
আ াহ আমার রবআ াহ আমার রবআ াহ আমার রবআ াহ আমার রব

ড. মুহাাদ সারার আল য়ামী
ড. আ াুহ সািলম বামাম
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মহলাি স্রষ্লা আল্লাহ তলায়লািলার 

পলরচয় িলাভ করুি

আল্লাহ একলট শ্রুলতমধদুর িলাম। রলার অথ্ও অলতসদুন্র। রলার মগধ্ রগয়গছ তপ্রম, 

হৃদ্তলা ও ভলাগিলাবলাসলা। গতমলি এর মগধ্ রগয়গছ একত্ববলাদ, বগন্েী ও লিষ্ঠলাপূণ্ 

আিদুেত্। লতলি কতই মহলাি!
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মহলাি স্রষ্লা আল্লাহ 
তলায়লািলার পলরচয় িলাভ 

করুি-

প্রথমত: আমলার প্রলতপলািক আল্লাহ:

{লতলিই আল্লাহ তলাআিলা, স্রষ্লা, উদ্ভলাবক, রূপদলাতলা}

[সূরলা: আি-হলারর, আয়লাত: ২৪।]

রব-এর অথ্ঃ 

রব এমি সত্তলা রলার তকলাি উপমলা তিই। লতলি তলাঁর 

বলান্লাগদরগক তিয়লামত দলাি কগর লকছদু দলালয়ত্ব অপ্ণ 

কগরগছি। লতলি সৃলষ্ ও লিগদ্গরর মলালিক। গকলাি 

লকছদুর সলাগথ সবিন্ করলা ব্লতগরগক রব রব্গক কলাগরলা 

জি্ ব্বহলার করলা রলায় িলা। গরমি 'রব্বদুদ দলার', 

'রব্বদুি মলাি' �র বলা সম্পগদর মলালিক। সবিন্করণ 

ছলাড়লা সলাধলারণ অগথ্ রব রব্ শুধদু আল্লাহ তলায়লািলার 

জি্ই লিধ্লালরত।

একজি ইিলাহ ও মলাবদুগদর প্রগয়লাজলিয়তলার 

কথলা জলািলার  আগেই মলািদুষ তলার পলািিকত্লার 

প্রগয়লাজলিয়তলা ও তলাঁর প্রলত মদুখলাগপলক্তলার 

লবষয়লট জলাগি এবং তরগহতদু আগখরলাগতর সমস্লার 

সমলাধলাগির আগেই দুলিয়লার সমস্লার সমলাধলাগির 

মদুগখলামদুলখ মলািদুষ, গসগহতদু আল্লাহগক মলাবদুদ লহগসগব 

লস্বকলার করলার আগেই রব বলা পলািিকত্লা লহগসগব 

লস্বকলাগরলালতি করলার লবষয়লট চগি আগস। 

'রব' এবং 'রুবদুলবয়লাহ' রব্বিয় মলাহলাত্ম্পূণ্ লকছদু 

অগথ্র অলধকলারী। গরমি- ক্মতলা, লরলজক, সদুথিতলা, 

তলাওফীক, রথলাথ্তলা ইত্লালদ। মহলাি রব্বদুি আিমীি 

বগিি: 

লতলিই আল্লাহ তলায়লািলা, স্রষ্লা, উদ্ভলাবক, রূপদলাতলা। 

লতলি পৃলথবীর সবলকছদু সৃলষ্ কগরগছি। সবলকছদু লতলি 

লিজ প্রজ্লা অিদুরলায়ী সৃলষ্ কগরগছি এবং সদুলবি্তি 

কগরগছি। স্বীয় গুণ ও প্রজ্লা অিদুরলায়ী  উদ্ভলাবি 

কগরগছি। লতলি অলবিশ্র, তলাঁর সকি গুণলাবিী 

লচরন্তি। 

আল্লাহ তলায়লািলা প্রলতপলািক। লতলি সকি বলান্লাগদরগক 

লিজ ব্বথিলাপিলা ও লবলভন্ন তিয়লামতরলালজ বিলারলা 

প্রলতপলািি কগরি। এর তচগয়ও সদুলিলদ্ষ্ কগর বিলা 

রলায় তর, লতলি তলাঁর পছগন্র বলান্লাগদর অন্তর 

ও আত্মলা এবং আখিলাক সমূহ সংগরলাধি কগরি, 

একলারগণই তসসব বলান্লােণ আল্লাহগক এই মহলাি 

িলাগম তডগকগছি অগিক তবলর। গকিিলা তলারলা রগবর 

এমি রুবদুলবয়লাতই কলামিলা কগর থলাগকি তবলর। 
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{লরলি আমলাগক আহলার এবং পলািীয় দলাি কগরি|  রখি আলম তরলােলারিলান্ত হই, তখি লতলিই আগরলাে্ দলাি 

কগরি। লরলি আমলার মৃতদু্ �টলাগবি, অতঃপর পদুিজ্ীবি দলাি করগবি।} [সূরলা: আর-শুয়লারলা, আয়লাত: ৭৯-৮১।]

আল্লাহ তলায়লািলার অলতিগত্বর প্রমলাণ- 

সমগ্ সৃলষ্ আল্লাহ তলায়লািলার অলতিগত্বর 

ব্লাপলাগর স্বীকৃলত প্রদলাি কগর, সত্লায়ি 

কগর, লবশ্লাস কগর এবং সলাক্্ তদয়। 

আল্লাহ তলা'আিলা বগিি:

{তলাগদর পয়েবিরেণ বগিলছগিিঃ 

আল্লাহ সম্পগক্ লক সগন্হ আগছ, লরলি 

িগভলামন্ডি ও ভদুমন্ডগির স্রষ্লা? লতলি 

ততলামলাগদরগক আহবলাি কগরি রলাগত 

ততলামলাগদর লকছদু গুিলাহ ক্মলা কগরি এবং 

লিলদ্ষ্ তময়লাদ পর্ন্ত ততলামলাগদর সময় 

তদি। তলারলা বিতঃ ততলামরলা ততলা আমলাগদর 

মতই মলািদুষ! গতলামরলা আমলাগদরগক ঐ 

উপলাস্ তথগক লবরত রলাখগত চলাও, রলার 

এবলাদত আমলাগদর লপতৃপদুরুষেণ করত। 

অতএব ততলামরলা তকলাি সদুস্পষ্ প্রমলাণ 

আিয়ি কর।}[সূরলা: ইবরলাহীম, আয়লাত-১০।]

মদুলমি: লরলি আল্লাহ তলায়লািলার উপর লবশ্লাস রলাগখি 

তর লতলি প্রলতপলািক এবং সব্রলতিমলাি। এবং এই 

লবশ্লাসও রলাগখ তর, লতলি এককভলাগব ইবলাদগতর 

উপরদুতি। 

আপলি শুধদু অিদুগ্হ ও তিয়লামত িলাগভর উপর 

লভলত্ত কগর আল্লাহর প্ররংসলা কগর থলাগকি। 

অথচ আপলি সদুগখ এবং দু:গখ উভয় অবথিলায়ই 

আল্লাহর মদুখলাগপক্ী।
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প্রকৃলতেত প্রমলাণ:

মলাখিদুক স্বভলাবেতভলাগবই স্রষ্লার উপর ঈমলাি 

রলাগখ। রলার কিব ও মলতিষ্ তথগক আল্লাহ তলায়লািলা 

এই প্রকৃলতগক লবগিলাপ িলা কগর লদগবি তস তলার 

সৃলষ্েত প্রকৃলত তথগক হটগব িলা। লফতরলাত বলা প্রকৃলত 

আল্লাহর অলতিগত্বর ব্লাপলাগর প্রমলাণ বহি কগর এর 

ত্ষ্ঠ দিীি হগচ্ছ রলাসূি সলা.-এর এই হলাদীস-

«প্রগত্ক লরশুই লফতরলাত বলা প্রলাকৃলতক তচতিলা 

লিগয়ই জন্গ্হণ কগর। অতঃপর তলার লপতলামলাতলা 

তলাগক ইহুদী, িলাসলারলা ও অলনিপূজলারী বলািলায়। গরমি 

জীব-জন্তুরলা লিখদুঁত পশুই জন্ তদয়। গতলামরলা এর 

মলাগঝ লক তকলাি খদুঁত তদখ!»(-গবলাখলারী।)

প্রগত্ক মলাখিদুকই স্বভলােতভলাগব আল্লাহর 

একত্ববলাগদর স্বীকলাগরলালতি তদয়। আল্লাহ তলায়লািলা 

বগিগছি:{তদুলম একলিষ্ঠ ভলাগব লিগজগক ধগম্র উপর 

প্রলতলষ্ঠত রলাখ। এটলাই আল্লাহর প্রকৃলত, রলার উপর 

লতলি মলািব সৃলষ্ কগরগছি। আল্লাহর সৃলষ্র তকলাি 

পলরবত্ি তিই। এটলাই সরি ধম্। লকন্তু অলধকলাংর 

মলািদুষ জলাগি িলা।}[সূরলা: আর-রূম, আয়লাত: ৩০।]

এগুগিলাই হগচ্ছ আল্লাহর অলতিগত্বর উপর সৃলষ্েত 

প্রকৃলত ও লফতরলাগতর প্রমলাণ।

রয়তলাি রলাগক প্রগরলালচত কগরলি আল্লাহর 

অলতিগত্বর উপর লফতরলাগতর প্রমলাণই তলার জি্ 

সবগচগয় রলতিরলািী দিীি। আল্লাহ তলা'আিলা 

বগিি:{এটলাই আল্লাহর প্রকৃলত, রলার উপর লতলি 

মলািব সৃলষ্ কগরগছি।}[সূরলা: আর-রূম, আয়লাত-৩০।]

এর পূগব্ আল্লাহ তলায়লািলা বগিগছি: 

{তদুলম একলিষ্ঠভলাগব লিগজগক ধগম্র উপর প্রলতলষ্ঠত 

রলাখ।}[সূরলা: আর-রূম, আয়লাত-৩০।]

সদুতরলাং সদুথি প্রকৃলত আল্লাহর অলতিগত্বর সলাক্্ 

তদয়। আর রলাগক রয়তলাি গ্লাস কগর লিগয়গছ, তলার 

কলাগছ এলট অস্পষ্ থলাগক এবং তস আল্লাহর অলতিগত্বর 

প্রমলাণ দলালব কগর। অথচ তকলাি লবপদলাপগদ পলতত 

হগিই তস আসমলাি মদুখী হগয় রলায়। কলারণ, সৃলষ্েত 

প্রকৃলতই তলাগক তসলদগক তটগি তিয়।

আল্লাহ রব্লট মলািদুগষর প্রকৃলতগত অংলকত একলট 

িলাম। সদুতরলাং এর জি্ তকলাি দিীি প্রমলাগণ উপিীত 

হওয়লার প্রগয়লাজি হয় িলা।

এমি সত্তলার ব্লাপলাগর লকভলাগব প্রমলাণ চলাওয়লা 

সমীলচি, রলাঁর অলতিত্বই প্রলতলট বস্তুর অলতিগত্বর 

প্রমলাণ! লতলিই মহলাি।

রলদ আমরলা প্রলতপলািগকর অলতিগত্বর প্রমলাণ 

অিদুসন্লাি কলর তগব লিগচর লবষয়গুগিলা আমলাগদর 

সলামগি চগি আগস-
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রদুলতিলিভ্র দিীি:

আল্লাহর অলতিগত্বর ব্লাপলাগর এমি লকছদু দিীি-প্রমলাণ এবং রলতিরলািী রদুলতি তপর 

করলা হগচ্ছ িলালতিক ছলাড়লা রলা তকউ অস্বীকলার করগত পলারগব িলা। গরমি-

১। প্রলতলট সৃলষ্রই স্রষ্লা রগয়গছি, কলারণ   সৃলষ্ মলাগিই স্রষ্লার মদুখলাগপলক্। অথচ 

এসব সৃলষ্ লিগজগদর মলাধ্গম লিগজরলা অলতিত্বপূণ্ হওয়লা অসম্ভব। গকিিলা তকলাি 

বস্তু লিগজগক সৃলষ্ করগত পলাগর িলা। কলারণ সৃলষ্র পূগব্ তস লিগজই অলতিত্বহীি 

লছি। তলাহগি সৃলষ্লিগজই লিগজর স্রষ্লা হওয়লা অবলান্তর। সদুতরলাং প্রলতলট �টিলারই 

তকলাি িলা তকলাি সং�টক রগয়গছ। সৃলষ্ জেগতর বস্তুসমূগহর পরস্পগরর মগধ্ এবং 

প্রলতলট �টিলা ও পলরণলতর মলাগঝ তর অতদুিিীয় রৃখিিলা, সঙ্লতপূণ্ সলামঞ্স্ 

এবং পলারস্পলালরক সংগরলাে রগয়গছ তলা সৃলষ্সমূগহর আকলস্মকভলাগব অলতিত্বপূণ্ 

হওয়লার লবষয়লটগক সদুস্পষ্ভলাগব অলস্বকলার কগর। প্রলতলট মলাখিদুগকরই একজি 

স্রষ্লা রগয়গছি। আর রখি এই সৃলষ্সমূগহর আপিলা আপলিই অলতিত্বপূণ্ হওয়লা 

অসম্ভব এবং আকলস্মকভলাগব তলার অলতিত্বও রখি অগরৌলতিক, তলাই স্পষ্ হগয় 

তেগিলা তর সৃলষ্সমূগহর অলতিত্বদলািকলারী একজি রগয়গছি। লতলি হগিি আল্লাহ। 

লরলি সমগ্ জেগতর প্রলতপলািক। আর এই রদুলতিলভলত্তক দিীি এবং সদুস্পষ্ 

প্রমলাণলট মহলাি আল্লাহ তলায়লািলাও উগল্খ  কগরগছি। এ তপ্রলক্গত লতলি বগিগছি: 

{তলারলা লক আপিলা-আপলিই সৃলজত হগয় তেগছ, িলা তলারলা লিগজরলাই স্রষ্লা?} 

[সূরলা: আত-তূর, আয়লাত: ৩৫।]

অথ্লাৎ মলাখিদুক স্রষ্লালবহীি সৃলষ্ হয়লি। আর তলারলা লিগজরলাও লিগজগদরগক 

সৃলষ্ কগরলি। সদুতরলাং স্পষ্ হগয় তেগিলা তর তলাগদর স্রষ্লা হগিি মহলামলহম সদুমহলাি 

আল্লাহ তলায়লািলা। এ কলারগণ হররত জলালবর লবি মদুতঈম রলালর রখি শুিগিি রলাসদুি 

সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ ওয়লাল্লাম সূরলা তূর -এর এই আয়লাতগুগিলা ততিলাওয়লাত করগছি-  

{‘তলারলা লক আপিলা-আপলিই সৃলজত হগয় তেগছ, িলা তলারলা লিগজরলাই স্রষ্লা?  িলা তলারলা 

িগভলামন্ডি ও ভূমন্ডি সৃলষ্ কগরগছ? বরং তলারলা লবশ্লাস কগর িলা। তলাগদর কলাগছ 

লক আপিলার পলািিকত্লার ভলান্ডলার রগয়গছ, িলা তলারলাই সবলকছদুর তত্তলাবধলায়ক?’} 

[সূরলা: আত-তূর, আয়লাত: ৩৫-৩৭।]

তখি জলালবর রলা. মদুরলরক লছগিি, লতলি বিগিি-- «এ আয়তগুগিলা শুগি আমলার 

অন্তর ততলা উগড় রলাওয়লার উপরিম!» (-গবলাখলারী।)

২। সৃলষ্র মলাগঝ আল্লাহর সৃস্পষ্ লিদর্িসমূহও তলাঁর অলতিগত্বর সলাক্ী। আল্লাহ 

তলাআিলা বগিি:
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{তলাহগি আপলি বগি লদি, গচগয় তদখ ততলা আসমলািসমদুগহ ও রমীগি লক 

রগয়গছ।}[সূরলা: ইউিদুস, আয়লাত: ১০১।]  

 গকিিলা িগভলামণ্ডি এবং ভূমণ্ডগির মলাগঝ দৃলষ্পলাত করগিই স্পষ্ হগয় রলায় তর 

আল্লাহ তলায়লািলাই স্রষ্লা। এবং তলাঁর প্রভদুগত্বর ব্লাপলাগর লবশ্লাস দৃঢ় হয়। একদলা এক 

গ্লাম্ তবদুঈিগক বিলা হগয়লছগিলা লকভলাগব তদুলম ততলামলার প্রলতপলািকগক লচিগি? 

তখি লতলি বিগিি-পদলচহ্ন অলতরিমকলারীর প্রমলাণ বহি কগর, উগটর মি উ্রেীর 

অলতিগত্বর প্রমলাণ বহি কগর। তলাহগি সদুউচ্চ আসমলাি, সদুপ্রসতি জলমি এবং উত্তলাি 

সমদুদ্র তকি সব্গ্লাতলা এবং সব্দর্ীর অলতিগত্বর প্রমলাণ করগব িলা?

বস্তুত: আল্লাহর েলাগয়বী লবষয়লাবিীর সলামগি সকি মিদুষ্  রলতি অক্ম ও অপলারক হগয় 

িলায় দলালড়গয় থলাকগত বলাধ্। সদুতরলাং মলািদুগষর জলােলতক ধলারণলার সলাগথ রখি ঈমলাি রদুতি হয় 

তখিই তকবি তস লদরলা িলাভ কগর।

৩। সদুরৃখিি ও সদুলবি্তি এই পৃলথবী প্রমলাণ কগর তর এর মহলাপলরচলািক একক 

ইিলাহ, একক প্রলতপলািক। লতলি ছলাড়লা আর  তকলাি ইিলাহ তিই। আর লতলি ছলাড়লা 

মলািদুগষর আর তকলাি প্রলতপলািকও তিই। আর এই লবশ্জেগতর তরমি একলালধক 

প্রলতপলািক বলা স্রষ্লার অলতিত্ব অসম্ভব, গতমলি একলালধক ইিলাহ বলা মলাবদুগদর 

অলতিত্বও অসম্ভব। গমলাটকথলা, একই ক্মতলাধর দুজি স্রষ্লার মলাধ্গম জেগতর 

অলতিত্ব লবদ্মলাি থলাকলাটলা প্রকৃলতেতভলাগবই অসম্ভব। মলািদুগষর প্রকৃলতগত এই ধলারণলা 

সদুস্পষ্ভলাগব প্রমলালণত হয়। সদুথি লচন্তলার আগিলাগক একলালধক স্রষ্লা বলা ইিলাগহর ধলারণলা 

বলালতি হগয় রলায়। আর এভলাগবই দুজি ইিলাহর প্রভদুত্বও বলালতি হগয় রলায়। 

ররঈ দিীি: 

সব ররীয়ত সৃলষ্কত্লার অলতিত্ব, তলাঁর জ্লাি, প্রজ্লা ও রহমগতর পলরপূণ্তলার প্রমলাণ 

বহি কগর। গকিিলা এই লবধলািলাবিীর একজি লবধলায়ক অবর্ই আগছি। আর তসই 

লবধলায়ক হগিি মহলামলহম আল্লাহ তলায়লািলা। আল্লাহ তলায়লািলা ইররলাদ কগরগছি:

{গহ মলািব সমলাজ! গতলামরলা ততলামলাগদর পলািিকত্লার এবলাদত কর, লরলি 

ততলামলালদেগক এবং ততলামলাগদর পূব্বত্ীলদেগক সৃলষ্ কগরগছি। তলাগত আরলা 

করলা রলায়, গতলামরলা পরগহরেলারী অজ্ি করগত পলারগব। গর পলবরেসত্তলা 

ততলামলাগদর জি্ ভূলমগক লবছলািলা এবং আকলারগক ছলাদ স্বরূপ থিলাপি কগর 

লদগয়গছি, আর আকলার তথগক পলালি বষ্ণ কগর ততলামলাগদর জি্ ফি-

ফসি উৎপলাদি কগরগছি ততলামলাগদর খলাদ্ লহসলাগব। অতএব, আল্লাহর 

সলাগথ ততলামরলা অি্ কলাগকও সমকক্ কগরলা িলা। বস্তুতঃ এসব ততলামরলা জলাি।}  

[সূরলা: আি-বলাকলারলাহ, আয়লাত: ২১-২২।]
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সব আসমলািী লকতলাগবই এ ব্লাপলাগর সদুস্পষ্ বতিব্ 

রগয়গছ।

ইলন্দ্রয়েত দিীি:

পদুত-পলবরে, সদুমহলাি আল্লাহ তলায়লািলার অলতিগত্বর 

ব্লাপলাগর সদুস্পষ্, উৎকৃষ্, অিদুভব ও অিদুধলাবিগরলাে্ 

প্রকলার্ দিীি প্রগত্ক দৃলষ্ সম্পন্ন ব্লতির কলাগছই 

লবদ্মলাি আগছ। গরমি:

১। তদলায়লা কবদুি হওয়লা: মলািদুষ আল্লাহ তলায়লািলাগক 

ডলাগক এবং বগি- গহ আল্লাহ! আমলাগক অমদুক বস্তুলট 

দলাি করুি। অত:পর তস তর ব্লাপলাগর দুআ কগর, 

তস ব্লাপলাগর তলার ডলাগক সলাড়লা তমগি। এটলা আল্লাহর 

অলতিগত্বর ব্লাপলাগর উপিলব্ধমূিক প্রমলাণ। আর মলািদুগষর 

অন্তর তকবি আল্লাহগকই ডলাগক। আর আল্লাহ তলায়লািলাও 

তলার ডলাগক সলাড়লা তদি। এলটই প্রকৃত দৃলষ্ভলঙ্। আর 

অতীতরদুে ও বত্মলাি রদুগের এমি অগিক দৃষ্লান্ত 

আমরলা শুলি রলাগদর ডলাগক আল্লাহ সলাড়লা লদগয়গছি। এলট 

সৃলষ্কত্লার অলতিগত্বর ব্লাপলাগর অিদুভবগরলাে্ বলাতিলবক 

দিীি। আর এমি অগিক �টিলা তকলারআগিও রগয়গছ। 

আল্লাহ তলা'আিলা বগিি:{এবং স্মরণ করুি আইয়দু্গবর 

কথলা, রখি লতলি তলাঁর পলািিকত্লাগক আহবলাি কগর 

বগিলছগিিঃ আলম দুঃখকগষ্ পলতত হগয়লছ এবং 

আপলি দয়লাবলািগদর চলাইগতও সব্গ্ষ্ দয়লাবলাি।} 

[সূরলা: আি-আলবিয়লা, আয়লাত: ৮৩-৮৪।]

এছলাড়লাও আগরলা অগিক আয়লাত রগয়গছ।
িলালতিকতলা মূিত: গবলাধরলতির দুব্িতলা 

এবং লচন্তলারলতির ভলারসলাম্হীিতলা 

ছলাড়লা আর লকছদু িয়। 

২- জীবগির রহগস্র প্রলত মলাখিদুগকর 

পথলিগদ্রিলাভও আল্লাহর অলতিত্বরীিতলার প্রমলাণ। 

মলািদুষগক জগন্র সময় স্বীয় মলাতলার তিি তথগক 

দুগ্ধপলাগির লদগক পথলিগদ্র কগর তক? আর তক 

হুদহুদ পলালখগক পথলিগদ্র কগর? রলার ফগি তস 

জলমগির তিগদগর অবলথিত পলালির সন্লাি লদগত পলাগর 

রলা আল্লাহ ছলাড়লা আর তকউ তদগখ িলা? লিশ্চয়ই লতলি 

মহলাি আল্লাহ। আল্লাহ তলা'আিলা বগিি:{মূসলা বিগিিঃ 

আমলাগদর পলািিকত্লা লতলি, লরলি প্রগত্ক বস্তুগক তলার 

তরলাে্ আকৃলত দলাি কগরগছি, অতঃপর পথপ্রদর্ি 

কগরগছি।}[সূরলা: তলাহলা, আয়লাত: ৫০।]
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৩। আল্লাহ তলায়লািলা তর সকি লিদর্িলাবিী 

লদগয় িবী রলাসূিগদর তপ্ররণ কগরগছি তসগুগিলাও 

আল্লাহর অলতিগত্বর প্রমলাণ বহি কগর। গসগুগিলাগক 

বিলা হয় মদুগজরলা বলা অগিৌলকক লবষয়। এগুগিলার 

মলাধ্গম আল্লাহ স্বীয় িবী রলাসূিগদর দলালবর রথলাথ্তলা 

প্রমলাণ কগরগছি। আল্লাহ তলাআিলা স্বীয় বলান্লাগদর 

মধ্ তথগক তলাঁগদরগক মগিলালিত কগরগছি। আর 

প্রগত্ক রলাসূিগকই স্বীয় তেলাগরের লিকট রখি তপ্ররণ 

কগরগছি মদু’লজরলা লদগয়, রলা প্রমলাণ কগর িবীেগণর 

আিীত তলাওহীগদর সত্তলা। 

িলালতিকতলা তবলাধরলতির দুব্িতলা, লচন্তলারলতির 

ভলারসলাম্হীিতলা, অন্তগরর অন্কলারচ্ছন্নতলা এবং 

জীবগির জি্ ধ্বংগসর িলামলান্তর।

৩। একত্ববলাগদ লবশ্লাসী বলান্লার 

উপর তলাওহীগদর প্রভলাব-

১। অলথিরতলা ও সগন্হ প্রবণতলা তথগক মদুলতি। গর 

জলািগত পলারগব, তলার একজি প্রলতপলািক রগয়গছি 

লরলি সকি সৃলষ্র প্রলতপলািক। লতলি তলাগক সৃলষ্ 

কগরগছি এবং সদুলবি্তি কগরগছি; তলাগক সম্লালিত 

কগরগছি এবং তলার প্রলত অিদুগ্হ কগরগছি, জলমগি 

তলাগক খিীফলা লিরদুতি কগরগছি, এবং আসমলাি 

ও জলমগির মলাগঝ রলা লকছদু আগছ সবলকছদুগক তলার 

অধীি কগর লদগয়গছি। প্রকলার্ ও অপ্রকলার্ সকি 

তিয়লামত তলাগক দলাি কগরগছি। এগতলা লকছদু জলািলার 

পর তস লকভলাগব অলথির মগিলাবৃলত্তগত এবং সগন্গহ 

লিপলতত হগব? অিন্তর তস আল্লাহ অলভমদুখী হগব 

এবং তলাঁর আ্গয়র প্রত্লারী হগব। আর তস মলািলসক 

ভলাগব প্রস্তুত থলাকগব তর এই সংলক্তি জীবগি 

কি্লাণ-অকি্লাণ, ইিসলাফ-জদুিদুম এবং সদুখ-দুঃখ 

সবলকছদুরই তছলাঁয়লা রগয়গছ। 

আর রলারলা আল্লাহর প্রভদুগত্ব অলবশ্লাসী তলারলা 

তলাঁর সলাক্লাগতর ব্লাপলাগরও সগন্হ তপলাষণকলারী। 

তলাগদর জীবগির তকলাি তৃলতি ও মূি্ তিই। তলাগদর 

পদুগরলা জীবিটলা শুধদু অলথিরতলা ও লদরলাহীিতলায় 

ভরপদুর। এগকর পর এক প্রশ্ন জলাগে তলাগদর মগি 

লকন্তু তলার তকলাি সদুত্তর লিগজরলা পলায় িলা। তলাগদর 

তকলাি আ্য়থিিও থলাগক িলা। একটলা পর্লাগয় লেগয় 

লথির হগয় রলায় তলাগদর বদুলদ্ধ। সব্দলাই তলাগদর বদুলদ্ধ 

লকংকত্ব্লবমূঢ়তলা, সগন্হ, অলথিরতলা ও উৎকণ্লার 

মলাগঝ থলাগক। এটলা হগিলা আল্লাহর প্রলত অলবশ্লাগসর 

দুলিয়লার রলালতি।  

২- আলত্মক রলালন্ত:- লিশ্চয়ই প্ররলালন্তর 

একলট উৎস রগয়গছ, আর তলাহগিলা আল্লাহ 

এবং পরকলাগির প্রলত ঈমলাি। খলাঁলট ঈমলাি 
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ও দৃঢ় লবশ্লাস, সগন্হ রলাগক পলঙ্ি করগত পলাগর িলা, গকলাি তিফলাকী 

রলাগক িষ্ করগত পলাগর িলা- তলা তর মলািদুষগক লথিরলচত্ত ও প্ররলান্ত 

হ্রদগয়র অলধকলারী কগর, তলা দৃলষ্সম্পন্ন ও লিগম্লাহভলাগব তদখলা তরগকলাি 

তিলাকই উপিলব্ধ কগর। রদুে রদুে ধগর এর ধলারলাবলালহকতলা আমরলা িক্ 

কলর। এর লবপরীগত রলারলা ঈমলাগির তদৌিত ও দৃড়লবশ্লাগসর লরতিতলা 

তথগক বলঞ্চত, তলাগদরগকই সবগচগয় অলথির, 

সংকীণ্, উৎকন্লায় মনি তদখলা রলায়। তলাগদর 

জীবগির প্রকৃত তকলাি তৃলতি ও স্বলাদ তিই। তলারলা 

আিন্ ও আগয়গরর সকি উপকরগণর মলাগঝ 

জীবিরলাপি কগরও প্ররলালন্তর তদখলা পলায় িলা। গকিিলা তলারলা জীবগির তকলাি 

উগদের্ই লিক করগত পলাগর িলা। পলাগর িলা তকলাি িক্্ লথির করগত। 

তলাগদর মি তকলাি মহলাপ্রলালতির আরলায় প্রফদুল্ হয় িলা। সদুতরলাং তলারলা অন্তগর 

প্ররলালন্ত ও হৃদগয়র প্ররতিতলার মলাধ্গম লকভলাগব সফি ও সদুখী হগব? 

অবর্ই এই প্ররলালন্ত ঈমলাগির ফিসমূগহর মলাগঝ একলট ফি। আর 

একত্ববলাদ এমি একলট উত্তম েলাছ রলা 

তলার প্রলতপলািগকর লিগদ্গর সব্দলাই এর 

পলরচর্লাকলারীগক সদুফি প্রদলাি কগর। এলট 

আসমলািী উপহলার, রলা আল্লাহ তলাআিলা 

মদুলমিগদর অন্তগর অবতীণ্ কগরি। রখি 

মলািদুষ অলথিরতলায় ভদুেগব তখি এই তলাওহীগদর প্রলত ঈমলাি তলাগক দৃঢ়পদ 

করগব। রখি তস তরিলাধলালবিত হগব তখি তলার মগি তদুলষ্ ও সন্তুলষ্র সৃলষ্ 

করগব। রখি তস সগন্গহ পলতত হগব তখি তলাগক লবশ্লাসী কগর তদুিগব। 

মলািদুষ রখি স্রেতি হগব তখি তলার মলাগঝ ধধর্ সৃলষ্ করগব, মলািদুষ রখি 

হতবদুলদ্ধ হগয় পড়গব তখি তলাগক সহিরীি কগর তদুিগব। লহজরগতর 

সময় এই প্ররলালন্তই রলাসূগির অন্তগর পলরপূণ্ লছগিলা। তলাই তকলাি লচন্তলা 

ও তবদিলা তলাগক আ�লাত করগত পলাগরলি। গকলাি ভয়ভীলত তলার উপর 

প্রভলাব লবতিলার করগত পলাগরলি। গকলাি সগন্হপ্রবণতলা ও অলথিরতলা  তলাগক 

ভলারলারিলান্ত করগত পলাগরলি। আল্লাহ তলায়লািলা বগিি:{রলদ ততলামরলা তলাগক 

(রসূিগক) সলাহলার্ িলা কর, তগব মগি তরগখলা, আল্লাহ তলার সলাহলার্ 

কগরলছগিি, রখি তলাগক কলাগফররলা বলহষ্লার কগরলছি, লতলি লছগিি 

দু’জগির একজি, রখি তলারলা গুহলার মগধ্ লছগিি। তখি লতলি আপি 

সঙ্ীগক বিগিি লবষন্ন হগয়লা িলা, আল্লাহ আমলাগদর সলাগথ আগছি।}[সূরলা: 

তলাওবলাহ, আয়লাত: ৪০।]

আবদু বকর লসদেীক রলা.-এর উপর তখি লচন্তলা ও অলথিরতলা তছগয় 

লেগয়লছগিলা। লতলি লিগজর জীবগির জি্ লচলন্তত হিলি, বরং লচলন্তত 

হগয়লছগিি রলাসূগির ব্লাপলাগর এবং একত্ববলাগদর দলাওয়লাগতর ব্লাপলাগর। 

ঈমলাি িলাজলাতগক ত্বরলালবিত কগর।

তর আল্লাহগক রগথষ্ মগি কগর, মলািদুগষরলা তলার 

প্রলত মদুখলাগপক্ী হয়।

আল্লাহর সলাগথ বলান্লার সম্পক্ 

রতই দুব্ি হগব ততই তস লবলভন্ন 

প্রবণতলা ও কদুম্রেিলার িক্্বস্তু 

হগব।
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এমিলক রত্রুরলা রখি গুহলা তবষ্ি কগর তরগখলছগিলা তখি লতলি বগিলছগিি-

«ইয়লা রসূিলাল্লাহ! তলাগদর তকউ রলদ তলার লিগচর লদগক িজর কগর, তলাহগিই আমলাগদরগক 

তদগখ তফিগব। রলাসূিদুল্লাহ সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ ওয়লাসলাল্লাম বিগিি, গহ আবদু বকর! আপলি 

লক এমি দু’জগির কথলা ভলাবগছি? গর দু’জগির সলাগথ তৃতীয় জি আল্লাহ আগছি।»(-মদুসলিম।)

এই প্ররলালন্ত আল্লাহর পক্ তথগক অবতীণ্ এমি আগিলা ও িূর রলা  ভগয় স্রেতি ব্লতির 

অন্তরগক প্ররলান্ত কগর। অলথিরতলার সমগয় তস প্ররলালন্ত পলায়। লচন্তলামদুলতির  মলাধ্গম সলান্ত্বিলা পলায়। 

ক্লান্ত ব্লতি এর মলাগঝ লব্লাম পলায়। দুব্ি ব্লতি এর মলাগঝ রলালন্ত পলায়। পথভ্রষ্ ব্লতি এর 

মলাধ্গম সদুপথ পলায়। এই প্ররলালন্ত জলান্নলাগতর জলািলািলা স্বরূপ। রলা আল্লাহ তলায়লািলা তলাঁর বলান্লাগদর 

মধ্ তথগক মদুলমিগদর জি্ খদুগি লদগবি। জলান্নলাগতর তিলাকগদর লতলি দলাি করগবি এবং তলাগদর 

উপর তলাঁর িূরসমূহ উজ্জ্বি হগব। তলার ঘ্লাণ ও সদুেলন্ ছলড়গয় পড়গব। তলারলা পূগব্ (দুলিয়লাগত) গর 

উত্তম কলাজ কগরগছ তলার মলাগঝ লকছদুর প্রলতদলাি তলাগদরগক আস্বলাদলাি করলাগবি। তলাগদরগক তছলাট 

লকছদু দৃষ্লান্ত তদখলাগবি রলাগত তলারলা তলার লকছদু তিয়লামত তদখগত পলাগর। রলাগত লতলি এই সকি 

ব্লতিবে্গক রূহ, সদুঘ্লাণ, রলালন্ত, লিরলাপত্তলা এগুগিলা দলাি করগত পলাগরি।

৩। আল্লাহর প্রলত লিভ্রতলা অজ্ি:- প্রলতলট বস্তু তলাঁরই আয়ত্বলাধীি। িলাভ ক্লত করলাও তলাঁরই 

অধীগি। সদুতরলাং আল্লাহ তলায়লািলা মহলাি সৃলষ্কত্লা। লতলি লরলরকদলাতলা, অলধপলত, ব্বথিলাপক, 

আকলারমণ্ডিী ও ভূলমর িলােলাম তলারই অধীগি। এজি্ মদুলমি রখি এটলা লবশ্লাস করগব তর 

আল্লাহ তলার ভলাগে্ তর উত্তম-অিদুত্তম, উপকলার-ক্লত লিগখ তরগখগছি তলা ছলাড়লা আর তকলাি 

লকছদুই তলার উপর লিপলতত হগব িলা-এমিলক সকি মলািদুষ তলার লবরুগদ্ধ একলরেত  হগয় তলার 

অলিষ্ করগত চলাইগিও িলা -তখি তস এমগম্ লিলশ্চত হগব তর, আল্লাহ একক সত্তলা, লতলিই 

উপকলারকলারী, লতলিই ক্লতর মলালিক, লতলিই দলাতলা, ও লতলিই বলাধলাদলািকলারী। আর এর মলাধ্গম 

আল্লাহর প্রলত আথিলা ও লিভ্রতলা এবং তলাঁর একত্ববলাগদর প্রলত ্ দ্ধলাগবলাধ তবগড় রলাগব। একলারগণই 

রলারলা আল্লাহ ছলাড়লা এমি সব ব্লতি ও বস্তুর ইবলাদত কগর, রলারলা তকলাি িলাভ-ক্লত করগত পলাগর 

িলা- তলাগদর লতলি লতরস্লার কগরগছি। আল্লাহ তলায়লািলা বগিি:
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{আসমলাি ও রমীগির চলালব তলাঁরই 

লিকট। রলারলা আল্লাহর আয়লাতসমূহগক 

অস্বীকলার কগর, তলারলাই ক্লতগ্তি।} 

[সূরলা: আর-রদুমলার, আয়লাত: ৬৩।]

৪। আল্লাহর প্রলত ্দ্ধলা:- আল্লাহর 

প্রলত লবশ্লাস থিলাপিকলারীর জীবগি এই 

প্রলতলরিয়লালট স্পষ্। একমলারে আল্লাহগক 

লবশ্লাস ও তলাঁরই ইবলাদতকলারী ব্লতি রখি 

িগভলামণ্ডি ও ভূমণ্ডগির রলাজত্ব ও কতৃত্ব 

লিগয় লচন্তলা কগর, তখি তস তকবি এটলাই 

বিগত বলাধ্ তর-{আমলার পলািিকত্লাই 

প্রগত্ক বস্তুগক স্বীয় জ্লাি বিলারলা তবষ্ি কগর 

আগছি|}[সূরলা: আি-আিআম, আয়লাত: ৮০।]

এবং লতলি বগিি-{(তলারলা বগি) 

পরওয়লারগদেলার! এসব তদুলম অিথ্ক 

সৃলষ্ করলি। সকি পলবরেতলা ততলামলারই,} 

[সূরলা: আগি-ইমরলাি, আয়লাত: ১৯১।]

এগুগিলা সবই মহলাি সৃলষ্কত্লা ও 

প্রলতপলািক আল্লাহর সগঙ্ অন্তগরর সদুেভীর 

সম্পগক্র প্রমলাণ বহি কগর। আর বলান্লার 

সকি তচষ্লা-সলাধিলা আল্লাহর সন্তলষ্র জি্ 

ব্য় করলা ও তলাঁর রলরয়গতর প্রলত সম্লাি 

প্রদর্ি তথলা তলাঁর প্রশ্নলালতত অিদুকরণ এবং 

তরসব মলাবদুদ তকলাি উপকলার বলা অপকলাগরর 

ক্মতলা রলাগখ িলা, তলাগদর কলাউগক মহলাি 

আল্লাহর সগঙ্ ররীক করলা তথগক লবরত 

থলাকলার লবষয়গুগিলা প্রমলাণ কগর তর 

আল্লাহর প্রলত বলান্লা অত্ন্ত ্দ্ধলারীি। রলা 

মূিত: একত্ববলাগদর লবশ্লাগসর প্রভলাব। 

অন্তগরর অলথিরতলা আল্লাহর প্রলত মগিলাগরলােী হওয়লা 

ছলাড়লা দূর হয় িলা। অন্তগরর লিঃসঙ্তলা তলাঁর সলাগথ 

েভীর হৃদ্তলা থিলাপি ছলাড়লা লবদূলরত হয় িলা। তলাঁর 

পলরচয় জলািলা এবং তলাঁর সলাগথ সম্পক্ থিলাপি ছলাড়লা 

অন্তগরর লবষণিতলা কলাগট িলা।
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৪- িলালতিকতলা ও তলার ভয়লাবহতলা:

িলালতিকতলা হগিলা আল্লাহর অলতিত্বগক অস্বীকলার করলা। এটলা 

অসদুথি লচন্তলাধলারলা, ত্রুলটপূণ্ দৃলষ্ভলঙ্ অথবলা সত্ উগপক্লা 

লকংবলা লিছক অহংকলাগরর কলারগণই হগত পলাগর। স্বপে 

বদুলদ্ধ, অশুদ্ধ তচতিলা এবং অন্তজ্েগতর কিদুষতলা িলালতিগকর 

লিভদু্ি লসদ্ধলান্ত তিয়লার তরলাে্তলাগক িষ্ কগর তদয়। ফগি 

তলার অন্তগর অন্ত্ব সৃলষ্ হয় এবং শুধদু বস্তুবলাদী লচন্তলা ও 

মলািলসকতলাই অবলরষ্ থলাগক। তখি তস বস্তুবলাদী ধ্ি-ধলারণলা 

লদগয় মলািদুগষর লবশ্লাস ও আকীদলাগক মূি্লায়ি কগর। আর 

তলাগতই তস হতভলােলা ও পথভ্রষ্ঠ হগয় পগড় এবং মলািদুষগক 

লিছক সলাধলারণ জীব মগি কগর ও মলািদুগষর তবিলায়ও তকবি 

জলােলতক লিয়ম কলািদুিই প্রগরলার্ মগি কগর।

এসব ধ্ি-ধলারণলা মলািদুষগক আলত্মক তসৌভলাে্ ও মলািলসক 

প্রফদুল্তলা তথগক বলঞ্চত কগর লিছক তভলােবলালদতলা এবং লিরস 

ও অেভীর রদুলতির তেলািলাম বলালিগয় তদয়। একজি িলালতিক 

তকলাি মলাবদুগদর অলতিত্বগক অলস্বকলার করলার ফগি তস তরগকলাি 

সময় রলা খদুলর বগি ও রলা খদুলর কগর। কলারণ তলার মলাগঝ তকলাি 

মলাবদুগদর ভগয় তর তকলাি কলাজ তথগক লবরত থলাকলা লকংবলা 

তলাঁর লিগদ্গরর কলারগণ তকলাি কলাজ করলার প্রবণতলা থলাগক িলা। 

এই তচতিলা মলািদুগষর স্বলাভলালবক প্রকৃলতগক িষ্ কগর তদয়। 

তলাছলাড়লা এগত আল্লাহর সগঙ্ কদুফদুরী ও অপলাগরের অিদুকরণ 

ততলা হগয়ই থলাগক। এজি্ আল্লাহগদ্রলাহীগদর মগধ্ অগিক 

বদুলদ্ধজীলব, লচন্তলালবদ ও কলবরলাও জীবগির তকলাি সলিক লদরলা 

িলা তপগয় আত্মহত্লার পথ তবগছ লিগয়গছ। মলািব ইলতহলাগস 

এর িজীর ভদুলরভদুলর। লবলভন্ন েগবষিলা এবং জলরপও এর 

সত্তলা লিলশ্চত কগর। লবশ্ স্বলাথি্ সংথিলা (OHW)এর দুজি 
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লবগরষজ্ ড. গজলাছ মলািদুগয়ি ও েগবষক এলিজলান্দ্রলার েগবষণলায় 

আত্মহত্লার সলাগথ ধম্ লবশ্লাগসর লবষয়লট তর ওতগপ্রলাতভলাগব 

জলড়ত তস কথলালট উগি এগসগছ। তলারলা এ মগম্ লিলশ্চত কগরগছি 

তর, লবশ্ব্লপ আত্মহত্লাকলারীগদর তবলররভলাে িলালতিক বলা ধম্ 

অলবশ্লাসকলারী। তলাগদর েগবষণলার সংলক্তি লচরে লিন্রূপ:

প্রলত (১০০,০০০)মলািদুগষর মগধ্ ধম্ীয় পলরচগয়র লভলত্তগত আত্মহত্লার হলার।

আল্লাহর প্রলত ঈমলািই হগিলা সগব্লাত্তম ও সব্গ্ষ্ঠ আমি। 

-ইমলাম রলাফী রহ.
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