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াযাংবে 
 

এওসট সজসনবয াঈবেয বরা- মম রেয াজচবনয জনয সজসনসট ৃসি, ততসয ফা 

প্রনণ ওযা ববে মসট। াঅয াবথ বরা াঈবেযসট াজচবনয জনয 

প্রবাজনী সফল ফা সফলভূ। মওাবনা সজসন ফযফায ওবয ওরযাণ মবত ফা 

পর বত বর ঐ সজসন ৃসি, ততসয ফা প্রনবণয াঈবেয  াবথ িবওচ 

সিও জ্ঞান থাওা াসযীভ গুরুত্বূণচ এওসট সফল। তাাআ, ভানুলবও তায জীফন 

ফযফায ওবয দুসনা ওরযাণ মবত  যওাবর পর বত বর সও াঈবেবয 

ভান াঅল্লা ভানুলবও ৃসি ওবযবেন এফাং ম াঈবেয াধবনয াবথ সও তা 

সিওবাবফ জানা াসযীভ গুরুত্বূণচ এওসট সফল। াতযান্ত দুাঃবঔয সফল 

ভানুল ৃসিয াঈবেয  াবথ িবওচ ফতচভান ভুসরভবদয ধাযণা ওুযাঅন, 

ুন্না  Common sense-এয প্রওৃত তথয মথবও ফহু দূবয। এসট ভুসরভবদয 

ফতচভান াধাঃসতত াফিায এওসট ভূর ওাযণ। ুসিওাসটবত ওুযাঅন, ুন্না  

Common sense-এয তবথযয সবসত্তবত ভানুল ৃসিয প্রওৃত াঈবেয  াবথ 

তূবর ধযা ববে। ুসিওাসট ভুসরভ জাসত  সফশ্বভানফতায ফযাও ওরযাণ ফব 

াঅনবত েভ বফ, াআনাাঅল্লা। 
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সচসওৎও ব মওবনা এ সফলব ওরভ ধযরাভ 

েবে ািওফনৃ্দ 

াঅস ারাভু াঅরাাআওুভ া যাহ ভাতুল্লা। াঅসভ এওজন সচসওৎও (সফবলজ্ঞ 

াজচন)। াঅনাবদয ভবন প্রশ্ন জাকা স্বাবাসফও মম, সচসওৎা সফজ্ঞাবনয সফল ফাদ 

সদব এওজন সচসওৎও মওবনা এ সফলব ওরভ ধযবরা? তাাআ এ সফলব মওবনা 

ওরভ ধবযসে, মটা প্রথবভ াঅনাবদয জানাবনা দযওায ফবর ভবন ওযসে। 

মোটবফরা মথবওাআ াআরাবভয প্রসত াঅভায কবীয াঅগ্র সেবরা। তাাআ মদ-

সফবদব মমঔাবনাআ সকবসে াআরাভ ম্ববন্ ম মদবয ভুসরভ  াভুসরভবদয 

ধাযণা কবীযবাবফ াঈরসি ওযায মচিা ওবযসে। সফরাত মথবও সপবয এব াঅভায 

ভবন বরা জীসফওা াজচবনয জনয ফড় ফড় ফাআ বড় MBBS ও FRCS সডগ্রী 

সনবসে। এঔন মসদ ওুযাঅন ভাজীদ াথচ ফুবে না বড় াঅল্লায ওাবে চবর 

মাাআ, াঅয াঅল্লা মসদ সজজ্ঞাা ওবযন াআাংবযসজ বালা যসচত ফড় ফড় ফাআ বড় 

ফড় সচসওৎও বসেবর সওন্তু মতাভায জীফন সযচারনায েসত জাসনব 

াঅযফীবত াঅসভ মম সওতাফঔাসন (ওুযাঅন ভাজীদ) াসিবসেরাভ মসট সও াথচ 

ফুবে বড়সেবর? তঔন এ প্রবশ্নয াঅসভ ওী জফাফ মদবফা। 

এ াঈরসি াঅায য াঅসভ ওুযাঅন ভাজীদ াথচ  ফযাঔযা ফুবে ড়বত 

াঅযম্ভ ওসয। সো জীফবনয শুরুবত ভাদ্রাা ড়ায ওাযবণ াঅবক মথবও াঅযফী 

ড়বত  সরঔবত াযতাভ। এযয াআযাবও ৪ ফেয মযাকী  াধাযণ ভানুবলয 

াবথ ওথা ফরবত ফরবত াঅযফী ফরা  ফেুায ভযাটা াবনওাাংব দূয ব 

মা। 

ওুযাঅন ভাজীদ ড়বত সকব মদসঔ াআযাবও মমফ াধাযণ াঅযফী ফরতাভ তায 

াবনও ব্দাআ ওুযাঅবন াঅবে এফাং াঅসভ তা ফুেবত াসয। তাাআ ওুযাঅন ভাজীদ 

বড় মফ ভজা মব মাাআ। মা সনব াযােণ াঅভাবও ফযি থাওবত । 

সওন্তু এয ভবধয ভ ওবয সদবন এও ফা এওাসধও াঅাত ফা মতটুওু াযা মা 

সফিাসযত তাপীয ওুযাঅন ভাজীদ ড়বত থাসও। াজচাসয ফাআ মমভন 

কবীযবাবফ ফুবে বড়সে, ওুযাঅবনয প্রসতসট াঅাত মবাবফ ফুবে ড়ায মচিা 

ওবযসে। ফযাঔযায জনয ওবওঔানা তাপীয মদবঔসে। এবাবফ িূণচ ওুযাঅন 

ভাজীদ মল ওযবত াঅভায প্রা সতন ফেয ভ রাবক। 

ুবযা ওুযাঅন ভাজীদ বড় াআরাবভয প্রথভ িবযয ওর মভৌসরও সফল 

াঅবযা াবনও সফল জানায য াঅসভ বীলণ াফাও ব মকরাভ এজবনয মম, 

াআরাভ ম্ববন্ ওুযাঅবনয ফক্তফয াঅয ফতচভান ভুসরভবদয ধাযণায ভবধয 

ফযাও াথচওয সফদযভান। এ ফযাও াথচওযাআ াঅভায ভবধয এ ফযাাবয ওরভ 
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ধযায দাসত্ববফাধ জাসকব মদ। বফচাসয, ওুযাঅবনয সনবনাক্ত াঅাত াঅভাবও 

ওরভ ধযবত ফাধয ওযবরা- 

ۡوَن بِٖه ثََمًنا قَلِۡيلً ا ِب َويَۡشََتُ ُ ِمَن الِۡکته ّنَ الَِّذيَۡن يَۡكُتُمۡوَن َمٓا اَنَۡزَل اّلّله ِِ    
اَر َوَّل يُکَلُِّمُهُم  ۡ بُُطۡونِِهۡم اِّّلَ الّنَ َك َما يَاۡكُلُۡوَن ِِف ٰٓٮ ِ ه َمِة اُول ُ يَۡوَم الِۡقيه اّلّله

 ۡ ۡۡيِ    َولَُهۡم َََذاٌب اَلِۡيٌم    َوَّل يَُزّکِ
ানফুাদ0 সনশ্চ াঅল্লা সওতাবফ মা নাসমর ওবযবেন, তা মাযা মকান ওবয এফাং 

সফসনভব াভানয সওেু ক্র ওবয (রাব ওবয) তাযা তাবদয মট াঅগুন সবন্ন ানয 

সওেু সদব ববযনা, াঅল্লা সওাভবতয সদন তাবদয বে ওথা ফরবফন না এফাং 

তাবদযবও সফত্র ওযবফননা (তাবদয মোটঔাট গুনা ভাপ ওযবফননা), াঅয 

তাবদয জনয যববে ওসিন াসি।  

(ফাওাযা/২ 0 ১৭৪) 

ফযাঔযা0 মওাবনা সজসনবয সফসনভব সওেু ক্র ওযায াথচ বরা ঐ সজসনবয 

সফসনভব সওেু াা। েসত এড়াবনায াথচ সওেু াা। মোট েসত এড়াবনায 

াথচ াল্প সওেু াা। াঅয ফড় েসত এড়াবনায াথচ ফড় সওেু াা। াঅফায 

েসত এড়াবনা এওসট জয (ফাধযফাধওতা)। তাাআ াঅল্লা এঔাবন ফবরবেন- সতসন 

ওুযাঅবন মমফ সফধান নাসমর ওবযবেন, মোট েসত (জয) এড়াবনায জনয মাযা 

জানা বে মগুবরা প্রচায ওবযনা ফা ভানুলবও জানানা, তাযা মমবনা তাবদয 

মট াঅগুন সদব বযবরা। সওাভবতয সদন াঅল্লা তাবদয বে ওথা ফরবফন না। 

ঐ সদন এসট তাবদয জনয াাংখাসতও দুবচাবকযয ফযাায বফ। াঅয তাবদযবও 

সফত্র ওযা বফনা। াথচাৎ তাবদয মোট-ঔাট গুনা ভাপ ওযা বফনা। 

সওাভবতয সদন াঅল্লা ভানুবলয মোট-ঔাট গুনা ভাপ ওবয সদবফন। সওন্তু মাযা 

ওুযাঅবনয াঅবদ, সনবলধ  তথয জানা বে তা মকান ওযবফ তাবদযবও 

াঅল্লা েভা ওযবফননা। তাবদয জনয যববে ওসিন াসি।  

তাাআ ওুযাঅবনয াঅবদ, সনবলধ  তথয মজবন তা ভানুলবও না জানাবনায জনয 

সওাভবত মম ওসিন াফিা বফ তা মথবও ফাাঁচায জনয াঅসভ এওজন সচসওৎও 

ব এ সফলব ওরভ ধবযসে। 

মরঔায সোন্ত মনায য ওুযাঅবনয ফক্তফযগুবরাবও সওবাবফ াঈিান ওযা 

মা, এটা সনব দ্ববন্ধ বড় মকরাভ। এভতাফিা এ াঅাতঔাসন াঅভায ভবন 

ড়বরা- 

 ۡ ٌب اُنِۡزَل اِلَۡيَك فََل يَُكۡن ِِف ى   ّمِۡنُه لُِتۡنِذَر بِهٖ   َحَرٌج   َصۡدِرَك    ِكته َوذِكۡره
 .لِلُۡمۡؤِمِنۡيَ 
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ানফুাদ0 এসট এওসট সওতাফ মা মতাভায প্রসত াফতীণচ ওযা বরা, ুতযাাং এয 

ভাধযবভ তওচীওযবণয ফযাাবয মতাভায ভবন মমবনা মওাবনা াংবওাচ (সদ্বধা-দ্বন্ধ, 

ব-বীসত াআতযাসদ) না থাবও এফাং ভু’সভনবদয জনয এটা াঈবদ ।  

(াঅ’যাপ/৭ : ২) 

ফযাঔযা0 ওুযাঅবনয ফক্তফয সদব ভানুলবও তওচ ওযবত সকব াধাযণ ভানুবলয 

ান্তবয দু’সট াফিায ৃসি বত াবয- 

১. সিও াথচ ফা ফযাঔযা না ফুোয ওাযবণ ওুযাঅবনয ফক্তবফযয মথাথচতায 

ফযাাবয ভবন বন্দ ফা সদ্বধা মদঔা সদবত াবয। এ াফিা াবোওৃত ওভ। 

২. ফক্তফয সফলসট মসদ ভাবজয প্রচসরত ধাযণায বে াভঞ্জযূণচ না  ফা 

সফযীত , তবফ প্রসতবযাধ ফা সফবযাসধতায মু্মঔীন া াথফা মফতন-

বাতা, দান-ঔযাত ফা নজয-সনাজ ফন্ ব মাায ব বত াবয। এ 

াফিাসট ঔুফাআ সফযাজভান। 

এ দুাআ াফিাবও (সফবল ওবয সদ্বতীসটবও) এড়াবনায (Overcome) জনয 

াধাযণ প্রফণতা বে ওুযাঅবনয মম ফক্তফযগুবরা ভাবজয প্রচসরত ধাযণায 

সফযীত মগুবরাবও রুসওব মপরা (না ফরা) াথফা তায ফক্তফযবও এভনবাবফ 

খুসযব ফরা মাবত সফবযাসধতা ওভ াঅব ফা ফায জনয তা গ্রণবমাকয । এসট 

ফতচভান সফবশ্বয ভুসরভবদয দূযফিায এওসট প্রধান ওাযণ। ওুযাঅন সদব 

ভানুলবও তওচ ওযায ফযাাবয এাআ বীলণ েসতওয ওভচেসত দু’সট ভূবর 

াঈৎাটন ওযায জনয াঅল্লা এাআ াঅাবত যাূর (া.)-এয ভাধযবভ ভুসরভবদয 

ফবরবেন- ভানুলবও তওচ ওযায ভ সদ্বধা-দ্বন্ধ, ব-বীসত াআতযাসদয ভবধয বড় 

মতাভযা ওঔবনাাআ ওুযাঅবনয ফক্তফযবও রুসওব মপরবফনা (ফরা ফন্ ওযবফনা) ফা 

খুসযব ফরবফনা। 

ওুযাঅবনয ানয জাকা (াঅর-কাসা/৮৮ 0 ২২, াঅন-সনা/ ৪ 0 ৮০) 

াঅল্লা যাূর (া.)বও ফবরবেন- ৃসথফীয ওর ভানুল ওঔবনাাআ মওাবনা এওসট 

সফলব এওভত বফনা। তাাআ, তুসভ ওুযাঅবনয ফক্তফয না রুসওব ফা না খুসযব 

ভানুবলয সনওট াঈিান ওযবফ। মাযা তা গ্রণ ওযবফনা, তাবদয তা গ্রণ 

ওযবত ফাধয ওযায জনয ুসরবয বূসভওা ারন ওযা মতাভায দাসত্ব ন। 

ওুযাঅবনয এফ ফক্তফয জানায য াঅসভ সোন্ত মনাআ াঅভায ওথা ফা মরঔসনবত 

ওুযাঅবনয ফক্তফয না রুসওব ফা না খুসযব যাসয াঈিান ওযবফা। 

াঅর ওুযাঅন ড়া মল ওবযাআ াঅসভ সরঔবত মচবসেরাভ সওন্তু াদী না বড় 

ওরভ ধযবত ভন চাাআবরানা। তাাআ াঅফায াদী ড়বত াঅযম্ভ ওসয। াদী, 

সফবল ওবয মভওাত যীপ (সা সত্তায প্রা ফ াদী াঅবযা াবনও 



   

 কবফলণা সসযজ- ১                                                                          8 

 

াদী ধাযণওাযী গ্রন্থ) সফিাসযত ড়ায য াঅসভ মরঔা াঅযম্ভ ওসয। ফাআসট মরঔা 

াঅযম্ভ ওসয ১০. ০৪. ১৯৯৬ তাসযবঔ। 

এাআ ুসিওা ফািবফ রূ দান ওযায ফযাাবয াবনবওাআ, সফবল ওবয ওুযাঅসনাঅ 

(ওুযাঅন সনব াঅবরাচনা) ানুষ্ঠাবন াাংগ্রণওাযী ম্মাসনত বাাআ  মফাবনযা 

এফাং ওুযাঅন সযাচচ পাাঈবেবনয ওভচওতচা  ওভচচাসযফৃন্দ নানাবাবফ াঅভাবও 

াাময ওবযবেন। াঅল্লায ওাবে ওাভবনাফাবওয মদাা ওসয সতসন মমবনা এ 

ওাজবও তাবদয নাজাবতয াসেরা ফাসনব মদন।  

নফী-যাূর (াঅ.) োড়া ৃসথফীবত াঅয মওাঈ বুর-ভ্রাসন্তয াউববচ ন। তাাআ 

াঅভায বুর বত াবয। েবে ািওফৃবন্দয সনওট ানুবযাধ মসদ এাআ মরঔা 

মওাবনা বুর-ত্রুটি ধযা বড়, াঅভাবও জানাবর ওৃতজ্ঞ থাওবফা এফাং যফতচী 

াংস্কযবণ তা োাবনা বফ াআনাাঅল্লা। 

াঅল্লা মমবনা াঅভায এ াভানয মঔদভতবও ওফুর ওবযন এফাং এসটবও যওাবর 

নাজাবতয াসেরা ফাসনব মদন-এ প্রাথচনা ওবয এফাং াঅনাবদয মদাা মচব মল 

ওযসে। াঅল্লা াবপজ! 

ভ. যভান 

১০. ০৪. ১৯৯৬  
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সুিওায তবথযয াঈৎভূ 

াঅল্লা প্রদত্ত জ্ঞাবনয াঈৎ বরা সতনসট- ওুযাঅন, ুন্না এফাং Common 

sense। ওুযাঅন বরা াঅল্লা প্রদত্ত ভূর প্রভাসণত জ্ঞান। ুন্না বরা াঅল্লা 

প্রদত্ত প্রভাসণত জ্ঞান। তবফ এসট াঅল্লা প্রদত্ত ভূর জ্ঞান ন। এসট ওুযাঅবনয 

ফযাঔযা। াঅয Common sense বরা াঅল্লা প্রদত্ত াধাযণ ফা াপ্রভাসণত 

জ্ঞান। মওাবনা সফলব সোবন্ত মৌাঁোবত এ সতনসট াঈৎময মথামথ ফযফায 

াতযন্ত গুরুত্বূণচ। ুসিওাসটয জনয এাআ সতনসট াঈৎ মথবও তথয মনা ববে। 

তাাআ চরুন প্রথবভ াঈৎ সতনসট ম্ববন্ গুরুত্বূণচ সওেু ওথা মজবন মনা মাও।  

ও. াঅর ওযুাঅন 

মওাবনা সওেু সযচারনায সফলভূবয সনবুচর াঈৎ বরা ঐসট, মা তায 

ৃসিওাযও ফা প্রস্তুতওাযও সরবঔ মদন। রেয ওবয থাওবফন, াঅজওার 

াআসঞ্জসনাযযা মওাবনা জসটর মন্ত্র ফাসনব ফাজাবয োড়বর তায বে ঐ মন্ত্রটা 

সযচারনায সফল ম্বসরত এওটা ফাআ ফা ভযানুার ািান। ঐ ভযানুাবর থাবও 

মন্ত্রটা চারাবনায ওর ভূর সফল  সওেু াঅনুসেও সফল। াআসঞ্জসনাযযা ঐ 

ওাজটা এ জনয ওবযন মম, মবাক্তাযা মমবনা ঐ মন্ত্রটা চারাবনায ভূর সফলব বুর 

ওবয চযভ দুববচাবক না বড়। এাআ জ্ঞানসট াআসঞ্জসনাযযা ভূরত মববেন ভান 

াঅল্লা মথবও। াঅল্লাাআ ভানুল ৃসি ওবয দুসনা ািাবনায ভ তাবদয জীফন 

সযচারনায সফলাফরী ম্বসরত ভযানুার (াঅভানী সওতাফ) বে াসিব এ 

ফযাাবয প্রথভ দৃিান্ত িান ওবযবেন। ঐ াঅভানী সওতাবফ াঅবে তাবদয জীফন 

সযচারনায ওর ভূর সফল (প্রথভ িবযয মভৌসরও সফল), াসধওাাং সদ্বতী 

িবযয মভৌসরও সফল (প্রথভ িবযয মভৌসরও সফলবয ফািফান েসতয মভৌসরও 

সফল) এফাং সওেু াবভৌসরও সফল। 

এটা াঅল্লা এজনয ওবযবেন মম, ভানুল মমবনা তাবদয জীফন সযচারনায ভূর 

সফলগুবরাবত বুর ওবয দুসনা  াঅসঔযাবত চযভ দুববচাবক না বড়। াঅল্লায ঐ 

সওতাবফয ফচবল াংস্কযণ বে াঅর ওুযাঅন। াঅল্লায এটা সিও ওযা সেবরা 

মম, যাূর ভুাম্মদ (া.) এয য াঅয মওাবনা নফী-যাূর (াঅ.) দুসনা 

ািাবফন না। তাাআ, তাাঁয ভাধযবভ ািাবনা াঅর ওুযাঅবনয তথযগুবরা মাবত যাূর 

(া.) দুসনা মথবও চবর মাায য ভবয সফফতচবন ভানুল বুবর না মা ফা 

তাবত মওাবনা ওভবফস না ব মা, মজনয ওুযাঅবনয াঅাতগুবরা নাসমর 

ায বে বে সরবঔ  ভুঔি ওবয যাঔায ফযফিা সতসন যাূর (া.)-এয 

ভাধযবভ ওবযবেন। তাাআ শুধু াঅজ ন, াজায াজায ফেয বয মসদ ভানুল 
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তাবদয জীফন সযচারনায ওর ভূর ফা প্রথভ িবযয মভৌসরও সফল সনবুচরবাবফ 

জানবত চা, তবফ ওুযাঅন ভাজীদ ফুবে ড়বরাআ তা জানবত াযবফ। 

মম ওর সফলব ওুযাঅবন এওাসধও াঅাত াঅবে ঐ ফ সফলব সোবন্ত াঅায 

সনভ বরা, ফও’সট াঅাত াাাস মযবঔ মচাবরাচনা ওবয চূড়ান্ত (Final) 

সোবন্ত াঅা। ওাযণ, াসযাসশ্বচও াফিা সফবফচনা ওবয মওাবনা সফলবয এওটা 

সদও এও াঅাবত এফাং াঅয এওটা সদও ানয াঅাবত াঈবল্লঔ ওযা ববে। াথফা 

এওসট াঅাবত সফলসট াংসেপ্তবাবফ এফাং ানয াঅাবত তা সফিাসযতবাবফ 

াঅবরাচনা ওযা ববে। এ জনযাআ ওুযাঅন সনবজ এফাং াআভাভ াআফবন তাাআসভা, 

াআভাভ াআফবন ওাীয প্রভুঔ ভনীলী ফবরবেন-‘ওুযাঅন তাপীবযয বফচাত্তভ ন্থা 

বে ওুযাঅবনয তাপীয ওুযাঅন দ্বাযা ওযা।   ’ 
(মকারাভ াঅভাদ ফাযযী, তাযীবঔ তাপীয, ৃষ্ঠা- ১৩৮) 

তবফ এ মচাবরাচনায ভ সফবলবাবফ মঔার যাঔবত বফ এওসট াঅাবতয 

তযজভা ফা ফযাঔযা মমবনা ানয াঅাবতয তযজভা ফা ফযাঔযায বে েসতীর 

, সফবযাধী না । ওাযণ, ূযা সনায ৮২নাং াঅাবতয ভাধযবভ ভান াঅল্লা 

সযষ্কাযবাবফ জাসনব সদববেন- ওুযাঅবন যস্পয সফবযাধী মওাবনা ওথা মনাআ। 

ফতচভান ুসিওায াঅবরাচয সফলসটয ফযাাবয ওুযাঅবন সফসবন্ন তথয াঅবে। াঅর 

ওুযাঅবনয মাআ তথযগুবরাবও ুসিওায তবথযয ভূর াঈৎ সববফ গ্রণ ওযা 

ববে। 

ঔ. নু্না (াদী) 

ুন্না বরা ওুযাঅবনয ফক্তবফযয ফািফ রূ ফা ফযাঔযা। াঅয এ ফযাঔযা ওবযবেন 

াঅল্লায সনবাকপ্রাপ্ত ওুযাঅবনয ফযাঔযাওাযী যাূর ভুাম্মাদ (া.) তাাঁয ওথা, 

ওাজ  ভথচবনয ভাধযবভ। যাূর (া.) নফুাতী দাসত্ব ারন ওযায ভ 

াঅল্লা তা’ারায ানুভসত োড়া মওাবনা ওথা, ওাজ ফা ভথচন ওযবতন না। তাাআ 

ুন্না প্রভাসণত জ্ঞান। ওুযাঅন দ্বাযা মসদ মওাবনা সফলব ুস্পি সোবন্ত না 

াঅা মা তবফ ুন্নায াাময সনবত বফ। ফযাঔযা ভূর ফক্তবফযয িূযও ফা 

াসতসযক্ত , ওঔন সফবযাধী না। তাাআ ুন্না ওুযাঅবনয িূযও ফা 

াসতসযক্ত বফ। ওঔন সফবযাধী বফনা। এ ওথাসট াঅল্লা তা’ারা জাসনব 

সদববেন ূযা াঅর াক্কা এয ৪৪-৪৭ নাং াঅাবতয ভাধযবভ। াঅল্লা তাারা 

ফবরন: 

َل ََلَۡيَنا بَۡعَض اّۡلََقاِويِۡل    ثُّمَ لََقَطۡعَنا   َّلََخۡذنَا ِمۡنُه بِالَۡيِمۡيِ   َولَۡو تََقّوَ
ۡن اََحٍد َعۡنُه َحاِجِزيَۡن  ِمۡنُه الَۡوتِۡيَ   فََما ِمۡنُكۡم ّمِ

ানফুাদ0 াঅয ম মসদ াঅভায সফলব মওাবনা ওথা ফাসনব ফরবতা। াফযাআ 
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াঅভযা তাবও ডান াবত (ক্ত ওবয) ধবয মপরতাভ। াত:য াফযাআ াঅভযা 

তায জীফন-ধভনী মওবট সদতাভ। াত:য মতাভাবদয ভবধয মওাঈাআ মনাআ মম তা 

মথবও াঅভাবও সফযত ওযবত াযবত।  

(াঅর াক্কা/৬৯: ৪৪-৪৭) 

এওসট সফলবও ফযাঔযা ওযবত সকব ফযাঔযাওাযীবও মওাবনা মওাবনা ভ এভন 

ওথা ফরবত  মা ভূর সফলবয াসতসযক্ত। সওন্তু তা ভূর সফলবয সফবযাধী ন। 

তাাআ ওুযাঅবনয সফলগুবরা ফযাঔযা ওযবত মমব যাূর (া.) এভন সওেু সফল 

ফবরবেন, ওবযবেন ফা ানুবভাদন সদববেন মা ওুযাঅবন মনাআ ফা ওুযাঅবনয 

সফলবয ফািফান েসতয মভৌসরও সফল ন। এগুবরা বে াআরাভী জীফন 

সফধাবনয াবভৌসরও ফা াঅনুলসেও সফল। 

াদী মথবও মওাবনা সফলব সোবন্ত মৌাঁেবত বর ঐ সফলবয ওর াদী 

াাাস মযবঔ মচাবরাচনা ওবয চূড়ান্ত সোবন্ত মৌাঁেবত বফ। াঅয এ 

মচাবরাচনায ভ মঔার যাঔবত বফ সক্তারী াদীবও মমন দুফচর াদী 

যসত (Cancel) ওবয না মদ। াদীবও ুসিওায তবথযয সদ্বতী প্রধান াঈৎ 

সববফ ধযা ববে। 

ক. Common sense  

ওুযাঅন  ুন্না াঅল্লা প্রদত্ত জ্ঞাবনয াঈৎ তথযসট প্রা ওর ভুসরভ জাবন  

ভাবন। সওন্তু Common sense মম াঅল্লা প্রদত্ত জ্ঞাবনয এওসট াঈৎ এ তথযসট 

ফতচভান ভুসরভ াঈম্মা এবওফাবয াসযব মপবরবে। Common sense সনব 

সফিাসযত াঅবরাচনা াঅবে ‘Common sense-এয গুরুত্ব ওতটওু ু এফাং 

মওবনা’ নাভও ুসিওাসটবত। তবফ Common sense-এয াংজ্ঞা, গুরুত্ব 

াআতযাসদ সদও িসওচত ফািফতা, ওুযাঅন  াদীবয সওেু তথয সনবন তুবর ধযা 

বরা। তথযগুবরা ৃসথফীয ওর ভানুল সফবল ওবয ভুসরভবদয জানা  ভানা 

দযওায। 
 

ফািফতা 

ভানুবলয জীফনবও াসন্তভ ওযায রবেয যীবযয জনয মওানসট াঈওাযী (সিও) 

এফাং মওানসট েসতওয (বুর ফা মযাকৃসিওাযী) তা াথচওয ওযবত াযা এফাং 

াঈওাযী সজসন যীবয ঢুওবত মদা  েসতওয সজসন মঢাওা প্রসতবযাধ ওযায 

জনয মযাক প্রসতবযাধ ফযফস্া (Immunological System) নাবভয 

ভাওরযাণওয এও দাবযাান াঅল্লা ওর ভানুলবও জন্মকতবাবফ সদববেন। 

ভানুবলয জীফন াসন্তভ ায জনয সিও জ্ঞান  বুর জ্ঞান াথচওয ওযবত 

াযা এফাং জ্ঞাবনয যাবজয সিও জ্ঞান ঢুওবত মদা  বুর জ্ঞান মঢাওা প্রসতবযাধ 

ওযবত াযায সফলসট াতীফ গুরুত্বূণচ। াঅল্লা মযাক প্রসতবযাধ ফযফস্া নাবভয 
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ভাওরযাণওয এও দাবযাান ওর ভানুলবও জন্মকতবাবফ সদববেন। তাাআ 

বজ ফরা মা, সিও জ্ঞান  বুর জ্ঞান াথচওয ওযবত াযা এফাং জ্ঞাবনয 

যাবজয সিও জ্ঞান ঢুওবত মদা  বুর জ্ঞান মঢাওা প্রসতবযাধ ওযবত াযায জনয 

মওাবনা এওসট ফযফিা তথা দাবযাান জন্মকতবাবফ ওর ভানুলবও ভান াঅল্লায 

মদায ওথা। ফািবফ াঅল্লা তা’ারা ওর ভানুলবও তা সদববেন। ম 

দাবযাান বরা মফাধসক্ত, Common sense, َعْقٌل ফা াঅল্লা প্রদত্ত াধাযণ 

(াপ্রভাসণত) জ্ঞান। 

ওযুাঅন 

اٮَها    َما َسّوَ ٮَها   َونَۡفٍس ّوَ قَۡد اَفۡلََح َمۡن فَاَلَۡهَمَها فُُجۡوَرَها َوتَۡقوه
ٮَها  َزكّهٮَها     َوقَۡد َخاَب َمۡن دَّسه

ানফুাদ0 ওভ ভবনয (ান্তয/Mind) এফাং তাাঁয সমসন তাবও সিওবাবফ কিন 

ওবযবেন। াত0য তাবও (ভনবও) ‘াআরাভ’ ওবযবেন তায ানযা (বুর)  

নযা (সিও), (াথচওয ওযায সক্ত)। াফযাআ ম পর বফ মম তাবও (ঐ 

সক্তবও) াঈৎওসলচত ওযবফ। াঅয াফযাআ ম ফযথচ বফ মম তাবও (ঐ সক্তবও) 

াফদসভত ওযবফ। 

(াঅশ্-াভ/৯১ 0 ৭, ৮) 

ফযাঔযা: বুর  সিও াথচওয ওযায সক্ত বরা ‘জ্ঞাবনয সক্ত’। ভান াঅল্লা 

ভানুলবও জন্মকতবাবফ দু’সট সক্ত সদববেন-জীফনী সক্ত  জ্ঞাবনয সক্ত। 

জীফনী সক্ত মদায াঅল্লায েসত বরা ‘পাুঁও’, মা সতসন জাসনববেন ূযা 

সজবযয ২৯ নাং াঅাবত- 

ۡوِِحۡ فََقُعۡوا لَهٗ  يُۡتٗه َونََفۡخُت فِۡيِه ِمۡن ّرُ ِجِديَۡن  َفاِذَا َسّوَ  سه
ানফুাদ0 মঔন াঅসভ তাবও সফনযি ওযবফা এফাং াঅভায রূ মথবও সওেু তাবও 

পুাঁবও মদবফা তঔন মতাভযা তাাঁয প্রসত সজদাফনত বফ। 

(সজয/১৫: ২৯) 

ানযসদবও ভানুলবও জ্ঞাবনয সক্ত মদায াঅল্লায েসত বরা ‘াআরাভ’। মা 

সতসন জাসনববেন ূযা াভবয ৭  ৮ নাং াঅাবতয ভবধয। 

তাাআ, ূযা াভবয ৮নাং াঅাতঔাসনবত ভান াঅল্লা ফবরবেন- সতসন জন্মকত-

বাবফ ‘াআরাভ’-এয ভাধযবভ ভানুলবও জ্ঞাবনয সক্ত সদববেন। জন্মকতবাবফ 

রাব ওযা এাআ জ্ঞাবনয সক্তবও মফাধসক্ত, সফবফও, Common sense, াঅল্লা 

প্রদত্ত াধাযণ (াপ্রভাসণত)  জ্ঞান ফা عقل ফবর। এ ওথাসট মম তয, তা াঅভযা 

ওবরাআ ানুবফ ওসয। 
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ানযসদবও, ূযা াভবয ৯  ১০ নাং াঅাত মথবও জানা মা জন্মকতবাবফ 

রাব ওযা এাআ সক্তসট াঈৎওসলচত ফা াফদসভত বত াবয। তাাআ Common 

sense এয তথয সিও  বুর াঈবসট বত াবয। তাাআ Common sense 

এয তথয াপ্রভাসণত (াধাযণ)।  
 

াদী 

াদী-১ 

لوةُ  ََلَْيهِ  َقاَل  وَ  لَُم  وَ  الّصَ  وَ  الِْبِّ  َعِن  تَْساَُل  ِجْئَت  لِـَوابَِصةَ  الّسَ
 َقاَل  وَ  .َصْدَرهُ  بَِها فََضَرَب  اََصابَِعهُ  فََجَمعَ  َقاَل  نََعْم، َقاَل  .اّلِثِْم 

ْفُس  اِلَْيهِ  اْطَمأَنَّْت  َما اَلِْبُّ  .ثَلَثًا َقلَْبَك  اْسَتْفِت  وَ  نَْفَسَك  اِْسَتْفِت   الّنَ
ْدرِ  ِِف  تََردَّدَ  وَ  الّنَْفِس  ِِف  َحاَك  َما َواّلِثُْم  الَْقلُْب  اِلَْيهِ  َواْطَمأَّنَ   َواِْن  الّصَ
اُس  اَْفَتاَك   .الّنَ

ানফুাদ0 যাূর (া.) াবফো (যা.)মও ফরবরন- তুসভ সও মনওী (সিও)  

া (বুর) িবওচ সজজ্ঞাা ওযবত এববো? ম ফরবরা- যাাঁ। াত:য সতসন 

াঅাংগুরগুবরা এওত্র ওবয াঅভায েদবয ভাযবরন এফাং ফরবরন-মতাভায ভন  

ান্তবযয সনওট াঈত্তয সজজ্ঞাা ওবযা। ওথাসট সতসন সতনফায ফরবরন। তাযয 

ফরবরন- মম সফলব মতাভায ভন  ান্তয স্বসি  প্রাসন্ত রাব ওবয, তাাআ মনওী। 

াঅয া বরা তা, মা মতাভায ভবন বন্দ-াং, ঔুাঁতঔুাঁত ফা াস্বসি ৃসি 

ওবয। মসদ ম ফযাাবয ভানুল মতাভাবও পবতাা মদ।  

(ভুনাবদ াঅভদ, াবফা (যা.)-এয াদী সযবেদ, ভুাঅাাতুয 

সযারা, তফরুত, মরফানন ২০০১, াদী নাং ১৮০০৬) 

ফযাঔযা0 এ াদীঔাসন ানযানয াদী মথবও জানা মা- ভানুবলয ভবন এওসট 

সক্ত াঅবে মা ফুেবত াবয মওাবনাসট সিও  মওাবনাসট বুর। ভানুবলয ভবনয ঐ 

সক্তবও মফাধসক্ত, Common sense, َعْقٌل ফা াঅল্লা প্রদত্ত াধাযণ 

(াপ্রভাসণত) জ্ঞান ফবর। 

াদীঔাসনয মবল ‘মসদ ভানুল মতাভাবও পবতাা মদ’ ওথাসটয ভাধযবভ যাূর 

(া.) জাসনব সদববেন, মওাবনা ভানুল মসদ এভন ওথা ফবর মাবত ভন া মদ 

না, তবফ সফনা মাচাাআব তা মভবন মনা মাফ না। ম ফযসক্ত মত ফড় ভুপাসয, 

ভুাসে, ভুপসত, প্রবপয, সচসওৎও ফা াআসঞ্জসনায মাও না মওবনা। 
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াদী-২ 

ِبُّ َصّّلَ اهلُل ََلَْيِه  ُ َعْنُه، َقاَل: قَاَل الّنَ َعْن أَِِب ُهَريَْرَة َرِضَي اّلّلَ
َرانِِه،   َوَسلََّم: كُّلُ َمْولُودٍ يُولَُد َََّل الِفْطَرةِ، فَأََب  َواُه يَُهّوِدَانِِه، أَْو يَُنّصِ

َسانِِه، كََمَثِل الَبِهيَمِة   .تُْنَتُج الَبِهيَمَة َهْل تََرى فِيَها َجْدََاءَ  أَْو يَُمّجِ
ানফুাদ0 মযত াঅফূ হুযাাআযা (যা.) বত ফসণচত, সতসন ফবরন- যাূরুল্লা (া.) 

ফবরবেন- প্রবতযও নফজাতও সপতযাবতয য জন্মগ্রণ ওবয। াত:য তায 

ভাতা-সতা তাবও াআাহুদী ফা নাাযা াথফা াসি াঈাও ফানা। মমভন 

চতুস্পদ জন্তু এওসট ূণচাে ফাচ্চা জন্ম মদ। মতাভযা সও তাবও (জন্মকত) 

ওানওাটা মদবঔবো? 

(ী ফুঔাযী, জানামা াধযা, ভুযীওবদয ন্তানবদয ফযাাবয ফক্তফয সযবেদ, 

ভাওতাফাতু াপা, ওাবযা, সভয, ২০১৩, াদী নাং ১৩৮৫, ৃষ্ঠা নাং ১৬৭) 

ফযাঔযা0 এ াদীঔাসন াঅবযা াদী মথবও জানা মা, ভা-ফাফা তথা সো  

সযবফ ভানফ সশুবও াআরাভী প্রওৃসত মথবও সযব াআহুদী, াইাী ফা ভজুী 

তথা ানয ধভচ-সফশ্বাবয ানুাযী ফাসনব মদ। াথচাৎ সো  সযবফবয 

ওাযবণ ভানুবলয জন্মকতবাবফ াা জ্ঞাবনয সক্ত Common sense 

াফদসভত ফা সযফসতচত ব মা। তাাআ ম ানয ধভচ-সফশ্বাবয ানুাযী ব 

মা। 

তাাআ, ওুযাঅন  াদী মথবও জানা মা এফাং াধাযণবাবফ াঅভযা ওবরাআ 

জাসন-সযবফ, সো াআতযাসদ দ্বাযা Common sense সযফসতচত । াঅয 

তাাআ Common sense সফবযাধী ওথা চূড়ান্তবাবফ গ্রণ ওযায াঅবক ওুযাঅন  

প্রবাজন বর াদী সদব মাচাাআ ওবয সনবত বফ। াঅফায Common sense 

সে ওথা চূড়ান্তবাবফ াগ্রায ওযায াঅবক ওুযাঅন  প্রবাজন বর াদী সদব 

মাচাাআ ওবয সনবত বফ। 

Common sense মও মথামথবাবফ ফযফায ওযায গুরুত্ব সও সযভাণ তা 

ভান াঅল্লা জাসনব সদববেন এবাবফ- 

তথয - ১ 

َوٓاّبِ  َشرَّ  اِّنَ  ِ  ِعۡنَد  الّدَ ّمُ  اّلّله   يَۡعِقلُۡوَن  َّل  الَِّذيَۡن  الُۡبۡكُم  الّصُ
ানফুাদ0 সনশ্চ াঅল্লায সনওট সনওৃিতভ জীফ বে মাআ ফ ফসধয, মফাফা মাযা 

Common sense মও (মথামথবাবফ) ওাবজ রাকা না। 

(াঅনপার/৮ 0 ২২) 
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ফযাঔযা:  মাযা Common sense –মও মথামথবাবফ ওাবজ রাকা না তাবদযবও 

সনওৃিতভ জীফ ফরায ওাযণ বরা- এওসট সাংস্র জীফ ২-৪ জবনয মফী ভানুবলয 

েসত ওযবত াবযনা। ভানুল মসটবও মভবয মপবর। সওন্তু Common sense-মও 

মথামথবাবফ ওাবজ না রাকাবনা এওজন ভানুল (Non-sense ভানুল) রে রে 

ভানুবলয েসত ওযবত াবয।  

তথয - ২ 

ۡجَس َََّل الَِّذيَۡن َّل يَۡعِقلُۡوَن    . َويَۡجَعُل الّرِ
ানফুাদ0 াঅয মাযা Common sense মও ওাবজ রাকা না তাবদয য সতসন 

বুর চাসব মদন (বুর মচব ফব)। 

(াআাঈনু/১০ 0 ১০০) 

ফযাঔযা0 াঅাতঔাসনয ভাধযবভ জাসনব মদা ববে মম, ভানুল মসদ ওুযাঅন  

ুন্নায াবথ Common sense-মও মথামথবাবফ ফযফায না ওবয তবফ  

াঅল্লায ততসয প্রাওৃসতও াঅাআন ানুমাী তাবদয বুর জ্ঞান াসজচত বফ। 

তথয - ৩ 

ذَاٌن آأَفَلَْم يَِسرُيوا ِِف اْْلَْرِض فََتُكوَن لَُهْم ُقلُوٌب يَْعِقلُوَن بَِها أَْو 
هِكْن تَْعََم الُْقلُوُب الَِِّت ِِف  ِ   يَْسَمُعوَن بَِها فَإِنََّها َّل تَْعََم اْْلَبَْصاُر َول

ُدوِر.  الّصُ
ানফুাদ0 তাযা সও মদ ভ্রভণ ওবযসন? তা বর তাযা এভন ভবনয (ভবন থাওা 

Common sense-এয) াসধওাযী বত াযবতা মায ভাধযবভ (ওুযাঅন  

ুন্না  মদবঔ ড়বর সিওবাবফ) ফুেবত াযবতা এফাং এভন ওাবনয াসধওাযী 

বত াযবতা মা (ওুযাঅন  ুন্নায ফক্তফয মানায য সিওবাবফ ফেুায 

ভবতা) শ্রুসতসক্ত িন্ন বতা। প্রওৃতবে মচাঔ ান্ ন ফযাং ান্ বে ভন 

(ভবন থাওা Common sense) মা াফসিত (মু্মঔ মোআবনয) াগ্রবাবক। 

(াজ্জ/২২ 0 ৪৬) 

ফযাঔযা: াঅাতঔাসনয প্রথভ াাংব ফরা ববে- ভানুল মদ ভ্রভণ ওযবর ওুযাঅন 

 ুন্না সিওবাবফ ফুোয ভবতা Common sense এফাং শ্রুসতসক্তয 

াসধওাযী বত াবয। এয ওাযণ বরা- ৃসথফী ভ্রভণ ওযবর সফসবন্ন িাবন থাওা 

ফািফ (তয) সফল ফা াঈদাযণ মজবন ফা মদবঔ জ্ঞান াসজচত । এয ভাধযবভ 

ভানুবলয ভবন থাওা Common sense াঈৎওসলচত । ঐ াঈৎওসলচত 

Common sense-এয ভাধযবভ ভানুল  ওুযাঅন  ুন্না মদবঔ বড় ফা শুবন 

বজ ফুেবত াবয।  
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াঅাতঔাসনয সদ্বতী াাংব ভান াঅল্লা প্রথভ াাংব ফরা সফলসট খটায ওাযণ 

ফবর সদববেন। ম ওাযণ বরা- ভানুবলয ভন তথা ভবন থাওা Common  
sense-এ এওসট সফল িবওচ ূবফচ ধাযণা না থাওবর সফলসট মচাবঔ মদবঔ ফা 

ওাবন শুবন ভানুল সিওবাবফ ফুেবত াবযনা। এ ওথাসটাআ াআাংবযজীবত ফরা  

এবাবফ- What mind does not know eye will not see. 
 

তাাআ. াঅাতঔাসন মথবও জানা মা- ভানুবলয ভবন থাওা Common sense- এ 

এওসট সফল িবওচ াঅবক মথবও ধাযণা না থাওবর ঐ সফল ধাযণওাযী 

ওুযাঅবনয াঅাবতয সিও তাৎমচ (াথচ  ফযাঔযা) ভানুল ফুেবত াবযনা।  

 

তথয - ৪ 

ا لَوۡ  َوقَالُۡوا ا َما نَۡعِقُل  اَوۡ  نَۡسَمعُ  كُّنَ ۡى  كُّنَ ِب  ِِف ِعرۡيِ  اَۡصحه   الّسَ
ানফুাদ0 তাযা াঅবযা ফরবফ- মসদ াঅভযা (তওচওাযীবদয ওথা তথা ওুযাঅন  

ুন্নায ফক্তফয) শুনতাভ াথফা Common sense মও ফযফায ওযতাভ তাবর 

াঅজ াঅভাবদয জাান্নাবভয ফাসন্দা বত বতা না। 

(ভূরও/৬৭ 0 ১০) 

ফযাঔযা: াঅাতসটবত মল সফচায সদবন জাান্নাবভয াসধফাীযা ানুবাচনা ওবয 

মমফ ওথা ফরবফ তা াঈবল্লঔ ওযা ববে। তাযা ফরবফ- মসদ তাযা ওুযাঅন  

ুন্নায ফক্তফয শুনবতা াথফা াআরাভ জানায জনয Common sense মও 

মথামথবাবফ ফযফায ওযবতা, তবফ তাবদয জাান্নাবভয ফাসন্দা বত বতা না। 

ওাযণ, Common sense মও ওুযাঅন  ুন্নায াবথ মথামথবাবফ ফযফায 

ওযবর তাযা জীফন িসওচত সনবুচর জ্ঞান াজচন ওযবত াযবতা। াঅয বজাআ 

ফুেবত াযবতা মম, াআসন্নগ্রায সফলব ওুযাঅন  ুন্নায ওর ওথা 

Common sense ম্মত। পবর তাযা তা বজ মভবন সনবত  ানুযণ 

ওযবত াযবতা এফাং তাবদয মদামবঔ মমবত বতা না। াঅাতঔাসন মথবও তাাআ 

ফুো মা, ওুযাঅন  ুন্নায াবথ Common sense-মও মথামথবাবফ 

ফযফায না ওযা জাান্নাবভ মাায এওটা ওাযণ বফ। 

তাাআ, Common sense-এয যাবও এাআ ুসিওায তবথযয এওসট াধাযণ 

(াপ্রভাসণত) াঈৎ সববফ মনা ববে। তবফ Common sense ফযফাবযয 

ফযাাবয াফযাআ ভবন যাঔবত বফ মম- 

ও. Common sense সফযীত সো  সযবফবয দ্বাযা াধাঃসতত , 

তবফ এবওফাবয সনাঃবল ব মা না 

ঔ. সিও ফা িূযও সো  সযবফ মবর Common sense াঈৎওসলচত 

ব ওুযাঅন-ুন্নায ওাোওাসে মৌাঁবে মা সওন্তু এবওফাবয ভান না 
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ক. ভানুবলয ফতচভান জ্ঞান ানুমাী ওুযাঅন এয মওাবনা ফক্তফয মসদ ফুো না 

মা তফু তাবও তয ফবর সন:বন্দব গ্রণ ওযবত বফ। ওাযণ, 

ওুযাঅবনয সফলগুবরা সওাভত মচন্ত প্রবমাজয। তাাআ ভানুবলয জ্ঞান এওসট 

সফবল িবয না মৌাঁো মচন্ত ওুযাঅবনয মওাবনা মওাবনা াঅাবতয সিও াথচ 

ফুবে না াঅবত াবয। াঅয এ ওাযবণাআ াঅল্লা Common sense এয 

ফযফায এফাং ওুযাঅন সনব সচন্তা-কবফলণা ওযাবও মওাবনা সফবল ওাবরয 

ভানুবলয জনয সনসদচি ওবয মদনসন। ওবওসট াঈদাযণ সদবর ফযাাযসট াঅবযা 

সযষ্কায বফ ফবর াঅা ওসয- 

১. াল্প ভব যবওবট ওবয গ্র-াঈগ্রব মৌাঁোয জ্ঞান াঅবত্ত াঅায য 

যাূবরয (া.) মভ’যাজ ফুো  সফশ্বা ওযা জ ব মকবে। 

২. ূযা সমরমার-এয ৭  ৮ নাং াঅাবত াঅল্লা ফবরবেন- দুসনাবত সফন্দু 

সযভাণ ৎ ওাজ ওযবর তা ভানুলবও সওাভবতয সদন মদঔাবনা বফ, 

াঅফায সফন্দু সযভাণ াৎ ওাজ ওযবর তা ঐ সদন মদঔাবনা বফ। 

সবসড মযওসডচাং (VIDEO recording) এয জ্ঞান াঅবত্ত াঅায ূফচ মচন্ত 

ভানুবলয বে এাআ ‘ওাজ মদঔাবনা’ ব্দসট সিওবাবফ ফুো ম্ভফ সেবরা 

না। তাাআ ুযাতন তাপীযগুবরাবত এয সফসবন্ন ফযাঔযা এববে। সওন্তু 

এঔন াঅভযা ফুেবত াযসে, ভানুবলয ২৪ খণ্টায ওভচওাণ্ড াঅল্লা তাাঁয 

মপবযতা (বযওসডচাং ওভচচাযী) সদব সবসড মযওবডচয ভত মযওডচ ওবয 

ওসিাঈটায সডস্ক (Computer disk) ফা তায মচব াঈন্নত মওাবনা 

েসতবত াংযসেত যাঔবেন। মল সফচাবযয সদন এ মযওডচ তথয-প্রভাণ 

সববফ াঈিান ওযা বফ। 

৩. ভাবয কববচ ভানুবলয ভ্রূবণয ফৃসেয িয (Developmental steps) 

ম্ববন্ ওুযাঅবনয মম ওর াঅাত াঅবে, াঅবকয মভাপাসযকবণয 

বে তায সিও তাপীয ওযা ম্ভফ সন। াঅয এয ওাযণ বরা 

সফজ্ঞাবনয াঈন্নসত ঐ িয মচন্ত না মৌাঁোবনা। সওন্তু এঔন সফজ্ঞাবনয 

াঈন্নসতয বে বে ভ্রূবণয ফৃসেয (Embryological development) 

জ্ঞান মতাআ ভানুবলয াঅবত্ত াঅবে, ততাআ ওুযাঅবনয ঐ াঅাবতয 

ফণচনা ওযা তথযগুবরায তযতা প্রভাসণত বে। 

জ্ঞান ফৃসে াা এফাং াঈৎওসলচত ায ওাযবণ বযয মুবকয মমাকয ভানুলবদয 

ওুযাঅন  ুন্না াসধও বাবরা ফুেবত  ফযাঔযা ওযবত াযায সফলসট যাূর 

(া.) জাসনব সদববেন এবাবফ- 
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াদী-১ 

ْحِر  ِبُّ َصّّلَ اهلُل ََلَْيِه َوَسلََّم يَْوَم الّنَ  َعْن أَِِب بَْكَرَة َقاَل َخَطَبَنا الّنَ
اِهُد َقاَل أَّلَ َهْل بَلَّْغُت قَالُْوا نََعْم َقاَل   اَللَُّهّمَ اْشَهْد فَلُْيَبلِِّغ الّشَ

  … … …الَْغائَِب فَُرّبَ ُمَبلٍَّغ أَْوََع ِمْن َساِمٍع  
ানফুাদ0 াঅফু ফাওযা (যা) ফবরন- যাূরুল্লা (া.) ওুযফাসনয সদন াঅভাবদয 

াঈবেবয মদা এও বালবণ ফরবরন- াফধান! াঅসভ সও মতাভাবদয সনওট 

মৌাঁোবসে (সযারাবতয ফাণী)? তাযা (াাফীকণ) ফরবরন, যাাঁ। (াত0য) সতসন 

ফরবরন- ম াঅল্লা! তুসভ ােী থাবওা। াত0য াঈসিতযা মমন ানুসিতবদয 

সনওট াঅভায এ ফক্তফয মৌাঁবে মদ। মওননা, াবনও মেবত্র মায সনওট মৌাঁোবনা 

 ম মোতা াবো াসধও ানুধাফন, ফযাঔযা  াংযেণওাযী  … ……। 

(ী ফুঔাযী, াজ্জ্ব াধযা, সভনা সদফব ফক্তফয সযবেদ, ভাওতাফাতু াপা, 

ওাবযা, সভয, ২০১৩, াদী নাং ১৭৪১, ৃষ্ঠা নাং ২০৮) 

াদী-২ 

َعْن َزيِْدبِْن ثَابٍِت َقاَل َسِمْعُت َرُسْوَل اهلِل َصّّلَ اهلُل ََلَْيِه َو َسلََّم 
َر اهلُل إْمَرأ َسِمَع  ُه. فَُرّبَ َحاِمِل يَُقْوُل نَّضَ ا َحِديًْثا فََبلََّغُه غرَْيَ فِْقٍه  ِمّنَ
 فِْقٍه لَْيَس بَِفِقْيٍه.  َحاِمِل إََِل َمْن ُهَو أَْفَقُه ِمْنُه، َوُرّبَ 

ানফুাদ0 মাবদ াআফবন োবফত (যা.) বত ফসণচত, যাূরুল্লা (া.) ফবরবেন- ঐ 

ফযসক্তবও াঅল্লা দা প্রপুল্ল  ুঔী যাঔুন, মম াঅভায ফাণী েফণ ওযায য 

াবনযয সনওট মৌাঁবে সদববে। াবনও মেবত্র ফাও সনবজয মচব াসধও জ্ঞানীয 

সনওট জ্ঞান মৌাঁবে মদ। াবনও মেবত্র ফাও সনবজ জ্ঞানী  না। 

(ফাাওী, মাা’ফুর াইভান, জ্ঞান প্রচায াধযা, দারুর সপওয, তফরুত, 

মরফানন, ২০০৪, ঔণ্ড- ০২, াসদ নাং-১৭৩৬, ৃষ্ঠা নাং ৭৪৬) 

সফজ্ঞান 

ভানফ বযতায ফতচভান িবয ‘সফজ্ঞান’ মম জ্ঞাবনয এওসট াঈৎ এটা মওাঈ াস্বীওায 

ওযবফ ফবর াঅভায ভবন না। সফজ্ঞাবনয সফল াঅসফষ্কাবযয ফযাাবয Common 

sense এয সফযাট বূসভওা াঅবে। াঈদাযণস্বরূ সফজ্ঞানী সনাঈটবনয ভাধযাওলচণ 

সক্ত াঅসফষ্কাবযয সফলসট াঈবল্লঔ ওযা মা। সনাঈটন এওসদন াঅবর কাবেয সনবচ 

ফব থাওা াফিা মদঔবরন এওসট াঅবর ভাসটবত ড়বরা। সতসন বাফবরন 

াঅবরসট াঈবযয সদবও না সকব সনবচয সদবও াঅবরা মওবনা? সনশ্চ মওাবনা 

সক্ত াঅবরসটবও সনবচয সদবও (ৃসথফীয মওবন্নয সদবও) মটবনবে। Common 
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sense এয এাআ তবথযয য সবসত্ত ওবয কবফলণায ভাধযবভ সফজ্ঞানী সনাঈটন 

ভাধযাওলচণ সক্ত াঅসফষ্কায ওবযন। তাবর মদঔা মা সফজ্ঞাবনয তে ফা তথয 

াঅসফষ্কাবযয ফযাাবয Common sense এয সফযাট বূসভওা াঅবে। তাাআ সফজ্ঞান 

বরা Common sense-এয ভাধযবভ াঈদ্ভাসফত জ্ঞান। 

সফজ্ঞাবনয াবনও তে ফা তথয ভবয াঅফবতচ সযফতচন ব মা। ওাযণ 

ভানুবলয জ্ঞান ীসভত। াঅভায ৪০ ফেবযয সচসওৎা জীফবন সচসওৎা সফজ্ঞাবনয 

াবনও তথয িূণচরূব সযফসতচত ব মমবত মদবঔসে। তাাআ াআরাভী নীসত 

বরা Common sense এয নযা সফজ্ঞাবনয মওাবনা তে ফা তথযবও 

চূড়ান্তবাবফ গ্রণ ফা ফজচন ওযায াঅবক ওুযাঅন ফা ুন্নায াঅবরাবও াফযাআ 

মাচাাআ ওবয সনবত বফ। 

ানযসদবও সফজ্ঞাবনয মওাবনা তত্ব ফা তথয মসদ সনবুচর  তবফ মসট এফাং ঐ 

সফলবয ওুযাঅবনয তথয এওাআ বফ। এ ওথাসট ওুযাঅন জাসনব সদববে 

এবাবফ- 

 ۡ يهِتَنا ِِف َ لَُهۡم اَنَُّه الَۡحّقُ  َسُنِريِۡهۡم اه ۡى اَنُۡفِسِهۡم َحّّته يََتَبّيَ  ؕ    اّۡلهفَاِق َوِِف
ٍء َشِهۡيٌد   .اََولَۡم يَكِۡف بَِربَِّك اَنَّٗه ََّله كُّلِ ََشۡ

ানফুাদ0 ীঘ্রাআ াঅভযা তাবদযবও (াতাৎেসণওবাবফ) সদকবন্ত এফাং সনবজবদয 

(যীবযয) ভবধয থাওা াঅভাবদয সনদচনাফসর (াঈদাযণ) মদঔাবত থাওবফা, 

মতেণ না তাবদয সনওট ুস্পি ব াঈিবফ মম তা (ওুযাঅবনয ওর ফক্তফয) 

তয। 

(া-সভভ-াঅ-সজদা/৪১ 0 ৫৩) 

ফযাঔযা: সদকন্ত বরা ঔাসর মচাঔ এফাং ানুফীেণ  দূযফীেণ মবন্ত্রয ভাধযবভ 

ভানুবলয দৃসি সক্ত মতদুয মা ততদূয। াঅয াঅল্লা তা’ারা ওতৃচও 

াতাৎেসণওবাবফ মদঔাবনায াথচ বরা- প্রওৃসতবত থাওা াঅল্লায প্রণন ওবয 

যাঔা তফজ্ঞাসনও সফল কবফলণায ভাধযবভ াঅসফষ্কায ায য মদঔা। 

তাাআ, এ াঅাবত মা ফরা ববে- ঔাসর মচাঔ  দূযফীেণ মবন্ত্রয ভাধযবভ 

ভানুবলয দৃসি সক্ত মতদুয মা ততদূয এফাং ভানুবলয যীবযয ভবধয থাওা 

াঅল্লায ততসয ওবয যাঔা সফসবন্ন সফল তাাঁয ততসয প্রাওৃসতও াঅাআন ানুমাী 

কবফলণায ভাধযবভ ধীবয ধীবয াঅসফষ্কায বত থাওবফ। এ াঅসফষ্কাবযয ভাধযবভ 

এওসদন ওুযাঅবন থাওা ওর াআসন্নগ্রায সফল তয প্রভাসণত বফ। তাাআ, এ 

াঅাত ানুমাী মওাবনা সফলব ওুযাঅবনয তথয এফাং ঐ সফলব সফজ্ঞাবনয 

প্রসতসষ্ঠত তথয এওাআ বফ। 
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সওা  াআজভা 

ওুযাঅন  ুন্নায বযাে, এওাসধও াথচবফাধও ফা ওুযাঅন  ুন্না-এ াঈবল্লঔ 

মনাআ এভন সফলব ওুযাঅন  ুন্নায ানয তথয এফাং Common sense– এয 

াঅবরাবও াআরাবভয মম মওাবনা মুবকয এওজন জ্ঞানী ফযসক্তয কবফলণায পরবও 

‘সওা’ ফবর। াঅয মওাবনা সফলব ওবরয সওাবয পরাপর এও া 

াথফা ওাবযা সওাবয ফযাাবয ওবরয এওভত াবও ‘াআজভা’ 
)Concensus) ফবর। তাাআ বজ ফুো মা- সওা ফা াআজভা াঅল্লা প্রদত্ত 

জ্ঞাবনয াঈৎ ন। সওা  াআজভা বরা াঅল্লা প্রদত্ত াঈৎ সতনসট (ওুযাঅন, 

ুন্না  Common sense) ফযফায ওবয এওসট সফলব মম মওাবনা মুবকয 

জ্ঞানী ফযসক্তয এওও ফা াভসিও কবফলণায পর। কবফলণায পর ওঔবনা াঈৎ 

বত াবযনা। কবফলণায পর বফ ূত্র ফা সযপাবযন্স। তাাআ সওা  াআজভা 

াঈৎ বফনা। সওা  াআজভা বফ ূত্র ফা সযপাবযন্স। 

াআজভা াআরাভী জীফন সফধাবনয এওসট গুরুত্বূণচ সফল বর ভবন যাঔবত বফ 

াআজভা াসযফতচনী ন। ওাযণ, ভানফ বযতায জ্ঞাবনয াঈন্নসতয বে বে 

ওুযাঅন  ুন্নায ঐ ওর াস্পি ফক্তফয াঅবযা স্পি ব াঈিবফ। পবর ঐ ফ 

সফলব সওা  াআজভায সোন্ত সযফতচন ব মমবত াবয। সফজ্ঞাবনয সফলবয 

ভবতা ানয মম মওাবনা সফলবাআ তা বত াবয। 

এ ুসিওায াঅবরাচয সফলবয ফযাাবয ওুযাঅন  প্রওৃত ী াদীব স্পি 

ফক্তফয াঅবে। তাাআ এ ফযাাবয সওা ওযায ুবমাক মনাআ। 
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াঅল্লা প্রদত্ত সতনসট াঈৎ ফযফায ওবয 

সনবুচর জ্ঞান াজচবনয াআরাভী নীসতভারা 

মমবওাবনা সফলব সনবুচর জ্ঞান াজচন ওযা ফা সোবন্ত মৌাঁোবনায জনয াঅল্লা 

প্রদত্ত াঈৎ ওুযাঅন, ুন্না  Common sense ফযফাবযয নীসতভারাসট ভান 

াঅল্লা ায-াংবে াঅওাবয জাসনব সদববেন ূযা সনায ৫৯ নাং এফাং ূযা 

নূবযয ১৫, ১৬   ১৭ নাং াঅাত াঅবযা াঅাবতয  ভাধযবভ। াঅয াঅবা 

(যা.)-এয চসযত্র সনব েড়াবনা প্রচাযণাসটয (াআপবওয খটনা) ফযাাবয সনবজয 

ানুযণ ওযা সোবন্ত মৌাঁোবনায েসতয ভাধযবভ যাূর (া.) নীসতভারাসট 

ফািবফ প্রবাক ওবয মদসঔব সদববেন। নীসতভারাসট সনব সফিাসযত াঅবরাচনা 

ওযা ববে ‘সনবুচর জ্ঞান াজচবনয জনয ওযুাঅন, ুন্না  Common sense 
ফযফাবযয নীসতভারা’ নাভও ফাআসটবত। তবফ নীসতভারাসটয াংসেপ্ত চরভান সচত্র 

এঔাবন াঈিান ওযা বরা- 

  

ম্ভফ না লর ুন্না (ফযাখযাভূরক প্রভাণিত জ্ঞান) দ্বাযা মাচাই কলয প্রাথণভক 

ণদ্ধান্তলক চড়ূান্তবালফ গ্রি ফা ফর্জন কযা 

 

ণফলয়ণিলত ভিীলীলদয ইর্ভা-ণকয়া উণিত থাকলর তা দ্বাযা চূড়ান্ত 

ণদ্ধান্তলক মাচাই কলয অণধক তথযণবণিকণি গ্রি কযা যমলত ালয 

 

কুযআন (ভূর প্রভাণিত জ্ঞান) দ্বাযা মাচাই কলয প্রাথণভক ণদ্ধান্তলক চড়ূান্তবালফ 

গ্রি ফা ফর্জন কযা 

 

যম যকালনা ণফলয় 

 

Common sense {আল্লা প্রদি াধাযি (অপ্রভাণিত) জ্ঞান}ফা ণফজ্ঞান 

)Common sense-এয ভাধযলভ উদ্ভাণফত জ্ঞান) এয  আলরালক ণিক ফা বুর 

ফলর প্রাথণভক ণদ্ধান্ত যনয়া 

 

ম্ভফ না লর প্রাথণভক ণদ্ধান্তলক তথা Common sense ফা ণফজ্ঞালনয যায়লক 

ণিক ফলর চড়ূান্তবালফ গ্রি কযা 
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ভরূ সফল 

এওসট সজসনবয াঈবেয বরা- মম রেয াজচন ওযায জনয সজসনসট ৃসি, ততযী 

ফা প্রনণ ওযা ববে মসট। াঅয াবথ বরা াঈবেযসট াজচবনয জনয 

প্রবাজনী সফল ফা সফলভূ। সমসন এওসট সজসন ৃসি ওবযন সতসনাআ 

সজসনসট ৃসিয াঈবেয  াবথ িবওচ ফবচব বাবরা জ্ঞান যাবঔন। াঅয 

তাাআ, সতসন ঐ াঈবেয  াবথ জাসনব মদন। ভানুল ৃসিয ুসনসদচি াঈবেয 

এফাং াবথ াঅবে। স্বাবাসফওবাবফ ভানুবলয ৃসিওতচা াঅল্লা ম াঈবেয  

াবথ িবওচ ফবচব বাবরা জ্ঞান যাবঔন এফাং সতসন তা জাসনব সদববেন। 

াঅল্লা প্রদত্ত াঈৎ ওুযাঅন, নু্না  Common sense–এয াঅবরাবও ভানুল 

ৃসিয প্রওৃত াঈবেয  াবথ জানা ফা মফাো জ। াতযন্ত দুাঃবঔয সফল 

ভানুল ৃসিয াঈবেয  াবথ ম্ববন্ ফতচভান সফবশ্বয ভুসরভবদয ভবধয মম 

ধাযণাভূ সফদযভান মগুবরা ভানুল ৃসিয প্রওৃত াঈবেয  াবথবয াবথ 

তবাক ফা াবনওাাংব াংকসতূণচ ন। াঅয এসট তাবদয ফতচভাবনয চযভ 

াধ0সতত াফিায এওসট ভূর ওাযণ। তাাআ, ভানুল ৃসিয মেবন ভান াঅল্লায 

প্রওৃত াঈবেয  াবথ সও তা জাসতবও জানাবনা এ প্রবচিায াঈবেয। ভানুবলয 

াআওাবরয ুঔ, ভৃসে  প্রকসত এফাং যওাবরয ভুসক্তয জনয ুসিওাসট ফযাও 

াও বফ, াআনাাঅল্লা।  

 

ভানলু ৃসিয াঈবেয জানায গুরুত্ব 
 

ভানুল ৃসিয াঈবেয জানায গুরুত্ব সফলসটয দু’সট সদও াঅবে- 

ও. দুসনায জীফবনয সদও 

ঔ. যওারীন জীফবনয সদও 
 

ও. দুসনায জীফবনয সদও মথবও ভানলু সৃিয াঈবেয জানায গুরুত্ব 

দসৃিবওাণ-১ 

 ওরযাণ াায দসৃিবওাণ 

মওাবনা সজসন ফযফায ওবয ওরযাণ মবত বর সজসনসট তায প্রস্তুতওাযও মম 

াঈবেবয ৃসি ওবযবেন, ম াঈবেয াধনবও াভবন মযবঔ তা ফযফায ওযবত 

।  

এওটা াঈদাযণ সদবর ফযাাযটা সযষ্কায বফ। ধযা মাও মযসড।  মযসড মথবও 

ওরযাণ মবত বর ফচপ্রথভ জানবত বফ- মযসডটা ওী াঈবেবয ততসয ওযা 

ববে। তাযয মাআ াঈবেযবও াভবন মযবঔ মযসডটা ফযফায ওযবত বফ। 

মযসড ফানাবনায াঈবেবয বরা- ভানুল এয ভাধযবভ সফসবন্ন মযসড মন্টাবযয 

ানুষ্ঠান শুনবফ এফাং তা মথবও াঈওৃত বফ। মওাঈ মসদ মযসডবও তায 
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প্রস্তুতওাযবওয াঈবেয ানুমাী ফযফায না ওবয মদঔায ফস্তু সববফ খবযয 

মওাবণ মযবঔ মদ, তাবর মযসড দ্বাযা তায মওাবনা ওরযাণ বফ না। 
 

াঅল্লাহ  ভানুলবও ৃসি ওবযবেন এওটা াঈবেয সনব। তাাআ, ভানুল মসদ জীফন 

ফযফায ওবয দুসনা ওরযাণ মবত চা, তবফ তাবও াফযাআ ৃসিওতচায মাআ 

াঈবেযবও প্রথবভ জানবত বফ। তাযয জীফবনয প্রসতসট ওভচওাণ্ড সযচারনা 

ওযবত বফ ঐ াঈবেয াধনবও াভবন মযবঔ। এসট না বর- ভানুবলয দুসনায 

জীফন ুঔী, ভৃে  প্রকসতীর বফ না। 

দসৃিবওাণ-২ 

 বুর ধযবত াযায  দসৃিবওাণ 

মওাবনা সজসন ততসযয াঈবেযসট জানা থাওবর মওানসট ঐ সজসনবয ফযাাবয বুর 

সফল তা বজাআ ধযা মা। ম ধযায াঈা বরা- মম সফল, সজসনসটয 

াঈবেয াধবনয বথ স্পি প্রসতফন্ওতা ৃসি ওবয তা ঐ সজসনবয ফযাাবয বুর 

সফল।  

াঈদাযণ স্বরূ এওসট ওরভবও ধযা মা। ওরভ ততসযয াঈবেয বরা মরঔা। 

মসদ মওাঈ ফবর- ওরভ ফযফাবযয এওসট সনভ বরা সরঔায ভ সনফসট 

াঈবযয সদবও ধবয যাঔা, তবফ মায ওরভ ততসযয াঈবেযটা জানা াঅবে ম 

বজাআ ফরবত াযবফ মম, এসট ওরভ ফযফাবযয সফলব এওসট বুর ওথা। ওাযণ 

সনফ াঈবযয সদবও থাওবর ওরভ ততসযয াঈবেয তথা সরঔায ওাজসট াধন বফ 

না। ানযওথা এসট ওরভ ততসযয াঈবেয াধবনয বথ সফযাট প্রসতফন্ওতা 

ৃসিওাযী এওসট ওথা।  

তাাআ, ভানুল ৃসিয াঈবেয জানা থাওবর, মওানসট ভানুবলয ফযাাবয বুর সফল 

তা বজাআ ধবয মপরা মা। ম ধযায াঈা বফ- মম সফল, ভানুল ৃসিয 

াঈবেয াধবনয বথ স্পি প্রসতফন্ওতা ৃসি ওবয তা ভানুবলয জীফবনয 

ফযাাবয বুর সফল। াঅয এয পর স্বরূ াআরাবভয সিও জ্ঞান াজচন এফাং ম 

ানুমাী াঅভর ওবয ভানুবলয দুসনায জীফন ুঔী, ভৃে  প্রকসতীর বফ। 

দসৃিবওাণ-৩ 

 প্রণীত া ফযফায ফা সযচারনায সফসধ-সফধান মফাো এফাং নতনু সফসধ-

সফধান  ততযী ওযা জ ায দসৃিবওাণ 
 

এওসট সজসনবয ৃসি ফা ততযীয াঈবেয (ভাওুদ) জানা থাওবর সজসনসট 

িসওচত াআবতাভবধয প্রণীত া ফযফায ফা সযচারনায সফসধ-সফধান মফাো 

এফাং প্রবাজন বর াসতসযক্ত ফযফায ফা সযচারনায সফসধ-সফধান প্রণন ওযা 

জ ।  
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াঈদাযণ স্বরূ এওসট েুসযয সফলসট ধযা মাও। েুসয ততযীয াঈবেয বরা 

মওাবনা সওেু ওাটা। মায েুসযয এ াঈবেযসট জানা াঅবে ম ‘ওাটায ভ েুসযয 

ধাযাবরা সদওটা সনবচয সদবও যাঔবত বফ’- েুসয িসওচত াআবতাভবধয প্রণীত 

া এ ফযফায সফসধটা বজ ফুেবত াযবফ। াঅয ‘েুসয ধযায জনয এওসট 

াতর ফানাবত বফ’- েুসয িসওচত এ ফযফায সফসধটা াআবতাভবধয প্রণীত না ব 

থাওবর েুসযয াঈবেযসট জানা থাওা ফযসক্ত এ সফসধটা বজ ফানাবত াযবফ। 

 

তাাআ, াঅল্লা ওতৃচও ভানুল ৃসিয াঈবেয (ভাওুদ) জানা থাওা ফযসক্ত ওুযাঅন  

ুন্নাব াঈসিত থাওা ভানুবলয জীফন সযচারনায সফসধ-সফধান বজ ফুেবত 

াযবফ এফাং ভবনয প্রাসন্ত সনব তায াঈয াঅভর ওযবত াযবফ। াঅয প্রবাজন 

বর ওুযাঅন  ুন্নাব নাাআ এভন সিও সফসধ-সফধান ফানাবত াযবফ।  
 

ঔ. যওারীন জীফবনয সদও মথবও ভানলু সৃিয াঈবেয জানায গুরুত্ব 

াঅর ওযুাঅন 

তথয-১ 

َماَء َواْْلَْرَض َوَما بَْيَنُهَما بَاِطًل َوَما َخلَْقَنا  ذهلَِك َظّنُ الَِّذيَن  ِ   الّسَ
اِر . ِ   كََفُروا  فََويٌْل لِلَِّذيَن كََفُروا ِمَن الّنَ

ানফুাদ0 াঅভযা াঅওা, ৃসথফী এফাং এতদুববয ভধযফতচী মওাবনা সওেুাআ সফনা 

াঈবেবয ৃসি ওসযসন; এসট ওাসপয মরাওবদয ধাযণা; ুতযাাং মাযা ওুপযী ওবয 

তাবদয জনয যববে জাান্নাবভয দুববচাক।         

 (ূযা মাাদ/৩৮ 0 ২৭) 
 

ফযাঔযা0 াঅাতঔাসনয ভাধযবভ মম তথযগুবরা ভান াঅল্লাহ  স্পিবাবফ জাসনব 

সদববেন তা বরা- 

 ভাওা, ৃসথফী এফাং এ াঈববয ভবধয থাওা ওর সওেু াথচাৎ ভানুল, 

শু-েী, কাোরা, নদীনারা, ওুযাঅন, ারাত, সাভ, াজ্জ 

াআতযাসদয প্রবতযওসট ৃসি ফা প্রণন ওযায মেবন াঅল্লা তা’ারায 

এওসট সনসদচি াঈবেয াঅবে  

 মাযা ভবন ওবয, ঐ বফয মওাবনা এওসট ভান াঅল্লাহ  সফনা াঈবেবয 

ৃসি ফা প্রণন ওবযবেন এফাং পরস্বরূ তা এভনবাবফ ফযফায ফা 

ারন ওবয মম াঅল্লায সনধচাযণ ওযা াঈবেযসট াধন বে না তাযা 

ওাসপয মরাও  

 যওাবর ঐ ওাসপযবদয সিওানা বফ জাান্নাভ।  
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এ াঅাবতয সবসত্তবত বজ ফরা মা- এওসট সফবল াঈবেয সনব ভান 

াঅল্লা ভানুলবও ৃসি ওবযবেন। ভানুল ৃসিয ম াঈবেযসটবও সিওবাবফ না 

জানবর এফাং ম াঈবেয াধনবও াভবন মযবঔ জীফন ফযফায ফা সযচারনা না 

ওযবর যওাবর জাান্নাবভ মমবত বফ। 

তথয-২ 

َهاِر ََليَاٍت  َماَواِت َواْْلَْرِض َواْخِتَلِف اللَّْيِل َوالّنَ إِّنَ ِِف َخلِْق الّسَ
َ قَِياًما َوقُُعودًا َوَََّله ُجُنوبِِهْم  ِْلُوِِل اْْلَلَْباِب . الَِّذيَن يَْذُكُروَن اّلّلَ

َذا بَاِطًل  َماَواِت َواْْلَْرِض َربََّنا َما َخلَْقَت َهه َويََتَفّكَُروَن ِِف َخلِْق الّسَ
اِر .  ُسْبَحانََك فَِقَنا َََذاَب الّنَ

ানফুাদ0 সনশ্চ াঅওাভূ  ৃসথফী ৃসিয তফজ্ঞাসনও েসত এফাং সদন যাসত্রয 

াঅফতচবন জ্ঞানবফাধ িন্ন মরাওবদয জনয সনদচন (াঈদাযণ) যববে। মাযা 

দাাঁসড়ব, ফব  বন (ফচাফিা) াঅল্লায সমও'য ওবয এফাং াঅওাভূ  

ৃসথফীয ৃসি তফজ্ঞাসনও েসত ম্ববন্ সচন্তা-কবফলণা ওবয। (াঅয ফবর) ম 

াঅভাবদয প্রসতারও! াঅসন এবও সফনা াঈবেবয ৃসি ওবযনসন; াঅসন সফত্র; 

াতএফ াঅগুবনয াসি মথবও াঅসন াঅভাবদয যো ওরুন। 

(াঅবর-াআভযান/৩ 0 ১৯০, ১৯১) 

ফযাঔযা0 াঅাতঔাসনয ‘ম াঅভাবদয প্রসতারও! াঅসন ভাসফশ্ব  এয ভধযওায 

মওাবনা সওেু সফনা াঈবেবয সৃি ওবযনসন; সফনা াঈবেবয মওাবনা সওেু সৃি ওযায 

ত্রুটি মথবও াঅসন ভুক্ত’- এ তবথযয ভাধযবভ জাসনব মদা ববে ভাওা  

ৃসথফীবত াঈসিত থাওা মওাবনা সওেু াথচাৎ ভানুল, শু-েী, কাোরা, 

নদীনারা, ওুযাঅন, ারাত, মাওাত, সাভ, াজ্জ াআতযাসদয মওানসট াঅল্লা 

তা’ারা াঈবেযীনবাবফ ৃসি ফা প্রণন ওবযনসন।  
 

াঅয াঅাতঔাসনয মবল থাওা ‘াতএফ াঅগুবনয াসি মথবও াঅসন াঅভাবদয 

যো ওরুন’ ওথাসটয ভাধযবভ জাসনব মদা ববে- মাযা ধাযণা ওবয ভাসফশ্ব 

ফা এবত াঈসিত থাওা মওাবনা এওসট সজসন াঅল্লা সফনা াঈবেবয ৃসি 

ওবযবেন এফাং ম ধাযণা ানুমাী সজসনসটবও এভনবাবফ ফযফায ওবয মম 

সজসনসটয ফযাাবয াঅল্লায ওাাংসঔত াঈবেযসট ওঔন াসজচত বফ না তাবদয 

যওাবর জাান্নাবভ মমবত বফ।  
 

তাাআ, এ াঅাবতয সবসত্তবত বজ ফরা মা- ভানুল ভাসফবশ্বয ওর সওেু 

ৃসি ফা প্রণন ওযায মেবন াঅল্লায এওসট ুসনসদচি াঈবেয াঅবে। ভানুল 
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ৃসিয ম ুসনসদচি াঈবেযসট সিওবাবফ না জানবর এফাং ম াঈবেয াধনবও 

াভবন মযবঔ জীফন ফযফায ফা সযচারনা না ওযবর যওাবর জাান্নাবভ মমবত 

বফ। 
 

াঅর াদী 

اِب قَاَل قَاَل َرُسوُل اهلِل َصّّلَ اهلُل ََلَْيِه َوَسلََّم  َعْن  ُعَمَر بِْن الَْخّطَ
اِت َوإِنََّما لِ  ّيَ ا نََوى فََمْن كَانَْت يَُقْوُل إِنََّما اْْلَْعَماُل بِالّنِ کُّلِ اْمِرٍئ ّمَ

ِهْجَرتُُه اََِل اهلِل َوَرُسْولِِه فَِهْجَرتُُه اََِل اهلِل َوَرُسْولِِه َوَمْن كَانَْت ِهْجَرتُُه 
 .إََِل دُنَْيا يُِصْيُبَها أَْو إََِل اْمَرأَةٍ يَّْنِكُحَها فَِهْجَرتُُه إََِل َما َهاَجَر إِلَْيهِ 

 

ানফুাদ0 ভয াআফবন ঔাত্তাফ (যা.) ফবরন, যাূরুল্লা (া.) ফবরবেন- সনবতয 

(াঈবেযয) াঈযাআ ওর ওাজ সনবচয ওবয। প্রবতযও ফযসক্তয জবনয তাাআ যববে 

মা ম সনত ওবয (মা ম াঈবেয সিও ওবয)। তাাআ, মম সজযাত ওবয াঅল্লা  

তাাঁয যাূবরয সনাবত (ন্তুসিয াঈবেবয), তায সজযাত াঅল্লা  যাূবরয 

জবনযাআ । াঅয মম সজযাত ওবয দুসনা রাব ফা মওাবনা নাযীবও সফফা ওযায 

সনাবত (াঈবেবয), তায সজযাত ঐ জবনয বফ মায সনাবত (াঈবেবয) ম 

সজযাত ওবযবে। 

(াঅর ভাওতাফাতু াবভরা0 ফুঔাযী, াসদ নাং-১; ভুসরভ, াসদ নাং- ৫০৩৬) 
 

ফযাঔযা: াদীঔাসনবত যাূর (া.) প্রথবভ ফবরবেন ওর ওাজ তথা ওর 

ওাবজয পর াঈবেযয াঈয সনবচয ওবয। এযয এওসট াঈদাবণয ভাধযবভ 

সফলসট ুন্দযবাবফ ফুসেব সদববেন। 
 

তাাআ াদীঔাসনয াঅবরাবও বজ ফরা মা- াঅল্লা সও াঈবেযবও াভবন 

মযবঔ ভানুলবও ৃসি ওবযবেন তা জানা এফাং ম াঈবেয াধনবও াভবন মযবঔ 

জীফন ফযফায ফা সযচারনা ওযবর জীফন সযচারনা নাভও ওাবজয পর দুসনা 

 যওাবর বাবরা বফ। ানযথা ন। াথচাৎ দুসনায জীফন ুঔী, ভৃে  

প্রকসতীর বফ এফাং যওাবর জান্নাত সভরবফ। ানযথা ন। 
 

♣♣ এ ওর তবথযয সবসত্তবত বজ ফরা মা- দুসনা  যওারীন দৃসিবওাণ 

মথবও ভানুল ৃসিয াঈবেয জানা াসযীভ গুরুত্বূণচ এওসট সফল। 
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ভানলু ৃসিয াঈবেয ম্ববন্ প্রচসরত ধাযণাভূ 
 

ফতচভান সফবশ্বয ভুসরভ ভাবজ ভানুল ৃসিয াঈবেয ম্ববন্ চারু থাওা 

ধাযণাভূ বরা- 
 

১. ভানলু সৃিয াঈবেয বরা- ারাত, মাওাত, সাভ, াজ্জ, তাসফ-তাসরর 

াআতযাসদ াঈানাভরূও ওাজ ওযা 
 

     ফতচভান সফবশ্বয মফসযবাক ভুসরভ ভানুল ৃসিয াঅল্লায াঈবেয িবওচ এ 

ধাযণাসট মালণ ওবযন। াঅয এ ধাযণা মালণওাযীবদয দসরর বরা- 

 اِّلَّ لَِيْعُبُدُوِن .َوَما َخلَْقُت الِْجّنَ َواّْلِنَْس 
ানফুাদ0 াঅয াঅসভ সিন  ভানুলবও শুধু াঅভায াআফাদাত ওযায জনয ৃসি 

ওবযসে।  

(মাসযাত/৫১ 0 ৫৬) 

এ ধাযণা মালণওাযীযা াঅাতঔাসনবত থাওা ‘াআফাদাত’ বব্দয াথচ ধবযবেন- 

ারাত, মাওাত, সাভ, জ্জ, তাসফ-তাসরর াআতযাসদ াঈানাভূরও 

াঅভর ফা ওাজগুবরাবও।  
 

২. ভানলু সৃিয াঈবেয বরা- াঅল্লায দাত্ব ওযা 

   এ ধাযণাটা াবনও ভুসরবভয ভবধয সফদযভান। ারাত, মাওাত, সাভ, 

াজ্জ, তাসফ-তাসরর াআতযাসদ াঈানাভূরও ওাজ াঅল্লায দাবত্বয 

ান্তবুচক্ত। তাাআ, এ ধাযণাবত ারাত, মাওাত, সাভ, াজ্জ, তাসফ-

তাসরর াআতযাসদ াঈনাভূরও ওাজগুবরা ভানুল ৃসিয ভবধয ান্তবুচক্ত। 
 

    এ ধাযণা মালণওাযীবদয দসরর ঐ এওাআ াঅাত- 

 َوَما َخلَْقُت الِْجّنَ َواّْلِنَْس اِّلَّ لَِيْعُبُدُوِن .
ানফুাদ0 াঅয াঅসভ সিন  ভানুলবও ৃসি ওবযসে শুধু াঅভায াআফাদাত ওযায 

জনয ।  

(মাসযাত/৫১ 0 ৫৬) 
 

এ ধাযণা মালণওাযীযা াঅাতঔাসনয ‘াআফাদাত’ বব্দয াথচ ধবযবেন- 

‘দাত্ব’।  
 

৩. ভানলু সৃিয াঈবেয বরা- াঅল্লায ঔসরপা সববফ জীফন-মান ওযা 

    এ ধাযণাটা াবনও ভুসরভ মালণ ওবযন। ারাত, মাওাত, াজ্জ, 

তাসফ-তাসরর াআতযাসদ াঈানাভূরও ওাজ াঅল্লায ঔসরপায ওাবজয 

ান্তবুচক্ত। তাাআ, এ ধাযণাবত  ারাত, মাওাত, সাভ, াজ্জ, তাসফ-
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তাসরর াআতযাসদ াঅভর তথা াঈনাভূরও ওাজগুবরা ভানুল ৃসিয ভবধয 

ান্তবুচক্ত। 
 

   এ ধাযণা মালণওাযীবদয দসরর বরা- 

ٌَِل ِِف اّْلَْرِض َخلِْيَفًة       ْ َجا  ط... ... ... اِّّنِ
 ানফুাদ0 ... ... ... সনশ্চ াঅসভ ৃসথফীবত ঔসরপা (প্রসতসনসধ) ািাবত মাসে।      

                      (ফাওাযা/২ 0 ৩০) 

  

ভানলু ৃসিয াঈবেয  াবথ জানায জনয ভানফ জীফবনয 

ওাজভবূয মেণীসফবাক 
 

াঅল্লায ভানুল ৃসিয াঈবেয  াবথ মফাো জ  ভানফ জীফবনয ওর 

ওাজবও সনবনাক্তবাবফ সফবক্ত ওবয সনবর 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
 

 

 

 
 

মচবরাচনা ওযবর মদঔা মাবফ- ভানুল জীফবন মত ওাজ ওবয তা এ চায সফবাবকয 

মওাবনা এওসটয ভবধয াফযাআ ড়বফ। 

 

ভানলু ৃসিয প্রওতৃ াঈবেয  াবথ 
 

াঅভযা এঔন ২১ ৃষ্ঠা াঈসল্লসঔত াআরাভী নীসতভারা ানুমাী ওুযাঅন, ুন্না 

(াদী)  Common sense এয তবথযয াঅবরাবও ভানুল ৃসিয প্রওতৃ 

াঈবেয  াবথ সফলব চড়ূান্ত সোবন্ত মৌাঁোবনায মচিা ওযবফা, াআনাাঅল্লা। 

 

উানাভরূক  

কার্ 

কুযআলনয জ্ঞান 

অর্জন কযা, ঈভান 

আনা, ারাত 

কালয়ভ কযা, 

মাকাত যদয়া, 

ণয়াভ ারন 

কযা, াজ্জ কযা 

ইতযাণদ 

নযায় কার্ ও অনযায় কার্  

তয ফরা, ণভথযা না ফরা, 

লযাকায কযা, ণনলর্ যি বলয 

যখলর অলয যমন  খাওয়াণফীন না 

থালক, ণনলর্ অট্টাণরকায় থাকলর 

অলয যমন পুিালত না থালক, 

ণনলর্ উচ্চণণিত লর অলয যমন 

অণণিত না থালক, ণনলর্ বালরা 

কাড় যলর অলয যমন কাড় 

ণফীন না থালক এ কর ণফললয় 

বূণভকা যাখা, কালযা িণত না কযা 

ইতযাণদ 

যীয স্বািয 

গিনভরূক 

কার্ 

খাওয়া, ান 

কযা, ফযায়াভ, 

ণচণকৎা 

ইতযাণদ 

র্ীফলনয কর কার্ 

ণযলফ 

ণযণিণত 

গিনভরূক কার্  

াধাযি ণিা, 

অথজনীণত, 

ণফজ্ঞান, 

প্রণতযিা 

ইতযাণদ 
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ভানলু ৃসিয াঈবেয  াবথ িবওচ Common sense  
 

দসৃিবওাণ-১ 

 এওসট সজসনবয াবথ জসড়ত থাওা সফল ভবূয াঈবেয  াবথ ায 

াধাযণ নীসতভারায দসৃিবওাণ 
 

এওসট সজসনবয বে প্রতযে  বযােবাবফ মবতা সফল জসড়ত থাবও তায 

এওসট ফা এওগ্রু  াঈবেয। াঅয ফাসও ফ  তায াবথ তথা াঈবেযসট 

াধবনয জবনয াও সফল। সনবনয াঈদাযণ দু’সট মদঔবর সফলটা ফুো জ 

বফ-  
 

াঈদাযণ-১ 

ওরবভয বে িওচমুক্ত সফলগুবরা বে মরঔা, ওাসর, ওাকজ, ওরবভয সনফ  

যীয, ওরভ  ওাসর ততসযয ওাযঔানা াআতযাসদ। এয ভবধয মরঔাটা বে ওরভ 

ততসযয াঈবেয। াঅয ফাসও ফগুবরা াবথ। 

 

 

 

 

 
 

 

াঈদাযণ-২ 

সচসওৎা সফজ্ঞাবনয বে িওচমকু্ত সফলভূ বরা- সচসওৎা ওযা, সচসওৎও, 

নাচ, জনসক্তয াসযযীও ুিযতা, মভসডবওর ওবরজ, াাতার, লধ, 

মভসডবওর মন্ত্রাসত াআতযাসদ। এয ভবধয সচসওৎা ওযা বরা সচসওৎা সফজ্ঞাবনয 

াঈবেয। াঅয ফাসও ফ াবথ।  

 

 

 

 

 

 

  

করলভয ালথ ম্পকজমুক্ত ণফলয়ভূ 

 

যরখা 

 

কাণর, কাগর্, করলভয ণনফ ও 

যীয, করভ ও কাণর ততণযয 

কাযখানা ইতযাণদ 

 

ণচণকৎা ণফজ্ঞালনয ালথ ম্পকজমুক্ত ণফলয়ভূ 

মথামথ ণিায 

ভাধযলভ ততণয কযা 

র্নণক্ত তথা 

ণচণকৎক, নাজ, 

যিকণনণয়ান, 

ণযচ্ছন্নতাকভজী 

ইতযাণদ 

 

ণচণকৎা 

কযা 

র্নণক্তয  

াযীণযক 

িুতা 

ভণিলকর কলরর্, 

াাতার, 

ঔলধ, মন্ত্রাণত,  

মন্ত্রাণত ততযীয 

কাযখানা ইতযাণদ 
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ভানুবলয জীফবনয বে জসড়ত সফলগুবরা ৪সট গ্রুব সফবক্ত। মথা-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

তাবর Common sense-এয এ দৃসিবওাণ ানুমাী, এাআ ৪ গ্রুবয এও গ্রু 

বফ ভানুল ৃসিয াঈবেয। াঅয ফাসও ফগুবরা বফ ভানুল ৃসিয াবথ।  
 

দসৃিবওাণ-২ 

 সো সদবত ফা কিন ওযবত চাা সফলবয াবথ ায দসৃিবওাণ 

মম সফল দ্বাযা মওাবনা সওেু কিন ওযবত চাা  মসট ফ ভ াবথ 

সফবাবকয সফল । মওননা, ঐ কিন ওযা বে মওাবনা াঈবেয াধবনয রবেয। 

এ কিবনয রেযফস্তু, ভন-ভানসওতা, যীয-স্বািয, সযবফ-সযসিসত াআতযাসদয 

মম মওাবনাসট বত াবয। াঅয এ কিবনয াঈা, েসত ফা ভাধযভ বত াবয 

তাসেও সো, ফযফাসযও সো, ঔাদয, সচসওৎা, ফযাাভ াআতযাসদয মমবওাবনাসট ।  

সনবনয াঈদাযণ দু’সট মদঔবর সফলসট ফুো জ বফ-  
 

াঈদাযণ-১ 

সচসওৎা সফজ্ঞাবনয জবনয মভসডবওর ওবরজ  সচসওৎা সফজ্ঞাবনয ফাআ 

াসযামচ। সওন্তু এ দু’সট সফল প্রবাজন মভসডবওবরয োত্রবদয সো মদায 

জবনয। তাাআ মভসডবওর ওবরজ  মভসডবওবরয ফাআ বরা সচসওৎা সফজ্ঞাবনয 

াবথ। 
 

াঈদাযণ-২ 

প্রসতযো ফযফিায াঈবেয বরা মদবও ত্রুয াঅক্রভণ মথবও যো ওযা। এ 

াঈবেয াধবনয রবেয তনযবদয মেসনাং (Training) সদব কিন ওযা । তাাআ, 

এ মেসনাং বে প্রসতযো ফযফিায াবথ।  
 

উানাভরূক  

কার্ 

কুযআলনয জ্ঞান 

অর্জন কযা, ঈভান 

আনা, ারাত 

কালয়ভ কযা, 

মাকাত যদয়া, 

ণয়াভ ারন 

কযা, াজ্জ কযা 

ইতযাণদ 

নযায় কার্ ও অনযায় কার্  

তয ফরা, ণভথযা না ফরা, 

লযাকায কযা, ণনলর্ যি বলয 

যখলর অলয যমন  খাওয়াণফীন না 

থালক, ণনলর্ অট্টাণরকায় থাকলর 

অলয যমন পুিালত না থালক, 

ণনলর্ উচ্চণণিত লর অলয যমন 

অণণিত না থালক, ণনলর্ বালরা 

কাড় যলর অলয যমন কাড় 

ণফীন না থালক এ কর ণফললয় 

বূণভকা যাখা, কালযা িণত না কযা 

ইতযাণদ 

যীয স্বািয 

গিনভরূক 

কার্ 

খাওয়া, ান 

কযা, ফযায়াভ, 

ণচণকৎা 

ইতযাণদ 

ণযলফ 

ণযণিণত 

গিনভরূক কার্  

াধাযি ণিা, 

অথজনীণত, 

ণফজ্ঞান, 

প্রণতযিা 

ইতযাণদ 
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যীয-স্বাস্য কিনভূরও ওাজ যীয-স্বাস্য কিন ওবয। াঅয সযবফ-সযসস্সত 

কিনভরূও ওাজ সযবফ-সযসস্সত কিন ওবয। তাাআ, Common sense-এয 

এ দৃসিবওাণ ানুমাী-এ দু’সফবাবকয ওাজগুবরা ভানফ জীফবনয াবথ সফবাবকয 

সফল বফ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

াঅয ওুযাঅন ফা ুন্না মথবও মসদ জানা মা- াঈানা সফবাবকয ওাজগুবরায 

ভাধযবভ সো সদব াঅল্লা ভানুবলয ভন-ভানসওতা, ফুসেফৃসত্ত াআতযসদবও কিন 

ওযবত মচববেন তাবর এ সফবাবকয ওাজগুবরা ভানফ জীফবনয াবথ 

সফবাবকয ওাজ বফ। 
 

দসৃিবওাণ-৩ 

 জন্মকতবাবফ জানবত াযা সফল াঈবেয সফবাবকয সফল ায দসৃিবওাণ 

ওর ৃসি (ততযী/প্রস্তুত) ওাযও, এওসট সজসন ৃসি ওযায ভ তায কিন 

এভন ওবযন মমন তা সজসনসটয াঈবেয াধবন যাসযবাবফ াও । 

সনষ্প্রাণ  ফুসেীন সজসনবয (ওরভ, েুসয াআতযাসদ) ফযাাবয ম কিন  শুধু 

াযীসযও। াঅয সনষ্প্রাণ ফুসেভান (ফুসেভান মযাফট)  স্বপ্রাণ ফুসেভান (মভৌভাসে) 

সজসনবয ফযাাবয ম কিন  াযীসযও  ফুসেফৃসত্তও। 
 

াযীসযও কিন ৃসিকত (জন্মকত) বাবফ াঈবেয াধবন যাসযবাবফ াও না 

বর তা দ্বাযা সজসনসটয াঈবেয াধন ওযা দুষ্কয ফা াম্ভফ । মমভন- এওটা 

ওরবভয যীয মসদ ওাটা ওাটা  তবফ তা দ্বাযা মরঔা ওসিন ফা াম্ভফ ।  
 

ফুসেফৃসত্তও কিন ৃসিকত (জন্মকত) বাবফ াঈবেয াধবন যাসযবাবফ াও 

ায ভূর াথচ বরা- মওান সফলসট ফা মওান সফলগুবরা ৃসিসটয াঈবেয 

সফবাবকয সফল তা ৃসিকত (জন্মকত) বাবফ মফাোয েভতা ৃসিসটয থাওা। 

এটায ওাযণ বরা- 

উানাভরূক  

কার্ 

কুযআলনয জ্ঞান 

অর্জন কযা, ঈভান 

আনা, ারাত 

কালয়ভ কযা, 

মাকাত যদয়া, 

ণয়াভ ারন 

কযা, াজ্জ কযা 

ইতযাণদ 

নযায় কার্ ও অনযায় কার্  

তয ফরা, ণভথযা না ফরা, 

লযাকায কযা, ণনলর্ যি বলয 

যখলর অলয যমন  খাওয়াণফীন না 

থালক, ণনলর্ অট্টাণরকায় থাকলর 

অলয যমন পুিালত না থালক, 

ণনলর্ উচ্চণণিত লর অলয যমন 

অণণিত না থালক, ণনলর্ বালরা 

কাড় যলর অলয যমন কাড় 

ণফীন না থালক এ কর ণফললয় 

বূণভকা যাখা, কালযা িণত না কযা 

ইতযাণদ 

যীয স্বািয 

গিনভরূক 

কার্ 

খাওয়া, ান 

কযা, ফযায়াভ, 

ণচণকৎা 

ইতযাণদ 

ণযলফ 

ণযণিণত 

গিনভরূক কার্  

াধাযি ণিা, 

অথজনীণত, 

ণফজ্ঞান, 

প্রণতযিা 

ইতযাণদ 
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১. মম ৃসিয ড়াশুনা ফা সোদীোয ফযফিা মনাআ ম ফুেবত াযবফ না তায 

সৃিয াঈবেয ওী। তাাআ ম  ৃসি তায ৃসিয াঈবেয াধন ওযবত ফযথচ 

বফ 

২. ভানুবলয মফরা- মায ফা মাবদয সোয ুবমাক সন ফা মমঔাবন সোয 

ুবমাক মনাআ, মঔানওায ভানুল ফুেবত াযবফ না তায ফা তাবদয ৃসিয 

াঈবেয সও। তাাআ তাযা ভানুল ৃসিয াঈবেয াধন ওযবত ফযথচ বফ। 

াঅয ানয ভানুবলয (নফী-যাূর ফাবদ) সনওট মথবও সঔবত বর তাযা 

ৃসিয াঈবেযটা সিওবাবফ সঔাবেন সওনা, ম ফযাাবয বন্দ 

ফভাআ থাওবফ। এ জনযাআ প্রথভ ভানুলসটবও াঅল্লা নফী ফাসনববেন।  
 

এ সফলব দু’সট াঈদাযণ- 
 

াঈদাযণ-১ : ফুসেভান যবফাট 

ফতচভাবন ভানুল ফুসেভান মযাফট ততযী ওবযবে। এ মযাফবটয  তফসিয বরা- 
 

১. াযীসযও কিন এভনবাবফ ওযা ববে মমন মযাফটসটবও মম ওাজ 

ওযায জনয ততযী ওযা ববে ম ওাজ ওযায মেবত্র  তায াযীসযও 

কিন মওাবনা প্রওায  প্রসতফন্ওতা ৃসি না ওবয তথা াযীসযও কিন 

যাসযবাবফ তায ৃসিয াঈবেযভূরও ওাজ ওযায াও  

২. মযাফটসটবও সদব মম ওাজ ওযাবত বফ তায এওসট মপ্রাগ্রাভ মযাফবটয 

মভবভাযীবত ভাাআবক্রা সচ াঅওাবয সদব মদা । াথচাৎ 
মযাফটসটবও তা ৃসিকতবাবফ জাসনব মদা  

৩. ফুসেভান মযাফট তায ভাাআবক্রা সচব থাওা মপ্রাগ্রাবভয ফাাআবযয 

মওাবনা ওাজ  ফুেবত ফা ওযবত াবয না। 
 

াঈদাযণ-২ : মভৌভাসে 

মভৌভাসে ৃসিয াঈবেয বে ভানুবলয জনয ভধু াংগ্র  জভা ওবয যাঔা। 

তাাআ, ভান াঅল্লা মভৌভাসেয-  

১. াযীসযও কিন এভন ওবযবেন মম তা ভধু াংগ্র  জভা ওবয যাঔায 

জনয যাসযবাবফ াও 

২. ফুসেফৃসত্তও কিন এভন ওবযবেন মম ভধু ওীবাবফ াংগ্র  জভা ওবয 

যাঔবত  মভৌভাসে তা জন্মকতবাবফ ঔুফ বাবরা জাবন 

৩. মভৌভাসে ভধু াংগ্র  জভা ওবয যাঔায ওাজসট সবন্ন ানয মওাবনা 

ওাজ মফাবে না এফাং ারন ওযবত াবয না। 
 

াতএফ মসদ মদঔা মা, এওসট ৃসি সওেু সফল ৃসিকতবাবফ (জন্মকতবাবফ/সফনা 

সো) ফুেবত াবয, াঅয সওেু সফল ৃসিকতবাবফ ফুেবত াবয না তবফ-  
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১. মম সফলগুবরা ম জন্মকতবাবফ ফুেবত াবয, মগুবরা বফ তায 

ৃসিয াঈবেয সফবাবকয সফল 

২. াঅয মম সফলগুবরা ম জন্মকতবাবফ ফুেবত াবয না, মগুবরা বফ 

তায ৃসিয াবথ সফবাবকয সফল 
 

মচাবরাচনা ওযবর মদঔা মা- জীফবনয ৪ সফবাবকয ওাবজয ভবধয ভানুল শুধু 

নযা-ানযা সফবাবকয সফলগুবরা জন্মকতবাবফ ফুেবত াবয। তাাআ, Common 

sense-এয এ দৃসিবওাণ ানুমাী-  

 নযা-ানযা সফবাবকয সফলগুবরা বফ ভানুল ৃসিয াঈবেয সফবাবকয 

সফল  

 ানয সতন সফবাবকয সফলগুবরা বফ ভানুল ৃসিয াবথ সফবাবকয 

সফল   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

দসৃিবওাণ-৪ 

 াঈবেয  াবথ সফবাবকয মভৌসরও ওর সফল ারন ফাধযতাভরূও ায 

দসৃিবওাণ 

মম মওাবনা ওভচওাণ্ড ারন ওবয পর বত বর তায াবথ জসড়ত াঈবেয  

াবথ সফবাবকয মভৌসরও সফলবয ফও’সট ারন ওযবত । াঈবেয সফবাবকয 

মভৌসরও এওসট সফল ফাদ মকবর ওভচওাণ্ডসট যাসয ফযথচ । াঅয াবথ 

সফবাবকয মভৌসরও এওসট ফাদ মকবর ওভচওাণ্ডসটয াঈবেয াধবনয জনয 

প্রবাজনী এওসট মভৌসরও সফলব খাটসত থাবও। তাাআ, ওভচওাণ্ডসটয াঈবেযসট 

াধন ওযা ম্ভফ  না।  
 

উানাভরূক  

কার্ 

কুযআলনয জ্ঞান 

অর্জন কযা, ঈভান 

আনা, ারাত 

কালয়ভ কযা, 

মাকাত যদয়া, 

ণয়াভ ারন 

কযা, াজ্জ কযা 

ইতযাণদ 

নযায় কার্ ও অনযায় কার্  

তয ফরা, ণভথযা না ফরা, 

লযাকায কযা, ণনলর্ যি বলয 

যখলর অলয যমন  খাওয়াণফীন না 

থালক, ণনলর্ অট্টাণরকায় থাকলর 

অলয যমন পুিালত না থালক, 

ণনলর্ উচ্চণণিত লর অলয যমন 

অণণিত না থালক, ণনলর্ বালরা 

কাড় যলর অলয যমন কাড় 

ণফীন না থালক এ কর ণফললয় 

বূণভকা যাখা, কালযা িণত না কযা 

ইতযাণদ 

যীয স্বািয 

গিনভরূক 

কার্ 

খাওয়া, ান 

কযা, ফযায়াভ, 

ণচণকৎা 

ইতযাণদ 

ণযলফ 

ণযণিণত 

গিনভরূক কার্  

াধাযি ণিা, 

অথজনীণত, 

ণফজ্ঞান, 

প্রণতযিা 

ইতযাণদ 
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াঈদাযণ স্বরূ সচসওৎা সফজ্ঞানবও ধযা মমবত াবয। সচসওৎা সফজ্ঞাবনয াঈবেয 

বরা ভানুবলয মযাক সচসওৎা ওযা। াঅয সচসওৎা সফজ্ঞাবনয াবথ সতন ধযবনয 

াবথ জসড়ত াঅবে। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

সচসওৎা সফজ্ঞাবনয াঈবেয ওঔন াসধত বফ না মসদ সচসওৎা সফজ্ঞাবনয 

াবথ সফবাবকয মওাবনা এওসটয মভৌসরও এওসট সদও াূণচ থাবও। মমভন- শুধু 

সচসওৎও থাওবর চরবফ না, নাচ ফা সযেনতা ওভচী থাওবত বফ। শুধু 

াাতার থাওবর চরবফ না লধ ফা মন্ত্রাসত থাওবত বফ। 
 

তাাআ, Common sense-এয এ দৃসিবওাণ মথবও ফরা মা- াঅল্লা তা’ারা 

মম াঈবেবয ভানুল ৃসি ওবযবেন ম াঈবেয াধবনয জনয মথামথ াবথ 

প্রনণ ওবযবেন। ভানুলবও তায জীফন সযচারনা ওবয পর বত বর াঈবেয 

 াবথ সফবাবকয মভৌসরও সফলবয ফগুবরা ারন ওযবত বফ। 

 

 

 

 

 

 

  

নযায় কার্ ও অনযায় কার্  

তয ফরা, ণভথযা না ফরা,লযাকায কযা, 

ণনলর্ যি বলয যখলর অলয যমন  

খাওয়াণফীন না থালক, ণনলর্ অট্টাণরকায় 

থাকলর অলয যমন পুিলথ না থালক, 

ণনলর্ উচ্চণণিত লর অলয যমন 

অণণিত না থালক, ণনলর্ বার  কাড় 

যলর অলয যমন কাড় ণফীন না  থালক 

এ কর ণফললয় বূণভকা যাখা,  

কালযা িণত না কযা ইতযাণদ 

যীয স্বািয 

গিনভরূক কার্ 

খাওয়া, ান 

কযা, ফযায়াভ, 

ণচণকৎা ইতযাণদ 

ণযলফ-ণযণিণত 

গিনভরূক কার্  

াধাযি ণিা, 

অথজনীণত, ণফজ্ঞান, 

প্রণতযিা ইতযাণদ 

ণচণকৎা ণফজ্ঞালনয ালথ ম্পকজমুক্ত ণফলয়ভূ 

মথামথ ণিায 

ভাধযলভ ততণয 

কযা র্নণক্ত 

তথা ণচণকৎক, 

নাজ, ণনণয়ান, 

ণযচ্ছন্নতাকভজী 

ইতযাণদ 

 

ণচণকৎা 

কযা 

 

র্নণক্তয  

াযীণযক ুিতা 

যভলিলকর 

কলরর্, 

াাতার, 

ঔলধ, মন্ত্রাণত,  

মন্ত্রাণত ততযীয 

কাযখানা ইতযাণদ 

 

উানাভরূক  

কার্ 

কুযআলনয জ্ঞান 

অর্জন কযা, ঈভান 

আনা, ারাত 

কালয়ভ কযা, 

মাকাত যদয়া, 

ণয়াভ ারন 

কযা, াজ্জ কযা 

ইতযাণদ 

নযায় কার্ ও অনযায় কার্  

তয ফরা, ণভথযা না ফরা, 

লযাকায কযা, ণনলর্ যি বলয 

যখলর অলয যমন  খাওয়াণফীন না 

থালক, ণনলর্ অট্টাণরকায় থাকলর 

অলয যমন পুিালত না থালক, 

ণনলর্ উচ্চণণিত লর অলয যমন 

অণণিত না থালক, ণনলর্ বালরা 

কাড় যলর অলয যমন কাড় 

ণফীন না থালক এ কর ণফললয় 

বূণভকা যাখা, কালযা িণত না কযা 

ইতযাণদ 

যীয স্বািয 

গিনভরূক 

কার্ 

খাওয়া, ান 

কযা, ফযায়াভ, 

ণচণকৎা 

ইতযাণদ 

র্ীফলনয কর কার্ 

ণযলফ 

ণযণিণত 

গিনভরূক কার্  

াধাযি ণিা, 

অথজনীণত, 

ণফজ্ঞান, 

প্রণতযিা 

ইতযাণদ 
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ভানলু ৃসিয াঈবেয  াবথ িবওচ  

াআরাবভয প্রাথসভও যা 
 

 ২১ ৃষ্ঠা াঈসল্লসঔত সনবুচর জ্ঞান াজচবনয াআরাভী নীসতভারা ানুমাী মওাবনা 

সফলব Common sense এয যা বরা ঐ সফলব াআরাবভয প্রাথসভও যা। 

তাাআ, এ মচাব এব ফরা মা মম, ভানুল ৃসিয াঈবেয সফলব াআরাবভয 

প্রাথসভও যা বরা- 

১. নযা-ানযা সফবাবকয ওাজগুবরা তথা নযা ওাবজয ফািফান  ানযা 

ওাবজয প্রসতবযাধ বফ ভানুল ৃসিয াঈবেয 

২. জীফবনয ানয সতন সফবাবকয সফল বরা ভানুল সৃিয াবথ। াথচাৎ 
াঈবেয াধবনয জনয প্রবাজনী সফল 

৩. াঈবেয  াবথ সফবাবকয মভৌসরও সফলবয ফগুবরা ারন ওযবত 

বফ। 
 

নীসতভারা ানুমাী এঔন াঅভাবদয ওুযাঅবনয তবথযয াঅবরাবও মাচাাআ ওবয এ 

যাবও চড়ূান্তবাবফ গ্রণ ফা ফজচন ওযায মচিা ওযবত বফ।  

 

‘ভানলু ৃসিয াঈবেয  াবথ’ সফলব  

ওযুাঅবন াঈসিত থাওা তথয ঔুাঁবজ াায ফূচতচ 
 

এওসট সফল িবওচ ওুযাঅবন ( ুন্নাব) াঈসিত থাওা তথয ঔুাঁবজ াায 

গুরুত্বূণচ এওসট ূফচতচ ভান াঅল্লা ওুযাঅবনয ভাধযবভ ভানফ বযতাবও স্পি 

ওবয জাসনব সদববেন। এ িবওচ মথামথ ধাযণা এফাং তায ফািফ প্রবাক না 

থাওায ওাযবণ াআরাবভয াবনও ভূর সফলব ফতচভান ভুসরভ জাসতয জ্ঞান 

ওুযাঅন  ুন্নায প্রওৃত জ্ঞান মথবও ফহু দূবয। তাাআ সফলসট ভুসরভ াঈম্মায 

জনয সফবল গুরুত্বূণচ। এ সফলব ওুযাঅবনয যাসয ফক্তফয বরা- 

هِكْن  ُدوِر.فَإِنََّها َّل تَْعََم اْْلَبَْصاُر َول  تَْعََم الُْقلُوُب الَِِّت ِِف الّصُ
ানফুাদ: প্রওৃতবে মচাঔ ান্ ন ফযাং ান্ বে ভন (ভবন থাওা Common 

sense) মা াফসিত (মু্মঔ মোআবনয) াগ্রবাবক।  

(াজ্জ/২২ 0 ৪৬) 

ফযাঔযা0 এঔাবন ফরা ববে- ভানুবলয ভবন থাওা Common sense-এ এওসট 

সফল িবওচ ূবফচ ধাযণা না থাওবর সফলসট মচাবঔ মদবঔ ফা ওাবন শুবন ভানুল 

সিওবাবফ ফুেবত াবয না। এ ওথাসটাআ াআাংবযজীবত ফরা  এবাবফ- What 

mind does not know eye will not see. 
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এ সফলব জ এওসট াঈদাযণ বরা সচসওৎা সফজ্ঞাবনয মযাক সনণচবয 

সফলসট। মযাবকয রেণ (Symptoms & Sign) াঅবক মথবও ভাথা না থাওবর 

রুকী মদবঔ মযাক সনণচ (Diagnosis) ওযা মওাবনা সচসওৎবওয বে ম্ভফ  

না। াতীফ গুরুত্বূণচ এ তথযসট সচসওৎা সফজ্ঞাবনয প্রসতসট োত্রবও বাবরাবাবফ 

সসঔব মদা । াঅয ওর সচসওৎও তাবদয প্রসতসদবনয জীফবন তথযসটয 

তযতায  প্রভাণ ফািবফ মদবঔ।  
 

তাাআ, এ াঅাবতয াঅবরাবও ফরা মা- এওসট সফল িবওচ মু্মঔ মোআবনয 

াগ্রবাবক থাওা জ্ঞাবনয সক্ত Common sense-এ াঅবক মথবও ধাযণা না 

থাওবর ঐ সফল ধাযণওাযী ওুযাঅবনয াঅাত ( ুন্না) ভানুবলয মচাবঔ ধযা 

বড় না। াঅয তাাআ, এ াঅাত ানুমাী- এওসট সফল  তায সফসবন্ন সদও 

িবওচ Common sense-এ াঅবক মথবও ধাযণা থাওা ঐ সফল ধাযণওাযী 

ওুযাঅবনয াঅাত ( ুন্না) ঔুবজ াায ূফচতচ। 
 

প্রশ্ন াঅবত াবয ওুযাঅবন াঈবল্লঔ থাওা ওর সফল িবওচ ধাযণা ফা জ্ঞান 

ভানুবলয Common sense-এ াঅবে ওী? না তা মনাআ। তবফ প্রওৃত সফল 

বরা- Common sense নাভও জ্ঞাবনয সক্তসটবত াঅল্লা জন্মকতবাবফ 

াআরাবভয ভাধযবভ সওেু ফুসনাসদ (Basic) জ্ঞান সদব সদববেন। এ ফুসনাসদ 

জ্ঞানগুবরা বরা াধাযণ তনসতওতায সফলগুবরা। মমভন- তয ফরা বাবরা, 

সভথযা ফরা ঔাযা, বযাওায ওযা বাবরা, ওাবযা েসত ওযা ঔাযা, খুল ঔাা 

ঔাযা াআতযাসদ াাংঔয সফল। এ তথযটা াঅল্লা তা’ারা জাসনব সদববেন 

এবাবফ- 

َها . فَاَلَْهَمَها فُُجْوَرَها َوتَْقواَها .   َونَْفٍس َوَما َسّوَ
ানফুাদ0 াঅয থ ভানুবলয ভবনয (ান্তয/Mind) এফাং মাআ ত্তায সমসন তাবও 

সিও কিবন ৃসি ওবযবেন। াত0য তাবও (ভনবও) ‘াআরাভ’ ওবযবেন তায 

ানযা (বুর)  নযা (সিও) (াথচওয ওযায সক্ত Common sense)। 
(াঅশ্-াভ/৯১ 0 ৭, ৮)  

 

ানযসদবও Common sense–মও াঈৎওসলচত ওযা মা। াঅয সওবাবফ মসট ওযা 

মা তা াঅল্লা তা’ারা জাসনব সদববেন এবাবফ-   

أَفَلَْم يَِسرُيوا ِِف اْْلَْرِض فََتُكوَن لَُهْم قُلُوٌب يَْعِقلُوَن بَِها أَْو ٓاذَاٌن 
  ِ   يَْسَمُعوَن بَِها

ানফুাদ0 তাযা সও মদ ভ্রভণ ওবযসন? তা বর তাযা এভন ভবনয (ভবন থাওা 

Common sense-এয) াসধওাযী বত াযবতা মায ভাধযবভ (ওুযাঅন  
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ুন্না  মদবঔ ড়বর সিওবাবফ) ফুেবত াযবতা এফাং এভন ওাবনয াসধওাযী 

বত াযবতা মা (ওুযাঅন  ুন্নায ফক্তফয মানায য সিওবাবফ মফাোয 

ভবতা) শ্রুসতসক্ত িন্ন বতা।  

(াজ্জ/২২ 0 ৪৬) 
 

ফযাঔযা: াঅাতঔাসনবত ফরা ববে ভানুল মদ ভ্রভণ ওযবর ওুযাঅন  ুন্না 

সিওবাবফ মফাোয ভবতা Common sense এফাং শ্রুসতসক্তয াসধওাযী বত 

াবয। এয ওাযণ বরা- ৃসথফী ভ্রভণ ওযবর সফসবন্ন িাবন থাওা ফািফ (তয) 

সফল ফা াঈদাযণ মদবঔ জ্ঞান াসজচত । এয ভাধযবভ ভানুবলয ভবন থাওা 

Common sense াঈৎওসলচত । ঐ াঈৎওসলচত Common sense-এয 

ভাধযবভ ভানুল  ওুযাঅন  ুন্না মদবঔ বড় ফা শুবন তায প্রওৃত সো বজ 

ফুেবত াবয। ফতচভাবন জ্ঞান াজচবনয াঈা সববফ মদ ভ্রভণ ওযায াবথ 

মমাক ববে- 

 সফসবন্ন (সফজ্ঞান, বূবকার, াআসতা াআতযাসদ) ফাআ ড়া 

 Geographic channel মদঔা 

 Discovery channel মদঔা  

َ يَْجَعْل لَُكْم فُْرَقانًا  ُقوا اّلّلَ  … …   …يَا أَيَُّها الَِّذيَن ٓاَمُنوا إِْن تَّتَ
ানফুাদ0 ম মাযা াইভান এবনবো! মসদ মতাভযা াঅল্লা-বচতন  তবফ সতসন 

মতাভাবদয বুর  সিও াথচওযওাযী সক্ত (াঈৎওসলচত ওবয) সদবফন … … …  

(াঅনপার/৮ 0 ২৯) 

ফযাঔযা0 াঅল্লা-বচতন ায াঈাভূ বরা-  

১. ওুযাঅন, ুন্না াধযান ওযা 

২. মদ ভ্রভণ ওযা, সফজ্ঞান, বূবকার  াআসতাবয ফাআ ড়া, Geographic 

  Discovery channel মদঔা াআতযাসদয ভাধযবভ াঅল্লায ৃসি 

িসওচত জ্ঞান াজচন ওযা 
 

তাাআ, এ াঅাত মথবও জানা মা- াঈবয াঈসল্লসঔত াঈাব জ্ঞান াজচন ওবয 

াঅল্লা-বচতন বত াযবর ভানুবলয Common sense াঈৎওসলচত । 
 

এ ওর াঅাত মথবও জানা মা- াঈবয াঈসল্লসঔত াঈাভূবয ভাধযবভ 

Common sense–মও মম মবতা াঈৎওসলচত ওযবত াযবফ ম তবতা ওুযাঅন 

( ুন্না) বাবরা ফুেবত  ফযাঔযা ওযবত াযবফ।  
 

‘ভানুল ৃসিয াঈবেয  াবথ’ সফলব Common sense-এয তথয এঔন 

াঅভাবদয ভাথা াঅবে। তাাআ, চরুন এঔন মঔাাঁজা মাও- সফলগুবরা ভথচন ফা 

সফবযাধীতাওাযী তথয ওুযাঅবন ( ুন্নাব) াঅবে সওনা। এয ভাধযবভ সনবুচর জ্ঞান 
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াজচবনয াআরাভী নীসতভারা ানুমাী সফলসট িবওচ াঅভযা চূড়ান্ত সোবন্ত 

মৌাঁোফ, াআনাাঅল্লা। 

 

ভানলু ৃসিয াঈবেয  াবথ িবওচ াঅর ওযুাঅন 
 

ওযুাঅন মচাবরাচনা ওবয মওাবনা সফলব সোবন্ত মৌাঁোয ভূরনীসত 

ওুযাঅন মচাবরাচনা ওবয মওাবনা সফলব সোবন্ত মৌাঁোয নীসতভারা ওুযাঅবন 

স্পিবাবফ াঈবল্লঔ াঅবে। াতযন্ত দুাঃবঔয সফল ম নীসতভারা ফতচভান ওাবরয 

ভুসরভযা াসযব মপবরবে। তাাআ, াআরাবভয াবনও মভৌসরও সফলব তাবদয 

জ্ঞান ওুযাঅন  ুন্না মথবও ফহু দূবয। ওুযাঅন, াদী  Common sense-

এয াঅবরাবও ম ভূরনীসতভূ বরা- 

১. ওুযাঅবন যস্পয সফবযাধী মওাবনা ফক্তফয মনাআ 

২. এওাআ সফলবয ওর াঅাত াাাস মযবঔ মচাবরাচনা ওবয চূড়ান্ত 

সোবন্ত মৌাঁোবনা  

৩. ওুযাঅবনয বফচাত্তভ ফযাঔযা ওুযাঅন  

৪. ওুযাঅন সফবযাধী াদীবও ওুযাঅবনয ফযাঔযা সববফ গ্রণ না ওযা 

৫. াতীন্নী সফল সবন্ন তয াঈদাযণবও াল্লায সনওট মথবও াঅা তয 

সোয ভমচাদা মদা 

৬. এওাসধও াথচবফাধও ব্দ ফা াঅাবতয াথচ ফা ফযাঔযা ওযায ভ 

Common sense-এয যা ফা সফজ্ঞাবনয প্রসতসষ্ঠত তবথযয াবথ 

মভরাবনায মচিা ওযা 

৭. ওুযাঅবন সো যসত (ভানূঔ) া মওাবনা াঅাত মনাআ তথা 

ওুযাঅবনয ওর াঅাবতয সো চারু াঅবে সফলসট ভবন যাঔা 

৮. াঅযফী বালা  গ্রাভাবযয জ্ঞান। 
 

ানযসদবও ওুযাঅবনয সিও জ্ঞান াজচন ফা ফযাঔযা ওযায াবথ এ াঅটসট 

ভূরনীসতয ভবধয িবওচয সফসবন্ন াফিান বরা- 
 

াফিান-১ 

াঅযফী বালা  গ্রাভাবযয বাবরা জ্ঞান না থাওবর  ওুযাঅন যাসয াধযন ওবয 

জ্ঞান াজচন ওযা ম্ভফ ন। 
 

াফিান-২ 

াঅযফী বালা  গ্রাভাবযয সণ্ডত ফযসক্ত ওুযাঅবনয মথামথ জ্ঞান াজচন ফা াথচ 

 ফযাঔযা ওযবত ফযথচ বফন মসদ সতসন ানয ৭সট ভূরনীসত মঔাবর না যাবঔন ফা 

ফযফায ওযবত না াবযন। 
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াফিান-৩ 

াঅযফী বালা  গ্রাভাবযয জ্ঞান না থাওা ফযসক্ত ানুফাদ বড় মঔানওায বুর 

মথবও (মসদ থাবও) সনবজবও ফাাঁসচব ওুযাঅবনয বাবরা জ্ঞান াজচন ওযবত 

াযবফন মসদ সতসন ানয ৭সট ভূরনীসত মঔার যাবঔন ফা ফযফায ওযবত াবযন। 
 

াফিান-৪ 

াঅযফী বালা  গ্রাভাবযয সওেু জ্ঞান থাওা ফযসক্ত ানুফাদ গ্রন্থ িাদনা ওবয 

ওুযাঅবনয বাবরা ানুফাদ ফা ফযাঔযা গ্রন্থ যচনা ওযবত াযবফন মসদ সতসন ানয 

৭সট ভূরনীসত মঔার যাবঔন ফা ফযফায  ওযবত াবযন। 
 

াফিান-৫ 

ওুযাঅন ফবচব বাবরা ফুেবত, ফুোবত, ানুফাদ  ফযাঔযা ওযবত াযবফন মাআ 

ফযসক্ত মায াঅযফী বালা  গ্রাভাবযয বাবরা জ্ঞান াঅবে এফাং ানয ৭সট ভূরনীসত 

মঔাবর াঅবে ফা ফযফায ওযায মমাকযতা াঅবে। 
 

ওুযাঅন মচাবরাচনা ওবয মওাবনা সফলব সোবন্ত াঅায ভূরনীসত িসওচত এ 

তথযগুবরা াভবন মযবঔ চরুন এঔন মচাবরাচনা ওযা মাও ভানুল ৃসিয াঈবেয 

 াবথ িবওচ সও তথয াঅর ওুযাঅবন াঈসিত াঅবে- 
 

তথয-১ 

قَالُوا أَتَْجَعُل  ِ   َوإِذْ قَاَل َربَُّك لِلَْمَلئَِكِة إِِِنّ َجاٌَِل ِِف اْْلَْرِض َخلِيَفةً 
ُح بَِحْمِدَك  َماَء َونَْحُن نَُسِبّ فِيَها َمْن يُْفِسُد فِيَها َويَْسِفُك الِدّ

ُس لََك   َقاَل إِِِنّ أََْلَُم َما َّل تَْعلَُموَن .  ِ   َونَُقِدّ
ানফুাদ0 াঅয মঔন মতাভায প্রসতারও মপবযতাবদয ফরবরন- সনশ্চ াঅসভ 

ৃসথফীবত এও ঔসরপা (প্রসতসনসধ) ািাবত মাসে; তাযা ফরবরা- াঅসন সও 

ৃসথফীবত এভন ওাাঈবও ািাবত মাবেন মাযা মঔাবন সফৃন্ঔরা ৃসি ওযবফ 

এফাং যক্তাত খটাবফ? াথচ াঅভযাাআ াঅনায প্রাংা সফত্রতা মখালণা 

ওযসে এফাং াঅনায ভসভা মখালণা ওযসে (াঈনা ওযসে)। সতসন ফরবরন- 

সনশ্চ াঅসভ তা জাসন মা মতাভযা জাবনানা।  

 (ফাওাযা/২ 0 ৩০)  

ফযাঔযা0 াঅাতঔাসন মথবও জানা মা- ভান াঅল্লাহ  ভানুল ৃসি ওবয তাবও 

প্রসতসনসধ সববফ দুসনা ািাবনায সোন্ত সনব মপবযতাবদয মডবও তাাঁয 

সোন্ত জানান। মপবযতাযা তঔন জানবত চান- সতসন সও দুসনা এভন জীফ 

ািাবত মাবেন মাযা মঔাবন সফৃন্ঔরা, যক্তাযসক্ত, ানাাসন াআতযাসদ ানযা 
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ওাজ ওযবফ? াঅয মসদ াঈানাভূরও ওাজগুবরা ওযায াঈবেবয তাবদয ৃসি 

ওবয থাবওন, তবফ ঐ াঈানাভূরও ওাজগুবরা ওযায জবনয তাযাাআ সও মবথি 

ন? তঔন াঅল্লা ফবরন- ‘সনশ্চ াঅসভ মা জাসন মতাভযা তা জান না’। এ ওথায 

ভাধযবভ াঅল্লা মপবযতাবদয জাসনব সদববেন- ‘ভানুল ৃসিয াঈবেয ম্ববন্ 

মতাভযা মম দু’মটা ওথা ফরবর, তায মওাবনাটাাআ াঅভায ভানুল ৃসিয াঈবেয 

ন’। তাাআ,  এ াঅাবতয ভাধযবভ ভানুল ৃসিয াঈবেয ম্ববন্ াঅল্লাহ  দুবটা 

সফলবও নাওচ ওবয সদববেন। সফল দু’মটা বরা-     

১. সফৃঙ্খরা, যক্তাযসক্ত, ানাাসন াআতযাসদ তথা নযা-ানযা সফবাবকয 

ানযা ওাজগুবরা 

 ২. াঈানাভূরও ওাজ (তাসফ-তাসরর, ারাত, মাওাত,  সাভ, াজ্জ 

াআতযাসদ)  
 

ভানুল ৃসিয াঈবেয সও মসট াঅাত মথবও যাসযবাবফ জানা না মকবর 

াঅাতঔাসনয াঅবরাবও ফরা মা- 

১. ভানফ জীফবনয চায সফবাবকয ওাবজয ভবধয াঈানাভূরও সফবাবকয 

সফলগুবরা ভানুল ৃসিয াঈবেয ন  

২. ‘নযা  ানযা’ সফবাবকয ‘ানযা’ ওাজগুবরা ভানুল ৃসিয াঈবেয ন। 

তাবর ধবয মনা মা- এ সফবাবকয ‘নযা’ ওাজগুবরা তথা ‘নযাবয 

ফািফান’ ভানুল ৃসিয াঈবেয বত াবয।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

তথয-২ 

َما  اَه .  فَأَلَْهَمَها فُُجْوَرَها َوتَْقَواَهاَونَْفٍس ّوَ  .قَْد أَْفلََح َمْن َزكَّاَها. َسّوَ
اَها   .َوقَْد َخاَب َمْن دَّسَ

নযায় কার্ ও অনযায় কার্  
 

তয ফরা, ণভথযা না ফরা,লযাকায কযা, 

ণনলর্ যি বলয যখলর অলয যমন  

খাওয়াণফীন না থালক, ণনলর্ অট্টাণরকায় 

থাকলর অলয যমন পুিলথ না থালক, 

ণনলর্ উচ্চণণিত লর অলয যমন 

অণণিত না থালক, ণনলর্ বার  

 কাড় যলর অলয যমন কাড় ণফীন 

 না  থালক এ কর ণফললয় বূণভকা যাখা,  

কালযা িণত না কযা ইতযাণদ 

যীয স্বািয 

গিনভরূক কার্ 
 

খাওয়া, ান 

কযা, ফযায়াভ, 

ণচণকৎা ইতযাণদ 

ণযলফ-ণযণিণত 

গিনভরূক কার্  
 

াধাযি ণিা, 

অথজনীণত, ণফজ্ঞান, 

প্রণতযিা ইতযাণদ 

উানাভরূক  

কার্ 

কুযআলনয জ্ঞান 

অর্জন কযা, ঈভান 

আনা, ারাত 

কালয়ভ কযা, 

মাকাত যদয়া, 

ণয়াভ ারন 

কযা, াজ্জ কযা 

ইতযাণদ 

নযায় কার্ ও অনযায় কার্  

তয ফরা, ণভথযা না ফরা, 

লযাকায কযা, ণনলর্ যি বলয 

যখলর অলয যমন  খাওয়াণফীন না 

থালক, ণনলর্ অট্টাণরকায় থাকলর 

অলয যমন পুিালত না থালক, 

ণনলর্ উচ্চণণিত লর অলয যমন 

অণণিত না থালক, ণনলর্ বালরা 

কাড় যলর অলয যমন কাড় 

ণফীন না থালক এ কর ণফললয় 

বূণভকা যাখা, কালযা িণত না কযা 

ইতযাণদ 

যীয স্বািয 

গিনভরূক 

কার্ 

খাওয়া, ান 

কযা, ফযায়াভ, 

ণচণকৎা 

ইতযাণদ 

ণযলফ 

ণযণিণত 

গিনভরূক কার্  

াধাযি ণিা, 

অথজনীণত, 

ণফজ্ঞান, 

প্রণতযিা 

ইতযাণদ 



   

 কবফলণা সসযজ- ১                                                                          41 

 

 

ানফুাদ0 াঅয থ ভানুবলয ভবনয (ান্তয/Mind) এফাং মাআ ত্তায সমসন তাবও 

(ভনবও) সিও কিবন ৃসি ওবযবেন। াত0য তাবও (ভনবও) ‘াআরাভ’ 

ওবযবেন তায ানযা  নযা (মফাোয সক্ত)। াফযাআ ম পর বরা মম 

তাবও (ঐ সক্তবও) াঈত্ওসলচত ওযবরা। াঅয াফযাআ ম ফযথচ বরা মম তাবও (ঐ 

সক্তবও) াফদসভত ওযবরা। 

(াঅশ্-াভ/৯১ 0 ৭-১০)  
 

ফযাঔযা0 ৭নাং াঅাতঔাসনবত াঅল্লা তা’ারা ফবরবেন, সতসন ভানুবলয ভনবও 

সিও কিবন ৃসি ওবযবেন। এ ওথায ভাধযবভ জাসনব মদা ববে- ভানুলবও 

মম াঈবেয াধবনয জবনয ৃসি ওযা ববে ম াঈবেয াধবন াতা ওযায 

জনয মম কিন ফা গুণ দযওায, ৃসিকতবাবফ (জন্মকতবাবফ) ম  কিন সদব 

ভানুবলয ভনবও ৃসি ওযা ববে। াঅয ম কিন ফা গুণ সও তা জাসনব মদা 

ববে  বযয তথা ৮নাং াঅাবত। 

 

৮ নাং াঅাতসটবত  াঅল্লা তা’ারা ফবরবেন- সতসন ভানুবলয ভবন ‘াআরাভ’ 
ওবযবেন তায ানযা   নযা।  ‘াআরাভ’ বরা াসতপ্রাওৃসতও এও েসত। 

ভানুলবও ৃসিকতবাবফ দু’সট সক্ত মদা ববে ‘জীফনী সক্ত’ এফাং ‘জ্ঞাবনয 

সক্ত’ । ‘জীফনী সক্ত’ মদায াঅল্লায েসত বরা ‘পাুঁও’। এসট জানাবনা 

ববে ূযা সজবযয ২৯ নাং াঅাবত। াঅয ‘জ্ঞাবনয সক্ত’ মদায াঅল্লায 

েসত বরা ‘াআরাভ’। এসট াঅবরাচয াঅাবতয ভাধযবভ জানাবনা ববে।  তাাআ, 

এ াঅাবতয ভাধযবভ াঅল্লা জাসনব সদববেন- ৃসিকতবাবফ ‘াআরাভ’ নাভও 

এও াসতপ্রাওৃসতও েসতয ভাধযবভ সতসন ভানুবলয ভনবও, মওানসট ানযা ওাজ 

 মওানসট নযা ওাজ তা মফাোয সক্ত সদববেন। াঅয তাাআ- 

 াঅর ওুযাঅবন নযা ওথা ফা ওাজবও ভা’রুপ ( ٌَف وْ رُ عْ م)  নাভ মদা 

ববে। ভা’রুপ ( ٌَف وْ رُ عْ م)  ব্দসট এববে াঅযাপা ( َعَرَف)  ব্দ মথবও। 

মায াথচ বরা ‘জানা’। াথচাৎ ভারুপ ওথা ফা ওাজ বে মাআ ওথা ফা 

ওাজ মা ভানুল জন্মকতবাবফ তথা সফনা সো জানবত ফা ফুেবত াবয 

 জ্ঞাবনয এ সক্তসট সযক্ক না া মচন্ত (ফাসরক না া মচন্ত) 

াআরাবভ সনসলে ওাজ ওযবর াযাধ ধযা  না। াঈবল্লঔয সচসওৎা 

সফজ্ঞান ানুমাী ভানুবলয যীবযয সফসবন্ন াে মমভন- সওডসন, সরবায, 

পুপু, মোআন াআতযাসদ সযক্ক ায এওসট সনসদচি ভ াঅবে। ম 

ভ প্রবতযও াবেয জনয সবন্ন।  
 

ফািবফ মদঔা মা- ভানুবলয জীফবনয সফসবন্ন ওাবজয ভবধয শুধু নযা  ানযা 

সফবাবকয ওাজগুবরা ভানুল সফনা সো তথা জন্মকতবাবফ ফুেবত াবয। সওন্তু 
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ানয সতন সফবাবকয সফলগুবরা জানায জবনয ওুযাঅন-াদী ফা ানযানয গ্রন্থ 

াফযাআ ড়বত  ফা ওাবযা সনওট মথবও তা মজবন সনবত । মমভন- 
 

১. ারাত, মাওাত, সাভ  াজ্জ াআতযাসদ মম ভানুবলয ওযণী ওাজ তা 

ওুযাঅন-াদী না ড়বর ফা ওাবযা সনওট মথবও না শুনবর মওাঈাআ  ফুেবত 

াযবফ না  

২. মওাবনা মযাবকয ওী রেণ ফা লধ তা সচসওৎা সফদযা না ড়বর ফা ওাবযা 

সনওট মথবও না শুনবর মওাঈ ফুেবত াযবফ না।  
 

জন্মকতবাবফ ভানফ ভবনয াা এ সক্তসটাআ বরা- মফাধসক্ত, Common 

sense, َعْقٌل, সফবফও ফা াঅল্লা প্রদত্ত াধাযণ জ্ঞান।  
 

৯  ১০নাং াঅাতদু’ঔাসন মথবও জানা মা- এ সক্তসট াঈৎওসলচত  াফদসভত 

বত াবয। এঔান মথবও মফাো মা- এ সক্তসটবও জন্মকতবাবফ এওসট  

ফুসনাসদ জ্ঞান (Memory)  সফবেলণ েভতা (Processing power) মদা 

াঅবে। াঅয ঐ ফুসনাসদ জ্ঞান  সফবেলণ েভতা ফাড়া  ওভা াঈবসট ম্ভফ। 
 

ফতচভান মুবকয ভানুবলয ততযীওৃত জ্ঞাবনয সক্ত, (ডাাআনাসভও) ওসিাঈটাবযয 

াঈদাযবণয ভাধযবভ এ সফলসট মফাো ঔুফাআ জ। (ডাাআনাসভও) ওসিাঈটায 

ততসয ওযায ভ সনসদচি সযভাণ জ্ঞান (Memory)  সফবেলণ েভতা 

(Processing power) সদব ততসয ওযা । এযয এসটয জ্ঞান (Memory) 

ফাড়াবত াযবর সফবেলণ েভতা স্বাংসক্রবাবফ মফবড় মা।  
 

তাাআ, বজ মফাো মা ৯  ১০নাং াঅাত দু’ঔাসনয তথয বরা- ভানফ ভবন 

জন্মকতবাবফ এওসট ফুসনাসদ জ্ঞান (Memory)  সফবেলণ েভতা 

(Processing power) মদা াঅবে। ঐ ফুসনাসদ জ্ঞান  সফবেলণ েভতা  

ফাবড় ফা ওবভ তথা ফাড়াবনা ফা ওভাবনা মা। সওবাবফ এ সফলসট খবট তা সনব 

সফিাসযত াঅবরাচনা াঅবে- ‘Common sense-এয গুরুত্ব ওতটওু ু এফাং 

মওন’ নাভও ফাআসটবত। 
 

াআবতাভবধয (Common sense-এয ৩ নাং দৃসিবওাণ) াঅভযা মজবনসে- ওুযাঅন 

মথবও মসদ জানা মা, জীফবনয সফসবন্ন ওাবজয ভবধয শুধু সওেু ওাজবও াঅল্লা 

জন্মকতবাবফ ভানুলবও ফুোয েভতা সদববেন, তবফ ফুেবত বফ ম ওাজগুবরাাআ 

বফ াঅল্লায ভানুল ৃসিয াঈবেয। তাাআ এ াঅাবতয াঅবরাবও ফরা মা- নযা 

 ানযা সফবাবকয ওাজগুবরাাআ বরা াঅল্লায ভানুল ৃসিয াঈবেযভূরও ওাজ। 

Common sense এয ১ নাং তথয মথবও াঅভযা মজবনসে- মওাবনা সফলবয 

বে িওচমকু্ত সফলবয এওসট ফা এওসট গ্রু  ঐ সফলবয াঈবেয এফাং 
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ফাসও ফ  াবথ। তাাআ এ াঅাবতয াঅবরাবও বযােবাবফ ফরা মা- ভানফ 

জীফবনয ানয ওর সফবাবকয ওাজগুবরা বরা ঐ াঈবেয াধবনয াবথ তথা 

াও ওাজ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

তথয-৩ 

ٍة أُْخِرَجْت لِلّنَاِس تَأُْمُروَن بِالَْمْعُروِف َوتَْنَهْوَن َعِن  كُْنُتْم َخرْيَ أُّمَ
 ِ  ِ   الُْمْنَكِر َوتُْؤِمُنوَن بِاّلّلَ

ানফুাদ0 মতাভযাাআ বফচাত্তভ াঈম্মাত। ভানফ জাসতয ওরযাবণয াঈবেবযাআ 

মতাভাবদয াঈদ্ভফ খটাবনা ববে। মতাভযা নযা ওাবজয ফািফান এফাং ানযা 

ওাবজয প্রসতবযাধ ওযবফ। (াঅয এ ওাবজয ভ) াঅল্লায প্রসত াইভান যাঔবফ। 

(াঅবর-াআভযান/৩ 0 ১১০) 

ফযাঔযা0 াঅাতঔাসন ভুসরভবদয াভবন মযবঔ ফরা বর তা ওর ভানুবলয 

জবনয প্রবমাজয। এঔাবন প্রথবভ ভান াঅল্লা ভুসরভবদয াঈবেয ওবয ওর 

ভানুলবও জাসনব সদববেন- ভানুলাআ বরা াঅল্লায মেষ্ঠ াঈম্মত তথা ৃসি। 

ভানুবলয াঈদ্ভফ খটাবনা তথা ৃসি ওযা ববে ভানুবলয ওরযাণ ওযায জবনয। 

এযয াঅল্লা মাআ ওরযাণ ওযায াঈাটা ফবর সদববেন। ম াঈা বরা- 

নযা ওাবজয ফািফান  ানযা ওাবজয প্রসতবযাধ ওযা।  
 

ফববল ফরা ববে- ঐ ওাজ ওযায ভ ফচদা তাাঁয প্রসত াইভান যাঔবত। 

াঅল্লায প্রসত াইভান যাঔা ওথাসটয এওসট াথচ বরা- াঅল্লায ন্তুসি-ান্তুসিবও 

াভবন যাঔা। তাাআ, াঅল্লায প্রসত াইভান যাঔা ওথাসটয ভাধযবভ জাসনব মদা 

ববে- নযাবয ফািফান  ানযাবয প্রসতবযাধ ওযায ভ বফচােণ াঅল্লায 

উানাভরূক  

কার্ 

কুযআলনয জ্ঞান 

অর্জন কযা, ঈভান 

আনা, ারাত 

কালয়ভ কযা, 

মাকাত যদয়া, 

ণয়াভ ারন 

কযা, াজ্জ কযা 

ইতযাণদ 

নযায় কার্ ও অনযায় কার্  

তয ফরা, ণভথযা না ফরা, 

লযাকায কযা, ণনলর্ যি বলয 

যখলর অলয যমন  খাওয়াণফীন না 

থালক, ণনলর্ অট্টাণরকায় থাকলর 

অলয যমন পুিালত না থালক, 

ণনলর্ উচ্চণণিত লর অলয যমন 

অণণিত না থালক, ণনলর্ বালরা 

কাড় যলর অলয যমন কাড় 

ণফীন না থালক এ কর ণফললয় 

বূণভকা যাখা, কালযা িণত না কযা 

ইতযাণদ 

যীয স্বািয 

গিনভরূক 

কার্ 

খাওয়া, ান 

কযা, ফযায়াভ, 

ণচণকৎা 

ইতযাণদ 

ণযলফ 

ণযণিণত 

গিনভরূক কার্  

াধাযি ণিা, 

অথজনীণত, 

ণফজ্ঞান, 

প্রণতযিা 

ইতযাণদ 
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ন্তুসি-ান্তুসিবও াভবন যাঔবত। এ ওথাসট ফরায ওাযণ বরা- নযাবয 

ফািফান  ানযাবয প্রসতবযাধ মসদ ফযসক্ত, সযফায, দর ফা সনজ জাসতয স্বাথচ 

াঈোবযয জবনয , তবফ তা ভগ্র ভানফ জাসতয জবনয ওরযাণওয বফ না। 

ফতচভান সফশ্ব তায াঈদাযণ। ফতচভান সফবশ্বয সক্তধয জাসতভূবয নযানীসতয 

ভানদণ্ড তাবদয মদবয ভবধয এওযওভ এফাং ফাাআবয ানযযওভ। তাাআ াঅল্লা 

ফরবেন- নযাবয ফািফান  ানযাবয প্রসতবযাবধয ভ ফচদা তাাঁয ন্তুসিবও 

াভবন যাঔবত।  

তাবর এ াঅাত মথবও প্রতযেবাবফ জানা মা- ভানুল ৃসিয াঈবেয বরা- 

‘াঅল্লায ন্তুসিবও াভবন মযবঔ নযা ওাবজয ফািফান  ানযা ওাবজয 

প্রসতবযাবধয ভাধযবভ ভানুবলয ওরযাণ ওযা’। Common sense এয ১ নাং তথয 

মথবও াঅভযা মজবনসে- মওাবনা সফলবয বে িওচমকু্ত সফলবয এওসট ফা 

এওসট গ্রু  ঐ সফলবয াঈবেয এফাং ফাসও ফ  াবথ। তাাআ এ াঅাত 

মথবও বযােবাবফ ফুো মা, নযা-ানযা সফবাবকয ওাজগুবরা ফাবদ ভানুবলয 

জীফবনয ানয ওর ওাজ বে ভানুল ৃসিয াবথ। াথচাৎ ভানুল ৃসিয াঈবেয 

াধবনয জনয প্রবাজনী সফলভূ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

তথয-৪.১    

َذا الُْقْرٓاِن ِمْن كُِلّ َمَثٍل لََعلَُّهْم  َولََقْد َضَربَْنا لِلّنَاِس ِِف َهه
ُقوَن  .يََتَذكَُّروَن  ا غرَْيَ ذِي ِعَوٍج لََعلَُّهْم يَّتَ  .قُْرٓانًا َعَربِّيً

ানফুাদ0 াঅয সনশ্চ াঅভযা এাআ ওুযাঅবন ভানুবলয জনয ফ ধযবনয 

(Common sense, সফজ্ঞান, তয খটনা, তয ওাসনী) াঈদাযণ াঈিান 

ওবযসে মাবত তাযা সো গ্রণ ওযবত াবয। াঅযসফ বালায এাআ ওুযাঅবন মওাবনা 

উানাভরূক  

কার্ 

কুযআলনয জ্ঞান 

অর্জন কযা, ঈভান 

আনা, ারাত 

কালয়ভ কযা, 

মাকাত যদয়া, 

ণয়াভ ারন 

কযা, াজ্জ কযা 

ইতযাণদ 

নযায় কার্ ও অনযায় কার্  

তয ফরা, ণভথযা না ফরা, 

লযাকায কযা, ণনলর্ যি বলয 

যখলর অলয যমন  খাওয়াণফীন না 

থালক, ণনলর্ অট্টাণরকায় থাকলর 

অলয যমন পুিালত না থালক, 

ণনলর্ উচ্চণণিত লর অলয যমন 

অণণিত না থালক, ণনলর্ বালরা 

কাড় যলর অলয যমন কাড় 

ণফীন না থালক এ কর ণফললয় 

বূণভকা যাখা, কালযা িণত না কযা 

ইতযাণদ 

যীয স্বািয 

গিনভরূক 

কার্ 

খাওয়া, ান 

কযা, ফযায়াভ, 

ণচণকৎা 

ইতযাণদ 

ণযলফ 

ণযণিণত 

গিনভরূক কার্  

াধাযি ণিা, 

অথজনীণত, 

ণফজ্ঞান, 

প্রণতযিা 

ইতযাণদ 
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ফক্রতা মনাআ, মমন  তাযা (ওুযাঅন মথবও সো সনব) াঅল্লা-বচতন বত 

াবয। 

(মুভায/৩৯ 0 ২৭, ২৮) 

ফযাঔযা: এ াঅাত াবনও াঅাত মথবও জানা মা- াঅল্লা তা’ারা 

ওুযাঅবনয ভাধযবভ জীফন িসওচত সফসবন্ন সফল ভানুলবও সো সদবত 

মচববেন। Common sense ানুমাী মম সফল মথবও মওাবনা সওেু সো 

সদবত চাা  তা ফভ াবথ সফবাবকয সফল । তাাআ, এ ওর াঅাত 

মথবও জানা মা- ওুযাঅবনয জ্ঞান াজচন ওযা ভানুল ৃসিয াবথ সফবাবকয 

সফল। 
  

তথয-৪.২  

َوالَِّذيَْن يُْنِفُقْوَن اَْمَوالَُهْم ِرئَاَء الّنَاِس َوَّل يُْؤِمُنْوَن بِااهلِل َوَّل بِالَْيْوِم 
 طاّْلِخِر 

ানফুাদ0 াঅয মাযা ধন-িদ মরাও মদঔাবনায জবনয ফয ওবয, এযা না াঅল্লায 

প্রসত াইভান যাবঔ না যওাবরয প্রসত।   

(সনা/৪ 0 ৩৮) 

ফযাঔযা0 ধন-িদ মরাও মদঔাবনায জবনয ফয ওযা ভানফ জীফবনয নযা-ানযা 

সফবাবকয এওসট ানযা ওাজ।  তাাআ এ াঅাত াবনও াঅাত মথবও জানা 

মা- ঔুী ভবন নযা-ানযা সফবাবকয এওসট ানযা ওাজ ওযবর াইভান থাবও 

না। এয ওাযণ বরা- াইভান াঅনবত ফরায াঈবেয বরা ভানুবলয ভন-

ভানসওতাবও এভনবাবফ কিন ওযা মমন তা ভানুলবও ানযা ওাজ ওযা মথবও 

সফযত যাবঔ। Common sense ানুমাী মম সফল দ্বাযা মওাবনা সওেু কিন 

ওযবত চাা  তা ফভ াবথ সফবাবকয সফল । তাাআ, এ ওর 

াঅাত মথবও জানা মা- াইভান াঅনা ভানুল ৃসিয াবথ সফবাবকয সফল। 
 

তথয-৪.৩ 

َلةَ  َلَة تَْنََهه َعِن  ِ   اتُْل َما أُوِحَي إِلَْيَك ِمَن الِْكَتاِب َوأَقِِم الّصَ إِّنَ الّصَ
 ِ   الَْفْحَشاِء َوالُْمْنَكرِ 

ানফুাদ0 সতরাাত ওবযা সওতাফসট (ওুযাঅন) মথবও মা মতাভায প্রসত ী ওযা 

ববে এফাং ারাত প্রসতষ্ঠা ওবযা; াফযাআ ারাত ােীর  ভন্দ ওাজ মথবও 

সফযত যাবঔ। 

(াঅনওাফুত/২৯ 0 ৪৫) 
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ফযাঔযা:  াঅর ওুযাঅবন ‘ারাত প্রসতষ্ঠা ওযা’ ওথাসট  এববে ২৯ (াঈনসত্র) 

ফায। এয সবতয াঅবদ াঅওাবয ওথাসট এববে ১৮ (াঅিাবযা) ফায। এ ওথাসট 

ধাযণওাযী ওুযাঅবনয ওর াঅাত াাাস মযবঔ মচাবরাচনা ওযবর ারাত 

প্রসতষ্ঠা ওযা ওথাসটয ফযাঔযা দাাঁড়া- ারাবতয ানুষ্ঠান সনভ-ওানুন মভবন 

সনষ্ঠায াবথ ারন ওবয প্রসতসট ানুষ্ঠান  সিত সফল মথবও সদবত চাা 

সো সনব ম সো ফযসক্ত  ভাজ-জীফবন প্রসতষ্ঠা ওযা। তাাআ, ারাবতয 

ানুষ্ঠান  সিত সফল মথবও াঅল্লা তা’ারা সফসবন্ন সফল ভানুলবও সো 

সদবত মচববেন। Common sense ানুমাী মম সফল মথবও মওাবনা সওেু 

সো সদবত চাা  তা ফভ াবথ সফবাবকয সফল । তাাআ, এ ওর 

াঅাত মথবও জানা মা- ারাত ভানুল ৃসিয াবথ সফবাবকয সফল। 
 

তথয-৪.৪ 

َياُم كََما كُِتَب َََّل الَِّذيَْن ِمْن يَاأَيَُّها الَِّذيَْن ٓاَمُنوا  كُِتَب ََلَْيُكُم الّصِ
ُقوَن   .قَْبلُِكْم لََعلَُّكْم تَّتَ

ানফুাদ0 ম মাযা াইভান এবনবো! মতাভাবদয াঈয সাভ সফসধফে (পযজ) ওযা 

ববে মমভন তা সফসধফে ওযা বসেবরা মতাভাবদয ূফচফতচীবদয াঈয, মাবত 

(তা মথবও সো সনব) মতাভযা (সফবল ধযবনয) াঅল্লা-বচতন ভানুল বত 

াবযা।  

 (ফাওাযা/২ 0 ১৮২)  
 

ফযাঔযা0 এ াঅাবতয ভাধযবভ  াঅল্লা তা’ারা  সাভ পযজ ওযায ওাযণসট 

ফবর সদববেন। ম ওাযণ  বরা সাবভয ানুষ্ঠাবনয সোয ভাধযবভ এও 

সফবল ধযবনয াঅল্লা বচতন (ভুত্তাওী) ভানুল কিন ওযা। ম সফবল ধযবনয 

াঅল্লা বচতন ভানুল বরা তাযা মাযা- মবটয েুধা  তজসফও চাসদা াঈবো 

ওবয াঅল্লা মা সনবলধ ওবযবেন তা মথবও দূবয থাওবফ। তাাআ, এ াঅাবতয 

াঅবরাবও বজ ফরা মা- সাভ ভানুল ৃসিয াবথ সফবাবকয সফল। 
 

তথয-৪.৫ 

ْقَوى ِمْنُكْم   طلَْن يََناَل اهلَل لُُحْوُمَها َوّلَ دَِماُؤَها َولَِكْن يََنالُُه الّتَ
ানফুাদ0 এবদয (ওুযফানীয শুয) মকাবতা এফাং যক্ত াঅল্লায সনওট মৌাঁবে না 

ফযাং মৌাঁবে (এয ভাধযবভ াসজচত) মতাভাবদয (সফবল ধযবনয) াঅল্লা-

বচতনতা; ঐ গুবরায যক্ত  মকাত াঅল্লায সনওট মৌাঁো না সওন্তু মৌাঁো 

মতাভাবদয তাওা। 

(জ্জ/২২ 0 ৩৭)  
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ফযাঔযা0 এ াঅাবতয ভাধযবভ ভান াঅল্লা জাসনব সদববেন- ওুযফানীয শুয 

মকাত  যক্ত তাাঁয সনওট মৌাঁো না। তাাঁয সনওট মৌাঁো ওুযফানীয ানুষ্ঠাবনয 

ভাধযবভ মম সফবল ধযবনয াঅল্লা বচতনতায সো সতসন সদববেন মসট। ম 

সোসট বরা- প্রচণ্ড তযাক স্বীওায এভনসও জীফন মকবর াঅল্লা মা সনবলধ 

ওবযবেন তা না ওযা। Common sense ানুমাী মম সফল মথবও মওাবনা সওেু 

সো সদবত চাা  তা ফভ াবথ সফবাবকয সফল । তাাআ, এ 

াঅাবতয াঅবরাবও বজ ফরা মা- ওুযফানী ভানুল ৃসিয াবথ সফবাবকয 

সফল। 
 

সম্মসরত সো: এগুবরা াঅবযা াঅাত মথবও স্পিবাবফ জানা মা- ওুযাঅন 

সতরাাত, াইভান াঅনা, ারাত, সাভ, ওুযফানী তথা াঈানা সফবাবকয 

সফলগুবরা ভানুল ৃসিয াবথ সফবাবকয সফল। 

 

 

 

 

 

 

 

♣♣ এ মচন্ত াঈসল্লসঔত াঅাতভূ মথবও সনসশ্চতবাবফ জানা মা মম-  

১. ভানফ জীফবনয নযা-ানযা সফবাবকয ওাজগুবরা ওযা বরা ভানুল 

ৃসিয াঈবেয 

২. ভানফ জীফবনয ানয সতন সফবাবকয (াঈানা, যীয-স্বািয কিন  

সযবফ-সযসিসত কিন) ওাজগুবরা ভানুল ৃসিয াবথ তথা াঈবেয 

াধবনয জনয াও সফল। 
 

তথয-৫  
 َوَما َخلَْقُت الِْجّنَ َواْْلِنَْس إِّّلَ لَِيْعُبُدوِن . 

ানফুাদ0 াঅয াঅসভ িীন  ভানুলবও শুধু াঅভায দাত্ব ওযায জনয ৃসি ওবযসে।  

(মাসযাত/৫১ 0 ৫৬) 

উানাভরূক  

কার্ 

কুযআলনয জ্ঞান 

অর্জন কযা, ঈভান 

আনা, ারাত 

কালয়ভ কযা, 

মাকাত যদয়া, 

ণয়াভ ারন 

কযা, াজ্জ কযা 

ইতযাণদ 

নযায় কার্ ও অনযায় কার্  

তয ফরা, ণভথযা না ফরা, 

লযাকায কযা, ণনলর্ যি বলয 

যখলর অলয যমন  খাওয়াণফীন না 

থালক, ণনলর্ অট্টাণরকায় থাকলর 

অলয যমন পুিালত না থালক, 

ণনলর্ উচ্চণণিত লর অলয যমন 

অণণিত না থালক, ণনলর্ বালরা 

কাড় যলর অলয যমন কাড় 

ণফীন না থালক এ কর ণফললয় 

বূণভকা যাখা, কালযা িণত না কযা 

ইতযাণদ 

যীয স্বািয 

গিনভরূক 

কার্ 

খাওয়া, ান 

কযা, ফযায়াভ, 

ণচণকৎা 

ইতযাণদ 

ণযলফ 

ণযণিণত 

গিনভরূক কার্  

াধাযি ণিা, 

অথজনীণত, 

ণফজ্ঞান, 

প্রণতযিা 

ইতযাণদ 
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ফযাঔযা0 ওুযাঅবনয মম ওর াঅাবতয াতওচ ফযাঔযা, জীফবনয ওর সদবওয 

এও ভবয  মেষ্ঠ ভুসরভ জাসতবও ফতচভাবন এওটা চযভ াধ0সতত জাসতবত 

সযণত ওবযবে তায ভবধয এসট ানযতভ প্রধান। াঅাতসটয দু’মটা াতওচ 

ফযাঔযা ভুরভান জাসতয ভবধয ফযাওবাবফ চারু াঅবে এফাং ম ানুমাী াঅভর 

ওযা বে।  
 

এওসট াতওচ ফযাঔযা  

মফসযবাক ভুসরভ ভবন ওবযন ফা মভবন সনববেন- ‘াআফাদত’ ব্দসট দ্বাযা ফুো 

ারাত, মাওাত, সাভ, াজ্জ, ওুযফানী, তাসফ-তারীর াআতযাসদ 

াঈানাভূরও ওাজ। তাযা াঅবযা ভবন ওবযন ‘াআফাদত ওযায’ াথচ বে ঐ 

ওাজগুবরায ানুষ্ঠানসট শুধু ওযা। তাাআ, ফতচভাবন াসধওাাং ভুসরভ এ াঅাবতয 

সবসত্তবত ারাত, মাওাত, সাভ, াজ্জ, ওুযফানী াআতযাসদ াঈানাভূরও 

ওাজগুবরায ানুষ্ঠানসট ারন ওযাবও ভানুল ৃসিয াঈবেয ধবয সনববেন।    

াঅয তাাআ মদঔা মা, ওুযাঅন  ুন্না ‘নযা (معروف) এফাং  ানযা (منكر) 
সফবাবক মম ওাজগুবরাবও াঈবল্লঔ ওবযবে মগুবরা ারন ওযা এফাং াঈানাভূরও 

ওাজগুবরা মথবও াঅল্লা মম সো সদবত মচববেন ম সোগুবরা জানা  তায 

য াঅভর ওযায সদবও তাবদয মঔার ঔুফাআ ওভ।  
 

াঅবরাচয াঅাতসটয এ াথচ  ফযাঔযা মওাবনা ভবতাআ গ্রণবমাকয বত াবয না। 

ওাযণ, াঅাতসটয এ াথচ  ফযাঔযা ূবফচ াঅবরাচনাওৃত াঅর ওুযাঅবনয ওর 

াঅাবতয ফক্তবফযয স্পি সফরুে।  
 

সদ্বতী াতওচ ফযাঔযা 

াঅাতঔাসনয সদ্বতী মম ফযাঔযা ফতচভান ভুসরভ ভাবজ চারু াঅবে তা বরা- 

‘াঅসভ িীন  ভানুলবও ৃসি ওবযসে শুধু াঅভায দাত্ব ওযায জবনয’। াঅাতসটয 

এ াবথচ ِلَيْعُبُدْوَن  বব্দয সিও াথচসটাআ ওযা ববে। ওাযণ, ঐ ব্দসট এববে 

াঅযফী عبد ব্দ মথবও। এ ব্দসটয াথচ বে ‘দা’। সওন্তু াঅাতসটয ানুফাবদ 

দাত্ব ব্দসটয সওেু ফযাঔযা না সদব যাসয এবাবফ সরঔবর ফা ফরবর মম 

াুসফধা  তা বরা- াঈানা সফবাবকয ওাজগুবরা ভানুল ৃসিয াঈবেবযয 

ভবধয এব মা। ওাযণ, াঈানা সফবাবকয ওাজগুবরা (াইভান, ারাত, 

মাওাত, সাভ, াজ্জ, ওুযফানী াআতযাসদ) াঅল্লায দাবত্বয ভবধয ান্তবুচক্ত তথা 

াঅল্লায এওজন দাবয ওযণী ওাজ। তাাআ াঅাতসটয ানুফাদ এসট ওযবর তা 

ূবফচ াঅবরাচনাওৃত াঅর ওুযাঅবনয ফ ও’সট তবথযয বে প্রতযে ফা 

বযােবাবফ াাংখসলচও ব মা। ুতযাাং াঅাতসটয ানুফাদ এবাবফ ওযা ফা 

মরঔা সিও ন।  
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াঅাতঔাসনয সিও ানফুাদ ফা ফযাঔযাভরূও ানফুাদ: ভানুল ৃসিয াঈবেবযয 

বে িওচমুক্ত াঅর ওুযাঅবনয ানয ওর াঅাবতয বে াভঞ্জয মযবঔ 

এফাং ِلَيْعُبُدْوَن বব্দয সিও াথচ ধবয াঅাতসটয সিও ানুফাদ ফা ফযাঔযাভূরও 

ানুফাদ বফ- ‘াঅসভ িীন  ভানুলবও ৃসি ওবযসে শুধুভাত্র াঅভায  দাবত্বয তচ 

ূযণ ওবয জীফন সযচারনা ওযায জনয’। এ ানুফাদসট ভানুল ৃসিয াঈবেয 

ফণচনাওাযী ানযানয াঅাবতয ফক্তবফযয বে াভঞ্জযীর বফ। ওাযণ, জীফন 

সযচারনা নাভও ফযাও ওভচওাণ্ডসট াঅল্লায দাত্ব সববফ কণয বত বর  

সনবনয তচগুবরা ূযণ ওযবত -  

১. জীফন সযচারনায ভ (জীফবনয প্রসতসট ওাজ ওযায ভ) াঅল্লায 

ন্তুসিবও ফভ াভবন যাঔবত বফ 

২. জীফন সযচারনায ভ ভানুল ৃসিয ‘াঈবেয সফবাক’ তথা নযা-ানযা 

সফবাবকয  ওাজগুবরাবও াঈবেবযয িাবন মযবঔ জীফনবও সযচারনা 

ওযবত বফ 

৩. জীফন সযচারনায ভ ভানুল ৃসিয ‘াবথ সফবাক’ তথা াঈানা, 

যীয-স্বািয কিন  সযবফ-সযসিসত কিন সফবাবকয ওাজগুবরাবও 

াঈবেয সফবাবকয ওাজগুবরা ারবন াতাভূরও ওাবজয িাবন মযবঔ 

জীফনবও সযচারনা ওযবত বফ  

৪. জীফবনয প্রসতসট ওাজ াঅল্লায জানাবনা এফাং যাূর (া.)-এয মদঔাবনা 

েসতবত ওযবত বফ 

৫. জীফবনয াঅল্লাহ  মখাসলত াঅনষু্ঠাসনও াঈানাভূরও ওাজগুবরা (াইভান 

াঅনা, ারাত, মাওাত, সাভ  ওুযফানী) সনষ্ঠায বে ারন ওবয 

প্রসতসট ানুষ্ঠান  সিত সফল মথবও সদবত চাা সোগুবরা সনবত বফ  

৬. াঅনষু্ঠাসনও াঈানাগুবরা মথবও মনা সো ফািবফ প্রবাক ওযবত বফ  

৭. জীফন সযচারনায ভ াঅল্লায জানাবনা মভৌসরও ওাজগুবরায এওসট 

ফাদ মদা মাবফ না 

৮. জীফন সযচারনায ভ গুরুত্ব ানুমাী ওাজগুবরা াঅবক ফা বয ারন 

ওযা।  
 

সফলসট সনব সফিাসযত াঅবরাচনা াঅবে ‘াঅভর ওফবুরয তচভূ’ (কবফলণা 

সসযজ-৫) নাভও ফাআসটবত।  
 

ুধী ািও, সচন্তা ওবয মদঔুন, এওসটভাত্র বব্দয )  ِلَيْعُبُدْوَن(  াতওচ ফযাঔযা  

ফুে ওীবাবফ এওসট মেষ্ঠ জাসতবও চযভ াধ0সতত জাসতবত সযণত ওবযবে ফা 
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ওীবাবফ তাবদয জান্নাত মথবও জাান্নাবভ সদবও সনব মাবে। এাআ াতওচ 

ফযাঔযাসটয জবনয াসধওাাং ভুসরভ াঅজ ভবন ওযবে ফা মভবন সনববে, তাবদয 

ৃসি ওযা ববে ারাত, মাওাত, সাভ, াজ্জ, ওুযফানী, তাসফ-তারীর 

াআতযাসদ াঈানাভূরও ওাজগুবরা ওযায জবনয। তাাআ মতা মদঔা মা-  

১. াঈানাভূরও াঅভরগুবরা সনষ্ঠায াবথ ারন ওযবেন এভন ভুসরভবদয 

াসধওাাংবযাআ নযা ানযা সফবাবকয ওাজগুবরা ফািফাবনয প্রসত মতভন 

ফা মভাবটাআ মঔার মনাআ 
 

২. ভুসরভ ভাজ ফা মদগুবরাবত নযা ওাবজয দারুণ াবাফ সওন্তু ানযা 

ওাবজ বযুয।  
 

তথয-৬ 

ْ َجاٌَِل ِِفْ اّلَْرِض َخلِْيَفًة ... ... ...   اِِّنّ
   (ফাওাযা/২ 0 ৩০) 

 َوُهَو الَِّذْى َجَعلَُكْم َخلَئَِف اّلَْرض ... ... ... 
(াঅন-াঅভ/৬ 0 ১৬৫) 

 

তাপীয গ্রন্থভূব প্রথভ াঅাতসটয ানুফাদ ওযা ববে ‘াঅসভ ৃসথফীবত 

ঔসরপা ািাবত মাসে’ এফাং সদ্বতীসটয ানুফাদ ওযা ববে, ‘সতসনাআ মতাভাবদয  

ৃসথফীবত ঔসরপা ওবয াসিববেন’। াঅয এ ানুফাদ ফযাঔযা মথবও ফরা ববে, 

‘ঔসরপায দাসত্ব ারন ওযায জবনয াঅল্লাহ  ভানুল ৃসি ওবযবেন’। 
 

াঅাত দু’সটয তযজভা এবাবফ ওযবর ঔসরপায ওযণী ওর ওাজাআ তায ৃসিয 

াঈবেবযয ভবধয এব মা। াঈানাভূরও (ারাত, মাওাত, সাভ, াজ্জ, 

ওুযফানী াআতযাসদ) ওাজগুবরা ঔসরপায ওাজ। তাাআ এবাবফ ানুফাদ ওযবর ঐ 

ওাজগুবরা ভানুল ৃসিয াঈবেবযয ভবধয এব মা। এটা ূফচ াঈবল্লসঔত 

ওুযাঅবনয াবনও তবথযয সফরুে ওথা। ুতযাাং াঅাত দু’সটয এবাবফ 

াঈিানওৃত ানুফাদ গ্রণবমাকয বত াবয না।  
 

াঅাতদু’সটয সিও ানফুাদ ফা ফযাঔযাভরূও ানফুাদ: ঔসরপা াথচ প্রসতসনসধ। 

প্রসতসনসধয ওাজ বরা সনবাকওাযী ওতৃচবেয ফবর মদা াফয ূযণী ওর 

তচ ূযণ ওবয তায প্রসতসনসধত্ব  ওযা। প্রসতসনসধবত্বয াফয ূযণী তচগুবরা 

াঅয দাবত্বয াফয ূযণী তচগুবরা াসবন্ন। াথচাৎ ৫ নাং তবথয দাবত্বয মম 

তচগুবরা াঈবল্লঔ ওযা ববে প্রসতসনসধবত্বয তচগুবরা বফ হুফহু ঐ যওভ। শুধু 

মঔাবন ‘দা  দাবত্বয’ িাবন ‘প্রসতসনসধ  প্রসতসনসধত্ব’ ড়বরাআ বফ।  
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তাবর প্রথভ াঅাতসটয সিও ানুফাদ বফ- ‘াঅসভ ৃসথফীবত াঅভায 

প্রসতসনসধবত্বয তচ ূযণ ওবয জীফন সযচারনাওাযী ৃসি ািাবত মাসে’ এফাং 

সদ্বতী াঅাতসটয সিও ানুফাদ বফ- ‘সতসনাআ তাাঁয প্রসতসনসধবত্বয তচ ূযণ 

ওবয জীফন সযচারনাওাযী ৃসিরূব মতাভাবদয ৃসথফীবত াসিববেন’। াঅয 

ভানুল ৃসিয াঈবেবযয বে িওচমকু্ত ানয াঅাতগুবরায ফক্তবফযয বে 

াভঞ্জয মযবঔ এাআ াঅাত দু’সটয চূড়ান্ত ফযাঔযা বফ- ‘াঅল্লাহ  নযা ওাজ 

ফািফান  ানযা ওাজ প্রসতবযাধ ওযায াঈবেযবও াভবন মযবঔ ঔসরপা 

সববফ জীফন সযচারনা ওযায জবনয ভানুলবও ৃসথফীবত াসিববেন’। 
 

তথয-৭.১ 

َفَما َجَزاُء َمْن يَْفَعُل  ِ   أَفَُتْؤِمُنوَن بَِبْعِض الِْكَتاِب َوتَْكُفُروَن بَِبْعٍض 
نَْيا َويَْوَم الِْقَياَمِة يَُردُّوَن إََِله  ِ   ذَهلَِك ِمْنُكْم إِّّلَ ِخْزٌي ِِف الَْحَياةِ الّدُ

ا تَْعَملُوَن  ِ   أََشِدّ الَْعَذاِب  ُ بَِغافٍِل َعّمَ ُوا  .َوَما اّلّلَ أُولَهِئَك الَِّذيَن اْشََتَ
نَْيا بِاَْلِخرَ  ُ الَْعَذاُب َوَّل ُهْم  ِ   ةِ الَْحَياَة الّدُ ُف َعهْْنُ فََل يَُخّفَ

  .يُْنَصُروَن 
ানফুাদ0 তাবর সও মতাভযা সওতাবফয সওেু াাংবয াঈয াইভান াঅনবো এফাং 

ানয াাংবও াস্বীওায ওযবো? াতাঃয মতাভাবদয ভবধয মাযা এ ধযবনয ওাজ 

ওবয তাবদয প্রসতদান দুসনায জীফবন রাঞ্ছনা োড়া াঅয সওেুাআ বফ না; াঅয 

সওাভবতয সদন তাবদয ফবচব ওসিন াসিবত সনবে ওযা বফ; াঅয 

মতাভাবদয ওৃতওভচ িবওচ াঅল্লা মফঔফয নন। যাাআ তাযা মাযা াঅসঔযাবতয 

সফসনভব দুসনায জীফন সওবন সনববে; তাাআ তাবদয াসি ওভাবনা বফ না এফাং 

তাবদয মওাবনা াাময ওযা বফনা।  

(ফাওাযা/২ : ৮৫, ৮৬) 
 

ফযাঔযা0 এঔাবন মাযা ওুযাঅবন াঈসল্লসঔত সফলগুবরায সওেু সফশ্বা ওযবফ াঅয 

সওেু াসফশ্বা ওযবফ তাবদয িবওচ াঅাবতয প্রথবভ ফরা ববে - দুসনায 

জীফবন তাবদয রাঞ্ছনা এফাং যওাবর ফবচব ওসিন াসি মবাক ওযবত বফ। 

াঅয াঅাবতয মবল ফরা ববে- তাবদয াসি ওভাবনা বফ না এফাং তাবদয 

মওাবনা াাময ওযা বফনা।  
 

মওাবনা ফযসক্ত মসদ মওাবনা সফল ভবনপ্রাবণ সফশ্বা ওবয তবফ তায ওভচওাবণ্ড 

াফযাআ তা প্রওা াবফ। তাাআ াঅল্লাহ   এঔাবন ফরবেন- মাযা ওুযাঅবনয 

সনবদচগুবরায সওেু সফশ্বা  ারন ওযবফ াঅয সওেু সফশ্বা  ারন ওযবফ না ,
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দুসনা তাবদয বফ দূববচাক  রাঞ্ছনা এফাং াঅসঔযাবত ওসিন  িাী াসি 

মবাক ওযবত বফ।  

ওুযাঅবন াঅবে ভানুবলয জীফবনয াঈবেয  াবথ সফবাবকয ওর ভূর সফল। 

তাাআ,এ াঅাত মথবও জানা মা- ভানুল ৃসিয াঈবেয  াবথ সফবাবকয মম 

সফলগুবরা ওুযাঅবন াঈবল্লঔ াঅবে তায এওসট ফাদ মদা মাবফ না। ফগুবরা 

সফশ্বা  ারন ওযবত বফ।  

 

তথয-৭.২ 

َ لَُهُم الُْهَدى وا َََّله أَدْبَاِرِهْم ِمْن بَْعِد َما تََبّيَ  ِ   إِّنَ الَِّذيَن اْرتَّدُ
َل لَُهْم َوأَْمَّله لَُهْم . ذَهلَِك بِأَنَُّهْم قَالُوا لِلَِّذيَن كَِرُهوا َما  ْيَطاُن َسّوَ الّشَ

ُ َسُنِطيُعُكْم ِِف بَْعِض اْْلَْمرِ  َل اّلّلَ ُ يَْعلَُم إِْسَراَرُهْم . فََكْيَف  ِ   نَّزَ َواّلّلَ
ُ الَْمَلئَِكُة يَْضِربُوَن ُوُجوَهُهْم  َوأَدْبَاَرُهْم . ذَهلَِك بِأَنَُّهُم  إِذَا تََوفَّهْْتُ

َ َوكَِرُهوا ِرْضَوانَُه فَأَْحَبَط أَْعَمالَُهْم .   اتََّبُعوا َما أَْسَخَط اّلّلَ
ানফুাদ0 সনশ্চ মাযা সনবজবদয সনওট ত্থ স্পি ফায য তা মথবও তাবদয 

মেবনয সদবও সপবয মা, তান তাবদয প্রবযাসচত ওবযবে এফাং তাবদয সনওট 

সভথযা াঅাফাদবও প্ররসম্বত ওবযবে। এটা এজনয মম, াঅল্লা মা াফতীণচ 

ওবযবেন তা মাযা ােন্দ ওবয তাবদযবও তাযা ফবর, াঅভযা সওে ু সফলব 

মতাভাবদয াঅনকুতয ওযবফা; াঅয াঅল্লা তাবদয মকান লড়মন্ত্র াফকত াঅবেন। 

তঔন মওভন বফ মঔন মপবযতা তাবদয ভুঔভণ্ডর  সবি াঅখাত ওযবত 

ওযবত ভৃতুয খটাবফ? এটা এজনয মম, তাযা তায ানুযণ ওবয মা াঅল্লায 

াবন্তাল জন্মা এফাং তাাঁয ন্তুসিবও ােন্দ ওবয, এজবনয সতসন তাবদয ওর 

াঅ’ভর সনষ্ফর ওবয মদবফন।  

 (ভুাম্মাদ/৪৭ 0 ২৫-২৮) 
 

ফযাঔযা0 প্রথভ াঅাতসটবত সওতাবফয ভাধযবভ মদাবত ুস্পিবাবফ প্রওা 

াায য মাযা তা মথবও সপবয মা, তাবদয সওেু াফিা ফরা ববে। াঅয 

সদ্বতী াঅাতসটবত এাআ সপবয মাা ফরবত ওী ফুো, তা ফরা ববে। ঐ 

সপবয মাা বরা- জীফবনয সওেু ফযাাবয াঅল্লায সওতাফবও ানুযণ ওযা 

াঅয সওেু ফযাাবয ানয ওাবযা (কারুল্লাহ ) ওথা ানুযণ ওযা। এাআ ধযবনয 

াঅচযবণয ফযাাবয এাআ াঅাত ও’সটবত মা ফরা ববে তা বরা- 

১. ঐ ধযবনয াঅচযবণয জবনয তান তাবদয াভবন সভথযা াঅা-
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াঅওাঙ্ক্ষায ধাযা প্রি ওবয সদববে। াথচাৎ তান তাবদয ধাযণা 

সদববে, ঐ যওভ াঅচযণ ওযবর তাযা পরওাভ বফ এফাং াআওার 

 যওাবর ুবঔ-াসন্তবত থাওবত াযবফ 

২.  ঐ ধযবনয াঅচযবণয জবনয ভৃতুযওাবর মপবযতাযা তাবদয ভুবঔ  

সবি  াঅখাত ওবয জজচসযত ওযবফন  

৩. ঐ ধযবনয াঅচযবণয াথচ বে াঅল্লায ান্তুসিবও েন্দ ওযা এফাং  

ন্তুসিবও ােন্দ ওযা 

৪. ঐ াঅচযবণয জবনয তাবদয ওর াঅভর সনষ্ফর ব  মাবফ।  

এ াঅাত মথবও তাাআ জানা মা- ভানুল ৃসিয াঈবেয  াবথ সফবাবকয মম 

সফলগুবরা ওুযাঅবন াঈবল্লঔ াঅবে তায ফও’সট ারন ওযত বফ। 
 

তথয-৭.৩ 

ِ َوَّل  بِالَْيْوِم َوالَِّذيَن يُْنِفُقوَن أَْمَوالَُهْم ِرئَاَء الّنَاِس َوَّل يُْؤِمُنوَن بِاّلّلَ
ْيَطاُن لَُه قَِريًنا فََساَء قَِريًنا ِ   اَْلِخرِ   َوَمْن يَُكِن الّشَ

ানফুাদ0 াঅয মাযা ভানুলবও মদঔাবনায জনয তাবদয ধন-িদ ফয ওবয তাযা 

াঅল্লাবও সফশ্বা ওবয না এফাং াঅসঔযাবত না; াঅয তাবদয েী  তান, 

াঅয ম েী ওতাআ না ভন্দ! 

(সনা/৪ 0 ৩৮) 

ফযাঔযা0 ভানুলবও মদঔাবনায জনয  ধন-িদ ফয মম মওাবনা ওাজ ওযা 

(সযা) াআরাবভয এওসট ভূর সনসলে সফল। াঅয াঅল্লাবও এফাং যওাবর 

সফশ্বা ওবয না ফবর মঔতাফ াা ফযসক্তয জীফন তবাক ফযথচ। তাাআ, এ 

াঅাবতয াঅবরাবও ফরা মা- ওুযাঅন াঈবল্লঔ থাওা ভূর সনসলে সফলভূবয 

এওসট ারন ওযবর ভানফ জীফন তবাক ফযথচ বফ। 

তথয-৭.৪ 

َوَما كَاَن لُِمْؤِمٍن اَْن يَّْقُتَل ُمْؤِمًنا اِّّلَ َخَطأَ ... ... ... َوَمْن يَّْقُتْل 
ُم َخالًِدا فِْيَها  َوَغِضَب اهلُل ََلَُيِه َو ‘ ُمْؤِمًنا ُمَتَعّمًِدا فََجَزاُؤه َجَهّنَ

 َََذابًا َعِظْيًما . ‘ َواَََّدَ لَه‘ َنهلَعْ 
ানফুাদ0 মওাবনা ভু’সভনবও তযা ওযা মওাবনা ভু’সভবনয জনয েত ন, তবফ 

বুরফত ওযবর স্বতন্ত্র ওথা … … … াঅয মম াআোওৃতবাবফ মওাবনা ভু’সভনবও 

তযা ওবয তায িান জাান্নাভ, মঔাবন ম সচযওার াফিান ওযবফ, াঅয াঅল্লা 



   

 কবফলণা সসযজ- ১                                                                          54 

 

তায াঈয যাকাসিত ন, তাবও রা’নত ওবযন এফাং তায জনয প্রস্তুত মযবঔবেন 

ভাাসি।  

 (সনা/৪ : ৯২, ৯৩)  

ফযাঔযা0 ওাাঈবও ানযাবাবফ তযা ওযা ফড় (ভূর) সনসলে ওাজ। সচযওার 

জাান্নাবভ থাওায াথচ জীফন তবাক ফযথচ। তাবর এ াঅাবতয াঅবরাবও 

াধাযণবাবফ ফরা মা- ওুযাঅবন াঈবল্লসঔত থাওা ভূর সনসলে সফলবয এওসট 

ারন ওযবর ফা ভূর ওযণী সফলবয এওসট ারন না ওযবর ভানফ জীফন 

তবাক ফযথচ বফ। 
 

তথয-৭.৫ 

بِّه فَانَْتَه  ْن ّرَ بوا فََمْن َجاَء ُه َمْوِعَظٌة ّمِ َم الّرِ ْيَع َوَحّرَ َو اََحّلَ اهلَل الّبَ
اِر ُهْم  .فَلَه َما َسلََف  َواَْمُرُه اََِل اهللِ  َوَمْن ََادَ َفاُولِئَك اَْصَحاُب الّنَ

 فِْيَها َخالُِدْوَن .
ানফুাদ0 াথচ াঅল্লা মফচা-মওনাবও ারার ওবযবেন এফাং ুদবও ওবযবেন 

াযাভ; াতাঃয মম ফযসক্তয সনওট তায প্রসতারবওয ে মথবও াঈবদ 

মৌাঁোয য ম সফযত ববে ম ূবফচ মা মঔববে তা তাযাআ (সফল), তবফ তায 

সফলসট াঅল্লায ওাবে ভসচত; াঅয মাযা (সনবদচ াায য) ুনযাফৃসত্ত 

ওবযবে তাযা জাান্নাবভয াসধফাী; মঔাবন তাযা সচযওার থাওবফ।  

(ফাওাযা/২ : ২৭৫) 

ফযাঔযা: ুদ ঔাা ফড় (ভূর) সনসলে ওাজ। তাবর এ াঅাবতয াঅবরাবও 

াধাযণবাবফ ফরা মা-  ওুযাঅবন াঈবল্লসঔত ভূর সনসলে সফলবয এওসট ারন 

ওযবর ফা ভূর ওযণী সফলবয এওসট ারন না ওযবর ভানফ জীফন তবাক 

ফযথচ বফ।  

َ َوَرُسولَُه َويََتَعّدَ ُحُدودَُه يُْدِخلُْه نَاًرا َخالًِدا فِيَها َولَُه  َوَمْن يَْعِص اّلّلَ
 َََذاٌب ُمِهٌي . 

ানফুাদ0 াঅয মম (ভু’সভন) ফযসক্ত (সভযা ফন্টবনয ফযাাবয) াঅল্লা  তায 

যাুবরয াফাধয বফ এফাং তায সনধচাসযত ীভা রঙ্ঘন ওযবফ সতসন তাবও াঅগুবন 

প্রবফ ওযাবফন, মঔাবন ম সচযওার থাওবফ এফাং তায জনয যববে াভানওয 

াসি। 

(সনা/৪ 0 ১৪) 
 

ফযাঔযা: সভযা ফন্টন  এওসট ভূর ওযণী ওাজ। তাবর এ াঅাবতয াঅবরাবও 

াধাযণবাবফ ফরা মা- ওুযাঅবন াঈবল্লসঔত ভূর ওযণী সফলবয এওসট ারন 
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না ওযবর ফা ভূর সনসলে সফলবয এওসট ওযবর ভানফ জীফন তবাক ফযথচ 

বফ।  
 

সম্মসরত সো: ৭নাং তবথযয াঅাতভূবয াঅবরাবও সনসশ্চতবাবফ ফরা মা- 

ভানুল ৃসিয াঈবেয  াবথ সফবাবকয মম সফলগুবরা ওুযাঅবন াঈবল্লঔ াঅবে 

তায ফও’সট ারন ওযবত বফ। 

 

ভানলু ৃসিয াঈবেয  াবথ িবওচ াআরাবভয চড়ূান্ত যা 
 

২১ ৃষ্ঠা াঈসল্লসঔত সনবুচর জ্ঞান াজচবনয াআরাভী নীসতভারা ানুমাী মওাবনা 

সফলব াআরাবভয প্রাথসভও যাবও (Common sense-এয যা) মসদ ওুযাঅন 

ভথচন ওবয তবফ ঐ প্রাথসভও যা বফ াআরাবভয চূড়ান্ত যা। ূবফচাআ াঅভযা 

ভানুল ৃসিয াঈবেয  াবথ িবওচ াআরাবভয প্রাথসভও যা মজবনসে। 

াঈবয াঈসল্লসঔত ওুযাঅবনয তথযগুবরা মথবও বজ মফাো মা ওুযাঅন ঐ 

প্রাথসভও যাবও দৃঢ়বাবফ ভথচন ওবয। তাাআ, সনবুচর জ্ঞান াজচবনয াআরাভী 

নীসতভারা ানুমাী ফরা মা, ভানুল ৃসিয াঈবেয  াবথ িবওচ াআরাবভয 

চূড়ান্ত যা বরা- 

১. নযা-ানযা সফবাবকয ওাজগুবরা তথা নযা ওাবজয ফািফান  ানযা 

ওাবজয প্রসতবযাধ বফ ভানুল ৃসিয াঈবেয 

২. জীফবনয ানয সতন সফবাবকয সফল বরা ভানুল সৃিয াবথ। াথচাৎ 
াঈবেয াধবনয জনয প্রবাজনী সফল। 

৩. াঈবেয  াবথ সফবাবকয মভৌসরও সফলবয ফগুবরা ারন ওযবত 

বফ। 

 

 

 

 

 

 

 

  

উানাভরূক  

কার্ 

কুযআলনয জ্ঞান 

অর্জন কযা, ঈভান 

আনা, ারাত 

কালয়ভ কযা, 

মাকাত যদয়া, 

ণয়াভ ারন 

কযা, াজ্জ কযা 

ইতযাণদ 

নযায় কার্ ও অনযায় কার্  

তয ফরা, ণভথযা না ফরা, 

লযাকায কযা, ণনলর্ যি বলয 

যখলর অলয যমন  খাওয়াণফীন না 

থালক, ণনলর্ অট্টাণরকায় থাকলর 

অলয যমন পুিালত না থালক, 

ণনলর্ উচ্চণণিত লর অলয যমন 

অণণিত না থালক, ণনলর্ বালরা 

কাড় যলর অলয যমন কাড় 

ণফীন না থালক এ কর ণফললয় 

বূণভকা যাখা, কালযা িণত না কযা 

ইতযাণদ 

যীয স্বািয 

গিনভরূক 

কার্ 

খাওয়া, ান 

কযা, ফযায়াভ, 

ণচণকৎা 

ইতযাণদ 

ণযলফ 

ণযণিণত 

গিনভরূক কার্  

াধাযি ণিা, 

অথজনীণত, 

ণফজ্ঞান, 

প্রণতযিা 

ইতযাণদ 
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ভানলু ৃসিয াঈবেয  াবথ িবওচ   

াআরাবভয চড়ূান্ত যা ভথচনওাযী াদী 
 

াদী মচাবরাচনা ওবয মওাবনা সফলব সোবন্ত মৌাঁোয ভূরনীসত: 

াদী মচাবরাচনা ওবয মওাবনা সফলব সোবন্ত মৌাঁোয ভূরনীসত (াঅভাবদয 

কবফলণা ানুমাী) চাযসট- 

১. সিও াদী ওুযাঅবনয িূযও ফা াসতসযক্ত বফ, সফযীত  বফ না 

২. এওাআ সফলবয ওর াদী াাাস মযবঔ মচাবরাচনা ওবয চূড়ান্ত 

সোবন্ত মৌাঁোবত বফ 

৩. াদী Common sense-এয ফচম্মত যাবয সফবযাধী বফ না 

৪. াদী সফজ্ঞাবনয প্রসতসষ্ঠত তবথযয সফবযাধী বফ না। 
 

সফলসট সনব সফিাসযত াঅবরাচনা াঅবে ‘াঅল্লা প্রদত্ত াঈৎ ওযুাঅন, নু্না  

Common sense ফযফায ওবয সনবুচর জ্ঞান াজচবনয নীসতভারা ফা 

চরভানসচত্র’ (কবফলণা সসযজ-১২) এফাং ী াদী ফরবত সনবুচর াদী 

মফাো ওী? (কবফলণা সসযজ-১৯)।  
 

এ ভূরনীসতভূ ভবন মযবঔ চরুন এঔন ভানুল ৃসিয াঈবেয  াবথ িবওচ 

াদী মচাবরাচনা ওযা মাও। াঅয াদীব, ভানুল ৃসিয াঈবেয  াবথ 

িবওচ াঈবয াঈসল্লসঔত চূড়ান্ত যা ভথচনওাযী তথয াফযাআ থাওবফ। ওাযণ, 

যাূর (া.)-মও দুসনা ািাবনায াঈবেযাআ বরা- ওথা, ওাজ  ানুবভাদবনয 

ভাধযবভ ওুযাঅবনয সফলগুবরাবও ফযাঔযা ওযা। 
 

াদী-১ 

ْوِل اهلِل َصَّل اهلُل َعْن أَِِب َسِعيٍد الُْخْدِرّيِ َرِِضَ اهلُل َعْنُه َعْن َرُس 
ُه بَِيِدهِ فَإِْن لَْم يَْسَتِطْع  ْ ََلَْيِه َوَسلََّم َمْن َرأَى ِمْنُكْم ُمْنَكًرا فَلُْيَغرّيِ

 فَِبلَِسانِِه فَإِْن لَْم يَْسَتِطْع فَِبَقلِْبِه َوذَلَِك أَْضَعُف اْْلِيَماِن. 
ানফুাদ0 াঅফু াাআদ ঔুদযী (যা.) ফবরন, যাূর (া.) ফবরবেন, মতাভাবদয ভবধয 

মম মওাঈ ানযা ওাজ বত মদবঔ ম মমন তা াত সদব ফন্ ওবয। মসদ ঐ 

েভতা না থাবও তবফ ম মমন সনজ সজহ্বা দ্বাযা তায প্রসতফাদ ওবয। াঅয মসদ 

তায ঐ েভতা না থাবও তবফ ম মমন ভন দ্বাযা তা ওবয (ভবন ানুবাচনা 
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থাবও এফাং ভবন ভবন ানযাসট প্রসতবযাধ ওযায সযওল্পনা ওবয)। াঅয এসট 

াইভাবনয দুফচরতভ িয (এয নীবচ মওাবনা াইভান মনাআ)।                              

(াঅর ভাওতাফাতু াবভরা0 ভুসরভ, াদী নাং-১৮৬) 
 

ফযাঔযা0 াদীঔাসন মথবও জানা মা- াভবন ানযা বত মদঔবর প্রবতযও 

াইভানদযবও তা সক্ত সদব ফন্ ওযবত বফ। মওাবনা ওাযবণ মসট না াযবর ভুঔ 

সদব তায প্রসতফাদ ওযবত বফ। াঅয মওাবনা ওাযবণ তা ম্ভফ না বর ভবন 

ানুবাচনা থাওবত বফ এফাং ভবন ভবন ঐ ানযা ওাজ ফন্ ওযায সযওল্পনা 

ওযবত বফ। মম ফযসক্ত এাআ মলসট ওযবফ না তায াইভান নাাআ ফা ম াইভান 

াঅবন নাাআ ফবর কণয বফ।  
 

াইভান াঅনা এওসট াঈানাভূরও ওাজ। তাাআ াদীঔাসন মথবও জানা মা, 

নযা-ানযা সফবাবকয মম মওাবনা ানযা ওাজ প্রসতবযাধ ওযায সফলব ফািফ 

াফিা ানুমাী মথামথ বুসভওা না যাঔবর ‘াইভান াঅনা’ নাভও াঈানা 

সফবাবকয াঅভরসট ারন ওযা সন ফবর ধযা । এয ওাযণ বরা- াইভান 

াঅনা াঅভরসটয াঈবেয বে ভানুবলয ভন-ভানসওতাবও এভনবাবফ কিন ওযা  

মমন তা নযা  ানযা সফবাবকয ওাজগুবরা ওযায ফযাাবয ফযসক্তবও 

মথামথবাবফ াঈদু্বে ওবয। ুতযাাং মসদ মদঔা মা- াইভাবনয দাসফদায মওাবনা 

ফযসক্ত নযাবয ফািফান  ানযাবয প্রসতবযাবধয ফযাাবয মওাবনা প্রওায বূসভওা 

যাঔবে না, তবফ সন0বন্দব ফুেবত বফ ঐ ফযসক্ত াইভান াঅনা াঅভরসটয 

ানুষ্ঠানসট ওযবর ভন-ভানসওতাবও মথামথবাবফ কিন ওবযসন। াথচাৎ াইভান 

াঅনা াঅভরসটয ভূর সদওসটবত তায খাটসত াঅবে। াঅয তাাআ ম াইভান াঅবনসন 

ফবর ধযা বফ।  
 

Common sense ানুমাী মম সফল দ্বাযা মওাবনা সওেু কিন ওযবত চাা  

তা ফভ াবথ সফবাবকয সফল । তাাআ, াদীঔাসন মথবও জানা মা- 

াইভান াঅনা সফলসট ভানুল ৃসিয াবথ সফবাবকয সফল। াঅয নযা-ানযা 

সফবাবকয সফলগুবরা বরা ভানুল ৃসিয াঈবেয সফবাবকয সফল। 
 

াদী-২ 

ا  َّ قَاَل ّلَ َوَعْن اَنٍَس )رض( قَاَل فَلَّمَ َخَطَبَنا َرُسْوُل اهلِل )ص( اِّل
 اِيَْماَن لَِمْن ّلَ اََمانََة لَُه َوّلَ دِيَْن لَِمْن ّلَ َعْهَد لَُه .
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ানফুাদ0 াঅনা (যা.) ফবরন, যাূর (া.) াঅভাবদয এভন নসত ঔুফ ওভাআ 

ওবযবেন মায ভবধয সতসন ফবরনসন, সঔানতওাযীয াইভান মনাআ এফাং াদা 

বাংকওাযীয দ্বীন মনাআ।  

(াঅর ভাওতাফাতু াবভরা0 ফাাওী, াদী নাং-১২৪৭০) 
 

ফযাঔযা0 এ াদীঔাসনয এওসট ফক্তফয বরা, সঔানাতওাযীয াইভান মনাআ। 

সঔানাত ওযা এওসট ানযা ওাজ। াঅয াইভান াঅনা এওসট াঈানাভূরও ওাজ। 

তাাআ এ াদীঔাসন ানুমাী ানযা ওাজ মথবও দুবয না থাওবর াইভান াঅনা 

নাবভয  াঈানাভূরও াঅভরসট াঅল্লায সনওট গ্রণবমাকয  না। াঅয তাাআ, 

১নাং াদীঔাসনয নযা এ াদীঔাসন ফযাঔযা ওবয ফরা মা- াইভান াঅনা 

সফলসট ভানুল সৃিয াবথ সফবাবকয সফল। াঅয নযা-ানযা সফবাবকয 

সফলগুবরা বরা ভানুল ৃসিয াঈবেয সফবাবকয সফল। 

 

াদী-৩ 

ُ ََلَْيِه َوَسلََّم قَاَل ٓايَُة الُْمَنافِِق  َعْن  ِبِّ َصّّلَ اّلّلَ أَِِب ُهَريَْرَة َعْن الّنَ
َث كََذَب َوإِذَا َوَََد أَْخلََف َوإِذَا اْؤتُِمَن َخاَن  ثََلث  إِذَا َحّدَ

ানফুাদ0 াঅফু হুযাযা (যা.) ফসণচত যাূরুল্লা (া.) ফবরবেন, ভুনাসপবওয রেণ 

সতনসট- ম মঔন ওথা ফবর সভথযা ফবর, াদা ওযবর বে ওবয এফাং াঅভানাত 

যাঔবর সঔানাত ওবয।  

(াঅর ভাওতাফাতু াবভরা0 ফুঔাযী, াসদ নাং- ৩৩) 
 

ফযাঔযা0 ভুনাসপও বরা মাআ ফযসক্ত মম াইভাবনয দাসফ ওবয এফাং প্রওাবয 

ভানুলবও মদঔাবনায জনয সওেু াঅভর ওবয সওন্তু ান্তবয াইভান াঅবন নাাআ। াথচাৎ 
প্রওৃত াবথচ ম ভু’সভন ন। াদীঔাসনবত সতনসট ওাজ ওযা ফযসক্তবও ভুনাসপও 

ফরা ববে- সভথযা ফরা, াদা বে ওযা  এফাং াঅভানাবতয সঔানাত ওযা।  
 

সভথযা ফরা, াদা বে ওযা  এফাং াঅভানাবতয সঔানাত ওযা বরা নযা-

ানযা সফবাবকয ওাজ। াঅয াইভান াঅনা এওসট াঈানাভূরও ওাজ। তাাআ এ 

াদীঔাসন ানুমাী ানযা ওাজ ারন মথবও দুবয না থাওবর াইভান াঅনা 

নাবভয  াঈানাভূরও াঅভরসট াঅল্লায সনওট গ্রণবমাকয  না। তাাআ, ১নাং 

াদীঔাসনয নযা এ াদীঔাসন ফযাঔযা ওবয ফরা মা-  াইভান াঅনা সফলসট 

ভানুল ৃসিয াবথ সফবাবকয সফল। াঅয নযা-ানযা সফবাবকয সফলগুবরা 

বরা ভানুল ৃসিয াঈবেয সফবাবকয সফল। 
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াদী-৪ 

اٍس َقاَل َسِمْعُت َرُسْوَل اهلِل َصّّلَ اهلُل ََلَْيِه َوَسلََّم يَُقْوُل  َعْن َعّبَ
 .َجْنِبهِ لَْيَس الُْمْؤِمُن بِالَِّذْى يَْشَبُع َوَجاُرُه َجايٌِع اََِل 

ানফুাদ0 াআফবন াঅব্বা (যা.) ফবরন, যাূর (া.) মও ফরবত শুবনসে, ঐ ফযসক্ত 

াইভানদায ন মম াঈদয ূণচ ওবয ঔা সওন্তু তায াবাআ তায প্রসতবফী াবুক্ত 

থাবও। 

(াঅর ভাওতাফাতু াবভরা0 ফাাওী, াদী নাং-৯৫৩৬) 
 

ফযাঔযা0 এ াদীঔাসনয এওসট ফক্তফয বরা- ঐ ফযসক্ত াইভানদায ন মম াঈদয 

ূণচ ওবয ঔা সওন্তু তায াবাআ তায প্রসতবফী াবুক্ত থাবও। প্রসতবফী াবুক্ত 

মযবঔ, মওান ধযবনয ফযফিা না সনব সনবজ মট ববয ঔাা াআরাভী দৃসিবওাণ 

মথবও এওসট ানযা ওাজ। াঅয াইভান াঅনা এওসট াঈানাভূরও ওাজ। তাাআ এ 

াদীঔাসন ানুমাী ানযা ওাজ মথবও দুবয না থাওবর ‘াইভান’ 

াঅনা  াঈানাভূরও াঅভরসট াঅল্লায সনওট গ্রণবমাকয  না। তাাআ, ১নাং 

াদীঔাসনয নযা এ াদীঔাসন ফযাঔযা ওবয ফরা মা- াইভান াঅনা সফলসট 

ভানুল ৃসিয াবথ সফবাবকয সফল। াঅয নযা-ানযা সফবাবকয সফলগুবরা 

বরা ভানুল ৃসিয াঈবেয সফবাবকয সফল। 
 

াদী-৫ 

َعْن أَِِب ُهَريَْرَة قَاَل قَاَل َرُجٌل يَا َرُسوَل اهلِل إِّنَ فَُلنََة يُْذكَُر ِمْن 
ِجرَيانََها بِلَِسانَِها كَْثَرةِ َصَلتَِها َوِصَياِمَها َوَصَدقَِتَها غرَْيَ أَنََّها تُْؤذِي 

ِ فَإِّنَ فَُلنََة يُْذكَُر ِمْن قِلَِّة  اِر قَاَل يَا َرُسوَل اّلّلَ َقاَل ِهَي ِِف الّنَ
ُق بِاْْلَثَْواِر ِمَن اْْلَقِِط َوَّل  ِصَياِمَها َوَصَدقَِتَها َوَصَلتَِها َوإِنََّها تََصّدَ

 . الَْجّنَةِ تُْؤذِي ِجرَيانََها بِلَِسانَِها َقاَل ِهَي ِِف 
ানফুাদ0 াঅফু হুযাযা (যা.) ফবরন- জননও ফযসক্ত ফরবরা, াআা যাূরাল্লাহ  

(া.) াভওু ভসরা ারাত  মাওাবত প্রসসে রাব ওবযবে, তবফ ম সনজ ভুঔ 

দ্বাযা প্রসতবফীবও ওি মদ। সতসন ফরবরন, ম জাান্নাভী। মরাওসট াঅফায 

ফরবরা- াআা যাূরাল্লাহ  (া.), াভওু ভসরা িবওচ জনশ্রুসত াঅবে মম, ম 

ওভ সাভ যাবঔ, াদওা ওভ ওবয এফাং ারাত ওভ বড়। তায দাবনয 

সযভাণ বরা সনবযয টুওযা সফবল। সওন্তু ম সনজ ভুঔ দ্বাযা প্রসতবফীবও ওি 

মদ না। সতসন (যাূর া.) ফরবরন, ম জান্নাতী।   

            (াঅর ভাওতাফাতু াবভরা0 ভুনাবদ াঅভাদ, াসদ নাং-৯৬৭৩)  
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ফযাঔযা0 প্রসতবফীবও ভুঔ সদব ওি মদা নযা-ানযা সফবাবকয এওসট ানযা 

ওাজ। াঅয ারাত, সাভ  মাওাত বরা াঈানাভূরও ওাজ। াদীঔাসনবত 

মদঔা মা প্রচুয ারাত, সাভ  মাওাত াঅদা ওযায য প্রসতবফীবও ভুঔ 

সদব ওি মদায ওাযবণ প্রথভ ভসরাবও জাান্নাবভ মমবত বফ। াথচাৎ তায ঐ 

াঈনাভূরও াঅভরগুবরা াঅল্লায সনওট ওফুর বফ না। ানযসদবও ওভ (পযজ, 

াসজফ ফাদ না সদব) ারাত, সাভ  মাওাত াঅদা ওযায য 

প্রসতবফীবও ভুঔ সদব ওি না মদা সদ্বতী ভসরা জান্নাবত মাবফ। াথচাৎ তায 

ঐ াঈনাভূরও াঅভরগুবরা াঅল্লায সনওট ওফুর বফ। এয ওাযণ বরা,  

ারাত, সাভ, মাওাত াআতযাসদ াঈানাভূরও ওাজ মথবও াঅল্লা ভানুলবও 

সফসবন্ন ধযবণয সো সদব কিন ওযবত মচববেন। ঐ সো মদায াঈবেয বরা 

নযা-ানযা সফবাবকয ওাজগুবরা মথামথবাবফ ারন ওযায াঈবমাকী ওবয 

ভানুলবও কবড় মতারা।  

 

প্রথভ ভসরা প্রচুয ারাত, সাভ  মাওাত াঅদা ওযবর ম াআফাদাতগুবরা 

মথবও সদবত চাা সো মনসন। তাাআ ম ভুঔ সদব প্রসতবফীবও ওি সদববে। 

পবর তায ঐ াঅভরগুবরা ওফুর সন এফাং তাবও জাান্নাবভ মমবত বফ। াঅয 

সদ্বতী ভসরা ঐ াঅভরগুবরা ওভ ওযবর মগুবরা মথবও সদবত চাা সো 

সনববে। তাাআ ম ভুঔ সদব প্রসতবফীবও ওি মদসন। পবর তায ঐ াঅভরগুবরা 

ওফুর ববে এফাং ম জান্নাবত মাায মমাকয ববে।  

মম সফল দ্বাযা মওাবনা সওেু সো মদা  ফা কিন ওযবত চাা  তা 

ফভ াবথ সফবাবকয সফল । তাাআ এ াদীঔাসন মথবও জানা মা, 

ারাত, সাভ  মাওাত তথা াঈানাভূরও াঅভর বরা ভানুল ৃসিয 

াবথভূরও সফল। াঅয নযা  ানযা সফবাবকয ওাজগুবরা ভানুল ৃসিয 

াঈবেয সফবাবকয সফল। 
 

াদী-৬ 

َعْن أَِِب ُهَريَْرَة َقاَل َقاَل َرُسوُل اهلِل َصّّلَ اهلُل ََلَْيِه َوَسلََّم َمْن لَّْم 
ْوِر َوالَْعَمَل بِِه فَلَْيَس ِهلِل َحاَجة ِِف أَْن يََّدَع َطَعاَمُه  يََدْع قَْوَل الّزُ

 َوَشَرابَهُ 
ানফুাদ0 াঅফু হুযাযা (যা.) ফবরন- যাূরুল্লা (া.) ফবরবেন, মম ফযসক্ত সভথযা 

ওথা ফা সভথযা াঅচযণ োবড়সন, তায ঔাা ফা ান ওযা মেবড় মদাবত (সাভ 

ারন) াঅল্লায মওাবনা দযওায মনাআ (াঅল্লায সনওট ওফুর বফ না)।  

(াঅর ভাওতাফাতু াবভরা0 ী ফুঔাযী, াসদ নাং-১৯০৩) 

ফযাঔযা0 সাভ াঈানা সফবাবকয ওাজ। াঅয সভথযা ওথা ফা সভথযা াঅচযণ 

নযা-ানযা সফবাবকয ওাজ। াদীঔাসন ানুমাী তাাআ নযা-ানযা সফবাবকয 
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ওাজগুবরা না ওযবর াঈানা সফবাবকয াঅভর ওফুর  না। এয ওাযণ বরা 

াঈানাভূরও াঅভবরয াঈবেযয বরা াঅভরগুবরায ানুষ্ঠান  সিত সফল 

(মসদ থাবও) বত সো সদব ভানুলবও কিন ওযা মমন তাযা নযা-ানযা 

সফবাবকয ওাজগুবরাবও মথামথবাবফ ারন ওযবত াবয।  
 

সাবভয ানুষ্ঠাবনয ভাধযবভ াঅল্লা তা’ারা এভন ভানুল কিন ওযবত মচববেন 

মাযা মবট েুধা  তজসফও চাসদা থাওবর নযা-ানযা সফবাবকয ানযা 

ওাজগুবরা মথবও দূবয থাওবফ এফাং নযা ওাজগুবরা মথামথবাবফ ারন ওযবফ। 
 

মম সফল দ্বাযা মওাবনা সওেু সো মদা  ফা কিন ওযবত চাা  তা 

ফভ াবথ সফবাবকয সফল । তাাআ এ াদীঔাসন মথবও জানা মা, 

ারাত, সাভ  মাওাত তথা াঈানাভূরও াঅভর বরা ভানুল ৃসিয 

াবথভূরও সফল। াঅয নযা  ানযা সফবাবকয ওাজগুবরা ভানুল ৃসিয 

াঈবেয সফবাবকয সফল। 
 

াদী-৭ 

َعْن أَِِب ُهَريَْرَة أَّنَ َرُسوَل اهلِل َصّّلَ اهلُل ََلَْيِه َوَسلََّم قَاَل أَتَْدُروَن َما 
فِْيَنا َمْن َّل دِْرَهَم لَُه َوّلَ َمَتاَع فََقاَل إِّنَ الُْمْفلُِس َقالُوا الُْمْفلُِس 

ِِتْ يَأِِْت يَْوَم الِْقَياَمِة بَِصَلةٍ َوِصَياٍم َوَزكَاةٍ َويَأِِْت قَْد  الُْمْفلَِس ِمْن أُّمَ
َشَتَم َهَذا َوقََذَف َهَذا َوأَكََل َماَل َهَذا َوَسَفَك دََم َهَذا َوَضَرَب َهَذا 

ا ِمْن َحَسَناتِِه َوَهَذا ِمْن َحَسَناتِِه فَإِْن فَِنَيْت َحَسَناتُُه فَُيْعََط َهَذ 
قَْبَل أَْن يُْقََض َما ََلَْيِه أُِخَذ ِمْن َخَطايَاُهْم فَُطِرَحْت ََلَْيِه ثُّمَ ُطِرَح 

 .ِِف الّنَار
ানফুাদ0 াঅফু হুযাযা (যা.) ফবরন- যাূর (া.) ফরবরন, মতাভযা সও জান 

ফবচব দসযদ্র ফযসক্ত মও? াাফাব মওযাভ জফাফ সদবরন, াঅভাবদয ভবধয 

দসযদ্র বরা ম, মায টাওা-া  ধন-িদ মনাআ। সতসন ফরবরন, াঅভায 

াঈম্মবতয ভবধয ফবচব দসযদ্র ফযসক্ত ম, মম সওাভবতয ভদাবন ারাত, 

সাভ  মাওাত সনব াঈসিত বফ। সওন্তু তায সফরুবে াসববমাক াঅবত 

থাওবফ মম, ম মওাবনা ভানুলবও কাসর সদববে, ওাাঈবও সভথযা মদালাবযা 

ওবযবে, ওাবযা িদ ানযাবাবফ বেণ ওবযবে, ওাবযা যক্ত (ানযাবাবফ) 

প্রফাসত ওবযবে ফা ওাাঈবও (ানযাবাবফ) াঅখাত ওবযবে। াত0য তায 

ারাত, মাওাত, সাভ াআতযাসদ ওাজগুবরাবও সফসনভ সববফ ঐ েসতগ্রি ফা 
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ওিপ্রাপ্ত মরাওগুবরাবও মদা বত থাওবফ। এবাবফ তায ওর মনও ওাজ 

সফসনভ সদব মল ব মাায য দাসফদাযবদয াগুবরা তায াঈয চাাবনা 

বফ।াফববল তাবও জাান্নাবভ সনবে ওযা বফ।           

 (াঅর ভাওতাফাতু াবভরা0 ী ভুসরভ, াসদ নাং-৬৭৪৪)   
 

ফযাঔযা0 ভানুলবও কাসর মদা, ওাাঈবও সভথযা মদালাবযা ওযা, ওাবযা িদ 

ানযাবাবফ বেণ ওযা, ওাবযা যক্ত ানযাবাবফ প্রফাসত ওযা, ওাাঈবও 

ানযাবাবফ াঅখাত ওযা ানযা ওাজ। াদীঔাসনবত মদঔা মা- মওাঈ মসদ 

দুসনা াঈসল্লসঔত ানযা ওাজগুবরা ওবয তবফ মল সফচাবযয সদন তায ারাত, 

মাওাত, সাভ াআতযাসদ াঈানাভূরও াঅভর সফপবর মাবফ এফাং তাবও 

জাান্নাবভ মমবত বফ। তাাআ ৫  ৬ নাং াদী দু’ঔাসনয নযা এ াদীসট মথবও 

ফুো মা- নযা ওাজ ারন ওযা এফাং ানযা ওাজ মথবও দূবয থাওা তথা 

নযাবয ফািফান  ানযাবয প্রসতবযাধ বে ভানুল ৃসিয াঈবেয। াঅয 

াঈানভূরও ওাজগুবরা বে ভানুল ৃসিয াবথ।  
 

াদী-৮ 

َوَعْن َجابٍِر قَاَل قَاَل َرُسْوُل اهلِل َصّّلَ اهلُل ََلَْيِه َوَسلََّم اَْوَِح اهلُل َعّزَ 
لَُم اَِن اْقلِْب َمِديَْنَةكََذا َوكََذا بِاَْهلَِها  ئِْيَل ََلَْيِه الّسَ َوَجّلَ اََِل ِجْبَ

ْ َعْبَدَك فُلَنًا لَْم يَْعِصْيَك َطْرفََة ََْيٍ قَاَل فََقاَل  يَاَرِبّ اِّنَ فِْۡيِ
ْر ِِفْ َساَعٍة قَّطُ  ْ َفاِّنَ َوْجَهُه لَْم يََتَمّعَ  .فََقاَل اَْقلِْبَها ََلَْيِه َوََلَْۡيِ

ানফুাদ0 জাবফয (যা.) ফবরন, যাূর (া.) ফবরবেন, ভাযাক্রভারী াঅল্লাহ  

সজোাআর (াঅ.) মও সনবদচ সদবরন মম, াভওু াভওু যবও তায াসধফাী  

াঈসিব দা। সতসন ফরবরন, ম যফ! তাবদয ভবধয মতা মতাভায াভওু এও 

ফান্দা াঅবে মম ভুূবতচয জবনয নাপযভাসন ওবযসন (াঈানাভূরও াঅভর বত 

দূবয থাবওসন)। যাূর (া.) ফবরন, তঔন াঅল্লাহ  তা’ারা ফরবরন- তাবও 

ওবরয াঈযাআ যসটবও াঈসিব দা। ওাযণ, মু্মবঔ াাচায (ানযা 

ওাজ) বত মদবঔ ভুূবতচয জবনয তায মচাযা ভসরন সন। 

(াঅর ভাওতাফাতু াবভরা0 ফাাওী, াদী নাং-৭৫৯৫) 
 

ফযাঔযা0 াদীসট মথবও জানা মা- এওসট যবও াঈসিব মদায াঅবদ 

াায য সজোাআর (াঅ.) যসটবত থাওা এওসট মরাবওয াসি মবাক ওযায 

ওাযণ জানায জবনয াঅল্লাবও ফবরসেবরন- ‘ম ফযসক্তবতা ভুূবতচয জবনয তাাঁয 

নাপযভাসন ওবযসন তথা মবতা ওর াঈানাভূরও াঅভর ারন ওযবে’। 
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সজোাআর (াঅ.) এয ঐ ওথায াঈত্তবয াঅল্লাহ  ফবরবেন- ‘মু্মবঔ াাচায তথা 

ানযা ওাজ বত মদবঔ ভুূবতচয জবনয তায মচাযা ভসরন  না’। 
 

মু্মবঔ াাচায বত মদবঔ ভুূবতচয জবনয মচাযা ভসরন না ায াথচ বরা- 

ানযা ওাজ বত মদবঔ তা প্রসতবযাধ ওযায মওাবনা ফযফিা না মনা এভনসও 

ভবন ানুবাচনা না া। তাাআ, ূবফচয াদীগুবরায নযা এ াদীঔাসন 

মথবও জানা মা- নযা ওাজ ারন ওযা এফাং ানযা ওাজ মথবও দূবয থাওা 

তথা নযাবয ফািফান  ানযাবয প্রসতবযাধ বরা ভানুল ৃসিয াঈবেয। াঅয 

াঈানভূরও ওাজগুবরা বে ভানুল ৃসিয াবথ। 
 

সম্মসরত সো: াঈসল্লসঔত াদীগুবরা মচাবরাচনা ওযবর সনশ্চতা সদবাআ ফরা 

মা মম- নযা ওাজ ারন ওযা এফাং ানযা ওাজ মথবও দূবয থাওা তথা নযাবয 

ফািফান  ানযাবয প্রসতবযাধ বে ভানুল ৃসিয াঈবেয। াঅয জীফবনয ানয 

সতন সফবাবকয ওাজ (াঈানা,যীয-স্বািয কিন  সযবফ-সযসিসত কিন) 

বরা ভানুল ৃসিয াবথ। এ ধযবনয াঅবযা াদী াদীাবে াঈসিত াঅবে। 
 

ভানলু সৃিয াঈবেয ফািফাবনয চরভান সচত্র (Flow Chart) 

 

 

 

 

 

 

  

যীয-স্বািয গিনভরূক 

কার্ 

(খাওয়া, ান কযা, 

ণফশ্রাভ, ফযায়াভ, 

ণচণকৎা ইতযাণদ) 

উানাভরূক কার্ 

(কুযআলনয জ্ঞান, ঈভান, 

ারাত, মাকাত, ণয়াভ, 

াজ্জ, কুযফানী, 

তাফী-তারীর) 

ণযলফ ণযণিণত 

গিনভরূক কার্ 

(াধাযি ণিা, 

অথজনীণত, ণফজ্ঞান, 

প্রণতযিা ইতযাণদ) 

 

লুযা র্ীফন গিন 

 

ভানুল ৃণিয উলেয াধন (আল্লায ন্তুণিলক াভলন যযলখ কুযআলন ফণিজত কর 

নযালয়য ফাস্তফায়ন ও অনযালয়য প্রণতলযালধয ভাধযলভ ভানুললয করযাি কযা) 

গণিত র্ীফন ফযফায 
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াআরাভী দসৃিবওাণ মথবও নযা-ানযা ওাজগুবরা  

ওী ওী তা জানায াঈা 

াআরাভী দৃসিবওাণ মথবও নযা-ানযা (معروف এফাং منكر  ) ওাজগুবরায ভবধয 

মমগুবরা প্রথভ িবযয মভৌসরও তায ফগুবরা াঅল্লা তা’ারা াঅর ওুযাঅবন 

াঈবল্লঔ ওবয মযবঔবেন। এওথাসট ভান াঅল্লাহ  জাসনব সদববেন ূযা নাবরয 

৮৯নাং াঅাবতয ভাধযবভ। তাাআ, মওাঈ মসদ মগুবরা জানবত চা তবফ াঅর-

ওুযাঅন াথচ ফুবে ড়বরাআ তা সনবুচরবাবফ জানবত াযবফ। সওন্তু াতযন্ত 

সযতাবয সফল, ভুরভানযা মাবত ওুযাঅবনয ঐ ফক্তফযগুবরা বজ জানবত 

না াবয, ম  জবনয াআফসর তান নানাবাবফ মধাাঁওাফাসজ ঔাসটববে এফাং 

াসধওাাং ভুসরভ াআফসরবয মাআ মধাাঁওাফাসজভূরও ওথাগুবরাবও াআরাবভয 

ওথা ভবন ওবয গ্রণ ওবয সনববে এফাং তায াঈয াঅভর ওবয মাবে। 

াআফসরবয মাআ মধাাঁওাফাসজভূরও ওথা ওী ওী তা জানবত াযবফন প্রওাসত 

সনবনয ফাআগুবরা মথবও- 
 

১. ভু’সভবনয ১ নাং ওাজ এফাং তাবনয ১ নাং ওাজ 

২. জু-মকাবরয াবথ ওুযাঅবনয িওচ প্রচসরত ধাযণা  সিও তথয 

৩. াআোওৃতবাবফ াথচ োড়া ওুযাঅন ড়া গুনা না াফ? 

 

াবথগুবরায ভবধয াঈানাগুবরাবও াসধও গুরুত্ব মদায ওাযণ 

ওুযাঅন  ুন্নাব াবথভূরও ওাজগুবরায ভবধয াঈানা সফবাবকয 

ওাজগুবরাবও (ওুযাঅবনয জ্ঞান াজচন, াইভান াঅনা, ারাত, মাওাত, সাভ, 

াজ্জ াআতযাসদ) াসধও গুরুত্ব মদা ববে। তাাআ, এ প্রশ্নসট ভবন াঅা স্বাবাসফও 

মম, াবথভূরও ওাজগুবরায ভবধয াঈানা সফবাবকয ওাজগুবরাবও াসধও 

গুরুত্ব মদায ওাযণ ওী?  

েবে ািও, এ সফলব ৃসথফীয মওাঈ সনশ্চাআ সদ্বভত মালণ ওযবফ না মম- 

মওাবনা ওসিন ওাজ ওযবত বর প্রথবভ ম ওাজ ওযায াঈবমাকী জনসক্ত এফাং 

সযবফ সযসিসত ততসয ওযা াফযাআ দযওায। াঅয এয ভবধয জনসক্ত কিনাআ 

মফস গুরুত্বূণচ। জনসক্ত কিন ফরবত তাবদয ভানসও  ফুসেফৃসত্তও এফাং 

াযীসযও াঈব কিনবও ফুো। তবফ এ দু’সটয ভবধয ভানসও  মভৌসরও 

ফুসেফৃসত্তও কিনাআ াসধও গুরুত্বূণচ। ওাযণ জনসক্তাআ ফযফায ওযবফ ানযানয 

াঈা াঈওযণ। তাযা মসদ ভানসও  মভৌসরও ফুসেফৃসত্তও সদও সদব াঈবমাকী 

না  তবফ যীয-স্বািয  ানযানয াঈা াঈওযণ মাাআ থাওুও না মওন, 

পরতা াঅবফ না। মমভন ধরুন- মওাবনা যওায মসদ তায মদবয 

নাকসযওবদয মযাক-ফযাসধয সচসওৎা ওযবত চা, তবফ প্রথবভ তাবও ঐ ওাবজয 
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াঈবমাকী সচসওৎও, নাচ এফাং াঈা াঈওযবণয (াাতার, লধ মন্ত্রাসত 

াআতযাসদ) ফযফিা ওযবত বফ। তবফ এয ভবধয জনসক্তয (সচসওৎও, নাচ 

াআতযাসদ) ভানসও  ফুসেফৃসত্তও কিনাআ মফস গুরুত্বূণচ। ওাযণ তাযা মসদ 

ভানসও  ফুসেফৃসত্তও সদবও সদব াঈমুক্ত না , তবফ তাবদয যীয-স্বািয 

এফাং ানয াঈওযণ প্রচুয থাওবর তা সিওবাবফ ওাবজ াঅবফ না। াঅয তাাআ 

ভানুবলয মযাক-ফযসধয সচসওৎা বফ না।  

 

াঅল্লায ন্তুসিবও াভবন মযবঔ ওুযাঅবন ফসণচত ওর নযাবয ফািফান  

ানযাবয প্রসতবযাধ াতযন্ত ওসিন ওাজ। এ ওাজ ওযবত াঈমুক্ত জনসক্ত  

াঈা াঈওযণ দযওায। এয ভবধয ভানসও  মভৌসরও ফুসেফৃসত্তও সদও সদব 

াঈমুক্ত জনসক্তাআ বরা ফ মথবও মফস গুরুত্বূণচ। তাাআ, ভানুল ৃসিয াঈবেয 

াধবনয জবনয ভানসও  মভৌসরও ফুসেফৃসত্তও সদও সদব াঈমুক্ত জনসক্ত কিন 

ওযায মওাবনা ফযফিা ফা মপ্রাগ্রাভ মসদ াঅল্লায না থাওবতা, তবফ ভান াঅল্লাহ  

াফযাআ ফবচব মফস জ্ঞানী ত্তা বত াযবতন না (নাাঈমুসফল্লা)। াঈমুক্ত 

জনসক্ত ততসযয াঅল্লায মাআ ফযফিা বে াঈানা সফবাবকয ওাজগুবরা। ঐ 

ওাজগুবরায ভাধযবভ াঅল্লাহ  ভুসরভবদয সফসবন্ন সো সদবত মচববেন। 

ওাজগুবরা সনষ্ঠায বে ওযায ভাধযবভ তাযা মসদ মাআ সোগুবরা ভবনপ্রাবণ গ্রণ 

ওবয এফাং তা তাবদয ফযসক্তকত  াভাসজও জীফবন প্রবাক ওযায জবনয ততসয 

ব মা, তাবরাআ শুধু তাবদয ৃসিয াঈবেয ফািফান ওযা ম্ভফ বফ। 

ানযথা ন। তাাআ াবথ সফবাবকয ওাজগুবরায ভবধয ঐ ওাজগুবরাবও াআরাভ 

মফস গুরুত্ব সদববে। ঐ ওাজগুবরায ভবধয ারাত মথবও াঅল্লাহ  মম াূফচ 

সোগুবরা সদবত মচববেন, তা াঅবরাচনা ওযা ববে ‘ারাত মওন াঅজ ফযথচ 

বে’ (কবফলণা সসযজ- ৩) নাভও ফাআসটবত।  

 

ভানলু সৃিয াঈবেয াধবনয জবনয ওযুাঅবনয জ্ঞান াজচবনয গুরুত্ব 

াঅবরাচয সফলব াঅবরাচনা সযূণচ বফ না মসদ ভানুল ৃসিয াঈবেয াধবন 

ওুযাঅবনয জ্ঞান াজচবনয গুরুত্ব ওবতাটুওু তা সনব সওেু াঅবরাচনা ওযা না । 

ওুযাঅন না জানবর এওজন ভানুল সনবুচরবাবফ জানবত াযবফ না মও তাবও ৃসি 

ওবযবেন, ওী াঈবেবয তাবও ৃসি ওযা ববে, ৃসিয াঈবেযভূরও ওাজগুবরা 

ওী ওী, ম াঈবেয াধবনয জবনয াবথভূরও ওাজ ওী ওী, ভতৃুযয য ওী বফ 

াআতযাসদ জীফবনয বে িসওচত াতীফ গুরুত্বূণচ সফলগুবরা। পবর তায বে 

ৃসিয াঈবেয াধন ওযা মওাবনাক্রবভাআ ম্ভফ বফ না ফা বত াবয না। তাাআ  

ৃসিয াঈবেয াধবনয জবনয, ওুযাঅবনয জ্ঞান াজচন ওযা াফযাআ ভানুবলয ১ 

নাং ফা ফবচব গুরুত্বূণচ ওাজ বফ। াঅয এ ওাযবণাআ ওুযাঅন  ূন্না, াঅর-

ওুযাঅবনয জ্ঞান াজচনবও এওজন ভুসরভ ফা ভানুবলয ফবচব ফড় াাবফয 
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ওাজ এফাং ওুযাঅবনয জ্ঞান না থাওাবও ফবচব ফড় গুনা সববফ মখালণা 

ওবযবে। সফল দু’সট সনব াঅবরাচনা ওযা ববে ‘ভু’সভবনয ১ নাং ওাজ এফাং 

তাবনয  ১ নাং ওাজ’ (কবফলণা সসযজ- ৪) এফাং ‘ফবচব ফড় গুনা- সযও 

ওয না ওযুাঅবনয জ্ঞান না থাওা’ (কবফলণা সসযজ- ২৮) নাভও ফাআ দু’সটবত।  

মল ওথা 

াঈবেযীন চারও াযা জীফন কাসড় চারাবর তায কন্তবফয মৌাঁোবত াবয না। 

তাাআ, মওাবনা ভুসরভ মম াঈবেবয তাবও ৃসি ওযা ববে তা সিওবাবফ না 

মজবন এফাং মাআ াঈবেয াধনবও াভবন না মযবঔ মসদ তায জীফবনয কাসড় 

চারা, তবফ ম তায যভ াঅওাঙ্ক্ষায কন্তফযির জান্নাবত মৌাঁোবত াযবফ না। 

চাাআ ম প্রচসরত ভবত  মবতা ফড় ারাত াঅদাওাযী, সাভ ারনওাযী, 

দানফীয, যবজকায, ফুজুকচ, ীয, ভারানা, যাজনীসতসফদ, সচন্তাসফদ, 

সচসওৎও, াআসঞ্জসনায, ফযফাী াআতযাসদ মাও না মওন। 
 

াঅল্লায ন্তুসিবও াভবন মযবঔ ওুযাঅবন ফসণচত ওর নযাবয ফািফান  

ানযাবয প্রসতবযাধ ওযায াঈা ওী, ওুযাঅন ভজীবদ াঅল্লাহ  তা সযস্কাযবাবফ 

জাসনব সদববেন। এটা ‘যারূ ভুাম্মাদ (া.)মও মপ্রযবণয াঈবেয এফাং তাাঁয 

সিও ানুযণ ফেুায ভাওাসি’ (কবফলণা সসযজ-২) সবযানাবভয ফাআবত 

াঅবরাচনা ওযা ববে। াঅল্লাহ  মমন াঅভাবদয ফাাআবও তাাঁয ভানুল ৃসিয 

াঈবেযবও াভবন মযবঔ, জীফবনয ওর ওভচওাণ্ড সযচারনা ওযায মতৌসপও দান 

ওবযন, ওাভবনাফাবওয এ মদাা ওবয মল  ওযসে।  
 

বুর-ক্রসট ধসযব মদায ানুবযাধ মযবঔ এফাং াঅনাবদয মদাা মচব মল ওযসে।  

াঅল্লা াসপজ! 
 

লরখকেয ফআভূঃ 
1. ভানুল ৃটিয ঈকেশ্য ও াকথয় প্রচটরত ধাযণা ও টিে তথয 
2. যাূর ভুাম্মদ (া.)-লে লপ্রযকণয ঈকেশ্য এফং তাাঁয টিে নুযণ 

ফঝুায ভাোটি 
3. ারাত লেকনা অজ ফযথথ কে? 
4. ভুটভকনয এে নম্বয োজ এফং য়তাকনয এে নম্বয োজ 
5. অ’ভর েফুকরয তথভূ প্রচটরত ধাযণা ও টিে তথয  
6. াআরাভী জীফন সফধাবন Common sense এয গুরুত্ব েতিুকু এফং 

লেকনা? 
7. আোেৃতবাকফ থথ না ফুকঝ কুযঅন ড়া ওয়াফ না গুনা? 
8. অভকরয গুরুত্বটবটিে ফস্থান জানায জ ও টিে ঈায় 
9. ওজু-ল াকরয াকথ কুযঅকনয ম্পেথ প্রচটরত ধাযণা ও টিে তথয 
10. অর কুযঅকনয িন দ্ধটত প্রচটরত সুয, না অফৃটিয সুয? 
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11. মুটিং ত ও েরযাণেয অআন লোন টি এফাং মওবনা? 
12. আরাকভয টনবুথর জ্ঞান জথকনয জকে কুযঅন, াদী ও Common 

sense ফযফাকযয নীটতভারা 
13. আরাভী জীফন টফধাকন টফজ্ঞাকনয গুরুত্ব েতিুকু এফং লেকনা? 
14. ইভান, ভু’টভন, ভুটরভ ও োটপয প্রচটরত ধাযণা ও টিে টচত্র 
15. ‘ইভান থােকরআ মফবত াওয়া মাকফ’ ফণথনা ম্বটরত াদীকয মথাকরাচনা  
16. াপায়াত দ্বাযা েফীযা গুনা ফা লদামখ লথকে ভুটি াওয়া মাকফ টে? 
17. তােদীয (বা য!) ূফথ টনধথাটযত তথযটিয প্রচটরত ও প্রেৃত ফযাখযা 
18. ওয়াফ ও গুনা ভাায দ্ধটত- প্রচটরত ধাযণা ও টিে টচত্র 
19. প্রচটরত াদীাকে ী াদী ফরকত টনবুথর াদী ফঝুায় টে? 
20. েফীযা গুনা ভৃতুযফযণোযী ভু’টভন লদামখ লথকে ভুটি াকফ টে? 
21. ন্ধ নুযণ েকরয জকে কুপযী ফা টযে নয় টে? 
22. গুনাকয ংজ্ঞা ও লেণী টফবা  প্রচটরত ধাযণা ও টিে টচত্র 
23. ভুটরভ টযফায ফা ভাকজ ভানুকলয জানা ভু’টভন ও লফকতী 

ফযটি অকে টেনা? 
24. অল্লায আোয় ফটেেু য় তথযটিয প্রচটরত ও প্রেৃত ফযাখযা 
25. টমটেয (প্রচটরত ধাযণা ও টিে টচত্র) 

26. কুযঅকনয থথ (তযজভা) ও ফযাখযা (তাপীয) েযায প্রেৃত নীটতভারা 
27. ভৃতুযয ভয় ও োযণ ূফথ টনধথাটযত তথযটিয প্রচটরত ও প্রেৃত ফযাখযা 
28. ফকচকয় ফড় গুনা টযে েযা না কুযঅকনয জ্ঞান না থাো? 
29. আরাভী জীফন ফযফস্থায় ফিফয ফা ওয়াজ-নীত ঈস্থাকনয 

নীটতভারা  
30. লম  বীয লড়মকেয ভাধযকভ ভুটরভ জাটত ও টফশ্ব ভানফতায ভূর 

টক্ষায় বুর ল াোকনা কয়কে 
31. ‘অর কুযঅকন টক্ষা যটত (ভানসুখ) ওয়া অয়াত অকে’ েথাটি টে 

টিে? 
32. অর কুযঅকনয থথ (তযজভা) ফা ফযাখযা (তাপীয) কড় টিে জ্ঞান 

রাকবয নীটতভারা 
33. টপো াকেয ংস্কযণ লফয েযা ভুটরভ জাটতয জে তীফ গুরুত্বূণথ 

টফলয় নয় েী? 
34. কুযঅকনয যর থথ জানা ও টিে ফযাখযা ফঝুায জে অযফী বালা ও 

গ্রাভায, নুফাদ, ঈদাযণ এফং টচটেৎা টফজ্ঞাকনয গুরুত্ব 

কুযঅন টযাচথ পাঈকডেকনয োে প্রোনা 
১. অর কুযঅন, মুক য জ্ঞাকনয অকরাকে নুফাদ (অযফী ও ফাংরা)  
২. অর কুযঅন, মুক য জ্ঞাকনয অকরাকে নুফাদ (শুধু ফাংরা)  
৩. তফাতথা  
   (কেি েটনো, মাকত অকে ঈকযাটল্লটখত ৩৪টি ফআকয়য ভূর টক্ষাভূ) 
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৪. কুযঅকনয ২০০ কেয টবধান  
   (মা কুযঅকনয লভাি ে ংখযায দুআ-তৃতীয়াং) 
৫. ওুযাঅসনও াঅযফী গ্রাভায, ১ভ ঔণ্ড  

 

প্রাটিস্থানঃ 
 কুযঅন টযাচথ পাঈকডেন 

াআনাপ ফাযাওা সওডনী এযাে মজনাবযর াাতার ওভবেক্স (৮ভ তরা) 

১১,ীদ তাজঈেীন অভদ যটণ, ভ ফাজায,  াো।  
লপান: ৯৩৪১১৫০, ০১৯৭৯৪৭৪৬১৭ 

 টদ ফাযাো লজনাকযর াাতার 
 ৯৩৭, অঈিায াকুথরায লযাে, যাজাযফা ,  াো।  
 লপান: ০২-৯৩৩৭৫৩৪, ০২-৯৩৪৬২৬৫ 
 

এোড়া সনবনাক্ত রাাআবেযীগুবরাবত াা মা- 
 

ঢাওা  

 াঅান াফসরবওন্স, ওাটাফন মভাড়, াফাক, ঢাওা,  

     মভাফাাআর0 ০১৬৭৪৯১৬৬২৮ 

 সফসচত্রা ফওু এযাে মেনাসয, ৮৭, সফএনএ মন্টায (সনচ তরা), মক্টয-৭, 

াঈত্তযা, ঢাওা, মভাফা0 ০১৮১৩৩১৫৯০৫, ০১৮১৯১৪১৭৯৮ 

 প্রবপয’ ফওু ওণচায , াযবর মযরবকট, ভকফাজায, ঢাওা-১২১৭,  

     মভাফা0 ০১৭১৬৬৭৭৭৫৪ 

 ওাটাফন ফওু ওণচায, ওাটাফন মভাড়, াাফাক, মভাফা0 ০১৯১৮৮০০৮৪৯ 

 াবরীন প্রওানী ১৪-এ/৫, ীদ সরভুল্লা মযাড, মভাাম্মদুয, ঢাওা,  

মভাফা0 ০১৭২৪৭৬৬৬৩৫ 

  ানজানা রাাআবেযী ১৫/৪, ব্লও-স, তাজভর মযাড, মভাাম্মদুয, ঢাওা 

মভাফা0 ০১৮২৯৯৯৩৫১২ 

  াঅাআসডার ফওু াসবচ, মনাড়া (ফচতা টাবযয াব), সভযুয-১০, 

ঢাওা, মভাফা0 ০১৭১১২৬২৫৯৬ 

  াঅর পারুও রাাআবেযী, মযত াঅরী ভাবওচট, টেী ফাজায, টেী,  

      মভাফা0 ০১৭২৩২৩৩৩৪৩ 

 সভল্লাত রাাআবেযী, তাটভরুর টভল্লাত ভাদ্রাা ল আি,  াজীুয  
    লভাফাআর: ০১৬২৫৯৪১৭১২, ০১৮৩০৪৮৭২৭৬ 
  ফাবাসজদ াসটওযার এে রাাআবেযী, সড.াঅাআ.সট ভসজদ ভাবওচট, নাযানকঞ্জ 

 মভাফা0 ০১৯১৫০১৯০৫৬ 

  াঅান াফসরবওন্স, ওসিাঈটায ভাবওচট সনচতরা, ফাাংরা ফাজায,  

      মভাফা0 ০১৭২৮১১২২০০  

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0?source=feed_text
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  জাসভয মওাসচাং মন্টায, ১৭/সফ ভাসরফাক মচৌধুযী াড়া, ঢাওা। 

মভাফাাআর:০১৯৭৩৬৯২৬৪৭ 

  ভসভন রাাআবেযী, ফযাাংও মওারনী, াবায, ঢাওা, মভাফাাআর0 ০১৯৮১৪৬৮০৫৩ 

  সফশ্বা রাাআবেযী, ৮/৯ ফনেী (ভসজদ ভাবওচট) াঅাআসডার স্কুবরয াব 

  Good World রাাআবেযী, ৪০৭/এ সঔরকা মচৌযািা, ঢাওা-১২১৯  

     মভাফাাআর: ০১৮৭৩১৫৯২০৪ 

 াআরাসভা রাাআবেযী, মিন মযাড, নযসাংদী   

    মভাফাাআর:০১৯১৩১৮৮৯০২ 

 প্রবপয’ াফসরবওন’, যাযবর মযরবকাআট, ভকফাজায, ঢাওা  

    মভাফাাআর: ০১৭১১১৮৫৮৬ 
 

চট্টগ্রাভ 

 াঅজাদ ফওুস, ১৯, াী জাবভ ভসজদ, াঅন্দযসওল্লা, চট্টগ্রাভ 

     মভাফা0 ০১৮১৭৭০৮৩০২, ০১৮২২২৩৪৮৩৩ 

 মনাা পাভচা, মনাাঔারী, ০১৭১৬২৬৭২২৪ 

 বাাআ বাাআ রাাআবেযী এে মেনাযী, মিন মযাড, মচৌভুনী, মনাাঔারী,  

     মভাফাাআর0 ০১৮১৮১৭৭৩১৮ 

 াঅদচ রাাআবফযী এডুবওন সভসডা, সভজান মযাড, মপনী 

     মভাফাাআর0 ০১৮১৯৬০৭১৭০ 

 াআরাসভা রাাআবেযী, াআরাসভা ভাবওচট, রাওাভ, ওুসভল্লা, 

      মভাফাাআর0 ০১৭২০৫৭৯৩৭৪ 

 

 পসজা রাাআবেযী, মওান্দয ভযানন, মভাখরটুসর,ওুসভল্লা,  

      মভাফাাআর0 ০১৭১৫৯৮৮৯০৯ 
 

ঔরুনা 

 তাজ রাাআবেযী, মরাতরা ভসজদ ভাবওচট, ঔুরনা।  

     মভাফাাআর0 ০১৭২৪-৮৪৩২৮৩ 

 োবরসা রাাআবেযী, মরাতরা ভসজদ ভাবওচট, ঔুরনা 

     মভাফাাআর0 ০১৭১১-২১৭২৮৮ 

  মরার ফওু সডবা, তবযফ চেয, দড়াটানা, মবায।  

      মভাফাাআর0 ০১৭১১-৩২৪৭৮২ 

 এটবটযা ফওু ফযাাংও, ভারানা বালানী ড়ও, সেনাাআদ।  

     মভাফাাআর0 ০১৯১৬-৪৯৮৪৯৯ 

  াঅযাপাত রাাআবেযী, সভন স্কুবরয াভবন, ওুসিা 

         মভাফাাআর0 ০১৭১২-০৬৩২১৮ 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%9A%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AE?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%96%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%A8%E0%A6%BE?source=feed_text
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  াঅযাসপা রাাআবেযী, এভ. াঅয. মযাড, যওাযী ফাসরওা সফদযার মকট,  

ভাগুযা। মভাফাাআর0 ০১৯১১৬০৫২১৪ 
 

সবরট 

 ফওু সর, যাজা ভযানন,সনচতরা, সজন্দা ফাজায, ঢাওা 

     মভাফাাআর0 ০১৯৩৭৭০০৩১৭ 

 ুরতাসনা রাাআবেযী, টাাঈন র মযাড, সফকঞ্জ, মভাফাাআর0 ০১৭৮০৮৩১২০৯ 

 াবঞ্জযী রাাআবেযী এে মেনাযী, ৭৭/৭৮ মৌয ভাবওচট, ুনাভকঞ্জ  

     মভাফাাআর0 ০১৭২৫৭২৭০৭৮ 

 ওদুযসতা রাাআবেযী, সবরট মযাড, সযাজ সাং মন্টায, মভৌরবীফাজায,  

     মভাফা0 ০১৭১৬৭৪৯৮০০ 
 

যাজাী  

 াআরাসভা রাাআবেযী, াবফ ফাজায, যাজাী                                

     মভাফা: ০১৫৫৪-৪৮৩১৯৩, ০১৭১৫-০৯৪০৭৭ 

 াঅদচ রাাআবেযী, ফড় ভসজদ মরন, ফগুড়া, মভাফা: ০১৭১৮-৪০৮২৬৯  

 াআরাসভা রাাআবেযী, ওবভরা ুায ভাবওচট, াঅরাাআুয, নাবটায 

     মভাফাাআর ০১৯২-৬১৭৫২৯৭ 

 াঅর ফাযাওা রাাআবেযী,  মফরওুসচ, সযাজকঞ্জ, মভাফাাআর:০১৭৯৩-২০৩৬৫২ 
 

----- 
  

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%9F?source=feed_text

	মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয়
	প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
	প্রকাশক
	কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
	১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি
	মগবাজার, রমনা, ঢাকা।
	ফোনঃ ০২-৯৩৪১১৫০, ০১৯৭৯-৪৭৪৬১৭, ০১৯৭৯-৪৬৪৭১৭
	E-mail: qrfbd2012@gmail.com
	www.qrfbd.org
	চিকিৎসক হয়েও কেনো এ বিষয়ে কলম ধরলাম
	শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ
	আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্মাতুল্লাহ। আমি একজন চিকিৎসক (বিশেষজ্ঞ সার্জন)। আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিষয় বাদ দিয়ে একজন চিকিৎসক কেনো এ বিষয়ে কলম ধরলো? তাই এ বিষয়ে কেনো কলম ধরেছি, সেটা প্রথমে আপনাদের জানানো দরকার বলে মনে ক...
	ছোটবেলা থেকেই ইসলামের প্রতি আমার গভীর আগ্রহ ছিলো। তাই দেশ-বিদেশে যেখানেই গিয়েছি ইসলাম সম্বন্ধে সে দেশের মুসলিম ও অমুসলিমদের ধারণা গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। বিলাত থেকে ফিরে এসে আমার মনে হলো জীবিকা অর্জনের জন্য বড় বড় বই পড়ে MBBS ও FRCS ডিগ্রী ...
	এ উপলব্ধি আসার পর আমি কুরআন মাজীদ অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ বুঝে পড়তে আরম্ভ করি। শিক্ষা জীবনের শুরুতে মাদ্রাসায় পড়ার কারণে আগে থেকে আরবী পড়তে ও লিখতে পারতাম। এরপর ইরাকে ৪ বছর রোগী ও সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলতে বলতে আরবী বলা ও বুঝার সমস্যাটা অনেকাংশে দূর হয়ে ...
	কুরআন মাজীদ পড়তে গিয়ে দেখি ইরাকে যেসব সাধারণ আরবী বলতাম তার অনেক শব্দই কুরআনে আছে এবং আমি তা বুঝতে পারি। তাই কুরআন মাজীদ পড়ে বেশ মজা পেয়ে যাই। পেশা নিয়ে সারাক্ষণ আমাকে ব্যস্ত থাকতে হয়। কিন্তু এর মধ্যেও সময় করে দিনে এক বা একাধিক আয়াত বা যতটুকু পারা যায়...
	পুরো কুরআন মাজীদ পড়ে ইসলামের প্রথম স্তরের সকল মৌলিক বিষয়সহ আরো অনেক বিষয় জানার পর আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম এজন্যে যে, ইসলাম সম্বন্ধে কুরআনের বক্তব্য আর বর্তমান মুসলিমদের ধারণার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। এ ব্যাপক পার্থক্যই আমার মধ্যে এ ব্যাপারে কল...
	অনুবাদ: এটি একটি কিতাব যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হলো, সুতরাং এর মাধ্যমে সতর্কীকরণের ব্যাপারে তোমার মনে যেনো কোনো সংকোচ (দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদি) না থাকে এবং মু’মিনদের জন্য এটা উপদেশ ।
	(আ’রাফ/৭ : ২)
	ব্যাখ্যা: কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ক করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের অন্তরে দু’টি অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে-
	১. সঠিক অর্থ বা ব্যাখ্যা না বুঝার কারণে কুরআনের বক্তব্যের যথার্থতার ব্যাপারে মনে সন্দেহ বা দ্বিধা দেখা দিতে পারে। এ অবস্থা অপেক্ষাকৃত কম।
	২. বক্তব্য বিষয়টি যদি সমাজের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় বা বিপরীত হয়, তবে প্রতিরোধ বা বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া অথবা বেতন-ভাতা, দান-খয়রাত বা নজর-নিয়াজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় হতে পারে। এ অবস্থাটি খুবই বিরাজমান।
	এ দুই অবস্থাকে (বিশেষ করে দ্বিতীয়টিকে) এড়ানোর (Overcome) জন্য সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে কুরআনের যে বক্তব্যগুলো সমাজের প্রচলিত ধারণার বিপরীত সেগুলোকে লুকিয়ে ফেলা (না বলা) অথবা তার বক্তব্যকে এমনভাবে ঘুরিয়ে বলা যাতে বিরোধিতা কম আসে বা সবার জন্য তা গ্রহণযোগ্য ...
	কুরআনের অন্য জায়গায় (আল-গাশিয়াহ/৮৮ : ২২, আন-নিসা/ ৪ : ৮০) আল্লাহ রাসূল (সা.)কে বলেছেন- পৃথিবীর সকল মানুষ কখনোই কোনো একটি বিষয়ে একমত হবেনা। তাই, তুমি কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে মানুষের নিকট উপস্থাপন করবে। যারা তা গ্রহণ করবেনা, তাদের তা গ্রহ...
	আল কুরআন পড়া শেষ করেই আমি লিখতে চেয়েছিলাম কিন্তু হাদীস না পড়ে কলম ধরতে মন চাইলোনা। তাই আবার হাদীস পড়তে আরম্ভ করি। হাদীস, বিশেষ করে মেশকাত শরীফ (সিহাহ সিত্তার প্রায় সব হাদীসসহ আরো অনেক হাদীস ধারণকারী গ্রন্থ) বিস্তারিত পড়ার পর আমি লেখা আরম্ভ করি। বইটি ল...
	এই পুস্তিকা বাস্তবে রূপ দান করার ব্যাপারে অনেকেই, বিশেষ করে কুরআনিআ (কুরআন নিয়ে আলোচনা) অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সম্মানিত ভাই ও বোনেরা এবং কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারিবৃন্দ নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন। আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দোয়া ...
	নবী-রাসূল (আ.) ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ ভুল-ভ্রান্তির ঊর্ধ্বে নয়। তাই আমারও ভুল হতে পারে। শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দের নিকট অনুরোধ যদি এই লেখায় কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে, আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো এবং পরবর্তী সংস্করণে তা ছাপানো হবে ইনশাআল্লাহ।
	আল্লাহ যেনো আমার এ সামান্য খেদমতকে কবুল করেন এবং এটিকে পরকালে নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন-এ প্রার্থনা করে এবং আপনাদের দোয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ!
	ম. রহমান
	আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস হলো তিনটি- কুরআন, সুন্নাহ এবং Common sense। কুরআন হলো আল্লাহ প্রদত্ত মূল প্রমাণিত জ্ঞান। সুন্নাহ হলো আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণিত জ্ঞান। তবে এটি আল্লাহ প্রদত্ত মূল জ্ঞান নয়। এটি কুরআনের ব্যাখ্যা। আর Common sense হলো আল্লাহ প্রদত্...
	ক. আল কুরআন
	কোনো কিছু পরিচালনার বিষয়সমূহের নির্ভুল উৎস হলো ঐটি, যা তার সৃষ্টিকারক বা প্রস্তুতকারক লিখে দেন। লক্ষ্য করে থাকবেন, আজকাল ইঞ্জিনিয়াররা কোনো জটিল যন্ত্র বানিয়ে বাজারে ছাড়লে তার সঙ্গে ঐ যন্ত্রটা পরিচালনার বিষয় সম্বলিত একটা বই বা ম্যানুয়াল পাঠান। ঐ ম্যানু...
	এটা আল্লাহ এজন্য করেছেন যে, মানুষ যেনো তাদের জীবন পরিচালনার মূল বিষয়গুলোতে ভুল করে দুনিয়া ও আখিরাতে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। আল্লাহর ঐ কিতাবের সর্বশেষ সংস্করণ হচ্ছে আল কুরআন। আল্লাহর এটা ঠিক করা ছিলো যে, রাসূল মুহাম্মদ (সা.) এর পর আর কোনো নবী-রাসূল (আ.) দ...
	যে সকল বিষয়ে কুরআনে একাধিক আয়াত আছে ঐ সব বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসার নিয়ম হলো, সবক’টি আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত )Final) সিদ্ধান্তে আসা। কারণ, পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে কোনো বিষয়ের একটা দিক এক আয়াতে এবং আর একটা দিক অন্য আয়াতে উল্লেখ কর...
	(গোলাম আহমাদ বাররী, তারীখে তাফসীর, পৃষ্ঠা- ১৩৮)
	তবে এ পর্যালোচনার সময় বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে একটি আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যা যেনো অন্য আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গতিশীল হয়, বিরোধী না হয়। কারণ, সূরা নিসার ৮২নং আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন- কুরআনে পরস্পর বিরোধী কোনো...
	বর্তমান পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়টির ব্যাপারে কুরআনে বিভিন্ন তথ্য আছে। আল কুরআনের সেই তথ্যগুলোকে পুস্তিকার তথ্যের মূল উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।
	খ. সুন্নাহ (হাদীস)
	সুন্নাহ হলো কুরআনের বক্তব্যের বাস্তব রূপ বা ব্যাখ্যা। আর এ ব্যাখ্যা করেছেন আল্লাহর নিয়োগপ্রাপ্ত কুরআনের ব্যাখ্যাকারী রাসূল মুহাম্মাদ (সা.) তাঁর কথা, কাজ ও সমর্থনের মাধ্যমে। রাসূল (সা.) নবুওয়াতী দায়িত্ব পালন করার সময় আল্লাহ তা’য়ালার অনুমতি ছাড়া কোনো কথ...
	মানুষের জীবনকে শান্তিময় করার লক্ষ্যে শরীরের জন্য কোনটি উপকারী (সঠিক) এবং কোনটি ক্ষতিকর (ভুল বা রোগসৃষ্টিকারী) তা পার্থক্য করতে পারা এবং উপকারী জিনিস শরীরে ঢুকতে দেয়া ও ক্ষতিকর জিনিস ঢোকা প্রতিরোধ করার জন্য রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্হা (Immunological System) ...
	কুরআন
	হাদীস
	وَ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَ السَّلاَمُ لِـوَابِصَةَ جِئْتَ تَسْاَلُ عَنِ الْبِرِّ وَ الاِثْمِ. قَالَ نَعَمْ، قَالَ فَجَمَعَ اَصَابِعَهُ فَضَرَبَ بِهَا صَدْرَهُ. وَ قَالَ اِسْتَفْتِ نَفْسَكَ وَ اسْتَفْتِ قَلْبَكَ ثَلاَثًا. اَلْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتْ...
	অনুবাদ: রাসূল (সা.) ওয়াবেছা (রা.)কে বললেন- তুমি কি নেকী) সঠিক) ও পাপ (ভুল) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে এসেছো? সে বললো- হ্যাঁ। অত:পর তিনি আংগুলগুলো একত্র করে আমার ছদরে মারলেন এবং বললেন-তোমার মন ও অন্তরের নিকট উত্তর জিজ্ঞাসা করো। কথাটি তিনি তিনবার বললেন। তার...
	(মুসনাদে আহমদ, ওয়াবেসা (রা.)-এর হাদীস পরিচ্ছেদ, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত, লেবানন ২০০১, হাদীস নং ১৮০০৬)
	ব্যাখ্যা: এ হাদীসখানিসহ অন্যান্য হাদীস থেকে জানা যায়- মানুষের মনে একটি শক্তি আছে যা বুঝতে পারে কোনোটি সঠিক ও কোনোটি ভুল। মানুষের মনের ঐ শক্তিকে বোধশক্তি, Common sense, عَقْلٌ বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) জ্ঞান বলে।
	হাদীসখানির শেষে ‘যদিও মানুষ তোমাকে ফতোয়া দেয়’ কথাটির মাধ্যমে রাসূল (সা.) জানিয়ে দিয়েছেন, কোনো মানুষ যদি এমন কথা বলে যাতে মন সায় দেয় না, তবে বিনা যাচাইয়ে তা মেনে নেয়া যাব না। সে ব্যক্তি যত বড় মুফাসসির, মুহাদ্দিস, মুফতি, প্রফেসর, চিকিৎসক বা ইঞ্জিনিয়ার হ...
	عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ، فَأَبَ  وَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَثَلِ البَهِيمَةِ  تُنْتَجُ البَ...
	অনুবাদ: হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন- প্রত্যেক নবজাতক ফিতরাতের ওপর জন্মগ্রহণ করে। অত:পর তার মাতা-পিতা তাকে ইয়াহুদী বা নাসারা অথবা অগ্নি উপাসক বানায়। যেমন চতুস্পদ জন্তু একটি পূর্ণাঙ্গ বাচ্চা জন্ম দেয়। তোমরা কি ...
	(সহীহ বুখারী, জানাযা অধ্যায়, মুশরীকদের সন্তানদের ব্যাপারে বক্তব্য পরিচ্ছেদ, মাকতাবাতুস সাফা, কায়রো, মিশর, ২০১৩, হাদীস নং ১৩৮৫, পৃষ্ঠা নং ১৬৭)
	ব্যাখ্যা: এ হাদীসখানিসহ আরো হাদীস থেকে জানা যায়, মা-বাবা তথা শিক্ষা ও পরিবেশ মানব শিশুকে ইসলামী প্রকৃতি থেকে সরিয়ে ইহুদী, ঈসায়ী বা মজুসী তথা অন্য ধর্ম-বিশ্বাসের অনুসারী বানিয়ে দেয়। অর্থাৎ শিক্ষা ও পরিবেশের কারণে মানুষের জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি ...
	তাই, কুরআন ও হাদীস থেকে জানা যায় এবং সাধারণভাবে আমরা সকলেই জানি-পরিবেশ, শিক্ষা ইত্যাদি দ্বারা Common sense পরিবর্তিত হয়। আর তাই Common sense বিরোধী কথা চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করার আগে কুরআন ও প্রয়োজন হলে হাদীস দিয়ে যাচাই করে নিতে হবে। আবার Common sense সিদ...
	Common sense কে যথাযথভাবে ব্যবহার করার গুরুত্ব কি পরিমাণ তা মহান আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে-
	(আনফাল/৮ : ২২)
	وَيَجۡعَلُ الرِّجۡسَ عَلَى الَّذِيۡنَ لَا يَعۡقِلُوۡنَ.
	অনুবাদ: আর যারা Common sense কে কাজে লাগায় না তাদের ওপর তিনি ভুল চাপিয়ে দেন (ভুল চেপে বসে)।
	(ইউনুস/১০ : ১০০)
	ব্যাখ্যা: আয়াতখানির মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, মানুষ যদি কুরআন ও সুন্নাহর সাথে Common sense-কে যথাযথভাবে ব্যবহার না করে তবে  আল্লাহর তৈরি প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী তাদের ভুল জ্ঞান অর্জিত হবে।
	(হাজ্জ/২২ : ৪৬)
	وَقَالُوۡا لَوۡ كُنَّا نَسۡمَعُ اَوۡ نَعۡقِلُ مَا كُنَّا فِىۡۤ اَصۡحٰبِ السَّعِيۡرِ
	অনুবাদ: তারা আরো বলবে- যদি আমরা (সতর্ককারীদের কথা তথা কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য) শুনতাম অথবা Common sense কে ব্যবহার করতাম তাহলে আজ আমাদের জাহান্নামের বাসিন্দা হতে হতো না।
	(মূলক/৬৭ : ১০)
	ব্যাখ্যা: আয়াতটিতে শেষ বিচার দিনে জাহান্নামের অধিবাসীরা অনুশোচনা করে যেসব কথা বলবে তা উল্লেখ করা হয়েছে। তারা বলবে- যদি তারা কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য শুনতো অথবা ইসলাম জানার জন্য Common sense কে যথাযথভাবে ব্যবহার করতো, তবে তাদের জাহান্নামের বাসিন্দা হতে...
	তাই, Common sense-এর রায়কেও এই পুস্তিকার তথ্যের একটি সাধারণ (অপ্রমাণিত) উৎস হিসেবে নেয়া হয়েছে। তবে Common sense ব্যবহারের ব্যাপারে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে-
	ক. Common sense বিপরীত শিক্ষা ও পরিবেশের দ্বারা অধঃপতিত হয়, তবে একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় না
	খ. সঠিক বা সম্পূরক শিক্ষা ও পরিবেশ পেলে Common sense উৎকর্ষিত হয়ে কুরআন-সুন্নাহর কাছাকাছি পৌঁছে যায় কিন্তু একেবারে সমান হয়না
	গ. মানুষের বর্তমান জ্ঞান অনুযায়ী কুরআন এর কোনো বক্তব্য যদি বুঝা না যায় তবুও তাকে সত্য বলে নি:সন্দেহে গ্রহণ করতে হবে। কারণ, কুরআনের বিষয়গুলো কিয়ামত পর্যন্ত প্রযোজ্য। তাই মানুষের জ্ঞান একটি বিশেষ স্তরে না পৌঁছা পর্যন্ত কুরআনের কোনো কোনো আয়াতের সঠিক অর্থ...
	১. অল্প সময়ে রকেটে করে গ্রহ-উপগ্রহে পৌঁছার জ্ঞান আয়ত্তে আসার পর রাসূলের (সা.) মে’রাজ বুঝা ও বিশ্বাস করা সহজ হয়ে গেছে।
	২. সূরা যিলযাল-এর ৭ ও ৮ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন- দুনিয়াতে বিন্দু পরিমাণ সৎ কাজ করলে তা মানুষকে কিয়ামতের দিন দেখানো হবে, আবার বিন্দু পরিমাণ অসৎ কাজ করলে তাও ঐ দিন দেখানো হবে। ভিডিও রেকর্ডিং (video recording) এর জ্ঞান আয়ত্তে আসার পূর্ব পর্যন্ত মানুষের পক...
	৩. মায়ের গর্ভে মানুষের ভ্রূণের বৃদ্ধির স্তর (developmental steps) সম্বন্ধে কুরআনের যে সকল আয়াত আছে, আগের মোফাসসিরগণের পক্ষে তার সঠিক তাফসীর করা সম্ভব হয়নি। আর এর কারণ হলো বিজ্ঞানের উন্নতি ঐ স্তর পর্যন্ত না পৌঁছানো। কিন্তু এখন বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে স...
	জ্ঞান বৃদ্ধি পাওয়া এবং উৎকর্ষিত হওয়ার কারণে পরের যুগের যোগ্য মানুষদের কুরআন ও সুন্নাহ অধিক ভালো বুঝতে ও ব্যাখ্যা করতে পারার বিষয়টি রাসূল (সা.) জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে-
	عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ خَطَبَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ
	قَالَ أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ اَللَّهُمَّ اشْهَدْ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ
	অনুবাদ: আবু বাকরা (রা) বলেন- রাসূলুল্লাহ (সা.) কুরবানির দিন আমাদের উদ্দেশ্যে দেয়া এক ভাষণে বললেন- সাবধান! আমি কি তোমাদের নিকট পৌঁছায়েছি (রিসালাতের বাণী)? তারা (সাহাবীগণ) বললেন, হ্যাঁ। (অত:পর) তিনি বললেন- হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকো। অত:পর উপস্থিতরা যে...
	(সহীহ বুখারী, হাজ্জ্ব অধ্যায়, মিনা দিবসে বক্তব্য পরিচ্ছেদ, মাকতাবাতুস সাফা, কায়রো, মিশর, ২০১৩, হাদীস নং ১৭৪১, পৃষ্ঠা নং ২০৮)
	عَنْ زَيْدِبْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ نَضَّرَ اللهُ إمْرَأ سَمِعَ مِنَّا حَدِيْثًا فَبَلَّغَهُ غَيْرَهُ. فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِ...
	অনুবাদ: যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন- ঐ ব্যক্তিকে আল্লাহ সদা প্রফুল্ল ও সুখী রাখুন, যে আমার বাণী শ্রবণ করার পর অন্যের নিকট পৌঁছে দিয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে বাহক নিজের চেয়ে অধিক জ্ঞানীর নিকট জ্ঞান পৌঁছে দেয়। অনেক ক্ষেত্রে বাহক...
	(বায়হাকী, শোয়া’বুল ঈমান, জ্ঞান প্রচার অধ্যায়, দারুল ফিকর, বৈরুত, লেবানন, ২০০৪, খণ্ড- ০২, হাদিস নং-১৭৩৬, পৃষ্ঠা নং ৭৪৬)
	বিজ্ঞান
	মানব সভ্যতার বর্তমান স্তরে ‘বিজ্ঞান’ যে জ্ঞানের একটি উৎস এটা কেউ অস্বীকার করবে বলে আমার মনে হয়না। বিজ্ঞানের বিষয় আবিষ্কারের ব্যাপারে Common sense এর বিরাট ভূমিকা আছে। উদাহরণস্বরূপ বিজ্ঞানী নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কারের বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। নি...
	বিজ্ঞানের অনেক তত্ত্ব বা তথ্য সময়ের আবর্তে পরিবর্তন হয়ে যায়। কারণ মানুষের জ্ঞান সীমিত। আমার ৪০ বছরের চিকিৎসা জীবনে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অনেক তথ্য সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে যেতে দেখেছি। তাই ইসলামী নীতি হলো Common sense এর ন্যায় বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা ত...
	অন্যদিকে বিজ্ঞানের কোনো তত্ব বা তথ্য যদি নির্ভুল হয় তবে সেটি এবং ঐ বিষয়ের কুরআনের তথ্য একই হবে। এ কথাটি কুরআন জানিয়ে দিয়েছে এভাবে-
	سَنُرِيۡهِمۡ اٰيٰتِنَا فِىۡ الۡاٰفَاقِ وَفِىۡۤ اَنۡفُسِهِمۡ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمۡ اَنَّهُ الۡحَقُّ ؕ اَوَلَمۡ يَكۡفِ بِرَبِّكَ اَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَىۡءٍ شَهِيۡدٌ.
	অনুবাদ: শীঘ্রই আমরা তাদেরকে (অতাৎক্ষণিকভাবে) দিগন্তে এবং নিজেদের (শরীরের) মধ্যে থাকা আমাদের নিদর্শনাবলি (উদাহরণ) দেখাতে থাকবো, যতক্ষণ না তাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে তা (কুরআনের সকল বক্তব্য) সত্য।
	(হা-মিম-আস-সিজদা/৪১ : ৫৩)
	ব্যাখ্যা: দিগন্ত হলো খালি চোখ এবং অনুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতদুর যায় ততদূর। আর আল্লাহ তা’য়ালা কর্তৃক অতাৎক্ষণিকভাবে দেখানোর অর্থ হলো- প্রকৃতিতে থাকা আল্লাহর প্রণয়ন করে রাখা বৈজ্ঞানিক বিষয় গবেষণার মাধ্যমে আবিষ্কার হওয়...
	তাই, এ আয়াতে যা বলা হয়েছে- খালি চোখ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতদুর যায় ততদূর এবং মানুষের শরীরের মধ্যে থাকা আল্লাহর তৈরি করে রাখা বিভিন্ন বিষয় তাঁর তৈরি প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী গবেষণার মাধ্যমে ধীরে ধীরে আবিষ্কার হতে থাকবে। এ আবিষ...
	কিয়াস ও ইজমা
	কুরআন ও সুন্নাহর পরোক্ষ, একাধিক অর্থবোধক বা কুরআন ও সুন্নাহ-এ উল্লেখ নেই এমন বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহর অন্য তথ্য এবং Common sense– এর আলোকে ইসলামের যে কোনো যুগের একজন জ্ঞানী ব্যক্তির গবেষণার ফলকে ‘কিয়াস’ বলে। আর কোনো বিষয়ে সকলের কিয়াসের ফলাফল এক হওয়া অথব...
	ইজমা ইসলামী জীবন বিধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও মনে রাখতে হবে ইজমা অপরিবর্তনীয় নয়। কারণ, মানব সভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কুরআন ও সুন্নাহর ঐ সকল অস্পষ্ট বক্তব্য আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ফলে ঐ সব বিষয়ে কিয়াস ও ইজমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হয়ে যেতে...
	এ পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপারে কুরআন ও প্রকৃত সহীহ হাদীসে স্পষ্ট বক্তব্য আছে। তাই এ ব্যাপারে কিয়াস করার সুযোগ নেই।
	যেকোনো বিষয়ে নির্ভুল জ্ঞান অর্জন করা বা সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহারের নীতিমালাটি মহান আল্লাহ সার-সংক্ষেপ আকারে জানিয়ে দিয়েছেন সূরা নিসার ৫৯ নং এবং সূরা নূরের ১৫, ১৬ ও ১৭ নং আয়াতসহ আরো আয়াতের  মাধ্...
	ক. দুনিয়ার জীবনের দিক
	খ. পরকালীন জীবনের দিক
	ক. দুনিয়ার জীবনের দিক থেকে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য জানার গুরুত্ব
	দৃষ্টিকোণ-১
	কোনো জিনিস ব্যবহার করে কল্যাণ পেতে হলে জিনিসটি তার প্রস্তুতকারক যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন, সে উদ্দেশ্য সাধনকে সামনে রেখে তা ব্যবহার করতে হয়।
	একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। ধরা যাক রেডিও।  রেডিও থেকে কল্যাণ পেতে হলে সর্বপ্রথম জানতে হবে- রেডিওটা কী উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে। তারপর সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে রেডিওটা ব্যবহার করতে হবে। রেডিও বানানোর উদ্দেশ্যে হলো- মানুষ এর মাধ্যমে বিভিন...
	আল্লাহ্ও মানুষকে সৃষ্টি করেছেন একটা উদ্দেশ্য নিয়ে। তাই, মানুষ যদি জীবন ব্যবহার করে দুনিয়ায় কল্যাণ পেতে চায়, তবে তাকে অবশ্যই সৃষ্টিকর্তার সেই উদ্দেশ্যকে প্রথমে জানতে হবে। তারপর জীবনের প্রতিটি কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে হবে ঐ উদ্দেশ্য সাধনকে সামনে রেখে। এ...
	দৃষ্টিকোণ-২
	কোনো জিনিস তৈরির উদ্দেশ্যটি জানা থাকলে কোনটি ঐ জিনিসের ব্যাপারে ভুল বিষয় তা সহজেই ধরা যায়। সে ধরার উপায় হলো- যে বিষয়, জিনিসটির উদ্দেশ্য সাধনের পথে স্পষ্ট প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তা ঐ জিনিসের ব্যাপারে ভুল বিষয়।
	উদাহরণ স্বরূপ একটি কলমকে ধরা যায়। কলম তৈরির উদ্দেশ্য হলো লেখা। যদি কেউ বলে- কলম ব্যবহারের একটি নিয়ম হলো লিখার সময় নিবটি উপরের দিকে ধরে রাখা, তবে যার কলম তৈরির উদ্দেশ্যটা জানা আছে সে সহজেই বলতে পারবে যে, এটি কলম ব্যবহারের বিষয়ে একটি ভুল কথা। কারণ নিব উ...
	তাই, মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য জানা থাকলে, কোনটি মানুষের ব্যাপারে ভুল বিষয় তা সহজেই ধরে ফেলা যায়। সে ধরার উপায় হবে- যে বিষয়, মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনের পথে স্পষ্ট প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তা মানুষের জীবনের ব্যাপারে ভুল বিষয়। আর এর ফল স্বরূপ ইসলামের সঠি...
	দৃষ্টিকোণ-৩
	উদাহরণ স্বরূপ একটি ছুরির বিষয়টি ধরা যাক। ছুরি তৈরীর উদ্দেশ্য হলো কোনো কিছু কাটা। যার ছুরির এ উদ্দেশ্যটি জানা আছে সে ‘কাটার সময় ছুরির ধারালো দিকটা নিচের দিকে রাখতে হবে’- ছুরি সম্পর্কিত ইতোমধ্যে প্রণীত হওয়া এ ব্যবহার বিধিটা সহজে বুঝতে পারবে। আর ‘ছুরি ধর...
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	সত্য বলা, মিথ্যা না বলা, পরোপকার করা, নিজে পেট ভরে খেলে অপরে যেন  খাওয়াবিহীন না থাকে, নিজে অট্টালিকায় থাকলে অপরে যেন ফুটপাতে না থাকে, নিজে উচ্চশিক্ষিত হলে অপরে যেন অশিক্ষিত না থাকে, নিজে ভালো কাপড় পরলে অপরে যেন কাপড় বিহীন না থাকে এ সকল বিষয়ে ভূমিকা রা...
	শরীর স্বাস্থ্য গঠনমূলক কাজ

	খাওয়া, পান করা, ব্যায়াম, চিকিৎসা ইত্যাদি
	পরিবেশ পরিস্থিতি গঠনমূলক কাজ
	সাধারণ শিক্ষা, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, প্রতিরক্ষা ইত্যাদি
	وَالَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُوْنَ بِااللهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاخِرِ ط
	অনুবাদ: আর যারা ধন-সম্পদ লোক দেখানোর জন্যে ব্যয় করে, এরা না আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে না পরকালের প্রতি।
	(নিসা/৪ : ৩৮)
	ব্যাখ্যা: ধন-সম্পদ লোক দেখানোর জন্যে ব্যয় করা মানব জীবনের ন্যায়-অন্যায় বিভাগের একটি অন্যায় কাজ।  তাই এ আয়াতসহ অনেক আয়াত থেকে জানা যায়- খুশী মনে ন্যায়-অন্যায় বিভাগের একটি অন্যায় কাজ করলে ঈমান থাকে না। এর কারণ হলো- ঈমান আনতে বলার উদ্দেশ্য হলো মানুষের মন...
	অনুবাদ: তিলাওয়াত করো কিতাবটি (কুরআন) থেকে যা তোমার প্রতি ওহী করা হয়েছে এবং সালাত প্রতিষ্ঠা করো; অবশ্যই সালাত অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।
	(আনকাবুত/২৯ : ৪৫)
	(বাকারা/২ : ১৮২)
	♣♣ এ পর্যন্ত উল্লিখিত আয়াতসমূহ থেকে নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে-
	২. মানব জীবনের অন্য তিন বিভাগের (উপাসনা, শরীর-স্বাস্থ্য গঠন ও পরিবেশ-পরিস্থিতি গঠন) কাজগুলো মানুষ সৃষ্টির পাথেয় তথা উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সহায়ক বিষয়।
	তথ্য-৫
	অনুবাদ: আর আমি জ্বীন ও মানুষকে শুধু আমার দাসত্ব করার জন্য সৃষ্টি করেছি।
	উপাসনামূলক
	কাজ
	কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা, ঈমান আনা, সালাত কায়েম করা, যাকাত দেয়া, সিয়াম পালন করা, হাজ্জ করা ইত্যাদি
	ন্যায় কাজ ও অন্যায় কাজ
	সত্য বলা, মিথ্যা না বলা, পরোপকার করা, নিজে পেট ভরে খেলে অপরে যেন  খাওয়াবিহীন না থাকে, নিজে অট্টালিকায় থাকলে অপরে যেন ফুটপাতে না থাকে, নিজে উচ্চশিক্ষিত হলে অপরে যেন অশিক্ষিত না থাকে, নিজে ভালো কাপড় পরলে অপরে যেন কাপড় বিহীন না থাকে এ সকল বিষয়ে ভূমিকা রা...
	শরীর স্বাস্থ্য গঠনমূলক কাজ

	খাওয়া, পান করা, ব্যায়াম, চিকিৎসা ইত্যাদি
	পরিবেশ পরিস্থিতি গঠনমূলক কাজ
	সাধারণ শিক্ষা, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, প্রতিরক্ষা ইত্যাদি
	ব্যাখ্যা: কুরআনের যে সকল আয়াতের অসতর্ক ব্যাখ্যা, জীবনের সকল দিকের এক সময়ের  শ্রেষ্ঠ মুসলিম জাতিকে বর্তমানে একটা চরম অধ:পতিত জাতিতে পরিণত করেছে তার মধ্যে এটি অন্যতম প্রধান। আয়াতটির দু’টো অসতর্ক ব্যাখ্যা মুসলমান জাতির মধ্যে ব্যাপকভাবে চালু আছে এবং সে অন...
	একটি অসতর্ক ব্যাখ্যা
	১. জীবন পরিচালনার সময় (জীবনের প্রতিটি কাজ করার সময়) আল্লাহর সন্তুষ্টিকে সবসময় সামনে রাখতে হবে
	২. জীবন পরিচালনার সময় মানুষ সৃষ্টির ‘উদ্দেশ্য বিভাগ’ তথা ন্যায়-অন্যায় বিভাগের  কাজগুলোকে উদ্দেশ্যের স্থানে রেখে জীবনকে পরিচালনা করতে হবে
	৩. জীবন পরিচালনার সময় মানুষ সৃষ্টির ‘পাথেয় বিভাগ’ তথা উপাসনা, শরীর-স্বাস্থ্য গঠন ও পরিবেশ-পরিস্থিতি গঠন বিভাগের কাজগুলোকে উদ্দেশ্য বিভাগের কাজগুলো পালনে সহায়তামূলক কাজের স্থানে রেখে জীবনকে পরিচালনা করতে হবে
	৪. জীবনের প্রতিটি কাজ আল্লাহর জানানো এবং রাসূল (সা.)-এর দেখানো পদ্ধতিতে করতে হবে
	৫. জীবনের আল্লাহ্ ঘোষিত আনুষ্ঠানিক উপাসনামূলক কাজগুলো (ঈমান আনা, সালাত, যাকাত, সিয়াম ও কুরবানী) নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষাগুলো নিতে হবে
	৬. আনুষ্ঠানিক উপাসনাগুলো থেকে নেয়া শিক্ষা বাস্তবে প্রয়োগ করতে হবে
	৭. জীবন পরিচালনার সময় আল্লাহর জানানো মৌলিক কাজগুলোর একটিও বাদ দেয়া যাবে না
	৮. জীবন পরিচালনার সময় গুরুত্ব অনুযায়ী কাজগুলো আগে বা পরে পালন করা।
	তথ্য-৬
	তথ্য-৭.১

	কোনো ব্যক্তি যদি কোনো বিষয় মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে তবে তার কর্মকাণ্ডে অবশ্যই তা প্রকাশ পাবে। তাই আল্লাহ্ এখানে বলছেন- যারা কুরআনের নির্দেশগুলোর কিছু বিশ্বাস ও পালন করবে আর কিছু বিশ্বাস ও পালন করবে না, দুনিয়ায় তাদের হবে দূর্ভোগ ও লাঞ্ছনা এবং আখিরাতে কঠি...
	কুরআনে আছে মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য ও পাথেয় বিভাগের সকল মূল বিষয়। তাই,এ আয়াত থেকে জানা যায়- মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় বিভাগের যে বিষয়গুলো কুরআনে উল্লেখ আছে তার একটিও বাদ দেয়া যাবে না। সবগুলো বিশ্বাস ও পালন করতে হবে।
	তথ্য-৭.২

	৪. ঐ আচরণের জন্যে তাদের সকল আমল নিষ্ফল হয়ে  যাবে।
	এ আয়াত থেকেও তাই জানা যায়- মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় বিভাগের যে বিষয়গুলো কুরআনে উল্লেখ আছে তার সবক’টি পালন করত হবে।
	তথ্য-৭.৩
	তথ্য-৭.৪
	তথ্য-৭.৫

	উপাসনামূলক
	কাজ
	কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা, ঈমান আনা, সালাত কায়েম করা, যাকাত দেয়া, সিয়াম পালন করা, হাজ্জ করা ইত্যাদি
	ন্যায় কাজ ও অন্যায় কাজ
	সত্য বলা, মিথ্যা না বলা, পরোপকার করা, নিজে পেট ভরে খেলে অপরে যেন  খাওয়াবিহীন না থাকে, নিজে অট্টালিকায় থাকলে অপরে যেন ফুটপাতে না থাকে, নিজে উচ্চশিক্ষিত হলে অপরে যেন অশিক্ষিত না থাকে, নিজে ভালো কাপড় পরলে অপরে যেন কাপড় বিহীন না থাকে এ সকল বিষয়ে ভূমিকা রা...
	শরীর স্বাস্থ্য গঠনমূলক কাজ

	খাওয়া, পান করা, ব্যায়াম, চিকিৎসা ইত্যাদি
	পরিবেশ পরিস্থিতি গঠনমূলক কাজ
	সাধারণ শিক্ষা, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, প্রতিরক্ষা ইত্যাদি
	মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় সম্পর্কে
	ইসলামের চূড়ান্ত রায় সমর্থনকারী হাদীস
	হাদীস-১

	অনুবাদ: আবু সাইদ খুদরী (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যে কেউ অন্যায় কাজ হতে দেখে সে যেন তা হাত দিয়ে বন্ধ করে। যদি ঐ ক্ষমতা না থাকে তবে সে যেন নিজ জিহ্বা দ্বারা তার প্রতিবাদ করে। আর যদি তার ঐ ক্ষমতাও না থাকে তবে সে যেন মন দ্বারা তা করে (...
	(আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ: মুসলিম, হাদীস নং-১৮৬)
	ব্যাখ্যা: হাদীসখানি থেকে জানা যায়- সামনে অন্যায় হতে দেখলে প্রত্যেক ঈমানদরকে তা শক্তি দিয়ে বন্ধ করতে হবে। কোনো কারণে সেটি না পারলে মুখ দিয়ে তার প্রতিবাদ করতে হবে। আর কোনো কারণে তাও সম্ভব না হলে মনে অনুশোচনা থাকতে হবে এবং মনে মনে ঐ অন্যায় কাজ বন্ধ করার ...
	ঈমান আনা একটি উপাসনামূলক কাজ। তাই হাদীসখানি থেকে জানা যায়, ন্যায়-অন্যায় বিভাগের যে কোনো অন্যায় কাজ প্রতিরোধ করার বিষয়ে বাস্তব অবস্থা অনুযায়ী যথাযথ ভুমিকা না রাখলে ‘ঈমান আনা’ নামক উপাসনা বিভাগের আমলটি পালন করা হয়নি বলে ধরা হয়। এর কারণ হলো- ঈমান আনা আমল...
	Common sense অনুযায়ী যে বিষয় দ্বারা কোনো কিছু গঠন করতে চাওয়া হয় তা সবসময় পাথেয় বিভাগের বিষয় হয়। তাই, হাদীসখানি থেকে জানা যায়- ঈমান আনা বিষয়টি মানুষ সৃষ্টির পাথেয় বিভাগের বিষয়। আর ন্যায়-অন্যায় বিভাগের বিষয়গুলো হলো মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বিভাগের বিষয়।
	অনুবাদ: আনাস (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) আমাদের এমন নসিহত খুব কমই করেছেন যার মধ্যে তিনি বলেননি, খিয়ানতকারীর ঈমান নেই এবং ওয়াদা ভংগকারীর দ্বীন নেই।
	(আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ: বায়হাকী, হাদীস নং-১২৪৭০)
	ব্যাখ্যা: এ হাদীসখানির একটি বক্তব্য হলো, খিয়ানাতকারীর ঈমান নেই। খিয়ানাত করা একটি অন্যায় কাজ। আর ঈমান আনা একটি উপাসনামূলক কাজ। তাই এ হাদীসখানি অনুযায়ীও অন্যায় কাজ থেকে দুরে না থাকলে ঈমান আনা নামের উপাসনামূলক আমলটি আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হয় না। আর তাই...
	যে বিষয় দ্বারা কোনো কিছু শিক্ষা দেয়া হয় বা গঠন করতে চাওয়া হয় তা সবসময় পাথেয় বিভাগের বিষয় হয়। তাই এ হাদীসখানি থেকে জানা যায়, সালাত, সিয়াম ও যাকাত তথা উপাসনামূলক আমল হলো মানুষ সৃষ্টির পাথেয়মূলক বিষয়। আর ন্যায় ও অন্যায় বিভাগের কাজগুলো মানুষ সৃষ্টির উদ্দে...
	সিয়ামের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আল্লাহ তা’য়ালা এমন মানুষ গঠন করতে চেয়েছেন যারা পেটে ক্ষুধা ও জৈবিক চাহিদা থাকলেও ন্যায়-অন্যায় বিভাগের অন্যায় কাজগুলো থেকে দূরে থাকবে এবং ন্যায় কাজগুলো যথাযথভাবে পালন করবে।
	যে বিষয় দ্বারা কোনো কিছু শিক্ষা দেয়া হয় বা গঠন করতে চাওয়া হয় তা সবসময় পাথেয় বিভাগের বিষয় হয়। তাই এ হাদীসখানি থেকেও জানা যায়, সালাত, সিয়াম ও যাকাত তথা উপাসনামূলক আমল হলো মানুষ সৃষ্টির পাথেয়মূলক বিষয়। আর ন্যায় ও অন্যায় বিভাগের কাজগুলো মানুষ সৃষ্টির উদ্দ...
	অনুবাদ: আবু হুরায়রা (রা.) বলেন- রাসূল (সা.) বললেন, তোমরা কি জান সবচেয়ে দরিদ্র ব্যক্তি কে? সাহাবায়ে কেরাম জবাব দিলেন, আমাদের মধ্যে দরিদ্র হলো সে, যার টাকা-পয়সা ও ধন-সম্পদ নেই। তিনি বললেন, আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে দরিদ্র ব্যক্তি সে, যে কিয়ামতের ময়দানে ...
	(আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ: সহীহ মুসলিম, হাদিস নং-৬৭৪৪)
	ব্যাখ্যা: মানুষকে গালি দেয়া, কাউকে মিথ্যা দোষারোপ করা, কারো সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করা, কারো রক্ত অন্যায়ভাবে প্রবাহিত করা, কাউকে অন্যায়ভাবে আঘাত করা অন্যায় কাজ। হাদীসখানিতে দেখা যায়- কেউ যদি দুনিয়ায় উল্লিখিত অন্যায় কাজগুলো করে তবে শেষ বিচারের দিন তার ...
	ব্যাখ্যা: হাদীসটি থেকে জানা যায়- একটি শহরকে উল্টিয়ে দেয়ার আদেশ পাওয়ার পর জিব্রাইল (আ.) শহরটিতে থাকা একটি লোকের শাস্তি ভোগ করার কারণ জানার জন্যে আল্লাহকে বলেছিলেন- ‘সে ব্যক্তিতো মুহূর্তের জন্যেও তাঁর নাফরমানি করেনি তথা সেতো সকল উপাসনামূলক আমল পালন করছে...
	সম্মুখে পাপাচার হতে দেখে মুহূর্তের জন্যেও চেহারা মলিন না হওয়ার অর্থ হলো- অন্যায় কাজ হতে দেখে তা প্রতিরোধ করার কোনো ব্যবস্থা না নেয়া এমনকি মনে অনুশোচনাও না হওয়া। তাই, পূর্বের হাদীসগুলোর ন্যায় এ হাদীসখানি থেকেও জানা যায়- ন্যায় কাজ পালন করা এবং অন্যায় কা...
	সম্মিলিত শিক্ষা: উল্লিখিত হাদীসগুলো পর্যালোচনা করলে নিশ্চয়তা দিয়েই বলা যায় যে- ন্যায় কাজ পালন করা এবং অন্যায় কাজ থেকে দূরে থাকা তথা ন্যায়ের বাস্তবায়ন ও অন্যায়ের প্রতিরোধ হচ্ছে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য। আর জীবনের অন্য তিন বিভাগের কাজ (উপাসনা,শরীর-স্বাস্থ...
	শরীর-স্বাস্থ্য গঠনমূলক কাজ
	(খাওয়া, পান করা, বিশ্রাম, ব্যায়াম, চিকিৎসা ইত্যাদি)
	উপাসনামূলক কাজ
	(কুরআনের জ্ঞান, ঈমান, সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ, কুরবানী,
	তাসবীহ-তাহলীল)
	পরিবেশ পরিস্থিতি গঠনমূলক কাজ
	(সাধারণ শিক্ষা, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, প্রতিরক্ষা ইত্যাদি)
	পুরো জীবন গঠন
	মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধন (আল্লাহর সন্তুষ্টিকে সামনে রেখে কুরআনে বর্ণিত সকল ন্যায়ের বাস্তবায়ন ও অন্যায়ের প্রতিরোধের মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ করা)
	ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে ন্যায়-অন্যায় কাজগুলো
	কী কী তা জানার উপায়
	ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে ন্যায়-অন্যায় (معروف এবং منكر  ) কাজগুলোর মধ্যে যেগুলো প্রথম স্তরের মৌলিক তার সবগুলো আল্লাহ তা’য়ালা আল কুরআনে উল্লেখ করে রেখেছেন। একথাটি মহান আল্লাহ্ জানিয়ে দিয়েছেন সূরা নাহলের ৮৯নং আয়াতের মাধ্যমে। তাই, কেউ যদি সেগুলো জানতে চায় ত...
	১. মু’মিনের ১ নং কাজ এবং শয়তানের ১ নং কাজ
	২. ওজু-গোসলের সাথে কুরআনের সম্পর্ক প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
	৩. ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থ ছাড়া কুরআন পড়া গুনাহ না সওয়াব?
	পাথেয়গুলোর মধ্যে উপাসনাগুলোকে অধিক গুরুত্ব দেয়ার কারণ
	কুরআন ও সুন্নাহে পাথেয়মূলক কাজগুলোর মধ্যে উপাসনা বিভাগের কাজগুলোকে (কুরআনের জ্ঞান অর্জন, ঈমান আনা, সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ ইত্যাদি) অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। তাই, এ প্রশ্নটি মনে আসা স্বাভাবিক যে, পাথেয়মূলক কাজগুলোর মধ্যে উপাসনা বিভাগের কাজগুলোকে অধি...
	শ্রদ্ধেয় পাঠক, এ বিষয়ে পৃথিবীর কেউ নিশ্চয়ই দ্বিমত পোষণ করবে না যে- কোনো কঠিন কাজ করতে হলে প্রথমে সে কাজ করার উপযোগী জনশক্তি এবং পরিবেশ পরিস্থিতি তৈরি করা অবশ্যই দরকার। আর এর মধ্যে জনশক্তি গঠনই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। জনশক্তি গঠন বলতে তাদের মানসিক ও বুদ্ধিব...
	আল্লাহর সন্তুষ্টিকে সামনে রেখে কুরআনে বর্ণিত সকল ন্যায়ের বাস্তবায়ন ও অন্যায়ের প্রতিরোধ অত্যন্ত কঠিন কাজ। এ কাজ করতেও উপযুক্ত জনশক্তি ও উপায় উপকরণ দরকার। এর মধ্যে মানসিক ও মৌলিক বুদ্ধিবৃত্তিক দিক দিয়ে উপযুক্ত জনশক্তিই হলো সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাই...
	মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে কুরআনের জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব
	আলোচ্য বিষয়ে আলোচনা পরিপূর্ণ হবে না যদি মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনে কুরআনের জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব কতোটুকু তা নিয়ে কিছু আলোচনা করা না হয়। কুরআন না জানলে একজন মানুষ নির্ভুলভাবে জানতে পারবে না কে তাকে সৃষ্টি করেছেন, কী উদ্দেশ্যে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে, স...
	শেষ কথা

	উদ্দেশ্যহীন চালক সারা জীবন গাড়ি চালালেও তার গন্তব্যে পৌঁছাতে পারে না। তাই, কোনো মুসলিম যে উদ্দেশ্যে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে তা সঠিকভাবে না জেনে এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনকে সামনে না রেখে যদি তার জীবনের গাড়ি চালায়, তবে সেও তার পরম আকাঙ্ক্ষার গন্তব্যস্থল জান্ন...
	আল্লাহর সন্তুষ্টিকে সামনে রেখে কুরআনে বর্ণিত সকল ন্যায়ের বাস্তবায়ন ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করার উপায় কী, কুরআন মজীদে আল্লাহ্ তাও পরিস্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। এটা ‘রাসূল মুহাম্মাদ (সা.)কে প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাঁর সঠিক অনুসরণ বুঝার মাপকাঠি’ (গবেষণা সিরিজ...
	ভুল-ক্রটি ধরিয়ে দেয়ার অনুরোধ রেখে এবং আপনাদের দোয়া চেয়ে শেষ করছি।
	আল্লাহ হাফিজ!
	কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের অন্যান্য প্রকাশনা
	১. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ (আরবী ও বাংলা)
	(  বিশ্বাস লাইব্রেরী, ৮/৯ বনশ্রী (মসজিদ মার্কেট) আইডিয়াল স্কুলের পাশে
	(  Good World লাইব্রেরী, ৪০৭/এ খিলগাও চৌরাস্তা, ঢাকা-১২১৯
	( ইসলামিয়া লাইব্রেরী, ষ্টেশন রোড, নরসিংদী
	( প্রফেসর’স পাবলিকেশন’স, ওয়্যারলেস রেলগেইট, মগবাজার, ঢাকা

