
অল্লা তাা'রায রযচ 

বূরভকা: 

 ভানুষলয ক্ষভতায ফাআষযয রকছু রনষ রফতকক কযা রকছু ভানুষলয স্ববাফ। রনষজয ীভাফদ্ধ  জ্ঞাষনয দুফকরতাষক স্বীকায 

কযায রযফষতক এক ীভ ত্ত্বায রিত্ব  রযচ রনষ  কখষনা তারত্ত্বক অফায কখষনা কুটতকক ফারধষ রনষজষক 

জ্ঞানী ফষর জারয কযায এক ধযষেয  প্রফেতা ভবাষগন রকছু ভানুল। রনষজয জ্ঞতাষক প্রকা কষয মরদ জানায জনয 

প্রষেয প্রকা কযা  তাষর ভকান ভযা থাষকনা। মাযা জাষন তাযা তখন ভ জ্ঞতা দূয কষয রদষত  াষয। রকন্তু 

উষেয মরদ  "অরভ ভতাভাষদয চযাষরঞ্জ কযরছ , াযষর অভায প্রষেয উত্তয রদষ মা" ধযষেয তাষর রতরন ভকান 

উত্তষযআ ন্তুষ্ট ষফন  না। কাযে উত্তয জানা  তায উষেয ন। ফযং রফৃংখরা ৃরষ্ট কষয ভদান ভঘারাষট কযাআ তায 

উষেয।  

ভূরত: এআ ররখারট ঐ ভি াঠকষদয জনয মাযা রতযকাযবাষফ অল্লায রযচ ভজষন রনষজষক ধনয কযষত চান , 

অল্লা ুফানাহু া তাারা ম্পষকক জ্ঞানাজকন কষয রনষজক ষ রদষত চান তায ভান দযফাষয। 

 ররখাটা ষতা একটু দীঘক ষত াষয। অরভ অগ্রী াঠকষদয একটু  ধধমক ধষয ড়ষত ড়ায জনয নুষযাধ কযফ । 
এখানকায অষরাচনাগুষরা অল্লাহ  (ুফানাহু া তা 'অরা)  তাযঁ যূর ভমবাষফ অল্লাহ  ম্পষকক ফেকনা কষযষছন 

ভবাষফ ফেকনা কযায ভচষ্টা কযা ষষছ। অল্লা  অভাষদযষক তাপীক দান করুন। অভীন। 

অল্লাহ  ভক, তায রযচ রক? 

 অল্লাহ  রনষজআ  রনষজয রযচ রদষষছন কুয 'অষনয রফরবন্ন জাগা। এখাষন অরভ কষকটা উদ্ধৃত কযরছ।   

 

"[ভ যূর ] অরন ফরনু , "অল্লাহ  এক  দ্বীরত। অল্লাহ  ফ ধযষেয বাফ  ভুক্ত। রতরন [ন্তান] জন্ম 

ভদননা এফং [ন্তান ষ] জন্ম ভননরন। তাযঁ াষথ তুরনা কযায ভত ভকউ ভনআ"। [কুযঅন, ১১২/১-৪]  

 

"অল্লাহ  ষেন ভআ ত্ত্বা  রমরন ছাড়া অয ভকান আরাহ  ভনআ। রতরন রচযঞ্জীফ  াশ্বত -ুপ্ররতরিত ত্ত্বা। তন্দ্রা 

 রনদ্রা তাষঁক স্পক কষযনা। অকাভণ্ডর  ৃরথফীষত মা রকছু অষছ তা ফআ  তাযঁ। ভক অষছ এভন ভম তাযঁ 

দযফাষয তাযঁ নুভরত ফযতীত ুারয কযষত াষয ? তাষদয [তাযঁ ফান্দাষদয ] াভষন এফং ভছষন মা 

অষছ তা ফআ তাযঁ জানা। তাযঁ জ্ঞাত রফলভষূয  ভধয ষত ভকান রফলআ তাযা [তাযঁ ফান্দাযা] অত্ত্বাধীন 

কযষত াষযনা, ধু তা ছাড়া মা রতরন রনষজআ আষে কষয জানান। তায কুযী ভগ্র অকাভণ্ডর  ৃরথফীষক 

ভফস্টন কষয অষছ। অয এষফয যক্ষোষফক্ষে কযষত রগষ রতরন কখষনা ক্লান্ত ষ ষড়ন না।  ফস্তুতঃ রতরন 

এক ভান-ুউচ্চ ভেিতভ ত্ত্বা।" (ফাকাযা, ২/২৫৫)  

"ফযকতভ ষেন ভআ ত্ত্বা মায াষত যষষছ ভি যাজত্ব -কতৃকত্ব। অয  রতরন প্ররতরট রফলষয উযআ 

কতৃকত্বফান। রতরনআ ভৃতুয এফং জীফন ৃরষ্ট কষযষছন মাষত  কষয রতরন ভতাভাষদয ভষধয কাযা ৎকভকীর তা 

মাচাআ কষয ভদখষত াষযন। রতরন ফকজী-রক্তভান এফং তযন্ত ক্ষভাীর।" [ভুল ক, ৬৭/১-২]  

 

"অল্লাহ  অকাভণ্ডর  ৃরথফীয নূয"। [অন-নূয, ২৪/৩৫] 

 

"রতরন-আ প্রথভ , রতরন-আ ভল। রতরন প্রকাভান অফায রতরন গুপ্ত। অয রতরন  প্ররতরট রফলষ ফরত। " 

[অর-াদীদ, ৫৭/৩]  

"ূফক  রিভ ফআ  অল্লাহ য। তুরভ ভমরদষকআ ভুখ রপযাষফ ভরদষকআ যষষছ অল্লাহ য ভচযা। রনিআ  

অল্লাহ  রফারতায রধকাযী  ফকজ্ঞ।" [অর-ফাকাযা, ২/১১৫]  



 

"অকাভণ্ডরী  ৃরথফীষত মা রকছু অষছ তা ফআ অল্লাহ য। অয অল্লাহ  ফ  রকছুষক ভফস্টন কষয অষছন।" 

[অন-রনা, ৪/১২৬]  

"রতরন-আ অল্লাহ ; রতরন ছাড়া অয ভকান ভা 'ফূদ ভনআ ; ভগান  প্রকায ফ রকছুআ রতরন জাষনন ; রতরন 

যভান  যীভ।  রতরন-আ অল্লাহ  রমরন ছাড়া অয ভকান ভা 'ফূদ ভনআ ; রতরন ফ বুর -ত্রুরটয উষবক থাকা  

াফকষবৌভষত্বয রধকাযী [ফাদাহ ]; ুষযাুরয ারন্ত -রনযাত্তা; ারন্ত-রনযাত্তা দাতা; ংযক্ষক; ফকজী, 

রনষজয রনষদক রফধান রক্ত প্রষাষগ কামককযকাযী এফং স্বং  ফড়ত্ব গ্রনকাযী। ভরাষকযা তায াষথ অয ভম 

ভি ত্ত্বাষক ংীদায কষয রতরন তা ভথষক  ভুক্ত  রফত্র। রতরন অল্লাহ আ রমরন ৃরষ্ট রযকল্পনাকাযী  

এয ফািফ রূদানকাযী এফং ভ নুমাী অকায-অকৃরত যচনাকাযী। তাযঁ জনযআ উত্তভ নাভভূহ ।  

অকাভণ্ডর  ৃরথফীয ফ রকছুআ তাযঁ প্রংা কষয ; অয রতরন ভা যাক্রান্ত  তীফ প্রজ্ঞাভ। " [অর-

ায, ৫৯/২২-২৪]  

"তাযঁ ংখয রনদকষনয ভষধয এ যষষছ ভম , অকা এফং ৃরথফী তাযঁআ হুকুষভ ুপ্ররতরিত যষষছ। ষয 

মখনআ রতরন ভতাভাষদযষক ভারট  ষত অফান কযষফন , তখন শুধুভাত্র একরট অফাষনআ ভতাভযা ভফয ষ 

অষফ। অকাভণ্ডর   ৃরথফীষত মা রকছু অষছ তা ফআ তাযঁ ফান্দাহ । ফরকছুআ তাযঁ রনষদকষয ধীন। 

রতরনআ ৃরষ্টয ূচনা কষযন অফায রতরনআ এয ূনাযাফৃরত্ত কযষফন। অয এটা কযা তাযঁ ষক্ষ  জতয। 

অকাভণ্ডর  ৃরথফীষত তাযঁ জনযআ যষষছ ষফকাত্তভ গুনাফরী। রতরন  ভাযাক্রভারী  ুরফজ্ঞ। " [অয-

রূভ, ৩০/২৫-২৭]  

ভান অল্লাহ  তা 'অরা তাযঁ প্রজ্ঞাভ রকতাষফ রনষজয ম্পষকক অষযা রফফৃত কষযষছন ষনকবাষফ। অল্লাহ য  

ফেকনা কযা এ গুেগুষরা তাযঁ রফযাটত্ব  ভানষত্বযআ রদক রনষদকনা ভদ। ভানুষলয  ক্ষদু্র জ্ঞান  ফুরদ্ধষত তাযঁ 

রফযাট ত্ত্বা ম্পষকক ুষযাুরয ধাযো ধতযী কযা  ম্ভফ ন। রতরন ভারফশ্ব এফং এয ভাষঝ মা অষছ তাযঁ স্রষ্টা 

 রনন্ত্রনকাযী।  

অল্লাহ  ভদখষত ভকভন, তাঁয ররঙ্গ রক?  

ভারফষশ্বয ভান  স্রষ্টা তাযঁ ৃরষ্ট ভথষক ম্পূেক অরাদা। ৃরষ্টয াষথ তাযঁ ামুজয খঁুজষত মাা  এক ধযষেয 

কুভণু্ডকতা ছাড়া অয রকছুআ ন। স্রষ্টা তাযঁ ৃরষ্টষক রযষফস্টন কষয অষছন।  রতরন তাযঁ ৃরষ্টয ভকানরটয ভতন নন। 

তাষঁক দুরনায ভকান ভচাখ ভদষখরন এফং ভদখায ক্ষভতা  যাষখনা। এজনয ভূা (অরার ারাভ) ভদখষত ভচষ 

াষযন রন। রভযাষজ রগষ ভুাম্মদ  (াল্লাল্লাহু অরার া াল্লাভ) তাষঁক ভদখষত ান  রন। যূরুল্লাহ ষক (াল্লাল্লাহু 

অরাআর া াল্লাভ )ভক অফূ  ময (যারদ'অল্লাহু অনহু ) রজষজ্ঞ কষযরছষরন রতরন তাযঁ যব্বষক ভদষখষছন রকনা।  

যূরুল্লাহ  (াল্লাল্লাহু অরাআর া াল্লাভ )  জফাষফ ফষরষছন , "অরভ রকবাষফ তাষঁক ভদখষত ারয ? অরভষতা একরট 

নূয ভদষখরছ।" (ভুররভ  ফুখাযী )। ভূরতঃ "ভকান দৃরষ্ট তাষঁক অত্ত্ব কযষত াষযনা।  রতরনআ ফযং ফ দৃরষ্টগুষরাষক 

অত্ত্বাধীন যাষখন। ফস্তুতঃ রতরন তযন্ত ূক্ষ্মদকী  ফ রফলষ ারকফার।" [অন'অভ, ৬/১০৩]  

রতরন অভাষদয ফ ধাযো -কল্পনায উষবক। তাষঁক অভাষদয রযরচত ভকান রকছু রদষ তুরনা কযষত রগষআ বুর কষয 

রকছ ুভানুল। "থচ রতরনআ তাষদয ৃরষ্টকতকা। অয না ভজষন না ফুষঝ তাযা তাযঁ জনয  ুত্র-কনযা রনরদকষ্ট কষয। রতরন তাযঁ 

ম্পষকক এযা মা ফেকনা কষয তা ভথষক  রফত্র।" [অন'অভ, ৬/১০০] "অল্লাহ  কাউষক তাযঁ ন্তান ফানান  রন অয দ্বীরত 

ভকান উায তাযঁ াষথ যীক ভনআ। মরদ তা -আ ষতা তষফ এযা প্রষতযষকআ রনষজয ৃরষ্ট রনষ  অরাদা ষ ভমত এফং 

তাযয এষক ষনযয উয চড়া ষতা। ভান অল্লা রফত্র এফ কথা ভথষক  মা এআ ভরাষকযা তাযঁ ম্পষকক ফষর। " 

(ভু'রভনুন, ২৩/৯১)। "ভতাভায যব্ব , রমরন আজ্জত-ম্মাষনয ভাররক , রফত্র ভ ফ ফেকনা ভথষক মা এযা তাযঁ ম্পষকক 

কষয থাষক।" [অ-াপপাত, ৩৭/১৮০]  

রতরন ভানুষলয রযরচত ভকান রকছুয ভত নন। তাযঁ  ত্ত্বা তাযঁ ভি ৃরষ্ট ভথষক অরাদা। অভযা তাযঁ ত্ত্বা ম্পষকক ভকান 

ধাযো কযষত  ারয না। ররষঙ্গয ধাযো তাযঁ ৃরষ্টয জনযআ প্রষমাজয , তাযঁ জনয ন। অয রতরনআ এআ  ররঙ্গষবদ ৃরষ্ট 

কষযষছন তাযঁ ৃরষ্টয ভাষঝ রনষজয ীভ প্রজ্ঞা ফষর। এজনয রতরন তাযঁ  যূরষক (াল্লাল্লাহু অরাআর া াল্লাভ )  

ফরষত রনষদক রদষেন একথা ফরায জনয ভম , "ভতাভাষদয ভাষঝ ভম ফযাাষয  ভতষবষদয ৃরষ্ট  , তায পারা কযা 



অল্লাহ যআ কাজ। ভ অল্লাহ আ অভায যব্ব , অরভ তাযঁ উযআ বযা কষযরছ এফং তাযঁ রদষকআ ভষনারনষফ কযরছ। 

[রতরন] অকাভন্ডর  জভীন ৃরষ্টকাযী; রতরন ভতাভাষদয রনজস্ব প্রজারতয ভধয ভথষক ভতাভাষদয জনয জরুড়  (স্ত্রী-ুরুল) 

ফারনষষছন এফং জন্তু -জাষনাাষযয ভাষঝ (তাষদযআ রনজস্ব প্রজারতয ) জরুড় ফারনষ রদষষছন; অয এবাষফআ রতরন 

ভতাভাষদয ফংফৃরদ্ধ  রফিায ঘটান।  রফশ্বষরাষকয ভকান রকছুষতআ তাযঁ ামুজয ভনআ ; অয রতরন ফ রকছু শুষনন এফং 

ভদষখন।" [অ-ূযা, ৪২/১০-১১]  

এজনয অল্লাহ য জনয অভাষদয রযরচত রযভণ্ডষর ামুজয  খঁুজষত মাা ভফাকাভী ছাড়া অয রকছুআ ন। তাযঁ ররঙ্গ 

তারা কযা এধযষেয একটা ভফাকাভী।  রকন্তু ষনষকয প্রে "তাষর অল্লাহ  তাযঁ জনয ুরূল -ফাচক ফকনাভ ফযফায 

কযষরন ভকন?" ুরূল-ফাচক ফকনাভ ["He "আংষযজীষত] ফযফায কযষরআ অল্লাহ ষক দুরনাফী ুরূল  ররষঙ্গয াষথ 

তুরনা কষয বাফষত ষফ এভন ভকান কথা ভনআ। অযফী বালা ফ -রকছুয ভক্ষষত্রআ স্ত্রী  ুরূল ফাচক ফকনাভ ফযফায 

কযা , এভনরক রনজকীফ ফস্তুগুষরায ভক্ষষত্র।  অভাষদয ররখায খাতাষক স্ত্রী -ফাচক ফকনাষভ ররখা  ফষর খাতাযষতা 

ভকান ররঙ্গ থাষকনা। টা অযফী বালায রফষল ধযে। ফাংরা বালা ফকনাভ ফযফাষযয ভক্ষষত্র ভকান ররঙ্গআ ফুঝা  মানা, 

ভটা ভানুল ভাক অয প্রানীআ ভাক থফা ক্লীফ ফস্তু ভাক। তাআ ফষর রক ভকান  ভানুষলয ম্পষকক ঐ ফকনাভ ফযফায 

কযা ষর তাষক অভযা ররঙ্গীন ফুঝষফা ? আংষযজী বালা ভানুষলয ভক্ষষত্র ররঙ্গফাচক ফকনাভ ফযফায কযা  , রকন্তু 

প্রােী ফা ফস্তুয  ভক্ষষত্র তা কযা না। এজনয এগুষরা ষরা বালায প্রষাগ  যীরত। এফ রদষ ষতুক প্রে  ৃরষ্ট কযায 

ভকান ভাষন না। প্রকৃত ফযায ষরা  "রফশ্বষরাষকয ভকান রকছুষতআ তাযঁ ামুজয ভনআ" [অ-শুযাঃ ১১]। "তাযঁ াষথ 

তুরনা কযায ভত ফা তাযঁ ভকক্ষ ভকউ ভনআ।" [অর-আখরা, ১১২/৪]।  

এজনয অল্লা ম্পষকক ভযকভ ধাযো যাখষত ষফ  ভমযকভ ধাযো ভ কষযষছন অল্লা রনষজ তাযঁ রকতাষফ  

যূরুল্লা (রাাতুল্লার া ারাভুহু অরার) তাযঁ াদীষ ফেকনা কষযষছন। অল্লায গুোফরী [ভমভন তাযঁ াত , 

তাযঁ ভচাখ, তাযঁ ভচযা , আতযারদ] প্রকা কষয ভম ভি অাত কুয 'অষন এষষছ তা ফযআ  ভুতাারফাত মকাষয। 

রকন্তু ভুতাারফাত অাতষক কীবাষফ ভদখষত ষফ তা অল্লাআ ফষর  রদষষছন। প্রকৃত রফশ্বাীযা এগুষরাষত রফশ্বা 

স্থান কষয ভকানযকষভয ফযাখযা রফষেলে ছাড়া। 

"রতরনআ ভআ ত্বা রমরন ভতাভায কাষছ নারমর কষযষছন এআ রকতাফ , তায ভষধয কতকগুষরা অাত ভুকাভাত (ুস্পষ্ট 

থক ভফাধক) ভআফ ষে গ্রষেয রবরত্ত , অয যগুষরা  ভুতাারফাত (স্পষ্ট) তষফ তাষদয ভফরা মাষদয ন্তষয 

অষছ কুরটরতা তাযা নুযে  কষয এয ভষধযয ভুতাারফাতগুষরায , রফষযাধ ৃরষ্টয কাভনা এফং  এয বুর ফযাখযা 

ভদায প্রষচষ্টা। অয এয ফযাখযা অয ভকউ জাষন না অল্লাহ ছাড়া। অয মাযা জ্ঞাষন  দৃঢ়প্ররতরিত তাযা ফষর -- 

''অভযা এষত রফশ্বা করয, এ-ফআ অভাষদয প্রবুয কাছ ভথষক।’’ অয ভকউ ভষনাষমাগ ভদ না ভকফর জ্ঞানফান ছাড়া।" 

[অষর আভযান, ৩: ৭]  

তাআ অল্লায গুোফরী প্রকাক অাতগুষরাষক প্রকৃত রফশ্বাীযা ভবাষফ রফশ্বা  কষয ভমবাষফ অল্লা ফষরষছন। তাযঁা 

এগুষরায ফযাখযা কষযনা, এগুষরাষক স্বীকায কষযনা, এগুষরায ভকান রূ কল্পনা কষযনা, অল্লায ৃরষ্টয ভকান রকছুয 

াষথ এগুষরায তুরনা কষযনা।  এজনয অল্লায াত , া, ভচাখ, ভচযা, আতযারদ ংক্রান্ত রফলষ ভম অাতগুষরা 

এষষছ প্রকৃত ভু'রভনযা এগুষরাষত রফশ্বা স্থান কষয। তাযা এগুষরায ভকানরূ ফযাখযা রফষেলে কষয না, এগুষরায 

ভাষনষক স্বীকায কষযনা, এগুষরায ভকান রূ কল্পনা কষয না এফং ৃরষ্টয ভকান রকছুয াষথ এগুষরায ভকান ামুজয 

ভখাঁষজনা।  

ররষখষছন: অফ ুাভীা  

ম্পাদনা: অব্দুল্লারর াদী 
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