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থভাদ িবকচ ফুাকবাবফ োরয ব মাওা বযর ধাযণায 

ভ র াঈৎভ  
৪৩ 

11.  
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াঅবরােু সফলবয াযাংবক্ষ 

 

যকাবর থম ভ  ঘটনা ঘটবফ তায ফবেব গুরুত্ব ণচ সতনসটয 

ঘটনায  কসট বরা- জান্নাবতয যযস্কায ও জাান্নাবভয াস । ফাসক 

দু’থটা বরা- ওাফ ও গুনায সাফ  ফাং াপাাত।   সতনসট 

সফলবয  ান ভানযলবক দুসনা ৎ ফা াৎ বত সবলণবাবফ প্রবাসফত 
কবয। ফতচভান ভযসরভ ভাবজ াততায থম ফনুা থদো মাবে তায 

 কসট প্রধান কাযণ বরা   সতনসট সফল িবকচ োরয ব মাওা 

কযযাঅন, যন্না ও Common sense সফরুদ্ধ নানা কথা।   কর 

কাযবণ  কসদবক ভযসরভ ভাবজয যে, াসি ও প্রগসত ফুাকবাবফ 

ক্ষসতগ্রস্থ বে  ফাং ানুসদবক াাংেু ভযসরবভয যকাসরন জীফনও 

ফুথচ বে। 

ভযসরভ ভাবজ োরয থাকা  কসট কথা বরা- ভয’সভন ফুসিবদয 

াঅভরনাভা ফড় গুনা  কফীযা গুনা  থাকবরও তাযা সেযকার 

জাান্নাবভ থাকবফ না। সকছযকার াস  থবাগ কবয ানিকাবরয জনু 

জান্নাত থব মাবফ। যস কাসটবত  সফলব কযযাঅন, যন্না ও 

Common sense- য প্রকতৃ তথুগুবরা াঈস্থান কযা ববছ। 

ভয’সভবনয জাান্নাবভয াস য থভাদ িসকচত োরয ব মাওা বযর ফা 

সভথুা কথাগুবরায াসবা থথবক ভযসরভ জাসতবক াঈদ্ধায কযবত 

যস কাসট ফুাকবাবফ াক বফ াআনাাঅ া। াঅ া তা’ারা 

াঅভাবদয   থেিাবক কফযর করুন। াঅসভন! ছযম্মা াঅসভন!! 
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সেসকৎক বও থকন   সফলব করভ ধযরাভ 

শ্রবদ্ধ াঠকফৃন্দ 

াঅস ারাভয াঅরাাআকযভ ওা যাহ্ ভাতয া। াঅসভ  কজন সেসকৎক  সফবল  
াজচন । াঅনাবদয ভবন প্রশ্ন জাগা স্বাবাসফক থম, সেসকৎা সফ াবনয সফল ফাদ 
সদব  কজন সেসকৎক থকন   সফলব করভ ধযবরা? তাাআ   সফলব থকন করভ 
ধবযসছ, থটা প্রথবভ াঅনাবদয জানাবনা দযকায ফবর ভবন কযসছ। 

থছাটবফরা থথবকাআ াআরাবভয প্রসত াঅভায গবীয াঅগ্র সছবরা। তাাআ থদ-সফবদব 

থমোবনাআ সগবসছ াআরাভ ম্ববন্ থ থদবয ভযসরভ ও াভযসরভবদয ধাযণা 

গবীযবাবফ াঈরসি কযায থেিা কবযসছ। সফরাত থথবক সপবয  ব াঅভায ভবন 

বরা জীসফকা াজচবনয জনু ফড় ফড় ফাআ বড় MBBS ও FRCS সডগ্রী সনবসছ। 
 েন মসদ কযযাঅন ভাজীদ াথচ ফযবঝ না বড় াঅ ায কাবছ েবর মাাআ, াঅয 

াঅ া মসদ সজ াা কবযন াআাংবযসজ বালা যসেত ফড় ফড় ফাআ বড় ফড় সেসকৎক 
বসছবর সকন্তু থতাভায জীফন সযোরনায দ্ধসত জাসনব াঅযফীবত াঅসভ থম 

সকতাফোসন  কযযাঅন ভাজীদ  াসঠবসছরাভ থসট সক াথচ ফযবঝ বড়সছবর? তেন 

  প্রবশ্নয াঅসভ কী জফাফ থদবফা। 

  াঈরসি াঅায য াঅসভ কযযাঅন ভাজীদ াথচ ও ফুােুা ফযবঝ ড়বত াঅযম্ভ 

কসয। সক্ষা জীফবনয শুরুবত ভা াা ড়ায কাযবণ াঅবগ থথবক াঅযফী ড়বত ও 

সরেবত াযতাভ।  যয াআযাবক ৪ ফছয থযাগী ও াধাযণ ভানযবলয াবথ কথা 

ফরবত ফরবত াঅযফী ফরা ও ফযঝায ভুাটা াবনকাাংব দ য ব মা। 

কযযাঅন ভাজীদ ড়বত সগব থদসে, াআযাবক থমফ াধাযণ াঅযফী ফরতাভ তায 

াবনক ব্দাআ কযযাঅবন াঅবছ  ফাং াঅসভ তা ফযঝবত াসয। তাাআ কযযাঅন ভাজীদ বড় 

থফ ভজা থব মাাআ। থা সনব াযাক্ষণ াঅভাবক ফু  থাকবত । সকন্তু  য 

ভবধুও ভ কবয সদবন  ক ফা  কাসধক াঅাত ফা মবতাটযকয াযা মা সফ াসযত 

তাপীয কযযাঅন ভাজীদ ড়বত থাসক। াজচাসয ফাআ থমভন গবীযবাবফ ফযবঝ 

বড়সছ, কযযাঅবনয প্রসতসট াঅাতও থবাবফ ফযবঝ ড়ায থেিা কবযসছ। ফুােুায জনু 

কবকোনা তাপীয থদবেসছ।  বাবফ ি ণচ কযযাঅন ভাজীদ থল কযবত াঅভায 

প্রা সতন ফছয ভ রাবগ। 

যবযা কযযাঅন ভাজীদ বড় াআরাবভয প্রথভ  বযয কর থভৌসরক সফল াঅবযা 

াবনক সফল জানায য াঅসভ বীলণ াফাক ব থগরাভ  জবনু থম, াআরাভ 

ম্ববন্ কযযাঅবনয ফিফু াঅয ফতচভান ভযসরভবদয ধাযণায ভবধু ফুাক াথচকু 

সফদুভান।   ফুাক াথচকুাআ াঅভায ভবধু   ফুাাবয করভ ধযায দাসত্ববফাধ 

জাসগব থদ। বফচাসয, কযযাঅবনয সনব াি াঅাত াঅভাবক করভ ধযবত ফাধু 

কযবরা 
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ۡوَن بِٖه ثََمًنا  ِب َوَيۡشََتُ ُ ِمَن الِۡکته اِّنَ الَِّذۡيَن َيۡكُتُمۡوَن َمٓا اَنَۡزَل اّلّله
ُ يَۡوَم    ۡيلً َقلِ  ُۡ اّلّله ُِ اَر َوََّ ُيََلُِّم ۡۡ اََِّّ الّنَ ِِ ۡونِ ُُ ۡ بُ ِِ ََ َما يَاُُۡلُۡوَن  ِ ه ِٕك  اُول
ۡ ا ۡۡيِ َمِة َوََّ ُيَزّکِ ٌۡ    لِۡقيه ۡۡ َََذاٌب اَلِۡي ُِ    َولَ

াথচ0 সনশ্চ াঅ া সকতাবফ মা নাসমর কবযবছন, তা মাযা থগান কবয  ফাং 

সফসনভব াভানু সকছয ক্র কবয  রাব কবয  তাযা তাবদয থট াঅগুন সবন্ন ানু 

সকছয সদব ববয না, াঅ া সকাভবতয সদন তাবদয বে কথা ফরবফন না  ফাং 

তাবদযবক সফত্রও কযবফন না  তাবদয থছাটোট গুনাও ভাপ কযবফন না , াঅয 

তাবদয জনু যববছ কসঠন াস ।  

 ফাকাযা/২ 0 ১৭৪  

ফুােুা0 থকান সজসনবয সফসনভব সকছয ক্র কযায াথচ বরা ঐ সজসনবয সফসনভব 

সকছয াওা। ক্ষসত  ড়াবনায াথচ সকছয াওা। থছাট ক্ষসত  ড়াবনায াথচ াল্প সকছয 

াওা। াঅয ফড় ক্ষসত  ড়াবনায াথচ ফড় সকছয াওা। াঅফায ক্ষসত  ড়াবনা  কসট 

ওজয  ফাধুফাধকতা । তাাআ াঅ া  োবন ফবরবছন- সতসন কযযাঅবন থমফ সফধান 

নাসমর কবযবছন, থছাট ক্ষসত (ওজয)  ড়াবনায জনু মাযা জানা বেও থগুবরা 

প্রোয কবয না ফা ভানযলবক জানা না, তাযা থমবনা তাবদয থট াঅগুন সদব বযবরা। 

সকাভবতয সদন াঅ া তাবদয বে কথা ফরবফন না। ঐ সদন  সট তাবদয জনু 

াাংঘাসতক দুবচাবগুয ফুাায বফ। াঅয তাবদযবক সফত্র কযা বফ না। াথচাৎ 
তাবদয থছাট-োট গুনাও ভাপ কযা বফ না। সকাভবতয সদন াঅ া ভানযবলয থছাট-

োট গুনা ভাপ কবয সদবফন। সকন্তু মাযা কযযাঅবনয াঅবদ, সনবলধ ও তথু জানা 

বেও তা থগান কযবফ তাবদযবক াঅ া ক্ষভা কযবফন না। তাবদয জনু যববছ 

কসঠন াস ।  

তাাআ কযযাঅবনয াঅবদ, সনবলধ ও তথু থজবন তা ভানযলবক না জানাবনায জনু 

সকাভবত থম কসঠন াফস্থা বফ তা থথবক ফা োয জনু াঅসভ  কজন সেসকৎক বও 
  সফলব করভ ধবযসছ। 

থরোয সদ্ধাি থনায য কযযাঅবনয ফিফুগুবরাবক সকবাবফ াঈস্থান কযা মা, 

 টা সনব দ্ববন্ধ বড় থগরাভ।  ভতাফস্থা   াঅাতোসন াঅভায ভবন ড়র- 

ى  ۡنُه لُِتۡنِذَر بِٖه َوِذۡكره ۡ َصۡدِرَك َحَرٌج ّمِ ِِ ََ َفَل َيُكۡن  ٌب اُنِۡزَل اِلَۡي ِكته
 .لِلُۡمۡؤِمِنۡيَ 
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াথচ0  সট  কসট সকতাফ মা থতাভায প্রসত াফতীণচ কযা বরা, যতযাাং  য ভাধুবভ 

তকচীকযবণয ফুাাবয থতাভায ভবন থমবনা থকান াংবকাে  সদ্বধা-দ্বন্ধ, ব-বীসত 

াআতুাসদ  না থাবক  ফাং ভয’সভনবদয জনু  টা াঈবদ ।  

(াঅ’যাপ/৭ : ২) 

ফুােুা0 কযযাঅবনয ফিফু সদব ভানযলবক তকচ কযবত সগব াধাযণ ভানযবলয 

ািবয দু’সট াফস্থায ৃসি বত াবয- 

১. সঠক াথচ ফা ফুােুা না ফযঝায কাযবণ কযযাঅবনয ফিবফুয মথাথচতায 

ফুাাবয ভবন বন্দ ফা সদ্বধা থদো সদবত াবয।   াফস্থা াবক্ষাকৃত কভ। 

২. ফিফু সফলসট মসদ ভাবজয প্রেসরত ধাযণায বে াভঞ্জু ণচ না  ফা 

সফযীত , তবফ প্রসতবযাধ ফা সফবযাসধতায ম্মযেীন ওা াথফা থফতন-

বাতা, দান-েযাত ফা নজয-সনাজ ফন্ ব মাওায ব বত াবয।   

াফস্থাসট েযফাআ সফযাজভান। 

  দুাআ াফস্থাবক  সফবল কবয সদ্বতীসটবক   ড়াবনায (overcome) জনু াধাযণ 

প্রফণতা বে কযযাঅবনয থম ফিফুগুবরা ভাবজয প্রেসরত ধাযণায সফযীত 

থগুবরাবক রযসকব থপরা  না ফরা  াথফা তায ফিফুবক  ভনবাবফ ঘযসযব ফরা 

মাবত সফবযাসধতা কভ াঅব ফা ফায জনু তা গ্রণবমাগু ।  সট ফতচভান সফবেয 

ভযসরভবদয দ যফস্থায  কসট প্রধান কাযণ। কযযাঅন সদব ভানযলবক তকচ কযায 

ফুাাবয  াআ বীলণ ক্ষসতকয কভচদ্ধসত দু’সট ভ বর াঈৎাটন কযায জনু াঅ া 
 াআ াঅাবত যা র  া. - য ভাধুবভ ভযসরভবদয ফবরবছন- ভানযলবক তকচ কযায 

ভ সদ্বধা-দ্বন্ধ, ব-বীসত াআতুাসদয ভবধু বড় থতাভযা কেনাআ কযযাঅবনয 

ফিফুবক রযসকব থপরবফ না  ফরা ফন্ কযবফ না  ফা ঘযসযব ফরবফ না। 

কযযাঅবনয ানু জাগা  াঅর-গাসা/৮৮ 0 ২২, াঅন-সনা/ ৪ 0 ৮০  াঅ া 

যা র  া. বক ফবরবছন- ৃসথফীয কর ভানযল কেনাআ থকাবনা  কসট সফলব 

 কভত বফ না। তাাআ, তযসভ কযযাঅবনয ফিফু না রযসকব ফা না ঘযসযব ভানযবলয 

সনকট াঈস্থান কযবফ। মাযা তা গ্রণ কযবফ না, তাবদয তা গ্রণ কযবত ফাধু 

কযায জনু যসরবয ব সভকা ারন কযা থতাভায দাসত্ব ন। কযযাঅবনয  ফ 

ফিফু জানায য াঅসভ সদ্ধাি থনাআ াঅভায কথা ফা থরেসনবত কযযাঅবনয ফিফু না 

রযসকব ফা না ঘযসযব যাসয াঈস্থান কযফ। 

াঅর কযযাঅন ড়া থল কবযাআ াঅসভ সরেবত থেবসছরাভ সকন্তু াদী না বড় করভ 

ধযবত ভন োাআবরা না। তাাআ াঅফায াদী ড়বত াঅযম্ভ কসয। াদী, সফবল কবয 

থভকাত যীপ  সা স ায প্রা ফ াদী াঅবযা াবনক াদী ধাযণকাযী 

গ্রন্থ  সফ াসযত ড়ায য াঅসভ থরো াঅযম্ভ কসয। ফাআসট থরো াঅযম্ভ কসয 

৩০.০৮.২০০৪ তাসযবে। 
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 াআ যস কা ফা বফ রূ দান কযায ফুাাবয াবনবকাআ, সফবল কবয কযযাঅসনাঅ 

 কযযাঅন সনব াঅবরােনা  ানযষ্ঠাবন াাংগ্রণকাযী ম্মাসনত বাাআ ও থফাবনযা  ফাং 

কযযাঅন সযােচ পাাঈবেবনয কভচকতচা ও কভচোসযফৃন্দ নানাবাবফ াঅভাবক াামু 

কবযবছন। াঅ ায কাবছ কাভবনাফাবকু থদাা কসয সতসন থমবনা   কাজবক তাবদয 

নাজাবতয াসছরা ফাসনব থদন।  

নফী-যা র  াঅ.  ছাড়া ৃসথফীবত াঅয থকাঈ বযর-ভ্রাসিয াউববচ ন। তাাআ াঅভাযও 

বযর বত াবয। শ্রবদ্ধ াঠকফৃবন্দয সনকট ানযবযাধ মসদ  াআ থরো থকাবনা বযর-

ত্রুসট ধযা বড়, াঅভাবক জানাবর কৃত  থাকবফা  ফাং যফতচী াংস্কযবণ তা ছাাবনা 

বফ াআনাাঅ া। 

াঅ া থমবনা াঅভায   াভানু থেদভতবক কফযর কবযন  ফাং  সটবক যকাবর 

নাজাবতয াসছরা ফাসনব থদন-  প্রাথচনা কবয  ফাং াঅনাবদয থদাা থেব থল 

কযসছ। াঅ া াবপজ! 

ভ. যভান 

৩০.০৮.২০০৪  
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     র    র উ      

াঅ া প্রদ   াবনয াঈৎ বরা সতনসট- কযযাঅন, যন্না  ফাং Common sense। 

কযযাঅন বরা াঅ া প্রদ  ভ র প্রভাসণত  ান। যন্না বরা াঅ া প্রদ  প্রভাসণত 

 ান। তবফ  সট াঅ া প্রদ  ভ র  ান ন।  সট কযযাঅবনয ফুােুা। াঅয 

Common sense বরা াঅ া প্রদ  াধাযণ ফা াপ্রভাসণত  ান। থকাবনা সফলব 

সদ্ধাবি থৌ ছাবত   সতনসট াঈৎথয মথামথ ফুফায াতুি গুরুত্ব ণচ। যস কাসটয 
জনু  াআ সতনসট াঈৎ থথবক তথু থনা ববছ। তাাআ েরযন প্রথবভ াঈৎ সতনসট 
ম্ববন্ গুরুত্ব ণচ সকছয কথা থজবন থনা মাক।  

ক. াঅর কযযাঅন 

থকাবনা সকছয সযোরনায সফলভ বয সনবযচর াঈৎ বরা ঐসট, মা তায ৃসিকাযক 

ফা প্রস্তুতকাযক সরবে থদন। রক্ষু কবয থাকবফন, াঅজকার াআসঞ্জসনাযযা থকাবনা 

জসটর মন্ত্র ফাসনব ফাজাবয ছাড়বর তায বে ঐ মন্ত্রটা সযোরনায সফল ম্বসরত 

 কটা ফাআ ফা ভুানযার াঠান। ঐ ভুানযাবর থাবক মন্ত্রটা োরাবনায কর ভ র 

সফল ও সকছয াঅনযসেক সফল। াআসঞ্জসনাযযা ঐ কাজটা   জনু কবযন থম, 

থবািাযা থমবনা ঐ মন্ত্রটা োরাবনায ভ র সফলব বযর কবয েযভ দুববচাবগ না বড়। 

 াআ  ানসট াআসঞ্জসনাযযা ভ রত থববছন ভান াঅ া থথবক। াঅ াাআ ভানযল ৃসি 

কবয দুসনা াঠাবনায ভ তাবদয জীফন সযোরনায সফলাফরী ম্বসরত 

ভুানযার  াঅভানী সকতাফ  বে াসঠব   ফুাাবয প্রথভ দৃিাি স্থান কবযবছন। 

ঐ াঅভানী সকতাবফ াঅবছ তাবদয জীফন সযোরনায কর ভ র সফল  প্রথভ 

 বযয থভৌসরক সফল , াসধকাাং সদ্বতী  বযয থভৌসরক সফল  প্রথভ  বযয 

থভৌসরক সফলবয ফা ফান দ্ধসতয থভৌসরক সফল   ফাং সকছয াবভৌসরক সফল। 

 টা াঅ া  জনু কবযবছন থম, ভানযল থমবনা তাবদয জীফন সযোরনায ভ র 

সফলগুবরাবত বযর কবয দুসনা ও াঅসেযাবত েযভ দুববচাবগ না বড়। াঅ ায ঐ 

সকতাবফয ফচবল াংস্কযণ বে াঅর কযযাঅন। াঅ ায  টা সঠক কযা সছবরা থম, 

যা র ভযাম্মদ (া.   য য াঅয থকাবনা নফী-যা র (াঅ.  দুসনা াঠাবফন না। 

তাাআ, তা য ভাধুবভ াঠাবনা াঅর কযযাঅবনয তথুগুবরা মাবত যা র (া.  দুসনা 

থথবক েবর মাওায যও ভবয সফফতচবন ভানযল বযবর না মা ফা তাবত থকাবনা 

কভবফস না ব মা, থজনু কযযাঅবনয াঅাতগুবরা নাসমর ওায বে বে 

সরবে ও ভযেস্থ কবয যাোয ফুফস্থা সতসন যা র (া. - য ভাধুবভ কবযবছন। তাাআ 

শুধয াঅজ ন, াজায াজায ফছয বযও মসদ ভানযল তাবদয জীফন সযোরনায 

কর ভ র ফা প্রথভ  বযয থভৌসরক সফল সনবযচরবাবফ জানবত ো, তবফ কযযাঅন 

ভাজীদ ফযবঝ ড়বরাআ তা জানবত াযবফ। 
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থম কর সফলব কযযাঅবন  কাসধক াঅাত াঅবছ ঐ ফ সফলব সদ্ধাবি াঅায 

সনভ বরা, ফক’সট াঅাত াাাস থযবে মচাবরােনা কবয ে ড়াি (Final) 

সদ্ধাবি াঅা। কাযণ, াসযাসেচক াফস্থা সফবফেনা কবয থকাবনা সফলবয  কটা সদক 

 ক াঅাবত  ফাং াঅয  কটা সদক ানু াঅাবত াঈব ে কযা ববছ। াথফা  কসট 

াঅাবত সফলসট াংসক্ষপ্তবাবফ  ফাং ানু াঅাবত তা সফ াসযতবাবফ াঅবরােনা কযা 

ববছ।   জনুাআ কযযাঅন সনবজ  ফাং াআভাভ াআফবন তাাআসভা, াআভাভ াআফবন কাীয 

প্রভযে ভনীলী ফবরবছন-‘কযযাঅন তাপীবযয বফচা ভ ন্থা বে কযযাঅবনয তাপীয 

কযযাঅন দ্বাযা কযা।   ’ 
 থগারাভ াঅভাদ ফাযযী, তাযীবে তাপীয, ৃষ্ঠা- ১৩৮  

তবফ   মচাবরােনায ভ সফবলবাবফ থোর যােবত বফ  কসট াঅাবতয তযজভা 

ফা ফুােুা থমবনা ানু াঅাবতয তযজভা ফা ফুােুায বে েসতীর , সফবযাধী না 

। কাযণ,  যা সনায ৮২নাং াঅাবতয ভাধুবভ ভান াঅ া সযষ্কাযবাবফ জাসনব 

সদববছন- কযযাঅবন যস্পয সফবযাধী থকাবনা কথা থনাআ। 

ফতচভান যস কায াঅবরােু সফলসটয ফুাাবয কযযাঅবন সফসবন্ন তথু াঅবছ। াঅর 

কযযাঅবনয থাআ তথুগুবরাবক যস কায তবথুয ভ র াঈৎ সববফ গ্রণ কযা ববছ। 

ে. যন্না (াদী) 

যন্না বরা কযযাঅবনয ফিবফুয ফা ফ রূ ফা ফুােুা। াঅয   ফুােুা কবযবছন 

াঅ ায সনবাগপ্রাপ্ত কযযাঅবনয ফুােুাকাযী যা র ভযাম্মাদ (া.  তা য কথা, কাজ 

ও ভথচবনয ভাধুবভ। যা র  া.  নফযওাতী দাসত্ব ারন কযায ভ াঅ া 

তা’ারায ানযভসত ছাড়া থকাবনা কথা, কাজ ফা ভথচন কযবতন না। তাাআ যন্নাও 

প্রভাসণত  ান। কযযাঅন দ্বাযা মসদ থকাবনা সফলব যস্পি সদ্ধাবি না াঅা মা তবফ 

যন্নায াামু সনবত বফ। ফুােুা ভ র ফিবফুয ি যক ফা াসতসযি , কেনও 

সফবযাধী না। তাাআ যন্না কযযাঅবনয ি যক ফা াসতসযি বফ। কেনও সফবযাধী 

বফনা।   কথাসট াঅ া তা’ারা জাসনব সদববছন  যা াঅর াক্কা  য ৪৪-৪৭ 

নাং াঅাবতয ভাধুবভ। াঅ া তাারা ফবরন: 

َل ََلَۡيَنا بَۡعَض اََّۡقَاِويِۡل    ۡعَنا ِمۡنُه   ََََّخۡذنَا ِمۡنُه بِالَۡيِمۡيِ   َولَۡو تََقّوَ َُ َّۡ لََق ُ ث
ۡن اََحٍد َعۡنُه َحاِجِزيَۡن  الَۡوتِۡيَ  ۡۡ ّمِ  فََما ِمۡنُك

ানযফাদ0 াঅয থ মসদ াঅভায সফলব থকাবনা কথা ফাসনব ফরবতা। াফুাআ াঅভযা 

তাবক ডান াবত (ি কবয) ধবয থপরতাভ। াত:য াফুাআ াঅভযা তায জীফন-

ধভনী থকবট সদতাভ। াত:য থতাভাবদয ভবধু থকাঈাআ থনাআ থম তা থথবক াঅভাবক 

সফযত কযবত াযবত।  

(াঅর াক্কা/৬৯: ৪৪-৪৭) 

 কসট সফলবক ফুােুা কযবত সগব ফুােুাকাযীবক থকাবনা থকাবনা ভ  ভন কথা 

ফরবত  মা ভ র সফলবয াসতসযি। সকন্তু তা ভ র সফলবয সফবযাধী ন। তাাআ 

কযযাঅবনয সফলগুবরা ফুােুা কযবত থমব যা র (া.   ভন সকছয সফল ফবরবছন, 
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কবযবছন ফা ানযবভাদন সদববছন মা কযযাঅবন থনাআ ফা কযযাঅবনয সফলবয ফা ফান 

দ্ধসতয থভৌসরক সফলও ন।  গুবরা বে াআরাভী জীফন সফধাবনয াবভৌসরক ফা 

াঅনযলসেক সফল। 

াদী থথবকও থকাবনা সফলব সদ্ধাবি থৌ ছবত বর ঐ সফলবয কর াদী 

াাাস থযবে মচাবরােনা কবয ে ড়াি সদ্ধাবি থৌ ছবত বফ। াঅয   

মচাবরােনায ভ থোর যােবত বফ সিারী াদীবক থমন দুফচর াদী যসত 

(Cancel) কবয না থদ। াদীবক যস কায তবথুয সদ্বতী প্রধান াঈৎ সববফ 
ধযা ববছ। 

গ. Common sense  

কযযাঅন ও যন্না াঅ া প্রদ   াবনয াঈৎ তথুসট প্রা কর ভযসরভ জাবন ও 
ভাবন। সকন্তু Common sense থম াঅ া প্রদ   াবনয  কসট াঈৎ   তথুসট 
ফতচভান ভযসরভ াঈম্মা  বকফাবয াসযব থপবরবছ। Common sense সনব 

সফ াসযত াঅবরােনা াঅবছ ‘Common sense- য গুরুত্ব কতটযকয  ফাং থকবনা’ 

নাভক যস কাসটবত। তবফ Common sense- য াং া, গুরুত্ব াআতুাসদ সদক 

িসকচত ফা ফতা, কযযাঅন ও াদীবয সকছয তথু সনব  তযবর ধযা বরা। তথুগুবরা 

ৃসথফীয কর ভানযল সফবল কবয ভযসরভবদয জানা ও ভানা দযকায। 
 

ফা ফতা 

ভানযবলয জীফনবক াসিভ কযায রবক্ষু যীবযয জনু থকানসট াঈকাযী (সঠক) 

 ফাং থকানসট ক্ষসতকয (বযর ফা থযাগৃসিকাযী) তা াথচকু কযবত াযা  ফাং 

াঈকাযী সজসন যীবয ঢযকবত থদা ও ক্ষসতকয সজসন থঢাকা প্রসতবযাধ কযায জনু 

থযাগপ্রসতবযাধ ফুফস্া (Immunological System) নাবভয ভাকরুাণকয  ক 

দাবযাান াঅ া কর ভানযলবক জন্মগতবাবফ সদববছন। ভানযবলয জীফন াসিভ 

ওায জনু সঠক  ান ও বযর  ান াথচকু কযবত াযা  ফাং  াবনয যাবজু 

সঠক  ান ঢযকবত থদা ও বযর  ান থঢাকা প্রসতবযাধ কযবত াযায সফলসটও 

াতীফ গুরুত্ব ণচ। াঅ া থযাগ প্রসতবযাধ ফুফস্া নাবভয ভাকরুাণকয  ক 

দাবযাান কর ভানযলবক জন্মগতবাবফ সদববছন। তাাআ বজ ফরা মা, সঠক  ান 

ও বযর  ান াথচকু কযবত াযা  ফাং  াবনয যাবজু সঠক  ান ঢযকবত থদা ও 

বযর  ান থঢাকা প্রসতবযাধ কযবত াযায জনু থকাবনা  কসট ফুফস্থা তথা দাবযাান 

জন্মগতবাবফ কর ভানযলবক ভান াঅ ায থদায কথা। ফা বফ াঅ া তা’ারা 
কর ভানযলবক তা সদববছন। থ দাবযাান বরা থফাধসি, Common sense, 

 ফা াঅ া প্রদ  াধাযণ (াপ্রভাসণত)  ান। َعْقٌل

কযযাঅন 

ا    َِ اٮ َما َسّوَ ا   َونَۡفٍس ّوَ َِ ٮ ا فُُجۡوَرَها َوتَۡقوه َِ َم َِ ۡ قَۡد اَفۡلََح َمۡن فَاَل
ا   َِ ِٕ ا  َزكّه َِ ِٕ   َوقَۡد َخاَب َمۡن دَّسه
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ানযফাদ0 কভ ভবনয (ািয/Mind)  ফাং তা য সমসন তাবক সঠকবাবফ গঠন 
কবযবছন। াত0য তাবক  ভনবক  ‘াআরাভ’ কবযবছন তায ানুা  বযর  ও নুা 

 সঠক ,  াথচকু কযায সি । াফুাআ থ পর বফ থম তাবক  ঐ সিবক  

াঈৎকসলচত কযবফ। াঅয াফুাআ থ ফুথচ বফ থম তাবক  ঐ সিবক  াফদসভত 
কযবফ। 

(াঅশ্-াভ/৯১ 0 ৭, ৮) 

ফুােুা: বযর ও সঠক াথচকু কযায সি বরা ‘ াবনয সি’। ভান াঅ া 

ভানযলবক জন্মগতবাবফ দু’সট সি সদববছন-জীফনী সি ও  াবনয সি। জীফনী 

সি থদায াঅ ায দ্ধসত বরা ‘পয ক’, মা সতসন জাসনববছন  যা সজবযয ২৯ নাং 

াঅাবত- 

ِجِديَۡن  ۡوِِحۡ فََقُعۡوا لَٗه سه يُۡتٗه َونََفۡخُت فِۡيِه ِمۡن ّرُ  َفاِذَا َسّوَ
ানযফাদ0 মেন াঅসভ তাবক সফনু  কযবফা  ফাং াঅভায রূ থথবক সকছয তাবক পয বক 

থদবফা তেন থতাভযা তা য প্রসত সজদাফনত বফ। 

(সজয/১৫: ২৯) 

ানুসদবক ভানযলবক  াবনয সি থদায াঅ ায দ্ধসত বরা ‘াআরাভ’। মা সতসন 

জাসনববছন  যা াভবয ৭ ও ৮ নাং াঅাবতয ভবধু। 

তাাআ,  যা াভবয ৮নাং াঅাতোসনবত ভান াঅ া ফবরবছন- সতসন জন্মগত-বাবফ 

‘াআরাভ’- য ভাধুবভ ভানযলবক  াবনয সি সদববছন। জন্মগতবাবফ রাব কযা  াআ 

 াবনয সিবক থফাধসি, সফবফক, Common sense, াঅ া প্রদ  াধাযণ 

(াপ্রভাসণত)   ান ফা عقل ফবর।   কথাসট থম তু, তা াঅভযা কবরাআ ানযবফ 

কসয। 

ানুসদবক,  যা াভবয ৯ ও ১০ নাং াঅাত থথবক জানা মা জন্মগতবাবফ রাব 

কযা  াআ সিসট াঈৎকসলচত ফা াফদসভত বত াবয। তাাআ Common sense  য 

তথু সঠক ও বযর াঈবসট বত াবয। তাাআ Common sense  য তথু 

াপ্রভাসণত (াধাযণ)।  
 

াদী 

াদী-১ 

َ  اُم مَ اْلِ  أَْخَرَج    ثََنا ' ُمْسَنِدهِ 'ِِفْ    الَ عَ تَ  اللُ  هُ مَ حِ رَ  ٍل بَ نْ حَ  ُن بْ  ُد مَ حْ أ َحّدَ
، َعْن ُمَعاِويََة بِْن َصالٍِح، َعْن أَِِب َعْبِد الِل  ِدّيٍ ِْ ْحَمِن بُْن َم َعْبُد الّرَ

ِبِّ  ، َقاَل: َسِمْعُت َوابَِصَة بَْن َمْعَبٍد َصاِحَب الّنَ لَِمّيِ َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص الّسُ
، فََقاَل: ِجْئَت تَْسأَُل َعِن أَْسأَ  ملسو هيلع هللا ىلصِجْئُت إَِل َرُسوِل  ِۡ ِ َواْلِثْ لُُه َعِن الِْبّ
 ِۡ ْ ث ِ، َواْلِ ََ َعْن  .الِْبّ ُ ََ أَْسأَل ََ بِالَْحّقِ َما ِجْئُت فَُقلُْت: َوالَِّذي بََعَث



গবফলণা সসযজ-২০ 33 

ُۡ َما َحاَك ِِف َصْدِرَك،  ْ ث غَْْيِهِ، فََقاَل: الِْبُّ َما انَْشَرَح لَُه َصْدُرَك، َواْلِ
 َ  .ْفَتاَك َعْنُه الّنَاُس َوإِْن أ

ানযফাদ: াআভাভ াঅভাদ সফন াম্বর (য.), াঅফ  াঅফদু া াঅ-যরাভী  যা. - য 

ফরা ফণচনা, নবদয ৪থচ ফুসি াঅফদুয যভান সফন ভাদী থথবক শুবন তা য াদী 

গ্রবন্থ সরবেবছন- াঅফ  াঅফদু া াঅ-যরাভী  যা.  ফবরন, াঅসভ য র  . - য 

াাফী ওাবফাবক  যা.  ফরবত শুবনসছ, সতসন ফবরবছন থম, াঅসভ য র  .   য 

সনকট থনকী ও া িবকচ সজ াা কযবত াঅরাভ। তেন য র  .  ফরবরন, 

তযসভ সক থনকী ও া িবকচ সজ াা কযবত  ববছা? তেন াঅসভ ফররাভ0 

াঅনাবক সমসন তু নফী সববফ াঅভাবদয কাবছ াসঠববছন তায থ কবয 

ফরসছ, াঅসভ  সট সবন্ন ানু সকছয সজব  কযবত াঅসসন। তেন য র  .  

ফরবরন, থনকী র থসট মা দ্বাযা থতাভায ছদয স্বস /প্রাসি রাব কবয। াঅয া 

বরা থসট, মা থতাভায ছদবয বন্দ/াং/াস্বস  ৃসি কবয। মসদও ভানযল 

থতাভাবক থ সফলব পবতাা থদ। 
 

 াদীসট নদ ও ভতন ী 
 ভযনাবদ াঅভাদ, াঅফ  াঅফদু া াঅভদ সফন ভযাম্মদ সফন াম্বর াঅ-

াফানী, (কাবযা: দারুর াদী, ২০১২ খ্রী.)   اِمّيَِي ُمْسَنُد الّشَ   (সসযান 
াাফীবদয াদী)   َقَّة  ওাবফা সফন) َحِديُث َوابَِصَة بِْن َمْعَبٍد اْْلََسِدّيِ نََزَل الّرَ
ভা’ফাদ াঅর-াঅাদী- য াদী), ১০ভ েণ্ড, াদী নাং ১৭৯২২, .ৃ ৫৬৩। 

  

ফুােুা0   াদীোসন ানুানু াদী থথবক জানা মা- ভানযবলয ভবন  কসট 

সি াঅবছ মা ফযঝবত াবয থকাবনাসট সঠক ও থকাবনাসট বযর। ভানযবলয ভবনয ঐ 

সিবক থফাধসি, Common sense, َعْقٌل ফা াঅ া প্রদ  াধাযণ (াপ্রভাসণত) 

 ান ফবর। 

াদীোসনয থবল ‘মসদও ভানযল থতাভাবক পবতাা থদ’ কথাসটয ভাধুবভ যা র 

(া.  জাসনব সদববছন, থকাবনা ভানযল মসদ  ভন কথা ফবর মাবত ভন া থদ না, 

তবফ সফনা মাোাআব তা থভবন থনা মাবফ না। থ ফুসি মত ফড় ভযপাসয, 

ভযাসদ্দ, ভযপসত, প্রবপয, সেসকৎক ফা াআসঞ্জসনায থাক না থকবনা। 
 

াদী-২ 

َ  اُم مَ اْلِ  أَْخَرَج  ثََنا '  ُمْسَنِدهِ 'ِِفْ    الَ عَ تَ  اللُ  هُ مَ حِ رَ  ٍل بَ نْ حَ  ُن بْ  ُد مَ حْ أ َحّدَ
، َعْن َسِعيِد بِْن الُْمَسّيِِب، َعْن  ْهِرّيِ َعْبُد اْْلََََْل، َعْن َمْعَمٍر، َعِن الّزُ

 ِ َرةِ، » َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصأَِِب ُهَريَْرَة، أَّنَ َرُسوَل اّلّلَ ُْ ُُّلُ َمْولُوٍد يُولَُد ََََل الِْف
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يَمًة،  ِِ يَمُة بَ ِِ َسانِِه، كََما تُْنَتُج الَْب َرانِِه أَْو يَُمّجِ دَانِِه، أَْو يَُنّصِ ّوِ َِ فَأَبََواُه يُ
ا ِمْن َجْدََاَء؟ َِ وَن فِي   َهْل تُِحّسُ

ানযফাদ0 াআভাভ াঅভদ (য.), াঅফয হুযাযা (যা.)- য ফরা ফণচনা, নবদয ৫ভ 

ফুসি াঅব্দযর াঅরা থথবক শুবন তা য াসদ গ্রবন্থ সরবেবছন- াঅফয হুযাযা (যা.) 

ফবরন, সনশ্চ য রয া  .  ফবরবছন, প্রসতসট সশুাআ ভানফ প্রকৃসতয াঈয জন্মগ্রণ 

কবয। াতাঃয তায ভা-ফাফাাআ তাবক াআাহুদী, সখ্রস্টান ফা াসি জাযী রূব গবড় 

থতাবর। থমভন, েতযষ্পদ শু সনেয ত ফাচ্চা জন্ম থদ। থতাভযা সক তাবদয ভবধু থকান 
কানকাটা থদেবত াও? (ফযাং ভানযবলযাাআ তায নাক, কান থকবট সদব ফা সছ  কবয 

তাবক সফকৃত কবয থাবক। ানযরূ াআরাবভয সপতযাবত ব সভি িানবক ভা-ফাফা 

তাবদয সক্ষা-দীক্ষা ও জীফন ধাযা প্রফাসত কবয ভ্রািধভচী ফাসনব থপবর  
 

ফুােুা0   াদীোসন থথবক জানা মা থম, সক্ষা ও সযবফবয প্রবাবফ Common 

sense সযফতচীত ব মা। াথচাৎ াআরাবভয সফযীত সক্ষা ও সযবফবয 

প্রবাবফ Common sense াফদসভত । াঅয াআরাবভয ি যক সক্ষা ও 

ানযক র সযবফবয প্রবাবফ Common sense াঈৎকসলচত । 
 াদীসট নদ ও ভতন ী 

 ভযনাবদ াঅভাদ, াঅফ  াঅফদু া াঅভদ সফন ভযাম্মদ সফন াম্বর াঅ-

াফানী, (কাবযা: দারুর াদী, ২০১২ খ্রী.)   َِحابَة ُمْسَنُد الُْمْكِثِريَن ِمَن الّصَ  

(সসযান াাফীবদয াসদ)  َُعْنه ُ  ওাবফা সফন)  ُمْسَنُد أَِِب ُهَريَْرَة َرِضَي اّلّلَ
ভা’ফাদ াঅর-াঅাদী’য াসদ), ৫ভ েণ্ড, াদী নাং ৭১৮১, .ৃ ৪২৪। 

ফুােুা0   াদীোসন াঅবযা াদী থথবক জানা মা, ভা-ফাফা তথা সক্ষা ও 

সযবফ ভানফ সশুবক াআরাভী প্রকৃসত থথবক সযব াআহুদী, াইাী ফা ভজযী তথা 

ানু ধভচ-সফোবয ানযাযী ফাসনব থদ। াথচাৎ সক্ষা ও সযবফবয কাযবণ 
ভানযবলয জন্মগতবাবফ াওা  াবনয সি Common sense াফদসভত ফা 

সযফসতচত ব মা। তাাআ থ ানু ধভচ-সফোবয ানযাযী ব মা। 

তাাআ, কযযাঅন ও াদী থথবক জানা মা  ফাং াধাযণবাবফ াঅভযা কবরাআ জাসন-

সযবফ, সক্ষা াআতুাসদ দ্বাযা Common sense সযফসতচত । াঅয তাাআ 

Common sense সফবযাধী কথা ে ড়ািবাবফ গ্রণ কযায াঅবগ কযযাঅন ও 

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

সদ্ধ কথা ে ড়ািবাবফ াগ্রাু কযায াঅবগ কযযাঅন ও প্রবাজন বর াদী সদব 

মাোাআ কবয সনবত বফ। 
 

Common sense  য গুরুত্ব 

Common sense-থক মথামথবাবফ ফুফায কযায গুরুত্ব সক সযভাণ তা ভান 

াঅ া জাসনব সদববছন  বাবফ- 

তথু - ১ 
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َوٓاّبِ  َشرَّ  اِّنَ  ِ  ِعۡنَد  الّدَ ُّۡ  اّلّله ُۡ  الّصُ   يَۡعِقلُۡوَن  ََّ  الَِّذيَۡن  الُۡبۡك
ানযফাদ0 সনশ্চ াঅ ায সনকট সনকৃিতভ জীফ বে থাআ ফ ফসধয, থফাফা মাযা 

Common sense থক (মথামথবাবফ) কাবজ রাগা না। 

 াঅনপার/৮ 0 ২২  

ফুােুা: মাযা Common sense –থক মথামথবাবফ কাবজ রাগা না তাবদযবক 

সনকৃিতভ জীফ ফরায কাযণ বরা-  কসট সাংস্র জীফ ২-৪ জবনয থফী ভানযবলয 

ক্ষসত কযবত াবযনা। ভানযল থসটবক থভবয থপবর। সকন্তু Common sense-থক 

মথামথবাবফ কাবজ না রাগাবনা  কজন ভানযল (Non-sense ভানযল) রক্ষ রক্ষ 

ভানযবলয ক্ষসত কযবত াবয।  

তথু - ২ 

ۡجَس ََََل الَِّذيَۡن ََّ يَۡعِقلُۡوَن    . َويَۡجَعُل الّرِ
ানযফাদ0 াঅয মাযা Common sense থক কাবজ রাগা না তাবদয ওয সতসন 

বযর োসব থদন (বযর থেব ফব)। 

 াআাঈনয/১০ 0 ১০০  

ফুােুা0 াঅাতোসনয ভাধুবভ জাসনব থদা ববছ থম, ভানযল মসদ কযযাঅন ও 

যন্নায াবথ Common sense-থক মথামথবাবফ ফুফায না কবয তবফ াঅ ায 

ততসয প্রাকৃসতক াঅাআন ানযমাী তাবদয বযর  ান াসজচত বফ। 
 

তথু - ৩ 
ۡى  اُكنَّ  َما نَۡعِقُل  اَوۡ  نَۡسَمعُ  ُكّنَا لَوۡ  َوَقالُۡوا ِب  ِِ ِعْۡيِ  اَۡصحه   الّسَ

ানযফাদ0 তাযা াঅবযা ফরবফ- মসদ াঅভযা  তকচকাযীবদয কথা তথা কযযাঅন ও 

যন্নায ফিফু  শুনতাভ াথফা Common sense থক ফুফায কযতাভ তাবর 

াঅজ াঅভাবদয জাান্নাবভয ফাসন্দা বত বতা না। 

 ভ রক/৬৭ 0 ১০  

ফুােুা: াঅাতসটবত থল সফোয সদবন জাান্নাবভয াসধফাীযা ানযবােনা কবয 

থমফ কথা ফরবফ তা াঈব ে কযা ববছ। তাযা ফরবফ- মসদ তাযা কযযাঅন ও 

যন্নায ফিফু শুনবতা াথফা াআরাভ জানায জনু Common sense থক 

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

কাযণ, Common sense থক কযযাঅন ও যন্নায াবথ মথামথবাবফ ফুফায 

কযবর তাযা জীফন িসকচত সনবযচর  ান াজচন কযবত াযবতা। াঅয বজাআ 

ফযঝবত াযবতা থম, াআসন্নগ্রাু সফলব কযযাঅন ও যন্নায কর কথা Common 

sense ম্মত। পবর তাযা তা বজ থভবন সনবত ও ানযযণ কযবত াযবতা  ফাং 

তাবদয থদামবে থমবত বতা না। াঅাতোসন থথবক তাাআ ফযঝা মা, কযযাঅন ও 

যন্নায াবথ Common sense-থক মথামথবাবফ ফুফায না কযা জাান্নাবভ 

মাওায  কটা কাযণ বফ। 
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তাাআ, Common sense- য যাবকও  াআ যস কায তবথুয  কসট াধাযণ 

(াপ্রভাসণত) াঈৎ সববফ থনা ববছ। তবফ Common sense ফুফাবযয 

ফুাাবয াফুাআ ভবন যােবত বফ থম- 

ক. Common sense সফযীত সক্ষা ও সযবফবয দ্বাযা াধাঃসতত , তবফ 

 বকফাবয সনাঃবল ব মা না 

ে. সঠক ফা ি যক সক্ষা ও সযবফ থবর Common sense াঈৎকসলচত ব 

কযযাঅন-যন্নায কাছাকাসছ থৌ বছ মা সকন্তু  বকফাবয ভান না 

গ. ভানযবলয ফতচভান  ান ানযমাী কযযাঅন  য থকাবনা ফিফু মসদ ফযঝা না 

মা তফযও তাবক তু ফবর সন:বন্দব গ্রণ কযবত বফ। কাযণ, কযযাঅবনয 

সফলগুবরা সকাভত মচি প্রবমাজু। তাাআ ভানযবলয  ান  কসট সফবল  বয 

না থৌ ছা মচি কযযাঅবনয থকাবনা থকাবনা াঅাবতয সঠক াথচ ফযবঝ নাও 

াঅবত াবয। াঅয   কাযবণাআ াঅ া Common sense  য ফুফায 

 ফাং কযযাঅন সনব সেিা-গবফলণা কযাবক থকাবনা সফবল কাবরয ভানযবলয 

জনু সনসদচি কবয থদনসন। কবকসট াঈদাযণ সদবর ফুাাযসট াঅবযা সযষ্কায 

বফ ফবর াঅা কসয- 

১. াল্প ভব যবকবট কবয গ্র-াঈগ্রব থৌ ছায  ান াঅব  াঅায য 

যা বরয (া.  থভ’যাজ ফযঝা ও সফো কযা জ ব থগবছ। 

২.  যা সমরমার- য ৭ ও ৮ নাং াঅাবত াঅ া ফবরবছন- দুসনাবত সফন্দয 

সযভাণ ৎ কাজ কযবর তা ভানযলবক সকাভবতয সদন থদোবনা বফ, াঅফায 
সফন্দয সযভাণ াৎ কাজ কযবর তাও ঐ সদন থদোবনা বফ। সবসডও 
থযকসডচাং (VIDEO recording)  য  ান াঅব  াঅায  ফচ মচি ভানযবলয 

বক্ষ  াআ ‘কাজ থদোবনা’ ব্দসট সঠকবাবফ ফযঝা ম্ভফ সছবরা না। তাাআ 
যযাতন তাপীযগুবরাবত  য সফসবন্ন ফুােুা  ববছ। সকন্তু  েন াঅভযা 

ফযঝবত াযসছ, ভানযবলয ২৪ ঘণ্টায কভচকাণ্ড াঅ া তা য থপবযতা  বযকসডচাং 

কভচোযী  সদব সবসডও থযকবডচয ভত থযকডচ কবয কসিাঈটায সডস্ক 

(Computer disk) ফা তায থেবও াঈন্নত থকাবনা দ্ধসতবত াংযসক্ষত 

যােবছন। থল সফোবযয সদন   থযকডচ তথু-প্রভাণ সববফ াঈস্থান কযা 

বফ। 

৩. ভাবয গববচ ভানযবলয ভ্রূবণয ফৃসদ্ধয  য (Developmental steps) ম্ববন্ 

কযযাঅবনয থম কর াঅাত াঅবছ, াঅবগয থভাপাসযগবণয বক্ষ তায 

সঠক তাপীয কযা ম্ভফ সন। াঅয  য কাযণ বরা সফ াবনয াঈন্নসত ঐ 

 য মচি না থৌ ছাবনা। সকন্তু  েন সফ াবনয াঈন্নসতয বে বে ভ্রূবণয 

ফৃসদ্ধয (Embryological development)  ান মতাআ ভানযবলয াঅব  

াঅবছ, ততাআ কযযাঅবনয ঐ াঅাবতয ফণচনা কযা তথুগুবরায তুতা 

প্রভাসণত বে। 
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 ান ফৃসদ্ধ াওা  ফাং াঈৎকসলচত ওায কাযবণ বযয মযবগয থমাগু ভানযলবদয 

কযযাঅন ও যন্না াসধক বাবরা ফযঝবত ও ফুােুা কযবত াযায সফলসট যা র (া.) 

জাসনব সদববছন  বাবফ- 
 

 

াদী-১ 

ثَِِن َعْبُد الِل ِِفْ َصِحْيِحِه    الَ عَ تَ  اللُ  هُ مَ حِ رَ  يالبخار اُم مَ اْلِ  أَْخَرَج  َحّدَ
ِد بِْن ِسِْييَن قَاَل  ُة َعْن ُمَحّمَ ثََنا قُّرَ ثََنا أَبُو ََاِمٍر َحّدَ ٍد َحّدَ بُْن ُمَحّمَ
ِن بُْن أَِِب بَْكَرَة َعْن أَِِب بَْكَرَة َوَرُجٌل أَْفَضُل ِِف  ْحمه ِِن َعْبُد الّرَ أَْخَبَ

ِن َعْن أَِِب بَْكَرَة َقاَل نَ  ْحمه ْحمهِن ُحَمْيُد بُْن َعْبِد الّرَ ْفِسي ِمْن َعْبِد الّرَ
ِبُّ  َبَنا الّنَ َُ ْحِر َقاَل    ملسو هيلع هللا ىلصَخ أَََّ َهْل بَلَّْغُت َقالُوا   … … …يَْوَم الّنَ

اِهُد الَْغائَِب فَُرّبَ ُمَبلَّ  ْد فَلُْيَبلِّْغ الّشَ َِ َّۡ اْش ُِ ْۡ َقاَل اللَّ ٍغ أَْوََع ِمْن نََع
 ... … …َساِمٍع 

 

ানযফাদ0 াআভাভ ফযোযী (য.), াঅফয ফাকযা (যা.)  য ফরা ফণচনা, নবদয ৬ষ্ঠ ফুসি 

াঅব্দয া সফন ভযাম্মাদ থথবক শুবন তা য াদীগ্রবন্থ সরবেবছন- াঅফ  ফাকযা  যা.  

ফবরন, কযযফানীয সদন নফী  .  াঅভাবদয েযত ফা সদবরন  ফাং ফরবরনাঃ … … … 

াফধান! াঅসভ সক থতাভাবদয সনকট থৌ ছাবসছ (সযারাবতয ফাণী)? তাযা 

(াাফীগণ) ফরবরন, ুা । (াত0য) সতসন ফরবরন- থ াঅ া! তযসভ াক্ষী থাবকা। 

াত0য াঈসস্থতযা থমন ানযসস্থতবদয সনকট াঅভায   ফিফু থৌ বছ থদ। থকননা, 

াবনক থক্ষবত্র মায সনকট থৌ ছাবনা  থ থশ্রাতা াবক্ষা াসধক ানযধাফন, ফুােুা ও 

াংযক্ষণকাযী  … … …। 
 াদীসট নদ ও ভতন ী 
 ীহুর ফযোযী, াঅফ  াঅফদু া ভযাম্মাদ সফন াআভা’াইর াঅর-ফযোযী (াঅর-

কাসযা: ভাকতাফাতযস পা, ২০১৩ খ্রী.), ِِكَتاُب الَحّج (জ্জ াধুা),  بَاُب
َبِة أَيَّاَم ِمًن  ُْ  .াদী নাং ১৭৪১, ৃ ,(সভনা সদফব েযৎফা প্রদান সযবেদ) الُخ

২০৮। 

াদী-২ 

ثََنا َمْحُمودُ بُْن  'سننه'أخرج المام الَتمذي رحمه الل تعال ِف  َحّدَ
نَا ُعَمُر بُْن  نَا ُشْعَبُة قَاَل: أَْخَبَ ثََنا أَبُو دَاُودَ قَاَل: أَْخَبَ َغْيَلَن قَاَل: َحّدَ

ْحَمِن بَْن أَبَاَن ُسلَْيَماَن، ِمْن َولَِد ُعَمَر بْ  اِب قَاَل: َسِمْعُت َعْبَد الّرَ َُّ ِن الَخ
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ُث َعْن أَبِيِه، قَاَل: َخَرَج َزيُْد بُْن ثَابٍِت، ِمْن ِعْنِد َمْرَواَن  بِْن ُعْثَماَن، يَُحّدِ
اَعَة إََِّّ لَِشْيٍء يَْسأَلُُه َعنْ  اِر، قُلَْنا: َما بََعَث إِلَْيِه َهِذهِ الّسَ َِ ُه، نِْصَف الّنَ

 ِ ، َسأَلََنا َعْن أَْشَياَء َسِمْعَناَها ِمْن َرُسوِل اّلّلَ ْۡ فَُقْمَنا فََسأَلَْناُه، فََقاَل: نََع
ا َحِديًثا    ملسو هيلع هللا ىلص، َسِمْعُت َرُسوَل   ملسو هيلع هللا ىلص ً َسِمَع ِمّنَ ُ اْمَرأ َر اّلّلَ يَُقوُل: نَّضَ

ُه، فَُرّبَ َحاِمِل فِْقٍه إَِل  َمْن ُهَو أَْفَقُه ِمْنُه، َوُرّبَ  فََحِفَظُه َحّّتَ يَُبلَِّغُه غَْْيَ
 .َحاِمِل فِْقٍه لَْيَس بَِفِقيهٍ 

 

ানযফাদ0 াআভাভ সতযসভমী (য.), মাাআদ াআফনয াসফত  যা.  - য ফরা ফণচনা, নবদয 

৭ভ ফুসি ভাভ দ সফন গাাআরান থথবক শুবন তা য াদী গ্রবন্থ সরবেবছন- নবদয ২ 

ফুসি াঅফান াআফনয ‘ওভান  য  ফবরন, থকান  কসদন মাাআদ াআফনয াসফত  যা.  
সঠক দুযবযয ভ ভাযওাবনয সনকট বত থফসযব াঅবরন। াঅভযা সনবজবদয 

ভবধু ফরাফসর কযরাভ, ম্ভফতাঃ থকান ফুাাবয প্রশ্ন কযায জনুাআ   ভব 

ভাযওান তাবক থডবক াসঠববছন। যতযাাং াঅভযা াঈবঠ সগব তাবক   সফলব প্রশ্ন 

কযরাভ। সতসন ফরবরন, ুা , সতসন াঅভায কাবছ কবকসট কথা সজব  কবযবছন, 

মা াঅসভ য রয া  . - য সনকট শুবনসছ। াঅসভ য রয া  . -থক ফরবত শুবনসছ- 

াঅ া তা’াঅরা থাআ ফুসিয থোযা াঅনন্দ- াঈজ্জ্বর করুন, থম াঅভায  কসট কথা 

 কযযাঅন ও যন্নায ফিফু  শুবনবছ, তাযয তা স্মযন থযবেবছ, াবনুয সনকট 

থৌ বছ সদববছ। থকননা, াবনক থক্ষবত্র  াবনয ফাক সনবজয তযরনা াসধক  াবনয 

াসধকাযীয সনকট  ান থৌ বছ থদ। াঅফায াবনক থক্ষবত্র  াবনয ফাক সনবজ  ানী 

ন। 

 াদীসট নদ ও ভতন ী 
 যনানযত সতযসভমী, াঅফ  াইা ভযাম্মদ সফন াইা সফন াওযা াঅত-সতযসভমী 

(সভয: দারুর ভাওাদ্দা, ২০১৩ খ্রী.),  ََلَْيِه ُ ِ َصَّلَ اّلّلَ ِۡ َعْن َرُسوِل اّلّلَ ََبَْواُب الِْعلْ
 َۡ َماِع  ,(য রয া া. থথবক  ান াধুা) َوَسلَّ  بَاُب َما َجاَء ِِف الَحّثِ ََََل تَْبلِيِغ الّسَ
(শ্রুত  ান প্রোবয ানযবপ্রযণা থদা সযবেদ), াদী নাং ২৬৫৬, ৃ. 

৪৭১।  

সফ ান 

ভানফ বুতায ফতচভান  বয ‘সফ ান’ থম  াবনয  কসট াঈৎ  টা থকাঈ াস্বীকায 
কযবফ ফবর াঅভায ভবন না। সফ াবনয সফল াঅসফষ্কাবযয ফুাাবয Common 

sense  য সফযাট ব সভকা াঅবছ। াঈদাযণস্বরূ সফ ানী সনাঈটবনয ভাধুাকলচণ সি 

াঅসফষ্কাবযয সফলসট াঈব ে কযা মা। সনাঈটন  কসদন াঅবর গাবছয সনবে ফব 

থাকা াফস্থা থদেবরন  কসট াঅবর ভাসটবত ড়বরা। সতসন বাফবরন াঅবরসট 

াঈবযয সদবক না সগব সনবেয সদবক াঅবরা থকবনা? সনশ্চ থকাবনা সি 
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াঅবরসটবক সনবেয সদবক  ৃসথফীয থকবন্নয সদবক  থটবনবছ। Common sense 

 য  াআ তবথুয ওয সবস  কবয গবফলণায ভাধুবভ সফ ানী সনাঈটন ভাধুাকলচণ সি 

াঅসফষ্কায কবযন। তাবর থদো মা সফ াবনয তে ফা তথু াঅসফষ্কাবযয ফুাাবয 

Common sense  য সফযাট ব সভকা াঅবছ। তাাআ সফ ান বরা Common 

sense- য ভাধুবভ াঈদ্ভাসফত  ান। 

 

সফ াবনয াবনক তে ফা তথু ভবয াঅফবতচ সযফতচন ব মা। কাযণ ভানযবলয 

 ান ীসভত। াঅভায ৪০ ফছবযয সেসকৎা জীফবন সেসকৎা সফ াবনয াবনক তথু 
ি ণচরূব সযফসতচত ব থমবত থদবেসছ। তাাআ াআরাভী নীসত বরা Common 

sense  য নুা সফ াবনয থকাবনা তে ফা তথুবক ে ড়ািবাবফ গ্রণ ফা ফজচন কযায 

াঅবগ কযযাঅন ফা যন্নায াঅবরাবক াফুাআ মাোাআ কবয সনবত বফ। 

ানুসদবক সফ াবনয থকাবনা তত্ব ফা তথু মসদ সনবযচর  তবফ থসট  ফাং ঐ সফলবয 

কযযাঅবনয তথু  কাআ বফ।   কথাসট কযযাঅন জাসনব সদববছ  বাবফ- 

َ لَ  ۡۡ َحّّته يََتَبّيَ ِِ ۡى اَنُۡفِس ِِ ۡ اَّۡهفَاِق َو ِِ يهِتَنا  ۡۡ اه ِِ ۡۡ اَنَُّه الَۡحّقُ َسُنِريۡ ُِ    ؕ 
ۡيٌد  ِِ ٍء َش ُّلِ ََشۡ  ُ ََ اَنَّٗه َََله ۡۡ يَكِۡف بَِربِّ َ  .اََول

ানযফাদ0 ীঘ্রাআ াঅভযা তাবদযবক (াতাৎক্ষসণকবাবফ) সদগবি  ফাং সনবজবদয (যীবযয) ভবধু থাকা 
াঅভাবদয সনদচনাফসর (াঈদাযণ) থদোবত থাকবফা, মতক্ষণ না তাবদয সনকট যস্পি ব াঈঠবফ থম 

তা  কযযাঅবনয কর ফিফু  তু। 

(া-সভভ-াঅ-সজদা/৪১ 0 ৫৩  

ফুােুা: সদগি বরা োসর থোে  ফাং ানযফীক্ষণ ও দ যফীক্ষণ মবন্ত্রয ভাধুবভ ভানযবলয দৃসি সি 

মতদুয মা ততদ য। াঅয াঅ া তা’ারা কতৃচক াতাৎক্ষসণকবাবফ থদোবনায াথচ বরা- প্রকৃসতবত 
থাকা াঅ ায প্রণন কবয যাো তফ াসনক সফল গবফলণায ভাধুবভ াঅসফষ্কায ওায য থদো। 

তাাআ,   াঅাবত মা ফরা ববছ- োসর থোে ও দ যফীক্ষণ মবন্ত্রয ভাধুবভ ভানযবলয দৃসি সি মতদুয 

মা ততদ য  ফাং ভানযবলয যীবযয ভবধু থাকা াঅ ায ততসয কবয যাো সফসবন্ন সফল তা য ততসয 

প্রাকৃসতক াঅাআন ানযমাী গবফলণায ভাধুবভ ধীবয ধীবয াঅসফষ্কায বত থাকবফ।   াঅসফষ্কাবযয 

ভাধুবভ  কসদন কযযাঅবন থাকা কর াআসন্নগ্রাু সফল তু প্রভাসণত বফ। তাাআ,   াঅাত 

ানযমাী থকাবনা সফলব কযযাঅবনয তথু  ফাং ঐ সফলব সফ াবনয প্রসতসষ্ঠত তথু  কাআ বফ। 



গবফলণা সসযজ-২০ 40 

সকা ও াআজভা 

কযযাঅন ও যন্নায বযাক্ষ,  কাসধক াথচবফাধক ফা কযযাঅন ও যন্না-  াঈব ে থনাআ 

 ভন সফলব কযযাঅন ও যন্নায ানু তথু  ফাং Common sense–  য 

াঅবরাবক াআরাবভয থম থকাবনা মযবগয  কজন  ানী ফুসিয গবফলণায পরবক 

‘সকা’ ফবর। াঅয থকাবনা সফলব কবরয সকাবয পরাপর  ক ওা াথফা 

কাবযা সকাবয ফুাাবয কবরয  কভত ওাবক ‘াআজভা’ )Concensus) ফবর। 

তাাআ বজ ফযঝা মা- সকা ফা াআজভা াঅ া প্রদ   াবনয াঈৎ ন। সকা ও 
াআজভা বরা াঅ া প্রদ  াঈৎ সতনসট  কযযাঅন, যন্না ও Common sense) 

ফুফায কবয  কসট সফলব থম থকাবনা মযবগয  ানী ফুসিয  কক ফা াভসিক 

গবফলণায পর। গবফলণায পর কেবনা াঈৎ বত াবযনা। গবফলণায পর বফ  ত্র 
ফা সযপাবযন্স। তাাআ সকা ও াআজভা াঈৎ বফনা। সকা ও াআজভা বফ  ত্র ফা 
সযপাবযন্স। 

াআজভা াআরাভী জীফন সফধাবনয  কসট গুরুত্ব ণচ সফল বরও ভবন যােবত বফ 

াআজভা াসযফতচনী ন। কাযণ, ভানফ বুতায  াবনয াঈন্নসতয বে বে কযযাঅন 

ও যন্নায ঐ কর াস্পি ফিফু াঅবযা স্পি ব াঈঠবফ। পবর ঐ ফ সফলব 

সকা ও াআজভায সদ্ধাি সযফতচন ব থমবত াবয। সফ াবনয সফলবয ভবতা ানু 

থম থকাবনা সফলবাআ তা বত াবয। 

  যস কায াঅবরােু সফলবয ফুাাবয কযযাঅন ও প্রকৃত ী াদীব স্পি ফিফু 

াঅবছ। তাাআ   ফুাাবয সকা কযায যবমাগ থনাআ। 
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াঅ া প্রদ  সতনসট াঈৎ ফুফায কবয সনবযচর  ান াজচন  
ও ফুফস্থা গ্রবণয নীসতভারা (প্রফাসেত্র) 

থমবকাবনা সফলব সনবযচর  ান াজচন কযা ফা সদ্ধাবি থৌ ছাবনা ও ফুফস্থা গ্রবণয জনু 

াঅ া প্রদ  াঈৎ কযযাঅন, যন্না ও Common sense ফুফাবযয নীসতভারাসট 

(প্রফাসেত্র) ভান াঅ া ায-াংবক্ষ াঅকাবয জাসনব সদববছন  যা সনায ৫৯ নাং 

 ফাং  যা ন বযয ১৫, ১৬ ও  ১৭নাং াঅাত াঅবযা াঅাবতয ভাধুবভ। াঅয াঅবা 

(যা.)- য েসযত্র সনব ছড়াবনা প্রোযণাসটয (াআপবকয ঘটনা) ফুাাবয সনবজয ানযযণ 

কযা সদ্ধাবি থৌ ছাবনায দ্ধসতয ভাধুবভ যা র (া.  নীসতভারাসট ফা বফ প্রবাগ 

কবয থদসেব সদববছন। নীসতভারাসট সনব সফ াসযত াঅবরােনা কযা ববছ ‘কযযাঅন, 
যন্না ও Common sense ফুফায কবয সনবযচর  ান াজচন ও ফুফস্থা গ্রবণয 

নীসতভারা (প্রফাসেত্র)’ নাভক ফাআসটবত। প্রফা সেত্রসট  োবন াঈস্থান কযা বরা- 

  
যয য  ন  িষয় 

 

কুরআন (  প্রম  ি  জ্ঞ ন) দ্ব র  য চ ই   র প্র থ ম    দ্ধ ন্ত   চূড় ন্তভ  ি 

গ্র ি ি  ির্জন  র  এিং  য  আ     চূড় ন্ত ব্যিস্থ  যনয়  (প্র থ ম  ব্যিস্থ  

চ   য় য ওয়  ি  নতুন ব্যিস্থ  যনয় ) 

 

 ম্ভি ন     সুন্ন   (ব্য খ্য    প্রম  ি  জ্ঞ ন) দ্ব র  য চ ই   র প্র থ ম  

  দ্ধ ন্ত   চূড় ন্তভ  ি গ্র ি ি  ির্জন  র  এিং য  আ     চূড় ন্ত ব্যিস্থ  যনয়  

(প্র থ ম  ব্যিস্থ  চ   য় য ওয়  ি  নতুন ব্যিস্থ  যনয় ) 

 

Common sense {আল্ল   প্রদত্ত   ধ রি (অপ্রম  ি ) জ্ঞ ন} ি   িজ্ঞ ন 

(Common sense ম ধ্য ম উদ্ভ  ি  জ্ঞ ন) এর আ      ঠি  ি  ভু ি  

প্র থ ম    দ্ধ ন্ত যনয়  এিং য  অনুয য়ী (প্র থ ম ) ব্যিস্থ  যনয়  

 

 ম্ভি ন     প্র থ ম    দ্ধ ন্ত   (Common sense ি   িজ্ঞ  নর র য়)  ঠি  ি  

চূড় ন্তভ  ি গ্র ি  র  এিং প্র থ ম    দ্ধ  ন্তর  ভ ত্ত   যনয়  ব্যিস্থ  চ   য় য ওয়  

 

 
মিীষী দর ইর্ম -  য়   দ্ব র  চূড় ন্ত   দ্ধ ন্ত   য চ ই   র অ ধ     ভ ত্ত টি 

গ্র ি  র  এিং য  অনুয য়ী চূড় ন্ত ব্যিস্থ  যনয়  যয     র 
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ভ র সফল 

ফতচভান ভযসরভ সফবে ফুাকবাবফ োরয থাকা  কসট কথা বে- কফীযা গুনা 

ভৃতযুফযণকাযী ভয’সভন  াইভানদায  ফুসিযা যকাবর জাান্নাবভ থগবরও থোবন 

তাবদয স্থাীবাবফ থাকবত বফ না। সকছযকার জাান্নাবভয াস  থবাগ কযায য 

তাযা ানিকাবরয জনু জান্নাত থব মাবফ। বজ ফযঝা মা   কথা ভানযলবক 

াৎ বত দারূনবাবফ াঈৎাসত কবয। 
 

ফতচভান প্রবেিায াঈবদ্দু বে- কযযাঅন, াদী ও Common sense– য তথু 

মচাবরােনা কবয থদো কফীযা গুনা ভৃতযুফযণকাযী ভয’সভন সকছয সদন 

জাান্নাবভয াস  থবাগ কবয ানিকাবরয জনু জান্নাত াবফ, ফুাকবাবফ োরয 

থাকা   কথাসট সঠক সকনা। াঅয সঠক না বর সঠক কথাসট কী থসটও থফয কযা 

 ফাং জাসতবক জানাবনা। াঅয  য ভাধুবভ ভযসরভ জাসত ও ভানফতাবক দুসনা ও 

াঅসেযাবতয ভাযাত্মক াকরুাণ থথবক ফা োবনায ফুাাবয সনজ দাসত্ব ারন কযা।  
 

কফীযা গুনা  ফাং জাান্নাবভয িবকচয সফলব প্রেসরত ধাযণায কযপর 
 

কযপর-১ 

ফতচভান সফবেয াাংেু ভযসরভ ারাত, মাকাত, সাভ, াজ্জ, কযযফানী াআতুাসদ 

জান্নাত াওায াঅভর  ফাং সভথুা ফরা, ঘযল োওা, াঅভানাবতয থোনাত কযা, 

ওজবন কভ থদা াআতুাসদ জাান্নাবভ মাওায কাজ  কাবথ কযবছ। াাংেু 

ভযসরবভয   ধযবনয াঅেযবণয থছবন ‘কফীযা গুনা ভৃতযুফযণকা যী ভয’সভন 

 কসদন না  কসদন জান্নাত াবফ’ কথাসটয ফুাক ব সভকা াঅবছ। তাযা   ধযবনয 

াঅেযণ কযবছ  সট থববফ থম- কফীযা গুনাগায াফস্থা ভৃতযুফযণ কযায য 

জাান্নাবভ থগবরও থোবন স্থাীবাবফ থাকবত বফ না। তাাআ দুসনায জীফনটা াঅবগ 

ঝাবভরাীন, াঅযাভ-াঅব ও োকসেকুভ াফস্থা কাসটব থনা মাক। যকাবর 

জাান্নাবভ থাকায ভটা থোে-কান ফন্ থযবে থকানবাবফ কাসটব থদা মাবফ। 
 

কযপর-২ 

োরয থাকা কথাসটয প্রবাবফ াসধকাাং ভযসরভ ঝয সক ণচ, কিাধু ফা তুাগ স্বীকায 

কযা রাবগ  ভন াবনক ফড়  কফীযা  াঅভর থছবড় সদবে। াঅয  য পর স্বরূ 

ভানযল ৃসিয াঈবদ্দু ফা ফান  াঅ ায ন্তুসিবক াভবন থযবে কযযাঅবন ফসণচত 

কর নুা কাবজয ফা ফান ও ানুা কাবজয প্রসতবযাবধয ভাধুবভ ভানযবলয 

করুাণ কযা  ম্ভফ বে না। কাযণ,  সট বত বর াআরাভ সফজী তথা ভাবজ 

প্রসতসষ্ঠত থাকবত বফ। াঅয াআরাভবক সফজী তথা ভাবজ প্রসতসষ্ঠত কযবত বর 

কিকয, ঝয সক ণচ ও তুাগ স্বীকায কযা রাবগ  ভন াবনক কাবজয প্রবাজন। 

াসধকাাং ভযসরভ ঐ ধযবনয কাজ থথবক দ বয থাকায কাযবণ ফতচভাবন াঅ ায 

ভানযল ৃসিয াঈবদ্দু ফা ফান ম্ভফ বে না।  
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কফীযা গুনা ভতৃযু ফযণকাযী ভয’সভবনয জাান্নাবভ  

থাকায থভাবদয ফুাাবয Common sense 
দসৃিবকান-১ 

 াৎ ভয’সভন ততসয ওায দসৃিবকান 
াইভান াঅনা াঅভরসটয  কসট যর াথচ বরা- াঅ ায াআরাসত্ব তথা াঅ ায 

যকাযবক স্বীকায কযা। াঅয সকছযসদন ফা সকছযকার, ানিকাবরয তযরনা াসত 

নগণু সযভাণ ভ। োাআ থ সকছযকার মত ফড়াআ থাক না থকন। তাাআ ভানযবলয 

দুসনায জীফবনয াবথ ত রনা কযবর ানিকাবরয তযরনা সকছযকার বফ-  ক 

থবকবেযও াবনক কভ ভ। াঅয তাাআ ফড় গুনা কযবরও াইভান থাকবর 

সকছযকার জাান্নাবভয াস  থবাগ কবয ানিকাবরয জনু জান্নাত াওা সফলসটয 

দুসনায ভতযরু কথা বফ- ‘ফতচভান যকাযবক স্বীকায কযবর ফড় াযাধ 

কযবরও  ক থবকবেয থেব কভ ভ থজরোনায থডথ থবর থাকায য ভযসি 

থব ফাসক জীফন ভা াসিবত ভযিবাবফ কাটাবনায ফুফস্থা থাকবফ’ কথাসট োরয 

থাকা।  
 

ৃসথফীয থমবকান থদবয াঅাআবন মসদ ঐ ধযবনয  কসট কথা ফা তথু সতুাআ াঈসস্থত 

থাবক  ফাং তা কবরয জানা থাবক, তবফ সনসশ্চতবাবফ ফরা মা- ঐ থদব ফড় ফড় 

াযাধীয াংেুা াগসণত বফ  ফাং থোনকায ভাজ জীফবন াসিয থরভাত্রও 

থাকবফ না। াথচাৎ থোনকায ভাজ জীফন ফুথচ বফ। 

  াঈদাযবণয সবস বত Common sense– য াঅবরাবক বজ ফরা মা- কজন 

াইভানদায ফুসি ফড় গুনাগায াফস্থা ভৃতযুফযণ কযবরও যকাবর সকছয সদন 

জাান্নাবভ থথবক সেযকাবরয জনু জান্নাবত থমবত াযবফ  ভন  কসট কথা াআরাভী 

জীফন ফুফস্থা াঈসস্থত থাকবর তায াফুম্ভাফী পর ভযসরভ ভাবজ মা বফ তা 

বরা- 

ক. াাংেু াইভাবনয দাসফদায ফুসি াআরাবভয ফড় ফড় াঅভর থছবড় সদবফ 

সফবল কবয থম াঅভরগুবরা ারন কযবত ফুসিগত তুাগ স্বীকায ফা ক্ষ-

ক্ষসতয ম্মযেীন বত  

ে. ভান াঅ ায ভানযল ৃসিয াঈবদ্দু  াঅ ায ন্তুসিবক াভবন থযবে 

কযযাঅবন ফসণচত কর নুা কাবজয ফা ফান ও ানুা কাবজয 

প্রসতবযাবধয ভাধুবভ ভানযবলয করুাণ কযা  ফা ফান কযা ম্ভফ বফ না। 

কাযণ, াঅ ায ভানযল ৃসিয াঈবদ্দু ফা ফান কযবত বর াাংেু 

ভয’সভনবক সফদাংকযর, ও কসঠন তুাগ স্বীকায কযা রাবগ,  ভন াবনক 

কাজ কযবত বফ 

াআরাভ ভানযলবক ৎ ফানাবত ো। াৎ ফানাবত ো না। তাাআ, Common 

sense - য   দৃসিবকান থথবক বজ ফরা মা- কফীযা গুনা 

ভৃতযুফযণকাযী ভয’সভন  াইভানদায  ফুসিযা যকাবর জাান্নাবভ থগবরও থোবন 
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তাবদয স্থাীবাবফ থাকবত বফ না। সকছযকার জাান্নাবভয াস  থবাগ কযায য 

তাযা ানিকাবরয জনু জান্নাত থব মাবফ  ভন কথা াআরাবভয কথা ওায কথা 

ন।  
 

দসৃিবকান-২ 

 াআরাভী াঅাআবনয দুসনায সফোবয াস য থভাবদয দসৃিবকান 

কফীযা গুনা বে ফড় াযাধ। াআরাভী জীফন সফধাবন দুসনাবত ফড় াযাধ 

কযা ভয’সভনবদয স্থাী াস  তথা ভৃতযুদবণ্ডয ফুফস্থা াঅবছ। থমভন ানুাবাবফ তুায 

াস  স্বরূ ভয’সভনবক তুা কযা, থজনায জনু ভয’সভনবক াংবগায কযা।  
 

তাাআ Common sense- য   দৃসিবকান থথবকও বজ ফরা মা- কফীযা 

গুনা ভৃতযুফযণকাযী ভয’সভবনয যকাবর স্থাী াস  তথা স্থাীবাবফ জাান্নাবভ 

থাকায াস , াআরাভ ম্মত ওায কথা। 

দসৃিবকান-৩ 

 তাওফায ফুফস্থা থাকায দসৃিবকান 

কযযাঅন ও যন্নাবয তথু থথবক  বয াঅবছ  স্পিবাবফ জানা মা থম, ভৃতযুয 

মযসিেত ভ  বফচ োসর সনাবত তাওফা কযবর াঅ া ভয’সভবনয  ভানযবলয ক 
পা সক থদায গুনা ফুতীত  ছগীযা-কফীযা কর গুনা ভাপ কবয থদন। তাাআ, 

থল সফোবযয সদন ঐ ভয’সভন প্রথভ থথবক সেযকাবরয জনু জান্নাত থব মাবফ। থম 

দুি ভয’সভন াঅ ায থদা  াআ া ফচ যবমাগ গ্রণ না কবয ভৃতযু মচি কফীযা 

গুনা তথা ফড় াযাধ কবয দুসনা ভা াাসি ৃসি কবযবছ, তাবক ভাপ কযা 

Common sense- য   দৃসিবকান থথবক থমৌসিক ন। ঐ ভয’সভবনয সেযকার 

জাান্নাবভয াস  ওাাআ থমৌসিক।  
 

দসৃিবকান-৪ 

 াঅভর ভাায দসৃিবকান 

কফীযা গুনা বরা থভৌসরক বযর। াঅ ায ততসয প্রাকৃসতক াঅাআন বরা- থকান 

কভচকাবে  কসট থভৌসরক বযর থাকবর ঐ কভচকােসট াঅাংসক ন তবাগ ফুথচ । 

াথচাৎ ঐ কভচকাবেয কৃত সঠক কাজভ বয থকান পর াওা মা না।  
 

াঈদাযণ স্বরূ াাবযন কযা কাজসট ধযা মাক।  কসট াাবযবন া েসট 

থভৌসরক ও দসট াবভৌসরক সফল াঅবছ ধযা মাক।  কজন াজচন মসদ কর 

াবভৌসরক সফল  ফাং োযসট থভৌসরক সফল সঠকবাবফ কবয সকন্তু  কসট থভৌসরক 

সফলব বযর কবয তবফ াঅ ায ততসয প্রাকৃসতক াঅাআন বরা াাবযনসট াঅাংসক 

ন ি ণচ ফুথচ বফ। াথচাৎ াজচনসটয কযা সঠক কাজগুবরায থকান ভ রু ফা পর 

াওা মা না। 
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ভানযবলয জীফন সযোরনাও  কসট ফড় কভচকাে। থোবন াবনক থভৌসরক 

 কফীযা   ফাং াবভৌসরক  ছগীযা  কাজ াঅবছ। তাাআ, াঅ ায ততসয প্রাকৃসতক 

াঅাআন ানযমাী  কজন ভানযল মসদ জীফন িসকচত কর াবভৌসরক কাজ  ফাং 

 কসট ফাবদ ানুফগুবরা থভৌসরক কাজ সঠকবাবফ ারন কবয  ফাং ঐ াফস্া 

ভৃতযুফযণ কবয, তবফ তায কৃত সঠক কাজগুবরায থকান পর যকাবর াওায কথা 

ন। াথচাৎ তায সেযকার জাান্নাবভ থাকায কথা। 
 

তাাআ, Common sense - য   দৃসিবকান থথবক বজ ফরা মা- কফীযা 

গুনা ভৃতযুফযণকাযী ভয’সভন  াইভানদায  ফুসিযা যকাবর জাান্নাবভ থগবরও 

থোবন তাবদয স্থাীবাবফ থাকবত বফ না  ভন কথা াআরাবভয ফিফু ওায 

কথা ন।  

♣♣ ২০ ৃষ্ঠা াঈস সেত সনবযচর  ান াজচবনয াআরাভী নীসতভারা ানযমাী থকান 

সফলব Common sense– য যা বরা ঐ সফলব াআরাবভয প্রাথসভক যা। 

তাাআ   মচাব  ব ফরা মা- াইভান থাকবর কফীযা গুনা ভৃতযুফযণ কযবরও 

ভয’সভন সকছযকার জাান্নাবভয াস  থবাগ কযায য সেযকাবরয জনু জান্নাত থব 

মাবফ  ভন কথা াআরাভ সদ্ধ ওায কথা ন। ফযাং  কসট কফীযা গুনা 

ভৃতযুফযণকাযী ভয’সভনবকও সেযকার জাান্নাবভ থাকবত বফ   ধযবনয কথাাআ 

াআরাবভয তথু ওায কথা। 

  

কফীযা গুনা ভতৃযু ফযণকাযী ভয’সভবনয জাান্নাবভ থাকায 
থভাবদয ফুাাবয াঅর কযযাঅন 

 

কযযাঅন থথবক থকান তথু েয বজ থবত পর ওায  ফচতচ 
 

কযযাঅবনয ভানফ জীফবনয কর ভ র সফল াঈব ে াঅবছ  নার/১৬ 0 ৮৯, 

াঅন’াঅভ/৬ 0 ৩৮ । সকন্তু কযযাঅন থদবে বড় থোবন থাকা  কসট সফলবয তথু 

েয বজ থফয কযবত বর ঐ সফলবয াআরাবভয প্রাথসভক যা তথা Common 

sense-  য যা াঅবগ থথবক ভাথা থাকবত বফ।  সট না বর ঐ সফলব থাকা 

কযযাঅবনয ফিফু ভানযবলয থোবে ধযা সদবফ না।  কথাসট কযযাঅন জাসনব সদববছ 

 বাবফ-  

ا َِ ا أَْو ٓاَذاٌن يَْسَمُعوَن بِ َِ ْۡ ُقلُوٌب يَْعِقلُوَن بِ ُِ ْۡ يَِسُْيوا ِِف اْْلَْرِض َفَتُكوَن لَ ا  َ   أََفلَ َِ َفإِنَّ
ُدوِر.ََّ تَْعََم اْْلَبَْصاُر َولَهِكْن تَْعََم الُْقلُوُب الَّ   ِِت ِِف الّصُ

াথচ: তাযা সক থদ ভ্রভণ কবযসন? তা বর তাযা  ভন ািবযয  ািবয থাকা 

Common sense- য  াসধকাযী বত াযবতা মায ভাধুবভ  কযযাঅন ও যন্না 

থদবে ড়বর সঠকবাবফ  ফযঝবত াযবতা  ফাং  ভন কাবনয াসধকাযী বত াযবতা 

মা  কযযাঅন ও যন্নায ফিফু থানায য সঠকবাবফ ফযঝায ভবতা  শ্রুসতসি 
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িন্ন বতা। প্রকৃতবক্ষ থোে ান্ ন ফযাং ান্ বে ািয  ািবয থাকা 

Common sense  মা থকবন্ন  বকন্নী স্না তন্ত্র/Central nervous system 

তথা থোআবন  াফসস্থত। 

(াজ্জ/২২ 0 ৪৬  

ফুােুা: াঅাতোসনয প্রথভ াাংব ফরা ববছ- ভানযল থদ ভ্রভণ কযবর কযযাঅন ও 

যন্না সঠকবাবফ ফযঝায ভবতা Common sense  ফাং শ্রুসতসিয াসধকাযী বত 

াবয।  য কাযণ বরা- ৃসথফী ভ্রভণ কযবর সফসবন্ন স্থাবন থাকা ফা ফ (তু) সফল 

ফা াঈদাযণ থদবে  ান াসজচত ।  য ভাধুবভ ভানযবলয ািবয থাকা Common 

sense াঈৎকসলচত । ঐ াঈৎকসলচত Common sense- য ভাধুবভ ভানযল 

কযযাঅন ও যন্না থদবে বড় ফা শুবন বজ ফযঝবত াবয তথা সঠক  ান রাব 

কযবত াবয।  
 

াঅাতোসনয সদ্বতী াাংব ভান াঅ া প্রথভ াাংব ফরা সফলসট ঘটায কাযণসট 

ফবর সদববছন। থ কাযণ বরা- ভানযবলয ািয তথা ািবয থাকা Common 

sense-   কসট সফল িবকচ  বফচ ধাযণা না থাকবর সফলসট থোবে থদবে ফা 

কাবন শুবন ভানযল সঠকবাবফ ফযঝবত াবয না।   কথাসটাআ াআাংবযজীবত ফরা  

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

তাআ Common sense-   কসট সফল িবকচ  বফচ ধাযণা না থাকবর ঐ 

সফলবয কযযাঅবনয াঅাত ও যন্না থদবে বড় ফা কাবন শুবন ভানযল সঠকবাবফ 

ফযঝবত াবয না।  

রক্ষুনী বরা- াঅাতোসনবত ফণচনাকযা ঘটনাসট থকাবনা  কসট সনসদচি সফলব শুধয 

ঘবট   যকভ ফরা সন। তাাআ   সফলসট – ওাফ ও গুনা ভাা কর 

সফলবয জনু প্রবমাজু।  
 

কযযাঅবনয  ান াজচবনয ১ ও ২ নাম্বায ভ রনীসত  

১. কযযাঅবন থকান যস্পয সফবযাধী কথা থনাআ (সনা/৪ : ৮২, ফাকাযা/২ : ১৭৬) 

২.  কাআ সফলবয কর াঅাত াাাস থযবে মচাবরােনা কবয সফলসটবত ে ড়াি 

সদ্ধাবি থৌ ছান 
 

এ কথাগুলরা ভাথায় রযলে চরুন এেন যকালর ভু’ ভলনয জাান্নালভ থাকায 
রভয়ালদয সফলব কযযাঅবন থাকা তথুগুবরা েয বজ থফয কযা  ফাং তায ভাধুবভ 
সফলসটবত ে ড়াি সদ্ধাবি থৌ ছাবনায থেিা কযা মাক। 

 

 থম কর াঈ-সবযানাবভ কযযাঅবনয তথুগুবরা মচাবরােনা কযা বফ- 

১. কফীযা গুনা ভৃতযুফযণকাযী ভয’সভবনয জাান্নাবভ থাকায থভাবদয 

সফলব কযযাঅবনয াধাযণ ফা বযাক্ষ থঘালণা 
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২. াঅ া তা’ারায গুনা ভাপ কযা সফলসটয াঅবরাবক কফীযা গুনা 

ভৃতযুফযণকাযী ভয’সভবনয জাান্নাবভ থাকায থভাবদয সফলসট জানা 

৩.  কসটভাত্র কফীযা গুনা ভৃতযুফযণকাযী ভয’সভবনয জাান্নাবভ থাকায 

থভাবদয ফুাাবয কযযাঅবনয যাসয থঘালণা 

৪. জাান্নাভ থথবক থফয ব  ব জান্নাত াওায ভবতা থকান ঘটনা ঘটবফ 

না ফবর কযযাঅবনয যাসয থঘালণা 

৫. ‘ভাওাসমন ছাকযরাত ও োফ্পাত’ ওাভ রক তথুধাযণকাসয াঅাত 

থথবক ভয’সভবনয জাান্নাবভ থাকায থভাদ জানা 

১. কফীযা গুনা ভতৃযু ফযণকাযী ভয’সভবনয জাান্নাবভ থাকায থভাবদয সফলব 

কযযাঅবনয াধাযণ ফা বযাক্ষ থঘালণা  
 

তথু-১ 

 ْۡ َئاتُِك ْۡ َسّيِ ْر َعْنُك ْوَن َعْنُه نَُكّفِ َِ إِْن تَْجَتِنُبوا َكَبائَِر َما تُْن
ْۡ ُمْدَخلً َكِرْيًما  .َونُْدِخلُْك

াথচ0 মসদ থতাভযা (ভয’সভনযা) কসফযা গুনা (ফড় গুনা) থথবক সফযত থাকবত ায 

তাবর াঅভযা থতাভাবদয (ভধুভ ও ছগীযা) গুনা ভাপ কবয সদফ  ফাং থতাভাবদয 

ম্মানজনক স্থাবন  জান্নাবত  প্রবফ কযাবফা  

  সনা/৪0 ৩১   

ফুােুা0 াঅ া  োবন প্রতুক্ষবাবফ জাসনব সদববছন থম- াইভানদায ফুসিযা 

কফীযা গুনা ভযি ব যকাবর থৌ ছবত াযবর তাবদয ানু গুনা সতসন থল 

সফোবযয সদন  াপাাবতয ভাধুবভ  ভাপ কবয সদব তাবদযবক জান্নাত সদব 

সদবফন।  
 

তাাআ,   াঅাবতয বযাক্ষ সক্ষা বরা- কফীযা গুনা ভৃতযুফযণকাযী ভয’সভন 

যকাবর জান্নাত াবফ না। াথচাৎ তাবদয সেযকার জাান্নাবভ থাকবত বফ। 

তথু-২ 
نَْيا وَ  ْۡ ِمْن َشْيٍء َفَمَتاُع الَْحَيوِة الّدُ َما ِعْنَد الِل َخْْيٌ َفَما أُوتِْيُت

ْۡ يََتَوَُّلُْوَن. َوالَِّذْيَن َيْجَتِنُبْوَن  ِِ َوأَبََْق لِلَِّذْيَن ٓاَمُنوا َوََََل َربِّ
ْۡ َيْغِفُرْوَن  ِۡ َوالَْفَواِحَش َوإَِذا َما َغِضُبوا ُه ثْ  .َكَبائَِر اْلِ

াথচ: ফস্তুত থতাভাবদয মা থদা ববছ তা াসথচফ জীফবনয থবাগাভগ্রী; সকন্তু 

াঅ ায সনকট মা াঅবছ তা াঈ ভ ও স্থাী  জান্নাবতয াভগ্রী । (াঈা  তাবদয জনু 

মাযা াইভান াঅবন ও তাবদয প্রসতারবকয াঈয সনবচয কবয। াঅয মাযা ফড় া 
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 কফীযা গুনা  ও াশ্লীর কাজ থথবক থফ বে থাবক  ফাং যাগাসিত বর ক্ষভা কবয 

থদ।  

  শুযা/৪২ 0 ৩৬, ৩৭  

ফুােুা0 াঅ া  োবন প্রতুক্ষবাবফ জাসনব সদববছ- থম ভয’সভনগণ কফীযা গুনা 

ভযি ব যকাবর থৌ ছবফ শুধয তাযাাআ জান্নাবতয ফাসন্দা বফ। তাবর   

াঅাবতযও বযাক্ষ ফিফু বরা, কফীযা গুনা ভৃতযুফযণকাযী ভয’সভন জান্নাত 

াবফ না। াথচাৎ তাবদয সেযকার জাান্নাবভ থাকবত বফ। 

♣♣   কর াঅাত থবক াধাযণ ফা বযাক্ষাবাবফ জানা মা- াঅভরনাভা 

কফীযা গুনা থাকা ভয’সভনবক সেযকার জাান্নাবভ থাকবত বফ 

 

২. াঅ া তা’ারায গুনা ভাপ কযা সফলসটয াঅবরাবক কফীযা গুনা 

ভতৃযু ফযণকাযী ভয’সভবনয জাান্নাবভ থাকায থভাবদয সফলসট জানা  
 

তথু-১ 
 َّ ََ اَل َۡ اِّنَ َربَّ َّ اللََّم ِۡ َوالَْفَواِحَش اَِّ ْ ِذْيَن يَْجَتِنُبْوَن َكَبائَِر اَِّْث

 َواِسُع الَْمْغِفَرِة  
াথচ: মাযা (থম ভয’সভনযা) থছাট-োট গুনা ছাড়া কফীযা গুনা ও াশ্লীর কাজ থথবক 

দ বয থাকবফ, (তাবদয ফুাাবয  সনশ্চ থতাভায প্রসতারবকয ক্ষভায সযসধ ফুাক। 

  নাজভ/৫৩0 ৩২  

ফুােুা: াঅ া  োবন প্রতুক্ষবাবফ জাসনব সদববছন- থম কর াইভানদায কফীযা 

গুনা থথবক ভযি তাবদয থছাটোট গুনা সতসন ক্ষভা কবয সদবফন। তাবর াঅাবতয 

বযাক্ষ ফিফু বরা, ভয’সভবনয াঅভরনাভা থাকা কফীযা গুনা াঅ া থল 

সফোবযয সদন ভাপ কযবফন না। তাাআ, তাবদয সেযকার জাান্নাবভ থাকবত বফ। 

তথু-২ 
 ْ ْحَماِن الَِّذْيَن َيْمُشْوَن ََََل اْْلَْرِض َهْونًا َوإِذَا َخاَطهََبُ َوِعَبادُ الّرَ
ًدا  ْۡ ُسّجَ ِِ الَْجاِهلُْوَن َقالُوا َسلًَما.َوالَِّذْيَن يَِبْيُتوَن لَِربِّ

َۡ إِّنَ َوقَِياًما.َوالَِّذْيَن َيُقْولُوَن رَ  ّنَ َِ ا َََذاَب َج بََّنا اْصِرْف َعّنَ
ا َوُمَقاًما.َوالَِّذْيَن إَِذا  ا َساَءْت ُمْسَتَقّرً َِ ا َُاَن َغَراًما.إِنَّ َِ َََذابَ
ََ َقَواًما.َوالَِّذْيَن ََّ  وا َوَُاَن بَْيَ ذَلِ ْۡ َيْقَُتُ ْۡ ُيْسِرُفوا َولَ أَنَفُقوا لَ

ا ٓا ًِ َم الُل إََِّّ َيْدُعْوَن َمَع الِل إِلَ ْفَس الَِِّت َحّرَ َخَر َوََّ َيْقُتلُْوَن الّنَ
ََ َيلَْق أَثَاًما.ُيَضاَعْف لَُه  بِالَْحّقِ َوََّ َيْزنُْوَن َوَمْن ّيَْفَعْل ذَلِ
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انًا. إََِّّ َمْن تَاَب َوٓاَمَن َوَعِمَل  َِ الَْعَذاُب يَْوَم الِْقَياَمِة َوَيْخلُْد فِْيِه ُم
ْۡ َحَسَناٍت َوَُاَن الُل  َعَملً َصالًِحا ِِ َئاتِ ُل الُل َسّيِ ََ ُيَبّدِ َفأُولَِئ
 َغُفوًرا َرِحْيًما.

াথচ: াঅয যভাবনয ফান্দা তাযাাআ মাযা ৃসথফীবত সফনীতবাবফ েরাবপযা কবয  ফাং 

তাবদয াবথ মেন থফাধসিীন থরাবকযা কথা ফরবত থাবক, তেন তাযা ফবর-

সফদা (ারাভ)। াঅয তাযা যাত াসতফাসত কবয তাবদয প্রসতারবকয াঈবদ্দবু 

সজদাফনত ব ও দণ্ডাভান থথবক। াঅয তাযা ফবর- থ াঅভাবদয প্রসতারক! 

াঅভাবদয থথবক জাান্নাবভয াস  সফদ সযত করুন; সনশ্চ  য াস  ফচনাা। সনশ্চ 

সফশ্রাভস্থর ও ফাস্থান সাবফ তা েযফাআ সনকৃি। াঅয মেন তাযা ফু কবয তেন 

াফু কবয না াঅফায কৃণতাও কবয না, ফযাং তাযা থাবক   দুাআবয ভধুফতচী 

াফস্থাবন। াঅয তাযা াঅ ায াবথ ানু াআরাবক ডাবক না, াঅ া মায তুা 

সনবলধ কবযবছন নুােত কাযণ ছাড়া তাবক তুা কবয না  ফাং ফুসবোয কবয না; 

থম  রূ কযবফ থ াস  থবাগ কযবফ। সকাভবতয সদন তায াস  সদ্বগুণ কযা বফ 

 ফাং থোবন থ াভাসনত াফস্থা স্থাীবাবফ থাকবফ। থ ছাড়া থম তাওফা কবয, 

াইভান দৃঢ় কবয থন ও ত্কাজ কবয। াতাঃয াঅ া তাবদয াভ বক 

সযফতচন কবয থদবফন থনকী দ্বাযা; াঅয াঅ া াসত ক্ষভাীর ও যভ দারয।  

( যা থপাযকান/২৫: ৬৩-৭০) 

ফুােুা0   াঅাতভ ব যভাবনয দা তথা ভয’সভন ফান্দাবদয সফলব ফিফু যাো 

ববছ। াফু, কৃনতা, সযক, ভানযল তুা, ফুসবোয াআতুাসদ কফীযা গুনা। 

 োবন প্রথবভ াঅ া ফবরবছন- থম ভয’সভনযা ঐ কফীযা গুনাভ  কযবফ তাযা 

জাান্নাবভ মাবফ  ফাং সেযকার থোবন থাকবফ। তাযয াঅ া ফবরবছন- মাযা 

তাওফা কবয াইভাবনয দাসফ ানযমাী াঅভর কযা শুরু কযবফ তাবদয কর গুনা 

সতসন শুধয ভাপাআ কযবফন না, থগুবরাবক ওাবফ সযফতচন কবয সদবফন।  

তাবর   াঅাত ভ  থথবক প্রতুক্ষবাবফ জানা মা- 

 মথামথবাবফ তাওফা কযবর কফীযা গুনা াওাবফ সযফতচীত ব মা 

 কফীযা গুনা তাওফায ভাধুবভ ভাপ কসযব না সনব যকাবর থৌ ছবর 

ভয’সভনবক সেযকার জাান্নাবভ থাকবত বফ 

তথু-৩ 
اِت  ّيِ  اِّنَ الَْحَسَناِت ُيْذِهْْبَ الّسَ

াথচ: ত্কাজ াফুাআ গুনাবক সভসটব থদ  

 হুদ/১১ : ১১৪  

ফুােুা:  োবন ফরা ববছ থনক াঅভর গুনাবক যসত কবয থদ।  বফচয 

াঅাতভ বয ভাধুবভ াঅভযা থজবনসছ থম, কফীযা গুনা তাওফা ফুতীত ভাপ  
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না। তাাআ   াঅাবতয সক্ষা বরা, থনক াঅভর দ্বাযা ছগীযা গুনা ভাপ । 

াদীবয  বয াঅবছ  ভাধুবভ যা র  া. ও   তথুসট জাসনব সদববছন। 
 

তথু-৪ 
ْوبَُة ََََل الِل لِلَِّذْيَن َيْعمَ  َّۡ يَُتْوبُْوَن ِمْن إِنََّما الّتَ الٍَة ثُ َِ ْوَء بَِج لُْوَن الّسُ

 ْ ََ َيُتْوُب الُل ََلَْۡيِ َوَُاَن الُل ََلِْيًما َحِكْيًما. طَقِرْيٍب َفأُْولَِئ
 ُۡ َئاِت َحّّتَ إَِذا َحَضَر أََحَدُه ّيِ ْوبَُة لِلَِّذْيَن َيْعَملُْوَن الّسَ َولَْيَسِت الّتَ

ارٌ الَْمْوُت َقاَل إِِّنِ تُبْ  ْۡ ُكّفَ ََ  طُت اْْلَن َوََّ الَِّذْيَن َيُمْوتُْوَن َوُه أُْولَِئ
ْۡ َََذابًا أَلِيًما ُِ  .أَْعَتْدنَا لَ

াথচ0 াফুাআ াঅ া থফ থরাবকয তাওফা কফযর কবযন মাযা জাারাত  া তা 

থধা কা, থরাব রারা াআতুাসদ  ফত ভন্দ কাজ কবয  ফাং ানসতসফরবম্ব তাওফা 

কবয,  বদয তাওফাাআ াঅ া কফযর কবযন; াঅয াঅ া ভা ানী ও ভাপ্র াফান। 

াঅয তাওফা তাবদয জনু ন (তাবদয তাওফা কফযর বফ না) মাযা গুনায কাজ কবয 

থমবত থাবক মবতাক্ষণ না ভৃতযু াঈসস্থত , (তেন) ফবর, সনশ্চ াঅসভ  েন তাওফা 

কযসছ  ফাং তাবদয জবনুও ন মাবদয ভৃতযু  কাসপয াফস্থা; তাবদয জনু 

াঅভযা মন্ত্রণাদাক াস   জাান্নাবভয াস   প্রস্তুত থযবেসছ। 

  সনা/৪ 0 ১৭, ১৮  

ফুােুা0 ভান াঅ া ১৭ নাং াঅাবত প্রতুক্ষবাবফ জাসনব সদববছন থম, মাযা 

া তা, থধা কা, থরাব রারা াআতুাসদয কাযবণ   বছাট ফা ফড়  া কাজ কবয 

থপরায াবথ াবথ োসর সনাবত তওফা কযবফ,  ভানযবলয ক পা সক থদায গুনা 

ফুতীত  তাবদয কর গুনা সতসন ভাপ কবয সদবফন। 

 যয ১৮ নাং াঅাবতয ভাধুবভ প্রতুক্ষবাবফ জাসনব থদা ববছ থম- দু’ধযবনয 

ফুসিবদয সতসন ক্ষভা কযবফন না  ফাং তাবদয জনু জাান্নাবভয াস  প্রস্তুত কবয 

থযবেবছন । তাযা বরা- 

১. থম ভয’সভন ফুসিযা ভৃতযু াঈসস্থত বর তাওফা কযবফ 

২. মাযা ভৃতযু মচি কাসপয থাকবফ  

তাবর   াঅাবত াঅ া প্রতুক্ষবাবফ জাসনব সদববছন- থম কর ভয’সভন ভৃতযুয 

 বফচ তাওফায ভাধুবভ গুনা ভাপ কবয সনবফ না, ভৃতযুয য াঅয তাবদয সতসন ক্ষভা 

কযবফন না। াঅ া ক্ষভা না কযবর ঐ ভয’সভনবদয সনশ্চ জাান্নাবভ থমবত বফ  ফাং 

সেযকার থোবন থাকবত বফ।  
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তথু-৫ 
ََ أَْصَحاُب  ْيَئُتُه َفأُْولَِئ ُِ َئًة َوأََحاَطْت بِِه َخ بَََل َمْن َكَسَب َسّيِ

ارِ  ا َخالُِدْوَن  جالّنَ َِ ْۡ فِْي  .ُه
াথচ0 ফস্তুত মাযা গুনা কযবফ  ফাং তাবদয গুনা দ্বাযা জসড়ব থাকবফ (তাওফা দ্বাযা 

ভাপ কসযব না সনব ফড় গুনাবফসিত ব ভৃতযুফযণ কযবফ) তাযা জাান্নাভী বফ; 

তাযা সেযকার থোবন থাকবফ।   

(ফাকাযা/২ : ৮১) 

ফুােুা0   াঅাতোসনয ভাধুবভও যাসয জাসনব থদা ববছ। মাযা কৃত কফীযা 

গুনা তাওফা দ্বাযা ভাপ কসযব না সনব ভৃতযুফযণ কযবফ তাযা জাান্নাভী বফ  ফাং 

সেযকার থোবন থাকবফ। 
   

♣♣   কর াঅাত থথবক স্পিবাবফ জানা মা- াঅভরনাভা কফীযা গুনা থাকা 

ভয’সভবনয সেযকার জাান্নাবভ থাকবত বফ 
 

৩.  কসটভাত্র কফীযা গুনা ভতৃযু ফযণকাযী ভয’সভবনয জাান্নাবভ থাকায থভাবদয 

ফুাাবয কযযাঅবনয যাসয থঘালণা  
 

তথু-১ 
أَ ... ... ... َوَمْن ّيَْقُتْل  َُ َوَما َُاَن لُِمْؤِمٍن اَْن ّيَْقُتَل ُمْؤِمًنا اََِّّ َخ

ًدا َفَجَزاُؤه ا  َوَغِضَب الُل ََلَُيِه َو ‘ ُمْؤِمًنا ُمَتَعّمِ َِ ُۡ َخالًِدا فِْي ّنَ َِ َج
 َََذابًا َعِظْيًما . ‘ َواَََّدَ لَه‘ لَْعَنه

াথচ: থকাবনা ভয’সভনবক তুা কযা থকাবনা ভয’সভবনয জনু েত ন, তবফ বযরফত 

কযবর স্বতন্ত্র কথা … … … াঅয থম াআোকৃতবাবফ থকাবনা ভয’সভনবক তুা কবয 

তায স্থান জাান্নাভ, থোবন থ সেযকার াফস্থান কযবফ, াঅয াঅ া তায াঈয 

যাগাসিত ন, তাবক রা’নত কবযন  ফাং তায জনু প্রস্তুত থযবেবছন ভাাস ।  

  সনা/৪ : ৯২, ৯৩   

ফুােুা0 কাাঈবক ানুাবাবফ তুা কযা কফীযা গুনা। তাাআ াঅ া   াঅাবতয 

ভাধুবভ সযষ্কাযবাবফ জাসনব সদববছন থম,  কসটভাত্র কফীযা গুনা 

ভৃতযুফযণকাযী ভয’সভনবক সেযকার জাান্নাবভ থাকবত বফ।  
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তথু-২ 

بوا َو اََحّلَ اللَ  َم الّرِ ْيَع َوَحّرَ بِّه  الّبَ ْن ّرَ َفَمْن َجاَء ُه َمْوِعَظٌة ّمِ
ََ اَْصَحاُب  .َواَْمُرُه اَِل اللِ   َفانَْتىه َفلَه َما َسلََف  َوَمْن ََادَ َفاُولِئ

ارِ  ا َخالُِدْوَن . الّنَ َِ ْۡ فِْي  ُه
াথচ: াথে াঅ া থফো-থকনাবক ারার কবযবছন  ফাং যদবক কবযবছন াযাভ; 

াতাঃয থম ফুসিয সনকট তায প্রসতারবকয ক্ষ থথবক াঈবদ থৌ ছায য থ 

সফযত ববছ থ  বফচ মা থেববছ তা তাযাআ (সফল), তবফ তায সফলসট াঅ ায 

কাবছ ভসচত; াঅয মাযা (সনবদচ াওায যও) যনযাফৃস  কবযবছ তাযা 

জাান্নাবভয াসধফাী; থোবন তাযা সেযকার থাকবফ।  

 ফাকাযা/২ : ২৭৫  

ফুােুা: যদ োওা কফীযা গুনা। তাাআ   াঅাবতয ভাধুবভ াঅ া জাসনব 

সদববছন যদ তথা  কসটভাত্র কফীযা গুনা ভৃতযুফযণকাযী ভয’সভনবক সেযকার 

জাান্নাবভ থাকবত বফ। 
 

তথু-৩ 
َ َوَرُسولَُه َويََتَعّدَ ُحُدوَدُه ُيْدِخلُْه نَا ا َوَمْن يَْعِص اّلّلَ َِ ًرا َخالًِدا فِي

ٌي .  ِِ  َولَُه َََذاٌب ُم
াথচ0 াঅয থম  ভয’সভন  ফুসি  সভযা ফ বনয ফুাাবয  াঅ া ও তায যাযবরয 

াফাধু বফ  ফাং তায সনধচাসযত ীভা রঙ্ঘন কযবফ সতসন তাবক াঅগুবন প্রবফ 

কযাবফন, থোবন থ সেযকার থাকবফ  ফাং তায জনু যববছ াভানকয াস । 

 সনা/৪ 0 ১৪  

ফুােুা: সভযা ফ বনয ফুাাবয াঅ ায সনবদচ না ভানা কফীযা গুনা। তাাআ   

াঅাবতয ভাধুবভ াঅ া জাসনব সদববছন  কসটভাত্র কফীযা গুনা 

ভৃতযুফযণকাযী ভয’সভনবক সেযকার জাান্নাবভ থাকবত বফ। 
 

♣♣ াঅর কযযাঅবনয   কর তবথুয ভাধুবভ স্পিবাবফ জানা মা-  কসটভাত্র 

কফীযাগুনা ভৃতযুফযণকাযী ভয’সভনবক সেযকার জাান্নাবভ থাকবত বফ।  
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৪. জাান্নাভ থথবক থফয ব  ব জান্নাত াওায ভবতা থকান ঘটনা যকাবর ঘটবফ 

না ফবর কযযাঅবনয যাসয থঘালণা 

 

তথু-১.১ 
ْۡ تََر إَِل الَِّذْيَن أُوتُوا نَِصْيًبا ِمَن الِْكَتاِب  ُيْدَعْوَن إَِل ِكَتاِب الِل أَلَ

 ََ ْۡ ُمْعِرُضْوَن. َذلِ ْ َوُه َّۡ َيَتَوّلَ َفِرْيٌق ِمهَْنُ ْ ثُ َۡ بَْيهََنُ لَِيْحُك
َّ أَيَّاًما َمْعُدْودَاٍت  اُر إَِّ َنا الّنَ ْۡ َقالُوا لَْن تََمّسَ ُِ ْۡ ِِف  صبِأَنَّ ُه َوَغّرَ

ْوَن  ْ َما َُانُوا َيْفََتُ  .ِدْيهَِنِ
াথচ0 তযসভ সক তাবদয থদবোসন মাবদয সকতাবফয াঅাংসক  ান (কযযাঅন সবন্ন ানু 

সকতাবফয  ান) প্রদান কযা বসছবরা? তাবদযবক মেন াঅ ায (সয ণচ) সকতাফ 

(াঅর কযযাঅন)- য সদবক াঅহ্বান কযা  সনবজবদয ভাবঝ (সফদুভান সফফাদ) 

ভীভাাংা কযায জনু, তেন তাবদয  কদর ভযে সপসযব থন  ফাং তাযা থথা সস্থয 

থাবক। তা  জনু থম, তাযা ফবর (ভবন কবয), সনসদচি সকছযসদন ছাড়া াঅগুন 

(জাান্নাভ) াঅভাবদয স্পচ কযবফ না (কাযণ াঅভযাবতা সয ণচ সকতাফ কযযাঅবনয 

সকছয ানযযণ কযসছ); ফস্তুত তাযা থম কথা ফাসনব সনববছ থসট তাবদযবক 

সনবজবদয দ্বীন (াআরাভী জীফন-ফুফস্থা) িবকচ থধা কা থপবর সদববছ।  

  াঅবর-াআভযান/৩ 0 ২৩-২৪  

ফুােুা0 াঅাত দু’োসনয ফুােুা ফযঝবত বর প্রথবভ থম সফলসট ফযবঝ সনবত বফ তা 

বরা- কযযাঅবন াঈব সেত াঅ ায াঠাবনা সকতাবফয াংেুা োযসট। মথা- তাওযাত, 

মাফযয, াআসঞ্জর ও কযযাঅন।   োযোসন সকতাবফয ভবধু কযযাঅন বরা সয ণচ। াথচাৎ 
াঅর কযযাঅবন াআরাবভয কর সদক ও সফল জাসনব থদা ববছ।  বফচয 

সতনোসন সকতাবফ াআরাভ সয ণচবাবফ াঈস্থাসত না বরও কর সকতাবফ সতনসট 

সফলব থকান াথচকু থনাআ। থ সতনসট সফল বে তাওীদ, সযারাত ও াঅসেযাত। 

াথচাৎ াঅ ায  কত্বফাদ, নফী-যা র ও যকার িকচ কর সকতাবফয ভ র 
ফিফু  কাআ। াআরাভ ারবনয সফসধ-সফধান াথচাৎ যীাবতয সফসধ-সফধান থিবকচ 
 বফচয সতনসট সকতাফ ও কযযাঅবনয ভবধু সকছয াথচকু াঅবছ।  
 

াঅবরােু াঅাত দু’োসনবত মাবদযবক াঅ ায সকতাবফয সকদাং থদা ববছ 

তাবদয াফস্থা ফণচনা কযা ববছ। াথচাৎ কযযাঅন ফাবদ ানু সকতাফধাযীবদয াফস্থা 
ফণচনা কযা ববছ। াঅ া জাসনববছন ঐ সকতাফধাযীবদয মেন তাবদয ভধুকায 

সফবযাবধয পারায জনু সয ণচ সকতাফ তথা াঅর কযযাঅবনয পারায সদবক 

ডাকা  তেন তাবদয  কদর তা থভবন থন  ফাং  ক দর াভানু কবয ও 

সনবজবদয াফস্থাবন দাসড়ব থাবক।  
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 যয াঅ া জাসনব সদববছন- থম দর কযযাঅবনয পারা াভানু কবয ও 

সনবজবদয াফস্থাবন দাসড়ব থাবক তাযা সক ধাযণা-সফোবয কাযবণ তা কবয। াঅ া 

জাসনববছন- তাযা াভানু কবয  সট ভবন কবয থম, জাান্নাবভয াঅগুন তাবদয স্পচ 

কযবত াযবফ না। াঅয কযবরও তা শুধয াল্প সকছয সদবনয জনু বফ। ঐ ধাযণা-

সফো িবকচ ভাান াঅ া ২৪ নাং াঅাবতয থবল ফবরবছন- ঐ ধাযণা সফো 

তাবদয ভনগড়া  ফাং থসট তাবদয দ্বীন তথা াআরাভ িবকচ  কসট েযভ বযর 

ধাযণা। 
 

 কটয সেিা কযবর বজাআ ফযঝা মা- ঐ থরাকবদয ধাযণা-সফো সছর, থমবতয 

তাযা তাওীদ, সযারাত ও াঅসেযাবত সফো কবয  াথচাৎ তাবদয াইভান াঅবছ  
 ফাং তাযা সয ণচ াআরাভ তথা কযযাঅসনক াআরাবভয সকছয ানযযণ কবয, থবতয 

কযযাঅবনয দু’ কসট সফল ফা পারা না ভানবর তাবদয জাান্নাবভ থমবত বফ না। 

াঅয থমবত বরও তা সেযস্থাী বফ না। াল্প সকছয সদন াস  থবাগ কবয তাযা াইভান 

 ফাং কৃত সকছয থনক াঅভবরয দরুন সেযকাবরয জনু জান্নাত থব মাবফ। 

কযযাঅবনয পারা না ভানা কফীযা গুনা। তাাআ াঅ া াঅাত দু’োসনয ভাধুবভ 

কর ভযসরভবদযবক জাসনব সদববছন- াইভান থাকবর দু’ কসট কফীযা গুনা 

ভৃতযুফযণ কযবর সকছয সদন জাান্নাবভ থবাগ কবয সেযকাবরয জনু জান্নাত াওা 

মাবফ   তথু ি ণচ বযর। প্রকৃত তথু বে  তাওফায ভাধুবভ ভাপ না কসযব  

 কসটভাত্র কফীযা গুনা ভৃতযুফযণ কযবরও ভয’সভনবক সেযকার জাান্নাবভ 

থাকবত বফ। 
 

তথু-১.২ 
َّ أَيَّاًما َمْعُدْوَدةً  اُر إَِّ َنا الّنَ ْۡ ِعْنَد الِل ُقْل أَاتََّخْذتُ  طَوَقالُوا لَْن تََمّسَ

َدُه أَْم تَُقْولُْوَن ََََل الِل َما ََّ تَْعلَُموَن.  ِْ ًدا َفََلْ ّيُْخلَِف الُل َع ِْ َع
ََ أَْصَحاُب  ْيَئُتُه َفأُْولَِئ ُِ َئًة َوأََحاَطْت بِِه َخ بَََل َمْن َكَسَب َسّيِ

ارِ  ا َخالُِدْوَن  جالّنَ َِ ْۡ فِْي  .ُه
াথচ0 াঅয তাযা ফবর- জাান্নাবভয াঅগুন াঅভাবদয কেবনা স্পচ কযবফ না, 

গণনাবমাগু কবকসট সদন ছাড়া; ফবরা- থতাভযা সক াঅ ায কাছ থথবক  ভন 

থকাবনা প্রসতশ্রুসত সনববছা? াথে াঅ া কেবনা তায প্রসতশ্রুসত বে কবযন না; 

নাসক থতাভযা াঅ া স্পবকচ  ভন কথা ফরবছা, থম সফলব থতাভাবদয  ান থনাআ? 

ফস্তুত মাযা গুনা কযবফ  ফাং তাবদয গুনা দ্বাযা জসড়ব থাকবফ (তাওফা দ্বাযা ভাপ 

কসযব না সনব ফড় গুনাবফসিত ব ভৃতযুফযণ কযবফ) তাযা জাান্নাভী বফ; তাযা 

সেযকার থোবন থাকবফ।   

  ফাকাযা/২ 0 ৮০, ৮১  
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ফুােুা0 ১নাং তবথুয াঅাত দু’োসনয নুা াঅবরােু ৮০ নাং াঅাবতয প্রথবভ 

সকতাফধাযীযা যকাবর জাান্নাবভয াস  থবাগ কযায সফলব  কাআ ধাযণা-সফোবয 

সবস বত  কাআ ধযবনয কথা ফবরবছ। াথচাৎ তাযা ফবরবছ, থমবতয তাবদয াইভান তথা 
তাওীদ, সযারাত ও াঅসেযাবত সফো াঅবছ তাাআ াঅর কযযাঅন তথা সয ণচ 

াআরাবভয দু- কসট সফল ারন না কযবর তাবদয জাান্নাবভ থমবত বফ না। াঅয 

থমবত বরও তা বফ াল্প কবক সদবনয জনু।  

সকতাফধাযীবদয ঐ ধযবনয ধাযণা-সফোবয াঈ বয াঅ া  োবন প্রথবভ তাবদয 

সজ াা কযবত ফবরবছন- তাযা সক ঐ যকভ থকান ওাদা তা য সনকট থথবক থববছ 

সকনা? নাসক তাযা না থজবন  কসট বযর ফা সভথুা কথা াঅ ায কথা ফবর োসরব 

সদবে? াথচাৎ াঅ া প্রশ্ন কযায ভাধুবভ জাসনব সদবরন, ঐ যকভ থকান ওাদা তা য 
নাাআ। াথচাৎ গুনাবয জনু সকছয সদন জাান্নাবভ াস  থবাগ কবয সেযিনবাবফ 
জান্নাবত থমবত াযায ভত থকান ঘটনা যকাবর ঘটবফ না। 
 

াঅাতোসনয ফিফুবক াঅবযা স্পস্ট কযায জনু বযয াঅাত তথা ৮১ নাং 

াঅাবতয ভাধুবভ াঅ া যাসয জাসনব সদববছন- মাযা গুনা কযবফ  ফাং 

গুনাব সযবফসিত থথবক ভৃতযুফযণ কযবফ াথচাৎ ভৃতযুয মযসিেত ভ  বফচ তাওফা 
কবয ঐ গুনা ভাপ কসযব না সদব ভৃতযুফযণ কযবফ, তাবদয জাান্নাবভ থমবত বফ 

 ফাং সেযকার থোবন থাকবত বফ।  
 

▲▲ থকাঈ থকাঈ ফরবত োন ফা ফবর থাবকন- াঅর কযযাঅবনয   দুসট তবথুয 

ফিফু ানু নফীয াঈম্মবতয জনু প্রবমাজু, থল নফীয াঈম্মবতয জনু প্রবমাজু ন। 

াথচাৎ  ফচফতী নফী-যা রগবণয াঈম্মতযা গুনাগায ভয’সভন াফস্থা ভৃতযুফযণ কযবর 
তাবদয সেযকার জাান্নাবভ থাকবত বফ সকন্তু থল নফীয াঈম্মতবদয ফুাাবয তা বফ 

না। তাযা সকছযকার জাান্নাবভ থথবক থফয ব  ব সেযকাবরয জনু জান্নাত থব 

মাবফ।   ফুােুা তু ফবর ধবয থনায াথচ বে- ভান াঅ ায সফোবযয 

নীসতভারা াআনাপসবস ক ন  নাাঈমযসফ া । কাযণ সতসন শুধয জবন্ময ভবয 

সবন্নতায জনু  কাআ ধযবনয াযাবধয জনু ভানযলবক াসযীভ াথচকু ম্বসরত 

াস  সদবফন। প্রথভ নফী (াঅদভ াঅ.) থথবক থল (ভযাম্মাদ া.) নফী মচি 

াআরাবভয ভ রনীসত থম  কাআ তা ভান াঅ া জাসনব সদববছন  বাবফ- 

ِ الَِِّت َقْد َخلَْت ِمْن َقْبُل  َة اّلّلَ ِ  لُِسّنَةِ  تَِجَد  َولَْن  َ   ُسّنَ  . تَْبِديًل  اّلّلَ
াথচ0  টাাআ াঅ ায যীসত  ফচ থথবক েবর াঅবছ; াঅয তযসভ াঅ ায যীসতবত থকান 

সযফতচন াবফ না।  

 পাতা/৪৮ 0 ২৩  
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ََ ِمْن ُرُسلَِنا َة َمْن َقْد أَْرَسلَْنا َقْبلَ ِتَنا تَِجُد  َوََّ  َ   ُسّنَ  تَْحِويًل . لُِسّنَ
াথচ0 াঅভাবদয যা রবদয ভবধু থতাভায  বফচ মাবদযবক াসঠবসছরাভ তাবদয 

থক্ষবত্রও  রূ সনভ সছর, াঅয তযসভ াঅভাবদয সনবভ থকান সযফতচন াবফ না। 

 ফনী াআযাাআর/১৭ 0 ৭৭  

সম্মসরত ফুােুা:   দু’সট  ফাং   ধযবনয াঅবযা াঅাবতয ভাধুবভ কযযাঅন সযষ্কায 

বাবফ জাসনব সদববছ- াআরাবভয ভ রনীসত ৃসথফীয শুরু থথবক থল মচি  কাআ। 
 

তথু-২ 
اِر. طأََفَمْن َحّقَ ََلَْيِه َُلَِمُة الَْعَذاِب   لَهِكِن  أََفأَنَْت تُنِقُذ َمْن ِِف الّنَ

ةٌ  ْبِنّيَ ا ُغَرٌف ّمَ َِ ْۡ ُغَرٌف ِمْن َفْوِق ُِ ْۡ لَ ُِ تَْجِري  َّالَِّذْيَن اتََّقْوا َربَّ
ارُ  َِ ا اْْلَنْ َِ ََْد اللِ  طِمْن تَْحِت   . الُل الِْمْيَعادَ  ََّ يُْخلُِف  طَو

াথচ0 মায াঈয দণ্ডাবদ থমৌসিক (াফধাসযত) ববছ (তাবক থক ফা োবত াবয); 

তযসভ (যা র ভযাম্মাদ া.) সক যক্ষা কযবত াযবফ থাআ ফুসিবক থম জাান্নাবভ 

াঅবছ? তবফ মাযা তাবদয যফ িবকচ বেতন তাবদয জনু (স্থাীবাবফ) সনসভচত 

াঅবছ প্রাাবদয াঈয প্রাাদ (জান্নাত); মায তরবদব নদ-নদী প্রফাসত;  টা 

াঅ ায ওাদা; াঅ া ওাদায ফুসতক্রভ কবযন না। 

   মযভায/৩৯ 0 ১৯, ২০  

ফুােুা0 কাবযা ওাদায  প্রসতশ্রুসতয   কসট রূ বে তায দ্বাযা সনধচাযণ কযা সফসধ-

সফধান ফা নীসতভারা। তাাআ থকান সফলব াঅ ায ওাদায  কসট রূ বে ঐ সফলব 

াঅ ায সনধচাসযত সফসধ-সফধান ফা নীসতভারা। 

১৯ নাং াঅাতোসনবত প্রশ্ন কযায ভাধুবভ াঅ া প্রথবভ জাসনব সদববছন- থম 

ফুসিয জনু াস  থমৌসিক ফা াফধাসযত ববছ তাবক থকাঈ ফাোবত াযবফ না। 

াথচাৎ াঅ া ফবরবছন, তা য জাসনব থদা সফসধ-সফধান ফা নীসতভারা ানযমাী মায 
জনু াস  থমৌসিক ফা াফধাসযত ববছ ববছ তাবক থকাঈ ফা োবত াযবফ না। 

াঅ ায জাসনব থদা থ নীসতভারা বরা- থম ভয’সভন  তাওফায ভাধুবভ ভাপ 

কসযব না সনব   কসটভাত্র কফীযা গুনা ভৃতযুফযণ কযবফ তাবক সেযকার 

জাান্নাবভ থাকবত বফ। াঅয থম ভয’সভন কৃত কফীযা গুনা তাওফায ভাধুবভ ভাপ 

কসযব সনব ভৃতযুফযণ কযবফ সতসন তাবক প্রথভ থথবকাআ সেযকাবরয জনু জান্নাত 

সদব সদবফন।  
 

াঅাবতয বযয াাংব াঅ া াঅফায প্রবশ্নয ভাধুবভ জাসনব সদববছন মাবক সতসন 

সফোয কবয জাানাবভ াসঠব সদববছন তাবক যা র  া.  ও  াপাাবতয 
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ভাধুবভ  াঈদ্ধায কযবত াযবফন না। যা র  া.  াফুাআ থকান কাসপবযয জনু 

াপাাত কযবফন না। াঅয যা র  া.  মাবক জাান্নাভ থথবক াঈদ্ধায কযবত 

াযবফন না তাবক ানুবকান ভানযবলয াঈদ্ধায কযবত াযায প্রশ্নাআ াঅব না। তাাআ 

াঅাবতয   াাংবযও সক্ষা বরা- যকাবর সফোয কবয াঅ া থম ভয’সভনবক 

জাান্নাবভ াসঠব সদবফন তাবক সেযকার থোবন থাকবত বফ। 

বযয াঅাবত াঅ া জাসনব সদববছন মাযা তাবদয যফ তথা াঅ া িবকচ 

বেতন তাবদয স্থাীবাবফ থাকায জনু সতসন জান্নাত ততযী কবয থযবেবছন। াঅ া 

বেতন কথাসটয াথচ বরা াঅ ায থদা সফসধ-সফধান, নীসতভারা ও তথু 

মথামথবাবফ জানা  ফাং ানযযণ কযা। তাাআ াঅাবতয   াাংবয ভাধুবভ জাসনব 

থদা ববছ- মাযা াঅ ায থদা সফসধ-সফধান, নীসতভারা ও তথু মথামথবাবফ 

জাবন  ফাং ানযযণ কবয তাবদযবক সতসন সেযস্থাীবাবফ ারূ জান্নাবত থাকবত 

সদবফন। 

ফববল, ‘াঅ া কেনও সনবজয ওাদা থেরাপ কবযন না’ কথাসটয ভাধুবভ 

সযষ্কাযবাবফ জাসনব থদা ববছ- যকাবর াস  ও যযস্কায থদায ফুাাবয তা য 

কৃত ওাদা  জাসনব থদা সফসধ-সফধান ফা নীসতভারা  সতসন বে কযবফন না। াথচাৎ 
াঅ া  োবন সনসশ্চত কবযবছন থম- কফীযা গুনা ভৃতযুফযণকাযী ভয’সভন 

সেযকার জাান্নাবভ  ফাং কফীযা গুনাছাড়া ভৃতযুফযণকাযী ভয’সভন সেযকার জান্নাবত 

থাকবফ।  

 াঅর কযযাঅবনয   তথুভ বয াঅবরাবক তাাআ সনশ্চতা সদবাআ ফরা মা থম- 

যকাবর জাান্নাভ থথবক থফয ব  ব জান্নাবত মাওায নুা থকান ঘটনা ঘটবফ 

না।    
 

৫. ‘ভাওাসমন ছাকযরাত ও োফ্পাত’ ওাভ রক তথু ধাযণকাযী াঅাত থথবক 
ভয’সভবনয জাান্নাবভ থাকায থভাদ জানা  

ُۡ الُْمْفلُِحوَن. ََ ُه ْت  َفَمن ثَُقلَْت َمَواِزيُنُه َفأُولَـهِئ َوَمْن َخّفَ
َۡ َخالُِدوَن . ّنَ َِ ْۡ ِِف َج ُِ ََ الَِّذيَن َخِسُروا أَنُفَس   َمَواِزيُنُه َفأُولَـهِئ

 

‘ভাওাসঝন’, ‘ছাকযরাত’ ও ‘োফ্পাত’ ব্দ সতনসট াসযফতচীত থযবে াথচ: াতাঃয 

মাবদয ‘ভাওাসঝন’ ‘ছাকযরাত’ বফ তাযা বফ পরকাভ। াঅয মাবদয ‘ভাওাসঝন’ 

‘োফ্পাত’ বফ তাযা সনবজবদয ক্ষসতগ্র  কবযবছ, তাযা সেযকার জাান্নাবভ থাকবফ।  

 ভযবভনযন/২৩ 0 ১০২, ১০৩  
 

ফুােুা: ‘ভাওাসঝন’, ‘ছাকযরাত’ ও ‘োফ্পাত’ ব্দ সতনসট ধাযণকাযী কবকসট 

াঅাত াঅর কযযাঅবন াঅবছ। াঅযফী বালা   ব্দ সতনসটয প্রধান দু’সট াথচ বরা- 

 ভাওাসঝন 

১. ভামন্ত্র  
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২. াঅ ায কাবছ থম কাবজয গুরুত্ব াঅবছ থতভন কাজ াথচাৎ থনকী ফা 
াওাফ 

 

 ছাকযরাত 

১. বাযী 

২. থফী 
 

 োফ্পাত 

১. াল্কা  

২. কভ ( নু) 

াঅাতোসনবত ফরা ববছ থম ভয’সভনবদয ‘ভাওাসমন’ ‘ছাকযরাত’ বফ তাযা বফ 

পরকাভ। াথচাৎ তাযা জান্নাত াবফ। াঅয মাবদয ‘ভাওাসমন’ ‘োফ্পাত’ বফ 

তাবদয সেযকার জাান্নাবভ থাকবত বফ।  
 

 কজন ভয’সভবনয াঅভরনাভা সকছয না সকছয াওাফ াফুাআ থাবক। তাাআ ভয’সভবনয 

সেযকার জাান্নাবভয াস  াওা থথবক ফযঝা মা যকাবর াওাফ ও গুনা  ভন 

দ্ধসতবত ভাা ফা সাফ কযা বফ থমোবন াঅভরনাভা থনকী াঈসস্থত থাকবরও 

তায জনু থকান যযস্কায াওা মাবফ না। ঐ দ্ধসত বরা গুরুবত্বয সবস বত ভাায 

ফা সাফ কযায দ্ধসত। কাযণ গুরুবত্বয সবস বত ভাবরাআ শুধয  কসট থভৌসরক বযর 

তথা কফীযা গুনা থাকবর াঅভরনাভা থাকা থনকীয থমাগপর  নু ব মা। 

তাাআ ঐ থনকীয জনু থকান যযস্কায াওা মা না। াঅভর ববযয সবস বত ভাা বর 

াঅভরনাভা াঈসস্থত থাকা থনকীয সকছয না সকছয যযস্কায ভয’সভন ফুসি াফুাআ 

থবতা। াথচাৎ থ সকছয সদবনয জনু বরও জান্নাত থবতা। সফলসট সনব সফ াযীত 
াঅবরােনা কযা ববছ ‘াওাফ ও গুনা ভাায দ্ধসত। প্রেসরত ধাযণা ও সঠক 

তথু’ নাভক ফাআসটবত। 
 

তাাআ   াঅাত দু’োসনয প্রকতৃ াথচ: ‘ভাওাসঝন’ বব্দয াথচ ‘থনকী’, ‘ছাকযরাত’ 

বব্দয াথচ ‘থফী’  ফাং ‘োফ্পাত’ বব্দয াথচ ‘ নু’ ধযবর াঅাতদু’োসনয াথচ 

দাড়া- ‘াতাঃয মাবদয  বম ভয’সভনবদয  থনক াঅ’ভর থফস বফ তাযা বফ 

পরকাভ। াঅয মাবদয থনক াঅ’ভর  নু  কভ  বফ তাযা সনবজবদয ক্ষসতগ্র  

কবযবছ, তাযা সেযকার জাান্নাবভ থাকবফ’।  
 

ফুােুা: াঅাতোসনয   াথচ ভয’সভবনয জাান্নাবভ থাকায থভাদ িসকচত 

 বফচাস সেত কর াঅাবতয ি যক। সফবযাধী ন। তাাআ াঅাত দু’োসনয   াথচ 

গ্রনবমাগু বফ। াঅয ‘ভাওাসঝন’, ‘ছাকযরাত’ ও ‘োফ্পাত’ ব্দ সতনসট ধাযণকাযী 

ানু াঅাবতয াথচও  ভনবাবফ কযবত বফ থমন তা   াঅাবতয প্রকৃত াবথচয 

াবথ ি যক । 

♦♦ তাবর থদো মা- ভয’সভবনয যকাবর জাান্নাবভ থাকায থভাবদয সফলব 

াআরাবভয প্রাথসভক যাবক কযযাঅন দৃঢ়বাবফ ভথচন কবয। তাাআ ২০ ৃষ্ঠা াঈস সেত 
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সনবযচর  ান াজচবনয াআরাভী নীসতভারা ানযমাী ঐ প্রাথসভক যা বফ াআরাবভয 

ে ড়াি যা। াথচাৎ াআরাবভয ে ড়াি যা বরা-  কসট ভাত্র কফীযাগুনা 

ভৃতযুফযণকাযী ভয’সভনবক সেযকার জাান্নাবভ থাকবত বফ। সকছযকার জাান্নাবভয 

াস  থবাগ কবয সেযকাবরয জনু জান্নাত াওায ভবতা থকান ঘটনা যকাবর ঘটবফ 

না। 
 

 

কফীযা গুনা ভতৃযু ফযণকাযী ভয’সভবনয জাান্নাবভ থাকায থভাবদয 

ফুাাবয ারাত, মাকাত, সাভ, াজ্জ াআতুাসদ াঅভবরয ানযষ্ঠান থথবক 

সক্ষা 

কযযাঅন ও যন্না ানযমাী- ারাত, মাকাত, সাভ, াজ্জ াআতুাসদ াঅভবরয  কসট 

পযজ  বভৌসরক ফা কফীযা  াঅযকাবন বযর বর ঐ াঅভরগুবরা তবাগ ফুথচ । 

াথচাৎ ঐ াঅভরগুবরায ারনকৃত সঠক কাজগুবরায থকান ভ রু াওা মা না। 

াতীফ গুরুত্ব ণচ ঐ াঅভরগুবরায সক্ষায থথবক তাাআ াঅ া তাারা ও যা র  া.  

জাসনব সদববছন- জীফন সযোরনা কযা ভ রক কভচকােসটবত  কসট কফীযা গুনা 

তথা থভৌসরক বযর সনব থকান ভয’সভন যকাবর াঈসস্ত বর থ াযা জীফন থম 

থনক াঅভর কবযবছ তায থমাগপর  নু ব মাবফ। তাাআ, যকাবর ঐ থনক াঅভবরয 

জনু থ থকান  যস্কায াবফ না। াঅয তাাআ, তাবক সেযকার জাান্নাবভ থাকবত বফ।  

 

কফীযা গুনা ভতৃযু ফযণকাযী ভয’সভবনয জাান্নাবভ থাকায  

থভাবদয সফলব াদী 

াদী-১ 
ْيَنَة أَتَْت نَِبَّ الِل  َِ َعْن ِعْمَراَن بِْن ُحَصْيٍ أَّنَ اْمَرأًَة ِمْن ُج

َۡ وَ  ََن َفَقالَْت يَا نَِبَّ الِل َصَّلَ الُل ََلَْيِه َوَسلَّ ِهَي ُحْبََل ِمَن الّزِ
 َۡ ا َفأَِقْمُه ََلَّيَ َفَدََا نَِبُّ الِل َصَّلَ الُل ََلَْيِه َوَسلَّ أََصْبُت َحّدً
ا َفَفَعَل َفأََمَر  َِ ا َفِإَذا َوَضَعْت َفأْتِِِن بِ َِ ا َفَقاَل أَْحِسْن إِلَْي َِ َولِّيَ

ا نَِبُّ الِل َص  َِ َّۡ بِ ا ثُ َِ ا ثَِيابُ َِ ْت ََلَْي َۡ َفُشّدَ َّلَ الُل ََلَْيِه َوَسلَّ
ا يَا  َِ ا َفَقاَل لَُه ُعَمُر تَُصلِّي ََلَْي َِ َّۡ َصَّلَ ََلَْي ا َفُرِجَمْت ثُ َِ أََمَر بِ
نَِبَّ الِل َوَقْد َزنَْت َفَقاَل لََقْد تَابَْت تَْوبًَة لَْو ُقِسَمْت بَْيَ 
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ْ َوَهْل َوَجْدَت تَْوبًَة َسْبِعَي ِمْن أَهْ  ِل الَْمِديَنِة لََوِسَعهْْتُ
ِ تََعاَل. ا ّلِلَّ َِ  أَْفَضَل ِمْن أَْن َجاَدْت بَِنْفِس

াথচ0 াআভযান াআফবন থাাাআন  যা.  থথবক ফসণচত। থজাানা থগাবত্রয  কজন ভসরা 

সমনায ভাধুবভ গবচফতচী ব যা রয া  া. -  য কাবছ  ব ফবরন- থ াঅ ায 

যা র! াঅসভ সমনায াযাধ কবযসছ, াঅভাবক  য াস  সদন। যা রয া  া.  তায 

াসববাফকবক থডবক ফবর ফরবরন-  য াবথ দ্বুফায কযবফ।   িান প্রফ 

কযবর াঅভায সনকট সনব াঅবফ। তাাআ কযা বরা। যা রয া  া.  তায সমনায 

াস য হুকযভ সদবরন। তাযয তায যীবযয কাড় বার কবয থফ বধ থদা বরা  ফাং 

হুকযভ ানযমাী তাবক াথয থভবয তুা কযা বরা। যা রয া  া.  তায জানামায 

নাভাম ড়াবরন।   জবনু াঈভয  যা.  তা বক ফরবরন, থ াঅ ায যা র!  বতা 

সমনা কবযবছ, তফয াঅসন  য জানামায নাভাজ ড়বছন? সতসন ফরবরন- থ  ভন 

তওফা কবযবছ থম, তা  যজন ভদীনাফাীয ভবধু বাগ কবয সদবরও তা কবরয 

জবনু মবথি ব থমত। থম ভসরা তায সনবজয প্রাণবক াঅ ায জবনু াঈৎগচ কবয 
থদ, তায  রূ তওফায থেব বার তাওফা থতাভাবদয কাবছ াঅবছ সক?      

 াঅর ভাকতাফাতয াবভরা- ী ভযসরভ, াসদ নাং-৪৫২৯  
 

ফুােুা: থজনা কযা কফীযা গুনা। তাাআ, াদীোনী থথবক জানা মা- ভন থথবক 

তাওফা কযবর থজনা কর কফীযা গুনা (ভানযবলয ক পাসক থদায গুনা 

ফাবদ) ভাপ ব মা।  
 

াদী-২ 

: َما ِمِن  َۡ َعْن ُعْثَماَن َقاَل َقاَل َرُسوُل الِل َصَّلَ الِل ََلَْيِه َوَسلَّ
ٍۡ تَْحُضُرُه َصلَوٌة مَ  ْسلِ ْكُتوبٌَة َفُيْحِسُن ُوُضوَءَها اْمِرٍئ ّمُ

ا  َِ ا َوُرُكْوَع َِ نُْوِب َوُخُشْوَع ا ِمَن الّذُ َِ اَرًة لَِّما َقْبلَ إََِّّ َُانَْت َكّفَ
ْهَر ُُلَّهُ  ََ الّدَ ًة َوذَلِ ْۡ يُْؤِت َكِبْْيَ  .َما لَ

াথচ0 াঈভান  যা.  বত ফসণচত, যা র া. ফবরবছন- মেনাআ থকান ভযরভাবনয 

সনকট পযজ ারাত াঈসস্থত  াঅয থ াঈ ভ ওজয, সনষ্ঠা ও রুকয  ও সজদা  

কাবয তা াঅদা কবয, ঐ রাবতয কাযবণ তায  বফচয কর গুনা ভাপ ব 

মা মসদ থ কফীযা গুনা না কবয থাবক। াঅয ফচদাাআ  যকভ বত থাবক।  

    াঅর ভাকতাফাতয াবভরা: ী ভযসরভ, াদী নাং-৫৬৫  
 

ফুােুা: াদীোসন থথবক জানা মা- ওজয, রুকয, সজদা তথা থমবকান থনক াঅভর 

কযবর তায  বফচ কযা কর থছাট (ছগীযা) গুনা ভাপ ব মা। তাাআ  কজন 
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ভয’সভবনয াঅভর নাভা ছগীযা গুনা না থাকাযাআ কথা। কাযণ, প্রসতসট ভযহুবতচ থ 

থকাবনা না থকাবনা থনক াঅভর কযবছ। 
 

াদী-৩ 

ِل بِْن َسْعٍد أَّنَ َر  ِْ ِۡ الُْمْسلِِمَي َغَناًء َعِن َعْن َس ُجًل ِمْن أَْعَظ
َۡ َفَنَظَر  ِبِّ َصَّلَ الُل ََلَْيِه َوَسلَّ الُْمْسلِِمَي ِِف َغْزَوٍة َغَزاَها َمَع الّنَ
ُجِل  َۡ َفَقاَل َمْن أََحّبَ أَْن يَْنُظَر إَِل الّرَ ِبُّ َصَّلَ الُل ََلَْيِه َوَسلَّ الّنَ

ارِ  َفلَْيْنُظْر إَِل َهَذا َفاتََّبَعُه َرُجٌل ِمَن الَْقْوِم َوُهَو ََََل  ِمْن أَْهِل الّنَ
اِس ََََل الُْمْشِرِكَي َحّّتَ ُجِرَح  ََ الَْحاِل ِمْن أََشّدِ الّنَ تِلْ
َفاْسَتْعَجَل الَْمْوَت َفَجَعَل ذُبَابََة َسْيِفِه بَْيَ ثَْدَيْيِه َحّّتَ َخَرَج ِمْن 

َۡ ُمْسِرًَا بَْيِ َكِتَفْيِه فَ  ِبِّ َصَّلَ الُل ََلَْيِه َوَسلَّ ُجُل إَِل الّنَ أَْقَبَل الّرَ
ََ َرُسوُل الِل َفَقاَل َوَما َذاَك َقاَل ُقلَْت لُِفَلٍن َمْن  ُد أَنَّ َِ َفَقاَل أَْش
اِر َفلَْيْنُظْر إِلَْيِه َوَُاَن ِمْن  أََحّبَ أَْن َيْنُظَر إَِل َرُجٍل ِمْن أَْهِل الّنَ
ا  ََ َفلَّمَ أَْعَظِمَنا َغَناًء َعِن الُْمْسلِِمَي َفَعَرْفُت أَنَُّه ََّ َيُموُت ََََل َذلِ
ِبُّ َصَّلَ الُل ََلَْيِه  ُجِرَح اْسَتْعَجَل الَْمْوَت َفَقَتَل نَْفَسُه َفَقاَل الّنَ

اِر وَ  ََ إِّنَ الَْعْبَد لََيْعَمُل َعَمَل أَْهِل الّنَ َۡ ِعْنَد َذلِ إِنَُّه ِمْن أَْهِل َوَسلَّ
اِر َوإِنََّما اْْلَْعَماُل  ِة َوإِنَُّه ِمْن أَْهِل الّنَ ِة َويَْعَمُل َعَمَل أَْهِل الَْجّنَ الَْجّنَ

 بِالَْخَواتِْيۡ.
াথচ: ার াআফবন া’দ  যা.  থথবক ফসণচত। নফী  া. - য বে থথবক থম ভ  

ভযরভান মযদ্ধ কবযবছন, তাবদয ভাবঝ  কজন সছর তীে াঅক্রভণকাযী। নফী কযীভ 

 া.  তায সদবক নজয কবয ফবরন- থম ফুসি থকান জাান্নাভীবক থদেবত াআো কবয 

থ থমন  াআ থরাকটায সদবক নজয কবয। াঈসস্থত থরাকবদয সবতয থথবক  ক ফুসি 

থাআ থরাকসটয ানযযণ কযবরা। াঅয থ তেন প্রেণ্ডবাবফ ভযসযকবদয বে 

ভযকাসফরা কযসছর।  ক মচাব থ মেভ ব তাড়াতাসড় ভৃতযুফযণ কযবত োাআর।   

জবনু থ তযফাযীয তীক্ষ্ম সদকসট তায ফযবকয াঈয দাসফব সদর। দু’কা বধয ভাঝ 

সদব তযফাযীসট ফক্ষ থবদ কযবরা।  সট থদবে থরাকসট নফী  া. - য কাবছ থদৌবড় 

 ব ফরর, াঅসভ াক্ষু সদসে সতুাআ াঅসন াঅ ায যা র। সতসন সজ াা 

কযবরন, কী বরা? থরাকসট ফরর, াঅসন াভযক ফুসি িবকচ ফবরসছবরন, ‘থম 
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ফুসি থকান জাান্নাভী থরাক থদেবত ো থ থমন   থরাকটাবক থদবে থন।’ াথে 

থরাকসট ানুানু ভযরভাবনয তযরনা াসধক াঅক্রভণকাযী সছর। যতযাাং াঅভায 

ধাযণা বসছর,   থরাকসটয ভৃতযু  বন াফস্থা বফ না। াতাঃয থ াঅঘাতপ্রাপ্ত 

বরা, তাড়াতাসড় ভৃতযু কাভনা কযর  ফাং াঅত্মতুা কবয ফর। নফী  া.    কথা 

শুবন ফরবরন, সনশ্চ থকান ফান্দা জাান্নাভীবদয াঅভর কবয ভ রত থ জান্নাতী। াঅয 

থকান ফান্দা জান্নাতী থরাবকয াঅভর কবয ভ রত থ জাান্নাভী। সনশ্চাআ াঅভবরয 

বার-ভন্দ সনবচয কবয তায থল াঅভবরয াঈয। 

 াঅর ভাকতাফাতয াবভরা: ফযোযী, াদী নাং-৬২৩৩  
 

ফুােুা: াঅত্মতুা কযা াআরাবভয  কসট থভৌসরক সনসলদ্ধ কাজ (কফীযা গুনা)। 

াদীোসনবত থদো মা,  কজন াাফী কাসপয-ভযসযকবদয বে প্রেণ্ডবাবফ মযদ্ধ 

কবযবছ  ফাং মযবদ্ধ মেভ ব মন্ত্রণা থথবক ভযসি াওায জবনু াঅত্মতুা কবযবছ 

াথচাৎ  কসট কফীযা গুনা কবযবছ। াঅয ঐ  কসট কফীযা গুনাবয জবনু তায 
সঠকানা জাান্নাভ ফবর যা র  া.  স্পিবাবফ জাসনব সদববছন। তাাআ াদীোসন 

থথবক প্রতুক্ষবাবফ জানা মা- যকাবর াঅভরনাভা  কসটও কফীযা গুনা 

থাকবর ভয’সভন ফুসিবক জাান্নাবভ থমবত বফ  মসদ ভৃতযুয  বফচ তওফা কবয তা ভাপ 

কসযব না থন । 
  

াদী-৪.১ 

ِبِّ  ْيَخاُن َعِن ابِْن ُعَمَر َرِضي الُل َعْنِمَما َعِن الّنَ َو اَْخَرَج الّشَ
اِر  َة َوأَْهُل الّنَ ِة الَْجّنَ َۡ َقاَل َيْدُخُل أَْهُل الَْجّنَ َصَّلَ الُل ََلَْيِه َوَسلَّ

اَر ثُ  ِة الّنَ اِر ََّ َمْوَت َويَا أَْهَل الَْجّنَ ْ يَا أَْهَل الّنَ َّۡ َيُقوُم ُمَؤّذٌِن بَْيهََنُ
ا ُهَو فِْيهِ  َِ  .ََّ َمْوَت ُُّلٌ َخالٌِد فِْي

াথচ: াআফবন ওভয  যা.  যা র  া. - য সনকট থথবক শুবন ফণচনা কবযন, 

জান্নাতফাীযা জান্নাবত  ফাং জাান্নাভফাীযা জাান্নাবভ প্রবফ কযবফ। তেন  কজন 

থঘালক াঈববয প্রসত থঘালণা কযবফন, থ জাান্নাভফাী, থতাভাবদয াঅয ভৃতযু বফ 

না। থ জান্নাতফাী, থতাভাবদযও াঅয ভৃতযু বফ না। থম থমোবন াঅছ সেযসদন 

থোবন থাকবফ।   

 াঅর ভাকতাফাতয াবভরা: ভযসরভ, াদী নাং-৭৩৬২  

াদী-৪.২ 

َۡ ُيَقاُل ِْلَْهِل  ْن أَِِب ُهَرْيَرَة َقاَل َع ِبُّ َصَّلَ الُل ََلَْيِه َوَسلَّ َقاَل الّنَ
اِر ُخلُودٌ ََّ َمْوَت  ِة ُخلُودٌ ََّ َمْوَت َو يَا أَْهَل الّنَ ِة يَا أَْهَل الَْجّنَ  .الَْجّنَ
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াথচ: াঅফয হুযাযা  যা.  বত ফসণচত, যা র  া.  ফবরবছন,  ভানযলবক জান্নাত ও 

জাান্নাবভ প্রবফ কযাবনায য  থঘালণা কযা বফ, থ জান্নাতফাী, সেযসদন থাক 

ভৃতযুীনবাবফ। থ জাান্নাভফাী, সেযসদন থাক ভৃতযুীনবাবফ।  

 াঅর ভাকতাফাতয াবভরা: ী ফযোযী, াদী নাং-৬১৭৯  

াদী-৪.৩ 

ْيَئِة َكْبٍش أَْملََح  َِ : ُيْؤََت بِالَْمْوِت َك ِحْيَحْيِ ِِ الّصَ َوَقْد َجاَء 
ِة ُخلُودٌ َفَل َمْوَت فَ  َّۡ َيُقوُل يَا أَْهَل الَْجّنَ اِر، ثُ ِة َوالّنَ ُيْذبَُح بَْيَ الَْجّنَ

اِر ُخلُودٌ َفَل َمْوَت    .َويَا أَْهَل الّنَ
াথচ: ছাগবরয যযবত ভৃতযুবক াসজয কযা বফ। াতাঃয জাান্নাভ ও জান্নাবতয 

ভধুফতচী স্থাবন তাবক জফাাআ কযা বফ। তেন থঘালণা কযা বফ, থ জান্নাতফাী, 

সেযসদন  োবন থাকবফ থতাভাবদয াঅয ভৃতযু বফ না  ফাং থ জাান্নাভফাী, সেযসদন 

 োবন থাকবফ থতাভাবদয াঅয ভৃতযু বফ না। 

 াঅর ভাকতাফাতয াবভরা: ী ভযসরভ, াদী নাং-৭৩৬০  

াদী-৪.৪ 

 ُۡ ِِ الَْكِبْْيٍ َوالَْحاِك اَِنُّ  ْبَ َُّ ْۡ ُمَعاِذ ابِْن  َواَْخَرَج ال َحُه َع َو َصّحَ
ا  َۡ بََعَثُه اَِل الَْيَمِن َفلَّمَ َجَبٍل اَّنَ َرُسْوَل الِل َصَّلَ الُل ََلَْيِه َوَسلَّ
 ْۡ ْۡ ُمْخِبَُِرُك ْ َرُسْوُل الِل اِلَْيُك اُس اَِِنّ ا الّنَ َِ ْ َقاَل يَا اَّيُ َقِدَم ََلَْۡيِ

ِة اَْو نَاِر ُخلُْودُ بِاََّْمَوِت َواََقاَمِة بِاََّْظَعُن  اِّنَ الَْمَردَّ  اَِل الِل اَِل  الَْجّنَ
ْ اَْجَساِد ََّ تَُمْوَت  ِِ. 

াথচ: ভযাজ াআফবন জাফার  যা.  ফবরন,  া.  তা বক াআববভবন থপ্রযণ কযবর সতসন 

থোবন থৌ বছ জনতাবক ফবরন, থ থরাবকযা, াঅসভ থতাভাবদয কাবছ যা র  া. -

 য দ ত সববফ  বসছ। সতসন থতাভাবদয   েফয জানাবত ফবরবছন থম, করবক 

াঅ ায সদবকাআ সপবয থমবত বফ। গিফুস্থান বফ জান্নাত ফা জাান্নাভ। াঈবসটবত 

াফস্থান বফ সেযস্থাী। ভৃতযু থনাআ থোবন। থনাআ স্থানািয। থোনকায াফস্থান বফ 

তদসক ও ভৃতযুীন।  

 াঅর ভাকতাফাতয াবভরা: তাফাযানী, াদী নাং- ৩৭৫  
  

সম্মসরত ফুােুা:   ৪োসন াদী থথবক সযস্কাযবাবফ জানা মা-  কজন ভয’সভন 

জান্নাত ফা জাান্নাবভয াফস্থান বফ সেযস্থাী।  
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াদী-৫ 

َۡ لَْو قِْيَل  الل َد بْ عَ  ْن عَ  َقاَل َقاَل َرُسْوُل الِل َصَّلَ الُل ََلَْيِه َوَسلَّ
اِر اِنَّ  ا. َولَْو قِْيَل ََّْهِل الّنَ َِ ُّلَ َخَصاِة لََفِرُحْوابِ  ُ ْۡ َما ِكُثْوَن َََددَ ُك

ْۡ َماِكُثْوَن َََددَ ُُّلَ َحَصاٍة لََحَزنُْوا َولَِكْن َجَعَل  ِة اِنَُّك ََِّْهِل اللَْجّنَ
ُۡ اََّْبََد  ُِ  .لَ

াথচ: াঅব্দয া  যা.  বত ফসণচত, যা র  া.  ফবরবছন- জাান্নাভফাীবদয মসদ ফরা 

 গুনাবয াাং সযভাণ ভ থতাভাযা জাান্নাবভ থাকবফ তবফ তাযা েযফ েযস 

বফ। াঅফায জান্নাতফাীবদয মসদ ফরা  ওাবফয াাং সযভাণ ভ থতাভযা 

জান্নাবত থাকবফ তবফ তাযা বানক দুাঃসেত বফ। সকন্তু তাবদয াফস্থান বফ 

সেযস্থাী।   

  াঅর ভাকতাফাতয াবভরা: তাফাযানী, াদী নাং-১০৩৮৪  
 

ফুােুা:   াদীোসন থথবক যকাবর জাান্নাভ ফা জান্নাত থথবক থফয ব াঅায 

ভবতা থকান ঘটনা ঘটবফ না। 

 

সম্মসরত সক্ষা:   াদীভ  থথবক সযস্কাযবাবফ জানা মা-  কজন ভয’সভন 

জাান্নাবভ থগবর তাবক সেযকার থোবন থাকবত বফ। যকাবর জাান্নাভ ফা জান্নাত 

থথবক থফয ব াঅায ভবতা থকান ঘটনা ঘটবফ না। তাবর থদো মা- ভয’সভবনয 

জাান্নাবভ থাকায থভাবদয সফলব াআরাবভয ে ড়াি যা ভথচনকাসযী াবনক ী 

াদীও াঈসস্থত াঅবছ। 

 

কফীযা গুনা ভতৃযু ফযণকাযী ভয’সভবনয জাান্নাবভ থাকায থভাদ 

িবকচ ফুাকবাবফ োরয ব মাওা বযর ধাযণায ভ র াঈৎভ  

কফীযা গুনা ভৃতযুফযণকাযী ভয’সভনবদয জাান্নাবভ থাকায থভাদ িবকচ বযর 

ধাযণা (ভয’সভন ফুসি সকছযকার জাান্নাবভয াস  থবাগ কবয সেযকাবরয জনু জান্নাত 

াবফ) ৃসি ওায থছবন ভ র ব সভকা থযবেবছ সনব য সফলগুবরা- 

 ক. দুসনায সফোবযয াস য ধযণ 

 ে. াঅর কযযাঅবনয সকছয াঅাবতয বযর ফুােুা   

 গ. সকছয ী াদী 

েরযন  েন ঐ সফলভ  মচাবরােনা কযা মাক- 
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দুসনায সফোবযয থম সফলসট কফীযা গুনা ভতৃযু ফযণকাযী ভয’সভবনয 

জাান্নাবভ থাকায থভাবদয সফলব বযর ধাযণা ৃসিয থছবন ব সভকা 

থযবেবছ 

দুসনায সফোবয থদো মা াযাবধয জনু ভানযবলয থভাদী তথা কবক সদন, ভা 

ফা ফছবযয াস  ।  োন থথবক ধাযণা কযা ববছ থম-যকাবরও াঅ াহ্  

গুনাবয জনু থভাদী াস  সদবফন। াথচাৎ ভান াঅ াহ্  ভয’সভন ফুসিবক কৃত 
গুনাবয জনু সকছয কাবরয জাান্নাবভ াস  সদব কৃত থনকীয (ৎকাজ  জনু 
সেযকাবরয জনু জান্নাত সদব থদবফন।  
 

সকন্তু   সফলব প্রকৃত তথু বে- াআরাবভ দুসনায সফোবয থছাট াযাবধয জনু 

থভাদী াস  াঅবছ  ফাং ভাযাত্মক াযাবধয জনু স্থাী াস  াঅবছ। থমভন, েযসযয 

জনু াত কাটা, তুায ফদবর তুা, থজনায জবনু াংবগায। তাাআ যকাবরও 

ভয’সভবনয স্থাী াস  থাকায কথা। যকাবর ভান াঅ াহ্  শুধয ভাযাত্মক াযাধ 

তথা কফীযা গুনাবয জনু স্থাী াস  (সেযকাবরয জনু জাান্নাভ) সদবফন। াঅয 

ানু কর গুনা াপাাবতয ভাধুবভ ভাপ কবয সদব প্রথভ থথবকাআ ভয’সভনবক 

জান্নাবতয যযস্কায সদবফন।  

 

াঅর কযযাঅবনয সকছয াঅাত মায াতকচ ফুােুা কফীযা গুনা 

ভতৃযু ফযণকাযী ভয’সভবনয জাান্নাবভ থাকায থভাবদয ফুাাবয বযর ধাযণা 

ৃসিয থছবন ব সভকা থযবেবছ 

াঅর কযযাঅবনয সকছয াঅাবতয াতকচ ফুােুা কফীযা গুনা ভৃতযুফযণকাযী 

ভযসভনবদয জাান্নাবভ থাকায থভাদ িবকচ ভযসরভ ভাবজ বযর ধাযণা ৃসি ও োরয 

ওায থছবন মবথি ব সভকা থযবেবছ। াঅভযা  েন থ াঅাতগুবরা মচাবরােনা 

কযবফা।   মচাবরােনায ভ কযযাঅন ফুােুায ১নাং নীসতভারাবক (াঅর কযযাঅবন 

থকান যস্পয সফবযাধী কথা থনাআ) বফচাক্ষন াভবন যােবত বফ। 
 

 

তথু-১ 

ةٍ  ْثَقاَل مِ  يَْعَمْل  َفَمْن  ا ذَّرَ ةٍ  ِمْثَقاَل  َيْعَمْل  . َوَمْن  َيَرهُ  َخْْيً ا َذّرَ  َشّرً
 . يََرهُ 

যর াথচ0 াতাঃয থকাঈ াণয সযভাণ বাবরা কাজ কবয থাকবর থ তা থদেবত 

াবফ। াঅফায থকাঈ ানয সযভাণ ভন্দ কাজ কবয থাকবর থও তা থদেবত াবফ।  

 সমরমার/৯৯0 ৬-৭  
 

াতীবতয ফুােুা  ফাং সদ্ধাি: াতীবত   াঅাত দু’োসনয ফুােুা কযা ববছ- 

দুসনা থকাঈ ানয সযভাণ ৎকাজ  বনক াঅভর  কবয থাকবর যকাবর যযস্কায 

াওায ভাধুবভ থ তা থদেবত াবফ। াঅফায থকাঈ ানয সযভাণ ভন্দ কাজ  গুনা  
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কবয থাকবরও াস  াওায ভাধুবভ থ তা থদেবত াবফ।   ফুােুা থথবক 

সদ্ধাবি থৌ ছাবনা ববছ- যকাবর থকান ভয’সভন ফুসিয াঅভরনাভা সকছয থনক 

াঅভর  ফাং সকছয গুনা থাকবর, গুনায জনু তাবক প্রথবভ সকছযকার জাান্নাবভয 

াস  থবাগ কযবত বফ তাযয থনক াঅভবরয জনু থ ানিকাবরয জনু জান্নাত 

থব মাবফ। াঅয   াঅাতবক ভয’সভন ফুসিয সেযকার জাান্নাবভ না থাকায বক্ষ 

াঅর কযযাঅবনয ফবেব গুরুত্ব ণচ দসরর সববফ ধযা ববছ। াঅাত দু’োসনয   

ফুােুা ফতচভান ভযসরভ ভাবজ ফুাকবাবফ োরয াঅবছ।  

 তথু  ত্র-াঅকাাআদুন নাাপীা, াঅর-ফাযাকা সপ্র াচ, প্রকাক ভযাম্মাদ সফন 

াঅসভন, ৃষ্ঠা-১২৭। াআভাভ নাাপীয জন্ম ৪৬১ সজযীবত াআযাবকয নাাপ নাভক 

স্াবন  ফাং ভৃতযু ৫৩৭ সজযীবত । 
 

াঅাতোসনয াতীবতয ফুােুা গ্রনবমাগু না ওায কাযণভ  
 

কাযণ-১ 

াঅাত দু’োসনবত যযস্কায ফা াস য থকান কথা ফরা সন। ফরা ববছ সফন্দয 

সযভাণ থনকী ফা গুনা থদোবনায কথা। তাাআ   াঅাত দু’োসন থথবক যকাবর 

ভয’সভবনয জাান্নাবভ ফা জান্নাত থবাবগয থভাদ থফয কযায থকান যবমাগ থনাআ 
 

কাযণ-২ 

াঅর কযযাঅবনয াবনক স্পি ফিবফুয সফবযাধী তথু ওা। কাযণ, থোবন ফরা 

ববছ-  কসটভাত্র কফীযা গুনা ভৃতযুফযণকাযী ভযসভনবকও সেযকার জাান্নাবভ 

থাকবত বফ। াঅয ানু গুনা সনব ভৃতযুফযণকাযী ভযসভন প্রথভ থথবকাআ জান্নাত 

থব মাবফ।  
 

কাযণ-৩ 

  ফুােুা গ্রণবমাগু বর কর ভযসভনবকাআ সকছযকাবরয জনু জাান্নাভ োটবত বফ। 

কাযণ, জীফবন থকান গুনা কবযসন  ভন ভযসভন থনাআ। 
 

 

াতীবত ঐ ফুােুা কযায কাযণ0 সবসডও থযকসডচাং ম্ববন্ ধাযণা না থাকা বরা 

াতীবত াঅাত দু’োসনয ঐ ধযবনয ফুােুা ওায কাযণ। সবসডও থযকসডচাং াঅসফষ্কায 

ওায  বফচ  কসট াঅভর  কা  সবসডও থযকডচ কবয থযবে বয াঅফায থদোবনা 

মা  সট ভানযবলয বক্ষ ফযঝা ম্ভফ সছর না। তাাআ, াতীবতয ভণীলীগণ  ফচস সেত 

ফুােুা কবযবছন।  সট ফুসিয দুফচরতা ন, বুতায দুফচরতা। 
  

 

াঅাত দু’োসনয প্রকতৃ ফুােুা0 ভানযবলয েসি ঘণ্টায থছাট-ফড় কর কভচকাণ্ড 

াঅ ায কভচোযীযা  বপবযতা  সবসডও ফা াঅবযা াঈন্নতভাবনয মবন্ত্রয দ্বাযা থযকডচ 

কবয যােবছন। থল সফোবযয সদন, সফোবযয ফুাাবয ভানযবলয ভবন মাবত থকান 

বন্দ না থাবক থ জনু ঐ সবসডও থযকডচ (VIDEO CLIPS), তথু-প্রভাণ সববফ 

থদোন বফ। ঐ সবসডও থযকবডচ ভানযল তায কৃত সফন্দয সযভাবণয ৎ কাজ থমভন 
থদেবত াবফ থতভনাআ থদেবত াবফ তায কৃত সফন্দয সযভাণ াৎ কাজ। 
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তথু-২ 
وا ِمْن َرْحَمةِ  ُُ ْۡ ََّ تَْقَن ِِ  ُقْل يَاِعَباِدي الَِّذْيَن أَْسَرُفوا ََََل أَنُْفِس

نُوَب َجِمْيًعا طاللِ  .  طإِّنَ الَل َيْغِفُر الّذُ ُۡ ِحْي  إِنَُّه ُهَو الَْغُفوُر الّرَ
াথচ0  ব নফী  ফবর দাও- থ াঅভায ফান্দাযা! থতাভযা মাযা সনবজবদয াঅত্মায প্রসত 

জযরযভ কবযবছা তাযা াঅ ায ানযগ্র থথবক সনযা বা না; সনশ্চ াঅ া ফ া 

ক্ষভা কবয থদবফন; াফুাআ সতসন াতীফ ক্ষভাীর ও যভ দারয।  

 মযভায/৩৯ 0 ৫৩  
 

াতকচ ফুােুা ও তায মচাবরােনা 0 াঅর কযযাঅবন সনজ াঅত্মায াঈয মযরযভ কযা 

ফান্দাবদয ফযঝাবত াঅ া গুনাগায ভয’সভন ফান্দাবদয ফযসঝববছন। কাযণ, তাযা থকান 

গুনাবয কাজ কযবত ফাধু বর ভবন ানযবােনা ফা দুাঃে সনব তথা ভবনয াঈয 

মযরযভ কবয তা কবয।  
 

৫৩ নাং াঅাতোসনয ফুােুা কবয থকাঈ থকাঈ ফবরবছন ফা ফবরন- াঅ া   াঅাবত 

প্রথবভ গুনাগায ভযসভনবদয তা য গুনা ভাবপয যভত থথবক সনযা বত সনবলধ 

কবযবছন  ফাং বয তাবদয কযা কর গুনা ভাপ কবয সদবফন ফবর জাসনববছন। 

তাাআ,   াঅাত থথবক জানা মা- কফীযা ফা ছগীযা থমবকান ধযবনয গুনা 

ভৃতযুফযণকাযী ভয’সভনবদয যকাবর, প্রথবভাআ ভাপ কবয সদব াঅ া জান্নাবত 

াসঠব সদবফন াথফা সকছয সদন জাান্নাভ োটায য ভাপ কবয সদব সেযকাবরয 

জনু জান্নাত সদব সদবফন। 

াঅাবতয   ধযবনয ফুােুা গ্রণবমাগু বফ না।  য কাযণ বরা- 
 

কাযণ-১ 

 বযয াঅাবতয ফিফু 

 ََّ َّۡ ْۡ الَْعَذاُب ثُ ْۡ َوأَْسلُِموا لَُه ِمْن َقْبِل أَْن يَأْتَِيُك َوأَنِْيُبوا إَِل َربُِّك
 .تُْنَصُرْوَن 

াথচ0 াঅয (  ক্ষভা থবত বর) থতাভযা থতাভাবদয প্রসতারবকয াসবভযেী ও  ফাং 

তা য সনকট (সয ণচরূব) াঅত্মভচণ কবযা থতাভাবদয সনকট াঅমাফসট (ভৃতযু) 

াঅায  বফচ মেন থতাভাবদয াঅয াামু কযা বফনা।  

 মযভায/৩৯ 0 ৫৪  
 

ফুােুা0  োবন দারয াঅ া জাসনব সদববছন- তা য ক্ষভা থবত বর তাবদযবক 

ভৃতযুয (মযসিেত ভ)  বফচ োসর সনাবত তাওফা কবয াঅভরনাভা থাকা 

কর কফীযা গুনা ভাপ কসযব সনব সয ণচবাবফ াআরাবভ সপবয াঅবত বফ। 

ফববল াঅ া জাসনব সদববছন াস  তথা ভৃতযু  ব থগবর কফীযা গুনায 

ফুাাবয তাবদযবক াঅয ছাড় থদা বফ না।  
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কাযণ-২ 

 াবনক াঅাবতয ফিবফুয সফবযাধী ওা 

প্রেসরত ফুােুা াঅর কযযাঅবনয াবনক াঅাবতয স্পি ফিবফুয সফবযাধী । 

থোবন ফরা ববছ  কসট কফীযা গুনা ভৃতযুফযণকাযী ভযসভনবকও সেযকার 

জাান্নাবভ থাকবত বফ। াঅয কফীযা সবন্ন ানু গুনা সনব ভৃতযুফযণকাযী 

ভযসভনবদয গুনা ভাপ কবয সদব াঅ া প্রথভ থথবক তাবদযবক জান্নাত সদব 

সদবফন।  
 

 

তথু-৩ 

َ ََّ َيْغِفُر أَْن ُيْش  ََ لَِمْن َيَشاءُ إِّنَ اّلّلَ لِ  . َرَك بِِه َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذه
ىه إِثًْما َعِظيًما. ِ َفَقِد اْفََتَ  َوَمْن ُيْشِرْك بِاّلّلَ

াথচ0 সনশ্চ াঅ া তায াবথ সযক কযাবক ক্ষভা কবযন না, াঅয  টা ছাড়া 

ানুানু গুনা মাবক াআো ক্ষভা কবযন; থম াঅ ায াবথ সযক কযর থ াসতফড় 

 ক সভথুা  গুনা  যেনা কযর।  

         সনা/৪ 0 ৪৮  

াতকচ ফুােুা0 াঅ া সযবকয গুনা যকাবর ভাপ কযবফন না। সকন্তু ভয’সভবনয 

ানু কফীযা গুনা থল সফোবযয সদন মাবক াআো াস  ছাড়া ফা সকছযসদন জাান্নাভ 

থবাগ কযায য ভাপ কবয সদব জান্নাত সদব সদবফন। 
 

াঅাতোসনয   ফুােুা গ্রণবমাগু না ওায কাযণ 

াঅাতোসনয   ফুােুা গ্রণবমাগু বর ফরবত বফ- সযক সবন্ন ানু কফীযা 

গুনা কযবর াস  থবত বফ সক বফ না থ সফলব াঅ া তা’ারা সদ্ধাি সনবফন 

(াঅাআন প্রনণ কযবফন) থল সফোবযয সদন। াথচাৎ ঘটনা ঘটায য (Post facto)। 

 সট নুা সফোবযয তবাগ সযসন্থ। াযাবধয জনু থদা াস  নুাসফোয বত 

বর াঅাআন াফুাআ ঘটনা ঘটায  বফচ (Pre facto) ততযী কযবত বফ  ফাং ভানযলবক 

তা জাসনব সদবত বফ। 
 

াঅাতোসনয সঠক ফুােুা 

াঅাতোসনয সঠক ফুােুা কযায জনু থম সফলগুবরা জানা থাকবত বফ- 

১. কযযাঅন তাপীবযয ১ ও ২ নাং নীসতভারা 

২. সযক কযবর সক সক ধযবনয গুনা ওা ম্ভফ 

৩. গুনা ভাপ ওায াঈা ও নীসতভারা  

৪. ‘াঅ ায াআো’ কথাসটয াথচ 

াঅাতোসন শুরু ববছ সযক সদব  ফাং থলও ববছ সযক সদব। তাাআ যবযা 

াঅাতোসনয ফুােুা কযবত বফ সযবকয াবথ িকচমযি কবয। াঅয থ ফুােুা 

বফ  রূ- সনশ্চ াঅ া সযক িসকচত কফীযা গুনাবক তাওফা ফুতীত ক্ষভা 

কবযন না; াঅয সযক িসকচত ানুানু গুনা  ভধুভ ও ছগীযা  াঅ ায ততযী 
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কযা ও জাসনব থদা সফধান ানযমাী, থনক াঅভর, াপাাত াআতুাসদয ভাধুবভ 

ক্ষভা ; থম াঅ ায াবথ সযক কযবরা থ াসতফড়  ক গুনা যেনা কযবরা। 

সফলসট সনব সফ াসযত াঅবরােনা াঅবছ- ‘ফবেব ফড় গুনা - সযক কযা না 

কযযাঅবনয  ান না থাকা’ নাভক ফাআসটবত  গবফলনা সসযজ-২৮ । 
 

তথু-৪ 

َّ بِِإْذنِهِ  ُۡ نَْفٌس إَِّ ْ َشِقّيٌ َوَسِعْيٌد. َفأَ  جيَْوَم يَأِْت ََّ تَََلَّ ا َفِمهَْنُ ّمَ
ا َما  َِ ْيٌق. َخالِِدْيَن فِْي ِِ ا َزِفْْيٌ َوَش َِ ْۡ فِْي ُِ اِر لَ الَِّذْيَن َشُقوا َفِفي الّنَ

 ََ َماَواُت َواْْلَْرُض إََِّّ َما َشاَء َربُّ اٌل لَِما  طدَاَمِت الّسَ ََ َفّعَ إِّنَ َربَّ
 يُِرْيُد. 

াথচ0 থমসদন তা াঅবফ থসদন তা য (াঅ ায) ানযভসত ছাড়া থকাঈ কথা ফরবত 

াযবফ না; াতাঃয তাবদয ভবধু থকাঈ (বফ) তবাগু ও থকাঈ (বফ) বাগুফান।  

াতাঃয মাযা তবাগু তাযা মাবফ াঅগুবন  ফাং থোবন তাবদয জনু থাকবফ 

সেত্কায ও াঅতচনাদ। থোবন তাযা স্থাী বফ মবতাসদন াঅকাভণ্ডরী ও ৃসথফী 

সফদুভান থাকবফ (সেযকার), থতাভায যবফয (কাবযা ফুাাবয) ানু যকভ 

(াতাত্ক্ষসণক) াআো থাকবর সবন্ন কথা; সনশ্চ থতাভায যফ মা াআো কবযন তা কযবত 

াবযন।  

  হুদ/১১ 0 ১০৫-১০৭  
 

াতকচ ফুােুা ও তায মচাবরােনা 0 াঅাত সতনোসনবত ফরা ববছ- যকাবর 

ভানযল দু’বাবগ সফবি বফ বাগুফান ও তবাগু। মাযা তবাগু বফ তাযা 

জাান্নাবভ মাবফ, থোবন তাযা াঅতচনাদ ও সেৎকায কযবত থাকবফ। তাযা থোবন 

সেযকার থাকবফ। াফু াঅ া কাবযা ফুাাবয ানুযকভ োাআবর সবন্ন কথা।  
 

থকান থকান তাপীযকাযক াফু থতাভায যফ কাবযা ফুাাবয ানুযকভ োাআবর সবন্ন 

কথা   ََ  াাংটযকযয ফুােুা কবয ফবরবছন- জাান্নাবভ মাওা দুবচাগুফান  إََِّّ َما َشاَء َربُّ
ফুসিবদয ভবধু মাযা গুনাগায ভযসভন বফ, গুনাবয ভসযভাণ ভ জাান্নাবভয 

াস  থবাগ ব থগবর াঅ া সনজ াআো তাবদযবক জান্নাবত াসঠব সদবফন।  

  ফুােুা গ্রণবমাগু না ওায কাযণ- 
 

কাযণ-১ 

বযয াঅাবতয ফিফু। াঅাতোসন বরা- 

َماَواُت  ا َما دَاَمِت الّسَ َِ ِة َخالِِديَن فِي ا الَِّذيَن ُسِعُدوا َفِفي الَْجّنَ َوأَّمَ
 ََ اًء غَْْيَ َمْجُذوذٍ  َ   َواْْلَْرُض إََِّّ َما َشاَء َربُّ َُ  .َع
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াথচ: ক্ষািবয মাযা বাগুফান তাযা মাবফ জান্নাবত, থোবন তাযা স্থাী বফ 

মবতাসদন াঅকা ও ৃসথফী সফদুভান থাকবফ (সেযকার), থতাভায প্রসতারবকয 

ানুযকভ (াতাত্ক্ষসণক) াআো থাকবর সবন্ন কথা;  টা  ক সনযফসেন্ন যযস্কায। 

 হুদ/১১ 0 ১০৫-১০৭  
 

ফুােুা: ১০৭ নাং াঅাবতয াতকচ ফুােুা গ্রণবমাগু বর ১০৮ নাং াঅাবতয 

ফুােুা বফ- মাযা জান্নাবত মাবফ তাবদয ভধু থথবক সকছয ফুসিবক থনকীয 

ভসযভাণ ভ জান্নাবত থাকায য াঅ া সনজ াআো থফয কবয জাান্নাবভ 

াসঠব সদবফন।   ফিফু কযযাঅন ও াদীবয াাংেু ফিবফুয স্পি সফবযাধী। 
 

কাযণ-২ 

১০৫ নাং াঅাতোসনবত াঅ া সযষ্কাযবাবফ জাসনব সদববছন- াঅাত কসটবত 

াঈস সেত ঘটনাগুবরা ঘটবফ তথা াঅ ায সদ্ধািগুবরা ফা ফাসত বফ যকাবর 

সফোয-পারা ওা সদনসটয ভবয ভবধু, সকছযকার জাান্নাভ ফা জান্নাত থবাগ 

কযায বয ন। 
 

কাযণ-৩ 

  ফুােুা কযযাঅবনয াবনক াঅাবতয ফিবফুয সফবযাধী বফ। কাযণ, থোবন ফরা 

ববছ-  কসট কফীযা গুনা ভৃতযুফযণকাযী ভযসভনবকও সেযকার জাান্নাবভ 

থাকবত বফ। াঅয ানু গুনা ভৃতযুফযণকাযী ভযসভনবদয গুনা ভাপ কবয সদব 

াঅ া প্রথভ থথবকাআ জান্নাত সদব সদবফন। 
 

াঅাত ৪োসনয প্রকতৃ ফুােুা 

১০৫-১০৭ নাং াঅাত- থ সদন াথচাৎ থল সফোবযয সদন াঅ ায ানযভসত ছাড়া 
থকাঈ কথা ফরবত াযবফ না। াঅয ৃসথফীয কর ভানযল থ সদন সফোয-পারায 

ভাধুবভ তবাগু ও থৌবাগুফান   দু’বাবগ সফবি বফ। তবাগুবদয জাান্নাবভ 

াঠাবনা বফ। থোবন তাযা াঅতচনাদ ও সেৎকায কযবত থাকবফ। সেযকার তাযা 

থোবন থাকবফ। ঐ তবাগুবদয ভবধু শুধয সফসবন্ন ধযবনয (াধাযণ, তাগুত ও 

ভযনাসপক  কাসপযবদয থাকায কথা সকন্তু াঅ া সনজ াতাৎক্ষসণক াআো তথা সনজ 

ততসয ও কযযাঅন-যন্নাবয ভাধুবভ জাসনব থদা সফধান ানযমাী, কফীযা গুনা 

ভৃতযুফযণকাযী ভযসভনবদযও সেযকাবরয জনু জাান্নাবভ থাকায াস  সদবফন। সনশ্চাআ 

থতাভায যফ কর সফলব নুাসবস ক নীসতভারা ততসযয ক্ষভতা যাবেন।   
 

১০৮ নাং াঅাত- াঅয মাযা সফোবয থৌবাগুফান ফবর প্রতীভান বফ, তাবদয সতসন 

সেযকাবরয জনু জান্নাবত াসঠব সদবফন। তাবদয ভবধু শুধয থনককায ভযসভনবদযাআ 

থাকায কথা সকন্তু থতাভায যফ সনজ াআো তথা সনজ ততসয কযা ও জাসনব থদা 

সফধান ানযমাী কফীযা গুনা ছাড়া ানু গুনা ভৃতযুফযণকাযী ভযসভনবদযও ঐ 

যযস্কায সদবফন। 
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তথু-৫ 

ْۡ َجِمْيًعاج يَاَمْعَشَر الِْجّنِ قَ  ْۡ ِمَن  دِ َويَْوَم يَْحُشُرُه اْسَتْكَثْرتُ
نِس  نِس َربََّنا اْسَتْمَتَع بَْعُضَنا بَِبْعٍض  جاْلِ ْۡ ِمَن اْلِ َوَقاَل أَْولَِياُؤُه

لَْت لََنا َوبَلَْغَنا أََجلََنا ا  طالَِّذْي أَّجَ َِ ْۡ َخالِِدْيَن فِْي اُر َمْثَواُك َقاَل الّنَ
َّ َما َشاَء اللُ  ََ نَُوّّلِ بَْعَض  طإَِّ . َوَكَذلِ ٌۡ ٌۡ ََلِْي ََ َحِكْي إِّنَ َربَّ
الِِمْيَ بَْعًضا  بَِما َُانُوا يَْكِسُبوَن. مالّظَ

াথচ0 াঅয থমসদন সতসন তাবদয করবক  কসত্রত কযবফন ( ফাং ফরবফন), থ সিন 

ম্প্রদা (সিন তাবনযা), থতাভযা াবনক ভানযলবক থতাভাবদয ানযগাভী 

কবযসছবর; তেন ভানফ-ভাবজয ভবধু তাবদয ফন্যযা ফরবফ, থ াঅভাবদয 

প্রসতারক! াঅভযা  বক াবযয দ্বাযা রাবফান বসছ  ফাং তযসভ াঅভাবদয জনু থম 

ভ সনধচাসযত কবযসছবর  েন াঅভযা তাবত াঈনীত বসছ; সতসন (াঅ া) 

ফরবফন, জাান্নাভাআ থতাভাবদয ফাস্থান, থতাভযা থোবন সেযকার থাকবফ। াঅ া 

(াতাত্ক্ষসণকবাবফ) ানু কাবযা ফুাাবয  যকভসট োাআবর সবন্ন কথা; থতাভায 

প্রসতারক াফুাআ ভাপ্র াফান ও ভা ানী।  

 (াঅনাঅভ/৬ : ১২৮  
 

াঅাতোসনয াতকচ ফুােুা ও তায মচাবরােনা : াঅাতোসনয  ُإََِّّ َما َشاَء الل াথচাৎ 
াঅ া কাবযা ফুাাবয ানুযকভ োাআবর সবন্ন কথা, াাংটযকযয ফুােুা থকাঈ থকাঈ 

সরবেবছন- মাযা জাান্নাবভ মাবফ তাবদয ভবধু মাযা ভয’সভন বফ, সকছযকার াস  

থবাগ কযায য াঅ া তাবদযবক থম থকান াঈাব (াপাাত ফা সনজ াআ্ো) থফয 

কবয  বন সেযকাবরয জনু জান্নাবত াসঠব সদবফন।  

  ফুােুা গ্রণবমাগু না ওায কাযণভ  - 
 

কাযণ-১ 

াঅাতোসনয াঅবগ কবকসট াঅাবতয ফিফু থথবক স্পি ফযঝা মা, াঅাতোসনবত 

কাসপয ফুসিবদয াভবন থযবে ফিফু শুরু কযা ববছ। াঅফায শুধযভাত্র 

াঅাতোসনয ফিফু মচাবরােনা কযবরও ফযঝা মা, ফিফুসট কযা ববছ কাসপয 

ফুসিবদয ফুাাবয। কাযণ, থম কর ফুসি থজবন ফযবঝ, াআো কবয তানবক ফন্য 

সববফ গ্রণ কবয যস্পবযয াতা দুসনা পাদা রযবটসছর তাযা ভয’সভন বত 

াবয না। তাাআ াঅাবতয শুরুবত মাবদয সঠকানা জাান্নাভ ফরা ববছ, তাযা কাসপয 

ফুসি। যতযাাং ঐ কাসপয ফুসিবদয ভধু বত কাাঈবক সকছযকার য থফয কবয  বন 

াঅ া জান্নাত সদব সদবফন তা বত াবয না।  
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কাযণ-২ 

াঅাতোসনয শুরুবতাআ াঅ া স্পি কবয জাসনব সদববছন- াঅাতোসনবত 

াঈস্থানা কযা াঅ ায সদ্ধাি ফা ফান বফ থল সফোবযয সদনসটয ভীভায 

ভবধু। সকছযকার জাান্নাভ োটায বয ন। 
 

কাযণ-৩ 

  ফুােুা কযযাঅবনয াবনক াঅাবতয ফিবফুয স্পি সফরুদ্ধ। কাযণ, থোবন ফরা 

ববছ- কাসপয ফা কফীযা গুনা ভৃতযুফযণকাযী ভযসভনযা জাান্নাবভ মাবফ  ফাং 

সেযকার থোবন থাকবফ। াঅয ানু ধযবনয গুনাগায ভয’সভনবদয জাান্নাবভ থমবত 

বফ না। াঅ া প্রথবভাআ তাবদয গুনা ভাপ কবয সদব জান্নাত সদব সদবফন।  
 

াঅাতোসনয প্রকতৃ ফুােুা 

াঅাতোসনয প্রকৃত ফুােুা ফযঝবত বর প্রথবভ থজবন সনবত বফ থম- থল সফোবয 

সদন, মাসরভ তথা াতুাোযী ফুসি সববফ গণু কবয সফোয কযা বফ কাসপয  ফাং 

ফড় গুনাগায সববফ ভৃতযুফযণকাযী ভয’সভনবক। কাযণ,  কজন কাসপবযয ফড় 

াযাবধয দ্বাযা ভানযবলয থম সযভাণ ক্ষসত   কজন ভয’সভবনয ফড় াযাবধয 

দ্বাযাও ভানযবলয  কাআ সযভাবনয ক্ষসত । ফড় গুনাগায ভয’সভন সববফ 

ভৃতযুফযণকাযী ভযসভনবক থম যকাবর মাসরভ সববফ গণু কবয সফোয কযা বফ 

থসট াঅ া জাসনব সদববছন সনব ািবাবফ- 

ا  ْن َقْوٍم َعََس أَْن َيُكْونُوا َخْْيً ا الَِّذْيَن ٓاَمُنْوا ََّ َيْسَخْر َقْوٌم ّمِ َِ يَاأَّيُ
ّنَ  ُِ ا ِمْن ْ َوََّ نَِساٌء ِمْن نَِّساٍء َعََس أَْن َيُكّنَ َخْْيً ْوا َوََّ تَلِْمزُ ج ِمهَْنُ

ْۡ َوََّ تََنابَُزْوا بِاْْلَلَْقاِب  ُۡ الُْفُسْوُق بَْعَد  طأَنُفَسُك بِْئَس اَِّْس
يَماِن  الُِمْوَن  جاْلِ ُۡ الّظَ ََ ُه ْۡ يَُتْب َفأُولَِئ   .َوَمْن لَّ

াথচ0 থ মাযা াইভান  বনবছা! থকাবনা যরুল থমবনা ায থকাবনা যরুলবক াঈা 

না কবয, থকবনানা তাযা তাবদয (াঈাকাযীয) থেব াঈ ভ বত াবয  ফাং থকাবনা 

নাযী ায থকাবনা নাযীবক থমবনা াঈা না কবয, থকবনানা তাযা তাবদয 

(াঈাকাসযণীয) থেব াঈ ভ বত াবয; াঅয থতাভযা  বক াবযয ভানাসন 

কবযা না  ফাং থতাভযা  বক াযবক ভন্দ াঈাসধবত থডবকা না; াইভান াঅনায য 

ভন্দ নাভ কতাআ না োযা (কযীয গুনা); াঅয মাযা তাওফা কবয না তাযাাআ জাসরভ।                       

  হুজযযাত/৪৯ 0 ১১   
 

ফুােুা0 াঅ া  োবন ভযসভন ফুসিবদয সকছয াঅোয-াঅেযণ তথা াঈা কযা, 

থদাল েয বজ থফড়ান ও োযা নাবভ ডাকা থথবক সফযত থাকবত ফরায য ঐ ধযবনয 

াঅোয-াঅেযণ কযা কফীযা গুনা ফবর াঈব ে কবযবছন।  যয াঅ া ফবরবছন, 

মাযা ঐ ধযবনয াঅেযণ থথবক তাওফা কযবফ না তাযা মাসরভ। াথচাৎ াঅ া জাসনব 
সদববছন মাযা কৃত কফীযা গুনা ভৃতযুয মযসিেত ভ  বফচ তাওফায ভাধুবভ 
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ভাপ কসযব না সনব ভৃতযুফযণ কযবফ, তাবদয যকাবর মাসরভ ধবয সফোয-

পারা কযা বফ।  
 

 

াঈবযয তথু াভবন যােবর াঅাবতকাযীভায াঅ াহ্  মাবদয ফুাাবয ানু যকভ 

োন তাবদয কথা সবন্ন   ُإََِّّ َما َشاَء الل  াাংটযকযয প্রকৃত ফুােুা ফযঝা কসঠন ন। 
াঅ া  োবন ফবরবছন- থল সফোবযয সদন সতসন তাবনয ফন্য, কাসপয 

মাসরভবদয সেযকার জাান্নাবভ থাকায াস  সদবফন। ঐ ধযবনয াস  শুধয 

কাসপযবদয াওায কথা সকন্তু সনজ াআো তথা সনজ ততসয কযা ও জাসনব থদা 

সফধান ানযমাী, কফীযা গুনা ভৃতযুফযণকাযী ভয’সভনবদযও সতসন ঐ ধযবনয াস  

সদবফন।   ফুােুা থম সঠক বফ তায প্রভাণ বে বযয  ১২৯ নাং  াঅাতোসন। 

াঅাতোসন বরা- 

 ََ لِ الِِمَي بَْعًضا بَِما َُانُوا َيْكِسُبوَن  َوَكَذه   .نَُوِّلّ بَْعَض الّظَ
াথচ:  বাবফ তাবদয কৃতকবভচয জনু াঅভযা জাসরভবদয  কদরবক (কাসপয 

জাসরভ) ানু দবরয (ভয’সভন জাসরভ) াবথ মযি কবয থদবফা। 

 (াঅনাঅভ/৬ : ১২৯  
 

ফুােুা: ভান াঅ া  োবন ফবরবছন- থল সফোবযয সদন সতসন কাসপয ও ভয’সভন 

সফবাবগয মাসরভবদযবক তাবদয কৃতকবভচয জনু  কাআ ধযবনয াস  সদব জাান্নাবভ 

যস্পবযয েী ফাসনব সদবফন। 

 

সকছয ী াদী মায ফিফু সফল  ভতন  কফীযা গুনা 

ভতৃযু ফযণকাযী ভয’সভবনয জাান্নাবভ থাকায থভাবদয ফুাাবয বযর ধাযণা 

ৃসিয থছবন ফবেব থফস ব সভকা থযবেবছ  
 

েরযন  েন াঈব ে ও মচাবরােনা কযা মাক সকছয ী াদী, মায ফিফু কফীযা 

গুনা ভৃতযুফযণকাযী ভযসভনযা সকছযকার জাান্নাভ থবাগ কবয সেযকাবরয জনু 

জান্নাত াবফ, জাসত সফবাংী   তথু ভযসরভ ভাবজ োরয ওায থছবন ফবেব 

থফস ব সভকা থযবেবছ। ফড় াদীগুবরায শুধযভাত্র াঅবরােু সফলবয াবথ িকচমযি 

াাংটযকযাআ াঈব ে কযা বফ- 
 

াদী-১ 

 ُۡ َۡ إِِّنِ َْلََْلَ َعْن أَِِب َذّرٍ َقاَل َقاَل َرُسوُل الِل َصَّلَ الُل ََلَْيِه َوَسلَّ
اِر خُ  َة َوٓاِخَر أَْهِل الّنَ ِة دُُخوًَّ الَْجّنَ ا ٓاِخَر أَْهِل الَْجّنَ َِ ْن ُروًجا ِمّ

َرُجٌل ُيْؤََت بِِه يَْوَم الِْقَياَمِة َفُيَقاُل اْعِرُضوا ََلَْيِه ِصَغاَر ُذنُوبِِه 
َواْرَفُعوا َعْنُه ِكَباَرَها َفُتْعَرُض ََلَْيِه ِصَغاُر ذُنُوبِِه َفُيَقاُل َعِملَْت 
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ْۡ ََّ يَْوَم َكَذا َوَكَذا َوَكَذا َوَعِملَْت يَْوَم َكَذا َوَكَذا َوَكَذ  ا َفَيُقوُل نََع
ْيُع أَْن يُْنِكَر َوُهَو ُمْشِفٌق ِمْن ِكَباِر ذُنُوبِِه أَْن تُْعَرَض ََلَْيِه  ُِ يَْسَت
َئٍة َحَسَنًة َفَيُقوُل َرّبِ َقْد َعِملُْت  ُّلِ َسّيِ ََ َمََاَنُ  َفُيَقاُل لَُه َفِإّنَ لَ

َنا َولََقْد َرأَْيُت َرُس  ُِ َۡ أَْشَياَء ََّ أََراَها َه وَل الِل َصَّلَ الُل ََلَْيِه َوَسلَّ
ََ َحّّتَ بََدْت نََواِجُذُه.   َضِح

াথচ0 াঅফয ময  যা.  ফবরন, যা রয া  া.  ফবরবছন, াঅসভ  ভন  ক ফুসি 

িবকচ াফগত াঅসছ, থম জান্নাতীবদয ভবধু ফচবল জান্নাবত প্রবফ কযবফ  ফাং 

ফচবল জাান্নাভী, থম তা বত থফয ব াঅবফ। সকাভবতয সদন তাবক াঅ া 

তাারায ম্মযবে াঈসস্থত কযা বফ। তেন থপবযতাবদযবক ফরা বফ, তায থছাট 

থছাট গুনা ম্মযবে াঈসস্থত কয  ফাং ফড় ফড় গুনা দ বয যাে। তেন তায থছাট থছাট 

গুনাাআ তায ম্মযবে াঈসস্থত কযা বফ। তাবক সজ াা কযা বফ, াঅো ফর থতা, 

াভযক াভযক সদন াভযক াভযক কাজসট তযসভ কবযসছবর? থ ফরবফ, ুা , কবযসছ। 

ফস্তুত তা থ াস্বীকায কযবত াযবফ না। তবফ তায ফড় ফড় গুনা  াঈসস্থত কযা 

িবকচ থ াতুি বীত-ন্ত্র  থাকবফ। তেন তাবক ফরা বফ, মাও! থতাভায প্রসতসট 

গুনাবয স্থবর  ক  কসট থনকী থদা বরা। তেন থ ফরবফ, থ াঅভায 

যওাযসদগায! াঅসভ থতা  ভন সকছয  ফড় ফড়  গুনাও কবযসছরাভ, থমগুবরাবক 

াঅসভ  োবন থদেবত াসে না। ফণচনাকাযী মযত াঅফয ময  যা.  ফবরন,   ভ 

াঅসভ যা রয া  া. থক  ভনবাবফ াবত থদবেসছ থম তা য ভাসড়য দা ত মচি 

প্রকা ব বড়সছর।  

 াঅর ভাকতাফাতয াবভরা: ী ভযসরভ, াদী নাং-৪৮৭  

াদী-২ 

ْ َسِعْيٍدِن الُْخْدِرِىّ أَّنَ نَاًسا َقالُوا يَا َرُسوَل الِل َهْل نََرى  َوَعْن اَِِب
 ... ْۡ َۡ نََع َربََّنا َيْوَم الِْقَياَمِة َقاَل َرُسوُل الِل َصَّلَ الُل ََلَْيِه َوَسلَّ

نَّ  َِ َّۡ ُيْضَرُب الِْجْسُر ََََل َج َفاَعُة َويَُقولُوَن ... ... ثُ َۡ َوتَِحّلُ الّشَ
ِق  ْرِف الَْعْيِ َوَُالَْبْ َُ ْۡ َفَيُمّرُ الُْمْؤِمُنوَن َك ْۡ َسلِّ َّۡ َسلِّ ُِ اللَّ
 ٌۡ َُاِب َفَناٍج ُمَسلَّ ْْيِ َوَُأََجاِويِد الَْخْيِل َوالّرِ َُّ يِح َوَُال َوَُالّرِ

نَّ  َِ َۡ َحّّتَ إِذَا َخلََص َوَمْخُدوٌش ُمْرَسٌل َوَمْكُدوٌش ِِف نَاِر َج
ْۡ ِمْن أََحٍد  اِر َفَوالَِّذي نَْفِسي بَِيِدِه َما ِمْنُك الُْمْؤِمُنوَن ِمَن الّنَ
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ْۡ ِمَن الُْمْؤِمِنَيِ لِل يَْوَم  َ لَُك بِأََشّدَ ُمَناَشَدّةِ ِِف الَْحِقّ َقْد تََبّيَ
اِر َيقُ  ِۡ الَِّذْيَن ِِف الّنَ ِِ ْخَوانِ ْولُْوَن َربََّنا َُانُوا َيُصْوُمْوَن الِْقَياَمِة ِلِ

 ْۡ ْۡ أَْخِرُجوا َمْن َعَرْفُت ُِ وَن َفُيَقاُل لَ َمَعَنا َوُيَصلُّْوَن َويَُحّجُ
َّۡ َيُقولُوَن  اِر َفُيْخِرُجوَن َخلًْقا َكِثًْيا ثُ ْۡ ََََل الّنَ ُم ُصَوُرُه َفُتَحّرَ

ْن أََمْرتَنَ  ا أََحٌد ِمّمَ َِ ا بِِه َفَيُقْوُل اْرِجُعوا َفَمْن َربََّنا َما بَِقَي فِْي
ْۡ ِِف َقلِْبِه ِمْثَقاَل ِديَناٍر ِمْن َخْْيٍ َفأَْخِرُجوُه َفُيْخِرُجوَن  َوَجْدتُ
ْۡ ِِف َقلِْبِه ِمْثَقاَل  َّۡ َيُقولُوَن اْرِجُعوا َفَمْن َوَجْدتُ َخلًْقا َكِثًْيا ثُ

َّۡ نِْصِف ِديَناٍر ِمْن َخْْيٍ َفأَْخِرُجوُه َفُيْخِرجُ  وَن َخلًْقا َكِثًْيا ثُ
ٍة ِمْن َخْْيٍ  ْۡ ِِف َقلِْبِه ِمْثَقاَل َذّرَ َيُقولُوَن اْرِجُعوا َفَمْن َوَجْدتُ
ا  َِ ْۡ نََذْر فِْي َّۡ َيُقولُوَن َربََّنا لَ َفأَْخِرُجوُه َفُيْخِرُجوَن َخلًْقا َكِثًْيا ثُ

ا َفَيُقوُل الُل َعّزَ َوَجّلَ َشَفَعِت الَْمَلئِ  وَن َخْْيً ِبّيُ َكُة َوَشَفَع الّنَ
اِحِمْيَ َفَيْقِبُض َقْبَضًة  ُۡ الّرَ َّ أَْرَح ْۡ َيْبَق إَِّ َوَشَفَع الُْمْؤِمُنوَن َولَ
ا َقّطُ َقْد ََاُدوا ُحَمًما  ْۡ يَْعَملُوا َخْْيً ا َقْوًما لَ َِ اِر َفُيْخِرُج ِمْن ِمَن الّنَ

ٍر ِِف أَْفَواهِ الَْجنَّ  َِ ْ ِِف نَ ُر الَْحْيوِةَِ َفَيْخُرُجْوَن َفُيلِْقْۡيِ َِ ِة ُيَقاُل لَُه نَ
 ُۡ ِِ ْيِل َفَيْخُرُجوَن َُاللُّْؤلُِؤ ِِف ِرَقابِ ُة ِِف َحِميِل الّسَ َكَما تَْخُرُج الَْحّبَ
 ُۡ ُِ ِة َهُؤََِّء ُعَتَقاُء الِل الَِّذْيَن أَْدَخلَ ْۡ أَْهُل الَْجّنَ ُِ ُۡ َيْعِرُف الَْخَواتِ

َة بِ  ْۡ َما الُل الَْجّنَ ْۡ لَُك ُِ ُموُه َفُيَقاُل لَ َغْْيِ َعَمٍل َعِملُوُه َوََّ َخْْيٍ َقّدَ
ْۡ َوِمْثلُُه َمَعُه.  َرأَْيُت

ফুােুা: াঅফয াাইদ েযদযী  যা.  বত ফসণচত,  কদা কসত থরাক সজ াা কযবরা, 

াআা যা রা া! সকাভবতয সদন সক াঅভযা াঅভাবদয যফবক থদেবত াফ? সতসন 

ফরবরন, ুা । ... ... ... াতাঃয জাান্নাবভয ওয সদব যরসযাত াতা বফ 

 ফাং াপাাবতয ানযভসত থদা বফ। তেন নফী-যা রগণ  স্ব স্ব াঈম্মবতয জবনু  

পসযাদ কযবফন, থ াঅ া! সনযাবদ যাে! সনযাবদ যাে! ভযসভনগণ যরসযাবতয 

ওয সদব থকাঈ থোবেয রবক, থকাঈ সফদুুবতয গসতবত, থকাঈ ফাতাবয গসতবত, 

থকাঈ াসেয গসতবত  ফাং থকাঈ দ্রুতগাভী থঘাড়ায গসতবত াঅফায থকাঈ াঈবটয 
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গসতবত াসতক্রভ কযবফ। থকাঈ ী-ারাভবত থফ বে মাবফ। াঅফায থকাঈ  ভনবাবফ 

ায ব াঅবফ থম, তায থদ ক্ষত-সফক্ষত বফ  ফাং থকাঈ েণ্ড-সফেণ্ড ব 

জাান্নাবভ ড়বফ। াফববল ভযসভনগণ জাান্নাভ বত সনষ্কৃসত রাব কযবফ। থ ভান 

 ায থ মা য াবত াঅভায প্রাণ! থতাভাবদয প্রবতুবক সনবজয ক ফা াসধকাবযয 

দাসফবত কত কবঠায, তা থতা থতাভাবদয কাবছ স্পি। সকন্তু সকাভবতয সদন ভযসভনগণ 

তাবদয থাআ ভ  বাাআবয ভযসিয জনু াঅ ায াবথ াঅযও াসধক ঝগড়া কযবফ, 

মাযা তেনও জাান্নাবভ বড় যববছ। তাযা ফরবফ, থ াঅভাবদয যফ!  াআ ভ  

থরাক াঅভাবদয াবথ থযাজা যােত, নাভাজ ড়ত  ফাং জ কযত।  যতযাাং তযসভ 

তাবদযবক নাজাত দাও । তেন াঅ া ফরবফন, মাও, থতাভযা মাবদযবক সেন 

তাবদযবক জাান্নাভ বত ভযি কবয াঅন। তাবদয থোযা-াঅকৃসত সযফতচন কযা 

জাান্নাবভয াঅগুবনয ওয াযাভ কযা ববছ।  তাাআ জান্নাবত প্রবফবয 

ানযভসতপ্রাপ্ত থরাবকযা তাবদয জাান্নাভফাী বাাআবদযবক থদবে সেনবত াযবফ । 

তেন তাযা জাান্নাভ বত ফহু াংেুক থরাকবক থফয কবয াঅনবফ। াতাঃয ফরবফ, 

থ াঅভাবদয যফ!  েন থোবন  ভন াঅয  কজন থরাকও াফসি থনাআ মাবদযবক 

থফয কযায জনু াঅসন সনবদচ সদববছন। তেন াঅ া ফরবফন, াঅফায মাও, 

মাবদয ািবয  ক দীনায সযভাণ াইভান াবফ, তাবদয করবক থফয কবয াঅন। 

 বতও তাযা ফহু াংেুক থরাকবক থফয কবয াঅনবফ। তাযয াঅ া ফরবফন, 

যনযা মাও, মাবদয ািবয াধচ দীনায সযভাণ াইভান াবফ, তাবদয ফাাআবক থফয 

কবয াঅন! যতযাাং  বতও তাযা ফহু াংেুকবক থফয কবয াঅনবফ। াতাঃয াঅ া 

ফরবফন, াঅফায মাও, মাবদয ািবয  ক সফন্দয সযভাণ াইভান াবফ তাবদয 

করবকও থফয কবয াঅন।  ফাযও তাযা ফহু াংেুকবক থফয কবয াঅনবফ  ফাং 

ফরবফ, থ াঅভাবদয যওাযসদগায! াইভানদায থকান ফুসিবকাআ াঅভযা াঅয 

জাান্নাবভ থযবে াঅসসন। তেন াঅ া তাারা ফরবফন, থপবযতাগণ, নফীগণ  ফাং 

ভযসভনগণ কবরাআ াপাাত কবযবছ,  েন  ক াঅযাভযয যাবভীন তথা াঅসভ 

যভ দারয ফুতীত াঅয থকাঈাআ াফসি থনাআ।  াআ ফবর সতসন ভযসিববয  ভন 

 কদর থরাকবক জাান্নাভ বত থফয কযবফন মাযা কেনও থকান থনক কাজ কবযসন। 

মাযা িবর-যবড় কার করা ব থগবছ। াতাঃয তাবদযবক জান্নাবতয ম্মযে বাবগয 

 কসট নবয থঠবর থদা বফ, মায নাভ বরা- নবয াাত।  বত থস্রাবতয ধাবয 

থমভসনবাবফ ঘাবয ফীজ গজা, থতভসনবাবফ তাবদয াে-প্রতুে গজাবফ। তাযা তা 

বত থফয ব াঅবফ ভযিায ভত  েকেবক াফস্থা । তাবদয ঘাবড় ীরবভায 

থাকবফ। জান্নাতফাীগণ তাবদযবক থদবে ফরবফ,  যা যভ দারয াঅ ায 

াঅমাদকৃত। াঅ া তাারা  বদযবক জান্নাবত প্রবফ কসযববছন াথে  যা  বফচ 

থকান াঅভর তথা থনকীয কাজ কবযসন। াতাঃয তাবদযবক ফরা বফ,  াআ জান্নাবত 

থতাভযা মা থদেছ, তা থতাভাবদযবক থদা বরা  ফাং  তদবে ানযরূ সযভাণ 

াঅযও থদা বরা। 

 াঅর ভাকতাফাতয াবভরা: ী ভযসরভ, াদী নাং-৪৭২  
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াদী-৩ 

َۡ َقاَل يُْحَبُس  ِبَّ َصَّلَ الُل ََلَْيِه َوَسلَّ َوَعْن اَنٍَس )رض( اَّنَ الّنَ
ََ َفَيُقْولُْوَن لَِو اْسَتْشَفْعَنا  ْوا بَِذلِ ّمُ َِ الُْمْؤِمُنْوَن يَْوَم الِْقَياَمِة َحّّتَ ُي

ََانَِنا َفَيأتُْوَن ٓادَم َفَيُقْولُْوَن اِ  ْيَحَنا ِمْن ّمَ  ... ... َل َربَِّنا َفُْيِ
ْ دَاِرهِ َفُيْؤَذُن ِلْ ََلَْيِه َفاِذَا ... ِِ  ْ َقاَل َفَيأْتُونَِِْٕفاَْسَتأِْذُن ََََل َرِِبّ

َفَيُقوُل اِْرَفْع  َراَْيُتُه َوَقْعُت َساِجًدا َفَيَدُعِنْ َما َشاَء الُل اَْن ّيََدَعِنْ 
ْه َقاَل َفأَْرَفُع َرأِْسي  َُ ْع َوَسْل تُْع ُد َو ُقْل تُْسَمْع َواْشَفْع تَُشّفَ ُمَحّمَ
ا  َّۡ أَْشَفُع َفُيَحّدُ ِّل َحّدً ْ بَِثَناٍء َوتَْحِمْيٍد ُيَعلُِّمِنْيِه ثُ َفاُثِْنْ ََََل َرِِبّ

اِر َوأُْدخِ  ْۡ ِمَن الّنَ ُِ َّۡ أَُعودُ الّثَانَِيَة َفاَْخُرُج َفأُْخِرُج َة ثُ ُۡ الَْجّنَ ُِ لُ
ْ َداِرهِ َفُيْؤَذُن ِلْ ََلَْيِه َفاِذَا َراَْيُتُه َوَقْعُت َساِجًدا  ِِ  ْ َفاَْسَتأِذُن ََََل َرِِبّ
ُد َوُقْل تُْسَمْع  َّۡ يَُقْوُل اِْرَفْع ُمَحّمَ َفَيَدُعِنْ َماَشاَء الُل اَْن ّيَدَعِنْ ثُ

ْع َوَسْل تُْعَط َقاَل َفاَْرَفُع َرأِِْسْ َفاُثِْنَِْٕعََل ِرِِبّ بَِثَناِء َو َواْشَفْع تَُش  ّفَ
َن  ْۡ ِمّ ُِ ا َفاَْخُرُج َفاُْخُرُج َّۡ اَْشَفُع َفُيَحّدُ ِلْ َحّدً تَْحِمْيٍد ّيَُعلُِّمِنْيِه ثُ

ِة ... ... ... ُۡ الَْجّنَ ُِ اِر َواُْدِخلُ ا الّنَ ْ الّنَ ِِ ِر اََِّّ َمْن َقْد َحّّتَ َما يَْبََق 
  َحَبَسُه الُْقْرٓاُن اَْى َوَجَب ََلَْيِه الُْخلُْودُ ... ... ...

াথচ0 াঅনা  যা.  বত ফসণচত, নফী  া.  ফবরবছন, সকাভবতয সদন 

াইভানদাযবদযবক  াবযয ভদাবন  াঅটক কবয যাো বফ।  ভন সক  বত তাযা 

াতুি সেিামযি ও াসস্থয ব ড়বফ  ফাং ফরবফ, মসদ াঅভযা াঅভাবদয যবফয 

কাবছ কাবযা দ্বাযা যাসয কযাাআ তা বর বতা াঅভাবদয ফতচভান াফস্থা বত 

ভযসি রাব কবয াঅযাভ থবত াসয। তাাআ তাযা মযত াঅদভ  াঅ.   য কাবছ মাবফ 

 ফাং ফরবফ-  যয াদীোসনয াবনকাাং জযবড় াঈব ে কযা ববছ, াইভানদাযগণ 

য য াঅদভ  াঅ. , ন   াঅ. , াআোীভ  াঅ.  ও াইা  াঅ.   য সনকট মাবফন। 

তা যা কবরাআ তা বদয দুফচরতা াঈব ে কবয াপাাবতয ফুাাবয তা বদয াাযগতা 

প্রকা কযবফন। থবল াইা  াঅ.  তা বদযবক ভযাম্মাদ .  য সনকট থমবত ফরবফন। 

ভযাম্মাদ া.  য সনকট থগবর সতসন মা ফরবফন তা বরা- যা রয া (া.) ফবরন, 

তাযা াঅভায কাবছ াঅবফ তেন াঅসভ াঅভায যবফয কাবছ তা য দযফাবয াসজয 

ওায ানযভসত প্রাথচনা কযবফা, াঅভাবক তা য কাবছ মাওায ানযভসত থদা বফ। 
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াঅসভ মেন তা বক থদেবফা, তা য াঈবদ্দব সজদা বড় মাবফা। াঅ া াঅভাবক 

মতক্ষণ োাআবফন  াআ াফস্থা যােবফন। তাযয ফরবফন, থ ভযাম্মাদ! ভাথা াঈঠাও 

 ফাং ফবরা, থতাভায কথা থানা বফ। তযসভ যাসয কয, তা কফযর কযা বফ। 

প্রাথচনা কয, মা োাআবফ থদা বফ। যা রয া (া.) ফবরন, তেন াঅসভ ভাথা াঈঠাফ 

 ফাং াঅভায যবফয  ভনবাবফ প্রাংা-স্তুসত ফণচনা কযবফা, মা সতসন থ ভ 

াঅভাবক সসেব সদবফন। াতাঃয াঅসভ াপাাত কযবফা সকন্তু  াআ ফুাাবয াঅভায 

জনু  কসট ীভা সনসদচি কবয থদা বফ। তেন াঅসভ াঅ ায দযফায বত াঈবঠ 

াঅবফা  ফাং ঐ সনসদচি ীভায থরাকবদযবক জাান্নাভ বত থফয কবয জান্নাবত প্রবফ 

কযাফ।   যয াদীোসনয াবনকসট াাং জযবড়  কাআ ফণচনাকাবয াঈব ে কযা 

ববছ যা র . থভাট ৩ ফায াঅ ায ানযভসত সনব জাান্নাবভ মাবফন  ফাং 

প্রবতুক ফাযাআ থফ সকছয থদামেীবক থফয কবয াঅনবফন । তাযয াদীোসনবত ফরা 

ববছ- াফববল কযযাঅন মাবদযবক াঅটসকব যােবফ  মাবদয জনু কযযাঅবনয 

থঘালণা ানযমাী সেযস্থাী জাান্নাভফা সনধচাসযত ব থগবছ , তাযা ফুতীত াঅয 

থকাঈ জাান্নাবভ থাকবফ না।... ... 

 াঅর ভাকতাফাতয াবভরা: ী ভযসরভ, াদী নাং-৪৯৫  

াদী-৪ 

َۡ اِذَا َُاَن َيْوُم  َعْن أنٍَس َقاَل َقاَل َرُسْوُل الِل َصَّلَ الُل ََلَْيِه َو َسلَّ
ْ بَْعٍض َفَيأْتُْوَن ٓاَدَم َفَيُقْولُْوَن  ِِ  ْۡ ُِ اُس بَْعُض الِْقَياَمِة َماَج الّنَ

ا َفأَْسَتأِْذُن ََََل َرِّبِ  اِْشَفعْ  َِ ََ ... ... ... َفَيأْتُوِِنْ َفأَُقوُل أَنَا لَ اَِل َربِّ
ا ََّ تَْحُضُرِِن اْْلَن َفأَْحَمُدُه  َِ ُمِِن َمَحاِمَد أَْحَمُدُه بِ ِِ َفُيْؤَذُن ِّلْ َويُلْ

ُد  ََ الَْمَحاِمِد َوأَِخّرُ لَُه َساِجًدا َفَيُقْوُل يَا ُمَحّمَ ََ بِِتلْ اْرَفْع َرأَْس
ِِت  ِِت أُّمَ ْع َفأَُقوُل يَا َرّبِ أُّمَ ََ َوَسْل تُْعَط َواْشَفْع تَُشّفَ َوُقْل ُيْسَمْع لَ
ا َمْن َُاَن ِِفْ َقلِْبِه ِمْثَقاُل َشِعَْيٍة ِمْن  َِ لِْق َفأَْخِرْج ِمْن َُ َفَيُقوُل انْ

 َّۡ لُِق َفأَْفَعُل ثُ َُ ْ فِْيَمْن َفاَقُ  ... ... ... إِيَماٍن َفأَنْ ْوُل يَا َرِِبّ اِئَْذْن ّّلِ
ِِت َوَجلَِّلْ  ََ َولَِكْن َوِعّزَ ََ لَ َّ الُل َفاَل لَْيَس ذَلِ َقاَل ََّ إِلََه إَِّ

ا َمْن َقاَل ََّ إِلََه إََِّّ الُل. َِ َياِئِ َوَعَظَمِِت َْلُْخِرَجّنَ ِمْن   َوِكْبِ
াথচ0 াঅনা  যা.  ফবরন, যা রয া  া.  ফবরবছন, মেন সকাভত াংঘসটত বফ, 

তেন ভানযল ভবফত াফস্থা াঈবদ্বসরত ও াঈৎকসিত ব ড়বফ। তাাআ তাযা কবর 
মযত াঅদভ  াঅ.   য কাবছ থমব ফরবফ, াঅভাবদয জনু াঅনায যবফয কাবছ 

াপাাত করুন। [ যয াদীোসনয সকছয াাং জযবড় ফরা ববছ, থরাবকযা 
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াঅদভ  াঅ.   য য াআোীভ, ভ া ও াইা  াঅ.   য সনকট াপাাবতয জনু 

ানযবযাধ কযবফ। সকন্তু তা বদয কবর সনবজবদয দুফচরতা থদসেব থ ফুাাবয 

াাযগতা প্রকা কযবফন। থবল াইা  াঅ.  তাবদযবক ভযাম্মাদ  া.   য সনকট 

থমবত ফরবফন। ভযাম্মাদ  া.   য সনকট থগবর সতসন ফরবফন] তেন তাযা কবর 

াঅভায কাবছ াঅবফ। াঅসভ ফরবফা, াঅসভাআ  াআ কাবজয জনু।  ফায াঅসভ াঅভায 

যবফয কাবছ ানযভসতয প্রাথচনা কযবফা। াঅভাবক ানযভসত থদা বফ।   ভ 

াঅভাবক প্রাংা ও স্তুসতয  ভন ফ ফাণী াআরাভ কযা বফ, মা  েন াঅভায জানা 

থনাআ। াঅসভ ঐ ফ ফাণী দ্বাযা াঅ ায প্রাংা কযবফা  ফাং তা য াঈবদ্দব থজদা 

বড় মাফ। তেন ফরা বফ, থ ভযাম্মাদ! ভাথা াঈঠাও। ফবরা, থতাভায ফিফু থানা 

বফ। প্রাথচনা কয, মা োাআবফ তা থদা বফ। াঅয াপাাত কয, কফযর কযা বফ। 

তেন াঅসভ ফরবফা, থ যফ! াঅভায াঈম্মত, াঅভায াঈম্মত!  াথচাৎ াঅভায াঈম্মবতয 
াঈয যভ করুন, াঅভায াঈম্মতবক ক্ষভা করুন । ফরা বফ, মাও, মাবদয ািবয 

মবফয দানা সযভাণ াইভান াঅবছ, তাবদযবক জাান্নাভ বত থফয কবয াঅন। তেন 

াঅসভ সগব তাাআ কযবফা। [ যয াদীোসনবত  কাআ ফণচনা বসেবত াঈব ে কযা 

ববছ, যা র  া.  থভাট ৪ ফায থজদা থমব াঅ ায সনকট াঈম্মবতয জনু 

থদাা কযবফন। ২ ফাবয াঅ ায ানযভসত প্রাপ্ত ব থম কর ভানযবলয ািবয াণয 

ফা সযলা সযভাণ াইভান াঅবছ তাবদয সতসন জাান্নাভ থথবক থফয কবয াঅনবফন। 

৩ ফায ানযভসত থব সতসন মাবদয ািবয ক্ষয াণযক্ষয  সযভাণ াইভান াঅবছ, 

তাবদযবক জাান্নাভ থথবক থফয কবয াঅনবফন। াঅয ৪থচ ফায ানযভসত প্রাপ্ত ব সতসন 

ফরবফন] থ যফ! মাযা শুধয রা াআরাা াআ া া ফবরবছ, াঅভাবক তাবদয জনুও 

াপাাত কযায ানযভসত সদন। তেন াঅ া তাারা ফরবফন, াঅভায াআজ্জত, 

জারার, থশ্রষ্ঠত্ব ও ভব য কভ কবয ফরসছ, মাযা রা াআরাা াআ া া ফবরবছ, াঅসভ 

সনবজাআ তাবদযবক জাান্নাভ বত থফয কযবফা। 

 াঅর ভাকতাফাতয াবভরা: ী ভযসরভ, াদী নাং-৫০০  

াদী-৫  

 ٍۡ َۡ بِلَْح َ َرُسوُل الِل َصَّلَ الُل ََلَْيِه َوَسلَّ َعْن أَِِب ُهَرْيَرَة َقاَل أُِِت
َّۡ َقاَل أَنَا  َسًة ثُ ِْ ا نَ َِ َس ِمْن َِ َراُع َوَُانَْت تُْعِجُبُه َفَن َفُرِفَع إِلَْيِه الّذِ

اِس َيْوَم الِْقَياَمِة َيْوَم َيُقوْ  ُد الّنَ اُس لَِرِبّ الَْعلَِمْيَ َوتَْدنُو َسّيِ ُم الّنَ
ْيُقْوَن َفَيُقْوُل  ُِ ِّۡ َوالَْكْرِب َما ََّ ُي اَس ِمَن الَْغ ْمُس َفَيْبلُُغ الّنَ الّشَ
ْۡ إَِل َفَيأْتُْوَن ٓاَدَم َو َذَكَر  اُس أَََّ تَْنُظُرْوَن َمْن َيْشَفُع لَُك الّنَ

َفاَعةِ    ... ... ... َحِدْيَث الّشَ
াথচ0 মযত াঅফয হুযাযা  যা.  বত ফসণচত,  কদা নফী  া.   য কাবছ সকছয 

থগাত াঅনা বরা  ফাং তা য থেদভবত ফাজযয থগাতসটাআ থ কযা বরা। ভ রত 
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সতসন  াআ থগাত থেবত থফস ছন্দ কযবতন। কাবজাআ সতসন তা বত দা ত সদব 

সছ বড় সছ বড় থেবরন। তাযয ফরবরন, সকাভবতয সদন াঅসভ ফ ভ  ভানযবলয 

দচায, থম সদন ভানফভণ্ডরী যািযর াঅরাভীবনয ম্মযবে দণ্ডাভান বফ  ফাং  মচ 

থাকবফ েযফ কাবছ। থবযাসন ও দুসশ্চিা ভানযল  ভন  ক করুণ াফস্থা থৌ ছবফ, 

মা ু কযায সি তাবদয থাকবফ না। তেন তাযা  াসস্থয ব যস্পবয  ফরাফসর 

কযবফ, থতাভযা সক  ভন থকান ফুসিবক থো জ কবয াও না, সমসন থতাভাবদয যবফয 

কাবছ থতাভাবদয জনু যাসয কযবফন? তেন তাযা মযত াঅদভ  াঅ.   য কাবছ 

াঅবফ।  য য ফণচনাকাযী মযত াঅফয হুযাযা  যা.  ৫ নাং তবথুয াদীোসনয 

নুা াপাাত িবকচ যা র  া.   য ফিফু ফণচনা কবযন। 

 াঅর ভাকতাফাতয াবভরা: ী ভযসরভ, াদী নাং-৫০১) 
 

াদী-৬ 

اَس َقالُوا يَا َرُسوَل الِل َهْل نََرى َربََّنا َيْوَم  ْ ُهَرْيَرَة أَّنَ الّنَ َعْن أَِِب
ْۡ ... ... ... َحّّتَ  َۡ نََع الِْقَياَمِة َقاَل َرُسْوُل الِل َصَّلَ الُل ََلَْيِه َوَسلَّ

اِر َمْن اِذَا َفَرَغ الُل ِمَن الَْقَضاِء بَْيَ ِعبَ  اِدِه َواََرادَ اَْن ُيْخِرَج ِمَن الّنَ
َّ الُل أََمَر الُل  ُد اَْن ََّّ اِلََه اَِّ َِ ْن َُاَن َيْش اََرادَ اَْن ّيُْخِرَجُه ِمّمَ
 ْۡ ُِ الَْمَلئَِكَة أَْن ُيْخِرُجوا َمْن َُاَن يَْعُبُد الَل َفُيْخِرُجونَ

ُجوِد وَ  ْۡ بِٓاثَاِر الّسُ ُِ اِر أَْن تَأَُُْل أَثََر َويَْعِرُفْونَ َم الُل ََََل الّنَ َحّرَ
ُجوِد َفَيْخُرُجوَن ِمَن  اُر إََِّّ أَثََر الّسُ ُجوِد َفَُّلُ ابِْن ٓاَدَم تَأُُْلُُه الّنَ الّسُ
ْ َماُء الَْحَياِة َفَيْنُبُتْوَن َكَما  اِر َقِد اْمَتَحُشوا َفُيَصّبُ ََلَْۡيِ الّنَ

ُة ِِف حَ  ْيِل تَْنُبُت الَْحّبَ   ... ... ...ِميِل الّسَ
াথচ0 াঅফয হুযাযা  যা.  বত ফসণচত, থরাবকযা সজ াা কযবরা াআা যা রা া! 

সকাভবতয সদন াঅভযা সক াঅভাবদয যফবক থদেবত াফ? সতসন ফরবরন, ুা । ... 

... ... াফববল মেন াঅ া ফান্দাবদয সফোয-পারা থল কযবফন  ফাং  সনবজয 

দা ও ানযগ্রব  সকছয াংেুক ঐ ধযবনয জাান্নাভফাীবক নাজাত থদায াআো 

কযবফন, মাযা   াক্ষু সদববছ থম,  ক াঅ া ছাড়া াঅয ভাফযদ থনাআ, তেন 

থপবযতাবদযবক সনবদচ কযবফন, মাযা  কভাত্র াঅ ায াআফাদাত কবযবছ তাবদযবক 

জাান্নাভ বত থফয কবয াঅন। তেন তাযা ঐ ফ থরাবকয কাবর সজদায সেহ্ন 

থদবে নাি কযবফন  ফাং জাান্নাভ বত থফয কবয াঅনবফন। াঅয াঅ া তাারা 

সজদায সেহ্নভ  থাড়াবনা াঅগুবনয জনু াযাভ কবয সদববছন। পবর জাান্নাবভ 

সনসক্ষপ্ত প্রসতসট াঅদভ িাবনয সজদায স্থানসট ফুতীত থগাটা থদসট াঅগুন িাসরব 
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থপরবফ। তাাআ তাবদযবক  ভন াসিদগ্ধ াফস্থা জাান্নাভ বত থফয কযা বফ থম, 

তাযা  বকফাবয কার করা ব সগববছ। তেন তাবদয াঈয ঞ্জীফনী াসন থঢবর 

থদা বফ।  য পবর তাযা  ভনবাবফ তযতাজা ও জীফ ব াঈঠবফ, থমভন থকান 

ফীজ প্রফভান াসনয ধাবয াঙ্কযসযত ব ওবঠ। ... ... … 

 াঅর ভাকতাফাতয াবভরা: ী ভযসরভ, াদী নাং-৪৬৯  

াদী-৭  

َما َقاَل َقاَل َرُسْوُل الِل َصَّلَ  ُِ َعْن ِعْمَراَن بِْن ُحَصْيٍ َرِضي الُل َعْن
ٍد َصَّلَ الُل  اِر بَِشَفاَعِة ُمَحّمَ َۡ يَْخُرُج َقْوٌم ِمَن الّنَ الُل ََلَْيِه َوَسلَّ

نَّ  َِ ْوَن الَْج َة يَُسّمَ َۡ َفَيْدُخلُْوَن الَْجّنَ ِمّيَِي. رواه ََلَْيِه َوَسلَّ
اِر بَِشَفاَعِّت  ِّتْ ِمَن الّنَ ْ ِرَواَيٍة ُيْخَرْج َقْوٌم ِمْن اُّمَ ِِ البخارى َو 

ِمّيَِي  ّنَ َِ ْوَن الَْج  .يَُسّمَ
াথচ0 মযত াআভযান াআফবন থাাাআন  যা.  ফবরন, যা রয া  া.  ফবরবছন, 

 কদর ভানযলবক ভযাম্মদ  া.   য াপাাবত জাান্নাভ বত থফয কযা বফ। 

াতাঃয তাযা জান্নাবত প্রবফ কযবফ  ফাং তাবদয নাভ যাো বফ জাান্নাভী। 

 াঅর ভাকতাফাতয াবভরা: াঅ-যনান াঅফয দাাঈদ, াদী নাং-৪৭৪২  
 

াদীগুবরায মচাবরােনা 

  ধযবনয াঅবযা াদী, াদীবয গ্রন্থভ ব াঈব ে থাকবত াবয ফা াঅবছ। 

াঈস সেত াদী ক’োসনয ফিফু (ভতন)  বফচ াঈস সেত াবনক কযযাঅবনয াঅাত,   

সফলবয ফবেব সিারী ী াদী  ফাং Common sense- য যাসয 

সফবযাধী। তাাআ, বজাআ ফরা মা   ধযবনয কথা যা র (া.)- য কথা তথা যা র 

(া.)- য াদী াফুাআ বত াবয না। 
 

তবফ প্রেসরত াদীাস্ত্র ানযমাী   াদীগুবরা ‘ী াদী’ বত াবয। কাযণ, 

প্রেসরত াদীাবস্ত্র াদীবক ‘ী’ ফরা  নদ তথা ফণচনা বত্রয সনবযচরতায 

সবস বত। ভতন তথা ফিফু সফলবয সনবযচরতায সবস বত ন। 

সফেুাত াদীাস্ত্রসফদগণ তাবদয  াতাবয কযযাঅন, ফবেব সিারী ী াদী 

 ফাং Common sense- য যাসয সফযীত ফিফু ম্বসরত   কর কথা যা র 

(া.)  য াদী সববফ তাবদয গ্রবন্থ সরবে থযবেবছন ফবর াঅভায ভবন  না।  

াঅ াভা মাাআনযসদ্দন াআযাকী  ৮০৬ স0  ফবরন- াদী জাসরাসতয  কসট দ্ধসত সছর 

যত্র ফা সযফাবযয থকাবনা দু, ােযসরসয ভবধু সভথুা াদী সরবে যােবতা। 

াংকরনকাযী থফবোবর তা ফণচনা কযবতন।  

 াদীবয নাবভ জাসরাসত, ড. েন্দকায  াঅ.  ন. ভ. াঅফদু া জাােীয, প্রথভ 

প্রকা, সডবম্বয ২০০৫, ৃষ্ঠা নাং ১৩৪  
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তাাআ াঅভায দৃঢ় সফো   ফণচনাগুবরা সফেুাত াদীাস্ত্রসফদগবণয াজাবি ফা 

াআবিকাবরয য তাবদয গ্রবন্থ সরবে যাো ববছ। াদী সনব সফ াযীত াঅবরােনা 

াঅবছ ‘প্রেসরত াদীাস্ত্র ভবত ী াদী ফরবত সনবযচর াদী ফযঝা কী?’ 

সবযানাবভয ফাআসটবত। 

থল কথা 

যস কা াঅবরােনাকৃত কর তথু জানায য কাবযা ভবন   ফুাাবয সদ্বধা থাকায 

কথা ন থম- কফীযা গুনা ভৃতযুফযণকাযী কর ভযসভনবক সেযকাবরয জনু 

জাান্নাবভ থাকবত বফ। তাাআ, থম কর ভযসরভ সেযকাবরয জনু জাান্নাবভয াস  

থথবক ফা েবত ো তাবদয ফাাআবক কফীযা গুনা তথা ফড় াযাধ কবয থপরবর 

াবথ াবথ তাওফা কবয সয ণচ াআরাবভ সপবয াঅবত বফ। কাযণ, ভৃতযু কেন 

বফ তা াঅভাবদয কাবযা জানা থনাআ। াঅয তাওফা কফযর বত বর তা ভৃতযুয 

মযসিেত ভ  বফচ কযবত বফ। াথচাৎ ভৃতযুয ািত  তটযকয ভ  বফচ কযবত 

বফ মেন ফুসিয  ান ও সি  তটযকয াঅবছ থম, গুনা কযায যবমাগ াঅবর 

ফুসি াআো ও থেিা কযবর তা কযবত াবয সকন্তু তাওফা কযায কাযবণ থ তা কবয 

না। ফতচভান সফবেয জান্নাবত মাওায াআো থাকা কর ভযসরভ মসদ  বাবফ তাবদয 

জীফনবক শুধসযব থন তথা জীফন সযোরনা কবয, তবফ তাবদয থদগুবরা াসিয 

নীবড় সযণত বফ। াঅয তা থদবে াসিয থো বজ থদৌবড় থফড়াবনা ৃসথফীয াগসণত 

ভানযল াসিয জীফন ফুফস্থা াআরাবভ দবর দবর থমাগদান কযবফ। ফিফুসট থম সঠক 

াআরাবভয প্রাথসভক সদনগুবরা তায প্রভাণ।  

শ্রবদ্ধ াঠকফৃবন্দয াইভানী দাসত্ব বে যস কায থকান বযর-ত্রুসট ধযা ড়বর 

তথু াঅভাবক জানাবনা। াঅয াঅভায াইভানী দাসত্ব বে থ তথু সঠক বর 

যফতচী াংস্কযবণ তা ছাাবনা। াঅনাবদয থদাা থেব থল কযসছ। াঅ া াসপজ!  

ভাপ্ত 

ররেলকয ফআভূঃ 
1. ভানুল ৃ িয ঈলেশ্য 
2. নফী যাসুর  অ.  রক র যলেয ঈলেশ্য এফং তাাঁলদয  িক নুযলেয 

ভাকা ি 
3. ারাত রকন অজ ফযথথ লে? 
4. ভু ভলনয এক নম্বয কাজ এফং য়তালনয এক নম্বয কাজ 
5. অ’ভর কফুলরয তথভূ 
6. Common sense এয গুরুত্ব কতটুকু এফং রকন? 
7. আোকৃতবালফ থথ ছাড়া কুযঅন ড়া গুনা না ওয়াফ? 
8. আরাভী অভলরয গুরুত্ব ব িক ফস্থান জানায জ ও  িক ঈায় 
9. ওজু ছাড়া কুযঅন স্পথ কযলর গুনা লফ  কনা? 
10. অর কুযঅলনয িন দ্ধ ত  চ রত সুয না অফৃ িয সুয? 
11. মু িংগত ও করযােকয অআন রকান  ট 
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12. আরালভয  নবুথর জ্ঞান জথলনয জলে কুযঅন, াদী ও  ফলফক-ফু দ্ধ 
ফযফালযয পভুথরা 

13. আরাভী জীফন  ফধালন  ফজ্ঞালনয গুরুত্ব কতটুকু এফং রকন? 
14. ইভান, ভু’ ভন ভু রভ ও কা পয  চ রত ধাযো ও  িক  চত্র 
15. ‘ইভান থাকলরআ জান্নাত াওয়া মালফ’ ফেথনা ম্ব রত াদীলয  িক 

ফযােযা 
16. াপায়ালতয দ্বাযা কফীযা গুনা ও জাান্নাভ রথলক ভু ি াওয়া মালফ 

 ক? 
17. ‘তাকদীয ূফথ  নধথা যত’ কথা টয  চ রত ও  কৃত ফযােযা 
18. ওয়াফ ও গুনা ভাায দ্ধ ত-  চ রত ধাযো ও  িক  চত্র 
19. াদীাস্ত্র নুমায়ী, ী াদী ফরলত  নবুথর াদী ফুঝায়  ক? 
20. কফীযা গুনা ভৃতুযফযেকাযী ভু’ ভন জাান্নাভ রথলক ভু ি ালফ  ক? 
21. ন্ধ নুযে কলরয জলে  যক ফা কুপযী নয়  ক? 
22. গুনালয ংজ্ঞা ও রেেী  ফবাগ 
23. ভু রভ  যফায ফা ভালজ ভানুললয জানা ভু’ ভন ও রফলতী ফয ি 

অলছ  কনা? 
24. ‘অল্লায আোয় ফ কছু য়’ তথয টয  চ রত ও  কৃত ফযােযা 
25.  ম কয- চ রত ধাযো ও  িক  চত্র 
26. কুযঅলনয থথ  তযজভা  ও ফযােযা  তাপীয  কযায  কৃত নী তভারা 
27. ভৃতুযয ভয় ও কাযে ূফথ  নধথা যত তথয টয  চ রত ও  কৃত ফযােযা 
28.  যক ফলচলয় ফড় গুনা-কথা ট  ক  িক? 
29. আরাভী ফিফয,ররকচায ফা ওয়াজ ঈস্থালনয পভূথরা 
30. রম গবীয লড়মলেয ভাধযলভ ভু রভ জা ত ও  ফশ্ব ভানফতায ভূর জ্ঞালন 

বুর র াকালনা লয়লছ 
31. অর কুযঅলন যীত  ভানসুে  অয়াত অলছ-  চ রত এ কথা ট  ক 

 িক? 
32. অর কুযঅলনয থথ  তযজভা  ফা ফযােযা  তাপীয  লড়  িক জ্ঞান 

রালবয নী তভারা 
33.  পকা ালস্ত্রয ংস্কযে রফয কযা ভু রভ জা তয জে তীফ গুরুত্বূেথ 

 ফলয় নয় কী? 
কুযঅন  যাচথ পাঈলডেলনয োে  কানা 

১. অর কুযঅন, মুলগয জ্ঞালনয অলরালক নুফাদ (অযফী ও ফাংরা)  
২. অর কুযঅন, মুলগয জ্ঞালনয অলরালক নুফাদ (শুধু ফাংরা)  
৩. তফাতথা  
 লকট ক নকা মালত অলছ ঈলযা ল্ল েত ৩৩ ট ফআলয়য ভূর  ক্ষাভূ  

৪. কুযঅলনয ২০০ লেয  বধান  
 মা কুযঅলনয রভাট ে ংেযায দুআ-তৃতীয়াং  
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 া িস্থানঃ 
 কুযঅন  যাচথ পাঈলডেন 

১১,ীদ তাজঈেীন অভদ যন, ভগফাজায,  াকা।  
রপান: ৯৩৪১১৫০, ০১৯৭৯৪৭৪৬১৭ 

  দ ফাযাকা রজনালযর াাতার, ৯৩৭, অঈটায াকুথরায রযাে, যাজাযফাগ, 
 াকা। রপান : ০২-৯৩৩৭৫৩৪, ০২-৯৩৪৬২৬৫ 

 অান াফ রলকন, ৩৮/৩ ফাংরাফাজায,  াকা, রপান:০২-৫৭১৬৪০৪৯ 
 অান াফ রলকন, কাটাফন ভ জদ কভলেক্স, কাটাফন রভাড়,  

 াকা থপান: ০২৯৬৭০৬৮৬ 
  লপয ফুক কেথায, ওয়যাযলর রযরলগআট, ভগফাজায,  াকা। 
 ানজানা রাআলেযী, ১৫/৪ ব্লক  , তাজভর রযাে, রভাাম্মদুয  

 াকা-১২০৭ 
 সফো রাাআবেযী, ৮/৯ ফনশ্রী (ভসজদ ভাবকচট)াঅাআসডার স্কবরয াব 

 Good World রাাআবেযী, ৪০৭/  সেরগাও থেৌযা া, ঢাকা-১২১৯ 

 াঅর পারুক রাাআবেযী, টেী ফাজায, টেী, গাজীযয।  

 াঅাআসডার ফযক াসবচ, সভযযয-১০, ঢাকা।  

 অজাদ ফুক াঈ, অন্দয কল্লা জালভ ভ জদ কভলেক্স, চট্টগ্রাভ।  
 ালর য়া রাআলেযী, ররাতরা ভ জদ রযাে, েুরনা। 
 ররার ফুক  েলা, ভবযফ চত্ত্বয, দড়াটানা, মলায। 
 অযাপাত রাআলেযী, অেুর ওয়ালদ সুায ভালকথট 
   ভন স্কুলরয াভলন,কু িয়া। 
 এটলটযা ফুক ফযাংক, ভাওরানা বালানী ড়ক,  ঝনাআদ। 
 কাটাফন ফুক কেথায, কাটাফন ভ জদ কভলেক্স, কাটাফন রভাড়,  াকা। 
 অ ভন ফুক রাাআ ট, অন্দয কল্লা ভ জদ কভলেক্স, চট্টগ্রাভ। 
 জা ভয রকা চং রডটায, ১৭/ ফ ভা রফাগ রচৌধুযী াড়া,  াকা। 

রভাফাআর:০১৯৭৩৬৯২৬৪৭ 
 ফালয় জদ  টকযার এযাডে রাআলেযী,  েঅআ ট ভ জদ ভালকথট, না.গঞ্জ 
 রভাফাআর: ০১৯১৫০১৯০৫৬ 
  এছাড়াও  বজাত রাআলেযীভূল াওয়া মালে।  
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	মূল্য : ৬৬ টাকা
	অথেন্টিক প্রিন্টার্স
	সূচীপত্র
	আলোচ্য বিষয়ের সারসংক্ষেপ
	চিকিৎসক হয়েও কেন এ বিষয়ে কলম ধরলাম
	শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ
	আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্মাতুল্লাহ। আমি একজন চিকিৎসক (বিশেষজ্ঞ সার্জন)। আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিষয় বাদ দিয়ে একজন চিকিৎসক কেন এ বিষয়ে কলম ধরলো? তাই এ বিষয়ে কেন কলম ধরেছি, সেটা প্রথমে আপনাদের জানানো দরকার বলে মনে করছি।
	ছোটবেলা থেকেই ইসলামের প্রতি আমার গভীর আগ্রহ ছিলো। তাই দেশ-বিদেশে যেখানেই গিয়েছি ইসলাম সম্বন্ধে সে দেশের মুসলিম ও অমুসলিমদের ধারণা গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। বিলাত থেকে ফিরে এসে আমার মনে হলো জীবিকা অর্জনের জন্য বড় বড় বই পড়ে MBBS ও FRCS ডিগ্রী ...
	এ উপলব্ধি আসার পর আমি কুরআন মাজীদ অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ বুঝে পড়তে আরম্ভ করি। শিক্ষা জীবনের শুরুতে মাদ্রাসায় পড়ার কারণে আগে থেকে আরবী পড়তে ও লিখতে পারতাম। এরপর ইরাকে ৪ বছর রোগী ও সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলতে বলতে আরবী বলা ও বুঝার সমস্যাটা অনেকাংশে দূর হয়ে ...
	কুরআন মাজীদ পড়তে গিয়ে দেখি, ইরাকে যেসব সাধারণ আরবী বলতাম তার অনেক শব্দই কুরআনে আছে এবং আমি তা বুঝতে পারি। তাই কুরআন মাজীদ পড়ে বেশ মজা পেয়ে যাই। পেশা নিয়ে সারাক্ষণ আমাকে ব্যস্ত থাকতে হয়। কিন্তু এর মধ্যেও সময় করে দিনে এক বা একাধিক আয়াত বা যতোটুকু পারা য...
	পুরো কুরআন মাজীদ পড়ে ইসলামের প্রথম স্তরের সকল মৌলিক বিষয়সহ আরো অনেক বিষয় জানার পর আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম এজন্যে যে, ইসলাম সম্বন্ধে কুরআনের বক্তব্য আর বর্তমান মুসলিমদের ধারণার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। এ ব্যাপক পার্থক্যই আমার মধ্যে এ ব্যাপারে কল...
	অর্থ: এটি একটি কিতাব যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হলো, সুতরাং এর মাধ্যমে সতর্কীকরণের ব্যাপারে তোমার মনে যেনো কোন সংকোচ (দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদি) না থাকে এবং মু’মিনদের জন্য এটা উপদেশ ।
	(আ’রাফ/৭ : ২)
	ব্যাখ্যা: কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ক করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের অন্তরে দু’টি অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে-
	১. সঠিক অর্থ বা ব্যাখ্যা না বুঝার কারণে কুরআনের বক্তব্যের যথার্থতার ব্যাপারে মনে সন্দেহ বা দ্বিধা দেখা দিতে পারে। এ অবস্থা অপেক্ষাকৃত কম।
	২. বক্তব্য বিষয়টি যদি সমাজের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় বা বিপরীত হয়, তবে প্রতিরোধ বা বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া অথবা বেতন-ভাতা, দান-খয়রাত বা নজর-নিয়াজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় হতে পারে। এ অবস্থাটি খুবই বিরাজমান।
	এ দুই অবস্থাকে (বিশেষ করে দ্বিতীয়টিকে) এড়ানোর (overcome) জন্য সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে কুরআনের যে বক্তব্যগুলো সমাজের প্রচলিত ধারণার বিপরীত সেগুলোকে লুকিয়ে ফেলা (না বলা) অথবা তার বক্তব্যকে এমনভাবে ঘুরিয়ে বলা যাতে বিরোধিতা কম আসে বা সবার জন্য তা গ্রহণযোগ্য ...
	কুরআনের অন্য জায়গায় (আল-গাশিয়াহ/৮৮ : ২২, আন-নিসা/ ৪ : ৮০) আল্লাহ রাসূল (সা.)কে বলেছেন- পৃথিবীর সকল মানুষ কখনই কোনো একটি বিষয়ে একমত হবে না। তাই, তুমি কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে মানুষের নিকট উপস্থাপন করবে। যারা তা গ্রহণ করবে না, তাদের তা গ্র...
	আল কুরআন পড়া শেষ করেই আমি লিখতে চেয়েছিলাম কিন্তু হাদীস না পড়ে কলম ধরতে মন চাইলো না। 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 ...
	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
	পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ
	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 রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্হা (Immunological System) ন...
	কুরআন
	হাদীস
	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 যাবে না। সে ব্যক্তি যত বড় মুফাসসির, মুহাদ্দিস, মুফতি, প্রফেসর, চিকিৎসক বা ইঞ্জিনিয়ার ...
	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।
	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-
	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 পৌঁছানো ও ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহারের নীতিমালাটি (প্রবাহচিত্র) মহান আল্লাহ সার-সংক্ষেপ আকারে জানিয়ে দিয়েছেন সূরা নিসার ৫৯ নং এবং সূরা নূরের ১৫, ১৬ ...
	কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের অন্যান্য প্রকাশনা
	১. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ (আরবী ও বাংলা)
	( বিশ্বাস লাইব্রেরী, ৮/৯ বনশ্রী (মসজিদ মার্কেট)আইডিয়াল স্কলের পাশে
	( Good World লাইব্রেরী, ৪০৭/এ খিলগাও চৌরাস্তা, ঢাকা-১২১৯
	( আল ফারুক লাইব্রেরী, টঙ্গী বাজার, টঙ্গী, গাজীপুর।
	( আইডিয়াল বুক সার্ভিস, মিরপুর-১০, ঢাকা।

