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াযাংবে 

ভু’সভবনয ১নাং কাজ (ফবচব ফড় পযজ) বরা কুযাঅবনয জ্ঞান াজকন কযা। 

াঅয তাবনয ১নাং কাজ (ভানুবলয জনয ফবচব ফড় গুনায কাজ ) বরা 

কুযাঅবনয জ্ঞান গথবক ভু’সভনবক দূবয যাখা। গম গকাবনা ত্তা তায ১নাং কাবজ 

পর ায জবনয ফকাসধক গচষ্টা-াধনা কযবফ এটা স্বাবাসফক। তাাআ, তান 

তায ১নাং কাবজ পর ায জবনয ফ গথবক গফস গচষ্টা-াধনা কযবফ, এটা 

স্বাবাসফক। সকন্তু বাফবত াফাক রাবগ, ১নাং কাজসটবত তায (তাবনয) 

পরতায ভাত্রা গদবখ। 

‘জ ুছাড়া কুযাঅন স্পক কযা (ধযা) মাবফনা (গুনা)’ কথাসট ফতকভান ভুসরভ 

ভাবজ ফযকবাবফ চারু াঅবছ। াবপজ ছাড়া ফাসক ফ ভুসরবভয কুযাঅবনয 

াল্পাআ ভুখি থাবক। াঅফায গফসয বাগ ভুসরবভয তাবদয জাগ্রত জীফবনয 

াসধকাাং ভ জ ু থাবক না। তাাআ ‘জু ছাড়া কুযাঅন স্পক কযা মাবফনা’ 

কথাসট াসধকাাং ভুসরবভয জাগ্রত জীফবনয াসধকাাং ভ কুযাঅন ধবয ড়া 

তথা কুযাঅবনয জ্ঞান াজকবনয বথ এক সফযাট ফাধা। কথাসট চারু না থাকবর 

কর ভুসরবভয বকবট ফা ফযাবগ কুযাঅন থাকবতা এফাং ফাা, াসপব ফা 

বথ-ঘাবটয গম গকাবনা াফয ভব তা ড়বত গকাবনা াুসফধা বতা না। 

পবর তাবদয কুযাঅন ড়ায ভ াবনক গফবড় গমত। তাাআ, এসট ভুসরভবদয 

ভবধয কুযাঅবনয জ্ঞানী গরাক কভ থাকায একসট প্রধান কাযণ। প্রচসরত এ 

কথাসটয সফবে ফা বে কুযাঅন, াদী  Common sense এয কী কী 

তথয াঅবছ তা ফাআসটবত াঈিান কযা ববছ। ুসিকাসট ভুসরভবদয কুযাঅন 

ড়ায ভবক াবনক ফাসড়ব সদব তাবনয ১ নম্বয কাজবক ফযথক কবয সদবত 

ফযাক াক বফ, াআনাাঅল্লা। 
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সচসকৎক ব গকন এ সফলব করভ ধযরাভ 

েবে ািকফনৃ্দ 

াঅস ারাভু াঅরাাআকুভ া যাহ ভাতুল্লা। াঅসভ একজন সচসকৎক (সফবলজ্ঞ 

াজকন)। াঅনাবদয ভবন প্রশ্ন জাগা স্বাবাসফক গম, সচসকৎা সফজ্ঞাবনয সফল ফাদ 

সদব একজন সচসকৎক গকন এ সফলব করভ ধযবরা? তাাআ এ সফলব গকন 

করভ ধবযসছ, গটা প্রথবভ াঅনাবদয জানাবনা দযকায ফবর ভবন কযসছ। 

গছাটবফরা গথবকাআ াআরাবভয প্রসত াঅভায গবীয াঅগ্র সছবরা। তাাআ গদ-

সফবদব গমখাবনাআ সগবসছ াআরাভ ম্ববন্ গ গদবয ভুসরভ  াভুসরভবদয 

ধাযণা গবীযবাবফ াঈরসি কযায গচষ্টা কবযসছ। সফরাত গথবক সপবয এব াঅভায 

ভবন বরা জীসফকা াজকবনয জনয ফড় ফড় ফাআ বড় MBBS ও FRCS সডগ্রী 

সনবসছ। এখন মসদ কুযাঅন ভাজীদ াথক ফুবঝ না বড় াঅল্লায কাবছ চবর 

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

ফড় সচসকৎক বসছবর সকন্তু গতাভায জীফন সযচারনায েসত জাসনব 

াঅযফীবত াঅসভ গম সকতাফখাসন (কুযাঅন ভাজীদ) াসিবসছরাভ গসট সক াথক 

ফুবঝ বড়সছবর? তখন এ প্রবশ্নয াঅসভ কী জফাফ গদবফা। 

এ াঈরসি াঅায য াঅসভ কুযাঅন ভাজীদ াথক  ফযাখযা ফুবঝ ড়বত 

াঅযম্ভ কসয। সো জীফবনয শুরুবত ভাদ্রাা ড়ায কাযবণ াঅবগ গথবক াঅযফী 

ড়বত  সরখবত াযতাভ। এযয াআযাবক ৪ ফছয গযাগী  াধাযণ ভানুবলয 

াবথ কথা ফরবত ফরবত াঅযফী ফরা  ফঝুায ভযাটা াবনকাাংব দূয ব 

মা। 

কুযাঅন ভাজীদ ড়বত সগব গদসখ াআযাবক গমফ াধাযণ াঅযফী ফরতাভ তায 

াবনক ব্দাআ কুযাঅবন াঅবছ এফাং াঅসভ তা ফুঝবত াসয। তাাআ কুযাঅন ভাজীদ 

বড় গফ ভজা গব মাাআ। গা সনব াযােণ াঅভাবক ফযি থাকবত । 

সকন্তু এয ভবধয ভ কবয সদবন এক ফা একাসধক াঅাত ফা মতটুকু াযা মা 

সফিাসযত তাপীয কুযাঅন ভাজীদ ড়বত থাসক। াজকাসয ফাআ গমভন 

গবীযবাবফ ফুবঝ বড়সছ, কুযাঅবনয প্রসতসট াঅাত গবাবফ ফুবঝ ড়ায গচষ্টা 

কবযসছ। ফযাখযায জনয কবকখানা তাপীয গদবখসছ। এবাবফ মূ্পণক কুযাঅন 

ভাজীদ গল কযবত াঅভায প্রা সতন ফছয ভ রাবগ। 

ুবযা কুযাঅন ভাজীদ বড় াআরাবভয প্রথভ িবযয কর গভৌসরক সফল 

াঅবযা াবনক সফল জানায য াঅসভ বীলণ াফাক ব গগরাভ এজবনয গম, 

াআরাভ ম্ববন্ কুযাঅবনয ফক্তফয াঅয ফতকভান ভুসরভবদয ধাযণায ভবধয 

ফযাক াথককয সফদযভান। এ ফযাক াথককযাআ াঅভায ভবধয এ ফযাাবয করভ 
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ধযায দাসত্ববফাধ জাসগব গদ। বফকাসয, কুযাঅবনয সনবনাক্ত াঅাত াঅভাবক 

করভ ধযবত ফাধয কযবরা- 

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

ۡ َوَّل  ۡۡيِ ٌٌ اَلِۡيٌم    يَُزّکِ    َولَُهۡم َََذا
ানফুাদ0 সনশ্চ াঅল্লা সকতাবফ মা নাসমর কবযবছন, তা মাযা গগান কবয এফাং 

সফসনভব াভানয সকছু ক্র কবয (রাব কবয) তাযা তাবদয গট াঅগুন সবন্ন ানয 

সকছু সদব ববযনা, াঅল্লা সকাভবতয সদন তাবদয বে কথা ফরবফন না এফাং 

তাবদযবক সফত্র কযবফননা (তাবদয গছাটখাট গুনা ভাপ কযবফননা), াঅয 

তাবদয জনয যববছ কসিন াসি।  

(ফাকাযা/২ 0 ১৭৪) 

ফযাখযা0 গকাবনা সজসনবয সফসনভব সকছু ক্র কযায াথক বরা ঐ সজসনবয 

সফসনভব সকছু াা। েসত এড়াবনায াথক সকছু াা। গছাট েসত এড়াবনায 

াথক াল্প সকছু াা। াঅয ফড় েসত এড়াবনায াথক ফড় সকছু াা। াঅফায 

েসত এড়াবনা একসট জয (ফাধযফাধকতা)। তাাআ াঅল্লা এখাবন ফবরবছন- সতসন 

কুযাঅবন গমফ সফধান নাসমর কবযবছন, গছাট েসত (জয) এড়াবনায জনয মাযা 

জানা বে গগুবরা প্রচায কবযনা ফা ভানুলবক জানানা, তাযা গমবনা তাবদয 

গট াঅগুন সদব বযবরা। সকাভবতয সদন াঅল্লা তাবদয বে কথা ফরবফন না। 

ঐ সদন এসট তাবদয জনয াাংঘাসতক দুবকাবগযয ফযাায বফ। াঅয তাবদযবক 

সফত্র কযা বফনা। াথকাৎ তাবদয গছাট-খাট গুনা ভাপ কযা বফনা। 

সকাভবতয সদন াঅল্লা ভানুবলয গছাট-খাট গুনা ভাপ কবয সদবফন। সকন্তু মাযা 

কুযাঅবনয াঅবদ, সনবলধ  তথয জানা বে তা গগান কযবফ তাবদযবক 

াঅল্লা েভা কযবফননা। তাবদয জনয যববছ কসিন াসি।  

তাাআ কুযাঅবনয াঅবদ, সনবলধ  তথয গজবন তা ভানুলবক না জানাবনায জনয 

সকাভবত গম কসিন াফিা বফ তা গথবক ফাাঁচায জনয াঅসভ একজন সচসকৎক 

ব এ সফলব করভ ধবযসছ। 

গরখায সোন্ত গনায য কুযাঅবনয ফক্তফযগুবরাবক সকবাবফ াঈিান কযা 

মা, এটা সনব দ্ববন্ধ বড় গগরাভ। এভতাফিা এ াঅাতখাসন াঅভায ভবন 

ড়বরা- 

 ۡ ٌب اُنِۡزَل اِلَۡيَك فََل يَُكۡن ِِف ى   ّمِۡنُه لُِتۡنِذَر بِهٖ   َحَرٌج   َصۡدِرَك    ِكته َوذِكۡره
 .لِلُۡمۡؤِمِنۡيَ 
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ানফুাদ0 এসট একসট সকতাফ মা গতাভায প্রসত াফতীণক কযা বরা, ুতযাাং এয 

ভাধযবভ তককীকযবণয ফযাাবয গতাভায ভবন গমবনা গকাবনা াংবকাচ (সদ্বধা-দ্বন্ধ, 

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

(াঅ’যাপ/৭ : ২) 

ফযাখযা0 কুযাঅবনয ফক্তফয সদব ভানুলবক তকক কযবত সগব াধাযণ ভানুবলয 

ান্তবয দু’সট াফিায ৃসষ্ট বত াবয- 

১. সিক াথক ফা ফযাখযা না ফুঝায কাযবণ কুযাঅবনয ফক্তবফযয মথাথকতায 

ফযাাবয ভবন বন্দ ফা সদ্বধা গদখা সদবত াবয। এ াফিা াবোকৃত কভ। 

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

সফযীত , তবফ প্রসতবযাধ ফা সফবযাসধতায মু্মখীন া াথফা গফতন-

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

াফিাসট খুফাআ সফযাজভান। 

এ দুাআ াফিাবক (সফবল কবয সদ্বতীসটবক) এড়াবনায (overcome) জনয 

াধাযণ প্রফণতা বে কুযাঅবনয গম ফক্তফযগুবরা ভাবজয প্রচসরত ধাযণায 

সফযীত গগুবরাবক রুসকব গপরা (না ফরা) াথফা তায ফক্তফযবক এভনবাবফ 

ঘুসযব ফরা মাবত সফবযাসধতা কভ াঅব ফা ফায জনয তা গ্রণবমাগয । এসট 

ফতকভান সফবেয ভুসরভবদয দূযফিায একসট প্রধান কাযণ। কুযাঅন সদব 

ভানুলবক তকক কযায ফযাাবয এাআ বীলণ েসতকয কভকেসত দু’সট ভূবর 

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

ফবরবছন- ভানুলবক তকক কযায ভ সদ্বধা-দ্বন্ধ, ব-বীসত াআতযাসদয ভবধয বড় 

গতাভযা কখবনাাআ কুযাঅবনয ফক্তফযবক রুসকব গপরবফনা (ফরা ফন্ কযবফনা) ফা 

ঘুসযব ফরবফনা। 

কুযাঅবনয ানয জাগা (াঅর-গাসা/৮৮ 0 ২২, াঅন-সনা/ ৪ 0 ৮০) 

াঅল্লা যাূর (া.)বক ফবরবছন- ৃসথফীয কর ভানুল কখবনাাআ গকাবনা একসট 

সফলব একভত বফনা। তাাআ, তুসভ কুযাঅবনয ফক্তফয না রুসকব ফা না ঘুসযব 

ভানুবলয সনকট াঈিান কযবফ। মাযা তা গ্রণ কযবফনা, তাবদয তা গ্রণ 

কযবত ফাধয কযায জনয ুসরবয বূসভকা ারন কযা গতাভায দাসত্ব ন। 

কুযাঅবনয এফ ফক্তফয জানায য াঅসভ সোন্ত গনাআ াঅভায কথা ফা গরখসনবত 

কুযাঅবনয ফক্তফয না রুসকব ফা না ঘুসযব যাসয াঈিান কযবফা। 

াঅর কুযাঅন ড়া গল কবযাআ াঅসভ সরখবত গচবসছরাভ সকন্তু াদী না বড় 

করভ ধযবত ভন চাাআবরানা। তাাআ াঅফায াদী ড়বত াঅযম্ভ কসয। াদী, 

সফবল কবয গভকাত যীপ (সা সত্তায প্রা ফ াদী াঅবযা াবনক 
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াদী ধাযণকাযী গ্রন্থ) সফিাসযত ড়ায য াঅসভ গরখা াঅযম্ভ কসয। ফাআসট গরখা 

াঅযম্ভ কসয ১০. ০৪. ১৯৯৯ তাসযবখ। 

এাআ ুসিকা ফািবফ রূ দান কযায ফযাাবয াবনবকাআ, সফবল কবয কুযাঅসনাঅ 

(কুযাঅন সনব াঅবরাচনা) ানুষ্ঠাবন াাংগ্রণকাযী ম্মাসনত বাাআ  গফাবনযা 

এফাং কুযাঅন সযাচক পাাঈবেবনয কভককতকা  কভকচাসযফৃন্দ নানাবাবফ াঅভাবক 

াাময কবযবছন। াঅল্লায কাবছ কাভবনাফাবকয গদাা কসয সতসন গমবনা এ 

কাজবক তাবদয নাজাবতয াসছরা ফাসনব গদন।  

নফী-যাূর (াঅ.) ছাড়া ৃসথফীবত াঅয গকাঈ বুর-ভ্রাসন্তয াউববক ন। তাাআ 

াঅভায বুর বত াবয। েবে ািকফৃবন্দয সনকট ানুবযাধ মসদ এাআ গরখা 

গকাবনা বুর-ত্রুটি ধযা বড়, াঅভাবক জানাবর কৃতজ্ঞ থাকবফা এফাং যফতকী 

াংস্কযবণ তা ছাাবনা বফ াআনাাঅল্লা। 

াঅল্লা গমবনা াঅভায এ াভানয গখদভতবক কফুর কবযন এফাং এসটবক যকাবর 

নাজাবতয াসছরা ফাসনব গদন-এ প্রাথকনা কবয এফাং াঅনাবদয গদাা গচব গল 

কযসছ। াঅল্লা াবপজ! 

ভ. যভান 

১০. ০৪. ১৯৯৯  
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সুিকায তবথযয াঈৎভূ 

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

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

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

ফযাখযা। াঅয Common sense বরা াঅল্লা প্রদত্ত াধাযণ ফা াপ্রভাসণত 

জ্ঞান। গকাবনা সফলব সোবন্ত গৌাঁছাবত এ সতনসট াঈৎগয মথামথ ফযফায 

াতযন্ত গুরুত্বূণক। ুসিকাসটয জনয এাআ সতনসট াঈৎ গথবক তথয গনা ববছ। 

তাাআ চরুন প্রথবভ াঈৎ সতনসট ম্ববন্ গুরুত্বূণক সকছু কথা গজবন গনা মাক।  

ক. াঅর কযুাঅন 

গকাবনা সকছু সযচারনায সফলভূবয সনবুকর াঈৎ বরা ঐসট, মা তায 

ৃসষ্টকাযক ফা প্রস্তুতকাযক সরবখ গদন। রেয কবয থাকবফন, াঅজকার 

াআসঞ্জসনাযযা গকাবনা জসটর মন্ত্র ফাসনব ফাজাবয ছাড়বর তায বে ঐ মন্ত্রটা 

সযচারনায সফল ম্বসরত একটা ফাআ ফা ভযানুার ািান। ঐ ভযানুাবর থাবক 

মন্ত্রটা চারাবনায কর ভূর সফল  সকছু াঅনুসেক সফল। াআসঞ্জসনাযযা ঐ 

কাজটা এ জনয কবযন গম, গবাক্তাযা গমবনা ঐ মন্ত্রটা চারাবনায ভূর সফলব বুর 

কবয চযভ দুববকাবগ না বড়। এাআ জ্ঞানসট াআসঞ্জসনাযযা ভূরত গববছন ভান 

াঅল্লা গথবক। াঅল্লাাআ ভানুল ৃসষ্ট কবয দুসনা ািাবনায ভ তাবদয জীফন 

সযচারনায সফলাফরী ম্বসরত ভযানুার (াঅভানী সকতাফ) বে াসিব এ 

ফযাাবয প্রথভ দৃষ্টান্ত িান কবযবছন। ঐ াঅভানী সকতাবফ াঅবছ তাবদয জীফন 

সযচারনায কর ভূর সফল (প্রথভ িবযয গভৌসরক সফল), াসধকাাং সদ্বতী 

িবযয গভৌসরক সফল (প্রথভ িবযয গভৌসরক সফলবয ফািফান েসতয গভৌসরক 

সফল) এফাং সকছু াবভৌসরক সফল। 

এটা াঅল্লা এজনয কবযবছন গম, ভানুল গমবনা তাবদয জীফন সযচারনায ভূর 

সফলগুবরাবত বুর কবয দুসনা  াঅসখযাবত চযভ দুববকাবগ না বড়। াঅল্লায ঐ 

সকতাবফয ফকবল াংস্কযণ বে াঅর কুযাঅন। াঅল্লায এটা সিক কযা সছবরা 

গম, যাূর ভুাম্মদ (া.) এয য াঅয গকাবনা নফী-যাূর (াঅ.) দুসনা 

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

(া.) দুসনা গথবক চবর মাায য ভবয সফফতকবন ভানুল বুবর না মা ফা 

তাবত গকাবনা কভবফস না ব মা, গজনয কুযাঅবনয াঅাতগুবরা নাসমর 

ায বে বে সরবখ  ভুখি কবয যাখায ফযফিা সতসন যাূর (া.)-এয 

ভাধযবভ কবযবছন। তাাআ শুধু াঅজ ন, াজায াজায ফছয বয মসদ ভানুল 
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তাবদয জীফন সযচারনায কর ভূর ফা প্রথভ িবযয গভৌসরক সফল সনবুকরবাবফ 

জানবত চা, তবফ কুযাঅন ভাজীদ ফুবঝ ড়বরাআ তা জানবত াযবফ। 

গম কর সফলব কুযাঅবন একাসধক াঅাত াঅবছ ঐ ফ সফলব সোবন্ত াঅায 

সনভ বরা, ফক’সট াঅাত াাাস গযবখ মকাবরাচনা কবয চূড়ান্ত (Final) 

সোবন্ত াঅা। কাযণ, াসযাসেকক াফিা সফবফচনা কবয গকাবনা সফলবয একটা 

সদক এক াঅাবত এফাং াঅয একটা সদক ানয াঅাবত াঈবল্লখ কযা ববছ। াথফা 

একসট াঅাবত সফলসট াংসেপ্তবাবফ এফাং ানয াঅাবত তা সফিাসযতবাবফ 

াঅবরাচনা কযা ববছ। এ জনযাআ কুযাঅন সনবজ এফাং াআভাভ াআফবন তাাআসভা, 

াআভাভ াআফবন কাীয প্রভুখ ভনীলী ফবরবছন-‘কুযাঅন তাপীবযয বফকাত্তভ ন্থা 

বে কুযাঅবনয তাপীয কুযাঅন দ্বাযা কযা।   ’ 
(গগারাভ াঅভাদ ফাযযী, তাযীবখ তাপীয, ৃষ্ঠা- ১৩৮) 

তবফ এ মকাবরাচনায ভ সফবলবাবফ গখার যাখবত বফ একসট াঅাবতয 

তযজভা ফা ফযাখযা গমবনা ানয াঅাবতয তযজভা ফা ফযাখযায বে েসতীর 

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

সযষ্কাযবাবফ জাসনব সদববছন- কুযাঅবন যস্পয সফবযাধী গকাবনা কথা গনাআ। 

ফতকভান ুসিকায াঅবরাচয সফলসটয ফযাাবয কুযাঅবন সফসবন্ন তথয াঅবছ। াঅর 

কুযাঅবনয গাআ তথযগুবরাবক ুসিকায তবথযয ভূর াঈৎ সববফ গ্রণ কযা 

ববছ। 

খ. নু্না (াদী) 

ুন্না বরা কুযাঅবনয ফক্তবফযয ফািফ রূ ফা ফযাখযা। াঅয এ ফযাখযা কবযবছন 

াঅল্লায সনবাগপ্রাপ্ত কুযাঅবনয ফযাখযাকাযী যাূর ভুাম্মাদ (া.) তাাঁয কথা, 

কাজ  ভথকবনয ভাধযবভ। যাূর (া.) নফুাতী দাসত্ব ারন কযায ভ 

াঅল্লা তা’ারায ানুভসত ছাড়া গকাবনা কথা, কাজ ফা ভথকন কযবতন না। তাাআ 

ুন্না প্রভাসণত জ্ঞান। কুযাঅন দ্বাযা মসদ গকাবনা সফলব ুস্পষ্ট সোবন্ত না 

াঅা মা তবফ ুন্নায াাময সনবত বফ। ফযাখযা ভূর ফক্তবফযয মূ্পযক ফা 

াসতসযক্ত , কখন সফবযাধী না। তাাআ ুন্না কুযাঅবনয মূ্পযক ফা 

াসতসযক্ত বফ। কখন সফবযাধী বফনা। এ কথাসট াঅল্লা তা’ারা জাসনব 

সদববছন ূ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 গ মসদ াঅভায সফলব গকাবনা কথা ফাসনব ফরবতা। াফযাআ 



   

গবফলণা সসযজ- ৯                                                                        11 

 

াঅভযা তাবক ডান াবত (ক্ত কবয) ধবয গপরতাভ। াত:য াফযাআ াঅভযা 

তায জীফন-ধভনী গকবট সদতাভ। াত:য গতাভাবদয ভবধয গকাঈাআ গনাআ গম তা 

গথবক াঅভাবক সফযত কযবত াযবত।  

(াঅর াক্কা/৬৯: ৪৪-৪৭) 

একসট সফলবক ফযাখযা কযবত সগব ফযাখযাকাযীবক গকাবনা গকাবনা ভ এভন 

কথা ফরবত  মা ভূর সফলবয াসতসযক্ত। সকন্তু তা ভূর সফলবয সফবযাধী ন। 

তাাআ কুযাঅবনয সফলগুবরা ফযাখযা কযবত গমব যাূর (া.) এভন সকছু সফল 

ফবরবছন, কবযবছন ফা ানুবভাদন সদববছন মা কুযাঅবন গনাআ ফা কুযাঅবনয 

সফলবয ফািফান েসতয গভৌসরক সফল ন। এগুবরা বে াআরাভী জীফন 

সফধাবনয াবভৌসরক ফা াঅনুলসেক সফল। 

াদী গথবক গকাবনা সফলব সোবন্ত গৌাঁছবত বর ঐ সফলবয কর াদী 

াাাস গযবখ মকাবরাচনা কবয চূড়ান্ত সোবন্ত গৌাঁছবত বফ। াঅয এ 

মকাবরাচনায ভ গখার যাখবত বফ সক্তারী াদীবক গমন দুফকর াদী 

যসত (Cancel) কবযনা গদ। াদীবক ুসিকায তবথযয সদ্বতী প্রধান াঈৎ 

সববফ ধযা ববছ। 

গ. Common sense  

কুযাঅন  ুন্না াঅল্লা প্রদত্ত জ্ঞাবনয াঈৎ তথযসট প্রা কর ভুসরভ জাবন  

ভাবন। সকন্তু Common sense গম াঅল্লা প্রদত্ত জ্ঞাবনয একসট াঈৎ এ তথযসট 

ফতকভান ভুসরভ াঈম্মা এবকফাবয াসযব গপবরবছ। Common sense সনব 

সফিাসযত াঅবরাচনা াঅবছ ‘Common sense-এয গুরুত্ব কতটুকু এফাং গকন’ 

নাভক ুসিকাসটবত। তবফ Common sense-এয াংজ্ঞা, গুরুত্ব াআতযাসদ সদক 

ম্পসককত ফািফতা, কুযাঅন  াদীবয সকছু তথয সনবন তুবর ধযা বরা। 

তথযগুবরা ৃসথফীয কর ভানুল সফবল কবয ভুসরভবদয জানা  ভানা দযকায। 
 

ফািফতা 

ভানুবলয জীফনবক াসন্তভ কযায রবেয যীবযয জনয গকানসট াঈকাযী (সিক) 

এফাং গকানসট েসতকয (বুর ফা গযাগৃসষ্টকাযী) তা াথককয কযবত াযা এফাং 

াঈকাযী সজসন যীবয ঢুকবত গদা  েসতকয সজসন গঢাকা প্রসতবযাধ কযায 

জনয গযাগ প্রসতবযাধ ফযফস্া (Immunological System) নাবভয 

ভাকরযাণকয এক দাবযাান াঅল্লা কর ভানুলবক জন্মগতবাবফ সদববছন। 

ভানুবলয জীফন াসন্তভ ায জনয সিক জ্ঞান  বুর জ্ঞান াথককয কযবত 

াযা এফাং জ্ঞাবনয যাবজয সিক জ্ঞান ঢুকবত গদা  বুর জ্ঞান গঢাকা প্রসতবযাধ 

কযবত াযায সফলসট াতীফ গুরুত্বূণক। াঅল্লা গযাগ প্রসতবযাধ ফযফস্া নাবভয 

ভাকরযাণকয এক দাবযাান কর ভানুলবক জন্মগতবাবফ সদববছন। তাাআ 
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বজ ফরা মা, সিক জ্ঞান  বুর জ্ঞান াথককয কযবত াযা এফাং জ্ঞাবনয 

যাবজয সিক জ্ঞান ঢুকবত গদা  বুর জ্ঞান গঢাকা প্রসতবযাধ কযবত াযায জনয 

গকাবনা একসট ফযফিা তথা দাবযাান জন্মগতবাবফ কর ভানুলবক ভান াঅল্লায 

গদায কথা। ফািবফ াঅল্লা তা’ারা কর ভানুলবক তা সদববছন। গ 

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

(াপ্রভাসণত) জ্ঞান। 

কযুাঅন 

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

ানফুাদ0 কভ ভবনয (ান্তয/Mind) এফাং তাাঁয সমসন তাবক সিকবাবফ গিন 

কবযবছন। াত0য তাবক (ভনবক) ‘াআরাভ’ কবযবছন তায ানযা (বুর)  

নযা (সিক), (াথককয কযায সক্ত)। াফযাআ গ পর বফ গম তাবক (ঐ 

সক্তবক) াঈৎকসলকত কযবফ। াঅয াফযাআ গ ফযথক বফ গম তাবক (ঐ সক্তবক) 

াফদসভত কযবফ। 

(াঅশ্-াভ/৯১ 0 ৭, ৮) 

ফযাখযা: বুর  সিক াথককয কযায সক্ত বরা ‘জ্ঞাবনয সক্ত’। ভান াঅল্লা 

ভানুলবক জন্মগতবাবফ দু’সট সক্ত সদববছন-জীফনী সক্ত  জ্ঞাবনয সক্ত। 

জীফনী সক্ত গদায াঅল্লায েসত বরা ‘পাুঁক’, মা সতসন জাসনববছন ূযা 

সজবযয ২৯ নাং াঅাবত- 

ِجِديَۡن  ۡوِِحۡ فََقُعۡوا لَٗه سه يُۡتٗه َونََفۡخُت فِۡيِه ِمۡن ّرُ  َفاِذَا َسّوَ
ানফুাদ0 মখন াঅসভ তাবক সফনযি কযবফা এফাং াঅভায রূ গথবক সকছু তাবক 

পুাঁবক গদবফা তখন গতাভযা তাাঁয প্রসত সজদাফনত বফ। 

(সজয/১৫: ২৯) 

ানযসদবক ভানুলবক জ্ঞাবনয সক্ত গদায াঅল্লায েসত বরা ‘াআরাভ’। মা 

সতসন জাসনববছন ূযা াভবয ৭  ৮ নাং াঅাবতয ভবধয। 

তাাআ, ূযা াভবয ৮নাং াঅাতখাসনবত ভান াঅল্লা ফবরবছন- সতসন জন্মগত-

বাবফ ‘াআরাভ’-এয ভাধযবভ ভানুলবক জ্ঞাবনয সক্ত সদববছন। জন্মগতবাবফ 

রাব কযা এাআ জ্ঞাবনয সক্তবক গফাধসক্ত, সফবফক, Common sense, াঅল্লা 

প্রদত্ত াধাযণ (াপ্রভাসণত)  জ্ঞান ফা عقل ফবর। এ কথাসট গম তয, তা াঅভযা 

কবরাআ ানুবফ কসয। 
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ানযসদবক, ূযা াভবয ৯  ১০ নাং াঅাত গথবক জানা মা জন্মগতবাবফ 

রাব কযা এাআ সক্তসট াঈৎকসলকত ফা াফদসভত বত াবয। তাাআ Common 

sense এয তথয সিক  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
ٌَ  اََصابَِعهُ  فََجَمعَ  َقاَل  نََعْم، َقاَل  .اّلِثِْم   َقاَل  وَ  .َصْدَرهُ  بَِها فََضَر

ْ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 (া.) াবফছা (যা.)গক ফরবরন- তুসভ সক গনসক (সিক)  

া (বুর) ম্পবকক সজজ্ঞাা কযবত এববছা? গ ফরবরা- যাাঁ। াত:য সতসন 

াঅাংগুরগুবরা একত্র কবয সনবজয াত ছদবয ভাযবরন এফাং ফরবরন-গতাভায ভন 

 ান্তবযয সনকট াঈত্তয সজজ্ঞাা কবযা। কথাসট সতসন সতনফায ফরবরন। তাযয 

ফরবরন- গম সফলব গতাভায ভন  ান্তয স্বসি  প্রাসন্ত রাব কবয, তাাআ গনকী। 

াঅয া বরা তা, মা গতাভায ভবন বন্দ-াং, খুাঁতখুাঁত ফা াস্বসি ৃসষ্ট 

কবয। মসদ গ ফযাাবয ভানুল গতাভাবক পবতাা গদ।  

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

সযারা, বফরুত, গরফানন ২০০১, াদী নাং ১৮০০৬) 

ফযাখযা0 এ াদীখাসন ানযানয াদী গথবক জানা মা- ভানুবলয ভবন একসট 

সক্ত াঅবছ মা ফুঝবত াবয গকাবনাসট সিক  গকাবনাসট বুর। ভানুবলয ভবনয ঐ 

সক্তবক গফাধসক্ত, Common sense, َعْقٌل ফা াঅল্লা প্রদত্ত াধাযণ 

(াপ্রভাসণত) জ্ঞান ফবর। 

াদীখাসনয গবল ‘মসদ ভানুল গতাভাবক পবতাা গদ’ কথাসটয ভাধযবভ যাূর 

(া.) জাসনব সদববছন, গকাবনা ভানুল মসদ এভন কথা ফবর মাবত ভন া গদ 

না, তবফ সফনা মাচাাআব তা গভবন গনা মাফ না। গ ফযসক্ত মত ফড় ভুপাসয, 

ভুাসদ্দ, ভুপসত, প্রবপয, সচসকৎক ফা াআসঞ্জসনায গাক না গকন। 
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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، فَأ َواُه يَُهّوِدَانِِه، أَْو يَُنّصِ

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

ফবরবছন- প্রবতযক নফজাতক সপতযাবতয য জন্মগ্রণ কবয। াত:য তায 

ভাতা-সতা তাবক াআাহুদী ফা নাাযা াথফা াসি াঈাক ফানা। গমভন 

চতুস্পদ জন্তু একসট ূণকাে ফাচ্চা জন্ম গদ। গতাভযা সক তাবক (জন্মগত) 

কানকাটা গদবখবছা? 

(ী ফুখাযী, জানামা াধযা, ভুযীকবদয ন্তানবদয ফযাাবয ফক্তফয সযবেদ, 

ভাকতাফাতু াপা, কাবযা, সভয, ২০১৩, াদী নাং ১৩৮৫, ৃষ্ঠা নাং ১৬৭) 

ফযাখযা0 এ াদীখাসন াঅবযা াদী গথবক জানা মা, ভা-ফাফা তথা সো  

সযবফ ভানফ সশুবক াআরাভী প্রকৃসত গথবক সযব াআহুদী, াইাী ফা ভজুী 

তথা ানয ধভক-সফোবয ানুাযী ফাসনব গদ। াথকাৎ সো  সযবফবয 

কাযবণ ভানুবলয জন্মগতবাবফ াা জ্ঞাবনয সক্ত Common sense 

াফদসভত ফা সযফসতকত ব মা। তাাআ গ ানয ধভক-সফোবয ানুাযী ব 

মা। 

তাাআ, কুযাঅন  াদী গথবক জানা মা এফাং াধাযণবাবফ াঅভযা কবরাআ 

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

তাাআ Common sense সফবযাধী কথা চূড়ান্তবাবফ গ্রণ কযায াঅবগ কুযাঅন  

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

সে কথা চূড়ান্তবাবফ াগ্রায কযায াঅবগ কুযাঅন  প্রবাজন বর াদী সদব 

মাচাাআ কবয সনবত বফ। 

Common sense গক মথামথবাবফ ফযফায কযায গুরুত্ব সক সযভাণ তা 

ভান াঅল্লা জাসনব সদববছন এবাবফ- 

তথয - ১ 

ٌِّ  َشرَّ  اِّنَ  َوٓا ِ  ِعۡنَد  الّدَ ّمُ  اّلّله   يَۡعِقلُۡوَن  َّل  الَِّذيَۡن  الُۡبۡكُم  الّصُ
ানফুাদ0 সনশ্চ াঅল্লায সনকট সনকৃষ্টতভ জীফ বে গাআ ফ ফসধয, গফাফা মাযা 

Common sense গক (মথামথবাবফ) কাবজ রাগা না। 

(াঅনপার/৮ 0 ২২) 
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ফযাখযা:  মাযা Common sense –গক মথামথবাবফ কাবজ রাগা না তাবদযবক 

সনকৃষ্টতভ জীফ ফরায কাযণ বরা- একসট সাংস্র জীফ ২-৪ জবনয গফী ভানুবলয 

েসত কযবত াবযনা। ভানুল গসটবক গভবয গপবর। সকন্তু Common sense-গক 

মথামথবাবফ কাবজ না রাগাবনা একজন ভানুল (Non-sense ভানুল) রে রে 

ভানুবলয েসত কযবত াবয।  

তথয - ২ 

ۡجَس َََّل الَِّذيَۡن َّل يَۡعِقلُۡوَن    . َويَۡجَعُل الّرِ
ানফুাদ0 াঅয মাযা Common sense গক কাবজ রাগা না তাবদয য সতসন 

বুর চাসব গদন (বুর গচব ফব)। 

(াআাঈনু/১০ 0 ১০০) 

ফযাখযা0 াঅাতখাসনয ভাধযবভ জাসনব গদা ববছ গম, ভানুল মসদ কুযাঅন  

ুন্নায াবথ Common sense-গক মথামথবাবফ ফযফায না কবয তবফ  

াঅল্লায বতসয প্রাকৃসতক াঅাআন ানুমাী তাবদয বুর জ্ঞান াসজকত বফ। 

তথয - ৩ 

ٌٌ يَْعِقلُوَن بَِها أَْو ٓاذَاٌن أَفَلَْم يَِسرُيوا ِِف اْْلَْرِض  فََتُكوَن لَُهْم قُلُو
ٌُ الَِِّت ِِف  ِ   يَْسَمُعوَن بَِها فَإِنََّها َّل تَْعََم اْْلَبَْصاُر َولَهِكْن تَْعََم الُْقلُو

ُدوِر.  الّصُ
ানফুাদ0 তাযা সক গদ ভ্রভণ কবযসন? তা বর তাযা এভন ভবনয (ভবন থাকা 

Common sense-এয) াসধকাযী বত াযবতা মায ভাধযবভ (কুযাঅন  

ুন্না  গদবখ ড়বর সিকবাবফ) ফুঝবত াযবতা এফাং এভন কাবনয াসধকাযী 

বত াযবতা মা (কুযাঅন  ুন্নায ফক্তফয গানায য সিকবাবফ ফঝুায 

ভবতা) শ্রুসতসক্ত ম্পন্ন বতা। প্রকৃতবে গচাখ ান্ ন ফযাং ান্ বে ভন 

(ভবন থাকা Common sense) মা াফসিত (মু্মখ গোআবনয) াগ্রবাবগ। 

(াজ্জ/২২ 0 ৪৬) 

ফযাখযা: াঅাতখাসনয প্রথভ াাংব ফরা ববছ- ভানুল গদ ভ্রভণ কযবর কুযাঅন 

 ুন্না সিকবাবফ ফুঝায ভবতা Common sense এফাং শ্রুসতসক্তয 

াসধকাযী বত াবয। এয কাযণ বরা- ৃসথফী ভ্রভণ কযবর সফসবন্ন িাবন থাকা 

ফািফ (তয) সফল ফা াঈদাযণ গজবন ফা গদবখ জ্ঞান াসজকত । এয ভাধযবভ 

ভানুবলয ভবন থাকা Common sense াঈৎকসলকত । ঐ াঈৎকসলকত 

Common sense-এয ভাধযবভ ভানুল  কুযাঅন  ুন্না গদবখ বড় ফা শুবন 

বজ ফুঝবত াবয।  
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াঅাতখাসনয সদ্বতী াাংব ভান াঅল্লা প্রথভ াাংব ফরা সফলসট ঘটায কাযণ 

ফবর সদববছন। গ কাযণ বরা- ভানুবলয ভন তথা ভবন থাকা Common  
sense-এ একসট সফল ম্পবকক ূবফক ধাযণা না থাকবর সফলসট গচাবখ গদবখ ফা 

কাবন শুবন ভানুল সিকবাবফ ফুঝবত াবযনা। এ কথাসটাআ াআাংবযজীবত ফরা  

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

তাাআ. াঅাতখাসন গথবক জানা মা- ভানুবলয ভবন থাকা Common sense- এ 

একসট সফল ম্পবকক াঅবগ গথবক ধাযণা না থাকবর ঐ সফল ধাযণকাযী 

কুযাঅবনয াঅাবতয সিক তাৎমক (াথক  ফযাখযা) ভানুল ফুঝবত া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 (তকককাযীবদয কথা তথা কুযাঅন  

ুন্নায ফক্তফয) শুনতাভ াথফা Common sense গক ফযফায কযতাভ তাবর 

াঅজ াঅভাবদয জাান্নাবভয ফাসন্দা বত বতা না। 

(ভূরক/৬৭ 0 ১০) 

ফযাখযা: াঅাতসটবত গল সফচায সদবন জাান্নাবভয াসধফাীযা ানুবাচনা কবয 

গমফ কথা ফরবফ তা াঈবল্লখ কযা ববছ। তাযা ফরবফ- মসদ তাযা কুযাঅন  

ুন্নায ফক্তফয শুনবতা াথফা াআরাভ জানায জনয Common sense গক 

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

কাযণ, Common sense গক কুযাঅন  ুন্নায াবথ মথামথবাবফ ফযফায 

কযবর তাযা জীফন ম্পসককত সনবুকর জ্ঞান াজকন কযবত াযবতা। াঅয বজাআ 

ফুঝবত াযবতা গম, াআসন্নগ্রায সফলব কুযাঅন  ুন্নায কর কথা 

Common sense ম্মত। পবর তাযা তা বজ গভবন সনবত  ানুযণ 

কযবত াযবতা এফাং তাবদয গদামবখ গমবত বতা না। াঅাতখাসন গথবক তাাআ 

ফুঝা মা, কুযাঅন  ুন্নায াবথ Common sense-গক মথামথবাবফ 

ফযফায না কযা জাান্নাবভ মাায একটা কাযণ বফ। 

তাাআ, Common sense-এয যাবক এাআ ুসিকায তবথযয একসট াধাযণ 

(াপ্রভাসণত) াঈৎ সববফ গনা ববছ। তবফ Common sense ফযফাবযয 

ফযাাবয াফযাআ ভবন যাখবত বফ গম- 

ক. Common sense সফযীত সো  সযবফবয দ্বাযা াধাঃসতত , 

তবফ এবকফাবয সনাঃবল ব মা না 

খ. সিক ফা মূ্পযক সো  সযবফ গবর Common sense াঈৎকসলকত 

ব কুযাঅন-ুন্নায কাছাকাসছ গৌাঁবছ মা সকন্তু এবকফাবয ভান না 
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গ. ভানুবলয ফতকভান জ্ঞান ানুমাী কুযাঅন এয গকাবনা ফক্তফয মসদ ফুঝা না 

মা তফু তাবক তয ফবর সন:বন্দব গ্রণ কযবত বফ। কাযণ, 

কুযাঅবনয সফলগুবরা সকাভত মকন্ত প্রবমাজয। তাাআ ভানুবলয জ্ঞান একসট 

সফবল িবয না গৌাঁছা মকন্ত কুযাঅবনয গকাবনা গকাবনা াঅাবতয সিক াথক 

ফুবঝ না াঅবত াবয। াঅয এ কাযবণাআ াঅল্লা Common sense এয 

ফযফায এফাং কুযাঅন সনব সচন্তা-গবফলণা কযাবক গকাবনা সফবল কাবরয 

ভানুবলয জনয সনসদকষ্ট কবয গদনসন। কবকসট াঈদাযণ সদবর ফযাাযসট াঅবযা 

সযষ্কায বফ ফবর াঅা কসয- 

১. াল্প ভব যবকবট কবয গ্র-াঈগ্রব গৌাঁছায জ্ঞান াঅবত্ত াঅায য 

যাূবরয (া.) গভ’যাজ ফুঝা  সফো কযা জ ব গগবছ। 

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

সযভাণ ৎ কাজ কযবর তা ভানুলবক সকাভবতয সদন গদখাবনা বফ, 

াঅফায সফন্দু সযভাণ াৎ কাজ কযবর তা ঐ সদন গদখাবনা বফ। 

সবসড গযকসডকাং (VIDEO recording) এয জ্ঞান াঅবত্ত াঅায ূফক মকন্ত 

ভানুবলয বে এাআ ‘কাজ গদখাবনা’ ব্দসট সিকবাবফ ফুঝা ম্ভফ সছবরা 

না। তাাআ ুযাতন তাপীযগুবরাবত এয সফসবন্ন ফযাখযা এববছ। সকন্তু 

এখন াঅভযা ফুঝবত াযসছ, ভানুবলয ২৪ ঘণ্টায কভককাণ্ড াঅল্লা তাাঁয 

গপবযতা (বযকসডকাং কভকচাযী) সদব সবসড গযকবডকয ভত গযকডক কবয 

কসম্পাঈটায সডস্ক (Computer disk) ফা তায গচব াঈন্নত গকাবনা 

েসতবত াংযসেত যাখবছন। গল সফচাবযয সদন এ গযকডক তথয-প্রভাণ 

সববফ াঈিান কযা বফ। 

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

ম্ববন্ কুযাঅবনয গম কর াঅাত াঅবছ, াঅবগয গভাপাসযগবণয 

বে তায সিক তাপীয কযা ম্ভফ সন। াঅয এয কাযণ বরা 

সফজ্ঞাবনয াঈন্নসত ঐ িয মকন্ত না গৌাঁছাবনা। সকন্তু এখন সফজ্ঞাবনয 

াঈন্নসতয বে বে ভ্রূবণয ফৃসেয (Embryological development) 

জ্ঞান মতাআ ভানুবলয াঅবত্ত াঅবছ, ততাআ কুযাঅবনয ঐ াঅাবতয 

ফণকনা কযা তথযগুবরায তযতা প্রভাসণত বে। 

জ্ঞান ফৃসে াা এফাং াঈৎকসলকত ায কাযবণ বযয মুবগয গমাগয ভানুলবদয 

কুযাঅন  ুন্না াসধক বাবরা ফুঝবত  ফযাখযা কযবত াযায সফলসট যাূর 

(া.) জাসনব সদববছন 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

ٌَّ ُمَبلٍَّغ أَْوََع ِمْن َساِمٍع     … … …الَْغائَِب فَُر
ানফুাদ0 াঅফু ফাকযা (যা) ফবরন- যাূরুল্লা (া.) কুযফাসনয সদন াঅভাবদয 

াঈবদ্দবয গদা এক বালবণ ফরবরন- াফধান! াঅসভ সক গতাভাবদয সনকট 

গৌাঁছাবসছ (সযারাবতয ফাণী)? তাযা (াাফীগণ) ফরবরন, যাাঁ। (াত0য) সতসন 

ফরবরন- গ াঅল্লা! তুসভ ােী থাবকা। াত0য াঈসিতযা গমন ানুসিতবদয 

সনকট াঅভায এ ফক্তফয গৌাঁবছ গদ। গকননা, াঈিানকাযী াবো গোতা াসধক 

াঈরসিকাযী  যোকাযী বত াবয … … … 

(ী ফুখাযী, াজ্জ্ব াধযা, সভনা সদফব ফক্তফয সযবেদ, ভাকতাফাতু াপা, 

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

াদী-২ 

َعْن َزيِْدبِْن ثَابٍِت َقاَل َسِمْعُت َرُسْوَل اهلِل َصّّلَ اهلُل ََلَْيِه َو َسلََّم 
ٌَّ َحاِمِل  ُه. فَُر ا َحِديًْثا فََبلََّغُه غرَْيَ َر اهلُل إْمَرأ َسِمَع ِمّنَ فِْقٍه  يَُقْوُل نَّضَ

 ٌَّ  فِْقٍه لَْيَس بَِفِقْيٍه.  َحاِمِل إََِل َمْن ُهَو أَْفَقُه ِمْنُه، َوُر
ানফুাদ0 মাবদ াআফবন ছাবফত (যা.) বত ফসণকত, যাূরুল্লা (া.) ফবরবছন- ঐ 

ফযসক্তবক াঅল্লা দা প্রপুল্ল  ুখী যাখুন, গম াঅভায ফাণী েফণ কযায য 

াবনযয সনকট গৌাঁবছ সদববছ। জ্ঞাবনয াবনক ফাক সনবজয গচব াসধক জ্ঞানীয 

সনকট জ্ঞান গৌাঁবছ গদ। জ্ঞাবনয াবনক ফাক সনবজ জ্ঞানী ন। 

(ফাাকী, গাা’ফুর াইভান, জ্ঞান প্রচায াধযা, দারুর সপকয, বফরুত, 

গরফানন, ২০০৪, খণ্ড- ০২, াসদ নাং-১৭৩৬, ৃষ্ঠা নাং ৭৪৬) 

সফজ্ঞান 

ভানফ বযতায ফতকভান িবয ‘সফজ্ঞান’ গম জ্ঞাবনয একসট াঈৎ এটা গকাঈ াস্বীকায 

কযবফ ফবর াঅভায ভবন না। সফজ্ঞাবনয সফল াঅসফষ্কাবযয ফযাাবয Common 

sense এয সফযাট বূসভকা াঅবছ। াঈদাযণস্বরূ সফজ্ঞানী সনাঈটবনয ভাধযাকলকণ 

সক্ত াঅসফষ্কাবযয সফলসট াঈবল্লখ কযা মা। সনাঈটন একসদন াঅবর গাবছয সনবচ 

ফব থাকা াফিা গদখবরন একসট াঅবর ভাসটবত ড়বরা। সতসন বাফবরন 

াঅবরসট াঈবযয সদবক না সগব সনবচয সদবক াঅবরা গকন? সনশ্চ গকাবনা 

সক্ত াঅবরসটবক সনবচয সদবক (ৃসথফীয গকবন্নয সদবক) গটবনবছ। Common 
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sense এয এাআ তবথযয য সবসত্ত কবয গবফলণায ভাধযবভ সফজ্ঞানী সনাঈটন 

ভাধযাকলকণ সক্ত াঅসফষ্কায কবযন। তাবর গদখা মা সফজ্ঞাবনয তে ফা তথয 

াঅসফষ্কাবযয ফযাাবয Common sense এয সফযাট বূসভকা াঅবছ। তাাআ সফজ্ঞান 

বরা Common sense-এয ভাধযবভ াঈদ্ভাসফত জ্ঞান। 

সফজ্ঞাবনয াবনক তে ফা তথয ভবয াঅফবতক সযফতকন ব মা। কাযণ 

ভানুবলয জ্ঞান ীসভত। াঅভায ৪০ ফছবযয সচসকৎা জীফবন সচসকৎা সফজ্ঞাবনয 

াবনক তথয মূ্পণকরূব সযফসতকত ব গমবত গদবখসছ। তাাআ াআরাভী নীসত 

বরা Common sense এয নযা সফজ্ঞাবনয গকাবনা তে ফা তথযবক 

চূড়ান্তবাবফ গ্রণ ফা ফজকন কযায াঅবগ কুযাঅন ফা ুন্নায াঅবরাবক াফযাআ 

মাচাাআ কবয সনবত বফ। 

ানযসদবক সফজ্ঞাবনয গকাবনা তত্ব ফা তথয মসদ সনবুকর  তবফ গসট এফাং ঐ 

সফলবয কুযাঅবনয তথয একাআ বফ। এ কথাসট কুযাঅন জাসনব সদববছ 

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 তাবদযবক (াতাৎেসণকবাবফ) সদগবন্ত এফাং সনবজবদয 

(যীবযয) ভবধয থাকা াঅভাবদয সনদকনাফসর (াঈদাযণ) গদখাবত থাকবফা, 

মতেণ না তাবদয সনকট ুস্পষ্ট ব াঈিবফ গম তা (কুযাঅবনয কর ফক্তফয) 

তয। 

(া-সভভ-াঅ-সজদা/৪১ 0 ৫৩) 

ফযাখযা: সদগন্ত বরা খাসর গচাখ এফাং ানুফীেণ  দূযফীেণ মবন্ত্রয ভাধযবভ 

ভানুবলয দৃসষ্ট সক্ত মতদুয মা ততদূয। াঅয াঅল্লা তা’ারা কতৃকক 

াতাৎেসণকবাবফ গদখাবনায াথক বরা- প্রকৃসতবত থাকা াঅল্লায প্রণন কবয 

যাখা বফজ্ঞাসনক সফল গবফলণায ভাধযবভ াঅসফষ্কায ায য গদখা। 

তাাআ, এ াঅাবত মা ফরা ববছ- খাসর গচাখ  দূযফীবকাবনােণ মবন্ত্রয ভাধযবভ 

ভানুবলয দৃসষ্ট সক্ত মতদুয মা ততদূয এফাং ভানুবলয যীবযয ভবধয থাকা 

াঅল্লায বতসয কবয যাখা সফসবন্ন সফল তাাঁয বতসয প্রাকৃসতক াঅাআন ানুমাী 

গবফলণায ভাধযবভ ধীবয ধীবয াঅসফষ্কায বত থাকবফ। এ াঅসফষ্কাবযয ভাধযবভ 

একসদন কুযাঅবন থাকা কর াআসন্নগ্রায সফল তয প্রভাসণত বফ। তাাআ, এ 

াঅাত ানুমাী গকাবনা সফলব কুযাঅবনয তথয এফাং ঐ সফলব সফজ্ঞাবনয 

প্রসতসষ্ঠত তথয একাআ বফ। 
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সকা  াআজভা 

কুযাঅন  ুন্নায বযাে, একাসধক াথকবফাধক ফা কুযাঅন  ুন্না-এ াঈবল্লখ 

গনাআ এভন সফলব কুযাঅন  ুন্নায ানয তথয এফাং Common sense– এয 

াঅবরাবক াআরাবভয গম গকাবনা মুবগয একজন জ্ঞানী ফযসক্তয গবফলণায পরবক 

‘সকা’ ফবর। াঅয গকাবনা সফলব কবরয সকাবয পরাপর এক া 

াথফা কাবযা সকাবয ফযাাবয কবরয একভত াবক ‘াআজভা’ 
)Concensus) ফবর। তাাআ বজ ফুঝা মা- সকা ফা াআজভা াঅল্লা প্রদত্ত 

জ্ঞাবনয াঈৎ ন। সকা  াআজভা বরা াঅল্লা প্রদত্ত াঈৎ সতনসট (কুযাঅন, 

ুন্না  Common sense) ফযফায কবয একসট সফলব গম গকাবনা মুবগয 

জ্ঞানী ফযসক্তয একক ফা াভসষ্টক গবফলণায পর। গবফলণায পর কখবনা াঈৎ 

বত াবযনা। গবফলণায পর বফ ূত্র ফা সযপাবযন্স। তাাআ সকা  াআজভা 

াঈৎ বফনা। সকা  াআজভা বফ ূত্র ফা সযপাবযন্স। 

াআজভা াআরাভী জীফন সফধাবনয একসট গুরুত্বূণক সফল বর ভবন যাখবত বফ 

াআজভা াসযফতকনী ন। কাযণ, ভানফ বযতায জ্ঞাবনয াঈন্নসতয বে বে 

কুযাঅন  ুন্নায ঐ কর াস্পষ্ট ফক্তফয াঅবযা স্পষ্ট ব াঈিবফ। পবর ঐ ফ 

সফলব সকা  াআজভায সোন্ত সযফতকন ব গমবত াবয। সফজ্ঞাবনয সফলবয 

ভবতা ানয গম গকাবনা সফলবাআ তা বত াবয। 

এ ুসিকায াঅবরাচয সফলবয ফযাাবয কুযাঅন  প্রকৃত ী াদীব স্পষ্ট 

ফক্তফয াঅবছ। তাাআ এ ফযাাবয সকা কযায ুবমাগ গনাআ। 
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াঅল্লা প্রদত্ত সতনসট াঈৎ ফযফায কবয 

সনবুকর জ্ঞান াজকবনয াআরাভী নীসতভারা 

গমবকাবনা সফলব সনবুকর জ্ঞান াজকন কযা ফা সোবন্ত গৌাঁছাবনায জনয াঅল্লা 

প্রদত্ত াঈৎ কুযাঅন, ুন্না  Common sense ফযফাবযয নীসতভারাসট ভান 

াঅল্লা ায-াংবে াঅকাবয জাসনব সদববছন ূযা সনায ৫৯ নাং এফাং ূযা 

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

(যা.)-এয চসযত্র সনব ছড়াবনা প্রচাযণাসটয (াআপবকয ঘটনা) ফযাাবয সনবজয 

ানুযণ কযা সোবন্ত গৌাঁছাবনায েসতয ভাধযবভ যাূর (া.) নীসতভারাসট 

ফািবফ প্রবাগ কবয গদসখব সদববছন। নীসতভারাসট সনব সফিাসযত াঅবরাচনা 

কযা ববছ ‘সনবুকর জ্ঞান াজকবনয জনয কযুাঅন, নু্না  Common sense 

ফযফাবযয নীসতভারা’ নাভক ফাআসটবত। তবফ নীসতভারাসটয াংসেপ্ত চরভান সচত্র 

এখাবন াঈিান কযা বরা- 

  

কুরআন (আল্লা প্রদত্ত মূ প্রমাণিত জ্ঞান) দ্বারা যাচাই করর 

প্রাথণমক ণদ্ধান্তরক চড়ূান্তভারে গ্রি ো ের্জন করা 

যযরকারনা ণেরে 

ম্ভে না র ুন্না (আল্লা প্রদত্ত কুরআরনর েযাখ্যামূক প্রমাণিত জ্ঞান) 

দ্বারা যাচাই করর প্রাথণমক ণদ্ধান্তরক চড়ূান্তভারে গ্রি ো ের্জন করা 

 

Common sense {আল্লা প্রদত্ত াধারি (অপ্রমাণিত) জ্ঞান} ো ণেজ্ঞান (Common 

sense এর মাধযরম উদ্ভাণেত জ্ঞান) এর আরারক ণিক ো ভু ের প্রাথণমক ণদ্ধান্ত যনো 

অতর ণেেণিরত মনীীরদর ইর্মা-ণকো উণিত থাকর তা দ্বারা চূড়ান্ত ণদ্ধান্তরক 

যাচাই করর অণধক তথযণভণত্তকণি গ্রি করা যযরত ারর 

ম্ভে না র প্রাথণমক ণদ্ধান্তরক চড়ূান্ত ণদ্ধান্ত ণররে গ্রি করা  
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ভরূ সফল 

ভু’সভবনয ১নাং কাজ বরা কুযাঅবনয জ্ঞান াজকন কযা। াঅয তাবনয ১নাং 

কাজ বরা কুযাঅবনয জ্ঞান গথবক ভু’সভনবক দূবয যাখা। াথকাৎ কর ভু’সভবনয 

জবনয ফবচব ফড় পযজ াঅভর বরা কুযাঅবনয জ্ঞান াজকন কযা এফাং 

ফবচব ফড় গুনা বরা কুযাঅবনয জ্ঞান গথবক দূবয থাকা। সফলটা সনব 

াঅবরাচনা াঅবছ  ভু’সভবনয ১নাং কাজ এফাং তাবনয ১নাং কাজ নাভক ফাআসটবত।   
 

গম গকাবনা ত্তা তায ১নাং কাবজ পর ায জবনয ফকাসধক গচষ্টা-াধনা 

কযবফ, এটা স্বাবাসফক। তাাআ তান তায ১নাং কাবজ পর ায জবনয ফ 

গথবক গফস গচষ্টা-াধনা কযবফ, এটা স্বাবাসফক। সকন্তু বাফবত াফাক রাবগ, ১নাং 

কাজসটবত তাবনয পরতা গদবখ। াসনষ্ঠাফান ভুসরভবদয কথা দূবয থাক, 

াঅজ ৃসথফীয াসধকাাং সনষ্ঠাফান ভুসরবভয কুযাঅবনয প্রবাজনী সযভাণ 

জ্ঞান গনাআ। াঅবযা াফাক রাবগ গম কর কথায ভাধযবভ তান ভুসরভবদয 

কুযাঅবনয জ্ঞান গথবক দূবয গযবখবছ ফা কুযাঅবনয জ্ঞান াজকন কযায বথ 

ফযাক ফাধায ৃসষ্ট কবযবছ, গগুবরায ধযন গদবখ। ঐ কথাগুবরা গম াবমৌসক্তক 

ফা গধাাঁকাফাসজ, তা Common sense এয াঅবরাবক ফুঝা জ। তাযবয 

একসট জাসতয াসধকাাং গরাক সকবাবফ তা গভবন সনবরা, এটা গববফ াঅসভ াফাক 

বসছ।  
 

ফতকভান ভুসরভ ভাবজ ফযাকবাবফ প্রচসরত একসট কথা বরা-াসফত্র াফিা 

কুযাঅন ড়া  স্পক কযা ম্ববন্ ভুসরভ ভাবজ চারু কথা বে- 

১. জু ছাড়া কুযাঅন ড়া মাবফ সকন্তু স্পক কযা মাবফনা 

২. গগার পযজ াফিা কুযাঅন ড়া ফা স্পক কযা াঈবসট সনবলধ।  
 

াবপজ ছাড়া ফাসক ফ ভুসরবভয কুযাঅবনয াল্পাআ ভুখি থাবক। াঅফায গফসয 

বাগ ভুসরবভয তাবদয জাগ্রত জীফবনয াসধকাাং ভ জু থাবক না। তাাআ 

‘জ ু ছাড়া কুযাঅন স্পক কযা মাবফনা’ কথাসট াসধকাাং ভুসরবভয জাগ্রত 

জীফবনয াসধকাাং ভ কুযাঅন ধবয ড়া তথা কুযাঅবনয জ্ঞান াজকবনয বথ 

এক সফযাট ফাধা। কথাসট মসদ চারু না থাকত, তবফ কর ভুসরবভয বকবট ফা 

ফযাবগ কুযাঅন থাকবতা এফাং ফাা, াসপব ফা বথ-ঘাবটয গম গকাবনা াফয 

ভব তা ড়বত গকাবনা াুসফধা বতা না। পবর তাবদয কুযাঅন ড়ায ভ 

াবনক গফবড় গমত। তাাআ কথাসট ভুসরভবদয কুযাঅন ড়ায ভ াবনক কসভব 

সদববছ। াঅয তাাআ, এসট ভুসরভবদয ভবধয কুযাঅবনয জ্ঞানী গরাক কবভ 

মাায একসট প্রধান কাযণ। 
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কথাসট মসদ কুযাঅন-াদী ম্মত না ব থাবক তবফ তা াঈবেদ কযা গগবর 

াআরাভ তথা ভুসরভবদয াসযীভ করযাণ বফ। তাাআ, কথাসটয সফবে ফা 

বে কুযাঅন, াদী  Common sense এয কী কী তথয াঅবছ তা 

মকাবরাচনা কবয জাসতয াভবন াঈসিত কযাাআ এ প্রবচষ্টায াঈবদ্দয।  

 

াআরাবভ াসফত্রতায গেণী সফবাগ 
 

াআরাভী জীফন সফধাবন াসফত্রতায গেণী সফবাবগয সচত্ররূসট র- 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

এফায চরুন সফসবন্ন ধযবনয াসফত্রতা এফাং সফত্রতা ম্ববন্ একটু সফিাসযত 

জানা মাক- 

ভানসক াসফত্রতা  

াআরাভী জীফন সফধাবন ঐ ফ ফযসক্তবক ভানসক সদক সদব াসফত্র ফবর মাযা 

াঅসিদা-সফোবয সদক সদব সযবক সনভসজ্জত এফাং মাযা কুযাঅবনয গম গকাবনা 

একসট ফক্তফযবক ভবনয সদক সদব াসফো ফা ঘৃণা কবয। াআরাভী সযবালা 

এবদয ভুসযক  কাবপয ফরা । এাআ ধযবনয ফযসক্তযা গগার কযবর 

ভানসক সদক সদব সফত্র বফনা। কাযণ, গগার বে াযীসযক াসফত্রতা দূয 

কযায াঈা।  
 

ানযসদবক, গম ফযসক্ত কুযাঅন  ূন্নাবয কর ফক্তফযবক ভন সদব সফো  

বসক্ত কবয, গ ভানসক সদক সদব সফত্র। সকন্তু প্রকাবয গঘালণা গদায াঅগ 

মকন্ত এটা াঅল্লা ছাড়া াঅয কাবযা বে ফুঝায াঈা গনাআ। তাাআ াআরাভী 

জীফন সফধাবন ভবনয সদক সদব সফত্র ফযসক্ত, মখন ভুবখ কাবরভা তাাআবযফায 

গঘালণা গদ, তখনাআ শুধু তাবক াঅনষু্ঠাসনকবাবফ (Formally) ভু’সভন ফা 

াইভানদায সববফ ধযা । াঅয গ মখন সনষ্ঠায ফকসনন িবয গথবক কাবরভায 

কর দাসফ, সনষ্ঠায ফকসনন িবয গথবক ূযণ কবয জীফন সযচারনা কবয তখন 

তাবক ভুসরভ ফরা । এযকভ ফযসক্তযা াযীসযক সদক সদব াসফত্র বর 

ভানসক সদক সদব সফত্র ফা াইভানদায থাবক।  

অণেত্রতা 

 

মানণক 

 

লারীণরক 

েড় লারীণরক অণেত্রতা         

ো দর আকের 

(যা যথরক ণেত্র রত  

য া করা আেলযক) 

য াি লারীণরক অণেত্রতা              

ো দর আর্ র 

(যা যথরক ণেত্র রত ওরু্ কররই চর) 
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াঅফায গকাবনা ফযসক্তয াফিা মসদ এভন  গম, গ ভুবখ কাবরভা তাাআবযফায 

গঘালণা সদববছ এফাং প্রকাবয ভানুলবক গদখাবনায জনয াআরাবভয সকছু কাজ 

(াঅভর) কবয সকন্তু ভবনয সদক সদব গ াইভান াঅনবত াবযসন, তবফ গ 

ভানসক সদক সদব াসফত্র যবাআ মাবফ। এাআ ধযবনয ফযসক্তবক াআরাভী জীফন 

সফধাবন ভুনাবপক ফরা । কুযাঅন ফরবছ, সকাভবত এবদয িান বফ গদামবখয 

ফকসনন িবয।  

 

াযীসযক াসফত্রতা 

ক. ফড় ধযবনয াযীসযক াসফত্রতা 

াআরাভী জীফন সফধান ানুমাী দু’বাবফ এ ধযবনয াসফত্রতা াসজকত -  

১. গমৌন সভরবনয য ফা ফীমকাবতয য   

২. গভববদয ভাসক ফা প্রূসত স্রাফ চরা াফিা।  

এ ধযবনয াসফত্রতা গথবক সফত্র ায জবনয গগার কযা প্রবাজন।  

 

খ. গছাট ধযবনয াযীসযক াসফত্রতা  

াবনক কাযবণাআ যীয এযকভ াসফত্র । তবফ তায ভবধয ফবচব গফস 

াংঘসটত া সফল বে প্রস্রাফ, াখানা  াু বথ ফাু সনগকত া। 

এ ধযবনয াসফত্রতা গথবক সফত্র ায াঈা বরা জু কযা।  
 

সফত্রতা-াসফত্রতায ফযাাবয াআরাভী জীফন সফধাবনয াঈবয ফসণকত গভৌসরক 

কথাগুবরা জানায য চরুন এখন, সফসবন্ন ধযবনয াসফত্র াফিা কুযাঅন ড়া, 

স্পক কযা  গানায ফযাাবয াআরাবভয সফধান জানা মাক। সফলসটবত াঅভযা 

সোবন্ত গৌাঁছাবফা জীফন ম্পসককত সনবুকর জ্ঞান াজকবনয াআরাভী নীসতভারা 

ানুমাী। নীসতভারাসট াঈবল্লখ কযা ববছ ুসিকায ২১ ৃষ্ঠা। 

 

জু-গগাবরয াবথ কযুাঅবনয ম্পবককয সফলব প্রচসরত ধাযণা 
 

ফতকভান ভুসরভ ভাবজ জু-গগাবরয াবথ কুযাঅবনয ম্পবককয সফলব 

ফযাকবাবফ প্রচসরত ধাযণা বরা- 

১. জু ছাড়া কুযাঅন ড়া মাবফ সকন্তু স্পক কযা ফা ধযা মাবফনা 

২. গগার পযজ াফিা কুযাঅন ড়া ফা স্পক কযা াঈবসট সনবলধ।  

াঅভযা কুযাঅন, াদী  Common sense-এয তবথযয াঅবরাবক 

ফযাকবাবফ প্রচসরত এ ধাযণাগুবরায গ্রণবমাগযতা মকাবরাচনা কযবফা 

াআনাাঅল্লা।  
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জু-গগাবরয াবথ 

কযুাঅবনয ম্পবককয সফলব Common sense 
 

চরুন ‘জ ু ছাড়া কুযাঅন স্পক কযা মাবফনা’ কথাসট গ্রণবমাগয া ফা না 

ায সফলসট Common sense–এয াঅবরাবক মকাবরাচনা কযা মাক। 

 

দসৃষ্টবকাণ-১  

 গুরুবত্বয দসৃষ্টবকাণ 

ভুসরভ ভাবজ গম কথাসট াআরাবভয কথা সববফ চারু াঅবছ তা বরা- জু 

ছাড়া কুযাঅন ড়া মাবফ সকন্তু স্পক কযা মাবফনা। গকাবনা গ্রন্থ ড়ায কাজসট, তা 

স্পক কযা কাজসট াবো গকাসট গকাসট গুণ গফী গুরুত্বূণক। একসট সফবল 

াফিা গফী গুরুত্বূণক কাজ কযা মাবফ সকন্তু কভ গুরুত্বূণক কাজ কযা মাবফনা 

এসট Common sense এয মূ্পণক সফরুে কথা। এ কথায ভতরুয একসট কথা 

বরা- িাণ্ঠা ভাথা একজন ভানুলবক খুন কযা মাবফ সকন্তু নবখয াঅাঁচড় গদা 

মাবফনা। ৃসথফীয কর ভানুল একফাবকয ফরবফ এ ধযবনয কথা সিক বত 

াবযনা। কাযণ, খুন কযা সফলসট নবখয াঅাঁচড় গদা সফলসটয গথবক ফহুগুণ 

গফী গুরুত্বূণক। তাাআ সিক কথাসট বফ- 

 খুন কযা গগবর াফযাআ নবখয াঅাঁচড় গদা মাবফ 

 নবখয াঅাঁচড় গদা না গগবর াফযাআ খুন কযা মাবফনা। 

 

Common sense ানুমাী তাাআ বজাআ ফরা মা- 

 জ ুছাড়া কুযাঅন ড়া গগবর াফযাআ স্পক কযা (ধযা) মাবফ  

 জ ুছাড়া কুযাঅন স্পক কযা না গগবর াফযাআ ড়া মাবফনা। 
 

াঅয তাাআ জ ু ছাড়া কুযাঅন ড়া মখন াআরাভসে, Common sense 

ানুমাী তখন াজু ছাড়া কুযাঅন স্পক কযা াআরাভসে বফ।   

 

দসৃষ্টবকাণ-২ 

 ম্মাবনয দসৃষ্টবকাণ 

জ ুছাড়া কুযাঅন স্পক কযা সনসলে ফা া কথাটা মাযা সফো কবযন তাযা 

এসটয বে গম মুসক্ত গদখান তা বরা- জ ুছাড়া কুযাঅন স্পক না কযা সফলসট 

বরা কুযাঅনবক ম্মান গদখাবনা। াঅবর সক তাাআ? চরুন মকাবরাচনা কযা 

মাক। 
 

গকাবনা গ্রন্থ, সফবল কবয ফযফাসযক (Applied) গ্রবন্থয ফবচব ফড় ম্মান র, 

তায জ্ঞান াজকন কযা এফাং গ জ্ঞান ফািবফ প্রবাগ কযা। গমবকাবনা সজসনবয 

ফবচব ফড় ম্মাবনয ফযাাবয ফযাক ফাধা ৃসষ্টকাযী সফল ঐ সজসনবয 
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ম্মাবনয সফল বত াবযনা। তা বফ ঐ সজসনসটবক াম্মান কযাভূরক সফল। 

জ ুছাড়া কুযাঅন স্পক কযা মাবফনা কথাসট কুযাঅবনয জ্ঞান াজকবনয বথ এক 

সফযাট ফাধা। তাাআ Common sense এয ফকম্মত যা বরা- জ ু ছাড়া 

কুযাঅন স্পক কযা া কথাটা কুযাঅন নাভক ফযফাসযক গ্রবন্থয ম্মানূচক 

কথা াফযাআ ন। এসট কুযাঅনবক চযভ াম্মানভূরক একসট কথা । াঅয তাাআ, 

Common sense ানুমাী এ কথাসট াআরাভসে বত াবযনা। াথকাৎ 
Common sense-এয এ দৃসষ্টবকান গথবক ফরা মা জু ছাড়া কুযাঅন স্পক 

কযা ফা ধযা মাবফ।  

 

দসৃষ্টবকাণ-৩ 

 গুনায কাবজ াতায দসৃষ্টবকাণ 

াআরাভী জীফন সফধাবন ফবচব ফড় গুনা বরা কুযাঅবনয জ্ঞান না থাকা। জু 

ছাড়া কুযাঅন স্পক কযা মাবফনা কথাসট কুযাঅবনয জ্ঞান াজকবনয ভবক 

ফযাকবাবফ কসভব গদ। তাাআ, এসট কুযাঅবনয জ্ঞান াজকবনয বথ এক সফযাট 

ফাধা। াথকাৎ এ কথাসট ফবচব ফড় গুনাভূরক কাজসট ঘটায বথ এক সফযাট 

াক কথা। াআরাবভ গুনায কাবজ াতা কযা গুনা। তাাআ, এ দৃসষ্টবকাণ 

গথবক ফযাক প্রচাসযত া এ কথাসট গ্রণবমাগয ন। াথকাৎ Common 

sense-এয এ দসৃষ্টবকান গথবক ফরা মা জ ুছাড়া কুযাঅন স্পক কযা ফা ধযা 

মাবফ।  

 

দসৃষ্টবকাণ-৪ 

 কযুাঅন গপ্রযবণয াঈবদ্দয াধবনয বথ সফযাট ফাধায দসৃষ্টবকাণ 

Common sense ানুমাী, একসট সজসনবয াঈবদ্দয াধবনয বথ গম সফল 

সফযাট ফাধায ৃসষ্ট কবয গ সফল ঐ সজসনবয সফরুে সফল। কুযাঅন প্রযবণয 

াঈবদ্দয বরা কুযাঅবনয জ্ঞান াজকন কযা এফাং গ জ্ঞান ানুমাী াঅভর কযা। 

জ ুছাড়া কুযাঅন স্পক কযা মাবফনা কথাসট কুযাঅবনয জ্ঞান াজকবনয ভবক 

ফযাকবাবফ কসভব সদব কুযাঅবনয জ্ঞান াজকবনয বথ এক সফযাট ফাধায ৃসষ্ট 

কবয। াথকাৎ কথাসট কুযাঅন গপ্রযবণয াঈবদ্দয াধবনয বথ এক সফযাট ফাধা। 

তাাআ, এ দৃসষ্টবকাণ গথবক কথাসট গ্রণবমাগয ন। াথকাৎ Common sense-

এয এ দৃসষ্টবকান গথবক ফরা মা জু ছাড়া কুযাঅন স্পক কযা ফা ধযা মাবফ।  

 

দসৃষ্টবকাণ-৫ 

 ভানলু দসৃষ্টয াঈবদ্দয াধবনয বথ সফযাট ফাধায সদসষ্টবকান 

ভানুল ৃসষ্টয াঈবদ্দয বরা- াঅল্লায ন্তুসষ্টবক াভবন গযবখ কুযাঅবন ফসণকত 

কর নযা কাবজয ফািফান  ানযা কাবজয প্রসতবযাবধয ভাধযবভ ভানুবলয 
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করযাণ কযা। সফলসট সনব সফিাসযত াঅবরাচনা াঅবছ ‘ভানুল ৃসষ্টয াঈবদ্দয’ 
নাভক ফাআসটবত। কুযাঅবন ফসণকত কর নযা কাবজয ফািফান  ানযা 

কাবজয প্রসতবযাধ কযবত বর াঅবগ কুযাঅন বড় জানবত বফ কুযাঅবন থাকা 

নযা  ানযা কাজ গুবরা কী কী। জছুাড়া কুযাঅন স্পক কযা ফা ধযা মাবফ না 

কথাসট কুযাঅবনয জ্ঞান াজকবনয ভবক ফযাকবাবফ কসভব গদ। তাাআ এ 

কথাসট ভানুল ৃসষ্টয াঈবদ্দয াধবনয বথ এক সফযাট ফাধা। তাাআ এ কথা 

াআরাবভয কথা বত াবয না। াথকাৎ Common sense-এয এ দৃসষ্টবকাণ 

গথবক ফরা মা জ ুছাড়া কুযাঅন স্পক কযা ফা ধযা মাবফ।  

 

দসৃষ্টবকাণ-৬ 

 ানয গ্রবন্থয াবথ ফযসতক্রভ থাকায দসৃষ্টবকাণ 

কুযাঅন বে াঅল্লায সকতাফ, তাাআ ভানুবলয গরখা গম গকাবনা ফাআবয তুরনা 

ফ সদক গথবক এ গ্রবন্থয একটা সফবলত্ব থাকবফ এফাং ফািবফ তা াঅবছ। গমভন- 

কুযাঅন সনবুকর সকন্তু ানয গকাবনা গ্রন্থ তা ন, কুযাঅবনয াসতয ভাবনয বে 

ানয গকাবনা ফাআবয াসতয ভাবনয তুরনা না াআতযাসদ। তাাআ াসফত্র াফিা 

গছাাঁা/ধযায ফযাাবয ানয গ্রবন্থয গথবক কুযাঅবনয সকছু ফযসতক্রভ থাকাটা 

স্বাবাসফক। সকন্তু গাআ ফযসতক্রভ এভন া Common sense সফরুে গম তা 

কুযাঅন নাসমবরয প্রধান াঈবদ্দয াধবনয বথ তথা কুযাঅবনয জ্ঞান াজকবনয 

বথ সফযাট ফাধায ৃসষ্ট কযবফ।  
 

গগার পযজ াফিা কুযাঅন ড়া  স্পক কযা (ধযা) সনবলধ কথাসটয াফিা 

বরা- 

১. এসট ড়া মাবফ সকন্তু স্পক কযা মাবফনা কথাসটয ভত াবমৌসক্তক কথায 

ৃসষ্ট কবযনা 

২. এসট গফসেণ ভানুলবক কুযাঅন ধবয ড়া গথবক দূবয যাবখনা। কাযণ, 

একজন ভুসরভ গফস ভ গগার পযজ াফিা থাবক না। যফতকী 

ারাবতয াঅবগ তাবক াফযাআ গগার কবয সফত্র বত । তাাআ গ 

াযাসদন কুযাঅন কাবছ যাখবত এফাং ধবয ড়বত াবয  

৩. এসট াসফত্রতায একসট াফিা কুযাঅনবক স্পক কযবত না সদব 

ানযগ্রন্থ গথবক কুযাঅবনয ফযসতক্রভধভকী গুণ ফজা যাবখ।   
 

তাাআ Common sense ানুমাী গগার পযজ াফিা কুযাঅন ড়া  স্পক 

কযা (ধযা) সনবলধ কথাসট াআরাভসে কথা বত াবয। 
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♣♣ জীফন ম্পসককত সনবুকর জ্ঞান াজকবনয াআরাভী নীসতভারা ানুমাী গকাবনা 

সফলব Common sense এয যা বরা াআরাবভয প্রাথসভক যা। এ মকাব এব 

ফরা মা গম, জু-গগাবরয াবথ কুযাঅবনয ম্পবককয সফলব Common 

sense-এয যা বরা- 

 জ ুছাড়া কুযাঅন ড়া এফাং স্পক কযা (ধযা) াঈবসট সে 

 গগার পযজ াফিা কুযাঅন ড়া এফাং স্পক কযা াঈবসট সনসলে। 

 

জু-গগাবরয াবথ কযুাঅবনয ম্পবককয সফলব  

াআরাবভয প্রাথসভক যা 
 

২১ ৃষ্ঠা াঈসল্লসখত সনবুকর জ্ঞান াজকবনয াআরাভী নীসতভারা ানুমাী গকাবনা 

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

তাাআ, এ মকাব এব ফরা মা গম, াআরাবভয প্রাথসভক যা বরা- 

 জ ুছাড়া কুযাঅন ড়া এফাং স্পক কযা (ধযা) াঈবসট সে 

 গগার পযজ াফিা কুযাঅন ড়া এফাং স্পক কযা াঈবসট সনসলে 
 

সনবুকর জ্ঞান াজকবনয াআরাভী নীসতভারা ানুমাী এখন াঅভাবদয কুযাঅবনয 

তথয দ্বাযা মাচাাআ কবয এ প্রাথসভক সোন্তবক চূড়ান্তবাবফ গ্রণ ফা ফজকন কযায 

গচষ্টা কযবত বফ। 

 

কযুাঅবন াঈসিত  জু  গগাবরয াবথ কযুাঅবনয ম্পকক সফলক 

তথয খুাঁবজ াায ফূক তক 

 

একসট সফল ম্পবকক কুযাঅবন ( ুন্নাব) াঈসিত থাকা তথয খুাঁবজ াায 

গুরুত্বূণক একসট ূফকতক ভান াঅল্লা কুযাঅবনয ভাধযবভ ভানফ বযতাবক 

স্পষ্টকবয জাসনব সদববছন। এ ম্পবকক মথামথ ধাযণা এফাং তায ফািফ প্রবাগ 

না থাকায কাযবণ াআরাবভয াবনক ভূর সফলব ফতকভান ভুসরভ জাসত কুযাঅন 

 ুন্নায প্রকৃত জ্ঞান গথবক ফহু দূবয। তাাআ সফলসট ভুসরভ াঈম্মায জনয 

সফবল গুরুত্বূণক। এ সফলব কুযাঅবনয ফক্তফয বরা- 

ُدوِر. ٌُ الَِِّت ِِف الّصُ هِكْن تَْعََم الُْقلُو  فَإِنََّها َّل تَْعََم اْْلَبَْصاُر َول
ানফুাদ: প্রকৃতবে গচাখ ান্ ন ফযাং ান্ বে ভন (ভবন থাকা Common 

sense) মা াফসিত (মু্মখ গোআবনয) াগ্রবাবগ।  

(াজ্জ/২২ 0 ৪৬) 

ফযাখযা0 এখাবন ফরা ববছ- ভানুবলয ভবন থাকা Common sense-এ একসট 

সফল ম্পবকক ূবফক ধাযণা না থাকবর সফলসট গচাবখ গদবখ ফা কাবন শুবন ভানুল 
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সিকবাবফ ফুঝবত াবযনা। এ কথাসটাআ াআাংবযজীবত ফরা  এবাবফ- ‘What 

mind does not know eye will not see.’ 
 

এ সফলব জ একসট াঈদাযণ বরা- সচসকৎা সফজ্ঞাবনয গযাগ সনণকবয 

সফলসট। গযাবগয রেণ (Symptoms & Sign) াঅবগ গথবক ভাথা না থাকবর 

গযাগী গদবখ গযাগ সনণক (Diagnosis) কযা গকাবনা সচসকৎবকয বে ম্ভফ 

না। াতীফ গুরুত্বূণক এ তথযসট সচসকৎা সফজ্ঞাবনয প্রসতসট ছাত্রবক বারবাবফ 

সসখব গদা। াঅয কর সচসকৎক তাবদয প্রসতসদবনয জীফবন তথযসটয 

তযতায  প্রভাণ ফািবফ গদবখ।  
 

তাাআ, এ াঅাবতয াঅবরাবক ফরা মা- একসট সফল ম্পবকক মু্মখ গোআবনয 

াগ্রবাবগ থাকা Common sense-এ াঅবগ গথবক ধাযণা না থাকবর ঐ সফল 

ধাযণকাযী কুযাঅবনয াঅাত ( ুন্না) ভানুবলয গচাবখ ধযা বড়না। এ 

তথযসটাআ ভান াঅল্লা জাসনব সদববছন াঅাতখাসনয প্রথভ াাংব। ঐ াাংবয 

ফক্তফয বরা- 

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

ানফুাদ: তাযা সক গদ ভ্রভণ কবযসন? তা বর তাযা এভন ভবনয (ভবন থাকা 

Common sense-এয) াসধকাযী বত াযবতা মায ভাধযবভ (কুযাঅন  

াদী  গদবখ ড়বর সিকবাবফ) ফুঝবত াযবতা এফাং এভন কাবনয াসধকাযী 

বত াযবতা মা (কুযাঅন  ুন্নায ফক্তফয গানায য সিকবাবফ ফুঝায 

ভবতা) শ্রুসতসক্ত ম্পন্ন বতা।  

(াজ্জ/২২ 0 ৪৬) 

ফযাখযা: াঅাতখাসনয এ াাংব ফরা ববছ- ভানুল গদ ভ্রভণ কযবর কুযাঅন  

ুন্না সিকবাবফ ফুঝায ভবতা Common sense এফাং শ্রুসতসক্তয াসধকাযী 

বত াবয। এয কাযণ বরা- ৃসথফী ভ্রভণ কযবর সফসবন্ন িাবন থাকা ফািফ 

(তয) সফল ফা াঈদাযণ গদবখ জ্ঞান াসজকত । এয ভাধযবভ ভানুবলয ভবন 

থাকা Common sense াঈৎকসলকত । ঐ াঈৎকসলকত Common sense-এয 

ভাধযবভ ভানুল  কুযাঅন  ুন্না গদবখ বড় ফা শুবন তায প্রকৃত সো বজ 

ফুঝবত াবয। ফতকভাবন জ্ঞান াজকবনয াঈা সববফ ভ্রভণ কযায াবথ গমাগ 

ববছ- 

 সফসবন্ন (সফজ্ঞান, াআসতা াআতযসদ) ফাআ ড়া 

 াআন্টাযবনট োাঈজ কযা 

 Geographic cannel গদখা 

 Discovery cannel গদখা  
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তাাআ, কুযাঅন ানুমাী, জু-গগাবরয াবথ কুযাঅবনয ম্পবককয সফলব 

Common sense-এয যা তথা াআরাবভয প্রাথসভক যা াঅবগ গথবক ভাথা 

না থাকবর ঐ সফলব াঈসিত থাকা কুযাঅবনয াঅাত ( ুন্না) ভানবুলয গচাবখ 

ধযা ড়বফ না তথা ভানুল খুবজ াবফনা। 
 

জ ু গগাবরয াবথ কুযাঅবনয ম্পকক সফলব Common sense-এয যা 

তথা াআরাবভয প্রাথসভক যা এখন াঅভাবদয ভাথা াঅবছ। তাাআ, চরুন এখন 

গখাাঁজা মাক- সফলগুবরা ভথকন ফা সফবযাসধতাকাযী কুযাঅবনয াঅাত ফা ুন্না 

াঅবছ সকনা। এয ভাধযবভ সনবুকর জ্ঞান াজকবনয াআরাভী নীসতভারা ানুমাী 

সফলসট ম্পবকক াঅভযা চূড়ান্ত সোবন্ত গৌছাফ াআনাাঅল্লা। 

 

জু-গগাবরয াবথ কযুাঅবনয ম্পবককয সফলব াঅর কযুাঅন 
 

তথয-১ 

 গম াঅভর শুরু কযায বূফক জ ুফা গগার কযায াঅবদ কযুাঅন যাসয  

সফিাসযতবাবফ সদববছ 

َلةِ َفاْغِسلُوا ُوُجوَهُكْم  يَا أَيَُّها الَِّذيَن ٓاَمُنوا إِذَا ُقْمُتْم إََِل الّصَ
 ِ   إََِل الَْكْعَبْيِ  َوأَيِْديَُكْم إََِل الَْمَرافِِق َواْمَسُحوا بُِرُءوِسُكْم َوأَْرُجلَُكْم 

ُروا ّهَ َوإِْن كُْنُتْم َمْرََضه أَْو َََّله َسَفٍر أَْو َجاَء  ِ   َوإِْن كُْنُتْم ُجُنًبا فَاّطَ
َساَء فَلَْم تَِجُدوا َماًء  أََحٌد ِمْنُكْم ِمَن الَْغائِِط أَْو َّلَمْسُتُم الِنّ

ُموا َصِعيًدا َطِيًّبا َفاْمَسُحوا بُِوُجوِهُكْم َوأَيِْديُكْم ِمْنهُ  َما يُِريُد  ِ   فََتَيّمَ
ُ لَِيْجَعَل ََلَيْ  َركُْم َولُِيِتّمَ نِْعَمَتُه اّلّلَ ُكْم ِمْن َحَرٍج َولَهِكْن يُِريُد لُِيَطِهّ

 .ََلَْيُكْم لََعلَُّكْم تَْشُكُروَن 
ানফুাদ: গ মাযা াইভান এবনবছা! মখন গতাভযা ারাবত দাাঁড়াফায প্রস্তুসত গনবফ 

তখন গতাভযা গতাভাবদয ভুখভণ্ডর  দু’াত কনাুআ মকন্ত গধৌত কযবফ, গতাভাবদয 

ভাথা ভাব কবযা এফাং দু’াবয গগাড়ারী মকন্ত (গধৌত কযবফ); াঅয মসদ 

গতাভযা (েী-সভরনজসনত কাযবণ) াসফত্র থাবকা তবফ (গগার কবয) সফত্র 

বফ; াঅয মসদ াুি  াথফা পবয থাবকা াথফা গতাভাবদয গকাঈ প্রস্রাফ-

াখানা কবয াঅব াথফা গতাভযা স্ত্রী/স্বাভী-ফা কযায য াসন না া 

তাবর সফত্র ভাসট ানুন্ান কবযা (তাামু্মভ কবযা), াতাঃয (ঐ ভাসটয াঈয 

াত গযবখ গ াত দ্বাযা) গতাভাবদয ভুখভণ্ডর  াত ভাব কবযা; (ারাবতয 
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াঅবগ জ ুফা গগার কযায সনবদক গদায ভাধযবভ) াঅল্লা গতাভাবদয কষ্ট সদবত 

চাননা ফযাং সতসন গতাভাবদয সযস্কায-সযেন্ন কযবত চান (সযস্কায-সযেন্নতায 

নীসতভারা সো সদবত চান)  গতাভাবদয প্রসত তাাঁয ানুগ্র সযূণক কযবত চান, 

মাবত গতাভযা (াঅবদসট ভানায য এয াঈকাসযতা গদবখ াঅভায) গাকয 

াঅদা কবযা।  

 (ভাবদা/৫ 0 ৬) 

 

ه تَْعلَُموا َما يَاأَيَُّها الَِّذيَن ٓاَمُنوا َّل تَْقَربُوا  َلَة َوأَنُْتْم ُسکَاَرىه َحّّتَ الّصَ
ه تَْغَتِسلُوا َوإِْن كُْنُتْم  ِ   تَُقولُوَن َوَّل ُجُنًبا إِّّلَ ََابِِري َسِبيٍل َحّّتَ

َمْرََضه أَْو َََّله َسَفٍر أَْو َجاَء أََحٌد ِمْنُكْم ِمَن الَْغائِِط أَْو َّلَمْسُتُم 
َساَء فَلَْم تَِجُدو ُموا َصِعيًدا َطِيًّبا َفاْمَسُحوا بُِوُجوِهُكْم الِنّ ا َماًء فََتَيّمَ

ا َغُفوًرا  ِ   َوأَيِْديُكْم  َ كَاَن َعُفّوً  .إِّنَ اّلّلَ
ানফুাদ: গ মাযা াইভান এবনবছা! গনাগ্রি াফিা গতাভযা ারাবতয সনকটফতকী 

বা না মতেণ না গতাভযা মা ফবরা তা ফুঝবত াবযা এফাং মসদ গতাভযা 

থচাযী না  তবফ াসফত্র (গগার পযজ) াফিাবত মতেণ মকন্ত না 

গতাভযা গগার কবযা; াঅয মসদ গতাভযা াুি  াথফা পবয থাক াথফা 

গতাভাবদয গকাঈ গাফ-াখানা গথবক াঅব াথফা গতাভযা মসদফা কবযা 

এযয াসন না া তবফ সফত্র ভাসট সদব তাামু্মভ কযবফ এফাং গতাভাবদয 

ভুখভণ্ডর  াত ভাব কযবফ; সনশ্চ াঅল্লা াবভাচনকাযী  াতযন্ত 

েভাীর।  

(সনা/৪ 0 ৪৩) 
 

সম্মসরত ফযাখযা0 ারাবতয াঅবগ জ ু ফা গগার কবয যীয সফত্র কযা 

াআরাবভয একটা গভৌসরক কাজ। তাাআ, এ সফলসট ভান াঅল্লা তা 

সফিাসযতবাবফ  ুঙ্খানুুঙ্খরূব, াঅর কুযাঅবনয ২সট ূযা াবনকটা জাগা 

সনব, স্পষ্টবাবফ জাসনব সদববছন। কুযাঅন ারাবতয গচব াবনক গফস 

গুরুত্বূণক। তাাআ, কুযাঅন ড়া ফা স্পক কযায াঅবগ সফত্রতা াজকন কযা দযকায  

বর, াঅল্লা তা াঅবযা সফিাসযত  স্পষ্টবাবফ জাসনব গদায কথা। সকন্তু 

কুযাঅন ড়া, স্পক কযা ফা ানয গকাবনা কাজ কযায াঅবগ জ ু ফা গগার 

কযবত বফ এভন গকাবনা কথা াঅর কুযাঅবনয গকাথা াঈবল্লখ গনাআ। ূযা 

াসকায ৭৯ নাং াঅাবত কুযাঅন ড়া, স্পক কযায াঅবগ জু ফা গগার 

কযায কথা ফরা ববছ ফবর গম কথা ফযাকবাবফ প্রচায কযা ববছ তা  

গভাবটাআ সিক ন। এ াঅাবতয প্রকৃত ফযাখযা বয াঅবছ। 
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তথয-২ 

 কযুাঅন ড়া শুরু কযায বূফক মা কযায াঅবদ কযুাঅন যাসযবাবফ সদববছ 

ِجْيم. ْيطاِن الّرَ  َفاِذَا قََراَْت الُْقْراَن فَاْسَتِعْذ بِاّلّلِ ِمَن الّشَ
ানফুাদ0 মখন গতাভযা কুযাঅন ড়বফ তখন াসবপ্ত তান গথবক াঅল্লায 

সনকট াাময চাাআবফ।        

                           (নার/১৬ 0 ৯৮) 

ফযাখযা0 এসট একসট াঅবদভূরক াঅাত। তাাআ ভান াঅল্লা এ াঅাবতয 

ভাধযবভ কুযাঅন ড়া শুরু কযায ভ াআফসর তাবনয গধাাঁকাফাসজ গথবক তাাঁয 

সনকট াাময প্রাথকনা কযাবক (াঅুজু সফল্লা ড়া) ফাধযতাভূরক কবয সদববছন। 

কাযণ, কুযাঅবনয জ্ঞান গথবক ভানুলবক দূবয যাবনা তাবনয ১ নাং কাজ। তাাআ 

াঅল্লায াাময না গবর তাবনয নানা গধাাঁকাফাসজভূরক ফাধা-সফসত্ত 

াসতক্রভ কবয কুযাঅবনয সিক জ্ঞান াজকন কযা কাবযা বে ম্ভফ বফনা।  
 

তথয-৩ 

 ‘জ ুছাড়া কযুাঅন স্পক কযা (ধযা) মাবফনা’ কথায দসরর সববফ প্রচাসযত 

যূা াসকায ৭৯ নাং াঅাবতয প্রকতৃ ফযাখযা 
 

জ ুছাড়া কুযাঅন স্পক কযা মাবফনা ফা গুনা কথাসট মাযা সফো কবযন তাবদয 

প্রা ফাাআ ূযা াসকায ৭৯ াঅাতখাসনবক ঐ কথায দসরর সববফ জাবনন। 

তাাআ াঅাতখাসন সফিাসযত মকবরাচনায দাসফ যাবখ। াঅাতখাসন বরা- 

ُرْوَن. ُه إّلَّ الُْمَطّهَ  ّلَ يََمّسُ
াঅাতখাসনয ভূর ব্দ (Key words) বে দু’সট। ‘হু (ঐ কুযাঅন)’  এফাং 

ভুতাহ ারুন ( ُرْوَن  । াথকাৎ এ দুসট ব্দ দ্বাযা সক ফুঝাবনা ববছ তা জানবত(ُمَطّهَ

াযবর াঅাতখাসনয প্রকৃত াথক জানা মাবফ। 
 

ভরূ দু’সট ব্দ াসযফসতকত গযবখ াঅাতখাসনয ানফুাদ 0 ‘ভুতাহ ারুন’ ফযতীত ‘হু 

(ঐ কুযাঅন)’ গকাঈ স্পক কযবত াবযনা। 
 

াঅাতখাসনয প্রচসরত ফযাখযাভরুক ানফুাদ: জু-গগার কবয সফত্র া 

ফযতীত ৃসথফীয কুযাঅন ভানুবলয স্পক কযা ফা ধযা সনবলধ।  

াঅাতখাসনয প্রকতৃ ফযাখযা0 াঅাতখাসনয ভূর ব্দ দু’সটয গম কর াথক াঅযফী 

বালা  ফা মা াঅর কুযাঅবন ফযফহৃত ববছ- 

 ভুতাহ ারুন ( ُرْوَن  (ُمَطّهَ
১. জ ুফা গগার কবয সফত্র া ভানুল,  
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২. সনষ্পা ত্তা ফা গপবযতা। 

 ঐ কুযাঅন0  

 ১. ৃসথফীয কুযাঅন 

২. রব ভাপবুজ যসেত কুযাঅবনয ভূরকস। 
  

াঅর কুযাঅন ফযাখযায নীসতভারা (াঈূর) র একসট াঅাবতয গকাবনা বব্দয 

মসদ একাসধক াথক  তবফ ব্দসটয গ াথকসট সনবত বফ গমসট সনবর- 

 াঅাতসটয াথক াঅবগয  বযয াঅাবতয াবথকয াবথ াভঞ্জযীর   

 ানয াঅাবতয াবথ াভঞ্জযীর  

 াবন নুমুবরয (নাসমর ায টবুসভ) াবথ াভঞ্জযীর  
 

এযয মসদ সনসশ্চত সোবন্ত গৌাঁছাবনা না মা তবফ মকাবরাচনা কযবত বফ ঐ 

সফলব- 

 যাূর (া.) এয ফক্তফয তথা াদী 

 াাফাবসকযাভগবণয ফক্তফয 

 ূফকফতকী ভনীলীবদয ফক্তফয 

 ফতকভান ভনীলীবদয ফক্তফয।  
 

কুযাঅন ভাজীবদয াঅাবতয তাপীবযয ফযাাবয াঈবযাক্ত তথযগুবরা াভবন 

গযবখ চরুন এখন াঅাতখাসনয সিক াথকসট গফয কযায গচষ্টা কযা মাক- 
 

 াঅাতখাসনয াবন নমুরু 

ভক্কায কাবপযযা যাূর (া.) গক গণক, মাদুকয াআতযাসদ ফরত। তাযা ফবর 

গফড়াবতা তান কুযাঅন সনব এব ভুাম্মাদবক বড় বড় সসখব গদ। 

তাযয ভুাম্মাদ গটা ানযবদয জানা। কাবপযবদয এাআ প্রচাযণায াঈত্তবয ভান 

াঅল্লা াঅবরাচয াঅাতখাসন াঅবযা কবকসট াঅাবত ফক্তফয গযবখবছন। 

গমভন ূযা শুাযায ২১০-২১২ নাং াঅাবত ফরা ববছ- 
َياطُِي. َوَما يَْنَبِغي لَُهْم َوَما يَْسَتِطيُعوَن. إِنَُّهْم َوَما تََنَّ  لَْت بِِه الّشَ

ْمِع لََمْعُزولُوَن   .َعْن الّسَ
ানফুাদ0 এসট সনব তানযা নাসমর সন।  তাযা এ কাবজয গমাগয ন এফাং 

তাযা তায াভথকয যাবখনা। সনশ্চ (নাসমরকাবর) তাবদয তা (কুযাঅন) েফবণয 

ুবমাগ বত দূবয যাখা ববছ।  

 (শুাযা/২৬ 0 ২১০-২১২)  

 াঅবগয  বযয দুসট াঅাত যূা াসকায ৭৯ নাং াঅাত-  
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ُرْوَن. تَْنِيٌل ِمّْن  ُه إِّلَّ الُْمَطّهَ ٌٍ َمْكُنوٍن. ّلَ يََمّسُ إِنَُّه لَُقْرٓاٌن كَِريٌم. ِِف ِكَتا
ٌِّ الَْعالَِمَي. أَفَِبَهَذا   .الَْحِديِث أَنُْتْم ُمْدِهُنوَن ّرَ

৭৯ নাং াঅাবতয ‘ভতুাহ্ারুণ’ ব্দসট াসযফসতকত গযবখ যূা াসকায ৭৭-৮১ 

াঅাবতয ানফুাদ- াঅয সনশ্চ এটা ম্মাসনত কুযাঅন। মা (সরসখত) াঅবছ 

ুযসেত সকতাবফ। ‘ভুতাহ্ারুণ’ ফযতীত ানয গকাঈ তা (ঐ কুযাঅন) স্পক কযবত 

াবযনা। এটা ভাসফবেয প্রসতারবকয কাছ গথবক াফতীণক। এযয কী 

গতাভযা এ ফাণীবক (কুযাঅনবক) তুে গণয কযবফ? 

(াসকা/৫৬ : ৭৭-৮১)              

ফযাখযা0 ৭৯ নাং াঅাবত ‘ঐ কুযাঅন’ ফরবত গম কুযাঅনবক ফুঝাবনা ববছ গ 

কুযাঅন ভবন্ ৭৮ নাং াঅাবত ফরা ববছ, তা াঅবছ এক ুযসেত সকতাবফ। 

বজাআ ফঝুা মা এখাবন ‘ুযসেত সকতাফ’ ফরবত ফুঝাবনা ববছ কুযাঅবনয 

ভূর কসখাসন মা রব ভাপুবজ াংযসেত াঅবছ। কাযণ ৃসথফীয কুযাঅন 

াংযসেত ন। গম গকাঈ চাাআবর ৃসথফীয কুযাঅন গম গকাবনা াফিা ধযবত, 

ড়বত ফা সফসবন্নবাবফ াম্মান কযবত াবয।  

 

ূযা াসকায ৭৯নাং াঅাবতয ভূর ব্দদু’সটয াঈবয াঈসল্লসখত দু’ধযবনয াথক 

ধবয াঅাত াাঁচখাসনয গম দু’ধযবনয ফযাখযাভূরক াথক কযা গমবত াবয তা 

বরা- 

১. াঈা এক াতীফ াঈচ্চ ভমকাদায কুযাঅন। মা রব ভাপুবজ াংযসেত 

াঅবছ। সনষ্পা গপবযতা ফযতীত ঐ রব ভাপুবজয কুযাঅন গকাঈ 

স্পক কযবত াবযনা। (ৃসথফীয কুযাঅন) ভাসফবেয যবফয সনকট গথবক 

নাসমর া। এযয সক গতাভযা এ ফাণীবক (কুযাঅনবক) তুে গণয 

কবযা? 

২. াঈা এক াতীফ াঈচ্চ ভমকাদায কুযাঅন, মা রব ভাপুবজ াংযসেত 

াঅবছ। জু ফা গগার কবয সফত্র া ভানুল ফযতীত ঐ রব 

ভাপুবজয কুযাঅন গকাঈ স্পক কযবত াবযনা। (ৃসথফীয কুযাঅন) 

ভাসফবেয যবফয সনকট গথবক নাসমর া। এযয সক গতাভযা এ 

ফাণীবক (কুযাঅনবক) তুে গণয কবযা? 
 

াঅাত  ক’খাসনয এ দুসট ফযাখযায গকানসট গ্রণবমাগয বফ এ প্রশ্ন কযবর াঅভায 

গতা ভবন  ৃসথফীয কর Common sense ধাযী ভানুল একফাবকয ফরবফ 

প্রথভসট াফযাআ গ্রণবমাগয বফ এফাং সদ্বতীসট কখবনাাআ গ্রণবমাগয বত 

াবযনা। তাাআ তাপীবযয ভূর নীসতভারায াঅবরাবক বজাআ ফরা মা ূযা 
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াসকায ৭৯ নাং াঅাবতয ফযাখযা বরা- সনষ্পা গপবযতা ফযতীত রব 

ভাপুবজয কুযাঅন গকাঈ স্পক কযবত ফা ধযবত াবযনা।  
 

চরুন, এখন গদখা মাক াঅাতসটয ানুফাদ  ফযাখযায ফযাাবয সফখযাত 

তাপীযকাযকগণ কী ফবরবছন- 
 

১. াআফবন কাীয  

‘সফখযাত তাপীযকাযক াআফবন কাীয (য.) তাাঁয তাপীয গ্রবন্থ এাআ াঅাবতয 

তাপীবয সরবখবছন- মাযা ূত0সফত্র তাযা ফযতীত ানয গকাঈ তা স্পক কবযনা’। 

াথকাৎ শুধু গপবযতাযা এটা স্পক কবয থাবকন। তাবর াআফবন কাীয (য0) ঐ 

াঅাবত  ُرْون   বব্দয াথক সনষ্পা গপবযতা ফবরবছন।  ُمَطّهَ

(ৃষ্ঠা নাং ২৮৫  ২৮৬, ১৭তভ খণ্ড, ২ াংস্কযণ, তাপীয াফসরবকন 

কসভসট, ঢাকা, ফাাংরাবদ) 
 

২. ভাাঅবযপরু কযুাঅন 

ভুপসত সপ (য.) তাাঁয তাপীয গ্রন্থ ভাাঅবযপুর কুযাঅবন এাআ াঅাতসটয 

তাপীবয সরবখবছন- 

 সফুর াংখযক াাফী, তাবফী এফাং তাপীযসফবদয ভবত, ূযা 

াসকায ৭৯ নাং াঅাবত ُرْون  ফরবত গপবযতাবদয ফুঝাবনা ُمَطّهَ

ববছ, মাযা া  ীন কাজকভক গথবক সফত্র। াথকাৎ সফুর াংখযক 

াাফী  তাবফীয ভবত, ঐ াঅাবত  ُُرْونم َطّهَ  বব্দয াথক সনষ্পা। 

 সকছু াংখযক তাপীযসফদ ভবন কবযন কুযাঅবনয ঐ ফক্তফয ভানুবলয 

জনয প্রবমাজয বফ এফাং সফত্র ফরবত তাবদয ফুঝাবনা ববছ মাযা 

‘দব াঅকফয’  ‘দব াঅগয’ গথবক সফত্র।  

    (ৃষ্ঠা নাং ৩০, ৮ভ খে, ১ভ াংস্কযণ, াআরাসভক পাাঈবেন, ফাাংরাবদ)  
 

৩. াঅযাপ াঅরী থানফী (য.) 

াঅযাপ াঅরী থানফী (য.) তাাঁয তাপীয গ্রবন্থ এাআ াঅাবতয তযজভা  

তাপীয কবযবছন- ‘তাবক সনষ্পা গপবযতাগণ ফযতীত গকাঈ স্পক কযবত 

াবযনা’।  
 

৪. তাপীভরু কযুাঅন 

ভারানা ভদূদী (য.) তাাঁয তাপীয গ্রন্থ তাপীভরু কুযাঅবন এাআ াঅাবতয 

তাপীবয সরবখবছন- ‘এাআ াঅাবত ُمَطهَُّرْون ব্দ গপবযতাবদয ফুঝাফায জবনয 

ফযফহৃত ববছ মাযা ফকপ্রকায াসফত্র াঅবফগ-বাফধাযা  রারা-ফানা বত 

সফত্র’। াথকাৎ ভারানা ভদূদী (য0) ُمَطهَُّرْون াথক সনষ্পা ফবরবছন।  
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(ৃষ্ঠা নাং ১২৫-১২৯, ১৭ তভ খণ্ড, ১ভ াংস্কযণ, াঅধুসনক প্রকানী, ঢাকা, 

ফাাংরাবদ) 
 

ুতযাাং ‘সনষ্পা গপবযতা ফযতীত রব ভাপুবজয কুযাঅন গকাঈ স্পক কযবত 

াবযনা’- ূযা াসকায ৭৯ নাং াঅাবতয এ ফযাখযায বে াঅবছ- 

 াবন নুমুর 

 াঅবগয দুবটা াঅাবতয ফক্তফয 

 বযয দুসট াঅাবতয ফক্তফয 

 একাআ সফলব ানযানয াঅাবতয ফক্তফয  

 সফুর াংখযক াাফাব সকযাবভয ফক্তফয 

 সফুর াংখযক তাবফীয ফক্তফয।  
 

াঅয ‘জু গগার কবয সফত্র া ফযসক্তযা ফযতীত ৃসথফীয কুযাঅন গকাঈ 

স্পক কযবত াবযনা’- াঅাতখাসনয এ ফযাখযায বে াঅবছ শুধুভাত্র সকছু 

াংখযক তাপীযকাযক।  
 

তাাআ সনশ্চতা কাবযাআ ফরা মা ূযা াসকায ৭৯ নাং াঅাবতয ফযাখযা, 

‘জ ুফা গগার কবয সফত্র া ফযসক্তযা ফযতীত গকাঈ ৃসথফীয কুযাঅন স্পক 

কযবত াযবফ না’ ফরায াথক বে াবন নুমুর, কুযাঅবনয ানযানয াঅাবতয 

ফক্তফয, সফুর াংখযক াাফীয ফক্তফয এফাং সফুর াংখযক তাবফীয ফক্তফযবক 

াস্বীকায কবয সকছু াংখযক তাপীযকাযবকয ফক্তফযবক গভবন গনা। এসট 

াআরাবভ গকাবনা ভবতাআ গ্রণবমাগয বত াবযনা।  
 

♣♣ াঅর কুযাঅবনয াঈসল্লসখত াঅাতগুবরায সবসত্তবত গম কথাগুবরা সনসশ্চতবাবফ 

ফরা মা তা বরা - 

 ারাত শুরু কযায াঅবগ জু ফা গগার কযায াঅবদ াঅর কুযাঅন 

প্রতযে  সফিাসযতবাবফ সদববছ 

 কুযাঅন ড়া শুরু কযায াঅবগ াঅুজু সফল্লা ড়ায াঅবদ াঅর কুযাঅন 

প্রতযেবাবফ সদববছ 

 কুযাঅন স্পক কযা (ধযা) ফা ড়ায াঅবগ জ ু ফা গগার কযায 

াঈবদ কুযাঅন গদসন। 
 

তাাআ, বজ ফরা মা- ‘কুযাঅন স্পক কযায াঅবগ জু ফা গগার কযবত বফ 

কথাটায দসরর ূযা বরা ূযা াসকায ৭৯ নাং াঅাত’-কথাসট গভাবটাআ সিক 

ন। এাআ াতীফ তয কথাসট ভুপসত পী (য.) তাাঁয তাপীয গ্রবন্থ এবাবফ 

াঈবল্লখ কবযবছন- গমবতু সফুর াংখযক াাফী  তাবফী ভতববদ কবযবছন, 

তাাআ াবনক তাপীযসফদ াসফত্র াফিা কুযাঅন াক স্পক কযায সনবলধাজ্ঞায 
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ফযাাবয কুযাঅবনয াঅাতবক (ূযা াসকায ৭৯ নাং াঅাত) দসরর সববফ 

গ কবযন না। তাযা এয প্রভাণ সববফ কবকসট াদী গ কবযন ভাত্র।  

(গ াদীগুবরা কী তথয াঅবছ তা ফযাখযাকাবয বয াঅবছ।) 
 

জীফন ম্পসককত সনবুকর জ্ঞান াজকবনয াআরাভী নীসতভারা বরা গকাবনা সফলব 

াআরাবভয প্রাথসভক যাবক কুযাঅন দ্বাযা মাচাাআ কবয মসদ চূড়ান্ত সোবন্ত 

গৌাঁছান না মা তবফ তা াদী দ্বাযা মাচাাআ কবয চূড়ান্ত সোবন্ত গৌাঁছাবত বফ। 

াঅভযা গদখরাভ াঅবরাচয সফলব কুযাঅবন গকাবনা তথয গনাআ। তাাআ,  

াঅভাবদযবক এখন াসফত্র াফিা কুযাঅন ড়া  স্পক কযা ম্পসককত 

াআরাবভয প্রাথসভক যাবক (Common sense এয যা) াদী দ্বাযা মাচাাআ 

কবয চূড়ান্তবাবফ গ্রণ ফা ফজকন কযবত বফ।  

 

জু-গগাবরয াবথ কযুাঅবনয ম্পবককয সফলব াদী 
 

গমবকাবনা সফলব াদী মকাবরাচনায ভ ভবন যাখবত বফ- 

১. একসট সফলব গম াদীবয ফক্তফয কুযাঅবনয াবথ মত গফী াংগসতীর 

গ াদী ঐ সফলবয ততবফী সক্তারী াদী  

২. াদীাস্ত্র ানুমাী সক্তারী াদী াবোকৃত দুফকর াদীবয 

ফক্তফযবক যসত কবয 

৩. কুযাঅবনয সফযীত ফক্তফযম্বসরত াদী যাূর (া.)-এয াদী ন। 

তা ফানাবনা কথা। 
 

াদী ম্পসককত াতীফ গুরুত্বূণক এ কথাগুবরা ভবন গযবখ চরুন এখন াঅবরাচয 

সফলব াঈসিত থাকা াদী মকাবরাচনা কযা মাক। 
 

াদী-১ 

اٍس أَّنَ َرُسْوَل اهلِل َصّّلَ اهلُل ََلَْيِه َوَسلََّم َخَرَج ِمَن  َعِن ابِْن َعّبَ
ٌَ إِلَْيِه َطَعاٌم فََقالُوا أَّلَ نَأْتِيَك بَِوُضوٍء  فََقاَل إِنََّما أُِمْرُت الَْخلَِء فَُقّرِ

لَوةِ   .بِالُْوُضوِء إِذَا قُْمُت إََِل الّصَ
ানফুাদ0  াআফবন াঅব্বা (যা.) বত ফসণকত। একদা যাূর (া.) গৌচাগায বত 

গফয ব াঅবর তাাঁয াভবন খাফায াঈসিত কযা র। তখন গরাবকযা ফরর- 

াঅভযা সক াঅনায জবনয জুয াসন াঅনফ না? সতসন ফরবরন- সনশ্চ াঅসভ 

াঅসদষ্ট বসছ জু কযবত মখন াঅসভ ারাবত দাড়াফ (ারাবত দাড়াফায ূবফক)। 

(াঅর-ভাকতাফাতু াবভরা0 সতযসভমী, াসদ নাং ১৮৪৭; নাাী, াদী নাং 

১৩২)  
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ফযাখযা0 াদীখাসনবত যাূর (া.) জ ুকথাটা ুসনসদকষ্টবাবফ াঈবল্লখ কবযবছন। 

গগাবরয কথাসট সতসন এখাবন াঈবল্লখ কবযনসন। াাফাগবণয ধাযণা সছর 

খাায াঅবগ জু কযা রাবগ। তাাআ গৌচাগায বত গফয ব যাূর (া.) মখন 

গখবত ফসছবরন তখন জযু জনয াসন াঅনবফ সকনা প্রশ্নসট াাফাব গকযাভগণ 

তাাঁবক সজজ্ঞাা কবযসছবরন। াাফাব সকযাভগবণয ঐ প্রবশ্নয াঈত্তবয ৃসথফীয 

গেষ্ঠ ভানুলসট বজাআ ফরবত াযবতন- খাায াঅবগ জ ুকযায দযকায গনাআ।  

সকন্তু তা না ফবর সতসন ফরবরন- ‘সনশ্চ াঅসভ াঅসদষ্ট বসছ জ ুকযবত মখন 

াঅসভ ারাবত দাড়াফ (ারাবত দাড়াফায ূবফক)’। াথকাৎ যাূর (া.) সনশ্চতা 

কাবয জাসনব সদববছন- কুযাঅবনয ভাধযবভ তাবক ারাত াঅযম্ভ কযায 

াঅবগ জ ুকযায সনবদক গদা ববছ। ানয গকাবনা কাজ শুরু কযায াঅবগ জু 

কযায সনবদক তাবক গদা সন। এাআ ানয কাবজয ভবধয গমভন ড়বফ খাা-

দাা, চরাবপযা, চাকসয-ফাকসয, ফযফা-ফাসণজয, সাভ যাখা, সমসকয কযা, 

গদাা কযা, কুযাঅন গদবখ ড়া, কুযাঅন ভুখি ড়া াআতযাসদ। গতভনাআ তায ভবধয 

ড়বফ কুযাঅন স্পক কযা ফা ধযা। তাাআ, াদীখাসনয ভাধযবভ ফক্তফয গথবক 

ুসনসদকষ্টবাবফ জানা মা- 

১. ারাত শুরু কযায াঅবগ াঅল্লা তা’ারা (কুযাঅন) জ ুকযায সনবদক 

সদববছন 

২. কুযাঅন গদবখ ড়া, ভুখি ড়া, স্পক কযা ফা ধযায ূবফক জ ু কযায 

সনবদক াঅল্লা তা’ারা (কুযাঅন) গদনসন। 
 

কুযাঅন মকাবরাচনা কযবর গদখা মা- গখাবন ারাত শুরুয ূবফক জ ু ফা 

গগার কবয সফত্র ায জবনয দুবটা ূযায ভাধযবভ (সনা  ভাবদা) 

যাসয  সফিাসযতবাবফ সনবদক গদা ববছ। সকন্তু কুযাঅন গদবখ ড়া, ভুখি 

ড়া, স্পক কযা ধযা ফা ানয গকাবনা কাজ কযায ভ জ ুফা গগার কযবত 

বফ এভন কথা কুযাঅবন প্রতযে, বযাে ফা াআসেবত াঈবল্লখ কযা সন। তাাআ- 

১. াদীখাসন গথবক ুসনসদকষ্ট  সনশ্চতবাবফ জানা মা- কুযাঅন গদবখ ড়া, 

ভুখি ড়া, স্পক কযা ফা ধযায ূবফক জু কযায প্রবাজন গনাআ 

২. াদীখাসন, কুযাঅন গদবখ ড়া, ভুখি ড়া, স্পক কযা ফা ধযায াবথ 

জযু ম্পবককয সফলব ফবচব সক্তারী াদী 

৩. াদীগ্রবন্থয নীসতভারা ানুমাী, াদীখাসনয সফবযাধী ফক্তফয ধাযণকাযী 

কর াদীবক এ াদী যসত কবয সদবফ। 
 

াদী-২ 

াদীখাসনয ুসিকায াঅবরাচয সফলবয াবথ ম্পককমকু্ত াাংাআ শুধু াঈবল্লখ 

কযা বরা-  
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ِبِّ َصّّلَ  َعِن ابِْن َعّبَاٍس)رض( أَنَُّه بَاَت لَْيلًَة ِعْنَد َمْيُمونََة َزْوِج الّنَ
اهلُل ََلَْيِه َوَسلََّم َوِهَي َخالَُتُه )َقاَل( فَاْضَطَجْعُت ِِف َعْرِض الِْوَسادَةِ 

َم َوأَْهلُُه ِِف ُطولَِها فََناَم َواْضَطَجَع َرُسوُل اهلِل َصّّلَ اهلُل ََلَْيِه َوَسلَّ 
َرُسوُل اهلُل َصّّلَ اهلُل ََلَْيِه َوَسلََّم َحّّتَ إِذَا انَْتَصَف اللَّْيُل أَْو قَْبلَُه 
بَِقلِيٍل اْسَتْيَقَظ َرُسوُل اهلِل َصّّلَ اهلُل ََلَْيِه َوَسلََّم فََجلََس يَْمَسُح 

ْوَم َعْن َوْجِهِه بَِيِدهِ ثُّمَ قَرَ  َ الَْعْشَر اْْليَاِت الَْخَواتَِم ِمْن ُسوَرةِ الّنَ أ
أَ ِمْنَها فَأَْحَسَن ُوُضوَءُه ثُّمَ  ٓاِل ِعْمَراَن ثُّمَ قَاَم إََِل َشٍنّ ُمَعلََّقٍة فََتَوّضَ
اٍس فَُقْمُت فََصَنْعُت ِمْثَل َما َصَنَع ثُّمَ  َقاَم يَُصلِّي َقاَل ابُْن َعّبَ

 ...هِ ذََهْبُت فَُقْمُت إََِل َجْنبِ 
ানফুাদ0 াআফবন াঅব্বা (যা.) গথবক ফসণকত। সতসন তাাঁয খারা, যাূবরয (া.) স্ত্রী, 

ভাভুনায (যা.) এয ঘবয এক যাত কাটান। সতসন ফবরন- াঅসভ সফছানা 

াঅড়াাঅসড় এফাং যাূর (া.)  তাাঁয স্ত্রী রম্বারম্বী শুাআবরন। যাূর (া.) াধকযাত 

ফা তায সকছু কভ-গফস ভ ঘুভাবরন। তাযয সতসন ঘুভ গথবক াঈবি াত সদব 

গচাখ ভুখ ভরবত ভরবত ফব ড়বরন। াত0য সতসন ূযা াঅবর-াআভযাবনয গল 

দ াঅাত াি কযবরন। তাযয ঝুরন্ত ভবকয সনকট সগব াঈত্তভরূব জু 

কযবরন। এযয ারাত ড়বত দাাঁড়াবরন। াআফবন াঅব্বা (যা.) ফরবরন, 

াঅসভ াঈবি সগব তাাঁয ভত কযরাভ। তাযয তাাঁয (ফাভ) াবেক সগব দাাঁড়ারাভ।     

       (াঅর-ভাকতাফাতু াবভরা0 ফুখাযী, াসদ নাং ১৮১)  
 

ফযাখযা0 াদীখাসন একসট গপ’রী াদী তথা যাূর (া.)-এয কাজ ভূরক 

াদী। াদীখাসনয ভাধযবভ জানা মা- যাূর (া.) জু ছাড়া কুযাঅন 

বড়বছন সকন্তু ারাত াঅযম্ভ কযায াঅবগ জু কবযবছন। াঅফায াআফবন াঅব্বা 

(যা.) গক যাূর (া.) সফনা জবুত কুযাঅন ড়বত সনবলধ কবযনসন। এ 

াদীখাসনয ফক্তফয কুযাঅবনয ফক্তবফযয ানুরু। তাাআ, এ াদীখাসন 

াঅবরাচয সফল ম্পসককত াতযন্ত সক্তারী াদী।  
 

াদীখাসন গথবক যাসযবাবফ জানা মা- কুযাঅন ড়ায াঅবগ জ ু কযায 

প্রবাজন গনাআ। ড়া কাজসট স্পক কযা কাজসটয গচব গকাসট গকাসট গুণ গফস 

গুরুত্বূণক। তাাআ Common sense (জন্মগতবাবফ াঅল্লা প্রদত্ত াধাযণ জ্ঞান) 

জাগ্রত থাকা গকাবনা ভানুল াদীখাসনয সবসত্তবত ফরবত সদ্বধা কযবফননা গম- জু 
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ছাড়া কুযাঅন ড়া মাবফ, স্পক কযা মাবফ। াথকাৎ াদীখাসনয সবসত্তবত 

Common sense এয ফকম্মত যা বরা- জ ু ছাড়া কুযাঅন স্পক কযা 

মাবফ । াঅয Common sense এয ফকম্মত যাবয ভমকাদা ম্পবকক যাূর 

(া.) এয ফক্তফয বরা- 

ْ اَُسْيِد )رض( اَّنَ َرُسْوَل اهلِل )ص( قاََل اِذَا َسِمْعُتُم  ْ ُحَمْيِد َو اَِِب َعْن اَِِب
ْ تَْعِرفُُه قُلُْوبُُكْم َو تَلِْيَ لَُه اِْشَعاِركُْم َو اَبَْشاِركُْم َو تََرْوَن اَنَُّه  الَْحِديَْث َعّّنِ

ْ تُْنِكُرُهْم ِمْنُكْم قَِريُْب فَاَنَا اَْوّلَ كُْم بِه . َو اِذَ  ا َسِمْعُتُم الَْحِديَْث َعّّنِ
قُلُْوبُِكْم َوتَْنِفُر ِمْنُه اِْشَعاِركُْم َو اَبَْشاِركُْم َو تََرْوَن اَنَُّه ِمْنُكْم بَِعْيٌد فَاَنَا 

 اَبَْعِدكُْم ِمْنُه . 
ানফুাদ0 াঅফু হুভাাআদ (যা.)  াঅফু াঈাাআদ (যা.) বত ফসণকত,  যাূর (া.) 

ফবরবছন- মখন গতাভযা াঅভায নাবভ ফরা গকাবনা কথা (াদী) শুন, তখন 

গমটাবক গতাভাবদয ান্তয গভবন গন এফাং মা দ্বাযা গতাভাবদয ান্তয নযভ ব 

মা এফাং গতাভযা ানুবফ কবযা গম তা গতাভাবদয ান্তবযয সনকটতয, তখন 

গতাভযা সনসশ্চতবাবফ গজবন গনবফ গম, াঅভায ভন-ভসিষ্ক গতাভাবদয াবো 

গসটয াসধক সনকটতভ। াঅয মখন গতাভযা াঅভায নাবভ ফরা গকাবনা কথা 

(াদী) শুবনা তখন গমটা গতাভাবদয ান্তয াস্বীকায কবয এফাং তা গতাভাবদয 

ান্তয  বত দূবয  তবফ সনসশ্চতবাবফ গজবন গনবফ গম, াঅভায ভন-ভসিষ্ক 

গতাভাবদয াবো গসটয াসধক দূবয । 

(াঅর-ভাকতাফাতু াবভরা0 ভুনাবদ াঅভাদ, াসদ নাং ২৩৬৫৫)  
 

ফযাখযা0 ভানুবলয ান্তয গভবন গনা, ান্তয নযভ ব মাা ফা ান্তবযয 

সনকটতয াভূরক কথায াথক বরা- Common sense সে া। াঅয 

ান্তয াস্বীকায কযা ফা ান্তয বত দূবয াভুরক কথায াথক বরা- 

Common sense সফরুে া। ানযসদবক যাূর (া.) এয ভসিবষ্কয াসধক 

সনকটতভ াভূরক কথায াথক বরা- গসট যাূর (া.)-এয াদী। াঅয 

যাূর (া.) এয ভন-ভসিষ্ক গসটয াসধক দূবয াভূরক কথায াথক বরা- 

গসট যাূর (া.) এয াদী ন।  

 

াদীখাসনবত ‘গতাভাবদয ান্তয’ ফাকয দ্বাযা Common sense এয ফকম্মত 

যাবক ফুঝাবনা ববছ। াঅয ‘সনসশ্চতবাবফ গজবন গনবফ’ ফাকযসট োযা তথযসটয 

তযতায সনশ্চতা গদা ববছ। াদীখাসনয াঅবরাবক তাাআ সনশ্চতা কাবয 

ফরা মা গম- জ ুছাড়া কুযাঅন ড়া  স্পক কযা াআরাভসে। 
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াদী-৩ 

ِبُّ َصّّلَ اهلُل ََلَْيِه َوَسلََّم يَْخُرُج  ِمَن َعْن ََِّلٍّ )رض(َقاَل كَاَن الّنَ
الَْخلَِء فَُيْقِرئَُنا الُْقْرٓاَن َويَأْكُُل َمَعَنا اللَّْحَم َولَْم يَُكْن يَْحُجُبُه أَْو 

 . َقاَل يَْحِجُزُه الُْقْرٓاَن َشْيٌء لَْيَس الَْجَنابَةَ 

ানফুাদ0 াঅরী (যা.) বত ফসণকত, যাূর (া.) াখানা বত গফয ব সফনা 

াজুবত াঅভাবদয কুযাঅন ড়াবতন এফাং াঅভাবদয বে গগাত গখবতন। তাাঁবক 

কুযাঅন বত ফাধা সদবত াযবতানা াথফা সতসন ফবরবছন সফযত যাখবতানা, 

জানাফাত (বগার পযজ াফিা) ফযতীত ানয সকছু। 

(াঅর-ভাকতাফাতু াবভরা0 াঅফু দাাঈদ, াসদ নাং ১৮১1 নাাী, াদী নাং 

২৩৫1 াআফবন ভাজা)  
 

ফযাখযা0 জানাফাত বরা াসফত্রতায একসট াফিা। এসট গাআ াফিা মা গথবক 

সফত্র বত গগবর গগার কযা রাবগ। তাাআ, জানাফাত ফযতীত ানয সকছু কথাটায 

াথক স্বাবাসফকবাবফ গমসট  তা বরা- াসফত্রতায ানয াফিা তথা গফ-জ ু

াফিা। াঅয কুযাঅন বত সফযত থাকায াথক বরা- কুযাঅন ড়া, ড়াবনা, ধযা, 

স্পক কযা াআতযাসদ গথবক সফযত থাকা  
 

াদীখাসন গথবক তাাআ জানা মা- গগার পযজ াফিা যাূর (া.) কুযাঅন 

ড়বতন ফা ড়াবতন না। সকন্তু গফ-াজু াফিা সতসন তা কযবতন। াঅয তাাআ, এ 

াদীখাসনয সবসত্তবত ফরা মা- 

 গগার পযজ াফিা কুযাঅন ড়া  ড়াবনা সনবলধ 

 গফ-াজু াফিা কুযাঅন ড়া  ড়াবনা সনবলধ ন। 
 

কুযাঅন গথবক সফযত যাখায সফলগুবরায ভবধয ড়া  ড়াবনায াবথ ধযা ফা 

স্পক কযা সফলসট ান্তবুকক্ত বফ তা ানয একসট াঈাব জানা মা। াআরাভী 

জীফন সফধাবন গম কাজ কযা সনসলে তায াতাকাযী কর কাজ সনসলে। 

গমভন- ভদ খাা সনসলে- তাাআ ভদ াঈৎাদন, গফচা-গকনা াআতযাসদ ফাআ সনসলে। 

ানযসদবক াআরাবভ গম কাজ সে তায াতাকাযী কর কাজ সে। 

কুযাঅন ধযা কাজসট কুযাঅন ড়া কাজসটবক বীলণবাবফ াতা কবয। কাযণ, 

াসপজ ফযতীত ফাাআবক কুযাঅন ধবয ড়বত । াঅবরাচয াদীখাসনয ফক্তফয 

গথবক তাাআ জানা মা- 

 গগার পযজ াফিা কুযাঅন ধযা, স্পক কযা, ড়া  ড়াবনা সনসলে  

 জ ুছাড়া কুযাঅন ধযা (স্পক কযা), ড়া  ড়াবনা সে।  

াদী-৪ 
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َعِن ابِْن ُعَمَر )رض( قَال قَاَل َرُسْوُل اهلِل َصّّلَ اهلِل ََلَْيِه َوَسلََّم ّلَ 
  .تَْقَرأُ الَْحائُِض َوّلَ الُْجُنُب َشْيًئا ِمَن الُْقْرٓاِن 

ানফুাদ0 াআফবন াঈভয (যা.) ফবরন, যাূর (া.) ফবরবছন- াঊতুফতী ভসরা এফাং 

গগার পযজ াফিা গকাবনা ফযসক্ত কুযাঅবনয সকছুাআ ড়বফ না।              

(াঅর-ভাকতাফাতু াবভরা0 সতযসভমী, াসদ নাং ১৩১)  
 

ফযাখযা0 ৩ নাং তবথযয াদীখাসনয ফযাখযায নযা এ াদীখাসনয ফযাখযা গথবক 

ফরা মা- গগার পযজ াফিা কুযাঅন ড়া, ড়াবনা  স্পক কযা সনবলধ।  

 

াদী-৫ 

ِكُئ ِِف  ِبَّ َصّّلَ اهلُل ََلَْيِه َوَسلََّم كَاَن يَّتَ َعْن ََائَِشَة قَالَْت أَّنَ الّنَ
 .ثُّمَ يَْقَرأُ الُْقْرٓاَن  َحْجِري َوأَنَا َحائٌِض 

ানফুাদ0 াঅবা (যা.) ফবরন, যাূর (া.) ভাসক াঊতু াফিা াঅভায গকাবর 

গরান সদব কুযাঅন াি কযবতন।   

(াঅর-ভাকতাফাতু াবভরা0 ফুখাযী, াসদ নাং ২৯৩1 াআফবন ভাজা, াদী 

নাং ৬৩৪)  

ফযাখযা0 াদীখাসন গথবক জানা মা- াঅবা (যা.) গগার পযজ াফিা 

যাূর (া.) এয ভুখ গথবক কুযাঅন ড়া শুবনবছন। াঅয যাূর (া.) তা সনবলধ 

কবযনসন। ুতযাাং এ াদীখাসন গথবক বজ ফুঝা মা গগার পযজ াফিা 

কুযাঅন গানা সনবলধ ন।  
 

াদী ৫খাসনয সম্মসরত সো 

াঈসল্লসখত াদী ৫খাসন বত জ ু গগাবরয াবথ কুযাঅবনয ম্পবককয সফলব 

গম সফলগুবরা জানা মা তা বরা- 

 জ ুছাড়া কুযাঅন ড়া, ড়াবনা, গানা  স্পক কযা ফা ধযা জাবম 

  গগার পযজ াফিা কুযাঅন ড়া, ড়াবনা  স্পক কযা ফা ধযা 

নামাবজ ফা সনসলে। সকন্তু গানা মাবফ 

 ১  ২নাং াদীদু’খাসন াঅবরাচয সফলব ফবচব সক্তারী াদী। 

কাযণ, াদীদু’খাসনয তথয াঅয ঐ সফলব কুযাঅবনয াসফকক তথয 

একাআ। 
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াদী-৬ 

ٌِ الَِّذي كََتَبُه َرُسوُل  َعْن َعْبِد اهلِل بِْن أَِِب بَْكِر بِْن َحْزٍم أَّنَ ِِف الِْكَتا
َّ  الُْقْرٓاَن  يََمّسَ  ّلَ  أَْن  َحْزٍم  بِْن  لَِعْمِرواهلِل َصّّلَ اهلُل ََلَْيِه َوَسلََّم    َطاِهرٌ  إِّل

ানফুাদ0 াঅফদুল্লা সমসন াঅফু ফকবযয গছবর সমসন ভুাম্মাবদয গছবর সমসন াঅভয 

াআফবন াজভ (যা.)এয গছবর ফবরন, াঅভয াআফবন াজভ (যা.)-এয সনকট যাূর 

(া.) গম কর সরসখত সফসধ-সফধান াসিবসছবরন তাবত একসট হুকুভ এাআ সছর 

গম- ‘সফত্র ফযসক্ত ফযতীত গকাঈ কুযাঅন স্পক কযবফনা’।   

                  (াঅর-ভাকতাফাতু াবভরা0 ভুাত্তা, াসদ নাং ৪৬৯) 
 

াদীখাসনয মকাবরাচনা0 এসটাআ বে গাআ াদী গমসট ূযা াসকায ৭৯ নাং 

াঅাবতয য গফ-জ ুকুযাঅন স্পক কযা াযাভ, নামাবজ ফা ভাা কথাসট 

চারু ায ফযাাবয বূসভকা গযবখবছ। তাাআ াদীসটবক সফিাসযতবাবফ ফযাখযা 

কযা দযকায।  
 

াদী ফযাখযা কবয সিক সোবন্ত াঅবত বর াদী ম্পসককত গম সচযতয 

কথাগুবরা াঅবগ জানবত  ফুঝবত বফ, তা বরা- 

 গকাবনা সনবুকর াদীবয ফক্তফয ফা ফযাখযা কুযাঅবনয গকাবনা প্রতযে ফা 

বযাে ফক্তবফযয সফযীত াফযাআ বফনা  

 াদী গথবক গকাবনা সফলব সোবন্ত াঅবত বর ঐ সফলবয কর 

ী াদী াাাস গযবখ মকাবরাচনা কবয চূড়ান্ত সোবন্ত াঅবত 

বফ  

 সক্তারী াদীবয ফক্তফয াবোকৃত কভ সক্তারী াদীবয ফক্তফয 

গথবক াগ্রাসধকায াবফ 

 ুসনসদকষ্ট (Specific/خاص) ফক্তফযম্বসরত াদী াসনসদকষ্ট (Non-

Specifc/عام) ফক্তফযম্বসরত াদীবয াঈয াগ্রাসধকায াবফ 

 একসট াদী াঅয একসট াদীবক যসত কযবত াবয তবফ যসতকাযী 

াদীসটবক াফযাআ যসত া াদীসট াবো াসধক সক্তারী 

বত বফ 

 ভুযার (গম াদীব াাফীয নাভ গনাআ) াদী দ্বাযা াআরাবভয গকাবনা 

সফধান ফানাবনা সনবলধ।  
 

এখন চরুন, সফসবন্ন দৃসষ্টবকাণ গথবক মকাবরাচনা কবয গদখা মাক, াঅবরাচয 

াদীসট যাূর (া.) এয কথা বত াবয সকনা- 
 

দসৃষ্টবকাণ-১ 



   

গবফলণা সসযজ- ৯                                                                        44 

 

 যারূ (া.)-এয াআরাবভয সফধান জানাবনায াধাযণ সনবভয ফযবখরাবয 

দসৃষ্টবকাণ 

াআরাবভয সফধান জানাবনায ফযাাবয যাূর (া.)-এয াধাযণ সনভ সছবরা- 

াাফাব সকযাবভয জভাববত তা গঘালণা কযা। এয গছবন াঈবদ্দয সছর াসধক 

াংখযক াাফীবক সফধানসটবক যাসয তাাঁয ভুখ গথবক শুনাবনা। াঅয 

স্বাবাসফকবাবফাআ াসধক গুরুত্বূণক ফক্তফয াাফাব সকযাবভয াসধক ফড় 

জভাববত সতসন াঈিান কযবতন।  
 

াঅবরাচয াদীসট, কুযাঅন  ুন্নাব গঘাসলত ভুসরভবদয ফ গথবক গুরুত্বূণক 

াঅভরসট (কুযাঅবনয জ্ঞান াজকন কযা) ারন কযায বথ সফযাট প্রসতফন্কতা 

এফাং  যাূর (া.)-এয ানযানয ফক্তবফযয প্রতযে ফা বযাে সফবযাধী। এসট 

ভানুলবক জানাবনায যাূর (া.)-এয স্বাবাসফক েসত ায কথা সছর 

াাফাব সকযাবভয সফযাট জভাববত গঘালণা কযা। মাবত াাংখয াাফী 

সফধানসট যাসয তাাঁয ভুখ গথবক শুনবত া। াথকাৎ াদীসট ভুতাাসতয 

ী তথা ফবচব সক্তারী ী াদী মকাব াঈসন্নত । সকন্তু গদখা মা- 

যাূর (া.) তাাঁয স্বাবাসফক সনবভয ফযবখরা কবয াদীখাসন জাসনববছন 

দূবয থাকা একজন াাফীবক সচসিয ভাধযবভ। াঅভায দৃঢ় সফো াঅনাযা ফাাআ 

ফরবফন- াদীখাসন ভানুলবক জানাবনায েসতসট যাূর (া.)-এয ভানুলবক 

াদী জানাবনায স্বাবাসফক েসতয মূ্পণক সফযীত। তাাআ, এ দৃসষ্টবকাণ গথবক 

াদীসট যাূর (া.)- এয াদী সববফ গ্রণবমাগয ন।   
 

দসৃষ্টবকাণ-২ 

 াাফীগবণয ফণকনা না কযায দসৃষ্টবকাণ 

সফধানসট যাূর (া.) াঅভয সফন াজভ (যা.)- এয সনকট সরখা একসট সচসিবত 

াঈবল্লখ কবযসছবরন। যাূর (া.) সনবজ সরখবত াযবতন না। তাাআ, সনশ্চ সতসন 

ানয একজন াাফী দ্বাযা সচসিটা সরসখবসছবরন। াথকাৎ কভবে দু’জন াাফী 

(সমসন সরবখসছবরন এফাং মায কাবছ গরখা বসছর) াফযাআ াদীটা জানবতন। 

াঅয ফক্তফযটা গরখা সছবরা। তাাআ ঐ ফক্তফযবক যাূর (া.)-এয ফক্তফয এফাং 

তাবত গকাবনা কভ-গফস না ায ফযাাবয ঐ দু’জন াাফীয গকাবনা বন্দ 

থাকায কথা ন। সকন্তু গদখা মাবে, াদীসট ঐ দু’জন াাফীয গকাঈাআ ফণকনা 

কবযনসন। ফণকনা কবযবছন াাফাব সকযাবভয ৩ প্রজবনয (Generation) বযয 

এক ফযসক্ত। এভন একসট াতীফ গুরুত্বূণক সফধান মসদ যাূর (া.)- এয গরখা 

গকাবনা সচসিবত থাকত তবফ গাআ সচসি গরখা ফা ড়া বে দু’জন াাফীয গকাঈ 

তা প্রকা কযবরন না, এটা গ্রণবমাগয বত াবযনা। তাাআ, এ দৃসষ্টবকাণ গথবক 

াদীসট যাূর (া.)- এয াদী সববফ গ্রণবমাগয ন।   
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দসৃষ্টবকাণ-৩ 

 াদীসটয ফযাাবয ভনীলীবদয ফক্তফয 

১.  াআভাভ াঅব্দরু ভাবরক (ভুাত্তা) াদীখাসনবক ী ফবরবছন 

২. ভুাসদ্দ াঅফু দাাঈদ াদীসটবক ভুযছার ফবরবছন। ভুযছার ফরা  গ 

াদীবক গমখাবন ফণকনাকাযীগবণয ভবধয াাফীয নাভ াঈবল্লখ নাাআ। 

ভুযার াদী বত সফধান ফানাবনা াদী াবস্ত্র সনবলধ 

৩. সফখযাত তাপীযকাযক াআফবন কাীয ফবরবছন- ‘গযাবতসটয ফহু 

নদ যববছ সকন্তু প্রবতযকসটয ফযাাবয সচন্তা-বাফনায াফকা যববছ। 

এ ফযাাবয াঅল্লাাআ বার জাবনন’। াআফবন কাীয (য.) এয এ ফক্তফয 

গথবক স্পষ্ট ফুঝা মা, াদীসটয ফগুবরা ফণকনাাআ বন্দজনক। 
 

তাাআ, ান্তত দু’জন ভণীলীয ভবত াদীখাসন গ্রণবমাগয ন। 
 

ী ধযা বর াদীখাসনয গম ফযাখযা গ্রণবমাগয বফনা  বফ                                                              

চরুন তবককয খাসতবয াদীসটবক ী ধযবর তায গকাবনা ফক্তফযসট 

গ্রণবমাগয বফ াঅয গকানসট বফনা গসট মকাবরাচনা কযা মাক। 
 

াদীসট সফত্রতায দৃসষ্টবকাণ গথবক াসনসদকষ্ট (عام)। তাাআ এ গথবক সতন ধযবনয 

সফধান গফয কযা গমবত াবয- 

 জ ুনা থাকা ফযসক্তয কুযাঅন স্পক কযা সনবলধ 

 গগার পযজ থাকা ফযসক্তয কুযাঅন স্পক কযা সনবলধ 

 কাসপয  ভুসযকবদয (ভানসক াসফত্র) কুযাঅন ধবয ড়া সনবলধ। 
 

চরুন াঅভযা মকাবরাচনা কসয এ সতনসট সফধাবনয গকাবনাসট াআরাবভ গ্রণবমাগয 

বত াবয াঅয গকানসট বত াবযনা- 
 

১. জ ুনা থাকা ফযসক্তয কযুাঅন স্পক কযা সনবলধ 

 কুযাঅবন এ সফধানসটয বে প্রতযে, বযাে ফা াআসেবত গকাবনা ফক্তফয 

গনাআ 

 সফসবন্ন দৃসষ্টবকাণ ানুমাী বযােবাবফ কুযাঅন সফরুে 

 ১, ২  ৩ নাং াদী সতনটায সফরুে 

 ফতকভান াদীসট সফধানসটবক ভথকন কবয। সকন্তু  ১  ২নাং াদীদু’খাসন 

এ াদীখাসনয গচব াবনক গফী সক্তারী া াঅবরাচয 

াদীখাসনয ফযাখযায এ াাংবক যসত কবয সদবফ। াঅয ১  ২নাং 

াদীদু’খাসন াবনক গফী সক্তারী ায কাযণ বরা-  

ক. ১  ২নাং াদীদু’খাসনয ফক্তফয কুযাঅবনয তবথযয ানুরূ  
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খ. ১ নাং াদীখাসনবত স্পক কযা কথাসট বযােবাবফ াঅবর জু 

কথাসট প্রতযেবাবফ এববছ   

গ. ফতকভান াদীসট সফত্রতায দৃসষ্টবকাণ গথবক াসনসদকষ্ট।  

 তাাআ এ সফধানসট গকাবনাবাবফাআ াআরাবভ গ্রণবমাগয বত াবযনা।  
 

২. গগার পযজ থাকা ফযসক্তয কযুাঅন স্পক কযা সনবলধ 

 Common sense সে। কাযণ- এ সফধান াসফত্র াফিা স্পবকয 

ফযাাবয ানয গ্রন্থ  কুযাঅবনয ভবধয াথককয ফজা যাবখ  

 কুযাঅন সফরুে ন। কাযণ, কুযাঅবন এ সফলব গকাবনা ফক্তফয গনাআ 

 ৩, ৪  ৫ নাং াদী সতনসট প্রতযে  বযােবাবফ এ সফধাবনয বে  

 ফতকভান াদীসট এয বে। কাযণ, াসফত্র কথাটায ভবধয গগার 

পযজ াফিাটা ান্তবুকক্ত।  

 তাাআ এ সফধানসট াআরাবভ গ্রণবমাগয বফ। 
  

৩.  কাসপয-ভুসযক (ভানসক াসফত্র) ফযসক্তয কযুাঅন ধবয ড়া সনবলধ 

 কুযাঅন, াদী  Common sense ানুমাী, কাসপয-ভুসযক তথা  

ভানসক াসফত্র ফযসক্তবদয জ্ঞান াজকন কযায জনয কুযাঅন ধবয ড়বত 

সনবলধ গনাআ। াঅয তাবদয াঈয জু-গগাবরয গকাবনা তক গনাআ। এ 

সফলব াঅবরাচনা বয াঅবছ  

 ফতকভান াদীসট এয বে বর াদীসট ফক্তফয াসনসদকষ্ট  

 তাাআ এ সফধানসট গ্রণবমাগয ন।  

 

াভুসরভবদয কযুাঅন ড়বত াযা ফা ড়বত গদায সফলব াআরাভ 
 

প্রচসরত ধাযণা বরা ড়ায জনয াভসুরভবদয কুযাঅন ড়া ফা তাবদয াবত 

ড়ায জনয কুযাঅন তুবর গদা সনবলধ। চরুন এখন এ সফলসট মকাবরাচনা কযা 

মাক। 

 

Common sense 

াফিা-১ 

 াভুসরভ ফযসক্তয দ্বাযা কযুাঅবনয াভমকাদা া ম্ভাফনা থাকবর সফধান 

মসদ ফুঝা মা গকাবনা াভুসরভ াবত গবর কুযাঅনবক াভমকাদা কযবত াবয 

তবফ Common sense াসত জ গফাধগভয যা বফ- কর ভু’সভবনয 

াধযভত গচষ্টা কযবত বফ তাবক কুযাঅন ধযা গথবক দূবয যাখায জনয।  
 

াফিা-২ 
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 াভুসরভ ফযসক্ত জ্ঞান াজকবনয জনয কযুাঅন ড়বত চাাআবর সফধান 

াআরাভ চা কর াভুসরভ াআরাবভয ছাাতবর এব দুসনা  যকাবর 

পরকাভ গাক। ানযসদবক াআরাবভয ছাাতবর াঅবত বর াভুসরভ 

ফযসক্তবক প্রথবভ জানায ভাধযবভ াআরাবভয প্রসত াঅকৃষ্ট বত বফ। কাাঈবক 

াআরাভ জানাবনা  াআরাবভয প্রসত াঅকৃষ্ট কযায বফকাত্তভ াঈা বরা তাবক 

কুযাঅন ড়বত গদা। কাযণ, কুযাঅনাআ বরা ৃসথফীবত াঈসিত থাকা াআরাভী 

জ্ঞাবনয একভাত্র সনবুকর াঈৎ। াঅয কুযাঅবনয সফবল একসট ভুবজজা বরা 

ভনবমাগ সদব ড়বর ভানুল াসববূত, ভুগ্ধ  াঅকৃষ্ট । তাাআবতা ভক্কায 

কাসপযযা, যাূর (া.)-এয কুযাঅন াি মাবত ভানুল শুনবত না াবয তায জনয 

ফধযবণয ফযফিা সনত। 

 

ানযসদবক, গকাবনা ভানুল সনজ াআো াভুসরভ ঘবয জন্মগ্রণ কবযসন। াঅল্লাাআ 

তাবক গখাবন াসিববছন। াঅয নানা কাযবণ াভুসরভ ঘবয জন্মগ্রণ কযা 

ফযসক্তয কুযাঅন ড়ায ুবমাগ াা াতীফ দুরু এক সফল। তাাআ, 

Common sense ানুমাী একজন াভুসরভ ফযসক্ত জ্ঞান াজকবনয জনয 

কুযাঅন ড়বত চাাআবর তায াবত কুযাঅন তুবর গদা একজবনয ভুসরবভয জনয 

শুধু াঈসচৎাআ ন কতকফয ফবট। 

 

♣♣ তাাআ, ২১ ৃষ্ঠা াঈসল্লসখত সনবুকর জ্ঞান াজকবনয াআরাভী নীসতভারা ফা 

চরভানসচত্র ানুমাী াআরাবভয প্রাথসভক যা বরা-  

 গকাবনা াভুসরভ াবত গবর কুযাঅনবক াভমকাদা কযবত াবয ভবন 

বর কর ভু’সভবনয াধযভত গচষ্টা কযবত বফ তাবক কুযাঅন ধযা গথবক 

দূবয যাখায জনয  

 জ্ঞান াজকবনয জনয াভুসরভবদয কুযাঅন ড়া ফা ড়ায জনয তাবদয 

াবত ভুসরভবদয কুযাঅন াঈসিব সদবত সনবলধ নাাআ।  
  

াঅর কযুাঅন  

ড়ায জনয াভুসরভবদয াবত কুযাঅন তুবর গদা মাবফ সক মাবফনা এ সফলব 

কুযাঅবন যাসয গকাবনা ফক্তফয গনাআ। তবফ কুযাঅন মকাবরাচনা কযবর গদখা 

মা, ারাবতয াঅবগ জু-গগার কযায াঅবদ াাংখয াঅভবরয াঅবদ 

সদবত গমব ভান াঅল্লা ‘গ মাযা াইভান এবনবছা’ ফবর ফক্তফয শুরু কবযবছন। 

গমভন- 
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َلةِ َفاْغِسلُوا ُوُجوَهُكْم  يَا أَيَُّها الَِّذيَن ٓاَمُنوا إِذَا ُقْمُتْم إََِل الّصَ
  ِ   وا بُِرُءوِسُكْم َوأَْرُجلَُكْم إََِل الَْكْعَبْيِ َوأَيِْديَُكْم إََِل الَْمَرافِِق َواْمَسُح 

ُرواَوإِ  ّهَ  ... ... ... ِ   ْن كُْنُتْم ُجُنًبا فَاّطَ
ানফুাদ0 গ ভুসভনগণ, মখন গতাভযা ারাবত দাড়াফায প্রস্তুসত সনবফ তখন 

গতাভযা গতাভাবদয ভুখভের  াত কনুাআ মকন্ত গধৌত কযবফ এফাং গতাভাবদয 

ভাথা ভাব কবযা  দমুগর গগাড়ারী মকন্ত (গধৌত কযবফ); মসদ গতাভযা (স্ত্রী 

ফাবয কাযবণ) াসফত্র াফিা থাক তবফ (বগার কবয) সফত্র বফ। ... 

... ...  

(ভাবদা/৫ 0 ৬) 

ه تَْعلَُموا َما  َلَة َوأَنُْتْم ُسکَاَرىه َحّّتَ يَا أَيَُّها الَِّذيَن ٓاَمُنوا َّل تَْقَربُوا الّصَ
ه تَْغَتِسلُواتَُقولُوَن َوَّل   ... ... ...  ِ    ُجُنًبا إِّّلَ ََابِِري َسِبيٍل َحّّتَ

ানফুাদ0 গ ভুসভনগণ, গনাগ্রি াফিা গতাভযা ারাবতয সনকটফতকী বা না 

মতেণ না গতাভযা মা ফর তা ফুঝবত ায এফাং মসদ গতাভযা থচাযী না  

তবফ াসফত্র (বগার পযজ) াফিাবত ারাবতয সনকটফতকী বা না মতেণ 

মকন্ত না গতাভযা গগার কবযা। ... ... ... 

(সনা/৪ 0 ৪৩) 

 

َياُم َكَما ُكِتَب َََّل الَِّذيَْن ِمْن  ياَيَُّها الَِّذيَْن اَمُنْوا كُِتَب ََلَْيُكُم الّصِ
ُقْوَن   قَْبلُِكْم لََعلَُّكْم تَّتَ

ানফুাদ0 গ ভু’সভনগণ গতাভাবদয জনয সাভ পযজ কযা ববছ গমভন তা 

পযজ কযা বসছর গতাভাবদয ূফকফতকীবদয জনয, মাবত গতাভযা (সফবল 

ধযবণয) াঅল্লা বচতনতা াজকন কযবত ায। 

(ফাকাযা/২ 0 ১৮৩) 
 

াআরাবভয ফবচব গুরুত্বূণক াঅভর ‘কুযাঅন ড়ায’ াঅবদ সদবত গমব ভান 

াঅল্লা ‘গ মাযা াইভান এবনবছা’ ফবর ফক্তফয শুরু কবযনসন। সতসন শুরু কবযবছন 

এবাবফ- 
 اِْقَرأْ باِْسِم َربَِّك الَِّذْى َخلََق .

ানফুাদ0 ড় (জ্ঞান াজকন কবযা) গতাভায যবফয নাবভ সমসন ৃসষ্ট কবযবছন। 

(াঅরাক/৯৬ 0 ১-৫) 
 



   

গবফলণা সসযজ- ৯                                                                        49 

 

♣♣ কুযাঅবনয াঅবদ াঈিান েসতয এ াথককয গথবক ধাযণা কযা মা 

গম- ভান াঅল্লা কুযাঅন ড়া শুরু কযায ফযাাবয াইভান াঅনা তথা ভানসক 

সফত্রতায ূফকতক যাখবত চানসন। াঅয াআরাবভয ধভকী সফধান াভুসরভবদয 

জনয প্রবমাজয ন। তাাআ, াভুসরভযা জ্ঞান াজকবনয জনয কুযাঅন ধবয ড়া ফা 

জ্ঞান াজকবনয জনয তাবদয াবত কুযাঅন তুবর গদা, কুযাঅন ানুমাী সনবলধ 

না ায কথা।  

 

♣♣ গমবতু কুযাঅবনয তবথযয ভাধযবভ াঅবরাচয সফলব চূড়ান্ত সোবন্ত গৌাঁছান 

ম্ভফ ন  তাাআ, ২১ ৃষ্ঠা াঈসল্লসখত সনবুকর জ্ঞান াজকবনয াআরাভী নীসতভারা ফা 

চরভানসচত্র ানুমাী এখন াঅভাবদয াদী মকাবরাচনা কবয এ সফলব চূড়ান্ত 

সোবন্ত গৌাঁছায গচষ্টা কযবত বফ। 
 

াঅর াদী 

দী-১ 

াঅর-ভাকতাফাতু াবভরা0 ফুখাযী, াসদ নাং ৭ এ গদখা মা যাূর (া0) 

গযাবভয ফাদাহ  কাাআজায গযাসিাবক গম সচসি াসিবসছবরন, তাবত কুযাঅন 

ভসজবদয এ াঅাতসট গরখা সছর- 

ٌِ تََعالَْوا إََِله كَلَِمٍة  َسَواٍء بَْيَنَنا َوبَْيَنُكْم أَّّلَ نَْعُبَد إِّّلَ ُقْل يَا أَْهَل الِْكَتا
 ِ ِخَذ بَْعُضَنا بَْعًضا أَْربَابًا ِمْن دُوِن اّلّلَ َ َوَّل نُْشِرَك بِِه َشْيًئا َوَّل يَّتَ  ِ   اّلّلَ

 .فَإِْن تََولَّْوا فَُقولُوا اْشَهُدوا بِأَنَّا ُمْسلُِموَن 
(াঅবর াআভযান/৩ 0 ৬৪) 

ফযাখযা0 গযাসিাবক সচসিটা ধবয ড়ায জবনয যাূর (া.) সদবসছবরন। 

ানযানয কাবপয ফা ভুসযক গনতায কাবছ যাূর (া.) কুযাঅবনয াঅাত গরখা 

সচসি সদববছন। তাাআ, যাূবরয (া.)-এয গপ’রী াদী গথবক ফুঝা মা- 

কাবপয ফা ভুসযকবদয াথকাৎ ভানসক সদক সদব াসফত্র ফযসক্তবদয াবত 

কুযাঅন ধবয ড়ায জনয তুবর গদা সনবলধ ন।  
 

াদী-২ 

َعْن أَِِب ُهَريَْرَة قَاَل لَِقَيِِن َرُسوُل اهلِل َصّّلَ اهلُل ََلَْيِه َوَسلََّم َوأَنَا ُجُنٌب 
ْحَل فَاغَْتَسلُْت  فَأََخَذ بَِيِدي فََمَشْيُت َمَعُه َحّّتَ قََعَد فَانَْسلَلُْت فَأَتَْيُت الّرَ

ِجْئُت َوُهَو قَاٌَِد فََقاَل أَيَْن كُْنَت يَا أَبَا ِهّرٍ فَُقلُْت لَُه فََقاَل ُسْبَحاَن اهلِل ثُّمَ 
 .يَا أَبَا ِهّرٍ إِّنَ الُْمْؤِمَن ّلَ يَْنُجُس 
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ানফুাদ0 াঅফু হুযাযা (যা.) ফবরন, একফায াঅভায বে যাূরুল্লাবয (া.)-

এয াোৎ বরা। াঅসভ তখন ফীমকাবতয দরুন নাাক সছরাভ। সতসন াঅভায 

াত ধযবরন এফাং াঅসভ তাাঁয সত চরবত থাকরাভ গম মকন্ত না সতসন ফবরন। 

তখন াঅসভ চুস চুস বয ড়রাভ এফাং সিকানা এব গগার কযরাভ। এযয 

াঅফায তাাঁয সনকট গগরাভ। তখন সতসন তথা ফব সছবরন। সতসন ফরবরন, 

এতেণ গকাথা সছবর াঅফু হুযাযা? াঅসভ তাাঁবক ফযাাযটা ফররাভ। সতসন 

(াঅশ্চমক ব) ফরবরন, ুফানাল্লা! ভু’সভন াসফত্র (নাজা) না। 

(াঅর-ভাকতাফাতু াবভরা0 ফুখাযী, াসদ নাং ১২৮১ 1 ভুসরভ, াদী নাং 

৪৬৭২)  

ফযাখযা0 ফীমকাবতয দরুন াঅফু হুযাযা (যা.) ফড় াসফত্রতায াফিা সছবরন। 

তাাআ যাূর (া.) াত ধযাবত সতসন াস্বসি গফাধ কযসছবরন। এ কাযবণ ুবমাগ 

ভবতা বয বড় াঅফু হুযাযা (যা.) গগার কবয াঅবন। কাযণ, সতসন জানবতন 

ফড় াসফত্রতায াফিা গগার না কযবর াক-সফত্র া মা না। ফযাাযটা 

জানবত গবয যাূর (া.) ফরবরন, ভু’সভন াসফত্র (নাজা) না। ভু’সভন 

াযীসযক সদক সদব াফযাআ াসফত্র । তাাআ যাূর (া.) এখাবন ফবরবছন, 

ভু’সভন ভানসক াথকাৎ সফোগত সদক সদব াসফত্র না। যাূর (া.) এয এ 

কথাসট াঅর কুযাঅবনয ূযা তফায ২৮ নাং াঅাবতয ফযাখযা ফরা চবর। 

গখাবন াঅল্লা ফবরবছন- 

 .نََجٌس اِنََّما الُْمْشِرُكْوَن 
ানফুাদ0 ভুবযক গরাবকযা াসফত্র।  

ফযাখযা0 ভান াঅল্লা এখাবন জাসনব সদববছন ভুবযকযা ভানসক সদক সদব 

কর ভ াসফত্র।   
 

তাাআ, াঅবরাচয াদী এফাং এয বে ম্পসককত কুযাঅবনয াঅাত গথবক 

সন0বন্দব ফুঝা মা- 

 ভু’সভন াযীসযক সদব াসফত্র বর ভানসক সদক সদব সফত্র থাবক  

 কাসপয  ভুসযক জু ফা গগার কযবর ভানসক সদক সদব াসফত্র 

থাবক।  

ভয (যা.) এয াআরাভ গ্রবণয ঘটনা গথবক সো 

ভয (যা.) এয াআরাভ গ্রবণয ঘটনাটাবক াবনবকাআ গফ-জ ু কুযাঅন স্পক 

কযা সনবলধ কথাটায বে দসরর সববফ গ কবযন। তাাআ ঘটনাটা সনব 

একটু সফিাসযত াঅবরাচনা দযকায। াঅয গ াঅবরাচনা গথবক বজ ফুঝা মাবফ 

ঘটনাটা জু ছাড়া াভুসরভ ফা ভুসরভবদয কুযাঅন স্পক কযা সনবলধ- কথাটায 

সফবে না বে। 
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ঘটনাসট সনব াঅবরাচনা কযায াঅবগ গম তথযগুবরা জানা দযকায তা বরা- 

 ঘটনাসট গকাবনা াদী ন, একটা ঘটনাভাত্র 

 াআরাবভয কর সফধাবনয াঅল্লা প্রদত্ত াঈৎ বে কুযাঅন, ুন্না এফাং 

Common sense 

 গকাবনা ঘটনা ফা তায ফযাখযা মসদ কুযাঅন ফা সনবুকর াদীবয গকাবনা 

ফক্তবফযয সফবযাধী , তবফ গ ঘটনা ফা ফাখযায াআরাবভ গকাবনা ভূরয 

গনাআ। 
 

তাাআ মযত ভবযয (যা.) াআরাভ গ্রবণয ঘটনা ফযাখযা কবয মসদ াসফত্র 

াফিা কুযাঅন ড়া ফা স্পক কযায ফযাাবয গকাবনা তথয গফয কযা  এফাং 

তা মসদ াআরাভী জীফন সফধাবন গ্রণবমাগয বত , তবফ গ তথযবক াফযাআ 

কুযাঅন  সনবুকর াদীবয ঐ সফলবয তবথযয বে াভঞ্জযীর বত বফ। 
 

ীযাবত াআফবন সাবভ মযত ভবযয (যা.) াআরাভ গ্রবণয ঘটনাসট 

সফিাসযতবাবফ াঈবল্লখ কযা ববছ। গখান গথবক ুসিকায াঅবরাচয সফলবয 

াবথ ম্পককমকু্ত াাংটুকু হুফহু গযবখ ঘটনাসট াংসেপ্তবাবফ প্রথবভ াঈবল্লখ কযা 

বরা। 
 

ভক্কায কাসপযবদয বে যাভক কবয ভয যাূর (া.) গক তযায াঈবদ্দবয 

গখারা তযফাযী সনব গফয ব ড়বরন। বথ সতসন জানবত গবরন, তাাঁয গফান 

 বসিসত াআরাভ গ্রণ কবযবছন। তাাআ প্রথবভ গফান-বসিসতবক তযা কযায 

জবনয ভয তাবদয ফাসড়য সদবক যানা সদবরন। খাব্বাফ (যা.) তখন ভবযয 

বসি পাবতভা (যা.)  তাাঁয স্বাভীবক ূযা ত্বাায াাংসফবল ড়াবনায ভাধযবভ 

কুযাঅন সো সদসেবরন।  
 

ভবযয াঅগভন গটয গব খাব্বাফ (যা.) ানয একটা কবে রুকান এফাং পাবতভা 

(যা.) কুযাঅবনয াঅাত গরখা সজসনসট রুসকব গপবরন। ভয গৃব প্রবফবয 

ভ শুবনসছবরন, খাব্বাফ (যা.) কুযাঅন বড় তাবদয দু’জনবক শুনাবেন। সতসন 

ঘবয প্রবফ কবযাআ ফরবরন, গতাভযা কী গমন ড়সছবর শুনরাভ। াাআদ (যা.) 

(বসিসত)  পাবতভা (যা.) াঈববাআ ফরবরন- তুসভ সকছুাআ গানসন। ভয 

ফরবরন, াঅল্লায থ, াঅসভ শুবনসছ গতাভযা ভুাম্মাবদয ধভক গ্রণ কবযছ এফাং 

তা ানুযণ কবয চবরছ। এ কথা ফবরাআ ভয বসিসত াাআদবক (যা.) একটা 

চড় ফসব সদবরন। পাসতভা (যা.) তাাঁয স্বাভীবক যো কযায গচষ্টা কযবত গগবর 

ভয পাবতভা (যা.) গক এভন গজাবয াঅঘাত কযবরন গম, সতসন াঅত বরন। 

ভবযয এাআ গফবযাা াঅচযণ গদবখ তাযা াঈবব ফরবরন, যাাঁ, াঅভযা াআরাভ 

গ্রণ কবযসছ এফাং াঅল্লা  তাাঁয যাূবরয প্রসত াইভান এবনসছ। এখন াঅসন মা 

খুস কযবত াবযন। ভয (সনবজয গফাবনয গাব যক্ত গদবখ ানুতপ্ত বরন। 
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াত0য ানুবাচনায ুবয গফানবক ফরবরন, াঅো, গতাভযা গম ফাআটা ড়সছবর, 

গটা াঅভাবক দাবতা। াঅসভ একটু বড় গদসখ, ভুাম্মাদ কী ফাণী প্রচায কবয।  

পাবতভা (যা.) তখন ফরবরন, াঅভায াঅঙ্কা  ফাআটা সদবর াঅসন তা নষ্ট 

(াভান) কযবফন। াঈত্তবয ভয গদফবদফীয থ কবয ফরবরন, তুসভ ব 

গবা না, াঅসভ বড় াফযাআ তা সপসযব গদফ। এ কথা শুবন গফাবনয ভবন 

াঅায ঞ্চায বরা গম, সতসন বতা াআরাভ গ্রণ কযবফন। তাাআ সতসন 

ফরবরন, বাাআজান াঅসন ভুসযক ায কাযবণ াসফত্র। াথচ এাআ ফাআ স্পক 

কযবত বর সফত্রতা াজকন কযা প্রবাজন।  
 

ভয তৎেণাৎ গগার কবয সফত্র ব াঅবরন। পাবতভা (যা.) তখন 

কুযাঅবনয াঅাত গরখা থাকা সজসনসট তাাঁয াবত সদবরন। খুবরাআ গম াাংসট 

গবরন তা বে ূযা ত্বাা। প্রথভ গথবক সকছুটা বড়াআ ফরবরন, কী ুন্দয কথা! 

কী ভান ফাণী! াঅড়ার গথবক এ কথা শুবন খাব্বাফ (যা.) গফয ব এব 

ফরবরন, ভয, াঅভায ভবন  াঅল্লা তাাঁয নফীয গদাা কফুর কবয গতাভাবক 

াআরাবভয জবনয ভবনানীত কবযবছন। গতকার সতসন গদাা কবযসছবরন, গ 

াঅল্লা, াঅফুর াকাভ াআফবন সাভ াথফা ভয াআফনুর খাত্তাবফয দ্বাযা 

াআরাবভয সক্ত ফৃসে কবযা। গ ভয, তুসভ াঅল্লায ডাবক াড়া দা, তুসভ 

াঅল্লায ডাবক াড়া দা!  
 

ভয তখন ফরবরন, গ খাব্বাফ, াঅভাবক ভুাম্মাবদয ন্ান দা। াঅসভ তাাঁয 

কাবছ সগব াআরাভ গ্রণ কসয। এযয ভয  যাূর (া.) এয াফিান গজবন 

সনব গখাবন সগব কাবরভা তাাআবযফা ভুবখ বড় াথকাৎ প্রকাবয গঘালণা সদব 

াআরাভ গ্রণ কযবরন। যাূর (া.) কাবরভা তাাআবযফা ড়াবনায াঅবগ তাাঁবক 

গগার ফা জু গকাবনাটাাআ কযানসন। 
 

ঘটনাসটয ফযাখযা  

যাগাসিত  কাসপয ভয কুযাঅবনয াঅাত গরখা কাগজসট ড়বত চাাআবর তাাঁয 

গফান পাবতভা (যা.) তা সদবত যাসয াস্বীকায না কবয ফবরন- াঅভায ব  

গরখাসট সদবর াঅসন তা নষ্ট কবয গপরবফন (কুযাঅবনয াঅাতবক াভান 

কযবফন)। বয পাবতভা (যা.) তাাঁয বাাআবক কুযাঅবনয াঅাত ধবয ড়বত 

সদবসছবরন। তবফ তা সদবসছবরন এসট সনসশ্চত ায য গম, কাবপয ভয 

কুযাঅনবক াভান কযবফনা।  
 

এ ঘটনা ঘটায ভ মকন্ত জু-গগাবরয াঅাত নাসমর সন। পাসতভা (যা.) 

জু-গগাবরয পযজ াফযাআ জানবতন না। ানযসদবক গগার কযবর যাগ কবভ 

এসট পাসতভা (যা.)-এয জানা সছর। তাাআ, বজ ফরা মা- পাবতভা (যা.) 
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কতৃকক কাবপয ভযবক গগার কবয াঅবত ফরায াঈবদ্দয সছর বাাআবক াক-

সফত্র কযা ন ফযাং বাাআবয যাগ কভাবনা।  
 

তাাআ, ভয (যা.) এয াআরাভ গ্রবণয ঘটনা গথবক সো বরা-  

 গকাবনা াভুসরভ কুযাঅনবক াবত গব াভান কযবত াবয ফবর ভবন 

বর প্রবতযক ভু’সভনবক গচষ্টা কযবত বফ গ গমন কুযাঅন ধযবত না াবয 

 াঅগ্র কবয ড়বত চাাআবর াভুসরভবদয কুযাঅন ধযা ফা ড়বত গদা 

সনবলধ ন।  

♣♣ তাবর গদখা মা, াভুসরভবদয কুযাঅন ড়বত গদায সফলব Common 

sense-এয যাবক  াদী যাসযবাবফ ভথকন কবয। তাাআ, ২১ৃষ্ঠা াঈসল্লসখত 

সনবুকর জ্ঞান াজকবনয াআরাভী নীসতভারা ফা চরভানসচত্র ানুমাী াভুসরভবদয 

কুযাঅন ড়বত গদায সফলব াআরাবভয চড়ূান্ত যা বরা- 

১. মসদ ফুঝা মা গকাবনা াভুসরভ কুযাঅন াবত গবর াভমকাদা কযবত 

াবয তবফ কর ভু’সভনবক াধযভত গচষ্টা কযবত বফ তাবক কুযাঅন 

ধযা গথবক দূবয যাখায জনয 

২. একজন াভুসরভ ফযসক্ত জ্ঞান াজকবনয জনয কুযাঅন ড়বত চাাআবর তায 

াবত কুযাঅন তুবর গদা একজবনয ভুসরবভয জনয শুধু াঈসচতাআ ন 

কতকফয ফবট। 
 

জু কযুাঅন ধবয ড়ায গনকী এফাং জু না থাকা  

কযুাঅন ধবয ড়া গথবক সফযত থাকায গুনায ভাত্রা 
 

কর ভ জু াফিা থাকা একসট ভুিাাফ কাজ। তাাআ জু কুযাঅন ধবয 

ড়বর জুয াফ গমাগ ায কাযবণ াফ গফস বফ। ানযসদবক াআো 

কযবছ এফাং ভ াঅবছ সকন্তু জু না থাকা কুযাঅন ধবয ড়া গথবক সফযত 

থাকবর গুনা বফ। কাযণ, কুযাঅন ধবয ড়ায জনয জু গকাবনা তক ন। াঅয 

এ গুনায ভাত্রা বফ টুস না থাকায কাযবণ ারাত না ড়ায গুনায ভাত্রায 

ভান। টুস ভাথা গদা ারাত কফুর ায গকাবনা ফড় তক ন। তাাআ, টুস 

না থাকায কাযবণ ারাত না ড়বর কফীযা গুনা । 

 

পযজ গগার াফিা কযুাঅন স্পক কযা ফা ড়ায গুনায ভাত্রা 
 

 ‘পযজ গগার াফিা কুযাঅন ড়া ফা স্পক কযা সনবলধ’ কথাটা কুযাঅবন 

গনাআ সকন্তু াদীব াঅবছ। তাাআ এটা াআরাবভয সফল। সকন্তু এটা াবভৌসরক 

সফল।  

সনসলে কাজ কযবর গুনা া ফা না ায ফযাাবয াআরাবভয সফধান বে- 
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 ভান গুরুত্ব  সযভাবণয জয ানুবাচনা  াঈোয াায গচষ্টা 

থাকবর গকাবনা গুনা না। াথকাৎ গভৌসরক সনসলে কাজ কযায ভ 

প্রচণ্ড এফাং াবভৌসরক সনসলে কাজ কযায ভ াল্প গুরুত্ব  সযভাবণয 

জয, ানুবাচনা  াঈোয াায গচষ্টা থাকবর গুনা না।  

 গকাবনা যকভ গুরুত্ব ফা সযভাবণয জয, ানুবাচনা  াঈোয াায 

গচষ্টা ছাড়া াথকাৎ খুস ভবন ফা ঘৃণাকাবয একসট াবভৌসরক াঅভর 

গকাঈ না কযবর কুপযীয গুনা বফ।  
 

ুতযাাং গগার পযজ াফিা কুযাঅন ড়বর ফা স্পক কযবর- 

 গুনা বফনা মসদ গছাট গুরুবত্বয জয, এফাং াল্প সযভাবণয ানুবাচনা 

 াঈোয াায গচষ্টা থাবক  

 গকাবনা যকভ জয, ানুবাচনা  াঈোয াায গচষ্টা ছাড়া াথকাৎ খুস 

ভবন ফা ঘৃণাকাবয তা কযবর কুপযীয গুনা বফ।  
 

গমভন ধরুন একজন ছাত্রীয কুযাঅবনয যীোয াঅবগ ভাসক াঊতুস্রাফ শুরু 

বরা। তায াঊতুস্রাফ মসদ ৫ সদন চবর াঅয ঐ ৫ সদন মসদ গ কুযাঅন ধবয 

ড়বত না াবয তবফ তায বীলণ েসত ব মাবফ। এ জবনয ভাসক চরা াফিা 

তায কুযাঅন ধবয ড়বর গুনা বফনা।  

 

াসফত্র াফিা কযুাঅন ধযা ফা ড়ায ফযাাবয াআরাবভয চড়ূান্ত যা 

এ মকাব এব চূড়ান্তবাবফ ফরা মা গম- 

১. জু ছাড়া কুযাঅন ড়া, ড়াবনা, ধযা, স্পক কযা  গানা সনবলধ ফা 

গুনা ন 

২. গগার পযজ াফিা কুযাঅন ড়া, ড়াবনা, ধযা  স্পক কযা সনবলধ 

সকন্তু গানা সনবলধ ন  

৩. জু কুযাঅন ড়বর, ড়াবর ফা স্পক কযবর, জুয াফ গমাগ 

ায জবনয াফ গফস বফ 

৪. াআো কযবছ এফাং ভ াঅবছ সকন্তু জ ুনা থাকায কাযবণ কুযাঅন ধবয 

ড়া গথবক সফযত থাকবর ফড় গুনা বফ 

৫. াভুসরভযা জ্ঞান াজকবনয জনয কুযাঅন ড়বত চাাআবর াঅগ্র কাবয 

কুযাঅন তাবদয াবত তুবর সদবত বফ 

৬. মসদ ফুঝা মা, গকাবনা াভুসরভ কুযাঅনবক াভান কযবত াবয তবফ 

গ মাবত কুযাঅন ধযবত না াবয গ ফযাাবয ফ ধযবনয ফযফিা গনা  

ভুসরভবদয াইভানী দাসত্ব।  
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গল কথা 

াঅবরাচয সফলসটয ফযাাবয ফযসক্তগত গকাবনা ভতাভত াঅনাবদয াঈয চাসব 

গদায সফন্দুভাত্র াআো াঅভায গনাআ। াঅয সোন্ত গদায গকাবনা াফিাবন াঅসভ 

নাআ। সফলসটয ফযাাবয কুযাঅন, াদী  Common sense এয গম 

তথযগুবরা াঅসভ গবসছ, জাসতয াসযীভ করযাণ বফ গববফাআ তা 

ফযাখযাকাবয াঈিান কবযসছ। াঅয এ কাজ কযায জবনয কুযাঅন  ুন্না 

প্রসতসট ভুসরভবক সনবদক সদববছ। াঅা কসয তথযগুবরা জানায য সফবফকফান 

এফাং ফািফতাবক াস্বীকায কবযন না এভন গম গকাবনা ফযসক্তয বে াঅবরাচয 

সফলসটয ফযাাবয সোবন্ত গৌাঁছা গভাবটাআ কসিন বফনা। াঅয মাযা সোন্ত 

গদায াফিাবন াঅবছন তাবদয সনকট াঅভায াঅকুর াঅবফদন, াঈিাসত তথয 

 ফযাখযাগুবরা াভবন গযবখ সফলসট সনব াঅনাযা াঅফায একটু বাফুন এফাং 

এাআ দুবকাগা জাসতবক সদক-সনবদকনা সদন। 
 

াআফসর তান তায এক নম্বয কাবজ (কুযাঅবনয জ্ঞান গথবক দূবয যাখা) পর 

ায জবনয বফকাতবাবফ গচষ্টা কযবফ গটা স্বাবাসফক। সকন্তু ভুসরভ জাসত মসদ 

াআরাভ সফরুে কথাবক ধবয গপরায জবনয তাবদয ফায ভবধয ভান াঅল্লা 

Common sense নাবভয গম দাবযাানসট সদববছন গটাবক মথািাবন যাখবত 

এফাং মথামথবাবফ ফযফায কযবত াবয, তবফ াআফসরবয বে াআরাভ সফরুে 

কথা ভুসরভ ভাবজ ঢুকাবনা াম্ভফ ব মাবফ। 
  

াঅুন কাভবনাফাবকয যাব্বুর াঅরাসভবনয সনকট গদাা কসয, সতসন গমন 

াঅভাবদয ফাাআবক েভতা এফাং ুবমাগ গদন, কুযাঅবনয জ্ঞান াজকবনয বথ 

প্রসতফন্কতা ৃসষ্টকাযী গম কর কুযাঅন-ুন্না সফরুে কথা ভুসরভ ভাবজ 

ফযাকবাবফ চারু াঅবছ, গগুবরা নাক্ত কযা এফাং তায প্রসতকাবযয জবনয 

কামককযবাবফ এসগব াঅায। াঅসভন! ছুম্মা াঅসভন! 
  

সযববল ফায সনকট াঅবফদন, ুসিকা গকাবনা বুর-ত্রুসট ধযা ড়বর াঅভাবক 

দা কবয জানাবফন। সিক বর যফতকী াংস্কযবণ তা ছাাবনা বফ 

াআনাাঅল্লা। াঅনাবদয গদাা গচব গল কযসছ।  

 

 

াঅল্লা াসপজ 

 

  



   

গবফলণা সসযজ- ৯                                                                        56 

 

 

লরখকেয ফআভূঃ 
1. ভানুল ৃটিয ঈকেশ্য 
2. যাূর ভুাম্মদ (া.)-লে লেযকেয ঈকেশ্য এফং তাাঁয টিে নুযে 

ফঝুায ভাোটি 
3. ারাত লেন অজ ফযর্থ কে? 
4. ভুটভকনয এে নম্বয োজ এফং য়তাকনয এে নম্বয োজ 
5. অ’ভর েফুকরয তথভূ েচটরত ধাযাো ও টিে তর্য  
6. াআরাভী জীফন সফধাবন Common sense এয গুরুত্ব েতিুকু এফং লেন? 
7. আোেৃতবাকফ র্থ না ফুকঝ কুযঅন ড়া ওয়াফ না গুনা? 
8. অভকরয গুরুত্বটবটিে ফস্থান জানায জ ও টিে ঈায় 
9. ওজু-ল াকরয াকর্ কুযঅকনয ম্পেথ েচটরত ধাযো ও টিে তর্য 
10. অর কুযঅকনয িন দ্ধটত েচটরত সুয, না অফৃটিয সুয? 
11. মুটিং ত ও েরযােেয অআন লোন টি এফাং গকন? 
12. আরাকভয টনবুথর জ্ঞান জথকনয জকে কুযঅন, াদী ও Common 

sense ফযফাকযয নীটতভারা 
13. আরাভী জীফন টফধাকন টফজ্ঞাকনয গুরুত্ব েতিুকু এফং লেন? 
14. ইভান, ভু’টভন, ভুটরভ ও োটপয েচটরত ধাযো ও টিে টচত্র 
15. ‘ইভান র্ােকরআ জান্নাত াওয়া মাকফ’ ফেথনা ম্বটরত াদীকয মথাকরাচনা  
16. াপায়াত দ্বাযা েফীযা গুনা ফা লদামখ লর্কে ভুটি াওয়া মাকফ টে? 
17. তােদীয (বা য!) ূফথ টনধথাটযত তর্যটিয েচটরত ও েেৃত ফযাখযা 
18. ওয়াফ ও গুনা ভাায দ্ধটত- েচটরত ধাযো ও টিে টচত্র 
19. েচটরত াদীাকে ী াদী ফরকত টনবুথর াদী ফঝুায় টে? 
20. েফীযা গুনা ভৃতুযফযেোযী ভু’টভন লদামখ লর্কে ভুটি াকফ টে? 
21. ন্ধ নুযে েকরয জকে কুপযী ফা টযে নয় টে? 
22. গুনাকয ংজ্ঞা ও লেেী টফবা  েচটরত ধাযো ও টিে টচত্র 
23. ভুটরভ টযফায ফা ভাকজ ভানুকলয জানা ভু’টভন ও লফকতী 

ফযটি অকে টেনা? 
24. অল্লায আোয় ফটেেু য় তর্যটিয েচটরত ও েেৃত ফযাখযা 
25. টমটেয (েচটরত ধাযো ও টিে টচত্র) 

26. কুযঅকনয র্থ (তযজভা) ও ফযাখযা (তাপীয) েযায েেৃত নীটতভারা 
27. ভৃতুযয ভয় ও োযে ূফথ টনধথাটযত তর্যটিয েচটরত ও েেৃত ফযাখযা 
28. ফকচকয় ফড় গুনা টযে েযা না কুযঅকনয জ্ঞান না র্াো? 
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 
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31. ‘অর কুযঅকন টক্ষা যটত (ভানসুখ) ওয়া অয়াত অকে’ ের্াটি টে 
টিে? 

32. অর কুযঅকনয র্থ (তযজভা) ফা ফযাখযা (তাপীয) কড় টিে জ্ঞান 
রাকবয নীটতভারা 

33. টপো াকেয ংস্কযে লফয েযা ভুটরভ জাটতয জে তীফ গুরুত্বূেথ 
টফলয় নয় েী? 

34. কুযঅকনয যর র্থ জানা ও টিে ফযাখযা ফঝুায জে অযফী বালা ও 
গ্রাভায, নুফাদ, ঈদাযে এফং টচটেৎা টফজ্ঞাকনয গুরুত্ব 

কুযঅন টযাচথ পাঈকডেকনয োে েোনা 
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) 
৪. কুযঅকনয ২০০ কেয টবধান  
   (মা কুযঅকনয লভাি ে ংখযায দুআ-তৃতীয়াং) 
৫. কুযাঅসনক াঅযফী গ্রাভায, ১ভ খণ্ড  

 

োটিস্থানঃ 
 কুযঅন টযাচথ পাঈকডেন 

াআনাপ ফাযাকা সকডনী এে গজনাবযর াাতার কভবেক্স (৮ভ তরা) 

১১,ীদ তাজঈেীন অভদ যটে, ভ ফাজায,  াো।  
লপান: ৯৩৪১১৫০, ০১৯৭৯৪৭৪৬১৭ 

 টদ ফাযাো লজনাকযর াাতার 
 ৯৩৭, অঈিায াকুথরায লযাে, যাজাযফা ,  াো।  
 লপান: ০২-৯৩৩৭৫৩৪, ০২-৯৩৪৬২৬৫ 
 

এছাড়া সনবনাক্ত রাাআবেযীগুবরাবত াা মা- 
 

ঢাকা  

 াঅান াফসরবকন্স, কাটাফন গভাড়, াফাগ, ঢাকা,  

     গভাফাাআর0 ০১৬৭৪৯১৬৬২৮ 

 সফসচত্রা ফকু এযাে গেনাসয, ৮৭, সফএনএ গন্টায (সনচ তরা), গক্টয-৭, 

াঈত্তযা, ঢাকা, গভাফা0 ০১৮১৩৩১৫৯০৫, ০১৮১৯১৪১৭৯৮ 

 প্রবপয’ ফকু কণকায , াযবর গযরবগট, ভগফাজায, ঢাকা-১২১৭,  

     গভাফা0 ০১৭১৬৬৭৭৭৫৪ 

 কাটাফন ফকু কণকায, কাটাফন গভাড়, াাফাগ, গভাফা0 ০১৯১৮৮০০৮৪৯ 

 াবরীন প্রকানী, ১৪-এ/৫, ীদ সরভুল্লা গযাড, গভাাম্মদুয, ঢাকা,  

গভাফা0 ০১৭২৪৭৬৬৬৩৫ 

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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  ানজানা রাাআবেযী, ১৫/৪, ব্লক-স, তাজভর গযাড, গভাাম্মদুয, ঢাকা 

গভাফা0 ০১৮২৯৯৯৩৫১২ 

  াঅাআসডার ফকু াসবক, গনাড়া (ফকতা টাবযয াব), সভযুয-১০, 

ঢাকা, গভাফা0 ০১৭১১২৬২৫৯৬ 

  াঅর পারুক রাাআবেযী, মযত াঅরী ভাবককট, টেী ফাজায, টেী,  

      গভাফা0 ০১৭২৩২৩৩৩৪৩ 

 সভল্লাত রাাআবেযী, তাটভরুর টভল্লাত ভাদ্রাা ল আি,  াজীুয  
    লভাফাআর: ০১৬২৫৯৪১৭১২, ০১৮৩০৪৮৭২৭৬ 
  ফাবাসজদ াসটকযার এে রাাআবেযী, সড.াঅাআ.সট ভসজদ ভাবককট, নাযানগঞ্জ 

 গভাফা0 ০১৯১৫০১৯০৫৬ 

  াঅান াফসরবকন্স, কসম্পাঈটায ভাবককট সনচতরা, ফাাংরা ফাজায,  

      গভাফা0 ০১৭২৮১১২২০০  

  জাসভয গকাসচাং গন্টায, ১৭/সফ ভাসরফাগ গচৌধুযী াড়া, ঢাকা। 

গভাফাাআর:০১৯৭৩৬৯২৬৪৭ 

  ভসভন রাাআবেযী, ফযাাংক গকারনী, াবায, ঢাকা, গভাফাাআর0 ০১৯৮১৪৬৮০৫৩ 

  সফো রাাআবেযী, ৮/৯ ফনেী (ভসজদ ভাবককট) াঅাআসডার স্কুবরয াব 

  Good World রাাআবেযী, ৪০৭/এ সখরগা গচৌযািা, ঢাকা-১২১৯  

     গভাফাাআর:০১৮৪৫৩২০৯৩৮ 

 াআরাসভা রাাআবেযী, গষ্টন গযাড, নযসাংদী   

    গভাফাাআর:০১৯১৩১৮৮৯০২ 

 প্রবপয’ াফসরবকন’, যাযবর গযরবগাআট, ভগফাজায, ঢাকা  

    গভাফাাআর: ০১৭১১১৮৫৮৬ 
 

চট্টগ্রাভ 

 াঅজাদ ফকুস, ১৯, াী জাবভ ভসজদ, াঅন্দযসকল্লা, চট্টগ্রাভ 

     গভাফা0 ০১৮১৭৭০৮৩০২, ০১৮২২২৩৪৮৩৩ 

 গনাা পাভকা, গনাাখারী, ০১৭১৬২৬৭২২৪ 

 বাাআ বাাআ রাাআবেযী এে গেনাযী, গষ্টন গযাড, গচৌভুনী, গনাাখারী,  

     গভাফাাআর0 ০১৮১৮১৭৭৩১৮ 

 াঅদক রাাআবফযী এডুবকন সভসডা, সভজান গযাড, গপনী 

     গভাফাাআর0 ০১৮১৯৬০৭১৭০ 

 াআরাসভা রাাআবেযী, াআরাসভা ভাবককট, রাকাভ, কুসভল্লা, 

      গভাফাাআর0 ০১৭২০৫৭৯৩৭৪ 

 পসজা রাাআবেযী, গকান্দয ভযানন, গভাঘরটুসর,কুসভল্লা,  

      গভাফাাআর0 ০১৭১৫৯৮৮৯০৯ 

 

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
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খরুনা 

 তাজ রাাআবেযী, গরাতরা ভসজদ ভাবককট, খুরনা।  

     গভাফাাআর0 ০১৭২৪-৮৪৩২৮৩ 

 ছাবরসা রাাআবেযী, গরাতরা ভসজদ ভাবককট, খুরনা 

     গভাফাাআর0 ০১৭১১-২১৭২৮৮ 

  গরার ফকু সডবা, ববযফ চেয, দড়াটানা, মবায।  

      গভাফাাআর0 ০১৭১১-৩২৪৭৮২ 

 এটবটযা ফকু ফযাাংক, ভারানা বালানী ড়ক, সঝনাাআদ।  

     গভাফাাআর0 ০১৯১৬-৪৯৮৪৯৯ 

  াঅযাপাত রাাআবেযী, সভন স্কুবরয াভবন, কুসষ্টা 

         গভাফাাআর0 ০১৭১২-০৬৩২১৮ 
 

সবরট 

 ফকু সর, যাজা ভযানন,সনচতরা, সজন্দা ফাজায, ঢাকা 

     গভাফাাআর0 ০১৯৩৭৭০০৩১৭ 

 ুরতাসনা রাাআবেযী, টাাঈন র গযাড, সফগঞ্জ, গভাফাাআর0 ০১৭৮০৮৩১২০৯ 

 াবঞ্জযী রাাআবেযী এে গেনাযী, ৭৭/৭৮ গৌয ভাবককট, ুনাভগঞ্জ  

     গভাফাাআর0 ০১৭২৫৭২৭০৭৮ 

 কদুযসতা রাাআবেযী, সবরট গযাড, সযাজ সাং গন্টায, গভৌরবীফাজায,  

     গভাফা0 ০১৭১৬৭৪৯৮০০ 
 

যাজাী  

 াআরাসভা রাাআবেযী, াবফ ফাজায, যাজাী                                

     গভাফা: ০১৫৫৪৪৮৩১৯৩, ০১৭১৫০৯৪০৭৭ 

 াঅদক রাাআবেযী, ফড় ভসজদ গরন, ফগুড়া, গভাফা: ০১৭১৮৪০৮২৬৯  

 াআরাসভা রাাআবেযী, কবভরা ুায ভাবককট, াঅরাাআুয, নাবটায 

     গভাফাাআর ০১৯২৬১৭৫২৯৭ 

 

----- 
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	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।
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	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 নেকি) সঠিক) ও পাপ (ভুল) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে এসেছো? সে বললো- হ্যাঁ। অত:পর তিনি আংগুলগুলো একত্র করে নিজের হাত ছদরে মারলেন এবং বললেন-তোমার মন ও অন্তরের নিকট উত্তর জিজ্ঞাসা করো। কথাটি তিনি তিনবার বললেন...
	(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 البَه...
	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। জ্ঞানের অনেক বাহক নিজের চেয়ে অধিক জ্ঞানীর নিকট জ্ঞান পৌঁছে দেয়। জ্ঞানের অনেক বাহক ন...
	(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 দূরবীকোনোক্ষণ 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 ...
	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...
	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

