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আেলাচ� িবষেয়র সারসংে�প 
 

‘তাওবা’ মুসিলমেদর অিত পিরিচত, ���পূণ� ও মহা কল�াণময় একিট 
শ�। তেব িব�য়কর ব�াপার হেলা- তাওবা কবুল হওয়ার �শষ সময় 
স�েক� �য কথা �ায় সকল মুসিলম জােন ও মােন তা �রআন, ��াহ ও 
Common sense অ�যায়ী সিঠক নয়। ভুল কথািট চালু হেয়েছ একিট 
হাদীেসর ‘গরগরা’ শে�র ভুল ব�াখ�ার কারেণ। আর এর ফল ��প- 

১. তাওবার কল�ােণ মুসিলম সমােজ �য �খ, শাি� ও �গিত 
উপি�ত থাকার কথা িছল তার িকছুই উপি�ত �নই। 

২. অসংখ� মুসিলম িচরকাল জাহা�ােম থাকার আমলনামা িনেয় 
পরকােল পািড় িদে�।  

�রআন, ��াহ ও Common sense অ�যায়ী- তাওবা কবুল হওয়ার 
�শষ সময় হেলা, মৃতু� আসা বা ঘটার পূেব�র এমন সময় যখন ব�ি�র 
�ান, বুি� ও শারীিরক শি� এমন পিরমাণ উপি�ত আেছ �য, সামেন 
আসা একিট �নাহ/অপরাধমূলক কাজ �স সহেজ করেত পাের। িক� 
তাওবা কেরেছ বেল �স তা করেছ না। তাই, তাওবা কবুল হওয়ার �শষ 
সময় �থেক মূল িশ�া হেলা- মা�ষেক তাওবার মাধ�েম সকল কবীরা 
�নাহ (বেড়া �নাহ) মাফ কিরেয় িনেয় কবীরা �নাহ মু� �থেক জীবন 
পিরচালনা করেত হেব। কারণ �যেকােনা মুহেূত� মৃতু� এেস �যেত পাের। 
আর মৃতু� উপি�ত হেল তাওবা কবুল হেব না। 
 

পুি�কািট মুসিলমেদর তাওবা কবুল হওয়ার �শষ সময় স�েক� সিঠক �ান 
িদেত এবং মুসিলম ও অমুসিলমেদর �িনয়া ও পরকালীন জীবন �খময় 
করেত ব�াপক ভূিমকা রাখেব, ইনশাআ�াহ। 
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িচিকৎসক হেয়ও �কন এ িবষেয় কলম ধরলাম 
ْحَمِن  ِ الّرَ ِحْيِم  بِْسِم اّ�ٰ الّرَ  

�ে�য় পাঠকবৃ� 
আ� সালামু আলাই�ম ওয়া রা� মাতু�াহ। আিম একজন িচিকৎসক 
(িবেশষ� সাজ�ন)। আপনােদর মেন �� জাগা �াভািবক �য, িচিকৎসা 
িব�ােনর িবষয় বাদ িদেয় একজন িচিকৎসক �কন এ িবষেয় কলম 
ধরেলা? তাই এ িবষেয় �কন কলম ধেরিছ, �সটা �থেম আপনােদর 
জানােনা দরকার বেল মেন করিছ। 
 

�ছাটেবলা �থেকই ইসলােমর �িত আমার গভীর আ�হ িছেলা। তাই �দশ-
িবেদেশ �যখােনই িগেয়িছ ইসলাম স�ে� �স �দেশর মুসিলম ও 
অমুসিলমেদর ধারণা গভীরভােব উপলি� করার �চ�া কেরিছ। ইংল�া�ড 
�থেক িফের এেস আমার মেন হেলা জীিবকা অজ�েনর জ� বেড়া বেড়া 
বই পেড় MBBS ও FRCS িডি� িনেয়িছ। এখন যিদ �রআন মাজীদ 
অথ�সহ বুেঝ না পেড় আ�াহর কােছ চেল যাই, আর আ�াহ যিদ িজ�াসা 
কেরন ইংেরিজ ভাষায় রিচত বেড়া বেড়া বই পেড় বেড়া িচিকৎসক 
হেয়িছেল িক� �তামার জীবন পিরচালনার প�িত জািনেয় আরবীেত আিম 
�য িকতাবিট (�রআন মাজীদ) পািঠেয়িছলাম �সিট িক অথ�সহ বুেঝ 
পেড়িছেল? তখন এ �ে�র আিম কী জবাব �দেবা।  
 

এ উপলি� আসার পর আিম �রআন মাজীদ অথ� ও ব�াখ�াসহ বুেঝ 
পড়েত আর� কির। িশ�া জীবেনর ��েত মা�াসায় পড়ার কারেণ আেগ 
�থেক আরবী পড়েত ও িলখেত পারতাম। এরপর ইরােক ৪ বছর �রাগী ও 
সাধারণ মা�েষর সােথ কথা বলেত বলেত আরবী বলা ও বঝুার সম�াটা 
অেনকাংেশ দূর হেয় যায়। 
 

�রআন মাজীদ পড়েত িগেয় �দিখ ইরােক �যসব সাধারণ আরবী বলতাম 
তার অেনক শ�ই �রআেন আেছ এবং আিম তা বুঝেত পাির। তাই 
�রআন মাজীদ পেড় �বশ মজা �পেয় যাই। �পশা িনেয় সারা�ণ আমােক 
ব�� থাকেত হেতা। িক� এর মেধ�ও সময় কের িদেন এক বা একািধক 
আয়াত বা যতটু� পারা যায় িব�ািরত তাফসীরসহ �রআন মাজীদ পড়েত 
থািক। সাজ�াির বই �যমন গভীরভােব বুেঝ পেড়িছ, �রআেনর �িতিট 
আয়াতও �সভােব বুেঝ পড়ার �চ�া কেরিছ। ব�াখ�ার জ� কেয়কখানা 
তাফসীর পেড়িছ। এভােব স�ণূ� �রআন মাজীদ �শষ করেত আমার �ায় 
িতন বছর সময় লােগ। 



   

গেবষণা িসিরজ-৩৭                             7 

 

পুেরা �রআন মাজীদ পেড় তথা ইসলােমর �থম �েরর সকল মূল (১ম 
�েরর �মৗিলক), অিধকাংশ ২য় �েরর �মৗিলক (১ম �েরর �মৗিলেকর 
বা�বায়ন প�িতর �মৗিলক) এবং ২/১িট অেমৗিলক িবষয় জানার পর আিম 
ভীষণ অবাক হেয় �গলাম এজে� �য, ইসলাম স�ে� �রআেনর ব�ব� 
আর বত�মান মুসিলমেদর ধারণার মেধ� ব�াপক পাথ�ক� িবদ�মান। এ 
ব�াপক পাথ�ক�ই আমার মেধ� এ ব�াপাের কলম ধরার দািয়�েবাধ জািগেয় 
�দয়। সেব�াপির, �রআেনর িনে�া� আয়াত আমােক কলম ধরেত বাধ� 
করেলা- 

ً اِّنَ الَِّذيَۡن يَۡكتُ  ۡوَن بِٖه ثََمًنا َقلِۡيال ُ ِمَن الِۡحلٰتِب َويَۡشَرتُ َك َما  ۙ ُمۡوَن َمآ اَنَۡزَل اّ�ٰ  اُولٰٕٓ�ِ

 ۡ ۡهلِ ُ يَۡوَم الِۡقٰيَمِة َوَال يَُزّکِ ُِّمُهُم اّ�ٰ اَر َوَال يُ�َل  َولَُهۡم �ََذاٌب  ۚ يَاۡ�ُلُۡوَن ِىفۡ بُُطۡونِِهۡم اِّالَ الّنَ

  اَلِۡيٌم 

অ�বাদ : িন�য় আ�াহ িকতােব যা নািযল কেরেছন, যারা তা �গাপন 
কের এবং িবিনমেয় সামা� িকছু �য় কের (লাভ কের) তারা তােদর �পট 
আ�ন িভ� অ� িকছু িদেয় ভের না, আ�াহ িকয়ামেতর িদন তােদর সে� 
কথা বলেবন না এবং তােদর পিব�ও করেবন না (তােদর �ছােটাখােটা 
�নাহও মাফ করেবন না), আর তােদর জ� রেয়েছ কিঠন শাি�।  

(�রা আল বাকারা/২ : ১৭৪) 
 

ব�াখ�া : �কােনা িজিনেসর িবিনমেয় িকছু �য় করার অথ� হেলা ঐ 
িজিনেসর িবিনমেয় িকছু পাওয়া। �িত এড়ােনার অথ� িকছু পাওয়া। �ছােটা 
�িত এড়ােনার অথ� অ� িকছু পাওয়া। আর বেড়া �িত এড়ােনার অথ� 
বেড়া িকছু পাওয়া। আবার �িত এড়ােনা একিট ওজর (বাধ�বাধকতা)। 
তাই আ�াহ এখােন বেলেছন- িতিন �রআেন �যসব িবধান নািযল 
কেরেছন, �ছােটা �িত (ওজর) এড়ােনার জ� যারা জানা সে�ও �স�েলা 
�চার কের না বা মা�ষেক জানায় না, তারা �যন তােদর �পট আ�ন িদেয় 
ভরেলা। িকয়ামেতর িদন আ�াহ তােদর সে� কথা বলেবন না। ঐ িদন 
এিট তােদর জ� সাংঘািতক �ভ�ােগ�র ব�াপার হেব। আর তােদরেক 
পিব� করা হেব না। অথ�াৎ তােদর �ছােটাখােটা �নাহও মাফ করা হেব 
না। িকয়ামেতর িদন আ�াহ মা�েষর �ছােটাখােটা �নাহ মাফ কের 
�দেবন। িক� যারা �রআেনর আেদশ, িনেষধ ও তথ� জানা সে�ও তা 
�গাপন করেব তােদরেক আ�াহ �মা করেবন না। তােদর জ� রেয়েছ 
কিঠন শাি�।  
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তাই �রআেনর আেদশ, িনেষধ ও তথ� �জেন তা মা�ষেক না জানােনার 
জ� িকয়ামেত �য কিঠন অব�া হেব তা �থেক বাঁচার জ� আিম একজন 
িচিকৎসক হেয়ও এ িবষেয় কলম ধেরিছ। 
 

�লখার িস�া� �নওয়ার পর �রআেনর ব�ব��েলােক কীভােব উপ�াপন 
করা যায়, এটা িনেয় ি�ধা-�ে� পেড় �গলাম। এমতাব�ায় এ আয়াতিট 
আমার মেন পড়েলা- 

ۡنُه لُِ�ۡنِذَر  بِٖه َوِذۡكٰرى لِلُۡمۡؤِمِنۡني  ِكٰتٌب اُنِۡزَل اِلَۡيَك َفَال يَُكۡن ِىفۡ َصۡدِرَك َحَرٌج ّمِ  

অ�বাদ : এিট একিট িকতাব যা �তামার �িত অবতীণ� করা হেলা, �তরাং 
এর মাধ�েম সতক�ীকরেণর ব�াপাের �তামার মেন �যন �কােনা সংেকাচ 
(ি�ধা-��, ভয়-ভীিত ইত�ািদ) না থােক এবং মুিমনেদর জ� এটা 
উপেদশ।  

 (�রা আ‘রাফ/৭ : ২) 
ব�াখ�া : �রআেনর ব�ব� িদেয় মা�ষেক সতক� করেত িগেয় সাধারণ 
মা�েষর অ�ের �’ িট অব�ার সৃি� হেত পাের- 

১. সিঠক অথ� বা ব�াখ�া না বুঝার কারেণ �রআেনর ব�েব�র 
যথাথ�তার ব�াপাের মেন সে�হ বা ি�ধা �দখা িদেত পাের। এ 
অব�া অেপ�াকৃত কম। 

২. ব�ব� িবষয়িট যিদ সমােজর �চিলত ধারণার সে� 
সাম��পূণ� না হয় বা িবপরীত হয়, তেব �িতেরাধ বা 
িবেরািধতার স�ুখীন হওয়া অথবা �বতন-ভাতা, দান-খয়রাত 
বা নজর-িনয়াজ ব� হেয় যাওয়ার ভয় হেত পাের। এ অব�ািট 
খবুই িবরাজমান। 

 

এ �ই অব�ােক (িবেশষ কের ি�তীয়িটেক) এড়ােনার (Overcome) জ� 
সাধারণ �বণতা হে� �রআেনর �য ব�ব��েলা সমােজর �চিলত ধারণার 
িবপরীত, �স�েলােক লুিকেয় �ফলা (না বলা) অথবা তার ব�ব�েক 
এমনভােব ঘুিরেয় বলা যােত িবেরািধতা কম আেস বা সবার জ� তা 
�হণেযাগ� হয়। এিট বত�মান িবে�র মুসিলমেদর �রব�ার একিট �ধান 
কারণ। �রআন িদেয় মা�ষেক সতক� করার ব�াপাের এই ভীষণ �িতকর 
কম�প�িত �’ িট সমূেল উৎপাটন করার জ� আ�াহ এই আয়ােত রসূল 
(স.)-এর মাধ�েম মুসিলমেদর বেলেছন- মা�ষেক সতক� করার সময় ি�ধা-
��, ভয়-ভীিত ইত�ািদর মেধ� পেড় �তামরা কখেনাই �রআেনর 
ব�ব�েক লুিকেয় �ফলেব না (বলা ব� করেব না) বা ঘুিরেয় বলেব না। 
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�রআেনর অ� জায়গায় (�রা আল-গািশয়াহ/৮৮ : ২২, �রা আন-িনসা/ 
৪ : ৮০) মহান আ�াহ রসূল (স.)-�ক বেলেছন- পৃিথবীর সকল মা�ষ 
কখেনাই �কােনা একিট িবষেয় একমত হেব না। তাই, তুিম �রআেনর 
ব�ব� না লুিকেয় বা না ঘুিরেয় মা�েষর কােছ উপ�াপন করেব। যারা তা 
�হণ করেব না, তােদর তা �হণ করেত বাধ� করার জ� পুিলেশর 
ভূিমকা পালন করা �তামার দািয়� নয়। �রআেনর এসব ব�ব� জানার 
পর আিম িস�া� �নই আমার কথা বা �লখায় �রআেনর ব�ব� না লুিকেয় 
বা না ঘুিরেয় সরাসির উপ�াপন করেবা। 
 

আল-�রআন পড়া �শষ কেরই আিম িলখেত �চেয়িছলাম িক� হাদীস না 
পেড় কলম ধরেত মন চাইেলা না। তাই আবার হাদীস পড়েত আর� 
কির। হাদীস, িবেশষ কের িমশকাত শরীফ (িসহাহ িস�ার �ায় সব 
হাদীসসহ আরও অেনক হাদীস ধারণকারী ��) িব�ািরত পড়ার পর 
ইসলােমর িবিভ� িবষেয়র ওপর আিম �লখা আর� কির। আর বই �লখা 
আর� কির ১০.০৪.১৯৯৬ তািরেখ। 
 

এই পুি�কা বা�েব �প দান করার ব�াপাের অেনেকই, িবেশষ কের 
�রআিনআ (�রআন িনেয় আেলাচনা) অ��ােন অংশ�হণকারী স�ািনত 
ভাই ও �বােনরা এবং �রআন িরসাচ� ফাউে�ডশেনর কম�কত�া ও 
কম�চারীবৃ� নানাভােব আমােক সহেযািগতা কেরেছন। আ�াহর কােছ 
কায়মেনাবােক� �দায়া কির িতিন �যন এ কাজেক তােদর নাজােতর অিছলা 
বািনেয় �দন।  
 

নবী-রসূল (আ.) ছাড়া পিৃথবীেত আর �কউ ভুল-�াি�র ঊে�� নয়। তাই 
আমারও ভুল হেত পাের। �ে�য় পাঠকবৃে�র কােছ অ�েরাধ যিদ এই 
�লখায় �কােনা ভুল-�িট ধরা পেড়, আমােক জানােল কৃত� থাকেবা এবং 
পরবত�ী সং�রেণ তা সংেশাধন করা হেব ইনশাআ�াহ। 
 

আ�াহ �যন আমার এ সামা� �খদমতেক কবুল কেরন এবং এিটেক 
পরকােল নাজােতর অিছলা বািনেয় �দন-এ �াথ�না কের এবং আপনােদর 
�দায়া �চেয় �শষ করিছ। আ�াহ হােফজ! 

ম. রহমান 
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পুি�কার তেথ�র উৎসসমহূ 
 

আ�াহ �দ� �ােনর উৎস হেলা িতনিট- �রআন, ��াহ এবং Common 

sense। �রআন হেলা আ�াহ �দ� মূল �মািণত �ান। ��াহ হেলা 
আ�াহ �দ� �মািণত �ান। তেব এিট আ�াহ �দ� মূল �ান নয়। এিট 
�রআেনর ব�াখ�া। আর Common sense হেলা আ�াহ �দ� সাধারণ 
বা অ�মািণত �ান। �কােনা িবষেয় িস�াে� �পৗঁছােত এ িতনিট উৎেসর 
যথাযথ ব�বহার অত�� ���পূণ�। পুি�কািটর জ� এই িতনিট উৎস �থেক 
তথ� �নওয়া হেয়েছ। তাই চলনু �থেম উৎস িতনিট স�ে� ���পূণ� িকছু 
কথা �জেন �নওয়া যাক। 
 

ক. আল-�রআন 
�কােনা িকছু পিরচালনার িবষয়সমূেহর িনভু�ল উৎস হেলা �সিট, যা তার 
সৃি�কারক বা ��তকারক িলেখ িদেয়েছন। ল� কের থাকেবন, আজকাল 
ইি�িনয়াররা �কােনা জিটল য� বািনেয় বাজাের ছাড়েল তার সে� ঐ য�টা 
পিরচালনার িবষয় স�িলত একটা বই বা ম�া�য়াল পাঠান। ঐ ম�া�য়ােল 
থােক য�টা চালােনার সকল মূল িবষয় ও িকছু আ�সি�ক িবষয়। 
ইি�িনয়াররা ঐ কাজটা এ জ� কেরন �য, �ভা�ারা �যন ঐ য�টা 
চালােনার মূল িবষেয় ভুল কের চরম �েভ�ােগ না পেড়। এই �ানিট 
ইি�িনয়াররা মূলত �পেয়েছন মহান আ�াহ �থেক। আ�াহই মা�ষ সৃি� 
কের �িনয়ায় পাঠােনার সময় তােদর জীবন পিরচালনার িবষয়াবলী 
স�িলত ম�া�য়াল (আসমানী িকতাব) সে� পািঠেয় এ ব�াপাের �থম দৃ�া� 
�াপন কেরেছন। ঐ আসমানী িকতােব আেছ তােদর জীবন পিরচালনার 
সকল মূল িবষয় (�থম �েরর �মৗিলক িবষয়), অিধকাংশ ি�তীয় �েরর 
�মৗিলক িবষয় (�থম �েরর �মৗিলক িবষেয়র বা�বায়ন প�িতর �মৗিলক 
িবষয়) এবং িকছু অেমৗিলক িবষয়। 
 

এটা আ�াহ এজ� কেরেছন �য, মা�ষ �যন তােদর জীবন পিরচালনার 
মূল িবষয়�েলােত ভুল কের �িনয়া ও আিখরােত চরম �েভ�ােগ না পেড়। 
আ�াহর ঐ িকতােবর সব�েশষ সং�রণ হে� আল �রআন। আ�াহর এটা 
িঠক করা িছেলা �য, রসূল মুহা�দ (স.)-এর পের আর �কােনা নবী-রসূল 
(আ.) �িনয়ায় পাঠােবন না। তাই, তাঁর মাধ�েম পাঠােনা আল-�রআেনর 
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তথ��েলা যােত রসূল (স.) �িনয়া �থেক চেল যাওয়ার পরও সমেয়র 
িববত�েন মা�ষ ভুেল না যায় বা তােত �কােনা কমেবিশ না হেয় যায়, 
�সজ� �রআেনর আয়াত�েলা নািযল হওয়ার সে� সে� িলেখ ও মুখ� 
কের সংরি�ত রাখার ব�ব�া িতিন রসূল (স.)-এর মাধ�েম কেরেছন। তাই 
�ধু আজ নয়, হাজার হাজার বছর পেরও যিদ মা�ষ তােদর জীবন 
পিরচালনার সকল মূল বা �থম �েরর �মৗিলক িবষয় িনভু�লভােব জানেত 
চায়, তেব �রআন মাজীদ বুেঝ পড়েলই তা জানেত পারেব। 
 

�য সব িবষেয় �রআেন একািধক আয়াত আেছ �স সব িবষেয় িস�াে� 
আসার িনয়ম হেলা, সবকিট আয়াত পাশাপািশ �রেখ পয�ােলাচনা কের 
চূড়া� (Final) িস�াে� আসা। কারণ, পািরপাি��ক অব�া িবেবচনা কের 
�কােনা িবষেয়র একটা িদক এক আয়ােত এবং আর একটা িদক অ� 
আয়ােত উে�খ করা হেয়েছ। অথবা একিট আয়ােত িবষয়িট সংি��ভােব 
এবং অ� আয়ােত তা িব�ািরতভােব আেলাচনা করা হেয়েছ। এ জ�ই 
�রআন িনেজ এবং জগি�খ�াত িবিভ� মুসিলম মনীষী বেলেছন-‘�রআন 
তাফসীেরর সেব�া�ম প�া হে� �রআেনর তাফসীর �রআন িদেয় করা।   ’   
(ড. �সাইন আয-যাহাভী, আত-তাফসীর ওয়াল মুফাসিস�ন, (আল-
মাকতাবাতুশ শািমলাহ), খ. ৪, পৃ. ৪৬) 
 

তেব এ পয�ােলাচনার সময় িবেশষভােব �খয়াল রাখেত হেব একিট 
আয়ােতর তরজমা বা ব�াখ�া �যন অ� আয়ােতর তরজমা বা ব�াখ�ার সে� 
স�িতশীল হয়, িবেরাধী না হয়। কারণ, �রা িনসার ৮২ ন�র আয়ােতর 
মাধ�েম মহান আ�াহ পির�ারভােব জািনেয় িদেয়েছন- �রআেন পর�র 
িবেরাধী �কােনা কথা �নই। বত�মান পুি�কার আেলাচ� িবষয়িটর ব�াপাের 
�রআেন িবিভ� তথ� আেছ। আল �রআেনর �সই তথ��েলােক পুি�কার 
তেথ�র মূল উৎস িহেসেব �হণ করা হেয়েছ। 
 

খ. ��াহ (হাদীস) 
��াহ হেলা �রআেনর ব�েব�র বা�ব �প বা ব�াখ�া। আর এ ব�াখ�া 
কেরেছন আ�াহর িনেয়াগ�া� �রআেনর ব�াখ�াকারী রসূল মুহা�াদ (স.) 
তাঁর কথা, কাজ ও সমথ�েনর মাধ�েম। রসূল (স.) নবুওয়াতী দািয়� পালন 
করার সময় আ�াহ তা’য়ালার অ�মিত ছাড়া �কােনা কথা, কাজ বা সমথ�ন 
করেতন না। তাই ��াহও �মািণত �ান। �রআন িদেয় যিদ �কােনা 
িবষেয় ��� িস�াে� না আসা যায় তেব ��াহর সাহায� িনেত হেব। 
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ব�াখ�া মূল ব�েব�র স�ূরক বা অিতির� হয়, কখনও িবেরাধী হয় না। 
তাই ��াহ �রআেনর স�ূরক বা অিতির� হেব, কখনও িবেরাধী হেব 
না। এ কথািট আ�াহ তা’য়ালা জািনেয় িদেয়েছন �রা আল হা�াহ-এর 
৪৪-৪৭ ন�র আয়ােতর মাধ�েম। আ�াহ তা‘য়ালা বেলন- 

َل �َلَۡ�َنا بَۡعَض اۡالََقاِويِۡلۙ   ۙ      َولَۡو تََقّوَ ثُّمَ لََقَطۡعَنا ِمۡنُه الَۡوتِۡنيَ  َالََخۡذنَا ِمۡنُه بِالَۡيِمۡنيِ

ۡن اََحٍد َعۡنُه َحاِجِزيَۡن   .َفَما ِمۡنُجلۡم ّمِ

অ�বাদ : আর �স যিদ আমার িবষেয় �কােনা কথা বািনেয় বলেতা। 
অব�ই আমরা তােক ডান হােত (শ� কের) ধের �ফলতাম। অতঃপর 
অব�ই আমরা তার জীবন-ধমনী �কেট িদতাম। অতঃপর �তামােদর মেধ� 
�কউই �নই �য তা �থেক আমােক িবরত রাখেত পারেত।  

(�রা আল-হা�াহ/৬৯ : ৪৪-৪৭) 
 

একিট িবষয়েক ব�াখ�া করেত িগেয় ব�াখ�াকারীেক �কােনা �কােনা সময় 
এমন কথা বলেত হয় যা মূল িবষেয়র অিতির�। তেব কখনও তা মূল 
িবষেয়র িবেরাধী হেব না। তাই �রআেনর িবষয়�েলা ব�াখ�া করেত িগেয় 
রসূল (স.) এমন িকছু িবষয় বেলেছন, কেরেছন বা অ�েমাদন িদেয়েছন যা 
�রআেন �নই বা �রআেনর িবষেয়র বা�বায়ন প�িতর �মৗিলক িবষয়ও 
নয়। এ�েলা হে� ইসলামী জীবন িবধােনর অেমৗিলক বা আ�ষি�ক িবষয়। 
 

হাদীস �থেকও �কােনা িবষেয় িস�াে� �পৗঁছেত হেল ঐ িবষেয়র সকল 
হাদীস পাশাপািশ �রেখ পয�ােলাচনা কের চূড়া� িস�াে� �পৗঁছেত হেব। 
আর এ পয�ােলাচনার সময় �খয়াল রাখেত হেব শি�শালী হাদীসেক �যন 
�ব�ল হাদীস রিহত (Cancel) কের না �দয়। হাদীসেক পুি�কার তেথ�র 
ি�তীয় �ধান উৎস িহেসেব ধরা হেয়েছ। 
 

গ. Common sense (আকল, িবেবক, �বাধশি�) 
�রআন ও ��াহ আ�াহ �দ� �ােনর উৎস তথ�িট �ায় সকল মুসিলম 
জােন ও মােন। িক� Common sense �য আ�াহ �দ� �ােনর একিট 
উৎস এ তথ�িট বত�মান মুসিলম উ�াহ এেকবাের হািরেয় �ফেলেছ। 
Common sense-এর সং�া, ���, উৎকিষ�ত ও অবদিমত হওয়ার 

প�িত, ব�বহার না করার �নাহ, পূব�বত�ী ও পরবত�ীেদর Common 

sense-এর মেধ� পাথ�ক� ইত�ািদ িনেয় িব�ািরত আেলাচনা আেছ 

‘Common sense এর ��� কতট�ু এবং �কন’ (গেবষণা িসিরজ-৬) 
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নামক পুি�কািটেত। পুি�কািট পৃিথবীর সকল মা�ষ িবেশষ কের 

মুসিলমেদর পড়া দরকার। তেব Common sense-এর সং�া, ��� 
ইত�ািদ স�িক�ত িকছু তথ� যুি�, �রআন ও হাদীেসর আেলােক িনে� 
তুেল ধরা হেলা।  
 

যিু�  
মানব শরীেরর �ভতের উপকারী (সিঠক) িজিনস �েবশ করেত �দওয়া 
এবং �িতকর িজিনস (�রাগ জীবাণ)ু অ��েবশ �িতেরাধ করার জ� �রাগ 
�িতেরাধ ব�ব�া (Immunological System) নােমর এক মহাকল�াণকর 
ব�ব�া (দােরায়ান) সকল মা�ষেক আ�াহ তা’য়ালা জ�গতভােব 
িদেয়েছন। এ দােরায়ান �কান িজিনসিট শরীেরর জ� �িতকর এবং 
�কানিট �িতকর নয় তা বুঝেত পাের। �য িজিনসিট �িতকর নয় �সিটেক 
�স শরীের �েবশ করেত �দয়। আর �যিট �িতকর �সিটেক শরীের �েবশ 
করেত �দয় না বা �েবশ করার �চ�া করেল তা ধবংস কের �ফেল। এিট 
না থাকেল মা�ষেক সব��ণ �গী হেয় হাসপাতােলর িবছানায় থাকেত 
হেতা। এ দােরায়ানিটেক আ�াহ তা’য়ালা িদেয়েছন �রাগ মু� �রেখ মানব 
জীবনেক শাি�ময় করার লে��। 
 

মানব জীবনেক শাি�ময় করার জ� �ােনর মেধ� সিঠক তথ� �েবশ 
করেত �দওয়া এবং ভুল তথ� �েবেশ বাধা �দওয়ার জ� একিট ব�ব�া 
তথা দােরায়ান থাকাও খবু দরকার। কারণ, তা না থাকেল মা�েষর 
�ােনর মেধ� সহেজ ভুল তথ� �েবশ করেব এবং মা�েষর জীবন 
অশাি�ময় হেব। 
 

মহান আ�াহ মানব জীবনেক শাি�ময় করার লে�� শরীেরর �ভতের 
দােরায়ােনর মেতা কাজ করার জ� মহাকল�াণকর এক ব�ব�া সকল 
মা�ষেক জ�গতভােব িদেয়েছন। তাই, যুি�র আেলােক সহেজ বলা যায়- 
�ােনর মেধ� সিঠক তথ� �েবশ করেত �দওয়া এবং ভুল তথ� �েবশ 
করেত বাধা �দওয়ার লে�� দােরায়ােনর মেতা কাজ করার জ� 
জ�গতভােব একিট ব�ব�া সকল মা�ষেক আ�াহ তা’য়ালার �দওয়ার 
কথা। কারণ তা না হেল মানব জীবন শাি�ময় হেব না। 
 

�ােনর মেধ� ভুল তথ� �েবশ করেত না �দওয়া ও সিঠক তথ� �েবশ 
করেত �দওয়ার জ� মা�ষেক জ�গতভােব আ�াহর �দওয়া �সই 
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মহাকল�াণকর দােরায়ান হেলা �বাধশি�, Common sense,  , َعْقٌل 

িবেবক বা আ�াহ �দ� সাধারণ �ান। 
 

তাই, আ�াহ তা‘য়ালা, জ�গতভােব সকল মা�ষেক �ােনর একিট উৎস 

িদেয়েছন। �স উৎসিটই হেলা- �বাধশি�, Common sense,  َعْقٌل, 

িবেবক বা আ�াহ �দ� সাধারণ �ান। অমুসিলম ঘের জ��হণ করা �য 
সকল ব�ি� �কােনাভােব ইসলাম স�েক� জানেত পােরিন, Common 

sense-এর �ােনর আেলােক পরকােল তােদর িবচার করা হেব। 
 

আল �রআন 

তথ�-১  

ُؤَالِء إِن  َو�َلََّم آَدَم اْألَْسَماَء �ُلََّها ثُّمَ َعَرَضُهْم �ََ� الَْمَالئَِكِة َفَقاَل أَنِ�ُئوِين بِأَْسَماِء َهٰ

 .ُك�ُتْم َصاِدِقَني 

 

অ�বাদ : অতঃপর িতিন আদমেক ‘সকল ইসম’ �শখােলন, তারপর 
�স�েলা �ফেরশতােদর কােছ উপ�াপন করেলন, অতঃপর বলেলন- 
�তামরা আমােক এ ইসম�েলা স�েক� বেলা, যিদ সত�বাদী হেয় থােকা। 

(�রা আল বাকারা/২ : ৩১) 
 

ব�াখ�া : আয়াতখািন �থেক জানা যায়- আ�াহ তা’য়ালা আদম (আ.) তথা 
মানব জািতেক �েহর জগেত �াস িনেয় ‘সকল ইসম’ িশিখেয়িছেলন। 
অতঃপর �ফেরশতােদর �ােস িগেয় �স�েলা স�েক� তােদরেক িজ�াসা 
কেরিছেলন।  
 

�� হেলা, আ�াহ তা’য়ালা �েহর জগেত �াস িনেয় মা�ষেক ‘সকল 
ইসম’ �শখােনার মাধ�েম কী িশিখেয়িছেলন? যিদ ধরা হয় সকল িকছুর 
নাম িশিখেয়িছেলন, তাহেল �� আেস- শাহী দরবাের �াস িনেয় মানব 
জািতেক �ব�ন, কচু, আল,ু টেমেটা, গ�, গাধা, ছাগল, �ভড়া, রিহম, 
কিরম ইত�ািদ নাম �শখােনা আ�াহর ময�াদার সােথ মানায় িক না এবং 
তােত মা�েষর লাভ কী? 
 

�কৃত িবষয় হেলা- আরবী ভাষায় ‘ইসম’ বলেত নাম (Noun) ও �ণ 
(Adjective/িসফাত) উভয়িটেক �বাঝায়। তাই, মহান আ�াহ শাহী 
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দরবাের �াস িনেয় আদম তথা মানব জািতেক নামবাচক ইসম নয়, সকল 
�ণবাচক ইসম িশেখেয়িছেলন। ঐ �ণবাচক ইসম�েলা হেলা- সত� বলা 
ভােলা, িমথ�া বলা পাপ, মা�েষর উপকার করা ভােলা, চুির করা অপরাধ, 
ঘুষ খাওয়া পাপ, মা�ষেক কথা বা কােজ ক� �দওয়া অ�ায়, দান করা 
ভােলা, ওজেন কম �দওয়া অপরাধ ইত�ািদ। এ�েলা হেলা �স িবষয় যা 
মা�ষ  Common sense িদেয় বুঝেত পাের। আর আ�াহ তা’য়ালা এর 
পূেব� সকল মা�েষর কাছ �থেক সরাসির তাঁর এক�বােদর �ীকােরাি� 
িনেয়িছেলন। 
 

তাই, আয়াতখািনর িশ�া হেলা- আ�াহ তা’য়ালা �েহর জগেত �াস িনেয় 
মা�ষেক �বশ িকছু �ান িশিখেয় িদেয়েছন তথা �ােনর একিট উৎস 

িদেয়েছন। �ােনর ঐ উৎসিট  হেলা-  �বাধশি�, Common , َعْقٌل 

sense বা আ�াহ �দ� সাধারণ �ান। 
 

তথ�-২ 

 �َلََّم اْالِنَْساَن َمالَْم يََعلَْم .

অ�বাদ : (�রআেনর মাধ�েম) িশ�া িদেয়েছন মা�ষেক এমন িবষয় যা 
�স পূেব� জােনিন/জানেতা না।  

(�রা আল-আলাক/৯৬ : ৫) 
 

ব�াখ�া : আয়াতখািন হেলা �রআেনর �থম নািযল হওয়া পাঁচখািন 

আয়ােতর �শষিট। এখােন বলা হেয়েছ- �রআেনর মাধ�েম মা�ষেক এমন 

�ান �শখােনা হেয়েছ যা মা�ষ আেগ জােন না বা জানেতা না। ��াহ 

হেলা আ�াহর িনেয়াগকৃত ব�ি� কতৃ�ক করা �রআেনর ব�াখ�া। তাই, 

আয়াতখািনর আেলােক বলা যায়- আ�াহ তা’য়ালা কতৃ�ক �রআন ও 

��াহর বাইের অ� একিট �ােনর উৎস মা�ষেক পূেব� তথা জ�গতভােব 

�দওয়া আেছ। �রআন ও ��ায় এমন িকছু �ান সি�েবিশত করা হেয়েছ 

যা মা�ষেক ঐ উৎসিটর মাধ�েম �দওয়া বা জানােনা হয়িন। তেব �রআন 

ও ��ায় ঐ উৎেসর �ান�েলাও �কােনা না �কােনাভােব আেছ। 
 

�ােনর ঐ উৎসিট কী তা এ আয়াত �থেক সরাসির জানা যায় না। তেব ১ 

ন�র তথ� �থেক আমরা �জেনিছ �য, �েহর জগেত �াস িনেয় আ�াহ 

মা�ষেক �বশিকছু �ান িশিখেয়েছন। তাই ধারণা করা যায় ঐ �ান বা 
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�ােনর উৎসিটই জ�গতভােব মা�ষেক িদেয় �দওয়া হেয়েছ। আর ৩ ন�র 

তেথ�র আয়াত �েলার মাধ�েম এ কথািট মহান আ�াহ সরাসির জািনেয় 

িদেয়েছন।  
 

তথ�-৩ 

اَها, َفاَلَْهَمَها ُفُجْوَرَها َوتَْقواَها . َقْد اَْفلََح َمْن َز�َّاَها . َوَقْد َخاَب َمْن  َونَْفٍس َوَما َسّوَ

 َدّساَها.

অ�বাদ : আর শপথ মা�েষর মেনর এবং �সই স�ার িযিন তােক (মন) 
সিঠক গঠেন সৃি� কেরেছন। অতঃপর তােক (মনেক) ‘ইলহাম’ কেরেছন 
তার অ�ায় (ভুল) ও �ায় (সিঠক) (পাথ�ক� করার শি�)। �য তােক 
(অ�ায়/ভুল ও �ায়/সিঠক পাথ�ক� করার শি�েক) উৎকিষ�ত করেলা �স 
সফলকাম হেলা। আর �য তােক অবদিমত করেলা �স ব�থ� হেলা। 

                  (�রা আ�-শামস/৯১ : ৭-১০) 
ব�াখ�া : ৮ ন�র আয়াতখািনর মাধ�েম জানা যায়- মহান আ�াহ 
জ�গতভােব ‘ইলহাম’ তথা অিত�াকৃিতক এক ব�ব�ার মাধ�েম �েত�ক 
মা�েষর মেন সিঠক ও ভুল পাথ�ক� করার একিট শি� িদেয়েছন। এ 
ব�ব�েক ১ ন�র তেথ�র আয়ােতর ব�েব�র সােথ িমিলেয় বলা যায় �য, 
�েহর জগেত �াস িনেয় মহান আ�াহ মা�ষেক �য �ান িশিখেয়িছেলন বা 
�ােনর �য উৎসিট িদেয়িছেলন তা ‘ইলহাম’ নামক এক প�িতর মাধ�েম 
মা�েষর মেন জ�গতভােব িদেয় িদেয়েছন। মা�েষর জ�গতভােব পাওয়া 
ঐ �ােনর শি�িটই হেলা Common sense, আকল, িবেবক, �বাধশি� 

বা আ�াহ �দ� সাধারণ �ান।  
 

৯ ও ১০ ন�র আয়াত �থেক জানা যায় �য, জ�গতভােব পাওয়া �ােনর 
শি� Common sense উৎকিষ�ত ও অবদিমত হেত পাের। তাই, 
Common sense �মািণত �ান নয়। এিট অ�মািণত তথা সাধারণ 
�ান।  
 

সি�িলত িশ�া : উি�িখত আয়াতসহ আরও অেনক আয়ােতর মাধ�েম 
িনি�তভােব জানা যায় �য- আ�াহ তা’য়ালা মা�ষেক জ�গতভােব �ােনর 
একিট অ�মািণত বা সাধারণ উৎস িদেয়েছন। �ােনর ঐ উৎসিটই হেলা- 
Common sense, আকল, িবেবক, �বাধশি� বা আ�াহ �দ� সাধারণ 
�ান।  
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তথ�-৪ 

َوآّبِ ِعنۡ  ّمُ الُۡبۡكُم الَِّذيَۡن َال يَۡعِقلُۡوَن اِّنَ َشّرَ الّدَ ِ الّصُ   َد اّ�ٰ

অ�বাদ : িন�য় আ�াহর কােছ িনকৃ�তম জীব হে� �সই সব বিধর, 
�বাবা যারা Common sense-�ক  )যথাযথভােব ( কােজ লাগায় না। 

(�রা আল আনফাল/৮ : ২২) 
ব�াখ�া : Common sense-�ক যথাযথভােব কােজ না লাগােনা ব�ি�েক 
িনকৃ�তম জীব বলার কারণ হেলা- এ ধরেনর ব�ি� �কািট �কািট মা�ষ বা 
একিট জািতেক �ংস কের িদেত পাের। অ� �কােনা জীব তা কখেনাই 
পাের না। 
 

তথ�-৫  

ۡجَس �ََ� الَِّذيَۡن َال يَۡعِقلُۡوَن    . َويَۡجَعُل الّرِ

অ�বাদ : আর যারা Common sense-�ক কােজ লাগায় না তােদর 

ওপর িতিন ভুল চািপেয় �দন। 
(�রা ইউ�স/১০ : ১০০) 

 

ব�াখ�া : আয়াতখািনর মাধ�েম জািনেয় �দওয়া হেয়েছ �য, মা�ষ যিদ 
�রআন ও ��াহর সােথ Common sense-�ক আ�াহর জািনেয় �দওয়া 
��া�াম বা নীিতমালা অ�যায়ী ব�বহার না কের তেব তােদর ভুল �ান 
অিজ�ত হেব। 
 

তথ�-৬ 

ِعۡريِ َوَقا ا ِىفۤۡ اَۡصٰحِب الّسَ ا نَۡسَمُع اَۡو نَۡعِقُل َما ُكّنَ   لُۡوا لَۡو ُكّنَ

অ�বাদ : তারা আরও বলেব- যিদ আমরা (সতক�কারীেদর কথা তথা 

আ�াহর িকতাব ও নবীেদর ব�ব�) �নতাম অথবা Common sense-

�ক ব�বহার করতাম তাহেল আজ আমােদর জাহা�ােমর বািস�া হেত 
হেতা না। 

(�রা আল মূলক/৬৭ : ১০) 
 

ব�াখ�া : আয়াতিটেত �শষ িবচার িদেন জাহা�ােমর অিধবাসীরা অ�েশাচনা 
কের �যসব কথা বলেব তা উে�খ করা হেয়েছ। তারা বলেব- যিদ তারা 
�রআন ও ��াহর ব�ব� �নেতা অথবা ইসলাম জানার জ� Common 

sense-�ক যথাযথভােব ব�বহার করেতা, তেব তােদর জাহা�ােমর 
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বািস�া হেত হেতা না। আয়াতখািন �থেক তাই �বাঝা যায়, Common 

sense-�ক যথাযথভােব ব�বহার না করা জাহা�ােম যাওয়ার কারণ হেব। 
 

সি�িলত িশ�া : পূেব�র আয়াত িতনখািনর আেলােক িনি�তভােব বলা 
যায়- Common sense আ�াহর �দওয়া অপিরসীম ���পূণ� একিট 
�ােনর উৎস। 
 

আল হাদীস 
হাদীস-১ 

ثَ  ِ  - ر� اهللا عنه  - ُهَرْيَرَة  َعْن أِيب   … … … َنا َحاِجُب بُْن الَْولِيِد َحّدَ  - َقاَل َقاَل َرُسوُل اّ�َ

َرانِهِ  : - ص� اهللا �ليه وسلم دَانِِه أَْو يَُنّصِ أَْو  َما ِمْن َمْولُوٍد إِالَّ ُيولَُد �ََ� الِْفْطَرِة ، َفأَبََواُه ُيَهّوِ

وَن ِفيَها ِمْن َجْدَ�اَء  . َسانِِه ، َكَما تُْ�َتُج الَْبِهيَمُة بَِهيَمًة َجْمَعاَء ، َهْل تُِحّسُ   يَُمّجِ

অ�বাদ : ইমাম মুসিলম (রহ.) আবূ �রায়রা (রা)-এর বণ�না সনেদর ৫ম 
ব�ি� হািযব ইব�ল ওয়ািলদ �থেক �েন তাঁর সহীহ �ে� িলেখেছন- আবূ 
�রায়রা (রা) বেলন, িন�য় রাসূলু�াহ (স.) বেলেছন, এমন �কােনা িশ� 
�নই �য মানব �কৃিতর (িফতরাত) ওপর জ��হণ কের না। অতঃপর তার 
মা-বাবাই তােক ই�দী বা ি��ান বা অি�পূজারী �েপ গেড় �তােল। 
�যমন, চতু�দ প� িনখুতঁ বা�া জ� �দয়। �তামরা িক তােদর মেধ� 
�কােনা কানকাটা �দখেত পাও? (বরং মা�েষরাই তার নাক, কান �কেট 
িদেয় বা িছ� কের তােক িবকতৃ কের থােক)। 
 

 সহীহ মুসিলম, হাদীস ন�র- ৬৯২৬। 

 হাদীসিটর সনদ ও মতন সহীহ। 
 

ব�াখ�া : হাদীসিটর ‘�িতিট িশ�ই মানব �কৃিতর (িফতরাত) ওপর 
জ��হণ কের’ কথািটর ব�াখ�া হেলা- সকল মানব িশ�ই সিৃ�গতভােব 
সিঠক �ােনর শি� িনেয় জ��হণ কের। এ ব�ব� �থেক তাই জানা 

যায়- সকল মানব িশ� সিঠক Common sense, আকল, িবেবক, 
�বাধশি� বা আ�াহ �দ� সাধারণ �ান িনেয় জ��হণ কের।  
 

আর হাদীসিটর ‘অতঃপর তার মা-বাবাই তােক ই�দী বা ি��ান বা 
অি�পূজারী �েপ গেড় �তােল’ অংেশর ব�াখ�া হেলা, মা-বাবা তথা 

পিরেবশ ও িশ�া মানব িশ�েক ই�দী, ি��ান, অি�পূজারী বািনেয় �দয়। 
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তাহেল হাদীসিটর এ অংশ �থেক জানা যায়- Common sense 
পিরেবশ, িশ�া ইত�ািদ িদেয় পিরবিত�ত হেয় যায়। আর তাই এ হাদীস 
অ�যায়ী- Common sense সাধারণ বা অ�মািণত �ান। �মািণত �ান 
নয়। 
 
হাদীস-২ 

 ِ ثََنا َعْبُد اّ�َ ِىن بَِما يَِحّلُ ِىل  … … …َحّدَ ِ أَْخِربْ الُْخَشِىنَّ يَُقوُل ُقلُْت يَا َرُسوَل اّ�َ

ُم �ََ�َّ  ِىبُّ  .َويَُحّرَ
َد الّ�َ َب ِىفَّ الّنََظَر  - ص� اهللا �ليه وسلم- َقاَل َفَصّعَ الِْربُّ َما  :َفَقاَل َوَصّوَ

َسَكَنْت إِلَْيِه الّنَْفُس َواْطَمأَّنَ إِلَْيِه الَْقلُْب َواِإلثُْم َما لَْم تَْسُكْن إِلَْيِه الّنَْفُس َولَْم 

  .يَْطَمِئّنَ إِلَْيِه الَْقلُْب َوإِْن أَْفَتاَك الُْمْفُتوَن 
 

অ�বাদ : আবূ সা’লাবা আল-খুশানী (রা.)-এর বণ�না সনেদর ৬� ব�ি� 
আব��াহ (রহ.) �থেক �েন `মুসনােদ আহমদ’ �ে� উে�খ করা হেয়েছ- 
আবূ সা’লাবা আল-খশুানী (রা.) বেলন, আিম বললাম- �হ রসূলু�াহ (স.)! 
আমার জ� কী হালাল আর কী হারাম তা আমােক জািনেয় িদন। তখন 
রসূল (স.) একটু নেড়চেড় বসেলন ও ভােলা কের �খয়াল (িচ�া-ভাবনা) 
কের বলেলন- �নকী (ৈবধ) হেলা �সিট, যা কের �তামার নফস (মন তথা 
মেন থাকা আকল) �শা� হয় ও �তামার �লব (মন তথা মেন থাকা 
Common sense) তৃি� লাভ কের। আর পাপ (অৈবধ) হেলা �সিট, যা 
কের �তামার নফস ও �লব �শা� হয় না ও তৃি� লাভ কের না। যিদও 
�স িবষেয় ফাতওয়া �দানকারীরা �তামােক ফাতওয়া �দয়। 
 

 আহমাদ, আল-মুসনাদ, হাদীস ন�র-১৭২১৫। 

 হাদীসিটর সনদ ও  মতন সহীহ। 
 

ব�াখ�া : �নকী তথা সিঠক কাজ করার পর মেন �ি� ও �শাি� এবং 
�নাহ তথা ভুল কাজ করার পর সে�হ, সংশয়, খুঁতখুঁত ও অ�ি� সৃি� 
হেত হেল মনেক আেগ বুঝেত হেব �কানিট সিঠক ও �কানিট ভুল। তাই, 
হাদীসিট �থেক জানা যায়- মা�েষর মেন একিট �ােনর শি� আেছ �য 
অ�ায় ও �ায় বুঝেত পাের। মানব মেন থাকা জ�গতভােব পাওয়া �সই 
শি� হেলা- Common sense, আকল, িবেবক, �বাধশি� বা আ�াহ 
�দ� সাধারণ �ান। 
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হাদীসিটর ‘যিদও �স ব�াপাের মা�ষ �তামােক (িভ�) ফাতওয়া �দয় এবং 
ফাতওয়া িদেতই থােক’ ব�েব�র মাধ�েম রসূল (স.) জািনেয় িদেয়েছন, 
�কােনা মা�ষ যিদ এমন কথা বেল যােত মন তথা মেন থাকা Common 

sense সায় �দয় না, তেব িবনা যাচাইেয় তা �মেন �নওয়া যােব না। �স 
ব�ি� যেতা বেড়া মুফাসিসর, মুহাি�স, মুফিত, �েফসর, িচিকৎসক বা 
ইি�িনয়ার �হাক না �কন। তাই হাদীসিটর এ অংশ �থেক জানা যায়- 
Common sense অতীব ���পূণ� এক �ােনর শি�/উৎস। 
 

হাদীস-৩ 

 ِ ثََنا َعْبُد اّ�َ َعْن أَِيب أَُماَمَة، أَّنَ َرُجًال َسأََل َرُسوَل اِهللا َصّ�َ اُهللا َ�لَْيِه  … … …َحّدَ

َ�ُتَك َفأَنَْت ُمْؤِمٌن . َوَسلَّ  تَْك َحَسَ�ُتَك، َوَساَءتَْك َسّيِ يَماُن؟ َقاَل:  إِذَا َسّرَ َم: َما اْإلِ

ثُْم؟ َقاَل:  إِذَا َحاَك ِيف نَْفِسَك َشْيٌء َفَدْعُه     .َقاَل: يَا َرُسوَل اِهللا، َفَما اْإلِ

অ�বাদ : আবূ উমামা রা.-এর বণ�না সনেদর স�ম ব�ি� আব��াহ (রহ.) 
�থেক �েন ‘মুসনােদ আহমদ’ �ে� উে�খ করা হেয়েছ- আবূ উমামা 
(রা.) বেলন, এক ব�ি� রসূল (স.)-�ক িজে�স করেলা, ঈমান কী? রসূল  
(স.)  বলেলন, যখন সৎকাজ �তামােক আন� �দেব ও অসৎ কাজ পীড়া 
�দেব, তখন তুিম মু’িমন। �স পুনরায় িজে�স করেলা, �হ আ�াহর রসূল 
(স.)! �নাহ (অ�ায়) কী? মহানবী (স.) বেলন- �য িবষয় �তামার মেন 
সে�হ-সংশয় ও অ�ি� সৃি� কের (�সিট �নাহ), তাই তা �ছেড় �দেব। 
 

 আহমদ, আল-মুসনাদ, হাদীস ন�র- ২২২২০। 

 হাদীসিটর সনদ এবং মতন সহীহ। 
 

ব�াখ�া : এ হাদীসিটর ‘�য িবষয় �তামার মেন সে�হ-সংশয় ও অ�ি� 
সৃি� কের (�সিট �নাহ), তাই তা �ছেড় �দেব’ অংশ �থেক জানা যায়- 
মা�েষর মেন একিট �ােনর শি� আেছ �য অ�ায় ও �ায় বুঝেত পাের। 
মানব মেন থাকা জ�গতভােব পাওয়া �সই শি� হেলা- Common 

sense, আকল, িবেবক, �বাধশি� বা আ�াহ �দ� সাধারণ �ান । 
 

হাদীসিটর ‘যখন সৎকাজ �তামােক আন� �দেব ও অসৎ কাজ পীড়া 
�দেব, তখন তুিম মু’িমন’ অংশ �থেক জানা যায়- মু’িমেনর একিট সং�া 
হেলা- সৎকাজ করার পর মেন আন� পাওয়া। আর অসৎ কাজ করার পর 
মেন ক� পাওয়া। সৎকাজ করার পর মেন আন� পায় আর অসৎ কাজ 
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করার পর মেন ক� পায় �সই ব�ি� যার Common sense জা�ত 
আেছ। তাই, এ হাদীস অ�যায়ী Common sense অপিরসীম ���পূণ� 
এক �ােনর শি�/উৎস। 
 

সি�িলত িশ�া : হাদীস িতনিটসহ আরও হাদীস �থেক সহেজ জানা যায়- 
Common sense, আকল, িবেবক বা �বাধশি� সকল মা�ষেক 
জ�গতভােব আ�াহর �দওয়া �ােনর একিট অ�মািণত বা সাধারণ উৎস। 
তাই, Common sense-এর রায়েকও এই পিু�কার তেথ�র একিট উৎস 
িহেসেব �নওয়া হেয়েছ।  
 

িব�ান 
মানব সভ�তার বত�মান �ের ‘িব�ান’ �য �ােনর একিট উৎস এটা �কউ 
অ�ীকার করেব বেল আমার মেন হয় না। িব�ােনর িবষয় আিব�ােরর 
ব�াপাের Common sense-এর িবরাট ভূিমকা আেছ। উদাহরণ��প 
িব�ানী িনউটেনর মাধ�াকষ�ণ শি� আিব�ােরর িবষয়িট উে�খ করা যায়। 
িনউটন একিদন আেপল গােছর িনেচ বেস থাকা অব�ায় �দখেলন একিট 
আেপল মািটেত পড়েলা। িতিন ভাবেলন আেপলিট ওপেরর িদেক না িগেয় 
িনেচর িদেক আসেলা �কন? িন�য় �কােনা শি� আেপলিটেক িনেচর িদেক 
(পৃিথবীর �কে�র িদেক) �টেনেছ। Common sense এর এই তেথ�র 
ওপর িভি� কের গেবষণার মাধ�েম িব�ানী িনউটন মাধ�াকষ�ণ শি� 
আিব�ার কেরন। আর ঐ আিব�ােরর �িতিট বাঁেক তােক Common 

sense ব�বহার করেত হেয়েছ। তাহেল �দখা যায় িব�ােনর ত� বা তথ� 
আিব�ােরর ব�াপাের Common sense এর িবরাট ভূিমকা আেছ। তাই 
িব�ান হেলা Common sense-এর মাধ�েম উ�ািবত �ান। 
 

িব�ােনর অেনক ত� বা তথ� সমেয়র আবেত� পিরবত�ন হেয় যায়। কারণ 
মা�েষর �ান সীিমত। আমার ৪০ বছেরর িচিকৎসা জীবেন িচিকৎসা 
িব�ােনর অেনক তথ� স�ূণ��েপ পিরবিত�ত হেয় �যেত �দেখিছ। তাই 
ইসলামী নীিত হেলা Common sense-এর মেতা িব�ােনর �কােনা ত� 
বা তথ�েক চূড়া�ভােব �হণ বা বজ�ন করার আেগ �রআন বা ��াহর 
আেলােক অব�ই যাচাই কের িনেত হেব। 
 

অ�িদেক িব�ােনর �কােনা ত� বা তথ� যিদ িনভু�ল হয় তেব �সিট এবং 
ঐ িবষেয়র �রআেনর তথ� একই হেব। এ কথািট �রআন জািনেয় 
িদেয়েছ এভােব- 
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َ لَُهۡم اَنَُّه الَۡحّقُ     َسُنِرۡيِهۡم ٰايِٰ�َنا ِىفۡ اۡالَٰفاِق َوِىفۤۡ اَنُۡفِسِهۡم َحّىتٰ يََتَبّنيَ

অ�বাদ : শী�ই আমরা তােদরেক (অতাৎ�িণকভােব) িদগে� এবং 
িনেজেদর (শরীেরর) মেধ� থাকা আমােদর িনদশ�নাবিল (উদাহরণ) �দখােত 
থাকেবা, যত�ণ না তােদর কােছ ��� হেয় উঠেব �য তা (�রআেনর 
সকল ব�ব�) সত�। 

(�রা হা-িমম-আস-িসজদা/৪১ : ৫৩) 
ব�াখ�া : িদগ� হেলা খািল �চাখ এবং অ�বী�ণ ও দূরবী�ণ যে�র 
মাধ�েম মা�েষর দৃি�শি� যতদূর যায় ততদূর। আর আ�াহ তা’য়ালা 
কতৃ�ক অতাৎ�িণকভােব �দখােনার অথ� হেলা- �কৃিতেত থাকা আ�াহর 
�ণয়ন কের রাখা �ব�ািনক িবষয় গেবষণার মাধ�েম আিব�ার হওয়ার 
পর �দখা। 
 

তাই, এ আয়ােত বলা হেয়েছ- খািল �চাখ ও দূরবী�ণ যে�র মাধ�েম 
মা�েষর দৃি� শি� যতদূর যায় ততদূর এবং মা�েষর শরীেরর মেধ� থাকা 
আ�াহর �তির কের রাখা িবিভ� িবষয় তাঁর �তির ��া�াম অ�যায়ী 
গেবষণার মাধ�েম ধীের ধীের আিব�ার হেত থাকেব। এ আিব�ােরর 
মাধ�েম একিদন �রআেন থাকা সকল ইি�য়�া� িবষয় সত� �মািণত 
হেব। তাই, এ আয়াত অ�যায়ী �কােনা িবষেয় �রআেনর তথ� এবং ঐ 
িবষেয় িব�ােনর �িতি�ত তথ� একই হেব। 
 

িকয়াস ও ইজমা 
ইসলােম, ��াবান/িবচ�ণ/িহকমাধারী/মনীষী বলেত �রআন, ��াহ, 
িব�ান, সাধারণ ও �ব�ািনক সত� উদাহরণ এবং সাধারণ ও ঐিতহািসক 
সত� ঘটনা ও কািহিনর িভি�েত জ�গতভােব আ�াহ �দ� �ােনর উৎস 
(Common sense/আকল/িবেবক) উৎকিষ�ত হওয়া ব�ি�েক �বাঝায়। 
আর িকয়াস হেলা- �রআন ও ��াহর পেরা�, একািধক/ব�াপক 
অথ�েবাধক অথবা �রআন-��ায় সরাসির �নই এমন িবষেয় �রআন 
��াহর অ� তেথ�র আেলােক �য �কােনা যুেগর একজন 
��াবান/িবচ�ণ/িহকমাধারী ব�ি�র Common sense-এর উ�ত 
অ�ধাবন ও ব�াখ�া-িবে�ষণ �মতার আেলােক পিরচািলত গেবষণার ফল। 
আর �কােনা িবষেয় সকেলর িকয়ােসর ফল এক হেল বা কােরা িকয়ােসর 
ব�াপাের সকেল একমত হেল তােক ‘ইজমা’ (Concensus) বেল।  
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কােরা গেবষণার ফল �ােনর উৎস হেত পাের না। গেবষণার ফল হয় 
�রফাের� তথা তথ�সূ�। তাই সহেজ বলা যায়- িকয়াস বা ইজমা �ােনর 
উৎস হেব না। িকয়াস ও ইজমা হেব তথ�সূ�/�রফাের�।  
 

ইজমা ইসলামী জীবন িবধােনর একিট ���পূণ� িবষয় হেলও মেন রাখেত 
হেব ইজমা অপিরবত�নীয় নয়। কারণ, মানব সভ�তার �ােনর উ�িতর 
সে� সে� �রআন ও ��াহর ঐ সকল অ�� ব�ব� আরও �� হেয় 
উঠেব। ফেল ঐ সব িবষেয় িকয়াস ও ইজমার িস�া� পিরবত�ন হেয় �যেত 
পাের। িব�ােনর িবষেয়র মেতা অ� �য �কােনা িবষেয়ই তা হেত পাের। 
 

এ পুি�কার আেলাচ� িবষেয়র ব�াপাের �রআন ও �কৃত সহীহ হাদীেস 
�� ব�ব� আেছ। তাই এ ব�াপাের িকয়াস করার �েযাগ �নই। 
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আ�াহ �দ� িতনিট উৎস ব�বহার কের িনভু�ল �ান অজ�ন 
ও ব�ব�া �হেণর �বাহিচ�/নীিতমালা 

 

�যেকােনা িবষেয় িনভু�ল �ান অজ�ন বা িস�াে� �পৗঁছােনা এবং ব�ব�া 
�হেণর জ� আ�াহ �দ� উৎস �রআন, ��াহ ও Common sense 

ব�বহােরর �বাহিচ�িট (Flow Chart) মহান আ�াহ সারসংে�প আকাের 
জািনেয় িদেয়েছন �রা িনসার ৫৯ ন�র এবং �রা নূেরর ১৫, ১৬ ও  ১৭ 
ন�র আয়াতসহ আরও িকছু আয়ােতর মাধ�েম। আর আেয়শা (রা.)-এর 
চির� িনেয় ছড়ােনা �চারণািটর (ইফেকর ঘটনা) ব�াপাের িনেজর অ�সরণ 
করা িস�াে� �পৗঁছােনার প�িতর মাধ�েম রসূল (স.) নীিতমালািট বা�েব 
�েয়াগ কের �দিখেয় িদেয়েছন। নীিতমালািট িনেয় িব�ািরত আেলাচনা করা 
হেয়েছ ‘�রআন, ��াহ ও Common sense ব�বহার কের িনভু�ল �ান 
অজ�ন ও ব�ব�া �হেণর �বাহিচ�/নীিতমালা নামক বইিটেত। 
�বাহিচ�িট (Flow Chart) এখােন উপ�াপন করা হেলা - 

�য �কােনা িবষয় 

�রআন (মূল �মািণত �ান) িদেয় যাচাই কের �াথিমক িস�া�েক 
চড়ূা�ভােব �হণ বা বজ�ন করা এবং �স আেলােক চূড়া� ব�ব�া �নওয়া 

(�াথিমক ব�ব�া চািলেয় যাওয়া বা নতনু ব�ব�া �নওয়া) 
 

স�ব না হেল ��াহ (ব�াখ�ামূলক �মািণত �ান) িদেয় যাচাই কের 
�াথিমক িস�া�েক চূড়া�ভােব �হণ বা বজ�ন করা এবং �স আেলােক চূড়া� 

ব�ব�া �নওয়া (�াথিমক ব�ব�া চািলেয় যাওয়া বা নতুন ব�ব�া �নওয়া) 
 

Common sense {আ�াহ �দ� সাধারণ (অ�মািণত) �ান}  বা িব�ান 
(Common sense মাধ�েম উ�ািবত �ান) এর আেলােক সিঠক বা ভুল 

বেল �াথিমক িস�া� �নওয়া এবং �স অ�যায়ী �াথিমক ব�ব�া �নওয়া 
 

স�ব না হেল �াথিমক িস�া�েক (Common sense বা িব�ােনর রায়) 
সিঠক বেল চূড়া�ভােব �হণ করা এবং �াথিমক িস�াে�র িভি�েত �নওয়া 

ব�ব�া চািলেয় যাওয়া 

মনীষীেদর ইজমা-িকয়াস িদেয় চূড়া� িস�া�েক যাচাই কের অিধক 
তথ�িভি�কিট �হণ করা এবং �স অ�যায়ী চূড়া� ব�ব�া �নওয়া �যেত পাের 
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মলূ িবষয় 
‘তাওবা’ ইসলােমর �নাহ মাফ হওয়ার এক অপূব� ব�ব�া। এ শ�িট 
�েননিন এমন মুসিলম পাওয়া যােব বেল মেন হয় না। মহান আ�াহ �য 
মা�েষর জ� পরম দয়ালু ও ক�ণাময় ‘তাওবা ব�ব�া’ তার একিট 
�মাণ। তাওবা িনেয় �ছাট বেড়া অেনক বই মুসিলম সমােজ আেছ। তেব 
তাওবা কবুল হওয়ার �শষ সময় স�েক� মুসিলম সমােজ মারা�ক 
িব�াি�কর ধারণা �চিলত আেছ। আর এর ফেল সমাজ ও ব�ি�র �য 
�িত হে� তা হেলা- 

১. তাওবা কবুেলর জ� অেনক সময় হােত আেছ মেন কের 
মা�ষ বেড়া বেড়া অপরাধ (�নাহ) কের যাে�। ফেল 
মুসিলম সমাজ অশাি�ময় হে�। 

২. ভুল সমেয় তাওবা করা বা করােনার কারেণ অসংখ� 
মুসিলেমর আমলনামায় বেড়া �নাহ �থেক যাে�। ফেল 
ব�ি� মুসিলেমর পরকালীন জীবন �ংস হে�। 

 

তাই তাওবা কবুেলর �শষ সময় স�ে� সিঠক তথ�িট জািতর সামেন তুেল 
ধরার মাধ�েম মুসিলম ব�ি�, সমাজ ও মানবতার কল�ােণর িবষেয় ভূিমকা 
রাখাই এ �েচ�ার উে��।  
 

তাওবা কবেুলর �শষ সময় স�েক� �চিলত ধারণা 
 

মুসিলম সমােজ �দখা যায়- মৃতু�র আেগ যখন গলায় গরগর শ� হয় তখন 
তাওবা পড়ােনার জ� অিত�ত একজন �মৗলভী, মাওলানা বা ইমাম 
সােহবেক �ডেক আনার জ� কাউেক পাঠােনা হয়। আর �মৗলভী, 
মাওলানা বা ইমাম সােহব এেস তােক তাওবা পড়ান। তাওবা কবুল 
হওয়ার �শষ সময় �য এিট, তা পৃিথবীর �ায় সকল মুসিলম জােন, িব�াস 
কের ও মােন। 
 

তাওবা কবুল হওয়ার �শষ সময় স�েক� ব�াপকভােব �চার হওয়া ও 
�হণেযাগ� হওয়া এ ধারণার উৎস হেলা একিট হাসান হাদীেসর ‘গরগর’ 
শে�র ভুল ব�াখ�া। আর এ ব�াখ�া �রআন, হাদীস, Common sense 
ও িচিকৎসা িব�ােনর স�ূণ� িব��। 
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তাওবাসহ ইসলােমর িবিভ� িবষেয় 
মা�ষেক িবপেথ �নওয়ার ইবিলসী ষড়য�/তথ�স�াস িবষেয় 

�রআেন থাকা ভিব��াণী 
 

মানব জািতর �িনয়ার জীবেনর অেনক �মৗিলক িবষয়, মূল 
ষড়য�/তথ�স�াস এবং তা �থেক র�া পাওয়ার উপােয়র তথ�স�িলত 
ম�ািয়ত চমৎকার এক জীবি�কা সকল আসমািন �ে� উপি�ত আেছ। 
জীবি�কািট ম�ািয়ত হেয়েছ আ�াহর শাহী দরবাের মা�ষ �িনয়ায় 
পাঠােনার আেগ। জীবি�কািটর সংলােপর মাধ�েম �য তথ��েলা জানােনা 
হেয়েছ �স�েলা মানব সভ�তার �িনয়ার জীবেনর ঘটনা-�ঘ�টনার 
ভিব��াণী বলা যায়। আসমানী �ে�র �শষ সং�রণ আল �রআেন �স 
জীবি�কা িনভু�লভােব আেছ। সহেজ �বাঝােনার জ� তথ��েলা জীবি�কার 
সংলাপ আকাের ম�ায়ন কের উপ�াপন করা হেয়েছ। �রআন িরসাচ� 
ফাউে�ডশেনর �কািশত বই�েলােত জীবি�কার িশ�া�েলা িনেয় িব�ািরত 
আেলাচনা আেছ। পৃিথবীেত �ধুমা� ‘�ফার-ইন-ওয়ান �রআন িশ�া 
�কাস�’-এ িবষয়�েলা �াস িনেয় �শখােনা হয়। 
 

জীবি�কািটর িবিভ� িদক স�িক�ত তথ� 
রচিয়তা : মহািবে�র সৃি�কত�া ও রাজািধরাজ আ�াহ তা’য়ালা। 
রচনা ও ম�ায়েনর সময়কাল : মা�ষেক পৃিথবীেত পাঠােনার আেগ। 
ম�ায়ন �ান : আ�াহ তা’য়ালার শাহী দরবার এবং জা�াত। 
জীবি�কািটর িবিভ� চিরে� যারা অবদান/ভিূমকা �রেখেছন :  

১. আ�াহ তা’য়ালা- মূল চির� 
২. মানব জািতর িপতা- �থম মা�ষ ও নবী আদম (আ.) 
৩. মানব জািতর মাতা- হাওয়া (আ.) 
৪. সকল মানব �হ 
৫. আ�াহর তা’য়ালার কম�চারীগণ- �ফেরশতা�ল 
৬. সবেচেয় �বিশ ইবাদাতকারী ি�ন 
৭. মানব জািতর শ� (ষড়য�কারী)- ইবিলস শয়তান 

 

জীবি�কািট িনেয় িব�ািরত আেলাচনা আেছ ‘�রআনসহ সকল আসমািন 
�ে� উপি�ত থাকা মানব জািতর িব�ে� গভীর ষড়যে�র তথ�ধারণকারী 
জীবি�কা’ (গেবষণা িসিরজ-৩৯)। এখােন ইবিলেসর ষড়য�/তথ�স�ােসর 
�াসি�ক কেয়কিট িবষয় উে�খ করা হেলা- 
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 ইবিলেসর কথা 

 .الُْمْسَتِقيَم  ِصَراَطَك  لَُهْم  َألَْقُعَدّنَ  أَْغَويَْ�ِين  َفِبَما َقاَل 

(�রা আ’রাফ/৭ : ১৬) 
�চিলত অ�বাদ : �স (ইবিলস) বলেলা, আপিন �যেহতু (মানব জািতর 
কারেণ) আমােক িবপথগামী করেলন, �সজ� আিমও িন�য় আপনার 
�দওয়া সরল সিঠক পেথ তােদর জ� ওত �পেত থাকেবা। 
 

�কতৃ অ�বাদ : �স (ইবিলস) বলেলা- আপিন �যেহতু (মানব জািতর 
কারেণ) আমােক িবপথগামী করেলন, �সজ� আিমও িন�য় আপনার 
�দওয়া �ায়ী পেথ তােদর জ� ওত �পেত থাকেবা। 
 

�ায়ী পথ আর সরল সিঠক পেথর িশ�ার মেধ� ব�াপক পাথ�ক� িবদ�মান। 
সরল সিঠক পথ হেলা �স পথ- �যিট সহজ। এ িবষয়িট জানােনার জ� 
আল �রআেন অ� শ� ও আয়াত আেছ। �যমন- 

ْرنَفاِنََّما  ا  هُ يَّسَ ِقْنيَ َو تُْنِذَربِه َقْوًما لُّّدَ َربِِه الُْمّتَ  بِلَِسانَِك لُِتَبّشِ

অ�বাদ : অতএব এেক (�রআনেক) �তামার ভাষায় সহজ করা হেয়েছ, 
আ�াহ-সেচতন (মু�াকী) ব�ি�েদর �সংবাদ িদেত এবং কলহকারীেদর 
সতক� করেত। 

(সূরা মিরয়ম/১৯ : ৯৭) 
মানব জািতর জীবন পিরচালনার জ� আ�াহর �দওয়া �ায়ী পেথর সং�া- 
�থেম আ�াহর িকতাব (�রআন), ��াহ, মানব শরীর িব�ান, অ�া� 
িব�ান, �ব�ািনক ও সাধারণ সত� উদাহরণ এবং ঐিতহািসক ও সাধারণ 
সত� কািহনীর িশ�ার িভি�েত জ�গতভােব পাওয়া �ােনর উৎস 
Common sense-�ক উৎকিষ�ত কের �ানী হওয়া। 
 

তারপর �স �ােনর আেলােক আ�াহর �দওয়া আেদশ, িনেষধ, উপেদশ ও 
অ� সকল অ��েহর �ব�ািনক ও সাধারণ কল�াণ জানা/জানার �চ�া 
করা। 
 

অতঃপর অ�সরণ করার মাধ�েম ঐ সকল অ��েহর কল�াণ উপলি� কের 
আ�াহর কৃত�তা �কাশ করা (�শাকর আদায় করা)। 
 

অ�া� িব�ােনর মধ� থাকেব- সাধারণ িব�ান, িচিকৎসা িব�ান, �াণী 
িব�ান, অথ� িব�ান, গাহ��� িব�ান, সমাজ িব�ান, রা� িব�ান, 
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�েকৗশল িব�ান, ভূ-িব�ান, জল িব�ান, �িতর�া িব�ান, মহাকাশ 
িব�ান, পররা� িব�ান ইত�ািদ। 
 

 ইবিলেসর কথা 

ْ  ثُّمَ  ُ  َوَال  ◌ۖ  َشَمائِلِِهْم  َوَعْن  أَيَْمانِِهْم  َوَعْن  َخلِْفِهْم  َوِمْن  أَيِْديِهْم  بَْنيِ  ِمْن  َآلتَِ�ّحمَ

 .َشاِكِريَن  أَْكَثَرُهْم  تَِجُد 

অ�বাদ : অতঃপর আিম িন�য় তােদর কােছ আসেবা তােদর সামেনর ও 
িপছেনর িদক এবং ডান িদক ও বাম িদক �থেক। আর আপিন তােদর 
অিধকাংশেক কৃত�তা �কাশকারী (�শাকর আদায়কারী) িহেসেব পােবন 
না। 

 (�রা আল আ’রাফ/৭ : ১৬) 
এ সংলােপর িবিভ� অংেশর ব�াখ�া ও িশ�া 
‘আিম (ইবিলস শয়তান) িন�য় তােদর কােছ আসেবা তােদর সামেনর ও 
িপছেনর িদক এবং ডান িদক ও বাম িদক �থেক’ অংেশর ব�াখ�া ও 
িশ�া- ইবিলস মানবজাতীেক আ�াহ তা’য়ালা �দ� জীবন পিরচালনার 
�ায়ী পথ �থেক দূের সরােনার জ� চতুমু�খী ষড়য� চালােব। ইসলাম 
�থেক দূের সরােনার সবেচেয় কায�কর প�িত হেলা- �ােনর উৎস ও 
নীিতমালায় ভুল ঢুিকেয় �দওয়া। কারণ, এিট করেত পারেল যা ঘেট- 

১. �য ব�ি�ই ঐ উৎস ও নীিতমালা অ�যায়ী �ান অজ�ন করেব, 
�স ভুল �ান অজ�ন করেব। 

২. �য যেতা �বিশ �ান অজ�ন করেব তথা উ�তর পড়া-�না 
করেব, �স তেতা �বিশ ভুল �ান অজ�ন করেব।  

এর ফল ��প মা�েষর আমেল �মৗিলক ভুল হেব। আর এর চূড়া� ফল 
হেব মানব জীবেন অশাি�। 
 

তাই, এ সংলাপিটর মলূ িশ�া হেলা- ইবিলস চতুমু�খী ষড়য� কের মানব 
জাতীেক আ�াহর �দওয়া �ায়ী পথ �থেক দূের সরােনার জ� সবেচেয় 
�িতকর �য কাজিট করেব তা হেলা, �ােনর উৎেসর তািলকা ও 
নীিতমালায় ভুল ঢুিকেয় �দওয়া। বা�েব আজ এিটই ঘেটেছ। 
 

‘আর আপিন তােদর অিধকাংশেক কতৃ�তা �কাশকারী (�শাকর 
আদায়কারী) িহেসেব পােবন না’ অংেশর ব�াখ�া ও িশ�া : আ�াহর 
�শাকর আদায় করার দৃি�েকাণ �থেক পৃিথবীর মা�ষ িতনভােগ িবভ�- 
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১. �শাকর আদায় না করা মা�ষ। 
২. কল�াণ/উপকার না �জেন বা না বুেঝ �শাকর আদায় করা মা�ষ। 
৩. কল�াণ/উপকার উপলি� করা বা জানার পর কথা ও কােজর 

মাধ�েম �শাকর আদায় করা মা�ষ। 
 

ইবিলস �তির হেত বাধা �দেব- কল�াণ/উপকার �জেন বা উপলি� কের 
কথা ও কােজর মাধ�েম �শাকর আদায় করা মা�ষ। কারণ, এ ধরেনর 
মা�ষ ইসলােমর করণীয় িবষয়�েলার কল�াণ এবং িনিষ� িবষয়�েলার 
অকল�াণ জােন। তাই, এেদরেক ইবিলস �ধাকঁা িদেয় িবপেথ িনেত পারেব 
না।  
 

 জীবি�কার পরবত�ী সংলাপ- ইবিলেসর কথা (আ�াহর বলা) 

ْيَطاُن  لَُهَما َفَوْسَوَس   نََهاُكَما َما َوَقاَل  َسْوآتِِهَما ِمْن  َعْنُهَما ُووِرَي  َما لَُهَما لُِ�ْبِدَي  الّشَ

ِذهِ  َعْن  َربُُّكَما َجَرةِ  َهٰ   .الَْخالِِديَن  ِمَن  اتَُجلونَ  أَوْ  َملََجلْنيِ  تَُجلونَا أَْن  إِّالَ  الّشَ

অ�বাদ : অতঃপর, ল�া�ান যা তােদর পর�েরর কােছ �গাপন রাখা 
হেয়িছেলা তা উ�ু� করা (এবং অ�ভােব ক� �দওয়ার) জ�, শয়তান 
তােদর িব�ে� ষড়য� করেলা আর বলেলা- �তামরা �জেন �ফেরশতা 
িকংবা িচরকাল জা�ােত থাকেত পারেব, তাই �তামােদর রব গাছিট 
স�েক� �তামােদরেক িনেষধ কেরেছন।  

 (�রা আল আ’রাফ/৭ : ২০) 
এ সংলােপর িবিভ� িশ�া 
িশ�া-১ 
‘অতঃপর, ল�া�ান যা তােদর পর�েরর কােছ �গাপন রাখা হেয়িছেলা 
তা উ��ু করা (এবং অ�ভােব �িত করার) জ�, শয়তান তােদর 
িব�ে� ষড়য� করেলা’ অংেশর ব�াখ�া ও িশ�া- শয়তােনর কথা িবেশষ 
কের ল�া�ান স�িক�ত কথা মানেল মানব সভ�তার ব�াপক �িত হেব। 
বত�মান যুেগর AIDS এ তেথ�র সত�তার একিট বেড়া �মাণ। 
 

িশ�া-২ 
‘শয়তান তােদর িব�ে� তথ�স�াস করেলা এবং বলেলা- �তামরা �জেন 
�ফেরশতা িকংবা িচরকাল জা�ােত থাকেত পারেব, তাই �তামােদর রব 
গাছিট স�েক� �তামােদরেক িনেষধ কেরেছন’ অংেশর ব�াখ�া ও িশ�া- এ 
সংলােপর মাধ�েম ইবিলেসর ষড়যে�র মূল প�িত এবং তার �র িব�াস 
কী হেব তা জিনেয় �দওয়া হেয়েছ। �স প�িত ও �র িব�াস হেলা- 
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�থম �র : আ�াহর িকতােবর �� ব�েব�র ভুল অথ� বা ব�াখ�া করা। 
অথ�াৎ তথ�স�াস করা। 
 

ি�তীয় �র : �স ভুল অথ� বা ব�াখ�ার গােয় কল�াণ/�নকী/সাওয়াব/িকছুকাল 
জাহা�াম �ভাগ কের অন�কােলর জা�াত ইত�িদর �মাড়ক লািগেয় �চার 
করা। 
 

তথ�স�ােসর কারেণ মানব সভ�তার সবেচেয় �বিশ �িত হেব। এ কথািট 
�রআন জািনেয় িদেয়েছ এভােব- 

  َوالِْفْ�َنُة أََشّدُ ِمَن الَْقْتِل 

অ�বাদ : আর িফতনা (অপ�চার বা ভুল তথ�) হত�ার �চেয় অেনক �বিশ 
(�িতকর িবষয়)।  

(�রা বাকারা/২ : ১৯১) 
িশ�া-৩ 
বা�ব ঘটনা তথা বা�ব উদাহরেণর মাধ�েম �শখােনা, �বাঝেনা বা ব�াখ�া 
করা’ প�িতর িশ�া- 
পূেব�র সংলােপর মাধ�েম ইবিলস- কল�ােণর কথা বেল �ধাঁকা �দেব, 
মা�ষেক িনেয় চতুমু�খী ষড়য� করেব ইত�ািদ কথা�েলা তাি�কভােব বলা 
হেয়েছ। আর জীবি�কার এিট ও পেরর িবষয়িটর মাধ�েম ঐ তাি�ক 
কথা�েলা বা�ব ঘটনা তথা সত� উদাহরেণর মাধ�েম �শখােনা হেয়েছ। 
 

তাই, এখান �থেক িশ�া হেলা- �রআন �বাঝােনা বা ব�াখ�া করার �ধান 
মাধ�ম আরবী ব�াকরণ নয়। বরং তা হেলা সত� উদাহরণ। 
 

 জীবি�কার পরবত�ী সংলাপ- ইবিলেসর কথা (আ�াহর বলা) 

  .َوَقاَسَمُهَما إِِينّ لَُجلَما لَِمَن الّنَاِصِحَني 

অ�বাদ : আর �স তােদর �’জেনর কােছ (আ�াহর নােম) কসম কের 
বলেলা, অব�ই আিম �তামােদর িহতাকা�ীেদর একজন।  

 (�রা আল আ’রাফ/৭ : ২১) 
এ সংলােপর ব�াখ�া ও িশ�া- 
ইবিলস (ও তার �দাসররা) আ�াহর িকতােবর �� ব�েব�র ভুল অ�বাদ 
বা ব�াখ�ােক �হণ করােনার জ� �ধু কল�ােণর �মাড়ক লািগেয় �া� হেব 
না। �স তার ব�ি� স�ােক মা�েষর কােছ �হণেযাগ� করার জ� �’িট 
কাজ করেব- 
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১. িনেজেক ভীষণ পরেহজগার/মু�াকী বেল ধারণা �দওয়ামূলক কথা 

বলেব বা অবয়ব িনেয় হািজর হেব। �যমন- 
ক. আ�াহর কসম িদেয় কথা বলা। 

খ. দািড়, টুিপ, পাগিড়, িবেশষ ধরেণর �পাশাকসহ উপি�ত হওয়া। 
গ. আ�ামা, মুহা�ীক, মাওলানা, পীর, বুজগ�, কািমল ইত�ািদ 

�খতাবসহ উপি�ত হওয়া। 

ঘ. িবলাতী, মা�ী, মাদানী, আজহারী, �দওব�ী ইত�ািদ িড�ীসহ 
উপি�ত হওয়া। 

২. িনেজেক মা�েষর বেড়া কল�াণকামী বেল পিরচয় �দওয়া। �যমন- 

ক. িবেশষ� িচিকৎসক, িচিকৎসক, ইি�জিনয়ার ইত�ািদ। 

   (িবেদশী িড�ী হেল �িবধা অিধক) 
খ. মানবতাবাদী, সমাজকম�ী, গরীেবর ব�ু ইত�ািদ। 

 

 জীবি�কার পরবত�ী িবষয়- আ�াহ তা’য়ালার কথা এবং আদম ও 
হাওয়া (আ.)-এর কাজ 

ا �َانَا ِفيهِ  ْيَطاُن َعْنَها َفأَْخَرَجُهَما ِمّمَ  ◌ۖ  َفأََزلَُّهَما الّشَ

অ�বাদ : অতঃপর শয়তান ষড়য� কের তােদর উভয়েক (গাছিটর িবষেয়) 
�িলত করেলা এবং তারা �য অব�ােন িছল �সখান �থেক তােদরেক 

সিরেয় িদেত স�ম হেলা।  
(�রা বাকারা/২ : ৩৬) 

ُهَما بُِغُرورٍ  َجَرَة بََدْت لَُهَما َسْوآتُُهَما َوَطِفَقا يَْخِصَفاِن �َلَ  َفَدّالَ ا ذَاَقا الّشَ ْيِهَما ◌ۚ َفلَّمَ

 ◌ۖ  ِمن َوَرِق الَْجّنَةِ 

অ�বাদ : এভােব �স (ইবিলস) তােদরেক �ধাঁকার মাধ�েম অধঃপিতত 
করেলা। অতঃপর যখন তারা �সই গােছর (ফেলর) �াদ �হণ করেলা 
তখন তােদর ল�া�ান তােদর কােছ �কাশ হেয় পড়েলা এবং তারা 

জা�ােতর পাতা িদেয় িনেজেদর আবৃত করেত লাগেলা। 
(�রা আ’রাফ/৭ : ২২) 

এ সংলাপ �থেক িশ�া 
এ সংলাপ �থেক জানা যায়- ইবিলেসর তথ�স�াস, ষড়য� ও �ধাঁকার 

কােছ মানব জািতর আিদ িপতা ও মাতা �হের যান এবং তারা উভেয়ই 
গাছিটর কােছ যান এবং তার ফল খান। 
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♣♣ তাওবার িবষেয়ও ইবিলস ষড়য�/তথ�স�াস কের জািতেক �মৗিলক 

ভুল তথ� �হণ করােত স�ম হেয়েছ। তাই, তাওবা নামক িবষয় বা 
আমলিটর মহাকল�াণ �থেক মুসিলম ব�ি� ও সমাজ আজ বি�ত হে�। 

 

তাওবা (توبة) শে�র আিভধািনক অথ� 
 

�াচ�িবদ িমলটন কাওয়ােনর িবখ�াত আরবী-ইংেরজী অিভধান A 

Dictionary of Modern Written Arabic-এ তাওবা শে�র অথ� �লখা 

হেয়েছ- 

to repent- অ�েশাচনা করা, অ�ত� হওয়া, লি�ত হওয়া, �ঃখ করা। 
to penitent- অ�ত� হওয়া, কৃত পােপর জ� অ�তাপী হওয়া। 
to penance- কৃত পােপর জ� ���ায় �ায়ি�� করা। 
to contrite- পােপর দ�ন মম�পীড়া অ�ভব করা, অ�েশাচনা করা। 
forgive- �মা করা, মাজ�না করা, উেপ�া করা। 
to turn from (sin)- পাপ �থেক �ত�াবত�ন করা।   
be converted from- অসৎ পথ �থেক সৎ পেথ আসা। 
to restore to His grace- �ভুর দয়া ও �মার পেথ পুনরায় িফের আসা। 
to turn to God with repentance- অ�েশাচনা িনেয় আ�াহর িদেক 

িফের আসা। 
 

তাওবার িবধান রাখার উে�� 
 

উে��িবহীনভােব �কান িকছ ু সৃি� বা �ণয়ন কের �সই ব�ি� বা স�া 

যার �কান �ান-বুি� �নই তথা পাগল। মহান আ�াহ হেলন িব�সমূেহর 
সবেচেয় �ানী ও বুি�মান স�া। তাওবা নামক আমলিট �ণয়ন কেরেছন 
আ�াহ তা’য়ালা। তাই এর �পছেনও আ�াহ তা’য়ালার িন�য় �কান 

উে�� আেছ। আমরা এখন �রআন ও ��াহ �থেক তাওবার িবধান 
রাখার উে��িট জানার �চ�া করেবা। 
 

আল-�রআন 
তথ�-১.১ 

اِس تَاُْمُرْوَن بِالَْمْعُرْوِف َوتَْنَهْوَن َعِن الُْمْنَجلِر َو تُْؤِمنُ  ٍة اُْخِرَجْت لِلّنَ  ْوَن بِاِهللا كُْ�ُتْم َخْريَ اُّمَ
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অ�বাদ : �তামরা সেব�া�ম উ�াত, �তামােদর উ�ব ঘটােনা হেয়েছ 
মা�েষর কল�াণ করার উে�ে�, �তামরা জানা িবষয় বা�বায়ন এবং 
অ�ীকার করা িবষয় �িতেরাধ করেব এবং আ�াহর �িত ঈমান রাখেব। 

                         (�রা আেল-ইমরান/৩ : ১১০) 

ব�াখ�া : আল �রআেন উ�াত (أُّمَة) শ�িট �য সকল অেথ� ব�ব�ত 

হেয়েছ তার একিট হেলা িবিভ� সৃি�গত জািত। �যমন- 

 ◌ۚ  أَْمَثالُُجلم أَُمٌم  إِّالَ  بَِجَناَحْيهِ  يَِطريُ  َطائِرٍ  َوَال  اْألَْرِض  ِيف  َدابَّةٍ  ِمن َوَما 

অ�বাদ : আর পৃিথবীেত িবচরণকারী এমন �কােনা জীব �নই অথবা িনজ 
ডানার সাহােয� উেড় এমন �কােনা পািখ �নই যারা �তামােদর মেতা একিট 
উ�াত (সৃি�গত জািত) নয়।  

(�রা আল-আন’আম/৬ : ৩৮) 
 

তাই, আয়াতখািনর অংশিভি�ক িশ�া হেলা- 
‘�তামরা সেব�া�ম উ�াত’ অংেশর িশ�া- মা�ষ হেলা আ�াহর সকল 
সৃি�র মেধ� ��� সৃি�গত জািত (আশরাফলু মাখলুকাত)।  
 

‘�তামােদর উ�ব ঘটােনা হেয়েছ মা�েষর কল�াণ করার উে�ে�’ অংেশর 
িশ�া- মা�ষেক সৃি� করার মূল উে�� হেলা মা�েষর কল�াণ করা (মা�ষ 
মা�েষর জ�)। 
 

‘�তামরা জানা িবষয় বা�বায়ন এবং অ�ীকার করা িবষয় �িতেরাধ 
করেব’ অংেশর িশ�া- মা�ষেক জ�গতভােব জানা �ায় কাজ�েলা 
বা�বায়ন এবং অ�ায় কাজ�েলা �থেক দূের থাকা ও �িতেরাধ করার 
মাধ�েম মা�েষর কল�াণ করেত হেব। 
 

‘আর আ�াহর �িত ঈমান রাখেব’ অংেশর িশ�া- ঈমান হেলা 
�ান+িব�াস। তাই আ�াহর �িত ঈমান রাখা কথািটর অথ� হেব- আ�াহ 
স�েক� জানা ও তা িব�াস করা। আ�াহ স�েক� জানার একমা� িনভু�ল 
�� হেলা আল-�রআন। তাই আ�াহর �িত ঈমান রাখা কথািটর সব�ািধক 
সিঠক অথ� হেব- �রআনেক সকল �ােনর আ�াহ �দ� হাড� কিপ িহেসেব 
সবাইেক িব�াস করা। 
 

�� হেলা- জ�গতভােব জানা �ায় কাজ বা�বায়ন এবং অ�ায় কাজ 
�িতেরাধ করার সােথ �কন �রআনেক সকল �ােনর আ�াহ �দ� হাড� 
কিপ িহেসেব িব�াস করার কথািটেক যু� করা হেয়েছ। 
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এ �ে�র উ�র হেলা- 
�ায় ও অ�ায় কাজ �কান�েলা তা আ�াহ �থেম �েহর জগেত সা�� ও 
�াস িনেয় �েত�ক �হেক জািনেয় িদেয়েছন। এ তথ�িট জানা যায় �রা 
বাকারার ৩১ ন�র আয়াত �থেক। জ�গতভােব পাওয়া �ােনর ঐ উৎসিট 
িশ�া ও পিরেবেশর মাধ�েম পিরবিত�ত হেয় �যেত পাের। এ তথ�িট 
জািনেয় �দওয়া হেয়েছ �রা আ� শামেসর ৯ ও ১০ ন�র আয়ােতর 
মাধ�েম। 
িক�-  

১. আল �রআেন ঐ �ায় ও অ�ায় কাজ�েলার তািলকা িনভু�লভােব 
উি�িখত আেছ এবং িকয়ামত পয�� তা থাকেব। তাই, মা�ষেক 
তার জ�গতভােব জানা �ায় ও অ�ায় কাজ�েলােক �রআেনর 
আেলােক যাচাই কের �স�েলার িনভু�লতা ও পিরপূণ�তা স�েক� 
অব�ই িনি�ত হেত হেব। 

২. ঐ �ায় ও অ�ায় কাজ�েলার �মৗিলক বা�বায়ন প�িতও আল 
�রআেন িনভু�লভােব উি�িখত আেছ এবং িকয়ামত পয�� তা 
থাকেব। 

৩. আবার ঐ �ায় ও অ�ায় কাজ�েলা বা�বায়ন করার জ� �যাগ� 
মা�ষ �তিরর ��া�ামও �রআেন িনভু�লভােব উি�িখত আেছ এবং 
িকয়ামত পয�� তা থাকেব। 

 

ঐ ধরেনর �যাগ� মা�ষ ছাড়া �কউ �ােয়র বা�বায়ন ও অ�ােয়র 
�িতেরাধ করেত �গেল তা সম� মানব জািতর জ� কল�াণকর 
হেব না। তা হেব- ব�ি�, পিরবার, দল বা িনজ (েভৗগিলক 
জািতর) �াথ� উ�ােরর জ�।  
 

তাই, এ আয়াত �থেক �ত��ভােব জানা যায়- 
১. মা�ষ হেলা আ�াহর সকল সৃি�র মেধ� ��� জািতগত সৃি� 

(আশরাফলু মাখলুকাত)। 
২. মা�ষ সৃি�র মূল উে�� হেলা- মা�েষর কল�াণ করা (মা�ষ 

মা�েষর জ�)। 
৩. �স কল�ােণর উপায় হেলা- মা�েষর জ�গতভােব জানা �ায় 

কাজ�েলা বা�বায়ন এবং অ�ায় কাজ�েলা �িতেরাধ করা। 
৪. ঐ কাজসহ সকল কাজ করার সময় �রআনেক সকল �ােনর 

আ�াহ �দ� হাড� কিপ িহেসেব সবাইেক িব�াস করেত হেব। 
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অথ�াৎ আয়াতখািন �থেক �ত��ভােব জানা যায় মা�ষ সৃি�র মূল উে�� 
হেলা- মা�েষর কল�াণ করা। আর �স কল�াণ করেত হেব (জ�গতভােব 
জানা) �ায় কাজ�েলা বা�বায়ন এবং অ�ায় কাজ�েলা �িতেরাধ করার 
মাধ�েম। আর জীবেনর অ� িবভাগসমূেহর কাজ ও মা�ষ সৃি�র উে�ে�র 
মধ�কার স�েক�র �বাহিচ� িন��প-  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

িবষয়িট িনেয় িব�ািরত আেলাচনা আেছ ‘মা�ষ সিৃ�র উে�� ও পােথয়’ 
(গেবষণা িসিরজ-১) নামক বইিটেত। 
 

তাই, আয়াতখািন �থেক জানা যায়- তাওবাসহ মানব জীবেনর সকল 
কােজর উে�� হেলা �কােনা না �কােনাভােব ব�ি� ও সমােজর কল�াণ 
করা। 
 

তথ�-১.২ 

 ◌ۚ  الَِّذي َخلََق الَْمْوَت َوالَْحَياَة لَِ�ْبلَُوُكْم أَيُُّكْم أَْحَسُن َعَمًال 

অ�বাদ : িযিন সৃি� কেরেছন মৃতু� ও জীবন, �তামােদর পরী�া করার 
জ�, �ক �তামােদর মেধ� কেম� উ�ম? 

(�রা মূলক/৬৭ : ২) 
ব�াখ�া : আয়াতখািন �থেক জানা যায়- মৃতু� ও জীবন তথা মা�ষেক সৃি� 
কের �িনয়ায় পাঠােনা হেয়েছ কেম�র মাধ�েম �ক উ�ম ও �ক উ�ম নয় 

শরীর-�া�� 
গঠনমলূক কাজ 

(খাওয়া, পান করা, 
িব�াম, ব�ায়াম, 
িচিকৎসা ইত�ািদ) 

উপাসনামলূক কাজ 
(�রআেনর �ান, 

ঈমান, সালাত, যাকাত, 
িসয়াম, হা�, �রবানী, 

তাসবীহ-তাহলীল) 

পিরেবশ পিরি�িত 
গঠনমলূক কাজ 
(সাধারণ িশ�া, 
অথ�নীিত, িব�ান, 
�িতর�া ইত�ািদ) 

 

মা�ষ সৃি�র উে�� বা�বায়ন করা (�রআনেক সকল �ােনর আ�াহ 
�দ� হাড� কিপ িহেসেব িব�াস �রেখ জ�গতভােব জানা সকল �ায় কাজ 
বা�বায়ন ও অ�ায় কাজ �িতেরাধ করার মাধ�েম মা�েষর কল�াণ করা) 

 

পুেরা জীবন গঠন 

গিঠত জীবন ব�বহার 



   

গেবষণা িসিরজ-৩৭                             36 

 

(অধম) তা পরী�া করার জ�। অথ�াৎ �ক মানব কল�াণমূলক কাজ অিধক 
কের এবং �ক তা কের না বা তার িবপরীত কাজ কের �সিট পয�ােলাচনা 
কের পুর�ার বা শাি� �দওয়ার জ�। তাই, এ আয়াতখািন �থেকও জানা 
যায়, তাওবাসহ মানব জীবেনর সকল কােজর উে�� হেলা �কােনা না 
�কােনাভােব ব�ি� ও সমাজ জীবেনর কল�াণ করা। 
 

তথ�-১.৩ 

ُ الَْمَالئَِكُة أَْو يَ  أِْيتَ َربَُّك أَْو يَأِْيتَ بَْعُض آيَاِت َربَِّك�ۗ يَْوَم يَأِْيت َهْل يَْنُظُروَن إِّالَ أَْن تَأْتَِهلُ

أَْو َكَسَبْت ِيف إِيَمانَِها  بَْعُض آيَاِت َربَِّك َال يَْنَفُع نَْفًسا إِيَمانَُها لَْم تَُجلْن آَمَنْت ِمْن َقْبُل 

ا�ۗ ُقِل انَْتِظُروا إِنَّا ُمْ�َتِظُروَن.   َخْريً

অ�বাদ : তারা িক (ঈমান আনার ব�াপাের) �ধু অেপ�া কের �য, তােদর 
কােছ �ফেরশতা আসেব, িকংবা �তামার রব আসেবন িকংবা �তামার রেবর 
�কােনা িনদশ�ন (মৃতু� বা অ� আজাব) আসেব? �যিদন �তামার রেবর 
�কােনা িনদশ�ন আসেব �সিদন তার ঈমান �কােনা কােজ আসেব না, �য 
পূেব� ঈমান আেনিন অথবা ঈমান থাকা অব�ায় (ঈমান আনার পর) �কােনা 
�নকী অজ�ন কেরিন (সৎকাজ করার মাধ�েম)। বেলা, �তামরা �তী�া 
কেরা, িন�য় আমরাও �তী�ায় থাকলাম। 

(�রা আল-আন’আম/৬ : ১৫৮) 
 

ব�াখ�া : এ আয়াত �থেক জানা যায়- ঈমান আনার পর ঈমােনর দািব 
অ�যায়ী সৎকাজ তথা মানব কল�াণমূলক কাজ না কের মৃতু�বরণ করেল 
�স ঈমােনর �কােনা মূল� পাওয়া যােব না।  
 

তথ�-১.৪ 

الَِحاِت َوتََواَصْوا  نَساَن لَِفي ُخْسٍر. إِّالَ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الّصَ َوالَْعْصِر. إِّنَ اْإلِ

ْربِ.   بِالَْحِقّ َوتََواَصْوا بِالّصَ

অ�বাদ : কােলর কসম। িন�য়ই মা�ষ �িতর মেধ� আেছ। িক� তারা 
নয়, যারা ঈমান এেনেছ ও সৎকাজ কেরেছ এবং পর�রেক সেত�র 
উপেদশ িদেয়েছ ও �ধেয�র উপেদশ িদেয়েছ। 

 (�রা আল আসর / ১০৪ : ১-৪) 
 

ব�াখ�া : �রািট �থেক জানা যায়- ঈমােনর দািব অ�যায়ী সৎকাজ না 
করেল �িনয়া ও আিখরােত �িত�� হেত হেব। 



   

গেবষণা িসিরজ-৩৭                             37 

 

তথ�-১.৫ 

ُه َحَيوًة َطِ�َّبًة َمْن َعِمَل َصالًِح  ْ  جا ِمْن ذََكٍر اَْو اُنَْثى َوُهَو ُمْؤِمٌن َفلَُنْحِيَ�ّنَ ُ َولََنْجِزيَّحمَ

  .اَْجَرُهْم بِاَْحَسِن َما �َانُوا يَْعَملُْوَن 

অ�বাদ : পু�ষ ও মিহলােদর মেধ� �য সৎকাজ কের এবং �স মু’িমন, 

তােক �িনয়ায় শাি�ময় জীবনযাপন করােবা এবং (পরকােল) তার উ�ম 
কােজর জে� �াপ� পুর�ার �দেবা। 

(�রা আন-নাহল/১৬ : ৯৭) 

ব�াখ�া : আয়াতখািন অ�যায়ী সৎ/�ায় কাজ ও ঈমান একসােথ থাকেলই 

�ধু �িনয়ায় শাি�ময় জীবনযাপন এবং (পরকােল) �াপ� পুর�ার পাওয়া 
যােব। 
 

সি�িলত ব�াখ�া : এ�েলাসহ আরও অেনক আয়াত �থেক জানা যায়- 

মা�ষ তথা তাওবাসহ মা�েষর জীবেনর সােথ �ত�� ও পেরা�ভােব 
স�ক�যু� সকল িবষয় সৃি� বা �ণয়ন করার উে�� হেলা মা�েষর ব�ি� 

ও সমাজ জীবনেক শাি�ময় করা। 
 

তথ�- ২ 

نَْساُن َضِعيًفا ُ أَْن يَُخِفَّف َعْنُجلْم َوُخلَِق اْإلِ  .يُِريُد اّ�َ

অ�বাদ : আ�াহ �তামােদর �থেক (�নাহর) �বাঝা কমােত চান। �কননা 
মা�ষেক �ব�ল কের সৃি� করা হেয়েছ। 

(�রা িনসা/৪ : ২৮) 
ব�াখ�া : আয়াতখািনেত মহান আ�াহ �থেম মা�েষর জ� এক িবরাট 
�সংবাদ িদেয়েছন। �সংবাদিট হেলা- িতিন মা�েষর ভুল বা �নাহর 
�বাঝােক কমােত চান। বাড়ােত চান না। এখান �থেক জানা যায়, আ�াহ 
তা’য়ালা চান মা�ষ- 

১. ভুল বা �নাহ কম কের �িনয়ায় �খী, সমৃ� ও 

�গিতশীলভােব জীবন পিরচালনা ক�ক। 
২. �নাহ বা কমপে� বেড়া �নাহ মু� অব�ায় পরকােল িগেয় 

িচরকােলর জ� জা�াত লাভ ক�ক। 
 

আর এ লে�� আ�াহ তা’য়ালা �য সকল ব�ব�া িনেয়েছন তার �ধান ৫িট 

হেলা- 
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১. �থেম �েহর জগেত �াস িনেয় এবং পের মােয়র �পেট থাকা 
অব�ায় সকল মানব �ণেক ইলহােমর মাধ�েম �ােনর একিট 
অ�মািণত উৎস (Common sense) িদেয়েছন।  

২. জ�গতভােব পাওয়া �ােনর ঐ উৎসেক উৎকিষ�ত করার জ� 
যুেগ যুেগ জীবন স�িক�ত সকল �মৗিলক ও িনভু�ল �ান ও তার 
ব�াখ�া ধারণকারী পথিনিদ�িশকা (িকতাব) পািঠেয়েছন। ঐ 
িকতােবর �শষ সং�রণ হেলা আল �রআন। 

৩. িকতােবর িবষয়�েলােক বা�েব �েয়াগ কের �দিখেয় �দওয়ার 
জ� যুেগ যুেগ নবী-রাসূল পািঠেয়েছেন। �শষ রাসূল হেলন 
মুহা�াদ (স.)। 

৪. মা�েষর জীবনেক �খী, সমৃ� ও �গিতশীলভােব পিরচািলত 
করার জ� যেতা িজিনস �েয়াজন তা আ�াহ মহািবে� সৃি� 
কের �রেখেছন। 

৫. না �জেন বা �জেন করা অপরাধ (�নাহ) মাফ করার জ� 
তাওবা নামক এক অপূব� আমেলর ব�ব�া কেরেছন। 

 

এরপর �য কারেণ মহান আ�াহ মা�েষর ভুল বা �নাহর �বাঝােক কমােত 
বা হা�া করেত �চেয়েছন তা জািনেয় িদেয়েছন। �স কারণ হেলা- িতিন 
মা�ষেক �ব�ল কের সৃি� কেরেছন। এ কথা িদেয় মা�েষর শারীিরক 
গঠেনর �ব�লতার কথা বলা হয়িন। কারণ, �রা �ীেনর ৪ ন�র আয়ােতর 
মাধ�েম িতিন জািনেয়েছন- 

 .نَْساَن ِيف أَْحَسِن تَْقِويٍم لََقْد َخلَْقَنا اْإلِ 

অ�বাদ : িন�য় আমরা মা�ষেক সৃি� কেরিছ সেব�া�ম (শারীিরক) গঠেন।  
 (�রা �ীন/৯৫ : ৪) 

 

তাই, ‘মা�ষেক �ব�ল কের সিৃ� করা হেয়েছ’ কথািটর �কতৃ ব�াখ�া 
হেলা- 

১. �য উে�ে� মা�ষেক সৃি� করা হেয়েছ (�রআনেক সকল �ােনর 
আ�াহ �দ� হাড� কিপ িহেসেব িব�াস �রেখ জ�গতভােব জানা 
সকল �ায় কাজ বা�বায়ন ও অ�ায় কাজ �িতেরাধ করার 
মাধ�েম মা�েষর কল�াণ করা) �স উে�� সাধেনর পেথ 
�িতব�কতা সৃি�কারী িবষয় মা�েষর জীবেন উপি�ত থাকা। 
িবষয়�েলার কােয়কিট হেলা- �ােনর অভাব, �লাভ, লালসা, 
িহংসা, গব� ইত�ািদ। 
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২. মা�ষেক িবপেথ �নওয়ার জ� ভীষণ শি�শালী ষড়য�/ 
তথ�স�াসকারী ইবিলসেক মা�েষর �পছেন লািগেয় রাখা। এ 
তথ�িট �রআন �থেক জানা যায় িনে�া�ভােব- 

   إَِىلٰ يَْوِم   .َن يْ َن الُْمْنَظرِ َقاَل َفِإنََّك مِ  .َقاَل َرِبّ َفأَنِْظْرِين إَِىلٰ يَْوِم ُيْبَعُثوَن 

 .الَْوْقِت الَْمْعلُوِم 

   অ�বাদ : �স (ইবিলস) বলেলা, �হ আমার রব! পুন��ান িদবস 
পয�� আমােক অবকাশ িদন। িতিন (আ�াহ তা’য়ালা) বলেলন- 
তুই অবকাশ �া�েদর অ�ভু��। িনধ�ািরত সমেয়র িদন পয��। 

(�রা িহজর/১৫ : ৩৬, ৩৭, ৩৮) 
 

সি�িলত ব�াখ�া : এ সকল তথ� �থেক জানা যায়- তাওবা নামক 
আমেলর মাধ�েম আ�াহ তা’য়ালা ব�ি� মা�ষেকও �মা কের �িনয়া ও 
আিখরােত কল�াণ িদেত চান। 
 

তথ�- ৩.১ 

ْوِل  ْوِب َشِديِد الِْعَقاِب ِذي الّطَ نِب َوَقابِِل الّتَ  ◌ۖ  �َاِفِر الّذَ

অ�বাদ : িযিন পাপ �মাকারী ও তাওবা কবুলকারী, কেঠার শাি�দাতা 
(এবং) শি�শালী। 

(�রা ম’ুিমন/৪০ : ৩) 
ব�াখ�া : আয়াতখািনসহ আরও অেনক আয়ােতর মাধ�েম জািনেয় �দওয়া 
হেয়েছ মহান আ�াহ একিদেক �মাকারী ও তাওবা কবুলকারী এবং 
অ�িদেক কেঠার শাি�দাতা। 
 

তথ�- ৩.২ 

ا انَِيُة َوالّزَ ْنُهَما ِمائََة َجلَْدةٍ الّزَ ◌ۖ َوَال تَأُْخْذُكم بِِهَما َرأَْفٌة ِيف  ِين َفاْجلُِدوا �ُّلَ َواِحٍد ِمّ

ِ َوالَْيْوِم اْآلِخرِ  ِ إِن ُك�ُتْم تُْؤِمُنوَن بِاّ�َ َن  ِديِن اّ�َ ◌ۖ َولَْيْشَهْد �ََذابَُهَما َطائَِفٌة ِمّ

  .الُْمْؤِمِنَني 

অ�বাদ : ব�িভচািরণী ও ব�িভচারীর �েত�কেক একশত �ব�াঘাত কেরা। 
আর আ�াহর দ�িবধান বা�বায়েন তােদর �িত �কােনা �কার মমতা �যন 
�তামােদর �পেয় না বেস, যিদ �তামরা আ�াহ এবং আিখরােত িব�াসী 
হও। আর ম’ুিমনেদর একিট দল �যন তােদর শাি� �ত�� কের। 

 (�রা নূর/২৪ : ২) 
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তথ�- ৩.২ 

ا ِ َوالّسَ َن اّ�َ اِرقَُة فَاْقَطُعوا أَيِْديَُهَما َجَزاًء بَِما كََسَبا نَ�َاًال ِمّ ُ َعِزيٌز َحِكيٌم  ِرُق َوالّسَ  ◌ۗ َواّ�َ

অ�বাদ : পু�ষ �চার ও নারী �চার উভেয়র হাত �কেট দাও, এিট তােদর 
কৃতকেম�র ফল এবং আ�াহর প� �থেক দৃ�া�মূলক (িশ�ামূলক) শাি�। 
আর আ�াহ মহা�তাপশালী ও মহা��াময়।  

(�রা মােয়দা/৫ : ৩৮) 
সি�িলত ব�াখ�া : এ আয়াত�েলাসহ আরও আয়াত �থেক জানা যায়- 
�রআন তথা ইসলাম অপরাধীেক শাি� িদেত বেলেছ �কাে� এবং শাি� 
হেব দৃ�া� তথা িশ�ামূলক। আর শাি� �দওয়ার সময় অপরাধীর �িত 
দয়া �দখােত কেঠার ভাষায় িনেষধ করা হেয়েছ। আ�াহ তা’য়ালা মা�েষর 
�িত অসীম দয়ালু বেল �রআেনর ব� আয়ােত বলা হেয়েছ। �সই 
আ�াহর অপরাধীর �িত এেত কেঠার হওয়া �থেক কী জানা ও �বাঝা 
যায়? অপরাধী ব�ি�েক জনস�ুেখ কেঠার ও দৃ�া�মূলক শাি� িদেল 
সমােজর অপরাধ�বণ মা�ষ�েলা অপরাধ করার সাহস পােব না। ফেল 
সমাজ শাি�ময় হেব। এ �থেক সহেজ �বাঝা যায়- মহান আ�াহ ব�ি� 
মা�েষর কল�ােণর �চেয় মানব সমােজর কল�াণ �বিশ চান।  
 

তথ�- ৪ 

لُو َ َوَرُسولَُه َويَْسَعْوَن ِيف اْألَْرِض َفَساًدا أَن يَُقّتَ ا أَْو إِنََّما َجَزاُء الَِّذيَن يَُحاِربُوَن اّ�َ

ْن ِخَالٍف أَْو يُنَفْوا ِمَن اْألَْرِض  َع أَيِْديِهْم َوأَْرُجلُُهم ِمّ لَِك لَُهْم  يَُصلَُّبوا أَْو تَُقّطَ ◌ۚ ذَٰ

نَْيا إِّالَ الَِّذيَن تَابُوا ِمن َقْبِل أَن  .◌ۖ َولَُهْم ِيف اْآلِخَرِة �ََذاٌب َعِظيٌم  ِخْزٌي ِيف الّدُ

 ْ ِحيٌم ◌ۖ َفا�ْلَ  تَْقِدُروا �َلَْهلِ َ َغُفوٌر ّرَ  .ُموا أَّنَ اّ�َ

অ�বাদ : যারা আ�াহ ও তাঁর রাসূেলর িব�ে� যু� কের এবং পৃিথবীেত 
�ংসা�ক কাজ কের �বড়ায়, িন�য়ই তােদর শাি� এিট �য- তােদরেক 
হত�া করা হেব বা শূেল িব� করা হেব বা িবপরীত িদক �থেক তােদর 
হাত ও পা �কেট �ফলা হেব অথবা তােদরেক �দশ �থেক বিহ�ার করা 
হেব। এটা তােদর পািথ�ব লা�না এবং আিখরােত তােদর জ� রেয়েছ 
কিঠন শাি�। তেব, �তামােদর করতলগত হওয়ার আেগ (ধরা পড়ার 
আেগ) যারা ঐ সকল কাজ �থেক সিত�কারভােব িফের আসেব (তাওবা 
করেব) তােদর জ� (আিখরােতর) শাি� �েযাজ� হেব না। �তরাং �জেন 
�রেখা �য, আ�াহ অব�ই অত�� �মাশীল ও পরম দয়ালু।  

(�রা মােয়দা/৫ : ৩৩, ৩৪) 
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ব�াখ�া : আয়াতখািনর �থেম- যারা আ�াহ ও তাঁর রাসূেলর িব�ে� যু� 
কের এবং পৃিথবীেত �ংসা�ক কাজ কের �বড়ায় তােদর জ� �িনয়ায় 
হত�া বা অ� কিঠন শাি� এবং আিখরােত কিঠন শাি�র �ঘাষণা �দওয়া 
হেয়েছ। আর আয়াতখািনর �শেষ জািনেয় �দওয়া হেয়েছ, আিখরােতর  
শাি� �স সব ব�ি�েদর জ� �েযাজ� হেব না যারা মুসিলমেদর হােত 
(পুিলেশর হােত) ধরা পড়ার আেগ সিত�কারভােব িফের আসেব তথা 
সিত�কারভােব তাওবা করেব।  
 

�� হেলা- ঐ ধরেনর অপরাধীরা যিদ মৃতু�দে�র �যাগ�ও হয়, তেব িবচার 
কের �স ব�াপাের চূড়া� িস�াে� �পৗঁছােত এবং দ� কায�কর করেত 
�াভািবকভােব কেয়ক মাস সময় �লেগ যায়। এই সমেয় অথ�াৎ ধরা পড়ার 
পর মৃতু�দ� কায�কর হওয়ার মধ�বত�ী সমেয় ব�ি� তাওবা করেল �স 
তাওবা কবুল না হওয়ার কারণ কী? �কৃত কারণিট কােরা বুেঝ না 
আসেলও �চাখ ব� কের ধের িনেত হেব- আ�াহ �য িবধান কেরেছন 
তােত অব�ই মানব সভ�তার ব�াপক কল�াণ আেছ। 
 

এ �ে�র উ�র হেলা- তাওবা করেলও আটক অব�া �থেক �বর হেয় এেস 
�ায় কাজ কের মানব সমাজেক কল�াণময় করার মেতা �েযাগ বা অব�া 
ঐ ব�ি�র আর না থাকা। তাই, এ আয়াত �থেক �বাঝা যায়, তাওবার 
�ধান উে�� তাওবকারী ব�ি�েক শাি� �থেক অব�হিত �দওয়া নয়। বরং 
তাওবার �ধান উে�� হেলা সৎ মা�েষর সংখ�া বািড়েয় মানব সমােজর 
�খ, শাি� ও �গিত বৃি� করা। 
 

সি�িলত িশ�া : এ অধ�ােয়র আয়াতসমূেহর ব�ব� সািব�কভােব 
পয�ােলাচনা করেল বলা যায় �য- মহািবে�র সকল সৃি� ও মা�েষর জীবন 
িবষয়ক যত িবিধ-িবধান �রআন তথা ইসলােম আেছ তার মূল উে�� 
হেলা মানব সমাজেক কল�াণময় করা। আর ব�ি�র সােথ স�ক�যু� 
কাজ�েলা এমন হেত হেব �যন তার চূড়া� ফল হয় মানব সমােজর 
কল�াণ। 
 

তাই, অধ�ােয়র আয়াতসমূহসহ আরও আয়ােতর আেলােক িনি�তভােব 
বলা যায় �য তাওবা নামক আমেলর- 

 �থম উে�� হেলা মানব সমােজর কল�াণ। 
 ি�তীয় উে�� হেলা ব�ি�র �িনয়া ও পরকালীন কল�াণ। 
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তাওবার উে�� জানা ও মানার সােথ 
তাওবা কবলু হওয়ার স�ক� 

 

তাওবা নামক আমলিট মহান আ�াহ �য উে�� �ণয়ন কেরেছন তা 
আমরা ওপের �জেনিছ। এখন আমরা তাওবার উে�� জানা ও মানার 
সােথ তাওবা কবুল হওয়ার স�েক�র িবষয়িট �রআন, ��াহ ও 
Common sense-এর আেলাক জানার �চ�া করেবা।  
 

Common sense  

িবষয়িট �’িট দৃি�েকাণ �থেক জানা যায়- 
দিৃ�েকাণ-১ 
 কল�াণ পাওয়ার দিৃ�েকাণ 
�কােনা িবষয় পালন কের কল�াণ �পেত হেল িবষয়িট �য উে�ে� �ণয়ন 
করা হেয়েছ �স উে�� সাধনেক সামেন �রেখ তা পালন করেত হয়। 
একটা উদাহরণ িদেল ব�াপারটা পির�ার হেব। ধরা যাক- �রিডও। �রিডও 
�থেক কল�াণ �পেত হেল সব��থম জানেত হেব- �রিডওটা কী উে�ে� 
�তির করা হেয়েছ। তারপর �সই উে��েক সামেন �রেখ �রিডওটা 
ব�বহার করেত হেব। �রিডও বানােনার উে�ে� হেলা- মা�ষ এর মাধ�েম 
িবিভ� �রিডও �স�টােরর অ��ান �নেব এবং তা �থেক উপকৃত হেব। 
�কউ যিদ �রিডওেক তার ��তকারেকর উে�� অ�যায়ী ব�বহার না কের 
�দখার ব� িহেসেব ঘেরর �কােণ �রেখ �দয়, তাহেল �রিডও িদেয় তার 
�কােনা কল�াণ হেব না।  
 

তাওবা নামক আমলিটও আ�াহ তা’য়ালা �ণয়ন কেরেছন একটা উে�� 
িনেয়। তাই, মা�ষ যিদ তাওবার কল�াণ �পেত চায়, তেব তােক অব�ই 
আ�াহ তা’য়ালার �সই উে��েক �থেম জানেত হেব। তারপর �স 
উে�� সাধনেক সামেন �রেখ তাওবা নামক আমলিট পালন করেত হেব। 
 

দিৃ�েকাণ-২  
 ভলু ধরেত পারার দিৃ�েকাণ 
�কােনা িবষয় �ণয়ন করার উে��িট জানা থাকেল �কানিট ঐ িবষেয়র 
ব�াপাের ভুল িবষয় তা সহেজই ধরা যায়। �স ধরার উপায় হেলা- যা িকছ ু
িবষয়িটর উে�� সাধেনর পেথ �� �িতব�কতা সৃি� কের তা ঐ 
িবষেয়র ব�াপাের ভুল তথ�।  
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উদাহরণ ��প একিট কলমেক ধরা যায়। কলম �তিরর উে�� হেলা 
�লখা। যিদ �কউ বেল- কলম ব�বহােরর একিট িনয়ম হেলা �লখার সময় 
িনবিট ওপেরর িদেক ধের রাখা, তেব যার কলম �তিরর উে��টা জানা 
আেছ �স সহেজই বলেত পারেব �য, এিট কলম ব�বহােরর িবষেয় একিট 
ভুল কথা। কারণ িনব ওপেরর িদেক থাকেল কলম �তিরর উে�� তথা 
�লখার কাজিট সাধন হেব না। অ�কথায়, এিট কলম �তিরর উে�� 
সাধেনর পেথ িবরাট �িতব�কতা সৃি�কারী একিট কথা।  
 

তাই, তাওবা নামক আমলিট �ণয়ন করার উে�� জানা থাকেল, �কানিট 
তাওবার ব�াপাের ভুল িবষয় তা সহেজই ধের �ফলা যায়। �স ধরার উপায় 
হেব- �য িবষয় তাওবা নামক আমলিটর উে�� সাধেনর পেথ �� 
�িতব�কতা সৃি� কের তা তাওবার ব�াপাের ভুল িবষয়।  
 

আল �রআন 
তথ�-১ 

َماَء َواْألَْر  ◌ۚ َفَويٌْل   ◌ۚ ٰذلَِك َظّنُ الَِّذيَن َكَفُروا َض َوَما بَْ�َنُهَما بَاِطًال َوَما َخلَْقَنا الّسَ

اِر .   لِلَِّذيَن َكَفُروا ِمَن الّنَ

অ�বাদ : আমরা আকাশ, পৃিথবী এবং এত�ভেয়র মধ�বত�ী �কােনা িকছুই 
িবনা উে�ে� সৃি� কিরিন। এিট কািফর �লাকেদর ধারণা। �তরাং যারা 
�ফরী কের তােদর জ� রেয়েছ জাহা�ােমর �েভ�াগ।   

(�রা �সায়াদ/৩৮ : ২৭) 
ব�াখ�া : আয়াতখািনর মাধ�েম �য তথ��েলা মহান আ�া�  ��ভােব 
জািনেয় িদেয়েছন তা হেলা- 
 

 মহাকাশ, পৃিথবী এবং এত�ভেয়র মেধ� থাকা সকল িকছু অথ�াৎ 
মা�ষ, প�-প�ী, গাছপালা, নদীনালা, �রআন, সালাত, িসয়াম, 
হা�, তাওবা ইত�ািদর �েত�কিট সৃি� বা �ণয়ন করার �পছেন 
আ�াহ তা’য়ালার একিট িনিদ�� উে�� আেছ।  

 যারা মেন কের, ঐ সেবর �কােনা একিটও মহান আ�া�  িবনা 
উে�ে� সৃি� বা �ণয়ন কেরেছন এবং ফল��প তা এমনভােব 
ব�বহার বা পালন কের �য আ�াহর িনধ�ারণ করা উে��িট সাধন 
হে� না, তারা কািফর �লাক।  

 পরকােল ঐ কািফরেদর িঠকানা হেব জাহা�াম।  
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তাই, এ আয়ােতর িভি�েত সহেজ বলা যায়- �য উে�� িনেয় মহান 
আ�াহ তাওবা নামক আমলিট �ণয়ন কেরেছন তা সকলেক জানেত ও 
মেন রাখেত হেব। আর তাওবা নামক আমলিট পালন করার সময় �স 
উে�� সাধন হে� িক না বা হেব িক না তা সেব�া�ণ �খয়াল রাখেত 
হেব। অ�থায় তাওবা কবুল হেব না। ফেল (আমলনামায় কবীরা �নাহ 
�থেক যাওয়ার কারেণ) পরকােল ব�ি�েক জাহা�ােম �যেত হেব। 
 

তথ�-২ 

َماَواِت َواْألَْرِض َواْخِتَالِف اللَّْيِل َوالنَّ  َهاِر َآليَاٍت ِألُوِيل اْألَلَْباِب . إِّنَ ِيف َخلِْق الّسَ

َماَواِت  َ ِقَياًما َوُقُعوًدا َو�ََ�ٰ ُجُنوِبِهْم َوَيَتَفّكَُروَن ِيف َخلِْق الّسَ الَِّذيَن يَْذُكُروَن اّ�َ

اِر . َذا بَاِطًال ُسْبَحانََك َفِقَنا �ََذاَب الّنَ  َواْألَْرِض َربََّنا َما َخلَْقَت َهٰ

অ�বাদ : িন�য় আকাশসমূহ ও পৃিথবী সিৃ�র �ব�ািনক প�িত এবং িদন 
রাি�র আবত�েন �ানেবাধ স�� �লাকেদর জ� িনদশ�ন (িশ�ণীয় িবষয়) 
রেয়েছ। যারা দাঁিড়েয়, বেস ও শয়েন (সব�াব�ায়) আ�াহর িযক'র কের 
এবং আকাশসমূহ ও পৃিথবী সিৃ�র �ব�ািনক প�িত স�ে� িচ�া-গেবষণা 
কের। (আর বেল) �হ আমােদর রব! আপিন এেক িবনা উে�ে� সৃি� 
কেরনিন। আপিন পিব�। অতএব আ�েনর শাি� �থেক আপিন আমােদর 
র�া ক�ন। 

(�রা আেল-ইমরান/৩ : ১৯০, ১৯১) 
ব�াখ�া : আয়াতখািনর ‘�হ আমােদর রব! আপিন মহািব� ও এর মধ�কার 
�কােনা িকছু িবনা উে�ে� সৃি� কেরনিন। িবনা উে�ে� �কােনা িকছু সৃি� 
করার �িট �থেক আপিন ম�ু’- এ তেথ�র মাধ�েম জািনেয় �দওয়া 
হেয়েছ মহাকাশ ও পৃিথবীেত উপি�ত থাকা �কােনা িকছু অথ�াৎ মা�ষ, 
প�-প�ী, গাছপালা, নদীনালা, �রআন, সালাত, যাকাত, িসয়াম, হা�, 
তাওবা ইত�ািদর �কানিট আ�াহ তা’য়ালা উে��হীনভােব সৃি� বা �ণয়ন 
কেরনিন।  
 

আর আয়াতখািনর �শেষ থাকা ‘অতএব আ�েনর শাি� �থেক আপিন 
আমােদর র�া ক�ন’ কথািটর মাধ�েম জািনেয় �দওয়া হেয়েছ- যারা 
ধারণা কের মহািব� বা এেত উপি�ত থাকা �কােনা একিট িজিনস/িবষয় 
আ�াহ িবনা উে�ে� সৃি�/�ণয়ন কেরেছন এবং �স ধারণা অ�যায়ী 
িজিনস/িবষয়িটেক এমনভােব ব�বহার/পালন কের �য আ�াহর কাি�ত 
উে��িট কখনও অিজ�ত হেব না, তােদর পরকােল জাহা�ােম �যেত হেব।  
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তাই, এ আয়ােতর িভি�েত সহেজ বলা যায়- �য উে�� িনেয় মহান 
আ�াহ তাওবা নামক আমলিট �ণয়ন কেরেছন তা সকলেক জানেত ও 
মেন রাখেত হেব। আর তাওবা নামক আমলিট পালন করার সময় �স 
উে�� সাধন হে� িক না বা হেব িক না তা সেব�া�ণ �খয়াল রাখেত 
হেব। অ�থায় তাওবা কবুল হেব না। ফেল (আমলনামায় কবীরা �নাহ 
�থেক যাওয়ায়) পরকােল ব�ি�েক জাহা�ােম �যেত হেব। 
 

সি�িলত িশ�া : ইেতামেধ� �রআন ও হাদীেসর িভি�েত আমরা �জেনিছ, 
তাওবা নামক আমেলর- 

 �থম উে�� হেলা মানব সমােজর কল�াণ। 
 ি�তীয় উে�� হেলা ব�ি�র �িনয়া ও পরকালীন কল�াণ। 

তাই, আেলাচ� আয়াত িতনখািনর িভি�েত বলা যায়- তাওবা নামক 
আমেলর উি�িখত উে�� সকলেক জানেত ও মেন রাখেত হেব। আর 
তাওবা নামক আমলিট পালন করার সময় �স উে�� সাধন হে� িক না 
বা হেব িক না তা সেব�া�ণ �খয়াল রাখেত হেব। অ�থায় তাওবা কবুল 
হেব না। ফেল (আমলনামায় কবীরা �নাহ �থেক যাওয়ায়) পরকােল 
ব�ি�েক জাহা�ােম �যেত হেব। 
 
আল হাদীস 

ِ بْ  ثََنا َعْبُد اّ�َ ِ  … … …ُن َمْسلََمَة َحّدَ اِب َقاَل َقاَل َرُسوُل اّ�َ - َعْن ُعَمَر بِْن الَْخّطَ

ِة َوإِنََّما الِْمِرٍئ َما نََوى َفَمْن �َانَْت ِهْجَرتُُه  : - ص� اهللا �ليه وسلم ّيَ إِنََّما األَْعَماُل بِالّ�ِ

ِ َوَرُسولِهِ  ِ َوَرُسولِِه َفِهْجَرتُُه إَِىل اّ�َ َوَمْن �َانَْت ِهْجَرتُُه لُِدنَْيا يُِص�ُبَها أَِو اْمَرأٍَة  إَِىل اّ�َ

ُجَها َفِهْجَرتُ   .ُه إَِىل َما َهاَجَر إِلَْيِه يََتَزّوَ

অ�বাদ : ইমাম মুসিলম (রহ.) উমার ইব�ল খা�াব (রা.)-এর বণ�না 
সনেদর ৫ম ব�ি� আ�ু�াহ ইব� মাসলামা (রহ.) �থেক �েন তাঁর ‘সহীহ 
মুসিলম’ �ে� িলেখেছন- উমার ইব�ল খা�াব (রা.) হেত বিণ�ত, িতিন 
বেলন, রাসূলু�াহ (সা.) বেলেছন- িনয়ােতর (উে�ে�র) ওপরই সকল 
কাজ িনভ�র কের। �েত�ক ব�ি�র জে� তাই রেয়েছ যা �স িনয়ত কের 
(�য উে�ে� �স কের)। তাই, �য ব�ি� িহজরাত কের আ�াহ ও তাঁর 
রাসেূলর িনয়ােত (স�ি�র উে�ে�), তার িহজরাত আ�াহ ও তাঁর 
রাসূেলর জে�ই হয়। আর �য ব�ি� িহজরাত কের �িনয়া লাভ বা �কােনা 
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নারীেক িববাহ করার িনয়ােত (উে�ে�), তার িহজরাত ঐ জে� হেব যার 
িনয়ােত (উে�ে�) �স িহজরাত কেরেছ। 
 

 সহীহ মুসিলম, হাদীস নং-৫০৩৬। 

 হাদীসিটর সনদ এবং মতন সহীহ। 
 

ব�াখ�া : হাদীসখািনেত রাসূল (সা.) �থেম বেলেছন সকল কাজ তথা 
সকল কােজর ফল উে��র ওপর িনভ�র কের। এরপর একিট উদাহরেণর 
মাধ�েম িবষয়িট ��রভােব বুিঝেয় িদেয়েছন। 
 

তাই হাদীসখািনর আেলােক সহেজ বলা যায়- আ�াহ কী উে��েক 
সামেন �রেখ তাওবা নামক আমলিট �ণয়ন কেরেছন তা জানা এবং �স 
উে��েক সামেন �রেখ তাওবা নামক আমলিট পালন করেল তার ফল 
�িনয়া ও পরকােল ভােলা হেব। অ�থায় নয়। অথ�াৎ �িনয়ার জীবন �খী, 
সমৃ� ও �গিতশীল হেব এবং পরকােল জা�াত িমলেব। অ�থায় নয়। 
 

মানব জািতর করা �থম তাওবা এবং তা �থেক িশ�া 
 

আল �রআেনর �য অপূব� জীবি�কার কথা পূেব� আেলাচনা করা হেয়েছ 
�সখােন তাওবার িবষয়িটও ভিব��াণী িহেসেব উি�িখিত আেছ। 
জীবি�কার �স সংলাপ �থেক তাওবা স�েক� যা জানা যায়- 
 

আদম ও হাওয়া (আ.)-এর কথা  

 .لَّْم تَْغِفْر لََنا َوتَْرَحْمَنا لََنُجلونَّنَ ِمَن الَْخاِسِريَن َقاَال َربََّنا َظلَْمَنا أَنُفَسَنا َوإِن 

অ�বাদ : তারা (উভেয়) বলেলা, �হ আমােদর রব! আমরা িনেজেদর 
(আ�ার) �িত জুলুম কেরিছ, যিদ আপিন আমােদর �মা না কেরন এবং 
আমােদর �িত দয়া না কেরন, তাহেল আমরা অব�ই �িত��েদর 
(কবীরা�নাহগারেদর) অ�ভু�� হেবা।  

(�রা আ’রাফ/৭ : ২৩) 
ব�াখ�া : আদম ও হাওয়া (আ.) ইবিলেসর তথ�স�াস, ষড়য� ও �ধাঁকা 
কবিলত হেয় িনিষ� গােছর ফল খাওয়ার সােথ সােথ �দখেত �পেলন 
তােদর ঢাকা থাকা সতর আলগা হেয় �গেছ। ঐ ইি�ত �দেখ তাঁরা বুঝেত 
পােরন ভুল হেয় �গেছ। তৎ�ণাৎ তাঁরা আ�াহর কােছ �মা চাইেলন। 
আর �মা চাওয়ার জ� �য কথা�েলা তাঁরা বেলেছন, তার মাধ�েম 
তাওবার নীিতমালা জািনেয় �দওয়া হেয়েছ। 
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মাফ চাওয়ার জ� মানব জািতর আিদ িপতা ও মাতা �থেম বেলেছন 

তাঁরা আ�ার �িত জলুুম/অত�াচার কেরেছন। এ কথার অথ� হেলা- তােদর 
মন তথা মেন থাকা Common sense, আ�াহর �� আেদশ অমা� 

কের িনিষ� গােছর ফল �খেত সায় িদি�ল না। িক� ইবিলেসর 
তথ�স�াস, ষড়য� ও �ধাঁকা কবিলত হেয় মেনর রায়েক অ�া� কের তথা 
আ�ােক (মন) ক� িদেয় তারা িনিষ� গােছর ফল �খেয়েছ। তাই, তােদর 

মেন এখন �চ� অ�েশাচনা। 
 

তারপর মানব জািতর আিদ িপতা ও মাতা আ�াহর কােছ ফিরয়াদ 
কেরেছন- যিদ িতিন তাঁেদরেক �মা না কেরন, তাহেল �তা তারা �জেন 
আ�াহর আেদশ অমা� করার কারেণ ব�াপকভােব �িত�� হেয় যােবন। 

অথ�াৎ কবীরা �নাহ করার দােয় �দাষী হেবন। তাই তাঁরা অত�� 
িবনীতভােব আ�াহর কােছ মাফ �চেয়িছেলন। 
 

আ�াহ তা’য়ালার কথা 

بِِّه �َلَِماٍت َفَتاَب �َلَْيهِ  ٰ آَدُم ِمن ّرَ
ِحيُم  َفَتلَّ�َ اُب الّرَ ّوَ  .◌ۚ إِنَُّه ُهَو الّتَ

অ�বাদ : তারপর আদম তার রেবর কাছ �থেক (�মা �াথ�নার) কেয়কিট 
বাক� লাভ করেলা (এবং তার মাধ�েম তাওবা করেলা), তখন িতিন তার 

তাওবা কবুল করেলন। িন�য় িতিন তাওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালু।  

(�রা বাকারা/২ : ৩৭) 
ব�াখ�া : এ আয়াত �থেক জানা যায়- আ�াহ তা’য়ালা আদম (আ.)-�ক 

তাওবা করার জ� িকছ ুবাক� জািনেয় িদেয়িছেলন। �স বােক�র মাধ�েম 

তাঁরা উভেয় আ�াহর কােছ �মা চান এবং আ�াহ তােদরেক �মা কের 

�দন। ঐ বাক� এখােন উে�খ না থাকেলও �রআেনর িবিভ� �ােন তা 
উি�িখত আেছ। 
 

তাই, এ �’খািন আয়ােতর ব�েব�র মাধ�েম মানব জািতেক ভিব��াণী 

আকাের জািনেয় �দওয়া হেয়েছ- ইবিলেসর তথ�স�াস, ষড়য� বা �ধাঁকা 
কবিলত হেয় আ�ােক ক� িদেয় (Common sense-�ক অ�া� কের) 
বা খিুশ মেন �নাহ করার পর, মেন অ�েশাচনা সহকাের তাওবা (এবং 
ভিব�েত �কান ধরেনর �নাহ না করার অ�ীকার) করেল আ�াহ তা’য়ালা 

তার �নাহ মাফ কের �দেবন। 
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তাওবা স�িক�ত আল �রআেনর 
অ� িকছ ুআয়ােতর ব�ব� 

তথ�-১ 

ْوا َو�َاَن بَْنيَ ذَالَِك َقَواًما .َوالَِّذيَْن اِ  َوالَِّذيَْن الَ  ذَا اَنَْفُقْوا لَْم يُْسِرُفْوا َولَْم يَْقُرتُ

 َ َم يَْدُعْوَن َمَع اِهللا اِلًها ا ِىتْ َحّرَ
و  جُهللا اِالَّ بِلَْحّقِ َوالَ يَْزنُْوَن  َخَر َوالَ يَْقُتلُْوَن الّنَْفَس الَّ

َق اَثَاًما . يُّضَعْف لَُه الَْعَذاُب يَْوَم الِْقيَمِة َويَْخلُْد ِفْيه ُمَهانًا . اِالَّ َمْن يَّْفَعْل ذالَِك يَلْ 

اتِِهْم َحَسنٍت  َوآَمَن َمْن تَاَب  ُل اُهللا َسّيِ َو�َاَن اُهللا  طَو َعِمَل َعَمالً َصالًِحا َفاُولِئَك يَُبّدِ

ِحْيًما .   َغُفْوًرا ّرَ

অ�বাদ : (৬৭) আর যখন তারা (ম’ুিমনগণ) ব�য় কের তখন অপব�য় 
কের না আবার কৃপণতাও কের না, বরং তারা থােক এ �ইেয়র মধ�বত�ী 
অব�ােন। (৬৮) আর তারা আ�াহর সােথ অ� ইলাহেক ডােক না, আ�াহ 
যার হত�া িনেষধ কেরেছন �ায়সংগত কারণ ছাড়া তােক হত�া কের না 
এবং ব�িভচার কের না। �য এ�প করেব �স শাি� �ভাগ করেব। (৬৯) 
িকয়ামেতর িদন তার শাি� ি��ণ করা হেব এবং �সখােন �স অপমািনত 
অব�ায় �ায়ীভােব থাকেব। (৭০) �স ছাড়া �য তাওবা কের, ঈমান দৃঢ় 
কের �নয় ও সৎকাজ কের, অতঃপর আ�াহ তােদর পাপসমূহেক পিরবত�ন 
কের �দেবন �নকী িদেয়। আর আ�াহ অিত �মাশীল ও পরম দয়ালু।  

(�রা �ফারকান/২৫ : ৬৭-৭০)    
 

ব�াখ�া: ৬৭ ও ৬৮ ন�র আয়ােত ম’ুিমনেদর ৬িট �েণর কথা উে�খ করা 
হেয়েছ। �স ৬িট �ণ হেলা- 

১. অপব�য় না করা। 
২. কৃপণতা না করা। 
৩. অপব�য় ও কৃপণতার মধ�বত�ী অব�ােন থাকা। 
৪. আ�াহর সােথ অ� ইলাহেক না ডাকা, অথ�াৎ িশরক না করা। 
৫. �ায়সংগত কারণ ছাড়া কাউেক হত�া না করা। 
৬. ব�িভচার না করা। 

 

৬৮ ন�র আয়ােতর �শষাংশ এবং ৬৯ ন�র আয়ােতর মাধ�েম জানােনা 
হেয়েছ- যারা ঐ ৬িট কবীরা �নাহ করেব তারা িচরকাল জাহা�ােম 
থাকেব। 
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৭০ ন�র আয়ােত জানােনা হেয়েছ- যারা উি�িখত ৬িট কবীরা �নাহর 
এক বা একািধকিট করার পর খািলস িনয়েত তাওবা করেব, ঈমান আরও 
দৃঢ় কের �নেব এবং সৎকাজ করেব তথা আর �নাহ করেব না, আ�াহ 
তােদর পাপসমূহেক �নকী িদেয় পিরবত�ন কের �দেবন। অথ�াৎ 
যথাযথভােব তাওবা করেল �নাহ �ধ ুমাফই হয় না, �নকীেত পিরণত হেয় 
যায়। 
 

তথ�-২ 

َن َما أَنَزلَْنا ِمَن الَْبِ�َّناِت َوالُْهَدٰى ِمن بَْعِد َما بَّ�َّنَاُه لِلّنَاِس ِيف إِّنَ الَِّذيَن يَْكُتُمو

ِعُنوَن  الِْجلَتاِب  ُ الّالَ ُ َوَيلَْعُحمُ ُ اّ�َ إِّالَ الَِّذيَن تَابُوا َوأَْصلَُحوا َوبَّ�َُنوا  .◌ۙ أُولَِٰئَك يَلَْعُحمُ

 ْ ِحيُم  ◌ۚ َوأَنَا  َفأُولَِٰئَك أَتُوُب �َلَْهلِ اُب الّرَ ّوَ  .الّتَ

অ�বাদ : িন�য় আমরা মা�েষর জ� �য ��ভােব �মািণত িবষয়ািদ ও 
পথিনেদ�শনা অবতীণ� কেরিছ, িকতােব (�রআেন) তার �� বণ�না থাকার 
পরও যারা তা �গাপন কের, তােদর ওপর আ�াহ অিভশাপ বষ�ণ কেরন 
এবং সকল অিভশাপ বষ�ণকারীও তােদর ওপর অিভশাপ বষ�ণ কের। তেব 
যারা তাওবা কের এবং (িনেজেদর) সংেশাধন কের �নয় আর (যা �গাপন 
কেরিছেলা তা) ���ভােব �কাশ কের, আিম তােদর তাওবা কবুল 
করেবা। আর আিম অতীব তাওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালু।  

(�রা বাকারা/১ : ১৫৯, ১৬০) 
 

ব�াখ�া : আয়াত �’খািন �থেক জানা যায়- �নাহ মাফ হওয়ার জ� 
তাওবা করা এবং িনেজেক সংেশাধন কের �নওয়া তথা আর �নাহ না 
করা শত�।  
 

তথ�-৩ 

لَْو أَنَُّهْم �َانُوا  ◌ۚ  َوِقيَل اْدُعوا ُشَر�َاَءُكْم َفَدَعْوُهْم َفلَْم يَْسَتِج�ُبوا لَُهْم َوَرأَُوا الَْعَذاَب 

ُ اْألَنَْباُء  .ْ�ُتُم الُْمْرَسلَِني َويَْوَم يَُناِديِهْم َفَيُقوُل َماذَا أَجَ  .يَْهَتُدوَن  َفَعِمَيْت �َلَْهلِ

ا َمْن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصالًِحا َفَعَ�ٰ أَْن يَُكوَن ِمَن  .يَْوَمِئٍذ َفُهْم َال يََ�َساَءلُوَن  َفأَّمَ

 .الُْمْفلِِحَني 

অ�বাদ : (৬৪) আর (কািফর ও মুশিরকেদর) বলা হেব- �তামােদর 
�দবতা�েলােক ডােকা, তখন তারা তােদরেক ডাকেব িক� তারা তােদর 
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ডােক সাড়া �দেব না এবং এরা শাি� �ত�� করেব। হায়! এরা যিদ 
সিঠক পথ অবল�ন করেতা! (৬৫) আর �সিদন িতিন (আ�াহ) তােদরেক 
�ডেক বলেবন- �তামরা রাসূলেদর কী জবাব িদেয়িছেল? (৬৬) িক� 
�সিদন সকল সংবাদ তােদর কােছ অ�� হেয় যােব এবং তারা এেক 
অপরেক িজ�াসাও করেত পারেব না। (৬৭) তেব �য ব�ি� তাওবা 
কেরিছেলা, ঈমান এেনিছেলা এবং সৎকাজ কেরিছেলা, আশা করা যায় �স 
সাফল� অজ�নকারীেদর অ�ভু�� হেব।  

 (�রা কাসাস/২৮ : ৬৪-৬৭) 
ব�াখ�া : আয়াত ক’খািন �থেক জানা যায়- কািফর ও মুশিরকেদর মেধ� 
যারা তাওবা করেব, ঈমান আনেব এবং আমেল সােলহ (সৎকাজ) করেব 
তােদরেক মাফ কের িদেয় সাফল� অজ�নকারীেদর অ�ভু�� করা হেব।  
 

তথ�-৪ 

◌ۚ َوَمن َقَتَل ُمْؤِمًنا َخَطأً َفَتْحِريُر َرَقَبٍة  َوَما �َاَن لُِمْؤِمٍن أَن يَْقُتَل ُمْؤِمًنا إِّالَ َخَطأً 

ْؤِمَنٍة وَ  ُقواّمُ ّدَ َسلََّمٌة إَِىلٰ أَْهلِِه إِّالَ أَن يَّصَ ◌ۚ َفِإن �َاَن ِمن َقْوٍم �َُدٍوّ لَُّجلْم َوُهَو  ِديٌَة ّمُ

ْؤِمَنةٍ  ◌ۖ َوإِن �َاَن ِمن َقْوٍم بَْ�َنُجلْم َوبَْ�َحمُ ِمّ�َثاٌق َفِديٌَة  ُمْؤِمٌن َفَتْحِريُر َرَقَبٍة ّمُ

َسلََّمٌة إَِىلٰ أَْهلِِه َوتَْحِريرُ  ْؤِمَنةٍ  ّمُ ◌ۖ َفَمن لَّْم يَِجْد َفِصَياُم َشْهَريِْن ُمَ�َتابَِعْنيِ  َرَقَبٍة ّمُ

 ِ َن اّ�َ ُ �َِليًما َحِكيًما تَْوبًَة ِمّ  .◌ۗ َو�َاَن اّ�َ
 

অ�বাদ : �কােনা মু’িমনেক হত�া করা �কােনা মু’িমেনর জ� সংগত নয়, 
তেব ভুলবশত করেল �ত� কথা। �কউ �কােনা মু’িমনেক ভুলবশত হত�া 
করেল (তার দ� হে�) একজন ঘাড় আটকােনা মু’িমনেক মু� করা এবং 
তার পিরবারেক র�পণ �দান করা, তেব তারা (িনহেতর পিরবার) মাফ 
কের িদেল িভ� কথা। আর যিদ িনহত ব�ি� �তামােদর শ� স�দােয়র 
�লাক হয় এবং মু’িমন হয়, তাহেল (দ� হে�) একজন ঘাড় আটকােনা 
ম’ুিমনেক মু� করা। আর যিদ �স এমন এক স�দায়ভু� হয় যার সােথ 
�তামােদর চুি� রেয়েছ তাহেল (দ� হে�) তার পিরবারেক র�পণ �দান 
করা এবং একজন ঘাড় আটকােনা ম’ুিমনেক মু� করা। আর যিদ �স 
(ঘাড় আটকােনা ম’ুিমন) না পায় তাহেল তােক একটানা �’মাস �রাজা 
পালন করেত হেব। এটা আ�াহর প� �থেক আসা তাওবার একিট 
প�িত। আর আ�াহ মহা�ানী ও মহা��াবান। 

(�রা িনসা/৪ : ৯২) 
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ব�াখ�া : �বেঁচ থাকার হক হেলা সবেচেয় বেড়া বা�ার হক। 
আয়াতখািনেত �থেম ভুল কের একজন ম’ুিমনেক হত� করা হেয় �গেল 
তার �িতপূরণ �দওয়ার িবিভ� িদক বণ�না করা হেয়েছ। আয়াতখািনর 
�শেষ �িতপূরণ �দওয়ােক তাওবার একিট প�িত বলা হেয়েছ। 
 

তথ�-৫ 

َر َعنُجلْم  ِ تَْوبًَة نَُّصوًحا َعَ�ٰ َربُُّكْم أَن يَُكِفّ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا تُوبُوا إَِىل اّ�َ

ِيبَّ َسِ�َّئاتُِجلْم َويُْدِخلَُجلْم َجّنَاٍت تَْجِري ِمن تَْحِتَها اْألَنْ 
ُ الّ�َ َهاُر يَْوَم َال يُْخِزي اّ�َ

 ◌ۖ  َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعهُ 

অ�বাদ : �হ যারা ঈমান এেনেছা! �তামরা আ�াহর কােছ তাওবা কেরা, 
নিসহত/িবিধ �মাতােবক হওয়া তাওবা। আশা করা যায় �তামােদর রব 
�তামােদর পাপ�েলা �মা কের �দেবন এবং �তামােদরেক �েবশ করােবন 
জা�ােত যার তলেদেশ নদ-নদী �বািহত। �স িদন আ�াহ নবীেক এবং 
তার ম’ুিমন স�ীেদরেক লি�ত করেবন না। 

(�রা তাহরীম/৬৬ : ৮) 
ব�াখ�া : আয়াত ক’খািন �থেক জানা যায়- তাওবা করেত হেব নিসহত 
তথা িবিধ �মাতােবক। অথ�াৎ �রআন তাওবার �য িবিধ-িবধান িদেয়েছ �স 
িবিধ-িবধান অ�সরণ কের তাওবা করেত হেব। িবিধ-িবধানসমূহ ওপের 
আেলািচত হেয়েছ। তেব ঐ িবিধ-িবধােনর মহা���পূণ� একিট হেলা 
তাওবা কবুেলর �শষ সময়। পের এ িবষেয় আেলাচনা আসেছ। তওবার এ 
িবধানিট স�েক� ব�াপক ভুল ধারণা সারা িবে�র মুসিলম সমােজ চালু 
আেছ। 
 

�রআন �থেক তাওবা কবলু হওয়ার 
�শষ সময় জানার নীিতমালা 

 

�রআন িরসাচ� ফাউে�ডশন �রআন, হাদীস ও Common sense-এর 
িভি�েত �রআেনর �ান অজ�ন বা �রআন ব�াখ�ার �য মূলনীিতসমূহ 
উ�ঘাটন কেরেছ তা হেলা- 

১. �রআেন পর�র িবেরাধী �কােনা ব�ব� �নই। 
২. �রআেনর সেব�া�ম ব�াখ�া �রআন। 
৩. একই িবষেয়র সকল আয়াত পাশাপািশ �রেখ পয�ােলাচনা 

কের চূড়া� িস�াে� �পৗঁছােনা। 
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৪. �রআেনর িবেরাধী ব�ব� �য �ে�ই থা�ক তা িমথ�া। �স 
�� হাদীস, িফকহ, িব�ান বা অ� যাই �হাক না �কন। 

৫. সত� উদাহরণেক আ�াহর কাছ �থেক আসা সত� িশ�ার 
ময�াদা �দওয়া। 

৬. একািধক অথ�েবাধক শ� বা আয়ােতর অথ� বা ব�াখ�া করার 
সময় Common sense-এর রায় বা িব�ােনর �িতি�ত 
তেথ�র সােথ �মলােনার �চ�া করা। 

৭. আল �রআেন িশ�া রিহত হওয়া �কােনা আয়াত �নই তথা 
�রআেনর সকল আয়ােতর িশ�া চালু আেছ িবষয়িট মেন 
রাখা। 

৮. আরবী ভাষা ও ব�াকরেণর �ান রাখা। 
৯. �য িবষয় �রআেন �নই �সিট ইসলােমর �মৗিলক িবষয় নয়। 

 

তাই, �রআন পয�ােলাচনা কের তাওবা কবুল হওযার �শষ সময় জানেত 
হেল- তাওবার স�িক�ত পূেব� উি�িখত ও পের আসা সকল আয়ােতর 
ব�ব�েক পাশাপািশ �রেখ পয�ােলাচনা কের চূড়া� িস�াে� �পৗঁছােত হেব। 
আর ঐ পয�ােলাচনার সময় সবেচেয় �বিশ �খয়াল রাখেত হেব ১ ন�র 
নীিতিটর �িত। অথ�াৎ চূড়া� িস�া�িট বা িস�া�সমূহ �কােনা আয়ােতর 
িবেরাধী হেব না। সকল আয়ােতর স�ূরক হেব। 
  

তাওবা কবলু হওয়ার �শষ সময় 
 

Common sense 

ইেতামেধ� আমরা �জেনিছ �য তাওবা নামক আমেলর- 
 �থম উে�� হেলা মানব সমােজর কল�াণ। 
 ি�তীয় উে�� হেলা ব�ি�র �িনয়া ও পরকালীন কল�াণ। 

তাই, Common sense-এর িভি�েত সহেজ বলা যায়- তাওবা কবুল 
হওয়ার �শষ সময় হেব মৃতু� ঘটার পূেব�র এমন সময় যখন ব�ি�র �ান, 
বুি� ও শারীিরক শি� এমন পিরমাণ উপি�ত আেছ �য- সামেন উপি�ত 
হওয়া একিট �নাহ তথা অপরাধমূলক কাজ �স সহেজ করেত পাের। িক� 
তাওবা কেরেছ বেল �স তা করেছ না।  
 

তাওবা কবুেলর �শষ সময় এিট হেল �য িবষয়সমূহ ঘটেব তা হেলা- 
১. মা�ষেক তাওবা করার পর সামেন আর �নাহ না করার দৃঢ় 

িস�া� িনেত হেব। তারপর �নাহ �থেক িনেজেক দূের �রেখ 
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জীবন পিরচালনা করেত হেব। কারণ, �যেকােনা মুহেূত� তার মৃতু� 
উপি�ত হেত পাের। তখন আর তাওবা কবুল হেব না। সকল 
মুসিলম এ নীিত অ�সরণ করেল মুসিলম �দশ�েলা �খ, শাি� 
এবং �গিতেত পূণ� থাকেব। 

২. �যেহতু মুসিলম ব�ি� তাওবা কের সকল বা অ�তপে� কবীরা 
(বেড়া) �নাহ মাফ কের িনেয় পরকােল যােব, তাই �স �থম 
�থেক জা�ােত চেল যােব। ফেল আ�াহর চাওয়া সফল হেব। 
আর ইবিলেসর চাওয়া ব�থ� হেব। 

 

তাওবা কবুেলর �শষ সমেয়র পেরর সময় হেলা এমন সময় যখন ব�ি�র 
�নাহ/অপরাধ করার মেতা �ান, বুি� ও শারীিরক শি� �নই। এ সমেয় 
তাওবা করেল তা কবুল হওয়ার কথা নয়। কারণ- 

১. ঐ ব�ি� তাওবার অপূব� �েযাগিট না িনেয় সারা জীবন 
অেনক বেড়া বেড়া অপরাধ কের মানব সমােজর �খ, শাি� 
িবন� কেরেছ। অথ�াৎ আ�াহর মা�ষ সৃি�র উে�� বা�বায়ন 
হেত দা�ণভােব বাধা�� কেরেছ। 

২. ব�ি�েক িচরকােলর জ� জাহা�ােম �যেত হেব। ফেল 
আ�াহর চাওয়া ব�থ� হেব। আর ইবিলেসর চাওয়া সফল 
হেব। 

 

♣♣ ২৪ পৃ�ায় উি�িখত িনভু�ল �ান অজ�ন ও ব�ব�া �হেণর ইসলামী 
�বাহিচ� (নীিতমালা) অ�যায়ী এ পয�ােয় তাই বলা যায়, ইসলােমর 
�াথিমক রায় হেলা- তাওবা কবুেলর �শষ সময় হেব মৃতু� আসার বা 
ঘটার পূেব�র এমন সময় যখন ব�ি�র �ান, বুি� ও শারীিরক শি� 
এেতাটা পিরমাণ উপি�ত আেছ �য, সামেন আসা �নাহ/অপরাধমূলক কাজ 
�স সহেজ করেত পাের। িক� তাওবা কেরেছ বেল �স তা করেছ না। 
 

আল �রআন 
তথ�-১ 

وَء بَِج  ِ لِلَِّذيَن يَْعَملُوَن الّسُ ْوبَُة �ََ� اّ�َ َهالٍَة ثُّمَ يَُتوبُوَن ِمن َقِريٍب َفأُولَِٰئَك إِنََّما الّتَ

 ْ ُ �َلَْهلِ ُ �َلِيًما َحِكيًما  يَُتوُب اّ�َ ْوبَُة لِلَِّذيَْن يَْعَملُْوَن  .◌ۗ َو�َاَن اّ�َ َولَْ�َسِت الّتَ

َئاِت َحّىتَ إِذَا َحَضَر أََحَدُهُم الَْمْوُت َقاَل إِّينِ تُْبُت اْآلَن َوالَ الَِّذ  ِ�ّ ْيَن يَُمْوتُْوَن َوُهْم الّسَ

اٌر    .أُْولَِئَك أَْعَتْدنَا لَُهْم �ََذابًا أَلِيًما طُكّفَ
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অ�বাদ : আ�াহর কােছ তাওবা �ধুমা� তােদর জ� যারা জাহালত বশত 
�নাহ/িনিষ� কাজ কের এবং অনিতিবলে� তাওবা কের, ব�ত এেদর 
তাওবাই আ�াহ কবুল কেরন। আর আ�াহ মহা�ানী ও মহা��াবান। 
আর তাওবা তােদর জ� নয় যারা �নাহর কাজ কের �যেত থােক 
যেতা�ণ না মৃতু� উপি�ত হয়, (তখন) বেল- আিম এখন তাওবা করিছ 
এবং তােদর জে�ও নয় যােদর মৃতু� হয় কািফর অব�ায়। তােদর জ� 
আমরা য�ণাদায়ক শাি� (জাহা�ােমর শাি�) ��ত �রেখিছ। 

 (�রা আন-িনসা/৪ : ১৭, ১৮) 
 

ব�াখ�া : জাহালাত কথািটর অথ� হেলা- জীবন স�িক�ত িনভু�ল �ান 
অজ�েনর নীিতমালায় জ�গতভােব পাওয়া �ােনর উৎস Common 

sense-�ক ��� না �দওয়া। তাই এ আয়ােত িন�য়তা সহকাের বলা 
হেয়েছ- যারা জীবন স�িক�ত িনভু�ল �ান অজ�েনর সময় জ�গতভােব 
পাওয়া �ােনর উৎস Common sense-�ক ��� না �দওয়ার কারেণ 
�নাহর কাজ কেরেছ তারা যিদ সােথ সােথ তাওবা কের তেব মহান 
আ�াহ তােদর (মা�েষর হক ফাঁিক �দওয়ার �নাহ ছাড়া) সকল �নাহ 
মাফ কের �দন।  
 

এরপর ১৮ ন�র আয়ােতর মাধ�েম �ত��ভােব জািনেয় �দওয়া হেয়েছ 
�য- �’ধরেনর ব�ি�েদর তাওবা আ�াহ তা’য়ালা কবুল করেবন না এবং 
তােদর জ� জাহা�ােমর শাি� ��ত কের �রেখেছন। তারা হেলা- 

১. �য ম’ুিমন ব�ি�রা মৃতু� উপি�ত হেল তাওবা করেব। 
২. যারা মৃতু� পয�� কািফর থাকেব।  

 

তাহেল এ আয়াত �থেক �ত��ভােব জানা যায় �য-  
১. ম’ুিমন ব�ি�র তাওবা কবুল হেত হেল �স তাওবা অব�ই 

মৃতু�র পূেব� করেত হেব। 
২. কািফর ব�ি�র ঈমান �হণেযাগ� হেত হেল �স ঈমান অব�ই 

মৃতু�র পূেব� আনেত হেব।  
 

১৭ ন�র আয়ােত যারা জীবন স�িক�ত িনভু�ল �ান অজ�েনর সময় 
জ�গতভােব পাওয়া �ােনর উৎস Common sense-�ক ��� না 
�দওয়ার কারেণ �নাহ কের তােদর কথা বলা হেয়েছ। তাই, ১৮ ন�র 
আয়ােত Common sense-�ক ��� িদেয় িস�া� িনেত হেব- তাওবা 
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কবুল হেত হেল �স তাওবা মৃতু�র কতটু� সময় পূেব� করেত হেব বা করা 
�যৗি�ক হেব। Common sense অ�যায়ী �স সময় হেব মৃতু� আসার 
বা ঘটার পূেব�র এমন সময় যখন ব�ি�র �ান, বুি� ও শারীিরক শি� এ 
পিরমাণ উপি�ত আেছ �য, �স চাইেল সামেন আসা একিট �নাহ/ 
অপরাধমূলক কাজ সহেজ করেত পাের। িক� তাওবা কেরেছ বেল �স তা 
করেছ না। 
 

�রা িনসার ১৭ ন�র আয়ােতর আব��াহ ইবেন আ�াস (রা.)-এর ব�াখ�া:  

আব��াহ ইবেন আ�াস (রা.) �রা িনসার ১৭ ন�র আয়ােতর  ِمن َقِريٍب 

‘অনিতিবলে�’ বলেত মালা�ল মউত তথা আজরাইলেক �দখার পূব� পয�� 
সময়েক বুিঝেয়েছন।  

(তাফসীের ইবন কাছীর, খ. পৃ�া ন�র ২৩৭)। 
 

তাই, �রা িনসার ১৭ ন�র আয়ােতর আব��াহ ইবেন আ�াস (রা.)-এর 
করা ব�াখ�া অ�যায়ীও তাওবা কবুল হওয়ার �শষ সময় হেব- মৃতু� আসা 
বা ঘটার পূেব�র এমন সময় যখন ব�ি�র �ান, বুি� ও শারীিরক শি� 
এেতা পিরমাণ উপি�ত আেছ �য, সামেন আসা একিট �নাহ/অপরাধমূলক 
কাজ �স সহেজ করেত পাের। িক� তাওবা কেরেছ বেল �স তা করেছ 
না। 
 

তথ�-২ 

َ تَْقَنُطوا ِمْن َرْحَمِة اهللاِ  إِّنَ اَهللا يَْغِفُر  طُقْل يَاِعَباِدي الَِّذيَْن أَْسَرُفوا �ََ� أَنُْفِسِهْم ال

نُوَب َجِمْيًعا ِحْيُم. َوأَنِْ�ُبوا إَِىل َربُِّكْم َوأَْسلُِموا لَُه ِمْن َقبْ  طالّذُ ِل أَْن إِنَُّه ُهَو الَْغُفوُر الّرَ

 .يَأْتَِيُكْم الَْعَذاُب ثُّمَ الَ تُْنَصُرْوَن 

অ�বাদ : (�হ নবী) বেল দাও- �হ আমার বা�ারা! �তামরা যারা 
িনেজেদর আ�ার �িত জুলুম কেরেছা, তারা আ�াহর অ��হ �থেক িনরাশ 
হেয়া না। িন�য় আ�াহ সব পাপ �মা কের �দেবন। অব�ই িতিন অতীব 
�মাশীল ও পরম দয়ালু। আর (এ �মা �পেত হেল) �তামরা �তামােদর 
�িতপালেকর অিভমুখী হও এবং তাঁর কােছ (পিরপূণ��েপ) আ�সমপ�ণ 
কেরা �তামােদর কােছ আজাবিট (মৃতু�) আসার পূেব�, যখন �তামােদর আর 
সাহায� করা হেব না।  

(�রা আয-যুমার/৩৯ : ৫৩, ৫৪) 
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ব�াখ�া : আল �রআেন িনজ আ�ার ওপর জুলুম করা বা�ােদর বুঝােত 
আ�াহ �নাহগার মু’িমন বা�ােদর বুিঝেয়েছন। কারণ, তারা �কান 

�নােহর কাজ করেত বাধ� হেল মেন অ�েশাচনা বা �ঃখ িনেয় তথা মেনর 

ওপর জুলুম কের তা কের। ৫৩ ন�র আয়াতখািনেত আ�াহ �নাহগার 
মুিমনেদর তাঁর �নাহ মােফর রহমত �থেক িনরাশ হেত িনেষধ কেরেছন 
এবং তােদর করা সকল �নাহ মাফ কের �দেবন বেল জািনেয়েছন। 
 

আর ৫৪ ন�র আয়ােত দয়ালু আ�াহ �� কের জািনেয় িদেয়েছন- তাঁর 
ঐ �মা �পেত হেল মু’িমনেদরেক মৃতু�র পূেব� খািলস িনয়ােত তাওবা 

কের আমলনামায় থাকা সকল কবীরাহ �নাহ মাফ কিরেয় িনেয় 
পিরপূণ�ভােব ইসলােম িফের এেস জীবন পিরচালনা করেত হেব। সবেশেষ 
আ�াহ জািনেয় িদেয়েছন আজাব তথা মৃতু� বা অ� �কান আজাব এেস 
�গেল কবীরা �নাহর ব�াপাের তােদরেক আর ছাড় �দওয়া হেব না। 
 

তাই এ আয়ােতর আেলােকও বলা যায়- তাওবা কবুল হেত হেল �স 
তাওবা করেত হেব মৃতু� আসা বা ঘটার অ�ত এমন সময় পূেব� যখন 

ব�ি�র �ান, বুি� ও শারীিরক শি� এমন পিরমাণ উপি�ত আেছ �য- �স 
চাইেল সামেন আসা একিট �নাহ/অপরাধমূলক কাজ সহেজ করেত পাের 

িক� তাওবা কেরেছ বেল �স তা করেছ না। 
 

তথ�-৩ 

ُ الَْمَالئَِكُة أَْو يَأِْيتَ َربَُّك  ◌ۗ يَْوَم يَأِْيت  أَْو يَأِْيتَ بَْعُض آيَاِت َربَِّك  َهْل يَنُظُروَن إِّالَ أَن تَأْتَِهلُ

بَْعُض آيَاِت َربَِّك َال يَنَفُع نَْفًسا إِيَمانَُها لَْم تَُجلْن آَمَنْت ِمن َقْبُل أَْو َكَسَبْت ِيف إِيَمانَِها 

ا  ◌ۗ  َخْريً
 

অ�বাদ : তারা িক �ধু অেপ�া কের �য- তােদর কােছ �ফেরশতা 
আসেব, িকংবা �তামার রব আসেবন িকংবা �তামার রেবর �কােনা িনদশ�ন 
আসেব? �যিদন �তামার রেবর �কােনা িনদশ�ন (মৃতু�, আজাব, িকয়ামত) 

আসেব �সিদন তার ঈমান �কােনা কােজ আসেব না, �য পূেব� ঈমান 
আেনিন অথবা ঈমান থাকা অব�ায় (ঈমান আনার পর) সৎকাজ (েনক 

আমল) কেরিন। 
(সূরা আল-আন’আম/৬ : ১৫৮) 
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ব�াখ�া : আয়াতখািন �থেক জানা যায়- কািফর ব�ি� মৃতু� এেস �গেল 
ঈমান আনেল �স ঈমান �হণেযাগ� হেব না। অথ�াৎ �হণেযাগ� হেত হেল 
কািফর ব�ি�র ঈমান আনেত হেব মৃতু� আসার পূেব�। তাহেল ওপের 
উি�িখত �রা িনসার ১৮ ন�র আয়ােতর সােথ িমল �রেখ এ আয়ােতর 
িভি�েত বলা যায়- ম’ুিমন ব�ি�র তাওবা কবুল হেত হেল �স তাওবা 
অব�ই করেত হেব মৃতু� আসার পূেব�। 
 

তথ�-৪ 

ٰ إِذَا  َوَجاَوْزنَا بَِ�ِين إِْسَرائِيَل الَْبْحَر َفأَتَْبَعُهْم ِفْرَعْوُن َوُجُنوُدُه بَْغًيا َوَ�ْدًوا ◌ۖ َحّىتَ

ّالَ الَِّذي آَمَنْت بِِه بَُنو إِْسَرائِيَل َوأَنَا ِمَن أَْدَرَكُه الَْغَرُق َقاَل آَمنُت أَنَُّه َال إِلََٰه إِ 

يَك  .آْآلَن َوَقْد َعَصْيَت َقْبُل َوُكنَت ِمَن الُْمْفِسِديَن  .الُْمْسلِِمَني  َفالَْيْوَم نَُنِجّ

َن الّنَاِس َعْن آيَاتَِنا لََغاِفلُ  بَِبَدنَِك لَِتُجلوَن لَِمْن َخلَْفَك آيَةً   .وَن ◌ۚ َوإِّنَ َكِثًريا ِمّ

অ�বাদ : আর আমরা বনী ইসরাঈলেক সমু� পার করালাম এবং িফরাউন 
ও তার �স�বািহনী শ�তা ও সীমাল�ন কের তােদর �পছেন ধাওয়া 
করেলা। অবেশেষ যখন �স ডেুব �যেত লাগেলা তখন বলেলা- আিম 
এিটেত ঈমান আনলাম �য, িন�য় িতিন ছাড়া �কােনা ইলাহ �নই, যার 
ওপর বনী ইসরাঈল ঈমান এেনেছ এবং আিম মুসিলমেদর অ�ভু��। এখন 
(ঈমান আনেল)! অথচ ইিতপূেব� তুিম অমা� কেরেছা এবং তুিম অশাি� 
সৃি�কারীেদর অ�ভু�� িছেল। তাই আজ আমরা �তামার �দহিট সংর�ণ 
করেবা যােত তা �তামার পরবত�ীেদর জ� িনদশ�ন হেয় থােক। আর 
িন�য় মা�েষর মেধ� অেনেকই আমােদর আয়াত স�েক� অব�ই 
গািফল/উদাসীন। 

(�রা ইউ�স/১০ : ৯০- ৯২) 
ব�াখ�া: আয়াত ক’খািনর �থম অংশ �থেক জানা যায়- কািফর িফরাউন 
পািনেত ডেুব মারা যাওয়ার পূব� মু�েত� ঈমান আনার �ঘাষণা �দয়। িক� 
আ�াহ তার �স ঈমানেক �ত�াখ�ান কেরন। তাই, ওপের উি�িখত �রা 
িনসার ১৮ ন�র আয়ােতর সােথ িমল �রেখ আয়াতখািনর এ অংেশর 
িভি�েত বলা যায়- 

১. কািফর ব�ি�র ঈমান �হণেযাগ� হেত হেল �স ঈমান অব�ই 
মৃতু�র পূেব� আনেত হেব।  

২. ম’ুিমন ব�ি�র তাওবা কবুল হেত হেল �স তাওবা অব�ই 
মৃতু�র পূেব� করেত হেব। 
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আয়াত ক’খািনর �শষ অংেশর ব�ব� হেলা- ‘আর িন�য় মা�েষর মেধ� 

অেনেকই আমােদর আয়াত স�েক� অব�ই গািফল (উদাসীন)’। গািফল 

হেলা �স ব�ি� �য জীবন স�িক�ত িনভু�ল �ান অজ�েনর নীিতমালায় 

জ�গতভােব পাওয়া �ােনর উৎস Common sense-�ক কম ��� 
�দয়। 
 

এ তেথ�র িভি�েত বলা যায়- আেলাচ� ও অ� আয়ােতর িভি�েত তাওবা 
স�িক�ত িবিধ-িবধান �বর করেত হেল অব�ই জ�গতভােব পাওয়া 

�ােনর উৎস Common sense-�ক যথাযথ ��� িদেত হেব। তাই, 
Common sense-�ক ��� িদেয় িস�া� িনেত হেব তাওবা কবুল হেত 
হেল �স তাওবা মৃতু�র কতটু� সময় পূেব� করেত হেব বা করা �যৗি�ক 

হেব। Common sense অ�যায়ী �স সময় হেব মৃতু� আসার বা ঘটার 
পূেব�র এমন সময় যখন ব�ি�র �ান, বুি� ও শারীিরক শি� এ পিরমাণ 

উপি�ত আেছ �য- �স চাইেল সামেন আসা একিট �নাহ/অপরাধমূলক 
কাজ সহেজ করেত পাের। িক� তাওবা কেরেছ বেল �স তা করেছ না। 
 

তথ�-৫ 

لُوا أَْو  َ َوَرُسولَُه َويَْسَعْوَن ِيف اْألَْرِض َفَساًدا أَن يَُقّتَ إِنََّما َجَزاُء الَِّذيَن يَُحاِربُوَن اّ�َ

ْن ِخَالٍف أَْو يُنَفْوا ِمَن اْألَْرِض  َع أَيِْديِهْم َوأَْرُجلُُهم ِمّ لَِك لَُهْم  يَُصلَُّبوا أَْو تَُقّطَ ◌ۚ ذَٰ

نَْيا إِّالَ الَِّذيَن تَابُوا ِمن َقْبِل أَن  .لَُهْم ِيف اْآلِخَرِة �ََذاٌب َعِظيٌم ◌ۖ وَ  ِخْزٌي ِيف الّدُ

 ْ ِحيٌم  تَْقِدُروا �َلَْهلِ َ َغُفوٌر ّرَ  .◌ۖ َفا�ْلَُموا أَّنَ اّ�َ

অ�বাদ : যারা আ�াহ ও তাঁর রাসূেলর িব�ে� যু� কের এবং পৃিথবীেত 
�ংসা�ক কাজ কের �বড়ায় িন�য়ই তােদর শাি� এিট �য, তােদরেক 
হত�া করা হেব বা শূেল িব� করা হেব বা িবপরীত িদক �থেক তােদর 

হাত ও পা �কেট �ফলা হেব অথবা তােদরেক �দশ �থেক বিহ�ার করা 
হেব। এটা তােদর পািথ�ব লা�না এবং আিখরােত তােদর জ� রেয়েছ 
কিঠন শাি�। তেব, �তামােদর করতলগত হওয়ার আেগ (ধরা পড়ার 

আেগ) যারা ঐ সকল কাজ �থেক সিত�কারভােব িফের আসেব (তাওবা 

করেব) তােদর জ� ঐ শাি� �েযাজ� হেব না। �তরাং �জেন �রেখা �য, 
আ�াহ অব�ই অত�� �মাশীল ও পরম দয়ালু।  

(�রা মােয়দা/৫ : ৩৩, ৩৪) 
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ব�াখ�া : আয়াতখািনর �থেম যারা আ�াহ ও তাঁর রাসূেলর িব�ে� যু� 
কের এবং পৃিথবীেত �ংসা�ক কাজ কের �বড়ায় তােদর জ� �িনয়ায় 
হত�া বা অ� কিঠন শাি� এবং আিখরােত কিঠন শাি�র �ঘাষণা �দওয়া 
হেয়েছ। আর আয়াতখািনর �শেষ জািনেয় �দওয়া হেয়েছ, (আিখরােতর) ঐ 
শাি� �স সব ব�ি�েদর জ� �েযাজ� হেব না যারা মুসিলমেদর হােত 
(পুিলেশর হােত) ধরা পড়ার আেগ সিত�কারভােব িফের আসেব তথা 
সিত�কারভােব তাওবা কের।  
 

�� হেলা- ঐ ধরেনর অপরাধীরা যিদ মৃতু�দে�র �যাগ�ও হয় তােব িবচার 
কের �স ব�াপাের চূড়া� িস�াে� �পৗঁছােত এবং দ� কায�কর করেত 
�াভািবকভােব কেয়ক মাস সময় �লেগ যায়। এই সমেয় অথ�াৎ ধরা পড়ার 
পর মৃতু�দ� কায�কর হওয়ার মধ�বত�ী সমেয় ব�ি� তাওবা করেল �স 
তাওবা কবুল না হওয়ার কারণ কী? এিট মুসিলম জািতেক আজ ভােলা 
কের বুেঝ িনেত হেব। আর �কৃত িবষয় কােরা বুেঝ না আসেলও �চাখ 
ব� কের ধের িনেত হেব- আ�াহ �য িবধান কেরেছন তােত অব�ই 
মানব সভ�তার ব�াপক কল�াণ আেছ। 
 

এ �ে�র উ�র হেলা- তাওবা করেলও আটক অব�া �থেক �বর হেয় এেস 
�ায় কাজ কের মানব সমাজেক কল�াণময় করার মেতা �েযাগ বা অব�া 
ঐ ব�ি�র আর না থাকা। তাই, এ আয়াত �থেক �বাঝা যায়- তাওবার 
�ধান উে�� তাওবাকারী ব�ি�েক শাি� �থেক অব�হিত �দওয়া নয়। 
বরং তাওবার �ধান উে�� হেলা সৎ মা�েষর সংখ�া বািড়েয় মানব 
সমােজর �খ, শাি� ও �গিত বৃি� করা। 
 

মৃতু� হেলা আ�াহর হােত ধরা পড়া। তাই এ আয়ােতর আেলােকও বলা 
যায়- তাওবা কবুল হেত হেল �স তাওবা করেত হেব মৃতু� আসার পূেব�। 
অথ�াৎ মৃতু� আসা বা ঘটার অ�ত এমন সময় পূেব� যখন ব�ি�র �ান, 
বুি� ও শারীিরক শি� এমন পিরমাণ উপি�ত আেছ �য- �স চাইেল 
সামেন আসা একিট �নাহ/অপরাধমূলক কাজ সহেজ করেত পাের। িক� 
তাওবা কেরেছ বেল �স তা করেছ না। 
 

তথ�-৬ 

َئًة َوأََحاَطْت ِبِه َخِطْيَ�ُتهُ  ارِ  بََ� َمْن َكَسَب َسّ�ِ ُهْم ِفْيَها  جَفأُْولَِئَك أَْصَحاُب الّنَ

  .َخالُِدْوَن 
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অ�বাদ : ব�ত যারা �নাহ করেব এবং তােদর �নাহ িদেয় জিড়েয় 

থাকেব, তারা জাহা�ামী হেব। তারা িচরকাল �সখােন থাকেব।   
(�রা বাকারা/২ : ৮১) 

ব�াখ�া : �নাহ িদেয় জিড়েয় থাকা কথািটর অথ� হেলা তাওবার মাধ�েম 
মাফ কিরেয় না িনেয় �নাহসহ মৃতু�বরণ করা। তাই, আয়াতখািনর 
সরাসির ব�ব� হেলা- যারা বেড়া �নাহ (কবীরা �নাহ) তাওবার মাধ�েম 

মাফ কিরেয় না িনেয় মারা যােব তারা জাহা�ামী হেব এবং িচরকাল 
জাহা�ােম থাকেব। এ আয়াতখািনর আেলােকও বলা যায়- 
 

১. ম’ুিমন ব�ি�র তাওবা কবলু হেত হেল �স তাওবা অব�ই 

মৃতু�র পূেব� করেত হেব। 

২. কািফর ব�ি�র ঈমান �হণেযাগ� হেত হেল �স ঈমান 
অব�ই মৃতু�র পূেব� আনেত হেব।  

 

♣♣ তাহেল �দখা যায়, তাওবা কবুল হওয়ার �শষ সময় স�েক� 

ইসলােমর �াথিমক রায়েক (Common sense-এর রায়) �রআন 
দৃঢ়ভােব সমথ�ন কের। তাই, ২৪ পৃ�ায় উি�িখত িনভু�ল �ান অজ�ন ও 

ব�ব�া �হেণর ইসলামী �বাহিচ� (নীিতমালা) অ�যায়ী ইসলােমর চূড়া� 
রায় হেলা-  তাওবা কবুল হেত হেল �স তাওবা করেত হেব মৃতু� আসার 
যুি�সংগত সময় পূেব�। অথ�াৎ মৃতু� আসা বা ঘটার এমন সময় পূেব� যখন 
ব�ি�র �ান, বুি� ও শারীিরক শি� এ পিরমাণ উপি�ত আেছ �য, �স 

চাইেল তার সামেন আসা একিট �নাহ/অপরাধমূলক কাজ সহেজ করেত 
পাের। িক� তাওবা কেরেছ বেল �স তা করেছ না। 
 

চড়ূা� রায়িট সমথ�নকারী হাদীস 
হাদীস-১ 

ثَِىن ُسَويُْد بُْن َسِعيٍد حَ  ِ ُهرَ  َعْن أَِىب   … … … ّدَ ص� اهللا �ليه - ْيَرَة َعْن َرُسوِل اّ�َ

ُ َعّزَ َوَجّلَ أَنَا ِعْنَد َظّنِ َعْبِدى ِىب َوأَنَا َمَعُه َحْيُث يَْذُكُرِىن  - وسلم أَنَُّه َقاَل َقاَل اّ�َ

ُ أَْفَرُح بَِتْوبَِة َعْبِدِه ِمْن أََحِدُكْم يَِجُد َضالََّتُه بِالَْفالَِة َوَمْن  َّ�َ ِ ا  َواّ�َ َب إَِىلَّ ِشْربً تََقّرَ

بُْت إِلَْيِه بَا�ًا َوإِذَا أَْقَبَل ِإَىلَّ يَْمِ�  َب إَِىلَّ ِذَرا�ًا تََقّرَ بُْت إِلَْيِه ِذَرا�ًا َوَمْن تََقّرَ أَْقَبلُْت تََقّرَ

 إِلَْيِه أَُهْرِوُل.
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অ�বাদ : ইমাম মুসিলম (রহ.) আবূ �রায়রা (রা.)-এর বণ�না সনেদর ৪থ� 
ব�ি� �আইদ ইবন সা’ঈদ (রহ.) �থেক �েন তাঁর ‘সহীহ মুসিলম’ �ে� 
িলেখেছন- আবু �রাইরা (রা.) হেত বিণ�ত, রাসূল (স.) বেলন, আ�াহ 
রা�ুল ‘আলামীন ইরশাদ কেরেছন- আমার �িত বা�ার ধারণা অ�যায়ী 

আিম তার সােথ আিছ। �স �যখােনই আমােক �রণ কের আিম তার সােথ 
আিছ। আ�াহর কসম, শূ� মােঠ �তামােদর �কউ হারােনা (সাওয়ারী) 
�াণী পাওয়ার পর �য�প আনি�ত হয়, আ�াহ তা’য়ালা বা�ার তাওবার 

কারেণ এর �চেয় �বিশ আনি�ত হন। যিদ �কউ এক িবঘত সমান আমার 
িদেক অ�সর হয়, তাহেল আিম তার িদেক এক হাত অ�সর হই। যিদ 

�কউ এক হাত সমান আমার িদেক অ�সর হয়, তাহেল আিম তার িদেক 

এক গজ অ�সর হই। যিদ �কউ আমার িদেক পােয় �হঁেট আেস, তেব 
আিম তার িদেক �দৗেড় আিস। 
 

 সহীহ মুসিলম, হাদীস নং- ৭১২৮। 

 হাদীসিটর সনদ এবং মতন সহীহ। 
 

ব�াখ�া : হাদীসখািন �থেক সহেজ জানা যায়- আ�াহ মা�ষেক শাি� 

�দওয়ার জ� উ��ীব নন। মাফ করার জ� উ��ীব। অথ�াৎ আ�াহ চান, 

বা�া তাওবা কের সৎ-ভােব জীবন পিরচালনার মাধ�েম পৃিথবীেক শাি�ময় 
ক�ক।  
 

হাদীস-২ 

ثََنا إِبَْراِهيُم بُْن يَْعُقوَب  ِىبِّ  … … … َحّدَ
ص� اهللا �ليه - َعِن ابِْن ُعَمَر َعِن الّ�َ

َ يَْقَبُل تَْوبَ  :َقاَل  - وسلم  َة الَْعْبِد َما لَْم يَُغْرِغْر. إِّنَ اّ�َ
 

অ�বাদ : ইমাম িতরিমযী (রহ.) আ�ু�াহ ইবন উমার (রা.)-এর বণ�না 
সনেদর ষ� ব�ি� ইবরাহীম ইবন ইয়া�ব (রহ.) �থেক �েন তাঁর ‘�না�ত 
িতরিমযী’ �ে� িলেখেছন- আব��াহ ইব� উমার (রা.) বিণ�ত, রাসূল (স.) 

বেলেছন- িন�য় আ�াহ বা�ার তাওবা কবুল কেরন ‘গরগরা’ আসার পূব� 

পয��।  
 

 �না�ত িতরিমযী, হাদীস নং-৩৮৮০। 

 হাদীসিটর সনদ (হাসান) এবং মতন সহীহ। 
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�চিলত ব�াখ�া : �চিলত সকল হাদীস�ে� হাদীসখািনর ‘গরগরা আসার 
পূব� পয��’ কথািটর অথ� ধরা হেয়েছ �শষ িনঃ�াস ক�নািলেত আসা 
পয��। অথ�াৎ মৃতু� ঘটার পূব�মুহতূ� পয��। আর হাদীসখািনর এ ব�াখ�ার 
িভি�েত পৃিথবীর �ায় সকল মুসিলম জােন, িব�াস কের এবং মােন �য- 
মৃতু� হওয়ার পূব�মুহূত� পয�� তাওবা কবুল হয়। িক� এ ব�াখ�া �মােটই 
সিঠক নয়। এ ব�াখ�া মুসিলম জািতেক তােদর জীবন ব�ব�ার অতীব 
���পূণ� একিট িবষেয় স�ূণ� ভুল িদেক িনেয় িগেয়েছ। আর এর কারেণ 
ব�ি� ও জািতর �য �িত হেয়েছ তা ক�না করাও অস�ব। 
 

�কতৃ ব�াখ�া : িচিকৎসা িব�ােনর �িতি�ত তথ� হেলা মৃতু�র আেগ 
মা�েষর �ান যখন অেধ�ক বা পুেরা �লাপ পায় (Semi coma or 

Coma) তখন গলায় লালা জেম যায়। তাই, িনঃ�াস আসা যাওয়ার সময় 
গলায় গরগরা শ� হয়। গলায় এ শ� আসার পর মা�ষ অেনক িদন �বেঁচ 
থাকেত পাের। এমনিক গলায় গরগরা শে�র পর �মিশেনর সাহােয� 
মা�ষেক কেয়ক বছর বাঁিচেয় রাখাও �যেত পাের। িক� গলায় গরগরা শ� 
আসার পর, ভােলা বা খারাপ �কান কাজ করার মেতা �ান, বুি� বা শি� 
মা�েষর থােক না। 
 

তাই হাদীসখািনর �কৃত ব�াখ�া হেব- তাওবা কবুল হওয়ার �শষ সময় 
হেলা মৃতু�র পূেব� গলায় গরগরা শ� আসার পূব� পয��। অথ�াৎ মৃতু� আসা 
বা ঘটার এমন সময় পূেব� যখন ব�ি�র �ান, বুি� ও শারীিরক শি� 
এমন পিরমাণ উপি�ত আেছ �য, �স চাইেল সামেন আসা একিট 
�নাহ/অপরাধমূলক কাজ সহেজ করেত পাের। িক� তাওবা কেরেছ বেল 
�স তা করেছ না। 
 

হাদীস-৩ 

 ِ ثََنا َعْبُد اّ�َ ِىبِّ  … … …َحّدَ
 :َقاَل  - ص� اهللا �ليه وسلم- َعْن أَِىب ُهَرْيَرَة َعِن الّ�َ

ُ �َلَْيِه . َمْن  ْمُس ِمْن َمْغِربَِها تَاَب اّ�َ   تَاَب َقْبَل أَْن تَْطلَُع الّشَ

অ�বাদ : আবূ �রায়রা (রা.)-এর বণ�না সনেদর 5ম ব�ি� আব��াহ 
(রহ.) �থেক �েন ‘মুসনােদ আহমদ’ �ে� উে�খ করা হেয়েছ- আবূ 
�রাইরা (রা.) বেলন, রাসূল (স.) বেলেছন, �য ব�ি� পি�ম আকােশ 
সূেয�াদয় হওয়ার পূেব� তাওবা কের মহান আ�াহ তার তাওবা কবুল 
করেবন। 
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 মুসনােদ আহমাদ, হাদীস নং-৯১১৯। 

 হাদীসিটর সনদ (হাসান) এবং মতন সহীহ। 
 

ব�াখ�া : পি�ম আকােশ সূেয�াদয় হওয়ার পূেব� কথািটর অথ�- িকয়ামত 

হওয়ার পূেব�। আর িকয়ামত অথ�- িনঘ�াত মৃতু�। তাই, হাদীসখািনর ব�ব� 
হেলা তাওবা কবুল হেত হেল �স তাওবা করেত হেব মৃতু�র আসার পূেব�। 

 
তাওবা স�িক�ত সািব�ক তথ� 

 

�রআন, হাদীস ও Common sense-এর উি�িখত তথ�সমূেহর িভি�েত 
সািব�কভােব তাওবা স�িক�ত �য তথ��েলা িনি�তভােব বলা যায়- 
 

১. তাওবা দয়াময় আ�াহর �ণয়ন করা মা�েষর �নাহ মাফ হওয়ার 
এক অপূব� উপায়। 

২. তাওবার িবধান রাখার কারণ হেলা মা�ষ সৃি�গতভােব �ব�ল 

হওয়া। অথ�াৎ মা�েষর �ােনর অভাব, �লাভ, লালসা ইত�ািদ 

থাকা। অ�িদেক মা�ষেক �নাহ করেত উৎসািহত করার জ� 
ইবিলসেক �পছেন লািগেয় রাখা।  

৩. কবীরা �নাহ তাওবা ছাড়া মাফ হয় না। আর মা�েষর হক 

ফাঁিক �দওয়ার �নােহর ��ে� হক �ফরত �দওয়ার পর তাওবা 
করেত হেব। 

৪. তাওবা করেত হেব মেনর গভীর অ�েশাচনা সহকাের এবং 

সামেন আর �কােনা �নাহ/অ�ায় না করার দৃঢ় িস�া� িনেয়। 
৫. তাওবার একিট উে�� ব�ি�র �নাহ মাফ করা হেলও এর 

�ধান উে�� হেলা সমােজ সৎ মা�েষর সংখ�া বৃি� করা। আর 

এর মাধ�েম মানব সমােজর �খ, শাি� ও �গিত বাড়ােনা। 
৬. উ�ম হেলা অপরাধ সংঘিটত হওয়ার সােথ সােথ তাওবা করা। 

৭. তাওবার �শষ সময় হেলা- মৃতু�র আেগ গলায় গরগরা শ� 
আসার পূব� পয��। অথ�াৎ মৃতু� আসা বা ঘটার পূেব�র এমন সময় 
পয�� যখন ব�ি�র �ান, বুি� ও শারীিরক শি� এেতাটা 

পিরমাণ উপি�ত আেছ �য, সামেন আসা �নাহ/অপরাধমূলক 

কাজ �স সহেজ করেত পাের। িক� তাওবা কেরেছ বেল �স তা 
করেছ না। 
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৮. তাওবার সময় স�েক� সািব�ক কথা হেলা- মু’িমনেক তাওবা 
কের কবীরা �নাহ মু� হেয় ও মু� �থেক জীবন পিরচালনা 
করেত হেব। কারণ, মৃতু� �যেকােনা সময় এেস �যেত পাের। 
আর মৃতু� উপি�ত হেল তাওবা কবুল হেব না। 

 

�শষ কথা 
পুি�কািট মেনােযাগ িদেয় পড়েল �যেকােনা Common sense স�� 
মা�ষ িবষয়িট অিত সহেজ বুঝেত পারেব �য- তাওবা কবুল হওয়ার �শষ 
সময় স�েক� সিঠক তথ� বত�মান মুসিলম সমােজ চালু �নই। এ কারেণ 
তাওবা নামক অপূব� আমলিট সিঠকভােব পািলত হে� না। ফেল অসংখ� 
মুসিলম বেড়া বেড়া �নাহ িনেয় পরকােল চেল যাে�। আর এর চূড়া� 
ফল যা হে� তা হেলা- 

১. মুসিলম �দশ�েলা �খময়, শাি�ময় ও �গিতশীল হেত পারেছ না। 
২. অমুসিলমরা ইসলােমর ছায়াতেল আসেত ভয় পাে�। 
৩. অসংখ� মুসিলম �ায়ীভােব জাহা�ােমর বািস�া হেয় পৃিথবী �ছেড় 

চেল যাে�। 
 

তথ�স�াস �য কেতা মারা�ক তা তাওবা কবুল হওয়ার �চিলত �শষ সময় 
�থেক অিতসহেজ বলা যায়। আর এ তথ�স�াস চালু করা হেয়েছ একিট 
হাসান হাদীেস থাকা ‘গরগর’ শে�র �রআন, হাদীস, Common 

sense ও িচিকৎসা িব�ান িব�� ভুল ব�াখ�ার মাধ�েম। 
 

আ�ন এ অব�া �থেক মুসিলম জািত ও িব�মানতােক উ�ার করার জ� 
আমরা সবাই বইিট পেড় িবষয়িট স�েক� সিঠক �ান অজ�ন কির। িনেজর 
আমেলর মেধ� িবষয়িট িনেয় আিস এবং অপেরর কােছ িবষয়িটর দাওয়াত 
�পৗঁেছ �দই।  
 

নবী-রসূলগণ িভ� �কউ ভুেলর ঊে�� নয়। আমােদর �লখায় ভুল-�িট 
থাকাটাই �াভািবক। ভুল-�িট গঠনমলূকভােব ধিরেয় িদেল আপনার 
ঈমানী দািয়� পালন করা হেব। আর আমার ঈমানী দািয়� হেব সিঠক 
হেল তা �হণ করা। আপনােদর �দায়া �চেয় �শষ করিছ। আিমন! ছু�া 
আিমন! 
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�লখেকর বইসমহূ : 
 

1. মা�ষ সৃি�র উে�� ও পােথয় �চিলত ধারণা ও সিঠক তথ� 
2. রসূল মুহা�দ (স.)-�ক ��রেণর উে�� এবং তারঁ সিঠক অ�সরণ 

বুঝার মাপকািঠ 
3. সালাত �কন আজ ব�থ� হে�? 
4. মুিমেনর এক ন�র কাজ এবং শয়তােনর এক ন�র কাজ 
5. আ’মল কবুেলর শত�সমূহ �চিলত ধারণা ও সিঠক তথ�  
6. ইসলামী জীবন িবধােন Common Sense এর ��� কতটু� এবং 

�কন? 
7. ই�াকৃতভােব অথ� না বুেঝ �রআন পড়া সওয়াব না �নাহ? 
8. আমেলর ���িভি�ক অব�ান জানার সহজ ও সিঠক উপায় 
9. ওজু-�গাসেলর সােথ �রআেনর স�ক� �চিলত ধারণা ও সিঠক 

তথ� 
10. আল �রআেনর পঠন প�িত �চিলত �র, না আবৃি�র �র? 
11. যুি�সংগত ও কল�াণকর আইন �কা� িট এবং �কন? 
12. ইসলােমর িনভু�ল �ান অজ�েনর জে� �রআন, হাদীস ও 

Common Sense ব�বহােরর নীিতমালা 
13. ইসলামী জীবন িবধােন িব�ােনর ��� কতটু� এবং �কন? 
14. ঈমান, মু’িমন, মুসিলম ও কািফর �চিলত ধারণা ও সিঠক িচ� 
15. ‘ঈমান থাকেলই �বেহশত পাওয়া যােব’ বণ�না স�িলত হাদীেসর 

পয�ােলাচনা  
16. শাফায়াত িদেয় কবীরাহ �নাহ বা �দাযখ �থেক মুি� পাওয়া যােব 

িক? 
17. তাকদীর (ভাগ�!) পূব� িনধ�ািরত তথ�িটর �চিলত ও �কৃত ব�াখ�া 
18. সওয়াব ও �নাহ মাপার প�িত- �চিলত ধারণা ও সিঠক িচ� 
19. �চিলত হাদীসশাে� সহীহ হাদীস বলেত িনভু�ল হাদীস বুঝায় িক? 
20. কবীরাহ �নাহসহ মৃতু�বরণকারী মু’িমন �দাযখ �থেক মুি� পােব 

িক? 
21. অ� অ�সরণ সকেলর জে� �ফরী বা িশরক নয় িক? 
22. �নােহর সং�া ও ��িণ িবভাগ �চিলত ধারণা ও সিঠক িচ� 
23. অমুসিলম পিরবার বা সমােজ মা�েষর অজানা মু’িমন ও �বেহশতী 

ব�ি� আেছ িক না? 
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24. আ�াহর ই�ায় সবিকছু হয় তথ�িটর �চিলত ও �কৃত ব�াখ�া 
25. িযিকর (�চিলত ধারণা ও সিঠক িচ�) 
26. �রআেনর অথ� (তরজমা) ও ব�াখ�া (তাফসীর) করার �কৃত 

নীিতমালা 
27. মৃতু�র সময় ও কারণ পূব� িনধ�ািরত তথ�িটর �চিলত ও �কৃত 

ব�াখ�া 
28. সবেচেয় বেড়া �নাহ িশরক করা না �রআেনর �ান না থাকা? 
29. ইসলামী জীবন ব�ব�ায় ব�ব� বা ওয়াজ-নসীহত উপ�াপেনর 

নীিতমালা  
30. �য গভীর ষড়যে�র মাধ�েম মুসিলম জািত ও িব� মানবতার মূল 

িশ�ায় ভুল �ঢাকােনা হেয়েছ 
31. ‘আল �রআেন িশ�া রিহত (মান�খ) হওয়া আয়াত আেছ’ কথািট 

িক সিঠক? 
32. আল �রআেনর অথ� (তরজমা) বা ব�াখ�া (তাফসীর) পেড় সিঠক 

�ান লােভর নীিতমালা 
33. িফকাহ শাে�র সং�রণ �বর করা মুসিলম জািতর জ� অতীব 

���পূণ� িবষয় নয় িক? 
34. �রআেনর সরল অথ� জানা ও সিঠক ব�াখ�া বুঝার জ� আরবী 

ভাষা ও ব�াকরণ, অ�বাদ, উদাহরণ এবং িচিকৎসা িব�ােনর ��� 
35. পৃিথবীর ���তম ব�ি�র একমা� হে�র ভাষণ (িবদায় হে�র 

ভাষণ) যুেগর �ােনর আেলােক অ�বাদ ও িশ�া 
36. মানব শরীের ‘�লব’-এর অব�ান �চিলত ধারণা ও সিঠক তথ� 
37. তাওবা কবুল হওয়ার �শষ সময় �চিলত ধারণা ও সিঠক তথ� 

 
 

�রআন িরসাচ� ফাউে�ডশেনর অ�া� �কাশনা 
১. আল �রআন, যুেগর �ােনর আেলােক অ�বাদ (আরবী ও বাংলা)  
২. আল �রআন, যুেগর �ােনর আেলােক অ�বাদ (�ধু বাংলা)  
৩. শতবাত�া  

   (পেকট কিণকা, যােত আেছ আমােদর গেবষণা িসিরজ�েলার মলূ িশ�াসমূহ) 

৪. �রআেনর ২০০ শে�র অিভধান  
   (যা �রআেনর �মাট শ� সংখ�ার �ই-তৃতীয়াংশ) 

৫. �রআিনক আরবী �ামার, ১ম খ�  
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�াি��ান : 
q �রআন িরসাচ� ফাউে�ডশন 

ইনসাফ বারাকাহ িকডনী এ�া�ড �জনােরল হাসপাতাল কমে�� (৮ম তলা) 
১১,শহীদ তাজউ�ীন আহমদ সরিণ, মগবাজার, ঢাকা।  
�ফান : ৯৩৪১১৫০, ০১৯৭৯৪৭৪৬১৭ 
 

q িদ বারাকাহ �জনােরল হাসপাতাল 
 ৯৩৭, আউটার সা��লার �রাড, রাজারবাগ, ঢাকা।  
 �ফান : ০২-৯৩৩৭৫৩৪, ০২-৯৩৪৬২৬৫ 
 
এছাড়াও িনে�া� লাইে�রী�েলােত পাওয়া যায়- 
 

ঢাকা  
q আহসান পাবিলেকশ�, কাটাবন �মাড়, শাহবাগ, ঢাকা,  
     �মাবাইল : ০১৬৭৪৯১৬৬২৮ 
q িবিচ�া বকুস এ�া�ড ��শনাির, ৮৭, িবএনএস �স�টার (িনচ তলা), �স�র-

৭, উ�রা, ঢাকা, �মাবা : ০১৮১৩৩১৫৯০৫, ০১৮১৯১৪১৭৯৮ 
q �েফসর’স বুক কণ�ার , ওয়ারেলস �রলেগট, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭,  
     �মাবা : ০১৭১৬৬৭৭৭৫৪ 
q কাটাবন বকু কণ�ার, কাটাবন �মাড়, শাহাবাগ, �মাবা : ০১৯১৮৮০০৮৪৯ 
q সােলহীন �কাশনী ১৪-এ/৫, শহীদ সিলমু�াহ �রাড, �মাহা�দপুর, ঢাকা,  

�মাবা : ০১৭২৪৭৬৬৬৩৫ 
q  সানজানা লাইে�রী ১৫/৪, �ক-িস, তাজমহল �রাড, �মাহা�দপুর, ঢাকা 

�মাবা : ০১৮২৯৯৯৩৫১২ 
q  আইিডয়াল বকু সািভ�স, �সনপাড়া (পব�তা টওয়ােরর পােশ), িমরপুর-১০, 

ঢাকা, �মাবা : ০১৭১১২৬২৫৯৬ 
q  আল ফা�ক লাইে�রী, হযরত আলী মােক�ট, ট�ী বাজার, ট�ী,  
    �মাবা : ০১৭২৩২৩৩৩৪৩ 
q িম�াত লাইে�রী, তািম�ল িম�াত মা�াসা �গইট, গাজীপুর  
    �মাবাইল : ০১৬২৫৯৪১৭১২, ০১৮৩০৪৮৭২৭৬ 
q  বােয়ািজদ অপিটক�াল এ�ড লাইে�রী, িড.আই.িট মসিজদ মােক�ট, 

নারায়নগ�, �মাবা : ০১৯১৫০১৯০৫৬ 
q  আহসান পাবিলেকশ�, কি�উটার মােক�ট িনচতলা, বাংলা বাজার,  
    �মাবা : ০১৭২৮১১২২০০  
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q  জািমর �কািচং �স�টার, ১৭/িব মািলবাগ �চৗধুরী পাড়া, ঢাকা। �মাবাইল : 
০১৯৭৩৬৯২৬৪৭ 

q  মিমন লাইে�রী, ব�াংক �কালনী, সাভার, ঢাকা, �মাবাইল : 
০১৯৮১৪৬৮০৫৩ 

q িব�াস লাইে�রী, ৮/৯ বন�ী (মসিজদ মােক�ট) আইিডয়াল �ুেলর পােশ 
q Good World লাইে�রী, ৪০৭/এ িখলগাওঁ �চৗরা�া, ঢাকা-১২১৯  
    �মাবাইল : ০১৮৭৩১৫৯২০৪ 
q ইসলািময়া লাইে�রী, ��শন �রাড, নরিসংদী,  �মাবাইল : ০১৯১৩১৮৮৯০২ 
q �েফসর’ স পাবিলেকশন’ স, ওয়�ারেলস �রলেগইট, মগবাজার, ঢাকা  
    �মাবাইল : ০১৭১১১৮৫৮৬ 
 

চ��াম 
q আজাদ বকু�, ১৯, শাহী জােম মসিজদ, আ�রিক�া, চ��াম 
    �মাবা : ০১৮১৭৭০৮৩০২, ০১৮২২২৩৪৮৩৩ 
q �নায়া ফাম�া, �নায়াখালী, ০১৭১৬২৬৭২২৪ 
q ভাই ভাই লাইে�রী এ�ড ��শনারী, ��শন �রাড, �চৗমুহনী, �নায়াখালী,  
    �মাবাইল : ০১৮১৮১৭৭৩১৮ 
q আদশ� লাইেবরী এডেুকশন িমিডয়া, িমজান �রাড, �ফনী 
    �মাবাইল : ০১৮১৯৬০৭১৭০ 
q ইসলািময়া লাইে�রী, ইসলািময়া মােক�ট, লাকসাম, �িম�া, 
    �মাবাইল : ০১৭২০৫৭৯৩৭৪ 
 

q ফয়িজয়া লাইে�রী, �সকা�র ম�ানশন, �মাঘলটুিল, �িম�া,  
    �মাবাইল : ০১৭১৫৯৮৮৯০৯ 
 

খলুনা 
q তাজ লাইে�রী, �হলাতলা মসিজদ মােক�ট, খুলনা। ০১৭২৪-৮৪৩২৮৩ 
q ছােলিহয়া লাইে�রী, �হলাতলা মসিজদ মােক�ট, খুলনা, ০১৭১১২১৭২৮৮ 
q �হলাল বকু িডেপা, �ভরব চ�র, দড়াটানা, যেশার। ০১৭১১-৩২৪৭৮২ 
q এটেসটরা বুক ব�াংক, মাওলানা ভাষানী সড়ক, িঝনাইদহ।  
    �মাবাইল : ০১৯১৬-৪৯৮৪৯৯ 

 q আরাফাত লাইে�রী, িমশন �ুেলর সামেন, �ি�য়া, ০১৭১২-০৬৩২১৮ 
 q আশরািফয়া লাইে�রী, এম. আর. �রাড, সরকারী বািলকা িবদ�ালয় �গট,  

মা�রা। �মাবাইল : ০১৯১১৬০৫২১৪ 
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িসেলট 
q বুক িহল, রাজা ম�ানশন, িনচতলা, িজ�া বাজার, িসেলট। 
    �মাবাইল : ০১৯৩৭৭০০৩১৭ 
q �লতািনয়া লাইে�রী, টাউন হল �রাড, হিবগ�, ০১৭৮০৮৩১২০৯ 
q পাে�রী লাইে�রী এ�ড ��শনারী, ৭৭/৭৮ �পৗর মােক�ট, �নামগ�  
    �মাবাইল : ০১৭২৫৭২৭০৭৮ 
q �দরিতয়া লাইে�রী, িসেলট �রাড, িসরাজ শিপং �স�টার, �মৗলভীবাজার,  
    �মাবাইল : ০১৭১৬৭৪৯৮০০ 
 

 
রাজশাহী  
q ইসলািময়া লাইে�রী, সােহব বাজার, রাজশাহী                                
     �মাবা : ০১৫৫৪-৪৮৩১৯৩, ০১৭১৫-০৯৪০৭৭ 
q আদশ� লাইে�রী, বেড়া মসিজদ �লন, ব�ড়া, �মাবা : ০১৭১৮-৪০৮২৬৯  
q ইসলািময়া লাইে�রী, কেমলা �পার মােক�ট, আলাইপুর, নােটার 
     �মাবাইল ০১৯২-৬১৭৫২৯৭ 
q আল বারাকাহ লাইে�রী,  �বল�িচ, িসরাজগ�, ০১৭৯৩-২০৩৬৫২ 
 

----- 
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