iসলােমর জীবন পdিত
সাiেয়দ আবুল আ'লা মodদী

ভূিমকা :
মানব চিরত মুলত eমন eক িব বয্াপী শা ত সতয্ যা dিনয়ার সকল মানুষi aবগত আেছ। পাপ o পুনয্ িকংবা ভাল o
মn eমন েকান েগাপনীয় বst◌্ নয় েয, eটােক aনয্ েকান sান হেত খুেজ েবর কের আনেত হেব। eেত েতা মানুেষর
jাত o িচর পিরিচত সতয্। eর েচতনা o aনুভুিত মানব pকৃিতেত খুবi sাভািবক। কুরআেনর ভাষায় ?? আlাহ তায়ালা
মানব pকৃিতেত ভােলা eবং মেnর jান sাভািবকভােবi দান কেরেছন। েনকীেক ‘মাrফ’ (জানা) eবং পাপেক ‘মুনকার
(aজানা) নােম aিভিহত করা হেয়েছ।
e ছাড়াo চিরt সmেকর্ িবিভn আদেশর্র সৃি হেলা েকন? েকনiবা িবিভn চিরt নীিতর মেধয্ আকাশ-পাতাল পাথর্কয্ সৃি
হেলা? uেlিখত p gেলা সmেকর্ iসলােমর জবাব eবং েসi aনুযায়ী রিচত িবেশষ ধরেনর চিরt িবধান সmেকর্i e
পুsকখািনেত আেলাচনা েপশ কেরেছন বতর্মান শতেকর ে iসলামী িচnানায়ক মাoলানা সাiেয়দ আবুল আ’লা
মoদূদী রাহমাতুlাহ আলাiেহ তার ?? নামক udর্ gেn, ‘iসলােমর জীবন পdিত’ তারi বাংলা aনুবাদ। iিতমেধয্ বাংলা
ভাষায় বiখািনর েবশ কেয়কিট সংsরণi েশষ হেয়েছ। পাঠকবেগর্র আgহ o চািহদার pিত লkয্ েরেখ eর পুন:pকাশ
করা হেলা।

iসলােমর ৈনিতক আদশর্
মানুেষর pকৃিতেত চিরেtর aনুভিু ত eকটা sাভািবক aনুভিু ত। iহা eক pকােরর gণ o কাজেক পসn কের eবং আর
eক pকােরর gণ o কাজেক কের aপসn। e aনুভুিত বয্িkগতভােব মানুেষর মেধয্o কমo হেত পাের, েবশীo হেত
পাের। িকnt সামিgকভােব মানবতার তীb েচতনা চিরেtর েকান েকান gণেক ভাল eবং েকান েকান gণেক মn বেল
িচরিদন eকirেপ aিভিহত কেরেছ। সততা সুিবচার, oয়াদাপূণর্ করা eবং িব াসপরায়ণতােক িচরিদন মানব চিরেtর
pশংসনীয় gণ বেল মেন করা হেয়েছ। িমথয্া, যুলুম, pিতrিত ভংগ করা o িব াসঘাতকতােক মানেবিতহােসর েকান
যুেগi পসn করা হয়িন। সহানুভুিত, দয়া, দানশীলতা eবং uদারতােক িচরিদনi সmান করা হেয়েছ।
পkাnের sাথর্পরতা, িন রু তা, কৃপণতা o সংকীণর্ দৃি েক েকান িদনi মযর্াদা দান করা হয়িন। ৈধযর্, সিহ ুতা, দৃঢ়তা o
আদশর্পরায়ণতা eবং বীরt o uc আশা িচরিদনi dা পাবার uপযুk gণ িহেসেব গণয্ হেয়েছ। পkাnের aিsরতা,
নীচতা, েখাশােমাদী, হীন মেনাবৃিt o কাপুrষতােক েকান িদনi aিভনিnত করা হয়িন। আtসংযম, আtসmান jান,
িনয়ামানুবিতর্তা o aকপট েমলােমশােক িচরিদনi মানুেষর ৈবিশ য্ িহেসেব গণ করা হেয়েছ eবং pবৃিtর েগালামী,
aশালীন আচরণ, সংকীণর্তা, েব-আদবী o কুিটল মেনাবৃিt মানব চিরেtর ৈবিশে য্র তািলকায় েকান িদনi sান পায়িন।
কতর্বয্পরায়ণতা, pিতrিত পূণর্ করা, কমর্পটুতা eবং দািয়tেবাধ িচরিদনi সmান েপেয় eেসেছ। িকnt কতর্বয্ সmেকর্
uদাসীন, দািয়tjানহীন, pিতrিত ভ কারী o কমর্িবমুখ মানুষেক েকানিদনi সুনজের েদখা হয়িন। eভােব সমাজ
জীবেনর ভাল o মn gণাবলী সmেকর্o মানবতার িসdাn িচরকাল pায় eকi pকােরর রেয়েছ।
পৃিথবীর দরবাের সmান eবং মযর্াদা িচরিদন েকবল েসi সমাজi লাভ করেত েপেরেছ যােত িনয়ম-শৃংখলা আেছ,
সহানুভূিত o পারsিরক সহেযািগতা আেছ, পারsিরক ভােলাবাসা o িহতাকাংখা আেছ eবং সামািজক সুিবচার o সাময্
বয্বsা আেছ। দলাদিল ucৃংখলতা, েভদ-ৈবষময্, aিনয়ম-aৈনকয্, পারsিরক শtrতা, যুলুম o aসহেযািগতােক dিনয়ার
iিতহােস েকান িদনi সামািজক েসৗnযর্ o ৈবিশে য্র মেধয্ গণয্ করা হয়িন। কাজ-কেমর্র ভাল-মn সmেকর্o eকথা
সmূণর্ rেপ সতয্। চুির, ডাকািত, বয্িভচার, হতয্া, জািলয়ািত o ঘুষেখারকী েকান িদনi ভাল কাজ বেল মেন করা হয়িন।
কটুিk, িনপীড়ন, কুৎসা, েচাগলখুরী, িহংসা-েdষ, aকারেণ েদাষােরাপ eবং মানব সমােজ aশািn o ucৃংখলতা সৃি
করােক েকান সমেয়i পূেণয্র কাজ বেল মেন করা হয়িন। pতারক, েধাকাবাজ, aহংকারী, িরয়াকারী ( ধু পরেক েদখাবার
জনয্ েয পুেণয্র কাজ কের) মুনািফক o aনয্ায় েজদপরায়ণ eবং েলাভী বয্িk কখনo ভাল েলােকর মেধয্ পিরগিণত
হয়িন। পkাnের িপতা-মাতার েখদমত করা, আtীয়-sজনেক সাহাযয্ করা, পাড়া-pিতেবশীর সােথ ভাল বয্বহার করা,
বnু-বােnর সােথ aকপট o আnিরক সmn sাপন করা, iয়াতীম, িমসকীন o aসহায় েলাকেদর েদখা না করা, rg o
aসুs েলাকেদর েসবা rষা করা eবং িবপদgs েলাকেদর pিত সহানুভূিত pদশর্ন করা িচরকালi েনকীর কাজ বেল
aিভিহত হেয়েছ। সৎকমর্শীল, িম ভাষী, েকামল sভাব o িহতাকাংখী মানুষ িচরিদনi সmান লাভ কেরেছ। মানবতা
িচরিদনi েসসব েলাকেকi ে o utম বেল মেন েকর eেসেছ যারা সতয্বাদী, সেতয্র aনুসnানকারী, যােদর uপর
সকল কােজi িনভর্র করা চেল, যােদর িভতর বািহর eকi pকার eবং যােদর কথা o কােজ পিরপূণর্ িমল আেছ, যারা ধু
িনেজেদর pাপয্ aংশ লাভ কের তৃp হন eবং aেনয্র aিধকারেক uদার িচেt আদায় কের থােকন, যারা িনেজরা শািnেত
থাকেত aভয্s eবং মানুষেকo শািn দান করেত যtবান, যােদর িনকট হেত pেতয্েকi ম লময় কােজর আশা করেত
পাের eবং যােদর dারা িকছুমাt kিত-েলাকসান হবার কােরা আশংকা থােক না।
e আেলাচনা হেত s rেপ জানা েগল েয, মানব চিরt মূলত eমন eক িব বয্াপী সনাতন সতয্ যা dিনয়ার সকল
মানুষi aবগত আেছ। পাপ o পূণয্ িকংবা ভাল o মn eমন েকান েগাপনীয় বst নয় েয, েসটােক aনয্ েকান sান হেত
খুেজ েবর কের আনেত হেব। eটােতা মানুেষর jাত o িচর পিরিচত সতয্। eর েচতনা o aনুভুিত মানব pকৃিতেত
sাভািবকভােবi িঠক। e কারেণi পিবt কুরআেন েনকীেক ‘মাrফ’ (জানা) eবং পাপেক ‘মুনকার (aজানা) নােম
aিভিহত কেরেছন। েনকী তা-i যােক সকল মানুষ ভাল বেল জােন eবং পাপ তাi যােক মানুষi ভাল বেল জােন না। e
তtt সmেকর্i পিবt কুরআেনর ভাষায় বলা হেয়েছ: ?? আlাহ তায়ালা মানব pকৃিতেক ভাল eবং মেnর jান
sাভািবকভােবi দান কেরেছন। (সূরা আশ শামস : 8)

চিরেtর আদশর্ িবিভn েকন?
িকnt eখন p ei েয, চিরেtর ভাল-মn যখন সবর্জন jাত o পিরিচত eবং মানুেষর eক pকােরর gণেক ভাল o aনয্
eক pকােরর gণেক মn মেন করার েkেt সমg dিনয়া িচরিদন aিভn মত েপাষণ কেরেছ, eখন চিরt সmেকর্ erপ
িবিভn আদেশর্র সৃি হেলা েকন? dিনয়ার e িবিভn চিরt নীিতর মেধয্ erপ পা কর্য্ হবারiবা কারণ িক? চিরt সmেকর্
iসলােমর আদশর্ সmূণর্ আলাদা; eকথা েকাn কারেণ বলা হয় eবং চিরেtর বয্াপাের iসলােমর eক sতnt ৈবিশ য্
রেয়েছ বেল দাবী করার মূেল eর িবেশষ aবদানi বা (Contribution) িক? e িবষয়িট বুঝার জনয্ যখন আমরা
dিনয়ার িবিভn চিরtনীিতর uপর দৃি িনেkপ কির, তখন pথম দৃি েতi আমরা e পাথর্কয্ েদখেত পাi েয, জীবেনর
সমg েkেt িবিভn ৈনিতক gণেক pযুk করা eবং তােদর সীমা o তােদর পরsেরর মেধয্ সাম সয্ sাপন করার
বয্াপাের dিনয়ার চিরtনীিতgেলার eকিটর সােথ aনয্িটর িমল েনi।
আেরা eকটু গভীর দৃি েত েদখেল e পাথর্েকয্র কারণ জানা যায় eবং তা ei েয, মূলত চিরেtর ভাল-মেnর মাপকািঠ
িনবর্াচন eবং নয্ায়-aনয্ায় সংkাn jানলােভর মাধয্ম িনিদর্ করার বয্াপােরi eেদর eকিটর সােথ আর eকিটর সাদৃশয্
েনi। uপরnt আiেনর প ােত েকাn কাযর্করী শিk (Sanction) বতর্মান থাকেব যার চােপ eটা pবিতর্ত হেব eবং
িকেসর েpরণাiবা মানুষ তা পালন করেত udুd হেব ; e েমৗিলক pে o চিরtনীিতgেলার মেধয্ পাথর্কয্ বতর্মান। িকnt
ei পাথর্কয্ o গরিমেলর মূল কারণ যখন আমরা খুেজ েদখেত েচ া কির, তখন েশষ পযর্n e িনগূঢ় তtt আমােদর িনকট
সুs হেয় uেঠ েয, িব pকৃিত, িব pকৃিতর aভয্nের মানুেষর মযর্াদা eবং েসi dিনয়ার মানুেষর uেdশয্ সmেকর্
িবিভn pকােরর ধারণা থাকার দrনi চিরtনীিতgেলা িবিভn পেথ পিরচািলত হেয়েছ eবং ধারণার e িবিভnতাi মূল হেত
r কের শাখা পযর্n eেদর মূল ভাবধারা, eেদর েমযায o pকৃিত eবং eেদর rপ কাঠােমােক পযর্n সmূণর্rেপ িবিভn
কের িদেয়েছ। মানুেষর জীবন আসল িসdাnমূলক p হেc ei েয, e িব pকৃিতর সৃি কতর্া েকu আেছ িকনা? থাকেল
তা বh না eক ? সৃি কতর্া যােকi sীকার করা হেব তার gণাবলী িক? আমােদর সােথ তার িকেসর সmকর্ ? িতিন
আমােদর পথpদশর্েনর েকান বয্বsা কেরেছন িক ? আমরা তার িনকট জবাবিদিহ করেত বাধয্ হেবা িক ? জবাবিদিহ
করেত হেল িকেসর জবাবিদিহ করেত হেব ? আমােদর জীবেনর পিরণিত িক ? েকাn uেdেশয্র pিত লkয্ েরেখ
আমােদরেক কাজ করেত হেব ? বstত e সকল pে র জবাব েয ধরেনর হেব তদনুযায়ীi জীবন বয্বsা রিচত হেব eবং
eর সােথ সংগিত েরেখ চিরtনীিত িনধর্ািরত হেব।
e সংিkp আেলাচনায় dিনয়ার িবিভn জীবন পdিত পযর্ােলাচনা করা, uেlিখত p gেলা সmেকর্ eেদরেক িক জবাব
িদেয়েছ eবং েসi জবাব তার srপ o পথ িনধর্ারেণর িক pভাব িবsার কেরেছ, তা eখােন িবsািরত pকাশ কের বলা
আমার পেk কিঠন। কােজi uেlিখত p gেলা সmেকর্ iসলােমর জবাব eবং েসi aনুযায়ী রিচত িবেশষ ধরেনর চিরt
িবধান সmেকর্i আিম আেলাচনা করব।

iসলােমর জবাব
iসলােমর জবাব ei েয, e িব pকৃিতর সৃি কতর্া আেছন eবং িতিন eক o eকক। িতিন িনিখল dিনয়ােক সৃি
কেরেছন। িতিনi eর eকct মািলক, eকমাt আiন রচিয়তা, পালনকতর্া o pভু। তারi আনুগতয্ o দাসেtর িভিtেত e
িব pকৃিত সুশংৃ খলার সােথ চলেছ। িতিন সবর্j, বৃিdমান o pিতভাশালী। িতিন সকল শিkর আধার। pকাশয্-apকাশয্
সবিকছুi তার jাত। িতিন েদাষ-trিট, dবর্লতা o aভাব-aিভেযােগর কলংক হেত পিবt। িনিখল জাহােনর pেতয্কিট aণুপরমাণুর uপর তার pভুt o আিধপতয্ িনরংকুশ o apিতdnী। মানুষ তার জnগত দাস - সৃি কতর্ার দাসt o আনুগতয্র
পnা o রীিতনীিত িনধর্ারণ করা মানুেষর কাজ নয়, e েসi আlাহ তায়ালা তার পথ েদখাবার জনয্ পয়গাmর পািঠেয়েছন
eবং িকতাব নািযল কেরেছন। জীবন যাপেনর পিরপূণর্ িবধান - সৎপথ লাভ করার পnা eেহন uৎস হেতi gহণ করা
মানুেষর আবশয্ কতর্বয্। জীবেনর সমg কাজ-কারবােরর জনয্ আlাহ তায়ালার সামেন মানুষেক জবাবিদিহ করেত হেব
eবং e জবাবিদিহ তােক e dিনয়ায় করেত হেব না - করেত হেব পরকােলর জীবেন। dিনয়ার বতর্মান জীবন মূলত eকটা

পরীkার সময় eবং পরকােল আlাহ তায়ালার সামেন e জবাবিদিহর বয্াপাের সফলতা লাভ করার uেdেশয্i মানুেষর
জীবেনর সমs েচ া-সাধনােক েকিndভূত করা আবশয্ক। মানুষ তার সমg সtােক িনেয়i e পরীkার েkেt aবতীণর্। eটা
তার সমg শিk o েযাগতয্ার পরীkা। জীবেনর সকল িদক o িবভাগ বয্ািপয়াi তার e পরীkা। সমg িব pকৃিতর বুেক
মানুেষর েযসব িজিনেসর সmুখীন হেত হয় েস তার সােথ িক রকম বয্বহার করল, তা িনরেপk o সু ভ
ু ােব যাচাi কের
েদখা আবশয্ক। e যাচাi করার কাজ ধু েসi শিkমান সtাi িনখুতrেপ করেবন িযিন পৃিথবীর pেতয্কিট aণু-পরমাণু,
বাতাস o পািন, pকৃিতর আবতর্ন eবং sয়ং মানুেষর মন o মগয হাত o পােয়র ধু নড়াচড়া গিতিবিধরi নয়, তার িচnা
o আকাংখার পযর্n েরকডর্ সুরিkত কের েরেখেছন।
iসলাম মানব জীবেনর বুিনয়াদী িজjাসাgেলার e জবাবi িদেয়েছ। িব pকৃিতo মানব সmেকর্ iসলােমর e ধারণাi
েসi আসল o সবর্েশষ কলয্াণেক িনিদর্ কের েদয় যা লাভ করা মানুেষর সমs েচ া-সাধনার eকমাt uেdশয্ হoয়া
uিচত eবং তা হেc আlাহ তায়ালার সেnাষ। iসলােমর চিরt িবধােন েকাn pকােরর কাযর্কলাপ ভাল নয় তা মাপকািঠ
dারাi পিরমাপ কের িঠক করা যায়। uপরnt মানব জীবেনর সবর্েশষ uেdশয্ িনিদর্ হoয়ার পর মানুেষর চিরt eমন eকটা
েকndিবnু লাভ করেত পাের, যােক েকnd কের সমg চািরিদক জীবন আবিতর্ত হেত পাের eবং িঠক তখিন মানব চিরt eর
িনজs েকndিবnুেত দৃঢ়ভােব pিতি ত o মযবুত হেত পাের। তখন তার aবsা েকান েনাঙরহীন জাহােজর মত হেত পাের
না-যা সামানয্ দমকা হাoয়ায় িকংবা সমুেdর kুd kুd তরে র আঘােত eকিদক হেত aনয্িদেক চেল যায়। eভােব মানব
জীবেনর uেdশয্ সুিনধর্ািরত হoয়ার ফেল মানুেষর সামেন eকটা েকndীয় uেdশয্ uপিsত হয় eবং েসi aনুসােরi মানব
জীবেনর চিরtগত সমs gেণর uপযুk সীমা, uপযুk aবsান eবং uপযুk কমর্পnা িনধর্ািরত হয়।
eভােব আমরা eমন eক াশত o িচরnন ৈনিতক মূলয্ায়ন (Values) লাভ করেত পাির, যা সমs পিরবতর্নশীল aবsার
মেধয্o িনজ েকndিবnুেত সুদৃঢ় o sায়ী হেয় দািড়েয় থাকেত পাের। e ছাড়া সবেচেয় বড় কথা ei েয, আlাহ তায়ালার
সেnাষ লাভ করাi মানব জীবেনর eকমাt uেdশয্ িনধর্ািরত হoয়ার ফেল মানব চিরt eকটা সেবর্াc লkয্ লাভ কের,
eর দrন চািরিtক kমিবকােশর সmাবনা সীমাহীন হেত পাের। aতপর জীবেনর েকান েkেti sাথর্পরতা o sাথর্ পূজার
পংিকলতা মানুষেক কলংিকত করেত পাের না।

চািরিtক ভাল-মেnর মাপকািঠ
iসলাম eকিদেক েযমন আমােদর চিরেtর ভাল-মেnর মাপকািঠ িদেয়েছ aনয্িদেক েতমিন তার িব pকৃিত o মানব
সmকর্ীয় ধারণার সাহােযয্ ৈনিতক ভাল-মn সংkাn jান লােভর eকিট পূণার্ ংগ মাধয্মo দান কেরেছ। eবং আমােদর
ভাল-মn আমােদর চিরt সmnীয় jান লাভ করার জনয্ ধু মানব বুিd িকংবা pবৃিt িনছক aিভjতা aথবা মানুেষর
aিজর্ত িবদয্ার uপরi eকাnভােব িনভর্র করেত বেলিন। কারণ তাহেল e সেবর পিরবতর্নশীল িসdাn aনুসাের আমােদর
ৈনিতক িবিধ-িনেষধgেলাo িচনিদনi পিরবিতর্ত হেয় েযত eবং েকান eকিট েকেnd sায়ী দাড়ােনা eর পেk কখনi সmব
হেতা না। বstত iসলাম আমােদর eকটা সুিনিদর্ uৎস দান কেরেছ, eটা হেত আমরা pেতয্ক যুেগi eবং pেতয্ক
aবsােতi pেয়াজনীয় ৈনিতক িবধান লাভ করেত পাির - েসi uৎস হেc আlাহর কুরআন eবং রাসূেলর হাদীস। eটা
dারা আমরা eমন eকটা বয্াপক িবধান লাভ করেত পাির যা মানুেষর পািরবািরক জীবেনর খুিটনািট বয্াপার হেত r কের
আnজর্ািতক রাজনীিতর িবরাট িবরাট সমসয্া সহ জীবেনর pেতয্কটা িদক o pেতয্কটা শাখা-pশাখা সmেকর্ আমােদর
সুs িনেদর্শ িদেত পাের। মানব জীবেনর িবপুল কাজ-কেমর্র বয্াপাের iসলােমর e ৈনিতক িবধানেক সমােজ বয্াপকভােব
pেয়াগ করেত (Widest Application) িদেল েকানা aবsায়i আমােদর aনয্ েকান uৎেসর মুখােপkী হবার pেয়াজন
হয় না।
তাছাড়া িব pকৃিত o মানব সmেকর্ iসলােমর e ধারণার eমন eকটা uেdাধক o েpরণাদায়ক শিko বতর্মান রেয়েছ,
যা চিরt সmকর্ীয় আiেনর প ােত িবদয্মান থাকা eকাn আবশয্ক। েসi শিk হেc আlাহ তায়ালার ভয়, পরকােলর
জবাবিদিহর আশংকা eবং িচরকালীন ংেসর মেধয্ পড়ার ভয়াবহ আক । যিদo iসলাম eমন eকটা শিkশালী
জনমেতা গঠন করেত চায়, যা সমাজ জীবেন বয্িk eবং দলgেলােক চািরিtক িনয়ম-কানুন পালন কের চলেত বাধয্
করেত পাের eবং eমন eকটা রা বয্বsােকo sাপন করেত চায়, যার kমতা dিনয়ার চািরিtক আiনgেলােক শিkর
বেল জারী করেত পাের। িকnt e বািহয্ক চােপর uপর iসলােমর pকৃত েকান িনভর্রতা েনi। eর পিরপূণর্ িনভর্রতা হেc

মানুেষর আlাহ o পরকাল িব ােসর anিনর্িহত চােপর uপর। চিরেtর িবিধিনেষধ জারী করার পূেবর্ iসলাম মানুেষর মেন
eকথা িবেশষভােব বdমূল কের িদেত চায় েয, সবর্d া o সবর্t িবরাজমান আlাহর সংেগi মানুেষর pকৃত সmকর্।
dিনয়াবাসীর েচাখ হেত মানুষ আtেগাপন করেত পাের ; িকnt আlাহ তায়ালার দৃি হেত েস িকছুেতi আtেগাপন করেত
পাের না। সারা dিনয়ােক মানুষ েধাকা িদেত পাের, িকnt আlাহ তায়ালােক েধাকা েদয়ার সাধয্ কােরা েনi। dিনয়া তয্াগ
কের মানুষ aনয্t চেল েযেত পাের িকnt আlাহ তায়ালার কিঠন মুি র বাiের েস িকছুেতi েযেত পাের না। dিনয়া েদখেত
পাের ধু বাiেরর িদক ; িকnt আlাহ তায়ালা মানব মেনর েগাপন icা-বাসনা পযর্n জানেত পােরন। dিনয়ার e সংিkp
জীবেন েতামরা যা icা করেত পার, িকnt eকথা মেন েরখ েয, eকিদন েতামােক aবশয্i মরেত হেব। তখন েসখােন
uিকল িনযুk করা, ঘুষ েদয়া, যািমন সুপািরশ েপশ করা, িমথয্া সাkয্ েদয়া, েধাকা েদয়া o pতারণা করা িকছুi চলেব
না। েসখােন েতামার ভিবষয্ত জীবন সmেকর্ সmূণর্ িনভুল
র্ o েশষ িসdাn হেয় যােব।
e িব াস বdমূল কের িদেয় iসলাম েযন pেতয্কিট মানুেষর মেন eকটা পুিলশ বািহনীর কড়া পাহারা িনযুk কের
িদেয়েছ। চিরেtর িবিধ-িনেষধ পালন করার জনয্ eটা মেনর aভয্nর হেত মানুষেক িনরnর বাধয্ করেত থােক। e আiন
পালন করেত বাধয্ করার জনয্ বাiেরর েকান পুিলশ, েকান আদালত eবং কারাগার বতর্মান থাকুক আর না-i থাকুক তােত
িকছুi আেস যায় না। iসলােমর ৈনিতক আiেনর প ােত eটাi হেc আসল শিk যা eটােক বাsব েkেt িনরnর জারী
কের থােক। তারপর জনমত eবং রা শিk eর সাহােযয্ o সহেযািগতা করেল তা েসানায় েসাহাগা, নতুবা ধু e
‘ঈমান’i মুসলমান বয্িk o জািতেক সৎপেথ পিরচািলত করার জনয্ যেথ । aবশয্ েসi ঈমান eতদূর pবল হoয়া
আবশয্ক, েযন তা মানব hদেয়র গভীর মমর্মল
ূ েক পিরবয্p কের িনেত পাের।

সৎকােজর েpরণা
িব pকৃিত o মানব সmেকর্ iসলােমর e ধারণা মানব hদেয় eমন eক dিনর্বার আেবগ সৃি কের যা চািরিtক আiনকানুন পালন করার জনয্ মানুষেক িনরnর aনুpািণত করেত থােক। মানুষ যখন িনজ icােতi আlাহেক আlাহ বেল eবং
তার দাসt করােক জীবেনর eকমাt পথ বেল sীকার কের আর আlাহ তায়ালার সেnাষ লাভ করােকi জীবেনর eকমাt
uেdশয্ িহেসেব gহণ কের তখনi েস িনেজ anেরর আেবদনi আlাহ তায়ালার hকুম-আহকাম o িবিধ-িনেষধgেলা
পালন করেব। ei সে পরকাল িব াসo eকটা uেdাধক শিk, কারণ েস িনসেnেহ িব াস কের েয, েয বয্িki আlাহ
তায়ালার hকুম-আহকাম aনুসরণ করেব, dিনয়ার e asায়ী জীবেন তােক যতi d:খ-ক েভাগ কেরত eবং aভাবaিভেযাগ o িনযর্াতন-িনপীড়েনর সmুখীন হেত েহাক না েকন। পরকােল তার িচরsায়ী জীবেন eক ujল ভিবষয্ত লাভ
সmেকর্ েকান সেnহ েনi। পkাnের েয বয্িk e dিনয়ায় আlাহ তায়ালার aবাধয্ হেব, dিনয়ায় e সংিkp জীবেন েস
যতi আনn sূিতর্ o আেয়শ-আরাম কrক না েকন পরকােল তােক িচরsায়ী শািs েভাগ করেত হেব, তােত সেnহ েনi।
বstত e আশা, e ভয় eবং িব াস েকানা মানুেষর মেন যিদ বdমূল হেত পাের, তেব তার anিনর্িহত e িবরাট uেdাধক
শিk তােক eমন সব sােন পুেণয্র কােজ udুd করেত পাের েযখােন পুেণয্র পািথর্ব ফল মারাtক kিতর কারণ হেব eবং
eমন সময়o তােক পাপ o aনয্ায় কাজ হেত িবরত রাখেত পাের, যখন e পােপর কাজ খুবi লাভজনক o েলাভনীয় হেয়
দাড়ােব।

iসলােমর চািরিtক আদেশর্র ৈবিশ য্
uপেরর িবsািরত আেলাচনায় eকথা সুs হেয় িগেয়েছ েয, iসলােমর িব pকৃিত সংkাn ধারণা, eর ভাল-মেnর
মাপকািঠ, eর চিরt সmকর্ীয় jােনর uৎস eবং eর uেdাধক o েpরণা শিk সmূণর্rেপ sতnt o িভn িজিনস। eেদরi
সাহােযয্ iসলাম eর সুপিরিচত চিরtনীিতর uপাদানgেলােক িনেজর মূলয্ায়ন aনুসাের সিjত কের মানব জীবেনর সমg
িবভােগ পযর্ায়kেম জারী কের। eরi uপর িভিt কের aনায়ােসi বলা েযেত পাের েয, iসলােমর চিরt িবধান পিরপূণর্
sয়ংসmূণর্ eবং সতnt িজিনস। e িবধােনর ৈবিশ য্ যিদo aসংখয্ িকnt eর মেধয্ িতনিট ৈবিশ য্ সবেচেয় uেlখেযাগয্
েযgেলােক e িবধােনর aিভনব aবদান বলা েযেত পাের।

আlাহ তায়ালার সেnাষ
eর pথম ৈবিশ য্ ei েয, eটা আlাহ তায়ালার সেnাষ লাভেক মানব জীবেনর সবর্েশষ uেdশয্ িনধর্ািরত কের চিরেtর
জনয্ eমন eকটা unত মাপকািঠ িঠক কেরেছ যার দrণ মানব চিরেtর unিত o kমিবকােশর সীমাহীন সmাবনা েদখা
িদেয়েছ। চিরt সmকর্ীয় jান লাভ করার জনয্ eকিট মাt uৎসেক িনিদর্ কের েদয়ার ফেল iসলামী চিরt eতখািন
sািয়t o দৃঢ়তা লাভ কেরেছ েয, তােত unিতর সmাবনা েতা পুেরাপুিরi বতর্মান, িকnt িবিভn বয্াপাের িবিভn rপ ধারণ
কের বhrপী সাজার িবnুমাt aবকাশ েনi। আlাহ তায়ালার ভয় মানব hদেয়র eমন eকিট িবরাট শিk, যা বাiেরর
েকান চাপ ছাড়া মানুষেক চিরেtর িনয়ম-কানুন পালন করেত িভতর হেতi udুd করেত থােক eবং আlাহ o পরকাল
িব াস eমন eক শিk দান কের, যার দrন মানুষ িনেজi মেনর আgেহi চিরেtর িবিধ-িনেষধ পালন করেত pstত হয়।

ভাল-মেnর পিরচয়
eর িdতীয় ৈবিশ য্ ei েয, eটা ধু aবাsব কlনার সাহােযয্ কতgেলা আ যর্ ধরেনর চিরtনীিত িঠক কেরিন eবং
মানুেষর সবর্বাদী সমিথর্ত চিরtনীিতর eক aংেশর মূলয্ কম eবং aপর aংেশর মূলয্ েবশী েদখাবার েচ াo eটা কেরিন।
iসলাম eমন সব িজিনসেক চিরেtর anভূর্k কেরেছ, যা dিনয়ার সকল মানুেষর dারাi সমিথর্ত eবং িকছুটা aংশ িনেয়i
যেথ মেন করা হয়িন বরং eর সবটুকুেকi েস িনেজর নীিত বেল gহণ কেরেছ। তারপর eকটা পিরপূণর্ সাম সয্ o
পারsিরক সmকর্ o সহেযািগতার সােথ মানুেষর জীবেন তার eকটা sান, eকটা মযর্াদা eবং eকটা সুs বয্বহার েkt
িনিদর্ কেরেছ। iসলাম eর বয্াপক চিরtনীিতেক মানব জীবেন eমন সাম েসয্র সােথ pযুk কেরেছ েয, বয্িkগত
কাজ-কারবার, পািরবািরক সmকর্, নাগিরক জীবন, আভয্nরীণ রাজনীিত, aথর্ৈনিতক আদান-pদান, বাজার-বnরিশkাগার, আদালাত েফৗজদারী, পুিলশ লাiন, েসনািনবাস, যুেdর ময়দান, sিs পিরষদ - েমাটকথা মানব জীবেনর
pেতয্কিট িদক o িবভােগর uপর iসলােমর বয্াপক চিরtনীিতর সুs pভাব বতর্মান। মানব জীবেনর pেতয্কিট িদক o
িবভােগর uপর iসলাম sীয় চিরtনীিতেকi eকমাt ‘শাসক’ িনযৃk কেরেছ eবং জীবেনর যাবতীয় কাজ-কারবােরর
চািবকািঠ pবৃিt, sাথর্বাদ eবং সুিবধাবােদর পিরবেতর্, চিরেtর হােত নয্s করাi iসলােমর ঐকািnক েচ া।

মুসিলম জািতর pিত া
তৃতীয় ৈবিশ য্ ei েয, iসলাম মানবতার কােছ eমন eক জীবন যাপন পdিত gহণ করার দাবী uপিsত কেরেছ, যা
sািপত হেব সবর্বাদী সমথর্ীত চিরtনীিতর uপর eবং েসi চিরtনীিতর িবেরাধী েকানা িজিনেসর িবnুমাt pভাবo তােত
থাকেব না। তার দাoয়াত হেc ei েয, েযসব মংগলময় কাজেক মানব pকৃিত িচরিদনi ভাল বেল মেন কেরেছ-eেসা,
আমরা তা বাsব েkেt pিতি ত কির। আর েযসব পাপ o aনয্ায় কাজেক মানুষ িচরকালi খারাপ মেন কেরেছ, aনয্ায়
বেল ঘৃণা কেরেছ-eেসা আমরা েসসসবেক পরািজত কির, dিনয়ার বুক হেত িচরতের িবিলন কের েদi। iসলােমর e
আহবােন সাড়া িদেয়েছ, তােদরেক eকিtত কের iসলাম eক নবজািতর pিত া কেরেছ, e জািতর নামi মুসিলম। e
নবজািতর pিত া dারা iসলােমর eকমাt uেdশয্ ei েয, তারা সমs ভাল o কাজেক dিনয়ায় জাির o কােয়ম করেব
eবং সমs পাপ o aনয্ায় কাজেক পৃিথবীর বুক হেত িনি h করার জনয্ সংঘবd হেয় সাধনা করেব-সংgাম করেব। িকnt
আজ যিদ েসi জািতরi হােত সতয্ o পুণয্ পরািজত হয় eবং পােপর নg aনু ান িনতয্ নতুন uপােয় uৎকষর্ লাভ কের,
তেব তা বড়i d:েখর কথা সেnহ নাi। েসi d:খ সমg মুসিলম জািতর eবং েসi d:খ dিনয়ার িনিখল মানুেষর।

iসলােমর সমাজ বয্বsা
সমাজ বয্বsার িভিt
“dিনয়ার সমs মানুষ eকi বংেশাdুত”-e মেতর uপরi iসলামী সমাজ বয্বsার বুিনয়াদ sািপত হেয়েছ। আlাহ
তায়ালা সবর্pথম eকেজাড়া মানুষেক সৃি কেরেছন, তারপের েসi েজাড়া হেত dিনয়ার সকল মানুেষর জn হেয়েছ। pথম
িদক িদেয় eকেজাড়া মানুেষর সnানগণ দীঘর্কাল পযর্n eকi দল o eকi সমােজর anভূর্k িছল ; তােদর ভাষাo িছল
eক। েকান pকার িবেরাধ-ৈবষময্ তােদর মেধয্ িছল না। িকnt তােদর সংখয্া যতi বৃিd েপেত লাগল ততi তারা পৃিথবীর
নানািদেক ছিড়েয় পড়েত লাগল eবং e িবsৃিতর ফেল তারা aিত sাভািবকভােবi িবিভn বংশ, জািত o েগােt িবভk
হেয় পড়ল। তােদর ভাষা িবিভn হেয় েগল, েপাশাক-পিরcেদর িদক িদেয় aেনক ৈবষময্ o ৈবিচt েদখা িদল। ৈদনিnন
জীবন যাপেনর রীিতনীিতo আলাদা হেয় েগল eবং িবিভn জায়গায় িবিভn আবহাoয়ায় তােদর রং, rপ o আকার-আকৃিত
পযর্n বদিলেয় েগল। eসব পাথর্কয্ eেকবােরi sাভািবক, বাsব dিনয়ায়i eটা বতর্মান। কােজi iসলামo eসবেক িঠক
eকটা বাsব ঘটনা িহেসেবi gহণ কেরেছ। iসলাম eসবেক eেকবাের িনি h কের েদবারা পkপািত নয়, বরং eসেবর
dারা মানব সমােজ পারsিরক পিরচয় লাভ করা যায় বেল iসলাম egেলােক sীকার কের িনেয়েছ। িকnt পাথর্কয্
ৈবষেময্র uপর িভিt কের মানব সমােজ বণর্, বংশ, ভাষা, জাতীয়তা eবং sােদশীকতরা েয িহংসা-েdষ uেdিলত হেয়
uেঠেছ, iসলাম তা িকছুেতi সমথর্ন করেত পাের না, eর দৃি েত eটা সmূণর্rেপi ভুল। মানুষ eবং মানুেষর মেধয্ ধু
জেnর িভিtেত uc-নীচ, আশারফ-আতরফ eবং আপন পেরর েয পাথর্কয্ করা হেয়েছ, iসলােমর দৃি েত তা eেকবােরi
জােহিলয়াত eেকবােরi মূখত
র্ াবয্ ক। iসলাম সমs dিনয়ার মানুষেক সেmাধন কের বেল েয, েতামরা সকেলi eক মাতা
o eক িপতার সnান, েতামরা পরsর ভাi ভাi eবং মানুষ হoয়ার িদক িদেয় েতামরা সকেলi সমান।

পাথর্কয্ o তার কারণ
মানুষ সmেকর্ e ধারণা gহণ করার পর iসলাম বেল েয, মানুেষ মানুেষ েকান পাথর্কয্ যিদ হেত পাের, তেব তা বংশ, বণর্,
েভৗ◌্গিলক সীমা eবং ভাষার িভিtেত নয়, তা হেত পাের মেনাভাব, চিরt o জীবনাদর্েশর িদক িদেয়। eক মােয়র di
সnান বংেশর িদক িদেয় যতi eক েহাক না েকন, তােদর মেনাভাব, িচnাধারা eবং চিরt যিদ িবিভn রকেমর হয়,
জীবেনর কমর্েkেt তােদর পথo সmূণর্rেপ িবিভn হেয় যােব। পkাnের pাচয্ o পা ােতয্র di দূর সীমােnর aিধবাসী
pকােশয্ যতi দূরবতর্ী েহাক না েকন, তােদর মত o িচnাধারা যিদ eক রকেমর হয়, তােদর চিরt যিদ eক pকােরর হয়,
তেব তােদর জীবেনর পথo সmূণর্ eক হেব, সেnহ েনi। e মেতর িভিtেত iসলাম dিনয়ার সমg বংশ eবং আ িলক
o জাতীয়তার বুিনয়ােদ গিঠত সমােজর সmূণর্ িবপরীত eক aিভনব সমাজ গঠন কের, যার িচnাধারা, মত, চিরt o
আদশর্ সmূণর্ আলাদা। e সমােজ মানুষ o মানুেষর িমলেনর িভিt ধু জnগত নয় বরং তা হেc িনিদর্ eকটা িব াস eবং
জীবেনর eকটা আদশর্। েয বয্িki আlাহ তায়ালােক িনেজর মািলক o pভু বেল sীকার করেব eবং নবীর pচািরত
িবধানেক িনজ জীবেনর eকমাt আiন বেল gহণ কেরব, েসi বয্িki eেহন সমােজর anভূর্k হেত পারেব, েহাক েস
আি কার aিধবাসী িকংবা আেমিরকার, আযর্ েহাক িকংবা aনাযর্, কােলা েহাক িকংবা েগারা িহিn ভাষাভািষ েহাক িকংবা
আরবী ভাষাভািষ। আর েযসব মানুষ e সমােজ pেবশ করেব তােদর সকেলর aিধকার o সামািজক মযর্াদাo সmূণর্ সমান
হেব। তােদর মেধয্ বংশীয়, জাতীয় aথবা ে নীগত ৈবষেময্র েকান sানi থাকেব না। েসখােন েকu uc আর েকu নীচু
নয়, েকান pকােরর ছুৎমাগর্ তােদর মেধয্ থাকেব না। কােরা হােতর sেশর্ কােরা aপিবt হেয় যাবারা আশংকা থাকেব না।
িববাহ-শাদী, খানা-িপনা, ৈবঠকী েমলােমশার বয্াপাের তােদর মেধয্ েকান বাধা-িবপিt থাকেব না। েকu িনজ জn িকংবা
েপশার িদক িদেয় নীচ িকংবা েছাট জাত বেল পিরগিণত হেব না। েকu িনজ জাত িকংবা পিরবােরর িভিtেত েকান িবেশষ
aিধকার লাভ করেত পারেব না। যার চিরt aিধকতর ভাল eবং aনয্ানয্ েলাক aেপkা যার মেন আlাহর ভয় aেনক
েবশী মানব সমােজ eকমাt তারi ে t sীকৃত হেব।

িব

াতৃt

e সমােজর ৈবিশ য্ ei েয, eটা বংশ o ভাষার সমs ৈবষময্ eবং েভৗগিলক সীমােরখা চূণর্ কের পৃিথবীর েকােণ েকােণ
িবsৃত হেত পাের eবং eর িভিtেত dিনয়ার িনিখল মানুেষর eক িব
াতৃt sািপত হেত পাের। বংশীয় eবং
আ িলকতার বুিনয়ােদ sািপত সমাজgেলােত ধু েসi েলােকরাi শািমল হেত পাের, যারা িনিদর্ eকিট বংেশ িকংবা
িনিদর্ েকান eক েদেশ জnলাভ কের, তার বাiেরর েলাকেদর পেk e ধেরনর সমােজর dয়ার িচরতের বn হেয় থােক।
িকnt iসলােমর e িচnা o আদেশর্র িভিtেত গিঠত সমােজ e মত o চিরtনীিতর সমথর্ক pেতয্কিট মানুষi pেবশ লাভ
করেত পাের। আরা যারা েসi িব াস o চিরtনীিতেক সমথর্ন কের না, iসলামী সমাজ তােদর িনেজর মেধয্ শািমল কের
িনেত পাের না বেট িকnt তােদর সােথ মানেবািচত াতৃেtর সmকর্ sাপন কের eবং তােদরেক মানেবািচত aিধকার দান
করেত eটা সবর্দা pstত থােক। eটা সুs কথা েয, eক মােয়র di সnান যিদ মত o িচnাধারার িদক িদেয় সmূণর্ িভn
হয়, তেব aবশয্ তােদর জীবন যাপন পdিতo িভn িভn হেব। িকnt তার aথর্ িন য়i eটা নয় েয, তারা eেক aপেরর
ভাi-i নয়। eভােব সমg মানব বংেশর d’িট দল িকংবা eক েদেশর aিধবাসী েলাকেদর d’িট দলo যিদ ধমর্মত eবং
চিরtনীিতর িদক িদেয় তারা aবশয্i সmূণর্ eক-aিভn। সিmিলত মানবতার িভিtেত েস সেবর্াc o সবর্ািধক aিধকার
েদয়ায় ধারণা করা েযেত পাের iসলামী সমাজ তা সবi aমুসিলম সমাজেক িদেত pstত।
iসলামী সমাজ বয্বsার e েমৗিলক কথাgেলা বুেঝ েনয়ার পর আমরা মানবীয় িমলন-pীিতর িবিভn বয্াপােরর জনয্
iসলাম িনধর্ািরত যাবতীয় িনয়ম o রীিতনীিতর আেলাচনা করব।

iসলামী সমাজ বয্বsার বুিনয়াদ
মানব সমােজর pাথিমক o বুিনয়াদী pিত ান হেc পিরবার। eকজন পুrষ o eকজন নারী। পারsিরক িমলেনর ফেলi
হয় e পিরবােরর িভিt pিত া। e িমলেনর ফল srপ eক নতুন বংেশর সৃি হয়। তারপর েসসব সnােনর িদক িদেয়
নতুন আtীয়তা, সmকর্ eবং াতৃেtর eকটা sতnt ধারার সৃি হয়। আর সব েশেষ e িজিনসi ছিড়েয় িবsৃত হেয় eকিট
িবরাট সমােজর আকাের আtpকাশ কের। বstত পিরবার eমন eকিট pিত ান যােক েকnd কের eকিট বংশ eর aধsন
পুrষেক মানব সভয্তার িবপুল দািয়t পালন করার জনয্ িবেশষ েsহ, তয্াগ, hদেয়র গভীর ভালবাসা o দরদ eবং
িহতাকাংখা সহকাের ৈতরী করেত পাের। e pিত ান মানব সভয্তার sািয়t eবং kেমাnিতর জনয্ নতুন েলােকর েকবল
জn িদেয়i kাn হয় না, বরং eর কমর্চারীগণ েয মেন pােণ eটাi কামনা কের েয, তােদর sান দখল করার জনয্ েয
নতুন মানুেষর জn হেc তারা তােদর েচেয়o uপযুk েহাক। e িদক িদেয় e তtt কথায় েকান সংশয় থােক না েয,
পিরবারi হেc মানব সভয্তার মূল িভিt। আর e মূল িভিtর সুsতা o শিkর uপর sয়ং তামাdুেনর সুsতা o শিk
eকাnভােব িনভর্র কের। e জেনয্i iসলাম সবর্pথম e পিরবার pিত ানেক aিধকতর d o মযবুত বুিনয়ােদর uপর
sাপন করার িদেক িবেশষ লkয্ আেরাপ কেরেছ।

দাmতয্ জীবেনর grt
iসলােমর দৃি েত eকিট নারী o পুrেষর িমলন তখনi িব d o সংগত হেত পাের যখন e িমলেনর সে সে সামািজক
দািয়t পালেনর sীকৃিত থাকেব eবং তার ফেল eকিট নতুন পিরবার সৃি হেত পারেব। নারী-পুrেষর sাধীন o দািয়tহীন
িমলনেক iসলাম ধু eকিট িন াপ sূতীর্ িকংবা eকিট সাধারণ পদsলন মেন কেরi uেপkা করেত পাের না। eর
দৃি েত eটা সভয্তার মূল বুিনয়াদেকi eেকবাের ংস কের েদয়। e কারেণi iসলাম e ধরেনর সmকর্েক সmূণর্ হারাম
o আiনগত aপরাধ বেল মেন কের। e ধরেনর aপরােধর জনয্ iসলাম কিঠন শািsর বয্বsা কেরেছ, েযন মানব সমােজ
erপ সভয্তা ংসকারী সmকর্ sাপেনর সমs কারণ o সুেযােগর িছd পথ হেত রkা করেত চায়। পদর্ার hকুম, নারীপুrেষর aবাধ েমলা-েমশায় িনেষধ, নাচগান o ছিবর uপর কিঠন িনয়ntণ, সংগত o ৈনিতক চিরেtর িনয়ntণ eবং
a ীলতা pচােরর িবrেd pিতবnকতা সৃি িঠক েসi uেdশয্i করা হয়। আর e বাধা-িনেষেধর েকndীয় o মূল uেdশয্
হেc পিরবার pিত ানেক aিধকতর সুরিkত o সুদৃঢ় কের েতালা। aনয্িদেক নারা-পুrেষর দািয়tপূণর্ িমলন aথর্াৎ
িববাহেক iসলাম ধু সংগত বেলi েঘাষণা কেরিন বরং তােক মংগলময়, পুেণয্র কাজ eবং eকিট iবাদাত বেল মেন

কের। বয়:pািpর পর নারী-পুrেষর aিববািহত থাকা iসলাম eেকবােরi সমথর্ন কের না। সমােজর pেতয্ক যুবকেক েস
e জনয্ uৎসািহত কের েয, তার মাতািপতা তামাdুেনর েয দািয়tপূণর্ কেরেছন, তােদর পালা আসার সে সে তােদরo
েসi দািয়t পালন কেরত pstত হoয়া uিচত। iসলােম সnয্াসবাদ আেদৗ সমথর্ীত নয়। uপরnt eটােক মেন কের আlাহর
িনধর্ািরত sভাব-িনয়েমর সmূণর্ পিরপnী eকিট েবদায়াত। েযসব ‘বদ রসম’ o কুসংsােরর দrন িববাহ eকটা কিঠন
drহ কাজ হেয় পেড়, iসলাম েস সেবর তীb pিতবাদ কের। eর eকাn icা ei েয, মানব সমােজ িববাহ েযন aতীব
সহজসাধয্ eবং বয্িভচার েযন খুবi কিঠন কাজ হেয় পেড়। আর eর িবপরীত িববাহ কিঠন eবং বয্িভচার খুবi সহজসাধয্
েযন কখনo হেত পাের না। e জনয্i iসলাম কেয়কিট িবেশষ সmেকর্র মেধয্ িববাহ বnন হারাম কের েদয়ার পর aনয্ানয্
সমs দূর o িনকটাtীয়েদর মেধয্ িববাহ সmকর্ sাপন করা জােয়জ কের িদেয়েছ। আশরাফ-আতরাফেদর সমs েভদােভদ
িচরতের চূণর্ কের িদেয় সমs মুসলমানেদর পরsেরর মেধয্ িববাহ-শাদীর aবাধ aনুমিত িদেয়েছ। ‘েমাহর’ o দান
েযৗতুক খুবi সংিkp o সুিবধাজনক করার hকুম িদেয়েছ, েযন uভয় পki তা খুব সহেজi বহন করেত সমথর্ হয়।
iসলােমর দৃি েত িববাহ aনু ান uদযাপন করার জনয্ েকান কাযী, পিnত, পুেরািহত িকংবা aিফস o েরিজ ােরর েকানi
আবশয্কতা েনi। iসলামী সমােজ িববাহ খুবi সহজ, সাদািসেদ o aনাড়mর aনু ান। েয েকান sান d’জন সাkীর
সামেন বয:pাp নারী-পুrেষর iজাব-কবুেলর dারা aনায়ােসi e কাজ সmn হেত পাের। িকnt তার জনয্ e শতর্ আেরাপ
করা হেয়েছ েয, e iজাব-কবুল েগাপেন হেল চলেব না eটা মহlা বা gােমর েলাকজনেক জািনেয়- িনেয় করেত হেব।

পািরবািরক জীবেনর পdিত

পািরবািরক জীবেন iসলাম পুrষেক পিরবােরর কতর্া o দািয়tশীল বয্বsাপক িনযুk কেরেছ। ঘেরর শৃংখলা রkা করার
সমs দািয়t পুrেষর uপর aপর্ণ করা হেয়েছ। stীেক sামীর eবং সnানেক িপতামাতা uভেয়রi আনুগতয্ করার জনয্
আেদশ করা হেয়েছ। েয পিরবাের েকান শৃংখলা বয্বsা েনi eবং ঘেরর েলাকেদর চিরt o কাজ-কারবার সুs রাখার জনয্
দািয়tশীল েকu েনi, iসলাম e ধরেনর িশিথল পািরবািরক বয্বsা েমােটi পসn কের না। শৃংখলা রkা করার জনয্
eকজন শৃংখলাকারীর eকাn pেয়াজন। iসলাম e দািয়t পালন করার জনয্ পিরবােরর িপতােকi sাভািবক কতর্া িহেসেব
িনযুk কেরেছ। িকnt তার aথর্ কখনi eটা নয় েয, পুrষেক ঘেরর eকজন েসcাচারী o aতয্াচারী sাধীন-শাসনকতর্া
কের েদয়া হেয়েছ। iসলােমর দৃি েত েpম ভালবাসাi হেc দাmতয্ জীবেনর মূল ভাবধারা। eকিদেক sামী আনুগতয্ করা
েযমন কতর্বয্ aনয্িদেক sামীরo কতর্বয্ ei েয, েস তার kমতা aনয্ায়, যুলুম o েবiনসাফীর কােজ pেয়াগ না কের
পািরবািরক জীবনেক সুnর সুশৃংখল o শািnপূণর্ কের তুলার জনয্ বয্বহার করেব। দাmতয্ সmকর্েক iসলাম িঠক ততkণ
পযর্n বািচেয় রাখেত চায়, যতkণ পযর্n তােত েpম-ভালবাসার মাধুযর্ িকংবা anত িনরিবিcন িমলন-pীিতর সmাবনা
বতর্মান থাকেব। িকnt e সmাবনা যখন eেকবােরi থাকেব না, তখন sামীেক তালাক েদয়ার eবং stীেক িববাহ িবেcদ
কিরেয় িনবার aিধকার েদয়, আর েযসব aবsায় িববাহ sামী-stীর িমলন েpেমর পিরবেতর্ ধু aশািnরi কারণ হেয় পেড়,
েসখােন iসলামী আদালতেক িববাহ েভে েদবার আেদশ িদেয় থােক।

আtীয়তার সীমা
পিরবােরর সংকীণর্ পিরিধর বাiের আtীয়তাi হেc িনকটবতর্ী সীমাn। eর পিরিধ বh pশs হেয় থােক। যারা মা-বােপর
সmকর্ িকংবা ভাi-ভিgর সmকর্, aথবা ৈববািহক সmেকর্র িদক িদেয় eেক aেনয্র আtীয় হেব iসলাম তােদর
পরsরেক পরsেরর pিত সহানুভূিত সmn, সাহাযয্কারী o দয়াশীল েদখেত চায়। কুরআন শরীেফর িবিভn জায়গায়
িনকটাtীয়েদর সােথ ভাল বয্বহার করার আেদশ েদয়া হেয়েছ। হাদীস শরীেফ আtীয়তার সmকর্ রkা করা o eর ‘হক’
আদায় করার জনয্ বার বার তাকীদ eেসেছ eবং eটােক eকটা বড় পুেণয্র কাজ বেল গণয্ কেরেছ। েয বয্িk িনজ
আtীয়েদর সােথ মেনামািলনয্, কপটতা o িতkতাপূণর্ বয্বহার করেব, iসলাম তােক েমােটi ভাল েচােখ েদখেত পাের
না। িকnt তাi বেল আtী-sজনেদর aনাhত পkপািতt করাo iসলােমর দৃি েত েকান সৎকাজ নয়, িনজ পিরবার o
েগােtর েলাকেদর aনয্ায় পkপািতt করা iসলােমর দৃি েত aমাজর্নীয় aপরাধ। erপ েকান সরকারী aিফসার যিদ
জনগেণর aথর্ dারা িনজ েলাকেদর pিতপালন করেত r কের, িকংবা েকান িবষেয়র িবচােরর েবলায় তােদর pিত
aকারেণ পkপািতt কের তেব মেন রাখেত হেব েয, eটা eকিট শয়তানী aপরাধ। iসলাম েয আtীয়তা রkা করার
আেদশ েদয়, তা িনেজর িদক িদেয় eবং হক o iনসােফর সীমার মেধয্ হoয়া চাi।

pিতেবশীর aিধকার
আtীয়তার সmেকর্র পর িdতীয় িনকটবতর্ী হেc pিতেবশীর সmকর্। কুরআেনর দৃি েত pিতেবশী িতন pকার। pথমত,
আtীয় pিতেবশী, িdতীয়, aনাtীয় pিতেবশী eবং তৃতীয়, asায়ী pিতেবশী - alকােলর জনয্ যার সােথ uঠা-বসা o
চলা-েফরা করার সুেযাগ হেয়েছ, iসলােমর সমাজ-িবধান aনুযায়ী eরা pেতয্েকi বnুt সহানুভূিত eবং ভাল বয্বহার
পাবার aিধকারী। হযরত মুহাmদ মুsফা (সা) বেলেছন, pিতেবশীর aিধকারী রkা করার জনয্ আমােক eতদূর তাকীদ
েদয়া হেয়েছ েয, ভিবষয্েত pিতেবশীেক utরািধকার েদয়া েযেত পাের বেল আমার ধারণা হিcল। eকিট হাদীেস
uেlিখত হেয়েছ েয, হযরত মুহাmদ (সা) বেলেছন : pিতেবশীর সােথ েয বয্িk ভাল বয্বহার করেব না, েস pকৃতপেk
ঈমানদার নয়। aনয্ eকিট হাদীেস নবী মুsফা (সা) বেলেছন : েয বয্িk েপট ভের আহার কেরব eবং তারi পােশ তার
pিতেবশী uপবাস থাকেব, মেন করেত হেব েস বয্িkর ঈমান েনi। eকবার হযরত (সা)-eর িনকট িনেবদন করা হেয়িছল
েয, eকিট েমেয়েলাক খুব েবশী নফল সালাত আদায় কের, pায়i সাoম েরেখ থােক eবং pচুর পিরমােণ দান-খয়রাত
কের থােক ; িকnt তার কটুিkেত তার pিতেবশী ভয়ানক নােজহাল। িতিন বলেলন, েস জাহাnামী। uপিsত েলােকরা
িনেবদন করল, aনয্ eকিট েমেয়েলাক eমন আেছ, যার মেধয্ e ধরেনর ভাল gণ aবশয্ েনi ; িকnt pিতেবশীেক েস ক
েদয় না। হযরত (সা) বলেলন : েস েবহশতী হেব।
নবী মুsফা (সা) েলাকেদর িবেশষ তাকীদ কের বেলেছন েয, িনেজর েছেলেমেয়েদর জনয্ েকান ফল িকেন আনেল তার
িকছু aংশ েতামার pিতেবশীর ঘের aবশয্i পািঠo, নতুবা ফেলর েখাসা বাiের িনেkপ কেরা না, কারণ eটা েদেখ গরবী
pিতেবশীর মেন d:খ জাগেত পাের। নবী মুsফা (সা) বেলেছন : েতামার pিতেবশী যিদ েতামােক ভাল বেল, তেব তুিম
িন য়i ভাল। িকnt েতামার সmেকর্ েতামার pিতেবশীর মত যিদ খারাপ হয়, তেব তুিম eকজন খারাপ েলাক তােত
েকানi সেnহ েনi। েমাটকথা, যারা eেক aপেরর pিতেবশী হেয় বসবাস কেরেছ, iসলাম েসসব েলাকেক পরsেরর
pিত সহানুভিূ তশীল, সাহাযয্কারী o সুখ-d:েখর সাথী িহেসেব েদখেত চায়। iসলাম তােদর মেধয্ eমন সmকর্ sাপন
করেত চায় েয, তারা েয eকজন aপরজেনর uপর িনভর্র করেত পাের eবং eকজন aপরজেনর সাহােযয্ িনেজর জানমাল o সmানেক িনরাপদ বেল মেন করেত পাের। িকnt েযসব সমােজ eকটা েদয়ােলর d’িদেক aবিsত d’ঘেরর
aিধবাসী d’জন মানুষ পরsর িচরিদন aপিরিচত থােক eবং েয সমােজ eক gােমর aিধবাসীর মেধয্ পারsিরক েকান
সহানুভূিত, েকান সhদয়তা o িনভর্রতা েনi েসসব সমাজ কখেনা iসলামী সমাজ বেল িবেবিচত হেত পাের না।

সমাজ জীবেনর pধান িনয়মাবলী
eসব িনকটবতর্ী আtীয়তা o সmেnর বাiের সmেকর্র েয eক িবশাল েkt সামেন eেস পেড় েগাটা মুসিলম সমাজi
তার anভূর্k। e িবsীণর্ েkt iসলাম আমােদর সামিgক জীবনেক েযসব বড় বড় িনয়ম পdিতর uপর pিতি ত কের,
সংেkেপ তা িনেm pদt হেলা :
eক : েনক o পরেহযগারীর কােজ পরsর সহেযািগতা কর, পাপ o aনয্ায় aনু ােন েকান pকার সাহাযয্ কেরা না।
(কুরআন)
di : েতামােদর বnুতা o শtrতা সবi আlাহর uেdশয্ হoয়া বা নীয়। দান করেব e জনয্ েয, দান করা আlাহ তায়ালা
ভালবােসন, আর কাuেক িকছু েদয়া বn করেল তা e জনয্ করেব েয, তােক িকছু েদয়া আlাহ পসn কেরন না (হাদীস)
িতন: েতামরা eক aতীব uৎকৃ জািত, মানুেষর কলয্াণ সাধেনর জনয্i েতামােদরেক সৃি করা হেয়েছ। পুেণয্র আেদশ
করা eবং aনয্ায় কােজর িনেষধ করাi েতামােদর জীবেনর eকমাt কাজ। (কুরআন)
চার : পরsর পরsপেরর pিত খারাপ ধারণা েপাষণ কেরা না eকজন aপরজেনর কাজ-কারবােরর খুত েবর করেত েচ া
কেরা না। পারsিরক িহংসা-েdষ হেত আtরkা কেরা। কােরা শtrতা কেরা না। আlাহ তায়ালার pকৃত বাnাহ eবং
পরsর ভাi ভাi হেয় থােকা। (হাদীস)
পাচ : েজেন- েন েকান যােলেমর সাহাযয্ কেরা না। (হাদীস)
ছয় : aনয্ায় কােজ িনজ জািতর সাহাযয্ করার uদাহরণ ei েয, েতামার uট কূেপ পেড় যািcল, আর তার েলজ ধের
তুিমo তার সে সে কূেপ পেড় েগেল। (হাদীস)
সাত : তুিম িনেজর জনয্ যা পসn কর, aপেরর জনয্o িঠক তাi পসn কেরা। (হাদীস)

iসলােমর রাজনীিত
iসলােমর রাজনীিতর বুিনয়াদ িতনিট মূলনীিতর uপর sািপত : তাoহীদ, নবুয়াত eবং িখলাফত। e িতনিট মূলনীিতেক
িবsৃতভােব বুঝেত না পারেল iসলামী রাজনীিতর িবsািরত িবধান hদয়ংগম করা বড়i কিঠন বয্াপার। কােজi সবর্pথম
আিম e িতনিট িবষেয় সংিkp বয্াখয্া করব।

তাoহীদ
তাoহীেদর aথর্ ei েয, আlাহ তায়ালা e dিনয়া eবং dিনয়ার মানুষ সহ সবিকছুরi সৃি কতর্া, পালনকতর্া eবং eকমাt
মািলক। pভুt, শাসন eবং আiন রচনার িনরংকুশ aিধকার eকমাt তারi। েকান িকছু করার আেদশ েদয়া eবং েকান
কােজর িনেষধ করার kমতা ধু তারi কােছ বতর্মান। আlাহ তায়ালার সােথ মানুষ কাuেক শরীক করেব না। আমরা েয
সtার দrন েবেচ আিছ, আমােদর েয শারীিরক a -pতয্ o বল-শিk dারা আমরা কাজ কির, dিনয়ার সকল িজিনেসরi
uপর আমােদর ei েয aিধকার o বয্বহার kমতা pেয়াগ কির - তার েকানটাi আমােদর uপািজর্ত নয়। eর সৃি o
aবদােনর বয্াপাের আlাহ তায়ালার সােথ aনয্ েকu শরীক েনi। আমােদর িনেজেদর e aিsেtর uেdশয্ eবং আমােদর
kমতা o icাশিkর সীমা িনধর্ারণ করা আমােদর করণীয় কাজ নয়, আর না eেত aনয্ কােরাo eকিবnু aিধকার আেছ।

e সবিকছু ধু েসi আlাহর করণীয় িযিন আমােদর সৃি কেরেছন। িতিনi আমােদর eত শিk o sাধীনতা দান কেরেছন
eবং dিনয়ার aসংখয্ িজিনসেক আমােদর েভাগ-বয্বহােরর জনয্ িদেয়েছন। তােদর e ধারণা মানবীয় pভুtেক সmূণর্rেপ
বািতল কের েদয়। eকজন বয্িk মানুষi েহাক িকংবা eকিট পিরবার বা eকিট ে ণী েহাক িকংবা মানুেষর eকিট বড় দল,
eকিট জািত িকংবা সামিgকভােব সারা dিনয়ার মানুষ েহাক, সাবর্েভৗ◌্ম kমতার aিধকারী eকমাt আlাহ তায়ালা, তার
আেদশi হেc মানুেষর জনয্ eকমাt আiন।

নবুয়াত
আlাহ তায়ালার e আiন েয uপােয় মানুেষর িনকট eেস েপৗেছেছ, তার নাম নবুয়াত। e নবুয়ােতর িভতর িদেয় আমরা
d’িট িজিনস লাভ কের থািক। eক : িকতাব - যােত আlাহ তায়ালা তার িনেজর আiন-কানুেনর িববরণ িদেয়েছন। di :
েসi িকতােবর িব d বয্াখয্া - যা রাসূল (সা) আlাহর pিতিনিধ িহেসেব িনেজর কথা o কােজর িভতর িদেয় সুs rেপ
েপশ কেরেছন। েয মূলনীিতর uপর মানুেষর ধমর্ীয় জীবেনর িভিt sািপত হoয়া uিচত আlাহ তায়ালা সবi তার িকতােব
eক eক কের বণর্না কেরেছন eবং রাসূল (সা) আlাহর িকতােবর েসi uেdশয্ aনুসাের কাযর্করীভােব জীবন যাপেনর
eকিট পিরপূণর্ বয্বsা ৈতরী কেরেছন। আর তার আবশয্কীয় বয্াখয্া বেল িদেয় আমােদর জনয্ eকিট ujল আদশর্ rেপ
uপিsত কেরেছন। iসলােমর পিরভাষায় e d’িট িজিনেসর সমি গত নাম হেc শরীয়াত। iসলামী রা e বুিনয়াদী নীিতর
uপরi pিতি ত হেয় থােক।

িখলাফত
eখন িখলাফেতর কথা আেলাচনা করা যাক। আরবী ভাষায় e শb pেয়াগ করা হয় pিতিনিধেtর aথর্ বুঝার জনয্।
iসলােমর দৃি েত মানুষ e dিনয়ায় আlাহ তায়ালার েদয়া sাধীনতা aনুযায়ী কাজ করেব। আপিন যখন কােরা uপর
আপনার জায়গা-জিমর বয্বsাপনার ভার aপর্ণ কেরন, তখন চারিট কথা আপনার মেন aবশয্i বতর্মান থােক। pথম ei
েয, জিমর pকৃত মািল েস নয়, - আপিন িনেজ। িdতীয়, আপনার জিমেত েস কাজ করেব আপনারi েদয়া আেদশ-uপেদশ
aনুসাের। তৃতীয়, আপিন তােক কাজকমর্ করার েয সীমা িনিদর্ কের েদেবন, েসi সীমার মেধয্ েথেকi তােক কাজ করেত
হেব - আপনার েদয়া sাধীনতােক েসi সীমার মেধয্i তার বয্বহার করেত হেব। আর চতুথর্ ei েয, আপনার জিমেত
তােক - তার িনেজর নয়-আপনার udশয্েক পূণর্ করেত হেব। e চারিট শতর্ pিতিনিধেtর ধারণার মেধয্ eমনভােব িমেলিমেশ আেছ েয, ‘pিতিনিধ’ শb ucারণ করার সে সে i আপনা আপিনi মানুেষর মেন eটা েজেগ uেঠ। আপনার েকান
pিতিনিধ যিদ e চারিট শতর্ পূণর্ না কের তেব আপিন aবশয্i বলেবন েয, েস pিতিনিধেtর সীমালংঘন কেরেছ eবং েস
েসi pিতrিত ভ কেরেছ, যা ‘pিতিনিধর’ শেbর aেথর্i িনিহত রেয়েছ। iসলাম মানুষেক dিনয়ায় আlাহ তায়ালার
‘pিতিনিধ’ বেল িনিদর্ কেরেছ। ei িখলাফত বা pিতিনিধেtর ধারণার মেধয্i uk চারিট শতর্ aিনবাযর্ rেপ িবদয্মান।
iসলামী রাজনীিতর e মহান আদশর্ aনুসাের েয রা কােয়ম হেব, মূলত তা হেব আlাহ তায়ালার িনরংকুশ pভুেtর
aধীেন মানুেষর িখলাফত। আlাহর e রােজয্ তারi েদয়া আেদশ-uপেদশ aনুসাের তার িনধর্ািরত সীমার মেধয্ েথেক
কাজ কের তার uেdশয্েক পূণর্ করা হেc e dিনয়ায় মানুেষর eকমাt কাজ।
িখলাফেতর e বয্াখয্া pসংেগ আর eকিট কথা বুেঝ েনয়া দরকার। তা ei েয, iসলােমর e রাজৈনিতক মত েকান বয্িk
িবেশষেক িকংবা েকান পিরবার বা েকান ে ণী িবেশষেক ‘pিতিনিধ’ বেল আখয্া েদয়িন, বরং মানুেষর েসi েগাটা
সমাজেকi e িখলাফেতর পেদ aিভিষk কেরেছ, যারা তাoহীদ o েরসালােতর মূলনীিতgেলােক sীকার কের িখলাফেতর
uেlিখত শতর্াবলী পূণর্ করেত pstত হেব, eমন সমাজi সমি গতভােব িখলাফেতর aিধকারী - e িখলাফত eেহন
সমােজর pেতয্কিট মানুেষর pাপয্।

গণতnt
iসলােমর রাজনীিতেত eখান েথেকi r হয় গণতেntর পদেkপ। iসলামী সমােজর pেতয্কিট বয্িki িখলাফেতর
aিধকারী o আযাদীর মািলক। e aিধকার o sাধীনতার সমg মানুষi সমান aংেশর aংশীদার। e বয্াপাের েকu কােরা
েচেয় ে নয়, েকান মানুষ aনয্ েকান বয্িkেক তার e aিধকার o sাধীনতার st হেত বি ত করেত পাের না। রাে র
শাসন শৃংখলা িবধােনর জনয্ েয সরকার গিঠত হেব তা e সমােজরi বয্িkেদর মত aনুযায়ী গঠন করেত হেব। eরাi িনজ
িনজ িখলাফেতর aিধকার হেত eক aংশ েসi সরকারেক দান করেব। রা গঠেনর বয্াপাের তােদর মেতর মূলয্
aিনবাযর্rেপ sীকৃত হেব। তােদরi পরামশর্kেম গভণর্েমn চলেব। তােদর আsা েয বয্িk লাভ করেত পারেব।
আর েয তােদর আsা হারােব, েস aবশয্i িখলাফেতর পদ হেত িবচুয্ত েহত বাধয্ হেব। e িদক িদেয় iসলামী গণতnt
eকিট পিরপূণর্ গণতnt। eকিট গণতnt যতদূর পিরপূণর্, পূণার্ o িনখুত হেত পাের, eটা িঠক ততখািনi পিরপূণর্ o িনখুত।
িকnt iসলােমর e গণতnt পা াতয্ গণতnt হেত মূলতi সmূণর্ আলাদা। eেদর মেধয্ আকার-পাতােলর পাথর্কয্ িবদয্মান।
পাথর্কয্ e িদক িদেয় েয, পা াতয্ রাজনীিত ‘জনগেণর pভুtেক’ বুিনয়াদrেপ sীকার কের, িকnt iসলাম sীকার কের
জনগেণর ‘িখলাফত’েক। পা াতয্ রাজনীিতেত জনগণi হেc বাদশাহ, আর iসলােমর দৃি েত বাদশাহী eকমাt আlাহর,
জনগণ তার pিতিনিধ মাt। পা াতয্ রাজনীিতেত জনগণ িনেজরাi েদেশর শাসনতnt o আiন রচনা কের, িকnt iসলামী
রা বয্বsায় জনগণেক েসi শরীয়াত বা আiেনর aনুসরণ কের চলেত হয়, যা আlাহ তায়ালা তার রাসূেলর মাধয্েম
পািঠেয়েছন।
পা াতয্ রাজনীিতেত গভণর্েমেnর কতর্বয্ হেc রােজয্র জনগেণর icােক পূণর্ করা আর iসলামী গভণর্েমn eবং তার
pিত াতা জনগণ সকেলরi কতর্বয্ হেc dিনয়ায় আlাহ তায়ালার uেdশয্েক সাথর্ক করা। েমাটকথা, পা াতয্ গণতnt
হেc আযাদ, িনরংকুশ o বlাহারা pভৃt - যার িনজ aিধকার o sাধীনতােক েscাচািরতার সােথ েভাগ কের। eর সmূণর্
িবপরীত - iসলামী গণতnt হেc আlাহর েদয়া আiেনর aনুসরণ করা। eখােন মানুষ তার aিধকার o sাধীনতােক
আlাহর েদয়া িবধান aনুসাের তারi িনধর্ািরত সীমার মেধয্ বয্বহার করা।
aতপর আিম তাoহীদ, েরসালাত o িখলাফেতর িভিtেত sািপত iসলামী রাে র eকিট সংিkp aথচ সুs িচt aংকন
করব।

iসলামী রাে র uেdশয্
iসলামী রাে র uেdশয্ সmেকর্ কুরআন শরীেফ পির ার কের বলা হেয়েছ েয, তা েসসব মংগল o কলয্াণময় বয্বsার
pিত া করেব, িবকাশ দান করেব eবং uৎকষর্ সাধন করেব, েয সেবর aমংগল o পাপ aনু ানেক বািতল করেব,
পরািজত করেব eবং িন:েশেষ িবলীন করেব। মানুেষর জীবেন েয সেবর sশর্ মাtেকo আlাহ তায়ালা পসn কেরন না
iসলােমর রােজয্র শৃংখলা সmিলত icা-বাসনা চিরতাথর্ করাo eর লkয্ নয়। iসলাম রাে র সmুেখ eমন eক ucতম
o unততর লkয্ uপিsত কের, যা aজর্ন করা eকাnভােব কতর্বয্। তা ei েয, আlাহ তায়ালা পৃিথবীেত েয কলয্াণ o
ম েলর uৎকষর্ েদখেত চান তােক িবকিশত o ফুেল ফেল সুেশািভত করেত হেব। আর ংস o ucৃংখলতার eবং eমন
সমs uপােয়র uৎসমুখ িচরতের বn করেত হেব যা আlাহ তায়ালার দৃি েত তার e রাজয্েক ংস করেত পাের, তার
সৃি মানব জািতর জীবন ন করেত পাের। e লkয্ uপিsত করার সে সে iসলাম আমােদর সামেন ভাল-মn uভেয়র
eকিট সুs িচt েপশ কেরেছ। তােত বাি ত কলয্াণ o মংগলেক eবং aকলয্াণgেলােক eেকবাের পির ার কের েদয়া
হেয়েছ। e িচt সামেন েরেখ iসলামী রা pেতয্ক যুেগ eবং সকল pকার পািরপাি ক
র্ তার মেধয্i তার িনজ সংেশাধনী
েpাgাম রচনা করেত পাের।

শাসনতnt
মানব জীবেন pেতয্কিট শাখা-pশাখােতi চািরিtক রীিতনীিতgেলােক পিরপূণর্rেপ পালন করা iসলােমর িচরnন দাবী। e
কারেণ eটা িনজ রাে র জনয্ e সুিনিদর্ নীিত িনধর্ারণ কের িদেয়েছ েয, eর রা নীিত িনরেপk, সুিবচার, সততা eবং
খািট ঈমানদারীর uপর sািপত হেব। eটা sােদিশক, pশাসিনক বা জাতীয় sাথর্ রkার খািতের িমথয্া, pতারণা eবং
aিবচােরর p য় িদেত েকান aবsােতi pstত নয়। েদেশর aভয্nের শাসক o শািসতেদর মধয্িsত সmকর্i েহাক, আর
েদেশর বাiের aনয্ানয্ জািতর সােথ সmকর্i েহাক uভয় েkেti iসলাম সততা, িব াসপরায়নতা eবং সুিবচােরর জনয্
সমs pকােরর sাথর্ কুরবানী করেত pstত। মুসিলম বয্িkেদর মত মুসিলম রা েকo eটা e জনয্ বাধয্ কের েয,
pিতrিত িদেল তা পূণর্ করেত হেব, েলন-েদন িঠক রাখেত হেব eবং যা বলেব তা করেত হেব, িনেজর pাপয্ আদায় করার
সে সে িনেজর কতর্বয্েক sরণ করেত হেব, যা করেব তা বলেব eবং aেনয্র dারা তার কতর্বয্ আদায় করার pাপয্
(হক) ভুেল েযেত পারেব না।
শিkেক যুলেু মর কােজ বয্বহার করার পিরবেতর্ তােক সুিবচার কােয়ম করার uপায় িহেসেব gহণ করেত হেব। পেরর
নয্াযয্ aিধকারেক সবসময়i হক বেল মেন করেত eবং তা আদায় করেত হেব। শিkেক মেন করেত হেব আlাহ তায়ালার
আমানত eবং e দৃঢ় িব াস সহকাের তােক pেয়াগ করেত হেব েয, e আমানেতর পুরাপুির িহেসব তােক আlাহ তায়ালার
দরবাের aবশয্i িদেত হেব। iসলামী রা পৃিথবীর িবেশষ eকটা a েল sািপত হেয় থাকেলo মানবীয় aিধকারgেলােক
েস েকান েভৗগিলক সীমােরখার মেধয্ সীমাবdা কের না - নাগিরকেtর aিধকােরo নয়। ধুমাt মানবতার িদক িদেয়i
iসলাম মানুেষর জেনয্ কেয়কিট েমৗিলক aিধকার sীকার কের eবং সকল সময়i েসgেলােক পূণর্rেপ রkা করার
আেদশ েদয়। েসi মানুষ iসলামী রাে র সীমার মেধয্ বাস কrক িকংবা eর বাiের বাস কrক, েস িমti েহাক িকংবা
শtr তার সােথ সিn থাকুক িকংবা যু◌্di চলেত থাকুক। মানুেষর রk সকল সময়i সmান পাবার েযাগয্, িবনা কারেণ
িকছুেতi মানুেষর রkপাত করা েযেত পাের না। নারী, িশ , বৃd, rg eবং আহত েলাকেদর uপর েকানkেমi আkমণ
করা েযেত পাের না। নারীর সতীt িচরিদনi সmািনত o সুরkণীয়, েকান কারেণi তা ন করা েযেত পাের না।
kুধােতর্র জনয্ aেnর, বstহীনেদর জনয্ বেstর eবং আহত িকংবা rg বয্িkেদর জনয্ িচিকৎসা o েসবা rষার বয্বsা
aবশয্i করেত হেব-েস বয্িk শtrপেkরi েহাক না েকন। e কয়িট eবং eধেরনর আেরা কেয়কিট aিধকার iসলাম
মানুষেক ধু মানুষ িহেসেবi দান কেরেছ। iসলামী রাে র মূল শাসনতেnt e সকলেক েমৗিলক aিধকার বেল sীকার করা
হেয়েছ। তারপর নাগিরক aিধকারেক iসলাম েকবল মাt েসসব েলােকর জনয্ িনিদর্ কের েদয়িন, যারা রাে র সীমার
মেধয্ জngহণ কেরেছ বরং pেতয্ক মুসলমান-dিনয়ায় েয েকান aংেশi তার জn েহাক না েক-iসলামী রাে র সীমার
মেধয্ pেবশ করা মাti eর নাগিরক হেয় যায় eবং েসi েদেশর জnগত নাগিরকেদর সমতুলয্ aিধকার তােক দান করা
হয়। dিনয়ায় iসলামী রা যত সংখয্কi েহাক না েকন eেদর সব কয়িটর মেধয্ নাগিরক aিধকার হেব সবর্সিmিলত।
েকান iসলামী রাে pেবশ করেত হেব মুসিলম বয্িkর ‘পাসেপাটর্’-aনুমিত পেtর আবশয্ক হেব না। েকান বংশীয়,
জাতীয় িকংবা ে ণীেত ৈবষয্ম ছাড়াi pেতয্ক মুসলমান pেতয্কিট iসলামী রাে র বড় বড় দািয়tপূণর্ পেদ িনযুk হেত
পারেব।

িযিmেদর aিধকার
iসলামী রাে র aধীেন েযসব aমুসিলম বাস কের, তােদর জনয্ iসলাম কতgেলা aিধকার িনিদর্ কের িদেয়ছ। রাে র
শাসনতেnt তা aবশয্ িবিধবd থাকেব (িযmীর শািbক aথর্ যার িযmা বা দািয়t gহণ করা হয়)। iসলামী রা
aমুসিলমেদর জান-মাল রkণােবkেণর দািয়t gহণ কের বেলi তারা িযmী নােম aিভিহত হয়। iসলােমর পিরভাষায়
erপ aমুসিলমেদরেক বলা হয় িযmী। িযmীর জান-মাল o মান-সmান সবi eকজন মুসিলম নাগিরেকর জান-মাল o
মান-সmােনর মতi মযর্াদা পােব। েফৗজদারী eবং েদoয়ানী আiেনর েবলায় মুসিলম o িযmীর মেধয্ েকানi পাথর্কয্ েনi।
িযmীেদর ‘পাসর্নাল-ল’ aথর্াৎ বয্িk sাধীনতায় iসলামী রা কখনo হsেkপ করেব না। িযmীেদর মন, ধমর্মত o ধমর্ীয়

আচার-aনু ান eবং পূজা, uপাসনার পূণর্ sাধীনতা থাকেব। িযmী তার ধমর্ pচারi ধু নয়, আiেনর গিnর মেধয্ েথেক
iসলােমর সমােলাচনাo করেত পারেব।
iসলামী শাসনতেnt aমুসিলম pজােদরেক egেলা eবং e ধরেনর আেরা aেনকgেলা aিধকার দান করা হেয়েছ। e
aিধকারgেলা িচরsায়ী। iসলামী রাে র দািয়েtর মেধয্ তারা যতিদন থাকেব ততিদন তােদর e aিধকার িকছুেতi হরণ
করা েযেত পাের না। aনয্ েকান aমুসিলম রা eর aধীেন মুসিলম pজােদর uপর যতi যুলুম কrক না েকন, তার
pিতেশাধ িহেসেব eকটা iসলামী রাে র পেk eর aধীন aমুসিলম pজােদর uপর শরীয়ােতর েখলাফ িবnুমাt হsেkপ
করা ৈবধ নয়। eমনিক আমােদর সীমােnর বাiের সমs মুসলমানেক যিদ হতয্াo কের েফলা হয়, তবুo আমরা আমােদর
সীমার মেধয্ eকজন িযmীর aকারেণ রkপাত করেত পাির না।

রা ীয় েনতৃt
iসলামী রাে র পিরচালনা o বয্বsাপনার সমs দািয়t eকজন আমীর বা রা pধােনর uপর aপর্ণ করা হয়। e
আমীরেক ‘সদের জমhিরয়া’ বা রা পিরষেদর সভাপিতর সমান মেন করা েযেত পাের। আমী িনবর্াচেনর বয্াপাের eমন
সমs বয়:pাp stী-পুrেষর েভাট েদবার aিধকার থােক যারা শাসনতেntর মূলনীিতgেলােক sীকার কের। আমীর (রা
pধান) িনবর্াচেনর মূলনীিত ei েয, iসলােমর মূল ভাবধারার aিভjতা, iসলামী sভাব-pকৃিত আlাহর ভয় eবং
রাজৈনিতক pিতভার িদক িদেয় েয বয্িk সমােজর aিধকাংশ েলােকর আsাভাজন হেব। eমন বয্িkেকi আমীর িনবর্াচন
করেত হেব তারপর েসi আমীেরর সাহােযয্র জনয্ eকিট ‘মজিলেশ রা’ বা পালর্ােমn গঠন করেত হেব। ‘মজিলেশ
রার’ পরামশর্ িনেয় রােজয্র সমs শৃংখলা রkা করা আমীেরর কতর্বয্ হেব। আমীেরর pিত যতিদন পযর্n জনগেণর আsা
থাকেব ততিদনi েস আমীর থাকেত পারেব। আsা হািরেয় েফলেল তােক aবশয্i পদতয্াগ করেত হেব। আর যতিদন তার
pিত েলাকেদর আsা থাকেব, গভণর্েমেnর aিধকার o কতৃর্t তার হােত থাকেব। আমীর eবং তার সরকােরর pকাশয্
সমােলাচনা করার aিধকার pেতয্ক নাগিরেকর থাকেব।
iসলামী রাে আiন রচনা করা হেব শরীয়ােতর িনিদর্ সীমার মেধয্ েথেক। আlাহ তায়ালা eবং তার রাসূেলর সুs
িনেদর্শ ধু aনুসরণ o pিতপালেনর জনয্i। েকান আiন পিরষদ তােত িবnুমাt রদবদল করেত পাের না িকnt আlাহ
আlাহ eবং রাসূেলর েযসব hকুেমর eকািধক aথর্ হoয়ার সmাবনা হেব, তােত শরীয়ােতর uেdশয্ িনধর্ারণ করা ধু
েসসব েলােকর কাজ, যারা শরীয়ােতর পিরপূণর্ দkতা সmn। কােজi e ধরেনর কাজ ‘মজিলেশ রা’ হেত িবেশষjেদর
সমnেয় গিঠত সাব-কিমিটর িনকট েসাপদর্ করেত হেব। তারপর মানুেষর ৈদনিnন কাজ কারবােরর eমন aেনক েkto
থােক, েয সmেকর্ শরীয়াত িনিদর্ েকান hকুম েদয়িন। কােজi e বয্াপাের ‘মজিলেশ রা’ dীন iসলােমর িনধর্ািরত সীমার
মেধয্ েথেক আiন রচনা করেত পাের।

আদালত
iসলামী আদালত শাসন কতৃপ
র্ েkর aধীন নয় ; বরং তা সরাসিরভােব আlাহ তায়ালার pিতিনিধর মযর্দায় aিভিষk eবং
eেক আlাহ তায়ালরi সামেন েস জনয্ জবাবিদিহ করেত হেব। আদালেতর িবচারকেদর যিদo শাসন কতৃপ
র্ k িনযুk কের
; িকnt eক বয্িk যখন আদালেত িবচারেকর পেদ বসেব, তখন েস আlাহ তায়ালার আiন aনুসাের জনগেণর মেধয্
িনরেপk iনসাফ করেব। তার iনসােফর হাত হেত sয়ং রা পিতo বাচেত পাের না। িবচারেকর সামেন eমনভােব
দাড়ােত হেব-েযমন কের দাড়ােত হয় রাে র eকজন সাধারণ নাগিরকেক।

iসলােমর aথর্নীিত
মানুেষর aথর্ৈনিতক জীবনেক সতয্ o সুিবচােরর বুিনয়ােদ pিতি ত করার জনয্ iসলাম কেয়কিট িনয়ম eবং সীমা িনিদর্
কের িদেয়েছ-েযন েসi িনিদর্ সীমার মেধয্i যাবতীয় সmদ uৎপাদন eবং তা বয্য়-বয্বহার o আবতর্ন হেত পাের।
সmদ uৎপাদেনর eবং eেক সমােজর মেধয্ আবিতর্ত করার কাযর্করী পnা িক হেব, েস সmেকর্ iসলাম েকানi
আেলাচনা কের না। কারণ তা সভয্তার unিত o kমিবকাশ eবং aবsার পিরবতর্েনর সে সে নতুন কের গেড়, আবার
বদেল যায়। uৎপাদন-uপায় িনধর্ারণ মানুেষর aবsা o pেয়াজন aনুসাের আপনা-আপিনi হেয় থােক। তেব iসলােমর
ঐকািnক দাবী ei েয, সবর্কােল eবং সকল aবsােতi-মানুেষর aথর্ৈনিতক কাজ-কমর্ েয আকারi ধারণ কrক না েকনiসলােমর িনয়মgেলােক মযবুত বুিনয়ােদ pিতি ত করেত হেব eবং eর িনিদর্ সীমা aবশয্i রkা কের কাজ করেত
হেব।

জীিবকা aজর্েনর aিধকার
iসলােমর দৃি েত পৃিথবী eবং anগর্ত সমs িজিনসi আlাহ তায়ালা মানুেষর জনয্ সৃি কেরেছন। e জনয্ পৃিথবীর ভূিম
হেত িনেজর জীিবকা uৎপাদেনর জনয্ েচ া করাo pেতয্কিট মানুেষরi জnগত aিধকার। dিনয়ার সমs মানুষi e
aিধকােরর বয্াপাের সমান। কাuেক e aিধকার হেত বি ত করা েযেত পাের না। আর e বয্াপাের eক ে ণীর েলাকেক
aনয্ ে নীর uপর েকান pাধানয্ বা agািধকারo েদয়া েযেত পাের না। শরীয়াত aনুযায়ী েকান বয্িk বা বংশ িকংবা েকান
ে ণীেক জীিবকা aজর্েনর িবেশষ েকান uপায় gহেণর aিধকার হেত বি ত করা, িকংবা েকান েকান েপশার dয়ার তােদর
জনয্ বn কের েদয়া িকছুেতi জােয়য হেত পাের না। erেপ শরীয়ােতর দৃি েত eমন েকান ৈবষময্o সৃি করা েযেত পাের
না যার দrন জীিবকা aজর্েন েকান িবেশষ uপায় বা পnার uপর িবেশষ েকান ে ণীর বা বংেশর িকংবা েগােtর eকct
আিধপতয্ sািপত হেত পাের। আlাহর সৃ e পৃিথবীেত তারi িনিদর্ জীিবকা aজর্েনর uপায়gেলা dারা িনেজর নয্াযয্ aংশ
আদােয়র েচ া করার aিধকার সকল মানুেষরi সমানভােব বতর্মান eবং e েচ ার dারা িনিবর্বােদ সকল মানুেষর জনয্
unুk থাকা আবশয্ক।

মািলকহীন সmদ
pকৃিতর েযসব সmদ সৃি করা িকংবা বয্বহার uপেযাগী করার বয্াপাের েকান মানুেষর ম বা েযাগয্তা বয্য় করেত হয়িন,
তা িনিবর্েশেষ সমs মানুেষর েভাগ করার সাধারণ aনুমিত রেয়েছ। িনেজর pেয়াজন aনুযায়ী তা হেত uপকৃত হoয়ার
pেতয্েকরi aিধকার আেছ। নদী o পুকেু রর পািন, জংগেলর কাঠ, pাকৃিতক গাছ-পালার ফল, pাকৃিতক ঘাস o পরগাছা,
বায়ু, পািন, বনয্ প , ভূগভর্s খিন pভৃিত সmেদ কােরা eকct iজারাদারী sািপত হেত পাের না eবং তার uপর eমন
েকান িবিধ-িনেষধo আেরাপ করা েযেত পাের না, যার দrন dিনয়ার মানুেষর পেk তা হেত িবনামূেলয্ uপকৃত হবার পেথ
বাধা জিnেত পাের। তেব যারা বয্বসােয়র uেdেশয্ pকৃিতর ধনভাnার হেত aিধক পিরমাণ সmদ বয্বহার করেত চােব,
তােদর কর ধাযর্ করা েযেত পাের।

বয্বহার করার িনয়ম
আlাহ তায়ালা মানুেষর uপকােরর জনয্ েযসব িজিনস সৃি কেরেছন, তা িবনা কােজ েফেল রাখা িকছুেতi সংগত নয়।
‘হয় িনেজ তা বয্বহার কর, নতুবা aনয্ েলাকেক তা হেত uপকৃত হবার সুেযাগ দাo’-িঠক e িনয়েমর িভিtেত iসলামী
আiন e ফয়সালা কেরেছ েয, মানুষ িনেজর জিম িতন বছেরর aিধককাল aনাবাদী aবsায় েফেল রাখেত পাের না। েস
যিদ তার জিম চাষাবাদ না কের, িকংবা তার uপর েকান দালান-েকাঠা িনমর্াণ না কের তেব eমন িক েকান কােজi যিদ তা
বয্বহার না কের তেব িতন বছর কাল aিতবািহত হoয়ার পর ঐ জিম পিরতয্k সmিt বেল মেন করা হেব। aনয্ েকান
মানুষ যিদ eেক েকান কােজ বয্বহার কের, তেব তার িবrেd মকdমা দােয়র করা যােব না eবং েসi জিম aনয্
eকজনেক বয্বহার করার জনয্ েদয়ার aিধকার iসলামী hকুমােতর aবশয্i থাকেব।

মািলকানার িভিt
pাকৃিতক সmেদর ভাnার হেত যিদ েকu িনেজi েকান িজিনস gহণ কের eবং িনেজর ম o েযাগয্তার dারা তা বয্বহার
uপেযাগী কের েনয়, তেব েসi বয্িki হেব েসi িজিনেসর মািলক। েযমন েকান পিতত জিম-যার uপর eখেনা কােরা
মািলকানা st sািপত হয়িন-যিদ েকান বয্িk eেত িনেজর aিধকার sাপন কের eবং েকান কলয্াণকর কােজ বয্বহার
করেত r কের, তেব তােক িকছুেতi েব-দখল করা েযেত পাের না। iসলােমর aথর্নীিত aনুসাের dিনয়ায় সমs
মািলকানা sেtর সূtপাত eমিন কেরi হেয়েছ। pথেম যখন পৃিথবীেত মানুেষর বসবাস r হেয়িছল, তখন eখানকার
সমs িকছুi সব মানুেষর সমান aিধকােরর বst িছল। পের েয বয্িk েয িজিনসেক দখল কের েকান pকাের কােযর্াপেযাগী
কের তুেলেছ েস-i eর মািলক হেয় বেসেছ ; aথর্াৎ েকবলমাt িনেজর কােজi তা বয্বহার করার সংগত aিধকার লাভ
কেরেছ, aনয্ েকান েলাক যিদ েসi িজিনস বয্বহার করেত চায়, তেব তার িনকট হেত েস ভাড়া িনেত পারেব। eটা
মানুেষর সমs aথর্ৈনিতক কাজ-কেমর্র sাভািবক বুিনয়াদ e বুিনয়াদেক িনজ sােন pিতি ত রাখাi কতর্বয্।

মািলকানার সংরkণ
শরীয়াত সংগত uপােয় dিনয়ার েকান মানুষ যিদ িকছুর মািলকানা aিধকার লাভ কের থােক তেব aবশয্i তা রkা করেত
হেব। কােরা e মািলকানা st শরীয়ােতর দৃি েত সংগত িকনা েকবল e িদক িদেয়i eর চয্ােল করা েযেত পাের। বstত
শরীয়ােতর দৃি েত েয সকল st aসংগত pমািণত হেব, তােক aবশয্ খতম করেত হেব। িকnt েযসব মািলকানা শরীয়াত
aনুযায়ী জােয়জ হেব, তােক ন করার িকংবা তার মািলকেদর সংগত aিধকাের িকছুমাt হsেkপ করার িবnুমাt kমতা
গভণর্েমেnর বা েকান আiন পিরষেদর েনi। সমি গত কলয্াণ সাধেনর ে াগান িদেয় eমন েকান aথর্বয্বsা িকছুেতi
কােয়ম করা েযেত পাের না, যা শরীয়াত pদt সংগত aিধকার ন করেব। সমােজর sাভািবক sাথর্ রkার জনয্ sতntভােব
বয্িkেদর মািলকানার uপর sয়ং শরীয়াত েযসব িবিধ-িনেষধ আেরাপ কেরেছ, তা hাস করা যত বড় যুলুম, তােত বৃিd
করাo িঠক ততখািনi যুলুম সেnহ েনi। বstত sতntভােব বয্িkেদর শরীয়াত সংগত মািলকানার েহফাযত eবং তােদর
িনকট শরীয়ােতর িনধর্ািরত ‘সামািজক sাথর্েক’ আদায় করাo iসলামী রাে র কতর্বয্।

aবাধ pিতেযািগতার aিধকার
আlাহ তায়ালা তার িনেজর িনয়ামত বnন করার বয্াপাের সমতা রkা কেরনিন। uপরnt eক ে ণীর েলাকেদর uপর e
িদক িদেয় ে t দান কেরেছন। ৈদিহক েসৗnযর্, িম ক sর, sাsয্ শারীিরক শিk-সামথর্, মিsে র বুিd-pিতভা,
জnগত পািরপাি ক
র্ তা eবং e ধরেনর aনয্ানয্ িজিনসo dিনয়ার সকল মানুষ সমানভােব পায়িন। জীিবকার বয্াপােরo
িঠক erপ sাভািবক পাথর্কয্ িবদয্মান আlাহ তায়ালার িনধর্ািরত pাকৃিতক িনয়ম ধন-সmেদর বয্াপাের মানুেষর মেধয্
পাথর্কয্ করেত চায়। aতeব মানুেষর মেধয্ eকটা কৃিtম আিথর্ক সাময্ pিত ার জনয্ যতi তদবীর করা েহাক না েকন,
iসলােমর দৃি েত uেdশয্ o নীিতর িদক িদেয় তা সবi ভুল। iসলাম েয সাময্ pিত া করেত চায়, তা হেc ধন-সmদ
uপাজর্েনর জনয্ সংgাম করার সুেযাগ-সুিবধার সাময্। iসলােমর দাবী ei েয, সমােজর আiন o pচিলত pথায় eমন
েকান pিতবnকতা িকছুেতi থাকেত েদয়া হেব না, যার দrন মানুষ িনজ শিk o েযাগয্তা aনুসাের aেথর্াপাজর্েনর জনয্
সংgাম করেত বাধাpাp হেত পাের eবং eমনসব িবেরাধ ৈবষময্েকo uৎপািটত করেত হেব, যােত েকান ে ণী বংশ eবং
পিরবােরর জnগত েসৗভাগয্েক আiেনর েজাের িচরsায়ী কের রাখা হয়? e d’িট পnায় sাভািবক aসােময্র sােন
জবরদিs eকটা কৃিtম সমতা sাপন কের। e জনয্i iসলাম সমােজর aথর্বয্বsােক eমন eক sাভািবক aবsায় িনেয়
আসেত চায়, যােত pেতয্ক বয্িk শিk পরীkা করার aবাধ সুেযাগ লাভ করেত পাের। িকnt যারা aেথর্াপাজর্েনর েচ া
eবং তার পিরমােপর বয্াপাের সমs মানুষেক েজার কের সমান কের িদেত চায়, iসলাম তােদর সােথ eকমত নয়। কারণ
তারা sাভািবক aসাময্েক কৃিtম সােময্ পিরণত করেতi সেচ । েয aথর্বয্বsায় pেতয্কটা মানুষi aেথর্াপাজর্েনর েkেt
িঠক েসi-sান হেতi যাtা r করেত পার েয sােন আlাহ তােক সৃি কেরেছন, pকৃতপেk তাi হেত পাের eকমাt
sাভািবক aথর্বয্বsা। েমাটর িনেয় যার জn হেয়েছ, েস েমাটর িনেয় যাtা করেব। েয ধু d’পা িনেয় eেসেছ, েস
পদািতক হেয়i চলেব eবং পংg aবsায় যার জn হেয়েছ, েস aবsায়i েস চলেত r করেব। েয aথর্ৈনিতক বয্বsা
েমাটেরর uপর েমাটর oয়ালার sায়ী iজারা sািপত কের eবং পংg বয্িkর পেk েমাটর aজর্ন করা aসmব কের েদয়,

মানব সমােজ তা সমথর্নীয় নয়। পkাnের েয আiন e িবিভn ে ণীর মানুষেক জবরদsী কের eকi sান হেত eবং eকi
aবsা হেত যাtা r করেত বাধয্ কের, আর eকজেনর সােথ aপরজনেক িচরিদেনর জনয্ aবশয্mাবী rেপ েবেধ রােখ
তাo sাভািবক o কলয্াণকর aথর্বয্বsা নয়। eর িঠক িবপরীত, sাভািবক o কলয্াণকর aথর্বয্বsা তাi হেত পাের, যােত
uপাজর্েনর জনয্ pিতেযািগতা করার সকল মানুেষরi aবাধ সুেযাগ থাকেব। েয পংg aবsায় যাtা r কেরেছ েস েযন
িনজ ম o েযাগয্তার বেল েমাটর লাভ করেত পাের eবং েয pথেম েমাটর িনেয় চেলিছল, পরবতর্ীকােল েস যিদ িনেজর
aেযাগয্তার দrন পংg হেয় বেস তেব েস েযন পংgi হেয় থােক।

সংঘেষর্র বদেল সহেযািগতা
iসলাম সমাজ জীবেন aথর্ৈনিতক pিতেযািগতােক ধু aবাধ o িনরংকুশ করেত চায় না ; বরং e েkেtর
pিতেযাগীেদরেক পরsরেক pিত িনদর্য় o কেঠার হoয়ার পিরবেতর্ সহানুভিূ তশীল o সাহাযয্কারী কের তুলেতo
বdপিরকর। e জনয্ eকিদেক eর ৈনিতক িশkা দীkা dারা মানুেষর মেন তােদর akম o জীবন সংgােম পরািজত
ভাiেদর জনয্ িনভর্রেযাগয্ আ য় েদয়ার aনুকল
ূ মেনাভাব সৃি করার জনয্ েচি ত, aপর িদেক েস সমােজ eমন eকটা
মযবুত সংগঠন বতর্মান রাখার দাবী কের, যার uপর aসমথর্ o uপায়হীন েলাকেদর সকল aভাব-aিভেযাগ দূর করার
দািয়t aিপর্ত থাকেব। aেথর্াপাজর্েনর pিতেযািগতায় aংশgহণ করার েযাগয্তা যােদর েনi, তারা েসi pিত ান হেত িনজ
িনজ জীিবকা gহণ করেব। যারা কােলর dঘর্টনার আঘােত িবপn হেয় e pিতেযািগতায় kাn হেয় পড়েব e pিত ান
তােদরেক uিঠেয় পুনরায় েযাগয্ কের েদেব। আর e pিতেযািগতায় aংশgহেণর জনয্ যােদর সাহােযয্র দরকার হেব তারা
e pিত ােনর সাহাযয্ aনায়ােসi লাভ করেত পারেব। e uেdেশয্ iসলাম আiনত e িসdাn কেরেছ েয, েদেশর সমs
udৃt সmদ হেতo শতকরা আড়াi টাকা বাৎসিরক eবং erপ সমs পণয্dবয্ হেতo শতকরা আড়াi টাকা বাৎসিরক
যাকাত aবশয্i আদায় করেত হেব। oশর (ফসেলর eক-দশমাংশ) ফরয হেত পাের eমন সমs জিমর uপn ফসেলর
দশভােগর eকভাগ িকংবা িবশভােগর eকভাগ আদায় করেত হেব। গৃহপািলত প র িবেশষ eকটা সংখয্া িবেশষ
সাম েসয্র সােথ যাকাত িহেসেব আদায় করা হেব আর e সমs সmদ গরীব-iয়াতীম eবং aভাবgs েলাকেদর
সাহাযােথর্ বয্য় করা হেব। eটা eমন eকটা সামািজক বীমা-িবেশষ, যা বতর্মান থাকেত iসলামী সমােজর েকান বয্িki
জীবেনর aপিরহাযর্ pেয়াজন হেত বি ত হেত পাের না। েকান মজীবী বয্িk uপবাস থাকার ভেয় কারখানার মািলক
িকংবা জিমদােরর েশাষণমূলক o aসmব শতর্ কবুল করেত কখনo বাধয্ হেব না। আর aথর্ uপাজর্েনর pিতেযািগতায়
েযাগ েদবার জনয্ েয শিk-সামেথর্র আবশয্ক, েকান বয্িkরi শিk তদেপkা কম হেত পারেব না।

বয্িk o সমােজর সাম সয্
বয্িk o সমােজর মেধয্ iসলাম eমন সাম সয্ sাপন করেত চায় যােত বয্িk sাতnt, aিst eবং তার আযাদী
সিঠকভােব বতর্মানা থাকেত পাের eবং সমােজর sােথর্র জনয্o েযন তার আযাদী েকান pকার pিতবnক না হেয় বরং
uপকারীi হয়। েয ধরেনর রাজৈনিতক িকংবা aথর্ৈনিতক সংগঠন বয্িkেক সমােজর মেধয্ eেকবাের িবলীন কের েদয়
eবং তার বয্িkেtর সু ু িবকােশর জনয্ aপিরহাযর্ আযাদীo aবিশ রােখ না। iসলাম তা আেদৗ সমথর্ন কের না। েকান
েদেশর সকল uৎপাদান-uপায়েক জাতীয়করেণর িনি ত aেথর্ েদেশর সমg বয্িkেক সমাজ sােথর্র কেঠার বnেন
িনমর্মভােব আবd কের েদয়া iসলােম েমােটi সমথর্নীয় নয়। eমতাবsায় বয্িkেtর sাতnt বহাল থাকা তার িবকাশ লাভ
করা বড়i কিঠন eবং aসmব বয্াপার। বয্িkt রkার জনয্ েযমন রাজৈনিতক o সামািজক আযাদী আবশয্ক েতমিন
aথর্ৈনিতক আযাদীo খুব েবশী পিরমােণ জrরী। আমরা যিদ মনুষয্েtর মূেলাৎপাটন করেত না চাi, তেব সমাজ জীবেন
েলাকেদর eতদূর সুেযাগ-সুিবধা aবশয্i িদেত হেব যােত আlাহর eক বাnা তার িনেজর rিয-েরাযাগার uপাজর্ন কের
িনেজর মেনর sাতnt রkা করেত পাের eবং তার িনেজর মানিসক o ৈনিতক শিk িনচয়েক িনেজর rিচর o েঝাক pবণতা
aনুসাের িবকাশ করেত পাের। কেnেলর েয খােদয্র মাপকািঠ থাকেব aনয্ েলাকেদর হােত তা যত pচুর েহাক না েকন,
সুখাদয্ o সুখদায়ক কখনo হেত পাের না। কারণ তােত মানব মেনর সু ু আযাদী o বয্িkেtর kমিবকাশ েয পিরমােণ
kিতgs হয়, েমদবhল েদেহর িবরাটt তার িকছুমাt পূরণ করেত পাের না।

বয্িk sাধীনতা িনয়ntণ
বয্িk sাধীনতা kু নকারী েকান সমাজ বয্বsা েযমন iসলাম সমথর্ন কের না, aনুrপভােব iসলাম eমন েকান সমাজ
বয্বsাo পসn কের না যা বয্িkেক সমাজ o aথর্নীিতর েkেt িনরংকুশ আযাদী দান কের eবং তােদর িনজ িনজ
pবৃিtগত sাথর্ রkার খািতের সমাজেক নানাভােব kিতgs করার aবাধ সুেযাগ েদয়। e d’সীমােnর মাঝামািঝ েয পথ
iসলাম aবলmন কেরেছ, তা ei েয, pথমত সামািজক sােথর্র জনয্ বয্িkেক কেয়কিট দািয়t পালন করেত o িনিদর্
সীমােরখা বহাল রাখেত বাধ করা হেব। e সীমা o দািয়tgেলার িবsািরত বয্াখয্া করার sান eটা নয়। আিম eখােন ধু
তার eকটা সংিkp িববরণ েপশ করব।

uপাজর্েনর সীমা
pথেম জীিবকা uপাজর্েনর কথাi ধরা েহাক। aেথর্াপাজর্েনর uপায় aবলmন করার বয্াপাের iসলাম যত সূk দৃি র সােথ
জােয়জ নাজােয়েজর পাথর্কয্ কেরেছ, dিনয়ার aনয্ েকান আiন তা কেরিন। েয সমs uপােয় eক বয্িk aনয্ বয্িkর
িকংবা সমি গতভােব েগাটা সমােজর ৈনিতক aথবা বাsব kিতসাধন কের িনেজর জীিবকা uপাজর্ন করেত পাের iসলাম
তা িচরতের হারাম কের িদেয়েছ। শরাব o মাদক dবয্ pstত করা তা িবkয় করা, েবশয্াবৃিt, নৃতয্ o গান-বাজনার েপশা,
জুয়া, দালালী, সুদ, েধাকা o eমন বয্বসায় যােত eক পেkর লাভ িনি ত eবং aপর পেkর লাভ aিনি ত, pেয়াজনীয়
িজিনস মজুদ কের তার মূলয্ বৃিd করা pভৃিত ধরেনর সামািজক aিন o kিতকর কারবার iসলামী আiেন িচরতের
হারাম কের েদয়া হেয়েছ। e বয্াপাের iসলামী aথর্নীিত যাচাi কের েদখেল হারাম পnাgেলার eকিট দীঘর্ িফিরিs সামেন
uপিsত হেব। তার মেধয্ eমন সব uপােয় aেথর্াপাজর্ন করার আযাদী দান কেরেছ যা dারা েস মানুেষর aনয্ েকান pকৃত
o কলয্াণময় েখদমত কের iনসােফর সােথ তার পাির িমক লাভ করেত পাের।

বয্য় সংেকাচ
হালাল uপােয় aিজর্ত ধন-সmেদর uপর বয্িkগত মািলকানা st iসলাম সমথর্ন কের বেট, িকnt তা েমােটi সীমাহীন
নয়। iসলাম মানুষেক হালাল uপােয় aিজর্ত aথর্-সmদেক িঠক ৈবধ পnায় বয্য় করেত বাধয্ কের। বয্য় সmেকর্ iসলাম
eমন কতgেলা শতর্ লািগেয় িদেয়েছ, যার দrন মানুষ সাদািসেদ o পিবt জীবন যাপন করার সুেযাগ পূণর্rেপ েপেলo
িবলািসতায় েমােটi aথর্ uড়ােত পাের না। েকানrপ সীমাহীন শান-শoকত েদখােত eবং eকজন মানুষ aনয্ মানুেষর
uপর িনেজর pভুt o কতৃর্t কােয়ম করেত পাের না। কেয়ক pকােরর বােজ খরচেক iসলামী আiেন s ভাষায় িনেষধ
কের েদয়া হেয়েছ। e ছাড়া aনয্ানয্ pকােরর বােজ খরচgেলােক s ভাষায় িনেষধ করা না হেলo aনয্ায়ভােব টাকা
খরচ করার কাজ হেত মানুষেক িবরত রাখার kমতা iসলামী hকুমাতেক েদয়া হেয়েছ।

বয্িkগত সmিtেত সমােজর aিধকার
জােয়জ uপােয় aেথর্াপাজর্ন o জােয়জ পেথ বয্য় করার পর মানুেষর িনকট েয aথর্-সmদ udৃt থােক তা েস স য় করেত
পাের eবং আেরা েবশী uপাজর্েনর কােজ তা িনেয়াগo করেত পাের। িকnt e d’িট aিধকােরর uপর কেয়কিট িবিধ-িনেষধ
আেরাপ করা হেয়েছ। স য় করেল ‘েনসাব’ পিরমােণর aিতিরk aেথর্র শতকরা আড়াi ভাগ যাকাত িদেত হেব। বয্বসাবািণেজয্ টাকা লাগােত হেল ধু হালার কারবােরi িনেয়াগ করেত পাের। জােয়জ কারবার িনেজo করেত পাের, িনেজর
মূলধন-টাকা, জিম, যnt যাi েহাক না েকন-aপরেক িদেয় তার লাভ-েলাকসােনর aংশীদারo হেত পাের। e uভয় পnাi
সংগত। e সীমার মেধয্ েথেক েকান মানুষ যিদ েকািটপিত হয় তেব iসলােমর দৃি েত তা আপিtকর িকছু◌্i নয়, বরং
তােক আlাহর দানi মেন কের। িকnt সমাজ sােথর্র জনয্ তার uপর d’িট শতর্ আেরাপ কেরেছ। pথম, তার বয্বসা পেণয্র
যাকাত িকংবা কৃিষজাত dবয্ািদর eক-দশমাংশ আদায় করেত হেব। িdতীয় ei েয, মানুষ তার বয্বসায় িকংবা িশl aথবা
কৃিষকােযর্র বয্াপাের যােদর সােথ শরীকদার িহেসেব িকংবা মজুরী েদয়া েনয়ার িনয়েম কাজ করেব, তােদর সােথ aবশয্i
iনসাফ করেত হেব। e iনসাফ েস িনেজ না করেল iসলামী hকুমাত তােক e জনয্ বাধয্ করেব।

সmিt বnেনর িনয়ম
uেlিখত সংগত সীমার মেধয্ েথেক uপাজর্ন o বয্য় করার পর েয সmিt সি ত হেব, iসলােম তােকo খুব েবশী িদন
পযর্n সি ত aবsায় থাকেত েদয় না, বরং তার utরািধকার িনয়েমর সাহােযয্ বংশ পরmরায় তা বnন কের েদয়। e
বয্াপাের iসলামী আiেনর লkয্ dিনয়ার aনয্ানয্ সমg আiেনর লkয্ হেত সmূণর্ sতnt। aনয্ানয্ আiন aিজর্ত সmিt
eেকবাের পুrষানুkেম িচরিদন সি ত কের রাখেত চায়। িকnt iসলাম তার িবপরীত েয আiন রচনা কেরেছ, তােত eক
বয্িkর সি ত সmিt তার মৃতয্ু র পরi তার িনকটাtীয়েদর মেধয্ বnন কের েদয়া হয়। িনকটাtীয় েকu না থাকেল দূর
সmকর্ীয় আtীয়গণi তােদর িনিদর্ aংশ aনুপােত aংশীদার হেব। আর দূেররo েকান আtীয় না থাকেল সমgভােব সমs
মুসিলম সমাজi তার মািলক হেব। iসলােমর e আiন েকান বড় পুিজ িকংবা িবপুল জিমর মািলকানােকi sায়ী aথবা
akত থাকেত েদয় না। e সমs িবিধ-িনেষেধর পেরo যিদ কােরা সmিt হয় eবং তা সমােজর পেk েকানrপ kিতর
কারণ হয়, তেব ei েশষ আঘােতi তােক চূণর্ কের িদেত যেথ ।
* iসলামী aথর্নীিত আর eকিট jাতবয্ িবষয় িনেm pদt হেলা : iমাম আবু iuসুফ (র) sীয় gn ‘িকতাবুল খারাজ’-eর
‘তাuসী’ হেত udৃত কের e হাদীস িলিপবd কেরেছন :
“পিতত জিম (যার েকান মািলক েনi) আlাহ পাক o তদীয় রাসূেলর তারপর েতা েতামােদরi। কােজi ঐ পিতত জিমর
আবাদ করেব েতামরাi। িকnt েয বয্িk sীয় জিম aনাবাদী o েবকারভােব েফেল রাখেব, িতন বছর পের তােত েকান
aিধকার থাকেব না।“ e pসংেগ iমাম সােহব হযরত সােলম iবেন আbুlাহ o iমাম জাহবীর হাদীস uেlখ কের বেলন
: হযরত ফাrেক আযম (রা) sীয় িখলাফতকােল িমmাের দ ায়মান হেয় uপেরর udৃিতিট েঘাষণা কেরন।
uপের বিণর্ত হাদীসেক িভিt কের আবু iuসুফ (র) বেলন : “আমােদর (হানাফী মতাবলmীেদর) িনকট ভূিম সংkাn
aনয্তম িবধান ei েয, েয পিতত জিমেত পূবর্ হেত কােরা মািলকানা st েনi, যিদ েকান বয্িk eটােক কষর্ণেযাগয্ o
আবাদ কের তেব তারi মািলকানা st বতর্ােব। aতeব েয তােক িনেজ কষর্ণ করেত পাের, aপরেক িদেয়o চাষাবাদ
কিরেয় িনেত পাের aথবা sীয় aথর্ িবিনেয়াগ কের আবাদ কের িনেত পাের। আর েস জিমর uৎকষর্তা সাধন েহতু পািন
েসচ iতয্ািদ unয়নমূলক কাযর্o করেত পাের।” [িকতাবুল খারাজ, iমাম আবু iuসুফ (র)]

iসলােমর আধয্াtবাদ
iসলােমর আিtক নীিত িক ? জীবেনর পিরপূণর্ বয্বsার সংেগi বা তার সmকর্ িক ? e িবষয়িট ভাল কের বুঝার জনয্
আধয্াtবাদ সmেকর্ iসলােমর ধারণা eবং aনয্ানয্ ধমর্ীয় o দাশর্িনক ধারণার পারsিরক পাথর্কয্ সবর্pথম বুেঝ িনেত
হেব। e পাথর্কয্ ভাল কের না বুঝার দrন iসলােমর আধয্াtবাদ সmেকর্ কথা বলেত িগেয় মানুেষর মগেয
aিনcাকৃতভােব eমন সব ধারণা ঘুরপাক েখেত থােক যা সাধারণত e ‘আধয্াt’ শbিটর সােথ যুk হেয় িগেয়েছ। e
সমসয্ায় পেড় মানুষ iসলােমর সিঠক আধয্াtবাদেক খুব সহেজ বুেঝ uঠেত পাের না-যা ‘আtার’ জানা না পিরসীমােক
aিতkম কের জড় eবং েদেহর রােজয্o আিধপতয্ িবsার কের, ধু আিধপতয্ িবsারi নয় তার uপর pভুto করেত
চায়।

পািথর্ব জীবন o আধয্াtবােদর ৈdততা
দশর্ন o ধমর্ জগেত সাধারণ pচিলত ধারণা aনুযায়ী আtা eবং েদহ d’িট পরsর িবেরাধী িজিনস, uভেয়র েkt o
পিরেবশ আলাদা, uভেয়র দাবী িবিভn বরং পরsর িবেরাধী eবং ei uভয় েkেti eকi সংেগ unিত লাভ কখেনা
সmব নয়। েদহ eবং বstজগত ‘আtার’ কারাগার িবেশষ, পািথর্ব জীবেনর সmকর্-সmn eবং মেনর icা-বাসনার
হাতকড়ীেত আtা বnী হেয় পেড়। dিনয়ার কাজ-কারবার o েলন-েদেনর েলৗহিনগেড় আবd হেয় ‘আtার unিত’ েশষ
হেয় যায়। e ধারণার aবশয্াmাবী ফেল আধয্াtবাদ eবং পািথর্ব জীবেনর পথ সmূণর্rেপ িভn হেয় িগেয়েছ। যারা পািথর্ব

জীবন aবলmন করল, তারা pথম পদেkেপi িনরাশ হেয় পড়ল eবং মেন করেত লাগল েয, eখােন আধয্াtবাদ তােদর
সংেগ েকানkেমi চলেত পারেব না। হতাশাi তােদরেক েশষ পযর্n জড়বােদর পংিকল আবেতর্ িনমিjত কেরেছ। সমাজ,
তামাdুন, রাজনীিত, aথর্নীিত-মানুেষর জীবেনর সমs িদক o িবভাগ আধয্াtবােদর িনমর্ল আেলাক েজয্ািত হেত
সmূণর্rেপ বি ত হেয় েগল। আর সবর্েশেষ িবশাল পৃিথবী যুলুল-িনপীড়েনর সয়লাব ে ােতর রসাতেল চেল েগল।
aনয্িদেক যারা আধয্ািtকতার aনুসnােন আtিনেয়াগ করল, তারা িনজ িনজ ‘আtার’ unিতর জনয্ eমন সব পথ খূেজ
েবর করল, e dিনয়ার সে যার েকানi সmকর্ েনi। কারণ তােদর দৃি েত আধয্ািtক unিতর eমন েকান পথ েনi, যা
dিনয়ার মাঝখান িদেয় চেল িগেয়েছ। তােদর মেত আtার unিত সাধেনর জনয্ েদেহর িনপীড়ন বা িনযর্াতন aতয্n জrরী।
e কারেণi তারা eমন সব aতয্িধক কৃcসাধেনর িনয়ম udাবন করল, যা ‘নফসেক’ িনসেnেহ ংস কের েদয় eবং
েদহেক কের েদয় aবশয্ o পংg। আধয্ািtক দীkার জনয্ িনিবড় aরণয্, পবর্ত gহা eবং e ধরেনর িনজর্ন কুিটর
pা ণেকi uপযুk sান বেল মেন করল, েযন সমােজর কমর্-েকালাহল তােদর e ধয্ান-তপসয্ার গভীর eকাgতায়
িবnুমাt বয্াঘয্াত সৃি করেত না পাের। আtার kমিবকাশ সাধেনর জনয্ তারা dিনয়া o dিনয়ার e িবপুল কমর্মখু রতা
হেত eেকবাের মুখ িফিরেয় িনল eবং পািথর্ব জগেতর সংsেশর্ আসার সms সmকর্ o সmnেক সmূণর্ িছn কের
েফলল। আtার unিতর জনয্ eটা িভn aনয্ েকান পথi তারা সmব বেল মেন করল না।

পূণত
র্ ার d’িট মত
েদহ o আtার e ৈdততা eবং িভnতা মানুেষর পূণত
র্ া লােভর d’িট িভn মত o লkয্ সৃি কেরেছ। eকিদেক হেc পািথর্ব
জীবেনর পূণত
র্ া o সাথর্কতা-aথর্াৎ ধু জড় o বাsব সmেদ পিরপূণর্ হoয়া। মানুষ যখন eকটা utম পাথী, eকটা uৎকৃ
কুমীর, eকটা ভাল েঘাড়া eবং eকটা সাথর্ক শৃগাল হেত পােরব, তখনi েস পূণত
র্ ার eেকবাের চরমতম sের unীত
হেয়েছ বেল মেন করেত হেব। aনয্িদেক হেc আধয্ািtক জীবেনর পিরপূণত
র্ া। মানুষ িকছু aিত মানিবক o asাভািবক
শিkর মািলক হেলi তা লাভ হেলা বেল মেন করা হয়। আর মানুেষর eকটা ভাল েরিডo েসট, eকটা শিkমান দূরবীণ
eবং eকটা সূkদশর্ী যেnt পিরণত হoয়া িকংবা তার দৃি eবং তার ক িন:সৃত শেbর eকটা পিরপুণর্ ঔষধালেয়র কাজ
িদেত r করাi হেয়েছ e পেথ পূণত
র্ া লােভর eেকবাের সবর্েশষ sর।

মানব সmেকর্ iসলােমর ধারণা
e বয্াপাের iসলােমর আদশর্ dিনয়ার aনয্ানয্ সমg ধমর্ীয় o দাশর্িনক নীিত হেত সmূণর্rেপ িভn। iসলাম বেল েয,
আlাহ তায়ালা মানবাtােক e পৃিথবীেত তার pিতিনিধ িনযুk কেরেছন। িকছু iখিতয়ার o sাধীনতা, িকছু কতর্বয্, িকছু
দািয়t তার uপর aপর্ণ কেরেছন eবং eসব পালন করার জনয্ সেবর্াtম o সাম সয্পূণর্ eকিট েদহo তােক দান
কেরেছন। e েদহ তােক েদয়া হেয়েছ e uেdেশয্ েয, তার sাধীনতার pেয়াগ eবং তার সমs দািয়t পালন করার জনয্
তার েদহেক বয্বহার করেব। aতeব e েদহ তার আtার কারবার নয়, eটা তার কারখানা। e আtার েকান unিত যিদ
সmবi নয়, েযাগয্তার বাsব পিরচয় েদয়ার িভতর িদেয়i সmব হেত পাের। e ছাড়া e dিনয়া েকান শিkর েkto নয়মাবাtা eখােন েকান রকেম বnী হেয় পেড়েছ erপ মেন করা েযেত পাের না। বরং eিট eকিট কমর্েkt, কাজ করার
জনয্i আlাহ তায়ালা তােক eখােন পািঠেয়েছন। eখানকার aসংখয্ িজিনস তার aধীন কের েদয়া হেয়েছ। eখােন আেরা
aেনক মানুষেক e িখলাফেতর িবরাট দািয়t পালন করার জনয্ তার সে সৃি করা হেয়েছ। eখােন pকৃিতর সাধারণ দাবী
aনুযায়ী তামাdুন, সমাজ, aথর্নীিত o রাজনীিত eবং জীবেনর aনয্ানয্ শাখা-pশাখােক তারi জনয্ ৈতরী করা হেয়েছ।
eখােন েকান আধয্ািtক unিত যিদ সmব হয় তেব তা dিনয়ার e িবপুল কমর্েkেt কাজ কের মানুষ তার anিনর্িহত
েযাগয্তার পিরচয় িদেলi তা সmব। eটা তার জনয্ eকটা পরীkাগার। জীবেনর pেতয্কটা িদক o pেতয্কটা িবভাগ েসi
পরীkার eেককটা ‘p পt’ িবেশষ। ঘর, মহlা, হাট-বাজার, aিফস, কারখানা, িশkাগার, থানা, আদালত, ৈসনয্ িশিবর,
পালর্ােমn, সিn সেmলন eবং যুd েkt-সবিকছুi িভn িবষেয়র p পt। eটা পূণর্rেপ িলেখ েদবার জনয্i তােক েদয়া
হেয়েছ। িকnt মানুষ যিদ eেদর মেধয্ েকান িবষেয় পূণর্ সময় তার eবং তার utর না েদয় িকংবা aিধকাংশ p পেtর
েকান utরi যিদ েস না িলেখ তেব তার ফেল শূণয্ ছাড়া েস আর িক-iবা েপেত পাের ? েস যিদ তার সমs লkয্েকi e
পরীkা েদয়ার কােজ িনযুk কের আর যত p পti তােক েদয়া হেয়েছ, তার pেতয্কটার েস িকছু না িকছু utর িলেখ
েদয়, তেবi েয সফলতা eবং unিত লাভ করেত পাের, aনয্থায় তা িকছুেতi সmব নয়।

ৈবরাগয্বােদর pিতবাদ
iসলাম eভােব জীবেনর ৈবরাগয্বাদী ধারণােক বািতল কের িদেয়েছ eবং মানুেষর আধয্ািtক unিতর পথ dিনয়ায় বািহর
হেত নয়, eর মধয্ হেতi েবর কেরেছ। আtার kমিবকাশ o uৎকষর্ eবং সাফলয্ সাথর্কতা লাভ করার আসল uপায়
iসলােমর দৃি েত জীবন সমুেdর মাঝখােনi aবিsত-তার িকনাের নয়। iসলাম আমােদর আtার unিত o aবনিতর
মাপকািঠ িক uপিsত কের তাi িবচাযর্। বstত e pে র জবাব িখলাফেতর পূবর্ বিণর্ত ধারণার মেধয্i বতর্মান রেয়েছ।
‘খিলফা’ হoয়ার কারেণ আlাহ তায়ালার সামেন মানুষ তার পিরপূণর্ জীবেনর কাযর্াবলীর জবাবিদিহ করেত বাধয্।
পৃিথবীেত েয sাধীনতা o িবিবধ uপায়-uপাদান তােক দান করা হেয়েছ, েস সবgেলােক আlাহর মিজর্ aনুসাের বয্বহার
করাi তার কতর্বয্। েয শিk o েযাগয্তা তােক েদয়া হেয়েছ, তা েস আlাহ তায়ালার aিধক হেত aিধকতর সেnাষ
লােভর জনয্ বয্য় করেব। aনয্ মানুেষর সে তােক েযসব সmকর্ সmn dারা যুk করা হেয়েছ, তােত েস আlাহর
মেনানীত নীিত aবলmন করেব। েমাটকথা িনেজ সমg েচ া-সাধনা o ম-েমহনত বয্য় কের পৃিথবী eবং তার মধয্িsত
মানুেষর জীবনেক eত সুnর o সুশংৃ খল করেব, যত সুnর o শৃংখলাপূণর্ aবsায় তােক sয়ং আlাহ তায়ালা েদখেত চান।
মানুষ যত েবশী দািয়t jােনর aনুভূিত, কতর্বয্পরায়ণতা, আনুগতয্ eবং মািলেকর সntি লােভর আgহ সহকাের e
কতর্বয্ পালন করেব, আlাহ তায়ালার ততখািন ৈনকটয্ েস লাভ করেত পারেব। বstত iসলােমর দৃি েত আlাহ তায়ালার
ৈনকটয্ লাভi হেc আধয্ািtক unিত। িঠক eর িবপরীত েস যতখািন aলস, কমর্িবমুখ কতর্বয্jানহীন হেব, aথবা
dিবর্নীিত, িবেdাহী eবং aবাধয্ হেব, আlাহর ৈনকটয্ লাভ হেত েস ততখািন বি ত হেব। আর আlাহর িনকট হেত দূের
পেড় থাকেলi iসলােমর পিরভাষায় বলা হয় আধয্ািtক aধপতন।

পািথর্ব জীবেনi আtার unিত
uপেরর বয্াখয্ায় eকথা সুs হেয় িগেয়েছ েয, iসলােমর আদশর্ aনুযায়ী ধািমর্ক o dিনয়াদার-uভয় বয্িkরi কমর্েkt
eক, eরা uভেয় eকi কমর্েkেt কাজ করেব। eবং সতয্ বলেত েগেল dীনদার বয্িk dিনয়াদার aেপkাo aেনক েবশী
কমর্বয্s থাকেব। ঘেরর চার pাচীর হেত r কের আnজর্ািতক কnফােরn পযর্n জীবেনর যত েkt eবং বয্াপারi েহাক
না েকন, eর যাবতীয় দািয়t dীনদার বয্িk dিনয়াদার বয্িkর ধু সমান নয় বরং েবশী পিরমােণ িনেজর uপর চািপেয়
িনেব। তেব e িজিনস e uভয় বয্িkর পথেক পরsর িবিcn কের েদয়, তা হেc আlাহর সােথ তােদর সmেকর্র srপ।
dীনদার বয্িk যাi করেব তা িঠক e aনুভূিত িনেয়i করেব েয, আlাহর িনকট হেতi তার uপর e দািয়t aপর্ণ করা
হেয়েছ। আlাহর সntি লাভ করার uেdশয্i েস কাজ করেব eবং আlাহ তায়ালার িনধর্ািরত আiন aনুসােরi তা করেব।
পkাnের dিনয়াদার বয্িk সমs কাজi করেব দািয়tহীনভােব eবং িনেজর icামত। e পাথর্য্কi dীনদার বয্িkর সমg
পািথর্ব জীবনেক সmূণর্rেপ আধয্ািtক জীবেন পিরণত কের eবং dিনয়াদার বয্িkর সমg জীবনেক আধয্ািtকতার আেলা
হেত বি ত কের।

আধয্ািtক unিতর চার sর
iসলাম পািথর্ব জীবেনর মাঝ দিরয়ায় মানুেষর ৈবষিয়ক unিতর েয পথ ৈতরী কেরেছ eখন সংেkেপ তার আেলাচনা
করব। e পেথর pথম sর হেc ‘ঈমান’। aথর্াৎ মানুেষর মন o মগেয e িব াস বdমূল হoয়া েয, আlাহ-i তার মািলক,
আiন রচিয়তা eবং uপাসয্। আlাহর সেnাষ লাভi তার সমs েচ া-সাধনার eকমাt uেdশয্ eবং আlাহর আiন-i
তার জীবেনর eকমাt আiন। e িব াস যতদূর গভীর eবং দৃঢ় হেব, মানুেষর মন ততi পিরপূণর্ iসলামী হেব। আর
ততেবশী দৃঢ়তার সােথ মানুষ আধয্ািtক unিতর পেথ চলেত পারেব।
e পেথর িdতীয় মনিযল হেc ‘eতায়াত’-আনুগতয্, aথর্াৎ কাযর্ত মানুেষর িনেজর sাধীনতা পিরতয্াগ করা eবং
কমর্জীবেন েসi আlাহর বেnগী o দাসt কবুল করা যােক েস িনেজর রব বেল েমেন িনেয়েছ। কুরআেনর পিরভাষায় e
eতায়ােতর নাম হেc- ‘iসলাম’।

তৃতীয় aধয্ায় হেc ‘তাকoয়া’। সহজ ভাষায় যােক আমরা বলেত পাির কতর্বয্jান o দািয়tেবাধ। মানুষ িনেজর জীবেনর
pেতয্কটা েkেti eকথা sরণ েরেখ কাজ করেব েয, আlাহর সমীেপ তার িচnা, কথা o কােজর পিরপূণর্ িহেসব িদেত
হেব eবং আlাহর িনিষd pেতয্ক কাজ হেত েস িবরত থাকেব। আlাহর আেদশ aনুযায়ী pেতয্কিট েখদমেতর জনয্
েকামর েবেধ েলেগ যােব eবং পিরপূণর্ সাবধানতার সােথ হালাল-হারাম, সতয্-িমথয্া eবং ভাল-মেnর িবচার কের পথ
চলেব-বstত eটাi হেc ‘তাকoয়া’।

েশষ o সেবর্াc sর
সবর্েশষ o সেবর্াc মনিযল হেc ‘iহসান’। iহসােনর aথর্ আlহর মিজর্র সােথ মানুেষর মিজর্র eকাtতা। আlাহ যা
পসn কেরন, মানষo িঠক তা-i পসn করেব। আর আlাহ যা পসn কেরন না, মানুেষর মনo িঠক তােক aপসn
করেব। আlাহ তার িনেজর পৃিথবীেত েযসব পােপর aিst েদখেত ভালবােসন না, মানুষ িনেজo তা হেত দূের সের
থাকেব। বরং তােক িবলুp করার জনয্ মানুষ সমg শিk eবং সকল pকার uপায়েক িনেয়ািজত করেব। আর আlাহ তার
dিনয়ােক েযসব কলয্াণ বয্বsায় সুসিjত েদখেত চােহন মানুষ ধু তার িনেজেক তা dারা সিjত কেরi kাn হেব না,
বরং মরণপন সংgাম কের সারা dিনয়ােত তােক pচার o pিতি ত করার জনয্ েচ া করেব। e sের েপৗছেলi মানুেষর
ভােগয্ আlাহর সবর্ািধক ৈনকটয্ লাভ ঘেট। e জনয্i eটা মানুেষর আধয্ািtক unিতর সেবর্াc aধয্ায়।

জািত o রা ীয় তাকoয়া eবং iহসান
আধয্ািtক unিতর e পথ আলাদাভােব েকবল বয্িkেদর চলার জনয্i নয়, সমg সমাজ o জািতর জনয্ eটাi eকমাt
পথ। sতnt বয্িkর নয্ায় eকিট জািতo ঈমান, eতায়াত eবং তাকoয়ার িবিভn মনিযল aিতkম কের ihসােনর সবর্েশষ
sর পযর্n েপৗছেত পাের। eকটা রা o eর সমg বয্বsা সহকাের ‘মু’িমন’, ‘মুসিলম’, ‘মুtাকী’ eবং ‘মুহসীন’ হেত
পাের। বরং pকৃতপেk iসলােমর uেdশয্ িঠক তখিন পূণত
র্ া লাভ করেত পাের, যখন eকটা জািতi e পেথ চলেত r
কের eবং dিনয়ার বুেক মুtাকী o মুহিসন-তাকoয়াপূণর্ o ihসানoয়ালা-রা কােয়ম হেব।

আধয্ািtকতার জনয্ iসলােমর দীkা পdিত
বয্িk o সমােজর আধয্ািtক দীkা পালেনর জনয্ eবং eটােক ucতম আদেশর্র uপেযাগী কের ৈতয়ার করার জনয্
iসলাম েয পnা aবলmন কেরেছ সবর্েশেষ তার িবে ষণ করব। iসলােমর e দীkা পdিতর বুিনয়াদী পnা চারিট।
pথম পnা হেc-সালাত। iহা ৈদিনক পাচবার মানুষেক নতুন কের আlহেক sরণ কিরেয় েদয়, আlাহর ভয়েক বারবার
সেতজ কের েদয়। eেত আlাহর েpম o ভালবাসা মানুেষর িনতয্ নতুন কের েজেগ uেঠ। তার আদশর্ o িবিধ-িনেষধ পুন:
পুন: মানুেষর সামেন uপিsত কের। eবং তা aনুসরণ কের চলার কথা বারবার sৃিতপেট জাgত কের। সালাত ধু eকটা
বয্িkগত বয্াপারi নয়, তা জামায়ােতর সােথi আদায় করার জনয্ ফরয করা হেয়েছ, েযন েগাটা সমােজi
সমি গতভােবi e আধয্ািtক unিতর পেথ চলার জনয্ pstত হেত পাের।
িdতীয় পnা হেc-সoম। eটা pেতয্ক বছরi পূণর্ eক মাসকাল ধের sতntভােব pেতয্কিট মুসিলম বয্িkেক eবং
সমি গতভােব েগাটা মুসিলম সমাজেক তাকoয়ার দীkা েদয়।

তৃতীয় পnা হেc-যাকাত। eটা মুসিলম বয্িkেদর মেধয্ aথর্ দান, পারsিরক সহানুভিু ত eবং সহেযািগতার ভাব সৃি
কের। আজকালকার মানুষ ভুলবশত যাকাতেক টয্াk বেল মেন করেছ। aথচ যাকােতর মূল ভাবধারা টয্ােkর ভাবধারা
হেত সmূণর্ পৃথক। যাকােতর আসল aথর্ হেc kমিবকাশ o পিবtতা দান। e শbিট dারা iসলাম মানুেষর মেন ei িনগূঢ়
তেttর aনুভূিত জািগেয় িদেত চায় েয, আlাহর েpেম তুিম েতামার ভাiেদরেক েয আিথর্ক সাহাযয্ করেব, তােত েতামার
আtা unিত লাভ করেব eবং েতামার চিরt পূত o পিবt হেব।
চতুথর্ পnা হেc-হj। eটা আlাহর iবাদােতর েকndsল। ঈমানদার বয্িkেদরেক eকt কের eক িব াতৃেtর সৃি
কের। eবং eটা eমন আnজর্ািতক আেnালন পিরচািলত কের, যা dিনয়ার কেয়ক শতাbী কাল ধের সেতয্র pিত া
কেরেছ eবং iনশআlাহ ভিবষয্েতo aনnকাল পযর্n তা সেতয্রi pিত া করেত থাকেব।

