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ইসলামের দৃ ষ্টিমে আত্মের্যাদাম াধ
ইসলােী দৃ ষ্টিমকাণ চেমক আত্মের্যাদাম াধ হমে শরাফমের েূ ল াষ্ট কাষ্টি। আত্মের্যাদাম াধ শূ ন্য যষ্টি চেরুদণ্ড
চসাজা কমর লমে পামর ন্া এ ং কামরা কামেই সম্মামন্র পাত্র হমে পামর ন্া। এটা অজযন্ করমে হমল উন্নে
নন্ষ্টেকোম ামধ উজ্জীষ্ট ে একজন্ োন্ু ষমক চ াখ-কান্- ু ষ্টি-দক্ষো চখালা চরমখ োর কো ােযা আ ার-আ রণ
চপাশাক-পষ্টরেদ স ষ্টকেু সােমল লমে হয়। োমক চখয়াল রাখমে হম এই আত্মের্যাদা রক্ষা করমে চর্ন্ চকামন্া
অ স্থামেই হীন্েন্যোম াধ া অহঙ্কামরর ষ্ট ষ ামে চস আোষ্টদে ন্া হয়। চকন্ন্া ইসলাে মল অহঙ্কারী চলামকর
জন্য জান্নাে হারাে। আল্লাহ ো‘আলা মলমেন্,
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َ
نا
ِّكاإ ِّ ا
كا َوٱغضضاامِّناصوت ا
فا َمشي ِّ ا
صداا ِّ ا
لاُيِّباا ا
ٱّللا ا
نا ا
ۡرضامرحااإ ِّ ا
فاٱۡل ِّ ا
شا ِّ ا
لاتم ِّ ا
اساو ا
كال َِّّلن ِّ ا
لات َصعِّرااخ َّد َا
﴿و ا
ِّ ا َوٱق١٨كاُمتالاافخوراا
َ
َ
َ َ
َ تا
]٨١ ،٨١ :ا﴾ [لقمان١٩يا
ٱۡل ِّم ِّا
أنك َاراٱۡلص َوَٰتِّاال َصو ُا
“েুষ্টে োন্ু মষর সােমন্ গাল ফুষ্টলও ন্া এ ং োষ্টটমে চদোক কমর পা চফমলা ন্া। চকন্ন্া আল্লাহ চকামন্া উিে
অহঙ্কারীমক ভামলা ামসন্ ন্া। েুষ্টে সংর্েভাম পা চফমলা ও চোোর গলার আওয়াজ ষ্টন্ ু কমরা গলার আওয়ামজর
চভের গদযমভর গলাই স ম ময় শ্রুষ্টেকটু।” [সূ রা চলাকোন্, আয়াে: ১৮-১৯]
চকউ র্ষ্টদ সু ন্দর চপাশাক া সু ন্দর চকামন্া পেন্দন্ীয় ষ্টজষ্টন্স য হার কমর ো ষ্টকন্তু চোমটও অহঙ্কামরর পর্যাময় পমে
ন্া। চকন্ন্া আল্লাহ ো‘আলা ষ্টন্মজ সু ন্দর, সু ন্দরমক স্বাগে জাষ্টন্ময়মেন্। অহঙ্কার হমে সেয ও র্োেয অ স্থামক
অস্বীকার করা এ ং োন্ু ষমক চহয় জ্ঞান্ করা। (ষ্টেরষ্টের্ী)
আত্মের্যাদা একজন্ োন্ু মষর সম্মান্ চশৌর্য ও ষ্টন্মজর অ স্থান্মক সু দৃঢ় করমে পামর। ন্ারী-পুরুষ উভয়মকই ষ্টকন্তু
োর নদন্ষ্টন্দন্ ও সাোষ্টজক জী ন্া ারমণর প্রষ্টেষ্টট কেযকামণ্ড চর্েন্ ওিা সা, লামফরা, খান্াষ্টপন্া, চপাশাক-পষ্টরেদ
ইেযাষ্টদ সেুদয় আ রমণ ষ্টন্মজর ের্যাদা ও সম্মান্ রক্ষাকমে আত্মের্যাদার ষ্টদমক র্ত্ন ান্ হমে হয়। র্ার চভের এ
ভারসােয চন্ই অেযাৎ ষ্টেমলর অভা রময়মে োর দৃ ষ্টি কখমন্াই প্রসাষ্টরে হমে পামর ন্া। োর ষ্ট ন্তা-চ েন্ায়
আমলাষ্টকে োন্ু মষর চকামন্া ন ষ্টশিয ন্জমর আমস ন্া। োর কো ও কাজ সম্মান্ ৃ ষ্টি কমর ন্া। চকামন্া অ স্থামেই
চকামন্া েজষ্টলমস চস ের্যাদা ান্ যষ্টিত্ব ষ্টহমসম আসন্ অলঙ্কৃে করমে পামর ন্া। োর ওপর অষ্টপযে দাষ্টয়মত্ব চকউ
ভরসা পায় ন্া। এ ইজ্জেজ্ঞান্ ও সম্মান্ এেন্ই এক ষ্ট মশষ ন ষ্টশিয, র্া আল্লাহ প্রদত্ত গুণা ষ্টলর সামে সম্পৃ ি ও
র্া েীয় সম্মামন্র েূ ল চকন্দ্র। এ সম্পমকয আপ্ত াকয এটাই মল, শে অভা -অন্টমন্র চভেরও োন্ু মষর কামে
সাহার্য প্রােযন্া আত্মসম্মান্ রক্ষার উদ্ভূে োষ্টগমদর চক্ষমত্র সহায়ক ভূ ষ্টেকা পালন্ কমর ন্া।
এ প্রসমে উমল্লখয, একজন্ ন্ারী একজন্ পুরুমষর েমোই আত্মের্যাদায়

লীয়ান্ হমে পামরন্। োরও

আত্মের্যাদাম াধ একইভাম োর কামজ, ষ্ট ন্তা-চ েন্ায় প্রষ্টেফষ্টলে হওয়া উষ্ট ে। পক্ষান্তমর ন্ারী া পুরুষ চর্-ই
োর আেলন্াোমক কলু ষ-কাষ্টলোয় ষ্টলপ্ত কমর সদমে ষ্ট রণ কমর চস-ই রেভাম

যেয। চসখামন্ ন্ারী-পুরুমষর

চকামন্া পােযকয ধরা হম ন্া। অেযা ার, অন্া ার, ন্ী ো, হীন্ো, লাঞ্ছন্া, অপোন্ চেমক েুি কমর ইসলাে োর
আত্মের্যাদামক েুমে অ স্থান্ কষ্টরময়মে।
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দীন্ ইসলাে প্র েযমন্র পরপরই েুসষ্টলেমদর অঙ্কুমর ষ্ট ন্াশকমে োমদর দু যলোর সেূ হ সু মর্ামগ ইসলামের জান্ী
দু শেন্ এেন্ স চোন্াষ্টফক একষ্টদমক েুসষ্টলেমদর সামে ন্ধুমত্বর হাে াষ্টেময় ষ্টদে, চেেষ্টন্ অপর ষ্টদমক ইসলামের
শত্রু কামফরমদর শান্শওকমে েুগ্ধ হময় েুসষ্টলে ষ্টন্ধন্র্মজ্ঞ শাষ্টেল হময় কামফরমদর প্রষ্টে সাহামর্যর হাে াষ্টেময়
ষ্টদে। এেষ্টন্ চদাদু লযোন্ অ স্থায় আল্লাহ রাব্বু ল ‘আলােীন্ এ চধাকা াজমদর হাে চেমক ইসলােমক রক্ষাকমে এ ং
ষ্টন্জ ৃ মত্ত ষ্টফমর আসার জন্য সেকয কমরন্ এভাম ,

َّ َ
َ ُ َ
َّ
ُ َ
ٗ ّللِّا ََج
]٨٣١ :﴾ [النساء١٣٩ِّيعاا
ناٱلع َِّّزاةَا ِّ ا
ِّنده ُاماٱلع َِّّزاةَافإ ِّ ا
وناع
﴿أيَب َتغ ا

“েম ষ্টক োরা োমদরই ষ্টন্কট সম্মান্ প্রেযাশা কমর? অে র্া েীয় সম্মান্ শুধু আল্লাহরই জন্য ষ্টন্ম ষ্টদে।” [সূ রা:
আন্-ষ্টন্সা, আয়াে: ১৩৯]
েহান্ আল্লাহ এ কো স্পিভাম

মলমেন্: চকউ র্ষ্টদ ইজ্জে া সম্মান্ প্রেযাশা কমর েম চস চর্ন্ চক ল আল্লাহর

কামেই প্রােযন্া কমর। কুরআমন্ চ াষণা করা হময়মে,

َ ُ َٰ َ َ َ َّ ُ َ َ َ ُ ٓ َ َ َ ُ َ ُ ٓ َ َ َ ُ َ
َ
]٦٢ :﴾ [ال عمران٢٦كاَشءااقدِّيراا
َعا ِّا
كا ا
ياإِّن ا
ِّكاٱۡل ا
﴿وتعِّزاامناتشا اءاوتذِّلاامناتشا اءابِّيد ا

“চহ আল্লাহ! েুষ্টে র্ামক ইো সম্মান্ দান্ কমরা আর র্ামক ইো অপোমন্ পষ্টেে কর। চোোরই হামে রময়মে
র্া েীয় কলযাণ।” [সূ রা আমল ইেরান্, আয়াে: ২৬]
কূপেণ্ডুকোয় ষ্টন্মজর েমধয কুণ্ডলী পাষ্টকময় পমে ন্া চেমক প্রমেযক েুসষ্টলমের ষ্টশর সেুন্নে রাখার জন্য স যদাই
ধেযীয় আত্মের্যাদাম ামধ উজ্জীষ্ট ে হওয়া দরকার। এ কারমণ োমদর উন্নে নন্ষ্টেক ষ্টরমত্রর অষ্টধকারী হমে হম , ো
লাই াহুলয। ন ষেয পীষ্টেে সম্পমদর সঙ্কট উত্তরমণ রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লামের েহষ্টে ষ্টশক্ষার
কারমণ োাঁর সাহা ীমদর োমে সষ্টেযকার আত্মের্যাদাম াধ প্রষ্টেষ্টিে ষ্টেল পষ্টরপূ ণযভাম । চর্েন্, হুদায়ষ্ট য়ার সষ্টন্ধর
সেয় স যক্ষেো সম্পন্ন ন্ ী সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লাে কেৃযক েঞ্জু রকৃে সষ্টন্ধর প্রাক্কামল শেযা ষ্টলর চ ার
ষ্ট মরাষ্টধো কমরন্ সাহা ী উোর রাষ্টদয়াল্লাহু ‘আন্হু। োর এ অসাোন্য সাহস প্রদশযন্ ষ্টকন্তু আত্মের্যাদারই
প্রষ্টেফলন্। পমর ষ্টেষ্টন্ উন্নয়মন্র েূ ল ধারায় সম্পৃ ি চেমক ইসলামের উন্নষ্টে-পষ্টরণষ্টে ও দু গযষ্টেমে অষ্টপযে দাষ্টয়ত্ব
পালমন্ সক্ষে হময়ষ্টেমলন্। কামজই লা র্ায়, একজন্ েুষ্টেন্ েুসষ্টলে এক আল্লাহ োো কাউমক ভয় পায় ন্া।
স্বামেযর পাহরাদাষ্টরমত্বর কামে োো ন্ে কমর ন্া, োই মল সদমপয অহঙ্কামর অন্ধ হময় ষ্টহংসাত্মক ও ষ্ট মেষপূ ণভ
য াম
ষ্ট রণ করা ইসলাে অন্ু মোদন্ চো কমরই ন্া; রং এর জন্য রময়মে েহাপাপ। ইজ্জে রক্ষা করার ইসলামে
স ম ময় চটকসই অস্ত্র আত্মের্যাদাম াধ। এর চোকাম লায় র্া েীয় ষ্টন্‘আেে ও সম্পদ খু-উ- -ই ন্গণয।
আত্মের্যাদাম াধ রক্ষামেয র্ু ি করারও ষ্টন্মদযশন্া রময়মে। আত্মের্যাদাম াধ রক্ষামেয স্বােী-স্ত্রীর েমধয ষ্টল‘আমন্র ষ্ট ধান্
ষ্টদময়মে। আত্মের্যাদাম াধ রক্ষামেয যষ্টভ ামরর শাষ্টি প্র েযন্ কমরমে। আত্মের্যাদাম াধ রক্ষামেয অপ ামদর শাষ্টির
ষ্ট ধান্ ষ্টদময়মে। আত্মের্যাদাম াধ রক্ষামেয আল্লাহর শত্রুমদর ষ্ট রুমি র্ু ি অন্ু মোদন্ কমরমে। আত্মের্যাদাম ামধর
কারমণই সৎকামজর আমদশ ও অসৎকামজর প্রষ্টেমরাধ করার র্ু গান্তকারী ষ্টন্মদযশন্া ইসলামে রময়মে।
সোপ্ত
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