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বিনন্য়র স ৌন্দর্য  ি পবরবিবেন্েই উজ্জি ও প্রসু্ফটনমুখী। বিনয় র্বি অন্তন্র থান্ে িাইন্র োর  ুন্দর প্রোশ ঘটাই 

স্বাভাবিে। ই িাম অহংোরন্ে িূর েন্র বিনয় অিিম্বন েরার েথা নানাভান্ি িন্িন্ে। ই িান্মর এ বশক্ষাবটর 

  যা  মান্জর আন্িম ওিামার মান্ে িোপেভান্ি িৃশেমান। বনন্জন্ির পবরবধন্ে এর অল্প বেেু িৃবিেটু িেবেক্রন্মর 

েথা িাি বিন্ি আন্িমন্িরন্ে অন্তে  াধার  মানুন্রর  ংন্ি বিনয়া্রয়ী আ র  েরন্েই সিখা র্ায় সিবশ; বেন্তু 

বিনন্য়র পাশাপাবশ  মান্জর আন্রা বেেু স ৌজনে ও স ৌন্দর্যময় আ রন্ র প্রোন্শ িোপে ঘাটবে িা িুিযিোর 

িক্ষ ও োন্ির মান্ে ধরা পন্ে।  মান্জ প্রভাি  ৃবিোরী িা প্রভাি ও গ্রহ ন্র্ািেোোমী আন্িম  মান্জর মান্ে 

স  ঘাটবেগুন্িা না থাোই  ি বিে সথন্ে প্রেোবশে।  

আ রন্ র স ৌন্দর্য োন্ির  ম্পি? 

রা ূিুল্লাহ  াল্লাল্লাহু ‘‘আিাইবহ ওয়া াল্লাম-এর এেবট হািী  হন্িা :  

َتمِّ َ  بُِعثُْت  إِنََّما»
ُ
ْخََلقِ  َمََكِرمَ  ِِل

َ
 «اِْل

“বনশ্চয় আবম মহৎ  াবরবিে গু ািিীর পূ যো িান েরার উন্েন্শে সপ্রবরে হন্য়বে”।1 

ই িান্মর উৎ ,  ূি ও মনীরীন্ির  বরি সথন্ে এ হািীন্ র উজ্জি  ি িৃিান্ত পাওয়া র্ায়। বেন্তু িাস্তন্ি সিখা 

র্ায়, মুআশারা িা পরস্পর  ম্পেযিে অঙ্গন িা  ামাবজে  ম্পন্েযর সক্ষন্ি পেন্দনীয় স্বভাি, গু ািবি, আিি ও 

নীবে আমান্ির স ন্য় পবশ্চমা  মাজ আয়ত্ব েন্র বনন্য়ন্ে সিবশ। এ সিন্শর আধুবনে বশবক্ষেন্ির অন্নন্ে স   মাজ 

সথন্েই স  ি পেন্দনীয় স্বভািগুন্িা গ্রহ  েন্রন্েন এিং এ ি সক্ষন্ি আমান্ির আন্িম  মান্জর এেবট অংন্শর 

বনবিযোরত্ব িা অ েেযো সিন্খ োরা ধার া েন্র িন্ ন্েন, এটা পবশ্চমান্ির সিওয়া  ম্পি, ই িামী  ংসৃ্কবে 

বেংিা মু বিম  মান্জর এ সক্ষন্ি প্রিত্ত িা প্রিানন্র্ািে বেেু সনই।  

িাস্তন্ি এ ধার াবট  বিে নয়। বেন্তু িাস্তি আ র  ও উিাহর  বিন্য় এ ধার াবটন্ে ভুি প্রমা  েরার োজবট এ 

 মান্জর আন্িম  ম্প্রিান্য়র িে এেবট অংশই েরন্েন না।  প্রখোে ই িামী স্কিার শাইখ মুহাম্মি েেী উ মানী 

োর বিশাি ভ্রম োবহনী এিং িকৃ্তোিবিন্ে এ েথা েন্য়েিার িন্িন্েন সর্, ই িান্মর সিওয়া  ামাবজে ও 

পাবথযি স ৌন্দর্যময় আ র গুন্িা সেন্ে বিন্য় িুবনয়ান্ে মুব িমরা সো িা া ও অপমানজনে জীিনর্াপন েরন্েন। 

আর পবশ্চন্মর ই িাম-িুশমনরা মুব িমন্ির স ই সেন্ে সিওয়া মহৎ আ র -োি ারন্ে অিিম্বন েরায় িুবনয়ান্ে 

োরা  ফি জীিনর্াপন েরন্েন। োর এ অবভমন্ের পন্ক্ষ বেবন সিশ বেেু ঘটনাও েুন্ি ধন্রন্েন। বেংিা িিা 

র্ায় স  ি ঘটনা, অবভজ্ঞো ও  াবিযে পৃবথিীব ি বিন্ের  েন্র এ অবভমে বেবন বিন্য়ন্েন।  

                                                           

1  ুনান িায়হােী, হািী  নং ২০৫৭১ 
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সর্ই ই িামী মু‘আশারা িা  ামাবজে জীিনধারার মূি েথা হন্ে, আমার সোন্না আ রন্  সর্ন অনে সেউ েি না 

পায়, আমার আ র  দ্বারা সর্ন অন্নের আরাম ও  ুবিধা হয়, স বট এখন আধোবিে স েনা ম্পন্ন অবে অল্প বেেু 

ই িামী িেবক্তন্ত্বর িাইন্র িাস্তন্ি অনেন্ির মান্ে প্রায় সিখাই র্ায় না।  

আমান্ির সেন্ে সিওয়া, সফন্ি আ া ও ভুন্ি র্াওয়া স ই আ রন্ র স ৌন্দর্যগুন্িান্ে আিার আমান্ির আপন েন্র 

সনওয়া উব ে। আমরা স গুন্িা আমান্ির বেোি মূন্হর “মুআশারা”  ংবেি অধোয় মূন্হ পান্িা, আর অবে অল্প 

বেেু আিশুবি ম্পন্ন  বিে ই িামী িেবক্তন্ত্বর মান্ে পান্িা, এিং আন্রা খুুঁজন্ি বিস্ময়েরভান্ি পান্িা পবশ্চমানুরক্ত 

িহু আধা িীনিার মানুন্রর জীিন্ন আ রন্ ।  

আ রন্ র স ৌন্দর্য: বেেু নমুনা 

এেজন অপরজন্নর  ন্ঙ্গ সিখা হন্িই  ািাম সিওয়া ও জিাি সিওয়ার রীবে ই িান্মর। এর স ৌন্দর্য, ফর্ীিে ও 

 ুফি অন্নে। এবট এেবট ইিািেও। পবশ্চমা  মান্জর ধমযবিশ্বা  ও  ংসৃ্কবে বভন্ন হওয়ায় এ জায়িাবটন্েই োরা 

 ািু েন্রন্ে শুভ োি-শুভ ন্ধ্োর োি ার। এিং স বট োন্ির অঙ্গন্ন জনবপ্রয়ো িাভ েন্রন্ে ও প্রভাি  ৃবি 

েন্রন্ে। োন্রা ঘন্র প্রন্িশ েরার আন্ি অনুমবে সনওয়া,  ািাম জানান্না বেংিা িরজায় সটাো বিন্য় আিমনিােযা 

জানান্না োি ারবটও ই িান্মর। বেন্তু আধুবনে  মান্জ এ   যাবট র্ে েন্িার অনুশীিন্নর মধে বিন্য় েরা হয়, 

আমান্ির স না জিন্ে োর মািাটা েন্ো েীব্র নয়। োউন্ে স্বািে জানান্না,  াফন্িের জনে অবভনন্দন জানান্না, 

সেউ আমার োন্ে এন্   ন্ি র্াওয়ার  ময় বেেুিূর োন্ে এবিন্য় বিন্য় আ া, আমার জনে শুভ ও েিো ের 

সোট িে সোন্না োজ সেউ েরন্ি বেংিা সেমন সোন্না  ংিাি সেউ বিন্ি োন্ে “জার্াোল্লাহু খাইরান” িা 

“থোংে ইউ” অথিা ধনেিাি িিা, োন্রা জনে আমার আ র  িা ভূবমো বিেম্বনারের  ািেস্ত হন্ি  ন্ঙ্গ  ন্ঙ্গই 

 বর (িুুঃবখে) িা ক্ষমাপ্রাথযী িিার   যাগুন্িা আমান্ির পবরব ে মু বিম  মান্জ র্েটুেু পবরমা  ও র্ে দ্রুে িক্ষে 

েরাটা প্রেোবশে, িাস্তন্ি েেটুেু পবরমা  ও েে দ্রুে সিখা র্ায় না। পক্ষান্তন্র পবশ্চমা োি ান্র অনুরক্তন্ির 

মান্ে স টা সিখা র্ায় অন্নে সিবশ পবরমান্ ।  

এ পর্যান্য় এ বিরয়বটর উন্ল্লখ প্রা বঙ্গে সর্, এ ি পর্যান্য় ই িামী শব্দািবির িেিহার অন্তিযেভান্ি সর্ পবরমা  

েিো ের, োৎপর্যপূ য ও  ওয়াি িান্ভর মাধেম, পবশ্চমা  মান্জর  ািু েরা শব্দগুন্িা স  রেম নয়। স  ন্ির 

মান্ে স েুেিার বেেু নিি ভাি-উোন্ র েরঙ্গ বিিেমান। বেন্তু অস্বীোর েরার উপায় সনই সর্, আমরা আমান্িরটা 

না েরার োরন্  এিং স গুন্িা বিেল্প বহন্ ন্ি  ািু হওয়ার োরন্  এখন স গুন্িারও এেটা  ামাবজে আন্িিন ও 

প্রভাি িাুঁবেন্য় সিন্ে।  ংসৃ্কবের নীবে এমনই হন্য় থান্ে। িৃহত্তর বশবক্ষে  মান্জ স ই নিি ভাি-উোন্ র 

স ৌজনেমূিে শব্দািিীর িেিহার ও প্রন্য়াি োই িোপেভান্ি িক্ষ ীয়। 

এ পবরবিবেন্ে আমরা বে েরি িা েরন্ে পাবর? আমান্ির আ রন্ র স ৌন্দর্য ও স ৌজনে নীবেন্ে  ামন্ন বনন্য় 

আ ন্ে  াইন্ি শুরুন্েই  িমান ধারাবটর  মান্িা নার পবরিন্েয আমান্ির  ংসৃ্কবে বিোশে শব্দ ও আ র গুন্িার 

িোপে   যা ও প্রন্য়াি শুরু েরন্ে পাবর। েখন্না েখন্না িুন্টা এে  ন্ঙ্গও  ািান্ে হন্ে পান্র। সর্মন; থোংে ইউ 

জার্াোল্লাহু খাইরান। সমাটেথা স ৌজনেময়  ামাবজেোয় আমান্ির প্রন্িশটা ঘটান্ে হন্ি আন্রা সিশী। আর স ই 

স ৌজনে ও স ৌন্দর্যন্ে বটবেন্য় রাখন্ে হন্ি, সরওয়ান্জ পবর ে েরন্ে হন্ি। এরপর োর স্টাইি ও ধরন্ন 

পবরিেযন প্রয়া ী হন্ি আশা েরা র্ায় ক্ষবে হন্ি না। োরা সর্বটন্ে “এবটন্েট” িন্ি ও মান্ন, আমরা স বটন্ে 
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আিি ও মুআশারার নীবে িন্ি   যা েরন্ে পাবর। সর্খান্ন সর্খান্ন োন্িরটান্ে  ঙ্গেভান্িই  ংন্শাধনন্র্ািে িন্ি 

মন্ন হয়, আমরা স খান্ন শুিোও বনন্য় আ ন্ে পাবর, সোন্না  ম ো সনই।  

স্মাটযন্ন  ও জেোহীনো: 

আ রন্ র স ৌন্দর্য িা স ৌজন্নের এেবট িে বিরয় হন্ে- হাে ে িান্না, অস্পিো ও জেো সথন্ে সির হন্য় এন্  

বিনন্য়র  ন্ঙ্গ ঋজু ভবঙ্গন্ে স্পি েথাবট েুন্ি ধরা। ই িামী মুআশারায় সর্মন এবট  মবথযে, সেমবন আধুবনে 

এবটন্েন্টও এই স্পিো ও স্মাটযন্নন্ র গুরুত্ব অবধে। প্রোশে আ ার-আ রন্  সোন্না িৃবিেটু মুদ্রান্িার,  ুিোন্না, 

সখাুঁ ান্না, প্রোন্শে নােোো, সহন্িিুন্ি থুথু বেবটন্য় েথা িিা, বিনন্য়র ভান্র িক্তিে অস্পি েন্র সোিার মন্ো 

বিেম্বনাগুন্িা সথন্ে মুক্ত থাোর অভো  রপ্ত েন্র সনয়ায় েিোন্ র পবরিন্েয সোথাও সোন্না ক্ষবের েথা িিা 

সনই।  

এেবট সিন্শর অবে অল্প বেেু বনয়ম ভাঙ্গা মানুর োন্ির অবে প্রভাি ও িেবক্তন্ত্বর োরন্  এ ি এবটন্েট ও 

আিিনীবের িাইন্র সথন্েও িন্র ে হন্য় সর্ন্ে পান্রন, এটা  ি সিন্শ এিং হয়ন্ো  ি রু্ন্িই হন্য় এন্ ন্ে। বেন্তু 

 াধারন্ র জনে এটা উিাহর  হন্ে পান্র না।  াধারন্ র জনে ঋজুো, স্পিো, বিেম্বনামুক্তো অিিম্বন্নর সোন্না 

বিন্শর বিেল্প সনই।  

এেজন েরু  বেংিা মাোবর িয়  ও পর্যান্য়র মু বিন্মর জনে এ গু বটর অিিম্বন োর পন্ক্ষ অন্পক্ষােৃে 

আনুেূিেই উপহার সিন্ি।  

স ৌজনে-অন্ ৌজনে:  ুফি-েুফি 

আ রন্ র সোট সোট স ৌন্দর্য ও স ৌজনে ই িামী িৃবিন্ো  সথন্ে সর্মন েুে ভািার নয়, সেমবন োর িাস্তি ও 

 ামাবজে  ুফিও অনুন্ল্লখ েরার মে নয়। অভো িে বিনন্য়র পাশাপাবশ স ৌজনেন্িাধ ও আ রন্ র স ৌন্দন্র্যর 

োরন্  সর্ সোন্না পর্যান্য়র িেবক্তন্ে এ  মাজ েুিনামূিে অবধে গ্রহ ন্র্ািেো বিন্ে প্রস্তুে হন্য় র্ান্ি। অনোনে 

সক্ষন্িও োর সর্ািেো থােন্ি এ ধরন্নর গু ািবি োন্ে আন্রা মর্যািািান েন্র োর পথ পবরক্রমা  হজ েন্র 

সিন্ি এিং োন্ে অিশেই বেেুটা এবিন্য় সিন্ি। পক্ষান্তন্র িাস্তি অন্থয এেজন িে িেবক্তত্বন্ে এ ি গুন্ র 

শূনেোর োরন্   মাজ বেেুটা অপাংন্ক্তয় ও অনুন্পান্র্ািী মন্ন েন্র ি ন্ে পান্র। োর , এ  মান্জর সর্ িাহেিশযী 

রাডার রন্য়ন্ে, ইিম ও িেবক্তন্ত্বর িভীরো মাপার োর বনজস্ব সোন্না ক্ষমো সনই। প্রোবশে গু ািবি, উন্নে 

স ৌজনে ও মানবিেোর মন্ো পাবরপাবশ্বযেোগুন্িা োর োন্ে ভান্িা সোন্না মোন্ জ সপৌঁোন্ে পান্র, অনে বেেু 

নয়।  

আজন্ের  মান্জর  িয পর্যান্য়র মুবিমন্ির উব ে দ্বীনী িৃবিভবঙ্গ বনন্য়ই বিনন্য়র  ন্ঙ্গ স ৌজন্নের এিং  িা ান্রর 

 ন্ঙ্গ স ৌন্দন্র্যর প্রোশ ঘটান্নার স িা েরা। এন্ে আমান্ির পরোিীন ফান্য়িাটুেু সো অিশেই হন্ি ইনশাআল্লাহ।       

 মাপ্ত 
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