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সেবেবয মূলিোন জ্ঞান িল মরিমারিত আল্লাি’ি থসৌন্দর্য জানাি মাধ্িবম আল্লাহ বক জানা। আি এ জ্ঞান থতা তাাঁি 
সৃরিি সরতিকাবিি ধ্ারমযক সৃরিবকই থদওযা িয, র্খন রকনা অনিানি সৃরিগুবলা তাাঁি থকান একরি গুবেি মাধ্িবম 
তাাঁবক জানবত পাবি। র্ািা তাাঁবক সেবেবয ভাবলাভাবে জাবন, তািা থতা তাাঁি পরিপূেযতা, তাাঁি থগৌিে আি তাাঁি 
থসৌন্দর্য জানাি মাধ্িবমই তাাঁবক জানবত পাবি।  
 
তাাঁি গুবন গুোরিত আি রকছুই থনই। আমিা র্রদ সকল সৃরিবকই সুন্দি রিবসবে ধ্বি থনই আি মবন করি থর্ 
সেবেবয থসিা সুন্দি সৃরিবক আমিা জারন, এেং তাবদি অভিন্তিীে ও োরিিক থসৌন্দর্যবক মরিমারিত আল্লাি’ি 
থসৌন্দবর্যি সাবে তুলনা করি, তবে থতা েিাপািরি সূবর্যি আবলাি সাবে োরতি আবলাি তুলনা কিাি মবতা িবে। 
 
রনশ্চযই রতরন র্রদ তাাঁি থেিািা থেবক পদযা উরিবয থদন, তবে তাাঁি থেিািাি থজিারত তাাঁি সৃরিবক গ্রাস কবি 
থফলবে। এই পারেযে জীেন আি পিকাবলি অভিন্তিীে ও োরিিক উপাদানগুবলাবত োকা থসৌন্দর্য থতা তাাঁি সৃরিি 
প্রভাে থেবকই আবস; তািবল রেন্তা কবি থদখুন, এ সৃরিগুবলাি স্রিাি থসৌন্দর্য থকমন িবত পাবি ? 
 
তাাঁিই থতা িবযবছ সকল থগৌিে, ক্ষমতা, দানিীলতা, েদানিতা, জ্ঞান ও অনুগ্রি। তাাঁি থেিািাি থজিারতবত সকল 
অন্ধকাি িবয র্ায অদৃিি, থর্মনরি িসুলুল্লাি (সাল্লাল্লাহু আ’লাইরি ওযা সাল্লাম) তাইবফ দুযা কিাি সময 
েবলরছবলন – “আপনাি থেিািাি থজিারতি মাধ্িবম আরম আশ্রয প্রােযনা কিরছ, র্া অন্ধকািবক আবলারকত কবি 
থদয এেং র্াি উপি দুরনযা ও আরখিাবতি উপরু্ক্ততা রনভযিিীল।” 
 
আেদুল্লাি ইেবন মাসউদ (িাাঃ) েবলবছন, “আল্লাি’ি কাবছ রদন ো িাত থনই, (েিং) আসমান ও জরমবনি আবলা 
থতা তাাঁি থেিািাি থজিারত থেবকই আবস।” 
 
মরিমারিত আল্লাি আসমান ও জরমবনি থজিারত, আি পুনরুত্থান রদেবস মানেজারতি রেোি কিাি সময দুরনযা থতা 
তাাঁি থজিারত থেবকই ঔজ্জ্বলি লাভ কিবে।  
 
আল্লাি নামগুবলাি মবধ্ি একরি নাম িল “আল-জারমল” (সেবেবয সুন্দি); িসুলুল্লাি (সাল্লাল্লাহু আ’লাইরি ওযা 
সাল্লাম) েবলরছবলন, “রনশ্চযই আল্লাি সুন্দি (জারমল) আি রতরন থসৌন্দর্য পছন্দ কবিন।” (মুসরলম – রকতােুল 
ঈমান) 
 
আল্লাি’ি থসৌন্দবর্যি োিরি উ্চততা িবযবছ – তাাঁি রনবজি থসৌন্দর্য, তাাঁি গুোেলীি থসৌন্দর্য, তাাঁি কাবজি থসৌন্দর্য 
আি তাাঁি নামগুবলাি থসৌন্দর্য। তাাঁি সে নামই সুন্দি, তাাঁি সে গুেই উৎকৃি গুে, তাাঁি সে কাজই প্রজ্ঞাপূেয, নিার্ি 
ও দযাপূেয, এেং রতরন থতা মানুবেি কলিােই রেবেেনা কবিন।  
 



 

 

থকেল আল্লািই তাাঁি রনবজি থসৌন্দর্য সম্পবকয জাবনন, আি জাবনন তাাঁি থস থসৌন্দর্য রকবসি মবতা; তাাঁি সৃরিি 
কাবছ থতা থকেলই রকছু সংজ্ঞা আবছ র্া রকনা রতরন তাাঁি সম্মারনত রকছু থগালামবদি প্রদান কবিবছন। থস থসৌন্দর্য 
অনিানিবদি থেবক দূবি সরিবয থিবখ তা পদযা ও থপািাক রদবয আেৃত কিা িবযবছ; 
থর্মনরি িসুলুল্লাি (সাল্লাল্লাহু আ’লাইরি ওযা সাল্লাম) েবলবছন থর্ আল্লাি েবলবছন, “অিংকাি আমাি োদি আি 
থশ্রষ্ঠত্ব আমাি থপািাক।” আল্লাি থতা মিান, আি তাাঁি অেস্থান সেবেবয উপবি, তাই তাাঁি অিংকািও মিান ও 
েিাপক িওযাি কািবন োদিই িল প্রাপি (র্া তাাঁি অিংকাি থেবক িাখাি জনি রতরন েিেিাি কবিবছন)।  
 
ইেবন আব্বাস (িাাঃ) েবলবছন, “আল্লাি রনবজবক আেৃত কবিবছন তাাঁি গুোেলী রদবয আি তাাঁি গুোেলীবক আেৃত 
কবিবছন তাাঁি কাজ রদবয। থস থসৌন্দর্য সম্পবকয তুরম রক মবন কবিা, র্া রকনা উৎকৃি গুোেলী, থগৌিে আি মরিমা 
রদবয আেৃত ?” 
 
এিা থেবক থসৌন্দবর্যি অনিানি অেযগুবলা অনুধ্ােন কিা র্ায। থগালাম প্রেবম আল্লাি’ি কাজ, এিপি তাাঁি গুোেলী 
এেং এিপবি স্বযং আল্লাহ বক জানাি মাধ্িবম উন্নরত লাভ কবি। র্রদ থস কাজগুবলাি থসৌন্দবর্যি মবধ্ি রকছু থদখবত 
পায, তবে থস গুোেলীি থসৌন্দবর্য থপৌঁবছ র্াবে, এিপি থস থপৌঁবছ র্াবে আল্লাি’ি থসৌন্দর্য জানাি পর্যাবয।  
 
সুতিাং সকল প্রিংসা ও শুকরিযা থতা মরিমারিত আল্লাি’ি জনিই, তাাঁি সৃরিি থকান রকছুই তাাঁি প্রাপি অনুর্াযী 
তাাঁি প্রিংসা কিবত সক্ষম নয, একমাত্র রতরনই তাাঁি পরিপূেয প্রিংসা কিবত পাবিন, আি রতরনই থতা একমাত্র 
ইোদাবতি থর্াগি, ভাবলাোসা ও প্রিংরসত িওযাি থর্াগি। রতরন তাাঁি গুোেলী ও কাজবক ভাবলাোবসন থর্মনিা 
ভাবলাোবসন রনবজবক। তাাঁি সকল কাজই থতা সুন্দি ও মূলিোন এেং তাাঁি কাবজ এমন রকছুই থনই থর্িাি প্ররত 
ঘৃো আবস।  
 
মরিমারিত আল্লাি ছাড়া মিারেবে আি রকছুই থনই র্াবক ভাবলাোসা িয আি র্াি প্রিংসা কিা িয। র্রদ তাাঁবক 
ছাড়া অনি রকছুবক তাাঁি জনিই ভাবলাোসা িয, তবে থস ভাবলাোসা বেধ্, নতুো তা অবেধ্; আি এরিই িল 
িেুরেযিাবতি োস্তেতা। সরতিকাবিি িে থতা রতরনই- র্াবক ভাবলাোসা িয আি র্াি প্রিংসা কিা িয। আি এবত 
র্রদ আমিা তাি দানিীলতা, অনুগ্রি, দযািীলতা, ক্ষমািীলতা আি গভীি শ্রদ্ধা থর্াগ করি, তবে থকমন িবে 
েিাপািরি ? 
 
থগালাবমি থতা থজবন িাখা উরেত থর্, আল্লাি ছাড়া থকান ইলাি থনই। তাি উরেত আল্লাি’ি সত্তা ও তাি 
পরিপূেযতাি জনি আল্লাহ বক ভাবলাোসা ও তাাঁি প্রিংসা কিা। তাি থজবন িাখা উরেত, আল্লাি ছাড়া আি থকউ থনই 
থর্ রকনা থগাপবন ও প্রকাবিি দযা-অনুগ্রি প্রদান কবি, তাই থগালাবমি উরেত তাাঁি দযাি কািবন তাাঁবক 
ভাবলাোসা।  
 



 

 

থর্বিতু আল্লািি মবতা আি রকছুই থনই, তাই আল্লাহ বক ভাবলাোসািাও অনি রকছুবক ভাবলাোসাি মবতা নয। 
আত্মসমপযবেি মাধ্িবম ভাবলাোসা িল এমনই এক ইোদাত, থর্িাি জনি আল্লাি সে রকছুবক সৃরি কবিবছন। এরিই 
িল েূড়ান্ত নম্রতাি সাবে েূড়ান্ত ভাবলাোসা, আি এ ভাবলাোসা আল্লাি ছাড়া কাবিা প্ররতই থদখাবনা র্াবে না। 
আল্লাি ছাড়া এ ভাবলাোসা অনি কাবিা কাবছ থদখাবনা িল রিিক, র্া আল্লাি ক্ষমা কিবেন না র্রদ থস রিিককািী 
েিরক্ত রিিক োকা অেস্থাবতই মৃতুি েিে কবি। 
 
আল্লাি’ি প্রিংসা কিা দুবিা রেেযবক অন্তভুযক্ত কবি – তাাঁি প্রিংসনীয কাবজি েিাপাবি জানা আি তাাঁি উৎকৃি 
গুোেলীি েিাপাবি জানা, আি এগুবলাি কািবন তাাঁবক ভাবলাোসা। থকান েিরক্ত র্রদ অনি থকান েিরক্তি প্ররত 
ভাবলাোসা না থিবখই তাি প্রিংসনীয কাবজি কো েবল, তবে থস তাি প্রিংসা কিবছ না। আি র্রদ থস তাি 
প্রিংসনীয কাজগুবলাি েিাপাবি কাউবক না জারনবয তাবক ভাবলাোবস, তবে থসও তাি প্রিংসা কিবছ না র্তক্ষে 
না পর্যন্ত থস দুবিা রেেয একরত্রত কিবছ।  
 
আল্লাি থতা রনবজই রনবজি প্রিংসা কবিবছন, আি তাি থফবিিতা, নেী িসূলগে ও ইমানদািবদি মবধ্ি র্ািা তাাঁি 
তাি প্রিংসা কবিবছন, রতরন তাবদি জোন রদবয তাাঁি প্রিংসা করিবযবছন। তািা থতা তাবদি িবেি ইচ্ছা ও 
অনুমরত অনুসাবিই তাাঁি প্রিংসা কবিবছন। রতরনই থতা থস মিান সত্তা, রর্রন তাবদিবক তাাঁি প্রিংসাি ক্ষমতা 
রদবযবছন, আি সে রকছুই থতা তাাঁি অনুমরতি কািবন ঘবি।  
 
সে কলিােই তাাঁবক রদবয শুরু িয আি থিে িয তাাঁবক রদবয, থসগুবলা শুরু িয তাাঁি প্রিংসা কিাি মাধ্িবম আি 
থিে িয তাাঁি প্রিংসাি মধ্ি রদবয।  
 
রতরন তাাঁি থগালামবদি অনুপ্রারেত কবিন তাওো কিাি জনি, আি থস তাওোি ফবল রতরন খুিী িন; এরি থতা তাাঁি 
অনুগ্রি ও মিত্ত্ব।  
 
রতরন তাাঁি থগালামবদি অনুপ্রারেত কবিন তাাঁি আনুগতি কিাি জনি, তাবদি সািার্ি কবিন আনুগতি কিাি জনি, 
আি থসিাি জনি রতরন পুিসৃ্কতও কবিন !  
 
তাাঁি থতা থকান রকছুিই প্রবযাজন থনই, রকন্তু সে রকছুিই সে সমযই তাাঁি জনি গভীি প্রবযাজন িবযবছ। থগালাবমি 
থতা প্রবযাজন তাি িেবক, থর্ন রতরন তাবক তাি লক্ষি অজযবন সািার্ি কবিন।  
 
রতরন থর্িাি অনুমরত থদন রন তা থতা কখবনাই িওযাি নয, আি তাাঁি জনি র্া কিা িয না থসিাি থকান মূলিই 
থনই। 

                                               

https://thegreatestnation.wordpress.com/

