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১.ছুৰা আল-ফাতিহা( )
আয়ািঃ ৭ মাক্কী
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 ، مكية7اآليات : 

১. (আৰম্ভ কতৰছছা) পৰম কৰুণাময় পৰম দয়ালু يمه  ٱلَرِنَٰمۡح ٱّلَله  ِمۡسِب  ١ ٱلرَحه
                                                           

১) এই ছুৰাছ াৰ নাম ৰখা হহছছ “আল-ফাতিহা”, কাৰণ, ই ককাৰআন মাজীদৰ আৰম্ভতণছি স্থান পাইছছ, ইয়াৰ 
দ্বাৰাই আল-ককাৰআনুল আজীমৰ পািতন হয়। (আল-মুয়াচ্ছাৰ) ছুৰা “আল-ফাতিহা” ককাৰআন মাজীদৰ সৰ্ব প্ৰথম 
ছুৰা তিছ া পূণবাঙ্গ ছুৰা তহচাছপ ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লামৰ প্ৰতি অৱিীণব হহছছ। (িাৰ্াৰী, কাশ্শাফ) 
কাৰণ ইয়াৰ আগি পূণবাঙ্গ ছুৰা অৱিীণব কহাৱা নাতছল। 
ছুৰা আল-ফাতিহাৰ ককইৰ্া াও নাম আছছ, ১. ‘ফাতিহািুল তকিাৰ্’ ককাৰআনৰ চাতৰ্-কাতি। ২. ‘উমু্মল তকিাৰ্’ 
আৰৰ্ী ভাষাি ‘উম্ম’ ককাৱা হয় ককন্দ্ৰীয় মিবদাসম্পন্ন ৰ্স্তুক। ইমাম ৰু্খাৰীছয় তকিাৰু্ি িাফছীৰৰ আৰম্ভতনছি 
তলতখছছঃ ইয়াৰ নাম ‘উমু্মল তকিাৰ্’ এই ৰ্াছৰ্ই ককাৱা হহছছ কি, ককাৰআন তলছখাছি আৰু পছ াছি ই-কয়ই প্ৰথম, 
আৰু ছালািৰ ককৰাআিছিা ইয়াক প্ৰথছম পাি কৰা হয়।  ৩. ‘ছুৰািুচ ছালাি’ ৰ্া ছালািৰ ছুৰা।  তিছহিু সকছলা 
ছালািৰ সকছলা ৰাকাআিছিই ইয়াক পাি কৰা হয় কসই ৰ্াছৰ্ই এই নাছমছৰ নামাকৰণ কৰা হহছছ। ৪. ‘আচ-
ছাৰ্উল মাছানী’ ৰ্াছৰ ৰ্াছৰ পাি কৰা সাি া আয়াি। কাৰণ ছুৰা আল-ফাতিহাৰ সাি া আয়াি আছছ আৰু 
প্ৰছিেক ছালািৰ প্ৰছিেক ৰাকাআিছিই ইয়াক পাি কৰা হয়। (আল-মুয়াচ্ছাৰ, িফছীৰ ইৰ্ছন কাছীৰ, আল-
ইিকান, আি-িাফছীৰ আচ-ছাহীহ)  
আয়াি সংখোঃ এই তৰ্ষছয় কাছৰা তদ্বমি নাই কি, ছুৰা ফাতিহাি মুি সাি া আয়াি আছছ। এই ৰ্াছৰ্ই হাদীছি 
ইয়াক সাি া পুনৰাৰৃ্তিমূলক আয়ািৰ ছুৰা (আচ-ছাৰ্উল মাছানী) ৰু্তল ককাৱা হহছছ। (ৰু্খাৰীঃ ৪৭০৩) 
ককাৰআনছিা ইয়াক এই নাছমছৰ উছল্লখ কৰা হহছছ। (ছুৰা আল-তহজৰঃ ৮৭) তকন্তু তৰ্ছতমল্লাহ সম্পছকব মিাননকে 
আছছ কি, তৰ্ছতমল্লাতহৰ ৰহমাতনৰ ৰাহীম এই ছুৰাৰ আয়াি হয় কন নহয়? এই তৰ্ষছয় ক’ৰ্ পাতৰ কি, ককাছনা ককাছনা 
ছাহাৰ্ীছয় ইয়াক ছুৰা ফাতিহাৰ আয়াি ৰু্তল গণে কতৰছছ। আনহাছি আন তকছুমান ছাহাৰ্ীৰ মছি এইছ া ছুৰা 
ফাতিহাৰ অংশ নহয়। তকন্তু মদীনা মুনাওৰাি সংৰতিি ককাৰআনি ইয়াক ছুৰা ফাতিহাৰ অংশ তহচাছপ গণে কৰা 
হহছছ। আৰু তিসকছল ইয়াক ছুৰা ফাতিহাৰ আয়াি ৰু্তল গণে নকছৰ কিওঁছলাকৰ মছি  َرََٰط ۡنَعۡمَت َعلَۡيههۡم  ٱََّلهينَ صه

َ
أ  

পিবন্ত এ া আয়াি  আৰু  هيَ َعلَۡيههۡم َوََل  ٱلَۡمۡغُضوبه َغۡۡيه ٱلَضٓال   হলছক আন এ া আয়াি। (ৰ্াগভী) 

অৱিীণব কালঃ সতিক আৰু গ্ৰহণছিাগে মি হহছছ কি, ছুৰা আল-ফাতিহা মক্কাি অৱিীণব। কাৰণ ছুৰা আল-তহজৰ 
সৰ্বসন্মিভাছৱ মক্কী। ইয়াৰ ৮৭ নং আয়ািি ককাৱা হহছছঃ “আতম কিামাক সাি া পুনৰাৰৃ্তিমূলক আয়াি আৰু 
ককাৰআনুল আজীম প্ৰদান কতৰছছা”। ইয়াি সাি া পুনৰাৰৃ্তিমূলক আয়াছিই হহছছ ছুৰা আল-ফাতিহা। (ৰ্াগভী) 
মাক্কী আৰু মাদানীঃ ককাৰআন মাজীদৰ কগাছ ই ছুৰাসমূহক অৱিীণব কাল তহচাছপ ভাগ কৰা হহছছ। মক্কী ৰু্তল কসই 
ছুৰাক ককাৱা হয় তিছ া তহজৰিৰ আগি অৱিীণব হহছছ। িতদও কসই ছুৰা মক্কাছিই অৱিীণব হওঁক অথৰ্া িাৰ 
আছশ পাছশ আন ককাছনাৰ্া িাইি। আৰু মাদানী ৰু্তল কসই ছুৰাক ককাৱা হয় তিছ া তহজৰিৰ তপছি অৱিীণব হহছছ। 
িতদও কসই ছুৰা মদীনাি অৱিীণব হওঁক অথৰ্া িাৰ আছশ-পাছশ ককাছনা িাইি নাইৰ্া দুৰৱিবী আন ককাছনা িাইি। 
আনতক মক্কা আৰু িাৰ আছশ-পাছশ অৱিীণব হছলও কসইছ া মাদানী ছুৰা ৰু্তল ককাৱা হয়। 
ছুৰা ফাতিহাৰ ফতজলিঃ ছুৰা ফাতিহাৰ ফতজলি সম্পছকব অসংখে হাদীছ ৰ্তণবি হহছছ। কিছন হাদীছছ কুদতছি 
আতহছছ, ৰাছুলুল্লাল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লাছম হকছছঃ আল্লাহ িাআলাই হকছছঃ  ‘কমাৰ আৰু কমাৰ ৰ্ান্দাৰ 
মাজি ছালািক দুভাগি তৰ্ভক্ত কতৰ তদছছা, আৰু ৰ্ান্দাৰ ৰ্াছৰ্ কসইছ াছৱ আছছ তিছ া তস তৰ্চাছৰ’। 

পোৰো 
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আল্লাহৰ নামি( )। 

                                                           

ৰ্ান্দাই কিতিয়া কয়  ُه  ٱۡۡلَۡمد ه َرب  َ ٱلَۡعَٰلَمهيَ ّلله  কিতিয়া আল্লাহ িাআলাই কয়, ‘কমাৰ ৰ্ান্দাই কমাৰ প্ৰশংসা কতৰছছ’। 

আৰু কিতিয়া তস কয়, حهيمه ٱلرَ  ٱلَرِنَٰمۡح  কিতিয়া আল্লাহ িাআলাই কয়, ‘কমাৰ ৰ্ান্দাই কমাৰ গুণ গাই আছছ’। আৰু 

কিতিয়া তস কয়,  هينه َمَٰلهكه يَۡومه ٱل   কিতিয়া আল্লাহ িাআলাই কয়, ‘কমাৰ ৰ্ান্দাই কমাক সন্মাছনছৰ ভূতষি কতৰছছ’। আৰু 

কিতিয়া তস কয়,  إهيَاَك َنۡعُبُد ِإَويَاَك نَۡسَتعهُي কিতিয়া আল্লাহ িাআলাই কয়, ‘এইছ া কমাৰ আৰু কমাৰ ৰ্ান্দাৰ মাজি, 

আৰু ৰ্ান্দাৰ ৰ্াছৰ্ কসইছ াছৱ আছছ তিছ া তস তৰ্চাছৰ’। আৰু কিতিয়া তস কয় نَا َرََٰط  ٱۡهده ه َرََٰط  .ٱلُۡمۡسَتقهيَم  ٱلص   ٱََّلهينَ صه
ۡنَعۡمَت َعلَۡيههۡم َغۡۡيه 

َ
هيَ َعلَيۡههۡم َوََل  ٱلَۡمۡغُضوبه أ ٱلَضٓال   কিতিয়া আল্লাহ িাআলাই কয়, ‘এইছ া ককৱল কমাৰ ৰ্ান্দাৰ ৰ্াছৰ্, 

আৰু ৰ্ান্দাৰ ৰ্াছৰ্ কসইছ াছৱ আছছ তিছ া তস তৰ্চাছৰ’। (মুছতলম ৩৯৫) আন এ া ৰ্ণবনাি আতহছছ। ৰাছুলুল্লাল্লাহ 
চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লাছম হকছছঃ ‘আল্লাহ িাআলা ছুৰা ফাতিহাৰ দছৰ ককাছনা ছুৰা িাওৰাি আৰু ইতিলছিা 
অৱিীণব কৰা নাই। আৰু কসইছ া হহছছ, ৰ্াছৰ ৰ্াছৰ পাি কৰা পূনৰাৰৃ্তিমূলক সাি া আয়াি, তিছ া আল্লাহ আৰু 
ৰ্ান্দাৰ মাজি দুভাগি তৰ্ভক্ত’। (নাছায়ী ৯১৩, তিৰতমজী ৩১২৫) এছিছক এই ছুৰাৰ ফতজলি সম্পছকব ৰ্তণবি কহাৱা 
কগাছ ই হাদীছ পিবাছলাচনা কতৰছল ৰু্জা িায় কি, এই ছুৰাছ া আ াইিনক মহান ছুৰা। 
এই ছুৰাছ াৰ ধৰণ আৰু গাঁথতন প্ৰাথবনামূলক। মানুছহ আল্লাহৰ ওচৰি ককছননক প্ৰাথবনা কতৰৰ্ আৰু কসই প্ৰাথবনাৰ 
তনয়ম আৰু প্ৰণালী ককছনকুৱা কহাৱা উতচি, আল্লাহৰ সনু্মখি মানুহৰ প্ৰকৃি স্থান ক’ি, আৰু মানুহৰ আক্বীদা 
তৰ্শ্বাস ককছনকুৱা কহাৱা উতচি, ইয়াৰ ৰ্াছৰ্ তৰ্শুদ্ধ দ্বীন ককানছ া হ’ৰ্ পাছৰ, এই পৃতথৱীৰ অসংখে পথৰ মাজি 
তহদায়িৰ পথ ৰ্া আল্লাহৰ সছন্তাষ লাভৰ পথ ককানছ া, আৰু ককছনকুৱা পথ অৰ্লম্বন কতৰছল কিওঁৰ অতভশাপ 
নাতিল হয়, এই কগাছ ইছৰ্াৰ কথা এই ছুৰাৰ দ্বাৰা তৰ্শ্ব মানৱৰ সনু্মখি দাতি ধৰা হহছছ। আল্লাহৰ তৰ্ছশষ পতৰচয় 
আৰু গুণাৱলীৰ অতনৰ্ািব পতৰণতি তহচাছপ তকয়ামি-তৰ্চাৰৰ তদন আৰু তৰছালি ও নৰু্ওৱািৰ উছল্লখ কৰা হহছছ। 
এইছৰ্াৰ কথা সনু্মখি ৰাতখ এই ছুৰাক ককাৰআনৰ ভূতমকা ৰু্তল ক’ৰ্ পাতৰ। আন কথাি ক’ৰ্ পাতৰ কি, কগাছ ই 
ককাৰআন এই সৰু ছুৰাছ াছৰ তৰ্স্তাতৰি ৰ্োখো। 
১) ককাৰআছন কাৰীম তিলাৱাি কৰাৰ আগি তৰ্ছতমল্লাহ পত  আল্লাহ িাআলাৰ সহায় তৰ্চৰা হয়।  “আল্লাহ” শব্দছ া 
আল্লাহ িাআলাৰ তনজা তৰ্ছশষ নাম। আল্লাহৰ ৰ্াতহছৰ আন কাছৰা ৰ্াছৰ্ এই নাম ৰ্েৱহাৰ কৰা হৰ্ধ নহয়। আল্লাহ 
শব্দৰ অথব (المعبود بحق دون سواه) অথবাৎ কিওঁৰ ৰ্াতহছৰ আন ককাছনাছৱই ইৰ্াদিৰ উপিুক্ত নহয়। 
(মুয়াচ্ছাৰ) 
ৰহমান আৰু ৰাহীম আল্লাহৰ গুণৰ্াচক নাম। ‘ৰহম’ শব্দৰ অথব হহছছঃ দয়া, অনুগ্ৰহ। এই ৰহম ধািুৰ 
পৰাই গতিি হহছছ ‘ৰহমান’ আৰু ‘ৰাহীম’। ৰহমান শব্দছ া আল্লাহ িাআলাৰ এছন এ া গুণৰ্াচক নাম 
তিছ া আন কাছৰা ৰ্াছৰ্ ৰ্েৱহাৰ কৰা হৰ্ধ নহয়। (িাৰ্াৰী) আনহাছি ‘ৰাহীম’ শব্দছ া আল্লাহৰ গুণ 
কহাৱাৰ লগছি আনছৰা গুণ হ’ৰ্ পাছৰ। তকন্তু আল্লাহৰ গুণ আৰু সৃতিজগিৰ আন কাছৰা গুণ ককতিয়াও 
এক হ’ৰ্ কনাৱাছৰ। ইয়াি এছক িাইছি দু া গুণৰ্াচক নাম উছল্লখ কৰাৰ তৰ্ছশষ িাৎপিব আছছ। ককাছনা 
ককাছনা িফছীৰতৰ্দৰ মছি, ‘ৰহমান’ িাৰ দয়া, অনুগ্ৰহ সৰ্বসাধাৰণ, সকছলা সৃতিজগিৰ ৰ্াছৰ্ সমান। 
আৰু ‘ৰাহীম’ ককৱল মুতমন সকলৰ ৰ্াছৰ্ তৰ্ছশষ। (মুয়াচ্ছাৰ) পৃতথৱীৰ কিত্ৰি কিওঁ ৰহমান (ছিওঁৰ 
অনুগ্ৰহ সকছলা সৃতিজগিৰ ৰ্াছৰ্ সমান) আৰু আতখৰািৰ কিত্ৰি কিওঁ ৰাহীম (ছিওঁৰ অনুগ্ৰহ ককৱল 
মুতমন সকলৰ ৰ্াছৰ্ তৰ্ছশষ) (ৰ্াগভী) 
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২. সকছলা ধৰণৰ হামদ( ) (প্ৰশংসা) 
তৰ্শ্বজগিৰ( ) ৰৰ্( ) আল্লাহৰ ৰ্াছৰ্, 

ه رَ  ٱۡۡلَۡمدُ  َ ه ّلله  ٢ ٱۡلَعَٰلَمهيَ ب 

                                                           
১) আৰৰ্ী ভাষাি ‘হামদ’ শব্দৰ অথব তনমবল আৰু সম্ভ্ৰমপূণব প্ৰশংসা। গুণ আৰু তছফাি সাধাৰণছি দুই ধৰণৰ হয়।  
ভাল ৰ্া কৰ্য়া। তকন্তু হামদ শব্দছ া ককৱলমাত্ৰ ভাল গুণ প্ৰকাশ কছৰ। অথবাৎ তৰ্শ্বজগিি তি আছছ আৰু 
তিমানতখতন ভাল, কসৌন্দিব, পূণবিা, মাহাত্ম্ে দান আৰু অনুগ্ৰহ আছছ কসইছ া ি’কিই আৰু তিছকাছনা ৰূছপ 
ৰ্া তিছকাছনা অৱস্থাছিই নাথাকক তকয়, কসই আ াইছৰ্াছৰই ককৱল আল্লাহৰ ৰ্াছৰ্ তনতদবি, ককৱল কিছৱঁই 
ইয়াৰ উপিুক্ত। কাৰণ সকছলা ৰ্স্তুৰ সৃতিকিবা কিছৱঁই আৰু কিওঁৰ সকছলা সৃতি অতি সুন্দৰ। কিওঁৰ 
সৃতি, লালন-পালন আৰু সংৰিণ-প্ৰৰৃ্তদ্ধ সাধনৰ কসৌন্দিব িুলনাহীন। ইয়াৰ ফলি মানৱ মনি জাতগ উিা 
ইচ্ছামূলক প্ৰশংসাক হামদ ৰু্তল ককাৱা হয়।   
আয়ািি ককাৱা হহছছঃ ‘সকছলা ধৰণৰ হামদ’ ইয়াৰ দ্বাৰা এক ডািৰ সিেৰ তপছন ইতঙ্গি কৰা হহছছ। 
পৃতথৱীৰ িছিই ৰ্া তিছকাছনা ৰ্স্তুছিই কসৌন্দিব, ভাল প্ৰশংসাৰ কিাগে গুণ ৰ্া কেিত্ব হৰ্তশি পতৰলতিি 
হয়, কসয়া ককৱল আল্লাহৰ তপছনই প্ৰিোৱিবন কছৰ। কাৰণ কসইছ া িাৰ তনজস্ব সম্পদ ৰ্া কগৌৰৱৰ ৰ্স্তু 
নহয়। কসইছ া আল্লাহৰ তনৰঙু্কশ দান, তিজছন তনজ কুদৰিি সকছলা সৃতিছক সৃতি কতৰছছ। প্ৰকৃিছি 
কিছৱঁই হহছছ সকছলা কসৌন্দিবৰ মূল উৎস। কসছয় ভাল কৰ্য়া সকছলা অৱস্থাছিই ককৱল আল্লাহছৰই 
প্ৰশংসা কতৰৰ্ লাছগ। ৰাছুলুল্লাল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লাছম হকছছঃ িতদ ককাছনাৰ্াই কৰ্য়া পতৰতস্থতিৰ 
সনু্মখীন হয় কিতিয়াও কিন তস কয়   الحمد هلل على كل حال অথবাৎ সকছলা অৱস্থাছিই িাৱিীয় প্ৰশংসা 
ককৱল আল্লাহৰ ৰ্াছৰ্। (ইৰ্ছন মাজাহ ৩৮০৩) 
২)  ‘আলামীন’ ‘আলম’ শব্দৰ ৰ্হু ৰ্চন। আলামীন কৰ্াছলাছি তক ৰু্জায়, িতদও ইয়াি ইয়াৰ ৰ্োখো কৰা কহাৱা নাই, 
তকন্তু আন এক আয়ািি কসইছ া স্পি কৰা হহছছ। আয়ািছ া হহছছ,  ٱلَسَمََٰوَٰته قَاَل َرب   ٢٣ ٱلَۡعَٰلَمهيَ  َرب   َوَما فهرَۡعۡونُ  قَاَل 

ۡرضه وَ 
َ
وقهنهَي  ٱۡۡل ٢٤َوَما بَيَۡنُهَما ۖٓ إهن ُكنُتم م   তফৰআউছন ক’কলঃ ৰাবু্বল আলামীন তক? (মুছাই) ক’কল, তিজন আকাশমণ্ডল 

আৰু পৃতথৱী লগছি এই দু াৰ মাজি তি আছছ কসই সকছলাছৰ ৰৰ্। (ছুৰা শুৱাৰাঃ ২৩-২৪) এছিছক ৰু্জা গ’ল, 
আকাশ আৰু পৃতথৱীৰ মাজৰ সকছলা ৰ্স্তুৰ সমতিক আলামীন ককাৱা হয়। এই দুছয়াৰ মাজি অসংখে আলম 
(জগি) আছছ, কিছন মানৱ জগি, পশু জগি, উতিদ জগি ইিোতদ। মানৱ ৰু্তদ্ধ কসই সম্পছকব সতিক ধাৰণা 
কৰাছ া ককাছনা মছিই সিম নহয়। (কুৰিুৰ্ী, ফািহুল ক্বাদীৰ) 
 
৩) ৰৰ্ শব্দৰ অসমীয়া অথব কৰা হয়, প্ৰভু, প্ৰতিপালক। তকন্তু ককাৰআনি ইয়াৰ প্ৰছয়াগ কদতখছল গম কপাৱা িায় কি, 
ইয়াৰ মাজি ৰ্হুছিা অথব তনতহি হহ আছছ। কিছন আল্লাহ িাআলাই হকছছঃ  هحه هَك  ٱۡسمَ َسب  ۡۡعَ َرب 

َ
َخلََق فََسَوىَٰ  ٱََّلهي ١ ٱۡۡل

٣قََدَر َفَهَدىَٰ  ٱََّلهيوَ  ٢  “কিামাৰ মহান প্ৰতিপালকৰ নামি িছৰ্ীহ পাি কৰা। তিজছন সৃতি কতৰছছ আৰু ভাৰসামে 

স্থাপন কতৰছছ। তিজছন সতিকভাছৱ প্ৰছিেকছ া ৰ্স্তুছৰ পতৰমান তনধবাৰণ কতৰছছ আৰু তহদায়ি প্ৰদান কতৰছছ”। (ছুৰা 
আলাঃ১-৩)  
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৩. তিজন পৰম কৰুণাময়, পৰম দয়ালু( يمه  ٱلَرِنَٰمۡح ,(  ٣ ٱلرَحه
৪. তৰ্চাৰ তদৱসৰ মাতলক( )।  هينه َمَٰلهكه يَۡومه  ٤ ٱل 
৫. আতম ককৱল কিামাছৰই ইৰ্াদি কছৰাঁ, আৰু 
কিামাৰ ওচৰছিই সাহািে প্ৰাথবনা কছৰাঁ( ), 

 ٥إهيَاَك َنۡعُبُد ِإَويَاَك نَۡسَتعهُي 

                                                           
১) ‘ৰহমান’ িাৰ দয়া, অনুগ্ৰহ সৰ্বসাধাৰণ, সকছলা সৃতিজগিৰ ৰ্াছৰ্ সমান। আৰু ‘ৰাহীম’ ককৱল মুতমন 
সকলৰ ৰ্াছৰ্ তৰ্ছশষ। ৰহমান আৰু ৰাহীম আল্লাহৰ পতৱত্ৰ নাম। (মুয়াচ্ছাৰ) ৰহমান আৰু ৰাহীম শব্দ 
দু াৰ দ্বাৰা মূল আয়ািৰ অথব এইছ া হয় কি, ককৱল আল্লাহ িাআলাই সকছলা ধৰণৰ প্ৰশংসাৰ 
অতধকাৰী, এই ৰ্াছৰ্ নহয় কি, কিওঁ তৰ্শ্বজগিৰ ৰৰ্, ৰ্ৰং এই ৰ্াছৰ্ও কি, কিওঁ ৰহমান আৰু ৰাহীম 
(পৰম কৰুণাময় আৰু পৰম দয়ালু)। আল্লাহ িাআলাই হকছছঃ ‘কমাৰ দয়াই সকছলা ৰ্স্তুছক পতৰছৰ্িন 
কতৰ আছছ’। (ছুৰা আৰাফঃ১৫৬) 
২) আল্লাহ িাআলা এককভাছৱ তকয়ামি তদৱসৰ গৰাকী। কসই তদনাই আমলৰ প্ৰতিদান তদয়া হ’ৰ্। এই ছুৰাছ া 
ছালািৰ প্ৰছিেক ৰাকাআিছি পাি কৰাৰ উছেশে কশষ তদৱসৰ স্মৰণ আৰু সৎকাম ৰ্া কনক আমলৰ প্ৰস্তুতিৰ 
লগছি গুণাহ আৰু পাপ কামৰ পৰা তৰ্ৰি থকা। (মুয়াচ্ছাৰ) তৰ্চাৰৰ তদনৰ প্ৰকৃি ৰূপ সম্পছকব আল্লাহ িাআলাই 
হকছছঃ        َٰكَ  َوَما ۡدَرى

َ
هينه  يَۡومُ  َما أ ََٰك َما يَۡوُم  ١٧ ٱل  ۡدَرى

َ
هينه ُثَم َما  أ َۡفٖس َشۡي  ١٨ ٱل  ه ۖٓ وَ     يَۡوَم ََل َتۡملهُك َنۡفٞس ّل  ۡمرُ ا

َ
ه  ٱۡۡل َ ه ١٩يَۡوَمئهٖذ ّلل   ‘িুতম 

জানাছন কসই তৰ্চাৰৰ তদনছ াছনা তক? আছকৌ িুতম জানাছন কসই তৰ্চাৰৰ তদনছ াছনা তক? এইছ াছৱই কসই তদন, 
তিতদনা ককাছনও কাছৰা ৰ্াছৰ্ এছকা কতৰৰ্ কনাৱাতৰৰ্। কসইতদনা (ছশষ তসদ্ধান্ত কৰাৰ) িমিা ককৱল আল্লাহৰ 
থাতকৰ্’। (ছুৰা ইনতফিাৰঃ ১৭-১৯) ইয়াওমুেীন ৰ্ছলাছি তি তৰ্চাৰৰ তদন, প্ৰতিফল-িথা শাতস্ত ৰ্া পুৰস্কাৰ প্ৰদানৰ 
তদন ৰু্জায়, কসইছ া আন এক আয়ািৰ অংশ তৰ্ছশষি স্পি কৰা হহছছঃ  هيههُم ٱۡۡلَقَ دهينَُهُم  ٱّلَلُ يَۡوَمئهٖذ يَُوف   ‘কসই তদনা 

আল্লাছহ তসহঁিক তসহঁিৰ কমবফল পূণবভাছৱ প্ৰদান কতৰৰ্’। (ছুৰা নুৰঃ ২৫) 
৩) আতম ককৱল কিামাছৰই ইৰ্াদি কছৰাঁ আৰু সকছলা কিত্ৰছিই ককৱল কিামাৰ ওচৰছিই সহায় প্ৰাথবনা কছৰাঁ। 
এছিছক কিামাৰ হািছিই সাৰ্বছভৌম কিৃবত্ব, আন ককাছনও ইয়াৰ অনু পতৰমাছনা িমিা নাৰাছখ। এই আয়াছি প্ৰমান 
কছৰ কি, ৰ্ান্দাই ইৰ্াদিৰ তিছকাছনা প্ৰকাৰ আনৰ ৰ্াছৰ্ কৰা হৰ্ধ নহয়, কিছনঃ  আনৰ ওচৰি দুআ কৰা, সহায় 
প্ৰাথবনা কৰা, িাৰ ৰ্াছৰ্ জন্তু জছৰ্হ কৰা, িাৱাফ কৰা ইিোতদ। ইয়াৰ মাজছি তনতহি আছছ গাইৰুল্লাহৰ লগি 
সম্পতকবি কৰ্মাৰৰ প্ৰতিকাৰ আৰু তৰয়া, আশ্চিব আৰু কগৌৰৱ অহংকাৰৰ ঔষধ। (মুয়াচ্ছাৰ) 
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৬. আমাক সৰল পথৰ তহদায়ি তদয়া( نَا ,( َرََٰط  ٱۡهده ه  ٦ ٱلُۡمۡسَتقهيمَ  ٱلص 
৭. কিওঁছলাকৰ পথ, তিসকলক িুতম তনয়ামি 
(অনুগ্ৰহ) প্ৰদান কতৰছা, তিসকলৰ ওপৰি 
কিামাৰ কৰাধ অহা নাই আৰু তিসকল পথভ্ৰিও 
নহয়( )। 

َرََٰط  ۡنَعۡمَت َعلَۡيههۡم َغۡۡيه  ٱََّلهينَ صه
َ
 ٱلَۡمۡغُضوبه أ

هيَ ۡم َوََل َعلَۡيهه   ٧ ٱلَضٓال 

                                                           
১) মৰম কচছনহ আৰু কৰুণা ও কলোণ কামনাসহ কাছৰাৰ্াক মঙ্গলময় পথ কদখুৱাই তদয়া আৰু লিে স্থানি কপৌঁছাই 
তদয়াক আৰৰ্ী পতৰভাষাি তহদায়ি ৰু্তল ককাৱা হয়। তহদায়ি শব্দছ াৰ দু া অথব। এ া হহছছ, পথ প্ৰদশবন কছৰাৱা 
আনছ া হহছছ লিে স্থানি কপৌঁছাই তদয়া। ি’ি এই শব্দৰ তপছি দু া object থাতকৰ্ িাি إلى  নাথাতকৰ্, আৰু 
কিতিয়া ইয়াৰ অথব হ’ৰ্, লিে স্থানি কপৌঁছাই তদয়া। কিছন আল্লাহ িাআলাই হকছছঃ  َن ۡحَبۡبَت َوَلَٰكه

َ
إهنََك ََل َتۡهدهي َمۡن أ

َيۡهدهي َمن يََشا ُءُۚ  ٱّلَلَ    “িুতম িাক ইচ্ছা কৰা সৎপথি আতনৰ্ কনাৱাৰা, ৰ্ৰং আল্লাছহ িাক ইচ্ছা িাছকই সৎপথি 

আছন”। (ছুৰা কাচাচঃ ৫৬) এই আয়ািি তহদায়ি শব্দৰ তপছি إلى ৰ্েৱহাৰ কহাৱা নাই কাৰছণ লিে স্থানি কপৌঁছাই 
তদয়া অথব প্ৰকাশ কতৰছছ আৰু লিে স্থানি কপৌঁছাই তদয়া ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লামৰ িমিাৰ ৰ্াতহৰি 
ৰু্তল জনাই তদছছ। আনহাছি পথ প্ৰদশবন কৰা ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লামৰ িমিাৰ অন্তভূবক্ত। কসছয় 
ি’ি এই শব্দৰ তপছি إلى  ৰ্েৱহাৰ হ’ৰ্ িাি ইয়াৰ অথব হ’ৰ্ পথ প্ৰদশবন। আল্লাহ িাআলাই হকছছঃ   ِإَونََك ََلَۡهدهي
ۡسَتقهيمٖ  َرَٰٖط م   তনশ্চয় িুতম সতিক সৰল পথ প্ৰদশবন কৰা” (ছুৰা আশ-শুৰাঃ ৫২) তকন্তু লিেস্থানি কপৌঁছাই“ إهََلَٰ صه

তদয়াৰ দাতয়ত্ব ককৱলমাত্ৰ আল্লাহৰ ৰ্াছৰ্ই তনতদবি। কসছয় কিওঁ হকছছঃ ا ۡسَتقهيم  ا م  َرَٰط   অৱশেই আতম“ َولََهَديَۡنَُٰهۡم صه

তসহঁিক সুপথ কদখুৱাছলাছহঁছিন”। (ছুৰা তনছাঃ ৬৮) ছুৰা আল-ফাতিহাৰ এই আয়ািি তহদায়ি শব্দৰ তপছি إلى 

ৰ্েৱহাৰ কহাৱা নাই কসছয় ইয়াৰ অথব হ’ৰ্ সহজ সৰল সুদৃ  লিে স্থাননল পতৰচালনা কৰা। আৰু ইয়াি এইছ াছৱই 
উছেশে, তকয়ছনা ককৱল পথৰ সন্ধান পাছলই কি কসই পথ কপাৱা িাৰ্ আৰু িাি পতৰচাতলি হহ লিে স্থান কপাৱা 
িাৰ্ এইছ া তনতশ্চি নহয়। এছিছক আল্লাহৰ কিৌতফক ৰ্াঞ্ছনীয়। আল্লাহ িাআলাই হকছছঃ  ََومهۡنَها  ٱلَسبهيله قَۡصُد  ٱّلَله َوَۡع

َُٰكۡم  ُۚ َولَۡو َشا َء لََهَدى هٞر ئ
ۡۡجَعهيَ َجا 

َ
أ  “সৰল পথ প্ৰদশবনৰ দাতয়ত্ব ককৱল আল্লাহৰ, তিছহিু ৰ্হুছিা ৰ্ৰ পছথা আছছ। কিওঁ 

ইচ্ছা কতৰছল কিামাছলাক সকছলাছক সৎপথি পতৰচাতলি কতৰছলছহঁছিন”। (ছুৰা নাহলঃ ৯) 
“আচ-তছৰািুল মুছিাক্বীম” তছৰাি শব্দৰ অথব হহছছ, ৰ্া  ৰ্া পথ। আৰু মুছিাক্বীম শব্দৰ অথব হহছছ, সৰল, কপান। 
কসছয় তছৰাছি মুছিাক্বীম হহছছ, এছন পথ তিছ া এছকৰ্াছৰ কপান, সৰল, প্ৰশস্ত আৰু সুগম; তিছ াছৱ ৰ্া ৰুৱাক 
লিে স্থাননল কপৌঁছাই তদছয়। তি পছথছৰ লিেস্থল এছকৰ্াছৰ তনক ৱিবী আৰু আকাংতিি মতিল কপাৱাৰ এইছ াছৱই 
একমাত্ৰ পথ, ইয়াৰ ৰ্াতহছৰ আন ককাছনা পথ নাই। ককাৰআনি ইয়াৰ ৰ্ণবনা হহছছঃ  ه َوَرب ُكۡم فَ  ٱّلَلَ ِإَوَن ُۚ َرّب  َهََٰذا  ٱۡعُبُدوهُ
ۡسَتقهيٞم  َرَٰٞط م  ٣٦صه  “তনশ্চয় আল্লাহ কমাছৰা ৰৰ্, কিামাছলাকছৰা ৰৰ্, এছিছক কিামাছলাছক কিওঁছৰই ইৰ্াদি কৰা। 

এইছ াছৱই হহছছ তছৰাছি মুছিাক্বীম (সৰল সতিক পথ)”। 
ককাছনা ককাছনা িফছীৰতৰ্দৰ মছি তছৰাছি মুছিাক্বীম ৰু্তল ইছলামক ৰু্ছজাৱা হহছছ আছকৌ কাছৰাৰ্াৰ মছি ইয়াৰ 
দ্বাৰা ককাৰআনক ৰু্ছজাৱা হহছছ। (আি-িাফছীৰুচ ছহীহ) 
২) “কসই সকল কলাকৰ পথ (ি পতৰচাতলি কৰা) তিসকলক িুতম তনয়ামি প্ৰদান কতৰছা”। কিওঁছলাকৰ কথা 
আল্লাছহ ছুৰা তনছাি ৰ্ণবনা কতৰছছঃ  ْوَلَٰٓئهَك َمَع  ٱلَرُسوَل وَ  ٱّلَلَ َوَمن يُطهعه

ُ
ۡنَعَم  نَ ٱََّلهيفَأ

َ
هَن  ٱّلَلُ أ ه َعلَۡيههم م  هي  يقهيَ وَ  نَ  ۧٱّلَب ه د  ه  ٱلص 
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َهَدا ءه وَ  َيُۚ وَ  ٱلش  ا  ٱلَصَٰلهحه ْوَلَٰٓئهَك َرفهيق 
ُ
 তিছয় আল্লাহ আৰু ৰাছুলৰ আনুগিে কতৰৰ্ তস, নৰ্ী, সিেতন্ঠ,, শ্বহীদ“  ٦٩وََحُسَن أ

আৰু সৎকমবপৰায়ণ কলাকসকলৰ সঙ্গী হ’ৰ্ তিসকলৰ ওপৰি আল্লাছহ অনুগ্ৰহ কতৰছছ, আৰু কিওঁছলাক তকমান 
উিম সঙ্গী”। (ছুৰা তনছাঃ ৬৯) 
আৰু আমাক তসহঁিৰ পথি পতৰচাতলি নকতৰৰ্া তিসকলৰ ওপৰি কিামাৰ কৰাধ অৱিীণব হহছছ। তিসকছল সিে 
ৰু্তজ কপাৱাৰ তপছছিা িাৰ ওপৰি আমল কৰা নাতছল। তসহঁি হহছছ ইয়াহুদী আৰু তসহঁিৰ সদৃশ কলাকসকল। আৰু 
পথভ্ৰি কলাকৰ পথছিা আমাক পতৰচাতলি নকতৰৰ্া। তসহঁি হহছছ খ্ৰীিান আৰু তসহঁিৰ অনুসাৰী কলাকসকল। 
(ইৰ্ছন কাছীৰ, মুয়াচ্ছাৰ) 
দৰাচলছি এই ছুৰাছ াি দুআ কৰাৰ পদ্ধতি তশছকাৱা হহছছ। তিসকছল ছুৰা ফাতিহা অথব ৰু্তজ পাি কৰাৰ তপছি 

অন্তৰৰ পৰা দুআ কতৰৰ্, আল্লাছহ িাৰ দুআ কৰু্ল কতৰৰ্। হাদীছি আতহছছ, ৰাছুলুল্লাল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ 

অছাল্লাছম হকছছঃ  إذا قال اإلمام غۡي المغضوب عليهم وَل الضالي فقولوا : آمي ; فمن وافق قوهل قول المالئكة غفر هل ما تقدم
 কিতিয়া ইমাছম কয়, ‘গাইতৰল মাগদু্বতৰ্ আলাইতহম অলাদ্ব দ্বল্লীন’ কিতিয়া কিামাছলাছক আমীন ককাৱা।“ من ذنبه

কাৰণ িাৰ কথাছ া তফতৰস্তাসকলৰ কথা অনুিায়ী হ’ৰ্ িাৰ আগৰ গুণাহ িমা কতৰ তদয়া হ’ৰ্। (ৰু্খাৰী ৭৮২, 

মুছতলম ৪০৯) আন এক ৰ্ণবনাি আতহছছঃ وإذا قال غۡي المغضوب عليهم وَل الضالي فقولوا آمي جيبكم اّلل 
“কিতিয়া ইমাছম কয়, ‘গাইতৰল মাগদু্বতৰ্ আলাইতহম অলাদ্ব দ্বল্লীন’ কিতিয়া কিামাছলাছক আমীন ককাৱা। আল্লাছহ 

কিামাছলাকৰ দুআ কৰু্ল কতৰৰ্”। (মুছতলম ৪০৪)  ৰাছুলুল্লাল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লাছম আৰু হকছছঃ  َما
مهيه 
ْ
ٍء  َما َحَسَدتُْكْم َۡعَ الَساَلمه َواََلأ  ইয়াহুদীসকছল কিামাছলাকৰ ছালাম আৰু আমীন“ َحَسدَ تُْكْم اْْلَُهوُد َۡعَ ََشْ

ককাৱাি তিমান তহংসা কছৰ এছন তহংসা আন ককাছনা তৰ্ষয়ি নকছৰ”। (ইৰ্ছন মাজাহ ৮৫৬) 

ছুৰা ফাতিহা তিলাৱাি কৰাৰ তপছি আমীন ককাৱা মুছিাহাৰ্। ইয়াৰ অথব কহ আল্লাহ িুতম কৰু্ল কৰা। আৰু 

উলামাসকল এই কথাি একমি কি, আমীন ছুৰা ফাতিহাৰ আয়াি নহয়। কসছয় ইয়াক ছুৰাৰ ফাতিহাৰ লগি তলখা 

নহয়। (মুয়াচ্ছাৰ) 



 

আল-ককোৰআনুল কোৰীমৰ অসমীয়ো অৰ্থোনুবোদ আৰু সংক্ষিপ্ত সৰল তফছীৰ 
 

   

২. ছুৰা আল-ৰ্াক্বাৰাহ( ) 
আয়ািঃ ২৮৬, মাদানী 

 . سورة ابلقرة2
 ، مدنية282اآليات :

(আৰম্ভ কতৰছছা) পৰম কৰুণাময় পৰম দয়ালু 
আল্লাহৰ নামি

يمه  ٱلَرِنَٰمۡح ٱّلَله  ِمۡسِب  ٱلرَحه

১. আতলফ-লাম-মীম( )।  ١ ال م  
২. এইখন কসই তকিাৰ্( ); ি’ি ককাছনা 
সছন্দহ নাই, মুিাক্বীসকলৰ( ) ৰ্াছৰ্ তহদায়ি। 

هَك  َٰل هلُۡمَتقهَي  ٱۡلكهَتَُٰب َذ ى ل  ََل َرۡيَبَۛ فهيههِۛ ُهد 

                                                           
১)ছুৰা আল-ৰ্াক্বাৰাৰ ফতজলিঃ  
(ক) ছুৰাছ া আ াইিনক ডািৰ ছুৰা।  
(খ) ছুৰাছ া আ াইিনক কৰ্তছ আহকাম ৰ্া তৰ্তধ-তৰ্ধান সমৃদ্ধ। (ইৰ্ছন কাছীৰ)   
(গ) ৰাছুলুল্লাল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লাছম হকছছঃ ‘কিামাছলাছক তনজৰ ঘৰখনক কৰ্ৰস্থানি পতৰণি নকতৰৰ্া। 
তনশ্চয় চয়িান কসই ঘৰৰ পৰা পলায়ন কছৰ, তি ঘৰি ছুৰা আল ৰ্াক্বাৰাহ তিলাৱাি কৰা হয়’। (মুছতলম ৭৮০) 
আন এক ৰ্ণবনাি আছছ, ‘তি ঘৰি ছুৰা আল-ৰ্াক্বাৰাহ তিলাৱাি কৰা হয় কসই ঘৰি চয়িান প্ৰছৱশ নকছৰ’। 
(মুছনাছদ আহমদ ২/২৮৪)  
(ঘ) ছুৰা আল-ৰ্াক্বাৰাহ তিলাৱাি কতৰছল িাি তফতৰস্তাসকছল উজ্জল হহ অৱিৰণ কছৰ। এই তৰ্ষছয় তৰ্তভন্ন ছহীহ 
হাদীছ ৰ্ণবনা হহছছ। (ৰু্খাৰী ৫০১৮ মুছতলম ৭৯৬) 
(ি) ৰাছুলুল্লাল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লাছম হকছছঃ ‘তি ৰ্েতক্ত ৰাতি শুৱাৰ সময়ি ছুৰা ৰ্াক্বাৰাৰ কশষৰ দুই 
আয়াি তিলাৱাি কছৰ িাৰ ৰ্াছৰ্ কসইছ াছৱ িছথি’। (ৰু্খাৰী ৫০০৯) 
(চ) তি সকল ছাহাৰ্ায় ককৰাছম ছুৰা আল-ৰ্াক্বাৰাহ জাতনতছল ৰাছুলুল্লাল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লাছম কিওঁছলাকক 
কনিৃত্বৰ কিাগেিাসম্পন্ন ৰু্তল ভাতৰ্তছল আৰু কিওঁছলাকক িুদ্ধি আতমৰ তনিুতক্ত তদতছল। (তিৰতমজী ২৮৭৬ ছহীহ 
ইৰ্ছন খুিাইমা ৩/৫ হাদীছ নং ১৫০৯, মুস্তাদৰাক হাতকম ১/৬১১ হাদীছ নং ১৬২২) 
২) আতলফ-লাম-মীমঃ এই আখৰসমূহ আৰু ইয়াৰ দছৰ আখৰসমূহ তিছৰ্াৰ তকছুমান ছুৰাৰ আৰম্ভতণছিই উছল্লখ 
আছছ কসইছৰ্াৰক হুৰুছফ মুকািাআি কৰ্ালা হয়। ঊনতত্ৰশ া ছুৰাৰ প্ৰাৰম্ভি এই ধৰণৰ হৰুছফ মুকািাআি ৰ্েৱহাৰ 
হহছছ। এইছৰ্াছৰ ককাৰআনৰ অছলৌতককিাৰ সংছকি ৰ্হন কছৰ। ইয়াৰ দ্বাৰা মুশ্বতৰকীন সকলক কচছলি কৰা 
হহছছ। িতদও মুশ্বতৰকীছন আৰৰ্ ভাষাগিভাছৱ সাতহতিেক আতছল তকন্তু এই কচছলি গ্ৰহণ কতৰৰ্নল সিম কহাৱা 
নাই। (মুয়াচ্ছাৰ)  
উছল্লখে কি, হৰুছফ মুকািাআিৰ ৰহসে, প্ৰকৃি মাহাত্ম্ে আৰু সতিক অথব ককৱল আল্লাছহ জাছন। 
৩)  এই খছনই কসই মহান ককাৰআন ি'ি ককাছনা সছন্দহ নাই কি, ই আল্লাহৰ  িৰফৰ পৰা অৱিীণব। ইয়াৰ 
সুস্পিিাৰ কাৰছণ ইয়াি সছন্দহ কৰাৰ ককাছনা অৱকাশ নাই। ইয়াৰ দ্বাৰা মুিাক্বীসকছল উপকাৰী জ্ঞান আৰু কনক 
আমল অজবন কছৰ। আৰু কিওঁছলাছকই আল্লাহক ভয় কছৰ আৰু কিওঁৰ তৰ্তধ-তৰ্ধান পালন কছৰ। (মুয়াচ্ছাৰ) 
৪) ‘মুিাকীন’ শব্দছ া মুিাকীৰ ৰ্হু ৰ্চন। ‘মুিাকী’ শব্দৰ মূল ধািু িাক্বৱা। িাক্বৱা হহছছ, তনৰাপদ থকা, তনৰাপিা 
তৰ্ধান কৰা। চতৰয়িৰ পতৰভাষাি িাক্বৱা ককাৱা হয়, ৰ্ান্দাই িাছি আল্লাহৰ অসন্তুতি আৰু শাতস্তৰ পৰা ৰিাৰ ৰ্াছৰ্ 
তনৰাপিাৰ ৰ্েৱস্থা কছৰ। এছিছক এই তনৰাপিাৰ ৰ্েৱস্থা কতৰৰ্নল হ’কল আল্লাহৰ তনছদবশক পূণবভাছৱ পালন কতৰৰ্ 
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٢

৩. তিসকছল গাছয়ৰ্ৰ( ) প্ৰতি ঈমান কপাষণ 
কছৰ( ), ছালাি কাছয়ম কছৰ( ) আৰু আতম 

ه  ٱََّلهينَ  ةَ َوُيقهيُموَن  َغۡيبه ٱلۡ يُۡؤمهُنوَن ب  ٱلَصلَوَٰ

                                                                                                                                                                             

লাতগৰ্, আৰু কিওঁৰ তনছষধকৃি ৰ্স্তুসমূহ পূণবভাছৱ িোগ কতৰৰ্ লাতগৰ্। আৰু মুিাক্বী হহছছ, তিছয় আল্লাহৰ আছদশক 
পূণবভাছৱ মাতন হল কিওঁৰ তনছষধকৃি ৰ্স্তুৰ পৰা সমূ্পণবৰূছপ আঁিৰি থাছক আৰু কিওঁ অসন্তুতি আৰু শাতস্তৰ পৰা 
ৰিা কপাৱাৰ ৰ্াছৰ্ ৰ্েৱস্থা কছৰ। (ইৰ্ছন কাছীৰ) 
ইৰ্ছন আব্বাছ ৰাতদয়াল্লাহু আনহুমা এই আয়ািৰ িফছীৰি হকছছঃ এই ককাৰআন কিওঁছলাকৰ ৰ্াছৰ্ তহদায়ি 
তিসকছল তহদায়ি তচতন কপাৱাৰ তপছি কসইছ া গ্ৰহণ নকৰাৰ শাতস্তৰ ভয়ি সদায় কম্পমান। আৰু তসহঁছি আল্লাহৰ 
িৰফৰ পৰা তি অৱিীণব হহছছ িাৰ দ্বাৰা ৰহমি আৰু কৰুণাৰ আশাৰ্াদী। (আি-িাফছীৰুচ ছহীহ, িাফছীৰ ইৰ্ছন 
কাছীৰ) 
১) গাইৰ্ শব্দৰ অথব হহছছ, এছনকুৱা ৰ্স্তু তিছ া ৰ্াতহেকভাছৱ মানুহৰ জ্ঞানৰ ৰ্াতহৰি ৰ্া তিছ া মানুছহ পঞ্চ-ইতন্দ্ৰয়ৰ 
দ্বাৰা অনুভৱ কতৰৰ্ কনাৱাছৰ। ফলি কসই সম্পছকব জ্ঞাছনা লাভ কতৰৰ্ কনাৱাছৰ। ককাৰআনি গাইৰ্ শব্দৰ দ্বাৰা 
কসইসমূহ তৰ্ষয়ক ৰু্জাইছছ তিছৰ্াৰৰ সংৰ্াদ ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লাছম তদছছ তকন্তু কসইছৰ্াৰৰ তৰ্ষছয় 
মানুছহ তনজ ৰু্তদ্ধৰ্ছলছৰ ৰ্া ইতন্দ্ৰয়গ্ৰাহে অতভজ্ঞিাৰ দ্বাৰা জ্ঞান লাভ কতৰৰ্নল সমূ্পণব অিম আতছল। ইয়াি গাইৰ্ 
শব্দৰ দ্বাৰা ঈমানৰ সংতিপ্ত ৰ্ণবনা তদয়া হহছছ। িাৰ মাজি আছছ আল্লাহৰ অতস্তত্ব, তছফাি ৰ্া গুণাৱলী আৰু 

িাক্বদীৰ ৰ্া ভাগে সম্পকবীয় তৰ্ষয়সমূহ, জান্নাি-জাহান্নামৰ অৱস্থা, তকয়ামি আৰু তকয়ামিি অনুত্ঠ,ি কহাৱাৰ 
ঘ নাসমূহ, তফতৰস্তাসকল, ঐশী তকিাৰ্সমূহ, পূৰ্বৱিবী সকছলা নৰ্ী আৰু ৰাছুলৰ তৰ্স্তাতৰি তৰ্ষয় ইয়াছৰ অন্তভূবক্ত। 
(মুয়াচ্ছাৰ) 
২) ঈমান শব্দৰ আতভধাতনক অথব হহছ, ককাছনা তৰ্ষয়ৰ স্বীকৃতি তদয়া। ইছলামী চতৰয়িৰ পতৰভাষাি ঈমান ককাৱা হয়, 
কমৌতখকভাছৱ স্বীকাৰ কৰা, অন্তছৰছৰ তৰ্শ্বাস কৰা আৰু অংগ-প্ৰিংগৰ দ্বাৰা কসইছ া ৰ্াস্তৰ্ায়ন কৰা। পূণে কতৰছল 
ঈমান ৰৃ্তদ্ধ হয় আৰু পাপ কতৰছল ঈমান হ্ৰাস পায়। ইয়াি ঈমানৰ তিতন া তদশ দাতি ধৰা হহছছ। প্ৰথমঃ অন্তছৰছৰ 
দৃ  তৰ্শ্বাস কপাষণ কৰা। তদ্বিীয়ঃ কমৌতখকভাছৱ কসই তৰ্ষয়ছ াৰ স্বীকৃতি তদয়া। িৃিীয়ঃ কসইছ া কমবি ৰ্াস্তৰ্ায়ন 
কৰা। ককৱল তৰ্শ্বাসৰ নাছমই ঈমান নহয়। তকয়ছনা ইৰ্তলছ, তফৰআউন আৰু ৰ্হু কাতফছৰও মছন মছন তৰ্শ্বাস 
কতৰতছল। তকন্তু নমনাৰ কাৰছণ তসহঁি ঈমান্দাৰৰ অন্তভূবক্ত হ’ৰ্ পৰা নাতছল। এইদছৰ ককৱল কমৌতখক স্বীকৃতি তদয়াৰ 
নাছমা ঈমান নহয়। কাৰণ মুনাতফকসকছলও কমৌতখক স্বীকৃতি তদতছল। ৰ্ৰং ঈমান হহছছ জনা আৰু মনাৰ নাম। 
তৰ্শ্বাস কৰা কমৌতখক স্বীকৃতি তদয়া আৰু কািবি পতৰণি কৰা – এই তিতন া ৰ্স্তুৰ সমতিৰ নাম ঈমান। উপছৰাক্ত 
আছলাচনাৰ তভতিি ঈমান তৰ্ল গাইৰ্ৰ অথব এইছ া হয় কি, ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লাছম তি তহদায়ি 
আৰু তশিা হল আতহতছল, কসই সকছলাছৰ্াৰক আন্ততৰকভাছৱ মাতন কলাৱা। তকন্তু চিব হহছছ, কসইছৰ্াৰ ৰাছুলুল্লাহ 
চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লামৰ তশিা তহচাছপ তনভবৰছিাগেভাছৱ প্ৰমাতণি হ’ৰ্ লাতগৰ্। মুছতলম সকলৰ সংখোগতৰ্ঠ, 
দছল ঈমানৰ এই সংজ্ঞাই ৰ্ণবনা কতৰছছ। (ইৰ্ছন কাছীৰ) 
‘ঈমান তৰ্ল গাইৰ্’ সম্পছকব আবু্দল্লাহ তৰ্ন মাছউদ ৰাতদয়াল্লাহু আনহুছৱ হকছছঃ ‘গাইৰ্ৰ তৰ্ষয়াতদৰ ওপৰি ঈমান 
কপাষণ কৰািনক উিম ঈমান আন কাছৰা হ’ৰ্ কনাৱাছৰ। িাৰ তপছি কিওঁ এই ছুৰা প্ৰথম পাঁচ া আয়াি তিলাৱাি 
কতৰছল’। (মুছিাদৰাক হাতকম ২/২৬০) 
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কিওঁছলাকক তি প্ৰদান কতৰছছাঁ িাৰ পৰা ৰ্েয় 
কছৰ( )। 

٣َومهَما َرَزۡقَنَُٰهۡم يُنفهُقوَن 

৪. আৰু তিসকছল ঈমান আছন িাৰ ওপৰি, 
তি কিামাৰ প্ৰতি অৱিীণব কৰা হহছছ আৰু তি 
কিামাৰ পুছৰ্ব অৱিাণব কৰা হহতছল( ) আৰু 
তিসকছল আতখৰািৰ প্ৰতি পূণব তৰ্শ্বাসী( )।

نزهَل  ٱََّلهينَ وَ 
ُ
هَما  أ نزهَل  يُۡؤمهُنوَن ب

ُ
إهَْلَۡك َوَما  أ

ه  َرةه مهن َقۡبلهَك َوب ٤ُهۡم يُوقهنُوَن  ٱٓأۡلخه

                                                                                                                                                                             
১) ছালাি শব্দৰ শাতব্দক অথব হহছছ প্ৰাথবনা ৰ্া দুআ। চতৰয়িৰ পতৰভাষাি ইয়াৰ সংজ্ঞা হহছছ, তনতদবি সময়ি, 
তকছুমান তনতদবি চিব অনুসতৰ তকছুমান দুআ আৰু তৰ্ছশষ আৰকানৰ সমতিছক ছালাি কৰ্ালা হয়। তিছ া আমাৰ 
সমাজি নামাজ ৰু্তল পতৰতচি। ককাৰআনি ছালািৰ তিমান ৰ্াৰ িাগীদ কৰা হহছছ- সাধাৰণছি ইকামি শব্দৰ 
দ্বাৰাই কৰা হহছছ। ছালাি আদায় কৰাৰ কথা ককৱল এ া ৰ্া দু া িাইি কৰা হহছছ। কসছয় ইক্বামািুচ ছালাি 
(ছালাি প্ৰতি্ঠ,া কৰা)ৰ িাৎপিব অনুধাৰ্ন কৰা উতচি। 
ককাৰআন আৰু ছুন্নাহৰ পতৰভাষাি ইক্বামািুচ ছালািৰ অথব, তনধবাতৰি সময় অনুসাছৰ িাৱিীয় চিবাৱলী আৰু 
তনয়মাৱলী ৰিা কতৰ ছালাি আদায় কৰা। ককৱল ছালাি আদায় কৰাছক ইক্বামািুচ ছালাি ককাৱা নহয়। ছালািৰ 
তিমান গুণাৱলী, ফলাফল, লাভ আৰু ৰ্ৰকিৰ কথা ককাৰআন হাদীছি ৰ্ণবনা কৰা হহছছ, কসই সকছলাছৰ্াৰ 
ইক্বামািুচ ছালািৰ লগি সম্পকবিুক্ত। কিছন, ককাৰআনি আছছ, “তনশ্চয় ছালাি মানুহক িাৱিীয় অশ্লীল আৰু 
গতহবি কামৰ পৰা তৰ্ৰি ৰাছখ”। (আল আনকাৰু্ি ৪৫) এছিছক তিসকছল ছালাি আদায় কৰা সছত্বও অশ্লীল 
কামি তলপ্ত তসহঁছি ছালাি আদায় কছৰ তকন্তু প্ৰতি্ঠ,া নকছৰ। ইক্বামি ৰ্া প্ৰতি্ঠ,া কতৰৰ্নল ছালািৰ সকছলা ফৰজ-
ওৱাজীৰ্, ছুন্নি, মুছিাহাৰ্ পতৰপূণবভাছৱ আদায় কৰা, তনয়তমি পালন কৰা আৰু ইয়াৰ ৰ্েৱস্থাপনা সুদৃ  কৰা 
সকছলা ইয়াৰ অন্তভূবক্ত। ইয়াৰ ৰ্াতহছৰ সময়মছি আদায় কৰা। ছালািৰ ৰুকু, ছাজদা, তিলাৱাি, খুশু, খুজু (তৰ্নয়, 
নম্ৰিা) তিক ৰখাও ইয়াৰ অন্তভূবক্ত। (ইৰ্ছন কাছীৰ) 
২) ইয়াি ফৰজ িাকাি, ওৱাজীৰ্ চদক্বা আৰু নফল দান খয়ৰাি ইিোতদ তিছ া আল্লাহৰ ৰাস্তাি ৰ্েয় কৰা হয়, কসই 
সকছলাছক ৰু্ছজাৱা হহছছ। (িাৰ্াৰী) ককাৰআনি সাধাৰণছি ‘ইনফাক’ শব্দছ া নফল দান-খয়ৰািৰ ৰ্াছৰ্ই ৰ্েৱহাৰ 
কৰা হহছছ। ি’ি ফৰজ িাকািৰ কথা ককাৱা হহছছ িাি ‘িাকাি’ শব্দ ৰ্েৱহাৰ কৰা হহছছ। 
৩) মুিাক্বী সকলৰ আৰু তকছুমান তছফাি ইয়াি ৰ্ণবনা কৰা হহছছ। তিসকছল ৰাছুলৰ প্ৰতি অৱিীণব কহাৱা 
ককাৰআনক তৰ্শ্বাস কছৰ আৰু কিওঁৰ হাদীছক তৰ্শ্বাস কছৰ লগছি কিছখি চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লামৰ আগি 
অৱিীণব কহাৱা সকছলা পুতথৰ প্ৰতি তৰ্শ্বাস কপাষণ কছৰ, কিছন কিৌৰাি, ইতিল ইিোতদ। (মুয়াচ্ছাৰ) 
ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লামৰ িুগি দুই কেণীৰ মুতমন, মুিাকী আতছল। প্ৰথম কেণী তিসকছল আগছি 
মুশ্বতৰক আতছল তপছি ইছলাম গ্ৰহণ কতৰতছল। তদ্বিীয় কেণী তিসকছল আগছি আহছল তকিাৰ্ (ইয়াহুদী ৰ্া তখ্ৰিান) 
আতছল তপছি ইছলাম গ্ৰহণ কতৰতছল। পুৰ্বৱিবী আয়ািি প্ৰথম কেণীৰ ৰ্ণবনা আতছল। এই আয়ািি তদ্বিীয় কেণীৰ 
ৰ্ণবনা তদয়া হহছছ। হাদীছি আছছ, তিসকছল ইছলাম গ্ৰহণ কৰাৰ পুছৰ্ব তিছকাছনা ঐশী তকিাৰ্ৰ অনুসাৰী আতছল 
কিওঁছলাক তদ্বগুণ পুণেৰ অতধকাৰী হ’ৰ্। (ৰু্খাৰী ৩০১১ মুছতলম ১৫৪) 
৪) আৰু কিওঁছলাছক আতখৰািক তৰ্শ্বাস কছৰ। মৃিুেৰ তপছি তহচাপ তনকাচ, দান প্ৰতিদান আৰু ফলাফল হ’ৰ্ ৰু্তল 
তৰ্শ্বাস কছৰ। এইছৰ্াৰক অন্তছৰৰ তৰ্শ্বাস কছৰ আৰু কমৌতখক ও কািবি প্ৰকাশ কছৰ। তৰ্ছশষনক কশষ তদৱসক স্মৰণ 
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৫. কিওঁছলাছকই তনজ প্ৰতিপালকৰ তনছদবতশি 
তহদায়িৰ ওপৰি আছছ আৰু কিওঁছলাছকই 
সাফলে( )।

ْوَلَٰٓئهَك ُهُم 
ُ
هههۡمۖٓ َوأ هن َرب  ى م  َٰ ُهد 

ْوَلَٰٓئهَك َۡعَ
ُ
أ

٥ ٱلُۡمۡفلهُحونَ 

৬. তিসকছল কুফৰী( ) কতৰছছ িুতম তসহঁিক 
সিকব কৰা ৰ্া নকৰা এছকই কথা, তসহঁি 
ঈমান নাতনৰ্ ।

نَذۡرَتُهۡم  ٱََّلهينَ إهَن 
َ
 َسَوا ٌء َعلَۡيههۡم َءأ

ْ َكَفُروا
رُۡهۡم ََل يُۡؤمهُنوَن  ۡم لَۡم تُنذه

َ
   ٦أ

                                                                                                                                                                             

কছৰ, কাৰণ ইয়াৰ প্ৰতি ঈমান কপাষণ কৰা, কনতক কৰাৰ আ াইিনক ডািৰ উপায়  লগছি হাৰাম ৰ্স্তুৰ পৰা তৰ্ৰি 
থকা আৰু আত্ম্শুতদ্ধৰ ডািৰ কাৰণ। (মুয়াচ্ছাৰ) 
ইয়াি লিেণীয় আৰু এ া তৰ্ষয় হহছছ, আয়ািৰ কশষি يؤمنون ৰ্েৱহাৰ নকতৰ يوقنون ৰ্েৱহাৰ কতৰছছ। ইয়াক্বীনৰ 
অথব দৃ  প্ৰিেয়। ইয়াৰ দ্বাৰা ইতঙ্গি কৰা হহছছ কি, আতখৰািৰ প্ৰতি এছনকুৱা দৃ  প্ৰিেয় ৰাতখৰ্ লাতগৰ্ কি, তি 
প্ৰিেয় তনজ চকুছৰ কদখা ককাছনা ৰ্স্তু সম্পছকব হয়। এই দৃ  প্ৰিেয়ৰ গুৰুত্ব তনধবাৰণি আবু্দল্লাহ ইৰ্ছন মাছউদ 
ৰাতদয়াল্লাহু আনহুছৱ হকছছ, “হধিব হহছছ ঈমানৰ অধবাংশ, আৰু ইয়াক্বীন হহছছ পূণব ঈমান”। (মুছিাদৰাক হাতকম 
২/৪৪৬) 
১) উক্ত আয়ািসমূহি ৰ্ণবনা কৰা হৰ্তশি আৰু গুণাৱলীৰ অতধকাৰী ৰ্েতক্তসকছলই তনজ প্ৰতিপালকৰ তনছদবতশি 
তহদায়িৰ ওপৰি প্ৰতিত্ঠ,ি। কিওঁছলাকৰ স্ৰিাৰ কিৌতফকি পতৰচাতলি। আৰু কিওঁছলাছকই সাফলেৰ উচ্চ শৃঙ্গি 
উপনীি হহছছ, তিসকছল তনছজ তৰ্চৰা ৰ্স্তু পাই গ’ল। (মুয়াচ্ছাৰ) অথবাৎ আল্লাহৰ এই কঘাষণাৰ পতৰছপতিিি 
সৎছলাছক জান্নািি স্থান পাৰ্। ৰ্িবমান জীৱনৰ অথবননতিক সমৃতদ্ধ আৰু অসমৃতদ্ধ, সাফলে আৰু ৰ্েথবিা 
আচল মানদণ্ড নহয়। ৰ্ৰং আল্লাহৰ কশষ তৰ্চাৰৰ তদনা তি ৰ্েতক্ত উিীণব হ’ৰ্ কসইজনছহ সফলকাম। আৰু 
কসইতদন তিছয় উিীণব নহ’ৰ্ তস হহছছ ৰ্েথব। 
২) কাতফৰ শব্দৰ অথব অস্বীকাৰকাৰী, কাতফৰ শব্দছ া মুতমন শব্দৰ তৰ্পৰীি। তৰ্তভন্ন কাৰণি মানুহ কাতফৰ ৰু্তল গণে 
হয়, তৰ্ছশষনক ঈমানৰ ছয় া আৰকানৰ তিছকাছনা এ া অস্বীকাৰ কতৰছলই তস তনসছন্দছহ কাতফৰ। ইয়াৰ ৰ্াতহছৰও 
িতদ ককাছনাছৱ ইছলামৰ আৰকানসমূহছকা অস্বীকাৰ কছৰ কিছনহ’কলও তস কাতফৰ হ’ৰ্ ইিোতদ।  
কুফৰৰ দু া প্ৰকাৰঃ (ক) ডািৰ কুফৰ ৰ্া কুফছৰ আকৰ্ৰ, (খ) সৰু কুফৰ ৰ্া কুফছৰ আছগৰ। 
ডািৰ কুফৰ ৰ্া কুফছৰ আকৰ্ৰ পাচঁ প্ৰকাৰ। ১) তমছা প্ৰতিপন্ন কৰাৰ লগি সমৃ্পক্ত কুফৰ। কসয়া হহছছ 
ৰাছুলসকলৰ তমথোৰ্াদী কহাৱাৰ তৰ্শ্বাস কপাষণ কৰা। এছিছক কিওঁছলাছক তি হল আতহছছ, িাি তি ৰ্েতক্ত 
কিওঁছলাকক প্ৰকাশে অথৰ্া অপ্ৰকাশেভাছৱ তমছা সাৰ্েস্ত কতৰছল, তস কুফৰী কতৰছল। ইয়াৰ প্ৰমাণঃ আল্লাহ িাআলাই 
হকছছঃ “তি ৰ্েতক্ত আল্লাহৰ ওপৰি তমছা আছৰাপ কছৰ অথৰ্া িাৰ ওচৰি সিেৰ আগমন হ’কল তস তমছা প্ৰতিপন্ন 
কছৰ, কসইজনিনক অতধক িাতলম আৰু ককান হ’ৰ্ পাছৰ? জাহান্নছমই কাতফৰসকলৰ ৰ্াসস্থান নহয় কন?” (ছুৰা 
আল-আনকাৰূ্ি ৬৮) 
২) অস্বীকাৰ আৰু অহংকাৰৰ দ্বাৰা কুফৰঃ ৰাছুল চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লাছম আল্লাহৰ িৰফৰ পৰা তি হল আতহছছ 
কসইছ া জনা সছত্বও অহংকাৰ আৰু তহংসাৰ্শিঃ অস্বীকাৰ কৰা িাৰ ওপৰি আমল নকৰা। ইয়াৰ প্ৰমাণঃ আল্লাহ 
িাআলাই হকছছঃ “কিতিয়া আতম তফতৰস্তাসকলক ক’কলা, কিামাছলাছক আদমক ছাজদা কৰা। কিতিয়া ইৰ্তলছৰ 
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৭. আল্লাছহ তসহঁিৰ হৃদয়সমূহ আৰু তসহঁিৰ 
েৱণশতক্তৰ ওপৰি কমাহৰ মাতৰ তদছছ আৰু 
তসহঁিৰ দৃতিৰ ওপৰি আছছ আৱৰণ । 
আৰু তসহঁিৰ ৰ্াছৰ্ আছছ মহাশাতস্ত।

َٰٓ  ٱّلَلُ َخَتَم  َٰ َسۡمعهههۡمۖٓ َوَۡعَ
هههۡم َوَۡعَ َٰ قُلُوب

َۡعَ
يٞم  ۖٞٓ َولَُهۡم َعَذاٌب َعظه بَۡصَٰرهههۡم غهَشََٰوة

َ
٧أ

                                                                                                                                                                             

ৰ্াতহছৰ সকছলাছৱ ছাজদা কতৰছল। তস অস্বীকাৰ কতৰছল আৰু অহংকাৰ কতৰছল। আৰু তস কাতফৰসকলৰ অন্তভূবক্ত 

হ’ল”। (ছুৰা আল-ৰ্াক্বাৰাহ ৩৪) 
৩) সংশয়-সছন্দহৰ কুফৰঃ অথবাৎ ৰাছুল চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লাছম আল্লাহৰ িৰফৰ পৰা তি হল আতহছছ 
িাৰ প্ৰতি সছন্দহ কপাষণ কৰা আৰু দৃ  তৰ্শ্বাস নকৰা। প্ৰমাণঃ (ছুৰা কাহাফ ৩৫-৩৮) 
৪)তৰ্মূখ থকাৰ মাধেমি কুফৰঃ অথবাৎ দ্বীন ইছলামৰ পৰা পতৰপূণবভাছৱ তৰ্মূখ থকা। ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু 
আলাইতহ অছাল্লাছম তি হল আতহছছ কসই আদশবৰ পৰা তনজ কাণ, হৃদয় আৰু জ্ঞানৰ দ্বাৰা দুৰত্ব অৰ্লম্বন 
কৰা। প্ৰমাণঃ আল্লাহ িাআলাই হকছছঃ “তকন্তু কাতফৰসকলক তি তৰ্ষছয় সিকব কতৰ তদয়া হহছছ কসই 
তৰ্ষয়ৰ পৰা তসহঁছি মুখ ঘুৰাইছছ”। (ছুৰা আল-আহক্বাফ ৩) 
৫) তনফাক্বৰ মাধেমি কুফৰঃ ইয়াৰ দ্বাৰা তৰ্শ্বাসগি তনফাক্ব ৰু্ছজাৱা হহছছ। কিছন ঈমান প্ৰকাশ কছৰ 
তকন্তু অন্তৰি কুফৰক পুহ-পাল তদছয়। প্ৰমাণঃ আল্লাহ িাআলাই হকছছঃ “এইছ া ৰ্াছৰ্ কি, তসহঁছি ঈমান 
আনাৰ তপছি কুফৰী কতৰছছ। ফলি তসহঁিৰ অন্তৰি কমাহৰ মাতৰ তদয়া হহছছ। গতিছক তসহঁছি নুৰু্ছজ”। 
(ছুৰা আল-মুনাতফকুন ৩) 
তদ্বিীয়ঃ সৰু কুফৰ। এই কুফৰি তলপ্ত ৰ্েতক্ত ইছলামৰ পৰা ৰ্তহস্কাৰ নহয় আৰু তস তচৰকাল জাহান্নমছিা 
নাথাতকৰ্। এই ধৰণৰ কুফৰি তলপ্ত ৰ্েতক্ত সম্পছকব কতিন শাতস্তৰ সিকবৰ্াণী আতহছছ। ককাৰআন আৰু 
ছুন্নািি ৰ্তণবি কসই সকছলা গুণাহ তিছ াক কুফৰ ৰু্তল ককাৱা হহছছ তকন্তু ডািৰ কুফৰৰ অন্তভূবক্ত নহয় 
কসই সকছলা ইয়াৰ অন্তভূবক্ত। কিছন, তনয়ামি ৰ্া অনুগ্ৰহ অস্বীকাৰ কৰা। প্ৰমাণঃ (ছুৰা আন-নাহল ১১২) 
১) অথবাৎ কহ ৰাছুল কিামাৰ প্ৰতি তি অৱিীণব হহছছ, কসইছ া তিসকছল অহংকাৰ আৰু তহংসাৰ্শিঃ 
অস্বীকাৰ কতৰছছ তসহঁিক িুতম আল্লাহৰ শাতস্তৰ পৰা সিকব কৰা ৰ্া নকৰা, ৰ্াতিলৰ প্ৰতি তসহঁিৰ 
দৃ িাৰ ফলি তসহঁছি ককতিয়াও ঈমান কপাষণ নকছৰ।  (মুয়াচ্ছাৰ) 
ইৰ্ছন আব্বাছ ৰাতদয়াল্লাহু আনহুমাই হকছছ, ‘ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লামৰ একান্ত ইচ্ছা আতছল কি, 
সকছলা মানুছহই ঈমান আনক আৰু কিওঁৰ অনুসৰণ কতৰ তহদায়ি প্ৰাপ্ত হওঁক। কসছয় আল্লাহ িাআলা এই আয়াি 
অৱিীণব কতৰ জনাই তদছল কি, ঈমান আনা আৰু তহদায়ি প্ৰাপ্ত কহাৱা কিামাৰ ইচ্ছাৰ ওপৰি তনভবৰশীল নহয়। 
আগছি িাৰ ৰ্াছৰ্ কসৌভাগে তলখা হহছছ ককৱল তসছয়ই ঈমান আতনৰ্ আৰু িাৰ ৰ্াছৰ্ দূভবাগে তলখা হহছছ তস পথভ্ৰি 
হ’ৰ্’। (আি িাফছীৰুচ ছহীহ) 
২) আল্লাছহ তসহঁিৰ অন্তৰি আৰু কাণি কমাহৰ মাতৰ তদছছ আৰু তসহঁিৰ চকুি আৱৰণ কতৰছছ। কাৰণ তসহঁছি 
সিে স্পি কহাৱাৰ তপছছিা কুফৰী কতৰছছ। কসছয় তসহঁি আৰু তহদায়িৰ কিৌতফক নাপাৰ্। আৰু তসহঁিৰ ৰ্াছৰ্ আছছ 
জাহান্নামৰ কতিন শাতস্ত। (মুয়াচ্ছাৰ) 
তসহঁিৰ অন্তৰি আৰু কাণি কমাহৰ মাতৰ তদয়াৰ একমাত্ৰ কাৰণ হহছছ তসহঁিৰ অহংকাৰ আৰু তৰ্ৰুদ্ধাচৰণ। আল্লাহ 
িাআলাই হকছছঃ “ককতিয়াও নহয়, ৰ্ৰং তসহঁিৰ কৃিকমবই তসহঁিৰ অন্তৰি মামৰ (জং) ধৰাইছছ”। (ছুৰা আল-
মুিাফতফফীন ১৪) ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লাছম হকছছঃ ‘মানুছহ কিতিয়া ককাছনা গুণাহৰ কাম কছৰ, 
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৮. আৰু মানুহৰ মাজি এছন তকছুমান মানুহ 
আছছ তিসকছল কয়, ‘আতম আল্লাহ আৰু কশষ 
তদৱসৰ প্ৰতি ঈমান আতনছছা’, অথচ তসহঁি 
মুতমন নহয়( )।

ه  ٱّلَاسه َومهَن  ه  ٱّلَله َمن َيُقوُل َءاَمَنا ب  ٱْۡلَوۡمه َوب
ره  هُمۡؤمهنهَي  ٱٓأۡلخه ٨َوَما ُهم ب

৯. তসহঁছি আল্লাহ আৰু মুতমনসকলক 
প্ৰিাতৰি কতৰৰ্ তৰ্চাছৰ, প্ৰকৃিছি তসহঁি 
তনছজই তনজছক প্ৰিাতৰি কতৰ আছছ, অথচ 

ُعوَن  َءاَمُنواْ َوَما ََيَۡدُعوَن  ٱََّلهينَ وَ  ٱّلَلَ يَُخَٰده
نُفَسُهۡم َوَما يَۡشُعُروَن 

َ
٩إهََل  أ

                                                                                                                                                                             

কিতিয়া িাৰ অন্তৰি এ া কলা দাগ ৰ্তহ িায়। ৰ্গা কাছপাৰি হিাৎ কলা দাগ ৰ্তহছল কিছন কৰ্য়া লাছগ, 
কিছননক প্ৰথম অৱস্থাি অন্তৰি পাপ কমবৰ দাগও অস্বতস্তৰ সৃতি কছৰ। এই অৱস্থাি িতদ কসই ৰ্েতক্ত 
কিৌৰ্া নকছৰ, আৰু পাপ কতৰ থাছক, কিছন্ত লাছহ লাছহ দাগ পতৰ পতৰ কগাছ ই অন্তৰ কলা পতৰ িায়। 
এছনস্থলি িাৰ অন্তৰৰ পৰা ভাল কৰ্য়াৰ পাথবকে সম্পতকবি অনুভূতি পিবন্ত লুপ্ত হহ িায়’। (তিৰতমজী 
৩৩৩৪ ইৰ্ছন মাজাহ ৪২৪৪) 
১) মানুহৰ মাজি এছন তকছুমান মানুহ আছছ, তিসকল মুতমছনা নহয় কাতফছৰা নহয়। তসহঁি হহছছ মুনাতফক। তিহঁছি 
কমৌতখকভাছৱ স্বীকাৰ কছৰ কি, আতম আল্লাহ আৰু কশষ তদৱসৰ প্ৰতি তৰ্শ্বাস কছৰা। তকন্তু তসহঁছি অন্তৰি কুফৰ 
কগাপন ৰাতখছছ, তসহঁি ঈমান কপাষণ কৰা নাই। (মুয়াচ্ছাৰ) 
এই আয়ািৰ পৰা পৰৱিবী ১৩  া আয়াি মুনাতফকসকলৰ তৰ্ষছয় অৱিীণব হহছছ। গতিছক ইয়াি তনফাক্ব আৰু 
মুনাতফকসকলৰ তৰ্ষছয় জনা আৱশেক। 
তনফাক্বৰ অথব প্ৰকাশেভাছৱ কলোণ ৰ্েক্ত কৰা আৰু কগাপছন অকলোণ কপাষণ কৰা। তনফাক্ব দুই প্ৰকাৰ (ক) 
তৰ্শ্বাসগি তনফাক্ব। (খ) আমলগি ৰ্া কািবগি তনফাক্ব। (ইৰ্ছন কাছীৰ)  
তৰ্শ্বাসগি তনফাক্ব ছয় প্ৰকাৰ। ইয়াৰ তিছকাছনা এ া কতৰছল িাৰ ৰ্াসস্থান হ’ৰ্ জাহান্নামৰ সৰ্বছশষ স্তৰি। ১) 
ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লামক তমছা প্ৰতিপন্ন কৰা। ২) ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লাছম তি হল 
আতহছছ িাৰ সামানেিম অংশক তমছা প্ৰতিপন্ন কৰা। ৩) ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লামক ঘৃণা ৰ্া অপছন্দ 
কৰা। ৪) ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লাছম তি হল আতহছছ িাৰ সামানেিম অংশক ঘৃণা ৰ্া অপছন্দ কৰা। ৫) 
ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লামৰ দ্বীনৰ অৱনতিি আনন্দ প্ৰকাশ কৰা। ৬) ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ 
অছাল্লামৰ দ্বীনৰ তৰ্জয়ি অসন্তুি কহাৱা। 
আমলগি ৰ্া কািবগি তনফাক্বঃ এই ধৰণৰ তনফাক্ব পাঁচ প্ৰকাৰ। প্ৰমাণঃ ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লাছম 
হকছছঃ মুনাতফকসকলৰ তনদশবন হহছছ তিতন া। কথা ক’কল তমছা কয়, প্ৰতিশ্ৰুতি কতৰছল ভঙ্গ কছৰ, আমানি ৰাতখছল 
তখয়ানি কছৰ। (ৰু্খাৰী: ৩৩ মুছতলম: ৫৯) আন এক ৰ্ণবনাি আছছ, কাতজয়া কতৰছল গাতল তদছয়, চুতক্তি উপনীি 
হ’কল িাৰ তৰ্পৰীি কাম কছৰ। (মুছতলম: ৫৮ নাছায়ী: ৫০২০)  এই ধৰণৰ তনফাকৰ দ্বাৰা ৰ্েতক্ত ইছলামৰ পৰা 
ৰ্তহস্কাৰ নহয় তকন্তু এই জািীয় তনফাছক্বই আতক্বদা ৰ্া তৰ্শ্বাসগি তনফাক্বৰ মাধেম। এছিছক এছন কািবৰ পৰা 
প্ৰছিেকজন মুছতলছমই তনজছক দুনৰি ৰখা উতচি। (আল ওৱাতজৰ্ািুল মুহাতিমাি) 
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তসহঁছি কসয়া অনুধাৰ্ন নকছৰ । 
১০. তসহঁিৰ অন্তৰসমূহি ৰ্োতধ আছছ। 
এছিছক আল্লাছহ তসহঁিৰ ৰ্োতধ আৰু ৰৃ্তদ্ধ 
কতৰ তদছছ( ), আৰু তসহঁিৰ ৰ্াছৰ্ আছছ 
কিদায়ক শাতস্ত, কাৰণ তসহঁি তমছলীয়া( )।

هههم َمَرٞض فََزاَدُهُم  ۖٓ َولَُهۡم  ٱّلَلُ ِفه قُلُوب ا َمَرض 
بُوَن  هَما ََكنُواْ يَۡكذه ُۢ ب ُم ْله

َ
١٠َعَذاٌب أ

১১. আৰু কিতিয়া তসহঁিক ককাৱা হয় 
কিামাছলাছক পৃতথৱীি ফাছাদ (তৰ্পিবয়) সৃতি 

ْ ِفه ِإَوَذا قهيَل لَُهۡم ََل تُ  ُدوا ۡرضه ۡفسه
َ
قَالُو اْ  ٱۡۡل

                                                           
১) অথবাৎ তসহঁিৰ অজ্ঞিাৰ ফলি তসহঁছি ভাছৱ কি, তসহঁছি তমছা ঈমান প্ৰকাশ কতৰ অন্তৰি কুফৰ 
কগাপন কতৰ আল্লাহ আৰু মুতমন সকলক প্ৰিাৰণা কতৰছছ, অথচ তসহঁি তনছজই তনজছক প্ৰিাতৰি কতৰ 
আছছ। তকয়ছনা তসহঁিৰ প্ৰিাৰণাৰ শাতস্ত তসহঁছিই কভাগ কতৰৰ্। আৰু এই কথা তসহঁছি তসহঁিৰ অজ্ঞিাৰ 
কাৰছণ অনুধাৰ্ন কতৰৰ্ কনাৱাছৰ। (মুয়াচ্ছাৰ) 
২) এই আয়ািি ককাৱা হহছছ কি, তসহঁিৰ অন্তৰ কৰাগাৰান্ত ৰ্া অসুস্থ। কসছয় আল্লাছহ তসহঁিৰ কৰ্মাৰ আৰু ৰ্ াই 
তদছছ। কৰ্মাৰ ৰ্া ৰ্োতধ কসই অৱস্থাক ককাৱা হয়, তি অৱস্থাি মানুহ স্বাভাতৱক অৱস্থাৰ ৰ্াতহৰি গুতচ িায় আৰু 
কামি ৰ্াধাৰ সৃতি হয়। িাৰ কশষ পতৰণাম ধ্বংস ৰ্া মৃিুে। এই আয়ািি তসহঁিৰ অন্তৰি থকা কুফৰক ৰ্োতধ ৰু্তল 
ককাৱা হহছছ তিছ া আতত্ম্ক আৰু হদতহক উভয় তৰ্ছৰ্চনাছিই ডািৰ কৰাগ। তসহঁিৰ আতত্ম্ক ৰ্া ৰুহানী ৰ্োতধ 
প্ৰকাশে। তকয়ছনা. ১) ইয়াৰ পৰা তনজ পালনকিবাৰ অকৃিজ্ঞিা আৰু অৰ্াধেিা সৃতি হয়। তিছ াক কুফৰ ৰু্তল ককাৱা 
হয় আৰু এইছ া মানৱাত্ম্াৰ ৰ্াছৰ্ সৰ্ািনক কতিন ৰ্োতধ। মানৱ সভেিাৰ ৰ্াছৰ্ও অিেন্ত ঘৃণনীয় কদাষ। ২) পৃতথৱীৰ 
হীন উছেশে অজবন কৰাৰ ৰ্াছৰ্ সিেক কগাপন কৰা আৰু তনজ অন্তৰৰ কথাক প্ৰকাশ কৰাৰ সাহস নকৰা, এইছ াও 
অন্তৰৰ এ া ডািৰ কৰ্মাৰ। মুনাতফকসকলৰ হদতহক কৰ্মাৰ এই ৰ্াছৰ্ কি, তসহঁছি সদায় এই কথা তচন্তা কছৰ কি, 
নাজাছনা ককতিয়া তসহঁিৰ প্ৰকৃি স্বৰূপ প্ৰকাশ হহ িায়। তদছন ৰাতি এই ধৰণৰ তচন্তাি ৰ্েস্ত থকাছ াও এ া মানতসক 
আৰু শাৰীতৰক কৰ্মাৰ। আনহাছি ইয়াৰ পতৰণাম অতনৰ্ািবভাছৱ কাতজয়া আৰু শত্ৰুিা। তকয়ছনা মুছতলমসকলৰ 
উন্নতি আৰু অগ্ৰগতি কদতখ তসহঁছি সদায় তহংসাৰ জুইি জ্বতল থাছক, তকন্তু তস তনজৰ মনৰ কথাতখতনছকা প্ৰকাশ 
কতৰৰ্ কনাৱাছৰ। ফলি তস শাৰীতৰক আৰু মানতসকভাছৱ অসুস্থ হহ থাছক। 
৩) মুনাতফকসকলৰ এছন দু া চতৰত্ৰ আতছল কি, তসহঁি তনছজই তমছা কথাৰ আেয় হলতছল আৰু আনছকা তমথোৰ্াদী 
ৰু্তল হকতছল। (ইৰ্ছন কাছীৰ)  ইয়াৰ দ্বাৰা ৰু্জা িায় কি, তমছা ককাৱাৰ অভোছসই তসহঁিৰ প্ৰকৃি অনোয়। এই কৰ্য়া 
অভোছসই তসহঁিক কুফৰ আৰু তনফাক্ব পিবন্ত কপৌঁছাই তদছছ। এই ৰ্াছৰ্ই অনোয়ৰ পিবায়ি িতদও কুফৰ আৰু 
তনফাছক্বই আ াইিনক ডািৰ তকন্তু ইয়াৰ তভতি আৰু আধাৰতশলা হহছছ তমছা কথা। কসছয় আল্লাহ িাআলা তমছা 
কথাক মূতিবপূজাৰ লগি িুক্ত কতৰ হকছছঃ “কিামাছলাছক মূতিবপূজাৰ অপতৱত্ৰিা আৰু তমছা ককাৱাৰ পৰা তৰ্ৰি 
থকা”। (ছুৰা আল-হজ্জ ৩০) হাদীছি আতহছছ, ৰাছুলুল্লাল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লাছম হকছছঃ “কিামাছলাছক তমছা 
কথাক পতৰহাৰ কৰা। তকয়ছনা তমছা কথায় ঈমান দূৰ কছৰ”। (মুছনাছদ আহমদ ১/৫) 
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নকতৰৰ্া( ), তসহঁছি কয়, আতম ককৱল 
সংছশাধনকাৰী( )।

١١إهَنَما ََنُۡن ُمۡصلهُحوَن 

১২. সাৱধান! এওঁছলাছকই ফাছাদ সৃতিকাৰী, 
তকন্তু তসহঁছি কসয়া অনুধাৰ্ন নকছৰ( )।

ََل  إهَنُهۡم ُهُم 
َ
ُدونَ أ ن ََل  ٱلُۡمۡفسه َوَلَٰكه

١٢يَۡشُعُروَن 

১৩. আৰু কিতিয়া তসহঁিক ককাৱা হয় 
কিামাছলাছক ঈমান আনা কিছননক 
কলাকসকছল ঈমান আতনছছ( ), তসহঁছি কয়, 

قَالُو اْ  ٱّلَاُس ِإَوَذا قهيَل لَُهۡم َءامهُنواْ َكَما  َءاَمَن 
نُۡؤمهُن َكَما  َءاَمَن 

َ
ََل  إهَنُهۡم ُهُم  َفَها ُء  ٱلس  أ

َ
أ

                                                           
১) আৰু্ল আতলয়াই হকছছঃ ‘ফাছাদ সৃতি নকতৰৰ্া অথবাৎ পৃতথৱীি আল্লাহৰ অৰ্াধে নহ’ৰ্া’। মুনাতফকসকলৰ 
ফাছাদ সৃতিৰ অথবই হহছছ পৃতথৱীৰ ৰু্কুি আল্লাহৰ নাফৰমানী আৰু অৰ্াধেিা অৱলম্বন। তকয়ছনা তিছয় 
পৃতথৱীি আল্লাহৰ অৰ্াধে হ’ৰ্, অথৰ্া অৰ্াধেিাৰ তনছদবশ তদৰ্ তস তনশ্চয় পৃতথৱীৰ ৰু্কুি ফাছাদ সৃতি 
কাৰীৰ দছৰই। কাৰণ আকাশ আৰু পৃতথৱী ককৱলমাত্ৰ আল্লাহৰ আনুগিেৰ মাধেছমই প্ৰতিত্ঠ,ি থাছক। 
(আি-িাফছীৰুচ ছহীহ) 
২) তিছহিু মুতমনসকলক মুনাতফকসকলৰ কমৌতখক ঈমাছন প্ৰিাতৰি কছৰ, এছিছক তনফাকৰ ফাছাদ সুস্পি। তকয়ছনা 
তসহঁি প্ৰিাৰণামূলক কথা হক মুতমনসকলক আকতষবি কছৰ আৰু মুতমনসকলৰ অভেন্তৰীণ কথা হল তসহঁিৰ কাতফৰ 
ৰ্নু্ধৰ ৰ্নু্ধত্ব ৰিা কছৰ। তসহঁছি এই ফাছাদক মীমাংসা ৰু্তল ভাছৱ। তসহঁছি ভাছৱ আতম মুতমন আৰু কাতফৰসকলৰ 
মাজি কসিুৰ্ন্ধন তহচাছপ কাম কতৰ আছছা। ইয়াৰ প্ৰিুেিৰি আল্লাহ িাআলাই হকছছঃ সাৱধান! তসহঁছি তিছ াক 
আছপাচ-মীমাংসা ৰু্তল ভাতৰ্ছছ, দৰাচলছি কসইছ াছৱই ফাছাদৰ মূল সূত্ৰ। তকন্তু তসহঁছি তসহঁিৰ অজ্ঞিাৰ কাৰছণ 
কসইছ াক ফাছাদ ৰু্তল গম কপাৱা নাই। (ইৰ্ছন কাছীৰ) 
কািাদাই হকছছঃ মুনাতফকসকলৰ চতৰত্ৰ সম্পছকব ৰ্হুছিই কয় কি, তসহঁিৰ আ াইিনক কৰ্য়া চতৰত্ৰ হহছছ, তসহঁছি 
তিছ া কয় কসইছ া তৰ্শ্বাস নকছৰ। আৰু কমবকাণ্ড িাৰ তৰ্পৰীি। এ া অৱস্থাি পুৱা উপনীি হ’কল আন এ া 
অৱস্থাি িাৰ সন্ধা হয়। নাওৰ দছৰ দুতল থাছক, কিতিয়া ৰ্িাহ কজাছৰ প্ৰৰ্াতহি হয়, তস কসই ৰ্িাহৰ লগি তনজছক 
প্ৰৰ্াতহি কছৰ। (আি-িাফছীৰুচ ছহীহ) 
৩) তসহঁিৰ ধাৰণা মুিাতৰ্ক তসহঁছি এই ফাছাদক মীমাংসা ৰু্তল ভাছৱ। তকন্তু তসহঁছি তসহঁিৰ অজ্ঞিাৰ কাৰছণ 
কসইছ াক ফাছাদ ৰু্তল গম কপাৱা নাই। (মুয়াচ্ছাৰ) 
ককাৰআছন স্পি কতৰছছ কি, ফাছাদ আৰু মীমাংসা কমৌতখক দাৰ্ীৰ ওপৰি তনভবৰশীল নহয়। আনহাছি ককাছনা কচাৰ 
আৰু ডকাইছিও তনজছক ফাছাদ সৃতিকাৰী ৰু্তল স্বীকাৰ নকছৰ। এই তৰ্ষয়ছ া একান্তভাছৱ ৰ্েতক্ত ৰ্া ৰ্েতক্ত-সমতিৰ 
আচৰণৰ ওপৰি তনভবৰশীল। সংতশ্লি ৰ্েতক্তৰ আচৰণ িতদ তফিনা-ফাছাদৰ কাৰণ হয়, কিছন্ত এইছৰ্াৰ কাম কৰা 
ৰ্েতক্তক ফাছাদ সৃতিকাৰী মুফতছদ তহচাছপই গণে কৰা হ’ৰ্। এই কামি িাৰ উছেশে তফিনা সৃতি কৰা হওঁক ৰ্া 
নহওঁক। 
৪) এই আয়ািি মুনাতফকসকলৰ সনু্মখি প্ৰকৃি ঈমানৰ এ া ৰূপছৰখা িুতল ধৰা হহছছ। তসহঁিক ককাৱা হহছছ, 

কিামাছলাছক ঈমান আনা কিছননক কলাকসকছল ঈমান আতনছছ। ইয়াি নাছ শব্দৰ দ্বাৰা ছাহাৰ্ীসকলক 
ৰু্ছজাৱা হহছছ। তকয়ছনা ককাৰআন অৱিীণব কহাৱাৰ সময়ি কিওঁছলাছকই ঈমান আতনতছল। আৰু আল্লাহ 
িাআলাৰ ওচৰি ছাহাৰ্ীসকলৰ দছৰ ঈমাছনই গ্ৰহণছিাগে। কিওঁছলাছক তি তৰ্ষয়ি কিছননক ঈমান 
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আতমও কিছননক ঈমান আতনম কনতক কিছননক 
তনছৰ্বাধ কলাকসকছল ঈমান আতনছছ( )? 
সাৱধান! তনশ্চয় তসহঁছিই তনছৰ্বাধ, তকন্তু 
তসহঁছি নাজাছন।

َفَها ءُ  ن ََل َيۡعلَُموَن  ٱلس   ١٣َوَلَٰكه

১৪. আৰু কিতিয়া তসহঁছি মুতমনসকলৰ লগি 
সািাি কছৰ, কিতিয়া তসহছঁি কয়, ‘আতম 
ঈমান আতনছছা’( ), আৰু কিতিয়া তসহঁছি 
অকলশৰীয়ানক তসহঁিৰ চয়িানসকলৰ লগি 
একতত্ৰি হয়, কিতিয়া কয়, ‘তনশ্চয় আতম 
কিামাছলাকৰ লগছিই আছছা’। আতমছিা 
ককৱল উপহাসকাৰী।

 ْ ْ َءاَمَنا ِإَوذَا  ٱََّلهينَ ِإَوَذا لَُقوا ْ قَالُو ا َءاَمُنوا
ْ إهنَا َمَعُكۡم إهَنَما  ينهههۡم قَالُو ا  إهََلَٰ َشَيَٰطه

ْ َخلَۡوا
١٤ََنُۡن ُمۡسَتۡهزهُءوَن 

                                                                                                                                                                             

আতনতছল অনুৰূপ ঈমান িতদ আন কলাছকও আছন কিছন্ত িাক ঈমান কৰ্ালা হয়। এছিছক ৰু্জা গ’ল কি, 
ছাহাৰ্ীসকলৰ সমতিগি ঈমাছনই ঈমানৰ মূল সূত্ৰ। কিওঁছলাকক অনুসৰণ কতৰছয়ই পূৰ্বৱিবীসকছল ঈমানৰ 
অতধকাৰী হহতছল। ছাহাৰ্াসকলৰ ঈমানৰ মূলমন্ত্ৰ আতছল আল্লাহৰ ওপৰি, তফতৰস্তাসকলৰ ওপৰি, 
তকিাৰ্সমূহৰ প্ৰতি, ৰাছুলসকলৰ প্ৰতি, মৃিুেৰ তপছি পুনৰুত্থান, জান্নাি আৰু জাহান্নাম সংৰান্ত িাৱিীয় 
তৰ্ষয়াতদৰ ওপৰি পতৰপূণব তৰ্শ্বাস স্থাপন কৰা। এইদছৰ আল্লাহ আৰু কিওঁৰ ৰাছুলৰ পূণব আনুগিে। 
এছিছক কিওছঁলাকৰ দছৰই ঈমান কপষণ কৰা সকছলাছৰ কিবৰ্ে। (ইৰ্ছন কাছীৰ) 
১)  কসই িুগৰ মুনাতফকসকছল ছাহাৰ্ীসকলক তনছৰ্বাধ ৰু্তল আখোতয়ি কতৰছছ। প্ৰকৃিছি এই ধৰণৰ ভ্ৰিিা 
সৰ্বিুগছিই চতল আতহছছ। তিসকছল ভ্ৰিক পথ কদখুৱায়, কিওঁছলাকৰ সাধাৰণছি তনছৰ্বাধ, অতশতিি, মূখব আতদ 
নাছমই ভাগি পছৰ। তকন্তু আল্লাছহ স্পিনক কঘাষণা তদছছ কি, তসহঁি তনছজই তনছৰ্বাধ। তকয়ছনা ইমান উজ্জল আৰু 
প্ৰকাশে তনদশবনাৱলী থকা সছিও িাি তৰ্শ্বাস স্থাপন কৰাৰ দছৰ জ্ঞান-ৰু্তদ্ধ তসহঁিৰ নাই। তসহঁিৰ তনছৰ্বাধিাৰ 
কাৰছণই তসহঁি কি কতিন মূখবিা আৰু ভ্ৰিিাি পতিি কসয়া অনুধাৰ্ন কতৰৰ্ কনাৱাছৰ। তনসছন্দছহ তনছৰ্বাধিা আৰু 
মূূ্খবিা তিহঁছি ৰু্তজৰ্ই কনাৱাছৰ তসহঁছিই আ াইিনক ডািৰ তনছৰ্বাধ। (ইৰ্ছন কাছীৰ) 
২) এই আয়ািি মুনাতফকসকলৰ তদ্বমূখী নীতিৰ ৰ্ণবনা তদয়া হহছছ কি, তসহঁি কিতিয়া মুছতলমৰ লগি তমতলি হয়, 
কিতিয়া কয়, আতম ঈমান আতনছছা। আৰু কিতিয়া তসহঁিৰ দলৰ মুনাতফক অথৰ্া কাতফৰ মুশ্বতৰকসকলৰ লগি 
তমতলি হয় কিতিয়া কয়, আতম কিামাছলাকৰ লগছি আছছা, মুছতলমসকলৰ লগি ককৱল উপহাস কৰাৰ ৰ্াছৰ্ আৰু 
তসহঁিক তনছৰ্বাধ সাতজৰ্নল তসহঁিৰ লগি লগ লাতগছছা। (ইৰ্ছন কাছীৰ)  
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১৫. আল্লাছহ তসহঁিৰ লগি উপহাস কছৰ( ) 
আৰু তসহঁিক তসহঁিৰ অৰ্াধেিাি তৰ্ভ্ৰান্ত হহ 
ঘুতৰ ফুৰাৰ অৱকাশ তদছয়।

ُهۡم ِفه ُطۡغَيَٰنهههۡم  ٱّلَلُ  هههۡم َويَُمد  يَۡسَتۡهزهُئ ب
١٥َيۡعَمُهوَن 

১৬. ইহঁছিই কসইসকল কলাক, তিসকছল 
তহদায়িৰ তৰ্তনময়ি ভ্ৰিিা তকতন হলছছ( )। 
তকন্তু তসহঁিৰ ৰ্েৱসায় লাভজনক কহাৱা নাই, 
আৰু তসহঁি তহদায়ি প্ৰাপ্তও নহয়।

 
ُ
ْ  ٱََّلهينَ ْوَلَٰٓئهَك أ ُوا ه  ٱلَضَلَٰلَةَ  ٱۡشََتَ َفَما  ٱلُۡهَدىَٰ ب

يَن  هَجََٰرُتُهۡم َوَما ََكنُواْ ُمۡهَتده هَحت ت  ١٦َرب

১৭. তসহঁিৰ উদাহৰণ কসই ৰ্েতক্তৰ দছৰ, তিছয় 
জুই জ্বলাছল। িাৰতপছি কিতিয়া কসই জুছয় 
িাৰ চাতৰওফাছল আছলাতকি কতৰছল, কিতিয়া 
আল্লাছহ তসহঁিৰ কজোতি অপসাৰণ কতৰ ল’কল 
আৰু তসহঁিক এছনকুৱা অন্ধকাৰি এতৰ তদছল 
কি, তসহঁি কদতখৰ্নল কনাছপাৱা হ’ল( )।

ا فَلََما   ٱۡسَتۡوقَدَ  ٱََّلهيَمَثلُُهۡم َكَمَثله  نَار 
َضا َءۡت َما َحۡوهَلُ 

َ
هُنورهههۡم  ٱّلَلُ َذَهَب  ۥأ ب

وَن  ُ ١٧َوتََرَكُهۡم ِفه ُظلَُمَٰٖت ََل ُيۡبِصه

                                                           
১) ইৰ্ছন আব্বাছ ৰাতদয়াল্লাহু আনহুমাই হকছছঃ ‘আল্লাছহ তসহঁিৰ পৰা প্ৰতিছশাধ কলাৱাৰ ৰ্াছৰ্ তসহঁিৰ লগি 
উপহাস কছৰ’। (ইৰ্ছন কাছীৰ) আল্লাছহ তসহঁিক এতৰ তদছয় ৰ্া অৱকাশ তদছয় িাছি তসহঁছি আৰু কৰ্তছ পথভ্ৰি হয়, 
এইছ াছৱ মুতমনসকলৰ লগি উপলুিা কৰাৰ শাতস্ত। িাছি অৱছশষি তসহঁি কতিন শাতস্তৰ সনু্মখীন হয়। 
২)  ইৰ্ছন আব্বাছ আৰু ইৰ্ছন মাছউছদ হকছছঃ ‘তহদায়িৰ তৰ্তনময়ি ভ্ৰিিা তকনাৰ অথব হহছছ, তহদায়ি িোগ কতৰ 
ভ্ৰিিা গ্ৰহণ কৰা’। মুজাতহছদ হকছছঃ ‘ইহঁি ঈমান আনাৰ তপছি কুফৰী কতৰছছ’। কািাদাই হকছছঃ ‘তসহঁি 
তহদায়িৰ তৰ্পৰীছি ভ্ৰিিাক পছন্দ কতৰ হলছছ’। ইয়াৰ সমথবনি ককাৰআনি ককাৱা হহছছঃ “ছামূদ সম্প্ৰদায়ক আতম 
সতিক পথ কদখুৱাইতছছলা তকন্তু তসহঁছি সৎপথৰ পতৰৰ্ছিব অন্ধপথি চলাছ াছৱ পছন্দ কতৰছল”। (ছুৰা হা-মীম 
ছাজদাহ: ১৭) মূি কথা তসহঁছি তহদায়িৰ পৰা তৰ্মূখ হহ ভ্ৰিিা গ্ৰহণ কতৰছছ। (ইৰ্ছন কাছীৰ) 
৩) এইছ া মুনাতফকসকলৰ অৱস্থা, তিসকছল মুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লামৰ ওপৰি প্ৰকাশে ঈমান আতনছছ 
তকন্তু কগাপছন কুফৰী কছৰ। (মুয়াচ্ছাৰ) 
আিা ৰাতহমাহুল্লাছহ হকছছঃ ‘এই আয়ািি মুনাতফকসকলৰ উপমা তদয়া হহছছ। তসহঁছি প্ৰকাশে দৃতিি ভাল-কৰ্য়া 
কদছখ আৰু তচতন পায়, তকন্তু অন্তদৃবতি অন্ধ হহ কিাৱাি তসহঁছি কসইছ া কৰু্ল কতৰৰ্ কনাৱাছৰ’। ইৰ্ছন িায়ছদ হকছছঃ 
‘তসহঁছি কিতিয়া ঈমান আতনছল, কিতিয়া তসহঁিৰ অন্তৰি কপাহৰ হ’ল, কিছননক জুই জ্বলাছল চাতৰওফাছল আছলাতকি 
হয়। িাৰ তপছি তসহঁছি কিতিয়া কুফৰী কতৰছল, কিতিয়া আল্লাহ িাআলাই তসহঁিৰ ঈমানৰ নূৰ তৰ্লুপ্ত কতৰ তদছল, 
কিছননক জুই নুমাই তদছল কপাহৰ গুতচ িায়। ফলি তসহঁি অন্ধকাৰি ডুতৰ্ এছকাছক কদতখৰ্ কনাৱাৰা হ’ল’। (ইৰ্ছন 
কাছীৰ) 
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১৮. তসহঁি কলা, কৰ্াৰ্া, অন্ধ। কসছয় তসহঁি 
আৰু উভতি নাতহৰ্ ।

ُعوَن  ُۢ بُۡكٌم ُعۡۡمٞ َفُهۡم ََل يَرۡجه ١٨ُصم 

১৯. অথৰ্া (তসহঁিৰ উদাহৰণ) ধাৰাসাৰ 
ৰ্ৰষুণৰ দছৰ, িি আছছ কঘাৰ অন্ধকাৰ, 
ৰ্জ্ৰধ্বতন( ) আৰু তৰ্দুেি চমক। তসহঁছি 
ৰ্জ্ৰধ্বতনি মৃিুেৰ ভয়ি আিুতলছৰ কাণি 
কসাপা তদছয়। আৰু আল্লাছহ কাতফৰসকলক 
চাতৰওফালৰ পৰা আগুতৰ আছছ( )।

هَن  هٖب م  ۡو َكَصي 
َ
فهيهه ُظلَُمَٰٞت َورَۡعٞد  ٱلَسَما ءه أ

هَن  هههم م  َصَٰبهَعُهۡم ِفه  َءاذَان
َ
َوَبۡرٞق جَيَۡعلُوَن أ

َٰعهقه  ُُمهيُۢط  ٱّلَلُ وَ  ٱلَۡمۡوته  َحَذَر  ٱلَصَو
ه  َٰفهرهينَ ب ١٩ ٱۡلَك

২০. এছন লাছগ কিন তৰ্জুলীৰ চমকতনছয় 
তসহঁিৰ দৃতিশতক্ত হৰণ কতৰ তনৰ্তহ( )। 
কিতিয়াই অলপ তসহঁিৰ ৰ্াছৰ্ কপাহৰ হয় 
কিতিয়াই তসহঁি আগৰ্াত  িায় আৰু কিতিয়াই 

ُق يََكاُد  َضا َء  ٱلََۡبۡ
َ
بَۡصَٰرَُهۡمۖٓ ُُكََما  أ

َ
ََيَۡطُف أ

ُْۚ َولَۡو  ۡظلََم َعلَۡيههۡم قَاُموا
َ
ْ فهيهه ِإَوذَا  أ لَُهم َمَشۡوا

بَۡصَٰرهههۡمُۚ إهَن  ٱّلَلُ َشا َء 
َ
هَسۡمعهههۡم َوأ َهَب ب ََّلَ

                                                           
১) ইৰ্ছন আব্বাছ ৰাতদয়াল্লাহু আনহুমাই হকছছঃ ‘ইয়াৰ অথব, তহদায়ি শুনা নাপায়, কদখা নাপায়,  আৰু ৰু্তজৰ্ও 
কনাৱাছৰ’। আন এক ৰ্ণবনাি আছছ, তসহঁছি কলোণ শুনা নাপায়, কদখা নাপায় আৰু ৰু্তজৰ্ও কনাৱাছৰ। এছিছক 
তসহঁি তহদায়িৰ ফাছল উভতি নাতহৰ্। ফলি তসহঁি তিছ াৰ ওপৰি আছছ কসইছ াৰ ওপৰছি থাতকৰ্। গতিছক 
নাজাি ৰ্া মুতক্ত তসহঁিৰ ভাগেি নাই। কািাদাই হকছছঃ ‘তসহঁছি কিৌৰ্াও নকতৰৰ্ আৰু উপছদছশা গ্ৰহণ নকতৰৰ্’। 
(আি-িাফছীৰুচ ছহীহ) 
২) হাদীছি আছছ, ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লামক ইয়াহুতদ সকছল প্ৰশ্ন কতৰছল কি, ৰাআদ رعد তক? 
ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লাছম ক’কল কি, ‘এওঁ আল্লাহৰ তফতৰস্তাসকলৰ মাজৰ এজন তফতৰস্তা। কিওঁক কমঘ 
সঞ্চালনৰ দাতয়ত্ব তদয়া হহছছ। কিওঁৰ হািি আছছ জুইৰ চাৰু্ক। কিওঁ এইছ াছৰ কমঘক আল্লাহৰ ি’ি তনছদবশ হয় 
িাছিই কখতদ হল িায়’। তসহঁছি ক’কল, ‘কিছন্ত তিছ া শব্দ শুনা িায় কসইছ া আছকৌ তক’? কিছখছি ক’কল, ‘কসইছ া 
কিওঁৰ গজবন’। তসহঁছি ক’কল, ‘আপুতন তিছকই হকছছ’। (তিৰতমজী ৩১১৭, মুছনাছদ আহমদ ১/২৭৪) 
ইৰ্ছন কাছীছৰ হকছছঃ এই আয়ািি ظلمات ৰ্া অন্ধকাৰ ৰু্তল তসহঁিৰ সংশয়, অতৰ্শ্বাস আৰু তনফাকক ৰু্ছজাৱা 
হহছছ। আৰু رعد ৰ্া ৰ্জ্ৰধ্বতন ৰু্তল এছনকুৱা গজবন ৰু্ছজাৱা হহছছ, তিছ া তসহঁিৰ অন্তৰি ভয় সৃতি কছৰ। 
মুনাতফকসকলৰ ৰ্াছৰ্ ই অিেতধক শংকাগ্ৰস্থ আৰু ভয় সৃতিকাৰী। কিছন আল্লাহ িাআলাই হকছছঃ “তসহঁছি তিছকাছনা 
শব্দছক তনজৰ তৰ্ৰুছদ্ধ ভাছৱ”। (ছুৰা আল-মুনাতফকুন ৪) 
৩) ইৰ্ছন আব্বাছ ৰাতদয়াল্লাহু আনহুমাই হকছছঃ ইয়াৰ অথব ‘আল্লাছহ কাতফৰসকলৰ ওপৰি আজাৰ্ নাতিল কতৰৰ্। 
কসছয় তসহঁছি কিওঁৰ আৱৰণৰ পৰা ৰ্াতহৰ হ;ৰ্ কনাৱাতৰৰ্’। মুজাতহছদ হকছছঃ ‘আগুতৰ ধৰা ৰ্া পতৰছৰ্িন কতৰ ৰখাৰ 
অথব, কিওঁ তসহঁিক (তকয়ামিৰ তদনা) একতত্ৰি কতৰৰ্’। (আি-িাফছীৰুচ ছহীহ) 
৪)  ইৰ্ছন আব্বাছ ৰাতদয়াল্লাহু আনহুমাই হকছছঃ ইয়াি برق শব্দৰ দ্বাৰা ককাৰআনৰ আয়ািসমূহক ৰু্ছজাৱা হহছছ। 
অথবাৎ ককাৰআনৰ আয়ািসমূছহ ৰ্া সিেৰ িীব্ৰ কপাহছৰ এছন লাছগ কিন মুনাতফকসকলৰ কগাপন িথে 
ফাতদল কতৰ তদৰ্। (আি-িাফছীৰুচ ছহীহ) 
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অন্ধকাৰ হয় কিতিয়াই তসহঁি থমতক ৰয় । 
আল্লাছহ ইচ্ছা কতৰছল তসহঁিৰ েৱণশতক্ত আৰু 
দৃতিশতক্ত হৰণ কতৰৰ্ পাতৰছলছহঁছিন। তনশ্চয় 
আল্লাহ সকছলা ৰ্স্তুৰ ওপৰি িমিাৰ্ান( )।

يٞر  ٱّلَلَ  ءٖ قَده ه ََشۡ
َٰ ُك  ٢٠َۡعَ

২১. কহ মানৱ!( ) কিামাছলাছক কিামাছলাকৰ 
ৰৰ্ (প্ৰতিপালক)ৰ ইৰ্াদি কৰা, তিজছন 

َها  ي 
َ
أ ْ  ٱّلَاُس َيَٰٓ  ٱََّلهيَرَبُكُم  ٱۡعبُُدوا

مهن َقۡبلهُكۡم لََعَلُكۡم  ٱََّلهينَ َخلََقُكۡم وَ 

                                                           
১) ইয়াি আল্লাহ িাআলাই মুনাতফকসকলৰ তৰ্ষছয় তি উপমা তদছছ ইয়াৰ িাৎপিব হ’ল, এছনকুৱা ৰ্েতক্তৰ উদাহৰণ 
তিছয় প্ৰচণ্ড ৰ্ৰষুণৰ  মাজি ৰ্া  অতিৰম কতৰ আছছ। ি’ি আছছ তৰ্তভন্ন প্ৰকাৰৰ অন্ধকাৰ। ৰাতিৰ অন্ধকাৰ, 
কমঘৰ অন্ধকাৰ আৰু ৰ্ৰষুণৰ অন্ধকাৰ। আৰু আছছ িাি প্ৰচণ্ড শব্দ সম্পন্ন ৰ্জ্ৰ আৰু তৰ্দুেৎ চমকতন। এই 
ভয়ানক অন্ধকাৰি কিতিয়া তৰ্জুলী চমতক উছি কিতিয়া তস অলপ আগুৱায়। আৰু কিতিয়া অন্ধকাছৰ 
আৱতৰ ধছৰ কিতিয়া থমতক ৰয়। মুনাতফক সকছলাছৰা তিক কিছনই অৱস্থা, কিতিয়া তসহঁছি ককাৰআনৰ 
আছদশ-তনছষধ, পুৰুষ্কাৰ আৰু শাতস্তৰ কথা শুছন কিতিয়া তসহঁছি তনজৰ কাণি আিুতল সতপ তদছয়। আৰু 
ককাৰআনৰ আছদশ-তনছষধৰ পৰা মূখ ঘুৰাই লয়। কাৰণ এইছৰ্াছৰ িাক তৰ্ব্ৰি কছৰ। তসহঁছি এইছৰ্াৰক 
এছননক অপছন্দ কছৰ কিছননক কসই ৰ্েতক্ত মৃিুেৰ ভয়ি ৰ্জ্ৰধ্বতনক অপছন্দ কতৰ কাণি আিুতল সতপ 
তদছয়। তকন্তু মুনাতফক সকছল তিমাছনই তৰ্ব্ৰি নহওঁক তকয়. তসহঁছি ককাছনামছিই তনৰাপিা লাভ কতৰৰ্ 
কনাৱাতৰৰ্। কাৰণ আল্লাছহ তসহঁিক কিওঁৰ জ্ঞান, িমিা আৰু শতক্তৰ দ্বাৰা পতৰছৰ্িন কতৰ আছছ। তসহঁছি 
ককাছনামছিই কিওঁৰ শাতস্তৰ পৰা মুতক্ত নাপাৰ্। আৰু কিওঁক অপাৰছগা কতৰৰ্ কনাৱাতৰৰ্। ৰ্ৰং আল্লাছহ 
তসহঁিৰ কমবকাণ্ডৰ সুক্ষ্মভাছৱ তহচাপ হল কসই অনুপাছি তসহঁিক শাতস্ত প্ৰদান কতৰৰ্। (িাফছীৰ আচ-
ছা’দী) 
২) উপছৰাক্ত আছলাচনাৰ পৰা আমাৰ ওচৰি এইছ া স্পি হ’ল কি, ছুৰা ৰ্াক্বাৰাৰ প্ৰথমৰ পৰা এই পিবন্ত মানুহক 
ককইৰ্া াও ভাগি ভাগ কৰা হহছছ। (ক) সতিক মুতমন, প্ৰথম চাতৰ আয়ািি কিওঁছলাকৰ ৰ্ণবনা আতহছছ। (খ) প্ৰকৃি 
কাতফৰ, িাৰ তপছৰ দু া আয়ািি ইয়াৰ ৰ্ণবনা আতহছছ। (গ) মুনাতফক। মুনাতফকৰ আছকৌ দুই প্ৰকাৰ ৰ্ণবনা কৰা 
হহছছ। (১) প্ৰকৃি মুনাতফক। জুই জ্বছলাৱা উপমা তদ তসহঁিৰ পতৰচয় তদয়া হহছছ। (২) সছন্দহি পতিি মুনাতফক। 
তসহঁছি ককতিয়াৰ্া ঈমান আছন আছকৌ ককতিয়াৰ্া কুফৰী কছৰ। ৰ্জ্ৰ আৰু তৰ্জুলীৰ উদাহৰণ তদ তসহঁিক তচতিি 
কৰা হহছছ। প্ৰথম দলৰ তনফাকিনক এওঁছলাকৰ তনফাক্ব অলপ তনম্নিৰ। এই ৰ্ণবনাৰ লগি আৰু ছুৰা নুৰৰ ৩৯-৪০ 
নং আয়ািৰ লগি তকছুমান তদশি তমল আছছ। (ইৰ্ছন কাছীৰ)  
৩) কগাছ ই মানৱ জাতিক আল্লাহৰ আহ্বান কি, কিামাছলাছক কিওঁৰ ইৰ্াদি কৰা তিছয় কিামাছলাকক তৰ্তভন্ন 
অনুগ্ৰহৰ দ্বাৰা লালন-পালন কছৰ। আৰু ককৱল কিওঁছকই ভয় কৰা আৰু কিওঁৰ দ্বীনৰ তৰ্ছৰাতধিা নকতৰৰ্া। 
কিছৱঁই কিামাছলাকক প্ৰাণদান কতৰছছ অথচ কিামাছলাছক প্ৰাণহীন আতছলা। আৰু কিামাছলাকৰ পুৰ্বপুৰুষ 
সকছলাছকা কিছৱঁই সৃতি কতৰছছ। িাছি কিামাছলাছক মুিাক্বী কহাৱা। (মুয়াচ্ছাৰ) 
এই আয়ািছ া পতৱত্ৰ ককাৰআনৰ সৰ্বপ্ৰথম তনছদবশ, আৰু কসই তনছদবছশই হহছছ কিৌহীদ। ইছলামৰ কমৌতলক 
আক্বীদাহ ৰ্া তৰ্শ্বাস হহছছ কিৌহীদ। তিছ া মানুহক প্ৰকৃি অথবি মানুহৰূছপ গিণ কৰাৰ একমাত্ৰ উপায়। ই মানুহৰ 
িাৱিীয় সমসোৰ সমাধান তদছয়, সকছলা সংক ি আেয় দান কছৰ। িাওহীদ শব্দছ া মূলধািু। ইয়াৰ অথব, ককাছনা 
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কিামাছলাকক আৰু কিামাছলাকৰ 
পূৰ্বৱিবীসকলক সৃতি কতৰছছ, িাছি 
কিামাছলাক িাক্বৱাৰ অতধকাৰী কহাৱা( )।

٢١َتَتُقوَن 

২২. তিজছন কিামাছলাকৰ ৰ্াছৰ্ পৃতথৱীখনক 
তৰ্ছনা কতৰ তদছছ আৰু আকাশখনক কতৰ 
তদছছ চাল আৰু আকাশৰ পৰা পানী অৱিীণব 
কতৰ িাৰ দ্বাৰা কিামাছলাকৰ জীতৱকাৰ ৰ্াছৰ্ 
ফলমূল উৎপাদন কতৰছছ। গতিছক 
কিামাছলাছক জাতনশুতন কাছকা আল্লাহৰ 
সমকি( ) তথৰ নকতৰৰ্া।

ۡرَض َجَعَل لَُكُم  ٱََّلهي
َ
ا وَ  ٱۡۡل هَرَٰش   ٱلَسَما ءَ ف

نَزَل مهَن 
َ
هَنا ء  َوأ ههه  ٱلَسَما ءه ب ۡخَرَج ب

َ
 ۦَما ء  فَأ

ه  ٱثلََمَرَٰته مهَن  َ ْ ّلله رهۡزق ا لَُكۡمۖٓ فاََل ََتَۡعلُوا
نُتۡم َتۡعلَُموَن 

َ
ا َوأ نَداد 

َ
٢٢أ

                                                                                                                                                                             

ৰ্স্তুক একক ৰু্তল জনা আৰু কঘাষনা কৰা। কসই অনুসাছৰ আল্লাহৰ একত্বৰ্াদৰ অথব, আল্লাহক একক ৰু্তল কঘাষনা 
কৰা। চতৰয়তি পতৰভাষাি কিৌহীদ ককাৱা হয়, এই কথা তৰ্শ্বাস কৰা কি, আল্লাছহই একমাত্ৰ মাৰু্দ। কিওঁৰ ককাছনা 
অংশীদাৰ নাই। কিওঁৰ ককাছনা সমকি নাই। একমাত্ৰ কিওঁৰ ৰ্াছৰ্ই িাৱিীয় ইৰ্াদিক সুতনতদবি কৰা। কিওঁৰ 
িাৱিীয় সুন্দৰ নাম আৰু গুণাৱলী আছছ ৰু্তল তৰ্শ্বাস কৰা। এছিছক ৰু্জা গ’ল কি, কিৌহীদ হ’ল আল্লাহক কিওঁৰ 
ৰুৰু্তৰ্য়োিি ৰ্া প্ৰভুত্বি, কিওঁৰ সিা, নাম আৰু গুণি আৰু ইৰ্াদিৰ কিত্ৰি একক ৰু্তল স্বীকাৰ কৰা। ইয়াি 
তিতন প্ৰকাৰ কথা উছল্লখ কৰা হহছ, ১) আল্লাহৰ প্ৰভূত্বি ঈমান ইয়াক িাওহীদুৰ ৰুৰু্তৰ্য়োহ কৰ্াছল। ২) আল্লাহৰ 
নাম আৰু গুণাৱলীি তৰ্শ্বাস কৰা, ইয়াক িাওহীদুল আছমা ওৱাচ তছফাি কৰ্াছল। ৩) িাৱিীয় ইৰ্াদি একমাত্ৰ 
আল্লাহৰ ৰ্াছৰ্ তনতদবি কৰা, ইয়াক িাওহীদুল উলুতহয়োহ কৰ্াছল। এই তিতন া অংশৰ তিছকাছনা এ া অংশ ৰ্াদ 
পতৰছল কিৌহীদ প্ৰতি্ঠ,া নহ’ৰ্, আৰু দুতনয়া ও আতখৰািি তস মুতক্ত নাপাৰ্। 
১) িাওহীদুল উলুতহয়োহ ৰ্া একমাত্ৰ আল্লাহৰ ইৰ্াদি কতৰছলছহ িাক্বৱাৰ অতধকাৰী কহাৱা িাৰ্ অনেথা নহয়। 
তিহঁিৰ কমবকাণ্ডি তশ্বকব আছছ, তসহঁছি তিমাছনই পৰছহজগাৰ ৰ্া তিমাছনই আমল নকৰক তকয়, তসহঁছি ককতিয়াও 
মুিাক্বী হ’ৰ্ কনাৱাতৰৰ্। কসছয় জীৱনৰ িাৱিীয় ইৰ্াদিক আল্লাহৰ ৰ্াছৰ্ তনছভবজালভাছৱ কতৰৰ্ লাতগৰ্।  
২) আয়ািি উছল্লতখি “আনদাদ” শব্দছ া “তনে” শব্দৰ ৰ্হু ৰ্চন। িাৰ অথব সমকি তস্থৰ কৰা। ইয়াি আল্লাহৰ 
সমকি তস্থৰ কতৰৰ্নল তনছষধ কৰা হহছছ। আৰু এই সমকি তস্থৰ কৰাছ াছৱ তশ্বকব। তশ্বকব হহছছ আ াইিনক ডািৰ 
গুণাহ। আবু্দল্লাহ ইৰ্ছন মাছউদৰ পৰা ৰ্তণবি, ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লামক কসাধা হ’ল, আল্লাহৰ ওচৰি 
আ াইিনক ডািৰ গুণাহ ককানছ া? কিছখছি ক’কল, ‘আল্লাহৰ লগি আনক অংশীস্থাপন কৰা, অথচ কিছৱঁই সৃতি 
কতৰছছ’। (ৰু্খাৰী ৪৪৭৭)  
তশ্বকবৰ প্ৰকাৰসমূহঃ 
তশ্বকব হহছছ তিতন প্ৰকাৰ কিছন: ১. তশ্বছকব আকৰ্ৰ ৰ্া ডািৰ তশ্বকব ২. তশ্বছকব আছগাৰ ৰ্া সৰু তশ্বকব আৰু ৩. তশ্বছকব 
খাফী ৰ্া কগাপন তশ্বকব। 
ডািৰ তশ্বকব:  
ডািৰ তশ্বকবৰ ফলি মানুহৰ আমল তৰ্নি হহ িায় আৰু তস জাহান্নামি তচৰকাল থাতকৰ্লগীয়া হয়। আল্লাছহ হকছছ, 



 

আল-ককোৰআনুল কোৰীমৰ অসমীয়ো অৰ্থোনুবোদ আৰু সংক্ষিপ্ত সৰল তফছীৰ 
 

   

                                                                                                                                                                             

“আৰু িতদ কিওঁছলাছকও আল্লাহৰ লগি অংশীদাৰ স্থাপন কতৰছলছহঁছিন কিছনহ’কল কিওঁছলাকৰ সকছলা আমল 
তনষ্ফল হহ গছলছহঁছিন।” [ আল-আন‘আম, আয়াি: ৭৭]  আল্লাহ িা‘আলাই আৰু হকছছ, “মুশ্বতৰকসকলৰ ৰ্াছৰ্ 
আল্লাহৰ ঘৰ মছতজদ সংস্থাপনৰ ককাছনা প্ৰছয়াজন নাই। তিছহিু তসহঁি তনছজই তনজৰ কুফুৰীৰ সািে তদছছ। তসহঁিৰ 
সকছলা আমল ধ্বংস কতৰ তদয়া হ’ৰ্ আৰু তসহঁি তচৰকাল জাহান্নামি অৱস্থান কতৰৰ্”। [আি-িাওৰ্াহ, আয়াি: 
১৭] এই প্ৰকাৰ তশ্বকবৰ ওপৰি ককাছনাছৱ মৃিুেৰ্ৰণ কতৰছল িাক ককতিয়াও িমা কৰা নহ’ৰ্ আৰু জান্নাি িাৰ 
ৰ্াছৰ্ হাৰাম। আল্লাহ িা‘আলাই হকছছ,“তনশ্চয় মহান আল্লাহ িা‘আলাই তশ্বকব গুনাহ ককতিয়াও িমা নকছৰ। ইয়াৰ 
ৰ্াতহছৰ কিওঁ তি ইচ্ছা িমা কতৰৰ্ পাছৰ”। [আন-তনছা, আয়াি: ৪৮] আল্লাহ িা‘আলাই আৰু হকছছ, “তনশ্চয় তি 
ৰ্েতক্ত আল্লাহৰ লগি তশ্বকব কছৰ, আল্লাছহ িাৰ ওপৰি জান্নাি হাৰাম কতৰছছ আৰু িাৰ তিকনা জাহান্নাম আৰু 
অিোচাৰীসকলৰ ৰ্াছৰ্ ককাছনা সহায়কাৰী নাই। [আল-মাতয়দা, আয়াি: ৭২] 
এই প্ৰকাৰ তশ্বকবৰ তভিৰি আছছ মৃি ৰ্েতক্ত আৰু প্ৰতিমাক মািা, তসহঁিৰ আেয় প্ৰাথবনা কৰা, তসহঁিৰ উছেছশে 
মান্নি আৰু জছৰ্হ কৰা ইিোতদ। 
সৰু তশ্বকব: সৰু তশ্বকব ৰ্ছলাছি এছন কমবক ৰু্জায় িাক ককাৰআন ৰ্া হাদীছি তশ্বকব ৰু্তল নামাকৰণ কৰা হহছছ, তকন্তু 
ই ডািৰ তশ্বকবৰ অন্তভূবক্ত নহয়। কিছন, তকছুমান কামি তৰয়া ৰ্া কলাকক কদখুৱাৰ্নল কৰা কাম, আল্লাহৰ ৰ্াতহছৰ 
আনৰ নামি শপি কৰা, আৰু এছন কথা ককাৱা কি, আল্লাছহ আৰু অমুছক তি তৰ্চাছৰ” ইিোতদ। নৰ্ী চাল্লাল্লাহু 
আলাইতহ অছাল্লাছম হকছছ,  “কিামাছলাকৰ ওপৰি তিছ া তৰ্ষয় আ াইিনক কৰ্তছ ভয় পাওঁ কসইছ া হহছছ সৰু তশ্বকব, 
এই সম্পছকব কসাধাি কিছখছি কয়, কসইছ া হহছছ “কলাকক কদখুৱাৰ্নল কৰা কাম”। এই হাদীছছ া ইমাম আহমদ, 
িাৰ্ৰানী আৰু ৰ্ায়হাকীছয় মাহমুদ ইৰ্ছন লাৰ্ীদ আনছাৰী ৰাতদয়াল্লাহু আনহুৰ পৰা তৰ্শুদ্ধ সুত্ৰি ৰ্ণবনা কতৰছছ। 
িাৰ্ৰানীছয় আৰু তকছুমান তৰ্শুদ্ধ সুত্ৰি মাহমুদ ইৰ্ছন লাৰ্ীদৰ পৰা আৰু কিওঁ ৰাছফ‘ ইৰ্ছন খাদীজৰ পৰা ৰ্ণবনা 
কতৰছছ। আন এক হাদীছি নৰ্ী চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লাছম হকছছ,  “তি ৰ্েতক্ত আল্লাহৰ ৰ্াতহছৰ আন ককাছনা ৰ্স্তুৰ 
শপি কতৰছল, প্ৰকৃিছি তস তশ্বকব কতৰছল।” (ৰু্খাৰী আল আইমান অন-নুজুৰ ৬২৭১ মুছতলম আল আইমান ১৬৪৬ 
আি তিৰতমজী ১৫৩৩) ইমাম আহমছদ তৰ্শুদ্ধ চনছদছৰ ওমৰ ইৰ্নুল খািাৰ্ ৰাতদয়াল্লাহু ‘আনহুৰ পৰা এই হাদীছছ া 
ৰ্ণবনা কতৰছছ। আৰু্ দাউদ আৰু তিৰতমজীি আবু্দল্লাহ ইৰ্ছন ওমৰ ৰাতদয়াল্লাহু আনহুৰ পৰা তৰ্শুদ্ধ চনদি ৰ্তণবি 
এক হাদীছি আছছ কি, নৰ্ী চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লাছম হকছছ, “তি ৰ্েতক্ত আল্লাহৰ ৰ্াতহছৰ আনৰ নামি শপি 
কতৰছল তস আল্লাহৰ লগি কুফুৰী ৰ্া তশ্বকব কতৰছল”।(ৰু্খাৰী আল আদাৰ্ ৫৭৫৭ মুছতলম আল আইমান ১৬৪৬ 
তিৰতমজী ১৫৩৫)  ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লাছম আৰু হকছছ,  “কিামাছলাছক এই কথা নকৰ্া কি আল্লাছহ 
আৰু অমুছক তি তৰ্চাতৰছছ, ৰ্ৰং এছননক ককাৱা ‘আল্লাছহ তি তৰ্চাতৰছছ আৰু িাৰ তপছি অমুছক তি তৰ্চাতৰছছ।” 
(আৰু্ দাঊদ আল-আদাৰ্ ৪৯৮০ আহমদ ৫ম খণ্ড ৩৯৩পৃঃ) এই হাদীছছ া আৰু্ দাউছদ তৰ্শুদ্ধ চনদছৰ হুজাইফা 
ইৰ্ছন য়ামান ৰাতদয়াল্লাহু ‘আনহুৰ পৰা ৰ্ণবনা কতৰছছ। 
এই প্ৰকাৰ তশ্বকবি তলপ্ত ৰ্েতক্ত অথবাৎ সৰু তশ্বকবৰ কাৰছণ ৰ্ান্দা ধমবিোগী নহয় ৰ্া ইছলামৰ পৰা ৰ্তহস্কাৰ নহয় আৰু 
তস জাহান্নামি তচৰস্থায়ী নহ’ৰ্; ৰ্ৰং ই অপতৰহািব পূণব কিৌহীদৰ পতৰপন্থী এ া পাপ তৰ্ছশষ। 
িৃিীয় প্ৰকাৰ তশ্বকব: কগাপন তশ্বকব: ইয়াৰ প্ৰমাণ, নৰ্ী চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লামৰ তনছম্নাক্ত হাদীছ। কিছখছি হকছছ, 
“(কহ ছাহাৰ্ীসকল), মই কিামাছলাকক এছন এ া তৰ্ষয় সম্পছকব সংৰ্াদ তনতদম কন, তিছ া কমাৰ দৃতিি কিামাছলাকৰ 
পছি মছীহ-দাজ্জালিনকছয়া ভয়ঙ্কৰ? কিওঁছলাছক কছল, হয়, তনশ্চয়, কওঁক কহ আল্লাহৰ ৰাছুল! কিতিয়া কিছখছি 
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২৩. আতম আমাৰ ৰ্ান্দাৰ ওপৰি তি অৱিীণব 
কতৰছছা িাি িতদ কিামাছলাকৰ ককাছনা 
সছন্দহ থাছক কিছন্ত ইয়াৰ অনুৰূপ ককাছনা 
এ া ছুৰা ৰচনা কতৰ আনা( ) আৰু আল্লাহৰ 
ৰ্াতহছৰ কিামাছলাকৰ সকছলা সািী-
সহায়কাৰীক( ) আহ্বান কৰা িতদ 
কিামাছলাছক সিেৰ্াদী কহাৱা।

نَا  َٰ َعۡبده هَما نََزّۡلَا َۡعَ ِإَون ُكنُتۡم ِفه َرۡيٖب م 
هۡثلههه  هن م  هُسوَرةٖ م  تُواْ ب

ۡ
ْ وَ  ۦفَأ ُشَهَدا َءُكم  ٱۡدُعوا
ه  قهَي  ٱّلَله ن ُدونه م  ٢٣إهن ُكنُتۡم َصَٰده

২৪. এছিছক িতদ কিামাছলাছক এছন নকৰা- 
আৰু কিামাছলাছক এইছ া ককতিয়াও কতৰৰ্ 
কনাৱাতৰৰ্া , কিছনহ’কল কসই জুইৰ পৰা 

 ْ ْ فَ فَإهن َلۡم َتۡفَعلُوا ْ َولَن َتۡفَعلُوا  ٱّلَارَ  ٱَتُقوا
ۖٓ وَ  ٱّلَاُس َوقُوُدَها  ٱَلته  عهَدۡت  ٱۡۡلهَجاَرةُ

ُ
أ

                                                                                                                                                                             

ক’কল, কসইছ া হহছছ কগাপন তশ্বকব। ককাছনা ৰ্েতক্তছয় ছালািি তথয় হহ তনজৰ ছালাি সুন্দৰ কৰাৰ কচিা কছৰ এই 
কাৰছণ কি, মানুছহ িাক কদতখ আছছ।”( ইৰ্ছন মাজাহ ৪২০৪ আহমদ ৩য় খণ্ড ৩০পৃঃ) 
ইমাম আহমছদ কিছখিৰ মুছনাদি এই হাদীছছ া আৰু্ ছাঈদ খুদৰী ৰাতদয়াল্লাহু ‘আনহুৰ পৰা ৰ্ণবনা কতৰছছ। 
িাৱিীয় তশ্বকব ককৱল দুই প্ৰকাৰছিা তৰ্ভক্ত কতৰৰ্ পাতৰ: সৰু তশ্বকব আৰু ডািৰ তশ্বকব। কাৰণ কগাপন ৰ্া গুপ্ত তশ্বকব 
সৰু আৰু ডািৰ উভয় প্ৰকাৰ তশ্বকবৰ অন্তভূবক্ত হ’ৰ্ পাছৰ। ককতিয়াৰ্া ই ডািৰ তশ্বকবৰ িাতলকাি পছৰ। কিছন, 
মুনাতফকসকলৰ তশ্বকব, কাৰণ তসহঁছি তনজৰ ভ্ৰান্ত তৰ্শ্বাস কগাপন ৰাছখ প্ৰাণৰ ভয়ি তৰয়া কতৰ ইছলাম প্ৰকাশ কছৰ। 
এইদছৰ ককতিয়াৰ্া কগাপন তশ্বকব সৰু তশ্বকবৰ িাতলকাছিা আছহ। কিছন, ‘তৰয়া’ ৰ্া কলাকক কদখুৱাৰ্নল কৰা কাম, 
ইয়াৰ উছল্লখ মাহমুদ ইৰ্ন লাৰ্ীদ আনছাৰী আৰু আৰু্ ছাঈদ খুদৰী ৰাতদয়াল্লাহু ‘আনহুমাৰ পৰা ৰ্তণবি উপছৰাক্ত 
হাদীছ দু াি আছছ। আল্লাছহই আমাক িাওফীক দানকাৰী। 
১) ইয়াৰ আগৰ আয়ািি কিৌহীদ প্ৰমাণ কৰা হহতছল। এই আয়াি আৰু ইয়াৰ তপছৰ আয়ািসমূহি নৰু্ওৱাি আৰু 
তৰছালিৰ সিেিা সাৰ্েস্ত কৰা হহছছ। (ইৰ্ছন কাছীৰ)  
২) شهداء শব্দৰ ৰ্োখো ইৰ্ছন আব্বাছৰ মছি أعوانكم ৰ্া সহায়কাৰীসকল। অথবাৎ এছন সম্প্ৰদায়ক মাতি আনা 
তিসকছল কিামাছলাকক এই তৰ্ষছয় সহায়-সহছিাতগিা কতৰৰ্ পাতৰৰ্। আৰু্ মাতলছক হকছছঃ ইয়াৰ অথব 
 কিামাছলাকৰ অংশীদাৰতৰ্লাক ৰ্া তিসকলক কিামাছলাছক কমাৰ লগি অংশী কতৰছা তসহঁিক شركاءكم
মাতি আনা, তসহঁছি এই ধৰণৰ ককাছনা ছুৰা ৰচনা কতৰৰ্ পাছৰ কনতক কচাৱা? মুজাতহছদ হকছছঃ شهداء 
শব্দছ া ইয়াি সাধাৰণ অথবছি ৰ্েৱহৃি হহছছ। অথবাৎ সাতহতিেক আৰু পতণ্ডি সকলক মাতি আনা 
তিসকছল ইয়াৰ সািী হ’ৰ্। (ইৰ্ছন কাছীৰ) 
অথবাৎ ককাৱা হহছছ কি, কহ অতৰ্শ্বাসকাৰীসকল! কিামাছলাছক িতদ কমাৰ ৰ্ান্দাৰ প্ৰতি অৱিীণব কহাৱা 
ককাৰআনক সছন্দহ কৰা কিছন্ত ককাৰআনৰ ছুৰাৰ দছৰ তিছকাছনা এ া ছুৰা ৰচনা কতৰ আনাছচান। আৰু 
ইয়াৰ ৰ্াছৰ্ কিামাছলাছক িাক ইচ্ছা িাছকই সহায়কাৰীৰূছপ গ্ৰহণ কৰা, ককাছনা আপতি নাই, িতদ 
কিামাছলাছক কিামাছলাকৰ কথাি সিে কিছন্ত আনা।(মুয়াচ্ছাৰ) 
৩) এইছ া ককাৰআনৰ তৰ্ছশষ মুতজিা ৰ্া অছলৌতককিা। একমাত্ৰ ককাৰআছনই তনসংছকাচভাছৱ সৰ্বকালৰ ৰ্াছৰ্ তনজ 
স্বীকৃি সিাৰ এছননক কঘাষণা তদৰ্ পাছৰ। কিছননক ৰাছুলৰ িুগি ককাছনও এই ককাৰআনৰ চেছলি গ্ৰহণ কতৰৰ্ পৰা 
নাই তিক কিছননক ককাৰআছন তনভবছয় িুগ িুগ ধতৰ এই চেছলি তদ আতহছছ কি, ককাৰআনৰ দছৰ এছন তকিাৰ্ 
ককাছনও ৰচনা কতৰৰ্ কনাৱাতৰৰ্। ৰাছুলৰ িুগৰ পৰা আতজ হলছক ককাছনও এই দুঃসাহস কতৰ কদখাৰ্ পৰা নাই। 
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ৰ্াতচৰ্নল ৰ্েৱস্থা কৰা িাৰ ইন্ধন হ’ৰ্ মানুহ 
আৰু তশল, তিছ া প্ৰস্তুি কৰা হহছছ 
কাতফৰসকলৰ ৰ্াছৰ্।

َٰفهرهيَن  هۡلَك ٢٤ل

২৫. আৰু তিসকছল ঈমান আতনছছ আৰু সৎকাম 
কতৰছছ কিওঁছলাকক সুসংৰ্াদ তদয়া কি, 
কিওছলাকৰ ৰ্াছৰ্ আছছ জান্নাি, িাৰ িছলতদ নদী 
প্ৰৰ্াতহি হয়( ), কিতিয়াই কিওঁছলাকক িাৰ পৰা 
ককাছনা ফল খাৰ্নল তদয়া হ’ৰ্, কিতিয়াই 
কিওঁছলাছক ক’ৰ্, ইতিপুছৰ্ব আমাক এই ধৰণৰ 
ফল খাৰ্নল তদয়া হহতছল, কাৰণ কিওঁছলাকক 
ফলমূল সাদৃশেপূণব( ) কতৰ তদয়া হ’ৰ্ আৰু 
কিওঁছলাকৰ ৰ্াছৰ্ িাি থাতকৰ্ পতৱত্ৰা সতঙ্গনী( ), 
আৰু িাি কিওঁছলাক তচৰকাল থাতকৰ্।

ه  ه ْ وَعَ  ٱََّلهينَ َوبَّش  ْ َءاَمُنوا َن  ٱلَصَٰلهَحَٰته مهلُوا
َ
أ

ۖٓ لَُهۡم َجَنَٰٖت ََتۡرهي مهن ََتۡتهَها  َُٰر نَۡه
َ
ُُكََما  ٱۡۡل

ْ َهََٰذا  هۡزق ا قَالُوا ْ مهۡنَها مهن َثَمَرةٖ ر   ٱََّلهيُرزهقُوا
ههه   ب
ْ تُوا
ُ
ۖٓ َوأ ۖٓ َولَُهۡم  ۦُرزهۡقَنا مهن َقۡبُل ا ُمتََشَٰبهه 

ۖٞٓ وَُهۡم فه  ا  فهيهَ  َطَهَرة ۡزَوَٰٞج م 
َ
وَن أ ُ ٢٥يَها َخَِٰله

                                                                                                                                                                             

আৰু কদাতপও কনাৱাতৰৰ্। কগাছ ই তৰ্শ্বৰ তিজন সৃতিকিবা কিওঁৰ কথাৰ তনতচনা ককাছনা কথা হল অনা সৃতিৰ পছি 
সম্ভৱ হ’ৰ্ জাছনা?  
গতিছক কিামাছলাছক এতিয়া অপাৰগ হহছা। আৰু তনতশ্চিভাছৱ ভতৱষেছিও এইছ া কৰা অসম্ভৱ। এছিছক 
জাহান্নামৰ শাতস্তৰ পৰা তনজছক ৰিা কৰা। ৰাছুলৰ প্ৰতি ঈমান আনা আৰু আল্লাহৰ আনুগিে কৰা। জাতন কথাৱা! 
জাহান্নামৰ ইন্ধন ককৱল মানুহ আৰু তশল, এইছ া হিয়াৰ কৰা হহছছ কসইসকল কলাকৰ ৰ্াছৰ্ তিসকছল আল্লাহ আৰু 
কিওঁৰ ৰাছুলক অতৰ্শ্বাস কছৰ। (মুয়াচ্ছাৰ) 
১) জান্নািৰ িছলতদ নদী প্ৰৰ্াতহি অথবাৎ ইয়াৰ গছৰ িছলতদ আৰু ককািালীসমূহৰ িছলতদ তনজৰাসমূহ 
প্ৰৰ্াতহি। ইৰ্ছন মাছউদ ৰাতদয়াল্লাহু আনহুছৱ হকছছঃ জান্নািৰ নদী- তনজৰা সমূহ তমশ্বক (সুগতন্ধ)ৰ 
পৰ্বিৰ পৰা নাতম আতহছছ। (ছহীহ ইৰ্ছন তহব্বান ৭৪০৮)  
২) কিতিয়াই তসহঁিক ককাছনা ফলমূল খাৰ্নল তদয়া হ’ৰ্, তসহঁছি ক’ৰ্, ইয়াৰ আগছিও আমাক এই ধৰণৰ ফছলই 
খাৰ্নল তদয়া হহতছল, তকন্তু কিতিয়া মুখি তদৰ্, কদতখৰ্ কি এইছ া এছকৰ্াছৰ তভন্ন। িতদও কদতখৰ্নল ৰং আৰু নাম 
এছকই। (মুয়াচ্ছাৰ)  
জান্নাতিসকলক এছকই আকৃতি তৰ্তশি ফলমূল পতৰছৰ্শনৰ উছেশে হ’ৰ্ পতৰিৃতপ্ত আৰু আনন্দ সঞ্চাৰ। ককাছনা 
ককাছনা িাফছীৰতৰ্দসকলৰ মছি, ফলমূল পৰস্পৰ সাদৃশেপূণব কহাৱাৰ অথব, জান্নািি পতৰছৰ্তশি ফল-মূল আতদ 
কদতখ জান্নাতিসকছল ক’ৰ্, এইছ া আমাক কিাৱা কাতলও তদয়া হহতছল, জান্নািৰ খাতদমসকছল ক’ৰ্, ‘কদছখাঁছি িতদও 
এছকই তকন্তু ইয়াৰ কসাৱাদ কৰ্ছলগ’। ইৰ্ছন আব্বাছছ হকছছঃ ‘পৃতথৱীৰ ফলমূলৰ লগি জান্নািৰ ফলমূলৰ ককাছনা 
িুলনাই নাখাছ , ককৱল নামৰছহ তমল থাতকৰ্’। (ইৰ্ছন কাছীৰ) 
৩) মূল আৰৰ্ী ৰ্াকে “আিৱাজ” ৰ্েৱহাৰ কৰা হহছছ। ই “িওজ” শব্দৰ ৰ্হু ৰ্চন। “িওজ” শব্দৰ অথব হহছছ, 
এছিাৰ। এইছ া স্বামী স্ত্ৰীৰ ৰ্াছৰ্ ৰ্েৱহাৰ কৰা হয়। স্বামীৰ ৰ্াছৰ্ স্ত্ৰী হহছছ িওজ আছকৌ স্ত্ৰীৰ ৰ্াছৰ্ স্বামী হহছছ 
িওজ। তকন্তু পৰকালি আিৱাজ অথবাৎ কিাৰা পতৱত্ৰিাৰ গুণাৱলী সহকাছৰ। জান্নািি পতৱত্ৰ আৰু পতৰচ্ছন্ন 
স্ত্ৰী লাভৰ অথব, কিওঁছলাক হ’ৰ্ পাতথবৱ িাৱিীয় ৰ্াতহেক আৰু গিনগি ত্ৰুত -তৰ্চুেতি আৰু চতৰত্ৰগি 
কলূষিাৰ পৰা সমূ্পণব মূক্ত লগছি প্ৰস্ৰাৰ্-কশৌচ, কিজস্ৰাৰ্, প্ৰসছৰ্ািৰ স্ৰাৰ্ আতদ িাৱিীয় ঘৃণনীয় তৰ্ষয়ৰ 
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২৬. তনশ্চয় আল্লাছহ মহ অথৰ্া িাছিানক িুদ্ৰ 
ককাছনা ৰ্স্তুৰ উপমা তদওঁছি সংছকাচ কৰ্াধ 
নকছৰ । এছিছক তিসকছল ঈমান আতনছছ 
কিওঁছলাছক জাছন কি, তনশ্চয় এইছ া 
কিওঁছলাকৰ প্ৰতিপালকৰ পৰা সিে। আৰু 
তিসকছল কুফৰী কতৰছছ তসহঁছি কয় কি, 
আল্লাছহ এই উপমাৰ দ্বাৰা তক ৰু্জাৰ্ 
তৰ্ছাতৰছছ? কিওঁ ইয়াৰ দ্বাৰা ৰ্হুিছক তৰ্ভ্ৰান্ত 
কছৰ আৰু ৰ্হুিছক তহদায়ি তদছয়। আৰু 
কিওঁ ফাতছকসকলৰ ৰ্াতহছৰ আন কাছকা 
ইয়াৰ দ্বাৰা তৰ্ভ্ৰান্ত নকছৰ। 

ن يَۡۡضهَب َمَثال  َما  ۦ  ََل يَۡسَتۡحه  ٱّلَلَ إهَن 
َ
أ

َما 
َ
ُۚ فَأ َءاَمُنواْ  ٱََّلهينَ َبُعوَضة  َفَما فَۡوَقَها

نَُه َفَيعۡ 
َ
َما  ٱۡۡلَق  لَُموَن أ

َ
هههۡمۖٓ َوأ  ٱََّلهينَ مهن َرب 

َراَد 
َ
ۘ  ٱّلَلُ َكَفُرواْ َفيَُقولُوَن َماَذا  أ هَهََٰذا َمَثال  ب

ل   ههۦهيُضه ههه  ب ا َوَيۡهدهي ب اُۚ َوَما  ۦَكثهۡي  َكثهۡي 
ههه  ل  ب قهيَ إهََل  ۦ  يُضه ٢٦ ٱلَۡفَٰسه

২৭. তিসকছল আল্লাহৰ লগি দৃ  অঙ্গীকাৰি 
আৱদ্ধ কহাৱাৰ তপছি কসইছ া ভঙ্গ কছৰ, 
আল্লাছহ তি সম্পকব অ ু  ৰাতখৰ্নল তনছদবশ 
তদছছ কসইছ া তৰ্তচ্ছন্ন কছৰ আৰু পৃতথৱীি 

مهنُۢ َبۡعده  ٱّلَله يَنُقُضوَن َعۡهَد  ٱََّلهينَ 
َمَر  ۦمهيَثَٰقههه 

َ
ه  ٱّلَلُ َويَۡقَطُعوَن َما  أ ن  ۦ  هه ب

َ
أ

ُدوَن ِفه  ۡرضه  يُوَصَل َوُيۡفسه
َ
ْوَلَٰٓئهَك ُهُم  ٱۡۡل

ُ
أ

                                                                                                                                                                             

পৰা পতৱত্ৰ হ’ৰ্। এইদছৰ নীতিভ্ৰিিা, চতৰত্ৰহীনিা, অৰ্াধেিা আতদ আভেন্তৰীণ ত্ৰুত ৰ শুং মাত্ৰও 
তসহঁিৰ মাজি কপাৱা নািাৰ্। তসহঁিৰ গুণাৱলী তৰ্তভন্ন আয়ািি ৰ্ণবনা হহছছ কিছন, ছুৰা আচ-ছাফফাি 
৪৮, ছুৰা ৰহমান ৫৮, ছুৰা ৱাতক্বয়া ২২-২৩, ছুৰা নাৰ্া ৩৩ ইিোতদ। িতদ পৃতথৱীৰ ককাছনা সৎকমবশীল 
পুৰুষৰ স্ত্ৰী সৎকমবশীলা নহয় কিছনহ’কল পৰকালি তসহঁিৰ সম্পকব তৰ্তচ্ছন্ন হহ িাৰ্।  এই কিত্ৰি কসই 
সৎকমবশীল পুৰুষক আন ককাছনা সৎকমবশীলা স্ত্ৰী দান কৰা হ’ৰ্। আনহাছি িতদ ককাছনা স্ত্ৰী সৎকমবশীলা 
হয় আৰু িাইৰ স্বামী হয় অসৎ, কিছনহ’কল পৰকালি িাইক কসই অসৎ স্বামীৰ পৰা তৰ্তচ্ছন্ন কতৰ আন 
ককাছনা সৎ পুৰুষক িাইৰ স্বামী তহচাছপ তদয়া হ’ৰ্। আৰু িতদ পৃতথৱীি স্বামী স্ত্ৰী উভছয় সৎকমবশীল হয় 
কিছন্ত পৰকালি কিওঁছলাকৰ এই সম্পকব তচৰস্থায়ী সম্পকবি পতৰণি কৰা হ’ৰ্। 
১) কািাদাই হকছছঃ ‘আল্লাহ িাআলাই কিওঁৰ তকিাৰ্ি মকৰা আৰু মাতখৰ উদাহৰণ দাতি ধৰাৰ তপছি 
মুশ্বতৰকসকছল আপতি কতৰছল কি, মকৰা আৰু মাতখৰ উদাহৰণ তদ তক ৰু্জাৰ্ কখাছজ? কিতিয়া আল্লাহ িাআলাই 
উক্ত আয়াি অৱিীণব কছৰ’। (আি-িাফছীৰুচ ছহীহ) 
আৰু্ল আতলয়াই হকছছঃ ‘মহৰ উদাহৰণ তদয়াৰ মাজি কিৌতক্তকিা হহছছ, এইসকল কাতফৰ, মুশ্বতৰক আৰু 
মুনাতফকসকলৰ কিতিয়া আয়ু কশষ হহ িায় কিতিয়া তসহঁি মহৰ দছৰ প্ৰাণীি পতৰণি হয়। কাৰণ, মহৰ কপ  
ভতৰছল তস মতৰ িায়। কসইদছৰ এইসকল কাতফৰ, মুশ্বতৰক আৰু মুনাতফক, তিসকলৰ ৰ্াছৰ্ উদাহৰণ দাতি ধৰা 
হহছছ, তসহঁছিও পৃতথৱীৰ জীতৱকা কশষ কতৰ আল্লাহৰ শাতস্তৰ সনু্মখীন হ’ৰ্। (আি-িাফছীৰুচ ছহীহ) 
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তৰ্পিবয় সৃতি কতৰ ফুছৰ , তসহঁছিই 
িতিগ্ৰস্থ। 

ونَ  ُ ٢٧ ٱۡلَخَِٰسه

২৮. কিামাছলাছক ককছননক আল্লাহৰ লগি 
কুফৰী কৰা? অথচ কিামাছলাছক প্ৰাণহীন 
আতছলা। িাৰ তপছি কিওঁ কিামাছলাকক 
জীতৱি কতৰছছ আছকৌ কিামাছলাকৰ মৃিুে 
ঘ াৰ্ িাৰ তপছি পুনৰ জীতৱি কতৰৰ্ আৰু 
িাৰতপছি কিামাছলাকক কিওঁৰ ওচৰনল 
উভিাই তনয়া হ’ৰ্ ।

ه  َٰت ا  ٱّلَله َكۡيَف تَۡكُفُروَن ب ۡمَو
َ
َوُكنُتۡم أ

ۡحَيَُٰكۡمۖٓ ُثَم يُمهيُتُكۡم ُثَم ُُيۡيهيُكۡم ُثَم 
َ
فَأ

٢٨إهَْلۡهه تُرَۡجُعوَن 

২৯. কিছৱঁই পৃতথৱীৰ সকছলা ৰ্স্তু 
কিামাছলাকৰ ৰ্াছৰ্ই সৃতি কতৰছছ । িাৰ 
তপছি কিওঁ আকাশৰ তপছন মছনাতনছৰ্শ কতৰ 
কসইছ াক সািখন আকাশি তৰ্নেস্ত 
কতৰছছ;  আৰু কিওঁ সকছলা ৰ্স্তু সম্পছকব 
সতৰ্ছশষ অৱগি।

ۡرضه َخلََق لَُكم َما ِفه  ٱََّلهيُهَو 
َ
ا  ٱۡۡل َۡجهيع 

َُٰهَن َسۡبَع  ٱلَسَما ءه إهََل  ٱۡسَتَوىَٰٓ ُثَم  فََسَوى
ٍء َعلهيٞم  ه ََشۡ

هُكل  َٰٖت  وَُهَو ب ٢٩َسَمََٰو

                                                           
১) আৰু্ল আতলয়াই হকছছঃ ‘এইছ া মুনাতফকসকলৰ ছয় া স্বভাৱৰ অন্তগবি। তসহঁছি কথা ক’কল, তমছা কয়, 
প্ৰতিশ্ৰুতি কতৰছল ভঙ্গ কছৰ, আমানি ৰাতখছল তখয়ানি কছৰ লগছি উক্ত আয়ািি ৰ্তণবি তিতন া কাম অথবাৎ 
আল্লাহৰ লগি দৃ  অঙ্গীকাৰি আৱদ্ধ কহাৱাৰ তপছি কসইছ া ভঙ্গ কছৰ, আত্ম্ীয়িাৰ সম্পকব তৰ্তচ্ছন্ন কছৰ 
আৰু পৃতথৱীি ফাছাদ সৃতি কতৰ ফুছৰ। (আি-িাফছীৰুচ ছহীহ) 
২) কহ মুশ্বতৰকসকল কিামাছলাছক ককছননক আল্লাহৰ একত্বৰ্াদক অস্বীকাৰ কৰা, আৰু ককছননক কিওঁৰ ইৰ্াদিি 
আনক অংশীদাৰ কৰা? অথচ অকা ে প্ৰমান কিামাছলাকৰ মাজছিই আছছ। তনশ্চয় কিামাছলাছক তনষ্প্ৰাণ আতছলা 
কিছৱঁই কিামাছলাকক জীৱন দান তদছছ। কিামাছলাকৰ তনতদবি সময় পাৰ কহাৱাৰ তপছি আছকৌ কিামাছলাকক মৃিুে 
প্ৰদান কতৰৰ্। িাৰ তপছি আছকৌ তকয়ামিৰ তদনা কিামাছলাকক পুনৰজীতৱি কতৰৰ্। এছিছক কিামাছলাকক তহচাপ 
তনকাচৰ ৰ্াছৰ্ কিওঁৰ ওচৰনলছকছহ উভিাই তনয়া হ’ৰ্। (মুয়াচ্ছাৰ) 
৩) আল্লাছহই কিামাছলাকৰ ৰ্াছৰ্ পৃতথৱীৰ সকছলা ৰ্স্তু সৃতি কতৰছছ। এইছৰ্াৰ ককৱল কিওঁৰ অনুগ্ৰহ তিছৰ্াৰ পৰা 
কিামাছলাছক  উপকৃি হহ আছা। (মুয়াচ্ছাৰ) 
৪) ককাৰআনৰ তৰ্তভন্ন িাইি استوى শব্দছ া ৰ্েৱহাৰ হহছছ। িাই তৰ্ছশছষ অথব তভন তভন। সংতিপ্তভছৱ ক’ৰ্ পাতৰ কি, 
ই তিতন ধৰছণ ৰ্েৱহৃি হহছছঃ 
ক) استوى শব্দছ া ি’ি পূণব তৰয়া তহচাছপ ৰ্েৱহৃি হহছছ অথবাৎ িাৰ তপছি على ৰ্া إلى এছকাছৱ ৰ্েৱহাৰ 
কহাৱা নাই কিতিয়া িাৰ অথব হ’ৰ্, ‘সমূ্পণব কহাৱা ৰ্া পূণবিা লাভ কৰা’। যেনে, আল্লাহ িাআলাই মূছা 

আলাইতহচ ছালাম সম্পছকব হকছছঃ ُشَدهُۥ بَلَغَ  َولََما
َ
َوٱۡسَتَوىَٰٓ  أ  অথবাৎ ‘মূছাই কিতিয়া কিৌৱনি পদাপবন কতৰছল 

আৰু পূণবিা লাভ কতৰছল’। (ছুৰা কাচাচ ১৪) 
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৩০. আৰু স্মৰণ কৰা, কিতিয়া কিামাৰ 
প্ৰতিপালছক তফতৰস্তাসকলক ক’কল, তনশ্চয় মই 
পৃতথৱীি খতলফা  সৃতি কতৰৰ্নল তথৰ 
কতৰছছা। তসহঁছি ক’কল, িুতম পৃতথৱীি এছন 
এ া জীৱ সৃতি কতৰৰ্ তৰ্চৰা কনতক, তিছয় 
পৃতথৱীি তৰ্পিবয় সৃতি কতৰৰ্ আৰু কিজ 
প্ৰৰ্াতহি কতৰৰ্?  আৰু আতমছিা কিামাৰ 

هۡلَمَلَٰٓئهَكةه إهّن ه َجاعهٞل ِفه  ِإَوۡذ قَاَل َرب َك ل
ۡرضه 

َ
ُد  ٱۡۡل ََتَۡعُل فهيَها َمن ُيۡفسه

َ
ۖٓ قَالُو اْ أ َخلهيَفة 

هَما ءَ فهيَها َويَۡسفهُك  َك َوََنۡ  ٱل  َۡمده هُح ِبه ُن نَُسب 
ۡعلَُم َما ََل َتۡعلَُموَن 

َ
ُس لََكۖٓ قَاَل إهّن ه  أ ه  ٣٠َوُنَقد 

                                                                                                                                                                             

খ) ستوىا  শব্দছ াৰ লগি িতদ على ৰ্েৱহাৰ হয়, কিতিয়া িাৰ অথব হ’ৰ্, ওপৰনল উিা ৰ্া আছৰাহণ 
কৰা। কিছন আল্লাহ িাআলাই হকছছঃ  ٱلَۡعرۡشه  َۡعَ  ٱۡسَتَوىَٰ ُثَم  “িাৰ তপছি কিওঁ আৰশ্বৰ ওপৰি উতিছল”। (ছুৰা 

আৰাফ ৫৪, ছুৰা ইউনুছ ৩, ছুৰা ফুৰক্বান ৫৯, ছুৰা ছাজদাহ ৪, ছুৰা হাদীদ ৪, আৰু চাওঁক ছুৰা ত্বাহা ৫) 
গ) استوى শব্দছ াৰ লগি িতদ إلى ৰ্েৱহাৰ হয়, কিতিয়া িাৰ অথব হ’ৰ্, ইচ্ছা কৰা, সংকল্প কৰা, 
মছনাতনছৰ্শ কৰা। এই অথবছ াছৱ এই আয়ািি ৰ্েৱহাৰ হহছছ। তকন্তু মুজাতহদ ৰাতহমাহুল্লাছহ হকছছঃ 
‘ইয়াছিা ওপৰনল উিাৰ অথব হ’ৰ্’। 
 শব্দছ া কিতিয়া আল্লাহ িাআলাৰ লগি সমৃ্পক্ত হ’ৰ্, কিতিয়া এইছ া কিওঁৰ তছফাি ৰ্া গুণাৱলী استوى
তহচাছপ গণে হ’ৰ্। আৰু আল্লাহৰ তছফাি ৰ্া গুণ ককাছনা ধৰণৰ অপৰ্োখো, পতৰৰ্িবণ, সদৃশ তনধবাৰণ 
নকৰানক সাৰ্েস্ত কৰা ওৱাতজৰ্। 
১) খতলফা শব্দৰ অথব তনণবয়ি তৰ্তভন্ন ধৰণৰ মি কপাৱা িায়। মুহাম্মাদ ইৰ্ছন ইছহাছক্ব হকছছঃ ইয়াৰ অথব, 
স্থলাতভতষক্ত কহাৱা। অথবাৎ আল্লাহ িাআলাই তফতৰস্তাসকলক সছম্বাধন কতৰ হকছছ কি, মই কিামাছলাকৰ 
ৰ্াতহছৰ এছন এক জীৱ সৃতি কতৰৰ্ তৰ্চাছৰা তিছয় িুগ িুগ ধতৰ ইজছন তসজনৰ তপছি ৰ্ংশানুৰছম 
স্থলাতভতষক্ত হ’ৰ্ পাতৰৰ্। ইৰ্ছন জাৰীছৰ হকছছঃ  আয়ািৰ ৰ্োখো হহছছ, মই পৃতথৱীি কমাৰ ফালৰ পৰা 
প্ৰতিতনতধ তনছয়াগ কতৰৰ্ তৰ্চাছৰা, তিছয় কমাৰ সৃতিৰ মাজি ইনচাফৰ হসছি কমাৰ তনছদবশ ৰ্াস্তৰ্ায়ন 
কতৰৰ্। 
২) ইয়াি প্ৰশ্ন হয় কি, তফতৰস্তাসকছল ককছননক জাতনছল কি, পৃতথৱীি তৰ্পিবয় ঘত ৰ্? ইয়াৰ উিৰ তৰ্তভন্নভাছৱ ৰ্তণবি 
হহছছ,  ককাছনা ককাছনা িাফছীৰতৰ্দৰ মছি, এই পৃতথৱীি আগছি জ্বীনসকছল ৰ্াস কতৰতছল। তসহঁছি পৃতথৱীি 
তৰ্পিবয় সৃতি কতৰতছল। ফলি আল্লাছহ তসহঁিক ধ্বংস কতৰছছ। (চাওঁক এছনকুৱা এক ৰ্ণবনা, মুছিাদৰাক হাতকম 
২/২৮৭) তফতৰস্তাসকছল তসহঁিৰ ওপৰি তকয়াছ কতৰ হকতছল। কািাদাই হকছছঃ ‘আল্লাহ িাআলাই তফতৰস্তাসকলক 
আগছিই জনাই তদতছল কি, পৃতথৱীৰ হৰ্তশি এই কি, ইয়াি িতদ ককাছনা সৃতি ৰখা হয় কিছন্ত তসহঁছি িাি তৰ্পিবয় 

সৃতি কতৰৰ্ আৰু কিজ প্ৰৰ্াতহি কতৰৰ্। কসছয় কিওঁছলাছক হকতছল, িুতম পৃতথৱীি এছন এ া জীৱ সৃতি কতৰৰ্ 
তৰ্চৰা কনতক, তিছয় পৃতথৱীি তৰ্পিবয় সৃতি কতৰৰ্ আৰু কিজ প্ৰৰ্াতহি কতৰৰ্’?(িাৰ্াৰী) ইয়াৰ ৰ্াতহছৰও তৰ্তভন্ন 
ছাহাৰ্াৰ পৰা তৰ্শুদ্ধ সূত্ৰি ৰ্তণবি আছছ কি, ইয়াি তকছুমান কথা উহে আছছ। অথবাৎ আল্লাছহ কিতিয়া ক’কল কি, 
মই পৃতথৱীি খতলফা সৃতি কতৰৰ্ তৰ্চাছৰা। তফতৰস্তাসকছল ক’কল, কহ আমাৰ প্ৰতিপালক! কিওঁ ককছনকুৱা 
খতলফা? আল্লাহ িাআলাই ক’কল, তসহঁিৰ ৰ্ংশৰৃ্তদ্ধ হ’ৰ্, আৰু তসহঁছি কাতজয়া ফাছাদ আৰু তহংসা 

তৰ্ছভদি তলপ্ত হহ এজছন আনজনক হিো কতৰৰ্। কিতিয়া কিওঁছলাছক ক’কল, িুতম পৃতথৱীি এছন এ া 
জীৱ সৃতি কতৰৰ্ তৰ্চৰা কনতক, তিছয় পৃতথৱীি তৰ্পিবয় সৃতি কতৰৰ্ আৰু কিজ প্ৰৰ্াতহি কতৰৰ্? আল্লাহ 

িাআলাই ক’কল, ‘তনশ্চয় মই তিছ া জাছনা কিামাছলাছক কসইছ া নাজানা’। (ইৰ্ছন কাছীৰ) 
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হামদসহ িছৰ্ীহ পাি কছৰাছৱঁই লগছি 
কিামাৰ পতৱত্ৰিা কঘাষণা কছৰা। কিও ঁক’কল, 
তনশ্চয় মই তিছ া জাছনা কিামাছলাছক কসইছ া 
নাজানা । 
৩১. আৰু কিওঁ আদমক  িাৱিীয় নামৰ 
তশিা তদছল, িাৰ তপছি কসইছৰ্াৰ 
তফতৰস্তাসকলৰ আগি উপস্থাপন কতৰ ক’কল, 
িতদ কিামাছলাছক সিেৰ্াদী কিছন্ত কমাক 
এইছৰ্াৰৰ নাম ককাৱা )। 

ۡسَما ءَ  وََعَلَم َءاَدمَ 
َ
ُُكََها ُثَم َعَرَضُهۡم َۡعَ  ٱۡۡل

ۢنبه  ٱلَۡمَلَٰٓئهَكةه 
َ
ۡسَما ءه ََُٰٰٓٓؤََل ءه   ُ َفَقاَل أ

َ
هأ و يه ب

قهَي  ٣١إهن ُكنُتۡم َصَٰده

৩২. তসহঁছি ক’কল, িুতম পতৱত্ৰ। িুতম আমাক 
তি তশিা তদছা িাৰ ৰ্াতহছৰ আমাৰ আন 
ককাছনা জ্ঞান নাই। তনশ্চয় িুতম সৰ্বজ্ঞ 
প্ৰজ্ঞাময়। 

ْ ُسۡبَحََٰنَك ََل عهۡلَم َّلَا  إهََل َما َعَلۡمَتَنا ۖٓ  قَالُوا
نَت 

َ
٣٢ ٱۡۡلَكهيمُ  ٱۡلَعلهيمُ إهنََك أ

৩৩. কিওঁ ক’কল, ‘কহ আদম, এইছৰ্াৰৰ নাম 
িুতম তসহঁিক জনাই তদয়া’। িাৰ তপছি 
কিতিয়া কিওঁ (আদম) এইছৰ্াৰৰ নাম জনাই 
তদছল কিতিয়া কিওঁ ক’কল, ‘মই কিামাছলাকক 
ককাৱা নাতছছলা কন?, কি তনশ্চয় মই 
আকাশমণ্ডল আৰু পৃতথৱীৰ গাছয়ৰ্ (অদৃশে) 
সম্পছকব জাছনা, মই আৰু জাছনা তি 
কিামাছলাছক প্ৰকাশ কৰা আৰু তি কগাপন 

ُهم 
َ
ۢنَبأ
َ
هههۡمۖٓ فَلََما  أ ئ

ۡسَما 
َ
هأ ۢنبهۡئُهم ب

َ
ـ َاَدُم أ قَاَل َيَٰٓ

عۡ 
َ
قُل لَُكۡم إهّن ه  أ

َ
لَۡم أ

َ
هههۡم قَاَل أ ئ

ۡسَما 
َ
هأ لَُم ب

ۡرضه وَ  ٱلَسَمََٰوَٰته َغۡيَب 
َ
ۡعلَُم َما ُتۡبُدوَن  ٱۡۡل

َ
َوأ

٣٣َوَما ُكنُتۡم تَۡكتُُموَن 

                                                           
১) কািাদাই হকছছঃ ইয়াৰ অথব, আল্লাছহ জাছন কি, ‘এই খতলফাৰ মাজৰ পৰাই নৰ্ী-ৰাছুল, সৎকমবশীল ৰ্ান্দাহ আৰু 
জান্নািী ৰ্েতক্ত সৃতি হ’ৰ্’। (ইৰ্ছন কাছীৰ)  মুজাতহছদ হকছছঃ ‘আল্লাছহ জাতনতছল কি, ইৰ্লীছ অৰ্াধে হ’ৰ্ আৰু িাক 
অৰ্াধেিাৰ ৰ্াছৰ্ই সৃতি কৰা হহছছ’। (িাৰ্াৰী)  
২) অথবাৎ ইয়াৰ আগৰ আয়ািি তি খতলফা সৃতি কৰাৰ কথা ককাৱা হহছছ, কিওঁ আন ককাছনা নহয় স্বয়ং 
আদম। ছাঈদ ইৰ্ছন জুৰ্াইছৰ হকছছঃ ‘আদমক আদম ৰু্তল এই ৰ্াছৰ্ই ককাৱা হয়, ‘কাৰণ কিওঁক 
পৃতথৱীৰ “আদীম” ৰ্া ছাল অথবাৎ উপতৰভাগৰ পৰা সৃতি কৰা হহছছ’। (িাৰ্াক্বািু ইৰ্ছন ছা’দ, িাৰ্াৰী) 
৩) ইৰ্ছন আব্বাছ, কািাদাহ আৰু মুজাতহছদ হকছছঃ ‘তিছৰ্াৰ ৰ্স্তুৰ নাম আদমক তশকাই তদতছল, কসই ৰ্স্তুছৰ্াৰ 
তফতৰস্তাসকলৰ সনু্মখি উপস্থাপন কতৰ ক’কল, এইছৰ্াৰৰ নাম কিামাছলাছক ককাৱা’। (ইৰ্ছন কাছীৰ) 
প্ৰশ্ন হ’ৰ্ পাছৰ কি, আদম আলাইতহচ ছালামক তক তক নাম তশছকাৱা হহতছল?  কািাদাই হকছছঃ ‘সকছলা ৰ্স্তুৰ নাম 
তশকাই তদয়া হহতছল। কিছন, এইছ া পাহাৰ, এইছ া সাগৰ, এইছ া আৰু এইছ া অথবাৎ প্ৰছিেকছ া ৰ্স্তুৰ নাম 
ইিোতদ। িাৰ তপছি তফতৰস্তাসকলক কসই ৰ্স্তুছৰ্াৰৰ নাম কসাধা হহতছল’। (িাৰ্াৰী ইৰ্ছন কাছীৰ) 
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কৰা’ । 

৩৪. আৰু স্মৰণ কৰা, কিতিয়া আতম 
তফতৰস্তাসকলক ক’কলা, কিামাছলাছক আদমক 
ছাজদা কৰা । কিতিয়া ইৰ্তলছৰ ৰ্াতহছৰ 
সকছলাছৱ ছাজদা কতৰছল। তস অস্বীকাৰ 

কতৰছল আৰু অহংকাৰ কতৰছল । আৰু তস 
কাতফৰসকলৰ অন্তভূবক্ত হ’ল। 

هۡلَمَلَٰٓئهَكةه  ْ ِإَوۡذ قُۡلَنا ل ٓأِلَدَم فََسَجُدو اْ  ٱۡسُجُدوا
ََبَٰ وَ 

َ
َوََكَن مهَن  ٱۡسَتۡكََبَ إهََل  إهبۡلهيَس أ

َٰفهرهينَ  ٣٤ ٱۡلَك

৩৫. আৰু আতম ক’কলা, কহ আদম, িুতম আৰু 
কিামাৰ স্ত্ৰী জান্নিি ৰ্সৰ্াস কৰা আৰু ি’ৰ 
পৰা ইচ্ছা স্বাচ্ছছন্দ আহাৰ গ্ৰহণ কৰা, তকন্তু 

ـ َاَدُم  نَت َوَزوُۡجَك  ٱۡسُكنۡ َوقُۡلَنا َيَٰٓ
َ
 ٱۡۡلََنةَ أ

ۡئُتَما َوََل َتۡقَربَا  َولُُكَ مهۡنَها رََغًدا َحۡيُث شه

                                                           
১) কািাদাই আৰু আৰু্ল আতলয়াই হকছছঃ তসহঁছি তি কগাপন কতৰতছল কসয়া হহছছ, আমাৰ প্ৰতিপালছক তিছ াছৱ 
সৃতি নকৰক তকয় আতমছয় তসহঁিিনক কৰ্তছ জ্ঞানী আৰু সন্মাতনি থাতকম। (িাৰ্াৰী, আি-িাফছীৰুচ ছহীহ) ইয়াৰ 
ৰ্াতহছৰও তৰ্তভন্ন ছাহাৰ্াৰ পৰা ৰ্তণবি আছছ কি, তসহঁছি তি কগাপন ৰাতখতছল কসয়া হহছছ ইৰ্তলছছ কগাপন কৰা কগৌৰৱ 
আৰু অহংকাৰ। (ইৰ্ছন কাছীৰ) 
২) এই আয়ািি আদম আলাইতহচ ছালামক ছাজদাহ কতৰৰ্নল তফতৰস্তাসকলক তনছদবশ তদয়া হহছছ। ছুৰা ইউছুফি 
ইউছুফ আলাইতহচ ছালামৰ তপিৃ-মািৃ আৰু ভাই-ককাইসকল তমছৰি উপতস্থি কহাৱাৰ তপছি কিওঁক ছাজদাহ 
কতৰতছল ৰু্তল উছল্লখ আছছ। এইছ া স্পি কি, এই ছাজদাহ ইৰ্াদৰ ৰ্াছৰ্ হ’ৰ্ কনাৱাছৰ। তকয়ছনা আল্লাহৰ ৰ্াতহছৰ 
আনক ছাজদাহ কৰা তশ্বকব আৰু কুফুৰী। 
ইমাম জাচ্ছাছ আহকামুল ককাৰআন গ্ৰন্থি ৰ্ণবনা কতৰছছ কি, পূৰ্বৱিবী নৰ্ীসকলৰ চতৰয়িি ডািৰৰ প্ৰতি সন্মানসূচক 
ছাজদাহ কৰা হৰ্ধ আতছল। চতৰয়ছি মুহাম্মদীি কসইছ া ৰতহি হহছছ। ডািৰৰ প্ৰতি সন্মান প্ৰদশবনৰ পদ্ধতি তহচাছপ 
এতিয়া ককৱল ছালাম আৰু মুছাফাহা কৰাৰ অনুমতি আছছ। ৰুকু, ছাজদা আৰু ছালািৰ দছৰ হাি ৰ্াতন্ধ 
সন্মানসহকাছৰ সনু্মখি তথয় তদয়া অনৰ্ধ ৰু্তল কঘাষণা কৰা হহছছ। (আহকামুল ককাৰআন তলজ জাচ্ছাছ) 
ইয়াি প্ৰশ্ন হ’ৰ্ পাছৰ, ছাজদাছয় িাজীতম ৰ্া সন্মানসূচক ছাজদাৰ হৰ্ধিাৰ প্ৰমাণ ককাৰআছন কাৰীমৰ উছল্লতখি 
আয়ািসমূহি কপাৱা িায়, তকন্তু এইছ া ৰতহি কহাৱাৰ প্ৰমাণ তক? উিৰ হহছছ, ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ 
অছাল্লামৰ ৰ্হু হাদীছৰ দ্বাৰা ছাজদাছয় িাজীতম হাৰাম ৰু্তল প্ৰমাতণি হহছছ। ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লাছম 
হকছছঃ “িতদ মই আল্লাহৰ ৰ্াতহছৰ আনক ছাজদা কৰা হৰ্ধ ভাতৰ্ছলাছহঁছিন, কিছন্ত স্বামীৰ ৰৃ্হৎ অতধকাৰৰ ৰ্াছৰ্ 
কিওঁক ছাজদা কতৰৰ্নল স্ত্ৰীক তনছদবশ তদছলাছহঁছিন। তকন্তু এই চতৰয়িি ছাজদাছয় িাতজমী সমূ্পণব হাৰাম, 
কসছয় কাছৰাৰ্াক ছাজদা কৰা কাছৰা পছি হৰ্ধ নহয়”। (মুছনাছদ আহমদ ৩/১৫৮) 
৩) হাদীছি আছছ,  ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লাছম হকছছঃ ‘িাৰ অন্তৰি সতৰয়হৰ দানা পতৰমাণ অহংকাৰ 
অৱতশি থাতকৰ্ তস জান্নািি প্ৰছৱশ নকতৰৰ্’। (আৰু্ দাউদ ৪০৯১) আৰু ইৰ্তলছৰ অন্তৰ আতছল কগৌৰৱ আৰু 
অহংকাছৰছৰ পতৰপূণব। এছিছক আল্লাহৰ সমীপৰ পৰা দূৰীভূি কহাৱাছ াছৱ কিওঁৰ ৰ্াছৰ্ িতক্তিুক্ত শাতস্ত। 
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এই গছ কজাপাৰ ওচৰি নাজাৰ্া , 
কিছনহ’কল কিামাছলাক িাতলম সকলৰ 
অন্তভূবক্ত হহ িাৰ্া। 

ه  ه ٣٥ َظَٰلهمهيَ ٱلَفَتُكونَا مهَن  ٱلَشَجَرةَ َهَٰذه

৩৬. অৱছশষি চয়িাছন িাৰ পৰা 
কিওঁছলাকৰ পদস্খলন ঘ াছল আৰু কিওঁছলাক 
ি’ি আতছল িাৰ পৰা কিওঁছলাকক ৰ্তহসৃ্কি 
কৰাছল( ), আৰু আতম ক’কলা, ‘কিামাছলাছক 
নাতম কিাৱা; কিামাছলাছক ইজছন তসজনৰ 
শত্ৰু। আৰু কিামাছলাকৰ ৰ্াছৰ্ পৃতথৱীি 
আছছ তনতদবতি সময় হলছক আৰ্াস আৰু কভাগ-
উপছভাগৰ উপকৰণ’।

َزلَُهَما 
َ
ۡخرََجُهَما مهَما  ٱلَشۡيَطَٰنُ فَأ

َ
َعۡنَها فَأ

ْ ََكنَا فهيهه  َوقُۡلَنا  َۡعٍض  ٱۡهبهُطوا َبۡعُضُكۡم ِله
ۖٓ َولَُكۡم ِفه  ٞ ۡرضه َعُدو 

َ
ٞ َوَمَتٌَٰع إهََلَٰ  ٱۡۡل ُمۡستََقر 

ٖي  ٣٦حه

৩৭. িাৰ তপছি আদছম কিওঁৰ প্ৰতিপালকৰ 
পৰা তকছুমান ৰ্াকে তশতক ল’কল( ); আৰু 

ههه  ََّقَٰٓ َءاَدُم مهن َرب 
َُكهَمَٰٖت َفَتاَب َعلَۡيهه   ۦَفَتلَ

                                                           
১) ককাছনা তৰ্ছশষ গছৰ প্ৰতি ইংতগি কতৰ ককাৱা হহতছল কি, এই গছৰ ওচৰনলছক নািাৰ্া। প্ৰকৃি উছেশে আতছল 
কসই গছৰ ফল কনাছখাৱা। কৰ্তছ গুৰুত্ব ৰু্জাৰ্নল ককাৱা হহছছ গছৰ ওচৰনলছক নািাৰ্া। কসই কজাপা তক গছ আতছল, 
ককাৰআনি িাৰ উছল্লখ নাই। ককাছনা তনভবৰছিাগে তৰ্শুদ্ধ হাদীছৰ দ্বাৰাও কসইছ া তনতদবি কৰা কহাৱা নাই। এই 
তনছষধাজ্ঞাৰ ফলি এই সুস্পিভাছৱ ৰু্জা িায় কি, কসই গছৰ ফল কনাছখাৱাছ াছৱ আতছল কসই তনছষধাজ্ঞাৰ আচল 
উছেশে। তকন্তু সাৱধানিা-সূচক তনছদবশ আতছল কি, কসই গছৰ ওচৰনলছক নািাৰ্া।   
২) হাদীছি আতহছছ, ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লাছম হকছছঃ ‘সূিব উদয় কহাৱা তদনসমূহৰ মাজি আ াইিনক 
উিম তদন হহছছ জুমআৰ তদন। এই তদনাই আদমক সৃতি কৰা হহছছ, আৰু এই তদনাই কিওঁক জান্নািি প্ৰছৱশ 
কছৰাৱা হহছছ, আৰু এই তদনাই কিওঁক জান্নািৰ পৰা উতলয়াই তদয়া হহছছ। (মুছতলম ২০১৩) ইয়াি এই তৰ্িকব 
কৰাছ া অনাৱশেক কি, চয়িান জান্নািৰ পৰা ওলাই কিাৱাৰ তপছি আদম আলাইতহচ ছালামক প্ৰিাতৰি কৰাৰ ৰ্াছৰ্ 
আছকৌ ককছননক জান্নািি প্ৰছৱশ কতৰছল? কাৰণ চয়িানৰ প্ৰৰ্ঞ্চনাৰ ৰ্াছৰ্ জান্নািি প্ৰছৱশৰ ককাছনা প্ৰছয়াজন 
নাই। তকয়ছনা আল্লাহ িাআলাই চয়িান আৰু তজ্বন জাতিক দূৰৰ পৰাও প্ৰৰ্ঞ্চনা আৰু প্ৰিাৰণা কৰাৰ িমিা 
তদছছ।  
৩) আদম আলাইতহচ ছালাছম তক ৰ্াকে তশতকতছল, তকহৰ জতৰয়ছি কিওঁ প্ৰাথবনা কতৰতছল? এই সম্পছকব ইৰ্ছন 
আব্বাছ ৰাতদয়াল্লাহু আনহুমাৰ কথা সৰ্বাতধক প্ৰতসদ্ধ, তিছ া ককাৰআনৰ আন এিাইি ৰ্ণবনা হহছছ। আল্লাহ িাআলাই 
হকছছঃ   نُفَسَنا َظلَۡمَنا   َرَبَنا قَاََل

َ
هينَ  مهنَ  َّلَُكوَننَ  َوتَرََۡحَۡنا َّلَا َتۡغفهرۡ  َلمۡ  ِإَون أ ٢٣ ٱلَۡخَِٰسه  অথবাৎ “তসহঁি দুজছন ক’কল, কহ 

আমাৰ প্ৰতিপালক! আতম আমাৰ তনজৰ ওপৰছিই অনোয় কতৰছছা, িতদ িুতম আমাক িমা নকৰা আৰু 
আমাৰ প্ৰতি দয়া নকৰা কিছনহ’কল আতম তনশ্চয় িতিগ্ৰস্থসকলৰ অন্তভূবক্ত হহ িাম”। (ছুৰা আৰাফঃ ২৩) 
আল্লাহ িাআলাৰ িৰফৰ পৰা কিওঁছলাকক কিতিয়া এই ৰ্াকেসমূহ তশকাই তদয়া হ’ল, কিতিয়া আদম 
আলাইতহচ ছালাম িছথাতচি মিবাদা আৰু গুৰুত্বৰ হসছি কসইছ া গ্ৰহণ কতৰছল। 
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আল্লাছহ কিওঁৰ িাওৰ্া কৰু্ল কতৰছল। তনশ্চয় 
কিওঁ িাওৰ্া কৰু্লকাৰী অতি দয়ালু।

يمُ  ٱََلَواُب ُهَو  ۥإهنَهُ  ٣٧ ٱلرَحه

৩৮. আতম ক’কলা, ‘কিামাছলাক আ াছয় ইয়াৰ 
পৰা নাতম কিাৱা। কিতিয়া কমাৰ ফালৰ পৰা 
কিামাছলাকৰ ওচৰি ককাছনা তহদায়ি আতহৰ্, 
কিতিয়া তিসকছল আমাৰ তহদায়িৰ অনুসৰণ 
কতৰৰ্, কিওঁছলাকৰ ককাছনা ভয় নাই আৰু 
তচন্তাছৰা ককাছনা কাৰণ নাই ’।  

ْ قُۡلَنا  هيََنُكم  ٱۡهبهُطوا ت
ۡ
هَما يَأ ۖٓ فَإ ا مهۡنَها َۡجهيع 

ى َفَمن تَبهَع ُهَداَي فاََل َخوٌۡف  هّن ه ُهد  م 
٣٨نُوَن َعلَۡيههۡم َوََل ُهۡم َُيۡزَ 

৩৯. আৰু তিসকছল কুফৰী কতৰছছ আৰু 
আমাৰ আয়ািসমূহক অস্বীকাৰ কতৰছছ, 
তসহঁছিই জুইৰ অতধৰ্াসী। িাি তসহঁছি 
তচৰকাল থাতকৰ্ )। 

ْ أَِب ٱََّلهينَ وَ  ْ َوَكَذبُوا ْوَلَٰٓئهَك َكَفُروا
ُ
تََٰيَٰتهَنا  أ

ۡصَحَُٰب 
َ
وَن  ٱّلَاره  أ ُ  ٣٩ُهۡم فهيَها َخَِٰله

৪০. কহ ঈছৰাঈলৰ  ৰ্ংশধৰসকল!  
কিামাছলাছক কমাৰ কসই অনুগ্ৰহসমূহৰ কথা 
স্মৰণ কৰা, তি অনুগ্ৰহ মই কিামাছলাকক 
প্ৰদান কতৰতছছলা আৰু কিামাছলাছক কমাৰ 
অঙ্গীকাৰ পূৰণ কৰা কিছনহ’কল মছয়া 

َٰٓءهيَل  ْ تََٰيََٰبّنه  إهۡسَر َ  ٱۡذُكُروا هۡعَمته ۡنَعۡمُت  ٱلَته  ن
َ
أ

ُكۡم  هَعۡهده وفه ب
ُ
هَعۡهدهي  أ  ب

ْ ۡوفُوا
َ
َعلَۡيُكۡم َوأ

٤٠ ٱرَۡهُبونه ِإَوتََٰيََٰي فَ 

                                                           
১) خوف শব্দৰ অথব হহছছ, দুখ-কিৰ ৰ্াছৰ্ কহাৱা আশংকাৰ নাম। আৰু حزن ককাৱা হয়, ককাছনা উছেশে সফল 
কনাছহাৱাৰ কাৰছণ সৃতি কহাৱা দুতশ্চন্তাক। এই আয়ািি আল্লাহৰ তহদায়ািৰ অনুসাৰীসকলৰ ৰ্াছৰ্ দুই ধৰণৰ 
পুৰস্কাৰ কঘাষণা কৰা হহছছ। (ক) তসহঁিৰ ককাছনা ভয় নাথাতকৰ্ আৰু (খ) তসহঁি তচন্তাগ্ৰস্থ নহ’ৰ্। 
২) তিসকছল কমাৰ আয়ািসমূহক অস্বীকাৰ কছৰ, কমাৰ একত্বৰ্াদৰ দলীল-প্ৰমাণসমূহক অগ্ৰাহে কছৰ, কসইসকল 
কলাছকই  জাহান্নামি তচৰকাল থাতকৰ্। িাৰ পৰা তসহঁিক ককতিয়াও উতলওৱা নহ’ৰ্। (মুয়াচ্ছাৰ) 
ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লাছম হকছছঃ “তিসকছল জাহান্নামৰ্াসী তহচাছপ কসই িাইৰ অতধৰ্াসী হ’ৰ্, তসহঁি 
িাি মৃিুেৰ্ৰছণা নকছৰ আৰু মুতক্ত নাপায়”। (মুছতলম ১৮৫) অথবাৎ কাতফৰ, মুশ্বতৰক আৰু মুনাতফকসকছল 
িাি তচৰস্থায়ী হ’ৰ্। 
৩) ইয়াকুৰ্ আলাইতহচ ছালামৰ আন এ া নাম হহছছ, ঈছৰাঈল।   
৪) এই ছুৰাৰ ৪০ নং আয়ািৰ পৰা ১২৩ নং আয়াি পিবন্ত ককৱল আহছল তকিাৰ্ (ঐশী পুতথ প্ৰাপ্তসকল)ক 
তৰ্ছশষনক সছম্বাধন কৰা হহছছ। ইয়াি তসহঁিক আকৃি কৰাৰ ৰ্াছৰ্ প্ৰথছম তসহঁিৰ ৰ্ংশগি ককৌতলণে, তৰ্শ্বৰ ৰু্কুি 
তসহঁিৰ িশ-খোতি, মান মিবাদা আৰু তসহঁিৰ প্ৰতি আল্লাহ িাআলাৰ অগতণি অনুগ্ৰহৰ ৰ্ণবনা তদয়া হহছছ। িাৰ 
তপছি তসহঁিৰ পদচুেতি আৰু দুষৃ্কতিৰ ৰ্াছৰ্ সাৱধান কতৰ তদয়া হহছছ আৰু সতিক পথৰ ফাছল আহ্বান কৰা হহছছ। 
প্ৰথম তিতন আয়ািি সংতিপ্তভাছৱ ঈমানৰ দাৱাি আৰু চাতৰ আয়ািি সৎকামৰ তশিা আৰু কপ্ৰৰণা আছছ। িাৰ 
তপছি তৰ্স্তাতৰিভাছৱ তসহঁিক সছম্বাধন কৰা হহছছ।   
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কিামাছলাকৰ অঙ্গীকাৰ পূৰণ কতৰম( )। আৰু 
কিামাছলাছক ককৱল কমাছকই ভয় কৰা। 

৪১. আৰু মই তি অৱিীণব কতৰছছা 
কিামাছলাছক িাৰ প্ৰতি ঈমান আনা। এইছ া 
কিামাছলাকৰ ওচৰি তি আছছ িাৰ সিেিা 
প্ৰমানকাৰী। আৰু কিামাছলাছকই ইয়াৰ প্ৰথম 
অস্বীকাৰকাৰী নহ’ৰ্া আৰু কিামাছলাছক কমাৰ 
আয়ািসমূহ সামানে মূলেি তৰ্ৰী নকতৰৰ্া( )। 
আৰু কিামাছলাছক ককৱল কমাছকই ভয় কৰা। 

هَما َمَعُكۡم َوََل  ق ا ل  ه نَزۡلُت ُمَصد 
َ
هَما  أ َوَءامهُنواْ ب

ههه  ِۢ ب َوَل ََكفهر
َ
ْ أ ْ أَِب ۖۦٓ تَُكونُو ا وا تََٰيَٰته َوََل تَۡشََتُ

ا قَلهيال  ِإَوتََٰيََٰي فَ  ٤١ ٱَتُقونه َثَمن 

৪২. আৰু কিামাছলাছক সিেক তমছাৰ লগি 
তমতেি নকতৰৰ্া( ) আৰু জাতনশুতন সিে 
কগাপন নকতৰৰ্া( )। 

ه  ٱۡۡلَقَ َوََل تَۡلبهُسواْ  له ب  ٱۡۡلَقَ َوتَۡكُتُمواْ  ٱۡلَبَٰطه

                                                           
১) ইৰ্ছন আব্বাছ ৰাতদয়াল্লাহু আনহুমাই হকছছ কি, ‘এই অংগীকাৰৰ মূল অথব মুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লামৰ 
পূণব অনুসৰণ কৰা। 
এই আয়ািৰ দ্বাৰা ৰু্জা িায় কি, অংগীকাৰ আৰু চুতক্তৰ চিবাৱলী পালন কৰা অৱশে কিবৰ্ে আৰু ইয়াক লংঘন কৰা 
হাৰাম। ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লাছম হকছছঃ “অংগীকাৰ ভংগকাৰীসকলক তনধবাতৰি শাতস্ত কপাৱাৰ পূছৰ্ব 
এই শাতস্ত তদয়া হ’ৰ্ কি, হাছৰৰ ময়দানি কিতিয়া পূৰ্বৱিবী আৰু পৰৱিবী সকছলা মানৱ জাতি সমছৰ্ি হ’ৰ্, 
কিতিয়া অংগীকাৰ ভংগকাৰীসকলৰ তপছফাছল তনদশবন স্বৰূপ এ া পিাকা উছিালন কতৰ তদয়া হ’ৰ্, আৰু তিমান 
ডািৰ অংগীকাৰ ভংগ কতৰৰ্, পিাকাও তসমাছন ওখ আৰু ডািৰ হ’ৰ্। (মুছতলম ১৭৩৮) এইদছৰ তসহঁিক হাছৰৰ 
ময়দানি অপমাতনি কৰা হ’ৰ্। 
২) এই আয়ািি আল্লাহ িাআলাৰ আয়ািসমূহৰ তৰ্তনময়ি মূলে গ্ৰহণ কৰাৰ অথব হহছছ, মানুহৰ স্বাথবৰ তৰ্তনময়ি 
আয়ািসমূহৰ িাৎপিব তৰ্কৃি ৰ্া ভূলভাছৱ প্ৰকাশ কতৰ  কা-পয়চা, অথব সম্পদ গ্ৰহণ কৰা। এছনকুৱা কাম 
সৰ্বসন্মতিৰছম হাৰাম।  
৩) কািাদাহ আৰু হাছান ৰাতহমাহুল্লাছহ হকছছঃ  ‘সিেক তমছাৰ লগি তমতেি নকতৰৰ্া, অথবাৎ ইয়াহুদীৰ্াদ আৰু 
নাছাৰাৰ্াদ (খ্ৰীিান ধমব)ক ইছলামৰ লগি তমতেি নকতৰৰ্া। কাৰণ আল্লাহৰ ওচৰি একমাত্ৰ মছনানীি 
দ্বীন হহছছ ইছলাম’। এছিছক এই আয়ািৰ দ্বাৰা প্ৰমাতণি হয় কি, তৰ্তভন্ন ধমবক তমতেি কতৰ এক ধমব 
কৰাৰ তসদ্ধান্ত সমূ্পণবভাছৱ অনৰ্ধ। (আি-িাফছীৰুচ ছহীহ) আৰু্ল আলীয়াই হকছছঃ ইয়াৰ অথব 
কিামাছলাছক সিেক ৰ্াতিলৰ লগি তমতেি নকতৰৰ্া। মুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লামৰ তৰ্ষছয় 
আল্লাহৰ ৰ্ান্দাহ সকলৰ ওচৰি নছীহি পূণব কৰা। অথবাৎ কিামাছলাকৰ পুতথি মুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু 
আলাইতহ অছাল্লামৰ তৰ্ষছয় তি আছছ আল্লাহৰ ৰ্ান্দাহসকলৰ ওচৰি কসয়া ৰ্ণবনা কৰা। (আি -িাফছীৰুচ 
ছহীহ) 
৪) ইৰ্ছন আব্বাছ ৰাতদয়াল্লাহু আনহুমাই হকছছঃ ইয়াৰ অথব হহছছ, কিামাছলাছক কমাৰ কপ্ৰতৰি ৰাছুল মুহাম্মদ 
চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লাম আৰু কিওঁ তি হল আতহছছ কসই সম্পছকব কিামাছলাকৰ ওচৰি তি জ্ঞান আছছ 
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نُتۡم َتۡعلَُموَن 
َ
٤٢َوأ

৪৩. আৰু কিামাছলাছক ছালাি প্ৰতি্ঠ,া কৰা 
আৰু িাকাি প্ৰদান কৰা লগছি ৰুকুকাৰী 
সকলৰ লগি ৰুকু কৰা । 

 ْ قهيُموا
َ
ةَ َوأ ْ  ٱلَصلَوَٰ ْ وَ  ٱلَزَكوَٰةَ وََءاتُوا َمَع  ٱۡرَكُعوا

٤٣ ٱلَرَٰكهعهيَ 

৪৪. কিামাছলাছক মানুহক সৎকামৰ আছদশ 
তদয়া আৰু তনজছক পাহতৰ কিাৱা?  অথচ 
কিামাছলাছক তকিাৰ্ অধেয়ন কৰা। 
কিামাছলাছক নুৰু্জা কনতক? 

ُمُروَن 
ۡ
تَأ
َ
ه  ٱّلَاَس أ ه ب َبه 

نُفَسُكۡم َوتَنَسۡوَن  ٱلۡ
َ
أ

نُتۡم َتۡتلُوَن 
َ
فاََل َتۡعقهلُوَن  ٱۡلكهَتََٰبُۚ َوأ

َ
٤٤أ

৪৫. আৰু কিামাছলাছক হধিব আৰু ছালািৰ 
দ্বাৰা সহায় প্ৰাথবনা কৰা । তনশ্চয় 

ْ وَ  ه  ٱۡسَتعهيُنوا ه  وَ  ٱلَصَۡبه ب ة ِإَوَنَها لََكبهۡيَةٌ  ٱلَصلَوَٰ

                                                                                                                                                                             

কসয়া কগাপন নকতৰৰ্া। অথচ কিামাছলাছক তনজ পুতথি কিওঁৰ তৰ্ষছয় ৰ্হুি কথাই পাইছা। (আি-
িাফছীৰুচ ছহীহ) মুজাতহছদ হকছছঃ ‘আহছল তকিাৰ্সকছল মুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লামক কগাপন 
কছৰ। অথচ তসহঁছি কিওঁৰ তৰ্ষছয় কিৌৰাি আৰু ইতিলি সুস্পি তদশ- তনছদবশনা পায় থাছক’। (িাৰ্াৰী)  
১) ‘ৰুকু’ শব্দৰ শাতব্দক অথব হহছছঃ হাতল কিাৱা, নি কহাৱা। চতৰয়তি পতৰভাষাি কসই তৰ্ছশষ নি কহাৱাক ‘ৰুকু’ 
কৰ্ালা হয়, তিছ া ছালািৰ মাজি প্ৰচতলি আৰু পতৰতচি। ইয়াি প্ৰশ্ন হ’ৰ্ পাছৰ কি, ছালািৰ কগাছ ই অংগ-
প্ৰিংগৰ মাজি তৰ্ছশষভাছৱ ৰুকুৰ কথা তকয় উছল্লখ কৰা হহছছ? উিৰ হ’ৰ্, ইয়াি ছালািৰ এ া অংশ উছল্লখ কতৰ 
কগাছ ই ছালািছক ৰু্ছজাৱা হহছছ। কিছনঃ ছুৰা ৰ্াণী ঈছৰাঈলি  َٱلَۡفۡجره   َوقُۡرَءان  অথবাৎ ‘ফজৰ ছালািৰ ককাৰআন পাি’ 

ৰু্তল হক সমূ্পণব ফজৰ ছালািছক ৰু্ছজাৱা হহছছ। ইয়াৰ ৰ্াতহছৰও হাদীছৰ ককাছনা ককাছনা ৰ্ণবনাি ‘ছাজদা’ শব্দ 
ৰ্েৱহাৰ কতৰ সমূ্পণব এক ৰাকাআি ৰ্া কগাছ ই ছালািক ৰু্ছজাৱা হহছছ। গতিছক ইয়াৰ িাৎপিব হ’ল কি, ছালাি 
আদায়কাৰীসকলৰ লগি ছালাি আদায় কৰা। অথবাৎ জামািৰ হসছি ছালাি আদায় কৰাৰ তনছদবশ তদয়া 
হহছছ। 
২) এই আয়ািি ইয়াহুদী আতলমসকলক সছম্বাধন কৰা হহছছ। ইয়াি তসহঁিক গতৰহনা তদ ককাৱা হহছছ কি, তসহঁছি 
তনজ ৰ্নু্ধ-ৰ্ান্ধৱক আৰু আত্ম্ীয়-স্বজনক মুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লামৰ অনুসৰণ কতৰৰ্নল আৰু ইছলামৰ 
ওপৰি তস্থৰ থাতকৰ্নল তনছদবশ তদছয়। তকন্তু তনছজই প্ৰৰৃ্তিৰ কামনাৰ দ্বাৰা এছননক প্ৰভাতৱি আতছল কি, ইছলাম 
গ্ৰহণ কতৰৰ্নল ককতিয়াও প্ৰস্তুি নাতছল। হাদীছি আতহছছ, ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লাছম হকছছঃ “তকছুমান 
জান্নািৰ্াসীছয় আন তকছুমান জাহান্নামৰ্াসীক অতিদগ্ধ অৱস্থাি কদতখ প্ৰশ্ন কতৰৰ্ কি, কিামাছলাছক ককছননক 
জাহান্নামি প্ৰছৱশ কতৰলা?, অথচ আল্লাহৰ শপি! আতমছিা কিামাছলাকৰ কসইসমূহ সৎকামৰ তৰ্তনময়ছি জান্নাি 
লাভ কতৰছছা, তিছৰ্াৰ আতম কিামাছলাকৰ পৰাই তশতকতছছলা। জাহান্নামীসকছল ক’ৰ্, আতম ককৱল হকতছছলা িাৰ 
প্ৰতি আমল কৰা নাতছছলা”। (ৰু্খাৰী ৩২৬৭ মুছতলম ২৯৮৯) 
৩) মুজাতহদ ৰাতহমাহুল্লাহ “ছৰ্ৰ” ৰ িাফছীৰ কতৰছছ “চওম”। (আি-িাফছীৰুচ ছহীহ) আল্লামা শ্বাংতকিী 

ৰাতহমাহুল্লাছহ হকছছঃ ‘হধিবৰ দ্বাৰা সহায় প্ৰাথবনা কৰা সুস্পি তৰ্ষয়। হধিব ধতৰ অছপিা কতৰছল এসময়ি িাৰ প্ৰতি 
আল্লাহৰ ৰহমি নাতিল হ’ৰ্ আৰু তস সফল হ’ৰ্। ছালািৰ দ্বাৰা সহায় প্ৰাথবনা কৰাৰ অথব হহছছ, ছালািৰ দ্বাৰা 
অনোয় অশ্লীল কামৰ পৰা মুতক্ত লাভ কৰা। আল্লাহ িাআলাই হকছছঃ “তনশ্চয় ছালাি অনোয় অশ্লীল কামৰ পৰা 
দূনৰি ৰাছখ”। (ছুৰা আনকাৰূ্ি ৪৫) এইছ া তনশ্চয় এ া ডািৰ সহায়। এই ৰ্াছৰ্ই ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ 
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তৰ্নয়ীসকলৰ ৰ্াতহছৰ আনৰ ৰ্াছৰ্ ই ৰ্ৰ 
কতিন কাম। 

عهيَ  إهََل َۡعَ  ٤٥ ٱۡلَخَٰشه

৪৬. (আৰু এই কাম কসইসকল কলাকৰ ৰ্াছৰ্ 
সহজ) তিসকছল তৰ্শ্বাস কছৰ কি, তনশ্চয় 
তসহছঁি তসহঁিৰ প্ৰতিপালকৰ লগি সািাৎ 
কতৰৰ্ আৰু তনশ্চয় তসহঁি কিওঁৰ ফাছলই 
উভতি িাৰ্ । 

َنُهۡم إهَْلۡهه  ٱََّلهينَ 
َ
هههۡم َوأ َلَُٰقواْ َرب  َنُهم م 

َ
َيُظن وَن أ

ُعونَ  ٤٦ َرَٰجه

৪৭. কহ ঈছৰাঈলৰ ৰ্ংশধৰসকল! কমাৰ কসই 
অনুগ্ৰহৰ কথা মনি কপছলাৱা তি মই 
কিামাছলাকক প্ৰদান কতৰতছছলা, আৰু তনশ্চয় 
মই কিামাছলাকক সমগ্ৰ জাতি ওপৰি কে্ঠ,ত্ব 
প্ৰদান কতৰতছছলা । 

َٰٓءهيَل  ْ تََٰيََٰبّنه  إهۡسَر َ  ٱۡذُكُروا هۡعَمته ۡنَعۡمُت  ٱلَته  ن
َ
أ

ّن ه فََضۡلتُ 
َ
٤٧ ٱۡلَعَٰلَمهيَ ُكۡم َۡعَ َعلَۡيُكۡم َوأ

৪৮. আৰু কিামাছলাছক কসইতদনছ াক ভয় 
কৰা তিতদনা ককাছনাছৱই কাছৰা কামি 

ْ وَ  ا ََل ََتۡزهي َنۡفٌس َعن َنۡفٖس  ٱَتُقوا يَۡوم 

                                                                                                                                                                             

অছাল্লাম কিতিয়া ককাছনা তৰ্ষয়ি সমসোৰ সনু্মখীন হহতছল কিতিয়া কিওঁ ছালািৰ ৰ্াছৰ্ তথয় হহতছল”। (মুছনাছদ 
আহমদ ৫/৩৮৮) এছিছক তিছকাছনা তৰ্পদ-আপদ ৰ্া সমসোৰ সনু্মখীন হ’কল ছালাি আদায় কতৰ আল্লাহৰ লগি 
সম্পকব সছিজ কৰাৰ দ্বাৰা সহায় লাভ কৰা িায়। ছালাছফ ছছলহীন ৰ্া ছাহাৰ্া, িাছৰ্ঈন আৰু সিেতন্ঠ, 
ইমামসকলৰ পৰা এই তৰ্ষছয় ৰ্হু ঘ না ৰ্তণবি আছছ। ইৰ্ছন আব্বাছ ৰাতদয়াল্লাহু আনহুমাৰ ওচৰি কিওঁৰ ভািৃ 
‘কুছাম’ৰ মৃিুেৰ খৰ্ৰ আতহল। কিছখি কিতিয়া ভ্ৰমনি আতছল। কিছখি িৎিণাি পতৰৰ্হনৰ পৰা নাতম দুই 
ৰাকাআি ছালাি আদায় কতৰছল আৰু এই আয়াি তিলাৱাি কতৰছল। (িাৰ্াৰী) 
১) ظن শব্দৰ অথব হহছছ, ভৰ্া ৰ্া ধাৰণা কৰা। মুজাতহদ ৰাতহমাহুল্লাছহ হকছছ, ‘ককাৰআনি ি’কিই ظن শব্দছ া 
ৰ্েৱহাৰ হহছছ কসই িাইছি তনতশ্চি জ্ঞানৰ অথবি ৰ্েৱহাৰ হহছছ’। (িাৰ্াৰী ইৰ্ছন কাছীৰ) তকন্তু অতধকাংশ িাইি ظن 
শব্দছ া ইয়াক্বীন অথবি ৰ্েৱহৃি হছলও সকছলা িাইছি এছকই অথবি ৰ্েৱহাৰ কহাৱা নাই। কিছন ছুৰা জাতছয়াঃ ২৪, 
ছুৰা আল ৰ্াক্বাৰাহঃ ৭৮, ছুৰা আন-তনছাঃ ১৫৭, ছুৰা আল-আনআমঃ ১১৬) (আি-িাফছীৰুচ ছহীহ) তকন্তু ইয়াি 
সকছলা িাফছীৰতৰ্দসকলৰ মছি ظن শব্দছ া ইয়াক্বীন ৰ্া তনতশ্চি তৰ্শ্বাসৰ অথবি ৰ্েৱহৃি হহছছ। (আজওৱাউল 
ৰ্ায়ান) 
২)  কািাদাহ আৰু মুজাতহছদ হকছছঃ ‘তসহঁিক কসই সময়ৰ সকছলা সৃতিৰ ওপৰি কে্ঠ,ত্ব প্ৰদান কতৰতছল। ৰ্িবমানৰ 
লগি সমৃ্পক্ত নহয়’। (তাফছীৰ আব্দুৰ ৰাজ্জাক্ব, িাৰ্াৰী) আৰু্ল আতলয়াই হকছছঃ ‘তসহঁিক ৰাজত্ব, ৰাছুল, তকিাৰ্ 

ইিোতদ প্ৰদান কতৰ কসই সময়ৰ সকছলা সৃতিজগিৰ পৰা পৃথক মিবাদা প্ৰদান কৰা হহতছল’। (আি-িাফছীৰুচ 
ছহীহ) ইৰ্ছন কাছীৰ ৰাতহমাহুল্লাছহ হকছছঃ ‘তনশ্চয় এই কে্ঠ,ত্ব কসই সময়ৰ লগি সমৃ্পক্ত। কাৰণ মুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু 
আলাইতহ অছাল্লামৰ উম্মি তসহঁিিনকছয়া উিম’। কাৰণ, আল্লাহ িাআলাই হকছছঃ “কিামাছলাছকই কে্ঠ, উম্মি, 
মানৱ জাতিৰ ৰ্াছৰ্ কিামাছলাকৰ আতৰ্ভবাৱ হহছছ। কিামাছলাছক সৎকামৰ আছদশ তদৰ্া অসৎকামৰ পৰা তনছষধ 
কতৰৰ্া আৰু আল্লাহৰ ওপৰি ঈমান আতনৰ্া”। (ছুৰা আছল ইমৰাণঃ ১১০) 
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নাতহৰ্ । আৰু কাছৰা ছুপাতৰশ গ্ৰহন কৰা 
নহ’ৰ্  লগছি কাছৰা পৰা ককাছনা তৰ্তনময় 
কলাৱা নহ’ৰ্, আৰু তসহঁি সহায় প্ৰাপ্তও 
নহ’ৰ্। 

ا َوََل ُيۡقَبُل مهۡنَها َشَفََٰعةٞ َوََل يُۡؤَخُذ     َشۡي 
وَن  ٤٨مهۡنَها َعۡدٞل َوََل ُهۡم يُنَِصُ

৪৯. আৰু স্মৰণ কৰা, কিতিয়া আতম 
কিামাছলাকক তফৰআউনৰ ৰ্ংশৰ পৰা ৰিা 
কতৰতছছলা। তসহঁছি কিামাছলাকক ৰ্ৰ কতিন 
শাতস্ত তদতছল। কিামাছলাকৰ পুত্ৰ সন্তানক হিো 
কতৰতছল আৰু কনোসন্তানক জীয়াই 
ৰাতখতছল । আৰু ইয়াি আতছল 
কিামাছলাকৰ ৰ্াছৰ্ কিামাছলাকৰ প্ৰতিপালকৰ 

هۡن َءاله فهرَۡعۡوَن  ِإَوۡذ ََنَۡيَنَُٰكم م 
ُوَن  ٱۡلَعَذابه يَُسوُمونَُكۡم ُسو َء  يَُذِب ه

هَسا َءُكۡمُۚ َوِفه  ۡبَنا َءُكۡم َويَۡسَتۡحُيوَن ن
َ
أ

ه  هن َرب  ءٞ م 
َٰلهُكم باََل  يٞم َذ ٤٩ُكۡم َعظه

                                                           
১) ককাছনাছৱই আন কাছৰা ৰ্াছৰ্ এছকা আদায় নকতৰৰ্। (িাৰ্াৰী) কিছন, আল্লাহ িাআলাই হকছছঃ “কহ মানৱ জাতি! 
কিামাছলাছক তনজ প্ৰতিপালকৰ িাক্বৱা অৱলম্বন কৰা। আৰু ভয় কৰা কসই তদনক, তিতদনা ককাছনা তপিৃছয় তনজ 
সন্তানৰ ৰ্াছৰ্ এছকা আদায় তনতদৰ্ কসইদছৰ ককাছনা পুছিছকও তনজ তপিৃৰ ৰ্াছৰ্ আদায়কাৰী নহ’ৰ্”। (ছুৰা 
লুক্বমানঃ৩৩)   
২) আয়ািৰ পৰা ৰ্াতহেকভাছৱ ৰু্জা িায় কি, আতখৰািি শ্বাফাআি ৰ্া ছুপাতৰছ ককাছনা কামি নাতহৰ্। প্ৰকৃিছি 
তৰ্ষয়ছ া কিছন নহয়। এই আয়ািৰ উছেশে ককৱল কাতফৰ, মুশ্বতৰক, আহছল তকিাৰ্ আৰু মুনাতফকসকলৰ ৰ্াছৰ্ 
ককাছনা ছুপাতৰছ কামি নাতহৰ্। কিছন পতৱত্ৰ ককাৰআনৰ ছুৰা আল-আতিয়াঃ ২৮, ছুৰা শুআৰাঃ ১০০, ছুৰা আল-
মুোতচ্ছৰঃ ৪৮ ি ককাৱা হহছছ। এছিছক তিসকছল কুফুৰী, তশ্বকবী আৰু তনফাক অৱস্থাি মৃিুেৰ্ৰণ কতৰৰ্ তসহঁিৰ 
ৰ্াছৰ্ ককাছনা শ্বাফাআি ৰ্া ছুপাতৰছ নাই। 
আনহাছি মুতমনসকলৰ ৰ্াছৰ্ শ্বাফাআি ৰ্া ছুপাতৰছ তনতশ্চি। তিছ া আল-ককাৰআন, ছুন্নাহ আৰু উম্মিৰ ইজমাৰ 
দ্বাৰা প্ৰমাতণি। 
৩) তফৰআউছন সছপান এ া কদতখতছল, ককাছনাছৱ িাৰ ৰ্োখো কতৰতছল কি, ঈছৰাঈল ৰ্ংশি এছন এক সন্তানৰ জন্ম 
হ’ৰ্, িাৰ হািি কিামাৰ ৰাজেৰ পিন ঘত ৰ্। (ইৰ্ছন কাছীৰ) এই ৰ্াছৰ্ই তফৰআউছন নৱজাি পুত্ৰসন্তানক হিো 
কতৰৰ্নল আৰম্ভ কতৰছল।  ইয়াি উছল্লতখি হিোকাণ্ডৰ পৰা অৰ্োহতি প্ৰদানৰ কথা ৰু্ছজাৱা হহছছ, তিছ া আতছল 
এ া অনুগ্ৰহ আৰু তনয়ামি। আৰু তনয়ামিৰ কিত্ৰছিই কৃিজ্ঞিাৰ পৰীিা হয়। কসছয় নৰ্ীসকছল এই কৃিজ্ঞিা 
ককছননক পালন কতৰছছ চাওঁক। হাদীছি আতহছছঃ “নৰ্ী চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লাম কিতিয়া মদীনাি আগমন 
কতৰছল কিতিয়া কদতখছল কি, ইয়াহুদীসকছল মুহাৰবম মাহৰ দহ িাতৰছখ চওম পালন কছৰ। কিছখছি তসহঁিক সুতধছল, 
তৰ্ষয়ছ া তক? তসহঁছি ক’কল, এই এ া ভাল তদন। এই তদনাই আল্লাহ িাআলা ৰ্াণী ঈছৰাঈলক তসহঁিৰ শত্ৰুৰ পৰা 
মুতক্ত তদতছল। ফলি মূছা আলাইতহচ ছালাছম এই তদনা চওম পালন কতৰতছল। কিতিয়া নৰ্ী চাল্লাল্লাহু আলাইতহ 
অছাল্লাছম ক’কল, আতম কিামাছলাকিনক মূছাৰ কৰ্তছ হকদাৰ। িাৰ তপছি নৰ্ী চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লাছম 
কসইতদনা চওম পালন কতৰছল আৰু সকছলাছক এইতদনা চওম পালন কৰাৰ তনছদবশ তদছল”। (ৰু্খাৰী ২০০৪ মুছতলম 
১২৮) 
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পৰা এক মহাপৰীিা। 

৫০. আৰু স্মৰণ কৰা, কিতিয়া আতম 
কিামাছলাকৰ ৰ্াছৰ্ সাগৰক দুভাগ 
কতৰতছছলা  আৰু কিামাছলাকক উদ্ধাৰ 
কতৰতছছলা আৰু কিামাছলাকৰ চকুৰ আগছি 
তফৰআউনৰ ৰ্ংশক ডুৰ্াই তদতছছলা।

هُكُم  َنَۡيَنَُٰكۡم  ٱِۡلَۡحرَ ِإَوۡذ فََرۡقَنا ب
َ
فَأ

نُتۡم تَ 
َ
ۡغَرۡقَنا  َءاَل فهرَۡعۡوَن َوأ

َ
٥٠نُظُروَن َوأ

৫১. আৰু স্মৰণ কৰা, কিতিয়া আতম মূছাৰ 
লগি চতল্লশ ৰাতিৰ ৰ্াছৰ্ প্ৰতিশ্ৰুতি 
কতৰতছছলা , িাৰ (গুতচ কিাৱাৰ) তপছি 
কিামাছলাছক দামুতৰছ াক (উপাসেৰূছপ) গ্ৰহণ 
কতৰতছলা , আৰু িাতলম হহ হগতছলা।

ۡرَبعهَي َْلۡلَة  ُثَم 
َ
 ٱََّتَۡذُتمُ ِإَوۡذ َوََٰعۡدنَا ُموََسَٰٓ أ

ه  ٱۡلعهۡجَل  ه نتُۡم َظَٰلهُموَن  ۦمهنُۢ َبۡعده
َ
 ٥١َوأ

                                                           
১) ককছননক আল্লাহ িাআলাই তসহঁিক তফৰআউনৰ হািৰ পৰা ৰিা কতৰতছল ইয়াি িাছৰই ৰ্ণবনা হহ আছছ। আন 
িাইি আছছ, “তনশ্চয় আতম মূছাৰ প্ৰতি অহী পিাই হকতছছলা কি, কমাৰ ৰ্ান্দাসকলক হল িুতম ৰাতিৰ তভিৰছি ওলাই 
কিাৱা”। (ছুৰা ত্বাহাঃ ৭৭, ছুৰা শুআৰাঃ ৫২) কিাৱাৰ পথি কিওঁৰ সনু্মখি সাগৰ পতৰল। আল্লাহ িাআলাই মূছাক 
কছল, “িুতম লাতিছৰ সাগৰি আঘাি কৰা, ফলি ই ভাগ হহ এছকা এছকা া তৰ্শাল পৰ্বি সদৃশ হ’ল”। (ছুৰা আশ-
শুআৰাঃ ৬৩) 
২) ইয়াি চতল্লশ ৰাতিৰ তৰ্ষছয় এইছ া ককাৱা নাই কি, এই চতল্লশ ৰাতিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আগছিই হলতছল কনতক? তকন্তু 
আন িাইি উছল্লখ কতৰছছ কি, প্ৰথছম তত্ৰশ ৰাতিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি হলতছল িাৰ তপছি আৰু দহ ৰাতি ৰ্ াই তদ চতল্লশ 
ৰাতি পূণব কতৰ তদছল। (ছুৰা আল-আৰাফঃ ১৪২)  
৩) ইয়াি দামুতৰছ াৰ উৎস আৰু কাতৰগৰ সম্পছকব এছকা ককাৱা নাই। আন িাইি এইছ া তৰ্স্তাতৰি আতহছছ। আল্লাহ 
িাআলাই হকছছঃ “মূছাৰ অনুপতস্থতিি কিওঁৰ সম্প্ৰদায়ৰ কলাছক তনজ গহণা-পাতিছৰ এ া দামুতৰ সাতজছল। এ া 
শৰীৰ, তিছ া গৰুৰ দছৰ শব্দ কছৰ। তসহঁছি কদখা নাতছল কন কি, ই তসহঁিৰ লগি কথা পাতিৰ্ কনাৱাছৰ আৰু 
তসহঁিক ককাছনা পথৰ সন্ধাছনা তদৰ্ কনাৱাছৰ। িথাতপও তসহঁছি িাক উপাসে ৰু্তল গ্ৰহণ কতৰছল আৰু তসহঁি আতছল 
িাতলম। (ছুৰা আল-আৰাফঃ ১৪৮)  আৰু হকছছঃ “তসহঁছি ক’কল, আতম কিামাক তদয়া অতঙ্গকাৰ তনজ ইচ্ছাছৰ ভঙ্গ 
কৰা নাই, আচলছি আমাৰ ওপৰি মানুহৰ অলংকাৰৰ কৰ্াজা চপাই তদয়া হহতছল কসছয় আতম কসইছৰ্াৰ জুইি 
তনছিপ কতৰছছা, এইদছৰ ছাতমৰীছয়ও (িাি অলপ মাত ) তনছিপ কতৰছল। িাৰ তপছি তস তসহঁিৰ ৰ্াছৰ্ এ া দামুতৰ 
প্ৰস্তুি কতৰছল, এ া শৰীৰ তিছ া গৰুৰ দছৰ মাি মাছি। তসহঁছি ক’কল, এইছ াছৱ কিামাছলাকৰ ইলাহ আৰু মূছাছৰা 
ইলাহ, তকন্তু মূছাই পাহতৰ হগছছ”। (ছুৰা ত্বাহাঃ ৮৭-৮৮) 
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৫২. ইয়াৰ তপছছিা আতম কিামাছলাকক িমা 
কতৰতছছলা িাছি কিামাছলাক কৃিজ্ঞিা জ্ঞাপন 
কৰা ।

هَك لََعَلُكۡم  َٰل هنُۢ َبۡعده َذ ُثَم َعَفۡونَا َعنُكم م 
٥٢تَۡشُكُروَن 

৫৩. আৰু স্মৰণ কৰা, কিতিয়া আতম মূছাক 
তকিাৰ্ আৰু ফুৰকান  দান কতৰতছছলা 
িাছি কিামাছলাছক তহদায়ি লাভ কতৰৰ্ পাৰা।

 ٱۡلُفۡرقَانَ وَ  ٱۡلكهَتََٰب ِإَوۡذ َءاتَۡيَنا ُموََس 
٥٣لََعَلُكۡم َتۡهَتُدوَن 

৫৪. আৰু স্মৰণ কৰা, কিতিয়া মূছাই তনজ 
সম্প্ৰদায়ক ক’কল, কহ কমাৰ জাতি! 
কিামাছলাছক দামুতৰছ াক (উপাসেৰূছপ) গ্ৰহণ 
কতৰ তনজৰ ওপৰি অনোয় কতৰছা। এছিছক 
কিামাছলাকৰ সৃতিকিবাৰ ওচৰি িাওৰ্া কৰা 
ফলি তনছজই তনজছক হিো কৰা। এইছ াছৱই 
কিামাছলাকৰ সৃতিকিবাৰ ওচৰি কিামাছলাকৰ 
ৰ্াছৰ্ কলোণকৰ। িাৰ তপছি কিওঁ 
কিামাছলাকক িমা কতৰতছল। তনশ্চয় কিওঁ 
িমাশীল অতি দয়ালু।

ََٰقۡومه إهنَُكۡم  ۦِإَوۡذ قَاَل ُموََسَٰ لهَقۡومههه  تََٰي
ه ظَ  نُفَسُكم ب

َ
َاذهُكمُ لَۡمُتۡم أ  ٱۡلعهۡجَل  ٱَّت ه

هُكۡم فَ   إهََلَٰ بَارهئ
ْ ْ َفُتوُبو ا نُفَسُكۡم  ٱۡقُتلُو ا

َ
أ

هُكۡم َفَتاَب  َٰلهُكۡم َخۡۡيٞ َلُكۡم عهنَد بَارهئ َذ
٥٤يُم ٱلرَحه  ٱََلَواُب ُهَو  ۥَعلَۡيُكۡمُۚ إهنَهُ 

৫৫. আৰু স্মৰণ কৰা, কিতিয়া কিামাছলাছক 
হকতছলা, কহ মুছা! আতম আল্লাহক প্ৰকাশেভাছৱ 
কনছদখা হলছক কিামাক তৰ্শ্বাস নকছৰা, ফলি 
কিামাছলাছক চাই থাছকাঁছিই কিামাছলাকক 
ৰ্জ্ৰপাছি আৰমণ কতৰছল।

ِإَوۡذ قُۡلُتۡم تََٰيَُٰموََسَٰ لَن ن ۡؤمهَن لََك َحَتَٰ نََرى 
َخَذتُۡكُم  ٱّلَلَ 

َ
نتُۡم  ٱلَصَٰعهَقةُ َجۡهَرة  فَأ

َ
َوأ

٥٥تَنُظُروَن 

৫৬. িাৰ তপছি আতম কিামাছলাকৰ মৃিুেৰ 
তপছছিা কিামাছলাকক পুনৰ জীৱন দান 
কতৰছলা িাছি কিামাছলাছক কৃিজ্ঞ কহাৱা।

هُكۡم لََعَلُكۡم  هنُۢ َبۡعده َمۡوت ُثَم َبَعۡثَنَُٰكم م 
٥٦تَۡشُكُروَن 

                                                           
১) কিামাছলাকৰ এই তনকৃি কামৰ তপছছিা আতম কিামাছলাকক িমা কতৰ তদছলা, কিামাছলাকৰ কিৌৰ্া কৰু্ল 
কতৰছলা। িাছি কিামাছলাছক কৃিজ্ঞ কহাৱা আৰু কুফৰ আৰু অৰ্াধেিাৰ তচকাৰ কনাছহাৱা। (মুয়াচ্ছাৰ) 
২) ‘ফুৰকান’ৰ দ্বাৰা হ’ৰ্ পাছৰ কিৌৰািৰ অন্তভূবক্ত চতৰয়িী তৰ্ধানসমূহক ৰু্ছজাৱা হহছছ। তকয়ছনা চতৰয়িৰ দ্বাৰা 
িাৱিীয় তৰ্শ্বাসগি আৰু কমবগি মিতৰ্ছৰাধৰ মীমাংসা কৰা হয়। অথৰ্া মুতজিা ৰ্া অছলৌতকক ঘ নাক ৰু্ছজাৱা 
হহছছ, িাৰ দ্বাৰা সিে আৰু তমছা দাৰ্ীৰ ফয়চালা হয়। অথৰ্া ফুৰকানৰ দ্বাৰা ৰু্ছজাৱা হহছছ দ্বীনৰ এছন জ্ঞান, কৰ্াধ 
আৰু উপলতি, িাৰ মাধেমি মানুছহ হক আৰু ৰ্াতিলৰ মাজি পাথবকে কতৰৰ্ পাছৰ।  
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৫৭. আৰু আতম কিামাছলাকৰ ওপৰি কমঘৰ 
ছাঁ তৰ্স্তাৰ কতৰতছছলা আৰু কিামাছলাকৰ ৰ্াছৰ্ 
অৱিীণব কতৰতছছলা ‘মান্না’ আৰু ‘ছালৱা’ । 
(হকতছছলা) ‘পতৱত্ৰ (উিম) জীতৱকাৰ পৰা 
আহাৰ কৰা তি আতম কিামাছলাকক দান 
কতৰছছা’। আৰু তসহঁছি আমাৰ এছকা অনোয় 

কৰা নাই ৰ্ৰং তসহঁছি তনছজই তনজৰ প্ৰতি 
অনোয় কতৰতছল। 

نَزّۡلَا َعلَۡيُكُم  ٱۡلَغَمامَ َوَظَلۡلَنا َعلَۡيُكُم 
َ
َوأ

ۖٓ وَ  ٱلَۡمنَ  ْ  ٱلَسۡلَوىَٰ هَبَٰته َما  ُُكُوا مهن َطي 
ن ََكنُو اْ  َرَزۡقَنَُٰكۡمُۚ َوَما َظلَُمونَا َوَلَٰكه

نُفَسُهۡم َيۡظلهُموَن 
َ
٥٧أ

৫৮. আৰু স্মৰণ কৰা, কিতিয়া আতম 
হকতছছলা, ‘কিামাছলাছক এই গাওঁখনি  
প্ৰছৱশ কতৰ িাৰ পৰা তি ইচ্ছা আনন্দ-তচছি 
আহাৰ কৰা আৰু দুৱাৰি প্ৰছৱশ কছৰাছঁি 
তশৰ নি কতৰ প্ৰছৱশ কতৰৰ্া। আৰু ক’ৰ্া 
‘তহিািুন’ (িমা তৰ্চাছৰা)।  আতম 
কিামাছলাকৰ অপৰাধ িমা কতৰম আৰু 
সৎকমবশীলসকলক আৰু অতধক (অনুগ্ৰহ) 
দান কতৰম’। 

ْ ِإَوۡذ قُۡلَنا  ه  ٱۡدُخلُوا ه ْ مهۡنَها  ٱۡلَقۡريَةَ َهَٰذه فَُُكُوا
ا وَ  ۡئُتۡم رََغد  ْ َحۡيُث شه ا  ٱِۡلَاَب  ٱۡدُخلُوا ُسَجد 

ْ حهطَ  ةٞ َنۡغفهۡر لَُكۡم َخَطََٰيَُٰكۡمُۚ َوقُولُوا
نهيَ وََسََنهيُد  ٥٨ ٱلُۡمۡحسه

৫৯. তকন্তু িাতলমসকছল কসই কথাক আন 
কথাৰ দ্বাৰা পতৰৰ্িবন কতৰছল তিছ া তসহঁিক 
ককাৱা হহতছল, ফলি আতম িাতলমসকলৰ প্ৰতি 
তসহঁিৰ অৰ্াধেিাৰ কাৰছণ আকাশৰ পৰা 
শাতস্ত অৱিীণব কতৰছলা )।  

ْ قَۡوًَل َغۡۡيَ َظلَ  ٱََّلهينَ َفَبَدَل  قهيَل  ٱََّلهيُموا
نَزّۡلَا َۡعَ 

َ
هَن  ٱََّلهينَ لَُهۡم فَأ ا م   رهۡجز 

ْ َظلَُموا
هَما ََكنُواْ َيۡفُسُقوَن  ٱلَسَما ءه  ٥٩ب

৬০. আৰু স্মৰণ কৰা, কিতিয়া মূছাই কিওঁৰ  ٱۡۡضهبَفُقۡلَنا  ۦُموََسَٰ لهَقۡومههه  ٱۡستَۡسََّقَٰ ِإَوذه 
                                                           

১) ৰ্াণী ঈছৰাঈলৰ ৰ্াছৰ্ আল্লাহৰ িৰফৰ পৰা কপ্ৰতৰি এক প্ৰকাৰ খাদেৰ নাম। তিছ া গছ ৰ্া তশলৰ ওপৰি 
তনয়ঁৰৰ দছৰ জমা হহতছল। এই তৰ্ষছয় ছাঈদ ইৰ্ছন িাছয়দ ৰাতদয়াল্লাহু আনহুৰ পৰা ৰ্তণবি, ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু 
আলাইতহ অছাল্লাছম হকছছঃ “আল-কামআ (এক প্ৰকাৰ উতিদ,  তিছ া প্ৰায় কভকুতলৰ ছাতিৰ দছৰ) মান্নাৰ অন্তভূবক্ত। 
আৰু ইয়াৰ পানী চকুৰ কৰ্মাৰৰ প্ৰতিছষধক”। (ৰু্খাৰীঃ ৪৪৭৮) আৰু ছালৱা হহছছ, এক প্ৰকাৰ চৰাই।  
২) ইয়াি গাওঁখনৰ দ্বাৰা ৰ্াইিুল মাক্বতদছক ৰু্ছজাৱা হহছছ। (িাৰ্াৰী, ইৰ্ছন কাছীৰ)  
৩) হাদীছি আতহছছ, ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইতহ অছাল্লাছম হকছছঃ “মহামাৰী এছন এ া কৰ্মাৰ তিছ া ৰ্াণী 
ঈছৰাঈলৰ ওপৰি অথৰ্া কিামাছলাকৰ পূছৰ্ব অহা কলাকসকলৰ ওপৰি আকাশৰ পৰা কপ্ৰৰণ কৰা হহতছল। এছিছক 
কিতিয়া কিামাছলাছক কৰৰ্াি ইয়াৰ সংৰ্াদ কপাৱা কিতিয়া কিামাছলাছক িাি নািাৰ্া। আৰু কিামাছলাছক থকা 
অৱস্থাি কৰৰ্াি অৱিীণব হ’কল িাৰ পৰা পলায়ন নকতৰৰ্া। (ৰু্খাৰীঃ ৩৪৭৩ মুছতলমঃ ২২১৮) 



 

আল-ককোৰআনুল কোৰীমৰ অসমীয়ো অৰ্থোনুবোদ আৰু সংক্ষিপ্ত সৰল তফছীৰ 
 

   

জাতিৰ ৰ্াছৰ্ পানী তৰ্চাতৰছল, আতম ক’কলা, 
‘কিামাৰ লাখুত ডাছলছৰ তশলি আঘাি কৰা’, 
ফলি ৰ্াৰ া তনজৰা প্ৰৰ্াতহি হ’ল। প্ৰছিেক 
কগাত্ৰই তনজৰ তনজৰ পানী কখাৱা িাই জাতন 
ল’কল( )। (মই ক’কলা) ‘কিামাছলাছক আল্লাছহ 
তদয়া জীতৱকাৰ পৰা কখাৱা আৰু পান কৰা 
আৰু পৃতথৱীি তৰ্পিবয় সৃতি কতৰ নুফুতৰৰ্া’। 

هَعَصاَك  ۖٓ ب  ةَ  ٱثۡنََتامهۡنُه  ٱنَفَجَرۡت فَ  ٱۡۡلََجَر َعّۡشَ
َبُهۡمۖٓ ُُكُواْ  نَاٖس َمّۡشَ

ُ
ۖٓ قَۡد َعلهَم ُك  أ ا َعۡين 

ْ وَ  ُبوا هۡزقه  ٱۡۡشَ ۡرضه َوََل َتۡعَثۡواْ ِفه  ٱّلَله مهن ر 
َ
 ٱۡۡل

يَن  ده ٦٠ُمۡفسه

 

                                                           
১) স্মৰণ কৰা কিামাছলাকৰ ওপৰি আমাৰ কসই অনুগ্ৰহসমূহ, কিতিয়া কিামাছলাছক ‘িীহ’ (নামৰ িাই)ি তপয়াহি 
কক-ৰ্কাই আতছলা। মূছাই তনজ সম্প্ৰদায়ৰ ৰ্াছৰ্ দুআ কতৰছল, কিতিয়া আতম ক’কলা, কিামাৰ লাখুত ডাছলছৰ তশল 
ছ াি আঘাি কৰা। কিওঁৰ আঘািি িাৰ পৰা ৰ্াৰ া তনজৰা প্ৰৰ্াতহি হ’ল। প্ৰছিেক কগাত্ৰই তনজ তনজ তনজৰাৰ 
পানী ৰ্েৱহাৰ কতৰছল আৰু আতম ক’কলা, ‘কিামাছলাছক আল্লাছহ তদয়া জীতৱকাৰ পৰা কখাৱা আৰু পান কৰা আৰু 
পৃতথৱীি তৰ্পিবয় সৃতি কতৰ নুফুতৰৰ্া’। (মুয়াচ্ছাৰ) 


