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 الرحيم الرمحن اهلل بسم

 কললা ধৰণৰ প্ৰশং া সকৱল আল্লাহৰ িালি; আঠম সেওঁলৰই প্ৰশং া কলৰা,ঁ 
সেওঁৰ ওচৰলেই  হায আৰু ক্ষমা প্ৰাৰ্যনা কলৰাঁ; আৰু সেওঁৰ ওচৰলেই 
োওিা কলৰাঁ; আৰু আঠম আমাৰ নিছৰ  কললা প্ৰকাৰ কুমন্ত্ৰণা আৰু আমাৰ 
 কললা প্ৰকাৰ সিযা আমলৰ পৰা আল্লাহৰ ওচৰে আশ্ৰয ঠিচালৰা। আল্লালহ 
ৰ্াক ঠহদাযে ঠদলয, োক পৰ্ভ্ৰষ্ট কঠৰিলল সকালনা নাই; আৰু ৰ্াক সেওঁ 
পৰ্ভ্ৰষ্ট কলৰ, োক পৰ্ প্ৰদশযনকাৰী সকালনা নাই। আৰু মই  াক্ষয ঠদওঁ সৰ্, 
আল্লাহৰ িাঠহলৰ আন সকালনা  েয ইলাহ নাই, সেওঁৰ সকালনা অংশীদাৰ নাই, 
মই আৰু  াক্ষয ঠদওঁ সৰ্, মুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু আলাইঠহ অছাল্লাম সেওঁৰ িান্দা 
আৰু ৰাছুল; সেওঁৰ প্ৰঠে অ ংখয চালাে (দৰূদ) আৰু ছালাম িঠষযে হওঁক। 

োৰ ঠপছে: 

ঠনশ্চয মুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু আলাইঠহ অছাল্লালম লল অহা দ্বীন ইছলাম  কললা ধময 
আৰু জীৱনিযৱস্থােলক পঠৰপূণয,  লিযাত্তম আৰু  িযমহান দ্বীন আৰু 
জীৱনিযৱস্থা। আৰু এই দ্বীনল ালৱ এলনলিাৰ স ৌন্দৰ্য, পঠৰপূণযো, ৰ্ৰ্াৰ্যো, 
 ম্প্ৰীঠে, নযাযপৰাযণো আৰু ঠহকমে (প্ৰজ্ঞা)ক অন্তৰূ্যক্ত কঠৰলছ, ঠৰ্ল া আল্লাহ 
ো‘আলাৰ িালি  াঠিযক পঠৰপূণযো আৰু জ্ঞান ও প্ৰজ্ঞাৰ িযাপকোৰ  াক্ষয িহন 
কলৰ; আৰু সেওঁৰ নিী (চাল্লাল্লাহু আলাইঠহ অছাল্লাম)ৰ িালি এই  াক্ষয িহন 
কলৰ সৰ্, সেওঁ  ঁচাই আল্লাহৰ ৰাছুল আৰু সেওঁ  েযিাদী আৰু ঠিশ্বস্ত; ঠৰ্জলন 
মলন জা সকালনা কৰ্া নকয: 

﴿
ۡيۡإَِّلُۡۡهوۡ ۡإِنۡ  ۡىۡو ح   ۡ[4:انلجم]ۡ﴾٤ۡيُوح 

“এযা সকৱল অহী, ঠৰ্ল া সেওঁৰ প্ৰঠে অহীৰূলপ সপ্ৰঠৰে হয।” ]আন-নাজম, 
আযাে: ৪[ 
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এলেলক এই ইছলামী দ্বীন আল্লাহ ো‘আলাৰ িালি সেওঁৰ একত্ব আৰু  াঠিযক 
পঠৰপূণযোৰ সক্ষত্ৰে আৰু সেওঁৰ নিী (চাল্লাল্লাহু আলাইঠহ অছাল্লাম)ৰ িালি 
ঠৰছালে আৰু  েযিাঠদোৰ সক্ষত্ৰে আ াইেলক ডাঙৰ দলীল আৰু মহান 
 াক্ষী। 

সমাৰ এই ঠলখাল াৰ উলেশয হ’ল, এই মহান দ্বীনৰ স ৌন্দৰ্যৰ নীঠেমালাৰ 
ঠিৱৰণ  ম্পলকয মই ঠৰ্ঠখঠন জ্ঞান অজযন কঠৰলছা, স ইল া প্ৰকাশ কৰা। ৰ্ঠদও 
এই মহান দ্বীলন ইযাৰ মহত্ব, স ৌন্দৰ্য আৰু পঠৰপূণযোৰ ঠৰ্ মূহ ঠদশক অন্তৰূ্যক্ত 
কলৰ, োৰ  ামানযেম অংশ প্ৰকাশ কৰাৰ িালি প্ৰলযাজনীয জ্ঞান-সিাধ সমাৰ 
খুলিই  ীঠমে আৰু ইযাৰ স ৌন্দৰ্য  মূহ ঠিস্তাঠৰে িযাখযা দূৰৰ কৰ্া,  ংঠক্ষপ্ত 
িণযনা কৰাৰ সক্ষত্ৰলো সমাৰ সৰ্াগ্যো অঠে দুিযল; েৰ্াঠপও, সকালনা মানুলহ 
 কললা ঠখঠন নাজাঠনললও অৰ্িা চূড়ান্ত পৰ্যাযে উপঠনে নহললও ঠ  োৰ এই 
অংশঠিলশষ নজনাৰ অক্ষমো আৰু দুিযলোৰ িালি ঠ  ঠৰ্মান ঠখঠন জালন, 
ঠ মান ঠখঠন প্ৰকাশ কৰাৰ পৰা ঠিৰে ৰ্কাল া োৰ িালি উঠচে নহ’ি। কাৰণ, 
আল্লাহ ো‘আলাই সকালনা িযঠক্তৰ ওপৰে োৰ  াধযােীে সকালনা কষ্টদাযক 
দাঠযত্ব অপযণ নকলৰ: আল্লাহ োআলাই লকলছেঃ 

اۡٱّلَلۡ ۡف ٱَتُقوا ۡ﴿ ُتمۡ ۡم  ع  ت ط   {61ۡ:اتلغابن}ۡ﴾ٱس 

অৰ্যাৎ- “সোমাললালক ৰ্ৰ্া াধয আল্লাহৰ োকৱা অৱলম্বন কৰা।” ] আে-
োগ্ািুন, আযাে: ১৬[ 

আৰু এই জ্ঞান অজযন কৰাৰ মাজে িহু প্ৰকাৰৰ উপকাঠৰো আলছ। সৰ্লন: 

 এই সশ্ৰষ্ঠ আৰু মহৎ ঠিষযে আত্মঠনলযাগ্ কৰাল া অনযেম সশ্ৰষ্ঠ আৰু 
উত্তম আমলৰ অন্তৰূ্যক্ত। এই ঠিষয  ম্পলকয জনা, গ্লৱষণা কৰা, ঠচন্তা-চচযা কৰা 
আৰু স ই  ম্পলকয জনা আৰু িুজাৰ িালি প্ৰলেযকল া পন্থা অৱলম্বন কৰা 
িান্দাৰ  াঠিযক িযস্তো আৰু কমযকাডৰ ৰ মাজে  লিযাত্তম; আৰু আপুঠন এই 
কামে ঠৰ্  ময িযয কঠৰি, স যা সকৱল আলপানাৰ কলযাণৰ িালি, আলপানাৰ 
অকলযাণৰ িালি নহয। 
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 ঠনযামে িা অনুগ্ৰহ মূহ  ম্পলকয জনা আৰু স ই  ম্পলকয আললাচনা 
কঠৰিলল আল্লাহ ো‘আলা আৰু সেওঁৰ ৰাছুলল ঠনলদযশ ঠদলছ; আৰু স ইল া 
ডাঙৰ  ৎকমযৰ অন্তৰূ্যক্ত। আৰু সকালনা  লন্দহ নাই সৰ্, এই ঠিষযল া লল 
গ্লৱষণা কৰা মালনই আল্লাহ ছুিহানাহু অো‘আলা কেত যক সেওঁৰ িান্দা কলক 
ঠদযা ঠনযামে  মূহৰ সশ্ৰষ্ঠ ঠনযামেৰ সক্ষত্ৰে স্বীকত ঠে ঠদযা আৰু আললাচনা ও 
ঠচন্তা-চচযা কৰা। আৰু স ই ঠনযামে লহলছ: ইছলামী দ্বীন, ৰ্াৰ িাঠহলৰ আল্লাহ 
ো‘আলাই সকালনা িযঠক্তৰ পৰা আন সকালনা দ্বীন গ্ৰহণ নকঠৰি। িলে এই 
আললাচনাল া হ’ি আল্লাহৰ কত েজ্ঞো প্ৰকাশৰ িালি আৰু এই ঠনযামে িতঠিৰ 
আলিদনস্বৰূপ। 

 ঠনেঃ লন্দলহ ঈমান আৰু ইযাৰ পঠৰপূণযোৰ সক্ষত্ৰে মানুহৰ মাজে িৰ 
ডাঙৰ িযৱধান আলছ। আৰু সৰ্ঠেযা সকালনা িযঠক্ত এই দ্বীন  ম্পলকয সিঠছ 
জাঠনি, োক সিঠছ  ন্মান কঠৰি আৰু োৰ প্ৰঠে অঠধক আনঠন্দে ৰ্াঠকি, 
সেঠেযা ই োৰ ঈমানক পঠৰপূণয কঠৰি আৰু আস্থা ও ঠিশ্বা ক অঠধক হাৰে 
ঠিশুি কঠৰি। কাৰণ, এই ঠিষযল া ঈমানৰ  কললা মূলনীঠে আৰু ঠনযম-
কানুনৰ স্পষ্ট প্ৰমাণ। 

 দ্বীন ইছলামৰ ঠপলন আ াইেলক ডাঙৰ দাৱাে (আহ্বান) হ’ল ইযাৰ 
(ইছলামৰ) ৰ্াৱেীয স ৌন্দৰ্য িযাখযা কৰা, ঠৰ্ স ৌন্দৰ্যলিাৰ প্ৰলেযক  ুস্থ জ্ঞান 
আৰু ঠিলিক ম্পন্ন  িযঠক্তলযই গ্ৰহণ কলৰ।  

এলেলক ৰ্ঠদ এই দ্বীনৰ িালল আহ্বান কৰাৰ িালি এলন সকালনা িযঠক্তিগ্য 
উলদযাগ্ গ্ৰহণ কলৰ ঠৰ্ কলল ইযাৰ হঠককে আৰু োৎপৰ্য িযাখযা কঠৰি পালৰ 
আৰু  তঠষ্টৰ ওচৰে ইযাৰ কলযাণকৰ ঠদশ মূহ িণযনা কঠৰি পালৰ, সেলন্ত 
এইল ালৱই  কললালক এই দ্বীনৰ িালল আকত ষ্ট কৰাৰ সক্ষত্ৰে ৰ্লৰ্ষ্ট হ’ি; 
ঠকযলনা, সেঠেযা ঠ হঁলে এই দ্বীনক ধমযীয আৰু পাঠৰ্যৱ স্বাৰ্যৰ লগ্ে 
 ামঞ্জ যপূণয িুঠল প্ৰেযক্ষ কঠৰি আৰু ইযাৰ িাঠহযক আৰু অৰ্যন্তৰীণ উপৰু্ক্তো 
লক্ষয কঠৰি। এইলক্ষত্ৰে ঠিলৰাধী কলৰ  লন্দহ দূৰ কৰা আৰু ঠ হঁেৰ ধমযৰ 
 মাললাচনাৰ উলদযাগ্ গ্ৰহণৰ প্ৰলযাজন নহ’ি। কাৰণ, সেঠেযা এই দ্বীন ঠনলজই 
ইযাৰ লগ্ে ঠিলৰাধপূণয  কললা  লন্দহ দূৰ কঠৰ ঠদি; কাৰণ, এইল ালৱই 
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 ুস্পষ্ট িণযনা আৰু মজিুে ঠিশ্বা ে পঠৰণে কৰাৰ দলৰ দলীল-প্ৰমাণাঠদৰ দ্বাৰা 
িযাখযা কৰা প্ৰকত ে  েয। 

স লয এই দ্বীনৰ আচল ঠচত্ৰৰ অংশঠিলশষ দাঠঙ ধৰাল ালৱ ইযাক গ্ৰহণ কৰা 
আৰু আনৰ ওপৰে ইযাক সশ্ৰষ্ঠ কৰাৰ সক্ষত্ৰে  িযিতহৎ ৰূ্ঠমকা ৰাঠখি। 

আৰু জাঠন ৰ্ওঁক, ইছলামী জীৱনিযৱস্থাৰ স ৌন্দৰ্য  াধাৰণৰ্ালৱ োৰ  কললা 
মাছআলা, দলীল-প্ৰমাণ আৰু নীঠেমালা ও শাখা-প্ৰশাখাে প্ৰমাঠণে। ইযাৰ 
িাঠহলৰও চঠৰযেৰ ঠিঠধ-ঠিধান  ংক্ৰান্ত জ্ঞান আৰু আহকামে লগ্লে 
 তঠষ্টজাগ্ঠেক আৰু  ামাঠজক জ্ঞান-ঠিজ্ঞানৰ সক্ষত্ৰলেও ই প্ৰমাঠণে। ইযাে 
এইলিাৰ  মূ্পণয অধযযন আৰু পৰ্যলিক্ষণ উলেশয নহয; কাৰণ, এইল া 
িহলৰ্ালৱ আললাচনাৰ প্ৰলযাজন। িৰং ইযাে উলেশয লহলছ, এই দ্বীনৰ এলন 
ঠকছুমান উপকাৰী ঠিষয আৰু উদাহৰণ উপস্থাপন কৰা, ৰ্াৰ দ্বাৰা দ্বীনৰ 
অনযানয স ৌন্দৰ্যৰ প্ৰমাণ সপাৱা ৰ্ায আৰু ইযাে প্ৰলৱশ কঠৰি ঠিচৰা ইচু্ছক 
িযঠক্তৰ িালি নেুন দুৱাৰ উলন্মাঠচে হয। এলন উদাহৰণ মূহ মূলনীঠেমালা 
আৰু শাখা-প্ৰশাখাৰ লগ্লে ইিাদে আৰু পাৰস্পঠৰক সলনলদন—  কললা 
িাইলে ঠিস্ততে। 

স লয আঠম আল্লাহ ো‘আলাৰ ওচৰে  াহাৰ্যপ্ৰাৰ্যী লহ আৰু সেওঁৰ ওচৰে এই 
প্ৰেযাশাে কওঁ সৰ্, সেওঁ আমাক  ঠিক পৰ্ প্ৰদশযন কঠৰি, আমাক ঠশক্ষা ঠদি 
আৰু আমাৰ িালি সেওঁৰ দান আৰু অনুগ্ৰহৰ ৰ্াডৰ াৰ খুঠল ঠদি, ৰ্াৰ দ্বাৰা 
আমাৰ অৱস্থাৰ উন্ন ঠে হ’ি আৰু আমাৰ কৰ্া আৰু কাম মূহ  ঠিক হ’ি: 
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প্ৰৰ্ম উদাহৰণ 

দ্বীন ইছলাম ঈমানৰ স ই মূলনীঠেৰ ওপৰে প্ৰঠেঠষ্ঠে, ইযাৰ উলল্লখ কৰা 
লহলছ আল্লাহ ো‘আলাৰ িাণীে: 

َناۡقُولُٓوا ۡ﴿ ٓۡۡبِٱّلَلِۡۡء ام  ا نزِل ۡۡو م 
ُ
ٓۡۡإَِل  ن اۡأ ا نزِل ۡۡو م 

ُ
ۡىۡأ ىِهۡۡإِل  ىعِيل ۡۡۧ مۡ إِب ر  م  ىقۡ ِۡإَوس  ح  ِۡإَوس 

ُقوب ۡ ي ع  ب اطِۡۡو  س 
ٓۡۡو ٱۡل   ا وِتۡ ۡو م 

ُ
ۡىۡأ ۡىُۡموس  ٓۡۡو ِعيس  ا وِتۡ ۡو م 

ُ
َۡۡرب ِهِمۡ ِۡمنۡٱنلَبِيُّونۡ ۡأ ُِقّۡۡل  ر  ُۡنف 

 ۡ دۡ ۡب ي  ح 
 
ِن ُهمۡ ۡأ َن  نُۡۡم  ُۥۡو  لُِمونۡ َۡل   [631ۡ:ابلقرةۡسورة]ۡ﴾١٣٦ُۡمس 

“সোমাললালক সকাৱা, ‘আঠম ঈমান আঠনলছা আল্লাহৰ প্ৰঠে আৰু ঠৰ্ আমাৰ প্ৰঠে 
নাঠৰ্ল লহলছ আৰু ঠৰ্ ইব্রাহীম, ইছমাঈল, ইছহাক, ইযা‘কূি আৰু সেওঁৰ 
িংশধৰ কলৰ প্ৰঠে নাঠৰ্ল লহলছ, আৰু ঠৰ্ মূছা, ‘ঈছা আৰু আন আন 
নিী কলক সেওঁললাকৰ প্ৰঠেপালকৰ পৰা ঠদযা লহলছ। আঠম সেওঁললাকৰ 
মাজে সকালনা পাৰ্যকয নকলৰা । আৰু আঠম সেওঁৰ ওচৰলেই 
আত্ম মপযণকাৰী’।” ] আল-িাকাৰা, আযাে: ১৩৬[ 

০ আল্লাহ ো‘আলা কেত যক সেওঁৰ িান্দা কলক প্ৰদান কৰা এই মহান 
নীঠেমালাৰ ওপৰে  কললা নিী আৰু ৰাছুলল একমে সপাষণ কঠৰলছ। আৰু ই 
 লিযাত্তম  ৎকময আৰু ঠিশ্বা  মূহক অন্তৰূ্যক্ত কলৰ। সৰ্লন: আল্লাহ ো‘আলা 
সেওঁৰ ৰাছুল কলৰ দ্বাৰা ঠনজলক ঠৰ্ গুলণলৰ গুণাঠিে কঠৰলছ স ইলিাৰৰ প্ৰঠে 
ঈমান আনা আৰু সেওঁৰ পছন্দৰ পৰ্ে পঠৰচাঠলে হ’িলল  িযাত্মক প্ৰলচষ্টা 
চললাৱা। 

০ এলেলক এইল া এলনকুৱা এক দ্বীন, ৰ্াৰ মূল ঠিষয হ’ল আল্লাহৰ প্ৰঠে 
ঈমান; আৰু ইযাৰ িলািল হ’ল এলনকুৱা প্ৰলেযক কামৰ িালি প্ৰলচষ্টা কৰা, 
ঠৰ্ল া সেওঁ (আল্লাহ) ৰ্ালপায আৰু পছন্দ কলৰ; আৰু স ইল া একঠনষ্ঠৰ্ালৱ 
আল্লাহৰ িালি  ম্পাদন কৰা— ইযােলক  ুন্দৰ, মহান আৰু উত্তম সকালনা দ্বীন 
িা জীৱনিযৱস্থাৰ কল্পনা কৰা ৰ্ায সন? 
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০ আৰু এইল া এলনকুৱা এক দ্বীন, ৰ্াৰ ঠনলদযশ লহলছ নিী কলক প্ৰদান কৰা 
 কললা িস্তুৰ প্ৰঠে ঈমান আনা; সেওঁললাকৰ ঠৰছালােক ঠিশ্বা  কৰা; 
সেওঁললালক সেওঁললাকৰ প্ৰঠেপালকৰ েৰিৰ পৰা ঠৰ্  েয লল আঠহলছ োৰ 
স্বীকত ঠে প্ৰদান কৰা আৰু সেওঁললাকৰ মাজে সকালনা প্ৰকাৰ পাৰ্যকয  তঠষ্ট 
নকৰা; আৰু এই স্বীকত ঠে ঠদযা সৰ্, সেওঁললাক  কললালৱ আল্লাহৰ  েযিাদী 
ৰাছুল আৰু সেওঁৰ একঠনষ্ঠ ঠিশ্বস্ত িান্দা— স ই দ্বীনৰ প্ৰঠে সকালনা ধৰণৰ 
আপঠত্ত আৰু প্ৰঠেিাদ কৰা অ ম্ভৱ। 

০ এই দ্বীলন  কললা  েযৰ ঠনলদযশ ঠদলয আৰু  কললা প্ৰকাৰ  েযৰ স্বীকত ঠে 
প্ৰদান কলৰ; আল্লাহৰ েৰিৰ পৰা ৰাছুল কলক প্ৰদান কৰা অহীৰ ওপৰে 
ঠৰ্ঠত্ত কঠৰ গ্ঠ়ি উিা দ্বীঠন িাস্তৱো  ািযস্ত কলৰ আৰু স্বৰ্াৱগ্ে, উপকাৰী ও 
সৰ্ৌঠক্তক িাস্তৱোক লগ্ে লল চলল। আৰু ই সকালনা সক্ষত্ৰলেই সকালনা হক িা 
 েযক প্ৰেযাখযান নকলৰ আৰু সকালনা ঠমছাক  েযে পঠৰণে নকলৰ। আৰু 
ইযাে সকালনা িাঠেলৰ প্ৰচলন  িল নহয। এলেলক এই দ্বীন আন আন 
 কললা ধমযৰ ওপৰে েদাৰককাৰী আৰু েত্ত্বাৱধাযক।  

এই দ্বীলন  ুন্দৰ আমল (কময), উত্তম চঠৰত্ৰ আৰু জনকলযাণৰ ঠনলদযশ ঠদলয 
আৰু নযাযপৰাযণো,  ন্মান,  ম্প্ৰীঠে লগ্লে কলযাণৰ প্ৰঠে উৎ াঠহে কলৰ; 
আৰু ই  কললা প্ৰকাৰ অনযায-অেযাচাৰ,  ীমালংঘন আৰু দুশ্চঠৰত্ৰৰ পৰা 
 াৱধান কলৰ। ঠৰ্লিাৰ পঠৰপূণয লিঠশষ্টযক নিী আৰু ৰাছুল কলল স্বীকত ঠে ঠদলছ, 
এই দ্বীলন স ই লিঠশষ্টয  মূহক স্বীকত ঠে ঠদলয আৰু োক প্ৰঠেঠষ্ঠে কলৰ। ঠৰ্ 
ধমযীয আৰু পাঠৰ্যৱ কলযাণৰ িালল সকালনা ঠিধান িা চঠৰযে আহ্বান কলৰ, এই 
দ্বীন স ইল ালৱই উৎ াঠহে কলৰ; আৰু প্ৰঠেল া অকলযাণকৰ ঠিষযৰ পৰাই 
ঠনলষধ কঠৰলছ আৰু দূৰত্ব িজায ৰাঠখিলল ঠনলদযশ ঠদলছ। 

০ সমািলে: এই দ্বীনৰ আক্বীদা-ঠিশ্বা  মূহ এলনকুৱা সৰ্, ইযাৰ দ্বাৰা অন্তৰ 
পঠৱত্ৰ হয আৰু আত্মা পঠৰশুি হয আৰু ইযাৰ দ্বাৰা উত্তম চঠৰত্ৰ আৰু 
 ৎকমযৰ স ৌন্দৰ্য দত়ি হয। 
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ঠদ্বেীয উদাহৰণ 

ঈমানৰ ঠপছে ইছলামৰ ডাঙৰ ঠিধান মূহ লহলছ: ছালাে (নামাজ) প্ৰঠেষ্ঠা 
কৰা, ৰ্াকাে আদায কৰা, ৰমজান মাহৰ ছওম (লৰাজা) পালন কৰা আৰু 
 ন্মাঠনে ঘৰৰ হজ্জ কৰা। 

চঠৰযেৰ এই মহান ঠিধান মূহ আৰু ইযাৰ মহৎ উপকাঠৰো  ম্পলকয ঠচন্তা 
কৰকলচান। এই ঠিঠধ-ঠিধানৰ দািী স্বৰূপ আল্লাহৰ  ন্তুঠষ্ট অজযনৰ িালি সচষ্টা-
 াধনা আৰু ইযাৰ প্ৰঠেদান স্বৰূপ ইহকালীন আৰু পৰকালীন  িলো লল 
ঠচন্তা কৰক।  

০ ছালােৰ মাজে ঠৰ্ আলছ, োক লল ঠচন্তা কৰক। ইযাে আলছ আল্লাহৰ িালি 
ইখলাছ িা একঠনষ্ঠো, োৰ প্ৰঠে পঠৰপূণয মলনালৰ্াগ্, প্ৰশং া, দুআ িা প্ৰাৰ্যনা, 
ঠিনয। ঈমানৰ িতক্ষৰ সক্ষত্ৰে ইৰ্াৰ গুৰুত্ব সৰ্লন িাঠগ্চাৰ সক্ষত্ৰে পানী ঠ ঁঠচ 
ঠদযাৰ দলৰ। ঠদলন-ৰাঠে ৰ্ঠদ িালৰ িালৰ ছালােৰ িযৱস্থা নাৰ্াঠকলললহঁলেন, 
সেলন্ত ঈমানৰ এই িতক্ষ শুকাই গ্লললহঁলেন আৰু ইযাৰ কাি ঠিিণয লহ 
গ্লললহঁলেন; ঠকন্তু ছালােৰ ঠিঠৰ্ন্ন  ইিাদেৰ িালিই ঈমানৰ এই গ্ছ উন্ন ে হয 
আৰু নেুনত্ব লাৰ্ কলৰ। 

ইযাৰ িাঠহলৰও ছালােৰ অন্তৰূ্যক্ত নানা ঠিষযৰ প্ৰঠে লক্ষয কৰক; সৰ্লন: 
আল্লাহৰ ঠজঠকৰ আৰু স্মৰণে মগ্ন ৰ্কা— ঠৰ্ল া  িালোলক মহান আৰু সশ্ৰষ্ঠ। 
অৰ্িা চাওঁক: ছালাে  কললা প্ৰকাৰ অশ্লীল আৰু অনযায কামৰ পৰা ঠিৰে 
ৰালখ।  

০ এঠেযা ৰ্াকােৰ োৎপৰ্যৰ প্ৰঠে লক্ষয কৰক আৰু লক্ষয কৰক ইযাৰ মাজে 
ৰ্কা  ন্মানজনক চঠৰত্ৰক স্বৰ্াৱ ঠহচালপ গ্ৰহণৰ ঠৰ্ ঠিষয আলছ স ই িালল; 
সৰ্লন: দানশীলো, উদাৰো, কত পণোৰ স্বৰ্াৱৰ পৰা দূলৰে ৰ্কা, আল্লালহ োক 
ঠৰ্ ঠনযামে দান কঠৰলছ, স ই িালি সেওঁৰ কত েজ্ঞো প্ৰকাশ কৰা আৰু ধন-
 ম্পদক িাঠহযক আৰু অৰ্যন্তৰীণ প্ৰঠেিন্ধকোৰ পৰা ঠহিাজে ( ুৰঠক্ষে) 



 

 

দ্বীন ইছলামৰ স ৌন্দৰ্য 
 9  

কৰা। ইযাৰ িাঠহলৰও ৰ্াকােে আৰু ঠৰ্ আলছ, স যা হ’ল:  তঠষ্টৰ প্ৰঠে ইহছান 
েৰ্া  দ্বযৱহাৰ কৰা, অৰ্াৱগ্ৰস্ত কলৰ  াহাৰ্য কৰা আৰু ৰ্াকােৰ প্ৰঠে 
মুখালপক্ষী কলৰ  কললা কলযাণকৰ প্ৰলযাজন পূণয কৰা। 

ৰ্াকােে আলছ অৰ্াৱগ্ৰস্ত কলৰ অৰ্াৱ পূৰণৰ িযৱস্থা; আৰু আলছ ঠজহাদ 
আৰু মুছঠলম কলৰ প্ৰলযাজনীয  াঠিযক কলযাণকৰ কামৰ িালি  হলৰ্াঠগ্ো; 
আৰু আলছ দঠৰদ্ৰ আৰু দঠৰদ্ৰৰ অৰ্াৱ প্ৰঠেলৰাধ কৰাৰ িযৱস্থা; লগ্লে আলছ 
আল্লাহৰ ঠিঠনমযৰ প্ৰঠে আস্থা, সেওঁ প্ৰঠেদানৰ প্ৰেযাশা আৰু সেওঁৰ 
প্ৰঠেশ্ৰুঠেৰ প্ৰঠে ঠিশ্বা  স্থাপন।  

০ আৰু চওম (লৰাজা) পালনৰ মাজে আলছ আল্লাহৰ ৰ্াললপাৱা আৰু লনক য 
লাৰ্ৰ আশাে িযঠক্তৰ মনৰ পৰা োৰ ঠপ্ৰযিস্তু েযাগ্ কৰাৰ অনুশীলন আৰু 
মনক প্ৰচডৰ  ইচ্ছা আৰু লধৰ্যশঠক্ত  ম্পন্ন  সহাৱাৰ অৰ্যস্ত কৰা। 

এলন কঠৰলল ইখলাছ িা একঠনষ্ঠো শঠক্তশালী হয আৰু নিছৰ মুহাব্বেৰ 
ওপৰে সেওঁৰ (আল্লাহৰ) মুহাব্বে িাস্তিাযন হয। আৰু এই িালিই চওম 
একান্তৰ্ালৱ আল্লাহৰ িালি কৰা হয, সেও ঁ কললা আমলৰ মাজৰ পৰা ইযাক 
ঠনজৰ িালি ঠিলশষৰ্ালৱ ঠনঠদযষ্ট কঠৰ লললছ।  

০ আৰু হজ্জৰ মাজে ঠৰ্লিাৰ ঠিষয আলছ, োৰ মাজে উলল্লখলৰ্াগ্য হ’ল: 
 ম্পদ িযয কৰা, কষ্ট  হয কৰা আৰু ইযাক আল্লাহৰ  ন্তুঠষ্টৰ িালি দুগ্যম আৰু 
কষ্ট াধয কামৰ উলদযাগ্ গ্ৰহণ কৰা; সেওঁৰ ওচৰে হাঠজৰ সহাৱা; সেওঁৰ ঘৰৰ 
সচাোলে সেওঁৰ ওচৰে অনুনয-ঠিনয কৰা আৰু ঠিঠৰ্ন্ন  প্ৰকাৰ ইিাদেৰ দ্বাৰা 
সেওঁৰ দা ত্ব কৰা এলনকুৱা পঠৱত্ৰ স্থান মূহে ঠৰ্লিাৰ আল্লাহ ো‘আলা সেওঁৰ 
িান্দা আৰু সেওঁৰ ঘৰৰ অঠেঠৰ্ কলৰ িালি দস্তৰখানৰূলপ  ম্প্ৰ াঠৰে 
কঠৰলছ।  

আৰু ইযাে আলছ আল্লাহৰ প্ৰঠে  ন্মান আৰু পঠৰপূণয ঠিনয প্ৰদশযন; নিী-
ৰাছুল আৰু আল্লাহৰ একঠনষ্ঠ ও পঠৰশুি িান্দা কলৰ অৱস্থা স্মৰণ আৰু 
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সেওঁললাকৰ প্ৰঠে ঈমানক  ুদত়িকৰণ আৰু সেওঁললাকৰ মুহাব্বেক দত়ি কঠৰ 
সোলা। 

আৰু ইযাৰ মাজে আৰু আলছ: মুছঠলম  ম্প্ৰদাযৰ পাৰস্পঠৰক পঠৰঠচঠে; 
সেওঁললাকৰ মাজে একো গ্িনৰ সচষ্টা াধনা আৰু ঠ হঁেৰ ঠিলশষ আৰু 
 াধাৰণ স্বাৰ্যৰ ঠিষলয ঐকযমে সপাষণ কৰা। ইযাৰ িাঠহলৰও ইযাৰ আৰু িহুে 
স ৌন্দৰ্য আলছ ঠৰ্লিাৰ গ্ণনা কঠৰ সশষ কৰা  ম্ভৱ নহয। এলেলক হজ্জ লহলছ 
দ্বীনৰ অনযেম মহান স ৌন্দৰ্যপূণয ঠিষয আৰু মুঠমন কলৰ অঠজযে ডাঙৰ 
উপকাৰী িস্তু। এই ঠিষলয এইল া এ া  ংঠক্ষপ্ত মলনালৰ্াগ্ আকষযণ। 
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েতেীয উদাহৰণ 
চঠৰযে প্ৰৱেযক ঐকযিি আৰু সজা িিৰ্ালৱ ৰ্কাৰ িাধযিাধকোৰ ঠিষলয ঠৰ্ 
ঠনলদযশ ঠদলছ আৰু উৎ াঠহে কঠৰলছ আৰু ঠিঠচ্ছন্ন ৰ্ালৱ ৰ্কা ও মেঠিলৰাধ 
কৰাৰ পৰা ঠৰ্ ঠনলষধ আৰু  েকয কঠৰলছ স ই  ম্পলকয আললাচনা। 
 
০ এই মহান মূলনীঠেল াৰ ঠিষলয সকাৰআন আৰু ছুন্ন াহে িহুে প্ৰমাণ আলছ।  
আৰু নূযনেম ঠিলিক-িুঠি ৰ্কা প্ৰলেযক িযঠক্তই জালন সৰ্, এই ঠনলদযশৰ 
উপকাঠৰো আৰু ইযাৰ ওপৰে ঠৰ্লিাৰ ধমযীয আৰু পাঠৰ্যৱ কলযাণ মূহ ঠিনযস্ত 
হয আৰু ইযাৰ দ্বাৰা ৰ্াৱেীয ক্ষঠেকাৰক আৰু ঠিশতঙ্খলাপূণয ঠিষয মূহ দূৰ 
হয। 
 
০ আৰু এই কৰ্াও অস্পষ্ট নহয সৰ্,  েযৰ ওপৰে প্ৰঠেঠষ্ঠে অৰ্যন্তৰীণ শঠক্ত 
এই মূলনীঠেৰ ওপৰলেই আৱঠেযে হয।  
মুছঠলম কল ইছলামৰ আৰম্ভঠনে এলন দ্বীনৰ দত়িো আৰু অৱস্থাৰ ৰ্ৰ্াৰ্যোৰ 
ওপৰে প্ৰঠেঠষ্ঠে আঠছল িুঠল জনা ৰ্ায, ৰ্’ে সেওঁললাকৰ িাঠহলৰ মান- ন্মানৰ 
এই পৰ্যাযে আন সকালনালৱ উপনীে হ’ি পৰা নাই। ঠকযলনা সেওঁললালক এই 
মূলনীঠেক খামুঠচ ধঠৰঠছল আৰু প্ৰচডৰ  আস্থা আৰু ঠিশ্বা ৰ ল লে ইযাক 
ৰ্ৰ্াৰ্ৰ্ৰ্ালৱ প্ৰঠেঠষ্ঠে কঠৰঠছল সৰ্, ই সেওঁললাকৰ দ্বীনৰ প্ৰাণ। 
ইযাৰ িণযনা আৰু িযাখযা আৰু িহুে িতঠি পাি েলৰ উদাহৰণে: 
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চেুৰ্য উদাহৰণ 

ইছলাম ঠৰ্  ম্প্ৰীঠে, িৰকে (প্ৰিতঠি) আৰু ইহছান (অনুগ্ৰহ)ৰ দ্বীন আৰু ই 
সৰ্ মানৱজাঠেৰ উপকাৰে উৎ াঠহে কলৰ স ই  ম্পলকয আললাচনা। 

এই দ্বীন িা জীৱনিযৱস্থা  ম্প্ৰীঠে, উত্তম সলনলদন, আনৰ উপকাৰৰ প্ৰঠে 
আহ্বান আৰু এইলিাৰৰ ঠিপৰীে  কললা কমযকাডৰ ৰ পৰা ঠনলষধ কৰাৰ দলৰ ঠৰ্ 
নীঠেমালাৰ ওপৰে প্ৰঠেঠষ্ঠে, স ইলিালৰই ইযাক ৰু্লুম-ঠনৰ্যােন,  ীমালংঘন, 
দুনযীঠে আৰু অন্ধকাৰৰ মাজে প্ৰদীপ্ত আললা ঠহচালপ পঠৰণে কঠৰলছ। 

০ এই িালিই এই দ্বীন  ম্পলকয জনাৰ আগ্লে ঠৰ্ কলল ইযাৰ সঘাৰ শত্ৰু 
আঠছল, এই দ্বীলন ঠ হঁেৰ হৃদযক আকত ষ্ট কঠৰ েুঠললছ, অৱলশষে ঠ হঁলে 
ইযাৰ ছাযাময ছাঁৰ েলে আশ্ৰয গ্ৰহণ কঠৰলছ। 

আৰু ই এলনকুৱা দ্বীন, ঠৰ্লয োৰ অনু াৰী কলৰ ওপৰে  হনুৰূ্ঠেশীল। 
িলে ঠ হঁেৰ অন্তৰৰ পৰা  হানুৰূ্ঠে, ক্ষমা আৰু অনুগ্ৰহ  ঞ্চাঠলে হয 
সেওঁললাকৰ কৰ্াে আৰু কামে; আৰু এইলিাৰ গুণাৱলীৰ প্ৰৰ্াৱ ইযাৰ 
শত্ৰু কলৰ ওপৰলো ঠিস্ততে হয, অৱলশষে ঠ হঁে এই দ্বীনৰ পৰম িনু্ধে 
পঠৰণে লহলছ। স লয ঠ হঁেৰ মাজৰ পৰা সকালনা সকালনালৱ উত্তম দতঠষ্টৰ্ঠি 
আৰু প্ৰচডৰ  আলিগ্ লল এই দ্বীনে প্ৰলৱশ কঠৰলছ; আলকৌ ঠ হঁেৰ সকালনা 
সকালনালৱ ইযাৰ প্ৰঠে ঠিনয প্ৰকাশ কলৰ, ইযাৰ ঠিধান মূহৰ প্ৰঠে আগ্ৰহ 
প্ৰকাশ কলৰ আৰু োৰ ঠনজ ধমযৰ ঠিধানাৱলীৰ ওপৰে স ইলিাৰক মৰ্যাদা 
ঠদলছ; কাৰণ, এই দ্বীনলেই আলছ প্ৰকত ে নযাযপৰাযণো আৰু  হানুৰূ্ঠে।  
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পঞ্চম উদাহৰণ 

ইছলাম সৰ্ দ্বীনুল ঠহকমাহ (প্ৰজ্ঞাপূণয দ্বীন), দ্বীনুল ঠিেৰাহ (স্বৰ্াৱগ্ে-দ্বীন) 
আৰু ঠিলিক,  েো আৰু  িলোৰ দ্বীন স ই  ম্পলকয আললাচনা। 

০ এই মূলনীঠেৰ িযাখযা লহলছ: এই দ্বীনৰ মূলনীঠে আৰু শাখা-প্ৰশাখা  ংঠশ্লষ্ট 
ঠৰ্লিাৰ ঠিধানাৱলীক অন্তৰূ্যক্ত কলৰ, স ইলিাৰক স্বৰ্াৱ-প্ৰকত ঠে আৰু ঠিলিক-
িুঠিলয গ্ৰহণ কলৰ আৰু  েয ও িাস্তৱোৰ অনু াৰী িযঠক্ত ইযাক মাঠন লয; 
আৰু এই দ্বীলন ঠৰ্লিাৰ ঠিঠধ-ঠিধান আৰু  ুন্দৰ িযৱস্থাপনাক অন্তৰূ্যক্ত কলৰ, 
স যা প্ৰলেযক  ময আৰু স্থান িা অঞ্চলৰ িালি উপৰু্ক্ত।  

ইযাৰ  কললা েৰ্য  ঠিক আৰু  েয। অেীেে িা িেযমান  মযলো এলন 
সকালনা জ্ঞানৰ আগ্মন ঘ া নাই আৰু এলন সহাৱাল াও অ ম্ভৱ, ঠৰ্ ইযাক খডৰ ন 
কঠৰি পালৰ অৰ্িা ইযাক ঠমছা প্ৰমাণ কঠৰি পালৰ; িৰং  কললা প্ৰকাৰ িাস্তৱ 
জ্ঞান ইযাক শঠক্তশালী কলৰ আৰু  মৰ্যন প্ৰদান কলৰ; আৰু এইল া ইযাৰ 
 েযোৰ প্ৰঠে ডাঙৰ প্ৰমাণ।  

০ নযাযপৰাযণ ঠিলশ্লষক কলল ঠিলশ্লষণ কঠৰলছ সৰ্, প্ৰলেযক উপকাৰী জ্ঞান, 
ধমযীয, পাঠৰ্যৱ িা ৰাজলনঠেক, স ইলিাৰৰ ঠিষলয আল-সকাৰআনৰ  লন্দহমুক্ত 
ঠদশ ঠনলদযশনা আলছ। 

এলেলক ইছলামৰ চঠৰযেে িা ঠনযম-কানুনৰ মাজে এলনকুৱা এলকা নাই, 
ঠৰ্ল াক ঠিলিক-িুঠিলয অ ম্ভৱ িুঠল ৰ্ালৱ; িৰং ইযাৰ মাজে এলনকুৱা 
ঠিধানাৱলী আলছ, প্ৰখৰ ৰু্ঠক্ত-িুঠিলয ইযাৰ  েযো, উপকাঠৰো আৰু 
ৰ্ৰ্াৰ্যোৰ ঠিষলয  াক্ষয প্ৰদান কলৰ। 

এইদলৰ ইযাৰ  কললা আলদশ আৰু ঠনলষধ নযায আৰু ইনচািপূণয, োে 
সকালনা ধৰণৰ অনযায নাই। ইযাৰ ঠৰ্লকালনা আলদশ ঠনলৰ্যজাল কলযাণ অৰ্িা 
অগ্ৰঠধকাৰ সপাৱাৰ উপলৰ্াগ্ী কলযাণ; আৰু ইযাৰ প্ৰলেযক ঠনলষলধই সকৱল 
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এলনকুৱা িস্তু িা ঠিষযৰ পৰা, ঠৰ্ল া ঠনলৰ্যজাল অকলযাণকৰ অৰ্িা ৰ্াৰ মাজে 
উপকাৰেলক ক্ষঠেৰ পঠৰমান সিঠছ।  

আৰু সৰ্ঠেযাই সকালনা িুঠিমান িযঠক্ত ইযাৰ ঠিধান মূহ লল ঠচন্তা-ৰ্ািনা কঠৰি, 
সেঠেযা এই মূলনীঠেৰ প্ৰঠে োৰ ঈমান িা ঠিশ্বা  আৰু আস্থা িতঠি পাি আৰু 
ঠ  জাঠনি পাঠৰি সৰ্, ই আল্লাহ ো‘আলাৰ েৰিৰ পৰা অৱেীণয, ঠৰ্জন 
প্ৰজ্ঞাময, প্ৰশংঠ ে। 
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ষষ্ঠ উদাহৰণ 

এই দ্বীনে ঠজহাদৰ ঠনলদযশ আলছ, এইদলৰ ৰ্াৱেীয   ৎকমযৰ ঠনলদযশ আৰু 
 কললা ধৰণৰ অ ৎকমযৰ পৰা ঠনলষধৰ ঠনলদযশ আলছ, স ই  ম্পলকয 

আললাচনা। 

ঠনশ্চয ঠৰ্ ঠজহাদ এই দ্বীলন আঠনলছ, োৰ উলেশয হ’ল, এই দ্বীনৰ অঠধকাৰৰ 
প্ৰঠে  ীমালঙ্ঘনকাৰী  কলৰ আৰু ইযাৰ দাৱাে প্ৰেযাখযানকাৰী  কলৰ 
 ীমালঙ্ঘন প্ৰঠেলৰাধ কৰা। 

আৰু এইল ালৱই ঠজহাদৰ প্ৰকাৰ মূহৰ মাজে  লিযাত্তম; ইযাৰ দ্বাৰা সকালনা 
সলাৰ্-লাল া, কামনা-িা না আৰু িযঠক্তগ্ে স্বাৰ্য অজযনৰ উলেশয কৰা সহাৱা 
নাই।  

আৰু ঠৰ্ িযঠক্ত এই মূলনীঠেৰ দলীল মূহৰ িালল আৰু নিী চাল্লাল্লাহু আলাইঠহ 
অছাল্লাম আৰু সেওঁৰ ছাহািা কলল সেওঁললাকৰ শত্ৰুৰ লগ্ে আচৰণৰ 
ঠিৱৰণৰ িালল দতঠষ্ট ঠদি, ঠ  ঠন লন্দলহ জাঠনিলল পাি সৰ্, ঠজহাদ 
অেযাৱশযকীয প্ৰলযাজনীয ঠিষয মূহৰ মাজে অনযেম আৰু  ীমালংঘনকাৰী 
 কলৰ  ীমালঙ্ঘন প্ৰঠেলৰাধ কৰাৰ অনযেম উপায। 

০  ৎকমযৰ ঠনলদযশ আৰু অ ৎকমযৰ পৰা ঠনলষধ কৰাৰ ঠিষযল াও অনুৰূপ। 
ঠকযলনা, সেঠেযা লললক এই দ্বীন  ঠিকৰ্ালৱ প্ৰঠেঠষ্ঠে নাৰ্াঠকি, সৰ্ঠেযা লললক 
ইযাৰ অনু াৰী  কলল ইযাৰ মূলনীঠে আৰু ঠিধান মূহৰ ওপৰে  ুপ্ৰঠেঠষ্ঠে 
নাৰ্াঠকি; ৰ্ৰ্াৰ্যোৰ শীষযে ৰ্কা প্ৰমাঠণে ঠনলদযশনাৱলী মাঠন চঠলি আৰু 
অকলযাণকৰ আৰু ঠিশতঙ্খলাপূণয ঠনঠষি কমযকাডৰ ৰ পৰা আঁেৰে ৰ্াঠকি।  

আৰু ইযাৰ অনু াৰী কল এই িালিও এই (ঠজহাদ,  ৎকামৰ আলদশ আৰু 
অ ৎকামৰ ঠনলষধ) কামে  দায মলনালৰ্াগ্ ঠদি, ৰ্ালে সেওঁললাকৰ সকালনালৱই 
সকালনা অলিধ কামে ঠলপ্ত সহাৱাৰ পৰা আৰু  াধযৰ আললাকে অঠপযে 
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আৱশযকীয কেযিয পালনৰ পৰা অক্ষমো প্ৰকাশ কঠৰ সেওলঁলাকৰ অেযাচাৰী 
মনক অলঙ্কত ে কঠৰিলল নাপায।  

আৰু পঠৰলৱশ-পঠৰঠস্থঠে অনুৰ্াযী আলদশ আৰু ঠনলষধৰ িাঠহলৰ এই কাৰ্যক্ৰম 
পূণযো লাৰ্ কঠৰি সনাৱাঠৰি; আৰু এইল া এই দ্বীনৰ মহান স ৌন্দৰ্যৰ অন্তৰূ্যক্ত 
আৰু দ্বীন প্ৰঠেষ্ঠাৰ িালি আৱশযকীয উপাদান মূহৰ মাজে অনযেম প্ৰধান 
উপাদান িুঠল ঠিলিঠচে। সৰ্লনলক ইযাৰ মাজে আলছ ইযাৰ অনু াৰী  কলৰ 
মাজে ঠৰ্ কলল িক্ৰো অৱলম্বন কলৰ ঠ হঁেক পুনৰ গ্িন আৰু  ুশতঙ্খল কৰা; 
ঠ হঁেৰ পৰা দুষ্কমযৰ গুঠৰ েুঠল ঠদযা আৰু ঠ হঁেৰ ওপৰে ৰ্াল কামৰ দাঠযত্ব 
অপযন কৰা। 

আৰু ঠ হঁলে দ্বীনক কেযিয ঠহচালপ গ্ৰহণ কৰা, ইযাৰ আওোধীন ৰ্কা আৰু 
ইযাৰ ঠনযম-কানুন মনাৰ ঠিষযল া ঠনজ ইচ্ছাই মাঠন সলাৱাৰ ঠপছে, সৰ্লনলক 
ইচ্ছা চঠলি এই ধৰণৰ অিাধ-স্বাধীনো প্ৰদান কৰা ঠ হঁেৰ ঠনজৰ ওপৰে 
আৰু  মাজৰ ওপৰে ডাঙৰ অনযায-অেযাচাৰৰ অন্তৰূ্যক্ত; ঠিলশষলক চঠৰযে, 
ৰু্ঠক্ত আৰু প্ৰৰ্াৰ মাধযমে স্বীকত ে আৱশযকীয অঠধকাৰ মূহ খিয কৰাৰ অন্তৰূ্যক্ত 
হ’ি। 
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 প্তম উদাহৰণ 

ঠকনা-সিচা, ইজাৰা, সৰ্ৌৰ্ কাৰিাৰ আৰু ঠিঠৰ্ন্ন  প্ৰকাৰ সলনলদন, ৰ্ালে 
মানুহৰ মাজে নগ্দ, িাঠক, লাৰ্ আৰু সলাকচানে ঠিঠৰ্ন্ন  পণযৰ আদান-
প্ৰদান হয, ইযাৰ লিধো  ম্পলকয চঠৰযলে ঠৰ্ লল আঠহলছ, স ই প্ৰ িে 

আললাচনা। 

পূণযাি চঠৰযে এই প্ৰকাৰৰ সলনলদন আৰু  কললা িান্দাৰ িালি ইযাৰ লিধো 
লল আঠহলছ; কাৰণ, ই আৱশযকীয, প্ৰলযাজনীয আৰু পঠৰপূণযোৰ স্বাৰ্য  ংঠশ্লষ্ট 
 কললা কলযাণকৰ ঠিষযক অন্তৰূ্যক্ত কলৰ; আৰু এইলিাৰ িান্দাৰ কময ংস্থানৰ 
িযৱস্থা কলৰ আৰু ইযাৰ দ্বাৰা ঠ হঁেৰ কমযকাডৰ  আৰু  াঠিযক অৱস্থাৰ উন্ন ঠে 
হয; আৰু  ুদত়িৰ্ালৱ প্ৰঠেঠষ্ঠে হয ঠ হঁেৰ জীৱন িযৱস্থা। 

আৰু চঠৰযলে এই  কললা িস্তুৰ লিধোৰ িালি ঠৰ্লিাৰ চেয আলৰাপ কঠৰলছ 
োৰ মাজে আলছ, উৰ্য পক্ষৰ পৰা  ন্মঠে, জাঠন-িুঠজ চুঠক্ত কৰা, চুঠক্তকত ে 
িস্তু  ম্পলকয জনা, চুঠক্তৰ ঠিষযিস্তু আৰু ইযাক সকন্দ্ৰ কঠৰ ঠিনযস্ত চেযাৱলী 
 ম্পলকয জনা। 

আৰু এলন প্ৰলেযক প্ৰকাৰৰ চুঠক্তৰ পৰা ঠনলষধ কঠৰলছ, ৰ্াৰ মাজে ক্ষঠে আৰু 
অনযায আলছ; সৰ্লন:  কললা প্ৰকাৰ জুৱা,  ুদ আৰু অস্পষ্টো।  

এলেলক ঠৰ্ িযঠক্ত চঠৰযে ঠৰ্ঠত্তক সলনলদনৰ ঠচন্তা-ৰ্ািনা কঠৰি, স ই িযঠক্ত 
সদঠখিলল পাি সৰ্, এইল া দুঠনযা আৰু আঠখৰাে উৰ্যৰ িালি উপলৰ্াগ্ী 
সহাৱাৰ লগ্ে  ংঠশ্লষ্ট। আৰু ঠ   াক্ষয ঠদি সৰ্, এইল া আল্লাহৰ অ ীম ৰহমে 
আৰু পঠৰপূণয ঠহকমে; ঠকযলনা সেলৱঁই সেওঁৰ িান্দা কলৰ িালি  কললা 
ধৰণৰ পঠৱত্ৰ উপাজযন, খাদযদ্ৰিয, পানীয আৰু স্পষ্ট ঠিঠধিি মুনািা লাৰ্ৰ 
পিঠে মূহক লিধ কঠৰলছ। 
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অষ্টম উদাহৰণ 

ৰ্াৱেীয পঠৱত্ৰ খাদযদ্ৰিয, পানীয, সপাছাক-পঠৰচ্ছদ, ঠিিাহ ইেযাঠদৰ লিধো 
 ম্পলকয চঠৰযলে ঠৰ্ লল আঠহলছ, স ই প্ৰ িে আললাচনা। 

০ প্ৰলেযক পঠৱত্ৰ উপকাৰী িস্তুক চঠৰযে প্ৰৱেযলক লিধ িুঠল সঘাষণা কঠৰলছ; 
সৰ্লন: ঠিঠৰ্ন্ন  সশ্ৰণীৰ খাদযশ য, িলমূল,  াধাৰণৰ্ালৱ  ামুঠদ্ৰক প্ৰাণী আৰু 
(ঠিলশষ ঠিলশষ) স্থল প্ৰাণী(ৰ মাং ); আৰু প্ৰলেযক অপঠৱত্ৰ িস্তু। ঠৰ্ল া দ্বীনৰ 
িালি, অৰ্িা ঠিলিকৰ িালি, অৰ্িা শৰীৰৰ িালি অৰ্িা ধন- ম্পদৰ িালি 
ক্ষঠেকাৰক স ইলিাৰৰ পৰা ঠনলষধ কঠৰলছ ।  

এলেলক সেওঁ ঠৰ্ লিধ কঠৰলছ, স যা সেওঁৰ অনুগ্ৰহ আৰু সেওঁৰ দ্বীনৰ 
স ৌন্দৰ্যৰ কাৰলণই কঠৰলছ আৰু সেওঁ ঠৰ্ ঠনলষধ কঠৰলছ, স যাও সেওঁৰ 
অনুগ্ৰহৰ কাৰলণই কঠৰলছ; ঠকযলনা সেওঁ ঠ হঁেক এলন িস্তুৰ পৰা িাৰণ 
কঠৰলছ, আৰু এই ঠনলষধাজ্ঞা সেওঁৰ দ্বীনৰ স ৌন্দৰ্যৰ িালিই। কাৰণ স ৌন্দৰ্যৰ 
ঠিষযল া ঠহকমে, উপলৰ্াঠগ্ো আৰু ক্ষঠেকাৰক িস্তুৰ পৰা ৰক্ষা কৰাৰ লগ্ে 
 ংঠশ্লষ্ট। 

০ এইদলৰ ঠিিাহৰ সক্ষত্ৰে ঠৰ্ লিধ কঠৰলছ স যা হ’ল: এজন িান্দা োৰ পছন্দ 
অনুৰ্াযী নাৰী কলৰ মাজৰ পৰা দুজনী, ঠেঠনজনী অৰ্িা চাঠৰজনীলক নাৰীক 
ঠিিাহ কঠৰি পাঠৰি; কাৰণ, োে উৰ্য পক্ষৰ িালি কলযাণ আলছ, আৰু আলছ 
উৰ্য পক্ষৰ পৰা ক্ষঠে দূঠৰকৰণৰ িযৱস্থা। 

আৰু সেওঁ এজন িযঠক্তৰ িালি চাঠৰজনী স্বাধীন নাৰীৰ সিঠছ একঠত্ৰে কৰাক 
অলিধ িুঠল সঘাষণা কঠৰলছ। কাৰণ, োে ৰু্লুম-ঠনৰ্যােন আৰু সি-ইনছাঠিৰ 
আশঙ্কা ৰ্ালক। 

ইযাৰ ঠপছলো সেওঁ ৰু্লুম-ঠনৰ্যােনৰ আশঙ্কাৰ সক্ষত্ৰে আৰু দাম্পেয জীৱনে 
আল্লাহৰ ঠিধান কাঠযম কৰা অ মৰ্য সহাৱাৰ সক্ষত্ৰে এজনী স্ত্ৰীৰ মাজলেই 
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 ীমািি ৰ্াঠকিলল উৎ াঠহে কঠৰলছ; ৰ্ালে (ৰু্লুম িন্ধ কৰাৰ) উলেশয অজযন 
হয। 

০ আৰু সৰ্লনলক ঠিিাহ  িযলশ্ৰষ্ঠ ঠনযামে আৰু অঠে জৰুৰী ঠিষয মূহৰ 
মাজে অনযেম ঠিলিঠচে, সেলনলক মানুহৰ দাম্পেয জীৱনে  ূখ-শাঠন্ত নহ’সল, 
কষ্ট াধয অৱস্থাে পঠেে হ’সল, আৰু  ুস্থৰ্ালৱ জীৱনৰ্াপন কৰা  ম যা হ’সল 
োলাকৰ লিধো ঠদযা লহলছ। 

َرق اِۡإَونۡ﴿ ت ف  نِۡۡي  ۡۡٱّلَلُُۡۡيغ  ِنُُۡك ٗ ۡۡم  تِهۦِ  ع   [631ۡ:النساءۡسورة]ۡ﴾س 

“ৰ্ঠদ ঠ হঁে পৰস্পৰ পতৰ্ক লহ ৰ্ায, সেলন্ত আল্লাহ সেওঁৰ প্ৰচুৰ্যৰ দ্বাৰা 
প্ৰলেযকলক অৰ্াৱমুক্ত কঠৰি।” ] আন-ঠনছা, আযাে: ১৩০[ 
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নৱম উদাহৰণ 

আল্লাহ ো‘আলা আৰু সেওঁৰ ৰাছুল মানৱজাঠেৰ িালি পৰস্পৰৰ মাজে 
 েো, কলযাণ, অনুগ্ৰহ, নযাযপৰাযণো, নযাযঠিচাৰ আৰু ৰু্লুম িঠজযে 

ঠৰ্লিাৰ অঠধকাৰক ঠিঠধিি কঠৰলছ, স ই প্ৰ িে আললাচনা।  

সৰ্লন স ই অঠধকাৰ মূহ, ঠৰ্লিাৰ সেওঁ িাধযোমূলক আৰু ঠিঠধিি কঠৰলছ 
ঠপেত -মােত ,  ন্তান- ন্তুঠে, আত্মীয-স্বজন, প্ৰঠেলিশী,  িী- াৰৰ্ী, সলনলদনকাৰী 
 কল আৰু প্ৰলেযক স্বামী-স্ত্ৰীৰ িালি। 

আৰু ইযাৰ প্ৰলেযকল ালৱই অেযাৱশযকীয আৰু পূণযোদানকাৰী অঠধকাৰ, 
ঠৰ্লিাৰক স্বৰ্াৱ-প্ৰকত ঠে আৰু  ুস্থ ঠিলিলক উত্তম িুঠল ঠিলিচনা কলৰ; আৰু 
ইযাৰ দ্বাৰাই পৰস্পৰৰ একো পূণযো লাৰ্ কলৰ। আৰু হকদাৰৰ অৱস্থা আৰু 
মৰ্যাদাৰ আললাকে  কললা প্ৰকাৰ কলযাণ আৰু উপকাৰ পৰস্পৰ আদান-প্ৰদান 
কৰা হয।  

আৰু সৰ্ঠেযাই আপুঠন ইযাৰ ঠিষলয ঠচন্তা-চচযা কঠৰি, সেঠেযাই আপুঠন োে 
সদঠখিলল পাি কলযাণ আৰু সিযা িা অকলযাণৰ অনুপঠস্থঠে; আৰু োে পাি 
 াধাৰণ আৰু ঠিলশষ উপকাঠৰো, িনু্ধত্ব আৰু পঠৰপূণয ঘঠনষ্ঠো; ঠৰ্লয 
আলপানাক  াক্ষী কলৰ সৰ্, এই চঠৰযে উৰ্য জগ্েৰ স ৌৰ্াগ্যৰ দাঠযত্বশীল। 

আপুঠন োে আৰু লক্ষয কঠৰি সৰ্, এই অঠধকাৰ মূহ স্থান, কাল, পঠৰলৱশ-
পঠৰঠস্থঠে আৰু  ামাঠজক প্ৰৰ্াৰ লগ্ে সখাজ ঠমলাই চঠললছ আৰু ইযাক 
সদঠখিলল পাি  কললা প্ৰকাৰ কলযাণৰ ঠনযামক শঠক্ত ঠহচালপ, োে অঠজযে হ’ি 
ধমযীয আৰু পাঠৰ্যৱ কাৰ্যক্ৰমৰ ঠিষলয পঠৰপূণযৰ্ালৱ পাৰস্পঠৰক  হলৰ্াঠগ্ো, লল 
আঠহি মান-মৰ্যাদা আৰু দূৰ কঠৰি  কললা প্ৰকাৰ শত্ৰুো আৰু ঠহং া-ঠিলদ্বষ। 

আৰু এইলিাৰ ঠিষয সকৱল চঠৰযেৰ সমৌঠলক উৎ  আৰু মূলৰ  াঠিযক 
পৰ্যাললাচনা আৰু আঠেগুঠৰমাঠৰ অধযযন কৰাৰ দ্বাৰাই িুজা ৰ্াি। 
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দশম উদাহৰণ 

মতেুযৰ ঠপছে ধন- ম্পদ আৰু উত্তৰাঠধকাৰ ত্ব স্থানান্তৰ আৰু উত্তৰাঠধকাৰী 
 কলৰ মাজে ধন- ম্পদ িণ্টনৰ পিঠে  ম্পলকয চঠৰযলে ঠৰ্ লল আঠহলছ, 

স ই প্ৰ িে আললাচনা। 

আৰু আল্লাহ ো‘আলাই সেওঁৰ িাণীৰ দ্বাৰা ইযাৰ োৎপৰ্যৰ িালল ইঠিে ঠদলছ; 
সেওঁ লকলছ:  

﴿ۡ ُرونۡ ّۡل  ُهمۡ ۡت د  يُّ
 
ق ر ُبۡۡأ

 
ٗعا ۡۡل ُكمۡ ۡأ  [66ۡ:النساءۡسورة]ۡ﴾ن ف 

“উপকাৰৰ সক্ষত্ৰে সকান সোমাললাকৰ ঠনক েম, স যা সোমাললালক নাজানা।” 
] আন-ঠনছা, আযাে: ১১[  

এলেলক আল্লাহ ো‘আলা ঠনলজই  ম্পদৰ িণ্টন-পিঠে প্ৰণযন কঠৰলছ, কাৰ 
উপকাৰ িান্দাৰ অঠধক ঠনক েম, িান্দাই স্বৰ্াঠৱকলে োৰ  ম্পদ কাৰ ওচৰে 
সপৌঁছািলল পছন্দ কলৰ, আৰু সকালন োৰ  দ্বযৱহাৰ আৰু অনুগ্ৰহ সপাৱাৰ সিঠছ 
উপৰু্ক্ত, স ইল াৰ ওপৰে ঠৰ্ঠত্ত কঠৰ সেওঁ ইযাৰ ঠিনযা  কঠৰলছ। আৰু এই 
ধাৰািাঠহক ঠিনযা ক স ৌন্দৰ্যৰ িঠহেঃপ্ৰকাশ িুঠল প্ৰঠেল া  ুস্থ ঠিলিলকই  াক্ষয 
প্ৰদান কলৰ। আৰু সেওঁ ৰ্ঠদ এই কামৰ দাঠযত্ব জনগ্ণৰ মোমে, ঠ হঁেৰ 
ধাৰণা আৰু ইচ্ছাৰ ওপৰে নযস্ত কঠৰলললহঁলেন, সেলন্ত ইযাৰ কাৰলণ ত্ৰুঠ -
ঠিচুযঠে, ঠিশতঙ্খলা, অিযৱস্থাপনা আৰু এলন অপছন্দনীয মলনানযন  তঠষ্ট 
হলললহঁলেন, ঠৰ্ল া ঠিশতঙ্খলা আৰু লনৰাজয  দতশ। 

০ আৰু চঠৰযে প্ৰৱেযলক িান্দাৰ িালি ঠনযম কঠৰ ঠদলছ সৰ্, ঠ  ইচ্ছা কঠৰলল 
 ৎকময আৰু োকৱা (আল্লাহ ৰ্ীঠেৰ) দতঠষ্টলকাণৰ পৰা োৰ  ম্পদৰ পৰা ঠকছু 
অংশ এলন িাইে অঠছযে কঠৰি, ঠৰ্ল া োৰ আঠখৰােৰ জীৱনে উপকাৰ 
কঠৰি। আৰু সেওঁ এই সক্ষত্ৰে চেযালৰাপ কঠৰলছ সৰ্, অঠছযেকাৰী  ম্পদৰ 
এক েতেীযাংশ অৰ্িা োেলক কম অংশ, উত্তৰাঠধকাৰী সনালহাৱা এলন িযঠক্তৰ 
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িালি অঠছযে কঠৰি; ৰ্ালে  ম্পদ, ঠৰ্ল া আল্লালহ মানুহৰ িালি জীৱন-ৰ্াপনৰ 
মাধযম ঠহচালপ ঠনধযাৰণ কঠৰলছ, স ইল া এ া সখলা-ধুলাৰ িস্তুে পঠৰণে নহয, 
ঠনলিযাধ আৰু কম ধমযীয সচেনালিাধ ম্পন্ন  সলালক দুঠনযাৰ পৰা ঠিদায সলাৱাৰ 
 মযে ঠৰ্ ধৰণৰ আচৰণ কলৰ। ঠকন্তু ঠ হঁেৰ শাৰীঠৰক আৰু মানঠ কৰ্ালৱ 
 ুস্থ অৱস্থাে ঠ হঁে ঠৰ্লহেু অৰ্াৱ-অনা নৰ আশঙ্কা কলৰ, সেলনস্থলে ঠ হঁলে 
অঠধকাংশ সক্ষত্ৰলেই ক্ষঠেকৰ সকালনা িাইে  ম্পদ িযয নকলৰ।  
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এঘাৰ নং উদাহৰণ 

অপৰাধ ঠিলিচনাে ঠনধযাঠৰে দডৰ ঠিঠধ আৰু ঠিঠৰ্ন্ন  প্ৰকাৰ শাঠস্তৰ সক্ষত্ৰে 
ইছলামী চঠৰযলে ঠৰ্ লল আঠহলছ, স ই প্ৰ িে আললাচনা। 

০ আৰু এইল া এই িালি সৰ্,  কললা প্ৰকাৰ অপৰাধ আৰু আল্লাহৰ হক আৰু 
সেওঁৰ িান্দা কলৰ অঠধকাৰৰ সক্ষত্ৰে  ীমালঙ্ঘন কৰা ডাঙৰ ৰু্লুম-ঠনৰ্যােনৰ 
অন্তৰূ্যক্ত, ঠৰ্ল া শতঙ্খলা ঠিনষ্ট কলৰ আৰু ৰ্াৰ দ্বাৰা দ্বীন আৰু দুঠনযাৰ 
িযৱস্থাপনা ত্ৰুঠ পূণয হয। স লয চঠৰযে প্ৰৱেযলক ঠিঠৰ্ন্ন  প্ৰকাৰৰ অপৰাধৰ 
িালি মতেুযদডৰ , হাে কেযন, সিত্ৰাঘাে আৰু ঠিৰ্ন্ন  প্ৰকাৰ  েকযোমূলক শাঠস্তৰ 
ঠিধান কঠৰলছ, ঠৰ্ল া অপৰাধ  ংঘঠ ে সহাৱাৰ পৰা ঠিৰে ৰাঠখি আৰু অপৰাধ 
প্ৰৱণোক হ্ৰা  কঠৰি। 

আৰু এই শাঠস্তৰ ঠিধানৰ মাজে  ামঠগ্ৰকৰ্ালৱ িহুে উপকাঠৰো আৰু  াধাৰণ 
আৰু ঠিলশষ কলযাণ ঠনঠহে আলছ, ৰ্াৰ দ্বাৰা িুঠিমান িযঠক্তলয চঠৰযেৰ স ৌন্দৰ্য 
জাঠনি পাঠৰি। আৰু জাঠনি পাঠৰি সৰ্, চঠৰযেৰ দডৰ ঠিধানৰ িাঠহলৰ অনযায-
অপৰাধ ঠনমূযল কৰা আৰু পঠৰপূণযৰ্ালৱ প্ৰঠেলৰাধ কৰা সকালনামলেই  ম্ভৱ 
নহয; ঠৰ্ দডৰ ঠিধানক চঠৰযে প্ৰৱেযলক অপৰাধৰ মাত্ৰা অনুৰ্াযী কম, সিঠছ, 
কলিাৰ আৰু লাঘৱ কঠৰ প্ৰস্তুে কঠৰলছ। 
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িাৰ নং উদাহৰণ 

মানুহৰ  ম্পদ িযযৰ সক্ষত্ৰে োৰ কমযকাডৰ  সৰ্ঠেযা োৰ ঠনজৰ িালি 
ক্ষঠেকাৰক অৰ্িা আনৰ  িালি ক্ষঠেকাৰক হ’ি, সেঠেযা োৰ  ম্পদে 
োৰ হস্তলক্ষপ িা সলনলদনৰ অঠধকাৰ ৰঠহেকৰণৰ ঠনলদযশ প্ৰদানৰ ঠিষলয 

চঠৰযলে ঠৰ্ লল আঠহলছ, স ই প্ৰ িে আললাচনা। 

স ই কল লহলছ সৰ্লন, পাগ্ল, অপ্ৰাপ্ত িযস্ক, ঠনলিযাধ ঠ হঁেৰ দলৰ িযঠক্ত কলৰ 
ধন- ম্পদ সলনলদনৰ অঠধকাৰ ৰঠহেকৰণ, এইদলৰ ঋণগ্ৰস্ত িযঠক্তৰ প্ৰঠেপক্ষ 
ঋণদাো কলৰ স্বাৰ্য ৰক্ষালৰ্য ঋণী িযঠক্তৰ ধন- ম্পদ সলনলদনৰ অঠধকাৰ 
ৰঠহেকৰণ। 

০ আৰু এই  কললালিাৰ ইছলামী চঠৰযেৰ স ৌন্দৰ্যৰ অন্তৰূ্যক্ত; কাৰণ, চঠৰযলে 
মানুহক োৰ এলন  ম্পদৰ হস্তলক্ষপ কঠৰিলল িাৰণ কঠৰলছ, ৰ্’ে সমৌঠলকৰ্ালৱ 
োৰ হস্তলক্ষপ কৰাৰ  ুলৰ্াগ্ আঠছল; ঠকন্তু সৰ্ঠেযা োৰ  ম্পদে োৰ হস্তলক্ষপ 
কৰাে োৰ উপকাৰেলক ক্ষঠেৰ পঠৰমাণ সিঠছ হয আৰু োৰ কলযাণেলক 
অকলযাণৰ পঠৰমান সিঠছ হয, সেঠেযা চঠৰযে প্ৰৱেযক োৰ িালি ৰ্াৱেীয 
কলযাণকৰ িাইলো োৰ  কললা প্ৰকাৰ িযযৰ অঠধকাৰ ঠনঠষি কলৰ; এই কৰ্া 
িুজািলল সৰ্, ৰ্ালে জনগ্ণ ক্ষঠেকাৰক ঠদশল া িাদ ঠদ প্ৰলেযক উপকাৰী ঠদশে 
ঠ হঁেৰ  ম্পদ িযযৰ অঠধকাৰ প্ৰলযাগ্ কঠৰিলল  লচষ্ট হয।  
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সেৰ নং উদাহৰণ 

অঠধকাৰ প্ৰাপয িযঠক্ত কলৰ অঠধকাৰক  ুদত়ি কৰাৰ িালি চঠৰযে  ন্মে 
চুঠক্ত িা চুঠক্তপত্ৰ গ্ৰহণৰ ঠিষলয চঠৰযলে ঠৰ্ লল আঠহলছ, স ই প্ৰ িে 

আললাচনা। 

০ আৰু স ইলিাৰ হ’ল সৰ্লন,  াক্ষয-চনদ, ৰ্াৰ দ্বাৰা অঠধকাৰ আদায কৰা ৰ্াি, 
অস্বীকাৰ কৰাৰ পৰা ঠিৰে ৰাঠখি আৰু োৰ কাৰলণ   লন্দহ দূৰ হ’ি। 

আৰু এইলিাৰৰ আৰু ঠকছুমান উদাহৰণ হ’ল: িন্ধক, জামানে িা গ্যাৰাঠি িা 
ঠজম্মাদাৰী; এইলিাৰ সেঠেযা কামে আঠহি, সৰ্ঠেযা সকালনা িযঠক্ত কালৰািাৰ 
পৰা োৰ অঠধকাৰ িা প্ৰাপয আদায কঠৰিলল অপাৰগ্ হ’ি, সেঠেযা পাওনাদাৰ 
িযঠক্ত স ই চুঠক্তপত্ৰৰ দাৰস্থ হ’ি, িলে োৰ অঠধকাৰ পঠৰপূণযৰ্ালৱ আদায 
হ’ি। 

এই ঠিষলয সকালনা অস্পষ্টো নাই সৰ্, এই পিঠেৰ মাজে ঠিঠৰ্ন্ন  ধৰণৰ 
উপকাঠৰো আলছ; আৰু আলছ অঠধকাৰ  ংৰক্ষণ, সলনলদন  ম্প্ৰ াৰণ, োক 
নযায আৰু ইনছািৰ িালল প্ৰেযাৱেযন কলৰাৱা, পঠৰলৱশ-পঠৰঠস্থঠেৰ উন্ন যন 
আৰু সলনলদনক  ঠিকৰ্ালৱ  ম্পন্ন  কৰা। 

এলেলক ৰ্ঠদ চুঠক্ত িা চুঠক্তপত্ৰৰ িযৱস্থা নাৰ্াঠকলললহঁলেন, সেলন্ত সলনলদনৰ 
এ া ডাঙৰ অংশ িন্ধ লহ গ্লললহঁলেন। এলেলক, এই চুঠক্তপত্ৰ পাওনাদাৰ আৰু 
ঋনী উৰ্যৰ িালিই ঠিঠৰ্ন্ন  কাৰলণ উপকাৰী। 
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সচৌধয নং উদাহৰণ 

চঠৰযে প্ৰলণো কেত যক ইহছান েৰ্া অনুগ্ৰহ কৰাৰ প্ৰঠে উৎ াহ প্ৰদান; ঠৰ্লয 
ইহছানকাৰীক আল্লাহ ো‘আলাৰ ওচৰে প্ৰঠেদানৰ িযৱস্থা কঠৰ ঠদি আৰু 
জনগ্ণৰ ওচৰে োৰ িালি আঠন ঠদি  ুখযাঠে। োৰঠপছে োৰ ওচৰে োৰ 
 ম্পদ হুিহু অৰ্িা অনুৰূপ উৰ্ঠে আঠহি। এলেলক সকালনা প্ৰকাৰ ক্ষঠেৰ 
স্পশযঠিহীন এই প্ৰকাৰ গুণৰ অঠধকাৰী িযঠক্তৰ অজযলনই আ াইেলক  ন্মাঠনে 
অজযন িুঠল ঠিলিঠচে হ’ি। 

আৰু এই ইহছানৰ উদাহৰণ হ’ল: ঋণ প্ৰদান কৰা, ধাৰ ঠদযা ইেযাঠদ। 

এলেলক ইযাৰ মাজে আলছ ইমান ঠিপুল পঠৰমাণ জনকলযাণ, প্ৰলযাজন পূৰণ, 
দুখ-কষ্ট লাঘৱ আৰু কলযাণ ও পুণয লাৰ্ৰ িযৱস্থা, ঠৰ্ল া গ্ণনা কঠৰ সশষ কৰা 
নাৰ্াি। 

আৰু অনুগ্ৰহকাৰী িযঠক্তৰ ওচৰে োৰ  ম্পদ উৰ্ঠে আঠহি আৰু োৰ 
প্ৰঠেপালকৰ পৰাও প্ৰচুৰ পঠৰমালণ সছাৱাি পাি; আৰু সেওঁ কলযাণ, িৰকে, 
উদাৰো আৰু মুহাব্বে আৰু আন্তঠৰকো োৰ ৰ্াইৰ ওচৰে ইহছান আৰু 
 ুন্দৰ নমূনা প্ৰ াঠৰে কঠৰ ঠদলছ। 

আৰু ঠনলৰ্যজাল ইহছান েৰ্া অনুগ্ৰহ হ’ল, ঠৰ্ল া ইহছানকাৰী িযঠক্ত ঠনস্বাৰ্যৰ্ালৱ 
দান কলৰ আৰু ঠৰ্ল া আৰু প্ৰদানকাৰীৰ ওচৰে উৰ্ঠে নালহ; ইঠেপূলিয জাকাে 
আৰু ছদকাৰ প্ৰা ঠিক আললাচনাে ইযাৰ োৎপৰ্যৰ ঠপলন ইঠিে কৰা লহলছ। 
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সপান্ধৰ নং উদাহৰণ 

স ই  মূহ মূলনীঠে আৰু ঠিঠধ-ঠিধান প্ৰ িে আললাচনা, ঠৰ্লিাৰ চঠৰযে 
প্ৰৱেযলক ঠিিাদ মীমাং াৰ িালি, ঠিঠৰ্ন্ন   ম যাৰ  মাধানকলল্প আৰু িাদী 
আৰু ঠিিাদীৰ এজলন আনজনৰ ওপৰে প্ৰাধানয ঠদযাৰ িালি প্ৰণযন 

কঠৰলছ। 

স যা লহলছ এলন ঠকছুমান মূলনীঠে, ঠৰ্লিাৰ নযায, দলীল-প্ৰমাণ,  ামাঠজক 
প্ৰৰ্াৰ ধাৰািাঠহকো আৰু স্বৰ্াৱ-প্ৰকত ঠেৰ  ামঞ্জ যোৰ ওপৰে প্ৰঠেঠষ্ঠে; 
ঠকযলনা চঠৰযে প্ৰৱেযক, এলন প্ৰলেযক দািীদাৰৰ িালি ঠৰ্লয সকালনা িস্তু অৰ্িা 
সকালনা হক (অঠধকাৰ)ৰ দািী কলৰ, োৰ  পলক্ষ দলীল সপচ কৰাক 
িাধযোমূলক কঠৰ ঠদলছ। এলেলক ঠ  সৰ্ঠেযা এলন দলীল লল আঠহি, ঠৰ্ল া 
োৰ দািীৰ  পলক্ষ  ঠিক ৰু্ঠমকা ৰাঠখি আৰু োক শঠক্তশালী কঠৰি, সেঠেযা 
োৰ িালি োৰ দািীকত ে হক িা অঠধকাৰ  ািযস্ত লহ ৰ্াি। আৰু সৰ্ঠেযা ঠ  
োৰ দািীৰ  পলক্ষ দলীল-প্ৰমাণ আঠনিলল িযৰ্য হ’ি, সেঠেযা ঠিিাদীিাদীৰ 
দািীক প্ৰেযাখযান কঠৰ শপে কঠৰি আৰু োৰ ওপৰে িাদীৰ িালি সকালনা 
অঠধকাৰ  ািযস্ত নহ’ি। 

০ আৰু চঠৰযে প্ৰৱেযলক িস্তুৰ মান অনুৰ্াযী দলীল-প্ৰমাণৰ ঠিষযল া ঠনধযাৰণ 
কঠৰলছ; আৰু সেওঁ  ুস্পষ্ট ইঠিে আৰু মানুহৰ মাজে ধাৰািাঠহকৰ্ালৱ চঠল 
অহা  ামাঠজক প্ৰৰ্ালকা দলীল-প্ৰমাণৰ অন্তৰূ্যক্ত কঠৰলছ। 

এলেলক দলীল-প্ৰমাণ হ’ল এলন প্ৰলেযক িস্তু িা ঠিষযৰ নাম, ঠৰ্লয  েযক 
 ুস্পষ্টৰ্ালৱ িণযনা কলৰ আৰু োক প্ৰমাঠণে কলৰ। 

আৰু সেও ঁঠিিাদৰ  মযে আৰু িাদী ও ঠিিাদীৰ  মান অৱস্থানৰ সক্ষত্ৰে 
ইনছািপূণয আলপাচ-মীমাং াৰ পিঠেৰ কৰ্া লকলছ, ঠৰ্ল া হ’ি ঠিঠৰ্ন্ন   ম যা 
আৰু ঠিলৰাধ মীমাং াৰ প্ৰলেযকল া  মাধান-পিঠেৰ লগ্ে  িঠেপূণয। 
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এলেলক এলন প্ৰঠেল া পিঠে ৰ্’ে সকালনা ৰু্লুম নাই, আৰু ই ঠ হঁেৰ িালি 
উপকাৰী সহাৱাৰ ঠপছলো ঠ হঁেক সকালনা সগ্ানাহৰ কামে প্ৰিতত্ত নকলৰ, 
চঠৰযলে ইযাক কাঠজযাৰ গুঠৰ আৰু ঠিিাদ-ঠি ম্বাদ ঠনৰ নৰ মাধযম ঠহচালপ 
স্বীকত ঠে ঠদলছ।   

আৰু সেওঁ এই নীঠেমালা প্ৰণযনৰ সক্ষত্ৰে শঠক্তশালী আৰু দুিযল আৰু ৰজা 
আৰু প্ৰজাৰ মাজে  াঠিযক অঠধকাৰ প্ৰশ্নে  মো ঠিধান কঠৰলছ। 

আৰু সেওঁ নযাযঠিচাৰ কৰা আৰু ৰু্লুম িা অঠিচাৰ নকৰাৰ পিঠে প্ৰচলন 
কৰাৰ মাধযমে িাদী-ঠিিাদী কলক  ন্তুষ্ট কৰাৰ িযৱস্থা কঠৰলছ। 



 

 

দ্বীন ইছলামৰ স ৌন্দৰ্য 
 29  

সষাল নং উদাহৰণ 

পৰামশয ঠৰ্ঠত্তক কামৰ ঠিষলয চঠৰযলে ঠৰ্ লল আঠহলছ, আৰু মুঠমন কলৰ িালি 
ঠ হঁেৰ ধমযীয, পাঠৰ্যৱ, সদশীয আৰু আন্তজযাঠেক  কললা কমযকাডৰ  পৰামশয 
ঠৰ্ঠত্তক পঠৰচাঠলে সহাৱাৰ ঠিষযল া চঠৰযে কেত যক প্ৰশং নীয সহাৱা প্ৰ িে 
আললাচনা। 

০ আৰু এই ডাঙৰ মূলনীঠেল াৰ ৰ্ৰ্াৰ্যাোৰ ঠিষলয পঠডৰ ে িযঠক্ত কল একমে 
সপাষণ কঠৰলছ; সেওঁললালক আৰু একমে সপাষণ কঠৰলছ সৰ্, এইল া হ’ল 
উলেশয মূহ অজযন,  ঠিক ঠ িান্তে উপনীে সহাৱা আৰু নযাযনীঠে প্ৰচলনৰ 
িালি উপৰু্ক্ত পঠৰলৱশ আৰু উত্তম উপায অৱলম্বনৰ একমাত্ৰ মাধযম। 

আৰু এই মূলনীঠে স ই মূহ জাঠেক উন্ন ে কলৰ, ঠৰ্ কলল  কললা প্ৰকাৰ 
কলযাণ আৰু উপকাৰ অজযনৰ িালি োৰ ওপৰে ঠৰ্ঠত্ত কঠৰ কাৰ্যক্ৰম 
পঠৰচালনা কলৰ। আৰু সৰ্ঠেযা মানুহৰ জ্ঞান িতঠি পায আৰু ঠ হঁেৰ 
ধযানধাৰণাৰ প্ৰশস্তো ঘল , সেঠেযা ঠ হঁলে ইযাৰ প্ৰচডৰ  প্ৰলযাজনীযো আৰু 
পঠৰমাপ অনুধািন কঠৰি পালৰ। 

আৰু সৰ্ঠেযা মুছঠলম কল ইছলামৰ আৰম্ভঠনে সেওঁললাকৰ ধমযীয আৰু পাঠৰ্যৱ 
কমযকাডৰ  মূহ পঠৰচালনাৰ সক্ষত্ৰে এই মূলনীঠেৰ প্ৰলযাগ্ কঠৰঠছল, সেঠেযা 
সেওঁললাকৰ কমযকাডৰ  মূহ  ঠিক আঠছল আৰু পঠৰলৱশ-পঠৰঠস্থঠে আঠছল উন্ন ে 
আৰু  মতঠিৰ মাজে। োৰ ঠপছে ঠ হঁলে সৰ্ঠেযা এই মূলনীঠেৰ পৰা ঠিচুযে 
লহ গ্’ল, সেঠেযা সেওঁললাকৰ দ্বীন আৰু পতঠৰ্ৱীৰ অধেঃপেন হ’িলল ধঠৰল, 
আনঠক অৱলশষে সেওঁললাকৰ অৱস্থা এলন পৰ্যাযে আঠহলল, ঠৰ্ল া আঠজ 
পঠৰলঠক্ষযে লহলছ। এলেলক সেওঁললালক ৰ্ঠদ আলকৌ সেওঁললাকৰ দ্বীন িা 
জীৱনিযৱস্থাক এই মূলনীঠেৰ িালল উৰ্োই আঠনি পালৰ, সেঠেযালহ 
সেওঁললাক  িলকাম হ’ি আৰু মুঠক্ত পাি। 
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 লোৰ নং উদাহৰণ 

ঠনশ্চয এই চঠৰযলে দ্বীন আৰু দুঠনযাৰ  ংস্কাৰ লল আঠহলছ; আৰু লল 
আঠহলছ শৰীৰ আৰু আত্মাৰ মাজে  মঠিে কলযাণ  াধনৰ িযৱস্থা। 

আৰু এই মূলনীঠেৰ ঠিষলয সকাৰআন আৰু ছুন্ন াহৰ মাজে িহুলো িণযনা আলছ; 
আল্লাহ ো‘আলা আৰু সেওঁৰ ৰাছুলল এই দু া িস্তুক প্ৰঠেঠষ্ঠে কৰাৰ িালি 
উৎ াঠহে কঠৰলছ; আৰু এই দু াৰ প্ৰলেযকল া পৰস্পৰৰ  হাযক আৰু এই 
মূলনীঠেৰ পতষ্ঠলপাষক। 

আৰু আল্লাহ ো‘আলাই মানৱজাঠেক  তঠষ্ট কঠৰলছ সেওঁৰ দা ত্ব কৰাৰ িালি 
আৰু সেওঁৰ অঠধকাৰ েৰ্া হক মূহ প্ৰঠেঠষ্ঠে কৰাৰ িালি; আৰু সেওঁ ঠ হঁেক 
প্ৰচুৰ ঠৰঠজক (জীঠৱকা) দান কঠৰলছ আৰু ঠ হঁেৰ িালি ঠৰঠজক লাৰ্ৰ উপায-
উপকৰণ আৰু জীৱনৰ্াপনৰ পিঠে মূহক ঠিঠৰ্ন্ন  সশ্ৰণীে ঠিৰ্ক্ত কঠৰলছ; ৰ্ালে 
ঠ হঁলে সেওঁৰ ইিাদে কৰাৰ িালি এইলিাৰ উপায-উপকৰণৰ  হলৰ্াঠগ্ো লি 
পালৰ আৰু এইলিাৰ ৰ্ালে ঠ হঁেৰ অৰ্যন্তৰীণ আৰু িাঠহযক জীৱনে প্ৰঠেষ্ঠা 
লাৰ্ কলৰ। 

আৰু সেওঁ এককৰ্ালৱ সকৱল আত্মাৰ খাদযৰ সৰ্াগ্ান ঠদিলল আলকৌ শৰীৰক 
অৰ্ত্ন আৰু অৱলহলা কঠৰিলল ঠনলদযশ ঠদযা নাই।  

সৰ্লনলক সেও ঁঠনলষধ কঠৰলছ সৰ্াগ্-ঠিলা  আৰু সলাৰ্ কঠৰিলল; আৰু ঠনলদযশ 
ঠদলছ হৃদয আৰু আত্মাৰ উপকাৰী িস্তু মূহক শঠক্তশালী কঠৰিলল। আৰু এই 
ঠিষযল া আন এক মূলনীঠেে (উদাহৰণে) আৰু পঠৰষ্কাৰৰ্ালৱ িঠণযে লহলছ; 
স যা লহলছ:  
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ওিৰ নং উদাহৰণ 

ঠনশ্চয চঠৰযে, ইল্ম (জ্ঞান), দ্বীন, প্ৰশা ন আৰু ঠিঠধ-ঠিধানক এ াক 
আনল াৰ শঠক্তিধযক আৰু  হায  হলৰ্াঠগ্োকাৰীৰূলপ ঠনধযাৰণ কঠৰলছ। 

০ এলেলক ইল্ম (জ্ঞান) আৰু দ্বীন প্ৰশা নক শঠক্তশালী কলৰ; আৰু ইযাৰ 
ওপৰে ঠৰ্ঠত্ত কঠৰ গ্ঠ়ি উলি ক্ষমো আৰু ঠিঠধ-ঠিধান।  

আৰু প্ৰশা ন  ামঠগ্ৰকৰ্ালৱ জ্ঞান আৰু দ্বীনৰ লগ্ে চেযৰু্ক্ত, ঠৰ্ল া লহলছ 
ঠহকমে িা কলালকৌশল েৰ্া প্ৰজ্ঞা। আৰু ই লহলছ,  ঠিক পৰ্ আৰু কলযাণ, 
 িলো আৰু মুঠক্ত। 

এলেলক দ্বীন আৰু ক্ষমো িা ৰাজত্ব সৰ্ঠেযা এ াই আনল াৰ পঠৰপূৰক আৰু 
 হাযক শঠক্ত হয, সেঠেযা কমযকাডৰ  মূহ পঠৰশুি হয, সৰ্লনলক পাঠৰপাঠশ্বযক 
পঠৰলৱশ-পঠৰঠস্থঠে হয  ু ংহে। 

আৰু সৰ্ঠেযাই এ াক আনল াৰ পৰা পতৰ্ক কৰা হয, সেঠেযা শা নিযৱস্থা 
দুিযল লহ ৰ্ায, োৰ ৰ্ৰ্াৰ্যো আৰু  ংস্কাৰমূলক মানঠ কোৰ ঠিলুঠপ্ত ঘল , 
পাৰ্যকয আৰু দলাদঠলৰ  তঠষ্ট হয, আন্তঠৰক দূৰত্ব িতঠি পায আৰু মানুহৰ 
কমযকাডৰ  অিক্ষয আৰু অৱনঠেৰ িালল ধাঠিে হয। 

ইযাৰ  মৰ্যনপুষ্ট কৰ্া হ’ল: জ্ঞান ঠিজ্ঞান ঠৰ্মালনই  ম্প্ৰ াঠৰে হওঁক, জ্ঞান 
ঠৰ্মালনই ঠিঠৰ্ন্ন  সশ্ৰণীে ঠিৰ্ক্ত হওঁক আৰু আঠৱষ্কাৰ মূহ ঠৰ্মালনই ডাঙৰ আৰু 
 ংখযাে অঠধক হওঁক, োৰ পৰা এলন সকালনা িস্তুৰ আগ্মন নহয ঠৰ্ল া আল-
সকাৰআনৰ ঠনলদযশনাৰ ঠিপৰীে আৰু চঠৰযলে ঠৰ্ লল আঠহলছ, োৰ ঠিলৰাধী। 

চঠৰযলে এলন সকালনা িস্তু লল নালহ, ৰ্াক ঠিলিক-িুঠি অ ম্ভৱ িুঠল ৰ্ালৱ; িৰং 
চঠৰযলে ঠৰ্ লল আলহ,  ুস্থ ঠিলিক-িুঠি োৰ স ৌন্দৰ্যক ৰ্ৰ্াৰ্ৰ্  মৰ্যন কলৰ; 
অৰ্িা চঠৰযলে এলন সকালনা িস্তু লল আলহ, ঠৰ্ল া সমৌঠলক িা ঠিস্তাঠৰেৰ্ালৱ 
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জনাৰ ঠিষলয ঠিলিলক  ঠিক পৰ্ নাপায। আৰু ইযাৰ িালি আৰু এ া দতষ্টান্ত 
দাঠঙ ধৰাৰ প্ৰলযাজন; আৰু স যা হ’ল: 
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ঊলনশ নং উদাহৰণ 

চঠৰযলে এলন সকালনা িস্তু লল নালহ, ৰ্াক ঠিলিক-িুঠি অ ম্ভৱ িুঠল ৰ্ালৱ, 
আৰু এলন সকালনা িস্তু লল নালহ ঠৰ্ল া ঠিশুি ঠিদযাই ঠিলৰাঠধো কলৰ। 

আৰু এইল া এই কৰ্াৰ ওপৰে  িযলশ্ৰষ্ঠ দলীল সৰ্, আল্লাহ ো‘আলাৰ ওচৰৰ 
পৰা ঠৰ্ল া আঠহলছ, স যা মজিুে আৰু স্থাযী, আৰু ই  কললা কাল আৰু 
স্থানৰ িালি উপলৰ্াগ্ী। 

০ আৰু এই ঠনঠখল ঠিশ্বে ঘঠ  সৰ্াৱা  কললা ঘ না দুঘয না আৰু  মাজ 
ঠিজ্ঞানৰ ঘ না মূহ  ুক্ষ্মৰ্ালৱ অধযযন আৰু অনু ন্ধান কৰাৰ মাধযলমলৰ এই 
 ংঠক্ষপ্ত িাকয মূহ ঠিস্তাঠৰেৰ্ালৱ িুজা ৰ্ায। আৰু এইলিাৰৰ িযৱহাৰ আৰু 
প্ৰলযাগ্ সেঠেযা হ’ি, সৰ্ঠেযা ই হ’ি চঠৰযলে ঠৰ্ লল আঠহলছ স ই অনুৰ্াযী 
ৰ্ৰ্াৰ্ৰ্ িাস্তৱোৰ অন্তৰূ্যক্ত; গ্ঠেলক ইযাৰ দ্বাৰা িুজা ৰ্ায সৰ্, ঠনশ্চয ই 
(লকাৰআন) প্ৰলেযক ঠিষযে স্পষ্ট িযাখযাস্বৰূপ আৰু ই  ৰু-িৰ  কললালক 
চাঠমল কঠৰলছ। 



 

 

দ্বীন ইছলামৰ স ৌন্দৰ্য 
 34  

ঠিশ নং উদাহৰণ 

ইছলামৰ অস্বাৰ্াঠৱক আৰু অললৌঠকক ঠিজয মূহে  ামঠগ্ৰক দতঠষ্টপাে; 
োৰঠপছে শত্ৰু কলৰ প্ৰকাশয শত্ৰুো, প্ৰচডৰ  ঠিলৰাঠধো আৰু োৰ লগ্ে 
ঠ হঁেৰ ঠচৰাচঠৰে  ংঘােমুখৰ অৱস্থান  লত্ত্বও  ন্মানৰ ল লে ঠিদযমান 

ৰ্কাৰ ঠিষয  ম্পলকয ঠকছু কৰ্া। 

০ এই দ্বীন িা জীৱনিযৱস্থাৰ উৎ ৰ িালল দতঠষ্টপাে কঠৰললই এইল া িুজা ৰ্ায 
সৰ্; সকলনলক ই আৰি উপদ্বীপৰ অঠধিা ী কলৰ অন্তৰে ঠিলৰ্দ আৰু প্ৰচডৰ  
ঠিলদ্বষ ও শত্ৰুো ঠিদযমান ৰ্কাৰ ঠপছলো ঠ হঁেক ঐকযিি কঠৰলছ; আৰু 
সকলনলক ঠ হঁেক  ংঘিি কঠৰলছ, ঠ হঁেৰ দূৰৱেযী কলক ঠনক ৱেযী কলৰ 
লগ্ে একঠত্ৰে কঠৰলছ আৰু ঠ হঁেৰ মাজৰ স ই শত্ৰুোক দূৰ কঠৰ ঠদলছ; 
আৰু ঈমানী ভ্ৰােত ত্বলিাধক োৰ ৰ্ৰ্াস্থানে প্ৰঠেস্থাপন কঠৰলছ। 

োৰ ঠপছে সেওঁললালক পতঠৰ্ৱীৰ চুলক সকালন ওলাই পঠৰলছ ঠিঠৰ্ন্ন  ৰূ্খডৰ ক জয 
কৰাৰ িালি; আৰু এই ৰূ্খডৰ  মূহৰ শীষযে আঠছল অেযন্ত শঠক্তশালী পাৰ য 
আৰু সৰাম জাঠে; এওঁললাকৰ ৰাজত্ব আঠছল িৰ ডাঙৰ, আৰু এওঁললাক িৰ 
শঠক্তশালী আঠছল আৰু  ংখযা আৰু স্থাঠযত্বৰ িালল ঠদও এওঁললাক আঠছল িহু 
গুলণ সিঠছ; োৰঠপছলো সেওঁললালক এই উৰ্য  াম্ৰাজযক জয কঠৰলছ আৰু এই 
জয  ম্ভৱ লহঠছল সকৱল সেওঁললাকৰ দ্বীন, ঈমানী শঠক্ত আৰু সেওঁললাকৰ প্ৰঠে 
আল্লাহ ো‘আলাৰ  হায আৰু  হলৰ্াঠগ্োৰ ঠিঠনমযে; আনঠক অৱলশষে 
ইছলাম পতঠৰ্ৱীৰ পূৱৰ পৰা পঠশ্চমলল ঠিস্তাৰ লাৰ্ কঠৰলছ। 

এলেলক এইল াক আল্লাহ ো‘আলাৰ অনযেম ঠনদশযন, সেওঁৰ দ্বীনৰ  েযোৰ 
দলীল আৰু সেওঁৰ নিীৰ মু‘ঠজৰ্া (অললৌঠককো) ঠহচালপ গ্ণনা কৰা হয; আৰু 
এই িালিই মানৱজাঠে সকালনা ধৰণৰ সজাৰজিৰদঠস্ত আৰু অঠস্থৰো অঠিহলনই 
স্বজ্ঞালন দত়ি আস্থাৰ ল লে দলল দলল এই দ্বীনৰ মাজে প্ৰলৱশ কঠৰলছ আৰু 
কঠৰ আলছ। 
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০ এলেক ঠৰ্লয এই ঠিষযল াৰ প্ৰঠে  ামঠগ্ৰকৰ্ালৱ দতঠষ্ট ঠদি, ঠ  িুঠজিলল পাি 
সৰ্, এইল া লহলছ  েয দ্বীন, ৰ্াৰ প্ৰঠেদ্বঠন্দোে িাঠেল সকালনামলেই  িল হ’ি 
সনাৱাঠৰি, ঠৰ্মালনই ঠ  শঠক্তশালী নহওঁক আৰু োৰ প্ৰৰ্াৱ আৰু প্ৰঠেপঠত্ত 
ঠৰ্মালনই প্ৰৱল নহওঁক ঠকয। 

এইল া িুজা ৰ্াি স্বযংঠক্ৰয জ্ঞান-িুঠিৰ দ্বাৰা আৰু োে সকালনা নযাযপৰাযণ 
সলালক  লন্দহ সপাষণ নকঠৰি; আৰু ই অেযাৱশযক িা জৰুঠৰ ঠিষযৰ 
অন্তৰূ্যক্ত। 

ঠকন্তু এই ৰু্গ্ৰ সলখক কলৰ এ া দলল ইযাৰ ঠিপৰীে কৰ্া কয, ঠৰ্ কলক 
অ মঠৰ্যে ঠচন্তাধাৰা ইছলামৰ শত্ৰু কলৰ  মৰ্যন কৰাৰ িালল সিঠল ঠদলছ; 
স লয ঠ হঁলে ধাৰণা কলৰ সৰ্, ইছলামৰ  ম্প্ৰ াৰণ আৰু োৰ ঠিস্মযকৰ 
ঠিজয মূহ ঠনলৰ্যজাল িস্তুগ্ে ঠিষয আৰু কমযকাডৰ ৰ ওপৰে প্ৰঠেঠষ্ঠে; আৰু 
ঠ হঁলে এই ঠিজয মূহক ঠ হঁেৰ ৰু্ল ধাৰণাৰ ঠৰ্ঠত্তে ঠিচাৰ ঠিলশ্লষণ কঠৰলছ। 

আৰু ঠ হঁলে এই ঠিলশ্লষণল াৰ দ্বাৰা ঠৰ্ কৰ্াষাৰ কি ঠিচাঠৰলছ স ইল া লহলছ, 
ইছলামৰ ঠিজয প্ৰকত েলে পাৰ য আৰু সৰাম  ম্ৰা  কলৰ ৰাষ্ট্ৰীয দুিযলোৰ 
কাৰলণ, আৰু আৰিৰ িস্তুগ্ে শঠক্তৰ আঠধকযোৰ কাৰলণ।  

ঠন লন্দলহ প্ৰকত ে অৱস্থা  ম্পলকয  ামানযেম ধাৰণাই ঠ হঁেৰ উপলৰাক্ত 
কল্পনাপ্ৰ ূে ঠিলশ্লষণ িাঠেল কৰাৰ িালি ৰ্লৰ্ষ্ট। 

কাৰণ, আৰিৰ মাজে স ই  মযে এলন সকান শঠক্ত আঠছল সন?, ৰ্াৰ দ্বাৰা 
ঠ হঁলে কু্ষদ্ৰ কু্ষদ্ৰ ৰাষ্ট্ৰ িা চৰকাৰ মূহৰ মাজৰ পৰা এ া কু্ষদ্ৰেম চৰকাৰক 
প্ৰঠেলৰাধ কৰা িা উৎখাে কৰাৰ দলৰ উপৰু্ক্ত আঠছল? স ই  মযে 
 াধাৰণৰ্ালৱ  িালোলক শঠক্তশালী আৰু স ই  মযে জন ংখযা আৰু প্ৰস্তুঠেৰ 
ঠদলশলৰ ঠিশাল ডাঙৰ ৰাষ্ট্ৰ আৰু জাঠেক প্ৰঠেলৰাধ কৰালো দূৰৰ কৰ্া। ঠকন্তু 
সশষলল সেওঁললালক (মুছঠলম কলল)  ামঠগ্ৰকৰ্ালৱ স ইলিাৰ  াম্ৰাজযক  ুকুৰা 
 ুকুৰ কঠৰ ঠদঠছল আৰু স ইলিাৰ শঠক্তশালী  াম্ৰাজযৰ  াংঠিধাঠনক 
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প্ৰঠেষ্ঠান মূহ আল-সকাৰআন আৰু ইনছািপূণয দ্বীনৰ ঠিধান মূহ দখল কঠৰ 
ললঠছল, ঠৰ্ল া প্ৰলেযক নযাযপৰাযণ িযঠক্ত আৰু হকপন্থী সলালক ইযাৰ ৰ্ৰ্াৰ্যো 
উপলঠি কঠৰ  াদলৰ গ্ৰহণ কঠৰ ললঠছল।  

এলেলক সকৱল িস্তুগ্ে ঠিষযে আৰি কলৰ সশ্ৰষ্ঠত্বৰ কাৰলণ এই  ম্প্ৰ াঠৰে 
িযাপক ঠিজয অঠজযে লহলছ িুঠল িযাখযা কৰা  ম্ভৱ সন? 

এই ধৰণৰ কৰ্া সকৱল ঠ হঁলেই কয, ঠৰ্ কলল ইছলামী জীৱনিযৱস্থাৰ মাজে 
দুনযাম ঠিযপাি ঠিচালৰ, অৰ্িা ঠ হঁলেই এই ধৰণৰ কৰ্া কয, ঠৰ্ কলৰ মাজে 
শত্ৰু কলৰ কৰ্া িাস্তৱো ঠিিঠজযে অৱস্থাে ঠিযঠপ আলছ। 

০ োৰঠপছে ধাৰািাঠহক দুলৰ্যাগ্ আৰু দুঘয না আৰু শত্ৰু কলৰ প্ৰকাশয 
শত্ৰুোৰ ঠপছলো এই দ্বীন োৰ ৰ্ৰ্াৰ্ৰ্ স্বকীযো লল অৱঠশষ্ট ৰ্কাল া এই 
দ্বীনৰ ঠনদশযন মূহৰ মাজে অনযেম; আৰু এইল ালৱই প্ৰকত ে অৰ্যে আল্লাহৰ 
দ্বীন। এলেলক ৰ্ঠদ এলন পৰ্যাপ্ত শঠক্ত এই দ্বীনক  হলৰ্াঠগ্ো কলৰ, ঠৰ্ল া 
 ীমলংঘনকাৰী  কলৰ  ীমালংঘন আৰু ঠিলদ্ৰাহী কলৰ ঠিলদ্ৰাহক প্ৰঠেলৰাধ 
কলৰ, সেলন্ত পতঠৰ্ৱীে এই দ্বীনৰ িাঠহলৰ আন সকালনা ধময অৱঠশষ্ট 
নাৰ্াঠকলললহঁলেন আৰু সকালনা প্ৰকাৰ সজাৰ জিৰদঠস্ত আৰু িাধযিাধকোঠিহীন 
মানৱজাঠে ইযাক গ্ৰহণ কঠৰলল হয। কাৰণ, ই লহলছ  েয ধময, স্বৰ্াৱগ্েধময 
আৰু  েো ও  ংস্কাৰৰ ধময; ঠকন্তু ইযাৰ অনু াৰী কলৰ  ংকীণযো, দুিযলো, 
অলনকয আৰু সেওঁললাকৰ ওপৰে সেওঁললাকৰ শত্ৰু কলৰ ঠনৰ্যােন-
অেযাচালৰই ইযাৰ অগ্ৰৰ্াত্ৰাক িাধা ঠদলছ। (লা হাউলা অলা কুউৱাো ইল্লা-
ঠিল্লাহ) 
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এলকশ নং উদাহৰণ 
আগ্ৰ আললাঠচে প্ৰলেযক ঠিষযৰ  াৰাংশ 

ঠিশুি আৰু কলযাণকৰ আঠকদা-ঠিশ্বা ; আত্মা আৰু ঠিলিক-িুঠিক মাঠজযে 
ৰূপদানকাৰী উত্তম চঠৰত্ৰ; পঠৰঠস্থঠে-পঠৰলৱশ  ংস্কাৰকাৰী কমযকাডৰ ; মূল আৰু 
শাখা-প্ৰশাখাে ঠিস্ততে  ুস্পষ্ট দলীল-প্ৰমাণ; প্ৰঠেমাপূজা আৰু  তঠষ্টপূজা 
প্ৰেযাখযান; দ্বীনৰ ঠিষলয একঠনষ্ঠো আৰু ইখলাছ  তঠষ্টজগ্েৰ ৰি আল্লাহৰ 
িালি ঠনলিদন কৰা; সচেনা, ঠিলিক-িুঠি আৰু ঠচন্তা-গ্লৱষণাৰ ঠিৰুলি  কললা 
প্ৰকাৰ কু ংস্কাৰ পঠৰহাৰ কৰা;  াধাৰণ কলযাণ;  কললা প্ৰকাৰ অনযায-অঠনষ্ট 
আৰু ঠিশতঙ্খলা প্ৰঠেলৰাধ কৰা; নযাযঠিচাৰ কৰা আৰু  কললা ধৰণৰ ৰু্লুম-
ঠনৰ্যােনৰ গুঠৰ ঠনপাে কৰা আৰু  কললা প্ৰকাৰ উন্ন ঠে আৰু উৎকষয ঠিধানে 
উৎ াঠহে কৰা ইেযাঠদ মূলনীঠেমালাৰ ওপৰে দ্বীন-ইছলাম প্ৰঠেঠষ্ঠে।  

০ আৰু এই িাকয মূহৰ ঠিস্তাঠৰে ঠিৱৰণ িহুে দীঘয হ’ি; নূযনেম জ্ঞান িা 
জনাশুনা ৰ্কা প্ৰলেযক িযঠক্তলযই  লন্দহমুু্ক্ত আৰু  ুস্পষ্টৰ্ালৱ ঠিস্তাঠৰে 
ঠিলশ্লষণ আৰু ঠিৱৰণৰ পৰ্ পাি, ৰ্’ে সকালনা প্ৰকাৰ  ম যা িা জঠ লো 
নাৰ্াঠকি। 

আৰু আঠমও এই আললাচনাল াক ইযাৰ  ংঠক্ষপ্তোৰ ওপৰে  ীমািি ৰখা 
উঠচে িুঠল ৰ্ালৱাঁ; ঠকযলনা ই এলন ঠকছুমান মূলনীঠে আৰু ঠনযম-কানুনক 
অন্তৰূ্যক্ত কঠৰলছ, ৰ্াৰ দ্বাৰা ইছলামৰ পঠৰপূণযো, মহত্ব আৰু  কললা িস্তুৰ 
প্ৰকত ে  ংস্কাৰকাৰী সহাৱাৰ ঠিষযল া স্পষ্টৰূলপ জনা ৰ্ায। 
 আল্লাহৰ ওচৰে োওিীক কামনা কলৰাঁ। 

১৩৬৪ ঠহজৰীৰ জুমাদাল উলা মাহৰ প্ৰৰ্ম ঠদনল াে 
সলখাল া  ম্পন্ন  লহলছ। 

২১-১১-২০১৫ চন ----- ০৯-০২-১৪৩৭ ঠহজৰী 
শঠনিাৰ  ঠন্ধযা ৪-৩০ ঠমঠন ে ইযাৰ অনুিাদ  ম্পন্ন  হ’ল।  


