ইসলামী সংৃিতর অথ
আবুল হািশম

িশ ও সংৃিত
অেনেক মেন কেরন য সািহত, সংগীত, নৃত, কাকায, াপত, ভায ভৃিত িশকলাই সংৃিত। ইহা সত নেহ। অথাৎ
িশকলাই সংৃিত নেহ- উহারা সংৃিতর বাহন। একই িশের মাধেম িবের য কান সংৃিতর অিভবি হইেত পাের।
সািহেত একই রীিতর অসরেণ শ-বনা, উপমা-অলংকার, অােসর েয়াগ কিরয়া একই প রচনা-শলীর মাধেম িভতর
জীবনেবাধ ও জীবন ধারার অিভবি ও িতফলন হইেত পাের। সংগীেত এরই সূর-তাল-লেয়র ববহাের এবং নৃেত একই মুা
ও তােলর েয়ােগ িবিভ জীবনেবাধ ও জীবন-ধারা হইেত উৎসািরত ও িনঃসৃত রস পিরেবিশত হইেত পাের। এইভােব কাকায,
াপত, ভায ভৃিত যাবতীয় িশের েও এই একই কথা েযাজ।
সংৃিতর সংাঃ
এখন  হইেতেছ, িশ যিদ সংৃিতর বাহন হয়, তেব সংৃিত কাহােক বেল? মােষর দিহক ও মানিসক বৃিসমূেহর উৎকষ
সাধন এবং তাহার ববহািরক জীবন ও ত জড়-পিরেবেশ সিলর ফিলত পই হইেতেছ সংৃিত। জীবন ও জগেতর িত
মােষর িবেশষ িবেশষ দৃিভি এই বৃিসমূেহর পিরচযার ধারা ও পিত িনয়ণ কের এবং তাহার ফেল মােষর বি ও সমিজীবেনর সংৃিতেতও িবেশষ িবেশষ প পিরদৃ হয়। তাই সংৃিতর উপর জীবনাদেশর ভাব অত গভীর, বাপক ও মৗল;
আর এ কারেণই জীবনাদশ িভ হইেল সংৃিতও িভ হইেত বাধ।
ইসলামী সংৃিতঃ
ইসলাম একিট জীবন-দশন। এই জীবন-দশন মােষর বৃিসমূহ পিরচযার ধারা ও পিতেক য-ভােব িনয়ণ কের এবং তাহার
ফেল মােষর ববহািরক জীবন ও পিরেবেশ য সংৃিত ফিলত হয়, তাহাই ইসলামী সংৃিত। তরাং ইসলামী সংৃিতেত
ইসলােমর মূলেবাধিল সিয় থািকেব; অথাৎ ইসলামী সমােজ সািহত, সংগীত, নৃত, িচ, াপত, ভায ভৃিত িশকলা
ইসলামী বাহন হইেব।
ইসলামী সংৃিতর পঃ
আাহ তায়ালা পিব রআেন ঘাষণা কিরয়ােছন, "আজ তামােদর জ তামােদর ীনেক পূণাংগ কিরলাম এবং তামােদর
িত আমার িনয়ামত সূণ কিরলাম ও ইসলামেকই তামােদর জ ীন িনিদ কিরলাম।" রআল কারীম ীেনর বাখা
সংেগ বেলন, '"ীন হইেতেছ আা তায়ালার িফতরাত, যাহার ছা’চ মােষর িফতরাত অথাৎ কৃিত গঠন করা হইয়ােছ।" একথার তাৎপয এই য, য-সকল অেমাঘ াকৃিতক িনয়ম মােষর বি ও সমি-জীবনেক িনয়িত কের তােদর সমির নাম ীন,
এবং পৃথক পৃথকভােব এই কার িবেশষ াকৃিতক িনয়ম ীেনর এক-একিট িবেশষ অংগ। তরাং ইসলােমর দৃিেত ীেনর
িবেরািধতার অথ কৃিতর িবেরািধতা। মাষ িনজ কৃিতর িবেরািধতা কিরয়া কান িদনই খী ও সমৃ হইেত পািরেব না; বরং
একমা িনজ কৃিতর সিহত সংগিত রা কিরয়াই স িনেজর ইহকাল ও পরকালেক উল ও আনময় কিরেত পাের। ইসলাম
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মানব-কৃিতর মূল তিলর িভিেত জীবন-ববার িবধান দয়। তরাং ইসলােমর ভাব ও িতফলন মানব-জীবেনর
সবেেই িতভাত হয়।
আধািক জীবেনঃ
রআল কারীম বেলন, আাহ তায়ালা মাষ সৃি কিরয়ােছন  ছাঁেচ এবং মােষর সাবনা অপিরসীম। এই অপিরসীম
সাবনার অিধকারী মাষ যখন তাহার জড়-সদ ভাগ-িলার দােস পিরণত হয়, তখন স িনেজেক িনকৃতম জীেব পিরণত
কের। সৃিেত সবার উপের মাষ , তাহার উপের নাই। মােষর এই  অুন রাখার সাধনাই আধািক সংৃিত।
মহানগরী কিলকাতার জড়-আড়েরর িত কটা কিরয়া রবীনাথ িলিখয়ােছনঃ
''ই'টর পের ই'ট মােঝ মাষ কীট।
মাষ যখন িনজ মযাদা দশেনর জ তাহার জড়-পিরেবেশর উপর িনভরশীল হয়, তখন স তাহার বা আড়েরর পটভূিমেত
কীট-সদৃ হইয়া পেড়। পাের, িবা রেবর িতভূ মাষ যিদ আাহর আখলােক িবভূিসত হয়, তেব জড়-সদ ও জড়পিরেবেশর উপর তাহার ভূ িতিত হয়; এবং তখনই স জড় পিরেবেশর পটভূিমেত সেগৗরেব িনজ  কাশ কিরেত
পাের। তাই আমরা দিখেত পাই, জীণ িটরবাসী, িছব পিরিহত অধভু অনাড়র মুহাদ মুফা (সঃ) ও তাঁহার িব অনূচর
খুলাফােয় রািশদীেনর িবরাট বিের সুেখ িবপুল ঐযশালী রামান ও পার সােজর ণ-রৗপ খিচত পাশােক সিত
িতিনিধবগ িনজিদগেক সািতশয় ু ও িয়মান বাধ কিরেতন। িক ইহার ারা এপ বুঝায় না য, জিমেনর বাব িদেকর
িত ইসলাম কানপ অবেহলা দশন কের। মাষ িনয়ার সদরািজেক উেপা কিরেব না- ীয় েয়াজেন ভাগ কিরেব;
িক িনেজেক ভাগ-সেদর ভাগবেত পিরণত কিরেব না- ইহাই ইসলামী আধািক সংৃিতর মূল-ত। মােষর য সকল
বৃি ও তৎসংি মূলেবাধ বিের সহজ িবকােশর সহায়ক, স-িলর পিরচযা এবং ববহািরক ও জড়-পিরেবেশ উহােদর
কাশ ইসলামী জীবেনর আধিক সংৃিত।
নিতক জীবেনঃ
য-কান কম ভাবতঃ কমকতা বা অপর কাহারও িত সাধন কের, ইসলােমর দৃিেত তাহা দূনীিত অথাৎ নিতকতা-িবেরাধী।
কম অেথ কবল হ-পদািদ প কম-ইিেয়র িয়া বুঝায় না; িচা ও অভূিতও ইহার অভূ। অথাৎ কাহারও সেক িচা
ও িহংসা-িবেষাভূিতও নিতকতা-িবেরাধী। ইহা ছাড়া িতও এক কােরর নেহ; িত দিহক, মানিসক ভৃিত িবিবধ কােরর
হইেত পাের। এই িতর ভাব িবেশেষ ইহকােল সীিমত থািকেত পাের, আবার কান ে ইহার পিরিধ পরকাল পয
সািরত হইেত পাের। এই িত কখনও ত গাচর হয়, আবার কখনও অেগাচের অবান কের। য-কান কম িতকর,
তাহােক রআল-কারীম জুলুম বিলয়ােছ। রআল-কারীম বেলন, যাহারা জািলম তাহারাই কািফর। তাই, যমন
আেপাষহীনভােব জুলুম-িবেরাধী, সই কার মন গঠেনর অশীলন এবং ববহািরক জীবেন তাহার বিহঃকাশ নিতক জীবেন
ইসলামী সংৃিত।
ইসলােমর নিতক িবধান কতকিল ময় (Subjective) নীিতর সমি নেহ। ইহা অিতশয় বাব, বি িবেশেষর মনন-িনরেপ
ও তয় (Objective)। য-কম মানব-সায় ও তাহার পািরপািক ব-জগেত িবরাজমান সিয় াকৃিতক িনয়েম িতকর ফল
সব কের, তাহাই জুলুম ও নিতকতা িবেরাধী। তরাং ইসলােমর দৃিেত নিতক ান কতকিল অবাব, সা-উািসত ভালমের িবচার-বুি নেহ। য-কান কম ভাবতঃ বি বা সমােজর সামিক, শািপূণ ও সমৃিময় অগিতেক বাহত কের
তাহাই নিতকতা-িবেরাধী, ইসলামী সংৃিতর পিরপী। য-বি জািলম অথাৎ জুলুম কের, য বি জুলুেমর সহায়তা কের এবং
য বি জুলুেমর িতবাদ কের না- ইসলাম তাহােদর সকলেকই জুলুেমর জ সমভােব দায়ী কেরন। য-কােরর ভাগ-িলা
চিরের উপর ভাব িবার কিরয়া মানব-মনেক অােয়র িত লু ও অায়-বণ কের, তাহা জুলুেমর উৎস।
এই জ পানািদ মাদকব সবন, জুয়া খলা, অীল ও িচপূণ নৃত-গীত-িচ-ভায ইতািদ এবং যৗন
আেবদন-বণ প-দশনী ইসলামী নিতক সংৃিতর পিরপী; িক নৃত-গীত-িচ-ভায ভৃিত িশের যকােরর সাধনা ও পিরেবশনা িচেক পিব জীবন-রেস সৃ কের, তাহা ইসলাম-িবেরাধী নেহ। একিদেক যমন
মুসিলম-সমােজ নারী জািতর অবলুায় অবেরাধ থা ইসলামী নিতক মূলেবাধজাত িছল না, অপরিদেক তমিন
তথাকিথত 'তরী-পস' িদেগর দহেক িবপিণ সাজাইয়া অেক লু করার অপ-য়াসও ইসলাম-িবেরাধী।
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অবেরাধ-থা িছল রামান, পার ও রাজপূত আিভজােতর অকরণ এবং অবাধ ও শালীনতাবিজত প দশনী
িনমমান পাােত সংৃিতর অ অকরণ।
বৃিবৃিক জীবেনঃ
রআল-কারীম বেলন, আাহ িববাসীেদর 'ওয়ালী' অথাৎ বু ও অিভভাবক, এবং িতিন তাহািদেগেক তামস অথাৎ অনতা
হইেত জািতঃ অথাৎ ােনর পেথ পিরচািলত কেরন। যাহারা কািফর, তাহােদর অিভভাবক শয়তান এবং শয়তান তাহািদগেক
ােনর পথ হইেত অাতার পেথ পিরচািলত কের; ফেল উহারাই জাহাামী ও জাহাােমই উহারা িচরকাল অবান কের। তরাং
ানই জাাত এবং অানতাই জাহাাম; কারণ, ানই মাষেক অায় হইেত িবরত রােখ এবং অানতাই মাষেক
অায়বণ কের। দৃা-প বলা যাইেত পাের য, অি শ কিরেল দ হইেত হয়, এই ান আেছ বিলয়াই কহ অি শ
কের না। অি-শ হইেত িবরত রাখার জ পুিলশ, হরী, িহেতাপেদশ অথবা সমাজ-শাসেনর েয়াজন হয় না- এ িবষেয়
মােষর ত ানই যেথ। অপরিদেক মাদকব সবন দহ, মন ও মিের ভূত িত সাধন কের; িক উহা সবেন িক
িত হইল সংেগ সংেগ তাহা উপলি করার ােনর অভাব বশতঃই মাষ পিরণােম এই -অভােসর দাস হয়। তরাং
ানাশীলন ইসলামী বুিবৃিক সংৃিতর িভি।
'ানীর কলেমর কািল শহীেদর ল অেপা মূলবান' --এ কথার ইহাই তাৎপয। য-সকল বৃি মাষেক সংারমু ানিপপা
কের, স-িলর পিরচযা এবং ববহািরক জীবন ও জড়-পিরেবেশ তাহার ফিলত পই ইসলামী বুিবৃিক সংৃিত। ানাজেনর
জ চীন যাওয়ার িনেদেশর তাৎপযও ইহাই। কননা, সকােল চীেন শরীয়ত বা তরীকত িশার মাাসা িছল না। এই সে
ইহাও িবেশষভােব রণ রাখা েয়াজন য, ান এক কার নেহ, ান মূলতঃ ই কার, বিহরীিয় বা বুিল ান এবং
অরীিয় বা বািধল ান। ‘ঈমান িবল গােয়ব’ অথাৎ বিহরীিেয়র আয়াতীত সেতর অিে িবাস মু'িমন বা িবাসী
হওয়ার াথিমক শত। তাই, েয়াজনীয় িয়ার অসরেণ অরীিনেয়র উৎকষ সাধন ইসলামী বৃিবৃিক সংৃিতর অিবেদ
অংগ। য িশা সমভােব বুি ও বািধর উৎকষ সাধন কের, সই িব িশা ও ববহািরক জীবেন তাহােদর েয়াগ ইসলােমর
বুিবৃিক সংৃিত। ইসলােমর ােনর ে বল-েয়াগ িনিষ। রআল-কারীম বেলন, ‘ীন সেক কানপ বল-েয়াগ
নাই।’ তরাং িচা, িবেবক ও মতবাদ কােশর াধীনতা এবং পরমত সিহুতা ইসলামী বুিবৃিক সংৃিতর অতম আদশ।
এই কারেণই িখলাফত-যুে িব-মত পাষেণর দােয় কাহােকও ামলক িবষ পােন, অি-ে বা ফাঁসীর মে াণ হারাইেত
হয় নাই।
সামািজক জীবেনঃ
সাম ও াতৃ ইসলামী সমােজর মূলিভি। িক এই সাম যাগতার নেহ; বি-িবেশেষর িবেশষ িবেশষ যাগতার িবকােশর
ারা সমাজ-জীবেন িনজেক িতিত করার অিধকার ও েযােগর সাম। সকল মােষর যাগতার মান এক নেহ এবং যাগতার
িবষয়বও এক নেহ। িনজ িনজ িতভা িবকােশর সমান অিধকার ও েযাগ লাভ কিরেল সািহেত, কহ সংগীেত, কহ দশেন,
কহ রাজনীিতেত, আবার কহবা ীড়া-কৗতুক বা জীবেনর জ কান ে আপন যাগতা অযায়ী িতা অজন কিরেত
পাের। রািভজাত ও উরািধকার-সূে া সেদর গৗরব অথবা িবেশষ কান পশা ইসলামী সমাজ জীবেন মানিবক
মযাদার মাপকািঠ নেহ। চািরিক সততা ও কতবপরায়ণতাই সামািজক মযাদা িনধারণ কের। ফেল, ইসলােমর দৃিেত একজন
সৎ ও কতবপরায়ণ চমকার অসাধু ও কতবিবমুখ রাধান অেপা তর। মাষ ও মানিবক মযাদার িত এই দৃিভংিগই
ইসলামী সামািজক সংৃিতর থম সাপান।
ইসলামী াতৃের অথ সকল মাষেক কমিনরেপ সমান মযাদা দান নেহ- াতৃের অথ সকল মােষর িত াতৃলভ
সহাভূিত। সততা, যাগতা ও কতবপরায়ণতার অপােত মাষ সমােজ িতা লাভ কিরেব। পাের, অায়কারী কৃিতর
অেমাঘ িনয়েম ত বা পেরাে ইহকােল, অথবা ইহকাল ও পরকাল উভয়কােল ীয় কৃতকেমর ফল ভাগ কিরেব। ইসলাম
যাহা অায়, তাহােক ঘৃণা কিরেত িশা দয়; িক অায়কারীেক াতৃসূলভ সহাভূিতর সিহত অােয়র পথ হইেত িফরাইয়া
লওয়ার িনেদশ দান কের। রআল কারীেমর মেত, অায়কারীেক সূষূি ও ভ ববহােরর ারা আান করা কতব। অায় ও
জুলুম িতেরােধর েয়াজেন ইসলামী আইন জািলেমর শাি িবধােনর িনেদশ দয় এবং ইহার ফেল জািলম ও জুলুম িবেরাধীর
মেধ সংঘষ দখা িদেল কেঠার হে ৃিতকারীেদর দমন অব কতব; িক ইহার পােত থােক েভা ও কতবেবাধ- অ
িকছু নেহ। িবমানেবর এই সাম ও াতৃের পিরচযা এবং ববহািরক জীবেন ইহার বাবায়নই সামািজক জীবেন ইসলামী
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সংৃিত।
আর একিট কথা। ইসলামী সমােজর গাঠিনক িভি পিরবার। কানিদন যিদ ইসলামী িব-াতৃের চরম আদেশর
বাবায়ন হয় অথাৎ িবমানব যিদ বণ ভাষা ও ভৗেগািলক সীমােরখা অিতম কিরয়া এক মানব-জািতেত পিরণত
হয়, তবুও এই পিরবারই স িব মানব সমােজর গাঠিনক িভি থািকেব। পািরবািরক সততা ও শাি না থািকেল
এবং এই পিরবারভু িবিভ বির মেধ পারিরক আা, া ও ভালবাসা না থািকেল কান এক সমাজ বা
িবমানেবর জীবেন খ শাি ও সমৃি আিসেত পাের না। এই কারেণ পািরবািরক পিবতা রা ইসলামী সমাজজীবেনর আেপাষহীন নীিত। পািরবািরক শাি ও সততা সমূেল ংস কের যৗন বিভচার। তাই নর-হতা অেপা
যৗন-বিভচার ইসলােমর দৃিেত জঘতর অপরাধ ও অমাজনীয়। নরঘাতক একজন মাষেক হতা কের, িক
বিভচারী একিট পিরবার তথা সমাজেক হতা কের। বিভচােরর শাি-সংেগ রআল কারীম দৃঢ়তার সিহত
বেলন য, বিভচারীর শািদােন দয়া ও অকার কান ান নাই। তরাং য কান মূলেবাধ অথবা কম
পািরবািরক জীবেনর পিবতা িবনের সহায়ক, তাহা ইসলামী সামািজক সংৃিতর ঘারতর পিরপী।
অথৈনিতক জীবেনঃ
িখলাফত- এই কথািটর তাৎপয উপলিই অথৈনিতক জীবেন ইসলামী সংৃিতর ান। রআল কারীম বেলন য, আা
তায়ালা মাষেক তাহার 'রব' েণর খলীফা কিরয়ােছন। িযিন া, পালনকতা ও িববতক, িতিনই রব। খলীফার অথ িতভূ।
তরাং রআল-করীেমর মেত আা তায়ালা য িনয়েম ীেনর সৃি, পালন ও িববতন িনয়ন কেরন, সই িনয়মাবিততার
মাধেম িনেজেক এবং আার সৃ অপর জীবেক পালন করার দািয় অপণ কিরয়া িতিন মাষেক সৃির  সৃি েপ সৃি
কিরয়ােছন। ইসলামও অপরাপর জীবন-দশেনর মত জীবন ও জগেতর িত একিট িবেশষ দৃিভি পাষণ কের। এই দৃিভি
শাষণ অথবা শাসেনর নেহ- পালেনর; ইহাই িখলাফেতর তাৎপয। আকাশমলী ও পৃিথবীেত যাহা িকছু িবদমান, তাহােদর
সকেলর মািলক আা তায়ালা- মাষ নেহ, তা স বিই হউক আর বির সমি রাই হউক। মািলকানা ের অথ ইামত
বর ববহার, অববহার ও অপববহােরর অিধকার। এই অিধকার মােষর নাই। ইসলােম িবাসী মাষ জড় সদ অিধকার
কিরেব মািলকেপ নেহ- আাহর 'রব' েণর িতভূেপ। তরাং ইসলামী সংৃিতেত, সেদর অিধকার ও ববহার ইসলােমর
আদশ অযায়ী হইেত হইেব। অপেরর কলােণ অরায় ও উদাসীন না হইয়া সদ ভােগর অিধকার েতেকরই আেছ। িক
এই ববহািরক ািধকার তাহািদগেক অজন কিরেত হয় আাহ-দ ম-শির সবহােরর িবিনমেয়। কারণ, রআল
কারীম বেলন, 'মাষ যাহার জ ম কের, তাহা বিতেরেখ িকছুই তাহার াপ নেহ।'
কান সংগত কারেণ যাহারা েম অসমথ সামািজক জীবন-মােনর পিরেিেত তাহােদর খাদ, ব, িশা, া, বাসান ও
কেমর সংান- এই মৗল জীিবেকাপকরণ সমূেহর িনতম েয়াজন িমটাইবার সূণ দািয় সমােজর অথশালী বিেদর ে
 রিহয়ােছ। এই দািয় পালেনরই নাম 'হুল ইবাদ' আদায় করা। সালাত কােয়েমর িনেদেশর সিহত যাকাত কথািট
ওতঃোতভােব জিড়ত থাকার গূঢ় অথ এই য, 'হুল ইবাদ' আদায় না কিরেল সালাত বথতায় পযবিসত হয়। রআল কারীম
বেলন, য বি এিতেমর শমন, বুভুুেক অদােন িবমুখ এবং িতেবশীর কলােণর িত উদাসীন, স ীনেক অীকার কের;
তাহার সালাত অ ও দশনীসব; এবং এই কার মুিগণ অিভশ। য-সম মূলেবাধ ও ণাবলী অেথর উপাজন ও
ববহার সেক এর িবপরীত মানিসকতার উৎকষ সাধন কের, তাহােদর পিরচযা এবং ববহািরক জীবন ও জড় পিরেবেশ সিলর ফিলতপ অথৈনিতক জীবেন ইসলামী সংৃিত।
রাজৈনিতক জীবেনঃ
িখলাফত, -এই কথািটর একিট িবেশষ রাজৈনিতক অথ আেছ। রআল কারীম বেলন, আকাশমলী ও পৃিথবীর সাবেভৗম
অিধকার একমা আাহর- মােষর নেহ, স বিই হউক, আর বির সমি জািতই হউক। তরাং ইসলামী রা অথবা
রাপিত সাবেভৗম মতা স নেহন। ইসলামী রাের নাম িখলাফত অথাৎ িতিনিধ এবং রাজৈনিতক এই িতিনিধও
আাহর রবুিবয়ােতর িতিনিধ। ইসলামী রা বা রাধান মতা অিধকার ও উহা েয়াগ কিরেবন জনগেণর কলােণ। রাের
অভু িতিট নর-নারী িনেজর বিগত ববহািরক জীবেন ও সংঘবভােব রােক উহার এই মহান কতব পালেন িনা ও
সততার সিহত সাহায কিরেবন। কারণ েতক মাষই আাহর রবুিবয়ােতর খলীফা- ধু রা বা রাপিত নেহন। ইসলামী রাে
রাধান ও নাগিরেকর মেধ িবেশষ কান বষম অথবা মযাদার াচীর িবরাজ কের না। কননা, এ ববায় কহ কাহারও
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দাসও নেহ, ভুও নেহ- পরর ভাই-ভাই, এক আাহর দাস এবং একমা তাঁহারই অধীন। তাহােদর উভেয়রই দািয় এক
আাহর রবুিবয়ােতর িতিনিধ করা এবং ীেনর িনেদশ অযায়ী িনেজেদর বি ও সমি-জীবন পিরচািলত করা। তাহারা
েতেকই সমােজর এক-একিট িবেশষ কতব পালেনর দািয়ে আসীন। কহ ীয় দািয় পালেন বথ হইেল বা ভুল কিরেল
অপেরর কতব হইয়া দাঁড়ায় তাহােক সাহায করা বা সংেশাধন করা। এই কারেণ ইসলামী রাে রাপিত ও সরকােরর কাযম
সাধারেণর সুেখ উু থােক এবং েতকিট নাগিরক তাহার সমােলাচনা কিরয়া উহা সংেশাধেনর অিধকার রােখ।
এই আদেশর অিনবায অিসা আইেনর শাসন। াকৃিতক িনয়ম কাহারও িত পপািত কের না। অির দািহকাশি আেছ;
য কহ অি শ কিরেব, তাহােকই দ হইেত হইেব- স বি কান সাধারণ নাগিরকই হউন, অথবা রাধানই হউন।
এইভােব মােষর ীেনর িবধানও কানপ পপািত কের না। এই কারেণ আইেনর দৃিেত েতেক সমান; অথাৎ েতেকর
উপর আইেনর িবধান সমভােব েযাজ। এমনিক জন-াথ, জাতীয় মযাদা বা রাীয় িনরাপা ভৃিতর অজুহােত খলীফা বা
রাধান এবং উতর মযাদায় অিধিত বিবগও এ-ে কানপ িবেশষ িবধা ভাগ কিরেত পােরন না। তাই দিখেত
পাওয়া যায়, হযরত উমর (রাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ) ক পয খলীফার পেদ অিধিত থাকা অবায় সাধারণ নাগিরক কতৃক
আনীত অিভেযােগর জওয়াব দােনর জ িবচারেকর সুেখ আসামীর বেশ দাঁড়াইেত হইয়ােছ। ফার গভনরেক মদ পােনর
দােয় চিশ বাঘােতর দ মাথা পািতয়া মািনয়া লইেত হইয়ােছ। সাধারেণর সাধাতীত সীমায় ীয় জীবন-মান উীত করার
অপরােধ খলীফার িনেদেশ িসিরয়ার গভনরেক আির জ মদীনার উপকে মষ চরাইেত হইয়ােছ। এমন িক, খলীফা
উমেরর পুেক পয মদপােনর দােয় িপতৃহে কেঠার শাি হণ কিরেত হইয়ােছ। িখলাফেত যখন খলীফা হইেত আর কিরয়া
সামা একজন নাগিরক পয সকেলই জন-কলােণর জ দায়ী, তখন এই দািয় পালেনর ে িতিট নাগিরেকর জ
বাক-াধীনতা থাকা একা অপিরহায। বাক-াধীনতা না থািকেল ােয়র িতা ও অােয়র িতবাদ কমন কিরয়া হইেব?
এইভােব য সম মূলেবাধ ইসলামী রাীয় আদেশর সহায়ক, সিলর অশাসন এবং বি ও সমি-জীবেন তাহােদর েয়াগ
রাজৈনিতক জীবেন ইসলামী সংৃিত।
মােষর ান, িবেশষ কিরয়া ব-িনভর ান আেপিক (Relative), িক তাহা সেও সই সীিমত ানেক অবলন কিরয়া
িবিভ মাষ িনেজেদর জ জীবন-িবধান ণয়েনর েচা চালাইয়ােছ- য়াস পাইয়ােছ মানব-জীবেনর মূল র আিবােরর।
আর ইহা কিরেত িগয়া কহবা অথৈনিতক েয়াজন, কহবা যৗন িপপাসা, কহবা মতা-িলা আবার কহবা সৗয ীিতেক
জীবেনর একমা িনয়ােপ ীকৃিত িদয়ােছন। মানব-জীবেনর এক-একিট িবেশষ িদেকর িত মাািতির  আেরাপ
কিরয়া অা িদকিলর িত তাহারা দশন কিরয়ােছন অমাজনীয় অবেহলা। ফেল, তাহােদর একেদশদশী মতাদশ মানবসমােজ ডািকয়া আিনয়ােছ উেরার অিধক সংকট, সংঘাত আর অিভশাপ। জীবন-বােহ এই সম বৃিিলর কানিটরও ভাব
ইসলাম অীকার কের না, িক ইহােদর কান-িটেকই জীবন তথা ইিতহােসর একমা িনয়া বিলয়া মেন কের না। তাই,
ইসলােমর িবধান সমিগতভােব মানব-কৃিতর ুল ও সূ সবিল বৃিরই সামস ও কলণমুখী পিরচযা এবং ববহািরক
জীবন ও বাব পিরেবেশ উহার কাশ। ইহাই ইসলামী সংৃিতর অথ এবং ইহাই মানব-সার পূণ িবকাশ তথা মােষর সীমাহীন
সাবনার পরম পিরণিত লােভর কৃতম পা।
সূঃ আবুজর িগফারী সাসাইিট কতৃক কািশত "রানী দৃিেত" 
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পিব রআেন মহানবী (সাঃ)-ক ‘উওয়াতুন হাসানা’ বা ‘মানব চিরের সেবাম আদশ’
িহেসব বণনা করা হেয়েছ। ইসলােমর শষ নবী িহেসেব াভািবকভােবই িতিন িছেলন উত এক
মহান চিরের অিধকারী। অতএব কান কাকাযময় িবেশষণ অথবা কৃিমতার আবরেণ
িচাকষক কান মেবর ারা তাঁেক িচিত করার আেদৗ েয়াজন নই। মহানবীর দনিন
জীবেনর ঘটনাবলী এবং কাজকম িছল এত বাবধমী য, কান মব ছাড়াই স সেবর বাখািবেষণ করা চেল এবং মহানবীর জীবন থেক িশা নয়ার জে এটাই হে সেবাম পা।
সমুের তীের বেস যিদ কউ িবশাল সমুের িদগিবৃত নীল জলরািশ দখেত থােক অথবা
িহমালেয়র চূড়ায় উেঠ কউ যিদ চারিদেক িকংবা িনঃসীম নেভানীলার িদেক দৃি িনেপ কের,
তখন যমন স ভীত-িবল হেয় তার অিভতা ভাষায় ব করেত পাের না, িঠক তমিন
মহানবীর জীবনও এক মহাসমু।
খাতনামা পারকিব ও দাশিনক শখ সাদী (রঃ) আরবীেত রিচত কিবতায় মা চারিট লাইেন
মহানবীর সাফল তুেল ধেরেছন। কিব সাদী মহানবীেক দেখেছন অর িদেয় এবং পিরপূণ ভি,
সান ও ভালবাসার মধ িদেয়; য ভালবাসা এবং েমর বাণী িতিন ছিড়েয় গেছন সম িবের
মানবেগাীর জে। য চারিট পংির মধ িদেয় শখ সাদী িবনবীর জীবন িচায়ন কেরেছন,
তার বব হে এইঃ
"কােজর মধ িদেয় মানব জািতর মেধ িতিন হেয়েছন । তাঁর অপম সৗযটা িবদীণ
কেরেছ অকারেক। জীবেনর িতিট ে তাঁর ববহার িছল মাধুযমিত। মহানবী ও তাঁর
বংশধরেদর ওপর আাহর কণা বিষত হাক।"
এমন অেনক বি রেয়েছন, জীবেন যাঁরা এক বা একািধক ে বড় হেয়েছন। যমন
নেপািলয়ান যুেে তাঁর অপূব যুেকৗশেলর জে সম িবের িনকট রণা ও ার পা
িহেসেব িবেবিচত হেতন। পাের আেমিরকান কিব এবং ঐিতহািসক এনজারেসাল ইিতহাসখাত
মহাবীর নেপািলয়ােনর হতা, অতাচার এবং িনপীড়েনর মাধেম খািত অজন করার পিরবেত
িনেজেক এমন একজন কৃষক িহেসেব কনা করেত ভালবাসেতন, য ীর সািেধ থেক তার
দানা বুেন িদেত ভালবাসেব এবং শরেতর রৗিকরেণর পরেশ পেক ওঠা আুেরর ত দখার
মাধেমই লাভ করেব িবমল আন। সেিটস দশেনর িদক থেক এবং িবেষণমূলক িচাধারার
ে অন খািত অজন কেরিছেলন। অথচ এমিন এক অসাধারণ ও আকষণীয় বিও
সারারাত রাপােন থাকেতন িবেভার এবং তাঁর ী ‘‘জনিথিপ’’ ায়ই িনদয়ভােব তাঁর মাথায়
গরম পািন ফেল িদেতন; ীেসর হামার, পারের িফরেদৗসী, ইংলােডর শপীয়ার এবং
াচীন ভারেতর কািলদাস - এঁরা সকেলই কাব ও সািহেতর ে খািত অজন কেরন। িক কিব
কািলদােসর মৃতু ঘেট দিণ ভারেতর এক পিততাগৃেহ। মােষর জীবেন এক বা একািধক ে
খািত অজন করা খুবই কিঠন িকছু নয়, িক বিগত ও সামিক জীবেনর িতিট ে সমভােব
মহের ণিশখের আেরাহণ করা লভ ঘটনা এবং এ িবষেয় মলাল মহানবী মুহদ (সাঃ)
এমন কৃিত দশন কেরন, যা িছল এেকবােরই তুলনািবহীন।
দূর থেক কান িজিনস দখেত সবদাই উল মেন হয়। দৃাপ সমুের ভয়াল ঢউেলা দূর
থেক দখেল মেন হয়, যন সমুে িবছােনা েপার পাতেলা চমকাে। িক মােষর মূল
কখনও দূর থেক িণেকর দখা লাকেদর িত বা শংসা ারা িনণয় করা সব নয়। মাষ এবং
তার িবষেয় িবচাের জনগণ অেনক সময়ই হয়েতা তর রকেমর ভুল কের বেস এবং সিত বলেত
িক, আমােদর অিধকাংশ সামািজক গিতর মূেলই রেয়েছ এসব কারণ।
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