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েতামার রব েক? 

সকল �শংসা আ�াহর জনয, িযিন মানুষেক (িবদযা) িশিখেয়েছন 
কলম �ারা। িশকা িদেয়েছন নমন িবষয় যা েস জানত না। সকল 
�িত তাঁরই জনয, িযিন মানুষেক সৃি� কেরেছন নবং তােক কথা 
বলেত িশিখেয়েছন। সালাত ও সালাম বিষরত েহাক ওই সসার �িত, 
িযিন মনগড়া িকছু বেলন না; যা বেলন আ�াহর অহী �াি�র 
আেলােকই বেলন।  

পরকথা, �িতিট মানুেষর কতরবয তার রেবর পিরিয় জানা। েকননা 
আমােদর েয েকউ মারা েগেল তােক কবের েশায়ােনার পর তার 
েদেহ �াণ িফিরেয় েদওয়া হেব। তারপর তার কােছ দুজন 
েফেরশতা নসেবন। তাঁরা তােক বিসেয় িজেজস করেবন তার রব 
েক? েযমন বারা’ ইবন আেযব রািদয়া�াহ ‘আনহ েথেক বিণরত, 
রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম মুিমন বা�ােক কবের 
রাখার পেরর অব�া বণরনা কেরিছেলন। িতিন বলেলন,  

 ُ
َ
ِ  ل

َ
وَ ُُ يَ ََ    ِ غ َسيِ  ْل يُ ََ    ِ

ََ ِ  َمغَ ي ي
ل
يَ� ََ    ، ُِ    َجَسد  ََُفيدُ ُرهُح

وُل مَ : ََ ُُ يَ ََ : نل َر�َّك؟ 
 ُ
َ
ِ  ل

َ
وَ ُُ يَ ََ   ُ ُّ َ ب  َ وُل : َر ُُ يَ ََ يغَُك؟  ُ : َمي د 

َ
ِ  ل

َ
وَ ُُ يَ ََ   ُُ ََ ْل  

ل
َ بْ  ِ ي َمي َهَذب : د 

وُل  ُُ يَ ََ ؟  َ يُ�مل َث  ي نُف   
ُ
ِ  : بلُ ُجُ  بَ

َ
وَ ُُ يَ ََ غَُم   َْ ِ  َه غَيل ََ  ُُ ُّ ب �َ  ُّ وُل ب ُْ ُهَو َر

 ُ
َ
وُل َهمَ : ل ُُ يَ ََ ُمَك؟ 

ل
غ  َ يُغَيد ي ُمغَيد     : ي 

ََ   ُُ ِ  هََ�ُدْل  ن 
ُُ ُّ   آَََمغل َ ََيَا ب ُك 

ل
ََْ م

ي : ُسَميء  بل ِل َ�َدَق َ�بلد 
َ
 .»م

“অতঃপর তার েদেহ �াণ িফিরেয় েদওয়া হেব। তখন তার কােছ 
দুজন েফেরশতা আসেবন। তারা তােক তুেল বিসেয় িজেজস 
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করেবন, েতামার রব েক? েস বলেব, আমার রব আ�াহ। তারা 
তােক বলেবন, েতামার দীন কী? েস বলেব, আমার দীন ইসলাম। 
তারা তােক বলেবন, েতামােদর মােঝ ে�িরত ন বযিি েক িছেলন? 
েস বলেব, িতিন আ�াহর রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম। 
তারা বলেবন, তুিম তা জানেল কী কের? েস বলেব, আিম আ�াহর 
িকতাব পেড়িছ। অতঃপর তােত ঈমান নেনিছ নবং তা সেতয 
পিরণত কেরিছ। তখন আসমােন নক েঘাষক েঘাষণা েদেবন, 
আমার বা�া সতয বেলেছ।’ [মুসনাদ আহমাদ : ১৮৫৩৪; আবু 
দাউদ, নং ৪৭৫৩, হাদীসিট হাসান িলগাইিরহী] 

অতনব আমরা জানলাম, েয েকউ কুরআেন মাজীদ পড়েব েস তার 
রেবর পিরিয় জানেত পারেব।  

�থমত: েস আল-কুরআন পড়েব েস জানেত পারেব েয, আ�াহই 
নকমা� রব  

আল-কুরআনুল কারীেম আ�াহ তা‘আলা ইরশাদ কেরন,   

َ�ۡ�َ  قُۡل  ﴿
َ
ِ  أ َّ بِۡ�  �

َ
ا � ُّ  َوُهوَ  َرّ�ٗ �  ُ�ِّ  َر ءٖ  ]  ١٦٤: بَِفيُ[ ﴾ َ�ۡ

‘বল, ‘আিম িক আ�াহ ছাড়া অনয েকান রব অনুসসান করব’ অথি 
িতিন সব িকছুর রব?’ {সূরা আল-আন‘আম, আয়াত : ১৬৪} 

আ�াহ আরও ইরশাদ কেরন,   

﴿  َّ ُ  َرّ�ُ�مُ  ِِ َّ ِي � َّ َ�َٰ�ٰتِ  َخلَقَ  � َّ �َض  �س
َ
َّةِ ِ�  َو�ۡ� َّا�ٖ  ِِ

َ
َََوىٰ  ُُمّ  � ِۡ �  َ�َ 

َۡل  ُ�ۡغِ�  �ۡلَعۡرِش�  َّ ۡمَس  َحثِيٗثا َ�ۡطلُُبُهۥ �ََّهارَ  � َّ ٰتِ  َو�َُّجومَ  َو�ۡلَقَمرَ  َو�س ََ ّّ ََ  ُس
ۡسرِهِۦٓۗ 

َ
َ�  بِأ

َ
ۗ  �ۡ�َۡلقُ  َ�ُ  � ۡسُر

َ
ُ  َ�َباَركَ  َو�ۡ� َّ �  ُّ ََ بى[ ﴾ ٥ �ۡلَ�ٰلَِم�َ  َر  ]  ٥٤: ب
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‘িন�য় েতামােদর রব আসমানসমূহ ও যমীন ছয় িদেন সৃি� 
কেরেছন। অতঃপর আরেশ উেঠেছন। িতিন রাত �ারা িদনেক েঢেক 
েদন। �েতযকিট নেক অপরেক �ত অনুসরণ কের। আর (সৃি� 
কেরেছন) সূযর, িাঁদ ও তারকারাজী, যা তাঁর িনেদরেশ িনেয়ািজত। 
েজেন রাখ, সৃি� ও িনেদরশ তাঁরই। আ�াহ মহান, িযিন সকল সৃি�র 
রব।’ {সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত : ৫৪} 

ি�তীয়ত : েয কুরআেন মাজীদ পড়েব েস জানেত পারেব েয, 
আ�াহর অেনক সু�র নামসমূহ রেয়েছ, যার িকছু সামি�কভােব 
বিণরত হেয়েছ আর িকছু বিণরত হেয়েছ িবিািরত। 

কুরআন পড়েল জানা যায়, আ�াহর সু�্র নামসমূহ রেয়েছ,  

যার িকছুর আেলািনা নেসেছ মুজমাল তথা সামি�কভােব, েযমন 
আ�াহ বেলেছন,  

﴿  ُ َّ َمآءُ  َ�ُ  ُهَوۖ  ِِّ�  َِِ�ٰهَ  َ�ٓ  � ِۡ َ�ۡ�  ٰ�َ َۡ  ]  ٨: طِ[ ﴾ ٨ �ۡ�ُ

‘আ�াহ, িতিন ছাড়া েকােনা (সতয) ইলাহ েনই; সু�র নামসমূহ 
তাঁরই।’ {সূরা �া-হা, আয়াত : ৮}  

আবূ হরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহ েথেক বিণরত, রাসূলু�াহ সা�া�াহ 
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,  

َُغ َ «
ل
َايَهي َدَلَ  بْ حل

َ
ب  َمنل م د،  َهبح 

ُ
 ََ 
يًَ ، ي  م  م، ْل َا ب ف   َهْ سل

َف ، ُ  ْ سل  ّ  ُِ  َ« 
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‘িন�য় আ�াহর িনরান�ইিট (তথা) নক বােদ নকশিট নাম রেয়েছ; 
েয ওসব (যথাথরভােব) আয়� করেব েস জা�ােত �েবশ করেব।’ 
[বুখারী : ২৭৩৬] 

নকই সাহাবী েথেক বিণরত হাদীেস মুসিলেমর বণরনায় রেয়েছ,  

ب  « د،  َهبح 
ُ
 ََ 
يًَ ، ي  م  م، ْل َا ب ف   َهْ سل

َف ، ُ  ْ سل  ّ  ُِ َُغ َ َ 
ل
َايَهي َدَلَ  بْ حل

َ
رلٌ   َمنل م  ه 

ُِ ُِ َ
رل َ  و 
ل
ّب بل  ُُ« 

‘িন�য় আ�াহর িনরান�ইিট (তথা) নক বােদ নকশিট নাম রেয়েছ; 
েয ওসব (যথাথরভােব) আয়� করেব েস জা�ােত �েবশ করেব। 
িতিন েবেজাড়; েবেজাড়ই পছ� কেরন।’ [মুসিলম : ২৬৭৭] 

কুরআন পড়েল আরও েদখেত পােব েয, আল-কুরআেনর েকাথাও 
েকাথাও েসসব নাম িবিািরত নেসেছ।  

েযমন আ�াহ বেলেছন,  

ُ  ُهوَ  ﴿ َّ ِي � َّ َ�َٰدةِ�  �ۡلَغۡيبِ  َ�ٰلِمُ  ُهَوۖ  ِِّ�  َِِ�ٰهَ  َ�ٓ  � َّ  ُهوَ  ٢ �سّرِحيمُ  �سّرۡحَ�ٰنُ  ُهوَ  َو�س
 ُ َّ ِي � َّ َ�ٰمُ  �ۡلُقّدوُس  �سَۡملُِك  ُهوَ  ِِّ�  َِِ�ٰهَ  َ�ٓ  � َّ َّبارُ  �ۡلَعزِ�زُ  �سُۡمَهۡيِمنُ  �سُۡمۡؤِمنُ  �س ۡۡ � 

 ۚ ُ َََكّ�ِ ۡبَ�ٰنَ  �سُۡم ُِ  ِ َّ ّما � ََ  ََ ُ  ُهوَ  ٢ �ُۡ�ُِ�و َّ ۖ  �ۡ�َارِئُ  �ۡلَ�ٰلِقُ  �  َ�ُ  �سُۡمَصّوُِر
َمآءُ  ِۡ َ�ۡ�  � ٰ�َ َۡ ّبِحُ  �ۡ�ُ ََ ُ َ�َٰ�ٰتِ  ِ�  َما َ�ُۥ � َّ �ِض�  �س

َ
 ﴾ ٢ �ۡ�َِكيمُ  �ۡلَعزِ�زُ  وَُهوَ  َو�ۡ�

 ]  ٢٤   ٢٢: برش[

‘িতিনই আ�াহ, িযিন ছাড়া েকােনা সতয ইলাহ েনই; গােয়ব ও 
উপি�ত উভেয়র জানী; িতিনই পরম করণাময়, দয়ালু। িতিনই 
আ�াহ; িযিন ছাড়া েকােনা সতয ইলাহ েনই, িতিনই বাদশাহ, 
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মহাপিব�, �িটমুি, িনরাপসাদানকারী, রকক, মহাপরা�মশালী, 
মহা�তাপশালী, অতীব মিহমাি�ত, তারা যা শরীক কের তা হেত 
অতয্ পিব�-মহান। িতিনই আ�াহ, ��া, উ�াবনকতরা, 
আকৃিতদানকারী; তাঁর রেয়েছ সু�র নামসমূহ; আসমান ও যমীেন যা 
আেছ সবই তার মিহমা েঘাষণা কের। িতিন মহাপরা�মশালী, 
�জাময়।’ {সূরা আল-হাশর, আয়াত : ২২-২৪} 

ন িবষেয় বহ আয়াত ও হাদীস বিণরত হেয়েছ। আল-কুরআেনর �ায় 
আয়াতই েতা েশষ হেয়েছ িতিন সবরেোতা, িতিন সবর্�া, সবরজ, 
িতিন কমাশীল, দয়ালু, আর িতিন �বল পরা�মশালী, �জাময় 
�ভৃিত ন জাতীয় আ�াহর নাম বা গণবািক শেের মাাযেম।  

কুরআন পেড় আমরা আরও জানেত পাির েয আ�াহর নামসমূহ 
জানার উে�শয তােঁক েসসব নােম ডাকা নবং তারঁ কােছ �াথরনা 
করা।  

আ�াহ তা‘আলা বেলন,   

﴿  ِ ّ َِ َمآءُ  َو ِۡ َ�ۡ�  ٰ�َ َۡ ۖ  فَٱۡدُعوهُ  �ۡ�ُ ََ بى[ ﴾ بَِها  ]  ١٨٠: ب

‘আর আ�াহর জনযই রেয়েছ সু�রতম নামসমূহ। সুতরাং েতামরা 
তাঁেক েসসব নােমর মাাযেম ডাক।’ {সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত : 
১৮০} 

অতনব আমরা পাপািার েথেক কমা �াথরনা করেত তাঁেক গাফুর 
তথা কমাশীল নােম ডাকব, তাওবা করেত িগেয় তাওয়াব তথা 
তাওবা কবুলকারী নােম; জান �াথরনা করেত আলীম তথা মহাজানী 
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নােম; িরিজক �াথরনা করেত রাাাক তথা িরিজকদাতা নােম; দান-
দিকণা েপেত ওয়াহহাব তথা মহাদাতা নােম আ�াহেক ডাকব। 
অনুরপ অনযানয নােমর েকে�ও �েযাজয।  

েয বযিি কুরআন পাঠ করেব েস তা েথেকই জানেত পারেব েয, 
মুসিলমেদর মোয িকছু েলােকর উ�ব হেব যারা আ�াহর 
নামসমূহেক অ�ীকার করেব।  

আ�াহ তা‘আলা ইরশাদ কেরন,  

﴿  ِ ّ َِ َمآءُ  َو ِۡ َ�ۡ�  ٰ�َ َۡ ۖ  فَٱۡدُعوهُ  �ۡ�ُ ْ  بَِها َِنَ  َوَذُروا َّ �  ََ ٰ�ِهِۦۚ  ِ�ٓ  َُۡلِحُدو ََ ِۡ َ
ََ  أ يُۡجَزۡو َِ 

ْ  َما ََ  َ�نُوا ََ بى[ ﴾ ١ َ�ۡعَملُو  ]  ١٨٠: ب

‘আর আ�াহর জনযই রেয়েছ সু�রতম নামসমূহ। সুতরাং েতামরা 
তাঁেক েসসব নােমর মাাযেম ডাক। আর তােদরেক বজরন কর যারা 
তাঁর নােম িবকৃিত ঘটায়। তারা যা করত অিিেরই তােদরেক তার 
�িতফল েদওয়া হেব।’ {সূরা আল-‘আরাফ, আয়াত : ১৮০} 

তাই েদখা যায় মুসিলমেদর মায েথেক জাহািময়যা সসদােয়র উ�ব 
ঘেট। তারা আ�াহর ভিবষয্বাণী মেত আ�াহর নামসমূহেক 
অ�ীকার কের। আ�াহর েকােনা নাম েনই বেলই তােদর দািব। 

তােদর দািব �তযাখযান কের আ�াহ বেল িদেয়েছন :   

﴿  ِ ّ َِ َمآءُ  َو ِۡ َ�ۡ�  ٰ�َ َۡ ۖ  فَٱۡدُعوهُ  �ۡ�ُ ََ بى[ ﴾ بَِها  ]  ١٨٠: ب
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‘আর আ�াহর জনযই রেয়েছ সু�রতম নামসমূহ। সুতরাং েতামরা 
তাঁেক েসসব নােমর মাাযেম ডাক।’ {সূরা আল-‘আরাফ, আয়াত : 
১৮০} 

শাু তাই নয়, আ�াহ আমােদরেক তােদর �িত �েকপ না করেতও 
িনেদরশ িদেয়েছন। নকই আয়ােত িতিন বেলেছন,  

﴿  ْ َِنَ  َوَذُروا َّ �  ََ �ِهۦِۚ  ِ�ٓ  َُۡلِحُدو ٰ ََ ِۡ َ
ََ بى[ ﴾ أ  ]  ١٨٠: ب

‘আর তােদরেক বজরন কর যারা তাঁর নােম িবকৃিত ঘটায়।’ {সূরা 
আল-‘আরাফ, আয়াত : ১৮০} 

উপর� তােদর সাবাান কের আ�াহ বেল িদেয়েছন,  

﴿  ََ ُيۡجَزۡو ْ  َما َِ ََ  َ�نُوا ََ بى[ ﴾ ١ َ�ۡعَملُو  ]  ١٨٠: ب

‘তারা যা করত অিিেরই তােদরেক তার �িতফল েদওয়া হেব।’ 
{সূরা আল-‘আরাফ, আয়াত : ১৮০} 

তৃতীয়ত : কুরআেন মাজীদ পােঠ জানেত পারেব েয, আ�াহর 
অেনক িসফাত তথা গণাবিল রেয়েছ।   

েয েকউ কুরআন পড়েল আ�াহর নানা গণ বা ৈবিশ�য স�েকর 
াারণা পােব। েযমন েস জানেত পারেব েয আ�াহর নফস বা আ�া 
রেয়েছ।  

কুরআেন আ�াহ বেলেছন,  

َََب  ﴿ ٰ  َرّ�ُ�مۡ  َك هِ  َ�َ َِ  ]  ٥٤: بَِفيُ[ ﴾�سرّۡ�َةَ  َ�ۡف
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‘েতামােদর রব তাঁর িনেজর (আ�ার) উপর দয়া িলেখ িনেয়েছন।’ 
{সূরা আল-আন‘আম, আয়াত : ৫৪}  

আবার নই কুরআনই তােক েশখােব েয আ�াহর আ�া আর দশজন 
সৃি�র আ�ার মেতা নয়। আ�াহ তা‘আলা বেল,  

ۖ  َكِمۡثلِهِۦ لَۡيَس  ﴿ ءٞ ِميعُ  َوُهوَ  َ�ۡ َّ  ]  ١١: بلشورى[ ﴾ ١ �ۡ�َِص�ُ  �س

‘েকান িকছুই তাঁর অনুরপ নয়। িতিন সবরেোতা সবর্�া।’ {সূরা 
আশ-শূরা, আয়াত : ১১}  

েতমিন কুরআন পড়েল জানেত পারেব েয, আ�াহর েিহারা রেয়েছ।  

আ�াহ বেলন,  

ََ�ٰلِ  ُذو َرّ�َِك  وَۡجهُ  َوَ�ۡبَ�ٰ  ﴿ ۡۡ ۡكَرامِ  �  ]  ٢٧: بل حن[ ﴾ ٢ َو�ۡ�ِ

‘আর েথেক যােব শাু মহামিহম ও মহানুভব েতামার রেবর েিহারা।’ 
{সূরা আর-রহমান, আয়াত : ২৭}  

আবার নই কুরআনই তােক েশখােব েয আ�াহর েিহারা আর 
দশজন সৃি�র েিহারা মেতা নয়। আ�াহ তা‘আলা ইরশাদ কেরন,  

ۖ  َكِمۡثلِهِۦ لَۡيَس  ﴿ ءٞ ِميعُ  َوُهوَ  َ�ۡ َّ  ]  ١١: بلشورى[ ﴾ ١ �ۡ�َِص�ُ  �س

‘েকান িকছুই তাঁর অনুরপ নয়। িতিন সবরেোতা সবর্�া।’ {সূরা 
আশ-শূরা, আয়াত : ১১} 

অনুরপ েকউ কুরআন পড়েল তা তােক েশখােব েয, আ�াহর হাত 
রেয়েছ। েযমন আ�াহ বেলেছন, 
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َُهودُ  َوقَالَِت  ﴿ َۡ ِ  ََدُ  � َّ �  ۚ ّلۡت  َمۡغلُولٌَة َِۡدَِهمۡ  ُُ
َ
�  ْ ْۘ  بَِما َولُعُِنوا  َََداهُ  بَۡل  قَاسُوا

 َِ ََا وَط َُ ۚ  َكۡيَف  َُنفِقُ  َمۡب آُء ََ َ  ]  ٦٤: دة بليً[ ﴾ �

‘আর ইয়াহূদীরা বেল, ‘আ�াহর হাত বাঁাা’। তােদর হাতই েবঁো 
েদওয়া হেয়েছ নবং তারা যা বেলেছ, তার জনয তারা লা‘নত�ি 
হেয়েছ। বরং তারঁ দু’হাত �সািরত। েযভােব ই�া িতিন দান 
কেরন।’ {সূরা আল-মািয়দা, আয়াত : ৬৪}  

আবার ন কুরআন পড়েলই েস জানেব েয, তাঁর হাত আর সব 
সৃি�র হােতর মেতা নয়। আ�াহ তা‘আলা ইরশাদ কেরন,  

ۖ  َكِمۡثلِهِۦ لَۡيَس  ﴿ ءٞ ِميعُ  َوُهوَ  َ�ۡ َّ  ]  ١١: بلشورى[ ﴾ ١ �ۡ�َِص�ُ  �س

‘েকােনা িকছুই তাঁর অনুরপ নয়। িতিন সবরেোতা সবর্�া।’ {সূরা 
আশ-শূরা, আয়াত : ১১} 

অনুরপ েয বযিি কুরআন পড়েব েস জানেত পারেব েয, আ�াহর 
েবণশিি রেয়েছ নবং িতিন বিার নন।  

আ�াহ বেলন,  

ِمعَ  قَدۡ  ﴿ َِ  ُ َّ ََِ�ٓ  َزۡوِجَها ِ�  تَُ�ِٰدسَُك  �ّلِ�  قَۡوَل  � َۡ َ ِ  َِِ�  َو� َّ �  ُ َّ َمعُ  َو� َۡ َ � 
 ۚٓ َّ  َ�َاُوَرُ�َما ِِ  َ َّ �  ۢ ِميُع  ]  ١: بلْيدل [ ﴾ ١ بَِص�ٌ  َِ

‘আ�াহ অবশযই েস নারীর কথা শেনেছন েয তার �ামীর বযাপাের 
েতামার সােথ বাদানুবাদ করিছল আর আ�াহর কােছ ফিরয়াদ 
করিছল। আ�াহ েতামােদর কেথাপকথন েশােনন। িন�য় আ�াহ 
সবরেোতা, সবর্�া।’ {সূরা আল-মুজাদালা, আয়াত : ১}  
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আেরক আয়ােত িতিন বেলন,  

ِمعَ  ّلَقدۡ  ﴿ َِ  ُ َّ َِنَ  قَۡوَل  � َّ �  ْ َّ  قَاسُٓوا ِِ  َ َّ نَِيآُءۘ  َوَ�ۡنُ  َفقِ�ٞ  � ُۡ َ
َُُب  أ َنۡك ْ  َما َِ  ﴾َقاسُوا

 ]  ١٨١: َم بِ بل[

‘িন�য় আ�াহ তােদর কথা শেনেছন, যারা বেলেছ, ‘িন�য় আ�াহ 
দির্ নবং আমরা ানী।’ অিিেরই আিম িলেখ রাখব তারা যা 
বেলেছ।’ {সূরা আেল ইমরান, আয়াত : ১৮১}  

আ�াহ আরও বেলন,  

ٓ  ِِنِّ� ﴿ َمعُ  َمَعُكَما ِۡ َ
َرىٰ  أ

َ
 ]  ٤٦: طِ[ ﴾ ٤ َوأ

‘আিম েতা েতামােদর সােথই আিছ। আিম সবিকছু শিন ও েদিখ।’ 
{সূরা �-হা, আয়াত : ৪৬} 

আরও বেলন,  

ََ  َمَعُ�م ِِنّا﴿ ََِمُعو َۡ  ]  ١٥: بلشف بء[ ﴾ ١ ّم

‘অবশযই আিম আিছ েতামােদর সােথ েবণকারী।’ {সূরা আশ-
শ‘আরা, আয়াত : ১৫} 

আবার নই কুরআন পড়েলই েস িশখেব েয আ�াহর েবণশিি  
আর সব সৃি�র েবণশিির মেতা নয়। আ�াহ বেলন,  

ۖ  َكِمۡثلِهِۦ لَۡيَس  ﴿ ءٞ ِميعُ  َوُهوَ  َ�ۡ َّ  ]  ١١: بلشورى[ ﴾ ١ �ۡ�َِص�ُ  �س

‘েকােনা িকছুই তাঁর অনুরপ নয়। িতিন সবরেোতা সবর্�া।’ {সূরা 
আশ-শূরা, আয়াত : ১১} 
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অনুরপভােব েয বযিি কুরআন পড়েব তা তােক েশখােব েয, 
আ�াহর েিাখ রেয়েছ, যা িদেয় িতিন েদেখন। অতনব িতিন অস 
নন।  

েযমন আ�াহ বেলেছন, 

﴿  َّ ِِ  َ َّ �  ۢ ِميُع  ]  ١: بلْيدل [ ﴾ ١ بَِص�ٌ  َِ

‘িন�য় আ�াহ সবরেোতা, সবর্�া।’ {সূরা আল-মুজাদালা, আয়াত : 
১} 

আ�াহ আরও বেলন,  

سَمۡ  ﴿
َ
َّ  َ�ۡعلَم �

َ
َ  بِأ َّ  ]  ١٤: بلفغق[ ﴾ ١ َََرىٰ  �

‘েস িক জােন না েয, িনঃসে�েহ আ�াহ েদেখন?’ 

আেরক সূরায় িতিন বেলন,  

ِي ﴿ َّ ِٰجِدَنَ  ِ�  َوَ�َقّلَبَك  ٢ َ�ُقومُ  ِح�َ  َََرٮَٰك  � َّ  ]  ٢١٩   ٢١٨: بلشف بء[ ﴾ ٢ �ل

‘িযিন েতামােক েদেখন যখন তুিম দ�ায়মান হও; নবং 
িসজদাকারীেদর মোয েতামার উঠাবসা।’ {সূরা আশ-শ‘আরা, আয়াত 
: ২১৮-২১৯} 

আবার নই কুরআন পড়েলই েস িশখেব েয, আ�াহর েিাখ আর সব 
সৃি�র েিােখর মেতা নয়।  

আ�াহ ইরশাদ কেরন,  

ۖ  َكِمۡثلِهِۦ لَۡيَس  ﴿ ءٞ ِميعُ  َوُهوَ  َ�ۡ َّ  ]  ١١: بلشورى[ ﴾ ١ �ۡ�َِص�ُ  �س
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‘েকান িকছুই তাঁর অনুরপ নয়। িতিন সবরেোতা সবর্�া।’ {সূরা 
আশ-শূরা, আয়াত : ১১} 

আর েয েকউ কুরআন পাঠ করেব েস অবশযই জানেত পারেব েয, 
আ�াহর বাকশিি রেয়েছ; িতিন কথা বেলন, যা েোতা শনেতও 
পাের।  

আ�াহ েযমন বেলেছন,  

ََ  َوَما ﴿ َ لِبََ�ٍ  َ�
َ
ُ  ََُ�ّلَِمهُ  أ َّ وۡ  وَۡحًيا ِِّ�  �

َ
ٍُ  َوَرإٓي  ِمن أ وۡ  ِحَجا

َ
َل  أ ِِ وٗ�  َُۡر ُِ  َر

ۚ  َما �ِإِۡذنِهِۦ َ�ُيوِ�َ  آُء ََ َ ّ  ِِنُّهۥ �  ]  ٥١: بلشورى[ ﴾ ٥ َحِكيمٞ  َ�ِ

‘েকান মানুেষর জনয নমন হওয়ার নয় েয, আ�াহ তার সােথ কথা 
বলেবন। িক� ওহীর মাাযেম অথবা পদরার অ্রাল েথেক অথবা 
িতিন েকােনা দূত ে�রণ করেবন, অতঃপর আ�াহ যা িান, েস তা 
তাঁর অনুমিত�েম েপৗেছ েদেব। িন�য় িতিন সেবরা্ �জাময়।’ 
{সূরা আশ-শূরা, আয়াত : ৫১} 

আ�াহ আরও বেলন,  

ّمَ  ﴿ ََ ُ  َو َّ  ]  ١٦٤: بلنسيء[ ﴾ ١ تَۡ�لِيٗما ُسوَ�ٰ  �

‘আর আ�াহ মূসার সােথ সু��ভােব কথা বেলেছন।’ {সূরা আন-
িনসা, আয়াত : ১৬৪}  

িতিন শে উ্ারণ কের সশেে কথা বেলন। অতনব িতিন মূক 
নন। আ�াহ বেলন,  
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َّمُهۥ سِِميَ�ََِٰنا ُسوَ�ٰ  َجآءَ  َوسَّما ﴿ ََ ِ  قَاَل  َرّ�ُهۥ َو ُّ رِِ�ٓ  َر
َ
نُظرۡ  أ

َ
َۡكۚ  أ ََ ِ  لَن قَاَل  ِ

ََ بى[ ﴾تََرٮِٰ�   ]  ١٤٣: ب

‘আর যখন আমার িনারািরত সমেয় মূসা নেস েগল নবং তার রব 
তার সােথ কথা বলেলন। েস বলল, ‘েহ আমার রব, আপিন আমােক 
েদখা িদন, আিম আপনােক েদখব।’ িতিন বলেলন, তুিম আমােক 
কখেনা েদখেব না।’ {সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত : ১৪৩} 

িতিন যখন িান েয িবষেয় িান কথা বেলন। তাঁর কথার েকােনা 
েশষ েনই। মহান আ�াহ বেলন,  

ََ  ّلوۡ  قُل ﴿ َفِدَ  َرّ�ِ  ّلَِ�َِ�ِٰت  ِمَداٗدا �ۡ�َۡحرُ  َ� َ َ�ۡبَل  �ۡ�َۡحرُ  ََ
َ
 َوسَوۡ  َرّ�ِ  َ�َِ�ُٰت  تَنَفدَ  أ

 ]  ١٠٩: بلكهف[ ﴾ ١ َمَدٗدا بِِمۡثلِهِۦ ِجۡئَنا

‘বল, ‘আমার রেবর কথা েলখার জনয সমু্ যিদ কািল হেয় যায় 
তেব সমু্ িনঃেশষ হেয় যােব আমার রেবর কথা েশষ হওয়ার 
আেগই। যিদও নর সাহাযযােথর অনুরপ আেরা সমু্ িনেয় আিস।’ 
{সূরা আল-কাহফ, আয়াত : ১০৯}  

আ�াহ আরও বেলন,  

ّ�َما َوسَوۡ  ﴿
َ
�ِض  ِ�  �

َ
قَۡ�ٰمٞ  َشَجَر�ٍ  ِمن �ۡ�

َ
ۡبَعةُ  َ�ۡعِدهِۦ ِمنۢ  َ�ُمّدهُۥ َو�ۡ�َۡحرُ  أ ۡ�ُرٖ  َِ

َ
 ّما �

ِۚ  َ�َِ�ُٰت  نَفَِدۡت  َّ  ]  ٢٧: لُميِ[ ﴾�

‘আর যমীেন যত গাছ আেছ তা যিদ কলম হয়, আর সমু্ (হয় 
কািল), তার সােথ কািলেত পিরণত হয় আেরা সাত সমু্, তবুও 
আ�াহর বাণীসমূহ েশষ হেব না।’ {সূরা লুকমান, আয়াত : ২৭}  



 

16 

অনুরপভােব েয বযিি কুরআন পড়েব েস অবশযই জানেব েয, 
আমােদর রব সব িকছু জােনন। তারঁ জানা সামি�কভােব নবং 
িবিািরতভােব।  

িতিন সব জােনন সামি�কভােব : েযমন আ�াহ বেলেছন,  

﴿  ْ َ  َو�ّ�ُقوا َّ �  ْ َّ  َو�ۡعلَُمٓوا
َ
َ  أ َّ ءٍ  بُِ�ّلِ  �  ]  ٢٣١: بلُ ة[ ﴾ ٢ َعلِيمٞ  َ�ۡ

‘আর আ�াহর তাকওয়া অবল�ন কর নবং েজেন রাখ েয, িন�য় 
আ�াহ সব িকছু স�েকর সুপিরজাত।’ {সূরা আল-বাকারা, আয়াত : 
২৩১}  

﴿  َّ
َ
َ  أ َّ �  ٰ ءٖ  ُ�ِّ  َ�َ َّ  قَِدَرٞ  َ�ۡ

َ
َ  َوأ َّ َحاَط  قَدۡ  �

َ
ءٍ  بُِ�ّلِ  أ  ﴾ ١ ِعلَۡمۢ� َ�ۡ

 ]  ١٢: بلطَق[
‘আ�াহ সবরিবষেয় কমতাবান নবং আ�াহর জানেতা সব িকছুেক 
েব�ন কের আেছ।’ {সূরা আত-তালাক, আয়াত : ১২} 

আ�াহ সব জােনন িবিািরতভােব :  

েযমন আ�াহ বেলেছন,  

ٓ  َ�  �ۡلَغۡيبِ  َمَفاتِحُ  ۞وَِعنَدهُۥ ﴿ ِ  ِ�  َما َوَ�ۡعلَمُ  ُهَوۚ  ِِّ�  َ�ۡعلَُمَها ُقُط  َوَما َو�ۡ�َۡحرِ�  �ۡلَ�ّ َۡ َ � 
�ِض  ُظلَُ�ِٰت  ِ�  َحّبةٖ  َوَ�  َ�ۡعلَُمَها ِِّ�  َوَرقَةٍ  ِمن

َ
 ِ�  ِِّ�  ََا�ٍِس  َوَ�  َرۡطبٖ  َوَ�  �ۡ�

 ]  ٥٩: بَِفيُ[ ﴾ ٥ ّمبِ�ٖ  كَِ�ٰبٖ 

‘আর তাঁর কােছ রেয়েছ গােয়েবর িািবসমূহ, িতিন ছাড়া ন িবষেয় 
েকউ জােন না নবং িতিন অবগত রেয়েছন �েল ও সমুে্ যা িকছু 
আেছ। আর েকান পাতা ঝের না, িক� িতিন তা জােনন নবং 
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যমীেনর অসকাের েকান দানা পেড় না, না েকান েভজা নবং না 
েকান শু িকছু; িক� রেয়েছ সু�� িকতােব।’ {সূরা আল-আন‘আম, 
আয়াত : ৫৯} 

িতিন সব িকছু জােনন তা সংঘিটত হবার আেগও:  

েযমন আ�াহ বেলন,  

ٰ  فَّصۡلَ�ٰهُ  بِِ�َ�ٰبٖ  ِجۡئَ�ُٰهم َولََقدۡ ﴿ ََ بى[ ﴾ِعۡل�ٍ  َ�َ  ]  ٥٢: ب
‘আর আিম েতা তােদর িনকট নমন িকতাব িনেয় নেসিছ, যা আিম 
েজেনশেন িবিািরত বণরনা কেরিছ। তা িহদায়াত ও রহমত�রপ 
নমন জািতর জনয, যারা ঈমান রােখ।’ {সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত : 
৫২} 

আ�াহ আরও বেলন,  

َ�ُٰهمۡ  َولََقدِ  ﴿ ٰ  �ۡخَ�ۡ  ]  ٣٢: بلليِ[ ﴾ ٣ �ۡلَ�ٰلَِم�َ  َ�َ  ِعۡل�ٍ  َ�َ

‘আর আিম জাতসােরই তােদরেক সকল সৃি�র উপর িনবরািিত 
কেরিছলাম।’ {সূরা আদ-দুখান, আয়াত : ৩২} 

আ�াহ আরও বেলন,  

فََرَءََۡت ﴿
َ
َذَ  َمنِ  أ َّ ّلهُ  َهَوٮٰهُ  َِِ�َٰهُهۥ � ََ َ

ُ  َوأ َّ �  ٰ  ]  ٢٣: بْيثي [ ﴾ِعۡل�ٖ  َ�َ

‘তেব তুিম িক তােক লকয কেরছ, েয তার �বৃিসেক আপন ইলাহ 
বািনেয় িনেয়েছ? আ�াহ তােক েজেনই পথ�� কেরেছন।’ {সূরা 

আল-জািছয়া, আয়াত : ২৩} 

িতিন সবিকছু জােনন তা সংঘিটত হবার সমেয়ও:  
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েযমন আ�াহ বেলন,  

﴿ ٓ�َ
َ
ََ  ِِّ�ُهمۡ  � ْ  ُصُدورَُهمۡ  ََۡثُنو ُفوا ّۡ ََ َۡ َ�  ِمۡنهُۚ  لِيَ

َ
ََ  ِح�َ  � و َُ ََۡغ َۡ َ  َما َ�ۡعلَمُ  َُِياَ�ُهمۡ  �

 ََ و ّ ِِ ُ ََۚ  َوَما � ۢ  ِِنُّهۥ ُ�ۡعلُِنو  ]  ٥: هود[ ﴾ ٥ �سّصُدورِ  بَِذاتِ  َعلِيُم

‘েজেন রাখ, িন�য় তারা তােদর বুক িফিরেয় েনয়, যােত তারা তার 
েথেক আ�েগাপন করেত পাের। েজেন রাখ, যখন তারা কাপড় 
আবৃত হয়, তখন িতিন জােনন যা তারা েগাপন কের নবং  যা তারা 
�কাশ কের। িন�য় িতিন অ্যরামী।’ {সূরা হূদ, আয়াত: ৫}  

িতিন সবিকছু জােনন তা সংঘিটত হবার পেরও :  

েযমন আ�াহ বেলন,  

ّ�َها ﴿
َ
َ ٰ َِنَ  َٓ َّ �  ْ َۡبلَُونُّ�مُ  َءاَمُنوا ََ  ُ َّ ءٖ  � ۥٓ  �سّصۡيدِ  ّمِنَ  �َِ�ۡ َِۡدَُ�مۡ  َ�َناُ�ُ

َ
� 

َۡعلَمَ  َورَِماُحُ�مۡ  َِ  ُ َّ  ]  ٩٤: دة بليً[ ﴾بِٱۡلَغۡيِب�  َ�َافُُهۥ َمن �

‘েহ মুিমনগণ, অবশযই আ�াহ েতামােদরেক পরীকা করেবন 
িশকােরর নমন ব� �ারা েতামােদর হাত ও বশরা যার নাগাল পায়, 
যােত আ�াহ েজেন েনন েক তাঁেক গােয়েবর সােথ ভয় কের।’ {সূরা 
আল-মািয়দা, আয়াত : ৯৪} 

িতিন আরও বেলন,  

ّمةٗ  َجَعۡلَ�ُٰ�مۡ  َوَ�َ�ٰسَِك  ﴿
ُ
ٗطا أ َِ ْ  َو َُكونُوا ََ  �َّاِس  َ�َ  ُشَهَدآءَ  ّ�ِ وُل  َوَ�ُ�و ُِ  �سّر

ٓ  ُكنَت  �ّلِ�  �ۡلقِۡبلَةَ  َجَعۡلَنا َوَما َشِهيٗد�ۗ  َعلَۡيُ�مۡ  َۡعلَمَ  ِِّ�  َعلَۡيَها َّبِعُ  َمن َِ وَل  ََ ُِ  �سّر
ٰ  ََنَقلُِب  ِسّمن َِنَ  َ�َ  ِِّ�  َلَكبَِ�ةً  َ�نَۡت  �َ َعقَِبۡيهِ�  َ�َ َّ ۗ  َهَدى � ُ َّ ََ  َوَما � �َ  ُ َّ � 

ُِضيعَ  َّ  ََِِ�َٰنُ�مۚۡ  َِ ِِ  َ َّ  ]  ١٤٣: بلُ ة[ ﴾ ١ رِّحيمٞ  سََرُءوٞف  بِٱَّاِس  �
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‘আর েয িকবলার উপর তুিম িছেল, তােক েকবল ন জনযই িনারারণ 
কেরিছলাম, যােত আিম েজেন েনই েয, েক রাসূলেক অনুসরণ কের 
নবং েক তার েপছেন িফের যায়। যিদও তা অিত কিঠন (অনযেদর 
কােছ) তােদর ছাড়া যােদরেক আ�াহ িহদায়াত কেরেছন নবং 
আ�াহ নমন নন েয, িতিন েতামােদর ঈমানেক িবন� করেবন। 
িন�য় আ�াহ মানুেষর �িত অতয্ ে�হশীল, পরম দয়ালু।’ {সূরা 
আল-বাকারা, আয়াত : ১৪৩} 

 

িতুথরত : েয আ�াহর িকতাব কুরআন পড়েব, েস অবশযই আ�াহর 
অিি� স�েকর জানেত সকম হেব: 

েয বযিি আ�াহর িকতাব পড়েব েস জানেত পারেব েয আ�াহ 
অিি�বান সসা। িতিনই �থম যার আেগ েকউ েনই; আবার িতিনই 
েশষ যার পের েকউ েনই।  

আ�াহ বেলন,  

ّوُل  ُهوَ ﴿
َ
ِٰهرُ  َو��ِخرُ  �ۡ� َّ ءٍ  بُِ�ّلِ  وَُهوَ  َو�ۡ�َاِطُنۖ  َو�ل  ]  ٣: برديد[ ﴾ ٣ َعلِيمٌ  َ�ۡ

‘িতিনই �থম ও েশষ নবং সেবরা্ ও সবরিনকেট; আর িতিন সকল 
িবষেয় সমযক অবগত।’ {সূরা আল-হাদীদ, আয়াত : ৩} 

 »  ُ ل 
ل
َُ بآل ِل

َ
ٌء  َهم بلغََك َشل ََ  ََ ل ُهُل آَغَْ

َ ل
َُ بَ ِل

َ
ٌء  بلغُهُم م ََ َشل َد ََفل  ََ ل  »آَغَْ

‘েহ আ�াহ, তুিমই �থম, েতামার আেগ েকউ েনই আর তুিমই েশষ, 
েতামার পেরও েকউ েনই।’ [মুসিলম : ২৭১৩] 
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প�মত : েয আ�াহর িকতাব কুরআন পড়েব েস জানেব িনিখল 
সৃি�র আেগই তারঁ অব�ান স�েকর  

আ�াহ তা‘আলা বেলন,  

ِي َوُهوَ  ﴿ َّ َ�َٰ�ٰتِ  َخلَقَ  � َّ �َض  �س
َ
َّةِ ِ�  َو�ۡ� َّا�ٖ  ِِ

َ
�  ََ  ﴾�سَۡمآءِ  َ�َ  َعۡرُشُهۥ َوَ�

 ]  ٧: هود[

‘আর িতিনই আসমানসমূহ ও যমীন সৃি� কেরেছন ছয় িদেন, েস 
সময় তাঁর আরশ িছল পািনর উপর।’ {সূরা হূদ, আয়াত : ৭}  

ইমরান ইবন হসাইন রািদয়া�াহ ‘আনহ কতৃরক বিণরত, রাসূলু�াহ 
সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,  

ء   « ُ َشل َُ    
ل
َ  َ  بلَميء   َهَ�َََب    ب

ُِ َعَ َُ ََ ل  َِ َْ ُُ،  َه َل ٌء َ  ُ َهلَمل يَُ�نل َشل ُّ َِ ب  َ
رلَض 

َ
 »هََلغََق بلُسَمَوبك  َهبَ

‘আ�াহ িছেলন, িতিন ছাড়া আর েকউ িছল না। তখন তাঁর িসংহাসন 
িছল পািনর ওপর। িতিন িযকের (তথা লাওেহ মাহফূেয) সব িকছু 
িলেখেছন নবং আসমানসমূহ ও জিমন সৃি� কেরেছন।’ [বুখারী : 
৩১৯১] 

ষ�ত : েয আ�াহর িকতাব পড়েব েস জানেত পারেব সৃি�র পের 
তারঁ অব�ান স�েকর 

আ�াহ তা‘আলা বেলন, 
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ِي﴿ َّ َ�َٰ�ٰتِ  َخلَقَ  � َّ �َض  �س
َ
َّةِ ِ�  بَۡيَنُهَما َوَما َو�ۡ� َّا�ٖ  ِِ

َ
َََوىٰ  ُُمّ  � ِۡ  �ۡلَعۡرِش�  َ�َ  �

 ]  ٥٨: بلف ْيِ[ ﴾ ٥ َخبِٗ�� بِهِۦ ۡل  َٔ فَۡ�  �سّرۡحَ�ٰنُ 

‘িযিন আসমান, যমীন ও উভেয়র মাযবতরী সবিকছু ছয় িদেন সৃি� 
কেরেছন। তারপর িতিন আরেশ উেঠেছন। িতিন পরম করণাময়। 
সুতরাং তাঁর স�েকর িযিন সমযক অবিহত, তুিম তােকই িজজাসা 
কর।’ {সূরা আল-ফুরকান, আয়াত : ৫৮} 

আর আরশ হে� স�ম আসমােনর ছাদ।  

আবূ হরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহ কতৃরক বিণরত, রাসূলু�াহ সা�া�াহ 
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,  

ََ لُش «   ُِ َْ َ بَُْغ    َهآَول عل
َ
َُ بَُْغ    َهم َْ هل

َ
ُِ م   آَ  ُِ

َِ َ آََسغُوُ، بلف  لَدهل ُّ ُُم ب
ل
َ
َ
� َْ آَ  َلب 

�لهَ 
َ
ُ  م ُْ ُِ َيَف غل ن   َهم 

َ  »يُر بَُْغ   بل ُحل

‘সুতরাং েতামরা যখন আ�াহর িনকট জা�াত কামনা করেব তখন 
জা�াতুল িফরদাউস কামনা করেব। কারণ, তা হল, উ্কৃ� ও উ�ত 
জা�াত। ন জা�ােতর উপর রেয়েছ পরম করণাময় আ�াহর 
আরশ। তা হেত জা�ােতর নহরসমূহ �বািহত হয়।’  [বুখারী : 
৭৪২৩] 

আর আ�াহ আরেশর উপর রেয়েছন।  

আ�াহ তা‘আলা বেলন,  

َََوىٰ  �ۡلَعۡرِش  َ�َ  �سّرۡحَ�ٰنُ ﴿ ِۡ  ]  ٥: طِ[ ﴾ ٥ �

“রহমান তাঁর আরেশর উপর রেয়েছন”। [সূরা �া-হা: ৫] 
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আর আ�াহর ওপর েকােনা িকছুই েনই। কারণ িতিন আয-যােহর, 
আর তার অথরই হে� সবার উপের, যার ওপর আর িকছু েনই।  

আ�াহ বেলন,  

ّوُل  ُهوَ ﴿
َ
ِٰهرُ  َو��ِخرُ  �ۡ� َّ  ]  ٣: برديد[ ﴾َو�ل

‘িতিনই �থম ও েশষ নবং সেবরা্।’ {সূরা আল-হাদীদ, আয়াত:৩}  

নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,  

 » َُ َُ بل ِل
َ
ءٌ بلغُُهُم م ََْك َشل ََ آَول ل ُ  آَغَْ  » يه 

‘েহ আ�াহ, আপিন সেবরাপরী, আপনার ওপের িকছু েনই।’ 
 

স�মত: েয েকউ আ�াহর িকতাব কুরআন পড়েব, েস তােত 
আ�াহর নক�বাদ জানেত পারেব।  

আ�াহ বেলন,   

ُ  ُهوَ  قُۡل  ﴿ َّ َحدٌ  �
َ
َلَص[ ﴾ ١ أ  ]  ١: ب

‘বল, িতিনই আ�াহ, নক-অি�তীয়।’ {সূরা আল-ইখলাছ, আয়াত : 
১}  

েকউ কুরআন পড়েল রবুিবয়যােতর েকে� আ�াহর নক�বাদ 
স�েকর জানেত পারেব।  

সুতরাং রবুিবয়যােতর েক� আ�াহ নক, তােত তাঁর েকােনা শরীক 
েনই।  

আ�াহ বেলন,  
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َ�ۡ�َ  قُۡل  ﴿
َ
ِ  أ َّ بِۡ�  �

َ
ا � ُّ  َوُهوَ  َرّ�ٗ �  ُ�ِّ  َر ءٖ  ]  ١٦٤: بَِفيُ[ ﴾ َ�ۡ

‘বল, ‘আিম িক আ�াহ ছাড়া অনয েকান রব অনুসসান করব’ অথি 
িতিন সব িকছুর রব?’ {সূরা আল-আন‘আম, আয়াত : ১৬৪} 

রাজে�র েকে� িতিন নকক, তাঁর েকােনা শরীক েনই।  

আ�াহ বেলন,  

 ]  ١١١: بَسبء[ ﴾�سُۡمۡلِك  ِ�  َ�ِ�كٞ  ّ�ُۥ ََُ�ن َوسَمۡ ﴿

‘আর রাজে� তাঁর েকােনা শরীক েনই।’ {সূরা বনী ইসরাঈল, 
আয়াত : ১১১} 

আ�াহর আরও বেলন, 

 ]  ٢٢: ْبي[ ﴾ِ�ۡكٖ  ِمن �ِيِهَما سَُهمۡ  َوَما ﴿

‘আর (আসমানসমূহ ও জিমন) ন দুেয়র (রাজে�র) মোয (আ�াহ 
বযতীত অনযানয যােদর উপাসনা করা হয়) তােদর েকােনা 
অংশীদাির�ও েনই।’ {সূরা সাবা’, আয়াত : ২২}  

মুশিরকরা মেন কের আ�াহর রাজে� অংশীদার রেয়েছ। আ�াহ 
তােদর াারণার অপেনাদন কের বেলন,  

ْ  قُلِ  ﴿ َِنَ  �ۡدُعوا َّ َُم � ۡم ََ َِ  ّمِن َز ِ  ُدو َّ �  �َ  ََ  ]  ٢٢: ْبي[ ﴾َذّر�ٖ  ِمۡثَقاَل  َ�ۡملُِكو

‘বল, ‘েতামরা আ�াহ ছাড়া যােদরেক ইলাহ মেন করেত তােদরেক 
আ�ান কর। তারা আসমানসমূহ ও যমীেনর মোয অণু পিরমাণ 
েকােনা িকছুর মািলক নয়।’ {সূরা সাবা’, আয়াত : ২২} 
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আরও বেলন,  

ُ  َ�ٰلُِ�مُ  ﴿ َّ َِنَ  �سُۡمۡلُكۚ  َ�ُ  َرّ�ُ�مۡ  � َّ ََ  َو� ََ  َما ُدونِهِۦ ِمن تَۡدُعو  ِمن َ�ۡملُِكو
 ]  ١٣: آيط [ ﴾ ١ قِۡطِم�ٍ 

‘িতিন আ�াহ, েতামােদর রব; সমি কতৃর� তাঁরই, আর আ�াহেক 
ছাড়া যােদরেক েতামরা ডােকা তারা েখজুেরর আিঁটর আবরেণরও 
মািলক নয়।’ {সূরা ফািতর, আয়াত : ১৩} 

সৃি�সৃজেন িতিন নকক; তার েকােনা অংশীদার েনই।  

আ�াহ বেলন,  

﴿  ُ َّ ءٖ�  ُ�ِّ  َ�ٰلِقُ  �  ]  ٦٢: بلزم [ ﴾َ�ۡ

‘আ�াহ সব িকছুর ��া।’ {সূরা আয-যুমার, আয়াত : ৬২}  

অথি মুশিরক-েপৗসিলকরা আ�াহর সৃি�েত শরীক রেয়েছ বেল দািব 
কের।  

তােদর বিবয অবািব জািনেয় আ�াহ বেলন,  

مۡ ﴿
َ
ْ  أ ِ  َجَعلُوا ّ َ�ٓءَ  َِ َ�ُ  ْ ۡلقِهِۦ َخلَُقوا َّ ُ  قُلِ  َعلَۡيِهمۚۡ  �ۡ�َۡلقُ  فََََ�َٰبهَ  َك َّ  ُ�ِّ  َ�ٰلِقُ  �

ءٖ  د[ ﴾ ١ �ۡلَقّ�ٰرُ  �ۡلَ�ِٰحدُ  َوُهوَ  َ�ۡ  ]  ١٦: بلَ 

‘নািক তারা আ�াহর জনয নমন কতগেলা শরীক িনারারণ কেরেছ, 
েযগেলা তাঁর সৃি�র তুলয িকছু সৃি� কেরেছ, ফেল তােদর িনকট 
সৃি�র িবষয়িট নকরকম  মেন হেয়েছ’? বল, ‘আ�াহই সবিকছুর 
সৃি�কতরা নবং িতিন নক, পরা�মশালী।’ {সূরা আর-রা‘দ, আয়াত : 
১৬}  
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আ�াহ আরও বেলন,  

ِ  َ�ۡ�ُ  َ�ٰلِقٍ  ِمنۡ  َهۡل  ﴿ َّ َمآءِ  ّمِنَ  ََۡرُزُقُ�م � َّ �ِض�  �س
َ
ٰ  ُهَوۖ  ِِّ�  َِِ�ٰهَ  َ�ٓ  َو�ۡ� َّ

َ
 فََ

 ََ  ]  ٣: آيط [ ﴾ ٣ تُۡؤفَُكو

‘আ�াহ ছাড়া আর েকান ��া আেছ িক, েয েতামােদরেক আসমান 
ও যমীন েথেক িরযক িদেব? িতিন ছাড়া েকান (সতয) ইলাহ েনই। 
অতনব েতামােদরেক েকাথায় িফরােনা হে�?’ {সূরা ফািতর, আয়াত 
: ৩} 

িবিা-িবাান �দােন িতিন নকক, তাঁর েকােনা শরীক েনই।  

আ�াহ বেলন,  

ٰ  َجَعۡلَ�َٰك  ُُمّ  ﴿ ۡسرِ  ّمِنَ  َ�ِ�َعةٖ  َ�َ
َ
َّبِعۡ  َوَ�  فَٱتّبِۡعَها �ۡ� ۡهَوآءَ  تَ

َ
َِنَ  أ َّ �  �َ  ََ  َ�ۡعلَُمو

 ]  ١٨: بْيثي [ ﴾ ١

‘তারপর আিম েতামােক দীেনর নক িবেশষ িবাােনর উপর �িতি�ত 
কেরিছ। সুতরাং তুিম তার অনুসরণ কর নবং যারা জােন না তােদর 
েখয়াল-খুশীর অনুসরণ কেরা না।’ {সূরা আল-জািছয়া, আয়াত : ১৮} 

অথি মুশিরকরা দাবী কের, িবাান �দােন আ�াহর অেনক শরীক 
রেয়েছ।  

তােদর ন দাবী �তযাখযান কের আ�াহ বেলন,  

مۡ  ﴿
َ
ْ  سَُهمۡ  أ ُٰؤا ََ َ�ُ  ْ َۢ  سَمۡ  َما �ّ�َِنِ  ّمِنَ  سَُهم َ�َُعوا َذ

ۡ
ۚ  بِهِ  ََأ ُ َّ  �ۡلَفۡصلِ  َ�َِمةُ  َوسَۡوَ�  �

َّ  بَۡيَنُهۡمۗ  لَُقِ�َ  ٰلِِم�َ  � َّ ٌُ  سَُهمۡ  �ل مٞ  َعَذا َِ
َ
 ]  ٢١: بلشورى[ ﴾ ٢ أ
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‘তােদর িক নমন শরীক েদবতা আেছ, যারা তােদর জেনয েস িবিা-
িবাান �বতরন কেরেছ, যার অনুমিত আ�াহ েদনিন ? যিদ িূড়া্ 
িস�া্ না থাকত, তেব তােদর বযাপাের ফয়সালা হেয় েযত। িন�য় 
যােলমেদর জেনয রেয়েছ য�ণাদায়ক শািি।’ {সূরা আশ-শূরা, 
আয়াত : ২১} 

আেদশ-িনেষা �দােনও আ�াহ নকক; তারঁ েকােনা শরীক েনই।  

আ�াহ বেলন,  

﴿ �َ
َ
ۗ  �ۡ�َۡلقُ  َ�ُ  � ۡسُر

َ
ُ  َ�َباَركَ  َو�ۡ� َّ �  ُّ ََ بى[ ﴾ ٥ �ۡلَ�ٰلَِم�َ  َر  ]  ٥٤: ب

‘েজেন রাখ, সৃি� ও িনেদরশ তাঁরই, সৃি�কুেলর রব আ�াহ কতই না 
বরকতময়!’ {সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত : ৫৪} 

িতিন িবাান �দােনও নকক; জনগণ (যা গণতে�র কথা), েগা� (যা 
রাজতে�র কথা) বা বযিি (যা নকনায়কতে�র কথা)- েকােনা িকছুই 
িবাান �দােন িকংবা আইন �ণয়েন তাঁর সােথ শরীক নয়।   

আ�াহ বেলন,  

َ�َغۡ�َ  ﴿
َ
ِ  أ َّ �  �ََِ �ۡ

َ
ِيٓ  وَُهوَ  َحَكٗما � َّ نَزَل  �

َ
ُۡ�مُ  أ ََ ِ : بَِفيُ[ ﴾ُمَفّصٗ�  �ۡلِكَ�َٰب  ِ

١١٤  [ 

‘আিম িক আ�াহ ছাড়া অনয কাউেক িবিারক িহেসেব তালাশ করব? 
অথি িতিনই েতামােদর িনকট িবিািরত িকতাব নািযল কেরেছন।’ 
{সূরা আল-আন‘আম, আয়াত : ১১৪} 

অথি গণত�ীরা দাবী কের, আ�াহ নন, জনগণই িবাান �েণতা। 
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নমন দাবী �তযাখযান কের আ�াহ বেলন,  

﴿  َِ ِۖ  ِِّ�  �ۡ�ُۡ�مُ  ِِ ّ  ]  ٥٧: بَِفيُ[ ﴾َِ

‘িবাান েদওয়ার মািলক েতা েকবল আ�াহ।’ {সূরা আল-আন‘আম, 

আয়াত : ৫৭} 

আর েগা�বাদী বা রাজত�ীরা দাবী কের, আ�াহ নন রাজা িকংবা 
েগা� �াানই িবাানদাতা ও আইন �েণতা।  

তােদর দাবী �তযাখযান কের আ�াহ বেলন,  

فَُحۡ�مَ  ﴿
َ
ََۚ  �ۡلَ�ِٰهلِّيةِ أ نُ  َوَمنۡ  َ�ۡبُغو ََ ۡح

َ
ِ  ِمنَ  أ َّ ََ  ّلَِقۡو�ٖ  ُحۡكٗما �  ﴾ ٥ َُوقُِنو

 ]  ٥٠: دة بليً[

‘তারা িক তেব জািহিলয়যােতর (েগা�িভিসক বা বংশানু�িমক) িবাান 
িায়? আর িনি�ত িব�াসী কওেমর জনয িবাান �দােন আ�াহর 
েিেয় েক অিাক উসম?’ {সূরা আল-মািয়দা, আয়াত ৫০}  

দুঃখজনক হেলও সতয, কিতপয় মুসিলম ভাই গণত� ও রাজত�েক 
ইসলােমর সে� িবাান �দােন অংশীদার সাবযি কের িনেয়েছ। 
তারা আ�াহর সে� জনগণ ও েগা�েকও িবধান �েণতা 
ি�র কেরন।  

তােদর বিবয �তযাখযান কের আ�াহ বেলন,  

َحٗدا ُحۡكِمهِۦٓ  ِ�  �ُۡ�ِكُ  َوَ�  ﴿
َ
 ]  ٢٦: بلكهف[ ﴾ ٢ أ

‘তাঁর িস�াে্ িতিন কাউেক শরীক কেরন না।’ {সূরা আল-কাহফ, 
আয়াত : ২৬}  
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আবার েকােনা েকােনা তথাকিথত জানপাপী মেন কের েয, আ�াহর 
কুরআন বাদ িদেয় অনয েকােনা িকছু িদেয় িবিার করা ৈবা।  

তােদর িি্া �তযাখযান কের আ�াহ বেলন,  

سَمۡ  ﴿
َ
َِنَ  َِِ�  تَرَ  � َّ �  ََ ُمو َُ ّ�ُهمۡ  ََۡز

َ
�  ْ ٓ  َءاَمُنوا نزَِل  بَِما

ُ
َۡك  أ ََ ِ ِ  ٓ نزَِل  َوَما

ُ
 َ�ۡبلَِك  ِمن أ

 ََ َ َُرِ�ُدو
َ
ْ  أ َََحاَكُمٓوا ُٰغوتِ  َِِ�  َ� َّ ْ  َوقَدۡ  �ل ِسُرٓوا

ُ
َ أ

َ
ْ  أ ٰنُ  َوُ�رِ�دُ  بِهِۦۖ  ََۡ�ُفُروا ََ ۡي َّ  �س

َ
َ
َ�َٰ�ۢ  َُِضّلُهمۡ  أ  ]  ٦٠: بلنسيء[ ﴾ ٦ بَعِيٗدا ََ

‘তুিম িক তােদরেক েদখিন, যারা দাবী কের েয, িন�য় তারা ঈমান 
নেনেছ তার উপর, যা নািযল করা হেয়েছ েতামার �িত নবং যা 
নািযল করা হেয়েছ েতামার পূেবর। তারা তাগূেতর কােছ িবিার িনেয় 
েযেত িায় অথি তােদরেক িনেদরশ েদওয়া হেয়েছ তােক অ�ীকার 
করেত। আর শয়তান িায় তােদরেক েঘার িব�াি্েত িব�া্ 
করেত।’ {সূরা আন-িনসা, আয়াত : ৬০}  

আ�াহ বরং মুসিলমেদর িনেদরশ িদেয়েছন তাঁর নািযল করা িবাান 
তথা কুরআন িদেয় িবিারকাযর পিরিালনা করেত।  

আ�াহ বেলন,  

﴿  َِ
َ
ٓ  بَۡيَنُهم �ۡحُ�م َوأ نَزَل  بَِما

َ
ُ  أ َّ َّبِعۡ  َوَ�  � ۡهَوآَءُهمۡ  تَ

َ
َ َو�ۡحَذرُۡهمۡ  أ

َ
نۢ  َ�ۡفَُِنوكَ  أ ََ 

ٓ  َ�ۡعِض  نَزَل  َما
َ
ُ  أ َّ َۡكۖ  � ََ ِ ْ  فَإَِ ِ ّ�َما فَٱۡعلَمۡ  تََوّلۡوا

َ
ُ  َُرِ�دُ  � َّ � َ

َ
 بَِبۡعِض  َُِصيَبُهم أ

َّ  ُذنُو�ِِهۡمۗ  ََ  �َّاِس  ّمِنَ  َكثِٗ�� � ُقو َِ  ]  ٤٩: دة بليً[ ﴾ ٤ لََ�ٰ

‘আর তােদর মোয তার মাাযেম ফয়সালা কর, যা আ�াহ নািযল 
কেরেছন নবং তােদর �বৃিসর অনুসরণ কেরা না। আর তােদর 
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েথেক সতকর থাক েয, আ�াহ যা অবতীণর কেরেছন, তার িকছু েথেক 
তারা েতামােক িবিুযত করেব। অতঃপর যিদ তারা মুখ িফিরেয় েনয়, 
তাহেল েজেন রাখ েয, আ�াহ েতা েকবল তােদরেক তােদর িকছু 
পােপর কারেণই আযাব িদেত িান। আর মানুেষর অেনেকই 
ফািসক।’ {সূরা আল-মািয়দা, আয়াত : ৪৯} 

িতিন িনেদরশ িদেয়েছন েকবল তাঁর কােছই িবিার �াথরনা করেত।  

আ�াহ বেলন,  

َُمۡ  َوَما ﴿ ََلَۡف ءٖ  ِمن �ِيهِ  �ۡخ ۥٓ  َ�ۡ ِۚ  َِِ�  فَُحۡكُمُه َّ  ]  ١٠: بلشورى[ ﴾�

‘েতামরা েয িবষেয়ই মতেভদ কর, তার ফয়সালা আ�াহর কােছ 
েসাপদর।’ {সূরা আশ-শূরা, আয়াত : ১০} 

িতিন আরও বেলন,  

َُمۡ  فَإَِ ﴿ َۡ ءٖ  ِ�  تََ�َٰز ِ  َِِ�  فَُرّدوهُ  َ�ۡ َّ ولِ  � ُِ َُمۡ  َِِ َو�سّر ََ  ُكن ِ  تُۡؤِمُنو َّ َۡومِ  بِٱ َۡ  َو�
نُ  َخۡ�ٞ  َ�ٰسَِك  ��ِخرِ�  ََ ۡح

َ
وِ�ً�  َوأ

ۡ
 ]  ٥٩: بلنسيء[ ﴾ ٥ تَأ

‘অতঃপর েকােনা িবষেয় যিদ েতামরা মতিবেরাা কর তাহেল তা 
আ�াহ ও রাসূেলর িদেক �তযাপরণ কর- যিদ েতামরা আ�াহ ও েশষ 
িদেনর �িত ঈমান রাখ। নিট উসম নবং পিরণােম উ্কৃ�তর।’ 
{সূরা আন-িনসা, আয়াত : ৫৯} 

হালাল ও হারাম করার েকে� িতিন আ�াহ নকক, নেতও তারঁ 
েকােনা শরীক েনই।  

আ�াহ বেলন,  
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ْ  َوَ�  ﴿ َُُ�مُ  تَِصُف  سَِما َ�ُقوسُوا نَ َِ ۡ س
َ
�  َُ ْ  َحَرامٞ  َوَ�َٰذا َحَ�ٰلٞ  َ�َٰذا �ۡلَكِذ وا َۡفَ�ُ ِ�ّ  َ�َ 

 ِ َّ �  ۚ َُ َّ  �ۡلَكِذ َِنَ  ِِ َّ �  ََ و ِ  َ�َ  َ�ۡفَ�ُ َّ �  َُ ََ  َ�  �ۡلَكِذ  ]  ١١٦: بلح [ ﴾ ١ ُ�ۡفلُِحو

‘আর েতামােদর িজ�া �ারা বানােনা িমথযার উপর িনভরর কের বেলা 
না েয, নটা হালাল নবং নটা হারাম, আ�াহর উপর িমথযা রটােনার 
জনয। িন�য় যারা আ�াহর উপর িমথযা রটায়, তারা সফল হেব না।’ 
{সূরা আন-নাহল, আয়াত : ১১৬} 

অথি মুশিরকরা হালাল-হারামকরেণ আ�াহর সে� শরীক রেয়েছ 
বেল দাবী কের। তােদর ন দাবী নাকি কের িদেয় আ�াহ বেলন,  

َُم قُۡل  ﴿ رََءۡ�
َ
نَزَل  ّمآ  أ

َ
ُ  أ َّ َُم ّرِۡزقٖ  ّمِن لَُ�م � ُ  قُۡل  وََحَ�ٰٗ�  َحَراٗما ّمِۡنهُ  فََجَعۡل َّ ٓ  َءا

 ََ ذِ
َ
مۡ  لَُ�ۡمۖ  أ

َ
ِ  َ�َ  أ َّ �  ََ و  ]  ٥٩: يو�َ[ ﴾ ٥ َ�ۡفَ�ُ

‘বল, ‘েতামরা িক েভেব েদেখছ, আ�াহ েতামােদর জনয েয িরযক 
নািযল কেরেছন, অতঃপর েতামরা তার িকছু কের িনেয়ছ হারাম ও 
হালাল’। বল ‘আ�াহ িক েতামােদরেক অনুমিত িদেয়েছন, নািক 
আ�াহর উপর েতামরা িমথযা রটা�?’ {সূরা ইউনূছ, আয়াত : ৫৯}  

উলুিহয়যাত তথা ইবাদেতর েকে�ও আ�াহ নক, অি�তীয়, তাঁর 
েকােনা শরীক েনই।  

আ�াহ বেলন, 

ُ  ِِّ�َما ﴿ َّ  ]  ١٧١: بلنسيء[ ﴾ َ�ِٰحٞدۖ  َِِ�ٰهٞ  �

‘আ�াহই েকবল নক ইলাহ।’ {সূরা আন-িনসা, আয়াত : ১৭১}   
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সুতরাং ইবাদেতর েকে� িতিন অি�তীয়, তাঁর েকােনা শরীক েনই। 
আ�াহ বেলন,  

ُ  ِِّ�  َِِ�ٰهٍ  ِمنۡ  َوَما ﴿ َّ  ]٦٥: ص[ ﴾ ٦ �ۡلَقّهارُ  �ۡلَ�ِٰحدُ  �

‘আ�াহ ছাড়া আর েকােনা (সতয) ইলাহ েনই। িযিন নক, �বল 
�তাপশালী।’ {সূরা েছায়াদ, আয়াত : ৬৫}  

আর মুশিরকরা দাবী কেরেছ, ইবাদেতর েযাগয দুই ইলাহ রেয়েছ।  

আ�াহ তােদর �তযাখযান কের বেলন,   

ُ  ۞َوقَاَل  ﴿ َّ �  �َ  ْ ُذٓوا ِّ َّ �  َِِ�َٰهۡ�ِ  َ� ٰيَ  َ�ِٰحدٞ  َِِ�ٰهٞ  ُهوَ  ِِّ�َما �ثۡنَۡ�ِ َّ ِ َِ  فَإ  ﴾ ٥ فَٱرَۡهُبو
 ]  ٥١: بلح [

‘আর আ�াহ বেলেছন, ‘েতামরা দুই ইলাহ �হণ কেরা না। িতিন 
েতা েকবল নক ইলাহ। সুতরাং েতামরা আমােকই ভয় কর।’ {সূরা 
আন-নাহল, আয়াত : ৫১}  

নিদেক ি��ানরা দাবী কের ইলাহ িতনজন : আ�াহ নক ইলাহ, 
িজবরীল নক নবং ঈসা ‘আলাইিহস সালাম আেরক ইলাহ।  

তােদর অসতয আখযা িদেয় আ�াহ বেলন,   

ْ  َوَ� ﴿ ۚ  َ�ُقوسُوا ْ  ثََ�َٰثٌة ََُهوا � �ن ُ  ِِّ�َما ّلُ�مۚۡ  َخۡ�ٗ َّ  ]  ١٧١: بلنسيء[ ﴾َ�ِٰحٞدۖ  َِِ�ٰهٞ  �

‘আর বেলা না, ‘িতন’। েতামরা িবরত হও, তা েতামােদর জনয 
উসম। আ�াহই েকবল নক ইলাহ।’ {সূরা আন-িনসা, আয়াত : 
১৭১} 

আ�াহ রা�ুল ‘আলামীন আরও বেলন, 
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َِنَ  َ�َفرَ  ّلَقدۡ  ﴿ َّ �  ْ َّ  قَاسُٓوا ِِ  َ َّ �  ثَالُِث  �  ّلمۡ  �َ َ�ِٰحدۚٞ  َِِ�ٰهٞ  ِِّ�ٓ  َِِ�ٰهٍ  ِمنۡ  َوَما ثََ�َٰثةٖ
 ْ ََُهوا ّما ََن ََ  ََ نّ  َ�ُقوسُو َّ ََم َِنَ  ََ َّ �  ْ ٌُ  ِمۡنُهمۡ  َ�َفُروا مٌ  َعَذا َِ

َ
 ]  ٧٣: دة بليً[ ﴾ ٧ أ

‘অবশযই তারা কুফরী কেরেছ, যারা বেল, ‘িন�য় আ�াহ িতন জেনর 
তৃতীয়জন’। যিদও নক ইলাহ ছাড়া েকান (সতয) ইলাহ েনই। আর 
যিদ তারা যা বলেছ, তা েথেক িবরত না হয়, তেব অবশযই তােদর 
মায েথেক কািফরেদরেক য�ণাদায়ক আযাব �শর করেব।’ {সূরা 
আল-মািয়দা, আয়াত : ৭৩}  

মূিতরপূজারীরা দাবী কের, ইলাহ বা উপাসয অসংখয। যােক ইে� তার 
ইবাদত-অিরনা করা যােব। নমনিক কুরআেন েযমন বিণরত হেয়েছ 
তারা নমনও বেল,  

َجَعَل  ﴿
َ
َّ  َ�ِٰحًد�ۖ  َِِ�ٰٗها ��سَِهةَ  أ ءٌ  َ�َٰذا ِِ ُٞ  سََ�ۡ  ]  ٥: ص[ ﴾ ٥ ُعَجا

‘েস িক সকল উপাসযেক নক ইলাহ বািনেয় িনেয়েছ? িন�য় ন েতা 
নক আ�যর িবষয়!’ {সূরা েছায়াদ, আয়াত : ৫} 

তােদর ন দাবী নাকি কের িদেয় আ�াহ বেলন, 

ََ  ّلوۡ  قُل ﴿ ۥٓ  َ� ََ  َكَما َءاسَِهةٞ  َمَعُه ْ  ِِٗذا َ�ُقوسُو َََغۡوا �ۡ بِيٗ�  �ۡلَعۡرِش  ذِي َِِ�ٰ  َّ َِ ٤ 
ۡبَ�َٰنُهۥ ّما َوتََ�َٰ�ٰ  ُِ ََ  ََ � َ�ُقوسُو  ]  ٤٣   ٤٢: بَسبء[ ﴾ ٤ َكبِٗ�� ُعلُّوٗ

‘বল, ‘তাঁর সােথ যিদ আেরা উপাসয থাকত, েযমন তারা বেল, তেব 
তারা আরেশর অিাপিত পযর্ েপৗছার পথ তালাশ করত’। িতিন 
পিব� মহান নবং তারা যা বেল তা েথেক িতিন অেনক ঊে�র।’ 
{সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত : ৪২-৪৩}  
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আর েয বযিি কুরআন পড়েব, েস নাম ও গণাবিলেত আ�াহর 
নক� স�েকর জানেত পারেব। নাম ও গণাবিলেত আ�াহ 
অি�তীয়।  

েকউ তাঁর সে� তুলনীয় নয়। আ�াহ তা‘আলা বেলন,  

ۖ  َكِمۡثلِهِۦ لَۡيَس  ﴿ ءٞ ِميعُ  َوُهوَ  َ�ۡ َّ  ]  ١١: بلشورى[ ﴾ ١ �ۡ�َِص�ُ  �س

‘েকান িকছুই তাঁর অনুরপ নয়। িতিন সবরেোতা সবর্�া।’ {সূরা 
আশ-শূরা, আয়াত : ১১} 

ا َ�ُۥ َ�ۡعلَمُ  َهۡل  ﴿ ِمّيٗ  ]  ٦٥: م �م[ ﴾ ٦ َِ

‘তুিম িক তাঁর সমতুলয কাউেক জান?’ {সূরা মারইয়াম, আয়াত : 
৬৫} 
 

অ�মত: েয বযিি আ�াহর িকতাব কুরআন পাঠ করেব েস জানেব, 
আ�াহ স�েকর কী বণরনা করেব:  

আ�াহ নক ও নকক, তাঁর েকােনা িপতা েনই নবং স্ানও েনই। 
আ�াহ বেলন,  

ُ  ُهوَ  قُۡل  ﴿ َّ َحدٌ  �
َ
ُ  ١ أ َّ  ُكُفًوا ّ�ُۥ ََُ�ن َوسَمۡ  ٣ َُوَ�ۡ  َوسَمۡ  ََِ�ۡ  سَمۡ  ٢ �سّصَمدُ  �

َحُدۢ 
َ
َلَص[ ﴾ ٤ أ  ]  ٤   ١: ب

‘বল, িতিনই আ�াহ, নক-অি�তীয়। আ�াহ কােরা মুখােপকী নন, 
সকেলই তাঁর মুখােপকী। িতিন কাউেক জ� েদনিন নবং তাঁেকও 
জ� েদওয়া হয়িন। আর তাঁর েকান সমককও েনই।’ 
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উবাই িবন কা‘ব রািদয়া�াহ ‘আনহ েথেক বিণরত,  

غُمَ  َْ ِ  َه غَيل ََ  ُُ ُّ ب �َ   ّ � َا َْيلُوب ل غُغ  
ُمشل
ل
ُِ بل

َ
ِلَزَل : م

َ
َي َرُ�َك  آَ�

َ
لُسبل ل يَي ُ�َُمُد  ب�

 
َ
ََ َهَيَفيل ُ َيبَيَر ُّ ُ بلُاَمدُ {: ب ُّ َحٌد  ب

َ
ُ م ُّ ْلَص[} ُْ ل ُهَو ب ل  َهلَمل ] ٢: ب لَمل يَ� 

َحدٌ 
َ
ُفو،ب م َُ  ُ

َ
ل  َهلَمل يَُ�نل ل

َ
 يُول

মুশিরকরা নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর উে�েশ বলল, েহ 
মুহা�দ, আমােদর সামেন েতামার রেবর বংশ পিরিয় তুেল ার। 
তখন আ�াহ তাবারাকা ওয়াতা‘আলা নািযল কেরন : (সূরা ইখলাছ) 
‘বল, িতিনই আ�াহ, নক-অি�তীয়। আ�াহ কােরা মুখােপকী নন, 
সকেলই তাঁর মুখােপকী। িতিন কাউেক জ� েদনিন নবং তাঁেকও 
জ� েদওয়া হয়িন। আর তাঁর েকােনা সমককও েনই।’ [মুসনাদ 
আহমাদ : ২১২১৯, হাসান িলগাইিরহী] 
 

নবমত: েয বযিি আ�াহর িকতাব কুরআন পাঠ করেব েস আ�াহ 
তা‘আলার পূণর সসা স�েকর যথযথ জান লাভ করেব, 

েযমন, আ�াহ িির�ীব, িতিন কখেনা মৃতুযবরণ করেবন না। আ�াহ 
বেলন,  

﴿  ۡ َّ ِي �ۡلَ�ِّ  َ�َ  َوتََو َّ  ]  ٥٧: بلف ْيِ[ ﴾ َ�ُموُت  َ�  �

‘আর তুিম ভরসা কর নমন িির�ীব সসার উপর িযিন মরেবন না।’ 
{সূরা আল-ফুরকান, আয়াত : ৫৭} 

িতিন ঘুমান না নবং তাঁেক িন্া �শর করেত পাের না। আ�াহ 
বেলন,  
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ُخُذهُۥ َ� ﴿
ۡ
َنةٞ  تَأ ۚ  َوَ�  ِِ  ]  ٢٥٥: بلُ ة[ ﴾نَۡومٞ

‘তাঁেক ত�া ও িন্া �শর কের না।’ {সূরা আল-বাকারা, আয়াত : 
২৫৫}  

িতিন পানাহার কেরন না। ন বযাপাের আ�াহ বেলন, 

َ�ۡ�َ  قُۡل  ﴿
َ
ِ  أ َّ ِذُ  � َّ َ

ّٗا � َِ َ�َٰ�ٰتِ  فَاِطرِ  َو َّ �ِض  �س
َ
 ﴾ ُ�ۡطَعُمۗ  َوَ�  ُ�ۡطعِمُ  وَُهوَ  َو�ۡ�

 ]  ١٤: بَِفيُ[

‘বল, ‘আিম িক আ�াহ ছাড়া অনযেক অিভভাবক িহেসেব �হণ করব, 
িযিন আসমানসমূহ ও যমীেনর ��া? িতিন আহার েদন, তাঁেক 
আহার েদওয়া হয় না।’ {সূরা আল-আন‘আম, আয়াত : ১৪}  

তাঁর েকােনা স্ান িকংবা িপতা-মাতা েনই। ন বযাপাের আ�াহ 
বেলন,  

َلَص[ ﴾٣ َُوَ�ۡ  َوسَمۡ  ََِ�ۡ  سَمۡ ﴿  ]  ٣: ب

‘িতিন কাউেক জ� েদনিন নবং তাঁেকও জ� েদওয়া হয়িন।’[সূরা 
ইখলাস: ৩] 

তাঁর েকােনা �ী েনই। ন বযাপাের আ�াহ বেলন,  

﴿  ٰ َّ
َ
�  َُ  ]  ١٠١: بَِفيُ[ ﴾ َ�ِٰحَبةٞ  ّ�ُۥ تَُ�ن َوسَمۡ  َوَ�ٞ  َ�ُۥ ََُ�و

‘কীভােব তাঁর স্ান হেব অথি তাঁর েকান সি�নী েনই!’ {সূরা 
আল-আন‘আম, আয়াত : ১০১} 

তাঁর েকােনা েছেল েনই িকংবা েমেয়ও নয়। ন স�েকর আ�াহ 
বেলন,  
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﴿  ْ ِ  وََجَعلُوا ّ َ�ٓءَ  َِ نّ  ُ�َ ِ
ۡۡ ْ  وََخلََقُهۡمۖ  � ۡبَ�َٰنُهۥ ِعۡلٖ��  بَِغۡ�ِ  َوَ�َ�ٰتِ  بَنِ�َ  َ�ُۥ وََخَرقُوا ُِ 

ّما َوتََ�َٰ�ٰ  ََ  ََ  ]  ١٠٠: بَِفيُ[ ﴾ ١ ََِصُفو

‘আর তারা আ�াহর জনয িজনেক শরীক সাবযি কেরেছ, অথি িতিন 
তােদরেক সৃি� কেরেছন। আর তারা অজতাবশত মনগড়াভােব 
িনারারণ কেরেছ তার জনয পু� ও কনযা স্ান। িতিন পিব� মহান 
নবং তারা যা িববরণ েদয় তা েথেক ঊে�র।’ {সূরা আল-আন‘আম, 
আয়াত : ১০০}  

িতিন মহাশিিশালী; েকােনা িকছুই তাঁেক অকম বানােত পাের না। 
আ�াহ বেলন,  

ََ  َوَما ﴿ �َ  ُ َّ ُۡعِجَزهُۥ � ءٖ  ِمن َِ َ�َٰ�ٰتِ  ِ�  َ�ۡ َّ �ِض�  ِ�  َوَ�  �س
َ
ََ  ِِنُّهۥ �ۡ�  َعلِيٗما َ�

 ]  ٤٤: آيط [ ﴾ ٤ قَِدَٗر�

‘আ�াহ েতা নমন নন েয, আসমানসমূহ ও যমীেনর েকান িকছু 
তােক অকম কের েদেব। িন�য় িতিন সবরজ, সবরশিিমান।’ {সূরা 
ফািতর, আয়াত : ৪৪} 

িতিন অমুখােপকী। ন বযাপাের আ�াহ তা‘আলা বেলন,  

 ]  ١٣٣: بَِفيُ[ ﴾ �ۡلَغِ�ّ  َوَرّ�َك  ﴿

‘আর েতামার রব অমুখােপকী।’ {সূরা আল-আন‘আম, আয়াত : 
১৩৩} 

িতিন অতয্ স�ািনত, দাতা। ন বযাপাের আ�াহ তা‘আলা বেলন, 

ّ�َها ﴿
َ
َ ٰ ٰنُ  َٓ ََ � ّركَ  َما �ۡ�ِ  ]  ٦: بَِفطير[ ﴾ ٦ �ۡلَكرِ�مِ  بَِرّ�َِك  َُ
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“েহ মানুষ িকেস েতামােক েতামার স�ািনত-দাতা রব স�েকর 
োাঁকায় েফেলেছ?” [সূরা ইনিফতার: ৬]  

ইয়াহূদীরা তাঁেক দির্ বলার াৃ�তা েদিখেয়িছল। িতিন তােদর 
জবােব বেলন,  

ِمعَ  ّلَقدۡ  ﴿ َِ  ُ َّ َِنَ  قَۡوَل  � َّ �  ْ َّ  قَاسُٓوا ِ ِ  َ َّ نَِيآُءۘ  َوَ�ۡنُ  فَقِ�ٞ  � ُۡ َ
َُُب  أ َنۡك ْ  َما َِ  قَاسُوا

َۡلَُهمُ  �بَِيآءَ  َوَ�
َ
ْ  َوَ�ُقوُل  َحّقٖ  بَِغۡ�ِ  �ۡ� َُ  ذُوقُوا  ]  ١٨١: َم بِ بل[ ﴾ ١ �ۡ�َرِ�قِ  َعَذا

‘িন�য় আ�াহ তােদর কথা শেনেছন, যারা বেলেছ, ‘িন�য় আ�াহ 
দির্ নবং আমরা ানী’। অিিেরই আিম িলেখ রাখব তারা যা 
বেলেছ নবং নবীেদরেক তােদর অনযায়ভােব হতযার িবষয়িটও নবং 
আিম বলব, ‘েতামরা উস� আযাব আ�াদন কর।’ {সূরা আেল 
ইমরান, আয়াত : ১৮১} 

ইহদীরা তাঁেক কৃপণ বলার াৃ�তা েদিখেয়িছল। তােদর জবােব 
আ�াহ বেলন,  

َُهودُ  َوقَالَِت  ﴿ َۡ ِ  ََدُ  � َّ �  ۚ ّلۡت  َمۡغلُولٌَة َِۡدَِهمۡ  ُُ
َ
�  ْ ْۘ  بَِما َولُعُِنوا  َََداهُ  بَۡل  قَاسُوا

 َِ ََا وَط َُ ۚ  َكۡيَف  َُنفِقُ  َمۡب آُء ََ َ  ]  ٦٤: دة بليً[ ﴾ �

‘আর ইয়াহূদীরা বেল, ‘আ�াহর হাত বাঁাা’। তােদর হাতই েবঁো 
েদওয়া হেয়েছ নবং তারা যা বেলেছ, তার জনয তারা লা‘নত�ি 
হেয়েছ। বরং তার দু’হাত �সািরত। েযভােব ই�া িতিন দান 
কেরন।’ {সূরা আল-মািয়দা, আয়াত : ৬৪}  

দশমত : েয বযিি আ�াহর িকতাব কুরআন পড়েব েস তার উপর 
আ�াহর হক স�েকর জানেত পারেব,  
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কুরআন কারীম পড়েল েয েকউ জানেত পারেব, তার ওপর আ�াহর 
কী হক ও পাওনা রেয়েছ। মহান আ�াহ বেলন,  

نّ  َخلَۡقُت  َوَما ﴿ ِ
ۡۡ �َس  � َِ  ِِّ�  َو�ۡ�ِ َۡعُبُدو  ]  ٥٦: بَبر�يك[ ﴾ ٥ َِ

‘আর িজন ও মানুষেক েকবল নজনযই সৃি� কেরিছ েয তারা আমার 
ইবাদাত করেব।’ {সূরা আয-যািরয়াত, আয়াত : ৫৬}  

মু‘আয ইবন জাবাল রািদয়া�াহ ‘আনহ েথেক বিণরত,  িতিন বেলন,  

ول   ُْ َى َر
 ر دل
ُُ غل َُ ُ

َ
يُل ل َُ ُُ ير   

َ غَُم َعَ ح  َْ ِ  َه غَيل ََ  ُُ ُّ ب �َ  ُ ٌ  َْيَل : ب َل يَل : ُ�َف َُ ََ :
ُ ؟« بَيد  َعَ ب ف 

ل
؟ َهَمي َحّق بل بَيد  ف 

ل
ُ  َعَ بل ر ي َمي َحّق ب

ُُ : َْيَل » يَي ُمَفيُل  رَدل
ل
ُُ : ُْغ ب

غَُم  َْيَل  َل
َ
ُ م
ُ
ول ُْ ُ  «: َهَر ُِ َحُق ب ْلئ،ي   آَ   ََ   ِ ُ�وب ن   

 ُُشل
َ
َُ  َهَ بُُدهب ب فل َُ ِل 

َ
بَيد  م ف 

ل
َعَ بل

ْلئ،ي ََ   ِ  ن 
َُ
 
 ُُشل

َ
َا َمنل َ َفذ  ُُ  

َ
ِل َ

َ
ُز هََجُ  م ََ   ُ بَيد  َعَ ب ف 

ل
ُُ :   َْيَل »هََحُق بل

ل
يَي : ُْغ

َِ  َْيَل  ُ بُلي َِش 
ُ
ََ م آَ

َ
ُ   م وَل ب ُْ لُهمل «: َر  رُرَش 

َ
ُوب َ يََُك  ََ« 

‘আিম রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর েপছেন নকিট 
গাাার িপেঠ বসা িছলাম, যােক ‘উফাইর’ বেল ডাকা হত। িতিন 
আমােক ডাক িদেয় বলেলন, ‘েহ মু‘আয! তুিম িক জােনা, বা�ার 
ওপর আ�াহর কী অিাকায় রেয়েছ? আর আ�াহর ওপর বা�ার কী 
অিাকার আেছ? আিম বললাম, আ�াহ ও তাঁর রাসূলই ভােলা 
জােনন। িতিন বলেলন, ‘বা�ার ওপর আ�াহর হক হে� তারা 
তাঁরই ইবাদত করেব নবং তাঁর সে� কাউেক শরীক করেব না। 
আর আ�াহর ওপর বা�ার হক হে�, ‘যারা তাঁর সে� কাউেক 
শরীক করেব না, তাহেল িতিন তােদরেক শািি েদেবন না।’ আিম 
বললাম, ইয়া রাসূলা�াহ! আিম িক ন সুসংবাদ েলাকেদরেক জািনেয় 
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েদব না? িতিন বলেলন, তুিম তােদরেক ন সুসংবাদ িদও না, তাহেল 
তারা ইবাদত েছেড় িদেয় (আ�াহর ওপর ভরসা কের) হাত গিটেয় 
বেস থাকেব। [বুখারী : ৬২৬৭; মুসিলম : ৩০]  

েয বযিি আ�াহর িকতাব কুরআন পড়েব েস আরও জানেত পারেব, 
আ�াহর পিরিয় তথা মা‘েরফাত লাভ করেত হেল িকতাব তথা 
পুেরা কুরআেনর ওপরই পূণরা� ঈমান আনয়ন করা ফরয।  

আ�াহ বেলন, 

﴿  ََ  ]  ١١٩: َم بِ بل[ ﴾ ُ�ِّهِ  بِٱۡلِكَ�ٰبِ  َوتُۡؤِمُنو
‘আর েতামরা িকতােবর পুেরাটার উপরই ঈমান রাখ।’ {সূরা আেল 
ইমরান, আয়াত : ১১৯}  

আর সাহাবী ও তােবঈগণ পূণর িকতােবর �িত ঈমান নেনিছল। 
তাইেতা তারঁা আ�াহর পূণর মােরফাত লাভ কেরিছেলন। আ�াহ 
বেলন,  

﴿  ََ و ُّ ِِ ٰ َّ ََ  �ۡلعِۡلمِ  ِ�  َو�ل ۗ  ِعندِ  ّمِنۡ  ُ�ّٞ  بِهِۦ َءاَمّنا َ�ُقوسُو ْ  ِِّ�ٓ  ََّذّكرُ  َوَما َرّ�َِنا ْوسُوا
ُ
 أ

ۡلَ�ٰبِ 
َ
 ]  ٧: َم بِ بل[ ﴾ ٧ �ۡ�

‘আর যারা জােন পিরপ�, তারা বেল, আমরা নগেলার �িত ঈমান 
আনলাম, সবগেলা আমােদর রেবর পক েথেক। আর িবেবক 
স��রাই েকবল উপেদশ �হণ কের।’ {সূরা আেল ইমরান, আয়াত 
: ৭} 

আর হাদীেছ রেয়েছ, কবের �� করা হেব-  
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وُل  ُُ يَ ََ ُ : َمنل َرّ�َك؟ 
َ
ِ  ل

َ
وَ ُُ يَ ََ   ُ ُّ َ ب  َ وُل : َر ُُ يَ ََ ُمَك؟ 

ل
غ  َ ُّ   : َهَمي  َ ََيَا ب ُك 

ل
ََْ م

يُغَيد ي ُمغَيد     بلُسَميء  
ََ   ُُ ِ  هََ�ُدْل  ن 

ُُ ي : آَََمغل ِل َ�َدَق َ�بلد 
َ
 .» م

‘েতামার রব েক? েস বলেব, আমার রব আ�াহ। তারা তােক 
বলেবন, তুিম তা জানেল কী কের? েস বলেব, আিম আ�াহর 
িকতাব পেড়িছ। অতঃপর তােত ঈমান নেনিছ নবং তা সতযায়ণ 
কেরিছ। তখন আসমােন নক েঘাষক েঘাষণা েদেবন, আমার বা�া 
সতয বেলেছ।’ [মুসনাদ আহমাদ : ১৮৫৩৪ হাসান িলগাইিরহী] 

আ�াহর িকতাব পড়েল তােদর �াি্ অনুাাবন করা যােব যারা নর 
িকছু অংেশ ঈমান �াপন কের আর িকছু অংেশ ঈমান রােখ না। 
আ�াহ বেলন,  

﴿  ََ َُۡؤِمُنو �َ
َ
ََ  �ۡلِكَ�ٰبِ  بَِبۡعِض  أ  ]  ٨٥: بلُ ة[ ﴾ بَِبۡعٖض�  َوتَۡ�ُفُرو

‘েতামরা িক িকতােবর িকছু অংেশ ঈমান রাখ আর িকছু অংশ 
অ�ীকার কর?’ {সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ৮৫} 

েযমন জাহািময়যা সসদােয়র েলােকরা কুরআেনর িকছু অংশ 
আ�াহর ‘নফস’ থাকার িবষয়িটেত ঈমান আনেলও অনয িকছু অংেশ 
তারা আ�াহর নামসমূহ ও অনযানয গণাবিলেত ঈমান আেন না। 
তারা নসবেক অ�ীকার কের।  

েতমিন মুতািজলা সসদায় আ�াহর নামসমূহ নবং গণাবিলর মোয 
েকবল ‘নফস’ থাকার িবষয়িট ঈমান �াপন করেলও অবিশ� 
গণাবিল অ�ীকার কের। নভােব নরাও কুরআেনর িকছু অংশ মােন 
আর অবিশ�গেলা মােন না।  
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নকইভােব আশাইরা সসদােয়র েলােকরা আ�াহর নামসমূেহ ঈমান 
রােখ আর গণাবিলর মোয সাতিটর উপর  ঈমান আনেলও 
অবিশ�গেলায় ঈমান আেন না। ফেল তারা কুরআন-সু�াহর দলীল 
ছাড়াই েসগেলার অপবযাখযা করেত বাায হয়। 

আ�াহর িকতাব পড়েল েস জানেত পারেব েয, মুিমেনর উপর ফরয 
হে�, আ�াহর পিরিয় সং�া্ কুরআন ও সু�াহর ‘মুহকাম’ 
শেগেলা বযাখযাহীনভােব েমেন েনওয়া নবং ‘মুতাশােবহ’ 
আয়াতগেলা িনেয় ঘাটাঘািট না করা। আ�াহ বেলন,  

ِيٓ  ُهوَ  ﴿ َّ نَزَل  �
َ
ٰتٞ  ِمۡنهُ  �ۡلِكَ�َٰب  َعلَۡيَك  أ ََ َۡكَ�ٌٰت  َءا مّ  ُهنّ  ُّ

ُ
َخرُ  �ۡلِكَ�ٰبِ  أ

ُ
 َوأ

 ]  ٧: َم بِ بل[ ﴾ ُمَََ�ٰبَِ�ٰٞتۖ 

‘িতিনই েতামার উপর িকতাব নািযল কেরেছন, তার মোয আেছ 
মুহকাম আয়াতসমূহ। েসগেলা িকতােবর মূল, আর অনযগেলা 
মুতাশািবহ।’ {সূরা আেল ইমরান, আয়াত : ৭}   

ত�প েয আ�াহর িকতাব তথা কুরআেনর আয়াত পড়েব েস 
আ�াহর পিরিয় (মােরফাত) লাভ করেত িগেয় জানেত পারেব েয, 
যারা কুরআেনর মুতাশািবহ আয়াতগেলার বযাখযা তালােশ বযি থােক 
তারা ভুল পেথ রেয়েছ। আ�াহ বেলন,  

ّما ﴿
َ
َِنَ  فَأ َّ ََ  َزۡ�غٞ  قُلُو�ِِهمۡ  ِ�  � َّبُِعو  ]  ٧: َم بِ بل[ ﴾ ِمۡنهُ  �ََ�َٰبهَ  َما َ�َي

‘অতঃপর যােদর অ্ের রেয়েছ সতযিবমুখ �বণতা, তারা িফতনার 
উে�েশয নবং ভুল বযাখযার অনুসসােন মুতাশািবহ আয়াতগেলার 
েপছেন েলেগ থােক।’ {সূরা আেল ইমরান, আয়াত : ৭}  
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তাছাড়া আেয়শা রািদয়া�াহ ‘আনহা কতৃরক বিণরত, িতিন বেলন,  

،  بآليَ َ  غَُم َهذ  َْ ِ  َه غَيل ََ  ُُ ُّ ب �َ  ُّ وُل ب ُْ  َر
ََ ِ  : رَ غَيل ََ  ُُ ُّ ب �َ  ُّ وُل ب ُْ َْيَل َر

غُمَ  َْ ُ آَ  َلب «: َه ُّ ُّ ب َْ يَن   
ُ
 ك  بَ

َ
هِ
ُ
ُِ آَ� غل َِ م  َِ َمي ََْشينَ يَن يَُُب ُفو  

ُ
ُ  بَ يل

َ
َرم

َذُرهُهمل   »آَيحل

‘রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম ন আয়াত িতলাওয়াত 
করেলন। তারপর িতিন বলেলন, তুিম যখন নসব মুতাশািবহ 
আয়ােতর বযাখযা তালাশ করেত েদখেব, বুেঝ েনেব তারাই েস েলাক 
আ�াহ যােদর স�েকর নখােন বেলেছন। অতনব তুিম তােদর 
েথেক সতকর থাকেব।’ [বুখারী : ৪৫৪৭; মুসিলম : ২৬৬৫] 

কালামশাে�র েলােকরা (তথা আশােয়রা, মাতুিরিদয়া, মু‘তািযলা)  
আ�াহর পিরিয় উ�াের মুতাশািবহ আয়ােত েপছেন েলেগ েথেকেছ, 
ফেল তারা গ্বয হািরেয় েফেলেছ। 

আর যারা আ�াহর িকতাব কুরআন পেড়েছ, েস ��ভােব েস 
েলাকেদর ভুল বুঝেত পারেব, যারা আ�াহর পিরিয় েবর করেত 
িগেয় িকয়াস তথা অনুমােনর উপর িনভরর কেরেছ।   

মহান আ�াহ বেলন,  

ْ  فََ�  ﴿ ِ  تَۡ�ُِ�وا ّ َِ  ۚ ۡمَثاَل
َ
�ۡ�  َّ ِِ  َ َّ َُمۡ  َ�ۡعلَمُ  � ن

َ
ََ  َ�  َوأ  ]  ٧٤: بلح [ ﴾ ٧ َ�ۡعلَُمو

‘সুতরাং েতামরা আ�াহর জনয েকােনা দৃ�া্ �াপন কেরা না। 
িন�য় আ�াহ জােনন আর েতামরা জান না।’ {সূরা আন-নাহল, 
আয়াত : ৭৪}   



 

43 

অথি কালামশাে�র েলােকরা আ�াহর পিরিয় উ�াের আ�ায-
অনুমােনর আেয় িনেয়েছ, ফেল তারা গ্বয হািরেয় েফেলেছ। 

অনুরপভােব যারা আ�াহর িকতাব কুরআন পড়েব, তারা আ�াহর 
মােরফাত বা পিরিয় লাভ করার জনয ৈতরী করা সৃি�র ওপর ��ার 
িকয়াস বা াারণার অসারতা জানেত পারেব।  

আ�াহ তা‘আলা বেলন,  

ۖ  َكِمۡثلِهِۦ لَۡيَس  ﴿ ءٞ ِميعُ  َوُهوَ  َ�ۡ َّ  ]  ١١: بلشورى[ ﴾ ١ �ۡ�َِص�ُ  �س

‘েকান িকছুই তাঁর অনুরপ নয়। িতিন সবরেোতা সবর্�া।’ {সূরা 
আশ-শূরা, আয়াত : ১১} 

অনুরপভােব যারা আ�াহর িকতাব কুরআন পড়েব, তারা বুঝেত 
পারেব েয, আ�াহর পিরিয় লােভ কুরআন ও সু�ােহর �� ভাষয 
বাদ িদেয় আিভাািনক গেবষণার অনুসরণ কের িলা কত মারা�ক 
ভুল।  

আ�াহ বেলন,  

َّبِعۡ  َوَ�  ﴿ ۡهَوآَءُهمۡ  تَ
َ
َ َو�ۡحَذرُۡهمۡ  أ

َ
نۢ  َ�ۡفَُِنوكَ  أ ٓ  َ�ۡعِض  ََ نَزَل  َما

َ
ُ  أ َّ َۡكۖ  � ََ ِ ِ ﴾ 

 ]  ٤٩: دة بليً[

‘আর তােদর �বৃিসর অনুসরণ কেরা না। আর তােদর েথেক সতকর 
থাক েয, আ�াহ যা অবতীণর কেরেছন, তার িকছু েথেক তারা 
েতামােক িবিুযত করেব।’ {সূরা আল-মািয়দা, আয়াত : ৪৯}  
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অথি কালামশাে�র েলােকরা কুরআন-হাদীেসর সু�� বিবয থাকা 
সে�ও আিভাািনক অথর উ�ােরর মাাযেম আ�াহর পিরিয় জানার 
েি�া কেরেছ। ফেল তারা তারঁ পিরিয় জানেত বযথর হেয়েছ।  

ত�প েয বযিি আ�াহর িকতাব কুরআন পড়েব, েস �� বুঝেত 
সকম হেব েয, িবেবক �য়ং আ�াহর পিরিয় িদেত অকম। বরং 
আ�াহেক েতা েকবল নবী মুহা�াদ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 
নর মাাযেমই জানা যােব।  

কারণ, আ�াহ হেলন গােয়বী জগেতর অিাপিত, ইি�েয়র মাাযেম 
তাঁর স�েকর পিরিয় লাভ করা স�ব নয়। নবী ও রাসূলেদর 
মাাযেমই েকবল আ�াহ স�েকর সিঠক জান অজরন করা যায়। 

আ�াহ বেলন,  

ََ  ّما ﴿ �َ  ُ َّ ََذرَ  � ٰ  �سُۡمۡؤِمنِ�َ  َِ َ�َ  ٓ َُمۡ  َما ن
َ
 �لّطّيِِب�  ِمنَ  �ۡ�َبِيَث  ََِم�َ  َحّ�ٰ  َعلَۡيهِ  أ

ََ  َوَما �َ  ُ َّ ُۡطلَِعُ�مۡ  � َ  َوَ�ِٰ�نّ  �ۡلَغۡيبِ  َ�َ  َِ َّ �  �ََِ لِهِۦ ِمن َ�ۡ ُِ ۖ  َمن ّر آُء ََ َ � 
 �َ َٔ  ْ ِ  اِمُنوا َّ لِهۦِۚ  بِٱ ُِ ْ  �َ َوُر ْ  تُۡؤِمُنوا َُّقوا ۡجرٌ  فَلَُ�مۡ  َوَ�

َ
: َم بِ بل[ ﴾ ١ َعِظيمٞ  أ

١٧٩  [ 

‘আ�াহ নমন নন েয, িতিন মুিমনেদরেক (নমন অব�ায়) েছেড় 
েদেবন যার উপর েতামরা আছ। যতকণ না িতিন পৃথক করেবন 
অপিব�েক পিব� েথেক। আর আ�াহ নমন নন েয, িতিন 
েতামােদরেক গােয়ব স�েকর জানােবন। তেব আ�াহ তারঁ রাসূলেদর 
মায েথেক যােক িান েবেছ েনন। সুতরাং েতামরা আ�াহ ও তাঁর 
রাসূেলর �িত ঈমান আন। আর যিদ েতামরা ঈমান আন নবং 
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তাকওয়া অবল�ন কর তেব েতামােদর জনয রেয়েছ মহা�িতদান।’ 
{সূরা আেল ইমরান, আয়াত : ১৭৯}  

আেরক সূরায় আ�াহ বেলন,  

ٰ  ُ�ۡظِهرُ  فََ�  �ۡلَغۡيِب  َ�ٰلِمُ  ﴿ َحًدا َ�ۡيبِهِۦٓ  َ�َ
َ
ولٖ  ِمن �ۡرتََ�ٰ  َمنِ  ِِّ�  ٢ أ ُِ  فَإِنُّهۥ ّر

لُُك  َۡ َ  ]  ٢٧   ٢٦: بْن[ ﴾ ٢ رََصٗدا َخلۡفِهِۦ َوِمنۡ  َََدَۡهِ  َ�ۡ�ِ  ِمنۢ  �

‘িতিন গােয়বী িবষয়সমূেহর জানী, আর িতিন তাঁর অদৃেশযর জান 
কােরা কােছ �কাশ কেরন না। তেব তাঁর মেনানীত রাসূল ছাড়া। 
আর িতিন তখন তার সামেন ও তার িপছেন �হরী িনযুি কেরন।’ 
{সূরা আল-িজন, আয়াত : ২৬-২৭}  

আ�াহ রা�ুল আলামীন আমােদর সবাইেক তাঁর স�েকর যথাযথ 
ইলম ও াারণা লাভ করার তাওফীক িদন নবং সবারেনর �া্ 
িি্া েথেক দূের রাখুন। আমীন।  
 


