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আেলাচ� িবষেয়র সারসংে�প 
আ�াহ তা‘য়ালা, মানব জািতর িপতা �থম মা�ষ আদম (আ.), মানব 
জািতর মাতা হাওয়া (আ.), সকল মানব �হ, �ফেরশতা�ল, সবেচেয় 
�বিশ ইবাদাতকারী ি�ন এবং মানব জািতর শ� (ষড়য�কারী) ইবিলস 
শয়তােনর মধ�কার িকছ ু সংলাপ �রআেনর িবিভ� �রায় ছিড়েয় আেছ। 
সংলাপ�েলা এক� করেল এক অপূব� জীবি�কা রিচত হয়। জীবি�কািট 
রচনা কেরেছন �য়ং আ�াহ ও ম�ািয়ত হেয়েছ শাহী দরবার ও জা�ােত, 
মা�ষেক �িনয়ায় পাঠােনার পূেব�। তাই, জীবি�কািটেত সংলােপর মাধ�েম 
�য তথ��েলা জানােনা হেয়েছ �স�েলা মানব সভ�তার �িনয়ার জীবেনর 
ঘটনা-�ঘ�টনার ভিব��াণী বলা যায়। সহেজ �বাঝােনার জ� তথ��েলা 
জীবি�কার সংলাপ আকাের ম�ায়ন কের উপ�াপন করা হেয়েছ। 
সংলাপ�েলা �কউ মালা না গাথঁায় �বাঝা যায়িন �য, এিট এক অপূব� 
জীবি�কা। মানব জািতর �িনয়ার জীবেনর অেনক �মৗিলক িবষয়, মূল 
ষড়য� এবং তা �থেক র�া পাওয়ার উপােয়র তথ� জীবি�কািটেত উপি�ত 
আেছ। আশাকির এ জীবি�কার তথ� মানব জািত ও মুসিলমেদর ব�াপক 
উপকাের আসেব। আর এ তথ� িদেয় সিত�কার �কােনা জীবি�কা বা 
চলি�� �তির করেত পারেল তা মানব জািতর জ� মহা কল�াণকর হেব, 
ইনশাআ�াহ। 
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িচিকৎসক হেয়ও এ িবষেয় কলম ধরার কারণ 
ِحْيِم  ْحَمِن الّرَ ِ الّرَ  بِْسِم اّ�ٰ

�ে�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। 
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স�ূণ� �রআন মাজীদ পেড় তথা ইসলােমর সকল �মৗিলক ও একিট 
অেমৗিলক (তাহা�ুদ সালাত) িবষয় �ত��ভােব 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 (ইসলােমর 
অ� অেমৗিলক িবষেয়র কথা রাসূল স.-�ক অ�সরণ করেত বলার মাধ�েম 
পেরা�ভােব �রআেন উে�খ করা হেয়েছ)। 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 الَّ  ۡوَن بِٖه ثََمًنا َقلِۡيال ُ ِمَن الِۡحلٰتِب َويَۡشَرتُ َك َما  ۙ ِذيَۡن يَۡكُتُمۡوَن َ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 মেন �’ি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�া, িবেশষ কের ি�তীয়িটেক এড়ােনার (Overcome) জ� 
সাধারণ �বণতা হে� �রআেনর �য ব�ব��েলা সমােজর �চিলত ধারণার 
িবপরীত, �স�েলােক লুিকেয় �ফলা বা 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 বা বলা ব� করেব না অথবা 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 (�তুেব িস�ার অিধকাংশ 
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 
�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; আমার 
�লখায় যিদ �কােনা ভুল-�িট ধরা পেড়, আমােক জানােল কতৃ� 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, বরং 
আ�াহর িনেয়াগকৃত �রআেনর ব�াখ�াকারীর 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 চলুন 
�থেম উৎস িতনিট স�ে� ���পূণ� িকছু কথা �জেন �নওয়া যাক। 
 

ক. আল �রআন (মািলেকর মলূ বা ব�াখ�ামলূক ব�ব�) 
�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�ষি�ক �মৗিলক ি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 িবষয়াবিল 
স�িলত ম�া�য়াল (আসমানী িকতাব) সে� পািঠেয় এ ব�াপাের �থম দৃ�া� 
�াপন কেরেছন। ঐ আসমানী িকতােব আেছ তােদর জীবন পিরচালনার 
সকল �মৗিলক ি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। তাই, আল �রআেন মানব জীবেনর সকল �মৗিলক ও একিট 
অেমৗিলক (তাহা�ুদ সালাত) িবষয় �ত��ভােব (সরাসির) উি�িখত 
আেছ। তাহা�ুদ সালাত রসূল মুহা�দ (স.)-এর জ� অিতির� ফরজ 
িছল। ইসলােমর অ� সকল অেমৗিলক িবষেয়র কথা রাসূল (স.)-�ক 
অ�সরণ করেত বলা কথািটর মাধ�েম পেরা�ভােব �রআেন উে�খ করা 
হেয়েছ। 
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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 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 �মৗিলক িবষয় িনভু�লভােব জানেত চায়, 
তেব �রআন মাজীদ বুেঝ পড়েলই তা জানেত পারেব। 
 

�যসব িবষেয় �রআেন একািধক আয়াত আেছ �সসব ি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।   ’1 
 

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 (মািলেকর িনেয়াগকতৃ �রআেনর ব�াখ�াকারীর ব�ব�) 
��া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 

                                                 
1. ড. �সাইন আয-যাহাভী, আত-তাফসীর ওয়াল মফুাসিস�ন, (আল-মাকতাবাতুশ 

শািমলাহ), খ. ৪, প.ৃ ৪৬ 
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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। 
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 ا ِمۡنُه الَۡوتِۡنيَ َفَما ثُّمَ لََقَطۡعنَ  َالََخۡذنَا ِمۡنُه بِالَۡيِمۡنيِ

ۡن اََحٍد َعۡنُه َحاِجِزيَۡن   .ِ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। 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� (মািলেকর িনেয়াগকতৃ 
দােরায়ােনর ব�ব�) 
�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 
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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) 

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। 
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�ােনর মেধ� ভুল তথ� �েবশ করেত না �দওয়া ও সিঠক তথ� �েবশ 
করেত �দওয়ার জ� মা�ষেক জ�গতভােব আ�াহর �দওয়া �সই 

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 (মািলেকর মলূ বা ব�াখ�ামলূক ব�ব�) 
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।2 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।3 
 

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) 

                                                 
2. মহুা�াদ সাইেয়দ তান�াভী, আত-তাফসী�ল ওয়াসীত, পৃ. ৫৬; আছ-ছা’লাবী, 

আল-জাওয়ািহ�ল হাসসান ফী তাফসীিরল �র’আন, খ.১, প.ৃ১৮ 

 শে�র ব�াখ�ায় আ�ামা তানতাভী রহ. বেলন- আদম আ.-�ক এমন �ান িশ�া   �ُلَّها .3

�দওয়া হেয়িছেলা যা একজন �বণকারীর ��ইেন উপি�ত থােক, আর তা তার জ� 
অব� �েয়াজনীয়। িব�ািরত িববরণ- মহুা�াদ সাইেয়দ তান�াভী, আত-তাফসী�ল 
ওয়াসীত, পৃ. ৫৬) 

 শে�র ব�াখ�ায় মফুাসিসরেদর একদল বেলেছন- আদম আ.-এর কলেব �সই �ান �ُلَّها

িনে�প করা হেয়িছেলা। আন-িনশাপুরী, আল-ওয়াজীজ ফী তাফসীিরল িবতািবল 
আজীজ, প.ৃ ১০; জালালু�ীন মহ�ী ও জালালু�ীন �য়ূতী, তাফসীের জালালাইন, খ. ১, 
প.ৃ ৩৮) 
এ স�েক� আ�ু�াহ ইবেন আ�াস রা.-এর �য বণ�না পাওয়া যায় তার সারসংে�প 
হেলা- একজন মা�েষর �িনয়া ও আিখরাত সংি�� সবিকছুই আ�াহ িশ�া িদেয়েছন। 
(আলূসী, ��ল মাআনী, খ. ১, প.ৃ ২৬১) 
যিদও এ ব�াপাের িবিভ� মুফাসিসর িভ� িভ� মত �কাশ কেরেছন। 
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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।4 
 

�াে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 �বশিকছ ু�ান িশিখেয়েছন। তাই ধারণা করা যায় ঐ �ান বা 
�াে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 . قَ  ْد 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 

                                                 

 এই আয়াতাংেশর ব�াখ�ায় আ�ু�াহ ইবেন আ�াস রা. বেলন- এিট ঐ َما لَْم يَْعلَْم  .4

�ান যা আদম আ.-�ক মহান আ�াহ িশিখেয়িছেলন; যা �স পূেব� জানেতা না। 
(তানবী�ল মাকািবস িমন তাফসীির ইবন আ�াস, খ. ২, প.ৃ ১৪৮; �রতুবী, আল-
জািমউল িল আহকািমল �র’আন, খ. ২০, প.ৃ ১১৩) 
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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।5  
 

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।  
 

তথ�-৪ 

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

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�ি� অসংখ� মা�ষেক 
�ংেসর িদেক �ঠেল িদেত পাের। অ� �কােনা জীব তা পাের না।6  

তথ�-৫  

ۡجَس �ََ� الَِّذيَۡن َال يَۡعِقلُۡوَن َويَۡجعَ    . ُل الّرِ

                                                 
5. যা িদেয় �স ভােলা-ম� বুঝেত পাের। (িব�ািরত : শানকীতী, আন-�কাত ওয়াল 

উয়ূন, খ. ৯, প.ৃ ১৮৯) 
6. আলূসী, ��ল মাআনী, খ. ৭, প.ৃ ৫০। 
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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- মা�ষ যিদ �রআন 
ও ��াহর সােথ Common sense-�ক আ�াহর জািনেয় �দওয়া ��া�াম 
বা নীিতমালা অ�যায়ী ব�বহার না কের তেব ভুল �ান অিজ�ত হেব। 
 

তথ�-৬ 

ِعۡريِ  ا ِىفۤۡ اَۡصٰحِب الّسَ ا نَۡسَمُع اَۡو نَۡعِقُل َما ُكّنَ   َوَقالُۡوا 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 
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। 
 

হাদীস (মািলেকর িনেয়াগকতৃ �রআেনর ব�াখ�াকারীর ব�ব�) 
হাদীস-১ 

ثََنا َحاِجُب بُْن الَْولِيِد   َقاَل َقاَل  - ر� اهللا عنه  - ُهَرْيَرَة  َعْن أِيب   … … … َحّدَ

 ِ َدانِِه  : - ص� اهللا �ليه وسلم - َرُسوُل اّ�َ َما ِمْن َمْولُوٍد إِالَّ يُولَُد �ََ� الِْفْطَرِة ، َفأَبََواُه يَُهّوِ

وَن ِفيَها ِمْن  َسانِِه ، َكَما تُْ�َتُج الَْبِهيَمُة بَِهيَمًة َجْمَعاَء ، َهْل تُِحّسُ َرانِِه أَْو يَُمّجِ أَْو يَُنّصِ

  َجْد�َاَء  .
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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 (�ব�ত : দা�ল যাইল, তা.িব.), 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 সৃি�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। 
তাহেল হাদীসিটর এ অংশ �থেক জানা যায়- Common sense 
পিরেবশ, িশ�া ইত�ািদ িদেয় পিরবিত�ত হয়। তাই এ হাদীস অ�যায়ী- 
Common sense সাধারণ বা অ�মািণত �ান। �মািণত �ান নয়। 
 

হাদীস-২ 

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

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

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

  .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- 
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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 (কায়েরা : মুয়া�সাসাতু কেদ�াভা, তা.িব.), 
হাদীস ন�র- ১৭৭৭৭ 

 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। 
 

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

تَْك َحَس�َ  يَماُن؟ َقاَل:  إِذَا َسّرَ َ�ُتَك َفأَنَْت ُمْؤِمٌن . َوَسلََّم: َما اْإلِ ُتَك، َوَساَءتَْك َسّيِ

ثُْم؟ َقاَل:  إِذَا َحاَك ِيف نَْفِسَك َشْيٌء َفَدْعُه     .َقاَل: يَا َرُسوَل اِهللا، َفَما اْإلِ
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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, (কায়েরা : মুয়া�সাসাতু কেদ�াভা, তা.িব.), 
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 
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 পুি�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 
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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- 
 

َ 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 অণুবী�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�- �কৃিতেত থাকা আ�াহর �ণয়ন 
কের রাখা �ব�ািনক িবষয় গেবষণার মাধ�েম আিব�ার হওয়ার পর �দখা। 
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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 �যেকােনা 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। 
 

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� �যেকােনা িবষেয়ই তা হেত পাের। 
 

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

 

�যেকােনা িবষেয় িনভু�ল �ানাজ�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 �ানাজ�ন ও 
ব�ব�া �হেণর �বাহিচ�/নীিতমালা নামক বইিটেত। 
�বাহিচ�িট (Flow Chart) এখােন উপ�াপন করা হেলা - 

�যেকােনা ি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 নতুন 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 
মানব জািতর �িনয়ার জীবেনর অেনক �মৗিলক িবষয়, মূল ষড়য� এবং তা 
�থেক র�া পাওয়ার উপােয়র তথ�স�িলত ম�ািয়ত চমৎকার এক 
জীবি�কা আসমািন �ে� উপি�ত আেছ। জীবি�কািট ম�ািয়ত হেয়েছ 
আ�াহর শাহী দরবাের, মা�ষ �িনয়ায় পাঠােনার পূেব�। 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 �ধু �স জীবি�কা িনভু�লভােব উপি�ত 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। 
আমােদর জানামেত, পৃিথবীেত �ধুমা� ‘�ফার ইন-ওয়ান �রআন িশ�া 
�কােস�’ িবষয়�েলা �াস িনেয় �শখােনা হয়। ইবিলেসর ষড়য�মূলক �চার 
বা কােজর সিঠক তথ� �রআন িরসাচ� ফাউে�ডশেনর �কািশত �কান 
বইেত আেলািচত হেয়েছ এবং �ফার-ইন-ওয়ান �রআন িশ�া �কােস�র 
�কান �ােস িবষয়িট �শখােনা হয় তা যথাযথ �ােন ি�তীয় ব�নীর মেধ� 
�রেখ উে�খ করা হেয়েছ। 
 

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 পূেব�। 
ম�ায়ন �ান : আ�াহ তা‘য়ালার শাহী দরবার এবং জা�াত। 
জীবি�কািটর িবিভ� চিরে� যারা ভিূমকা �রেখেছন :  

১. আ�াহ তা‘য়ালা- মূল চির� 
২. মানবজািতর িপতা- �থম মা�ষ ও নবী আদম (আ.) 
৩. মানবজািতর মাতা- হাওয়া (আ.) 
৪. সকল মানব �হ 
৫. �ফেরশতা�ল 
৬. সবেচেয় �বিশ ইবাদাতকারী ি�ন 
৭. মানবজািতর শ� (ষড়য�কারী)- ইবিলস শয়তান।  
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জীবি�কািটর মলূ সংলাপসমহূ ও তার িশ�া 
 

জীবি�কািটর �থম সংলাপ : আ�াহ তা‘য়ালার কথা 

       .َوإِذْ َقاَل َربَُّك لِلَْمَالئَِكِة إِِينّ َجا�ٌِل ِيف اْألَْرِض َخلِيَفةً 

অ�বাদ : আর যখন �তামার রব �ফেরশতােদর বেলিছল- িন�য় আিম 
পৃিথবীেত �িতিনিধ (খিলফা) পাঠােত যাি�। 

(�রা বাকারা/২ : ৩০) 
সংলাপিট �থেক িশ�া 
িনেয়াগ �দওয়া �িতিনিধেক, সকল মিনব �য িবষয়�েলা �� কের 
জািনেয় �দন তা হেলা- 

১. �িতিনিধ কের ��রেণর উে�� 
২. �িতিনিধে�র পােথয় (�িতিনিধে�র উে�� সাধেনর জ� 

দরকারী িবষয়/িবষয়সমূহ) 
৩. �িতিনিধে�র িনয়ম-নীিত 
৪. খাদ� তািলকা 
৫. িবপদ-আপদ 
৬. ষড়য� 
৭. �িতিনিধে�র সময়কাল 
৮. কম�কা� পয�েব�ণ 
৯. কম�কাে�র িহসাব  
১০. পুর�ার ও শাি� ইত�ািদ। 
 

তাই, জীবি�কািটর মূল চিরে� অবদান রাখা আ�াহ তা‘য়ালা তাঁর �থম 
সংলােপ এমন একিট শ� ব�বহার কেরেছন যা মা�েষর মানসপেট 
আ�াহর �িতিনিধে�র সােথ স�ক�যু� ওপের বিণ�ত িবষয়�েলা সব��ণ 
উপি�ত থাকার িবষেয় ভূিমকা রােখ। এর ফেল মা�েষর মেন তােক 
�িনয়ায় ��রেণর একিট উে�� থাকার িবষয়িটসহ দািয়�শীলতা, 
জবাবিদিহতা, সময়কাল ইত�ািদ সেব�া�ণ জা�ত থাকেব এবং সমাজ 
শাি�ময় হেব। 
 

মা�েষর মানসপট �থেক আ�াহর �িতিনিধে�র সােথ স�ক�যু� ওপের 
বিণ�ত তথ��েলা সিরেয় �দওয়ার জ� বত�মান যুেগর ষড়য�- 

       .َوإِذْ َقاَل َربَُّك لِلَْمَالئَِكِة إِِينّ َجا�ٌِل ِيف اْألَْرِض َخلِيَفةً 
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And (remember) when your lord said to the angels : “ Verily, 
I am going to place (mankind) generation after generation 
on earth.”  
 

অ�বাদ : (�রণ কেরা) যখন �তামার রব �ফেরশতােদর বলেলন, ব�ত 
আিম পৃিথবীেত বংশা��েম (মা�ষ) পাঠােত যাি�।  

 (�রা বাকারা/২ : ৩০) 

 َوُهَو الَِّذي َجَعلَُجلْم َخَالئَِف اْألَْرِض ... ... ...

And it is He Who has made you generations, replacing  
each other on the earth.  
অ�বাদ : আর িতিনই �সই স�া িযিন পৃিথবীেত �তামােদর বংশা��েম 
এক জনেক অে�র �লািভিষ� কেরেছন। 

               (�রা আন’আম/৬ : ১৬৫) 
(THE NOBLE QUR’AN, King Fahd complex for the printing 
of Holy Qur’an, Date- Hijri 21.11.1404 (1983). By Dr. 
Muhammad Taqi-ud-Din Al-Hilali. (Former professor of 
Islamic faith and teachings, Islamic  University, Al-Madina 
Al-Munawwarah) And Dr. Muhammad Muhshin Khan. 
(Former director, University Hospital, Islamic University, Al-
Madina Al-Munawwarah) 
 

পয�ােলাচনা : THE NOBLE QUR’AN-এ উি�িখত �’খািনসহ �য সকল 
আয়ােত َخلِيَفة শ� আেছ তার সবখােন অ�বাদ �লখা হেয়েছ বংশা��ম। 

আর যুি� িহেসেব বলা হেয়েছ মা�ষেক আ�াহর َخلِيَفة বলা িশরক। 
 

আরবী অিভধান অ�যায়ী َخلِيَفة শে�র �’িট �ধান অথ� হেলা- �িতিনিধ 

এবং বংশা��ম। তাই, َخلِيَفة শে�র অ�বাদ বংশা��ম িলখেল 

আিভধািনক িদক �থেক ভুল না হেলও �রআেনর অ�বাদ বা তাফসীর 
করার নীিতমালা অ�যায়ী সিঠক হেব না। কারণ, �রআেনর অ�বাদ বা 
তাফসীেরর ১ ন�র নীিতমালা হেলা- আল �রআেনর একিট শে�র 
একািধক অথ� হেল �স অথ�িটই িনেত হেব �যিট িনেল অ� �কােনা আয়াত 
বা �রআেনর সািব�ক দশ�েনর িবপরীত না হয়। 
  

উদাহরণ ��প কদর বা তাকদীর শ�েক উে�খ করা যায়। শ� �’িটর 
আিভধািনক িতনিট �ধান অথ� হেলা- ভাগ�, ��া�াম (নীিতমালা, িবিধ-
িবধান, �াকৃিতক আইন) এবং ময�াদা। আল �রআেনর যত আয়ােত কদর 
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বা তাকদীর শ� �’িট এেসেছ সবখােন এ িতনিট অেথ�র �যেকান একিট 
বিসেয় িদেল তা �মািটই সিঠক হেব না। �রা কদের থাকা কদর শে�র 
অথ� হেব ময�াদা। অ� সকল �ােন এর অথ� হেব ��া�াম (নীিতমালা, 
িবিধ-িবধান, �াকৃিতক আইন)। আর �কাথাও এর অথ� ভাগ� হেব না। 
�রআন িরসাচ� ফাউে�ডশন �কািশত ‘তাকদীর (ভাগ�!) পবূ�িনধ�ািরত’ 
তথ�িটর �চিলত ও �কতৃ ব�াখ�া (গেবষণা িসিরজ-১৭) বইিট পড়েল 
িবষয়িট সহেজ �বাঝা যােব। 
 

পয�ােলাচনা করেল যা পাওয়া যায় তা হেলা- 
১. �/একিট আয়ােত َخلِيَفة শ�িটর অথ� বংশা��ম �নওয়া �যেত 

পাের। িক� অ� �ােন শ�িটর এ অথ� �নওয়া, অ�বাদ বা 
তাফসীেরর নীিতমালা অ�যায়ী সিঠক হেব না।  

২. َخلِيَفة শে�র অথ� �িতিনিধ ধরেল িশরক তথা আ�াহর সােথ 

অংশীদার করা হয় যুি� সিঠক নয়। কারণ- 
ক. �খলাফােতর দািয়� �কােনা একজন মা�ষেক �দওয়া 

হয়িন। সকল মা�ষেক �দওয়া হেয়েছ। 
খ. আ�াহ তা’য়ালার �েহর একিট অংশ সকল মা�েষর 

মেধ� আেছ, যা িতিন ফুেঁকর মাধ�েম িদেয়েছন, (�রা 

িহজর/১৫ : ২৯)। 

গ. মিনেবর কাউেক িনিদ�� দািয়� �দওয়া িশরক হয় না। 
তাহেল মা�ষেক নবী বা রাসূল বলাওেতা িশরক হেব 

(নায়ুযুিব�াহ)। কারণ, নবুওয়াত বা িরসালােতর 

দািয়� আরও অেনক বেড়া দািয়�। 
৩. জীবি�কািটর পরবত�ী সংলাপসমূেহর মাধ�েম- মানব জািতর 

পৃিথবীেত জীবন পিরচালনার সােথ স�ক�যু� �বশিকছ ু

�মৗিলক িবষয় এবং মূল ষড়য� ��কের জািনেয় �দওয়া 
হেয়েছ। এ সকল িবষয় আ�াহর �িতিনিধর দািয়ে�র সােথ 
�বিশ যায়। 

৪.  َةَخلِيف  শে�র অথ� �িতিনিধ ধরেল আয়াত �থেক �য তথ� �বর 

হেয় আেস তা রাজতে�র �িত �মিক। এিট َخلِيَفة শে�র অথ� 

পা�ােনার �পছেন �কােনা ভূিমকা �রেখেছ িক না তা সকেলর 
�ভেব �দখা দরকার।  
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জীবি�কািটর পরবত�ী ২িট সংলাপ : �ফেরশতা�েলর িজ�াসা ও আ�াহ 
তা‘য়ালার উ�র  
�ফেরশতা�েলর কথা  

َماَء  َقالُْوا اَتَْجَعُل ِفْيَها َونَْحُن نَُسّبُِح بَِحْمِدَك   جَمْن يُّْفِسُد ِفْيَها َويَْسِفُك الّدِ

ُس لََك   طَونَُقّدِ

অ�বাদ : তারা (�ফেরশতা�ল) বেলিছল- আপিন িক পৃিথবীেত এমন 
কাউেক ��রণ করেত যাে�ন, যারা �সখােন িবশৃ�লা সৃি� করেব এবং 
র�পাত ঘটােব? অথচ আমরা আপনার �শংসাসহ পিব�তা ও মিহমা 
�ঘাষণা করিছ (উপাসনা করিছ)। 

(�রা বাকারা/২ : ৩০) 
আ�াহ তা‘য়ালার কথা 

ْ  َقاَل   َماالَ تَْعلَُمْوَن . أَ�ْلَُم  اِّىنِ

অ�বাদ : িতিন বলেলন- িন�য় আিম যত জািন, �তামরা তা জােনা না। 
 (�রা বাকারা/২ : ৩০) 

এ সংলাপ ২িট �থেক িশ�া : মা�েষর জীবেনের সকল কম�কা� ৪ ভােগ 
িবভ�। যথা- 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

সংলাপ ২িটর মাধ�েম মা�ষ সৃি�র উে�� িহেসেব �’িট িবষয়েক নাকচ 
কের �দওয়া হেয়েছ- 

উপাসনামলূক 
কাজ 

�রআেনর 
�ান অজ�ন 

করা, 
ঈমান আনা, 

সালাত 
কােয়ম করা, 

যাকাত 
�দওয়া, 

িসয়াম পালন 
করা, হা� 
করা ইত�ািদ 

�ায় ও অ�ায় কাজ 
সত� বলা, িমথ�া না বলা, 
পেরাপকার করা, িনেজ �পট 

ভের �খেল অপের �যন  
খাওয়ািবহীন না থােক, িনেজ 
অ�ািলকায় থাকেল অপের �যন 

ফটুপােত না থােক, িনেজ 
উ�িশি�ত হেল অপের �যন 

অিশি�ত না থােক, িনেজ ভােলা 
কাপড় পরেল অপের �যন কাপড় 
িবহীন না থােক এ সকল িবষেয় 
ভিূমকা রাখা, কােরা �িত না 

করা ইত�ািদ 

শরীর 
�া�� 

গঠনমলূক 
কাজ 

খাওয়া, 
পান করা, 
ব�ায়াম, 
িচিকৎসা 
ইত�ািদ 

পিরেবশ 
পিরি�িত 
গঠনমলূক 

কাজ  
সাধারণ 
িশ�া, 

অথ�নীিত, 
িব�ান, 
�িতর�া 
ইত�ািদ 
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১. �ায়-অ�ায় িবভােগর অ�ায় কাজসমূহ 
২. উপাসনা িবভােগর কাজসমূহ। 
 

{বই : মা�ষ সৃি�র উে�� ও পােথয় (গেবষণা িসিরজ-১); �াস : �ফার-
ইন-ওয়ান �রআন িশ�া �কাস�, �লেভল-২}  
 

জীবি�কািটর পরবত�ী সংলাপ : আ�াহর কাজ ও কথা এবং �ফেরশতা�ল 
ও ইবিলেসর কাজ   

يُْتُه  .ْن َحَمٍإ َمْسُنوٍن َوإِذْ َقاَل َربَُّك لِلَْمَالئَِكِة إِّينِ َخالٌِق بََشًرا ِمْن َصلَْصاٍل مِ  َفِإذَا َسّوَ

إِّالَ  .َفَسَجَد الَْمَالئَِكُة �ُلُُّهْم أَْجَمُعوَن  .َونََفْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي َفَقُعوا لَُه َساِجِديَن 

اِجِديَن   .إِبْلِ�َس أََىب أَْن يَُكوَن َمَع الّسَ

অ�বাদ : (২৮) আবার (�রণ কেরা) যখন �তামার রব �ফেরশতােদর 
বেলিছেলন, িন�য় আিম গিলত কাদামািটর �কেনা খ� হেত মা�ষ সৃি� 
করিছ। (২৯) অতঃপর যখন আিম তােক িব�� করেবা এবং আমার �হ 
�থেক িকছু তােক ফুেঁক �দব, তখন �তামরা তাঁর �িত স�ান �দশ�ন 
করেব (িসজদাবনত হেব)। (৩০) অতঃপর �ফেরশতারা সকেলই স�ান 
�দশ�ন  করেলা। (তেব) ইবিলস ছাড়া। �স স�ান �দশ�নকারীেদর 
অ�ভু�� হেত অ�ীকার করেলা।  

 (�রা িহজর/১৫ : ২৮, ২৯, ৩০) 
 

জীবি�কািটর এ সংলাপ ও কাজ �থেক িশ�া 
  ১. �থম মা�ষিট কাদা-মািট তথা মািটর �মৗিলক উপাদান (কাব�ন, 

হাইে�ােজন ও নাইে�ােজন) �থেক সৃি�। 
২. মা�েষর জীবনী শি� হেলা আ�াহ তা‘য়ালার �েহর একিট অংশ। 

এ শি�িট ‘ফুকঁ’ নামক এক অিত�াকৃিতক ব�ব�ার মাধ�েম 
মা�ষেক �দওয়া হেয়েছ।  

৩. সৎমা�ষ ইবিলস নয়, তারা আ�াহর আেদশ পালন কের। 
 

জীবি�কার পরবত�ী সংলাপ : আ�াহর কাজ ও িজ�াসা এবং সকল মানব 
�েহর উ�র ও িজ�াসা 

ْ َوأَْشَهَدُهْم �ََ�ٰ أَنُفِسِهْم أَلَْسُت  يََّجمُ َوإِذْ أََخَذ َربَُّك ِمن بَِين آَدَم ِمن ُظُهوِرِهْم ذُِرّ

َذا �َاِفلَِني  ◌ۛ َشِهْدنَا ◌ۖ َقالُوا بََ�ٰ  بَِربُِّكْم  ا َعْن َهٰ أَْو  .◌ۛ أَن تَُقولُوا يَْوَم الِْقَياَمِة إِنَّا ُكّنَ
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يًَّة ِمّن بَْعِدِهْم تَُقولُوا إِنَّمَ  ا ذُِرّ أََفُتْهلُِجلَنا بَِما َفَعَل  ◌ۖ  ا أَْشَرَك آبَاُؤنَا ِمن َقْبُل َوُكّنَ

 .الُْمْبِطلُوَن 
 

অ�বাদ : (১৭২) আর যখন �তামার রব আদম স�ােনর িপঠ �থেক 
তােদর বংশধরেদর �বর করেলন এবং তােদরেক (মা�ষেক) িনেজেদর 

ওপর সা�ী �রেখ অ�ীকার �হণ করেলন- আিম িক �তামােদর রব নই? 
তারা বলেলা- অব�ই। (আর) আমরা সা�ী রইলাম। (এ অ�ীকার 

�নওয়া) এজ� �য, �তামরা �যন িকয়ামেতর িদন না বলেত পােরা, িন�য় 
আমরা এ (�বুিবয়াত) িবষেয় অ� িছলাম (তাই �বুিবয়াত িবেরাধী িবিভ� 
বেড়া/কবীরা �নাহ কেরিছ)। (১৭৩) অথবা �তামরা �যন (িকয়ামেতর িদন) 

না বলেত পােরা, আমােদর বাপ-দাদারা পূেব� িশরক কেরেছ, আমরা 
তােদর পরবত�ী বংশধর (তাই তােদর অ�-অ�সরণ/তাকলীদ কেরিছ)। 
তেব িক পথ��রা (পথ�� পূব�পু�ষগণ) যা কেরেছ তার জ� (তা 

অ�ভােব অ�সরণ করার জ�) আপিন আমােদর �ংস করেবন?  
 (�রা আ’রাফ/৭ : ১৭২, ১৭৩) 

 

জীবি�কািটর এ কাজ ও কথার িবিভ� অংশ �থেক িশ�া 
‘আর যখন �তামার রব আদম স�ােনর িপঠ �থেক তােদর বংশধরেদর 
�বর করেলন’ অংেশর িশ�া- �ণ অব�ায় মা�েষর �জনন অে�র 

শারীিরক অব�ােনর (Anatomical position) িশ�া। অথ�াৎ এ কথার 
মাধ�েম মানব শরীর িবদ�া �শখার উপেদশ �দওয়া হেয়েছ। 
 

‘তােদরেক (মা�ষেক) িনেজেদর ওপর সা�ী �রেখ অ�ীকার �হণ 
করেলন- আিম িক �তামােদর রব নই? তারা বলেলা- অব�ই। (আর) 
আমরা সা�ী রইলাম’ অংেশর িশ�া- 
এ অংশ �থেক জানা যায়, আ�াহ তা‘য়ালা িনেজ- �� ও উ�র আদান 

�দােনর মাধ�েম সকল মানব �হেক তাঁর �বুিবয়াত স�েক� িশ�া 

িদেয়েছন এবং �েত�ক মানব �হ �সিট �মেন �নওয়ার অ�ীকার কেরেছ।  
 

�� হেলা- আ�াহ তা‘য়ালা সকল মানব �হেক তাঁর �বুিবয়াত স�িক�ত 

সকল িবষয় িশিখেয়িছেলন, না িকছ ুিবষয় িশিখেয়িছেলন? এ �ে�র উ�র 

জানা যায়- �রা আলােকর ৫ ন�র আয়াত ও জীবি�কািটর �শষ সংলােপর 
আয়াত �থেক।  
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�রা আলােকর ৫ ন�র আয়াত- 

 �َلََّم اْالِنَْساَن َمالَْم يََعلَْم .

অ�বাদ : (আ�াহর িকতােবর মাধ�েম) এমন িবষয় �শখােনা হেয়েছ যা 
মা�ষ আেগ জােন না। 

(�রা আলাক/৯৬ : ৫)  
ব�াখ�া : �েহর জগেত আ�াহ �বুিবয়াত স�েক� যা �শখানিন তা 
আ�াহর িকতােব উপি�ত আেছ। তেব �েহর জগেত যা �শখােনা হেয়েছ 
তাও আ�াহর িকতােব উপি�ত আেছ। অথ�াৎ আ�াহর িকতাব হেলা সকল 
�ােনর হাড� কিপ। 
জীবি�কািটর �শষ সংলােপর আয়াতখািন- 

ا ُجلْم  َفِإّمَ تَِ�ّنَ
ْ  َخْوٌف  َفَال  ُهَداَي  تَِبعَ  ْن َفمَ  ُهًدى ِمِينّ  يَأْ  .يَْحَزنُوَن  ُهْم  َوَال  �َلَْهلِ

অ�বাদ : এরপর আমার কাছ �থেক �তামােদর কােছ (যুেগ যুেগ) 
পথিনেদ�িশকা (িকতাব) যােব, যারা আমার �সই পথিনেদ�িশকা অ�সরণ 
করেব তােদর �কােনা ভয় থাকেব না এবং তােদর �ি��া�� হওয়ার 
কারণ থাকেব না। 

(�রা বাকারা/২ : ৩৮) 
ব�াখ�া : আ�াহর �বুিবয়াত স�িক�ত সকল তথ� আ�াহর িকতােব 
উপি�ত আেছ। তাই, যারা আ�াহর িকতাব সরাসির পড়েব ও অ�সরণ 
করেব তােদর �কােনা ভয় থাকেব না এবং তােদর �ি��া�� হওয়ার 
কারণ থাকেব না। 
তাই, এ আয়াতাংশ �থেক জানা যায়-  

১. আ�াহ তা‘য়ালা িনেজ, �� ও উ�র আদান �দােনর মাধ�েম সকল 
মানব �হেক রব �ধ ু িতিনই- এ িবষয়িট িশিখেয়িছেলন। আর 
সকল মানব �হ �সিট �হণ ও �মেন চলার অ�ীকার কেরিছল। 

২. �বুিবয়ােতর অ�া� িবষয় স�েক� �সখােন বলা হেয়িছল- যুেগ 
যুেগ অ�া� িবষয়সহ �বুিবয়ােতর সকল িবষয় ধারণকারী িকতাব 
আমার কাছ �থেক পৃিথবীেত পাঠােনা হেব। 

 

সকল মানব �হ আ�াহর িকতাব জানা ও �মেন চলার অ�ীকার কেরিছল। 
তাই, সকল ধেম�র মা�েষরা মূল সৃি�কত�ােক একজন িহেসেব জােন ও 
মােন। এ অ�ীকারিট পূরেণর সবেচেয় কায�কর উপায় হেলা- মূল ভাষায় 
বা অ�বাদ পেড় আ�াহর িকতােবর �ানাজ�ন করা ও �মেন চলা।  
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(এ অ�ীকার �নওয়া) এজ� �য, �তামরা �যন িকয়ামেতর িদন না বলেত 
পােরা, িন�য় আমরা এ (�বুিবয়াত) িবষেয় অ� িছলাম (তাই �বুিবয়াত 
িবেরাধী িবিভ� বেড়া �নাহ কেরিছ)’ অংেশর িশ�া-  এ অংেশ (১৭২ 
ন�র আয়াত)- �েহর জগেত �য়ং আ�াহর মা�ষেক �বুিবয়াত �শখােনা 
এবং �স ব�াপাের অ�ীকার �নওয়ার ১ ন�র কারণিট জািনেয় �দওয়া 
হেয়েছ। কারণিট হেলা, িকয়ামেতর িদন মা�ষ যােত বলেত না পাের- 
�বুিবয়ােতর পিরপূণ� �ান �কাথায় আেছ তা তােদর জানা িছল না। 
 

তাই, এ অংেশর িশ�া হেলা- 
১. সকল মা�ষেক, মূল ভাষায় বা অ�বাদ সরাসির পেড় আ�াহর 

িকতােব উপি�ত �বুিবয়াত স�িক�ত সকল �ানাজ�ন করেত হেব। 
২. উি�িখতভােব আ�াহর িকতােবর �ানাজ�ন না করেল তাঁর সােথ 

সরাসির করা অ�ীকার ভ� করা হেব। অথ�াৎ বেড়া �নাহ হেব। 
৩. উি�িখতভােব আ�াহর িকতােবর �ানাজ�ন না করেল ইবিলেসর 

ষড়য� কবিলত হেয় মা�ষ �বুিবয়াত স�িক�ত িবিভ� কবীরা 
�নাহ করেব। অতঃপর �স �নাহ িনেয় িকয়ামেত উপি�ত হেব ও 
শাি� পােব। 

 

‘অথবা �তামরা �যন (িকয়ামেতর িদন) না বলেত পােরা, আমােদর বাপ-
দাদারা পূেব� িশরক কেরেছ, আমরা তােদর পরবত�ী বংশধর (তাই তােদর 
অ�-অ�সরণ/তাকলীদ কেরিছ)’ অংেশর িশ�া- এ অংেশ �েহর জগেত 
�য়ং আ�াহর মা�ষেক �বুিবয়াত �শখােনার ২ ন�র কারণিট জািনেয় 
�দওয়া হেয়েছ। কারণিট হেলা, িকয়ামেতর িদন মা�ষ যােত বলেত না 
পাের- �বুিবয়ােতর পিরপূণ� �ান �কাথায় আেছ তা তােদর জানা িছল না। 
তাই বাপ, দাদা, আকােবর ও মনীষীেদর অ�-অ�সরণ কেরেছ এবং তারা 
�বুিবয়াত িবেরাধী �য িশরকী কাজ করেতা আমরাও তা কেরিছ।  
 

তাই, এ অংেশর িশ�া হেলা- 
১. সকল মা�ষেক- মূল ভাষায় বা অ�বাদ সরাসির পেড় আ�াহর 

িকতােব উপি�ত �বুিবয়াত স�িক�ত সকল �ানাজ�ন করেত 
হেব। 

২. উি�িখতভােব আ�াহর িকতােবর �ানাজ�ন না করেল- মা�ষ 
ইবিলেসর ষড়য� কবিলত হেয় বাপ, দাদা, আকােবর, মনীষীেদর 
িনভু�ল ধের অ�-অ�সরণ/তাকিলদ কের একিট িশরক করেব। 
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অ�িদেক তােদর �শখােনা অ� আমল কের িশরক ও অ� 
কবীরা �নাহ করেব।  
  

‘তেব িক পথ��রা (পথ�� পূব�পু�ষগণ) যা কেরেছ �স জ� (তা 
অ�ভােব অ�সরণ করার জ�) আপিন আমােদর �ংস করেবন?’ অংেশর 
ব�াখ�া ও িশ�া- পথ�� বাপ, দাদা, আকােবর ও মনীষীেদর অ�-
অ�সরণ (তাকিলদ) করা মা�ষ (তাওবা না কের) িকয়ামেত উপি�ত হেল 

�ংস হেব। অথ�াৎ তারা জাহা�ােমর �ায়ী অিধবাসী হেব। এর কারণ হেব 
তােদর করা িশরক বা অ� কবীরা �নাহ। 
 

তাই, জীবি�কার এ ভিব��াণীর িশ�াসমূহ হেলা- 
 

১. সকল মা�ষেক মূল ভাষায় বা অ�বাদ সরাসির পেড় আ�াহর 

িকতােব উপি�ত �বুিবয়াত স�িক�ত সকল �ানাজ�ন করেত 
হেব। 

২. উি�িখতভােব আ�াহর িকতােবর �ানাজ�ন না করেল আ�াহর 

সােথ সরাসির করা অ�ীকার ভ� করা হেব। অথ�াৎ বেড়া �নাহ 

হেব। 
৩. উি�িখতভােব আ�াহর িকতােবর �ানাজ�ন না করেল মানবতার 

শ� ইবিলস ষড়য� কের সমােজ পথ�� বাপ, দাদা, আকােবর, 

মনীষীেদর িনভু�ল ধের অ�-অ�সরণ (তাকিলদ) করা নামক 
িশরক চালু কের �দেব। 

৪. আ�াহর িকতােবর সরাসির �ােনর অভাব ও পথ�� বাপ, দাদা, 

আকােবর, মনীষীেদর অ�-অ�সরেণর িমিলত ফেল মা�ষ িশরক 
ও অ�া� ব� কবীরা �নাহ করেব। 

৫. অতঃপর অ�-অ�সরণ ও অ� িশরক এবং অ�া� কবীরা 
�নাহসহ (তাওবা না কের) িকয়ামেত উপি�ত হেয় মা�ষ �ংস 
হেব। অথ�াৎ জাহা�ােমর �ায়ী অিধবাসী হেব। 

 

{বই : ‘সবেচেয় বেড়া �নাহ- িশরক করা না �রআেনর �ান না থাকা?’ 

(গেবষণা িসিরজ-২৮); �াস : �ফার-ইন-ওয়ান �রআন িশ�া �কাস�, 
�লেভল-২। বই : ‘অ� অ�সরণ (তাকিলদ) সকেলর জ� িশরক বা 

�ফরী নয় িক?’ (গেবষণা িসিরজ-২১); �াস : �ফার-ইন-ওয়ান �রআন 

িশ�া �কাস�, �লেভল-২}  
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পরবত�ী সংলাপ : আ�াহ তা‘য়ালার মা�ষ ও �ফরশতােদর �াস �নওয়া 

ُؤَالءِ  بِأَْسَماءِ  أَنِ�ُئوِين  َفَقاَل  الَْمَالئَِكةِ  �ََ�  َعَرَضُهْم  ثُّمَ  �ُلََّها اْألَْسَماءَ  آَدَم  َو�َلََّم   إِن َهٰ

 .َصاِدِقَني  ْم ُك�تُ 
 

সরল অ�বাদ (‘ইসম’ শ�িট অপিরবিত�ত �রেখ) : অতঃপর িতিন 
(আ�াহ) 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) 
 

জীবি�কার এ িবষয় �থেক িশ�া 
িশ�া-১ 
আয়াতখািন �থেক জানা যায়- আ�াহ তা‘য়ালা শাহী দরবাের �াস িনেয় 
মানব জািতেক ‘সকল ইসম’ �শখান। তারপর �ফেরশতােদর �ােস 
িবষয়�েলা স�েক� িজ�াসা কেরন। �� হেলা- আ�াহ তাঁর শাহী দরবাের 
�াস িনেয় মানব জািতেক ‘ইসম’ �শখােনার মাধ�েম কী িশিখেয়েছন?  
 

�চিলত অ�বাদ ও ব�াখ�া : আ�াহ তা‘য়ালা আদম (আ.) তথা মানব 
জািতেক সকল িকছুর নাম িশিখেয়েছন। অথ�াৎ শাহী দরবাের �াস িনেয়, 
মানব জািতেক �ব�ন, কচু, আলু, টেমেটা, গ�, গাধা, ছাগল, �ভড়া 
ইত�ািদ নাম িশিখেয়েছন।  
 

এ অ�বাদ সিঠক ধরেল �� হেলা- শাহী দরবাের �াস িনেয় মানব 
জািতেক �ব�ন, কচু, আলু, টেমেটা, গ�, গাধা, ছাগল, �ভড়া ইত�ািদ 
নাম �শখােনা আ�াহ তা‘য়ালার মেতা স�ার ময�াদার সােথ যায় িক না? 
এ �ে�র সহজ উ�র হেলা- কখেনা যায় না। তাই সহেজ বলা যায়, 
আয়াতখািনর �চিলত অ�বাদ �হণেযাগ� হেব না। 
 

আয়াতখািনর �কতৃ ব�াখ�া : পয�ােলাচনা করেল �দখা যায়- মানব 
জীবেনর সকল কম�কাে�র মেধ� �ায়-অ�ায় িবভােগর িবষয়�েলা মা�ষ 
�লখাপড়া না করেলও Common sense/আকল/িবেবক/�বাধশি�/ 
কা��ােনর আেলােক বুঝেত পাের। িক� অ� িতন িবভােগর িবষয়�েলা 
জানেত হেল অব�ই কােরা কাছ (মা, বাবা, িশ�ক ইত�ািদ) �থেক তা 
িশখেত হয়। 
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মানব জীবেনর �ায়-অ�ায় িবভােগর িবষয়�েলা- �ণবাচক িবষয়। আর 
এ িবষয়�েলা হেলা- মানবািধকার, সাধারণ �নিতকতা বা বা�ার হক 
ধরেনর িবষয়।  
 

আরবী ভাষায় ‘ইসম’ চার ��িণেত িবভ�- 

১. িবেশ�/Noun (নামবাচক ইসম), 
২. িবেশষণ/Adjective (�ণবাচক ইসম) 
৩. সব�নাম/Pronoun 

৪. ি�য়া িবেশষণ (Adverb)। 
 

তাই, আয়াতখািনর �কৃত ব�ব� হেলা- আ�াহ তা‘য়ালা শাহী দরবাের 

�াস িনেয়, সকল মানব �হেক মানব জীবেনর �ণবাচক ইসম তথা 

মানবািধকার, সাধারণ �নিতকতা বা বা�ার হক ধরেনর সকল িবষয় 

�শখান। তারপর �ফেরশতােদর �ােস িবষয়�েলা স�েক� িজ�াসা কেরন। 
অতঃপর ঐ িবষয়�েলা �কােনা না �কােনাভােব মা�েষর ব�গত শরীের 

িদেয় িদেয়েছন। 
 

আর মা�েষর ব�গত শরীের িবষয়�েলা �যভােব �দওয়া হেয়েছ তা 
�রআন �থেক জানা যায় এভােব- 

 لَْهَمَها ُفُجْوَرَها َوتَْقَوَها . َو نَْفٍس ّوَ َماَسّوَها . َفاَ 

উপাসনামলূক 
কাজ 

�রআেনর 
�ান অজ�ন 

করা, 
ঈমান আনা, 

সালাত 
কােয়ম করা, 

যাকাত 
�দওয়া, 

িসয়াম পালন 
করা, হা� 
করা ইত�ািদ 

�ায় ও অ�ায় কাজ 
সত� বলা, িমথ�া না বলা, 
পেরাপকার করা, িনেজ �পট 

ভের �খেল অপের �যন  
খাওয়ািবহীন না থােক, িনেজ 
অ�ািলকায় থাকেল অপের �যন 

ফটুপােত না থােক, িনেজ 
উ�িশি�ত হেল অপের �যন 

অিশি�ত না থােক, িনেজ ভােলা 
কাপড় পরেল অপের �যন কাপড় 
িবহীন না থােক এ সকল িবষেয় 
ভূিমকা রাখা, কােরা �িত না 

করা ইত�ািদ 

শরীর 
�া�� 

গঠনমলূক 
কাজ 

খাওয়া, 
পান করা, 
ব�ায়াম, 
িচিকৎসা 
ইত�ািদ 

পিরেবশ 
পিরি�িত 
গঠনমলূক 

কাজ  
সাধারণ 
িশ�া, 

অথ�নীিত, 
িব�ান, 
�িতর�া 
ইত�ািদ 
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অ�বাদ : শপথ মেনর এবং �সই স�ার িযিন তােক (মনেক) সিঠক গঠেন 
সৃি� কেরেছন। অতঃপর তােক (মনেক) ‘ইলহাম' কেরেছন তার অ�ায় ও 

�ায় (েবাঝার শি�)।  

(�রা আ�-শামস/৯১ : ৭-১০) 
 

ব�াখ�া : আয়াতখািন �থেক জানা যায়- আ�াহ ‘ইলহাম’ নামক এক 

অিত�াকৃিতক প�িতর মাধ�েম, জ�গতভােব মা�েষর মেন, �ায়-অ�ায় 
তথা মানবািধকার, সাধারণ �নিতকতা বা বা�ার হক ধরেনর সকল িবষয় 

�বাঝার একিট শি�/উৎস িদেয়েছন। মা�েষর জ�গতভােব পাওয়া �ােনর 
ঐ শি�/উৎসিটই হেলা- Common sense/আকল/িবেবক/ 
�বাধশি�/কা��ান। 
 

আ�াহ তা‘য়ালার �াস িনেয় মানব জািতেক তােদর জীবেনর �ধ ু�ায়-

অ�ায় তথা মানবািধকার, সাধারণ �নিতকতা বা বা�ার হক ধরেনর সকল 

িবষয় �শখােনার �পছেন িক �কােনা কারণ �নই? উ�র হেলা- অব�ই 
অতীব ���পূণ� কারণ আেছ। আর �স কারণ হেলা- ঐ িবষয়সমূহ মা�ষ 
সৃি�র উে�� িবভােগর িবষয়। তাই, মহান আ�াহ এ িবষয়�েলা 

�শখােনার কাজিট অ� কােরা, এমনিক নবী-রাসূলগেণর হােতও �ছেড় 
�দনিন। মানব জীবেনর অ� িতনভােগর িবষয় হেলা মানব জীবেনর 
পােথয় তথা মা�ষ সৃি�র উে�� সাধেনর সহায়ক িবষয়। 
 

{বই : ‘Common sense এর ��� কতটু� এবং �কন?’ (গেবষণা 

িসিরজ-৬); �াস : �ফার-ইন-ওয়ান �রআন িশ�া �কাস�, �লেভল-১। বই 
: ‘মা�ষ সৃি�র উে�� ও পােথয়’ (গেবষণা িসিরজ-১); �াস : �ফার-

ইন-ওয়ান �রআন িশ�া �কাস�, �লেভল-২।}   
 

িশ�া-২ 
মানব জািতেক িশ�া �িত�ান �তির কের, �াস িনেয় মা�ষেক িবিভ� 

�ান �শখােত হেব। আর �সখােন িশ�ক হেবন �ানসহ সকল িদক িদেয় 
সেব�াৎকৃ� ব�ি�গণ। 
 

জীবি�কািটর পরবত�ী সংলাপ- �ফেরশতােদর উ�র 
 

  .◌ۖ إِنََّك أَنَْت الَْعلِيُم الَْحِكيُم   َقالُوا ُسْبَحانََك َال �ِلَْم لََنا إِّالَ َما �َلَّْمَ�َنا
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অ�বাদ : তারা বলেলা- পিব�তা (�িটমু�তা) আপনার �ণ, আপিন 

আমােদর যা িশিখেয়েছন তাছাড়া আমােদর আর �কােনা �ান �নই। িন�য় 
আপিন মহা�ানী ও মহা��াময়।  

(�রা বাকারা/২ : ৩২) 
ব�াখ�া : মহান আ�াহর �ে�র উ�ের �ফেরশতারা জানায় �য- তারা ঐ 
সব িবষয় জােন না। কারণ, তােদর যা �শখােনা হেয়েছ ঐ�েলা তার 

বাইেরর িবষয়।  
 

জীবি�কািটর পরবত�ী সংলাপ- আ�াহর আেদেশ আদম (আ.)-এর 
�ফেরশতােদর �াস �নওয়া 

ا أَنَْبأَُهْم بِأَْسَمائِِهْم   ◌ۖ  َقاَل يَا آَدُم أَنِْ�ْئُهْم بِأَْسَمائِِهْم   … … …َفلَّمَ

অ�বাদ : িতিন বলেলন- �হ আদম! তুিম তােদরেক (�ফেরশতােদর) এ 
‘সকল ইসম’-�েলা বেল দাও। অতঃপর �স তােদরেক (�ফেরশতােদর) 

�স ‘ইসম�েলা’ বেল িদেলা… … … 

(�রা বাকারা/২ : ৩৩) 
এ সংলাপ ও �াস �নওয়া �থেক িশ�া  

িশ�া-১ 
�ােনর িদক �থেক �ফেরশতােদর তুলনায় মা�ষ ���। আর এিটই 

সৃি�জগেতর মেধ� মা�েষর ���ে�র কারণ। আর এ �ান মা�েষর মেধ�ও 
���ে�র পাথ�েক�র কারণ হেব। 
 

িশ�া-২ 

িনেজর �শখা বা জানা �ান অ�েক জানােনা তথা �চার করার (দাওয়াত 

�দওয়ার) িশ�া। 
 

িশ�া-৩ 

�কােনা িবষেয় পাি�ত� অজ�ন করেত হেল তা অ�েক �শখােত হেব। 
তাইেতা মা�েষর �তির করা �ানাজ�েনর নীিতমালা (Golden rules of 

education) হেলা-  
 

 I listen, I forget  
 I see, I remember 
 I practice, I learn 
 I teach, I master 
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 আিম �িন, আিম ভুেল যাই 
 আিম �দিখ, আিম মেন রািখ 
 আিম  অ�শীলন কির, আিম িশিখ 
 আিম িশখাই, আিম পাি�ত� অজ�ন কির 

 

জীবি�কার পরবত�ী সংলাপ- আ�াহ তা‘য়ালার কথা 

 َوإِْذ ُقلَْنا لِلَْمَالئَِكِة اْسُجُدوا ِآلدََم َفَسَجُدوا إِّالَ إِبْلِ�َس أََىبٰ َواْسَتْجلَربَ َو�َاَن ِمَن الْ�َاِفِريَن 

অ�বাদ : আর যখন আমরা �ফেরশতােদর বললাম, �তামরা আদমেক 
স�ান �দখাও (িসজদা কেরা), তখন ইবিলস ছাড়া সবাই স�ান �দখােলা। 
�স অহংকার করেলা ও অমা� করেলা। আর (এভােব) �স কািফরেদর 
অ�ভু�� হেয় �গেলা। 

(�রা বাকারা/২ : ৩৪) 
এ সংলাপ �থেক িশ�া 
�থমবার িসজদা না করার কারেণ আ�াহ তা‘য়ালা ইবিলসেক কািফর বেল 
�ঘাষণা কেরনিন, িক� এবার কেরেছন। এর �পছেন িক �কােনা কারণ 
�নই? অব�ই আেছ।  
 

�স কারণ হেলা- �থমবার ইবিলেসর আ�াহর আেদেশর িবষেয় ভুল 
�বাঝার �েযাগ িছল। �েযাগিট হেলা- ইবিলস আ�েনর �তির। আর 
আ�াহ ইবিলেসর সামেন মা�ষেক মািট �থেক �তির কেরেছন। তাই, 
ইবিলস হয়েতা মেন কেরিছল তার ময�াদা �বিশ। এ জে� �ফেরশতােদর 
স�ান �দখােনা (িসজদা করা) লাগেলও তার লাগেব না। িক� �ােসর পর, 
বা�ব (সত�) উদাহরেণর িভি�েত মা�েষর �ান অেনক �বিশ হওয়ার 
িবষয়িট িনি�তভােব জানার পর, আ�াহর আেদেশর �যৗি�কতার িবষেয় 
ভুল �বাঝার আর �কান �েযাগ িছল না। 
 

তাই, এ সংলােপর িশ�া�েলা হেলা-  
িশ�া-১ 
�রআন �থেক একিট িবষেয় চূড়া� িস�াে� �পৗঁছােত হেল ঐ িবষেয়র 
সকল আয়াত পাশাপািশ �রেখ পয�ােলাচনা করেত হেব। 
 

{বই : �রআেনর অথ� ও ব�াখ�া (তাফসীর) করার �কৃত নীিতমালা 
(গেবষণা িসিরজ-২৬); �াস : �ফার-ইন-ওয়ান �রআন িশ�া �কাস�, 
�লেভল-১}  
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িশ�া-২ 

�রআেনর ব�াখ�া বুঝার জ� আরবী ব�াকরণ নয়, বরং সত� উদাহরেণর 
��� অপিরসীম। 
 

{বই : ‘�রআেনর সরল অথ� জানা ও ব�াখ�া �বাঝার জ� আরবী ভাষা, 
অ�বাদ ও উদহরেণর ���’ (গেবষণা িসিরজ-৩৪); �াস : �ফার-ইন-

ওয়ান �রআন িশ�া �কাস�, �লেভল-১}  
 

িশ�া-৩ 
আ�াহর আেদশ ওজর ছাড়া (ই�াকৃতভােব/খশুী মেন/অহংকার কের) 
অমা� করেল �ফরী ধরেনর কবীরা �নাহ হয়। তাই এ সংলাপ �থেক- 
িনিষ� কাজ করার পর �নাহ হওয়ার নীিতমালা �শখােনা হেয়েছ। 
 

{বই : �নাহর সং�া ও ��ণীিবভাগ (গেবষণা িসিরজ-২২); �াস : �ফার-
ইন-ওয়ান �রআন িশ�া �কাস�, �লেভল-২}  
 

িশ�া-৪ 

আ�াহ যােক কািফর �ঘাষণা িদেয়েছন তার কৃত সকল �নক আমল শূ� 
হেয় �গেছ- এ কথা িনি�তভােব বলা যায়। সংলাপিট �থেক জানা যায়- 
একজন ি�ন যার ইবাদােতর আিধেক�র কারেণ আ�াহ তােক িনজ শাহী 

দরবাের অবােধ যাতায়াত করার �েযাগ িদেয়িছেলন। িক� একিটমা� 
কবীরা �নাহ করার কারেণ �স ি�নেক আ�াহ তা‘য়ালা কািফর বেল 

�ঘাষণা িদেয়েছন। অথ�াৎ ঐ ি�েনর সকল �নক আমল শূ� হেয় �গেছ 

বেল আ�াহ জািনেয় িদেয়েছন। 
 

তাই, এ সংলােপর আর একিট িশ�া হেলা- একিটমা� কবীরা �নাহ 

করার কারেণ, সবেচেয় �বিশ ইবাদাতকারী মা�েষরও সকল �নক আমল 

শূ� হেয় যােব। আর তাই, এ সংলােপর মাধ�েম- আমল মাপার 
নীিতমালা জািনেয় �দওয়া হেয়েছ। �স নীিতমালা হেলা- �নাহ মাপা হেব 

ভর নয়, বরং ��ে�র িভি�েত। অথ�াৎ আমলনামায় একিট �মৗিলক ভুল 
(কবীরা �নাহ) থাকেল সকল �নক আমল শূ� হেয় যােব। 
 

{বই : ‘আমল মাপার প�িত’ (গেবষণা িসিরজ-১৮)। �াস : �ফার-ইন-

ওয়ান �রআন িশ�া �কাস�, �লেভল-২} 
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জীবি�কার পরবত�ী ৩িট সংলাপ- আ�াহর িজ�াসা, ইবিলেসর উ�র এবং 
আ�াহর অিভশাপ ও িনেদ�শ 
আ�াহ তা‘য়ালার িজ�াসা 

اِجِديَن  يَا إِبْلِ�ُس  َقاَل   َما لََك أَّالَ تَُجلوَن َمَع الّسَ

অ�বাদ : আ�াহ বলেলন- �হ ইবিলস! �তার কী হেলা �য তুই 
িসজদাকারীেদর স�ী হিল না?  

(�রা িহজর/১৫ : ৩২) 
ইবিলেসর উ�র 

 َقاَل لَْم أَُكْن ِألَْسُجَد لَِبَشٍر َخلَْقَتُه ِمْن َصلَْصاٍل ِمْن َحَمٍإ َمْسُنوٍن 

অ�বাদ : �স বলেলা, গিলত কাদামািটর �কেনা খ� (খে�র মূল উপাদান) 
�থেক �য মা�ষ সৃি� কেরেছন, আিম তােক িসজদা করেত পাির না।  

(�রা িহজর/১৫ : ৩৩) 
আ�াহ তা‘য়ালার অিভশাপ ও িনেদ�শ 

يِن  .َقاَل َفاْخُرْج ِمْنَها َفِإنََّك َرِجيٌم    .َوإِّنَ �َلَْيَك اللَّْعَنَة إَِىلٰ يَْوِم الِدّ

অ�বাদ : িতিন (আ�াহ তা‘য়ালা) বলেলন- তেব তুই এখান �থেক �বর 
হেয় যা (িবতািড়ত), �কননা িন�য় তুই অিভশ�। আর িন�য় �তার 
(ইবিলেসর) �িত অিভশাপ (শাি�) �শষ িবচােরর িদন পয�� (িচরকাল)। 

(�রা িহজর/১৫ : ৩৪, ৩৫) 
 

এ ৩িট সংলাপ �থেক িশ�া 
িশ�া-১ 
আ�াহ তা‘য়ালা ইবিলসেক ভুল �ীকার করার (তাওবা করা) �েযাগ 
িদেয়িছেলন। �েযাগিট িনেল ইবিলেসর বেড়া �নাহিট (কবীরা �নাহ) মাফ 
হেয় �যেতা। িক� ইবিলস �সিট �হণ না কের তার ভুেলর ওপর অিবচল 
থাকেলা। তাই এ সংলােপর একিট িশ�া হেলা- ভুল �ীকার করেল তথা 
তাওবা করেল কবীরা �নাহ মাফ হেয় যায়। 
 

িশ�া-২ 
শারীিরক গঠন, রং ও বংশ �কােনা ময�াদার মাপকািঠ নয়। �ান এবং �স 
�ান অ�যায়ী আমল (তাকওয়া) হেলা মাপকািঠ। 
 

িশ�া-৩ 
একিটমা� বেড়া �নাহ (কবীরা �নাহ) তাওবার মাধ�েম মাফ না কিরেয় 
�নওয়ার কারেণ সবেচেয় �বিশ ইবাদাতকারী �ীনেক আ�াহ িবতািড়ত ও 
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অিভশ� �ঘাষণা কেরেছন। আর বেলেছন তার জ� অিভশাপ থাকেব 
�িনয়া যতিদন �ায়ী হেব ততিদন।  
 

তাই, এ সংলােপর একিট িশ�া হেলা- একিটমা� কবীরা �নাহ তাওবার 
মাধ�েম মাফ কিরেয় না িনেয় পরকােল �গেল �ায়ী শাি� (িচরকাল 
জাহা�াম) �পেত হেব। 
 

{বই : কবীরা �নাহসহ মৃতু�বরণকারী মু’িমন �দাযখ �থেক মুি� পােব িক 
না (গেবষণা িসিরজ-২০); �াস : �ফার-ইন-ওয়ান �রআন িশ�া �কাস�, 
�লেভল-২}  
 

পরবত�ী ২িট সংলাপ- ইবিলেসর চাওয়া ও আ�াহ তা‘য়ালার অ�েমাদন 
ইবিলেসর চাওয়া 

  َقاَل َرِبّ َفأَنِْظْرِين إَِىلٰ يَْوِم يُْبَعُثوَن 

অ�বাদ : �স (ইবিলস) বলেলা, �হ আমার রব! আমােক পুন��ান িদবস 
পয�� অবকাশ িদন।  

(�রা িহজর/১৫ : ৩৬) 
আ�াহ তা‘য়ালার অ�েমাদন 

  .إَِىل يَْوِم الَْوْقِت الَْمْعلُوِم  .َقاَل َفِإنََّك ِمَن الُْمْنَظِريَن 

অ�বাদ : িতিন (আ�াহ তা‘য়ালা) বলেলন- তুই অবকাশ �া�েদর 
অ�ভু��। িনধ�ািরত সমেয়র িদন পয��। 

(�রা িহজর/১৫ : ৩৭, ৩৮) 
এ �’িট সংলাপ �থেক িশ�া  
ইবিলস ও তার �দাসরেদর ষড়য� িকয়ামত পয�� চলেব। 
 

{বই : ‘�য গভীর ষড়যে�র মাধ�েম মুসিলম জািত ও িব�মানবতার মূল 
�ােন ভুল �ঢাকােনা হেয়েছ’ (গেবষণা িসিরজ-৩০); �াস : �ফার-ইন-
ওয়ান �রআন িশ�া �কাস�, �লেভল-১}  
 

পরবত�ী সংলাপ- ইবিলেসর কথা 

 .الُْمْسَتِقيَم  ِصَراَطَك  لَُهْم  ُعَدّنَ َألَقْ  أَْغَويَْ�ِين  َفِبَما َقاَل 

�চিলত অ�বাদ : �স (ইবিলস) বলেলা, আপিন �যেহতু আমােক 
িবপথগামী করেলন �সজ� আিমও িন�য় আপনার �দওয়া সরল পথ/সরল 
সিঠক পেথ তােদর জ� ওত �পেত থাকেবা। 

(�রা আ’রাফ/৭ : ১৬) 
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সংলাপিটর �চিলত অ�বােদর অংশিভি�ক পয�ােলাচনা 
‘আপিন �যেহতু আমােক িবপথগামী করেলন’ অংেশর পয�ােলাচনা- 
আয়াতখািনর ব�ব� যিদ �কৃতভােব এিট হয় তাহেল অব�ই �� আেস 
�য- ইবিলস সিঠক পেথ িছল িক� আ�াহ িনেজই তােক িবপেথ িনেয়েছন। 
তাহেল ইবিলস �কন শাি� পােব। তাই, এ অংশিটর উি�িখত অথ� সিঠক 
হেব না। 
 

‘আপনার �দওয়া সরল সিঠক পেথ তােদর জ� ওত �পেত থাকেবা’ 
অংেশর পয�ােলাচনা- মুসতািকম শ�িটর অথ� সরল পথ বা সরল সিঠক 
পথ হেব না। এর �কৃত অথ� পের আসেছ। 
 

সংলাপিটর �কতৃ অ�বাদ ( الُْمْسَتِقيَم শ�িট অপিরবিত�ত �রেখ) : �স 

(ইবিলস) বলেলা- আপিন �যেহতু (মানব জািতর মাধ�েম, 
অতাৎ�িণকভােব) আমােক িবপথগামী করেলন �সজ� আিমও িন�য় 

আপনার �দওয়া  الُْمْسَتِقيَم পেথ তােদর জ� ওত �পেত থাকেবা। 
 

সংলাপিটর �কতৃ অ�বােদর অংশিভি�ক ব�াখ�া 
‘আপিন �যেহতু (মানব জািতর মাধ�েম, অতাৎ�িণকভােব) আমােক 
িবপথগামী করেলন’ অংেশর ব�াখ�া- অতাৎ�িণকভােব ঘটা কথািটর অথ� 
হেলা- �ণীত ��া�াম/িবধােনর িভি�েত �কানিকছু ঘটা। জীবি�কািট রচনা 
করার আেগই আ�াহ তা’য়ালার ��া�াম করা িছল �য- তাঁর আেদশ 
জানার পর বা সত� উদাহরেণর িভি�েত তাঁর আেদেশর �যৗি�কতা জানার 
পর �কউ যিদ অমা� কের এবং পের তাওবা না কের তেব তােক 
�ায়ীভােব শাি� (জাহা�াম) �পেত হেব। �ীন জািত মানব জািতর আেগর 
সৃি�। তাই, এ ধরেনর ��া�াম �ীন জািতর জ� থাকা এবং ইবিলেসর 
তা জানা থাকাটাই �াভািবক।  
 

তাই, ‘আপিন �যেহতু (মানব জািতর মাধ�েম, অতাৎ�িণকভােব) আমােক 
িবপথগামী করেলন’ অংেশর ব�াখ�া হেব- �যেহতু মানব জািতর মাধ�েম 
আপনার �ণীত ��া�াম অ�যায়ী আিম িবপথগামী হলাম। 
 

‘আপনার �দওয়া  الُْمْسَتِقيَم পেথ তােদর জ� ওত �পেত থাকেবা’ অংেশর 

ব�াখ�া- মুসতািকম শ�িট কা’মা বা ইসিতকামাত শ� �থেক এেসেছ। তাই 
এর অথ� হেব �ায়ী পথ। সরল পথ বা সরল সিঠক পথ হেব না। কারণ, 
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আজেক �য পথিট সরল বা সরল সিঠক মেন হে�, নতুন আিব�ােরর 
কারেণ কেয়ক বছর পর �স পথিট আেরা সরল হেত পাের। িক� �ায়ী পথ 
হেলা �সিট, যার মূলনীিত কখেনা পিরবত�ন হেব না। 
 

তাই, আয়াতখািনর আেলাচ� অংেশর ব�াখ�া হেব- আপনার �দওয়া �ায়ী 
পেথ তােদর জ� ওত �পেত থাকেবা। 
 

সংলাপিটর �কতৃ ব�াখ�ামলূক অ�বাদ : �স (ইবিলস) বলেলা- মানব 
জািতর মাধ�েম আপনার �ণীত ��া�াম অ�যায়ী আিম �যেহতু িবপথগামী 
হলাম ও শাি� �পলাম। �সজ� আিমও িন�য় আপনার �দওয়া �ায়ী পেথ 
তােদর জ� ওত �পেত থাকেবা। 
 

সংলাপিটর িশ�া 
িশ�া-১ 
আ�াহর ��িরত িকতােব উপি�ত থাকা আ�াহর- ই�া, অ�মিত, আেদশ, 
�দওয়া, করা, �মের �দওয়া, লািগেয় �দওয়া ইত�ািদ কথার অিধকাংশ 
�ােন ব�াখ�া হেব- অতাৎ�িণকভােব ঘটা তথা আ�াহর �ণীত 
��া�াম/িবধান অ�যায়ী ঘটা।      
 

িশ�া-২ 
মা�েষর জ� মহান আ�াহ �য �ায়ী জীবন পিরচালনার পথ িদেত যাে�ন 
ঐ পথ �থেক িবপেথ �নওয়ার জ� ইবিলস সব��ণ �চ�ায় থাকেব।  
 

পরবত�ী সংলাপ- 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 ও বাম িদক �থেক। আর (ফল��প) আপিন 
তােদর অিধকাংশেক কৃত�তা �কাশকারী (�শাকর আদায়কারী) িহেসেব 
পােবন না। 

 (�রা আল আ’রাফ/৭ : ১৭) 
এ সংলােপর িবিভ� অংেশর ব�াখ�া ও িশ�া 
‘আিম (ইবিলস) িন�য় তােদর কােছ আসেবা তােদর সামেনর ও িপছেনর 
িদক এবং ডান িদক ও বাম িদক �থেক’ কথািটর িশ�া- ইবিলস মানব 
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জািতেক, জীবন পিরচালনার আ�াহ তা‘য়ালা �দওয়া �ায়ী পথ �থেক দূের 
সরােনার জ� চতুমু�খী ষড়য� চালােব। 
 

‘আর (ফল��প) আপিন তােদর অিধকাংশেক কৃত�তা �কাশকারী 
(�শাকর আদায়কারী) িহেসেব পােবন না’ কথািটর িশ�া- ইবিলস চতুমু�খী 
ষড়যে�র মাধ�েম মানব জািতেক, জীবন পিরচালনার �ায়ী পথ �থেক 
এমনভােব িব�া� করার �চ�া করেব �যন অিধকাংশ মা�ষ আ�াহর �কৃত 
�শাকর আদায়কারী না হেত পাের।  
 

আ�াহর তথা আ�াহর আেদশ ও িনেষেধর �শাকর আদায় করার দৃি�েকাণ 
�থেক পৃিথবীর মা�ষ িতনভােগ িবভ�- 

১. �শাকর আদায় না করা তথা অকৃত� মা�ষ। 
২. কল�াণ/উপকার না �জেন বা না বুেঝ �শাকর আদায় করা মা�ষ। 
৩. কল�াণ/উপকার, জানা/উপলি� করার পর- কথা ও কােজর 

মাধ�েম �শাকর আদায় করা মা�ষ। 
ইবিলস ৩ ন�র িবভােগর মা�ষ �তির হেত বাধা �দেব। কারণ, ঐ 
মা�েষরা ইসলােমর করণীয় িবষয়�েলার কল�াণ এবং িনিষ� িবষয়�েলার 
অকল�াণ জােন। তাই, এেদরেক �স �ধাকঁা িদেয় িবপেথ িনেত পারেব না। 
আর এ কাজিট করার সবেচেয় কায�কর প�িত হেলা, �ােনর উৎস ও 
নীিতমালায় ভলু ঢিুকেয় �দওয়া। কারণ, এিট করেত পারেল- �য ব�ি�ই 
ঐ উৎস ও নীিতমালা অ�যায়ী যত �ানাজ�ন করেব তার তত ভুল �ান 
অিজ�ত হেব। 

 

এর ফল��প মা�েষর আমেল �মৗিলক ভুল হেব। আর এর চূড়া� ফল 
হেব মানব জীবেনর ব�থ�তা বা চরম অশাি�। মানব সভ�তার বত�মান �ের 
�দখা যায়- ইবিলেসর গভীর ষড়যে�র কারেণ মানব জািত আ�াহর �দওয়া 
জীবন পিরচালনা পেথর সিঠক অথ� ও সং�ািটও হািরেয় �ফেলেছ। 
 

আ�াহর �দওয়া জীবন পিরচালনা পেথর �কৃত অথ� হেলা �ায়ী পথ। আর 
ইবিলস অথ� িহেসেব খাইেয়েছ সরল পথ বা সরল সিঠক পথ। �ায়ী পথ 
এবং সরল পথ বা সরল সিঠক পেথর মেধ� ব�াপক পাথ�ক� িবদ�মান। 
 

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

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

ততৃীয় �র : 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, 
�েকৗশল িব�ান, ভূ-িব�ান, জল িব�ান, �িতর�া িব�ান, মহাকাশ 
িব�ান, পররা� িব�ান ইত�ািদ।) 
 

সং�ািট সহেজ বঝুার উদাহরণ 
(সত� উদাহরণ হেলা আ�াহর কাছ �থেক আসা সত� িশ�া। �রা বাকারা/২ : ২৬) 

বত�মান যুেগর �ােনর শি� কি�উটােরর উদাহরেণর মাধ�েম িবষয়িট 
চমৎকারভােব �বাঝা যায়। 

 
কি�উটার �তির করার সময় ইি�িনয়ারগণ য�িটেক একিট বুিনয়ািদ �ান 
(Memory), িবে�ষণ তথা িস�া� �দওয়ার �মতা (Proecssor) এবং 
��া�াম (Programme) িদেয় �দয়। এরপর �যেকােনা সময় নতুন �রণ 
শি� তথা �ান �যাগ করেত পারেল কি�উটােরর িবে�ষণ �মতা 
�য়ংি�য়ভােব �বেড় যায়। তখন কি�উটার পূেব�র তুলনায় আরও �বিশ 
িবষেয়র সিঠক সমাধান িদেত পাের। 
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আ�াহ তা‘য়ালাও মা�েষর ��ইেন জ�গতভােব িকছ ু বুিনয়ািদ �ান,  
িবে�ষণ �মতা (িস�া� �হণ �মতা) এবং ��া�ামসহ একিট �ােনর 
উৎস/শি� িদেয়েছন। যার নাম হেলা- Common sense/আকল/িবেবক 
/�বাধশি�/কা��ান। এরপর মা�ষ- �রআন, ��াহ, অিজ�ত সাধারণ �ান 
(General Knowledge), িচিকৎসা িব�ান, �াণী িব�ান, অথ� িব�ান, 
গাহ��� িব�ান, সমাজ িব�ান, রা� িব�ান, �েকৗশল িব�ান, ভূ-িব�ান, 
জল িব�ান, �িতর�া িব�ান, মহাকাশ িব�ান, পররা� িব�ান ইত�ািদেত 
থাকা সিঠক �ান ঐ শি�েত �যাগ করেল ঐ �ােনর শি�র িবে�ষণ 
�মতা �বেড় যােব। অথ�াৎ ঐ শি�িটর �রআন, ��াহ ও অ�া� িবষয় 
বুঝা, ঈমান আনা, ঈমান দৃঢ় করা, িস�া� �দওয়া, িস�া� �হণ করা, 
িবচার-ফয়সালা করা ইত�ািদ �মতা �বেড় যােব। মানব ��ইেনর এ অব�া  
পুেরা জীবন ধের চালু থােক। 
 

পরবত�ী সংলাপ- ইবিলেসর কথা 

ْ أَْجَمِعَني  َقاَل َرِبّ بَِما أَْغَويَْ�ِين َألَُزيَِّنّنَ لَُهْم ِيف اْألَْرِض  ُ إِّالَ ِعَباَدَك  . َوَألُْغِويَّحمَ

ُ الْ    .ُمْخلَِصَني ِمْحمُ

অ�বাদ : �স (ইবিলস আরও) বলেলা, �হ আমার রব! আপিন �যেহত ু
আমােক (মানব জািতর কারেণ অতাৎ�িণকভােব) িবপথগামী করেলন তাই 
অব�ই আিমও পৃিথবীেত (পাপ কাজেক) তােদর কােছ আকষ�ণীয় কের 
তুলেবা এবং অব�ই আিম তােদর সকলেক িবপথগামী করেবা। তেব 
তােদর মধ�কার আপনার একিন� বা�াগণেক ছাড়া। 

(�রা িহজর/১৫ : ৩৯, ৪০) 
আয়াত�’খািনর সংলােপর অংশ িভি�ক ব�াখ�া ও িশ�া- 
‘অব�ই আিমও পৃিথবীেত তােদর কােছ (পাপ কাজেক) আকষ�ণীয় কের 
তুলেবা এবং অব�ই আিম তােদর সকলেক িবপথগামী করেবা’ অংেশর 
ব�াখ�া ও িশ�া : ইবিলস িনিষ� কাজেক আকষ�ণীয় কের তথা িনিষ� 
কাজিট করেল লাভ/কল�াণ/�নকী/সাওয়াব/িকছুকাল জাহা�ােম �থেক 
অন�কাল জা�াত ইত�ািদ পাওয়া যােব বেল �ধাঁকা িদেয় সকল মা�ষেক 
িবপেথ �নেব। 
 

‘তেব তােদর মধ�কার আপনার একিন� বা�াগণেক ছাড়া’ অংেশর ব�াখ�া 
ও িশ�া : িনিষ� কাজেক আকষ�ণীয় কের উপ�াপন কেরও ইবিলস 
আ�াহর একিন� বা�ােদর �ধাঁকা িদেত পারেব না। কারা এই ‘একিন�’ 
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বা�া? ��িটর উ�র বত�মান মুসিলম জািতেক গভীরভােব বুেঝ িনেত 
হেব। একিন� বা�া হেব তারা যারা আ�াহর আেদশ, িনেষধ ও 
উপেদেশর �ব�ািনক কল�াণ জানেব। এ সকল মা�ষেদর কােছ ইবিলস 
িনিষ� কাজেক যতই আকষ�ণীয় কের উপ�াপন ক�ক না �কন তারা তা 
�হণ করেব না। কারণ, তারা ঐ িনিষ� কাজিটর �ব�ািনক অকল�াণ 
জােন। িনিষ� কােজর �ব�ািনক অকল�াণ এবং করণীয় কােজর �ব�ািনক 
কল�াণ জানেত হেল �রআন ও ��াহ জানার সােথ মানব শরীর িব�ান 
(Human biology) ও সাধারণ �ান-িব�ান অব�ই জানেত হেব। 
 

মানব সভ�তার বত�মান কাল পয�� ইবিলেসর এ ষড়য� বা�বায়েনর 
সফলতার মা�া হেলা- 

১. কাওমী মা�াসার িসেলবােস িব�ান না থাকা। আলহাম�িল�াহ 
বত�মােন খবু হা�াভােব িব�ানেক িসেলবােস অ�ভু�� করা 
হেয়েছ।  

২. সারািবে�র ইসলামী িশ�ায় িব�ান অিতশয় ���হীন িবষয় 
িহেসেব উপি�ত থাকা। 

 

{বই : ‘ইসলামী জীবন িবধােন িব�ােনর ��� কতটু� এবং �কন’ 
(গেবষণা িসিরজ-১৩); �াস : �ফার-ইন-ওয়ান �রআন িশ�া �কাস�, 
�লেভল-২}  
 

জীবি�কার পরবত�ী সংলাপ- আ�াহর কথা 

ْ ُسلَْطاٌن إِّالَ َمِن اتََّبَعَك ِمَن الَْغاِويَن     .إِّنَ ِعَباِدي لَْ�َس لََك �َلَْهلِ

অ�বাদ : িবপথগামীেদর মেধ� যারা (ই�াকৃতভােব) �তােক অ�সরণ 
করেব তারা ছাড়া আমার অ� বা�ােদর ওপর অব�ই �তার 
(�ধাকঁাবািজর) �মতা (শতভাগ) কায�কর হেব না।  

(�রা িহজর/১৫ : ৪২) 
আ�াহর এ ব�েব�র িশ�া 
ই�াকৃতভােব ইবিলসেক অ�সরণ করা মা�ষ ছাড়া অ�েদর ওপর তার 
�ধাকঁার শি� শতভাগ কায�কর হেব না। অ� মা�ষেদর, ইবিলেসর �ধাঁকা 
�খেয় িবপেথ যাওয়ার মা�া িনভ�র করেব- �রআন, ��াহ, অিজ�ত সাধারণ 
�ান (General Knowledge), িচিকৎসা িব�ান, �াণী িব�ান, অথ� 
িব�ান, গাহ��� িব�ান, সমাজ িব�ান, রা� িব�ান, �েকৗশল িব�ান, ভ-ূ
িব�ান, জল িব�ান, �িতর�া িব�ান, মহাকাশ িব�ান, পররা� িব�ান 
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ইত�ািদেত থাকা সিঠক �ানাজ�েনর মাধ�েম ব�ি�র Common sense 
কী পিরমাণ উৎকিষ�ত হেয়েছ তার ওপর। অথ�াৎ আ�াহ তা’য়ালা �দ� 
অ��হসমূহ যথাযথভােব ব�বহার করার পর �স�েলার �ব�ািনক বা 
সাধারণ কল�াণ উপলি� করা/জানার পর কৃত�তা �কাশ করেত পারার 
পিরিধ ও গভীরতার ওপর। উপেরা�ভােব যার Common sense যত 
কম উৎকিষ�ত হেব �স ইবিলেসর �ধাঁকা তত �বিশ খােব।  
 

জীবি�কার পরবত�ী সংলাপ- আ�াহর কথা 

َذا ِصَراٌط �َلَّيَ ُمْسَتِقيٌم    . َقاَل َهٰ

অ�বাদ : িতিন (আ�াহ) বলেলন- এটাই আমার কােছ (ইসলামী জীবন 
ব�ব�ার) �ায়ী পথ।  

(�রা িহজর/১৫ : ৪১) 
আ�াহর এ ব�েব�র িশ�া : এটাই তথা এ পয��কার ভিব��াণীর 
িভি�েত �য পেথর ছিব মহান আ�াহ জানােলন �সটাই হেলা আ�াহর 
কােছ মানব জীবন পিরচালনার �ায়ী পথ। অথ�াৎ �স পথ হেলা-  
 

১. �ানাজ�ন, আমল ও �শাকর আদায় করার প�িত 
   �থেম আ�াহর িকতাব (�রআন), ��াহ, অিজ�ত সাধারণ �ান 

(General Knowledge), মানব শরীর িব�ান, অ�া� িব�ান, 
�ব�ািনক ও সাধারণ সত� উদাহরণ এবং ঐিতহািসক ও সাধারণ 
সত� কািহিনর ি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�া� 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 মেধ� থাকেব- সাধারণ িব�ান, িচিকৎসা 
িব�ান, �াণী িব�ান, অথ� িব�ান, গাহ��� িব�ান, সমাজ 
িব�ান, রা� িব�ান, �েকৗশল িব�ান, ভ-ূিব�ান, জল িব�ান, 
�িতর�া িব�ান, মহাকাশ িব�ান, পররা� িব�ান ইত�ািদ। 

২. ইবিলস মানবতার শ� িহেসেব িকয়ামত পয�� উপি�ত থাকেব 
এবং �স চতুমূ�খী ষড়য� কের মা�ষেক আ�াহর �দওয়া �ায়ী পথ 
�থেক িবপেথ �নওয়ার �চ�া করেব। 
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৩. ইবিলস শি� �েয়াগ কের নয়, ষড়য� কের/�ধাঁকা িদেয় মা�ষেক 
আ�াহর �দওয়া �ায়ী পথ �থেক িবপেথ �নওয়ার �চ�া করেব। 

৪. ইবিলেসর ষড়য�/�ধাঁকার মূল প�িত হেব- পরেহজগার ও মানব 
দরদী �সেজ উপি�ত হেয় আ�াহর িকতােবর �� ব�েব�র চরম 
ভুল অ�বাদ বা ব�াখ�া করা। তারপর �স ভুল অ�বাদ বা 
ব�াখ�ার গােয় �নকী/সাওয়াব/কল�াণ/িকছুকাল জাহা�াম �ভাগ 
কের অন�কাল জা�াত ইত�ািদ �মাড়ক লািগেয় মা�েষর কােছ 
উপ�াপন করা। 

 

জীবি�কার পরবত�ী সংলাপ- আ�াহর কথা 

ِذِه  َة َو�َُال ِمْنَها َر�ًَدا َحْيُث ِشْ�ُتَما َوَال تَْقَربَا َهٰ َوُقلَْنا يَا آَدُم اْسُكْن أَنَْت َوَزْوُجَك الَْجّنَ

الِِمَني  َجَرَة َفَتُجلونَا ِمَن الّظَ  الّشَ

অ�বাদ : আর আমরা বললাম, �হ আদম! তুিম ও �তামার �ী জা�ােত 
বসবাস কেরা এবং �সখােন যা �তামােদর মন চায় তা তৃি�সহকাের খাও। 
তেব ঐ গাছিটর কােছও যােব না, তাহেল �তামরা জািলমেদর অ�ভু�� 
হেয় যােব।  

 (�রা বাকারা/২ : ৩৫) 
আ�াহর এ সংলাপ �থেক িশ�া 
িশ�া-১ 
পৃিথবীর মা�েষর খাদ� তািলকা এবং �স তািলকা অমা� করেল জািলম 
বেল গণ� হওয়ার িশ�া। �স খাদ� তািলকা হেলা- �রআন যা 
�িনিদ��ভােব িনেষধ কেরেছ তা ছাড়া পৃিথবীর সবিকছ ুখাওয়া যােব।  
 

িশ�া-২ 
আ�াহর িকতােবর ১িট মা� আেদশ অমা� করেলও ব�ি�েক জািলম বেল 
গণ� হেত হেব। 
 

জীবি�কার পরবত�ী সংলাপ- আ�াহর কথা 

َذا �َُد  ِة َفَتْشَ�ٰ َفُقلَْنا يَا آَدُم إِّنَ َهٰ ُجلَما ِمَن الَْجّنَ إِّنَ لََك  .ّوٌ لََك َولَِزْوِجَك َفَال يُْخِرَجّنَ

  .َوأَنََّك َال تَْظَمأُ ِفيَها َوَال تَْضَ�ٰ  .أَّالَ تَُجوَع ِفيَها َوَال تَْعَرٰى 

অ�বাদ : অতঃপর আমরা বললাম, �হ আদম! িন�য় এ (ইবিলস) �তামার 
ও �তামার �ীর শ�। �তরাং �স �যন (ষড়য� কের আমার আেদশ অমা� 
কিরেয়) �তামােদর �’জনেক জা�াত হেত �বর কের না �দয়। তাহেল 
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�তামরা �ঃখ-ক� পােব। িন�য় তুিম �সখােন (জা�ােত) �ুধাত� ও ব�হীন 
থাকেব না। আর িন�য় �সখােন তুিম িপপাসাত� ও �রােদ �া� হেব না। 

(�রা �াহা/২০ : ১১৭-১১৯) 
এ সংলােপর িবিভ� অংেশর িশ�া 
‘�হ আদম! িন�য় �স �তামার ও �তামার �ীর শ�, �তরাং �স �যন 
(ষড়য� কের আমার আেদশ অমা� কিরেয়) �তামােদর �’জনেক জা�াত 
হেত �বর কের না �দয় তাহেল �তামরা �ঃখ-ক� পােব’ অংেশর িশ�া- 
ইবিলস শয়তান (ও তার �দাসররা) মানব জািতর শ�। তার কথা মানেল 

পৃিথবীেত মানব জািতেক �ঃখ-ক� �পেত হেব। 
 

‘িন�য় তুিম �সখােন (জা�ােত) �ুধাত� ও ব�হীন থাকেব না। আর িন�য় 
�সখােন তুিম িপপাসাত� ও �রােদ �া� হেব না’ অংেশর িশ�া- জা�ােত 

রা�ীয়ভােব (সরকারীভােব) অ�, ব�, বাস�ান ইত�িদর ব�ব�া থাকেব। 
অ�, ব� ও বাস�ান হেলা মানব জীবেনর �মৗিলক চািহদা। তাই, এ 

অংেশর িশ�া হেলা- পৃিথবীেত মানব সমাজ পিরচালনার জ� রা�ব�ব�া 
থাকেত হেব এবং �স রা�ব�ব�া হেব জনকল�াণমূলক। �যখােন অ�, ব� 
ও বাস�ােনর জ� �কউ কে� থাকেব 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  ونَاتَجلُ  أَوْ  َملََجلْنيِ  تَُجلونَا أَْن  إِّالَ  الّشَ

অ�বাদ : অতঃপর, তােদর ল�া�ান যা পর�েরর কােছ �গাপন রাখা 

হেয়িছেলা তা উ�ু� করা (এবং অ�ভােব ক� �দওয়ার) জ�, শয়তান 
তােদর িব�ে� তথ�স�াস করেলা আর বলেলা- �তামরা �’জেন যােত 
�ফেরশতা হেত িকংবা িচরকাল জা�ােত থাকেত না পােরা, 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�ে� তথ�স�াস করেলা’ অংেশর িশ�া- শয়তােনর কথা িবেশষকের 
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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 আর বলেলা- �তামরা �জেন 
যােত �ফেরশতা হেত িকংবা িচরকাল জা�ােত থাকেত না পােরা, 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- 
 

�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�ািদ �মাড়ক লািগেয় �চার 
করা।  
 

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

 ◌ۚ  َوالِْفْ�َنُة أََشّدُ ِمَن الَْقْتِل 

অ�বাদ : আর িফতনা (অপ�চার/ অ�ায় আচরণ/তথ�স�াস) হত�ার �চেয় 
অেনক �বিশ (�িতকর) িবষয়।  

(�রা বাকারা/২ : ১৯১) 
এ স�েক� মহান আ�াহ আরও বেলন- 

  .َربُ ِمَن الَْقْتِل َوالِْفْ�َنُة أَكْ 

অ�বাদ : আর িফতনা (অপ�চার/অ�ায় আচরণ/তথ�স�াস) হত�ার �চেয় 
অেনক বেড়া (�িতকর) িবষয়।  

(�রা বাকারা/২ : ২১৭) 
িশ�া-৩ 
বা�ব ঘটনা বা সত� উদাহরেণর মাধ�েম তাি�ক (Theoretical) 
িবষয়�েলা �শখােনা, �বাঝেনা বা ব�াখ�া করার নীিতর িশ�া 
পূেব�র সংলােপর মাধ�েম ইবিলস- আ�াহর �দওয়া �ায়ী পেথ সেব�া�ণ 
ওত �পেত থাকেব, চতুমু�খী ষড়য� করেব, কল�ােণর কথা বেল �ধাঁকা 



   

গেবষণা িসিরজ-৩৯                             53 

 

�দেব ইত�ািদ কথা�েলা তাি�কভােব বলা হেয়েছ। আর জীবি�কার 
আেলাচ� 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 : ২০, 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- 
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 ধরেনর �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�িনয়ার ইত�ািদ। (িবেদশী 
িড�ী হেল �িবধা অিধক)। 

খ. মানবতাবাদী, সমাজকম�ী, গরীেবর ব�ু ইত�ািদ। 
 

জীবি�কার পরবত�ী সংলাপ : আ�াহ তা‘য়ালার কথা এবং আদম ও 
হাওয়া (আ.)-এর কাজ 

ْيَطاُن َعْنَها َفأَْخَرَجُهَما ا �َانَا ِفيهِ  َفأََزلَُّهَما الّشَ  ◌ۖ  ِمّمَ
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অ�বাদ : অতঃপর শয়তান তােদর উভয়েক (গাছিটর িবষেয়) �িলত 

করেলা এবং তারা (আ�াহর জানােনা �ােনর) �য অব�ােন িছেলা �সখান 
�থেক তােদরেক সিরেয় িদেত স�ম হেলা।  

(�রা বাকারা/২ : ৩৬) 
ব�াখ�া : ইবিলেসর তথ�স�ােসর কবিলত হেয়, আদম (আ.) ও হাওয়া 
(আ.) উভেয়ই আ�াহ তা’য়ালার সরাসির বলা কথায় ি�র না �থেক 
গাছিটর কােছ িগেয় তার ফল �খেয় �ফেলন। 

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

ةِ   ◌ۖ  ِمن َوَرِق الَْجّنَ

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

(�রা আ’রাফ/৭ : ২২) 
বাইেবেলর তথ� 
হাওয়া (আ.) �থেম িনিষ� গােছর ফল �খেয়িছল এবং আদম (আ.)-�ক 
তা �খেত উৎসািহত কেরিছল। এ তথ� সিঠক নয়। �রআন অ�যায়ী তাঁরা 
�’জেন একসােথ িনিষ� গােছর ফল �খেয়িছেলন। 
 

এ সংলাপ ও কাজ �থেক িশ�া 
িশ�া-১ 
ইবিলেসর ষড়য� এত শি�শালী হেব �য িবিভ� তথ�স�াস কের �স 
আ�াহর িকতােবর সরাসির ব�েব�র িবপরীত কথা মানব জািতেক �হণ 
করােত �চ�া করেব এবং অেনক ��ে� স�ম হেব।  
 

িশ�া-২ 
ল�া�ান উ�ু� হওয়ার সােথ সােথ আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.) 
জা�ােতর গােছর পাতা িদেয় তা ঢাকার �চ�া কেরেছন। ল�া�ান �ঢেক 
রাখেত এিট তােদরেক �কউ বেলিন। তাহেল আদম ও হাওয়া (আ.) �কাথা 
�থেক এ িশ�ািট �পেলন �সিট একিট িবরাট ��।  
 

এ �ে�র উ�র হেলা- এিট তাঁরা �পেয়েছন িনেজর Common sense 
(আকল/িবেবক) �থেক। যা এ ঘটনার পূেব� আ�াহ তােদরেক িশ�া 
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িদেয়েছন। আর এিট �ােনর উৎস Common sense ব�বহার করার 
�থম উদাহরণ।  
 

িশ�া-৩ 
ল�া পাওয়া এবং ল�া�ান �ঢেক রাখা মা�েষর �ভাবজাত তথা 
কল�াণকর িবষয়। তাই, যারা বেল বা বলেত চায় মা�েষর ল�া না থা�ক 
বা মা�ষ ল�া�ান �বিশ �বিশ উ�ু� রাখুক, তারা মানব সভ�তার িব�ে� 
ষড়য�কারী তথা মানব সমােজর �িত সাধনকারী। আর এ �িতর বত�মান 

উদাহরণ হেলা �যৗন অপরাধ ও AIDS �রাগ। 
 

জীবি�কার পরবত�ী সংলাপ : আদম ও হাওয়া (আ.)-এর �াথ�না এবং 
আ�াহ তা‘য়ালার কাজ 

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

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

(�রা আ’রাফ/৭ : ২৩) 
মহান আ�াহ বেলন, 

ٰ آَدُم ِمْن َربِِّه �َلَِماٍت َفَتاَب 
ِحيُم  �َلَْيهِ  َفَتلَّ�َ اُب الّرَ ّوَ ◌ۚ إِنَُّه ُهَو الّتَ  

অ�বাদ : তারপর আদম তার �িতপালেকর 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) 
এ সংলাপ ও কাজ �থেক িশ�া 
অ�েশাচনা সহকাের তাওবা করেল কবীরা �নাহ মাফ হেয় যােব।  
 

জীবি�কার পরবত�ী সংলাপ- আ�াহ তা‘য়ালার কথা 

 ◌ۖ َولَُجلْم ِيف اْألَْرِض ُمْسَتَقّرٌ َوَمَتاٌع ِإَىلٰ ِحٍني  َوُقلَْنا اْهِبُطوا بَْعُضُكْم لَِبْعٍض �َُدوٌّ 

অ�বাদ : আর আমরা বললাম, �তামরা (সকেলই) �নেম যাও, �তামরা 
এেক অপেরর শ�। আর পৃিথবীেত একিট িনিদ�� সময় পয�� �তামােদর 
জ� রেয়েছ আবাস ও �ভােগর সাম�ী।  

(�রা বাকারা/২ : ৩৬) 
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এ সংলােপর িশ�া 
িশ�া-১ 
মা�ষেক একিট িনিদ�� সময় পৃিথবীেত থাকেত হেব এবং ইবিলসও শ� 
তথা ষড়য�কারী িহেসেব তােদর সােথ থাকেব। 
 

িশ�া-২ 
পৃিথবীেত মা�েষর জীবেনর �মৗিলক চািহদা �মটােনার সকল িজিনেসর 
উপাদান উপি�ত থাকেব, তেব তা আ�াহর তরফ �থেক ব�বহারেযাগ� 
অব�ায় ��ত করা থাকেব না। মা�ষেক ক� বা গেবষণা কের তা 
ব�বহােরর উপেযাগী কের �তির কের িনেত হেব। 
 

জীবি�কািটর �শষ সংলাপ : আ�াহর কথা 

ا ُجلْم  َفِإّمَ تَِ�ّنَ
ْ  َخْوٌف  َفَال  ُهَداَي  تَِبعَ  َفَمْن  ُهًدى ِمِينّ  يَأْ  .يَْحَزنُوَن  ُهْم  َوَال  �َلَْهلِ

অ�বাদ : এরপর যখন (যুেগ যুেগ) আমার কাছ �থেক �তামােদর কােছ 
পথিনেদ�িশকা (িকতাব) যােব, অতঃপর যারা আমার �সই পথিনেদ�িশকা 
অ�সরণ করেব তােদর �কােনা ভয় থাকেব না এবং তােদর �ি��াও 
থাকেব না। 

(�রা বাকারা/২ : ৩৮) 
�শষ সংলাপিট �থেক িশ�া 
িশ�া-১ 
আ�াহর কাছ �থেক যুেগ যুেগ মানব জীবেনর সব �মৗিলক তথ�, করণীয় 
ও িনিষ� িবষয় (�বুিবয়াত স�িক�ত সকল তথ�), ষড়য� ও তা �থেক 
বাঁচার উপায় ইত�ািদ ধারণকারী িকতাব পৃিথবীেত যােব। ইবিলেসর ষড়য� 
যত গভীর �হাক না �কন �স ব�ি�েদর ভয় ও �ি��া�� হওয়ার কারণ 
থাকেব না যারা- ঐ িনেদ�িশকা/�� মূল ভাষায় বা অ�বাদ সরাসির এবং 
বুেঝ বুেঝ পেড় আ�াহর িকতােবর �ানাজ�ন করেব এবং তা �মেন চলেব। 
 

{বই : ‘ই�াকৃতভােব অথ�ছাড়া �রআন পড়া সওয়াব না �নাহ?’ 
(গেবষণা িসিরজ-৭); �াস : �ফার-ইন-ওয়ান �রআন িশ�া �কাস�, 
�লেভল-২} 
 

িশ�া-২ 
ইবিলেসর তথ�স�াস �থেক র�া পাওয়ার জ�, �িনয়ার মা�েষর আ�াহর 
সােথ কথা বেল তথ�/�ান লােভর ব�ব�া থাকার িশ�া। অতীব ���পূণ� 
এ তথ�িট �যভােব জানা যায়- 
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আল �রআেনর �কাথাও এ কথা �নই �য, আদম (আ.) তার স�ানেদর 

ইবিলেসর ষড়য� �থেক র�া পাওয়ার জ� আ�াহর কােছ �কােনা 
পথিনেদ�িশকা/িকতাব �চেয়িছেলন। িক� একট ু ভাবেলই �বাঝা যায় 

জীবি�কার �শষ সংলাপিট মানব জািতর িপতা ও মাতার ভয় ও �ি��ার 
জবাব িহেসেব বলা হেয়েছ।  
 

ভয় ও �ি��ািট িছল এ ধরেনর- আ�াহ কতৃ�ক �িনয়ায় বসবাস করার 
আেদশ এবং সােথ ইবিলেসর থাকার িবষয়িট জানার পর মানব জািতর 

িপতা ও মাতা আদম ও হাওয়া (আ.) মেন মেন ভীষণ িচ�ায় পেড় যান। 
তাঁরা ভাবিছেলন, ইবিলস ষড়য�/তথ�স�াস কের নবী ও নবীর �ীেক িদেয় 
�’িট মারা�ক িবষয় ঘটােত স�ম হেয়েছ- 

১. আ�াহর �� আেদেশর ভুল ব�াখ�া �হণ করােনা। 
২. জা�াত �থেক পৃিথবীেত নামােনা। 
 

তাই, ইবিলেসর পে� ষড়য� কের তােদর সকল স�ানেক ব� �মৗিলক 
ভুল/িমথ�া কথা �হণ কিরেয় িবিভ� ধরেনর কবীরা �নাহ করােনা এবং 
তার ফল��প জাহা�ােম পাঠােনা �মােটই কিঠন হেব না। মানব জািতর 

িপতা ও মাতার এ �ি��ার জবাব হেলা জীবি�কার �শষ সংলােপর 
ব�ব�। 
 

�� হেলা আ�াহ তা‘য়ালা মানব জািতর িপতা ও মাতার ভয় ও �ি��ার 

কথা জানেলা কীভােব? এ �ে�র উ�র �রআন �থেক জানা যায় এভােব-  
 

َِّمُه اُهللا اِّالَ َوْحًيا اَْو ِمْن َوَراِئ ِحَجاٍب اَْو ُيْرِسَل َرُسْوًال َفُيْوِ�َ  َوَما �َاَن لَِبَشٍر اَْن يُّ�َل

 طيََشاُء بِاِذْنِه َما 

‘ওহী’ শ�িট অপিরবিত�ত �রেখ আয়াতখািনর সরল অ�বাদ- �কােনা 

মা�েষর এ ময�াদা �নই �য আ�াহ তার সােথ (সামনা-সামিন) কথা 

আদান-�দান করেবন। (আ�াহর সােথ কথা আদান-�দান হেত পাের) 
ওহীর মাধ�েম অথবা পদ�ার অ�রােল �থেক িকংবা ��িরত দূেতর (িজ�াইল 
�ফেরশতা) মাধ�েম �য তাঁর অ�মিত�েম িতিন যা চান তা ওহী কেরন। 

 (�রা �রা/৪২ : ৫১) 
�চিলত ব�াখ�া : িবিভ� তাফসীের আয়াতখািনর িবিভ� ধরেনর অথ� ও 
ব�াখ�া �লখা হেয়েছ। িক� তা �কৃত ব�াখ�া �থেক অেনক দূের। 
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�কতৃ ব�াখ�া (বত�মান মানব সভ�তার �ান অ�যায়ী) : আয়াতখািনেত 
�থেম জািনেয় �দওয়া হেয়েছ- শারীিরক গঠেন �ব�লতার কারেণ �কােনা 
মা�েষর সােথ আ�াহর সামনা-সামিন �থেক কথা আদান-�দান হেত পাের 
না।  
 

এরপর জানােনা হেয়েছ মা�েষর সােথ িতনিট উপােয় আ�াহর কথা 
আদান-�দান হেত পাের- 
 

১. ‘ওহী’-এর মাধ�েম। 
২. পদ�ার অ�রােল �থেক। 
৩. িজ�াইল �ফেরশতার আনা ‘ওহী’-এর মাধ�েম। 
 

আ�াহ তা‘য়ালা নবী-রাসূলগেণর সােথ এ িতনিট উপােয় কথা আদান-
�দান কেরেছন এবং নবী-রাসূলগণ এ িতনিট উপােয় �ানাজ�ন কেরেছন। 
আ�াহ ও সাধারণ মা�েষর মেধ� পদ�ার অ�রােল �থেক বা  িজ�াইল 
�ফেরশতার আনা ‘ওহী’-এর মাধ�েম কথা আদান-�দান হওয়া স�ব নয়। 
তাই, আয়াতখািন �থেক জানা যায়- আ�াহর সােথ সাধারণ মা�েষর কথা 
আদান-�দান এবং তার মাধ�েম �ান লাভ হেত পাের এক িবেশষ ধরেনর 
‘ওহী’-র মাধ�েম।  
 

বত�মান যুেগ বুঝা যায়, ঐ িবেশষ ধরেনর ‘ওহী’ হেলা- SMS বা �ুেদ 
বাত�া। তাই, এ আয়ােতর আেলােক বলা যায়- আ�াহ ও সাধারণ মা�েষর 
মেধ� কথা আদান-�দান এবং তার মাধ�েম �ান লাভ হেত পাের SMS 
(�ুেদ বাত�া) আদান-�দােনর মাধ�েম। 
 

SMS (�েুদ বাত�া) আদান-�দােনর মা�েষর আিব�তৃ প�িত : SMS বা 
�ুেদ বাত�া পাঠােত হয় �কান একিট �মাবাইল �সট �থেক। �মাবাইল �সট 
�থেক বাত�ািট ইেল�ম�াগেনিটক ওেয়ভ আকাের �থেম যায় �ােটলাইেটর 
সাভ�াের (Server)। সাভ�ার বাত�ািট একইভােব পািঠেয় �দয় যার কােছ 
বাত�ািট পাঠােনা হেয়েছ তার �মাবাইল �সেট। �হণকারী �সেটর পদ�ায় 
ইেল�ম�াগেনিটক ওেয়ভিট অ�র ও শ� আকাের ফুেট ওেঠ। 
 

আ�াহর সােথ মা�েষর  SMS আদান-�দান প�িত : আ�াহর সােথ 
মা�েষর  SMS আদান-�দান হয় আ�াহর �তির কের রাখা �ােনর 
সাভ�ার (Server) এবং মা�েষর জ�গতভােব পাওয়া �ােনর শি� 
Common sense-এর মেধ�। SMS করেত ID ন�র বা �মাবাইল ন�র 
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লােগ। �েত�ক মা�েষর জ� আ�াহর �দওয়া ID ন�র বা �মাবাইল ন�র 
হেলা DNA ন�র। আ�াহর �তির �ােনর সাভ�াের মা�েষর জীবেন যত 
�� আসা স�ব তার সব�েলার উ�র �মেমারী আকাের �দওয়া আেছ। 
 

মা�েষর মেন যখন �কােনা �� উদয় হয় তখন ��ইেনর স�ুখ অংেশ 
(Fore brain) িব��েতর একিট ওেয়ভ (�ঢউ) �তির হয়। 
 

Normal Adult Brain Waves 
 

 
 

 
 

আ�াহর সাভ�ার ঐ ওেয়ভ অ�ধাবন (Sense) ও  িবে�ষণ কের বুঝেত 
পাের মা�ষিট কী �ে�র উ�র খুঁজেছ। সাভ�ার এিটও বুঝেত পাের �কান 
DNA ন�র �থেক ��িট এেসেছ। আ�াহর সাভ�ার ��িটর উ�র ঐ 
DNA ন�র ধারণকারী মা�ষিটর মেন �ুেদ বাত�া আকাের পািঠেয় �দয়। 
 

তেব এই �ুেদ বাত�ার সিঠক তথ�িট উ�ার করার �মতা সকল মা�েষর 
সমান নয়। মা�েষর মেন থাকা Common sense যার যত উৎকিষ�ত 
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হেব �স ঐ �ুেদ বাত�া তত সিঠকভােব বুঝেত পারেব। Common 

sense উৎকিষ�ত হয় �রআন, হাদীস, িব�ান, সাধারণ ও �ব�ািনক 
সত� ঘটনা এবং সাধারণ ও �ব�ািনক সত� কািহিনর আেলােক �ানাজ�ন 
করার মাধ�েম।  
 

�েুদ বাত�ার �য ‘বঝু’ �হণেযাগ� হেব বা হেব না- 
১. �হণেযাগ� হেব- �রআন ও ��াহর স�ূরক বা অিতির� বুঝ।  

২. �হণেযাগ� হেব না- �রআন ও ��াহর িবপরীত বুঝ। 
 

{বই : িবষয়িট িনেয় িব�ািরত আেলাচনা আেছ- Common sense এর 
��� কতটু� এবং �কন?’ (গেবষণা িসিরজ-৬); �াস : �ফার-ইন-ওয়ান 

�রআন িশ�া �কাস�, �লেভল-১}   

 
তাওবা কবেুলর পেরও আদম ও হাওয়া (আ.) তথা মা�ষেক 

পৃিথবীেত ��রেণর কারণ 
 

মানব জািতর িপতা ও মাতা ইবিলেসর ষড়য�/তথ�স�ােসর কবেল পেড় 
ভুল করার পর তাওবা কেরন। তাওবা কবুল হওয়ার পের আদম ও হাওয়া 
(আ.) তথা মা�ষেক জা�ােত থাকেত �দওয়া �যৗি�ক িছল। িক� মহান 

আ�াহ তােদরেক পৃিথবীেত নািমেয় িদেয়েছন। 
 

এ �থেক �বাঝা যায়- 
 

১. মা�ষেক পরী�া করার জ� িনিদ�� সমেয়র জ� পৃিথবীেত 
পাঠােনার িস�া� আ�াহ তা‘য়ালার আেগই �নওয়া িছল। 

২. �িনয়ার জীবেনর- 
 িবেশষ ���পূণ� িকছ ু�মৗিলক তথ�, 

 ইবিলেসর মূল ষড়য� ও তার প�িত এবং 

 ষড়য� �থেক উ�ার পাওয়ার উপায় 
সহজভােব মানব জািতেক জািনেয় �দওয়ার উে�ে�ই জীবি�কািটর িবিভ� 
সংলাপ ও কাজ�েলা রচনা, ম�ায়ন এবং আসমানী �ে� তা িলেখ রাখা 

হেয়েছ। 
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জীবি�কা রচনা, ম�ায়ন, �দখােনা 
ও �দখার িবষেয় ইসলাম 

�চিলত মত  
জীবি�কা রচনা, ম�ায়ন, �দখােনা ও �দখা ইসলােম কেঠারভােব িনেষধ। 
 

Common sense (মািলেকর িনেয়াগকতৃ দােরায়ােনর ব�ব�) 
জীবি�কার কল�াণসমূহ- 

১. জীবি�কার মাধ�েম মা�ষেক খবু সহেজ একিট িবষয় �শখােনা ও 
�বাঝােনা যায়। 

২. জীবি�কার মাধ�েম �দখা িবষয় মেন থােক �বিশ। 
৩. জীবি�কা িশ�রা খবু মেনােযাগ সহকাের �দেখ এবং তা তােদর 

মেন �গঁেথ যায়। 
৪. জীবি�কার মাধ�েম মা�ষেক �শখােনা সহজ। 
৫. ভােলা জীবি�কা �দখেত মা�ষ িবর� �বাধ কের না। 
৬. জীবি�কা মা�ষেক িবেনাদন �দয়। 

তাই, সৎ ও িশি�ত মা�ষ এবং শাি�ময় সমাজ গঠনমলূক জীবি�কা 
রচনা, ম�ায়ন, �দখােনা ও �দখা Common sense স�ত। 
 

♣♣ ২৪ পৃ�ায় উি�িখত িনভু�ল �ানাজ�ন ও ব�ব�া �হেণর ইসলামী 
�বাহিচ� (নীিতমালা) অ�যায়ী এ পয�ােয় তাই বলা যায়, ইসলােমর 
�াথিমক রায় হেলা- সৎ ও িশি�ত মা�ষ এবং শাি�ময় সমাজ গঠনমলূক 
জীবি�কা রচনা, ম�ায়ন, �দখােনা ও �দখা ইসলাম স�ত হওয়ার কথা। 
 

আল �রআন (মািলেকর মলূ বা ব�াখ�ামলূক ব�ব�) 
আেলাচ� জীবি�কািট রচনা, ম�ায়ন এবং আসমানী �ে� িলেখ �রেখেছন 
আ�াহ তা‘য়ালা িনেজ। এ জীবি�কায় মিহলা চির�ও আেছ। আবার মহান 
আ�াহ িনেজ, নবী, নবী �ী ও �ফেরশতা�ল �সখােন ভূিমকাও �রেখেছন। 
  

♣♣ তাহেল �দখা যায়- জীবি�কা স�িক�ত ইসলােমর �াথিমক রায়েক 
(Common sense-এর রায়) �রআন দৃঢ়ভােব সমথ�ন কের। তাই, ২৪ 
পৃ�ায় উি�িখত িনভু�ল �ানাজ�ন ও ব�ব�া �হেণর ইসলামী �বাহিচ� 
(নীিতমালা) অ�যায়ী ইসলােমর চূড়া� রায় হেলা- সৎ মা�ষ ও শাি�ময় 
সমাজ গঠনমলূক পির��, �িচশীল জীবি�কা রচনা, ম�ায়ন, �দখােনা ও 
�দখা ইসলাম স�ত। 
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আল হাদীস (মািলেকর িনেয়াগকতৃ �রআেনর ব�াখ�াকারীর ব�ব�) 
রাসূল (স.) জীবি�কা িবেরাধী কথা বলেত পােরন না। কারণ, �সিট হেতা 
�রআন িবেরাধী কথা। তাই, রাসূল (স.) জীবি�কা িবেরাধী তথা �রআন 
িবেরাধী কাথা বলেল �সিদনই আ�াহ তাঁেক হত�া কের �ফলেতন। এ কথা 
�রআন জািনেয় িদেয়েছ এভােব- 
 

তথ�-১ 

َل  �َلَْ�َنا بَْعَض اْألََقاِويِل . َألََخْذنَا ِمْنُه بِالَْيِمِني . ثُّمَ لََقَطْعَنا ِمْنُه الَْوتَِني .  َولَْو تََقّوَ

  .َفَما ِمْنُجلْم ِمْن أََحٍد َعْنُه َحاِجِزيَن 

অ�বাদ : আর �স যিদ আমার স�েক� �কান কথা বািনেয় বলেতা অব�ই 
আিম তােক ডান হােত ধের �ফলতাম (শ� কের ধের �ফলতাম)। 
অতঃপর অব�ই আিম তার জীবন-ধমনী �কেট িদতাম। অতঃপর �কউই 
�নই �তামােদর মেধ�, �য তা �থেক আমােক িবরত করেত পারেতা। 

 (�রা আল হা�া/৬৯ : ৪৪-৪৭) 
তথ�-২ 
সংলাপ আকাের উপ�াপন করা রসূল (স.)-এর অেনক হাদীস হাদীেসর 
��সমূেহ উি�িখত আেছ। ত�েধ� হািদেস িজবরাইল িবেশষভােব 
উে�খেযাগ�-  

دٌ  ثََنا ُمَسّدَ ِيبُّ ص� اهللا �ليه وسلم   … … …َحّدَ
َعْن أَِيب ُهَرْيَرَة، َقاَل �َاَن الّ�َ

ِ   "بَاِرًزا يَْوًما لِلّنَاِس، َفأَتَاُه ِجْربِيُل َفَقاَل َما اِإليَماُن َقاَل  اِإليَماُن أَْن تُْؤِمَن بِاّ�َ

اِإلْسالَُم أَْن   " َقاَل َما اِإلْسالَُم َقاَل   .  " َقائِِه َوُرُسلِِه، َوتُْؤِمَن بِالَْبْعِث َوَمالَئَِكِتِه َوِبلِ 

�َاَة الَْمْفُروَضَة، َوتَُصوَم َرَمَضاَن  الََة، َوتَُؤدَِّي الّزَ َ َوالَ تُْشِرَك بِِه، َوتُِقيَم الّصَ تَْعُبَد اّ�َ

َ �َأَنََّك تََراُه، َفِإْن لَْم تَُجلْن تََراُه َفِإنَُّه يََراَك   " َقاَل َما اِإلْحَساُن َقاَل   .  "    .  " أَْن تَْعُبَد اّ�َ

اَعُة َقاَل  َك َعْن   " َقاَل َمَىت الّسَ ائِِل، َوَسأُْخِربُ َما الَْمْسُئوُل َعْنَها بِأَ�ْلََم ِمَن الّسَ

ُ ِيف الُْبْ�َياِن، ِيف َخْمٍس أَْشَراِطَها إَِذا َولََدِت األََمُة َربََّها، َوإَِذا  تََطاَوَل ُر�َاُة اِإلبِِل الُْممْ

 ُ َّ اّ�َ َ يَْعلَُمُهّنَ إِال ِيبُّ ص� اهللا �ليه وسلم   .  " ال
َ الّ�َ َ ِعْنَدُه �ِلُْم  ( ثُّمَ تَال إِّنَ اّ�َ

اَعةِ  َهَذا ِجْربِيُل َجاَء   " َفَقاَل   . يََرْوا َشْ�ًئاَفلَْم   .  " ُردُّوُه   " ثُّمَ أَْدبََر َفَقاَل   . اآليَةَ   ) الّسَ

 ْ     .  " يَُعلُِّم الّنَاَس ِديَحمُ
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অ�বাদ : ইমাম বুখারী (রহ.) আবূ �রায়রা রা.-এর বণ�না সনেদর চতুথ� 
ব�ি� মূসা’�াদ (রহ.) �থেক �েন তাঁর ‘সহীহ’ �ে� িলেখেছন- আবূ 
�রায়রা (রা.) �থেক বিণ�ত, িতিন বেলন, একিদন রসূল সা�া�া� আলাইিহ 
ওয়াসা�াম জনসমুেখ বসা িছেলন, এমন সময় তাঁর কােছ এক ব�ি� এেস 
িজ�াসা করেলন ‘ঈমান কী?’ িতিন বলেলন, ‘ঈমান হেলা- আপিন 
িব�াস রাখেবন আ�াহর �িত, তাঁর িফিরশতাগেণর �িত, (িকয়ামেতর 
িদন) তাঁর সে� সা�ােতর �িত এবং তারঁ রসূলগেণর �িত। আপিন আরও 
িব�াস রাখেবন পুন��ােনর �িত। িতিন িজ�াসা করেলন, ‘ইসলাম কী?’ 
িতিন বলেলন, ‘ইসলাম হেলা- আপিন আ�াহর ইবাদত করেবন এবং তাঁর 
সে� শরীক করেবন না, সালাত কােয়ম করেবন, ফরজ যাকাত আদায় 
করেবন এবং রমযােনর সাওম (েরাজা) পালন করেবন। ঐ ব�ি� িজ�াসা 
করেলন, ‘ইহসান কী?’ িতিন বলেলন, ‘আপিন এমনভােব আ�াহর 
ইবাদত করেবন �যন আপিন তাঁেক �দখেছন, আর যিদ আপিন তাঁেক 
�দখেত না পান তেব (িব�াস রাখেবন �য) িতিন আপনােক �দখেছন। 
ঐ ব�ি� িজ�াসা করেলন, ‘িকয়ামত কেব?’ িতিন বলেলন, ‘এ ব�াপাের 
যােক িজ�াসা করা হে�, িতিন িজ�াসাকারী অেপ�া �বিশ জােনন না। 
তেব আিম আপনােক িকয়ামেতর আলামতসমূহ বেল িদি�- বাঁদী যখন 
তার �ভুেক �সব করেব এবং উেটর নগণ� রাখােলরা যখন বড় বড় 
অ�ািলকা িনম�ােণ �িতেযািগতা করেব। (িকয়ামেতর িবষয়) �সই পাঁচিট 
িজিনেসর অ�ভূ��, যা আ�াহ ছাড়া �কউ জােনন না। এরপর রসূল (স.) 

এই আয়াতিট �শষ পয�� িতলাওয়াত করেলন- ( ِاَعة َ ِعْنَدُه �ِلُْم الّسَ  ( إِّنَ اّ�َ

“িকয়ামেতর �ান �কবল আ�াহর কােছ।” (�রা লুকমান/৩১ : ৩৪) 
এরপর ঐ ব�ি� চেল �গেল িতিন বলেলন, ‘�তামরা তােক িফিরেয় 
আেনা।’ তারা িকছুই �দখেত �পল না। তখন িতিন বলেলন, ‘ইিন 
িজবরাইল (আ.)। �লাকেদর �ীন �শখােত এেসিছেলন।  
 

 বুখারী, আস-সহীহ (ৈব�ত : দ� ইবন কাছীর, ১৯৮৭ ি�.), হাদীস 
নং- ৫০ 

 হািদসিটর সনদ ও মতন সহীহ। 
 

তাই িন�য়তাসহ বলা যায়- ইসলােম জীবি�কা রচনা, ম�ায়ন করা, 
�দখােনা ও �দখা িনেষধ হেত পাের না। জীবি�কা স�েক� �চিলত কথা 
মুসিলম জািতেক মানবতার শ� ইবিলস তথ�স�াস কের খাইেয়েছ। 
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আল �রআেন উপি�ত অ�া� জীবি�কা 
 

আল �রআেন িবেশষ িবেশষ ঘটনার তথ�ধারণকারী আরও জীবি�কা 
উপি�ত আেছ। �যমন-  

১. ইউ�ফ (আ.)-এর জীবন স�িক�ত ঘটনা/কািহিন। 
২. িখিজর (আ.)-এর ঘটনা। 
৩. �সালায়মান (আ.)-এর ঘটনা। 
৪. মুসা (আ.) ও �ফরাউন স�িক�ত কািহিন। 
৫. ইত�ািদ। 

 

ইসলাম স�ত জীবি�কার �বিশ��সমহূ 
 

জীবি�কা ইসলাম স�ত হেত হেল িনে�া� �বিশ��সমূহ অব�ই থাকেত 
হেব- 

১. িশ�ামূলক হেত হেব। 
২. সৎ ও ভ� মা�ষ গঠনমলূক হেত হেব। 
৩. �খ, শাি� ও �গিতশীল সমাজ গঠনমলূক হেত হেব। 
৪. �কােনা রকম অ�ীলতা থাকেত পারেব না। 
৫. িশ�াচার বিহভূ�ত হেত পারেব না। 
৬. সকল ধরেনর শালীনতা বজায় রাখেত হেব। 
৭. অেহতুক মারামাির কাটাকািট (Violence) থাকেব না। 
৮. মিহলা/নারী চির� থাকেত পারেব। তেব যথাযথ পদ�ায় থাকেত 

হেব। 
৯. িমথ�া ক�কািহিন থাকেব না। 

 
�শষ কথা 

 

ি�য় পাঠকব�ৃ 
পুি�কার তথ��েলা পড়েল �যেকউই সহেজ বুঝেত পারেব উপ�ািপত 
জীবি�কা মুসিলম জািত ও মানবতার জ� অপিরসীম কল�াণকর। 
তথ��েলা মানব জািতর জ� �মৗিলক বেল জীবি�কার সংলাপ আকাের তা 
উপ�াপান করা হেয়েছ। �কউ যােত সংলাপ�েলা মালা �গঁেথ �কৃত 
জীবি�কা বা চলি�� �তির না কের �স জ�ই মেন হয় জীবি�কার িবষেয় 
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নানা কথা মুসিলম সমােজ চালু করা হেয়েছ। আ�াহ তা‘য়ালা িনেজই  
জীবি�কা রচনা ও ম�ায়ন কের মা�েষর পড়ার জ� আল �রআেন িলেখ 
�রেখেছন। এরপরও জীবি�কা িবেরাধী নানা কথা মুসিলম সমােজ 
ব�াপকভােব চালু হওয়া �থেক সহেজ �বাঝা যায়, ইবিলেসর তথ�স�াস 
কত শি�শালী। জীবি�কার িশ�া�েলা জানার পর আশাকির মুসিলম 
জািত �জেগ উঠেব। 
 

ভুল �িট ধিরেয় িদেয় সংেশাধেনর �েযাগ কের িদেল খিুশ হেবা। সবার 
কােছ মন �থেক �দায়া চাই। আর মহান আ�াহর কােছ কায়মেনাবােক� 
�দায়া করিছ ইবিলেসর তথ�স�াস �মাকােবলা করার মেতা শি� মুসিলম 
জািত ও িব�মানবতােক �দওয়ার জ�। আ�াহ হািফজ! 

সমা� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�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 মূল ি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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�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 �ানাজ�ে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� 
38. ইবিলস ও তার �দাসরেদর ষড়যে�র কবেল �ােনর ইসলামী উৎস 

ও নীিতমালা  
39. আসমানী �ে� উপি�ত মানবতািবেরাধী গভীর ষড়যে�র 

তথ�ধারণকারী জীবি�কা 
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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 অনলাইেন অড�ার করেত : www.shop.qrfbd.org 

 
q িদ বারাকাহ �জনােরল হাসপাতাল 
 ৯৩৭, আউটার সা��লার �রাড, রাজারবাগ, ঢাকা।  
 �ফান : ০২-৯৩৩৭৫৩৪, ০২-৯৩৪৬২৬৫ 
 
 

এছাড়াও িনে�া� লাইে�ির�েলােত পাওয়া যায়- 
 
 

ঢাকা  
q আহসান পাবিলেকশ�, কাটাবন �মাড়, শাহবাগ, ঢাকা,  
     �মাবাইল : ০১৬৭৪৯১৬৬২৬ 
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 
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q  বােয়ািজদ অপিটক�াল এ�ড লাইে�রী, িড.আই.িট মসিজদ মােক�ট, 
নারায়ণগ�, �মাবা : ০১৯১৫০১৯০৫৬ 

q  আহসান পাবিলেকশ�, কি�উটার মােক�ট িনচতলা, বাংলা বাজার,  
    �মাবা : ০১৭২৮১১২২০০  
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 : ০১৮৪৫১৬৩৮৭৫ 
q ইসলািময়া লাইে�রী, ��শন �রাড, নরিসংদী,  �মাবাইল : ০১৯১৩১৮৮৯০২ 
q �েফসর’ স পাবিলেকশন’ স, ওয়�ারেলস �রলেগইট, মগবাজার, ঢাকা  
    �মাবাইল : ০১৭১১১৮৫৮৬ 
q কাটাবন বইঘর, কাটাবন �মাড় , মসিজদ মােক�ট, শাহাবাগ, ঢাকা 

�মাবাইল : ০১৭১১৫৮৩৪৩১ 
q আল-মা�ফ পাবিলেকশ�, মসিজদ মােক�ট ,কাটাবন �মাড়, শাহবাগ, 

ঢাকা। �মাবাইল : ০১৭৫৭৫৩৮৬০৩, ০১৯৭১৮১৪১৬৪ 
q আজমাইন পাবিলেকশ�, মসিজদ মােক�ট ,কাটাবন �মাড়, শাহবাগ, 

ঢাকা। �মাবাইল : ০১৭৫০০৩৬৭৯৩ 
q আল-মদীনা লাইে�রী, ইসলামীয়া ম�ােকট, নীলে�ত, ঢাকা। 

�মাবাইল : ০১৫৩৭১৬১৬৮৫ 
q িদশারী বকু হাউস, ইসলামীয়া ম�ােকট, নীলে�ত, ঢাকা। 

�মাবাইল : ০১৮২২১৫৮৪৪০ 
q আল-ফাতাহ লাইে�রী, ইসলামীয়া ম�ােকট, নীলে�ত, ঢাকা। 

�মাবাইল : ০১৭৮৯৫২০৪৮৪  
q আলম বকুস, শাহ জালাল ম�ােকট, নীলে�ত, ঢাকা। 

�মাবাইল : ০১৭৬০৬৮৪৪৭৬  
q কলরব �কাশনী, ৩৪, উ�রবুক হল �রাড, ২য় তলা, বাংলা বাজার, 

ঢাকা। �মাবাইল : ০১৭৫০০৩৬৭৯২  
q ফাইভ �ার লাইে�রী এ�ড ��শনারী, ৩১৪ মীর হািজরবাগ, িম�াত 

মা�াসা �গট, যা�াবাড়ী, ঢাকা। �মাবাইল : ০১৭১২০৪২৩৮০ 
q ইনসাফ লাইে�রী এ�ড �জনােরল ��ার, আইিডয়াল �ুল �লন, 

যা�াবািড়, ঢাকা। �মাবাইল : ০১৬৭৩৪৯৪৯১৯ 
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q আহসান পাবিলেকশ�, ওয়ারেলছ �মাড়, বড় মগবাজার, ঢাকা। 
�মাবাইল : ০১৮৬৬৬৭৯১১০  

q িব এম এমদািদয়া লাইে�রী, পূব� �গইট, বায়তলু মুকাররম, ঢাকা। 
�মাবাইল : ০১৯১২৬৪১৫৬২ 

q দা�ত তাজিকয়া, পূব� �গইট, বায়তলু মুকাররম, ঢাকা। 
�মাবাইল : ০১৫৩১২০৩১২৮, ০১৭১২৬০৪০৭০ 

q এমদািদয়া লাইে�রী, দি�ণ �গইট, বায়তলু মুকাররম, ঢাকা। 
�মাবাইল : ০১৭৮৭৭২০৮০৯ 

q মাকতাবাতলু আইমান, পূব� �গইট, বায়তলু মুকাররম, ঢাকা। 
�মাবাইল : ০১৯১৮৮৫৫৬৯৭ 

q আস-সাইদ পাবিলেকশন, পবূ� �গইট, বায়তলু মুকাররম, ঢাকা। 
�মাবাইল : ০১৮৭৯৬৩৭৬০৫ 

 
 

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 
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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 
 
 

ি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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ব�ি�গত �নাট 
………………………………………………
…..…………………………………………

………………………………………………
……..………………………………………

………………………………………………
………………………………………………
…..…………………………………………

………………………………………………
……..………………………………………

………………………………………………
………..……………………………………

………………………………………………
………………………………………..……

………………………………………………
…………………………………………..…

………………………………………………
……………………………………………..

………………………………………………
……………………………………………….
.………………………………………………
……………………………………………….
.………………………………………………
……………………………………………….
.………………………………………………
……………………………………………….

.… 


