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Conclusion of 

the path to happiness

O you who is looking for happiness!!

This is the Path

সুখ-কসৌভাকগ্যর সমাপনী

সখু-কসৌভাকগ্যর সমাপন ী

পি সুখ-কসৌভাকগ্যর অনুসন্ধানী!!

ইিাই এিমারে পথ....

সূহচপরে 
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প্রকচটিা নস্যাৎ িকর হিকছি, কিামার জন্য হবপি ও দুকযষিাগ বকয় আনকছ, িুহম এগুকলা হনকজর পথকি 

িূর িরকি পচটিা িরকছা, িখনও সষেম িকছিা, আবার িখনও অষেম িকয় পিকছা। 

িুহম হি হনকজর অভাব এবং আল্াির হনিট পিামার মুখাকপষেীিাঅনুভব িরহন? আল্াি 

িায়া’লা বকলনঃ {পি মানু্, কিামরা আল্াির গলগ্রি। আর আল্াি; হিহন অভাবমুতি,প্রশংহসি।}

[সূরা ফাহিরঃ ১৫]

পিামাকি দুবষিলিার ভাইরাকস আক্াতি িকর, যা িুহম খাহল পচাকখ পিখকি পাও না। িখন 

িা পিামাকি মরণব্যাহধকি ধরাশায়ী িকর, িুহম িা 

প্রহিিি িরকি পাকরা না। আবার িুহম হচহিৎসা 

িরকি পিামার মিই এি িূবষিকলর হনিট যাও, 

ফকল িখনও িার পিয়া ঔ্কধ িাজ িকর, আবার 

িখনও ডাতিার অষেম িয়। একি ডাতিার ও পরাগী 

দুজকনই িয়রান িকয় পকি... কি আিম সতিান! 

িুহম িিই না িূবষিল!! যহি মাহছ পিামার পথকি 

হিছু হনকয় যায় িা পুনরুদ্ধার িরকি পাকরা না। 

আল্াি িায়া’লা বকলনঃ{কি পলাি সিল! এিহট 

উপমা বণষিনা িরা িকলা, অিএব পিামরা িা 

মকনাকযাগ হিকয় পশান; কিামরা আল্াির পহরবকিষি 

যাকির পূজা ির, িারা িখনও এিহট মাহছ সৃহটি 

িরকি পারকব না, যহিও িারা সিকল এিহরেি 

িয়। আর মাহছ যহি িাকির িাছ পথকি পিান 

হিছু হছহনকয় পনয়, িকব িারা িার িাছ পথকি িা 

উদ্ধার িরকি পারকব না, প্রাথষিনািারী ও যার িাকছ 

প্রাথষিনা িরা িয়, উভকয়ই শহতিিীন।}[সূরা িাজ্ঃ ৭৩]

যখন মাহছর পথকিই হিছু রষো িরকি পাকরা 

না, িািকল িুহম হনকজ হি পার?! কিামার ভাগ্য 

আল্াির িাকি, কিামার জীবনও িারই িাকি। 

পিামার অতির িয়াময় আল্াি িায়া’লার িুিরিী 

িাকির দু’আঙ্ুকল, হিহন যখন পযভাকব ইছিা পসভাকবই পহরবিষিন িকরন। কিামার জীবন-মৃিু্য, 

সুখ-দুঃখ আল্াির িাকি,  কিামার িাটাচলা, স্ীরিা, িথাবািষিা আল্াির অনুমহি ও ইছিায় িকয় 

সখু-কসৌভাকগ্যর সমাপন ী

পি সুখ-কসৌভাকগ্যর অনুসন্ধানী!!
পিামার এ ধরায় অহস্তকবের পূকবষি িুহম অহস্তবেিীন হছকল, আল্াি িায়া’লা বকলকছনঃ {মানু্ 

হি মিরণ িকর না পয, আহম িাকি ইহি পূকবষি সৃহটি িকরহছ এবং পস িখন হিছুই হছল না।} 
[সূরা মারইয়ামঃ ৬৭]

অিপর হিহন মাহট পথকি পিামাকি সৃহটি িকরকছন। 

অিঃপর শুক্াণু পথকি। অিঃপর পিামাকি শ্রবণ ও 

িৃহটিশহতিসম্পন্ন িকরকছন। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ 

{মানুক্র উপর এমন হিছু সময় অহিবাহিি িকয়কছ 

যখন পস উকল্খকযাগ্য হিছু হছল না। আহম মানু্কি 

সৃহটি িকরহছ হমশ্র শুক্হবন্দু পথকি,এভাকব পয, িাকি 

পরীষো িরব অিঃপর িাকি িকর হিকয়হছ শ্রবণ ও 

িৃহটিশহতিসম্পন্ন।}[সূরা িািরঃ ১-২]

অিঃপর, দুবষিল পথকি আকস্ত আকস্ত শহতিশালী িকলা, 

হিন্তু পিামার পশ্ গতিব্য িকলা দুবষিল িওয়াই। আল্াি 

িায়া’লা বকলনঃ {আল্াি হিহন িূবষিল অবস্ায় পিামাকির 

সৃহটি িকরন অিঃপর িূবষিলিার পর শহতিিান িকরন, 

অিঃপর শহতির পর পিন দুবষিলিা ও বাধষিি্য। হিহন যা 

ইছিা সৃহটি িকরন এবং হিহন সবষিজ্,সবষিশহতিমান।}[সূরা 

রূমঃ ৫৪]

অবকশক্ পিামার অবসান হনহশ্ি মৃিু্য। 

িুহম জীবকনর ধাপগুকলাকি িূবষিল পথকি আকরা 

িূবষিল িকব, হনকজর পথকি পিান ষেহি িূর িরকি 

পারকবন না। আবার হনকজর জন্য পিান উপিারও বকয় 

আনকি পারকবনা, িকব ি্যাঁ আল্াি িায়া’লার অনুগ্রকি 

ও শহতিকি পারকব। িুহম স্বভাবগিভাকবই ফহির ও 

অভাবী। দুহনয়াকি জীবন যাপকনর জন্য িি হিছুই িুহম চাও, যা পিামার িাকির নাগাকলর 

বাইকর।  িখনও হিছু লাভ িরকি সষেম িও, আবার িখনও পিামার 

পথকি ছুকট যায়। িি উপিারী বস্তু িুহম অজষিন িরকি চাও, িা 

িখনও অজষিন িরছ, আবার িখনও ব্যথষি িকছিা। িি ষেহিিারি 

হজহনস পিামার ষেহি িরকছ, কিামার আশা ভঙ্ িরকছ, কিামার 
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পিামার গতিব্য িকলা িবকর, কসখান পথকি স্ায়ী বাসস্ান িকব 

জান্নাকি বা জািান্নাকম! আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {মানু্ হি পিকখ 

না পয, আহম িাকি সৃহটি িকরহছ বীযষি পথকি? অিঃপর িখনই 

পস িকয় পগল প্রিাশ্য বািহবিন্ডািারী। কস আমার সম্পকিষি এি 

অদ্ূি িথা বণষিনা িকর, অথচ পস হনকজর সৃহটি ভুকল যায়। কস 

বকল পি জীহবি িরকব অহস্সমূিকি যখন পসগুকলা পকচ গকল 

যাকব? বলুন, হযহন প্রথমবার পসগুকলাকি সৃহটি িকরকছন, হিহনই 

জীহবি িরকবন। হিহন সবষিপ্রিার সৃহটি সম্পকিষি সম্যি অবগি।}
[সূরা ইয়াহসনঃ ৭৯]

আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {পি মানু্, হিকস পিামাকি পিামার 

মিামহিম পালনিিষিা সম্পকিষি হবভ্াতি িরল? হযহন পিামাকি 

সৃহটি িকরকছন, অিঃপর পিামাকি সুহবন্যস্ত িকরকছন এবং সু্ম 

িকরকছন।}[সূরা ইনহফিারঃ ৬-৭]

পি মানব! কিন িুহম আল্াির িাওিীকির স্বাি ও িাঁকি 

সম্ান িরার স্বাি পথকি হনকজকি হবরি রাখছ...কমানাজািরি 

িকয় আল্াির সম্ুকখ িাঁহিকয় থািার স্বাি; যাকি হিহন পিামার 

িহরদ্রিা  পথকি মুতি িকরন, করাগ পথকি আকরাগ্য িকরন, হবপি 

পথকি রষো িকরন, গুনাি মাফ িকরন, ষেহি িূর িকরন, হনযষিাহিি 

িকল সািায্য িকরন, হিকশিারা বা পথভ্টি িকল সহিি পকথর 

সন্ধান পিন, যা জান না িা হশহখকয় পিন, ভয় ভীহিকি হনরাপত্তা 

পিন, িূবষিলাবস্ায় িয়া িকরন, শত্রু পথকি মুহতি পিন এবং পিামার 

হরহজকির ব্যবস্া িকরন। 

পি মানব! মানুক্র উপর আল্াির সবকচকয় বি হনয়ামি 

িকলা -দ্ীকনর হনয়ামকির পকর- হবকবকিরহনয়ামি, যাকি লাভ-

ষেহির মাকে পাথষিি্য হনরূপণ িরকি পাকরা, আল্াির আকিশ-

হনক্ধ বুেকি পাকরা, কিামার সৃহটির সবকচকয় বি উকদেশ্যহট 

বুেকি পাকরা; িা িকলা এি আল্াির ইবািি িরা, যার পিান 

শহরি পনই।  আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {পিামাকির িাকছ পয সমস্ত 

পনয়ামি আকছ, িা আল্ািরই পষে পথকি। অিঃপর পিামরা যখন 

দুঃকখ-িকটি পহিি িও িখন িাঁরই হনিট িান্নািাহট ির। এরপর 

যখন আল্াি পিামাকির িটি দুরীভূি িকর পিন, িখনই পিামাকির 

এিিল স্বীয় পালনিিষিার সাকথ অংশীিার সাব্যস্ত িরকি থাকি।}
[সূরা নািলঃ ৫৩-৫৪]

থাকি, িার অনুমহি ছািা হবন্দুমারেও নিাচিা িরকি 

পারনা। িাঁর ইছিা ছািা পিান িাজই িরকি পারনা। যহি 

পিামার হনকজর ব্যাপার হনকজর িাকছই ন্যস্ত িরা িকিা, 

িকব অষেমিা, িূবষিলিা, সীমালঙ্ঘন, িলু্িা এবং পাপ 

ছািা হিছুই িিনা। আর যহি িুহম ছািা অন্য িাকরা িাকছ 

ন্যস্ত িরা িকিা, িকব এমন এিজকনর িাকছ ন্যস্ত িকিা 

পয হনকজর পিান ষেহি, উপিার, জীবন, মৃিু্য ও পুনরুথিান 

হিছুই িরকি পাকরনা। অিএব িুহম আল্াির পথকি 

এি মুহুিষিও অমুখাকপষেী িকি পারনা। বরং িুহম সবষিিা 

প্রিাকশ্য ও অপ্রিাকশ্য িাঁরই মুখাকপষেী। কিামার সবষিাংকগ 

িাঁর হনয়ামি। সব সময় িাঁর হনিট পিামার প্রকয়াজন 

থািা সকবেও িুহম অন্যায়, িুফুরী িকর পবিাছি। িুহম 

িাকি ভুকল পগছ, অথচ পিামার প্রি্যাবিষিন িাঁরই হনিট, 

পিামার অবস্ান িাঁরই িাকির মুকিায়। 

পি মানব! কিামার িূবষিলিা, অষেমিার িারকণ আল্াি 

িায়া’লা পিামার পবাো িালিা িরকি চান।  আল্াি 

িায়া’লা বকলনঃ {আল্াি পিামাকির পবাো িালিা িরকি 

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

হিহন রাসুলগণকি পপ্ররণ িকরকছন, হিিাব অবিীণষি 

িকরকছন, শহরয়ি প্রবিষিন িকরকছন, িাকির সম্ুকখ সরল 

সহিি পথ পিহখকয় হিকয়কছন, এ জন্য অসংখ্য িহলল 

প্রমাণ ও হনিশষিন পপশ িকরকছন, যাকি এ সব হিছু িাঁর 

এিবেবাি, প্রহিপালিবে ও পখািায়ীকবের িহলল প্রমাণ িয়। 

এিদ্সকবেও হিছু মানু্ সি্য পছকি বাহিকলর হিকি ধাহবি 

িকছি, আল্ািকি পছকি শয়িানকি অহভভাবি হিকসকব গ্রিণ 

িকরকছ, হমথ্যা হনকয় িকিষি হলপ্ত িকয়কছ। আল্াি িায়া’লা 

বকলনঃ {হনশ্য় আহম এ পিারআকন মানু্কি নানাভাকব 

হবহভন্ন উপমার দ্ারা আমার বাণী বুহেকয়হছ। মানু্ সব বস্তু 

পথকি অহধি িিষিহপ্রয়।}[সূরা িািফঃ ৫৪]

পিামার শুরু পথকি পশ্ পযষিতি আল্াির পস সব 

হনয়ামকির িথা িুহম হি ভুকল পগছ?! নাহি িুহম ভুকল 

পগছ পয, িুহম এিকফাঁটা নাপাি পাহন পথকি সৃহটি িকয়ছ? 
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“আল পিারআন আমাকি খুবই পুলহিি িকরকছ। 

আমার অতিরকি জয় িকর হনকয়কছ, আমাকি আল্াির 

হনিট আত্সমপষিন িকরকছ। কিারআন পািিকি 

সকবষিাচ্চ মুহুকিষি হনকয় যায়, িখন িার সামকন এিা 

এিা িার স্রটিার সামকন িন্ডায়মান িওয়াকি উদ্াহসি 

িকর। কিউ পিারানকি সহি্যিাকর গ্রিণ িরকি চাইকল 

ইিাকি সাধারণভাকব পিকল িকব না। ইিা গভীরভাকব 

পিকল পািিকি এমন জায়গায় হনকয় যাকব মকন 

িকব িার উপর পিারাকনর অহধিার  রকয়কছ! ইিা 

পিামার সাকথ িিষি হবিিষি িরকব, কিামার সমাকলাচনা 

িরকব, কিামাকি লজ্ায় পফকল হিকব আবার িখনও 

পিামাকি চ্যাকলঞ্ িরকব। আহম অন্য িকলর অতিভুষিতি 

হছলাম, আমার হনিট স্পটি মকন িকলা পয, এই 

পিারাকনর অবিীণষিিারী আমার সম্পকিষি আমার 

পচকয় অহধি জাকনন। আমার  হচতিা ভাবনার উপর 

পিারআন সবষিিা জয় লাভ িরি। কিারআন আমার 

হজজ্াসাবলীকি সকম্বাধন িরি...... প্রহি রাকি আহম 

আমার প্রনে ও আপহত্ত হিি িরিাম, পকরর হিন 

আমার প্রকনের জবাব পপকয় পযিাম... আহম পিারাকনর 

পািায় পািায় হনকজকি সম্ুখীন িকরহছ”।  

আহম হনকজর সম্পকিষি যা জাহন 

পিারআন  আমার সম্পকিষি িার 

অহধি জাকন

পজফহর ল্যাং
মাহিষিন গহণিহবি

সি্য িকব িািািাহি ইিার অনুসরণ 

িকরা, িখন িুহম িাকরা বন্ধুবে বা 

পিান অভ্যাকসর হপকছ পকি পথকিানা। 

পজকন রাখ পিামার হনকজর জীবকনর 

মূল্য পিামার আত্ীয়-স্বজন, বন্ধু-

বান্ধব, উত্তরসূরীকির পচকয় অকনি 

পবশী। আল্াি িায়া’লা িাহফরকিরকি 

এ সম্পকিষি উপকিশ হিকয়কছন, িাকির 

এ ব্যাপাকর আফকসাস িকরকছন। 

আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {বলুন, আহম 

পিামাকিরকি এিহট হব্কয় উপকিশ 

হিহছিঃ পিামরা আল্াির নাকম এি 

এিজন িকর ও দু, দু জন িকর িাঁিাও, 

অিঃপর হচতিা-ভাবনা ির-কিামাকির 

সঙ্ীর মকধ্য পিান উম্ািনা পনই। 

হিহন পিা আসন্ন িাকিার শাহস্ত সম্পকিষি 

পিামাকিরকি সিিষি িকরন মারে।}[সূরা 

সাবাঃ ৪৬]

পি মানব! িুহম যহি ঈমান আন  িকব 

হিছুই ষেহি িকবনা। আল্াি িায়া’লা 

বকলনঃ {আর হিই বা ষেহি িি িাকির 

যহি িারা ঈমান আনি আল্াির উপর 

পিয়ামি হিবকসর উপর এবং যহি ব্যয় 

িরি আল্াি প্রিত্ত হরহযি পথকি! অথচ 

আল্াি, িাকির ব্যাপাকর যথাথষিভাকবই 

অবগি।}[সূরা হনসাঃ ৩৯]

পি মানব! জ্ানীকলাি  উচ্চ মযষিািািারী 

হব্য়সমূি ভালবাকস, আর অথষিিীন হজহনস 

অপছন্দ িকর, সিল সৎ ও সম্াহনি 

আহম্বয়া ও সাকলিীনকিরকি অনুসরণ 

িরকি ভালবাকস, িাকির সাকথ হমহলি 

িকি িাকির মন সবষিিা আিুল থাকি; যহিও 

িাকিরকি সামকন না পায়, এ সব হিছুর 

পথ িকলা আল্াি িায়া’লা পযভাকব বণষিনা 

িকরকছনঃ {বলুন, যহি পিামরা আল্ািকি 

ভালবাস, িািকল আমাকি অনুসরণ ির, 

যাকি আল্াি ও পিামাহিগকি ভালবাকসন 

এবং পিামাহিগকি পিামাকির পাপ মাজষিনা 

িকর পিন। আর আল্াি িকলন ষেমািারী 

িয়ালু।}[সূরা আকল ইমরানঃ ৩১]

মানু্ যখন এ সব ভাল িাজ সম্পন্ন 

িরকব আল্াি িায়া’লা িাকিরকি নবী, 

রাসুল, শিীি ও সৎকলািকির সঙ্ী 

িরকবন। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {আর 

পয পিউ আল্াির হুিুম এবং িাঁর রসূকলর 

হুিুম মান্য িরকব, িািকল যাঁকির প্রহি 

আল্াি পনয়ামি িান িকরকছন, কস িাঁকির 

সঙ্ী িকব। িাঁরা িকলন নবী, হছদেীি, শিীি 

ও সৎিমষিশীল ব্যহতিবগষি। আর িাকির 

সাহন্নধ্যই িল উত্তম।}[সূরা হনসাঃ ৬৯]

পি মানব! কিামাকি উপকিশ হিহছি 

পয, এিািী বকস পিামার িাকছ পয সি্য 

একসকছ িা হনকয় গভীরভাকব হচতিা িকরা, 

িহলল প্রমাণ পিখ, সুস্পটি প্রমাকণর হব্কয় 

গকব্ণা িকরা, এরপর, যহি পিখ ইিা 
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পিান ষেহি িকরনা বা অনুগি পলাকির ভালিাজ িাঁর পিান উপিাকর আকসনা। অিএব, িাঁর 

জ্ািসাকরই পিউ গুনািগার িয়, আর িাঁর রিমকিই পিউ অনুগি িয়। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ 

{পিামাকির িাকছ পিামাকির পালনিিষিার পষে পথকি হনিশষিনাবলী একস পগকছ। অিএব, কয 

প্রি্যষে িরকব, কস হনকজরই উপিার িরকব এবং পয অন্ধ িকব, কস হনকজরই ষেহি িরকব। আহম 

পিামাকির পযষিকবষেি নই।}[সূরা আন’আমঃ ১০৪]

নবী িহরম সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়াসাল্াম মিান আল্াি িায়া’লা পথকি বণষিনা িকরকছন, 

আল্াি িায়া’লা বকলনঃ «পি আমার বান্দািগণ! আহম জুলুম িরাকি হনকজর উপর িারাম িকরহছ, 

এবং পিামাকির জকন্যও এ িাজহট িারাম িকরহছ। অিএব, কিামরা একি অকন্যর উপর জুলুম 

িকরানা। কি আমার বান্দািগণ! আহম যাকি হিিাকয়ি প্রিান িহর পস ছািা পিামরা সিকলই 

পথভ্টি। িাকজই পিামরা আমার িাকছ হিিাকয়ি চাও, আহম হিিাকয়ি হিকবা। কি বান্দাগণ! 

আহম যাকি খাি্য িান িহর পস ছািা অন্যরা অভুতি থাকি। অিএব, কিামরা আমার িাকছ 

খাি্য চাও, আহম পিামাকিরকি পখকি হিকবা। কি বান্দািগণ! আহম যাকি পহরধান িরাই পস 

ছািা অন্য সিকলই উলঙ্। অিএব, কিামরা আমার িাকছ পপাশাকির জন্য প্রাথষিনা ির, আহম 

পিামাকিরকি পপাশাি পহরছিি িান িরকবা। কি বান্দািগণ! কিামরা হিনরাি গুনাি ির, আর 

আহম সিল প্রিার গুনাি ষেমা িহর। অিএব, কিামরা আমার িাকছ ষেমা প্রাথষিনা ির, আহম 

পিামাকিরকি ষেমা িরকবা। কি আমার বান্দািগণ! কিামরা আমার পিান অপিারও িরকি পার 

না আর উপিারও িরকি পার না। কি আমার বান্দািগণ! কিামাকির আকগর ও পকরর, এবং 

জ্ীন ও মানব সিকলই যহি পিামাকির মাকের সবকচকয় বি মুত্তািীর িকয় যায়- একি আমার  

পিান রাজবে বািকব  না। আর যহি পিামাকির আকগর ও পকরর পলাকিরা এবং জ্ীন ও মানব 

সিকলই পিামাকির মাকের সবকচকয় বি পাপাচারীর ন্যায় পাপাচারী িকয় যায় িাকিও আমার 

সম্রাকজ্য পিান অহনটি িরকি পারকব না। কি আমার বান্দািগণ! কিামাকির আকগর ও পকরর 

মানু্ ও জ্ীন সিকল যহি এি ময়িাকন সহম্হলি িকয় আমার িাকছ চাইকি থাকি এবং আহম 

পিামাকির প্রকি্যকির চাহিিা ও প্রাথষিনা অনুযায়ী হিকি থাহি িাকি আমার িাকছ পয ভান্ডার 

রকয়কছ িা িকি পয পহরমান সম্পি িমকব িার পহরমান িকব মিাসমুকদ্র এিহট সুঁই ডুহবকয় পবর 

িকর আনার   অনুরূপ। কি আমার বান্দািগণ! এ পিা পিামাকিরই আমল । আহম পিামাকির 

জন্য িা হিকসব িকর পরকখহছ। অিঃপর, আহম পিামাকিরকি পুকরাপুহরভাকব পিামাকির আমকলর 

প্রহিিান িান িরকবা। অিএব, কয ভাল ফল পাকব পস পযন আল্াির প্রশংসা ও িৃিজ্িা প্রিাশ 

িকর। আর পয খারাপ প্রহিিান লাভ িকর পস পযন এ জন্য হনকজকিই িায়ী ও অহভযুতি িকর»। 
[(মুসহলম শহরফ)]

অথষিাৎ িারা যহি আল্াি যা নাহযল িকরকছন িার উপর ঈমান আনি, িকব িাকির হি ষেহি 

িি?! িাকির এমন হি ষেহি িি িারা যহি আকখরাকির হিবকস ভাল িাকজর প্রহিিাকনর আশায় 

আল্াির উপর ঈমান আনি?! িারা যহি আল্াির পিয়া হরহজি পথকি িাঁরই সন্তুহটির জন্য ব্যয় 

িরি িািকল িাকির হি ষেহি িি?! হিহন িাকির ভাল ও মন্দ হনয়াি সম্পকিষি জাকনন। হিহন 

জাকনন পি িাঁর িাওহফি পাওয়ার পযাগ্য, ফকল হিহন িাকি িাওহফি িান িকরন, িাকি সুপথ 

পিখান, কয িাকজ হিহন সন্তুটি পস সমস্ত ভাল িাকজর িাওহফি িান িকরন। হিহন আকরা জাকনন 

পি অপমান ও িাঁর িরজা িকি হবিাহিি  িওয়ার পযাগ্য, কয িরজা িকি পিান ব্যহতি হবিাহিি 

িকল  পস দুহনয়া ও আকখরাকি ষেহিগ্রস্ ও হনরাশ িয়?! 

পিামার ইসলাম গ্রিণ পিামার িাকজর বা  আল্াির িালাল হজহনস গ্রিকণর মাকে পিামার জন্য 

পিান বাঁধা নয়। বরং িুহম িাঁর সন্তুহটির লকষে্য পয িাজই িকরা পস জন্য সাওয়াব পাকব, এমনহি 

যহি িাকি দুহনয়ার স্বাথষি লাভ, সম্পি, প্রহিপহত্ত বা সম্ান লাভ িকরা িাকিও সাওয়াব পাকব। 

বরং িালাল গ্রিকণর মাধ্যকম িারাম পথকি পবঁকচ থািকলও সাওয়াব পাকব।  কি মানব! রাসুলগণ 

সি্য হনকয় একসকছন। িারা আল্াির বানী পপৌঁহছকয়কছন, মানুক্র আল্াির শহরয়াি জানা উহচি, 

যাকি এ দুহনয়ার জীবন িহলল প্রমাকণর সাকথ যাপন িরকি পাকর ও পরিাকল সফলিামীকির 

অতিভুষিতি িয়। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {পি মানবজাহি! কিামাকির পালনিিষিার যথাথষি বাণী হনকয় 

পিামাকির হনিট রসূল একসকছন, কিামরা িা পমকন নাও যাকি পিামাকির িল্যাণ িকি পাকর। 

আর যহি পিামরা িা না মান, কজকন রাখ আসমানসমূকি ও যমীকন যা হিছু রকয়কছ পস সবহিছুই 

আল্াির। আর আল্াি িকছিন সবষিজ্, প্রাজ্।}[সূরা হনসাঃ ১৭০]

আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {বকল িাও, কি মানবিুল, সি্য পিামাকির িাকছ পপৌঁকছ পগকছ 

পিামাকির পরওয়ারকিগাকরর িরফ পথকি। এমন পয পিউ পকথ আকস পসপথ প্রাপ্ত িয় স্বীয় 

মঙ্কলর জন্য। আর পয হবভ্াতি ঘুরকি থাকি, কস স্বীয় অমঙ্কলর জন্য হবভ্াতি অবস্ায় ঘুরকি 

থািকব। অনতির আহম পিামাকির উপর অহধিারী নই।}[সূরা ইউনুসঃ ১০৮]

পি মানব! িুহম ইসলাম গ্রিণ িরকল এিমারে িুহমই লাভবান িকব। আর িুফুরী িরকল 

িুহমই ষেহিগ্রস্ িকব। আল্াি িায়া’লা বান্দাি পথকি অমুখাকপষেী। অবাধ্য পলাকির গুনাি িাঁর 
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পি মানব! ইিাই এিমারে পথ, দুহনয়া ও আকখরাকি সুখ শাহতির জন্য অন্য পিান পথ নাই। 

অন্যান্য পথ িকলা দুঃখ, দুিষিশা, িটি ও ষেহিিারি পথ। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {পিামাকিরকি 

এ হনকিষিশ হিকয়কছন, কযন পিামরা উপকিশ গ্রিণ ির। হনহশ্ি এহট আমার সরল পথ। অিএব, এ 

পকথ চল এবং অন্যান্য পকথ চকলা না। িা িকল পসসব পথ পিামাকিরকি িাঁর পথ পথকি হবহছিন্ন 

িকর হিকব। কিামাকিরকি এ হনকিষিশ হিকয়কছন, যাকি পিামরা সংযি িও।}[সূরা আন’আমঃ ১৫৩]

সুিরাং পয শাহতির পকথ চলকব পস পসখাকন পপৌঁকছ যাকব, আর পয অন্য পকথ চলকব পস শাহতির 

পথ পথকি হবহছন্ন িকয় যাকব, আল্াির পথ পথকি িূকর সকর যাকব। কস িখনও সুখ শাহতি লাভ 

িরকি পারকবনা।

“কিান ব্যহতি যহি গভীরভাকব পাশ্াি্য সভ্যিার 

মাকে প্রকবশ িকর, এর শাখা-প্রশাখা গুকলা 

যহি পস  বুকে, িাহত্তিভাকব ও ব্যবিাহরিভাকব  

সূক্ষ্মরূকপ পরীষো হনরীষো িকর, িকব পস অবশ্যই 

িার মকনর সুপ্ত শহতির িারকণ স্বীিার িরকি 

বাধ্য পয, ইিা ইসলামী আক্ীিার েরনা পথকি 

িীব্রভাকব হপপাসা হমহটকয়কছ”।

পাশ্াি্য সভ্যিার গভীরিা

নাহসম পসাসা

ইরাহি ইহুহি অধ্যাপি
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স্বাভাহবি হনয়ম, হমথ্যাবািী পথকি সি্যবািী যাচাই 

িরার জন্য। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {হযহন সৃহটি 

িকরকছন মরণ ও জীবন, যাকি পিামাকিরকি 

পরীষো িকরন-কি পিামাকির মকধ্য িকমষি পশ্রষ্? 

হিহন পরাক্মশালী, ষেমাময়।}[সূরা মুলিঃ ২]

ইিাই এিমারে পথ... এ পকথই পূবষিবিষিী সিল 

আহম্বয়া হিরামগণ চকলকছন, সািাবা হিরাম ও 

িাকিরকি যথাযথভাকব অনুসরণিারী সমস্ত জাহি, 

পগারে ও ভা্াভা্ী িাকবঈনকির পথ। ইিাই অিূর 

ভহব্কি পনিৃবে হিকব। রাসুল সাল্াল্াহু আলাহিস 

সালাম বকলকছনঃ « হিবস ও রজনীর ন্যায় আল্াি 

িায়া’লা এই দ্ীনকি অবশ্যই সবষিরে পপৌঁকছ হিকবন। আল্াি 

িায়া’লা এমন পিান মাহটর ঘর হিংবা চামিার নিহর 

িাঁবু ঘর রাখকবন না, কযখাকন এই দ্ীনকি প্রকবশ িরাকনা 

িকব না, সম্াহনি ব্যহতিকির জন্য সম্াকনর পন্থায় এবং 

লাহছিকির জন্য লাছিনাময় পন্থায়। সম্াহনিকি আল্াি পাি 

ইসলাম গ্রিকণর মাধ্যকম সম্াহনি িকরন, আর লাহছিিকি 

িুফুরীর মাধ্যকম লাহছিি িকরন»। (মুসনাকি আিমি)।

 সুিরাং এ হচরস্ায়ী শাহতির পকথ সম্াহনি পহথিকির 

সাকথ চকলা। ইিাই এিমারে পথ...... ইিাই এিমারে 

সফলিা... ইিাই সুখ-কসৌভাগ্য, যাকি এ পকথর পহথিকির 

অতির সবষিিা ডুকব থাকি। অিএব, হনকজকি বহচিি িকরা 

না, হনকজর উপর জুলুম িকরা না।  সাবধান! হনকজর উপর 

জুলুম িরা পথকি হবরি থাকিা, কসৌভাকগ্যর পকথ চকলা। 

আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {পয সৎিমষি সম্পািন িকর এবং 

পস ঈমাণিার, পুরু্ পিাি হিংবা নারী আহম িাকি পহবরে 

জীবন িান িরব এবং প্রহিিাকন িাকিরকি িাকির উত্তম 

িাকজর িারকণ প্রাপ্য পুরষ্ার পিব যা িারা িরি।}[সূরা 

নািলঃ ৯৭]

মাহিষিন মহিলা িহব

“হবকবের নানা ধমষি সম্পকিষি অধ্যয়কনর পকর 

আহম এ ফলাফকল উপনীি িকয়হছ পয, 

ইসলামই এিমারে ধমষি যা িার হববোসী 

ও অহববোসী সিকলর মাকেই সমানভাকব 

প্রভাব পফকল। ইসলাকমর সবকচকয় বি গুন 

িকলা ইিা মানুক্র অতিরকি স্বয়ংহক্য়ভাকব 

আটি িকর পিয়। এজন্যই ইসলাকম এি 

ধরকণর আশ্যষিির যাদু ও আি্ষিণ পিখকি 

পাকব, যা হবিহশি জ্াকনর অহধিারী 

অমুসহলমকি আি্ষিণ িকর”।

অতিরকি বন্দী িকর

পমহর অহলভার

এ িাকফলার সাকথ হমহলি িও

“যুকগ যুকগ স্বিঃস্ূিষিভাকব ইসলাকমর 

প্রসার প্রচার ইিার অন্যিম নবহশটি্য। 

পিননা ইিা মানুক্র স্বভাব সূলভ ধমষি, যা 

মুিাম্কির অতিকর নাহযল িরা িকয়কছ”।

জামষিান রা্রেিূি

ডঃ মুরাি পিাপম্যান

“বিষিমান ইউকরাপ মুিাম্ি সাল্াল্াহু আলাহিস সালাকমর প্রজ্া অনুধাবন িরকি শুরু 

িকরকছ। িার দ্ীকনর প্রহি আিৃটি িকি পলকগকছ। ইিা মধ্যযুকগ ইউকরাকপর আরজীবকির 

পিয়া অহভকযাগ পথকি ইসলামী আক্ীিাকি মুতি িরকি শুরু িকরকছ। মুিাম্কির দ্ীন যা 

হনরাপত্তা ও শাহতির উপর প্রহিহষ্ি ইিাই এি সময় ইউকরাকপর রা্রে ব্যবস্া িকব। নানা 

হদ্ধা, সমস্যা ও  সংিকটর সমাধাকন ইিার উপরই হনভষির িরকব”।  

শাহতি ও সুকখর হভহত্তসমূি

বানষিাডষি’শ

ইংকরজ পলখি

ইিাই এিমারে পথ....
এ পথ প্রকি্যি হবকবিবানই হচকন যহিও প্রিাকশ্য অস্বীিার িকর। কস জাকন ইিাই হচরস্ায়ী 

শাহতির পথ। মূসা [আঃ] িার নবুয়াকির মু’হযজা পপশ িরার পকরও পযমহনভাকব িারা অস্বীিার 

িকরহছল, একির অবস্াও িাই। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ

{িারা অন্যায় ও অিংিার িকর হনিশষিনাবলীকি প্রি্যাখ্যান িরল, যহিও িাকির অতির 

এগুকলা সি্য বকল হববোস িকরহছল। অিএব পিখুন, অনথষিিারীকির পহরণাম পিমন িকয়হছল?}

[সূরা  নামলঃ ১৪]

অকনি হনরকপষে নীহিবান জ্ানীরা -যহিও িারা ইসলাম গ্রিণ িকরহন- স্বীিার িকরকছন পয, 

সমস্ত মানবজাহির দুহনয়া ও আকখরাকির সুখ শাহতির এিমারে পথ ইিাই। 

ইিাই এিমারে পথ... হনকজর হবকবকির মি প্রিাকশ সািসী প্রকি্যি ব্যাহতিই িথ স্বীিার 

িকরন, যহিও অকনি সংিীণষিিা ও পগাপনীয়িা থাকি। যারা হনকজর স্বাথষিকি  বা মানুক্কি ভয় 

পায়না। িারা ভয় পায়না এ দ্ীন গ্রিকণ পিান নিুনবেকি বা প্রচারনাকি বা মহস্তকষ্ অংহিি পূকবষির 

পিান হচরেকি। িি মানু্কিই ভীরুিা, সম্পিষিকছিি ও সামাহজি বন্ধন হছন্ন িওয়ার ভয় এ দ্ীন 

গ্রিণ ও শাহতির পথ পথকি হবরি পরকখকছ। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {সুিরাং পিামরা িাকির ভয় 

িকরা না। আর পিামরা যহি ঈমানিার িকয় থাি,িকব আমাকি ভয় ির।}[সূরা আকল ইমরানঃ ১৭৫]

ইিাই এিমারে পথ... ি্যাঁ ইিা সুখ-কসৌভাকগ্যর পথ, সম্াকনর পথ, রিমকির পথ, জ্াকনর 

পথ, সভ্যিার পথ, সচ্চহরকরের পথ। যহিও এ পকথ হিছু পরীষো আকস, িা িকলা জীবকনর 
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িয় পরিাকলর অনাহবল শাহতি লাকভর মাধ্যকম। শুরু িয় িাকলমাকয় শািািাকির মাধ্যকম, িা 

িকলাঃ আশিাদু আল্া ইলািা ইল্াল্াহু ওয়া আশিাদু আন্না মুিাম্িার রাসুলুল্াল্াি, অথষিাৎ আহম 

সাষে্য হিহছি পয, আল্াি ছািা পিান ইলাি পনই, মুিাম্ি সাল্াল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্াম আল্াির 

রাসুল। ইিা পশ্ িয় জান্নাকি আল্াি িায়া’লার িশষিন ও রাসুকলর সাহন্নধ্য লাকভর পসৌভাকগ্যর 

মধ্য হিকয়। অিএব এখুহন বকলাঃ”আশিাদু আল্া ইলািা ইল্াল্াহু ওয়া আশিাদু আন্না মুিাম্িার 

রাসুলুল্াল্াি”।   সুখী জীবন যাপন ির, আর সুখী িকয় মৃিু্যবরণ ির। জান্নাকি প্রকবকশর আগ 

পযষিতি িবকর সুখী িকয় থাি। ইিাই এিমারে পথ। িুহম যহি এ পকথ না চল, িকব মকন পরকখা, 

রাসুকলর শুধু পপৌঁছাকনাই িাহয়বে। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {িথাহপ যহি পিামরা মুখ পফরাও, 

িকব আহম পিামাকিরকি িা পপৌহছকয়হছ যা আমার িাকছ পিামাকির প্রহি পপ্রহরি িকয়কছ; আর 

আমার পালনিিষিা অন্য পিান জাহিকি পিামাকির স্লাহভহ্তি িরকবন, আর পিামরা িাঁর হিছুই 

হবগিাকি পারকব না; হনশ্য়ই আমার পরওয়ারকিগারই প্রহিহট বস্তুর পিফাজিিারী।}[সূরা হুিঃ ৫৭]

“আহম যখন আল্াি পািকি জানলাম, িাঁর উপর ঈমান আনলাম। ইসলাম বকল, আল্াি িায়া’লা পিামার ঘাকির মূল 

রগ পথকিও অহধি হনিকট, িািকল পিামার ও স্রটিার মাকে পিান মাধ্যকমর িরিার পনই। কিান পুকরাহিকির প্রকয়াজন পনই 

যার িাকছ িুহম ভুল স্বীিার িরবা এবং পস পিামার িাওবা গ্রিণ িরকবন, অথবা পিান প্রহিমূহিষিরও িরিার পনই যা ছািা 

ইবািি িরা যায় না”।

মাহিষিন িহব

পডানাল্ড রিুকয়ল

লা ইলািা ইল্াল্াহু মুিাম্াদুর রাসুলুল্াি

ইিাই িকলা পথ... অিঃএব ইিাকি 

শতিিকর আঁিহিকয় ধর। দুহনয়াকি 

অনাহবল সুখ, শাহতি, হনরাপত্তা ও আরাকম 

জীবন যাপন িকরা। ভুকল পযওনা আল্াির 

হনিট যা আকছ িা অহিউত্তম ও স্ায়ী। 

আকখরাকির আরাম িকলা স্ায়ী আরাম। 

আমাকির ইলাি আল্াি িায়া’লা আমাকির 

জন্য এিহট পথই হিকয়কছন। একি দুহনয়ার 

শাহতি ও আকখরাকির শাহতি। অন্যসব পকথ 

দুহনয়ার অশাহতি ও দুিষিশা এবং আকখরাকির 

আযাব রকয়কছ। আল্াি িায়া’লা বকলনঃ 

{এবং পয আমার মিরণ পথকি মুখ হফহরকয় 

পনকব, িার জীহবিা সংিীণষি িকব এবং আহম 

িাকি পিয়ামকির হিন অন্ধ অবস্ায় উহথিি 

িরব। কস বলকবঃ পি আমার পালনিিষিা 

আমাকি পিন অন্ধ অবস্ায় উহথিি 

িরকলন? আহম পিা চষেুমান হছলাম।} 
[সূরা পিায়ািাঃ ১২৪-১২৫]

আল্াি িায়া’লা বকলনঃ {আল্াি 

বলকবনঃ এমহনভাকব পিামার িাকছ 

আমার আয়ািসমূি একসহছল, অিঃপর 

িুহম পসগুকলা ভুকল হগকয়হছকল। 

পিমহনভাকব আজ পিামাকি ভুকল যাব।} 

[সূরা পিায়ািাঃ ১২৬]

সাবধান! কি আত্কভালা বা পস্বছিায় 

ভুকল যাওয়া  মানু্!! ইিাই সুখ-

পসৌভাকগ্যর পথ। এপথই আঁিহিকয় ধর। 

ইিাই এিমারে পথ.... এ পথ চলকি 

শুরু িকর অতিকর আল্াির এিবেবাি, অঙ্ 

প্রি্যকঙ্র দ্ারা স্বীিৃহি এবং  সমস্ত নবী 

রাসুলকির উপর ঈমান হনকয়, আর পশ্ 

“ইসলাম িকলা হচরস্ায়ী 

প্রিকল্পর হবিল্প জীবন ব্যবস্া, 

যার উপকযাগীিা ও চাহিিা 

িখনও পশ্ িকব না। কিউ একি 

অিীি হিকসকব ভাবকল পিখকব 

ইিাকি বিষিমান ও ভহব্্যৎও রকয়কছ, ইিা পিান স্ান ও 

িাকলর সীমানায় সীমাবদ্ধ নয়। অিএব, ইসলাম হচতিা 

ও ফ্যাশকনর পিান িরঙ্ নয়, যার অকপষো িরকি িকব... 

মধ্যপ্রাচ্য হববেকি সভ্যিার পনিৃবে হিকল এটা অসম্ভব মকন 

িরা িকব না। কিননা বলা িকয় থাকিঃ “সি্যভাি আকলা 

প্রাচ্য পথকিই আকস”। ইিা যথাথষি উহতি”।

হচরতিন প্রিল্প

জামষিান রা্রেিূি

ডঃ মুরাি পিাপম্যান

মাহিষিন গহণিহবি

আধ্যাহত্ি শূন্যিা পূরণ

পজফহর ল্যাং

“ইিা হছল আমার জীবকনর এিহট হবকশ্ মুহুিষি, যখন 

পিখলাম আল্াি িায়া’লা িাঁর প্রশস্ত জ্ান ও রিমকি 

যন্তণা এবং ব্যথািায়ি আযাব পথকি মুহতি হিকি আমার 

উপর অনুগ্রি িকরকছন, আকরা পিখলাম পয, আমার 

অতিকর আধ্যাহত্ি শূন্যিা পূরকণ হবরাট প্রস্তুহি... িখন 

আহম মুসলমান িই। ইসলাম গ্রিকণর পূকবষি আহম জীবকন 

ভালবাসার অথষি বুেিাম না। হিন্তু আহম যখন পিারআন 

পকিহছ, িখন অনুভব িরলাম পয, অগহণি রিমি ও 

ভালবাসার উছিাস আমাকি আছিাহিি িকর পরকখকছ,   আহম 

আমার অতিকর ভালবাসার িাবী অনুভব িরকি লাগলাম। 

পয হজহনস আমাকি ইসলাকমর প্রহি আিৃটি িকরকছ িা িকলা 

আল্াি িায়া’লার অিুলনীয় ভালবাসা”।
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