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আরাম-আকয়কশর মাকে িখনও সুখ পনই!!

পসৌভাকগ্যর পথ.... মানুক্র হনকজর সাকথ, 

জীবন ও মিাহবকবের সাকথ সামঞ্স্যহবধান 

িরাঃ

পসৌভাকগ্যর পকথর হনিশষিনসমূি

ইসলাকম পাহথষিব সুখ শাহতি লাকভর 

উপায়সমূিঃ

সুখ-শাহতির পথ পথকি িূকর থািা দুভষিাগ্য

সূহচপরে 
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“এ িথা ভুকল যাওয়া উহচি নয় 

পয, আধুহনি পাশ্াি্য সভ্যিা 

মানুক্র আত্িুহটিকি ব্যথষি ও 

মানুক্র শাহতির উপায় আহবষ্াকর 

হবফল িকয়কছ, ফকল মানু্কি 

দুঃখ দুিষিশা এবং হবভ্াহতির নরকি  

পফকল হিকয়কছ। কিননা আধুহনি 

হবজ্াকনর প্রকচটিা ধ্ংস এবং 

হবনাশমুখী। এমিাবস্ায় উিা 

ইসলামী যুকগর মি পূনষিাঙ্িা ও 

মানব পসবার মাধ্যম িকি অষেম। 

মানবজাহির সুখ শাহতি

ইরাহি ইহুহি অধ্যাপি

নাহসম পসাসাি

মাধ্যকম প্রকি্যি ধাকপর মান হনধষিারণ িকরন । হিন্তু ফলাফল 

হছল সিকলর জন্য এি আশ্যষি ও অবািজনি ব্যাপার। কিখা 

যায় আকমহরিানরা সবকচকয় অসুখী জাহি, িাকির পিান সুখ 

শাহতি পনই, সুখ নাকমর হচহ্নহটই মারে িাকির অহজষিি িয়। অথচ 

আমরা জাহন আকমহরিানকির উচ্চ হবলাসী জীবন যাপকনর জন্য 

িি ধরকণর হচত্ত হবকনািকনর ব্যবস্া রকয়কছ। আকরা আশ্যষি জনি 

ব্যাপার িকলা, নাইকজহরয়ানরা সবকচকয় পবশী পকয়ন্ট লাভ িকর 

সুখী জাহি হনবষিাহচি িকয়কছ, অথচ িহরদ্রিার হনমষিম ি্াঘাি পস 

জাহিকি প্রহিহনয়ি িািা িকর পবিায়!!!!

আকমহরিার “হনউজ উইি” সামহয়িী হবকবের সবকচকয় সুখী 

জাহি হনবষিাচকন এ পহরসংখ্যাকনর ফলাফল প্রিাশ িকরকছ। একি 

মুসহলম সংখ্যাগহরষ্ নাইকজহরয়ান জাহি িাহরদ্রিা সকবেও ৬৫হট 

পিকশর মকধ্য শী্ষি স্ান লাভ িকরকছ। এর পকর আকছঃ পমহক্সকিা, 

পভনু্যজুকয়লা ও সালভাডর। অন্যহিকি উন্নি পিশসমূি – এ  

আশ্যষিজনিভাকব হরকপাটষি পমািাকবি- সুকখর িাহলিায় হনকচর 

হিকি আকছ। আমরা অহধিাংশ আকমহরিানকিরকি হজকজ্স িকর 

পিকখহছ, িারা অিপকট স্বীিার িকর পয, সুখ শাহতি ধন সম্পকির 

সাকথ সম্পৃতি নয় হনউইয়ািষি সামহয়িী, আরবী সংস্করণ, ৩/৮/২০০৪, পৃষ্াঃ ৫৮। আর 

ইিা পুঁহজবাকির উপর প্রহিহষ্ি িরিারবাি সমাকজ হবমিয়ির 

মকন ব্যাপার মকন িয়। সামহয়িীহট পযহিকি ইহঙ্ি িকর িা িকলা 

সুখ শাহতির অকবে্কণ বোসরূদ্ধ  িকয় আকমহরিানরা ধকমষির হিকি 

ছুকট চলকছ 
হনউইয়ািষি সামহয়িী, আরবী সংস্করণ, ৬/৯/২০০৫। । যা িাকিরকি 

হবহভন্ন মানহসি িটি পথকি মুহতি পিয়। 

পসৌভাকগ্যর সংজ্া, ইিা অজষিকনর উপায় হনকয় হবহভন্নজকনর 

িাকছ হবহভন্ন ধরণ পিখা যায়। কযমন মানুক্র িহিপয় মানহবি 

গুকনর সমহটিকি পলেকটা সুখ বকলকছন, কসগুকলা িকলাঃ [প্রজ্া, 

বীরবে, সিীবে ও ন্যায়পরায়ণিা]। হিহন বকলকছন, মানু্ পরিাকল 

িার রূকির িাকছ হফকর না যাওয়া পযষিতি চুিাতি সুখী িকবনা। আর 

অ্যাহরস্টটল সুখকি মিান আল্াি িায়া’লার িান বকল আখ্যা 

িকরকছন, হিহন বকলকছন,  ইিা পাঁচহট হজহনকসর সমবেকয় গহিি। 

পসগুকলা িকলাঃ সুস্ শরীর, সুস্ অনুভুহি, সম্পি অজষিন ও িা 

সহিিভাকব ব্যবিার, িমষিস্কল সফলিা ও আশা পূরণ, সুস্ হবকবি 

ও সহিি হববোস, সুখ্যাহি ও মানুক্র িাকছ হপ্রয়িা। মকনাহবজ্াকন 

পসৌভাকগ্যর পথ

পসৌভাকগ্যর অথষি ও প্রিৃহি
পসৌভাগ্য শব্হট পস সব শকব্র অতিষিভুতি পয সব 

শকব্র সহিি অকথষির ব্যাপাকর মানু্ মিাননি্য িকর 

থাকি। কিউ পিউ মকন িকরন, আনন্দ-মজা, আরাম-

আকয়শ, ধন- সম্ি, পিমযষিািা বা যশ-খ্যাহি ইি্যাহি 

অজষিন িকলা পসৌভাগ্য। এভাকবই অকনি মানু্ পসৌভাগ্য 

অকবে্কণ  জীবন হনঃকশ্ িকর পিয়। িকব ি্যাঁ, কসৌভাগ্য 

িকলা এমন এি অনুভূহি যা মানুক্র  অতিকরর গিীন 

পথকি উৎসাহরি িয়, যখন পস সন্তুহটি, ঈ্ষিা, প্রশাহতি, 

মিবে ও আনন্দ অনুভব িকর। হিন্তু মানুক্র স্বভাব-

প্রিৃহি, গুরুবে, িৃহটি-ভহঙ্ এমনহি সমাজ পভকি 

পসৌভাকগ্যর ধরণও নানারূপ িকয় থাকি। কিউ পসৌভাগ্য 

খুঁকজ পায় সম্পকির মাকে, কিউ পায় ঘর-বাহি, যশ-

খ্যাহি বা সুস্বাকস্র মাকে, আবার অন্য পিউ িা খুঁকজ 

পায় স্তী, সতিান, সম্পি বা পলখাপিার মাকে। আবার 

পিউ বা খুঁকজ পায় হপ্রয় ব্যহতির ননিট্য লাকভ, বা 

হবরতিির হজহনস পথকি মুহতি পপকল, অথবা আধ্যাহবেি 

সাধনা িরকি অহববাহিি থািা, বা গহরব হমসহিনকি 

সািায্য িরার মাকে। হিন্তু আশ্কযষির ব্যাপার িকলা, 

যখন িাকিরকি হজকজ্স িরা িয়, আপহন হি আসকলই 

সুখী? িখন িাকির উত্তর না পবাধি িয়!!! 

িািকল আপহন পিখকি পপকলন পয, সুখী িওয়ার 

সংজ্া মানু্, সমাজ ইি্যাহি পভকি নানারূপ িকয় 

থাকি। এমনহি পিান পিান পিকশর হিছু সংস্া “নানা 

জাহির মাকে সুকখর হসহি” নাকম ধারাবাহিি ধাপ নিরী 

িকরকছ। িাকির উকদেশ্য িকলা পিান জাহি সবকচকয় 

সুখী িা হনণষিয় িরা। িারা নানা হবকলি্কনর 

সুখ ও প্রশাহতির ধমষি

পরাজীি ডুবািীি 

সুইস হচতিাহবি ও সাংবাহিি

“আহম হনকজকি প্রনে িকরহছঃ  মুসলমাকনরা 

িহরদ্রিা ও অনুন্নহি সকবেও পিন একিা সুখ 

অনুভব িকর?! সুইহডশরা প্রশস্ত, আকয়শী 

ও উন্নি জীবন যাপকনর পকরও পিন একিা 

দুঃখ দুিষিশা পভাগ িকর? এমনহি আমার পিশ 

সুইজারল্যাকন্ডও এিই ধরকণর অনুভূহি অনুভব 

িহর পযমনহট িকরহছ সুইকডকন, অথচ এ 

পিশগুকলা িকলা সমৃহদ্ধশালী ও জীবন যাপকনর 

মান খুবই উন্নি। এ সব হিছুর ফকল আহম 

প্রাকচ্যর ধমষিসমুি হনকয় পিাশুনার প্রকয়াজনীয়িা 

অনুভব িহর। প্রথকম হিন্দু ধমষি হনকয় অধ্যয়ন 

শুরু িহর। হিন্তু আহম একি সন্তুটি িকি পাহরহন। 

পকর ইসলাম ধমষি হনকয় অধ্যয়ন শুরু িহর। 

আহম লষে্য িরলাম এ ধমষি অন্যান্য ধকমষির সাকথ 

সাংঘহ্ষিি নয়, বরং ইিা সব ধমষিকি ব্যাহপ্ত িকর। 

ইিা সবষিকশ্ ধমষি। আহম ব্যাপিভাকব অধ্যয়ন 

িরার ফকল এ বাস্তবিা আমার িাকছ আকরা 

হবস্তার লাভ িকর এবং ইিা আমার অতিকর 

িৃঢ়ভাকব সংস্াহপি িকয়কছ”।
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মজা ও আনন্দিায়ি। মানু্ িাকি হবহভন্ন সভা পসহমনাকর সামকন এহগকয় পিয়, িার িাকজর 

প্রশংসা িকর... এ সব হিছুই আনন্দিায়ি ও মজার অতিভূষিতি। হিন্তু িি হবখ্যািজন, সম্পিশালী, 

উচ্চ পিমযষিািাবান বা পসৌন্দকযষির অহধিারী হব্ণ্ণ ও অসুখী । সবষিিা মনকরাগ হবকশ্কজ্র হনিট 

হচহিৎসা পনয়। বা িার এ সব হব্ণ্ণিা, মমষিপীড়া ও িটি পথকি মুহতি পপকি আত্িি্যা িকর 

জীবনকি পশ্ িকর পিয়!! িি হবখ্যািজকনর িথা শুকনহছ িারা িাকির িটি ও হব্ণ্ণ হিকনর 

পহরসমাহপ্ত ঘটাকি আত্িি্যা িকরকছ!!! আত্িি্যার মাধ্যকম জীবনকি হনঃকশ্ িকর হিকয়কছ!!! 

অকনিকি পিখকি পাকব িারা পযৌন পভাকগর মাকে ডুকব থাকি, এিটার পর এিটা নারী পহরবিষিন 

িকর। হিন্তু অবকশক্ যখন িাকি হজকজ্স িরকব পিখকব পস মরণ ব্যাহধ এইডস এ আক্াতি 

িকয়কছ। িারাম সম্পিষি মজার, হিন্তু একি ঘর ও পহরবার ধ্ংস িয়, সমাজ পভকঙ্ পকি ও  বংকশর 

মকধ্য অনবধ হমশ্রণ িয়। কসক্সুয়াল হসকনমা হিছুটা মজািায়ি, হিন্তু একি ব্যহতির মানহসিিা 

পভকঙ্ পকি, পহবরে সম্পিষি নটি িকয় যায় ও সিী স্বাধ্ী সমাকজর সীমালঙ্ঘন িরা িয়। কভাগ 

হবলাকসর ও মজার আকরিহট উপিরণ িকলা খাি্য। কিউ পিউ ইবািকির মিই বা িারও পবহশ 

খাকি্যর প্রহি আগ্রিী। পরবিষিীকি পস পমি ও ডায়কবহটিকস পভাকগ। পকর পিখা যায় পস সব সময় 

ডাতিার ও িাসপািাকল আসা যাওয়া িকর। 

সুখ ও আনকন্দর মাকে এ হমশ্রকণর ফকল  পিান পিান সংস্া ও িিৃষিপষে  দুকটা দ্ারা এিই 

হজহনস বুোন। অকনি সংস্া ও িিৃষিপষে আনন্দ ও মজার হজহনস সরবরাি িকর িাকিই সুখ 

বকল চাহলকয় পিন। িাকির উকদেশ্য িকলা মানুক্র হবকবকির উপর আহধপি্য হবস্তার ও নানাভাকব 

হবকবিকি আকন্দাহলি িকর িাকির স্বাথষি উদ্ধার িরা। কয যুবি প্রথম প্রথম মািি পসবন িকর 

শুরুকি পস মজা অনুভব িকর। আকস্ত আকস্ত পস মািি ব্যাবসায়ীকির িাকির পুিুকল পহরণি িয়। 

হবহভন্ন হবজ্াপনিািারা িাকির মাল বাজারজাি িরকি মানু্কি যাদুর মি আি্ষিণ িকর। 

হিন্তু বাজাকর মানু্কি পিখকব নিুন নিুন পণ্য িালাশ িরকছ। 

িািকল বুো পগল, মানু্ যা হিছু চায় িার সব হিছুকি সুখ পনই। িািকল ধনী ও রাজা 

বািশািরা সবকচকয় পবহশ সুখী মানু্ িকিন। হিন্তু বাস্তব পহরসংখ্যাকন পিখা পগকছ এর উকটোটা। 

িয়ি ইিাই আল্াি িায়া’লার পূণষি ইনসাকফর বহিঃপ্রিাশ। অকনি গহরব ও অসিায় মানুক্র মাকে 

সুখ পাওয়া যায়, বরং অতিহনষিহিি অকথষি গরীকবরা ধনীকির পচকয় অকনি সুখী! িািকল সম্ভবি সুখ 

আরাম-আকয়কশর মাকে!!  

জীবকন সন্তুহটির প্রহিফলনকি পসৌভাগ্য বকল।  অথবা বারবার 

আনন্দ অনুভূহির প্রহিফলনকল পসৌভাগ্য বকলসুখ-কসৌভাকগ্যর 

সাইকিালহজ, কলখিঃ মাইকিল আরজাইকয়ল। অনুবািঃ ফয়সাল আব্ুল িাকির। 

। হিন্তু সুখ ও পসৌভাকগ্যর অথষি যাই পিাি প্রিৃি সুখ হি? 

হিভাকব সুখী িওয়া যায়, শুধু আনন্দ ও মজা উপকভাগ িরাই 

হি সুখ? 

সুখ আনন্দ-মজা নয়ঃ 

মানু্ অকনি সময়ই হবহভন্ন আনন্দিায়ি হজহনকসর 

হপছকন চলকি থাকি। কস সব ধরকণর আনন্দ আস্বাি িকর 

থাকি। কস ভাকব যহি পৃহথবীর সব আনন্দ পভাগ িরা পযি 

িকব পস সুখী িি। হিন্তু হবমিকয়র ব্যাপার িকলা পস সবকচকয় 

পবহশ অসুখী। পাহথষিব পভাগ হবলাস নানা প্রিার, নানা ধরকণর 

ও গুকনর, হিন্তু সব পভাগ হবলাকসই সুখ পনই। এখাকনই 

সুখ ও পভাগ হবলাকসর অকথষির মাকে  হবভ্াহতি ঘকট। এ িথা 

সি্য পয, এ দুকটা এি অকথষি হমল আকছ, অন্য অকথষি আবার 

রকয়কছ হবশাল পাথষিি্য। দুকটা পথকিই অতিকর আনন্দ আকস, 

এ অকথষি হমল রকয়কছ। হিন্তু পাথষিি্য িকলা, কভাগ হবলাস বা 

মজা ষেহণকির স্বাি, ইিার উপিরণ বা িারণ চকল পগকল 

এ মজাও দ্রুি চকল যায়। িখনও িখনও এ মজার পকর  

অনুিাপ ও িটি পপকি িয়। অন্যহিকি সুখ শাহতি স্ায়ীভাকব 

ব্যহতির সাকথ থাকি। 

সুখ ও মজার অথষিগি হমশ্রন অকনি সমকয় মানুক্র মাকে 

হবভ্াহতির সৃহটি িকর। কস মকন িকর সব আনন্দ মজাই সুখ। 

পযমনঃ মানুক্র মাকে হবখ্যাি ও পহরহচি িওয়া অকনি বি 
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অহস্তকবের বি বি বাস্তবিার ছায়ায় 

শাহতির পখাঁজ
একি পিান সকন্দি পনই পয,জ্ানী বা ন্যায়পরায়ণ ব্যহতি 

মারেই হববোস িকর পয মানু্কি শাহতির পকথ পপৌঁছকি িকল 

অবশ্যই অহস্তকবের বি  বি বাস্তবিা বুেকি িকব। এজন্য 

িাকি অহস্তকবের প্রধান প্রধান হব্য় িথা জীবন, জগি 

ও মানু্ সম্পকিষি সহিি হচতিাধারার মাধ্যকম শাহতির পথ 

খুঁজকি িকব।

১- মানু্ 

পিান বস্তু পথকি সৃহটি?!

আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {হিহন পিা পিামাকির সৃহটি 

িকরকছন মাহটর দ্ারা, অিঃপর শুক্হবন্দু দ্ারা, অিঃপর 

জমাট রতি দ্ারা, অিঃপর পিামাকিরকি পবর িকরন 

হশশুরূকপ, অিঃপর পিামরা পযৌবকন পিপষিণ ির, অিঃপর 

বাধষিকি্য উপনীি িও। কিামাকির িারও িারও এর পূকবষিই 

মৃিু্য ঘকট এবং পিামরা হনধষিাহরি িাকল পপৌঁছ এবং পিামরা 

যাকি অনুধাবন ির।}[সূরা আল মু’হমন, আয়ািঃ ৬৭]

ি্যাঁ.... িার মূল িকলা মাহট আর িুছি পাহন। আর িার 

পহরণহি িকলা হনষ্পাণ লাশ। কস িার মাকে অপহবরেিা 

বিন িকর পবিায়। িার শরীর পথকি যা পবর িয় িাও 

পনাংরা ও অপহবরে হজহনস। এিিসকবেও পস িার 

প্রহিপালকির ব্যাপাকর েগিাকট, িি অিৃিজ্!! আল্াি 

িায়া’লা বকলনঃ {মানু্ ধ্ংস পিাি, কস িি অিৃিজ্! 

হিহন িাকি হি বস্তু পথকি সৃহটি িকরকছন? শুক্ পথকি 

িাকি সৃহটি িকরকছন, অিঃপর িাকি সুপহরহমি িকরকছন। 

অিঃপর িার পথ সিজ িকরকছন, অিঃপর িার মৃিু্য 

ঘটান ও িবরস্ িকরন িাকি, এরপর যখন ইছিা িরকবন 

িখন িাকি পুনরুজ্ীহবি িরকবন।}[সূরা আবাসাঃ ১৭-২২]

িথাহপও পস অন্যান্য সৃহটিিূল পথকি সম্াহনি, আল্াি 

িায়া’লা পফকরশিাকিরকি িাকির পূবষিপুরু্ আিম [আঃ] 

জীবন অসিনীয় 

“হিহন আত্িি্যার আকগ পশ্ হচহিকি 

হলকখকছন জীবন অসিনীয়!! আমাকি 

ষেমা িকরা”। 

ডাহলডা 
হববে হবখ্যাি গাহয়িা

আরাম-আকয়কশর মাকে িখনও সুখ পনই!!
অকনি মানু্ মকন িকরন, আরাম-আকয়শ মাকনই সুখ-কসৌভাগ্য, িাই আরাম- আকয়কশর 

হিকি ছুটকি থাকি, হিন্তু ইিা অকনি সময় িার জন্য হচতিা, হব্ণ্ণিা, এিািীবে ও িূভষিাগ্য বকয় 

আকন। কস ভুকল যায় পয, অকনকিই শারীহরি িটি ও পহরশ্রকমর মাকে সুখ অনুভব িকর। বরং 

িখনও িখনও িটি ও পহরশ্রমই িকলা সুখ। কিউ যহি এিহট বাচ্চা িুয়ায় পকিকছ পিকখ এবং 

িাকি উদ্ধাকর শারীহরি িটি, ব্যথা সকবেও পস িুয়ায় পনকম িাকি উদ্ধার িকর িখন পস হনকজকি 

অকনি সুখী মকন িরকব। আপহন হি পিকখন না পয, হবজ্ানী, আকলম উলামা ও ছারেরা জ্ান অজষিকন 

িি িটি সি্য িকরন, হিন্তু ইিা িাকিরকি সুখ িান িকর, অকনি দুঃখ িকটির পকর িাকিরকি 

সুউচ্চ মযষিািায় পপৌঁকছ পিয়। এমহনভাকব এিজন পখকলায়াি শরীকরর অকনি ঘাম েহিকয় পখলায় 

সুখ অনুভব িকর। হিি এভাকব দুঃখী, িহরদ্র ও অভাবী মানুক্র পসবা িকর, িাকির জন্য ব্যয় িকর 

অকনকি সুখ অনুভব িকর। কিউ আবার হনকজর ধন সম্পি গহরব হমসহিকনর মাকে ব্যয় িকর সুখী 

িয়। িাই পিখা যায় মানু্ হনকজর আরাম আকয়শ ও ভালবাসা ি্যাগ িকর হনকজ সুখী িকি চায়। 

িািকল পিখা পগল পয, সুখ ও সুকখর অনুরূপ হজহনকসর মধ্যিার সংহমশ্রণ, সুকখর নানাজকনর 

নানা িশষিন ও সংজ্া মানু্কি িি হবহ্ল ও হিকশিারা িকর পফকল। প্রিৃি সুকখর সন্ধান ও অজষিকন 

মানু্ হনরলস অনুসন্ধান ও পচটিা চাহলকয় যায়। 
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পরাজ মাহর িাউ

ইংকরজ মহিলা সাংবাহিি

“ইসলামী হশষো চচষিার মাধ্যকম মানুক্র 

মানব প্রিৃহি ও প্রিৃি মানহবি ব্যহতিকবের  

হবিাশ ঘকট। কস িার স্ববোকি হচনকি 

পাকর। ইসলামই এিমারে ধমষি যা আমার 

হিকশিারা সব প্রকনের সকতিা্জনি উত্তর 

হিকয়কছ”।

“যহিও মানুক্র িাকছ িার মযষিািা 

সাধারণ পিাি, িাজ িমষি স্বল্প পিাি, 

হিন্তু হিহন– অ্যাহডসন, হযহন স্কুল 

পথকি বহিষ্ৃি িকয়হছল –িার হনকজকি 

খুঁকজ পপকয়কছন িার উদ্াবকনর মাকে।  

মানবজাহির িল্যাকণ িার অবিান 

অপহরসীম। আসল িথা িকলা িুহম 

হনকজর সাকথ হনকজ সহন্ধ িকরা, যাকি 

িুহম হনকজ সুখী িকি পাকরা এবং িুহম 

হনকজই পিামার মযষিািা ও িষেিা বুেকি 

পাকরা”।

পহরপূণষি সমাধান

উতি দুহট িাহিিকির মাকে সমিার 

ব্যাপাকর মানু্ যখন িার ঈমান ভঙ্ িকর, 

িখন িয়ি িার মন প্রথম িাহিিকির 

হিকি িািাকব, িখন পস হনকজকি হনছি 

এিটা শরীর, কনাংরা আবজষিনা ও পখল 

িামাশা, খামকখয়ালীপনা পিখকি পাকব 

যার পিান লষে্য উকদেশ্য পনই। িখন পস 

অন্যান্য জীব জন্তুর ন্যায় আনন্দ উল্াস 

ও মজা িরকব। এভাকব পস হনকজকি িীন 

ও অপমাহনি িরকব। আল্াি িায়া’লা 

বকলনঃ {আর যারা িাকফর,িারা পভাগ-

হবলাকস মত্ত থাকি এবং চিুস্পি জন্তুর মি 

আিার িকর। িাকির বাসস্ান জািান্নাম।} 

[সূরা মুিাম্িঃ ১২]

অথবা পস যহি শুধু িার হদ্িীয় 

িাহিিকির হিকি িািায় িখন িা 

িার আিল বা হবকবকির সীমালঙ্ঘন 

িকর। িখন পস মিান আল্াি িায়া’লার 

হিকিপ্রি্যাবিষিনকি ভুকল অিংিার ও 

সীমালঙ্ঘকনর পকথ পা বািায়। আল্াি 

িায়া’লা বকলনঃ {সহি্য সহি্য মানু্ 

সীমালংঘন িকর, এ িারকণ পয, কস 

হনকজকি অভাবমুতি মকন িকর। হনশ্য় 

আপনার পালনিিষিার হিকিই প্রি্যাবিষিন 

িকব।}[সূরা আলািঃ ৬-৮]

অিএব মানু্ হনকজর সম্পকিষি জানা 

উহচি, কস হনকজ হনকজর সাকথ হচতিা ভাবনা 

িরা উহচি। মানুক্র দুিষিশা ও িকটির 

অন্যিম িারণ িকলা পস হনকজকি জাকননা 

এবং সমাকজ িার অবস্ান পিাথায় পস িা 

জাকননা। কস পি? িার প্রিৃি মযষিািা হি? 

িার হি িরা উহচি? ইি্যাহি জাকননা।

স্বীয় ষেমিা জানুন

স্বীয় ষেমিা জানুন

পি  হসজিা িরকি বকলকছন। িার জন্য জহমন, 

পশু পাহখ সব হিছু অধীনস্ িকর হিকয়কছন। িাকি জ্ান 

িান িকর সম্াহনি িকরকছন, যা িাকি এি আলািা 

নবহশটি্যমহন্ডি ও হবমিয়ির িকরকছ। আল্াি িায়া’লা 

বকলনঃ {হনশ্য় আহম আিম সতিানকি মযষিািা িান 

িকরহছ, আহম িাকিরকি স্কল ও জকল চলাচকলর বািন 

িান িকরহছ; িাকিরকি উত্তম জীবকনাপিরণ প্রিান 

িকরহছ এবং িাকিরকি অকনি সৃটি বস্তুর উপর পশ্রষ্বে 

িান িকরহছ।}[সূরা বনী ইসরাঈলঃ ৭০]

অিএব মানুক্র মূল উপািান উতি দুহট হজহনকসর 

[িুছি বস্তু িকি সৃহটি এবং আল্াি িাআলা িিৃষিি সম্াহনি 

িরা] ভাবনা ও হচতিা  ছািা বুো যাকবনা। এ হচতিা িার 

হববোকসর মাকে সমিা আনয়ন িকর, কস পয ইজ্ি-

সম্ান, ধন-সম্পি, জ্ান-হবজ্ান ইি্যাহি যা হিছুই 

অজষিন িরুি না পিন িার সব হিছুই মিান আল্াি 

িায়া’লার িয়া ও িরুনা ছািা হিছুই না। আল্াি িায়া’লা 

বকলনঃ {পিামাকির িাকছ পয সমস্ত পনয়ামি আকছ, িা 

আল্ািরই পষে পথকি। অিঃপর পিামরা যখন দুঃকখ-

িকটি পহিি িও িখন িাঁরই হনিট িান্নািাহট ির।} 
[সূরা নািলঃ ৫৩]

মানু্ হনজস্ব সত্তায় এি হপণ্ড মাংস ও হিছু িাহডি 

ছািা আর হিছু না। উপিারী ইলম ও সৎিমষি িাকি 

সংস্কার ও সভ্য িকর সম্াহনি িকর পিাকল। িার 

দুবষিলিা ও অষেমিা সকবেও মিান আল্াি িায়া’লা িাকি 

এমন এি মহিমাহবেি আমানি বিকনর জন্য উপকযাগী 

িকর পিাকলন পয আমানি িার চারপাকশর অন্যান্য সব 

সৃহটিিূল গ্রিণ িরকি অষেমিা প্রিাশ িকর।   আল্াি 

িায়া’লা বকলনঃ {আহম আিাশ পৃহথবী ও পবষিিমালার 

সামকন এই আমানি পপশ িকরহছলাম, অিঃপর িারা 

একি বিন িরকি অস্বীিার িরল এবং একি ভীি িল; 

হিন্তু মানু্ িা বিণ িরল। হনশ্য় পস জাকলম-অজ্।} 

[সূরা আিযাবঃ ৭২]
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২- জীবন

মানু্ িার অহস্তকবের প্রিৃি স্বরূপ জানকল 

পস হনকজই জীবকনর প্রিৃি অবস্া জানকি হচতিা 

গকব্ণা িরকব, কিননা িাকি এ স্বভাব প্রিৃহি 

হিকয়ই সৃহটি িরা িকয়কছ। জীবনই মানুক্র 

পমৌহলি হজহনস, দুহনয়ার সমস্ত মজা, আনন্দ 

আকয়শ এর দ্ারাই িয়। জীবকনর উপর হনভষির 

িকরই মানুক্র অতির যা িরকি আগ্রিী ও 

পযসব হজহনকসর হিকি পোঁকি পস সব িাজ 

িরার আিাংখা িয়। িািকল জীবকনর উকদেশ্য 

হি?! জীবন মরণ সৃহটির উকদেশ্য িকলা মানু্কি 

পরীষো িরা, কি িাকির মাকে িকমষি পশ্রষ্ িা 

জানা।  আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {হযহন সৃহটি 

িকরকছন মরণ ও জীবন, যাকি পিামাকিরকি 

পরীষো িকরন-কি পিামাকির মকধ্য িকমষি পশ্রষ্? 

হিহন পরাক্মশালী, ষেমাময়।}[সূরা মুলিঃ ২]

ইিাই িকলা মানুক্র প্রিৃি অবস্া। হিন্তু 

অহধিাংশ পলািই ইিা জাকননা। ি্যাঁ.. ইিাই 

দুহনয়ার জীবকনর হিিমি। আল্াি িায়া’লা 

বকলনঃ {পাহথষিব জীবকনর উিািরণ পিমহন, 

পযমহন আহম আসমান পথকি পাহন ব্ষিন িরলাম, 

পকর িা হমহলি সংহমহশ্রি িকয় িা পথকি যমীকনর 

শ্যামল উহদ্ি পবহরকয় এল যা মানু্ ও জীব-

জন্তুরা পখকয় থাকি। এমনহি যমীন যখন পসৌন্দযষি 

সু্মায় ভকর উিকলা আর যমীকনর অহধিিষিারা 

ভাবকি লাগল, এগুকলা আমাকির িাকি আসকব, 

িিাৎ িকর িার উপর আমার হনকিষিশ এল রাকরে 

হিংবা হিকন, িখন পসগুকলাকি পিকট স্তুপািার 

িকর হিল পযন িাল ও এখাকন পিান আবাি 

হছল না। এমহনভাকব আহম পখালাখুহল বণষিনা িকর 

থাহি হনিশষিণসমূি পস সমস্ত পলািকির জন্য 

যারা লষে্য িকর।}[সূরা ইউনুসঃ ২৪]

মানু্ সৃহটির উকদেশ্যঃ 

আল্াি িায়া’লা সমস্ত অহস্তবেশীল হজহনস সৃহটি িকরকছন। 

িাঁর সৃহটি অনথষিি ও হবফল নয়। হিহন অনথষিি িাজ িরা পথকি 

মিাপহবরে।  আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {পিামরা হি ধারণা ির পয, 

আহম পিামাকিরকি অনথষিি সৃহটি িকরহছ এবং পিামরা আমার িাকছ 

হফকর আসকব না? অিএব শী্ষি মহিমায় আল্াি, হিহন সহি্যিার 

মাহলি, হিহন ব্যিীি পিান মাবুি পনই। হিহন সম্াহনি আরকশর 

মাহলি।}[সূরা মু’হমনুনঃ ১১৫-১১৬]

হিহন সৃহটিিূলকি িাঁর পূনষিাংগ ইবািি িরকি সৃহটি িকরকছন। 

িাকির সমস্ত িাজ িমষি, কখলাধুলা, আনন্দ হবকনািন ইি্যাহিসি 

জীবকনর সবষিকষেকরে ইবািি শাহমল। ইবািি শুধু হনিশষিন ও হচহ্নগি 

অকথষি নয়, বরং সামগ্রীি অকথষি জীবকনর সবকষেকরেই িাঁর ইবািি 

িরা। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {আমার এবািি িরার জন্যই আহম 

মানব ও হজন জাহি সৃহটি িকরহছ।}[সূরা যাহরয়ািঃ ৫৬]

পষোতিকর পয ব্যহতি এ বাস্তবিা জাকননা, কস অজ্িার মাকে 

দুহবষিপাি খায়, সকন্দি, িয়রাহনকি পভাকগ, ফকল জীবকন দুঃখ-

দুিষিশায় পহিি িয়। িখন িার িাকছ সুখ ও ইবািি হভন্ন িকয় যায়, 

িার পাহথষিব জীবন পথকি ইবািি হছন্ন িকয় যায়, ফকল আকখরাি 

পথকি দুহনয়া আলািা িকয় যায়। অথচ আল্াি িায়া’লা আসমান 

ও জহমকনরর সব সৃহটিিূল িার অধীনস্ িকর হিকয়কছন। আল্াি 

িায়া’লা বকলনঃ {এবং আয়ত্তাধীন িকর হিকয়কছন পিামাকির, 

যা আকছ নকভামন্ডকল ও যা আকছ ভূমন্ডকল; িাঁর পষে পথকি। 

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

মানুক্র বুো উহচি পয, কস িার প্রিৃি মাহলি মিান আল্াি 

িায়া’লার পষে পথকি পরীষো হনরীষোর জন্য   এ পৃহথবীকি খহলফা 

হিকসকব পপ্রহরি। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {হিহনই পিামাকিরকি 

পৃহথবীকি প্রহিহনহধ িকরকছন এবং একি অকন্যর উপর মযষিািা 

সমুন্নি িকরকছন, যাকি পিামাকির পি এ হব্কয় পরীষো িকরন, যা 

পিামাকিরকি হিকয়কছন। আপনার প্রহিপালি দ্রুি শাহস্ত িািা এবং 

হিহন অি্যতি ষেমাশীল, িয়ালু।}[সূরা আন’আমঃ ১৬৫][
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পহরমাকপ পহরমাপ িরা 

িয় িকব একি অকনি 

বি ব্যাপার মকন 

িকব। আর একি যহি 

আকখরাকির পহরমাকপ 

মাপা িয় িকব একি 

খুবই সামান্য, নগণ্য, 

ক্ীিা-কিৌিুি,সাজ-

সজ্া,পারস্পহরি 

অিহমিা এবং ধন 

ও জকনর প্রাচুযষি 

ব্যিীি আর হিছুই 

মকন িকবনা। ইিাই 

সমস্ত বাহি্যি বি বি 

হজহনকসর অতিহনষিিীি 

বাস্তবিা।   ি্যাঁ... 

ইিাই দুহনয়ার 

জীবকনর বাস্তবিা.....। 

ইিাই প্রিৃি অবস্া 

যখন মানুক্র অতির 

গভীরভাকব বাস্তবিা 

জানকি হচতিাভাবনা িরকব। িকব দুহনয়ার জীবকনর এ বাস্তবিাকি পহবরে পিারআন 

আলািা বা হছন্ন িরকি বকলহন, পৃহথবী আবাি ও দুহনয়ার পহরচালনাকি গুরুবেিীন বা 

অবমূল্যায়ন িরকি বকলহন। কিারআন শুধু মানুক্র অনুভুহি, মানহসি মূল্যায়নকি 

সহিি িরার উকদেশ্য হনকয়কছ, দুহনয়ার ষেনস্ায়ী পভাগহলবাস ও আি্ষিকণর 

চািচকি্যর উপকর উিকি বকলকছ। কিননা দুহনয়া শুধুমারে এিহট পসিু যার উপর 

হিকয় সমস্ত সৃহটিিূল আকখরাকির হিকি ধাহবি িকছি। এ দুহনয়া খুবই ষেুদ্র ও 

ষেণস্ায়ী যা হচরস্ায়ী আকখরাকির িুলনায় হিছুই না। কযখাকন মানু্ িার প্রহিিান 

পাকব। এছািা হচরস্ায়ী আকখরাকির ফলাফল মানুক্র দুহনয়ার জীবকনর উপরই 

হনভষির িকর। অিএব দুহনয়া সবষিিাই পরীষোর জায়গা। এখাকন পভাগ হবলাস, আনন্দ-

মজা বা দুঃখ িটি, ব্যথা পবিনা ও দুিষিশা সব হিছুই সামান্য িকয়ি হিকনর জন্য, 

যা অহি দ্রুিই পশ্ িকয় যাকব। িার হচরস্ায়ী হিিানা হনধষিারকন সমস্ত আমলনামাই 

আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {িাকির িাকছ 

পাহথষিব জীবকনর উপমা বণষিনা িরুন। িা 

পাহনর ন্যায়, যা আহম আিাশ পথকি নাহযল 

িহর। অিঃপর এর সংহমশ্রকণ শ্যামল সবুজ 

ভূহমজ লিা-পািা হনগষিি িয়; অিঃপর িা 

এমন শুস্ক চুণষি-হবচুণষি িয় পয, বািাকস উকি 

যায়। আল্াি এ সবহিছুর উপর শহতিমান।}
[সূরা িািফঃ ৪৫]

আমরা পয জীবকন জীহবি আহছ িা 

অহিক্ম িরার পথ, স্ায়ী সময় নয়। 

ইিা আকখরাকির জীবকনর সাঁকিা। পাহথষিব 

জীবকনই মানুক্র জীবন পশ্ িকবনা। 

পরিাকল আসল জীবন রকয়কছ। পাহথষিব 

জীবন ক্ীিা-কিৌিুি, সাজ-সজ্া ও 

পারস্পহরি অিহমিা ব্যিীি আর হিছু 

নয়। কযমন আল্াি িায়া’লা বকলকছনঃ 

{পিামরা পজকন রাখ, পাহথষিব জীবন ক্ীিা-

পিৌিুি, সাজ-সজ্া, পারস্পহরি অিহমিা 

এবং ধন ও জকনর প্রাচুযষি ব্যিীি আর 

হিছু নয়, কযমন এি বৃহটির অবস্া, যার 

সবুজ ফসল িৃ্িকিরকি চমৎিৃি িকর, 

এরপর িা শুহিকয় যায়, ফকল িুহম িাকি 

পীিবণষি পিখকি পাও, এরপর িা খিিুটা 

িকয় যায়। আর পরিাকল আকছ িহিন 

শাহস্ত এবং আল্াির ষেমা ও সন্তুহটি। পাহথষিব 

জীবন প্রিারণার উপিরণ নব হিছু নয়।} 
[সূরা িািীিঃ ২০]

উপকরাতি আয়াকি িারীমা দুহনয়ার 

যাবিীয় জীবনকি দুবষিল, িুছি ও মূল্যিীন 

হিকসকব আখ্যাহয়ি িকরকছ। মানবাত্াকি 

এর অকনি উকধ্ষি িুকল ধকরকছ। দুহনয়াকি 

আকখরাকির সাকথ সম্পৃতি িকরকছ। দুহনয়াকি 

যহি আলািাভাকব িার নবহশটি্যাবলী ও হনজস্ব 
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ি্যাঁ, কযকিিু িারা এর হবহনমকয় বক্িা অকবে্ণ িকর। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {যারা 

পরিাকলর চাইকি পাহথষিব জীবনকি পছন্দ িকর; আল্াির পকথ বাধা িান িকর এবং িাকি বক্িা 

অকবে্ণ িকর, িারা পথ ভুকল িূকর পকি আকছ।}[সূরা ইবরািীমঃ ৩]

এর অথষি এটা নয় পয, দুহনয়ার জীবনকি অবজ্া িকর জ্ান হবজ্ান ও িাজ িকমষির দ্ারা 

পৃহথবীর পহরচালনা ও আবাি পছকি হিকয় নবরাগ্য ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন িরকব আর মউকির 

অকপষো িরকব।  এটা িখনও নয়... বরং উত্তম পথ িকলা দুহনয়াকি সাকথ হনকয়ই চলা ও িাজ িমষি 

িরা পযভাকব আল্াি িায়া’লা বকলকছনঃ {আল্াি পিামাকি যা িান িকরকছন, িদ্ারা পরিাকলর 

গৃি অনুসন্ধান ির, এবং ইিিাল পথকি পিামার অংশ ভূকল পযকয়া না। িুহম অনুগ্রি ির, কযমন 

আল্াি পিামার প্রহি অনুগ্রি িকরকছন এবং পৃহথবীকি অনথষি সৃহটি িরকি প্রয়াসী িকয়া না। হনশ্য় 

আল্াি অনথষি সৃহটিিারীকিরকি পছন্দ িকরন না।}[সূরা িাসাসঃ ৭৭]

আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {পিামাকিরকি যা হিছু পিয়া িকয়কছ, িা পাহথষিব জীবকনর পভাগ 

ও পশাভা নব নয়। আর আল্াির িাকছ যা আকছ, িা উত্তম ও স্ায়ী। কিামরা হি পবাে না?} 
[সূরা িাসাসঃ ৬০]

এসব পহরপূরি হচতিাভাবনা মানুক্র িাকছ জীবনকি অকনি মূল্যবান হজহনস িকর িুকল যা 

িাকি হবহনকয়াগ িরা ও িাকজ লাগাকনা অি্যাবশ্যিীয় িকর। কমৌহলিভাকব ইিা পরিাকলর স্ায়ী 

সুখ শাহতির জীবকনর পসিু িওয়ার পবহশ গুরুবে রাকখনা। আর দুহনয়ার পসৌন্দযষি, চািহচি্য ইি্যাহি 

যা হিছু আকছ িা পাহথষিব জীবকনর পভাগ ও পশাভা নব হিছু নয়। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ 

হিয়ামকির হিকন িাহিপাল্ায় 

ওজন িরা িকব। িািকল িুহম 

িবকর হি হনকয় যাছি? আল্াি 

িায়া’লা বকলনঃ {পিামরা আমার 

িাকছ হনঃসঙ্ িকয় একসছ,আহম 

প্রথমবার পিামাকিরকি সৃহটি 

িকরহছলাম। আহম পিামাকিরকি 

যা হিকয়হছলাম,িা পশ্াকিই পরকখ 

একসছ। আহম পিা পিামাকির 

সাকথ পিামাকির সুপাহরশিারীকির 

পি পিখহছ না। যাকির সম্পকিষি 

পিামাকির িাবী হছল পয,িারা 

পিামাকির ব্যাপাকর অংশীিার। বাস্তুহবিই পিামাকির পরস্পকরর সম্পিষি হছন্ন িকয় পগকছ এবং 

পিামাকির িাবী উধাও িকয় পগকছ।}[সূরা আন’আমঃ ৯৪]

অহধিাংশ মানুক্র হি িকলা িারা এ প্রিৃি অবস্া পথকি গাহফল! ইিাই আল্াি িায়া’লা 

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

এটা হিভাকব সম্ভব! যারা পাহথষিব জীবকনই সন্তুটি থাকি আর িার প্রহিপালকির সাষোৎ 

প্রি্যাশা িকরনা?!  আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {অবশ্যই পযসব পলাি আমার সাষোৎ লাকভর আশা 

রাকখ না এবং পাহথষিব জীবন হনকয়ই উৎফুল্ রকয়কছ, িাকিই প্রশাহতি অনুভব িকরকছ এবং যারা 

আমার হনিষিশনসমূি সম্পকিষি পবখবর। এমন পলািকির হিিানা িল আগুন পসসকবর বিলা হিসাকব 

যা িারা অজষিন িরহছল।}[সূরা ইউনুসঃ ৭-৮]

হি অবস্া িকব িাকির যারা পরিাকলর উপর দুহনয়ার জীবনকি অগ্রাহধিার পিয়?!! আল্াি 

িায়া’লা বকলনঃ {িখন পয ব্যহতি সীমালংঘন িকরকছ, এবং পাহথষিব জীবনকি অগ্রাহধিার হিকয়কছ, 

িার হিিানা িকব জািান্নাম। পষোতিকর পয ব্যহতি িার পালনিিষিার সামকন িন্ডায়মান িওয়াকি 

ভয় িকরকছ এবং পখয়াল-খুশী পথকি হনকজকি হনবৃত্ত পরকখকছ, িার হিিানা িকব জান্নাি।} 
[সূরা নাহজয়ািঃ ৩৭-৪১]

ি্যাঁ, কিননা িারা স্বীয় ধমষিকি িামাশা ও পখলা বাহনকয় হনকয়কছ এবং পাহথষিব জীবন িাকির 

পি পধািায় পফকল পরকখকছ। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {িারা স্বীয় ধমষিকি িামাশা ও পখলা 

বাহনকয় হনকয়হছল এবং পাহথষিব জীবন িাকির পি পধািায় পফকল পরকখহছল। অিএব, আহম 

আজকি িাকিরকি ভুকল যাব; কযমন িারা এ হিকনর সাষোৎকি ভুকল হগকয়হছল এবং পযমন িারা 

আয়ািসমূিকি অহববোস িরি।}[সূরা আ’রাফঃ ৫১]
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{মানবিূলকি পমািগ্রস্ত িকরকছ নারী,সতিান-সতিহি, 

রাহশিৃি স্বণষি-করৌপ্য, হচহহ্নি অবে,গবাহি পশুরাহজ এবং 

পষেি-খামাকরর মি আি্ষিণীয় বস্তুসামগ্রী। এসবই িকছি 

পাহথষিব জীবকনর পভাগ্য বস্তু। আল্াির হনিটই িকলা 

উত্তম আশ্রয়।}[সূরা আকল ইমরানঃ ১৪]

আল্াি িায়া’লা আকরা বকলনঃ {ধননবেযষি ও সতিান-

সতিহি পাহথষিব জীবকনর পসৌন্দযষি এবং স্ায়ী সৎিমষিসমূি 

আপনার পালনিিষিার িাকছ প্রহিিান প্রাহপ্ত ও আশা 

লাকভর জকন্য উত্তম।}[সূরা িািফঃ ৪৬]

ইিার সুন্দর ব্যবিার জানকল প্রিৃি পকষে পিউ একি 

অপছন্দ িরকি পাকরনা। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {আপহন 

বলুনঃ আল্াির সাজ-সজ্াকি, যা হিহন বান্দাকির জকন্য 

সৃহটি িকরকছন এবং পহবরে খাদ্রবস্তুসমূিকি পি িারাম 

িকরকছ? আপহন বলুনঃ এসব পনয়ামি আসকল পাহথষিব 

জীবকন মুহমনকির জকন্য এবং হিয়ামকির হিন খাঁহটভাকব িাকিরই জকন্য। এমহনভাকব 

আহম আয়ািসমূি হবস্তাহরি বণষিনা িহর িাকির জকন্য যারা বুকে।}[সূরা আ’রাফঃ ৩২]

এ ভাবনা ও হববোসই এিজন মুসলমানকি দুহনয়ার পভাগ হবলাস ও পাহথষিব অংশ 

ব্যবিাকর পহরচাহলি িকর। কস সবষিিা হববোস িকর পয, কস যা হিছুর মাহলি িা অস্ায়ী। 

পস সবষিিা অপচয় ব্যিীি এগুকলা পভাগ িকর। িার অভ্যতিরীণ হববোস থাকি পয, দুহনয়ার 

যা হিছুর পস মাহলি িা িার িাকির মুকিায়, অতিকরর মাকে িার স্ান নয়। িার পথকি যা 

ছুকট যায়, বা পয সব হবপি আপি আকস িা িার ষেহি িরকি পাকরনা। আল্াি িায়া’লা 

বকলনঃ  {পৃহথবীকি এবং ব্যহতিগিভাকব পিামাকির উপর পিান হবপি আকস না; হিন্তু 

িা জগি সৃহটির পূকবষিই হিিাকব হলহপবদ্ধ আকছ। হনশ্য় এটা আল্াির পকষে সিজ। 

এটা এজকন্য বলা িয়, যাকি পিামরা যা িারাও িজ্ন্যaক দুঃহখি না িও এবং হিহন 

পিামাকিরকি যা হিকয়কছন, িজ্কন্য উল্হসি না িও। আল্াি পিান উদ্ধি অিংিারীকি 

পছন্দ িকরন না।}[সূরা িািীিঃ ২২-২৩]

এভাকব মুসলমান আনন্দ, কভাগ-হবলাস ও পসৌন্দযষি উপকভাগ িকর, সাকথ সাকথ 

িার জন্য মিান আল্াি িায়া’লার পষে পথকি রকয়কছ প্রহিিান। িার িাকছ দুহনয়া 

আকখরাকির সাকথ সম্পৃতি, নিহিি ও শারীহরি আনন্দ উপকভাগ অতিকরর আনকন্দর 

সাকথ যুতি, দুহনয়ার পভাকগর মাধ্যকম অহজষিি সুখ শাহতি িার অভ্যতিরীণ পহরিুহটি ও 

প্রশাহতির সাকথ সম্পৃতি।

৩- মিাহববেঃ

মুসলমাকনর অহস্তকবের হচতিা ভাবনা িাকি িৃিীয় পিকন্দ্র ভাবাকি হনকয় যায়, আর পসটা িকলা 

িার চাহরহিকির মিাহববে যাকি সমস্ত অহস্তকবের বসবাস, কস িখন ইিা হনকয় ভাবকি থাকি। 

আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {িািকল আপহন বকল হিন, কচকয় পিখ পিা আসমানসমুকি ও যমীকন হি 

রকয়কছ। আর পিান হনিশষিন এবং পিান ভীহিপ্রিষিশনই পিান িাকজ আকস না পসসব পলাকির জন্য 

যারা মান্য িকর না।}[সূরা ইউনুসঃ ১০১]

আল পিারআকনর অসংখ্য আয়াকি িারীমা মানু্কি আল্াি িায়া’লার সৃহটি ও সুহনপুণ সৃজন 

সম্পকিষি হচতিা ভাবনা িরকি আিবান িকরকছ। যাকি অনুরুপ ফলাফল লাভ িয় পযমন িয় অহস্তবে 

ও জীবকনর প্রিৃি অবস্া সম্পকিষি হচতিা িরকল। কস আহবষ্ার িরকব পয, মিাহবকবের হচতিা ভাবনা 

িাকি   হনকম্নাতি দুহট পহরপূরি বাস্তবিা বুেকি ও িার সাকথ চলকি বাধ্য িরকবঃ 

প্রথম বাস্তবিা িকলা আল্াি িায়া’লা এ মিাহবকবের অহধিাংশ সৃহটিিূল িার অধীনস্ িকর 

হিকয়কছন। কযকিিু হিহন সব সৃহটির উপর মানুক্র শুধু মযষিািাই পিনহন বরং িাকির পখিমকি ও 

আনন্দ উপকভাকগ সব হিছু অধীনস্ িকর হিকয়কছন। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {পিামরা হি পিখ না 

আল্াি নকভামন্ডল ও ভূ-মন্ডকল যাহিছু আকছ, সবই পিামাকির িাকজ হনকয়াহজি িকর হিকয়কছন 

এবং পিামাকির প্রহি িাঁর প্রিাশ্য ও অপ্রিাশ্য পনয়ামিসমূি পহরপূনষি িকর হিকয়কছন? এমন পলাি 

ও আকছ; যারা জ্ান, পথহনকিষিশ ও উজ্ল হিিাব ছািাই আল্াি সম্পকিষি বািহবিন্ডা িকর।} 
[সূরা পলািমানঃ ২০]

আল্াি িায়া’লা আকরা বকলনঃ {হিহনই পিামাকির িাকজ হনকয়াহজি িকরকছন রাহরে, 

হিন, সূযষি এবং চন্দ্রকি। িারিাসমূি িাঁরই হবধাকনর িকমষি হনকয়াহজি রকয়কছ। হনশ্য়ই একি 

পবাধশহতিসম্পন্নকির জকন্য হনিশষিনাবলী রকয়কছ।}[সূরা নািলঃ ১২]

আল্াি িায়া’লা  আকরা বকলনঃ {হিহন পিামাকির জকন্য পৃহথবীকি সুগম িকরকছন, অিএব, 

পিামরা িার িাঁকধ হবচরণ ির এবং িাঁর পিয়া হরহযি আিার ির। িাঁরই িাকছ পুনরুজ্ীবন 

িকব।}[সূরা মুলিঃ ১৫]

“আহম পিারআন হনকয় 

গকব্ণা িকরহছ, ফকল একি 

জীবকনর সমস্ত সমস্যার 

সমাধান খুঁকজ পপকয়হছ”।

প্রনে িকরা... কিারআন 

পিামার উত্তর হিকব

মাইি টাইসন

হববেহবখ্যাি মুহটিকযাদ্ধা
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পছকি চকল পযকি, আর না পাকর ইিার সকঙ্ হমকল 

চলকি। কিননা িাকির সম্পিষি িকলা অসম ও 

হবশৃঙ্খল। ফকল িাকির সম্পিষি স্বাথষিপরিা,খলিা, 

খারাপ অনুমান,্ড়যন্ত এবং অপকরর অহনটিিা 

ইি্যাহির উপর প্রহিহষ্ি। এ সব হিছু মানু্কি 

অসুখী ও অসন্তুটি িকর পিাকল। িাকি মানহসি 

পটনশন, উকত্তজনা ও িহিন িকটি পভাগায়। কস 

সবষিিা পটনশন ও উকত্তজনায় থাকি। িািকল 

পিাথা পথকি িার সুখ শাহতি ও আরাম আকয়শ 

আসকব?! আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {সমান নয় 

ভাল ও মন্দ। জওয়াকব িাই বলুন যা উৎিৃটি। 

িখন পিখকবন আপনার সাকথ পয ব্যহতির শুত্রুিা 

রকয়কছ, কস পযন অতিরঙ্ বন্ধু। এ চহররে িারাই 

লাভ িকর, যারা সবর িকর এবং এ চহরকরের 

অহধিারী িারাই িয়, যারা অি্যতি ভাগ্যবান।} 
[সূরা িা-মীম হসজিা, আয়ািঃ ৩৪-৩৫]

অন্যহিকি পয সব মানু্ িার জীবনকি 

সুশৃঙ্খল িকরকছ ও অন্যাকন্যর সাকথ িার সম্পিষি 

অহধিার ও িাহয়বে িিষিকব্যর হভহত্তকি গকিকছ, 

পস সবষিিা িার িাহয়বে পালন িকর। অহধিার 

আিাকয় সিজিা িকর, িার প্রহিপকষের ভুলত্রুহট 

মাজষিনা িকর । হনঃসকন্দকি পস এিজন সুখী 

মানু্। মানুক্র সাকথ আচরকণর পষেকরে মায়া 

মমিা পশ্রষ্ পন্থা। মায়া মমিা িকলা ভালবাসা, 

অতিরঙ্িা এবং ব্যািুল িামনা। এ সব হিছুই 

মানুক্র সুস্ স্বভাব-প্রিৃহি।

“এজন্য ইসলাকমর আহঙ্নায় ও ছায়ািকল শাহতি অনুভব 

িরকি আহম ইসলামকি হনবষিাহচি িকরহছ.........ি্যাঁ আহম 

ইসলাম গ্রিণ িকরহছ। আহম অনুভব িকরহছ ও বুকেহছ পয, 

ইসলামই এিমারে ধমষি যা রূি ও শরীর বা পিি ও  আত্ার 

মাকে হবহছিন্ন িকরনা। আমার জন্য এটাই যকথটি পয, ইিা 

পুিঃপহবরে ধমষি, ইিা সচ্চহরকরের হিকি ডাকি, মানুক্র 

সম্াকনর হিকি আিবান িকর এবং িা আঁিহিকয় ধরকি 

বকল । এ িারকণই আহম সাষে্য হিহছি পয, আল্াি ছািা 

পিান ইলাি পনই, মুিাম্ি সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্াম 

আল্াির বান্দাি ও রাসুল। এবং এ অবস্ার উপরই আহম 

আমার প্রহিপালকির সাকথ হমহলি িকবা”। 

সম্ান ও আখলাকির ধমষি

ফরাহস হচতিাহবি

ভ্যানন মুকস্যট

মিাহববেকি পয মানুক্র জন্য অধীনস্ িকর হিকয়কছ 

পস ব্যাপাকর মুসলমান পিারআকন অকনি আয়াকি 

স্পটি িহলল প্রমাণ পাকব। একি মিাহবকবের প্রহি নিুন 

িকর ভাবনা হচতিা িরার সূক্ষ্ম ইশারা রকয়কছ। এবং 

নানা হবপযষিয় ও দুকযষিাকগ নধযষিিারা িকি হনক্ধ িরার 

অতিিষিশষিন রকয়কছ। প্রিৃহি সবষিিা দুবষিল মানুক্র সাকথ 

হবকরাকধ হলপ্ত নয়। আবার মানু্ও সবষিিা প্রিৃহির 

উপর জয়লাভ িরকি হবকরাকধ হলপ্ত নয়। 

আর হদ্িীয় বাস্তবিা িকলাঃ মিাহবকবের সব রিস্য 

এখনও মানুক্র িাকছ আহবষ্ৃি নয়। ইিাকি মানুক্র 

অধীনস্ িকর পিয়ার পকরও একি অকনি জীব ও প্রাণী 

রকয়কছ যা মানুক্র  অনুধাবকনর বাহিকর বা িাকির 

উপর িিৃষিবে িরকি অষেম। কযমনঃ মিাহবকবে অসংখ্য 

পফকরশিা ও জ্ীন জাহির হবচরণ। একি আকরা অকনি 

সৃহটি রকয়কছ যা মানুক্র পকষে এর প্রিৃি অবস্া 

অজানা অথবা পস এর অহস্তবে সম্পকিষিই অজ্। এ 

মিাহবকবে মানুক্র অহস্তবে হনছি এিহট পছাট পরমাণুর 

মিই, যা বি বি সৃহটির সামকন অনুকল্খকযাগ্য প্রায়। 

উপকরাতি দুহট বাস্তবিা মিাহববে সম্পকিষি  

মুসলমাকনর িৃহটিভহঙ্কি পহরপূণষি িকর। কস সমস্ত 

সৃহটির মাকে িার মযষিািা বুেকি পাকর, কযকিিু আল্াি 

িায়া’লা িাকি সৃহটির মূল পিন্দ্রহবন্দু িকরকছন, 

অন্যান্য সৃহটিিূল িার অধীনস্ িকরকছন। এিই সময় 

পস জাকন পয আকরা অকনি হিছুর প্রিৃি রিস্য িার 

সামকন অজ্াি। িার ষেমিা ও সষেমিা যিই উকচ্চ 

পপৌঁছুি, কস িখনও পস সকবর ধাকর িাকছও পযকি 

পারকবনা।  

আর মানুক্র চারপাকশ হবি্যমান অন্যান্য 

হজহনকসর সাকথ িার সম্পিষি িকলা সুসংগহিি ও গভীর 

হশটিাচারীিায় শৃঙ্খলাবদ্ধ ও হনয়হন্তি। অিঃএব যারা 

চারপাকশর পহরকবকশর সকঙ্  হবশৃঙ্খলার জীবন যাপন 

িকর িারা দুকভষিাগ, দুিষিশা, িকটি থাকি, না পাকর একি 

“আমার পুরা জীবকন হনকজর পয স্ববো িাহরকয়হছ 

িা আহম ইসলাকম পপকয়হছ। কস সময় আহম প্রথম 

অনুভব িকরহছ পয, আহম এিজন মানু্। ইিা এমন 

এি ধমষি যা মানু্কি িার মূল প্রিৃহির হিকি হফকর 

হনকয় যায়। কিননা ইসলাম মানুক্র স্বভাব প্রিৃহির 

সাকথ এিমি”।

মানবিার ধমষি

মাহটষিন হলঞ্

ইংকরজ হচতিাহবি
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 পস আকরা িাহয়বেপ্রাপ্ত পয, শহরয়কির সীমাকরখা পমকন ও প্রকয়াজন অনুসাকর হনকজর ইকছিগুকলা 

পূরণ িরকব। স্রটিা, আত্া ও মিাহববে সম্পকিষি যখন আমাকির এ ধারণা ও হববোস িকব িখন 

স্বভাবিই আমাকির সামকন িহিপয় ফলাফল একস িাঁিাকব, যা আমরা উতি ধারণার বাস্তবিা 

পথকি পপকয় যাই। মানু্ যখন উতি িাহিিিগুকলা জানকি পারকব, িখন পস স্বভাবিই বুেকব পয, 

ইি ও পরিালীন সুখ শাহতি আল্াি িায়া’লার সন্তুহটি, িার আকিশ মানা ও হনক্ধ পথকি হবরি 

থািার মকধ্যই হনহিি। একি শারীহরি ও আহত্ি চাহিিার মাকে সমিা বাস্তবাহয়ি িকব। ব্যহতি ও 

সমহটির চাহিিা, দুহনয়া ও আকখরাকির আবাকির মাকে সমিা আসকব। দুহনয়াকি পস সুকখ শাহতিকি 

থািকব – সুখ যিই িম পিাি না পিন-। কিননা দুহনয়া িকলা পহরশ্রম, িমষি ও পরীষোর স্ান। আর 

আকখরাি িকলা হিকসকবর স্ান। কয ব্যহতি পসখাকন সফল িকব পসই হচরিাল পূণষি সুখ ও পসৌভাগ্য 

লাভ িরকব। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {িাকির সুসংবাি হিকছিন িাকির পরওয়ারকিগার স্বীয় 

িয়া ও সকতিাক্র এবং জান্নাকির, কসখাকন আকছ িাকির জন্য স্ায়ী শাহতি। িথায় িারা থািকব 

হচরহিন। হনঃসকন্দকি আল্াির িাকছ আকছ মিাপুরস্কার।}[সূরা িাওবাঃ ২১-২২]

পসৌভাকগ্যর পথ.... মানুক্র হনকজর সাকথ, জীবন ও মিাহবকবের 

সাকথ সামঞ্স্যহবধান িরাঃ
এ হববোকস মানু্ িার সৃহটিিিষিার সাকথ, হনকজর ও িার চারপাকশর মিাহবকবের সাকথ 

সামঞ্স্যহবধান িকর চকল। কস প্রথকমই আল্াির ইবািকির িাহিিি জানকি পাকর, িার উপর 

ন্যস্ত িাহয়বে িিষিব্য আিায় িকর। হদ্িীয়ি পস হনকজর এ মযষিািা বুেকি পাকর পয, আল্াি িায়া’লা 

িাকি অন্যান্য সৃহটির পসরা িকরকছন, সব সৃহটি িার অধীনস্ িকরকছন। িাকি পয জান্নাকির 

জন্য সৃহটি িরা িকয়কছ পসখাকন হফকর যাওয়ার পূকবষি জহমকন িাকি পরীষোর জন্য পপ্ররণ িরা 

িকয়কছ। এ পৃহথবীর আবাি িাজ িার উপর অহপষিি। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {হিহনই যমীন িকি 

পিামাকিরকি পয়িা িকরকছন, িন্মকধ্য পিামাকিরকি 

বসহি িান িকরকছন। অিএব; িাঁর িাকছ ষেমা 

প্রাথষিনা ির অিঃপর িাঁরই হিকি হফকর চল আমার 

পালনিিষিা হনিকটই আকছন, িবুল িকর থাকিন; 

সকন্দি পনই।}[সূরা হুিঃ ৬১]

ইসলাকমর হনয়ামি

“মানু্ দুহনয়াকি পয সব হনয়ামি পভাগ িকর 

িার মকধ্য আল্াি িায়া’লা ইসলাকমর জন্য িার 

অতিরকি সম্প্রসাহরি িকর পিয়ার পচকয় বি পিান 

হনয়ামি নাই। ফকল পস আল্াির হিিাকয়কির 

আকলায় দুহনয়া ও আকখরাকির বাস্তবিা পিখকি 

পায়, বাহিল পথকি িিকি, দুঃখ দুিষিশার পথ 

পথকি সুখ-শাহতির পথ পাথষিি্য িরকি পাকর। 

আহম আল্াির িরবাকর হসজিায় নি িকয় িার এ 

মিা হনয়ামকির জন্য শুিহরয়া আিায় িহর, হিহন 

আমাকি এ হনয়ামি িান িকরকছন, যাকি আমার 

অতির প্রিৃি সুকখ পূণষি িকয় পগকছ। ইিা আমাকি 

হবস্তৃি ডালপালাহবহশটি নানা ফলিায়ি হবশাল 

বৃকষের ছায়ািকল থািার সুকযাগ হিকয়কছ। ইিা 

িকলা ইসলাকমর হবস্তৃি ডালপালাহবহশটি হবশাল 

পহরবার, ইসলামী ভ্ািৃবে”।

মাশষিাল মাইকিকলকঞ্কলা

হব্রহটশ অহভকনরেী
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“হবগি হরেশ বছর ধকর হবকবের নানা জাহির হবহভন্ন 

পলাি আমার পথকি হচহিৎসা পরামশষি হনকয়কছ। 

আহম শি শি পলাকির হচহিৎসা িকরহছ। যারা 

জীবকনর অকধষিি বয়স পার িকরকছ অথষিাৎ ৩৫ 

বছর বা িকিাহধি িাকির পষেকরে আহম এিাহধি 

সমস্যা পপকয়হছ, িকব সব সমস্যার মূল এিহট 

পিন্দ্রহবন্দুকি হমহলি িয়, িা িকলা আল্াির প্রহি 

অহববোস ও দ্ীকনর হশষো পথকি িূকর থািা। এ িথা 

হিি পয, সব পরাগীরাই দুরাকরাগ্য পরাকগ পভাকগ 

এবং এ পথকি মুহতি চায়, কিননা িারা মানহসি 

প্রশাহতি পথকি বহচিি, দ্ীন পয প্রশাহতি  হনকয় 

একসকছ। এ সব পরাগীরা ঈমান আনা ও জীবকনর 

হবহভন্ন পষেকরে দ্ীকনর আকিশ হনক্ধ মান্য িরা 

ছািা পিউ সুস্ ও আকরাগ্য িয়না”।

িালষি হবয়াং

হবখ্যাি মানহসি পরাগী হচহিৎসি

ঈমান.. ও মানহসি সুস্িা

পসৌভাকগ্যর পকথর হনিশষিনসমূি
প্রিৃি পসৌভাকগ্যর পথ হচনকি, কয পথ আল্াির 

প্রহি ঈমাকনর পথ, আমাকিরকি িহিপয় হনিশষিন ও 

হচহ্ন বণষিনা িরা িরিার, যাকি চলার পকথ আমরা 

প্রশাহতি ও উঁচু সািহসিিা পাইঃ

১- ইিা আল্াি িায়া’লার পথঃ

আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {পিামাকিরকি এ 

হনকিষিশ হিকয়কছন, কযন পিামরা উপকিশ গ্রিণ ির। 

হনহশ্ি এহট আমার সরল পথ। অিএব, এ পকথ চল 

এবং অন্যান্য পকথ চকলা না। িা িকল পসসব পথ 

পিামাকিরকি িাঁর পথ পথকি হবহছিন্ন িকর হিকব। 

পিামাকিরকি এ হনকিষিশ হিকয়কছন, যাকি পিামরা 

সংযি িও।}[সূরা আন’আমঃ ১৫৩]

অিএব, সুখ ও পসৌভাকগ্যর পথ িকলা বান্দাির 

জন্য আল্াি িায়া’লার বণষিনািৃি পথ। -হিহনই 

অহধি জ্াি হিকস িাকির িল্যাণ রকয়কছ-। 

হনহবষিকঘ্ন বলা যায় পয, িিভাগা ও দুঃখী পসই পয 

আল্াির পথ পছকি পিয়, মানব রহচি হবহভন্ন পকথ 

সুখ অকবে্ণ িকর। আল্াির রাস্তা ছািা অন্য পিান 

পকথ িখনও সুখ আসকি পাকরনা। আল্াি িায়া’লা 

বকলনঃ  {এরপর যহি আমার পষে পথকি পিামাকির 

িাকছ পিিাকয়ি আকস, িখন পয আমার বহণষিি পথ 

অনুসরণ িরকব, কস পথভ্ষ্ িকব না এবং িকটি 

পহিি িকব না। এবং পয আমার মিরণ পথকি মুখ 

হফহরকয় পনকব, িার জীহবিা সংিীণষি িকব এবং আহম 

িাকি পিয়ামকির হিন অন্ধ অবস্ায় উহথিি িরব।}

[সূরা পিায়ািাঃ ১২৩-১২৪]

দুহনয়া ও আকখরাকি মানহবি শাহতি, আবেহস্ত অনুভব ও সুন্দর পহবরেিম জীবন লাকভর জন্য 

অবশ্যই আল্াির উপর ঈমান আনকি িকব ও সৎিাজ িরকি িকব। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {পয 

সৎিমষি সম্পািন িকর এবং পস ঈমাণিার, পুরু্ পিাি হিংবা নারী আহম িাকি পহবরে জীবন িান 

িরব এবং প্রহিিাকন িাকিরকি িাকির উত্তম িাকজর িারকণ প্রাপ্য পুরষ্ার পিব যা িারা িরি।}
[সূরা নািলঃ ৯৭]

পসৌভাগ্য িাকির জন্য যারা আল্াির পকথ চকল, 

হিিাকয়ি অনুসরণ িকর, আর িারই জীহবিা সংিীণষি 

িকব পয আল্াির মিরণ পথকি মুখ হফহরকয় পনয়, 

যহিও ব্যহি্যিভাকব পস অকনি হবখ্যািজন ও 

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



237236

হিন্তু িাকির জবাব হছল সি্য ধকমষি অটল ও স্ীর থািা। 

আল পিারআকন িাকির জবাব এভাকব একসকছঃ {যাদুিররা 

বললঃ আমাকির িাকছ পয, সুস্পটি প্রমাণ একসকছ িার 

উপর এবং হযহন আমাকির পি সৃহটি িকরকছন, িাঁর উপর 

আমরা হিছুকিই পিামাকি প্রাধান্য পিব না। অিএব, িুহম 

যা ইছিা িরকি পার। িুহম পিা শুধু এই পাহথষিব জীবকনই যা 

িরার িরকব।}[সূরা পিায়ািাঃ ৭২]

শুধুমারে ঈমান আনার হিছুষেন পকরই িারা অটল ও 

স্র রইল, কিননা িারা ঈমাকনর স্বাি আস্বািন িকরহছল, 

পয ঈমান িাকির রায় ও হসদ্ধাতিকি পূণষি প্রশাহতিময় ও স্ীর 

িকর হিল। এমনহি িি্যার হুমহি সকবেও।

৪- সুখ িকলা অতিকরর প্রশাহতি ও হনহশ্তিিাঃ

প্রশাহতি ও হনহশ্তিিা ছািা সুখ িয়না। আবার প্রশাহতি 

ও হনহশ্তিিা ঈমান আনা ছািা আকসনা। আল্াি িায়া’লা 

বকলনঃ {হিহন মুহমনকির অতিকর প্রশাহতি নাহযল িকরন, 

যাকি িাকির ঈমাকনর সাকথ আরও ঈমান পবকি যায়। 

নকভামন্ডল ও ভূমন্ডকলর বাহিনীসমূি আল্ািরই এবং 

আল্াি সবষিজ্, প্রজ্াময়।}[সূরা ফািিঃ ৪]

অিএব আল্াির উপর ঈমান মানু্কি দুহিি পথকি 

সুখ শাহতি একন পিয়ঃ প্রথমিঃ ব্যহভচার ও অপরাকধর 

জলাভূহমকি হপছকল  যাওয়া পথকি িাকি রষো িকর। আর 

এগুকলা িকলা দুঃখ, দুিষিশার সবকচকয় বি িারণ। আল্াির 

প্রহি ঈমান ব্যহতির ইছিা ও িামনা শহতিকি ধ্ংসাত্ি 

পথ পথকি রষো িকর। হদ্িীয়িঃ ইিা ব্যহতিকি সুখ-

শাহতির সবকচকয় বি শিষি পূরণ িকর, িা িকলা প্রশাহতি ও 

হনহশ্তিিা। সীমািীন হবপিাপি ও সমস্যায় জজষিহরি িকল 

ঈমান ছািা উত্তরকণর পিান পথ পনই। ঈমান ছািা ভয়ভীহি 

ও উকদ্কগর িারণসমূি বৃহদ্ধ পপকি থাকি। আর ঈমানিার 

িকল এিমারে মিান আল্াি িায়া’লার সামকন িাঁিাকনার 

ভয় ছািা পিান ভয় ভীহি থাকি না।

পহরপূণষি জবাব

“আহম আত্া ও পিকির সমস্যা সম্পকিষি 

ইসলাকম পহরপূণষি সমাধান পপকয়হছ। ফকল 

আহম পজকনহছ, রূকির মি শরীকররও হিছু 

িি রকয়কছ। ইসলাকমর িৃহটিকি শারীহরি 

চাহিিাসমূি স্বাভাহবি সিজাি যা হনবারন 

িরকি িয়, যাকি মানু্ শহতিশালী, 

উৎপািনশীল ও িাযষিির হিকসকব জীবন 

যাপন িরকি পাকর। িকব ইসলাম এ সব 

সিজাি প্রবৃহত্ত সহিিভাকব হনবারকনর 

পষেকরে িহিপয় পমৌহলি হনয়মিানুন প্রবিষিন 

িকরকছ, একি মকনর সন্তুহটি ও আল্াি 

িায়া’লার আকিশ মান্য িরা বাস্তবাহয়ি 

িয়। উিািরণ স্বরূপ বলা যায়, ইসলাকম 

হববাি িকলা পযৌন চাহিিা পহরিৃহপ্তর  

এিমারে নবধ উপায়, এমহনভাকব নামাজ, 

পরাজা, ইবািি, আল্াির প্রহি ঈমান 

ইি্যাহি মানুক্র আহত্ি চাহিিা পূরকণর 

অন্যিম মাধ্যম। এভাকবই সম্ানজনি 

উত্তম জীবন যাপকনর জন্য ভারসাম্য 

বাস্তবাহয়ি িয়”।

পরাজ মাহর িাউ  

ইংকরজ মহিলা সাংবাহিি

িারিা। ‘িনিা’ িকলা দুহনয়া ও আকখরাকি জীহবিা সংিীণষি িওয়া ও দুঃখ িকটি পহিি 

িওয়া।

২- ইিা আহত্ি ও শারীহরি সুকখর পথঃ

এিথা সবাই জাকন পয, মানু্ আত্া ও শরীর হনকয় গহিি। প্রকি্যিহটর রকয়কছ আলািা 

আলািা খাি্য। হিছু হিছু মিবাি ও িশষিন শুধু আহত্ি হব্য়কি খুব গুরুবে পিয়, আর 

শারীহরি চাহিিাকি উকপষো িকর। ফকল হবপযষিয় ঘকট। আবার এর হবপরীকি আধুহনি বস্তুবাি 

নিহিি ও পাহথষিব চাহিিাকি সকবষিাচ্চ গুরুবে পিয় আর আহত্ি চাহিিাকি িারা উকপষো িকর। 

িারা শারীহরি চাহিিার যা ইছিা িাই পূরণ িকর। ফকল িা মানহবিিা পথকি চিুষ্পি জন্তু 

জাকনায়াকর পহরণি িকর পিয় বা বন্ধ্যা যকন্ত পহরণি িকর পিয়। অপরহিকি ইসলাকমর ধ্যান 

ধারণায় রূিকি আসমানী আকলা হিকয় ভরপূর রাকখ অন্যহিকি শরীকরর চাহিিাকিও সংরষেণ 

িকর, পহবরে িালাল হজহনস হিকয় িার প্রবৃহত্ত ও ষেুধাকি হনবারণ িকর। আল্াি িায়া’লা 

বকলনঃ {আল্াি পিামাকি যা িান িকরকছন, িদ্ারা পরিাকলর গৃি অনুসন্ধান ির, এবং 

ইিিাল পথকি পিামার অংশ ভূকল পযকয়া না। িুহম অনুগ্রি ির, কযমন আল্াি পিামার প্রহি 

অনুগ্রি িকরকছন ।}[সূরা িাসাসঃ ৭৭]

রাসুল সাল্াল্াহু আলাহিস সালাম িযরি সালমান ফাকরসী [রাঃ] কি বকলকছনঃ “হনশ্য় 

পিামার রকবর প্রহি রকয়কছ পিামার িি বা িিষিব্য, কিামার হনকজর প্রহি রকয়কছ পিামার 

িাহয়বে, কিামার পহরবার পহরজকনর প্রহি রকয়কছ পিামার িাহয়বে। সুিরাং প্রকি্যি ব্যহতিকি 

িার প্রাপ্য অহধিার আিায় িকর িাও”। [বুখারী শরীফ][ 

]৩- ইিা পসৌভাগ্য ও বীরকবের পথঃ 

পয ব্যহতি ঈমাকনর স্বাি আস্বািন িকরকছ িাকি পিান হিছুই এ পথ পথকি আলািা িরকি 

পাকরনা, এমনহি িার ঘাকি িকলায়ার ধকরও। লষে্য িরুন পফরাউকনর যাদুিরকির হিকি 

যারা ঈমান আনকল, কসৌভাকগ্যর পকথ চলা শুরু িরকল পফরাউন িাকিরকি শাহস্তর ধমি 

হিল, িাকিরকি যা বলল িা পিারআকনর ভা্ায় এভাকব একসকছঃ {অিএব আহম অবশ্যই 

পিামাকির িস্তপি হবপরীি হিি পথকি িিষিন িরব এবং আহম পিামাকিরকি খজুষির বৃকষের 

িাকন্ড শূকল চিাব এবং পিামরা হনহশ্ি রূকপই জানকি পারকব আমাকির মকধ্য িার আযাব 

িকিারির এবং অহধষেণ স্ায়ী।}[সূরা পিায়ািাঃ ৭১]
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৫- দুহনয়া পথকি হচরস্ায়ী জান্নাকির হিকি সুকখর 

ভ্মণঃ

প্রিাশ থাকি পয, মানুক্র জীবন হিনহট স্তকর হবভতিঃ 

প্রথমিঃ দুহনয়ার জীবন, হদ্িীয়িঃ মৃিু্যর পকর িবকরর জীবন, 

আর িৃিীয়িঃ হিয়ামকির হিবস। সুখ শাহতি ও পসৌভাকগ্যর পথ 

এ হিনহট ধাপ পার িয়। দুহনয়া সম্পকিষি  আল্াি িায়া’লা বকলনঃ 

{পয সৎিমষি সম্পািন িকর এবং পস ঈমাণিার, পুরু্ পিাি 

হিংবা নারী আহম িাকি পহবরে জীবন িান িরব এবং প্রহিিাকন 

িাকিরকি িাকির উত্তম িাকজর িারকণ প্রাপ্য পুরষ্ার পিব যা 

িারা িরি।}[সূরা নািলঃ ৯৭]

অথষিাৎ অবশ্যই দুহনয়াকি সুখ শাহতিময় পহবরে জীবন িান িহর, 

যহিও িার সম্পি িম থাকি। এগুকলা িকব আত্িৃহপ্ত,  সন্তুহটি, 

অভ্যতিরীন মানহসি শাহতি, হনহশ্তিিা, প্রশাহতি, আল্াির প্রহি িৃঢ় 

ঈমান, িার প্রহি আত্সমপষিণ, ও িার প্রহি িৃঢ় ভরসা ইি্যাহির 

মাধ্যকম। িবকর মু’হমকনর সুখ সম্পকিষি িযরি আবু হুরায়রা [রাঃ] 

রাসুল সাল্াল্াহু আলাহিস সালাম পথকি বণষিনা িকরকছন, হিহন 

বকলকছনঃ “মু’হমনগণ িবকর এিহট সবুজ বাগাকন থািকব, িার 

জন্য িবর সত্তর িাি প্রশস্ত িকব, পূহণষিমা রাহরের ন্যায় িার িবর 

অকলাহিি িরা িকব”।  [আল্ামা আলবানী [রািঃ] িাহিসহটকি 

িাসান বকলকছন]। 

“এিজন মুসলমান যখনই 

গভীরভাকব পিারআন পিকব 

এবং  যথাযথভাকব ইিার হশষো 

জীবকন বাস্তবায়ন িরকব, িখন পস 

ইসলাকমর যারোপকথ হনরাপি যারেী 

িকলা, হস্হিশীলিা ও শাহতির বািকন 

আকরািন িরল এবং শয়িাকনর 

পধাঁিা ও খারাবী পথকি িূকর রইল”।

হনরাপত্তা লাভ

 ি্যাহসয়াস মারকিলাস পলি 

মাহিষিন  মুহটিকযাদ্ধা

“উত্তাল সমুকদ্রর পেউ িখনও সমুকদ্রর গভীর 

িলকিকশর প্রশাহতিকি পঘালা িকরনা এবং 

ইিা িলকিকশর হনরাপত্তাকি অহস্র িকরনা। 

এমহনভাকব, কয ব্যহতি মিান আল্াির উপর 

যথাযথ ঈমান একনকছ, কস উকদ্গ উৎিঠো 

পহরিার িকর চকল ভারসাম্যিা রষো িকর এবং 

আগামী হিকন যা হিছুই আসুি িার পমািাহবলায় 

পস সবষিিা প্রস্তুি থাকি”।

ঈমান ও উকদ্গ িখনও 

এিহরেি িয়না

উইহলয়াম পজমস

মাহিষিন িাশষিহনি

মু’হমকনর অতির সব সমস্যা ও  হবপিকি িুছি 

মকন িকর। কিননা পস মিান আল্াি িায়া’লার উপর 

ভরসা িকর। আর ঈমানিীন অতির ডাল পথকি েকি 

পিা পািার ন্যায়, কবপকরায়া বািাস যাকি হনকয় 

যা খুশী পখলা িকর। মানু্ মৃিু্য ও জীবন পথকি 

হবহছিন্নিার পচকয় আর পিান হজহনসকি পবহশ ভয় 

িকর?! মু’হমকনর হনিট িা ভকয়র পিান িারণ নয়, 

বরং িা প্রশাহতির িারণ, কিননা যার অতির ঈমান ও 

িািওয়ায় ভরপুর িার মৃিু্য িিইনা লাভজনি!!

ঈমান মানুক্র সত্তার মাকে হনরাপত্তা ও প্রশাহতি 

ছহিকয় পিয়। মু’হমন ব্যহতি হনরাপি ও হনহশ্কতি 

আল্াির পকথ চলকি থাকি। কিননা িার সহিি 

ঈমান সবষিিা িার মাকে মিান আল্াির সািায্য, 

পিফাযি ও সংরষেকণর আশা বৃহদ্ধ িকর। কস সবষিিা 

অনুধাবন িকর পয, মিান আল্াি িায়া’লা সবষিষেণ 

িার সাকথই আকছন। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ 

{পজকন পরখ আল্াি রকয়কছন ঈমানিারকির সাকথ।}
[সূরা আনফালঃ ১৯]

সুিরাং মুহমন ব্যহতি যিই সমস্যায় পিুি, যিই 

পরীষোর সম্ুখীন পিাি, মকনর সব  ওয়াছওয়াছা ও 

নিহিি দুঃখ িটি পথকি পহররোন পপকি পিিাকয়কির 

আকলার হিশায় আকলাহিি  আল্াির হিিাব িার 

জন্য যকথটি। িখন ভয়-ভীহি হনরাপত্তা ও শাহতিকি 

পহরণি িকয় যায়। দুঃখ-িটি সুখ ও  খুশীকি ভকর 

যায়। এভাকবই মানহসি হনরাপত্তা ও আহত্ি শাহতি 

প্রাহপ্তর পথ পিখায়, যা অন্য পয পিান সুকখর সমান 

িয়না। যহিও পস দুহনয়ার অকেল ধন সম্পহত্তর 

মাহলি িয়।
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নাজহম লুি

সরল হববোস

“ইসলামী হববোস এমনই এি সাধারণ 

হববোস যা সমস্ত িয়রানী, হবভ্াহতি ও ভয় 

পথকি ঈমানিারকি মুতি রাকখ। সবার অতিকর 

প্রশাহতি বকয় যায়। এ হববোকসর িরজা সিল 

মানুক্র জন্যই উন্মুতি। জাহি বা বকণষির 

িারকণ এর পথকি পিউ  বাঁধা হিকি পাকরনা। 

এমহনভাকব মানু্ আল্াি প্রিত্ত এ হববোকসর 

ছায়ািকল সমিা ও ন্যায্যিা পপকয় থাকি, 

পযখাকন িািওয়া ছািা  পিান অগ্রাহধিার 

ও সম্ান পনই, মিান আল্াি রাব্ুল 

আলাহমকনর িািওয়া”।

হমশরী িাশষিহনি ও হচতিাহবি

ইসলাকম পাহথষিব সুখ শাহতি লাকভর 

উপায়সমূিঃ
ইসলাকম পাহথষিব সুখ শাহতি লাকভর অকনিগুকলা উৎস ও 

উপায় রকয়কছ, কসগুকলা িকলাঃ

১- আল্াির এিবেবাি ও ঈমাকনর মাধ্যকম 

পসৌভাগ্যলাভঃ

িাওিীকির শাহতি ও হনহশ্তিিার মি আর পিান 

সুখ শাহতি,  আরাম ও হনহশ্তিিা পনই।  আল্াি িায়া’লা 

বকলনঃ {যারা ঈমান আকন এবং স্বীয় হববোসকি পশকরিীর 

সাকথ হমহশ্রি িকর না, িাকির জকন্যই শাহতি এবং িারাই 

সুপথগামী।}[সূরা আন’আমঃ ৮২]

এজন্যই দুহনয়া ও আকখরাকি িাওিীকির পহরপূণষিিা 

পমািাকবি হনরাপত্তা, প্রশাহতি ও সুখ অহজষিি িয়। কযকিিু 

আল্াি িায়া’লা িাওিীিবািীর বষেকি ইসলাকমর জকন্য 

উম্ুতি িকর পিন এবং িাকি সুখ ও আনন্দ হিকয় পিন।  

অন্যহিকি হশরি –আল্াি পাকির হনিট ইিা পথকি পানাি 

চাহছি-ব্যহতিকি  দুঃখ, দুিষিশাগ্রস্ িকর ও িার বষেকি 

সংিীণষি  িকর পিয়, কযন পস সকবকগ আিাকশ আকরািণ 

িরকছ। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {অিঃপর আল্াি যাকি 

পথ-প্রিশষিন িরকি চান, িার বষেকি ইসলাকমর জকন্য 

উম্ুতি িকর পিন এবং যাকি হবপথগামী িরকি চান, 

িার বষেকি সংিীণষি অি্যহধি সংিীণষি িকর পিন-কযন পস 

সকবকগ আিাকশ আকরািণ িরকছ। এমহন ভাকব যারা হববোস 

স্াপন িকর না। আল্াি িাকির উপর আযাব ব্ষিন িকরন।} 
[সূরা আন’আমঃ ১২৫]

“এিজন প্রিৃি জ্ানীকলাি 

স্বাভাহবিভাকবই ইসলাকমর হিকি 

ধাহবি িকব। কিননা ইিা এিমারে 

ধমষি যা দুহনয়া ও আকখরাকির সব 

হব্কয় সমানভাকব পখয়াল রাকখ”।

দুহনয়া ও আকখরাকির ধমষি

বানষিাডষি শ
ইংকরহজ পলখি

আকখরাকি িার সুখ শাহতি সম্পকিষি আল্াি িায়া’লা বকলনঃ 

{আর যারা পসৌভাগ্যবান িারা পবকিশকির মাকে, কসখাকনই 

হচরহিন থািকব, যিহিন আসমান ও যমীন বিষিমান থািকব। 

িকব পিামার প্রভু অন্য হিছু ইছিা িরকল হভন্ন িথা। এ িাকনর 

ধারাবাহিিিা িখকনা হছন্ন িওয়ার নয়।}[সূরা হুিঃ ১০৮]

িারা দুহনয়াকি সুখ শাহতি লাকভ সফল িকয়কছন, আর 

আকখরাকি স্ায়ী সুখ শাহতি লাকভও সফল িকবন। 

অিএব, ইসলাম হচরস্ায়ী সুখ শাহতি হনকয় একসকছ। 

মানুক্র পাহথষিব জীবকনর সুখ, আর পরিালীন জীবকনর 

হচরস্ায়ী সুখ শাহতি। আল্াির হনিট যা রকয়কছ িা অহধি 

উত্তম ও স্ায়ী । বরং আল্াি িায়া’লা দুহনয়া ও আকখরাকির 

সুখ-শাহতিকি পরস্পর পবঁকধ হিকয়কছন, দুকয়র মাকে পিান 

হবিিষি ও হবকরাধ পনই। এ দুহনয়া িকলা আকখরাি ও 

হিয়ামকির হিকনর স্ায়ী সুকখর পথ মারে। এটা এিটাই রাস্তা, 

দুহনয়া ও আকখরাকির হচরস্ায়ী সুকখর পথ। আল্াি িায়া’লা 

বকলনঃ {পয পিউ দুহনয়ার িল্যাণ িামনা িরকব, িার পজকন 

রাখা প্রকয়াজন পয, দুহনয়া ও আকখরাকির িল্যাণ আল্ািরই 

হনিট রকয়কছ। আর আল্াি সব হিছু পশাকনন ও পিকখন।} 
[সূরা হনসাঃ ১৩৪]

অিএব এ দু’ধরকণর পলাি িখনও সমান িকি পাকরনা, 

যাকির বষেকি ইসলাকমর জন্য উম্ুতি িকর হিকয়কছন, যারা 

আল্াির পিিাকয়কি ও আকলার হিশা পপকয়কছ, আর যারা 

হশরকির অন্ধিাকর হনমহজ্ি, আল্াির হজহির পথকি িূকর 
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থাকি ও িাকির অতির িকিার, িারা সুস্পষ্ পগামরািীকি রকয়কছ।  

আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {আল্াি যার বষে ইসলাকমর জকন্য 

উম্ুতি িকর হিকয়কছন, অিঃপর পস িার পালনিিষিার পষে পথকি 

আগি আকলার মাকে রকয়কছ। [কস হি িার সমান, কয এরূপ নয়] 

যাকির অতির আল্াি মিরকণর ব্যাপাকর িকিার, িাকির জকন্য 

িূকভষিাগ। িারা সুস্পষ্ পগামরািীকি রকয়কছ।}[সূরা যুমারঃ ২২]

আর পয হশরকির অন্ধিাকর হনমহজ্ি ও মৃি হছল, অিঃপর 

আল্াি িায়া’লা িাঁর িরুণা ও রিমকি হিিাকয়ি িান িকরকছন 

পস ব্যহতি িখনও ঐ ব্যহতির সমিুল্য িকি পাকরনা, কয অন্ধিাকর 

রকয়কছ-কসখান পথকি পবর িকি পারকছ না। আল্াি িায়া’লা 

বকলনঃ {আর পয মৃি হছল অিঃপর আহম িাকি জীহবি িকরহছ 

এবং িাকি এমন এিহট আকলা হিকয়হছ,যা হনকয় পস মানুক্র 

মকধ্য চলাকফরা িকর। কস হি ঐ ব্যহতির সমিুল্য িকি পাকর, কয 

অন্ধিাকর রকয়কছ-কসখান পথকি পবর িকি পারকছ না? এমহনভাকব 

িাকফরকির িৃহটিকি িাকির িাজিমষিকি সুকশাহভি িকর পিয়া 

িকয়কছ। }[সূরা আন’আমঃ ১২২][

]২- আল্াির হজহির, িাঁরই সমীকপ মুনাজাি ও িাঁর ননিট্যলাভঃ

মানু্কি যিই পাহথষিব পসৌন্দযষি িান িরা পিাি, কস যিই পসৌভাকগ্যর অহধিারী পিাি, আল্াির 

পথ পথকি িূকর থািকল পস িখনও সুখ শাহতি লাভ িরকি পারকবনা। অিএব আল্াির সাহন্নধ্য 

ও িাঁর হজহির ব্যিীি মানুক্র প্রশাহতি আসকি পাকরনা। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {যারা হববোস 

স্াপন িকর এবং িাকির অতির আল্াির হযহির দ্ারা শাহতি লাভ িকর; কজকন রাখ, আল্াির হযহির 

দ্ারাই অতির সমূি শাহতি পায়।}[সূরা রা’িঃ ২৮]
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পিননা অতিকর রকয়কছ অকনি একলাকমকলা ভাবনা, যা 

আল্াির সাহন্নধ্য না পপকল সুসহজ্ি িয়না। একি রকয়কছ 

এিািীবে, যা হনজষিকন িাঁর ঘহনষ্িা ছািা িূরীভূি িয়না। একি 

রকয়কছ দুহশ্তিা, যা আল্াির সম্পকিষি জ্ান ও সহিি আচরকনর 

মাধ্যকম আনন্দ ব্যিীি িূর িয়না। একি রকয়কছ  উকদ্গ ও 

পপকরশানী, যা িাঁর সাকথ হমহলি িওয়া ও িাঁর হনিট যাওয়া 

ব্যিীি প্রশাহতি পপকি পাকরনা। একি রকয়কছ দুঃখ-অহগ্ন, যা  

িাঁর আকিশ হনক্ধ মান্য িরা, িাঁরই ফয়সালা পমকন পনয়া ও 

হবপিাপকি নধযষি ধারণ িরা ব্যিীি হনকভনা। একি রকয়কছ অকনি 

চাহিিা ও ইছিা, যা িাঁর ভালবাসা, সাহন্নধ্য, সাবষিষেহণি হজহির 

ও এিহনষ্িা  ব্যিীি থাকমনা। অন্যথায় যহিও িাকি দুহনয়ার 

সব হিছু িান িরা িয় িথাহপও িার অভাব িখনও পূরণ িকবনা  

(মািাহরকি সাকলহিন, ইবকন িাইয়ুম, পৃষ্াঃ ৭৪৩।)

৩- সৎিাজ িরাঃ

আল্াি িায়া’লা বকলকছনঃ {যারা হববোস স্াপন িকর এবং 

সৎিমষি সম্পািন িকর, িাকির জকন্য রকয়কছ সুসংবাি এবং 

মকনারম প্রি্যাবিষিণস্ল।}[সূরা রা’িঃ ২৯]

অিঃএব, যারা আতিহরিভাকব আল্াি িায়া’লা, িাঁর 

পফকরশিা, হিিাবসমূি, রাসুলগণ ও হিয়ামকির হিবকসর উপর 

ঈমান একনকছ, অতিকরর সৎিাকজর মাধ্যকম এ ঈমানকি সকি্য 

পহরণি িকরকছ, কযমনঃ আল্াির ভালবাসা, িাঁর ভয় ও আশা 

ইি্যাহি এবং অঙ্ প্রি্যকঙ্র আমল পযমনঃ নামাজ ইি্যাহি সম্পািন 

িকরকছ, িাকির রকয়কছ পহরপূণষি আরাম ও প্রশাহতির উত্তম পহরণহি। 

এভাকবই িারা দুহনয়া ও আকখরাকি আল্াি িায়া’লার সন্তুহটি ও 

অনুগ্রি প্রাপ্ত িকব। অিঃএব, আমাকিরকি ঈমাকনর সাকথ সৎিাজও 

িরকি িকব। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {হনশ্য় যারা মুসলমান, 

যারা ইহুিী, ছাকবয়ী বা রিীটিান, িাকির মকধ্য যারা হববোস স্াপন 

িকর আল্াির প্রহি, হিয়ামকির প্রহি এবং সৎিমষি সম্পািন িকর, 

িাকির পিান ভয় পনই এবং িারা দুঃহখি িকব না।}[সূরা মাকয়িাঃ ৬৯]

“মুসলমাকনরা নামাকজ যা অনুভব 

িকর আহমও িা অনুভব িহরঃ সুহমটি 

ঐিিান ও আনকন্দর হশিরণ। এ 

সব হিছুকি  আহম ঈমাকনর অনুগ্রি 

অনুভব িকর থাহি। এমহনভাকব 

আমার সতিাকনরাও হনরাপকি আকছ। 

সহি্যিারাকথষি আহম এর পচকয় পবহশ 

হিছু চাইনা”।

প্রিৃি হনরাপত্তা

পলাকরন বুথ

হব্রহটশ মানবাহধিার মহিলা িমষিী

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



245244

৫- আল্াির উপর ভরসা পসৌভাকগ্যর চাহবিাহিঃ

মানু্ অকনি সময়ই পিান ব্যাপাকর অষেমিা ও 

সামথষি্যিীনিা অনুভব িকর। িখন িার চাহিিা পূরকণ িার পচকয় 

শহতিশালী িাকরা সািায্য িামনা িকর ও িার উপর ভরসা 

িকর। আল্াি িায়া’লার পচকয় পি অহধি শহতিশালী?! হনশ্য়ই 

আসমান ও জহমকনর মাহলি সবষিশহতিমান আল্াি িায়া’লার 

উপর ভরসাই পসৌভাকগ্যর চাহবিাহি। হযহন যখন পিান হিছু 

িরকি ইছিা িকরন,িখন িাকি পিবল বকল পিন,‘িও’ িখনই 

িা িকয় যায়।   আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {হিহন যখন পিান হিছু 

িরকি ইছিা িকরন, িখন িাকি পিবল বকল পিন, ‘িও’ িখনই 

িা িকয় যায়।}[সূরা ইয়াহসনঃ ৮২]

এজন্যই আল্াি িায়া’লা এিমারে িাঁরই উপর হনভষির 

ও ভরসা িরকি আকিশ হিকয়কছন। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ 

{আর আল্াির উপর ভরসা ির যহি পিামরা হববোসী িও।} 
[সূরা মাকয়িাঃ ২৩]

আল্াির ভরসা ও িাঁর যকথটিিার পচকয় হি উত্তম 

ভরসা িকি পাকর? বান্দাির জন্য আল্ািই িকলন যকথটি ও 

িাযষিসম্পািনিারী। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {এবং ভরসা িরুন 

আল্াির উপর, আল্াি িকলন যকথটি ও িাযষিসম্পািনিারী।}
[সূরা হনসাঃ ৮১]

হনঃসকন্দকি ইিা িার জন্য শাহতি, আরাম, সুখ, কসৌভাগ্য 

ও  যকথটিিা আনয়ন িকর এবং পস যা অহভজ্িা ছািা জাকননা 

িা সম্পািন িকর পিয়। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {আর পয 

আল্ািকি ভয় িকর, আল্াি িার জকন্য হনস্কৃহির পথ িকর 

পিকবন। এবং িাকি িার ধারণািীি জায়গা পথকি হরহযি 

পিকবন। কয ব্যহতি আল্াির উপর ভরসা িকর িার জকন্য হিহনই 

যকথটি। আল্াি িার িাজ পূণষি িরকবন। আল্াি সবহিছুর জকন্য 

এিহট পহরমাণ হস্র িকর পরকখকছন।}[সূরা িালািঃ ২-৩]

িাছািা আল্াি িায়া’লা িাঁর উপর ভরসািারীকি 

শয়িাকনর পথকি রষো িকরন। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {িার 

আহধপি্য চকল না িাকির উপর যারা হববোস স্াপন িকর এবং 

আপন পালন িিষিার উপর ভরসা রাকখ।}[সূরা নািলঃ ৯৯]

রাসুল সাল্াল্াহু আলাহিস সালাম নামাজ ও আল্াির ইবািাকি প্রশাহতি ও মজা 

পপকিন। হিহন বলকিনঃ “পি হবলাল নামাকজর আিবান ির, আমাকিরকি এর মাধ্যকম 

শাহতি িাও”। [আবু িাউি শরীফ]। 

৪- িান খয়রাি সুখ-শাহতির পগাপন রিস্যঃ

এ ব্যাপারটা পরীহষেি ও িৃশ্যমান। কিননা আমরা পিহখ,  যারা অকন্যর প্রহি িান 

সিিা িকর, ইিসান িকর িারা পৃহথবীকি সবকচকয় সুখী ও গ্রিণকযাগ্য মানু্।  আল্াি 

িায়া’লা বকলনঃ {িহমিণিাকলও িল্যাণ লাভ িরকি পারকব না, যহি পিামাকির হপ্রয় বস্তু 

পথকি পিামরা ব্যয় না ির। আর পিামরা যহি হিছু ব্যয় িরকব আল্াি িা জাকনন।}[সূরা 

আকল ইমরানঃ ৯২]

িান খয়রাকির অকনি ধরণ আকছ, আল্াি িায়া’লা হিছু িান সিিা ইসলাকমর রুিন 

িকরকছন। ধনীকির উপর যািাি ফরজ িকরকছন। হিহন হুিুম িকরকছন এ িান িকি িকব 

সন্তুটি হচকত্ত ও সকবষিাত্তম ইখলাকসর সাকথ, আবার অনুগ্রকির িথা প্রিাশ িকর মানু্কি 

পখাটা পিয়া যাকবনা।  আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {পি ঈমানিারগণ! কিামরা অনুগ্রকির িথা 

প্রিাশ িকর এবং িটি হিকয় হনকজকির িান খয়রাি বরবাি িকরা না।}[সূরা বািারাঃ ২৬৪]

বরং এ িান সিিা শুধু মাকলর মকধ্য সীহমি না পরকখ সব ধরকণর িানকি শাহমল 

িকরকছন, িা ধন সম্পি পিাি, বা খাি্য বা পহরশ্রম বা অন্য পিান িাজ। আল্াি িায়া’লা 

বকলনঃ {িারা আল্াির পপ্রকম অভাবগ্রস্ত, এিীম ও বন্দীকি আিাযষি িান িকর। িারা বকলঃ 

পিবল আল্াির সন্তুহটির জকন্য আমরা পিামাকিরকি আিাযষি িান িহর এবং পিামাকির িাকছ 

পিান প্রহিিান ও িৃিজ্িা িামনা িহর না।}[সূরা িািারঃ ৮-৯]

এমনহি শুধু মুচহি িাহসও। রাসুল সাল্াল্াহু আলাহিস সালাম বকলকছনঃ “পিামার 

ভাইকয়র সম্ুকখ মুচহি িাহসও পিামার জন্য সিিা”। [হিরহমহজ শরীফ]। হিহন সাল্াল্াহু 

আলাহিস সালাম আকরা বকলকছনঃ “পয ব্যহতি িার পিান ভাইকয়র প্রকয়াজন হমটাকব, 

আল্াি িায়া’লাও িার প্রকয়াজন হমহটকয় হিকবন, কিউ যহি পিান মুসলমাকনর এিহট 

হবপি িূর িকর পিয়, হিয়ামকির হিন আল্াি িায়া’লাও িার হবপি িূর িকর হিকবন। কয 

মুসলমাকনর পিা্-ত্রুহট পগাপন রাকখ, আল্াি িায়া’লাও হিয়ামকির হিকন িার পিা্-ত্রুহট 

পগাপন রাখকবন”। [আবু িাউি শরীফ]। হনঃসকন্দকি এ ধরকণর িান সিিা দুহনয়াকি সুখ 

শাহতি অি্যাবশ্যিীয় িকর পিয়। অন্যহিকি পাহথষিব স্বাকথষি বা পখাটা ও িকটির দ্ারা পয িান 

সিিা িরা িয় িাকি সুকখর হিছুই অহজষিি িয়না, যহিও বাহি্যিভাকব অন্যহিছু অহজষিি 

িয়। 
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“বহু নবজ্াহনি গকব্ণায় পিখা 

পগকছ, অন্যকি সািায্য িরা মানহসি 

চাপ পথকি মুহতি পিয়। মানহসি 

হবজ্াকনর হবকশ্জ্রা প্রমাণ িকরকছন 

পয, অন্যকি সািায্য িরকল স্ায়ু চাপ 

িকম, কিননা অন্যকি সািায্য িরকল 

“একন্ডাহফন” নামি িরকমান হনঃসহরি 

িয়। এ িরকমান মানুক্র আহত্ি 

শাহতি  ও আনন্দ অনুভব িরকি সািায্য 

িকর। আকমহরিার “পিলথ প্রকমাশন” 

ইনহস্টহটউকটর পচয়ারম্যান অ্যাকলন 

হলক্স বকলনঃ “অপকরর সািায্য িরা 

মানহসি চাপ িমাকি সািায্য িকর। 

পিননা অন্যকি সািায্য িরকল পস 

ব্যহতি দুহশ্তিা, দুভষিাবনা ও ব্যহতি 

সমস্যা পথকি মুতি িয়, ফকল পস  

মানহসি শাহতি অনুভব িকর”।পস আকরা হববোস িকর, 

িার হরহজি আল্াি িায়া’লার 

িাকি। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ 

{পিামরা পিা আল্াির পহরবকিষি পিবল প্রহিমারই পূজা িরছ এবং 

হমথ্যা উদ্াবন িরছ। কিামরা আল্াির পহরবকিষি যাকির এবািি 

িরছ, িারা পিামাকির হরহযকির মাহলি নয়। িাকজই আল্াির িাকছ 

হরহযি িালাশ ির, িাঁর এবািি ির এবং িাঁর িৃিজ্িা প্রিাশ ির। 

িাঁরই িাকছ পিামরা প্রি্যাবহিষিি িকব।}[সূরা আনিাবুিঃ ১৭]

হিহন জহমকন সমস্ত হবচরণশীল জীবজন্তুর হরহজকির িাহয়বে 

হনকয়কছন। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {আর পৃহথবীকি পিান হবচরণশীল 

পনই, িকব সবার জীহবিার িাহয়বে আল্াি হনকয়কছন হিহন জাকনন 

িারা পিাথায় থাকি এবং পিাথায় সমাহপি িয়। সবহিছুই এি 

সুহবন্যস্ত হিিাকব রকয়কছ।}[সূরা হুিঃ ৬]

এমনহি পস যহি হরহজকির িাকছ নাও পযকি পাকর। আল্াি 

িায়া’লা বকলনঃ {এমন অকনি জন্তু আকছ,যারা িাকির খাি্য সহচিি 

রাকখ না। আল্ািই হরহযি পিন িাকিরকি এবং পিামাকিরকিও। হিহন 

সবষিকশ্রািা, সবষিজ্।}[সূরা আনিাবুিঃ ৬০]

পস হববোস িকর, িার হরহজি অবশ্যই আসকব, ইিা িার অহধিার, 

একি পিান সকন্দি পনই। আল্াি িায়া’লা বকলনঃআল্াি িায়া’লা 

হরহজিসমূিকি মানুক্র মাকে বণ্টণ ও পহরমাপ িকর হিকয়কছন। 

শত্রুর পথকিও রষো িকরন। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ 

{যাকিরকি পলাকিরা বকলকছ পয, কিামাকির সাকথ 

পমািাকবলা িরার জন্য পলাকিরা সমাকবশ িকরকছ বহু 

সাজ-সরঞ্াম; িাকির ভয় ির। িখন িাকির হববোস 

আরও িৃঢ়ির িকয় যায় এবং িারা বকল, আমাকির জন্য 

আল্ািই যকথটি; িিই না চমৎিার িাহময়াবীিানিারী। 

অিঃপর হফকর এল মুসলমানরা আল্াির অনুগ্রি হনকয়, 

িকির হিছুই অহনটি িকলা না। িারপর িারা আল্াির 

ইছিার অনুগি িল। বস্তুিঃ আল্াির অনুগ্রি অহি হবরাট। 

এরা পয রকয়কছ, এরাই িকলা শয়িান, এরা হনকজকির 

বন্ধুকির ব্যাপাকর ভীহি প্রিশষিন িকর। সুিরাং পিামরা 

িাকির ভয় িকরা না। আর পিামরা যহি ঈমানিার িকয় 

থাি, িকব আমাকি ভয় ির।}[সূরা আকল ইমরানঃ ১৭৩-১৭৫]

িাওয়াক্কুকলর রিস্য ও বাস্তবিা িকলা এিমারে 

আল্াি িায়া’লার উপর আতিহরি হনভষিরশীলিা। অতিকর 

িাওয়াক্কুকলর সাকথ পিান িাকজর উপিরণ গ্রিণ িরাকি 

পিান ষেহি পনই। এমহনভাকব িাকরা িথা,  অকন্যর উপর 

হনভষির িকর যহি বকল, আহম আল্াির উপর িাওয়াক্কুল 

িকরহছ, িকব িা  কিান িাকজ আসকবনা। মুকখর 

িাওয়াক্কুল এি হজহনস আর অতিকরর িাওয়াক্কুল অন্য 

হজহনস।  

৬- সুখ শাহতি িকলা আল্াির উপর িৃঢ় হববোস ও 

আস্ায়ঃ 

আল্াির উপর ঈমান মু’হমনকি িাঁর উপর িৃঢ় হববোস 

ও পূণষি আস্া একন পিয়। যা িাকি আত্হববোস ও আস্া 

পজাগায়। ফকল এ দুহনয়াকি পস হিছুই ভয় পায়না। 

পস জাকন পয, সব হিছুই মিান আল্াি িায়া’লার পষে 

পথকি িকয় থাকি। 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।} 
[সূরা আন’আমঃ ১৭]
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ভয় পায়না। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {আল্াি মানুক্র প্রাণ িরণ 

িকরন িার মৃিু্যর সময়, আর পয মকর না, িার হনদ্রািাকল। 

অিঃপর যার মৃিু্য অবধাহরি িকরন, িার প্রাণ ছাকিন না এবং 

অন্যান্যকির পছকি পিন এি হনহিষিটি সমকয়র জকন্য। হনশ্য় একি 

হচতিাশীল পলািকির জকন্য হনিশষিনাবলী রকয়কছ।}[সূরা যুমারঃ ৪২]

বরং পস আকরা হববোস িকর পয, ইিা হচরতিন সি্য ও অবশ্যই 

আসকব, ইিা পথকি পিউ পলায়ন িরকি পারকবনা। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {বলুন, কিামরা পয 

মৃিু্য পথকি পলায়নপর, কসই মৃিু্য অবশ্যই পিামাকির মুখামুহখ িকব, অিঃপর পিামরা অিৃশ্য, 

িৃকশ্যর জ্ানী আল্াির িাকছ উপহস্ি িকব। হিহন পিামাকিরকি জাহনকয় হিকবন পসসব িমষি, যা 

পিামরা িরকি।}[সূরা জুম’আঃ ৮]

আর মৃিু্য হনধষিাহরি সময় ব্যিীি আসকবনা। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {যহি আল্াি পলািকিরকি 

িাকির অন্যায় িাকজর িারকণ পািিাও িরকিন, িকব ভুপৃকষ্ চলমান পিান হিছুকিই ছািকিন 

না। হিন্তু হিহন প্রহিশ্রুহি সময় পযষিতি িাকিরকি অবিাশ পিন। অিঃপর হনধষিাহরি সমকয় যখন 

িাকির মৃিু্য একস যাকব, িখন এি মুহুিষিও হবলহম্বি হিংবা িরাহম্বি িরকি পারকব না।} 
[সূরা নািলঃ ৬১]

সন্তুহটি িকলা পসৌভাকগ্যর পসাপানঃ 

সুখ-কসৌভাগ্য িকলা ব্যহতি আত্সন্তুহটিকি জীবন যাপন িরা। অসন্তুহটি ও হবরহতি মানুক্র 

জীবন, আত্া ও অনুভুহিকি হবহঘ্নি িকর। সন্তুহটি ও পহরিুহটি িকলা সুখ-শাহতি, হনহশ্তিিা, ঈ্ষিা, 

আনন্দ ও হবকনািকনর হসঁহি। সন্তুহটি িকলা  মানুক্র প্রহি আল্াির ইছিার সামকন িার অতিকরর 

হস্রিা ও প্রশাহতি। এ হস্রিা ও প্রশাহতি মানব জীবকন যা হিছু ঘকট িাকি িল্যাণির, সুখী ও 

স্বাছিন্দ্যকবাধ িকর পিাকল। িাই পস আল্াি ছািা িাকরা হনিট হিছু প্রাথষিনা িকরনা। দুহনয়ার হিছু 

না পপকল অফকসাস িকরনা। এহট বান্দািকি িমষিি ও পহরশ্রমী িকর, কস িার প্রহিপালিকি সবষিিা 

ডাকি, অিঃপর আল্াি িায়া’লা িার ভাকগ্য যা হলকখকছন িাকি সন্তুটি থাকি। একি িকর পস 

সকতিা্জনি ও সুখী জীবন যাপন িকর। 

 সন্তুহটির অকনি ধরণ আকছ, কযমনঃ
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আকনষিস্ট হরনান

“আল্াির প্রহি ঈমান এমন এি শহতি যা ব্যহতির জীবন যাপকনর সিকযাগীিায় 

অি্যাবশ্যি। , আর ঈমান ছািা পস জীবকন দুঃখ দুিষিশা লাঘকব অষেম িকয় পিকব। 

ঈমান...... ও জীবন

ফরাহস ইহিিাসহবি

আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {বলুন, আমার পালনিিষিা যাকি ইছিা হরহযি বাহিকয় পিন এবং পহরহমি 

পিন। হিন্তু অহধিাংশ মানু্ িা পবাকে না।}[সূরা হনসাঃ ৩৬]

পস আকরা িৃঢ় হববোস িকর পয, আল্াি িায়া’লা িাকি ভাল-মকন্দর ব্যাপাকর সবষিিা পরীষো 

িরকবন। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {প্রকি্যিকি মৃিু্যর স্বাি আস্বািন িরকি িকব। আহম 

পিামাকিরকি মন্দ ও ভাল দ্ারা পরীষো িকর থাহি এবং আমারই িাকছ পিামরা প্রি্যাবহিষিি িকব।} 
[সূরা আহম্বয়াঃ ৩৫]

মানুক্র উপর যহি আল্াির িয়া ও অনুগ্রি না থািি, িকব িারা ধ্ংস িকয় পযি। কস আকরা 

জাকন পয, এ দুহনয়াকি পস ষেহণকির পমিমান, যিই িম বা পবহশ বয়স লাভ িরুি না পিন। 

হনঃসকন্দকি পস অন্য জগকি পাহি হিকব। এজন্যই পস এ পৃহথবীকি এিটা মূলহভহত্তর উপর চলকছ, 

যুকগর পিান হবপিাপকি পস ভীি িয়না, আল্াি ব্যিীি িাউকি ভয় পায়না। যহিও িার শত্রু 

িীকরর ধনুকির মি বা িার পচকয়ও হনিটবিষিী থাকি। যখন পফরাউন ও িার নসন্যবাহিনী মূসা 

[আঃ] কি নাগাকল পপকয় পগল, আল্াি িায়া’লা পস সম্পকিষি বকলনঃ {যখন উভয় িল পরস্পরকি 

পিখল, িখন মূসার সঙ্ীরা বলল, আমরা পয ধরা পকি পগলাম। মূসা বলল, িখনই নয়, আমার 

সাকথ আকছন আমার পালনিিষিা। হিহন আমাকি পথ বকল পিকবন। অিঃপর আহম মূসাকি আকিশ 

িরলাম, কিামার লাহি দ্ারা সমূদ্রকি আঘাি ির। ফকল, িা হবিীণষি িকয় পগল এবং প্রকি্যি ভাগ 

হবশাল পবষিিসিৃশ িকয় পগল। আহম পসথায় অপর িলকি পপৌঁহছকয় হিলাম। এবং মূসা ও িাঁর 

সংগীকির সবাইকি বাঁহচকয় হিলাম। অিঃপর অপর িলহটকি হনমজ্ি িললাম। হনশ্য় একি 

এিহট হনিশষিন আকছ এবং িাকির অহধিাংশই হববোসী হছল না।}[সূরা শুয়া’রাঃ ৬১-৬২]

হববোসীকির মিান পনিা মুিাম্ি সাল্াল্াহু আলাহি ওয়া সাল্াম, শত্রু পাকয়র হনকচ িািাকল 

িাঁকি পিখকি পপকিা-যখন মুশহরিরা িাঁকি িি্যা িরার জন্য খুজহছল-এমন অবস্ায় হিহন 

-আল্াি িায়া’লার উপর িৃঢ় হববোস ও  আস্া পরকখ িাঁর সঙ্ী আবু বির [রাঃ] কি পবষিকির 

গুিায় বলকলনঃ  {িখন হিহন আপন সঙ্ীকি বলকলন হব্ন্ন িকয়া না, আল্াি আমাকির সাকথ 

আকছন। অিঃপর আল্াি িার প্রহি স্বীয় সাতিনা নাহযল িরকলন এবং িাঁর সািাকয্য এমন বাহিনী 

পািাকলন, যা পিামরা পিখহন। বস্তুিঃ আল্াি িাকফরকির মাথা নীচু িকর হিকলন আর আল্াির 

িথাই সিা সমুন্নি এবং আল্াি পরাক্মশালী, প্রজ্াময়”।}[সূরা িাওবাঃ ৪০]

এমহনভাকব মু’হমন হববোস িকর পয, আল্াি িায়া’লাই মৃিু্য িান িকরন, সুিরাং পস মৃিু্যকি 
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পারকবনা। হিহন িার অতিরকি সৎপথ 

প্রিশষিন িরকবন। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ 

{আল্াির হনকিষিশ ব্যহিকরকি পিান 

হবপি আকস না এবং পয আল্াির প্রহি 

হববোস িকর, হিহন িার অতিরকি সৎপথ 

প্রিশষিন িকরন। আল্াি সবষিহব্কয় সম্যি 

পহরজ্াি।}[সূরা িাগাবুনঃ ১১]

পস আল্াির হবচার ও বণ্টকন সন্তুটি 

থাকি, কিননা পস হনহশ্িভাকব জাকন 

পয, আল্াি ব্যিীি পিউ পিান িটি িূর 

িরকি পাকরনা। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ 

{আর আল্াি যহি পিামার উপর পিান 

িটি আকরাপ িকরন িািকল পিউ পনই িা 

খন্ডাবার মি িাঁকি ছািা। পষোতিকর যহি 

হিহন হিছু িল্যাণ িান িকরন, িকব িার 

পমকিরবানীকি রহিি িরার মিও পিউ 

পনই। হিহন যার প্রহি অনুগ্রি িান িরকি 

চান স্বীয় বান্দাকির মকধ্য িাকিই িান 

িকরন; বস্তুি; হিহনই ষেমাশীল িয়ালু।}
[সূরা ইউনুসঃ ১০৭]

ঈমাকনর আশ্যষিজনি ব্যাপার িকলা, 

মু’হমন আল্াির হনধষিাহরি বণ্টকন সন্তুটি 

পথকি, আবার হবপিআপি ও িকটি নধযষি 

ধারণ িকর, হনয়ামি ও অনুগ্রি পপকল 

শুির িকর লাভ অজষিন িকর। এভাকব িার 

অভ্যতিকর সন্তুটি ও পহরপৃহপ্ত অহজষিি িয়, 

যা মু’হমন ব্যিীি িাকরা িয়না। রাসুল 

সাল্াল্াহু আলাহিস সালাম বকলকছনঃ 

“মু’হমকনর ব্যাপার খুবই আশ্যষিজনি। 

িার সব হিছুকিই িল্যাণ রকয়কছ, ইিা 

মু’হমন ব্যিীি অন্য িাকরা িয়না। যখন 

সুকখর হিছু লাভ িকর িখন পস আল্াির 

ি- আল্ািকি প্রহিপালি হিকসকব, ইসলামকি দ্ীন হিকসকব 

ও মুিাম্ি সাল্াল্াহু আলাহিস সালামকি নবী হিকসকব পপকয় 

সন্তুহটি িওয়া। আর পয ব্যহতি একি সন্তুহটি িয়না, কস সবষিিা 

হিকশিারা, িয়রান ও উহদ্গ্ন জীবন যাপন িরকব। রাসুল সাল্াল্াহু 

আলাহিস সালাম বকলকছনঃ “পয ব্যহতি আল্ািকি প্রহিপালি 

হিকসকব, ইসলামকি দ্ীন হিকসকব ও মুিাম্ি সাল্াল্াহু আলাহিস 

সালামকি নবী হিকসকব পপকয় সন্তুহটি িকলা পসই ঈমাকনর স্বাি 

পপল”। [বুখারী শরীফ]। অন্যহিকি পয ঈমাকনর স্বাি পপলনা, 

পস সুখ শাহতির স্বািও পপলনা। বরং পস সবষিিা উকদ্গ, হবরহতির 

জীবন যাপন িরকব। আল্াির উপর সন্তুটি থািার অথষি িকলা, 

আল্াির অহস্তকবে ঈমান আনা, িাঁর মিানবে ও বিকবের অনুভুহি 

থািা, িাঁর হিিমি, িুিরি, ইলম ও নামসমূি জানা, িাঁর প্রহি 

ঈমান আনা, িাঁর উপর ও িাঁর ইবািকি সন্তুটি থািা। িা না িকল  

সকন্দি, িয়রানী, অসুস্িা ও হব্ণ্ণিায় ভুগকি িকব। -আল্াি 

িায়া’লা আমাকিরকি এ সব পথকি মুতি রাখুন- 

খ- আল্াির হবধান ও িাঁর শহরয়কির উপর সন্তুটি থািা। 

আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {অিএব, কিামার পালনিিষিার িসম, 

পস 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]

মানব রহচি হবহভন্ন জুলুমপূনষি ও অসম্পূনষি হবহধহবধান, শহরয়ি 

ও আইনিানুকন চলার িারকণ িারা অকনি দুভষিাগ্য, িটি, দুহনয়ার 

নানা হব্ণ্ণিা ও হবরতিিায় ভুগকি থাকি। কিননা ইিা হছল মানব 

রহচি হবধান, মানুক্র স্রটিা হযহন িাকির ভাল মন্দ সম্পকিষি অহধি 

জ্াি িাঁর শহরয়ি হছলনা। আল্াি িায়া’লা  আল্াি িায়া’লা 

বকলনঃ {হযহন সৃহটি িকরকছন, হিহন হি িকর জানকবন না? হিহন 

সূষে্রনজ্ানী, সম্যি জ্াি।}[সূরা মুলিঃ ১৪]

গ- আল্াির ফয়সালা ও বণ্টকন সন্তুটি থািা। মু’হমন আল্াির 

ফয়সালা ও বণ্টকন সন্তুটি থাকি, কিননা পস হববোস িকর পয, 

আল্াির হনকিষিশ ব্যিীি িাঁকি পিান বালা মহসবি স্পশষি িরকি 

“এিথা সবষিজন স্বীিৃি পয, ইসলাম 

পমৌহলিভাকবই মানুক্র অতিকর শাহতি 

ছহিকয় পিয়। অন্যহিকি পাহথষিব সভ্যিা 

ইিার বািিকি িিাশায় হনমহজ্ি 

িকর। কিননা িারা পিান হিছুকিই 

হববোস িকরনা। আকরা এিহট হব্য় 

সনাতি িরা পগকছ পয, ইউকরাপীয়ানরা 

ইসলাকমর প্রিৃি স্বরূপ জাকনহন, 

পিননা িারা ইসলামকি বস্তুগি 

মাপিাহিকি হবচার িকর থাকি”।

বস্তুগি সভ্যিাসমূি পযন হবলীন 

িকয় যায়

পরাজীি ডুবািীি  

সুইস হচতিাহবি ও সাংবাহিি
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এিমারে ইসলামই আল্াি িায়া’লা মানব জাহির জন্য 

মকনানীি িকরকছন, যাকি িাকির িাজ িমষি সহিিভাকব পহরচাহলি 

িয়, দুহনয়া ও আকখরাকি সুখী ও পসৌভাগ্যশীল িয়, উভয়জগকি 

পস িিভাগা িকবনা। হিন্তু মানব জাহি –স্বভাবগিভাকবই- িার 

প্রবৃহত্ত ও লালসা হবকরাধী হনকিষিশ, শিষিাবলীর প্রহি আগ্রিী িয়না, 

যহিও ইিা িাকির িল্যাকণই আকিশ িরা িকয় থাকি। এজন্যই 

আল্াি িায়া’লা সি্য  পকথর পহথিকিরকি িল্যাণ ও পিিাকয়কির 

হিকি িাওয়াি পিয়া ফরজ িকর হিকয়কছন। এ হিিাকয়িকি সমস্ত 

হববেবাসীর িাকছ পপৌঁকছ হিকি হনকিষিশ হিকয়কছন। 

রাসুল সাল্াল্াহু আলাহিস সালাম হনকজ সুখী ও পসৌভাগ্যবান 

িকি এবং সাকথ িাঁর জাহি ও দুহনয়ার সমস্ত মানু্কি সুখী ও 

পসৌভাগ্যবান িরকি পপ্রহরি িকয়কছন। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ 

{আপনাকি পলিশ পিবার জন্য আহম আপনার প্রহি পিারআন 

অবিীণষি িহরহন।}[সূরা পিায়ািাঃ ২]

আল্াি িায়া’লা আকরা বকলনঃ  {আহম আপনাকি হববেবাসীর 

জকন্য রিমি স্বরূপই পপ্ররণ িকরহছ।}[সূরা আহম্বয়াঃ ১০৭]

অিএব রাসুকলর অনুসরণ, িাঁর পকথ চলা, ও িাঁর পিাঙ্ 

অনুসরণ িরাই সুকখর মূল ও পহররোকনর পথ। ইিাই আল্াি 

িায়া’লার হনকিষিহশি পথ, কয পকথ িাঁর আকিশ হনক্ধ মান্য িকর 

জীবন যাপন িরকি হিহন হনকিষিশ হিকয়কছন; দুহনয়া ও আকখরাকির 

সুখ-কসৌভাগ্য-ই যার ফল। এ সীমাকরখা পথকি যারাই পবহরকয় 

আসকব িাকির দুজািাকনই দুভষিাগ্য। আল্াি িায়া’লা যথাথষিই 

বকলকছনঃ  {এবং পয আমার মিরণ পথকি মুখ হফহরকয় পনকব, 

িার জীহবিা সংিীণষি িকব এবং আহম িাকি পিয়ামকির হিন অন্ধ 

অবস্ায় উহথিি িরব। কস বলকবঃ পি আমার পালনিিষিা আমাকি 

পিন অন্ধ অবস্ায় উহথিি িরকলন? আহম পিা চষেুমান হছলাম। 

আল্াি বলকবনঃ এমহনভাকব পিামার িাকছ আমার আয়ািসমূি 

একসহছল, অিঃপর িুহম পসগুকলা ভুকল হগকয়হছকল। কিমহনভাকব 

আজ পিামাকি ভুকল যাব।}[সূরা পিায়ািাঃ ১২৬]

মু’হমকনর পষেকরে  এর হবশাল পাথষিি্য, িাকির সম্পকিষি 

আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {আহম িাকি পহবরে জীবন িান িরব।} 
[সূরা নািলঃ ৯৭]

শুিহরয়া জ্াপন িকর, ইিা িার জন্য িল্যাণির। আবার যখন হবপিআপি আকস িাকি পস নধযষি 

ধারণ িকর, একিও রকয়কছ িার িল্যাণ”। [মুসহলম শরীফ]। বরং রাসুল সাল্াল্াহু আলাহিস 

সালাম আমাকিরকি হশষো হিকয়কছন অন্য পিউ দুহনয়ার পভাগ হবলাস অহধি পপকল পস অবস্ায় 

হিভাকব সন্তুটি িকি িকব।  রাসুল সাল্াল্াহু আলাহিস সালাম বকলকছনঃ “যারা পিামাকির পচকয় 

হনচুঁ [িম সম্পকির অহধিারী] িাকির হিকি িািাকব, আর যারা পিামাকির পচকয় উঁচু [পবহশ 

সম্পকির অহধিারী] িাকির হিকি িািাকবনা। কিননা ইিা পিামাকির উপকর আল্াির হনয়ামিকি 

পছাট না িরার উত্তম পন্থা”। [বুখারী ও মুসহলম]।  

সুখ-শাহতির পথ পথকি িূকর থািা দুভষিাগ্য 
ইসলাম সবষিিাকলর ও স্াকনর উপকযাগী হিকসকব একসকছ। মানুক্র স্বভাব-প্রিৃহির সাকথ 

হমকল চকল, জীবকনর নানা পহরবিষিকনর হিকি পখয়াল পরকখ, উন্নহি ও সভ্যিার হিকি অগ্রসাহরি, 

হবহভন্ন জাহির অথষিননহিি, রাজননহিি, সামাহজি, সামহরি ও অন্যান্য সমস্যার সমাধানিারী। 

হিন্তু অকনি মানু্ই এ আকলাহিি পথ পথকি ভ্টি িকয়কছ, আবার অকনকি ইসলাকমর হবরুকদ্ধ 

যুদ্ধ িরকছ, মানু্কি ইিা পথকি িূকর রাখকি একি িলুহ্ি িরকি নানা প্রকচটিা িরকছ। এ 

িারকণ ব্যহতি ও সমাকজ নানা দুঃখ-দুিষিশা। কয ইসলাকমর হনকিষিহশি পকথর অনুসরণ িরকব, 

ইিার শহরয়কির পাবন্দী িরকব, দুহনয়া ও আকখরাকি আল্াি িায়া’লা িার সুখ-শাহতির হনশ্য়িা 

ও গ্যারাহণ্ট হিকয়কছন। আর পয ব্যহতি ইিা পথকি মুখ হফহরকয় হনকব, ও অিংিার িরকব আল্াি 

িায়া’লা িার জন্য দুঃখ-দুিষিশা, লাছিনা, ও অপমান হলকখ পরকখকছন। 

ইসলাকমর আত্া

পরক্স ইংগ্রাম

আতিজষিাহিি চলহচরে হনমষিািা

“আহম হববোস িহর পয, ইসলাম এমনই এি ধমষি যা ইিার অনুসারীকির 

অতিকর সুখ-শাহতির অনুপ্রকবশ ঘটায়। ইিা মানুক্র অতিকর শাতিনার বাণী 

পেকল পিয়।আহম ইসলাকমর আধ্যাহত্ি সুধা আমার অতিকর পপৌঁকছকছ, ফকল 

আহম আল্াির ফয়সালার প্রহি হববোস এবং পাহথষিব মজা বা ব্যাথাকি গুরুবে না 

পিয়ার হনয়ামি অনুভব িকরহছ”।
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আল্াি িায়া’লা আকরা বকলনঃ {আর হবহমিি িকয়া না িাকির 

ধন সম্পি ও সতিান-সন্তুহির িরুন। আল্াি পিা এই চান পয, 

এ সকবর িারকণ িাকিরকি আযাকবর পভিকর রাখকবন দুহনয়ায় 

এবং িাকির প্রাণ হনগষিি িওয়া পযষিতি পযন িারা িাকফরই থাকি।} 
[সূরা িাওবাঃ ৮৫]

ধন-সম্পি, িহরদ্রিা, করাগ-ব্যাহধ ও পিান মসবকি পহিি 

িওয়া মানব জাহির দুঃখ-দুিষিশার িারণ নয়, বরং আল্াি িায়া’লা 

ও িাঁর পথ পথকি িূকর চকল যাওয়া এবং বান্দা ও আল্াির 

মাকে সম্পিষি হছন্ন িরা িকলা দুঃখ-অশাহতির িারণ। কিননা 

িযরি জািাহরয়া [আঃ] যখন িার প্রভুকি পিায়ায় অহসলা িকর 

বকলকছনঃ {পি আমার পালনিিষিা! আপনাকি পডকি আহম িখনও 

হবফলমকনারথ িইহন।}[সূরা মারইয়ামঃ ৪]

আপহন অিীকি আমার ডাকি সািা হিকয় আমাকি সম্াহনি 

িকরকছন, অিএব আমার পিায়া িবুল িকর আমাকি সুখী-

পসৌভাগ্যবান িরুন। এটা শুধু যািাহরয়া [আঃ] এর ব্যাপাকরই 

হনহদেষিটি নয়, বরং আল্াি িায়া’লা আমাকিরকি এভাকব জাহনকয় 

হিকছিন পযঃ {আর আমার বান্দারা যখন পিামার িাকছ হজকজ্স 

িকর আমার ব্যাপাকর বস্তুিঃ আহম রকয়হছ সহন্নিকট। যারা প্রাথষিনা 

িকর, িাকির প্রাথষিনা িবুল িকর পনই, যখন আমার িাকছ প্রাথষিনা 

িকর। িাকজই আমার হুিুম মান্য িরা এবং আমার প্রহি হনঃসংশকয় 

হববোস িরা িাকির এিাতি িিষিব্য। যাকি িারা সৎপকথ আসকি 

পাকর।}[সূরা বািারাঃ ১৮৬]

যখন বান্দা ও আল্াির মাকে সরাসহর সম্পিষি িকয় যায়, িখন 

িার সুখ-শাহতি অবশ্যই অহজষিি িয়, আর দুভষিাগ্য ও দুঃখ িখনই 

িয় যখন এ সম্পকিষির রহশ হছন্ন িকয় যায়। এ দ্ীকনর ব্যাপাকর 

মানুক্র ভুল-ত্রুহট ও অসম্পূণষিিার পহরমাকণ পস হনকজর ও জীবকনর 

মাকে অহস্রিা ও অশাহতি  পভাগ িকর। 

এজন্যই আল্াি িায়া’লা হিিাকয়ি ও রিমিকি এিসাকথ 

উকল্খ িকরকছন, আবার ভ্টিিা ও দুঃখ-দুিষিশাকিও এিকরে উকল্খ 

িকরকছন। প্রথমহট সম্পকিষি আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {িারাই 

হনকজকির পালনিিষিার পষে পথকি সুপথ প্রাপ্ত, আর িারাই যথাথষি 

সফলিাম।}[সূরা বািারাঃ ৫]

আর আল্াির হজহির পথকি হবমুখীকির ব্যাপাকর আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {িার 

জীহবিা সংিীণষি িকব।}[সূরা পিায়ািাঃ ১২৪]

অিএব, প্রিাশ্য ও পগাপকন আল্াির আকিশ মানা ও হনক্ধ পথকি হবরি থািা এবং 

প্রশাতি হচকত্ত িাঁর ফয়সালা পমকন পনয়ার মকধ্যই উত্তম ও পহবরে জীবন রকয়কছ। কিননা 

পস আল্াির িত্তাবধাকন ও পিফাযকি  জীবন যাপন িকর। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {যারা 

হববোস স্াপন িকর এবং িাকির অতির আল্াির হযহির দ্ারা শাহতি লাভ িকর; কজকন রাখ, 

আল্াির হযহির দ্ারাই অতির সমূি শাহতি পায়।}[সূরা রা’িঃ ২৮]

অিএব অতিকরর প্রশাহতির প্রহিফলন মানুক্র প্রকি্যিহট িাকজই প্রহিফহলি িয়, আর 

এর পুকরা ব্যাহিক্ম িারা, যারা আল্াির হবধাকনর হবরুদ্ধাচরণ িকর জীহবিা সংিীণষিিায় 

বসবাস িকর। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {অিঃপর আল্াি যাকি পথ-প্রিশষিন িরকি চান, 

িার বষেকি ইসলাকমর জকন্য উম্ুতি িকর পিন এবং যাকি হবপথগামী িরকি চান, িার 

বষেকি সংিীণষি অি্যহধি সংিীণষি িকর পিন-কযন পস সকবকগ আিাকশ আকরািণ িরকছ। 

এমহন ভাকব যারা হববোস স্াপন িকর না। আল্াি িাকির উপর আযাব ব্ষিন িকরন।} 
[সূরা আন’আমঃ ১২৫]

সুিরাং িার সংিীণষিিা, দুিষিশা ও িটি িহরদ্রিা ও অসুস্িার িারকণ নয়, বরং ইিা িকলা 

সমস্ত িাকজ িার অহস্রিা। দুভষিাগাকির দুহনয়া প্রাহপ্ত বা দুহনয়া িারাকনা িাকিরকি দুভষিাগ্য 

পথকি মুহতি হিকবনা। দুহনয়ায় হিছু অপ্রাহপ্ত দুঃখ দুিষিশার িারণ নয়, বরং দুঃকখর িারণ 

িকছি ভাবনা হচতিার পদ্ধহির মকধ্য, িাই অহিহরতি সম্পি বা সামান্য সম্পি বা সুস্বাস্্য 

বা পরাগব্যাহধ অহধি দুঃখ-দুিষিশার িারণ িকি পাকর। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {সুিরাং 

িাকির ধন-সম্পি ও সতিান-সতিহি পযন আপনাকি হবহমিি না িকর। আল্াির ইছিা িল 

এগুকলা দ্ারা দুহনয়ার জীবকন িাকির আযাকব হনপহিি রাখা এবং প্রাণহবকয়াগ িওয়া িুফরী 

অবস্ায়।}[সূরা িাওবাঃ ৫৫]

িাবষিাটষি জজষি ওকযল়স
হব্রহটশ পলখি ও সাহিহি্যি

ইসলাকমর সিাল

“ইসলাকমর নিুন সুযষি পুনরায় উহিি িওয়া পযষিতি িি জাহিরাই  ভয়ভীহি ও 

দুঃখ দুিষিশার হবরুকদ্ধ লিাই িরকব।এখন মকন িকছি  পগাটা ইহিিাস পসহিকি 

ধাহবি িকি যাকছি।  কসহিন পুরা দুহনয়াকি শাহতি ছহিকয় পিকব, কসহিন মানুক্র 

হৃিয় শাহতিকি ভকর যাকব”।
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ইংকরহজ পলখি

বানষিাডষি শ

মানবিার রোণিিষিা

“মুিাম্িকি মানব জাহির রোণিিষিা ডািাই িকলা সুহবচার ও হনরকপষেিা। 

আহম মকন িহর, িাঁর মি এিজন মিামানব আধুহনি হবকবের পনিৃবে গ্রিণ 

িরকল, সব সমস্যার সফল সমাধান িকব, হববে সুখ শাহতিকি ভকর যাকব”।

{কখািাভীরুরা থািকব জান্নাকি ও হনেষিহরণীকি। 

পযাগ্য আসকন, সবষিাহধপহি সম্রাকটর সাহন্নকধ্য।} 

[সূরা আল ক্ামারঃ ৫৪-৫৫]

সুিরাং আকসা, ইিাই পসৌভাকগ্যর পথ, যহি িুহম এ 

পকথ চলকি চাও, যহি এ পকথর অনুসরণ িরকি চাও। 

ইিা এমন রাস্তা যা িল্প িাহিনী বা হনছি  আহত্ি ও 

ভাবনাগি হব্কয়র উপর প্রহিহষ্ি নয়। ইিা পসৌভাকগ্যর 

পথ এবং সাকথ সাকথ জ্ান-হবজ্ান  ও সভ্যিারওপথ।

হিহন আকরা বকলনঃ {িারা পস সমস্ত 

পলাি, যাকির প্রহি আল্াির অফুরতি অনুগ্রি 

ও রিমি রকয়কছ এবং এসব পলািই পিিাকয়ি 

প্রাপ্ত।}[সূরা আল বািারাঃ ১৫৭]

আল্াি িায়া’লা আকরা বকলনঃ {এরপর 

যহি আমার পষে পথকি পিামাকির িাকছ 

পিিাকয়ি আকস, িখন পয আমার বহণষিি পথ 

অনুসরণ িরকব, কস পথভ্ষ্ িকব না এবং িকটি 

পহিি িকব না।}[সূরা পিায়ািাঃ ১২৩]

পিিাকয়ি িকলাঃ ভ্টিিা পথকি হবরি 

থািা, রিমি িকলাঃ দুঃখ িটি পথকি মুহতি 

লাভ। ইিাই আল্াি িায়া’লা সূরাকয় পিায়ািার 

শুরুকি বকলকছনঃ {পিায়া-িা, আপনাকি পলিশ 

পিবার জন্য আহম আপনার প্রহি পিারআন 

অবিীণষি িহরহন।}[সূরা পিায়ািাঃ ১-২]

পিারআন নাহযল ও দুঃখ পলিশ িূরকি 

এিহরেি িরা িকয়কছ। কযমন অন্য সূরায় 

পিিাকয়কির অনুসারীকিরকি বলা িকয়কছঃ {পস 

পথভ্ষ্ িকব না এবং িকটি পহিি িকব না।} 
[সূরা পিায়ািাঃ ১২৩]

পিিাকয়ি, িল্যাণ, হনয়ামি, রিমি 

সবহিছুই এিসকঙ্ গাঁথা, এিহট অন্যহটর 

পথকি আলািা িয়না। এমহনভাকব, ভ্টিিা, 

দুঃখ, দুিষিশা ও পরস্পর এিই সকঙ্ গাঁথা, 

এিহট অন্যহটর পথকি হভন্ন িয়না। আল্াি 

িায়া’লা বকলনঃ {হনশ্য় অপরাধীরা পথভ্টি ও 

হবিারগ্রস্ত।}[সূরা আল ক্ামারঃ ৪৭]

আয়াকি “সুউর” শব্হট “সাঈর” 

এর বহুবচন। অথষিঃ সীমািীন আযাব। 

অপরাধী ও পথভ্টিকির আবাকসর হবপরীকি 

আল্াি িায়া’লা এিই সূরায় হববোসীকির 

আবাকসর িথা উকল্খ িকর বকলনঃ 
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