
318 319

Contents

ভালবাসা ও সম্াকনর পথ

ভালবাসা ও সম্াকনর পথ

রিমকির পথ

ইজ্ি ও সম্াকনর পথঃ

সূহচপরে 

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

https://www.path-2-happiness.com/bn/category/%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%A5-/%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BE-%E0%A6%93-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%A5
https://www.path-2-happiness.com/bn/category/%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%A5-/%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BE-%E0%A6%93-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%A5


320 321

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

 এজন্যই রাসুকলর সকবষিাত্তম ও পশ্রষ্িম আখলাি িকলা রিমি। িা না িকল পলািজন িাঁর 

িাছ পথকি হবহছিন্ন িকয় পযি। আল্াি িায়া’লা 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।}[সূরা আকল ইমরানঃ ১৫৯]

বরং হিহন হছকলন পস্িশীল ও িয়াময়। উম্কির দুঃখ-িটি িাঁর পকষে সি্য িরা দুঃসি। 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]

এ জন্যই িয়াময় ও িয়ালু মিান আল্াি িায়া’লার পষে পথকি পয ইসলাম একসকছ, িামানব 

জাহির জন্য রিমি স্বরূপ। িাকিরকি দুঃখ, জুলুম, অি্যাচার, কজার জবরিহস্ত,  হব্ণনিা, 

উকদ্গ, হবশৃঙ্খলা, প্রহিকশাধ, কক্াধ, নস্বরশাসন ও এিনায়িিন্ত পথকি মুহতি হিকি উম্কির উপর 

িয়ালু এিজন রাসুকলর মাধ্যকম িা পপ্ররণ িরা িকয়কছ; হযহন সমগ্র হবকবের জন্য রিমি স্বরূপ 

একসকছন। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ

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

হিহন মুসহলম ও অমুসহলম সিকলর জন্যই রিমি, অনুগি ও অবাধ্য, কছাট-বি, নারী, 

পুরু্, হশশু, ধনী, গরীব এিিথায় সমগ্র হববেবাসীর জন্য হিহন হছকলন রিমি স্বরূপ। 

এ িারকণ ইসলাম রিমকির আকবিন হনকয় একসকছ, রিমকির জন্য উৎসাি  ও উপকিশ 

হিকয়কছ। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ  {অিঃপর িাকির অতিভুষিতি িওয়া, যারা ঈমান আকন এবং 

পরস্পরকি উপকিশ পিয় সবকরর ও উপকিশ পিয় িয়ার।}[সূরা বালািঃ ১৭]

রাসুল সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্াম বকলকছনঃ «পয মানুক্র উপর িয়া িকর না, আল্াি 

িায়া’লাও িার উপর িয়া িকরন না»। (বুখারী ও মুসহলম)।

হিহন [সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্াম] আকরা বকলকছনঃ «আল্াি িায়া’লা িয়ালুকির উপর 

িয়া ও অনুগ্রি িকরন। কিামরা জহমনবাসীকি িয়া ির, িািকল হযহন আসমাকন আকছন হিহন 

পিামাকির উপর িয়া িরকবন। িয়া রিমান িকি উিগি। কয পলাি িয়ার সম্পিষি বজায় রাকখ 

আল্াি িায়া’লাও িার সাকথ হনজ সম্পিষি বজায় রাকখন। আর পয পলাি িয়ার সম্পিষি হছন্ন িকর, 

আল্াি িায়া’লাও িার সাকথ িয়ার সম্পিষি হছন্ন িকরন»। (হিরহমহজ)। রাসুল সাল্াল্াহু আলাইহি 

ওয়া সাল্াম আকরা বকলকছনঃ «িিভাগা ছািা িাকরা পথকি রিমি উহিকয় পনয়া িয়না»। (হিরহমহজ)। 

িাই আল্াি িায়া’লা রিমকির হনকিষিশ হিকয়কছন, হিহন সচ্চহররে, উত্তম পথ, জীবন পদ্ধহি হিকসকব 

ভালবাসা ও সম্াকনর পথ

রিমকির পথ
আল পিারআকনর প্রকি্যিহট সূরা আল্াির নাম রিমান [িয়াময়] রিীম 

[িয়ালু] হিকয় শুরু িকয়কছ। আল্াি িায়া’লা রিমি িরাকি হনকজর উপর 

আবশ্যি িকর হনকয়কছন। {কিামাকির পালনিিষিা রিমি িরাকি হনকজর উপর 

আবশ্যি িকর হনকয়কছন। ।} [সূরা আন’আমঃ ৫৪]

 িাঁর রিমি সব হিছুকি ব্যাহপ্ত িকর পরকখকছ।  {আমার রিমি সব হিছুকি 

ব্যাহপ্ত িকরকছ।}[সূরা আ’রাফঃ ১৫৬]

মানু্কি হিহন িাঁর রিমকির প্রহি উৎসাহিি িকরকছন, িাকিরকি রিমকির 

সুসংবাি হিকয়কছন এবং িাঁর রিমি িকি হনরাশ িকি সিিষি িকরকছন। {বলুন, 

পি আমার বান্দাগণ যারা হনকজকির উপর যুলুম িকরছ পিামরা আল্াির 

রিমি পথকি হনরাশ িকয়া না। হনশ্য় আল্াি সমস্ত পগানাি মাফ িকরন। হিহন 

ষেমাশীল, পরম িয়ালু।}[সূরা যুমারঃ ৫৩]

হিহন িয়ালু, ষেমা িরকি পছন্দ িকরন। রাসুল সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া 

সাল্াম বকলকছনঃ «আল্াি িায়া’লা রাকির পবলায় হিকন িৃি অন্যাকয়র িাওবা 

িবুল িরকি িাি প্রশস্ত িকর পিন [িাওবার িরজা খুকল পিন]।  আবার হিকনর 

পবলায় িাওবার িরজা খুকল পিন রাকি িৃি অন্যায়িারীর িাওবা িবুল 

িরকি, যিষেণ না পহশ্মািাকশ সূযষি উহিি িকব»। [(মুসহলম শহরফ)]। রাসুল 

সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্াম িাঁর রকবর পষে পথকি আমাকিরকি বকলকছনঃ 

« আল্াি িায়া’লা সৃহটিিুলকি সৃহটির আকগ িাঁর হিিাকব হলকখকছন পয,  আমার 

রিমি আমার পক্াকধর উপর জয়ী»। হিহন [সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্াম] িাঁর রকবর 

পষে পথকি আকরা বকলকছনঃ «আল্াি িায়া’লা রিমিকি এিশি ভাকগ ভাগ 

িকরকছন, হিহন িাঁর িাকছ ৯৯ভাগ পরকখ হিকয়কছন, আর পৃহথবীকি মারে এিভাগ 

নাহযল িকরকছন। ঐ এিভাকগর িারকণই সৃটি জগি একি অকন্যর উপর িয়া 

িকর। এমনহি পঘািা িার বাচ্চার উপর পথকি পা িুকল পনয় এ ভকয় পয, কস 

ব্যথা পাকব»। (বুখারী শহরফ)। 

আল্াি িায়া’লা রাসুল  সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্ামকি হববেবাসীর 

জন্য রিমি স্বরূপ পপ্ররণ িকরকছন। {আহম আপনাকি হববেবাসীর জকন্য রিমি 

স্বরূপই পপ্ররণ িকরহছ।}[সূরা আহম্বয়াঃ ১০৭]

িাই হিহন িাঁকি সুমিান আখলাি হিকয় সহজ্ি িকরকছন। আল্াি িায়া’লা 
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জানাকলনা? .... িার িবর পিাথায় পিখাও। িারা িার িবর পিখাকলন। অিঃ « পর হিহন িার 

িবকর জানাযা নামাজ পিকলন »। (বুখারী ও মুসহলম)। 

« রাসুল সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্াকমর খাকিম আনাস [রাঃ] বকলনঃ আহম নবী িহরম 

সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্াকমর িশ বছর পখিিম িকরহছ, হিহন িখনও আমাকি উফ শন্দহটও 

বকলনহন। িখনও বকলনহন এটা পিন িকরছ বা এটা পিন িকরাহন? » (বুখারী শহরফ)। বরং হবহশটি 

সািাবী আব্ুল্াি ইবকন মাসউি [রাঃ] বকলকছনঃ এিিা আহম আমার এি িাসকি প্রির িকরহছলাম, 

িিাৎ আমার হপছন হিি পথকি শব্ শুনকি পপলামঃ«কজকন রাখ পি ইবকন মাসউি! আল্াি িার পষে 

িকয় পিামার পথকি প্রহিকশাধ গ্রিণ িরকি অকনি পবশী শহতিশালী। আহম হপছকন লষে্য িরকিই 

পিখলাম, হিহন রাসুলুল্াি সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্াম। িখন আহম বললাম, কি আল্াির 

রাসুল! কস আযাি, আহম িাকি মুতি িকর হিলাম। উত্তকর হিহন বলকলন, যহি িুহম এ িাজ না 

িরকি িািকল জািান্নাকমর আগুন পিামাকি স্পশষি িরকিা। » (মুসহলম শহরফ)।

৪. জীব জন্তুর প্রহি িয়াঃ এিিা রাসুল সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্াম এিহট  উকটর পাশ 

হিকয় যাহছিকলন, হিহন পিখকলন, উটহটর হপি পপকটর সাকথ পলকগ আকছ। হিহন মাহলিকি বলকলন, 

«কিামরা এ সব অবুে জীব জাকনায়াকরর ব্যাপাকর আল্ািকি ভয় ির। ন্যায়সঙ্িভাকব ইিাকি 

আকরািণ ির, এবং ন্যায়সঙ্িভাকব একিরকি পখকি িাও»। (আবু িাউি)।

এিিা রাসুল সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্াম এি আনসারীর বাগাকনর পিয়াকলর পাশ হিকয় 

যাহছিকলন। িখন হিহন এিহট উট পিখকি পপকলন। উটহট রাসুলকি পিকখ িান্না শুরু িকর হিল, 

িার চষেু হভকজ পগল। রাসুল  সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্াম িার িাকছ হগকয় ঘাকি িাি 

হবহলকয় হিকলন। ফকল উটহট িান্না থামাল। অিঃপর হিহন বলকলনঃ « এ উটহটর মাহলি পি? 

িখন আনসারী এি যুবি একস বলল, এটা আমার পি আল্াির রাসুল। িখন হিহন িাকি বলকলনঃ 

পিামাকি আল্াি িায়া’লা এ সব চিুষ্পি জন্তুর মাহলি িকরকছ, িুহম পিন এ ব্যাপাকর আল্ািকি 

ভয় িকরানা? কিননা উটহট আমার িাকছ অহভকযাগ িকরকছ পয, িুহম িাকি ষেুধািষি রাখ আর পবশী 

পহরশ্রম িরাও »। (আবু িাউি)। 

উিার প্রহি সাধারণভাকব উৎসাহিি িকরকছন। শহরয়ি হবকশ্ িহিপয় পলািকির সাকথ সাকথ 

রিমি িরকি গুরুবে হিকয়কছ। িন্মকধ্যঃ 

১. সাধারণ মানুক্র সাকথ িয়াঃ হিহন [সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্াম] উম্কির জন্য 

রিমি স্বরূপ হছকলন, আল্াি িায়া’লা িাঁর দ্ারা মানু্কি অন্ধিার পথকি আকলার পকথ, 

দুঃখ-দুিষিশা পথকি সুখ-শাহতির পকথ হনকয় একসকছন। হিন্তু িাঁর রিমি শুধু মুসলমানকির 

মাকেই সীমাবদ্ধ হছল না, বরং িাকফরকির জন্যও উন্মুতি হছল। নবী িহরম সাল্াল্াহু আলাইহি 

ওয়া সাল্াম মক্কার অমুসহলমকির ব্যাপাকর বকলকছনঃ «বরং আহম আশা িহর আল্াি িাকির 

বংশধর পথকি এমন এিজাহি সৃহটি িরকবন যারা এি আল্াির ইবািি িরকব, িার সাকথ 

শহরি িরকবন না»। (বুখারী ও মুসহলম)। রাসুল সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্াম ওহুকির যুকদ্ধ 

আিি িকল সািাবারা িাঁকি বলকলন, আপহন মুশহরিকির উপর বিকিায়া িরুন। িখন হিহন 

বলকলনঃ «পি আল্াি আপহন আমার জাহিকি হিিাকয়ি িান িরুন, কিননা িারা না পজকন 

আমার সাকথ এমন আচরণ িকরকছ»। অন্য পরওয়াকয়কি আকছ, রাসুল সাল্াল্াহু আলাইহি 

ওয়া সাল্ামকি বলা িকলা, আপহন মুশহরিকির উপর বিকিায়া িরুন, হিহন বলকলনঃ «আহম 

লা’নিিারী হিকসকব পপ্রহরি িইহন, আহম রিমি স্বরূপ পপ্রহরি িকয়হছ»। (মুসহলম শহরফ)।

২. পছাটকির প্রহি পস্ি ভালবাসাঃ রাসুল সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্াকমর এি সািাবী 

বকলকছন,  আমরা ইব্রািীকমর [রাসুকলর সতিান] ইনকিিাকলর পকর রাসুকলর সাকথ প্রকবশ 

িরলাম, আমরা পিখকি পপলাম, রাসুল সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্াকমর চষেুদ্য় ক্ন্দন 

িরকছ। িখন আব্ুর রিমান ইবকন আউফ [রাঃ] বলকলন, কি আল্াির রাসুল! আপহনও 

[িাঁিকিকছন]? হিহন বলকলনঃ পি ইবকন আউফ! ইিা িকলা পস্ি ভালবাসা। অিঃপর হিহন 

বলকলনঃ হনশ্য় চষেুদ্য় হসতি িকছি, অতির ভারাক্াতি িকছি, আমাকির রকবর সন্তুহটি ছািা 

পিান িথাই বলব না। কি ইব্রািীম! হনশ্য় পিামার হবকছিকি আমরা দুঃকখ ভারাক্াতি”। 

[বুখারী ও মুসহলম]। বরং হিহন [সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্াম] উসামা ইবকন যাকয়িকি এি রাকন 

আর িাসান [রাঃ] কি অন্য রাকন বসাকিন। অিঃপর িাকিরকি জহিকয় ধকর বলকিনঃ «পি 

আল্াি! আপহন একিরকি রিমি িরুন, আহম একিরকি ভালবাহস»। এিিা এি ব্যহতি রাসুল 

সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্াকমর হনিট প্রকবশ িকর পিখল, হিহন িাসান বা পিাসাইন [রাঃ] 

পি চুকমা হিকছিন। কস রাসুলকি বলকলনঃ আপনারা সতিানকিরকি চুকমা খান?! আমার পিা 

িশহট সতিান আকছ, আহম িখনও িাকিরকি চুকমা খাইহন। িখন রাসুল সাল্াল্াহু আলাইহি 

ওয়া সাল্াম বলকলনঃ «পয িয়া িকরনা, কস িয়া পায় ও না»।
৩. দুবষিলকির প্রহি রিমিঃ এিিা রাসুল সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্াম মসহজকি 

নববীকি োিুিার এি মহিলাকি পিখকি না পপকয় হিহন িার সম্পকিষি হজকজ্স িরকলন, 

সািাবাবীরা বলকলনঃ হিহন মারা পগকছন। একি হিহন বলকলন, কিামরা পিন আমাকি 
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২. জকল ও স্কল সব হিছু মানুক্র অধীনস্ িকর সম্ান ও মযষিািা 

পিয়াঃ এ অধীনকস্র মকধ্য আবিাওয়া ও পহরকবশও অতিভূষিতি, কিননা 

ইিাকি অধীনস্ িরা সম্াকনর গুরুবে বুোয়। কিননা আল্াি িায়া’লা 

মানুক্র জন্য সব হিছু অধীনস্ িকর হিকয়কছন। িার সমস্ত সৃহটির 

মাকে িাকিরকি নবহশটি্যময় িকরকছন। এ দ্ারা বুো যায় পয, মানু্ এ 

পৃহথবীর রাজা, যার অনুসরণ ও আনুগি্য িরকি িয়, অন্য সব হিছু 

িাকির প্রজা, িাকির অধীনস্। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {হনশ্য় আহম 

আিম সতিানকি মযষিািা িান িকরহছ, আহম িাকিরকি স্কল ও জকল 

চলাচকলর বািন িান িকরহছ।}[সূরা বনী ইসরাঈলঃ ৭০]

বরং আল্াি িায়া’লা বকলকছন, আসমান ও জহমকন যা হিছু আকছ 

সবই হিহন মানুক্র 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]

৩. িালাল হরহজিঃ আল্াি িায়া’লা মানু্কি জাহনকয় হিকয়কছন 

পয, িারা যা খুশী িাই খাকব, হিহন খাকি্যর মাকে উপিার ও ষেহির 

আলামিসমূি বণষিনা িকর হিকয়কছন। অন্যান্য প্রাণী যা খায়, মানু্ িার 

পচকয় অকনি পবশী ধরকণর খাি্য গ্রিণ িকর। কিননা অন্যান্য প্রাণী 

হবকশ্ ধরকণর খাি্য পখকয় থাকি, যাকি িারা অভ্যস্। এমহনভাকব 

আল্াি িায়া’লা িার 

“মুসলমানকির নামাকজ রুিু ও পসজিায় হনরাপত্তা, হনহশ্তিিা ও শাহতিকি অতির ভকর 

যায়। প্রকি্যকি িা হবসহমল্াহির রািমাহনর রািীম [পরম িরুনাময় আল্াির নাকম 

আরম্ভ িরহছ] হিকয় শুরু িকর আর আসসালামু আলাইিুম [আপনাকির উপর শাহতি 

বহ্ষিি পিাি] হিকয় পশ্ িকর”।

হনরাপত্তা, হনহশ্তিিা এবং শাহতি

পলাকরন পবাথ

হব্রহটশ মানবাহধিার িমষিী

এ সব ঘটনা রাসুল সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্ামকি 

হববেবাসীর জন্য রিমি স্বরূপ পপ্ররকণর সামান্য নমুনা। 

িাছািা ইসলাকম রিমকির আকলা ও উিার বাস্তবায়ন 

অকনি, যা এ ধকমষির নবহশটি্য ও পদ্ধহি সুস্পটি িকর। এ সব 

রিমি অপমান ও িুছিিাহছিল্য নয়, বরং ইিা সম্ান ও 

মযষিািার রিমি। 

ইজ্ি ও সম্াকনর পথঃ
আল্াি িায়া’লা বনী আিমকি সৃহটি িকর 

পফকরশিাকিরকি িাঁকি হসজিা িরকি আকিশ হিকয়কছন। 

আল্াি িায়া’লা বকলনঃ

{আর আহম পিামাকিরকি সৃহটি িকরহছ, এরপর আিার-

অবয়ব, নিরী িকরহছ। অিঃপর আহম পফকরশিাকিরকি 

বলহছ-আিমকি পসজিা ির িখন সবাই পসজিা িকরকছ, 

হিন্তু ইবলীস পস পসজিািারীকির অতিভূষিতি হছল না।}[সূরা 

আ’রাফঃ ১১]

হিহন মানু্কি সৃহটি িকরকছন, শুরু পথকিই িাকি অন্যান্য 

অকনি মাখলুিাকির উপর সম্ান ও মযষিািা হিকয়কছন। 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] মানু্ শুরু পথকিই সম্াহনি সৃটিজীব, 

িাকিরকি প্রহিপালি হনকম্নাতি হব্কয় সম্ান ও মযষিািা 

হিকয়কছনঃ 

১. িািাকমাগিভাকব সম্ান ও মযষিািািানঃ আল্াি 

িায়া’লা বকলনঃ {আহম সৃহটি িকরহছ মানু্কি সুন্দরির 

অবয়কব।}[সূরা বেীনঃ ৪]

হিহন িাকিরকি উত্তম অবয়কব সৃহটি িকরকছন, কযমনঃ 

সুিাম শরীর, প্রকি্যি অঙ্ প্রি্যকঙ্র মাকে সুহবন্যস্তিা। জ্ান 

ও হচতিাশহতি িান, িথা বলা ও শুনার শহতি িান, িাকিরকি 

সবকচকয় সুন্দর আিৃহি ও অবয়কব সৃহটি িকরকছন। 
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বকলনঃ {মুহমনগণ, কিউ পযন অপর িাউকি উপিাস না িকর। কিননা, কস উপিাসিারী 

অকপষো উত্তম িকি পাকর এবং পিান নারী অপর নারীকিও পযন উপিাস না িকর। কিননা, কস 

উপিাসিাহরণী অকপষো পশ্রষ্ িকি পাকর। কিামরা একি অপকরর প্রহি পিা্াকরাপ িকরা না এবং 

একি অপরকি মন্দ নাকম পডকিা না। কিউ হববোস স্াপন িরকল িাকির মন্দ নাকম ডািা পগানাি। 

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

পখািাভীহি ছািা িাকলার উপর সািার, িলকির উপর লাকলর, অনারকবর উপর আবকবর, এি 

পগাকরের উপর অন্য পগাকরের, এি উপজাহির উপর অন্য উপজাহির, এি অচিকলর উপর অন্য 

অচিকলর বা িহরদ্র পলাকির উপর ধনীকির পিান পশ্রষ্বে ও মযষিািা পনই। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ 

{পি মানব, আহম পিামাকিরকি এি পুরু্ ও এি নারী পথকি সৃহটি িকরহছ এবং পিামাকিরকি 

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

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

রাকখন।}[সূরা হুজরািঃ ১৩]

রাসুল সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্াম বকলকছনঃ «আল্াি িায়া’লা পিামাকির আিৃহি 

ও ধন সম্পকির হিকি িািান না, হিহন পিামাকির অতির ও আমকলর হিকিই িািান»। 
(অথষিাৎ অতির ও আমকলর হভহত্তকিই হবকবচনা িকরন) (মুসহলম শহরফ)। 

এজন্যই মানুক্র সম্ান, মযষিািা এ পকথর অনুসরণ ও আিকি ধরার মাধ্যকমই অহজষিি িয়। 

আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {পিউ সম্ান চাইকল পজকন রাখুন, সমস্ত সম্ান আল্ািরই জকন্য।} 
[সূরা ফাহিরঃ ১০]

অন্যহিকি িার অপমান ও লাছিনা এ পথ পথকি িূকর থািার িারকণই, কয পকথ সমস্ত মাখলুিাি 

আল্াির আনুগকি্যর উপর ঐি্যমি িকয়কছ। আল্াি িায়া’লা বকলকছনঃ {িুহম হি পিখহন পয, 

আল্ািকি পসজিা িকর যা হিছু আকছ নকভামন্ডকল, যা হিছু আকছ ভুমন্ডকল, সূযষি, চন্দ্র, িারিারাহজ 

পবষিিরাহজ বৃষেলিা, জীবজন্তু এবং অকনি মানু্। আবার অকনকির উপর অবধাহরি িকয়কছ শাহস্ত। 

আল্াি যাকি ইছিা লাহছিি িকরন, িাকি পিউ সম্ান হিকি পাকর না। আল্াি যা ইছিা িাই িকরন।} 
[সূরা িাজ্ঃ ১৮]

যহিও আল্াি িায়া’লা মানু্কি সম্াহনি িকরকছন, িকব অহধিাংশ মানু্ লাছিনার পথই পবকছ 

পনয়। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {আল্াি যাকি ইছিা লাহছিি িকরন, িাকি পিউ সম্ান হিকি পাকর না।} 
[সূরা িাজ্ঃ ১৮]

িারা পবকছ হনকয়কছ, িারা এ িৃহটিকি পিখকব পয,মানু্ অন্যান্য প্রাণীর মিই জীব জাকনায়ার, 

অকবাধ যন্ত বা সম্পি অজষিকনর মাধ্যম বা অন্য পিান িৃহটিভহঙ্কি, যা আল্াি িায়া’লা িিৃষিি 

মানু্কি পয সম্ান ও মযষিািা পিয়া িকয়কছ িার হবপরীি।  

িরুনা ও িয়ায় মানুক্র জন্য সব হিছু অধীন িকর হিকয় 

িাকিরকি সম্াহনি িকরকছন। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {পয 

পহবরেসত্তা পিামাকির জন্য ভূহমকি হবছানা এবং আিাশকি 

ছাি স্বরূপ স্াপন িকর হিকয়কছন, আর আিাশ পথকি পাহন 

ব্ষিণ িকর পিামাকির জন্য ফল-ফসল উৎপািন িকরকছন 

পিামাকির খাি্য হিসাকব। অিএব,আল্াির সাকথ পিামরা 

অন্য িাকিও সমিষে িকরা না। বস্তুিঃ এসব পিামরা জান।}
[সূরা বািারাঃ ২২]

৪. অন্যান্য মাখলুিাকির উপর পশ্রষ্বেিানঃ  এ পকথই 

মানু্ িার সম্ান, ইজ্ি, মযষিািা ও বিবে বুেকি পারকব, 

আল্াি িায়া’লা িাকিরকি পয সম্ান হিকয়কছন। অিএব, 

মানু্ এ পাহথষিব জগকি শুধুমারে এিহট ষেুদ্র িণা নয়... িুছি 

এিহট ষেুদ্র িণা যা এ পৃহথবীর সাকথ িুলনা িরকল পস হনকজ 

এিহট ষেুদ্র ও িুছি িণাই পিখকব। এিহটমারে পরমানু পবামাই 

দুই লষেকি পশ্ িকর পিয়ার জন্য যকথটি, কযমহন ঘকটকছ 

জাপাকনর হিকরাহশমায়।  অিএব, ইসলাকমর িৃহটিকি মানুক্র 

আিার হনধষিাহরি িয় আল্াি প্রিত্ত পস মযষিািার দ্ারা যা হিহন 

িাকিরকি িান িকরকছন। যখন আমরা পিখব, কিারআকন 

মানু্ সৃহটি ও আিম [আঃ] কি হসজিা পিয়া, অিঃপর 

ইবহলসকি হবিাহিি িরা, কিননা পস হসজিা িরকি 

অস্বীিৃহি জানায়, িখন আমরা বুেকি পারব পয, মানু্কি 

হববেব্যাপী মযষিািাবান িকর সৃহটি িরার হভহত্ত িিটাই মজবুি 

হছল। এমিাবস্ায় মানু্ আল্াির পিয়া পথ ব্যািীি িার 

সংিীণষিিা পথকি পবহিকয় আসকি পাকরনা। কযকিিু আল্াি 

িাকি ইছিা শহতি িান িকরকছন।আর পস পথ িকলা পিারাকনর 

পথ। এ পকথই মানু্কি স্বাধীনিা, সম্ান ও  সব ধরকণর  

ইছিার অহধিার িান িরা িকয়কছ। 

িাইকিা, সম্ান ও ইজ্কির পকথর মানু্কি অপমান, 

অমযষিািা ও উপিাস িরা জাকয়জ নয়। আল্াি িায়া’লা 
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মানুক্র পশ্রষ্বে িকলা মানু্ হিকসকবই। ইসলাম নারী পুরুক্র 

মাকে পিান হবকরাধ সৃহটি িকরহন। অিএব, পুরু্ নারীর হবরুকদ্ধ নয়, 

আবার নারীও পুরুক্র হবরুকদ্ধ নয়। বরং সমস্ত মানু্ এি ব্যহতি 

পথকি সৃহটি িরা িকয়কছ। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {পি মানব সমাজ! 

পিামরা 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]

সুিরাং পয সম্ান ও ইজ্ি চায় পস পযন সম্ান ও ইজ্কির 

পকথ চকল। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ

{আসকল সমস্ত ষেমিা আল্াির।}[সূরা ইউনুসঃ ৬৫]

“ইসলাকমর মি অন্য পিান ধমষি পাইহন যা যািাকির পহরপূণষি হবধান প্রণয়ন িকরকছ। কয 

সব ইসলামী সমাজ ব্যবস্ায় যািাি উকত্তালন িরা িয় িা িহরদ্রিা, অভাব ও গৃিিীনিা 

পথকি মুতি থাকি। আহম মকন িহর, হবকবের সিকলই যহি ইসলাকম িীহষেি িয়, িকব 

পৃহথবীর বুকি পিান ষেুধািষি ও বহচিি পাওয়া যাকব না”। 

পিান ষেুধািষি থািকবনা

হব্রশা ব্যাংিমাটষি
পবৌদ্ধধমষি পথকি ইসলাকম রূপাতিহরি, থাই হশষোহবি 
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