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মানুক্র জন্য হি ধকমষির প্রকয়াজন?

মানুক্র জন্য হি ধকমষির প্রকয়াজন?

ধমষি হি আবশ্যি?

সমাকজ দ্ীকনর প্রকয়াজনীয়িা

সি্য ধকমষির শিষি ও হনয়মাবলী

পিান ধমষি আমাকির প্রকয়াজন?

সূহচপরে 
মানকু্র জন্য হি ধকম ষির প্রকয়াজন?
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মানু্ ধমষি ছািা পিানভাকবই বাস িরকি পাকরনা। 

মানু্ পযভাকব স্বভাবগিভাকবই সামাহজি, সমাজ পথকি 

হবহছিন্ন িকয় এিািী বসবাস িরকি পাকরনা, কসভাকব পস 

স্বভাবগিভাকবই ধাহমষিি, কস ধমষি ছািা স্বাভাহবি জীবন যাপন 

িরকি পাকরনা। ধাহমষিিিা মানুক্র স্বভাবজাি ব্যাপার।

িটি ও হবপকি আপকি পিকল মানু্ আল্াি িায়া’লার 

হনিট আশ্রয় প্রাথষিনা িকর এটাই িার ধাহমষিিিার সবকচকয় 

বি প্রমাণ। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ িারা যখন জলযাকন 

আকরািণ িকর িখন এিহনষ্ভাকব আল্ািকি ডাকি। অিঃপর 

হিহন যখন স্কল একন িাকিরকি উদ্ধার িকরন, িখনই িারা 

শরীি িরকি থাকি।}[আনিাবুিঃ ৬৫]

পযমহনভাকব পিান যকন্তর নিহরিারি ঐ যন্ত ও উিার প্রকয়াজন সম্পকিষি সবকচকয় পবশী 

জ্াি, কিমহনভাকব মিান স্রটিা িাঁর সৃহটি ও িাকির প্রকয়াজনীয়িা সম্পকিষি অহধি জ্াি। আল্াি 

িায়া’লা বকলনঃ {হযহন সৃহটি িকরকছন, হিহন হি জানকবন না? হিহন পিা সূক্ষ্মজ্ানী, সম্যি জ্াি।} 

[মুলিঃ ১৪]

পিননা স্রটিা িয়ালু, ষেমাশীল ও পমকিরবান। হিহন মানুক্র জন্য এমন শহরয়কির প্রবিষিন 

িকরকছন যা িাকির অতিরকি জাগ্রি িকর ও িাকির জীবনকি সুহনয়হন্তিভাকব পহরচালনা িকর। 

আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {পি ঈমানিারগণ,আল্াি ও িাঁর রসূকলর হনকিষিশ মান্য ির,যখন 

পিামাকিরকি পস িাকজর প্রহি আিবান িরা িয়,যাকি রকয়কছ পিামাকির জীবন।}[আনফালঃ ২৪]

ধমষি হি আবশ্যি?

ঈমানই িল নবজ্াহনি গকব্ণার সব 

পচকয় শহতিশালী ও মিৎ ফলাফল।  

শহতিশাহল ফলাফল

পিাথষিহবজ্ানী

আইনস্টাইন

এজন্যই যারা হনকজকির স্বভাবজাকির হবকরাহধিা িকর ও আল্ািকি অস্বীিার িকর িারা 

মূলিঃ হনকজরাই হনকজকির হমথ্যাচার ও অস্বীিৃহি সম্পকিষি জাকন।  আল্াি িায়া’লা {বকলনঃ 

{িারা অন্যায় ও অিংিার িকর হনিশষিনাবলীকি প্রি্যাখ্যান িরল,যহিও িাকির অতির এগুকলা 

সি্য বকল   পহরণাম পিমন িকয়হছল?}[নামলঃ ১৪]

আর এ সব হিছু স্পটিভাকব বুো যায় যখন পস হবপি আপি ও িকটি পহিি িয়। আল্াি 

িায়া’লা বকলনঃ {বলুন,বলকিা পিহখ, যহি পিামাকির উপর আল্াির শাহস্ত পহিি িয় হিংবা 

পিামাকির িাকছ হিয়ামি একস যায়, িকব পিামরা হি আল্াি ব্যিীি অন্যকি ডািকব যহি 

পিামরা সি্যবািী িও। বরং পিামরা পিা িাঁকিই ডািকব। অিঃপর পয হবপকির জকন্য িাঁকি 

ডািকব, হিহন ইছিা িরকল িা দুরও িকর পিন। যাকিরকি অংশীিার িরছ, িখন িাকিরকি ভুকল 

যাকব।}[আন’আমঃ ৪১-৪২]

আল্াি িায়া’লা আকরা বকলনঃ {যখন মানু্কি দুঃখ-িটি স্পশষি িকর, িখন পস এিাগ্রহচকত্ত 

িার পালনিিষিাকি ডাকি, অিঃপর হিহন যখন িাকি পনয়ামি িান িকরন, িখন পস িকটির 

িথা হবমিৃি িকয় যায়, যার জকন্য পূকবষি পডকিহছল এবং আল্াির সমিষে হস্র িকর; যাকি 

িকর অপরকি আল্াির পথ পথকি হবভ্াতি িকর। বলুন, িুহম পিামার িুফর সিিাকর হিছুিাল 

জীবকনাপকভাগ িকর নাও। হনশ্য় িুহম জািান্নামীকির অতিভূষিতি।}[যুমারঃ ৯]

আহম খুব মিরণ িহর পস সব হিনগুকলা যখন 

মানু্ শুধু হবজ্ান ও ধকমষির হবকরাধ হনকয়ই 

আকলাচনা িরি। হিন্তু এখন পস িিষি 

হচরিকর পশ্ িকয় পগকছ। িারণ, সবষিাধুহনি 

মকনা হবজ্ান ধকমষির পমৌহলি হনয়ম নীহি 

প্রচার িকর, হিন্তু পিন?! িারণ, মানহসি 

ডাতিারগন মকন িকরন পয, মজবুি ঈমান, 

ধমষিাচার, ও প্রাথষিনা উকদ্গ, ভয় ও স্ায়ুিকন্তর 

উকত্তজনা িমন িরার জন্য, এবং আমরা পয 

সব পরাকগ ভুগহছ এর অকধষিি হনরাময় িরার 

জন্য যকথটি। িাই ডঃ এ এ পব্রল বকলকছন, 

সহি্যিার দ্ীনিার ব্যহতি িখকনা মানহসি 

পরাকগ পভাকগ না।

ধাহমষিি ও  করাগী

পডল িাকনষিগী
মাহিষিন পলখি

মানকু্র জন্য হি ধকম ষির 
প্রকয়াজন?
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সমস্ত মানবই স্বভাবগিভাকবই পস আল্াির ইবািি 

স্বীিার  িকর যার িাকি রকয়কছ িল্যাণ, অিল্যাণ, হযহন 

যা ইছিা িাই িকরন, যা চান িাই িকরন।  আল্াি িায়া’লা 

বকলনঃ {আর যহি আল্াি পিামাকি পিান িটি পিন, িকব 

হিহন ব্যিীি িা অপসারণিারী পিউ পনই। পষোতিকর 

যহি পিামার মঙ্ল িকরন, িকব হিহন সবহিছুর উপর 

ষেমিাবান।}[আন’আমঃ ১৭]

আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {আল্াি মানুক্র জন্য 

অনুগ্রকির মধ্য পথকি যা খুকল পিন, িা পফরাবার পিউ 

পনই এবং হিহন যা বারণ িকরন,িা পিউ পপ্ররণ িরকি 

পাকর না হিহন ব্যহিি।}[ফাহিরঃ ২]

মানুক্র দু’হট শহতি রকয়কছ। জ্ান শহতি, আকরিহট 

িকলা ইছিাশহতি। এ দুকটাকি িার পচটিানুযায়ী পস িাহঙ্কি 

লষে্য-উকদেকশ্য পপৌঁছায় এবং  এভাকবই মানু্ পসৌভাগ্য 

লাভ িকর। প্রথমহট অথষিাৎ জ্াকনর শহতি িকলাঃ আল্াি 

সম্পকিষি িার জ্ান, িার সুন্দর নাম ও গুণাবলী, িার 

আকিশ, হনক্ধ, আচরণ, ননহিিিা,হিভাকব িার 

হনিটবিষিীজকনর পকথ চলা যায়,িার পকথ চলা ব্যহতিকির 

পকথ চকল হিভাকব মযষিািা সুউচ্চ িরা যায় িাঁর জ্ান 

এবং মানবাত্ার গভীকরর প্রকয়াজনীয় জ্ান, ইিার 

পরাগব্যাহধ,প্রহিকরাধ, ষেহিির হজহনস ও পয সব হিছু িার 

মাকে ও িার প্রহিপালকির মাকে বাঁধা সৃহটি িকর ইি্যাহির 

জ্ান অজষিন িরা। 

িাশষিহনি ফ্াহসিস পবিন যথাথষিই 

বকলকছন, “ অল্প িশষিনই মানু্কি 

নাহস্তিিার হিকি হনকয় যায়। 

পষোতিকর িশষিকন গভীরিা ধকমষির 

পকথ িাকি হফহরকয় আকন।

গভীর পিান

পডল িাকনষিগী
মাহিষিন পলখি

এছািাও পখািাভীরুকির আখলাি ধারণ িকর আত্াকি পহরশুদ্ধ ও উন্নি িরা, একি িার 

আত্া সুউচ্চ ও মিান আত্ায় পহরণি িয়। অথষিিীন পাহথষিব সব হিছু ও পভাগ হবলাস পথকি িূকর 

থািা। এসব হিছুর উপর হভহত্ত িকর আল্াির ইবািকির পষেকরে িাঁর স্তর এবংিাঁর  স্ান ও মযষিািা 

হনধষিারন িয়, বরং একি িার দুহনয়া ও আকখরাকির সুখ-শাহতি অহজষিি িয়।  

বরং এ সব জ্াকনর শহতি ইছিাশহতির জন্য পাকথয় ও অবলম্বন, কযকিিু একি আকছ পিিাকয়ি 

এবং িৃঢ়িা ও সহিিপথ । আল্াি িায়া’লা বকলনঃ 

{পি ঈমানিারগণ,আল্াি ও িাঁর রসূকলর হনকিষিশ মান্য ির,যখন পিামাকির পস িাকজর প্রহি 

আিবান িরা িয়, যাকি রকয়কছ পিামাকির জীবন।}[আনফালঃ ২৪]

নাহস্তকিরা আহত্ি পহরিৃহপ্ত ছািাও নিহিি 

শাহতির ব্যাপাকরও িাকির নিন্যিা স্বীিার 

িকর।িারা যিই ভ্াতি িথা সাহজকয় গুহছকয় 

পপশ িরুিনা পিন হিতি মানুক্র প্রিৃি শাহতির 

জন্য পিান হিছুই পপশ িরকি পাকরহন।

হবপকি আপকি, বালামুহসবকি মানু্ িার 

হনিট আশ্রয় পাথষিনা িকর?! কস শতি হভহত্তর 

িাকছ আশ্রয় চায়,আল্াি িায়া’লার হনিট 

আশ্রয় চায়। কযকিিু িার িাকছই রকয়কছ 

সবষিশহতি, আশা আিাঙ্কা, নধযষি্য, উত্তম ভরসা 

ও সব িাজ িার হনিটই পসাপিষি িরা িয়। 

আল্াি িায়া’লা বকলনঃ 

{যারা হববোস স্াপন িকর এবং িাকির 

অতির আল্াির হযহির দ্ারা শাহতি লাভ িকর; 

পজকন রাখ, আল্াির হযহির দ্ারাই অতির সমূি 

শাহতি পায়।}[রা’িঃ ২৮]

যখন পস জুলুকমর আগুকন িগ্ধ িয় এবং িার 

হিতিিা অনুভব িকর 

িখন পস িৃঢ়ভাকব হববোস িকর পয, এ মিাহবকবের এিজন প্রহিপালি 

আকছন, হিহন হবলকম্ব িকলও মাজলুমকি সািায্য িকরন, আকখরাকির 

হিবকস প্রকি্যি মানু্ িার িৃিিকমষির ফলাফল পাকব, সৎ িমষিশীলকি 

পুরুস্কার পিয়া িকব আর অসৎ িমষিিারীকি শাহস্ত পিয়া িকব। িখন 

আত্হববোস ও আল্াির উপর ভরসা পপকয় িার অতির  প্রশাহতি লাভ 

িকর। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ 

স্পটি সি্য

আমার ডক্টকরট হডগ্রী অজষিকনর গকব্ণা হছল, হশষো 

ও জািী গিন হব্কয়। আহম আহবস্কার িকরহছলাম 

পয, ইসলাকমর মূল রুিন গুকলা সামাহজি আহথষিি ও 

আধ্যাহত্ি ভাকব জািীর পুনগষিিকনর জন্য এিহট বি ও 

মূল্যবান হভহত্ত ও রূপকরখা িুকল ধকর।

ডঃ ডগলাস
পরহজনার পময়র
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{পয পলাি আল্াির ইছিার অনুগি, 

পস হি ঐ পলাকির সমান িকি পাকর, 

পয আল্াির পরা্ অজষিন িকরকছ? বস্তুিঃ 

িার হিিানা িল পিাযখ। আর িা িিইনা 

হনিৃটি অবস্ান!}[আকল ইমরানঃ ১৬২]

পষোতিকর, কয ব্যহতি আল্াির পহরহচহি 

পপলনা, িার উপর ঈমান আনলনা, 

পস সব শহতি িাহরকয় পফকল, আরাম, 

আত্হববোস ও সুখ-শাহতি সব হিছুই 

িাহরকয় পফকল। িখন পস উকদ্গ ও দুঃকখর 

হভির ঘুরকি থাকি। আহত্ি পিান হস্রিা 

বা অভ্যতিরীণ পিান শাহতি থাকিনা। িার 

সব লষে্য উকদেশ্য িকয় যায় পভাগ হবলাস, 

ষেুধা হনরারণ ও সম্পি অজষিন। কস িার 

অহস্তকবের উকদেশ্য জাকননা, জাকননা িার 

জীবকনর লষে্য, বরং হিকশিারা জীবন 

যাপন িকর, কযৌনলালসা পূরকণর মাধ্যকম 

শাহতি িালাশ িকর। এমনহি িারা জন্তু 

জাকনায়াকরর মিই আচরণ িকর বরং 

িাকির পচকয়ও অধম জীবন যাপন িকর।  

আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {আপহন হি মকন 

িকরন পয, িাকির অহধিাংশ পশাকন অথবা 

পবাকে ? িারা পিা চিুস্পি জন্তুর মি; 

বরং আরও পথভ্াতি।}[ফুরিানঃ ৪৪]

মানহসি হবপযষিয় ও অতিকরর অহস্রিায় 

হনপহিি িকয় পস মুসীবিগ্রস্ িকয় পকি। 

আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {এবং পয আমার 

মিরণ পথকি মুখ হফহরকয় পনকব, িার জীহবিা 

সংিীণষি িকব এবং আহম িাকি পিয়ামকির 

হিন অন্ধ অবস্ায় উহথিি িরব।} 
[বেিাঃ ১২৪]

হনকজই হনকজর 

হচহিিসা িরুন

মানহসি দুহশ্তিার সবকচকয় বি 

হচহিৎসা িল, আল্াির উপর 

ঈমান। 

উইহলয়াম পজমস
মাহিষিন মকনাহবজ্ানী

ধাহমষিিিা পরাকগর জন্য 

প্রহিিার

পডল িাকনষিগী
মাহিষিন পলখি

মানহসি ডাতিাররা 

মকন িকরন পয, মজবুি 

হববোস, ধমষিাচার, উকদ্গ ও 

স্ায়ুিকন্তর উকত্তজনা িমন 

িরার জন্য এবং এসব 

পরাগ হনরাময় িরার জন্য 

যকথটি।

“বস্তুবাি সবসময় জন্তু ও মানুক্র পযৌথ হিি গুকলাকিই 

সমথষিন িকর, পষোতিকর ধমষি পজার পিয় এ দুকয়র মাকে 

পাথষিি্য হনণষিয়ি হব্য়গুকলার উপর। “

আলী ইযযাি হবকগাহভচ

দুকয়র মকধ্য অকনি বড় পাথষিি্য

সাকবি বসহনয়া ও িাকজষিকগাহভনা প্রজািকন্তর রা্রেপহি

অিএব যারা 

িাকির রকবর পহরচয় 

পপকয়কছ, িার মিানিা 

জানকি পপকরকছ, 

স্বীয় িাহয়বে ও িিষিব্য 

বুেকি সষেম িকয়কছ, 

সবষিিা িাঁর সন্তুহটি 

অজষিকনর পচটিায় 

থাকি, িাঁর শহরয়কির 

অনুসরণ িকর, িাঁর 

আকিশ হনক্ধ মান্য 

িকর, আর জাকন পয, 

িাঁর পছাট বি, সুক্ষ্ম 

অসুক্ষ্ম  সব িাকজই 

সব সময়ই  িার রকবর মুখাকপষেী, আর যারা এসব জাকননা  

এ দু’কয়র মাকে অকনি বড় পাথষিি্য । আল্াি িায়া’লা বকলনঃ 

{পি মানু্,কিামরা আল্াির গলগ্রি। আর আল্াি; হিহন 

অভাবমুতি, প্রশংহসি।}[ফাহিরঃ ১৫]

উপকিশ িািা ডাতিারগন

“মানহসি ডাতিাররা নিুন ধরকনর 

উপকিশিািা। িারা পরিাকল 

জািান্নাকমর শাহস্তর আশংিায় 

আমাকিরকি ধমষিাচাকরর 

প্রহি উৎসাহিি িকরন 

না। িারা ধকমষির প্রহি 

উৎসাহিি িকরন এই 

জীবকন প্রিত্ত নরকির 

আশংিায়। িা িল  

জিরাঘাি, স্ায়ুনবিল্য 

এবং পাগলাহমর নরি।”  

পিনহর পফাডষি
আকমহরিান পফাডষি 

পিাম্পাহনর প্রহিষ্ািা
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“ধমষি িল মানব স্বভাকবর আবশ্যি পোি। 

এটুিু বলাই যকথটি পয, মানুক্র ধমষিশূন্যিা 

িাকি ধাহবি িকর এি আহত্ি িিাশার 

হিকি।  যা িাকি এমন জায়গায় ধমষিীয় 

সাতিনা খুঁজকি বাধ্য িকর পযখাকন সাতিনার 

হিছুই পনই। “ 

ধমষিই জীবন

আনষিল্ড টয়নহব

হব্রহটশ ঐহিিাহসি

পহরকশক্ দুহশ্তিা ও হবভ্াহতি িাকি িূভষিাগ্য ও িকটির 

হনমষিমিায় হনকষেপ িকর, কস অকন্ধর মি এহিি পসহিি 

ঘুরকি থাকি, অতির সকন্দি ও িয়রাহনকি ভরপুর িকয় 

যায়। যখনই শাহতির অনুসন্ধান িকর িখন শাহতির নাকম 

শুধু মহরহচিাই পপকয় থাকি। যহিও দুহনয়ার পভাগ 

ও আনন্দ লাভ িকর, যহিও িারা অকনি বি পকি 

অহধটি, হিন্তু পয আল্াির পহরচয় পপলনা পস হিই বা 

লাভ িরল? আর পয ব্যহতি আল্ািকি পপল পস হি হিছু 

িাহরকয়কছ?!

সমাকজ দ্ীকনর প্রকয়াজনীয়িা

স্পটি প্রমান

“আমাকির পছকন্দর সব হিছু ম্ান িকয় যাওয়া এবং 

বুহদ্ধ, জ্ান ও হশকল্পর স্বাধীনিা পশ্ িকয় যাওয়া সম্ভব 

হিন্তু ধমষিাচার মুকছ যাওয়া সম্ভব নয়। বরং পয বস্তুবাি 

মানু্কি জাগহিি জীবকনর িীন অঙ্কনই পিানিাসা 

িকর রাখকি চায় িার অসারিার স্পটি প্রমান িকয় ধমষি 

হটকি থািকব।

আকনষিস্ট হরনান

ফরাহস ইহিিাসহবি

“ইসলামই শহরয়া ধমষিীয় হি এবং পাহথষিব হি এ দুকয়র মাকে পাথষিি্য িকরনা। িা 

আল্াির সাকথ মানুক্র সম্পিষি, আল্াির প্রহি িার িিষিব্য হববৃি িকর সুহবন্যস্ত 

িকর। এিই ভাকব মানুক্র সাকথ মানুক্র সম্পিষিও হববৃি িকর। িীন দুহনয়ার 

সাকথ সংহলিটি আল্াির সব হবহধ হনক্ধ পিারআকন হবি্যমান আকছ। কিারআকন 

ছয় িাজার বা িারও পবশী আয়াি আকছ। এর মাকে প্রায় এি িাজার আয়াি 

শহরয়কির হবহধ-হবধান  সংক্াতি।”   

সি্য শহরয়া

হফহলপ হিহরি
পলবানকনর ইহিিাসহবি

“আমরা উকদ্কগর যুকগ বাস িহর। হনঃসকন্দকি হবহভন্ন নবজ্াহনি 

আহবষ্ার ও প্রযুহতি মানুক্র িল্যাণ ও সমৃহদ্ধ বৃহদ্ধ িকরকছ হিন্তু িার 

সুখ ও শাহতি বৃহদ্ধ িকরহন। হবপরীকি বৃহদ্ধ িকরকছ মানুক্র উকদ্গ, 

িিাশা এবং অকনি মানহসি পরাগ যা এই জীবকনর সুন্দর গুকলাকি 

লীন িকর হিকয়কছ।”  

দুহশ্তিার যুগ

পরকনকডাকলা

পনাকবল পুরস্কার হবজয়ী 

পলখি

ব্যহতির জন্য যখন দ্ীন বা ধমষি অি্যাবশ্যি   

িখন সমাকজর জন্য দ্ীকনর প্রকয়াজনীয়িা 

অকনি পবশী।কিননা ধমষি িকলা সমাজ রষোর 

োল স্বরূপ। কযকিিু  পরস্পকরর ভালিাকজ  

সিকযাগীিা ছািা মানবজীবন চলকি পাকরনা। 

আল্াি িায়া’লা বকলনঃ সৎিমষি ও পখািাভীহিকি 

একি অকন্যর সািায্য ির। পাপ ও সীমালঙ্ঘকনর 

ব্যাপাকর একি অকন্যর সিায়িা িকরা না।}
[মাকয়িাঃ ২]

আর এ সিকযাগীিা এিহট সুহনহিষিটি হনয়ম 

শৃঙ্খলা ছািা সম্ভব নয়, যা িাকিরকি িাকির 

িাহয়বে িিষিব্য, ও অহধিার ইি্যাহি হনধষিারণ িকর 

হিকব।

এ ব্যবস্া এমন এিজকনর পষে পথকি 

আসকি িকব হযহন মানবজাহির সব ধরকনর 

প্রকয়াজন সম্পকিষি অহভজ্ ও  জ্াি। আল্াি 

িায়া’লা বকলনঃ {হযহন সৃহটি িকরকছন,হিহন হি 

জানকবন না? হিহন সূক্ষ্মজ্ানী, সম্যি জ্াি।}
[মুলিঃ ১৪]

যখনই মানবজাহি দ্ীন, শহরয়ি ও ইিার 

ব্যবস্াপনা পথকি পথচু্যি িকব, িখনই পস 

সকন্দি, ভ্টিিা, ঘুহণষিপাি, অহস্রিা, দুঃখ ও 

দুিষিশায় পহিি িকব।  

দ্ীকনর শহতির মি 

পিান শহতি পৃহথবীর 

বুকি পনই, িদ্রুপ দ্ীকনর 

হনয়মিানুকনর মি 

সম্ানকযাগ্য পিান িানুনও 

পনই। সমাকজর হনরাপত্তা ও 
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{যহি িুহম উচ্চিকঠেও িথা বল,হিহন পিা 

গুপ্ত ও িিকপষোও গুপ্ত হব্য়বস্তু জাকনন।} 
[বেিাঃ ৭]

অিএব মানু্ সবষিিাই িার সহিি বা ভ্াতি 

আহিিার দ্ারা পহরচাহলি। যখন িার আক্ীিা 

সহিি িকব, িখন িার সব হিছুই হিি িকয় 

যাকব। আর যখন িার আক্ীিা ভ্টি িকব িখন 

িার সব হিছুই ভ্াতি ও ভ্টি িকব। মানুক্র মাকে 

ন্যায়পরায়ণিা ও সমিা হবধাকনর পষেকরে দ্ীন 

িকলা উত্তম রষেি। এজন্যই ইিা সমাকজর জন্য 

আবশ্যি। এিথা দ্্যথষিিীনভাকব বলা পয, শরীকর 

ক্লকবর পযমন স্ান পিমহন সমাকজ দ্ীকনর স্ান। 

দ্ীকনর যখন এি গুরুবে , আবার পিখা যায়  হবকবে নানা 

ধমষি ও মিবাি রকয়কছ এবংপ্রকি্যি জাহিই িাকির ধমষি হনকয় 

সন্তুটি আকছ; িািকল পিানহট সহিি দ্ীন যা মানবাত্ার সব 

ধরকণর প্রকয়াজন হমটাকি পাকর। আর সহিি দ্ীকনর শিষিাবলী 

ও হনয়মাবলীই বা হি?     

শাহতির গ্যারাহন্ট 

এিমারে দ্ীনই 

হিকি পাকর। 

দ্ীনই পাকর 

সমাকজ আরাম 

ও শাহতি হিকি। 

এর গুরু রিস্য িকলা, মানু্ অন্যান্য প্রাণী পথকি 

আলািা, কযকিিু িার চলাকফরা, আচার আচরণ 

ইি্যাহি সহিিভাকব পহরচালনা িরকি পাকর এমন 

হজহনস যা শ্রবণ ও িৃহটির বাইকর।আর িা িকলা, 

এমন ঈমানী হববোস যা আত্াকি পহরশুদ্ধ িকর, 

অঙ্ প্রিঙ্কি পহবরে িকর এবং িাকি প্রিাশ্য 

হব্য়গুকলার মি পগাপনীয় সব হব্কয়ও সকচিন 

িকর। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ

“আমরা মকন িহর, মুিাম্াি সঃ মহিনাকি পয 

উষ্ণ স্বাগিম পপকয়হছকলন এর অন্যিম িারণ 

িল, মহিনার জ্ানী ব্যহতিকির িাকছ মকন 

িকয়কছ ইসলাকম িীহষেি িওয়া িল, মহিনায় 

হবরাজমান হবশৃঙ্খলার সমাধান। িারণ িারা 

ইসলাকম পিখকি পপকয়হছল জীবকনর শতি 

হনয়ন্তণ, এবং মানুক্র অবাধ প্রবৃহত্ত এিহট 

সুহবন্যস্ত হনয়ম নীহির আওিাহধন। িা এমন 

ষেমিা িিৃষিি প্রণীি যা ব্যহতি প্রবৃহত্তর উকধ্ষি। 

“

টমাস আনষিল্ড

হব্রহটশ প্রাচ্যহবকশ্জ্

এমন ধমষি খাম-কখয়ালীর পিান 

জায়গা পনই

“পিন পিামরা আল্াির অহস্তকবের ব্যপাকর 

সকন্দি সৃহটি ির? হিহন যহি না থািকিন িকব 

আমার স্তী আমার সাকথ হববোসঘািিিা িরি 

এবং আমার পসবি আমাকি চুহর িকর হনকয় 

পযি।”

আপনাকির হবকবগ পিাথায়?

ভলকিয়ার
ফরাহস িাশষিহনি

সবষিিা প্রকি্যি আক্ীিায় হববোসীরা মকন িকরন পয, কস পয হববোস িকর পসটাই গ্রিণকযাগ্য ও 

সি্য, অকন্যরটা হমথ্যা। এ পষেকরে হনকজকিরটা হনভূষিল প্রমাণ িরকি প্রকি্যি আক্ীিার পলাকিরা 

নানারিম যুহতি হিকয় থাকি। মানবরহচি ভ্াতি আক্ীিা বা ভ্টি রূপাতিহরি আক্ীিার পলাকিরা 

হনকজকির আক্ীিাকি হনভূষিল প্রমাণ িরকি বকল থাকিন, আমরা আমাকির বাপ িািাকিরকি এ 

আক্ীিার উপর পপকয়হছ, িাই আমরা িাকির অনুসরণ িহর। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ{এমহনভাকব 

আপনার পূকবষি আহম যখন পিান জনপকি পিান সিিষিিারী পপ্ররণ িকরহছ, িখনই িাকির হবত্তশালীরা 

বকলকছ, আমরা আমাকির পূবষিপুরু্কিরকি পপকয়হছ এি পকথর পহথি এবং আমরা িাকিরই 

পিাংি অনুসরণ িকর চলহছ। কস বলি, কিামরা পিামাকির পূবষিপুরু্কিরকি পয হব্কয়র উপর 

পপকয়ছ, আহম যহি িিকপষো উত্তম হব্য় হনকয় পিামাকির িাকছ একস থাহি, িবুও হি পিামরা 

িাই বলকব? িারা বলি পিামরা পয হব্য়সি পপ্রহরি িকয়ছ, িা আমরা মানব না।}[যুখরুফঃ ২৩-২৪]

আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {আর যখন িাকিরকি পিউ বকল পয, কস হুিুকমরই আনুগি্য ির যা 

আল্াি িা’আলা নাহযল িকরকছন, িখন িারা বকল িখকনা না, আমরা পিা পস হব্কয়রই অনুসরণ 

িরব। যাকি আমরা আমাকির বাপ-িািাকিরকি পিকখহছ। যহি ও িাকির বাপ িািারা হিছুই 

জানকিা না, জানকিা না সরল পথও। বস্তুিঃ একিন িাকফরকির উিািরণ এমন, কযন পিউ এমন 

পিান জীবকি আিবান িরকছ যা পিান হিছুই পশাকন না, িাঁি-ডাি আর হচৎিার ছািা বহধর মুি, 

এবং অন্ধ। সুিরাং িারা হিছুই পবাকে না।}[বািারাঃ ১৭০-১৭১]

সি্য ধকমষির শিষি ও হনয়মাবলী
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এর উপর হভহত্ত িকর 

বলকি পাহর, কয সব ধমষিকি 

আল্াির হিকি হনসবি বা 

সম্পহিষিি না িকর পিান 

ব্যহতির হিকি সম্পহিষিি 

িরা িয় িা দ্্যথষিিীনভাকব 

বাহিল, একি পিান সকন্দি 

পনই। আর পযসব ধমষি 

মানুক্র দ্ারা উন্নহি লাভ 

িকর, মানু্ একি পিান 

হিছু সংকযাগ িকর, ইিাকি 

সহজ্ি িকর পস ধমষিও 

হদ্ধািীনভাকব  বাহিল।  কিননা পয ব্যহতি ধমষিহট উন্নি ও পহরবিষিন  িরল পস মানুক্র 

সাহবষিি িল্যাণ সম্পকিষি জ্াি সৃহটিিিষিা মিান আল্াির পচকয় পবশী জ্াি নন। আল্াি 

িায়া’লা বকলনঃ {হযহন সৃহটি িকরকছন, হিহন হি িকর জানকবন না? হিহন সূক্ষ্মজ্ানী, 

সম্যি জ্াি।}[মুলিঃ ১৪]

71

িারা িাকির এ অবস্ানকি িৃঢ় িরকি জ্ানিীনভাকব পিান 

হচতিাভাবনা ছািাই অন্ধ অনুসরকণর উপর হনভষির িকর। অথবা হমথ্যা, 

ভ্াতি, পরস্পর হবকরাধপূণষি যার পিান সনি ও িহলল নাই এমন সব 

সংবাি ও পরওয়াকির উপর হনভষির িকর। ফকল এসব ধমষি, মিবাি ও 

হববোকসর পিান িহলল প্রমাণ গ্রিণকযাগ্য নয়। 

সি্য পযকিিু এিহটই, এিাহধি িকি পাকরনা, িাই সব আক্ীিার 

পলাকিরাই সহিি িা বলাও অসম্ভব। কিননা একি সি্য পরস্পর 

হবকরাধপূণষি িকয় যাকব। আর ইিা সুস্ হবকবি  অস্বীিার িকর। আল্াি 

িায়া’লা বকলনঃ {পষোতিকর এটা যহি আল্াি ব্যিীি অপর িারও পষে 

পথকি িি, িকব একিা অবশ্যই বহু নবপহরি্য পিখকি পপি।}[হনসাঃ ৮২]

িািকল সি্য ধমষি পিানহট? এর নবহশটি্য ও হনয়মাবলী হি যাকি 

আমরা হুিুম হিকি পাহর এ আক্ীিার হববোসীরা সি্য ও সহিি আর ইিা 

ছািা অন্যরা ভ্াতি ও বাহিল -যাকির মকধ্য উতি নবহশটি্য ও হনয়মাবলী 

পাওয়া যাকবনা-।

সি্য ধকমষির নবহশটি্য ও হনয়মাবলী িকলাঃ[ 

]প্রথমিঃ ধমষিহটর মূল উৎস িকব পখািা প্রিত্ত। অথষিাৎ মিান আল্াি 

পাকির িরফ পথকি আসকব। আল্াি িায়া’লা পফকরশিাকির মাধ্যকম 

নবী রাসুকলর দ্ারা বান্দািকির িাকছ িার বাণী অবিীণষি িরকবন। কিননা 

সি্য ধমষি িকলা এ মিাহবকবের স্রটিা মিান আল্াি িায়া’লার পপ্রহরি ধমষি। 

হিহন িাকির িাকছ পয ধমষি পপ্ররণ িকরকছন হিয়ামকির হিবকস পস 

ব্যাপাকর সৃহটিিূকলর িাছ পথকি হিকসব হনকবন। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ 

{আহম আপনার প্রহি ওিী পাহিকয়হছ, কযমন িকর ওিী পাহিকয়হছলাম 

নূকির প্রহি এবং পস সমস্ত নবী-রসূকলর প্রহি যাঁরা িাঁর পকর পপ্রহরি 

িকয়কছন। আর ওিী পাহিকয়হছ,ইসমাঈল,ইব্রািীম,ইসিাি, ইয়ািুব, ও 

িাঁর সতিাবকগষির প্রহি এবং ঈসা, আইয়ুব,ইউনূস, িারুন ও সুলায়মাকনর 

প্রহি। আর আহম িাউিকি িান িকরহছ যবুর গ্রন্থ। এছািা এমন রসূল 

পাহিকয়হছ যাকির ইহিবৃত্ত আহম আপনাকি শুহনকয়হছ ইহিপূকবষি এবং 

এমন রসূল পাহিকয়হছ যাকির বৃত্তাতি আপনাকি পশানাইহন। আর আল্াি 

মূসার সাকথ িকথাপিথন িকরকছন সরাসহর। সুসংবািিািা ও ভীহি-

প্রিশষিনিারী রসূলগণকি পপ্ররণ িকরহছ, যাকি রসূলগকণর পকর আল্াির 

প্রহি অপবাি আকরাপ িরার মি পিান অবিাশ মানুক্র জন্য না থাকি। 

আল্াি প্রবল পরাক্মশীল,প্রাজ্।}[হনসাঃ ১৬৩-১৬৫]

ইসলাকমর পমৌহলি বাস্তবিা িল এিবেবাি। আল্াি 

এি, মুিাম্ি সঃ আল্াির িায়ালার রাসুল। একি 

হশরকির পিান জায়গা পনই। িাই একি পনই পিান 

হপিা, কনই পিান পুরে। ঐবেী ও পাহথষিব এবং প্রাচ্য ও 

পাশ্াি্য বলকি পিান ভাগ পনই। এখাকন এি জগি 

এি ধমষি। 

এিবেবাি

হমখাইল হিময
ইংকরজ পলখি
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িা আল্াির িাছ পথকি 

একসকছ যহি একি হশরি 

প্রকবশ িকর িািকল িা 

বাহিল। আল্াি িায়া’লা 

এ ব্যাপাকর উিািরণ পপশ 

িকর বকলনঃ {পি পলাি 

সিল! এিহট উপমা 

বণষিনা িরা িকলা, অিএব 

পিামরা িা মকনাকযাগ 

হিকয় পশান; কিামরা আল্াির পহরবকিষি যাকির পূজা ির, িারা িখনও এিহট মাহছ সৃহটি িরকি 

পারকব না, যহিও িারা সিকল এিহরেি িয়। আর মাহছ যহি িাকির িাছ পথকি পিান হিছু 

হছহনকয় পনয়, িকব িারা িার িাছ পথকি িা উদ্ধার িরকি পারকব না, প্রাথষিনািারী ও যার িাকছ 

প্রাথষিনা িরা িয়, উভকয়ই শহতিিীন। িারা আল্াির যথাকযাগ্য মযষিািা পবাকেহন। হনশ্য় আল্াি 

শহতিধর,মিাপরাক্মশীল।}[িাজ্ঃ ৭৩-৭৪]

িৃিীয়িঃ ইিা সুস্ স্বভাকবর সাকথ এিমি িকি িকব। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {িুহম এিহনষ্ 

ভাকব হনকজকি ধকমষির উপর প্রহিহষ্ি রাখ। এটাই আল্াির প্রিৃহি, যার উপর হিহন মানব সৃহটি 

িকরকছন। আল্াির সৃহটির পিান পহরবিষিন পনই। এটাই সরল ধমষি। হিন্তু অহধিাংশ মানু্ জাকন না।} 
[রূমঃ ৩০]

আল্াি প্রিত্ত স্বভাব হফিরি িকলা পয স্বভাকবর উপর মিান আল্াি পাি মানু্কি সৃহটি 

িকরকছন। ইিা িার সৃহটির অংশ িকয় যায়। কযকিিু দ্ীন মানুক্র স্বভাকবর উপকযাগী িকবনা এটা 

িকি পাকরনা। িা নািকল সৃহটিিিষিা উতি দ্ীকনর প্রবিষিি নয়।

7372

“কছাট হশশুকির িাকছও আল্াির প্রহি ঈমান 

আনার আগাম প্রবণিা আকছ। িারণ িারা 

মকন িকর, এ জগকির সব হিছু পিান 

িারকণ সৃহজি িকয়কছ। বরং আমরা যহি হিছু 

হশশুকি এিািী পিান িীকপ পফকল আহস , 

িারা হনকজ হনকজ পবকি ওকি িািকলও িারা 

আল্াির প্রহি ঈমান আনকব। “

 ইিা অসম্ভব ব্যাপার ও হশরি।

গ্যাটিন ব্যাকরট

অক্সকফাডষি হববেহবি্যালকয়র 

মানহবি গকব্ি

িা নািকল উন্নয়নিারী বা শহরয়ি প্রবিষিিই 

রব ও ইলাি িকিন, হযহন সৃহটির ভাল মন্দ সম্পকিষি 

জানকবন। আল্াি িায়া’লা এমন শরীি িকি অকনি 

উকধ্ষি। হিহন বকলনঃ {িারা হি আল্াির দ্ীকনর 

পহরবকিষি অন্য দ্ীন িালাশ িরকছ? আসমান ও 

যমীকন যা হিছু রকয়কছ পস্বছিায় পিাি বা অহনছিায় 

পিাি, িাঁরই অনুগি িকব এবং িাঁর হিকিই হফকর 

যাকব।}[আকল ইমরানঃ ৮৩]

আল্াি িায়া’লা আকরা বকলনঃ {অিএব,কিামার 

পালনিিষিার িসম, কস পলাি ঈমানিার িকব না, 

যিষেণ না িাকির মকধ্য সৃটি হববাকির ব্যাপাকর 

পিামাকি ন্যায়হবচারি বকল মকন না িকর।} 
[হনসাঃ ৬৫]

হদ্িীয়িঃ ধমষিহট এি আল্াির ইবািকির হিকি 

আিবান িরকব। হশরিকি িারাম িরকব। িাওিীকির 

প্রহি িাওয়াি সব নবী রাসুকলরই মূল িাওয়াি হছল। 

হশরি ও পপৌত্তহলিিা সুস্ স্বভাব ও জ্ানবান হবকবি 

অস্বীিার িকর। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {আপনার 

পূকবষি আহম পয রাসূলই পপ্ররণ িকরহছ, িাকি এ 

আকিশই পপ্ররণ িকরহছ পয, আহম ব্যিীি অন্য পিান 

উপাস্য পনই। সুিরাং আমারই এবািি ির।}[আহম্বয়াঃ 

২৫]

প্রকি্যি নবীই িাকির জাহিকি বকলকছনঃ 

{পস বললঃ পি আমার সম্প্রিায়, কিামরা আল্াির 

এবািি ির। হিহন ব্যিীি পিামাকির পিান উপাস্য 

পনই। আহম পিামাকির জকন্য এিহট মিাহিবকসর 

শাহস্তর আশঙ্া িহর।}[আ’রাফঃ ৫৯]

অিএব, কয ধমষিই হশরিকি পমকন পনয় বা 

আল্াির সাকথ পিান নবী রাসুল, কফকরশিা, অলী, 

মানু্ বা পাথর ইি্যাহির অংশীিার িকর পস সব 

ধমষি বাহিল। কিননা ইবািি শুধুমারে এি আল্াির, 

যার পিান শহরি পনই। কপৌত্তহলিিা ও হশরি স্পটি 

ভ্াতিিা, ভ্টিিা। কয পিান ধমষিই এমনহি যহিও 

“হবজ্ান িল হব্াতি িুসংস্কাকরর প্রহিক্ধি”

অ্যাডাম হমিথ

স্কহটশ িাশষিহনি

িুসংস্কাকরর প্রহিক্ধি
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চিুথষিিঃ সুস্ আিল বা হবকবকির 

সাকথ এিমি িকি িকব। কিননা সি্য 

ধমষি আল্াির শহরয়ি, আর সুস্ হবকবিও 

আল্াির সৃহটি, িাই আল্াির শহরয়ি ও 

আল্াির সৃহটি পরস্পর হবকরাধপূণষি িকব এটা 

অসম্ভব। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {িারা 

হি এই উকদেকশ্য পিশ ভ্মণ িকরহন, যাকি 

িারা সমেিার হৃিয় ও শ্রবণ শহতি সম্পন্ন 

িকণষির অহধিারী িকি পাকর? বস্তুিঃ চষেু 

পিা অন্ধ িয় না, হিন্তু বষে হস্ি অতিরই 

অন্ধ িয়।}[িাজ্ঃ ৪৬]

হিহন আকরা বকলনঃ {হনশ্য় 

নকভামন্ডল ও ভূ-মন্ডকল মুহমনকির 

জকন্য হনিশষিনাবলী রকয়কছ। আর 

পিামাকির সৃহটিকি এবং চারহিকি 

ছহিকয় রাখা জীব জন্তুর সৃজকনর 

মকধ্যও হনিশষিনাবলী রকয়কছ 

হববোসীকির জন্য। হিবারাহরের 

পহরবিষিকন, আল্াি আিাশ 

পথকি পয হরহযি [বৃহটি] ব্ষিণ 

িকরন অিঃপর পৃহথবীকি িার 

মৃিু্যর পর পুনরুজ্ীহবি িকরন, 

িাকি এবং বায়ুর পহরবিষিকন 

বুহদ্ধমানকির জকন্য হনিশষিনাবলী 

রকয়কছ। এগুকলা আল্াির 

আয়াি,যা আহম আপনার িাকছ আবৃহত্ত 

িহর যথাযথরূকপ। অিএব, আল্াি ও িাঁর 

আয়াকির পর িারা পিান িথায় হববোস 

স্াপন িরকব।}[জাহসয়াঃ ৩-৬]

সি্য ধমষি িাল্পহনিিা, িুসংস্কার বা 

পরস্পর অসঙ্হি দ্ারা পূণষি থািকি পাকরনা। 

ইিা সুস্ হবকবকির পহরপন্থী। এি সময় 

“প্রজ্াবান িল পস ব্যহতি পয প্রমাকনর 

উপর হভহত্ত িকর হববোস িকর।”

প্রমাণ িাও

পডহভড হিউম

অ্যালবাটষি িামু

স্কহটশ িাশষিহনি

ফরাহস িাশষিহনি

“নীহিহিন ব্যহতি িল এমন হিংস্র জন্তু 

যাকি এ জগকি পছকি পিয়া িকয়কছ।”

নীহির মাধ্যকম মানু্

এিহট আকিশ হিকবন আবার অন্য সময় অন্য আকরিহট আকিশ 

হিকবন, এিহট হজহনসকি িারাম িরকবন, অিঃপর িা এিিকলর 

জন্য জন্য িা জাকয়জ িরকবন, আবার অন্যকির জন্য িারাম 

িরকবন, অথবা  সিৃশ হব্কয় পাথষিি্য িরকবন, বা হবকরাধপূণষি দুহট 

হব্য় এিহরেি িরকবন সি্য ধমষি িখকনাই এরূপ িকি পাকরনা।

আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {এরা হি লষে্য িকর না পিারআকনর 

প্রহি? পষোতিকর এটা যহি আল্াি ব্যিীি অপর িারও পষে পথকি 

িি,িকব একিা অবশ্যই বহু নবপহরি্য পিখকি পপি।}[হনসাঃ ৮২]

বরং সুস্পটি িহলল প্রমাকনর উপর প্রহিহষ্ি িকি  িকব। 

আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {বকল হিন,কিামরা সি্যবািী িকল, 

প্রমাণ উপহস্ি ির।}[বািারাঃ ১১১]

পচিমিঃ সিাচরণ এবং সৎিকমষির হিকি আহ্ানিারী িকব। 

আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {আপহন বলুনঃ এস, আহম পিামাকিরকি 

ঐসব হব্য় পাি িকর শুনাই, কযগুকলা পিামাকির প্রহিপালি 

পিামাকির জকন্য িারাম িকরকছন। িাএই পয, আল্াির সাকথ 

পিান হিছুকি অংশীিার িকরা না, হপিা-মািার সাকথ সিয় 

ব্যবিার িকরা স্বীয় সতিানকিরকি িাহরকদ্রর িারকণ িি্যা িকরা না, 

আহম পিামাকিরকি ও িাকিরকি আিার পিই, হনলষিজ্িার িাকছও 

পযকয়া না, প্রিাশ্য পিাি হিংবা অপ্রিাশ্য, যাকি িি্যা িরা 

আল্াি িারাম িকরকছন, িাকি িি্যা িকরা না; হিন্তু ন্যায়ভাকব। 

পিামাকিরকি এ হনকিষিশ হিকয়কছন, কযন পিামরা বুে। এিীমকির 

ধনসম্পকির িাকছও পযকয়া না; হিন্তু উত্তম পন্থায় পয পযষিতি পস 

বয়ঃপ্রাপ্ত না িয়। ওজন ও মাপ পূণষি ির ন্যায় সিিাকর। আহম 

িাউকি িার সাকধ্যর অিীি িটি পিই না। যখন পিামরা িথা বল, 

িখন সুহবচার ির, যহিও পস আত্ীয়ও িয়। আল্াির অঙ্ীিার 

পূণষি ির। কিামাকিরকি এ হনকিষিশ হিকয়কছন, কযন পিামরা 

উপকিশ গ্রিণ ির। হনহশ্ি এহট আমার সরল পথ। অিএব, এ 

পকথ চল এবং অন্যান্য আল্াি িায়া’লা আকরা বকলনঃ {আল্াি 

ন্যায়পরায়ণিা,সিাচরণ এবং আত্ীয়-স্বজনকি িান িরার 

আকিশ পিন এবং হিহন অলিীলিা,অসঙ্ি িাজ এবং অবাধ্যিা 

িরকি বারণ িকরন। হিহন পিামাকির উপকিশ পিন যাকি পিামরা 

মিরণ রাখ।}[নািলঃ ৯০]
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“আমার জানা মকি ননহিি 

িাজ িল, যা িরার পর প্রশাহতি 

অনুভব িরকব। আর অননহিি 

িল, যা িরার পর অস্বহস্ত পবাধ 

িরকব।”

নীহিকি প্রশাহতি

আকনষিস্ট ি্যাহমংওকয়

আকমহরিান পলখি

উত্তম উত্তরাহধিার

জামষিান প্রাচ্যহবকশ্জ্
পজাকসফ শ্যাক্ট

“ইসলাম সভ্য জগিকি সবকচকয় 

গুরুবেপূনষি যা হিকয়কছ িা িল এর 

ধমষিীয় আইন, যাকি শরীয়া বলা 

িয়। ইসলামই শরীয়া পস পষেকরে 

এি অনন্য হজহনস। িা িল ঐবেী 

হবহধহবধান যা মুসহলকমর জীনকি 

সবষিাহঙ্ন ভাকব সুশৃঙ্খহলি িকর। 

একি আকছ এবািি ও ধমষিীয় 

আচার অনুষ্ান সংক্াতি হবধান। 

আকরা আকছ পিশ পহরচালনা ও 

আইকনর মূলনীহি। “  

অিএব পয সব ধমষি হমথ্যাচার, িি্যা, জুলুম, চুহর, 

ডািাহি, ধ্ষিণ, অবাধ্যিা ইি্যাহির হিকি ডাকি িা িখনই 

ধমষি িকি পাকরনা।

্ষ্িঃ মানুক্র সাকথ িার স্রটিার সম্পিষি ও সৃহটির 

মাকে পারস্পহরি সম্পিষি গিন িরকব। আল্াি িায়া’লা 

বকলনঃ

{পিামরা আল্ািকি পছকি হনছি িিগুকলা নাকমর 

এবািি ির, কসগুকলা পিামরা এবং পিামাকির বাপ-

িািারা সাব্যস্ত িকর হনকয়কছ। আল্াি একির পিান প্রমাণ 

অবিীণষি িকরনহন। আল্াি ছািা িারও হবধান পিবার 

ষেমিা পনই। হিহন আকিশ হিকয়কছন পয,হিহন ব্যিীি 

অন্য িারও এবািি িকরা না। এটাই সরল পথ। হিন্তু 

অহধিাংশ পলাি িা জাকন না।}[ইউসুফঃ ৪০]

িাই সি্য ধমষি স্রটিার প্রহি মানুক্র িাহয়বে ও িিষিব্য, 

এমহনভাকব সৃটিজগকির সাকথ মানুক্র সম্পিষি  গিন 

হনয়ন্তণ  িরকব। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {আর উপাসনা 

ির আল্াির, শরীি িকরা না িাঁর সাকথ অপর িাউকি। 

হপিা-মািার সাকথ সৎ ও সিয় ব্যবিার ির এবং 

হনিটাত্ীয়,এিীম-হমসিীন,প্রহিকবশী,অসিায় মুসাহফর 

এবং হনকজর িাস-িাসীর প্রহিও।}[হনসাঃ ৩৬]

সপ্তমিঃ মানু্কি সম্ান ও মযষিািা হিকব। জাহি, বণষি 

ও পগারেকভকি পিান পাথষিি্য িরকবনা। সম্ান ও পাথষিকি্যর 

মাপিাহি িকব মানুক্র অজষিন ও িার িমষি িথা জ্ান ও 

পখািাভীহি। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {হনশ্য় আহম আিম 

সতিানকি মযষিািা িান িকরহছ, আহম িাকিরকি স্কল ও 

জকল চলাচকলর বািন িান িকরহছ।}[বনী ইসরাইলঃ ৭০]

“জীবকনর প্রহি বাস্তহবি 

িৃহটিভহঙ্ ও আতিহরি  

পরামশষি, এবং আত্পহরশুহদ্ধ, 

িয়া ও িল্যাণমুখী গভীর 

মানহবিকবাকধর প্রহি আিবান 

সি আকরা হবহভন্ন উপিরণ 

আমার িাকছ ইসলাম ধকমষির 

সি্যিার সব পচকয় বি প্রমান।”

বাস্তববািী পিান

জুল
পডহনশ প্রাচ্যহবকশ্জ্

আল্াি িায়া’লা আকরা 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।}[হুজুরািঃ ১৩]

অটিমিঃ ধমষিহট সরল সহিি পথ পিখাকব, কযপকথ পিান 

বক্িা পনই। একি থািকব মানুক্র মুহতি, ইিা িকব িাকির 

জন্য আকলািবহিষিিা ও পথপ্রিশষিি। জীন জাহি যখন 

পিারআন শ্রবণ িকর পরস্পকর আকলাচনা িরকিহছল িাকির 

সম্পকিষি আল্াি িায়া’লা বকলনঃ   {িারা বলল,কি আমাকির 

সম্প্রিায়,আমরা এমন এি হিিাব শুকনহছ, যা মূসার পর 

অবিষিীণ িকয়কছ। এ হিিাব পূবষিবিষিী সব হিিাকবর প্রি্যায়ন 

িকর, সি্যধমষি ও সরলপকথর হিকি পহরচাহলি িকর।} 
[আিিাফঃ ৩০]

আল্াি িায়া’লা আকরা বকলনঃ {আহম পিারআকন এমন হব্য় 

নাহযল িহর যা পরাকগর সুহচহিৎসা এবং মুহমকনর জন্য রিমি। 

পগানািগারকির পিা একি শুধু ষেহিই বৃহদ্ধ পায়।}[বনী ইসরাইলঃ ৮২]

এ আকলািবিষিীিা ও পথ প্রিশষিি মানু্কি অন্ধিার ও 

পথভ্টিিা পথকি আনুগকি্যর আকলা এবং দুহনয়া ও আকখরাকির 

শাহতির পকথ হনকয় যায়। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {পি আিকল-

হিিাবগণ! কিামাকির িাকছ আমার রাসূল আগমন িকরকছন! 

হিিাকবর পযসব হব্য় পিামরা পগাপন িরকি, হিহন িার মধ্য 

পথকি অকনি হব্য় প্রিাশ িকরন এবং অকনি হব্য় মাজষিনা 

িকরন। কিামাকির িাকছ এিহট উজ্ল পজ্যাহি একসকছ এবং 

এিহট সমুজ্ল গ্রন্থ।}[মাকয়িাঃ ১৫]
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অসমিা

“সবকচকয় খারাপ ধরকনর অসমিা িল, অসম 

বস্তুগুকলার মাকে সমিার প্রকচটিা চালাকনা।”

অ্যাহরস্টটল
হগ্রি িাশষিহনি

“এখন পয িাজার িাজার ব্যহথি মানু্ মানহসি 

িাসপািাল গুকলাকি হচৎিার িরকছ, িারা যহি 

অবলম্বন ও সিকযাগী িীনভাকব এিািী জীবন যুকদ্ধ 

অবিীনষি না িকয় প্রভূর সািায্য িামনা িরকিা িািকল 

িাকির মুহতির িয়কিা সম্ভাবনা হছল।”।  

আল্াির সািায্য িামনা িকরা 

পডল িাকনষিগী
মাহিষিন পলখি

পিান ধকমষিউপকরাহল্হখি সি্য ধকমষির মাপিাহিগুকলা বাস্তবাহয়ি িয়?

মূল উৎস হিকসকব ধমষিকি দু’ভাকগ ভাগ িরা যায়ঃ প্রথমহটঃ 

দুহনয়ার মানব রহচি ধমষি যা আসমানী ধমষি নয়। যার হনয়মিানুন 

হনধষিারণ িকরকছ মানু্, মানুক্র িাকিই িা উন্নহি লাভ িকরকছ। 

ইিা আল্াির িরফ পথকি অবিীণষি নয়। কযমনঃ পবৌদ্ধ ধমষি, 

হিন্দু ধমষি, মাজুহস ও পপৌত্তহলি ধমষি। এ সব ধমষি সি্য ধকমষির 

পথকি অকনি িূকর, িাকির পখয়াল-খুশী অনুযায়ী এ সব ধকমষির 

আহবষ্ার িকয়কছ। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {আপহন হি িার 

প্রহি লষে্য িকরকছন, কয িার পখয়াল-খুশীকি স্বীয় উপাস্য 

হস্র িকরকছ? আল্াি পজকন শুকন িাকি পথভ্টি িকরকছন, িার 

িান ও অতিকর মির এঁকট হিকয়কছন এবং িার পচাকখর উপর 

পরকখকছন পিষিা। অিএব, আল্াির পর পি িাকি পথ প্রিশষিন 

িরকব? কিামরা হি হচতিাভাবনা ির না?}[জাহসয়াঃ ২৩]

এ সব ধমষি আল্াি প্রিত্ত ধমষি নয়। বরং মানুক্র পখয়াল 

খুশীর ধমষি। এজন্যই এসব ধমষি অকনি িুসংস্কার, ভণ্ডাহম, 

পশ্রণী হবন্যাস ও অসঙ্হিকি ভরপুর।  আল্াি িায়া’লা বকলনঃ 

{পষোতিকর এটা যহি আল্াি ব্যিীি অপর িারও পষে পথকি 

িি, িকব একিা অবশ্যই বহু নবপহরি্য পিখকি পপি।} 
[হনসাঃ ৮২]

হিন্তু  আল্াি এি

গকব্িরা পাহথষিব সিল ধকমষির 

উপাস্যকির পহরসংখ্যান িরকি 

হগকয় হিমহশম পখকয়কছন। প্রাচীন 

হমশকরর উপাস্য িল ৮০০ 

পথকিও পবশী। হিন্দুকির উপাস্য 

১০০০০ পথকিও পবশী। আর 

উপাকস্যর এমন  অংশীিাহরবে 

হছল গ্রীকস পবৌদ্ধ ধকমষি ও আন্যান্য 

পাহথষিব ধমষিাবলম্বীকির হনিট।   

পিান ধমষি আমাকির প্রকয়াজন?

আল্াি িায়া’লা আকরা বকলনঃ {দ্ীকনর ব্যাপাকর পিান জবরিহস্ত বা বাধ্য-বাধিিা 

পনই। হনঃসকন্দকি পিিায়াি পগামরািী পথকি পৃথি িকয় পগকছ। এখন যারা পগামরািিারী 

‘িাগুি’কিরকি মানকব না এবং আল্ািকি হববোস স্াপন িরকব, কস ধারণ িকর হনকয়কছ 

সুিৃঢ় িািল যা ভাংবার নয়। আর আল্াি সবই শুকনন এবং জাকনন। যারা ঈমান একনকছ, 

আল্াি িাকির অহভভাবি। িাকিরকি হিহন পবর িকর আকনন অন্ধিার পথকি আকলার 

হিকি। আর যারা িুফরী িকর িাকির অহভভাবি িকছি িাগুি। িারা িাকিরকি আকলা 

পথকি পবর িকর অন্ধিাকরর হিকি হনকয় যায়। এরাই িকলা পিাযকখর অহধবাসী,হচরিাল 

িারা পসখাকনই থািকব।}[বািারাঃ ২৫৬-২৫৭]
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{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।}[হুজুরািঃ ১৩]

আল্াি িায়া’লা িাকরা হিকি উপিাস ও অবজ্ার 

িৃহটিকি িািাকি হনক্ধ িকরকছন। আল্াি িায়া’লা 

বকলনঃ {পিউ পযন অপর িাউকি উপিাস না িকর। 

পিননা, কস উপিাসিারী অকপষো উত্তম িকি পাকর।} 
[হুজুরািঃ ১১]

এজন্যই আল্াির 

িাকছ সািা িাকলা, 

জাহি উপজাহি, কগারে 

ইি্যাহির পিান মূল্য 

পনই, অন্যহিকি মানব 

রহচি ধমষিগুকলাকি 

ভয়ানি পশ্রণী হবন্যাস 

পিখা যায়।

স্বভাবজাকির 

হবপরীি িওয়াঃ 

মানব রহচি ধমষিগুকলা স্বাভাহবি স্বভাকবর হবপরীি 

িকব। মানু্কি পসসব িাজ িরকি বাধ্য িরকব যা 

িাকির িরা সমূচীন নয়। স্বাভাহবি স্বভাব ও সুস্ 

হবকবকির নবপহরকি্য অকনি িাজ িরকি বলা িকব। 

এর অনুসারীরা সরল সহিি পথ পথকি অকনি িূকর, 

িারা সহিি পথকি অকনি পহরবিষিন িকর পফকলকছ। 

আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {িুহম এিহনষ্ ভাকব হনকজকি 

ধকমষির উপর প্রহিহষ্ি রাখ। এটাই আল্াির প্রিৃহি, 

যার উপর হিহন মানব সৃহটি িকরকছন। আল্াির সৃহটির 

পিান পহরবিষিন পনই। এটাই সরল ধমষি। হিন্তু অহধিাংশ 

মানু্ জাকন না।}[রূমঃ ৩০]

হিন্দু স্তরহবন্যাস হনম্নরূপঃ সািা স্তর, একি 

পহরগহণি িয় ধমষি গুরু ও পহণ্ডি বগষি। লাল স্তর, 

একি পহরগহণি িয় রাজা বািশা ও অবোকরািীরা। 

িলুি স্তর, একি পহরগহণি িয়, িৃ্ি ও বহণিরা। 

িাল স্তর, একি পহরগহণি িয়, িস্তিলা ও খুদ্র 

হশল্পজীবীরা। আর পচিম স্তর হিংবা অছিুি 

স্তর নাকম যা পহরহচি একি পহরগহণি িয় হনন্ম 

পপশাজীবীরা। উচু পশ্রণী হনচু পশ্রনীকি িাস মকন 

িকর আর হনচু হশ্রনী উচু পশ্রণীর পসবা িকর। 

অন্যায্য পশ্রণীহবন্যাস

হদ্িীয়হটঃ আল্াির িরফ পথকি পপ্রহরি আসমানী ধমষি। কযমনঃ {ইহুিী, খৃস্টান, 

ও ইসলাম ধমষি। এ সব ধমষিাবলম্বীকির জন্য আল্াি িায়া’লা শহরয়ি পপ্ররণ িকরকছন 

এবং উতি শহরয়িকি িাকির জন্য মকনানীি িকরকছন। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ 

হিহন পিামাকির জকন্য দ্ীকনর পষেকরে পস পথই হনধাহরি িকরকছন, যার আকিশ 

হিকয়হছকলন নূিকি, যা আহম প্রি্যাকিশ িকরহছ আপনার প্রহি এবং যার আকিশ 

হিকয়হছলাম ইব্রািীম, মূসা ও ঈসাকি এই মকমষি পয, কিামরা দ্ীনকি প্রহিহষ্ি 

ির এবং িাকি অননি্য সৃহটি িকরা না। আপহন মূশকরিকিরকি পয হব্কয়র প্রহি 

আমন্তণ জানান, িা িাকির িাকছ দুঃসাধ্য বকল মকন িয়। আল্াি যাকি ইছিা 

মকনানীি িকরন এবং পয িাঁর অহভমুখী িয়, িাকি পথ প্রিশষিন িকরন।}[শুরাঃ ১৩]

সকন্দিািীিভাকব বলা যায় পয, পৃহথবীকি মানব রহচি ধমষিগুকলা নানা হচতিা 

ভাবনা ও মানুক্র অকনি অহভজ্িা হনকয় গহিি, যা মানুক্র ইছিামি যা িাকির 

উপকযাগী িা প্রবিষিন িকর থাকি। হিছুহিন অহিবাহিি 

িকল যখন পিকখ এ সব হিছু মানুক্র জন্য উপকযাগী 

নয় িখন িারা ইিার উন্নয়ন িরকি পচটিা িকর। 

এভাকবই িারা সবষিিা হিকশিারা ও অহস্রিায় থাকি । 

এসব শহরয়কির নবহশটি্য িকলাঃ 

হশরিঃ প্রকি্যি হিনই িারা নিুন নিুন ইলাি 

নিহর িকর। িাকির ইলািগণ হনকজকির িাকির নিহর। 

িারা লষে্য ও হচতিা িকরনা পয আল্াির সাকথ পিান 

ইলাি থািা অসম্ভব, কিননা একি উভকয়র মাকে 

দ্ন্ধ অহনবাযষি। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {আল্াি পিান 

সতিান গ্রিণ িকরনহন এবং িাঁর সাকথ পিান মাবুি 

পনই। থািকল প্রকি্যি মাবুি হনজ হনজ সৃহটি হনকয় চকল 

পযি এবং এিজন অন্যজকনর উপর প্রবল িকয় পযি। 

িারা যা বকল, িা পথকি আল্াি পহবরে। হিহন িৃশ্য ও 

অিৃকশ্যর জ্ানী। িারা শরীি িকর, হিহন িা পথকি 

উকধ্ষি।}[মু’হমনুনঃ ৯১-৯২]

পশ্রণী হবন্যাসঃ পয সব ধমষি আসমানী নয় িা মানুক্র 

মাকে অকনি পশ্রণী ও স্তর িকর থাকি। কিননা ইিার 

প্রবিষিকিরা হনকজকির জন্য এমন হিছু নবহশটি্য বানায় যা অন্যকির মাকে পনই। যাকি িাকির 

উকদেশ্য বাস্তবায়ন িরকি পাকর ও অন্যরা িাকির উপসনা িকর। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ

সি্য শহরয়া

“আহম ভাল ভাকব বুেকি পপকরহছ, মানুক্র 

পযটা িরিার িা িল, ঐশী জীবন ব্যবস্া। 

যা সি্যকি সি্যাহয়ি িরকব আর ভ্াহতিকি 

অবিহমি িরকব।”

টলটিয়
রুশ সাহিহি্যি
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িুসংস্কারঃ ইিা িাল্পহনি ও ভ্াতি হচতিা ভাবনা 

ও হববোস যার পিান হবকবি প্রসূি বা পযৌহতিি বা 

নবজ্াহনি পিান িারণ পনই। মানব রহচি ধমষিগুকলা 

িুসংস্কার ও িল্পিাহিনীকি ভরপুর, যার পিান 

িহলল পনই। এিহট িুসংস্কাকরর উপর হভহত্ত িকর 

আকরিহট িুসংস্কার নিহর িকর।   আল্াি িায়া’লা 

যথাথষিই বকলকছনঃ {বলুন,কিামরা যহি সি্যবািী 

িও িকব পিামাকির প্রমাণ উপহস্ি ির।}{ 

 }[নমলঃ ৬৪]

নবপরীি্যঃ এসব ধমষিগুকলা নবপরীকি্য ভরপুর। 

প্রকি্যি িল ও পগাষ্ী পরস্পর হবকরাধী িাজ 

িমষি িকর হনকজকির ধকমষির উন্নয়ন িকর। আল্াি 

িায়া’লা যথাথষিই বকলকছনঃ {পষোতিকর এটা যহি 

আল্াি ব্যিীি অপর িারও পষে পথকি িি, িকব 

একিা অবশ্যই বহু নবপহরি্য পিখকি পপি।} 
[হনসাঃ ৮২]

অন্যহিকি আসমানী ধমষিগুকলা আল্াি 

িায়া’লার পনয়ামি যা হিহন মানব জাহিকি িান 

িকরকছন। যাকি িারা পিিাকয়ি প্রাপ্ত িন ও সহিি 

পকথর হিশা পান। িুসংস্কার, হশরি, স্বভাব ও 

হবকবকির নবপরীি্য ইি্যাহিকি ঘূণষিায়মানকির 

হবরুকদ্ধ যাকি িহলল িকয় িাঁিায়। হিহন নবী রাসুল 

পপ্ররণ িকর িাকির িাকছ এ ধমষিকপৌঁকছ হিকয়কছন।  

আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {সুসংবািিািা ও ভীহি-

প্রিশষিনিারী রসূলগণকি পপ্ররণ িকরহছ, যাকি 

রসূলগকণর পকর আল্াির প্রহি অপবাি আকরাপ 

িরার মি পিান অবিাশ মানুক্র জন্য না থাকি। 

আল্াি প্রবল পরাক্মশীল,প্রাজ্।}[হনসাঃ ১৬৫]

পবৌদ্ধধকমষির অসঙ্হি
পবৌদ্ধরা –হিংবা িাকির পিউ পিউ- ইলািকি অহববোস 

িকর িাবী িকর  পয, বুদ্ধ আল্াির পুরে। িারা আত্াকি 

অস্বীিার িকর পুনজষিন্মলাকভ হববোস িকর।
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