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মানব ও মিাহববে সৃহটি... হিিমি, 

মযষিািা ও উকদেশ্য 

মানব ও মিাহববে সৃহটি... হিিমি, 

মযষিািা ও উকদেশ্য

আপহন হি পিান হিন মিাহবকবের সৃহটি 

হনকয় হচতিা গকব্ণা িকর পিকখকছন?!

মিাহববে সৃহটির রিস্যঃ

নারীকি পুরুক্র সমান মযষিািািান

মানব সৃহটির রিস্য 

অিঃপর পি মানু্......

সূহচপরে 

মানব ও মিাহববে সহৃ টি... 

হিিমি, ময ষিািা ও উকদেশ্য 
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আপহন হি পিান হিন মিাহবকবের সৃহটি 

হনকয় হচতিা গকব্ণা িকর পিকখকছন?!
আল্াির সৃহটি হনকয় গকব্ণা আল্াির প্রহি ঈমান 

আনয়কনর সবকচকয় উপকযাগী পন্থা। একি মানুক্র মকন 

হববোস বৃহদ্ধ পায়। স্রটিার মিবে, জ্ান-গহরমা ও হিিমি 

জানা যায়। আল্াি িায়া’লা আসমান জহমন যথাথষিভাকব 

সৃহটি িকরকছন, এগুকলাকি অনথষিি সৃহটি িকরনহন। হিহন 

পিান হিছু হনরথষিি হিছু সৃহটি িকরন না। আল্াি িায়া’লা 

বকলনঃ  {[আল্াি যথাথষিরূকপ নকভামন্ডল ও ভূমন্ডল সৃহটি 

িকরকছন। একি হনিশষিন রকয়কছ ঈমানিার সম্প্রিাকয়র 

জকন্য]।}[আনিাবুিঃ ৪৪]

এ ধরায় িি পয হবহচরে প্রাণী রকয়কছ যা গণনা িকর 

পশ্ িরা যাকবনা। এ সব হিছু সৃহটির হপছকন হি হিিমি 

আকছ বকল আপহন হি  মকন িকরন?! এ মিাহবকবে অকনি 

সুস্পটি হনিশষিন রকয়কছ যা আল্াির িুিরি ও িাঁর মহিমা 

প্রমাণ িকর। আধুহনি হবজ্ান এখকনা অকনি নিুন নিুন 

হনিশষিন আহবষ্ার িরকছ যা মানু্কি মিান সুহনপুণ প্রজ্াময় স্রটিা আল্াির মহিমা   বুহেকয় পিয়।

মানু্ যহি এ মিাহববে ও এর হভিকর যা হিছু আকছ িা হনকয় এিটু হচতিা িকর এবং গভীরভাকব 

গকব্ণা িকর িকব পস িৃঢ়ভাকব হববোস িরকব পয, এ হববে অি্যতি  সুক্ষ্মভাকব সুহবন্যস্ত িকর সৃহটি 

িরা িকয়কছ। এিজন প্রজ্াময়, সবষিশহতিমান ও সবষিজ্ানী ইলাি িা সৃহটি িকরকছন, হিহন একি 

উত্তমরূকপ সুপহরহমিভাকব বাহনকয়কছন। 

এ মিাহবকবের আিাশ, আিাকশর িারিারাহজ, গ্রি নষেরে ও ছায়াপথ 

আর জহমকন যা হিছু আকছ ও পয সব নি নিী, খাল হবল, পািাি পবষিি, 

পশুপাহখ , গাছপালা ইি্যাহিযা হিছু  মিান আল্াি িায়া’লা অহস্তবেিীন 

পথকি সৃহটি িকরকছন, এসব হনকয় হচতিা িরকলই আমরা আল্াির িুিরি, 

জ্ান, প্রজ্া বুেকি সষেম িই। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ  

{[িাকফররা হি পভকব পিকখ না পয, আিাশমন্ডলী ও পৃহথবীর মুখ 

বন্ধ হছল, অিঃপর আহম উভয়কি খুকল হিলাম এবং প্রাণবতি সবহিছু 

আহম পাহন পথকি সৃহটি িরলাম। এরপরও হি িারা হববোস স্াপন িরকব 

না? আহম পৃহথবীকি ভারী পবাো পরকখ হিকয়হছ যাকি িাকিরকি হনকয় পৃহথবী েুঁকি না পকি এবং 

িাকি প্রশস্ত পথ পরকখহছ, যাকি িারা পথ প্রাপ্ত িয়। আহম আিাশকি সুরহষেি ছাি িকরহছ; অথচ 

িারা আমার আিাশস্ হনিশষিনাবলী পথকি মুখ হফহরকয় রাকখ। হিহনই সৃহটি িকরকছন রাহরে ও হিন 

এবং সূযষি ও চন্দ্র। সবাই আপন আপন িষেপকথ হবচরণ িকর]।}[আহম্বয়াঃ ৩০-৩৩]

জ্ানীকলাি যখন আল্াির সৃহটি হনকয় হচতিাভাবনা িকর িখন পস হনহশ্িভাকব জানকি পাকর এ 

হবকবে যা হিছু আকছ সব হিছুই আল্াির ইবািি িকর। সব সৃটিজীব আল্াির পহবরেিা বনষিনা িকর 

ও গুনিীিষিন িকরন। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {[রাজ্যাহধপহি, পহবরে, পরাক্মশালী ও প্রজ্াময় 

আল্াির পহবরেিা পঘা্ণা িকর, যা হিছু আকছ নকভামন্ডকল ও যা হিছু আকছ ভূমন্ডকল]।}[জুম’আঃ ১]

িারা সিকল আল্াির মহিমার সামকন হসজিাবনি িয়। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {িুহম হি 

পিখহন পয, আল্ািকি পসজিা িকর যা হিছু আকছ নকভামন্ডকল, যা হিছু আকছ ভুমন্ডকল, সূযষি, চন্দ্র, 

িারিারাহজ পবষিিরাহজ বৃষেলিা, জীবজন্তু এবং অকনি মানু্। আবার অকনকির উপর অবধাহরি 

িকয়কছ শাহস্ত। আল্াি যাকি ইছিা লাহছিি িকরন, িাকি পিউ সম্ান হিকি পাকর না। আল্াি যা 

ইছিা িাই িকরন।}[িাজ্ঃ ১৮]

এমহনভাকব সব সৃটিজীব মিান আল্াি িায়া’লার িাছহবি পাি িকর, িাঁর প্রহি হবনীি িকয় 

িারই প্রশংসা িকর। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {িুহম হি পিখ না পয, নকভামন্ডল ও ভূমন্ডকল যারা 

আকছ, িারা এবং উিতি পষেীিুল িাকির পাখা হবস্তার িরিঃ আল্াির পহবরেিা ও মহিমা পঘা্ণা 

িকর? প্রকি্যকিই িার পযাগ্য এবািি এবং পহবরেিা ও মহিমা পঘা্ণার পদ্ধহি জাকন। িারা যা 

িকর, আল্াি পস হব্কয় সম্যি জ্াি।}[নুরঃ ৪১]

অন্যহিকি মু’হমন ব্যহতি পিখকি পায় পয, মিাহববে এিহট িাকফলার মি এিই হিকি চলমান, 

আল্াি িায়া’লার হিকি চলকছ। ফকল পসও এ চলমান পহবরে িাকফলার সাকথ ঐিিাকন চকল। 

একি িার জীবন আনন্দময় িয় এবং িার  হবকবি ও অনুভূহি স্ীর িয়।

“আহম যখন মিা শূকন্যর হিছু নিুন ছহব 

পিখলাম িখন আমার প্রথম প্রহিহক্য়া  

হছল, আহম হচৎিার িকর বকলহছলাম, িায় 

আল্াি!  িাজ সম্পূণষি  সফল। আমার 

জীবকনর শপথ, ব্যাপারটা খুবই চমৎিার!!”

পিমহব্রজ হববেহবি্যালকয়র 

পজ্যাহিহবষিজ্াকনর অধ্যাপি

পল মকডষিন
িায় আল্াি!

মানব ও মিাহববে সহৃ টি... 
হিিমি, ময ষিািা ও উকদেশ্য 
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এটা আল্াির সৃহটি!!

“এটা পিখা মারে অবশ্যই মানুক্র মাকে পহরবিষিন 

আসকব পস আল্াির সৃহটিকি আল্াির ভালবাসাকি 

মূল্যায়ন িরকব” িখন হিহন আকলাচনা 

িকরহছকলন জগি হনকয়।    

মিািাশচারী

পজমস আরউইন

“ইসলামই িল আল্াি িায়ালার হবধান, আমাকির চার পাকশ 

প্রিৃহির মাকে িা আমরা পিখকি পাই। এি মারে আল্াির 

হনকিষিকশ পািাি সমুদ্র গ্রি নষেরে হবচরণ িকর এবং হনজ িষে 

পকথ সহিি ভাকব পহরচাহলি িয়। এ গুকলা িাকির সৃহটি িিষিা 

আল্াির হনকিষিকশর অধীন। এমহনভাকব এই জগকির প্রহিহট অনু 

এমনহি জি বস্তুও এ হনয়কমর অধীন। ব্যহিক্ম শুধু মানু্। 

িারণ আল্াি িায়ালা িাকি ইছিার স্বাধীনিা িান িকরকছন। 

িাই ইছিা িরকল পস আল্াির হবধাকন চলকি পাকর, ইছিা িরকল 

হনকজ হনকজর হবধান রচনা িরকব এবং হনকজর পছকন্দর িীকনর 

উপর চলকি পাকর। দুঃকখর হব্য় িল, অহধিাংশ পষেকরে মানু্ 

হদ্িীয় পথহট গ্রিণ িকরকছ। “

আল্াি িিৃষিি মানু্কি মযষিািা প্রিান

পডকবারা পটার
আকমহরিান সাংবাহিি

“আমাকির গ্রকির অবকলািন হছল ঐশী 

আভাস।”

এডগার হমকশল
চাঁকি ্ষ্ হবচরণিারী

ইলাকির এিহট িহলল

১- আল্াি িায়া’লার এিবেবাকির 

প্রমাণঃ

এ সুহবশাল মিাহববে, এর মধ্যিার 

সিল সৃহটি ও হবমিয়ির হব্য়সমূি 

আল্াির মহিমা ও িুিরি এবং িাঁর 

সুহনপুণ সৃহটির সবকচকয় বি প্রমাণ। এ 

সব হিছুই আল্াির এিবেবাি প্রমাণ 

িকর এবং প্রমাণ িকর পয, হিহন ছািা 

পিান প্রহিপালি পনই, কিান উপাস্য 

পনই। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {িাঁর 

হনিশষিনাবলীর মকধ্য এি হনিশষিন এই 

পয,হিহন মৃহত্তিা পথকি পিামাকির সৃহটি 

িকরকছন। এখন পিামরা মানু্, পৃহথবীকি 

ছহিকয় আছ। আর এি হনিশষিন এই 

পয,হিহন পিামাকির জকন্য পিামাকির 

মধ্য পথকি পিামাকির সংহগনীকির সৃহটি িকরকছন, যাকি পিামরা িাকির িাকছ শাহতিকি থাি 

এবং হিহন পিামাকির মকধ্য পারস্পহরি সম্প্রীহি ও িয়া সৃহটি িকরকছন। হনশ্য় একি হচতিাশীল 

পলািকির জকন্য হনিশষিনাবলী রকয়কছ। িাঁর আর ও এি হনিশষিন িকছি নকভামন্ডল ও ভূমন্ডকলর 

সৃজন এবং পিামাকির ভা্া ও বকণষির নবহচরে। হনশ্য় একি জ্ানীকির জকন্য হনিশষিনাবলী রকয়কছ। 

িাঁর আরও হনিশষিনঃ রাকি ও হিকন পিামাকির হনদ্রা এবং িাঁর িৃপা অকবে্ণ। হনশ্য় একি 

মকনাকযাগী সম্প্রিাকয়র জকন্য হনিশষিনাবলী রকয়কছ। িাঁর আরও হনিশষিনঃ হিহন পিামাকিরকি 

পিখান হবদু্যৎ, ভয় ও ভরসার জকন্য এবং আিাশ পথকি পাহন ব্ষিণ িকরন, অিঃপর 

িদ্দারা ভূহমর মৃিু্যর পর িাকি পুনরুজ্ীহবি িকরন। হনশ্য় একি বুহদ্ধমান পলািকির জকন্য 

হনিশষিনাবলী রকয়কছ। িাঁর অন্যিম হনিশষিন এই পয, িাঁরই আকিকশ আিাশ ও পৃহথবী প্রহিহষ্ি 

আকছ। অিঃপর যখন হিহন মৃহত্তিা পথকি উিার জকন্য পিামাকির ডাি পিকবন, িখন পিামরা 

উকি আসকব। নকভামন্ডকল ও ভুমন্ডকল যা হিছু আকছ, সব িাঁরই। সবাই িাঁর আজ্াবি।} 
[সূরা রূমঃ২০-২৬]

আল্াি িায়া’লা আকরা বকলনঃ {বল, সিল প্রশংসাই আল্াির এবং শাহতি িাঁর মকনানীি 

বান্দাগকণর প্রহি! কশ্রষ্ পি? আল্াি না ওরা-িারা যাকিরকি শরীি সাব্যস্ত িকর। বল পিা পি 

সৃহটি িকরকছন নকভামন্ডল ও ভূমন্ডল এবং আিাশ পথকি পিামাকির জকন্য ব্ষিণ িকরকছন পাহন; 

মিাহববে সৃহটির রিস্যঃ
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অিঃপর িা দ্ারা আহম মকনারম বাগান সৃহটি িকরহছ। িার বৃষোহি উৎপন্ন িরার শহতিই পিামাকির 

পনই। অিএব, আল্াির সাকথ অন্য পিান উপাস্য আকছ হি? বরং িারা সি্যহবচু্যি সম্প্রিায়। বল 

পিা পি পৃহথবীকি বাকসাপকযাগী িকরকছন এবং িার মাকে মাকে নি-নিী প্রবাহিি িকরকছন এবং 

িাকি হস্ি রাখার জকন্য পবষিি স্াপন িকরকছন এবং দুই সমুকদ্রর মােখাকন অতিরায় পরকখকছন। 

অিএব, আল্াির সাকথ অন্য পিান উপাস্য আকছ হি? বরং িাকির অহধিাংশই জাকন না। বল 

পিা পি হনঃসিাকয়র ডাকি সািা পিন যখন পস ডাকি এবং িটি িূরীভূি িকরন এবং পিামাকিরকি 

পৃহথবীকি পুবষিবিষিীকির স্লাহভহ্তি িকরন। সুিরাং আল্াির সাকথ অন্য পিান উপাস্য আকছ হি? 

পিামরা অহি সামান্যই ধ্যান ির। বল পিা পি পিামাকিরকি জকল ও স্কল অন্ধিাকর পথ পিখান 

এবং হযহন িাঁর অনুগ্রকির পূকবষি সুসংবািবািী বািাস পপ্ররণ িকরন? অিএব, আল্াির সাকথ অন্য 

পিান উপাস্য আকছ হি? িারা যাকি শরীি িকর, আল্াি িা পথকি অকনি ঊকধ্ষি। বল পিা পি 

প্রথমবার সৃহটি িকরন, অিঃপর িাকি পুনরায় সৃহটি িরকবন এবং পি পিামাকিরকি আিাশ ও 

জহমন পথকি হরহযি িান িকরন। সুিরাং আল্াির সাকথ অন্য পিান উপাস্য আকছ হি? বলুন, 

পিামরা যহি সি্যবািী িও িকব পিামাকির প্রমাণ উপহস্ি ির।}[সূরা নামলঃ৫৯-৬৪]

২- মিাহববেকি মানুক্র  আয়ত্তাধীন িরাঃ  

আল্াি িায়া’লা বস্তুগি হজহনকসর পূজা অচষিনা পথকি 

মানু্কি মুহতি িান িকরকছন। এ ধরায় যা হিছু আকছ, আসমান 

জহমকন যা হিছু আকছ সব হিছুকি মানুক্র অধীনস্ ও আয়ত্তাধীন 

িকর হিকয়কছন। এ সব হিছুই মানুক্র জন্য িাঁর িয়া ও মমিা। 

হিহন জহমন আবাি ও িাকি মানুক্র পূণষি পখলাফি প্রহিষ্ার 

উকদেকশ্য এ সব হিছু িকরকছন। অন্যহিকি মানু্ পযন  িাঁর 

পহরপূণষি ইবািাকির উপযুতি িয়। এখাকন অধীনস্ বলকি দুকটা 

অথষি বুোয়ঃ আল্ািকি জানা এবং িাঁর িয়া মমিা, সম্ান ও 

মযষিািা বুোর জন্য অধীনস্ িরা। অন্যহট িকলাঃ অধীনস্ বলকি 

মানুক্র মযষিািা অন্যান্য সব প্রাণী ও হজহনকসর উপকর বুোকনা। 

আল্াি িায়া’লা বকলনঃ

{এবং আয়ত্তাধীন িকর হিকয়কছন পিামাকির, যা আকছ 

নকভামন্ডকল ও যা আকছ ভূমন্ডকল; িাঁর পষে পথকি।}[জাহসয়াঃ ১৩]

আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {হিহনই আল্াি, হযহন নকভামন্ডল 

ও ভুমন্ডল সৃজন িকরকছন এবং আিাশ পথকি পাহন ব্ষিণ 

িকর অিঃপর িা দ্ারা পিামাকির জকন্য ফকলর হরহযি উৎপন্ন 

িকরকছন এবং পনৌিাকি পিামাকির আজ্াবি িকরকছন, 

যাকি িাঁর আকিকশ সমুকদ্র চলা পফরা িকর এবং নি-নিীকি 

পিামাকির পসবায় হনকয়াহজি িকরকছন। এবং পিামাকির পসবায় 

হনকয়াহজি িকরকছন সূযষিকি এবং চন্দ্রকি সবষিিা এি হনয়কম 

এবং রাহরে ও হিবাকি পিামাকির িাকজ লাহগকয়কছন। কয সিল 

বস্তু পিামরা পচকয়ছ, িার প্রকি্যিহট পথকিই হিহন পিামাকিরকি 

হিকয়কছন। যহি আল্াির পনয়ামি গণনা ির, িকব গুকণ পশ্ 

িরকি পারকব না। হনশ্য় মানু্ অি্যতি অন্যায়িারী, অিৃিজ্।} 

[ইবরাহিমঃ ৩২-৩৪]

“মুখষি সমাকজ পবকি ওিা হনরষের 

মুিাম্াি হিভাকব জগকির অকলৌহিি 

হব্য় গুকলা জানকি পপকরহছল? 

যা আল পিারআন বণষিনা িকরকছ 

এবং আধুহনি হবজ্ান আজ পযষিতি 

আহবষ্াকরর পচটিা চাহলকয় যাকছি। 

অিএব, অবশ্যই িা আল্াির িালাম 

ছািা আর হিছু িকি পাকর না।”

নবুয়কির আলামি

পডকবারা পটার

আকমহরিান সাংবাহিি
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মানুক্র সৃহটি ও িার সম্ান:
এ মিাহববে, আসমান ও  জহমন মানুক্র 

িুলনায় অকনি বি িওয়া সকবেও আল্াি িায়া’লা এগুকলাকি মানুক্র অধীনস্ ও অনুগি িকর 

হিকয়কছন। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {এবং আয়ত্তাধীন িকর হিকয়কছন পিামাকির, যা আকছ 

নকভামন্ডকল ও যা আকছ ভূমন্ডকল; িাঁর পষে পথকি।}[জাহসয়াঃ ১৩]

আর এসব হিছু হিহন িকরকছন সমস্ত মাখলুিাকির উপকর মানুক্র মযষিািা হিকি। আল্াি 

িায়া’লা বকলনঃ {হনশ্য় আহম আিম সতিানকি মযষিািা িান িকরহছ, আহম িাকিরকি স্কল ও 

জকল চলাচকলর বািন িান িকরহছ; িাকিরকি উত্তম জীবকনাপিরণ প্রিান িকরহছ এবং িাকিরকি 

অকনি সৃটি বস্তুর উপর পশ্রষ্বে িান িকরহছ।}[ বনী ইস্রাইলঃ ৭০]

আল্াি িায়া’লা মানু্ সৃহটি িকরকছনএবং 

আমাকিরকি আিম [আঃ] কি সৃহটির িাহিনী ও িাকি 

সম্াকনর িথা  শুহনকয়কছন। অিঃপর জান্নাি পথকি 

শয়িাকনর প্রকরাচনায় িাঁকি জহমকন  পািাকনা, িার 

অপরাকধর িথা অিঃপর িার িাওবা িবুল িরার ঘটনা 

হিহন বণষিনা িকরকছন। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ

৩- যাকি পিামরা স্বীয় পালনিিষিার সাকথ 

সাষোি সম্বকন্ধ হনহশ্ি হববোসী িও 

মানুক্র সৃহটির িথা বাি 

হিকলও আসমান ও জহমকনর 

সৃহটি মৃিু্যর পকর পুনরুথিাকনর 

িথা স্পটিভাকব প্রমাণ িকর। 

পিান হিছু পুনঃরায় সৃহটি িরা হি 

প্রথম বাকরর সৃহটির িুলনায় সিজ নয়ঃ আল্াি িায়া’লা 

বকলনঃ {হিহনই প্রথমবার সৃহটিকি অহস্তকবে আনয়ন িকরন, 

অিঃপর হিহন সৃহটি িরকবন। এটা িাঁর জকন্য সিজ।} 
[রুমঃ ২৭]

বরং আসমান জহমকনর সৃহটি মানু্ সৃহটির িুলনায় 

অকনি সহিনিম। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ

{মানুক্র সৃহটি অকপষো নকভামন্ডল ও ভূ-মন্ডকলর 

সৃহটি িহিনির। হিন্তু অহধিাংশ মানু্ পবাকে না।} 
[গাহফরঃ ৫৭]

আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {আল্াি, হযহন উধ্ষিকিকশ 

স্াপন িকরকছন আিাশমন্ডলীকি স্তম্ভ ব্যিীি। কিামরা 

পসগুকলা পিখ। অিঃপর হিহন আরকশর উপর অহধহষ্ি 

িকয়কছন। এবং সূযষি ও চন্দ্রকি িকমষি হনকয়াহজি িকরকছন। 

প্রকি্যকি হনহিষিটি সময় পমািাকবি আবিষিন িকর। হিহন 

সিল হব্য় পহরচালনা িকরন, হনিশষিনসমূি প্রিাশ 

িকরন, যাকি পিামরা স্বীয় পালনিিষিার সাকথ সাষোি সম্বকন্ধ হনহশ্ি হববোসী িও।}[রা’িঃ ২]

সি্য এিহটই

“এ ধরকনর সৃহটি পিকখও িুহম আল্াির 

উপর ঈমান আনকব না এটা অসম্ভব! এ 

সৃহটি পিা আমার ঈমানকি আকরা মজবুি 

িকরকছ। আহম এ হচকরের আকরা হিছু 

হববরণ চাই।”

জন পলেন

প্রথম আকমহরিান 

মিািাশচারী

“এহট এিহট ছায়া পকথর বৃিৎ সমকগ্রর হচরে। এর এিহটকি বা এি হবন্দুকি অবহস্ি আমাকির পসৌর 

জগি। িকব আমাকির ছায়াপকথ আকছ ১০০০০০০০০০০০হটরও পবশী সুযষি। আর সূযষি পৃহথবী পথকি 

১৩০০০০০ গুন পবশী বি। আর পৃহথবী পিামার ঘর পথকি –পিামার ঘকরর আয়িন যহি ৫০০হমটার 

িয়- ১০২০১৪৪০০০০০০ গুন বি। আর পিামার ঘর পিামার পথকি িি গুন বি?!”   

মিাহবকবে আপনার অবস্ান পিাথায়

“এ পযষিতি আহবষ্ৃি সবকচকয় বি নষেরে িল, VYCanisMajoris 
আমাকির পথকি এর দুরুবে ৫ িাজার আকলাি ব্ষি। সূযষি পথকি 

৯২৬১০০০০০০ গুন বি। অথষিাৎ ৯ হবহলয়ন ২৬১ হমহলয়ন গুন 

বি। আর সূযষি পৃহথবী পথকি ১৩০০০০০০ গুন বি।!!”

সমুকদ্রর মকধ্য এিহট হবন্দু

সিল মানু্ সমান

মানবাহধিার সংস্ার আতিজষিাহিি 

মানবাহধিার পঘা্ণা পকরের প্রথম ধারা

“প্রহিহট মানু্ জন্ম গ্রিণ িকর স্বাধীন অবস্ায়। মযষিািা ও অহধিাকরর 

পষেকরে সবাই সমান। সবার আকছ এিহট হবকবি ও এিহট হৃিয়। 

িাকির উহচৎ একি অপকরর সাকথ ভ্ািৃবে পূণষি হৃি্যিার আচরণ 

িরা।”

{আর আহম পিামাকিরকি 

সৃহটি িকরহছ, এরপর আিার-

অবয়ব, নিরী িকরহছ। অিঃপর 

আহম পফকরশিাকিরকি বলহছ-

আিমকি পসজিা ির িখন সবাই 

পসজিা িকরকছ, হিন্তু ইবলীস পস 

পসজিািারীকির অতিভূষিতি হছল 

না। আল্াি বলকলনঃ আহম যখন 

হনকিষিশ হিকয়হছ, িখন পিাকি 

হিকস পসজিা িরকি বারণ 
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িরল? কস বললঃ আহম িার চাইকি পশ্রটি। 

আপহন আমাকি আগুন দ্ারা সৃহটি িকরকছন এবং 

িাকি সৃহটি িকরকছন মাহটর দ্ারা। বলকলন িুই 

এখান পথকি যা। এখাকন অিংিার িরার পিান 

অহধিার পিার নাই। অিএব িুই পবর িকয় যা। 

িুই িীনিমকির অতিভুষিতি । পস বললঃ আমাকি 

পিয়ামি হিবস পযষিতি অবিাশ হিন। আল্াি 

বলকলনঃ পিাকি সময় পিয়া িল। কস বললঃ 

আপহন আমাকি পযমন উিভ্াতি িকরকছন, 

আহমও অবশ্য িাকির জকন্য আপনার সরল পকথ 

বকস থািকবা। এরপর িাকির িাকছ আসব িাকির 

সামকনর হিি পথকি, কপছন হিি পথকি, ডান 

হিি পথকি এবং বাম হিি পথকি। আপহন িাকির 

অহধিাংশকি িৃিজ্ পাকবন না। আল্াি বলকলনঃ 

পবর িকয় যা এখান পথকি লাহছিি ও অপমাহনি 

িকয়। িাকির পয পিউ পিার পকথচলকব, হনশ্য় 

আহম পিাকির সবার দ্ারা জািান্নাম পূণষি িকর 

হিব। কি আিম িুহম এবং পিামার স্তী জান্নাকি 

বসবাস ির। অিঃপর পসখান পথকি যা ইছিা 

খাও িকব এ বৃকষের িাকছ পযকয়ানা িািকল পিামরা পগানািগার িকয় যাকব। অিঃপর শয়িান 

উভয়কি প্রকরাহচি িরল, যাকি িাকির অঙ্, যা িাকির িাকছ পগাপন হছল, িাকির সামকন প্রিাশ 

িকর পিয়। কস বললঃ পিামাকির পালনিিষিা পিামাকিরকি এ বৃষে পথকি হনক্ধ িকরনহন; িকব িা 

এ িারকণ পয, কিামরা না আবার পফকরশিা িকয় যাও-হিংবা িকয় যাও হচরিাল বসবাসিারী। কস 

িাকির িাকছ িসম পখকয় বললঃ আহম অবশ্যই পিামাকির হিিািাঙ্খী। অিঃপর প্রিারণাপূবষিি 

িাকিরকি সম্ি িকর পফলল। অনতির যখন িারা বৃষে আস্বািন িরল, িখন িাকির লজ্াস্ান 

িাকির সামকন খুকল পগল এবং িারা হনকজর উপর পবকিশকির পািা জিাকি লাগল। িাকির 

প্রহিপালি িাকিরকি পডকি বলকলনঃ আহম হি পিামাকিরকি এ বৃষে পথকি হনক্ধ িহরহন এবং 

বহলহন পয, শয়িান পিামাকির প্রিাশ্য শত্রু। িারা উভকয় বললঃ পি আমাকির পালনিিষিা আমরা 

হনকজকির প্রহি জুলম িকরহছ। যহি আপহন আমাকিরকি ষেমা না িকরন এবং আমাকির প্রহি 

অনুগ্রি না িকরন, িকব আমরা অবশ্যই অবশ্যই ধ্ংস িকয় যাব। আল্াি বলকলনঃ পিামরা পনকম 

যাও। কিামরা এি অপকরর শত্রু। কিামাকির জকন্য পৃহথবীকি বাসস্ান আকছ এবং এিহট হনহিষিটি 

পময়াি পযষিতি ফল পভাগ আকছ। বলকলনঃ পিামরা পসখাকনই জীহবি থািকব, কসখাকনই মৃিু্যবরন 

িরকব এবং পসখান পথকিই পুনরুহঙ্খি িকব।}[আ’রাফ ১১-২৫]
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“হনশ্য় আল্াি িায়ালা আমাকিরকি পাহিকয়কছন িার 

যাকি ইছিা িয় িাকি মানুক্র িাসবে পথকি পবর িকর 

আল্াির িাসকবের হিকি হনকয় আসা, দুহনয়ার সংিীণষিিা 

পথকি দুহনয়ার প্রশস্তিার হিকি হনকয় আসা এবং সব 

ধকমষির জুলুম পথকি ইসলাকমর ন্যাকয়র হিকি হনকয় 

আসার জন্য।”

পরবয়ী হবন আকমর
রাসূলুল্াি [সাঃ] এর সািাবী

আমাকির বািষিা

হিহন মানু্কি উত্তম আিৃহি হিকয় বাহনকয়কছন। অিঃপর হিহন িাকি রূি ফুঁৎিার িকরকছন, 

ফকল সুন্দর অবয়কব মানু্ সৃহটি িকলা। কস পশানকি পায়, , কিখকি পায়, নিাচিা িরকি পাকর  

ও িথা বলকি পাকর। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {হনপুণিম সৃহটিিিষিা আল্াি িি িল্যাণময়।}
[মু’হমনুনঃ ১৪]

যা হিছু জানার প্রকয়াজন, িার সব হিছুই হিহন মানু্কি হশষো হিকয়কছন। িার মকধ্য এমন 

হিছু গুনাবলী ও নবহশটি্যাবলী িান িকরকছন যা হিহন অন্য পিান প্রাণীকি িান িকরনহন। কসগুকলা 

িকলাঃ হবকবি, জ্ান বুহদ্ধ, বণষিনাশহতি, িথা বলা, সুন্দর ও উত্তম পচিারা সুরি, মযষিািাবান 

রূপ আবয়ব, সুিাম পিি ও  হচতিা গকব্ণা দ্ারা জ্ান অজষিন ইি্যাহি। হিহন িাকিরকি উত্তম 

চহররে ও ভাল গুনাবলীর প্রহি পথ প্রিশষিন 

িকরকছন, িাকিরকি িাঁর অকনি সৃহটির 

উপর সম্াহনি িকরকছন। নারী-পুরু্ 

হনহবষিকশক্ িাকির সিকলর জন্য এ 

সম্াকনর অন্যিম  হনিশষিন িকলা: আল্াি 

িাআলা সবষিপ্রথম মানব আিম [আঃ] 

পি স্বিকস্ত সৃহটি িকরকছন। ইিা আল্াির 

িরফ পথকি মানুক্র জন্য সকবষিাচ্চ 

সম্ান। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {আল্াি 

বলকলন, কি ইবলীস, আহম স্বিকস্ত যাকি 

সৃহটি িকরহছ, িার সম্ুকখ পসজিা িরকি 

পিামাকি হিকস বাধা হিল? িুহম অিংিার 

িরকল, না িুহম িার পচকয় উচ্চ মযষিািা 

সম্পন্ন?}[ কছায়ািঃ ৭৫]

আল্াি িায়া’লা মানু্কি সৃহটি 

িকরকছন সুন্দরির অবয়কব। আল্াি 

িায়া’লা বকলনঃ {আহম সৃহটি িকরহছ 

মানু্কি সুন্দরির অবয়কব।}[ বেীনঃ ৭]
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ফরাহস হচরেহশল্পী এবং হচতিাহবি

হডকনট

“এখাকন এিহট গুরুবে পূণষি হব্য় 

িল, মানু্ ও িার প্রহিপালকির 

মাকে মাধ্যম না থািা। আর 

িা পপকয়কছ িাযষিিারী বুহদ্ধর 

আহধিাহররা।”

পিান মাধ্যম পনই

ইিা মানুক্র জন্য সকবষিাচ্চ সম্ান, এজন্যই  মানু্কি মানু্ হিকসকব সম্ান িরকি িয়। 

অিএব, যার  মকধ্য মিান আল্াি পাকির রূকির ফুঁৎিার রকয়কছ িাঁর উপকর সীমালঙ্ঘন িরা 

হিভাকব সমীচীন িকব?!!। হিহন পফকরশিা ও জীন জাহিকি বাি হিকয় মানু্কি জহমকনর 

বুকিখহলফা বা প্রহিহনহধ িকর পাহিকয়কছন। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {আর পিামার পালনিিষিা 

যখন পফকরশিাহিগকি বলকলনঃ আহম পৃহথবীকি এিজন প্রহিহনহধ বানাকি যাহছি, িখন 

পফকরশিাগণ বলল, িুহম হি পৃহথবীকি এমন িাউকি সৃহটি িরকব পয িাঙ্া-িাঙ্ামার সৃহটি িরকব 

এবং রতিপাি ঘটাকব? অথচ আমরা হনয়ি পিামার গুণিীিষিন িরহছ এবং পিামার পহবরে সত্তাকি 

মিরণ িরহছ। হিহন বলকলন, হনঃসকন্দকি আহম জাহন, যা পিামরা জান না।}[বািারাঃ ৩০]

ইিা মানুক্র জন্য এি মিা সম্ান যা পসসব পফকরশিারাও পায়হন যারা আল্াি িাআলার 

আকিকশর অবাধ্য িয়না এবং সিা সবষিিা আল্াির িাসহবি িািলীল ও হজহিকর মশগুল পথকি। 

-আল্াি িায়া’লা এ মানুক্র জন্য আসমান ও জহমকনর সব হিছু অধীনস্ িকর হিকয়কছন। 

এর মধ্যিার চন্দ্র, সুযষি, গ্রি নষেরে, ছায়াপথ হনিারীিা ইি্যাহি সব হিছু মানুক্র অধীনস্ িকর 

হিকয়কছন। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ{

{এবং আয়ত্তাধীন িকর হিকয়কছন পিামাকির, যা আকছ নকভামন্ডকল ও যা আকছ ভূমন্ডকল; িাঁর 

পষে পথকি। হনশ্য় একি হচতিাশীল সম্প্রিাকয়র জকন্য হনিশষিনাবলী রকয়কছ।}[জাহসয়াঃ ১৩]

হিহন আকরা বকলনঃ {হিহন নকভামন্ডল ও ভূমন্ডলকি যথাযথভাকব সৃহটি িকরকছন এবং 

পিামাকিরকি আিৃহি িান িকরকছন, অিঃপর সুন্দর িকরকছন পিামাকির আিৃহি। িাঁরই িাকছ 

প্রি্যাবিষিন।}[িাগাবুনঃ ৩]

আল্াি িায়া’লা আিম [আঃ] কি হসজিা িরার জন্য 

পফকরশিাকিরকি  হনকিষিশ প্রিাকনর মাধ্যকম মানু্কি 

সম্াহনি িকরকছন। হিহন বকলনঃ {মিরণ ির, যখন আহম 

পফকরশিাকিরকি বললামঃ আিমকি পসজিা ির, িখন 

ইবলীস ব্যিীি সবাই পসজিায় পকি পগল।}[বনী ইসরাইলঃ ৬১]

আল্াি িায়া’লা মানু্কি হবকবি, হচতিাভাবনা শহতি, শ্রবণ 

শহতি, িৃটিশহতি ও অন্যান্য অনুভূহি হিকয় সম্াহনি িকরকছন। 

আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {আল্াি পিামাকিরকি পিামাকির 

মাকয়র গভষি পথকি পবর িকরকছন। কিামরা হিছুই জানকি না। 

হিহন পিামাকিরকি িণষি, চষেু ও অতির হিকয়কছন, যাকি পিামরা 

অনুগ্রি স্বীিার ির।}[নািলঃ ৭৮]

আল্াি িাআলা মানুক্র মাকে িাঁর রূি িকি রূি ফুঁকি 

হিকয়কছন। এভাকব িাকির মাকে উন্নি আত্া বাস্তবাহয়ি 

িকয়কছ। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {যখন আহম িাকি সু্ম 

িরব এবং িাকি আমার রূি ফুঁকি পিব, িখন পিামরা িার 

সম্ুকখ পসজিায় নি িকয় পযকয়া।}[কছায়ািঃ ৭২]
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মাখলুিাকির যিই মযষিািা পিাি না পিন, 

পস যি বিই পিাি না পিন আল্াি িায়া’লা 

মানু্কি িাকির িাসবে পথকি মুতি িকরকছন, 

হনক্ধ িকরকছন। ইিা মানুক্র জন্য সবকচকয় 

বি স্বাধীনিা। কযকিিু হিহন িাকি মানুক্র 

িাসবে িকি আল্াির িাসকবের হিকি হনকয় 

একসকছন। অিএব আল্াির এ ইবািি ও 

িাসবে অকন্যর ইবািি ও িাসবে িকি  সকবষিাচ্চ 

স্বাধীনিা লাভ। এজন্যই হিহন িাঁর ও বান্দার 

মাকে মধ্যস্িা প্রি্যাখ্যান িকরকছন। কিান 

পিান মানু্ বান্দাি ও আল্াির মাকে ওহসলা 

বা মাধ্যম হস্র িকরকছ  এবং পস মাধ্যমকি 

িারা ইলাকির হিছু গুকণ গুণাহবেি িকরকছ। 

এজন্যই আল্াি পাি মানু্কি সম্াহনি 

িকরকছন এভাকব পয, মানু্ ও আল্াির মাকে 

পিান মধ্যস্িা পনই। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ 

{িারা িাকির পহন্ডি ও সংসার-হবরাগীহিগকি 

িাকির পালনিিষিারূকপ গ্রিণ িকরকছ আল্াি 

ব্যিীি এবং মহরয়কমর পুরেকিও। অথচ িারা 

আহিটি হছল এিমারে মাবুকির এবািকির 

জন্য। হিহন ছািা পিান মাবুি পনই, িারা িাঁর 

শরীি সাব্যস্ত িকর, িার পথকি হিহন পহবরে।}
[িাওবাঃ ৩১]

বস্তুগি উপিরণাহি গ্রিকনর সাকথ 

সাকথ িািহির ও আল্াির ফয়সালার উপর 

হববোকসর মাধ্যকম আল্াি িায়া’লা মানু্কি 

শংিা, উকদ্গ, িিাশা ও হব্ণনিা পথকি মুতি 

িকরকছন। িািিীকরর উপর হববোকসর ফকল 

ঈমানিারকলাি হনরাপি ও হনরাপত্তায় থাকি, 

সম্ান ও মযষিািার অনুভূহি হনকয়  থাকি। আর 

পিান হিছু িারাকল যিষেণ পস উপিরণ অবলম্বকন অবকিলা িকরনা িিষেণ 

পস দুঃখ-হচতিাগ্রস্ বা হনরাশায় পহিি  িয়না। কিননা এ সব হিছুই মিান 

আল্াি িায়া’লার পষে পথকি। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ

{পৃহথবীকি এবং ব্যহতিগিভাকব পিামাকির উপর পিান হবপি আকস না; 

হিন্তু িা জগি সৃহটির পূকবষিই হিিাকব হলহপবদ্ধ আকছ। হনশ্য় এটা আল্াির 

পকষে সিজ।}[িািীিঃ ২২]

মু’হমকনর এ হববোস িাকি আহত্ি সমিা, প্রিৃি হস্রিা ও অকনি প্রশাহতি 

িান িকর। কিননা পিান বালা মুহসবি িাকি প্রভাহবি বা আিংহিি িরকি 

পাকরনা। কযমহনভাকব পিান পনয়ামি ও খুহশ িাকি অিংিারী ও ঔদ্ধি্য িকরনা।

 মানুক্র হবকবিকি মযষিািা হিকয়কছন; আল্াি িাআলা মানুক্র হবকবি ও 

হচতিাশহতিকি  অকনি মূল্যবানিকরকছন, হিহন িাকি হচতিা ও গকব্ণা িরকি 

হনকিষিশ হিকয়কছন। আসমান ও জহমকনর সৃহটি হনকয় হচতিা ভাবনা িকর হবকবকির 

মাধ্যকম িহলল পপশ িরাকি হিহন ফরয িকরকছন। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ

{িািকল আপহন বকল হিন, কচকয় পিখ পিা আসমানসমুকি ও যমীকন হি 

রকয়কছ। আর পিান হনিশষিন এবং পিান ভীহিপ্রিষিশনই পিান িাকজ আকস না 

পসসব পলাকির জন্য যারা মান্য িকর না।}[ইউনুসঃ ১০১]

হিহন হবকবিকি সম্ান িরার জন্য এবং   ইিার পিফাযি ও ব্যবিার িরকি 

আকিশ হিকয়কছন। অকন্যর অন্ধ অনুসরণ ও পগাঁিাহমর মাধ্যকম হবকবিকি অসার 

িরকি হনক্ধ িকরকছন। এজন্যই জ্ানসম্পন্ন ব্যাহিি িাউকি শরীয়কির হুিুম 

পিয়া িয়হন।  এমহনভাকব হবকবিকি আল্াির অহস্তবে ও িার এিবেবাকির উপর 

প্রমাণ হিকসকব সাব্যস্ত িরা িকয়কছ। বরং পিান হব্কয় হবকরাধ পিখা হিকল হিহন 

হবকবকির আশ্রয় হনকি বকলকছন। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {বকল হিন, কিামরা 

সি্যবািী িকল, প্রমাণ উপহস্ি ির।}[বািারাঃ ১১১]

হিহন হবকবিকি িুসংস্কার, ভন্ডামী, কভলহিবাহজ, জ্ীকনর দ্ারা িিবীর ও 

ইিার সিৃশ যা হিছু আকছ িা পথকি মুহতিিান িকরকছন। প্রকি্যি মানু্ই িার 

িৃিিকমষির জন্য জবাবহিহি িরকব, অকন্যর িাকজর সাকথ িার পিান সম্পিষি 

পনই। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {পিউ অপকরর পবাো বিন িরকব না।।} 
[ফাহিরঃ ১৮]

মানুক্র এ মযষিািা এিহট বি ব্যাপার, এর দ্ারা হিহন মানবজাহিকি 

অকন্যর পবাো পথকি মুহতি িান িকরকছন।
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“অক্সকফাডষি হববেহবি্যালয়  লিাব ও ছারে পহর্ি 

গুকলাকি ছারে ছারেীর মাকে সমিা হবধান িকরহন। 

পকর ১৯৬৪এর ২৬পশ জুলাইর এিহট হসদ্ধাকতি িা 

িরা িয়। “

সমান অহধিার

প্রিৃি হবমিয়

“আমরা যহি পিারআকনর হনয়মাবলীকি আকগর 

সব সমাকজর হনয়মাবলীর সাকথ িুলনা িহর িািকল 

সকন্দিািীিভাকব পিারাকনর নীহিমালা অগ্রগামীিায় 

পরিডষি িরকব। হবকশ্ভাকব একথসি এবং পরাকমর 

িুলনায়। কযখাকন নারীরা হছল স্পটিভাকব নীচু।”

ফরাহস িাশষিহনি

রজার গারুহড

নারীকি পুরুক্র সমান মযষিািািান

বনী আিমকি সম্ান ও মযষিািাপ্রিান এিজাহির 

উপর সীহমি নয়, বরং হিহন নারী পুরু্ সবাইকিই 

সমানভাকব মযষিািা ও সম্ানিান িকরকছন। আল্াি 

িায়া’লা বকলনঃ {আর পুরু্কির পযমন স্তীকির 

উপর অহধিার রকয়কছ, কিমহন ভাকব স্তীকিরও 

অহধিার রকয়কছ পুরু্কির উপর হনয়ম অনুযায়ী।}
[বািারাঃ ২২৮]

আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {আর ঈমানিার 

পুরু্ ও ঈমানিার নারী একি অপকরর সিায়ি।} 
[িাওবাঃ ৭১]

আকখরাকির প্রহিিাকন নারী পুরু্ পথকি 

ব্যাহিক্ম িকবনা। সিকল িমষি অনুযায়ী সমান 

প্রহিিান পাকর। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {অিঃপর 

িাকির পালনিিষিা িাকির পিায়া [এই বকল] 

িবুল িকর হনকলন পয, আহম পিামাকির পিান 

পহরশ্রমিারীর পহরশ্রমই হবনটি িহর না, িা পস পুরু্ 

পিাি হিংবা স্তীকলাি। কিামরা পরস্পর এি।} 
[আকল ইমরানঃ ১৯৫]

আল্াি িায়া’লা আকরা বকলনঃ {পয পলাি 

পুরু্ পিাি হিংবা নারী, কিান সৎিমষি িকর এবং 

হববোসী িয়, িকব িারা জান্নাকি প্রকবশ িরকব 

এবং িাকির প্রাপ্য হিল পহরমাণ ও নটি িকব না।} 
[হনসাঃ ১২৪]

এিকরে হছল। আল্াি িায়া’লা প্রথম মানু্ আিম ও িার স্তী িাওয়া [আঃ] সম্পকিষি বকলনঃ {এবং 

আহম আিমকি হুিুম িরলাম পয, িুহম ও পিামার স্তী জান্নাকি বসবাস িরকি থাি এবং ওখাকন 

যা চাও, কযখান পথকি চাও, পহরিৃহপ্তসি পখকি থাি, হিন্তু এ গাকছর হনিটবিষিী িকয়া না। অন্যথায় 

পিামরা যাহলমকির অতিভূষিতি িকয় পিকব।}[বািারাঃ ৩৫]

এমহনভাকব আল্াি িায়া’লা আিম [আঃ] এর জান্নাি পথকি পবর িওয়া ও িাঁর পরবিষিী 

বংশধরকির দুঃখ দুিষিশার জন্য নারীকি িায়ী িকরনহন, কযমহনভাকব পিান পিান ধকমষি িা িরা 

িকয়কছ। বরং আল্াি িাআলা উকল্খ িকরন পয, আিম [আঃ] হনকজই পস ব্যাপাকর প্রথম িায়ী। 

আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {আহম ইহিপূকবষি আিমকি হনকিষিশ হিকয়হছলাম। অিঃপর পস ভুকল 

হগকয়হছল এবং আহম িার মকধ্য িৃঢ়িা পাইহন।} [বেিাঃ ১১৫]

{অিঃপর িারা উভকয়ই এর ফল ভষেণ িরল, িখন িাকির সামকন িাকির লজ্াস্ান 

খুকল {পগল এবং িারা জান্নাকির বৃষে-পরে দ্ারা হনকজকিরকি আবৃি িরকি শুরু িরল। আিম 

িার পালনিিষিার অবাধ্যিা িরল, ফকল পস পথ ভ্ষ্ িকয় পগল। এরপর িার পালনিিষিা িাকি 

মকনানীি িরকলন, িার প্রহি মকনাকযাগী িকলন এবং িাকি সুপকথ আনয়ন িরকলন।}[বেিাঃ ১২১-

১২২]

আল্াি িায়া’লা নারীকি মানু্রূকপ সম্াহনি 

িকরকছন, কযকিিু হিহন িাকিরকি পুরুক্র ন্যায় 

সাওয়াব ও শাহস্তর পষেকরে পূণষি িাহয়বেশীল ও পযাগ্য 

হিকসকব  হবকবচনা িকরকছন। এমনহি মানুক্র প্রহি 

আল্াির  প্রথম হুিুমও নারী-পুরু্ উভকয়র জন্য 
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“পরুক্র িুলনায় নারী িল, 

মুহনকবর িুলনায় িাকসর মি। 

বুহদ্ধর িাকজর িুলনায় িাকির 

িাকজর মি। হগ্রকির িুলনায় 

ববষিকরর মি। নারী িল, উন্নহির 

পসাপাকনর হনম্ন ধাকপ িাঁহিকয় 

থািা ভাংগা পা। “

মানব রহচিআইকন নারী

“পরাকম নারী হব্য়ি গকব্ণার এিহট বি 

সমাকবশ িকয়হছল । একি হসদ্ধাতি িয়, নারী এমন 

বস্তু যার আত্া পনই। এই িারকণ পস পরিাকলর 

জীবন লাভ িরকবনা । পস অপহবরে, িাই িার 

উহচি পগাস্ত না খাওয়া, না িাসা, বরং িার উহচৎ 

িথা না বলা। এবং িার উহচৎ  প্রাথষিনা, উপাসনা, 

ও পসবার মাকে সময় অহিবাহিি িরা। কস সব 

পথকি িাকি হবরি রাখার জন্য িারা নারীর মুকখ 

পলািার িালা লাহগকয়হছল। উচু পথকি হনচু সব 

পহরবাকরর নারীরাই পকথ ঘাকট, সিাল সন্ধ্যা, 

ঘকর বাইকর িালা মুকখ পরকখ চলাকফরা িরি। 

িাছািা শারীহরি নানা হনযষিািন পিা হছলই। 

িারণ, নারী িল [িাকির িৃহটিকি] প্রকরাচনার 

উপিরণ। শয়িান হৃিয়কি িলুহ্ি িরকি 

নারীকি ব্যবিার িকর।” 

ভারকির প্রাচীন ধকমষি রকয়কছঃ মিামারী, মৃিু্য, 

নরি, হব্, সাপ, ও আগুন নারী পথকি উত্তম। 

নারীর পবকচ থািার অহধিার পশ্ িকয় যায় িাঁর 

মুহনব ও মাহলি স্বামীর জীবনাবসাকনর মাধ্যকম। 

স্বামীর পিি যখন িািন িরকি পিখকব িখন পস 

যহি আগুকন োহপকয় পিকব, না িয় পস অনতি 

অহভশাকপ হনমহজ্ি িকব।” 

িাকির হনিট নারী

এ পিমন অি্যাচার?!

অ্যাহরস্টটল
হগ্রি িাশষিহনি

ফরাহস নারী

“৫৮৬ খৃঃ ফ্াকসির এিহট রাকজ্য সকম্লন 

িকয়হছল। একি নারী হনকয় আকলাচনা 

িকয়হছল, নারী হি মানু্ না অমানু্? 

আকলাচনার পশক্ িারা হসদ্ধাতি িকর, 

নারীরা মানু্ িকব িাকির পি সৃহটি িরা 

িকয়কছ পুরুক্র পসবার জন্য। ১৯৩৮ সাকল 

আইন িকর রহিি িরা িয় নারীকির হিছু 

আহথষিি পলনকিন হনক্কধর আইন। একি 

ফ্াকসির নারীর ইহিিাকস সবষিপ্রথম হনকজর 

নাকম ব্যাংকি এিাউন্ট পখালার সুকযাগ পপল 

নারীরা।”   

এমহনভাকব মানু্ হিকসকব নারী পুরু্ 

সিকলই সমান। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {পি 

মানব, আহম পিামাকিরকি এি পুরু্ ও এি 

নারী পথকি সৃহটি িকরহছ এবং পিামাকিরকি হবহভন্ন 

জাহি ও পগাকরে হবভতি িকরহছ, যাকি পিামরা 

পরস্পকর পহরহচহি িও। হনশ্য় আল্াির িাকছ 

পস-ই সবষিাহধি সম্ভাতি পয সবষিাহধি পরকিযগার। 

হনশ্য় আল্াি সবষিজ্, সবহিছুর খবর রাকখন।}
[হুজরািঃ ১৩]

নারী পুরু্ উভকয়ই হনকন্মাতি হব্য়গুকলাকি 

সমানভাকব অংশীিারঃ

সামাহজি ও নাগহরি িায়বদ্ধিা হবকশ্ িকর 

বস্তুগি অহধিারঃ নারীর আভ্যতিরীন ব্যহতিবেই 

িকলা সম্াহনি ও মূল্যবান। আল্াি িাআলা 

হুিুম-আিিাম ওয়াহজব ও আিাকয়র পষেকরে 

নারী পুরু্ সবাইকি সমান িকরকছন। নারীকি 

পলনকিন, কবচাকিনা সব িাকজই পূণষি অহধিার 

হিকয়কছন। এসব সামাহজি ও নাগহরি অহধিার 

িাকির আবশ্যিীয় প্রাপ্য, িাকির স্বাধীনিার 

ব্যাপাকর পিান শিষি ও বাঁধা পিয়া যাকবনা। িকব 

ি্যাঁ কযসব শিষিাবলী পুরু্কির পষেকরে ও িকয় 

থাকি। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ{পুরু্ যা অজষিন 

িকর পসটা িার অংশ এবং নারী যা অজষিন িকর 

পসটা িার অংশ।}[হনসাঃ ৩২]

উত্তরাহধিার সম্পহত্তকি িাকির অহধিার 

পরকখকছন। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {হপিা-

মািা ও আত্ীয়-স্বজনকির পহরি্যতি সম্পহত্তকি 

পুরু্কিরও অংশ আকছ এবং হপিা-মািা 

ও আত্ীয়-স্বজনকির পহরি্যতি সম্পহত্তকি 

নারীকিরও অংশ আকছ; অল্প পিাি হিংবা পবশী। 

এ অংশ হনধষিাহরি।}[হনসাঃ ৭]

ভাল বা খারাপ িাকজর প্রহিিান ও শাহস্তর 

পষেকরে শহরয়কি িাকির অবস্া পুরুক্র মিই 

িকরকছন। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {প পুরু্ 

চুহর িকর এবং পয নারী চুহর িকর িাকির িাি 

পিকট িাও িাকির িৃিিকমষির সাজা হিকসকব। 

আল্াির পষে পথকি হুহশয়ারী। আল্াি পরাক্াতি, 

জ্ানময়।}[মাকয়িাঃ ৩৮]

এমহনভাকব পরিাকলর প্রহিিাকনও উভকয়র 

সমান। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {পয সৎিমষি 

সম্পািন িকর এবং পস ঈমাণিার, পুরু্ পিাি 

হিংবা নারী আহম িাকি পহবরে জীবন িান িরব 

এবং প্রহিিাকন িাকিরকি িাকির উত্তম িাকজর 

িারকণ প্রাপ্য পুরষ্ার পিব যা িারা িরি।} 
[নািলঃ ৯৭]

িারা উভকয় উভকয়র বন্ধু ও সািায্যিারী। 

আল্াি িায়া’লা বকলনঃ  আর ঈমানিার পুরু্ 

ও ঈমানিার নারী একি অপকরর সিায়ি। িারা 

ভাল িথার হশষো পিয় এবং মন্দ পথকি হবরি রাকখ। 

নামায প্রহিষ্া িকর, যািাি পিয় এবং আল্াি ও 

িাঁর রসূকলর হনকিষিশ অনুযায়ী জীবন যাপন িকর। 

একিরই উপর আল্াি িা’আলা িয়া িরকবন। 

হনশ্য়ই আল্াি পরাক্মশীল, সুকিৌশলী।|} 
[িাওবাঃ ৭২]

নারীর সাকথ পিামল আচরণ িরকি আকিশ 

পিয়া িকয়কছ। আল্াি িাআলা যুকদ্ধ নারীকি িি্যা 

িরা িারাম িকরকছন। িাকয়জগ্রস্ নারীকির সাকথ 

এিকরে খাওয়া- িাওয়া িরার এবং সিবাস ছািা 

পমলাকমশা িরকি আকিশ হিকয়কছন।   ইহুিীরা  

এসব িরকি হনক্ধ িরি, িারা নারীকি িাকয়জ 

অবস্ায় িূকর সহরকয় রাখি, পহবরে না িওয়া পযষিতি 

িাকির সাকথ খাওয়া- িাওয়া  িরি না। 
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“ইসলাকমর ছায়ায় নারী হফকর পপকয়কছ িার স্বাধীনিা, 

অজষিন িকরকছ উচু মযষিািা। ইসলামই নারীকি পুরুক্র 

সমমান ও সিজাি মকন িকর। নারী পুরু্ একি অপকরর 

সম্পূরি। ইসলাম নারী হশষো এবং নারীরা জ্ান ও সংস্কৃহি 

দ্ারা পহরপুটি িওয়ার প্রহি উৎসাহিি িকরকছ। ইসলাম 

িাকিরকি মাহলিানার অধীিার হিকয়কছ এবং িাকিরকি 

মাহলিানাধীন সম্পকি খরকচর স্বাধীনিা হিকয়কছ। কিমহন 

ভাকব িাকিরকি হিকয়কছ  হবকয় চুিাতি িরার অহধিার, 

এবং হচতিা ও বাি স্বাধীনিা।”

সমান সমান

পমানা ম্যািকলাসহি
জামষিান িূটননহিি

নারীরা রাসুল সাল্াল্াহু আলাইহিস 

সালাম িিৃষিি সকবষিাচ্চ মযষিািাপ্রাপ্ত িকয়কছন। 

িারণ হিহন বকলকছনঃ “পিামাকির মকধ্য 

পসই সকবষিাত্তম পয িার স্তীর হনিট উত্তম, আর 

আহম পিামাকির মকধ্য আমার স্তীকির হনিট 

সকবষিাত্তম ব্যহতি”। [হিরহমহজ, ইমাম হিরহমহজ 

বকলনঃ িাহিসহট িাসান ও সিীি]। 

রাসুকলর [সাঃ] এর যুকগ পিান এি নারীকি 

প্রির িরা িকল হিহন খুবই রাগাহবেি িন। হিহন 

বলকলনঃ «পিামাকির পিি পিি িার স্তীকি 

িাস-িাসীর মি প্রিার িকর অিঃপর হিকনর 

পশক্ হিভাকব িার সাকথ হমহলি িকব!»(বুখারী)

যখন এিিল মহিলা রাসুকলর [সাঃ] 

হনিট িাকির স্বামীকির হবরুকদ্ধ নাহলশ িরকি 

একসহছকলন, িখন রাসুল [সাঃ] বলকলনঃ 

«অকনকির  স্তী  িাকির স্বামীকির হবরুকদ্ধ 

নাহলশ িরকি  মুিাম্কির পহরবাকর একসকছ, 

পস সব স্বামীরা উত্তম পলািকির অতিভূষিতি নয়।»
(আবু িাউি)

ইসলাম নারীকি পয পহরমান মযষিািা 

হিকয়কছ পুরু্কি িিখাহন পিয়হন। আল্াি 

িায়া’লা মাকয়র সাকথ হপিার পচকয় পবহশ 

সদ্্যবিার িরকি আকিশ হিকয়কছন। এি 

পলাি রাসুকলর [সাঃ] হনিট একস হজকজ্স 

িরলঃ পি আল্াির রাসুল! আমার িাকছ পি 

উত্তম ব্যবিার পাওয়ার পবশী িিিার? হিহন 

বলকলনঃ পিামার মা। কলািহট বললঃ িারপর 

পি? নবী িহরম [সাঃ] বলকলনঃ পিামার 

মা। কস বললঃ িারপর পি? হিহন বলকলনঃ 

পিামার মা। কস বললঃ িারপর পি? হিহন 

বলকলনঃ িারপর পিামার বাবা। [বুখারী ও 

মুসহলম]। 

পুরে সতিাকনর পচকয় িন্যা সতিাকনর 

পালল পালকনর জন্য অহধি সাওয়াকবর 

িথা বলা িকয়কছ। রাসুল [সাঃ] বকলকছনঃ 

«যাকিরকি িন্যা সতিান িান িরা িকয়কছ, 

অিঃপর িাকিরকি সুন্দরভাকব লালন পালন 

িকরকছ, কস সব িন্যা সতিান িাকিরকি 

জািান্নাম পথকি আিাল িকর রাখকব।»
(বুখারী ও মুসহলম) 

হিহন [সাঃ] আকরা বকলকছনঃ «পি আল্াি 

আহম দুই দুবষিকলর জহটলিা হনরসকণর 

ব্যাপাকর আপনার হনিট প্রাথষিণা িরহছ, িারা 

িলঃ ইয়ািীম ও নারীঅকনকির  স্তী  িাি » 
(িাহিসহট িাসান, ইমাম নাসাঈ উত্তম সনকি বণষিনা িকরকছন।) 

“রাজা অটিম পিনহর মহিলাকির জন্য পহবরে 

বাইকবল পড়া হনহ্দ্ধ িকর এিহট আকিশ জাহর 

িকরহছকলন। অনুরূপ ভাকব নারীরা সাধারণ 

ইংকরজ আইকন প্রায় ১৮৫০ সাল নাগাি 

নাগহরি হিকসকব হবকবহচি িিনা। িাকির পিান 

ব্যহতিগি অহধিার হছলনা। হনকজর পপাশাকির 

মাহলি িওয়ার অহধিার হছলনা। িাকির 

অহধিার হছলনা িপাকলর ঘাম েহরকয় উপাজষিন 

িরা অকথষির মাহলি িওয়ার।”

মানবরহচি আইন জুলুমপূণষি

রাজা অটিম পিনহর

“আহম এবং আমার হৃিয় ঘুকরহছ জানকি, অনুসন্ধান 

িরকি, অজষিন িরকি প্রজ্া ও বুহদ্ধ, এবং জানাকনার জন্য 

পয, অহনটি িল  অজ্িা আর হনবুষিহদ্ধিা িল মত্তিা। িখন 

মৃিু্যর পচকয় পবশী হিতি পিখকি পপলাম নারীকি। কয িল 

জাল এবং যার হৃিয় িল ফাঁি এবং যার দুহট িাি িল 

পবহি। “

অহধিার বহচিি নারী

বাইকবল

https://www.path-2-happiness.com/bn
ht
tp
s:
//w

w
w
.p
at
h-
2-
ha

pp
in
es

s.
co

m
/b
n



52 53

আল্াি িায়া’লা মিাহবকবের সব হিছুকি পয মানুক্র আয়ত্তাধীন িকর হিকয়কছন, সব 

মাখলুিাকির উপর যাকি মযষিািা িান িকরকছন, িাকিরকি এি মিান উকদেশ্য ও হিিমকির জন্য 

সৃহটি িকরকছন। হিহন অনথষিি িাজ িকি পুিঃপহবরে। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {হনশ্য় আসমান 

ও যমীন সৃহটিকি এবং রাহরে ও হিকনর আবিষিকন হনিশষিন রকয়কছ পবাধ সম্পন্ন পলািকির জকন্য। 

যাঁরা িাঁহিকয়, বকস, ও শাহয়ি অবস্ায় আল্ািকি মিরণ িকর এবং হচতিা গকব্ণা িকর আসমান 

ও জহমন সৃহটির হব্কয, [িারা বকল] পরওয়ারকিগার! 

এসব িুহম অনথষিি সৃহটি িরহন। সিল পহবরেিা পিামারই, 

আমাহিগকি িুহম পিাযকখর শাহস্ত পথকি বাঁচাও।} 
[আকল ইমরানঃ ১৯০-১৯১]

আল্াি িায়া’লা দুটি িাহফরকির ধারণা সম্পকিষি বকলনঃ

{আহম আসমান-যমীন ও এিদুভকয়র মধ্যবিষিী পিান 

হিছু অযথা সৃহটি িহরহন। এটা িাকফরকির ধারণা। অিএব, 

িাকফরকির জকন্য রকয়কছ িূকভষিাগ অথষিাৎ জািান্নাম।} 
[কছায়ািঃ ২৭]

আল্াি িায়া’লা মানু্কি অন্যান্য জীব জাকনায়াকরর মি 

খাওয়া, পান িরা ও বংশ বৃহদ্ধর জন্য সৃহটি িকরনহন। হিহন 

মানু্কি সব প্রাণীর উপর মযষিািা হিকয়কছন, হিন্তু অহধিাংশ 

মানু্  িার রকবর সাকথ িুফুরী িকর। কস ভুকল যায় িার 

সৃহটির লষে্য-উকদেশ্য। অস্বীিার িকর িার সৃহটির প্রিৃি 

উকদেশ্য। কযন িার সব হচতিাভাবনা দুহনয়ার পভাগহবলাস 

লাকভর জন্য। এ সব পলাকির জীবন িকলা জন্তু জাকনায়াকরর 

জীবকনর মকিা, বরং পসগুকলার পথকিও অকনি অধম। আল্াি 

িায়া’লা বকলনঃ {আর যারা িাকফর, িারা পভাগ-হবলাকস 

মত্ত থাকি এবং চিুস্পি জন্তুর মি আিার িকর। িাকির 

বাসস্ান জািান্নাম।}[মুিাম্িঃ ১২]

মানব সৃহটির রিস্য

আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {আপহন পছকি 

হিন িাকিরকি, কখকয় হনি এবং পভাগ িকর 

হনি এবং আশায় ব্যাপৃি থািুি। অহি 

সবের িারা পজকন পনকব।}[হিজরঃ ৩]

আল্াি িায়া’লা বকলনঃ আর আহম সৃহটি 

িকরহছ পিাযকখর জন্য বহু হজ্ন ও মানু্। 

িাকির অতির রকয়কছ, িার দ্ারা হবকবচনা 

িকর না, িাকির পচাখ রকয়কছ, িার দ্ারা পিকখ না, আর 

িাকির িান রকয়কছ, িার দ্ারা পশাকন না। িারা চিুষ্পি 

জন্তুর মি; বরং িাকির পচকয়ও হনিৃটিির। িারাই িল 

গাকফল, নশহথল্যপরায়ণ।}[আ’রাফঃ ১৭৯]

সিল মানু্ই জাকন িার প্রকি্যিটা অঙ্ প্রি্যঙ্ এি 

এিটা হিিমকির জন্য সৃহটি িরা িকয়কছ। চষেু পিখার 

জন্য, িান শুনার জন্য...এভাকব সব অঙ্ প্রি্যঙ্। এটা 

হি যুহতিসঙ্ি িকি পাকর পয, িার সিল অঙ্ প্রি্যঙ্ 

হিিমকির জন্য সৃহটি িরা িকয়কছ আর িাকি হনরথষিি সৃহটি 

িরা িকয়কছ?! অথবা পস িার স্রটিার ডাকি সািা হিকি রাজী 

নয় যখন হিহন িাকি িার সৃহটির উকদেশ্য সম্পকিষি অবহিি 

িকরকছন?!

িািকল আল্াি িাআলা আমাকিরকি পিন সৃহটি 

িরকয়কছন? কিন আমাকিরকি সম্াহনি িকরকছন? কিন 

পৃহথবীর সব হিছু আমাকির আয়াত্তাধীন িকর পিয়া িকয়কছ? 

আল্াি িায়া’লা এ ব্যাপাকর বকলনঃ {আমার এবািি 

িরার জন্যই আহম মানব ও হজন জাহি সৃহটি িকরহছ।} 
[জাহরয়ািঃ ৫৬]

আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {পূণ্যময় হিহন, যাঁর িাকি 

রাজবে। হিহন সবহিছুর উপর সবষিশহতিমান। হযহন সৃহটি 

িকরকছন মরণ ও জীবন, যাকি পিামাকিরকি পরীষো 

িকরন-কি পিামাকির মকধ্য িকমষি পশ্রষ্? হিহন পরাক্মশালী, 

ষেমাময়।}[মুলিঃ ১-২]

“পরাক্মশালী পিান স্রটিা ছািা জীকনর 

সুচনা হিংবা এর স্াহয়বে মানু্ িল্পনা 

িরকি পাকরনা। আহম হববোস িহর পয, 

িাশষিহনিগন জীবন সম্বকন্ধ িাকির িশষিন 

গকব্ণায় এ জগকি ছহিকয় থািা স্পটি 

প্রমান পথকি পচাখ হফহরকয় পরকখকছ।

ম্যাহগ্নমিাহলিয়াস
হব্রহটশ হবজ্ান পহর্কির সিস্য

“ধমষি ও প্রািৃহিি হবজ্ান এি পযাকগ 

লিাই িরকছ সংশয়, অহববোস ও 

িুসংস্কৃহির হবরুকদ্ধ। এ যুকদ্ধর এি 

প্াগান হছল “আল্াির হিকি” এবং 

িা সবষিািা থািকব।”  

মািষিস লোঙ্
পিায়ান্টাম িকত্তর প্রহিষ্ািা

আল্াহ্ র হিকি

স্পটি প্রমান
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জ্ানীকির হনিট এিথা স্পটি পয, হযহন পয হজহনস নিহর িকরন হিহন উতি হজহনকসর হিিমি 

সম্পকিষি সবকচকয় পবশী জ্াি থাকিন। আল্াি পাি সুমিান। হিহন মানবকি সৃহটি িকরকছন, হিহনই 

ভাল জাকনন িাকির সৃহটির রিস্য সম্পকিষি। শুধু নামাজ পরাজা ছািাও ইবািকির ব্যাপি অথষি 

রকয়কছ। বরং িাকি সমস্ত পৃহথবীর আবািও শাহমল। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {হিহনই যমীন িকি 

পিামাকিরকি পয়িা িকরকছন, িন্মকধ্য পিামাকিরকি বসহি িান িকরকছন। অিএব; িাঁর িাকছ 

ষেমা প্রাথষিনা ির অিঃপর িাঁরই হিকি হফকর চল।}[হুিঃ ৬১]

মানুক্র পুকরা জীবনটাও ইবািকির মকধ্য শাহমল। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ

{আপহন বলুনঃ আমার নামায, আমার পিারবাণী এবং আমার জীবন ও মরন হববে-প্রহিপালি 

আল্ািরই জকন্য। িাঁর পিান অংশীিার পনই। আহম িাই আহিটি িকয়হছ এবং আহম প্রথম 

আনুগি্যশীল।}[আনআ’মঃ ১৬২-১৬৩]

রাসুল সঃ এরশাি িকরন, যখন পিয়ামি িকব িখন পিামাকির িাকরা িাকি যহি এিহট চারা থাকি িািকল পস পযন 

িা পরাপণ িকর পনয়। [আিমি বনষিনা িকরকছন]

 িারা বলল, ইয়া রাসুলাল্াি, আমাকির পিউ িার িামবাসনা পূরণ িরকব আর একি িার জন্য সাওয়াব থািকব?!

রাসুল সঃ বলকলন,  «বল পিহখ, কস যহি ঐ বাসনা িারাম পন্থায় পূরণ িরি িািকল হি িার পাপ িিনা?  এিই ভাকব 

যহি িালাল ভাকব পস বাসনা পূরণ িকর িািকল পস সাওয়াব পাকব।» (মুসহলম শরীফ)

িাহিস শরীফ

ইবািাকির মমষি  সামহগ্রি

পুকরা জািান যখন পিামার জন্য আয়াত্তাধীন িকর পিয়া িকলা, যখন পিামার সামকন সব 

ধরকনর িহলল প্রমাণ পপশ িরা িকলা পয, এি আল্াি ব্যিীি পিান ইলাি পনই, যখন িুহম 

জানকি পারকল পয আসমান জহমন সৃহটির পচকয় মৃিু্যর পকর পিামাকি পুনঃরায় সৃহটি িরা 

আকরা সিজ, যখন িুহম জানকি পারকল আল্াি িায়া’লা পিামাকি উত্তম আিৃহিকি সৃহটি 

িকরকছন, সকবষিাচ্চ সম্ান হিকয়কছন, কিামার জন্য মিাহববেকি আয়াত্তাধীন িকর হিকয়কছন, 

িারপকরও িুহম পিামার মিামহিম পালনিিষিা সম্পকিষি হবভ্াতি পিন? আল্াি িায়া’লা 

বকলনঃ {পি মানু্, হিকস পিামাকি পিামার মিামহিম পালনিিষিা সম্পকিষি হবভ্াতি িরল? 

হযহন পিামাকি সৃহটি িকরকছন, অিঃপর পিামাকি সুহবন্যস্ত িকরকছন এবং সু্ম িকরকছন। 

হযহন পিামাকি িাঁর ইছিামি আিৃহিকি গিন িকরকছন।}[ইনহফিারঃ ৬-৮]

পিামাকি সবষিকশক্ পিামার পালনিিষিার সাকথ হমহলি িকি িকব। আল্াি িায়া’লা 

বকলনঃ {পি মানু্, কিামাকি পিামরা পালনিিষিা পযষিতি পপৌছকি িটি স্বীিার িরকি িকব, 

অিঃপর িার সাষোৎ ঘটকব। যাকি িার আমলনামা ডান িাকি পিয়া িকব। িার হিসাব-

হনিাশ সিকজ িকয় যাকব। এবং পস িার পহরবার-পহরজকনর িাকছ হৃটিহচকত্ত হফকর যাকব। 

এবং যাকি িার আমলনামা হপকির পশ্াহদেি পথকি পিয়া, িকব, কস মৃিু্যকি আিবান 

িরকব, এবং জািান্নাকম প্রকবশ িরকব।}[ইনহশিািঃ ৬-১২]

আল্াি পিামাকি পয উকদেকশ্য সৃহটি িকরকছন পস উকদেশ্য বাস্তবায়ন িকর দুহনয়া ও 

আকখরাকি শাহতির পকথ চকলা। একি পিামার জীবন সুখী িকব, শাহতি পাকব এবং মৃিু্যর 

পকর পালনিিষিার সাকথ সাষোকির মুহুকিষি সুখী  িকব। এমহনভাকব সারা জািান িার রকবর 

ইবািি িকর। সব সৃটিজীব আল্াির িাছবীি ও প্রশংসা িকর। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ 

অিঃপর পি মানু্......
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{রাজ্যাহধপহি, পহবরে, পরাক্মশালী ও প্রজ্াময় আল্াির 

পহবরেিা পঘা্ণা িকর, যা হিছু আকছ নকভামন্ডকল ও যা 

হিছু আকছ ভূমন্ডকল।}[জুমআঃ ১]

িাঁর মহিমায় সবাই হসজিা িকর। আল্াি িায়া’লা 

বকলনঃ িুহম হি পিখহন পয, আল্ািকি পসজিা িকর যা 

হিছু আকছ নকভামন্ডকল, যা হিছু আকছ ভুমন্ডকল, সূযষি, চন্দ্র, 

িারিারাহজ পবষিিরাহজ বৃষেলিা, জীবজন্তু এবং অকনি 

মানু্। আবার অকনকির উপর অবধাহরি িকয়কছ শাহস্ত।}
[িাজ্ঃ ১৮]

বরং এ জািাকনর সবাই িাকির অবস্ানুযায়ী িাকির 

রকবর সালািও িাছবীি পকি।  আল্াি িায়া’লা বকলনঃ  

{িুহম হি পিখ না পয, নকভামন্ডল ও ভূমন্ডকল যারা আকছ, িারা 

এবং উিতি পষেীিুল িাকির পাখা হবস্তার িরিঃ আল্াির 

পহবরেিা ও মহিমা পঘা্ণা িকর? প্রকি্যকিই িার পযাগ্য 

এবািি এবং পহবরেিা ও মহিমা পঘা্ণার পদ্ধহি জাকন।} 
[নুরঃ ৪১]

িািকল পিামার হি উহচি িকব এ মহিমাহম্বি িৃশ্য 

পথকি আলািা থািা? একি িুহম অপমাহনি িকব। আল্াি 

িায়া’লা বকলনঃ  {িুহম হি পিখহন পয, আল্ািকি পসজিা 

িকর যা হিছু আকছ নকভামন্ডকল, যা হিছু আকছ ভুমন্ডকল, 

সূযষি, চন্দ্র, িারিারাহজ পবষিিরাহজ বৃষেলিা, জীবজন্তু এবং 

অকনি মানু্। আবার অকনকির উপর অবধাহরি িকয়কছ 

শাহস্ত। আল্াি যাকি ইছিা লাহছিি িকরন, িাকি পিউ 

সম্ান হিকি পাকর না। আল্াি যা ইছিা িাই িকরন।} 
[িাজ্ঃ ১৮]

“আহম অবাি িই িাকির ব্যাপাকর যারা আিাকশর 

হিকি িাহিকয় সৃহটির হবশালবে পিকখও আল্াির প্রহি 

ঈমান আকন না!!”

িারা হি হচতিা িকরনা?

আব্রািাম হলঙ্ন
মাহিষিন যুতিরাক্রের সাকবি পপ্রহসকডন্ট
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