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পরে করুণােয় ও অসীে দয়ালু আল্লাহর নামে  

শুরু করছি
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ূচীপত্র/২ 
লখক পবরবচবত্/৪  
নুবাদসকর ভূবমকা/৮ 
লখসকর ভূবমকা/১১ 
আাসমর লৌন্দযয ম্পসকয জ্ঞানাজযন করার মযযাদা/১৪ 
আাসমর লৌন্দসযযর কসেকবি ঈদারণ/১৮ 
১ম ঈদারণ: ববশ্বাগত্ভাসব আাম প্রবত্বিত্ কবত্পে মূনীবত্র ঈপর/১৮ 
২ে ঈদারণ: আাসমর লরাকন বা মূ বভবি মূ/২১ 

ক. াাত্ লেসক বলক্ষা/২১ 
খ. যাকাত্ লেসক বলক্ষা/২২ 
গ. বোম লেসক বলক্ষা/২২ 
ঘ. জ্জ লেসক বলক্ষা/২৩ 

৩ে ঈদারণ: একত্াবদ্ধবভাসব জীবন যাপসনর বনসদযল/২৪ 
৪েয ঈদারণ:  দো ,  করুণা ,  দাচার  মানব কুাসণর বনসদযল লদে 
আাম/২৫ 
৫ম ঈদারণ: আাসমর বববি-ববিানগুসা ববজ্ঞান  যুবি ম্যত্/২৬ 
৬ি ঈদারণ: বজাদ  অমর বব মারূফ ো নাী অবন মুনকার  ( ৎ 
কাসজর অসদল এবং মন্দ কাসজর বনসি)/২৭ 
৭ম ঈদারণ: বুবা-বাবনজু  লনসদন/২৯  
৮ম ঈদারণ: খাদু-পানীে  ববসে-লাদী/৩ ০ 
৯ম ঈদারণ: বুবি  মাজ জীবসন পারস্ধাবরক বিকার/৩২ 
১০ম ঈদারণ: ঈিরাবিকার অআন  ম্পদ বণ্টন/৩৩ 
১১ত্ম ঈদারণ: লফৌজদাবর দণ্ডবববি/৩৫ 
১২ত্ম ঈদারণ: ম্পদ বুবাসরর সযাগু বুবি/৩৫ 
১৩ত্ম ঈদারণ: দব, চুবিপত্র  াক্ষী/৩৬ 
১৪ত্ম ঈদারণঃ েয ঊণ লদো বা বুবাবরক বজবন-পত্র িার লদো/৩৭ 

সূচীপত্র 
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১৫ত্ম ঈদারণ: মামা-লমাকদ্দমা  বববাদ মীমাংা/৩৮ 
১৬ত্ম ঈদারণ: রৄরা বুবস্থা/৪০ 
১৭ত্ম ঈদারণ: দ্বীন  রৃবনো,  লদ  অত্মার মন্বে/৪১ 
১৮ত্ম ঈদারণ: রাষ্ট্র বুবস্থা/৪২ 
১৯ত্ম ঈদারণ: আাম ববজ্ঞান ম্যত্  লযৌবিক/৪৩ 
২০ত্ম ঈদারণ: বাাঁিার প্রাচীর মাবিসে আাসমর ববজে বভযাত্রা/৪৩ 
২১ত্ম ঈদারণ: পূণযাঙ্গ জীবনাদযসলর নাম আাম/৪৭ 
ললকো/৪৭
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নাম: অবু্দর রমান ববন নাসর অ াদী। বত্বন ংসক্ষসপ 
ববন াদী নাসম সুপবরবচত্। 
জন্ধস্থান: ঈনাআযা, অ কাীম, ঈদী অরব। 
জন্ধ ত্াবরখ:  ১৩০৭ বজবর , ১২ মুররম , লমাত্াসবক 
১৮৮৯ খৃষ্টাব্দ। 
শললব-শকসলার: 
মাত্র াত্ বছর বেস ত্াাঁর বপত্া মৃত্ুু বরণ কসরন। বপত্া 
মৃত্ুুর কারসণ এবত্ম স বত্বন যসেষ্ট মাদর  যসে 
প্রবত্পাবত্ ন। 
বাুকা লেসক বত্বন প্রখর লমিাবী এবং বলক্ষানুরাগী 
বসসব পবরবচত্ বছসন। 
বলক্ষা জীবন: 
বপত্া মৃত্ুুর পর বত্বন কুরঅন বলক্ষা রৄরু কসরন এবং 
এগাসরা বছর বসেস বত্বন পুসরা কুরঅন মুখস্থ করার 
পালাপাবল কুরঅসনর লক্ষসত্র ববসল বুৎপবি জযন কসরন। 
ত্:পর বত্বন বলক্ষার প্রবত্ মসনাবনসবল কসরন। বনজ 
এাকার এবং ববর লেসক অা ববজ্ঞ অসমসদর বনকি 
জ্ঞানাজযন কসরন। বত্বন এ লক্ষসত্র প্রচুর পবরশ্রম করার ফস 
জ্ঞাসনর বববভন্ন লাখাে পযযাপ্ত জ্ঞানাজযন করসত্ ক্ষম ন। 

সলখক পছরছচছি 

 



 ইসলামের সসৌন্দর্য  5 

 
যাসদর জ্ঞাসনর অসাে অসাবকত্: 
ত্াাঁর ঈসল্লখসযাগু বলক্ষকসদর মাসঝ কসেকজন সন:  
১) লাআখ আবরাীম ববন ামাদ অ জাবর। বত্বন ত্ার 
বলক্ষা জীবসনর প্রেম বলক্ষক।  
বত্বন লাআসখর বুাপাসর বসন, লাআখ আবরাীম ববন ামাদ 
অ জাবর প্রচুর াদী মুখস্থ জানসত্ন। অর বত্বন বছসন 
ত্ুন্ত পরসযগার  গরীব-াে মানুসর পরম বন্নু।  
২) লাআখ মুাম্যদ ববন অবু্দ করীম বলব। বত্বন ত্াাঁর 
বনকি বফকা  অরবব ভাা ংক্রান্ত বববভন্ন ববসে 
জ্ঞানাজযন কসরন। লযমন আমুন নার ,  আমু রফ ,  
আমু বাাগা আত্ুাবদ।  
৩) লাআখ াস ববন ঈমান অ কাজী। বত্বন ঈনােযা 
ঞ্চসর কাজী (ববচারক) বছসন। ত্াাঁর বনকি বত্বন 
ত্াীদ,  ত্াফীর,  ঈসুস বফকা, বফকাসর লাখাগত্ 
বববভন্ন ববে এবং অরবব ভাাগত্ ববসে জ্ঞানাজযন কসরন।  
এআ লাআসখর বনকিআ বত্বন বসচসে লবলী জ্ঞানাজযন 
কসরসছন। লাআসখর মৃত্ুুর অগ পযযন্ত বত্বন ত্ার াচসযয 
লেসকসছন। 
৪) লাআখ অবু নাসর অবু োদী। ত্াাঁর বনকি বত্বন 
কুত্ুবু বিা ত্ো াদীসর লমৌবক ছেবি বকত্াব (বুখারী ,  
মুবম, অবু দাঈদ , নাাই, বত্রবমযী  আবসন মাজা) 
এবং ন্যান্য াদীসর বকত্াব িুেন কসরন।  
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কময জীবন: 
২৩ বছর বেস বত্বন বলক্ষকত্া রৄরু কসরন। এ মে 
বলক্ষাদাসনর পালাপাবল বনসজ জ্ঞানাজযন করসত্ন। অর এ 
লক্ষসত্রআ বত্বন বত্বাবত্ করসত্ন পুসরা মে।  
বসলস ১৩৫০ বজরী াস ত্াাঁর বনজস্ এাকা 
(ঈনাআযা) এর বলক্ষার মূ দাবেত্ব ত্াাঁর াসত্আ বপযত্ ে।  
আসমর লখদমত্: 
বত্বন বফকা ,  ঈূ বফকা এবং এর লাখাগত্ ববসে 
পযযাপ্ত জ্ঞান রাখসত্ন। ত্াছািা ত্াফীসরর জগসত্ বত্বন 
বছসন ত্ুন্ত পবণ্ডত্ বুবি। বত্বন ৮ খসণ্ড মাপ্ত একবি 
ববলা ত্াফীর গ্রন্থ রচনা কসরন যার নাম:  رُة ِس ُمْل ُمِْل

َت
ِ   ث ِ ُمٍْل

َت
 
ُمْل
  ا

 ِا 
َّر
ن
َت ُمْل
 । এবি ‘‘ত্াফীসর ববন(ত্াআীরু কারীবম মান্নান)  ا

াদী’’ নাসম সুপবরবচত্। 

ত্াাঁর াসত্ গসি ঈসেন সনক ববখুাত্ ববদ্বান  বি বি 
অসসম দ্বীন। ত্াসদর মসিু অল্লামা মুাম্যদ ববন াব 
অ ঈাআমীন র. ন্যত্ম। 
নসন্তর পসে যাত্রা: 
১৩৭৬ বজরী াসর ২৩ জুমাদা অবখরা লমাত্াসবক 
১৯৫৬ খৃষ্টাসব্দ অ কাবসমর ঈনাআযা লসর এআ জ্ঞান 
ত্াপ নশ্বর জগত্ লছসি নসন্তর পসে পাবি জমান। মৃত্ুুর 
মে ত্াাঁর বে সেবছ প্রাে ৬৬ বছর। 
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ত্াাঁর লরসখ যাো মর বচহ্ন: 
বত্বন ত্াফীর ,  াদী,  ঈসু,  অকীদা,  বফকা  
অদব ংক্রান্ত ববসে বর মূুবান গ্রন্থ রচনা কসরন।  
ত্াাঁর ববখত্ কসেকবি মূুবান গ্রসন্থর ত্াবকা বনসে প্রদান 
করা : 

 ثم ن  في"  ان ا  ا ٍ   ثِس ر " اسمى  ا ٍ   اق آا  ثفس ر 

 . جلذ ت
 وأٌس   ال ر  بأق ب  افقه اع فة وألااب ب  اب  ئ  أولي إ ش د 

 .ألااب ب

   ا م    ا  في  ا ح     اذ . 

 اق آا احفس ر  لحس ا  اقى عذ . 

 و ا ال ا ألانبُ ء ثىحُذ ش ح في  اب ا  اى ضح  لحق. 
 اذًني  لجه د و ىضىع  اسلم ا، ب ا  احع وا  وجىب . 

  احىحُذ  ق صذ في  اسذًذ  اقىو . 

পবরসলস মান অল্লার বনকি রৃো কবর, অল্লা ত্াঅা 
লযন লাআখসক ত্াাঁর আসমর লখদমসত্ মান্য বদাসনর 
জন্য সবযািম পুরস্কাসর ভূবত্ কসর বচরলাবন্তর নীি 
জান্নাত্ু বফরদাঈস স্থান দান কসরন। অমীন।1 

                   
 1كتاب علماء جند خالل ستة قرون، للشيخ عبد اهلل بن عبدالرمحن البسام  .
 كتاب روضة الناظرين عن علماء جند وحوادث السنني، للشيخ حممد بن عثمان القاضي .

http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%22
http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%22
http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%22
http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%22
http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%22
http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%22
http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF%22
http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF%22
http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF%22
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নুবাদসকর কো 

 
ُة
ذ مُمْل حَت
ُمْل
ِه   ل ِبِّد  ِالَّر    َت

َت
ا ِ ُمْل
َت
عَت ا
ُمْل
   ا

ُة
 َّر  
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سَّر مُة  وَت ا

ُمْل
ىَت  وَت ا

َت
رِ  عَت   ُمْل

َت
ِق   

ُمْل
ل
َت
ِه   

َّر
ل
ُمْل
ىَت   ا

َت
عَت  ِاِه  وَت
َت
 آ

ِبِه  حُمْل   وَت َت
َت
ِع ا مَت جَت

َت
  أ

আাম ক বদক বদসে পবরপূণয এক মান জীবনাদসলযর 
নাম। মানব জীবসনর এমন লকান বদক বা ববভাগ লনআ লয 
বুাপাসর আাসমর বেক বদক বনসদযলনা লনআ। এআ 
বনসদযলনা লমাত্াসবক জীবন পবরচানা করস মানব জাবত্ 
ঈন্নবত্  মৃবদ্ধর ঈচ্চ বলখসর অসরাণ করসব ত্াসত্ লকান 
সন্দ লনআ। লকননা, আাম এসসছ বযমে প্রজ্ঞার 
বিকারী মান স্ফষ্টা অল্লা রাব্বু অামীসনর পক্ষ লেসক। 
অর ত্াাঁর লপ্রবরত্ দূত্ বযসশ্রি মামানব ববশ্বনবী মুাম্যদ 
াল্লাল্লার অাআব ো াল্লাম ত্া বাস্তব জীবসন প্রসোগ 
কসর নাগত্ ববসশ্বর কাসছ ঈদারণ বসসব লরসখ লগসছন। 
সবযাপবর আাম এমন এক ঈন্নত্ ংস্কৃবত্  ভুত্ার 
ঈসন্ধ ঘবিসেসছ যার কাসছ মগ্র মানবজাবত্ বচর ঊণী সে 
োকসব। 

                                  
 كتاب تراجم لسبعة علماء، للشيخ حممد احلمد 
 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%

D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8
%A8%D9%86_%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8

%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D9%8A 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D9%8A
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সুত্রাং এআ ববস্পেকর মানাদলয  ভুত্ার মূ রস্য ,  
শববলষ্টু  লৌন্দযয ম্পসকয জ্ঞান াভ করার লচষ্টা করা 
বচন্তালী মানুসর জন্য খুবআ গুরুত্বপূণয।  
এআ বচন্তার বদগন্তসক প্রাবরত্ করার জন্য এবগসে এসসছন 
ঈদী অরসবর এক ববস্পেকর প্রবত্ভা জ্ঞান ত্াপ অল্লামা 
লাআখ অবু্দর রমান ববন নাসর াদী র.। বত্বন ত্াাঁর  اذُّد َّر ُة  

 
ُة
 َت َت 
َت
ح
ُمْل
 
ُة ُمْل
ِ    َت َت ِاِ   ِفى  ا ُمًْل ِ

ِّد
ِ   اذ ِ  ِّد

َت
اُمْل  ِ
ُمْل
  লীযক পুবস্তকাবিসত্ এ 

ববেবি বত্ ংসক্ষসপ চমৎকার ভাাে ঈপস্থাপন 
কসরসছন। বআবি াসত্ পাোর পর বাংা  ভাাে নুবাদ 
করার আচ্ছা জাগ্রত্ ে এবং  অ ামরৃবল্লা ত্া ম্পন্ন 
কবর।  
পুবস্তকাবির বাংা নাম লদো ে আাসমর লৌন্দযয।  এ 
িসমর জানা মসত্ বাংা ভাাে এ ববসে এবি প্রেম বআ।  
ত্র পুবস্তকাবি এক  বদসক লযমন বলবক্ষত্ ,  সচত্ন, 
ংস্কৃবত্বান  গসবক মুবমসদর গসবণার লখারাক 
লযাগাসব ন্য বদসক মুবমসদর বনকি আাসমর প্রকৃত্ 
রূপ  লৌন্দযযমে বদকগুসা ফুবিসে ত্ুসত্ াাযু করসব 
আনলাঅল্লা। 
ম্যাবনত্ লখক যোেযআ বসসছন , “একদ দাই বা দ্বীন 
প্রচারক যবদ আাসমর ত্াৎপযয  কুাণকর বদকগুসা 
ত্ুস িসর দ্বীসনর দাোসত্র লক্ষসত্র ঈসদুাগ গ্রণ কসর ত্সব 
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মানুসক আাসমর প্রবত্ অকৃষ্ট করার জসন্য ত্াআ যসেষ্ট 
সব।” 
বত্যমান ববসশ্ব আাসমর ববরুসদ্ধ চত্ুযমুখী িযন্ত্র  
পপ্রচাসর মুসখ এআ বআবি যবদ আাসমর লৌন্দযয  মবমা 
ফুবিসে ত্ুসত্ বা আাম ম্পসকয ভু িারণা ভাঙ্গসত্ 
ামান্যত্ম াাযু কসর ত্সব এআ শ্রম ােযক সেসছ বস 
মসন করব।  
ম্যাবনত্ পােকসদর প্রবত্ অকু অসবদন রআ , বআবিসত্ 
এআ িসমর ভাাগত্ শদন্যত্া  সযাগুত্া লত্ু বকংবা 
মুদ্রণ জবনত্ কারসণ যবদ লকাো ত্রুবি বা ঙ্গবত্ লদখা 
যাে নুগ্র পূবযক জাবনসে কৃত্ােয করসবন লযন ত্া 
পরবত্যীসত্ ংসলািন কসর লনো যাে।  
পবরসলস মান অল্লার বনকি রৃো কবর , বত্বন লযন এ 
কাজবিসক লকব দ্বীসনর স্াসেয একবনিভাসব ত্াাঁর ন্তুবষ্টর 
জন্য কবু কসর লনন। অমীন।  
রৃঅপ্রােযী: 
অবু্দল্লাব াদী ববন অবু্দ জী 
(বান্স, মদীনা আামী ববশ্বববদুাে, ঈদীঅরব) 

দাই, জুবাআ দাো এন্ড গাআসডন্স লন্িার, ঈদী অরব 

Abuafnan12@gmail.com 

www.salafibd.wordpress.com 

+966562278455 

mailto:Abuafnan12@gmail.com
http://www.salafibd.wordpress.com/
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লখসকর ভূবমকা 

  إاَّر 
َت
ذ مُمْل حَت
ُمْل
ِه   ل  ُة  ِالَّر

ُة
ذ مَت  ُمْل
َت
  ن

ُة
ه
ُة
ِعُن
َت
ح سُمْل
َت
ن ِف ُة ُة  وَت

ُمْل
غ
َت
ح سُمْل
َت
ن   وَت

ُة
ىر عُة
َت
ن ِه  وَت

َّر
و ِ  ِ  ُمْل  ِب ال  ُة

ُة
 ش

 
َت
ِسن
ُة
ف
ُمْل
ن
َت
ِ  ُمْل  أ  ِت  وَت

َت
 ِ
ِِّد   اَت

َت
مَت ِان عُمْل

َت
ِذ ِ   َت ُمْل  أ    َت ُمْل

ُة
ه
َّر
   ال

َت
ِ لَّر  ف هُة   ُة

َت
ِللُمْل  وَت َت ُمْل  ا

ُمْل
 ًُة 

 
َت
هُة   َت ِديَت  ف

َت
  ا

ُة
ذ هَت
ُمْل
ش
َت
أ اُمْل  وَت

َت
هَت  ال أ

َت
  ِإال ِإا

ُة
ه
َّر
 ُة   ال

َت
ذ حُمْل   ال وَت

َت
ِ ٍي
َت
هُة  ش

َت
اَّر  ا

َت
أ   وَت

ً
ذ مَّر   ُة َت

 ُة 
ُة
ذ بُمْل   عَت

ُة
ه
ُة
ىا اُة ذُة  أ َّر  وَت َت عُمْل   َت

ক প্রলংা অল্লার। অমরা ত্াাঁর প্রলংা কবর, ত্াাঁর 
বনকি াাযু  ক্ষমা প্রােযনা কবর। অর অল্লার বনকি 
বনসজসদর মসনর  কসমযর বনষ্ট লেসক অশ্রে চাআ। অল্লা 
যাসক সুপে লদখাে ত্াসক লকঈ ববপসে বনসত্ পাসর না। অর 
যাসক বত্বন ববপসে বনসে যান ত্াসক লকঈ সুপসে অনসত্ 
পাসর না। 
অবম াক্ষু বদবচ্ছ, অল্লা ছািা ত্ু লকান ঈপাস্য নাআ। 
বত্বন একক। ত্াাঁর লকান ংলীদার নাআ। অর াক্ষু 
বদবচ্ছ, মুাম্যদ াল্লাল্লার অাআব ো াল্লাম ত্াাঁর দা  
লপ্রবরত্ দূত্। ত্:পর-  
ববশ্বনবী মুাম্যাদ াল্লাল্লার অাআব ো াল্লাম লয দ্বীন 
বনসে অগমন কসরসছন ত্া ন্য ক িময  মত্বাসদর 
লচসে লশ্রি,  ঈন্নত্  পবরপূণয। 
অর আাসম লয লৌন্দযয ,  পূণযত্া,  দো,  ন্যােনীবত্ 
এবং প্রজ্ঞা বন্নবত্ রসেসছ ত্া মূত্: মান অল্লার ীম 
জ্ঞান,  প্রজ্ঞা এবং বযাঙ্গীণ পূণযাঙ্গত্ার াক্ষু লদে। অর 
াক্ষু লদে লয ,  নবী াল্লাল্লার অাআব ো াল্লাম ত্ু 
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অল্লার রাূ। বযবন বছসন পরম ত্ুবাদী  ববশ্বস্ত। বযবন 
অল্লার পক্ষ লেসক ী বুবত্সরসক কো বসন না। অল্লা 
বসন,  

ىٰى  ىوَت ًُة ا يٌي وُمْل اوَت
َّر
اِإال ىَت ا ُة

ُمْل
اِإا يٰى ىَت هَت

ُمْل
ِ ا ا اعَت نِلقُة ًَت  وَت َت ا

“অর বত্বন আচ্ছামত্ লকান কো বসন না। ত্া লত্া একবি 

ী বা ঐলী বাত্যা যা (ত্ার বনকি) বত্ীণয ে। ”( ূরা 
নাজম: ৩-৪)  
সুত্রাং দ্বীন-আামিাআ এ কোর স্ধষ্ট প্রমাণ এবং 
বসচসে বি াক্ষী লয ,  মান অল্লা একক-বদ্বত্ীে এবং 
বত্বন বযাঙ্গীণভাসব পবরপূণয। ত্ৎসঙ্গ এবি প্রমাবণত্ লয ,  
নবী াল্লাল্লার অাআব ো াল্লাম ত্ুবাদী এবং ত্াাঁর 
নবুেত্ ত্ু। 
অমার এআ প্রবন্নবি লখার ঈসদ্দশ্য  ,  এআ মান দ্বীসনর 
লমৌবক লৌন্দযয ববসে অবম যত্িুকু বুসঝবছ বা লজসনবছ 
ত্ত্িুকু ত্ুস িরা।  ন্যোে দ্বীসনর মসিু লয পূণযাঙ্গত্া ,  
লৌন্দযয  মবমা বন্নবত্ রসেসছ ত্া ববস্তর অসাচনা 
করা লত্া দসূরর কো ংসক্ষসপ ত্া যোেযভাসব ফুবিসে লত্াা 
অমার দ্বারা ম্ভব নে। কারণ ,  অমার জ্ঞান খুবআ কম অর 
ভাা রৃবয। বকন্তু মানব জ্ঞাসনর ক্ষমত্া দরুন লকান 
ববসে ম্পূণয জ্ঞানাজযন না করা লগস যত্িুকু ম্ভব 
ত্ত্িুকু পবরত্ুাগ করা লত্া মীচীন নে। লকননা ,  অল্লা 
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াসিুর বাআসর কার ঈপর লকান দাবেত্ব চাবপসে লদন না। 
অল্লা বসন: 

 ُمْل 
ُة
ح عُمْل
َت
ل
َت
ح ا َت ا اُمْل

َت
 ه
َّر
ى ا ال

ُة
ق
َّر
 ث
َت
  ف

“ত্এব,  লত্ামরা ািুানুযােী অল্লাসক ভে কর। ” ( ূরা 
ত্াগাবুন: ১৬) 
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আাসমর লৌন্দযয ম্পসকয জ্ঞানাজযন করার মযযাদা: 
আাসমর লৌন্দযয ম্পসকয জ্ঞানাজযন করা ত্ুন্ত মযযাদাপূণয 
কাজ। এসত্ লয ব ঈপকার াভ ে ত্ন্ধসিু: 
ক. আাসমর লশ্রিত্ব  লৌন্দযয ম্পসকয জ্ঞানাজযন করা 
বসচসে মযযাদা পূণয ববে। এ ববসে জ্ঞানাজযসন বনসোবজত্ 
োকা ন্যান্য লনক অম লেসক ঈিম।  
ত্এব,  এ ববসে জ্ঞানাজযন করা ,  বচন্তা-গসবণা করা 
এবং লয পে বম্বন করস এ ববসে জ্ঞানাজযন করা যাে 
ল পে বম্বন করসত্ মে বুে করা মানব জীবসনর 
সবযািম কাজ বসসব গণু সব এবং এ জন্য অপবন লযিুকু 
মে বুে করসবন লিুকুআ অপনার ঈপকাসর অসব; ক্ষবত্ 
সব না।  
খ. অল্লার লনোমত্ ম্পসকয জ্ঞানাজযসনর পালাপাবল ত্া 
বনসে অসাচনা-পযযাসাচনা করসত্ অল্লা  ত্াাঁর রাূ 
বনসদযল বদসেসছন। অর ল কারসণ এবি লশ্রি অমসর 
ন্তভুযি।  
ত্এব এ কোে লকান সন্দ নাআ লয ,  আাসমর 
লৌন্দযয- মবমা বনসে গসবণা  অসাচনা-পযযাসাচনা 
করার মাসনআ মান অল্লা বযসশ্রি বনোমসত্র স্ীকবৃত্ 
লদো এবং এ ম্পসকয গসবণা ,  অসাচনা-পযযাসাচনা 
করা। লকননা ,  লশ্রিত্ম এ বনোমত্বির নাম  ,  
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আাম। লয আাম ছািা ন্য লকান মত্  পে অল্লার 
দরবাসর গৃীত্ সব না।  
সুত্রাং এ ম্পসকয অসাচনা-পযযাসাচনা করস এবি সব 
অল্লার রৄকবরো অদাসের নামান্তর। এসত্ কসর অল্লার 
পক্ষ লেসক অর লবলী বনোমত্ পাোর অলা করা যাে। 
গ. ইমাসনর পূণযত্া-পূণযত্ার লক্ষসত্র মানুসর মাসঝ ববরাি 
বুবিান োসক। ত্াআ লয মানু দ্বীন ম্পসকয যত্ লবলী 

জানসব, যার যত্ লবলী  দ্বীসনর প্রবত্ শ্রদ্ধা লবাি োকসব ,  
যত্ লবলী দ্বীসনর প্রবত্ অগ্র  সন্তা প্রকাল পাসব ত্ার 
ইমান ত্ত্িাআ পূণযত্া জযন করসব ,  ববশ্বা ত্ত্িাআ দৃঢ় 
এবং ববরৄদ্ধ সব। 
ঘ. আাসমর লৌন্দযযমে বদকগুসার বুাখুা লদো ববরাি 
দাোত্ী কাজ। কারণ ববসবকবান  সুস্থ-স্াভাববক 
মানুসর বনকি এগুসা গ্রণসযাগু। 
একদ দাই বা দ্বীন প্রচারক যবদ আাসমর ত্াৎপযয  
কুাণকর বদকগুসা ত্ুস িসর দ্বীসনর দাোসত্র লক্ষসত্র 
ঈসদুাগ গ্রণ কসর ত্সব মানুসক আাসমর প্রবত্ অকৃষ্ট 
করার জসন্য ত্াআ যসেষ্ট সব।  কারণ,  এর মািুসম মানু 
লদখসত্ পাসব লয ,  আাসম দ্বীন-রৃবনো ঈভেবির মন্বে 
রসেসছ। রসেসছ মানুসর বাবিক  ভুন্তরীণ ঈভে লক্ষসত্র 
কুাণ ািসনর বনসদযলনা।  
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এ পদ্ধবত্সত্ আাম প্রচাসরর কাজ করস ববসরািীসদর 
পবাদ-বভসযাগগুসার জবাব লদোর লকান দরকার 

পিসব না , লকান িসমযর মাসাচনা প্রসোজন সব না। 
বরং আাম বনসজআ ত্ার ববরুসদ্ধ ঈত্থাবপত্ ংলে খণ্ডন 
করসব। কারণ ত্া এমন সুস্ধষ্ট বিবু  সুদৃঢ় প্রমাণ বনভযর 
সত্ুর নাম যা ক ংলে-সন্দসক দরূ কসর সুদৃঢ় 
ববশ্বা পযযন্ত লপৌাঁবছসে লদে।  
যবদ দ্বীন আাসমর অ লৌন্দযয  ত্াৎপযয ল্প 
পবরমাসন যবদ মানুসর ামসন ফুবিসে লত্াা ে ত্সব 
এবি সব (মুবমসদর জন্য) আাম কবুসর এবং ন্য 
ব বকছুর ঈপর আামসক গ্রাবিকার লদোর লক্ষসত্র 
বসচসে বি দাোসত্র মািুম।  
লজসন রাখুন ,  আাসমর লৌন্দযযগুসা ত্ার মূনীবত্ ,  
লাখা-প্রলাখা ,  দী-প্রমাণ ,  অআন-কানুন ,  বববি-
ববিান আত্ুাবদ বয লক্ষসত্রআ ববরাজমান। এমনবক মাজ ,  
রাষ্ট্র  শববশ্বক জ্ঞান-ববজ্ঞাসনর লক্ষসত্র আাসমর লৌন্দযয 
ববকবলত্। বকন্তু ত্র পুবস্তকাে এ ব বকছুর অসাচনা করা 
মুখু ঈসদ্দশ্য নে। কারণ এসত্ অসাচনা বুাপক সে 
যাসব। ঈসদ্দশ্য  এর কবত্পে ঈদারণ লপল করা। লযন 
এ ঈদারণগুসাসক ন্যান্য লক্ষসত্র দী বসসব লপল 
করা যাে অর এ ববসে লকঈ ঈচ্চত্র গসবণা করসত্ 
চাআস ত্ার জন্য গসবণার দ্বার ঈসন্ধাবচত্ ে।   
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এ ক  ঈদারণ মূত্: ছবিসে অসছ আাসমর 
মূনীবত্,  লাখা-প্রলাখা ,  আবাদত্-বসন্দগী ,  ামাবজক 
অচার-অচরণ ,  লনসদন আত্ুাবদ বববভন্ন লক্ষসত্র ।  
এ পযযাসে অল্লার বনকি াাযু কামনা কবর ,  বত্বন লযন 
অমাসদর বেক পসের বদলা লদন ,  জ্ঞান দান কসরন এবং 
অমাসদর জন্য  ঈন্ধুি কসর লদন ত্াাঁর দো  নুকম্পার 
ভাণ্ডার। যার মািুসম সুন্দর  পবরমাবজযত্ সব অমাসদর 
াববযক বস্থা ,  যাবত্ীে কো  কময-এআ প্রত্ুালা বুসক 
িারণ কসর অসাচনা রৄরু করসত্ যাবচ্ছ ।  
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আাসমর লৌন্দসযযর কসেকবি ঈদারণ 
১ম ঈদারণ: ববশ্বাগত্ভাসব আাম প্রবত্বিত্ কবত্পে 
মূনীবত্র ঈপর 
আাম বনসোি অোসত্ ঈসল্লবখত্ ইমান বা ববশ্বাসর 
মূনীবত্ মূসর ঈপর প্রবত্বিত্ । অল্লা বসন,  
ا
َت
حَت ر ِإسُمْل اوَت مَت ِعُلَت ِإاُمْل اوَت اِإبُمْل َت ِ ُ َت ىٰى

َت
اِإل نِزوَت

ُة
 اوَت َت اأ

َت
ن ُمُْل
َت
اِإا نِزوَت

ُة
 ِهاوَت َت اأ

َّر
 اِب ال
َّر
ن ى اآ َت

ُة
ىا
ُة
ق

ا
َت
اال ِ  ُمْل ِبِّد اِ  ا َّر

َت
ىا ُُّد ِب
َّر
ا ان وِج َت

ُة
اوَت َت اأ ىٰى ِعِس َت اوَت ىٰى ىس َت ا ُة وِج َت

ُة
بَت ِطاوَت َت اأ اُمْل

َت ُمْل
ألا اوَت ىبَت

ُة
ق عُمْل ََت وَت

 
َت
ىا ِلمُة سُمْل ا ُة

ُة
ه
َت
اا  ُمْل ُة
َت
ن اوَت اِ ِّد ُمْل ُة ُمْل ذٍد

حَت
َت
اأ
َت
ا ابَت ُمْل
ُة
ِ ِّدر
َت
ف
ُة
  ن

“লত্ামরা ব,  অমরা ইমান এসনবছ অল্লার ঈপর এবং যা 
বত্ীণয সেসছ অমাসদর প্রবত্ এবং যা বত্ীণয সেসছ 
আব্রাীম,  আমাই,  আাক,  আোকুব এবং ত্দীে 
বংলিসরর প্রবত্ এবং মূা ,  ইা,  ন্যান্য নবীসক 
পানকত্যার পক্ষ লেসক যা দান করা সেসছ ,  ত্ৎমুদসের 
ঈপর। অমরা ত্াসদর মসিু পােযকু কবর না। অমরা ত্াাঁরআ 
অনুগত্ু কারী।” ( ূরা বাকারা: ১৩৬) 
অল্লা ত্াঅা বান্দাসদরসক এ মূনীবত্গুসাসমসন চার 
বনসদযল বদসেসছন। এগুসা এমন মূনীবত্ যার ঈপসর ক 
নবী-রাূ একমত্ বছসন।   
এআ মূনীবত্গুসাসত্ অল্লা ত্াঅা নবী-রাূসদর 
মািুসম লযভাসব বনসজর পবরচে লপল কসরসছন লভাসব ত্াাঁর 
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প্রবত্ অমাসদরসক ববশ্বা লপাণ করসত্ সব এবং ত্াাঁর 
ন্তুবষ্ট জযসনর লচষ্টা করসত্ সব। 
সুত্রাং লয দ্বীসনর মূকো  এক অল্লার ঈপর ববচ 
ববশ্বা অর ফাফ  ত্াাঁর পছন্দনীে কাজবি বাস্তবােসন 
একবনি ভাসব ািনা করা ত্ার লচসে ঈন্নত্ ,  লশ্রি  সুন্দর 
দ্বীন বক অর বদ্বত্ীেবি সত্ পাসর?  
লয দ্বীন পূবযবত্যী ক নবী-রাূসর অবনত্ জীবন-
ববিাসনর ঈপর ববশ্বা করসত্ বনসদযল লদে ,  ক নবী-
রাূসক স্ীকার কসর ,  ত্াাঁসদর মসিু পােযকু কসর না বরং 
বস ত্ারা কসআ বছসন মান অল্লার পক্ষ লেসক 
লপ্রবরত্ ত্ুবাদী ,  বনিাবান  ববশ্বস্ত দূত্ ল দ্বীসনর প্রবত্ 
বভসযাগ  প্রশ্ন ঈত্থাপন করা ম্ভব সত্ পাসর না। 
লয দ্বীন ক ন্যাে-ঙ্গত্ কাসজর বনসদযল লদে ,  ক 
ত্ুসক মেযন কসর ,  নবী-রাূসদর বনকি লপ্রবরত্ ী 
বনভযর ক িমযীে ত্াৎপযযসক স্ীকবৃত্ লদে ,  লয দ্বীন 
কুাণমুখী,  ববসবক ম্যত্ এবং বাস্তবত্ার াসে 
ঙ্গবত্পূণয,  লয দ্বীন লকান বস্থাসত্আ ত্ুসক প্রত্ুাখুান 
কসর না ,  বমেুাসক প্রশ্রে লদে না এবং ভ্রান্ত কাযযক্রসমর 
প্রচার  প্রার কসর না ল দ্বীন ন্যান্য ক িসমযর ঈপর 
ববজেী োকসব।  
-  দ্বীন আাম ক ভা কাজ ,  ঈন্নত্ চবরত্র এবং ব 
িরসণর কুাণমুখী কাসজর বনসদযল লদে। ন্যাে পরােনত্া ,  
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দো-মানুভবত্া  ৎকসমযর প্রবত্ ঈৎাবত্ করার 
পালাপাবল জুুম ,  ললাণ, বনপীিন, বািাবাবি এবং 
খারাপ চবরত্র লেসক মানুসক ত্কয কসর। 
-  পূবযবত্যী নবী-রাূগণ লয ব সুন্দর চাবরবত্রক শববলসষ্টুর 
স্ীকবৃত্ বদসেসছন আাম ত্ার বগুসাসক স্ীকবৃত্ বদসেসছ 
 কু্ষণ্ণ লরসখসছ। ন্যান্য িসময লয ক ভা কাসজর 
বদসক অহ্বান জানাসনা সেসছ-চাআ লিা িমযীে লক্ষসত্র লাক 
বা পাবেযব লক্ষসত্র লাক- আাম লগুসার প্রবত্ ঈৎাবত্ 
কসরসছ। নুরূপভাসব ন্যান্য িসময লয মস্ত ববে 
মানবজাবত্র জন্য ক্ষবত্কারক  ধ্বংাত্মক বসসব ত্কয 
করা সেসছ আাম লগুসার ঈপর বনসিাজ্ঞা অসরাপ 
কসর লগুসা লেসক দূসর োকসত্ বনসদযল বদসেসছ।  
লমািকো,  আাসমর বকদা-ববশ্বা  ঐ ক ববে 
লযগুসা দ্বারা মানুসর ন্তর পববত্র ে ,  অত্মা পবররৄদ্ধ 
ে। বযপবর লযগুসার ঈপর বভবি কসর মানু কময  
শনবত্কত্াে ঈন্নত্ ে। 
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২ে ঈদারণ: আাসমর লরাকন বা মূ বভবি মূ  
ইমাসনর পর লরীেসত্র ব লচসে গুরুত্বপূণয কাজ  ,  
াাত্ কাসেম করা ,  যাকাত্ প্রদান করা ,  লরাযা রাখা 
এবং বাআত্ুল্লাে বগসে জ্জ ম্পাদন করা।   
লরীেসত্র এ ববেগুসার বুাপক  সুদূর প্রারী 
কুাণকর বদকগুসা ম্পসকয বচন্তা কসর লদখুন লত্া! 
অল্লার ন্তুবষ্ট জযসন এগুসা বাস্তবােন করসত্ কী পবরমাণ 
ািনার প্রসোজন ে! অর এর ফস আ  পারসৌবকক 
জীবসন লয প্রবত্দান  াফু াভ করা যাে ল ববেবি 
ভাবনার ববে।  
ক. াাত্ লেসক বলক্ষা:  বচন্তা কসর লদখুন ,  াাসত্র 

মসিু অল্লার প্রবত্ কী পবরমাণ একবনিত্া ,  একাগ্রত্া, 
স্তুবত্,  প্রােযনা,  ববনে  নম্মত্া রসেসছ! 
ইমান নামক বৃসক্ষ াাসত্র বস্থান মূত্: বাগাসন পবরচযযা 
 পাবন বঞ্চসনর মত্আ। প্রত্ু বারবার াাত্ অদাে না 
করস ইমান নামক বৃক্ষবি রৄবকসে যাসব এবং বঝবমসে 
পিসব ত্ার ডা-পাা। পক্ষান্তসর বনেবমত্ াাত্ 
অদাসের ফস ত্ার জীবত্া বৃবদ্ধ সত্ োকসব।  
অর ক্ষু করুন ,  াাত্রত্ বস্থাে কীভাসব অল্লার 
স্পরসণ বনমগ্ন োকসত্ ে! াাত্ লত্া বসচসে বি কাজ। 
াাত্মানুসক শ্লী  ৎ কময লেসক ববরত্ রাসখ। 
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খ. যাকাত্ লেসক বলক্ষা: যাকাসত্র লমকত্ ম্পসকয লখো 
করুন। যাকাসত্র মািুসম বববভন্ন ঈন্নত্ চাবরবত্রক গুণাবী 
জযন করা যাে। লযমন ,  দানলীত্া,  ঈদারত্া,  দো,  
মানুভবত্া আত্ুাবদ। নুরূপভাসব এর মািুসম মানুসর 
নানা চাবরবত্রক লদা-ত্রুবি দূরীভূত্ ে ,  অল্লার 
লনোমসত্র কৃত্জ্ঞত্া অদাে করা ে। এছািা যাকাসত্র 
মািুসম দবরদ্র পীবিত্ অত্য মানবত্ার প্রবত্ ানুভূবত্ 
প্রদলযন করা ে,  ভাসবর কাঘাসত্ জজযবরত্ রত্- বযস্ 
মানুসর ভাব পূরণ করা ে। বজাদ  মুবম মাসজর 
জরুবর মবষ্টগত্ স্াসেয েযননবত্কভাসব াাযু করা ে 
আত্ুাবদ। এ সবর পালাপাবল মান অল্লার পক্ষ লেসক 
রৃবনো  অবখরাসত্ ববলা প্রবত্দাসনর ঙ্গীকার লত্া 
রসেসছআ।  
গ. বোম লেসক বলক্ষা:  বোম ািনার মািুসম অল্লার 
শনকিু  ভাবাা জযসনর স্াসেয অত্মাসক বনত্ু বদসনর 
ভুা এবং বরপুর কামনা-বানা পবরত্ুাগ করসত্ 
নুলীন করা ে। শিযয ,  দৃঢ়ত্া  িুি বদ্ধান্ত বনসত্  
মন  মানসক ভুস্ত কসর গসি লত্াা ে। কাসজ-কসময 
একবনিত্া অনেন এবং প্রবৃবির ভাবাার ঈপর অল্লার 
ভাবাার দাবী বাস্তবােন করার বসচসে লবিলাী মািুম 
 এ বোম। অর এ কারসণআ লরাযা অল্লার জন্য। বত্বন 
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ন্যান্য অমসর মসিু লরাযাসক বনসজর জসন্য ববসলভাসব 
বনবযাচন কসরসছন।  
ঘ. জ্জ লেসক বলক্ষা:  সজ্জর জন্য াজীসদরসক কত্ েয 
খরচ করসত্ ে! কত্ কষ্ট ি করসত্ ে! কত্ ববপদাপদ 
ম্যখুীন সত্ ে! এত্ বকছু করসত্ ে লকব অল্লার 
ন্তুবষ্ট াসভর ঈসদ্দসশ্য। 
জ্জ  অল্লার লশ্রিসত্বর প্রকাল এবং ত্াাঁর প্রবত্ পূণয 
অনুগসত্ুর বনদলযন। সজ্জর মািুসম নবী-রাূ  ত্ীত্ 
কাসর বনিাবান,  পরসজগার মাপুরুসদর জীবসনর কো 
স্পরণ ে। এসত্ কসর ত্াসদর প্রবত্ ববশ্বা  ভাবাার 
বন্নন অর সুদৃঢ় ে। ত্াছািা এর মািুসম মুবসমর 
মাসঝ পারস্ধাবরক পবরচে  লযাগাসযাসগর সুসযাগ ে যা 
ত্াসদরসক মুবম জাবত্র ামবষ্টক  জাত্ীে স্াসেয 
ঐকুবদ্ধ বদ্ধান্ত গ্রসণ াাযু কসর। 
এগুসা বআ আামী জীবন বুবস্থার বত্ চমৎকার 
শববলষ্টু। ববসলত্: মুবম জাবত্িার জন্য এক ববলা 
াভজনক বদক।  
ঈপসরাি অসাচনাে বত্ ংসক্ষসপ আাসমর মূ স্তম্ভ 
মূসর লৌন্দযযগুসা ত্ুস িরা । 
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৩ে ঈদারণ: একত্াবদ্ধভাসব জীবন যাপসনর বনসদযল 
আাম ঐকুবদ্ধভাসব জীবন যাপন করসত্ বনসদযল লদোর 
পালাপাবল পারস্ধাবরক দ্বন্দ্ব  মত্ববসরাসি বপ্ত োর 
বুাপাসর রাঁবলোবর ঈচ্চারণ কসরসছ।  
আাসমর এআ মূনীবত্র প্রমাসণ যসেষ্ট কুরঅন  সুন্নার 
দী ববদুমান।  
ামান্য ববসবকবান মাত্রআ নুিাবন করসত্ ক্ষম লয ,  ঈি 
বনসদযসলর ফস মুবম জাবত্ ববরাি িমযীে  শববেক 
কুাণ জযন কসরসছ। লআ াসে সনক ববপদাপদ  
ধ্বং লেসক রক্ষা লপসেসছ। 
একো কাসরা জানা নে লয ,  সত্ুর ঈপর প্রবত্বিত্ 
লকান লবির ভুন্তরীণ দৃঢ়ত্া এ মূনীবত্র ঈপরআ 
বনভযরলী ।  
একো স্ত্ঃবদ্ধ লয ,  আাসমর প্রেম যুসগর মুমানগণ 
এ মূনীবত্র যোেয বাস্তবােন ঘবিসেবছসন এবং ত্ার প্রবত্ 
ববচ বছসন। ত্াসদর মসন এ ববশ্বা বদ্ধমূ বছ লয ,  
একত্াআ দ্বীসনর প্রাণলবি। ত্াআ ত্ারা দ্বীসনর ঈপর দৃঢ় 
োকার পসর বনসজসদর াববযক ঈন্নবত্ ািন করসত্ ক্ষম 
সেবছসন। রৄিু ত্াআ নে বরং ত্ারা এমন ম্যান  মযযাদার 
বিকারী সেবছসন লয ,  ন্য লকান জাবত্ ত্াসদর 
কাছাকাবছ লপৌাঁছসত্ ক্ষম ে বন ।  
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এ ববেবি বনসের ঈদারসণ অর চমৎকার ভাসব ফুসি 
ঈেসব।  
৪েয ঈদারণ: দো,  করুণা,  দাচার  মানব কুাসণর 
বনসদযল লদে আাম  
আাম মানুসক মানুসর প্রবত্ দো প্রদলযন ,  দাচার এবং 
মানুসর কুাসণ বদান রাখসত্ ঈৎাবত্ কসর।   
আাসমর এআ দো ,  সুন্দর অচার-বুবার এবং মানব 
কুাসণর অবাসনর পালাপাবল চবরত্র ববধ্বংী কমযকাসণ্ডর 
প্রবত্বাসদর মূনীবত্র কারসণআ আাম ক ন্যাে-
ববচার,  ঈগ্রত্া,  দাচার,  বিকার রণ  মযযাদা 
ভূুবিত্ নানা পকসমযর লঘার মাবনলাে একমাত্র 
অলার অসা  ঈজ্জ প্রদীপ রূসপ ববশ্ব মাসজ প্রবত্বিত্ 
সত্ লপসরসছ। 
এ কারসণআ আাম জানার পূসবয যারা ত্ার কট্টর রৃলমন 
বছ,  ত্ারা আাসমর মানুভবত্া  ঈদারত্া লদসখ 
বসলস আাসমর ছাোত্স অশ্রে বনসে জীবন িন্য 
কসরসছ। 
আাম ত্ার নুারীসদর াসে এমন দো  মমত্াপূণয 
অচরণ কসরসছ লয ,  দো,  ক্ষমা এবং মানব কুাসণর 
বমে বাণী ত্াসদর রদে লেসক ঝসর পসি ত্াসদর কো  
কাসজর াসে বমসল লগসছ। ফস আাসমর রৃলমনরা 
বসল বন্নুসত্ পবরণত্ সেসছ। অর ত্াআ লত্া লদখা 
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লগসছ,  লকান লকান মুবম আাসম প্রসবল কসরসছ 
আাম ম্পসকয ভাভাসব লজসন বুসঝ রদসের প্রব 
অকযসণ। অবার লকঈ লকঈ আাসমর প্রবত্ অনুগত্ু 
প্রকাল কসরসছ এবং বনজ িসমযর বনেম-নীবত্র ঈপর 
আাসমর বনেম-নীবত্সক প্রািান্য বদসেসছ আাসমর 
ন্যাে-পরােনত্া ,  দো  করুণার মান নীবত্ লদসখ।  
৫ম ঈদারণঃ আাসমর বববি-ববিানগুসা ববজ্ঞান  যুবি 
ম্যত্ 
এআ মূনীবত্র ত্ুত্া ফুসি ঈসে এর মূ  লাখা গত্ 
প্রবত্বি বববি-ববিাসনর মসিু। এগুসা লযৌবিক ,  ববসবক 
ম্যত্ এবং খুব স্াভাববক। আাসমর ব বকছুসত্আ রসেসছ 
সুলৃঙ্খত্ার সুস্ধষ্ট স্াক্ষর। এবি স্থান-কা-পাত্র লভসদ 
বযত্র কসর জন্য প্রসযাজু।  আাম প্রদি যাবত্ীে ত্েু 
বনভুয। ত্ীসত্র লকান গসবণা  ববসশ্লসণ ত্া বমেুা বা 
ভু প্রমাবণত্ ে বন,  ভববষ্যসত্ সব না। ো ম্ভব। 
বরং বেক শবজ্ঞাবনক ববসশ্লসণ লগুসার ত্ুত্া প্রমাবণত্ 
সেসছ।  
এবি আাসমর ত্ুত্ার ন্যত্ম বি প্রমাণ। 
ন্যাে বনি গসবকগণ প্রমাণ কসরসছন লয ,  যত্ ঈপকারী 
জ্ঞান-ববজ্ঞান রসেসছ –চাআ ত্া িমযীে ববে লাক বা পাবেযব 
ববে লাক বা রাজননবত্ক ববে লাক বআ লকারঅন-
সুন্নার মািুসম সন্দাত্ীত্ভাসব প্রমাবণত্।  
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লমািকো,  লরীেসত্র এমন লকান ববিান বা অআন লনআ যা 
ববসবক পবরপন্থী সত্ পাসর। বরং ববসবকবান  ববচার-বুবদ্ধ 
ম্পন্ন মানু মাত্রআ লরীেসত্র এ ব ববিাসনর 
কুাণকারীত্া,  ত্ুত্া এবং ববরৄদ্ধত্ার াক্ষু লদে। 
আাসমর প্রবত্বি অসদল  বনসি আনাফপূণয। এখাসন 
ামান্যত্ম জুুম বা ববচার লনআ।  
আাম যত্ বকছুর বনসদযল বদসেসছ বআ মানুসর জন্য 
কুাণকর। অর লয ক লক্ষসত্র বনসিাজ্ঞা অসরাপ 
কসরসছ ত্া বশ্যআ মানুসর জন্য ধ্বংাত্মক বা ত্াসত্ 
ঈপকাসরর লচসে ক্ষবত্ লবলী।  
লকান সচত্ন মানু আাসমর রকুম-অকামগুসা 
ভাভাসব বচন্তা করস বশ্যআ ত্ার ববশ্বা অর মজবুত্ 
সব এবং নুিাবন করসত্ ক্ষম সব লয ,  আাম 
প্রজ্ঞামে মীোন অল্লা রাব্বু অামীসনর পক্ষ লেসক 
বত্ীণয জীবন বুবস্থার নাম।  
৬ি ঈদারণ: বজাদ  অমর বব মারূফ ো নাী অবন 
মুনকার ( ৎ কাসজর অসদল এবং মন্দ কাসজর বনসি) 
আাসম বজাদ এবং  অমর বব মারূফ ো নাী 
অবন মুনকার  ত্ো ব িরসণর ৎ কাসজর অসদল এবং 
মন্দ কাসজর বনসি করা সেসছ। 
-  বজাসদর লয বনসদযল এসসছ ত্ার ঈসদ্দুশ্য  ,  দ্বীসনর 
বিকাসর যারা স্তসক্ষপ করসত্ চাে বকম্বা যারা এ বিকার 
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লকসি লনোর অবান জানাে ত্াসদরসক প্রবত্ত্ করা। 
এিাআ  সবযািম বজাদ। এখাসন শজববক লাভ-াা 
বা বুবিগত্ স্ােয ববদ্ধর লকান স্থান লনআ।  
লকঈ যবদ এ ক্রান্ত দীগুসা পযযাসাচনার পালাপাবল 
লত্রুসদর াসে নবী াল্লাল্লার অাআব ো াল্লাম  ত্াাঁর 
াাবীসদর অচরণ লকমন বছ ত্া বনসে গসবণা কসর ত্সব 
সন্দাত্ীত্ ভাসব বুঝসত্ পারসব লয ,  বজাদ অবশ্য 
প্রসোজনীে ববসের ন্তভূযি এবং ত্া লত্রুসদর বািাবাবি  
ীমাঙ্ঘন প্রবত্ত্ করার ঈসদ্দসশ্য প্রণীত্ সেসছ।  
বেক ত্দ্রুপ  ‘ৎ কাসজর অসদল  ৎ কাসজর বনসি „ 
প্রদাসনর বনসদযল লদো সেসছ এ কারসণ লয ,  মুবমগণ 
যবদ আাসমর মূনীবত্ ,  অআন-কানুন এবং অসদল-
বনসিগুসা লমসন না চসন ত্সব এআ দ্বীন বেক োকসব না। 
অর কারণ  ,  লকঈ লযন ববচারী অত্মার লিাকাে 
পসি লকান বনবদ্ধ কাজ করার এবং যোািু অবশ্য 
পানীে লকান কাজ লছসি লদোর া না কসর। অর এবি 
অমর বব মারূফ ো নাী অবন মুনকার ত্ো  ‘ৎ 

কাসজর অসদল  ৎ কাসজর বনসি „ ছািা ম্ভব নে।  
সুত্রাং এ ববিানবি আাসমর ন্যত্ম একবি লৌন্দযয বরং 
এবি দ্বীন বিসক োকার জন্য একবি ত্ুাবশ্যকীে ঈপাদান।  
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ত্দ্রূপ এ ববিানবি বাাঁকা পসে পবরচাবত্ মানুসক বেক 
পসে এসন পবররৄদ্ধ করার এবং ন্যাে-পকময লেসক 
বরসে এসন মৎ  ঈন্নত্ কসময ঈৎাবত্ করার একবি 
মািুম।  
বকন্তু লরীেসত্র বববি-বনসি লমসন বনসে ল নুযােী জীবন 
পবরচানা করার পর অবার যবদ মানুসক লস্চ্ছাচাবরত্ার 
সুসযাগ লদো ে ত্সব এবি লযমন ত্ার বনসজর ক্ষবত্ কারক 
ত্দ্রূপমাসজর জন্য ক্ষবত্কর। ববসল কসর লরীেত্  
ববসবসকর বনবাযয বিকার মুসর জন্য ক্ষবত্কর।   
৭ম ঈদারণ: বুবা-বাবনজু  লনসদন 
আামী লরীেসত্ বুবা-বাবণজু ,  ভািা,  লকাম্পাবন 
প্রভৃবত্ লয ক লক্ষসত্র মানুসর মাসঝ েযননবত্ক লনসদন 
ে বা লদনা-পানা  ঈপবস্থত্ পণু বববনমসের মািুসম 
পরস্ধসর াভবান ে লগুসাসক শবি করা সেসছ।  
আাসম এব ববসের পূণয মািান লপল করা সেসছ। 
কারণ এসবর মািুসম মানব জীবসনর জরুরী চাবদা পূরণ 
ে,  ভাব দূর ে এবং ত্াসদর জীবন ে অর মৃদ্ধ। 
ত্সব এ লক্ষসত্র আাম লত্যাসরাপ কসরসছ লয ,  েযননবত্ক 
লনসদসন ঈভে পসক্ষর ম্যবত্ োকা জরুবর। নুরূপভাসব 
লকান ববসে চুবি স চুবির ববে ,  চুবি কৃত্ বস্তু ,  
চুবির লত্যাবী আত্ুাবদ ভাভাসব লজসন-বুসঝ ত্া ম্পাদন 
করসত্ সব ।  
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পক্ষান্তসর সুদ,  জুো বা এ জাত্ীে লয ব লক্ষসত্র লকান এক 
পক্ষ ক্ষবত্গ্রস্ত োর ম্ভাবনা রসেসছ বা এক পসক্ষর 
জুুসমর বলকার োর ম্ভাবনা রসেসছ আাম 
লগুসাসক বনবদ্ধ কসরসছ । 
ত্াস লয লকঈ লনসদন ম্পবকযত্ আাসমর ববিানগুসা 
ম্পসকয বচন্তা করস বুঝসত্ পারসব লয ,  এ ববিানগুসা দ্বীন 
 রৃবনো ঈভেবির কুাসণর াসে ম্পৃি। এব বনসে 
বচন্তা করস মানবজাবত্র প্রবত্ মান অল্লার ীমাীন 
করুণা  নুকম্পার াক্ষু প্রদান করসত্আ সব। কারণ 
বত্বন বয প্রকার শবি ঈপাজযন ,  খাদু,  পানীে এবং 
মুনাফা াবসর ক সুলৃঙ্খ পে  পদ্ধবত্সক শবিত্া 
প্রদান কসরসছন।  
৮ম ঈদারণ: খাদু-পানীে  ববসে-লাদী 
আাম ঈিম খাদু দ্রবু ,  পানীে,  লপালাক  ববসে-
লাদীসক শবি কসরসছ।  
আাম বয প্রকার ঈপকারী ফ-ফাবদ ,  লস্য দানা এবং 
ািারণভাসব াগসর ববাকারী ব িরসণর প্রাণী মানুসর 
জন্য খাদুদ্রবু বসসব শবি কসরসছ। অর স্থচর প্রাণীর 
মসিু লকব ল ব প্রাণীসক বনবদ্ধ কসরসছ যা মানুসর দ্বীন 
ত্ো নীবত্-শনবত্কত্া ,  মবস্তস্ক  অবেযক ক্ষবত্ ািন কসর।  
সুত্রাং লযগুসা শবি করা সেসছ লগুসা মান অল্লা 
নুগ্র এবং ত্ার দ্বীসনর লৌন্দযয । অর লযগুসা বনবদ্ধ করা 
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সেসছ লগুসা ত্াাঁর নুগ্র  দ্বীসনর লৌন্দযয। লকননা ,  
প্রকৃত্ লৌন্দযয লত্া লিাআ যাসত্ োসক লকমত্  প্রজ্ঞা পূণয 
বদ্ধান্ত এবং লযখাসন ঈপকাসরর পালাপাবল ক্ষবত্র বদকবি 
ববসবচনাে রাখা ে। 
আাম বববা করাসক শবি কসরসছ। একজন পুরু 
স্ািীনভাসব এক াসে রৃ „জন, বত্নজন বা চারজন নারীসক 
বববা করসত্ পাসর। এসত্ ঈভে পসক্ষরআ কুাণ াবিত্ 
ে এবং ঈভে পক্ষআ ক্ষবত্র াত্ লেসক বাাঁসচ। ত্সব একজন 
পুরুসর জন্য একাসে চাসরর বিক স্ািীন নারীসক বববা 
বন্নসন রাখা শবি নে। লকননা ত্াসত্ আনাফ প্রবত্িা করা 
ম্ভব ে না বরং ত্াসত্ জুুম ংঘবিত্ ে।  
ত্সব দাম্পত্ু জীবসন স্বীসদর ঈপর স্ামীর পক্ষ লেসক 
ববচাসরর অলংকা োকস বকংবা এ লক্ষসত্র অল্লার ববিান 
মূ বাস্তবােন করসত্ ক্ষম স আাম রৄিু একজন স্বী 
বনসে জীবন যাপন করসত্ ঈৎাবত্ কসরসছ। যাসত্ 
ঈপসরাি ঈসদ্দশ্য বাস্তবােন করা ম্ভব ে।  
বববা বুবস্থা লযমন অল্লার একবি ববরাি লনোমত্ এবং 
জীবসনর বত্প্রসোজনীে ববে ত্দ্রূপ মানু লযন ত্ার জন্য 
ঈপসযাগী নে এমন স্বীসক বনসে কষ্টকর  রৃঃ জীবন-
যাপসন বািু না ে লজন্য বববা ববসচ্ছসদর শবিত্া 
প্রদান করা সেসছ। অল্লা বসন,  
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“অর যবদ ঈভসেআ বববচ্ছন্ন সে যাে ,  ত্সব অল্লা স্ীে 

নুগ্র দ্বারা প্রসত্ুকসক মুখাসপক্ষী কসর বদসবন। ” ( ূরা 
বনা: ১৩০) 
৯ম ঈদারণঃ বুবি  মাজ জীবসন পারস্ধাবরক বিকার 
অল্লা  ত্াাঁর রাূ মানবজাবত্র জন্য লয মস্ত বিকার 
প্রণেন কসরসছন লগুসা বআ ন্যােঙ্গত্  কুাণকর। 
লযমন বপত্া-পুত্র ,  অত্মীে-স্জন ,  পািা-প্রবত্সবলী ,  
বন্নু-বান্নব ,  শ্রবমক-মজুর এবং স্ামী-স্বীর পারস্ধাবরক 
বিকার।  
এ বিকারগুসার মসিু বকছু অসছ একান্তআ জরুবর অর 
বকছু অসছ লৌন্দযয বিযক। এগুসা ত্ুন্ত লযৌবিক এবং 
স্াভাববক। এ ব বিকাসরর ঈপর বভবি কসরআ মানু 
পরস্ধসরর াসে লনসদন  ঈেব কসর এবং বনসজসদর 
জন্য ঈপকারী ববেগুসা এসক পসরর াসে বববনমে 
কসর। 
বচন্তা করস লদখসত্ পাসবন ,  এর মািুসম বকভাসব মানুসর 
কুাণ ািন করা সেসছ এবং ত্াসদরসক বনসষ্টর াত্ 
লেসক রক্ষা করা সেসছ। অর বুঝসত্ পাসবন ,  এগুসা 
লেসক মানু বকভাসব বুাপকভাসব ঈপকৃত্ সচ্ছ ,  বকভাসব 
পারষ্পাবরক সুম্পকয  ভ্রাত্ৃত্ব বন্নসনর মািুসম ত্ারা 
চমৎকারভাসব জীবন যাপন করসছ। 
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এসত্আ প্রত্ীেমান ে লয ,  আামী লরীেত্ আ  
পারসৌবকক ঈভে জগসত্ সুখ মৃদ্ধ জীবসনর বনশ্চেত্া 
লদে।  
এ বিকারগুসা স্থান ,  কা,  পাত্র,  পবরসবল,  
পবরবস্থবত্  ামাবজক রীবত্-নীবত্র াসে ঙ্গবত্পূণয। 
লদখসত্ পাসবন লয ,  এগুসাসত্ বযপ্রকার কুাসণর মন্বে 
ঘসিসছ। এর মািুসম মানু দ্বীন-রৃবনো ঈভে লক্ষসত্র এসক 
পরসক পবরপূণযভাসব াাযু-সযাবগত্া করসত্ পাসর ,  
ত্াসদর ন্তসর ভাত্ৃত্ব  ভাবাা ৃবষ্ট ে অর দূরীভূত্ ে 
পারষ্পাবরক বংা-ববসদ্ব  মনমাবন্য।  
১০ম ঈদারণ: ঈিরাবিকার অআন  ম্পদ বণ্টন 
মানু মৃত্ুু বরণ করার পর ত্ার পবরত্ুি ম্পদ সন্যর 
স্তান্তর ো এবং ঈিরাবিকারীসদর মাসঝ লগুসা 
বণ্টসনর পদ্ধবত্। 
অল্লা ত্াঅা এর লমকত্ ম্পসকয বনসন্ধাি অোত্বির 
মসিু আবঙ্গত্ প্রদান কসর বসন: 
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“লত্ামাসদর বপত্া  পুসত্রর মসিু লক লত্ামাসদর জসন্য 
বিক ঈপকারী লত্ামরা জান না।” ( ূরা বনা: ১১) 
অর ত্াআসত্া অল্লা ত্াোা অত্মীে স্জসনর মসিু লক 
লবলী ঈপকার করসব ,  ািারণত্ মানু কার বনকি ত্ার 
ম্পদ বদসে লযসত্ লবলী অগ্রী ,  লক ত্ার দাচরণ 
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পাোর লবলী কদার আত্ুাবদ ববসে ত্ার ীম জ্ঞাসনর 
অসাসক িারাবাবকত্ার াসে ম্পদ বণ্টসনর অআন 
প্রণেন কসরসছন। প্রসত্ুক লবাি ম্পন্ন বুবি এআ বণ্টন 
নীবত্র সুিুত্া  লৌন্দসযযর াক্ষু বদসব। এআ বণ্টন 
প্রবক্রোবি মানুসর ঈপর লছসি বদস এ লক্ষসত্র চরম 
ববলৃঙ্খা,  লস্চ্ছাচাবরত্া,  ট্টসগা  রৃনযীবত্র ূত্রপাত্ 
ত্।  
লরীেত্ মানুসক মৃত্ুুর পূসবয ঈিরাবিকারী বুবত্সরসক 
ািারণ জনকুাণ খাসত্ বনজস্ ম্পদ বুসের  বেত্ 
কসর যাোর বিকার বদসেসছ। বকন্তু ত্ার জন্য লত্যাসরাপ 
কসরসছ লয ,  ত্া বশ্যআ ম্পসদর এক ত্ৃত্ীোংল বা ত্ার 
কম সত্ সব। যাসত্ কসর ,  মান অল্লা লয ম্পদসক 
মানুসর জীবন-জীববকার ঈপকরণ বাবনসেসছন ত্া লযন 
মৃত্ুুর মে বনসবযাি  রৃবয িাবমযকত্া ম্পন্ন মানুসরা 
লখা-ত্ামালার বস্তুসত্ পবরণত্ করসত্ না পাসর। েচ এরা 
লারীবরক  মানবকভাসব সুস্থ বস্থাে দবরদ্রত্া বা বনঃস্ 
সে যাবার ভসে েয খরচ করত্ না!  
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১১ত্ম ঈদারণ: লফৌজদাবর দণ্ডবববি 
আাম প্রববত্যত্ লফৌজদাবর দণ্ডবববি এবং পরাসির িরণ 
নুাসর এর বভন্নত্া প্রসঙ্গ। 
পরাি,  রৃষ্কবৃত্ এবং অল্লার বকংবা মানুসর বিকাসর 
স্তসক্ষপ করা মস্ত বি ন্যাে। এর ফস দ্বীন-রৃবনো বয 
লক্ষসত্র চরম বনেম  ববলৃঙ্খার ৃবষ্ট ে। ত্াআ আাম 
পরাসি জবিসে পিা লেসক মানুসক ববরত্ রাখার জন্য বা 
পরাি প্রবণত্া হ্রা করার সক্ষু মৃত্ুুদণ্ড ,  ঙ্গসচ্ছদ,  
লবত্রাঘাত্,  লদলান্তর,  আত্ুাবদ নানা িরসণর লফৌজদাবর 
দণ্ডবববি প্রণেন কসরসছ। 
এ ক অআন মূত্: মাজ-মবষ্ট কসর জন্যআ 
কুাণকর। এর মািুসম ববসবকবান মানু আামী 
লরীেসত্র লৌন্দযয ঈপবি করসত্ পাসর।  
লদল লেসক পবরপূণযভাসব পরাি বনমূয করা বা প্রবত্সরাি 
করা লকান ক্রসমআ ম্ভব নে যত্ক্ষণ না আাম প্রণীত্ 
দণ্ডবববি কাযযকর করা সব-পরাসির মাত্রানুযােী কখসনা 
াকা লাবস্ত ,  কখন কবেন লাবস্ত ,  লকানিাে ঘুদণ্ড ,  
লকানিাে গুরুদণ্ড। 
১২ত্ম ঈদারণ: ম্পদ বুবাসরর সযাগু বুবি  
লকান মানু ম্পদ বুে করসত্ বগসে বনসজর বা সন্যর 
ক্ষবত্ করসত্ পাসর এ ম্ভাবনা োকস আাম ত্াসক  
‘ম্পদ বুবাসরর সযাগু „ বস লঘাণা কসরসছ। লযমন 
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পাগ, নাবাক, লবাি-জ্ঞানীন বুবি প্রমুখ । নুরূপভাসব 
লকান বুবি যবদ ঊসণ ডুসব যাে ত্সব ঊণ দাত্াসদর স্ােয 
রক্ষার ঈসদ্দসশ্য অদত্ কত্ৃযক ত্ার স্থাবর/স্থাবর ম্পদ 
বুবাসর বািা লদো এবং ত্ার লআ ম্পদ ববক্রে কসর ঊণ 
পবরসলাি করা। 
এ বআ আাসমর লৌন্দযযগত্ বদক। কারণ ,  ািারণত্: 
একজন মানু স্ািীনভাসব ত্ার বনজস্ ম্পদ বুবাসরর পূণয 
বিকার রাসখ। বকন্তু যখন লদখা যাে লয ,  ল বুবিসক এআ 
স্ািীনত্া লদো স ঈপকাসরর লচসে ক্ষবত্আ লবল সব ত্খন 
েয খরচ করার বুাপাসর ত্ার ঈপর বনসিাজ্ঞা অসরাপ করা 
সেসছ। এিা এজসন্যআ করা সেসছ লয ,  লযন ম্পসদর 
পবুবার বন্ন ে ,  মানু াভজনক ভাসব ম্পদ 
বুবাসরর লচষ্টা কসর এবং ক্ষবত্র াত্ লেসক ম্পদসক 
লফাজত্ কসর।  
১৩ত্ম ঈদারণ: দব,  চুবিপত্র  াক্ষী 
আামী লরীেসত্ দব ,  চুবিপত্র  াক্ষী রাখার ববিান 
প্রবত্যন করা সেসছ লযন পানাদার বুবি এ ক াক্ষী ,  
দব  চুবিপত্র প্রসোজসনর মে প্রমাণ বসসব বুবার 
করসত্ পাসর। লযমন পানা অদাসের লক্ষসত্র ,  ঊণ লনোর 
পর স্ীকবৃত্ প্রবত্সরাসির লক্ষসত্র বকংবা পরস্ধসরর ংলে-
সন্দ দূরীকরসণ াক্ষীর দরকার ে। 
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নুরূপভাসব ঈি প্রসোজসন পানাদারসক বন্নক ,  
বনরাপিা গুারাবন্ি ,  জামানত্ আত্ুাবদ দব-প্রমাসণর 
অশ্রে বনসত্ ে। 
এিা বদবাসাসকর ন্যাে স্ধষ্ট লয ,  এআ ববিাসনর মসিু 
মানুসর বিকার ংরক্ষণ ,  লনসদসনর পবরবি 
ম্প্রারণ,  ন্যাে ববচার এবং সুিু  পবরচ্ছন্ন ামাবজক 
ম্পকয প্রবত্িা  বর কুাণ  ঈপকাবরত্া রসেসছ। 
এ ক চুবিপত্র  দব-প্রমাসণর বুবস্থা না োকস 
ামাবজক লনসদসনর ববরাি একবি বদক ম্পূণয সকসজা 
লেসক লযত্। ত্াআ এআ ববিান মানুসর পারস্ধাবরক 
লনসদসনর লক্ষসত্র দাত্া  গ্রীত্া ঈভসের জন্যআ বববভন্ন 
বদক বদসে কুাণকর। 
১৪ত্ম ঈদারণ: েয ঊণ লদো বা বুবাবরক বজবন-পত্র 
িার লদো 
আাম মানুসক সন্যর ঈপকার করসত্ ঈৎাবত্ 
কসরসছ। এসত্ মানু অল্লা বনকি প্রবত্দান পাোর 
পালাপাবল মানুসর বনকি জযন কসর প্রলংা  
কৃত্জ্ঞত্া। বসলস অবার ত্ার কাসছআ বফসর অস ত্ার 
মূিন বা এর বববনমে।  
এবি ববরাি জযন। লকননা,  এখাসন ত্াসক লকানরূপ ক্ষবত্র 
ম্যখুীন সত্ ে না। লযমন ,  মানুসক িাকা-পো ঊণ 
লদো বা প্রসোজনীে বুবার ামগ্রী িার লদো আত্ুাবদ। 
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এসত্ মানুসর সনক ঈপকার ে ,  ভাব দূর ে ,  কষ্ট 
াঘব ে এবং এর মািুসম বজযত্ ে গবণত্ োব।   
এসত্ ল বুবি মূিন বফসর পাোর পালাপাবল মান 
অল্লার ীমাীন প্রবত্দান জযন কসর। অর লয বুবি 
ঈপকৃত্  ত্ার মসন দাত্ার প্রবত্ কৃত্জ্ঞত্াসবাি জাগ্রত্ 
ে,  ম্পসদ বরকত্ অস ,  মসনর ঈদারত্া এবং 
পারস্ধাবরক রদুত্া  ভাবাা ৃবষ্ট ে আত্ুাবদ। 
ািারণ দান-দকা যা দানলী ম্পূণযভাসব ন্যসক দান 
কসর লদে;  মূিন বফবরসে লনে না- এর লকমত্ ম্পসকয 
আসত্াপূসবয যাকাত্  দান-দকা ববসে বকছুিা 
অসাকপাত্ করা সেসছ।  
১৫ত্ম ঈদারণ: মামা-লমাকদ্দমা  বববাদ মীমাংা 
বববাদ মীমাংা ,  মস্যার মািান বকংবা বববদমান লকান 
একপক্ষসক গ্রাবিকার প্রদাসনর লক্ষসত্র আাম লয মস্ত 
ূত্র  মূনীবত্ বনিযারণ কসরসছ লগুসা এক বদসক লযমন 
ন্যাে ঙ্গত্  সুস্ধষ্ট প্রমাণ বনভযর ন্যবদসক ামাবজক 
রীবত্-নীবত্  স্ভাব-প্রকৃবত্র াসে ংগবত্পূণয।   
লযমন একবি মূনীবত্  ,  বাদী ত্ার দাবীর মেযসন যবদ 
প্রমাণ াবজর করসত্ ক্ষম ে ত্সবআ ত্ার পক্ষ গ্রাবিকার 
পাসব এবং ত্ার দাবীকৃত্ পানা াভ করসব। বকন্তু বাদী 
যবদ লকব বভসযাগ লপল কসর বকন্তু লকান প্রমাণ াবজর 
করসত্ না পাসর ত্সব বববাদী ত্ার ববরুসদ্ধ দাসের কৃত্ 
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বভসযাগ ত্ু প্রমাসণ কম খাসব। এসত্ ত্ার ঈপর 
বাদীর অর লকান দাবী-দাো োকসব না।  
আামী অআসন বস্তুর মান নুাসর প্রমাণ গ্রণ করা সে 
োসক। বববভন্ন আবঙ্গত্ ,  অামত্ বা মাসজ প্রচবত্ রীবত্-
নীবত্ দব বাসব গ্রণসযাগু। লকননা ,  ত্ু 
ঈদ্ঘািসন যা বকছু াাযু কসর বআ প্রমাসণর ন্তগযত্।   
ত্সব যবদ মামাবি সন্দ পূণয ে বকংবা ঈভে পক্ষআ মান 
ামান ে ত্সব আাম ঈভে পসক্ষর মাসঝ সুিু মসঝাত্া 
করাসক বববাদ  মস্যার ামািাসনর ঈপাে বসসব 
বনিযারণ কসরসছ। 
নুরূপভাসব ববচারাচার  বববাদ মীমাংার লক্ষসত্র আাম 
লআ পন্থা বম্বন করসত্ ঈৎাবত্ কসরসছ যাসত্ জুুম  
অল্লার নাফরমানী নাআ এবং লিা মানুসর ঈপকারী।  
আাসম বিকার  লদনাপানা ংক্রান্ত ববসে রৃবয  
লবিলাী,  রাজা  প্রজা বাআসক এক কাত্াসর লরসখ 
ববচার প্রােযীসক পবরত্ুষ্ট করার বুবস্থা করা সেসছ আনাফ 
পূণয  বনরসপক্ষ পন্থা বম্বসনর মািুসম। 



 ইসলামের সসৌন্দর্য  40 

 
১৬ত্ম ঈদারণ: রৄরা বুবস্থা 
আামী লরীেসত্  ‘রৄরা„ ত্ো পারস্ধাবরক পরামলয কসর 
বদ্ধান্ত গ্রসণর বনসদযল প্রদান করা সেসছ এবং লয ক 
ইমানদার ক িমযীে ,  শববেক,  অভুন্তরীণ বকংবা 
ববগযত্ মস্যাে পারস্ধাবরক পরামলয কসর বদ্ধান্ত লনে 
ত্াসদর প্রলংা করা সেসছ ।  
এবি একবি বি মূনীবত্। ক জ্ঞানী-গুণী  ববজ্ঞ জসনরা 
এর ঈপসযাবগত্ার বুাপাসর একমত্। কসর মসত্ এবি 
এমন একবি ববে যা বনভুযভাসব ভীষ্ট সক্ষু ঈপনীত্ 
োর জন্য বসচসে ঈিম  যসোপযুি মািুম। 
লয জাবত্ এআ মূনীবত্র অসাসক কাজ কসরসছ ত্ারাআ 
মৃবদ্ধ  ঈন্নবত্র বলখসর ঈপনীত্ সত্ লপসরসছ। 
যত্আ মানুসর জ্ঞাসনর প্ররত্া ঘসিসছ  বচন্তার বদগন্ত 
প্রাবরত্ সচ্ছ ত্ত্আ ত্ারা পারস্ধাবরক অাপ-অসাচনা 
করার প্রসোজনীেত্া  মূু ঈপবি করসছ। প্রােবমক 
যুসগর মুমানগণ িমযীে  জাগবত্ক ঈভে লক্ষসত্র এআ 
মূনীবত্ বাস্তবাবেত্ কসরবছসন বসআ ত্াসদর ব বকছু বেক 
বছ। ত্াসদর বস্থা বছ ঈন্নেন  মৃবদ্ধ মুখী। পক্ষান্তসর 
যখনআ ত্ারা এআ মূনীবত্ লেসক সর দাাঁিাসা ত্খনআ 
ত্াসদর পত্ন রৄরু । িমযীে এবং জাগবত্ক ঈভে লক্ষসত্র 
অজ পযযন্ত ল পত্ন বুাত্ রসেসছ! যার করুণ পবরণবত্ 
বত্যমাসন অপবন লদখসত্আ পাসচ্ছন।  
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বশ্য পুনরাে যবদ ত্ারা ত্াসদর দ্বীসনর এআ মূনীবত্র 
বদসক বফসর অস ত্সব ত্ারা অবার ফ সব । 
১৭ত্ম ঈদারণ: দ্বীন  রৃবনো,  লদ  অত্মার মন্বে 
আামী লরীেত্ অগমন কসরসছ দ্বীন  রৃবনোর ঈভে 
লক্ষসত্র কুাণ প্রবত্িা এবং লদ  অত্মা ঈভসের মাসঝ 
মন্বে ািন করার জন্য। 
এআ মূনীবত্র বুাপাসর পববত্র কুরঅন  াদীস যসেষ্ট 
প্রমাণপবি ববদুমান রসেসছ।  
অল্লা  ত্াাঁর রাূ াল্লাল্লার অাআব ো াল্লাম দ্বীন-
রৃবনো ঈভে বুাপাসরআ যেবান োর জন্য বনসদলয 
বদসেসছন। কারণ একবি পরবির জন্য ােক। 
মান অল্লা মানু  বজন জাবত্সক ৃবষ্ট কসরসছন এ জন্য 
লয,  ত্ারা লযন একমাত্র ত্াাঁর আবাদত্ কসর এবং ত্ার ক 
বাস্তবােন কসর।  
বত্বন ত্াসদরসক জীববকা দান কসরসছন, জীববকা জযন  
লবাঁসচ োকার বববভন্ন পে  পদ্ধবত্র বুবস্থা কসরসছন লযন 
এগুসার মািুসম ত্ারা ত্াাঁর আবাদত্ করসত্ লবি পাে, 
শদবক  মানবক ভাসব লবিলাী োকসত্ পাসর। 
আাম মানুসক লদ বাদ বদসে রৄিু অত্মার লখারাক 
লজাগাসত্ বস বন। নুরূপভাসব আাম মানুসক লকব 
বচি ববসনাদন  মসনর কামনা-বানা চবরত্ােয করার কাসজ 
ববসভার সত্ বনসি কসরসছ। অর বনসদযল বদসেসছ ঐ ক 
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কাসজর লযগুসার মািুসম রদে  অত্মার কুাণ াবিত্ 
ে। 
১৮ত্ম ঈদারণ: রাষ্ট্র বুবস্থা 
আামী লরীেসত্র দৃবষ্টসত্ আম ,  দ্বীন এবং লান ক্ষমত্া 
একবি পরবির পবরপূরক  ােক। লকননা আম  দ্বীন 
রাষ্ট্র বুবস্থাসক বেক পসে পবরচাবত্ করসব। এ রৃসের 
ঈপর বভবি কসর পবরচাবত্ সব লান কাযয ,  রাষ্ট্র ক্ষমত্া। 
অবার রাষ্ট্র বনেবন্ত্রত্ সব দ্বীন  আসমর মািুসম। 
লকননা,  দ্বীসনর পর নাম লকমত্ বা প্রজ্ঞা। এআ দ্বীনসক 
নুরণ করসআ পাো যাসব বেক পসের বদলা ;  অসব 
বাবরত্ াফু।  
লযখাসনআ দ্বীন  রাষ্ট্র পালাপাবল চসব লখাসনআ পবরবস্থবত্র 
ঈন্নবত্ াবিত্ সব এবং ব বকছু সুিু  সুলৃঙ্খ ভাসব 
পবরচাবত্ সব। পর পসক্ষ যখনআ রাষ্ট্রসক দ্বীন লেসক 
বববচ্ছন্ন করা সব ত্খনআ লনসম অসব ববলৃঙ্খা। ারাসব 
ামাবজক বস্থবত্লীত্া। মাসজ ববসভদ ৃবষ্ট সব। মানুসর 
মসন দূরত্ব বািসব। রৄরু সব ক লক্ষসত্র িঃপত্ন।  
এ কোর মেযসন বা যাে ,  জ্ঞান-ববজ্ঞান যত্আ 
ম্প্রাবরত্ লাক না লকন ,  যত্আ নব নব অববষ্কাসরর 
অগমন ঘিুক না লকন অ লকারঅন প্রদি লকান ত্েু বা 
লরীেসত্র লকান ববেসক অসদৌ খণ্ডন করসত্ ক্ষম ে বন। 
কারণ লরীেত্ লত্া মানুসর ববসবক পবরপন্থী ঈদ্ভি লকান 



 ইসলামের সসৌন্দর্য  43 

 
বকছু বনসে অসবন। বরং ক সুস্থ ববসবক লরীেত্ অবনত্ 
ক ববেসকআ নুপম সুন্দর বস াক্ষু বদসেসছ।   
এ ববসে অসরকবি ঈদারণ লদো লযসত্ পাসর। ত্া -  
১৯ত্ম ঈদারণ: আাম ববজ্ঞান ম্যত্  লযৌবিক 
লরীেসত্র লকান বকছুআ ববসবক ববরুদ্ধ বা বেকভাসব 
প্রমাবণত্ ববজ্ঞান ববভূযত্ নে। এসত্আ প্রমাবণত্ ে ,  মান 
অল্লার বববি-ববিান একমাত্র ঙ্ঘনীে সুদৃঢ় বভবির ঈপর 
স্থাবপত্ এবং স্থান-কা  পাত্র লভসদ প্রসযাজু।   
এআ জগত্ ংাসর ংঘবিত্ বববভন্ন ঘিনা প্রবা গসবণা 
কসর লদখস এ ববেবির ত্ুত্া দ্রৃব ত্ারার মত্ প্রস্নুবিত্ 
সে ঈসে।  
এর মািুসম সুস্ধষ্ট ভাসব প্রত্ীেমান ে লয ,  পববত্র 
আাম লছাি-বি লকান মস্যারআ মািান পূণয রাসখবন।   
২০ত্ম ঈদারণ: বািার প্রাচীর মাবিসে আাসমর ববজে 
বভযাত্রা 
মুমানসদর ববশ্বাস্য বদগন্ত প্রারী ববজে বভযাত্রা ,  
লত্রুসদর কবেন প্রবত্সরাি  বম্যবত্ অক্রমসণর মুসখ 
মা পরাক্রসম মযযাদার লজৌুল বনসে বিসক োকা এবং 
লত্রুসদর বুাপাসর ত্াসদর আবত্া খুাত্ ভূবমকা  অচরণ 
বববি ম্পসকয ংবক্ষপ্ত দৃবষ্টপাত্।  
আাসমর উাসগ্নর বদসক দবৃষ্ট বনবদ্ধ করস বুঝা যাে ,  
বকভাসব আাম লত্রুত্া  ববসদ্বপূণয লত্িা বছন্ন অরব 
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ঈপদ্বীপসক ংঘবদ্ধ কসরবছ। বংা  লত্রুত্ার বব বাষ্প 
ববদূবরত্ কসর লখাসন ছবিসে বদসেবছ ইমানী ভ্রাত্ৃত্ব  
ভাবাার বস্দগ্ধ পরল। 
ত্ারপর ত্ারা িাববত্  ববশ্বজসের বদসক। একিার পর 
একিা লদল জে কসর ামসন এবগসে চ অসার বমবছ। 
ববশ্বজসের ূচনাসত্আ ামসন পি লরাম  পারস্য জাবত্। 
লবি-ামেযু ,  ললৌযয-বীযয ,  রদ-ামগ্রী ,  লাক-
জনব ববদক বদসেআ এরা বছ ত্ৎকাীন পৃবেবীর লরা 
জাবত্। বকন্তু দ্বীন আাসমর লৌজসন্য ,  ইমাসনর বস এবং 
অল্লার পক্ষ লেসক ববসল াাসযুর ফস ত্ারা এ রৃবি 
জাবত্সক পদানত্ কর। এভাসব এক পযযাসে আাম লপৌাঁসছ 
লগ প্রাচু  পশ্চাসত্ুর বযত্র। 
এ ক ববজে মান অল্লা পাসকর বনদলযন এবং নবী 
করীম াল্লাল্লার অাআব ো াল্লাম এর মুবজযার স্ধষ্ট 
ববঃপ্রকাল।  
এভাসব মানব জাবত্ দস দস-চাপ বা লবি প্রসোসগ নে ;  
বনববযসে প্রলান্ত বচসি ,  লজসন বুসঝ আাসমর ছাোত্স 
অশ্রে গ্রণ কসর িন্য ।  
এ ববে গুসার ঈপর লকঈ ািারণভাসব দৃবষ্ট লফরাস ত্ার 
ামসন প্রবত্ভাত্ সব লয ,  একমাত্র দ্বীন আামআ ত্ু। 
বাবত্ লবির প্রভাব  প্রবত্পবি যত্ বৃৎ  বুাপকআ 
লাক না লকন সত্ুর ামসন ত্া অসদৌ বস্থর োকসত্ ক্ষম 
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নে। এ ববেবি ািারণ জ্ঞান দ্বারা ঈপবি করা যাে। 
লকান আনাফদার মানু ত্াসত্ সন্দ করসত্ পাসর না। বরং 
এবি বত্ বাস্তব  পবরাযয ত্ু কো।  
ত্সব মকাীন কবত্পে লখসকর কো বভন্ন। যারা বচন্তা 
লচত্নাে আাসমর লত্রুসদর পপ্রচার  লপ্রাপাগান্ডার 
ামসন পরাভূত্ সেসছ। এসদর িারণা ,  আাসমর এআ 
ববস্তৃবত্  সৌবকক ববজে ম্ভব সেবছ লকব শববেক 
লবির ঈপর বভবি কসর! এরা বনসজসদর কসপা-কবল্পত্ 
ভ্রান্ত িারাণানুাসর এ ব ববজসের পবুাখুা লদোর লচষ্টা 
কসরসছ!  
এ ব ববসশ্লসণর মূ বিবু  ,  ত্ৎকাীন লরাম  
পারস্য রাষ্ট্রদ্বে অরবসদর রদ ামগ্রী  ামবরক লবির 
ত্ুনাে রৃবয বছ। ববিাে ত্াসদর ঈপর অরব 
মুমানসদর ববজে ম্ভব সেবছ! 
বকন্তু একিু বচন্তা করসআ ত্াসদর এ ভ্রান্ত িারণা বাুর বাাঁসির 
মত্আ লভসঙ্গ ত্ছনছ সে যাসব। ল মে অরবসদর এমন 
বক বা লবি বছ যাসত্ ত্ারা একিা বৃৎ রাষ্ট্র লত্া রৃসর োক 
ামান্য একিা কু্ষদ্র রাসষ্ট্রর লমাকাসবা করসত্ পারত্ ? 
ত্ৎকাীন মসের স্ব জনবস মৃদ্ধ বযাবিক ক্ষমত্াির 
একআ াসে একাবিক রাসষ্ট্রর প্রবত্সরাি করা লত্া সনক 
দূসরর কো। বকন্তু লদখা লগসছ ,  মুবমরা এব বকছু 
বছন্নবভন্ন কসর ,  প্রত্াপলাী রাজা-বাদলাসদর লস্চ্ছাচার 
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লাসনর স্থস আাম  অ কুরঅসনর ন্যাসের লান 
প্রবত্িা কসরবছসন। লয লান বুবস্থাসক মসন প্রাসণ লমসন 
বনসেবছ প্রবত্বি ন্যােবান ত্ু নুবন্নৎসু মানু।   
সুত্রাং,  লকব জাগবত্ক লবি ামসেযুর ঈপর বভবি কসর 
এব ববশ্বখুাত্,  বদবিজসের বুাখুা প্রদান বক কসর ম্ভব? 
এব কো লত্া লকব ত্ারাআ বসত্ পাসর যারা আামী 
জীবন বুবস্থার মসিু অঘাত্ ানসত্ চাে বকংবা মূ রস্য 
না লজসন লত্রুর পাত্াসনা ফাাঁসদ পা লরসখসছ।  
ত্াছািা লত্ ঝি-ঝঞ্ঝা ,  অঘাত্-প্রবত্ঘাত্ ,  লত্রুসদর 
বম্যবত্ অক্রমণ ব বকছুর মুসখ আাসমর দুাববি 
বিসক োকা আাসমর ত্ুত্ার ন্যত্ম একবি প্রমাণ।  
লত্রুসদর ত্ুাচার  বািাবাবি প্রবত্সরাি করার লবি যবদ 
মুবমসদর োকত্ ত্সব িরা পৃসি আাম ছািা ন্য লকান 
িসমযর নাম  বনলানা বিসক োকত্ না এবং মগ্র মানবকু 
বনঝযঞ্ঝাসি ববনা লবি প্রসোসগ আাম গ্রসণর সুসযাগ 
লপত্। লকননা আাম সত্ুর িময। প্রকৃবত্র িময। রৄবদ্ধ  
ংস্কাসরর িময। বকন্তু রৃঃখজনক স ত্ু লয,  কা 
পবরক্রমাে মুমানসদর ত্া ,  রৃবযত্া,  ননকু 
এবং লত্রুসদর চক্রান্ত  চাসপর মুসখ আাসমর গ্রযাত্রা 
সনকাংসল স্তি সে লগসছ! 
া াা োা কুোত্া আল্লা ববল্লা।  
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২১ত্ম ঈদারণ: পূণযাঙ্গ জীবনাদযসলর নাম আাম 
আাসমর বভবিমূস রসেসছ ববরৄদ্ধ  কুাণকর ববশ্বা ,  
রদে  অত্মার পবররৄদ্ধত্া মূক মৎ চবরত্র ,  ংস্কার 
মূক কমযকাণ্ড ,  মূ  লাখা গত্ বববিববিাসনর দ্বুেয ীন 
প্রমাণ পবি ,  লপৌিবকত্া বকংবা ন্যান্য ৃবষ্টর দাত্ব 
পবরার কসর কসর বনরঙ্কুল ভাসব অল্লার আবাদত্ ,  
কুংস্কার,  বচরাচবরত্ ভ্রান্ত িারণা  যুবিীন ববশ্বা 
পবরত্ুাগ  াববযক লক্ষসত্র পবররৄদ্ধত্া  পবরচ্ছন্নত্া জযন।   
এসবর পালাপাবল অর রসেসছ ক প্রকার ন্যাে-
পকময প্রবত্ত্ কসর ন্যাে-নীবত্ প্রবত্িা ,  ব িরসণর 
জুুম-বনযযাত্ন মূসাৎপাবিত্ কসর ঈন্নেন-গ্রগবত্র পসে 
এবগসে যাোর প্রবত্ ঈৎা দান আত্ুাবদ। 
এ ববেগুসা বুাখুা করসত্ লগস অসাচনা দীঘয লেসক 
দীঘযত্র সে যাসব। ত্সব আাম ম্পসকয জানার জন্য যার 
নুন্যত্ম অগ্র রসেসছ ,  একিু লচষ্টা করস ববস্তাবরত্ ব 
বকছু ত্ার ামসন পবরস্কার সে যাসব এবং বদ্বিা-ংলসের 
লদাা লকসি জ্ঞাসনর স্চ্ছ অসাে বগান করসব।   
ললকো: 
বত্ ংবক্ষপ্ত স এখাসনআ অসাচনা মাপ্ত করসত্ চাআ। 
কারণ ত্র পুবস্তকাে আাসমর লৌন্দযয ম্পসকয লমািামুবি 
লমৌবক  প্রিান ববেগুসা ত্ুস িরা সেসছ। অলা কবর 
এর মািুসম আাসমর মত্ব ,  ববলাত্ব,  বুাপকত্া,  
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পূণযত্া,  ংস্কার  ংসলািন মূক কমযূচীর স্রূপ 
ম্পসকয মুক িারণা জযন করা ম্ভব সব আনলাঅল্লা।  
মান অল্লার বনকি ত্াফীক  াাযু কামনাে-  

লখক: অব্দুর রমান ববন নাসর া’দী 
জুমাদা ঈা, ১৩৬৪ বজরী 

নুবাদক: অব্দুল্লাব াদী ববন অব্দু জী 
নুবাসদর ত্াবরখ: ২১/৭/২০১৬আং 

জুবাআ, ঈদী অরব। 


