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আল্লাহ আমলার রব

'আল্লাহর প্রলত ঈমলাি' মলািব জীবগির এমি একলট লবষয় রলা 

মলািদুষগক িলািলা উপলাগস্র উপলাসিলা তথগক ইবলাদগতর একমলারে 

উপরদুতি সত্তলার ইবলাদগতর লদগক ধলালবত কগর তদয়।
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আল্লাহ আমলার রব

রখি 'ঈমলাি লবল্লাহ' বলা আল্লাহর প্রলত লবশ্লাস  

অিদুপলথিত থলাগক…

'আল্লাহর প্রলত ঈমলাি' মলািব জীবগির এমি একলট লবষয় রলা 

মলািদুষগক িলািলা উপলাগস্র উপলাসিলা তথগক ইবলাদগতর একমলারে 

উপরদুতি সত্তলার ইবলাদগতর লদগক ধলালবত কগর তদয়।

মলািদুগষর মগধ্ রখি আল্লাহর প্রলত লবশ্লাস 

অিদুপলথিত থলাগক, তলার অলিবলার্ পলরণলাম  দলাড়লায়, 

সঙ্ীণ্ ও লবষলাদময় জীবি। আর তসই দুঃসহ ও 

লবষলাগদর জীবি তথগক তরহলাই তপগত বহু সমলাগজ 

আত্মহত্লার িলািলা উপলায় আলবস্লার করলা হগয়গছ। 

সদুতরলাং ইসিলাগমর তিয়লামত দলাি করলায় প্ররংসলা 

আল্লাহর প্রলত। আর এই তিয়লাতমতই রগথষ্ঠ। 

এপ্রসগঙ্ একলট সংবলাদ তরয়লার করগত চলাই:

দুলিয়লা ত্লাগের িতদুি পদ্ধলত:

আত্মহত্লার প্রবতিলা অগ্রেলিয়লাি লফলিফ 

তিতলারলাকলা বগিি, কলািলাডলা তথগক তমইি তরলাগে 

অড্লার করলা 'এল্জট তবে' খ্লাত সদুইসলাইড তমলরি 

তদগরর বহুি প্রচলিত পগণ্র অন্তভদু্তি।

তমলরিলটর লবরিয় মূি্ (৩০) মলালক্ি ডিলার। তলার 

সগঙ্ তছলাট একলট লবগরষ প্লালষ্গকর ব্ে সব্রলাহ 

করলা হয়, রলার সলাহলাগর্ শ্লাসগরলাগধর মলাধ্গম জীবি 

িলার করলা হয়।

'গিতলারলাকলা' অগ্রেলিয়লাি চ্গিি 'এলবলস'গক 

বগিি, আত্মহত্লার তমলরিলট লকছদুটলা লিরলািন্ ও 

দুখ:দলায়ক মগি হগিও প্রলাণ িলাগরর জি্ অত্ন্ত 

কলার্কর।

লতলি আগরলা বগিি, এটলা এখি সচরলাচর ও প্রচূর 

পলরমলাগণ ব্বহলার করলা হয় এবং উতি তমলরগির 

গুিলাগুি ও সংললিষ্ লবষগয় জলািগত তলার সগঙ্ 

প্রলতলদি বহু মলািদুষ কথলা বগি থলাগক।
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এলদগক নেলায়দুতগ্রের জলটি ও দুরলাগরলাে্ ব্লধগত আরিলান্ত হগয় 

িড়লাচড়লায় অক্ম এক লরিলটর িলারী তলার স্বলামীগক তলার জীবি িলাগর 

সহলায়তলার অিদুমলত দলাগির জি্ তসগদগরর সদুলপ্রম তকলাগট্ মলামিলা 

দলাগয়র কগরি।

তরলডও িন্ডি বগিগছ, 'দলায়লাি তপগরলটি' িলামক ৪২বছর বয়স্ 

তসই মলহিলা দুই বছর পূগব্ উপগরলাতি তরলাগে আরিলান্ত হগয়লছগিি 

এবং তলাগক আত্মহত্লার জি্ তলার স্বলামীগক সহলায়তলা করলার অিদুমলত 

তদয়লি িন্ডি কতৃপক্। আর তস কলারগণই লতলি লবচলার লবভলাগের 

সহলায়তলা তচগয়লছগিি। 

{আল্লাহ তলা'আিলা বগিি: গর আমলার স্মরণ লবমদুখ, তলার জীবি 

হগব সংকদুলচত ও সংকীণ্।} [সূরলা: ত্বহলা, আয়লাত: ১২৪]

স্বয়ংসমৃদ্ধ আল্লাহর লিকট কলাঙ্লাি বলান্লাগদর মদুখলাগপক্ীতলা

তহ আমলার বলান্লােণ...

িবী সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ ওয়লাসলাল্লাম তলাঁর সদুমহলাি প্রভদু হগত 

বণ্িলা কগরগছি, লতলি (আল্লাহ) বগিি:

«গহ আমলার বলান্লারলা! আলম অত্লাচলারগক আমলার লিগজর জি্ 

হলারলাম কগর লদগয়লছ এবং আলম তলা ততলামলাগদর মলাগঝও হলারলাম 

করিলাম। সদুতরলাং ততলামরলাও এগক অপগরর প্রলত অত্লাচলার কগরলা 

িলা। গহ আমলার বলান্লারলা! গতলামরলা সকগিই পথভ্রষ্; লকন্তু তস িয় 

রলাগক আলম সলিক পথ তদলখগয়লছ। অতএব ততলামরলা আমলার লিকট 

সলিক পথ চলাও আলম ততলামলাগদরগক সলিক পথ তদখলাব। গহ আমলার 

বলান্লারলা! গতলামরলা সকগিই ক্দুধলাত্; লকন্তু তস িয় রলাগক আলম 

খলাবলার লদই। সদুতরলাং ততলামরলা আমলার কলাগছ খলাবলার চলাও, আলম 

ততলামলাগদরগক খলাবলার তদব। গহ আমলার বলান্লারলা! গতলামরলা সকগিই 

বস্ত্রহীি; লকন্তু তস িয় রলাগক আলম বস্ত্র দলাি কগরলছ। সদুতরলাং 

ততলামরলা আমলার কলাগছ বস্ত্র চলাও, আলম ততলামলাগদরগক বস্ত্রদলাি 

করব। গহ আমলার বলান্লারলা! গতলামরলা লদি-রলাত পলাপ কগর থলাক, 

আর আলম সমতি পলাপ ক্মলা কগর থলালক। সদুতরলাং ততলামরলা আমলার 

কলাগছ ক্মলাপ্রলাথ্িলা কর, আলম ততলামলাগদরগক ক্মলা কগর তদব। গহ 

আমলার বলান্লারলা! গতলামরলা কখগিলা আমলার অপকলার করগত পলারগব 

িলা এবং কখগিলা আমলার উপকলারও করগত পলারগব িলা। গহ আমলার 

{ওগহ মলািবজলালত! গতলামরলা ততলা 

আল্লাহর মদুখলাগপক্ী, আর আল্লাহ, 

লতলি স্বয়ংসমৃদ্ধ, পরম প্ররংলসত।} 

(সূরলা: ফলালতর, আয়লাত: ১৫)
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বলান্লারলা! রলদ ততলামলাগদর প্রথম ও তরষ মলািদুষ ও লবিি সকগিই ততলামলাগদর মগধ্ সবগচগয় বড় একজি 

পরগহরেলার ব্লতির হৃদগয়র মত হৃদয়বলাি হগয় রলায়, তলাহগি এটলা আমলার রলাজগত্বর তকলাি লকছদু বৃলদ্ধ করগত 

পলারগব িলা। গহ আমলার বলান্লারলা! রলদ ততলামলাগদর প্রথম ও তরষ মলািদুষ ও লবিি সকগিই ততলামলাগদর মগধ্ 

সবগচগয় বড় একজি পলাপীর হৃদগয়র মত হৃদগয়র অলধকলারী হগয় রলায়, তলাহগি এটলা আমলার রলাজগত্বর তকলাি 

লকছদুই কমলাগত পলারগব িলা। গহ আমলার বলান্লারলা! রলদ ততলামলাগদর প্রথম ও তরষ মলািদুষ ও লবিি সকগিই একলট 

তখলািলা ময়দলাগি একলরেত হগয় আমলার কলাগছ প্রলাথ্িলা কগর, আর আলম তলাগদর প্রগত্কগক তলার প্রলালথ্ত লজলিস 

দলাি কলর, তলাহগি (এ দলাি) আমলার কলাগছ তর ভলান্ডলার আগছ, তলা হগত ততটলাই কম করগত পলারগব, রতটলা সূঁচ 

তকলাি সমদুগদ্র ডদুবলাগি তলার পলালি কলমগয় থলাগক। গহ আমলার বলান্লারলা! আলম ততলামলাগদর কম্সমূহ ততলামলাগদর 

জি্ গুগণ রলাখলছ। অতঃপর আলম ততলামলাগদরগক তলার পূণ্ লবলিময় তদব। সদুতরলাং তর কি্লাণ পলাগব, গস 

আল্লাহর প্ররংসলা করুক। আর তর ব্লতি অি্ লকছদু (অথ্লাৎ অকি্লাণ) পলাগব, গস তরি লিগজগকই লতরস্লার 

কগর।» (হলাদীসলট ইমলাম মদুসলিম বণ্িলা কগরগছি।)

«গহ আমলার বলান্লারলা! আলম ততলামলাগদর কম্সমূহ ততলামলাগদর জি্ গুগণ রলাখলছ। অতঃপর আলম ততলামলাগদরগক 

তলার পূণ্ লবলিময় তদব। সদুতরলাং তর কি্লাণ পলাগব, গস আল্লাহর প্ররংসলা করুক। আর তর ব্লতি অি্ লকছদু 

(অথ্লাৎ অকি্লাণ) পলাগব, গস তরি লিগজগকই লতরস্লার কগর।»(হলাদীসলট ইমলাম মদুসলিম বণ্িলা কগরগছি)

তদুলম আল্লাহর (লবধলািসমূগহর) রক্ণলাগবক্ণ কর (তলাহগি) আল্লাহও ততলামলার 
রক্ণলাগবক্ণ করগবি।

ইবগি আব্বলাস রলালদয়লাল্লাহু ‘আিহু বগিি, আলম একদলা (সওয়লারীর উপর) রলাসূিদুল্লাহ সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ 

ওয়লাসলাল্লাম-এর লপছগি (বগস) লছিলাম। লতলি বিগিি,

https://www.with-allah.com/bn
ht
tps
://
ww

w.
wi
th
-al
lah
.co
m/
bn



10

«ওগহ লকগরলার! আলম ততলামলাগক কগয়কলট (গুরুত্বপূণ্ কথলা লরক্লা তদব (তদুলম তসগুগিলা স্মরণ তরগখলা)।তদুলম 

আল্লাহর (লবধলািসমূগহর) রক্ণলাগবক্ণ কর (তলাহগি) আল্লাহও ততলামলার রক্ণলাগবক্ণ করগবি। তদুলম আল্লাহর 

(অলধকলারসমূহ) স্মরণ রলাগখলা, তলাহগি তদুলম তলাঁগক ততলামলার সম্দুগখ পলাগব। রখি তদুলম চলাইগব, তখি আল্লাহর 

কলাগছই চলাও। আর রখি তদুলম প্রলাথ্িলা করগব, তখি একমলারে আল্লাহর কলাগছই সলাহলার্ প্রলাথ্িলা কর। আর 

এ কথলা তজগি রলাখ তর, রলদ সমগ্ উম্ত ততলামলার উপকলার করলার জি্ একলরেত হগয় রলায়, তগব ততটদুকদুই 

উপকলার করগত পলারগব, রতটদুকদু আল্লাহ ততলামলার (তলাকদীগর) লিগখ তরগখগছি। আর তলারলা রলদ ততলামলার ক্লত 

করলার জি্ একলরেত হগয় রলায়, তগব ততটদুকদুই ক্লত করগত পলারগব রতটদুকদু আল্লাহ ততলামলার (তলাকদীগর) 

লিগখ তরগখগছি। কিমসমূহ উলিগয় তিওয়লা হগয়গছ এবং খলাতলাসমূহ (তলাকদীগরর লিলপ) শুলকগয় তেগছ।» 
(হলাদীসলট ইমলাম লতরলমলর বণ্িলা কগরগছি)

তর ব্লতি আল্লাহর পলরচয় সবগচগয় তবলর িলাভ করগব, গস আল্লাহগক সবগচগয় তবলর ভয় করগব…

মলহমলাময় আল্লাহ্

মলহমলালবিত আল্লাহ্...ইবলাদগতর উপরদুতি, প্ররংলসত…

িগভলামণ্ডি ও ভূমণ্ডি এবং এতদুভগয়র মলাগঝ অবলথিত সবলকছদুই আল্লাহর পলবরেতলা বণ্িলা কগর…

রলাত ও রলাগতর আঁধলার, লদি ও তলার আগিলা, জি ও থিি-এসবলকছদুই তলাঁর তলাসবীহ ও প্ররংসলা কগর, 

পলবরেতলা বণ্িলা কগর..

{আল্লাহ তলা'আিলা বগিি: আর এমি লকছদু তিই রলা তলাঁর প্ররংসলার সলাগথ মলহমলা ত�লাষণলা কগর িলা, লকন্তু 

ততলামরলা তলাগদর মলহমলাকীত্ি অিদুধলাবি করগত পলার িলা।} [সূরলা: আি-ইসরলা, আয়লাত: ৪৪]

'আল্লাহ' সবগচগয় পলরলচত স্বত্বলা, রলাঁগক লচিলাগত হয় িলা…অন্তর সমূহ তলাঁগক লচগি এবং সলাধলারণ সত্বলা সমূহ 

তলাঁর পলরচয় িলাভ করগত লেগয় লবচূণ্ হয়.. 

''আল্লাহ'' এমি স্বত্বলা, তলাঁগক 'ইিলাহ' ও উপলাস্ রূগপ গ্হণ কগর হ্রদয় সমূহ, তলাঁর ক্মলা িলাগভ িলািলালয়ত 

থলাগক আত্মলা সকি, এবং তলাঁর স্মরগণ উৎফদুল্ হয় সৃলষ্জেত। 

আল্লাহ্ তলাঁর ভলারলালপ্ত বলান্লাগদর অন্তগর এক ধরগণর ব্কদুিতলা-অলথিরতলা এবং  প্রকৃলতেত মদুখলাগপলক্তলা 

লদগয় সৃলষ্ কগরগছি, বলান্লা রখি মলহমলাময় আল্লাহর প্রলত ধলালবত হয়, তখিই তকবি তলার অন্তর লথির-প্ররলান্ত 

এবং সমৃদ্ধ হয়।   

রলাবতীয় গুগি গুিলালবিত ঐশ্লরক স্বত্বলার িলাম হগিলা 'আল্লাহ'  
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আল্লাহর প্রলত বলান্লার মদুখলাগপলক্তলা..

লবপদলাপগদ ও দুখঃ-কগষ্ আ্গয়র জি্ বলান্লা 

চলায় আ্য়থিি ও ভরসলার তকন্দ্র। এটলা তলার সৃলষ্েত 

প্রবণতলা। কলাগজই বলান্লা তলার রগবর কলাগছ সলাব্ক্লণক 

মদুখলাগপক্ী ও কলাঙ্লাি। সব্দলা তস তলার রগবর সন্তলষ্ 

অজ্গি সগচষ্ থলাগক। কলারণ, তলাগক তলাঁর সগঙ্ 

লমলিত হগত হগব।

বলান্লা রখি আল্লাহর প্রলত কলাঙ্লাি হয়,  তলার 

উপর অলপ্ত সকি কত্ব্কম্ পলািি কগর এবং 

আল্লাহ ত�লালষত সকি পদুরস্লার-লতরস্লাগর দৃঢ় 

লবশ্লাস রলাগখ এবং ধধর্ ধলারণ কগর, তলাগক আল্লাহ 

তলা'আিলা সৃলষ্ জেগতর তিতলা ধলার্ কগরি। ফগি 

তস অিদুসরণীয় তিতলায় পলরণত 

হয়।{আর আমরলা তলাগদর মধ্ 

তথগক তিতলা দলাঁড় কলরগয়লছিলাম 

রলারলা আমলাগদর লিগদ্গরর 

বিলারলা পথলিগদ্র লদগতি, 

রতলদি তলারলা অধ্বসলায় 

করত, আর তলারলা আমলাগদর লিদর্িলাবিীর 

প্রলত দৃঢ় লবশ্লাস তপলাষণ করগতলা।} 

[সূরলা: সলাজদলাহ, আয়লাত: ২৪]

এটলা আল্লাহ তলা'আিলার একলান্ত কৃপলা,  

লতলি তলাঁর পলরচয় িলাভ করলা সহজ 

কগর লদগয়গছি। 

আর সৃলষ্ তলার মহলাি স্রষ্লার সলাগথ সম্পক্ 

থিলাপি করগত চলায় এবং তলার প্রলত অিদুগ্হকলারীগক 

ভলাগিলাবলাসগত চলায়। এটলা তলার সৃলষ্েত প্রবণতলা। 

ঈমলাি ছলাড়লা তরগকলাি পলাগথয় পতিরীি, আর আল্লাহ 

ছলাড়লা সকি সলাহলার্-সহলায়তলা ক্ণথিলায়ী। 

আল্লাহগক জলািলার মর্লাদলা..

জ্লাগির মর্লাদলা লিভ্র কগর লবষয়বস্তুর উপর, আর 

মলহমলাময় আল্লাগহর স্বত্বলা এবং 

িলামসমূহ ও তলাঁর গুি-ববলরষ্্ 

এবং বলান্লাগদর কলাগছ তলাঁর প্রলাপ্ 

অলধকলার সম্পলক্ত লবষগয়র 

তচগয় মর্লাদলারীি আর তকলাি 

লকছদু িলাই। এজি্ই তলাওহীদ বলা 

আল্লাহর একত্ববলাদ দীগির মেজ ও সলারলাংর। আর 

আল্লাহ সম্পলক্ত জ্লািলাজ্ি অি্ তরগকলাি লবষগয়র 

জ্লািলাজ্গির তচগয় মর্লাদলারীি।

এজি্ই আল্লাহ তলা'আিলা ধধর্ ও দৃঢ় লবশ্লাসগক 

দীগির তিতৃত্বদলাগির পূব্রত্ লহগসগব ধলার্ কগরগছি।

https://www.with-allah.com/bn
ht
tps
://
ww

w.
wi
th
-al
lah
.co
m/
bn



12

সবলকছদুগতই তলাঁর লিদর্ি রগয়গছ..

আল্লাহ তলা'আিলা সকি সৃলষ্র মলাগঝ তলাঁর অলতিত্ব, 

একত্ববলাদ, পূণ্তলা এবং মলাহগত্ব্র লিদর্ি তরগখগছি। 

শুধদু তলাই িয়, গসসব লিদর্ি ও দলিি-প্রমলাণ লিগয় 

লচন্তলা ও েগবষণলা করলার লিগদ্রও লদগয়গছি লতলি 

এবং তসসবগুগিলাগক জ্লািবলাি ও লচন্তলারীিগদর জি্ 

লরক্ণীয় ও লিদর্ি বগি অলভলহত কগরগছি। 

এপর্লাগয় কদুরআগি কলারীগমর কগয়কলট আয়লাত 

উগল্খ করগবলা, রলাগত লবগবকবলাি ও জ্লািীগদরগক 

একক ও স্বয়ংসম্পূণ্ আল্লাহর প্রলত ঈমলাি 

আিলার আহবলাি করলা হগয়গছ।{আর পৃলথবীগত 

লিদর্িলাবিী রগয়গছ লিলশ্চত লবশ্লাসীগদর জি্, 

রলারলা লিলশ্চত লবশ্লাসী, ধলরলরের বদুগক তলাগদর জি্ 

রগয়গছ বহু লিদর্ি; এবং ততলামলাগদর লিগজগদর 

মগধ্ও, গতলামরলা লক অিদুধলাবি করগব িলা?}   

[সূরলা: রলালরয়লাত, আয়লাত: ২০-২১]

আল্লাহ তলা'আিলা আগরলা বগিি-{আপলি বগি 

লদি- তলালকগয় তদখ রলা লকছদু আগছ মহলাকলারমণ্ডিীগত 

ও পৃলথবীগত। }[সূরলা: ইউিদুস, আয়লাত: ১০১]

আল্লাহ তলা'আিলা আগরলা বগিি-

{লিশ্চয়ই ততলামলাগদর পলািিকত্লা আল্লাহ লরলি 

ধতরী কগরগছি আসমলাি ও রমীিগক ছয় লদগি, 

অতঃপর লতলি আরগরর উপর অলধলষ্ঠত হগয়গছি। 

লতলি কলার্ পলরচলািিলা কগরি। তলাঁর অিদুমলত ছলাড়লা 

তকউ সদুপলালরর করগত পলারগব িলা, ইলিই আল্লাহ 

ততলামলাগদর পলািিকত্লা। অতএব, গতলামরলা তলাঁরই 

এবলাদত কর। গতলামরলা লক লকছদুই লচন্তলা কর িলা ? 

তলাঁর কলাগছই লফগর তরগত হগব ততলামলাগদর সবলাইগক, 

আল্লাহর ওয়লাদলা সত্, লতলিই সৃলষ্ কগরি প্রথমবলার 

আবলার পদুিব্লার ধতরী করগবি, তলাগদরগক বদিলা 

তদয়লার জি্ রলারলা ঈমলাি এগিগছ এবং তিক কলাজ 

কগরগছ ইিসলাগফর সলাগথ। আর রলারলা কলাগফর 

হগয়গছ, তলাগদর পলাি করগত হগব ফদুটন্ত পলালি এবং 

তভলাে করগত হগব র্রেিলাদলায়ক আরলাব এ জগি্ 

তর, তলারলা কদুফরী করলছি। লতলিই তস মহলাি সত্তলা, 

লরলি বলালিগয়গছি সদুর্গক উজ্জি আগিলাকময়, আর 

চন্দ্রগক লনেগ্ধ আগিলা লবতরণকলারীরূগপ এবং অতঃপর 

লিধ্লালরত কগরগছি এর জি্ মিলরি সমূহ, রলাগত 

কগর ততলামরলা লচিগত পলার বছরগুগিলার সংখ্লা ও 

লহসলাব। আল্লাহ এই সমতি লকছদু এমলিগতই সৃলষ্ 

কগরিলি, লকন্তু রথলাথ্তলার সলাগথ। লতলি প্রকলার 
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কগরি িক্ণসমূহ তস সমতি 

তিলাগকর জি্ রলাগদর জ্লাি 

আগছ।  লিশ্চয়ই রলাত-লদগির 

পলরবত্গির মলাগঝ এবং রলা লকছদু 

লতলি সৃলষ্ কগরগছি আসমলাি ও 

রমীগি, সবই হি লিদর্ি তসসব 

তিলাগকর জি্ রলারলা ভয় কগর।}

[সূরলা: ইউিদুস, আয়লাত: ৩-৬]

আল্লাহ তলা'আিলা আগরলা বগিি-

{লিশ্চয় আসমলাি ও রমীি 

সৃলষ্গত এবং রলালরে ও লদগির 

আবত্গি লিদর্ি রগয়গছ তবলাধ 

সম্পন্ন তিলাকগদর জগি্। রলাঁরলা 

দলাঁলড়গয়, বগস, ও রলালয়ত অবথিলায় 

আল্লাহগক স্মরণ কগর এবং লচন্তলা 

েগবষণলা কগর আসমলাি ও জলমি 

সৃলষ্র লবষগয়, (তলারলা বগি) পরওয়লারগদেলার! এসব 

তদুলম অিথ্ক সৃলষ্ করলি। সকি পলবরেতলা ততলামলারই, 

আমলালদেগক তদুলম তদলারগখর রলালতি তথগক বলাঁচলাও।} 

[সূরলা: আগি-ইমরলাি, আয়লাত: ১৯০-১৯১]

লতলি আগরলা বগিগছি:{আর ততলামলাগদর সৃলষ্গত 

এবং চলারলদগক ছলড়গয় রলাখলা জীব জন্তুর সৃজগির 

মগধ্ও লিদর্িলাবিী রগয়গছ দৃঢ় লবশ্লাসীগদর জি্।}

[সূরলা: জলালছয়লাহ, আয়লাত: ৪]

আগরলা বগিি: {তলারলা লক এই উগদেগর্ তদর 

ভ্রমণ কগরলি, রলাগত তলারলা সমঝদলার হৃদয় ও 

্বণ রলতি সম্পন্ন কগণ্র অলধকলারী হগত পলাগর?}  

[সূরলা: হবি, আয়লাত: ৪৬]

লতলি আগরলা বগিি:{তলারলা লক তলাগদর উপরলথিত 

আকলাগরর পলাগি দৃলষ্পলাত কগর িলা আলম লকভলাগব তলা 

লিম্লাণ কগরলছ এবং সদুগরলালভত কগরলছ? তলাগত তকলাি 

লছদ্রও তিই।}[সূরলা: ক্বফ, আয়লাত: ৬]
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লতলি আগরলা ইররলাদ কগরি:{এটলা আল্লাহর কলালরেরী, লরলি সবলকছদুগক কগরগছি সদুসংহত।}  

[সূরলা: িলাম্ ি, আয়লাত: ৮৮]

লতলি আগরলা বগিি:{গতলামরলা আহলার কর এবং ততলামলাগদর চতদুস্পদ জন্তু চরলাও। লিশ্চয় এগত লবগবক 

বলািগদর জগি্ লিদর্ি রগয়গছ।}[সদুরলা: ত্বহলা, আয়লাত:৫৪]
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পর্লাগিলাচিলা

১-মলািদুগষর জীবগি ঈমলাি িলা থলাকগি তলার পলরণলত লক 

হয়?

২-আল্লাহ লক তলার বলান্লাগদর ইবলাদত অথবলা তলাগদর 

তলাওবলার মদুখলাগপক্ী?

৩-তকলান্ তকলান্ তক্গরে বলান্লা আল্লাহর মদুখলাগপক্ী হয় এবং 

তলার প্রমলাণগুগিলা লক লক?

৪-আল্লাহর লিদর্িলাবিীর মধ্ হগত লিগজর মলাগঝ প্রভলাব 

লবতিলার কগর   আপিলার জীবগি প্রত্ক্ করলা এমি ৩লট মহলা 

লিদর্ি উগল্খ করুি।
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