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(৩ নং) মতিবেরাধপূণর্ বা�ব জিটল িবষয়ঃ

আমােদর নবী সাইিয়য্দুনা মুহা�াদুর রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার মহান
সৃি�র সিঠক তথয্ স�েকর্ অ� থাকাঃ
সূচনাঃ আমােদর নবী সাইিয়য্দুনা মুহা�াদুর রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার মহান
সৃি� স�েকর্ জানার পূেবর্ মহান সৃি�কতর্ া আ�াহ তাআ’লার পিব� জাত তথা পিব� সত্তার পিরচয়
এবং তাঁর িচর�ন গণাবলী স�েকর্ ��,�� ও সময্ক ধারণা থাকা এবং উ�ত পযর্ােয়র �ান
রাখা " اﻟﺛ ﱠ َﻼﺛَﺔ
(" َﺧ ْﯾ ُر ا ْﻟﻘُ ُر ْونখাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ)তথা
“সেবর্াৎকৃ � িতনশতা�ীর”
সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহম),তােবঈ ও তােব’-তােবঈনগেণর তািলকায় অ�ভূর্ � উৎকৃ �
মুসিলম উলামােকরামগেণর �দত্ত রায়-মতামত, �ণীত ফতওয়া,িমমাংসীত িস�া� ও মতবােদর
হবহ অনূসারী ও পূণর্ সমথর্নকারী এবং মহান আ�াহ তাআ’লার ওহী�া� আমােদর নবী মুহা�াদুর
রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত একমা� একিট েবেহ�ী দল "ُﻋﺔ
َ "ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎ
ْ
َ
ﱠ
ْ
(আল-আল-জামাআ’ত) তথা ﻋ ِﺔ
ু াত ওআল জামাআত)দলব�
( أھ ُل اﻟ ﱡআহলু��
َ ﺳﻧ ِﺔ َو اﻟ َﺟ َﻣﺎ
সেবর্াৎকৃ � একজন সাধারণ মুসিলম ও িবেশষ কের একজন সেবর্াৎকৃ � আিলম বা �াণী মানুেষর
একা� অপিরহাযর্ ও ফরজ বা অবশয্ কতর্ বয্। এরপ �ােনর ফেল ��ার �িত সৃি�র গভীর
অনূরাগ, ে�ম-ভালবাসার উে�ক হয়। কারণ, েকান িবষেয় পূণর্ �ান অজর্ন করার অথর্ হল উ�
িবষেয় উত্তম ধারণার উৎপিত্ত হওয়া এবং উ� িবষয় �ীকার কের েমেন েনওয়া আর েকান িবষেয়
অপূণর্ �ান বা �িট পূণর্ �ান লাভ করার অথর্ হল উ� িবষেয় ম� ধারণার উৎপিত্ত হওয়া
এবং উ� িবষয় অ�ীকার কের �তয্াখান করা। এরপ অব�ার িশকার হওয়া একজন মুসিলম
মানুেষর জনয্ খুবই অকলয্াণকর এবং মহা �িতর কারণ।েয েকান মুসিলম মানুষ িবেশষ কের
" (" َﺧ ْﯾ ُر ْاﻟﻘُ ُر ْون اﻟﺛ ﱠ َﻼﺛ َﺔখাইরলকুরিনছ্ছালাছাহ)তথা “সেবর্াৎকৃ �িতনশতা�ীর”
সাহাবীগেণর(রািদআ�াহ আনহম),তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর তািলকায় অ�ভূর্ � উৎকৃ �
মুসিলম উলামােকরামগেণর �দত্ত রায়-মতামত , �ণীত ফতওয়া , িমমাংসীত িস�া� ও মতবােদর
হবহ অনূসারী ও পূণর্ সমথর্নকারী এবং মহান আ�াহ তাআ’লার ওহী�া� আমােদর নবী মুহা�াদুর
রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত একমা� একিট েবেহ�ী দল "ُﻋﺔ
َ ("ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎআলْ
জামাআ’ত) তথা ﻋ ِﺔ
ু াত ওআল জামাআত )নামধারী দলব� সেবর্াৎকৃ �
(أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡআহলু��
َ ﺳﻧﱠ ِﺔ َو اﻟ َﺟ َﻣﺎ
একজন আিলম বা �াণী মানুষ মহান সৃি�কতর্ া আ�াহ তাআ’লার পিব� জাত তথা পিব� সত্তার
পিরচয় এবং তাঁর িচর�ন গণাবলী স�েকর্ ��,�� ও সময্ক ধারণা অজর্ন করেত এবং উ�ত
পযর্ােয়র �ান রাখেত স�ম হেল মহান আ�াহ তাআ’লার সৃি�জগেতর �থম এবং সবর্ে�� মহান
সৃি� আমােদর নবী সাইিয়য্দুনা মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার পিব� স�ার
সৃি� ত�িট তার সহেজ েবাধগময্ হেব অনয্থায় েবাধগময্ হেব না। েস জেনয্ই আিম এখােন
সবর্�থম মহান সৃি�কতর্ া আ�াহ তাআ’লার পিব� জাত তথা পিব� সত্তার পিরচয় এবং তাঁর
িচর�ন গণাবলী স�েকর্ িব�ািরত তেব সংি�� ভােব আেলাচনা করব ইনশাআ�াহ তাআ’লা।

মহান সৃি�কতর্ া আ�াহ তাআ’লার পিরচয়ঃ
�থেমই বা�ব কথা হে� এ েয, মহান আ�াহ তাআ’লার িনজ� পিব� জাত তথা পিব� সত্তা
স�েকর্ তাঁর েকান মাখলুকই অবগত নেহন। এমনিক তাঁর সবর্ে�� সৃি� মানুষ জািতও তাঁর িনজ�
পিব� জাত তথা পিব� সত্তা স�েকর্ অবগত নেহন এবং অবগত হেত পারেব না বরং অবগত
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হেত অ�ম ও অপরাগ। অতএব, মহান আ�াহ তাআ’লার িনজ� পিব� জাত তথা পিব� সত্তা
স�েকর্ েয েকান নােমর ধারণা বা ক�না মানব হৃদেয়, অ�ের েভেস উেঠ তাই মহান সৃি�কতর্ া
আ�াহ তাআ’লার িনজ� পিব� জাত তথা পিব� সত্তা নেহ। িতিন (মহান সৃি�কতর্ া আ�াহ
তাআ’লা) হে�ন মানব-দানব-েফেরশতা এমনিক সম� মাখলুকােতর ধারণা বিহভূর্ ত ,
অজানা,অেবাধগময্ এক পিব� জাত তথা পিব� সত্তা।
েযমন- সুরা ইখলােসর (সুরা কুল হআ�হ) শােন নজুেল (অবতেনর উপলে�য্) বণর্না আেছ েয,
َف ﻟَﺗ َﺎ َرﺑﱠك
ْ ﺻ
ٌ  َﺟﺎ َء ﻧَﺎ: ﺿ ﱠﺧﺎكُ َو ُﻣﻘَﺎ ِﺗ ُل
َ ﻗَﺎ َل ﻗَﺗ َﺎ َدة ُ و أﻟﱠ
ِ : ﺳ ﱠﻠ َم ﻓَﻘَﺎﻟُ ْوا
َ ُ�ﺻﻠﱠﻰ ﱠأ
َ ﻋ َﻠ ْﯾ ِﮫ َو
َ ِﻲ
ّ س ﻣِ نَ ْأﻟ َﯾ ُﮭ ْو ِد أِ َﻟﻰ أﻟﻧﱠ ِﺑ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ﱠ
ﺿ ٍﺔ
َ ِي
ب ُھ َو أ ْم ﻧُ َﺣﺎ ٍس أ ْم ﻓِ ﱠ
ٍ ي ِ ِﺟﻧ ٍس ُھ َو أ ذ َھ
ّ � أَ ْﻧزَ َل ﻧَ ْﻌﺗ َﮫُ ﻓِﻰ أﻟﻧ ْو َرةِ ﻓَﺎﺧ ِﺑ ْرﻧَﺎ ﻣِ ْن أ
ّ ﻲ ٍ ُھ َو َوﻣِ ْن أ
ّ ﺷ
َ ﻓَ ِﺎ ﱠن أ ﱠ
অথর্ঃ- কাতাদা, দাহ্হাক এবং মুকািতল (রািআ�াহ আনহম) েথেক বিণর্ত আেছ- ইয়াহিদেদর প�
হেত িকছু েলাক নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার িনকট এেস বলল, আপিন আপনার �ভূ র
বণর্না িদন, েকননা িন�য়ই আ�াহ তওরােত তাঁর গণাবলীর বণর্না িদেয়েছন। অতএব, আপিন
আমােদরেক জািনেয় িদন িতিন(আ�াহ) িক ব�র, িক িজিনেসর, িতিন িক �েনর্র না রপার --? তখন মহান আ�াহ তাআ’লা সুরা ইখলাস (সুরা কুল হআ�হ) নািযল কেরন।
মহান আ�াহ তাআ’লা উপের বিণর্ত সুরা ইখলােস (সুরা কুল হআ�হ) তাঁর �রপ বণর্না না
কের শধু তাঁর গণাবলী বণর্না কের িদেলন িক� তাঁর িনজ� পিব� জাত তথা পিব� সত্তা
স�েকর্ িকছু ই বণর্না কেরন িন। িনে� অপর আর একিট হািদস শরীফ উে�খ করা হল।
ﻋﻠَﻰ أ ُﻧَﺎ ٍس َو ُھ ْم
ُ  َﻣ ﱠر َر: ﻋ ْﻧﮫُ ﻗَﺎ َل
ِ ﻋ ْن أ ِﺑﻰ ُھ َر ْﯾ َر َر
َ
َ ﻰ أ ﱠ�ُ ﺗ َ َﻌﺎﻟَﻰ
َ ﺳﻠﱠ َم
َ ُ�ﺻﻠﱠﻰ أ ﱠ
َ ﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ َو
َ
ُ�ﺳ ْو ُل ﱠ
َ ﺿ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
ُ
ﱠ
ﱠ
ﱠ
ﱠ
ﻖ َو ﻻَ ﺗ َﻔَﻛ ُر ْزا ﻓِﻰ أﻟﺧَﺎ
ِ ﯾَﺗ َﻔَ ﱠﻛ ُر ْونَ ﻓَﻘَﺎ َل ﻟَ ُﮭ ْم ﻓِﯾ َْم أ ْﻧﺗ ُ ْم ﺗ َﺗ َﻔَﻛ ُر ْونَ ﻗَﺎﻟ ْوا ﻧَﺗ َﻔَﻛ ُر ﻓِﻰ أﻟ َﺧﺎ ِﻟﻖُ ﻓَﻘَﺎ َل ﺗَﻔَﻛ ُر ْوا ﻓِﻰ اﻟ َﺧﻠ
ُ  ﻟِﻖ ﻓَ ِﺎ ﻧﱠﮫُ ﻻَ ﺗ ُﺣِ ْﯾ.
ُ ط ﯾِ ِﮫ ا ْﻟ ِﻔ ْﻛ َرة
অথর্ঃ- হযরত আবু হরায়-মতামতরা রািদআ�াহ হেত বিণর্ত আেছ িতিন বেলন, রাসুল�
ু ািহ
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা একিদন এমন কতগেলা মানুেষর সামেন িদেয় েযেত িছেলন যারা
ধয্ান ম�। তােদর িতিন বলেলন, েতামরা িক িবষেয় িচ�া-ভাবনা করছ ? তারা বলল, আমরা
সৃি�কতর্ া স�েকর্ িচ�া-ভাবনা করিছ। িতিন (রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) তােদরেক
ْ
ُ
বলেলন, েতামরা أﻟ َﻣ ْﺧﻠ ْوقُ ـতথা সৃি�কুল (সৃি�জগত) স�েকর্ িচ�া-ভাবনা কর আর ُ ـ أ ْﻟ َﺧﺎ ِﻟﻖতথা
সৃি�কতর্ া স�েকর্ েকান িচ�া-ভাবনা কেরা না। কারন, িচ�া-ভাবনা তাঁেক আয়� করেত পারেব
না,( أ َ ْﻟﻌَراﺋسআল-আরাইস)।
উপেরা� হািদস শরীফ �েয়র পিব� বাণীর আেলােক এই িস�াে� উপনীত হওয়া েগল েয, মহান
আ�াহ তাআ’লার িনজ� পিব� জাত তথা পিব� সত্তা স�েকর্ িচ�া-ভাবনা িনিষ� এবং এ রকম
িচ�া-ভাবনার �েয়াজনও েনই। কারণ, িচ�া-ভাবনা কের মহান আ�াহ তাআ’লার িনজ� পিব�
জাত তথা পিব� সত্তার �^রপ উৎঘাটন করা অস�ব। েযেহতু মহান আ�াহ তাআ’লার িনজ�
পিব� জাত তথা পিব� সত্তা স�েকর্ িচ�া-ভাবনার েকান অবকাশ েনই েসেহতু আিম এখন তাঁর
িচর�ন গণাবলী স�েকর্ আেলাচনা করব।
মহান আ�াহ তাআ’লার অেনক গণবাচক নাম রেয়েছ। েযমন- ( ﻟّ َواﻣِ ُﻊ اﻟﻧﱠﺟْ ِمলাওয়ািমউ�াজিম)
িকতােব উে�খ আেছ েয, মহান আ�াহ তাআ’লার এক হাজার নাম আেছ যা আ�াহ তাআ’লা
ছাড়া েকহ জােন না। আরও এক হাজার নাম আেছ যা েফেরশতাগণ জােনন। আরও এক হাজার
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নাম আেছ যা মুসলমানেদর জবােন �চিলত আেছ। ত�েধয্ িতন শত নাম জবুর শরীেফ, িতনশত
নাম তওরােত শরীেফ, িতনশত নাম ইনিজল শরীেফ এবং একশত নাম পিব� েকারআন শরীেফর
মেধয্ রেয়েছ। এর মেধয্ িনরান�ইিট নাম মানুেষর মেধয্ �কাশ আ েযমন বুখারী শরীেফর ৪৩১০
নং হিদস শরীফ এবং মুসিলম শরীেফর ২৬৭৭ নং হািদস শরীেফ হযরত আবু হরায়-মতামতরা
রািদ আ�াহ তাআ’লা আনহ েথেক বিণর্ত আেছ :--------------------------ُ � ﺗِ ْﺳﻌَﺔُ َوﺗِ ْﺳﻌُ ْونَ إِ ْﺳ ًﻣﺎ ﻣِ ﺄ َة ٌ ِأﻻﱠ َواﺣِ ًدا ﻻَ ﯾَﺣْ َﻔ
ِ  ِ ﱠ: ﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ َو َﺳﻠﱠ َم
" ظ َﮭﺎ
َ َ ﻋ ْن أَﺑِﻲ ُھ َر ْﯾ َرة
َ
َ ُ�ﺻﻠﱠﻰ ﱠأ
َ ِﻲ
ّ ِﻋ ِن اﻟﻧﱠﺑ
ْ
َ
َ
ﱠ
َ
ﱠ
ْ
ٌ
ﺻﺎ َھﺎ َد َﺧ َل ْاﻟ َﺟﻧﱠﺔَ ) ُﻣ ْﺳ ِﻠم
أ
ن
ﻣ
/
ﺔ
ﻧ
ﺟ
ﻟ
ا
ل
ﺧ
َ
د
ﻻ
إ
د
ﺣ
أ
)
(অথর্
◌ঃনবী
সা�া�াহ
আলাইিহ
ওয়া
ْﺣ
َ َ ِ
َ
َ
َ
َ
সা�ামার হেত হযরত হযরত আবু হরায়-মতামতরা রািদআ�াহ তাআ’লা আনহ বেলন : আ�াহর
িনরা ন�ইিট নাম রেয়েছ। েযই উহা মুখ� করেব েসই েবেহে� �েবশ করেব)। একিট নাম েগাপন
আেছ যােক ইসমু জাত বেল।
তাছাড়া,পিব� েকারআেন উি�িখত এক শত নােমর মেধয্ একিট নাম মহান আ�াহ তাআলার
জািত নাম। আর উহা হে� “আ�াহ” । অবিশ� নামগেলা হে� তাঁর গণগত নাম। এই গণগত
নামগেলা হে� মহান আ�াহ তাআ’লার গণাবলী। েকান েকান হািদস শরীেফ মহান আ�াহ তাআ’লার
চার হাজার গণবাচক নাম রেয়েছ বেল বণর্না আেছ । যিদও মহান সৃি�কতর্ া আ�াহ তাআ’লার
পিব� জাত তথা পিব� সত্তা সম� মাখলুকােতর ধারণা বিহভূর্ ত ,অজানা,অেবাধগময্ এক িবষয়
িক� মহান আ�াহ তাআ’লার গণাবলী হে� মাখলুকােতর তথা সৃি�কুেলর ধারণার আয়�ভূ � ,জানা,
েবাধগময্ িবষয় । এ সম� পিব� গণাবলীর মাধয্েমই মহান আ�াহ তাআ’লার বা�াগন তাঁর
পিরচয় লােভ স�ম হেত পাের। েস জেনয্ই আিম এখােন মহান আ�াহ তাআ’লার গণাবলী স�েকর্
আেলাচনা করব। মহান আ�াহ তাআ’লার গণগত নাম দুভােগ িবভ�।
১. ইিতবাচক িচর�ন গণাবলীর গণগত নাম বা �কৃ ত গণবাচক নাম।
২. েনিতবাচক িচর�ন গণাবলীর গণগত নাম।
মহান আ�াহ তাআ’লার ইিতবাচক িচর�ন গণাবলীর িব�ািরত বণর্নাঃ
আিম এখন মহান আ�াহ তাআ’লার ইিতবাচক িচর�ন গণাবলী (ُاﻹ ْﯾ َﺟﺎﺑِﯾﱠﺔ
ّ ِ  )أ َﻟস�েকর্ আেলাচনা
ِ ْ ُﺻﻔَﺔ
করব ইনশাআ’�াহ তাআ’লা।
ইিতবাচক গণাবলী ( (ﺻﻔَﺔُا ْ ِﻹ ْﯾ َﺟﺎ ِﺑﯾﱠﺔ
ّ ِ  أَﻟ: মহান আ�াহ তাআলার েয সম� গণাবলী তাঁর িনজ�
পিব� জাত তথা পিব� সত্তার অপিরহাযর্ অিবে�দয্ অংশ িহেসেব তাঁরই িনজ� সত্তার সােথ
সাবর্�িণক িবদয্মান থােক িক� েকান অব�ােতই তাঁর িনজ� পিব� জাত তথা পিব� সত্তা েথেক
অিবদয্মান বা অনুপি�ত থােক না ঐ সম� গণাবলীেক ইিতবাচক গণাবলী
(ُاﻹ ْﯾ َﺟﺎﺑِﯾﱠﺔ
ّ ِ )أَﻟ
ِ ْ ُﺻﻔَﺔ
বেল।
মহান আ�াহ তাআ’লার ইিতবাচক গণগত নাম ০৮ িট (আট িট) । েযমন- (১) ٌ ـ َﺣﯾَﺎةহায়াত
বা জীবন (২)  ـ ِﻋ ْﻠ ٌمইলম বা �ান (৩)  ـ َﻛ َﻼ ٌمকালাম বা কথন (৪) ٌ  ـ ﻗُد َْرةকুদরাত
বা �মতা
(৫) ٌ  ـ أِ َرا َدةইরাদা বা ই�া (৬) ﺳ ْﻣ ٌﻊ
ْ َـ ﺑ
َ  ـসামউ’ন বা �বন (৭) ﺻ ٌر
বাসরন বা দশর্ ন ( ৮) ٌـ ﺗ َ ْﻛ ِو ْﯾنতাকভীন বা সৃজন। এ সকল গণগত নামগেলা হে� মহান
আ�াহ তাআ’লার �কৃ ত তথা ইিতবাচক গণাবলী।
উপেরা� গণগত নামগেলার মেধয্ ٌ ـ َﺣﯾَﺎةহায়াত বা জীবন নামক গণিট অনয্ানয্ ইিতবাচক গণাবলীর
সমি�র সম�য়কারী। মহান আ�াহ তাআ’লার উপেরা� গণাবলীর েয েকান একিটর সামিয়ক বা
�িণেকর অিবদয্মানতা বা অনুপি�িত মহান আ�াহ তাআ’লার িনজ� পিব� জাত তথা পিব�
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সত্তার �িট বেল গণয্ হেব। অথচ এটা মহান আ�াহ তাআ’লার েবলায় অস�ব। কারণ, এরপ েয
েকান সামানয্ �িট েথেক মহান আ�াহ তাআ’লা মু� ও পিব�। তাই, এসম� গণাবলী মহান
আ�াহ তাআ’লার িনজ� পিব� জাত তথা পিব� সত্তার সােথ সবর্দাই অিবি�� অব�ায় িবদয্মান
থােক এবং উপেরা� গণাবলী হে� তাঁর অপিরহাযর্ অিবে�দয্ অংশ। । এই জনয্ ইিতবাচক গণাবলী
ُﺻﻔَﺎت
(ُﺻﻔَﺔُا ْ ِﻹ ْﯾ َﺟﺎﺑِ ﱠﯾﺔ
েক
ت
ـিসফাতু �াত
তথা
সত্তার
গন
বেল।
ِ اﻟذﱠا
ّ ِ )أ َﻟ
ِ
এমিনভােব মহান আ�াহ তাআ’লার ইিতবাচক গণগত নােমর সদৃশ মানুেষরও ০৮িট (আটিট)
ইিতবাচক গণাবলী (ُاﻹ ْﯾ َﺟﺎ ِﺑﯾﱠﺔ
ّ ِ  )أ َﻟরেয়েছ। েযমন- (১) ٌ ـ َﺣ َﯾﺎةহায়াত বা জীবন (২) ـ ﻋ ِْﻠ ٌم
ِ ْ ُﺻﻔَﺔ
ইলম বা �ান (৩)  ـ ﻛ ََﻼ ٌمকালাম বা কথন (৪) ٌ  ـ ﻗُ ْد َرةকুদরাত বা �মতা (৫) ٌ ـ أِ َرا َدة
ইরাদা বা ই�া (৬) ﺳ ْﻣ ٌﻊ
ْ َ ـ ﺑবাসরন বা দশর্ন শি�
َ  ـসামউ’ন বা �বন শি� (৭) ﺻ ٌر
ْ
( ৮) ٌـ ﺗ َﻛ ِو ْﯾنতাকভীন বা সৃজন। এই সকল গণগত নামগেলা হে� মানুেষর বা �ানীস�ক�য়
ُ أ ْﻟ َﻣ ْﺧﻠُ ْوقতথা সৃি�কুেলর �কৃ ত গণাবলী।
উপেরা� গণগত নামগেলার মেধয্ ٌ ـ َﺣ َﯾﺎةহায়াত বা জীবন নামক গণিট হে� মানুেষর বা
ُ ْأﻟ َﻣ ْﺧﻠُ ْوقতথা সৃি�কুেলর অনয্ানয্ ইিতবাচক গণাবলীর সমি�র সম�য়কারী।
�ানীস�ক�য় ـ
উপেরাি�িখত মানুেষর গণাবলীর েকান একিট যিদ উ� মানুষিটর িনজ� জাত তথা সত্তার সােথ
না থােক তা হেল এটা হেব উ� মানুষিটর মহা �িট িহেসেব গণয্ হেব । উদাহরণ �রপ যিদ
উ� মানষিটর ٌ ـ َﺣ َﯾﺎةহায়াত বা জীবন না থােক তা হেল তােক মৃত বলা হেব,  ـ ِﻋ ْﻠ ٌمইলম বা
�ান না থাকেল তােক মূখর্ বলা হেব,  ـ َﻛ َﻼ ٌمকালাম বা কথা বলার শি� না থাকেল তােক মুক
বা েবাবা বলা হেব, ﺳ ْﻣ ٌﻊ
সামউ’ন বা �বন শি� না থাকেল তােক বিধর বলা হেব, ﺻ ٌر
ْ ـ َﺑ
َ
বাসরন বা দশর্ন শি� না থাকেল তােক অ� বলা হেব, ٌ  ـ ﻗُ ْد َرةকুদরাত বা শািররীক শি� না
থাকেল েকান িকছু ধরার জনয্ হাত বয্ববহার করেত এবং েকাথাও যাতায়াত করার জনয্ পা
বয্বহার করেত অ�ম বা অপরাগ হেয় যােব। অতএব, উ� গণাবলীর অিবদয্মানতা বা অনুপি�িত
উ� মানুষিটর মহা �িট বেল গণয্ হেব। তাই, উপেরা� গণাবলী উ� মানুষিটর অপিরহাযর্
অিবে�দয্ অংশ । উ� গণাবলী হেত একিট মানুষ েকান অব�ায়ই িবি�� থাকেত পাের না।
উপেরা� গণাবলী হেত একিট মানুষ তার অিত িনকটতম-ি�য়জনেক জনেক দানও করেত পারেব
না। এটা তার পে� অস�ব।এমতাব�ায় যিদ একিট মানুষ উপেরা� ইিতবাচক গণাবলীর
(ُﺻﻔَﺔُا ْ ِﻹ ْﯾ َﺟﺎﺑِ ﱠﯾﺔ
ّ ِ  )أ َﻟেকান একিট গণ কাউেক দান কের তা হেল েস তার অি�� হািরেয় িবকলা�
হেয় মূলয্হীন হেয় পড়েব। তেব, মানুেষর ইিতবাচক গণাবলীর মেধয্ “ ٌ “ ـ ﺗ َ ْﻛ ِو ْﯾنতাকভীন বা
সৃজন ” নামক গণিটর �ারা মানুষ গভীরভােব িচ�া-ভাবনা কের তার িনজ ই�ানূযায়ী নতু ন
িকছু উ�াবন কের থােকন িক� নতু ন িকছু সৃি� করেত পাের না। “ ٌ “ ـ ﺗ َ ْﻛ ِو ْﯾنতাকভীন বা
সৃজন ” নামক গণিটর অনুপি�িতেত মানুষ নতু ন িকছু উ�াবন করেত অ�ম হেয় যােব। িক�
মানুেষর ইিতবাচক গণাবলীর মেধয্ “ ٌـ ﺗ َ ْﻛ ِوﯾْنতাকভীন বা সৃজন ” নামক গণিট এবং মহান আ�াহ
তাআ’লার ইিতবাচক গণাবলীর মেধয্ “ ٌـ ﺗ َ ْﻛ ِو ْﯾنতাকভীন বা সৃজন ” নামক গণিটর মােঝ নােম
সাদৃশয্ আেছ। উভেয়র গণাবলী মূলত এক নেহ। তেব মহান আ�াহ তাআ’লার গণাবলী হে� ـ
ُأ ْﻟ َﺧﺎ ِﻟﻖ
তথা সৃি�কতর্ া িহেসেব আর মানুেষর গণাবলী হল أ ْﻟ َﻣ ْﺧﻠُ ْوقُ ـতথা সৃি�কুল িহেসেব।
ْ اﻻ
মহান আ�াহ তাআ’লার গণাবলী হে� ق
ِ ْ ﻋ َﻠﻰ
َ ٌﺻﻔَﺎت
ِ তথা িনরংকুশ িচর�ন গণাবলী আর
ِ َ طﻼ
মাখলুক িবেশষ কের মানুেষর উ� গণাবলী হে�اﻻ ْﺧ ِﺗ َﯾﺎ ِر
ِ ْ ﻋﻠَﻰ
َ ٌﺻﻔَﺎت
ِ তথা দানকৃ ত বা সৃ� গণাবলী।

358
মহান আ�াহ তাআ’লা ও মানুেষর মেধয্ কমর্-�মতার পাথর্কয্ হে� সীমাহীন ক�নাতীত । মানুষ
তার  ـ ِﻋ ْﻠ ٌمইলম বা �ান নামক গণিট বা�বায়ন করেত চাইেল তােক তার মি�� বয্বহার
করেত হয় । এমিনভােব মানুষ তার  ـ َﻛ َﻼ ٌمকালাম বা কথা বলার শি� নামক গণিট বা�বায়েনর
জনয্ মুখ ও িজহবা বয্বহার করেত হয়, ﺳ ْﻣ ٌﻊ
َ সামউ’ন বা �বন শি� নামক গণিট বা�বায়েনর
জনয্ কান বয্বহার করেত হয়, ﺻ ٌر
ْ َ ـ ﺑবাসরন বা দশর্ন শি� নামক গণিট বা�বায়েনর জনয্
েচাখ বয্বহার করেত হয়, এবং কুদরাত বা �মতা নামক গণিট �েয়াগ কের েকান িকছু ধরার
জনয্ হাত , চলােফরা বা েকাথাও যাতায়ােতর জনয্ পা বয্বহার করেত হয় িক� মহান আ�াহ
তাআ’লা তাঁর
উপেরাি�িখত ইিতবাচক গণাবলীর ((ُﺻ َﻔﺔُا ْ ِﻹ ْﯾ َﺟﺎﺑِﯾﱠﺔ
ّ ِ  أ َﻟেয েকানিট �দশর্ন করেত
চাইেল তাঁর উপায়-উপকরেণর আ�য় িনেত হয়না বরং তাঁর জােতর তথা সত্তার সবর্াংশ িদেয়ই
কথা বলেত পােরন, �বন করেত পােরন, দশর্ন করেত পােরন, ধরেত পােরন ইতয্ািদ। আপিন
হয়ত বলেবন েয, মহান আ�াহ তাআ’লা তাঁর জােতর তথা সত্তার সবর্াংশ িদেয়ই কথা বলেত
পােরন, �বন করেত পােরন, দশর্ন করেত পােরন, ধরেত পােরন এটা তাঁর পে� িক কের স�ব ?
বতর্ মান িব�ােনর নব আিব�ৃ ত য�পািত ও ব�রািজর অিভনব শি� ও �মতার বয্বহােরর িদেক
ল�য্ করেল এর উত্তর েদওয়া অতয্� সহজ ও স�ব। েযমন- েমাবাইল েফান ও কয্ােমরা বয্বহার
কের দূরবত� �ােনর কথা-বাতর্ া, আওয়াজ ও ছিব ধারন করা যায়। এই কাজিট স�� করার
জনয্ কান ও েচাখ দরকার হয়না । বরং িডভাইসিটর সবর্াং� িদেয়ই কাজিট স�ব হয়। বতর্ মােনর
চু �ক নােম একিট পদাথর্ জাতীয় ব� িদেয় অনয্ একিট ব� ধরেত চু �েকর হাত বয্বহার করেত
হয় না। বরং এর িভতরকার অ�ির্নর্িহত আকষর্ণ শি�র মাধয্েমই অনয্ েকান িকছু ধরার কাজিট
স�� হেয় যায়। এমিনভােব িবমান ও িবমােনর মত অনয্ানয্ িব�ােনর নব আিব�ৃ ত য�পািত
ও ব�রািজর দূরবত� �ােন গমনা-গমেনর বা যাতায়ােতর জনয্ পা বয্বহার করার �েয়াজন হয়
না। বরং এর িভতরকার অ�িনর্িহত চলৎ শি� বা চািলকা শি�র বয্বহার �ারাই উ� যাতায়ােতর
মত সব কাজ স�� করা স�ব হেয় যায়। এমিনভােব িরেমাট কে�াল তথা দূর িনয়�েনর
মাধয্েমও অেনক িনকট-দূেরর ব�েক হাত-পা ছাড়াই িনয়�ন করা যায়। েযমন িনকেটর ব�◌ু র
মেধয্ িটিভ, কমিপউটার ইতয্ািদ আর দূরবত� ব�র মেধয্ িমসাইল বা ে�পনা�, েবামা ইতয্ািদ
আধুিনক ব� ও য�পািত শধু মা� একটু েছাট িডভাইেসর মাধয্েম হাত-পা ছাড়াই দূর েথেক
িনয়�ন করা যায় ।এই সবই أ ْﻟ َﻣ ْﺧﻠُ ْوقُ ـতথা সৃি�কুল স�ক�য় ইিতবাচক গণাবলীর (ُاﻹ ْﯾ َﺟﺎﺑِﯾﱠﺔ
ّ ِ )أ َﻟ
ِ ْ ُﺻﻔَﺔ
অ�ভূর্ � ٌ  ـ ﻗُ ْد َرةকুদরাত বা �মতা নামক গ◌ু ণিটর বয্বহােরর মাধয্েমই স�� হেয় যায়।
এরেপ আমরা িচ�া-ভাবনা কের মহান আ�াহ তাআ’লার িনজ� পিব� জাত তথা সত্তার �রপ
বা সত্তার গণাবলী স�েকর্ িকছু টা উপলি� করেত পাির ও ধারণা েপেত পাির। আিম আপনােদরেক
মহান আ�াহ তাআ’লার িনজ� পিব� জাত তথা সত্তার �রপ বা সত্তার গণাবলী স�েকর্ িকছু টা
ধারণা িদেত েচ�া কেরিছ মা�। মহান আ�াহ তাআ’লাই ভাল জােনন।
মানুষ তার “ ٌـ ﺗ َ ْﻛ ِو ْﯾنতাকভীন বা সৃজন ” নামক গণিট �ারা েকান কাজ স�� করেত চাইেল
তার উপায়-উপকরেণর �েয়াজন হয় আর মহান আ�াহ তাআ’লার তাঁর “ ٌ ـ ﺗ َ ْﻛ ِو ْﯾنতাকভীন বা
সৃজন ” নামক গণিট �ারা েকান কাজ স�� করেত চাইেল তাঁর উপায়-উপকরেণর আ�য় িনেত
হয়না বরং " ُ " ُﻛ ْن ﻓَ َﯾ ُﻛ ْونবলেলই কাজিট হেয় যায়। এই أ ْﻟ َﻣ ْﺧﻠُ ْوقُ ـতথা সৃি�কুল (সৃি�জগত) হে�
মহান আ�াহ তাঅ’লার ইিতবাচক গণাবলীর (ُاﻹ ْﯾ َﺟﺎﺑِ ﱠﯾﺔ
ّ ِ  )أ َﻟঅ�ভূর্ � “ ٌـ ﺗ َ ْﻛ ِو ْﯾنতাকভীন বা সৃজন ”
ِ ْ ُﺻ َﻔﺔ
নামক গণিটর �িতি�য়ার ফলাফল।
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তেব, ইিতবাচক গণাবলীর মেধয্ “ ٌـ ﺗ َ ْﻛ ِو ْﯾنতাকভীন বা সৃজন ” নামক গণিটর �ারা মহান আ�াহ
তাআ’লা তাঁর িনজ ই�ানূযায়ী যা চান তাই সৃজন কের থােকন।
িঠক ত�পই, মহান আ�াহ তাআ’লা িতিন তাঁর ইিতবাচক গণাবলীর (ُﺻﻔَﺔُا ْ ِﻹ ْﯾ َﺟﺎ ِﺑﯾﱠﺔ
ّ ِ  )أ َﻟেকানিটেকই
ْ
ُ
ْ
তাঁর েকান أﻟ َﻣﺧﻠ ْوقُ ـতথা সৃি�কুলেক এমনিক তাঁর েকান িনকটতম ি�য়জনেকও �দান করেত পােরন
না। এটা তাঁর পে� অস�ব। এটা অতয্াবশয্কীয়ভােব জানা দরকার ও মেন রাখা �েয়াজন েয,
“মহান আ�াহ তাআ’লার ইিতবাচক িচর�ন গণাবলী হেত েকান িকছু সৃি� হয় না”।
িক� ইিতবাচক গণাবলীর (ُﺻﻔَﺔُا ْ ِﻹ ْﯾ َﺟﺎ ِﺑﯾﱠﺔ
ّ ِ  أ َﻟসােথ স�িকর্ ত িবিভ� িকছু �কাশ হয়। এই �কািশত
িবিভ� িবষয়াবলী �ারা মহান আ�াহ তাআ’লার িনজ� পিব� জাত তথা পিব� সত্তার বিহঃ�কাশ
ঘেট। এই রেপ أ ْﻟ َﻣ ْﺧﻠُ ْوقُ ـতথা সৃি�কুল মহান আ�াহ তাআ’লার িনজ� পিব� জাত তথা পিব�
সত্তার মহান� স�েকর্ িকছু টা অবগত হেত পাের।
উপের মহান আ�াহ তাআ’লার ইিতবাচক গণাবলীর আেলাচনার আেলােক আমরা তাঁর পিব� জাত
তথা পিব� সত্তা স�েকর্ যত সামানয্ ধারণা লাভ করলাম। আমরা মহান আ�াহ তাআ’লার
ُ ْأﻟ َﻣ ْﺧﻠُ ْوقতথা সৃি�কুল িহেসেব তাঁর িনজ� পিব� জাত তথা পিব� সত্তা স�েকর্ �ান থাকা
ـ
আমােদর কতর্ বয্। েস দৃি� েকান েথেকই মহান আ�াহ তাআ’লার িনজ� পিব� জাত তথা পিব�
স�া স�েকর্ িকছু টা আেলাচনা কের িনলাম। মহান আ�াহ তাআ’লার ইিতবাচক গণাবলী
(ُﺻﻔَﺔُا ْ ِﻹ ْﯾ َﺟﺎﺑِ ﱠﯾﺔ
ّ ِ  )أ َﻟস�েকর্ অিতির� আেলাচনায় �বৃত্ত হওয়ার �ারা মানব মেন িবরপ �িতি�য়ার
স�াবনা রেয়েছ িবধায় আিম এ িবষেয় দীঘর্ আেলাচনা েথেক িবরত রেয় েগলাম।

মহান আ�াহ তাআ’লার েনিতবাচক িচর�ন গণাবলীর িব�ািরত বণর্নাঃ
এখন আিম মহান আ�াহ তাআ’লার েনিতবাচক গণাবলী (ُﺳ ْﻠ ِﺑﯾﱠﺔ
ﺻﻔَﺔُاﻟ ﱠ
ّ ِ  )أَﻟস�েকর্ আেলাচনা করব
ইনশাআ’�াহ তাআ’লা। এই েনিতবাচক গণাবলী িবকােশর লে�ই মহান আ�াহ তাআ’লা তাঁর এ
িবশাল জগত সৃি� কেরেছন। েযমন- মহান আ�াহ তাআ’লা হািদসেস কুদসীেত বেলন।--ﻖ
َ  ُﻛ ْﻧتُ َﻛ ْﻧ ًزا َﻣ ْﺧ ِﻔﯾٍّﺎ َﻓﺄ َﺣْ ﺑَ ْﺑتُ أ َ ْن أ ُ ْﻋ َر. অথর্ঃ -আিম গ� ভা�ার িছলাম। আিম িনজেক
ِ ف ﻓَ َﺧﻠَ ْﻘتُ ْاﻟ َﺧ ْﻠ
পিরিচত করেত চাইলাম, তাই জগত সৃি� করলাম।
েনিতবাচক গণাবলী (ُﺳ ْﻠ ِﺑ ﱠﯾﺔ
ﺻﻔَﺔُاﻟ ﱠ
ّ ِ  )أ َﻟ: মহান আ�াহ তাআ’লার ইিতবাচক িচর�ন গণাবলীর অধয্ােয়
বিণর্ত ০৮ িট ইিতবাচক গণাবলী (ُاﻹ ْﯾ َﺟﺎ ِﺑﯾﱠﺔ
ّ ِ  )أ َﻟবয্তীত ি�য়াকেমর্র সােথ স�িকর্ ত মহান আ�াহ
ِ ْ ُﺻﻔَﺔ
তাআ’লার অনয্ানয্ সকল গণাবলীেকই েনিতবাচক গণাবলী (ُﺻﻔَﺔُاﻟ ﱠﺳ ْﻠﺑِ ﱠﯾﺔ
ّ ِ  )أ َﻟবেল। এই সম� গণাবলী
ْ
ি�য়াকেমর্র সােথ স�কর্ থাকায় এ েনিতবাচক গণাবলী (ُﺻﻔَﺔُاﻟ ﱠﺳﻠﺑِ ﱠﯾﺔ
ّ ِ  أ َﻟেক ﺻﻔَﺎتُ ا ْﻷ َ ْﻓ ِﻌﺎ ِل
ِ তথা
ি�য়াকেমর্র গন বেল। ﺻ َﻔﺎتُ ْاﻷ َ ْﻓ ِﻌﺎ ِل
তথা
ি�য়াকেমর্
র
গন
বলার
কারণ
এই
েয,
েয
সম�
ِ
গণাবলী মহান আ�াহ তাআ’লার িনজ� পিব� জাােত তথা অপিরহাযর্ পিব� সত্তায় সামিয়ক বা
�িণেকর জনয্ অ�কািশত বা অ�দিশর্ত থাকেল তাঁর িনজ� পিব� জাত তথা পিব� সত্তার �িতর
বা �িটর কারণ হয়না েস সম� গণাবলীেক ﺻﻔَﺎتُ ْاﻷ َ ْﻓ ِﻌﺎ ِل
ِ তথা ি�য়াকেমর্র গন বেল। এই েনিতবাচক
গণাবলী ُﺳ ْﻠﺑِﯾﱠﺔ
ﺻﻔَﺔُاﻟ ﱠ
ّ ِ  أ َﻟকমর্ সংগঠেনর জনয্ বা েকান উপল� সামেন উপি�ত হেয় পড়েল উ� গন
�দশর্েনর �েয়াজন হয় অনয্থায় নেহ। েযমন- কাউেক ই�ত-স�াণ দান করা বা অপদ� করা
বা স�াণ দান কারী, অপদ� কারী । এই দুিট গণ �েয়াজেনর তািকেদ চািহদানূসাের েকান উপল�
বা কারেণর উপি�িতেত সময় সময় �কাশ পায় িবধায় উ� গণ�য় বা উ� গণ সদৃশ অনয্ানয্
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গণাবলীেক ﺻ َﻔﺎتُ ا ْﻷ َ ْﻓ ِﻌﺎ ِل
ِ তথা ি�য়াকেমর্র গন বেল। েযেহতু এ সম� গণাবলী �েয়াজেনর তািকেদ
চািহদানূসাের েকান উপল� বা কারেণর উপি�িতেত সময় সময় �কাশ পায় এবং উ� গণাবলী
সবর্দা �দশর্েনর �েয়াজন হয় না িবধায় উ� গণাবলী মহান আ�াহ তাআ’লার িনজ� পিব� জাত
তথা পিব� সত্তার সােথ অিবি��ভােব স�ৃ� থাকা সে�ও সাবর্�িণক �কাশমান থেক না। তাই
এ সম� গণাবলীেক েনিতবাচক গণাবলী
((ُﺳ ْﻠﺑِ ﱠﯾﺔ
ﺻﻔَﺔُاﻟ ﱠ
ّ ِ  أَﻟবেল। এই েনিতবাচক গণাবলী
ْ
((ُﺻ َﻔﺔُاﻟ ﱠﺳﻠﺑِﯾﱠﺔ
ّ ِ  أ َﻟমহান আ�াহ তাআ’লার িনজ� পিব� জাত তথা পিব� সত্তা নেহ এবং তাঁর িনজ�
পিব� জােতর তথা সত্তার অংশও নেহ। তেব এই সম� গণাবলী মহান আ�াহ তাআ’লার িনজ�
পিব� জাত তথা পিব� সত্তার সত্তার অ�িনর্িহত এমন একিট গণ যা তাঁরই িনজ� সত্তার সােথ
অ�কািশত অব�ায় সাবর্�িণক অিবি��ভােব িবদয্মান আেছ। মহান আ�াহ তাআ’লার এ সম�
গণাবলীর �িতি�য়ার ফলাফল তাঁর أ ْﻟ َﻣ ْﺧﻠُ ْوﻗُـতথা সৃি�কুল �েয়াজন মািফক েভাগ কের থােক।
েযমন- মহান আ�াহ তাআ’লার দয়া-মায়া, ভালবাসা ইতয্ািদ তাঁর أ ْﻟ َﻣ ْﺧﻠُ ْوقُ ـতথা সৃি�কুল েভাগ
কের থােক। এই দয়া-মায়া , ভালবাসা ইতয্ািদ সবই মহান আ�াহ তাআ’লার েনিতবাচক িচর�ন
গণাবলীর ফল। জগত সৃি�র অেবাধগময্ সূ�è প�িতর মাধয্েমই মহান আ�াহ তাআ’লার িচর�ন
গণাবলীর �িতি�য়ার ফলাফল  أ ْﻟ َﻣ ْﺧﻠُ ْوقُ ـতথা সৃি�কুেলর মেধয্ িবদয্মান হয়।
এটা অতয্াবশয্কীয়ভােব জানা দরকার ও মেন রাখা �েয়াজন েয,------“মহান আ�াহ তাআ’লার
েনিতবাচক িচর�ন গণাবলী (ُﺻﻔَﺔُاﻟ ﱠﺳ ْﻠﺑِ ﱠﯾﺔ
ّ ِ  )أ َﻟেথেক িকছু সৃি� হয় না”।
মহান আ�াহ তাআ’লার িচর�ন েনিতবাচক গণাবলীর (ُﺳ ْﻠﺑِ ﱠﯾﺔ
ﺻﻔَﺔُاﻟ ﱠ
ّ ِ  )أ َﻟবাহয্ত নাম সদৃশ মানুেষর
ْ
ُ
বা �ানীস�ক�য় أﻟ َﻣ ْﺧﻠ ْوﻗُـতথা সৃি�কুেলরও েনিতবাচক গণাবলী (ُﺳ ْﻠ ِﺑﯾﱠﺔ
ﺻﻔَﺔُاﻟ ﱠ
ّ ِ  )أَﻟরেয়েছ। েযমনُ ْأﻟ َﻣ ْﺧﻠُ ْوقতথা সৃি�কুেলর দয়া-মায়া, ভালবাসা, দয়াশীল, মায়াশীল,
মানুেষর বা �ানীস�ক�য় ـ
স�াণ দান কারী, অপদ� কারী,হতয্াকারী ইতয্ািদ । তেব মানুেষর বা �ানীস�ক�য় أ ْﻟ َﻣ ْﺧﻠُ ْوقُ ـতথা
সৃি�কুেলর েনিতবাচক গণাবলী (ُﺳ ْﻠﺑِ ﱠﯾﺔ
ﺻﻔَﺔُاﻟ ﱠ
ّ ِ  )أ َﻟহে� সৃ� িবষয় ()أ ْﻟ َﻣ ْﺧﻠُ ْوق। এ সব সূ�è সৃ�
ْ
ُ
ْ
ُ )أ ْﻟ َﻣ ْﺧﻠُ ْوﻗَﺎتমহান আ�াহ তাআ’লার “()ﻧُ ْو ٌر
িবষয় ( )أﻟ َﻣﺧﻠ ْوقএবং সৃ� িবষয়াবলী
নূর”
নামক িচর�ন �ত�গণ তথা জািত নূেরর তাজা�ী েথেক সৃ�।( মাখলুক সৃি�র প�িতিটর িব�ািরত
বণর্না সামেন আসেছ)।

মহান আ�াহ তাআ’লার নূরমমুজাররাদুন ( )ﻧُ ْو ٌر ُﻣ َﺟ ﱠر ٌدতথা “ শধু /একক নূর” নামক
িচর�ন �ত�গণ তথা জাতী নূেরর িব�ািরত বণর্নাঃ
এত�ণ পযর্� আিম মহান আ�াহ তাআÕলার িনজ� পিব� জাত তথা পিব� সত্তা, তাঁর িনজ�
পিব� জােতর তথা পিব� সত্তার অিবে�দয্ অংশরেপ পিরিচত তাঁর ইিতবাচক গণাবলী
(ُاﻹ ْﯾ َﺟﺎﺑِ ﱠﯾﺔ
ﺻﻔَﺔُاﻟ ﱠ
ّ ِ  أ َﻟএবং েনিতবাচক গণাবলী (ُﺳ ْﻠﺑِﯾﱠﺔ
ّ ِ  ) أَﻟস�েকর্ িব�ািরত আেলাচনা কেরিছলাম।
ِ ْ ُﺻﻔَﺔ
এখন আিম মহান আ�াহ তাআ’লার এমন এক �ত� গেণর আেলাচনা করব যা তাঁর ইিতবাচক
গণাবলী (ُاﻹ ْﯾ َﺟﺎﺑِ ﱠﯾﺔ
ّ ِ  )أ َﻟএবং েনিতবাচক গণাবলীর((ُﺻﻔَﺔُاﻟ ﱠﺳ ْﻠﺑِﯾﱠﺔ
ّ ِ  أَﻟঅ�ভূর্ � নেহ। এ �ত� গণিটর
ِ ْ ُﺻ َﻔﺔ
নাম “( )ﻧُ ْو ٌرনূর” । এই ( “ )ﻧُ ْو ٌرনূর” নামক গণিট মহান আ�াহ তাআ’লার �ীয় েজািতমর্য়
পিব� জাত তথা পিব� সত্তার অ�িনর্িহত অিবি�� গণ। এ অ�িনর্িহত �ত� গণিট তাঁর িনজ�
পিব� জাত তথা পিব� সত্তার সােথ অিবি��ভােব স�ৃ� থােক। এই “( )ﻧُ ْو ٌرনূর” নামক
গণিট মহান আ�াহ তাআ’লার িনজ� পিব� জাত তথা পিব� সত্তা নেহ, তাঁর িনজ� পিব�
জােতর তথা সত্তার অংশও নেহ এবং তাঁর িনজ� পিব� জােতর তথা পিব� সত্তার বািহেরর
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অংশও নেহ বরং তাঁর পিব� জাত তথা পিব� সত্তার অ�িনর্িহত এমন একিট গণ যা তাঁরই সত্তার
সােথ স�ৃকত ও অিবি��ভােব �কািশত অব�ায় সাবর্�িণক িবদয্মান আেছ।
েযেহতু এই ( “ )ﻧُ ْو ٌرনূর” নামক গণিট মহান আ�াহ তাআÕলার িনজ� পিব� জাত তথা
পিব� সত্তা নেহ, তাঁর িনজ� পিব� জােতর তথা সত্তার অংশও নেহ এবং তাঁর িনজ� পিব�
জােতর তথা পিব� সত্তার বািহেরর অংশও নেহ বরং তাঁর িনজ� পিব� জাত তথা পিব� সত্তার
অ�িনর্িহত একিট গণ ও তাঁরই সত্তার সােথ অিবি��ভােব স�ৃকত েসেহতু এই ( “ )ﻧُ ْو ٌرনূর ”
েক (" ت
ِ  )"ﻧُ ْو ُر أﻟذﱠاজােতর নূর বা তথা �চিলত ভাষায় “জাতী নূর” বেল। মহান আ�াহ
তাআ’লার পিব� জাত তথা পিব� সত্তার সােথ অিবি��ভােব স�ৃকত থাকা অব�ায় এই “জাতী
নূর” েক নূরমমুজাররাদুন (" )"ﻧُ ْو ٌر ُﻣ َﺟ ﱠر ٌدতথা “শধু /একক নূর” বেল। এই নূরমমুজাররাদুন
(" )"ﻧُ ْو ٌر ُﻣ َﺟ ﱠر ٌدতথা “শধু /একক নূর” তথা “জাতী নূর” মহান আ�াহ তাআ’লার পিব� জাত
তথা পিব� সত্তার সােথ অিবি��ভােব স�ৃকত থাকা অব�ায় অদৃশয্মান অব�ায় থােক।এই
নূরমমুজাররাদুন ( )ﻧُ ْو ٌر ُﻣ َﺟ ﱠر ٌدতথা “শধু /একক নূর” তথা “জাতী নূর” েক প� ইি�য় �ারা
ধরা যায় না, �শর্ করা যায় না,এমনিক হৃদয় িদেয় উপরি� করা যায় না । এই নূরমমুজাররাদুন
( )ﻧُ ْو ٌر ُﻣ َﺟ ﱠر ٌدতথা “শধু /একক নূেরর” তথা “ জাতী নুেরর”কারেন মহান আ�াহ তাআÕলা তাঁর
িনজ� জাত তথা সত্তা িনয়া েযরপ েজািতমর্য় হেয় থােকন িঠক েতমিন উ� ( “ )ﻧُ ْو ٌرনূর”
�ারা সূ�è প�িতেত িব� জগতেকও আেলািকত কের থােকন। মহান আ�াহ তাআ’লা তাঁর কুদরতী
েকৗশেলর মাধয্েম أ ْﻟ َﻣ ْﺧﻠُ ْوقُ ـ
তথা সৃি�কুেলর অেবাধগময্ �ি�য়ায় তাঁর িনজ ()ﻧُ ْو ٌر ُﻣ َﺟ ﱠر ٌد
নূরমমুজাররাদুন তথা “ শধু /একক নূর” তথা “জাতী নূেরর” তাজা�ী বা েজয্ািত েথেকই
এই িব� জগত সৃি� কেরেছন।

নূরমমাখলুকুন ("ق
ٌ  )"ﻧُ ْو ٌر ﱠﻣ ْﺧﻠُ ْوতথা “ সৃ� নূর ” এর িব�ািরত বণর্ নাঃ
িব� জগত সৃি�র অেবাধগময্ �ি�য়ািটর সংি�� বণর্নাঃ
মহান আ�াহ তাআÕলার িনজ� পিব� জাত তথা সত্তার অিবে�দয্ অংশরেপ পিরিচত ইিতবাচক
িচর�ন গণাবলী, েনিতবাচক গণাবলী এবং তাঁর অ�শর্েযাগয্ অদৃশয্মান
নূরমমুজাররাদুন
( )"ﻧُ ْو ٌر ُﻣ َﺟ ﱠر ٌدতথা জাতী নূর স�েকর্ অবিহত হেত েপেরিছ। এখন আিম মহান আ�াহ তাআ’লার
ُ ْأﻟ َﻣ ْﺧﻠُ ْوقতথা িব�সৃি�র মূল সাইিয়য্দুনা মহা�াদুর রাসুল�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ
ি�য় মাখলুক ـ
ওয়া সা�ামার মহান সত্তার সৃি�ত� স�েকর্ আেলাচনা করব ইনশাআ�াহ তাআ’লা।
উহা এ েয, মহান আ�াহ তাআ’লা একমা� ¯◌্র�া। জগৎ সৃি�র পূেবর্ িতিন একাই িছেলন।
েকউ তাঁর পিরচয় জানার িছল না। কতকাল ধের মহান আ�াহ তাআ’লা িনেজেক েগাপন কের
রাখেলন, িনেজর পিব� জাতেক সু� কের রাখেলন তা একমা� তাঁেক ছাড়া েকউ অবগত নেহ।
মহান আ�াহ তাআ’লা তাঁর ٌ  ـ أِ َرا َدةইরাদা বা ই�া নামক ইিতবাচক গণাবলীর (ُﺻﻔَﺔُا ْ ِﻹ ْﯾ َﺟﺎ ِﺑﯾﱠﺔ
ّ ِ أَﻟ
মাধয্েম তাঁরই িনজ� পিব� সু� জাত তথা সত্তােক িবকিশত করেত চাইেলন। েযমন- মহান আ�াহ
তাআ’লা হািদেস কুদসীেত বেলন।
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ﻖ
َ  ُﻛ ْﻧتُ َﻛ ْﻧ ًزا َﻣ ْﺧ ِﻔﯾٍّﺎ ﻓَﺄ َﺣْ ﺑَ ْﺑتُ أ َ ْن أ ُ ْﻋ َر. অথর্ঃ-আিম গ� ভা�ার িছলাম। আিম িনজেক
ِ ف ﻓَ َﺧﻠَ ْﻘتُ ْاﻟﺧ َْﻠ
পিরিচত করেত চাইলাম, তাই জগত সৃি� করলাম।
মহান আ�াহ তাআ’লা তাঁর েসই মহান উে�শয্েক বা�বরপ েদওয়ার জনয্ তথা ি�য় মাখলুক
সৃি�র মানেস ٌ  أِ َرا َدة-ইরাদা বা ই�া নামক ইিতবাচক গণাবলীর (ُاﻹ ْﯾ َﺟﺎ ِﺑﯾﱠﺔ
ّ ِ أ َﻟমাধয্েম িনজ পিব�
ِ ْ ُﺻﻔَﺔ
জাত তথা পিব� সত্তার অ�িনর্িহত ৎঅিবি��ভােব স�ৃ� অদৃশয্মান নূরমমুজাররাদুন ()"ﻧُ ْو ٌر ُﻣ َﺟ ﱠر ٌد
তথা “ শধু /একক নূর” তথা জাতী নূেরর িদেক জালালী নজের তথা তী�è দৃি�েত তাকােনা
মাে�ই উ� অদৃশয্মান নূরমমুজাররাদুন ( )"ﻧُ ْو ٌر ُﻣ َﺟ ﱠر ٌدতথা “ শধু /একক নূর” তথা “জাতী নূর”
হেত একটু তাজা�ী বা েজয্ািত িবকিশত হল। মহান আ�াহ তাআ’লা িতিন তাঁর  ـ َﻛ َﻼ ٌمকালাম
বা কথন নামক ইিতবাচক গণাবলী (اﻹ ْﯾ َﺟﺎ ِﺑ ﱠﯾﺔ
ّ ِ  أ َﻟস�� " ُ " ُﻛ ْن ﻓَﯾَ ُﻛ ْونবাকয্ স�িলত তাঁর
ِ ْ ُﺻﻔَﺔ
ُ
َ
ْ
ْ
ইিতবাচক গণাবলীর (ﺻﻔَﺔا ِﻹ ْﯾ َﺟﺎﺑِﯾﱠﺔ
ّ ِ  أﻟঅ�ভূর্ � “ ٌـ ﺗ َﻛ ِو ْﯾنতাকভীন বা সৃজন ” নামক গণিট �ারা উ�
িবকিশত তাজা�ী বা েজয্ািতেকই "ﻲ
 "ﻧُ ْو ٌر َﺟ ِﻠ ﱞতথা “দৃশয্মান নূের” পিরণত করেলন। এই দৃশয্মান
( “ )ﻧُ ْو ٌرনূর” িটেকই নূরমমাখলুকুন (")"ﻧُ ْو ٌر ﱠﻣ ْﺧﻠُ ْو ٌقতথা “সৃ� নূর”বেল। ইহাই মাখলূক তথা
িব� সৃি�র মূল নূর তথা নূের আসলী বেল পিরিচত ।এই নূের আসলীেকই আমােদর নবী সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়া সা�ামার নূর বা নূের মুহা�াদী বেল।
উপেরাি�িখত নূর েথেকই মহান আ�াহ তাআ’লা আলেম ইমকান তথা ইমকান জগত সৃি� করেলন।
এ জনয্ই এ নূর েক আবার ইমকানী নূরও বেল। আলেম ইমকান বলেত বুঝায় আলেম খালক
েথেক শর কের আলেম আমর পযর্� সম� জগতেক বেল। “আলেম খলক” বলেত “জড় জগত”
েক বঝায় আর “আলেম আমর” বলেত “আেদশ জগত তথা সূ�è জগত”েক বুঝায়।
মহান আ�াহ তাআ’লার “()ﻧُ ْو ٌرনূর” নামক গণিট মানব �ােনর অেবাধগময্ একিট িবষয়।
মহান আ�াহ তাআ’লার “( )ﻧُ ْو ٌرনূর” নামক অেবাধগময্ গণিটেক একিট েবাধগময্ বা�ব িবষেয়র
উদাহরণ িদেয় স�ািণত পাঠকবেগর্র িনকট েবাধগময্ কের েতালা হেব ইনশাআ�াহ তাআ’লা।
েযমন ধরন মানুেষর েদহাভয্�ের “তাপ” নামক একিট সূ�è িবষয় আেছ। এই “তাপ” মানুেষর
িনজ� জাত নেহ,তার জােতর তথা সত্তার অংশও নেহ এবং উহা তার জােতর তথা তার সত্তার
বািহেরর অংশও নেহ বরং এই “তাপ” নামক গণিট মানুেষর িনজ� জােতর তথা তার সত্তার
অ�িনর্িহত এমন একিট গণ যা তার জােতর তথা তার সত্তার সােথ অিবি��ভােব স�ৃ� থােক।
েযেহতু এই “তাপ” নামক সূ�è িবষয়িট মানুেষর িনজ� জােতর তথা সত্তার অংশ নেহ েসেহতু
এ েথেক �েয়াজনীয় িকছু অংশ অনয্� দান করা মানুেষর পে� স�ব বা মানুষ েথেক আলাদা
অনয্ েকান ব�র জনয্ এ “তাপ” নামক মানবীয় গণ েথেক উপকার পাওয়া েকান অস�ব নেহ
বরং স�ব।
েযমন-মানুেষর আভয্�রীন এই “তাপ” �ারা ইেল�িনক য� কাযর্�ম থােক, ঘিড় চেল এমনিক
পাখীর িডম ফু টােনা যায়। বতর্ মান ৈব�ািনক িবে�ষেণর মাধয্েম মানুেষর আভয্�রীন এই “তাপ”
নামক মানবীয় গণ েথেক আেরা অেনক উপকার েনওয়া, পাওয়া স�ব।
উপের
বিণর্ত “তাপ” নামক গণিট েথেক িবিভ� �কার উপকারী অব�ার উ�ব হওয়ার কারেণ মানুেষর
িনজ� জােতর তথা সত্তার েকান �িটই পিরলি�ত হেব না বা েকান �িটই হেবনা।
িঠক ত�পই মহান আ�াহ তাআ’লার িনজ� জােতর তথা সত্তার অনÍিনর্িহত এই “নূর” নামক
গণিট েথেক েকান িকছু �কাশ পাওয়া, েকান িকছু সৃি� হওয়া বা তাঁর েকান মাখলুকেক িকছু
�দান করা মহান আ�াহ তাআ’লার পে� স�ব। কারণ এই “নূর” নামক গণিট মহান আ�াহ
তাআ’লার িনজ� পিব� জাত তথা পিব� সত্তা নেহ এবং তাঁর িনজ� পিব� জােতর তথা পিব�
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সত্তার অংশও নেহ। তাই এই “নূর” নামক গণিট েথেক েকান িকছু �কাশ পাওয়া , েকান িকছু
সৃি� হওয়া বা তাঁর েকান  أ ْﻟ َﻣ ْﺧﻠُ ْوقُ ـতথা সৃি�কুলেক (সৃি�জগতেক) িকছু �দান করা মহান
আ�াহ তাআ’লার িনজ� পিব� জােতর তথা পিব� সত্তার েকান �িট হেব না।
অতএব, এই অধয্ােয়র �থম পযর্ােয় অথর্াৎ “ মহান আ�াহ তাআ’লার পিরচয়” �সে� এ কথা
বলা হেয়েছ েয, েয নামই বা েয নােমর ধারণাই মানব মেন বা মানস পেট েভেস উেঠ ঐ নােমর
সংি�� েকান িবষয়ই মহান আ�াহ তাআ’লার পিব� জাত তথা পিব� সত্তা নেহ। তাই, উহা েথেক
তাঁর أ ْﻟ َﻣ ْﺧﻠُ ْوقُ ـতথা সৃি�কুলেক িকছূ দান করা ,উহা েথেক িকছু �কাশ পাওয়া বা িকছু সৃি� করা,
সৃি� হওয়া িশরক ( ٌ ) ِﺷ ْركতথা অংশীদাির� নেহ।
উপেরা� �া� আেলাচনা েথেক এ িস�াে� উপনীত হওয়া েগল েয, মহান আ�াহ তাআ’লার “নূর”
নামক গণিট স�েকর্ তাঁর ি�য় َُﻣ ْﺧﻠُ ْوق
তথা ি�য় সৃি� মানুষ জািতর হৃদয় পেট ধারণা থাকায়
উহা মহান আ�াহ তাআ’লার িনজ� পিব� জাত তথা পিব� সত্তা নেহ। কারণ,েকান েবাধগময্
িবষয়ই বা েকান জানা িবষয়ই মহান আ�াহ তাআ’লার িনজ� পিব� জাত তথা পিব� সত্তা নেহ
।
মহান আ�াহ তাআ’লার এই ( “)ﻧُ ْو ٌرনূর” নামক গণিট েথেকই মহান আ�াহ তাআ’লার “ أﻟﻧﱡ ْو ُر
 ـনূর দান কারী” গণবাচক নামিটর উৎপিত্ত হেয়েছ।
মহান আ�াহ তাআ’লার( “) أﻟﻧﱡ ْو ُرনূর দান কারী” গণবাচক নামিট তাঁর িনজ� পিব� জাত তথা
পিব� সত্তা নেহ এবং তাঁর পিব� জােতর তথা সত্তার অংশও নেহ। আর মহান আ�াহ তাআ’লার
(“) أﻟﻧﱡ ْو ُرনূর দান কারী” গণবাচক নামিট তাঁর িনজ� পিব� জাত তথা পিব� সত্তা েথেক
িবি��ও নেহ। তেব মহান আ�াহ তাআ’লার ( “) أﻟﻧﱡ ْو ُرনূর দান কারী” গণবাচক নামিট তাঁর
িনজ� পিব� জাত তথা পিব� সত্তার অ�িনর্িহত এমন একিট গণ যা তাঁরই সত্তার সােথ
অিবি��ভােব �কািশত অব�ায় সাবর্�িণক িবদয্মান আেছ।
পূেবর্ বিণর্ত মহান আ�াহ তাআ’লার ইিতবাচক গণাবলী (ُاﻹ ْﯾ َﺟﺎﺑِﯾﱠﺔ
ّ ِ  أ َﻟএবং েনিতবাচক গণাবলীর
ِ ْ ُﺻ َﻔﺔ
ْ
((ُﺻ َﻔﺔُاﻟ ﱠﺳﻠﺑِﯾﱠﺔ
ّ ِ  أ َﻟমেধয্ মহান আ�াহ তাআ’লার ( “ ) أﻟﻧﱡ ْو ُرনূর দান কারী” গণবাচক নামিট হে�
একিট �ত� গণ যা ইিতবাচক গণাবলীও (ُﺻﻔَﺔُا ْ ِﻹ ْﯾ َﺟﺎ ِﺑﯾﱠﺔ
ّ ِ  )أَﻟনেহ এবং েনিতবাচক গণাবলীও
ْ
ُ
ُ
َ
((ﺻ َﻔﺔاﻟ ﱠﺳﻠﺑِﯾﱠﺔ
ّ ِ  أﻟনেহ।
এ “ أﻟﻧﱡ ْو ُر ـনূর দান কারী” গণবাচক নামিট মহান আ�াহ তাআ’লার পিব� জােত তথা অপিরহাযর্
পিব� সত্তায় সামিয়ক বা �িণেকর জনয্ অ�কািশত বা অ�দিশর্ত থাকেল অনয্ানয্ েনিতবাচক
গণাবলী ((ُﺻ َﻔﺔُاﻟﺳ ْﱠﻠﺑِ ﱠﯾﺔ
ّ ِ  أ َﻟআর �কািশত বা �দিশর্ত হেব না।
অতএব, মহান আ�াহ তাআ’লার ( “ )أﻟﻧﱡ ْو ُرনূর দান কারী” গণবাচক নামিট সম� েনিতবাচক
গণাবলীর ((ُﺻ َﻔﺔُاﻟ ﱠﺳ ْﻠﺑِ ﱠﯾﺔ
ّ ِ  أ َﻟসম�য়কারী।

( “ )ﻧُ ْو ٌرনূর” এর ে�িণ িবভাগ স�েকর্ িব�ািরত আেলাচনাঃ
সূচনাঃ আপিন যিদ আলেম খালক তথা জড় জগত েথেক শর কের আলেম আমর তথা সূ�
জগত এবং উ� জগতসমূেহর সকল ব�রািজ, কাজসমূহ, িবষয় ও বয্াপার সমূেহর �িত দৃি�
িনে�প কেরন তাহেল আপিন িতন �কার ব�, কাজ ও িবষয়সমূহ েদখেত পােবন। েযমন- ১.
�ূল ২. সূ� ৩. সূ�ািত সূ� । েযেহতু সম� জগত এবং জগতসমূেহর সকল ব�রািজ, কাজসমূহ,
িবষয় ও বয্াপার সমূেহর সব িকছু ই মহান আ�াহ তাআ’লার (“ )ﻧُ ْو ٌرনূর” নামক গণিট েথেকই
সৃ� েসেহতু ব�, কাজ ও িবষয়সমূহ �রেভেদ িতন �কার হওয়ায় ( “ )ﻧُ ْو ٌرনূর” এর �র বা

364
অব�াও িতন �কার। েযমন- ১. �ূল ( )ﻧُ ْو ٌرনূর ২. সূ� ( )ﻧُ ْو ٌرনূর ৩. সূ�ািত সূ� ()ﻧُ ْو ٌر
নূর ।
�ূল ( )ﻧُ ْو ٌرনূর �ারা
জড় জগত এবং জড় জগতসমূেহর সকল ব�রািজ,
কাজসমূহ, িবষয় ও বয্াপার সমূহ সৃি� করা হেয়েছ। জড় জগেতর ব�গেলা প�ইি�য় �ারা
�শর্েযাগয্, েবাধগময্ বা হৃদয় �ারা উপলি� এবং অনূভূিতেত অনূভবেযাগয্। েয( )ﻧُ ْو ٌرনূর েচােখ
দশর্নেযাগয্ এবং হােত �শর্েযাগয্ তাই �ূল ( )ﻧُ ْو ٌرনূর। �ূল ()ﻧُ ْو ٌرনূর েথেক সৃ� কিতপয়
ব�রািজর উদাহরণ িনে� েদওয়া হল।
১. �ূল ( )ﻧُ ْو ٌرনূর েথেক সৃ� কিতপয় ব�রািজর উদাহরণঃ েযমন-আকাশ-জিমন, দৃশয্মান
বতর্ মান িব� ও িবে�র িবিভ� �কার ব�সমূহ েযমন-----পাহাড়-পবর্ত, সাগর-মহাসাগর,চ�সুযর্, নদ-নদী, মািট-পািন, গাছ-পালা,তরলতা, �াম-শহর, ঘর-বাড়ী, দালান-েকাঠা, মসিজদমাদরাসা, �নর্-রপা ইতয্ািদ।
ঘেরবয্বহৃত
িবিভ� িজিনসপ�/আসবাবপ�সমূহঃ েযমন--েচয়ার,েটিবল,খাট,েসাফােসট,ওয়া�প, ে�িসং েটিবল এবং রা�ার কােজ বয্বহৃত িবিভ� সাম�ী
েযমন---পািতল, চামচ, �াস, ঢাকনা ইতয্ািদ এ রকম আেরা �শর্েযাগয্, দশর্নেযাগয্ উত্তম ব�রািজ
রেয়েছ ।
িবিভ� �কার খাদয্ দবয্সমূহ:--ধান, চাল, ডাল, িচিন, ৈতল, আদা-িজরা, িপয়াজ, রসুণ, দুধ
ইতয্ািদ।
িবিভ� �কার ফলসমূহ েযমন---কলা, আেপল, কমলা েলবু, েখজুর, আনার ইতয্ািদ আেরা অেনক
�শর্েযাগয্, দশর্নেযাগয্ িনকৃ � ব�রািজ রেয়েছ। েযমন---��াব,পায়খানা, পুঁজ, ে��া, থূথ,ু লালা,
নাক-কানসহ শরীেরর িবিভ� অ�-�তয্ে�র ময়লা, পচা গ� ব�রািজ ইতয্ািদ সবই �ূল ()ﻧُ ْو ٌر
নূেরর উদাহরণসমূহ।
উপের �ূল ( )ﻧُ ْو ٌرনূর েথেক সৃ� কিতপয় ব�রািজর উদাহরণ েদওয়া হেয়েছ। এখন িনে� সূ�
( )ﻧُ ْو ٌرনূর ও সূ�ািত সূ� ( )ﻧُ ْو ٌرনূর েথেক সৃ� কিতপয় ব�রািজর উদাহরণ েদওয়া হল।.
২. সূ� ()ﻧُ ْو ٌر---------------------------------------------------(ক) সূ�( )ﻧُ ْو ٌرনূর েথেক সৃ� কিতপয় ব�রািজর উদাহরণঃ েযমন---েয সম� ব� বা িবষয়
েচােখ েদখা অথবা েদহ�ক �ারা অনূভব করা যায় িক� ধরা বা �শর্ করা যায় না উহাই
সূ� ( )ﻧُ ْو ٌرনূর েথেক সৃ� ব� বা িবষয়। েযমন---আেলা, বাতাস,আরশ, কুরসী।
(খ) সূ� ( )ﻧُ ْو ٌرনূর েথেক সৃ� কিতপয় উৎকৃ � কাজসমূেহর উদাহরণঃ িশ�াদান করা, জীিবকা
অজর্ন করা, িচিকৎসা করা, অেনয্ও উপকার করা, অসহায়েক সহায়তা দান করা ইতয্ািদ আেরা
অনয্ানয্ উত্তম কাজসমূহ।
(গ) সূ� ( )ﻧُ ْو ٌرনূর েথেক সৃ� কিতপয় িনকৃ � কাজসমূেহর উদাহরণঃ চু ির করা,মারামাির
করা,ঝগড়া করা, সুদ খাওয়া, ঘুষ খাওয়া ইতয্ািদ িনকৃ � কাজসমূহ।
৩. সূ�ািত সূ� ( )ﻧُ ْو ٌرনূর েথেক সৃ� কিতপয় ব�রািজর উদাহরণঃ েযমন----েফের�া, রহ,
সূখ-দুঃখ, আন�-িনরান�, দয়া-মায়া, ¯ে�হ, আকষর্ণ,অনূরাগ, ইশক, মহ�ত-ভালবাসা,ে�ম�ীিত, �ান-বুি�, বয্থা-ক�, ভাল-ম�, উত্তম-অধম, উৎকৃ �-িনকৃ �, ইতয্ািদ উত্তম গণসমূহ
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এবং িহংসা-িবে�ষ, শ�তা-িম�তা,, েলাভ-ে�াভ,েমাহ, রাগ,েগা�া,পর�কাতরতা, পরিন�া ইতয্ািদ
িনকৃ � েদাষসমূহ এবংজানা-অজানা অনয্ানয্ নাম ও নােমর সােথ সংি�� ব�, কাজ ও িবষয়বয্াপারসমূেহর ধারণা যা মানুেষর �ৃিত পেট েভেস উেঠ সব িকছু ই সূ�ািত সূ� ( )ﻧُ ْو ٌرনূর েথেক
সৃ� ।
অতএব, উপেরা� আেলাচনা েথেক �মািণত হল েয, সমুদয় িকছু ( )ﻧُ ْو ٌرনূর েথেক সৃ� হওয়া
সে�ও আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা েযেহতু জগত সৃি�র মূল েসেহতু সৃি� তে�ও
�থম পযর্ােয় সৃি�গত িদক িদেয়ও আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা আমােদর মত
মানুষ নেহন।
উপের ( “)ﻧُ ْو ٌرনূর” এর ে�িণ িবভাগ স�েকর্ িব�ািরত আেলাচনা �সে� বিণর্ত উদাহরণসমূেহর
সকল �কার ব�রািজ, কাজসমূহ, িবষয় ও বয্াপার সমূহ নূের মুহা�াদী েথেকই সৃ�। আমােদর
নবী সাইিয়য্দুনা মুহা�াদুর রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার মহান সৃি� তত্তি� সহেজ
েবাধগময্ হওয়ার জনয্ই আিম নূরমমাখলুকুন (" )"ﻧُ ْو ٌر ﱠﻣ ْﺧﻠُ ْو ٌقতথা “ সৃ� নূর ” স�েকর্ িকছু
আেলাচনা কের িনলাম।
এখন আিম আমােদর নবী সাইিয়য্দুনা মুহা�াদুর রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার “মহান
সৃি�” তে�র দুিট পযর্ায় উদাহরণ িদেয় িব�ািরত আেলাচনা করব ইনশাআ�াহ তাআ’লা।

আমােদর নবী সাইিয়য্দুনা মুহা�াদুর রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওআ
সা�ামার
“মহান সৃি�” তে�র �থম পযর্ায়ঃ
আিম আমােদর নবী সাইিয়য্দুনা মুহা�াদুর রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার মহান সৃি�
স�েকর্ আেলাচনা �সে�র “মহান আ�াহ তাআ’লার পিরচয়” নামক অধয্ােয় নূর ( )ﻧُ ْو ٌرস�েকর্
িব�ািরত আেলাচনা কেরিছ। েসখােন আিম মহান আ�াহ তাআ’লার নূরমমুজাররাদুন ()"ﻧُ ْو ٌر ُﻣ َﺟ ﱠر ٌد
তথা জাতী নূর ও নূরমমাখলুকুন (" )"ﻧُ ْو ٌر ﱠﻣ ْﺧﻠُ ْو ٌقতথা “সৃ� নূর ”তথা মাখলুক أ ْﻟ َﻣ ْﺧﻠُ ْوقُ ـতথা
িব�সৃি�র মূল নূর তথা জাতী নূর এর পাথর্কয্ এবং নূর ()ﻧُ ْو ٌرএর ে�িণ িবভাগ স�েকর্ আেলাচনা
কেরিছ। এখন আিম হািদস শরীফ উপ�াপেনর মাধয্েম আমােদর নবী সাইিয়য্দুনা মুহা�াদুর
রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার মহান সৃি� স�েকর্ িব�ািরত আেলাচনা করব
ইনশাআ�াহ তাআ’লা।
�থম হািদস শরীফ
ﺳ ﱠﻠ َم
ُ ﺳﺄ َ ْﻟتُ َر
َ ﻋ ِن ْاﻟ ُﻣ ْﻧ َﻛ ِد ِر
َ ﻋ ْن ُﻣﻌَ ﱠﻣ َر
َ ق
َ ﻋ ْن
َ
َ ُ�ﺻﻠﱠﻰ ﱠ
َ : ﻋ ْن َﺟﺎﺑِر ﻗَﺎ َل
َ ﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ َو
َ ِ�ﺳ ْو َل ﱠ
ِ ﻋﺑُ ِد اﻟﱠ ﱠر ﱠزا
� ‘ ﺛ ُ ﱠم َﺧﻠَﻖَ ﻓِ ْﯾ ِﮫ ُﻛ ﱠل َﺧ ْﯾ ٍر
َ ﻋ ْن أ َ ﱠو ِل
َ ‘
ُ  ُھ َو ﻧُ ْو ُر َﻧﺑِﯾٍّكَ ﯾَﺎ َﺟﺎﺑِ ُر َﺧﻠَﻘَﮫُ أ ﱠ:ﺷ ْﯾ ٍﺊ َﺧﻠَﻘَﮫُ ﱠ�ُ ﺗ َﻌَﻠَﻰ ؟ ﻓَﻘَﺎ َل
ﺳﻧَ ٍﺔ
َ ﻋ
ِ ‘ َو َﺧﻠَﻖَ ﺑَ ْﻌ َدهُ ُﻛ ﱠل َﺷ ْﯾ ٍﺊ‘وﺣِ ْﯾنَ َﺧ ْﻠﻘَ ٍﺔ أ َﻗَﺎ َﻣﮫُ ﻗُ ﱠدا َﻣﮫُ ﻣِ ْن َﻣﻘَ ِﺎم ْاﻟﻘُ ْر
َ ب إِﺛْﻧَﻰ
َ ف
َ ﺷ َر أ َ ْﻟ
 َو َﺣﻣِ ﻠَﺔَ ا ْﻟﻌَ ْر ِش َو َﺧزَ ﻧَﺔَ ْاﻟ ُﻛ ْر ِﺳ ْﻲ ﻣِ ْن ﻗِ ْﺳ ٍم‘ َوأ َﻗَﺎ َم:ﻲ ﻣِ ْن ﻗِ ْﺳ ٍم
َﺳﺎ ٍم ﻓَ َﺧﻠَﻖ
َ ﺛ ُ ﱠم َﺟﻌَﻠَﮫُ أ َ ْرﺑَﻌَﺔَ أ َ ْﻗ
َ ْاﻟﻌَ ْر
 ْاﻟ ُﻛ ْر ِﺳ ﱠ/ش
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ﺳﺎ ٍم ﻓَ َﺧ َﻠﻖَ اﻟﻘَ َﻠ َم ﻣِ ْن ﻗِ ْﺳ ٍم‘ َواﻟﻠَ ْو َح ﻣِ ْن
َ ﻋ
ْأﻟ ِﻘ ْﺳ َم ﱠ
َ أﻟرا ِﺑ َﻊ ﻣِ ْن َﻣﻘَﺎ ِم اﻟ ُﺣبّ ِ ِإﺛﻧَﻰ
َ ﺳﻧَ ٍﺔ‘ﺛ ُ ﱠم َﺟ َﻌﻠَﮫُ أ َ ْرﺑَﻌَﺔَ أ َ ْﻗ
َ ف
َ ﺷ َر أ َﻟ
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ﺳﻧَ ٍﺔ‘ ﺛ ُ ﱠم َﺟﻌَﻠَﮫُ أ َ ْرﺑَﻌَﺔَ أَﺟْ زَ اءٍ
ﻋ َ
ﻗِ ْﺳ ٍم‘ َوا ْﻟ َﺟﻧﱠﺔَ ﻣِ ْن ﻗِ ْﺳ ٍم‘ ﺛ ُ ﱠم ◌َ أَﻗَﺎ َم أ ْﻟ ِﻘ ْﺳ َم أ ﱠ
ﻟراﺑِ َﻊ ﻣِ ْن َﻣﻘَ ِﺎم ا ْﻟ َﺧ ْوفِ إِﺛْﻧَﻰ َ
ف َ
ﺷ َر أ َ ْﻟ َ
ﻓَ َﺧﻠَﻖَ ا ْﻟ َﻣﻼَﺋِ َﻛﺔَ ﻣِ ْن ُﺟ ْزءٍ َو اﻟ ﱠ
ب ﻣِ ْن ُﺟ ْزءٍ ‘ َوأ َﻗَﺎ َم أ ْﻟ ُﺟ ْز َء أﻟ ﱠرا ِﺑ َﻊ ِﻓﻰ َﻣﻘَﺎ ِم
س ﻣِ ْن ُﺟ ْزءٍ َواﻟﻘَ َﻣ َر َوا ْﻟ َﻛ َوا ِﻛ َ
ﺷ ْﻣ َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ﺻ َﻣﺔَ
َ
ْ
َ
َ
َ
ﻋ َ
ﺳﻧَ ٍﺔ‘ﺛ ُ ﱠم َﺟﻌَﻠﮫُ أ ْرﺑَﻌَﺔ أﺟْ زَ اءٍ أﺟْ زَ اءٍ ﻓَ َﺧﻠﻖَ اﻟﻌَﻘ َل ﻣِ ْن ُﺟ ْزءٍ َواﻟ ِﻌﻠ َم َواﻟﺣِ ﻛ َﻣﺔ َو اﻟ ِﻌ ْ
ْاﻟ ﱠر َﺟﺎءِ إِﺛْﻧَﻰ َ
ف َ
ﺷ َر أ َ ْﻟ َ
ف َﺳﻧَ ٍﺔ‘ ﺛ ُ ﱠم ﻧَ َ
ﻋ ﱠز َو َﺟ ﱠل ◌ُ ِإﻟَ ْﯾ ِﮫ
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�থম হািদস শরীফখানার অনুবাদঃ
�অথর্ঃ-হযরত জােবর (রািদআ�াহ তাআ’লা আনহ)েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন : আিম রাসুল
ু ািহ
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক আ�াহ তাআলার �থম সৃি� স�েকর্ িজ�াসা করেল িতিন
),এটা আ�াহ সৃি� কেরেছন েহ জােবর, তারপর এেতﻧُ ْو ٌر( বলেলন : েসটা েতামার নবীর নূর
- নূর) পর সব িকছু সৃি� করেলন। সৃি� করারﻧُ ْو ٌر( সব কলয্াণ সৃি� করেলন আর উহার
)- নূরেক) তাঁর ৈনকেটয্র সামেন ১২ (বারﻧُ ْو ٌر( সময়ই িতিন ( আ�াহ তাআলা) উহােক
হাজার বছর েরেখ িদেলন। তারপর েসই নূরেক চারভাগ করেলন। আরশ/কুরসীেক এক ভাগ েথেক
আর এক ভাগ েথেক অরশ বহনকারী ও করসীর --েক সৃি� করেলন। চতথর্ ভাগেক ভালবাসার
)এই চতু থর্ ভাগেক চারভাগﻧُ ْو ٌر( মাকােম ১২ (বার) হাজার বছর েরেখ িদেলন। তারপর নূেরর
করেলন। অতপর এক ভাগ েথেক কলম,ি�তীয় ভাগ েথেক লওহ ,তৃ তীয় ভাগ েথেক জা�াত এবং
) চতু থর্ ভাগেক ভেয়র মাকােম ১২ (বার) হাজার বছর েরেখ িদেলন। তারপর এইﻧُ ْو ٌر( নূেরর
চতু থর্ ভাগেক চারভাগ করেলন। অতপর এক ভাগ েথেক েফের�া ,ি�তীয় ভাগ েথেক সূযর্ ,তৃ তীয়
)) এই চতু থর্ ভাগেক রযা তথা আশার মাকােম ১২ (বারﻧُ ْو ٌر( ভাগ েথেক �হ এবং নূেরর
হাজার বছর েরেখ িদেলন। তারপর এই চতু থর্ ভাগেক চারভাগ করেলন। অতপর এক ভাগ েথেক
আকল তথা বুি� ,ি�তীয় ভাগ েথেক ইলম ও িহকমাহ ,তৃ তীয় ভাগ েথেক ইসমাত ও তাওিফক
)এই চতু থর্ ভাগেক হায়া তথা ল�ার মাকােম ১২(বার) হাজার বছর েরেখﻧُ ْو ٌر ( এবং নূেরর
)ﻧُ ْو ٌر( িদেলন। অতপর আ�াহ আযয্া ওয়া জা�া এই চতু থর্ ভােগর িদেক দৃি�পাত করেল উ� নূর
) এর ঘাম েথেক এক ল� চি�শ হাজার েফাটা পিতত হল।ﻧُ ْو ٌر( ঘমর্া� হল। ফেল এই নূর
�েতয্ক েফাটা েথেক নবী ও রসুলেদর রহ সৃি� করেলন। তারপর নবীেদর রহগেলা �াস-�শাস
ছাড়ল। তাঁেদর �াস-�শাস েথেক িকয়ামত পযর্� আওিলয়া, শহীদগন, ভাগয্বানেদর ও অনূগতশীলেদর
)েথেক,ﻧُ ْو ٌر()েথেক, কুরিবউেদরেক আমার নূরﻧُ ْو ٌر( সৃি� করেলন। আরশ, কুরসী আমার নূর
) েথেক,ﻧُ ْو ٌر( )েথেক, সূযর্ , চ� ও �হ আমার নূরﻧُ ْو ٌر( রহওয়ালা ও েফের�ােদরেক আমার নূর
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আকল ও তাওিফক আমার নূর ( )ﻧُ ْو ٌرেথেক,নবী-রসুরেদর রহ আমার নূর ()ﻧُ ْو ٌرেথেক, শহীদ,
ভাগয্বান ও েনককারেদরেক আমার নূর ()ﻧُ ْو ٌرেথেক,তারপর আ�াহ ১২(বার) হাজার পদর্ া সৃি�
করেলন। অতপর আমার চতু থর্ ভােগর নূরেক (� )ﻧُ ْو ٌرেতয্ক পদর্ ােত ০১ েএক) হাজার বছর
কের েরেখ িদেলন। এটা হে� দাসে�র, শাি�র, ৈধেযর্র, সতয্বািদতা ও ইয়াকীেনর মাকাম। তারপর
উ� নূরেক �েতয্ক পদর্ ার িভতের এক হাজার বছর কের ডু িবেয় রাখেলন। অতপর আ�াহ
পদর্ াগেলা েথেক ঐ নূরেক ()ﻧُ ْو ٌرেবর কের পৃিথবীেত �াপন করেল উ� নূর ()ﻧُ ْو ٌرেথেক অ�কার
রােত �দীেপর মত জিমন হেত পূবর্-পি�েমর মধয্কার সকল িকছু েকই আেলািকত করিছল ।তারপর
আ�াহ মািট েথেক আদমেক সৃি� কের উ� নূরেক ()ﻧُ ْو ٌرতার কপােল �াপন করেলন। অতপর
উ� নূর( )ﻧُ ْو ٌرআদম েথেক শীষ এর িনকট �ানানতিরত হল। অতপর উ� নূর ()ﻧُ ْو ٌرপিব�
েথেক উৎকৃ ে�র িদেক আর উৎকৃ � েথেক পিবে�র িদেক �ানানতিরত হেত লাগল।েশষ পৃর্� আ�াহ
উ� নূরেক()ﻧُ ْو ٌرআ�ু�াহ ইবেন আ�ুল মুত্তািলেবর ঔরস পযর্� েপৗঁছােলন। েসখান েথেক উ�
নূর()ﻧُ ْو ٌرআমার মার (জননীর) েরেহেম �ানানতিরত হল। তারপর আ�াহ আমােক দুিনয়ােত
পাঠােলন। অতপর িতিন আমােক রসুলেদর সরদার/ েনতা,নবীেদর েশষ ও িবে�র রহমত �রপ
এবং শ� অিভজাতেদর েনতা করেলন। এইরপই েতামার নবীর সৃি�র সূচনা িছল।
সূ�ঃ ( মুসা�ােফ আ�ুররা�াক জ�-১২৬ িহজরী, ইনিতকাল-২১১ িহজরী) ﻖ ﻧُ ْو ِر
ِ ﺑَﺎبُ ﻓِﻰ ﺗ َ ْﺧ ِﻠ ْﯾ
ﱠ
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َ
َ
অধয্ােয়র ৬৩ পৃ�ায় ১৮ নং হািদস শরীফ)
َ ﺻﻠﻰ ﱠ�ُ ﺗ َﻌَﺎ ﻟﻰ
َ ﻋﻠ ْﯾ ِﮫ َو
َ ُﻣ َﺣ ﱠﻣ ٍد
ি�তীয় হািদস শরীফঃ
 َوأْ ُﻣ ْر َﻣ ْن،ﺳﻰ آﻣِ ْن ِﺑ ُﻣ َﺧ ﱠﻣ ٍد
ﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ اﻟ ﱠ
ِ ﻋﺑﱠ
ِ ﺎس َر
َ ﻋ ْن اِﺑ ِْن
َ
َ ُ�ﻰ أ ﱠ
َ ﺳﻰ
َ ﺳﻼَ ُم َﯾﺎ ِﻋ ْﯾ
َ  ) أ َ ْو َﺧﻰ أ ﱠ�ُ ِإﻟَﻰ ِﻋ ْﯾ:ﻋ ْﻧﮫُ َﻗﺎ َل
َ ﺿ
ُ
ْ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
 َوﻟﻘَ ْد،ﺎر
َ  َو ﻟ ْوﻻَ ُﻣ َﺧ ﱠﻣ ٌد َﻣﺎ َﺧﻠﻘتُ اﻟ َﺟﻧﱠﺔ َو ﻻَ اﻟﻧﱠ، ﻓَﻠ ْوﻻَ ُﻣ َﺧ ﱠﻣ ٌد َﻣﺎ َﺧﻠﻘتُ آ َد َم، أ َ ْد َر َﻛﮫُ ﻣِ ْن أ ﱠﻣﺗِكَ أ ْن ﯾﱡؤْ ﻣِ نُ ﺑِ ِﮫ
َ ﺿ
ْ َط َرﺑ
ُﺳ َﻛنَ () أ ْﻟ ُﻣ ْﺳﺗ َ ْد َرك
ْ ﻋﻠَﻰ ا ْﻟ َﻣﺎءِ ﻓَﺎ
ﺳ ْو ُل ﱠ
ﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ ﻻ أِﻟَﮫَ أِﻻﱠ ﱠ
ُ � ُﻣ َﺣ ﱠﻣ ٌد ﱠر
َ ُ ﻓِ َﻛﺗَ ْﺑت،ت
َ ش
َ َ�ِ ﻓ
َ َﺧﻠَ ْﻘتُ ا ْﻟﻌَ ْر
") ْاﻟ َﺣﺎ ِﻛ ُم
ি�তীয় হািদস শরীফখানার অনুবাদঃ
অথর্ঃ-হযরত ইবনু আ�াস (রািদআ�াহ তাআ’লা আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন : আ�াহ
(তাআ’লা) ঈসা আলাইিহসসালােমর িনকট ওহী পাঠােলন, তু িম মুহা�ােদর (সা�া�াহ আলাইিহ
ওয়া সা�ামা) �িত িব�াস কর এবং েতামার উ�েতর যারা তাঁেক (সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া
সা�ামা) পােব তােদরেক তাঁর (সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) �িত ইমান আনেত িনেদর্ শ দাও।
েকননা মুহা�দ (সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) না হেল আিম আদমেক (আলাইিহসসালাম)
সৃি� করতাম না আর মুহা�দ (সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) না হেল েবেহ�-েদাযখ সৃি�
করতাম না। আিম আরশ সৃি� করেল পর আরশ নড়া-চড়া করেত লাগল। এর ফেল আিম
ِ ﺳ ْو ُل ﱠ
আরেশর উপর “ � إ
 ”ﻻ أِﻟَ َﮫ أِﻻﱠ ﱠিলেখ িদেল আরশ শা� হেয় েগল, [ আল
ُ � ُﻣ َﺣ ﱠﻣ ٌد ﱠر
মু�াদরাকুল
হািকম,
হািদস
শরীফ
নং-৪২৮০]।
তৃ তীয় হািদস শরীফঃ
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ﻋ َﻣ ِر ْﺑنُ ا ْﻟ َﺧ ﱠ
ِ ﺳ ْو َل ﱠ
ف آ َد ُم
ُ ﻋ ْن
ُ  ﻗَﺎ َل َر:ﻋ ْﻧﮫُ ﻗَﺎ َل
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ﻋﻠﻰ ﻗَ َواﺋِ ِم اﻟﻌَ ْر ِش
َ ُ َرﻓَ ْﻌتُ َرأﺳِﻰ ﻓَ َرأ ْﯾت، َﻲ ﻣِ ْن ﱡر ْوﺣِ ك
 ﯾَﺎ َربﱡ ِﻻَﻧﱠكَ ﻟ ﱠﻣﺎ َﺧﻠﻘﺗَﻧِﻰ ﺑِﯾَ ِد كَ َوﻧَﻔَ ْﺧتَ ﻓِ ﱠ: ؟ ﻗَﺎ َل
ْ
ْ
َ
ﱠ
َ
ُ
ِ ﺳ ْو ُل ﱠ
ﻠ
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َ
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ﺳ
إ
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ﻟ
إ
ف
ﺿ
ﺗ
م
: ُ� ﻓَﻘَﺎ َل أ ﱠ، َﻖ ِإﻟَ ْﯾك
بﱠ
ْ
َك
ِﻣ
َﻣ ْﻛﺗ ُ ْوﺑًﺎ ﻻ ِأﻟَﮫَ أﻻﱠ ﱠ
ُ � ُﻣ َﺣ ﱠﻣ ٌد ﱠر
ْ
ِ
َ
ْ َ ﻓَ َﻌ ِﻠ ْﻣتُ أ َﻧﱠكَ ﻟ،�
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ْ
ْ
ْ
ً
َ
ْ
ّ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ُﻏﻔَ ْرتُ ﻟكَ َوﻟ ْوﻻ ُﻣ َﺣ ﱠﻣ ٌد َﻣﺎ َﺧﻠﻘﺗكَ () أﻟ ُﻣ ْﺳﺗ َ ْد َرك
َ ﻋﻧِﻰ ﺑِ َﺣ ِﻘ ِﮫ ﻓﻘ ْد
ُ أ ْد، ﻲ
َ
ﻖ إِﻟ ﱠ
ِ  إِ ﱠﻧﮫُ ﻷ َﺣبﱡ اﻟ َﺧﻠ،ﺻ ﱠد ْﻗتَ ﯾَﺎ آ َد ُم
ْ
)اﻟ َﺣ ِﻛ ُم
তৃ তীয় হািদস শরীফখানার অনুবাদঃ
অথর্ঃ-হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রািদআ�াহ তাআ’লা আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন :
রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন, “ যখন আদম (আলাইিহসসালাম) ভু ল
করল তখন বলল : েহ আমার �ভূ ! আিম মুহা�ােদর (সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) খািতের
আমােক �মা কের িদেত আপনার িনকট �াথর্না করিছ। তখন আ�াহ (তাআ’লা) বলেলন, েহ
আদম (আলাইিহসসালাম) ! তু িম িকভােব মুহা�দেক (সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) িচনেল
অথচ আিম [এখেনা ] তােক সৃি� কিরিন। িতিন বলেলন : েহ আমার �ভূ ! েকননা িন�য়ই
আপিন যখন আমােক আপনার হােত সৃি� করেলন এবং আমার মেধয্ আপনার রহ ফুঁ ক িদেলন
ِ ﺳ ْو ُل ﱠ
তখন আিম আমার ম�ক েতােল আরেশর পা বা �ে�র উপর “ �
” ﻻ أِﻟَﮫَ أﻻﱠ ﱠ
ُ � ُﻣ َﺣ ﱠﻣ ٌد ﱠر
েলখা েদখলাম । এেত জানলাম- আপিন আপনার িনকট “অিধক ি�য়সৃি�েকই” আপনার নােমর
সােথ সংেযাগ কেরেছন। তখন আ�াহ (তাআ’লা) বলেলন, েহ আদম (আলাইিহসসালাম)! তু িম
সিতয্ই বেলছ (েজেনছ) । িন�য়ই েস আমাার িনকট “অিধক ি�য়সৃি�”। তার খািতের (উিসলায়)
�মা চাও, আিম েতামােক �মা কের িদব, আর মুহা�দ (সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) না
হেল আিম েতামােক সৃি� করতাম না
[ আল মু�াদরাকুল হািকম, হািদস শরীফ নং৪২৮১]।
চতু থর্ হািদস শরীফঃ
ﻋ َﻣ ِر ْﺑنُ ا ْﻟ َﺧ ﱠ
ِ ﺳ ْو َل ﱠ
ب آ َد ُم
ُ ﻋ ْن
ُ  ﻗَﺎ َل َر:ﻋ ْﻧﮫُ ﻗَﺎ َل
ِ طﺎ
ِ ب َر
َ
َ ُ�ﻰ أ ﱠ
َ َ" ﻟَ ﱠﻣﺎ أ َ ْذﻧ: ﺳ ﱠﻠ َم
َ ُ�ﺻ ﱠﻠﻰ ﱠ
َ ﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ َو
َ �
َ ﺿ
ِّ  أَﺳﺄَﻟُكَ ِﺑ َﺣ:ﻓَﻘَﺎ َل، اﻟﱠ ِذي أ َ ْذ َﻧ َﺑﮫُ َرﻓَ َﻊ َرأْ َﺳﮫُ ِإﻟَﻰ ْاﻟ َﻌ ْر ِش
 َو َﻣﺎ ُﻣ َﺣ ﱠﻣ ٌد:  ﻓَﺄ َ ْو َﺣﻰ ﷲُ ِإ َﻟ ْﯾ ِﮫ، ﻏﻔَ ْرتَ ِﻟﻲ
َ ﻖ ُﻣ َﺣ ﱠﻣ ٍد ِإﻻﱠ
َ ﻻَ إِﻟَﮫ: ٌ ﻓَﺈ ِذَا ﻓِ ْﯾ ِﮫ َﻣ ْﻛﺗ ُ ْوب، َﻋ ْر ِﺷك
َ  ﻟَ ﱠﻣﺎ َﺧﻠَ ْﻘﺗ َﻧِﻲ َرﻓَ ْﻌتُ َرأْ ِﺳﻲ إِ َﻟﻰ، َﺎركَ إِ ْﺳ ُﻣك
َ َ ﺗ َﺑ: ؟ َو َﻣ ْن ُﻣ َﺣ ﱠﻣ ٌد ؟ ﻓَﻘَﺎ َل
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ُت
ٌ
ﷲ
ﻰ
ﺣ
و
ﺄ
ﻓ
،
ﺳ
إ
ﻊ
ﻣ
ُ
ﮫ
ﻣ
ﺳ
إ
ﻠ
ﻌ
ﺟ
ن
ﻣ
ا
ر
د
ﻗ
د
ﻧ
ﻋ
م
ظ
ﻋ
أ
د
ﺣ
أ
ْس
ﯾ
ﻟ
ِﻣ
ﻠ
ﻌ
ﻓ
ْ
ْ
ْ
َك
َت
َك
ِﻣ
ِﻣ
ِ
َ
ُ ِإﻻﱠ ﷲُ ُﻣ َﺣ ﱠﻣ ٌد ﱠر
ْ
ﱠ
ْ
ً
َ
َ
َ
ُ
ِ َ َ َ ِ
َ
ُ
َ
َ ، ِﺳ ْو ُل ﷲ
 َوﻟَ ْو ﻻَ ُھ َو َﯾﺎ آ َ َد ُم َﻣﺎ، َ َو ِإ ﱠن أ ُ ﱠﻣﺗَﮫُ آ َﺧِ ُر ْاﻷ ُ َﻣ ِم ﻣِ ْن ذُ ِ ّرﯾﱠﺗِك، َ ِإﻧﱠﮫُ آ َﺧِ ُر اﻟﻧﱠ ِﺑﯾِّ ْﯾنَ ﻣِ ْن ذُ ِ ّرﯾﱠﺗِك،  ﯾَﺎ آ َ َد ُم: ِإﻟَ ْﯾ ِﮫ
ُ ( اﻟﻣﻌﺟم اﻷ َ ْو َﺳ6502) " ََﺧﻠَ ْﻘﺗ ُك
. ط ﻟﻠطﺑراﻧﻲ
চতু থর্ হািদস শরীফখানার অনুবাদঃ
অথর্ঃ-হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রািদআ�াহ তাআ’লা আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন :
রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন, “ যখন আদম(আলাইিহসসালাম) (ভু লবশত:)
অপরাধ কের তাঁর মাথা আরেশর িদেক তু েল বলেলন :(েহ আমার �ভূ ) আিম মুহা�ােদর
(সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) খািতের আমােক �মা কের িদেত আপনার িনকট �াথর্না করিছ
। তখন আ�াহ (তাআ’লা) তাঁর িনকট ওহী (�তয্ােদশ) করেলন: মুহা�দ(সা�া�াহ আলাইিহ
ওয়া সা�ামা) িক? মুহা�দ(সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা)েক? িতিন বলেলন : আপনার নাম
মহান, আপিন যখন আমােক সৃি� করেলন তখন আিম আমার ম�ক আরেশর িদেক তু লেতই
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ِ ﺳ ْو ُل ﱠ
উহােত “ �
 ” ﻻ ِأ َﻟﮫَ أﻻﱠ ﱠেলখা েদখলাম । এেত জানলাম- আপিন আপনার
ُ � ُﻣ َﺣ ﱠﻣ ٌد ﱠر
“অিধক ি�য়সৃি�েকই” আপনার নােমর সােথ যার নাম সংেযাগ কেরেছন তাঁর েচেয় মহা স�াণীত
েকউ েনই ।তখন আ�াহ (তাআ’লা)
তাঁর িনকট ওহী (�তয্ােদশ) করেলন:েহ আদম
(আলাইিহসসালাম)! িন�য়ই িতিন েতামার স�ানেদর মেধয্ েশষ নবী আর তাঁর উ�ত েতামার
স�ানেদর মেধয্ েশষ উ�ত । আর িতিন (মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) না হেল
আিম েতামােক সৃি� করতাম না, আল মু’জামুল আওসাত,তাবারনী, হািদস শরীফ নং-৬৫০২।
প�ম হািদস শরীফঃ
ْ
ْ  ﻗَﺎ َﻟ،أﺧ َﺑ َرﺗْﻧِﻲ أ ُ ِّﻣ ْﻲ
": ت
:  َﯾﻘُ ْو ُل، ﻋﺛْ َﻣﺎن ْﺑ ِن أَ ِﺑﻲ ا ْﻟ َﻌﺎ ص
ُ ُﺳﻣِ ْﻌت
ُ ﻋ ْن اِ ْﺑ ِن أ َ ِﺑﻲ
َ
َ :  ﻗَﺎ َل، ِ ﻲ
ّ ﺳ َو ْﯾد اﻟﺛ ﱠﻘَ ِﻔ
ﱠ
ﱠ
ﱠ،ظ ْرتُ إِ َﻟﻰ اﻟﻧﱡ ُﺟ ْو ِم ﺗ َ َدﻻ
َ
َ ﺿ َرﺑَ َﮭﺎ ا ْﻟ َﻣ َﺧﺎﺿﺔ َﻧ
َ
َ
ْ
َ
ِ ﺳ ْو َل ﱠ
ﺷ ِﮭ ْدتُ آﻣِ ﻧَﺔَ ﻟَ ﱠﻣﺎ َوﻟ َدت
َ
ُ َر
َ  ﻓﻠ ﱠﻣﺎ، ﺳﻠ َم
َ ُ�ﺻﻠﻰ ﱠ
َ ﻋﻠ ْﯾ ِﮫ َو
َ �
ْ  ﻓَﻠَ ﱠﻣﺎ َوﻟَ َد، ﻲ
 ﻓَ َﻣﺎ، ي ﻧَﺣْ نُ ﻓِ ْﯾ ِﮫ و اﻟ ﱠدا ُر
َ َ  َﺧ َر َج ﻣِ ْﻧﮫُ ﻧُ ْو ٌر أ،ت
َ َﺣﺗ ﱠﻰ إِ ِﻧّﻲ أ َﻗُ ْو ُل ﻟَﺗ َﻘَﻌَ ﱠن
ْ ﺿﺎ َء ﻟَﮫُ ْاﻟﺑَ ْﯾتُ اﻟﱠ ِذ
ﻋﻠَ ﱠ
ُ ﺷ ْﻲ ٌء أ َ ْﻧ
. ( اﻟﻣﻌﺟم اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻠطﺑراﻧﻲ20863) ". ظ ُر إِﻟَ ْﯾﮫ إﻻﱠ ﻧُ ْو ٌر
َ
প�ম

হািদস

শরীফখানার

অনুবাদঃ

অথর্ঃ ইবেন আিব সুওয়াইদ ছাকাফী (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন : আিম
উছমান িবন আিবল আ’স হেত শেনিছ , িতিন বেলন : আমার মা আমােক এ সংবাদ িদেয়
বেলন : যখন আেমনা রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক �সব করেলন (জ� দান
করেলন) তখন আিম তাঁেক (আেমনােক) েদেখিছ । যখন তাঁর �সব েবদনা হল আিম
তারকাসমূহেক ঝু েল েযেত েদখলাম এমনিক আমার মেন হল ওগেলা আমার উপর পেড় যােব
।অতপর: যখন িতিন (আেমনা) �সব করেলন (জ� দান করেলন) তখন উহা েথেক (রাসুল�
ু ািহ
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা েথেক)এমন নূর েবর হল যার জনয্ আমরা েয ঘরিটেত িছলাম
তা আেলািকত হেয় েগল ।ফেল েয ব�র িদেক তাকাই না েকন উহাই নূর । আল-মু’জামুল
কািবর ,তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং- ২০৮৬৩ ।
উপেরা� বিণর্ত চারখানা হািদস শরীেফর আেলােক এই িস�াে� উপনীত হলাম েয, উপেরা� হািদস
শরীফসমূহ সাহাবা েকরাম রািদআ�াহ তাআ’লা আনহম আজমাঈন কতৃর্ ক সনদসূে� বিণর্ত ।
বিণর্ত সনদসূ�সমূেহ তাঁেদর মেধয্ রেয়েছন হযরত ওমর িবন খাত্তাব, আ�ু�াহ িবন আ�াস,
জােবর িবন আ�ু�াহ রািদআ�াহ তাআ’লা আনহম এবং অেনক তােবঈ ও তােব’-তােবঈনগণ।
উপেরা� হািদস শরীফসমূেহ বিণর্ত িবষয়গেলােত তাঁরা িব�াস ও আকীদা েরেখেছন িবধায় উপেরা�
হািদস শরীফসমূহ মুসলমানেদর িনকট �চােরর উে�শয্ বেল েগেছন। বতর্ মান মুসিলম িবে�র
মুসলমানেদর মেধয্ যারা তাঁেদর বিণর্ত হািদস শরীফগেলা িব�াস কেরন এবং সাহাবা েকরাম
রািদআ�াহ তাআ’লা আনহমগেণর অনূরপ আকীদা রােখন তা হেল তারা হেলন “সাহাবা েকরাম
রািদআ�াহ তাআ’লা আনহমগেণর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মুসিলম”তথা" اﻟﺛ ﱠ َﻼﺛ َﺔ
َﺧ ْﯾ ُر
( " ا ْﻟﻘُ ُر ْونখাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ)
তথা
“ সেবর্াৎকৃ � িতনশতা�ীর ”
সাহাবীগেণর
(রািদআ�াহ আনহম), তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর তািলকায় অ�ভূর্ � উৎকৃ � মুসিলম
উলামােকরামগেণর
�দত্ত রায়-মতামত , মতামত, �ণীত ফতওয়া , িমমাংসীত িস�া� ও
মতবােদর হবহ অনূসারী ও পূণর্ সমথর্নকারী এবং মহান আ�াহ তাআ’লার ওহী�া� আমােদর নবী
মুহা�াদুর রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয় একমা�
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একিট েবেহ�ী দল "ُﻋﺔ
(আল-জামাআ’ত)নােম দল
তথা ﻋ ِﺔ
َ " ْاﻟ َﺟ َﻣﺎ
َ أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡﺳﻧﱠ ِﺔ َو ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎ
(আহলু��
ু াত ওআল জামাআত)নােম দলব� সেবর্াৎকৃ � সাধারণ মুসিলম ও সেবর্াৎকৃ � আিলম
মুসিলম।
আর যারা সাহাবা েকরাম রািদআ�াহ তাআ’লা আনহম আজমাঈন কতৃর্ ক বিণর্ত হািদস শরীফগেলা
িব�াস কেরন না এবং তাঁেদর অনূরপ আকীদা রােখন না তারা হেলন “মুনািকেদর �জে�র
স�ানেদর মাধয্েম আসা মুসিলম বা শংকর জাতীয় মুসিলম”তথা َﺧ ْﯾ ُر ا ْﻟﻘُ ُر ْون ﻟﺛ ﱠ َﻼﺛ َﺔ
" তথা
“ সেবর্াৎকৃ � িতনশতা�ীর”সাহাবীগেণর(রািদআ�াহ আনহম),তােবঈন ও তােব’- তােবঈনগেণর
তািলকায় অ�ভূর্ � উৎকৃ � মুসিলম উলামােকরামগেণর �দত্ত রায়-মতামত , মতামত, �ণীত
ফতওয়া , িমমাংসীত িস�া� ও মতবােদর িবেরাধী "( أ َ ْرذَ ُل ا ْﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন) তথা
“ সবর্িনকৃ � শতা�ীর ” অ�ভূর্ � িনকৃ � মুসিলম ও িনকৃ � উলামােকরাম এবং তারা আমােদর
নবী মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয় একমা�
একিট েবেহ�ী দল "ُﻋﺔ
ু াত
(أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡআহলু��
َ ("ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎআল- জামাআ’ত)নােম দল তথা ﻋ ِﺔ
َ ﺳﻧﱠ ِﺔ َو ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎ
ْ
َ
ওআল জামাআত )নােম দলিটর পিরবেতর্ "(" أ ْرذَ ُل اﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন) তথা সবর্িনকৃ �
শতা�ীর”অ�ভূর্ � িনকৃ � মুসিলম উলামােকরামগণ কতৃর্ ক ইসলােমর নােমর বা ইসলােমর গণাবলীর
সােথ স�িকর্ ত এমন িক পিব� কুরআন ও হািদস ষরীেফর শ� ও বাকয্বলীর নােমর সােথ
স�িকর্ ত িভ� িভ� নােম গিঠত েয েকান দল-উপদলব� সবর্িনকৃ � সাধারণ মুসিলম ও সবর্িনকৃ �
আিলম মুসিলম।
সাহাবা েকরাম
রািদআ�াহ তাআ’লা আনহম আজমাঈনগেনর িব�াস হে� “আমােদর নবী
সাইিয়য্দুনা মহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলইিহ ওয়া সা�ামােক সৃি� করা না হেল أ ْﻟ َﻣ ْﺧﻠُ ْوقُ ـতথা
িব�জগতই সৃি� করা হেতা না, িতিন হে�ন أ ْﻟ َﻣ ْﺧﻠُ ْوقُ ـতথা িবশজগত সৃি�র “�থম সৃি�”। আেরা
জানলাম েয, মহান আ�াহ তাআ’লা তাঁর ি�য় মাখলুক  أ ْﻟ َﻣ ْﺧﻠُ ْوقُ ـতথা িব�সৃি�র মূল আমােদর
নবী সাইিয়য্দুনা মহা�াদুর রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলইিহ ওয়া সা�ামেক নূরমমাখলুকুন(" ﻧُ ْو ٌر
)" ﱠﻣ ْﺧﻠُ ْو ٌقতথা “সৃ� নূর ”েথেকই সৃি� কেরেছন। এই নূরমমাখলুকুন (" )"ﻧُ ْو ٌر ﱠﻣ ْﺧﻠُ ْو ٌقতথা “সৃ�
ُْأﻟ َﻣ ْﺧﻠُ ْوق
নূর ” হে� মাখলুক  أ ْﻟ َﻣ ْﺧﻠُ ْوقُ ـতথা িব�সৃি�র “মূল নূর”। এই মূল নূরেকই মাখলুক ـতথা িব�সৃি�র “জাতী নূর”বেল। উপেরা� বিণর্ত হািদস শরীফ �েয়র আেলােক আেরা �মািণত
হল েয, সম� িকছু ই আমােদর নবী সাইিয়য্দুনা মহা�াদুর রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলইিহ ওয়া
সা�ামার নূর ( )ﻧُ ْو ٌرেথেকই সৃি� হেয়েছ। সম� িকছু বলেত
বুঝায়, আলেম আমর, আলেম
জাবারত, আলেম মালাকুত এবং আলেম মুলক তথা এই বতর্ মান িব�জগত ও উ� আলমসমূেহর
অ�ভূর্ � অনয্ানয্ আলমসমূহ েযমন- আলেম আরওয়াহ, আলেম আমছাল, আলেম বরযখ, আলেম
হায়াওয়ানাত, আলেম নাবাতাত ইতয্ািদ এবং আলমসমূেহর অ�ভূর্ � যাবতীয় উৎকৃ �, িনকৃ �, �ূল
ও সূ� কাজ ও িবষয়সমূহ।

আমােদর নবী সাইিয়য্দুনা মুহা�াদুর রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার
“মহান সৃি�” তে�র ি�তীয় পযর্ায়ঃ
সৃি� তেত্তর �থম পযর্ােয়র বণর্নােত এই িবষয়িট অবগত হলাম েয, আমােদর নবী সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়া সা�ামার “নূর তথা নূের মুহা�াদী” জগত সৃি�র পূেবর্ মহান আ�াহ তাআ’লার
ওয়াহদািনয়য্ােতর সাগের তাঁর গণিকতর্ েন ম� িছেলন। জগত সৃি� হবার পর
মহান আ�াহ
তাআ’লা তাঁেক আরেশ আযীেম েরেখ িদেলন। এখােনও িতিন মহান আ�াহ তাআ’লার তারীফ
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�শংসায় সবর্�ন কাটান। মানব জািতর অনয্াণয্ রহসমূহেক আলেম আরওয়ােহ রাখা হয় ।মহান
আ�াহ তাআ’লার ইলমুল আযািলয়ুয্েত তথা িচর�ন �ােন পূবর্ েথেকই এ িস�া� িছল েয, মহা
আ�াহ তাআ’লা �ূল নূর েথেক সৃ� মািটর পৃিথবীেত মানব জািতর মধয্ হেত তাঁর এক �িতিনিধ
তথঅ খিলফা ে�রণ করেবন । িতিন তাঁর এ মহান উে�শয্েক বা�েব রপ দান করার মানেস
মানব জািতর রহসমূহেক আলেম আরওয়াহা তথা আত্নার জগত হেত এবং আমােদর নবী সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়া সা�ামােক আলেম আমর তথা সূ� জগত তথা আরেশ আযীম েথেক আলেম শলক
তথা �ূল নূর েথেক সৃ� পৃিথবীর জিমেন ে�রেণর জনয্ এক অিভনব েকৗশল বা প�িত অবল�ন
করেলন ।
উহা হে� এ েয, েযেহতু রহসমূহ সূ�ািত সূ� নূর েথেক সৃ� এবং মানুেষর েদহাভয্�ের িবদয্মান
সূ�ািত সূ� সু�বৃিত্তসমূহ ও সুিরপুসমূহ েযমন - দয়া-মায়া, কামন-বাসনা, ে�ম-�ীিত, আকষর্ণঅনূরাগ, ে�হ, ইশক, মহ�ত-ভালবাসা ইতয্ািদ সূ� িবষয়গেলা এবং সূ�ািত সূ� কু�বৃিত্তসমূহ
ও কুিরপুসমূহ েযমন- িহংসা-িবে�ষ, শ�তা-িম�তা,, েলাভ-ে�াভ,েমাহ, রাগ,েগা�া,পর�কাতরতা,
পরিন�া ইতয্ািদ সূ�ািত সূ� িবষয়সমূহ সূ�ািত সূ� নূর েথেক সৃ� েসেহতু �ূল নূর েথেক সৃ�
মািটর পৃিথবীেত এ সূ�ািত সূ� নূর েকান�েমই অব�ান করেত পারেব না ।তাই মহান আ�াহ
তা‘লা তাঁর মহান উে�শয্ “ �ূল �ূল নূর েথেক সৃ� পৃিথবীর জিমেন খিলফা বা �িতিনিধ ে�রণ”
বা�েব কাযকর করার জনয্ এক িবেশষ কুদরকতী েকৗশল বা প�িত অবল�ন করেলন । মহান
আ�াহ তাআ’লা তাঁর ি�য় সৃি� সাইিয়য্দুনা মুহা�াদুর রাসুল�
ু াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার
দৃশয্মান সৃ� জািতনূর েথেক উৎসিরত �ূল নূেরর ৈতরী মািট েথেক হযরত আদম আলাইিহ সসালাম
এর পিব� েদহ কাঠােমা সৃি� করেলন ।এ �ূল নূর েথেক সৃ� কাঠােমা হল সূ� নূর েথেক সৃ�
অনয্াণয্ সূ�ািত সূ� �বৃিত্তসমূহ ও িরপুসমূেহর আবাস �ল বা অব�ান �ল ।েযেহতু িব�সৃিষটর
মূল নূেরর ধারক ও বাহক আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােকও মহান আ�াহ
তাআ’লা হযরত আদম আলাইিহ সসালাম এর পিব� েদহ কাঠােমার মধয্ িদেয়ই �ূল নূেরর সৃ� এ
ি�িথবীেত আনেবন বা ে�রণ করেবন েসেহতু �ত� েকৗশল িহেসেব মহান আ�াহ তাআ’লা িজ�াঈল
আলাইিহ সসালামেক েযখােন আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার েজয্ািমর্য় পিব� রওজা
শরীফ অবি�ত আেছ েসখান েথেক িকছু পিব� মািট এেন েবেহে�র “ তাসনীম” নামক ঝণর্ার
পািন িদেয েধৗত কের িমশক-আ�েরর সােথ িমশােয় সুবািসত কের হযরত আদম আলাইিহ সসালাম
এর পিব� ললাট েদেশ মদর্ ন কের িদেত বলেলন । হযরত আদম আলাইিহ সসালাম এর পিব�
েমাবারক েদহ কাঠােমা খানা হল সূ� নূর েথেক সৃ� সম� রহসহ আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ
ওয়া সা�ামার সূ�ািত সূ� নূেরর জনয্ “কভার” �রপ । এটা এ জনয্ েয, অনয্থায় সূ�ািত সূ�
নূর েথেক সৃ� মানব জািতর সকল সূ�ািত সূ� রহসমূহ িবেশষকের আমােদর নবী সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়া সা�ামার শি�শালী সূ�ািত সূ� নূর েমাবারক �ূল �ূল নূর েথেক সৃ� পৃিথবীর
জিমেন িন�গামী হেয় অব�ান করেত পারেব না িবধায় সূ�ািত সূ� নূর েথেক ৈতরী েদহ
কাঠাসমােক �ূল নূেরর ৈতরী মািটর কভার পরােয় এ আলেম মুলক তথা এ িব�ভূ বেন আনা
হেয়েছ। এ জনয্ই আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার বািহয্ক েদহেমাবারক চামড়া
�ারা ঢাকা সে�ও তাঁেক হািককেত নূেরর মানুষ বলা হেয় থােক ।েযমন- গয্াস জাতীয় পদাথর্েক
তরল পদােথর্র সংিম�েণ েকান পাে� রাখা হয় । তরল পদাথর্ ছাড়া উহার অব�ান অেনক সময়
কিঠন হেয় পেড় ।অব�ান �েলর িদক িদেয় গয্াসেক তরল মেন হেলও উহা বাতাস জাতীয় পদাথর্
।িঠক েতমিনভােব সকল রহসমূহ িবেশষ কের আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার
শি�শালী সূ�ািত সূ� নূেরর অব�াও তাই । অথর্াৎ আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া
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সা�ামার েদহ েমাবারক েদখেত বািহয্কভােব চামড়া জাতীয় হেলও আভয্�রীণভােব নূের পিরপূণর্।
তা ছাড়া, আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামারেদহেমাবারেকর িবিভন্ণ অ�-�তয্�
গঠেনর উপাদপনসমূহ সাধারণ মানুেষর েদহ গঠেনর উপাদােনর চাইেত িভ�তর ।েযমন আকােয়েদ
নাসাফীর সংকলক হযরত ওমর নাসাফী (রাহমাতু �ািহ আলাইিহ ) এ �সে� বেলন: আমােদর
নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার মাথা েমাবারক জা�ােতর “িমশক” হেত, চু ল েমাবারক
জা�ােতর তরলতা হেত,হাড় েমাবারক জা�ােতর “কাফু র” হেত, েচহারা েমাবারক “িরদা তথা
স�ি�” নামক সূ� িবষয় হেত, চ�ু েমাবারক “হায়া বা ল�া” নামক সূ� িবষয় হেত,িজ�া
েমাবারক “িজকর তথা �রণ” নামক সূ� িবষয় হেত,েঠাট েমাবারক “শাফাকাত তথা ে�হ” নামক
সূ� িবষয় হেত, ব� েমাবারক “ইখলাষ তথা খািট�” নামক সূ� িবষয় হেত,হাত েমাবারক
“কুয়য্াৎ তথা শি�” নামক সূ� িবষয় হেত, পা েমাবারক “িরদা তথা স�ি�” নামক সূ� িবষয়
হেত এবং কলব্ বা অ�র েমাবারক “রহমত তথা দয়া-করণা” নামক সূ� িবষয় হেত সৃি� করা
হেয়েছ (নুজহাতু ল মাজািলস)।
উপেরা� িবিভ� িবষেয়র আেলাচনার আেলােক বুঝা েগল েয, আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ
ওয়া সা�ামারেদহেমাবারেকর িবিভন্ণ অ�-�তয্� গঠেনর উপাদপনসমূহ সাধারণ মানুেষর েদহ
গঠেনর উপাদােনর চাইেত �ত�। অতএব, সৃি� তে�র ি�তীয় পযর্ােয় বিণর্ত িবিভ� িবষেয়র
আেলােক ইহা �মাণ হয় েয, সৃি�গত িদক িদেয়ও আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা
আমােদর মত সাধারণ মানুষ নেহন ।
িস�া�ঃ আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামাসহ েকান নবী ও রাসুল আলাইিহমুস
সালামগণেকই িবেশষণ শ�েযাগ িবহীন শধু আমােদর মত মানুষ বলা েবয়াদবী তথা অিশ�াচার
আচরন যিদও তাঁরা জািতগত িদক িদেয় আমােদর মত মানুষ িছেলন । মহান আ�াহ তাআ’লাই
সমিধক �াত ।

