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পিারআকনর অকনি আয়াকি এ ব্যাপাকর আকলাচনা একসকছ। আল্াি 

িায়া’লা আিম [আঃ] কি সৃহটি িরকলন, িাঁকি পৃহথবীকি প্রহিহনহধ 

বানাকলন এবং পফকরশিাকিরকি িাঁকি হসজিা িরার হনকিষিশ 

হিকয় অকনি সম্ান ও মযষিািা হিকলন। অিঃপর হিহন আমাকির 

ও পফকরশিাকিরকি িাঁর সুউচ্চ সম্ান ও মযষিািার িারণ বণষিনা 

িকরকছন। হিহন বকলকছন ইিা জ্াকনর িারকণই। আল্াি িায়া’লা এ 

ব্যাপাকর বকলনঃ  

{আর পিামার পালনিিষিা যখন পফকরশিাহিগকি বলকলনঃ 

আহম পৃহথবীকি এিজন প্রহিহনহধ বানাকি যাহছি, িখন পফকরশিাগণ 

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

িাঙ্ামার সৃহটি িরকব এবং রতিপাি ঘটাকব? অথচ আমরা হনয়ি 

পিামার গুণিীিষিন িরহছ এবং পিামার পহবরে সত্তাকি মিরণ িরহছ। 

হিহন বলকলন, হনঃসকন্দকি আহম জাহন, যা পিামরা জান না। আর 

আল্াি িা’আলা হশখাকলন আিমকি সমস্ত বস্তু-সামগ্রীর নাম। 

িারপর পস সমস্ত বস্তু-সামগ্রীকি পফকরশিাকির সামকন উপস্াপন িরকলন। অিঃপর বলকলন, 

আমাকি পিামরা এগুকলার নাম বকল িাও, যহি পিামরা সি্য িকয় থাি। িারা বলল, িুহম পহবরে! 

আমরা পিান হিছুই জাহন না, িকব িুহম যা আমাহিগকি হশহখকয়ছ [পসগুকলা ব্যিীি] হনশ্য় 

িুহমই প্রিৃি জ্ানসম্পন্ন, কিিমিওয়ালা। হিহন বলকলন, কি আিম, কফকরশিাকিরকি বকল িাও 

এসকবর নাম। িারপর যখন হিহন বকল হিকলন পস সকবর নাম, িখন হিহন বলকলন, আহম হি 

পিামাকিরকি বহলহন পয, আহম আসমান ও যমীকনর যাবিীয় পগাপন হব্য় সম্পকিষি খুব ভাল 

িকরই অবগি রকয়হছ? এবং পসসব হব্য়ও জাহন যা পিামরা প্রিাশ ির, আর যা পিামরা পগাপন 

ির!}সূরা বািারাঃ ৩০-৩৩]

“হনঃসকন্দকি ইসলাম - জ্ান হবজ্াকনর ধমষি- ইিা িার অনুসারীকিরকি জ্ান হবজ্ান ও আমকলর 

দ্ারা পাকথয় সংগ্রি িরকি সবষিিা আিবান িকর। একি পিান সঃকন্দকির অবিাশ পনই; কিননা 

আল পিারআকনর সবষিপ্রথম আয়ািই িকলাঃ পিুন আপনার রকবর নাকম”।

রবাটষি বাকয়র পজাকসফ
ফরাহস হববেহবি্যালকয়র িশষিন শাকস্তর অধ্যাপি

পি... ইসলাকমর আিবান 

জ্ান-হবজ্ান ও সভ্যিার পথ

ইসলাম ও জ্ান-হবজ্ান

হঃসকন্দকি বলা যায় পয, সুখ-কসৌভাগ্য অবশ্যই জ্ান-হবজ্ান ও সভ্যিার পকথ চকল। অজ্িা 

ও পশ্ািগাহমিার পকথ িখনও চলকি পাকরনা। নবী মুিাম্ি সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্াকমর 

আহনি ইসলাম ধকমষির ন্যায় অন্য পিান ধমষি বা মিবাি পনই যা জ্ানীকির মযষিািা সুউঁচু িকরকছ, 

িাকির সাকথ সুন্দর আচরণ িরকি বকলকছ, জ্াকনর প্রহি উৎসাহিি িকরকছ, হবকববকি িাকজ 

লাগাকি বকলকছ ও হচতিা-গকব্ণা িরকি আিবান িকরকছ। হিহন এি মিা সভ্যিা গকিকছন, 

যা পৃহথবীর পূবষি পথকি পহশ্কম হবস্তৃহি লাভ িকর।  এজন্যই িাঁর আগমনকি জ্ান হপপাসু ও 

জ্ানীকির হনিট প্রিৃি জ্াকনর এি মিাহবলেব হিকসকব গণ্য িরা িয়। িাইকিা  ইসলাম জ্ান 

হিকয়ই শুরু িকরকছ। কখািায়ী পিিাকয়কির আকলাকি পৃহথবী আকলাহিি িকরকছ।  আল্াি িায়া’লা 

বকলনঃ {িারা হি জাকিহলয়াি আমকলর ফয়সালা িামনা িকর? আল্াি অকপষো হববোসীকির 

জকন্য উত্তম ফয়সালািারী পি?}[সূরা মাকয়িাঃ ৫০]

এ ধকমষি অজ্িা, সকন্দি, ধারণা বা সংশকয়র পিান স্ান পনই। হনরষের নবী মুিাম্ি সাল্াল্াহু 

আলাহি ওয়া সাল্াকমর উপর প্রথকমই অবিীণষি িয়ঃ {পাি িরুন আপনার পালনিিষিার নাকম হযহন 

সৃহটি িকরকছন। সৃহটি িকরকছন মানু্কি জমাট রতি পথকি। পাি িরুন, আপনার পালনিিষিা মিা 

িয়ালু, হযহন িলকমর সািাকয্য হশষো হিকয়কছন, হশষো হিকয়কছন মানু্কি যা পস জানি না।} 
[সূরা আলািঃ ১-৫]

এটা স্পটি পয, এই প্রথম হব্য়হটই এ ধমষি বুোর চাহবিাহি, দুহনয়া জানার চাহবিাহি বরং 

সিল মানুক্র গতিব্যস্ল আকখরাি জানারও চাহবিাহি।

 বরং এিটু লষে্য িরকলই বুো যায় পয, আল পিারআন জ্ান-হবজ্াকনর ব্যাপাকর গুরুবে 

শুধুমারে প্রথম নাহযকলর সময়ই পিয়হন, বরং মানব সৃহটির শুরু পথকিই এ ব্যাপাকর গুরুবে হিকয়কছ। 
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এ পথকিই বুো যায়, রাসুল সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া  সাল্াকমর হনকন্মাতি বাণী 

পমাকটও অহিহরতি নয়। হিহন সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্াম বকলকছনঃ “পয ব্যহতি 

জ্ান অকবে্কণর পকথ চলকব আল্াি িায়া’লা িার জন্য জান্নাকির রাস্তা সিজ িকর 

হিকবন। জ্ান অকবে্ণিারীর সন্তুহটিিরকণ পফকরশিারা িাকির ডানা হবহছকয় পিয়। 

ইলম অকবে্ণিারীর জন্য আসমান ও জহমকনর সবাই ইহস্তগফার িরকি থাকি, 

এমনহি পাহনর হনকচর মাছও। আকবকির উপর আকলকমর মযষিািা পযমন সমস্ত গ্রি-

নষেকরের উপর চাঁকির মযষিািা। উলামাগণ আহম্বয়াকির ওয়াহরশ। আর আহম্বয়া হিরামগণ 

হিনার বা হিরিাকমর [অথষিিহির] ওয়াহরশ  িকরনহন, িাঁরা ইলকমর ওয়াহরশ িকরকছন। 

সুিরাং পয ব্যহতি ইলম লাভ িরল, কস পূণষি অংশই প্রাপ্ত িকলা”। [মুসহলম শরীফ]। 

এজন্যই রাসুল সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্াকমর আগমকনর পকর মসহজদ্গুকলা ইলম 

ও উলামাকির িূকগষি পহরণি িকয়হছল।

সবকচকয় আশ্যষিজনি ব্যাপার িকলা, কিারআকন “ইলম” শব্হটর হবহভন্ন রুপাতির 

পহরসংখ্যান িকর পিখা পগকছ ইিা [৭৭৯] বার একসকছ, অথষিাৎ পিারআকনর প্রকি্যি 

সূরাকি প্রায় সাি বার িকর একসকছ! আর ইিা শুধু হিন অষেকরর “ইলম” শব্হটর 

ব্যবিার। িকব ইলকমর সমাথষিি অকথষি ব্যবহৃি শব্ অকনি বার একসকছ। কযমনঃ 

ইয়াহিন, কিিাকয়ি, আিল, হফহির বা হচতিাভাবনা, নজর বা িৃহটিপাি, হিিমা বা প্রজ্া, 

হফিি, বুরিান বা প্রমাণ, িহলল, হুজ্াি বা প্রমাণ, আয়াি বা হনিশষিন, বাইকয়্যনাি বা 

স্পটি প্রমাণ এবং এভাকব ব্যবহৃি অকনি শব্াবলী যা ইলকমর অথষি বুোয় ও ইলকমর 

প্রহি উৎসাহিি িকর। অন্যহিকি রাসুকলর সুন্নকি ইিা এি পবহশ সংখ্যি বার ব্যবহৃি 

িকয়কছ পয, এর পহরসংখ্যান িরাই প্রায় িহিন ও অসম্ভবপর।

“আল পিারআকন প্রািৃহিি হবজ্ান সম্পকিষি অকনি আয়াি একসকছ, যা ডঃ ইউসুফ 

মারওয়াি িার “আল পিারআকন প্রািৃহিি হবজ্ান” বইকয় উকল্খ িকরকছন। 

হনহিষিটিভাকব বলকি পগকল ইিা [৭৭৪]হট আয়াি। ইিার হবস্তাহরি িকলা হনম্নরূপঃ 

গহণি [৬১], পিাথষিহবি্যা [২৬৪], অণু [৫], রসায়ণ [২৯],  আকপহষেি হবজ্ান 

[৬২], পজ্যাহিহবষিজ্ান [১০০], আবিাওয়া [২০], জলজ [১৪] মিািাশ হবজ্ান [১১], 

প্রাহণহবি্যা [১২], িৃহ্হবজ্ান [২১], জীবহবজ্ান [৩৬], সাধারণ ভূকগাল [৭৩], 

মানব প্রজনন [১০], ভূিত্ত [২০], মিাহববে এবং মিাজাগহিি ঘটনার ইহিিাস 

[৩৬]হট আয়াি”।

আল পিারআকনর নবজ্াহনি হবমিয়

ফরাহস হবজ্ানী ও ডাতিার

মহরস বুিাইলী

ইসলাকম জ্াকনর গুরুবে ও মযষিািা শুধু 

পিারআন নাহযকলর শুরুকিই সীমাবদ্ধ হছলনা, 

পযকিিু পিারআকনর প্রথম শব্ই জ্ান সম্পকিষি, 

আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {পাি িরুন }বরং ইিা 

এই হচরস্ায়ী সংহবধাকনর স্ায়ী পথ ও পদ্ধহি। 

পিারআকনর এমন পিান সূরা পাওয়া যাকবনা 

পযখাকন প্রি্যষে বা পকরাষেভাকব জ্ান সম্পকিষি 

আকলাচনা িরা িয়হন। আল্াি িায়া’লা জ্াকনর 

দ্ারা সকবষিাচ্চ সাষে্য িথা িাঁর িাওিীকির সাষে্য-

প্রমাকণর হনকিষিশ হিকয়কছন। আল্াি িায়া’লা 

বকলনঃ {পজকন রাখুন, আল্াি ব্যিীি পিান 

উপাস্য পনই। ষেমাপ্রাথষিনা িরুন, আপনার ক্হটর 

জকন্য এবং মুহমন পুরু্ ও নারীকির জকন্য। আল্াি, 

পিামাকির গহিহবহধ ও অবস্ান সম্পকিষি জ্াি।} 
[সূরা মুিাম্িঃ ১৯]

অিএব, একি জ্ান ও জ্ানীকির উচ্চ মযষিািা 

প্রমাহণি িয়, বরং যারা জাকন ও যারা জাকন 

না িাকির মাকে সমিা িরকি হনক্ধ িরা 

িকয়কছ। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ  {বলুন, যারা 

জাকন এবং যারা জাকন না; িারা হি সমান িকি 

পাকর? হচতিা-ভাবনা পিবল িারাই িকর, যারা 

বুহদ্ধমান।}[সূরা যুমারঃ ৯]

বরং হিহন যারা জ্ানপ্রাপ্ত িাকির জন্য 

আকখরাকি অপহরসীম প্রহিিান ছািাও 

দুহনয়াকিও িাকির মযষিািা উচ্চ িকরকছন। 

আল্াি িায়া’লা বকলনঃ  {পিামাকির মকধ্য যারা 

ঈমানিার এবং যারা জ্ানপ্রাপ্ত,আল্াি িাকির 

মযষিািা উচ্চ িকর হিকবন। আল্াি খবর রাকখন যা 

হিছু পিামরা ির।}[সূরা মুজাহিলাঃ ১১]

এছািা পিারআকন জ্ান ছািা অন্য হিছু 

অহধি প্রাহপ্তর জন্য একিা উৎসাি পিয়হন। 

আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {এবং বলুনঃ পি 

আমার পালনিিষিা, আমার জ্ান বৃহদ্ধ িরুন।} 
[সূরা পিায়ািাঃ ১১৪]

“আকগিার হিকন - এখনও হিছু হিছু জায়গায়- 

মসহজিসমূি হছল ইসলাকমর হববেহবি্যালয়। জ্ান 

হপপাসু ছারেকির দ্ারা ইিা পশারকগাকল ভরপুর 

হছল। িারা হবকবের  হবহভন্ন প্রাতি পথকি ধমষিীয়, 

শহরয়ি, িশষিন, হচহিৎসা, গহণি ইি্যাহি হব্কয়র 

জ্ান অবে্কণ উলামাকির পািিান শুনকি আগমন 

িরি। হবকবের নানা প্রাতির পথকি আরবীকি িষে 

উলামারা হনকজরাও পািিান িরকি আসকিন। 

পিকশ জাহি হনহবষিকশক্ সিল  ছারেকিরকিই স্বাগি 

জানাকনা িকিা”।

মসহজি... হববেহবি্যালয়

স্ট্যানহল পলন. পল

হব্রহটশ হবজ্ানী
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মুিাম্ি ইবকন মূসা আল খাওয়াকরজমী হ (হন বীজগহণি 

এর প্রহিষ্ািা, ভারিীয় নম্বর হসকস্টকমর সংজ্ািারি, গহণি গকব্ণা, 

পজ্যাহিহবষিি্যা ও ভূকগাকলর নানা িকথ্যর উদ্াবি।) .... হিহন 

হবখ্যাি গহণিহবিকির জন্য গহণকির নানা শাখা 

প্রশাখা খুকল পগকছন। িাঁর হলহখি বই ্টিিশ 

শিি পযষিতি ইউকরাকপর হবহভন্ন হববেহবি্যালকয় 

পািিান িরা িি”। 

হসগরীড পিাংকি [Sigrid Hunke] আল 

জািরাবীর “আল িাসহরফ হলমান আকজজা 

আ’কনি িা’হলফ” 
(ইিা হরেশ খকন্ড হচহিৎসা হববেকিা্। এর নবহশটি্য 

িকলা, একি রকয়কছ প্রচুর হচরে, এর পলখি আল জািরাবীর সাজষিাহরকি 

ব্যবহৃি প্রচুর যাহন্তি রূপ। দ্ািশ শিকি ল্যাহটন ভা্ায় পজরাডষি এই বইকয়র 

সাজষিাহর অধ্যয় অনুবাি িকরন। এর পকর এ বইকয়র হবহভন্ন সংস্করণ পবর 

িয়। প্রথম সংস্করণ ১৪৯৭ সাকল পভহনকস, হদ্িীয় ১৫৪১ সাকল বাকসকল 

এবং িৃিীয় সংস্করণ ১৭৭৮ সাকল অক্সকফাকডষি। উনহবংশ শিাব্ীকি ডঃ 

Leclerc ফরাহস ভা্ায় অনুবাি িকরন।) হিিাকবর পচিম খকণ্ডর 

সাজষিাহর অধ্যায় সম্পকিষি বকলনঃ “এই হিিাকবর 

িৃিীয় অধ্যায় ইউকরাকপ অকনি গুরুবেপূণষি প্রভাব 

পফকলকছ। কিননা ইিা ইউকরাকপ  সাজষিাহরর মূল 

হভহত্ত হিকসকব স্বীিৃি। হচহিৎসা হবজ্াকন ইিার 

অপহরসীম মূল্য। ফকল িাটা হছঁিা [ব্যবকছিি]  

হবজ্াকন জখম ও সাজষিাহর এিহট আলািা হব্য় 

হিকসকব প্রিাশ পপকয়কছ, ইিার রকয়কছ হনভষিরকযাগ্য 

মূলনীহি ও হভহত্ত।”  ইউকরাকপর অগ্রগহিকি 

পাঁচ শিাহব্র অহধি িাল ধকর আল জািরাবীর 

এ হিিাকবর অকনি অবিান রকয়কছ। ইউকরাকপর 

নানা হববেহবি্যালকয় এ হিিাব পািিান িরা 

িি, ইউকরাকপর নশল্যহচহিিসিরা এ হিিাকবর 

মুখাকপষেী িকিন ও ইিার পথকি সািায্য হনকিন।

এখনও মুসহলম হবজ্ানীরা মানবজাহির 

িল্যাকণ অকনি হিছু আহবষ্ার িকর আসকছ। 

আিমি

সংস্কৃহির প্রহি প্রচন্ড ভালবাসা 

“মানব ইহিিাকস িখনও সংস্কৃহির জন্য িিাৎ 

আকবগময় িকয় উিার পসই আকন্দালকনর মি  

আি্ষিনীয় পিান ঘটনা ঘকটহন, কযমনহট ঘকটহছল পস 

সমকয় সারা মুসহলম জািান জুকি। িখন প্রকি্যি 

মুসলমান খহলফা পথকি শ্রহমি সিকলই পযন জ্াকনর 

জন্য িিাৎ আসতি িকয় পগল, জ্ান অকবে্কণ সফর 

িরকি িৃষ্ণািষি িকয় উিল। আর এটা হছল ইসলাম 

সবষিকষেকরে পয সব অবিান পরকখকছ িার মাকে 

সকবষিাত্তম। জ্ান হপপাসু ছারেকির পিচারণায় িখনিার 

হশষোকিন্দ্রসমূি পযমন বাগিাি নগরী, এরপকর 

অন্যান্য পিন্দ্রসমূি যা িলা ও হবজ্াকনর জন্য প্রস্তুি 

হছল ইি্যাহি মুখহরি হছল। কযমহনভাকব ইউকরাপীয় 

জ্ানীকির িাকি আধুহনি মিািশষি গকি উকিহছল, 

িাকির িাকি আধুহনি জ্াকনর নানা গকব্ণায় 

পসখানিার হববেহবি্যালয় গুকলা  িরঙ্াহয়ি িকিা; 

বরং  িাকির পচকয়ও পবশী আি্ষিনীয় ও চমৎিার 

হছল”।  

স্ট্যানহল পলন. পল 

হব্রহটশ প্রাচ্যহবকশ্জ্

পিারআন যহিও রসায়ণ, পিাথষি, জীব বা গহণি শাস্ত নয়, কিননা ইিা পিিাকয়কির হিিাব, 

িথাহপও আধুহনি হবজ্ান যা হিছু প্রমাণ িকরকছ িা আল পিারআকনর সাকথ িখনও হবকরাধপূণষি 

নয়। 

পরবিষিীকি এ সব হিছুর সুিূর প্রভাব ইসলামী রাক্রে পহরলহষেি িকয়হছল। জ্ান-হবজ্াকনর 

হবহভন্ন শাখা-প্রশাখায় অকনি অহবষ্ার িকয়হছল। এমন সব হবমিয়ির আহবষ্ার যা ইহিিাস িখনও 

পিকখহন, যা মুসলমানকির িাকি এি মিা সভ্যিা প্রহিষ্া  ও বাস্তবায়ন িকরকছ। িারা মানব 

সভ্যিা ও সংস্কৃহিকি এমন এি অভূিপূবষি জ্ান ভাণ্ডার পরকখ হগকয়হছল  যা সারা পৃহথবীবাসীকি 

ঋণী িকর পরকখকছ। ম্যাক্স মাইরকিাপ বকলনঃ “ইউকরাকপ পিাথষি হবজ্াকনর উন্নহি সরাসহর জাকবর 

ইবকন িাইয়াকনরই অবিান। এর সবকচকয় বি প্রমাণ িকলা ইউকরাকপর নানা ভা্ায় হবজ্াকনর 

অকনি পহরভা্ায় এখনও িাঁর ব্যবহৃি পহরভা্াই ব্যবহৃি িকয়থাকি”।

আলকডাহমহল বকলনঃ “আমরা যখন গহণি ও পজ্যাহিহবষিি্যায় িািাই িকব আমরা প্রথম 

যুকগর হবজ্ানীকির িথাই বলকি বাধ্য িব। আর িাকির মকধ্য অন্যিম িকলনঃ আবু আব্ুল্াি 
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আকরা হনক্ধ িকরকছ হিংসা-হবকদ্্ ও শত্রুিা িকি যা ন্যায় হবচার পথকি িূকর সহরকয় পিয়। 

আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {এবং পিান সম্প্রিাকয়র শত্রুিার িারকণ িখনও ন্যায়হবচার পহরি্যাগ 

িকরা না। সুহবচার ির এটাই পখািাভীহির অহধি হনিটবিষিী। আল্ািকি ভয় ির। কিামরা যা ির, 

হনশ্য় আল্াি পস হব্কয় খুব জ্াি।}[সূরা মাকয়িাঃ ৮]

জ্ান-হবজ্ানকি পহরবিষিন িকর লষে্যচু্যি িরাকিও হনক্ধ িকরকছ। আল্াি িায়া’লা ইহুিীকির 

সম্পকিষি বকলনঃ {পিান পিান ইহুিী িার লষে্য পথকি িথার পমাি ঘুহিকয় পনয় এবং বকল, আমরা 

শুকনহছ হিন্তু অমান্য িরহছ।} [সূরা হনসাঃ ৪৬]

িাকরা উপর সীমালঙ্ঘন ও েগিা িরকি মানা িকরকছ। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {অহভকযাগ 

পিবল িাকির হবরুকদ্ধ, যারা মানুক্র উপর অি্যাচার চালায় এবং পৃহথবীকি অন্যায়ভাকব হবকদ্রাি 

িকর পবিায়।} [সূরা শুরাঃ ৪২]

মানুক্র মাকে ন্যায় হবচার িরকি ইলমী আমানকির পথকি িূকর সকর পযকি হনক্ধ িকরকছ।  

আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {আর যখন পিামরা মানুক্র পিান হবচার-মীমাংসা িরকি আরম্ভ ির, 

িখন মীমাংসা ির ন্যায় হভহত্তি।} [সূরা হনসাঃ ৫৮]

ন্যায়নীহি, ন্যাকয়র উপর প্রহিহষ্ি থািা ও ন্যায়সঙ্ি সাষে্য পিয়া পথকি সকর যাওয়াও 

হনক্ধ িকরকছ। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {পি ঈমানিারগণ, কিামরা ন্যাকয়র উপর প্রহিহষ্ি 

থাি; আল্াির ওয়াকস্ত ন্যায়সঙ্ি সাষে্যিান ির, িাকি পিামাকির হনকজর যহি ষেহি িয় িবুও।}  
[সূরা হনসাঃ ১৩৫]

িহলল, প্রমাণ ও যুহতিযুতি অনুসন্ধান পথকি হবরি থািকি হনক্ধ িকরকছ। আল্াি িায়া’লা 

বকলনঃ {পিামরা যহি সি্যবািী িও িকব পিামাকির প্রমাণ উপহস্ি ির।} [সূরা নামলঃ ৬৪]

এছািাও আকরা অকনি হিছু, যা জ্ান ও সভ্যিার পকথ হবজ্ান সম্ি পথ ও পদ্ধহি সৃহটি 

িকরকছ।

“আহম আল পিারআকন প্রািৃহিি হবজ্ান সম্পহিষিি আয়ািসমূি গকব্ণা িকর পিকখহছ 

পয, এসব আয়াি আমাকির আধুহনি জ্াকনর সাকথ পুকরাপুহর প্রকযাজ্য। আহম হববোস 

িকরহছ পয, িাজার বছর পূকবষি মুিাম্ি মানবজাহির পথকি পিান হশষেকির সািায্য ছািাই 

স্পটি সি্য হনকয় আগমন িকরহছকলন। কয পিান হবজ্ানী বা হশল্পী িার জ্াকনর সাকথ 

পিারআকনর সংহলিটি আয়ািসমূি িুলনা িকর, কযমহনভাকব আহম িকরহছ, িকব হনঃসকন্দকি  

পস পিারআকনর বশ্যিা স্বীিার িরকব, যহি পস হবকবিসম্পন্ন িয় এবং িীন উকদেশ্য পথকি 

মুতি িয়”।

হবমিয়ির পিারআন

হরকন জীকনা
ফরাহস িাশষিহনি

জুকয়ল (হমশরী রাসায়হনি হবজ্ানী, ১৯৯৯ সাকল ি্যাকমরার সূক্ষ্ম হবকলি্কণর ি্যাকমরা আহবষ্াকরর জন্য রসায়কন পনাকবল পুরস্কার লাভ 

িকরন। [Femtosecond Spectroscopy] পদ্ধহিকি িার গকব্ণায় রাসায়হনি হবহক্য়ার ব্যবিার িকরকছন, যাকি সমগ্র হববে এিহট নিুন সময় 

প্রকবশ িকর যা ইহিপূকবষি মানু্ প্রি্যাশা িকরহন। একি রাসায়হনি হবহক্য়ার পষেকরে আধুহনি দ্রুি পলজাকরর মাধ্যকম অণুগুকলার গহি পযষিকবষেন 

সম্ভব িয়। এমহনভাকব ডঃ আিমাি জুকয়ল অস্বাভাহবি দ্রুি ফকটাগ্রাপ পদ্ধহি আহবষ্ার িকরন,যা পলজাকরর মাধ্যকম িাজ িকর। এর মাধ্যকম 

এিহট অংশ অপর অংকশর সাকথ হমহলি িওয়া ও আলািা িওয়ার সময় অংশগুকলার গহি লষে্য রাখা যায়। আর পয সমকয়র মাকে ফকটার 

িাজ সম্পন্ন িয় িা এি পসকিন্ড এর িশ লষে হবহলয়ন অংকশর এি অংশ)। “হবজ্াকনর যুগ” বইকয় বকলনঃ “আমার 

িাজ হছল অকনিগুকলা ষেুদ্র ষেুদ্র অংকশর এিহরেি ও পৃথি িওয়ার পষেকরে অনুর পহরবিষিন হনকয়, 

অনুরুপভাকব পসকিকন্ডর হভিকরর সময় হনকয়, এমনভাকব পয, কসকিন্ডটা এিটা বি সময় হিকসকব 

রূপাতিহরি িয়।”  

এ িথা সিকলরই জানা পয, মুিাম্ি সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্াম আহনি এ জ্ান-হবজ্ান, 

হিিাকয়ি ও আকলা মানবজাহিকি বদ্ধিার শৃঙ্খল পথকি মুহতি হিকয়কছ। যুকগ যুকগ জ্ান-হবজ্ান, 

সভ্যিা ও সংস্কৃহির দ্ারা মানবজাহির মযষিািা সুউচ্চ িকরকছ। 

ইসলাম জ্াকনর পকথ চলার পদ্ধহি হনকয় একসকছ। কযমনঃ ইসলাকম অজ্ভাকব িাউকি অনুসরণ 

িরকি হনক্ধ িকরকছ। আল্াি িায়া’লা মুশহরিকির সম্পকিষি বকলকছনঃ {িখন িারা বকল িখকনা 

না, আমরা পিা পস হব্কয়রই অনুসরণ িরব। যাকি আমরা আমাকির বাপ-িািাকিরকি পিকখহছ। 

যহি ও িাকির বাপ িািারা হিছুই জানকিা না, জানকিা না সরল পথও।}[সূরা বািারাঃ ১৭০]

জ্াকনর পথ পছকি ধারণা ও অনুমাকনর অনুসরণ িরকিও হনক্ধ িকরকছ। আল্াি িায়া’লা 

বকলনঃ {িারা শুধু অলীি িল্পনার অনুসরণ িকর এবং সম্পূণষি অনুমান হভহত্তি িথাবািষিা বকল 

থাকি।}[সূরা আন’আমঃ ১১৬]

এছািাও জ্ান, যুহতি, আিল ও পরীষো-হনরীষোর হবপরীকি ভ্াতি প্রবৃহত্তর অনুসরণও হনক্ধ 

িকরকছন। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {অকনি পলাি স্বীয় ভ্াতি প্রবৃহত্ত দ্ারা না পজকন হবপথগামী 

িরকি থাকি।}[সূরা আন’আমঃ ১১৯]

যখনই আমরা আরব সভ্যিা, িাকির জ্ান সমৃদ্ধ বইসমূি এবং িাকির অহবষ্ার ও 

হশল্পিলা হনকয় গভীরভাকব গকব্ণা িহর, িখন আমাকির সামকন নিুন িথ্য ও হবস্তৃি 

সম্ভাবনা প্রিাহশি িয়। আমরা সিকজই পিখকি পাই পয, মধ্যযুকগ আরবরা পূবষিবিষিীকির 

জ্ান হবজ্াকনর অহধিারী। পাশ্াি্য হববেহবি্যালয়গুকলা পসসব জ্ান হবজ্ান সম্পকিষি পাঁচ 

শিাব্ী ধকর িাকির বইসমূি ছািা হিছুই জানি না।  আরবরাই ইউকরাপকি পাহথষিব, 

জ্ানগি ও চাহরহরেিভাকব সভ্য সংস্কৃি িকরকছ। ইহিিাকস পিান জাহিকি পিখা যায় না 

যারা একিা অল্প সমকয় একিা হিছু উপিার হিকয়কছ। প্রযুহতিগি উদ্াবকনর পষেকরে পিউ 

িাকির পথকি পবশী অগ্রসর িকি পাকরহন”।

জ্ান- হবজ্াকনর সভ্যিা

ফরাহস ইহিিাসহবি

পগাস্তাফ পল বন
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সুকযাগ। কিননা ইিা িাকির অকনি সমস্যার সমাধান 

হিকয়কছ, িারা এখাকন সম্াহনি জীবন পপকয়কছ, যা 

িারা প্রি্যাশা িরি। এমহনভাকব ইসলাম িাকির পথকি 

জুলুম, হনযষিািন, অজ্িা ও পশ্ািপসারিা  িূর িরল।  

ইসলামী সভ্যিা মানু্কি সম্ান হিকয়কছ। কগারে, 

বণষি বা ভা্ার িারকণ একি অকন্যর উপর পিান আলািা 

মযষিািা বা পাথষিি্য িকরহন। বরং সিকলই আচরণ ও 

অহধিাকরর পষেকরে সমান। মানব জাহির অগ্রগহিকি 

ইসলামী সভ্যিা িাযষিির ভূহমিা পরকখকছ। কগারেীয় 

নস্বরিন্ত যা রতি ও বংকশর হভহত্তকি গকি উিি, 

িা পহরবিষিন িকর আক্ীিা ও হচতিাভাবনায় এিই 

সমকগাষ্ীর পদ্ধহি চালু িকরকছ, যা ভ্ািৃবে ও সাকম্যর 

হভহত্তকি সামাহজি বন্ধন সৃহটি িকর। 

ইসলাকমর িৃহটিকিাকণ সভ্যিার প্রথম লষে্যই িকলা 

সুখ-শাহতি, হনরাপত্তা বাস্তবায়ন, সুন্দর সমাজ গিন, কয 

সব হজহনকস িল্যাণ আকছ িা হিকয় মানু্কি সুখী িরা 

এবং সব ধরকণর অিল্যাকণর হবরুকদ্ধ সংগ্রাম িরা। 

পযকিিু সামাহজিভাকব নানা উপাকয় সভ্যিার উন্নহি 

মূলি মূল লষে্য-উকদেশ্য নয়। বরং প্রিৃি সভ্যিার 

উকদেশ্য িকলা সমাজ ও পিকশ শাহতি, হনরাপত্তার মাধ্যকম 

মানুক্র মানহসি সুখ, আতিহরি প্রশাহতি আনা। আর 

ইিা সম্ভব িয় ভাল ও িল্যাণির িাজ িরা ও মন্দ ও 

খারাপ িাজ পথকি হবরি থািার মাধ্যকম। 

আধুহনি সভ্যিা ইিার হবপরীি, কিননা িা 

হনরাশা ও উহদ্গ্নিা বাহিকয় পিয়। মানু্কি অন্যায়ভাকব 

শারীহরি ও নজহবি ভ্টিিার হনকষ্প্কণ পভাগায়। আর 

আখলাি-চহররে, সম্ানকবাধ, ধাহমষিিিা ইি্যাহি সুউচ্চ 

মানহবি গুনাবলী পথকি িূকর সহরকয় পিয়। মানু্কি 

যাহন্তি িকর পিাকল, িার পিান আত্া থাকিনা, 

শহতিশালীরা দুবষিলকি জুলুম হনকষ্প্ণ িকর।

“বিষিমাকন ইউকরাকপ ইসলাকমর প্রভাব ও 

অবিাকনর উপর এিহট গকব্ণা প্রিাশ িরা খুবই  

জরুরী; যখন হবকবে মুসলমান ও আরব হরিস্টানকির 

সাকথ ইউকরাপীয়কির সম্পিষি বৃহদ্ধ পাকছি। 

গকব্ণায় পিখা পগকছ পয, মধ্যযুকগ  ইউকরাপীয় 

খৃটিান পলখিরা ইসলাকমর নানা হবিৃিরূকপ িুকল 

ধকরকছ। িকব গি শিকির গকব্িকির প্রকচটিায় 

পহশ্মাকির মকন অকনিটা হনরকপষে ও সি্য 

হচরে গহিি িকছি। আরব ও মুসলমানকির সাকথ 

সুসম্পকিষির িারকণ আমাকির উহচি মুসলমানকির 

অবিানগুকলা স্বীিার িরা। অন্যহিকি এ সব 

অবিান অস্বীিাকর শুধু হমথ্যা অিংিারই প্রিাশ 

পাকব”।  

 মন্টকগামাহর ওয়াট 

আত্ অিংিাকরর আলামিসমূি

হব্রহটশ প্রাচ্যহবকশ্জ্

সভ্যিার পথঃ 
উন্নি অনুন্নি এমন পিান জাহি বা পগাষ্ী পাওয়া 

যাকবনা যাকির সংস্কৃহি নাই, যা িাকির স্বভাকবর সাকথ 

ওিকপ্রািভাকব জহিকয় থাকি। সংস্কৃহি িকলা জীবন যাপকনর 

পথ, জীবন ও অহস্তকবের অবস্ান, সুউচ্চ নীহিমালা ও 

সামাহজিিা যা জীবকনর বাহি্যি হিি ও রূপকি হনকিষিশ 

িকর। সিল িাযষিিলাপ ও আচার আচরকণর প্রহিফলন। 

ইিা সমাজকি হপ্রয় অভ্যাকস অভ্যস্ িকর এবং  িার 

উপর অটল থািাকি সংরষেন িকর। আর সভ্যিা িকলা 

সমাকজর সংস্কৃহির সাকথ বািহি এিহট নবহশটি্য, যা 

অগ্রগহি, উন্নহি, ব্যহতি ও সমহটিি সফলিা, বাস্তবিার 

আকলাকি অজষিন, ইহিিাকসর পািায় উকল্খকযাগ্য প্রভাব, 

পিান হিছু সৃহটিকি িাযষিির ভুহমিা, এমন িাযষিিাহরিা 

যা স্ান ও িাকলর সীমা ছহিকয় এিহরেি ও আলািা 

রূকপ িীপ্তশীল, এসব হিছুকি শাহমল িকর। এভাকবই 

সিল সভ্যিা প্রিৃহি, পহরকবশ, রাজনীহি, ধমষি, সংস্কৃহি, 

হবজ্ান ও আখলাকির সাকথ বুনন ও গভীর সম্পকিষির 

মাধ্যকম সৃহটি িকর। উতি উপািানগুকলা আমরা এিই 

পাকরে হমহশ্রি পিহখ, ইিাই এিহট জাহির সভ্যিা, ইিাই 

উতি জাহির নবহশটি্য ও গুনাবলী। 

এভাকব আমরা পিহখ পয, ইসলাম অসহিষ্ণু ও  অনুন্নি 

এিহট পগাষ্ীকি মিান আখলাি, সুউচ্চ মূলনীহিবান 

জাহিকি পহরণি িকরকছ। মারে িকয়ি িশকির মাকে  

িাকির মকধ্য এমন নাগহরিিা ও সভ্যিা হবস্তার িকর, 

যার দ্ারা িারা পৃহথবী জয় িকর পনয়। এ সভ্যিায় পস 

সমকয় অকনি জনকগাষ্ীই সািা হিকয়হছল, কিননা মুিাম্ি 

সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্াম পয দ্ীকনর সুসংবাি হিকয়হছকলন িা হছল সিজ-সরল, ন্যায়নীহি, 

ভ্ািৃবে ও সাকম্য ভরপুর। ইসলাকমর সভ্যিা এমন এি সময় একসহছল যখন মানু্ িাসবে ও  

নস্বরশাসকনর পুরািন রা্রে ব্যবস্ায় অহিটি িকয় পকিহছল। িারা এ নিুন ব্যবস্াপনায় আিৃটি 

িকলা, কিননা িারা পিখকলা রাজা বািশাকির নস্বরচাহরিা, এিনায়িিকন্তর হনযষিািকনর পহরবকিষি 

একি রকয়কছ িাকির জন্য সম্ানকবাধ ও মানবিা। ফকল ইসলামই িাকির জন্য হছল এি পসানালী 

সকবষিাৎিৃটি সমাজ ব্যবস্া

“ইসলাম হববেকি পনিৃবে হিকয়কছ। কিননা ইিা 

হছল পস যুকগর সকবষিাত্তম সামাহজি ও রাজননহিি 

ব্যবস্া। ইিা ব্যাপিিাকর প্রসার লাভ িকরকছ, 

পিননা সবষিরেই রাজননহিি হিি পথকি হিছু 

হনকবষিাধ পলাি হছল, যাকির অহধিার িনন িরা 

িকিা, িাকির প্রহি জুলুম অি্যাচার িরা িকিা, 

িাকিরকি ভয় ভীহি পিখাকনা িকিা, িারা হছল 

অহশহষেি ও রা্রে হিভাকব পহরচালনা িকর িা 

জানকিানা। এছািাও িহিপয় নস্বর ও দুবষিল 

শাসি পাওয়া যায়, যাকির সাকথ জনগকণর পিান 

সম্পিষি পনই। ইসলামই হবকবের জন্য অি্যবহি 

িাযষিির প্রশস্ত, অি্যাধুহনি ও হনমষিল রাজননহিি 

হচতিাধারা হনকয় একসকছ। ইিা মানব জাহিকি 

অন্য সব ব্যবস্পনার পচকয় উত্তম ব্যবস্পনা 

উপিার হিকয়কছ। ইসলাকমর আগমকনর পূকবষি 

পরামান সাম্রাকজ্য শুল্াধীন পুঁহজবািী ব্যবস্া 

আর ইউকরাকপ সাহিি্য, সংস্কৃহি এবং সামাহজি 

পরম্পরা ব্যবস্া সম্পূণষিরূকপ ব্যথষিিায় পযষিবহসি 

িকয়হছল ও পভকঙ্ পকিহছল “।

িাবষিাটষি জজষি ওকযল়স
হব্রহটশ পলখি ও সাহিহি্যি

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



270 271

সভ্যিার উপািানসমূি:
ইসলামী সভ্যিার িহিপয় স্বিন্ত উপািান রকয়কছ, যা একি আলািা নবহশটি্যমহন্ডি ও সুস্পটি 

গুনাবলীকি উজ্জ্বল িকর পরকখকছ যা অন্যান্য সভ্যিার মূল লষে্য, উকদেকশ্য ও পমৌহলি নীহি িকি 

আলািা িকর ব্যাহতিবে সৃহটি িকর।যহিও এর িহিপয় উপািান অন্যান্য সভ্যিার মাকেও হবি্যমান।  

ইসলামী সভ্যিার মূল হভহত্ত  জ্ান-বুহদ্ধকি অহিসম্ান পিয়া নয়, কযমনহট গ্রীিরা িরি। 

শহতি, প্রভাব ও িিৃষিকবের অহিমযষিািা নয়, কযমনহট পরামানরা িরি। ইিা নিহিি পভাগহবলাস, 

সমর শহতি, ও রাজননহিি িাপটকি অহিগুরুবে পিয়হন, কযমনহট হছল পারস্যকির হনিট। 

আবার শুধু আহত্ি শহতির সম্ান ও িকরহন, কযমনহট িয় হিন্দু ও িহিপয় চীনাকির হনিট। ধমষি 

যাজিকিরও িাল্পহনি এবং পপৌরাহণি িাহিনীর মাধ্যকম আলািা পিান সম্ান ও িাপট নাই, যা 

মধ্যযুকগ ইউকরাপকি অন্ধিাকর হনমহজ্ি িকরকছ। একি বস্তু হবজ্াকনর হবকমাি নাই বা মিাহববে 

ও শুধু পিাথষি হনকয় শুধু গকব্ণাও নাই, কযমনহট িকর গ্রীি ও পরামানকির পথকি  প্রাপ্ত আধুহনি 

সভ্যিা। ইসলামী সভ্যিার মূল িকলা িাওিীি, হচতিা-গকব্ণা, হবজ্ান, িমষি, আত্া, আবাি, 

হবকবকির মযষিািা ও মানু্কি সম্ান পিয়া, এিিথায় মানকবর জীবকন যা হিছু িরিার সব হিছুই 

ইসলামী সভ্যিার পমৌহলি উপািান। এভাকবই ইসলামী সভ্যিা স্বয়ংসম্পূণষি পহরপূণষি সংহবধান, যা 

অন্যান্য সভ্যিার পমৌহলি উপািাকনর সাকথ মূকলই হভন্ন। 

ইসলামী সভ্যিা অন্যান্য সভ্যিা পথকি উন্নি এজন্য পয, শত্রুর সাকথ ইিার রকয়কছ আহত্ি 

হজিাি ও পহরশ্রম, ন্যায্যিা, ন্যায়হবচার ও ষেমার আিশষি, হবকবের সিকলর জন্য রকয়কছ িল্যাকণর 

প্রহি ভালবাসা ও জ্ান হবজ্াকনর প্রসার।   এজন্য ইিা আবার িার অনন্য উপািাকনর দ্ারা মানব 

জাহিকি পহরচালনার জন্য হনবষিাহচি। 

“If Musa Bin Nusairbeen was able to cross Europe, he would have 
converted it to Islam, and he would have achieved religious unity for 
the civilized nations. He would have also saved it from the backwardness 
it suffered from the darkness of the medieval ages, which was not  
experienced by Spain because it was under the rule of the Arabs.”

ইংকরজ সাহিহি্যি ও হচতিাহবি

হবকবের আত্াহুহি

“অন্য সমকয়র পচকয় এ সময় পহশ্মাকির ইসলাম 

খুবই প্রকয়াজন, যাকি িারা জীবকনর অথষি খুঁকজ পায়, 

ইহিিাকসর গুরুবে ও িাৎপযষি বুেকি পাকর এবং পযন  

পহশ্মা হবকবে হবজ্ান ও ধকমষির মাকে পয নবপহরি্য 

আকছ  িা পহরবিষিন িরকি পাকর। ইসলাম িখনও 

হবজ্ান ও ঈমাকনর মাকে হবহছিন্নিা সৃহটি িকরহন, 

বরং এ দুকয়র মাকে পহরপূরি সম্পিষি সৃহটি িকরকছ 

যা হবহছিন্ন িয়না। এমহনভাকব ইসলাম আমাকির 

পাশ্াি্য সমাকজ আশা আিাঙ্কাকি সামহগ্রিভাকব 

পুনরুজ্ীহবি িরকি পাকর  যা ক্মাগি সমগ্র 

হববেকি আত্াহুহির  হিকি হনকয় যাকছি।।

মারমাদুি হপৎথাল
হব্রহটশ যুবরাজ

“মারে আট শিাব্ীকি ইসলামহবজ্াকন অকনি বি বি  

অবিান পরকখকছ। সুিরাং এ িথা একিবাকরই ভুল পয, 

ইসলাম শুধু সভ্যিার নিলিারী। অথবা পহশ্মা সভ্যিা 

শুধুই পহশ্মাকির পহরপূণষি সভ্যিা। পহশ্মাকির এ সব 

সফলিা হবস্তাকর্রর মূকলই রকয়কছ ইসলাকমর অকনি বি 

অবিান”।

নবজ্াহনি সফলিা অজষিন

হপ্রসি চালষিস

ফরাসী ইহিিাসহবি

পগাস্তাফ পল বন

মধ্যযুগ
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২- হববেজনীনিাঃ

ইসলাম হববেব্যাপী ধমষি, যা সবষিযুকগ, স্াকন, প্রকি্যি ভা্াভা্ী, কগারে-জাহি, বণষি সিকলর 

জন্যই প্রকযাজ্য ও উপকযাগী। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {আহম আপনাকি সমগ্র মানবজাহির জকন্য 

সুসংবািািা ও সিিষিিারী রূকপ পাহিকয়হছ; হিন্তু অহধিাংশ মানু্ িা জাকন না।}[সূরা সাবা’ ২৮]

আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {পরম িল্যাণময় হিহন হযহন িাঁর বান্দার প্রহি ফয়সালার গ্রন্থ 

অবিষিীণ িকরকছন, যাকি পস হববেজগকির জকন্য সিিষিিারী িয়।}[সূরা ফুরিানঃ ১]

আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {বকল িাও, কি মানব মন্ডলী। কিামাকির সবার প্রহি আহম আল্াি 

পপ্রহরি রসূল, সমগ্র আসমান ও যমীকন িার রাজবে।}[সূরা আ’রাফঃ ১৫৮]

আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {আহম আপনাকি হববেবাসীর জকন্য রিমি স্বরূপই পপ্ররণ িকরহছ।}
[সূরা আহম্বয়াঃ ১০৭]

ইসলাম হচরতিন আক্ীিা হনকয় একসকছ যা পিান অবস্াকিই পহরবিষিন িকবনা। মানুক্র স্বভাব-

প্রিৃহির সাকথ উপকযাগী ন্যায়নীহি, সৎ ও িল্যাণির পমৌহলি নীহির উপর প্রহিহষ্ি শহরয়ি 

হনকয় একসকছ, যা সবষিস্াকন ও যুকগ উপকযাগী। এছািা আল্াি িায়া’লাই সবষিজ্, হিকসর মাকে িাঁর 

সৃহটিিুকলর জন্য িল্যাণ রকয়কছ িা এিমারে হিহনই জাকনন। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {হযহন সৃহটি 

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

“ইসলাম সম্পকিষি যথাযথ িথা বলার মি এিজন 

উপযুতি পনিা পাওয়া পগকল এ হবকবের বুকি ইসলাম 

আবারও এিহট পমৌহলি বৃিৎশহতি হিকসকব আত্প্রিাশ 

পপকি পাকর”।  

“ইসলামই মানব জাহির জন্য সকবষিাত্তম ধমষি। মুসলমাকনর 

জীবকন ইসলাম পূনষিাংগরূকপ প্রকবশ িকর, বরং ইিা নিহনি 

জীবকনর সব িমষিিান্ডকি পহরচালনা িকর। আধুহনি হবকবে 

মানুক্র সিল সমস্যা সমাধান ইসলাম ব্যিীি অন্য পিান 

ধমষি পনই। ইিা এিমারে ইসলাকমরই নবহশটি্য”।

জীবকনর সবষিকরে প্রকবশ িকর!!

িহপলাল জাভা

ভারিীয় রাজনীহিহবি ও সাংবাহিি

পিাথায় উপযুতি পনিা?!

হব্রহটশ প্রাচ্যহবকশ্জ্

মন্টকগামাহর ওয়াট

ইসলামী সভ্যিা িহিপয় নবহশটি্য ও উপািাকন আলািা নবহশটি্যমহন্ডি, কসগুকলা 

িকলাঃ 

১- ঈমান ও িাওিীিঃ

সুখ-শাহতি লাকভর মূল িকলা আল্াির প্রহি ঈমান আনা। ইিা জ্ান হবজ্ান ও সভ্যিা গিকনর 

মূল হনয়ামি। কয সব সভ্যিা আল্াির উপর ঈমান ও িাঁর িাওিীকির উপর প্রহিহষ্ি নয়, িা 

অতিঃিলি, পরষ্পর হববাকি হলপ্ত। এিহট অন্যহটকি ধ্ংস িকর পিয়। কিননা পসখাকন আল্াি ছািা 

অন্যান্য ইলািকিরকি হভন্ন হভন্ন নাকম প্রভু হিকসকব গ্রিণ িরা িয়। আর ইিা মানুক্র জীবনকি 

হবনটি িকর পিয়, দুঃখ-দুিষিশা বকয় আকন। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {যহি নকভামন্ডল ও ভুমন্ডকল 

আল্াি ব্যিীি অন্যান্য উপাস্য থািি, িকব উভকয়র ধ্ংস িকয় পযি। অিএব িারা যা বকল, িা 

পথকি আরকশর অহধপহি আল্াি পহবরে।}[সূরা আহম্বয়াঃ ২২]

আল্াি িায়া’লা আকরা বকলনঃ  {আল্াি পিান সতিান গ্রিণ িকরনহন এবং িাঁর সাকথ পিান 

মাবুি পনই। থািকল প্রকি্যি মাবুি হনজ হনজ সৃহটি হনকয় চকল পযি এবং এিজন অন্যজকনর উপর 

প্রবল িকয় পযি। িারা যা বকল, িা পথকি আল্াি পহবরে।}[সূরা মু’হমনূনঃ ৯১]

আল্াি িায়া’লা বকলনঃ  {বলুনঃ িাকির িথামি যহি িাঁর সাকথ অন্যান্য উপাস্য থািি; 

িকব িারা আরকশর মাহলি পযষিতি পপৌছার পথ অকবে্ন ির।}[সূরা বনী ইসরাঈলঃ ৪২]

আধুহনি ও পূকবষির অকনি সভ্যিায় এ সকবর প্রহিফলন  পিখা যায়। িারা যা প্রি্যাশা িকর 

িার হবপরীিটা িকয় থাকি। িারা পযসব হব্কয় হিি হনকিষিশনা পিয়া ফলাফল িাঁিায় উকটোটা, 

ফকল মানবজাহিকি িারা দুঃখ-দুিষিশার হিকি পটকন হনকয় যায়, যহিও িারা িাকির জন্য ভালই 

িামনা িকর। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ  িারা িাকির পহন্ডি ও সংসার-হবরাগীহিগকি িাকির 

পালনিিষিারূকপ গ্রিণ িকরকছ আল্াি ব্যিীি এবং মহরয়কমর পুরেকিও। অথচ িারা আহিটি হছল 

এিমারে মাবুকির এবািকির জন্য। হিহন ছািা পিান মাবুি পনই, িারা িাঁর শরীি সাব্যস্ত িকর, 

িার পথকি হিহন পহবরে।}[সূরা িাওবাঃ ৩১]

“ক্ুকসকডর যুকদ্ধ মুসলমানরা পরাহজি িকয় হবহজিকিরকি বন্দী িকর পফকলকছ। িাকির 

সভ্যিার হশল্পিলা খৃস্টান জগকি প্রকবশ িকর। ল্যাহটন রসিীন হবরতিির জীবন ও মানুক্র 

হক্য়ািলাকপর হিছু পষেরে পযমন হনমষিাণ প্রকিৌশল ইি্যাহির মকধ্য সীমাবদ্ধ িওয়ার িারকণ 

মধ্যযুকগ এিসাকথ সমগ্র হরিস্টান হবকবে ইসলামী প্রভাব ও আিশষি  অনুপ্রকবশ িকর। হসহসহল 

ও আন্দালুহসয়া প্রাচীন আরব সাম্রাকজ্যর পহশ্মা নিুন রাক্রের দ্ারা ব্যাপিিাকর প্রভাবাহবেি 

িকয়হছল”।
হব্রহটশ ইহিিাসহবি

আনষিল্ড টকয়নহব

 পরাহজকির িাকি হবহজি বন্দী 
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৩-  জ্ান-হবজ্ান, আবাসন ও হনমষিাকনর 

সভ্যিাঃ

মানু্ সম্পকিষি ইসলাকমর িৃহটিভহঙ্ িকলা 

আল্াি িায়া’লা িাকিরকি জহমকনর আবাি িকমষি 

খহলফা হিকসকব পপ্ররণ িকরকছন। আল্াি িায়া’লা 

বকলনঃ {হিহনই যমীন িকি পিামাকিরকি পয়িা 

িকরকছন, িন্মকধ্য পিামাকিরকি বসহি িান 

িকরকছন।}[সূরা হুিঃ ৬১]

আল্াি িায়া’লা আকরা 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]

“ইসলাম প্রহিভা, কমধা ও ব্যহতিগি নবহশটিকি 

স্বীিার িকর। ইিা হনমষিান ও স্াপকি্যর ধমষি, 

ধ্ংস ও হবনাকশর ধমষি নয়। উিািরণ স্বরূপ, 

িাকরা িাকছ যহি আবাহি ভূহম থাকি আর পস 

ব্যহতি সম্পিশালী িওয়ায় উিা চা্াবাি না িকর 

পহিি িকর পফকল রাকখ, িকব এিহট হনধষিাহরি 

পময়াি পপহরকয় পগকল উতি ভূহম স্বাভাহবি ভাকব 

সবষিসাধারকণর ভূহমকি পহরণি িকয় যাকব। িখন 

ইসলামী শহরয়ি পমািাকবি পয ব্যহতি সবষিপ্রথম 

উিাকি বীজ বপন িরকব পস উতি ভূহমর মাহলি 

িকব”।

হনমষিাণ এবং স্াপি্য

স্যার চালষিস এডওয়াডষি আহশষিব্যাল্ড
ইংকরজ রাজনীহিহবি

এমহনভাকব ইসলাম শুধু িহিপয় পগাষ্ী, বণষি, বা 

হনহিষিটি পিান জাহির ধমষি নয়। ইিা সািা, িাকলা, িলকি, 

লাল সব মানুক্রই ধমষি। অিীি, বিষিমান ও ভহব্্যৎ 

সিল প্রজকন্মরই ধমষি। কিান গকব্িই ইসলাকমর নবী 

মুিাম্ি সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্াকমর আহনি 

এ ধকমষি আচিহলিিা, কগারেীয়িা ও  বণষিবাি িখনও 

পাকবনা, কস যিই গকব্ণা িরুি, আর িাকি যিই 

জ্ান-হবজ্াকনর পহরহধ িান িরা পিাি। ইিাই স্পটি প্রমাণ 

পয, ইসলাম িকলা হববেজনীন িাওয়াি, ইিা পিান হনহিষিটি 

জাহি বা পগাষ্ীর জন্য সীমাবদ্ধ নয়। কযকিিু ইসলাকমর 

নীহিমালা, শহরয়াি, আিিাম ও আখলাি সব হিছুই 

সিল মানুক্র জন্য সবষিযুকগ ও স্াকন উপকযাগী।

অিএব, আমরা এিথা বলকি পাহরনা পয, ন্যায় 

হবচার বা সুন্দর আচরণ পিান পিান জাহির পষেকরে   বা 

পিান যুকগ উপকযাগী নয়। ইিা শুধু ইসলাকমর জন্যই 

খাস। অন্যহিকি হিছু ধকমষি আচিহলিিা, কগারেীয়িা বা 

জািীয়িা স্পটিই লষে্য িরা যায়। উিািরণ স্বরূপ বলা 

যায় পয, ইহুিীরা িাকির ধকমষির পলাি ছািা অন্যান্যকির 

সাকথ যখন পলনকিন ও আচরণ িকর পস সম্পকিষি আল্াি 

িায়া’লা বকলনঃ {পিান পিান আিকল হিিাব এমনও 

রকয়কছ, কিামরা যহি িাকির িাকছ বহু ধন-সম্পি 

আমানি রাখ, িািকলও িা পিামাকির যথারীহি পহরকশাধ 

িরকব। আর পিাকির মকধ্য অকনি এমনও রকয়কছ যারা 

এিহট িীনার গহছিি রাখকলও পফরি পিকব না-কয পযষিতি 

না িুহম িার মাথার উপর িাঁিাকি পারকব। এটা এজন্য 

পয, িারা বকল পরকখকছ পয, উম্ীকির অহধিার হবনটি 

িরাকি আমাকির পিান পাপ পনই। আর িারা আল্াি 

সম্পকিষি পজকন শুকনই হমথ্যা বকল।}[সূরা আকল ইমরানঃ ৭৫]

“আহম িাকি পথভ্টি বনী ইসরাঈকলর 

চারণভূহমকি পাহিকয়হছ। যখন হিহন 

ইহুিীকিরকি আিবান িরার জন্য িাকির 

মধ্য পথকি বার জনকি হনবষিাহচি িরকলন, 

িখন িাকিরকি এ বকল উপকিশ হিকলনঃ 

পিামরা অন্য জাহির পকথ চলকবনা। 

সাকমরীকির শিকর প্রকবশ িরকবনা। বরং 

পিামরা এ উপি্যিা হিকয় পথিারা বনী 

ইসরাঈকলর চারণভূহমকি যাও”।

ম্যাথুর ইহঞ্ল
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জনসমকষে পঘা্ণা

আব্ুল্াি হিরালাল গান্ধী

মিাত্া গান্ধীর পুরে

৪- হশটিাচার ও ননহিিিার সভ্যিাঃ

ইসলাকম হশটিাচার িকলা ইবািি। বরং রাসুল 

সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্াম বকলকছন, িাঁর 

আগমকনর উকদেশ্যই িকলা মিান চহররেকি পহরপূণষি িরা। 

হিহন বকলকছনঃ “আহম সুন্দর চহররেকি পহরপূণষি িরকি 

পপ্রহরি িকয়হছ”। [বণষিনায় ইমাম মাহলি রাঃ]। অিএব, 

সভ্যিা ও সুখ-শাহতির পথ িকলা হশটিাচার ও ননহিিিার 

পথ, যাকি সুন্দর চহররে ও উত্তম িাকজর প্রহি উৎসাি 

প্রিান িরা িয়। 

ইসলাকম আখলাি জীবকনর সব পষেরেকিই শাহমল 

িকর। কযমনঃ মানু্ হনকজর সাকথ ব্যবিার, আল্াির 

সাকথ ও অন্যান্যকির সাকথ িার আচার ব্যবিার ইি্যাহি 

সব হিছুই শাহমল িকর। এমহনভাকব মুসলমান-িাহফর, 

পছাট-বি, পুরু্-মহিলা ও স্বপষে-হবপষে সিকলর সাকথ 

আচার ব্যবিার আখলাকির মকধ্য শাহমল। ইসলাম 

অকন্যর সাকথ আচার ব্যবিাকরর পষেকরে বিান্যিা, বীরবে, 

ন্যায়নীহি, রিমি, নম্রিা, উত্তম হশটিাচার, সিিা, 

লজ্াশীলিা, নধযষি, হবশুদ্ধ অতির ও ভাল িাকজর প্রহি 

ভালবাসা ইি্যাহির হনকিষিশ হিকয়কছ। আল্াি িায়া’লা ন্যায় 

হবচার প্রহিষ্ার পষেকরে এমনহি হবপষে পলাকির পবলায়ও 

হনকিষিশ হিকয় বকলকছনঃ {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। কিামরা যা ির, 

হনশ্য় আল্াি পস হব্কয় খুব জ্াি।}[সূরা মাকয়িাঃ ৮]

হিহন িাঁর নবী মুিাম্ি সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া 

সাল্াকমর হরসালাি ও  হববেব্যাপী সিকলর জন্য িাঁকি 

রিমি স্বরূপ পপ্ররণ িকরকছন বকল পঘা্ণা হিকয়কছন। 

ইিা শুধু ঈমানিারকির জন্য খাছ নয়। আল্াি িায়া’লা 

বকলনঃ {আহম আপনাকি হববেবাসীর জকন্য রিমি 

স্বরূপই পপ্ররণ িকরহছ।}[সূরা আহম্বয়াঃ ১০৭]

“আপনারা সিকলই জাকনন পয, আহম মিান 

পপৌত্তহলি পনিা ‘গান্ধী’র পছকল হিরালাল, 

আপনাকির সিকলর সামকন এবং এই হবশাল 

মুসহলম জনকগাষ্ীর সম্ুকখ আহম ইসলাকমর 

প্রহি আমার ভালবাসা পঘা্ণা িরলাম। আহম 

পিারআনকি ভালকবকসহছ, এি আল্াি ও 

িাঁর রাসুল মুিাম্ি সাল্াল্ালু আলাইহি ওয়া 

সাল্াকমর উপর ঈমান একনহছ। হিহন সবষিকশ্ 

নবী, িার পকর পিান নবী আসকবন না। 

হিহন পয পিারআন হনকয় একসকছন িা সি্য, 

আসমানী সব হিিাবই সি্য, সমস্ত আহম্বয়া 

ও রাসুলগণ সি্য। ইসলাম ও পিারআকনর 

জন্যই আহম বাঁচব, ইিার জন্যই জীবন হিব, 

ইিার পথকি সমস্ত অপবাি প্রহিিি িরব। 

আহম ইিার এিজন শহতিশালী স্তম্ভ িকবা, 

আমার সম্প্রিাকয়র িাকছ আহম ইিার এিজন  

সুসংবািিািা ও প্রচারি িকবা। এিবেবাকির 

এ ধমষিহট জ্ান হবজ্ান, সভ্যিা সংস্কৃহি, ন্যায় 

পরায়ণিা, আমানি, িয়া ও সমিার ধমষি”।

“হবজ্াকনর আহবষ্াকরর সাকথ ইসলামই 

সবকচকয় উপকযাগী ও প্রকযাজ্য ধমষি। ইিা 

আত্শুহদ্ধর সবকচকয় িাযষিিরী এবং ন্যায় 

পরায়ণিা, ইিসান ও উিারিা বিনিারী 

ধমষি”।

আত্শুহদ্ধ

পয সব জ্ান মানব জাহির পিান না পিান 

উপিাকর আকস বা জহমকনর আবাি িাকযষি লাকগ 

পস জ্ান সিকল পছকি হিকল সবাই গুনািগার িকব। 

মুিাম্ি সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্াম এমন এি 

সময় পপ্রহরি িকয়হছকলন যখন মানব জাহি সভ্যিা 

ও জ্ান-হবজ্াকনর পষেকরে অকনি হপহছকয় হছল। যখন 

মানু্ সমাজ গিন, িাজিমষি ও জহমকনর আবাি িাজ 

পছকি  অনথষিি িশষিন, িিষি-হবিিষি, েগিা-োঁহটর মাকে 

হলপ্ত থািি। িখন নবী িহরম সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া 

সাল্াম মানব জাহিকি এ সব িমষি পথকি মুতি িরকলন, 

িাকির মযষিািা উঁচু িরকলন, িাকিরকি হিহন ইসলাম 

ধমষি হিকয় মযষিািাবান িকরকছন। ইিা সভ্যিা, উন্নয়ন ও 

সমাজ হবহনমষিাকনর ধমষি। একি সমাজ উন্নয়ন ও আহত্ি 

আকলািিীপ্তিার মাকে পিান হবকরাধ পনই। িাই 

মুসলমাকনর অতিকর ইবািি ও পাহথষিব িাকজর মাকে 

এবং  পৃহথবীর উন্নয়ন িাকজর সাকথ আহত্ি জীবন 

ও আল্াির সন্তুহটিমূলি িাকজর পিান নবপহরি্য পনই। 

বরং সব িাজই আল্াির জন্যই এবং িাঁরই হনকিষিহশি 

পকথ। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {আপহন বলুনঃ আমার 

নামায, আমার পিারবাণী এবং আমার জীবন ও মরন 

হববে-প্রহিপালি আল্ািরই জকন্য।}[সূরা আন’আমঃ ১৬২]

পগাস্তাফ পল বন

ফরাহস ইহিিাসহবি
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৫- হবকবিবুহদ্ধ ও হচতিা-গকব্ণার সভ্যিাঃ

ইসলাম ধকমষি পপৌরহিকি্যর পিান স্ান পনই, যাকি পিান প্রনে িরা যাকবনা, বা পিান পগাপনীয় 

রিস্য সম্পকিষি হচতিা গকব্ণা িরা যাকবনা। বরং আল্াি িায়া’লা িাঁর হনিশষিনাবলী, সৃহটি ও 

অন্যান্য জাহির ব্যাপাকর হচতিা ভাবনা ও গকব্ণা িরকি হনকিষিশ হিকয়কছন।  আল্াি িায়া’লা 

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

আসমান ও জহমন সৃহটির হব্কয, [িারা বকল] পরওয়ারকিগার! এসব িুহম অনথষিি সৃহটি িরহন। 

সিল পহবরেিা পিামারই, আমাহিগকি িুহম পিাযকখর শাহস্ত পথকি বাঁচাও।}[সূরা আকল ইমরানঃ ১৯১]

আল্াি িায়া’লা আকরা বকলকছনঃ {এমহনভাকব আহম পখালাখুহল বণষিনা িকর থাহি হনিশষিণসমূি 

পস সমস্ত পলািকির জন্য যারা লষে্য িকর।}[সূরা ইউনুসঃ ২৪]

আল্াি িায়া’লা আকরা বকলকছনঃ {পপ্ররণ িকরহছলাম িাকিরকি হনকিষিশনাবলী ও অবিীণষি 

গ্রন্থসি এবং আপনার িাকছ আহম মিরহণিা 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]

আল্াি িায়া’লা বকলকছনঃ {িারা হি িাকির মকন পভকব পিকখ না পয, আল্াি নকভামন্ডল, 

ভূমন্ডল ও এিদুভকয়র মধ্যবিষিী সবহিছু সৃহটি িকরকছন যথাযথরূকপ ও হনহিষিটি সমকয়র জন্য, হিন্তু 

অকনি মানু্ িাকির পালনিিষিার সাষোকি অহববোসী।}[সূরা রূমঃ ৮]

আল্াি িায়া’লা বকলকছনঃ {আহম এসব িৃটিাতি 

মানুক্র জকন্য বণষিনা িহর, যাকি িারা হচতিা-ভাবনা িকর।} 
[সূরা িাশরঃ ২১]

ইসলামী সভ্যিায় এ আখলািসমূি 

অহবকছিি্য অংশ, যা আলািা িরা 

যায়না এবং ইিা ইসলামী সভ্যিার 

মূল হভহত্ত।  অিএব, পৃহথবীর আবাি 

িাকযষি, বা পিান স্বাকথষি বা অন্য পিান 

িারকণ মুসলমাকনর পথকি এ সব 

সুন্দর আখলািসমূি পিানভাকবই চকল 

পযকি পাকরনা। আল্াি িায়া’লা িাঁর 

নবী মুিাম্ি সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া 

সাল্ামকি  সবষিিাকজর পষেকরে উত্তম 

আিশষি ও অনুপম নমুনা িরকি সুন্দর 

হশটিাচার হশষো হিকয়কছন। 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]

একি হিহন িাঁর রিমকির 

এিহট অংশ ও শাহতির পকথ মানুক্র 

হিিাকয়কির  উদ্ুদ্ধিারী হিকসকব 

উকল্খ িকরকছন।  আল্াি িায়া’লা 

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]
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“আল পিারআন অথষিননহিি, সামাহজি ও ননহিি সব সমস্যার চমৎিার সমাধান হিকয়কছ। এ 

িারকণই আল্াি িায়ালার আহিটি িাওয়াি প্রচাকর মুিাম্ি সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্াকমর 

সফলিায় পিারআকনর প্রজ্ার ব্যাপাকর পিান সংশয় পনই। আমার মকি, আমরা পয ধকমষিরই 

িই, আল পিারআকনর বানীকি আমাকির ব্যহতিজীবকন ননহিিিার মূল প্রবাি হিকসকব গ্রিণ িরা 

উহচি”।

অসাধারণ পশ্রষ্ সমাধান

মন্টকগামাহর ওয়াট

হব্রহটশ প্রাচ্যহবকশ্জ্
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আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {অিঃপর নামায সমাপ্ত িকল পিামরা 

পৃহথবীকি ছহিকয় পি এবং আল্াির অনুগ্রি িালাশ ির ও আল্ািকি 

অহধি মিরণ ির,যাকি পিামরা সফলিাম িও।}[সূরা জুম’আঃ ১০]

অথষিাৎ যখন নামাজ সমাপ্ত িকব িখন দুহনয়ার িাকজ ছহিকয় পি, 

যিষেণ পযষিতি িা িালাল উপাজষিন িয়। আর একি ইখলাস অকবে্ণ 

ির, আল্াির সন্তুহটি িামনা ির। কযমন নবী িহরম সাল্াল্াহু আলাইহি 

ওয়া সাল্াম িার সািাবাকিরকি বকলকছনঃ «িুহম যা হিছুই আল্াির 

সন্তুহটিকি ব্যয় িরকব িাকিই প্রহিিান পাকব, এমনহি িুহম পিামার স্তীর 

মুকখ যা িুকল িাও িার জন্যও। »। (ইমাম মাহলি এহট বণষিনা িকরকছন।) অথষিাৎ 

পিামার স্তীর মুকখ যা িাও িাকিও সাওয়াব পাকব। অিএব আমাকির 

দুহনয়ার পিান িাজই আকখরাকির পথকি আলািা নয়। িকব শিষি িকলা 

আকখরািকি পছকি শুধু দুহনয়ার মাকে ডুকব থািা যাকবনা। কযমন 

আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {মুহমনগণ! কিামাকির ধন-সম্পি ও সতিান-

সতিহি পযন পিামাকিরকি আল্াির মিরণ পথকি গাকফল না িকর। যারা 

এ িারকণ গাকফল িয়, িারাই পিা ষেহিগ্রস্ত।}[সূরা মুনাহফিূনঃ ৯]

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]

িাকজর প্রহি ভালবাসা, স্বামী-স্তীর ভালবাসা, কছকল সতিানকির 

সাকথ আনন্দ িরা ও িাকির প্রহি গুরুবে পিয়া ইি্যাহি আল্াির সন্তুহটির 

উকদেকশ্য শহরয়কির হনকিষিহশি পকথ িরকল দ্ীন ও রাসুল সাল্াল্াহু 

আলাইহি ওয়া সাল্াকমর সুন্নকির অতিভুষিতি িকব। আল্াি িায়া’লা 

বকলনঃ {আপহন বলুনঃ আমার নামায, আমার পিারবাণী এবং আমার 

জীবন ও মরন হববে-প্রহিপালি আল্ািরই জকন্য।}[সূরা আন’আমঃ ১৬২]

বরং আল্াি িায়া’লা আমাকিরকি হশষো হিকয়কছন পয, 

ইলম বা জ্ান শুধু ধারণা িরা নয়, বরং এ ব্যাপাকর িার 

অিাট্য িহলল প্রমাণ থািকি িকব। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ 

{বকল হিন, কিামরা সি্যবািী িকল, প্রমাণ উপহস্ি ির।}
[সূরা বািারাঃ ১১১]

অিএব, ইসলাকম এমন পিান রিস্য পনই যা পিউ 

জাকননা, বা এমন পিান পগাপনীয়িা পনই যা পপৌরহিি ছািা 

পিউ জাকননা।

৬- অভ্যতিরীণ ও বহিগষিি শাহতি ও হনরাপত্তার 

সভ্যিাঃ

অভ্যতিরীণ শাহতি বলকি মানুক্র মকনর শাহতি ও 

অভ্যতিরীণ হবকরাধ পথকি মুতি িওয়াকি বুোয়, আধুহনি 

সভ্যিায় মানু্ এ সব সমস্যার খুব সম্ুখীন িয়। হিন্তু 

ইসলাকম মানু্ দুহনয়া ও আকখরাকির হচতিা ভাবনা হনকয় 

বসবাস িকর। ইবািি, দুহনয়ার িাজিমষি ও হনমষিাণ এিই 

সাকথ িকর থাকি, পাহথষিবিা ও আধ্যাহত্িিা, হবজ্ান ও ধমষি 

এিই সাকথ সিাবস্াকন বাস িকর। এ সকবর মাকে পিান 

হবকরাধ পনই। ইসলামী সভ্যিায় অভ্যতিরীণ শাহতি এিহট 

স্পটি হনিশষিন, যা িাওিীি িকি  উৎসাহরি, মুসলমাকনর 

অতিকর যা হিছুই আকস সব হিছুই সিজ ও সুন্দরভাকব 

সুহবন্যাস্ত িকর পিয়। ইসলাকম দুহনয়া মূল লষে্য-উকদেশ্য নয়, 

বরং ইিা আকখরাকির জন্য শস্য পষেরে ও পথ ও পখয়া স্বরূপ। 

ইিা আল্াি িায়া’লার হনকম্নাতি আয়াকি স্পটিভাকব বুো যায়ঃ 

{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]

“ইসলাকমর অন্যিম পসৌন্দকযষির হব্য় 

িকলা ইিা হবকবকির উপর প্রহিহষ্ি। 

ইিা িার অনুসারীকিরকি পখািাপ্রিত্ত 

এ জীবতি িষেিাকি বাি হিকি িখনও 

বকলনা। এমহনভাকব ইসলাম গকব্ণা 

ও  অনুসন্ধাকনর প্রহি উৎসাহিি িকর। 

ইিা িার অনুসারীকিরকি ঈমান আনার 

আকগই গকব্না, পরীষো হনরীষো ও হচতিা 

ভাবনা িরকি আিবান িকর। ইসলাম 

হনকম্নাতি প্রজ্াপূণষি প্রবািহট সমথষিন িকরঃ 

সব হজহনকসর সহিিিার উপর প্রমাণ 

পপশ িকরা, অিঃপর পযহট পিামার 

জন্য িল্যানির পসহট গ্রিণ িকরা। একি 

আশ্কযষির হিছুই নাই; কিননা হিিমি িকলা 

মুহমকনর িারাকনা সম্পি। কযখাকনই িা 

পাওয়া যাকব পসখান পথকি িুঁহিকয় পনয়ার 

পসই অহধি িিিার। ইসলাম হবকবি ও 

যুহতির ধমষি। এজন্যই পিখা যায়, ইসলাকমর 

নবী মুিাম্কির উপর অবিীণষি প্রথম শব্হটই 

িকলা “ইিরা” অথষিঃ পি। এমহনভাকব 

পিখা যায় ইসলাকমর প্রিাশ্য পঘা্নাই 

িকলাঃ ঈমান আনয়কনর পূকবষি হচতিা ভাবনা 

িকর পিখার আিবান। অিএব, ইসলামই 

সি্য ধমষি, ইিার অস্ত িকলা জ্ান হবজ্ান, 

আর শত্রু িকলা অজ্িা”।

আকরান হলওন

আকরান হলওন

হবকবি ও যুহতি
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রাসুল সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্াম বকলকছনঃ 

«পিামরা পরস্পর হবকরাকধ হলপ্ত িকয়ানা, পরস্পর হিংসা 

হবকদ্্ িকরানা, একি অকন্যর প্রহি হবকদ্্ভাব পপা্ণ 

িকরানা, বরং পিামরা সবাই আল্াির বান্দা ভাই ভাই 

িকয় পথকিা। কিান মুসলমাকনর জন্য হিন হিকনর পবশী 

িার ভাইকি পহরি্যাগ িকর থািা জাহয়য নয়; এভাকব 

পয, িারা হমহলি িকল একি অকন্যর পথকি হফকর থািকব, 

িাকির মকধ্য উত্তম পসজন পয প্রথকম সালাম হিকব»। 
(মুসহলম শরীফ]। রাসুল [সাঃ) ভালবাসা ও অতিরঙ্িা সম্পকিষি 

বকলকছনঃ «পয সত্তার িাকি আমার প্রাণ িার িসম িকর 

বলহছ, কিামরা ঈমান আনা ছািা পিউ জান্নাকি পযকি 

পারকবনা, আর যিষেণ পযষিতি পিামরা পরস্পরকি ভাল 

না বাসকব িিষেণ পহরপূণষি  ঈমানিার িকবনা। আহম হি 

বকল হিব না পিান হজহনস পিামাকির জন্য এগুকলাকি িৃঢ় 

িরকব? কিামরা হনকজকির মাকে পবশী পবহশ সালাকমর 

প্রচলন ির»। (হিরহমহজ শরীফ)। রাসুল সাল্াল্াহু আলাইহি 

ওয়া সাল্ামকি  হজকজ্স িরা িকলা পিান ব্যহতি উত্তম? 

হিহন বলকলনঃ প্রকি্যি মাখমুম (পহরছিন্ন) অতির, সি্যবািী 

জবান। সািাবীরা হজকজ্স িরকলনঃ সি্যবািী জবান 

আমরা হচহন, হিন্তু মাখমুম অতির বলকি হি বুোয়? হিহন বলকলনঃ প্রকি্যি স্বছি ও পহবরে অতির, 

িাকি পিান গুনাি বা পাপ পনই, সীমালঙ্ঘন, আত্সাৎ ও হিংসা হবকদ্্ পনই»। (ইবকন মাজাি শহরফ)।

মিামানকবর ননহিিিা

“মুসলমানরা খৃস্টানকির পচকয়ও অকনি 

পহরপূণষি মানু্। িারা িাকির পচকয় অহধি 

ওয়ািাপূরণিারী, পরাহজকির প্রহি পবহশ 

িয়াশীল। িাকির ইহিিাকস পিখা যায় যখন 

িারা ১০৯৯ সাকল বাইিুল মুিাদোস িখল 

িকরহছল, িখন রিীটিানকির িুলনায় িারা খুব 

িমই হিংস্রিায় হলপ্ত িকয়কছ। “।

উইহলয়াম ডুরান্ট

মাহিষিন পলখি

মানুক্র পুরা জীবনই আল্াি িায়া’লার জন্য, এমনহি যাকি  মানুক্র নফকসর ইছিা হমকট 

হনয়্যাি হবশুদ্ধ িকল িাও আল্াির আনুগি্য িকব। 

বাহিকরর শাহতি িকলা স্বপষে বা হবপষে হনিটিম ও িূরিম সিল মানুক্র সাকথ সুসম্পিষি 

বজায় রাখা। এি মুসহলকমর সাকথ অন্য মুসহলকমর সাষোকি ইসলাকমর প্রথম অহভবািনই িকলাঃ 

«আসসালামু আলাইিুম ওয়া রািমািুল্াহি ওয়া বারািািুি» অথষিঃ আপনার উপর শাহতি, আল্াির 

রিমি ও বরিি নাহযল পিাি। ইসলামী শাসকনর যুকগ সমস্ত ধমষি পযরূপ সুখী ও  হনরাপি হছল 

অন্য পিান যুকগ পসরূপ আর আকসহন।  মুসলমাকনর পিকনর িারকণ হববে িি হিছুইনা িারাকলা। 

আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {যারা পহবরে মসহজি পথকি পিামাকিরকি বাধা প্রিান িকরহছল, কসই 

সম্প্রিাকয়র শুত্রুিা পযন পিামাকিরকি সীমালঙ্ঘকন প্রকরাহচি না িকর। সৎিমষি ও পখািাভীহিকি 

একি অকন্যর সািায্য ির। পাপ ও সীমালঙ্ঘকনর ব্যাপাকর একি অকন্যর সিায়িা িকরা না। 

আল্ািকি ভয় ির। হনশ্য় আল্াি িা’আলা িকিার শাহস্তিািা।}[সূরা মাকয়িাঃ ২]

৭- আতিহরিিা ও ভালবাসার সভ্যিাঃ 

ইসলামী সভ্যিা িার প্রকি্যি সিকস্যর উপর স্বছি ও পহরস্কার হৃিকয়র অহধিারী িওয়া 

অি্যাবশ্যিীয় িকর। আল্াি িায়া’লা মু’হমনকির পিায়া সম্পকিষি বকলনঃ {আর এই সম্পি িাকির 

জকন্য, যারা িাকির পকর আগমন িকরকছ। িারা বকলঃ পি আমাকির পালনিিষিা, আমাকিরকি 

এবং ঈমাকন আগ্রিী আমাকির ভ্ািাগণকি ষেমা ির এবং ঈমানিারকির হবরুকদ্ধ আমাকির অতিকর 

পিান হবকদ্্ পরকখা না। কি আমাকির পালনিিষিা, আপহন িয়ালু, পরম িরুণাময়।}[সূরা িাশরঃ ১০]

আল্াি িায়া’লা আকরা বকলনঃ {পয হিবকস ধন-সম্পি ও সতিান সতিহি পিান উপিাকর 

আসকব না, হিন্তু পয সুস্ অতির হনকয় আল্াির িাকছ আসকব।}[সূরা শুআ’রাঃ ৮৮-৮৯]

“আমরা যহি ইসলাকমর প্রহি সুহবচারি িই, িকব আমাকির এিথার সাকথ এিমি িওয়া 

অি্যাবশ্যিীয় পয, ইসলাকমর হশষোসমূি িাযষিির শহতিশালী, যা িল্যাকণর হিকি ডাকি। এ 

শহতিকি হশষোপ্রাপ্ত িকল মানু্ উত্তম জীবন লাভ িরকি পাকর,যাকি ননহিিিার িৃহটিকিাকণ 

পিান অপহরছিন্নিার অবিাশ থাকিনা। ইসলাকমর এ সব হশষোসমূি আল্াির সমস্ত সৃহটির 

প্রহি িয়া, মানুক্র সাকথ আমানি রষো, ভালবাসা, ইখলাস ও িুহরপু িমন ইি্যাহির হিকি 

ডাকি। এভাকব সব ভাল গুকনর হিকি আিবান িকর। এর ফকল এিজন সহিি মুসলমান 

ননহিিিার যাবিীয় সূক্ষ্ম ধারা িার জীবকন প্রস্ুহটি িকর সুন্দর জীবন যাপন িকর”।

উত্তম জীবন

পগাল্ড হজকির

ইহুিী প্রাচ্যহবকশ্জ্
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যহি খাি্য গ্রিকণ িমহি িকর িািকল পস দুবষিল ও ধ্ংকসর হিকি যাকব, কস সুস্ সুন্দর জীবন 

যাপন িরকি পারকবনা। এমহনভাকব পানীয় ও পপাশাি পহরকছিিও।

শরীকরর পিান এিহট চাহিিা অপূণষি রাখকল এর প্রহিফলন পুরা শরীকর পকি, কস জীবনধারকণ 

শহতি পায়না, সুখ-শাহতির জীবন যাপকন জীবকনর অন্য অংকশরও সািায্য িরকি পাকরনা। 

এমহনভাকব রূকিরও রকয়কছ িহিপয় চাহিিা। ভালবাসা, বিান্যিা ও  আত্ি্যাগ ছািা রূি 

বাচঁকি পাকরনা। রূি হিভাকব বাঁচকব পস যহি এমন এিজন প্রভু না পায় যার ইবািি িরকব, 

যাকি ভালবাসকব, িার হনিট প্রি্যাশা িরকব, িাঁকি ভয় িরকব, িার হনিট প্রি্যাবিষিন িরকব?! 

রূি হিভাকব বাঁচকব যহি উিা শূন্য হৃিয় িয়, িাকরা উপর ভরসা ও িাকরা হনিট শাহতি লাভ 

না িরকি পাকর। অথবা যহি হনরাপত্তা, বিান্যিা, অতিকরর শাহতি, মানুক্র মাকে ভালবাসা না 

পায়?! মানু্ যহি রূকির চাহিিাগুকলা পূণষি না িকর িািকল পস পযমন িার খাি্য ও পানীয়কি ত্রুহট 

িরল। হিভাকব মানুক্র অবস্া শাতি িকব? িার অবস্া হিভাকব হস্র িকব িার অন্য অকধষিি যহি 

ব্যথায় আক্াতি িয়?! দুঃকখর হব্য় িকলা পহশ্মা সভ্যিা রূকির আনন্দ খুশীর ব্যাপারটা ভুকল 

পগকছ, ফকল িারা পভাগ হবলাকসর চরম পযষিাকয় পপৌঁছকলও দুহনয়াকি দুভষিাগা ও দুঃখী। আধুহনি 

সভ্যিা শরীর ও পাহথষিব পসবায় অি্যহধি গুরুবে হিকয় থাকি, হিন্তু পস ভুকল যায় পয, রূি ছািা 

শরীকরর পিান সুখ, সফলিা, আনন্দ ও প্রশাহতি আসকি পাকরনা। বরং এটাকি পিান সভ্যিাই 

বলা যায়না।

৯- ইসলামী সভ্যিা মানব ও মানবাহধিাকরর গুরুবে পিয়ঃ

এ িথা সবষিজন স্বীিৃি পয, মানবাহধিার বাস্তবায়ন িরাই পিান রাক্রের ন্যায়নীহি, ইনসাফ, 

পিকশর মানুক্র অহধিার রষো ও িাকির স্বাধীনিার মাপিাহি হিকসকব গণ্য িরা িয়। ইিা 

উতি জাহির জ্ান গহরমা ও সকচিনিার মাপিাহি। বরং গণিকন্তর গুরুবেপূণষি উপািান িকলা 

মানবাহধিার রষো িরা। 

ইসলামী সভ্যিা পৃহথবীর বুকি বাস্তকব মানবাহধিার প্রহিষ্ায় এি মিা উপমা ও নমুনা 

প্রবিষিন িকরকছ। ইিা ইসলামী সভ্যিার পশ্রষ্বে, কিননা 

ইিা শুধু িথা 

“এটা আমাকির িাকছ একিবাকরই স্পটি পয, মুসলমানকির অবকিলাই 

-ইিা ইসলাকমর ত্রুহট নয়- বিষিমান অধঃপিকনর িারণ”।

পিা্ আমাকির মাকে

অ্রিীয় হচতিাহবি

হলউকপাল্ড উইস

আহত্ি আনন্দ

“আমার িাকছ এখন দ্ীকনর প্রকয়াজনীয়িা সবকচকয় বি 

পনয়ামি হিকসকব হবকবহচি, কযমহনভাকব জীবন যাপকনর জন্য 

শহতি, সুিাম খাি্য ও হনমষিল পাহনর খুবই প্রকয়াজন। এসব 

হিছু মানু্কি আরামিায়ি জীবন িান িকর, হিন্তু দ্ীকনর 

প্রকয়াজনীয়িা এর পচকয়ও পবহশ। ইিা আমাকি আহত্ি 

আনন্দ পযাগান পিয়, অথবা উইহলয়াম পজমকসর ভা্্যমকি, 

ইিা জীবন যাপকনর জন্য শহতির সচিয় িকর, পহরপূণষি, সুখী 

ও পহরিুটি জীবকনর জন্য ইিা চাহলিাশহতি। ইিা আমাকি 

ঈমান আনয়ন, আশা ও বীরকবে সািায্যিারী। আমার পথকি 

ভয়ভীহি, হব্ণনিা ও অহস্রিা িূর িকর। ইিা জীবকনর লষে্য 

উকদেশ্য বুেকি পাকথয় স্বরূপ। ইিা আমার সম্ুকখ শাহতির 

সীমানা হবস্তৃি িকর, জীবকনর মরুময় ময়িাকন সবুজ শ্যামল 

উবষির চহরকরের পথ খুকল পিয়”।

মাহিষিন গ্রন্থ প্রকণিা

৮- আহত্ি ও পাহথষিব সভ্যিাঃ

ইসলামী সভ্যিা আধ্যাহত্িিার 

আকলা হনকয় আসকলও এিই সমকয় 

পাহথষিব হব্য়কি ভুকল যায়হন বা অবকিলা 

িকরহন। আল্াি িায়া’লা মানু্কি পিি 

ও রূি হিকয় সৃহটি িকরকছন। জীবন 

যাপকনর জন্য মানুক্র নিহিি ও আহত্ি 

হিকির  সব উপািান হিকয় হিকয়কছন। 

শরীকরর জন্য সুন্দর পহরকবশ নিহর িকর 

হিকয়কছন, যাকি পস পৃহথবীকি বসবাস 

িরকি পাকর। আত্ার খাি্য হিকসকব 

নবী রাসুলকির মাধ্যকম আসমানী অিী 

নাহযল িকরকছন। মানু্কি পিি ও 

আত্ার সমবেকয় সৃহটির ব্যাপাকর আল্াি 

িায়া’লা বকলকছনঃ {আর আপনার 

পালনিিষিা যখন পফকরশিাকিরকি 

বলকলনঃ আহম পচা িিষিম পথকি নিরী 

হবশুষ্ িনিকন মাহট দ্ারা সৃটি এিহট মানব 

জাহির পত্তন িরব। অিঃপর যখন িাকি 

হিিিাি িকর পনব এবং িাকি আমার 

রূি পথকি ফঁুি পিব, িখন পিামরা 

িার সামকন পসজিায় পকি পযকয়া।} 
[সূরা হিজরঃ ২৮-২৯]

রূি ও শরীর পরস্পর হমহশ্রি, যা 

মৃিু্য ছািা একি অন্য পথকি আলািা 

িয়না। রূি ও শরীকরর আলািা আলািা 

চাহিিা রকয়কছ। খাি্য, পানীয় এবং 

পপাশাি পহরকছিকির মাধ্যকম শরীর পবঁকচ 

থাকি। যহি এর এিহটও অপূণষি িহর িকব 

পুরা শরীকর এর প্রভাব পফলকব। মানু্ 

নাসরী সালিাব

“আমাকির পলখনী যিই 

প্রাঞ্ল পিাি ইসলাম আমাকির িলকমর মুখাকপষেী নয়; বরং 

আমাকির িলমই ইসলাকমর মুখাকপষেী......কযকিিু একি 

রকয়কছ আহত্ি ও ননহিি এি মিাভান্ডার...এর চমৎিার 

পিারআকনর মাধ্যকম আমরা অকনি হিছু হশখকি পাহর”।

পলবানীজ পলখি

পডল িাকনষিগী

ইসলাকমর মািাত্্য
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হবকবের জন্য শাহতি

পিট হস্টকভনস
হব্রহটশ গায়ি

“মিাহবকবের স্রটিা সম্পকিষি পিারআকনর পহরহচহি আমাকি আকন্দাহলি িকরকছ। আহম পিারআন পথকি ইসলামকি আহবষ্ার 

িকরহছ। মুসলমানকির িাজ িমষি পথকি নয়। কি মুসলমানগণ! কিামরা সহি্যিাকরর মুসলমান িও, যাকি ইসলাম এ হবকবে 

প্রহিষ্া লাভ িকর, ইিা সমস্ত হববেবাসীর জন্য শাহতি”।

বা পলিাগাকন  সীমাবদ্ধ নয়। এজন্যই ইসলাকম অন্যিম মানবাহধিার িকলা 

হনম্নরূপঃ 

১. ইসলাকম মানবাহধিাকরর মূল হভহত্ত িকলা সাবষিকভৌমবে ও শাসন িকলা এিমারে মিান 

আল্াি িায়া’লার। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {আল্াি ছািা িাকরা হনকিষিশ চকল না। হিহন সি্য 

বণষিনা িকরন এবং হিহনই পশ্রষ্িম মীমাংসািারী।}[সূরা আন’আমঃ ৫৭]

ফকল ইসলামী প্রিকল্প অহধিাকরর পষেকরে সৃহটির প্রহি ও িার প্রকয়াজকনর প্রহিআল্াি 

িায়া’লার  িৃহটিভহঙ্ লষে্য িরা িয়। 

২. স্ায়ীবেঃ স্ান, িাল, সমস্যা ও অবস্ার পহরবিষিকনর িারকণ এ অহধিার পহরবিষিীি িয়না। 

৩. অহধিারকি ইিসান ও ইখলাকসর স্ান পথকি হবকবচনা িরা। ইসলাকম অহধিার পস স্ান 

পথকি উৎসাহরি পযখাকন বান্দাি আল্াি িায়া’লার ভয় ও আশঙ্ায় থাকি, ইিাই রাসুকলর [সাঃ] 

িথা অনুযায়ী ইিসাকনর িরজা। হিহন বকলকছনঃ « ইিসান িকলা িুহম আল্াির ইবািি এমনভাকব 

ির পযন িুহম িাঁকি পিখকিছ। আর যহি িুহম িাঁকি পিখকি না পাকরা িকব হিহন পিা পিামাকি 

পিখকছন»। (মুসহলম শহরফ)। 

৪. মানবাহধিার ও ধকমষির প্রিৃহির মাকে সঙ্হি ও সম্পূরিিাঃ ইসলাম মানুক্র জন্য শুধু 

অহধিার হিকয়ই পছকি পিয়হন, ইিা বাস্তবায়কন যথাযথ পহরকবশ ও  শরয়ী আিিাকমর  সীমাকরখা 

হনধষিারন ও শহরয়কির উকদেশ্য বাস্তবায়কনর প্রহি লষে্য পরকখকছ। একি ইসলাকমর হশটিাচার ও  

আখলাকির সাকথ সম্পৃতি িকরকছ। কস সব হশটিাচারকি অহধিাকরর মকধ্য শাহমল িকর সবষিকশক্ 

দ্ীকনর সাকথ সম্পৃতি িকরকছ। এরমূল উৎস  আল্াির পষে িকি গণ্য িকরকছ।  এজন্যই এসব 

অহধিারকি শুধু অহধিারই নয়, বরং অি্যাবশ্যিীয় হিকসকব ধরা িয়। িাই ইসলাকম অহধিারসমূি 

আল্াির সৃহটি প্রিৃহির সাকথ সঙ্হিপূণষি ও সম্পূরি।

৫. ইসলাকম মানবাহধিাকরর ধরণ িকলা, ব্যহতিগি অহধিার পথকি সমহটিি অহধিার 

উৎসাহরি িয়, যা মানব রহচি সমাজ ব্যবস্ার হবপরীি। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {এ িারকণই 

আহম বনী-ইসলাঈকলর প্রহি হলকখ হিকয়হছ পয, কয পিউ প্রাকণর হবহনমকয় প্রাণ অথবাপৃহথবীকি 

অনথষি সৃহটি িরা ছািা িাউকি িি্যা িকর পস পযন সব মানু্কিই িি্যা িকর। এবং পয িারও 

জীবন রষো িকর, কস পযন সবার জীবন রষো িকর। িাকির িাকছ আমার পয়গম্বরগণ প্রিাশ্য 

হনিশষিনাবলী হনকয় একসকছন। বস্তুিঃ এরপরও িাকির অকনি পলাি পৃহথবীকি সীমাহিক্ম িকর।}
[সূরা মাকয়িাঃ ৩২]

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



288 289

িরকয়কছন; হিন্তু বিষিমাকন মুসলমানকির পশ্ািপসরিা ও অবস্া পিখকল নানা প্রনে জাকগ, অথচ 

ইসলামী সভ্যিা িাকিরকি িিহিছু িান িকরকছ?! আশ্কযষির ব্যাপার িকলা বিষিমাকন মুসলমাকনরা 

িাকির দ্ীকনর উপর পনই, িাকির অকনকিই ইসলাকমর মূলনীহি, হশষো ও পিারআন িািীকসর 

পথকি িূকর সকর পগকছ। নিুবা ইসলামী সভ্যিার মি আর পিান সভ্যিাই নাই যা মানব জাহিকি 

সুখী ও পসৌভাগ্যবান িরকি পাকর। ইহিিাকসর পািায় পিখকল ও উিারমনা ও ন্যায়নীহিবানকির   

িথা শুনকল এ িথা স্পটিই বুো যাকব পয, মুসলমানকির পিকন হববে হি িারাকলা?!

মামষিাকডাি ব্যািটাল
ইংকরজ পলখি

“মুসলমানরা পূকবষির মিই দ্রুি িাকির সভ্যিাকি হবকবের িরবাকর ছহিকয় হিকি পাকর, কস জন্য শিষি িকছি িারা পূকবষির মি 

আখলাকি হফকর যাকব। কিননা এ শূন্য হববে  িাকির সভ্যিার শহতির সামকন মুিাহবলা িরকি পারকবনা”।

শূণ্য হববে

৬. অন্যান্য সমাজ ব্যবস্ার আকগই ইসলাম মানবাহধিার  হিকয়কছঃ ইসলাম পয সব 

মানবাহধিার হিকয়কছ িা পিান বুহদ্ধবৃহত্তি সংঘাি বা হবলেব বা আকন্দালকনর পকর প্রহিহষ্ি িয়হন, 

পযমনহট গণিাহন্তি সমাজ ব্যবস্ায় মানবাহধিাকরর ইহিিাকস পিখা যায়। ফ্াসি, আকমহরিা ও 

অন্যান্য পিকশ পযভাকব মানবাহধিার প্রহিহষ্ি িকয়কছ।  বরং ইসলাকম মানবাহধিাকরর পমৌলনীহি 

ও আিিাম আল্াির পষে পথকি অিীর মাধ্যকম প্রহিহষ্ি িকয়কছ, পূকবষির পিান আকলাচনা, 

আকন্দালন বা প্রকচটিার ফকল প্রহিহষ্ি িয়হন।

৭. বাস্তবসম্ি, জীবকনর সাকথ সম্পৃতি ও মানুক্র  প্রকয়াজন হমটায়; যা অন্যান্য ব্যবস্ার 

হবপরীি, কিননা িা িাশষিহনি ভাবধারায় হচহরেি। 

৮. ইসলাকম এিি িহিপয় মাহনবাহধিার রকয়কছ, যা অন্যান্য সমাজ ব্যবস্ায় পাওয়া যায়না, 

পযমনঃ হপিামািার অহধিার, হনিটিম ও িূরিম আত্ীয়স্বজকনর অহধিার,  ভ্রূকণর অহধিার,  

ব্যহতির ধমষিীয় ও পাহথষিব হশষোর অহধিার, িালাল উপাকয় উপাজষিকনর অহধিার ও সুি পথকি বারণ 

িরার অহধিার, সৎ িাকজর আকিশ ও অসৎ িাকজর পথকি হনক্ধ িরার অহধিার। 

৯. ইসলাকম মানবাহধিাকরর মূল িকলা সবষিপ্রথম মানু্কি সম্ান িরা, আল্াির উপর ঈমান 

আনার মাধকম আকবগময় অনুভূহিকি আকলাহিি িরা।অন্যান্য মিবাি িার ব্যাহিক্ম। এ হবকবে 

যা হিছু মানুক্র িল্যাকণ অধীনস্ িকর পিয়া িকয়কছ িা জীবকনর সাকথ  সংগহিপূনষি ও পহরপূরি, 

ইসলাকমর মানবাহধিাকরর মূকল এ হব্য়হটও রকয়কছ। 

ইহিিাকস অন্য পিান সভ্যিাকি পিখা যায়না যা স্বাকথষির উকধ্ষি পথকি মানবাহধিার বাস্তবায়ন 

িকরকছ। িি সিকজ মানবাহধিাকরর সস্তা বুহল, কলিাগান আর পপটিুন উকত্তালন িরা যায়, হিন্তু এর 

আিাকলর প্রিৃি উকদেশ্য আর পগাপন স্বাথষি অপ্রিাশ্যই পথকি যায়; যখন সকন্দিভাজন পলাকিরা 

পসই িথািহথি মানবাহধিাকরর ধ্জাধারী িকয় থাকি।

রাসুল সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্াম সমগ্র মানব জাহির জন্য সভ্যিা হনকয় আগমন 
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এছািাও শরীকর মানুক্র অনুভূহির স্ানগুকলার 

ব্যাখ্যায়ও িারা পিারআকনর অনুরূপ ব্যাখ্যা হিকয়কছন। 

আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {একি সকন্দি পনই পয, 

আমার হনিশষিন সমুকির প্রহি পযসব পলাি অস্বীিৃহি 

জ্াপন িরকব, আহম িাকিরকি আগুকন হনকষেপ িরব। 

িাকির চামিাগুকলা যখন জ্কল-পুকি যাকব, িখন 

আবার আহম িা পালকট পিব অন্য চামিা হিকয়, যাকি 

িারা আযাব আস্বািন িরকি থাকি। হনশ্য়ই আল্াি 

মিাপরাক্মশালী, কিিমকির অহধিারী।}[সূরা হনসাঃ ৫৬]

মিাশূকন্যর প্রশস্তিার বণষিনা।  আল্াি িায়া’লা 

বকলনঃ {আহম স্বীয় ষেমিাবকল আিাশ হনমষিাণ 

িকরহছ এবং আহম অবশ্যই ব্যাপি ষেমিাশালী।} 
[সূরা যাহরয়ািঃ ৪৭]

সূযষি িার িষেপকথ ঘূণষিায়কনর বণষিনা। আল্াি িায়া’লা 

বকলনঃ {িাকির জকন্য এি হনিশষিন রাহরে,আহম িা 

পথকি হিনকি অপসাহরি িহর,িখনই িারা অন্ধিাকর 

পথকি যায়। সূযষি িার হনহিষিটি অবস্াকন আবিষিন 

িকর। এটা পরাক্মশালী,সবষিজ্,আল্াির হনয়ন্তণ।} 
[সূরা ইয়াহসনঃ ৩৭-৩৮]

এ সব হবমিয়ির ও রিস্যময় িকথ্যর ব্যাপাকর 

রাসুকলর িািীসও অকনি িথ্য হিকয়কছ। উম্ুল 

মু’হমনীন আকয়শা [রাঃ] কথকি বহণষিি, হিহন বকলকছন, 

রাসুল সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্াম বকলকছনঃ «বনী 

আিকমর প্রকি্যিকি হিনশি ্ াটহট » [৩৬০হট গ্রহন্থ] কজািা 

হিকয় সৃহটি িরা িকয়কছ। অিএব, কয ঐ হিনশ’ ্াট 

সংখ্যা পহরমাণ আল্াহু আিবর, আলিামদুহলল্াি, 

লা-ইলািা ইল্াল্াি, আস্তাগহফরুল্াি বলকলা, ও 

মানুক্র চলার পথ পথকি এিহট পাথর বা এিহট 

িাঁটা বা এিহট িাি সরাকলা অথবা িাউকি পিান ভাল 

িাকজর উপকিশ হিকলা অথবা পিান খারাপ িাজ পথকি 

হনক্ধ িরকলা, ঐ হিন পস হনকজকি পিাযখ পথকি িূকর 

রাখকলা। (মুসহলম শরীফ)।

 

“আল পিারআনকি আল্াির 

িালাম বকল গ্রিণ িরার ব্যাপাকর 

পিান ধরকণর জহটলিা আহম 

পাইহন। কিননা পিারআকন বহনষিি 

ভ্রুকণর বণষিনা সপ্ত শিাব্ীকি জানা 

সম্ভব হছলনা। এসব হিছু জানার 

হবকবিসম্ি এিমারে উপায় হছল 

আল্াি িায়া’লার পষে পথকি মুিাম্ি 

সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্াকমর 

প্রহি পপ্রহরি অিী”।

ভ্রূকণর  বণষিনা

প্রকফসর আসুধা িুোন

পটাহিও পযষিকবষেণ অহধিিষিা

পিারআন ও সুন্নকির হবমিয়ঃ 
প্রকি্যি রাসুকলরই িাকির নবুয়াি ও হরসালাকির সি্যিার জন্য হিছু মুহজযা ও হনিশষিন 

থাকি। কযমনঃ মূসা [আঃ] এর মু’হজযা হছল িাঁর লাহি, ঈসা [আঃ] এর মু’হজযা হছল িুষ্ ও পবেি 

পরাগীকি অকরাগ্য িরা, আল্াির আকিকশ মৃিকি জীহবি িরা। সবষিকশ্ নবী ও রাসুল মুিাম্ি 

সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্াকমর হরসালাি পযকিিু সবষিযুকগ ও স্াকন প্রকযাজ্য ও অবহশটি িাই 

িাঁর মু’হজযাও হছল পসসকবর সাকথ সামাঞ্স্যপূণষি, িা িকলা মিাগ্রন্থ আল পিারআন। কিারআন 

পযকিিু হিিাকয়কির হিিাব, িাই এ পমাবারিময় হিিাব সব হিছুরই হবমিয় ও রিস্য। রাসুল 

সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্াকমর হরসালাকির সি্যিা প্রমাকণ এ পিারআন হবমিয় হছল ও আকছ, 

ইিা স্রটিা, হরহজিিািা, হচরঞ্ীব ও হচরস্ায়ী মিান আল্াি িায়া’লার পষে পথকি পপ্রহরি। এ 

হিিাব সবষিকশ্ নবী ও রাসুল মুিাম্ি সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্াকমর উপর অবিীণষি, সবষিিাকল 

ও স্াকন সিকলর জন্য প্রকযাজ্য। উপকরাকল্হখি নানা রিস্য ও হবমিয় ছািাও আল পিারআন 

হবজ্াকনর হবহভন্ন িকথ্যর ব্যাপাকরও মিাহবমিয়ির। কিারআকন প্রিৃহির নানা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম িথ্য 

বহণষিি িকয়কছ, যা বিষিমাকন অকনি গকব্কির প্রকচটিায় আধুহনি হবজ্ান পস সব হিছু আহবষ্ার 

িরকি সষেম িকয়কছ। উিািরণ স্বরূপঃ মানব সৃহটির হবহভন্ন ধাপ, ভ্রূকণর সৃহটি, যা শি শি 

বছর পূকবষি মানু্ এ সম্পকিষি হিছু জানার আকগই পিারআন  এ সম্পকিষি সূক্ষ্ম বণষিনা হিকয়কছ। 

আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {আহম মানু্কি মাহটর সারাংশ পথকি সৃহটি িকরহছ। অিঃপর আহম িাকি 

শুক্হবন্দু রূকপ এি সংরহষেি আধাকর স্াপন িকরহছ। এরপর আহম শুক্হবন্দুকি জমাট রতিরূকপ 

সৃহটি িকরহছ, অিঃপর জমাট রতিকি মাংসহপকন্ড পহরণি িকরহছ, এরপর পসই মাংসহপন্ড পথকি 

অহস্ সৃহটি িকরহছ, অিঃপর অহস্কি মাংস দ্ারা আবৃি িকরহছ, অবকশক্ িাকি নিুন রূকপ িাঁি 

িহরকয়হছ। হনপুণিম সৃহটিিিষিা আল্াি িি িল্যাণময়।}[সূরা মু’হমনূনঃ ১২-১৪]

আল্াি িায়া’লা আকরা বকলনঃ {হিহন পিামাকিরকি সৃহটি িকরকছন পিামাকির মািৃগকভষি 

পযষিায়ক্কম একির পর এি হরেহবধ অন্ধিাকর। হিহন আল্াি পিামাকির পালনিিষিা, সাম্রাজ্য 

িাঁরই। হিহন ব্যিীি পিান উপাস্য পনই। অিএব, কিামরা পিাথায় হবভ্াতি িছি?}[সূরা যুমারঃ ৬]

হচহিৎসকিরা যখন িাকির িথ্যসূরে ও আহবষ্াকরর মূকল হচতিা গকব্ণা িকরকছন, িখন িারা 

মিাজ্ানী ও মিাহবজ্ আল্াি িায়া’লা পযভাকব বকলকছন পসভাকবই পপকয়কছন। 
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সাল্ামকি  হবজ্াকনর এ সব অহিসূক্ষ্ম িথ্য হশষো হিকয়কছ, হবংশ শিাব্ী ছািা পয সব িথ্য 

মানুক্র পকষে জানা সম্ভব িয়হন?! 

 িার পকষে সম্ভব হছল মুিাম্ি সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্ামকি  এ সব অিৃকশ্যর হব্য় 

হনকয় জানাকনা?! সবষিজ্ানী মিান আল্াি িায়া’লা  জানকিন পয, এিহিন মানু্ শরীকরর এ সব 

সূক্ষ্ম রিকস্যর ব্যাখ্যা জানকি পারকব, িখন  এ িািীকসর নূরানী ইশারাই িার রাসুকলর সি্যিা ও 

আসমানী অিীর সাকথ িার সম্পকিষির সি্যিার সাষে্য িকব। 

িকব জ্ান-হবজ্ান ও সভ্যিার পথ যিষেণ আখলাি 

চহরকরের পথ না িকব, িািকল উিা ধ্ংসাত্ি সভ্যিা, 

হনহশ্হ্ন, দুভষিাগ্য ও ধ্ংকসর জ্ান িকব। মানু্কি সুখী িরা 

ও িাকির পসবায় প্রকয়াজনীয় জ্ান িকবনা। এজন্যই 

জ্ান ও সভ্যিার পথ আখলাকিরও পথ। এমহনভাকব 

জ্ান ও সভ্যিা ছািা সুখ-শাহতির পথ শুধুই িল্পিাহিনী 

ও  অহববোস্য। অিএব, আখলাি ছািা জ্ান-হবজ্ান 

ও সভ্যিার পথ ব্যহতি, জাহি, সমাজ ও মানবিাকি 

ধ্ংকসর হিকি হনকয় যায়।   

“জাকিহলয়াকির যুকগ বসবাস িকর এিজন হনরষের পলাি মুিাম্ি হিভাকব 

পিারআকন উকল্হখহি মিাহবকবের পস সব রিস্য সম্পকিষি জানল যা এখনও আধুহনি 

হবজ্ান আহবষ্ার িরকি সষেম িয়হন? ইিা এটাই প্রমাণ িকর পয, ইিা আল্াি 

িায়া’লার িালাম”।

মাহিষিন মহিলা সাংবাহিি

পডকবারা পটার

বিষিমাকন হবজ্াকনর দ্ারা প্রমাহণি 

পয, মানু্ শরীকর এ সব গ্রহন্থ ছািা 

এ জীবকন িার অহস্তকবের স্বাি পভাগ 

িরকি পাকরনা। িার উপর হখলাফকির 

পয িাহয়বে অহপষিি িকয়কছ িা আিায় 

িরকি সষেম িয়না। এজন্যই মানুক্র 

উহচি প্রি্যি আল্াি িায়া’লার পস 

সব হনয়ামকির শুিহরয়া জ্াপন িরা, 

যা প্রকি্যি সৃহটিকি সুহনপুণ পহরমাকপ 

মিান স্রটিার সৃহটির সাষে্য বিন িকর। 

এ িািীকসর হবমিয়ির ব্যাপার িকলা 

মুিাম্ি মুস্তফা সাল্াল্াহু আলাইহি 

ওয়া সাল্াম মানুক্র শরীকরর গ্রহন্থ 

সংখ্যা হনহিষিটি িকর বকলকছন, হিহন 

এমন এি সময় এ সব িথ্য হিকয়কছন 

যখন মানুক্র পকষে এ সব জানা 

সম্ভব হছলনা, এ সম্পকিষি িাকির 

সামান্যিম জ্ানও হছলনা। এমনহি 

এিহবংশ শিাহব্র অকনি মানু্ই 

িা জাকননা, বরং হচহিৎসা হবজ্াকনর 

অকনি হবকশ্জ্রাও জানিনা!! হিন্তু 

পরবিষিীকি হচহিৎসা হবজ্ানীরা আহবষ্ার 

িকরকছন পয, মানুক্র শরীকর ৩৬০হট 

গ্রহন্থ আকছ, যা রাসুল সাল্াল্াহু আলাইহি 

ওয়া সাল্াম পচৌদেশি বছর পূকবষি হনধষিারণ 

িকর পগকছন। কসগুকলা িকলাঃ পমরুিকন্ড 

[১৪৭] হট, বুকি [২৪] হট, শরীকরর উপহর 

অধষিভাকগ [৮৬] হট ও হনম্নাধষিভাকগ [১৫]হট 

এবং মধ্যভাকগ [২৯] হট গ্রহন্থ রকয়কছ।  

এখাকন প্রনে িকলা পয, মিান আল্াি 

িায়া’লা ছািা পি সবষিকশ্ নবী ও 

রাসুল মুিাম্ি সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া 

293292

“আমাকির হবকবি হিকশিারা িকয় যায় যখন 

ভাহব, হিভাকব এ সব আয়াি এিজন হনরষের 

পলাি িকি প্রিাশ পপকয়কছ। প্রাকচ্যর সিকলই 

এিমি পয, কিারআকনর আয়ািসমূি শাহব্ি 

বা আহথষিি পযকিান ভাকবই পিাি নিহর িরা 

এিজন মানুক্র পকষে সম্ভব নয়”।

হনরষের রাসুল

ি্যানরী হি্য িাস্টারী
ফরাহস সাকবি পসনা অহফসার

মিাহবকবের হবমিয়
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