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“আল পিারআকন ননহিিিার মূলনীহিসমূি খুব উঁচু। 

পয সব জাহি পিারআকনর স্পশষি পপকয়কছ িারাও 

ঈসা [আঃ] এর ধকমষির অনুসারীকির মি সুমিান 

চহরকরে পহরবিষিীি িকয়কছন। সবকচকয় গুরুবেপূণষি 

ফলাফল িকলা পিারআন িার অনুসারীকিরকি 

প্রভাহবি িকরকছ। ইসলাকমর মি পিান ধমষি নাই 

যা মানুক্র অতিকর প্রভাব পফকলকছ। ইসলাম ছািা 

আর পিান ধমষি পাওয়া যাকব না যা িার অনুসারীকির 

অতিকর স্ায়ীভাকব প্রভাব হবস্তার িকরকছ। মধ্যপ্রাকচ্য 

পিারআনই িকলা জীবকনর পিন্দ্রহবন্দু, জীবকনর সূক্ষ্ম 

ব্যাপাকরও আমরা এর প্রভাব আমরা পিখকি পাই”।

ননহিিিার মূলনীহিসমূি

পগাস্তাফ পল বন

ফরাহস ইহিিাসহবি

ননহিিিার পথ
সুখ শাহতির পথ িকলা িাই পয পকথ ননহিিিা হনহশ্িভাকব উিকি থাকি। কস পকথ ভ্মণিারীর 

মকধ্য অবশ্যই ভালবাসা, উিারিা, সম্ানকবাধ, ষেমাশীলিা, লজ্াশীলিা, শাতিিা, নম্রিা, 

অন্যকি অগ্রাহধিার, ন্যায় হবচার, সিিা, বন্ধুবে, সিকলর সাকথ পরামশষি িরা ইি্যাহি উত্তম 

চহরকরের গুনাবলী  থািকি িকব। ইিা আত্ার উন্নহির পথ, উত্তম চহররে ও পহরপূণষি হশটিাচাকরর 

প্রহি অতিকরর আি্ষিণ। আখলাি পিান পশৌহখনিা নয়, যা পথকি অমুখাকপষেী থািকি পাকর। 

বরং ইিার স্ান পস সব মূলনীহির অগ্রভাকগ, কযগুকলার উপর জীবন যাপকনর ধারা হনভষির িকর। 

ব্যহতির আখলাি যহি সুন্দর িয় িকব িার জীবন ও সমাকজর সুখ-শাহতিকি এর ইহিবাচি প্রভাব 

পিকব। আর যহি ব্যহতির চহররে খারাপ িয় িকব পস হনকজও দুঃখী িকব এবং সমাকজর সিলকি 

দুঃখী ও দুভষিাগা িরকব।

এজন্যই ইসলাম িার অনুসারীকির অতিকর উত্তম চহররে ও সৎগুনাবলী স্াপন িরকি খুব গুরুবে 

হিকয়কছ। িাকিরকি এসব গুনাবলী আঁিহিকয় ধকর রাখকি উৎসাহিি িকরকছ। রাসুল সাল্াল্াহু 

আলাইহি ওয়া সাল্াম সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্াম ইিাকি িাঁর নবুয়াকির প্রধান লষে্য হনধষিারণ 

িকরকছন। হিহন বকলকছনঃ «আহম উত্তম চহররেকি পূণষি িরকি পপ্রহরি িকয়হছ»। (বায়িািী শরীফ)।

 মানু্ পয সবষিবৃিৎ সভ্যিা [ইসলাম] সম্পকিষি অবগি িকয়কছ পস সভ্যিাকি যুকগ যুকগ 

শহতিশালী ও মজবুি িরকি ইসলাকমর হমশনই পযন হছল উত্তম চহররে গিন।  ইসলাকমর নবী 

এ হরসালাকির আকলা পপৌঁছাকি ও মানু্কি এ সভ্যিার উপর ঐি্যবদ্ধ িরকি অলিাতি পহরশ্রম 

িকরকছন। মানু্কি সুন্দর আখলাি, উত্তম আিকশষির মাধ্যকম পহবরেিরণ ও   িাকির পচাকখর 

সম্ুকখ পূণষিিার আকলা উদ্াহসি িরকি হিহন সবকচকয় পবহশ পজার হিকয়কছন।  

িািকল, রাসুল সাল্াল্াহু আলাহিস সালাকমর আগমকনর মূল উকদেশ্য হছল চহররে গিন, ইিাকি 

উন্নি িরা, আত্াকি পুিঃপহবরে ও িলু্মুতি িরা। িাঁর আগমকনর পূকবষি মানবজাহি এ সব 

আখলাকির ব্যাপাকর পথভ্টি হছল, িারা এ ব্যাপাকর অজ্ হছল, এমনহি পিান গুরুবেও হিিনা। 

আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {হিহনই হনরষেরকির মধ্য পথকি এিজন রসূল পপ্ররণ িকরকছন, হযহন 

িাকির িাকছ পাি িকরন িার আয়ািসমূি, িাকিরকি পহবরে িকরন এবং হশষো পিন হিিাব ও 

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

আল্াি িায়া’লা আকরা বকলকছনঃ {পযমন, আহম পাহিকয়হছ পিামাকিরই মধ্য পথকি পিামাকির 

জকন্য এিজন রসূল, হযহন পিামাকির হনিট আমার বাণীসমুি পাি িরকবন এবং পিামাকির পহবরে 

িরকবন; আর পিামাকির হশষো পিকবন হিিাব ও িাঁর িত্তজ্ান এবং হশষো পিকবন এমন হব্য় যা 

িখকনা পিামরা জানকি না।}[সূরা বারািাঃ ১৫১]

ননহিিিার পথ
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এ িািীস পথকি বুো যায় পয, আল্াি িায়া’লা বান্দািকি যখনই ভাল িাকজর হিকি ডাকিন 

বা খারাপ িাজ পথকি হবরি থািকি বকলন, িখন ইিা িাকির অতিকর ঈমাকনর স্তর ও চাহিিা 

অনুযায়ী িকয় থাকি। আল্াি িায়া’লা পহবরে পিারআকন এিথা  সবকচকয় পবহশ বকলকছনঃ {পি 

ঈমানিারগণ অিঃপর, হিহন িাকিরকি িাঁর আকিশ হিকয়কছন, কযমন আল্াি িায়া’লার বাণীঃ পি 

ঈমানিারগণ, আল্ািকি ভয় ির এবং সি্যবািীকির সাকথ থাি।}[সূরা িাওবাঃ ১১৯]

এমহনভাকব রাসুল সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্াম সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্াম িাঁর 

সািাবীকিরকি উত্তম চহরকরের হশষো হিকয়কছন, ইিাকি হিহন ঈমাকনর সাকথ সম্পৃতি িকরকছন। 

পযমন হিহন বকলকছনঃ «পয ব্যহতি আল্াি ও পরিাকলর উপর ঈমান একনকছ, কস পযন অহিহথর 

সম্ান িকর। আর পয ব্যহতি আল্াি ও পরিাকলর উপর ঈমান একনকছ, কস পযন প্রহিকবশীর 

অহধিার সংরষেণ িকর। আর পয ব্যহতি আল্াি ও পরিাকলর উপর ঈমান একনকছ, কস পযন 

উত্তম িথা বকল বা চুপ থাকি»। (মুসনাকি আিমি)। এমহনভাকব ইসলাম মানুক্র ঈমাকনর সি্যিা 

ও পহরপূণষিিার ব্যাপাকর িাকির অতিকর উত্তম চহরকরের গুনাবলী অজষিকনর  উপর হনভষির িকরকছ।

“মুিাম্কির গকবষির জন্য এটাই যকথটি পয, 

হিহন এিহট লাহছিি, রতিাতি জাহিকি 

শয়িাকনর হনন্দনীয় অভ্যাস পথকি মুতি 

িকরকছন এবং িাকির সামকন অগ্রগহি ও 

উন্নহির  পথ খুকল হিকয়কছন। মুিাম্কির 

আহনি শহরয়ি মানুক্র জ্ান ও প্রজ্ার 

সাকথ সামঞ্স্য িওয়ার িারকনই ইিা 

হববেকি অহচকরই পনিৃবে হিকব”।

িূ্ণীয় অভ্যাস

পল্যভ িল্ কস্তায়

রুশ সাহিহি্যি

সুন্দর চহরকরের সাকথ ঈমাকনর সম্পিষিঃ
ঈমান এমন এি শহতি যা মুহমনকি সম্াহনি আসকন হনকয় যায়, আর হনম্নিা ও ভুলভ্াহতি 

পথকি রষো িকর। অিএব, দুবষিল চহররে দুবষিল ঈমাকনর পহরচয়। এমহনভাকব, উত্তম চহররে 

শহতিশালী ঈমাকনর পহরচয়। রাসুল  সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্াম সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া 

সাল্াম এ ব্যাপারহট এভাকব ব্যাখ্যা িকরকছন পয, শহতিশালী ঈমান অবশ্যই উত্তম চহরকরের জন্ম 

পিয়, অন্যহিকি চহরকরের অধঃপিন দুবষিল ঈমান বা ঈমানিীনিার পহরচয়। এজন্যই অমুসহলম 

িাকরা ভয়, ভৎসনা বা অপরাকধর জবাবহিিীিা না িকর খুব সিকজই খারাপ িাকজ হলপ্ত িয়। 

রাসুল  সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্াম সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্াম বকলকছনঃ «লজ্াশীলিা 

ও ঈমান পরস্পর এিকরে থাকি। যখন পিান এিহট চকল যায়, িখন অন্যহটও চকল যায়»। 
 (বায়িািী শহরফ)।

 বরং রাসুল সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্াম সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্াম প্রহিকবশীর 

সাকথ খারাপ আচরণকি ঈমানিীনিার পহরচয় বকলকছন। হিহন সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্াম 

সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্াম বকলকছনঃ « আল্াির িসম পিামরা ঈমানিার িকি পারকবনা, 

আল্াির িসম পিামরা ঈমানিার িকি পারকবনা, আল্াির িসম পিামরা ঈমানিার িকি পারকবনা। 

সািাবারা হজকজ্স িরকলন, কিন পি আল্াির রাসুল? হিহন বলকলনঃ যার “বাওয়াকয়ি” কথকি 

প্রহিকবশী হনরাপি নয়। সািাবারা হজকজ্স িরকলনঃ পি আল্াির রাসুল “বাওয়াকয়ি” হি? হিহন 

বলকলনঃ িার অহনটি। » (বুখারী শহরফ)। 
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রাসুল সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্াম সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্াম বকলকছনঃ “পয ব্যহতি 

হমথ্যা িথা ও িাজ ছািকব না িার খাবার ও পানীয় ি্যাকগ আল্াির পিান প্রকয়াজন পনই”। 

[মুসনাকি আিমি] হিহন আকরা বকলকছনঃ «খাবার ও পানীয় ি্যাকগর নাম পরাজা নয়, বরং পরাজা 

িকলা অনথষিি ও অলিীল িথা িাজ পছকি পিয়া। কিউ যহি পিামাকি গাহল পিয়, বা অন্যায় আচরণ 

িকর িকব বলঃ আহম পরাজািার, আহম পরাজািার»। (ইবকন খুজাইমা)। 

আর িকজ্র ব্যাপাকর যহি পিউ মকন িকর ইিা চাহরহরেি হশষো ও অথষি বাি হিকয় শুধু ভ্মণ, 

পযকিিু অন্যান্য ধমষিও িহিপয়  গাকয়বী ইবািি শাহমল িকরকছ, িকব িা ভুল ধারণা। কিননা 

আল্াি িায়া’লা এ ইবািি সম্পকিষি বকলকছনঃ 

{িকজ্জ্ব িকয়িহট মাস আকছ সুহবহিি। এসব মাকস পয পলাি িকজ্জ্বর পহরপূণষি হনয়ি িরকব, 

িার পকষে স্তীও সাকথ হনরাভরণ িওয়া জাকয়জ নয়। না অকশাভন পিান িাজ িরা, না োগিা-

হববাি িরা িকজ্জ্বর পসই সময় জাকয়জ নয়। আর পিামরা যাহিছু সৎিাজ ির, আল্াি পিা 

জাকনন। আর পিামরা পাকথয় সাকথ হনকয় নাও। হনঃসকন্দকি সকবষিাত্তম পাকথয় িকছি আল্াির ভয়। 

আর আমাকি ভয় িরকি থাি, কি বুহদ্ধমানগন! কিামাকির উপর পিামাকির পালনিিষিার অনুগ্রি 

অকবে্ণ িরায় পিান পাপ পনই। }[সূরা বািারাঃ ১৯৭]

উপকরাকল্হখি আকলাচনা দ্ারা দ্ীন ও আখলাকির মাকে সুিৃঢ় সম্পিষি বুো যায়। ইসলাকমর 

মূল রুিূনসমূি পযমনঃ নামাজ, করাজা, যািাি, হ্জ্ ও অন্যান্য ইবািিসমূকির উকদেশ্য িকলা 

িাংহখি পহরপূণষি মানবিায় পপৌঁছাকনা ও পহবরে জীবকন উন্নীি িরা, যা উত্তম আখলাি ও উন্নি 

পমৌহলি নীহির মাধ্যকম সুখ-শাহতি ও হনরাপত্তার পনয়ামি লাভ িরকব। যহিও িাকজ িকমষি ও িৃশ্যি 

নানা ধরকণর ইবািি; হিন্তু সব হিছুর মূল লষে্য-উকদেশ্য িকলা যা রাসুল সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া 

সাল্াম সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্াম হনকম্নাতি িািীকস অংহিি িকরকছনঃ «হনশ্য় আহম উত্তম 

আখলািকি পহরপূণষি িরকি পপ্রহরি িকয়হছ»। 
(বায়িািী শহরফ) অিঃএব,  সুখ-শাহতির পথ িাই 

যা ননহিিিার উপর প্রহিহষ্ি, ননহিিিার 

মাকেই ঘুণষিায়মান, কসখাকন ননহিিিা িখনও 

ইবািি পথকি আলািা িকব না।

আইন ও নীহি

“আইনগি ও ননহিি িাহয়কবের মকধ্য ইসলামী হববোকস পিান পাথষিি্য 

পনই। আইন ও ননহিিিার মাকে এ সুিৃঢ় সমবেয় শুরু পথকিই এ 

সমাজ ব্যবস্াকি শহতিশালী িকরকছ”। 

ফরাহস হচতিাহবি

মাকসষিল বাউজার 
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ইবািি ও ননহিিিাঃ  
ইসলাকম ইবািি শুধু দুকবষিাধ্য িথা ও অথষিিীন হিছু  নিাচিা নয়; বরং ইিা িমষি সম্পািন ও 

িহিপয় সুন্দর িথা যা অতিরকি পহবরে িকর ও জীবনকি সুন্দর িকর। ইসলাকমর ফরজসমূকির 

উকদেশ্য িকলা মুসহলমকি প্রশংহসি উত্তম চহরকরের জীবন যাপকন অভ্যস্ িরা। িার সমস্যা ও 

অবস্া যাই পিাি না পিন সব সময়ই পস এ সব আখলাি ধকর রাখকব। কিারআন ও িািীকস 

এ বাস্তবিার িথা স্পটিভাকব বণষিনা িরা িকয়কছ। কযমনঃ আল্াি িায়া’লা যখন ফরজ নামাকজর 

আকিশ হিকয়কছন, িখন হিহন বকলকছন পয, ইিা অসচ্চহররে িথা অলিীল ও গহিষিি িাযষি পথকি হবরি 

রাকখ। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {আপহন আপনার প্রহি প্রি্যাহিটি হিিাব পাি িরুন এবং নামায 

িাকয়ম িরুন। হনশ্য় নামায অলিীল ও গহিষিি িাযষি পথকি হবরি রাকখ। আল্াির মিরণ সবষিকশ্রষ্। 

আল্াি জাকনন পিামরা যা ির।}[সূরা আনিাবুিঃ ৪৫]

ইসলাকম যািাি বলকি পিান ট্যাক্স নয়, যা ধনীকির পথকি উকত্তালন িকর গরীবকির মাকে 

হবিরণ িরকব; বরং ইিা রিমি ও হৃি্যিার এমন এি অনুভুহি যা সব স্তকরর মানুক্র মাকে 

সম্পিষি ও ভালবাসা সৃহটি িকর। এছািাও অপরাধ ও অন্যায় পথকি মানুক্র অতিরকি পহবরে িকর 

এবং সমাকজ হবত্তবান ও িহরদ্র মানুক্র মাকে সমিা হবধাকনর মাধ্যম। ইিাই যািাি ফরকজর 

সবষিপ্রথম হিিমি। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {িাকির মালামাল পথকি যািাি গ্রিণ ির যাকি িুহম 

পসগুকলাকি পহবরে িরকি এবং পসগুকলাকি বরিিময় িরকি পার এর মাধ্যকম। আর িুহম িাকির 

জন্য পিায়া ির, হনঃসকন্দকি পিামার পিায়া িাকির জন্য সান্ত্বনা স্বরূপ। বস্তুিঃ আল্াি সবহিছুই 

পশাকনন,জাকনন। }[সূরা িাওবাঃ ১০৩]

এজন্যই ইসলাম সিািাকি শুধু সম্পকির সাকথই সীমাবদ্ধ রাকখহন, বরং ইিা পস সব সুউঁচু 

আখলাকির অতিভুষিতি পযগুকলা সমাজ ও সমাকজর বহসন্দাকি সুখী িরকি অংশীিার। রাসুল 

সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্াম সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্াম সািািা শব্হটর অথষি ব্যাপি অকথষি 

বুহেকয়কছন, যা মুসলমাকনর ব্যয় িরা উহচি। হিহন বকলকছনঃ « পিামার বালহি পথকি পিামার 

ভাইকয়র বালহি ভকর পিয়া সিািা [হবকশ্ িকর যখন িূপ পথকি পাহন পিালার জন্য রহশ থািকব 

না], সৎিাকজর আকিশ ও অসৎিাকজর হনক্ধও সিািা»। অন্য পরওয়াকয়কি আকছঃ «পিামার 

ভাইকয়র সামকন মুচহি িাহস সিািা, মানু্ চলাচকলর পথ পথকি পাথর, িাঁটা ও  িাঁি সহরকয় পফলা 

সিািা, পথ পভালা মানু্কি পথ পিখাকনাও সিািা»। (বায়িািী শরীফ)।  

এমহনভাকব ইসলাকম পরাজাও শুধু পানািার পথকি হবরি থািার জন্য নয়, বরং ইিা গরীব 

ও বহচিি মানুক্র দুঃখ িকটির অনুভুহি বুোর এিহট মাধ্যম। এছািাও পরাজা মানুক্র অতিরকি 

সুপথ পিখায়, িার িামভাব ও খামকখয়ালীকি হনয়ন্তণ িকর। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ পি 

ঈমানিারগণ! কিামাকির উপর পরাজা ফরয িরা িকয়কছ, কযরূপ ফরজ িরা িকয়হছল পিামাকির 

পূবষিবিষিী পলািকির উপর,কযন পিামরা পরকিযগারী অজষিন িরকি পার। }[সূরা বািারাঃ ১৮৩]
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পয ব্যহতি আল্াির হিিাব হনকয় 

এিটু হচতিাভাবনা িরকব, কস পিখকি 

পাকব পয, আল পিারআকন আখলাকির 

আকিশসমূি  ভরপুর। হনকম্নাতি আয়ািগুকলা 

এিটু হচতিা িকর পিখুন। আল্াি িায়া’লা 

বকলনঃ {সৎিাকজর প্রহিিান উত্তম 

পুরস্কার ব্যিীি হি িকি পাকর? } 
[সূরা আর রিমানঃ ৬০]

আল্াি িায়া’লা আকরা বকলনঃ আর পারস্পহরি 

সিানুভূহির িথা হবমিৃি িকয়া না। }[সূরা বািারাঃ ২৩৭]

আল্াি িায়া’লা আকরা বকলনঃ {সুিরাং এখন 

ছবর িরাই পশ্রয়। কিামরা যা বণষিনা িরছ, কস 

হব্কয় এিমারে আল্ািই আমার সািায্য স্ল।}[সূরা 

ইউসুফঃ ১৮]

আল্াি িায়া’লা আকরা বকলনঃ পিয়ামি 

অবশ্যই আসকব। অিএব পরম ঔিাসীকন্যর সাকথ 

ওকির হক্য়ািমষি উপকষো িরুন। }[সূরা হিজরঃ ৮৫]

আল্াি িায়া’লা আকরা বকলনঃ আর ষেমা 

িরার অভ্যাস গকি পিাল, সৎিাকজর হনকিষিশ িাও 

এবং মূখষি জাকিলকির পথকি িূকর সকর থাি। } 
[সূরা আ’রাফঃ ১৯৯]

আল্াি িায়া’লা আকরা বকলনঃ িারা যখন 

অবাহচিি বাকজ িথাবািষিা শ্রবণ িকর, িখন িা 

পথকি মুখ হফহরকয় পনয় এবং বকল, আমাকির জকন্য 

আমাকির িাজ এবং পিামাকির জকন্য পিামাকির িাজ। কিামাকির প্রহি সালাম। আমরা 

অজ্কির সাকথ জহিি িকি চাই না। }[সূরা িাসাসঃ ৫৫]

আল্াি িায়া’লা আকরা বকলনঃ {সমান নয় ভাল ও মন্দ। জওয়াকব িাই বলুন যা উৎিৃটি। 

িখন পিখকবন আপনার সাকথ পয ব্যহতির শুত্রুিা রকয়কছ, কস পযন অতিরঙ্ বন্ধু।}[সূরা িা-মীম 

হসজিাঃ ৩৪]
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ইসলাকম ননহিিিাঃ 
সুখ-শাহতির পকথর মূলহভহত্তসমূি পযমনঃ শরয়ী 

হবহধহবধান, হশটিাচাহরিা ও আক্াকয়িী মূলনীহি সবহিছুই 

ননহিিিার মূলহভহত্তর উপর প্রহিহষ্ি।  আল্াির সাকথ 

উত্তম আখলাি ও হশটিাচার পথকি শুরু িকর মানু্ িার 

হনকজর সাকথ, বন্ধু-বান্ধব, আত্ীয়-স্বজন, প্রহিকবশী, 

শত্রু-হমরে সিকলর সাকথই উত্তম আচার ব্যবিার িরা, 

এমনহি জীবজন্তু ও অন্যান্য সিল অহস্তবেশীল হজহনকসর 

সাকথও।   বরং পহরকবশ, গাছপালা ও উহদ্কির সাকথও 

ভাল আচরণ িরা। এসব উত্তম আখলাি সব হিছুর সাকথ 

িথা ও িাকজ উত্তম আচরণ িরা, বরং অতিকরর হচতিা 

ভাবনার মাধ্যকম উত্তম আচরণ িরাকিও শাহমল িকর। 

আল্াি িায়া’লা িথাবািষিায় উত্তম চহরকরের মূলনীহি 

বনষিনা িকর বকলকছনঃ মানু্কি সৎ িথাবািষিা বলকব। } 
[সূরা বািারাঃ ৮৩]

আল্াি িায়া’লা িাকজ িকমষি উত্তম আখলাকির 

মূলনীহির িথা এভাকব   বকলকছনঃ {মকন্দর জওয়াকব 

িাই বলুন,যা উত্তম। িারা যা বকল, আহম পস হব্কয় 

সহবকশ্ অবগি।}[সূরা মু’হমনূনঃ ৯৬]

“আল পিারআকন সব সমস্যার সমাধান 

খুঁকজ পাওয়া যায়, ইিা ধমষিীয় ও ননহিি 

আইকনর মাকে সম্পিষি নিহর িকর, ননহিি 

ব্যবস্াপনা ও সামাহজি ঐি্য সৃহটির পচটিা 

িকর, এবং দুহবষিপাি, হনষ্ুরিা ও িুসংস্কার 

িূর িরকি পচটিা িকর। হনশ্য় ইিা িূবষিলকির 

পাকশ িাঁিায়, সৎ িাকজর উপকিশ ও িয়া 

প্রিশষিকনর হনকিষিশ পিয়। আর শহরয়কির হবহধ 

হবধাকনর পষেকরে ইিা নিনহন্দন সিকযাহগিার 

হভহত্তকি পলনকিন, ও উত্তরাহধিাকরর জন্য 

সূক্ষ্ম হবশি হনয়ম িানুন প্রণয়ন িকরকছ। 

আর পাহরবাহরি আইকনর পষেকরে প্রকি্যি 

সিকস্যর জন্য  হশশু, িাসিাসী, জীব 

জন্তু, স্বাস্্য ও পপাশাি পহরকছিি ইি্যাহির 

ব্যাপাকর আচরণহবহধ হনধষিারণ িকরকছ”।

সূক্ষ্ম হবশি হনয়ম িানুন

জ্যাি হস, হরচাডষি

ফরাহস গকব্ি

“পগাঁিা ও ধমষিান্ধরা মকন িকর পয, মুিাম্ি 

হনকজ ব্যহতিগি সুনাম সুখ্যাহি, কগৌরব, প্রভাব 

প্রহিপহত্ত এবং ষেমিা অজষিন িরকি পচকয়কছন। 

পখািার িসম হিহন িখনও এমনহট চানহন। এ 

মিান মরুবাসী ও হনজষিনিাহপ্রয় ব্যহতিহট হছকলন 

মিান হৃিকয়র অহধিারী, িার হৃিয় রিমি, 

িল্যাণ, ভালবাসা, সৎিমষি ও প্রজ্ায় ভরপুর 

হছল। দুহনয়ার পিান পলাভ লালসার হচতিা হছল 

না। ষেমিা ও প্রভাব প্রহিপহত্তর পিান স্বাি হছল 

না। কিনই বা থািকব, িার অতির হছল েিেকি 

পহরস্কার পহরছিন্ন। হিহন এিাগ্র এিহনষ্  

ব্যহতিকির অতিভুষিতি হছকলন “।  

রাসুল 

টমাস িালষিাইল

স্কহটশ সমাকলাচি ও ইহিিাসহবি

সাল্াল্াহু আলাহিস সালাকমর আখলাি হছল 

মিাগ্রন্থ আল পিারআন। কিনই বা িাঁর চহররে 

এমন িকব না? আল্াি িায়া’লা িাঁর প্রশংসা 

িকর বকলকছনঃ {আপহন অবশ্যই মিান চহরকরের 

অহধিারী।}[সূরা ক্লমঃ ৪]

িুৎসা এবং হমথ্যা

এজন্যই রাসুল সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্াম সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্ামকি  

এমন এি হরসালাি হিকয় পপ্ররণ িরা িকয়কছ যার মকধ্য উত্তম আখলািকি সবকচকয় পবশী 

মযষিািা পিয়া িকয়কছ । রাসুল সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্াম সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্াম 
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বকলকছনঃ «মু’হমনকির মাকে পবশী পহরপূণষি ঈমাকনর 

অহধিারী পস ব্যহতি যার আচরণ পবশী সুন্দর, আর 

িাকির মকধ্য পসই উত্তম পয িার স্তীকির হনিট উত্তম»। 
(বায়িািী শহরফ)। রাসুল সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্াম 

সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্াম আকরা বকলকছনঃ «সৎ 

িাজ িকলা উত্তম চহররে। আর অসৎ িাজ িকলা িাই, যা 

পিামার অতিকর বাঁধা পিয় আর মানুক্র সামকন প্রিাশ 

িা িরকি অপছন্দ ির»। (মুসহলম শহরফ)। হিহন সাল্াল্াহু 

আলাইহি ওয়া সাল্াম [সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্াম] 

আকরা বকলকছনঃ «ইসলাকম অলিীলিা িরা ও অলিীলিা 

ছিাকনার পিান স্ান পনই, কস ব্যহতির ইসলাম উত্তম 

যার আখলাি উত্তম»। (মুসনাকি আিমি)। হিহন সাল্াল্াহু 

আলাইহি ওয়া সাল্াম [সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া 

সাল্াম] আকরা বকলকছনঃ «হিয়ামকির হিকন মু’হমকনর 

িাঁহিপাল্ায় উত্তম চহরকরের পচকয় হিছু ভারী িকবনা। 

আল্াি িায়া’লা হনলষিজ্ পনাংরা অলিীলভা্ীকি খুবই 

অপছন্দ িকরন»। (বায়িািী)

হিহন সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্াম [সাল্াল্াহু 

আলাইহি ওয়া সাল্াম] আকরা বকলকছনঃ «পিামাকির 

মকধ্য আমার হনিট সবকচকয় হপ্রয় ও হনিটিম পসই 

ব্যহতি পয চহরকরে উত্তম, আর পিামাকির মকধ্য পসই ব্যহতি 

আমার সবকচকয় অপছন্দ ও আকখরাকি আমার সবকচকয় 

পবশী িূকর থািকব যার আখলাি হনিৃটিিম; িারা িকলাঃ 

সি্য অহিক্ম িরা বাচাল যারা সি্য অহিক্ম িকর পবশী িরা বকল।, 

মানু্কি উপিাসিারী যারা সিিষিিা ছািাই িথা বলকি থাকি] যারা  সিিষিিা ছািাই িথা বলকি থাকি, কিউ 

পিউ বকলকছনঃ মানু্কি উপিাসিারী, আবার পিউ পিউ বকলকছনঃ যারা িথায় ভহণিা িকর। ও অিংিারী»যারা সবষিিা মুখ িথায় 

ভরপূর রাকখ। কিউ পিউ বকলকছন, যারা অিংিারী ও হনবুষিহদ্ধ। (যারা মুখ িথায় ভকর রাকখ)। (মুসনাকি আিমি)।   

ইসলাকম আখলাি এিহট পহরপূণষি ও ব্যাপি হব্য়। যার শুরুকি রকয়কছঃ

“পিারআকন এমন পিান আয়াি পাকব না পযখাকন আল্াি িায়া’লার গভীর 

ভালবাসার িথা বলা িয়হন। ননহিি আচরকণর নীহিমালার মাধ্যকম একি 

রকয়কছ সদ্গুকণর ব্যাপাকর প্রবল উৎসাি উদেীপনা। একি আকরা রকয়কছ, আকবগ 

ভালবাসা হবহনময়, উত্তম উকদেশ্যসমূি এবং  লাছিনা- অপমাকন ষেমার প্রহি 

পজার আিবান। একি আকছ হবমিয় এবং পক্াধ হনবারকণর িথা। একি ইহঙ্ি  

আকছ পয, হচতিা ও িৃহটির দ্ারাও গুনাি িকি পাকর। একি আকরা আকছ, প্রহিশ্রুহি 

পূরকণর আিবান, যহিও িা িাকফকরর সাকথ িয়। হবনয় ও নম্রিার প্রহি রকয়কছ 

উৎসাি। ননহিিিার স্বছি নীহিমালায় পিারআকনর সমস্ত প্রজ্া ও উপকিশ 

বুোকি এ িথা-ই যকথটি পয,”উিা প্রকি্যি হব্কয় আকলািপাি িকরকছ।”

ননহিিিার ধমষি

লুই পসজহিউ

ফরাহস প্রাচ্যহবকশ্জ্

আল্াি িায়া’লার সাকথ সুন্দর আচরণঃ

আল্াি িায়া’লার সাকথ সুন্দর আচরণ হিনহট হজহনসকি শাহমল িকরঃ 

প্রথমিঃ িাঁর উপর ঈমান আনা, িাঁর প্রিত্ত সিল সংবািকি সি্যয়ণ িকর গ্রিণ িরা। আল্াি 

িায়া’লা হনকজর সম্পকিষি বকলকছনঃ {আল্াি ব্যিীি আর পিাকনাই উপাস্য পনই। অবশ্যই হিহন 

পিামাকিরকি সমকবি িরকবন পিয়ামকির হিন, একি হবন্দুমারে সকন্দি পনই। িাছািা আল্াির 

চাইকি পবশী সি্য িথা আর িার িকব। }[সূরা হনসাঃ ৮৭]

িৃিীয়িঃ িাঁর হনধষিাহরি পহরমাণ বা ভাকগ্যর উপর সন্তুহটি থািা ও নধকযষির সাকথ গ্রিণ িরা। 

পিননা আল্াির সাকথ সুন্দর আচরণ বলকি মানু্ িাঁর হনধষিাহরি পহরমাকণর উপর খুশী থািা, 

আল্াির হনধষিাহরি  ভাগ্য ও ফয়সালায় আত্সমপষিণ ও পহরিুটি থািা বুোয়। এজন্যই আল্াি 

িায়া’লা নধযষিশীলকির প্রশংসা িকর বকলকছনঃ {িকব সুসংবাি িাও সবরিারীকির। যখন িারা 

হবপকি পহিি িয়, িখন বকল, হনশ্য় আমরা সবাই আল্াির জন্য এবং আমরা সবাই িাঁরই 

সাহন্নকধ্য হফকর যাকবা।}[সূরা বািারাঃ ১৫৫-১৫৬]

“হনশ্য় এ মিান ব্যহতিহটর স্বীয় হববোকসর 

িারকণ হনযষিািন হনপীড়ন সি্য িরার প্রস্তুহি, 

যারা িার উপর ঈমান একনকছ, িার অনুসরণ 

িকরকছ ও িাকি িাকির পনিা ও পসনাপহি 

পমকনকছ িাকির জন্য িার সুমিান স্বভাবগি 

ননহিিিা, এছািাও িার  পরম সাফল্য 

অজষিন...... এ সব হিছুই িার ব্যহতিকবের  ন্যায় 

পরায়নিা ও স্বছিিা প্রমাণ িকর। মুিাম্িকি 

শুধুমারে এিজন নবুয়াকির িাবীিার মকন 

িরা  শুধু ধৃটিিা, যা সমস্যা আকরা বািকব, 

যার পিান সমাধান পনই। বরং পাশ্াকি্যর 

ইহিিাকস এমন পিান মিান ব্যহতিবে পাওয়া 

যাকব না যার সম্ান ও মযষিািা মুিাম্কির মি 

িকব”।

ন্যায়হবচার ও স্বছিিা

উইহলয়াম মন্টকগামাহর ওয়াট

হব্রহটশ প্রাচ্যহবকশ্জ্
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মানুক্র সাকথ সুন্দর আচরণঃ

আল্াি িায়া’লা সব মানুক্র সাকথ সদ্্যবিার িরকি হনকিষিশ হিকয়কছন, হবকশ্ িকর 

হপিামািা, আত্ীয়-স্বজন; [যাকির সাকথ রকতির সম্পিষি রকয়কছ ও িাকির সাকথ সম্পিষি রাখা 

ওয়াহজব] এবং প্রহিকবশী। আল্াি িায়া’লা বকলকছনঃ {যখন আহম বনী-ইসরাঈকলর িাছ পথকি 

অঙ্ীিার হনলাম পয, কিামরা  আল্াি ছািা িারও উপাসনা িরকব না, হপিা-মািা, আত্ীয়-স্বজন, 

এিীম ও িীন-িহরদ্রকির সাকথ সদ্্যবিার িরকব, মানু্কি সৎ িথাবািষিা বলকব, নামায প্রহিষ্া 

িরকব এবং যািাি পিকব, িখন সামান্য িকয়িজন ছািা পিামরা মুখ হফহরকয় হনকল, কিামরাই 

অগ্রাি্যিারী।}[সূরা বািারাঃ ৮৩]

আল্াি িায়া’লা আকরা বকলনঃ {সৎিমষি শুধু এই নয় পয, পূবষি হিংবা পহশ্মহিকি মুখ িরকব, 

বরং বি সৎিাজ িল এই পয, ঈমান আনকব আল্াির উপর হিয়ামি হিবকসর উপর, কফকরশিাকির 

উপর এবং সমস্ত নবী-রসূলগকণর উপর, আর সম্পি ব্যয় িরকব িাঁরই মিব্কি আত্ীয়-স্বজন, 

এিীম-হমসিীন, মুসাহফর-হভষেুি ও মুহতিিামী ক্ীিিাসকির জকন্য। আর যারা নামায প্রহিষ্া 

িকর, যািাি িান িকর এবং যারা িৃি প্রহিজ্া সম্পািনিারী এবং অভাকব, করাকগ-কশাকি ও 

যুকদ্ধর সময় নধযষি্য ধারণিারী িারাই িল সি্যাশ্রয়ী, আর িারাই পরকিযগার।}[সূরা বািারাঃ ১৭৭]

আল্াি িায়া’লা আকরা বকলনঃ {পিামার িাকছ হজকজ্স িকর, হি িারা ব্যয় িরকব? বকল 

িাও-কয বস্তুই পিামরা ব্যয় ির, িা িকব হপিা-মািার জকন্য, আত্ীয়-আপনজকনর জকন্য, এিীম-

অনাথকির জকন্য, অসিায়কির জকন্য এবং মুসাহফরকির জকন্য। আর পিামরা পয পিান সৎিাজ 

িরকব, হনঃসকন্দকি িা অি্যতি ভালভাকবই আল্াির জানা রকয়কছ।}[সূরা বািারাঃ ২১৫]

আল্াি িায়া’লা আকরা বকলনঃ {আর যারা ঈমান একনকছ, হনকজকির ঘর-বািী পছকিকছ এবং 

আল্াির রাকি পজিাি িকরকছ এবং যারা িাকিরকি আশ্রয় হিকয়কছ, সািায্য-সিায়িা িকরকছ, 

িাঁরা িকলা সহি্যিার মুসলমান। িাঁকির জকন্য রকয়কছ, ষেমা ও সম্ানজনি রুযী। আর যারা 

ঈমান একনকছ পরবিষিী পযষিাকয় এবং ঘর-বািী পছকিকছ এবং পিামাকির সাকথ সহম্হলি িকয় 

পজিাি িকরকছ, িারাও পিামাকিরই অতিভুষিতি। বস্তুিঃ যারা আত্ীয়, আল্াির হবধান মকি িারা 

পরস্পর পবশী িিিার। হনশ্য়ই আল্াি যাবিীয় হব্কয় সষেম ও অবগি।}[সূরা আনফালঃ ৭৪-৭৫]

আল্াি িায়া’লা আকরা বকলনঃ {আর 

উপাসনা ির আল্াির, শরীি িকরা না িাঁর 

সাকথ অপর িাউকি। হপিা-মািার সাকথ সৎ 

ও সিয় ব্যবিার ির এবং হনিটাত্ীয়,এিীম-

হমসিীন,প্রহিকবশী, অসিায় মুসাহফর এবং 

হনকজর িাস-িাসীর প্রহিও। হনশ্য়ই আল্াি 

পছন্দ িকরন না িাহম্ভি-গহবষিিজনকি।} 
[সূরা হনসাঃ ৩৬]

আল্াি িায়া’লা আকরা বকলনঃ {আল্াি 

ন্যায়পরায়ণিা, সিাচরণ এবং আত্ীয়-স্বজনকি 

িান িরার আকিশ পিন এবং হিহন অলিীলিা, 

অসঙ্ি িাজ এবং অবাধ্যিা িরকি বারণ 

িকরন। হিহন পিামাকির উপকিশ পিন যাকি 

পিামরা মিরণ রাখ।}[সূরা নািলঃ ৯০]
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আল্াি িায়া’লা আকরা বকলনঃ {ষেমিা লাভ িরকল, সম্ভবিঃ পিামরা পৃহথবীকি অনথষি সৃহটি 

িরকব এবং আত্ীয়িা বন্ধন হছন্ন িরকব।}[সূরা মুিাম্িঃ ২২]

আল্াি িায়া’লা আকরা বকলনঃ {পয ব্যহতি জাকন পয, যা হিছু পালনিিষিার পষে পথকি আপনার 

প্রহি অবিষিীণষি িকয়কছ িা সি্য পস হি ঐ ব্যহতির সমান, কয অন্ধ? িারাই পবাকে, যারা পবাধশহতি 

সম্পন্ন। এরা এমন পলাি, যারা আল্াির প্রহিশ্রুহি পূণষি িকর এবং অঙ্ীিার ভঙ্ িকর না। এবং 

যারা বজায় রাকখ ঐ সম্পিষি, যা বজায় রাখকি আল্াি আকিশ হিকয়কছন এবং স্বীয় পালনিিষিাকি 

ভয় িকর এবং িকিার হিসাকবর আশঙ্া রাকখ। এবং যারা স্বীয় পালনিিষিার সন্তুহটির জকন্য সবর 

িকর, নামায প্রহিটিা িকর আর আহম িাকিরকি যা হিকয়হছ, িা পথকি পগাপকন ও প্রিাশ্য ব্যয় 

িকর এবং যারা মকন্দর হবপরীকি ভাল িকর, িাকির জকন্য রকয়কছ পরিাকলর গৃি। িা িকছি 

বসবাকসর বাগান। িাকি িারা প্রকবশ িরকব এবং িাকির সৎিমষিশীল বাপ-িািা, স্বামী-স্তী ও 

সতিাকনরা। কফকরশিারা িাকির িাকছ আসকব প্রকি্যি িরজা হিকয়। বলকবঃ পিামাকির সবকরর 

িারকণ পিামাকির উপর শাহতি বহ্ষিি পিাি। আর পিামাকির এ পহরণাম-গৃি িিই না চমৎিার। 

এবং যারা আল্াির অঙ্ীিারকি িৃঢ় ও পািা-কপাতি িরার পর িা ভঙ্ িকর, আল্াি পয, সম্পিষি 

বজায় রাখকি আকিশ িকরকছন, িা হছন্ন িকর এবং পৃহথবীকি অশাহতি সৃহটি িকর, ওরা ঐ সমস্ত 

পলাি যাকির জকন্য রকয়কছ অহভসম্পাি এবং ওকির জকন্য রকয়কছ িহিন আযাব।} [সূরা রা’িঃ 

১৯-২৫]}

ইসলাকম সদ্্যবিার শুধু বন্ধু-বান্ধব, আত্ীয়-স্বজন ও প্রহিকবশীর সাকথই সীমাবদ্ধ নয়; বরং 

ইিা শত্রুর সাকথও িরকি িয়, এমনহি পস যহি িার হবরুকদ্ধ যুকদ্ধর ময়িাকনও থাকি! এভাকবই 

সদ্্যবিার সিল মানু্কি শাহমল িকর। 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।}[ সূরা িা-মীম হসজিাঃ ৩৪]

আল্াি িায়া’লা আকরা বকলনঃ {পিামার পালনিিষিা আকিশ 

িকরকছন পয, িাঁকি ছািা অন্য িারও এবািি িকরা না এবং 

হপিা-মািার সাকথ সদ্-ব্যবিার ির। িাকির মকধ্য পিউ অথবা 

উভকয়ই যহি পিামার জীবদেশায় বাধষিকি্য উপনীি িয়; িকব 

িাকিরকি ‘উি’ শব্হটও বকলা না এবং িাকিরকি ধমি হিও না 

এবং বল িাকিরকি হশষ্াচারপূণষি িথা। িাকির সামকন ভালবাসার 

সাকথ, নম্রভাকব মাথা নি িকর িাও এবং বলঃ পি পালনিিষিা, 

িাকির উভকয়র প্রহি রিম ির, কযমন িারা আমাকি নশশবিাকল 

লালন-পালন িকরকছন। কিামাকির পালনিিষিা পিামাকির মকন 

যা আকছ িা ভালই জাকনন। যহি পিামরা সৎ িও, িকব হিহন 

িওবািারীকির জকন্য ষেমাশীল। আত্ীয়-স্বজনকি িার িি িান 

ির এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাহফরকিও। এবং হিছুকিই অপব্যয় 

িকরা না। হনশ্য় অপব্যয়িারীরা শয়িাকনর ভাই। শয়িান স্বীয় 

পালনিিষিার প্রহি অহিশয় অিৃিজ্। এবং পিামার পালনিিষিার 

িরুণার প্রি্যাশায় অকপষোমান থািািাকল যহি পিান সময় 

িাকিরকি হবমুখ িরকি িয়, িখন িাকির সাকথ নম্রভাকব িথা 

বল।}[সূরা বনী ইসরাঈলঃ ২৩-২৮]

আল্াি িায়া’লা আকরা বকলনঃ {আত্ীয়-স্বজনকি িাকির 

প্রাপ্য হিন এবং হমসিীন ও মুসাহফরকিরও। এটা িাকির জকন্য 

উত্তম, যারা আল্াির সন্তুহটি িামনা িকর। িারাই সফলিাম।}
[সূরা রূমঃ ৩৮]

আল্াি িায়া’লা আকরা বকলনঃ {পি মানব সমাজ! কিামরা 

পিামাকির পালনিিষিাকি ভয় ির, হযহন পিামাকিরকি এি ব্যহতি 

পথকি সৃহটি িকরকছন এবং হযহন িার পথকি িার সঙ্ীনীকি সৃহটি 

িকরকছন; আর হবস্তার িকরকছন িাকির দু’জন পথকি অগহণি 

পুরু্ ও নারী। আর আল্ািকি ভয় ির, যাঁর নাকম পিামরা একি 

অপকরর হনিট যাচঞ্া িকর থাি এবং আত্ীয় জ্াহিকির ব্যাপাকর 

সিিষিিা অবলম্বন ির। হনশ্য় আল্াি পিামাকির ব্যাপাকর সকচিন 

রকয়কছন।}[সূরা হনসাঃ ১]
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জীব-জন্তুর সাকথ সিাচরণঃ 

ইসলাকম সিাচরকণর পহরহধ খুবই ব্যাপি; এমনহি জীব-জন্তুর সাকথও সিাচরণ িরকি 

আকিশ পিয়া িকয়কছ। রাসুল সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্াম সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্াম 

বকলকছনঃ «এি মহিলাকি এিহট হবিাল আটকি পরকখ িি্যা িরার িারকণ আযাব পিয়া িকয়হছল, 

অিঃপর, কস জািান্নাকম প্রকবশ িকরকছ। কস হবিালহটকি আটকি পরকখকছ, খাি্য ও পানীয় পিয়হন, 

আবার পছকিও পিয়হন পয পস জহমকনর িীটপিঙ্ খাকব»।  (বুখারী শহরফ]) বরং আল্াি িায়া’লা পশু 

জবাইকয়র সময়ও সিাচরণ িরকি আকিশ হিকয়কছন। রাসুল সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্াম 

সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্াম বকলকছনঃ «আল্াি িায়া’লা সিকলর সাকথই সিাচরণ িরকি 

হনকিষিশ হিকয়কছন, যখন পিামরা পিান প্রাণী িি্যা িরকব বা জবাই িরকব িখন িা  উত্তমরূকপ 

ির। কস পযন ছুহরকি ধাঁর হিকয় পনয়, যাকি জবাইিৃি প্রাণী িটি না পায়»। (মুসহলম শহরফ)।

পহরকবকশর সাকথ সুন্দর আচরণ

এমহনভাকব ইসলাম পহরকবশ ও সাধারণ িৃকশ্যর সাকথও হশটিাচার হনকয় একসকছ। অপচয় 

িরকি হনক্ধ িকরকছ। এজন্যই প্রািৃহিি সম্পিকি পহরষ্ার পহরছিন্ন রাখকি বকলকছ, ধ্ংস ও 

ষেয় িরকি হনক্ধ িকরকছ। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {আল্াির পিয়া হরহযি খাও,পান ির।} 
[সূরা বািারাঃ ৬০]

আল্াি িায়া’লা আকরা বকলনঃ {এবং সীমালংঘনিারীকির আকিশ মান্য ির না। যারা 

পৃহথবীকি অনথষি সৃহটি িকর এবং শাহতি স্াপন িকর না।}[সূরা শু’আরাঃ ১৫১-১৫২]

এমহনভাকব প্রিৃহির অন্যান্য উপািান পযমনঃ পাহন ইি্যাহির ব্যাপাকর ইসলাম খুবই 

গুরুবোকরাপ িকরকছ। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {িাকফররা হি পভকব পিকখ না পয, আিাশমন্ডলী 

ও পৃহথবীর মুখ বন্ধ হছল, অিঃপর আহম উভয়কি খুকল হিলাম এবং প্রাণবতি সবহিছু আহম পাহন 

পথকি সৃহটি িরলাম। এরপরও হি িারা হববোস স্াপন িরকব না?}[সূরা আহম্বয়াঃ ৩০]

আল্াি িায়া’লা সীমালঙ্ঘন িরকি হনক্ধ িকরকছন, এমনহি পয ব্যহতি আমাকির সাকথ 

যুকদ্ধ হলপ্ত িয় িার সাকথও। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {আর লিাই ির আল্াির ওয়াকস্ত িাকির 

সাকথ, যারা লিাই িকর পিামাকির সাকথ। অবশ্য িাকরা প্রহি বািাবাহি িকরা না। হনশ্য়ই আল্াি 

সীমালঙ্ঘনিারীকিরকি পছন্দ িকরন না।}[সূরা বািারাঃ ১৯০]

ইসলাকম যুকদ্ধর সময় শত্রুর সাকথ সদ্্যবিাকরর নমুনা পিখুন, রাসুল সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া 

সাল্াম সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্াম িাঁর নসন্যবাহিনীকি আল্াির রাস্তায় হজিাকি যাওয়া 

ও শত্রুর পমািাহবলার সময় হনকিষিশ হিকয় বকলকছনঃ “পিামরা ওয়ািা ভঙ্ িকরানা, গহণমকির 

মাকল পখয়ানি িকরানা, হনিকির অঙ্ পিকট হবিৃি িকরানা, হশশু ও গীযষিার পলািকিরকি িি্যা 

িরকব না”।  [মুসনাকি আিমি]। এ ধকমষির আশ্কযষির ব্যাপার িকলা যুদ্ধরি শত্রুর সাকথও 

ভাল আচরণ িরকি হনকিষিশ হিকয়কছ। আর যুদ্ধ ছািা –এমনহি শত্রু িকলও- আল্াি িায়া’লা 

িাকির সাকথ সিাচরণ ও ইনসাফ িরকি উৎসাহিি িকরকছন। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {ধকমষির 

ব্যাপাকর যারা পিামাকির হবরুকদ্ধ লিাই িকরহন এবং পিামাকিরকি পিশ পথকি বহিস্কৃি িকরহন, 

িাকির প্রহি সিাচরণ ও ইনসাফ িরকি আল্াি পিামাকিরকি হনক্ধ িকরন না। হনশ্য় আল্াি 

ইনসাফিারীকিরকি ভালবাকসন।}[সূরা মুমিাহিনাঃ ৮]
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আল্াি িায়া’লা আকরা বকলনঃ {আল্াি আিাশ পথকি 

পাহন ব্ষিণ িকরকছন, িদ্ারা যমীনকি িার মৃিু্যর পর 

পুনজষিীহবি িকরকছন। হনশ্য় একি িাকির জকন্য হনিশষিন 

রকয়কছ, যারা শ্রবণ িকর।}[সূরা নািলঃ ৬৫]

পিারআকনর পাশাপাহশ রাসুল সাল্াল্াহু আলাইহি 

ওয়া সাল্াম ও পহরকবশ ও এর উপািানসমূি রষো 

িরকি অকনি উৎসাি হিকয়কছন। কযকিিু িািীকস 

পহরকবশ সংরষেকণর ব্যাপাকর বার বার িাহগি হিকয় 

আিবান িরা িকয়কছ; কযন ভূহমধস, খরা ও অনাবৃহটি 

ইি্যাহি প্রািৃহিি হবপযষিয় িকি রষো পাওয়া যায়।   

এ ব্যাপাকর রাসুল সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া 

সাল্াম সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্াম বকলকছনঃ 

«পিামরা হিনহট অহভশাকপর স্ান পথকি পবঁকচ থাি, 

িা িকলাঃ পাহন প্রবাকির পথ, [মানু্ চলাচকলর] রাস্তা 

ও ছায়ায় পপশাব পায়খানা িরা পথকি হবরি থাি»। 
(আবু িাউি শহরফ)। হিহন  সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্াম 

সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্াম বকলকছনঃ «পিান 

মুসলমান পয শস্য বপন িকর বা চারা পরাপন িকর, আর 

িা পথকি পাহখ, মানু্ বা জীব জন্তু খায়, িকব উিা িার 

জন্য সিিা িকব»। (মুসহলম শহরফ)। 

হিহন আকরা বকলকছনঃ «যহি হিয়ামি একস যায়, আর পিামাকির িাকরা িাকি এিহট 

চারা থাকি, িািকল যহি পাকরা িকব উিা পরাপণ িকরা»। (মুসনাকি আিমি)। এিিা রাসুল 

সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্াম সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্াম িযরি সা’ি [রাঃ] এর 

হনিট হিকয় যাহছিকলন, হিহন অযু িরহছকলন। রাসুল সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্াম 

সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্াম িাকি বলকলনঃ িুহম [আযু িরকি পাহন পবশী ব্যবিার 

িকর] অপচয় িরছ পিন? হিহন বলকলনঃ অযু িরকলও হি অপচয় িকব? হিহন বলকলনঃ 

ি্যাঁ, যহিও িুহম প্রবািমান নিীকি থাি িবুও”। [ইবকন মাজাি]। সািাবাকয় হিরামগণ 

পহরকবকশর সাকথ সিাচরণ িকরকছন, এমনহি যুকদ্ধর ময়িাকন শত্রুকির সাকথও। 

িযরি আবু বির হসদেীি [রাঃ] িার পসনাপহিকি উপকিশ হিকয় বকলকছনঃ «হশশু, 

নারী, বয়ঃবৃদ্ধকি িি্যা িরকব না, ফলিায়ি গাছ িাটকবনা, ছাগল, গরু খাওয়ার উকদেশ্য 

ব্যিীি িি্যা িরকব না, ঘরবাহি ধ্ংস িরকব না, কখজুর গাছ িাটকব না বা জ্াহলকয় 

হিকব না»। (মুয়াত্তা মাহলি)।  

িহিপয় চাহরহরেি উপকিশঃ

এখাকন আল্াির হিিাব ও রাসুল সাল্াল্াহু আলাহিস সালাকমর িািীকস উত্তম চহররে 

সম্পকিষি পয সব উপকিশ একসকছ, কসগুকলার হিছু পপশ িরা িকলা।  িন্মকধ্যঃ 

হপ্রসি চালষিস
হব্রকটকনর যুবরাজ

ইসলাম ও পহরকবশ

“পিারআকন মানু্ ও প্রিৃহির মাকে পিান 

হবভাজন পনই। ইসলামী হববে মানবজাহির 

জন্য প্রজ্া ও জ্াকনর অপহরসীম ভান্ডার 

সচিয় িকর পরকখকছ”। 

হনশ্য় মু’হমনরা ভাই ভাই

“মু’হমনকির মাকে ভ্ািৃবে প্রহিষ্া 

হছল ইসলাকম উত্তম আিশষি। ইিাই 

মানু্কি এই ধমষিহববোকসর প্রহি 

প্রবলভাকব আিৃটি িকর”।   

টমাস আনষিল্ড

হব্রহটশ প্রাচ্যহবকশ্জ্
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আল্াি িায়া’লা আকরা বকলনঃ {িুহম একিবাকর ব্যয়-িুষ্ িকয়ানা এবং একিবাকর মুতি 

িস্তও িকয়া না। িািকল িুহম হিরস্কৃহি, হনঃস্ব িকয় বকস থািকব। হনশ্য় পিামার পালিিষিা 

যাকি ইছিা অহধি জীবকনাপিরণ িান িকরন এবং হিহনই িা সংিুহচিও িকর পিন। হিহনই 

িাঁর বান্দাকির সম্পকিষি ভাকলাভাকব অবহিি,-সব হিছু পিখকছন। িাহরকদ্রর ভকয় পিামাকির 

সতিানকিরকি িি্যা িকরা না। িাকিরকি এবং পিামাকিরকি আহমই জীবকনাপিরণ হিকয় 

থাহি। হনশ্য় িাকিরকি িি্যা িরা মারাত্ি অপরাধ। আর ব্যহভচাকরর িাকছও পযকয়া না। 

হনশ্য় এটা অলিীল িাজ এবং মন্দ পথ। কস প্রাণকি িি্যা িকরা না, যাকি আল্াি িারাম 

িকরকছন; হিন্তু ন্যায়ভাকব। কয ব্যহতি অন্যায়ভাকব হনিি িয়, আহম িার উত্তরাহধিারীকি 

ষেমিা িান িহর। অিএব, কস পযন িি্যার ব্যাপাকর সীমা লঙ্ঘন না িকর। হনশ্য় পস 

সািায্যপ্রাপ্ত। আর, এহিকমর মাকলর িাকছও পযকয়া না, এিমারে িার িল্যাণ আিাংখা 

ছািা; সংহলিটি ব্যহতির পযৌবকন পিাপষিন িরা পযষিতি এবং অঙ্ীিার পূনষি ির। হনশ্য় 

অঙ্ীিার সম্পকিষি হজজ্াসাবাি িরা িকব। কমকপ পিয়ার সময় পূণষি মাকপ পিকব এবং সহিি 

িাঁহিপালায় ওজন িরকব। এটা উত্তম; এর পহরণাম শুভ। কয হব্কয় পিামার পিান জ্ান 

পনই, িার হপছকন পকিা না। হনশ্য় িান, চষেু ও অতিঃিরণ একির প্রকি্যিহটই হজজ্াহসি 

িকব। পৃহথবীকি িম্ভভকর পিচারণা িকরা না। হনশ্য় িুহম পিা ভূ পৃষ্কি িখনই হবিীণষি 

িরকি পারকব না এবং উচ্চিায় িুহম িখনই পবষিি প্রমাণ িকি পারকব না। এ সকবর মকধ্য 

পযগুকলা মন্দিাজ, কসগুকলা পিামার পালনিিষিার িাকছ অপছন্দনীয়। এটা ঐ হিিমকির 

অতিভূষিতি, যা আপনার পালনিিষিা আপনাকি ওিী মারফি িান িকরকছন। আল্াির সাকথ 

অন্য পিান উপাস্য হস্র িরকবন না। িািকল অহভযুতি ও আল্াির অনুগ্রি পথকি হবিাহিি 

অবস্ায় জািান্নাকম হনহষেপ্ত িকবন।}[সূরা বনী ইসরাঈলঃ ২৯-৩৯]

আল্াি িায়া’লা আকরা বকলনঃ {পিামরা পিামাকির পালনিিষিার ষেমা এবং জান্নাকির 

হিকি ছুকট যাও যার সীমানা িকছি আসমান ও যমীন, যা নিরী িরা িকয়কছ পরকিযগারকির 

জন্য। যারা স্বছিলিায় ও অভাকবর সময় ব্যয় িকর, যারা হনকজকির রাগকি সংবরণ িকর 

আর মানুক্র প্রহি ষেমা প্রিশষিন িকর, বস্তুিঃ আল্াি সৎিমষিশীলহিগকিই ভালবাকসন।}
[সূরা আকল ইমরানঃ ১৩৩-১৩৪]

পহবরে পিারআকনর উপকিশঃ

আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {হনশ্য়ই আল্াি পিামাহিগকি হনকিষিশ 

পিন পয, কিামরা পযন প্রাপ্য আমানিসমূি প্রাপিকির হনিট পপৌকছ 

িাও। আর যখন পিামরা মানুক্র পিান হবচার-মীমাংসা িরকি 

আরম্ভ ির, িখন মীমাংসা ির ন্যায় হভহত্তি। আল্াি পিামাহিগকি 

সদুপকিশ িান িকরন। হনশ্য়ই আল্াি শ্রবণিারী, িশষিনিারী।} 
[সূরা হনসাঃ ৫৮]

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

পিামাকিরকি ঐসব হব্য় পাি িকর শুনাই, কযগুকলা পিামাকির 

প্রহিপালি পিামাকির জকন্য িারাম িকরকছন। িাএই পয, আল্াির 

সাকথ পিান হিছুকি অংশীিার িকরা না, হপিা-মািার সাকথ সিয় 

ব্যবিার িকরা স্বীয় সতিানকিরকি িাহরকদ্রর িারকণ িি্যা িকরা না, 

আহম পিামাকিরকি ও িাকিরকি আিার পিই, হনলষিজ্িার িাকছও 

পযকয়া না, প্রিাশ্য পিাি হিংবা অপ্রিাশ্য, যাকি িি্যা িরা আল্াি 

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

এ হনকিষিশ হিকয়কছন, কযন পিামরা বুে। এিীমকির ধনসম্পকির 

িাকছও পযকয়া না; হিন্তু উত্তম পন্থায় পয পযষিতি পস বয়ঃপ্রাপ্ত না িয়। 

ওজন ও মাপ পূণষি ির ন্যায় সিিাকর। আহম িাউকি িার সাকধ্যর 

অিীি িটি পিই না। যখন পিামরা িথা বল, িখন সুহবচার ির, 

যহিও পস আত্ীয়ও িয়। আল্াির অঙ্ীিার পূণষি ির। কিামাকিরকি 

এ হনকিষিশ হিকয়কছন, কযন পিামরা উপকিশ গ্রিণ ির। হনহশ্ি এহট 

আমার সরল পথ। অিএব, এ পকথ চল এবং অন্যান্য পকথ চকলা না। 

িা িকল পসসব পথ পিামাকিরকি িাঁর পথ পথকি হবহছিন্ন িকর হিকব। 

পিামাকিরকি এ হনকিষিশ হিকয়কছন, যাকি পিামরা সংযি িও।} 
[সূরা আন’আমঃ ১৫১-১৫৩]

আল্াি িায়া’লা আকরা বকলনঃ {পৃহথবীকি িুসংস্কারমুতি ও হিি 

িরার পর িাকি অনথষি সৃহটি িকরা না। িাঁকি আিবান ির ভয় ও 

আশা সিিাকর। হনশ্য় আল্াির িরুণা সৎিমষিশীলকির হনিটবিষিী।}
[সূরা আ’রাফঃ ৫৬]

আল্াি িায়া’লা আকরা বকলনঃ {আর নধযষি্যধারণ ির, হনশ্য়ই 

আল্াি পূণ্যবানকির প্রহিিান হবনটি িকরন না।}[সূরা হুিঃ ১১৫]
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রাসুকলর [সাঃ] িািীকসর উপকিশঃ

আমরা যহি রাসুকলর িািীকসর বাগাকন যাই িকব পিখব পসখাকন ঈমাকনর অসংখ্য গাছ 

পালা রকয়কছ, যা পথকি আমরা উত্তম চহররে ও সিাচরকণর পমৌহলি রীহি নীহির পক্ক ফল 

আিরণ িরকি পাহর। িন্মকধ্য িকয়িহট িকলাঃ 

-রাসুল  সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্াম সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্াম বকলকছনঃ 

«প্রকি্যি দুবষিল, নম্র, সিজ ও মানুক্র হনিটিম ব্যহতিকির উপর জািান্নাম িারাম িরা 

িকয়কছ»। (হিরহমহজ)। 

- রাসুল সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্াম সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্াম িাঁর এি 

সািাবীকি বকলকছনঃ «পিামার মাকে দু’হট নবহশটি্য আকছ, যা আল্াি িায়া’লা পছন্দ িকরনঃ 

নধযষিশীলিা ও ধীরিা»। (মুসনাকি আিমি)। 

- হিহন আকরা বকলকছনঃ «আমার হনিট পয মাল থাকি িা পিামাকির না হিকয় আমার 

হনিট জমা রাহখ না। িকব, কয যাচনা পথকি হবরি থাকি, আল্াি িাকি বাঁহচকয় রাকখন আর পয 

পরমুখাকপষেী না িয়, আল্াি িাকি অভাবমুতি রাকখন। কয নধযষি ধারন িকর, আল্াি িাকি 

সবর িান িকরন। সবকরর পচকয় উত্তম ও ব্যাপি পিান হনয়ামি িাউকি পিওয়া িয়হন»। 
(মুসহলম) 

হিহন অন্যকরে বকলকছনঃ «নব্হয়ি প্রাচুযষি ঐবেযষি নয়; বুরং প্রিৃি ঐবেযষি িল অতিকরর 

ঐবেযষি»। (বুখারী) 

-হিহন আর বকলকছনঃ «প্রিৃি বীর পস নয়, কয িাউকি িুস্তীকি িাহরকয় পিয়। বরং পসই 

প্রিৃি বািাদুর পয পক্াকধর সময় হনকজকি হনয়ন্তণ িরকি সষেম»। (বুখারী)।

- হিহন বকলকছনঃ «পয মানুক্র শুিহরয়া িকরনা, কস আল্াি িায়া’লারও শুিহরয়া জ্াপন 

িকরনা»। (মুসনাকি আিমি)। 

হিহন অন্যকরে বকলকছনঃ «সব ভাল িাজই সিািা, িাহস খুশী পচিারায় িাকরা সাকথ হমলি 

িওয়া ও পিামার বালহি পথকি পিামার ভাইকয়র বালহি ভকর পিয়াও [হবকশ্ িকর যখন পাহন 

উিাকনার রহশ না থাকি]  সৎিাকজর অতিভুষিতি »। (হিরহমহজ)।

পহরকশক্ বলব, প্রিৃি সুখ ও উত্তম আখলাকির মাকে গভীর সম্পিষি হবি্যমান। উত্তম 

চহররেই মানব সতিাকনর এিমারে সুখ-শাহতির পথ। উত্তম আখলাি ছািা শাহতি আসকি পাকর 

না। আখলাি ব্যিীি মানু্ জীবকন িিাশা, দুঃখ, দুিষিশা, হব্ণ্ণিা ও িটি ছািা হিছুই লাভ 

িরকি পাকর না। অিঃএব, সুখ-শাহতি িকলা মানু্কি সুন্দর চহররে অজষিকনর হিকি ধাহবিিারী 

অন্যিম গুরুবেপূনষি হব্য়। কিননা পস হনহশ্িভাকব জাকন পয, সচ্চহররে ব্যিীি িখনও প্রিৃি 

সুখ আসকি পাকর না, এমনহি এিহিকনর জন্যও পিান আনন্দ-খুশী আকস না।  

আল্াি িায়া’লা আকরা বকলনঃ {মুহমনগণ, কিউ পযন অপর িাউকি উপিাস না িকর। 

পিননা, কস উপিাসিারী অকপষো উত্তম িকি পাকর এবং পিান নারী অপর নারীকিও পযন 

উপিাস না িকর। কিননা, কস উপিাসিাহরণী অকপষো পশ্রষ্ িকি পাকর। কিামরা একি 

অপকরর প্রহি পিা্াকরাপ িকরা না এবং একি অপরকি মন্দ নাকম পডকিা না। কিউ হববোস 

স্াপন িরকল িাকির মন্দ নাকম ডািা পগানাি। যারা একিন িাজ পথকি িওবা না িকর 

িারাই যাকলম। মুহমনগণ, কিামরা অকনি ধারণা পথকি পবঁকচ থাি। হনশ্য় িিি ধারণা 

পগানাি। এবং পগাপনীয় হব্য় সন্ধান িকরা না। কিামাকির পিউ পযন িারও পশ্াকি হনন্দা 

না িকর। কিামাকির পিউ হি িারা মৃি ভ্ািার মাংস ভষেণ িরা পছন্দ িরকব? বস্তুিঃ 

পিামরা পিা একি ঘৃণাই ির। আল্ািকি ভয় ির। হনশ্য় আল্াি িওবা িবুলিারী, পরম 

িয়ালু। কি মানব, আহম পিামাকিরকি এি পুরু্ ও এি নারী পথকি সৃহটি িকরহছ এবং 

পিামাকিরকি হবহভন্ন জাহি ও পগাকরে হবভতি িকরহছ, যাকি পিামরা পরস্পকর পহরহচহি িও। 

হনশ্য় আল্াির িাকছ পস-ই সবষিাহধি সম্ভাতি পয সবষিাহধি পরকিযগার। হনশ্য় আল্াি সবষিজ্, 

সবহিছুর খবর রাকখন।}[সূরা হুজরািঃ ১১-১৩]

আল্াি িায়া’লা আকরা বকলনঃ {পি বৎস, নামায িাকয়ম ির, সৎিাকজ আকিশ 

িাও, মন্দিাকজ হনক্ধ ির এবং হবপিাপকি সবর ির। হনশ্য় এটা সািহসিিার িাজ। 

অিংিারবকশ িুহম মানু্কি অবজ্া িকরা না এবং পৃহথবীকি গবষিভকর পিচারণ িকরা 

না। হনশ্য় আল্াি পিান িাহম্ভি অিংিারীকি পছন্দ িকরন না। পিচারণায় মধ্যবহিষিিা 

অবলম্বন ির এবং িঠেস্বর নীচু ির। হনঃসকন্দকি গাধার স্বরই সবষিাকপষো অপ্রীহিির।} 
[সূরা পলািমানঃ ১৭-১৯]

আল্াি িায়া’লা আকরা বকলনঃ {রিমান-এর বান্দা িারাই, যারা পৃহথবীকি নম্রভাকব 

চলাকফরা িকর এবং িাকির সাকথ যখন মুখষিরা িথা বলকি থাকি, িখন িারা বকল,সালাম।}
[সূরা ফুরিানঃ ৬৩]

আল্াি িায়া’লা আকরা বকলনঃ {আর উপাসনা ির আল্াির, শরীি িকরা না িাঁর সাকথ 

অপর িাউকি। হপিা-মািার সাকথ সৎ ও সিয় ব্যবিার ির এবং হনিটাত্ীয়, এিীম-

হমসিীন, প্রহিকবশী, অসিায় মুসাহফর এবং হনকজর িাস-িাসীর প্রহিও। হনশ্য়ই আল্াি 

পছন্দ িকরন না িাহম্ভি-গহবষিিজনকি।}[সূরা হনসাঃ ৩৬]

আল্াি িায়া’লা আকরা বকলনঃ {আল্াির রিমকিই আপহন িাকির জন্য পিামল হৃিয় 

িকয়কছন পষোতিকর আপহন যহি রাগ ও িহিন হৃিয় িকিন িািকল িারা আপনার িাছ পথকি 

হবহছিন্ন িকয় পযকিা। িাকজই আপহন িাকির ষেমা িকর হিন এবং িাকির জন্য মাগকফরাি িামনা 

িরুন এবং িাকজ িকমষি িাকির পরামশষি িরুন। অিঃপর যখন পিান িাকজর হসদ্ধাতি গ্রিণ িকর 

পফকলন, িখন আল্াি িা’আলার উপর ভরসা িরুন আল্াি িাওয়াক্কুল িারীকির ভালবাকসন।} 
[সূরা আকল ইমরানঃ ১৫৯]
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