্টিকর্তার পরিপূর্ণ ক্ষমতা, 



 

 

পূর্ণজ্ঞান, সূক্ষ্ম হিকমতের 

প্রতীক’’, তাহলে আপনি এটিকে 

তৈরিকৃত একটি বাড়ির মতো পাবেন। 

যেখানে সব ধরনের যন্ত্রপাতি, 

উপকারী ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র 

রয়েছে। আসমানসমূহ যেন এই পৃথিবী 

নামক গৃহের ছাদ, আর যমীন পৃথিবীতে 

বসবাসকারীদের জন্য বিছানা এবং 

বিশ্রামাগার ও বাসস্থান। সূর্য ও 

চন্দ্র দু’টি প্রদীপ হয়ে আলো দিচ্ছে, 

আর নক্ষত্ররাজি তার লাইট ও 

সৌন্দর্য বর্ধনের যন্ত্র। এগুলো 

এই আস্তানার পথিককে পথ দেখাচ্ছে। 

আর প্রস্তুতকৃত সম্পদের মতোই এর 

ভিতর লুকিয়ে আছে মণি মাণিক্য-

জহরত ও খনিজ সম্পদ ধন-ভাণ্ডার। 



 

 

এসবের প্রত্যেকটি যে জন্য 

প্রযোজ্য সে জন্য রাখা আছে। 

বিভিন্ন ধরনের গাছ-পালা, তৃণলতা তার 

প্রয়োজন পূরণার্থে প্রস্তুত করা 

হয়েছে এবং নানা জাতের জীব-

জানোয়ার তার সার্বিক কল্যাণ 

সাধনের জন্য তৈরী করে রাখা। 

এগুলোর কিছু আছে আরোহণের জন্য, 

কিছু দুগ্ধ প্রদানকারী, কিছু গোশত 

খাওয়ার, কিছু আছে যার চামড়া দিয়ে 

পোশাক তৈরি হয় এবং কিছু আছে 

প্রহরীর কাজ করে। আর এ ক্ষেত্রে 

মানুষকে তিনি করেছেন দায়িত্বপ্রাপ্ত 

মালিক এবং তাতে কর্ম ও হুকুম 

প্রদানের অধিকারী।   



 

 

আপনি যদি সমগ্র জগত অথবা এর 

একটি অংশ নিয়ে ভাবেন, তাহলে এতে 

আশ্চর্য ধরনের সব জিনিস দেখতে 

পাবেন। পূর্ণ মনোযোগের সাথে যদি 

দেখেন, সুবিচার করেন এবং প্রবৃত্তি ও 

অন্ধ অনুকরণের জাল থেকে মুক্ত 

থাকেন, তবে সু-নিশ্চিতরূপে জানতে 

পারবেন; এই পৃথিবী হলো সৃষ্ট। মহা 

প্রজ্ঞাবান, ক্ষমতাধর, মহাজ্ঞানী 

এক সত্তা এর সৃষ্টিকর্তা। সুন্দর ও 

সুশৃঙ্খলভাবে তিনি একে তৈরি করেছেন। 

আরও বুঝতে পারবেন যে, সষৃ্টিকর্তা 

দু’জন হবে এটা অসম্ভব; বরং মা‘বুদ 

একজনই, তিনি ছাড়া সত্য কোনো 

মা‘বুদ নেই। যদি আসমানসমূহ ও যমীনে 

আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো মা‘বুদ 



 

 

থাকতো, তাহলে বিশৃঙ্খলা দেখা দিত, 

নিয়ম-শৃঙ্খলা নষ্ট হয়ে যেত, সব 

ধরনের কল্যাণমূলক কাজ থেমে যেত।  

আর যদি অস্বীকার করে সৃষ্টিকে তার 

স্রষ্টা ছাড়া অন্যের দিকে 

সম্বন্ধযুক্ত করেন, তাহলে নদীতে 

রাখা এমন একটি সেচযন্ত্র সম্পর্কে 

কী বলবেন; যার যন্ত্রপাতিগুলো 

অত্যন্ত সুদৃঢ়, যন্ত্রগুলো সুন্দরভাবে 

যথাস্থানে স্থাপন করে অত্যন্ত 

মজবুত করে গঠন করা হয়েছে। কোনো 

দর্শক তার গঠনে ও আকৃতিতে 

কোনো ত্রুটি খুাঁজে পায় না। এরপর তা 

বিশাল একটি বাগানের সাথে সংযুক্ত 

করে দেয়া হয়েছে; যাতে নানা ধরনের 



 

 

ফলফলাদি রয়েছে। উক্ত সেচযন্ত্র 

তাতে প্রয়োজন অনুসারে পানি 

সরবরাহ করে। আর ঐ বাগানের 

সার্বিক দেখাশুনা, পরিচর্যা এবং 

যাবতীয় কল্যাণমূলক কাজকর্ম করার 

জন্য লোক আছে। ফলে সেখানে 

কোনো ত্রুটি লক্ষ্য করা যায় না 

এবং তার ফলও নষ্ট হয় না। অতঃপর 

ফল কাটার সময় তার মূল্য প্রত্যেক 

উৎসের যা প্রয়োজন ও সমীচীন সে 

মোতাবেক বণ্টন করা হয়। সর্বদাই 

এভাবে বণ্টন করা হয়ে থাকে।  

আপনি কি মনে করেন, এগুলো সব 

কোনো মালিক ও পরিচালক ছাড়াই 

হঠাৎ আপনা-আপনিই হয়েছে? বরং সেই 



 

 

সেচ যন্ত্র ও বাগানের অস্তিত্ব এবং 

অন্যান্য যা কিছু আছে সব কিছু 

কোনো কর্তা ও পরিচালক ছাড়া হঠাৎ 

ঘটেছে? আপনি কি ভেবে দেখেছেন; এ 

ক্ষেত্রে আপনার বিবেক আপনাকে কী 

বলে, যদি আপনার বিবেক থাকে? সেটা 

আপনাকে কী জানান দিচ্ছে? সেটা 

আপনাকে কিসের দিশা দিচ্ছে?[15]  

 মহাবিশ্ব সষৃট্ির রহসয্ 

সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণার 

পর, এই বিশাল সৃষ্টিজগত ও সুন্দর 

সুন্দর নিদর্শনাবলি যে কারণে আল্লাহ 

তা‘আলা সৃষ্টি করেছেন, তার কিছু 

হিকমত ও রহস্য উপস্থাপন করা 

সঙ্গত মনে করছি। যেমন-  



 

 

1- মানুষের অধীনস্থ ও সেবায় 

নিয়োজিত করা: 

মহান আল্লাহ যখন এই পৃথিবীতে 

প্রতিনিধি সৃষ্টি করার সিদ্ধান্ত নেন, 

যারা সেখানে তাাঁর ইবাদাত করবে এবং 

এ পৃথিবীকে আবাদ করবে, তখন তিনি 

তাদের জন্যই জগতের সব কিছু সৃষ্টি 

করেন; যাতে এতে তাদের জীবন নির্বাহ 

যথাযথ পদ্ধতিতে হয় এবং তাদের 

ইহকাল ও পরকালের যাবতীয় কাজ 

কর্ম সঠিক হয়। আল্লাহ তা‘আলা 

বলেন,  

تِّ َوَما فِّي ٱۡۡلَۡرضِّ  َوَٰ ا فِّي ٱلسََّمَٰ َر لَُكم مَّ ﴿َوَسخَّ

ۡنهُِۚ   يٗعا م ِّ    [١٣]الجاثية : َجمِّ



 

 

“আর তিনি তোমাদের কল্যাণে 

নিয়োজিত রেখেছেন যা আছে আকাশে 

আর যা আছে যমীনে সেগুলোর 

সবকিছুকে।” [সূরা আল-জাছিয়া, আয়াত: 

1৩]  

তিনি আরও বলেন, 

َن  تِّ َوٱۡۡلَۡرَض َوأَنَزَل مِّ َوَٰ ي َخلََق ٱلسََّمَٰ ُ ٱلَّذِّ ﴿ٱَّللَّ

ۡزٗقا لَُّكۡمۖ  تِّ رِّ َن ٱلثََّمَرَٰ ٱلسََّمآءِّ َماٗٓء فَأَۡخَرَج بِّهِۦّ مِّ

َر  هِّۦۖ َوَسخَّ َي فِّي ٱۡلبَۡحرِّ بِّأَۡمرِّ تَۡجرِّ َر لَُكُم ٱۡلفُۡلَك لِّ َوَسخَّ

َر لَُكُم ٱ َر لَُكُم ٱلشَّۡمَس َوٱۡلقََمَر دَآئِّبَۡينِّۖ  ٣٢ۡۡلَۡنَهَٰ َوَسخَّ

َر لَُكُم ٱلَّۡيَل َوٱلنََّهاَر  ن ُكل ِّ َما  ٣٣َوَسخَّ ُكم م ِّ َوَءاتَىَٰ

 إِّنَّ 
﴾ٓ ِّ اَل تُۡحُصوَها َسأَۡلتُُموهُِۚ َوإِّن تَعُدُّواْ نِّۡعَمَت ٱَّللَّ

َن لََظلُومّٞ َكفَّارّٞ  نَسَٰ    [٣٤  ،٣٢]ابراهيم:   ٣٤ٱۡۡلِّ

“আল্লাহ, যিনি আসমানসমূহ ও যমীন 

সৃষ্টি করেছেন, আর যিনি আকাশ হতে 



 

 

পানি বর্ষণ করে তা দিয়ে তোমাদের 

জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপাদন করেন 

এবং যিনি নৌযানকে তোমাদের 

অনুগত করে দিয়েছেন যাতে তাাঁর 

নির্দেশে সেগুলো সাগরে বিচরণ করে 

এবং যিনি তোমাদের কল্যাণে 

নিয়োজিত করেছেন নদীসমূহকে। আর 

তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত 

করেছেন সূর্য ও চাাঁদকে, যারা অবিরাম 

একই নিয়মের অনুবর্তী এবং 

তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন 

রাত ও দিনকে। আর তিনি তোমাদেরকে 

দিয়েছেন তোমরা তাাঁর কাছে যা কিছু 

চেয়েছ তা থেকে। তোমরা আল্লাহর 

অনুগ্রহ গুণলে তার সংখ্যা নির্ণয় 

করতে পারবে না। নিশ্চয় মানুষ অতি 



 

 

মাত্রায় যালিম, অকৃতজ্ঞ।” [সূরা 

ইবরাহীম, আয়াত: ৩2-৩4] 

2- আসমানসমূহ, যমীন ও জগতের 

সবকিছু আল্লাহ তা‘আলার প্রভুত্ব 

(রুবুবিয়্যাত) ও তাাঁর এককত্বের ওপর 

সাক্ষী ও নিদর্শন: 

আসমানসমূহ ও যমীন সহ সবকিছুই 

আল্লাহ তা‘আলার রুবুবিয়্যাতের ওপর 

সাক্ষী এবং তাাঁর এককত্বের ওপর 

নিদর্শন; কারণ, এই অস্তিত্বশীল 

বিশ্বে সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে, তাাঁর 

রুবুবিয়্যাতকে স্বীকার করা এবং তাাঁর 

এককত্বের ওপর বিশ্বাস আনা। আর 

বিষয়টি যেহেতু বড় তাই মহান আল্লাহ 

এর ওপর বৃহৎ সাক্ষী ও বড় 



 

 

নিদর্শনকে পেশ করেছেন এবং অধিক 

জোরদার প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। 

তাই আল্লাহ তা‘আলা আসমানসমূহ ও 

যমীন সহ অসত্িত্বশীল সবকিছুকে এর 

সাক্ষী বানিয়েছেন। যার কারণে আল-

কুরআনে অনেকবারই এসেছে, “তাাঁর 

নিদর্শনাবলির মধ্যে আরও হলো” এ 

কথাটি। যেমন নিম্নের আয়াতগুলোতে। 

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,  

ُف  تِّ َوٱۡۡلَۡرضِّ َوٱۡختِّلََٰ َوَٰ تِّهِۦّ َخۡلُق ٱلسََّمَٰ ۡن َءايََٰ ﴿َومِّ

يَن  لِّمِّ ۡلعََٰ ٖت ل ِّ لَِّك َۡلٓيََٰ
نُِّكۡمِۚ إِّنَّ فِّي ذََٰ نَتُِّكۡم َوأَۡلَوَٰ  ٢٢أَۡلسِّ

ن  تِّهِۦّ َمنَاُمُكم بِّٱلَّۡيلِّ َوٱلنََّهارِّ َوٱۡبتِّغَآُؤُكم م ِّ ۡن َءايََٰ َومِّ

لَِّك َۡلٓيََٰ  ۦِٓۚ إِّنَّ فِّي ذََٰ هِّ ۡن  ٢٣ٖت ل ِّقَۡوٖم يَۡسَمعُوَن فَۡضلِّ َومِّ

َن ٱلسََّمآءِّ  ُل مِّ يُكُم ٱۡلبَۡرَق َخۡوٗفا َوَطَمٗعا َويُنَز ِّ تِّهِۦّ يُرِّ َءايََٰ

ٖت  لَِّك َۡلٓيََٰ  إِّنَّ فِّي ذََٰ
ِۚٓ َماٗٓء فَيُۡحيِّۦ بِّهِّ ٱۡۡلَۡرَض بَۡعدَ َمۡوتَِّها

لُوَن  ۦٓ أَن تَقُوَم ٱلسَّ  ٢٤ل ِّقَۡوٖم يَۡعقِّ تِّهِّ ۡن َءايََٰ َمآُء َومِّ



 

 

َن ٱۡۡلَۡرضِّ إِّذَآ  هِّۚۦِ ثُمَّ إِّذَا دََعاُكۡم دَۡعَوٗة م ِّ َوٱۡۡلَۡرُض بِّأَۡمرِّ

   [٢٥  ،٢٢]الروم:   ٢٥أَنتُۡم تَۡخُرُجوَن 

“আর তাাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে 

আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টি এবং 

তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। 

এতে তো অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে 

জ্ঞানীদের জন্য। আর তাাঁর 

নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে রাতে ও 

দিনে তোমাদের নিদ্রা এবং তোমাদের 

অন্বেষণ তাাঁর অনুগ্রহ হতে। নিশ্চয় 

এতে বহু নিদর্শন রয়েছে সে 

সম্প্রদায়ের জন্য, যারা শুনে। আর তাাঁর 

নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে, তিনি 

তোমাদেরকে প্রদর্শন করান বিদ্যুৎ, 

ভয় ও আশার সঞ্চারকরূপে এবং 



 

 

আসমান থেকে পানি নাযিল করেন 

অতঃপর তা দিয়ে যমীনকে পুনর্জীবিত 

করেন সেটার মৃত্যুর পর; নিশ্চয় এতে 

বহু নিদর্শন রয়েছে এমন সম্প্রদায়ের 

জন্য, যারা অনুধাবন করে। আর তাাঁর 

নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে যে, তাাঁরই 

আদেশে আসমান ও যমীনের স্থিতি 

থাকে; তারপর আল্লাহ যখন 

তোমাদেরকে যমীন থেকে উঠার জন্য 

একবার ডাকবেন তখনই তোমরা 

বেরিয়ে আসবে।” [সূরা আর-রূম, আয়াত: 

22-25] 

৩- পুনরুত্থানের ওপর সাক্ষী বা 

প্রমাণস্বরূপ: 



 

 

মানুষের জীবন দু’ভাগে বিভক্ত: দুনিয়ার 

জীবন ও আখেরাতের জীবন। আর 

আখেরাতের জীবনই হলো প্রকৃত 

জীবন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, 

بِّٞۚ َوإِّنَّ ٱلدَّاَر  ةُ ٱلدُّۡنيَآ إِّالَّ لَۡهوّٞ َولَعِّ هِّ ٱۡلَحيَوَٰ ذِّ ﴿َوَما َهَٰ

َي ٱۡلَحيََواُنِۚ لَۡو َكانُواْ يَۡعلَُموَن  َرةَ لَهِّ   ٦٤ٱۡۡلٓخِّ

   [٦٤]العنكبوت: 

“আর এই পার্থিব জীবন তো খেল 

তামাশা ছাড়া আর কিছুই নয়। 

পারলৌকিক জীবনই হলো প্রকৃত 

জীবন, যদি তারা জানতো।” [সূরা আল-

‘আনকাবূত, আয়াত: 64] কেননা, 

পরকাল হিসাব-নিকাশ ও প্রতিদানের 

জায়গা এবং সেখানে জন্নাতীরা 

জান্নাতে চির অধিবাসী হবে এবং 



 

 

জাহান্নামীরা চিরকাল জাহান্নামে 

থাকবে। আর আখেরাতের এই জীবনে 

মানুষ মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হয়েই 

কেবল আসতে পারবে। তাই যারাই তার 

রবের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে 

(অর্থাৎ নাস্তিক) এবং যাদের জন্মগত 

আকীদা ও বিবেক শক্তি বিলুপ্ত হয়েছে 

তারাই পরকালীন জীবনকে অস্বীকার 

করে। এ কারণেই আল্লাহ অগণিত 

দলীল-প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন; 

যাতে করে আখেরাত দিবসের প্রতি 

সবাই দৃঢ় বিশ্বাস আনে। কারণ, 

কোনো কিছু প্রথমবার সৃষ্টি করার 

চেয়ে তাকে পুনরায় করা অতি সহজ। 

বরং মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করার চেয়ে 

আসমানসমূহ ও যমীনকে সৃষ্টি করা 



 

 

অত্যন্ত কঠিন। আল্লাহ তা‘আলা 

বলেন, 

يدُهُۥ َوُهَو أَۡهَوُن َعلَۡيهِِّۚ  ي يَۡبدَُؤاْ ٱۡلَخۡلَق ثُمَّ يُعِّ ﴿َوُهَو ٱلَّذِّ

   [٢٧]الروم:   ٢٧

“আর তিনি-ই, যিনি সৃষ্টিকে শুরুতে 

অস্তিত্বে আনয়ন করেন, তারপর তিনি 

সেটা পুনরাবৃত্তি করবেন; আর এটা তাাঁর 

জন্য অতি সহজ।” [সূরা আর-রূম, 

আয়াত: 27 ] তিনি আরও বলেন,  

ۡن َخۡلقِّ ٱلنَّاسِّ   تِّ َوٱۡۡلَۡرضِّ أَۡكبَُر مِّ َوَٰ َمَٰ ﴿لََخۡلُق ٱلسَّ

   [٥٧]غافر: 

“মানুষ সৃষ্টি অপেক্ষা আকাশমণ্ডলী ও 

পৃথিবীর সৃষ্টি অবশ্যই অনেক বড় 

কাজ।” [সূরা গাফির, আয়াত: 57]  



 

 

তিনি আরও বলেন,  

تِّ بِّغَۡيرِّ َعَمٖد تََرۡونََهۖا ثُمَّ  َوَٰ َمَٰ ي َرفََع ٱلسَّ ُ ٱلَّذِّ ﴿ٱَّللَّ

َر ٱلشَّۡمَس َوٱۡلقََمَرۖ ُكل ّٞ  ۖ َوَسخَّ ٱۡستََوىَٰ َعلَى ٱۡلعَۡرشِّ

سَ  ََجٖل مُّ ي ۡلِّ تِّ لَعَلَُّكم يَۡجرِّ ُل ٱۡۡلٓيََٰ ىِۚ يُدَب ُِّر ٱۡۡلَۡمَر يُفَص ِّ م ٗ

قَآءِّ َرب ُِّكۡم تُوقِّنُوَن    [٢]الرعد:   ٢بِّلِّ

“আল্লাহ, যিনি আসমানসমূহ উপরে 

স্থাপন করেছেন খুাঁটি ছাড়া, তোমরা তা 

দেখছ। তারপর তিনি ‘আরশের উপর 

উঠেছেন এবং সূর্য ও চাাঁদকে নিয়মাধীন 

করেছেন; প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট সময় 

পর্যন্ত চলবে। তিনি সব বিষয় 

পরিচালনা করেন, আয়াতসমূহ 

বিশদভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা 

তোমাদের রবের সঙ্গে সাক্ষাৎ 



 

 

সম্পর্কে নিশ্চিত বিশ্বাস করতে পার।” 

[সূরা আর-রা‘দ, আয়াত:2]  

অতএব, হে মানুষ:  

আপনার কল্যাণ সাধনের জন্যই যখন 

এই পৃথিবীর সবকিছু অনুগত করা হয়েছে 

এবং তাাঁর নিদর্শনাবলি ও 

দৃষ্টান্তবলিকে প্রামাণিক সাক্ষ্য 

হিসেবে আপনার সামনে তুলে ধরা 

হয়েছে, তাহলে আপনি এই সাক্ষ্য 

প্রদান করুন যে; 

“আল্লাহ ছাড়া সত্য আর কোনো 

উপাস্য নেই, তিনি একক, তাাঁর কোনো 

অংশীদার নেই”।  



 

 

আপনি যখন জানলেন যে, মৃত্যুর পর 

আপনার পুনরুত্থান ও জীবন লাভ করা 

আকাশ ও যমীন সৃষ্টি অপেক্ষা অনেক 

সহজ এবং আপনার রবের সাথে আপনার 

সাক্ষাৎ হবে, তিনি আপনার সকল 

কর্মের হিসাব নিবেন। আরও যখন 

জানতে পারলেন যে, এই সমগ্র জগত 

তার রবের ইবাদাত করছে। অতএব 

সমগ্র সৃষ্টিকুল তাাঁর প্রশংসা সহ 

পবিত্রতা ঘোষণা করছে। যেমন, 

আল্লাহ তা‘আলা বলেন, 

تِّ َوَما فِّي ٱۡۡلَۡرضِّ   َوَٰ ِّ َما فِّي ٱلسََّمَٰ َّ ﴿يَُسب ُِّح َّللِّ

  [١]الجمعة: 

“আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু 

আছে সবই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা 



 

 

করছে আল্লাহর।” [সূরা আল-জুমু‘আহ, 

আয়াত: 1 ]  

তাাঁর বড়ত্বের কারণে সবকিছু তাাঁকে 

সাজদাহ করে। যেমন, আল্লাহ তা‘আলা 

বলেন,  

تِّ َوَمن فِّي  َوَٰ َ يَۡسُجدُْۤ لَهُۤۥْ َمن فِّي ٱلسََّمَٰ ﴿أَلَۡم تََر أَنَّ ٱَّللَّ

بَاُل  ٱۡۡلَۡرضِّ َوٱلشَّۡمُس َوٱۡلقََمُر َوٱلنُُّجوُم َوٱۡلجِّ

ۖ َوَكثِّيٌر َحقَّ  َن ٱلنَّاسِّ َوٱلشََّجُر َوٱلدََّوآبُّ َوَكثِّيرّٞ م ِّ

   [١٨]الحج : َعلَۡيهِّ ٱۡلعَذَاُب﴾  

“আপনি কি লক্ষ্য করেন না যে, 

আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যারা রয়েছে 

তারা সবাই আল্লাহকে সাজদাহ করে 

এবং সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্ররাজি, 

পাহাড়-পর্বত, বৃক্ষ-লতা, জীবজন্তু। 

আর সাজদাহ করে মানুষের মধ্যে 



 

 

অনেকে? আর অনেকের প্রতি অবধারিত 

হয়েছে শাস্তি।” [সূরা আল-হাজ্জ, 

আয়াত: 18] বরং এই সৃষ্টি জগত 

যেমনটি তার জন্য উপযোগী হয় তেমনি 

করে তাাঁর রবের উদ্দেশ্যে সালাত 

আদায় করে থাকে। আল্লাহ তা‘আলা 

বলেন,  

تِّ َوٱۡۡلَۡرضِّ  َوَٰ َمَٰ َ يَُسب ُِّح لَهُۥ َمن فِّي ٱلسَّ ﴿أَلَۡم تََر أَنَّ ٱَّللَّ

ٖتۖ ُكل ّٞ قَۡد َعلَِّم َصاَلتَهُۥ َوتَۡسبِّيَحهُۥ﴾   فََّٰ ٓ ]النور َوٱلطَّۡيُر َصَٰ

 :٤١]   

“আপনি কি লক্ষ্য করেননি যে, 

আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যারা রয়েছে 

তারা এবং উড্ডীয়মান পাখীসমূহ 

আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা 

করে? প্রত্যেকেই তাাঁর সালাত ও মহিমা 



 

 

ঘোষণার পদ্ধতি জানে।” [সূরা আন-

নূর, আয়াত: 41] 

আর যখন আপনার সমস্ত শরীর 

আল্লাহর নির্ধারিত নিয়ম ও পরিচালনা 

অনুযায়ী নিজ গতিতে চলছে; যেমন 

অন্তর, দু’টি ফুসফুস, কলিজা এবং 

সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তাাঁর রবের 

আত্মসমর্পণকারী, যারা তাদের 

পরিচালনার দায়িত্বভার তাদের রবের 

নিকট সমর্পণ করেছে। এমতাবস্থায় 

আপনি কি আপনার পছন্দ, যে পছন্দ 

শক্তির মাধ্যমে আপনার রবকে মেনে 

নেয়া কিংবা অস্বীকার করার ব্যাপারে 

স্বাধীনতা প্রদান করা হয়েছে, আপনি 

কি সে পছন্দকে আপনার রবের প্রতি 



 

 

বিরোধিতা ও বিরুদ্ধাচারণের মাধ্যমে, 

আপনার চারপাশের জগত, এমনকি 

আপনার শরীর যে কল্যাণময় ধারার 

দিকে চলছে, তার বিপরীতে পরিচালিত 

করবেন?  

একজন পূর্ণ বিবেকবান মানুষ এই 

বিশাল জগতের চলার বিরোধিতা করে 

সবার থেকে ব্যতিক্রম হতে কখনই 

চাইতে পারে না।  

 মানব সষৃট্ি ও তার মর্যাদা 

এই জগতে বসবাসের জন্য আল্লাহ 

তা‘আলা উপযুক্ত একটি জাতি সৃষ্টি 

করার সিদ্ধান্ত নেন। সেই জাতি হলো 

মানুষ জাতি। আর আল্লাহর হিকমতের 



 

 

দাবি তিনি মানুষকে যে ধাতু দিয়ে সৃষ্টি 

করবেন তা হবে মাটি। তাই তিনি তাকে 

মাটি দিয়ে তৈরি করেন। তারপর তিনি 

এই সুন্দর আকৃতি দিয়ে তাকে গঠন 

করলেন, যে আকৃতিতে মানুষের জন্ম 

হয়। অতঃপর যখন তার আকৃতি 

পরিপূর্ণ হলো, তখন তিনি তাতে 

আত্মা দিলেন। ফলে যখন মানুষ সুন্দর 

আকৃতি পেয়ে শুনতে, দেখতে, নড়াচড়া 

করতে ও কথা বলতে আরম্ভ করল 

তখন তাাঁর প্রভু তাকে জান্নাতে বসবাস 

করতে দিলেন। আর তার যা জানা 

প্রয়োজন সব তাকে শিক্ষা দিলেন। 

জান্নাতের সবকিছু তার জন্য বৈধ করে 

দিলেন এবং পরীক্ষা করার জন্য একটি 

মাত্র গাছের নিকটবর্তী হতে নিষেধ 



 

 

করলেন। অনন্তর আল্লাহ তা‘আলা 

তার সম্মান ও মর্যাদা প্রকাশ করতে 

চাইলেন। তাই ফিরিশতাদের প্রতি তাকে 

সাজদাহ করার নির্দেশ দিলেন। সকল 

ফিরিশতা আল্লাহর নির্দেশ পেয়ে 

সাজদাহ করল; কিন্তু একমাত্র ইবলিস 

অহংকার ও অবাধ্যতার বশবর্তী হয়ে 

সাজদাহ করা হতে বিরত থাকল। আদেশ 

অমান্য করার কারণে আল্লাহ তার 

ওপর অসন্তুষ্ট হলেন এবং অহংকারের 

জন্য তিনি তাাঁর রহমত থেকে তাকে 

বঞ্চিত করলেন। এরপর ইবলিস 

আল্লাহর নিকট কিয়ামত পর্যন্ত তার 

হায়াত বৃদ্ধি করার জন্য প্রার্থনা 

করল। তিনি তার এই প্রার্থনা কবুল 

করে তার আয়ুকাল কিয়ামত পর্যন্ত 



 

 

বৃদ্ধি করলেন। আদম ‘আলাইহিস 

সালাম ও তার বংশধরদের মান-মর্যাদা 

দেখে ইবলিস-শয়তান হিংসায় ফেটে 

পড়ল এবং সে তার রবের শপথ করল: 

সমস্ত বনী আদমকে সে পথভ্রষ্ট 

করবে। তাই পথভ্রষ্ট করার জন্য সে 

তাদের সামনে, পিছনে, ডানে ও বামে 

সরব্ দিক থেকে তাদেরকে কুমন্ত্রণা 

দিবে বলে সিদ্ধান্ত নিলো। কেবল 

আল্লাহর একনিষ্ঠ, সত্যবাদী ও 

মুত্তাকী বান্দাদেরকে সে পথভ্রষ্ট 

করতে পারবে না। আল্লাহ তা‘আলা 

আদম ‘আলাইহিস সালামকে শয়তানের 

চক্রান্তে পতিত হতে নিষেধ 

করেছিলেন। কিন্তু শয়তান আদম 

‘আলাইহিস সালাম ও তার স্ত্রী 



 

 

হাওয়্যাকে জান্নাত থেকে বিতাড়িত 

করার জন্য এবং তাদের লজ্জাস্থান যা 

তাদের পরস্পরের নিকট গোপন রাখা 

হয়েছিল তা প্রকাশ করার জন্য তার 

কুমন্ত্রণার জালে আবদ্ধ করল। সে 

তাদের সামনে শপথ করে বলল: আমি 

তোমাদের শুভাকাঙ্খী। এই গাছের ফল 

খেলে তোমরা ফিরিশতা হয়ে যাবে 

অথবা চিরকাল জান্নাতী হয়ে যাবে। 

মূলত এ কারণেই আল্লাহ তোমাদেরকে 

ঐ গাছের নিকটবর্তী হতে নিষেধ 

করেছেন। ফলে মিথ্যা কুমন্ত্রণার 

ফাাঁদে পড়ে তারা আল্লাহর নিষিদ্ধ 

গাছের ফল খেলেন। তাই নির্দেশ 

অমান্য করার কারণে প্রথম শাস্তি 

হিসেবে তারা বস্ত্রহীন হয়ে পড়লেন। 



 

 

শয়তানের কুমন্ত্রণা হতে সতর্ক 

করার ব্যাপারটি তিনি তাদেরকে পুনরায় 

স্মরণ করিয়ে দিলেন। আদম 

‘আলাইহিস সালাম তার ভুলের জন্য 

আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা 

তাওবা করলে তিনি তার তাওবা কবুল 

করেন, তাকে ক্ষমা করে দেন এবং তিনি 

তাকে মনোনীত করেন ও হিদায়াত দান 

করেন। আর দ্বিতীয় শাস্তি হিসেবে 

তিনি তাকে জান্নাত থেকে পৃথিবীতে 

অবতরণের নির্দেশ দিলেন। কেননা 

এটাই তার বাসস্থান। এখানে নির্দিষ্ট 

সময় পর্যন্ত জীবনকাল অতিবাহিত 

করতে হবে। আর তিনি তাকে জানিয়ে 

দেন যে, এ মাটি থেকে তাকে সৃষ্টি করা 

হয়েছে, এখানে জীবন-যাপন করবে, 



 

 

এখানেই মারা যাবে, অবশেষে কিয়ামত 

দিবসে এই যমীন থেকেই পুনরায় 

উঠানো হবে। 

অতঃপর আদম ‘আলাইহিস সালাম ও 

তার স্ত্রী হাওয়্যা আল্লাহর নির্দেশে 

পৃথিবীতে অবতরণ করলেন এবং বসবাস 

শুরু করলেন। তাদের বংশ বিস্তার 

হলো। তারা সবাই আল্লাহর নির্দেশ 

অনুসারে তাাঁর ইবাদাত করতেন। আর 

আদম ‘আলাইহিস সালাম ছিলেন 

আল্লাহর নবী।  

আল্লাহ তা‘আলা এই সংবাদের বর্ণনা 

দিয়ে বলেন,  



 

 

ئَِّكةِّ ٱۡسُجدُواْ 
ٓ ۡلَملََٰ ُكۡم ثُمَّ قُۡلنَا لِّ ۡرنََٰ ُكۡم ثُمَّ َصوَّ ﴿َولَقَۡد َخلَۡقنََٰ

يَن  دِّ جِّ َن ٱلسََّٰ ٓ إِّۡبلِّيَس لَۡم يَُكن م ِّ ٓدََم فََسَجدُٓواْ إِّالَّ  ١١ۡلِّ

ۡنهُ  قَاَل َما َمنَعََك أاَلَّ تَۡسُجدَ إِّۡذ أََمۡرتُكَۖ  قَاَل أَنَ۠ا َخۡيرّٞ م ِّ

يٖن  ن طِّ ن نَّاٖر َوَخلَۡقتَهُۥ مِّ قَاَل فَٱۡهبِّۡط  ١٢َخلَۡقتَنِّي مِّ

َن  ۡنَها فََما يَُكوُن لََك أَن تَتََكبََّر فِّيَها فَٱۡخُرۡج إِّنََّك مِّ مِّ

يَن  رِّ غِّ ۡرنِّٓي إِّلَىَٰ يَۡومِّ يُۡبعَثُوَن  ١٣ٱلصََّٰ  ١٤قَاَل أَنظِّ

َن ٱۡلمُ  يَن قَاَل إِّنََّك مِّ قَاَل فَبَِّمآ أَۡغَوۡيتَنِّي  ١٥نَظرِّ

يَم  َطَك ٱۡلُمۡستَقِّ َرَٰ نُۢ  ١٦َۡلَۡقعُدَنَّ لَُهۡم صِّ ثُمَّ َۡلٓتِّيَنَُّهم م ِّ

ۡمۖ  ۡم َوَعن َشَمآئِّلِّهِّ نِّهِّ ۡم َوَعۡن أَۡيَمَٰ ۡن َخۡلفِّهِّ ۡم َومِّ يهِّ بَۡينِّ أَۡيدِّ

يَن  رِّ كِّ دُ أَۡكثََرُهۡم َشَٰ نۡ  ١٧َواَل تَجِّ َها قَاَل ٱۡخُرۡج مِّ

ۡنُهۡم َۡلَۡمَۡلَنَّ َجَهنََّم  ۡدُحوٗرۖا لََّمن تَبِّعََك مِّ َمۡذُءوٗما مَّ

يَن  نُكۡم أَۡجَمعِّ ٓـ ادَُم ٱۡسُكۡن أَنَت َوَزۡوُجَك ٱۡلَجنَّةَ  ١٨مِّ َويََٰ

هِّ ٱلشََّجَرةَ فَتَُكونَا  ذِّ ۡئتَُما َواَل تَۡقَربَا َهَٰ ۡن َحۡيُث شِّ فَُكاَل مِّ

يَن  لِّمِّ
َن ٱلظََّٰ َي لَُهَما فََوسۡ  ١٩مِّ يُۡبدِّ ُن لِّ ۡيَطَٰ َوَس لَُهَما ٱلشَّ

ُكَما  َما َوقَاَل َما نََهىَٰ تِّهِّ ن َسۡوَءَٰ َي َعۡنُهَما مِّ َما وُۥرِّ

ٓ أَن تَُكونَا َملََكۡينِّ أَۡو  هِّ ٱلشََّجَرةِّ إِّالَّ ذِّ َربُُّكَما َعۡن َهَٰ

يَن  دِّ لِّ َن ٱۡلَخَٰ َن  ٢٠تَُكونَا مِّ َوقَاَسَمُهَمآ إِّن ِّي لَُكَما لَمِّ

يَن ٱلنََّٰ  حِّ ا ذَاقَا ٱلشََّجَرةَ  ٢١صِّ ُهَما بِّغُُروٖرِۚ فَلَمَّ فَدَلَّىَٰ



 

 

ن  َما مِّ فَانِّ َعلَۡيهِّ تُُهَما َوَطفِّقَا يَۡخصِّ بَدَۡت لَُهَما َسۡوَءَٰ

ُهَما َربُُّهَمآ أَلَۡم أَۡنَهُكَما َعن تِّۡلُكَما  َوَرقِّ ٱۡلَجنَّةِّۖ َونَادَىَٰ

بِّينّٞ ٱلشََّجَرةِّ َوأَقُل لَُّكَمآ إِّنَّ ٱلشَّيۡ  َن لَُكَما َعدُو ّٞ مُّ
 ٢٢َطَٰ

قَااَل َربَّنَا َظلَۡمنَآ أَنفَُسنَا َوإِّن لَّۡم تَۡغفِّۡر لَنَا َوتَۡرَحۡمنَا 

يَن  رِّ سِّ َن ٱۡلَخَٰ قَاَل ٱۡهبُِّطواْ بَۡعُضُكۡم  ٢٣لَنَُكونَنَّ مِّ

ٌع إِّلَىَٰ 
ۖ َولَُكۡم فِّي ٱۡۡلَۡرضِّ ُمۡستَقَر ّٞ َوَمتََٰ لِّبَۡعٍض َعدُو ّٞ

يٖن  ۡنَها  ٢٤حِّ قَاَل فِّيَها تَۡحيَۡوَن َوفِّيَها تَُموتُوَن َومِّ

   [٢٥  ،١١]االعراف:   ٢٥تُۡخَرُجوَن 

“আর অবশ্যই আমরা তোমাদেরকে 

সৃষ্টি করেছি, তারপর আমরা তোমাদের 

আকৃতি প্রদান করেছি, তারপর আমরা 

ফিরিশতাদেরকে বললাম, আদমকে 

সাজদা কর। অতঃপর ইবলিস ছাড়া সবাই 

সাজদাহ করল। সে সাজদাকারীদের 

অন্তর্ভুক্ত হলো না। তিনি বললেন, 

‘আমি যখন তোমাকে আদেশ দিলাম 



 

 

তখন কি তোমাকে নিবৃত্ত করল যে, 

তুমি সাজদাহ করলে না?’ সে বলল, 

‘আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ; আপনি 

আমাকে আগুন দিয়ে সৃষ্টি করেছেন 

এবং তাকে কাদামাটি দিয়ে সৃষ্টি 

করেছেন।’ তিনি বললেন, ‘তাহলে তুমি 

এখান থেকে নেমে যাও, এখানে থেকে 

অহংকার করবে, এটা হতে পারে না। 

সুতরাং তুমি বের হয়ে যাও, নিশ্চয় তুমি 

অধমদের অন্তর্ভুক্ত।’ সে বলল, 

‘আমাকে সেদিন পর্যন্ত অবকাশ দিন, 

যেদিন তারা পুনরুত্থিত হবে।’ তিনি 

বললেন, ‘নিশ্চয় তুমি 

অবকাশপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত।’ সে 

বলল, ‘আপনি যে আমাকে পথভ্রষ্ট 

করলেন, সে কারণে অবশ্যই অবশ্যই 



 

 

আমি আপনার সরল পথে মানুষের জন্য 

বসে থাকব। তারপর অবশ্যই আমি 

তাদের কাছে আসব তাদের সামনে থেকে 

ও তাদের পিছন থেকে, তাদের ডান দিক 

থেকে ও তাদের বাম দিক থেকে এবং 

আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ 

পাবেন না।’ তিনি বললেন, ‘এখান থেকে 

বের হয়ে যাও ধিকৃত, বিতাড়িত 

অবস্থায়। মানুষের মধ্যে যারাই 

তোমার অনুসরণ করবে, অবশ্যই 

অবশ্যই আমি তোমাদের সবাইকে দিয়ে 

জাহান্নাম পূর্ণ করব।’ আর হে আদম! 

আপনি ও আপনার স্ত্রী জান্নাতে 

বসবাস করুন, অতঃপর যেথা হতে ইচ্ছা 

খান, কিন্তু এ গাছের ধারে-কাছেও 

যাবেন না, তাহলে আপনারা যালিমদের 



 

 

অন্তর্ভুক্ত হবেন।’ তারপর তাদের 

লজ্জাস্থান, যা তাদের কাছে গোপন 

রাখা হয়েছিল তা তাদের কাছে প্রকাশ 

করার জন্য শয়তান তাদেরকে 

কুমন্ত্রণা দিল এবং বলল, ‘পাছে 

তোমরা উভয়ে ফিরিশতা হয়ে যাও 

কিংবা তোমরা স্থায়ীদের অন্তর্ভুক্ত 

হও, এ জন্যেই তোমাদের রব এ গাছ 

থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন।’ 

আর সে তাদের উভয়ের কাছে শপথ করে 

বলল, ‘নিশ্চয় আমি তোমাদের 

শুভাকাংখীদের একজন।’ অতঃপর সে 

তাদেরকে প্রবঞ্চনার দ্বারা 

অধঃপতিত করল। এরপর যখন তারা সে 

গাছের ফল খেল, তখন তাদের 

লজ্জাস্থান তাদের কাছে প্রকাশ হয়ে 



 

 

পড়ল এবং তারা জান্নাতের পাতা দিয়ে 

নিজেদেরকে আবৃত করতে লাগল। তখন 

তাদের রব তাদেরকে ডেকে বললেন, 

‘আমি কি তোমাদেরকে এ গাছ থেকে 

নিষেধ করিনি এবং আমি কি 

তোমাদেরকে বলিনি যে, নিশ্চয় শয়তান 

তোমাদের উভয়ের প্রকাশ্য শত্রু?’ 

তারা বলল, ‘হে আমাদের রব! আমরা 

নিজেদের প্রতি যুলুম করেছি। আর যদি 

আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন 

এবং দয়া না করেন, তবে অবশ্যই 

আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত 

হব।’ তিনি বললেন, ‘তোমরা নেমে যাও, 

তোমরা একে অন্যের শত্রু এবং যমীনে 

কিছুদিনের জন্য তোমাদের বসবাস ও 

জীবিকা রইল।’ তিনি বললেন, ‘সেখানেই 



 

 

তোমরা জীবন যাপন করবে এবং 

সেখানেই তোমরা মারা যাবে। আর 

সেখান থেকেই তোমাদেরকে বের করা 

হবে’।” [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: 11-

25] 

আপনি যখন আল্লাহর মানুষ সৃষ্টির 

এই মহান বিষয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা 

করবেন, তখন দেখতে পাবেন; আল্লাহ 

তাকে সুন্দর আকৃতি দিয়ে সৃষ্টি 

করেছেন। অতঃপর মর্যাদার যাবতীয় 

সম্মানসূচক পরিচ্ছদগুলো তাকে দান 

করেছেন। যেমন, বিবেক শক্তি, জ্ঞান, 

প্রকাশ করার শক্তি, কথা বলার 

শক্তি, সুন্দর গঠন ও আকৃতি, মাঝারী 

শরীর, যুক্তি ও বিবেচনা শক্তি দিয়ে 



 

 

জ্ঞানার্জনের দক্ষতা এবং উত্তম 

চরিত্র যেমন- সততা, আনুগত্য ও 

আত্মসমর্পণ। সুতরাং সে যখন মায়ের 

গর্ভের মধ্যে এক বিন্দু তুচ্ছ পানি ছিল 

তার সেই অবস্থার মাঝে এবং সে যখন 

পরিপূর্ণ সুন্দর আকৃতির মানুষ হয়ে 

সৎ আমলকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে 

চিরস্থায়ী ‘আদন’ জান্নাতের অধিবাসী 

হবে আর তার নিকট ফিরিশতা প্রবেশ 

করবে, তার ঐ অবস্থার মাঝে কতই না 

তফাৎ! তাই তো তিনি বলেন, 

ُ أَۡحَسنُ  قِّيَن  ﴿فَتَبَاَرَك ٱَّللَّ لِّ ]المؤمنون :   ١٤ٱۡلَخَٰ

١٤]   



 

 

“অতএব (দেখে নিন) সর্বোত্তম 

স্রষ্টা আল্লাহ কত বরকতময়!” [সূরা 

আল-মুমিনূন, আয়াত: 14] 

সুতরাং, পৃথিবীটা একটি গ্রামের মতো, 

আর মানুষ তার অধিবাসী। সবকিছু তার 

কাজে ব্যস্ত। তার যাবতীয় কল্যাণ 

সাধনে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মানুষের 

খিদমত ও প্রয়োজনের জন্যই এসব 

কিছু তৈরি করা হয়েছে। তাই তার 

হিফাযতের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত 

ফিরিশতাগণ দিন-রাত তার হিফাযতের 

কাজ করে যাচ্ছে। বৃষ্টি ও উদ্ভিদের 

দায়িত্বপ্রাপ্ত ফিরিশতাগণ তার 

রিযিকের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ও 

কাজ করে যাচ্ছে। কক্ষপথসমূহকে 



 

 

অনুগত করা হয়েছে, তারা তার কল্যাণে 

চলমান। সূর্য, চন্দ্র ও 

নক্ষত্ররাজিকে অনুগত ও চলমান রাখা 

হয়েছে তার সময়ের হিসাবের জন্য এবং 

তার সার্বিক জীবনের স্থিতিশীলতা 

ঠিক রাখার জন্য। উপর আকাশের 

ভাসমান জগত যেমন বাতাস, মেঘমালা, 

পাখী ইত্যাদি সহ তাতে যা কিছু আছে 

সবই তার অনুগত। নিচের সমস্ত 

জগতও তার অনুগত, তার কল্যাণ 

সাধনের জন্যেই সৃষ্টি করা হয়েছে। 

যেমন- যমীন, পাহাড়-পর্বত, সাগর-

মহাসাগর, নদ-নদী, গাছপালা, ফলমূল, 

তৃণলতা, জীব-জন্তু ইত্যাদি আরও যা 

কিছু আছে। যেমন, আল্লাহ তা‘আলা 

বলেন,  



 

 

تِّ َوٱۡۡلَ  َوَٰ ي َخلََق ٱلسََّمَٰ ُ ٱلَّذِّ َن ﴿ٱَّللَّ ۡرَض َوأَنَزَل مِّ

ۡزٗقا لَُّكۡمۖ  تِّ رِّ َن ٱلثََّمَرَٰ ٱلسََّمآءِّ َماٗٓء فَأَۡخَرَج بِّهِۦّ مِّ

َر  هِّۦۖ َوَسخَّ َي فِّي ٱۡلبَۡحرِّ بِّأَۡمرِّ تَۡجرِّ َر لَُكُم ٱۡلفُۡلَك لِّ َوَسخَّ

َر  َر لَُكُم ٱلشَّۡمَس َوٱۡلقََمَر دَآئِّبَۡينِّۖ  ٣٢لَُكُم ٱۡۡلَۡنَهَٰ َوَسخَّ

َر لَ  ن ُكل ِّ َما  ٣٣ُكُم ٱلَّۡيَل َوٱلنََّهاَر َوَسخَّ ُكم م ِّ َوَءاتَىَٰ

 إِّنَّ 
﴾ٓ ِّ اَل تُۡحُصوَها َسأَۡلتُُموهُِۚ َوإِّن تَعُدُّواْ نِّۡعَمَت ٱَّللَّ

َن لََظلُومّٞ َكفَّارّٞ  نَسَٰ    [٣٤  ،٣٢]ابراهيم:   ٣٤ٱۡۡلِّ

“আল্লাহ, যিনি আসমানসমূহ ও যমীন 

সৃষ্টি করেছেন, আর যিনি আকাশ থেকে 

পানি বর্ষণ করে তা দিয়ে তোমাদের 

জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপাদন করেন 

এবং যিনি নৌযানকে তোমাদের 

অনুগত করে দিয়েছেন যাতে তাাঁর 

নির্দেশে সেগুলো সাগরে বিচরণ করে 

এবং যিনি তোমাদের কল্যাণে 

নিয়োজিত করেছেন নদীসমূহকে। আর 



 

 

তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত 

করেছেন সূর্য ও চাাঁদকে, যারা অবিরাম 

একই নিয়মের অনুবর্তী এবং 

তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন 

রাত ও দিনকে। আর তিনি তোমাদেরকে 

দিয়েছেন তোমরা তাাঁর কাছে যা কিছু 

চেয়েছ তা থেকে। তোমরা আল্লাহর 

অনুগ্রহ গুণলে তার সংখ্যা নির্ণয় 

করতে পারবে না। নিশ্চয় মানুষ অতি 

মাত্রায় যালিম, অকৃতজ্ঞ।” [সূরা 

ইবরাহীম, আয়াত: ৩2-৩4 ][16] 

মহান আল্লাহ যে মানুষকে পূর্ণ 

মর্যাদা দান করেছেন তার অন্যতম 

প্রমাণ হলো, তিনি পার্থিব জীবনে তার 

প্রয়োজনীয় সবকিছু সৃষ্টি করেছেন 



 

 

এবং পরকালে উচ্চ আসনে তাকে পে াঁছে 

দেবে এমন প্রয়োজনীয় মাধ্যমও দান 

করেছেন; ফলে তিনি তার কাছে কিতাব 

অবতীর্ণ করেন, অসংখ্য নবী-রাসূল 

পাঠান, যারা আল্লাহর বিধি-বিধান 

বর্ণনা করেন এবং তাাঁর দিকে আহ্বান 

করেন।  

তারপর আত্মিক, মানসিক ও শারীরিক 

চাহিদা পূরণের জন্য আল্লাহ তা‘আলা 

আদম ‘আলাইহিস সালামের জন্য তার 

সত্তা থেকে তার স্ত্রী হাওয়্যাকে 

সৃষ্টি করেন। এর ফলে তিনি তার নিকট 

আরাম, প্রশান্তি, স্থিরতা অনুভব 

করলেন। তিনি শুধু একা নন; বরং এমন 

মিলনে তারা উভয়েই পরস্পরের মাঝে 



 

 

প্রশান্তি, তৃপ্তি, ভালোবাসা, ও 

অনুকম্পা অনুভব করলেন। কেননা 

উভয়ের শারীরিক, আত্মিক ও 

স্নায়ুবিক সেতু বন্ধনের মাঝে এক 

ধরনের সাড়া পরিলক্ষিত হয় এবং 

একজনের অনুপস্থিতি অন্যজনের 

মধ্যে খেয়াল করা যায়। তাদের 

ভালোবাসা ও ঐক্য শুধুমাত্র একটি 

নতুন প্রজন্ম গঠনের জন্য। এই 

সমস্ত আবেগ, অনুভূতি তাদের দু’টি 

আত্মাকে একত্রিত করেছে এবং ঐ 

সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই অনুভূতিগুলো 

আত্মা ও স্নায়ুর জন্য প্রশান্তি, শরীর 

ও অন্তরের জন্য আরামদায়ক, জীবন 

ও জীবিকার স্থিরতা এবং রূহ ও 

অন্তরসমূহের মিলনস্বরূপ। এক কথায় 



 

 

পুরুষ ও নারীর সমানভাবে প্রশান্তির 

জন্য। 

আল্লাহ তা‘আলা মানব সন্তানের মধ্য 

থেকে মুমিন বান্দাদেরকে বাছাই করে 

তার বন্ধু বানিয়েছেন এবং তাাঁর 

আনুগত্যে তাদেরকে নিয়োজিত 

রেখেছেন। তারা তার বিধি মোতাবেক 

কাজ করে থাকেন। যাতে করে তারা 

জান্নাতে আল্লাহর সান্নিধ্যে থাকতে 

পারেন। আর তাদের মধ্য থেকেই নবী, 

রাসূল, ওলী ও শহীদগণকে চয়ন করে 

তাদেরকে এই পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় 

নি‘আমত দান করেন, যা দ্বারা জীবন 

সুখকর হয়। আর তা হলো আল্লাহর 

ইবাদাত, তাাঁর আনুগত্য এবং তাাঁর সঙ্গে 



 

 

গোপনে কথা বলার সুযোগ অর্থাৎ 

মোনাজাত। এ ছাড়া আরও অনেক 

নি‘আমত দিয়ে তাদেরকে ধন্য করেছেন, 

যেগুলো অন্য কেউ অর্জন করতে পারে 

না। যেমন- নিরাপত্তা, প্রশান্তি লাভ ও 

সফলতা ইত্যাদি। বরং এসবের চেয়ে বড় 

নি‘আমত হলো, তারা সে সত্যকে 

জানতে পেরেছেন যা নবী-রাসূলগণ নিয়ে 

এসেছেন, তারা সে সত্যের ওপর ঈমান 

এনেছেন। আর তিনিও তাাঁর প্রতি তাদের 

ঈমান (বিশ্বাস স্থাপন) ও 

একনিষ্ঠতার পুরস্কারস্বরূপ 

আখেরাতে তাদের জন্য গচ্ছিত 

রেখেছেন জান্নাতের চিরস্থায়ী সুখ 

এবং আল্লাহর দয়ার মানানসই 

মহাসাফল্য।  



 

 

 নারীর মর্যাদা 

নারীরা ইসলামে যে উচ্চ মর্যাদায় 

অধিষ্ঠিত হয়েছে, পৃথিবীর পূর্ববর্তী 

কোনো জাতি-গোষ্ঠীর নিকট তারা তা 

অর্জন করতে পারেনি। আর না পরবর্তী 

কোনো জাতি সেটা বুঝতে পারবে। 

কারণ, ইসলাম মানুষকে যে মর্যাদা দান 

করেছে তাতে নারী-পুরুষ তথা উভয়েই 

সমানভাবে শরীক। এই দুনিয়ায় তারা 

উভয়েই আল্লাহর বিধানের সামনে 

সমান, তেমনিভাবে আখেরাতেও তারা 

তাাঁর সাওয়াব ও প্রতিদান পাওয়ার 

ক্ষেত্রে সমান। আল্লাহ তা‘আলা 

বলেন, 

ۡمنَا بَنِّٓي َءادََم      [٧٠]االسراء: ﴿َولَقَۡد َكرَّ



 

 

“আর অবশ্যই আমরা আদম-সন্তানকে 

মর্যাদা দান করেছি।” [সূরা আল-ইসরা, 

আয়াত: 70]  

তিনি আরও বলেন,  

لِّدَانِّ َوٱۡۡلَۡقَربُوَن  ا تََرَك ٱۡلَوَٰ مَّ يبّٞ م ِّ َجالِّ نَصِّ ﴿ل ِّلر ِّ

لِّدَانِّ َوٱۡۡلَۡقَربُوَن   ا تََرَك ٱۡلَوَٰ مَّ يبّٞ م ِّ لن َِّسآءِّ نَصِّ َولِّ

   [٧]النساء : 

“পুরুষদের জন্যে পিতা-মাতা ও 

আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত বিষয়-

সম্পত্তিতে অংশ রয়েছে এবং নারীদের 

জন্যও পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের 

পরিত্যক্ত বিষয়-সম্পত্তিতে অংশ 

রয়েছে।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: 7]   

তিনি আরও বলেন,  



 

 

نَّ بِّٱۡلَمۡعُروفِِّۚ  ي َعلَۡيهِّ ۡثُل ٱلَّذِّ ]البقرة:   ٢٢٨﴿َولَُهنَّ مِّ

٢٢٨]   

“আর নারীদের ওপর তাদের (পুরুষদের) 

যেরূপ অধিকার আছে, নারীদেরও 

তদনুরূপ ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে।” 

[সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: 228]  

তিনি আরও বলেন,  

يَاُء بَْعض  نَاُت بَْعُضُهْم أَْولِّ نُوَن َواْلُمْؤمِّ   ٧﴿َواْلُمْؤمِّ

 [٧١]التوبة: 

“আর মুমিন পুরুষরা ও মুমিন নারীরা 

হচ্ছে পরস্পর একে অন্যের বন্ধু।” 

[সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: 71]  

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,  



 

 

نًاِۚ  لِّدَۡينِّ إِّۡحَسَٰ ٓ إِّيَّاهُ َوبِّٱۡلَوَٰ ﴿َوقََضىَٰ َربَُّك أاَلَّ تَۡعبُدُٓواْ إِّالَّ

اَلُهَما فاََل تَقُل  بََر أََحدُُهَمآ أَۡو كِّ ندََك ٱۡلكِّ ا يَۡبلُغَنَّ عِّ إِّمَّ

يٗما لَُّهَمآ أُف ٖ َواَل تَۡنَهۡرُهَما   ٢٣َوقُل لَُّهَما قَۡواٗل َكرِّ

 ِّ ب  ۡحَمةِّ َوقُل رَّ َن ٱلرَّ َوٱۡخفِّۡض لَُهَما َجنَاَح ٱلذُّل ِّ مِّ

يٗرا  ]االسراء:   ٢٤ٱۡرَحۡمُهَما َكَما َربَّيَانِّي َصغِّ

٢٤  ،٢٣]   

“আর আপনার রব আদেশ দিয়েছেন 

তিনি ছাড়া অন্য কারো ‘ইবাদাত না 

করতে ও পিতা-মাতার প্রতি 

সদ্ব্যবহার করতে। তারা একজন বা 

উভয়ই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে 

উপনীত হলে তাদেরকে ‘উফ্’ বলো না 

এবং তাদেরকে ধমক দিও না; তাদের 

সাথে সম্মানসূচক কথা বল। আর 

মমতাবশে তাদের প্রতি নম্রতার 

পক্ষপুট অবনমিত কর এবং বল, ‘হে 



 

 

আমার রব! তাদের প্রতি দয়া করুন 

যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে 

প্রতিপালন করেছিলেন’।” [সরূা আল-

ইসরা, আয়াত: 2৩-24]  

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,  

نُكم  ٖل م ِّ مِّ يُع َعَمَل َعَٰ ﴿فَٱۡستََجاَب لَُهۡم َربُُّهۡم أَن ِّي اَلٓ أُضِّ

 ۖ ن ذََكٍر أَۡو أُنثَىَٰ    [١٩٥]ال عمران:   ١٩٥م ِّ

“সুতরাং তাদের রব তাদের আহ্বানে 

সাড়া দিলেন যে, আমি তোমাদের পুরুষ 

বা নারীর মধ্য হতে কোনো 

আমলকারীর আমলকে নষ্ট করব না।” 

[সূরা আলে ইমরান, আয়াত: 195]  

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,  



 

 

نّٞ  ن ذََكٍر أَۡو أُنثَىَٰ َوُهَو ُمۡؤمِّ لِّٗحا م ِّ َل َصَٰ ﴿َمۡن َعمِّ

يَنَُّهۡم أَۡجَرُهم بِّأَۡحَسنِّ َما   َولَنَۡجزِّ
ۖ
ٗة َطي ِّبَٗة فَلَنُۡحيِّيَنَّهُۥ َحيَوَٰ

   [٩٧]النحل:   ٩٧انُواْ يَۡعَملُوَن كَ 

“মুমিন হয়ে পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে 

কেউ সৎকাজ করবে, অবশ্যই আমরা 

তাকে পবিত্র জীবন দান করব। আর 

অবশ্যই আমরা তাদেরকে তারা যা 

করত তার তুলনায় শ্রেষ্ঠ প্রতিদান 

দিব।” [সূরা আন-নাহল, আয়াত: 97]   

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,  

ن ذََكٍر أَۡو أُنثَىَٰ َوُهَو  تِّ مِّ لَِّحَٰ َن ٱلصََّٰ ﴿َوَمن يَۡعَمۡل مِّ

ئَِّك يَۡدُخلُوَن ٱۡلَجنَّةَ َواَل يُۡظلَُموَن نَقِّيٗرا 
ٓ نّٞ فَأُْولََٰ ُمۡؤمِّ

   [١٢٤]النساء :   ١٢٤

“আর মুমিন হয়ে পুরুষ ও নারীর মধ্যে 

যে কেউ সৎ কর্ম করবে, ঐ সমস্ত 



 

 

লোকেরাই জান্নাতে প্রবেশ করবে 

এবং তারা সামান্য পরিমাণও 

অত্যাচারিত হবে না।” [সূরা আন-নিসা, 

আয়াত: 124 ]  

নারীরা ইসলামে যে মর্যাদা অর্জন 

করেছে পৃথিবীর অন্য কোনো ধর্ম, 

জাতি বা আইনশাস্ত্রে তার কোনো 

দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। যেমন, রোমান 

সভ্যতায় বলা হয়েছে যে, নারী হলো 

পুরুষের ক্রীতদাস ও অনুগত। কোনো 

কিছুতেই তার কোনো অধিকার নেই। 

খ্রিষ্টানদের বিখ্যাত রোম সম্মেলনে 

নারীর অধিকার নিয়ে গবেষণা করে 

সিদ্ধান্ত নেয় যে, নারী এমন এক সৃষ্টি 

যার কোনো আত্মা নেই। আর সে এ 



 

 

কারণে অন্য মানুষের উত্তরাধিকারিণী 

হতে পারবে না। সে হলো একটি 

অপবিত্র জাতি। 

গ্রীসের রাজধানী এথেন্সে নারীকে 

ভোগের সামগ্রী মনে করা হতো। সে 

ছিল ক্রয়-বিক্রয়ের পণ্য এবং তাকে 

শয়তানী কাজের অপবিত্র বস্তু 

বিবেচনা করা হতো। 

ভারতের প্রাচীন ধর্ম নীতিগুলোতে এ 

সিদ্ধান্ত ছিল যে, নারীর চেয়ে প্লেগ-

রোগ, মৃত্যু, জাহান্নাম, সাপের বিষ, ও 

আগুন উত্তম। স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে 

সঙ্গে এই পার্থিব জীবনে স্ত্রীর 

অধিকার শেষ হয়ে যেত। নারী যখন তার 

স্বামীর মৃত দেহ পুড়তে দেখত তখন 



 

 

(বাধ্যতামূলকভাবে) সেই আগুনে 

নিজেকে নিক্ষেপ করত। কারণ, এমনটি 

না করলে তাকে অভিশাপ করা হতো।  

ইয়াহূদী ধর্মে নারীর বিধান 

ইয়াহূদী ধর্মে নারীর বিধান সম্পর্কে 

যা বর্ণনা এসেছে তা নিম্নরূপ: 

আমি মন-প্রাণকে প্রদক্ষিণ করালাম, 

জানতে ও গবেষণা করতে এবং হিকমত 

ও আকল অনুসন্ধানের জন্য এবং 

জানতে চাইলাম, অনিষ্টতা কী? বস্তুত 

সেটা হচ্ছে মূর্খতা, আরও জানতে 

চাইলাম নির্বুদ্ধিতা কী? বস্তুত তা 

পাগলামি; ফলে আমি মৃত্যুর চেয়েও 

তিক্ত একটি বিষয় খুাঁজে পেলাম, আর 



 

 

তা হচ্ছে: নারী।  সে তো এক 

ইন্দ্রজাল, তার অন্তর হলো ফাাঁদ, 

আর তার হাত দু’টি হচ্ছে বন্দিত্বের 

কড়া।[17]  

এতো হলো প্রাচীনকালের নারীর 

কথা। পক্ষান্তরে মধ্যযুগীয় ও 

বর্তমানে নারীর অবস্থা কেমন তা 

নিম্নে বর্ণিত কিছু ঘটনায় পরিষ্কার 

হয়। 

ডেনমার্কের লেখক উয়েথ কোর্ডস্টেন 

নারীর প্রতি ক্যাথলিক গির্জার 

দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন: 

(ক্যাথলিক মতাদর্শের দৃষ্টি অনুসারে 

মধ্যযুগে ইউরোপীয় নারীদের মূল্যায়ন 

ছিল অতি নগণ্য। তারা নারীদেরকে 



 

 

দ্বিতীয় স্তরের সৃষ্টি-জীব মনে 

করতো।)  

ফ্রান্সে 586 খ্রিষ্টাব্দে একটি 

সম্মেলন হয়, সেখানে নারীর অবস্থা 

নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে প্রশ্ন 

উঠে নারী কি মানুষের অন্তর্ভুক্ত 

কিনা? অবশেষে অনেক বিতর্কের পর 

উপস্থিত সকলেই এই সিদ্ধান্তে 

উপনীত হয় যে, নারী মানুষের 

অন্তর্ভুক্ত; কিন্তু পুরুষের সেবার 

জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।  

ফ্রান্সের আইন শাস্ত্রের 217 নং 

ধারাতে যা উল্লেখ করা হয়েছে তা 

নিম্নরূপ: 



 

 

চুক্তি করার সময় সশরীরে স্বামীর 

অংশগ্রহণ অথবা তার লিখিত অনুমতি 

ব্যতীত বিবাহিত নারীর তার নিজের 

সম্পদ দান করা, মালিকানা পরিবর্তন 

করা, বন্ধক রাখা, কোনো কিছুর 

বিনিময়ে অথবা বিনিময় ছাড়া কোনো 

সম্পদের মালিক হওয়া বৈধ নয়; যদিও 

তার বিয়ের সময় স্বামী ও স্ত্রীর 

সম্পত্তি পৃথকভাবে বিদ্যমান থাকার 

কথা বলা হোক না কেন।  

আর ইংল্যান্ডে অষ্টম হ্যানরী ইংরেজ 

নারীদের ওপর বাইবেল পড়া নিষিদ্ধ 

করেছিল। তাছাড়া 1850 খ্রিষ্টাব্দ 

পর্যন্ত নারীরা ছিল দেশের নাগরিকদের 

গণনার বাইরে এবং 1882 খ্রিষ্টাব্দ 



 

 

পর্যন্ত নারীদের ব্যক্তিগত কোনো 

অধিকারও ছিল না।[18]  

আর আধুনিক যুগে ইউরোপ, আমেরিকা 

ও অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশগুলোতে 

নারীদেরকে তো ব্যবসায়ী পণ্য হিসেবে 

ব্যবহার করেছে। বিজ্ঞাপনের 

গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ হয়ে গেছে সে। 

অবস্থা এমন পর্যায়ে পে াঁছেছে যে, 

ব্যবসায়িক প্রচার অভিযানে 

নারীদেরকে উলঙ্গ করে তার ওপর পণ্য 

সামগ্রী প্রদর্শন করা হচ্ছে। পুরুষরা 

আইন ও সিদ্ধান্ত দিয়ে তার দেহ ও 

ইজ্জত বৈধ করা হয়েছে, যাতে করে 

নারী তাদের জন্য সর্বত্র বিনোদনের 

বস্তু হয়।  



 

 

বর্তমানে নারীর মূল্যায়ন ততদিন 

পর্যন্ত অটুট থাকে যতদিন সে নিজ 

হাতে উপার্জন করতে পারে এবং চিন্তা 

ও শরীর দিয়ে সমাজে অবদান রাখতে 

পারে। তারপর যখন সে বৃদ্ধা হয় এবং 

দান করার সকল উপকরণ হারিয়ে ফেলে 

তখন সমাজের সকল মানুষ এবং সকল 

প্রতিষ্ঠান তার থেকে আলাদা হয়ে যায়। 

এরপর সে তার বাড়িতে অথবা মানসিক 

চিকিৎসা কেন্দ্রে একাকী জীবন-যাপন 

করে।  

উপরের এগুলোর সাথে মহাগ্রন্থ আল-

কুরআনে যা এসেছে তার মাঝে তুলনা 

করে দেখুন নারীকে ইসলাম কত বড় 

মর্যাদা দান করেছে! (আল্লাহু 



 

 

আকবার), কখনো এক রকম নয়। 

যেমন, আল্লাহ তা‘আলা বলেন,  

يَاُء بَْعض  نَاُت بَْعُضُهْم أَْولِّ نُوَن َواْلُمْؤمِّ   ٧﴿َواْلُمْؤمِّ

 [٧١]التوبة: 

“আর মুমিন পুরুষরা ও মুমিন নারীরা 

হচ্ছে পরস্পর একে অন্যের বন্ধু।” 

[সূরা আত-তাওবাগ, আয়াত: 71]  

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,  

نَّ بِّٱۡلَمۡعُروفِِّۚ  ي َعلَۡيهِّ ۡثُل ٱلَّذِّ ]البقرة:   ٢٢٨﴿َولَُهنَّ مِّ

٢٢٨] 

“আর নারীদের ওপর তাদের যেরূপ 

অধিকার আছে, নারীদেরও অনুরূপ 

ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে।” [সূরা 

আল-বাকারাহ আয়াত: 228]  



 

 

তিনি আরও ঘোষণা করেন,  

 ٓ نًاِۚ ﴿َوقََضىَٰ َربَُّك أاَلَّ تَۡعبُدُٓواْ إِّالَّ لِّدَۡينِّ إِّۡحَسَٰ إِّيَّاهُ َوبِّٱۡلَوَٰ

اَلُهَما فاََل تَقُل  بََر أََحدُُهَمآ أَۡو كِّ ندََك ٱۡلكِّ ا يَۡبلُغَنَّ عِّ إِّمَّ

يٗما   ٢٣لَُّهَمآ أُف ٖ َواَل تَۡنَهۡرُهَما َوقُل لَُّهَما قَۡواٗل َكرِّ

 ِّ ب  ۡحَمةِّ َوقُل رَّ َن ٱلرَّ َوٱۡخفِّۡض لَُهَما َجنَاَح ٱلذُّل ِّ مِّ

يٗرا ٱۡر  ]االسراء:   ٢٤َحۡمُهَما َكَما َربَّيَانِّي َصغِّ

٢٤  ،٢٣]   

“আর আপনার রব আদেশ দিয়েছেন 

তিনি ছাড়া অন্য কারো ‘ইবাদাত না 

করতে ও পিতা-মাতার প্রতি 

সদ্ব্যবহার করতে। তারা একজন বা 

উভয়ই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে 

উপনীত হলে তাদেরকে ‘উফ্’ বলো না 

এবং তাদেরকে ধমক দিও না; তাদের 

সাথে সম্মানসূচক কথা বল। আর 

মমতাবশে তাদের প্রতি নম্রতার 



 

 

পক্ষপুট অবনমিত কর এবং বল, ‘হে 

আমার রব! তাদের প্রতি দয়া করুন 

যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে 

প্রতিপালন করেছিলেন’।” [সরূা আল-

ইসরা, আয়াত: 2৩-24] 

নারীকে আল্লাহ তা‘আলা যখন এমন 

সম্মান দান করেন তখন তিনি সকল 

মানুষকে এ কথা স্পষ্ট করে জানিয়ে 

দেন যে, তিনি তাকে মা, স্ত্রী, মেয়ে 

এবং বোন করে সৃষ্টি করেছেন। যার 

কারণে তিনি শুধুমাত্র নারীর জন্য 

নির্দিষ্ট করে বিশেষ কিছু বিধি-বিধান 

প্রণয়ন করেছেন, যেখানে পুরুষকে 

অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।  

 মানব সষৃট্ির হিকমত 



 

 

মানুষ সৃষ্টির পিছনে মহান আল্লাহর 

এমন সব হিকমত কাজ করেছে যা 

জানতে বিবেকসমূহ অপারগ হয়ে গেছে। 

যা বর্ণনা করতে মানুষের ভাষা 

অসমর্থ হয়ে গেছে। তবে আমরা এখানে 

বেশ কিছু বিশেষ অবস্থান উল্লেখ 

করব, যার মাধ্যমে এ সৃষ্টিরহস্যের 

কিছু ধারণা পেশ করা যাবে; যেমন,  

1- মহান আলল্াহর অনেক সুন্দর নাম 

রয়েছে যেমন- ক্ষমাশীল, দয়াবান, 

মার্জনাকারী, সহিষ্ণু ইত্যাদি। এ সকল 

নামের প্রভাব প্রকাশ হওয়া একান্ত 

জরুরী। অতএব, আল্লাহর হিকমত চায় 

যে, আদম ‘আলাইহিস সালাম এবং তাাঁর 

সন্তানরা এমন এক আবাসস্থলে 



 

 

অবতরণ করুক, যেখানে তাদের মাঝে 

আল্লাহর সুন্দর নামের প্রভাবসমূহ 

প্রকাশ পাবে। ফলে তিনি যাকে ইচ্ছা 

ক্ষমা করবেন, যাকে ইচ্ছা তিনি দয়া 

করবেন, যাকে ইচ্ছা মাফ করে দিবেন 

এবং যার প্রতি ইচ্ছা সহিষ্ণু হবেন। 

এভাবে তিনি চাইলেন তাাঁর নাম ও 

গুণাবলির প্রভাব প্রকাশ করবেন। 

2- মহান আল্লাহ, তিনি হচ্ছেন স্পষ্ট 

মহাসতয্ অধিপতি বা সম্রাট। আর 

মহাঅধিপতি তো তিনিই, যিনি আদেশ 

দেন, নিষেধ করেন, সাওয়াব দেন, শাস্তি 

দেন, অপমানিত করেন, সম্মানিত 

করেন, মর্যাদা দেন এবং লাঞ্ছিত 

করেন। সুতরাং তাাঁর মহান আধিপত্য 



 

 

চেয়েছে আদম ‘আলাইহিস সালাম এবং 

তার সন্তানদেরকে এমন এক 

আবাসস্থলে অবতরণ করাতে, যেখানে 

তাদের ওপর তাাঁর হুকুম-আহকাম চলবে। 

অতঃপর তিনি তাদেরকে এমন এক 

আবাসস্থলে স্থানান্তরিত করবেন, 

যেখানে তাদের স্বীয় কর্মের প্রতিদান 

সম্পন্ন হবে।   

৩- আল্লাহ তা‘আলা চেয়েছেন আদম 

সন্তানদের মধ্য থেকে এমন কিছু নবী, 

রাসূল, ওলী ও শহীদ বানাতে, যাদেরকে 

তিনি ভালোবাসবেন এবং তারাও তাাঁকে 

ভালোবাসবে। তাই তিনি তাদেরকে 

তাদের ও তাদের শত্রুদের মাঝে ছেড়ে 

দেন এবং শত্রুদের মাধ্যমে তাদেরকে 



 

 

পরীক্ষা করেন। ফলে যখন দেখা যাবে 

যে, তারা মহান আল্লাহকেই প্রাধান্য 

দিবে এবং তাদের জীবন ও যাবতীয় 

সম্পদ একমাত্র তাাঁরই সন্তুষ্টি ও 

ভালোবাসায় ব্যয় করবে, তখন তারা 

তাাঁর ভালোবাসা, সন্তুষ্টি এবং নৈকট্য 

লাভ করতে পারবে; যা মূলত এছাড়া 

অন্য কোনো ভাবে অর্জন করা 

সম্ভব নয়। বস্তুত রিসালাত, নবুওয়াত 

এবং শাহাদাতের মর্যাদা আল্লাহর 

নিকট একটি শ্রেষ্ঠতম মর্যাদা। আর 

আদম ‘আলাইহিস সালাম এবং তার 

সন্তানদেরকে পৃথিবীতে নামিয়ে দেওয়ার 

যে ফয়সালা তিনি দিয়েছেন তা ব্যতীত এ 

মর্যাদাপূর্ণ জিনিস অর্জন আর 

কোনো কিছু দ্বারা হতো না।  



 

 

4– আল্লাহ তা‘আলা আদম ‘আলাইহিস 

সালাম এবং তাাঁর সন্তানদেরকে এমন 

এক ফর্মুলায় সৃষ্টি করেছেন, যা ভালো 

ও মন্দ গ্রহণের উপযুক্ত, যাতে রয়েছে 

প্রবৃত্তি ও ফিতনার প্রতি আহ্বান, 

বুদ্ধি ও জ্ঞানের প্রতি সাড়া দান 

করার প্রবণতা। কারণ আল্লাহ 

তা‘আলা তাদের মধ্যে বুদ্ধি ও 

প্রবৃত্তি দু’টিই সৃষ্টি করেছেন, সাথে 

সাথে এ দু’টিকে করেছেন 

আহ্বানকারীরূপে; যাতে করে তাাঁর 

উদ্দেশ্য পূরণ হয়। আর তাাঁর বান্দাদের 

মাঝে তাাঁর ইয্যত-সম্মান প্রকাশ 

করবেন হিকমত ও দাপটের ক্ষেত্রে, 

রহমত প্রকাশ করবেন, দয়া প্রদর্শন 

করাবেন, করুনা দেখাবেন তাাঁর কর্তৃত্ব 



 

 

ও সার্বভৌমত্বে। অতএব, তাাঁর 

হিকমত চায় যে, তিনি আদম ও তাাঁর 

সন্তানদেরকে পৃথিবীতে অবতরণ 

করান; যাতে করে পরীক্ষা সম্পন্ন হয়। 

আর মানুষের মধ্যে থাকা এসব 

আহ্বানের প্রতি সাড়াদান ও গ্রহণ 

করার প্রস্তুতির প্রভাব প্রকাশ পেয়ে 

যায়, আর সেটা অনুযায়ী তিনি তাদের 

সম্মান ও অসম্মান এর নির্ধারণ 

করেন।  

5- মহান আল্লাহ জগত সৃষ্টি করেছেন 

তাাঁর ইবাদাতের জন্য, আর এটাই হচ্ছে 

তাদেরকে সৃষ্টি করার মূল উদ্দেশ্য। 

আল্লাহ তা‘আলা বলেন, 



 

 

يَۡعبُدُونِّ  نَس إِّالَّ لِّ نَّ َوٱۡۡلِّ   ٥٦﴿َوَما َخلَۡقُت ٱۡلجِّ

  [٥٦]الذاريات: 

“আমি জিন্ন এবং মানুষকে সৃষ্টি 

করেছি একমাত্র আমার ইবাদাত করার 

জন্য।” [সূরা আয-যারিয়াত, আয়াত: 

56] আর জানা কথা যে, সৃষ্টির কাছ 

থেকে যে দাসত্ব তিনি চান তা স্থায়ী 

নেয়ামতভূমি ও চিরস্থায়ী আবাসভূমিতে 

অবস্থান করে করা কখনো সম্ভব নয়। 

এটা তো শুধু অর্জিত হতে পারে কেবল 

অস্থায়ী দুঃখ-কষ্ট এবং বিপদাপদের 

আবাসস্থলে। চিরস্থায়ী আবাসস্থল 

তো সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও আনন্দ 

উপভোগের স্থান, পরীক্ষা ও কষ্টের 



 

 

নিবাস নয়। [তাই তাদেরকে দুনিয়াতে 

অবতরণ করানো হয়েছে] 

6- গায়েব বা অদৃশ্যের প্রতি ঈমান 

আনয়ন করাই তো কল্যাণকর 

বিশ্বাস। পক্ষান্তরে প্রত্যক্ষ 

জিনিসের প্রতি ঈমান আনয়ন করা, তা 

তো প্রত্যেক ব্যক্তিই কিয়ামতের 

দিন করবে। অতএব, মানুষদেরকে যদি 

সুখ ও আরামের আবাসস্থল জান্নাতেই 

সৃষ্টি করা হতো, তাহলে তারা গায়েব বা 

অদৃশ্যের প্রতি ঈমান স্থাপন করার 

মর্যাদা লাভ করতো না, যার পরে 

আসবে আনন্দ ও সম্মান, যা অর্জিত 

হবে অদৃশ্যের প্রতি ঈমান রাখার 

কারণে। সুতরাং আল্লাহ তা‘আলা 



 

 

তাদেরকে এমন এক আবাসস্থলে 

অবতরণ করান, যেখানে অদৃশ্যের প্রতি 

তাদের বিশ্বাস স্থাপনের অবকাশ 

থাকে। 

7- আল্লাহ তা‘আলা সমগ্র যমীন থেকে 

একমুষ্টি মাটি নিয়ে আদম ‘আলাইহিস 

সালামকে সৃষ্টি করেন। আর যমীনের 

মধ্যে ভালো ও মন্দ, বিষণ্ণতা ও 

কোমলতা রয়েছে। সুতরাং তিনি জানেন 

যে, আদম সন্তানের মধ্যে এমন কিছু 

রয়েছে যারা তাাঁর আবাসস্থলের 

(জান্নাতের) বাসিন্দা হওয়ার উপযুক্ত 

নয়। অতএব, তিনি তাকে এমন 

আবাসস্থলে অবতরণ করান, যেখানে 

ভালো ও মন্দ উভয়ই বের করে ছাড়েন। 



 

 

অতঃপর মহান আল্লাহ তাদেরকে দু’টি 

আবাসস্থলে পৃথক পৃথক করে দেন। 

সুতরাং ভালো লোকদেরকে তিনি তাাঁর 

আবাসস্থল ও নৈকট্যের অধিবাসী 

করেন। আর খারাপ লোকদেরকে দুঃখ 

ও কষ্টের নিবাস অর্থাৎ দুষ্টদের 

আবাসস্থলের অধিবাসী করেন।  

8- মহান আল্লাহ আদম সন্তানদেরকে 

এ দুনিয়ায় পাঠানোর মাধ্যমে এটা 

চেয়েছেন যে, তিনি তাাঁর স্বীয় বান্দাদের, 

যাদের ওপর তিনি অনুগ্রহ করেছেন, 

তাদের ওপর তিনি যে নি‘আমত দান 

করেছেন সেটার পূর্ণতা জানাতে এবং 

সেটার মর্যাদা বুঝাতে। যাতে করে তারা 

সবচেয়ে বড় ভালোবাসা ও শোকর 



 

 

আদায়কারীতে পরিণত হয় আর যে 

নি‘আমত তিনি তাদেরকে দান করেছেন 

সেটার স্বাদ বিশদভাবে উপভোগকারী 

হয়। তাই তিনি তাাঁর শত্রুদের সাথে 

কিরূপ আচরণ করেন এবং তাদের জন্য 

কী শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন তা 

তাদেরকে দেখান এবং নির্দিষ্ট করে 

তিনি তাদেরকে যে সর্বোচ্চ নি‘আমত 

দান করেন তা প্রত্যক্ষ করান। যাতে 

করে তাদের খুশি বেড়ে যায়, অন্যের 

ন্যায় সুখ কামনা পুরা হয় এবং আনন্দ 

বৃহৎ হয়। আর এটা তাদের প্রতি 

পূর্ণাঙ্গ নি‘আমত ও ভালোবাসার 

একটি অংশ। এ জন্য পৃথিবীতে অবতরণ 

করানো, পরীক্ষায় নিপতিত করা ও 

নীরিক্ষা সম্পন্ন করার কোনো 



 

 

বিকল্প ছিল না;  আর তাদের মধ্যকার 

যাকে ইচ্ছা তৌফিক প্রদান করা তাাঁরই 

একান্ত রহমত ও অনুগ্রহে এবং যাকে 

ইচ্ছা ব্যর্থ করা তাাঁরই হিকমত ও 

ইনসাফের দাবী অনুযায়ী, আর তিনি তো 

সর্বজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ।  

9- আল্লাহ তা‘আলা চেয়েছেন, আদম 

‘আলাইহিস সালাম ও তার সন্তানেরা 

সুন্দরতম অবস্থায় জান্নাতে ফিরে 

আসুক। তাই তিনি তাদেরকে এর পূর্বেই 

দুনিয়ার কষ্ট, এবং তার দুঃখ ও 

বেদনার স্বাদ উপভোগ করান। আর 

তাদেরকে ঐসব জিনিসের আদেশ দেন 

যার মাধ্যমে পরকালের আবাসস্থল 

জান্নাতে প্রবেশ করার মর্যাদা তাদের 



 

 

নিকট বড় হবে, কারণ বিপরীতের 

সৌন্দর্য বিপরীত জিনিস দ্বারাই 

প্রকাশ পায়।[19]  

মানুষ সৃষ্টির সূচনা বিশ্লেষণ করার পর 

ভালো মনে করছি যে, তাদের সঠিক 

দীনের চাহিদা আলোচনা করব।  

 মানষুের জনয্ দীন-ধর্মের 

প্রয়োজনীয়তা 

মানুষের জীবনে দীনের প্রয়োজন 

তাদের জীবনে অন্যান্য জরুরী জিনিসের 

চাহিদার চেয়ে অনেক বেশি। কারণ, 

মানুষের জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং 

তাাঁর অসন্তুষ্টির ক্ষেত্রগুলো জানা 

অনিবার্য, তাছাড়া তার চালচলন এমন 



 

 

হওয়া উচিৎ যা তার মঙ্গল বয়ে আনবে 

ও তার অনিষ্টতাকে দূর করবে। আর 

(আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান) 

শরী‘আতই যা উপকার করে এবং যা 

ক্ষতি করে ঐ সব কর্মের মাঝে 

পার্থক্য করে দিতে পারে। বস্তুত 

শরী‘আত হচ্ছে সৃষ্টি-জীবের মাঝে 

আল্লাহর ইনসাফপূর্ণ নীতি আর তাাঁর 

বান্দাদের মাঝে 

আলোকবর্তিকাস্বরূপ। সুতরাং 

কোনো মানুষের জন্যই এমন শরী‘আত 

ছাড়া জীবন-যাপন সম্ভব নয়, যে 

শরী‘আত তারা কী করবে এবং কী 

বর্জন করবে তা পার্থক্য করে দিবে।  



 

 

মানুষের যেহেতু ইচ্ছার স্বাধীনতা 

রয়েছে, সুতরাং তার জানা আবশ্যক যে, 

সে যা ইচ্ছা করে তা কি তার জন্য 

কল্যাণকর নাকি ক্ষতিকর? তা তাকে 

সংশোধন করবে, না নষ্ট করবে? 

এগুলোর কিছু কিছু মানুষ কখনো 

কখনো তাদের জন্মগত স্বভাব-

প্রকৃতির মাধ্যমে জানতে পারে। আবার 

কিছু কিছু মানুষ তাদের বিবেক দ্বারা 

প্রমাণ গ্রহণের মাধ্যমে জানতে পারে। 

আবার কিছু কিছু মানুষ রাসূলগণের 

মাধ্যমে সেগুলোর পরিচিতি দান, তাদের 

আলোচনা এবং তাদের সৎপথ 

প্রদর্শনের মাধ্যমে জানতে পারে।[20]  



 

 

ফলে নাস্তিক্য বস্তুবাদী 

মতাদর্শগুলো যতই মাতামাতি করুক, 

যতই আকর্ষণীয় করে নিজেদের পেশ 

করুক আর এসব চিন্তা-চেতনা সংখ্যার 

দিক থেকে যত বেশিই হোক না কেন, তা 

কখনও ব্যক্তি ও সমাজকে সত্য দীন 

(ধর্ম) থেকে অমুখাপেক্ষী করতে 

পারবে না। অনুরূপভাবে সেগুলো শরীর 

ও আত্মার চাহিদাগুলো পূরণে সক্ষম 

নয়। বরং যখনই কোনো ব্যক্তি 

এগুলো নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা 

করবে, তখনই সে নিশ্চিতভাবে জানতে 

পারবে যে, এগুলো তার নিরাপত্তা 

নিশ্চিত করতে পারবে না আর তার 

পিপাসাও মিটাতে পারবে না। এটাও 

বুঝতে সক্ষম হবে যে, সঠিক দীন ছাড়া 



 

 

এ থেকে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নেওয়ারও 

কোনো পথ নেই। জ্ঞানী আরনেস্ট 

রিনান বলেন: ‘প্রত্যেক বস্তু যা 

আমরা পছন্দ করি তা বিলুপ্ত হওয়া 

এবং জ্ঞান, বুদ্ধি ও শিল্পের 

ব্যবহারের উপযুক্ততা বিনষ্ট হওয়া 

সম্ভব, কিন্তু দীনেরে প্রয়োজনীয়তা 

কখনও বিলুপ্ত হওয়া সম্ভব নয়। বরং 

তা সে সব বস্তুবাদী মতাদর্শকে বাতিল 

করার জন্য স্পষ্ট প্রমাণ হিসেবে 

টিকে থাকবে, যে ভ্রান্ত মতাদর্শগুলো 

চায় মানুষদেরকে পার্থিব জীবনে 

সংকীর্ণতার সীমাবদ্ধ করে 

রাখতে।’[21]  



 

 

মুহাম্মাদ ফরীদ ওয়াজদী বলেন: 

‘দীনদারী বা দীনের প্রয়োজনীয়তার 

চিন্তাধারা বিলীন হয়ে যাবে এটা 

অসম্ভব। কারণ তা মনের 

ঝোাঁকগুলোকে বৃদ্ধি করে এবং তার 

অনুভূতিকে সম্মানিত করে। এমন 

চমৎকার আকর্ষণ যা মানুষের শিরকে 

উাঁচু করে। বরং এই আকর্ষণ 

উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতেই থাকবে। 

ফলে যতক্ষণ পর্যন্ত জ্ঞানবান 

ব্যক্তি তার জ্ঞানের দ্বারা সুন্দর ও 

খারাপকে বুঝতে পারবে ততক্ষণ ধর্ম 

পালনের অভ্যাসের সাথে মানুষ যুক্ত 

হবেই। এক্ষেত্রে তার অনুভূতির 

অগ্রগতি এবং জ্ঞানের বিকাশ 



 

 

অনুপাতে এই স্বাভাবিক প্রকৃতি বৃদ্ধি 

পেতেই থাকবে।’[22]  

সুতরাং মানুষ যখন তার রব থেকে দূরে 

সরে যায় তখন সে তার অনুভূতির 

অগ্রগতি ও জ্ঞানের সুদূর পরিধি 

অনুযায়ী বুঝতে পারে যে, তার রব 

সম্পর্কে ও তার প্রতি কর্তব্য 

সম্পর্কে সে কত বড় অজ্ঞ, আরও 

বুঝতে পারে সে তার স্বীয় আত্মা 

সম্পর্কে কত অজ্ঞ, কী তার উপকার 

করে ও কী অপকার করে, কী তাকে সুখী 

করে ও কী তাকে দুঃখী করে সেটা 

সম্পর্কে সে কত বড় অজ্ঞ। আরও 

বুঝতে পারে সে জ্ঞান-বিজ্ঞানের 

বিভিন্ন দিক ও তার পরিভাষা সম্পর্কে 



 

 

যেমন- জ্যোতির্বিজ্ঞান, 

অনুবিজ্ঞান, পরমাণু বিজ্ঞান ইত্যাদি 

সম্পর্কে সে কত বড় অজ্ঞ। .... আর 

এমতাবস্থায় জ্ঞানী ব্যক্তি 

আত্মপ্রবঞ্চনা ও অহমিকা ছেড়ে দিয়ে 

বিনয়-নম্রতা ও আত্মসমর্পণের দিকে 

প্রত্যাবর্তন করে এবং তার মনে দৃঢ় 

বিশ্বাস জন্মে যে, প্রত্যেক জ্ঞান-

বিজ্ঞানের অন্তরালে একজন 

প্রজ্ঞাময় জ্ঞানী রয়েছেন, প্রত্যেক 

পদার্থের পিছনে একজন মহা শক্তিমান 

স্রষ্টা আছেন। আর এ বাস্তবতাই 

সত্য ও ন্যায় অন্বেষণকারীকে গায়েব 

বা অদৃশ্যের প্রতি ঈমান আনতে, সত্য 

দীনের আনুগত্য করতে এবং জন্মগত 

ফিতরাতের ডাকের প্রতি সাড়া দিতে 



 

 

বাধ্য করে। আর মানুষ যখন এই 

বাস্তবতা থেকে সরে যায় তখনই তার 

জন্মগত ফিতরাত উল্টে যায় এবং সে 

বোবা ও নির্বাক জীব-জন্তুর পর্যায়ে 

চলে যায়। 

এ পর্যায়ে এর পরিসমাপ্তি টানবো এ 

কথার মাধ্যমে যে, নিশ্চয় সঠিক 

দীনদারি, যা শুধুমাত্র আল্লাহর 

তাওহীদ বা একত্ববাদ এবং তিনি যে 

পদ্ধতিতে তাাঁর ইবাদাত করার বিধান 

প্রণয়ন করেছেন সে মোতাবেক 

ইবাদাত করার ওপর নির্ভর করে, তা 

জীবনের জন্য এক জরুরী অনুষঙ্গ। 

যাতে করে মানুষ এর ভিত্তিতে তার 

যাবতীয় ইবাদাত-বন্দেগীকে 



 

 

বিশ্বজাহানের রব মহান আল্লাহর 

জন্য বাস্তবায়ন করতে পারে এবং যাতে 

দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় ধ্বংস, 

দুঃখ-কষ্ট, দুর্ভাগ্য থেকে সৌভাগ্য, 

কল্যাণ ও নিরাপত্তা অর্জন করতে 

পারে। মানুষের চিন্তাশক্তি পূর্ণতার 

জন্য এটি অত্যন্ত জরুরী। ফলে এর 

দ্বারাই (মানুষের) বিবেক তার তীব্র 

চাহিদাকে পরিতৃপ্ত করতে পারে, এটা 

ব্যতীত সে তার উচ্চ আকাঙ্ক্ষাকে 

কোনোভাবেই বাস্তবায়ন করতে 

পারবে না।  

এটি আত্মার পবিত্রকরণ ও অনুভূতি 

শক্তির সংশোধনের জন্য এক 

আবশ্যকীয় মূল জিনিস। কারণ, উন্নত 



 

 

আবেগ-অনুভূতি দীনের মধ্যেই খুজে পায় 

তার ব্যাপক ক্ষেত্র, অবগাহনের 

স্থান, যার উৎস নিঃশেষ হবে না, 

সেখানে সে তার জীবনের উদ্দেশ্য খুজে 

পায়।  

এটি ইচ্ছা শক্তিকে পূর্ণ করার জন্য 

এক প্রয়োজনীয় মূল উপাদান। কারণ 

তা তাকে বিভিন্ন মহত্তর চাহিদা ও 

চালিকাশক্তি দ্বারা সহায়তা করে এবং 

হতাশা ও নৈরাশ্যের জগতে তাকে 

প্রতিরোধের সবচেয়ে বড় বর্ম দিয়ে 

রক্ষা করে। এর পরেও কেউ যদি বলে: 

“মানুষ স্বভাবতই সামাজিক জীব”, 

তাহলে আমরাও বলব যে, “মানুষ 

স্বভাবতই দীনদার বা ধার্মিক।”[2৩] 



 

 

কারণ মানুষের মাঝে দু’টি শক্তি 

রয়েছে:  

·   চিন্তা জ্ঞান সংক্রান্ত শক্তি এবং  

·   ইচ্ছা জ্ঞান সংক্রান্ত শক্তি।  

আর মানুষের জীবনের পূর্ণ সফলতা ও 

সারথ্কতা নির্ভর করছে উপরোক্ত 

দুটি (চিন্তা) জ্ঞান সংক্রান্ত শক্তি 

ও ইচ্ছা জ্ঞান সংক্রান্ত শক্তির 

পরিপূর্ণতার ওপরই।  

আর নিম্নের বিষয়গুলো সম্পর্কে না 

জানা পর্যন্ত (চিন্তা) জ্ঞান 

সংক্রান্ত শক্তির পূর্ণাঙ্গতাও 

বাস্তবায়ন হবে না। যথা-  



 

 

1। স্রষ্টা, রিযিকদাতা, যিনি মানুষকে 

অস্তিত্বহীন অবস্থা থেকে অস্তিত্বে 

নিয়ে এসেছেন এবং তাকে অসংখ্য 

নি‘আমত দিয়ে ঢেকে দিয়েছেন সে 

মা‘বুদ আল্লাহ সম্পর্কে জানা।   

2। আল্লাহর নাম ও গুণাবলি সম্পর্কে 

জানা। আর তাাঁর জন্য কী করা 

অপরিহার্য এবং তাাঁর বান্দাদের ওপর 

এ সমস্ত নামের প্রভাব সম্পর্কে 

জানা।  

৩। এমন পথ সম্পর্কে জানা, যে পথ 

তাকে তার রব মহান আল্লাহর কাছে 

পৌাঁছে দিবে।  



 

 

4। এমন যাবতীয় প্রতিবন্ধকতা ও 

বিপদাপদ সম্পর্কে জানা, যা মানুষের 

মাঝে এবং এই পথকে জানার মাঝে বাধা 

হয় এবং যা তাকে মহা সুখ-সব্াচ্ছন্দ্যে 

পে াঁছিয়ে দেয়ার মাঝে বাধা দেয়।  

5। আপন নফস বা সত্তা সম্পর্কে 

যথাযথভাবে জানা এবং তার কী 

প্রয়োজন, কী তাকে পরিশুদ্ধ করবে, 

কী তাকে কলুষিত করবে, এবং তার 

মধ্যে কী সুন্দর বৈশিষ্ট্য ও অসুন্দর 

দোষ-ত্রুটির সমাহার রয়েছে তা 

জানবে।  

সুতরাং এই পাাঁচটি বিষয় সম্পর্কে 

জানার মাধ্যমেই মানুষ তার জ্ঞান-

বিষয়ক শক্তিকে পরিপূর্ণ করতে পারে। 



 

 

আর মানুষের ওপর আল্লাহর যে সকল 

অধিকার রয়েছে সেগুলোর যথাযথ 

খেয়াল রাখা, তা নিষ্ঠা, সততা, 

ঐকান্তিকতা ও একাগ্রতার সাথে 

সঠিকভাবে তা পালন না করা ব্যতীত 

জ্ঞান ও ইচ্ছা-বিষয়ক শক্তির 

পরিপূর্ণতা অর্জিত হবে না। আর তাাঁর 

সাহায্য ব্যতীত এই দুই শক্তিকে 

পরিপূর্ণ করার কোনো পথও নেই। 

সুতরাং সে ঐ সিরাতে মুস্তাকীম বা 

সঠিক পথে পরিচালিত হতে বাধ্য, যে 

সঠিক পথের হিদায়াত তিনি তাাঁর ওলি-

আউলিয়া বা বন্ধু ও প্রিয় লোকদেরকে 

প্রদান করেছেন।[24]  



 

 

আমরা যখন জানতে পারলাম যে, সঠিক 

দীন হলো, আত্মার বিভিন্নমুখী 

ক্ষমতার জন্য আল্লাহ প্রদত্ত 

সাহায্য। (আল্লাহর সাহায্য না হলে 

আত্মা সঠিক দীন পেতো না), তাহলে 

আরও জেনে রাখুন! নিশ্চয় দীন সমাজ 

রক্ষাকারী বর্মও বটে। কারণ 

মানবজীবন তার অন্যান্য নাগরিকের 

পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা ছাড়া 

প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। আর এমন 

একটি নিয়ম-পদ্ধতি ছাড়া এই 

পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতাও 

সম্পূর্ণ হবে না, যা তাদের সম্পর্ককে 

সুশৃঙ্খল করবে, তাদের কর্তব্য 

নির্ধারণ করবে, তাদের 

অধিকারসমূহের জিম্মাদার হবে। এই 



 

 

নিয়ম-পদ্ধতির জন্য এমন এক 

শক্তিশালী ও ক্ষমতাধর বাদশাহর 

প্রয়োজন, যিনি আত্মাকে তার আইন 

ভঙ্গ করতে বাধা দেন, তার আইনের 

হিফাযত করতে উৎসাহ প্রদান করেন, 

অন্তরের মাঝে তাাঁর সম্মান ও ভয় 

জাগ্রত করেন এবং তাাঁর পবিত্রতাকে 

নষ্ট করতে বারণ করেন। সুতরাং কে 

এই ক্ষমতাধর ও মহা শক্তিশালী 

বাদশাহ? এর উত্তরে আমি বলব, নিয়ম-

পদ্ধতির মর্যাদার হিফাযত, সমাজকে 

ধরে রাখা ও তার নিয়মের 

স্থিতিশীলতার নিশ্চয়তা এবং শান্তির 

কারণ সমবেত ও তাতে আস্থা লাভ 

ইত্যাদির ক্ষেত্রে পৃথিবীর বুকে 

দীনদারিতার (ধার্মিকতার) শক্তির 



 

 

সমকক্ষ অথবা তার কাছাকাছি আর 

কোনো শক্তি নেই।  

এর মধ্যে যে রহস্য লুকিয়ে আছে তা 

হচ্ছে; মানুষ সমস্ত সৃষ্টি-জীবের থেকে 

সম্পূর্ণ আলাদা। কারণ তার সকল 

ঐচ্ছিক চালচলন ও কার্যকলাপকে 

পরিচালনা করে এমন এক বস্তু, যা 

কোনো কান শুনেনি, যা কোনো চক্ষু 

দেখেনি। তা হলো তার ঈমানী আকীদা-

বিশ্বাস, যা আত্মাকে সংশোধন এবং 

দেহকে পবিত্র করে। সুতরাং মানুষ 

সর্বদাই সঠিক অথবা ভ্রান্ত আকীদা-

বিশ্বাসের দ্বারা পরিচালিত হয়। সুতরাং 

যদি তার আকীদা-বিশ্বাস সঠিক হয়, 

তাহলে তার সব কিছুই সঠিক হবে। আর 



 

 

যদি তা বাতিল ও ভ্রান্ত হয়, তাহলে 

সবকিছুই বাতিল হয়ে যাবে।  

ঈমান এবং আকীদা-বিশ্বাস এ দু’টি 

মানুষের ব্যক্তি সত্তার নিয়ন্ত্রক বা 

পর্যবেক্ষক। এ দু’টি, যেমনটি 

সাধারণভাবে মানুষের মাঝে লক্ষ্য করা 

যায়, দুই প্রকার:  

1। শ্রেষ্ঠ জিনিসের মূল্যায়ন, মানুষের 

মর্যাদা ও এ ধরনের বিভিন্ন 

তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়ের ওপর ঈমান; উাঁচু 

মানসিকতাসম্পন্ন ব্যক্তি যার 

প্রয়োজনীয়তার বিরোধিতা করতে 

লজ্জাবোধ করে। এমনকি যদিও তাকে 

বাইরের বা বস্তুগত বিষয়াদি থেকে 

অব্যাহতিও প্রদান করা হয়।  



 

 

2। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার 

প্রতি ঈমান রাখা, আর এটা(র ওপর 

ঈমান রাখা) যে তিনি সকল গোপন 

বিষয়ের যথাযথ পর্যবেক্ষক, ফলে 

তিনি সকল গোপন বিষয় এবং যা 

গোপনের চেয়েও গোপন তা সম্পর্কে 

সম্যক জ্ঞাত। শরী‘আতের আদেশ-

নিষেধের ক্ষমতা তাাঁরই মদদপুষ্ট। 

আত্মিক অনুভূতি তাাঁরই লজ্জায় 

উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। হয় তাাঁর প্রতি 

ভালোবাসার কারণে অথবা তাাঁর ভয়ে 

অথবা একসাথে উভয়টির কারণে। ... 

আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, 

ঈমানের এই প্রকারটিই ক্ষমতার দিক 

দিয়ে মানবাত্মার ওপর অধিক 

শক্তিশালী, প্রবৃত্তির তাড়না ও 



 

 

আবেগ-অনুভূতির পরিবর্তনের জন্য 

প্রতিরোধের দিক দিয়ে তীব্রতর এবং 

বিশেষ ও সর্বসাধারণ তথা সকল 

মানুষের অন্তরে বাস্তবায়নের দিক 

দিয়ে দ্রুততম।  

এ কারণেই ন্যায়বিচার ও ইনসাফের 

মূলনীতির ভিত্তিতে মানুষের মাঝে 

পারস্পরিক আচরণ সম্পাদন করার 

জন্য দীনই হলো সর্বোত্তম 

গ্যারান্টি। এ জন্যই দীন সামাজিকভাবে 

প্রয়োজন। সুতরাং দীন কোনো 

জাতির সে স্থানে যদি অবস্থান নেয়, 

শরীরের যে স্থানে অন্তর অবস্থান 

নিয়েছে, তাহলে তাতে আশ্চর্যের কিছু 

নেই।[25]  



 

 

দীনের অবস্থান যখন এমন পর্যায়ে, 

তখন বর্তমান এই পৃথিবীতে 

বহুসংখ্যক দীন ও মিল্লাত দৃশ্যমান, 

আবার তাদের প্রত্যেক গোষ্ঠীই 

তাদের কাছে যে দীন আছে তা নিয়ে 

আনন্দিত, তারা সেটাকে কঠিনভাবে 

আাঁকড়ে ধরেও আছে, এমতাবস্থায় সত্য 

দীন কোনটি, যা মানব মনের যাবতীয় 

আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবে? আর সত্য 

দীনের মূলনীতিই বা কী?  

 সত্য দীনের চেনার উপায় 

প্রত্যেক ধর্মাবলম্বী বিশ্বাস করে, 

একমাত্র তার ধর্মই সত্য এবং 

প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীরা মনে করে 

যে, তাদের ধর্মই সর্বশ্রেষ্ঠ ও 



 

 

অধিকতর সঠিক পথ। আপনি যখন 

বিকৃত অথবা মানবরচিত ধর্মের 

অনুসারীদের নিকট তাদের বিশ্বাসের 

সপক্ষে দলীল জানতে চাইবেন তখন 

তারা যুক্তি পেশ করে যে, তারা তাদের 

বাপ-দাদাদেরকে এ পদ্ধতির ওপর 

পেয়েছে, সুতরাং তারা তাদের পদাঙ্ক 

অনুসরণকারী। অতঃপর তারা বিভিন্ন 

প্রকার ঘটনা ও সংবাদ বর্ণনা করে 

যার সূত্র বিশুদ্ধ নয় এবং তার মূল 

অংশ (আসল ঘটনা) দোষ ত্রুটি ও 

নিন্দা থেকে মুক্ত নয়। আর তারা 

উতত্রাধিকার সূত্রে পাওয়া এমন সব 

কিতাবের ওপর নির্ভর করে, যেগুলো 

কে বলেছে, কে লেখেছে, প্রথম তা 

কোন ভাষায় লেখা হয়েছিল, কোন 



 

 

দেশে তা পাওয়া গিয়েছিল, তা জানা যায় 

না। বরং এগুলো মিশ্রিত ও বিজড়িত 

কিছু গল্প-কাহিনী যা একত্রিত করা 

হয়েছিল, তারপর সেটাতে মহত্ব চাপিয়ে 

দেয়া হয়, অতঃপর সূত্র পরীক্ষা করা, 

ভাষ্য সংরক্ষণের জন্য  জ্ঞানসম্মত 

তদন্ত ছাড়াই প্রজন্মের পর প্রজন্ম 

সেটি ধারণ করে আসছে।  

এ সমস্ত অজ্ঞাত কিতাবাদী, গল্প 

কাহিনী এবং অন্ধ অনুকরণ দীন ও 

আকীদার ক্ষেত্রে দলীল হওয়ার 

উপযুক্ত নয়। অতএব, বিকৃত ও 

মানবরচিত ধর্মগুলোর সবগুলো কি 

সঠিক নাকি বাতিল?  



 

 

সবগুলোই সত্যের ওপর আছে, এটা 

বলা অসম্ভব, কারণ সত্য একটিই, 

একাধিক নয়। আর এসব প্রত্যেক 

বিকৃত ও মানবরচিত ধর্মগুলো 

আল্লাহর পক্ষ থেকে হবে এবং 

সবগুলোই সত্য এটাও অসম্ভব। আর 

এসব ধর্ম যখন একাধিক অথচ সত্য 

একটিই, তাহলে সত্য কোনটি? অতএব 

অবশ্যই এমন কতগুলো মূলনীতি 

রয়েছে যার মাধ্যমে আমরা বাতিল দীন 

থেকে সত্য দীনকে জানতে পারবো। 

সুতরাং আমরা যদি কোনো দীনে এই 

মূলনীতির প্রয়োগ যথার্থরূপে দেখতে 

পাবো তখনই জানবো যে, এটাই সত্য। 

পক্ষান্তরে যদি এই মূলনীতিগুলো 

অথবা তার একটি কোনো দীনে 



 

 

ত্রুটিপূর্ণ ও বিশৃঙ্খল হয়, তাহলে 

জানবো যে, এটা বাতিল।  

যে মূলনীতির দ্বারা সত্য দীন ও বাতিল 

দীনের মাঝে আমরা পার্থক্য নিরূপণ 

করতে পারবো তা নিম্নরূপ:  

1- সেই দীন হতে হবে আল্লাহর পক্ষ 

থেকে, যা তিনি একজন ফিরিশতার 

(জিবরীল ‘আলাইহিস সালামের) মাধ্যমে 

তাাঁর রাসূলের প্রতি অবতীর্ণ করেন, 

যাতে করে তিনি তাাঁর বান্দাদের নিকট 

তা প্রচার করেন; কারণ সত্য দীন তো 

আল্লাহরই দীন। তিনি কিয়ামতের দিন 

মানুষ ও জিন্নের বিচার করবেন ও 

হিসাব নিবেন ঐ দীনের ভিত্তিতে, যা 



 

 

তিনি তাদের নিকট অবতীর্ণ করেন। 

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,  

نُۢ  ۧنُوٖح َوٱلنَّبِّي ِّ  ﴿إِّنَّآ أَۡوَحۡينَآ إِّلَۡيَك َكَمآ أَۡوَحۡينَآ إِّلَىَٰ  َن مِّ

َق  يَل َوإِّۡسَحَٰ عِّ يَم َوإِّۡسَمَٰ هِّ ٓ إِّۡبَرَٰ هِّۚۦِ َوأَۡوَحۡينَآ إِّلَىَٰ بَۡعدِّ

يَسىَٰ َوأَيُّوَب َويُونَُس  َويَۡعقُوَب َوٱۡۡلَۡسبَاطِّ َوعِّ

َنِۚ َوَءاتَۡينَا دَاوُۥدَ َزبُوٗرا  ُروَن َوُسلَۡيَمَٰ    ١٦٣َوَهَٰ

   [١٦٣]النساء : 

“নিশ্চয় আমরা আপনার নিকট অহী 

প্রেরণ করেছিলাম, যেমন নূহ ও তার 

পরবর্তী নবীগণের প্রতি অহী প্রেরণ 

করেছিলাম। আর ইবরাহীম, ইসমা‘ঈল, 

ইসহাক, ইয়া‘কূব ও তার বংশধরগণ, 

‘ঈসা, আইয়্যুব, ইউনুস, হারূন ও 

সুলাইমানের নিকটও অহী প্রেরণ 

করেছিলাম এবং দাউদকে প্রদান 



 

 

করেছিলাম যাবূর।” [সূরা আন-নিসা, 

আয়াত: 164 ]  

তিনি আরো বলেন,  

ٓي إِّلَۡيهِّ أَنَّهُۥ  ُسوٍل إِّالَّ نُوحِّ ن رَّ ن قَۡبلَِّك مِّ ﴿َوَمآ أَۡرَسۡلنَا مِّ

ٓ أَنَ۠ا فَٱۡعبُدُونِّ  هَ إِّالَّ
   [٢٥]االنبياء:   ٢٥اَلٓ إِّلََٰ

“আর আপনার পূর্বে আমরা যে রাসূলই 

প্রেরণ করেছি তার কাছে এ অহীই 

পাঠিয়েছি যে, আমি ব্যতীত অন্য 

কোনো সত্য ইলাহ্ নেই, সতুরাং 

তোমরা আমারই ইবাদাত কর।” [সূরা 

আল-আম্বিয়া, আয়াত: 25 ] 

এর ওপর ভিত্তি করে কোনো ব্যক্তি 

যদি কোনো দীন পালন করে এবং তা 

আল্লাহ ব্যতীত নিজের দিকে সম্বন্ধ 



 

 

করে, তাহলে নিশ্চিতরূপে সেই দীন 

বাতিল।  

2- সেই দীন শুধুমাত্র এক আল্লাহরই 

ইবাদাত করার দিকে এবং শির্ক ও 

শির্কের দিকে ধাবিত করে এমন 

যাবতীয় মাধ্যমকে হারাম সাব্যস্ত 

করার আহ্বান করে। কারণ, এক 

আল্লাহরই ইবাদাত তথা তাওহীদের 

দিকে আহ্বান করা নবী ও রাসূলগণের 

দা‘ওয়াতের মূল বুনিয়াদ। প্রত্যেক নবী 

তার আপন জাতিকে লক্ষ্য করে বলেন,  

ٍه َغۡيُرهُۥۖ ﴿ٱۡعبُدُ 
ۡن إِّلََٰ َ َما لَُكم م ِّ ]االعراف:    ٧٣واْ ٱَّللَّ

٧٢]   



 

 

“তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর, তিনি 

ছাড়া তোমাদের আর কোনো সত্য 

মা‘বুদ নেই।” [সূরা আল-আ‘রাফ, 

আয়াত: 72]  

এর ওপর ভিত্তি করে যদি কোনো 

দীন শির্কে অন্তর্ভুক্ত করে এবং 

আল্লাহর সাথে অন্য কোনো নবী, 

ফিরিশতা অথবা ওলীকে অংশীদার করে, 

তাহলে সেই দীন বাতিল, যদিও সেই 

দীনের অনুসারীরা তাদেরকে নবীদের 

মধ্য থেকে কোনো নবীর দিকে 

সম্পৃক্ততার দাবী করে। 

৩- সেই দীন যেন ঐ মূলনীতির সাথে 

ঐকমত্য হয় যার দিকে সমস্ত রাসূল 

আহ্বান করেন। যথা- একমাত্র 



 

 

আল্লাহর ইবাদাত, তাাঁর পথে মানুষকে 

আহ্বান, আর শির্ক হারাম সহ পিতা-

মাতার অবাধ্যতা, অন্যায়ভাবে কাউকে 

হত্যা এবং প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য 

অশ্লীলতাকে হারাম সাব্যস্ত ইত্যাদি। 

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,  

ُسوٍل  ن رَّ ن قَۡبلَِّك مِّ ٓي إِّلَۡيهِّ أَنَّهُۥ ﴿َوَمآ أَۡرَسۡلنَا مِّ إِّالَّ نُوحِّ

ٓ أَنَ۠ا فَٱۡعبُدُونِّ  هَ إِّالَّ
  [٢٥]االنبياء:   ٢٥اَلٓ إِّلََٰ

“আর আপনার পূর্বে আমরা যে রাসূলই 

প্রেরণ করেছি তার কাছে এ অহীই 

পাঠিয়েছি যে, আমি ব্যতীত অন্য 

কোনো সত্য ইলাহ নেই, সতুরাং 

তোমরা আমারই ইবাদাত কর।” [সূরা 

আল-আম্বিয়া, আয়াত: 25 ] 



 

 

মহান আল্লাহ আরও বলেন,  

ُكواْ بِّهِۦّ  َم َربُُّكۡم َعلَۡيُكۡمۖ أاَلَّ تُۡشرِّ ﴿قُۡل تَعَالَۡواْ أَۡتُل َما َحرَّ

ٖق   ٗ َشيۡ  ۡن إِّۡملََٰ دَُكم م ِّ
ٗنۖا َواَل تَۡقتُلُٓواْ أَۡولََٰ لِّدَۡينِّ إِّۡحَسَٰ ۖا َوبِّٱۡلَوَٰ

َش َما َظَهَر  نَّۡحُن نَۡرُزقُُكۡم َوإِّيَّاُهۡمۖ َواَل تَۡقَربُواْ  حِّ ٱۡلفََوَٰ

ُ إِّالَّ  َم ٱَّللَّ ۡنَها َوَما بََطَنۖ َواَل تَۡقتُلُواْ ٱلنَّۡفَس ٱلَّتِّي َحرَّ مِّ

لُوَن  ُكم بِّهِۦّ لَعَلَُّكۡم تَۡعقِّ ىَٰ ُكۡم َوصَّ لِّ ِِّۚ ذََٰ   ١٥١بِّٱۡلَحق 

   [١٥١]االنعام: 

“(হে মুহাম্মাদ) বলুন, ‘এসো, 

তোমাদের রব তোমাদের ওপর যা 

হারাম করেছেন তোমাদেরকে তা 

তিলাওয়াত করি, তা হচ্ছে, ‘তোমরা 

তাাঁর সাথে কোনো শরীক করবে না, 

পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে, 

দারিদ্রের ভয়ে তোমরা তোমাদের 

সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, আমরাই 

তোমাদেরকে ও তাদেরকে রিযিক দিয়ে 



 

 

থাকি। প্রকাশ্যে হোক কিংবা গোপনে 

হোক, অশ্লীল কাজের ধারে-কাছেও 

যাবে না। আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ 

করেছেন যথার্থ কারণ ছাড়া তোমরা 

তাকে হত্যা করবে না।’ তোমাদেরকে 

তিনি এ নির্দেশ দিলেন যেন তোমরা 

বুঝতে পার।” [সূরা আন‘আম, আয়াত: 

151 ]  

তিনি আরও বলেন,  

نَآ أََجعَۡلنَا مِّ   ﴿َوسۡ  ُسلِّ ن رُّ ن قَۡبلَِّك مِّ ن ۡل َمۡن أَۡرَسۡلنَا مِّ

َهٗة يُۡعبَدُوَن  نِّ َءالِّ ۡحَمَٰ   [٤٥]الزخرف:   ٤٥دُونِّ ٱلرَّ

“আর আপনার পূর্বে আমরা আমাদের 

রাসূলগণ থেকে যাদেরকে প্রেরণ 

করেছিলাম তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, 



 

 

আমরা কি রহমান ছাড়া ইবাদাত করা 

যায় এমন কোন ইলাহ স্থির 

করেছিলাম?” [সূরা আয-যুখরুফ, আয়াত: 

45 ]  

4- সেই দীনে যেন পরস্পরবিরোধী 

নিয়ম এবং একটা আরেকটার বিপরীত 

না হয়। সুতরাং তা এমন কোনো 

বিষয়ের আদেশ করবে না, যা অপর 

কোনো আদেশ দিয়ে ভঙ্গ করে দেয়। 

অনুরূপ কোনো জিনিসকে হারাম করবে 

না, যা পরে বিনা কারণে তার অনুরূপ 

জিনিসকে বৈধ করে এবং কোনো 

বস্তুকে এক শ্রেণির জন্য হালাল করে 

আবার তা অন্য শ্রেণির জন্য হারাম 

করে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,  



 

 

 ِّ ندِّ َغۡيرِّ ٱَّللَّ ۡن عِّ ﴿أَفاََل يَتَدَبَُّروَن ٱۡلقُۡرَءاَنِۚ َولَۡو َكاَن مِّ

ٗفا َكثِّيٗرا     [٨٢]النساء:  ٨٢لََوَجدُواْ فِّيهِّ ٱۡختِّلََٰ

“তারা কেন কুরআন নিয়ে গবেষণা করে 

না? আর তা যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য 

কারও নিকট থেকে হতো, তাহলে তারা 

এর মধ্যে অনেক মতানৈক্য পেতো।” 

[সূরা আন-নিসা, আয়াত: 82] 

5- সেই দীন যেন এমন বিষয়কে 

অন্তর্ভুক্ত করে, যা আদেশ, নিষেধ, 

হুশিয়ারি, আখলাক ইত্যাদি বিধান 

করার মাধ্যমে মানুষের দীন, মান-

সম্মান, সম্পদ, জীবন ও বংশ এই 

পাাঁচটি মৌলিক বিষয়কে হিফাযত করে।  



 

 

6- সেই দীন হবে সকল সৃষ্টজীবের 

জন্য রহমতস্বরূপ, তারা তাদের 

নিজেদের এবং তাদের পরস্পরের প্রতি 

যুলুম করা হতে হবে মুক্ত। চাই এ যুলুম 

হক নষ্ট করার মাধ্যমে হোক অথবা 

কল্যাণ কুক্ষিগত করার মতো 

স্বেচ্ছাচারিতার মাধ্যমে হোক অথবা 

বড়দের দ্বারা ছোটদেরকে বিভ্রান্ত 

করার মাধ্যমে হোক। আল্লাহ 

তা‘আলা তাাঁর সে রহমত সম্পর্কে 

সংবাদ দিয়ে বলেন, যা তিনি মূসা 

‘আলাইহিস সালামের প্রতি অবতীর্ণ 

তাওরাতের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন: 

وَسى ٱۡلغََضُب أََخذَ ٱۡۡلَۡلَواَحۖ َوفِّي  ا َسَكَت َعن مُّ ﴿َولَمَّ

ۡم يَۡرَهبُوَن نُۡسَختَِّها ُهٗدى َوَرۡحَمةّٞ ل ِّ  َرب ِّهِّ يَن ُهۡم لِّ لَّذِّ

   [١٥٤]االعراف:   ١٥٤



 

 

“আর মূসার রাগ যখন প্রশমিত হলো, 

তখন তিনি ফলকগুলো তুলে নিলেন। 

যারা তাদের রবকে ভয় করে তাদের 

জন্য সে কপিগুলোতে যা লিখিত ছিল 

তাতে ছিল হিদায়াত ও রহমত।” [সূরা 

আল-আ‘রাফ, আয়াত: 154 ]  

মহান আল্লাহ ঈসা ‘আলাইহিস 

সালামের নবুওয়াত সম্পর্কে সংবাদ 

দিয়ে বলেন,  

نَۡجعَلَهُۥٓ َءايَٗة  ۖ َولِّ لِّكِّ قَاَل َربُّكِّ ُهَو َعلَيَّ َهي ِّنّٞ
﴿قَاَل َكذََٰ

ا  ي ٗ ۡقضِّ نَّاِۚ َوَكاَن أَۡمٗرا مَّ لنَّاسِّ َوَرۡحَمٗة م ِّ ]مريم:   ٢١ل ِّ

٢١]   

“সে বলল, ‘এ রূপই হবে।’ তোমার রব 

বলেছেন, ‘এটা আমার জন্য সহজ। আর 

আমরা তাকে এজন্য সৃষ্টি করব যেন 



 

 

সে হয় মানুষের জন্য এক নিদর্শন ও 

আমাদের কাছ থেকে এক রহমত; এটা 

তো এক স্থিরীকৃত ব্যাপার’।” [সূরা 

মারইয়াম, আয়াত: 21]  

মহিমান্বিত আল্লাহ সালেহ ‘আলাইহিস 

সালাম সম্পর্কে বলেন,  

قَۡومِّ أََرَءۡيتُۡم إِّن ُكنُت َعلَ  ب ِّي ﴿قَاَل يََٰ ن رَّ ىَٰ بَي ِّنَٖة م ِّ

ُمُكُموَها  يَۡت َعلَۡيُكۡم أَنُۡلزِّ هِۦّ فَعُم ِّ ندِّ ۡن عِّ نِّي َرۡحَمٗة م ِّ َوَءاتَىَٰ

ُهوَن  رِّ    [٢٨]هود:   ٢٨َوأَنتُۡم لََها َكَٰ

“তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! 

তোমরা আমাকে বল, আমি যদি আমার 

রব প্রেরিত স্পষ্ট প্রমাণে প্রতিষ্ঠিত 

থাকি এবং তিনি যদি আমাকে তাাঁর 

নিজের পক্ষ থেকে রহমত দান করে 

থাকেন, অতঃপর সেটা তোমাদের কাছে 



 

 

গোপন রাখা হয়, আমরা কি এ বিষয়ে 

তোমাদেরকে বাধ্য করতে পারি, যখন 

তোমরা এটা অপছন্দ কর?” [সূরা হূদ, 

আয়াত: 28]  

মহান আল্লাহ মহাগ্রন্থ আল কুরআন 

সম্পর্কে বলেন,  

نِّيَن  ۡلُمۡؤمِّ فَآءّٞ َوَرۡحَمةّٞ ل ِّ َن ٱۡلقُۡرَءانِّ َما ُهَو شِّ ُل مِّ ﴿َونُنَز ِّ

يَن إِّالَّ َخَساٗرا  لِّمِّ
يدُ ٱلظََّٰ   [٨٢]االسراء:   ٨٢َواَل يَزِّ

“আর আমরা নাযিল করি কুরআন, যা 

মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত, 

কিন্তু তা যালিমদের ক্ষতিই বৃদ্ধি 

করে।” [সূরা আল-ইসরা, আয়াত: 82]  

7- সেই দীন যেন আল্লাহর বিধানের 

দিকে পথপ্রদর্শন করাকে অন্তর্ভুক্ত 



 

 

করে। আর আল্লাহ মানুষের নিকট কী 

চান সে দিকে তাকে পরিচালিত করে এবং 

তাকে সংবাদ দেয় যে, সে কোথা থেকে 

এসেছে ও কোথায় তার গন্তব্য? 

আল্লাহ তা‘আলা তাওরাত সম্পর্কে 

বলেন,  

ةَ فِّيَها ُهٗدى َونُورِّٞۚ ﴿إِّنَّآ أَنَزۡلنَا ٱلتَّ  دة:  ]المائ  ٤٤ۡوَرىَٰ

٤٤]   

“নিশ্চয় আমরা তাওরাত অবতীর্ণ 

করেছি, যাতে ছিল হিদায়াত এবং 

আলো।” [সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত: 

44]  

আর তিনি ইঞ্জিল সম্পর্কে বলেন,  



 

 

َما بَۡيَن  ٗقا ل ِّ يَل فِّيهِّ ُهٗدى َونُورّٞ َوُمَصد ِّ نجِّ هُ ٱۡۡلِّ ﴿َوَءاتَۡينََٰ

ۡلُمتَّقِّيَن  يَدَيۡ  َظٗة ل ِّ ةِّ َوُهٗدى َوَمۡوعِّ َن ٱلتَّۡوَرىَٰ هِّ مِّ

   [٤٦دة:  ]المائ

“আর আমরা তাকে ইঞ্জিল দিয়েছিলাম, 

এতে রয়েছে হিদায়াত ও আলো; আর তা 

ছিল তার সামনে অবশিষ্ট তাওরাতের 

সত্যতা প্রতিপন্নকারী এবং 

মুত্তাকীদের জন্য হিদায়াত ও 

উপদেশস্বরূপ।” [সূরা আল-মায়েদাহ, 

আয়াত: 46]  

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন সম্পর্কে 

বলেন,  

 ِّ ينِّ ٱۡلَحق  ٓي أَۡرَسَل َرُسولَهُۥ بِّٱۡلُهدَىَٰ َودِّ   ٩﴿ُهَو ٱلَّذِّ

  [٩]الصف: 



 

 

“তিনি সেই সত্তা যিনি তাাঁর রাসূলকে 

হিদায়াত এবং সত্য দীন সহকারে 

প্রেরণ করেছেন।” [সূরা আত-তাওবা, 

আয়াত: ৩৩ ] 

আর সত্য দীন তো এটাই, যা আল্লাহর 

বিধানের দিকে পথপ্রদর্শন করাকে 

লালন করে এবং জীবনের নিরাপত্তা ও 

শান্তি নিশ্চিত করে। যেহেতু সে মনের 

সকল দ্বিধা দূর করে এবং প্রত্যেক 

জিজ্ঞাসার উত্তর দেয় ও প্রত্যেক 

সমস্যার সমাধান করে।  

8- সেই দীন যেন উত্তম চরিত্র এবং 

সৎকর্মের দিকে আহ্বান করে। যেমন, 

সত্যবাদিতা, ইনসাফ, আমানত, লজ্জা, 

পবিত্রতা, উদারতা ইত্যাদি। আর 



 

 

খারাপ কাজ হতে নিষেধ করে। যেমন, 

পিতা-মাতার অবাধ্যতা, মানুষ হত্যা, 

অশ্লীলতা নিষিদ্ধ, মিথ্যা, যুলুম, 

অবিচার, কৃপণতা ও পাপাচার।  

9- সেই দীন যেন ঐ ব্যক্তির কল্যাণ 

নিশ্চিত করে যে তার ওপর ঈমান আনে। 

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,  

ٓ  ١﴿ طه  تَۡشقَىَٰ ]طه:    ٢َمآ أَنَزۡلنَا َعلَۡيَك ٱۡلقُۡرَءاَن لِّ

٢  ،١]   

“ত্বা-হা। (হে মুহাম্মাদ!) আপনাকে 

কষ্ট-ক্লেশে নিপতিত করার জন্য আমি 

আপনার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ 

করিনি।” [সূরা ত্বা-হা, আয়াত: 1, 2] 



 

 

আর তা যেন সঠিক ফিৎরাত বা মানব 

মনের স্বাভাবিক প্রকৃতির সাথে মিলে 

যায়,  

يَل لَِّخۡلقِّ  ِّ ٱلَّتِّي فََطَر ٱلنَّاَس َعلَۡيَهاِۚ اَل تَۡبدِّ ﴿فِّۡطَرَت ٱَّللَّ

نَّ أَۡكثََر ٱلنَّاسِّ اَل يَۡعلَُموَن   كِّ
يُن ٱۡلقَي ُِّم َولََٰ لَِّك ٱلد ِّ

ِِّۚ ذََٰ ٱَّللَّ

   [٣٠]الروم: 

“আল্লাহর ফিতরাত (স্বাভাবিক রীতি 

বা দীন ইসলাম), যার ওপর (চলার 

যোগ্য করে) তিনি মানুষ সৃষ্টি 

করেছেন; আল্লাহর সৃষ্টির কোনো 

পরিবর্তন নেই। এটাই প্রতিষ্ঠিত দীন; 

কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।” [সূরা 

আর-রূম, আয়াত: ৩0] 

আর তা যেন বিশুদ্ধ বিবেকের সাথেও 

মিলে যায়; কারণ সঠিক দীন তো হলো 



 

 

আল্লাহর শরী‘আত। আর বিশুদ্ধ 

বিবেকও আল্লাহর সৃষ্টি। আর তাই 

আল্লাহর শরী‘আত এবং তাাঁর সৃষ্টি 

পরস্পরবিরোধী হওয়া অসম্ভব।  

10- সেই দীন যেন সত্যের পথ দেখায় 

এবং বাতিল হতে সতর্ক করে। 

হিদায়াতের দিকে পথপ্রদর্শন করে 

এবং ভ্রষ্টতা থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। 

আর মানুষকে এমন এক সিরাতে 

মুস্তাক্বীম তথা সোজা সরল পথের 

দিকে আহ্বান করে, যার মধ্যে কোনো 

প্রকার বক্রতা নেই। আল্লাহ তা‘আলা 

ঐসব জিন্নদের সম্পর্কে সংবাদ দিয়ে 

বলেন, যখন তাদের একদল কুরআন 

পড়া শুনে পরস্পর বলেছিল, 



 

 

نُۢ بَۡعدِّ ُموَسىَٰ  َل مِّ بًا أُنزِّ
تََٰ ۡعنَا كِّ قَۡوَمنَآ إِّنَّا َسمِّ ﴿قَالُواْ يََٰ

َما بَيۡ  ٗقا ل ِّ يٖق ُمَصد ِّ ِّ َوإِّلَىَٰ َطرِّ ٓي إِّلَى ٱۡلَحق  َن يَدَۡيهِّ يَۡهدِّ

يٖم  ۡستَقِّ    [٣٠]االحقاف:   ٣٠مُّ

“তারা বলেছিল, ‘হে আমাদের 

সম্প্রদায়! নিশ্চয় আমরা এমন এক 

কিতাবের পাঠ শুনেছি যা নাযিল হয়েছে 

মূসার পরে, এটা তার সম্মুখস্থ 

কিতাবকে সত্যায়ন করে এবং সত্য ও 

সরল পথের দিকে হিদায়াত করে।” [সূরা 

আল-আহকাফ, আয়াত: ৩0]  

সুতরাং, যাতে দুর্ভোগ রয়েছে এমন 

কিছুর দিকে তা তাদেরকে আহ্বান করে 

না। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,  

ٓ  ١﴿ طه  تَۡشقَىَٰ ]طه:    ٢َمآ أَنَزۡلنَا َعلَۡيَك ٱۡلقُۡرَءاَن لِّ

٢  ،١]   



 

 

“ত্বা-হা। (হে মুহাম্মাদ!) আপনাকে 

দুর্ভোগে নিক্ষেপ করার জন্য আমি 

আপনার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ 

করিনি।” [সূরা ত্বা-হা, আয়াত: 1, 2] 

যার মধ্যে তাদের ধ্বংস রয়েছে তার 

নির্দেশও তাদেরকে করে না। আল্লাহ 

তা‘আলা বলেন,  

يٗما  َ َكاَن بُِّكۡم َرحِّ   ٢٩﴿َواَل تَۡقتُلُٓواْ أَنفَُسُكۡمِۚ إِّنَّ ٱَّللَّ

   [٢٩]النساء : 

“আর তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো 

না; নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি 

ক্ষমাশীল।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: 

29]  



 

 

লিঙ্গ, বর্ণ ও গোত্রের কারণে তাদের 

অনুসারীদের মাঝে কোনো প্রকার 

বিভেদ সৃষ্টি করে না। আল্লাহ তা‘আলা 

বলেন,  

ن ذََكٖر وَ  ُكم م ِّ ٓأَيَُّها ٱلنَّاُس إِّنَّا َخلَۡقنََٰ ُكۡم ﴿يََٰ أُنثَىَٰ َوَجعَۡلنََٰ

ُكۡمِۚ  ِّ أَۡتقَىَٰ ندَ ٱَّللَّ  إِّنَّ أَۡكَرَمُكۡم عِّ
تَعَاَرفُٓواِْۚ ُشعُوٗبا َوقَبَآئَِّل لِّ

يٌم َخبِّيرّٞ  َ َعلِّ    [١٣]الحجرات:   ١٣إِّنَّ ٱَّللَّ

“হে মানুষ! আমরা তোমাদেরকে সৃষ্টি 

করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, আর 

তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন 

জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে 

অন্যের সাথে পরিচিত হতে পার। 

তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সে 

ব্যক্তিই বেশি মর্যাদাসম্পন্ন যে 

তোমাদের মধ্যে বেশি 



 

 

তাকওয়াসম্পন্ন। নিশ্চয় আল্লাহ্ 

সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত।” [সূরা আল-

হুজুরাত, আয়াত: 1৩]  

অতএব সত্য দীনের মধ্যে মর্যাদার 

ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড হলো, 

আল্লাহ ভীতি অর্জন।  

যে নীতিমালার মাধ্যমে সত্য দীন এবং 

বাতিল দীনের মধ্যে পার্থক্য করা যায় 

তা উপস্থাপন এবং এ ব্যাপারে কুরআন 

থেকে প্রমাণস্বরূপ যা উল্লেখ করেছি 

তা এটাই প্রমাণ করে যে, এই সকল 

নীতিমালা আল্লাহর নিকট থেকে 

প্রেরিত সকল সত্যবাদী রাসূলগণের 

জন্য সার্বজনীন। এরপর দীন বা 



 

 

ধর্মের প্রকারভেদ উপস্থাপন করা 

সঙ্গত মনে করছি।  

 দীন-ধর্মের বিবিধ পর্কার 

মানবসমাজ ধর্মের দিক দিয়ে দু’ ভাগে 

বিভক্ত:  

এক প্রকার, যাদের নিকট আল্লাহর 

পক্ষ থেকে অবতীর্ণ কিতাব রয়েছে। 

যেমন, ইয়াহূদী, খ্রীষ্টান ও মুসলিম। 

কিন্তু ইয়াহূদী ও খ্র্রীষ্টানগণ তাদের 

কিতাবে যা বর্ণিত হয়েছে তা অনুযায়ী 

আমল না করায়, আল্লাহকে ছেড়ে 

মানুষকে তাদের প্রভু বানিয়ে নেয়ায় 

এবং দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়া 

ইত্যাদি কারণে, আল্লাহ তা‘আলা 



 

 

তাদের নবীগণের ওপর যে কিতাব 

অবতীর্ণ করেছিলেন তা বিলুপ্ত হয়ে 

যায়। তখন পাদ্রী বা পুরোহিতরা তাদের 

জন্য কিছু কিতাব লিখে দেয় আর ধারণা 

করে যে, এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে; 

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এগুলো আল্লাহর 

পক্ষ থেকে নয়। বরং এগুলো 

বাতিলপন্থীদের তৈরী করা এবং 

সীমালঙ্ঘনকারীদের বিকৃতি মাত্র।  

পক্ষান্তরে মুসলিমদের কিতাব 

মহাগ্রন্থ ‘আল-কুরআন’ হচ্ছে সময়ের 

দিক দিয়ে আল্লাহ প্রদত্ত সর্বশেষ 

কিতাব এবং হিফাযতের দিক দিয়ে 

অধিকতর মজবুত। কারণ এর 

হিফাযতের দায়িত্ব নিয়েছেন স্বয়ং 



 

 

আল্লাহ, এর দায়িত্ব কোনো মানুষের 

ওপর তিনি ছেড়ে দেননি। আল্লাহ 

তা‘আলা বলেন,  

ۡلنَا ٱ فُِّظوَن ﴿إِّنَّا نَۡحُن نَزَّ ۡكَر َوإِّنَّا لَهُۥ لََحَٰ ]الحجر:   ٩لذ ِّ

٩]   

“নিশ্চয় আমরা কুরআন অবতীর্ণ 

করেছি আর আমরাই এর 

সংরক্ষণকারী।” [সূরা আল-হিজর, 

আয়াত: 9] 

এ কুরআন বহু মানুষের বক্ষে (মুখস্থ) 

এবং কিতাবের আকৃতিতে (লিখিত) 

সংরক্ষিত রয়েছে। কারণ এটি এমন এক 

সর্বশেষ কিতাব, যার মধ্যে আল্লাহ 

তা‘আলা এই মানবজাতির জন্য 



 

 

হিদায়াত নিশ্চিত করেছেন। আর এটিকে 

কিয়ামত পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে 

প্রমাণস্বরূপ স্থির করেছেন এবং একে 

স্থায়ী করেছেন। আর প্রত্যেক যুগে যে 

ব্যক্তিই এর সীমারেখা ও বিধি-বিধান 

প্রতিষ্ঠা করবে, এর শরী‘আত 

মোতাবেক আমল করবে এবং এর 

প্রতি ঈমান আনবে, তার জন্য তা সহজ 

করে দিয়েছেন। এই মহাগ্রন্থ আল-

কুরআন সম্পর্কে বিস্তর আলোচনা 

পরবর্তী অনুচ্ছেদেই আসছে।[26]  

আর দ্বিতীয় প্রকার হলো, যাদের 

নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ 

কোনো কিতাব নেই। যদিও তাদের 

নিকট উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া এমন 



 

 

কিতাব রয়েছে, যাকে তাদের ধর্মগুরুর 

দিকে সম্বন্ধ করা হয়। যেমন- হিন্দ,ু 

অগ্নিপূজক, বৌদ্ধ, কনফূশী এবং 

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 

ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের পূর্বের 

আরব।  

বস্তুত প্রত্যেক জাতির নিজস্ব এমন 

কিছু জ্ঞান ও কর্ম রয়েছে যার 

ভিত্তিতে তারা তাদের পার্থিব জগতের 

কল্যাণ সম্পাদন করে। এটি হচ্ছে ঐ 

সাধারণ হিদায়াত বা পথ দেখানোর 

অন্তর্ভুক্ত যা আল্লাহ তা‘আলা 

প্রত্যেক মানুষকে দেন, বরং প্রত্যেক 

প্রাণীকে দেন। যেমন তিনি প্রাণীকে 

পথ দেখান এমন জিনিস অর্জন করার, 



 

 

যা খেলে ও পান করলে তার উপকার হবে 

এবং এমন বস্তু দূর করার যা তার 

ক্ষতি করবে। আবার আল্লাহ তা‘আলা 

এদের মধ্যে এগুলোর কোনো বস্তুর 

আসক্তি, অপর কোনো বস্তুর প্রতি 

অনীহাও সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ 

তা‘আলা বলেন,  

ي َخلَ  ١﴿َسب ِّحِّ ٱۡسَم َرب َِّك ٱۡۡلَۡعلَى  ىَٰ ٱلَّذِّ  ٢َق فََسوَّ

ي قَدََّر فََهدَىَٰ    [٣  ،١]االعلى:   ٣َوٱلَّذِّ

“আপনি আপনার সুমহান রবের নামের 

পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন، যিনি 

সৃষ্টি করেন অতঃপর সুঠাম করেন। আর 

যিনি নির্ধারণ করেন অতঃপর 

পথনির্দেশ করেন।” [সূরা আল-আ‘লা, 

আয়াত: 1-৩]  



 

 

মূসা ‘আলাইহিস সালাম ফির‘আউনকে 

লক্ষ্য করে বলেন,  

ٓي أَۡعَطىَٰ ُكلَّ َشۡيٍء َخۡلقَهُۥ ثُمَّ َهدَىَٰ  ﴿قَاَل َربُّنَا ٱلَّذِّ

   [٥٠]طه:   ٥٠

“তিনি বলেন, আমাদের রব তিনিই, যিনি 

প্রত্যেক বস্তুকে তার যথার্থ আকৃতি 

দান করছেন, অতঃপর পথনির্দেশ 

করেছেন।” [সূরা ত্বা-হা, আয়াত: 50]  

আর ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম 

বলেন, 

ينِّ  ي َخلَقَنِّي فَُهَو يَۡهدِّ    [٧٨]الشعراء :   ٧٨﴿ٱلَّذِّ

“যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই 

আমাকে পথপ্রদর্শন করেন।” [সূরা 

আশ-শু‘আরা, আয়াত: 78][27]  



 

 

প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তি যারা 

সামান্যতম চিন্তা-ভাবনা করেন, তারা 

জ্ঞাত আছেন যে, কল্যাণকর জ্ঞান-

বিজ্ঞান এবং সৎকর্ম সম্পাদন করার 

ক্ষেত্রে যারা ধর্মাবলম্বী নয় তাদের 

চেয়ে ধর্মাবলম্বীরা শ্রেষ্ঠতম। সুতরাং 

ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে অমুসলিমদের 

কাছে যেসব কল্যাণকর বস্তু পাওয়া 

যায়, তার চেয়ে অধিক পরিপূর্ণ পাওয়া 

যায় মুসলিমদের কাছে। এর কারণ 

হলো, জ্ঞান ও কর্ম দুই প্রকার: 

প্রথম প্রকার: যা বুদ্ধির মাধ্যমে 

অর্জিত, যেমন: গণিতশাস্ত্র, 

চিকিৎসাশাস্ত্র, কারিগরি বা শিল্পকলা 

ইত্যাদি। এসব বিষয় ধর্মাবলম্বীদের 



 

 

নিকট যেমন আছে, অন্যদের নিকটেও 

রয়েছে, বরং এ ব্যাপারে বিধর্মীরাই 

শ্রেষ্ঠ। পক্ষান্তরে যা শুধুমাত্র 

বুদ্ধির দ্বারা জানা যায় না, যেমন: 

আল্লাহ সম্পর্কিত জ্ঞান এবং দীন 

সম্পর্কিত জ্ঞান। এগুলো 

ধর্মাবলম্বীদের জন্য নির্দিষ্ট। 

এগুলোর মধ্যে এমন কিছু জ্ঞান 

রয়েছে যার ব্যাপারে বিবেকপ্রসূত 

যুক্তিগত দলীল প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। 

আর রাসূলগণ সৃষ্টিকুলকে যে 

পথপ্রদর্শন করেছেন ও যে পথে 

পরিচালিত করেছেন তা হলো, 

বিবেকগ্রাহ্য যুক্তি প্রমাণ, সুতরাং 

তাদের সেসব প্রমাণকে বলা হবে, 

বিবেক ও শরীআতগ্রাহ্য প্রমাণ।  



 

 

দ্বিতীয় প্রকার: যা রাসূলগণ কর্তৃক 

প্রদত্ত সংবাদ ছাড়া জানা যায় না। 

এগুলো ঐসব বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত যা 

যুক্তির দ্বারা অর্জন করার কোনো 

উপায় নেই। যেমন, আল্লাহ তা‘আলা 

সম্পর্কিত সংবাদ, তাাঁর নাম, তাাঁর 

গুণাবলি, যে ব্যক্তি তাাঁর অনুসরণ 

করবে তার জন্য জান্নাতে কী নি‘আমত 

আছে, আর যে তার অবাধ্য হবে তার 

জন্য কী শাস্তি রয়েছে, তাাঁর 

শরী‘আতের বর্ণনা এবং পূর্ববর্তী 

জাতিসমূহের সাথে তাদের নবীদের 

সংবাদ ইত্যাদি।[28]  

 বিদ্যমান ধর্মগুলোর অবসথ্া 



 

 

বড় বড় ধর্মসমূহ ও এ সকল ধর্মের 

প্রাচীন গ্রন্থ ও শরী‘আতগুলো 

তামাশাকারী ও খেলাকারী মানুষদের 

শিকার, বিকৃতকারী এবং কপট 

লোকদের হাতের ক্রীড়া, রক্তাক্ত 

ঘটনাবলী এবং গুরুতর দুর্ঘটনার 

সম্মুখীন হয়েছে। অবশেষে সেটি তার 

আত্মারূপ মূল ও বাইরের আকার সবই 

হারিয়ে ফেলে। অবস্থা এমন দাাঁড়িয়েছে 

যে, যদি ঐ সমস্ত ধর্মের প্রাথমিক 

অনুসারী এবং তাদের নবীগনকে পুনরায় 

পাঠানো হয়, তারাও এগুলোকে 

অস্বীকার করবেন এবং এগুলো তাদের 

প্রবর্তিত দীন, কিতাব ও শরী‘আত নয় 

বলতে দ্বিধা করতেন না।  



 

 

যেমন, ইয়াহূদী ধর্ম বর্তমানে বহু 

ধর্মীয় প্রথা ও রীতিনীতির সমাহার, 

যার মধ্যে না আছে কোনো 

আধ্যাত্মিক দিক আর না আছে 

কোনো জীবন; বরং সেটা বাদ দিলেও 

দেখা যাবে যে, এটি পরিণত হয়েছে 

একটি বংশগত ধর্মে, একটি জাতি ও 

গোষ্ঠীর সাথে সম্পৃক্ত। যা মূলত 

জগতের জন্য কোনো কল্যাণকর 

মিশন বহন করে না, না তাতে আছে 

কোনো জাতির প্রতি দাওয়াত, আর না 

তাতে রয়েছে মানবতার জন্য কোনো 

কৃপা।  

এ ধর্ম তার মৌলিক সঠিক আকীদা-

বিশ্বাসচ্যুত হয়ে ভ্রষ্ট হয়, অথচ 



 

 

ধর্ম ও জাতিসমূহের মাঝে এটির একটি 

নাম-ডাক ছিল। তাতে ছিল এর মর্যাদার 

আসল রহস্য, অর্থাৎ আকীদাতুত 

তাওহীদ (একত্ববাদের বিশ্বাস) যার 

অসিয়ত তাদেরকে করেছিলেন ইবরাহীম 

তার সন্তানদেরকে অনুরূপভাবে 

ইয়া‘কুবও। কিন্তু ইয়াহূদীরা তাদের 

পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন জাতি অথবা যারা 

তাদেরকে অধিনস্থ করেছিল তাদের 

অনেক বাতিল বা ভ্রান্ত বিশ্বাস ও 

রীতিনীতি গ্রহণ করে নিয়েছিল, যা মূলত 

ছিল পৌত্তলিক মূর্খতায় পরিপূর্ণ। এ 

বাস্তবতা স্বীকার করেন ইনসাফপ্রিয় 

ইয়াহূদী ঐতিহাসিকগণ। যেমন, 

“দায়েরাতুল মা‘আরিফ আল-



 

 

ইয়াহুদিয়্যাহ” নামক গ্রন্থে এসেছে, 

যার অর্থ হলো- 

‘মূর্তিপূজার প্রতি নবীগণের রাগ ও 

ক্রোধই প্রমাণ করে যে, মূর্তিপূজা ও 

বহু উপাস্যের উপাসনা, ইসরাঈলীদের 

অন্তরে চুপিসারে ঢুকে পড়েছিল এবং 

তারা বিভিন্ন প্রকার শির্কী ও 

কুসংস্কারমূলক বিশ্বাস গ্রহণ করে 

নিয়েছিল। তালমুদও নির্দিষ্ট করে 

সাক্ষ্য দেয় যে, পৌত্তলিকতার প্রতি 

ইয়াহূদীদের বিশেষ আকর্ষণ ছিল।’[29]  

আর তালমুদে বাবেল[৩0] কিতাব, 

ইয়াহূদীরা যে কিতাবকে অত্যন্ত 

পবিত্র মনে করে থাকে, এমনকি কখনও 

কখনও সেটাকে তাওরাতের উপরেও 



 

 

প্রাধান্য দিয়ে থাকে, উক্ত কিতাবটি 

খ্রিষ্টীয় 6ষ্ঠ শতাব্দীতে ইয়াহূদীদের 

মাঝে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। এ 

কিতাবটিতে বিবেকের স্বল্পতা, ফালতু 

কথা, আল্লাহর ওপর দুঃসাহস করে 

কথা বলা, বাস্তব বিবর্জিত, দীন ও 

বিবেক নিয়ে তামাশা জনিত এমনসব 

উদ্ভট কথার সমাহার ঘটেছে, যা ঐ 

সময়ে ইয়াহূদী সমাজে জ্ঞানের 

অবক্ষয় ও দীনের ব্যাপারে বাতিল 

গ্রহণের প্রবণতা কোন পর্যায়ে 

পে াঁছেছিল তা প্রমাণ করে।[৩1]  

পক্ষান্তরে খ্রিস্টান ধর্ম[৩2], যা 

প্রথম যুগ থেকেই সীমালঙ্ঘনকারীদের 

বিকৃতি, অজ্ঞদের অপব্যাখ্যা এবং 



 

 

রোমান মূর্তিপূজক খ্রিষ্টানদের 

ফিতনার শিকার হয়।[৩৩] আর এসব 

কিছু এমন এক স্তূপে পরিণত হয় যার 

নীচে ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের মহান 

শিক্ষা দাফন হয়ে যায় এবং এগুলোর 

ঘন মেঘের আড়ালে তাওহীদ বা 

আল্লাহর এককত্বের আলো ও 

একমাত্র আল্লাহর জন্য যে ইবাদত 

হওয়ার কথা তার একনিষ্ঠতা ঢাকা পড়ে 

যায়।  

এক খ্রিষ্টান লেখক, চতুর্থ 

খ্রিষ্টাব্দের শেষ দিক থেকে তাদের 

সমাজে ত্রিত্ববাদে বিশ্বাস কীভাবে 

ছেয়ে বসেছিল তার বর্ণনায় বলেন:  



 

 

“এ বিশ্বাস যে, এক মা‘বুদ তিন সত্তার 

সমন্বয়ে গঠিত[৩4] এ মতবাদ 

খ্রিষ্টান বিশ্বের জীবনের অভ্যন্তরে 

ও তাদের চিন্তায় অনুপ্রবেশ ঘটে 

চতুর্থ খ্রিষ্টাব্দের শেষ চতুর্থাংশে। 

আর তা খ্রিষ্টীয় বিশ্বের সর্বত্র 

প্রথাগত নির্ভরযোগ্য আকীদা-

বিশ্বাস হিসেবে চলতে থাকে। আর 

ত্রিত্ববাদের আকীদাহ’র ক্রমবিকাশ 

ও তার গোপন রহস্য উন্মোচিত হয় 

খ্রিষ্টীয় উনিশ শতাব্দীর মাঝামাঝি 

এসে।”[৩5]  

‘‘তারীখুল মাসীহিয়্যাহ ফী দ্বওইল 

ইলমিল মু‘আসির” বা “বর্তমান 

জ্ঞানের আলোকে খ্রিষ্টান ধর্মের 



 

 

ইতিহাস” নামক গ্রন্থে সমসাময়িক 

এক খ্রিষ্টান ঐতিহাসিক তাদের সমাজে 

বিভিন্ন রূপরেখায়, বিভিন্ন ধরণ ও 

প্রক্রিয়ায় পৌত্তলিকতা আবির্ভূত 

হওয়া, অন্ধ অনুসরণ-অনুকরণ, বিস্ময় 

ও মূর্খ নীতির মাধ্যমে অন্যান্য জাতি 

ও শির্কে সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্মসমূহের 

অনেক নিদর্শন, প্রথা, উৎসব এবং 

মূর্তিপূজায় তাদের মিশে যাওয়া 

সম্পর্কে উল্লেখ করে বলেন:  

“পৌত্তলিকতা শেষ হয়েছে, কিন্তু তা 

পরিপূর্ণভাবে নির্মূল হয়নি, বরং তা 

অন্তরে প্রোথিত হয়ে গেছে এবং 

খ্রিষ্ট ধর্মের নামে ও তার আড়ালে 

তার সবকিছু অব্যাহত আছে। ফলে যারা 



 

 

তাদের উপাস্য ও বীরদের পরিত্যাগ 

করেছে এবং মুক্ত হয়েছে, তারাই আবার 

তাদের শহীদদের মধ্য হতে কাউকে 

গ্রহণ করে নিয়েছে এবং তাদেরকে 

উপাস্যের বিশেষণে ভূষিত করেছে। 

তারপর তাদের মূর্তি তৈরি করে। 

এভাবেই এই শির্ক ও মূর্তিপূজার 

প্রচলন ঐ সমস্ত আঞ্চলিক শহীদদের 

দিকে পরিবর্তিত হয়। আর এই শতাব্দী 

শেষ হতে না হতেই তাদের মাঝে শহীদ ও 

সৎ ব্যক্তিদের উপাসনা ব্যাপকভাবে 

ছড়িয়ে পড়ে এবং নতুন আকীদাহ-

বিশ্বাস রচিত হয়; আর তা হচ্ছে, 

ওলীগণ আল্লাহর বৈশিষ্ট্য বহন করেন 

এবং ঐ সমস্ত ওলী তথা আল্লাহর সৎ 

ব্যক্তি ও সাধকগণ আল্লাহ ও 



 

 

মানুষের মাঝে মাধ্যম সৃষ্টি হিসেবে 

দেখা দেন। মূর্তিপূজা উৎসবের নাম 

পরিবর্তন করে নতুন নাম রাখা হয়। 

অবশেষে খ্রিষ্টীয় চারশ’ শতাব্দীতে 

প্রাচীন ‘ঈদুশ শামস’ সূর্য দেবতার 

উৎসব তার নাম পরিবর্তন করে নাম 

হয়ে যায়, ‘ঈদু মীলাদিল মাসীহ’ বা ঈসা 

মাসীহ এর জন্ম উৎসবে।”[৩6] 

আর অগ্নি-উপাসকগণ, বহু পূর্ব যুগ 

থেকেই তাদের মাঝে প্রাকৃতিক বস্তুর 

উপাসনার পরিচয় পাওয়া যায়। এর 

মধ্যে সবচেয়ে বড় হলো আগুন। 

সবশেষে তারা এর উপাসনায় লেগে যায়, 

এজন্য তারা প্রতিমূর্তি ও মন্দির 

তৈরি করে। ফলে দেশের সর্বত্র ‘অগ্নি 



 

 

উপাসনার ঘর’ ছড়িয়ে পড়ে এবং 

অগ্নিপূজা ও সূর্যপূজা ছাড়া তাদের 

যাবতীয় আকীদাহ-বিশ্বাস ও দীনের 

যাবতীয় বিধান নিঃশেষ হয়ে যায়। তাদের 

কাছে ধর্ম নিছক বিভিন্ন প্রকার 

আচার-অনুষ্ঠান ও প্রথা পালনের 

সমষ্টিতে পরিণত হয়, যা নির্দিষ্ট কিছু 

জায়গায় তারা পালন করে।[৩7]  

“ইরান ফী ‘আহদিস সাসানিয়্যীন” এর 

লেখক ডেনমার্কের প্রফেসর আর্থার 

কৃষ্টান সীন তাদের ধর্ম প্রধানদের 

স্তর এবং তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য 

বর্ণনা করে বলেন: ‘ঐ সমসত্ 

কর্মকর্তাদের উপরে দিনে চার বার 

সূর্যের উপাসনা করা আবশ্যক ছিল 



 

 

এবং তার সাথে চন্দ্র, আগুন ও পানির 

উপাসনাও যুক্ত করা হত। আর তারা 

আদিষ্ট ছিল আগুন যেন নিভে না যায়, 

পানি ও আগুন যেন এক সাথে স্পর্শ না 

করে এবং খনিজ পদার্থে যেন মরীচা 

পড়ার মতো; কারণ খনিজ পদার্থসমূহ 

তাদের নিকট পবিত্র ছিল।’[৩8]  

তারা সকল যুগেই দুই ইলাহে বিশ্বাসের 

নীতির অনুগত ছিল এবং এটা তাদের 

প্রতীকে পরিণত হয়। তারা দুই উপাস্যে 

বিশ্বাস রাখে। একজন নূর বা কল্যাণের 

দেবতা, যাকে তারা ‘আহোরা মাযদা বা 

ইয়াযদান’ নামে অভিহিত করে। আর 

দ্বিতীয়জন অন্ধকার বা অকল্যাণের 

দেবতা, তার নাম আহরমান। এদের উভয় 



 

 

দেবতার মাঝে সংঘাত ও লড়াই সর্বদায় 

অব্যাহত আছে।[৩9]  

আর বৌদ্ধধর্ম, এই ধর্মটি ভারত ও 

মধ্য এশিয়ায় বিস্তার লাভ করেছে, 

পৌত্তলিক একটি ধর্ম। এ ধর্মের 

অনুসারীরা যেখানেই যায় এবং যেখানেই 

অবস্থান করে সেখানেই তারা তাদের 

মূর্তি নিয়ে যায়, মন্দির তৈরি করে এবং 

গৌতম বৌদ্ধের প্রতিকৃতি দাাঁড় 

করায়।[40]  

আর হিন্দুধর্ম, ভারতের ধর্ম, বহু 

উপাস্য ও দেবতার ধর্ম হিসেবে খ্যাত। 

খ্রিষ্টীয় 6ষ্ঠ শতাব্দীতে এর 

পৌত্তলিকতা সর্বোচ্চ পর্যায়ে 

পে াঁছেছিল। তখন তাদের দেবতার সংখ্যা 



 

 

৩৩ কোটিতে পে াঁছে।[41] পৃথিবীর সকল 

সুন্দর বস্তু, সকল ভয়ঙ্কর বস্তু এবং 

সকল কল্যাণকর বস্তুই তাদের উপাস্য 

বা দেবতায় পরিণত হয়েছে যাদের তারা 

উপাসনা করে। আর উক্ত যুগে প্রতিমা 

নির্মাণও বেড়ে যায় এবং নির্মাণ 

শিল্পীরা এতে খুব সুন্দর শিল্প দক্ষতা 

প্রদর্শন করে।  

সি,ভি, বৈদ্য, হিন্দু তার ‘মধ্য ভারতের 

ইতিহাস’ নামক গ্রন্থে সম্রাট 

হর্ষবর্ধনের শাসনকাল 606-648 

খ্রিষ্টাব্দ সাল অর্থাৎ যে যুগটি 

আরবে ইসলামের আবির্ভাবের 

নিকটবর্তী ঐ যুগে মানুষের ধর্মীয় 



 

 

অবস্থান কেমন ছিল সে সম্পর্কে 

আলোচনা করতে গিয়ে বলেন:  

‘হিন্দুধর্ম এবং বৌদ্ধধর্ম দু’টিই 

পৌত্তলিকতার ধর্ম, যারা উভয়েই 

সমান ছিল। বরং সম্ভবত বৌদ্ধধর্মই 

পৌত্তলিকতায় নিমজ্জিত হওয়ার 

ক্ষেত্রে হিন্দুধর্মকে ছাড়িয়ে যায়। এ 

ধর্মের সূচনা হয় উপাস্যকে অস্বীকার 

করার মাধ্যমে কিন্তু তারা 

পর্যায়ক্রমে গৌতম বুদ্ধকেই বড় 

উপাস্য বানিয়ে নেয়। অতঃপর তার সাথে 

আরও অনেক উপাস্যকে যুক্ত করে 

যেমন বৌদ্ধস্তুপ[42], বস্তুত ভারতে 

তখন পৌত্তলিকতা সর্বোচ্চ পর্যায়ে 

পে াঁছেছিল। এমনকি প্রাচ্যের কতক 



 

 

ভাষাতে বুদ্ধ Buddha শব্দটি মূর্তি ও 

প্রতিমার সমার্থ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে 

আসছে।  

আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, 

পৌত্তলিকতা বর্তমানে সমগ্র 

পৃথিবীতে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। 

ফলে আটলান্টিক মহাসাগর থেকে 

প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত তথা সমগ্র 

পৃথিবী পৌত্তলিকতায় নিমজ্জিত। বরং 

খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ এবং বিভিন্ন 

সেমেটিক ধর্মগুলো মূর্তিকে 

সম্মানপ্রদর্শন ও পবিত্র করার 

ক্ষেত্রে যেন পরস্পর প্রতিযোগিতা 

করছে। তারা যেন সবাই প্রতিযোগিতার 



 

 

ঘোড়ার মতো একই ময়দানে 

দৌড়াচ্ছে।[4৩] 

অন্য আরেক হিন্দু তার লিখিত ‘আল 

হিন্দুকিয়্যাতুস সায়িদাহ’ নামক গ্রন্থে 

বর্ণনা করে যে, মূর্তি তৈরির কাজ 

এখানেই শেষ হত না বরং ইতিহাসের 

বিভিন্ন সময়ে এই ‘উপাস্য পল্লীতে’ 

অনেক বেশি সংখ্যায় ছোট ছোট 

উপাস্য অন্তর্ভুক্তিকরণ চলতে থাকে। 

এমনকি তাদের সংখ্যা এতবেশি হয়ে 

গেল যে তা গণনা করে শেষ করা যাবে 

না।[44]  

এ তো হলো ধর্মগুলোর অবস্থা। 

পক্ষান্তরে সভ্য দেশগুলোতে (!), 

যেখানে বিশাল শাসনব্যবস্থা 



 

 

প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে বিভিন্ন 

ধরনের জ্ঞান-বিজ্ঞান ছড়িয়ে পড়েছে, 

যেখানে সভ্যতা, শিল্প ও সাহিত্যের 

ঠিকানা বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, সে 

সব দেশ এমন অবস্থায় পৌাঁছেছে যে, 

সেখানকার ধর্মসমূহ বিকৃত হয়ে 

পড়েছে। সেসব দেশ তার মৌলিকত্ব, 

শক্তি-সাহস হারিয়েছে। সংস্কারকরা 

হারিয়ে গিয়েছে। শিক্ষকশূণ্য হয়ে 

পড়েছে। নাস্তিকতা সেখানে ঘোষণা 

দিয়ে ঝোঁকে বসেছে। ফেতনা ফ্যাসাদ 

বৃদ্ধি পেয়েছে। ভাল-মন্দের মানদণ্ড 

পরিবর্তিত হয়েছে। মানুষ নিজেই 

নিজেকে অপমানিত করেছে। যার কারণে 

আত্মহত্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। পারিবারিক 

সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়েছে। সামাজিক 



 

 

বন্ধন ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। মানসিক 

রোগীদের সংখ্য এত বেড়ে গেছে যে 

মানসিক ডাকত্ারদের চেম্বার রোগীতে 

গিজগিজ করছে। যাদুকর ও 

ভেলকিবাজদের বাজার কায়েম হয়েছে। 

সেখানে মানুষ প্রত্যেক উপভোগ ও 

প্রমোদের জিনিস পরীক্ষা করে 

দেখছে। প্রত্যেকে যা ইচ্ছে নব্য 

মতবাদ গ্রহণ করছে, এই আশায় যে, 

তার তার আত্মাকে পরিতৃপ্ত ও সুখী 

করবে এবং অন্তর প্রশান্তি লাভ 

করবে। কিন্তু সেসব আনন্দ-প্রমোদ, 

ধর্ম এবং মতবাদ কোনো সফলতাই 

তাদের জন্য বয়ে  আনতে পারেনি। 

বস্তুত এ মানসিক হতাশা-দুঃখ-কষ্ট-

ক্লেশ, আত্মিক শাস্তি ও দূর্ভোগ 



 

 

তার চলতেই থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত 

সে তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর সাথে 

সংযুক্ত না হবে এবং তিনি তার নিজের 

জন্য যে পদ্ধতি পছন্দ করেছেন ও তাাঁর 

রাসূলগণকে যার আদেশ করেছিলেন সে 

মোতাবেক তাাঁর ইবাদাত না করবে। 

মূলত যে ব্যক্তি তার রব হতে বিমুখ 

হয় এবং অন্যের নিকট হিদায়াত চায়, 

আল্লাহ তা‘আলা পরিষ্কারভাবে তাদের 

অবস্থা উল্লেখ করে বলেন,  

يَشةٗ  ي فَإِّنَّ لَهُۥ َمعِّ ۡكرِّ َضنٗكا  ﴿َوَمۡن أَۡعَرَض َعن ذِّ

َمةِّ أَۡعَمىَٰ  يََٰ    [١٢٤]طه:   ١٢٤َونَۡحُشُرهُۥ يَۡوَم ٱۡلقِّ

“যে আমার স্মরণ হতে বিমুখ তার 

জীবন-যাপন হবে সংকুচিত এবং আমি 

তাকে কিয়ামতের দিন উত্থিত করবো 



 

 

অন্ধ অবস্থায়।” [সূরা ত্বা-হা, আয়াত: 

124] 

পক্ষান্তরে এই পার্থিব জীবনে 

মুমিনদের নিরাপত্তা ও সফলতার 

সংবাদ জানিয়ে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,  

ئَِّك لَُهُم 
ٓ نَُهم بُِّظۡلٍم أُْولََٰ يَن َءاَمنُواْ َولَۡم يَۡلبُِّسٓواْ إِّيَمَٰ ﴿ٱلَّذِّ

ۡهتَدُوَن     [٨٢]االنعام:   ٨٢ٱۡۡلَۡمُن َوُهم مُّ

“যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের 

ঈমানকে যুলুম (শির্ক) দ্বারা কলুষিত 

করেনি, নিরাপত্তা তাদেরই জন্য এবং 

তারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত।” [সরূা 

আন‘আম, আয়াত: 82]  

তিনি আরও বলেন,  



 

 

يَن فِّيَها َما دَاَمتِّ  دِّ لِّ دُواْ فَفِّي ٱۡلَجنَّةِّ َخَٰ يَن ُسعِّ ا ٱلَّذِّ ﴿َوأَمَّ

ُت َوٱۡۡلَۡرُض إِّالَّ َما َشآَء َربَُّكۖ َعَطآًء َغۡيَر  َوَٰ ٱلسََّمَٰ

   [١٠٨]هود:   ١٠٨َمۡجذُوٖذ 

“আর যারা ভাগ্যবান হয়েছে তারা 

থাকবে জান্নাতে, সেখানে তারা স্থায়ী 

হবে, যতদিন আকাশমণ্ডলী ও যমীন 

বিদ্যমান থাকবে, যদি না আপনার রব 

অন্যরূপ ইচ্ছে করেন; এটা এক 

নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।” [সূরা হূদ, 

আয়াত: 108] 

ইসলাম ছাড়া বাকী অন্যান্য সকল 

ধর্মের ক্ষেত্রে যদি সত্য দীনের 

মূলনীতিসমূহ প্রয়োগ করি, যা 

ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে, 

তাহলে আমরা দেখতে পাব যে, ঐ সমস্ত 



 

 

উপাদানের অধিকাংশই সেগুলোতে 

অনুপস্থিত, যেমন এ সম্পর্কে 

উপস্থাপিত সংক্ষিপ্ত আলোচনার 

মধ্যে তা স্পষ্ট হয়েছে।  

এই ধর্মগুলো সবচেয়ে বড় যে বিষয়টি 

বাদ দেয় তা হলো তাওহীদ তথা 

আল্লাহর একত্ববাদ। এ ধর্মগুলোর 

অনুসারীরা আল্লাহর সাথে অন্য 

উপাস্যদেরকে অংশীদার স্থির করে। 

তেমনিভাবে এই বিকৃত ধর্মগুলো 

মানুষের সামনে এমন শরী‘আত পেশ 

করেনি যা সকল যুগে ও সকল স্থানের 

জন্য উপযুক্ত, যা মানুষের দীন, 

সম্মান, সন্তান-সন্ততি, ধন-সম্পদ ও 

রক্তসমূহের হিফাযত করবে। আর 



 

 

ঐসব ধর্ম তাদেরকে আল্লাহর 

নির্দেশিত শরী‘আতের দিকেও 

পরিচালিত করে না এবং তার 

অনুসারীদেরকে প্রশান্তি ও সুখ প্রদান 

করে না। কারণ এগুলোর মাঝে অনেক 

বৈপরীত্য ও অসঙ্গতি অন্তর্ভুক্ত 

রয়েছে। 

পক্ষান্তরে দীন ইসলাম, যার 

আলোচনা পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে 

আসছে, যাতে পরিষ্কার হবে যে, তা 

(ইসলাম) আল্লাহর মনোনীত সত্য ও 

কিয়ামত অবধি স্থায়ী দীন; যার প্রতি 

তিনি স্বয়ং সন্তুষ্ট এবং সকল 

মানবগোষ্ঠীর জন্যও তার পছন্দকৃত।  



 

 

আর এ পরিচ্ছেদ শেষে নবুওয়াতের 

হাকীকত, তার নিদর্শনাবলি, মানুষের 

জন্য তার প্রয়োজনীয়তা, রাসূলগণের 

দা‘ওয়াতের নীতিমালা এবং সর্বশেষ 

রিসালাতের পরিসমাপ্তকারী ও 

চিরস্থায়ী রিসালাতের হাকীকত 

আলোচনা করা উপযোগী হবে বলে 

আমি মনে করছি। 

 নবুওয়াতের তাৎপর্য 

বর্তমান এ জীবনে মানুষের সবচেয়ে 

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, তার রবের 

পরিচয় জানা, যিনি তাকে অস্তিত্বহীন 

অবস্থা থেকে অস্তিত্বে নিয়ে এসেছেন 

এবং তার ওপর অগণিত নি‘আমত ঢেলে 

দিয়েছেন। আর মহান আল্লাহর 



 

 

সৃষ্টিকুল সৃষ্টির প্রধান উদ্দেশ্য 

হলো, একমাত্র তাাঁর ইবাদাত সম্পন্ন 

হওয়া।  

কিন্তু মানুষ তার রবকে যথাযথভাবে 

কীভাবে চিনবে, তাাঁর কী কী অধিকার ও 

নির্দেশাবলি রয়েছে এবং সে কীভাবে 

তার মনিবের ইবাদাত করবে? মানুষ 

(দুনিয়ার জীবনে) খুব সহজেই খুাঁজে পায় 

বিপদে কে তার সাহায্য করবে এবং কে 

তার সহযোগিতা মূলক কাজ করবে, 

যেমন- রোগের চিকিৎসা করা, ঔষধ 

সরবরাহ, বাসস্থান নির্মাণে 

সহযোগিতা এবং এ ধরনের অন্যান্য 

কাজ। কিন্তু সমগ্র মানুষের মাঝে সে 

এমন কাউকে পাবে না, যে তার প্রভুর 



 

 

পরিচয় সম্পর্কে তাকে (বিবেক দ্বারা) 

অবহিত করবে এবং কীভাবে সে তার 

প্রভুর ইবাদাত করবে তা বর্ণনা 

করবে; কারণ কোনো বিবেকই 

আল্লাহ তার কাছে কী চান তা জানতে 

সক্ষম নয়। বস্তুত যেখানে একজন 

মানুষ তার মতো আরেকজন মানুষের 

ইচ্ছার কথা, তাকে অবহিত করার পূর্বে 

জানার ক্ষেত্রে দুর্বল, সেক্ষেত্রে 

আল্লাহর ইচ্ছা বা অভিপ্রায়ের কথা 

জানা কীভাবে সম্ভব। কেননা, এই গুরু 

দায়িত্ব তো নবী ও রসূলগণের ওপর 

সীমিত, যাদেরকে মহান আল্লাহ তাাঁর 

পক্ষ থেকে রিসালাত পে াঁছানোর জন্য 

মনোনীত করেছেন। আর পরবর্তীতে 

যেসব আলেম ও নবীগণের ওয়ারিশ 



 

 

আসবে তাদের দায়িত্ব হলো, তারা 

তাদের পদ্ধতি মেনে চলবে, তাদের 

পদাঙ্ক অনুসরণ করবে এবং তাদের 

পক্ষ থেকে রিসালাত পে াঁছে দিবে। 

কারণ, মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে 

সরাসরি শরী‘আতের বিধি-বিধান গ্রহণ 

করা সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব 

নয়। তারা এর সামর্থ্য রাখে না। মহান 

আল্লাহ বলেন, 

ن َوَرآيِٕ  ُ إِّالَّ َوۡحيًا أَۡو مِّ بََشٍر أَن يَُكل َِّمهُ ٱَّللَّ ﴿َوَما َكاَن لِّ

َي بِّإِّۡذنِّهِۦّ َما يََشآُءِۚ إِّنَّهُۥ  َل َرُسواٗل فَيُوحِّ َجاٍب أَۡو يُۡرسِّ حِّ

يمّٞ     [٥١]الشورى:   ٥١َعلِّيٌّ َحكِّ

“আর কোনো মানুষেরই এমন মর্যাদা 

নেই যে, আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন 

ওহীর মাধ্যম ছাড়া, অথবা পর্দার 



 

 

আড়াল ছাড়া, অথবা এমন দূত প্রেরণ 

ছাড়া, যে দূত তাাঁর অনুমতিক্রমে তিনি যা 

চান তা অহী করেন, তিনি সর্বোচ্চ, 

হিকমতওয়ালা।” [সূরা আশ-শূরা, আয়াত: 

51 ] 

সুতরাং আল্লাহর পক্ষ থেকে তাাঁর 

বিধি-বিধান বান্দাদের নিকট 

পে াঁছানোর জন্য অবশ্যই একজন 

মাধ্যম ও দূত প্রয়োজন। আর এ সকল 

দূতগণই হলেন নবী ও রাসূল। ফিরিশতা 

নবীর নিকট আল্লাহর রিসালাত নিয়ে 

আসেন, তারপর নবী তা মানুষের নিকট 

পৌাঁছান। কিন্তু ফিরিশতা কখনো 

সরাসরি সাধারণ মানুষের নিকট 

রিসালাত নিয়ে আগমন করেন না। কারণ 



 

 

স্বভাবগত দিক থেকে ফিরিশতাদের 

জগত মানুষের জগত থেকে সম্পূর্ণ 

ভিন্ন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,  

َن ٱلنَّاسِّ   ئَِّكةِّ ُرُساٗل َومِّ
ٓ َن ٱۡلَملََٰ ُ يَۡصَطفِّي مِّ ج ]الح﴿ٱَّللَّ

 :٧٥]   

“আল্লাহ ফিরিশতাদের মধ্য থেকে দূত 

(বাণী বাহক) মনোনীত করেন এবং 

মানুষের মধ্য থেকেও।” [সূরা আল-

হাজ্জ, আয়াত: 75 ]  

আল্লাহর প্রজ্ঞা চেয়েছেন যে, তিনি 

রাসূলদেরকে তাদের স্বজাতির মধ্য 

হতে চয়ন করবেন; যাতে করে তারা তাাঁর 

নিকট থেকে জ্ঞানার্জন করতে পারে 

এবং তাাঁর থেকে বুঝতে পারে, কারণ 



 

 

তারা তাকে সম্বোধন করতে পারবে ও 

তার সাথে কথা বলতে পারবে। যদি 

ফিরিশতাদের মধ্য থেকে কাউকে রাসূল 

করে পাঠানো হতো তাহলে তারা তার 

মুখামুখি অবস্থান করতে পারতো না 

এবং কোনো কিছু গ্রহণ করতেও 

পারতো না।[45]  

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,  

َي  ۖ َولَۡو أَنَزۡلنَا َملَٗكا لَّقُضِّ َل َعلَۡيهِّ َملَكّٞ ﴿َوقَالُواْ لَۡواَلٓ أُنزِّ

هُ  ٨ٱۡۡلَۡمُر ثُمَّ اَل يُنَظُروَن  هُ َملَٗكا لََّجعَۡلنََٰ َولَۡو َجعَۡلنََٰ

ا يَۡلبُِّسوَن  م مَّ ]االنعام:   ٩َرُجاٗل َولَلَبَۡسنَا َعلَۡيهِّ

٩  ،٨]  

“আর তারা বলে, ‘তার কাছে কোনো 

ফিরিশতা কেন নাযিল হয় না?’ আর যদি 

আমরা ফিরিশতা নাযিল করতাম, তাহলে 



 

 

বিষয়টির চুড়ান্ত ফয়সালাই তো হয়ে 

যেত, তারপর তাদেরকে কোনো 

অবকাশ দেয়া হত না। আর যদি তাকে 

ফিরিশতা করতাম তবে তাাঁকে 

পুরুষমানুষের আকৃতিতেই পাঠাতাম, আর 

তাদেরকে সেরূপ বিভ্রমে ফেলতাম 

যেরূপ বিভ্রমে তারা এখন রয়েছে।” [সূরা 

আল-আন‘আম, আয়াত: 8-9]  

তিনি আরও বলেন,  

ٓ إِّنَُّهۡم لَيَۡأُكلُوَن  َن ٱۡلُمۡرَسلِّيَن إِّالَّ ﴿َوَمآ أَۡرَسۡلنَا قَۡبلََك مِّ

ٱلطَّعَاَم َويَۡمُشوَن فِّي ٱۡۡلَۡسَواقِّ﴾ َوَجعَۡلنَا بَۡعَضُكۡم 

يٗرا لِّبَۡعٖض فِّۡتنَةً أَتَۡصبُِّروَن﴾ َوَكاَن   ٢٠َربَُّك بَصِّ

َل َعلَۡينَا  قَآَءنَا لَۡواَلٓ أُنزِّ يَن اَل يَۡرُجوَن لِّ ۞َوقَاَل ٱلَّذِّ

ۡم  هِّ ئَِّكةُ أَۡو نََرىَٰ َربَّنَا﴾ لَقَدِّ ٱۡستَۡكبَُرواْ فِّٓي أَنفُسِّ
ٓ ٱۡلَملََٰ

ا َكبِّيٗرا     [٢١  ،٢٠]الفرقان:   ٢١َوَعتَۡو ُعتُو ٗ



 

 

“আর আপনার আগে আমরা যে সকল 

রাসূল পাঠিয়েছি তারা সকলেই তো 

খাওয়া-দাওয়া করত ও হাটে-বাজারে 

চলাফেরা করত এবং (হে মানুষ!) আমরা 

তোমাদের এক-কে অন্যের জন্য 

পরীক্ষাস্বরূপ করেছি। তোমরা 

ধৈর্যধারণ করবে কি? আর আপনার রব 

তো সর্বদ্রষ্টা। আর যারা আমাদের 

সাক্ষাতের আশা করে না তারা বলে, 

‘আমাদের কাছে ফিরিশতা নাযিল করা 

হয় না কেন? অথবা আমরা আমাদের 

রবকে দেখি না কেন?’ তারা তো তাদের 

অন্তরে অহংকার পোষণ করে এবং 

তারা গুরুতর অবাধ্যতায় মেতে উঠেছে।” 

[সূরা আল-ফুরকান, আয়াত: 20-21]   



 

 

তিনি আরও বলেন,  

ۡمۖ فَسۡ  ٓي إِّلَۡيهِّ َجااٗل نُّوحِّ ن قَۡبلَِّك إِّالَّ رِّ اْ لُوٓ   ﴿َوَمآ أَۡرَسۡلنَا مِّ

ۡكرِّ إِّن ُكنتُۡم اَل تَۡعلَُموَن    [٤٣]النحل:   ٤٣أَۡهَل ٱلذ ِّ

“আর আপনার আগে আমরা অহীসহ 

কেবল পুরুষদেরকেই পাঠিয়েছিলাম, 

সুতরাং তোমরা জ্ঞানীদেরকে 

জিজ্ঞেস কর যদি না জান।” [সূরা আন-

নাহল, আয়াত: 4৩]  

তিনি আরও বলেন,  

ُسوٍل إِّالَّ بِّلِّ  ن رَّ يُبَي َِّن لَُهۡمۖ ﴿َوَمآ أَۡرَسۡلنَا مِّ هِۦّ لِّ َسانِّ قَۡومِّ

يُز  ي َمن يََشآُءِۚ َوُهَو ٱۡلعَزِّ ُ َمن يََشآُء َويَۡهدِّ لُّ ٱَّللَّ فَيُضِّ

يُم     [٤]ابراهيم:   ٤ٱۡلَحكِّ

“আর আমরা প্রত্যেক রাসূলকে তাাঁর 

স্বজাতির ভাষাভাষী করে পাঠিয়েছি 



 

 

তাদের কাছে পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা 

করার জন্য, অতঃপর আল্লাহ যাকে 

ইচ্ছে বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছে 

সৎপথে পরিচালিত করেন এবং তিনি 

পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।” [সূরা 

ইবরাহীম, আয়াত: 4] 

এই সকল নবী ও রাসূল পূর্ণ বিবেক 

বুদ্ধি, সুস্থ ফিতরাত, কথা ও কাজে 

সত্যবাদিতা, অর্পিত দায়িত্ব প্রচারের 

ক্ষেত্রে আমানতদারিতা ইত্যাদি গুণের 

অধিকারী এবং মানব চরিত্রকে 

কলঙ্কিত করে এমন সকল পাপ থেকে 

মুক্ত, দৃষ্টিকটু এবং সুস্থ রুচিবোধ 

যাকে অপছন্দ করে এমন কিছু থেকে 

শারীরিক সুস্থতার গুণে গুণান্বিত। 



 

 

মানসিক ও চারিত্রিক দিক থেকে মহান 

আল্লাহ তাদেরকে পাক-পবিত্র 

রেখেছেন।[46] ফলে তারা সবচেয়ে 

চরিত্রবান মানুষ। মনের দিক থেকে 

সবচেয়ে পবিত্র এবং প্রভাব, 

প্রতিপত্তি ও শক্তির দিক থেকে অতি 

সম্মানিত। আল্লাহ তা‘আলা তাদের 

জন্য যাবতীয় উত্তম চরিত্র ও সুন্দর 

সুন্দর স্বভাবের সমন্বয় ঘটিয়েছেন, 

যেমন তাদের মধ্যে একত্রিত করেছেন 

সহিষ্ণুতা, জ্ঞান, উদারতা, বদান্যতা, 

দানশীলতা, সাহসিকতা এবং 

ন্যায়পরায়ণতা। এমনকি তারা তাদের 

সম্প্রদায়ের মাঝে এ ধরণের সুন্দর 

স্বভাবে শ্রেষ্ঠ। যেমন, কুরআনে 

আল্লাহ তা‘আলা সালিহ ‘আলাইহিস 



 

 

সালামের জাতি সম্পর্কে সংবাদ দেন 

তারা তাকে বলেছিল:  

لُِّح قَۡد ُكنَت فِّينَا  َصَٰ نَآ ﴿قَالُواْ يََٰ ذَآۖ أَتَۡنَهىَٰ ا قَۡبَل َهَٰ َمۡرُجو ٗ

ا تَۡدُعونَآ  مَّ أَن نَّۡعبُدَ َما يَۡعبُدُ َءابَآُؤنَا َوإِّنَّنَا لَفِّي َشك ٖ م ِّ

يٖب     [٦٢]هود:   ٦٢إِّلَۡيهِّ ُمرِّ

“তারা বলল, হে সালিহ! এর আগে তুমি 

ছিলে আমাদের আশাস্থল। তুমি কি 

আমাদেরকে নিষেধ করছ ইবাদাত 

করতে তাদের, যাদের ইবাদাত করত 

আমাদের পিতৃ-পুরুষেরা? নিশ্চয় আমরা 

বিভ্রান্তিকর সন্দেহে রয়েছি সে 

বিষয়ে, যার প্রতি তুমি আমাদেরকে 

ডাকছ।” [সূরা আল-হূদ, আয়াত: 62] 

শু‘আইব ‘আলাইহিস সালামের 

সম্প্রদায় তাকে বলেছিল,  



 

 

تَُك تَۡأُمُرَك أَن نَّۡتُرَك َما ُشعَۡيُب أََصلَوَٰ يَۡعبُدُ  ﴿قَالُواْ يََٰ

 إِّنََّك َۡلَنَت 
ُؤاْۖ ٓ نَا َما نََشَٰ لِّ َءابَآُؤنَآ أَۡو أَن نَّۡفعََل فِّٓي أَۡمَوَٰ

يدُ  شِّ يُم ٱلرَّ    [٨٧]هود:   ٨٧ٱۡلَحلِّ

“তারা বলল, ‘হে শু‘আইব! তোমার 

সালাত কি তোমাকে নির্দেশ দেয় যে, 

আমাদের পিতৃ-পুরুষেরা যার ইবাদাত 

করত আমাদেরকে তা বর্জন করতে 

হবে অথবা আমরা আমাদের ধন-সম্পদ 

সম্পর্কে যা করি তাও? তুমি তো বেশ 

সহিষ্ণ,ু সুবোধ!” [সূরা হূদ, আয়াত: 

87] 

শেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়াত 

প্রাপ্তির পূর্বে তাাঁর কাওমে “আল 

আমীন” উপাধিতে পরিচিত ছিলেন। তাাঁর 



 

 

রব তাাঁকে বিশেষ বিশেষণে ভূষিত করে 

বলেন,  

يٖم     [٤]القلم:   ٤﴿َوإِّنََّك لَعَلَىَٰ ُخلٍُق َعظِّ

“নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রের ওপর 

রয়েছেন।” [সূরা আল-কলম, আয়াত: 4]   

সুতরাং তারা সৃষ্টিকুলের সেরা। তিনি 

তাদেরকে রিসালাত বহন করার জন্য 

এবং গুরুত্বপূর্ণ আমানত প্রচারের 

জন্য মনোনীত করেন। আল্লাহ 

তা‘আলা বলেন,  

َسالَتَهُۥ﴾   ُ أَۡعلَُم َحۡيُث يَۡجعَُل رِّ    [١٢٤]االنعام: ﴿ٱَّللَّ

“আল্লাহ তাাঁর রিসালাত কোথায় 

অর্পণ করবেন তা তিনিই ভালো 



 

 

জানেন।” [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: 

124]  

তিনি অন্যত্র বলেন,  

يَم َوَءاَل  هِّ ٓ َءادََم َونُوٗحا َوَءاَل إِّۡبَرَٰ َ ٱۡصَطفَىَٰ ﴿إِّنَّ ٱَّللَّ

نَ  ۡمَرَٰ يَن  عِّ لَمِّ    [٣٣]ال عمران:   ٣٣َعلَى ٱۡلعََٰ

“নিশ্চয় আল্লাহ আদম, নূহ্ ও 

ইবরাহীমের বংশধর এবং ইমরানের 

বংশধরকে সমগ্র সৃষ্টিজগতের উপর 

মনোনীত করেছেন।” [সূরা আলে 

ইমরান, আয়াত: ৩৩]  

আর আল্লাহ তা‘আলার এ সকল নবী ও 

রাসূলগণের উন্নতমানের গুণাবলি 

বর্ণনা করা এবং তারা উচ্চ গুণে 

পরিচিতি লাভ করা সত্ত্বেও তারা 



 

 

ছিলেন মানুষ। তারা ঐ সব মানবীয় গুণে 

গুণান্বিত হন যেমন অন্য সকল মানুষও 

সেসব গুণের অধিকারী হয়। যেমন, তারা 

ক্ষুধার্ত হন, অসুস্থ হন, ঘুমান, খাবার 

খান, বিবাহ শাদী করেন এবং মারা যান। 

আল্লাহ তা‘আলা বলেন, 

ي ِّتُوَن ﴿إِّنََّك َمي ِّتّٞ َوإِّنَّهُ     [٣٠]الزمر:   ٣٠م مَّ

“আপনি তো মরণশীল এবং তারাও 

মরণশীল।” [সূরা আয-যুমার, আয়াত: 

৩0] 

তিনি আরও বলেন,  

ٗجا  ن قَۡبلَِّك َوَجعَۡلنَا لَُهۡم أَۡزَوَٰ ﴿َولَقَۡد أَۡرَسۡلنَا ُرُساٗل م ِّ

  
ِۚ
يَّٗة    [٣٨]الرعد: َوذُر ِّ



 

 

“আর অবশ্যই আমরা আপনার আগে 

অনেক রাসূল পাঠিয়েছিলাম এবং 

তাদেরকে স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি 

দিয়েছিলাম।” [সূরা আর-রা‘আদ, 

আয়াত: ৩8]  

বরং তারা অনেক ক্ষেত্রে নির্যাতনের 

শিকার হতেন অথবা তাদেরকে হত্যা 

করা হতো অথবা নিজ বাসস্থান থেকে 

বিতাড়িত হতেন। এ মর্মে আল্লাহ 

তা‘আলা বলেন,  

يُۡثبِّتُوَك أَۡو يَۡقتُلُوَك أَۡو  يَن َكفَُرواْ لِّ ﴿َوإِّۡذ يَۡمُكُر بَِّك ٱلَّذِّ

يَن  رِّ كِّ ُ َخۡيُر ٱۡلَمَٰ ُۖ َوٱَّللَّ ُجوَكِۚ َويَۡمُكُروَن َويَۡمُكُر ٱَّللَّ يُۡخرِّ

   [٣٠]االنفال:   ٣٠

“আর স্মরণ করুন, যখন কাফেররা 

আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে 



 

 

আপনাকে বন্দী করার জন্য, বা হত্যা 

করার অথবা নির্বাসিত করার জন্য। 

আর তারা ষড়যন্ত্র করে এবং 

আল্লাহও (তাদের ষড়যন্ত্রের 

বিপক্ষে) ষড়যন্ত্র করেন; আর 

আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ কৌশলী।” [সূরা 

আল-আনফাল, আয়াত: ৩0] 

তথাপিও দুনিয়া এবং আখেরাতে তাদের 

জন্য রয়েছে শুভ পরিণতি, সাহায্য ও 

সহযোগিতা বিদ্যমান। আল্লাহ 

তা‘আলা বলেন,  

يزّٞ  يٌّ َعزِّ َ قَوِّ ٓيِۚ إِّنَّ ٱَّللَّ بَنَّ أَنَ۠ا َوُرُسلِّ ُ َۡلَۡغلِّ ﴿َكتََب ٱَّللَّ

   [٢١]المجادلة:   ٢١



 

 

“আল্লাহ লিখে রেখেছেন, ‘আমি 

অবশ্যই বিজয়ী হব এবং আমার 

রাসূলগণও’। নিশ্চয় আল্লাহ 

মহাশক্তিমান, মহাপরাক্রমশালী।” [সূরা 

আল-মুজাদালাহ, আয়াত: 21 ] 

 নবুওয়াতের নিদর্শনাবলি 

সর্বোত্তম জ্ঞান শিক্ষা এবং 

সর্বোত্তম কাজ পালন করার মাধ্যম 

যেহেতু নবুওয়াত, তাই আল্লাহ 

তা‘আলার অশেষ রহমত যে, তিনি এ 

সমস্ত নবীদেরকে এমন কিছু আলামত 

প্রদান করেছেন যা তাদের সত্যতা 

প্রমাণ করে এবং মানুষেরা এর মাধ্যমে 

তাদের যুক্তি প্রদর্শন করে ও 

তাদেরকে চিনতে পারে। যদিও যে কেউই 



 

 

নবুওয়াত দাবী করে তার ক্ষেত্রে এমন 

সব লক্ষণ ও অবস্থাদি প্রকাশ পায়, 

যা তার সততা প্রমাণ করে, যদি সে 

সত্যবাদী হয়। আর তার মিথ্যা দাবী 

তাকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করে, যদি 

সে মিথ্যাবাদী হয়। এই সকল আলামত 

অনেক, তার গুরুত্বপূর্ণ কিছু আলামত 

নিম্নে পেশ করছি:  

1- রাসূল, তিনি শুধুমাত্র আল্লাহর 

ইবাদাত করা এবং আর আল্লাহ ছাড়া 

সকল কিছুর ইবাদাত পরিত্যাগ করার 

আহ্বান করবেন। কারণ একমাত্র এই 

উদ্দেশ্যেই আল্লাহ তা‘আলা সবকিছু 

সৃষ্টি করেছেন।  



 

 

2- তিনি মানুষকে তাাঁর প্রতি ঈমান 

আনতে, তাাঁকে বিশ্বাস করতে এবং তাাঁর 

রিসালাতের প্রতি আমল করার আহ্বান 

করেন। আল্লাহ তা‘আলা তাাঁর নবী 

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 

ওয়াসাল্লামকে একথা বলার আদেশ 

করেন যে, 

يعًا   ِّ إِّلَۡيُكۡم َجمِّ ٓأَيَُّها ٱلنَّاُس إِّن ِّي َرُسوُل ٱَّللَّ ﴿قُۡل يََٰ

   [١٥٧]االعراف: 

“বলুন, ‘হে মানুষ! নিশ্চয় আমি 

তোমাদের সবার প্রতি আল্লাহর 

রাসূল।” [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: 

158] 



 

 

৩- আল্লাহ তা‘আলা তাাঁকে নবুওয়াতের 

বিভিন্ন প্রকার দলীল-প্রমাণাদি দ্বারা 

সাহায্য করেন। এ সমস্ত প্রমাণাদির 

মধ্যে রয়েছে সে সব নিদর্শনসমূহ, যা 

নিয়ে নবী-রাসূলগণ আগমন করেন, তার 

স্বজাতিরা সেটা প্রতিরোধ করতে 

অথবা তার অনুরূপ কিছু আনতে সক্ষম 

হয় না। যেমন- মূসা ‘আলাইহিস 

সালামের নিদর্শন, যখন তার লাঠি সাপে 

পরিণত হয়; ঈসা ‘আলাইহিস সালামের 

নিদর্শন, যখন তিনি অন্ধ ও 

কুষ্ঠরোগীকে আল্লাহর হুকুমে সুস্থ 

করেন এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিদর্শন, যথা 

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন, এমন 

নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও যে, তিনি 



 

 

পড়তে ও লেখতে জানেন না, ইত্যাদি 

নবীদের অনেক নিদর্শনাবলি রয়েছে।  

আর নবী ও রাসূলদের নিয়ে আসা এ 

নিদর্শনসমূহের অন্যতম হচ্ছে, তারা 

যা নিয়ে এসেছেন তা এমন স্পষ্ট ও মহা 

সত্য যে, শত্রুরা তাকে প্রতিহত বা 

অস্বীকার করার ক্ষমতা রাখে না। বরং 

তারা জানে যে, নবীগণ যা নিয়ে আগমন 

করেন তা এমন স্পষ্ট মহা সত্য যাকে 

প্রতিহত করা যায় না।  

এ সকল নিদর্শনের অন্যতম হচ্ছে, যা 

আল্লাহ তা‘আলা নবী-রাসূলগণকে 

বিশেষ করে দিয়েছেন, তাদের পূর্ণ 

অবস্থা (বিকলাঙ্গ বা অনুরূপ কিছু না 



 

 

হওয়া), মহৎ গুণ এবং উদার স্বভাব-

চরিত্র।  

এসব নিদর্শনের অন্যতম হলো, নবী-

রাসূলগণের জন্য তাদের শত্রুদের 

বিরুদ্ধে আল্লাহর সাহায্য এবং তারা 

যেদিকে আহ্বান করেন তা প্রচার-

প্রকাশ করতে সমর্থ হওয়া।  

4- প্রত্যেক নবী-রাসূলের আহ্বান, 

মৌলিকভাবে অপর সকল নবী ও রাসূল 

যে বিষয়ের দিকে আহ্বান করেছেন, 

সেগুলোর সাথে মিল থাকবে।  

5- তিনি কখনো তাাঁর নিজের ইবাদাত-

উপাসনা করা অথবা ইবাদাতের কোনো 

কিছু তাাঁর দিকে নিবদ্ধ করা অথবা তাাঁর 



 

 

সম্প্রদায় বা গোত্র-গোষ্ঠীর বিশেষ 

সম্মান করা ইত্যাদির দিকে আহ্বান 

করেন না। বরং আল্লাহ তা‘আলা তাাঁর 

নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 

ওয়াসাল্লামকে আদেশ করেন, তিনি যেন 

মানুষকে একথা বলেন,  

ِّ َواَلٓ أَۡعلَُم ٱۡلغَۡيَب  ي َخَزآئُِّن ٱَّللَّ ندِّ ٓ أَقُوُل لَُكۡم عِّ ﴿قُل الَّ

ٓ إِّلَيَِّۚ   َّبُِّع إِّالَّ َما يُوَحىَٰ  إِّۡن أَت
َواَلٓ أَقُوُل لَُكۡم إِّن ِّي َملٌَكۖ

  [٥٠نعام: ]اال

“(হে মুহাম্মাদ!) আপনি বলে দিন! আমি 

তোমাদেরকে একথা বলি না যে, আমার 

কাছে আল্লাহর ধনভাণ্ডার রয়েছে, আর 

আমি অদৃশ্যের কোনো জ্ঞানও রাখি 

না এবং আমি তোমাদেরকে এ কথাও 

বলি না যে, আমি একজন ফিরিশতা। 



 

 

আমার কাছে যা কিছু অহীরূপে পাঠানো 

হয়, আমি শুধুমাত্র তারই অনুসরণ করে 

থাকি।” [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: 

50]  

6- তিনি তাাঁর দা‘ওয়াতের বিপরীতে 

মানুষদের কাছে পার্থিব দুনিয়ার 

কোনো সম্পদ তলব করেন না। 

আল্লাহ তা‘আলা তাাঁর নবী যেমন- নূহ 

‘আলাইহিস সালাম, হূদ ‘আলাইহিস 

সালাম, সালেহ ‘আলাইহিস সালাম, লুত 

‘আলাইহিস সালাম, শু‘আইব ‘আলাইহিস 

সালামকে সংবাদ দিতে গিয়ে বলেন যে, 

তারা তাদের স্বজাতিদেরকে উদ্দেশ্য 

করে বলেন,  



 

 

ِّ   ﴿َوَمآ أَسۡ  َي إِّالَّ َعلَىَٰ َرب  ۡن أَۡجٍرۖ إِّۡن أَۡجرِّ لُُكۡم َعلَۡيهِّ مِّ

يَن  لَمِّ      [١٠٩]الشعراء :   ١٠٩ٱۡلعََٰ

“আমি তোমাদের নিকট এর জন্য 

কোন প্রতিদান চাই না; আমার 

পুরষ্কার তো বিশ্বজাহানের রবের 

নিকটই আছে।” [সূরা আশ-শু‘আরা, 

আয়াত: 109, 127, 145, 164 ও 180] 

আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম তাাঁর জাতিকে বলেন,  

فِّيَن   ﴿قُۡل َمآ أَسۡ  َن ٱۡلُمتََكل ِّ ۡن أَۡجٖر َوَمآ أَنَ۠ا مِّ لُُكۡم َعلَۡيهِّ مِّ

  [٨٦]ص :   ٨٦

“(হে মুহাম্মাদ!) আপনি বলে দিন! আমি 

এর জন্যে তোমাদের নিকট কোনো 

প্রতিদান চাই না এবং আমি 



 

 

বানোয়াটদের (ভানকারীদের) 

অন্তর্ভুক্ত নই।” [সূরা সোয়াদ, 

আয়াত: 86]  

আর এই সমস্ত নবী ও রাসূল, যাদের 

সামান্য কিছু বৈশিষ্ট্য এবং তাদের 

নবুওয়াতের নিদর্শনাবলি আপনাদের 

উদ্দেশ্যে আলোচনা করলাম, তাদের 

সংখ্যা অনেক। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,  

 َ ُسواًل أَنِّ ٱۡعبُدُواْ ٱَّللَّ ٖة رَّ ﴿َولَقَۡد بَعَۡثنَا فِّي ُكل ِّ أُمَّ

غُوَتۖ 
   [٣٦]النحل:   ٣٦َوٱۡجتَنِّبُواْ ٱلطََّٰ

“আর নিশ্চয় আমরা প্রত্যেক জাতির 

নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি এই আদেশ 

দিয়ে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত 



 

 

করবে এবং তাগুতের পূজা বর্জন 

করবে।” [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৩6 ] 

মানুষ তাদের মাধ্যমে সৌভাগ্যবান 

হয়েছে এবং ইতিহাস তাদের সংবাদ 

লিপিবদ্ধ করে আনন্দিত হয়েছে। 

তাদের দীনের বিধানাবলি সন্দেহাতীত 

অবিচ্ছিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। আর 

এটাই হচ্ছে হক ও ইনসাফ। এমনিভাবে 

আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে যে সাহায্য 

করেছেন এবং তাদের শত্রুদেরকে ধ্বংস 

করেছেন তাও বর্ণিত হয়েছে 

সন্দেহাতীত অবিচ্ছিন্নভাবে। যেমন- 

নূহ ‘আলাইহিস সালামের জাতির তুফান, 

ফির‘আউনের সাগরে ডুবে যাওয়া, লূত 

‘আলাইহিস সালামের জাতির ‘আযাব, 



 

 

মুহাম্মাদ ‘আলাইহিস সালামের তাাঁর 

শত্রুদের ওপর বিজয় লাভ এবং তাাঁর 

দীনের প্রসার ইত্যাদি। সুতরাং যে 

ব্যক্তি এগুলো জানবে সে নিশ্চিতরূপে 

অবগত হবে যে, তারা এসেছিলেন 

কল্যাণ ও হিদায়াত নিয়ে এবং 

মানবজাতিকে সে পথপ্রদর্শন করাতে 

যা তাদের উপকার করবে, সাবধান 

করাতে সে পথ থেকে যা তাদের ক্ষতি 

করবে। তাদের সর্বপ্রথম হলেন নূহ 

‘আলাইহিস সালাম এবং সর্বশেষ হলেন 

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম।  

 মানষুের জনয্ রাসলূের প্রয়োজনীয়তা 



 

 

নবীগণ হলেন আল্লাহর প্রেরিত দূত। 

তারা তাাঁর বাণীসমূহ মানুষের কাছে 

পৌাঁছে দেন। যারা তাাঁর আদেশসমূহ 

পালন করে তাদেরকে আল্লাহ যেসব 

নি‘আমত প্রস্তুত করে রেখেছেন তার 

সুসংবাদ দেন এবং যারা তাাঁর নিষেধাবলি 

অমান্য করে তারা তাদেরকে চিরস্থায়ী 

‘আযাবের ভীতি প্রদর্শন করেন। আর 

তারা তাদেরকে পূর্ববর্তী জাতির 

সংবাদ এবং তাদের পালনকর্তার হুকুম 

অমান্য করার কারণে দুনিয়াতে তাদের 

ওপর যে ‘আযাব অবতীর্ণ হয়েছে তা 

বর্ণনা করেন।  

আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ জানার 

ক্ষেত্রে মানুষের বিবেক যথেষ্ট হওয়া 



 

 

অসম্ভব। যার কারণে আল্লাহ তা‘আলা 

মানুষের মর্যাদা ও তাদের স্বার্থ 

সংরক্ষণের জন্য শরী‘আত নির্ধারণ 

করেছেন এবং আদেশ ও নিষেধসমূহ 

জারি করেছেন। কারণ হতে পারে মানুষ 

তাদের প্রবৃত্তি ও মনের চাহিদা 

অনুযায়ী চলতে পছন্দ করে বসবে। ফলে 

অবৈধ ও নিষিদ্ধ কাজে জড়িয়ে পড়বে, 

পরস্পরের ওপর চড়াও হবে এবং তাদের 

অধিকার হরণ করবে। সুতরাং এটা 

একটি পরিপূর্ণ হিকমত যে, আল্লাহ 

তা‘আলা তাদের মাঝে বিভিন্ন সময়ে 

নবী ও রাসূল প্রেরণ করবেন, যারা 

তাদেরকে আল্লাহর আদেশসমূহ বর্ণনা 

করবেন। তারা পাপের মাঝে পতিত হওয়া 

থেকে সতর্ক করবেন, তাদের প্রতি 



 

 

ওয়াজ নসিহত করবেন এবং পূর্ববর্তী 

জাতিসমূহের সংবাদ তাদেরকে জানাবেন। 

কারণ বিস্ময়কর সংবাদ যদি কানে 

আঘাত করে এবং অদ্ভুত অর্থ যদি 

মনকে সজাগ করে, তাহলে বিবেক-বুদ্ধি 

তা গ্রহণ করে, ফলে তা তার জ্ঞানকে 

বৃদ্ধি করবে, বোধশক্তিকে পরিশুদ্ধ 

করবে। আর মানুষের মধ্যে অধিক 

শ্রবণকারী ব্যক্তিই অধিক 

অন্তঃকরণশীল হয়, আর অধিক 

অন্তঃকরণশীল অধিক চিন্তাশীল হয়, 

আর অধিক চিন্তাশীল অধিক জ্ঞানী, 

আর যে অধিক জ্ঞানী সে অধিক 

আমলকারী হয়। সুতরাং রাসূল প্রেরণ 

করার কোনো বিকল্প এবং তাদের 



 

 

থেকে অধিক হক প্রতিষ্ঠার মাধ্যম 

আর কিছু পাওয়া যায় না।[47]  

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ 

রাহিমাহুল্লাহ[48] বলেন, ‘মানুষের 

ইহকাল ও পরকালে সংশোধনের জন্য 

রিসালাত অপরিহার্য। রিসালাতের 

অনুসরণ ছাড়া যেমন পরকালীন কল্যাণ 

নেই, অনুরূপ তার অনুসরণ ছাড়া পার্থিব 

জীবনেও কোনো মঙ্গল নেই। অতএব, 

মানুষ শরী‘আত অনুসরণ করতে বাধ্য। 

কারণ মানুষ সাধারণত দু’টি গতিবিধি বা 

নড়া-চড়ার মাঝে রয়েছে:  

এক- যা তার কল্যাণ ও সফলতা বয়ে 

আনে।  



 

 

দুই- যা তার নিকট থেকে ক্ষতিকর 

বস্তুকে দূর করে।  

আর শরী‘আত এমন এক 

আলোকবর্তিকা, যা মানুষের জন্য 

কল্যাণকর এবং যা ক্ষতিকর, উভয় 

দিক স্পষ্ট করে দেয়। আর তা 

আল্লাহর যমীনে তাাঁর জ্যোতি, 

বান্দাদের মাঝে তাাঁর ন্যায়বিচার এবং 

এমন এক দূর্গ, যে তাতে প্রবেশ করবে 

সে নিরাপত্তা পাবে।  

শরী‘আত দ্বারা কল্যাণকর ও 

ক্ষতিকর বস্তুর মাঝে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য 

পার্থক্য করা উদ্দেশ্য নয়, এটা তো 

জীব-জন্তুরও অর্জিত হয়ে থাকে; 

কারণ গাধা এবং উটও গম আর মাটির 



 

 

মাঝে পার্থক্য করতে পারে। বরং 

শরী‘আত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, এমন 

সব কর্ম যা তার কর্তার ইহকাল ও 

পরকালে ক্ষতি করবে এবং এমন সব 

কর্ম যা তার কর্তার ইহকাল ও 

পরকালে উপকার দিবে সেটার মাঝে 

পার্থক্য করে দেওয়া। উভয়কালীন 

কল্যাণকর বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে, 

ঈমান আনয়ন, তাওহীদ (আল্লাহর 

এককত্বের স্বীকৃতি), ন্যায়পরায়ণতা, 

সদ্ব্যবহার, দয়া, আমানতদারিতা, 

ক্ষমা, বীরত্ব, জ্ঞানার্জন, 

ধৈর্যধারণ, সৎ কাজের আদেশ ও 

অন্যায় কাজের নিষেধ, আত্মীয়তার 

সম্পর্ক বজায় রাখা, পিতা-মাতার সাথে 

সদ্ব্যবহার করা, প্রতিবেশীর প্রতি 



 

 

ইহসান, অধিকার রক্ষা, নিষ্ঠার সাথে 

আল্লাহর জন্য আমল করা, তাাঁর প্রতি 

ভরসা করা ও একমাত্র তাাঁর কাছেই 

সাহায্য চাওয়া, তার তাকদীর অনুযায়ী 

ঘটা বিষয়ের প্রতি সন্তুষ্ট হওয়া, তাাঁর 

হুকুম মান্য করা, তাাঁকে এবং তাাঁর রাসূল 

কর্তৃক প্রদত্ত যাবতীয় সংবাদকে 

সত্যায়ণ করা এবং এ ছাড়া অন্যান্য 

প্রত্যেক ঐ কাজ যা দুনিয়া ও 

আখেরাতে বান্দার জন্য উপকারী। আর 

এর বিপরীতে যা দুনিয়া ও আখেরাতে 

বান্দার জন্য দুঃখ ও অনিষ্টকর।  

যদি (শরী‘আত) রিসালাত না থাকতো, 

তাহলে বুদ্ধি-বিবেক পার্থিব জীবনের 

কল্যাণকর ও ক্ষতিকর বস্তুর ব্যাখ্যা 



 

 

বিশ্লেষণ পর্যন্ত পে াঁছতে পারতো না। 

সুতরাং বান্দার প্রতি আল্লাহর 

সবচেয়ে বড় নি‘আমত ও দয়া হচ্ছে যে, 

তিনি তাদের নিকট রাসূল প্রেরণ 

করেছেন, তাদের ওপর কিতাব অবতীর্ণ 

করেছেন এবং তাদেরকে সঠিক পথ 

বর্ণনা করেছেন। যদি এটা না হতো 

তবে তারা পশুর পর্যায়ে যেত, বরং তার 

চেয়েও নিকৃষ্ট অবস্থায় নিপতিত হত। 

সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রেরিত 

রিসালাতকে গ্রহণ করল এবং তার 

ওপর অবিচল থাকল সেই সৃষ্টির সেরা। 

পক্ষান্তরে যে তা পরিত্যাগ করল ও তা 

হতে বের হয়ে গেল, সে সৃষ্টির 

নিকৃষ্টতম সত্তা, সে কুকুর ও শুকরের 

চেয়েও নিকৃষ্ট বরং প্রত্যেক হীন ও 



 

 

নীচ থেকেও অতি নীচ। পৃথিবীবাসীর 

জন্য তাদের মাঝে বিদ্যমান রিসালাতের 

অনুসরণ ছাড়া আপন অস্তিত্ব টিকিয়ে 

রাখাও অসম্ভব। তাই যখনই পৃথিবী 

থেকে রাসূলগণের পদাঙ্কানুসরণ ও 

তাদের হিদায়াতের চিহ্ন মুছে যাবে, 

তখনই আল্লাহ তা‘আলা এর উপর-নিচ 

সব জগত ধ্বংস করে দিবেন এবং 

কিয়ামত ঘটাবেন। 

রাসূলদের প্রতি পৃথিবীবাসীর 

মুখাপেক্ষিতা, চন্দ্র, সূর্য, বাতাস ও 

বৃষ্টির প্রতি তাদের মুখাপেক্ষিতার 

মতো নয় (বরং আরও অনেক বেশি 

মুখাপেক্ষী)। এমনকি (রাসূলদের প্রতি 

তাদের যত মুখাপেক্ষিতার রয়েছে) 



 

 

মানুষ তার জীবনের প্রতি, চোখ তার 

জ্যোতির প্রতি এবং দেহ খাদ্য ও 

পানির প্রতিও এতটুকু মুখাপেক্ষী নয়। 

বরং এগুলোর চেয়ে আরও বেশি 

মুখাপেক্ষী এবং সে যা অনুমান করে ও 

তার মনে মনে ভাবে তার চাইতেও বেশি 

প্রয়োজন। রাসূলগণই আল্লাহ এবং 

তাাঁর সৃষ্টির মাঝে তাাঁর আদেশ ও 

নিষেধের ক্ষেত্রে একমাত্র মাধ্যম। 

তারাই আল্লাহ ও বান্দার মাঝে 

দূতস্বরূপ। তাদের সর্বশেষ ও সর্দার 

এবং সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছেন মুহাম্মাদ 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম; 

যাকে আল্লাহ তা‘আলা বিশ্ববাসীর 

জন্য রহমতস্বরূপ এবং তাাঁর পথে 

বিচরণকারী ও সকল সৃষ্টিজীবের ওপর 



 

 

প্রমাণস্বরূপ প্রেরণ করেছেন। 

বান্দাদের ওপর তার আনুগত্য করা, 

তাাঁকে ভালোবাসা, তাাঁর সম্মান করা, 

তাাঁকে সাহায্য করা, তাাঁর যথাযথ হক 

আদায় করাকে আবশ্যক করে দিয়েছেন 

এবং তাাঁর ওপর বিশ্বাস আনা ও তাাঁর 

আনুগত্য করার ব্যাপারে তিনি সমস্ত 

নবী ও রাসূলগণের কাছ থেকে 

অঙ্গীকার নিয়েছেন। আর তিনি 

তাদেরকে আদেশ করেছেন যে, তারাও 

যেন তাদের মুমিন অনুসারীদের নিকট 

হতে তার ওপর ঈমানের অঙ্গীকার নেন। 

কিয়ামতের আগে তিনি মুহাম্মদ 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 

সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে এবং 

তাাঁর অনুমতিক্রমে তাাঁর দিকে 



 

 

আহ্বানকারীরূপে এবং উজ্জ্বল 

প্রদীপরূপে প্রেরণ করেন। ফলে তার 

মাধ্যমেই রিসালাতের পরিসমাপ্তি 

করেন। তাাঁর মাধ্যমে লোকদেরকে 

পথভ্রষ্টতা হতে সঠিক পথ 

দেখিয়েছেন, অজ্ঞতা হতে জ্ঞান 

শিক্ষা দিয়েছেন এবং তাাঁর রিসালাতের 

দ্বারা অন্ধের চোখ, বধিরের কান ও 

বদ্ধ অন্তর খুলে দিয়েছেন। অন্ধকার 

পৃথিবী তাাঁর রিসালাতের আলোতে 

উদ্ভাসিত হয়েছে, শতধা বিভক্ত 

অন্তরসমূহ একত্রিত হয়েছে, তাাঁর 

দ্বারা বাাঁকা জাতিকে ঠিক করা হয়েছে, 

উজ্জ্বল পথ স্পষ্ট করা হয়েছে, 

কল্যাণের জন্য তাাঁর বক্ষকে প্রশস্ত 

করে দিয়েছেন, তাাঁর ওপর থেকে ভারী 



 

 

বোঝা অপসরণ করেছেন এবং তাাঁর 

খ্যাতিকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন। 

পক্ষান্তরে যে তার আদেশ অমান্য 

করবে তার জন্য লাঞ্ছনা ও অপমান 

নির্ধারণ করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা 

তাাঁকে এমন এক সময় প্রেরণ করেন, 

যখন নবী ও রাসূলগণের আগমনের 

দীর্ঘ বিরতিকাল চলছিল, আসমানী 

কিতাবসমূহ নিশ্চিহ্ন হয়ে পড়েছিল, 

আল্লাহর বাণী ও শরী‘আতের 

পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হয়েছিল, 

প্রত্যেক জাতি তাদের অন্যায় 

সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করছিল, 

আল্লাহ ও তাাঁর বান্দাদের ওপর তাদের 

প্রবৃত্তি ও বাতিল উক্তি দ্বারা 

ফায়সালা করছিল। এমতাবস্থায় 



 

 

আল্লাহ তাাঁর মাধ্যমে সৃষ্টিকুলকে 

হিদায়াত করলেন ও সঠিক পথ 

দেখালেন, মানুষকে অন্ধকারাচ্ছন্ন পথ 

থেকে আলোর পথে নিয়ে আসলেন, সৎ 

ও অসৎ ব্যক্তির মাঝে পার্থক্য করে 

দিলেন। ফলে যে তাাঁর পথ অবলম্বন 

করল, সে সঠিক পথ পেল, আর যে তাাঁর 

পথ ছেড়ে ভিন্ন পথ অবলম্বন করল, সে 

পথভ্রষ্ট হলো ও সীমালঙ্ঘন করল। 

আল্লাহ তা‘আলা তাাঁর ওপর এবং 

সমস্ত নবী ও রাসূলগণের ওপর রহমত 

ও শান্তির ধারা বর্ষণ করুন।[49]  

রিসালাতের প্রয়োজনীয়তা: 



 

 

নিম্নে সংক্ষিপ্তাকারে রিসালাতের 

প্রতি মানুষের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ 

করা হলো: 

(1) নিশ্চয় মানুষ সৃষ্ট ও পালিত জীব। 

তার ওপর সৃষ্টিকর্তার পরিচয় জানা 

আবশ্যক এবং তার জানা উচিত যে, 

মহান স্রষ্টা তার কাছ থেকে কী চান? 

কেন তাকে সৃষ্টি করেছেন? এগুলো 

জানার ক্ষেত্রে মানুষ স্বনির্ভর হতে 

পারে না। আর নবী ও রাসূলগণ 

সম্পর্কে জ্ঞানার্জন ও তারা যে 

হিদায়াতের নূর নিয়ে এসেছেন সে 

সম্পর্কে জানা ব্যতীত তা জানার 

কোনো পথ নেই।  



 

 

(2) মানুষ শরীর ও আত্মার সমন্বয়ে 

গঠিত। শরীরের খাবার হচ্ছে যথাসম্ভব 

খাদ্য ও পানীয়। আর আত্মার খোরাক 

হলো তার সৃষ্টিকর্তাকে স্বীকার 

করা। এটাই হচ্ছে সঠিক দীন ও সৎ 

আমল। আর নবী ও রাসূলগণ তো 

সঠিক দীন নিয়ে এসেছেন এবং সৎ 

কাজের শিক্ষা দিয়েছেন।  

(৩) মানুষের স্বভাবেই ধর্ম মানার 

বিষয়টি নিহিত রয়েছে। তাকে কোনো 

না কোনো ধর্মে দীক্ষিত হতে হবেই। 

যে দীন সে গ্রহণ করবে সেটি সঠিক 

হওয়া আবশ্যক। আর সঠিক ধর্ম পেতে 

হলে নবী রাসূলদের প্রতি ঈমান আনা 

এবং তারা যা নিয়ে এসেছেন তার প্রতি 



 

 

ঈমান আনা ছাড়া অন্য কোনো পথ 

নেই।  

(4) দুনিয়ায় মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টি 

লাভ এবং আখেরাতে জান্নাত ও তার 

নি‘আমত লাভের পথ ও পদ্ধতি জানার 

মুখাপেক্ষী। আর সে পথ নবী-রাসূলগণ 

ব্যতীত অন্য কেউ দেখাতে পারবে না, 

প্রদর্শন করাতেও পারবে না।     

(5) মানুষ নিজে অত্যন্ত দুর্বল এবং 

অসংখ্য শত্রুবেষ্টিত। যেমন- শয়তান 

তাকে পথভ্রষ্ট করতে চায়, দুষ্ট বন্ধু 

তার জন্য ঘৃণ্যতম পথকে সুশোভিত 

করতে চায়, অসৎ কাজের প্রতি 

উদ্বুদ্ধকারী আত্মা তাকে অসৎ 

পরামর্শ দেয়। যার কারণে তার এমন 



 

 

কিছুর প্রয়োজন যা তাকে এ ধরনের 

শত্রুর কবল থেকে রক্ষা করবে। আর 

নবী ও রাসূলগণ সেই পথনির্দেশ দিয়ে 

গেছেন এবং সেটাকে অত্যন্ত স্পষ্ট 

করে বর্ণনা করে গেছেন।  

(6) মানুষ স্বভাবতই সামাজিক জীব। 

ফলে অন্য মানুষের সাথে সমাজবদ্ধ 

হয়ে থাকা ও চলাফেরার জন্য অবশ্যই 

কোনো না কোনো শরী‘আত তথা 

নিয়মনীতি বা বিধানের প্রয়োজন 

রয়েছে; যাতে করে মানুষ ন্যায়বিচারে 

প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে। নতুবা তাদের 

জীবন বন্য জীবনের মতো হয়ে পড়বে। 

সেই শরী‘আত বা বিধানটি যেন অবশ্যই 

কোনো প্রকার বাড়াবাড়ি ও শিথিলতা 



 

 

প্রদর্শন না করে সবার অধিকার রক্ষা 

করে এমন হয়। আর এ ধরনের পূর্ণাঙ্গ 

জীবন বিধান নবী ও রাসূলগণ ব্যতীত 

কেউ আনতে পারে না। 

(7) মানুষ ঐ জিনিস জানার প্রতি 

মুখাপেক্ষী; যা তার আত্ম-প্রশান্তি ও 

নিরাপত্তা নিশ্চিত করে এবং বাস্তব 

সফলতার কারণ শিক্ষা দেয়। আর নবী 

ও রাসূলগণ তো এদিকেই আহ্বান করে 

থাকেন।  

নবী রাসূলগণের প্রতি সৃষ্টিকুলের 

প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনার 

পর আখেরাত বা পরকাল সম্পর্কে 

দলীল প্রমাণাদি সহ আলোচনা করা 

উত্তম মনে করছি।  



 

 

 পরকাল বা আখেরাত 

প্রত্যেক মানুষ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে 

যে, সে অবশ্যই মারা যাবে, আর এটা 

সুনিশ্চিত! কিন্তু মৃত্যুর পরে তার 

ঠিকানা কোথায় হবে? সে কি 

সৌভাগ্যবান নাকি দুর্ভাগ্যবান?  

বহু জাতি ও জনগোষ্ঠী বিশ্বাস পোষণ 

করে যে, মরণের পরে তাদেরকে আবার 

পুনরুত্থিত করা হবে এবং তাদের সকল 

কর্মের হিসাব নেয়া হবে। কর্ম যদি 

ভালো হয় তবে তার প্রতিদানও ভালো 

হবে, আর কর্ম যদি খারাপ হয় তবে 

তার প্রতিদানও খারাপ হবে।[50]  



 

 

এ বিষয়টিকে অর্থাৎ পুনরুত্থান ও 

হিসাবকে সুস্থ বিবেক মেনে নেয় এবং 

শরী‘আতে ইলাহী তথা আল্লাহর বিধান 

তাকে সেটা বিশ্বাস করতে সহায়তা 

করে। এর ভিত্তি তিনটি মূলনীতির 

উপর:—  

(1) মহান আল্লাহর জ্ঞানের 

পূর্ণাঙ্গতা প্রমাণ করা।  

(2) মহান আল্লাহর ক্ষমতার 

পরিপূর্ণতা প্রমাণ করা।  

(৩) এবং তাাঁর হিকমতের পরিপূর্ণতা 

প্রমাণ করা।[51] 

একে প্রমাণ করার জন্য উক্তি ও 

যুক্তি ভিত্তিক (নাক্বলী ও আকলী) 



 

 

অনেক দলীলের সমাবেশ ঘটেছে। কিছু 

দলীল নিম্নে পেশ করা হলো: 

(1) ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের সৃষ্টি 

দ্বারা মৃতকে জীবিত করার প্রমাণ 

গ্রহণ। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,  

تِّ َوٱۡۡلَۡرَض  َوَٰ ي َخلََق ٱلسََّمَٰ َ ٱلَّذِّ ﴿أََو لَۡم يََرۡواْ أَنَّ ٱَّللَّ

 ِۚٓ َِّي ٱۡلَمۡوتَىَِٰۚ بَلَىَٰ ـۧ ٓ أَن يُۡح ٍر َعلَىَٰ دِّ
نَّ بِّقََٰ َولَۡم يَۡعَي بَِّخۡلقِّهِّ

يرّٞ إِّنَّهُۥ َعلَىَٰ ُكل ِّ شَ    [٣٣]االحقاف:   ٣٣ۡيٖء قَدِّ

“তারা কি দেখে না যে, আল্লাহ, যিনি 

আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, 

এবং এসবের সৃষ্টিতে তিনি কোনো 

ক্লান্তিবোধ করেননি, তিনি মৃতের 

জীবন দান করতেও সক্ষম। হ্যাাঁ, 

অবশ্যই! নিশ্চয় তিনি প্রত্যেক 



 

 

জিনিসের ওপর সর্বশক্তিমান।” [সূরা 

আল-আহক্বাফ, আয়াত: ৩৩]   

তিনি আরও বলেন,  

 ٓ ٍر َعلَىَٰ دِّ
تِّ َوٱۡۡلَۡرَض بِّقََٰ َوَٰ ي َخلََق ٱلسََّمَٰ ﴿أََو لَۡيَس ٱلَّذِّ

يُم  ُق ٱۡلعَلِّ
ۡثلَُهمِۚ بَلَىَٰ َوُهَو ٱۡلَخلََّٰ ]يس:   ٨١أَن يَۡخلَُق مِّ

٨١]   

“যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি 

করেছেন তিনি কি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি 

করতে সমর্থ নন? হ্যাাঁ, নিশ্চয় তিনি 

মহা-স্রষ্টা, সর্বজ্ঞাত।” [সূরা 

ইয়াসীন, আয়াত: 81]  

(2) পূর্ববর্তী কোনো দৃষ্টান্ত ছাড়াই 

তাাঁর মানুষ সৃষ্টি করার ক্ষমতা দ্বারা, 

দ্বিতীয়বার তাদের পুনরাবৃত্তি 



 

 

ঘটানোর ব্যাপারে তাাঁর ক্ষমতার দলীল 

গ্রহণ। প্রথম অস্তিত্বে আনতে যিনি 

কষ্মতাবান, পুনর্বার আনয়ন করতে 

তিনি তো আরও বেশি সক্ষম। আল্লাহ 

তা‘আলা বলেন,  

يدُهُۥ َوُهَو أَۡهَوُن َعلَۡيهِِّۚ  ي يَۡبدَُؤاْ ٱۡلَخۡلَق ثُمَّ يُعِّ ﴿َوُهَو ٱلَّذِّ

ِۚ َوُهَو  تِّ َوٱۡۡلَۡرضِّ َوَٰ َولَهُ ٱۡلَمثَُل ٱۡۡلَۡعلَىَٰ فِّي ٱلسََّمَٰ

يُم  يُز ٱۡلَحكِّ    [٢٧]الروم:   ٢٧ٱۡلعَزِّ

“আর তিনি-ই, যিনি সৃষ্টিকে শুরুতে 

অস্তিত্বে আনয়ন করেন, তারপর তিনি 

সেটা পুনরাবৃত্তি করবেন; আর এটা তাাঁর 

জন্য অতি সহজ। আসমানসমূহ ও 

যমীনে সর্বোচ্চ গুণাগুন তাাঁরই; এবং 

তিনিই পরাক্রমশালী, হিক্মতওয়ালা।” 

[সূরা আর-রূম, আয়াত: 27]  



 

 

মহান আল্লাহ আরও বলেন,  

َم  َظَٰ َي َخۡلقَهُۥۖ قَاَل َمن يُۡحيِّ ٱۡلعِّ ﴿َوَضَرَب لَنَا َمثاَٗل َونَسِّ

يمّٞ  َي َرمِّ ٖةۖ  ٧٨َوهِّ َل َمرَّ ٓي أَنَشأََهآ أَوَّ قُۡل يُۡحيِّيَها ٱلَّذِّ

يٌم     [٧٩  ،٧٨]يس:   ٧٩َوُهَو بُِّكل ِّ َخۡلٍق َعلِّ

“আর সে আমাদের সম্বন্ধে উপমা 

রচনা করে, অথচ সে নিজের সৃষ্টির 

কথা ভুলে যায়। সে বলে, ‘কে অস্থিতে 

প্রাণ সঞ্চার করবে যখন তা পচে গলে 

যাবে’? বলুন, ‘তাতে প্রাণ সঞ্চার 

করবেন তিনিই যিনি তা প্রথমবার সৃষ্টি 

করেছেন এবং তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি 

সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত’।”। [সূরা 

ইয়াসীন, আয়াত: 78-79]  

(৩) এই পরিপূর্ণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, 

আকতৃি ও বৈশিষ্ট্য দ্বারা সর্বোত্তম 



 

 

অবয়বে মানুষ সৃষ্টি এবং এর গঠনে 

যেসব গোশত, হাড্ডি, শিরা, স্নায়ু, 

ছিদ্র বা ফাাঁকা, যন্ত্র, জ্ঞান, 

পরিচালনা ও দক্ষতাসমূহ ইত্যাদি 

আছে, এগুলোর মাঝে মৃতকে জীবিত 

করার ব্যাপারে আল্লাহর ক্ষমতার 

বিরাট প্রমাণ রয়েছে।  

(4) ইহ জগতে মৃতকে জীবিত করা 

দ্বারা আখেরাতে মৃতকে জীবিত করার 

ওপর আল্লাহর ক্ষমতার প্রমাণ দেয়া। 

আল্লাহ তা‘আলা তাাঁর রাসূলগণের 

প্রতি যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন 

তাতে এ সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে। এ 

সম্পর্কে সংবাদ যেমন- ইবরাহীম 

‘আলাইহিস সালাম এবং ‘ঈসা মাসীহ 



 

 

‘আলাইহিস সালামের হাতে আল্লাহর 

হুকুমে মৃতকে জীবিত করার ঘটনা। 

এগুলো ছাড়া আরও অনেক রয়েছে।  

(5) হাশর-পুনরুত্থানের অনুরূপ কিছু 

বিষয়ের ওপর তাাঁর ক্ষমতা দ্বারা 

মৃতকে জীবিত করার ব্যাপারে তাাঁর 

ক্ষমতার প্রমাণ। যেমন- 

ক- আল্লাহ মানুষকে বীর্যের ফোটা 

থেকে সৃষ্টি করেছেন, যা শরীরের 

বিভিন্ন জায়গায় বিচ্ছিন্ন ছিল, যার 

কারণে সঙ্গমের সময় সারা শরীরে মজা 

লাভ করে, অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা 

এই বীর্যকে শরীরের বিভিন্ন স্থান 

হতে একত্রিত করেন, অতঃপর তা বের 

হয়ে স্থাপিত হয় মাতৃগর্ভের মজবুত 



 

 

এক নিবাসে, তারপর সেখানে আল্লাহ 

তা‘আলা তা হতে মানুষ সৃষ্টি করেন। 

সুতরাং এই বীর্য যখন বিচ্ছিন্ন 

অবস্থায় ছিল, তখন তিনি ওকে 

একত্রিত করে তা হতে এই মানুষ সৃষ্টি 

করেন, তারপর মৃত্যু বরণ করার ফলে, 

দ্বিতীয়বার যখন আবার তা বিচ্ছিন্ন 

হয়ে পড়ে, তখন সেটাকে পুনরায় 

একত্রিত করতে বাধা কোথায়? মহা 

প্রশংসিত আল্লাহ বলেন,  

ا تُۡمنُونَ  َءأَنتُۡم تَۡخلُقُونَهُۥٓ أَۡم نَۡحُن  ٥٨ ﴿أَفََرَءۡيتُم مَّ

لِّقُوَن    [٥٩  ،٥٨]الواقعة:   ٥٩ٱۡلَخَٰ

“তোমরা কি ভেবে দেখেছো তোমাদের 

বীর্যপাত সম্বন্ধে? ওটা কি তোমরা 



 

 

সৃষ্টি কর, না আমি সৃষ্টি করি।” [সূরা 

আল-ওয়াক্বিআহ, আয়াত: 58-59] 

খ- বিভিন্ন প্রকার আকার-আকৃতির 

শস্যবীজ যদি সিক্ত বা ভেজা যমীনে 

পড়ে এবং তাকে মাটি ও পানি ঢেকে 

ফেলে, তাহলে আপাতত বিবেকের দাবী 

যে, ওগুলো পাঁচে ও নষ্ট হয়ে যাবে। 

কারণ মাটি ও পানির যেকোনো 

একটিই নষ্ট করার জন্য যথেষ্ট, 

অতএব দু’টি জিনিস একত্রিত হলে তো 

নষ্টের জন্য আরও বেশি সহজ! কিন্তু 

তা নষ্ট না হয়ে বরং সংরক্ষিত 

অবস্থায় টিকে থাকে। অতঃপর যখন 

সিক্ততা আরও বেড়ে যায়, তখন 

শস্যবীজ ফেটে চারা গজায়। এগুলো কি 



 

 

পরিপূর্ণ শক্তি ও ব্যাপক হিকমতের 

প্রমাণ বহন করে না? সুতরাং এই 

ক্ষমতাবান ও মহা প্রজ্ঞাবান রব, 

বিচ্ছিন্ন ও টুকরো টুকরোকে 

একত্রিত করতে এবং অঙ্গ 

প্রত্যঙ্গকে জোড়া দিতে কীভাবে 

অক্ষম হবেন? আল্লাহ তা‘আলা বলেন,  

ا تَۡحُرثُوَن  َءأَنتُۡم تَۡزَرُعونَهُۥٓ أَۡم نَۡحُن  ٦٣﴿أَفََرَءۡيتُم مَّ

ُعوَن  رِّ
  [٦٤  ،٦٣]الواقعة:   ٦٤ٱلزََّٰ

“তোমরা যে বীজ বপন কর সে বিষয়ে 

চিন্তা করেছো কি? তোমরা কি 

সেটাকে অঙ্কুরিত কর, না আমি 

অঙ্কুরিত করি।” [সূরা আল-

ওয়াক্বিআহ, আয়াত: 6৩-64] এর 

অনুরূপ আল্লাহ তা‘আলার বাণী:  



 

 

دَٗة فَإِّذَآ أَنَزۡلنَا َعلَۡيَها ٱۡلَمآَء  ﴿َوتََرى ٱۡۡلَۡرَض َهامِّ

يٖج  ن ُكل ِّ َزۡوجُِّۢ بَهِّ بَتَۡت مِّ ۡت َوَربَۡت َوأَنُۢ   ٥ٱۡهتَزَّ

  [٥]الحج : 

“আপনি ভূমিকে দেখেন শুষ্ক, অতঃপর 

তাতে আমি বৃষ্টি বর্ষণ করলে তা 

শস্য-শ্যামল হয়ে আন্দোলিত ও 

স্ফীত হয় এবং উদগত করে সর্ব 

প্রকার নয়নাভিরাম উদ্ভিদ।” [সূরা 

আল-হাজ্জ, আয়াত: 5] 

(6) মহান সৃষ্টিকর্তা, যিনি শক্তিশালী, 

সর্বজ্ঞাত ও প্রজ্ঞাবান তিনি 

মানুষকে অযথা সৃষ্টি করবেন এবং 

তাদেরকে নিরর্থক ছেড়ে দিবেন এ 

দোষ থেকে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত। 

মহিমান্বিত আল্লাহ বলেন,  



 

 

لَِّك  اٗلِۚ ذََٰ طِّ ﴿َوَما َخلَۡقنَا ٱلسََّمآَء َوٱۡۡلَۡرَض َوَما بَۡينَُهَما بََٰ

َن ٱلنَّارِّ  يَن َكفَُرواْ مِّ لَّذِّ  فََوۡيلّٞ ل ِّ
يَن َكفَُرواِْۚ   ٢٧َظنُّ ٱلَّذِّ

  [٢٧]ص : 

“আমি আসমানসমূহও পৃথিবী এবং 

এতোদুভয়ের মাঝে কোন কিছুই 

অনর্থক সৃষ্টি করিনি, যদিও 

কাফেরদের ধারণা তাই, সুতরাং 

কাফিরদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের 

দুর্ভোগ।” [সূরা সোয়াদ, আয়াত: 27] 

বরং তিনি মানুষকে মহান এক হিকমত 

ও উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেন। আল্লাহ 

পাক বলেন,  

يَۡعبُدُ  نَس إِّالَّ لِّ نَّ َوٱۡۡلِّ   ٥٦ونِّ ﴿َوَما َخلَۡقُت ٱۡلجِّ

  [٥٦]الذاريات: 



 

 

“আমি জিন্ন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি 

এ জন্য যে, তারা আমারই ইবাদাত 

করবে।” [সূরা আয-যারিয়াত, আয়াত: 

56]  

সুতরাং এই মহা প্রজ্ঞাময় আল্লাহর 

জন্য এটা শোভনীয় নয় যে, যারা তাাঁর 

আনুগত্য করবে এবং যারা তাাঁর 

নাফরমানী করবে তারা সবাই তাাঁর কাছে 

সমান! আল্লাহ তা‘আলা বলেন,  

تِّ  َحَٰ لِّ لُواْ ٱلصََّٰ يَن َءاَمنُواْ َوَعمِّ ﴿أَۡم نَۡجعَُل ٱلَّذِّ

ارِّ  يَن فِّي ٱۡۡلَۡرضِّ أَۡم نَۡجعَُل ٱۡلُمتَّقِّيَن َكٱۡلفُجَّ دِّ َكٱۡلُمۡفسِّ

  [٢٨]ص :   ٢٨

“যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে 

তাদেরকে কি আমরা বিপর্যয় 

সৃষ্টিকারীদের সমান গণ্য করবো? 



 

 

আমি করা মুত্তাকীদেরকে অপরাধীদের 

সমান গণ্য করবো?।” [সূরা সোয়াদ, 

আয়াত: 28]  

সে কারণে তাাঁর হিকমতের পূর্ণতা এবং 

প্রবল শক্তিমত্তার শ্রেষ্ঠত্ব হলো 

যে, তিনি কিয়ামত দিবসে সকল মানুষকে 

তাদের কর্মের প্রতিদান দেয়ার জন্য 

তাদেরকে পুনরুত্থিত করবেন। ফলে 

নেককারকে সওয়াব আর পাপীকে শাস্তি 

দিবেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,  

ِّ َحقًّاِۚ إِّنَّهُۥ يَۡبدَُؤاْ ٱۡلَخۡلَق  يٗعۖا َوۡعدَ ٱَّللَّ عُُكۡم َجمِّ ﴿إِّلَۡيهِّ َمۡرجِّ

يَن  َي ٱلَّذِّ يدُهُۥ لِّيَۡجزِّ تِّ ثُمَّ يُعِّ لَِّحَٰ لُواْ ٱلصََّٰ َءاَمنُواْ َوَعمِّ

يٖم َوَعذَاٌب  ۡن َحمِّ يَن َكفَُرواْ لَُهۡم َشَرابّٞ م ِّ بِّٱۡلقِّۡسطِِّۚ َوٱلَّذِّ

يُمُۢ       [٤]يونس : أَلِّ



 

 

“তাাঁরই কাছে তোমাদের সকলের ফিরে 

যাওয়া; আল্লাহ প্রতিশ্রুতি সত্য। 

সৃষ্টিকে তিনিই প্রথম অস্তিত্বে 

আনেন, তারপর সেটার পুনরাবৃত্তি 

ঘটাবেন যারা ঈমান এনেছে এবং 

সৎকাজ করেছে তাদেরকে ইনসাফপূর্ণ 

প্রতিফল প্রদানের জন্য। আর যারা 

কুফরী করেছে তাদের জন্য রয়েছে 

অত্যন্ত গরম পানীয় ও অতীব 

কষ্টদায়ক শাস্তি।” [সূরা ইউনুস, 

আয়াত: 4][52] 

কিয়ামত দিবস বিশ্বাস করার 

উপকারিতা: 

কিয়ামত দিবসে বিশ্বাস করার অনেক 

উপকারিতা ব্যক্তি ও সমাজের ওপর 



 

 

রয়েছে, এর কিছু নিম্নে উল্লেখ করা 

হলো:  

1- ঐ দিনে সাওয়াব পাওয়ার উদ্দেশ্যে 

মানুষ আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি 

উৎসাহী হবে এবং শাস্তির ভয়ে তারা 

নাফরমানী করা হতে দূরে থাকবে।  

2- আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখার 

মধ্যে মুমিনদের জন্য সান্ত্বনা রয়েছে; 

কারণ পার্থিব দুনিয়ার যেসব কল্যাণ 

তার ছুটে গেছে তার পরিবর্তে সে 

আখেরাতের কল্যাণ ও তার সাওয়াব 

আশা করবে।  

৩- আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখার ফলে 

মৃত্যুর পরে কোথায় তার ঠিকানা হবে 



 

 

এবং সে তার কর্মের প্রতিফল পাবে, 

মানুষ তা জানতে পারে। কর্ম যদি 

ভালো হয় তবে তার প্রতিদানও ভালো 

হবে, আর কর্ম যদি খারাপ হয় তবে 

তার প্রতিদানও খারাপ হবে। আরও 

জানতে পারে যে, হিসাব নিকাশের জন্য 

(আল্লাহর সামনে) তাকে দাাঁড় করানো 

হবে, যাদের ওপর সে যুলুম করেছে তার 

প্রতিশোধ নেয়া হবে এবং যাদের প্রতি 

সে যুলুম ও বাড়াবাড়ি করেছে তাদের 

জন্য তার নিকট হতে বান্দার হক 

আদায় করা হবে।  

(4) আখেরাতের প্রতি ঈমান স্থাপন 

অপরের প্রতি যুলুম এবং তাদের হক 

নষ্ট করা থেকে মানুষকে বিরত রাখে। 



 

 

সুতরাং মানুষ যদি আখেরাতের প্রতি 

ঈমান রাখে, তবে তারা পরস্পরে যুলুম 

থেকে নিরাপদ থাকবে এবং তাদের 

হকসমূহও রক্ষা পাবে।  

(5) আখেরাতের প্রতি ঈমান স্থাপন 

মানুষকে এমন করে দেয় যে, সে মনে 

করে দুনিয়ার ঘর সংসার জীবনের একটি 

স্তর মাত্র। এটাই পুরো জীবন নয়। 

এই অনুচ্ছেদের শেষে সঙ্গত মনে করছি 

যে, আমেরিকান নাগরিক ওয়াইন বেট 

নামক এক খ্রিষ্টানের একটি উক্তিকে 

প্রমাণ-সরূপ পেশ করি। সে এক গির্জায় 

কাজ করতো, অতঃপর সে ইসলাম 

গ্রহণ করে এবং আখেরাত দিবসের 

প্রতি ঈমান রাখার ফলাফল উপলব্ধি 



 

 

করে। তিনি বলেন, আমি এখন এমন 4টি 

প্রশ্নের উত্তর জানি যা আমার 

জীবনকে খুব ব্যস্ত করে রেখেছিল। 

প্রশ্ন 4টি হলো: আমি কে? আমি কি 

চাই? আমি কেন এসেছি? আমার 

গন্তব্য কোথায়?।[5৩] 

 রাসলূগণের দা‘ওয়াতের মূলনীতি 

সমস্ত নবী ও রাসূল সম্মিলিত কতিপয় 

মৌলিক নীতিমালার প্রতি আহ্বানের 

ব্যাপারে একমত হয়েছেন।[54] যেমন- 

আল্লাহর প্রতি, তাাঁর ফিরিশতাগণের 

প্রতি, তাাঁর কিতাবসমূহের প্রতি, তাাঁর 

রাসূলগণের প্রতি, শেষ দিবসের প্রতি 

এবং তকদীরের ভালো ও মন্দের প্রতি 

ঈমান স্থাপন করা। তেমনি একমাত্র 



 

 

আল্লাহর ইবাদাতের আদেশ করা, যার 

কোনো অংশীদার নেই। আর তাাঁর পথ 

অনুসরণ করা এবং অন্য পথসমূহের 

অনুসরণ না করা। চার প্রকার জিনিসকে 

হারাম করা, যথা: প্রকাশ্য ও গোপনীয় 

সকল প্রকার অশ্লীলতা ও গুনাহ, 

অন্যায়ভাবে যুলুম করা, আল্লাহর সাথে 

অংশীদার স্থাপন এবং প্রতিমা ও 

মূর্তিপূজা করা। আর আল্লাহ 

তা‘আলার স্ত্রী, সন্তান, অংশীদার, 

সমকক্ষ ও সাদৃশ্য আছে ইত্যাদি থেকে 

এবং তাাঁর বিরুদ্ধে অসত্য বলা থেকে 

তাাঁকে পবিত্র করা। তেমনি সন্তানাদি ও 

অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করাকে 

হারাম মেনে নেওয়া। সুদ ও ইয়াতিমের 

সম্পদ ভক্ষণ করা হতে নিষিদ্ধ করা। 



 

 

অঙ্গীকারসমূহ, পরিমাপ ও ওজন 

পূর্ণভাবে প্রদান করা, পিতা-মাতার 

সাথে সদ্ব্যবহার, মানুষের মাঝে 

ইনসাফ প্রতিষ্ঠা এবং কথা ও কাজে 

সততা অবলম্বনের আদেশ করা। 

অনুরূপভাবে অপচয় ও অহংকার করা 

হতে এবং অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ 

ভক্ষণ করা হতে নিষেধ করা।  

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম[55] 

রাহিমাহুল্লাহ বলেন, “মৌলিক 

বিষয়সমূহে সকল শরী‘আত এক ও 

অভিন্ন, যদিও তা ভিন্ন ভিন্ন 

শরী‘আত হিসেবে পরিগণিত। যার 

সৌন্দর্য অন্তরের মাঝে 

সুপ্রতিষ্ঠিত। আর যদি তা যার ওপর 



 

 

প্রতিষ্ঠিত, তা ব্যতীত অন্য কিছু হয়ে 

যায় তবে তা হিকমাত, কল্যাণ ও রহমত 

হতে বেরিয়ে যাবে। বরং শরী‘আত যা 

নিয়ে এসেছে তার বিপরীতে তা আসবে 

এটা অসম্ভব।” আল্লাহ তা‘আলা 

বলেন,  

ُت ﴿َولَوِّ ٱتَّبََع  َوَٰ ٱۡلَحقُّ أَۡهَوآَءُهۡم لَفََسدَتِّ ٱلسََّمَٰ

نَِّۚ     [٧١]المؤمنون : َوٱۡۡلَۡرُض َوَمن فِّيهِّ

“সত্য যদি তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ 

করতো, তবে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী 

এবং এতদুভয়ের মাঝখানে যা কিছু 

রয়েছে সবকিছুই বিশৃঙ্খল হয়ে 

পড়তো।” [সূরা আল-মুমিনূন, আয়াত: 

71]  



 

 

আর বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি এটা 

কীভাবে মেনে নিতে পারে যে, মহা 

প্রশাসক (আল্লাহ) কর্তৃক প্রদত্ত 

শরী‘আতে যা এসেছে তা বাদ দিয়ে 

সেটার বিপরীত জিনিস নিয়ে 

আসবে?[56] 

আর এ কারণেই সকল নবীগণের দীন 

ছিল এক ও অভিন্ন, যিমন আল্লাহ 

তা‘আলা বলেন,  

ًحۖا إِّن ِّي  لِّ تِّ َوٱۡعَملُواْ َصَٰ ي ِّبََٰ َن ٱلطَّ ُسُل ُكلُواْ مِّ ٓأَيَُّها ٱلرُّ ﴿يََٰ

دَٗة  ٥١بَِّما تَۡعَملُوَن َعلِّيمّٞ  حِّ ٗة َوَٰ تُُكۡم أُمَّ ۦٓ أُمَّ هِّ ذِّ َوإِّنَّ َهَٰ

   [٥٢  ،٥١]المؤمنون :   ٥٢َوأَنَ۠ا َربُُّكۡم فَٱتَّقُونِّ 

“হে রাসুলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু 

হতে আহার কর ও সৎকর্ম কর; 

তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আমি পূর্ণ 



 

 

অবগত। আর তোমাদের এই জাতি একই 

জাতি এবং আমিই তোমাদের রব; 

অতএব তোমরা আমাকে ভয় কর”। 

[সূরা আল-মুমিনুন, আয়াত: 51, 

52]  মহান আল্লাহ আরও বলেন,  

ٓي ﴿َشَرَع  ينِّ َما َوصَّىَٰ بِّهِۦّ نُوٗحا َوٱلَّذِّ َن ٱلد ِّ لَُكم م ِّ

يَم َوُموَسىَٰ  هِّ ۦٓ إِّۡبَرَٰ ۡينَا بِّهِّ أَۡوَحۡينَآ إِّلَۡيَك َوَما َوصَّ

قُواْ فِّيهِِّۚ   يَن َواَل تَتَفَرَّ ٓۖ أَۡن أَقِّيُمواْ ٱلد ِّ يَسىَٰ َوعِّ

  [١٣]الشورى: 

“তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ 

করেছেন দীন, যার নির্দেশ দিয়েছিলেন 

তিনি নূহ্কে, আর যা আমরা অহী করেছি 

আপনাকে এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম 

ইব্রাহীম, মূসা ও ‘ঈসাকে, এ বলে যে, 

তোমরা দীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং 



 

 

তাতে বিভেদ সৃষ্টি কর না।” [সূরা আশ-

শূরা, আয়াত: 1৩ ] 

বরং দীনের উদ্দেশ্য হলো: বান্দাগণ 

যেন যে জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে 

তাতে  পে াঁছে যায়। আর তা হচ্ছে- 

একমাত্র তাদের রবের ইবাদাত করা, 

যার কোনো অংশীদার নেই[57]। 

সুতরাং দীন তাদের ওপর এমন কিছু 

কর্তব্য বিধিবদ্ধ করে দেয় যা তাকে 

পালন করতেই হবে, আর তাদের জন্যও 

কিছু কর্তব্যের নিশ্চয়তা প্রদান করে, 

আবার তাদেরকে এমন সব মাধ্যম 

দিয়েও সাহায্য করে, যা তাদেরকে এই 

লক্ষ্য পর্যন্ত পে াঁছে দিবে। যাতে করে 

আল্লাহর পন্থা মোতাবেক তাদের 



 

 

জন্য তাাঁর সন্তুষ্টি ও উভয় জগতের 

কল্যাণ বাস্তবায়ন হয়, যা বান্দাকে 

সম্পূর্ণভাবে ছিন্ন ভিন্ন করবে না 

এবং এমন কঠিন কষ্টকর রোগ দ্বারা 

তার ব্যক্তিত্বে আঘাত করবে না, যা 

তাকে তার স্বভাব, তার আত্মা এবং 

তার চতুঃপার্শ্বের জগতের মাঝে 

সংঘাত লাগিয়ে দিবে। 

সুতরাং রাসূলগণ আল্লাহর এমন এক 

দীনের দিকে আহ্বান করেন, যা 

মানবজাতির সামনে উদ্দেশ্যে 

আকীদাহ-বিশ্বাসের মূল বুনিয়াদ পেশ 

করে, যার প্রতি তাকে বিশ্বাস স্থাপন 

করে নিতে হয় এবং এমন এক শরী‘আত 

পেশ করে, যার ওপর তাকে সারা জীবন 



 

 

চলতে হয়। সেজন্য তাওরাতে আকীদাহ 

ও শরী‘আহ ছিল এবং তার 

অনুসারীদেরকে এর মাধ্যমে মীমাংসা 

নিষ্পত্তির চাপ দেয়া হয়েছিল। আল্লাহ 

তা‘আলা বলেন,  

ةَ فِّيَها ُهٗدى َونُورِّٞۚ يَۡحُكُم بَِّها  ﴿إِّنَّآ  أَنَزۡلنَا ٱلتَّۡوَرىَٰ

نِّيُّوَن  بََّٰ يَن َهادُواْ َوٱلرَّ لَّذِّ يَن أَۡسلَُمواْ لِّ ٱلنَّبِّيُّوَن ٱلَّذِّ

   [٤٤دة:  ]المائ  ٤٤َوٱۡۡلَۡحبَاُر 

“নিশ্চয় আমরা তাওরাত অবতীর্ণ 

করেছি, যাতে হিদায়াত ও আলো ছিল, 

আল্লাহর অনুগত নবীগণ তা অনুযায়ী 

ইয়াহূদীদেরকে আদেশ করতেন, আর 

আল্লাহ ওয়ালাগণ এবং আলেমগণও।” 

[সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত: 44]  



 

 

অতঃপর ‘ঈসা মাসীহ ‘আলাইহিস সালাম 

ইঞ্জিল নিয়ে আসেন, যাতে ছিল 

হিদায়াত ও আলো আর তার পূর্বে যে 

তাওরাত ছিল তার সত্যায়নকারী। মহান 

আল্লাহ বলেন,  

ٗقا ل َِّما  يَسى ٱۡبنِّ َمۡريََم ُمَصد ِّ م بِّعِّ هِّ رِّ
ٓ َءاثََٰ ﴿َوقَفَّۡينَا َعلَىَٰ

يَل فِّيهِّ ُهٗدى  نجِّ هُ ٱۡۡلِّ  َوَءاتَۡينََٰ
ةِّۖ َن ٱلتَّۡوَرىَٰ بَۡيَن يَدَۡيهِّ مِّ

ةِّ َوُهٗدى  َن ٱلتَّۡوَرىَٰ َما بَۡيَن يَدَۡيهِّ مِّ ٗقا ل ِّ َونُورّٞ َوُمَصد ِّ

ۡلُمتَّقِّيَن  َظٗة ل ِّ    [٤٦دة:  المائ]  ٤٦َوَمۡوعِّ

“আর আমরা তাদের পর ‘ঈসা ইবন 

মারিয়ামকে এ অবস্থায় প্রেরণ 

করেছিলাম যে, সে তার পূর্ববর্তী 

কিতাব অর্থাৎ তাওরাতের 

সত্যায়নকারী ছিলেন এবং আমরা তাকে 

ইঞ্জিল প্রদান করেছি, যাতে হিদায়াত 



 

 

এবং আলো ছিল।” [সূরা আল-মায়েদাহ, 

আয়াত: 46 ] 

অতঃপর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ পূর্ণ 

শরী‘আত ও পূর্ণাঙ্গ দীন নিয়ে আগমন 

করেন, যা পূর্ববর্তী সকল শরী‘আতের 

তত্ত্বাবধায়ক এবং রহিতকারী। 

আল্লাহ তা‘আলা তাাঁকে আল-কুরআন 

দেন, যা তাাঁর পূর্বের সকল আসমানী 

কিতাবের সত্যায়নকারী। আল্লাহ 

তা‘আলা বলেন,  

َما بَۡيَن يَدَۡيهِّ  ٗقا ل ِّ ِّ ُمَصد ِّ َب بِّٱۡلَحق 
تََٰ ﴿َوأَنَزۡلنَآ إِّلَۡيَك ٱۡلكِّ

 ُۖ نًا َعلَۡيهِّۖ فَٱۡحُكم بَۡينَُهم بَِّمآ أَنَزَل ٱَّللَّ بِّ َوُمَهۡيمِّ تََٰ َن ٱۡلكِّ مِّ

 ِِّۚ َن ٱۡلَحق  ا َجآَءَك مِّ َّبِّۡع أَۡهَوآَءُهۡم َعمَّ   ٤٨َواَل تَت

   [٤٨دة:  ]المائ



 

 

“আর আমরা এ কিতাব (কুরআন) কে 

আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি হকের 

সাথে, যা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের 

সত্যায়নকারী এবং ঐসব কিতাবের 

সংরক্ষকও; অতএব আপনি তাদের 

মাঝে আল্লাহর অবতারিত এ কিতাব 

অনুযায়ী মীমাংসা করুন, যা আপনি 

প্রাপ্ত হয়েছেন, তা থেকে বিরত হয়ে 

তাদের প্রবৃত্তি অনুযায়ী কাজ করবেন 

না।” [সূরা মায়েদাহ, আয়াত: 48 ] 

আর আল্লাহ তা‘আলা বর্ণনা করেছেন 

যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম এবং তাাঁর সাথে মুমিনগণও 

এর প্রতি ঈমান রাখে, যেমন তাাঁর 

পূর্বেকার সকল নবী ও রাসূলগণ এর 



 

 

প্রতি ঈমান রাখে। আল্লাহ তা‘আলা 

বলেন,  

ُسوُل بِّ  نُوَنِۚ ﴿َءاَمَن ٱلرَّ ب ِّهِۦّ َوٱۡلُمۡؤمِّ ن رَّ َل إِّلَۡيهِّ مِّ َمآ أُنزِّ

ُق بَۡيَن  ئَِّكتِّهِۦّ َوُكتُبِّهِۦّ َوُرُسلِّهِۦّ اَل نُفَر ِّ
ٓ ِّ َوَملََٰ ُكلٌّ َءاَمَن بِّٱَّللَّ

ۡعنَا َوأََطۡعنَۖا ُغۡفَرانََك َربَّنَا  هِّۚۦِ َوقَالُواْ َسمِّ ُسلِّ ن رُّ أََحٖد م ِّ

يُر     [٢٨٥ ]البقرة:  ٢٨٥َوإِّلَۡيَك ٱۡلَمصِّ

“রাসূল তার প্রভুর পক্ষ থেকে যা তার 

কাছে নাযিল করা হয়েছে তার ওপর 

ঈমান এনেছেন এবং মুমিনগণও। 

প্রত্যেকেই ঈমান এনেছে আল্লাহর 

ওপর, তাাঁর ফিরিশতাগণ, তাাঁর 

কিতাবসমূহ এবং তাাঁর রাসূলগণের 

ওপর। আমরা তাাঁর রাসূলগণের কারও 

মধ্যে তারতম্য করি না। আর তারা বলে: 

আমরা শুনেছি ও মেনে নিয়েছি। হে 



 

 

আমাদের রব! আপনার ক্ষমা প্রার্থনা 

করি এবং আপনার দিকেই 

প্রত্যাবর্তনস্থল।” [সূরা আল-

বাকারাহ, আয়াত: 285] 

 চিরসথ্ায়ী রিসালাত[58] 

ইতোপূর্বে ইয়াহূদী, খ্রীষ্টান, 

অগ্নিপূজক, যরথস্তু ও পৌত্তলিকতা 

ইত্যাদি ধর্মসমূহের অবস্থা সম্পর্কে 

আলোচনা পেশ করা হয়েছে, তাতে 

খৃষ্টীয় 6ষ্ঠ শতাব্দীর মানবজাতির 

অবস্থা স্পষ্ট হয়ে যায়। (অত্র 

কিতাবের “বিদ্যমান ধর্মগুলোর 

অবস্থা” দ্রষ্টব্য)  



 

 

কেননা যখনই দীন বিনষ্ট হবে তখনই 

রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক 

অবস্থারও ধ্বংস অনিবার্য। ফলে 

রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ব্যাপকতা লাভ করে। 

স্বেচ্ছারিতা প্রকাশ পায়, আর 

মানবসমাজ সম্পূর্ণ কালো 

অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশে বসবাস 

করতে থাকে। কুফর ও অজ্ঞতার 

কারণে অন্তরসমূহও অন্ধকারাচ্ছন্ন 

হয়ে পড়ে, চরিত্র কুলসিত হয়, মানহানি 

ঘটে, অধিকার লঙ্ঘিত হয়, জলে ও 

স্থলে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এমনকি 

কোনো জ্ঞানী ব্যক্তি যদি সে 

অবস্থাকে নিয়ে চিন্তা করে তাহলে সে 

বুঝতে পারবে যে, সে সময় মানবজাতি 

মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে অবস্থান করছিল 



 

 

এবং তাদের বিলুপ্তি ঘোষণা করেছিল। 

ফলে আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে এক 

মহান সংস্কারকের মাধ্যমে সংশোধন 

করার ইচ্ছা করলেন, যিনি নবুওয়াতের 

মশাল ও হিদায়াতের চেরাগ বহন 

করবেন; যাতে করে তিনি মানবজাতির 

পথকে আলোকিত করতে পারেন এবং 

তাদেরকে তিনি সরল পথে পরিচালিত 

করেন। এমন সময়েই আল্লাহ তা‘আলা 

মক্কা মুকাররমা থেকে চিরন্তন 

নবুওয়াতের জ্যোতি উদ্ভাসিত করার 

ঘোষণা করলেন, যেখানে রয়েছে 

সমম্ানিত কা‘বা ঘর। আর তখনকার 

পরিবেশ মানবজাতির অন্য সব 

পরিবেশের সাথে যেমন- শির্ক, মূর্খতা, 

যুলুম ও স্বেচ্ছাচারিতা ইত্যাদির দিক 



 

 

থেকে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল। কিন্তু তার 

পরেও অন্যদের থেকে তা ছিল বিভিন্ন 

বৈশিষ্ট্যে সম্পূর্ণ আলাদা। যেমন, 

(1) এর পারিপার্শ্বিক অবস্থা ছিল 

স্বচ্ছ। গ্রীক, রুমানীয় বা ভারতীয় 

দর্শনের কালিমার প্রভাব এর ওপর 

বিস্তার লাভ করেনি। প্রত্যেক 

ব্যক্তিই বাকপটুতা, তীক্ষ্ণ মেধা ও 

অভিনব স্বভাবের অধিকারী ছিল।  

(2) এটা বিশ্বের কেন্দ্রে এশিয়া, 

ইউরোপ, আফ্রিকার মধ্যবর্তী স্থানে 

অবস্থিত। ফলে অল্প সময়ের মধ্যে এ 

সমস্ত অঞ্চলে এই চিরন্তন সত্য 

বাণী পৌাঁছার ও দ্রুত বিস্তার লাভ 

করার একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ।  



 

 

(৩) এটা একটা নিরাপদ এলাকা। 

আবরাহা যখন এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের 

প্রস্তুতি নেয়, তখন আল্লাহ নিজেই 

এটাকে রক্ষা করেন এবং এর 

প্রতিবেশী রোম ও পারস্যের 

সম্রাটরাও এর ওপর কর্তৃত্ব স্থাপন 

করতে পারেনি। বরং উত্তর 

দক্ষিণাঞ্চলেও এর ব্যবসা নিরাপদ 

ছিল। এ সবই ছিল এই সম্মানিত নবীর 

আগমনের লক্ষণ মাত্র। আল্লাহ 

তা‘আলা এই নি‘আমত প্রাপ্তদের 

উল্লেখ করে বলেন,  

ِٓۚ أََو  نَا ۡن أَۡرضِّ ﴿َوقَالُٓواْ إِّن نَّتَّبِّعِّ ٱۡلُهدَىَٰ َمعََك نُتََخطَّۡف مِّ

ُت ُكل ِّ لَۡم نَُمك ِّ  ٓ إِّلَۡيهِّ ثََمَرَٰ ٗنا يُۡجبَىَٰ ن لَُّهۡم َحَرًما َءامِّ

   [٥٧]القصص: َشۡيٖء  



 

 

“আর তারা বলে, ‘আমরা যদি তোমার 

সাথে সৎপথ অনসুরণ করি তবে 

আমাদেরকে দেশ থেকে উৎখাত করা 

হবে।’ আমরা কি তাদের জন্য এক 

নিরাপদ হারাম প্রতিষ্ঠা করিনি, 

যেখানে সর্বপ্রকার ফলমূল আমদানী 

হয়।” [সূরা কাসাস, আয়াত: 57]  

(4) এই অঞ্চলটি মরুময় পরিবেশযুক্ত, 

যা এর অধিবাসীদেরকে বিভিন্ন 

প্রশংসামূলক গুণের অধিকারী করেছিল। 

যেমন: দানশীলতা, প্রতিবেশীত্ব রক্ষা, 

আত্মসম্মানবোধ ইত্যাদি অনন্য 

বৈশিষ্ট্য দেয়া হয়েছিল, যাতে এই 

স্থানটিই চিরন্তন রিসালাতের উপযুক্ত 

কষ্েত্র হয়। এই মহান স্থান (যারা 



 

 

বাগ্মিতা ও অলংকারশাস্ত্র এবং 

উত্তম চরিত্রের কারণে খ্যাতি অর্জন 

করেছিল এবং যাদের বিশেষ মর্যাদা ও 

কর্তৃত্ব ছিল সেই বিখ্যাত কুরাইশ 

গোত্র হতে আল্লাহ তা‘আলা তাাঁর নবী 

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 

ওয়াসাল্লামকে নির্বাচিত করেন, যাতে 

করে তিনি সর্বশেষ নবী ও রাসূলের 

মর্যাদা লাভ করেন। তিনি খৃষ্টীয় 6ষ্ঠ 

শতাব্দীর 570 খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ 

করেন। মায়ের পেটে থাকাবস্থায় তাাঁর 

পিতা মারা যাওয়ায় ইয়াতীম হিসেবেই 

বড় হতে থাকেন। তারপর ছয় বছর 

বয়সে তাাঁর মা ও দাদা উভয়েই মারা যান। 

পরে তাাঁর চাচা আবু তালিব তাাঁর লালন 

পালনের দায়িত্ব নেন। শৈশবেই তাাঁর 



 

 

প্রতিভা ও শ্রেষ্ঠত্বের বিকাশ ঘটতে 

থাকে। তাাঁর অভ্যাস, চরিত্র ও স্বভাব 

সবই যেন স্বজাতির অভ্যাসের চেয়ে 

ভিন্ন ছিল। মিথ্যা কথাবার্তা বলতেন 

না, কাউকে কষ্ট দিতেন না। 

সত্যবাদিতা, সংযমশীলতা ও 

আমানতদারিতায় প্রসিদ্ধি লাভ করেন। 

ফলে তাাঁর গোত্রের অনেক মানুষই তাাঁর 

কাছে মূল্যবান সম্পদ আমানত ও জমা 

রাখত। আর তিনিও সেগুলো 

যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতেন যেমন 

তিনি তাাঁর নিজের ও তাাঁর সম্পত্তির 

সংরক্ষণ করতেন। যার কারণে তারা 

তাকে আল-আমীন উপাধিতে ভূষিত করে। 

তিনি খুব লাজুক ছিলেন। প্রাপ্ত বয়স্ক 

হওয়ার পর হতে কারও সামনে তিনি 



 

 

তাাঁর উদাম শরীর প্রকাশ করেননি। 

নিষ্কলুষ ও পরহেযগার হওয়ার কারণে 

তিনি তাাঁর স্বজাতির মধ্যে মূর্তিপূজা, 

মদপান ও খুনাখুনি দেখে ব্যথিত হতেন। 

যে সকল কাজ তার কাছে ভালো মনে 

হত সেগুলোতে তিনি সহযোগিতা 

করতেন আর অন্যায়মূলক কাজে তাদের 

থেকে দূরে থাকতেন। ইয়াতীম ও 

বিধবাদের সাহায্য করতেন। 

ক্ষুধার্তকে খাবার দিতেন। অবশেষে 

যখন তাাঁর বয়স চল্লিশের কাছাকাছি, 

তখন সমাজের ফেতনা-ফ্যাসাদ ও 

ভ্রান্তির কষ্ট সহ্য করতে না পেরে, 

লোকালয় মুক্ত পরিবেশে একাকী তাাঁর 

রবের ইবাদাতে মনোযোগ দেন এবং 

তাাঁর কাছে সঠিক পথের সন্ধান চান।  



 

 

এ রকম অবস্থাতেই একদিন তাাঁর কাছে 

একজন ফিরিশতা আল্লাহর পক্ষ থেকে 

ঐশী বাণী নিয়ে অবতরণ করেন। আর 

তাাঁকে নির্দেশ দেন, তিনি যেন এই 

দীনকে মানুষের নিকট পে াঁছে দেন। আর 

তাদেরকে তাদের প্রভুর ইবাদাত করার 

এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্যদের বর্জন 

করার আহ্বান করেন। এভাবেই দিনের 

পর দিন ও বছরের পর বছর শরী‘আতের 

হুকুম আহকাম নিয়ে অহী অবতীর্ণ হতে 

থাকে। অবশেষে আল্লাহ তা‘আলা 

মানবজাতির জন্য এই দীনকে পরিপূর্ণ 

করেন এবং তাতে তার নি‘আমতকে 

পূর্ণাঙ্গ করেন। এরপর মুহাম্মাদ 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের 

দায়িত্ব পূর্ণ হলে আল্লাহ তাাঁকে মৃত্যু 



 

 

দান করেন। সে সময় তাাঁর বয়স হয়েছিল 

6৩ বছর। এর মধ্যে 40 বছর নবুওয়াত 

পূর্ব জীবন এবং নবী ও রাসূল হিসেবে 

2৩ বছর অতিবাহিত করেন।  

যে কেউ নবীগণের অবস্থাদি নিয়ে 

চিন্তা-ভাবনা করবে এবং তাদের 

ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করবে সে 

নিশ্চিতভাবেই বুঝতে পারবে যে, 

অন্যান্য নবীদের নবুওয়াত যে 

পদ্ধতিতেই সাব্যস্ত করা যায়, ঠিক 

একই পদ্ধতিতে আরও উত্তমরূপে 

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 

ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত সাব্যস্ত করা 

যায়।  



 

 

আপনি যদি লক্ষ্য করেন, মূসা 

‘আলাইহিস সালাম ও ‘ঈসা ‘আলাইহিস 

সালামের নবুওয়াত কীভাবে বর্ণিত 

হয়েছে, তাহলে জানতে পারবেন যে, তা 

“মুতাওয়াতির” বা সন্দেহমুক্ত অসংখ্য 

ধারাবাহিক বর্ণনার দ্বারা সাব্যস্ত 

হয়েছে। ঠিক অনুরূপভাবে মুহাম্মাদ 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের 

নবুওয়াতও “মুতাওয়াতির” বা 

সন্দেহমুক্ত আরও বৃহৎ, অধিক 

নির্ভরযোগ্য ও অধিক নিকটবর্তী 

মাধ্যম দ্বারা সাব্যস্ত হবে।  

অনুরূপভাবে নবীগণের মু‘জিযা ও 

নিদর্শনসমূহ যে সন্দেহমুক্ত অসংখ্য 

ধারাবাহিক পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়েছে তা 



 

 

পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ। বরং তা 

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 

ওয়াসাল্লামের ক্ষেত্রে আরও বড় 

আকারে সাব্যস্ত হবে। কারণ তাাঁর 

নিদর্শনসমূহ অনেক। বরং তাাঁর সবচেয়ে 

বড় নিদর্শন হচ্ছে- এই মহাগ্রন্থ 

আল-কুরআন, যা লেখা ও শোনা উভয় 

দিক হতে ‘মুতাওয়াতির’ পদ্ধতিতে 

বর্ণিত হয়ে আসছে।[59]  

আর যদি কেউ মূসা ও ‘ঈসা 

আলাইহিমাস সালাম যা নিয়ে এসেছেন 

এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম যে সঠিক আকীদাহ ও 

যথাযথ বিধিবিধানসমূহ এবং উপকারী 

জ্ঞান-বিজ্ঞান নিয়ে এসেছেন -এ দুটি 



 

 

জিনিসের মাঝে তুলনামূলক বিশ্লেষণ 

করে, তাহলে সে অবশ্যই জানতে পারবে 

যে, এসবই এক প্রদীপ থেকেই আগত। 

আর তা নবুওয়াতের প্রদীপ।  

অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি নবীগণের 

অনুসারী ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারীর 

মাঝে তুলনা করবে, জানতে পারবে যে, 

তারা মানুষের উপকার করার ক্ষেত্রে 

উত্তম মানুষ ছিলেন। বরং তারা নবীদের 

পদাঙ্ক অনুসরণে তাদের পরবর্তীদের 

তুলনায় অধিক অগ্রগামী ছিলেন। কারণ 

তারাই তাওহীদের প্রচার করেছেন, 

ন্যায়পরায়নতার বিস্তার ঘটিয়েছেন 



 

 

এবং তারা দুর্বল ও দরিদ্রদের ওপর 

দয়াশীল ছিলেন।[60]  

আপনি যদি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতের 

প্রমাণ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত 

বর্ণনা জানতে চান, তাহলে আমি 

আপনার সামনে ঐ সমস্ত দলীল-

প্রমাণাদি উপস্থাপন করবো, যা আলী 

ইবন রাব্বান আত-ত্বাবারী খৃষ্টান 

থাকা অবস্থায় পেয়েছিলেন। পরবর্তীতে 

তিনি একারণেই ইসলাম গ্রহণ 

করেছিলেন। আর সেই দলীল প্রমাণাদি 

নিম্নরূপ:  

1। এ ক্ষেত্রে তিনি অন্যান্য নবীদের 

মতো শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদাত 



 

 

করতে এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্যদের 

উপাসনা বর্জন করতে আহ্বান 

জানিয়েছিলেন।  

2। তিনি এমন সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলি 

যাহির করেন, যা নবীগণ ছাড়া অন্য 

কেউ নিয়ে আসতে পারে না।  

৩। তিনি ভবিষ্যৎ ঘটনা সম্পর্কে 

যেসব খবর দিয়েছেন, সেগুলো আজ 

হুবহু সংঘটিত হচ্ছে।  

4। তিনি দুনিয়া ও দুনিয়ার রাজত্ব 

সংক্রান্ত কিছু ঘটনাগুচ্ছের সংবাদ 

দিয়েছেন, তা হুবহু সংঘটিত হচ্ছে যেমন 

তিনি সংবাদ দেন।  



 

 

5। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম যে মহাগ্রন্থ আল-

কুরআন নিয়ে প্রেরিত হন তা 

নবুওয়াতের একটি বড় নিদর্শন। কারণ 

তা হচ্ছে একটি পূর্ণ কিতাব। আল্লাহ 

তা‘আলা তা এমন এক নিরক্ষর 

ব্যক্তির ওপর অবতীর্ণ করেন, যিনি 

পড়তে ও লিখতে জানেন না। অথচ তিনি 

বিশুদ্ধভাষী পণ্ডিতদেরকে কুরআনের 

অনুরূপ অথবা কুরআনের সূরার মতো 

একটি সূরা বানিয়ে নিয়ে আসার 

চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করেন। (কিন্তু আজ 

পর্যন্ত কেউ তা সক্ষম হয়নি, আর 

কোনো দিন হবেও না) আরও কারণ 

হচ্ছে- স্বয়ং আল্লাহ তা‘আলা তার 

হিফাযতের দায়িত্ব নিয়েছেন। আর তার 



 

 

মাধ্যমে সঠিক আকীদাহ-বিশ্বাসের 

সংরক্ষণ করেন এবং তাতে পূর্ণাঙ্গ 

শরী‘আত অন্তর্ভুক্ত করেন ও তার 

মাধ্যমে সর্বোত্তম জাতি প্রতিষ্ঠা 

করেন।  

6। তিনি হলেন নবীগণের সমাপ্তকারী, 

ফলে তিনি প্রেরিত না হলে ঐ সমস্ত 

নবীগণের নবুওয়াত বাতিল হয়ে যেত 

যারা তাাঁর আগমনের সুসংবাদ 

দিয়েছিলেন।  

7। সমস্ত নবীগণ দীর্ঘ যুগ ধরে তাাঁর 

আবির্ভাবের পূর্বাভাস দেন এবং তাাঁর 

আগমন, তাাঁর শহর, অনেক জাতি এবং 

শাসক গোষ্ঠীর তাাঁর ও তাাঁর উম্মতের 

বশ্যতা স্বীকার এবং তাাঁর দীনের 



 

 

বিস্তার লাভ ইত্যাদির গুণাগুণ বর্ণনা 

করেন।  

8। যে সমস্ত জাতি তাাঁর সাথে যুদ্ধ করে 

তাদের সাথে তাাঁর বিজয় লাভ করাটাও 

নবুওয়াতের একটি লক্ষণ; কারণ 

একজন মানুষ মিথ্যা নবুওয়াতের 

দাবীদার হয়ে বলবে যে, সে আল্লাহর 

পক্ষ থেকে প্রেরিত দূত, আর আল্লাহ 

তাকে বিজয় ও প্রতিষ্ঠিতকরণ, শত্রুর 

ওপর প্রাধান্য, দা‘ওয়াতের প্রসার 

এবং অসংখ্য অনুসারী দিয়ে সাহায্য 

করবেন, এটা অসম্ভব। কেননা এসব 

একমাত্র সত্য নবীর মাধ্যমেই 

বাস্তবায়িত হতে পারে।  



 

 

9। তাাঁর মাঝে যে দীনদারিতা, চারিত্রিক 

নিষ্কলুষতা, সত্যবাদীতা, প্রশংসনীয় 

চরিত্র এবং নিয়ম-নীতি ও শরী‘আত 

পালনের গুণাবলির সমাবেশ ঘটেছিল, তা 

সত্য নবী ছাড়া আর কারো মাঝে 

একত্রিত হয় না।  

অতঃপর তিনি এই সমস্ত সাক্ষ্য-

প্রমাণাদি উপস্থাপন করার পর বলেন: 

এগুলো হলো স্পষ্ট গুণাবলি ও যথেষ্ট 

সাক্ষ্য-প্রমাণাদি। সুতরাং যে ব্যক্তির 

মাঝে এগুলো প্রকাশ পায়, তার জন্য 

নবুওয়াত ওয়াজিব হয়ে যায়, তার মিশন 

ও দাবী সফল হয় এবং তাাঁকে বিশ্বাস 

করা অপরিহার্য হয়। আর যে ব্যক্তি 

তা প্রত্যাখ্যান ও অস্বীকার করল, 



 

 

তার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো এবং তার 

দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ই ধ্বংস 

হলো।[61]  

অবশেষে আপনার উদ্দেশ্যে দু’টি 

সাক্ষ্য বর্ণনা করে এই অনুচ্ছেদের 

ইতি টানবো: একটি হচ্ছে অতীতের 

সেই রোম সম্রাটের সাক্ষ্য যিনি 

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লামের সমসাময়িক ছিলেন। আর 

দ্বিতীয়টি হচ্ছে জন সন্ট নামক 

সাম্প্রতিক কালের এক ইংরেজ 

খ্রীষ্টানের সাক্ষ্য:  

প্রথমত: রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের 

সাক্ষ্য। ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ 

আবু সুফিয়ানের ঐ সংবাদ বর্ণনা করেন 



 

 

যখন তাকে রোমের বাদশাহ ডেকে 

জিজ্ঞেস করে। এ প্রসঙ্গে (বাদশাহ ও 

তার মাঝে) যা কিছু সংঘটিত হয়েছিল 

তার বিবরণ তিনি (ইমাম বুখারী) ইবন 

‘আব্বাসের সূত্রে বর্ণনা করেন। আর 

তিনি বর্ণনা করেন যে, আবু সুফিয়ান 

ইবন হারব তার নিকট বর্ণনা করেছেন 

যে, হিরাক্লিয়াস তাকে একটি কুরাইশ 

দলের সঙ্গে ডেকে পাঠান। এই দলটি 

হুদায়বিয়া সন্ধিচুক্তির আওতায় 

নিরাপত্তা লাভ হেতু শামদেশে গিয়েছিল 

ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে।[62] তারা সবাই 

ঈলিয়া নামক স্থানে (শামদেশে) তার 

নিকট উপস্থিত হলেন। হিরাক্লিয়াস 

তাদেরকে তার দরবারে আহ্বান 

করলেন। ঐ সময় তার পাশে রোমের 



 

 

প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ উপস্থিত 

ছিলেন। তারপর তিনি তার দোভাষীর 

মাধ্যমে মুসলিমদের উদ্দেশ্য করে 

বললেন: যে ব্যক্তি নিজেকে নবী বলে 

দাবী করছেন তাাঁর সঙ্গে আপনাদের 

মধ্যে কে সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ? আবু 

সুফিয়ানের বর্ণনা যে, আমি বললাম: 

আমি সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ। হিরাক্লিয়াস 

বললেন: তাকে আমার নিকট নিয়ে এসো 

এবং তার সঙ্গী সাথীদেরকেও তার 

পেছনে বসাও। অতঃপর হিরাক্লিয়াস 

তার দোভাষীকে বললেন: তুমি তাদেরকে 

বলো যে, আমি এই ব্যক্তিকে উক্ত 

নবী সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করব। 

ফলে সে যদি আমাকে মিথ্যা বলে তবে 

তারাও যেন তাকে মিথ্যা বলে প্রমাণ 



 

 

করে। আবু সুফিয়ান বলল: আল্লাহর 

কসম! মিথ্যা বলার কারণে আমাকে 

মিথ্যুক বলে আখ্যায়িত করার ভয় যদি 

না থাকত তবে অবশ্যই আমি তাাঁর (নবী) 

সম্পর্কে মিথ্যা বলতাম। এরপর তাাঁর 

সম্পর্কে হিরাক্লিয়াস আমাকে প্রথম 

যে প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করেছিলেন তা 

হচ্ছে তোমাদের মধ্যে তাাঁর বংশ 

কেমন? আমি বললাম: তিনি উচ্চ 

বংশোদ্ভূত। হিরাক্লিয়াস বললেন: 

এমন কথা তাাঁর পূর্বে তোমাদের মধ্যে 

অন্য কেউ কি বলেছিল? আমি বললাম: 

না। হিরাক্লিয়াস বললেন: তাাঁর পূর্ব 

পুরুষদের মধ্যে কেউ কি রাজা ছিল? 

আমি বললাম: না। হিরাক্লিয়াস বললেন: 

আচ্ছা তবে সম্মানিত লোকজন তাাঁর 



 

 

অনুসরণ করছে না দুর্বল লোকজন? 

আমি বললাম: বরং দুর্বল লোকজন। 

হিরাক্লিয়াস বললেন: এদের সংখ্যা 

বৃদ্ধি পাচ্ছে নাকি কমছে? আমি 

বললাম: কমছে না, বরং বৃদ্ধি পাচ্ছে। 

হিরাক্লিয়াস বললেন: এই দীন গ্রহণের 

পর কোনো ব্যক্তি কি দীনের প্রতি 

রাগ করে (বিদ্রোহী হয়ে) দীন ত্যাগ 

করেছে? আমি বললাম: না। হিরাক্লিয়াস 

বললেন: তিনি যখন থেকে এসব কথা 

বলছেন তার পূর্বে কি তাাঁকে তোমরা 

কোনো মিথ্যার সাথে জড়িত দেখেছ? 

আমি বললাম: না। হিরাক্লিয়াস বললেন: 

তিনি কি অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন? আমি 

বললাম: না, তবে এখন আমরা তাাঁর 

সঙ্গে সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ রয়েছি। 



 

 

জানি না এই ব্যাপারে তিনি এরপর কী 

করবেন। এই প্রসঙ্গে আবু সুফিয়ান 

বলেছেন যে, এই বাক্যটি ছাড়া অন্য 

কোথাও তাাঁর বিপক্ষে কিছু কথা 

প্রবেশ করানোর সুযোগ আমি পাইনি। 

হিরাক্লিয়াস বললেন: কোনো সময় 

তাাঁর সঙ্গে কি তোমরা যুদ্ধ বিগ্রহে 

লিপ্ত হয়েছো? আমি বললাম: হ্যাাঁ। 

হিরাক্লিয়াস বললেন: তোমাদের এবং 

তাাঁর যুদ্ধের অবস্থা কিরূপ ছিল? আমি 

বললাম: আমাদের ও তাাঁর মাঝে যে যুদ্ধ 

হয়েছিল তা ছিল বালতির ন্যায়; অর্থাৎ 

তিনি কখনো আমাদের পরাজিত 

করেছেন এবং আমরা কখনো তাাঁকে 

পরাজিত করেছি। হিরাক্লিয়াস বললেন: 

তিনি তোমাদেরকে কিসের নির্দেশ 



 

 

প্রদান করেন? আমি বললাম: তিনি 

আমাদেরকে একমাত্র আল্লাহর 

উপাসনা করতে, তার সঙ্গে কাউকে 

শরীক না করতে, আমাদের পূর্বপুরুষেরা 

যা বলতেন তা ছেড়ে দিতে, সালাত কায়েম 

করতে, সত্যবাদিতা ও পুণ্যশীল আচরণ 

করতে এবং আত্মীয়দের সাথে 

সদ্ব্যবহার করতে নির্দেশ দেন। 

এরপর হিরাক্লিয়াস তার দোভাষীকে 

বললেন: তুমি তাকে (আবু সুফিয়ানকে) 

বল যে, আমি তোমাকে উক্ত নবীর 

বংশ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তুমি 

বলেছিলে যে, তিনি হচ্ছেন তোমাদের 

মাঝে উচ্চ বংশোদ্ভূত ব্যক্তি। আর 

এমনই নবীগণ তাদের নিজ জাতির মধ্যে 

উচ্চ বংশীয়ই হয়ে থাকেন। আমি 



 

 

জিজ্ঞেস করলাম যে (নবুওয়াতের) 

একথা তাাঁর বলার পূর্বে তোমাদের 

মধ্যে অন্য কেউ কি বলেছিল? তুমি 

উত্তর দিয়েছ ‘না’। আমি বলছি, এর 

পূর্বে অন্য কেউ যদি এ কথা বলে 

থাকত, তাহলে অবশ্যই আমি বলতাম 

যে, এই ব্যক্তি এমন এক কথার 

অনুকরণ করছে যা এর পূর্বে বলা 

হয়েছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তাাঁর 

পূর্বপুরুষদের কেউ কি বাদশাহ ছিল। 

এর উত্তরে তুমি বলেছ ‘না’। ফলে আমি 

বলছি, যদি তাাঁর পূর্বপুরুষদের মধ্যে 

কেউ বাদশাহ থাকত, তাহলে বলতাম যে, 

এই ব্যক্তি তার পিতৃব্যের রাজত্ব 

দাবী করছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম: 

ইতোপূর্বে তাাঁকে কি তোমরা মিথ্যুক 



 

 

বলে দোষারোপ করেছ? উত্তরে তুমি 

বলেছ ‘না’। আমি ভালো করেই জানি, 

যে লোক মানুষের সঙ্গে মিথ্যাচার 

করে না সে আল্লাহর সম্পর্কে মিথ্যা 

বলতে পারে না। আমি জিজ্ঞেস করলাম 

যে, সম্মানিত লোকজন তাাঁর অনুসরণ 

করছে নাকি দুর্বল লোকজন? উত্তরে 

তুমি বলেছ: দুর্বল শ্রেণির লোকেরাই 

তাাঁর অনুসরণ করছে। প্রকৃতপক্ষে এই 

শ্রেণির লোকেরাই নবীগণের অনুসারী 

হন। আমি জিজ্ঞেস করলাম যে, তাদের 

সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে না কমছে? উত্তরে 

তুমি বলেছ: না, বরং বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর 

ঈমানের বিষয়টি এমনই, অবশেষে তা 

পরিপূর্ণ হয়। আমি জিজ্ঞেস করলাম 

যে, এই দীনে প্রবেশ করার পর কি কেউ 



 

 

বিরক্ত হয়ে মুরতাদ হয়ে গেছে? উত্তরে 

তুমি বলেছ: না, প্রকৃতপক্ষে ব্যাপারটি 

হচ্ছে এই, দীনে প্রবেশকারী ব্যক্তির 

ঈমান যখন তার অন্তরের রূপালী 

পর্দার সাথে মিশে যায় তখন এরূপই 

হয়। আমি জিজ্ঞেস করলাম যে, তিনি 

কি অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন? উত্তরে 

তুমি বলেছিলে: না, নবীদের ব্যাপার 

এরকমই হয়ে থাকে। তিনি কখনও 

অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন না। আমি 

জিজ্ঞেস করলাম: তিনি কিসের নির্দেশ 

প্রদান করেন? উত্তরে তুমি বলেছিলে 

যে, তিনি একমাত্র আল্লাহর উপাসনা 

করতে এবং তার সঙ্গে কাউকে শরীক 

না করতে বলছেন। অধিকন্তু তিনি 

তোমাদেরকে মূর্তিপূজা থেকে বিরত 



 

 

থাকতে, সালাত কায়েম করতে, 

সত্যবাদিতা ও পুণ্যশীল আচরণ করতে 

নির্দেশ দেন। এখন কথা হচ্ছে, তুমি যা 

কিছু বলেছ তা যদি সঠিক ও সত্য হয়, 

তাহলে তিনি অতি শীঘ্রই আমার দুই 

পদতলের জায়গার অধিকার লাভ 

করবেন। আমরা জানি যে, তাাঁর 

আবির্ভাব ঘটবে। কিন্তু আমার ধারণা 

ছিল না যে, তিনি তোমাদের মধ্য থেকে 

আসবেন। যদি নিশ্চিত হতাম যে, আমি 

তাাঁর নিকট পে াঁছতে সক্ষম হব, তাহলে 

তাাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য কষ্ট 

স্বীকার করতাম। আর যদি তাাঁর নিকটে 

থাকতাম তাহলে তাাঁর পদদ্বয় ধৌত 

করে দিতাম। এরপর তিনি রাসূল 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের 



 

 

পত্রখানা নিয়ে আসতে বললেন, যা তিনি 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম 

দিহয়াহ ক্বালবীর মারফত বসরার 

প্রধানের নিকট প্রেরণ করেন। ফলে 

তিনি তাকে পত্রখানা দিলে হিরাক্লিয়াস 

তা পাঠ করেন। তাতে যা লেখা ছিল তা 

নিম্নরূপ: 

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম 

আল্লাহর বান্দা ও তাাঁর রাসূল 

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 

ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে রোম 

সম্রাট হিরাক্লিয়াস এর প্রতি-  

সেই ব্যক্তির ওপর শান্তির ধারা 

বর্ষিত হোক, যে হিদায়াতের অনুসরণ 



 

 

করে চলবে। অতঃপর, আমি আপনাকে 

ইসলামের দিকে আহ্বান করছি। আপনি 

ইসলাম গ্রহণ করুন, তাহলে নিরাপদে 

থাকবেন ও আল্লাহ আপনাকে দ্বিগুণ 

প্রতিদান দিবেন। আর যদি আপনি মুখ 

ফিরিয়ে নেন তাহলে আপনার 

প্রজাবৃন্দেরও[6৩] পাপ আপনার ওপর 

বর্তাবে। হে আহলে কিতাবগণ! এমন 

এক কথার দিকে আসুন যা আমাদের ও 

আপনাদের মাঝে সমান। আর তা হচ্ছে 

এই, আমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য 

কারো ইবাদাত করব না এবং তার সাথে 

কাউকে অংশীদার স্থাপন করব না, আর 

আমরা কেউই আল্লাহকে ছেড়ে একে 

অন্যকে রব হিসেবে গ্রহণ করব না। 

এতদসত্ত্বেও যদি মানুষেরা মুখ 



 

 

ফিরিয়ে নেয় তবে বলে দাও যে, তোমরা 

সাক্ষী থাক আমরা মুসলিম।[64]  

দ্বিতীয়ত: জন সন্ট নামক সাম্প্রতিক 

কালের এক ইংরেজ খ্রিষ্টানের 

সাক্ষ্য:  

তিনি বলেন, ‘ব্যক্তি ও সমাজ সেবার 

ক্ষেত্রে ইসলামের ব্যাখ্যা ও তার 

মূলনীতি এবং সমতা ও তাওহীদের 

ভিত্তিতে সমাজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে 

তার ন্যায়বিচার সম্পর্কে 

অব্যাহতভাবে অবগত হওয়ার পর আমি 

আমার বিবেক ও আত্মার সমস্ত শক্তি 

দিয়ে ইসলামে ঝাাঁপিয়ে পড়ি এবং ঐ দিন 

থেকে আমি আল্লাহর কাছে প্রতিজ্ঞা 

করি যে, আমি সকল ক্ষেত্রে ইসলামের 



 

 

একজন আহ্বানকারী ও তাাঁর হিদায়াতের 

সুসংবাদ-দানকারী হবো।  

খ্রিষ্টান ধর্ম নিয়ে গবেষণা ও তাকে 

নিয়ে গভীর চিন্তা করার পরই তিনি এই 

দৃঢ় বিশ্বাসে পে াঁছেন। কারণ তিনি 

দেখতে পান, মানুষের জীবনে যে সমস্ত 

প্রশ্ন ঘুরপাক খায় তার অধিকাংশে 

সঠিক উত্তরই খ্রিষ্টধর্ম দিতে 

সক্ষম হয়নি। ফলে তখন তার মধ্যে 

সন্দেহ অনুপ্রবেশ করে। তারপর তিনি 

কমিউনিজম বা সাম্যবাদ এবং 

বৌদ্ধধর্ম নিয়ে গবেষণা করেন, কিন্তু 

তাতেও তিনি তার কাঙ্ক্ষিত বস্তু খুাঁজে 

পাননি। তারপর ইসলাম নিয়ে গবেষণা ও 

গভীর চিন্তা করেন (এবং তাতে তিনি 



 

 

তার সার্বিক জীবনের সকল প্রশ্নের 

সমাধান পান) যার ফলে তিনি তাাঁর প্রতি 

ঈমান আনেন এবং সেদিকে 

অন্যদেরকেও আহ্বান করেন।[65]  

 খতমে নবুওয়াত বা নবুওয়াতের 

পরিসমাপত্ি 

ইতোপূর্বের আলোচনায় আপনার 

কাছে নবুওয়াতের হাকীকত, তার 

নিদর্শন ও আলামতসমূহ এবং 

আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতের 

দলীল-প্রমাণসমূহ স্পষ্ট হয়ে গেছে। 

খতমে নবুওয়াত সম্পর্কে আলোচনা 

করার পূর্বে আপনার জানা প্রয়োজন 

যে, নিচের যেকোনো একটি কারণে 



 

 

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা 

কোনো রাসূল প্রেরণ করেন:  

(1) নবীর রিসালাত কোনো একটি 

জাতির জন্য নির্দিষ্ট ছিল, আর এই 

নবীকে পার্শ্ববর্তী জাতির নিকট তাাঁর 

রিসালাত প্রচার করার আদেশ দেয়া 

হয়নি। তখন আল্লাহ তা‘আলা 

আরেকজন রাসূলকে নির্দিষ্ট 

রিসালাতের দায়িত্ব দিয়ে ঐ জাতির 

কাছে প্রেরণ করেন।  

(2) বা পূর্ববর্তী নবীর রিসালাত বা 

বার্তা নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল, তখন 

আল্লাহ তা‘আলা মানুষের নিকট তাদের 

দীনকে নবায়ন করার জন্য নবী প্রেরণ 

করেন।  



 

 

(৩) বা পূর্ববর্তী নবীর শরী‘আত তার 

যুগেই কার্যকর ছিল, কিন্তু পরবর্তী 

যুগে ছিল অকার্যকর, তখন আল্লাহ 

তা‘আলা এমন একজন রাসূল প্রেরণ 

করেন, যিনি সেই যুগ এবং স্থানের 

উপযুক্ত রিসালাত ও শরী‘আত বহন 

করেন। তিনি তাকে পরিবর্তন ও 

বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা করেন, যাতে 

করে তাাঁর রিসালাত থাকে জীবন্ত, যার 

দ্বারা মানুষ হয় উজ্জীবিত এবং সকল 

পরিবর্তন ও বিকৃতি হতে থাকে নির্মল। 

আর এ কারণেই তাাঁকে আল্লাহ তা‘আলা 

সকল রিসালাতের পরিসমাপ্তি 

করেন।[66]  



 

 

আর আল্লাহ তা‘আলা মুহাম্মাদ 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের 

জন্য যেসব জিনিস নির্দিষ্ট করেছেন, 

তা হচ্ছে: তিনি সর্বশেষ নবী। সুতরাং 

তাাঁর পরে আর কোনো নবী নেই। কারণ 

আল্লাহ তা‘আলা তাাঁর মাধ্যমেই 

রিসালাতকে পূর্ণ এবং শরী‘আতকে 

সমাপ্ত করেন। আর তাাঁর নবুওয়াতের 

মাধ্যমেই তাাঁর সম্পর্কে ‘ঈসা মাসীহ 

‘আলাইহিস সালামের ভবিষ্যদ্বাণী 

বাস্তবায়িত হয়, যেহেতু তিনি বলেন: 

“তোমরা কি কিতাবে (ইঞ্জিলে) 

কখনও পড়নি: নির্মাতারা যে পাথরকে 

প্রত্যাখ্যান করে, সেই অবশেষে এক 

প্রান্তের নেতা হয়ে যায়।”[67]  



 

 

আর খ্রিষ্টান পুরোহিত ইবরাহীম, 

যিনি পরবর্তীতে মুসলিম হন, এই 

উদ্ধৃতিকে স্বয়ং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাাঁর নিজের 

সম্পর্কে যা বলেন তার সাথে মিল গণ্য 

করেন। তিনি বলেন, আমার ও আমার 

পূর্ববর্তী নবীগণের উদাহরণ এমন, 

যেমন এক ব্যক্তি একটি সুন্দর ও 

সুরম্য গৃহ নির্মাণ করল কিন্তু গৃহের 

এক প্রান্তে একটি ইটের স্থান খালি 

রয়ে গেল। অতঃপর লোকেরা গৃহটিকে 

ঘুরে ফিরে দেখতে লাগল, আর বিস্মিত 

হয়ে বলতে লাগল, ঐ ইটটি কেন 

লাগানো হয়নি? নবী সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: আমিই 

সেই ইট এবং আমি শেষ নবী।[68]  



 

 

আর এ কারণেই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কিতাব নিয়ে 

এসেছেন তাকে আল্লাহ তা‘আলা 

পূর্ববর্তী সকল আসমানি 

কিতাবসমূহের তত্ত্বাবধায়ক এবং 

তাদের রহিতকারী করেছেন। যেমন, তাাঁর 

শরী‘আতকে পূর্ববর্তী সকল 

শরী‘আতের রহিতকারী করেছেন। আর 

তিনি তাাঁর রিসালাতকে হিফাযত করার 

দায়িত্ব নিয়েছেন। ফলে তা মুতাওয়াতির 

বা অসংখ্য নিশ্চিদ্র ধারাবাহিকতা 

সহকারে বর্ণিত হয়েছে, যেমন 

কুরআনুল কারীম পঠিত ও লিখিত 

উভয়ভাবে বর্ণিত হয়। তেমনি নবী 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের 

কথা ও কর্ম জাতীয় সুন্নত এবং এই 



 

 

দীনের বিধানাবলি তথা বাস্তবিক 

ব্যবহার, ইবাদাত, সুন্নাত ও হুকুম-

আহকামসমূহও ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত 

হয়েছে।  

আর যদি কেউ সীরাত ও সুন্নাতের 

কিতাবাদি অনুসন্ধান করে, তবে সে 

জানতে পারবে যে, নবী সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ 

মানবজাতির জন্য তাাঁর যাবতীয় 

অবস্থাদি এবং সকল বাণী ও কর্মসমূহ 

হিফাযত করেছেন। সুতরাং তাাঁর প্রভুর 

উদ্দেশ্যে তাাঁর ইবাদাত, জিহাদ, যিকির 

ও ইস্তেগফার এবং তাাঁর বদান্যতা ও 

সাহস, আপন সাথীদের সাথে ও তাাঁর 

কাছে যেসব প্রতিনিধি ও আগন্তুক 



 

 

আসত তাদের সাথে তাাঁর ব্যবহার 

ইত্যাদি সবকিছু তারা বর্ণনা করেন। 

যেমন- তারা তাাঁর আনন্দ, বেদনা, 

প্রস্থান, অবস্থান, পানাহার ও 

পোশাকের বিবরণ, জাগরণ ও নিদ্রা 

ইত্যাদি বর্ণনা করেন। সুতরাং আপনি 

যদি এগুলো উপলব্ধি করেন, তবে 

নিশ্চিত হবেন যে, এই দীন আল্লাহর 

তত্ত্বাবধানে তাাঁর জন্য সংরক্ষিত। 

আর তখন জানবেন যে, তিনি নবী ও 

রাসূলদের শেষ। কারণ, আল্লাহ 

তা‘আলা আমাদেরকে জানিয়েছেন যে, 

এই রাসূলই হচ্ছেন নবীদের শেষ। 

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,  



 

 

 ٓ دٌ أَبَا ا َكاَن ُمَحمَّ ُسوَل  ﴿مَّ ن رَّ كِّ ُكۡم َولََٰ َجالِّ ن ر ِّ أََحٖد م ِّ

ِّ َوَخاتََم ٱلنَّبِّي ِّ  يٗما  ۧٱَّللَّ ُ بُِّكل ِّ َشۡيٍء َعلِّ   ٤٠َن﴾ َوَكاَن ٱَّللَّ

   [٤٠]االحزاب : 

“মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যে কোনো 

পুরুষের পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর 

রাসূল এবং শেষ নবী।” [সূরা আল-

আহযাব, আয়াত: 40]  

আর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম তাাঁর নিজ সম্পর্কে বলেন, 

“আমি সমস্ত মানবজাতির নিকট 

প্রেরিত হয়েছি এবং আমার মাধ্যমেই 

নবীদের সমাপ্ত হয়েছে।[69]  

 ইসলাম পরিচিতি 



 

 

এক্ষণে আমরা এসে পৌাঁছেছি ইসলামের 

সংক্ষিপ্ত কিছু পরিচয় এবং তার 

হাকীকত, উৎস, রোকন ও স্তরসমূহের 

বর্ণনায়।  

ইসলাম শব্দের অর্থ: 

আপনি যদি ভাষার অভিধানসমূহ 

পর্যালোচনা করেন, তাহলে জানতে 

পারবেন, ইসলাম শব্দের অর্থ হলো: 

আনুগত্য, বিনয়, বশ্যতা, আত্মসমর্পণ 

এবং আদেশ দাতার আদেশ ও 

নিষেধকারীর নিষেধকে বিনা আপত্তিতে 

পালন করা। আল্লাহ তা‘আলা তাাঁর সত্য 

দীনের নাম রেখেছেন ‘ইসলাম’। কারণ 

তা বিনা আপত্তিতে আল্লাহর 

আনুগত্য এবং তাাঁর আদেশের কাছে 



 

 

আত্মসমর্পণ, যাবতীয় ইবাদাতকে 

একমাত্র তাাঁর জন্যই নির্ধারণ এবং 

তাাঁর সংবাদকে সত্যায়ন ও তার ওপর 

ঈমান আনয়ন করাকে বুঝায়। এভাবে 

‘ইসলাম’ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দীন এসেছেন 

তার নাম হিসেবে প্রসিদ্ধ হয়ে যায়।  

ইসলামের পরিচয়:  

দীনের নামকরণ ইসলাম কেন করা 

হয়েছে? সমগ্র পৃথিবীতে যেসব দীন 

রয়েছে তার নামকরণ, হয় এক নির্দিষ্ট 

ব্যক্তির নামের দিকে সম্বন্ধ করে 

অথবা নির্দিষ্ট কোনো জাতির দিকে 

সম্বন্ধ করে রাখা হয়েছে। সুতরাং 

নাসারা ধমের (খ্রীষ্টধর্ম) নামকরণ 



 

 

হয়েছে “আন্ নাসারা” শব্দ হতে। 

বৌদ্ধধর্মের নামকরণ করা হয়েছে 

তার প্রতিষ্ঠাতা গৌতম বুদ্ধের নামের 

ওপর ভিত্তি করে। আর যরথস্তুবাদ 

এই নামে প্রসিদ্ধতা লাভ করেছে, 

কারণ তার প্রতিষ্ঠাতা ও ঝাণ্ডা 

বহনকারী হলো যরথস্তু। এমনিভাবে 

ইয়াহূদী ধর্ম আত্মপ্রকাশ করে 

“ইয়াহুদা”নামক এক পরিচিত গোত্রের 

মাঝে, ফলে তা ইয়াহূদী ধর্ম নামকরণ 

হয়। এমনিভাবে অন্যান্য ধর্মগুলোর 

নামকরণও এভাবে হয়, কিন্তু ইসলাম 

সম্পূর্ণ আলাদা, কারণ তাকে কোনো 

নির্দিষ্ট ব্যক্তির দিকে অথবা 

নির্দিষ্ট কোনো জাতির সাথে 

সম্বন্ধযুক্ত করা হয়নি। বরং এর নাম 



 

 

এমন একটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের 

প্রমাণ বহন করে যা ইসলাম শব্দের 

অর্থকে শামিল করে। আর এই নাম 

থেকে যা স্পষ্ট হয় তা হলো, এই দীন 

আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠা করার জন্য 

কোনো মানুষের প্রচেষ্টা কাজ করেনি 

এবং তা সকল জাতি বাদ দিয়ে কোনো 

নির্ধারিত জাতির জন্য নির্দিষ্টও নয়। 

বরং এ নাম দাবী করে যে, “ইসলাম” 

নামের বৈশিষ্ট্যে যেন সবাই সুসজ্জিত 

হয়। সুতরাং অতীত ও বর্তমান মানুষের 

প্রত্যেকে যারাই এই গুণে গুণান্বিত 

হবে, সেই মুসলিম। আর ভবিষ্যতেও 

যারা এই গুণে সুসজ্জিত হবে সেও 

মুসলিম হবে।  



 

 

ইসলামের হাকীকত বা তাৎপর্য: 

এ কথা সবার জানা যে, এই পৃথিবীর 

সবকিছু নির্ধারিত নিয়ম-নীতি মেনে 

নিজ নিজ গতিতে চলছে। যেমন- সূর্য, 

চন্দ্র, নক্ষত্র ও ভূমণ্ডল প্রচলিত 

সাধারণ নিয়মের অধীনে চলছে। এই 

নিয়ম-নীতি থেকে এক চুল পরিমাণ 

নড়াচড়া করা এবং তা থেকে বের হওয়ার 

কোনো উপায় নেই। এমনকি স্বয়ং 

মানুষ যদি তার নিজের বিষয় নিয়ে ভাবে, 

তাহলে তার কাছে স্পষ্ট হবে যে, সে 

আল্লাহর নিয়ম-নীতির ক্ষেত্রে 

সম্পূর্ণ অনুগত। তাই সে আল্লাহ 

কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণ অনুযায়ী 

নিঃশ্বাস গ্রহণ করে এবং পানি, খাদ্য, 



 

 

আলো ও বাতাসের প্রয়োজনীয়তা 

অনুভব করে। তার শরীরের প্রতিটি 

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এই নির্ধারিত নীতি 

অনুযায়ী চলছে। সুতরাং আল্লাহ কর্তৃক 

নির্ধারিত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই এই 

অঙ্গগুলো কাজ করে থাকে।  

আল্লাহর এই ব্যাপক নির্ধারণ বা 

নিরূপণ, যার কাছে আত্মসমর্পণ করে 

চলেছে এ জগতের সবকিছু বরং এ 

বিশ্বজগতের কোনো কিছুই তার 

আনুগত্য হতে বের হতে পারছে না। 

আকাশের সবচেয়ে বড় নক্ষত্র হতে 

যমীনের ক্ষুদ্র বালু কণা পর্যন্ত 

ক্ষমতাবান মহান আল্লাহর নির্ধারিত 

নিয়ম মেনে চলছে। সুতরাং আকাশ, 



 

 

যমীন ও এতদুভয়ের মাঝের সবকিছু 

যখন এই নিয়ম মেনে চলছে, তখন বলতে 

পারি পুরো পৃথিবীই এই মহান শক্তিধর 

মালিকের আনুগত্য করছে, যিনি তাকে 

সৃষ্টি করেছেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে 

স্পষ্ট হয় যে, নিশ্চয় ইসলামই 

বিশ্বজগতের উপযুক্ত ধর্ম। কারণ 

ইসলাম অর্থ হলো, কোনো আপত্তি 

ছাড়াই নির্দেশদাতার নির্দেশ মান্য ও 

আনুগত্য করা এবং নিষেধাজ্ঞা থেকে 

বিরত থাকা, যেমন কিছু আগেই আপনি 

জানতে পেরেছেন। সুতরাং সূর্য, চন্দ্র, 

যমীন, বাতাস, পানি, আলো, অন্ধকার, 

উত্তাপ, গাছপালা, পাথর, জীব-জন্তু 

সবই অনুগত। বরং এমন মানুষ যে তার 

রবকে চেনে না, তার অস্তিত্বকে 



 

 

অস্বীকার করে, তাাঁর নিদর্শনাবলিকে 

অমান্য করে অথবা আল্লাহ ব্যতীত 

অন্যের ইবাদাত করে এবং তাাঁর সঙ্গে 

অন্যকে অংশীদার করে, সে ব্যক্তিও 

ফিতরাতের দিক থেকে তাাঁর অনুগত, যার 

ওপর তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।  

পৃথিবীর সবকিছু যখন অনুগত হয়ে 

চলছে, তখন আসুন আমরা মানুষের 

ব্যাপারটি নিয়ে ভেবে দেখি, তাহলে 

দেখতে পাব দু’টি বিষয় মানুষের সাথে 

নিরন্তর ঝগড়ায় লিপ্ত রয়েছে:  

প্রথমত: ফিত্বরাত বা মানব মনের 

স্বাভাবিক প্রকৃতি।  



 

 

মহান আল্লাহ যে ফিতরাত দিয়ে 

মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তা হলো, 

আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করা। 

তাাঁর ইবাদাত ও নৈকট্য অর্জনকে 

ভালোবাসা। আল্লাহ যে হক, কল্যাণ ও 

সত্যকে ভালোবাসেন তা ভালোবাসা 

এবং তিনি যে অসত্য, অমূলক, অন্যায় 

অত্যাচার অপছন্দ করেন তা অপছন্দ 

করা। এগুলোর সাথে যুক্ত হবে 

ফিতরাতের আরও অনেক চাহিদা, যেমন- 

সম্পদ, পরিবার, সন্তান সন্ততির 

মোহ, খাদ্য-পানীয় ও বিবাহের প্রতি 

দুর্বলতা এবং শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-

পতঙ্গের নিজ নিজ দায়িত্ব পালন 

করতে গিয়ে যে চাহিদার প্রয়োজন 

অনুভব করে তাও।  



 

 

দ্বিতীয়ত: মানুষের ইচ্ছা ও পছন্দের 

স্বাধীনতা। আল্লাহ তা‘আলা তার 

নিকট বহু সংখ্যক নবী ও রসূল 

পাঠিয়েছেন, আসমানি কিতাব অবতীর্ণ 

করেছেন, যাতে করে সে সত্য ও অসত্য, 

হিদায়াত ও ভ্রষ্টতা এবং কল্যাণ ও 

অকল্যাণের মাঝে পার্থক্য করতে 

পারে। তারপর বিবেক ও বুঝ শক্তি দিয়ে 

তাকে শক্তিশালী করেছেন, যাতে করে 

কোনো কিছু নির্বাচনের ক্ষেত্রে সে 

বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয়। সুতরাং যদি 

সে কল্যাণের পথে চলতে ইচ্ছা করে, 

তবে তা তাকে ন্যায় ও হিদায়াতের পথে 

পরিচালিত করবে। আর যদি অকল্যাণের 

পথের পথিক হতে চায়, তবে তা তাকে 

অনিষ্ট ও পাপাচারের দিকে নিয়ে যাবে।  



 

 

অতএব, আপনি যদি মানুষের ক্ষেত্রে 

প্রথম বিষয়টি নিয়ে পর্যালোচনা 

করেন, তাহলে আপনি তাকে 

আত্মসমর্পণের ওপর উন্মুক্ত এবং 

তার দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে জন্মগত 

স্বভাব বিশিষ্ট হিসেবে পাবেন। আসলে 

এক্ষেত্রে তার অবস্থা অন্যান্য 

সৃষ্টিকুলের মতোই।  

আর যদি দ্বিতীয় বিষয়টি নিয়ে 

পর্যালোচনা করেন, তাহলে আপনি 

তাকে স্বাধীন ইচ্ছার অধিকারী হিসেবে 

পাবেন। সে তার ইচ্ছা অনুযায়ী যে 

কোনো কিছু নির্বাচন করতে পারে। 

চাইলে মুসলিম অথবা কাফির হতে পারে। 

যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন, 



 

 

ا َكفُوًرا  ٗرا َوإِّمَّ ا َشاكِّ    [٣]االنسان:   ٣﴿إِّمَّ

“সে হয় কৃতজ্ঞ হয়, না হয় অকৃতজ্ঞ 

হয়।” [সূরা আল-ইনসান, আয়াত: ৩] 

মূলত এ কারণেই আপনি এই পৃথিবীতে 

দু’রকম মানুষ পাবেন:  

এক প্রকার মানুষ তার সৃষ্টিকর্তার 

পরিচয় জানে, তাাঁকে রব, শাসনকর্তা 

মা‘বুদ মেনে তাাঁর প্রতি ঈমান আনে। 

ঐচ্ছিক জীবনে সে তাাঁর বিধি-বিধানকে 

অনুসরণ করে চলে, যেমনিভাবে তার 

রবের নিকট আত্মসমর্পণ করতে তাকে 

সৃষ্টি করা হয়েছে। যা থেকে পিছনে 

ফেরার বিকল্প কোনো পথ নেই এবং 

তাকদীরকে মেনে চলে থাকে। এই 



 

 

ব্যক্তিই হলো প্রকৃত মুসলিম, যে তার 

ইসলামকে পরিপূর্ণ করেছে এবং তার 

জানা সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। কারণ সে 

তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে জানতে 

পেরেছে, যিনি তার নিকট অসংখ্য নবী 

ও রাসূল প্রেরণ করেছেন এবং তাকে 

বিদ্যা অর্জনের শক্তি দান করেছেন। 

এ ধরনের ব্যক্তির বিবেক ও বিবেচনা 

শক্তি বিশুদ্ধ হয়েছে। কেননা সে তার 

চিনত্া-চেতনার সঠিক মূল্যায়ন করেছে 

এবং ঘোষণা করেছে যে, সে আল্লাহ 

ব্যতীত অন্য কারো ইবাদাত করবে না; 

যিনি সকল বিষয়ে বুঝ ও বিবেচনা 

শক্তি দান করে তাকে সম্মানিত 

করেছেন। আর তার জিহ্বা শুধু সঠিক ও 

সত্য কথা বলতে শেখায়; কেননা সে 



 

 

আল্লাহকেই রব হিসেবে স্বীকৃতি দেয়, 

যিনি তাকে কথা বলার শক্তি দিয়ে ধন্য 

করেছেন। আসলে এমতাবস্থায় তার 

পুরো জীবন শুধু সত্যের ওপর বিচরণ 

করে; কারণ সে আল্লাহর বিধি-বিধান 

পালনের ক্ষেত্রে অনুগত, যার মধ্যে 

তার কল্যাণ নিহিত আছে। আর তার 

মাঝে এবং পৃথিবীর সমগ্র সৃষ্টিকুলের 

মাঝে পারস্পরিক পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতার 

বন্ধন সম্প্রসারিত হয়; কেননা সে 

মহাজ্ঞানী, কষ্মতাবান আল্লাহর 

দাসত্ব করে, যার দাসত্ব, নির্দেশ এবং 

তাকদীর বা নির্ধারণের অনুগত হয়ে 

চলছে সমস্ত সৃষ্ট জীব। আর হে মানুষ! 

আর এগুলোকে তো আপনার কল্যাণের 



 

 

জন্যই অনুগত করে তিনি সৃষ্টি 

করেছেন।  

কুফরের প্রকৃত অবস্থা: 

অপর দিকে আরেক ধরনের মানুষ আছে, 

যারা পরাজিত আত্মসমর্পণকারী রূপে 

জন্ম গ্রহণ করে আজীবন পরাজিতরূপে 

আত্মসমর্পণ করতঃ জীবন অতিবাহিত 

করে; কিন্তু সে নিজের 

আত্মসমর্পণবোধকে অনুধাবন করতে 

পারে না, বুঝতেও সক্ষম হয় না। সে 

তার রবকে চিনে না, তাাঁর শরী‘আতের 

ওপর ঈমান আনে না, তাাঁর রাসূলগণের 

অনুসরণ করে না, মহান আলল্াহ যে 

তাকে জ্ঞান ও বিবেক শক্তি দান 

করেছেন এবং তাকে শ্রবণ ও দর্শন 



 

 

শক্তি দান করেছেন তার সৃষ্টিকর্তাকে 

চেনার জন্য, সেটাও সে সঠিকভাবে 

প্রয়োগ করে না। বরং সে তার রবের 

অস্তিত্বকে অস্বীকার করে, তাাঁর 

দাসত্ব থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে এবং 

তার সারব্িক জীবনের যে বিষয়ে তাকে 

গ্রহণ করা বা না করার পূর্ণ ক্ষমতা 

ও স্বাধীনতার অধিকার দেয়া হয়েছে, সে 

ক্ষেত্রে সে আল্লাহর শরী‘আত 

পালনকে অস্বীকার করে অথবা তার 

প্রভুর সাথে অন্যকে অংশীদার করে 

এবং তাাঁর একত্ববাদের নিদর্শনকে 

মানতে অস্বীকার করে। এ ব্যক্তিই 

হলো প্রকৃত কাফের। কারণ কুফরের 

অর্থ হলো: গোপন করা, ঢেকে রাখা, 

লুকিয়ে রাখা। আসলে এই ধরনের 



 

 

লোককে কাফের বলা হয়; কারণ সে 

তার ফিতরাত তথা স্বাভাবিক 

প্রকৃতিকে মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতা দিয়ে 

ঢেকে রেখেছে। একটু আগে জানতে 

পেরেছেন যে, সে ইসলামের ফিতরাতের 

ওপর জন্ম গ্রহণ করেছে। আর তার 

সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এই ফিতরাত 

অনুসারেই কাজ করে থাকে। তার আশে 

পাশে সবকিছু আত্মসমর্পণের 

ভিত্তিতে চলছে। কিন্তু সে তার মূর্খতা 

ও নির্বুদ্ধিতার গোপন পর্দায় 

আচ্ছাদিত হয়ে আছে। এতে করে তার 

দৃষ্টিশক্তি থেকে তার ও দুনিয়ার 

ফিতরাতের কার্যকারিতা অদৃশ্য হয়ে 

যায়। এমতাবস্থায় আপনি তাকে 

দেখবেন, সে তার চিন্তা ও জ্ঞান 



 

 

শক্তি তার ফিতরাতের বিপক্ষে 

ব্যবহার করছে। এর বিপরীত 

দিকগুলোই শুধু সে দেখতে পায় এবং এ 

ফিত্বরাতকে উচ্ছেদ করতেই সে 

সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়।  

এখন আপনি আপনার বিবেক শক্তি 

দিয়ে চিন্তা করে দেখুন, একজন কাফের 

কতটা ভ্রষ্টতা ও অন্ধকারে ডুবে 

আছে।[70]  

ইসলামকে পরিপূর্ণরূপে আপনি মেনে 

চলবেন এটাই ইসলামের দাবী। এটা খুব 

কঠিন কাজ নয়। বরং আল্লাহ যার 

জন্য সহজ করেছেন তার জন্য অতি 

সহজ। সমস্ত জগত ইসলামের দিক-



 

 

নির্দেশনা মেনে চলছে। মহান 

আল্লাহ  বলেন,  

تِّ  َوَٰ ِّ يَۡبغُوَن َولَهُۥٓ أَۡسلََم َمن فِّي ٱلسََّمَٰ ينِّ ٱَّللَّ ﴿أَفَغَۡيَر دِّ

]ال   ٨٣َوٱۡۡلَۡرضِّ َطۡوٗعا َوَكۡرٗها َوإِّلَۡيهِّ يُۡرَجعُوَن 

   [٨٣عمران: 

“আর নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু 

আছে ইচ্ছা ও অনিচ্ছাক্রমে সবাই তাাঁর 

উদ্দেশ্যে আত্মসমর্পণ করে।” [সূরা 

আলে ইমরান, আয়াত: 8৩] 

ইসলাম আল্লাহর একমাত্র মনোনীত 

দীন ও জীবন ব্যবস্থা; সে কথা ঘোষণা 

করে বলেন,  

ُم﴾  ۡسلََٰ ِّ ٱۡۡلِّ ندَ ٱَّللَّ يَن عِّ    [١٩]ال عمران:   ١٩﴿إِّنَّ ٱلد ِّ



 

 

“নিশ্চয় ইসলাম আল্লাহর একমাত্র 

মনোনীত দীন।” [সূরা আলে ইমরান, 

আয়াত: 19] আর তা হচ্ছে, চেহারা ও 

সত্তাকে আল্লাহর সন্তুষ্টির কাছে 

সমর্পণ করা। যেমন, আল্লাহ তা‘আলা 

বলেন,  

ِّ َوَمنِّ ٱتَّبَعَنِّ﴾  َّ َي َّللِّ وَك فَقُۡل أَۡسلَۡمُت َوۡجهِّ ﴿فَإِّۡن َحآجُّ

   [٢٠]ال عمران:   ٢٠

“আর যদি তারা আপনার সাথে বিতর্ক 

করে, তবে আপনি বলুন: আমি ও আমার 

অনুসারীগণ আল্লাহর উদ্দেশ্যে 

আত্মসমর্পণ করেছি।” [সূরা আলে 

ইমরান, আয়াত: 20]  



 

 

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম 

ইসলামের পরিচয় বর্ণনা করে বলেন,  

أن تسلم قلبك هلل ، وأن تولي وجهك هلل ، وتؤتي »

 «الزكاة المفروضة

“ইসলাম হলো তুমি তোমার অন্তরকে 

আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সমর্পণ 

করবে, তোমার মুখমণ্ডলকে আল্লাহর 

জন্যই ফিরাবে এবং যাকাত ফরয হলে 

তা আদায় করবে।”[71]  

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস 

করল, ইসলাম কি? উত্তরে তিনি বলেন,  

َم قَْلبُكَ » ْن لَِّسانَِّك  أَْن يُْسلِّ ِّ، َوأَْن يَْسلََم اْلُمْسلُِّموَن مِّ َّ َّللِّ

كَ  ْساَلمِّ أَْفَضُل? قَاَل: ، «َويَدِّ  قَاَل: فَأَيُّ اْۡلِّ



 

 

يَمانُ » يَماُن? قَاَل: ، «اْۡلِّ َن » قَاَل: َوَما اْۡلِّ أَْن تُْؤمِّ

، َواْلبَْعثِّ بَْعدَ  ، َوُرُسلِّهِّ ، َوُكتُبِّهِّ ِّ، َوَماَلئَِّكتِّهِّ بِّاَّللَّ

 «اْلَمْوتِّ 

“আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আপনার 

অন্তরকে সোপর্দ করা এবং আপনার 

জিহ্বা হাতের অনিষ্টতা হতে সকল 

মুসলিমের নিরাপত্তা লাভ করা। এরপর 

লোকটি জিজ্ঞেস করল: ইসলামের 

কোন কাজটি সর্বোত্তম? তখন তিনি 

বলেন, ঈমান আনয়ন করা। লোকটি 

বলল: ঈমান কী? তিনি বলেন, আল্লাহ 

তা‘আলা, তাাঁর ফিরিশতাগণ, আসমানী 

কিতাবসমূহ, রাসূলগণ ও মৃত্যুর পর 

পুনরুত্থান দিবসকে দৃঢ়ভাবে স্বীকার 

করে নেওয়া।” [72] 



 

 

এমনিভাবে তিনি এর পরিচয়ে অন্যত্র 

বলেন,  

اۡلسالم أن تشهد أن ال إله إال هللا ، وأن محمدا »

تي الزكاة ، رسول هللا ، وتقيم الصالة ، وتؤ

وتصوم رمضان ، وتحج البيت إن استطعت إليه 

 «سبيال

“ইসলাম হলো এই সাক্ষ্য দেয়া যে, 

আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো মা‘বুদ 

নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাাঁর প্রেরিত 

রাসূল, সালাত প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত 

আদায় করা, রমযান মাসের সাওম পালন 

করা এবং সামর্থ থাকলে আল্লাহর ঘর 

(কা‘বার) হজ পালন করা।”[7৩]  

তিনি আরও বলেন,  



 

 

هِّ » ْن لَِّسانِّهِّ َويَدِّ َم اْلُمْسلُِّموَن مِّ ُم َمْن َسلِّ  «اْلُمْسلِّ

“প্রকৃত মুসলিম তো সেই যার জিহ্বা 

ও হাতের অনিষ্টতা থেকে অন্য 

মুসলিমগণ নিরাপদ থাকে।”[74] 

আল্লাহ তা‘আলা একমাত্র দীন ইসলাম 

ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম পূর্ববর্তী ও 

পরবর্তী কারো নিকট থেকে গ্রহণ 

করবেন না। কারণ সমস্ত নবী ও 

রাসূলগণ ছিলেন দীন ইসলামের ওপর। 

আল্লাহ তা‘আলা নূহ ‘আলাইহিস 

সালাম সম্পর্কে বলেন,  

ۡم  قَۡومِّ إِّن َكاَن ﴿َوٱۡتُل َعلَۡيهِّ هِۦّ يََٰ نَبَأَ نُوحٍ إِّۡذ قَاَل لِّقَۡومِّ

ي بِّ  يرِّ ي َوتَۡذكِّ قَامِّ ِّ   َكبَُر َعلَۡيُكم مَّ ِّ فَعَلَى ٱَّللَّ تِّ ٱَّللَّ ايََٰ

عُٓواْ أَۡمَرُكۡم َوُشَرَكآَءُكۡم ثُمَّ اَل يَُكۡن  تََوكَّۡلُت فَأَۡجمِّ

ٗة ثُمَّ ٱۡقُضٓواْ إِّلَيَّ  ُرونِّ  أَۡمُرُكۡم َعلَۡيُكۡم ُغمَّ  ٧١َواَل تُنظِّ



 

 

َي إِّالَّ َعلَى  ۡن أَۡجٍرۖ إِّۡن أَۡجرِّ فَإِّن تََولَّۡيتُۡم فََما َسأَۡلتُُكم م ِّ

يَن  َن ٱۡلُمۡسلِّمِّ ۡرُت أَۡن أَُكوَن مِّ ِّۖ َوأُمِّ ]يونس :   ٧٢ٱَّللَّ

٧٢  ،٧١]   

“আর তাদেরকে নূহ-এর বৃত্তান্ত 

শোনান। তিনি তার সম্প্রদায়কে 

বলেছিলেন, ‘হে আমার সম্প্রদায়! 

আমার অবস্থিতি ও আল্লাহ 

আয়াতসমূহ দ্বারা আমার উপদেশ 

প্রদান তোমাদের কাছে যদি দুঃসহ হয় 

তবে আমি তো আল্লাহ ওপর নির্ভর 

করি। সুতরাং তোমরা তোমাদের 

কর্তব্য স্থির করে নাও এবং তোমারা 

যাদেরকে শরীক করেছ তাদেরকেও ডাক, 

পরে যেন কর্তব্য বিষয়ে তোমাদের 

কোন অস্পষ্টতা না থাকে। 

তারপর  আমার সম্বন্ধে তোমাদের 



 

 

কাজ শেষ করে ফেল এবং আমাকে 

অবকাশ দিও না। অতঃপর যদি তোমরা 

মুখ ফিরিয়ে নাও তবে তোমাদের কাছে 

আমি তো কোনো পারিশ্রমিক চাইনি, 

আমার পারিশ্রমিক আছে তো কেবল 

আল্লাহ কাছে, আর আমি মুসলিমদের 

অন্তর্ভুক্ত হতে আদেশপ্রাপ্ত 

হয়েছি’।” [সূরা ইউনুস, আয়াত: 71-72] 

ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম সম্পর্কে 

তিনি বলেন,  

يَن  لَمِّ ِّ ٱۡلعََٰ ۡمۖ قَاَل أَۡسلَۡمُت لَِّرب  ﴿إِّۡذ قَاَل لَهُۥ َربُّهُۥٓ أَۡسلِّ

  [١٣١]البقرة:   ١٣١

“যখন তার প্রভু তাকে বললেন, তুমি 

আনুগত্য স্বীকার কর (মুসলিম হও) 



 

 

তখন তিনি বললেন, আমি বিশ্বজগতের 

রবের নিকট আত্মসমর্পণ করলাম।” 

[সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: 1৩1]  

মূসা ‘আলাইহিস সালাম সম্পর্কে 

বলেন,  

ِّ فَعَلَۡيهِّ  قَۡومِّ إِّن ُكنتُۡم َءاَمنتُم بِّٱَّللَّ ﴿َوقَاَل ُموَسىَٰ يََٰ

يَن  ۡسلِّمِّ   [٨٤]يونس :   ٨٤تََوكَّلُٓواْ إِّن ُكنتُم مُّ

“আর মূসা বললেন: হে আমার 

সম্প্রদায়! যদি তোমরা আল্লাহর 

ওপর বিশ্বাস রাখো, তবে তাাঁরই ওপর 

ভরসা কর,য দি তোমরা মুসলিম হয়ে 

থাকো।” [সূরা ইউনুস, আয়াত: 84]  

আর তিনি ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের 

সংবাদ দিয়ে বলেন,  



 

 

ي ِّ  نُواْ بِّي َن أَۡن  ۧ﴿َوإِّۡذ أَۡوَحۡيُت إِّلَى ٱۡلَحَوارِّ َءامِّ

  ١١١َوبَِّرُسولِّي قَالُٓواْ َءاَمنَّا َوٱۡشَهۡد بِّأَنَّنَا ُمۡسلُِّموَن 

  [١١١دة:  ]المائ

“আর যখন আমি হাওয়ারিদেরকে 

আদেশ করলাম, আমার প্রতি এবং 

আমার রাসূলের প্রতি ঈমান স্থাপন 

কর, তখন তারা বলল, আমরা বিশ্বাস 

স্থাপন করলাম এবং আপনি সাক্ষী 

থাকুন যে, আমরা মুসলিম।” [সূরা আল-

মায়েদাহ, আয়াত: 111][75]  

ইসলাম ধর্মের বিধি-বিধান, আকীদাহ-

বিশ্বাস সবকিছু আল্লাহ কর্তৃক নাযিল 

কৃত অহী অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহ 

হতে গ্রহণ করা হয়। আমি এখন এ 



 

 

দু’টি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত কিছু 

আলোকপাত করব, ইনশাআল্লাহ। 

 ইসলামের মৌলিক নীতিমালা ও তার 

উৎসসমহূ 

মানব রচিত ও রহিত হওয়া ধর্মগুলোর 

অনুসারীরা তাদের মাঝে উত্তরাধিকার 

সূত্রে পাওয়া কিতাবসমূকে পবিত্র 

করার একটা অভ্যাস গড়ে তুলেছে। সে 

সব কিতাব লেখা হয়েছিল প্রাচীন যুগে। 

ফলে এ সমস্ত কিতাব কে লিখেছে বা 

কে তার অনুবাদ করেছে বা কোন সময় 

লেখা হয়েছে, তার কোন সত্যতা জানা 

যায় না। বরং এগুলো এমন সব মানুষেরা 

লিখেছিল যাদের মাঝে ঐসব গুণ থাকে 

যা অন্য মানুষের মাঝেও থাকে। যথা- 



 

 

দুর্বলতা, ঘাটতি, প্রবৃত্তি, ভুল 

ইত্যাদি।  

পক্ষান্তরে ইসলাম হচ্ছে অন্য ধর্ম 

থেকে সম্পূর্ণ আলাদা; কারণ তা হক বা 

সত্য মূলনীতির (অর্থাৎ আল্লাহ 

প্রদত্ত অহীর) ওপর নির্ভর করে তথা 

“কুরআন ও সুন্নাহ (হাদীস)”। নিচে এ 

দু’টির সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা 

হলো:  

(ক) মহাগ্রন্থ আল-কুরআন:  

ইতোপূর্বে আপনি জেনেছেন যে, 

ইসলাম আল্লাহর মনোনীত দীন। আর 

এ কারণেই আল্লাহ তা‘আলা তার 

প্রেরিত রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 



 

 

‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর কুরআন 

অবতীর্ণ করেন, যা মুত্তাক্বীন তথা 

পরহেজগার বান্দাদের জন্য হিদায়াত 

এবং মুসলিমদের জন্য সংবিধানস্বরূপ। 

আর আল্লাহ যাদের (কুফুরী ও 

নেফাকী) থেকে আরোগ্য কামনা করেন 

তাদের অন্তরের রোগমুক্তি এবং 

যাদের মুক্তি ও (হিদায়াতের) আলো 

কামনা করেন তাদের জন্য 

আলোকবর্তিকাস্বরূপ। মহাগ্রন্থ 

আল-কুরআন ঐ সমস্ত মৌলিক 

নীতিমালার অন্তর্ভুক্ত, যে কারণে 

আল্লাহ তা‘আলা রাসূলগণকে প্রেরণ 

করেছেন।[76]  



 

 

এটি আসমানী কিতাব হওয়ার ব্যাপারে 

নতুন নয়, যেমন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইহি ওয়াসাল্লামও রাসূল হওয়ার 

ব্যাপারেও নতুন ছিলেন না। বরং এর 

পূর্বে আল্লাহ তা‘আলা ইবরাহীম 

‘আলাইহিস সালামের ওপর সহীফা 

অবতীর্ণ করেন, মূসা ‘আলাইহিস 

সালামকে তাওরাত ও দাউদ ‘আলাইহিস 

সালামকে যাবূর দিয়ে তাদেরকে 

সম্মানিত করেন। এমনিভাবে ‘ঈসা 

মাসীহ ‘আলাইহিস সালাম ইঞ্জীল নিয়ে 

আসেন। এ সব কিতাব ছিল আল্লাহর 

পক্ষ থেকে অহী, যা তিনি তাাঁর প্রেরিত 

নবী ও রাসূলগণকে অহী করেছিলেন। 

এসব পূর্ববর্তী কিতাবের সংখ্যা 

অনেক। কিন্তু এর অধিকাংশই বিলীন 



 

 

হয়ে গেছে এবং তার মধ্যে পরিবর্তন ও 

বিকৃতি সাধিত হয়েছে। পক্ষান্তরে 

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের হিফাযতের 

দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহই নিয়েছেন এবং 

তিনি তাকে পূর্ববর্তী সকল আসমানী 

কিতাবের তত্ত্বাবধায়ক ও রহিতকারী 

করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,  

ٗقا ل َِّما بَۡينَ  ِّ ُمَصد ِّ َب بِّٱۡلَحق 
تََٰ يَدَۡيهِّ  ﴿َوأَنَزۡلنَآ إِّلَۡيَك ٱۡلكِّ

نًا َعلَۡيهِّۖ  بِّ َوُمَهۡيمِّ تََٰ َن ٱۡلكِّ    [٤٨دة: ]المائ  ٤٨مِّ

“আর আমরা এ কিতাব (কুরআন)কে 

আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি হকের 

সাথে, যা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের 

সত্যতা প্রমাণকারী এবং ঐসব 

কিতাবের সংরক্ষকও।” [সূরা আল-

মায়েদাহ, আয়াত: 48] 



 

 

আল্লাহ তা‘আলা এর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা 

করেন যে, এতে প্রত্যেক জিনিসের 

বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে। ফলে 

মহিমান্বিত আল্লাহ বলেন,  

ٗنا ل ُِّكل ِّ َشۡيٖء َوُهٗدى َوَرۡحَمٗة  َب تِّۡبيََٰ تََٰ ۡلنَا َعلَۡيَك ٱۡلكِّ ﴿َونَزَّ

يَن  ۡلُمۡسلِّمِّ    [٨٩]النحل:  ٨٩َوبُۡشَرىَٰ لِّ

“আর আমরা আপনার প্রতি অবতীর্ণ 

করেছি কিতাব যা প্রত্যেক বিষয়ে 

স্পষ্ট ব্যাখ্যা করে।” [সূরা আন-নাহল, 

আয়াত: 89]  

আর তা হিদায়াত ও রহমতস্বরূপ। মহান 

আল্লাহ বলেন,  

 
ب ُِّكۡم َوُهٗدى َوَرۡحَمةِّٞۚ ن رَّ   ١٥٧﴿فَقَۡد َجآَءُكم بَي ِّنَةّٞ م ِّ

   [١٥٧]االنعام: 



 

 

“আর তোমাদের নিকট তোমাদের 

রবের পক্ষ থেকে এক সুস্পষ্ট দলীল 

এবং হিদায়াত ও রহমত সমাগত 

হয়েছে।” [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: 

157] 

এটি যে পথনির্দেশ করে তা হচ্ছে সব 

চাইতে সঠিক। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,  

َي أَۡقَوُم   لَّتِّي هِّ ي لِّ ذَا ٱۡلقُۡرَءاَن يَۡهدِّ ]االسراء: ﴿إِّنَّ َهَٰ

٩]   

“নিশ্চয় এ কুরআন হিদায়াত করে সে 

পথের দিকে যা আকওয়াম (সরল, 

সুদৃঢ়)।” [সূরা আল-ইসরা, আয়াত: 9] 

অতএব, তা মানবজাতিকে এমন পথ 



 

 

প্রদর্শন করে যা তাদের জীবনের সকল 

বিষয়ে সঠিক।  

[আর যে চিন্তা-ভাবনা করে যে, কীভাবে 

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন অবতীর্ণ 

হয়েছে এবং কীভাবে সংরক্ষণ করা 

হয়েছে? তাহলে সে কুরআনের মহত্ব ও 

মর্যাদা উপলব্ধি করতে পারবে এবং সে 

তার ইচ্ছাকেও আল্লাহর জন্য 

একনিষ্ঠ করবে। আল্লাহ তা‘আলা 

বলেন,  

يَن  لَمِّ ِّ ٱۡلعََٰ يُل َرب  وُح  ١٩٢﴿َوإِّنَّهُۥ لَتَنزِّ نََزَل بِّهِّ ٱلرُّ

يُن  يَن  ١٩٣ٱۡۡلَمِّ رِّ َن ٱۡلُمنذِّ   ١٩٤َعلَىَٰ قَۡلبَِّك لِّتَُكوَن مِّ

   [١٩٤  ،١٩٢]الشعراء : 

“নিশ্চয় এটি (আল-কুরআন) 

বিশ্বজাহানের রব হতে অবতারিত। রূহুল 



 

 

আমীন (জিবরীল) এটা নিয়ে অবতরণ 

করেছেন। আপনার অন্তরে, যাতে 

আপনি সতর্ককারী হতে পারেন।” [সূরা 

আশ-শু‘আরা, আয়াত: 192-194]  

সুতরাং, যিনি কুরআন অবতীর্ণ করেন, 

তিনি হচ্ছেন বিশ্বজাহানের রব 

আল্লাহ। আর যার মাধ্যমে তা অবতরণ 

হয়, তিনি রূহুল আমীন তথা জিবরীল 

‘আলাইহিস সালাম। আর যার অন্তরে 

তা অবতরণ করা হয় তিনি হচ্ছেন নবী 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম।][77]  

এই কুরআন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে সমস্ত 

নিদর্শন কিয়ামত অবধি অবশিষ্ট 



 

 

থাকবে তার অন্তর্গত একটি স্থায়ী 

নিদর্শন। অথচ পূর্ববর্তী নবীগণের 

জীবন শেষ হওয়ার সাথে সাথে তাদের 

নিদর্শন ও মু‘জিযাসমূহও শেষ হয়ে 

যেত। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা‘আলা এই 

কুরআনকে একটি স্থায়ী নিদর্শন বা 

প্রমাণস্বরূপ করেছেন।  

এটা একটি পরিপূর্ণ প্রমাণপত্র ও 

সমুজ্জ্বল নিদর্শন। আল্লাহ তা‘আলা 

মানুষকে চ্যালেঞ্জ ছুাঁড়েছেন তারা যেন 

কুরআনের অনুরূপ একটি কিতাব অথবা 

কুরআনের সূরার অনুরূপ দশটি সূরা 

অথবা একটি সূরা নিয়ে আসে। কিন্তু 

তারা কয়েকটি অক্ষর বা শব্দ বানাতেও 

অপারগ হয়। অথচ যে জাতির ওপর 



 

 

কুরআন অবতীর্ণ হয়, তারা ছিল ভাষার 

বিশুদ্ধতা ও অলঙ্কার শাস্ত্রের জাতি। 

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,  

ۡثلِّهِۦّ َوٱۡدُعواْ   قُۡل فَۡأتُواْ بُِّسوَرٖة م ِّ
هُۖ ﴿أَۡم يَقُولُوَن ٱۡفتََرىَٰ

قِّيَن  دِّ ِّ إِّن ُكنتُۡم َصَٰ ن دُونِّ ٱَّللَّ   ٣٨َمنِّ ٱۡستََطۡعتُم م ِّ

  [٣٨]يونس : 

“নাকি তারা বলে, ‘তিনি এটা রচনা 

করেছেন?’ বলুন, ‘তবে তোমরা এর 

অনুরূপ একটি সূরা নিয়ে আস এবং 

আল্লাহ ছাড়া অন্য যাকে পার ডাক, 

যদি তোমরা সত্যবাদী হও’।” [সূরা 

ইউনুস, আয়াত: ৩8]  

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন যে আল্লাহর 

পক্ষ থেকে অহী তার প্রমাণ হলো: 

এর মধ্যে পূর্ববর্তী জাতির বহু সংবাদ 



 

 

অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং সম্মুখে 

আগমনকারী যেসব ঘটনা সম্পর্কে 

ভবিষ্যদ্বাণী করেছে তা হুবহু ঐভাবেই 

ঘটেছে যেভাবে কুরআন সংবাদ দিয়েছে। 

আর অনেক বিষয়ে এমন সব 

বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ উল্লেখ করেছে, 

বিজ্ঞানীরা যার কিছু কিছু মাত্র বিষয়ে 

বর্তমান যুগে এসে উপনীত হয়েছে।  

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন যে আল্লাহর 

পক্ষ থেকে অহী, তার আরও প্রমাণ 

হলো: যে নবীর ওপর এই কুরআন 

অবতীর্ণ হয়, তাাঁর কাছ থেকে কুরআন 

অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে অনুরূপ কিছু 

জানা যায়নি এবং তার সদৃশ কোনো 



 

 

বিষয়ও বর্ণনা করা হয়নি যা স্বয়ং 

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,  

ُكم بِّهِّۦۖ فَقَۡد  ﴿قُل ُ َما تَلَۡوتُهُۥ َعلَۡيُكۡم َواَلٓ أَۡدَرىَٰ لَّۡو َشآَء ٱَّللَّ

لُوَن  ۦِٓۚ أَفاََل تَۡعقِّ هِّ ن قَۡبلِّ ]يونس   ١٦لَبِّۡثُت فِّيُكۡم ُعُمٗرا م ِّ

 :١٦]   

“বলুন, আল্লাহ যদি চাইতেন আমিও 

তোমাদের কাছে এটা তিলাওয়াত 

করতাম না এবং তিনিও তোমাদেরকে এ 

বিষয়ে জানাতেন না। আমি তো এর 

আগে তোমাদের মধ্যে জীবনের 

দীর্ঘকাল অবস্থান করেছি; তবুও কি 

তোমরা বুঝতে পার না?” [সূরা ইউনুস, 

আয়াত: 16] বরং তিনি ছিলেন এমন 

নিরক্ষর ব্যক্তি যে, তিনি পড়তে ও 

লিখতে জানতেন না। এমনকি তিনি 



 

 

কোনো শিক্ষকের নিকট গমন 

করেননি এবং কোনো শিক্ষকের কাছে 

বসেননি। এতদসত্ত্বেও তিনি 

বিশুদ্ধভাষী ও অলঙ্কার-শাস্ত্রবিদ 

কাফিরদেরকে কুরআনের অনুরূপ কিছু 

নিয়ে আসার চ্যালেঞ্জ করেন। আল্লাহ 

তা‘আলা বলেন,  

ٖب َواَل تَُخطُّهُۥ  تََٰ ن كِّ ن قَۡبلِّهِۦّ مِّ ﴿َوَما ُكنَت تَۡتلُواْ مِّ

لُوَن  ينَِّكۖ إِّٗذا َّلَّۡرتَاَب ٱۡلُمۡبطِّ بوت: ]العنك  ٤٨بِّيَمِّ

٤٨]   

“আপনি তো এর পূর্বে কোনো কিতাব 

পাঠ করেননি এবং স্বহস্তে কোনো 

দিন কিতাব লিখেননি যে, মিথ্যাবাদীরা 

সন্দেহ পোষণ করবে।” [সূরা আল-

‘আনকাবুত, আয়াত: 48]  



 

 

এই নিরক্ষর নবীর বৈশিষ্ট্য তাওরাত 

ও ইঞ্জিলে বর্ণনা করা হয়েছে যে, 

তিনি এমন নিরক্ষর, যিনি পড়তে ও 

লিখতে জানেন না। অথচ ইয়াহূদী ও 

নাসারাদের যেসব পাদ্রী বা পণ্ডিতদের 

কাছে তাওরাত ও ইঞ্জিলের কিছু 

অবশিষ্ট আছে, তারা যে ব্যাপারে 

মতভেদ করে সে সম্পর্কে তাাঁকে 

জিজ্ঞেস করেছিল এবং তারা পরস্পর 

যে বিষয়ে ঝগড়া করে সে বিষয়ে তারা 

তাাঁর নিকট বিচার প্রার্থনা করেছিল। 

তাওরাত ও ইঞ্জিলে আল্লাহ তা‘আলা 

তাাঁর সংবাদ পরিষ্কারভাবে বলেছেন- 

دُونَهُۥ  ي يَجِّ يَّ ٱلَّذِّ ُسوَل ٱلنَّبِّيَّ ٱۡۡلُم ِّ َّبِّعُوَن ٱلرَّ يَن يَت ﴿ٱلَّذِّ

يلِّ يَۡأُمُرُهم  نجِّ ةِّ َوٱۡۡلِّ ندَُهۡم فِّي ٱلتَّۡوَرىَٰ َمۡكتُوبًا عِّ



 

 

لُّ لَُهُم  ُهۡم َعنِّ ٱۡلُمنَكرِّ َويُحِّ تِّ بِّٱۡلَمۡعُروفِّ َويَۡنَهىَٰ ي ِّبََٰ ٱلطَّ

ٓئَِّث   ُم ٱۡلَخبََٰ ُم َعلَۡيهِّ    [١٥٧]االعراف: َويَُحر ِّ

“যারা অনুসরণ করে রাসূলের, উম্মী 

নবীর, যার উল্লেখ তারা তাদের কাছে 

তাওরাত ও ইঞ্জিলে লিপিবদ্ধ পায়, 

যিনি তাদেরকে সৎ কাজের আদেশ দেন, 

অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করেন, তাদের 

জন্য পবিত্র বস্তু হালাল করেন এবং 

অপবিত্র বস্তু হারাম করেন।” [সূরা 

আল-আ‘রাফ, আয়াত: 157 ] 

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 

ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করে ইয়াহূদী 

ও নাসারারা যে প্রশ্ন করেছিল আল্লাহ 

তা‘আলা তা পরিষ্কারভাবে উল্লেখ 

করে বলেন,  



 

 

َل   ﴿يَسۡ  بِّ أَن تُنَز ِّ تََٰ َن ٱلسََّمآءِِّۚ  لَُك أَۡهُل ٱۡلكِّ ٗبا م ِّ تََٰ ۡم كِّ َعلَۡيهِّ

   [١٥٣]النساء : 

“কিতাবীগণ আপনার কাছে তাদের জন্য 

আসমান হতে একটি কিতাব নাযিল 

করতে বলে।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: 

15৩]  মহান আল্লাহ আরও বলেন, 

وحِّۖ    ﴿َويَسۡ    [٨٥]االسراء: لُونََك َعنِّ ٱلرُّ

“আর আপনাকে তারা রূহ সম্পর্কে 

প্রশ্ন করে।” [সূরা আল-ইসরা, আয়াত: 

85]  

মহিমান্বিত আল্লাহ আরও বলেন, 

ي ٱۡلقَۡرنَۡينِّۖ    ﴿َويَسۡ     [٨٣]الكهف: لُونََك َعن ذِّ



 

 

“আর তারা আপনাকে যুল-কারনাইন 

সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে।” [সূরা আল-

কাহাফ, আয়াত: 8৩]   

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন, 

ذَا ٱۡلقُۡرَءاَن يَقُ  يَل أَۡكثََر ﴿ إِّنَّ َهَٰ ءِّ ٓ صُّ َعلَىَٰ بَنِّٓي إِّۡسَرَٰ

ي ُهۡم فِّيهِّ يَۡختَلِّفُوَن     [٧٦]النمل:    ٧٦ٱلَّذِّ

“বনী ইসরাঈল যেসব বিষয়ে মতভেদ 

করে, নিশ্চয় এ কুরআন তার অধিকাংশ 

তাদের কাছে বিবৃত করে।” [সূরা আন-

নামল, আয়াত: 76]  

ইবরাহীম ফিলিপস নামক এক খ্রিষ্টান 

পাদ্রী ডিগ্রি অর্জনের জন্য তার 

ডক্টরেট থিসিসের মধ্যে কুরআনকে 

সন্দেহযুক্ত করার অপচেষ্টা চালান। 



 

 

কিন্তু তিনি তাতে ব্যর্থ হন। বরং 

কুরআন তার দলীল প্রমাণাদি দ্বারা 

তাাঁকে পরাভূত করে। ফলে তিনি তার 

অক্ষমতার ঘোষণা দিয়ে মহান 

সৃষ্টিকর্তার কাছে আত্মসমর্পণ 

করেন এবং তিনি তার ইসলাম গ্রহণের 

ঘোষণা দেন।[78]  

এমনভাবে একজন মুসলিম আমেরিকান 

নাগরিক ড. জাফরী লাং নামক এক 

ভদ্রলোককে মহাগ্রন্থ আল-

কুরআনের অনুবাদের একখানা কপি 

দিলে সে তা পাঠ করে অনুভব করে যে, 

এই কুরআন যেন তাকেই সম্বোধন 

করে কথা বলছে। আর তার সকল 

প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে। তার ও তার 



 

 

অন্তরের মাঝে যে প্রতিবন্ধকতা 

রয়েছে তা অপসারণ করছে। বরং সে 

বলে, নিশ্চয় যে সত্তা এই কুরআন 

অবতীর্ণ করেছেন, তিনি যেন আমাকে 

আমি যতখানি জানি তার চেয়ে অনেক 

বেশি জানেন।[79] কেনই বা নয়? যিনি 

কুরআন অবতীর্ণ করেছেন, তিনিই তো 

মানুষ সৃষ্টি করেছেন। তিনি হলেন মহা 

পবিত্র আল্লাহ।   

يُف ٱۡلَخبِّيُر   ]الملك: ﴿أاََل يَۡعلَُم َمۡن َخلََق َوُهَو ٱللَّطِّ

١٤]  

“যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনিই কি জানেন 

না? তিনি তো সূক্ষ্মদর্শী, সর্বজ্ঞ।” 

[সূরা আল-মূলক, আয়াত: 14] সুতরাং 

কুরআনুল কারীমের অনুবাদ পড়াটাই ড. 



 

 

জাফরীর ইসলামের মধ্যে প্রবেশ এবং 

উক্ত গ্রন্থ লেখার কারণ, যে গ্রন্থ 

থেকে আপনাকে রেফারেন্স দিলাম।  

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন মানুষের 

প্রয়োজনীয় সকল বিষয়কে 

অন্তর্ভুক্ত করেছে। ফলে তা নিয়ম-

পদ্ধতি, আকীদাহ-বিশ্বাস, হুকুম-

আহকাম, পারস্পরিক সম্পর্ক বা 

লেনদেন এবং আদব-কায়দাসমূহের 

মূলনীতিকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। 

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,  

ن َشۡيٖءِۚ  بِّ مِّ تََٰ ۡطنَا فِّي ٱۡلكِّ ا فَرَّ ]االنعام:   ٣٨﴿مَّ

٣٨]   



 

 

“আমরা (এই) কিতাবে কোনো বস্তুর 

কোনো বিষয়ই লিপিবদ্ধ করতে 

ছাড়িনি।” [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: 

৩8]  

সুতরাং এর মধ্যে আল্লাহর 

একত্ববাদের আহ্বান, তাাঁর নাম, 

সিফাত বা বৈশিষ্ট্য-গুণাবলি ও 

কর্মসমূহের বর্ণনা রয়েছে। তা নবী ও 

রাসূলগণ যা নিয়ে এসেছেন তার 

সত্যতার দিকে আহ্বান করে। কিয়ামত 

দিবস, কর্মের প্রতিদান ও হিসাব-

নিকাশকে সাব্যস্ত এবং এ ব্যাপারে 

দলীল-প্রমাণাদি কায়েম করে। 

পূর্ববর্তী জাতিসমূহের সংবাদ ও 

দুনিয়াতে তাদের প্রতি যে নিদর্শনসমূহ 



 

 

অবতীর্ণ হয়েছিল এবং যেসব শাস্তি ও 

দুর্ভোগ তাদের জন্য আখেরাতে 

অপেক্ষা করছে তা বর্ণনা করে।  

এর মধ্যে অনেক জিনিসের এমন 

নিদর্শন, যুক্তি ও দলীল-প্রমাণাদি 

রয়েছে, যে ব্যাপারে বিজ্ঞানীরা 

হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে, আর তা প্রত্যেক 

যুগের অনুকূলে হয়। বিজ্ঞানী ও 

গবেষকরা এর মধ্যে তাদের কাঙ্ক্ষিত 

বস্তু পায়। এখন আমি আপনার জন্য 

শুধুমাত্র তিনটি উদাহরণ পেশ করব যা 

আপনাকে এর কিছুটা প্রকাশ করে 

দিবে। উদাহরণগুলো নিম্নরূপ: 

(1) আল্লাহ তা‘আলার বাণী, 



 

 

ذَا  ﴿َوُهوَ  ذَا َعۡذبّٞ فَُراتّٞ َوَهَٰ ي َمَرَج ٱۡلبَۡحَرۡينِّ َهَٰ ٱلَّذِّ

ۡحُجوٗرا  ۡجٗرا مَّ ۡلٌح أَُجاجّٞ َوَجعََل بَۡينَُهَما بَۡرَزٗخا َوحِّ مِّ

   [٥٣]الفرقان:   ٥٣

“আর তিনিই দুই সমুদ্রকে মিলিতভাবে 

প্রবাহিত করেছেন, একটি মিষ্টি, 

মজাদার এবং অপরটি লবণাক্ত, 

বিস্বাদ; উভয়ের মধ্যে করেছেন এক 

অন্তরায়, এক শক্ত ব্যবধান।” [সূরা 

আল-ফুরকান, আয়াত: 5৩]  

মহিমান্বিত আল্লাহ আরও বলেন,  

ن فَۡوقِّهِۦّ  هُ َمۡوجّٞ م ِّ ي ٖ يَۡغَشىَٰ ٖت فِّي بَۡحٖر لُّج ِّ ﴿أَۡو َكُظلَُمَٰ

ُتُۢ  ن فَۡوقِّهِۦّ َسَحابِّٞۚ ُظلَُمَٰ بَۡعُضَها فَۡوَق بَۡعٍض َمۡوجّٞ م ِّ

ُ لَهُۥ  َها﴾ َوَمن لَّۡم يَۡجعَلِّ ٱَّللَّ إِّذَآ أَۡخَرَج يَدَهُۥ لَۡم يََكۡد يََرىَٰ

ن نُّوٍر     [٤٠]النور :   ٤٠نُوٗرا فََما لَهُۥ مِّ



 

 

“অথবা গভীর সমুদ্রতলের অন্ধকার 

সদৃশ, যাকে আচ্ছন্ন করে ঢেউয়ের 

উপর ঢেউ, যার উপর মেধপুঞ্জ, 

অন্ধকারপুঞ্জ স্তরের উপর স্তর, 

এমনকি সে হাত বের করলে তা আদৌ 

দেখতে পাবে না। আল্লাহ যাকে আলো 

দান করেন না, তার জন্যে কোনো 

আলো নেই।” [সূরা আন-নূর, আয়াত: 

40]  

আর সর্বজন বিদিত যে মুহাম্মাদ 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম 

কখনও সমুদ্রে গমন করেননি এবং 

সমুদ্রের গভীরতা অনুসন্ধানে সাহায্য 

করবে এ ধরনের কোনো বস্তুগত 

মাধ্যমও তাাঁর যুগে ছিল না। সুতরাং 



 

 

আল্লাহ ব্যতীত আর কে মুহাম্মাদ 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 

এ তথ্যাবলি জানিয়েছেন?  

(2) আল্লাহ তা‘আলার বাণী: 

يٖن  ن طِّ لَٖة م ِّ
ن ُسلََٰ َن مِّ نَسَٰ ثُمَّ  ١٢﴿َولَقَۡد َخلَۡقنَا ٱۡۡلِّ

هُ  يٖن َجعَۡلنََٰ كِّ ثُمَّ َخلَۡقنَا ٱلنُّۡطفَةَ  ١٣نُۡطفَٗة فِّي قََراٖر مَّ

ٗما  َظَٰ َعلَقَٗة فََخلَۡقنَا ٱۡلعَلَقَةَ ُمۡضغَٗة فََخلَۡقنَا ٱۡلُمۡضغَةَ عِّ

هُ َخۡلقًا َءاَخَرِۚ فَتَبَاَرَك  َم لَۡحٗما ثُمَّ أَنَشۡأنََٰ
َظَٰ فََكَسۡونَا ٱۡلعِّ

قِّيَن  لِّ ُ أَۡحَسُن ٱۡلَخَٰ    [١٤  ،١٢نون : ]المؤم  ١٤ٱَّللَّ

“আর অবশ্যই আমরা মানুষকে সৃষ্টি 

করেছি মাটির উপাদান থেকে، তারপর 

আমরা তাকে শুক্রবিন্দুরূপে স্থাপন 

করি এক নিরাপদ ভাণ্ডারে; পরে আমরা 

শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি ‘আলাকা-তে, 

অতঃপর ‘আলাকা-কে পরিণত করি 



 

 

গোশতপিণ্ডে ، অতঃপর 

গোশতপিণ্ডকে পরিণত করি অস্থিতে; 

অতঃপর অস্থিকে ঢেকে দেই গোশত 

দিয়ে; তারপর তাকে গড়ে তুলি অন্য এক 

সৃষ্টিরূপে। অতএব, (দেখে নিন) 

সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কত 

বরকতময়!” [সূরা আল-মু‘মিনূন, 

আয়াত: 12-14]  

বিজ্ঞানীরা বর্তমান যুগে এসেই কেবল 

গর্ভস্থ সন্তানের (ভ্রূণের) সৃষ্টির 

ধাপ সম্পর্কে এই সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের 

উদঘাটন করে।  

(৩) আল্লাহ তা‘আলা বলেন, 



 

 

ندَهُۥ َمفَاتُِّح ٱۡلغَۡيبِّ اَل يَۡعلَُمَهآ إِّالَّ ُهَوِۚ َويَۡعلَُم َما فِّي  ﴿َوعِّ

ن َوَرقٍَة إِّالَّ يَۡعلَُمَها َواَل  ٱۡلبَر ِّ َوٱۡلبَۡحرِِّۚ َوَما تَۡسقُُط مِّ

تِّ  ٱۡۡلَۡرضِّ َواَل َرۡطٖب َواَل يَابٍِّس إِّالَّ  َحبَّٖة فِّي ُظلَُمَٰ

بِّيٖن  ٖب مُّ تََٰ    [٥٩]االنعام:  ٥٩فِّي كِّ

“গায়েব বা অদৃশ্যের চাবিকাঠি তাাঁরই 

নিকট রয়েছে; তিনি ছাড়া আর কেউ তা 

জানে না। আর স্থল ও জলভাগে যা কিছু 

রয়েছে তাও তিনি অবগত রয়েছেন, তাাঁর 

অবগতি ব্যতীত বৃক্ষ থেকে একটি 

পাতাও ঝরে না এবং ভূ-পৃষ্ঠের 

অন্ধকারের মধ্যে একটি দানাও পড়ে 

না। এমনিভাবে যেকোনো সিক্ত ও 

শুষ্ক বস্তুও পতিত হয় না কেন, সমস্ত 

বস্তুই সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ 

রয়েছে।” [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: 

59] মানবজাতি এই ব্যাপক চিন্তা 



 

 

পর্যন্ত বিবেচনা করতে পারে না এবং 

এ ব্যাপারে চিন্তাও করে না অধিকন্তু 

তারা তা করতে সক্ষমও না। বরং 

বিজ্ঞানীদের কোনো দল যদি একটি 

অঙ্কুর অথবা একটি কীট-পতঙ্গ নিয়ে 

পর্যবেক্ষণ করে এবং তার সম্পর্কে 

যা জানতে পেরেছে তা রেকর্ড করে, 

তাহলে সে কারণে আমরা খুবই বিস্ময় 

প্রকাশ করি। অথচ তারা যে ব্যাপারে 

পর্যবেক্ষণ করেছে তার চেয়ে 

বেশিরভাগ ক্ষেত্রই তাদের কাছে 

গোপন রয়েছে।  

ফ্রান্সের অধিবাসী বিজ্ঞানী ‘মরিস 

বুকাই’ তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনের 

মাঝে তুলনা করে এবং ভূমণ্ডল ও 



 

 

নভোমণ্ডল এবং মানুষ সৃষ্টি সম্পর্কে 

সাম্প্রতিক আবিষ্কার যেখানে পে াঁছেছে 

তা বর্ণনা করে। তাতে তিনি পেয়েছেন, 

সাম্প্রতিক কালের আবিষ্কার 

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের মধ্যে যা 

বর্ণিত হয়েছে তার হুবহু মিল রয়েছে। 

পক্ষান্তরে তিনি বর্তমানে প্রচলিত 

তাওরাত ও ইঞ্জিলের মধ্যে ভূমণ্ডল, 

নভোমণ্ডল, মানুষ এবং জীবজন্তুর 

সৃষ্টি সম্পর্কে অনেক ভুল তথ্যাবলি 

অন্তর্ভুক্ত দেখেছেন।[80]  

(খ) নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 

ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ তথা হাদীস:  

আল্লাহ তা‘আলা রাসূল সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি 



 

 

কুরআনুল কারীম অবতীর্ণ করেন এবং 

তার সদৃশ আরও কিছু অহী করেন তাই 

হলো সুন্নাতে নববী সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম অর্থাৎ, হাদীস। 

যা কুরআনের ব্যাখ্যাকারী ও ভিত্তি। 

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম 

বলেন, জেনে রেখো! আমাকে কুরআন ও 

তার সাথে তার সদৃশ কিছু দেয়া 

হয়েছে।[81]  

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 

ওয়াসাল্লামকে আদেশ করা হয়েছে, 

তিনি যেন কুরআনের মধ্যে যা রয়েছে তা 

বর্ণনা করেন যেমন— তাতে আছে 

‘ইজমাল’ বা সংক্ষিপ্ত, তাতে আছে 

‘খুসূস’ বা বিশেষ, তাতে আছে ‘উমূম’ বা 



 

 

ব্যাপক ইত্যাদি, আল্লাহ তা‘আলা 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লামকে সেগুলোর ব্যাখ্যা 

প্রদানের নির্দেশ প্রদান করেছেন। 

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,  

ۡم ﴿َوأَ  َل إِّلَۡيهِّ لنَّاسِّ َما نُز ِّ تُبَي َِّن لِّ ۡكَر لِّ نَزۡلنَآ إِّلَۡيَك ٱلذ ِّ

   [٤٤]النحل:   ٤٤َولَعَلَُّهۡم يَتَفَكَُّروَن 

“আর আমরা আপনার প্রতি কুরআন 

অবতীর্ণ করেছি মানুষকে স্পষ্টভাবে 

বুঝিয়ে দেয়ার জন্যে যা তাদের প্রতি 

অবতীর্ণ করা হয়েছিল, যাতে তারা 

চিন্তা করে।” [সূরা আন-নাহল, আয়াত: 

44]  



 

 

সুন্নাহ বা হাদীস হচ্ছে ইসলামের 

দ্বিতীয় মূল উৎস। আর তা প্রত্যেক যা 

সহীহ সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করা হয়েছে, 

যার সূত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত ধারাবাহিক, হোক 

তা কথা অথবা কাজ অথবা সম্মতি 

অথবা গুণ বা বৈশিষ্ট্য হোক না কেন।  

আর তা আল্লাহর পক্ষ থেকে তার 

প্রেরিত রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অহী; 

কারণ নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম প্রবৃত্তি থেকে কোনো 

কথা বলেন না। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,  



 

 

قُ  ٓ  ﴿َوَما يَنطِّ إِّۡن ُهَو إِّالَّ َوۡحيّٞ يُوَحىَٰ  ٣َعنِّ ٱۡلَهَوىَٰ

يدُ ٱۡلقَُوىَٰ  ٤    [٥  ،٣]النجم :   ٥َعلََّمهُۥ َشدِّ

“আর তিনি প্রবৃত্তি হতে কথা বলেন 

না। তিনি যা বলেন তা তো এক অহী, যা 

তাাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়। তাকে 

শিক্ষা দান করে মহা শক্তিশালী 

(ফিরিশতা)।” [সূরা আন-নাজম, আয়াত: 

৩, 5] 

তাাঁকে যা আদেশ করা হয়েছে তিনি 

মানুষের নিকট তাই প্রচার করেন। 

আল্লাহ তা‘আলা বলেন, 

بِّينّٞ  يرّٞ مُّ ٓ إِّلَيَّ َوَمآ أَنَ۠ا إِّالَّ نَذِّ َّبُِّع إِّالَّ َما يُوَحىَٰ   ٩﴿إِّۡن أَت

   [٩]االحقاف: 



 

 

“আমার প্রতি যা অহী করা হয় আমি 

তো শুধুমাত্র তারই অনুসরণ করি। 

আমি একজন স্পষ্ট সতর্ককারী ছাড়া 

আর কিছুই নই।” [সূরা আল-আহক্বাফ, 

আয়াত:9] 

পবিত্র সুন্নাহ হলো ইসলামের 

বাস্তবিক ব্যবহার। যেমন এতে রয়েছে, 

বিধি-বিধান, আকীদাহ-বিশ্বাস, 

ইবাদাত, পারস্পরিক সম্পর্ক বা 

লেনদেন, আদব-কায়দা ইত্যাদি। নবী 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 

যা হুকুম দেয়া হয়েছে তা তিনি পালন 

করেছেন এবং মানুষের কাছে তা বর্ণনা 

করেছেন। আর তিনি যেভাবে করেন, ঠিক 

অনুরূপভাবে তাদেরকেও করার নির্দেশ 



 

 

দেন। যেমন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 

ওয়াসাল্লামের বাণী তিনি বলেন,  

 «َصلُّوا َكَما َرأَْيتُُمونِّي أَُصل ِّي»

“তোমরা ঠিক ঐভাবে সালাত পড়, 

যেভাবে আমাকে সালাত পড়তে 

দেখেছ।”[82] 

আল্লাহ তা‘আলা মুমিনদেরকে তাাঁর 

যাবতীয় কথা ও কাজের অনুসরণ করতে 

নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে করে তাদের 

ঈমান পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে। আল্লাহ 

তা‘আলা বলেন,  

ِّ أُۡسَوةٌ َحَسنَةّٞ ل َِّمن َكاَن  ﴿لَّقَۡد َكاَن لَُكۡم فِّي َرُسولِّ ٱَّللَّ

َ َكثِّيٗرا  َر َوذََكَر ٱَّللَّ َ َوٱۡليَۡوَم ٱۡۡلٓخِّ   ٢١يَۡرُجواْ ٱَّللَّ

  [٢١]االحزاب : 



 

 

“নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ 

ও আখেরাতের প্রতি আশা রাখে এবং 

আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের 

জনয্ রাসূলুল্লাহ’র মধ্যেই রয়েছে 

উত্তম আদর্শ।” [সূরা আল-আহযাব, 

আয়াত: 21]  

সম্মানিত সাহাবীবৃন্দ নবী সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী ও 

কর্মসমূহকে তাদের পরবর্তীদের 

(অর্থাৎ তাবে‘ঈদের) নিকট বর্ণনা 

করেন এবং তারা তাদের পরবর্তীদের 

(অর্থাৎ তাবে‘ তাবে‘ঈদের) নিকট 

বর্ণনা করেন, অতঃপর সেগুলোর 

সংকলন হাদীসের ভাণ্ডারে পরিণত হয়। 

আর হাদীস বর্ণনাকারী তার নিকট 



 

 

থেকে যারা বর্ণনা করবেন তাদের 

ক্ষেত্রে কঠোরতা অবলম্বন করেন 

এবং যারা তার নিকট থেকে গ্রহণ 

করবেন তাদের ক্ষেত্রে তারা তলব 

করেন যে সে তিনি ব্যক্তির সমসাময়িক 

হবেন যে তার নিকট হতে গ্রহণ 

করেছে। যাতে করে সূত্রের 

ধারাবাহিকতা বর্ণনাকারী থেকে 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত সংযুক্ত হয়।[8৩] 

আর বর্ণনা সূত্রের সকল বর্ণনাকারী 

যেন নির্ভরযোগ্য, ন্যায়পরায়ণ, 

সত্যবাদী এবং বিশ্বস্ত হয়।  

সুন্নাহ যেমন ইসলামের বাস্তবিক 

ব্যবহার, তেমনি তা কুরআনুল কারীমকে 



 

 

প্রকাশ করে এবং এর আয়াতের 

ব্যাখ্যা করে ও সংক্ষিপ্ত হুকুম-

আহকাম বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে। 

যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 

ওয়াসাল্লামের প্রতি যা অবতীর্ণ 

হয়েছে, তা তিনি কখনও কথার মাধ্যমে, 

কখনও কর্মের মাধ্যমে, আবার কখনও 

এতদুভয়ের মাধ্যমে একসাথে ব্যাখ্যা 

করতেন। আবার হাদীস কতিপয় বিধান 

ও আইন প্রণয়ন বর্ণনা করার দিক 

দিয়ে কুরআনুল কারীম হতে স্বাধীন।  

কুরআন ও হাদীসের প্রতি এই বিশ্বাস 

রাখা ওয়াজিব যে, এই দু’টি দীন 

ইসলামের মূল দু’টি উৎস। যে দু’টির 

অনুসরণ করা, যার দিকে প্রত্যাবর্তন 



 

 

করা, যার আদেশ মান্য করা ও 

নিষেধকে বর্জন করা, যার 

সংবাদসমূহকে বিশ্বাস করা, এ দু’টির 

মধ্যে যেসব আল্লাহর নাম, তাাঁর 

গুণাবলি ও তাাঁর কর্মসমূহ রয়েছে তার 

প্রতি ঈমান রাখা এবং আল্লাহ 

তা‘আলা তাাঁর ওলী-আওলিয়া মুমিনদের 

জন্য যা প্রস্তুত করেছেন ও তাাঁর শত্রু 

কাফিরদের জন্য যার প্রতিশ্রুতি 

করেছেন তার প্রতি ঈমান রাখা 

ওয়াজিব। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,  

ُموَك فِّيَما َشَجَر  نُوَن َحتَّىَٰ يَُحك ِّ ﴿فاََل َوَرب َِّك اَل يُۡؤمِّ

ا قََضۡيَت  مَّ ۡم َحَرٗجا م ِّ هِّ دُواْ فِّٓي أَنفُسِّ بَۡينَُهۡم ثُمَّ اَل يَجِّ

ي    [٦٥]النساء :   ٦٥ٗما َويَُسل ُِّمواْ تَۡسلِّ



 

 

“অতএব, আপনার রবের শপথ! তারা 

কখনও মুমিন হতে পারবে না, যে 

পর্যন্ত আপনাকে তাদের আভ্যন্তরীণ 

বিরোধের বিচারক হিসেবে মেনে না 

নিবে, অতঃপর আপনি যে বিচার করবেন 

তা দ্বিধাহীন অন্তরে গ্রহণ না করবে 

আর তা শান্তভাবে পরিগ্রহণ না 

করবে।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: 65]   

আল্লাহ তা‘আলা বলেন, 

ُكۡم َعۡنهُ  ُسوُل فَُخذُوهُ َوَما نََهىَٰ ُكُم ٱلرَّ ﴿َوَمآ َءاتَىَٰ

   [٧]الحشر: فَٱنتَُهواِْۚ  

“রাসূল তোমাদেরকে যা দেয় তা 

তোমরা গ্রহণ কর এবং যা থেকে 

তোমাদেরকে নিষেধ করে তা থেকে 



 

 

বিরত থাক।” [সূরা আল-হাশর, 

আয়াত:7] 

এই দীন বা ধর্মের উৎসের পরিচয় 

প্রদানের পর আমাদের উচিত হবে এর 

স্তরসমূহ বর্ণনা করা। আর তা হচ্ছে- 

ইসলাম, ঈমান এবং ইহসান। 

সংক্ষিপ্তভাবে এই স্তরগুলোর 

আরকান বা স্তম্ভসমূহ আলোচনা 

করব ।  

 দীনের স্তরসমহূ 

দীনের প্রথম স্তর: ইসলাম*[84] 

ইসলাম: এর পাাঁচটি রুকন যথা: দু’টি 

সাক্ষ্য দেয়া (কালেমায়ে শাহাদাত), 



 

 

সালাত প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত প্রদান 

করা, সাওম পালন করা ও হজ করা।  

প্রথমত: (কালেমায়ে শাহাদাত) এই 

সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য 

কোনো উপাস্য নেই আর মুহাম্মাদ 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম 

আল্লাহর রাসূল। 

“আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোনো 

উপাস্য নেই” সাক্ষ্য দেয়ার অর্থ 

হলো: আসমান ও যমীনে একমাত্র 

আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো সত্য 

উপাস্য নেই, তিনিই সত্য উপাস্য, তিনি 

ব্যতীত আর সব বাতিল বা অসত্য।[85] 

এর দাবী হচ্ছে যাবতীয় ইবাদাত-

বন্দেগীর একনিষ্ঠতাকে একমাত্র 



 

 

আল্লাহর জন্য স্থির করা। আর তিনি 

ব্যতীত অন্য সকলের জন্য তা নাকচ 

করা। এ কালেমার সাক্ষ্যদাতা যতক্ষণ 

পর্যন্ত এ ব্যাপারে দু’টি বিষয় 

সাব্যস্ত না করবে ততক্ষণ সে লাভবান 

হতে পারবে না। 

এক- [এর অর্থ ও দাবী] জানা ও বুঝা, 

[এটার ওপর] বিশ্বাস স্থাপন, দৃঢ়তা 

অর্জন, সত্যায়ন, [নিষ্ঠা, মনে-প্রাণে 

গ্রহণ করা] এবং ভালোবাসার সাথে 

‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলা।  

দুই- আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য যাদের 

উপাসনা করা হয় তাদেরকে অস্বীকার 

করা। সুতরাং যে ব্যক্তি এই সাক্ষ্য 

দেয় কিন্তু আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য 



 

 

যাদের উপাসনা করা হয় তাদেরকে 

অস্বীকার করে না, তবে এই সাক্ষ্য 

তার কোনোই উপকারে আসবে 

না।[86] 

আর “মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল” বা দূত 

এই সাক্ষ্যদানের অর্থ হলো,  

*তিনি যা আদেশ করেছেন তা পালন 

করা,  

*যে বিষয়ে খবর দিয়েছেন তা বিশ্বাস 

করা,  

*যা থেকে নিষেধ করেছেন ও সতর্ক 

করেছেন তা পরিহার করা এবং  



 

 

*তাাঁর তরীকা অনুযায়ী আল্লাহর 

ইবাদাত করা।  

আর একথা জেনে রাখা ও বিশ্বাস 

পোষণ করা যে,  

*মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম সকল মানুষের জন্য 

আল্লাহর রাসূল।  

আরও বিশ্বাস করা যে,  

*তিনি দাস, তাাঁর ইবাদাত করা যাবে না।  

*তিনি রাসূল, তার ওপর মিথ্যারোপ 

করা যাবে না। বরং তাাঁর আনুগত্য করা 

হবে ও অনুসরণ করা হবে।  



 

 

*যে কেউ তার আনগত্য করবে সে 

জান্নাতে প্রবেশ করবে,  

*আর যে কেউ তার অবাধ্য হবে 

জাহান্নামে যাবে।  

আরও বিশ্বাস স্থাপন করা যে,  

*আকীদাহ বিষয়ে হোক, আল্লাহ 

কর্তৃক নির্দেশিত ইবাদাত সম্পর্কিত 

হোক, বিচার ও আইন বিষয়ক হোক, 

আখলাক সম্পর্কিত হোক অথবা 

সমাজ ও পরিবার গঠন বিষয়ে হোক 

অথবা হালাল ও হারাম সম্পর্কিত 

হোক না কেন, আপনি কোনো বিষয়ই 

একমাত্র এই সম্মানিত রাসূল বা দূত 

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 



 

 

ওয়াসাল্লামের পদ্ধতি ব্যতীত অন্য 

কিছু গ্রহণ করতে পারবে না। কারণ 

তিনি আল্লাহর রাসূল বা দূত, তাাঁর পক্ষ 

থেকে শরী‘আত প্রচারক।[87]  

দ্বিতীয়ত: সালাত[88]: সালাত হচ্ছে, 

ইসলামের দ্বিতীয় রোকন বা স্তম্ভ। 

বরং ইসলামের মেরুদণ্ড। বান্দা ও 

রবের মাঝে নিবিড় সম্পর্ক গড়ার 

মাধ্যম। আল্লাহর বান্দাগণ প্রত্যেক 

দিন তা পাাঁচবার আদায় করে থাকে। এর 

মাধ্যমে সে তার ঈমানকে নবায়ন করে 

এবং স্বীয় আত্মাকে পাপের ময়লা-

আবর্জনা থেকে পবিত্র করে, অন্যায়-

পাপাচার ও অশ্লীলতা থেকে রক্ষা 

করে। সুতরাং আল্লাহর বান্দা যখন 



 

 

ভোরে ঘুম হতে জাগ্রত হয় এবং তুচ্ছ 

পার্থিব দুনিয়ার কাজ কর্ম আরম্ভ 

করার পূর্বে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও 

পবিত্র হয়ে তাাঁর রবের সামনে 

দণ্ডায়মান হয়। অতঃপর “আল্লাহু 

আকবার” বলে তার প্রভুর বড়ত্ব 

ঘোষণা করে এবং তাাঁর দাসত্বের 

স্বীকৃতি দেয় ও তাাঁর নিকট সাহায্য ও 

হিদায়াত চায়। সাজদাহ, কিয়াম ও 

রুকুকারীর অবস্থায় তার ও তার রবের 

মাঝে দাসত্ব ও আনুগত্যের যে 

অঙ্গীকার রয়েছে তা নবায়ন করে, 

প্রত্যেক দিন পাাঁচবার তা আদায় করে। 

আর এই সালাত আদায়ের জন্য তার 

সালাতের জায়গা, কাপড়, শরীর, অন্তর 

পবিত্র হওয়া আবশ্যক। মুসলিম 



 

 

ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইদের সাথে 

জামা‘আতের সাথে তা আদায় করবে, 

যারা সবাই আন্তরিকভাবে তাদের রবের 

অভিমুখী এবং যাদের চেহারা আল্লাহর 

ঘর কা‘বা পানে ফিরানো। সুতরাং 

এভাবে সালাত আদায় করলে সালাতকে 

তার পরিপূর্ণ ও সর্বোত্তম পন্থায় 

স্থাপন করা হবে, যেমনিভাবে আল্লাহর 

বন্দাগণ আল্লাহর ইবাদাত করে। যে 

ব্যক্তি এই ইবাদাতে আল্লাহর বড়ত্ব 

ঘোষণার জন্য দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-

প্রত্যঙ্গকে শামিল করল যেমন: মুখের 

কথা, দুই হাত, দুই পা ও মাথার কাজ-

কর্ম, তাদের অনুভূতি এবং শরীরের 

সমস্ত অঙ্গ, প্রত্যেকেই এই মহান 

ইবাদাত থেকে তার অংশ (নেকী) পাবে।  



 

 

সুতরাং অনুভূতি ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ 

তারাও তাদের এ থেকে নেকীর ভাগ 

পাবে। অন্তরও তার নেকীর ভাগ পাবে। 

আর সালাত যেসব বিষয়কে শামিল 

করেছে তা হলো: আল্লাহর গুণ, 

প্রশংসা, মহিমা, তাসবীহ, তাকবীর, 

সত্যের সাক্ষ্য, কুরআন তিলাওয়াত, 

মহাপরিচালক আল্লাহর সামনে অনুগত 

ও বিনয়ী বান্দার ন্যায় দাাঁড়ানো, 

তারপর এই স্থানে তাাঁর উদ্দেশ্যে হীন 

ও বিনয়ী হওয়া, তাাঁর নৈকট্য অর্জন 

করা, আবার রুকু, সাজদাহ, বিনয়-

নম্রতার সাথে বসা ইত্যাদি। তাাঁর 

বড়ত্বের কাছে নতি স্বীকার ও তাাঁর 

মর্যাদার কাছে নতি স্বীকার করার 

কারণে কখনও কখনও বান্দার অন্তর 



 

 

ভেঙ্গে পড়ে, তার শরীর তাাঁর জন্য নীচ 

হয়ে যায়, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ বিনয়ী 

হয়। অতঃপর আল্লাহর প্রশংসা এবং 

তাাঁর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 

ওয়াসাল্লামের ওপর দুরূদ পাঠ, এরপর 

তার প্রভুর নিকট দুনিয়া ও আখেরাতের 

কল্যাণ কামনা করে সে তার সালাত 

সমাপ্ত করে।[89] 

তৃতীয়ত: যাকাত[90]: যাকাত হচ্ছে, 

ইসলামের তৃতীয় রোকন বা স্তম্ভ। 

ধনী মুসলিম ব্যক্তির ওপর তার মালের 

যাকাত আদায় করা ওয়াজিব। এটা খুব 

সহজ একটি বিষয়। অতঃপর ফকীর, 

মিসকীন ও অন্যান্য যাদেরকে যাকাত 

দেয়া জায়েয তাদেরকে প্রদান করবে। 



 

 

যাকাতের যারা হকদার তাদেরকে খুশি 

মনে যাকাত প্রদান করা মুসলিম 

ব্যক্তির জন্য ওয়াজিব। এর মাধ্যমে 

সে তার হকদারদের খোটা দিবে না এবং 

কোন প্রকার কষ্টও দিবে না। অনুরূপ 

ওয়াজিব হলো, মুসলিম ব্যক্তি এটা 

প্রদান করবে আল্লাহ তা‘আলার 

সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য। এর মাধ্যমে 

কোনো সৃষ্টজীবের নিকট থেকে 

কোনো প্রকার কৃতজ্ঞতা বা 

প্রতিদান পাওয়ার ইচ্ছা করবে না। বরং 

তা প্রদান করবে একমাত্র আল্লাহর 

উদ্দেশ্যে, যাতে সুখ্যাতি অর্জন ও 

প্রদর্শনের কোনো চিহ্ন থাকবে না।  



 

 

যাকাত প্রদানের উদ্দেশ্য হচ্ছে: 

মালের বরকত লাভ। ফকীর, মিসকীন, ও 

অভাবীদের আত্মপ্রশান্তি এবং 

ভিক্ষার লাঞ্ছনা থেকে তাদেরকে 

অমুখাপেক্ষী করা। আর ধনীরা যদি 

তাদেরকে পরিত্যাগ করে তবে তারা 

ক্ষতি ও অভাবের মধ্যে পড়ে যাবে, এ 

থেকে তাদের প্রতি দয়া করা। যাকাত 

প্রদানের আরও উপকারিতা হলো, এর 

মাধ্যমে বদান্যতা, দানশীলতা, 

স্বার্থত্যাগ, ব্যয় ও অনুগ্রহ ইত্যাদি 

গুণে গুণান্বিত হওয়া যায় এবং কৃপণ, 

লোভী ও নীচ ইত্যাদি জাতীয় দোষনীয় 

চরিত্র থেকে বাাঁচা যায়। এর মাধ্যমে 

মুসলিমদের মাঝে সম্পর্ক জোরদার 

হয়। ধনীরা গরীবদের অনুগ্রহ করে। 



 

 

সুতরাং, যদি এই পর্বটি বাস্তবায়ন 

করা হয়, তবে সমাজের মাঝে কোনো 

প্রকার নিঃস্ব ফকীর, নুয়ে পড়া 

ঋণগ্রস্ত এবং সম্বল-হারা 

বিপদগ্রস্ত মুসাফির রাস্তায় আটকা 

পড়ে থাকবে না। 

চতুর্থত: সিয়াম: অর্থাৎ রমযান মাসের 

সিয়াম, যা ফজর উদয় হতে সূর্যাস্ত 

পর্যন্ত রাখা হয়। এ সময়ের মধ্যে 

রোযাদার পানাহার, স্ত্রী সহবাস ও 

এতদুভয়ের হুকুমে যা পড়ে তা আল্লাহ 

তা‘আলার ইবাদাত পালনার্থে বর্জন 

করে এবং স্বীয় আত্মাকে তার কু-

প্রবৃত্তির আমল থেকে বিরত রাখে। 

আর আল্লাহ তা‘আলা সিয়ামকে 



 

 

অসুস্থ, মুসাফির, গর্ভবতী, 

স্তন্যদানকারিনী, ঋতুবতী ও প্রসূতি 

নারীর ওপর হালকা করে দিয়েছেন। ফলে 

তাদের প্রত্যেকের জন্য ঐ হুকুমই 

প্রযোজ্য হবে যা তাদের জন্য সঙ্গত 

হবে। এই মাসে মুসলিম তার আত্মাকে 

তার কু-প্রবৃত্তি থেকে দূরে রাখে, যার 

ফলে এই মহান ইবাদাত পালনের 

মাধ্যমে তার আত্মাকে পশুর সাদৃশ্য 

থেকে বের করে আল্লাহর 

সান্নিধ্যপ্রাপ্ত ফিরিশতাদের 

সাদৃশ্যের দিকে নিয়ে যায়। অবশেষে 

সাওম পালনকারী এমন এক চিত্রের 

কথা চিন্তা-ভাবনা করতে থাকে যে, 

একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন 



 

 

করা ব্যতীত পৃথিবীতে তার আর 

কোনো প্রয়োজন নেই।  

সিয়াম অন্তরকে পুনর্জীবিত করে। আর 

দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত সৃষ্টি ও 

আল্লাহর নিকট যা রয়েছে তা পাওয়ার 

উৎসাহ দেয়। ধনীদেরকে ফকীর-

মিসকীন এবং তাদের অবস্থার কথা 

স্মরণ করিয়ে দেয়, ফলে তাদের অন্তর 

তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করে। 

তারা আল্লাহর যেসব নি‘আমত ভোগ 

করছে তা উপলব্ধি করতে পারে। ফলে 

আল্লাহর শুকরিয়া আদায় বহুগুণে বৃদ্ধি 

পায়। সিয়াম আত্মাকে পবিত্র করে 

এবং তাকওয়া বা আল্লাহ ভীতির ওপর 

প্রতিষ্ঠিত রাখে। ব্যক্তি ও সমাজ 



 

 

সকলে এই ধারণা পোষণ করতে 

আরম্ভ করে যে, সুখে-দুঃখে, প্রকাশ্যে-

অপ্রকাশ্যে সর্বাবস্থায় তাদের ওপর 

আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। যেহেতু 

সমাজের সকলে পূর্ণ একমাস এই 

ইবাদাতের হিফাযতকারী ও স্বীয় 

প্রভুর অনুগত হয়ে অতিবাহিত করে। 

এসব কিছু তাকে আল্লাহর ভয়, 

আল্লাহর প্রতি ও শেষ দিবসের প্রতি 

ঈমান এবং এই দৃঢ় বিশ্বাসের দিকে 

ধাবিত করে যে, আল্লাহ তা‘আলা 

গোপন বিষয় ও যা লুকিয়ে রাখা হয় 

সবকিছু জানেন। আর মানুষকে একদিন 

তার প্রভুর সামনে অবশ্য অবশ্যই 

দণ্ডায়মান হতে হবে এবং তাকে তার 



 

 

ছোট-বড় সকল কর্ম সম্পর্কে 

জিজ্ঞেস করবেন।[91]  

পঞ্চমত: হজ[92]:  পবিত্র মক্কা 

নগরীতে অবস্থিত বায়তুল্লাহিল হারাম 

(আল্লাহর সম্মানিত ঘর) কা‘বার 

হজব্রত পালন। যারা কা‘বা ঘর 

পর্যন্ত পরিবহনের ব্যবস্থা অথবা 

তার পারিশ্রমিক প্রদান এবং সেখানে 

যাওয়া আসার সময় তার সার্বিক 

প্রয়োজন মেটাতে যে পরিমাণ অর্থ 

ব্যয় করা দরকার তার সামর্থ্য রাখে, 

ঐ সমস্ত প্রত্যেক ক্ষমতাবান, 

জ্ঞানবান, বয়ঃপ্রাপ্ত মুসলিম 

ব্যক্তির ওপর তা ফরয। তবে শর্ত 

হলো যে, ব্যয়ের এই অর্থ, তার ভরণ 



 

 

পোষণের দায়িত্বে যারা রয়েছে তাদের 

খাদ্য-খোরাক হতে অতিরিক্ত হতে 

হবে এবং সে যেন পথে তার জীবনের 

ব্যাপারে ও তার অনুপস্থিতিতে তার 

অধীনস্থদের ব্যাপারে আশংকা-মুক্ত 

হয়। যাদের সে পর্যন্ত (কা‘বা ঘর) 

যাওয়ার সামর্থ্য রয়েছে তাদের ওপর 

জীবনে মাত্র একবারই হজ ফরয।  

পাপের কালিমা থেকে আত্মাকে পবিত্র 

করার নিমিত্তে হজের ইচ্ছা 

পোষণকারীকে আল্লাহর নিকট তাওবা 

করা উচিৎ। এরপর সে যখন মক্কা 

মুকার ্রমা এবং হজের পবিত্র 

স্থানসমূহে পে াঁছবে তখন আল্লাহ 

তা‘আলার ইবাদাত ও তাাঁর সম্মানার্থে 



 

 

হজের কার্যাদি সম্পন্ন করবে। আর 

জেনে রাখবেন যে, আল্লাহ তা‘আলা 

ব্যতীত কা‘বা ও মাশায়ির অর্থাৎ 

হজের অন্যান্য পবিত্র জায়গাসমূহ 

উপাস্য নয়, এগুলোর ইবাদাত করা 

যাবে না। বরং এগুলো কারো উপকার 

বা অপকার কিছুই করতে পারে না। 

আল্লাহ তা‘আলা যদি ঐ সমস্ত 

জায়গাগুলোতে হজের কার্য সম্পাদন 

করার নির্দেশ না দিতেন, তাহলে 

সেখানে গিয়ে মুসলিমের জন্য হজ করা 

বৈধ হত না।  

হজে এসে হজ পালনকারী ব্যক্তি একটি 

সাদা লুঙ্গি ও একটি সাদা চাদর পরিধান 

করে। অতঃপর সমগ্র পৃথিবীর বিভিন্ন 



 

 

দেশ থেকে আগত মুসলিমরা একই 

স্থানে সমবেত হয়ে, একই ধরনের 

কাপড় পরিধান করে, একই রবের 

ইবাদাত করেন। যেখানে শাসক ও 

শাসিত, নেতা ও অধীনস্থ, ধনী ও গরীব 

এবং সাদা ও কালোর মাঝে কোনো 

ভেদাভেদ নেই। সকলেই আল্লাহর 

সৃষ্টজীব ও তাাঁর বান্দা। আর এ 

কারণেই একমাত্র তাকওয়া অর্জন বা 

আল্লাহভীতি ও সৎ আমল ব্যতীত 

একজন মুসলিম আরেকজন মুসলিমের 

ওপর কোনোই প্রাধান্য নেই।  

ফলে এক হয়ে হজ পালনের মাধ্যমে 

মুসলিমদের মাঝে পারস্পরিক 

সহযোগিতা ও পরিচিতির পথ প্রসারিত 



 

 

হয়। এর মাধ্যমে তারা সকলেই ঐ 

দিনকে স্মরণ করেন, যেদিন আল্লাহ 

তা‘আলা সকলকে পুনরুত্থিত করবেন 

এবং হিসাব-নিকাশের জন্য সবাইকে 

একই স্থানে একত্রিত করবেন। যার 

কারণে তারা আল্লাহর আনুগত্য করার 

মাধ্যমে মৃত্যু পরবর্তী সময়ের জন্য 

প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।[9৩] 

 ইসলামে ইবাদাতের সংজ্ঞা[94] 

ইবাদাত হলো, অর্থগত ও প্রকৃতভাবে 

আল্লাহ তা‘আলার দাসত্ব বা আনুগত্য 

করা। আল্লাহ হলেন স্রষ্টা আর 

আপনি সৃষ্ট, আল্লাহ আপনার উপাস্য 

আর আপনি তার বান্দা বা দাস। অবস্থা 

যদি এমনই হয়, তাহলে এই পার্থিব 



 

 

জীবনে আল্লাহ তা‘আলার শরী‘আতের 

অনুসারী হয়ে এবং তাাঁর রাসূলের পদাঙ্ক 

অনুকরণের মাধ্যমে, তাাঁর সোজা সরল 

পথের ওপর মানুষের চলা উচিত। 

আল্লাহ তা‘আলা তাাঁর বান্দাদের জন্য 

অনেক প্রকার মহান ইবাদাত প্রবর্তন 

করেছেন, যেমন- সমগ্র বিশ্বজাহানের 

রব আল্লাহ তা‘আলার জন্যই তাওহীদ 

তথা একত্ববাদের বাস্তবায়ন, সালাত 

সুপ্রতিষ্ঠা, যাকাত প্রদান, সাওম 

পালন এবং হজ করা ইত্যাদি।  

কিন্তু ইসলামে শুধুমাত্র এগুলোই সব 

ইবাদাত নয়। বরং ইবাদাত হচ্ছে একটি 

ব্যাপক বিষয়, ফলে তা হচ্ছে- প্রত্যেক 

ঐ সব প্রকাশ্য ও গোপন কথা এবং 



 

 

কাজ যা আল্লাহ তা‘আলা পছন্দ করেন 

এবং যার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট হন। 

সুতরাং আপনার প্রতিটি কথা ও কাজ 

যা আল্লাহ ভালোবাসেন ও যার প্রতি 

সন্তুষ্ট হন তাই ইবাদাত। বরং 

প্রত্যেক ভালো স্বভাব যা আপনি 

আল্লাহ তা‘আলার নৈকট্য অর্জনের 

নিয়তে করেন সেগুলোই ইবাদাত। ফলে 

আপনি, আপনার পিতা-মাতা, 

পরিবারবর্গ, স্ত্রী, সন্তানাদি এবং 

প্রতিবেশীর সাথে যে ভালো সম্পর্ক 

রয়েছে, এর দ্বারা যদি আপনি 

আল্লাহর সন্তুষ্টির ইচ্ছা করেন তবে 

তাই ইবাদাত। এমনিভাবে 

আমানতদারিতা, সত্যবাদিতা, 

ন্যায়বিচার বা ইনসাফ, কষ্ট না দেয়া, 



 

 

দুর্বলকে সাহায্য করা, হালাল 

উপার্জন, পরিবার ও সন্তানাদির ওপর 

ব্যয় করা, মিসকীনকে সহযোগিতা 

করা, রোগী পরিদর্শন করা, 

ক্ষুধার্তকে আহার দেয়া, মাযলুমকে 

সাহায্য করা এগুলো সবই ইবাদাত; 

যদি এগুলোর দ্বারা আল্লাহর 

সন্তুষ্টির ইচ্ছা করেন। অতএব 

প্রতিটি কাজ, যা আপনি আপনার 

নিজের জন্যে অথবা আপনার পরিবারের 

জন্য অথবা আপনার সমাজের জন্যে 

অথবা আপনার দেশের জন্যে করেন, 

যদি এর দ্বারা আপনি আল্লাহর 

সন্তুষ্টির ইচ্ছা করেন তবে তা ইবাদাত 

হিসেবে গণ্য হবে। এমনকি আল্লাহ 

তা‘আলা আপনার জন্য যা বৈধ 



 

 

করেছেন, সেই সীমারেখার মধ্যে 

আপনার মনের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন 

করাটাও ইবাদাত হিসেবে গণ্য হবে , 

যদি তার সাথে সৎ নিয়ত সংযুক্ত 

করেন। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম বলেন,  

ُكْم َصدَقَةٌ، يَا َرُسوَل هللاِّ،  قَالُوا: َوفِّي بُْضعِّ أََحدِّ

 قَاَل: أَيَأتِّي أََحدُنَا َشْهَوتَهُ َويَُكوُن لَهُ فِّيَها أَْجٌر?

ْزٌر? » أََرأَْيتُْم لَْو َوَضعََها فِّي َحَراٍم أََكاَن َعلَْيهِّ فِّيَها وِّ

 «فََكذَلَِّك إِّذَا َوَضعََها فِّي اْلَحاَللِّ َكاَن لَهُ أَْجرٌ 

“তোমাদের কারোও স্ত্রী সহবাসেও 

সদকার সাওয়াব রয়েছে। সাহাবীগণ 

বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এটা 

কীভাবে হয় যে, আমরা যৌনতৃপ্তি 

অর্জন করবো আর তাতে সাওয়াবও 



 

 

রয়েছে? রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা বল তো 

দেখি, যদি কেউ ব্যভিচার করে তা হলে 

তার কি গুনাহ হবে না? অতএব সে যদি 

তা না করে হালালভাবে তার স্ত্রীর 

সাথে সহবাস করে তা হলে অবশ্যই 

সাওয়াব হবে।”[95]  

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম 

আরও বলেন,  

ْد?  «َعلَى ُكل ِّ ُمْسلٍِّم َصدَقَةٌ » قِّيَل: أََرأَْيَت إِّْن لَْم يَجِّ

ُل بِّيَدَْيهِّ فَيَْنفَُع نَْفَسهُ وَ »قَاَل  قَاَل قِّيَل:  «يَتََصدَّقُ يَْعتَمِّ

ْع? يُن ذَا اْلَحاَجةِّ » قَاَل: أََرأَْيَت إِّْن لَْم يَْستَطِّ يُعِّ

ْع? «اْلَمْلُهوفَ   قَاَل: قَاَل قِّيَل لَهُ: أََرأَْيَت إِّْن لَْم يَْستَطِّ

قَاَل: أََرأَْيَت إِّْن لَْم  «يَأُْمُر بِّاْلَمْعُروفِّ أَوِّ اْلَخْيرِّ »

، فَإِّنََّها َصدَقَةٌ يُْمسِّ » قَاَل: يَْفعَْل?  «ُك َعنِّ الشَّر ِّ



 

 

“প্রত্যেক মুসলিমকেই নিজ পক্ষ থেকে 

সদকা দিতে হবে। তখন তাাঁকে জিজ্ঞেস 

করলেন, হে আল্লাহর নবী! যদি কেউ 

সদকা দেয়ার মতো কিছু না পায়? নবী 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম 

বললেন: সে নিজ হাতে কাজ করে 

নিজেকে লাভবান করবে এবং সদকা 

দিবে। সাহাবীগণ বললেন: যদি সে তা 

করতে না পারে? নবী সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তখন 

সে একজন দুর্দশাগ্রস্ত অভাবীকে 

সহযোগিতা করবে। বর্ণনাকারী বলেন, 

তখন কেউ আবার নবী সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস 

করলেন: যদি সে তা করতে না পারে? 

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম 



 

 

বললেন, তখন সে সৎ বা ভালো কাজের 

আদেশ দিবে। সাহাবীগণ বললেন, যদি সে 

তা করতে না পারে? নবী সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তখন 

সে খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকবে, 

ফলে সেটাই তার জন্য সদকা হবে।” 

[96] 

 দীনের দ্বিতীয় স্তর: ঈমান[97] 

ঈমানের রুকন বা স্তম্ভ ছয়টি। যথা- 

আল্লাহ, তাাঁর ফিরিশতাগণ, তাাঁর 

কিতাবসমূহ, তাাঁর রাসূলগণ, শেষ দিবস 

ও তাকদীরের প্রতি ঈমান আনয়ন করা।  

প্রথমত: আল্লাহর ওপর ঈমান আনয়ন 

করা 



 

 

আল্লাহর রুবুবিয়্যাতের (প্রভুত্বের) 

প্রতি এ ঈমান আনয়ন করবে যে, তিনি 

হচ্ছেন সমস্ত জিনিসের রব, 

সৃষ্টিকর্তা, অধিপতি ও পরিচালক এবং 

তাাঁর উলুহিয়্যাতের (ইবাদাতের) প্রতি 

ঈমান আনয়ন করবে যে, তিনিই সত্য 

উপাস্য, তিনি ব্যতীত আর সব উপাস্য 

বাতিল বা অসত্য। তাাঁর নাম ও গুণাবলির 

প্রতি ঈমান আনয়ন করবে যে, তাাঁর 

অনেক সুন্দর সুন্দর নাম এবং পরিপূর্ণ 

ও সুউচ্চ গুণাবলি রয়েছে।  

আর এ সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর 

একত্ববাদের প্রতি ঈমান আনয়ন 

করবে যে, তাাঁর রুবুবিয়্যাত (প্রভুত্ব), 

উলুহিয়্যাত (ইবাদাত) এবং নাম ও 



 

 

গুণাবলির ব্যাপারে তাাঁর কোনো 

অংশীদার নেই। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,  

تِّ َوٱۡۡلَۡرضِّ َوَما بَۡينَُهَما فَٱۡعبُۡدهُ  َوَٰ بُّ ٱلسََّمَٰ ﴿رَّ

ا  ي ٗ دَتِّهِّۚۦِ َهۡل تَۡعلَُم لَهُۥ َسمِّ بََٰ ]مريم:   ٦٥َوٱۡصَطبِّۡر لِّعِّ

٦٥]  

“তিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী এবং 

এতোদুভয়ের মাঝে যা কিছু আছে, 

সবারই রব। সুতরাং তুমি তাাঁরই ইবাদাত 

করো এবং তাাঁরই ইবাদাতে প্রতিষ্ঠিত 

থাকো; তুমি কি তাাঁর সমতুল্য আর 

কাউকে জান?” [সূরা মারইয়াম, আয়াত: 

65] 

আরও ঈমান আনয়ন করবে যে, তাাঁকে 

তন্দ্রা ও ঘুম স্পর্শ করে না, তিনি 

প্রকাশ্য ও অদৃশ্যের সকল বিষয়ের 



 

 

জ্ঞান রাখেন এবং তিনি হচ্ছেন 

আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর একচ্ছত্র 

অধিপতি। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,  

ندَهُۥ َمفَاتُِّح ٱۡلغَۡيبِّ اَل يَۡعلَُمَهآ إِّالَّ ُهَوِۚ َويَۡعلَُم َما فِّي  ﴿َوعِّ

ن َوَرقٍَة إِّالَّ يَۡعلَُمَها َواَل  ٱۡلبَر ِّ َوٱۡلبَۡحرِِّۚ َوَما تَۡسقُُط مِّ

تِّ ٱۡۡلَۡرضِّ َواَل َرۡطٖب َواَل يَابٍِّس إِّالَّ  َحبَّٖة فِّي ُظلَُمَٰ

بِّيٖن فِّي كِّ  ٖب مُّ    [٥٩]االنعام:  ٥٩تََٰ

“অদৃশ্যের চাবিকাঠি তাাঁরই নিকট 

রয়েছে; তিনি ছাড়া আর কেউ তা জানে 

না। আর স্থল ও জলভাগে যা কিছু 

রয়েছে তাও তিনি অবগত রয়েছেন, তাাঁর 

অবগতি ব্যতীত বৃক্ষ থেকে একটি 

পাতাও ঝরে না এবং ভূ-পৃষ্ঠের 

অন্ধকারের মধ্যে একটি দানাও পড়ে 

না। এমনিভাবে যেকোনো সিক্ত ও 



 

 

শুষ্ক বস্তুও পতিত হয় না কেন, সমস্ত 

বস্তুই সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ 

রয়েছে।” [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: 

59]  

আরও ঈমান আনয়ন করবে যে, তিনি 

সুউচ্চ ‘আরশের উপরে, সকল 

সৃষ্টিকুলের উপরে রয়েছেন। তবে তিনি 

তাাঁর সৃষ্টজীবের সাথে রয়েছেন এভাবে 

যে, তিনি তাদের সর্বাবস্থা অবগত 

রয়েছেন, তাদের সব ধরনের কথাবার্তা 

শ্রবণ করেন, তাদের অবস্থানসমূহ 

দেখেন, তাদের যাবতীয় কর্মসমূহ 

পরিচালনা করেন, দরিদ্রকে আহার 

দেন, ব্যর্থকে আশ্রয় দেন, যাকে ইচ্ছা 

রাজত্ব দেন, যার থেকে ইচ্ছা রাজত্ব 



 

 

কেড়ে নেন, আর তিনি প্রত্যেক বস্তুর 

ওপর সর্বশক্তিমান।[98]  

আল্লাহর প্রতি ঈমান স্থাপনের 

কতিপয় ফলাফল: 

(1) আল্লাহর ভালোবাসা ও সম্মান 

এমন বান্দার উপকারে আসবে যারা তাাঁর 

আদেশ পালন ও নিষেধ বর্জনে সাড়া 

দানকারী। সুতরাং কোনো ব্যক্তি যদি 

এগুলো পালন করে, তবে সে এর কারণে 

দুনিয়া ও আখেরাতে পূর্ণ সৌভাগ্য ও 

কল্যাণ অর্জন করবে।  

(2) আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন 

অন্তরে সম্মান ও গৌরব সৃষ্টি করে। 

কারণ সে জানে যে, এই বিশ্বজাহানে যা 



 

 

কিছু রয়েছে তার সব কিছুর প্রকৃত 

মালিক হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ। তিনি 

ব্যতীত আর কোনো উপকারকারী ও 

অপকারকারী নেই।  

এই জ্ঞান তাকে আল্লাহ ব্যতীত 

অন্যদের হতে অমুখাপেক্ষী করবে এবং 

তিনি ছাড়া অন্যের ভয়কে তার অন্তর 

হতে দূর করবে। ফলে সে তখন 

একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারো 

নিকট আশা করবে না এবং তিনি ছাড়া 

আর কাউকে ভয়ও করবে না।  

(৩) আল্লাহর প্রতি ঈমান তার অন্তরে 

বিনয়-নম্রতা সৃষ্টি করবে। কারণ সে 

জানে যে, সে যেসব নি‘আমত ভোগ 

করছে তা সবকিছু আল্লাহর পক্ষ 



 

 

থেকে। সুতরাং শয়তান তাকে ধোাঁকায় 

ফেলতে পারে না, তাই সে অহংকার ও 

গর্ব করে না এবং সে তার শক্তি ও 

অর্থের বড়াইও করে না।  

(4) আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নকারী 

এটা দৃঢ়ভাবে অবগত রয়েছেন যে, 

আল্লাহ তা‘আলা রাযী ও খুশি হন এমন 

সৎ আমল ছাড়া সাফল্য ও মুক্তি 

অর্জনের আর কোন পথ নেই। অথচ 

অন্যরা বিভিন্ন ধরনের বাতিল বিশ্বাস 

পোষণ করে যেমন, আল্লাহ তা‘আলা 

মানুষের অপরাধ মার্জনা করার জন্য 

তার ছেলেকে শূলের আদেশ দেন 

(নাঊযুবিল্লাহি মিন যালিক)। অথবা 

আল্লাহ ছাড়া এমন উপাস্যের প্রতি 



 

 

ঈমান আনয়ন করে এবং এই মত 

পোষণ করে যে, সে তার চাহিদা পূরণ 

করে দিবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা 

কোনোই উপকার ও অপকার করবে না 

অথবা নাস্তিক (অবিশ্বাসী) হবে; ফলে 

সে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের স্বীকৃতি 

দিবে না। এগুলো সবই হলো 

ভ্রান্তদের ধারণা মাত্র। অবশেষে যখন 

কিয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে 

উপস্থিত হবে এবং প্রকৃত অবস্থা 

প্রত্যক্ষ করবে, তখন বুঝতে পারবে 

যে, তারা স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে ছিল।  

(5) আল্লাহর প্রতি ঈমান মানুষের 

অন্তরে সিদ্ধান্ত, সাহসিকতা, ধৈর্য, 

অবিচলতা, ও তাওয়াককুলের মহান 



 

 

শক্তি তখনই বৃদ্ধি করবে, যখন সে 

দুনিয়াতে একমাত্র আল্লাহ তা‘আলার 

সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এসব মহান 

কাজের দায়িত্ব পালন করবে এবং তার 

পূর্ণ বিশ্বাস থাকবে যে, সে আসমান ও 

যমীনের একচ্ছত্র মালিকের ওপর 

নির্ভরশীল। তিনিই তাকে সাহায্য 

করবেন ও তার হাতকে শক্তিশালী 

করবেন। সুতরাং সে তার ধৈর্য, 

অবিচলতা ও তাওয়াককুলের ক্ষেত্রে 

শক্ত পাহাড়ের মতো মজবুত হবে।[99]  

দ্বিতীয়ত: ফিরিশতাগণের ওপর ঈমান 

আল্লাহ তা‘আলা তাাঁর আনুগত্য করার 

জন্য তাদের সৃষ্টি করেছেন। তিনি 



 

 

তাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেন যে তারা 

হচ্ছে:  

بَادّٞ ﴿َوقَالُواْ  نَهُۚۥِ بَۡل عِّ ُن َولَٗدا﴾ ُسۡبَحَٰ ۡحَمَٰ ٱتََّخذَ ٱلرَّ

ۡكَرُموَن  هِۦّ  ٢٦مُّ اَل يَۡسبِّقُونَهُۥ بِّٱۡلقَۡولِّ َوُهم بِّأَۡمرِّ

ۡم َوَما َخۡلفَُهۡم َواَل  ٢٧يَۡعَملُوَن  يهِّ يَۡعلَُم َما بَۡيَن أَۡيدِّ

ۡن َخۡشيَتِّهِۦّ ُمشۡ  فِّقُوَن يَۡشفَعُوَن إِّالَّ لَِّمنِّ ٱۡرتََضىَٰ َوُهم م ِّ

   [٢٨  ،٢٦]االنبياء:   ٢٨

“আর তারা বলে, ‘দয়াময় (আল্লাহ্) 

সন্তান গ্রহণ করেছেন।’ তিনি পবিত্র 

মহান! তারা তো তাাঁর সম্মানিত বান্দা। 

তারা তাাঁর আগে বেড়ে কথা বলে না; তারা 

তো তাাঁর আদেশ অনুসারেই কাজ করে 

থাকে। তাদের সামনে ও পেছনে যা কিছু 

আছে তা সবই তিনি জানেন। আর তারা 

সুপারিশ করে শুধু তাদের জন্যই যাদের 



 

 

প্রতি তিনি সন্তুষ্ট এবং তারা তাাঁর 

ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত।” [সূরা আল-

আম্বিয়া, আয়াত: 26-28] 

আল্লাহ তা‘আলা তাদের সম্পর্কে 

আরও বলেন,  

ُروَن  بَادَتِّهِۦّ َواَل يَۡستَۡحسِّ  ١٩﴿اَل يَۡستَۡكبُِّروَن َعۡن عِّ

]االنبياء:    ٢٠َوٱلنََّهاَر اَل يَۡفتُُروَن  يَُسب ُِّحوَن ٱلَّۡيلَ 

٢٠  ،١٩]   

“তারা অহংকার বশে তাাঁর ইবাদাত করা 

হতে বিমুখ হয় না এবং ক্লান্তিবোধ 

করে না, রাতদিন ইবাদাত করে 

সামান্যও ক্লান্ত হয় না।” [সূরা আল-

আম্বিয়া, আয়াত: 19-20] আল্লাহ 

তা‘আলা তাদেরকে আমাদের দর্শন 

থেকে আড়াল করে রেখেছেন। যার ফলে 



 

 

আমরা তাদেরকে দেখতে পায় না। কিন্তু 

আল্লাহ তা‘আলা কখনও কখনও 

আবার কিছু নবী ও রাসূলদের জন্য 

তাদের কাউকে (স্ব-আকৃতিতে) প্রকাশ 

করেছেন।  

ফিরিশতাদেরকে বিভিন্ন প্রকার 

কর্মের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। যেমন 

অহী অবতরণের দায়িত্বপ্রাপ্ত 

জিবরীল ‘আলাইহিস সালাম, তিনি 

আল্লাহর নিকট হতে অহী নিয়ে 

আল্লাহ তাাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে 

রাসূল নিযুক্ত করেছেন তার নিকট 

অবতরণ করেন। কেউ সমসত্ জান 

কবজ করার দায়িত্বপ্রাপ্ত। কিছু 

ফিরিশতা মাতৃগর্ভের সন্তান বা ভ্রূণের 



 

 

কাজে নিয়োজিত। কেউ আদম সন্তানের 

হিফাযতের দায়িত্বপ্রাপ্ত। আবার কেউ 

তাদের সকল প্রকার কর্ম লেখার 

দায়িত্বপ্রাপ্ত। প্রত্যেক ব্যক্তির 

জন্য দু’জন ফিরিশতা নিয়োজিত 

রয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,  

يدّٞ  َمالِّ قَعِّ ينِّ َوَعنِّ ٱلش ِّ ن  ١٧﴿َعنِّ ٱۡليَمِّ ا يَۡلفُِّظ مِّ مَّ

   [١٨  ،١٧]ق:   ١٨قَۡوٍل إِّالَّ لَدَۡيهِّ َرقِّيٌب َعتِّيدّٞ 

“তার ডানে ও বামে বসে তার কর্ম 

লিপিবদ্ধ করে। মানুষ যে কথাই 

উচ্চারণ করে তা লিপিবদ্ধ করার জন্য 

তৎপর প্রহরী তার নিকটেই রয়েছে।” 

[সূরা ক্বাফ, আয়াত: 17, 18][100]  



 

 

ফিরিশতাদের প্রতি ঈমান স্থাপনের 

কিছু উপকারিতা: 

(1) শির্ক ও তার কলঙ্কের কালিমা 

হতে মুসলিমের আকীদাহ-বিশ্বাস 

পবিত্র হয়। কারণ মুসলিম যদি 

ফিরিশতাদের অস্তিত্বে ঈমান আনয়ন 

করে তবে সে এ বিশ্বাস থেকে বোঁচে 

যাবে যে, এমন কিছু কাল্পনিক (ওলী-

আউলিয়া) সৃষ্টজীব বিদ্যমান রয়েছে 

যারা এই বিশ্ব পরিচালনায় (আল্লাহর) 

অংশীদার ।  

(2) মুসলিম এটা জানবে যে, ফিরিশতারা 

উপকারও করে না, অপকারও করে না। 

বরং তারা আল্লাহর সম্মানিত বান্দা, 

আল্লাহ তাদেরকে যা আদেশ করেন 



 

 

তারা তা অমান্য করেন না এবং 

তাদেরকে যা করার আদেশ দেয়া হয় 

তারা তাই করেন। সুতরাং তাদের 

ইবাদাত করা যাবে না, তাদের অভিমুখী 

(বিপদে-আপদে) হওয়া যাবে না, তাদের 

সাথে সম্পৃক্ত হওয়া যাবে না। 

তৃতীয়ত: আল্লাহ প্রদত্ত ঐশী 

কিতাবসমূহের ওপর ঈমান 

তা এই যে, আল্লাহ তা‘আলা তাাঁর 

সত্যতা বর্ণনা করার জন্য ও তাাঁর 

দিকে মানুষকে আহ্বানের জন্যে স্বীয় 

নবী ও রাসূলগণের প্রতি অসংখ্য 

কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। যেমন 

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,  



 

 

َب  ﴿لَقَۡد أَۡرَسۡلنَا ُرُسلَنَا تََٰ تِّ َوأَنَزۡلنَا َمعَُهُم ٱۡلكِّ بِّٱۡلبَي ِّنََٰ

يَقُوَم ٱلنَّاُس بِّٱۡلقِّۡسطِّۖ  يَزاَن لِّ    [٢٥]الحديد:   ٢٥َوٱۡلمِّ

“নিশ্চয় আমরা আমাদের রাসূলদেরকে 

প্রেরণ করেছি স্পষ্ট প্রমাণসহ এবং 

তাদের সঙ্গে দিয়েছি কিতাব ও 

তুলাদণ্ড যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা 

করে।” [সূরা আল-হাদীদ, আয়াত: 25]  

এ সমস্ত কিতাবের সংখ্যা অনেক। তার 

মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, ইবরাহীম 

‘আলাইহিস সালামের সহীফা, মূসা 

‘আলাইহিস সালামকে দেয়া হয়েছিল 

তাওরাত, দাউদ ‘আলাইহিস সালামের 

প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল যাবূর এবং 

‘ঈসা ‘আলাইহিস সালামের প্রতি 

অবতীর্ণ হয়েছিল ইঞ্জিল। সুতরাং 



 

 

এসব পূর্ববর্তী কিতাবের প্রতি ঈমান 

আনয়ন দ্বারা এটা সাব্যস্ত হয় যে, 

আল্লাহ তা‘আলা তাাঁর রাসূলগণের 

প্রতি এগুলো অবতীর্ণ করেছেন 

আপনি তা বিশ্বাস করেছেন। আর 

শরী‘আত এগুলোকে ঐসব জিনিসের 

অন্তর্ভুক্ত করেছে যা আল্লাহ 

তা‘আলা মানুষের নিকট পে াঁছে দেয়ার 

ইচ্ছা সেই সময়ে করেছিলেন। আর যে 

সমস্ত কিতাবের সংবাদ আল্লাহ 

আমাদেরকে জানিয়েছেন তার সবই 

(কালের পরিবর্তনে) নিশ্চিহ্ন হয়ে 

গেছে। যেমন ইবরাহীম ‘আলাইহিস 

সালামের সহীফার কোনো অস্তিত্ব 

পৃথিবীতে আর অবশিষ্ট নেই। 

পক্ষান্তরে তাওরাত, ইঞ্জিল ও যাবূর 



 

 

ইত্যাদি, নামে মাত্র ইয়াহূদী ও 

খ্রিষ্টানদের নিকট পাওয়া গেলেও 

এগুলো বিকৃত ও পরিবর্তন করা 

হয়েছে, এর অনেক কিছুই হারিয়ে গেছে, 

এর মধ্যে এমন কিছু প্রবেশ করেছে যা 

আদৌ তাতে ছিল না, বরং তা এমন 

ব্যক্তির দিকে সম্বন্ধযুক্ত যার 

প্রকৃত অধিকারী সে নয়। যেমন- 

“আহদুল ক্বাদীম” (বাইবেলের পুরাতন 

টেস্টামেন্ট) এর মধ্যে চল্লিশটিরও 

বেশি ‘সিফর’ রয়েছে, কিন্তু এর মধ্যে 

মাত্র পাাঁচটি মূসা ‘আলাইহিস সালাম এ 

দিকে সম্বন্ধযুক্ত। পক্ষান্তরে 

আল্লাহর পক্ষ থেকে সর্বশেষ যে 

কিতাব অবতীর্ণ হয়, তা হলো, 

মহাগ্রন্থ “আল-কুরআন” যা তিনি 



 

 

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 

ওয়াসাল্লামের প্রতি অবতীর্ণ 

করেছেন। যা আজও স্বয়ং আল্লাহর 

হিফাযতে সু-সংরক্ষিত অবস্থায় 

রয়েছে। (আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ 

হওয়ার পর হতে) আজ পর্যন্ত এর 

একটি অক্ষর, বা একটি শব্দ, বা একটি 

হরকত অথবা এর অর্থের মাঝে কোন 

পরিবর্তন বা বিকৃত হয়নি।  

আল-কুরআন ও পূর্ববর্তী 

কিতাবসমূহের মাঝে পার্থক্যের অনেক 

কারণ রয়েছে! এর কিছু নিম্নে 

আলোকপাত করা হল: 

(1) পূর্ববর্তী এই কিতাবসমূহ মূলত 

বিলীন হয়ে গেছে ও এর মাঝে পরিবর্তন 



 

 

হয়েছে, এগুলোকে প্রকৃত অধিকারীর 

দিকে সম্বন্ধযুক্ত না করে অন্যের 

দিকে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে। 

এগুলোর সাথে অনেক মনগড়া ব্যাখ্যা, 

টিকা বা মন্তব্য ও তাফসীরকে 

সংযোজিত করে দেয়া হয়েছে এবং এমন 

সব (অহেতুক) বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত 

করা হয়েছে যা আল্লাহ প্রদত্ত অহী, 

যুক্তি এবং অনেক জিনিসের প্রকৃতির 

সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ। পক্ষান্তরে 

মহাগ্রন্থ “আল-কুরআন” ঠিক 

ঐভাবেই স্বয়ং আল্লাহর হিফাযতে সু-

সংরক্ষিত রয়েছে, যে অক্ষর ও শব্দের 

সাথে আল্লাহ তাকে মুহাম্মাদ 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের 

প্রতি অবতীর্ণ করেছিলেন। যাতে 



 

 

কোনো পরিবর্তন ও পরিবর্ধন 

সংযোজিত হয়নি। বরং মুসলিমগণও 

চান যে, কুরআন সকল প্রকার দোষ-

ত্রুটি থেকে বিশুদ্ধভাবে অবশিষ্ট থাক। 

ফলে তারা একে অন্য কিছুর সাথে 

কখনও মিলিয়ে ফেলেননি। যেমন, রাসূল 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের 

জীবন-চরিত, সাহাবীগণের জীবন-চরিত, 

কুরআনের তাফসীর অথবা ইবাদাত ও 

লেনদেনের হুকুম-আহকাম ইত্যাদি 

(কোনো কিছুর সাথেই কুরআনকে 

মিলিয়ে দেননি)।  

(2) বর্তমানে পুরাতন কিতাবসমূহের 

কোনো ঐতিহাসিক সনদ (সূত্র বা 

প্রমাণপত্র) জানা যায় না। বরং 



 

 

কিছুতো এমন রয়েছে, যা কার ওপর 

অবতীর্ণ হয়েছে এবং কোন ভাষায় 

লেখা হয়েছে তাও জানা যায় না। উপরন্তু 

এর কিছু প্রকার এমনও রয়েছে 

যেগুলোর সম্পর্ক করা হয় ঐ 

ব্যক্তির সাথে, যার প্রতি তা অবতীর্ণ 

হয়নি।[101]  

কিন্তু কুরআনে কারীম, মুসলিমরা তা 

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে মুতাওয়াতির 

“অবিচ্ছিন্ন সূত্র অগণিত অসংখ্য 

মাধ্যমে” মৌখিক ও লিখিত উভয় 

পদ্ধতিতে লাভ করেছে”। মুসলিমদের 

মাঝে প্রত্যেক যুগে, প্রত্যেক নগরে 

এই মহাগ্রন্থ “আল-কুরআনের হাজার 



 

 

হাজার হাফিয এবং হাজার হাজার এর 

লিখিত কপি বিদ্যমান ছিল। এর মধ্যে 

লিখিত কপির সাথে যদি মৌখিক 

অনুলিপির মিল না হয়, তাহলে বিপরীত 

বা ভিন্ন কপিটিকে গণ্য করা হয় না। 

সুতরাং লেখার আকৃতিতে (মাসহাফে) যা 

রয়েছে তার সাথে মানুষের সীনাতে যা 

মুখস্থ আছে তার হুবহু মিল অবশ্যই 

থাকতে হবে। এর চেয়ে বড় কথা হলো 

যে, কুরআনকে মৌখিকভাবে (মুখস্থ 

করে) যেমন বর্ণনা করা হয়েছে, 

পৃথিবীর আর কোনো কিতাবের 

সৌভাগ্য এমন হয়নি। বরং উম্মতে 

মুহাম্মাদী ছাড়া আর কোনো জাতির 

মাঝে এই নকল বা বর্ণনা পদ্ধতির 

দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না।  



 

 

কুরআন পাঠ-পঠন ও বর্ণনার নিয়ম-

পদ্ধতি: ছাত্র শিক্ষককে না দেখে 

মুখস্থ পাঠ করে শুনাবে। শিক্ষক 

মহোদয় তাাঁর শিক্ষকের নিকট 

এমনিভাবে মুখস্থ শুনিয়েছিলেন। এভাবে 

শিক্ষককে সম্পূর্ণ কুরআন মুখস্থ 

শুনানোর শেষে, শিক্ষক তাাঁর ছাত্রকে 

যে সার্টিফিকেট প্রদান করেন তাকে 

“ইজাযাহ” বলা হয়। এই সার্টিফিকেটের 

মধ্যে শিক্ষক যে প্রত্যায়ন করেন তা 

হচ্ছে: তার ছাত্র তাাঁকে ঠিক ঐ ভাবেই 

কুরআন মুখস্থ শোনায়, যেভাবে তিনি 

তাাঁর শিক্ষককে শুনিয়েছিলেন। 

এক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত সূত্র পে াঁছা 

পর্যন্ত তারা প্রত্যেকেই তাদের স্বীয় 



 

 

শাইখ বা শিক্ষক মহোদয়ের নাম 

উল্লেখ করেন। এভাবে একজন ছাত্র 

থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত মৌখিক সূত্রের 

ধারাবাহিকতা বর্ণিত হয়। তেমনিভাবে 

কুরআনের প্রত্যেকটি আয়াত ও সূরা, 

কোথায় এবং কখন, নবী সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর 

অবতীর্ণ হয়েছে? এর পরিচয়ের জন্য 

সূত্রের সাথে অনেক ধারাবাহিক 

ঐতিহাসিক সাক্ষ্য এবং শক্তিশালী 

প্রমাণ পরস্পর সহযোগিতা করেছে।  

(৩) পূর্ববর্তী কিতাবগুলো যে ভাষায় 

অবতীর্ণ হয়েছিল তা বহু যুগ পূর্বেই 

বিলীন হয়ে যায়। ফলে সেই ভাষায় কথা 



 

 

বলার মত লোক পাওয়া যায় না। আর 

বর্তমান সময়ে খুব কমই লোক আছে 

যারা ঐ ভাষা বুঝে। পক্ষান্তরে 

মহাগ্রন্থ “আল-কুরআন” যে ভাষায় 

অবতীর্ণ হয়, তা এক জীবন্ত ভাষা, যে 

ভাষায় এখন কোটি কোটি মানুষ কথা 

বলছে। আর যদিও কেউ ঐ ভাষা 

শিক্ষাগ্রহণ না করে, তবুও কুরআনের 

অর্থ বুঝে এ ধরনের লোক আপনি 

প্রত্যেক জায়গায় পাবেন।  

(4) পুরাতন কিতাবগুলো নির্দিষ্ট 

একটি যুগের জন্য ছিল। আর তা সকল 

মানুষ নয় বরং একটি নির্দিষ্ট জাতির 

জন্য প্রেরিত ছিল। এই কারণে কিছু 

বিধি-বিধানকে সেই যুগে, ঐ জাতির 



 

 

জন্য নির্ধারিতভাবে শামিল করা 

হয়েছিল। যদি এমনই হয় তাহলে তা 

পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য উপযোগী 

হবে না। অপরদিকে মহাগ্রন্থ “আল-

কুরআন” এমন একটি কিতাব যা 

সর্বযুগে, সকল জায়গার মানুষের জন্য 

উপযোগী। আর তা এমন বিধিবিধান, 

লেনদেন ও আখলাক বা শিষ্টাচারকে 

শামিল করেছে, যা সর্বযুগে, সকল 

জাতির জন্য উপযুক্ত। কারণ এর সকল 

বক্তব্য সকল মানুষের জন্য 

নির্দেশিত।  

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা 

স্পষ্ট হচ্ছে, যে সমস্ত কিতাবের মূল 

কপি পাওয়া যায় না, ঐ সমসত্ কিতাবের 



 

 

মাধ্যমে মানুষের ওপর আল্লাহর 

প্রমাণ সাব্যস্ত করা সম্ভব নয়। আর 

পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ যে ভাষায় লেখা 

হয়েছিল তা বিকৃতি হওয়ার পর, ঐ 

ভাষায় কেউ কথা বলবে এমন কোনো 

লোকও পৃথিবীর বুকে পাওয়া যাবে না। 

প্রকৃতপক্ষে মানুষের ওপর আল্লাহর 

প্রমাণ সাব্যস্ত হবে এমন কিতাবের 

মাধ্যমে, যে কিতাব সু-সংরক্ষিত এবং 

সকল প্রকার বিকৃতি, ত্রুটি-বিচ্যুতি ও 

অতিরিক্ত কোনো কিছু হতে মুক্ত। 

যার কপি সকল জায়গায় ছড়ানো 

(অর্থাৎ যেকোনো জায়গায় তা পাওয়া 

যায়)। যা এমন এক জীবন্ত ভাষায় 

লিখিত, কোটি কোটি মানুষ তা পাঠ 

করে এবং মানুষের নিকট আল্লাহর 



 

 

বার্তা প্রচার করে। এই কিতাবটি 

হলো: মহাগ্রন্থ “আল-কুরআনুল 

আযীম” যা আল্লাহ তা‘আলা মুহাম্মাদ 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের 

ওপর অবতীর্ণ করেন। তা পূর্ববর্তী 

কিতাবসমূহের সংরক্ষক এবং বিকৃতি 

হওয়ার পূর্বে এগুলোর সত্যায়নকারী 

ও সাক্ষী। অতএব সমগ্র মানবজাতির 

এরই অনুসরণ করা ওয়াজিব। যাতে করে 

তা তাদের জন্য আলোকবর্তিকা, 

যাবতীয় ব্যাধির প্রতিকার, হিদায়াত ও 

রহমত হয়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,  

هُ ُمبَاَركّٞ فَٱتَّبِّعُوهُ َوٱتَّقُواْ لَعَلَُّكۡم  ٌب أَنَزۡلنََٰ تََٰ ذَا كِّ ﴿َوَهَٰ

   [١٥٥]االنعام:    ١٥٥تُۡرَحُموَن 



 

 

“আর আমরা এই কিতাব অবতীর্ণ 

করেছি যা বরকতময় ও কল্যাণময়! 

সুতরাং তোমরা এর অনুসরণ কর আর 

(আল্লাহকে) ভয় কর, যেন তোমাদের 

প্রতি অনুগ্রহ করা হয়।” [সূরা আল-

আন‘আম, আয়াত: 155] 

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,  

ٓأَيَُّها ٱلنَّاُس إِّن ِّ  يعًا ﴿قُۡل يََٰ ِّ إِّلَۡيُكۡم َجمِّ   ١٥٨ي َرُسوُل ٱَّللَّ

 [١٥٧]االعراف: 

“(হে রাসূল!) আপনি বলে দিন: হে মানব! 

আমি তোমাদের সকলের জন্য 

আল্লাহর রাসূলরূপে প্রেরিত হয়েছি।” 

[সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: 158]  

চতুর্থত: নবী-রাসূলগণের ওপর ঈমান 



 

 

আল্লাহ তা‘আলা পৃথিবীতে তাাঁর 

সৃষ্টজীব (জিন্ন ও ইনসানের নিকট) 

অসংখ্য নবী-রাসূল বা দূত প্রেরণ 

করেছেন। যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান 

আনয়ন করে ও রাসূলগণকে সত্য মনে 

করে, তাদেরকে তারা জান্নাতের সুখ-

স্বাচ্ছন্দ্যের সু-সংবাদ দেন, আর যদি 

অবাধ্য হয় তবে তাদেরকে তারা 

জাহান্নামের শাস্তির ভীতি প্রদর্শন 

করেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, 

 َ ُسواًل أَنِّ ٱۡعبُدُواْ ٱَّللَّ ٖة رَّ ﴿َولَقَۡد بَعَۡثنَا فِّي ُكل ِّ أُمَّ

غُوَتۖ 
   [٣٦]النحل:   ٣٦َوٱۡجتَنِّبُواْ ٱلطََّٰ

“আর নিশ্চয় আমরা প্রত্যেক জাতির 

নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি এই আদেশ 

দিয়ে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত 



 

 

করবে এবং তাগুতের পূজা বর্জন 

করবে।” [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৩6] 

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,  

لنَّاسِّ َعلَى  ئاَلَّ يَُكوَن لِّ يَن لِّ رِّ يَن َوُمنذِّ رِّ بَش ِّ ُساٗل مُّ ﴿رُّ

ُسلِِّۚ    بَۡعدَ ٱلرُّ
ةُُۢ ِّ ُحجَّ    [١٦٥]النساء : ٱَّللَّ

“এই রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি 

সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে 

যেন এই রাসূলগণের পরে লোকদের 

জন্য আল্লাহর বিরুদ্ধে কোনো 

অজুহাত দাাঁড় করানোর সুযোগ না 

থাকে।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: 165]  

এই রাসূলদের সংখ্যা অনেক। প্রথম 

রাসূল নূহ ‘আলাইহিস সালাম এবং 

সর্বশেষ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 



 

 

‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাদের কারোও 

কারোও সংবাদ আল্লাহ আমাদেরকে 

জানিয়েছেন যেমন- ইবরাহীম 

‘আলাইহিস সালাম, মূসা ‘আলাইহিস 

সালাম, ‘ঈসা ‘আলাইহিস সালাম, দাউদ 

‘আলাইহিস সালাম, ইয়াহইয়া 

‘আলাইহিস সালাম, যাকারিয়া 

‘আলাইহিস সালাম এবং সালিহ 

‘আলাইহিস সালাম। আবার কারোও 

সম্পর্কে কোনো কিছুই উল্লেখ 

করেননি। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,  

ن قَۡبُل َوُرُساٗل لَّۡم ﴿َوُرُساٗل قَۡد قََصۡصنََٰ  ُهۡم َعلَۡيَك مِّ

     [١٦٤]النساء: نَۡقُصۡصُهۡم َعلَۡيَكِۚ  

“আর অনেক রাসূল, যাদের বর্ণনা 

আমরা আপনাকে পূর্বে দিয়েছি এবং 



 

 

অনেক রাসূল, যাদের বর্ণনা আমরা 

আপনাকে দেইনি।” [সূরা আন-নিসা, 

আয়াত:164]  

রাসুলগণ সবাই আল্লাহর সৃজিত মানুষ। 

তাদের কারোও মধ্যে রুবুবিয়্যাতের 

(প্রভুত্বের) এবং উলুহিয়্যাতের 

(উপাস্যের) কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। 

সুতরাং ইবাদাতের কোনো কিছুই 

তাদের জন্য করা যাবে না। তারা তাদের 

নিজেদের কোন উপকার বা ক্ষতি 

করার ক্ষমতা রাখে না। যেমন, আল্লাহ 

তা‘আলা প্রথম রাসূল নূহ ‘আলাইহিস 

সালাম সম্পর্কে বলেন যে, তিনি তার 

জাতিকে উদ্দেশ্য করে বলেন,  



 

 

ِّ َواَلٓ أَۡعلَُم ٱۡلغَۡيَب  ي َخَزآئُِّن ٱَّللَّ ندِّ ﴿َواَلٓ أَقُوُل لَُكۡم عِّ

   [٣١]هود: َواَلٓ أَقُوُل إِّن ِّي َملَكّٞ  

“আর আমি তোমাদেরকে একথা বলছি 

না যে, আমার নিকট আল্লাহর সকল 

ধন-ভাণ্ডার রয়েছে এবং আমি (একথা 

বলছি না যে আমি) অদৃশ্যের কথা জানি। 

আর আমি এটাও বলি না যে, আমি 

ফিরিশতা।” [সরূা হূদ, আয়াত:৩1]  

আর আল্লাহ তা‘আলা সর্বশেষ রাসূল 

মুহাম্মাদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে একথা 

বলার জন্য আদেশ করেন যে, 

ي َخَزآئُِّن ٱ ندِّ ٓ أَقُوُل لَُكۡم عِّ ِّ َواَلٓ أَۡعلَُم ٱۡلغَۡيَب ﴿قُل الَّ َّللَّ

   [٥٠]االنعام:   ٥٠َواَلٓ أَقُوُل لَُكۡم إِّن ِّي َملٌَكۖ 



 

 

“আমি তোমাদেরকে একথা বলি না যে, 

আমার নিকট আল্লাহর সকল ধন-

ভাণ্ডার রয়েছে, আর আমি অদৃশ্যের 

কোনো জ্ঞানও রাখি না এবং আমি 

তোমাদেরকে একথা বলি না যে, আমি 

একজন ফিরিশতা।” [সূরা আল-

আন‘আম, আয়াত: 50]  

আর তিনি আরও বলেন,  

 ُِۚ ا إِّالَّ َما َشآَء ٱَّللَّ ي نَۡفٗعا َواَل َضرًّ ٓ أَۡملُِّك لِّنَۡفسِّ ﴿قُل الَّ

   [١٨٧]االعراف:   ١٨٨

“(হে মুহাম্মাদ) আপনি বলুন- আল্লাহ 

যা ইচ্ছা করেন তা ছাড়া আমার নিজের 

ভালো-মন্দ, লাভ-ক্ষতি ইত্যাদি বিষয়ে 



 

 

আমার কোনো ক্ষমতা নেই। [সূরা 

আল-আ‘রাফ, আয়াত: 187] 

সুতরাং নবীগণ হলেন আল্লাহর 

সম্মানিত বান্দা। আল্লাহ তাদেরকে 

নির্বাচন করেছেন এবং রিসালাতের 

মহান দায়িত্ব দিয়ে তাদেরকে সম্মানিত 

করেছেন। আর দাসত্ব বা আনুগত্যের 

গুণে তাদেরকে গুণান্বিত করেছেন। 

তাদের সবার দীন হলো ইসলাম। 

ইসলাম ব্যতীত আর কোনো দীনই 

আল্লাহ তা‘আলা কবুল করবেন না। 

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,  

ُم﴾   ۡسلََٰ ِّ ٱۡۡلِّ ندَ ٱَّللَّ يَن عِّ    [١٩]ال عمران: ﴿إِّنَّ ٱلد ِّ



 

 

“নিশ্চয় আল্লাহর নিকট একমাত্র 

মনোনীত দীন হলো ইসলাম।” [সূরা 

আলে ইমরান, আয়াত: 19] 

মৌলিকভাবে তাদের সবার রিসালাত 

ছিল এক ও অভিন্ন কিন্তু তাদের 

শরী‘আত ছিল আলাদা আলাদা। আল্লাহ 

তা‘আলা বলেন,  

ۡنَهاٗجاِۚ   ۡرَعٗة َومِّ نُكۡم شِّ    [٤٨دة:  ]المائ﴿لُِّكل ٖ َجعَۡلنَا مِّ

“তোমাদের প্রত্যেকের জন্য আমরা 

নির্দিষ্ট শরী‘আত এবং নির্দিষ্ট 

পন্থা নির্ধারণ করেছি।” [সূরা আল-

মায়েদাহ, আয়াত: 48]  

আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 

ওয়াসাল্লামের শরী‘আতের মাধ্যমে 



 

 

পূর্ববতী সকল শরী‘আতের পরিসমাপ্তি 

ঘটে। ফলে তা পূর্ববর্তী সকল 

শরী‘আতের রহিতকারী। আর তাাঁর 

রিসালাতও সকল রিসালাতের 

পরিসমাপ্তকারী। আর তিনি হচ্ছেন 

খাতামুল আম্বিয়া বা রাসূলগণের 

পরিসমাপ্তিকারী।  

সুতরাং যে ব্যক্তি একজন নবীর প্রতি 

ঈমান আনয়ন করে, তার ওপর সকল 

নবীদের প্রতি ঈমান আনা ওয়াজিব। 

আর যে ব্যক্তি একজন নবীকে মিথ্যা 

মনে করে, সে যেন সকল নবী ও 

রাসূলকেই মিথ্যা মনে করল। কারণ, 

সকল নবী ও রাসূলগণই আল্লাহর 

প্রতি, তার ফিরিশতাদের প্রতি, তার 



 

 

কিতাবসমূহের প্রতি, তার রাসূলগণের 

প্রতি এবং শেষ দিবসের প্রতি ঈমান 

স্থাপনের দিকে মানুষকে আহ্বান 

করেন। আরও কারণ হলো তাদের সবার 

দীন এক। সুতরাং যে ব্যক্তি তাদের 

মাঝে পার্থক্য করবে অথবা তাদের 

কারোও প্রতি ঈমান আনবে আর 

কাউকে অস্বীকার করবে, সে যেন 

তাদের সবাইকে অস্বীকার করল। কারণ 

তাদের পর্ত্যেকেই সমস্ত নবী ও 

রাসূলগণের প্রতি ঈমান স্থাপনের 

আহ্বান করেন। আল্লাহ তা‘আলা 

বলেন,  

نُوَنِۚ  ب ِّهِۦّ َوٱۡلُمۡؤمِّ ن رَّ َل إِّلَۡيهِّ مِّ ُسوُل بَِّمآ أُنزِّ ﴿َءاَمَن ٱلرَّ

ُق بَۡيَن  ئَِّكتِّهِۦّ َوُكتُبِّهِۦّ َوُرُسلِّهِۦّ اَل نُفَر ِّ
ٓ ِّ َوَملََٰ ُكلٌّ َءاَمَن بِّٱَّللَّ

هِّۚۦِ  أََحٖد  ُسلِّ ن رُّ    [٢٨٥]البقرة: م ِّ



 

 

“(আল্লাহর) রাসূল তাাঁর রব হতে তাাঁর 

প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা ঈমান 

এনেছেন এবং মুমিনগণও; তারা সবাই 

ঈমান এনেছে আল্লাহর ওপর, তার 

ফিরিশতাগণের ওপর, তার 

কিতাবসমূহের ওপর এবং তার 

রাসুলগণের ওপর। আমরা তার 

রাসুলগণের মধ্যে কাউকেও পার্থক্য 

করি না।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: 

285]  আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,  

قُواْ  يدُوَن أَن يُفَر ِّ ِّ َوُرُسلِّهِۦّ َويُرِّ يَن يَۡكفُُروَن بِّٱَّللَّ ﴿إِّنَّ ٱلَّذِّ

ُن بِّبَۡعٖض َونَۡكفُُر  ِّ َوُرُسلِّهِۦّ َويَقُولُوَن نُۡؤمِّ بَۡيَن ٱَّللَّ

ذُواْ  يدُوَن أَن يَتَّخِّ لَِّك َسبِّياًل بِّبَۡعٖض َويُرِّ
   ١٥٠بَۡيَن ذََٰ

   [١٥٠]النساء : 



 

 

“নিশ্চয় যারা আল্লাহ ও তাাঁর 

রাসূলগণকে অস্বীকার করে এবং 

আল্লাহ ও তাাঁর রাসূলগণের মধ্যে 

পার্থক্য করতে ইচ্ছা করে এবং বলে 

যে, আমরা কতিপয়কে বিশ্বাস করি আর 

কতিপয়কে অস্বীকার করি এবং তারা 

এর মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন করতে 

ইচ্ছা পোষণ করে।” [সূরা আন-নিসা, 

আয়াত: 150] 

পঞ্চমত: কিয়ামত বা শেষ দিবসের 

ওপর ঈমান  

দুনিয়ার সকল সৃষ্টজীবের শেষ খেলা 

মৃত্যু। সুতরাং মৃত্যুর পরে মানুষের 

গন্তব্য কোথায়? পৃথিবীতে শাস্তি 

পাওয়া থেকে যারা বোঁচে গেছে তার 



 

 

অত্যাচারের পরিণাম কী? তারা কি 

তাদের যুলুম নির্যাতনের শাস্তি ভোগ 

করা হতে রক্ষা পেয়ে যাবে? 

নেককারগণের (সাওয়াবের) যে অংশ 

ছুটে গেছে এবং দুনিয়ায় তাদের 

ইহসানের প্রতিদান অর্থাৎ নেকী কি 

বিনষ্ট হয়ে যাবে? মানবজাতির এক 

প্রজন্মের পর আরেক প্রজন্ম 

পর্যায়ক্রমে মারা যাচ্ছে। অবশেষে 

আল্লাহ তা‘আলা যখন পৃথিবী ধ্বংসের 

আদেশ দিবেন এবং পৃথিবীর বুক থেকে 

সকল সৃষ্টিকুল ধ্বংস হয়ে যাবে তখন 

তিনি সমস্ত সৃষ্টিকুলকে কিয়ামতের 

দিন পুনরুত্থিত করবেন এবং তাদের 

পূর্বের ও পরের সকলকে একত্রিত 

করবেন। অতঃপর ভালো ও মন্দ যে 



 

 

কর্মই বান্দাগণ দুনিয়াতে করেছে তার 

হিসাব নিবেন। তারপর মুমিনগণকে 

(সসম্মানে) জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হবে, 

আর কাফিরদেরকে জাহান্নামে তাড়িয়ে 

নিয়ে যাওয়া হবে।  

জান্নাত হলো সেই পরম সুখ-

স্বাচ্ছন্দ্যের জায়গা, যাকে আল্লাহ 

তা‘আলা তাাঁর মুমিন বান্দাদের জন্য 

সাজিয়ে রেখেছেন। সেখানে যে সমস্ত 

বিভিন্ন প্রকার নি‘আমত রয়েছে তার 

বর্ণনা কেউ দিতে সক্ষম হবে না। 

সেখানে একশত স্তর রয়েছে। আল্লাহর 

প্রতি তাদের বিশ্বাস ও তাদের 

আনুগত্যের মান অনুযায়ী বিভিন্ন 

স্তরের অধিকারী যেখানে অবস্থান 



 

 

করবে। আর জান্নাতের সর্বনিম্ন 

স্তরের অধিবাসীকে ঐ নি‘আমত দেয়া 

হবে যেমন দুনিয়ার কোনো বাদশাহ 

উপভোগ করে; বরং তার চেয়ে দশগুণ 

বেশি।  

আর জাহান্নাম সেই শাস্তির জায়গা, যা 

আল্লাহ তা‘আলা কাফিরদের জন্য 

প্রস্তুত করে রেখেছেন। সেখানে 

বিভিন্ন প্রকারের কষ্ট ও শাস্তির 

ব্যবস্থা রয়েছে; তার আলোচনা 

অন্তরকে ভীতসন্ত্রস্ত করে তোলে। 

আখেরাতে আল্লাহ যদি কাউকে 

মৃত্যুবরণ করার অনুমতি দিতেন, তাহলে 

জাহান্নামীরা শুধুমাত্র এর অবস্থা 

দেখেই মারা যেত। প্রতিটি মানুষ যা 



 

 

বলবে বা করবে, তা ভালো হোক, মন্দ 

হোক, প্রকাশ্য হোক, অপ্রকাশ্য 

হোক; সবকিছুই আল্লাহ তা‘আলা তাাঁর 

পূর্ববর্তী জ্ঞান থেকেই জানেন। 

তারপরেও তিনি প্রতিটি মানুষের জন্য 

দু‘জন ফিরিশতাকে নির্ধারণ করে 

দিয়েছেন। যাদের একজন ভালো আমল 

আর অন্যজন খারাপ আমল লিখবেন। 

তাদের থেকে কোনো কিছুই বাদ পড়ে 

না। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,  

ن قَۡوٍل إِّالَّ لَدَۡيهِّ َرقِّيٌب َعتِّيدّٞ   ا يَۡلفُِّظ مِّ    [١٨]ق: ﴿مَّ

“মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে তা 

লিপিবদ্ধ করার জন্য তৎপর প্রহরী 

(ফিরিশতা) তার নিকটেই রয়েছে।” [সূরা 

ক্বাফ, আয়াত: 18] 



 

 

আর এই সব আমল বা কৃতকর্ম যে 

দফতরে লেখা হচ্ছে, কিয়ামতের দিন 

মানুষকে তা দেয়া হবে। আল্লাহ 

তা‘আলা বলেন,  

ا فِّيهِّ  مَّ قِّيَن مِّ يَن ُمۡشفِّ مِّ ُب فَتََرى ٱۡلُمۡجرِّ تََٰ َع ٱۡلكِّ ﴿َوُوضِّ

يَرٗة َويَقُولُوَن  ُر َصغِّ بِّ اَل يُغَادِّ تََٰ ذَا ٱۡلكِّ َوۡيلَتَنَا َمالِّ َهَٰ يََٰ

ٗرا﴾  لُواْ َحاضِّ َهاِۚ َوَوَجدُواْ َما َعمِّ ٓ أَۡحَصىَٰ َواَل َكبِّيَرةً إِّالَّ

ُم َربَُّك أََحٗدا    [٤٩]الكهف:   ٤٩َواَل يَۡظلِّ

“আর সেদিন উপস্থিত করা হবে 

আমলনামা এবং তাতে যা লিপিবদ্ধ 

আছে তার কারণে আপনি অপরাধীদের 

দেখবেন আতঙ্কগ্রস্ত, আর তারা 

বলবে! হায়, আমাদের আফসোস! এটা 

কেমন গ্রন্থ! এটা তো ছোট-বড় 

কোনো কিছুই বাদ দেয়নি বরং সমস্ত 



 

 

কিছু হিসাব (লিপিবদ্ধ করে) রেখেছে; 

তারা তাদের কৃতকর্ম সম্মুখেই 

উপস্থিত পাবে; আর আপনার রব 

কারো প্রতি যুলুম করেন না।” [সূরা 

কাহাফ, আয়াত: 49] 

অতঃপর তারা তা পড়বে, কিনত্ু এ থেকে 

কোনো কিছুকে অস্বীকার করবে না। 

যদি কেউ কোনো কিছু অস্বীকার 

করে, তাহলে তার কান, চক্ষ,ু দুই হাত 

ও পা এবং চামড়া যা যা করেছে, আল্লাহ 

সেসব কর্ম সম্পর্কে সকল কথা 

বলাবেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,  

ِّ إِّلَى ٱلنَّارِّ فَُهۡم يُوَزُعوَن  ﴿َويَۡوَم يُۡحَشُر أَۡعدَآءُ   ١٩ٱَّللَّ

ُرُهۡم  ۡم َسۡمعُُهۡم َوأَۡبَصَٰ دَ َعلَۡيهِّ ٓ إِّذَا َما َجآُءوَها َشهِّ َحتَّىَٰ

ۡم لَِّم  ٢٠َوُجلُودُُهم بَِّما َكانُواْ يَۡعَملُوَن  هِّ َوقَالُواْ لُِّجلُودِّ



 

 

ٓي أَن ُ ٱلَّذِّ دتُّۡم َعلَۡينَۖا قَالُٓواْ أَنَطقَنَا ٱَّللَّ َطَق ُكلَّ َشۡيٖءِۚ َشهِّ

ٖة َوإِّلَۡيهِّ تُۡرَجعُوَن  َل َمرَّ َوَما ُكنتُۡم  ٢١َوُهَو َخلَقَُكۡم أَوَّ

ُرُكۡم َواَل  تَۡستَتُِّروَن أَن يَۡشَهدَ َعلَۡيُكۡم َسۡمعُُكۡم َواَلٓ أَۡبَصَٰ

ا  مَّ َ اَل يَۡعلَُم َكثِّيٗرا م ِّ ن َظنَنتُۡم أَنَّ ٱَّللَّ كِّ
ُجلُودُُكۡم َولََٰ

    [٢٢  ،١٩]فصلت:    ٢٢تَۡعَملُوَن 

“আর যেদিন আল্লাহর শত্রুদেরকে 

আগুনের দিকে সমবেত করা হবে, সেদিন 

তাদেরকে বিন্যস্ত করা হবে বিভিন্ন 

দলে। পরিশেষে যখন তারা জাহান্নামের 

সন্নিকটে পৌাঁছবে, তখন তাদের কান, 

চোখ ও ত্বক তাদের বিরুদ্ধে তাদের 

কৃতকর্ম সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিবে। আর 

তারা (জাহান্নামীরা) তাদের ত্বককে 

বলবে, ‘কেন তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে 

সাক্ষ্য দিলে?’ তারা বলবে, ‘আল্লাহ্ 

আমাদেরকে বাকশক্তি দিয়েছেন, যিনি 



 

 

সবকিছুকে বাকশক্তি দিয়েছেন। আর 

তিনি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি 

করেছেন এবং তাাঁরই কাছে তোমরা 

প্রত্যাবর্তিত হবে।’ ‘আর তোমরা 

কিছুই গোপন করতে না এ বিশ্বাসে যে, 

তোমাদের কান, চোখ ও ত্বক 

তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে না--- 

বরং তোমরা মনে করেছিলে যে, 

তোমরা যা করতে তার অনেক কিছুই 

আল্লাহ জানেন না।” [সূরা ফুসসিলাত, 

আয়াত: 19-22] 

শেষ দিবসের প্রতি ঈমান তথা কিয়ামত, 

পুনরুত্থান ও পুনর্জীবন দিবসের প্রতি 

ঈমান রাখার নির্দেশনা সকল নবী ও 



 

 

রাসূল নিয়ে এসেছেন। আল্লাহ তা‘আলা 

বলেন,  

عَٗة فَإِّذَآ أَنَزۡلنَا  شِّ ۦٓ أَنََّك تََرى ٱۡۡلَۡرَض َخَٰ تِّهِّ ۡن َءايََٰ ﴿َومِّ

ٓي أَۡحيَاَها لَُمۡحيِّ   إِّنَّ ٱلَّذِّ
ۡت َوَربَۡتِۚ َعلَۡيَها ٱۡلَمآَء ٱۡهتَزَّ

 ِۚٓ يٌر ٱۡلَمۡوتَىَٰ ]فصلت:   ٣٩إِّنَّهُۥ َعلَىَٰ ُكل ِّ َشۡيٖء قَدِّ

٣٩]   

“আর তাাঁর একটি নিদর্শন এই যে, 

আপনি ভূমিকে দেখতে পান শুষ্ক, 

অতঃপর আমি তাতে বৃষ্টি বর্ষণ করলে 

তা আন্দোলিত ও স্ফীত হয়; যিনি 

ভূমিকে জীবিত করেন তিনিই মৃতের 

জীবন দানকারী। নিশ্চয় তিনি প্রত্যেক 

বস্তুর ওপর ক্ষমতাবান।” [সূরা 

ফুসসিলাত, আয়াত: ৩9]  

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,  



 

 

تِّ َوٱۡۡلَۡرَض  َوَٰ ي َخلََق ٱلسََّمَٰ َ ٱلَّذِّ ﴿أََو لَۡم يََرۡواْ أَنَّ ٱَّللَّ

َِّي ٱۡلَمۡوتَىَِٰۚ   ـۧ ٓ أَن يُۡح ٍر َعلَىَٰ دِّ
نَّ بِّقََٰ َولَۡم يَۡعَي بَِّخۡلقِّهِّ

  [٣٣]االحقاف: 

“তারা কি দেখে না যে, আল্লাহ, যিনি 

আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন 

এবং এসবের সৃষ্টিতে কোনো 

ক্লান্তিবোধ করেননি, তিনি মৃতের 

জীবন দান করতেও সক্ষম।” [সূরা 

আল-আহক্বাফ, আয়াত: ৩৩] 

আর এগুলোর মধ্যে আল্লাহর হিকমত 

যে দাবী করে, তা হলো: আল্লাহ 

তা‘আলা তাাঁর সৃষ্টজীবকে নিরর্থক 

সৃষ্টি করেননি এবং তাদেরকে নিরর্থক 

ছেড়েও দেননি। বরং সবচেয়ে কম 

বুদ্ধির মানুষটির পক্ষেও সম্ভব নয় 



 

 

যে, সে তার নির্দিষ্ট লক্ষ্য ছাড়া ও 

তার বিনা ইচ্ছায় কোনো কাজ করবে। 

সুতরাং মানুষ এই জিনিসটি কেন খেয়াল 

করে না যে, এই অবস্থা যদি মানুষের 

ক্ষেত্রে হয়, তাহলে তারা তার প্রভু 

সম্পর্কে এ ধারণা কীভাবে করে যে, 

তিনি সৃষ্টজীবকে অনর্থক সৃষ্টি 

করেছেন এবং তাদেরকে অনর্থক ছেড়ে 

দিয়েছেন? আল্লাহ সম্পর্কে তারা যা 

বলে, তা হতে তিনি অনেক ঊর্ধ্বে ও 

মহান। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,  

ُكۡم َعبَٗثا َوأَنَُّكۡم إِّلَۡينَا اَل تُۡرَجعُوَن  ۡبتُۡم أَنََّما َخلَۡقنََٰ ﴿أَفََحسِّ

 [١١٥مؤمنون : ]ال  ١١٥

“তোমরা কি ধারণা করেছ যে, আমরা 

তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি 



 

 

এবং তোমরা আমাদের নিকট 

প্রত্যাবর্তিত হবে না?” [সূরা মুমিনূন, 

আয়াত: 115] 

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,  

لَِّك  اٗلِۚ ذََٰ طِّ ﴿َوَما َخلَۡقنَا ٱلسََّمآَء َوٱۡۡلَۡرَض َوَما بَۡينَُهَما بََٰ

َن ٱلنَّارِّ َظنُّ  يَن َكفَُرواْ مِّ لَّذِّ  فََوۡيلّٞ ل ِّ
يَن َكفَُرواِْۚ   ٢٧ٱلَّذِّ

   [٢٧]ص : 

“আমরা আসমানসমূহও পৃথিবী এবং 

এতোদুভয়ের মধ্যে অবস্থিত কোনো 

কিছুই অনর্থক সৃষ্টি করিনি, যদিও 

কাফিরদের ধারণা তাই। সুতরাং 

কাফিরদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের 

দুর্ভোগ।” [সূরা সোয়াদ, আয়াত: 27]  



 

 

সকল জ্ঞানবান মানুষই কিয়ামত 

দিবসের বিশ্বাসের প্রতি সাক্ষ্য দেয়। 

আর এটা যুক্তিরও দাবী এবং সঠিক 

ফিতরাত বা স্বভাবও তা মেনে নেয়। 

কারণ মানুষ যখন কিয়ামত দিবসের 

ওপর ঈমান রাখে তখন মানুষ যা ছেড়ে 

দেয় তা কেন ছেড়ে দেয় এবং যা আমল 

করে তা যে কেবল আল্লাহর নিকট 

থেকে নি‘আমত পাওয়ার আশায় করে, 

তা সে বুঝতে পারবে। আরও বুঝতে 

পারব যে, যখন কেউ মানুষের ওপর 

যুলুম করে, সে অবশ্যই তার প্রতিফল 

পাবে, আর তার থেকে কিয়ামতের দিন 

সেটার বদলা নিবে। আর যদি সে ভাল 

আমল করে, তবে ভালো প্রতিদান 

পাবে। আর যদি খারাপ আমল করে, তবে 



 

 

প্রতিদানও খারাপ পাবে। প্রত্যেক 

ব্যক্তিকে তাই পুরষ্কার দেয়া হবে, যা 

সে চেষ্টা করেছে এবং এভাবেই 

আল্লাহর আদল ও ইনসাফ বাস্তবায়িত 

হবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,  

ةٍ َخۡيٗرا يََرهُۥ   ۡثقَاَل ذَرَّ َوَمن يَۡعَمۡل  ٧﴿فََمن يَۡعَمۡل مِّ

ا يََرهُۥ  ٖة َشر ٗ ۡثقَاَل ذَرَّ    [٧،٩]الزلزلة:     ٨مِّ

“সুতরাং যে ব্যক্তি বিন্দু পরিমাণ সৎ 

আমল করবে সে তা দেখবে এবং যে 

বিন্দু পরিমাণ অসৎ আমল করবে সে 

তাই দেখবে।” [সূরা যিলযাল, আয়াত: 

7,9][102] 

আর কিয়ামত কবে হবে তা আল্লাহর 

সৃষ্টজীবের কেউ জানে না। সুতরাং তা 



 

 

এমন একটি দিন, যা আল্লাহর কোনো 

প্রেরিত নবী ও রাসূল এবং কোনো 

সান্নিধ্যপ্রাপ্ত ফিরিশতাও সেদিন 

সম্পর্কে কিছুই জানে না। বরং তা 

আল্লাহ তা‘আলা তাাঁর জ্ঞানের সাথেই 

নির্দিষ্ট করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা 

বলেন,  

ۡلُمهَ   ﴿ يَسۡ  َهۖا قُۡل إِّنََّما عِّ ا لُونََك َعنِّ ٱلسَّاَعةِّ أَيَّاَن ُمۡرَسىَٰ

َوۡقتَِّهآ إِّالَّ ُهَوِۚ  يَها لِّ ندَ َرب ِّۖي اَل يَُجل ِّ    ١٨٧عِّ

   [١٨٦]االعراف: 

“(হে মুহাম্মাদ)! তারা আপনাকে 

জিজ্ঞেস করছে যে, কিয়ামত কখন 

সংঘটিত হবে? আপনি বলে দিন: এ 

বিষয়ের জ্ঞান একমাত্র আমার রবের 

নিকটেই রয়েছে। তিনিই এর নির্ধারিত 



 

 

সময়ে প্রকাশ করবেন।” [সূরা আল-

আ‘রাফ, আয়াত: 187] 

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,  

ۡلُم ٱلسَّاَعةِّ   ندَهُۥ عِّ َ عِّ    [٣٤]لقمان: ﴿ إِّنَّ ٱَّللَّ

“নিশ্চয় কিয়ামতের জ্ঞান শুধুমাত্র 

আল্লাহর নিকটেই রয়েছে।” [সূরা 

লুকমান, আয়াত: ৩4 ] 

ষষ্ঠত: তাকদীর বা ভাগ্যের ওপর ঈমান 

এ স্বীকৃতি প্রদান করবেন যে, অতীতে 

যা কিছু ছিল এবং বর্তমান বা ভবিষ্যতে 

যা কিছু হচ্ছে বা হবে, তার সবকিছুই 

আল্লাহ তা‘আলার জানা আছে। তিনি 

তাাঁর বান্দাদের যাবতীয় অবস্থা, 



 

 

কর্মকাণ্ড, মৃত্যু, সময় এবং রিযিক 

সম্পর্কে সবকিছু জানেন। আল্লাহ 

তা‘আলা বলেন,  

َ بُِّكل ِّ َشۡيٍء َعلِّيمّٞ      [٦٢]العنكبوت: ﴿ إِّنَّ ٱَّللَّ

“নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যেকটি বস্তু 

সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত।” [সূরা 

আল-‘আনকাবূত, আয়াত: 62] 

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন, 

ندَهُۥ َمفَاتُِّح ٱۡلغَۡيبِّ اَل يَۡعلَُمَهآ إِّالَّ ُهَوِۚ َويَۡعلَُم َما فِّي  ﴿َوعِّ

ن َوَرقٍَة إِّالَّ يَۡعلَُمَها َواَل ٱۡلبَر ِّ  َوٱۡلبَۡحرِِّۚ َوَما تَۡسقُُط مِّ

تِّ ٱۡۡلَۡرضِّ َواَل َرۡطٖب َواَل يَابٍِّس إِّالَّ  َحبَّٖة فِّي ُظلَُمَٰ

بِّينٖ  ٖب مُّ تََٰ    [٥٩]االنعام:  ٥٩فِّي كِّ

“অদৃশ্যের চাবিকাঠি তাাঁরই নিকট 

রয়েছে; তিনি ছাড়া আর কেউ তা জানে 



 

 

না। আর স্থল ও জলভাগে যা কিছু 

রয়েছে তাও তিনি অবগত রয়েছেন, তাাঁর 

অবগতি ব্যতীত বৃক্ষ হতে একটি 

পাতাও ঝরে না এবং ভূ-পৃষ্ঠের 

অন্ধকারের মধ্যে একটি দানাও পড়ে 

না। এমনি ভাবে যেকোনো সিক্ত ও 

শুষ্ক বস্তুও পতিত হয় না কেন, সমস্ত 

বস্তুই সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ 

রয়েছে।” [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: 

59]  

আর এই জানা জিনিসকে তিনি তাাঁর 

নিকট লাওহে মাহফুযে লিখে রেখেছেন। 

আল্লাহ তা‘আলা বলেন, 

بِّيٖن     هُ فِّٓي إَِّماٖم مُّ    [١٢]يس: ﴿َوُكلَّ َشۡيٍء أَۡحَصۡينََٰ



 

 

“আর আমরা প্রতিটি বস্তু একটি 

স্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষিত রেখেছি।” 

[সূরা ইয়াসীন, আয়াত: 12] 

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা আরও 

বলেন, 

ِۚ إِّنَّ  َ يَۡعلَُم َما فِّي ٱلسََّمآءِّ َوٱۡۡلَۡرضِّ ﴿ أَلَۡم تَۡعلَۡم أَنَّ ٱَّللَّ

يرّٞ  ِّ يَسِّ لَِّك َعلَى ٱَّللَّ ٍبِۚ إِّنَّ ذََٰ تََٰ لَِّك فِّي كِّ
]الحج :   ٧٠ذََٰ

٧٠] 

“আপনি কি জানেন না যে, নভোমণ্ডলে 

ও ভূমণ্ডলে যা কিছু রয়েছে, আল্লাহ 

তার সবকিছুই জানেন? নিশ্চয় তা একটি 

কিতাবে সংরক্ষিত আছে। আর এটি 

আল্লাহর কাছে খুবই সহজ।” [সূরা 

আল-হাজ্জ, আয়াত: 70] 



 

 

ফলে আল্লাহ তা‘আলা যখনই কোনো 

কিছু করার ইচ্ছা করেন, তখন শুধু তার 

জন্য বলেন, হও, আর তা হয়ে যায়। 

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,  

ا أَن يَقُوَل لَهُۥ ُكن فَيَُكوُن    أَۡمُرهُۥٓ إِّذَآ أََرادَ َشيۡ ﴿إِّنََّمآ 

 [٨٢]يس: 

“নিশ্চয় তাাঁর ব্যাপার শুধু এই যে, যখন 

তিনি কোনো কিছুর ইচ্ছা করেন, তখন 

তাকে বলেন, হও, ফলে তা হয়ে যায়।” 

[সূরা ইয়সীন, আয়াত: 82] 

আল্লাহ তা‘আলা যেমন প্রত্যেকটি 

জিনিসের (তাকদীর) নির্ধারণ করেছেন, 

তেমনি প্রত্যেক জিনিসের স্রষ্টাও 

তিনি। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,  



 

 

هُ بِّقَدَٖر       [٤٩]القمر: ﴿ إِّنَّا ُكلَّ َشۡيٍء َخلَۡقنََٰ

“নিশ্চয় আমরা প্রত্যেক জিনিস সৃষ্টি 

করেছি নির্ধারিত পরিমাপে।” [সূরা 

আল-ক্বামার, আয়াত: 49]  

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন, 

 ُ لُِّق ُكل ِّ َشۡيٖءۖ  ﴿ ٱَّللَّ    [٦١]الزمر: َخَٰ

“আল্লাহ প্রতিটি বস্তুর সৃষ্টিকর্তা।” 

[সূরা আয-যুমার, আয়াত: 62]  

তিনি তাাঁর বান্দাদেরকে তাাঁরই আনুগত্য 

করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। আনুগত্য 

কী তাদেরকে তাও বর্ণনা করেছেন। এই 

আনুগত্য করতে তাদের নির্দেশ 

দিয়েছেন এবং তাাঁর অবাধ্য হতে নিষেধ 

করেছেন। অবাধ্যতা কী তাও তাদেরকে 



 

 

বর্ণনা করেছেন। তিনি তাদেরকে 

সামর্থ্য ও ইচ্ছা শক্তি দিয়েছেন, যাতে 

করে তারা এর মাধ্যমে আল্লাহর 

নির্দেশিত কাজ আঞ্জাম দিয়ে 

সাওয়াবের অধিকারী হতে পারে। আর যে 

ব্যক্তি গুনাহের কাজ করবে,সে শাস্তির 

উপযোগী হবে।  

মানুষ আল্লাহর ফায়সালা ও তকদীরের 

প্রতি ঈমান আনয়ন করলে যে উপকার 

লাভ করবে তা নিম্নরূপ: 

(1) কারণ বা উদ্দেশ্য নির্বাচন করার 

সময় আল্লাহর ওপর তার আস্থা হবে। 

কেননা সে জানে যে, উদ্দেশ্য ও 

ফলাফল উভয়ই আল্লাহর হুকুম ও 

তকদীর অনুযায়ী হয়।  



 

 

(2) মানসিক শান্তি ও আত্মতৃপ্তি লাভ 

হবে। কারণ যখনই সে জানবে যে, এসব 

আল্লাহর হুকুম ও তাকদীর অনুযায়ী 

এবং নিয়তি-নির্ধারিত অ-পছন্দনীয় যা 

নিশ্চিতরূপে হবেই, তখন তার 

আত্মতৃপ্তি হবে এবং আল্লাহর 

ফায়সালার (তাকদীরের) প্রতি সন্তুষ্ট 

হবে। সুতরাং যে তাকদীরের ওপর ঈমান 

রাখে, তার চাইতে সর্বোত্তম জীবন-

যাপনকারী, সখুকর মন ও অধিক 

শক্তিশালী শান্ত ব্যক্তি আর কেউ 

নেই।  

(৩) উদ্দিষ্ট বস্তু অর্জনের সময় 

মনের অহমিকামূলক আনন্দ দূর করবে। 

কেননা তা অর্জন কল্যাণ ও সফলতা 



 

 

লাভের উপায়সমূহের অন্তর্গত 

আল্লাহর এমন একটি নি‘আমত যা 

তিনি তার জন্য নির্ধারণ করেছেন। 

ফলে সে এই ব্যাপারে আল্লাহর 

শুকরিয়া আদায় করবে।  

(4) উদ্দিষ্ট বস্তু হাত ছাড়া হওয়া 

অথবা অ-পছন্দনীয় বস্তুতে পতিত 

হওয়ার সময় অসন্তোষ ও 

মনঃকষ্টকে বিদূরিত করবে। কারণ 

এসব কিছু আল্লাহর হুকুমে হয়, যার 

হুকুমের কেউ বাধাদানকারী ও 

নিবারণকারী নেই। তাতো নিশ্চিতরূপে 

হবেই। অতএব, সে ধৈর্যধারণ করে ও 

আল্লাহর কাছে সাওয়াবের আশা করে। 

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,  



 

 

ُكۡم  يبَٖة فِّي ٱۡۡلَۡرضِّ َواَل فِّٓي أَنفُسِّ صِّ ن مُّ ﴿َمآ أََصاَب مِّ

 ِّ لَِّك َعلَى ٱَّللَّ  إِّنَّ ذََٰ
ِۚٓ ن قَۡبلِّ أَن نَّۡبَرأََها ٖب م ِّ تََٰ إِّالَّ فِّي كِّ

يرّٞ  َكۡياَل تَۡأَسۡواْ َعلَىَٰ َما فَاتَُكۡم َواَل تَۡفَرُحو ٢٢يَسِّ اْ ل ِّ

بُّ ُكلَّ ُمۡختَاٖل فَُخوٍر  ُ اَل يُحِّ ُكۡم﴾ َوٱَّللَّ   ٢٣بَِّمآ َءاتَىَٰ

  [٢٣  ،٢٢]الحديد: 

“পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে 

তোমাদের ওপর যে বিপদই আসে 

আমরা তা সংঘটিত করার পূর্বেই তা 

একটি কিতাবে লিপিবদ্ধ থাকে, 

আল্লাহর পক্ষে এটা খুবই সহজ। এটা 

এজন্য যে, তোমরা যা হারিয়েছ তাতে 

যেন তোমরা হতাশাগ্রস্ত না হও এবং 

যা তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন তার 

জন্যে গৌরবে ফেটে না পড়। আল্লাহ 

প্রত্যেক উদ্ধত ও অহংকারীদেরকে 



 

 

পছন্দ করেন না।” [সূরা হাদীদ, আয়াত: 

22, 2৩][10৩]  

(5) আল্লাহর ওপর পূর্ণ ভরসা 

স্থাপিত হবে। কারণ মুসলিম জানে যে, 

উপকার ও ক্ষতি করার ক্ষমতা 

একমাত্র আল্লাহর হাতে রয়েছে। 

সুতরাং সে কোনো শক্তিধর 

ব্যক্তিকে ভয় করবে না এবং কোনো 

মানুষের ভয়ে কোনো মঙ্গলজনক 

কর্ম করতে অবহেলাও করবে না। 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম আব্দুল্লাহ ইবন ‘আব্বাস 

রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে লক্ষ্য করে 

বলেন:  



 

 

ةَ لَوِّ اْجتََمعُوا َعلَى أَْن يَْنفَعُوَك، لَْم » َواْعلَْم أَنَّ اْۡلُمَّ

يَْنفَعُوَك إِّال بَِّشْيٍء قَْد َكتَبَهُ هللاُ لََك، َولَوِّ اْجتََمعُوا 

وَك إِّال بَِّشْيٍء قَ  وَك، لَْم يَُضرُّ ْد َكتَبَهُ َعلَى أَْن يَُضرُّ

 «هللاُ َعلَْيكَ 

“জেনে রাখবে যে, সমস্ত মানুষ যদি 

তোমার কোনো উপকার করতে চায় 

তবে আল্লাহ তোমার ভাগ্যে যা লিখে 

রেখেছেন তা ব্যতীত আর কোনো 

উপকার করতে পারবে না; আর যদি 

সমস্ত মানুষ তোমার কোনো ক্ষতি 

করতে চায় তবে আল্লাহ তোমার 

ভাগ্যে যা লিখে রেখেছেন তা ব্যতীত 

আর কোনো ক্ষতি করতে পারবে 

না।”[104]  

 দীনের তৃতীয় স্তর: ইহসান 



 

 

ইহসান এর একটিমাত্র রোকন বা 

স্তম্ভ, আর তা হচ্ছে: আপনি 

আল্লাহর ইবাদাত এমনভাবে করবেন, 

যেন আপনি তাাঁকে দেখছেন। আর যদি 

এমনটি মনে করা সম্ভব না হয়, তবে 

একথা জেনে রাখবেন যে, নিশ্চয় তিনিই 

আপনাকে দেখছেন। অতএব, এই 

পদ্ধতিতে মানুষ তার রবের ইবাদাত 

করবে। এটা হচ্ছে তাাঁর নিকটে ও তাাঁর 

সামনে নিজেকে উপস্থিত করা। আর তা 

আল্লাহর ভয়, প্রভাব ও শ্রদ্ধাকে 

অপরিহার্য করবে এবং তা ইবাদাত 

পালনের ক্ষেত্রে আন্তরিকতাকে এবং 

ইবাদাতকে পরিপূর্ণ ও সুন্দরভাবে 

আদায় করার জন্য চেষ্টা করাকেও 

অপরিহার্য করবে।  



 

 

সুতরাং ইবাদাত করার সময় বান্দা তাাঁর 

প্রভুকে স্মরণ করবে এবং নিজেকে 

এমনভাবে তাাঁর নিকট উপস্থিত করবে 

যেন সে তাাঁকে দেখছে। কিন্তু যদি তার 

পক্ষে এটা অনুধাবন করা সম্ভব না 

হয়, তবে তা বাস্তবায়ন করার জন্য সে 

যেন আল্লাহর ওপর ঈমানের সাহায্য 

চায় যে, নিশ্চয় আল্লাহ তাকে দেখছেন। 

তিনি তার গোপন, প্রকাশ্য, ভিতর, 

বাহির সব বিষয় জানেন। তার 

কর্মকাণ্ডের কোনো কিছুই আল্লাহর 

নিকট গোপন থাকে না।[105] 

অতএব, আল্লাহর যে বান্দা এই 

অবস্থানে পে াঁছে, সে আন্তরিকভাবে 

তার প্রভুর ইবাদাত করে। আর তিনি 



 

 

ব্যতীত আর কারো দিকে সে নজর দেয় 

না। ফলে সে কোনো মানুষের প্রশংসা 

শোনার অপেক্ষায় থাকে না এবং 

তাদের তিরস্কারকেও সে ভয় করে না। 

বরং তার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, তার 

প্রভু তার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন এবং 

স্বীয় বান্দার তিনি প্রশংসা করবেন। 

সুতরাং সে এমন একজন মানুষ যার 

গোপন ও প্রকাশ্য সমান এবং নির্জনে 

ও প্রকাশ্যে সে তার প্রভুর একজন 

ইবাদাতাকারী। সে এ ব্যাপারে পূর্ণ দৃঢ় 

বিশ্বাসী যে, তার অন্তরে যা রয়েছে 

এবং তার আত্মা যা কুমন্ত্রণা দেয়, 

তার সবকিছুই আল্লাহ তা‘আলা অবগত 

আছেন। ঈমান তার অন্তরকে প্রভাবিত 

করে এবং মনে করে যে, তার প্রভূ তাকে 



 

 

পর্যবেক্ষণ করছেন। যার কারণে তার 

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ তার সৃষ্টিকর্তা 

আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে। 

ফলে সে তার প্রভুর অনুগত বান্দা হয়ে 

এগুলো দ্বারা শুধুমাত্র এমন সব 

আমলই করে, যা আল্লাহ তা‘আলা 

পছন্দ করেন ও ভালোবাসেন, রবের 

কাছেই নিজেকে সমর্পন করে।  

আর যখন তার অন্তর তার প্রভুর সাথে 

সম্পৃক্ত হয়, তখন সে আর কোনো 

সৃষ্টিকুলের নিকট সাহায্য চায় না। 

কেননা আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত 

হওয়ায় সে অন্যদের থেকে অভাব-মুক্ত 

হয়ে পড়ে। সে কোনো মানুষের নিকট 

অভিযোগ করে না, কারণ সে তার সকল 



 

 

অভাব ও চাহিদা আল্লাহর ওপর 

সোপর্দ করে। সাহায্যকারী হিসেবে 

তিনিই তার জন্য যথেষ্ট। সে কোনো 

স্থানে নির্জনতা অনুভব করে না এবং 

কাউকে ভয়ও করে না। কারণ সে 

নিশ্চিতভাবে জানে যে, সর্বাবস্থায় 

আল্লাহ তার সঙ্গে আছেন। তিনিই তার 

জন্য যথেষ্ট এবং সর্বোত্তম 

সাহায্যকারী। আল্লাহ তাকে যে আদেশ 

করেছেন তা সে পরিত্যাগ করে না এবং 

আল্লাহর অবাধ্য হয়ে কোনো 

গুনাহের কাজও করে না। কারণ সে 

আল্লাহকে ভীষণ লজ্জা পায়। তিনি 

যখন তাকে আদেশ করেছেন তখন সে তা 

নষ্ট করবে অথবা তিনি যখন তাকে 

নিষেধ করেছেন তখন সে তা করবে, 



 

 

এটাকে সে অপছন্দ করে। সে কোন 

সৃষ্টি জীবের প্রতি যুলুম বা বাড়াবাড়ি 

করে না। অথবা সে কারো হক্বও 

ছিনিয়ে নেয় না, কারণ সে জানে যে, 

আল্লাহ তা‘আলা তার সবকিছু অবগত 

আছেন। পাক-পবিত্র আল্লাহ তা‘আলা 

অচিরেই তার হিসাব নিবেন। সে 

পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে না, 

কারণ সে জানে, এর মধ্যে যা কিছু 

মঙ্গলময় বস্তু রয়েছে তার সবকিছুর 

মালিকানা একমাত্র আল্লাহর। তিনি 

সেগুলোকে তাাঁর সৃষ্টজীব মানুষের 

অধীন করে দিয়েছেন, যাতে করে তারা 

তাদের প্রয়োজন মাফিক তা হতে 

গ্রহণ করে। আর এগুলোকে তার জন্য 



 

 

সহজ করে দেয়ার কারণে সে আপন 

রবের শুকরিয়া আদায় করে।  

*** 

এ কিতাবে আপনার সামনে এতক্ষণ যা 

উপস্থাপন করা হলো তা খুবই 

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং ইসলামের মহান 

রোকন বা স্তম্ভ। আল্লাহর কোনো 

বান্দা যদি এ সমস্ত রোকনের ওপর 

ঈমান রাখে এবং তা পালন করে তবে সে 

মুসলিম হয়ে যাবে। তা না করলে সে 

জেনে রাখুক, নিশ্চয় ইসলাম হচ্ছে দীন-

দুনিয়া, ইবাদাত ও জীবনের পথ বা 

পন্থা। আর তা আল্লাহ প্রদত্ত এমন 

এক জীবনব্যবস্থা যা পরিপূর্ণ ও 

ব্যাপক। যার বিধানের মধ্যে সার্বিক 



 

 

জীবনের সকল ক্ষেত্রে, সমানভাবে 

ব্যক্তি ও সমাজের প্রত্যেকের যা 

প্রয়োজন তা অন্তর্ভুক্ত করা 

হয়েছে। চাই তা আকীদাহ-বিশ্বাসগত, 

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও 

নিরাপত্তা সংক্রান্ত ইত্যাদি 

যেকোনো বিষয়কই হোক না কেন। 

মানুষ এর মধ্যে এমন অনেক নিয়ম-

নীতি ও হুকুম-আহকাম পাবে যা 

নিরাপত্তা, যুদ্ধ এবং প্রয়োজনীয় 

অধিকারসমূহকে সুশৃঙ্খল করে। মানুষের 

সম্মান, পশু-পাখি, জীব-জন্তু এবং তার 

চার পাশের পরিবেশকে সংরক্ষণ করে। 

তার নিকট মানুষ, জীবন, মৃত্যু এবং 

মরণের পর পুনরুত্থানের হাকীকত বা 

প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ হয়ে পড়েছে। 



 

 

এর মধ্যে সে আরও পাবে: তার চার 

পাশে যেসব মানুষ রয়েছে তাদের সাথে 

কিরূপ আচরণ করবে তার সর্বশ্রেষ্ঠ 

পদ্ধতি। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন, 

لنَّاسِّ ُحۡسٗنا   ﴿ َوقُولُواْ     [٨٣]البقرة: لِّ

“আর তোমরা মানুষের সাথে 

উত্তমভাবে কথা বলবে।” [সূরা আল-

বাকারাহ, আয়াত: 8৩]  

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন: 

  ﴾    [١٣٤]ال عمران: ﴿ َوٱۡلعَافِّيَن َعنِّ ٱلنَّاسِّ

“আর যারা মানুষদেরকে ক্ষমা করে।” 

[সূরা আলে ইমরান, আয়াত: 1৩4]  

তিনি আরও বলেন, 



 

 

َمنَُّكۡم َشنَ  لُواْ    ﴿ َواَل يَۡجرِّ لُواِْۚ ٱۡعدِّ ٓ أاَلَّ تَۡعدِّ اُن قَۡوٍم َعلَىَٰ

 ۖ لتَّۡقَوىَٰ    [٨دة:  ]المائ  ٨ُهَو أَۡقَرُب لِّ

“কোনো সম্প্রদায়ের শত্রুতা যেন 

তোমাদেরকে এর প্রতি উদ্যত না করে 

যে, তোমরা ন্যায়বিচার করবে না, 

তোমরা ন্যায়বিচার কর, এটা 

তাকওয়ার অধিকতর নিকটবর্তী।” [সূরা 

আল-মায়েদাহ, আয়াত: 8] 

দীনের স্তরসমূহ ও তার প্রতিটি 

স্তরের রোকনসমূহের আলোচনার পর 

এ পর্যায়ে সংক্ষিপ্তভাবে দীন 

ইসলামের কতিপয় আদর্শ বা গুণাবলি 

আলোচনা করা ভালো মনে করছি।  



 

 

 দীন ইসলামের কতিপয় আদর্শ ও 

গুণাবলি*[106] 

ইসলামের গুণাবলিকে (লিখে) পরিবেষ্টন 

করতে কলম অপারগ হয়ে যায় এবং এই 

দীনের শ্রেষ্ঠত্ব পুরোপুরি বর্ণনা 

করতে শব্দ গুচ্ছ দুর্বল হয়ে পড়ে। এর 

কারণ আর কিছু নয়; বরং এর প্রকৃত 

কারণ হলো: এই দীন হচ্ছে আল্লাহর 

(একমাত্র মনোনীত) দীন। অতএব, 

চক্ষু যেমন আল্লাহকে উপলব্ধি করার 

দিক দিয়ে আয়ত্ত করতে পারবে না, 

তেমনি মানুষও জ্ঞানের মাধ্যমে তাকে 

আয়ত্ত করতে পারবে না। অনুরূপভাবে 

আল্লাহ তা‘আলার শরী‘আতও, যার 

গুণাবলি বর্ণনা করে, কলম তাকে 



 

 

বেষ্টন করতে পারবে না। আল্লামা 

ইবনুল কাইয়্যেম রাহিমাহুল্লাহ বলেন: 

“আপনি যদি এই মজবুত ও নির্ভেজাল 

দীন এবং মুহাম্মাদী শরী‘আতের 

ব্যাপারে সূক্ষ্ম বিচক্ষণতার সাথে 

চিন্তা-ভাবনা করেন, বর্ণনা করার 

জন্য যার শব্দ খুাঁজে পাওয়া যায় না, যার 

সৌন্দর্য বর্ণনার জন্য গুণ নাগাল 

পায় না। জ্ঞানীদের জ্ঞান যার উপরে 

কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারে 

না। যদিও তা একত্রিত হয় এবং তা 

তাদের সবচেয়ে পরিপূর্ণ মানুষটির 

মধ্যে হয়। বরং উত্তম ও পূর্ণ জ্ঞান 

অনুযায়ী প্রত্যেকে ইসলামের 

সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করবে এবং তার 

শ্রেষ্ঠত্বকে প্রত্যক্ষ করবে। সে 



 

 

অবশ্যই বুঝতে পারবে যে, জগতে এর 

চেয়ে পরিপূর্ণ, সুমহান ও মহত্তর 

শরী‘আতের (দীনের) আগমন ঘটেনি।  

রাসূল যদি এ ব্যাপারে কোনো প্রমাণ 

নাও নিয়ে আসতেন, তবে অবশ্যই এর 

জন্য প্রমাণ, নিদর্শন ও সাক্ষী 

হিসেবে এটাই যথেষ্ট হত যে, নিশ্চয় এ 

শরী‘আত আল্লাহর পক্ষ হতে এসেছে। 

আর এ শরী‘আত পুরোপুরিই এ সাক্ষ্য 

দিচ্ছে যে,  তাতে আছে পরিপূর্ণ জ্ঞান, 

পূর্ণ হিকমত, প্রশস্ত রহমত ও দয়া, 

তা বেষ্টন করে আছে অনুপস্থিত ও 

উপস্থিত সবকিছু, তাতে রয়েছে আদি ও 

অন্তের জ্ঞান। আরও সাক্ষ্য দিচ্ছে 

যে, আল্লাহ তা‘আলা তাাঁর বান্দাদেরকে 



 

 

যেসব বড় বড় নি‘আমত দান করেছেন 

তার মধ্যে এটি অন্যতম। তিনি 

তাদেরকে যে সব নি‘আমত দান করেছেন 

তাতে এর চেয়ে বড় নি‘আমত আর কিছু 

দেননি যে, তিনি তাদেরকে এ 

শরী‘আতের দিশা দিয়েছেন, এর অনুসারী 

করেছেন এবং তাদেরকে অন্তর্ভুক্ত 

করেছেন ঐ লোকদের সাথে যাদের 

প্রতি তিনি সন্তুষ্ট হয়েছেন। আর এ 

কারণেই তিনি এ দীন ও শরী‘আতের 

প্রতি হেদায়াত করাকে তাাঁর বান্দাদের 

ওপর অনুগ্রহ করার অন্তর্ভুক্ত 

করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন,  

ۡم َرُسواٗل  نِّيَن إِّۡذ بَعََث فِّيهِّ ُ َعلَى ٱۡلُمۡؤمِّ ﴿ لَقَۡد َمنَّ ٱَّللَّ

ُمُهُم  ۡم َويُعَل ِّ يهِّ تِّهِۦّ َويَُزك ِّ ۡم َءايََٰ ۡم يَۡتلُواْ َعلَۡيهِّ هِّ ۡن أَنفُسِّ م ِّ



 

 

ٖل مُّ 
ن قَۡبُل لَفِّي َضلََٰ ۡكَمةَ َوإِّن َكانُواْ مِّ َب َوٱۡلحِّ تََٰ بِّيٍن ٱۡلكِّ

   [١٦٤]ال عمران:    ١٦٤

“নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের প্রতি 

অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাদের 

নিজেদের মধ্য হতে তাদের নিকট রাসূল 

প্রেরণ করেছেন, যিনি তাাঁর আয়াতসমূহ 

তাদের নিকট তিলাওয়াত করেন, 

তাদেরকে পবিত্র করেন এবং তাদেরকে 

কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন, যদিও 

তারা এর পূর্বে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই 

ছিল।” [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: 164] 

তাছাড়া আল্লাহ তা‘আলা তাাঁর 

বান্দাদেরকে স্বীয় মহান নেয়া‘মতের 

কথা পরিচিতি প্রদান করে, স্মরণ 

করিয়ে দিয়ে এবং তাদেরকে এর 



 

 

অনুসারী করায়, তাাঁর শুকরিয়া আদায় 

করার আহ্বান করে বলেন,  

ينَُكۡم  ﴿ٱۡليَۡوَم أَۡكَمۡلُت لَ     [٣دة:  ]المائُكۡم دِّ

“আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের 

দীনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম।” [সূরা আল-

মায়েদাহ, আয়াত: ৩][107]  

এই দীনের যে আদর্শ ও গুণাবলির জন্য 

আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করা উচিত 

তার কতিপয় আলোচনা করা হলো: 

(1) এটি আল্লাহর দীন: 

এটি এমন দীন, যা তিনি নিজের জন্য 

পছন্দ করেছেন। এর দিকে আহ্বানের 

জন্য তাাঁর রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন 



 

 

এবং মানবকে তিনি এর গণ্ডির মধ্যে 

থেকেই তাাঁর ইবাদাত করার নির্দেশ 

দিয়েছেন। আল্লাহর সাথে যেমন 

সৃষ্টিকুলের সাদৃশ্য নেই, তেমনিভাবে 

তাাঁর দীন “ইসলামের” সাথে মানুষের 

আইন-কানুন ও তাদের রচিত দীনের 

সাদৃশ্য নেই। মহান আল্লাহ যেমন 

সাধারণ পূর্ণাঙ্গতায় গুণান্বিত 

হয়েছেন, তেমনিভাবে শরী‘আতকে পূরণ 

করার ক্ষেত্রে যা মানুষের জীবনকাল ও 

পরকালের জন্য উপযোগী এবং মহান 

স্রষ্টার অধিকারসমূহ ও তাাঁর প্রতি 

বান্দার কর্তব্যসমূহ, বান্দার কতকের 

ওপর কতকের অধিকারসমূহ ও কতকের 

জন্য কতকের কর্তব্যসমূহকে 

অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে তাাঁর দীন 



 

 

ইসলামেরও সবধরণের পূর্ণাঙ্গতা 

রয়েছে।  

(2) সকল বিষয়ের সমাহার বা 

ব্যাপকতা: 

এই দীনের উল্লেখযোগ্য গুণাবলির 

একটি হচ্ছে- প্রত্যেক বিষয়ের সমাহার 

ও তার ব্যাপকতা। আল্লাহ তা‘আলা 

বলেন,  

ن َشۡيٖءِۚ  بِّ مِّ تََٰ ۡطنَا فِّي ٱۡلكِّ ا فَرَّ ]االنعام:    ٣٨﴿ مَّ

٣٨]   

“কিতাবে আমরা কোনো বস্তুর 

কোনো বিষয়ই (লিপিবদ্ধ করতে) বাদ 

দেয়নি।” [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: 

৩8]  



 

 

অতএব এই দীন স্রষ্টার সাথে যা 

সম্পৃক্ত এমন প্রত্যেক বিষয় যেমন: 

আল্লাহ তা‘আলার নাম, তাাঁর গুণাবলি ও 

তাাঁর অধিকারসমূহ এবং সৃষ্টজীবের 

সাথে যা সংশ্লিষ্ট এমন প্রত্যেক 

বিষয়, যেমন: আইন-কানুন, দায়িত্ব, 

আখলাক বা নৈতিকতা, লেনদেন 

ইত্যাদিকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। এই 

দীন পূর্ব ও পরের সমস্ত মানুষ, 

ফিরিশতামণ্ডলী এবং নবী ও 

রাসূলগণের সংবাদকেও অন্তর্ভুক্ত 

করেছে। তেমনি ভূমণ্ডল, নভোমণ্ডল, 

নক্ষত্ররাজি, সাগর-মহাসাগর, গাছ-

পালা, ও নিখিল বিশ্ব সম্পর্কে 

আলোচনা আছে। সৃষ্টির কারণ, লক্ষ-

উদ্দেশ্য ও তার সমাপ্তি, জান্নাত ও 



 

 

মুমিনদের ফলাফল। জাহান্নাম ও 

কাফিরদের শেষ পরিণতি সম্পর্কেও 

বর্ণনা রয়েছে।  

(৩) সৃষ্টি জীবের সাথে স্রষ্টার 

সম্পর্ক স্থাপন করে: 

প্রত্যেক বাতিল দীন ও সম্প্রদায় 

মানুষকে মৃত্যু, দুর্বলতা, অক্ষমতা ও 

রোগ মুক্তির উদ্দেশ্যে তার মত 

মানুষের সাথে জুড়ে দেয়। বরং কখনও 

কখনও তাকে এমন মানুষের সাথে জুড়ে 

দেয়, যে কয়েক শত বছর পূর্বে মরে 

গিয়ে হাড্ডিসার হয়েছে। পক্ষান্তরে এই 

দীন তথা “ইসলাম” মানুষকে সরাসরি 

তার রবের সাথে জুড়ে দেয়। ফলে তাদের 

মাঝে কোনো পুরোহিত, সাধক এবং 



 

 

পবিত্র গোপন বলতে কিছু নেই । বরং 

তা সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টজীবের মাঝে 

সরাসরি সংযোগ স্থাপন করে দেয়; 

এমন সংযোগ যা অন্তরকে তার রবের 

সাথে সম্পৃক্ত করে। যার ফলে সে 

(হিদায়াতের) আলো পায়, (হক) পথের 

সন্ধান চায়, মর্যাদাবান ও বড় হয়, 

পূর্ণাঙ্গতা সন্ধান করে এবং নীচ ও 

নগণ্য হতে নিজেকে উাঁচু মনে করে। 

সুতরাং প্রত্যেক অন্তর, যে তার রবের 

সাথে সম্পৃক্ত হয়নি সে চতুষ্পদ জীব-

জন্তুর চেয়েও অধিক বিপথগামী।  

আর এটি স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে এমন 

এক সংযোগ, যার মাধ্যমে তার 

সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলার উদ্দেশ্য 



 

 

কী তা জানতে পারে। ফলে সে জেনে বুঝে 

তাাঁর ইবাদাত করে। তাাঁর সন্তুষ্টির 

স্থান ও কারণসমূহ জানতে পারে, ফলে 

সে তা চায়। আর তাাঁর অসন্তোষের 

স্থানসমূহও জানতে পারে, ফলে সে তা 

বর্জন করে।  

এটি মহান সৃষ্টিকর্তা এবং দুর্বল ও 

অভাবী সৃষ্টির মাঝে সংযোগ স্থাপন। 

ফলে সে তাাঁর নিকট সাহায্য, 

সহযোগিতা ও তাওফীক কামনা করে 

এবং সে আরও চায় যে, তিনি যেন তাকে 

চক্রান্তকারীর চক্রান্ত হতে ও 

শয়তানের খেল তামাশা হতে হিফাযত 

করেন।  



 

 

(4) দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের 

প্রতি মনোযোগ: 

ইসলামী শরী‘আত দুনিয়া ও আখেরাতের 

কল্যাণের প্রতি গুরুত্বারোপ এবং 

চারিত্রিক উত্তম গুণাবলি পূর্ণ করার 

জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।  

আখিরাতের কল্যাণের বর্ণনা: এই 

শরী‘আত তার বিভিন্ন দিক বর্ণনা 

করেছে। কোনো কিছুই উপেক্ষা 

করেনি। বরং তার কোনো কিছুই যেন 

অজ্ঞাত না থাকে, এজন্য তার স্পষ্ট 

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছে। ফলে 

(পুণ্যবানগণকে) তার নিআ‘মতের 

প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। আর 



 

 

(গুনাহগারদেরকে) তার শাস্তির ভয় 

প্রদর্শন করেছে।  

পার্থিব কল্যাণের বর্ণনা: আল্লাহ 

তা‘আলা এই দীনে মানুষের নিজ ধর্ম, 

জীবন, সম্পদ, বংশ, সম্মান ও জ্ঞানের 

সংরক্ষণের সঠিক বিধান করে 

দিয়েছেন।  

চারিত্রিক উত্তম গুণাবলির বর্ণনা, 

যেমন: প্রকাশ্য ও গোপনে 

সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা‘আলা এর 

নির্দেশ প্রদান করেছেন এবং এর 

যাবতীয় দোষ-ত্রুটি ও নিকৃষ্টতা থেকে 

নিষেধ করেছেন। বাহ্যিক উত্তম 

গুণাবলি যেমন: পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, 

পবিত্রতা, ময়লা-আবর্জনা থেকে মুক্ত 



 

 

থাকা, সুগন্ধি ব্যবহার এবং সর্বদা 

সুন্দর ও সজ্জিত থাকা ইত্যাদি। খারাপ 

কর্মসমূহকে তিনি নিষিদ্ধ করেছেন 

যেমন: যেনা-ব্যভিচার, মদপান, মৃত, 

রক্ত ও শূকরের গোশত ভক্ষণ 

ইত্যাদি। পবিত্র বস্তুসমূহকে তিনি 

খাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং অপচয় 

ও অপব্যয় করাকে নিষেধ করেছেন। 

পক্ষান্তরে আভ্যন্তরীণ পরিষ্কার-

পরিচ্ছন্নতা হচ্ছে: নিন্দিত আখলাক 

বা আচরণ ছেড়ে দেয়া এবং প্রশংসনীয় 

ও সুন্দর স্বভাবে সজ্জিত হওয়া। 

নিন্দিত আখলাক বা আচরণ, যেমন: 

মিথ্যা, পাপাচার, রাগ, হিংসা-বিদ্বেষ, 

কৃপণতা, সংকীর্ণতা, দুনিয়া ও সুখ্যাতি 



 

 

অর্জনের লোভ, অহংকার, বড়াই, রিয়া 

বা কপটতা।  

আর প্রশংসিত আখলাকের মধ্যে 

যেমন: উত্তম চরিত্র, মানুষের সাথে 

ভালো সম্পর্ক বজায় রাখা এবং তাদের 

প্রতি ইহসান করা। ন্যায়পরায়ণতা, 

বিনয়-নম্রতা, সত্যবাদিতা, উদার মন, 

ত্যাগ, আল্লাহর ওপর ভরসা, ইখলাস 

বা আন্তরিকতা, আল্লাহ ভীতি, ধৈর্য, 

শুকর ইত্যাদি।[108]  

(5) সহজসাধ্য: 

এই দীন যেসব গুণাবলিতে 

বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়েছে তার মধ্যে একটি 

হলো সহজ ও সরলতা। অতএব, দীনের 



 

 

প্রতিটি পর্ব এবং প্রতিটি ইবাদাতরই 

সহজ । আল্লাহ তা‘আলা বলেন,  

ۡن َحَرٖجِۚ    ينِّ مِّ لحج : ]ا﴿ َوَما َجعََل َعلَۡيُكۡم فِّي ٱلد ِّ

٧٨]   

“আর তিনি দীনের ব্যাপারে তোমাদের 

ওপর কোনো কঠোরতা আরোপ 

করেননি।” [সূরা আল-হাজ্জ, আয়াত: 

78]  

আর এই সহজসাধ্যের সর্বপ্রথম তো 

এই যে, যদি কেউ এই দীনে প্রবেশ 

করতে চায়, তাহলে তার কোনো 

মানুষের মধ্যস্থতা গ্রহণ অথবা 

পূর্ববর্তী কোনো স্বীকারোক্তির 

প্রয়োজন নেই। বরং তার যা দরকার 



 

 

তা হচ্ছে: সে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও 

পবিত্র হবে এবং বলবে:  

 أشهد أن ال اله إال هللا و أن محمدا رسول هللا

“আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া 

সত্যিকার কোনো উপাস্য নেই আর 

মুহম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল বা দূত।” 

এই দুই সাক্ষ্যের উদ্দেশ্যের প্রতি দৃঢ় 

ঈমান আনয়ন করবে এবং তার দাবী ও 

চাহিদা মোতাবেক আমল করবে। 

অতএব যখন মানুষ সফর করে অথবা 

অসুস্থ হয়, তখন প্রত্যেকটি 

ইবাদাতের মধ্যেই সহজসাধ্যতা ও 

শিথিলতা প্রবেশ করে। ফলে সে গৃহে 

অবস্থানরত ও সুস্থ অবস্থায় যেমন 



 

 

আমল করত অনুরূপ আমলই তার 

(আমলনামায়) লেখা হয়। বরং মুসলিমের 

জীবন কাফিরের তুলনায় সহজ ও 

শান্তিময়। আর কাফিরের জীবন হয় 

দুঃখ-কষ্ট ও কঠিন। তেমনই মুমিনের 

মৃত্যুও হয় অতি সহজভাবে, ফলে তার 

আত্মা (এত আরামে) বের হয়, যেমন 

পাত্র থেকে (অতি সহজে ও আরামে) 

পানির ফোটা বের হয়।  

আল্লাহ তা‘আলা বলেন, 

ٌم َعلَۡيُكُم ﴿ ٱلَّ  ئَِّكةُ َطي ِّبِّيَن يَقُولُوَن َسلََٰ
ٓ ُهُم ٱۡلَملََٰ يَن تَتََوفَّىَٰ ذِّ

   [٣٢]النحل:   ٣٢ٱۡدُخلُواْ ٱۡلَجنَّةَ بَِّما ُكنتُۡم تَۡعَملُوَن 

“ফিরিশতাগণ যাদের মৃত্যু ঘটায় পবিত্র 

থাকা অবস্থায়; তখন তারা বলে, 



 

 

তোমাদের প্রতি শান্তি! তোমরা যা 

করতে তার ফলে জন্নাতে প্রবেশ কর।” 

[সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৩2] 

পক্ষান্তরে কাফিরের মৃত্যুর সময় তার 

নিকট কঠোর ও খুব শক্তিশালী 

ফিরিশতাগণ উপস্থিত হয় এবং তাকে 

চাবুক দ্বারা প্রহার করতে থাকে। 

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,  

تِّ ٱۡلَمۡوتِّ  لُِّموَن فِّي َغَمَرَٰ
ٓ إِّذِّ ٱلظََّٰ ﴿ َولَۡو تََرىَٰ

 
ٓ ُجٓواْ أَنفَُسُكُمۖ ٱۡليَۡوَم َوٱۡلَملََٰ ۡم أَۡخرِّ يهِّ ُطٓواْ أَۡيدِّ ئَِّكةُ بَاسِّ

 ِّ تُۡجَزۡوَن َعذَاَب ٱۡلُهونِّ بَِّما ُكنتُۡم تَقُولُوَن َعلَى ٱَّللَّ

تِّهِۦّ تَۡستَۡكبُِّروَن  ِّ َوُكنتُۡم َعۡن َءايََٰ    ٩٣َغۡيَر ٱۡلَحق 

   [٩٣]االنعام: 

“(হে রাসূল) আর আপনি যদি (ঐ সময়ের 

অবস্থা) দেখতে পেতেন, যখন যালিমরা 



 

 

মৃত্যুযন্ত্রণার সম্মুখীন হবে এবং 

ফিরিশতারা হাত বাড়িয়ে বলবে: 

তোমাদের প্রাণগুলো বের কর, 

তোমরা আল্লাহ সম্বন্ধে অন্যায় 

বলতে ও তাাঁর নিদর্শন সম্পর্কে 

অহংকার প্রকাশ করতে, সেজন্য আজ 

তোমাদেরকে অবমাননাকর শাস্তি দেয়া 

হবে।” [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: 

9৩] 

তিনি আরও বলেন, 

بُوَن  ئَِّكةُ يَۡضرِّ
ٓ يَن َكفَُرواْ ٱۡلَملََٰ ٓ إِّۡذ يَتََوفَّى ٱلَّذِّ ﴿َولَۡو تََرىَٰ

يقِّ  َرُهۡم َوذُوقُواْ َعذَاَب ٱۡلَحرِّ   ٥٠ُوُجوَهُهۡم َوأَۡدبََٰ

   [٥٠]االنفال: 

“(হে রাসূল) আর আপনি যদি (ঐ 

অবস্থা) দেখতে পেতেন, যখন 



 

 

ফিরিশতাগণ কাফিরদের রূহ কবজ 

করার সময় তাদের মুখমণ্ডলে ও 

পৃষ্ঠদেশে আঘাত করে আর বলে: 

তোমরা জাহান্নামের দহন-যন্ত্রণা 

ভোগ কর।” [সূরা আল-আনফাল, 

আয়াত: 50]  

(6) ইনসাফ বা ন্যায়পরায়ণতা:  

নিশ্চয় যিনি ইসলামী শরী‘আতের 

প্রবর্তন করেছেন তিনি একমাত্র 

আল্লাহ। তিনিই সাদা-কালো, নারী-

পুরুষ সকল মানুষের সৃষ্টিকর্তা। তাাঁর 

হুকুম-আহকাম, ন্যায়বিচার ও রহমতের 

ক্ষেত্রে সবাই সমান। তিনিই নারী ও 

পুরুষ প্রত্যেকের জন্য তেমনই 

শরী‘আত করেছেন যা তাদের জন্য 



 

 

উপযোগী। এমতাবস্থায় শরী‘আত 

নারীর তুলনায় পুরুষকে সুবিধা দিবে 

অথবা নারীকে প্রাধান্য দিবে আর 

পুরুষের প্রতি যুলুম করবে অথবা সাদা 

বর্ণের মানুষকে কোনো বিশেষ গুণে 

বিশিষ্ট করবে আর কালো বর্ণের 

মানুষকে তা থেকে বঞ্চিত করবে এটা 

অসম্ভব। বরং সবাই আল্লাহর 

বিধানের ক্ষেত্রে সমান। একমাত্র 

তাকওয়া বা আল্লাহভীতি ছাড়া তাদের 

মাঝে আর কোনো পার্থক্য নেই।  

(7) সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের 

নিষেধ:  

এই শরী‘আত একটি মহৎ ও সম্ভ্রান্ত 

গুণকে অন্তর্ভুক্ত করেছে, তা হলো 



 

 

সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে 

নিষেধ। ফলে প্রত্যেক ক্ষমতাবান, 

জ্ঞানী, প্রাপ্তবয়স্ক মুসলিম নর ও 

নারীর ওপর তার সামর্থ্য অনুযায়ী সৎ 

কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে 

নিষেধ করা ওয়াজিব। এটা করবে আদেশ 

ও নিষেধের স্তর হিসেবে যেমন- সে 

আদেশ ও নিষেধ করবে তার হাত দ্বারা। 

কিন্ত ুযদি সে তা করতে সক্ষম না হয়, 

তবে মুখ বা যবান দ্বারা করবে। কিন্তু 

তাও যদি করতে সক্ষম না হয়, তবে সে 

তার অন্তর দ্বারা করবে। আর এরই 

মাধ্যমে সম্পূর্ণ (মুসলিম) জাতি স্বীয় 

জাতির তত্ত্বাবধায়ক হয়ে পড়বে। 

সুতরাং যারাই মঙ্গলজনক কাজে 

অবহেলা করে অথবা নিকৃষ্ট কাজ করে 



 

 

তাদের প্রত্যেককে সৎ কাজের আদেশ 

ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা প্রতিটি 

ব্যক্তির ওপর ওয়াজিব। চাই সে শাসক 

হোক অথবা শাসিত হোক, তার 

সামর্থ্য অনুযায়ী এবং ঐ শার‘য়ী 

নিয়ম-নীতি মোতাবেক হবে, যা এই (সৎ 

কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে 

নিষেধের) বিষয়কে নিয়ন্ত্রণ করে।  

এই বিষয়টি যেমন আপনি লক্ষ্য 

করছেন! (অর্থাৎ, সৎ কাজের আদেশ ও 

অসৎ কাজের নিষেধ) প্রত্যেক 

ব্যক্তির ওপর তার সামর্থ্য অনুযায়ী 

ওয়াজিব। যে সময়ে সমসাময়িক অনেক 

রাজনীতির লোকেরা গর্ববোধ করে 

বলে যে, তারা তাদের বিরোধী 



 

 

দলগুলোকে সরকারী কাজ-কর্মের 

প্রক্রিয়াকে পর্যবেক্ষণ করার এবং 

সরকারী আসবাবপত্র ব্যবহার করার 

সুযোগ দেয়। (অথচ এটা তো ইসলাম 

পূর্বে দিয়ে দিয়েছে।)  

এগুলো দীনের সামান্য কতিপয় 

সৌন্দর্য। আপনি যদি আরও 

বিস্তারিত জানতে চান, তাহলে এর 

প্রতিটি পর্বে, প্রতিটি বিষয়ে এবং 

প্রতিটি আদেশ ও নিষেধের ক্ষেত্রে 

যেসব পরিপূর্ণ হিকমত, মজবুত বিধান, 

পূর্ণ সৌন্দর্য এবং এমন পূর্ণাঙ্গতা 

যা উদাহরণহীন বিষয় রয়েছে তা বর্ণনা 

করার জন্য ভাবা প্রয়োজন। আর যে 

ব্যক্তি এই দীনের (ধর্মের) 



 

 

বিধানাবলিকে নিয়ে চিন্তা-ভাবনা বা 

গবেষণা করবে, সে সুনিশ্চিতভাবে 

জানতে পারবে যে, তা আল্লাহর পক্ষ 

থেকে। তা এমন চির সত্য, যাতে 

কোনো প্রকার সন্দেহ নেই এবং 

এমন হিদায়াত সম্বলিত (পথপ্রদর্শন) 

যার মধ্যে কোনো প্রকার ভ্রষ্টতা 

নেই।  

সুতরাং আপনি যদি আল্লাহর দিকে 

অগ্রসর হতে, তাাঁর শরী‘আতকে মেনে 

চলতে এবং তাাঁর নবী-রাসূল বা 

পয়গাম্বরগণের পদাঙ্ক অনুসরণ 

করতে চান, তাহলে এখনও আপনার 

সামনে তাওবার দরজা খোলা রয়েছে। 

আর আপনার মহান রব, যিনি ক্ষমাশীল 



 

 

ও পরম দয়ালু, তিনি আপনার যাবতীয় 

পাপরাশীকে ক্ষমা করে দেয়ার জন্য 

আপনাকে আহ্বান করছেন।  

তাওবা: 

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম 

বলেছেন:  

ابُونَ »  «ُكلُّ اْبنِّ آدََم َخطَّاٌء َوَخْيُر الَخطَّائِّيَن التَّوَّ

“প্রত্যেক আদম সন্তানই ভুলকারী 

আর সর্বোত্তম ভুলকারী হলো 

তাওবাকারী।”[109] 

মানুষ তার মনের দিক দিয়ে অত্যন্ত 

দুর্বল, তেমনিভাবে সে তার দৃঢ় ইচ্ছা ও 

সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রেও খুব দুর্বল। তাই 



 

 

সে তার ত্রুটি ও গুনাহের দায়ভার বহন 

করার ক্ষমতা রাখে না। ফলে আল্লাহ 

তা‘আলা মানুষের প্রতি সদয় হয়ে 

হালকা করে দিয়েছেন এবং তাদের জন্য 

তাওবার বিধান চালু করেছেন। সত্যিকার 

তাওবা হচ্ছে, গুনাহের কারণে আল্লাহর 

ভয়ে এবং তিনি তাাঁর বান্দাদের জন্যে 

নি‘আমতসমূহের যা প্রস্তুত করে 

রেখেছেন তার আশায় পাপ পরিত্যাগ 

করা। পূর্বে তার দ্বারা যেসব পাপ 

হয়েছে তার জন্য অনুতপ্ত হওয়া। কৃত 

পাপ পুনরায় না করার ওপর দৃঢ় সংকল্প 

করা। জীবনের বাকী সময় সৎ আমলের 

দ্বারা পূরণ করা।[110]  



 

 

লক্ষ্য করুন যে, এগুলো হলো 

আন্তরিক কাজ, যা তার ও তার রবের 

মাঝে হয়ে থাকে। যাতে কোনো 

পরিশ্রম, কষ্ট ও কঠিন কাজের 

যন্ত্রণাও নেই। বরং তা হচ্ছে 

অন্তরের কাজ; পাপ পরিত্যাগ করা 

এবং পুনরায় তা না করা। আর নিবারণের 

মাঝেই রয়েছে ত্যাগ ও শান্তি।[111]  

সুতরাং কোনো মানুষের হাত ধরে 

তাওবা করার প্রয়োজন নেই, যে 

আপনার সম্ভ্রম নষ্ট করবে, আপনার 

গোপনীয়তাকে প্রকাশ করে দিবে এবং 

আপনার দুর্বলতাকে ব্যবহার করবে। 

বরং তা আপনার ও আপনার রবের মাঝে 

নিভৃত গোপন কথা। তাাঁর কাছে ক্ষমা 



 

 

প্রারথ্না করুন ও হিদায়াত চান। তিনি 

আপনার তাওবা কবুল করবেন।  

ইসলামে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত 

কোনো গুনাহ নেই এবং নিষ্কৃতি বা 

উদ্ধারকারী প্রতীক্ষিত কোনো 

মানুষও নেই। বরং যেমন তা অস্ট্রীয় 

নাগরিক মুহাম্মাদ আসাদ নামক এক 

ইয়াহূদী, যিনি পরবর্তীতে ইসলামের 

হিদায়াত প্রাপ্ত হন, তিনি তার 

গবেষণাকালে খুাঁজে পান। তিনি বলেন, 

আমি কুরআনের মধ্যে যেকোনো 

স্থানে যা-ই বর্ণিত হয়েছে সেগুলো 

শেষ হয়ে যাওয়ার প্রয়োজন খুাঁজে পেতে 

সক্ষম হইনি (অর্থাৎ এগুলোর 

কোনো প্রয়োজন নেই তা খুাঁজে 



 

 

পাইনি, বরং প্রয়োজন রয়েছে এটাই 

বুঝেছি) আর ইসলামে উত্তরাধিকার 

সূত্রে প্রাপ্ত প্রথম কোনো গুনাহ 

নেই; যা কোনো ব্যক্তি ও তার 

পরিণামের মাঝে অবস্থান করে তাকে 

সমস্যায় ফেলে। এটা এজন্য যে, 

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,  

نِّ إِّالَّ َما َسعَىَٰ   نَسَٰ ۡۡلِّ    [٣٩]النجم : ﴿ َوأَن لَّۡيَس لِّ

“আর মানুষ তাই পায় যা সে চেষ্টা 

করে।” [সূরা আন-নাজম, আয়াত: ৩9]  

আর (ইসলামে) মানুষের কাছে দাবী করা 

হয় না যে, সে কিছু উৎসর্গ পেশ করুক 

অথবা নিজে নিজেকে হত্যা করুক, যাতে 

করে তার জন্য তওবার দরজা খোলা 



 

 

হয় এবং গুনাহ থেকে মুক্তি পায়।[112] 

বরং যেমনটি আল্লাহ তা‘আলা বলেন,  

ۡزَر أُۡخَرىَٰ  َرةّٞ وِّ ُر َوازِّ    [٣٨]النجم :    ٣٨﴿ أاَلَّ تَزِّ

“অবশ্যই কোনো পাপী অন্য কারো 

পাপ বহন করবে না।” [সূরা আন-নাজম, 

আয়াত: ৩8] 

তাওবার অনেক গুরুত্বপূর্ণ উপকারিতা 

ও প্রভাব রয়েছে, এখানে কিছু 

উপস্থাপন করছি: 

(1) বান্দা আল্লাহর ধৈর্য এবং তাাঁর 

উদারতার প্রশস্ততা জানতে পারে যখন 

তিনি তার গুনাহকে গোপন রাখেন। 

কারণ আল্লাহ তা‘আলা ইচ্ছা করলে 

গুনাহের কারণে তাৎক্ষণিক তাকে 



 

 

শাস্তি দিতে এবং অন্যান্য বান্দার 

সামনে তাকে লাঞ্ছিত করতে পারতেন। 

সেক্ষেত্রে তাদের সাথে তার 

জীবনযাত্রা ভালো হতো না। বরং তিনি 

তাকে গোপন করার মাধ্যমে সম্মানিত 

করেন, তাাঁর ধৈর্য দিয়ে তাকে ঢেকে দেন 

এবং শক্তি, সামর্থ্য ও খাদ্য-খোরাক 

দিয়ে তাকে সাহায্য করেন।  

(2) তাওবাকারী তার আত্মার হাকীকত 

জানতে পারে; বস্তুত আত্মা হচ্ছে, 

খারাপ কাজের উস্কানি-দাতা। সুতরাং 

তা হতে যেসব ভুল-ভ্রান্তি, পাপ ও 

ব্যর্থতা প্রকাশ পায়, তা আত্মার 

দুর্বলতা এবং ধৈর্য ও নিষিদ্ধ 

প্রবৃত্তির ক্ষেত্রে তার অক্ষমতার 



 

 

প্রমাণ। আর সে আত্মার বিষয়ে, 

সেটাকে পবিত্র করতে ও হিদায়াত 

দিতে, চোখের পলক পরিমাণ সময়ের 

জন্যও, আল্লাহর অমুখাপেক্ষী নয়।  

(৩) মহান আল্লাহ তাওবার বিধান 

প্রদান করেন, যাতে করে এর মাধ্যমে 

বান্দার সৌভাগ্যের সবচেয়ে বড় উপায় 

অর্জিত হয়। তাওবা হলো, আল্লাহর 

আশ্রয় বা শরণাপন্ন হওয়া এবং তাাঁর 

কাছে সাহায্য চাওয়া। অনুরূপ তাওবার 

মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার ইবাদাত 

যেমন- দো‘আ, বিনয়, মিনতি, অভাব, 

ভালোবাসা, ভয়, আশা ইত্যাদি অর্জিত 

হয়। ফলে আত্মা তাাঁর স্রষ্টার একান্ত 

নিকটবর্তী হয়ে যায়। যা তাওবা ও 



 

 

আল্লাহর আশ্রয় ছাড়া অন্য কোনো 

কিছু দ্বারা অর্জিত হয় না।  

(4) আল্লাহ তা‘আলা (তাওবার দ্বারা) 

তার পূর্বের গুনাহ ক্ষমা করে দেন। 

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,  

ا قَۡد َسلََف  ﴿  يَن َكفَُرٓواْ إِّن يَنتَُهواْ يُۡغفَۡر لَُهم مَّ لَّذِّ قُل ل ِّ

   [٣٨]االنفال: 

“যারা কুফুরী করে তাদেরকে বলুন, ‘যদি 

তারা বিরত হয় তবে যা আগে হয়ে গেছে 

আল্লাহ তা ক্ষমা করবেন।” [সূরা আল-

আনফাল, আয়াত: ৩8] 

(5) মানুষের পাপগুলো তাওবার দ্বারা 

আল্লাহ পুণ্য দ্বারা পরিবর্তন করে 

দেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,  



 

 

ئَِّك 
ٓ لِّٗحا فَأُْولََٰ َل َعَماٗل َصَٰ ﴿ إِّالَّ َمن تَاَب َوَءاَمَن َوَعمِّ

ُ َسي ِّ  ُل ٱَّللَّ يٗما   يُبَد ِّ حِّ ُ َغفُوٗرا رَّ ٖت﴾ َوَكاَن ٱَّللَّ ۡم َحَسنََٰ اتِّهِّ

   [٧٠]الفرقان:    ٧٠

“তবে যারা তাওবা করে ও ঈমান আনয়ন 

করে এবং সৎ আমল করে; আল্লাহ 

তাদের পাপসমূহ পুণ্যের দ্বারা 

পরিবর্তন করে দিবেন। আল্লাহ 

ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।” [সূরা আল-

ফুরক্বান, আয়াত: 70] 

(6) মানুষ তার সগোত্রীয়দের সাথে 

তাদের খারাপ আচরণ ও তাকে অপমান 

করার ক্ষেত্রে এমন আচরণ করা 

উচিত, যেমন আচরণ সে আল্লাহর কাছ 

থেকে আশা করে, যখন সে নিজে 

আল্লাহর সাথে খারাপ আচরণ করে, 



 

 

তাকে অমান্য করে ও তার সাথে পাপ 

করে। কেননা যেমন কর্ম তেমন ফল। 

সুতরাং মানুষ যখন অন্যের সাথে 

উত্তম আচরণ করে, তখন সেও 

আল্লাহর পক্ষ হতে অনুরূপ 

সদ্ব্যবহার পাবে। মহান আল্লাহ নিজ 

ইহসান দ্বারা তার খারাপ আচরণ ও 

পাপকে বদলিয়ে দিবেন, যেমন সে তার 

সাথে মানুষের খারাপ আচরণকে বদলিয়ে 

দেয়।  

(7) তাওবার কারণে সে জানবে যে, তার 

অনেক ভুল-ভ্রান্তি ও দোষ-ত্রুটি 

রয়েছে। ফলে এটা তাকে অন্য মানুষের 

দোষ-ত্রুটি ধরা হতে বিরত থাকতে 

বাধ্য করবে। আর অন্যদের দোষ-



 

 

ত্রুটি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা হতে 

নিজেকে সংশোধন করার ব্যাপারে সে 

ব্যস্ত থাকবে।[11৩] 

পরিশেষে এই পর্বটি শেষ করব এমন 

এক ব্যক্তির খবরের মাধ্যমে, যিনি 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 

ওয়াসাল্লামের নিকট আগমন করে 

আরয করেন:  

ِّ َما تََرْكُت َحاَجةً َوال دَاَجةً إِّال قَْد أَتَْيُت  يَا َرُسوَل ّللاَّ

دًا َرُسوُل  ُ َوأَنَّ ُمَحمَّ قَاَل أَلَْيَس تَْشَهدُ أَْن اَل إِّلَهَ إِّال ّللاَّ

اٍت قَاَل نَعَْم قَاَل فَإِّنَّ ذَلِّك يَأْتِّي على  ِّ ثاَلث َمرَّ ّللاَّ

،فَإِّنَّ َهذَا يَأْ  وفي رواية: ذَلِّك،  تِّي َعلَى ذَلَِّك ُكل ِّهِّ

. وفي رواية:  فَإِّنَّ َهذَا يَأْتِّي َعلَى ذَلَِّك ُكل ِّهِّ

“হে আল্লাহর রাসূল! ছোট-বড় এমন 

কোনো অপরাধ নেই যা আমি করিনি 



 

 

(আমি সকল প্রকার পাপের কাজ 

করেছি)। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কি সাক্ষ্য 

দিবে না যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার 

কোনো উপাস্য নেই আর মুহাম্মাদ 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম 

আল্লাহর রাসূল? রাসূল সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথাটি তিন বার 

বললেন। লোকটি বললেন: জী, হ্যাাঁ, হে 

আল্লাহর রাসূল। রাসূল সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এই 

সাক্ষ্য প্রদান ঐ পাপকে মিটিয়ে দিবে। 

অন্য এক বর্ণনায় আছে: নিশ্চয় এই 

সাক্ষ্য প্রদান ঐ সমস্ত সকল পাপকে 

মিটিয়ে দিবে।”[114] 



 

 

অন্য এক বর্ণনায় আছে, সে 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 

ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল:  

َل الذُّنُوَب ُكلَّ  ِّ أََرأَْيَت َرُجاًل َعمِّ ْك بِّاَّللَّ َها فَلَْم يُْشرِّ

تَعَالَى َشْيئًا َوُهَو فِّي ذَلَِّك اَل يَتُْرُك َحاَجةً أَْو دَاَجةً 

ْن تَْوبٍَة? ذَلَِّك مِّ ، فََهْل لِّ ينِّهِّ َهْل » قَاَل: إِّالَّ اْقتََطعََها بِّيَمِّ

ُ َوْحدَهُ  «أَْسلَْمَت? ا أَنَا فَأَْشَهدُ أَْن اَل إِّلَهَ إِّالَّ ّللاَّ قَاَل: أَمَّ

ِّ َصلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َوَسلََّم. يَك لَهُ َوأَنََّك َرُسوُل ّللاَّ  اَل َشرِّ

اتِّ » قَاَل: نَعَْم، تَْفعَُل اْلَخْيَراتِّ َوتَتُْرُك الشَّرَّ

ْلَخْيرَ  ُ َعزَّ َوَجلَّ لِّ نَّ فَيَْجعَلُُهنَّ ّللاَّ قَاَل  «اتِّ ُكل ِّهِّ

ُ أَْكبَُر،  «نَعَمْ » قَاَل: َوَغدََراتِّي َوفََجَراتِّي? قَاَل: ّللاَّ

 فََما َزاَل يَُكب ُِّر َحتَّى تََواَرى

“হে আল্লাহর রাসূল! ঐ ব্যক্তি 

সম্পর্কে আপনার মতামত কী, যে সকল 

প্রকার পাপ করেছে, কিন্তু আল্লাহর 

সাথে কোনো প্রকার শির্ক স্থাপন 



 

 

করেনি? ছোট বড় এমন কোন পাপের 

কাজই বাদ রাখেনি বরং সে তার নিজ 

হস্তে সব সম্পাদন করেছে, 

এমতাবস্থায় তার কি তাওবার ব্যবস্থা 

আছে? রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম বললেন: তুমি কি ইসলাম 

গ্রহণ করেছ? তখন সে বলল: আমি এই 

মুহূর্তেই সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, 

কেবলমাত্র আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার 

কোনো উপাস্য নেই, তাাঁর কোনো 

অংশীদার নেই আর আপনি হলেন 

আল্লাহর রাসূল। রাসূল সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: হ্যাাঁ, 

[অর্থাৎ তোমার তাওবা আছে] (এখন 

থেকে) তুমি মঙ্গলজনক কাজ করবে 

আর মন্দ ও পাপকাজ পরিহার করবে, 



 

 

তাহলে আল্লাহ তা‘আলা ঐ সমস্ত 

সকল মন্দ কাজগুলোকে মঙ্গলময় 

কাজে পরিণত করে দিবেন। সে বলল: 

আমার সকল প্রতারণা ও সকল পাপই 

কি পরিবর্তন হয়ে যাবে? রাসূল 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম 

বলেন: হ্যাাঁ, সকল পাপই পরিবর্তন 

হবে। সে তখন বলল: আল্লাহু আকবার। 

অতঃপর সে তাকবীর ধ্বনি বলতে বলতে 

লোক চক্ষুর আড়াল হয়ে যায়।”[115]  

সুতরাং ইসলাম ইতোপূর্বের সকল 

পাপকে মিটিয়ে ফেলে। আর খাাঁটি 

তাওবাও তার পূর্বেকার সকল 

অপরাধকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। যেমন এ 

ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 



 

 

ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীস প্রমাণিত 

রয়েছে। 

 ইসলাম না গ্রহণ করার পরিণতি 

ইতোপূর্বে যেমন এ কিতাবে আপনার 

নিকট এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, ইসলাম 

হচ্ছে আল্লাহর দীন। আর তা সত্য 

এবং এমন দীন যা নিয়ে সমস্ত নবী ও 

রাসূলগণ আগমন করেন। আর যে 

ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন 

করে, তিনি তার জন্য দুনিয়া ও 

আখেরাতে মহা প্রতিদান প্রস্তুত করে 

রেখেছেন এবং যে তাাঁর কুফুরী করে, 

তাকে কঠিন শাস্তি দেয়ার অঙ্গীকার 

করেছেন।  



 

 

আর যেহেতু আল্লাহ বিশ্বজগতের 

স্রষ্টা, অধিপতি ও কর্তৃত্বকারী, আর 

আপনি মানুষ হলেন তাাঁর একটি 

সৃষ্টজীব। তাই তিনি আপনাকে সৃষ্টি 

করেন এবং বিশ্বজগতের সবকিছুকে 

আপনার অনুগত করেন, আপনার জন্য 

তাাঁর বিধান রচনা করেন ও আপনাকে 

তাাঁর আনুগত্য করার আদেশ দেন। 

সুতরাং আপনি যদি তাাঁর ওপর বিশ্বাস 

আনেন এবং তিনি আপনাকে যা আদেশ 

করেছেন তা পালন করেন, আর তিনি 

আপনাকে যা হতে নিষেধ করেছেন তা 

বর্জন করেন, তাহলে আল্লাহ আপনার 

সাথে আখেরাত দিবসে যে স্থায়ী 

নি‘আমতের ওয়াদা করেছেন তা লাভ 

করবেন। দুনিয়াতে যেসব বিভিন্ন 



 

 

প্রকার নি‘আমত আপনাকে দান 

করেছেন তা অর্জন করবেন। আর 

জ্ঞানের দিক দিয়ে যার সৃষ্টি পরিপূর্ণ 

এবং যাদের অন্তর অধিক পবিত্র 

যেমন- নবী, রাসূল, নেককার, ও 

সান্নিধ্যপ্রাপ্ত ফিরিশতামণ্ডলী, 

আপনি তাদের মত হলেন।  

আর যদি আপনার প্রভুর কুফুরী করেন 

ও অবাধ্য হন, তাহলে তো আপনি 

আপনার দুনিয়া ও আখেরাতকে 

ক্ষতিগ্রস্ত করলেন এবং দুনিয়া ও 

আখেরাতে আপনি তাাঁর ঘৃণা ও 

‘আযাবকে গ্রহণ করলেন। আর আপনি 

সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি এবং যাদের 

জ্ঞান সবচেয়ে কম ও যাদের অন্তর 



 

 

সবচেয়ে নিম্নতর যেমন- শয়তান, 

অতয্াচারী, ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী ও 

তাগুত, তাদের মত হলেন। এগুলো 

সংক্ষিপ্তাকারে মাত্র। নিম্নে 

বিস্তারিতভাবে কুফুরীর কিছু পরিণাম 

উপস্থাপন করলাম যথা: 

(1) ভয়-ভীতি ও অশান্তি  

যারা আল্লাহর ওপর ঈমান আনে এবং 

তাাঁর রাসূলগণের আনুগত্য করে, 

তাদেরকে তিনি পার্থিব জীবনে ও 

আখেরাতে পূর্ণ নিরাপত্তার 

প্রতিশ্রুতি দেন। আল্লাহ তা‘আলা 

বলেন,  



 

 

ئَِّك لَُهُم 
ٓ نَُهم بُِّظۡلٍم أُْولََٰ يَن َءاَمنُواْ َولَۡم يَۡلبُِّسٓواْ إِّيَمَٰ ﴿ٱلَّذِّ

ۡهتَدُوَن     [٨٢]االنعام:    ٨٢ٱۡۡلَۡمُن َوُهم مُّ

“প্রকৃতপক্ষে তারাই শান্তি ও 

নিরাপত্তার অধিকারী। যারা ঈমান 

আনয়ন করেছে এবং তাদের স্বীয় 

বিশ্বাসকে যুলুমের সাথে (শির্কের 

সাথে) সংমিশ্রন করেনি, আর তারাই 

হিদায়াতপ্রাপ্ত।” [সূরা আল-আন‘আম, 

আয়াত: 82]  

আর আল্লাহ হলেন নিরাপত্তা 

দানকারী, তত্ত্বাবধায়ক এবং 

বিশ্বজগতে যা রয়েছে তার সবকিছুর 

অধিপতি। সুতরাং তিনি যদি কোনো 

বান্দাকে তাাঁর ওপর ঈমান আনয়নের 

কারণে ভালোবাসেন, তাহলে তিনি তাকে 



 

 

নিরাপত্তা, প্রশান্তি ও স্থিরতা 

প্রদান করেন। আর মানুষ যদি তাাঁর 

সাথে কুফুরী করে, তাহলে তিনি তার 

নিরাপত্তা ও শান্তি ছিনিয়ে নেন। 

সুতরাং আপনি তাকে দেখবেন, সে 

আখেরাত দিবসে তার পরিণাম সম্পর্কে 

সর্বদা ভীত অবস্থায় আছে। আর সে 

তার নিজের ওপর বিভিন্ন ধরনের 

বিপদ-আপদ ও রোগ-ব্যাধি এবং 

দুনিয়াতে তার ভবিষ্যতের ব্যাপারেও 

ভীত। আর এই নিরাপত্তা-হীনতা এবং 

আল্লাহর ওপর ভরসা না থাকার 

কারণেই গোটা বিশ্বে জান ও মালের 

ওপর বীমা তথা ইনস্যুরেন্সের মার্কেট 

গড়ে উঠেছে।  



 

 

(2) সংকীর্ণ জীবন:  

আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেন এবং 

পৃথিবীর সবকিছুকে তার অনুগত করে 

দেন। আর তিনি প্রত্যেকটি মাখলুককে 

তার অংশ তথা রিযিক ও বয়স বণ্টন 

করে দেন। তাই তো আপনি দেখতে পান, 

পাখি তার রিযিকের খোাঁজে সকাল বেলা 

বাসা হতে বেরিয়ে যায় এবং রুযী আহরণ 

করে। এডালে ওডালে ছুটাছুটি করে এবং 

মিষ্টি সূরে গান গায়। আর মানুষও এক 

সৃষ্টজীব যাদের রিযিক ও বয়স বণ্টন 

করা হয়েছে। সুতরাং সে যদি তার প্রভুর 

ওপর ঈমান আনে এবং তাাঁর শরী‘আতের 

ওপর অটল থাকে, তাহলে তিনি তাকে 

সুখ ও প্রশান্তি দান করবেন এবং তার 



 

 

যাবতীয় কাজকে সহজ করে দিবেন। 

যদিও তা জীবন গড়ার সামান্য কিছু 

হোক না কেন। পক্ষান্তরে সে যদি তার 

প্রভুর সাথে কুফুরী করে এবং তাাঁর 

ইবাদাত করা হতে অহংকার প্রদর্শন 

করে, তাহলে তিনি তার জীবনকে কঠিন 

ও সংকীর্ণ করে দিবেন এবং তার ওপর 

চিন্তা ও বিষণ্ণতা একত্রে জড়িয়ে 

দিবেন। যদিও সে আরাম আয়েশের সকল 

উপকরণ এবং ভোগ সামগ্রীর বিভিন্ন 

প্রকার জিনিসের মালিক হয় না কেন। 

আপনি কি ঐ সমস্ত দেশে 

আত্মহত্যাকারীর আধিক্য লক্ষ্য 

করেননি, যারা তাদের জনগণের 

বিলাসিতার সমস্ত উপকরণের দায়িত্ব 

নিয়েছে এবং তাদের পার্থিব জীবনের 



 

 

দ্বারা আনন্দ উপভোগ করার জন্য 

আপনি কি বিভিন্ন ধরনের অভিজাত 

আসবাবপত্র ও চিত্ত বিনোদনের 

ভ্রমণের ক্ষেত্রে অপচয় লক্ষ্য 

করেননি? আর এ ব্যাপারে অপচয়ের 

দিকে যে জিনিসটি ধাবিত করে তা 

হলো- ঈমান বা বিশ্বাসশূন্য অন্তর, 

সঙ্কীর্ণতা অনুভব এবং এসব 

সংকীর্ণতাকে পরিবর্তনকারী ও নতুন 

কোনো ব্যবস্থার মাধ্যমে এই 

মনঃকষ্টকে দূর করার প্রচেষ্টা করা। 

আর আল্লাহ তা‘আলা তো সত্যই 

বলেছেন, তিনি বলেন,  

يَشٗة َضنٗكا  ي فَإِّنَّ لَهُۥ َمعِّ ۡكرِّ ﴿َوَمۡن أَۡعَرَض َعن ذِّ

َمةِّ أَۡعَمىَٰ   يََٰ    [١٢٤]طه: َونَۡحُشُرهُۥ يَۡوَم ٱۡلقِّ



 

 

“যে আমার স্মরণ থেকে বিমুখ তার 

জীবন-যাপন হবে সংকুচিত এবং আমি 

তাকে কিয়ামতের দিন উত্থিত করবো 

অন্ধ অবস্থায়।” [সূরা ত্বা-হা, আয়াত: 

124]  

(৩) যে কুফুরী করে, সে তার আত্মা 

এবং সৃষ্টি জগতের যা তার চতুঃপার্শ্বে 

তার সাথে সংঘাতের মধ্যে জীবনযাপন 

করে: 

এর কারণ হচ্ছে, তার আত্মাকে সৃষ্টি 

করা হয়েছে তাওহীদ তথা একত্ববাদের 

ওপর। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,  

ِّ ٱلَّتِّي فََطَر ٱلنَّاَس َعلَۡيَهاِۚ      [٣٠]الروم: ﴿فِّۡطَرَت ٱَّللَّ



 

 

“আল্লাহর প্রকৃতি, যে প্রকৃতি 

অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন।” 

[সূরা  আর-রূম, আয়াত: ৩0] আর তার 

শরীর তার রবের জন্য আত্মসমর্পণ 

করে এবং তার নিয়মে চলে। কিন্তু 

কাফির তার সৃষ্টি তথা প্রকৃতির 

বিরোধিতা করে এবং সে তার 

স্বেচ্ছামুলক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে 

তার প্রভুর আদেশের বিপক্ষ হয়ে বোঁচে 

থাকে। ফলে তার শরীর 

আত্মসমর্পণকারী হলেও তার পছন্দ 

হয় বিপক্ষ।  

সে তার চারপাশের সৃষ্টিজগতের সাথে 

সংঘাতের মধ্যে থাকে। কারণ এই 

বিশ্বজগতের সবচেয়ে বড় থেকে 



 

 

আরম্ভ করে সবচেয়ে ছোট কীট-

পতঙ্গ পর্যন্ত সবকিছু ঐ নীতি 

নির্ধারণের ওপর চলে, যা তাদের রব 

তাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন। 

আল্লাহ বলেন,  

َي دَُخانّٞ فَقَاَل لََها  ٓ إِّلَى ٱلسََّمآءِّ َوهِّ ﴿ثُمَّ ٱۡستََوىَٰ

ۡۡلَ  يَن  َولِّ ۡرضِّ ٱۡئتِّيَا َطۡوًعا أَۡو َكۡرٗها قَالَتَآ أَتَۡينَا َطآئِّعِّ

   [١١]فصلت: 

“অতঃপর তিনি আকাশের দিকে 

মনোনিবেশ করেন যা ছিল ধূম্র বিশেষ। 

তারপর তিনি ওটাকে ও পৃথিবীকে 

বললেন: তোমরা উভয়ে এসো (আমার 

বশ্যতা স্বীকার কর) ইচ্ছা অথবা 

অনিচ্ছায়। তারা বলল: আমরা অনুগত 

হয়ে আসলাম।” [সূরা ফুসসিলাত, 



 

 

আয়াত: 11] বরং এই বিশ্বজগত ঐ 

ব্যক্তিকে পছন্দ করে যে আল্লাহর 

জন্য আত্মসমর্পণ করার ক্ষেত্রে 

তার সাথে মিলে যায় এবং যে তার 

বিরোধিতা করে তাকে সে অপছন্দ 

করে। আর কাফির তো হলো এই সৃষ্টি 

জগতের মাঝে অবাধ্য, যেহেতু সে 

নিজেকে প্রকাশ্যভাবে তা প্রভুর 

বিরোধী হিসাবে দাাঁড় করিয়েছে। এজন্য 

ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল এবং সমস্ত 

সৃষ্টিকুলের জন্য; তাকে, তার কুফুরীকে 

এবং তার নাস্তিকতাকে ঘৃণা করা 

আবশ্যক। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,  

ُن َولَٗدا  ۡحَمَٰ ۡئتُ  ٨٨﴿َوقَالُواْ ٱتََّخذَ ٱلرَّ ا   ۡم َشيۡ لَّقَۡد جِّ ا إِّد ٗ

ۡنهُ َوتَنَشقُّ ٱۡۡلَۡرُض  ٨٩ ُت يَتَفَطَّۡرَن مِّ َوَٰ تََكادُ ٱلسََّمَٰ

بَاُل َهدًّا  رُّ ٱۡلجِّ نِّ َولَٗدا  ٩٠َوتَخِّ ۡحَمَٰ لرَّ  ٩١أَن دََعۡواْ لِّ



 

 

ذَ َولَدًا  نِّ أَن يَتَّخِّ ۡحَمَٰ ي لِّلرَّ بَغِّ إِّن ُكلُّ َمن  ٩٢َوَما يَنُۢ

تِّ َوٱۡۡلَۡرضِّ إِّ  َوَٰ نِّ َعۡبٗدا فِّي ٱلسََّمَٰ ۡحَمَٰ ٓ َءاتِّي ٱلرَّ   ٩٣الَّ

   [٩٣  ،٨٨]مريم: 

“আর তারা বলে: দয়াময় আল্লাহ 

সন্তান গ্রহণ করেছেন। তোমরা তো 

এক বীভৎস কথার অবতারণা করেছ। 

এতে যে আকাশসমূহ বিদীর্ণ হয়ে যাবে, 

পৃথিবী খণ্ড-বিখণ্ড হবে এবং 

পর্বতসমূহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে আপতিত 

হবে। যেহেতু তারা দয়াময় আল্লাহর 

ওপর সন্তান আরোপ করে। অথচ 

সন্তান গ্রহণ করা আল্লাহর জন্য 

শোভনীয় নয়। আকাশসমূহে এবং 

পৃথিবীতে যারাই রয়েছে তারা সবাই 

আল্লাহর নিকট উপস্থিত হবে 



 

 

বান্দারূপে।” [সূরা মারইয়াম, আয়াত: 

88-9৩]  

মহান আল্লাহ ফির‘আউন এবং তার 

সৈন্যদল সম্পর্কে বলেন, 

ُم ٱلسََّمآُء َوٱۡۡلَۡرُض َوَما َكانُواْ ﴿فََما بََكۡت عَ  لَۡيهِّ

يَن     [٢٩]الدخان:   ٢٩ُمنَظرِّ

“আকাশ এবং পৃথিবী কেউই তাদের 

জন্য অশ্রুপাত করেনি এবং তাদেরকে 

অবকাশও দেয়া হয়নি।” [সূরা আদ-

দুখান, আয়াত: 29] 

(4) সে মূর্খ হয়ে বোঁচে থাকে:  

যেহেতু কুফর বা অবিশ্বাস হলো; 

মূর্খতা, বরং তা সবচেয়ে বড় মূর্খতা। 

কারণ কাফির তার প্রভু সম্পর্কে 



 

 

অজ্ঞ। সে এই বিশ্বজগৎকে দেখে; 

এটাকে তার প্রভু চমৎকারভাবে সৃষ্টি 

করেছেন এবং সে নিজেকে দেখে যা এক 

মহান কাজ ও গৌরবময় গঠন। 

তারপরও সে এ বিষয়ে অজ্ঞ যে, এই 

বিশ্বজগতকে কে সৃষ্টি করেছেন এবং 

কে তাকে গঠন করেছেন, এটা কি 

সবচেয়ে বড় মূর্খতা নয়?  

(5) কাফির তার নিজের প্রতি এবং যারা 

তার চারপাশে রয়েছে তাদের প্রতি 

যুলুমকারী হিসেবে জীবন-যাপন করে:  

কারণ সে নিজেকে এমন কাজে 

নিয়োজিত করে, যে জন্য তাকে সৃষ্টি 

করা হয়নি। সে তার প্রভুর ইবাদাত না 

করে বরং অন্যের ইবাদাত করে। আর 



 

 

যুলুম হচ্ছে কোন বস্তুকে তার অ-

জায়গায় রাখা। আর ইবাদাতকে তার 

প্রকৃত হকদার ব্যতীত অন্যের দিকে 

ফিরানোর চেয়ে বেশি বড় যুলুম আর কী 

হতে পারে। লুকমান হাকীম 

পরিষ্কারভাবে শির্কের নিকৃষ্টতা 

বর্ণনা করে বলেন,  

بُنَيَّ  يمّٞ  ﴿يََٰ ۡرَك لَُظۡلٌم َعظِّ ِّۖ إِّنَّ ٱلش ِّ ۡك بِّٱَّللَّ   ١٣اَل تُۡشرِّ

   [١٣]لقمان: 

“হে বৎস! আল্লাহর সাথে কাউকে 

শরীক করো না। নিশ্চয় শির্ক হচ্ছে 

মহা অন্যায়।” [সূরা লুকমান, আয়াত: 

1৩]  



 

 

সে তার চারপাশের মানুষ ও সৃষ্টিকুলের 

প্রতি যুলুম করে; কারণ সে প্রকৃত 

হকদারের হক সম্পর্কে অবহিত হয় 

না। ফলে কিয়ামত দিবসে মানুষ অথবা 

জীব-জন্তু যাদের প্রতিই সে যুলুম 

করেছে, তারা সবাই তার সামনে এসে 

দাাঁড়াবে এবং তার রবের কাছে তার 

নিকট থেকে তাদের প্রতিশোধ নেয়ার 

আবেদন করবে।  

(6) দুনিয়াতে সে নিজেকে আল্লাহর ঘৃণা 

ও ক্রোধের সম্মুখীন করে: 

সে দ্রুত শাস্তিস্বরূপ বালা-মুসিবত ও 

দুর্যোগ অবতীর্ণের লক্ষ্যবস্তুতে 

পরিণত হয়। মহান আল্লাহ বলেন,  



 

 

ي ِّ  يَن َمَكُرواْ ٱلسَّ َن ٱلَّذِّ ُم   ﴿أَفَأَمِّ ُ بِّهِّ َف ٱَّللَّ اتِّ أَن يَۡخسِّ

ۡن َحۡيُث اَل يَۡشعُُروَن  ٱۡۡلَۡرَض أَۡو يَۡأتِّيَُهُم ٱۡلعَذَاُب مِّ

يَن أَۡو يَۡأُخذَهُ  ٤٥ زِّ ۡم فََما ُهم بُِّمۡعجِّ أَۡو  ٤٦ۡم فِّي تَقَلُّبِّهِّ

يٌم  حِّ ٖف فَإِّنَّ َربَُّكۡم لََرُءوفّٞ رَّ   ٤٧يَۡأُخذَُهۡم َعلَىَٰ تََخوُّ

  [٤٧  ،٤٥]النحل: 

“যারা কুকর্মের ষড়যন্ত্র করে তারা 

কি এ বিষয়ে নিশ্চিত আছে যে, আল্লাহ 

তাদেরকে ভূগর্ভে বিলীন করবেন না 

অথবা এমন দিক হতে শাস্তি আসবে না 

যা তাদের ধারণাতীত অথবা চলাফেরা 

করা অবস্থায় তিনি তাদেরকে পাকড়াও 

করবেন না? তার তো এটা ব্যর্থ 

করতে পারবে না অথবা তাদেরকে তিনি 

ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় ধৃত করবেন 

না? তোমাদের রব তো অবশ্যই 



 

 

অনুগ্রহশীল, পরম দয়ালু।” [সূরা আন-

নাহল, আয়াত: 45-47]  

তিনি আরও বলেন, 

َعةٌ  يبُُهم بَِّما َصنَعُواْ قَارِّ يَن َكفَُرواْ تُصِّ ﴿َواَل يََزاُل ٱلَّذِّ

 َ ِِّۚ إِّنَّ ٱَّللَّ ۡم َحتَّىَٰ يَۡأتَِّي َوۡعدُ ٱَّللَّ هِّ ن دَارِّ يٗبا م ِّ أَۡو تَُحلُّ قَرِّ

يعَادَ     [٣١]الرعد:   ٣١اَل يُۡخلُِّف ٱۡلمِّ

“যারা কুফুরী করেছে তাদের কর্মফলের 

জন্যে তাদের বিপর্যয় ঘটতেই থাকবে, 

অথবা বিপর্যয় তাদের আশে পাশে 

আপতিত হতেই থাকবে, যতক্ষণ 

পর্যন্ত না আল্লাহর প্রতিশ্রুতি 

আসবে, নিশ্চয় আল্লাহ প্রতিশ্রুতির 

ব্যতিক্রম করেন না।” [সূরা আর-রা‘দ, 

আয়াত: ৩1]  



 

 

প্রশংসিত আল্লাহ তা‘আলা আরও 

বলেন, 

ٓ أَن يَۡأتِّ  َن أَۡهُل ٱۡلقَُرىَٰ يَُهم بَۡأُسنَا ُضٗحى َوُهۡم ﴿أََو أَمِّ

  [٩٧]االعراف: يَۡلعَبُوَن  

“অথবা জনপদ বাসীরা কি এই ভয় করে 

না যে, আমাদের শাস্তি তাদের ওপর 

এমন সময় এসে পড়বে যখন তারা 

পূর্বাহ্ণে আমোদ-প্রমোদে রত 

থাকবে?” [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: 

98]  

এমন যারাই আল্লাহর যিকির বা 

স্মরণকে বিমুখ করে তাদের 

প্রত্যেকের এ অবস্থা। আল্লাহ 



 

 

তা‘আলা বিগত কাফির জাতির শাস্তির 

সংবাদ জানিয়ে বলেন,  

ٗبا  ۡن أَۡرَسۡلنَا َعلَۡيهِّ َحاصِّ ۡنُهم مَّ بِّهِّۦۖ فَمِّ ﴿فَُكالًّ أََخۡذنَا بِّذَنُۢ

ۡنهُ  ۡيَحةُ َومِّ ۡن أََخذَۡتهُ ٱلصَّ ۡنُهم مَّ ۡن َخَسۡفنَا بِّهِّ َومِّ م مَّ

َمُهۡم  يَۡظلِّ ُ لِّ ۡن أَۡغَرۡقنَاِۚ َوَما َكاَن ٱَّللَّ ۡنُهم مَّ ٱۡۡلَۡرَض َومِّ

ن َكانُٓواْ أَنفَُسُهۡم يَۡظلُِّموَن  كِّ   [٤٠]العنكبوت:   ٤٠َولََٰ

“তাদের প্রত্যেককেই তার অপরাধের 

জন্যে শাস্তি দিয়েছিলাম, তাদের কারো 

প্রতি প্রেরণ করেছি শিলাবৃষ্টি, তাদের 

কাউকে আঘাত করেছিল বিকট শব্দ, 

কাউকে দাবিয়ে দিয়েছিলাম ভূ-গর্ভে 

এবং কাউকে করেছিলাম নিমজ্জিত। 

আর আল্লাহ তাদের কারো প্রতি যুলুম 

করেননি, বরং তারা নিজেরাই নিজেদের 



 

 

প্রতি যুলুম করেছিল।” [সূরা আল-

‘আনকাবূত, আয়াত: 40]  

আর আপনি যেমন আপনার চারপাশে 

যাদের প্রতি আল্লাহর শাস্তি ও তাাঁর 

আযাব অবতীর্ণ হয়েছে তাদের মুসিবত 

লক্ষ্য করছেন।  

(7) তার জন্য ব্যর্থতা ও ধ্বংস 

অনিবার্য হয়ে যায়:  

সে তার যুলুমের কারণে, সবচেয়ে বড় 

ক্ষতিতে নিপতিত হয়, তা হারানোর 

মাধ্যমে যার দ্বারা তার হৃদয় ও আত্মা 

উপকৃত হতো। তা হলো- আল্লাহর 

পরিচয় লাভ এবং তাাঁকে ডাকার মাধ্যমে 



 

 

তাাঁর ঘনিষ্ঠতা অর্জন ও তাাঁর প্রশান্তি 

লাভ।  

সে দুনিয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কারণ সে 

দুনিয়াতে শোচনীয় ও দিশেহারা হয়ে 

জীবন-যাপন করে।  

আর সে তার নিজের জানের ক্ষতি করে, 

অথচ এর জন্যই সে সম্পদ জমা করে। 

কারণ, তাকে যে জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে 

সে নিজেকে সেই কাজে নিয়োজিত করে 

না এবং দুনিয়াতে সে এর দ্বারা সুখীও 

হয় না। কারণ সে হতভাগ্য হয়ে বোঁচে 

থাকে, হতভাগ্য হয়ে মারা যায় এবং 

কিয়ামত দিবসে তাকে হতভাগাদের সাথে 

পুনরুত্থিত করা হবে। আল্লাহ তা‘আলা 

বলেন,  



 

 

ُرٓواْ  يَن َخسِّ ئَِّك ٱلَّذِّ
ٓ ينُهُۥ فَأُْولََٰ زِّ أَنفَُسُهم   ﴿َوَمۡن َخفَّۡت َمَوَٰ

   [٩]االعراف: 

“আর যাদের নেকীর পাল্লা হালকা হবে, 

তারা হবে ঐসব লোক যারা নিজেদের 

ধ্বংস ও ক্ষতি নিজেরাই করেছে।” [সূরা 

আল-আ‘রাফ, আয়াত: 9]  

সে তার পরিবারের ক্ষতি করে, কারণ 

সে আল্লাহর সাথে কুফুরী করা 

অবস্থায় তাদের সাথে বসবাস করে। 

সুতরাং তারাও দুঃখ ও কষ্টের ক্ষেত্রে 

তার সমান এবং তাদের ঠিকানা হলো 

জাহান্নাম। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, 

ۡم يَۡوَم  ُرٓواْ أَنفَُسُهۡم َوأَۡهلِّيهِّ يَن َخسِّ يَن ٱلَّذِّ رِّ سِّ ﴿إِّنَّ ٱۡلَخَٰ

َمةِّ﴾   يََٰ    [١٥]الزمر: ٱۡلقِّ



 

 

“নিশ্চয় কিয়ামতের দিন ক্ষতিগ্রস্ত 

তারাই যারা নিজেদের ও তাদের 

পরিবারবর্গের ক্ষতিসাধন করে।” [সূরা 

আয-যুমার, আয়াত: 15]  

আর কিয়ামত দিবসে তাদেরকে 

জাহান্নামে একত্রিত করা হবে, আর তা 

কতইনা নিকৃষ্ট জায়গা। আল্লাহ 

তা‘আলা বলেন,  

َجُهۡم َوَما َكانُواْ يَۡعبُدُوَن  يَن َظلَُمواْ َوأَۡزَوَٰ ﴿ٱۡحُشُرواْ ٱلَّذِّ

٢٢  ِّ ن دُونِّ ٱَّللَّ يمِّ مِّ طِّ ٱۡلَجحِّ َرَٰ   ٢٣ فَٱۡهدُوُهۡم إِّلَىَٰ صِّ

   [٢٣  ،٢٢]الصافات : 

“(ফিরিশতাদেরকে বলা হবে) একত্রিত 

কর যালিম ও তাদের সহচরদেরকে এবং 

তাদেরকে, যাদের তারা ইবাদাত 

করতো-আল্লাহর পরিবর্তে এবং 



 

 

তাদেরকে হাাঁকিয়ে নিয়ে যাও 

জাহান্নামের পথে।” [সূরা আস-

সাফফাত, আয়াত: 22, 2৩]  

(8) সে তার রবের প্রতি অবিশ্বাসী 

এবং তাাঁর নি‘আমতের অস্বীকারকারী 

রূপে জীবন-যাপন করে:  

আল্লাহ তা‘আলা তাকে অস্তিত্বহীন 

অবস্থা থেকে হতে অস্তিত্বে আনয়ন 

করেন এবং তার প্রতি সকল প্রকার 

নি‘আমত পূর্ণ করেন। অতএব সে 

কীভাবে অন্যের ইবাদাত করে, আল্লাহ 

ব্যতীত অন্যকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করে 

এবং তিনি ব্যতীত অন্যের কৃতজ্ঞতা 

প্রকাশ করে ...... কোন অস্বীকৃতি এর 



 

 

চেয়ে বেশি বড়? কোন অস্বীকৃতি এর 

চেয়ে বেশি নিকৃষ্ট?  

(9) সে প্রকৃত জীবন থেকে বঞ্চিত হয়:  

কারণ পার্থিব জীবনের যোগ্য মানুষ 

তো সেই, যে তার রবের প্রতি ঈমান 

রাখে, তার উদ্দেশ্যকে জানতে পারে, 

তার গন্তব্য তার জন্য স্পষ্ট এবং সে 

তার পুনরুত্থানকে বিশ্বাস করে। 

অতএব, সে প্রত্যেক হকদারের হক 

সম্পর্কে অবহিত, কোনো হককেই সে 

অবজ্ঞা করে না এবং কোনো 

সৃষ্টজীবকে কষ্ট দেয় না। ফলে সে 

সুখীদের মত জীবনযাপন করে এবং 

দুনিয়া ও আখেরাতে সুন্দর জীবন লাভ 

করে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,  



 

 

نّٞ  ن ذََكٍر أَۡو أُنثَىَٰ َوُهَو ُمۡؤمِّ لِّٗحا م ِّ َل َصَٰ ﴿َمۡن َعمِّ

  
ۖ
ٗة َطي ِّبَٗة    [٩٧]النحل: فَلَنُۡحيِّيَنَّهُۥ َحيَوَٰ

“মুমিন হয়ে পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে 

কেউ সৎকাজ করবে, অবশ্যই আমরা 

তাকে পবিত্র জীবন দান করব।” [সূরা 

আন-নাহল, আয়াত: 97] 

আর আখেরাতে রয়েছে—  

يُم   لَِّك ٱۡلفَۡوُز ٱۡلعَظِّ تِّ َعۡدٖنِۚ ذََٰ َن َطي ِّبَٗة فِّي َجنََّٰ كِّ ﴿َوَمَسَٰ

   [١٢]الصف: 

“স্থায়ী জান্নাতের (আদন নামক 

জান্নাতের) উত্তম বাসগৃহ। এটাই মহা 

সাফল্য।” [সূরা আস-সাফ, আয়াত: 12]  

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এই পার্থিব 

জীবনে চতুষ্পদ জানোয়ারের মতো 



 

 

জীবন-যাপন করে; অতএব সে তার 

রবকে চেনে না এবং সে জানে না যে তার 

উদ্দেশ্য কী এবং এও জানে না যে, তার 

গন্তব্য-স্থল কোথায়? বরং তার 

উদ্দেশ্য হলো; খাবে, পান করবে এবং 

ঘুমবে। তাহলে তার মাঝে এবং সমস্ত 

জীব-জানোয়ারের মাঝে কী পার্থক্য? 

বরং সে তাদের চাইতে বড় বেশি 

বিপথগামী। মহান আল্লাহ  বলেন,  

ۖ لَُهۡم  نسِّ ن ِّ َوٱۡۡلِّ َن ٱۡلجِّ ﴿ َولَقَۡد ذََرۡأنَا لَِّجَهنََّم َكثِّيٗرا م ِّ

ُروَن بَِّها  قُلُوبّٞ الَّ يَۡفقَُهوَن بَِّها َولَُهۡم أَۡعيُنّٞ الَّ يُۡبصِّ

مِّ بَۡل ُهۡم َولَُهۡم َءاذَانّٞ الَّ يَ  ئَِّك َكٱۡۡلَۡنعََٰ
ٓ ِٓۚ أُْولََٰ ۡسَمعُوَن بَِّها

لُوَن  فِّ ئَِّك ُهُم ٱۡلغََٰ
ٓ ]االعراف:    ١٧٩أََضلُِّۚ أُْولََٰ

١٧٨]   



 

 

“আর আমরা তো বহু জিন ও মানবকে 

জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি; তাদের 

হৃদয় আছে কিন্তু তা দ্বারা তারা 

উপলব্ধি করে না, তাদের চোখ আছে তা 

দ্বারা তারা দেখে না এবং তাদের কান 

আছে তা দ্বারা তারা শুনে না; তারা 

চতুষ্পদ জন্তুর মত, বরং তার চেয়েও 

বেশি বিভ্রান্ত। তারাই হচ্ছে গাফেল।” 

[সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: 179]  

তিনি আরও বলেন, 

لُوَنِۚ إِّۡن ُهۡم  ﴿ أَۡم تَۡحَسُب أَنَّ أَۡكثََرُهۡم يَۡسَمعُوَن أَۡو يَۡعقِّ

مِّ بَۡل ُهۡم أََضلُّ َسبِّياًل   إِّ    [٤٤]الفرقان: الَّ َكٱۡۡلَۡنعََٰ

“আপনি কি মনে করেন যে, তাদের 

অধিকাংশ শোনে ও বুঝে? তারা তো 



 

 

পশুর মত বরং তারা আরও বেশি 

পথভ্রষ্ট।” [সূরা আল-ফুরকান, আয়াত: 

44]  

(10) চিরস্থায়ী জাহান্নামের শাস্তি 

ভোগ করবে: 

কারণ কাফির এক শাস্তি থেকে আরেক 

শাস্তিতে স্থানান্তর হয়। তাই সে 

দুনিয়া থেকে বের হওয়া থেকে আরম্ভ 

করে আখেরাত পর্যন্ত ওর বিভিন্ন 

প্রকার যন্ত্রণা ও বিপদ ভোগ করতে 

থাকে। এর প্রথম পর্যায়ে সে যে 

শাস্তির উপযুক্ত তা প্রদান করতে 

তার নিকট মালাকুল মাউত বা মৃত্যুর 

ফিরিশতা আগমন করার আগেই শাস্তির 



 

 

ফিরিশতা আগমন করে। আল্লাহ 

তা‘আলা বলেন,  

بُوَن  ئَِّكةُ يَۡضرِّ
ٓ يَن َكفَُرواْ ٱۡلَملََٰ ٓ إِّۡذ يَتََوفَّى ٱلَّذِّ ﴿َولَۡو تََرىَٰ

َرُهۡم      [٥٠]االنفال: ُوُجوَهُهۡم َوأَۡدبََٰ

“(হে রাসূল) আর আপনি যদি (ঐ 

অবস্থা) দেখতে পেতেন, যখন 

ফিরিশতাগণ কাফিরদের রূহ কবজ 

করার সময় তাদের মুখমণ্ডলে ও 

পৃষ্ঠদেশে আঘাত করে।” [সরূা আল-

আনফাল, আয়াত: 50]  

তারপর যখন তার রূহ বের হয় এবং তার 

কবরে অবতরণ করে তখন সে এর চেয়ে 

বেশি কঠিন শাস্তির মুখোমুখি হয়। 



 

 

আল্লাহ তা‘আলা ফির‘আউনের 

বংশধরের সংবাদ দিয়ে বলেন,  

اِۚ َويَۡوَم تَقُوُم ﴿ٱلنَّاُر يُۡعَرُضوَن َعلَ  ي ٗ ا َوَعشِّ ۡيَها ُغدُو ٗ

لُٓواْ َءاَل فِّۡرَعۡوَن أََشدَّ ٱۡلعَذَابِّ   ]غافر: ٱلسَّاَعةُ أَۡدخِّ

٤٦]  

“সকাল-সন্ধ্যায় তাদেরকে উপস্থিত 

করা হবে আগুনের সম্মুখে, আর যেদিন 

কিয়ামত ঘটবে সেদিন বলা হবে 

ফির‘আউন সম্প্রদায়কে নিক্ষেপ কর 

কঠিন শাস্তিতে।” [সূরা গাফির, আয়াত: 

46]  

তারপর যখন কিয়ামত হবে, সকল 

সৃষ্টিকুলকে পুনরুত্থিত করা হবে, 

মানুষের আমলসমূহ তাদের সামনে 

উপস্থাপন করা হবে, তখন কাফিররা 



 

 

দেখবে; আল্লাহ তা‘আলা তাদের 

যাবতীয় আমলকে সেই কিতাবের মধ্যে 

লিখে রেখেছেন, যার সম্পর্কে আল্লাহ 

তা‘আলা বলেন,  

َع  ا فِّيهِّ ﴿َوُوضِّ مَّ قِّيَن مِّ يَن ُمۡشفِّ مِّ ُب فَتََرى ٱۡلُمۡجرِّ تََٰ ٱۡلكِّ

يَرٗة  ُر َصغِّ بِّ اَل يُغَادِّ تََٰ ذَا ٱۡلكِّ َوۡيلَتَنَا َمالِّ َهَٰ َويَقُولُوَن يََٰ

ٗرا﴾  لُواْ َحاضِّ َهاِۚ َوَوَجدُواْ َما َعمِّ ٓ أَۡحَصىَٰ َواَل َكبِّيَرةً إِّالَّ

ُم َربَُّك أََحٗدا     [٤٩]الكهف:   ٤٩َواَل يَۡظلِّ

“আর উপস্থাপিত করা হবে 

‘আমলনামা, তখন তাতে যা লিপিবদ্ধ 

আছে তার কারণে আপনি 

অপরাধিদেরকে দেখবেন আতংকগ্রস্ত 

এবং তারা বলবে, ‘হায়, দুর্ভাগ্য 

আমাদের! এটা কেমন গ্রন্থ! এটা তো 

ছোট বড় কিছু বাদ না দিয়ে সব কিছুই 



 

 

হিসেব করে রেখেছে।’ আর তারা যা 

আমল করেছে তা সামনে উপস্থিত পাবে; 

আর আপনার রব তো কারো প্রতি 

যুলুম করেন না।” [সূরা আল-কাহাফ, 

আয়াত: 49]  

সেখানে কাফির কামনা করবে যে, সে 

যদি মাটি হয়ে যেতো:  

﴿يَۡوَم يَنُظُر ٱۡلَمۡرُء َما قَدََّمۡت يَدَاهُ َويَقُوُل ٱۡلَكافُِّر 

ا   بَُۢ لَۡيتَنِّي ُكنُت تَُرَٰ    [٤٠]النبا: يََٰ

“সেদিন মানুষ তার নিজ হাতের অর্জিত 

কৃতকর্মকে দেখবে আর কাফির বলতে 

থাকবে: হায়! আমি যদি মাটি হয়ে 

যেতাম!” [সূরা আন-নাবা, আয়াত: 40]  



 

 

কিয়ামত দিবসের সেই অবস্থার তীব্র 

আতঙ্কের কারণে, মানুষ যদি পৃথিবীর 

সবকিছুর মালিক হতো, তাহলে অবশ্যই 

তারা সেই দিনের ‘আযাব থেকে বাাঁচার 

জন্য তা মুক্তিপণ দিতো। আল্লাহ 

তা‘আলা বলেন, 

ۡثلَهُۥ  يٗعا َومِّ يَن َظلَُمواْ َما فِّي ٱۡۡلَۡرضِّ َجمِّ لَّذِّ ﴿َولَۡو أَنَّ لِّ

َمةِِّۚ َوبَدَا  يََٰ ن ُسٓوءِّ ٱۡلعَذَابِّ يَۡوَم ٱۡلقِّ َمعَهُۥ َّلَۡفتَدَۡواْ بِّهِۦّ مِّ

بُوَن  ِّ َما لَۡم يَُكونُواْ يَۡحتَسِّ َن ٱَّللَّ ]الزمر:   ٤٧لَُهم م ِّ

٤٦]   

“যারা যুলুম করেছে তাদের কাছে যদি 

সমস্ত পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ এবং 

তার সাথে সমপরিমাণ আরো সম্পদ 

থাকে, তবুও কিয়ামতের দিন কঠিন 

শাস্তি থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য 



 

 

মুক্তিপণ স্বরূপ সকল কিছু তারা দিয়ে 

দিতে প্রস্তুত হবে।” [সূরা আয-যুমার, 

আয়াত: 47]  

মহান আল্লাহ আরও বলেন,  

ۡن َعذَابِّ ﴿  ي مِّ ُم لَۡو يَۡفتَدِّ ُرونَُهۡمِۚ يََودُّ ٱۡلُمۡجرِّ يُبَصَّ

ئِّذُِّۢ بِّبَنِّيهِّ  يهِّ  ١١يَۡومِّ بَتِّهِۦّ َوأَخِّ حِّ يلَتِّهِّ ٱلَّتِّي  ١٢َوَصَٰ َوفَصِّ

يهِّ   ۡ تُ  يهِّ  ١٣وِّ يٗعا ثُمَّ يُنجِّ    ١٤َوَمن فِّي ٱۡۡلَۡرضِّ َجمِّ

   [١٤  ،١١]المعارج: 

“তাদেরকে করা হবে একে অপরের 

দৃষট্িগোচর। অপরাধী সেই দিনের 

শাস্তির বদলে দিতে চাবে আপন 

সন্তানকে। তার স্ত্রী ও ভাইকে। তার 

আত্মীয়-স্বজনকে, যারা তাকে আশ্রয় 

দিতো এবং পৃথিবীর সকলকে, যাতে এই 



 

 

মুক্তিপণ তাকে মুক্তি দেয়।” [সূরা 

আল-মা‘আরিজ, আয়াত: 11-14]  

কারণ সেই জায়গা (নিবাস) তো হলো 

প্রতিদানের জায়গা, তা কোনো আশা-

আকাঙ্ক্ষার জায়গা নয়। সুতরাং মানুষ 

তার কর্মের প্রতিফল অবশ্যই পাবে; 

দুনিয়ায় যদি তার কর্ম ভালো হয়, তবে 

তার প্রতিদানও ভালো হবে। আর 

দুনিয়ায় যদি তার কর্ম মন্দ হয়, তবে 

তার প্রতিদানও হবে মন্দ। আর 

আখেরাতের আবাসস্থলে কাফির যে 

মন্দ জিনিস পাবে তা হলো- 

জাহান্নামের শাস্তি। আল্লাহ তা‘আলা 

তাদেরকে বিভিন্ন প্রকার শাস্তি 

প্রদান করবেন, যাতে করে তারা তাদের 



 

 

মন্দ কর্মের কঠিন শাস্তি ভোগ করে। 

আল্লাহ তা‘আলা বলেন, 

ُموَن  ُب بَِّها ٱۡلُمۡجرِّ هِۦّ َجَهنَُّم ٱلَّتِّي يَُكذ ِّ ذِّ  ٤٣﴿ َهَٰ

يٍم َءاٖن  ]الرحمن:    ٤٤يَُطوفُوَن بَۡينََها َوبَۡيَن َحمِّ

٤٤  ،٤٣]   

“এটা সেই জাহান্নাম, যা অপরাধীরা 

মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। তারা 

জাহান্নামের অগ্নি ও ফুটন্ত পানির 

মধ্যে ছুটাছুটি করবে।” [সূরা আর-

রহমান, আয়াত: 4৩, 44]  

আর তিনি তাদের পানীয় এবং পোশাক 

পরিচ্ছদ সম্পর্কে সংবাদ দিয়ে বলেন,  

يَن  ن ﴿فَٱلَّذِّ ن نَّاٖر يَُصبُّ مِّ عَۡت لَُهۡم ثِّيَابّٞ م ِّ َكفَُرواْ قُط ِّ

يُم  ُم ٱۡلَحمِّ هِّ ۡم  ١٩فَۡوقِّ ُرُءوسِّ يُۡصَهُر بِّهِۦّ َما فِّي بُُطونِّهِّ



 

 

يٖد  ٢٠َوٱۡلُجلُودُ  ۡن َحدِّ ُع مِّ مِّ قََٰ ]الحج :    ٢١َولَُهم مَّ

٢١  ،١٩]   

“সুতরাং যারা কুফরী করে তাদের জন্য 

প্রস্তুত করা হয়েছে আগুনের পোশাক; 

তাদের মাথার উপর ঢেলে দেয়া হবে 

ফুটন্ত পানি। যা দ্বারা, তাদের পেটে যা 

রয়েছে তা এবং তাদের চামড়া বিগলিত 

করা হবে। আর তাদের জন্য থাকবে 

লোহা হাতুড়িসমূহ।” [সূরা আল-হাজ্জ, 

আয়াত: 19-21]  

 উপসংহার 

হে মানুষ! আপনি তো অস্তিত্বহীন 

ছিলেন। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা 



 

 

আপনাকে অস্তিত্ব দান করেছেন। 

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,  

ن قَۡبُل َولَۡم يَُك َشيۡ  هُ مِّ ُن أَنَّا َخلَۡقنََٰ نَسَٰ ا    ٗ ﴿أََو اَل يَۡذُكُر ٱۡۡلِّ

   [٦٧]مريم: 

“মানুষ কি স্মরণ করে না যে, আমরা 

তাকে পূর্বে সৃষ্টি করেছি যখন সে 

কিছুই ছিল না?” [সূরা মারইয়াম, আয়াত: 

67]  

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা এক ফোটা 

শুক্র-বিন্দু থেকে আপনাকে সৃষ্টি 

করেন, তারপর আপনাকে শ্রবণকারী ও 

দর্শনকারী করেন।  

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,  



 

 

َن ٱلدَّۡهرِّ لَۡم يَُكن َشيۡ ﴿َهۡل  ينّٞ م ِّ نِّ حِّ نَسَٰ ا   ٗ أَتَىَٰ َعلَى ٱۡۡلِّ

ۡذُكوًرا  ن نُّۡطفٍَة أَۡمَشاٖج نَّۡبتَلِّيهِّ  ١مَّ َن مِّ نَسَٰ إِّنَّا َخلَۡقنَا ٱۡۡلِّ

يًرا  ا بَصِّ يعَُۢ هُ َسمِّ   [٢  ،١]االنسان:   ٢فََجعَۡلنََٰ

“মানুষের ওপর অন্তহীন মহাকালের 

এমন এক সময় কি আসেনি, যখন সে 

উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিল না? আমি 

তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি সংমিশ্রিত 

শুক্র বিন্দু থেকে, তাকে পরীক্ষা 

করবো এজন্য আমি তাকে শ্রবণ ও 

দৃষ্টিশক্তি দিয়েছি।” [সূরা আদ-দাহর, 

আয়াত: 1-2]  

ক্রমান্বয়ে দুর্বল থেকে শক্তিশালী 

হয়ে ওঠেন, এরপর আবারও আপনার 

প্রত্যাবর্তন হয় দুর্বলতার দিকে। 

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,  



 

 

نُۢ بَۡعدِّ  ن َضۡعٖف ثُمَّ َجعََل مِّ ي َخلَقَُكم م ِّ ُ ٱلَّذِّ ﴿۞ٱَّللَّ

 
ِۚ
ٖة َضۡعٗفا َوَشۡيبَٗة نُۢ بَۡعدِّ قُوَّ ٗة ثُمَّ َجعََل مِّ َضۡعٖف قُوَّ

يُر  يُم ٱۡلقَدِّ ]الروم:   ٥٤يَۡخلُُق َما يََشآُءِۚ َوُهَو ٱۡلعَلِّ

٥٤]  

“আল্লাহ, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি 

করেন দূর্বলরূপে। অতঃপর দুর্বলতার 

পর তিনি দেন শক্তি, শক্তির পর 

আবার দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি 

যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং তিনিই 

সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান।” [সূরা 

আর-রূম, আযাত: 54]  

অতঃপর সর্ব শেষে হয় মৃত্যু, যার 

মধ্যে কোনো প্রকার সন্দেহ নেই। 

আর আপনি (জীবনের) সেই স্তরগুলোর 

এক দুর্বলতা হতে আরেক দুর্বলতায় 



 

 

স্থানান্তরিত হন, কিন্তু আপনি 

আপনার নিজের ক্ষতিকে দূর করার 

সামর্থ্য রাখেন না, আর আপনি এ 

ব্যাপারে আপনার প্রতি আল্লাহর 

অসংখ্য নি‘আমত যেমন শক্তি, 

সামর্থ্য ও খাদ্য ইত্যাদির সাহায্য 

চাওয়া ব্যতীত আপনি আপনার নিজের 

কোনো উপকার করতে পারেন না। আর 

আপনি তো সৃষ্টি লগ্ন হতেই 

অভাবগ্রস্ত ও মুখাপেক্ষী। আপনার 

জীবনকে বাাঁচিয়ে রাখার জন্য, আপনার 

হাতের নাগালে নয়, এমন কত জিনিসেরই 

না আপনার প্রয়োজন হয়, কিন্তু 

ওগুলি আপনি কখনও লাভ করেন আবার 

কখনও তা ছিনিয়ে নেন। এমন অনেক 

জিনিস রয়েছে যা আপনার উপকার করে, 



 

 

সেগুলো আপনি অর্জন করতে চান, 

ফলে কখনও এগুলো জয় করেন, আবার 

কখনও অকৃতকার্য হন। এমন অনেক 

জিনিস রয়েছে যা আপনার ক্ষতি করে, 

আপনার আশা আকাঙ্ক্ষাকে ব্যর্থ 

করে, আপনার প্রচেষ্টাকে নষ্ট করে 

এবং আপনার ওপর বিপদ-আপদ ও 

কষ্ট নিয়ে আসে, আর আপনি তা 

বিদূরিত করতে চান, ফলে কখনও একে 

দূর করেন, আবার কখনও অপারগ হন। 

আপনি কি আল্লাহর প্রতি আপনার 

অভাব ও প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি 

অনুভব করেন না? আল্লাহ তা‘আলা 

বলেন,  



 

 

ُ ُهَو ٱۡلغَنِّيُّ  ِّۖ َوٱَّللَّ ٓأَيَُّها ٱلنَّاُس أَنتُُم ٱۡلفُقََرآُء إِّلَى ٱَّللَّ ﴿يََٰ

يدُ     [١٥]فاطر:   ١٥ٱۡلَحمِّ

“হে লোক সকল! তোমরা তো 

আল্লাহর মুখাপেক্ষী; কিন্তু আল্লাহ, 

তিনি অভাব-মুক্ত, প্রশংসিত।” [সূরা 

ফাতির, আয়াত: 15]  

ক্ষুদ্র ভাইরাসে আপনি আক্রান্ত হন, 

যা খালি চোখে দেখা যায় না, ফলে তা 

আপনাকে কঠিন রোগে আক্রান্ত 

করে, কিন্তু আপনি তা দূর করতে 

সক্ষম হন না, আর তখন আপনি 

আপনার মত এক দুর্বল মানুষের নিকট 

গমন করেন এই আশা নিয়ে যে, সে 

আপনার চিকিৎসা করবে। সুতরাং 

কখনও ঔষধে কাজ করে (রোগ ভালো 



 

 

হয়), আবার কখনও ডাক্তার তা ভালো 

করতে অপারগ হয়। তখন রোগী ও 

ডাক্তার উভয়ই দিশেহারা হয়ে পড়ে।  

হে আদম সন্তান, দেখুন আপনি কত 

দুর্বল! যদি একটি মাছি আপনার 

কোনো জিনিস ছিনিয়ে নেয় (যেমন 

শরীরের রক্ত), তাহলে আপনি তার 

থেকে তা পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন 

না। আর আল্লাহ তো সত্যই বলেছেন; 

তিনি বলেন,  

يَن  عُواْ لَهُۥِٓۚ إِّنَّ ٱلَّذِّ َب َمثَلّٞ فَٱۡستَمِّ ٓأَيَُّها ٱلنَّاُس ُضرِّ ﴿يََٰ

ِّ لَن يَۡخلُقُواْ ذُبَاٗبا َولَوِّ ٱۡجتََمعُواْ تَۡدُعوَن مِّ  ن دُونِّ ٱَّللَّ

ۡنهُِۚ َضعَُف   ٗ لَهُۥۖ َوإِّن يَۡسلُۡبُهُم ٱلذُّبَاُب َشيۡ  ا الَّ يَۡستَنقِّذُوهُ مِّ

  [٧٣]الحج :   ٧٣ٱلطَّالُِّب َوٱۡلَمۡطلُوُب 



 

 

“হে লোক সকল! একটি উপমা দেয়া 

হচ্ছে, অতএব তোমরা মনোযোগ 

সহকারে তা শ্রবণ কর। তোমরা 

আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাকো 

তারা তো কখনো একটি মাছিও সৃষ্টি 

করতে পারবে না, এই উদ্দেশ্যে তারা 

সবাই একত্রিত হলেও এবং মাছি যদি 

কোনো কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায় তাদের 

নিকট থেকে, এটাও তারা তার নিকট 

থেকে উদ্ধার করতে পারবে না। পূজারী 

এবং দেবতা কতই না দুর্বল!” [সূরা 

আল-হজ্জ্ব, আয়াত: 7৩]  

সুতরাং সামান্য একটি মাছি যা আপনার 

কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয় তা যদি আপনি 

উদ্ধার করতে সক্ষম না হন, তাহলে 



 

 

আপনি আপনার কোন জিনিসের 

ক্ষমতা রাখেন? আপনার তাকদীর ও 

জীবন তো আল্লাহর হাতে, আর 

আপনার অন্তর তাাঁর হাতের দুই 

আঙ্গুলের মাঝে, তিনি তা যেভাবে ইচ্ছা 

ওলট-পালট করেন। আপনার জীবন ও 

মৃত্যু এবং আপনার সৌভাগ্য ও 

দুর্ভাগ্য তাাঁরই হাতে। আপনার নড়াচড়া 

ও নীরবতা এবং আপনার সমস্ত 

কথাবার্তা তাাঁর অনুমতি ও ইচ্ছাতেই 

হয়। সুতরাং তাাঁর বিনা হুকুমে আপনি 

নড়েন না এবং তাাঁর বিনা ইচ্ছাই 

কোনো কিছু করেন না। তিনি যদি 

আপনার ওপর আপনার নিজের দায়িত্ব 

অর্পণ করেন, তাহলে তো তিনি এক 

অক্ষম, দুর্বল, শিথিল, গুনাহ ও 



 

 

ভুলকারীর নিকট আপনার দায়িত্ব 

অর্পণ করলেন। আর যদি তিনি অন্যের 

নিকট আপনার দায়িত্ব অর্পণ করেন, 

তাহলে তো তিনি আপনার দায়িত্ব 

অর্পণ করলেন এমন এক ব্যক্তির 

নিকট, যে ব্যক্তি আপনার কোনো 

ক্ষতি, লাভ, মৃত্যু, জীবন এবং 

পুনরুত্থান করার ক্ষমতা রাখে না। 

সুতরাং তাাঁর নিকট হতে আপনার এক 

পলক অমুখাপেক্ষী হওয়ার কোনোই 

উপায় নেই। বরং গোপনে ও প্রকাশ্যে 

জীবনের শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত আপনি 

তাাঁর নিকট নিরুপায়। যিনি আপনার ওপর 

সমস্ত নি‘আমত পূর্ণ করেন। 

পক্ষান্তরে প্রত্যেক দিক দিয়ে তাাঁর 

নিকট আপনার তীব্র প্রয়োজন থাকা 



 

 

সত্ত্বেও, পাপাচার ও কুফুরী করার 

মাধ্যমে আপনি তার কাছে নিজেকে 

ঘৃণিত করেন। আপনি তাাঁকে ভুলে 

রয়েছেন, অথচ আপনাকে তাাঁর দিকেই 

প্রত্যাবর্তন করতে হবে এবং তাাঁর 

সামনে আপনাকে বিচারের জন্য দাাঁড়াতে 

হবে।[116]  

হে মানুষ ! আপনার গুনাহের বোঝা 

বহন করার অক্ষমতা ও দুর্বলতার 

দিকে লক্ষ্য রেখে তিনি,  

يٗفا   ُن َضعِّ نَسَٰ ُ أَن يَُخف َِّف َعنُكۡمِۚ َوُخلَِّق ٱۡۡلِّ يدُ ٱَّللَّ ﴿يُرِّ

  [٢٨]النساء : 

“আল্লাহ তোমাদের বোঝা হালকা 

করতে চান, যেহেতু মানুষ দূর্বলরূপে 



 

 

সৃষ্ট হয়েছে।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: 

28]  

তাই তিনি রাসূল প্রেরণ করেন, কিতাব 

অবতীর্ণ করেন, বিধি-বিধান প্রবর্তন 

করেন, আপনার সামনে সঠিক পথ দাাঁড় 

করান এবং যুক্তি, দলীল-প্রমাণাদি ও 

সাক্ষ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এমনকি তিনি 

আপনার জন্য প্রতিটি বিষয়ে এমন 

নিদর্শন স্থির করেন যা তাাঁর 

একত্ববাদ, প্রভুত্ব ও উপাসনার 

প্রমাণ বহন করে। পক্ষান্তরে আপনি 

বাতিল দিয়ে হক বা মহা সত্যকে দূর 

করেন এবং আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানকে 

অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করেন ও 



 

 

বাতিলের সাহায্যে বিতর্কে লিপ্ত হন। 

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,  

ُن أَكۡ  نَسَٰ    [٥٤]الكهف: ثََر َشۡيٖء َجداَٗل  ﴿َوَكاَن ٱۡۡلِّ

“আর মানুষেরা অধিকাংশ ব্যাপারেই 

বিতর্ক প্রিয়।” [সূরা আল-কাহাফ, 

আয়াত: 54]  

আর আপনাকে আল্লাহর ঐ সমস্ত 

নি‘আমতের কথা ভুলিয়ে দেন, যার 

মধ্যে আপনি আপনার শুরু এবং শেষ 

অতিবাহিত করেন! আপনি কি স্মরণ 

করেন না, আপনাকে এক ফোটা শুক্র-

বিন্দু থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে? তারপর 

আপনার প্রত্যাবর্তন হবে কবরে, 

অতঃপর সেখান হতে আপনার 



 

 

পুনরুত্থানের পর ঠিকানা হবে জান্নাতে 

অথবা জাহান্নামে। আল্লাহ তা‘আলা 

বলেন,  

ن نُّۡطفَٖة فَإِّذَا ُهَو  هُ مِّ ُن أَنَّا َخلَۡقنََٰ نَسَٰ ﴿أََو لَۡم يََر ٱۡۡلِّ

بِّينّٞ  يمّٞ مُّ َي َخۡلقَهُۥۖ قَاَل  ٧٧ َخصِّ َوَضَرَب لَنَا َمثاَٗل َونَسِّ

يمّٞ  َي َرمِّ َم َوهِّ
َظَٰ ٓي  ٧٨َمن يُۡحيِّ ٱۡلعِّ قُۡل يُۡحيِّيَها ٱلَّذِّ

يٌم  ٖةۖ َوُهَو بُِّكل ِّ َخۡلٍق َعلِّ َل َمرَّ ]يس:   ٧٩أَنَشأََهآ أَوَّ

٧٩  ،٧٧]   

“মানুষ কি দেখে না যে, আমি তাকে 

সৃষ্টি করেছি শুক্র-বিন্দু হতে? অথচ 

হঠাৎ করেই সে হয়ে পড়ে প্রকাশ্য 

বিতণ্ডাকারী। আর সে আমার সম্বন্ধে 

উপমা পেশ করে অথচ সে নিজের সৃষ্টির 

কথা ভুলে যায়; বলে: হাড্ডিতে প্রাণ 

সঞ্চার করবে কে, যখন তা পচে গলে 



 

 

যাবে? (হে রাসূল) আপনি তাদেরকে 

বলুন: এতে প্রাণ সঞ্চার করবেন তো 

তিনিই, যিনি এটা প্রথমবার সৃষ্টি 

করেছেন এবং তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি 

সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত।” [সূরা 

ইয়াসীন, আয়াত: 77-79]  

তিনি আরও বলেন,  

يمِّ  َك بَِّرب َِّك ٱۡلَكرِّ ُن َما َغرَّ نَسَٰ ٓأَيَُّها ٱۡۡلِّ ي َخلَقََك  ٦﴿يََٰ ٱلَّذِّ

َك فَعَدَلََك  ىَٰ ا َشآءَ  ٧فََسوَّ ِّ ُصوَرٖة مَّ   ٨َركَّبََك  فِّٓي أَي 

   [٨  ،٦]االنفطار: 

“হে মানুষ! কিসে তোমাকে তোমার 

মহান রবের ব্যাপারে ধোাঁকায় ফেলেছে? 

যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর 

তোমাকে সুঠাম করেছেন এবং তৎপর 

সুবিন্যস্ত করেছেন। যে আকৃতিতে 



 

 

চেয়েছেন, তিনি তোমাকে সংযোজিত 

করেছেন।” [সূরা আল-ইনফিতার, 

আয়াত: 6-8]  

হে মানুষ! আপনি মহান আল্লাহর 

সামনে দাাঁড়িয়ে তাাঁকে ডাকবেন এই 

আনন্দ থেকে নিজেকে কেন বঞ্চিত 

করছেন? যাতে করে তিনি আপনাকে 

অভাব-মুক্ত করেন, আপনাকে 

আরোগ্য দান করেন, আপনার বিপদ-

আপদ দূর করেন, আপনাকে ক্ষমা 

করেন, আপনার অনিষ্টকে অপসারণ 

করেন, আপনার প্রতি যুলুম করা হলে 

সাহায্য করেন, আপনি দিশেহারা এবং 

পথভ্রষ্ট হলে পথ দেখান, আপনি 

অজ্ঞ হলে শিক্ষা দেন, ভয় পেলে 



 

 

নিরাপত্তা দেন, আপনার দুর্বলতার 

সময় দয়া করেন, আপনার শত্রুদেরকে 

আপনার নিকট থেকে নিবৃত্ত করেন 

এবং আপনাকে রিযিক দেন।  

হে মানুষ! আল্লাহ তা‘আলা মানুষকে যে 

সব নি‘আমত দান করেছেন তার মধ্যে 

সত্য দীনের নি‘আমতের পর সব চাইতে 

বড় নি‘আমত হলো জ্ঞান বা বুদ্ধি। 

কারণ যা তার উপকার করে এবং যা 

ক্ষতি করে, সে এর মাধ্যমে পার্থক্য 

করে, আল্লাহর আদেশ ও নিষেধকে 

বুঝে এবং এর মাধ্যমেই সে জানতে পারে 

মানুষ সৃষ্টির মহান উদ্দেশ্যকে; আর 

তা হলো: একমাত্র আল্লাহ তা‘আলার 



 

 

ইবাদাত বন্দেগী করা, যার কোনো 

অংশীদার নেই। আল্লাহ পাক বলেন,  

رُّ  ِّۖ ثُمَّ إِّذَا َمسَُّكُم ٱلضُّ َن ٱَّللَّ ن ن ِّۡعَمٖة فَمِّ ﴿َوَما بُِّكم م ِّ

رَّ َعنُكۡم إِّذَا  ٥٣ُروَن   فَإِّلَۡيهِّ تَجۡ  ثُمَّ إِّذَا َكَشَف ٱلضُّ

نُكم يقّٞ م ِّ ُكوَن  فَرِّ ۡم يُۡشرِّ ]النحل:   ٥٤بَِّرب ِّهِّ

٥٤  ،٥٣]   

“তোমরা যেসব নি‘আমত ভোগ কর, 

তা তো আল্লাহরই নিকট থেকে; আবার 

যখন দুঃখ-কষ্ট তোমাদেরকে স্পর্শ 

করে, তখন তোমরা তাাঁকেই 

ব্যাকুলভাবে আহ্বান কর। এরপর যখন 

আবার আল্লাহ তোমাদের দুঃখ-

কষ্টকে দূরীভূত করেন, তখন 

তোমাদের একদল তাদের রবের সাথে 



 

 

অংশীদার স্থির করে।” [সূরা আন-

নাহল, আয়াত: 5৩-54] 

হে মানবমণ্ডলী! নিশ্চয় জ্ঞানবান 

ব্যক্তি মহত্তর কর্মসমূহ পছন্দ করে 

এবং নিকৃষ্ট ও নীচু কর্মসমূহকে ঘৃণা 

করে, আর প্রত্যেক সম্মানিত নবী ও 

সৎ ব্যক্তিদের অনুসরণ করা 

ভালোবাসে এবং সে তাদের নাগাল না 

পেলেও তার মন সব সময় তাদের সাথে 

মিলিত হতে চায়। আর সে পথ পাওয়ার 

রাস্তা তো হলো এটাই; মহান আল্লাহ 

তাাঁর বাণীতে যে পথনির্দেশ করেছেন:  

  ُ َ فَٱتَّبِّعُونِّي يُۡحبِّۡبُكُم ٱَّللَّ بُّوَن ٱَّللَّ ]ال ﴿قُۡل إِّن ُكنتُۡم تُحِّ

   [٣١عمران: 



 

 

“যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসা 

তবে আমার অনুসরণ কর , তাহলে 

আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন।” 

[সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৩1] 

সুতরাং সে যদি এই বাণী মান্য করে 

চলে, তবে আল্লাহ তাকে নবী, রাসূল, 

শহীদ ও সৎ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত 

করবেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,  

ُ ﴿َوَمن  يَن أَۡنعََم ٱَّللَّ ئَِّك َمَع ٱلَّذِّ
ٓ ُسوَل فَأُْولََٰ َ َوٱلرَّ عِّ ٱَّللَّ يُطِّ

َن ٱلنَّبِّي ِّ  م م ِّ يَنِۚ  َۧعلَۡيهِّ لِّحِّ يقِّيَن َوٱلشَُّهدَآءِّ َوٱلصََّٰ د ِّ َن َوٱلص ِّ

ئَِّك َرفِّيٗقا 
ٓ    [٦٩]النساء :   ٦٩َوَحُسَن أُْولََٰ

“আর কেউ আল্লাহ্ এবং রাসূলের 

আনুগত্য করলে সে নবী, সিদ্দীক 

(সত্যনিষ্ঠ), শহীদ ও সৎকর্মপরায়ণ- 

যাদের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ 



 

 

করেছেন- তাদের সঙ্গী হবে এবং তারা 

কত উত্তম সঙ্গী।” [সূরা আন-নিসা, 

আয়াত: 69]  

হে মানুষ! আমি আপনাকে উপদেশ দিচ্ছি 

যে, আপনি একটি নির্জন স্থানে 

একাকী হন, অতঃপর চিন্তা করুন; 

আপনার নিকট সত্য কি এসেছে? আপনি 

তার দলীল দেখুন এবং তার যুক্তি ও 

প্রমাণাদি নিয়ে গবেষণা করুন। ফলে 

আপনি যদি দেখেন যে তা সত্য, তাহলে 

তার অনুসরণ করুন। কখনও পরিচিত 

অভ্যাস ও দেশ প্রথার নিকট বন্দী 

হবেন না। জেনে রাখবেন! নিশ্চয় 

আপনার জীবন আপনার নিকট, আপনার 

বন্ধু-বানধ্ব, জমি-জমা এবং বাপ-দাদার 



 

 

উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত 

সম্পত্তির চেয়েও অধিক সম্মানিত। 

আল্লাহ তা‘আলা কাফিরদেরকে এর 

উপদেশ দেন এবং তিনি বলেন,  

دَىَٰ  ِّ َمۡثنَىَٰ َوفَُرَٰ َّ دَةٍۖ أَن تَقُوُمواْ َّللِّ حِّ ُظُكم بَِّوَٰ ﴿قُۡل إِّنََّمآ أَعِّ

بِّ   َما بَِّصاحِّ
يرّٞ ثُمَّ تَتَفَكَُّرواِْۚ  إِّۡن ُهَو إِّالَّ نَذِّ

نٍَّةِۚ ن جِّ ُكم م ِّ

يٖد     [٤٦]سبا:   ٤٦لَُّكم بَۡيَن يَدَۡي َعذَاٖب َشدِّ

“(হে রাসূল!) আপনি বলুন: আমি 

তোমাদেরকে একটি বিষয়ে উপদেশ 

দিচ্ছি; তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে 

দুই দুই জন অথবা এক এক জন করে 

দাাঁড়াও, অতঃপর তোমরা চিন্তা করে 

দেখো, তোমাদের সাথী আদৌ পাগল 

নয়। সে তো আসন্ন কঠিন শাস্তি 



 

 

সম্পর্কে তোমাদের সতর্ককারী 

মাত্র।” [সূরা সাবা, আয়াত:46]  

হে মানুষ! আপনি ইসলাম গ্রহণ করলে 

আপনার কোনো কিছুই হারানোর 

নেই। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,  

رِّ َوأَنفَقُواْ ﴿َوَماذَا  ِّ َوٱۡليَۡومِّ ٱۡۡلٓخِّ ۡم لَۡو َءاَمنُواْ بِّٱَّللَّ َعلَۡيهِّ

يًما  ۡم َعلِّ ُ بِّهِّ ُِۚ َوَكاَن ٱَّللَّ ا َرَزقَُهُم ٱَّللَّ مَّ ]النساء :   ٣٩مِّ

٣٩]   

“আর এতে তাদের কী হতো, যদি তারা 

আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান 

আনয়ন করতো এবং আল্লাহ 

তাদেরকে যে রিযিক প্রদান করেছেন তা 

থেকে ব্যয় করতো? আর আল্লাহ 

তাদের বিষয়ে মহাজ্ঞানী।” [সূরা আন-

নিসা, আয়াত:৩9]  



 

 

ইমাম ইবন কাসীর রাহিমাহুল্লাহ বলেন: 

তারা যদি আল্লাহর প্রতি ঈমান 

আনয়ন করে এবং ভালো পথে চলে তবে 

তাদেরকে কোনো জিনিস ক্ষতি 

করবে? বরং তারা যদি আল্লাহর প্রতি 

ঈমান আনয়ন করে এবং আল্লাহ 

তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছেন তা হতে ঐ 

খাতে ব্যয় করে যা তিনি ভালোবাসেন 

ও পছন্দ করেন; তাহলে আশা করা যায় 

যে, আল্লাহ তাদের সঙ্গে কিয়ামত 

দিবসে সৎ আমলকারীদের সাথে যেমন 

আচরণ করবেন, তাদের সাথেও তেমনই 

আচরণ করবেন। আর তিনি তো তাদের 

সৎ ও বাতিল নিয়ত এবং তাদের মধ্যে 

কে আল্লাহর তাওফীক পাওয়ার হকদার 

সে সম্পর্কে পূর্ণ অবগত রয়েছেন। 



 

 

ফলে তিনি তাকে তাওফীক দান করেন 

এবং তার অন্তরকে হিদায়াতের দিকে 

চলতে ইলহাম (গোপন নির্দেশ প্রদান) 

করেন। আর তিনি তাকে এমন সৎ 

কাজের জন্য নিয়োজিত করেন যার 

প্রতি তিনি সন্তুষ্ট থাকেন। আর মহান 

আল্লাহর নৈকট্য থেকে কে ব্যর্থ ও 

বিতাড়নের হকদার তাও তিনি অবগত 

আছেন। আর যে ব্যক্তি তাাঁর নিকট 

থেকে বিতাড়িত সে তো দুনিয়া ও 

আখেরাত উভয় স্থানেই ব্যর্থ ও 

ক্ষতিগ্রস্ত হয়।  

নিশ্চয় আপনার ইসলাম গ্রহণ করা, তা 

আপনার মাঝে এবং আল্লাহ আপনার 

জন্য যা হালাল করেছেন এমন যে 



 

 

কোনো কাজ করার মাঝে, কখনও বাধা 

সৃষ্টি করে না। বরং আল্লাহ আপনাকে 

প্রত্যেক আমলের বিনিময়ে সাওয়াব 

দিবেন যা আপনি একমাত্র তাাঁর 

সন্তুষ্টির জন্য করেন। যদিও তা 

আপনার দুনিয়ার কাজে লাগে এবং 

আপনার সম্পদ, মর্যাদা ও গৌরব 

বৃদ্ধি করে। এমনকি আপনি যে সমস্ত 

মুবাহ বা বৈধ কোনো কিছু গ্রহণ 

করেন, সে ক্ষেত্রে যদি হারাম থেকে 

বাাঁচার জন্য হালালের ওপর তৃপ্ত 

থাকার সাওয়াব কামনা করেন, তাহলেও 

এর মধ্যে আপনার জন্য সাওয়াব আছে। 

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম 

বলেন:  



 

 

ُكْم َصدَقَةٌ، يَا َرُسوَل هللاِّ،  قَالُوا: َوفِّي بُْضعِّ أََحدِّ

 قَاَل: َويَُكوُن لَهُ فِّيَها أَْجٌر?أَيَأتِّي أََحدُنَا َشْهَوتَهُ 

ْزٌر? » أََرأَْيتُْم لَْو َوَضعََها فِّي َحَراٍم أََكاَن َعلَْيهِّ فِّيَها وِّ

 «فََكذَلَِّك إِّذَا َوَضعََها فِّي اْلَحاَللِّ َكاَن لَهُ أَْجرٌ 

“তোমাদের কারোও স্ত্রী সহবাসেও 

সদকার সাওয়াব রয়েছে। সাহাবীগণ 

বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! এটা 

কীভাবে হয় যে, আমরা যৌনতৃপ্তি 

অর্জন করবো আর তাতে সাওয়াবও 

রয়েছে? রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম বলেন: তোমরা বল তো 

দেখি, যদি কেউ ব্যভিচার করে তাহলে 

তার কি গুনাহ হবে না? অতএব, সে যদি 

তা না করে হালালভাবে তার স্ত্রীর 

সাথে সহবাস করে তাহলে অবশ্যই 

সাওয়াব হবে।”[117] 



 

 

হে মানুষেরা! নিশ্চয় রাসূলগণ সত্য 

সহকারে আগমন করেন এবং আল্লাহর 

উদ্দেশ্য প্রচার করেন। আর মানুষ তাাঁর 

শরী‘আতকে জানার ব্যাপারে 

মুখাপেক্ষী, যাতে করে সে এই পার্থিব 

জীবনে বুদ্ধিমত্তার সাথে চলতে এবং 

আখেরাতে কামিয়াব হতে পারে। আল্লাহ 

তা‘আলা বলেন,  

ب ُِّكۡم  ن رَّ ِّ مِّ ُسوُل بِّٱۡلَحق  ٓأَيَُّها ٱلنَّاُس قَۡد َجآَءُكُم ٱلرَّ ﴿يََٰ

ِّ َما فِّي   فَ  َّ نُواْ َخۡيٗرا لَُّكۡمِۚ َوإِّن تَۡكفُُرواْ فَإِّنَّ َّللِّ امِّ

يٗما  ُ َعلِّيًما َحكِّ ِۚ َوَكاَن ٱَّللَّ تِّ َوٱۡۡلَۡرضِّ َوَٰ   ١٧٠ٱلسََّمَٰ

   [١٧٠]النساء: 

“হে মানুষেরা! নিশ্চয় তোমাদের রবের 

পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট সত্যসহ 

রাসূল আগমন করেন। অতএব তোমরা 



 

 

ঈমান আনয়ন কর, তাহলে তোমাদের 

কল্যাণ হবে, আর যদি অবিশ্বাস কর 

তবে নভোমণ্ডলে ও ভূ-মন্ডলে যা কিছু 

আছে তা আল্লাহর জন্য। আর আল্লাহ 

মহাজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়।” [সূরা আন-

নিসা, আয়াত: 170]  

মহান আল্লাহ আরও বলেন,  

ب ُِّكۡمۖ فََمنِّ  ن رَّ ٓأَيَُّها ٱلنَّاُس قَۡد َجآَءُكُم ٱۡلَحقُّ مِّ ﴿قُۡل يََٰ

لُّ  هِّۦۖ َوَمن َضلَّ فَإِّنََّما يَضِّ نَۡفسِّ ي لِّ ٱۡهتَدَىَٰ فَإِّنََّما يَۡهتَدِّ

يٖل  ]يونس :   ١٠٨َعلَۡيَهۖا َوَمآ أَنَ۠ا َعلَۡيُكم بَِّوكِّ

١٠٨]   

“(হে রাসূল!) আপনি বলে দিন: হে 

মানুষেরা! তোমাদের কাছে তোমাদের 

রবের পক্ষ থেকে সত্য (দীন) এসেছে। 

অতএব যে ব্যক্তি সঠিক পথে আসবে, 



 

 

বস্তুত সে নিজের জন্যেই সঠিক পথে 

আসবে, আর যে ব্যক্তি পথভ্রষ্ট 

থাকবে, তার পথভ্রষ্টতা তারই ওপর 

বর্তাবে, আর আমাকে তোমাদের ওপর 

দায়বদ্ধ করা হয়নি।” [সূরা ইউনুস, 

আয়াত: 108]  

হে মানুষ! আপনি যদি ইসলাম গ্রহণ 

করেন তাতে আপনার নিজেরই লাভ। 

আর যদি আপনি কুফরি করেন তবে 

তাতে আপনার নিজেরই ক্ষতি। মহান 

আল্লাহ তো তাাঁর বান্দা থেকে 

অমুখাপেক্ষী। সুতরাং অবাধ্যদের 

অবাধ্যতা তাাঁর কোনো ক্ষতিই করতে 

পারে না। আর আনুগত্যকারীর 

আনুগত্যও তাাঁর কোনো উপকার 



 

 

করতে পারে না। ফলে তাাঁর অজান্তে 

কেউ পাপ কার্য করতে এবং তাাঁর বিনা 

হুকুমে কেউ আনুগত্য করতে পারে না। 

যেমন- নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম আল্লাহ সম্পর্কে সংবাদ 

দেন যে তিনি বলেন:  

ْمُت الظُّْلَم َعلَ » ي إِّن ِّي َحرَّ بَادِّ ي، َوَجعَْلتُهُ يَا عِّ ى نَْفسِّ

ي ُكلُُّكْم َضالٌّ  بَادِّ ًما، فاََل تََظالَُموا، يَا عِّ بَْينَُكْم ُمَحرَّ

ي ُكلُُّكْم  بَادِّ ُكْم، يَا عِّ إِّالَّ َمْن َهدَْيتُهُ، فَاْستَْهدُونِّي أَْهدِّ

ْمُكْم، يَا  ُمونِّي أُْطعِّ َجائٌِّع، إِّالَّ َمْن أَْطعَْمتُهُ، فَاْستَْطعِّ

ي ُكلُّ  بَادِّ ُكْم َعاٍر، إِّالَّ َمْن َكَسْوتُهُ، فَاْستَْكُسونِّي عِّ

 ، ئُوَن بِّاللَّْيلِّ َوالنََّهارِّ ي إِّنَُّكْم تُْخطِّ بَادِّ أَْكُسُكْم، يَا عِّ

يعًا، فَاْستَْغفُِّرونِّي أَْغفِّْر لَُكْم،  َوأَنَا أَْغفُِّر الذُّنُوَب َجمِّ

ونِّ  ي فَتَُضرُّ ي إِّنَُّكْم لَْن تَْبلُغُوا َضر ِّ بَادِّ ي َولَْن يَا عِّ

لَُكْم  ي لَْو أَنَّ أَوَّ بَادِّ ي، فَتَْنفَعُونِّي، يَا عِّ تَْبلُغُوا نَْفعِّ

نَُّكْم َكانُوا َعلَى أَتْقَى قَْلبِّ َرُجٍل  َرُكْم َوإِّْنَسُكْم َوجِّ َوآخِّ

ي  بَادِّ ي َشْيئًا، يَا عِّ ْنُكْم، َما َزادَ ذَلَِّك فِّي ُمْلكِّ ٍد مِّ َواحِّ



 

 

َركُ  لَُكْم َوآخِّ نَُّكْم َكانُوا َعلَى لَْو أَنَّ أَوَّ ْم َوإِّْنَسُكْم َوجِّ

ي  ْن ُمْلكِّ ٍد، َما نَقََص ذَلَِّك مِّ أَْفَجرِّ قَْلبِّ َرُجٍل َواحِّ

َرُكْم َوإِّْنَسُكْم  لَُكْم َوآخِّ ي لَْو أَنَّ أَوَّ بَادِّ َشْيئًا، يَا عِّ

ٍد فََسأَلُونِّي فَأَْعَطْيُت  يٍد َواحِّ نَُّكْم قَاُموا فِّي َصعِّ َوجِّ

ي إِّالَّ َكَما  ُكلَّ إِّْنَسانٍ  ْندِّ ا عِّ مَّ َمْسأَلَتَهُ، َما نَقََص ذَلَِّك مِّ

َي  ي إِّنََّما هِّ بَادِّ َل اْلبَْحَر، يَا عِّ ْخيَُط إِّذَا أُْدخِّ يَْنقُُص اْلمِّ

يَها لَُكْم، ثُمَّ أَُوف ِّيُكْم إِّيَّاَها، فََمْن َوَجدَ  أَْعَمالُُكْم أُْحصِّ

ْيَر ذَلَِّك، فاََل يَلُوَمنَّ َخْيًرا، فَْليَْحَمدِّ هللاَ َوَمْن َوَجدَ غَ 

  «إِّالَّ نَْفَسهُ 

“হে আমার বান্দাগণ! আমি যুলুমকে 

আমার জন্য হারাম করেছি; আর তা 

তোমাদের মধ্যেও হারাম করে দিলাম। 

অতএব তোমরা একে অপরের ওপর 

যুলুম করো না। হে আমার বান্দাগণ! 

আমি যাকে হিদায়াত দান করি সে ছাড়া 

তোমরা সকলেই পথভ্রষ্ট। সুতরাং 



 

 

আমার কাছে হিদায়াত চাও, আমি 

তোমাদেরকে হিদায়াত দান করব। হে 

আমার বান্দাগণ! আমি যাকে খাদ্য দান 

করি, সে ছাড়া সবাই ক্ষুধার্ত। সুতরাং 

তোমরা আমার কাছে খাদ্য চাও, আমি 

তোমাদেরকে খাদ্য দান করব। হে 

আমার বান্দাগণ! আমি যাকে কাপড় 

পরিয়েছি সে ব্যতীত, তোমরা সবাই 

বিবস্ত্র। সুতরাং তোমরা আমার কাছে 

বস্ত্র চাও, আমি তোমাদেরকে বস্ত্র 

দান করব। হে আমার বান্দাগণ! 

তোমরা রাত-দিন গুনাহ করছ, আর 

আমি তোমাদের সকল গুনাহ ক্ষমা 

করে দেই। সুতরাং তোমরা আমার কাছে 

ক্ষমা চাও, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা 

করে দিব। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা 



 

 

কখনই আমার ক্ষতি করার সামর্থ্য 

রাখ না যে, আমার ক্ষতি করবে; আর 

তোমরা কখনই আমার ভালো করার 

সামর্থ্য রাখ না যে, আমার ভালো 

করবে। হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের 

পূর্বের ও পরের সকল মানুষ ও জিন্ন 

যদি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় 

মুত্তাকী ও পরহেজগার ব্যক্তির হৃদয় 

হয়ে যায়, তবে তা আমার রাজত্বে কিছুই 

বাড়াতে পারবে না। হে আমার বান্দাগণ! 

তোমাদের পূর্বের ও পরের সকল মানুষ 

ও জিন্ন যদি তোমাদের মধ্যে একজন 

সবচেয়ে পাপী ব্যক্তির হৃদয় হয়ে যায়, 

তবে তা আমার রাজত্বে কিছুই কমাতে 

পারবে না। হে আমার বান্দাগণ! 

তোমাদের পূর্বের ও পরের সকল মানুষ 



 

 

ও জিন্ন যদি একই ময়দানে দাাঁড়িয়ে 

আমার কাছে চায় এবং আমি সকলের 

চাওয়া পূরণ করে দেই, তবে আমার 

কাছে যা আছে তাতে সমুদ্রে একটি সুই 

ডুবালে যতটা কম হয়ে যায় তা ব্যতীত 

আর কিছুই কম হতে পারে না। হে আমার 

বান্দাগণ! আমি তোমাদের আমলকে 

(কাজকে) তোমাদের জন্যে গণনা করে 

রাখি, আর আমি তার পুরোপুরি 

প্রতিফল দেব। সুতরাং যে ব্যক্তি 

উত্তম প্রতিফল পাবে তার জন্য 

আল্লাহর প্রশংসা করা উচিৎ, আর যে 

এর বিপরীত পাবে তার শুধু নিজেকেই 

ধিক্কার দেয়া উচিৎ।”[118] 



 

 

والحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على 

نبينا محمد وعلى آله أشرف اۡلنبياء والمرسلين 

 وصحبه أجمعين.

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি 

সমগ্র বিশ্ব জাহানের রব। দুরূদ ও 

সালাম বর্ষিত হোক সমস্ত নবী ও 

রাসূলগণের সর্বোত্তম ব্যক্তি 

আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাাঁর 

পরিবারবর্গ ও তাাঁর সকল সহচরবৃন্দের 

ওপর।  

সমাপ্ত  
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বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় সভ্যতার 

ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক ‘ঈশ্বর তূবা’ 

এর ‘আল হিন্দুল ক্বাদীমাহ বা প্রাচীন 

ভারত’ এবং সাবেক ভারতের 

প্রধানমন্ত্রী জওহার লাল নেহেরু 

লিখিত ‘ইকতেশাফুল হিন্দ, 201- 202 

নং পৃষ্ঠা। 

[41] দেখুন: আর দত্তের লিখিত ‘আল 

হিন্দুল ক্বাদীমাহ (বা প্রাচীন ভারত) 

গ্রন্থ, ৩য় খণ্ড, 276 নং পৃষ্ঠা এবং 

ও.এস.এস.আই মালের লিখিত ‘আল-

হান্দাকিয়্যাতুস সায়িদাহ, 6-7 নং 

পৃষ্ঠা। 



 

 

[42] বৌদ্ধস্তুপ বলতে উপসনালায়, 

তাদের মতে তা গৌতম বুদ্ধের দেহ, 

বাণী ও আত্মার প্রতিনিধিত্ব করে।  

[4৩] C.V. Vidya: History of 

Mediavel Hindu India Vol I (poone 

1921). 

[44] দেখুন: আবুল হাসান নদভীর আস-

সীরাতুন নববীয়্যাহ, 19-28 নং পৃষ্ঠা। 

[45] তাফসীর ইবন কাসীর, ৩য় খণ্ড, 

64 নং পৃষ্ঠা 

[46] দেখুন, লাওয়ামি‘উল আনওয়ার 

আল-বাহিয়্যাহ, খণ্ড 2, পৃ. 265-৩05; 

আহমাদ শালাবী, আল-ইসলাম, পৃ. 114 



 

 

[47] আল-মাওয়ারদী, আ‘লামুন 

নাবুওয়াহ, পৃ. ৩৩।  

[48] তিনি হচ্ছেন, আহমাদ ইবন 

আব্দুল হালীম ইবন আব্দুস সালাম, 

যিনি ইবন তাইমিয়্যাহ নামে বিখ্যাত। 

জন্ম হিজরী 661, মৃত্যু 728 হিজরী। 

ইসলামের বড় আলেমগণের অন্যতম 

ছিলেন। তাাঁর রচিত অনেক মূল্যবান 

গ্রন্থ রয়েছে।  

[49] শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন 

তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ রচিত 

“মাজমূউল ফাতাওয়া” কিতাবের 

“কায়েদাতুন ফী উজূবিল ই‘তেসামি বির 

রিসালাহ” অধ্যায়, 19শ খণ্ড, 99-102 

নং পৃষ্ঠা এবং আরো দেখুন- 



 

 

লাওয়ামি‘উ আনওয়ারুল বাহীয়্যাহ, 2য় 

খণ্ড, 261-26৩ নং পৃষ্ঠা। 

[50] ইবন তাইমিয়্যাহ, আল-জাওয়াবুস 

সহীহ খণ্ড 4, পৃষ্ঠা, 96।  

[51] দেখুন: ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম 

রাহিমাহুল্লাহ রচিত “আল ফাওয়াইদ” 

পৃ. 6-7। 

[52]  সূরা ইউনুস, আয়াত: 4; দেখুন- 

ইবনুল কাইয়্যেম রাহিমাহুল্লাহ প্রণীত 

“আল ফাওয়ায়িদ, পৃষ্ঠা: 6, 9 এবং 

ইমাম আর রাযীর “তাফসীরুল কাবীর; 

2য় খণ্ড, 11৩-116 নং পৃষ্ঠা। 



 

 

[5৩] মাজাল্লাতু দ্দা’ওয়া আস-

সাঊদিয়্যাহ, 1722 নং সংখ্যা, তারিখ: 

19/09/1420 হিজরী, ৩7 নং পৃষ্ঠা। 

[54] এ মূলনীতিগুলোর দিক ইঙ্গিত 

রয়েছে, সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: 

285, 286; সূরা আল-আন‘আম, 

আয়াত: 151, 15৩; সূরা আল-আ‘রাফ, 

আয়াত: ৩৩; সূরা আল-ইসরা, আয়াত: 

2৩, ৩7।  

[55] তিনি হচ্ছেন, মুহাম্মাদ ইবন আবু 

বকর ইবন আইয়্যুব আয-যার‘ঈ। জন্ম 

691 হিজরী, মৃত্যু 751 হিজরী। 

ইসলামের বড় আলেমগণের একজন। 

তাাঁর অনেক গ্রহণযোগ্য রচনা রয়েছে।  



 

 

[56] মিফতাহু দারুস্ সা‘আদাহ, 2য় 

খণ্ড, ৩8৩ নং পৃষ্ঠা এবং দেখুন: 

“আল জওয়াবুস সহীহ লিমান বাদ্দালা 

দীনাল মাসীহ” 4র্থ খণ্ড, ৩22 নং 

পৃষ্ঠা ও শাইখ সাফারিনীর 

“লাওয়ামিউল আনওয়ার” 2য় খণ্ড, পৃ. 

26৩। 

[57] ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমূ‘ 

ফাতাওয়া খণ্ড 2, পৃষ্ঠা 6।  

[58] বিস্তারিত জানার জন্য, সফিউর 

রহমান মুবারকপুরী কৃত আর-রাহীকুল 

মাখতুম দেখা যেতে পারে।  

[59] কুরআন সংক্রান্ত আলোচনা 

দেখুন।  



 

 

[60] দেখুন, শাইখুল ইসলাম ইবন 

তাইমিয়্যাহ, মাজমূ‘ ফাতাওয়া খণ্ড 4, 

পৃ. 201, 211; সামুওয়াল আল-মাগরেবী 

কৃত, ইফহামুল ইয়াহূদ, (যিনি ইয়াহূদী 

ছিলেন, পরে ইসলাম গ্রহণ করেছেন) পৃ. 

58-59।  

[61] আলী ইবন রাব্বান আত-ত্বাবারী 

লিখিত ‘‘আদদীন ওয়াদ্ দাওলা ফী 

ইসবাতি নবুওয়্যতে নাবিয়্যিনা 

মুহাম্মাদ” পৃ. 47 এবং দেখুন: ইমাম 

কুরতুবী রাহিমাহুল্লাহ রচিত ‘আল-

ই‘লাম’’ পৃ. ৩62 এবং তার পরে----। 

[62] এটি হয়েছিল হিজরতের 6ষ্ঠ বছর 

এবং তা 10 বৎসরের জন্য; দেখুন: 

ফাতহুল বারী, পৃ. ৩4। 



 

 

[6৩] সহীহ বুখারীর কিতাবুল জিহাদের 

বর্ণনায় এখানে ‘আরিসিয়্যীন এসেছে।  

[64] দেখুন: সহীহ বুখারী, কিতাবু 

বাদউল অহী।  

[65] মুবাশশির আত-ত্বিরাযী আল-

হুসাইনি লিখিত “আদ-দীন আল ফিতরী 

আল-আবাদী”, 2য় খণ্ড, ৩19 নং 

পৃষ্ঠা। 

[66] দেখুন, আল আক্বীদাতু 

ত্বহাওয়িয়্যাহ, 156 নং পৃষ্ঠা; 

লাওয়ামিউল আনওয়ার আল-বাহিয়্যাহ 

2য় খণ্ড; 269, 277 পৃষ্ঠা; মাবাদিউল 

ইসলাম, 64নং পৃষ্ঠা। 

[67] ইঞ্জিল মাত্তা, 21: 42। 



 

 

[68] দেখুন: ইবরাহীম খলীল আহমাদ 

রচিত “তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে 

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম” 7৩ নং পৃষ্ঠা। আর 

হাদীসটি মারফূ সূত্রে আবু হুরায়রা 

রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, 

ইমাম বুখারী, কিতাবুল মানাক্বিব, 

অনুচ্ছেদ নং 17, হাদীসের শব্দাবলি 

তাাঁরই এবং ইমাম মুসলিম, কিতাবুল 

ফাদ্বায়িল, হাদীস নং 2286, আর 

মুসনাদে আহমাদ, 2য় খণ্ড, 256, ৩12 

নং পৃষ্ঠায়। 

[69] মুসনাদে আহমাদ, 2য় খণ্ড, 411, 

412 নং পৃষ্ঠা। সহীহ মসুলিম, কিতাবুল 



 

 

মাসাজিদ, হাদীস নং 52৩, আর 

হাদীসের শব্দাবলি তারই। 

[70] মাবাদিউল ইসলাম, পৃ. ৩ ও 4। 

[71] মুসনাদে আহমাদ, 5ম খণ্ড, ৩ নং 

পৃষ্ঠা এবং ইবন হিব্বান, 1ম খণ্ড, 

৩77 নং পৃষ্ঠা। 

[72] মুসনাদে আহমাদ, 4র্থ খণ্ড, 144 

নং পৃষ্ঠা। ইমাম হাইসামি রচিত আল-

মাজমা‘ 1ম খণ্ড, 59 নং পৃষ্ঠা। ইমাম 

আহমাদ ও ইমাম ত্বাবারানী আল-

জামেউল কাবীরে অনুরূপ বর্ণনা করেন 

এবং তার সকল বর্ণনাকারী 

নির্ভরযোগ্য। আরও দেখুন, দেখুন: 



 

 

ইমাম মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল ওহহাব 

রচিত “ফাদ্বলুল ইসলাম” 8 নং পৃষ্ঠা। 

[7৩] সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, 

হাদীস নং 8। 

[74] সহীহ বুখারী, হাদীস নং 10, 

6484; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩9। 

[75] ইবন তাইমিয়্যাহ, আত-

তাদমুরিয়্যহ 109-110।  

[76] শাইখ মোস্তফা আস্ সুবায়ী 

প্রণীত “আস্ সুন্নাতু ওয়া মাকানতুহা 

ফিত্তাশরীঈল ইসলামী” ৩7৩ নং 

পৃষ্ঠা। 



 

 

[77] দু’ ব্রাকেটের মাঝখানের অংশ 

কোনো কোনো সংস্করণে নেই। তবে 

তা থাকা উচিত বলে মনে হয়। -সম্পাদক 

[78] দেখুন: ইবরাহীম খলীল আহমাদ 

রচিত “আল-মুসতাশরিকুন ওয়াল 

মুবাশশিরুন ফিল ‘আলামিল আরাবী 

ওয়াল ইসলামী গ্রন্থ। 

[79] ড. জাফরী লাং রচিত “আসসেরা‘উ 

মিন আজলিল ঈমান” অনুবাদ- ড. 

মুনযির আল-আবসী, দারুল ফিকর 

প্রকাশনা: ৩4 নং পৃষ্ঠা। 

[80] দেখুন: মোরিস বুকাইল রচিত 

“আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে 

তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআন” 1৩৩-



 

 

28৩ পৃষ্ঠা, তিনি ফ্রান্সের অধিবাসী 

ও খ্রিস্টধর্মাবলম্বী একজন ডাক্তার 

ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি ইসলাম গ্রহণ 

করেন। 

[81] মুসনাদে আহমাদ, 4র্থ খণ্ড, 

1৩1 পৃষ্ঠা। সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুস 

সুন্নাহ; সুন্নাহ’র অপরিহার্যতা 

পরিচ্ছেদ, হাদীস নং 4604, 4র্থ খণ্ড, 

200 নং পৃষ্ঠা। 

[82] সহীহ বুখারী; আযান অধ্যায়, 

পরিচ্ছেদ নং 18, হাদীস নং 6৩1। 

[8৩] ফলে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 

ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে 

এই অনন্য ইলমী পদ্ধতি এবং এই 



 

 

নিয়ন্ত্রণের কারণে, মুসলিমদের মাঝে 

‘ইলমুল জারহি ওয়াত্ তা‘দীল” এবং 

“মুসত্বলাহুল হাদীস” নামে এক 

প্রসিদ্ধ বিদ্যার সৃষ্টি হয়, এই দু’টি 

বিদ্যা ইসলামী উম্মাহ’র এক অনন্য 

বৈশিষ্ট্য, যা পূর্বে আর কোনো দিন 

ছিল না। 

[84] এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার 

জন্য দেখা যেতে পারে, শাইখুল ইসলাম, 

মুজাদ্দিদ, আল-ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু 

আব্দুল ওয়াহহাব এর আত-তাওহীদ, 

আল-উসূলুস সালাসা, আদাবুল মাশই 

ইলাস সালাত। অনুরূপ আব্দুর রহমান 

আল-উমরের দীন আল-হক। মুহাম্মাদ 

ইবন আলী ‘আরফাজ এর ‘মা লাবুদ্দা 



 

 

মা‘রিফাতুহু ‘আনিল ইসলাম। শাইখ 

আব্দুল্লাহ ইবন জারুল্লাহ আলে 

জারুল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ্  এর 
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