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হিয়ামি পযষিতি অবহশটি হরসালাি

হিয়ামি পয ষিতি অবহ শটি হরসালাি

রাসুকলর [সাঃ] নবুয়াকির প্রমাণসমূিঃ

সবষিকশ্ নবুয়ািঃ

হববেবাসীর জন্য রিমি

রাসুল সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্াকমর আগমন 

মানব জাহির পসৌভাগ্য 

হচরতিন হরসালা পিানহট?

হচরতিন হরসালা মিাহবকবের সবার জন্যই

স্ায়ী হরসালা সমস্ত নবী রাসুলগকণর ধমষিঃ

স্ায়ী হরসালাকির পহরপূণষিিাঃ

ইসলামী শহরয়কির মূলহভহত্তঃ

ইসলামী শহরয়কির নবহশটি্যাবলী

ইসলামী শহরয়ি ও মানব রহচি সংহবধানঃ 

পাথষিি্য ও হভন্নিাঃ

ইসলাকমর মূল উৎসসমূিঃ

সূহচপরে 
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হিয়ামি পযষিতি অবহশটি হরসালাি
যখনই মানু্ আসমানী হিিাকয়ি ও নবী রাসুকলর হরসালাি পথকি িূকর সকর পগকছ, িখনই 

মানবজাহির উপর িূভষিাগ্য ও অন্ধিার পনকম একসকছ। িাই িাকিরকি পিিাকয়কির পকথ আনকি 

আল্াি িায়া’লা একির পর এি নবী রাসুল পপ্ররণ িকরকছন। {সুসংবািিািা ও ভীহি-প্রিশষিনিারী 

রসূলগণকি পপ্ররণ িকরহছ,যাকি রসূলগকণর পকর আল্াির প্রহি অপবাি আকরাপ িরার মি পিান 

অবিাশ মানুক্র জন্য না থাকি। আল্াি প্রবল পরাক্মশালী, প্রাজ্।}[সূরা হনসাঃ ১৬৫]

হিহন রাসুল পপ্ররণ ব্যিীি িাউকি আযাব ও শাহস্ত হিকবন না। {কিান রাসূল না পািাকনা পযষিতি 

আহম িাউকিই শাহস্ত িান িহর না।}[সূরা বনী ইস্রাইলঃ ১৫]

হিহন ঈসা [আঃ] কি পপ্ররণ িরার পকর যখন আল্াি িাআলা িাঁকি হনকজর িাকছ উহিকয় পনন 

িখন মানবজাহি জাকিহলয়াি, ভ্টিিা, অি্যাচার-অহবচার ও অন্ধিাকর হনমহজ্ি িকয় পকি। িখন 

আসমানী ধমষিগুকলা িহিপয় হমথ্যাবািী পহরবিষিনিারীকির দ্ারা রূপাতিহরি ও পহরবিষিীি িকয় 

হগকয়হছল। িারা হবশুদ্ধ িাওিীিকি পপৌত্তহলিিা ও হশরকি রূপাতিহরি িকরহছল। িারা আল্াির 

ব্যাপাকর হমথ্যা ও হভহত্তিীন িথাবািষিা চাহলকয় হিকয়হছল। আল্াির স্ববো হনকয় নানারূপ হমথ্যা 

িথাবািষিা বাহনকয় বাহনকয় বলি। ইবািি ও জীবনযাপকনর পষেকরে আিকল হিিাব, কপৌত্তহলি ও 

মূহিষিপুজিকির মাকে পিান পাথষিি্য হছলনা। হশরি ও নাহস্তিিার মিাধ্ংসস্তুকপর মাকে িাওিীকির 

আকলা হনকভ হগকয়হছল। আল্াির িালামকি পহরবিষিন ও রূপাতির িকরহছল। আিকল  হিিাবরা 

পয সব ওয়ািা ও  অহঙ্িার িকরহছল িা ভঙ্ িকরহছল, িারা আল্াির িালামকি পশ্াকি পফকল 

হিল। এখাকনই ষোতি িয়হন, বরং িারা সি্য পগাপন িকরহছল, হমথ্যাকি 

প্রিাশ িকরহছল। হনকজকির হচত্তপ্রসাি িরকি 

আল্াির িি ও বান্দার িকির ব্যাপাকর আল্াির 

িারামিৃি হজহনকস দুঃসািস পিহখকয়হছল। িারা 

হিছু পিমযষিািা ও সামান্য অকথষির হবহনমকয় সি্য  

পগাপন িকরহছল। কযমন িকয়হছল িাকির িহিপয় 

পনিাকির সাকথ যারা হনকজকির খামকখয়ালীর 

অনুসরণ িরি, সকি্যর উপকর প্রবৃহত্তকি প্রাধান্য 

হিি। ফকল সবষিিা যুদ্ধ হবগ্রি পলকগই থািি, 

নস্বরশাসন চলহছল, মানবজাহি পঘার অন্ধিাকর 

বসবাস িরি। িুফুরী ও অজ্িার অন্ধিাকর 

মানুক্র আত্াও অন্ধিারাছিন্ন ও িলুহ্ি িকয় 

হগকয়হছল। ননহিিিা পিিহলি িকয়হছল, মান 

সম্ান লুহঠেি িকয়হছল, অহধিার লহঙ্ঘি িকয়হছল। 

জকল স্কল সবষিরে হফিনা ফাসাি পিখা হিকয়হছল। 

অবস্া এিই ভয়াবি হছল পয, যহি হবকবি সম্পন্ন 

পিউ এিটু হচতিা িকর িািকল বুেকি পারকব পস 

সময় মানবিা িিটা সঙ্টাপন্ন ও হবপন্ন হছল।  মানবিা 

প্রায় হবমিৃি িকি লাগহছল, যিষেণ না আল্াি িায়া’লা 

মানবজাহিকি পথ পিখাকি ও সরল সহিি পকথর সন্ধান 

হিকি িাকির িল্যাকণ নবুয়্যাকির আকলা প্রজ্হলি 

িরকলন ও হিিাকয়কির আকলা জ্াহলকয় হিকলন।

মানবজাহিকি মুহতি হিকি পসই পঘার অন্ধিাকর 

আল্াি িায়া’লা িাঁর নবীকি পািাকলন। হিহন িকলন 

মুিাম্ি সাল্াল্াহু আলাইহিস সালাম। িাঁকি হিহন  

মকনানীি িরকলন, যাকি হিহনঃ {হিহন আল্াির রাসূল 

এবং পশ্ নবী।}[সূরা আিযাবঃ ৪০]

মানবজাহিকি ভ্টিিা ও িূিষিশা পথকি মুহতি হিকি িাঁকি হিহন পিিাকয়কির আকলািবিষিীিা 

হনকয় পপ্ররণ িরকলন। ফকল আল্াি িায়া’লা এ দ্ীনকি মানবজাহির জন্য পূণষি িরকলন, হিহন িার 

পনয়ামি পহরপূণষি িরকলন। রাসুল সাল্াল্াহু আলাইহিস সালাম হববেবাসীর হনিট এ সি্য পপৌঁকছ 

হিকি প্রাণপণ পচটিা িকরকছন। {আহম আপনাকি হববেবাসীর জকন্য রিমি স্বরূপই পপ্ররণ িকরহছ।}
[সূরা আহম্বয়াঃ ১০৭]

যাকি িারা শাহতির পকথর সন্ধান পায়।

মানকবহিিাকস অহধি িরিাজা ফলিায়ি 

ঘটনা গুকলার আন্যিম িল, ইসলাকমর 

আহবভষিাব।

িরিাজা ঘটনা

জজষি সাটুষিন

ওয়াহশংটন এবং িাভষিাডষি হববেহবি্যালকয়র  

অধ্যাপি

হিয়ামি পয ষিতি অবহ শটি হরসালাি
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হিহন [সাঃ] িার এ িাওয়ািী িাকজ 

দুহনয়ার পিান স্বাথষি িামনা িকরনহন, 

মানুক্র পথকি পিান প্রহিিানও চানহন। 

আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {বলুন,আহম 

পিামাকির িাকছ পিান প্রহিিান চাই 

না আর আহম পলৌহিিিািারীও নই।} 
[সূরা পছায়ািঃ ৮৬]

বরং আল্াি িায়া’লা িাঁকি দুহনয়ার 

সম্রাট ও রাসুল অথবা িাঁর এিহনষ্ 

বান্দা ও রাসুল িওয়ার মাকে স্বাধীনিা 

হিকয়হছকলন, হিন্তু হিহন আল্াির 

বান্দা ও িাঁর রাসুল িওয়াকি পবকছ 

হনকয়কছন। হিহন [সাঃ] মানু্ হছকলন, 

অন্যান্য মানুক্র মিই জীবন যাপন 

িকরকছন, িার সাথীরা পযভাকব ষেুধািষি 

িকিন হিহনও পসভাকব ষেুধািষি িকিন, 

িারা পযমন ব্যথা অনুভব িরি হিহনও 

পসভাকব ব্যথা অনুভব িরকিন, িাকির 

সাকথ িাজ িরকিন, হিহন হনকজ আল্াির 

বান্দা িওয়ায় গবষিকবাধ িরকিন। আল্াি 

িায়া’লা যখনই িাকি সম্াহনি িরকি 

চাইকিন িখন হিহন িাকি হনকজর 

বান্দা বকল উকল্খ িরকিন। আল্াি 

িায়া’লা বকলনঃ {সব প্রশংসা আল্াির 

হযহন হনকজর বান্দার প্রহি এ গ্রন্থ নাহযল 

িকরকছন এবং িাকি পিান বক্িা 

রাকখনহন।}[সূরা িািফঃ ১]

বরং হিহন হনকজই মানু্কিরকি 

সিিষি িরকিন যারা িাঁর ব্যাপাকর পবহশ 

বািাবাহি িরকিন, বা িার অহধিাকরর 

পচকয় পবহশ সম্ান হিকিন, হিহন 

সাল্াল্াহু আলাইহিস সালাম বকলকছনঃ 

“পিামরা আমার ব্যাপাকর 

হবমিয়ির সংবাি

লুকথাব স্টুডাডষি
মাহিষিন পলখি

ইসলাকমর সূচনা হছল প্রায় এিহট হবমিয়ির সংবাি যা 

মানকবহিিাকস ইসলাকমর আহবভষিাব হলহপবদ্ধ িকরকছ এমন 

এি জাহির মাকে যা ইহিপূকবষি হছল নিবকি, এমন এি পিকশ 

যা হছল হনম্ন মযষিািার। ইসলাম আহবভষিাকবর পর িশ িশি না 

পযকিই  উচ্চ হশখর ও িীঘষি হবহস্তণষি  সম্রাজ্য গুকলাকি গুঁহিকয় 

হিকয় অধষি জািাকন ছহিকয় পকি। িাল-িালাতিকরর ও প্রজন্ম 

পথকি প্রজন্মাতিকরর পুরকনা ধমষি গুকলাকি পরাহজি িকর। একি 

একি অকনি জািীর আত্াকি পহরকশাহধি িকর। িৃঢ়বন্ধকন 

মজবুি এিহট আধুহনি জগি রচনা িকর। যা িল ইসলাকমর 

জগি।

লামাহটষিন
ফরাহস িহব

মুিাম্ি [সঃ] এর জীবকনর মি জীবন, িাঁর হচতিা ভাবনা 

ও হজিাকির শহতি, িাঁর িাওকমর িুসংস্কার ও জাহির 

জাকিহলয়াি অপসারণ, মুহিষি পূঁজিকির িাছ পথকি পয 

সব পহরহস্হির মুকখামুহখ িকয়কছন পসসব মুিাহবলা িরার   

পষেকরে িাঁর িৃঢ়িা, িাঁর বানী উঁচু িরা, িাঁর নধযষি ধারণ 

, ইসলাহম আক্ীিাকি পপ্রাহথি িরার জন্য এসব িাজ...

এগুকলা প্রমান িকর, িাঁর মাকে পিান িপটিা হছল না, 

হিহন অসকি্যর উপর লাহলি নন। হিহন িাশষিহনি, বতিা, 

রাসুল ও জীবন িশষিন প্রকনিা, মানবিার বুহদ্ধর হিশারী। 

সকন্দিমুতি এিজন ধমষি প্রকণিা। পৃহথবীকি হবশহট পিকশর 

স্পহি। আিাকশ আধ্যাহত্ি জগকির হবকজিা। আর পি 

িাঁর মি মানহবি মািাত্ অজষিন িরকি পপকরকছ! আর পি 

িাঁর মি পূনষিিার এমন স্তকর পপৌঁছকি পপকরকছ! 

এি উচ্চপ্রশংসা িরনা, কযমহনভাকব 

খৃস্টানরা মারইয়াকমর পুরে ঈসা [আঃ] সম্পকিষি 

িকর থাকিন, আহম িলাম আল্াির বান্দাি, 

িাই আমাকি আল্াির বান্দা ও রাসুল বকলা”। 

[বুখারী শহরফ]। যারাই রাসুল সাল্াল্াহু 

আলাইহিস সালামকি পিকখকছন ও পজকনকছন 

িারা িাঁর সিিা পিকখকছন, িাঁর চাল চলন বা 

হসরাি  পিকখ িিভম্ব ও আশ্যষি িকয়কছন। িাঁর 

সুন্দর আখলাি পিকখ সবাই অহভভূি িকয়কছন। 

পিনইবা িকবন না, িাঁর বন্ধুকির আকগ চরম 

শত্রুরাও এবং মুসলমানকির আকগ  িাকফররাও 

িাঁর মিান চহরকরের সাষে্য হিকয়হছকলন। আল্াি 

িায়া’লার সাষে্যই িাঁর

হববেবাসীর জন্য রিমি স্বরূপ
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জন্য যকথটি, হিহন বকলনঃ {আপহন অবশ্যই মিান চহরকরের অহধিারী।}[সূরা ক্লমঃ ৪]

বরং এটাই যকথটি পয, আল্াি িায়া’লা িাঁকি সবষিকশ্ নবী ও রাসুল হিকসকব মকনানীি 

িকরকছন। যখন িাঁর হমশন পশ্ িকয় পগকছ িখন আল্াি িায়া’লা িার মৃিু্য িান িকরকছন, হিন্তু 

িাঁর হরসালাি মানবজাহির জন্য হিয়ামি পযষিতি অবহশটি পরকখকছন।

ইহিিাকস মুিাম্িই এিমারে ব্যহতি হযহন যুগপৎ ধমষিীয় ও পাহথষিব 

পষেকরে সবষিাহধি মিান ও উকল্খ পযাগ্য রূকপ সফল িকয়কছন।  

ধমষিীয় ও পাহথষিব পষেকরে এমন নজীর হবিীন হবরল যুগপৎ প্রভাব 

িাকি পহরণি িকরকছ মানকবহিিাকসর সবষিাহধি প্রভাব সৃহটিিারী 

মিানিম ব্যহতিকবে। 

মিামানবকির অন্যিম

মাইকিল িাটষি
মাহিষিন পলখি

রাসুকলর [সাঃ] নবুয়াকির 

প্রমাণসমূিঃ
১. হিহন এি আল্াির ইবািকির হিকি 

পডকিকছন, হিহন ছািা অন্যান্যকির ইবািি 

িরা পথকি হবরি পথকিকছন, কযমনহট 

অন্যান্য নবী রাসুলগণ িকরকছন। কয ব্যহতি 

িযরি মূছা, ঈসা [আঃ] ও মুিাম্ি [সাঃ] 

এর আহনি সব সহিি আহক্িা, সুিৃঢ় 

শহরয়ি ও হিিির ইলম হনকয় িুলনা 

িকর পিখকব পস জানকি পারকব পয, এ সব 

হিছু এিই প্রিীপ পথকি উৎসাহরি, ইিা 

নবুয়াকির আকলািবিষিীিা।

২. িাঁর দ্ারা অকনি মুহজযা ও হনিশষিন 

সংঘহটি িকয়কছ, যা পিান নবী ছািা 

অন্য িাকরা পথকি প্রিাশ পায়না। কিননা 

আল্াির হচরতিন  হবধান িকলা হিহন পূবষিবিষিী সব 

নবী রাসুলকির দ্ারা অকলৌহিি ঘটনা ঘহটকয়কছন, 

যা িাকির জন্য মুহজযা, িাকির সি্যিার প্রমাণ ও 

জাহির হনিট প্রমাণ িরার পন্থা। প্রকি্যি নবী পয 

জাহির হনিট পপ্রহরি িকয়কছন পস জাহি পয হব্কয় 

পবহশ পারিশষিী পস হব্কয় িাঁর মুহজযা হছল। মূসা 

[আঃ] এর মুহজযা হছল িাঁর জাহি পয হব্কয় পবশী 

পারিশষিী পস হব্কয়, কসটা িকলা যাদু হবি্যা। আল্াি 

িায়া’লা িাকির যাদুকি ধ্ংস িকর হিকয়কছন। িারা 

সবষিপ্রিার যাদু হবি্যায় অকনি িষে ও পারিশষিী িওয়া 

সকবেও  মূসা [আঃ] এর যাদুর পমািাহবলা িরকি 

অষেম িকয়হছল। ঈসা [আঃ] এর জাহি হচহিৎসা হবি্যা ও আকরাগ্য – হবজ্াকন পারিশষিী হছল, 

ফকল আল্াি িায়া’লা িার দ্ারা িহিন িহিন পরাগ পথকি আকরাগ্যিান িকরন। িাঁর দ্ারা হিহন 

মৃিু্যকি জীহবি িকরন, ইিা হছল িার িৃশ্যমান মুহজযা। আর এসব এিহট হনহদেষিটি সময় ও স্াকনর 

িাকি শুধু অিৃিজ্রাই অস্বীিার িকর

মুিাম্ি আষেহরি অকথষিই এি জন সি্য নবী। 

মুিাম্ি পয মুহতির পকথর হিশারী আমরা িখকনা 

িা অস্বীিার িরকি পারব না।

িাসি িং
সুইস ধমষিিত্তহবি
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সাকথ হনধষিাহরি হছল, হববেব্যাপী স্ায়ী হছলনা। মুিাম্ি 

সাল্াল্াহু আলাহিস সালাকমর ও পস সব িৃশ্যমান 

মুহযজা হছল, কযমনঃ িাঁর আঙ্ুল পথকি পাহন হনগষিি 

িওয়া। সামান্য খাবার পবহশ িওয়া, এমনহি িাঁর সাকথ 

সব মুসলমাকনরা িা পখকয়ও অবহশটি হছল। সামান্য 

পাহন পবকি যাওয়া, যা িাঁর সাকথর সব নসহনকিরা 

পান িকরকছন ও অযু িকরকছন। িাঁর হমম্বার পথকি 

িাকির টুিরা আলািা িরায় পসটার ক্ন্দন, মক্কায় 

পাথকরর সালাম পিয়া, গাছ িাঁর হিকি পিকল পিা, 

িাঁর মুকিায় পাথকরর টুিরার িাছবীি পাি, আল্াির 

ইছিায় পরাগীকি আকরাগ্য িরা ইি্যাহি। 

মিাগ্রন্থ আল পিারআন পযসব মুহযজার িথা 

উকল্খ িকরকছ িার মকধ্য ইসরা ও হম’রাকজর ঘটনা 

অন্যিম। িাঁকি মসহজকি িারাম পথকি মসহজকি 

আিসায় রাকি ভ্মণ িরাকনা িকয়কছ, অিঃপর 

পসখান পথকি সপ্ত আসমান ভ্মণ িরাকনা িকয়হছল। 

আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {পরম পহবরে ও মহিমাময় 

সত্তা হিহন, হযহন স্বীয় বান্দাকি রাহরে পবলায় ভ্মণ 

িহরকয়হছকলন মসহজকি িারাম পথকি মসহজকি আিসা 

পযষিাতি-যার চার হিকি আহম পযষিাপ্ত বরিি িান িকরহছ 

যাকি আহম িাঁকি িুিরকির হিছু হনিশষিন পিহখকয় 

পিই। হনশ্য়ই হিহন পরম শ্রবণিারী ও িশষিনশীল।} 
[বনী ইসরাইলঃ ১]

এমহনভাকব চন্দ্র হদ্খহণ্ডি িওয়া, আল্াি িায়া’লা 

বকলনঃ {পিয়ামি আসন্ন, চন্দ্র হবিীণষি িকয়কছ।} 
[সূরা িামারঃ ১]

রাসুল সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্াম আল্াির 

হনিট প্রাথষিনা িরকলন যাকি িাকফরকির আকবিন পূরণ 

িরা িয়। আল্াি িায়া’লা িাঁর পিায়া িবুল িরকলন, 

ফকল চন্দ্র হদ্খহণ্ডি িকলা। এি খন্ড সাফা পািাকির 

উপর ও অন্যখন্ড িার সামকনর হিিায়ান পািাকির 

উপর পিল। এি বি হনিশষিন সংঘহটি িওয়ার পকরও 

িুরাইশ মুশহরকিরা ঈমান আকনহন। িারা একি যাদু 

বকল গন্য িরল। আর ইিাই যুকগ যুকগ আল্াির দ্ীন 

পথকি হবমুখকির হচরাচহরি অভ্যাস, যখনই সি্য স্পটি 

িকয় িাকির শহতিকি ধ্ংস িকর পিয় এবং সকি্যর 

আকলা িাকির পগামরািীকি হনহভকয় পিয় িখন িারা 

মূল হব্য়টাকি হবিৃি িরার পচটিা িকর বা সি্যকি 

উহটেকয় হিকয় ্িযন্ত ও হবকরাহধিায় হলপ্ত িকি হপছপা 

িয়না। িারা মকন িকর এটাই সি্যকি হমহটকয় পিয়ার 

জন্য যকথটি। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {িারা যহি 

পিান হনিশষিন পিকখ িকব মুখ হফহরকয় পনয় এবং বকল, 

এটা পিা হচরাগি জাদু। িারা হমথ্যাকরাপ িরকছ এবং 

হনকজকির পখয়াল-খুশীর অনুসরণ িরকছ। প্রকি্যি 

িাজ যথাসমকয় হস্রীিৃি িয়।}[সূরা ক্ামারঃ ২-৩]

৩. আল পিারআনঃ ইিা রাসুল সাল্াল্াহু আলাহিস 

সালাকমর সবকচকয় বি মুহজযা, যুগ যুগ ধকর ইিা স্ায়ী 

হছল ও আকছ। ইিা িাঁর অথষিগি যুহতিহনভষির মুহযজা, 

নবুয়াকির এি মিাহনিশষিন। কিননা উিা চূিাতি 

হিিাব। আল্াি িায়া’লা এ মিাগ্রন্থ এমন এিজন 

হনরষের পলাকির উপর নাহযল িকরকছন, হযহন হলখকি 

ও পিকি জানকিন না। হিহন সব সাহিহি্যিকিরকি 

চ্যাকলঞ্ িকরকছন পিারআকনর অনুরূপ বা ইিার পয 

পিান সূরার অনুরূপ হিছু রচনা িরকি। কিারআকনর 

অকলৌহিিিা ও চ্যাকলঞ্ অিংিারী ছািা পিউ অস্বীিার 

িরকি পাকরনা। ইিার ভা্াগি হবশুদ্ধিা, বাহমিিা, 

গাঁথননশহল ও বাচনভহঙ্ সব হিছুই হবমিয়ির ও 

আহম যখন পিারআন িারীম পাি সমাপ্ত 

িরলাম, আমাকি এমন অনুভুহি আছিন্ন 

িরল পয, কিারআনই সৃহটি ও অন্যান্য 

হজজ্াসার সকতিা্ জনি উত্তর পিয় এবং 

িা ঘটনাবলী পযৌহতিিভাকব আমাকির 

সামকন উপস্াপন িকর, যা অন্যান্য ধমষিীয় 

হিিাকব পরস্পর হবকরাধীভাকব উকল্খ 

িরা িকয়কছ। আর পিারআন পসসব ঘটনা 

আি্ষিণীয় হবন্যাকস ও আিাট্য নশলীকি 

আকলাচনা িকরকছ। এর সি্যিা এবং এটা 

পয আল্াির বাণী এসব ব্যাপাকর  সকন্দকির 

পিান অবিাশ পনই।  

আরবী নবীর আকগ পয সব নবী রাসুল 

হছকলন িাকিরকি ইসলাম যি সম্ান 

িকর আর পিান ধমষি িা িকর না। িাকি 

যারা হববোস িকর িাকির উপর হিহন ফরয 

িকর হিকয়কছন পস সব নবী রাসুলকিরকি 

সম্ান িরা ও িাকির প্রহি হববোস িরাকি। 

ইসলাকমর মি আর পিান ধমষি আকগর ঐশী 

ধমষিকি এি সম্ান িকর না।   

আল্াির িালাম

পডকবারা পটার

মাহিষিন সাংবাহিি

দুকয়র মাকে অকনি পাথষিি্য......

নাসরী সালিাব

পলবাহনজ সাহিহি্যি

মুশহরকিরা রাসুল সাল্াল্াহু আলাহিস সালাকমর 

সি্যিা প্রমাকণ িাঁর হনিট স্পটি মুহযজা চাইল। িারা 

চন্দ্রকি হবিীণষি িরকি বলকলন। যহি হিহন এটা িরকি 

পাকরন িকব িারা ঈমান আনকব বকল ওয়ািা িরল। 

পসহিন হছল পচৌদে িাহরখ, পুহনষিমার রাহরে, এ িাহরকখ 

চন্দ্র পূণষি আিার ধারণ িকর ও উজ্জ্বল থাকি। িাই 
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মু’হজযা। অিীি ও ভহব্্যকির ঘটনাবলী সম্পকিষি 

সংবাি পিয়া, এছািা এর  সুহবজ্হচি হবধানাবলী, সুউচ 

হশটিাচার, কিিাকয়ি, আকলার হিশা ও বরিি সব হিছুই 

এি এিটা মিামু’হজযা।

আল পিারআকন অিীর মাধ্যকম মিাহববে সম্পকিষি 

পযসব হবমিয়ির নবজ্াহনি ব্যাখা হিকয়কছ, িা আধুহনি 

হবজ্ান বিষিমাকন প্রমাণ িকরকছ। কস সব হব্য় মুিাম্ি  

সাল্াল্াহু আলাহিস সালাকমর অিী প্রাহপ্তর পূকবষি মানুক্র 

জানা হছলনা। ইিাই িার নবুয়াকির অিাট্য প্রমাণ। 

এমহনভাকব গভষিস্ সতিান পবকি উিা সম্পকিষি পিারআন 

পয ব্যাখ্যা হিকয়কছ, আধুহনি হবজ্ান িা আহবষ্ার 

িকরকছ। এছািাও সমুকদ্র হমিা ও লবন পাহনর মাকে 

হবি্যমান পাথষিি্যকরখা ইি্যাহি। আল পিারআন আল্াির 

হনিট পথকি পপ্রহরি িওয়ার অন্যিম বি প্রমাণ িকলা, 

পচৌদেশি বছকরর অহধি সময় ধকর ইিা পহরবিষিন, 

পহরমাজষিন ও হবিৃহি পথকি মুতি িকয় অহবিাল অবস্ায় 

আকছ। একি পিান ধরকণর পহরবিষিন ও হবিৃহি িয়হন। 

ইিা বারবার হিলাওয়াি িরার পকরও হিলাওয়ািিারী 

হবরতি  িয়না। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {আহম স্বয়ং এ 

উপকিশ গ্রন্থ অবিারণ িকরহছ এবং আহম হনকজই এর 

সংরষেি।}[সূরা হিজরঃ ৯]

বরং হিহন পিারআকনর মাধ্যকম সহিি আক্ীিা, পহরপূণষি জীবন 

হবধানও সংরষেণ িকরকছন। ইিার দ্ারা হিহন এিহট উত্তম জাহি 

প্রহিহষ্ি িকরকছন। এভাকব প্রমাহণি িয় পয, মুিাম্ি সাল্াল্াহু 

আলাহিস সালাকমর মু’হযজা অন্যান্য নবীকির মুহযজা পথকি আলািা 

নবহশটি্যসম্পন্ন, অকনি বি, হববেব্যাপী ও স্ায়ী। কিারআকনর চ্যাকলঞ্ 

এখনও হবি্যমান এবং হিয়ামি পযষিতি ইিার অনুরূপ এিহট গ্রন্থ রচনা 

িরার চ্যাকলঞ্ হবি্যমান থািকব। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {বলুনঃ যহি 

মানব ও হজ্ন এই পিারআকনর অনুরূপ রচনা িকর আনয়কনর জকন্য 

জকিা িয়, এবং িারা পরস্পকরর সািায্যিারী িয়; িবুও িারা িখনও 

এর অনুরূপ রচনা িকর আনকি পারকব না।}[বনী ইসরাইলঃ ৮৮]

সুস্পটি আরবী ভা্ী

এই মিান সূরাগুকলাকি মুিাম্ি [সঃ] কয 

আয়ািগুকলা পুনরাবৃহত্ত িকরকছন পসগুকলা 

সুভা্ীকির বতিব্যকি অকনি হপছকন পফকল 

রাকখ। িা আমরা মিরণ িরকি পাহর আমাকির 

িাকছ আসা অনুরহচি ভা্্যগুকলা পথকি।

ব্াহশর হরজাইশ

ফরাহস প্রাচ্যহবকশ্জ্

৪. হিহন সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্াম মিাহববে 

ও নানা পিশ সম্পকিষি হবহভন্ন আগাম সংবাি হিকয়কছন। 

পস সব ঘটনা িাঁর পিয়া সংবাি অনুযায়ী সংঘহটি 

িকয়কছ। কযমনঃ হসহরয়া, ইরাি ও  িনস্টাহন্টকনাপল 

[ইস্তাম্বুল] হবজকয়র সুসংবাি হিকয়হছকলন। এমহনভাকব 

হিহন পূবষিবিষিী উম্ি, নবী রাসুলকির সাকথ 

িাকির ঘটনাবলী সম্পকিষি সংবাি হিকয়কছন। 

আিম [আঃ] কথকি শুরু িকর সমস্ত নবী 

রাসুল পযমনঃ নূি, ইবরািীম, মূসা, ঈসা [আঃ] 

প্রভৃহি নবী রাসুল সম্পকিষি হিহন অকনি সংবাি 

হিকয়কছন। এমহনভাকব হিহন ভহব্্যকির অকনি 

ঘটনা সম্পকিষি আগাম সংবাি হিকয়কছন। হিহন 

পযভাকব সংবাি হিকয়কছন পস সব ঘটনা পসভাকবই 

সংঘহটি িকয়কছ। কযমনঃ যখন পরামানকির উপর 

পারস্য হবজয় লাভ িরল, িখন আল্াি িায়া’লা 

িাঁকি সংবাি হিকলন, হিছু বছর পকর পরামানরা 

আবার পারকস্যর উপর হবজয় লাভ িরকব। আল্াি 

িায়া’লা বকলনঃ {আহলফ-লাম-মীম, করামিরা 

পরাহজি িকয়কছ, হনিটবিষিী এলািায় এবং 

িারা িাকির পরাজকয়র পর অহিসবের হবজয়ী 

িকব, িকয়ি বছকরর মকধ্য। অগ্র-পশ্াকির িাজ 

আল্াির িাকিই। কসহিন মুহমনগণ আনহন্দি িকব। 

আল্াির সািাকয্য। হিহন যাকি ইছিা সািায্য িকরন 

এবং হিহন পরাক্মশালী, পরম িয়ালু। আল্াির 

প্রহিশ্রুহি িকয় পগকছ। আল্াি িার প্রহিশ্রুহি পখলাফ িরকবন না। হিন্তু অহধিাংশ পলাি 

জাকন না। িারা পাহথষিব জীবকনর বাহি্যি হিি জাকন এবং িারা পরিাকলর খবর রাকখ না।} 
[সূরা রূমঃ ১-৭]

৫. আল্াি িায়া’লা পযভাকব বকলকছন পস সব ঘটনা পসভাকবই সংঘহটি িকয়কছ। 

আহম পিান পূবষি হচতিা ছািাই পিারআন 

অধ্যয়ন িকরহছ পূণষি হনরকপষেভাকব আধুহনি 

হবজ্াকনর সাকথ পিারাকনর সংগহির পহরমাণ 

অনুসন্ধাকনর উকদেকশ্য। আহম িখন পিখকি 

পপলাম, আধুহনি হবজ্াকনর আকলাকি 

পিারাকনর প্রহিহট ভা্্য সমাকলাচনার উকধষি।  

িুরআন ও আধুহনি হবজ্াকনর 

পযষিাকলাচনা

মহরস বুিাইলী

ফরাহস হবজ্ানী ও  ডাতিার
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রাসুল সাল্াল্াহু আলাহিস সালাকমর 

আহবভষিাকবর পূকবষিই  সমস্ত আহম্বয়া হিরামগন 

হনিট যুকগ যুকগ িাঁর আগমকনর সুসংবাি হিকয় 

পগকছন। িাঁর আহবভষিাকবর  উৎস ও পিকশর বণষিনা 

, হবহভন্ন জাহি এবং রাজা বািশািরা পয িাঁর ও 

িাঁর উম্কির 

৬. বশ্যিা স্বীিার িরকব ,এসকবর বনষিনা িাঁরা 

হিকয়কছন।িাঁর দ্ীকনর প্রচার ও প্রসাকরর িথা ও 

উকল্খ িকরকছন।  

৭. হিহন সবষিকশ্ নবী। হিহন যহি আহবভষিাব 

না িকিন িকব সমস্ত আহম্বয়া হিরাম যারা িাঁর 

আহবভষিাকবর সুসংবাি হিকয়কছন িাকির  নবুওয়াি 

বাহিল িকয় যাওয়া আবশ্যি িকয় পিকিা।  

৮. িাওরাি ও ইহঞ্কলর হনরকপষে পহন্ডকিরা 

িাঁর নবুয়াকির সি্যিা ও িহলল প্রমাণ সম্পকিষি 

সাষে্য হিকয়কছন। কযমনঃ পবািাইরা পাদ্রী, ওয়ারািা 

হবন নাওকফল, সালমান ফাকরসী, আব্ুল্াি ইবকন 

সালাম ও যাকয়ি ইবকন সা’নাি। 

৯. পযসব জাহির সাকথ িাঁর যুদ্ধ িকয়কছ িাকির 

উপর হবজয় লাভ িকছি িাঁর নবুয়াকির অন্যিম 

হনিশষিন। কিননা এটা অসম্ভব পয,কিউ আল্াির 

হনিট পথকি পপ্রহরি বকল হমথ্যা িাবী িরার পর 

আল্াি িাঁকি হবজয়, ষেমিায়ন, শত্রুর পরাজয়, 

িাওয়াকির প্রসার, অনুসারী বৃহদ্ধ ইি্যাহি দ্ারা সািায্য িরকবন। কিননা এসব শুধু মারে সি্য 

নবীকির পবলায়ই বাস্তবাহয়ি িয়। 

রাসুল সাল্াল্াহু আলাহিস সালাকমর আচার আচারণ, সিিা, প্রশংহসি জীবন চহরি, শহরয়ি, 

উত্তম আখলাি ইি্যাহি িাঁর নবুয়াকির প্রমাণ। আল্াি িায়া’লা িাঁকি হশটিাচার হশষো হিকয়কছন। 

ফকল হিহন উত্তমরূকপ হশটিাচার হশষো লাভ িকরকছন। আপহন অবশ্যই মিান চহরকরের অহধিারী।}
[সূরা ক্লমঃ ৪]

পিননা এসব গুনাবলী এিজন সি্য নবী ছািা অন্য িাকরা মকধ্য এিহরেি িকি পাকরনা। 

১০. রাসুল সাল্াল্াহু আলাহিস সালাকমর নবুয়াি ও মু’হযজা সম্পকিষি পয সব বণষিনা একসকছ 

িা িাওয়ািুর বা বহু  পলাকির পরম্পরা বণষিনা পদ্ধহিকি একসকছ, যাকির হমথ্যার উপর এিমি 

হনকন্দকি ইিা আল্াির িালাম

পভনজা পমান্টাই

ফরাহস হচতিাহবি ও পযষিটি

আহম এি মুহুিষি ও মুিাম্কির পরসালাকির ব্যপাকর 

সকন্দি িহর না। আহম হববোস িহর, হিহন পশ্ নবী, 

সব মানুক্র িল্যাকণর জন্য পপ্রহরি িকয়কছন। িাঁর 

পরসালাি একসকছ িাওরাি ও ইনহজকল অবিীণষি 

অহির সম্পূরি হিকসকব। এর উত্তম প্রমান িল, 

এ অকলৌহিি পিারআন। আহম ইসলাম হবকদ্্ী 

ইউকরাপীয় হবজ্ানী পাসিাকলর সব হচতিা পহরিার 

িহর শুধু এিহট িথা ছািা, িা িল, কিারআন 

মুিাম্ি িিৃষিি রহচি নয় পযমন ইহঞ্ল ম্যাহথউ 

িিৃষিি রহচি নয়।

িওয়া অসম্ভব। কয ব্যহতি অন্যান্য নবী রাসুলকির অবস্া ও িাকির ইহিিাস সম্পকিষি এিটু হচতিা 

গকব্ণা িরকব পস হনহশ্িভাকবই বুেকি পারকব পযসব পদ্ধহিকি িাকির নবুয়াি সাব্যস্ত িরা িয়, 

পস সব পদ্ধহিকিই রাসুল সাল্াল্াহু আলাহিস সালাকমর নবুয়াি সাব্যস্ত িরা যায়, বরং রাসুল 

সাল্াল্াহু আলাহিস সালাকমর নবুয়াি অগ্রাহধিাকরর হভহত্তকি সাব্যস্ত িয়। যখন পিউ হচতিা িরকব 

পয, হিভাকব মূসা ও ঈসা [আঃ] এর নবুয়াি বহণষিি িকয়কছ িখন জানকব পয বহু পলাকির পরম্পরা 

বণষিনার হভহত্তকি িা প্রমাহণি িকয়কছ। আর মুিাম্ি সাল্াল্াহু আলাহিস সালাকমর নবুয়াি পয বহু 

পলাকির পরম্পরার হভহত্তকি প্রমাহণি িা আকরা পবহশ মজবুি ও িৃঢ়। কিননা িাঁর মুহজযা অকনি, 

বরং িাঁর সবকচকয় বি মুহজযা িকলা মিাগ্রন্থ আল পিারআন, যা অসংখ্য পলাকির পরম্পরার 

হভহত্তকি মুকখ হিলাওয়াি ও হলহখিভাকব যুগ যুগ ধকর বহণষিি িকয় আসকছ। 

১১. মুিাম্ি সাল্াল্াহু আলাহিস সালাকমর 

হনরষেরিা িাঁর নবুয়াকির আকরিহট প্রমাণ। 

আল্াি িায়া’লা িাঁর নবী মুিাম্ি সাল্াল্াহু 

আলাইহি ওয়া সাল্ামকি পপ্ররণ িকরকছন, 

হযহন পলখা পিা জানকিন না। িাঁর হনরষেরিাই 

পিারআকন িারীম আল্াি িায়া’লার িরফ 

পথকি অবিীণষি িওয়ার সবকচকয় বি প্রমাণ। 

হবকশ্ িকর হিহন [সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া 

সাল্াম] স্বীয় জাহির মাকে অকনি বছর বসবাস 

িকরকছন, যহি হিহন পলখা পিা জানকিন িকব 

িাকফকররা বলি পয, এ সব হিছু িাঁর হনকজর 

আহবষ্ার ও হচতিা ভাবনা পথকি পনয়া। আল্াি 

িায়া’লা বকলনঃ {এভাকবই আহম আপনার 

প্রহি হিিাব অবিষিীণ িকরহছ। অিঃপর যাকির 

পি আহম হিিাব হিকয়হছলাম, িারা একি পমকন 

চকল এবং একিরও [মক্কাবাসীকিরও] কিউ পিউ 

একি হববোস রাকখ। কিবল িাকফররাই আমার 

আয়ািসমূি অস্বীিার িকর। আপহন পিা এর 

পূকবষি পিান হিিাব পাি িকরনহন এবং স্বীয় িহষেণ 

িস্ত দ্ারা পিান হিিাব হলকখনহন। এরূপ িকল 

হমথ্যাবািীরা অবশ্যই সকন্দি পপা্ণ িরি।}
[সূরা আনিাবুিঃ ৪৭-৪৮]

আলকডা হমলা
ফরাহস প্রাচ্যহবকশ্জ্

যখন প্রাচীন ডায়কলিশন সম্রাকজ্যর অহধভুতি পিশসমূি 

অবনহির িলাহনকি একস পিকিহছল পস সময় িিাি আরব 

মরুকি পজকগ উিল এি প্রহি পষে। িা ঐ িুঁকজা বৃদ্ধ 

সম্রাজ্যকি িাবকি পবিাল। এিই ভাকব িা পাশ্াকি্যর 

নিুন সম্রাকজ্যরও হছল চরম প্রহিপষে। কচাকখর সামকন এই 

প্রহিপকষের বিবে বািকি  লাগল। কযন আল্াির স্ায়ী যত্ 

িার হনষ্াবান বাহিনীকি হজিাি ও স্পটি হবজকয়র হিকি 

পটকন হনকয় পযি। এমনহি হসহরয়া ও হমসর হবজকয়র হিছু 

পকর সাসাহনিকির রাজবে পভকঙ্ পিল। িনস্টান্টটাইকনর 

হমরেরাও পস পহরনাকমর হুমহির মুকখ পরল।  

আল্াির সৃহটি
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পিারআন পয িাঁর পষে পথকি নয় বরং আল্াি িায়া’লার হনিট পথকি অবিীণষি পস ব্যাপাকর 

আল্াি িায়া’লা আকরা িাহগি হিকয় বকলনঃ {হিহনই হনরষেরকির মধ্য পথকি এিজন রসূল পপ্ররণ 

িকরকছন, হযহন িাকির িাকছ পাি িকরন িার আয়ািসমূি, িাকিরকি পহবরে িকরন এবং হশষো 

পিন হিিাব ও হিিমি। ইহিপূকবষি িারা হছল পঘার পথভ্টিিায় হলপ্ত।}[সূরা জুম’আঃ ২]

রাসুল সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্ামকি উম্ী বা হনরষের গুকন গুণাহবেি িকর আল্াি 

িায়া’লা বকলকছন পয, হিহন অন্যান্য হনরষের পলািকির মাকে িাঁর আয়াি অথষিাৎ আল্াির অিী 

পকি শুনান, িাকিরকি পহবরে িকরন, িাকিরকি আল্াির হিিাব হশষো পিন, কযমহনভাকব অন্যান্য 

নবী রাসুলগণ িাকির জাহিকি আল্াির হিিাব হশষো হিকয়কছন। িাকিরকি হিহন প্রজ্া হশষো 

হিকয়কছন যা অন্যান্য রাসুলগণ িাকির জাহিকি হশহখকয়কছন। এ সব গুনাবলী রাসুকলর মু’হজযা, 

হিহন হনরষের িওয়া সকবেও অন্যান্য নবী রাসুলগণ িাকির জাহির জন্য পয সব উপিারী হজহনস 

হনকয় একসকছন পস সব উপিারী হজহনস এই হনরষের এিজন নবীও হনকয় একসকছন, িাকির 

পথকি পিান অংকশ িম আকননহন, ফকল িাঁর [সাল্াল্াহু আলাহিস সালাকমর] হনরষেরিা িাঁর জন্য 

মু’হজযা, অন্যান্য নবীরা পযমনঃ মূসা [আঃ] কলখাপিা পজকনও যা হিছু একনকছন, হিহন হনরষের 

িওয়া সকবেও িাঁর পচকয় উত্তম হিছু হনকয় একসকছন।

নববী আখলাি

টমাস িালষিাইল
স্কহটশ পলখি ও ইহিিাসহবি

আহম মুিাম্ি [সঃ] কি অবশ্যই ভালবাহস িাঁর পস্বছিাচাহরিা ও িপটিা মুতি 

স্বভাকবর জন্য। এই মরু সতিান হছল মুতিমনা। হিহন শুধু হনকজর উপর হনভষির 

িরকিন। হনকজর যি খাহন আকছ িাই িাহব িরকিন। হিহন অিংিাহর হছকলন 

না, িকব হনচুও হছকলন না। হিহন িাঁর শীণষি বসকন হছকলন পযমন আল্াি িাকি 

পরকখকছন, কযমন আল্াি ইছিা িকরকছন। করাম পারকস্যর রাজাকিরকি হিহন 

হনকজর মুতি ও স্পটি ভা্ায় িাওয়াি হিকিন। িাকিরকি হিহন ইিজগৎ ও 

পর জগকির হিশা হিকিন। হিহন হছকলন আত্মযষিািাশীল ও িৃঢ় প্রহিজ্। 

আজকির হিকনর িাজ  িালকির জন্য পরকখ হিকিন না।

মুিাম্ি সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া 

সাল্ামকি সবষিিাকল ও যুকগ পৃহথবীর সব 

মানুক্র হনিট পপ্ররণ িরা আল্াি িায়া’লার 

এি মিা হিিমি ও প্রজ্া।  আল্াি িায়া’লা 

বকলনঃ {আহম আপনাকি সমগ্র মানবজাহির 

জকন্য সুসংবািািা ও সিিষিিারী রূকপ 

পাহিকয়হছ;হিন্তু অহধিাংশ মানু্ িা জাকন না।} 

[সূরা সাবাঃ ২৮]

ধমষি এি

ি্যানরী হড ি্যাসটারী

ফরাহস সাকবি  পসনা অহফসার 

সব নবীকির ধমষি এি। আিম [আঃ] কথকি মুিাম্ি [সঃ] 

পযষিতি িারা অহভন্ন মকির ধারি। হিনহট আসমাহন 

হিিাব নাহজল িকয়কছ। কসগুকলা িল, জাবুর, িাওরাি 

ও পিারআন। িাওরাকির সাকথ পিারাকনর সম্পিষি িল, 

জাবুকরর সাকথ িাওরাকির সম্পকিষির মি। ঈসা [আঃ] এর  

সাকথ মুিাম্কি [সঃ] এর সম্পিষি িল, মূসা [আঃ] এর সাকথ 

ঈসা [আঃ] এর সম্পকিষির মি। িকব যা পজকন রাখা িরিার 

িা িল, কিারআন মানুক্র িল্যাকন আসমান পথকি অবিীণষি 

সবষি পশ্ হিিাব। আর এর বািি িকলন পশ্ নবী। িাই 

পিারাকনর পর আর পিান হিিাব পনই এবং মুিাম্ি [সঃ] 

এর পর আর পিান নবী পনই। 

সবষিকশ্ নবুয়ািঃ

িাঁর হরসালািকি সব ধরকণর পহরবিষিন 

ও রূপাতির পথকি মুতি পরকখকছন, যাকি 

িাঁর হরসালাি মানুক্র িাকছ প্রাণবতি িকয় 

অবহশটি থাকি। ইিা পহরবিষিন ও পহরবধষিকনর 

সব ধরকণর পিা্ত্রুহট পথকি পহবরে, এজন্যই 

আল্াি িায়া’লা িাঁর হরসালািকি সব 

হরসালাকির পশ্ হরসালাি িকরকছন। এ 

জন্য হিহন মুিাম্ি সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া 

সাল্ামকি সবষিকশ্ নবী হিকসকব হনবষিাচন 

িকরকছন, িাঁর পকর আর পিান নবী আসকবন 

না। কিননা আল্াি িায়া’লা িাঁর হরসালাকির 

দ্ারা সব হরসালািকি পহরপূণষি িকর হিকয়কছন, 

িাঁর দ্ারা শহরয়কির হবহধহবধান পূণষি িকরকছন, 
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িাঁর দ্ারা হরসালাকির িািাকমা 

পূণষি িকরকছন।

এজন্য মুিাম্ি সাল্াল্াহু 

আলাইহি ওয়া সাল্াম পয হিিাব 

হনকয় একসকছন িা পূবষিবিষিী সব 

হিিাকবর রষোিারী, িিৃষিবেিারী ও 

রহিিিারী। এমহনভাকব িাঁর আহনি 

শহরয়ি পূবষিবিষিী সব শহরয়কির 

রহিিিারী। আল্াি িায়া’লা িাঁর 

হরসালাকির হিফাযকির িাহয়বে 

হনকজই হনকয়কছন। ফকল িাঁর 

হরসালাি অসংখ্য মানুক্র পরম্পরা 

বণষিনার হভহত্তকি আমাকির হনিট 

পপৌঁকছকছ। কিননা পিারআন হলহখি 

ও পহিি উভয় সুরকিই অসংখ্য 

মানুক্র পরম্পরা বণষিনায় বহণষিি 

িকয় আসকছ। এমহনভাকব এ ধকমষির 

শহরয়ি, ইবািি, আখলাি, হবহভন্ন 

হবধান প্রভৃহি ব্যবিাহরিভাকব 

অসংখ্য মানুক্র পরম্পরায় বহণষিি 

িকয় আসকছ। 

পয পিউ রাসুকলর হসরাি ও 

সুন্নি হনকয় হচতিা িরকল জানকি 

পারকব পয, িাঁর সািাবারা মানব 

জাহির জন্য রাসুকলর সব অবস্া, 

বাণী ও িাজ সংরষেণ িকরকছন। 

আল্াির জন্য িাঁর ইবািি, হজহির, 

ইহস্তগফার, িাঁর হজিাি, বিান্যিা, 

বীরবে, সািাবাকির ও হভন পিশীকির 

সাকথ িাঁর আচার আচারণ ইি্যাহি 

বণষিনা িকরকছন। এমহনভাকব িারা 

িাঁর আনন্দ, দুঃখ, কবিনা, সফর 

ও স্ায়ী বসবাকসর অবস্া, িাঁর 

খাওয়া িাওয়া, পানািার, কপাশাি 

পহরকছিি, ঘুম ও জাগ্রি অবস্ায় 

িাঁর সব ধরকণর িাজ ও অবস্া 

বণষিনা িকরকছন। 

এসব হিছু যখন পিউ এিটু 

হচতিা ভাবনা িরকব িখন পস বুেকি 

পারকব পয, এ ধমষি আল্াি িায়া’লা 

িিৃষিি সংরহষেি।

আর িখন পস জানকি পারকব 

পয, হিহন [সাল্াল্াহু আলাহি 

ওয়া সাল্াম] সবষিকশ্ নবী ও 

রাসুল। কিননা আল্াি িায়া’লা 

আমাকিরকি স্পটি জাহনকয় 

হিকয়কছন পয, হিহন সবষিকশ্ নবী। 

আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {মুিাম্ি 

পিামাকির পিান ব্যহতির হপিা 

নন; বরং হিহন আল্াির রাসূল 

এবং পশ্ নবী। আল্াি সব হব্কয় 

জ্াি।}[সূরা আিযাবঃ ৪০]
এি সময় িাওরাি হছল মানুক্র হিশারী ও িাঁর পথ 

চলার মূল। িকব যখন যীশু আহবভুষিি িকলন িখন রিীটিানরা  

ইহঞ্কলর হনয়ম নীহি আনুসরণ িরকি শুরু িকর। এর পর 

পিারআন উভকয়র স্াকন হস্ি িল। িকব পিারআন হছল পস 

দুহটর িুলনায় অহধি ব্যপি ও হবস্তর। এিই ভাকব ওই 

দুহট হিিাকব পয পহরিষিন  অনুপ্রকবশ িকরকছ পিারআন িা 

পহরশুদ্ধ িকর হিকয়কছ । পিারআন সব হিছু সহন্নকবশ িকরকছ। 

সব আইন িানুকনর সমাকবশ িকরকছ। িারণ, িা িল পশ্ 

আসমাহন হিিাব।

সবষিকশ্ আসমানী হিিাব

ওয়াহশংটন এরকফঞ্

মাহিষিন প্রাচ্যহবকশ্জ্

মানবজাহির হশষেি

আনষিল্ড টকয়নবী

হব্রহটশ ইহিিাসহবি

রসুকল আরাবীর সীরাি িাঁর অনুসারীকির বুহদ্ধকি 

প্রভাহবি িকরকছ। িাঁর ব্যহতিবে িাকির হনিট 

সকবষিাচ্চ স্তকর উপনীি িকয়কছ। িাই িারা িাঁর 

পরসালাকির উপর এমন ঈমান একনকছ যার ফকল  

িারা িাঁর উপর অবিীণষি সিল ওিীকি িারা গ্রিণ 

িকর হনকয়কছ। এমহনভাকব িাহিছ অনুযায়ী িাঁর সব 

িাজও আইকনর উৎকস পহরণি িকয়কছ। এ আইন 

শুধু মুসহলম সমাকজর জীবন হবধাকনর মাকেই 

সীহমি নয়, বরং একি আকছ মুসহলম হবকজিাকির 

সাকথ অমুসহলম প্রজাকির   আচার আচরকনর হবধান।  
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সবষিকশ্ নবী

টলকস্তায়

রাহশয়ান সাহিহি্যি

নবী মুিাম্ি [সঃ] প্রহি অহভভূিকির এিজন আহম; এি আল্াি যাকি 

হনবষিাহচি িকরকছন িাঁর িাকিই পরসালাকির সমাহপ্ত ঘটাকনার জন্য এবং 

হিহন পশ্ নবী িওয়ার জন্য।

আল্াির ইবািি ির

আল্াি িায়ালা পয নবী রাসুলকিরকি 

পাহিকয়হছকলন মানু্কি আল্াির 

এবািকির হিকি ডািার জন্য মুিাম্ি 

[সঃ] হছকলন িাকির মকধ্য সবষি পশ্ ও 

সবষি মিান।

ওয়াহশংটন এরকফঞ্
মাহিষিন প্রাচ্যহবকশ্জ্

আল্াি িায়া’লা িাঁর রাসুল মুিাম্ি সাল্াল্াহু 

আলাইহি ওয়া সাল্ামকি হবকবের নারী-পুরু্, কছাট- 

বি সিকলর জন্য রিমি স্বরূপ পপ্ররণ িকরকছন। বরং 

যারা িাঁর উপর ঈমান আকনহন হিহন িাকির জন্যও 

রাসুলকি রিমি স্বরূপ পপ্ররণ িকরকছন। রাসুকলর 

সারা জীবকনর নানা ঘটনা ও অবস্া পযষিকবষেণ িরকল 

এ রিমি স্পটি িয়। এর উৎিৃটি উিািরণ িকলাঃ হিহন 

যখন মক্কায় স্বজাহিকি –িাকির উপর রিমি িকর-

িাওয়াি হিকলন, িারা িাঁকি হমথ্যাকরাপ িকরহছল, 

মক্কা পথকি হবিাহিি িকরকছ, এমনহি িাঁকি িি্যার 

পচটিাও িকরকছ। হিন্তু আল্াি িায়া’লা িাঁকি রষো 

িকরন, হিহন িাকির ্িযন্ত নস্যাৎ িকর পিন। আল্াি 

িায়া’লা বকলনঃ {আর িাকফকররা যখন প্রিারণা 

িরি আপনাকি বন্দী অথবা িি্যা িরার উকদেকশ্য 

হিংবা আপনাকি পবর িকর পিয়ার জন্য িখন 

িারা পযমন ছলনা িরি পিমহন,আল্ািও ছলনা 

িরকিন। বস্তুিঃ আল্াির ছলনা সবকচকয় উত্তম।} 
[সূরা আনফালঃ ৩০]

এিহিছুর পকরও িাকির প্রহি রাসুকলর রিমি 

হিকন হিকন পবকিই চলল, িাকির পিিাকয়কির ব্যাপাকর 

হিহন খুবই আশাবািী হছকলন। আল্াি িায়া’লা এ 

সম্পকিষি বকলনঃ {পিামাকির িাকছ একসকছ পিামাকির 

মধ্য পথকিই এিজন রসূল। কিামাকির দুঃখ-িটি িার 

পকষে দুঃসি। হিহন পিামাকির মঙ্লিামী, মুহমনকির 

প্রহি পস্িশীল,িয়াময়।}[সূরা িাওবাঃ ১২৮]

হববেবাসীর জন্য রিমি

ইসলাকমর হববেজনীনিা

পিারাকনর পয আয়ািহট ইসলাকমর 

হববেজনীনিার হিকি ইশারা িকর, এই বকল  

পয, এই িীনকি িার পস নবীর উপর নাহজল 

িকরকছন হযহন “সমগ্র জগি বাসীর জন্য 

রিমি স্বরূপ”, কস আয়ািহট সমগ্র জগকির 

জন্য সরাসহর আহ্ান। এটা উজ্ল প্রমান পয, 

রাসুল হনহশ্ি ভাকব বুেকি পপকরহছকলন, িার 

পরসালাি আরব জািীর সীমানা পার িকব, 

এবং িার উহচৎ, হভন্ন হভন্ন জািীর িাকছ 

হবহভন্ন ভা্ার মানুক্র িাকছ এই নিুন বাণী 

পপৌঁকছ পিয়া

পলারা হভহশয়া ভাগহলরী

ইিাহলয়ান প্রাচ্যহবকশ্জ্
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অিঃপর হিহন যখন 

মক্কা হবজকয়র হিকন 

িাকির উপর হবজয় 

লাভ িরকলন, িখন 

হিহন সিলকি ষেমা িকর 

হিকলন। আল্াি িায়া’লা 

যখন িাঁর সািাকয্য 

পফকরশিা পাহিকয় 

দু’পািাকির মাকে পচকপ 

হনঃকশ্ িকর পিয়ার 

িথা বলকলন, িখন 

হিহন এ আশায় নধযষি 

ধারণ িরকলন পয, িয়ি 

আল্াি িায়া’লা িাকির 

বংশধকরর পথকি এমন 

পলাি সৃহটি িরকবন যারা 

এি আল্াি িায়া’লার 

ইবািি িরকবন। 

আল্াি িায়া’লা বকলনঃ 

 {আহম আপনাকি 

হববেবাসীর জকন্য রিমি 

স্বরূপই পপ্ররণ িকরহছ।}
[সূরা আহম্বয়াঃ ১০৭]

হিহন সমস্ত মানব জাহির জন্য রিমি স্বরূপ, হবহভন্ন রঙ, ভা্া, িৃহটিভহঙ্, 

হচতিাভাবনা, আহক্িা ও স্াকনর পভিাকভকির উকধ্ষি হিহন সিকলর জন্যই রিমি। 

িাঁর রিমি শুধু মানবজাহির জন্য সীমাবদ্ধ নয়, বরং পশুপাহখ ও জিপিাকথষির 

জন্যও হিহন হছকলন রিমি স্বরূপ। এি আনসারী সািাবী িার উটকি শাহস্ত হিহছিল, 

উটহট ষেুধার িািনায় িটি পাহছিল, িখন রাসুল সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্াম 

িার অবস্া পিকখ িয়াশীল িকলন, উকটর মাহলিকি িার প্রহি সিয় িকি বলকলন, 

িার সাকধ্যর বাহিকর িাকি বিন িরাকি হনক্ধ িরকলন। এিিা রাসুল সাল্াল্াহু 

আলাইহি ওয়া সাল্াম পিখকলন, এি পলাি িবুিকরর বাচ্চা হনকয় একসকছ, একি 

হিহন িবুিকরর উপর িয়াশীল িকলন, িাঁর হৃিয় নরম িল, হিহন বাচ্চাগুকলাকি 

িাকির মাকয়র িাকছ হফহরকয় হিকি বলকলন। হিহন বকলকছনঃ “যখন পিামরা পশু পাহখ 

জবাই িরকব, িখন িাকির প্রহি সিয় িকয় জবাই ির”। [মুসহলম শরীফ] এমনহি িার 

রিমি জিপিাথষিকিও শাহমল িকরকছ। যখন িার হমম্বাকরর িাি খন্ডহট িাঁর পথকি আলািা 

িরার িারকণ িান্না শুরু িরল, িখন হিহন পসহটর িাকছ পগকলন, কসটাকি জহিকয় ধরকলন, 

ফকল পসটা শাতি িল।

 িাঁর রিমি শুধু হবহভন্ন অবস্া ও ঘটনার সাকথই সীমাবদ্ধ হছলনা। বরং ইিা হছল 

আকিশ, শহরয়ি, পদ্ধহি ও আখলাি, যা হিহন মানুক্র জন্য হবহধবদ্ধ িকরকছন। হিহন 

[সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্াম] মানুক্র প্রহি রিমি, িয়া ও নম্রিার প্রহি উৎসাি 

হিকয় বকলকছনঃ “পি আল্াি, কয ব্যহতি আমার উম্কির িাহয়বেশীল িয় এবং িাকির সাকথ 

িকিারিা িকর িুহমও িার প্রহি হনিষিয় ও িকিার িও। আর পয ব্যহতি আমার উম্কির 

শাসি িয় এবং িাকির সাকথ সিয় ব্যবিার িকর, িুহমও িার সাকথ সিয় ব্যবিার ির”। 

[মুসহলম শরীফ]। অিঃএব রিমি িল রাসুল সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্াকমর মিান 

চহররে। ইসলাম ধকমষির পমৌহলি হভহত্ত িকলা রিমি ও শাহতি। 

সিকলর জন্য রিমি স্বরূপ

মুিাম্কির ঐহিিাহসি জীবনকি আল্াি িায়ালা পযভাকব বণষিনা 

িকরকছন এর পচকয় সুন্দর ভাকব আর বণষিনা িরা সম্ভব না। হিহন 

বকলকছন, “আপনাকি পিা আহম শুধু জগিবাহসর রিমি স্বরূপ 

পাহিকয়হছ।” এ মিান এিীম হনকজই প্রমান িকরকছন, হিহন সব 

দুবষিকলর এবং সব সািাকয্যর প্রহি মুখাকপষেীর জন্য সবষিমিান রিমি। 

সব এিীম , মুসাহফর, অসিায়, িহরদ্র, ও পমিনহি মানুক্র জন্য 

প্রিৃি রিমি।

জন হলি

স্প্যাহনশ প্রাচ্যহবকশ্জ্
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মুিাম্ি সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্াম  

নবুয়াি প্রাপ্ত িকয় আগমন িরকলন, ফকল 

আল্াি িায়া’লা মুিাম্ি সাল্াল্াহু আলাইহি 

ওয়া সাল্াকমর  নবুয়াকির বরিকি মানব 

জাহিকি হিিাকয়ি িান িরকলন। কযকিিু 

হিহন একসকছন স্পটি প্রমাণ ও হিিাকয়ি হনকয়, 

এমন হিিাকয়ি যার স্পটিিা  বণষিনািীি ও 

জ্ানীর জ্াকনর উকধ্ষি। হিহন মানব জাহির 

জন্য উপিারী জ্ান, সৎিমষি, মিান চহররে, 

সরল সিজ রীহি নীহি হনকয় একসকছন। সমস্ত 

মানব জাহির সিল জ্ান হবজ্ান, প্রজ্া, 

িমষি এিহরেি িরকলও হিহন যা হনকয় পপ্রহরি 

িকয়কছন িা অকনি গুন পবহশ িকব। অিএব 

সমস্ত প্রংশসা মিান আল্াি িায়া’লার, হিহন 

পযভাকব প্রশংসা পপকি ভালবাকসন ও পযভাকব 

প্রশংসা িরকল হিহন সন্তুটি িকবন। 

আক্ীিা ও হববোকসর পষেকরে বলা যায়ঃ 

িখন মানব জাহি আল্াির সাকথ হশরি িরি, 

হিহন ছািা অন্যান্য ইলািকির ইবািি িরি, 

এমনহি আসমানী হিিাকবর অহধিারী অকনি 

আিকল হিিাবরাও হশরি িরকি লাগল। 

িখন রাসুল সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্াম  

এিহনষ্ িাওিীি, এি আল্াির ইবািি হনকয় 

আগমন িরকলন, যার পিান শহরি পনই। হিহন 

মানব জাহিকি মানকবর পগালামী পথকি মুতি 

িকর মানুক্র প্রহিপালকির ইবািকির হিকি 

হনকয় আকসন। হিহন িাকির অতিরকি হশরকির 

অপহবরেিা পথকি পহবরে িকরন, আল্াি ছািা 

অকন্যর ইবািি িরার িলু্িা পথকি মুতি 

িকরন। িাঁর পূবষিবিষিী অন্যান্য নবী রাসুলগণ যা হনকয় 

একসহছকলন হিহনও িা হনকয় পপ্রহরি িকলন।  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।}[সূরা আহম্বয়াঃ ২৫]

আল্াি িায়া’লা আকরা বকলনঃ{আর পিামাকির 

উপাস্য এিইমারে উপাস্য। হিহন ছািা মিা িরুণাময় 

িয়ালু পিউ পনই।}[সূরা বাক্ারাঃ ১৬৩]

সামাহজি হিি পথকিঃ  রাসুল সাল্াল্াহু আলাইহি 

ওয়া সাল্াম এমন এি সময় পপ্রহরি িন যখন মানব 

জাহি জুলুম, অি্যাচাকর হনকষ্পহ্ি হছল। িারা নানা 

পশ্রণীকি হবভতি হছল, ফকল িারা একি অকন্যর উপর 

জুলুম ও হনযষিািন িরি। িখন রাসুল সাল্াল্াহু 

আলাইহি ওয়া সাল্াম  আরব অনারব, সািা িাকলা 

সব ধরকণর পভিাকভি মুতি িকর সমগ্র মানব জাহির 

মাকে সমিা আনকলন। িািওয়া ও সৎিমষি ব্যিীি 

িাকরা উপর িাকরা পিান মযষিািা পনই। আল্াি িায়া’লা 

বকলনঃ {হনশ্য় আল্াির িাকছ পস-ই সবষিাহধি সম্ভাতি 

পয সবষিাহধি পরকিযগার।}[সূরা হুজরািঃ ১৩]

হিহন ন্যায় হবচার, সিাচার ও সামাহজি িাহয়বেভার 

গ্রিণ ইি্যাহির আকিশ হিকলন। জুলুম, অন্যায়, 

সীমালংঘন ইি্যাহি হনক্ধ িরকলন। আল্াি িায়া’লা 

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।}[সূরা নািলঃ ৯০]

বরং হিহন মানুক্র সব অহধিার সংরষেণ িকরকছন, 

এমনহি  আভ্যতিরীণ সম্ানকবাধও, িাই হিহন এি 

সম্প্রিায় অন্য সম্প্রিায়কি উপিাস িরকি হনক্ধ 

িকরকছন। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ

সব মানুক্র ধমষি

১- আল্াির িাকছ এিমারে িীন িল 

ইসলাম। [আল ইমরান, ১৯]

২- আপনাকি আহম সব মানুক্র জন্যই 

পপ্ররণ িকরহছ, সুসংবাি িািা সিিষিিারী 

রূকপ। [সাবা, ২৮]

এ দুহট আয়াি আমার মকন ব্যপি প্রভাব 

পফকলকছ। িারণ, এগুকলাকি আকছ 

ইসলাকমর হববেজনীনিার প্রমাণ। আর 

শরয়ী জীবন ব্যবস্ার হবশি হববরণ ও 

িযরি ঈসা [আঃ] এর পূণষি হববরণ পিা 

আকছই। সব নবী রাসুকলর ধমষিকি সম্ান 

িরার পয মুতি হশষো একি আকছ, এর 

পচকয় শতি ও সি্য হশষো আর হি আকছ! 

হনঃসকন্দকি ইসলাম িল, ন্যয় সি্য ও 

যুহতির ধমষি।

মানবজাহিকি অন্ধিার পথকি আকলার পকথ 

আনয়নিারী

নবী মুিাম্ি [সঃ]অসম্ভব দ্রুি ভাকব মানু্কি সুকখর 

সকবষিাচ্চ স্তকর পপৌঁকছ হিকয়কছন। মুিাম্কির [সঃ] এর আকগ 

মানুক্র অবস্া ও িাকির পগামরািীর হিকি পিউ িীক্ষ্ণ 

ভাকব িৃহটি হিকল এবং িাঁর পকরর অবস্া ও িাঁর যুকগ 

িাকির হবপুল উন্নহির হিকি িািাকল এ দুইকয়র মাকে 

আিাশ পািাল িফাি পিখকি পাকব। 

িুইহলয়াম

ইংকরজ হচতিাহবি

ওয়াজনর
ডাচ গকব্ি

রাসুল সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্াকমর আগমন মানব জাহির 

পসৌভাগ্য 
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আর নারীর মযষিািার পষেকরে বলকল, ইসলাম পূকবষি নারীরা হছল সবকচকয় 

উকপহষেি ও হিতিির হজহনস। আল্াি িায়া’লা নবী মুিাম্ি সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া 

সাল্ামকি এমন এি সময় পপ্ররণ িকরকছন, যখন নারীরা হছল লাহছিি, অপমাহনি, 

িাকির পিান অহধিার হছলনা। িারা হি মানু্ না অন্য হিছু এ ব্যাপাকর িখন 

মানু্ মিাননি্য িরি। িাকির হি পবঁকচ থািার অহধিার আকছ নাহি িাকিরকি 

িি্যা িরা িকব এবং হশশু িাকলই িাকিরকি জীহবি িাফন িরা িকব? এ ব্যাপাকর 

িারা মিপাথষিি্য িরি। িাকির অবস্া বণষিনায় আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {যখন 

িাকির িাউকি িন্যা সতিাকনর সুসংবাি পিয়া িয়, িখন িারা মুখ িাল িকয় 

যায় এবং অসি্য মনস্তাকপ হলিটি িকি থাকি। িাকি পশানাকনা সুসংবাকির দুঃকখ 

পস পলািকির িাছ পথকি মুখ লুহিকয় 

থাকি। কস ভাকব, অপমান সি্য িকর 

িাকি থািকি পিকব, না িাকি মাহটর 

নীকচ পুকি পফলকব। শুকন রাখ, 

িাকির ফয়সালা খুবই হনিৃটি।} 
[সূরা নািলঃ ৫৮-৫৯]

িারা হছল শুধুমারে পখলনা 

ও আনন্দ উপকভাকগর পারে, 

পবচাকিনাকযাগ্য পুিুল স্বরূপ এবং 

আপমাহনি সৃহটি।

িখন আল্াি িায়া’লা িাঁর 

নবীকি নারী জাহির সম্ান ও মযষিািা 

হিকয় পপ্ররণ িকরন।  আল্াি িায়া’লা 

বকলনঃ {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।} 
[সূরা রূমঃ ২১]

আব্ুল্াি িুইহলয়াম
ইংকরজ হচতিাহবি

আল্াির নবী মুিাম্কির চহররে

মিৎ স্বভাব, ভদ্র চহররে, পরম লাজুিিা, 

প্রখর অনুভূহিশীলিা এসব যিটুিু মিানির 

িকি পাকর িিটুিু হছল মুিাম্ি [সঃ] এর। 

মুিাম্ি [সঃ] এর আরও হছল হবমিয়ির পবাধ 

শহতি, সীমািীন পমধা, ও িীক্ষ্ণ মিৎ মমিা 

পবাধ। হিহন হছকলন মিান চহররে ও সকতিা্ 

জনি স্বভাকবর অহধিারী।

{মুহমনগণ, কিউ পযন অপর িাউকি উপিাস না 

িকর। কিননা, কস উপিাসিারী অকপষো উত্তম িকি 

পাকর এবং পিান নারী অপর নারীকিও পযন উপিাস না 

িকর। কিননা, কস উপিাসিাহরণী অকপষো পশ্রষ্ িকি 

পাকর। কিামরা একি অপকরর প্রহি পিা্াকরাপ িকরা না 

এবং একি অপরকি মন্দ নাকম পডকিা না। কিউ হববোস 

স্াপন িরকল িাকির মন্দ নাকম ডািা পগানাি। যারা 

একিন িাজ পথকি িওবা না িকর িারাই যাকলম।} 
[সূরা হুজরািঃ ১১]

চাহরহরেি হিি পথকি বলকলঃ আল্াি িায়া’লা িাঁর 

নবী মুিাম্ি সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্ামকি এমন 

এি সময় পপ্ররণ িকরকছন যখন মানব জাহি চাহরহরেি 

অধঃপিকন হনমহজ্ি হছল। আিব, আখলাি, মানবিা ও 

হশটিাচার বলকি হিছুই হছলনা। এমিাবস্ায় নবী িহরম 

সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্াম মানু্কি উত্তম চহররে ও 

উন্নি হশটিাচাকরর হিকি হফহরকয় আনকি আগমন িকরন। 

যাকি সম্ানজনি আচার আচরণ ও পলনকিকন িাকির 

জীবন সুখী িয়। রাসুল সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্াম 

বকলকছনঃ “আহম উত্তম চহররেকি পূণষি িরকি আগমন 

িকরহছ”। [বায়িািী] বরং আল্াি িায়া’লা িাঁর চহররেকি 

মিান চহররে বকল পঘা্ণা িকরকছন। আল্াি িায়া’লা 

বকলনঃ {আপহন অবশ্যই মিান চহরকরের অহধিারী।}
[সূরা ক্লমঃ ৪]

হিহন [সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্াম] চহররে 

ও হশটিাচাকর উত্তম উপমা হছকলন। কখািাভীহি, 

পরকিজগারী, উত্তম পলনকিন, ভাল ব্যবিার ও সুন্দর 

িথাবািষিায় মিান উপমা হছকলন।  বরং সব সুন্দর হজহনকসর পষেকরে 

হিহন উত্তম নমুনা হছকলন। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {যারা আল্াি ও 

পশ্ হিবকসর আশা রাকখ এবং আল্ািকি অহধি মিরণ িকর,িাকির 

জকন্য রসূলুল্াির মকধ্য উত্তম নমুনা রকয়কছ।}[সূরা আিযাবঃ ২১]

হবিায় িকজ্র হশষো

মুিাম্ি [সঃ] িাঁর ওফাকির এি বছর 

আকগ হবিায়ী িজ্ পালন িকরকছ। িখন 

িাঁর জািীর সামকন মিা উপকিশ পপশ 

িকরন। এর প্রথম  অংকশই হমহটকয় 

পিয়া িকয়কছ মুসহলমকির মাকে 

পারস্পহরি লুটিরাজ রকতির প্রহিকশাধ 

আর পশ্ প্যারাকি িৃষ্ণাংগ মুহমনকি 

খহলফা িয়ার উপযুতি বকল সাব্যস্ত িরা 

িকয়কছ। এ উপকিশ জগকি ইনসাফপূণষি 

সুন্দর আচরকণর মিান রীহির প্রচলন 

িকরকছ।

িাবষিাটষি জজষি ওকয়লস

িাবষিাটষি জজষি ওকয়লস
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বরং হিহন মা হিকসকব িাকির সাকথ 

সদ্্যবিার িরকি হনকিষিশ পিন। আল্াি িায়া’লা 

বকলনঃ {পিামার পালনিিষিা আকিশ িকরকছন 

পয, িাঁকি ছািা অন্য িারও এবািি িকরা না 

এবং হপিা-মািার সাকথ সদ্-ব্যবিার ির।}
[সূরা বনী ইসরাইলঃ ২৩]

হিহন িাকির সাকথ সদ্্যবিার িরাকি 

পুরুক্র সাকথ সদ্্যবিাকরর পচকয় অগ্রাহধিার 

পিন। “এি পলাি রাসুল সাল্াল্াহু আলাইহি 

ওয়া সাল্াকমর িাকছ একস হজকজ্স িরকলন, 

পি আল্াির রাসুল! আমার সদ্্যবিার পপকি 

পি অহধি িিিার? হিহন বলকলনঃ পিামার 

মা। কলািহট আবার হজকজ্স িরকলন, 

িারপকর পি? হিহন বলকলনঃ পিামার মা, 

পলািহট আবার হজকজ্স িরকলন, এরপকর 

পি? হিহন আবার বলকলনঃ পিামার মা। 

পলািহট আবার হজকজ্স িরকলন, এরপকর 

পি? হিহন বলকলনঃ পিামার বাবা”। [বুখারী 

শহরফ]। 

িন্যা হিকসকব িাকিরকি সম্ান হিকি 

হনকিষিশ হিকয়কছন। হিহন  [সাল্াল্াহু আলাইহি 

ওয়া সাল্াম]বকলকছনঃ “যার হিনহট িন্যা 

সতিান রকয়কছ, িাকিরকি লালন পালন 

িকরকছ, িাকির প্রহি সিয় ব্যবিার িকরকছ, 

িাকির ব্যয়ভার বিন িকরকছ, িাকির উপর 

জান্নাি ওয়াহজব িকয় যায়। এিজন বললঃ 

পি আল্াির রাসুল, যহি দুইজন থাকি? হিহন 

বলকলনঃ যহি দুইজনও থাকি”। [মুসনাকি 

আিমি]। 

ইসলাকমর রাসুকলর জীবনী আহম বার বার ভাল িকর 

অধ্যয়ন িকরহছ। িাকি আহম ননহিিিা পযমন িওয়া 

িরিার পিমনই পিখকি পপলাম। আহম িি আিাঙ্কা 

িকরহছ, ইসলামই পিাি জগকির পথ!

জগকির পথ

বানষিাডষি শ
ইংকরজ পলখি

ইসলাম আরকব নারীর মযষিািা উন্নীি িকরকছ। জীবতি 

িন্যা সমাহিি িরার প্রথা রহিি িকরকছ। হবচার  ও 

আহথষিি স্বাধীনিার পষেকরে নারী পুরুক্র মাকে সমিা 

হবধান িকরকছ। কয পিান নবধ পপশা গ্রিন, হনকজর 

অথষি সম্পি হনকজই সংরষেণ, উত্তারাহধিারী সম্পহত্ত 

অজষিন, হনকজর ইছিা মি সম্পি ব্যয় এসকবর  অহধিার 

হিকয়কছ িাকি। জাকিলী যুকগর হবহভন্ন িুপ্রথা পযমনঃ 

হপিার মৃিু্যর পর সতিানরা অন্যান্য সম্পহত্তর সাকথ 

িার স্তীর মাহলি িওয়া, নারীকি পুরুক্র অকধষিি 

সম্পহত্ত পিয়া এবং িাকিরকি িাকির ইছিার হবরুকদ্ধ 

হববাি পিয়া ইি্যাহিকি ইসলাম রহিি িকরকছ। 

নারীর মযষিািা

উইহলয়াম ডুরান্ট
মাহিষিন পলখি

ইউকরাকপ িাশষিহনিকির এ হব্কয়  আকলাচনা 

সভা িকিাঃ নারীর হি পুরুক্র প্রাকণর মি 

প্রাণ আকছ? িার মানহবয় প্রাণ নাহি পাশহবি 

প্রাণ? িারা আকলাচনায় এ হসদ্ধাকতি পপৌঁকছ পয, 

িাকির প্রাণ আকছ িকব িা পুরুক্র প্রাকণর 

পথকি অকনি স্তর হনচু।

জুলুম অি্যাচার!!

স্তী হিকসকব িাকিরকি সম্ান িরকি হনকিষিশ হিকয়কছন, হিহন িাকির সম্ান িরাকি উত্তম 

িওয়ার সাকথ সম্পহিষিি িকরকছন। হিহন [সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্াম] বকলকছনঃ “পিামাকির 

মকধ্য পসই উত্তম পয িার স্তীর হনিট উত্তম, আর আহম 

পিামাকির মাকে আমার স্তীকির হনিট সবকচকয় উত্তম 

ব্যহতি”। [ইবকন মাজাি] 
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প্রকি্যি ধকমষির নাম পস ধকমষির হনধষিাহরি প্রহিষ্ািারী, বা পস ধকমষির অনুসারীকির নাম 

পথকি নামিরণ িরা িয়। কযমনঃ যারািাশকির নামানুসাকর িার ধকমষির নামিরণ িরা িকয়কছ 

যারািাশহিয়া। কগৌিম বুকদ্ধর নামানুসাকর পবৌদ্ধ ধকমষির নামিরণ িরা িকয়কছ। ইহুিী ধমষি পযকিিু 

ইয়াহুজা সম্প্রিাকয়র মাকে প্রহিষ্া লাভ িকর িাই িাকির ধকমষি ইহুিী ধমষি বলা িয়। আর খৃস্টান 

ধমষি হযশু খৃকস্টর পথকি পনয়া িকয়কছ। হিন্তু ইসলাম ধমষি এ ধরকণর পিান হিছু পথকি পনয়া িয়হন।

িাই ইসলাম ধমষি পিান হনিষিীটি ব্যহতি বা পগাষ্ীর সাকথ সম্পৃতি িয়হন। বরং যারাই আল্াির 

অনুগি্য স্বীিার িরকব, িাঁর আকিশ হনক্ধ মান্য িরকব, িাঁর এিবেবাকি মাথানি িরকব, কস 

হনকজই আল্াির িাকছ আত্সমপষিণিারী িকব। কয ব্যহতি সবষিকশ্ নবী ও রাসুল মুিাম্ি সাল্াল্াহু 

আলাইহি ওয়া সাল্াকমরর অনুসরণ িরকব, হিহন পয সি্য ধমষি হনকয় একসকছন পস ধকমষির আনুগি্য 

িরকব, িাঁর প্রহি ঈমান আনকব ও িাঁর অনুসরণ িরকব পসই প্রিৃি মুসহলম। কস পয িাকল বা 

স্াকনই পিাি না পিন, কয রঙ বা জাহির পিাি না পিন।

হচরতিন হরসালা পিানহট?

আল্াির পিান শহরি পনই

এি আল্াি ছািা আর পিান ইলাি পনই। হিহন সি্য ,হিহন ব্যািীি আর সব ভ্াতি। হিহন 

আমাকিরকি সৃহটি িকরকছন এবং হরহজি হিকছিন। ইসলাম িল, সব আল্াির িাকছ পসাপিষি 

িরা। িার অনুগি্য িরা। িার িাকছ প্রশাহতি পখাঁজা। িার উপর ভরসা িরা। পূণষি শহতি 

িকলা িার হবধাকনর উপর অহবচল থািা, দুহনয়া ও আকখরাকি যাই পিাি, আল্াির পষে 

পথকি পয পিান হবপি আসুি _ পিাি িা মৃিু্য_ সব সানকন্দ হনঃসংকিাকচ ও সন্তুহটির 

সাকথ গ্রিণ িরা, এ হববোস িরা পয, এটাই িল্যাণ, িা ছািা আর পিান িল্যাণ নাই। আর 

পবািামী িল, মানু্ হনকজর দুবষিল বুহদ্ধকি জগি ও চারপাকশর মানিণ্ড হনধষিারণ িরা। বরং 

িার উহচৎ এ হববোস িরা পয, জগকির এিহট ন্যাইয়ানুগ আইন আকছ, যহিও িার বুকে না 

আসুি এবং িল্যাণ িল জগকির মূল। আর সিিা িকলা অহস্তকবের প্রাণ। িার উহচৎ হস্রিা 

ও িািওয়ার সাকথ এ সকব ও  হববোস িরা ও এর অনুসরন িরা।

টমাস িালষিাইল
স্কহটশ পলখি ও ইহিিাসহবি

আরব ও অনারকবর মাকে পিান পাথষিি্য পনই

পগাস্তাভ পল পভান
ফরাহস ইহিিাসহবি

মুসহলমরা পয পযই জাহিভুতি পিািনা পিন িারা একি অপকরর িৃহটিকি 

পিউ িাকরা পর নয়। অহধিাকরর পষেকরে িারুল ইসলাকম চীনা মুসহলম ও 

আরব মুসহলকমর মাকে পিান পভিাকভি পনই। এভাকব ইসলামী অহধিার 

ইউকরাপীয় অহধিার পথকি পমৌহলি ভাকব হভন্ন।

ইসলাম এমন এি ধমষি যার উপর এ পৃহথবীর সিকলই চকল। আল্াি িায়া’লা 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।}[সূরা আকল ইমরানঃ ৮৩]

এিথা সিকলরই অবগি পয, এ পৃহথবীর সব হিছুই এিটা হনহিষিটি হনয়ম িানুন, স্ায়ী রীহি 

নীহির উপর পহরচাহলি। চন্দ্র-সূযষি, গ্রি-নষেরে, আিাশ জহমন সব হিছুই এিটা সাধারণ হনয়কমর 

উপর পহরচাহলি। হনয়কমর বাইকর সামান্য পহরমান নিাচিা, বা এি চুল পহরমানও পবর িওয়া 

সম্ভব নয়। এমনহি মানু্ যহি িার হনকজর হিকি লষে্য িকর িকব পস বুেকি পারকব পয, কস 

হনকজও আল্াির হনধষিাহরি হনয়ম িানুকনর িাকছ পহরপূণষিভাকব সমহপষিি। বোস-প্রবোস, খাি্য-পাহন, 

আকলা বাসাি, উষ্ণিা সব হিছুই িার জীবকনর জন্য আল্াি প্রিত্ত এিটা সুহনহিষিটি পহরমাকপ 

পহরচাহলি িকছি। এ হনধষিাহরি হনয়কম িার শরীকরর সমস্ত অঙ্ প্রি্যঙ্ পহরচাহলি িয়। সমস্ত অঙ্ 

প্রি্যঙ্ আল্াি িায়া’লার হনধষিারণ অনুযায়ী িাজ িকর। 

এ পূণষি পহরমাপ ও হনধষিারণ, যার িাকছ পৃহথবীর সব হিছু আত্সমহপষিি, আসমাকনর সবকচকয় 

বি নষেরে িকি  জহমকনর সবকচকয় পছাট বালুিণা পযষিতি পিান হিছুই যার আনুগি্য পথকি হবহছিন্ন 

িকি পাকরনা। এ সব হিছুই এি মিান ষেমিাবান মাহলি, আল্াি িায়া’লার িিৃষিি হনধষিাহরি। 

আসমান জহমন ও এ দুকয়র মধ্যিার সব হিছুই পযকিিু িাঁর হনধষিাহরি হনয়ম িানুকনর দ্ারা 

পহরচাহলি, একি বুো যায় পয, ইসলামই িকলা সারা পৃহথবীর সিকলর জন্য মকনানীি ধমষি 

হচরতিন হরসালা মিাহবকবের সবার জন্যই
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। পিননা ইসলাকমর অথষি িকলা পিান 

ধরকণর আপহত্ত ব্যিীি আল্াির 

িাকছ আত্সমপষিণ, িাঁর  আকিশ 

মান্য িরা ও হনক্ধ পথকি িূকর 

থািা। চন্দ্র-সূযষি, আসমান জহমন, 

বায়ু, পাহন, আকলা, অন্ধিার, উষ্ণিা, 

গাছ পালা ও পশুপাহখ সব হিছুই 

আল্াির িাকছ আত্সমপষিণিারী। 

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।}[সূরা জাহসয়াঃ ১৩]

বরং পয মানু্ িার 

প্রহিপালিকি জাকননা, িাঁর অহস্তবে অস্বীিার িকর, িাঁর হনিশষিনাবলী প্রি্যাখ্যাণ িকর, বা হিহন 

ছািা অকন্যর ইবািি িকর, িাঁর সাকথ হশরি িকর, কস হনকজও িাকি পয স্বভাব প্রিৃহির উপর 

সৃহটি িরা িকয়কছ পস স্বভাব প্রিৃহিকি মিান আল্াির িাকছ আত্সমপষিণ িকর। 

মানুক্র মাকে দুহট হব্য় লষেণীয়ঃ 

প্রথমহট িকলাঃ স্বভাবজাি প্রিৃহি, যার উপর আল্াি িায়া’লা মানু্কি সৃহটি িকরকছন, িথা 

আল্াির িাকছ আত্সমপষিণ, নহিস্বীিার, িাঁর ইবািকি িরকি ভাললাগা, িাঁর ননিট্য লাভ, 

সি্য, িল্যাণ ও সিিা ইি্যাহি যা হিহন ভালবাকসন িা ভালবাসা, আর বাহিল, অিল্যাণ, জুলুম, 

অি্যাচার ইি্যাহি যা হিহন অপছন্দ িকরন িা ঘৃণা িকর।  মানব স্বভাকবর আকরা িাবী িকলা, 

সম্পি, পহরবার, সতিান প্রভৃহিকি ভালবাসা, খাওয়া িাওয়া, পানািার, হববািকি আগ্রি, আর এ 

সকবর চাহিিা অনুযায়ী শরীকরর সব অঙ্ প্রি্যকঙ্র হবহভন্ন িাযষিাহি সম্পািন। 

 হদ্িীয়হট িকলাঃ মানুক্র ইছিা ও পছন্দ িরার ষেমিা ও স্বাধীনিা। আল্াি িায়া’লা নবী 

রাসুল ও হিিাব নাহযল িকরকছন যাকি মানু্ সি্য-হমথ্যা, কিিাকয়ি-ভ্টিিা ও িল্যাণ-অিল্যাকণর 

মাকে পাথষিি্য হনরূপণ িরকি পাকর। হিহন িাকিরকি আিল বা জ্ান বুহদ্ধ িান িকরকছন যাকি 

িারা পসছিায় পজকন শুকন এ সব পছন্দ িরকি পাকর। কস যহি চায় িল্যাকণর পকথ চলকব িকব 

িার হবকবি িাকি সি্য ও পিিাকয়কির পকথ পহরচাহলি িরকব।  আর যহি পস অিল্যাকণর পকথ 

চলকি চায় িকব িার হবকবি িাকি পস অিল্যাণ 

ও ধ্ংকসর পকথ হনকয় যাকব।  

{বলুনঃ সি্য পিামাকির পালনিিষিার পষে 

পথকি আগি। অিএব, যার ইছিা, হববোস স্াপন 

িরুি এবং যার ইছিা অমান্য িরুি। আহম 

জাকলমকির জকন্য অহগ্ন প্রস্তুি িকর পরকখহছ, 

যার পবটিনী িাকির পি পহরকবটিন িকর থািকব। 

যহি িারা পানীয় প্রাথষিনা িকর, িকব পুঁকজর ন্যায় 

পানীয় পিয়া িকব যা িাকির মুখমন্ডল িগ্ধ িরকব। 

িি হনিৃটি পানীয় এবং খুবই মন্দ আশ্রয়।}[সূরা 

িািফঃ ২৯]

মানুক্কি যহি প্রথম িৃহটিভহঙ্কি হবকবচনা 

িরা িয় িকব পিখা যাকব পয, কস আত্সমপষিকণর 

হিকি সবষিিা ধাহবি, ইিা স্বভাবগিভাকবই পালকন 

বাধ্য, কস উিা পথকি আলািা িকি পাকরনা, িার অবস্া অন্যান্য সৃহটির মিই। 

আবার যহি িাকি হদ্িীয় িৃহটিভহঙ্কি পিখা িয় িকব পিখা যাকব পয, কস স্বাধীন, যা ইছিা 

িাই হনকজর জন্য পছন্দ িরকি পাকর। কস ইছিা িরকল মুসলমান িকি পাকর, আবার চাইকল পস 

িাকফরও িকি পাকর। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {আহম িাকি পথ পিহখকয় হিকয়হছ। এখন পস িয় 

িৃিজ্ িয়, না িয় অিৃিজ্ িয় ।}[সূরা িাির, আয়ািঃ ৩]

এজন্যই মানু্কি দু’ভাকগ হবভতি পিখা যায়ঃ এিিল মানু্ িার স্রটিাকি জাকন, িাঁকি 

প্রহিপালি, মাহলি, ইলাি হিকসকব হববোস িকর, এিমারে িাঁরই ইবািি িকর, িাকির 

স্বাধীন জীবকন িাঁর শহরয়কির অনুসরণ িকর, কযমহনভাকব পস স্বভাবসুলভভাকবই রকবর প্রহি 

আত্সমপষিণিারী, কস ইিা পথকি পভকগ পযকি পাকরনা, কস আল্াির হনধষিাহরি হনয়কমর অনুসারী। 

এ িকলা পূণষি মুসহলম, যার ইসলাম পূণষিিা লাভ িকর, িার জ্ান সহিিভাকব ব্যবহৃি িয়, কিননা 

পস িার প্রহিপালি ও স্রটিাকি জানকি পপকরকছ, হযহন িাকির িাকছ নবী রাসুল পপ্ররণ িকরকছন, 

িাকিরকি হশষো পিয়া ও পনয়ার শহতি িান িকরকছন। িার জ্ান বুহদ্ধ ও হচতিাধারা সহিি পকথ 

পহরচাহলি িকয়কছ, কিননা পস িার হচতিাকি িাকজ লাহগকয়কছ। অিঃপর পস হসদ্ধাতি হনকয়কছ 

পয, এি আল্াি ব্যিীি িাকরা ইবািি িরকবনা, কয আল্াি পাি িাকি বুে ও হচতিা শহতি িান 

িকর সম্াহনি িকরকছন। িার জবান সি্য িথা বকলও সহিি পকথ চকল। কিননা পস এখন এি 

আল্াি ব্যিীি িাউকি স্বীিার িকরনা, হযহন িাকি িথা বলার শহতি িান িকরকছন, িার জীবকন 
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সি্য ছািা পযন হিছুই অবহশটি পনই। কিননা পস এমন এি শহরয়কির অনুসারী যার প্রকি্যিহট 

িাকজ রকয়কছ িল্যাণ। িার ও সমস্ত সৃহটিিূকলর মাকে পহরহচহি ও সিমহমষিিায় সম্পিষি সৃহটি িয়। 

পিননা পস মিাপ্রজ্াময় ও জ্ানী  আল্াি িায়া’লা ছািা িাকরা ইবািি িকরনা, সমস্ত সৃহটিিূল 

যার আকিশ মান্য িকর, িাঁর হনধষিাহরি হনয়কম িারা পহরচাহলি িয়, আর হিহন এ সব সৃহটিিূল 

মানুক্র জন্য অধীনস্ িকর হিকয়কছন। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ  {পয ব্যহতি সৎিমষিপরায়ণ িকয় 

স্বীয় মুখমন্ডলকি আল্াি অহভমূখী িকর, কস এি মজবুি িািল ধারণ িকর, সিল িকমষির পহরণাম 

আল্াির হিকি।}[সূরা পলািমানঃ ২২]

এ দুকয়র মাকে অকনি পাথষিি্য

নাহজকমা রামুনী
ঘানার হমশনাহর

পিারাকনর িৃহটিকি িাওিীি ও আহম এি জন খৃটিান হিসাকব িৃবেবাকি 

হববোস এ দুকয়র মাকে হবচাকরর পষেকরে আহম হনরুপায় হছলাম। এর পর 

পিখি পপলাম পয হদ্িীয়হট ইসলাকমর নীহি পথকি অকনি নীকচ। হিি 

পসখান পথকি আহম খৃটি ধমষি পথকি হববোস িাহরকয় পফলহছলাম। িা এই 

হভহত্তকি পয, কয পিান ধকমষির সবকচকয় গুরুবেপূণষি নীহি িল এি আল্াির 

উপর হববোস। সুিরাং সহিি ধমষিীয় িৃহটিকিান পথকি যহি আল্াির প্রহি 

আমার হববোস শুদ্ধ না িয় িািকল এর অথষি িল, অন্য সব িাজ িমষি িকব 

অনথষিি ও পবফায়িা।   

ইসলাম এমন এি ধমষি যা সমস্ত মানবজাহির জন্য হিহন নাহযল িকরকছন।  আল্াি িায়া’লা 

বকলনঃ {অিএব পিামাকির আল্াি পিা এিমারে আল্াি সুিরাং িাঁরই আজ্াধীন থাি এবং 

হবনয়ীগণকি সুসংবাি িাও।}[সূরা িাজ্ঃ ৩৪]

ইিা সমস্ত নবী রাসুলগকণর ধমষি। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {পিামরা বল, আমরা ঈমান একনহছ 

আল্াির উপর এবং যা অবিীণষি িকয়কছ আমাকির প্রহি এবং যা অবিীণষি িকয়কছ ইব্রািীম, ইসমাঈল, 

ইসিাি, ইয়ািুব এবং িিীয় বংশধকরর প্রহি এবং মূসা, ঈসা, অন্যান্য নবীকি পালনিিষিার পষে 

পথকি যা িান িরা িকয়কছ, িৎসমুিকয়র উপর। আমরা িাকির মকধ্য পাথষিি্য িহর না। আমরা 

িাঁরই আনুগি্যিারী।}[সূরা বািারাঃ ১৩৬]

আল্াির সব রাসুলগণ এ ধকমষি হববোসী হছকলন। িাঁরা িাকির ইসলাম পঘা্ণা িকরকছন। িাকির 

জাহিকি এ ধকমষির হিকি আিবান িকরকছন। আল্াি িায়া’লা নুি [আঃ] সম্পকিষি বকলনঃ {আর 

িাকিরকি শুহনকয় িাও নূকির অবস্া যখন পস স্বীয় সম্প্রিায়কি বলল, কি আমার সম্প্রিায়, যহি 

পিামাকির মাকে আমার অবহস্হি এবং আল্াির আয়ািসমূকির মাধ্যকম নসীিি িরা ভারী বকল 

মকন িকয় থাকি, িকব আহম আল্াির উপর ভরসা িরহছ। এখন পিামরা সবাই হমকল হনকজরকির 

িমষি সাব্যস্ত ির এবং একি পিামাকির শরীিকিরকি সমকবি িকর নাও, যাকি পিামাকির মাকে 

হনকজকির িাকজর ব্যাপাকর পিান সকন্দি-সংশয় না থাকি। অিঃপর আমার সম্পকিষি যা হিছু িরার 

িকর পফল এবং আমাকি অব্যািহি হিও না। িারপরও যহি হবমুখিা অবলম্বন ির, িকব আহম 

পিামাকির িাকছ পিান রিম হবহনময় িামনা িহর না। আমার হবহনময় িল আল্াির িাহয়কবে। আর 

আমার প্রহি হনকিষিশ রকয়কছ পযন আহম আনুগি্য অবলম্বন িহর।}[সূরা ইউনুসঃ ৭১-৭২]

স্ায়ী হরসালা সমস্ত নবী রাসুলগকণর ধমষিঃ
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আল্াি িায়া’লা ইবরািীম [আঃ] সম্পকিষি 

বকলনঃ {মিরণ ির, যখন িাকি িার পালনিিষিা 

বলকলনঃ অনুগি িও। কস বললঃ আহম 

হববেপালকির অনুগি িলাম।}[সূরা বািারাঃ ১৩১]

বরং ইবরািীম [আঃ] িার সতিান সন্তুহিকিরকি 

এ ধকমষি অনুসরকণর জন্য অহসয়াি িকর পগকছন। 

আল্াি িায়া’লা এ সম্পকিষি বকলনঃ {এরই ওহছয়ি 

িকরকছ ইব্রািীম িার সতিানকির এবং ইয়ািুবও 

পয, কি আমার সতিানগণ, হনশ্য় আল্াি পিামাকির 

জন্য এ ধমষিকি মকনানীি িকরকছন। িাকজই পিামরা 

মুসলমান না িকয় িখনও মৃিু্যবরণ িকরা না। 

পিামরা হি উপহস্ি হছকল, যখন ইয়ািুকবর মৃিু্য 

হনিটবিষিী িয়? যখন পস সতিানকির বললঃ আমার 

পর পিামরা িার এবািি িরকব? িারা বলকলা, 

আমরা পিামার হপিৃ-পুরু্ ইব্রািীম, ইসমাঈল ও 

ইসিাকির উপাকস্যর এবািি িরব। হিহন এিি 

উপাস্য।}[সূরা বািারাঃ ১৩২-১৩৩]

আল্াি িায়া’লা মূসা [আঃ] সম্পকিষি বকলনঃ 

{আর মূসা বলল, কি আমার সম্প্রিায়, কিামরা যহি 

আল্াির উপর ঈমান একন থাি, িকব িারই উপর 

ভরসা ির যহি পিামরা ফরমাবরিার িকয় থাি।} 
[সূরা ইউনুসঃ ৮৪]

আল্াি িায়া’লা ঈসা [আঃ] সম্পকিষি বকলনঃ 

{আর যখন আহম িাওয়ারীকির মকন জাগ্রি িরলাম পয, আমার প্রহি এবং আমার রসূকলর প্রহি 

হববোস স্াপন ির, িখন িারা বলকি লাগল, আমরা হববোস স্াপন িরলাম এবং আপহন সাষেী 

থািুন পয,আমরা অনুগি্যশীল।}[সূরা মাকয়িাঃ ১১১]

ইসলাম িকলা মানব জাহির জন্য সবষিকশ্ আসমানী হরসালাি যা আল্াি িায়া’লা িাঁর নবী 

মুিাম্ি সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া  সাল্াকমর মাধ্যকম সমস্ত মানকবর জন্য পপ্ররণ িকরকছন। হিহন 

ইিাকি পহরপূণষি িকরকছন ও িাঁর বান্দািরা এ ধকমষি চলকল হিহন রাহজ খুশী িকবন। আল্াি িায়া’লা 

বকলনঃ {আজ আহম পিামাকির জকন্য পিামাকির দ্ীনকি পূনষিাঙ্ িকর হিলাম, কিামাকির প্রহি 

আমার অবিান সম্পূণষি িকর হিলাম এবং ইসলামকি পিামাকির জকন্য দ্ীন হিকসকব পছন্দ িরলাম।} 
[সূরা মাকয়িাঃ ৩]

এ আয়াকি আল্াি িায়া’লা বকলকছন 

পয, হিহন মানব জাহির জন্য ইসলামকি দ্ীন 

হিকসকব মকনানীি ও পছন্দ িকরকছন। এর 

উপর চলকল হিহন িখকনা অসন্তুটি িকবন না। 

আল্াি িায়া’লা আকরা পঘা্ণা িকরকছন পয, 

ইিাই এিমারে সহিি ধমষি, ইিা ছািা অন্য 

পিান ধমষি হিহন গ্রিণ িরকবন না। আল্াি 

িায়া’লা বকলনঃ {হনঃসকন্দকি আল্াির 

হনিট গ্রিণকযাগ্য দ্ীন এিমারে ইসলাম।} 
[সূরা আকল ইমরানঃ ১৯]

আল্াি িায়া’লা আকরা বকলনঃ {পয পলাি 

ইসলাম ছািা অন্য পিান ধমষি িালাশ িকর, িহমিণিাকলও িা গ্রিণ িরা িকব না এবং আকখরাকি 

পস ষেহি গ্রস্ত।}[সূরা আকল ইমরানঃ ৮৫]

প্রথম আয়াকি আল্াি িায়া’লা িাহগি হিকয় বকলকছন পয, ইসলামই িার হনিট এিমারে 

ধমষি। আর হদ্িীয় আয়াকি বকলকছন পয, ইসলাম ছািা অন্য পিান ধমষি হিহন গ্রিণ িরকবন না। 

মৃিু্যর পকর এিমারে মুসলমানরাই সুখী ও সফলিাম িকবন। যারা ইসলাম ছািা অন্য ধকমষির 

উপর মৃিু্যবরণ িকরকছ িারা পরিাকল ষেহিগ্রস্ িকব। িারা জািান্নাকম শাহস্ত পাকব। এজন্যই 

সমস্ত নবী রাসুলগণ আল্াির জন্য িাকির আত্সমপষিণ পঘা্ণা িকরকছন। যারা আত্সমপষিণ 

িকরহন িাকির পথকি িারা হছন্নিা পঘা্ণা িকরকছন। ইহুিী ও খৃস্টানকির মকধ্য যারাই মুহতি ও 

সুখ শাহতি চায় িারা পযন ইসলাকম প্রকবশ িকর। িারা পযন ইসলাকমর নবী মুিাম্ি সাল্াল্াহু 

আলাইহি ওয়া  সাল্াকমর অনুসরণ িকর। িার অনুসরকণর মাধ্যকমই িারা মূসা ও ঈসা [আঃ] এর 

প্রিৃি অনুসারী িকবন। কিননা মূসা, ঈসা, মুিাম্ি ও অন্যান্য সিল নবী রাসুলগণ মুসলমান 

হছকলন। িারা সিকলই ইসলাকমর হিকি পডকিকছন। কিননা ইসলামই আল্াি িায়া’লার এিমারে 

ধমষি যা হনকয় হিহন িাকিরকি পপ্ররণ িকরকছন। সবষিকশ্ নবী মুিাম্ি সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া  

সাল্াকমর  আগমকনর পকর হিয়ামি পযষিতি িাকরা মুসলমান বকল িাবী িরকল যথাযথ িকবনা 

যিষেণ পযষিতি না পস মুিাম্ি সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া  সাল্াকমর  প্রহি ঈমান আনকব ও িাঁকি 

অনুসরণিরকব এবং হিহন পয পিারআন হনকয় একসকছন পস পিারআন অনুযায়ী আমল িরকব। 

রাসুল সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া  সাল্াম বকলকছনঃ “পস স্বত্তার িসম, যার িাকি মুিাম্কির জীবন, 

এ উম্কির পয পিউ, ইহুিী পিাি বা নাসারা পিাি, কস মৃিু্যবরণ িরল অথচ আহম যা হনকয় 

পপ্রহরি িকয়হছ িাকি ঈমান আনলনা, িকব পস জািান্নামী িকব”। [মুসহলম শহরফ]
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ইসলাকমর মিা সিজিা একসকছ হনকরট িাওিীি পথকি। এই সিজিার 

মাকেই হনহিি ইসলাকমর শহতির রিস্য। অন্যান্য ধকমষি পয জহটলিা, 

স্বহবকরাহধিা ও িূকবষিাধ্যিা পিহখ, ইসলাম ও িার বুে পস সব পথকি মুতি 

এবং সিজ। ইসলাকম ইলাি এিজন এবং আল্াির সামকন সব মানু্ 

সমান এমন নীহির পচকয় স্পটি আর আর পিান নীহি পনই।  

ইসলাম সরল সিজ

পগাস্তাভ পল পভান
ফরাহস ইহিিাসহবি

ইসলাম ধমষি, যা আল্াি িায়া’লা নবী মুিাম্ি সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্ামকি সমস্ত 

মানুক্র জন্য পপ্ররণ িকরকছন, ইিা আল্াির প্রহি ঈমান ও িার এিবেবাকির ধমষি।  আল্াি 

িায়া’লা বকলনঃ {হিহন হচরঞ্ীব, হিহন ব্যিীি পিান উপাস্য পনই। অিএব, িাঁকি ডাি িাঁর খাঁহট 

এবািকির মাধ্যকম। সমস্ত প্রশংসা হববেজগকির পালনিিষিা আল্াির। বলুন, যখন আমার িাকছ 

আমার পালনিিষিার পষে পথকি স্পটি প্রমাণাহি একস পগকছ, িখন আল্াি ব্যিীি পিামরা যার 

পূজা ির, িার এবািি িরকি আমাকি হনক্ধ িরা িকয়কছ। আমাকি আকিশ িরা িকয়কছ হববে 

পালনিিষিার অনুগি থািকি।}[সূরা আল মু’হমন, আয়ািঃ ৬৫-৬৬]

ইিা এি আল্াির এিহনষ্ ইবািকির ধমষি। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {পৃথি পৃথি অকনি 

উপাস্য ভাল, না পরাক্মশালী এি আল্াি? কিামরা 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।}[সূরা ইউসুফঃ ৩৯-৪০]

ইিা সুস্ সহিি হবকবকির ধমষি, যা যহি প্রিৃি রূপ ও আসল গুনাবলীসি িাকরা হনিট উপস্াপন 

িরা িয় িকব পস পস্বছিায় ইসলাম গ্রিণ িরকব। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {এটাই সরল পথ। হিন্তু 

অহধিাংশ পলাি িা জাকন না।}[সূরা ইউসুফঃ ৪০]

ইিা স্পটি িহলল, প্রমাণ ও অিাট্য হভহত্তর ধমষি। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {বলুন, কিামরা যহি 

সি্যবািী িও িকব পিামাকির প্রমাণ উপহস্ি ির।}[সূরা নমলঃ ৬৪]

ইিা আরাম, সুখ-শাহতি ও আত্প্রশাহতির ধমষি। {কয সৎিমষি সম্পািন িকর এবং পস ঈমাণিার, 

পুরু্ পিাি হিংবা নারী আহম িাকি পহবরে জীবন িান িরব।}[সূরা নািলঃ ৯৭]

মুিাম্ি সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া  সাল্ামকি পয দ্ীন ইসলাম হনকয় আল্াি িায়া’লা পপ্ররণ 

িকরকছন িা উপিারী সমস্ত ভাল হজহনসকি িালাল িকরকছ, আর ষেহিির পনাংরা হজহনসকি 

িারাম িকরকছ। সব সৎিমষিকি আকিশ হিকয়কছ ও অন্যায় িমষিকি হনক্ধ িকরকছ। ইিা সিজ 

সরল, উিারিার ধমষি, একি পিান জহটলিা ও িটিির হিছু পনই। মানু্ যা িরকি সষেম নয় িা 

স্ায়ী হরসালাকির পহরপূণষিিাঃ
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িরকি বাধ্য িরা িয়হন। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {পসসমস্ত পলাি, যারা আনুগি্য অবলম্বন িকর 

এ রসূকলর, হযহন উম্ী নবী, যাঁর সম্পকিষি িারা হনকজকির িাকছ রহষেি িওরাি ও ইহঞ্কল পলখা 

পিখকি পায়, হিহন িাকিরকি হনকিষিশ পিন সৎিকমষির, বারণ িকরন অসৎিমষি পথকি; িাকির জন্য 

যাবিীয় পহবরে বস্তু িালাল পঘা্না িকরন ও হনহ্দ্ধ িকরন িারাম বস্তুসমূি এবং িাকির উপর 

পথকি পস পবাো নাহমকয় পিন এবং বন্দীবে অপসারণ িকরন যা িাকির উপর হবি্যমান হছল। 

সুিরাং পযসব পলাি িাঁর উপর ঈমান একনকছ, িাঁর সািচযষি অবলম্বন িকরকছ, িাঁকি সািায্য 

িকরকছ এবং পস নূকরর অনুসরণ িকরকছ যা িার সাকথ অবিীণষি িরা িকয়কছ, শুধুমারে িারাই 

হনকজকির উকদেশ্য সফলিা অজষিন িরকি পপকরকছ।}[সূরা আ’রাফঃ ১৫৭]

ইিা পহরপূণষি জীবন হবধান, যা হিয়ামি পযষিতি সবষিিাকল,  সব স্াকন প্রকযাজ্য। মানু্ িাকির 

দ্ীন ও দুহনয়ায় যা হিছু প্রকয়াজনকবাধ িকর িার সব হিছুই এ ধমষি হনকয় একসকছ। 

ইিা শাহতি ও সুকখর পথ। জ্ান হবজ্ান ও সভ্যিার পথ। ন্যায় পরায়নিা ও ইনসাকফর পথ। 

সম্ান ও স্বাধীনিার পথ। সমস্ত িল্যাণ ও ভাল িাকজর পথ। এ ধমষি িিই না মিান, িিই না 

পহরপূণষি!! কয আল্াির হনকিষিকশর সামকন মস্তি অবনি িকর, িার চাইকি উত্তম ধমষি িার? আল্াি 

িায়া’লা বকলনঃ {পয আল্াির হনকিষিকশর সামকন মস্তি অবনি িকর সৎিাকজ হনকয়াহজি থাকি 

এবং ইব্রািীকমর ধমষি অনুসরণ িকর, হযহন এিহনষ্ হছকলন, িার চাইকি উত্তম ধমষি িার? আল্াি 

ইব্রািীমকি বন্ধুরূকপ গ্রিণ িকরকছন।} 
[সূরা হনসাঃ ১২৫]

ইিা পিামার প্রহিপালকির আিবান, 

হযহন পিামার হনকজর পচকয়ও পিামার প্রহি 

পবহশ িয়াবান, হিহন পিামাকি অন্ধিার পথকি 

আকলার হিকি পবর িবার জন্য ডািকছন। 

আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {বলুনঃ ‘পি 

আিকল-হিিাবগণ! এিহট হব্কয়র হিকি 

আস-যা আমাকির মকধ্য ও পিামাকির মকধ্য 

সমান-কয, আমরা আল্াি ছািা অন্য িারও 

ইবািি িরব না, িাঁর সাকথ পিান শরীি 

সাব্যস্ত িরব না এবং এিমারে আল্ািকি 

ছািা িাউকি পালনিিষিা বানাব না। িারপর 

যহি িারা স্বীিার না িকর, িািকল বকল 

িাও পয, ‘সাষেী থাি আমরা পিা অনুগি।} 
[সূরা আকল ইমরানঃ ৬৪]

যারা আল্াির প্রহি ঈমান আকন িাকির হবপরীকি 

আকরিিল মানু্ রকয়কছ, যারা িাকির স্বভাব প্রিৃহির 

শুধুই অবাধ্য িয়, কয স্বভাকব আল্াি িায়া’লা িাকি 

ইসলাকমর উপর সৃহটি িকরকছন। এ ধকমষির সি্যিায় অকনি 

হনিশষিন, মু’হযজা আসার পকরও পস ইিাকি অস্বীিার ও 

অবাধ্যিার পিষিায় আিাল িকর রাকখ।  ফকল পস হনকজর 

জন্য আল্াি িায়া’লার িাওিীকির হবপরীকি হশরি পছন্দ 

িকর। সকি্যর আকলা, িৃঢ় হববোস ও পিিাকয়কির পহরবকিষি 

অন্ধিার, সকন্দি, িুসংস্কার ও অজগুবী সব িল্পিাহিনী 

হনকজর জন্য পছন্দ িকর।  

পস এি আল্াির বান্দাি িওয়ার পহরবকিষি িার মিই 

মানু্ হবশপ ও পাদ্রীকির িাস িকি পছন্দ িকর। এমনহি  

রাসুলকির িাস িকি চায়।  ফকল িার প্রিৃি স্বভাব হবলুপ্ত 

িকয় যায়, িার হবকবি শূন্য িকয় যায়। িখন পস আল্াি 

িায়া’লা িাকি পয স্বভাব হিকয় সৃহটি িকরকছন িা বাি 

হিকয় খামকখয়ালী ও সংশয়পূণষি হজহনকসর আনুগি্য িকর। 

সব সতিানই ইসলাকমর উপর জন্মগ্রিণ িকর। আল্াি 

িায়া’লা বকলনঃ  {এটাই আল্াির প্রিৃহি, যার উপর 

হিহন মানব সৃহটি িকরকছন। আল্াির সৃহটির পিান পহরবিষিন 

পনই। এটাই সরল ধমষি। হিন্তু অহধিাংশ মানু্ জাকন না।}
[সূরা রূমঃ ৩০]

এখন িুহম হনকজই এখন িাহফরকির চূিাতি পগামরািী 

ও স্পটি ভ্টিিার পহরমাপ আন্দাজ িরকি পার। আল্াি 

িায়া’লা বকলনঃ {হিহনই পিামাকিরকি পৃহথবীকি স্বীয় 

প্রহিহনহধ িকরকছন। অিএব পয িুফরী িরকব িার িুফরী 

িার উপরই বিষিাকব। িাকফরকির িুফর পিবল িাকির 

পালনিিষিার পক্াধই বৃহদ্ধ িকর এবং িাকফরকির িুফর 

পিবল িাকির ষেহিই বৃহদ্ধ িকর।}[সূরা ফাহিরঃ ৩৯]

িািকল এ হরসালাকির মূলনীহি, উৎস ও নবহশটি্য হি?

ধমষিীয় ও পাহথষিব উভয় পষেকরে এমন নজীর 

হবিীন হবরল যুগপৎ প্রভাব িাকি পহরণি 

িকরকছ মানকবহিিাকসর সবষিাহধি প্রভাব 

সৃহটিিারী মিানিম ব্যহতিকবে। 

দ্ীন দুহনয়া দুকটা এিকরে

মাইকিল িাটষি
মাহিষিন পলখি

িাই যহি ইসলাম িয় িািকল আমরা 

সবাই হি মুসহলম িব না!?

পিন নয়?!

গ্যাকটা
জামষিান সাহিহি্যি

ইসলাকমর িাওিীকির হবধান আমাকি ভাহবকয় 

িুকলকছ। িা ইসলাকমর সবকচকয় উজ্ল নবহশটি। 

িাওিীি আমাকি এি আল্াির বান্দায় পহরণি িকর। 

আহম পিান মানুক্র িাস নই। ইসলাকম িাওিীিি 

মানু্কি মুতি িকর, িাকি পিান মানুক্র অনুগি 

িকর না। এটাই প্রিৃি স্বাধীনিা। এি আল্াি ছািা 

আর িাকরা িাসবে নয়। 

আল্াি ছািা িাকরা িাসবে নয় 

ইব্রািীম খহলল
হমশরীয় হমশনাহর ধমষিযাজি
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এই পয সাধারণ পলািহট মানু্কি অনুগকি্যর ডাি 

হিকছি রাজা বািশাকিরকি িারা িার িূকির হচহি িকি 

হনকয় মকন িয় িিভম্ব িকয়হছল। হিন্তু এই হচহি পপ্ররণ 

আমাকির সামকন এিহট পহরষ্ার হচরে িুকল ধকর হনকজর 

প্রহি ও হরসালাকির প্রহি মুিাম্কির হববোস সম্পকিষি। 

এই আস্া ও হববোকসর মাধ্যকম মুিাম্ি [সঃ] িার 

অনুসারীকির মাকে শহতি, মযষিািাকবাধ ও রষেনশীলিা 

জাহগকয় িুলকি পপকরহছকলন। িাকিরকি হিহন মরুবাসী 

পথকি পস সমকয়র অধষি জািাকনর পনিায় পহরণি 

িকরহছকলন। মুিাম্ি [সঃ] িার ওফাকির অকগই 

হবহছিন্ন আরব পগারে সমূিকি শহতিশালী মযষিািাশীল 

এিহট জািীকি পহরণি িকরহছকলন ।

জওয়ািারলাল পনকিরু
ভারকির প্রথম প্রধানমন্তী

হরসালাকির প্রহি মুিাম্কির িৃঢ়হববোস

ইসলামী শহরয়ি িহিপয় অসাধারণ মূলনীহি ও 

হভহত্তর উপর প্রহিহষ্ি যা সিল মানুক্র জন্য সবষিযুকগ 

ও স্াকন প্রকযাজ্য। এসব মূলহভহত্তর গুরুবেপূণষি িকয়িহট 

হনম্নরূপঃ

প্রথমিঃ সিজিা অবলম্বন ও িকিারিা 

পহরিারঃ

ইসলামী শহরয়াকির সব হবহধ-হবধান বান্দাির পচটিা 

ও সাকধ্যর মকধ্য। সাধারণ িাজিকমষির পচকয় অহিহরতি 

হিছু িরকি িয়না। কিননা দ্ীন িকলা সিজ। আল্াি 

িায়া’লা বকলনঃ {আল্াি পিামাকির জন্য সিজ িরকি 

চান; কিামাকির জন্য জহটলিা িামনা িকরন না।} 
[সূরা বািারাঃ ১৮৫]

আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {আল্াি পিামাকির পবাো 

িালিা িরকি চান। মানু্ দুবষিল সৃহজি িকয়কছ।} 
[সূরা হনসাঃ ২৮]

আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {আল্াি িাউকি িার 

সাধ্যািীি পিান িাকজর ভার পিন না।}[সূরা বািারাঃ ২৮৬]

ইসলামী শহরয়কির মূলহভহত্তঃ

মুিাম্কির নবুয়াকির হরসালাি

মুিাম্ি [সঃ] আরব সমাকজ দুহট হজহনস 

রষোকথষি িার পরসালি প্রহিহষ্ি িরকি হগকয় 

িার জীবনকি উৎসগষি িকর হিকয়কছন। কস দুহট 

িল, ধমষিীয় হচতিায় ওয়ািিাহনয়াি [এিবেবাি] 

এবং  আইন, ও শাসন ব্যবস্া।  

আর িা বাস্তবাহয়ি িকয়হছল ইসলাকমর 

সুব্যাপি সমাজ ব্যবস্ার সুবাকি,যা এিবেবাি 

ও প্রশাসহনি ষেমিাকি যুগপৎভাকব সহন্নকবহশি 

িরকি পপকরহছল । যার ফকল ইসলাম এমন 

প্রভাব ও প্রিাপ অজষিন িকর পয, আরবকি মুখষি 

জাহি পথকি সভ্য জািীকি পহরণি িকর।

আনষিল্ড টকয়নবী
হব্রহটশ ইহিিাসহবি

িযরি আকয়শা [রাঃ] বকলকছনঃ “রাসুলুল্াি 

সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্ামকি [আল্াি িায়া’লার 

পষে পথকি] কিান দুকটা হব্কয়র ব্যাপাকর পছন্দ িরকি 

বলকল হিহন সিজির হব্য়হট পছন্দ িরকিন, যিষেণ 

একি গুনাি না িয়। আর গুনাকির সম্ভাবনা থািকল পযটা 
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দ্ারা গুনাি পথকি পবহশ িূকর থািা যায় 

পসটা পছন্দ িরকিন। আল্াির িসম! 

হিহন িখনও িাঁর হনকজর ব্যাপাকর পিান 

হিছুর প্রহিকশাধ গ্রিণ িকরনহন, যিষেণ 

না আল্াির িারামসমূিকি হছন্ন িরা িি। 

িা িকয় থািকল আল্াির জন্য প্রহিকশাধ 

হনকিন। [বুখারী শহরফ]

ইসলামী শহরয়কি িকিারিা ও িটি 

পহরিাকরর অন্যিম হিি িকলা িম আকিশ 

হনক্ধ িরা, যাকি িটি ও  লিাহতি ছািাই 

এসব হবহধ-হবধান  পালকন বান্দাির 

জন্য সিজ িয়। কিননা লিাহতিকি রকয়কছ 

জহটলিা ও সংিীণষিিা। আর িকিারিা ও 

জহটলিা ইসলামী শহরয়ি পথকি িূর িরা 

িকয়কছ। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {এবং 

ধকমষির ব্যাপাকর পিামাকির উপর পিান 

সংিীণষিিা রাকখনহন।}[সূরা িাজ্ঃ ৭৮]

এমহনভাকব শহরয়কির আকিশ 

হনক্কধর উকদেশ্য িকলা বান্দািকি দুহনয়া 

ও আকখরাকির সুখ-শাহতিকি পপৌঁছাকনা। 

িাই সাধারণ মানুক্র সাকধ্যর বাহিকর 

ইসলামী শহরয়ি হিছুই আবশ্যি িকর 

পিয়হন। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ পি 

মুহমণগন, এমন িথাবািষিা হজকজ্স িকরা 

না, যা পিামাকির িাকছ পহরব্যতি িকল পিামাকির 

খারাপ লাগকব। যহি পিারআন অবিরণিাকল পিামরা 

এসব হব্য় হজকজ্স ির, িকব িা পিামাকির জকন্য 

প্রিাশ িরা িকব। অিীি হব্য় আল্াি ষেমা িকরকছন 

আল্াি ষেমাশীল, সিনশীল। এরূপ িথা বািষিা 

পিামাকির পুকবষি এি সম্প্রিায় হজকজ্স িকরহছল। 

এর পর িারা এসব হব্কয় অহববোসী িকয় পগল।} 
[সুরা মাকয়িাঃ ১০১-১০২]

 হদ্িীয়িঃ মানুক্র প্রকয়াজনকি সবষিাহধি 

গুরুবে হিকয়কছঃ

ইসলামী শহরয়কির অনুসারীকির 

িাকছ এটা স্পটি পয, শহরয়কির মূল লষে্য-

উকদেশ্যই িকলা মানুক্র প্রকয়াজন ও চাহিিা 

বাস্তবায়ন িরা। কিননা ইিা মানুক্র জন্য 

ব্যহতিগি ও সমহটিগিভাকব সবষিযুকগ ও স্াকন 

দুহনয়া ও আকখরাকির িল্যাণ ও হিিির 

হজহনস বাস্তবায়ন িকর, আর অিল্যাণ ও 

হফিনা ফাসাি িূর রাকখ।  আল্াি িায়া’লা 

বকলনঃ {আহম আপনাকি হববেবাসীর 

জকন্য রিমি স্বরূপই পপ্ররণ িকরহছ।} 

[সূরা আহম্বয়াঃ ১০৭]

রিমি িকছি িল্যানির প্রকয়াজন 

হমটাকনার জন্য পিননা রিমি দ্ারা মানুক্র 

প্রকয়াজন হমটাকনা উকদেশ্য না িকল রাসুল 

[সাঃ] কি রিমি বলা িিনা। শহরয়কির 

সব আকিশ হনক্ধ বান্দাির দুহনয়া ও 

আকখরাকির প্রকয়াজন ও চাহিিা হমটাকনার 

জন্যই। কিননা আল্াি িায়া’লা বান্দািকির 

পথকি মুখাকপষেীিীন। িাকির আনুগি্য 

িাঁর পিান উপিার বা িাকজ আকসনা, 

আবার বান্দাির নাফরমানীও িাঁর 

পিান ষেহি সাধন  িরকি পাকরনা। 

ইসলামী শহরয়ি পুকরাটাই ন্যায়নীহি, 

রিমি, মানুক্র চাহিিা ও পিিমকির 

উপর প্রহিহষ্ি। যা হিছুই ন্যায় পথকি 

পবহরকয় অন্যায় ও জুলুম িয়, রিমকির 

ব্যািক্ম িয়এবং  প্রকয়াজন ও  চাহিিার 

পহরবকিষি হফিনা ফাসাি ও হিিমকির 

পহরবকিষি অযাহচি িাজ িয় িা ইসলামী 

শহরয়কির অতিভূষিতি নয়। 

সুিৃঢ় হববোস ধমষি প্রথকম

জজষি সাটুষিন
উইহলয়াম ডুরান্ট

হব্রহটশ ইহিিাসহবি
মাহিষিন পলখি

ইসলাকমর পাঁচ রুিকনর মাকে এমন পিানহট নাই যা পিান 

অমুসহলম ঘৃনা িরকব। এসব ফরজ িাজ অহি সাধারণ ও 

সংখ্যায় িম িওয়া সকবেও মুসলমাকনর অতিকর আক্ীিাকি সুিৃঢ় 

িরকি অন্য পিান সংস্কাকরর প্রকয়াজন পনই। ইসলামী আক্ীিার 

আমলী মূল্য স্বীয় শহতিকি প্রমাহণি, গভীরভাকব স্াহপি ও 

সম্প্রসাহরি িকয় থাকি।

মুসলমানকির ননহিি মূলনীহিগুকলা এবং িাকির শহরয়ি 

ও রাটি ব্যবস্া ধমষিীয় হভহত্তর উপর প্রহিহষ্ি। ইসলাম িল 

সব পথকি সািামাটা ও পহরষ্ার ধমষি।এর মূল িল, এ সাষে্য 

পিওয়া পয, আল্াি ছািা পিান ইলাি পনই এবং মুিাম্ি [সঃ] 

আল্াির রাসুল। 
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িৃিীয়িঃ সব ধরকণর ন্যাযহ়বচার প্রহিষ্া িকরকছঃ

ন্যায় হবচার ও সিকলর মাকে সমিা হবধাকনর সাধারণ হনয়ম হিকসকব অসংখ্য আয়াি 

একসকছ। এিহিকি ন্যায় প্রহিষ্ার হিকি আিবান িকরকছ, অন্যহিকি জুলুম পথকি িূকর থািকি 

বকলকছ, যহিও িা প্রহিপকষের ব্যাপাকর পিাি। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {পি মুহমনগণ, কিামরা 

আল্াির উকদেকশ ন্যায় সাষে্যিাকনর ব্যাপাকর অহবচল থািকব এবং পিান সম্প্রিাকয়র শত্রুিার 

িারকণ িখনও ন্যায়হবচার পহরি্যাগ িকরা না। সুহবচার ির 

এটাই পখািাভীহির অহধি হনিটবিষিী। আল্ািকি ভয় ির। 

পিামরা যা ির, হনশ্য় আল্াি পস হব্কয় খুব জ্াি।}{ 

 }[সূরা মাকয়িাঃ ৮]

চিুথষিিঃ ব্যাপিিা ও পহরপূণষিিাঃ 

ইসলাম সহিি ধমষি ও হরসালাি িওয়ার অন্যিম 

প্রমাণ িকলা ইিা অন্যান্য ধকমষির পচকয় ব্যাপি ও 

পহরপূণষি। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {আহম পিান হিছু 

হলখকি ছাহিহন।} 
[সূরা আন’আমঃ ৩৮]

আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {আহম আপনার প্রহি গ্রন্থ 

নাহযল িকরহছ পযহট এমন পয িা প্রকি্যি বস্তুর সুস্পটি বণষিনা, 

পিিাকয়ি, রিমি এবং মুসলমানকির জকন্য সুসংবাি।} 
[সূরা নািলঃ ৮৯]

ইিার ব্যাপিিা স্পটি িয় ইিার আক্ীিা ও হচতিার 

ধরকণ, ইবািি ও আল্াির ননিকট্য, আখলাি ও 

গূণাবলীকি , শহরয়কির হবহধ হবধাকন, বরং মানব জীবকনর 

সবষিকষেকরেই ইিা প্রিীয়মান িয়। পচিমিঃ সমিা, উিারিা 

ও ন্যায়পরায়নিাঃ 

ইসলাম সমিা, উিারিা ও ন্যায়পরায়নিার ধমষি। {এমহনভাকব আহম পিামাকিরকি মধ্যপন্থী 

সম্প্রিায় িকরহছ।}[সূরা বািারাঃ ১৪৩]

এর সব আিিাকম রকয়কছ সুক্ষ্ম পহরমাপ ও সমিা। {হিহন আিাশকি িকরকছন সমুন্নি এবং 

স্াপন িকরকছন িুলািন্ড।}[সূরা রিমানঃ ৭]

আল্াি িায়া’লা মুসলমানকিরকি সব িাকজ সমিা বজায় 

রাখকি হনকিষিশ হিকয়কছন। এ সম্পকিষি আল্াি িায়া’লা বকলনঃ 

{এবং িারা যখন ব্যয় িকর, িখন অযথা ব্যয় িকর না িৃপণিাও 

িকর না এবং িাকির পন্থা িয় এিদুভকয়র মধ্যবিষিী।}{ 

 }[সূরা  পফারিানঃ ৬৭]

রাসুল সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্াম পিান িাকজ বািাবাহি 

িরকি হনক্ধ িকরকছন। হিহন বকলকছনঃ “সাবধান! কিামরা 

দ্ীকনর ব্যাপাকর  বািাবাহি িকরানা, কিননা পিামাকির পূবষিবিষিীরা 

বািাবাহির িারকণ ধ্ংস িকয়কছ”। হিহন সমিা হবধান ও প্রকি্যি 

ব্যহতিকি িার প্রাপ্য আিায় িরকি হনকিষিশ হিকয়কছন। হিহন 

বকলকছনঃ হনশ্য়ই পিামার রকবর প্রহি রকয়কছ পিামার িি, কিামার 

হনকজর প্রহি রকয়কছ পিামার িি, কিামার পহরবার পহরজকনর 

প্রহিও রকয়কছ পিামার িি, িাই প্রকি্যি িকির অহধিারীকি িার 

িি আিায় িকর িাও”।

ইসলাম হনরাপত্তা এবং সুরষো

ইহুিীরা ইসলাকমর পিািা িকল হনরাপত্তা 

ও ইনসাফ পপকয়হছল । একি িারা জুলুম 

হনযষিািন পথকি আত্ রষো িকরহছল এবং 

িকয়ি শিাব্ী ধকর সাছিকন্দ ও স্বছিলিার 

মাকে হছল।

নাহসম পসাসা
ইরাহি ইহুহি অধ্যাপি 
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প্রথমিঃ পখািাপ্রিত্ত মূল উৎস

ইসলাকমর মূল উৎস িকলা মিান স্রটিা 

আল্াি পাি প্রিত্ত হযহন মানু্ ও এ মিাহববেকি 

সৃহটি িকরকছন। কযকিিু এর মূল উৎস আল্াি 

প্রিত্ত িাই একি রকয়কছ নানা নবহশটি্য। কযমনঃ 

আল্াি িায়া’লা সৃহটিিিষিা, হিহন হরহযিিািা, 

হিহনই এিমারে শহরয়ি প্রবিষিকনর অহধিারী। 

সমস্ত আহম্বয়া হিরামগণ িাকির শহরয়িকি 

আল্াির হিকি সম্পৃতি িরকিন। িাঁর শহরয়ি 

ছািা অন্যকির সব শহরয়ি বাহিল বকল 

গন্য িরকিন। আল্াি িায়া’লা সবষিকশ্ নবী 

ও রাসুল মুিাম্ি সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া 

সাল্াম এর পষে পথকি িার শহরয়ি সম্পকিষি 

বকলনঃ {বলুন, আহম পিা পিান নিুন রসূল 

নই। আহম জাহন না, আমার ও পিামাকির 

সাকথ হি ব্যবিার িরা িকব। আহম পিবল 

িারই অনুসরণ িহর, যা আমার প্রহি ওিী 

িরা িয়। আহম স্পটি সিিষি িারী নব নই।}[সূরা আিক্াফঃ ৯]

আল্াির হনিট রাসুল সাল্াল্াহু আলাহিস সালাকমর সুউচ্চ সম্ান ও মিান মযষিািা 

থািা সকবেও হিহন িাঁর হনিট পপ্রহরি অিী আল্াির শহরয়কির অনুসরণ িরকিন। 

হিহন ইিার আহবষ্ারি হছকলননা, হিহন ইিার পিান হবধান হনকজ নিহর িকরনহন, 

বা পিান হবধাকনর অমান্যিারীও হছকলননা। আল্াি িায়া’লা পযকিিু মানুক্র স্রটিা 

পসকিিু হিহন সৃটিজীকবর সম্পকিষি অহধি জ্াি। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {হযহন সৃহটি 

িকরকছন, হিহন হি িকর জানকবন না? হিহন সূষে্রনজ্ানী, সম্যি জ্াি।}[সূরা মুলিঃ ১৪]

হিহনই বান্দাির স্বভাব, ভাল মন্দ সবহিছু সম্পকিষি অহধি জ্াি। হিকস িাকির 

উপিার ও হিকস িাকির ষেহি িকব িা হিহন সবকচকয় পবহশ জাকনন। কিান হিছুর 

সৃহটিিারীই পস হজহনকসর সম্পকিষি সবকচকয় পবহশ জাকনন। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ 

{আপহন বকল হিন, কিামরা পবশী জান, না আল্াি পবশী জাকনন?}[সূরা বািারাঃ ১৪০]

আল্াি িায়া’লা পযকিিু শহরয়ি প্রকণিা, কসকিিু 

হিহন এ শহরয়কি সাধারণ ন্যায্যিা ও সহিিিা হবধান 

িকরকছন। এিজকনর অপরাকধর িারকণ আল্াি পাি 

অকন্যর িাকছ জবাবহিহি চাইকবন না। এমহনভাকব 

ইসলাকম অপরাকধর শাহস্তসমূি দুহনয়া ও আকখরাকির। 

পিউ যহি পিান িারকণ দুহনয়াকি িার িি না পায় 

িকব পস আকখরাকি পস িি পাকব। অথবা পিউ যহি 

পিান অপরাকধর শাহস্ত দুহনয়াকি পভাগ না িকর িকব 

পস আকখরাকি পস শাহস্ত পভাগ িরকব।

হদ্িীয়িঃ আখলাকির সাকথ শহরয়কির হবহধ 

হবধাকনর বন্ধন 

এিথা সবষিজন স্বীিৃি পয, শুধুমারে আইকনর দ্ারা 

উকদেশ্য সাহধি িয়না। বরং িা বাস্তবায়কনর জন্য 

মানুক্র সন্তুহটি ও পহরিুহটি লাকগ। এমহনভাকব আইন 

িানুকনর সুন্দর গিন ও হবহধ হবধান দ্ারা আশানুরূপ 

ফলাফল বাস্তবাহয়ি িয়না যিষেণ না যাকির জন্য 

উিা গহিি িকয়কছ িাকির মাকে বাস্তবায়ন িরা 

িয়, আর  এ বাস্তবায়ন িকি িকব িাকির হনকজকির 

আতিহরি হনয়ন্তকণর মাধ্যকম। আর এ হনয়ন্তণ িখনই 

আসকব যখন উতি আইকনর সমিার ব্যাপাকর হববোস 

থািকব, উিার উপর সন্তুটি থািকব। শহরয়ি প্রকণিা 

পয সব হবহধ হবধান অবিীণষি িকরকছন পস সকবর 

ব্যাপাকর সন্তুটি থািকব ও িাঁর উপর থািকব অগাধ 

হববোস। ইসলামী শহরয়ি মানুক্র সন্তুহটি ও পহরিুহটি হনকয় গহিি, আল্াি িায়া’লা ইসলাম 

হশষোয় এ সকবর হনকিষিশ হিকয়কছন। {এবং ওকিরকি সদুপকিশ হিকয় এমন পিান িথা বলুন যা 

িাকির জন্য িল্যাণির।}[সূরা হনসাঃ ৬৩] 

{অিএব, আপহন উপকিশ হিন, আপহন পিা পিবল এিজন উপকিশিািা, আপহন িাকির 

শাসি নন।}[সূরা গাহশয়ািঃ ২১-২২]

এজন্যই আল্াি িায়া’লা রাসুল সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্ামকি পপ্ররকণর উকদেশ্যকি 

আখলাকির জন্য খাছ িকরকছন। রাসুল সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্াম বকলকছনঃ “আহম উত্তম 

চহররেকি পূণষি িরকি পপ্রহরি িকয়হছ”। 

ইসলামী শহরয়কির নবহশটি্যাবলী

আহম জীবকন প্রথমবাকরর মি হনরাপত্তা ও 

প্রশাহতি অনুভব িকরহছ। অনুভব িকরহছ পয 

আমার জীবকনর এিহট মূল্য আকছ। এ বানীর 

মমষি পজকনহছ পয, কযই আল্ািকি িুহম পিখনা 

হিহন পিামাকি পিকখন িুহম পযখাকনই থাি। 

হিহন পিামার আমল পযষিকবষেণ িকরন এবং 

পিয়ামকির হিন পিামার সহিি প্রহিিান 

পিওয়ার জন্য সহিি পাল্া হিকয় পসগুকলা 

পহরমাপ িরকবন।   ।  

}প্রশাহতির ধমষি

আনাকটালী আন্ডারবাশ
রাহশয়ান পজনাকরল

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



200 201

িৃিীয়িঃ দুহনয়া ও আকখরাকির বন্ধন 

মানব রহচি আইন ও অন্যান্য শহরয়কির সাকথ ইসলামী শরীয়কির এিহট হবকশ্ 

পাথষিি্য িকলা, ইসলামী শহরয়ি ভাল মকন্দর প্রহিফল দুহনয়া ও আকখরাকি হিকয় িাকি। 

বরং আকখরাকির প্রহিিান দুহনয়ার প্রহিিাকনর পচকয় অকনি হবশাল। এজন্যই এিজন 

মুসলমান শহরয়কির হবহধ হবধান পালন, সৎিাকজর অনুসরণ ও অসৎিাকজর পথকি হবরি 

থািকি  সবষিিা িার অতিকরর মজবুি আগ্রি অনুভব িকর। যহিও পস দুহনয়ার শাহস্ত পথকি 

পগাপন িরকি পাকর হিন্তু পস জাকন আল্াির চষেুকি ফাঁহি হিকি পারকবনা, িাঁর চষেু 

িখনও অসিিষি িয়না বা ঘুমায়না। মানু্ দুহনয়ার জীবকন যা হিছুই িরুি না পিন 

পরিাকল সব হিছুরই প্রহিিান পাকব। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {পস হি মকন িকর পয, িার 

উপর পিউ ষেমিাবান িকব না?}[সূরা বালািঃ ৫]

আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {পস হি মকন িকর পয, িাকি পিউ পিকখহন?}[সূরা বালািঃ ৭]

চিূথষিিঃ উিার হবধানাবলীর সামাহজি প্রিৃহি 

ইসলামী শহরয়ি পিান এি পকষের সুহবধাকি অপর পকষের উপর িখনও প্রাধাণ্য 

পিয়না। এিজকনর অপরাকধর িারকণ অন্যকি জবাবহিহি িরকি বকলনা। মানব রহচি 

সমাকজ যারা ইসলাকমর পথ অনুসরণ িকরনা িাকির এিহট মারাত্ি সমস্যার সমাধান 

ইসলাম হিকয়কছ। আর পস সমস্যাহট িকলা ব্যহতি স্বাথষি ও  সমহটিি স্বাকথষির মাকে সংঘাি।। 

পযমন আমরা পিহখ পিান পিান সমাজ ব্যবস্ায়  ব্যহতি স্বাথষিকি সব হিছুর উকধষি প্রাপ্রাধাণ্য 

হিকয়কছ। কযমনহট পিখা যায়  পুঁহজবািী সমাজ ব্যবস্ায়। অন্যহিকি সমাজিাহন্তি ব্যবস্ায় 

সামাহজি স্বাথষিকি পবহশ প্রাধাণ্য হিকয় থাকি ফকল ব্যহতি স্বাথষিকি উকপষো িরা িয়। 

ব্যহতিগি ব্যাপার, স্বাধীনিা ও মাহলিানাকি বাকজয়াপ্ত িকর। এভাকব ব্যহতিবেকি অপমান 

িরা িয়, প্রহিভাকি হ্াস িরা িয়, ফকল ব্যহতির সষেমিা ও পযাগ্যিায় মরীহচিা ধকর 

যায়। হিন্তু সমাকজর এ সব অহধিাকরর মাকে 

সমিার হভহত্তকি ইসলাম শহরয়কির হবহধ হবধান 

প্রহিষ্া িকরকছ। ইসলাম সমাকজর সবষিসাধারকণর 

স্বাথষি গুরুবে হিকয় সংরষেণ িকর, অন্যহিকি মুসহলম 

ব্যহতির ব্যহতিগি চাহিিাকি উকপষো িকরহন। 

পযমন ইসলাকম রাজননহিি আহঙ্নায় আমরা 

পিহখ, শাসি ও পনিার আনুগি্য িরা প্রকি্যকির 

িাহয়বে ও িিষিব্য। হিন্তু এর জন্য শিষি িকলা উতি 

শাসি বা পনিা শহরয়কির হবহধ হবধাকনর উপর 

অটল থািকি িকব, সাধারণ মানুক্র স্বাথষি 

সংরষেণ িরকি িকব। নিুবা ইসলাম িার পথকি 

এ অহধিার পিকি পনয়। িাই শাসি বা পনিার আনুগি্য িকব পস সব িাকজ যাকি আল্াি 

িায়া’লার অবাধ্যিা ও নাফরমাহন থািকবনা।  

পচিমিঃ স্ায়ী মূলনীহি ও সিজ বাস্তবায়ন

ইসলাম স্ায়ী মূলনীহির উপর প্রহিহষ্ি, ইিার মূল উৎস মিাগ্রন্থ আল পিারআকন পিান 

পহরবিষিন বা পহরবধষিণ িকবনা। আল পিারআন মিান আল্াি িায়া’লার সংরষেকণ সংরহষেি। 

আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {আহম স্বয়ং এ উপকিশ গ্রন্থ অবিারণ িকরহছ এবং আহম হনকজই এর 

সংরষেি।}[সূরা হুজরঃ ৯]

একি হমথ্যার পিান অবিাশ পনই। {একি হমথ্যার প্রভাব পনই, সামকনর হিি পথকিও 

পনই এবং পপছন হিি পথকিও পনই। এটা প্রজ্াময়, প্রশংহসি আল্াির পষে পথকি অবিীণষি।} 
[সূরা আল মু’হমনঃ আয়ািঃ ৪২]

এমহনভাকব রাসুকলর সুন্নিও সুক্ষ্মভাকব ও যকত্র সাকথ সংরহষেি ও হলহখি িকয়কছ। 

পিারআন ও িাহিকসর মকধ্য ইসলামী শহরয়কির প্রায় সব হবহধ হবধানই হবস্তাহরি ব্যাখ্যা ও 

বাস্তবায়ণ পদ্ধহি ব্যিীি শাহমল িকরকছ। মুজিাহিিকিরকি সমস্যা ও অবস্া বুকে বাস্তবায়ণ 
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সম্ান ও মযষিািার ধমষি

ইসলাম শাহতি,  সাম্য, স্বাধীনিা, ভ্ািৃবে, মািাবে ও 

মযষিািার ধমষি। এর হবহধ হবধান রীহি নীহি আিব িায়িার 

মাকে িা ফুকট ওকি। কযমন ইসলাকমর পরাজা অন্যান্য 

ধকমষির পরাজার মি নয়। িারণ, মানুক্র পিকির চাহিিাকি 

এমন ভাকব িমন িরা পয, কিি িংিালসার িকয় যাকব, 

পযমন ধমষি যাজিরা িকর থাকি এটা  মানুক্র মূল 

উকদেশ্য নয়। িাই ইসলাম পিকির চাহিিাকি পহরপাহট 

িকরকছ, সমূকল িমন িকরহন । িাই ইসলাকম পরাজা 

িল, িারাম পাপাচারবৃহত্তর হবরুকদ্ধ সংগ্রাম ও নধকযষির 

উপর নফসকি অভ্যস্ত িকর পিালা। কগাপকন ও প্রিাকশ্য 

আল্াির মুরািাবা িরা। বচিনা ও ষেুধার অনুভব জাহগকয় 

পিালা যাকি পরাজািার বহচিিকির প্রহি সিানুভূহিশীল 

িয়। অনুরূপ ভাকব পরাজাকি আকছ অহিকভাজন পথকি 

পিকির হবশ্রাম লাকভর সুকযাগ। সুিরাং, করাজা মানুক্র 

পিি, আত্া ও বুহদ্ধর পষেকরে উপিারী এবং িা সমাকজর 

জন্য পারস্পহরি ননিট্য , সিকযাহগিা ও ঐকি্যর পষেকরে 

উপিারী। 

বাহরশা বানিমকরাট

থাই হশষোহবি, কবৌদ্ধ ধমষি পথকি ইসলাম ধকমষি িীহষেি িন

ইসলামী শহরয়ি ও মানব রহচি সংহবধাকন অকনি পাথষিি্য রকয়কছ, কযমনঃ

মানুক্র শ্রদ্ধা, পহবরেিা ও সম্াকনর িৃহটিকিাণ পথকিঃ

ইসলামী শহরয়ি মানুক্র শ্রদ্ধা, পহবরেিা ও সম্ান অজষিন িকর থাকি। কিননা ইিার দ্ীহন 

গুনাবলী িারকণ মানুক্র মকন পলকগ থাকি। ইিার প্রকণিা িকলন মিান আল্াি িায়া’লা , যার 

পহবরেিা, বিবে, িাঁর সামকন নিজানুিা সব মানুক্র অতিকর হবরাজ িকর।

ইসলামী শহরয়ি মানুক্র স্বভাব প্রিৃহির অনুিূল, সব যুগ ও িাকলর উপকযাগীঃ

ইসলামী শহরয়ি মানুক্র স্বভাব-প্রিৃহি, পহরকবশ, জািীয়িা ও ভা্ার হভন্নিা সকবেও সব 

জাহির জন্য উপকযাগী। কিননা ইিার প্রকণিা িকলন মিান আল্াি িায়া’লা, হযহন মানু্, িার 

স্বভাব-প্রিৃহি, চাহিিা, আকরা যা হিছু িাকির সাকথ সম্পৃতি হিহন সব হিছুই জাকনন।অন্যহিকি 

হিহন খামকখয়ালী ও পলাভলালসা   িকি মুতি। 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।} 
[সূরা রূমঃ ৩০]

ইসলামী শহরয়ি সহিিিা, সি্যিা ও ন্যায়পরায়ণিা অনুযায়ীঃ 

ইসলামী শহরয়ি সহিিিা, সি্যিা ও ন্যায়পরায়ণিার অনুসারী। কিননা একি পিান 

ধরকণর ভুল, গলি, অন্যায়, জুলুম, প্রবৃহত্ত ও খাম পখয়ালীর অনুসরকণর পিান সম্ভাবনাই নাই। 

আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {আপনার প্রহিপালকির বাি্য পূণষি সি্য ও সু্ম। িাঁর বাকি্যর পিান 

পহরবিষিনিারী পনই। হিহনই শ্রবণিারী, মিাজ্ানী।}[সূরা আন’আমঃ ১১৫]

এিমারে আল্াি িায়া’লাই সমস্ত প্রকয়াজন পথকি মুতি। হিহন সব সুক্ষ্ম হব্কয়র প্রিাশ্য ও 

ইসলামী শহরয়ি ও মানব রহচি সংহবধানঃ পাথষিি্য ও হভন্নিাঃ

িরার জন্য এ সুহবধা হিকয়কছ।  িকব এ সব হবহধ হবধান বাস্তবায়কণ নমনীয়িা ও প্রশস্তিা প্রিান 

িকরকছ, কিননা এসব হবহধহবধান বাস্তবায়কণ উকদেশ্য সাহধি িওয়াটাই মূখ্য হব্য়, বাস্তবায়ণ 

পদ্ধহি ও ধরণ পযমনই পিাি, যিষেণ না ইসলামী শহরয়কির পিান নকসর বা ইসলাকমর পিান 

পমৌহলি নীহির হবকরাধী িয়। এজন্যই ইসলামী শহরয়কি সাধারণ উকদেশ্যসমূি [মািাহসি শহরয়া] 

বাস্তবায়কণর পষেকরে অকনি নমনীয়িা ও নিুনকবের স্ান রকয়কছ। এমহনভাকব ইহিপূকবষি হছলনা 

এমন পিান নিুন হবধাকনর সমাধান পূকবষির পিান মাসয়ালার সাকথ হিয়াস িকর সমাধান হিকি 

ইসলাকম পিান বাঁধা পনই, কিননা প্রহিহনয়িই নিুন নিুন ঘটনা সংঘহটি িকয় থাকি।
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পগাপনীয় সব হিছুই জাকনন। বান্দাির সবষি হব্কয় অবগি। িাকির যাকি উপিার ও স্বাথষি রকয়কছ 

হিহন িাই আকিশ িকরন, আর পযসব হিছুকি িাকির ষেহি রকয়কছ হিহন িা পথকি হনক্ধ িকরন। 

অন্যহিকি মানব রহচি আইন িানুকন ভুল, গলি ও খামকখয়ালীর অনুসরণ রকয়কছ। এজন্যই ইিা 

ভুল ত্রুহট, বাহিল, পহরবিষিন, রূপাতির পথকি মুতি নয়।  আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {পষোতিকর এটা 

যহি আল্াি ব্যিীি অপর িারও পষে পথকি িি, িকব একিা অবশ্যই বহু নবপহরি্য পিখকি পপি।} 
[সূরা হনসাঃ ৮২]

ইসলামী শহরয়কির মানহবি গুরুবোকরাপঃ

ইসলামী শহরয়ি মানুক্র হচতিা ভাবনা পথকি উৎসাহরি পিান আইন িানুন নয়, বরং ইিার 

প্রকণিা িকলন মিান আলাি পাি রাব্ুল আলাহমন, মানুক্র স্বভাব ও সৃহটিগি চাহিিায় যা হিছু 

উপকযাগী হিহন পস সব হিছুই হিহন অতিভূষিতি িকরকছন। হযহন মানু্কি সৃহটি িকরকছন হিহনই 

মানুক্র প্রকয়াজন সম্পকিষি অহধি জ্াি। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {হযহন সৃহটি িকরকছন, হিহন হি 

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

িাকির পবাো িালিা িরার ব্যাপাকর হিহনই অহধি জ্াি। {আল্াি পিামাকির পবাো িালিা 

িরকি চান। মানু্ দুবষিল সৃহজি িকয়কছ।}[সূরা হনসাঃ ২৮]

পষোতিকর, মানব রহচি আইকন আইন প্রকণিা শুধুমারে িার ইছিা, গুরুবে, কমজাজ ও পহরকবশ 

অনুযায়ী প্রণয়ন িকর থাকিন।

আহত্িিার সাকথ ইসলামী শহরয়কির বন্ধনঃ

ইসলামী শহরয়ি মানুক্র প্রিাশ্য ও অপ্রিাশ্য সব ধরকণর িাকজর গুরুবে ও হবকবচনা িকর 

থাকি। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {আর এিথা পজকন পরকখা পয, কিামাকির মকন পয িথা রকয়কছ, 

আল্াির িা জানা আকছ। িাকজই িাঁকি ভয় িরকি থাি। আর পজকন পরকখা পয, আল্াি ষেমািারী 

ও নধযষি্যশীল।}[সূরা বািারাঃ ২৩৫]

পষোতিকর, মানব রহচি আইকন শুধু বাহি্যি হিিই গুরুবে ও হবকবচনা িকর থাকি। একি 

আহত্ি বা পরিালীন পিান হব্য় ভাবা িয়না। আর মানব রহচি আইকন শুধুমারে পাহথষিব শাহস্তর 

হবধান রকয়কছ। 
পয মুসহলম সমাজ ইসলাকমর হুিুম-আিিাম ও হশষো-িীষো পমকন 

চকল িা এিহট পহরছিন্ন ও সুখী সমাজ। কসখাকন পিান ধরকণর 

অপরাধ থািকব না।

পহরছিন্ন ও সুখী সমাজ

বাহরশা বানিমকরাট

থাই হশষোহবি, কবৌদ্ধ ধমষি পথকি 

ইসলাম ধকমষি িীহষেি িন
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ইসলাকমর শহরয়ি, আক্ীিা, আিিামসমূি পখািা 

প্রিত্ত ওিী পিারআন ও িাহিস পথকি উৎসাহরি। এ 

দুকটা ইসলাকমর মূল উৎস। এদুকটা পথকিই শহরয়কির 

হবহধহবধান, আক্ীিা ও অন্যান্য আিিাম পনয়া িয়। হনকম্ন 

এ দু’কয়র সংহষেপ্ত পহরহচহি পিয়া িকলাঃ

মিাগ্রন্থ আল পিারআনআল্াি

 িায়া’লা মুত্তাহিকির পিিাকয়ি, মুসলমানকির 

সংহবধান, হিহন যাকিরকি পিিাকয়ি হিকি চান িাকির 

অতিকরর আকরাগ্যিা ও যাকির িল্যাণ চান িাকির 

জন্য আকলািবিষিীিা স্বরূপ আল পিারআন িাঁর রাসুল 

মুিাম্ি সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্াকমর উপর নাহযল 

িকরকছন।  সমস্ত নবী রাসুলগণ পযসব মূলনীহি হনকয় 

পপ্রহরি িকয়কছন পসসব মূলনীহিসমূি একি শাহমল 

িকয়কছ। আল পিারআন পিান নিুন গ্রন্থ নয়, এমহনভাকব 

মুিাম্ি সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্ামও পিান নিুন 

রাসুল নন। আল্াি িায়া’লা ইব্রাহিম [আঃ] এর উপর 

সিীফা নাহযল িকরকছন। মূসা [আঃ] কি িাওরাি হিকয় 

সম্াহনি িকরকছন। িাউি [আঃ] কি যাবুর ও ঈসা [আঃ] 

পি ইহঞ্ল হিকয় সম্াহনি িকরকছন। এ সব হিিাবসমূি 

আল্াি িায়া’লার ওিী যা হিহন আহম্বয়া হিরামকির হনিট 

পাহিকয়কছন। আল পিারানও এসকবর ব্যাপাকর সাষে্য পিয়। 

সমস্ত নবী রাসুলকির উপর ঈমান 

ইসলাকমর মূল উৎসসমূিঃ

আনকিও হনকিষিশ পিয়, িাকির মাকে পিান ধরকণর পাথষিি্য 

িরকি বারণ িকরকছ। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {যারা আল্াি 

ও িার রসূকলর প্রহি অস্বীিৃহি জ্াপনিারী িদুপহর আল্াি 

ও রসূকলর প্রহি হববোকস িারিম্য িরকি চায় আর বকল পয, 

আমরা িিিকি হববোস িহর হিন্তু িিিকি প্রি্যাখ্যান িহর 

এবং এরই মধ্যবিষিী পিান পথ অবলম্বন িরকি চায়। 

প্রিৃিপকষে এরাই সি্য প্রি্যাখ্যািারী। আর যারা 

সি্য প্রি্যাখ্যানিারী িাকির জন্য নিরী িকর পরকখহছ 

অপমানজনি আযাব। আর যারা ঈমান একনকছ 

আল্াির উপর, িাঁর রসূকলর উপর এবং িাঁকির িারও 

প্রহি ঈমান আনকি হগকয় িাউকি বাি পিয়হন, শীঘ্রই 

িাকিরকি প্রাপ্য সওয়াব িান িরা িকব। বস্তুিঃ আল্াি 

ষেমাশীল িয়ালু।}[সূরা হনসাঃ ১৫০-১৫২]

হিন্তু এসব পহবরে গ্রন্থসমূকির অকনিটাই িাকলর 

অবিষিমাকন িাহরকয় পগকছ, অহধিাংশগুকলাই হনহশ্হ্ন িকয় 

পগকছ। উিাকি নানা পহরবিষিন ও রূপাতির প্রহবটি িকয়কছ।

আর পিারআন শহরকফর পিফাযকির িাহয়বে মিান 

আল্াি িায়া’লা হনকজই হনকয়কছন। আল্াি িায়া’লা 

বকলনঃ {আহম স্বয়ং এ উপকিশ গ্রন্থ অবিারণ িকরহছ 

এবং আহম হনকজই এর সংরষেি।}[সূরা হিজরঃ ৯]

হিহন পিারানকি পূবষিবিষিী হিিাবসমূকির রষেি ও 

রহিিিারী িকরকছন। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {আহম 

আপনার প্রহি অবিীণষি িকরহছ সি্যগ্রন্থ, যা পূবষিবিী 

গ্রন্থ সমূকির সি্যায়নিারী এবং পসগুকলার হব্য়বস্তুর 

রষেণাকবষেণিারী।}[সূরা মাকয়িাঃ ৪৮]

হিহন পিারআনকি সব হব্কয়র সুস্পটি বণষিনািারী 

হিকসকব উকল্খ িকরকছন। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ 

{আহম আপনার প্রহি গ্রন্থ নাহযল িকরহছ পযহট এমন পয 

িা প্রকি্যি বস্তুর সুস্পটি বণষিনা, কিিাকয়ি, রিমি এবং 

মুসলমানকির জকন্য সুসংবাি।}[সূরা নািলঃ ৮৯]

পিারান পচৌদে শিাহব্ যাবি মুসহলমকির 

মিৃহিকি সংরহষেি পথকি িাকির হচতিাকি নািা 

হিকছি , িাকির চহররে গিন িরকছ, হমহলয়ন 

হমহলয়ন পলাকির প্রহিভাকি শাহণি িরকছ। 

পিারআন মকন জাহগকয় পিাকল এমন হববোস 

যা সবকচকয় সিজ ও স্পটি এবং অনুষ্াহনিিা 

ও  করওয়াজ পথকি অকনি িূকর, কপৌত্তহলিিা 

ও পপৌরহিি্য পথকি অহধি মুতি। মুসহলমকির 

ননহিি ও ও সাংস্কৃহিি উন্নহির পষেকরে িার 

ভুহমিাই সবকচকয় পবশী হছল। উিাই িাকির 

মাকে সমাজ নীহি ও সামাহজি ঐকি্যর হভি 

সমূি প্রহিষ্া িকরকছ, িাকিরকি স্বাস্্যগি হনয়ম 

মানকি উৎসাহিি িকরকছ্র  অকনি িুসংস্কার, 

ভুল ধারণা, জুলুম ও রুষেিা পথকি িাকির 

হচতিাকি মুতি িকরকছ,  িাসকির অবস্া উন্নি 

িকরকছ এবং হনম্ন পশ্রহণর মাকে মযষিািাকবাধ 

জাহগকয় িুকলকছ।

আল পিারআকনর মযষিািা

মাহিষিন পলখি

উইহলয়াম ডুরান্ট

যখন আহম িাওিীকি হববোস িকরহছ িখন 

পিারান পয আল্াির হিিাব এবং িা সবষি পশ্ 

আসমানী হিিাব িা প্রমাণিারী িহলল প্রমান   

অনুসন্ধান িরকি লাগলাম। আল িামদু হলল্াি, 

আল্াি আমাকি এর সমাধান িরকি িাওহফি 

হিকয়কছন। কিারানই এিমারে গ্রন্থ যা অন্য সব 

আসমানী গ্রন্থকি স্বীিৃহি পিয়। অথচ অন্য সব 

গ্রন্থ একি অপরকি অস্বীিার িকর। আর বাস্তকব 

এটা পিারাকনর এিহট বি নবহশটি।

বহশর  চাঁি 

ভারিীয় হমশনাহর

আল পিারআন সবষিকশ্ আসমানী হিিাব
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ইিাকি রকয়কছ পিিাকয়ি ও রিমি।  আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {অিএব, কিামাকির 

পালনিিষিার পষে পথকি পিামাকির িাকছ সুষ্পটি প্রমাণ, কিিাকয়ি ও রিমি একস পগকছ।} 
[সূরা আন’আমঃ ১৫৭]

ইিা সরল ও সৎিমষি পরায়ণশীলকিরকি পথ প্রিশষিন িকর। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {এই 

পিারআন এমন পথ প্রিশষিন িকর, যা সবষিাহধি সরল এবং সৎিমষি পরায়ণ মুহমনকিরকি সুসংবাি 

পিয় পয, িাকির জকন্য মিা পুরস্কার রকয়কছ।}[সূরা বনী ইসরাইলঃ ৯]

ইিা মানব জীবকনর সব হব্কয়র সরল সহিি ও সুন্দর সমাধান হিকয়কছ।

মানু্ যা হিছু প্রকয়াজনকবাধ িকর িার সব হিছুই পিারআকন শাহমল িরা িকয়কছ। ইিাকি 

আইন িানুন, আক্ীিা, আিিাম, কলনকিন, হশটিাচাকরর পমৌহলি সব নীহি শাহমল িরা িকয়কছ।  

আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {আহম পিান হিছু হলখকি ছাহিহন।}[সূরা আন’আমঃ ৩৮]

সবষিহব্কয়র হিিাব

পিারান সংস্কার ও িীষো গ্রন্থ। একি যা আকছ এর সবই হবহধ হবধান নয়। কিারান মুসহলমকিরকি পয সব উন্নি গুণাবলীর 

প্রহি উদ্ুদ্ধ িকর পযগুকলা ননহিিিার মানিকণ্ড সব পচকয় সুন্দর ও হবশুদ্ধ গুণাবলী। কিারাকনর পিিাকয়ি এর হনকিষিহশি 

হব্য় গুকলাকি পযমন  ভাস্বর  পিমহন হনহ্দ্ধ হব্য় গুকলাকিও ভাস্বর। 

হসডহন হফশার

মাহিষিন  ওহিও হববেহবি্যালকয়র অধ্যাপি

মুিাম্ি [সঃ] এর উজ্ল িাহিস আমাকির যুকগও স্ায়ী রকয়কছ। 

পৃহথবীকি ছহিকয় থািা িাঁর সুন্নকির অনুসারী শি শি হমহলয়ন আত্া 

পথকি উৎসাহরি ধমষিীয় হনষ্া িাকি আকরা উজ্ল িরকছ।     

উজ্জ্বল সুন্নি

ইহটন িীহনয়া

ফরাহস হচরেহশল্পী এবং হচতিাহবি

খ- িাহিস শহরফঃ

আল্াি িায়া’লা রাসুল সাল্াল্াহু 

আলাইহি ওয়া সাল্াকমর  হনিট পিারআন 

নাহযল িকরকছন, হিহন িাঁর িাকছ 

িাহিসসমূিও ওিীর মাধ্যকম জাহনকয়কছন। 

আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {পিারআন 

ওিী,যা প্রি্যাকিশ িয়।}[সূরা নাজমঃ ৪]

ইিা পিারআকনরই অনুরূপ। রাসুল 

সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্াম বকলকছনঃ 

পি পলািসিল! আমাকি হিিাব িান 

িরা িকয়কছ, ইিার অনুরূপ আকরা এিহট 

হিিাব িান িরা িকয়কছ”। [মুসনাকি 

আিমি]। অিএব, িাহিস শহরফ আল্াি 

িায়া’লার পষে পথকি রাসুকলর হনিট 

ওিী। কিননা রাসুল সাল্াল্াহু আলাইহি 

ওয়া সাল্াম িখনও হনকজর পথকি বাহনকয় 

পিান িথা বলকিন না। আল্াি িায়া’লা 

িাকি যা হনকিষিশ হিকয়কছন হিহন শুধুমারে 

িা মানুক্র িাকছ পপৌঁকছ হিকয়কছন।  

আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {আহম পিবল 

িারই অনুসরণ িহর, যা আমার প্রহি 

ওিী িরা িয়। আহম স্পটি সিিষি িারী 

নব নই। }[সূরা আিক্াফঃ ৯]

িাহিস িকলা ইসলাকমর হদ্িীয় 

মূল উৎস। রাসুল সাল্াল্াহু আলাহিস 

সালাকমর  পথকি সিীি ধারাবাহিি 

সনকি পয সব িথা, িাজ, বণষিনা বা 

পমৌন সম্হি একসকছ উিাকি িাহিস 

বকল। ইিা পিারাকনর ব্যাখ্যািার ও 

স্পটিিারী। আল্াি িায়া’লা িার রাসুলকি 

পিারআকনর আ’ম [ব্যাপিিা], খাস 

[হনহিষিটিিা], মুজমাল [অস্পটিিা] ইি্যাহি 
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বণষিনা খুব সিিষিিার সাকথ সম্পন্ন িকয়কছ, যারা উিা 

বণষিনা িরকছনিাঁরা বণষিনািারীকির পরস্পর পিখা 

সাষোৎ িওয়া সম্পকিষি  পজকন হনকিন। এমহনভাকব 

িাহিকসর সনি রাসুল সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া 

সাল্াম পযষিতি পপৌঁকছকছ। সনকির সিল মুিাহদেসগণ 

হসিাি [হনভষিরকযাগ্য],আকিল [ন্যায়পরায়ন], ও 

আহমন [হববেস্ত] হছকলন।     ইসলাকমর মূল উৎস 

হিকসকব পিারআন ও িাহিকসর উপর ঈমান আনা 

ফরজ, উভকয়র উপর আমল িরা, এদু’কয়র হিকি 

প্রি্যাবিষিন িরা, উিার আকিশসমূি মান্য িরা ও 

হনক্ধসমূি পথকি হবরি থািা ফরজ।  উিাকি 

পযসব হব্কয় সংবাি পিয়া িকয়কছ িাকি হববোস 

িরা, আল্াির নাম, হসফাি ও িাকজর ব্যাপাকর 

যা হিছু বলা িকয়কছ, মুহমনকির জন্য আল্াি পাি 

পয পুরস্কার ও িাহফরকির জন্য পয শাহস্তর ব্যবস্া 

িকর পরকখকছন ইি্যাহিকি হববোস স্াপন িরা সবার 

জন্য ফরজ।   আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {অিএব, 

পিামার পালনিিষিার িসম, কস পলাি ঈমানিার 

িকব না, যিষেণ না িাকির মকধ্য সৃটি হববাকির 

ব্যাপাকর পিামাকি ন্যায়হবচারি বকল মকন না িকর। 

অিঃপর পিামার মীমাংসার ব্যাপাকর হনকজর মকন 

পিান রিম সংিীণষিিা পাকব না এবং িা হৃটিহচকত্ত 

িবুল িকর পনকব।}[সূরা হনসাঃ ৬৫]

আল্াি িায়া’লা আকরা বকলনঃ {রসূল 

পিামাকিরকি যা পিন, িা গ্রিণ ির এবং যা হনক্ধ 

িকরন, িা পথকি হবরি থাি।}[সূরা িাশরঃ ৭]

অিএব, কি শাহতির পকথর হিশারী, যারাই 

শাহতির পকথ চলকি চাও একসা, ইসলাকমর হিকি 

একসা, ইিাই এিমারে শাহতির পথ!!!

জ্যাি হরচ্যাল্ড

ফরাহস প্রাচ্যহবকশ্জ্

আল পিারআন ও িাহিস পাশাপাহশ 

এিকরে

পিারানকি িাহিস পূণষিিা িান িকর। িাহিস 

িল, নবী মুিাম্ি [সঃ] এর িমষি ও উপকিশ 

সংক্াতি বাণী সম্ভার। মানু্ িাহিকস খুঁকজ 

পাকব নবী [সঃ] এর হচরতিনিার প্রমান। যা 

জীবকনর পহরবিষিনশীল বাস্তবিার সামকন িার 

চালচলকনর পমৌহলি উপািান। সুিরাং সুন্নাি 

পিারাকনর ব্যখ্যা িারী, এবং িা অপহরিাযষি।

পিিাকয়কির হিশা িানিারী  িাহিস

হলউকপাল্ড উইস
অহ্রিয়ান হচতিাহবি

মুিাম্কির [সঃ] এর সুন্নাি পমািাকবি আমল িরাই 

িল ইসলাকমর অবিািাকমা ও এর উন্নহিকি হটহিকয় 

রাখা। আর সুন্নাি বজষিন িরা মাকন িল, ইসলাম 

পশ্ িকয় যাওয়া। সুন্নাি িল ইসলাম পসৌকধর পলৌি 

িািাকমা। িুহম যহি পিান ভবকনর পলৌি িািাকমাকি 

সহরকয় নাও িািকল িা পয িাগকজর ঘকরর মি 

গুঁহিকয় যাকব িািকল িুহম হি আবাি িকব!?

িাহিস সংিলন

এই িািীছ গুকলা যার সমহটি িল সুন্নাি, 

এগুকলা সািাবীকির পথকি বহণষিি িািীছ 

পথকি িকিার যাচাই বাছাইকয়র মাধ্যকম 

সংিহলি িকয়কছ । এভাকবই হবপুল 

পহরমাণ িািীছ সংিহলি িকয়হছল।

ফরাহস প্রাচ্যহবকশ্জ্

জ্যাি হরচ্যাল্ড

ব্যাখ্যা িরকি অনুমহি হিকয়কছন। আল্াি িায়া’লা 

বকলনঃ {আপনার িাকছ আহম মিরহণিা [পিারআন] 

অবিীণষি িকরহছ, যাকি আপহন পলািকির সামকন ঐসব 

হব্য় হববৃি িকরন, কয গুকলা পিাকির প্রহি নাহযল 

িরা িকয়কছ, যাকি িারা হচতিা-ভাবনা িকর।}[সূরা 

নািলঃ ৪৪]

অিএব িািীস পিারআকনর ব্যাখ্যািারী, 

পিারআকনর আয়াকির ব্যাখ্যািান িকর। অস্পটি 

আিিাকমর হবস্তাহরি বণষিনা পিয়। কযকিিু রাসুকলর 

হনিট যা হিছু অবিীণষি িকয়কছ হিহন পসগুকলার িখকনা 

িথার মাধ্যকম, িখনও িাকজর মাধ্যকম বা িখনও 

িথা ও িাজ উভকয়র মাধ্যকম ব্যাখ্যা হিকয়কছন। 

পিারআন ছািাও িাহিস শহরফ স্বিন্তভাকব  হিছু হিছু 

হবহধ হবধান প্রণয়ন িকরকছ। 

অিএব িাহিস িকলা ইসলাকমর হবহধ হবধান, 

আক্ীিা, ইবািি, কলনকিন ও হশটিাচাকরর ব্যবিাহরি 

প্রকয়াগ। আল্াি িায়া’লা রাসুল  সাল্াল্াহু আলাইহি 

ওয়া সাল্ামকি যা হনকিষিশ হিকয়কছন িা হিহন 

ব্যবিাহরিভাকব পিহখকয়কছন, মানু্কি ব্যাখ্যা 

িকরকছন, হিহন পযভাকব িকরকছন মানু্কি পসভাকব 

িরার হনকিষিশ হিকয়কছন। আল্াি িায়া’লা মুহমনকিরকি 

রাসুকলর িথাবািষিা ও িাকজর অনুসরণ িরকি হনকিষিশ 

হিকয়কছন, যাকি িাকির ঈমান পহরপূণষি িয়। আল্াি 

িায়া’লা বকলনঃ {যারা আল্াি ও পশ্ হিবকসর 

আশা রাকখ এবং আল্ািকি অহধি মিরণ িকর, 

িাকির জকন্য রসূলুল্াির মকধ্য উত্তম নমুনা রকয়কছ।} 
[সূরা আিযাবঃ ২১]

সািাবাকয় হিরামগণ রাসুল সাল্াল্াহু আলাহিস 

সালাকমর িথা, িাজ িাকির পরবিষিীকির জন্য 

বণষিনা িকর পগকছন। পরবিষিীরা [িাকবঈগণ] িাকির 

পরবিষিীকির জন্য বণষিনা িকর পগকছন। অিঃপর িাহিকসর 

হিিাকব িা হলহখি আিাকর হলহপবদ্ধ িকয়কছ। িাহিকসর 
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