ইনছাফ ও নায়নীিত িতা

‐ﻦﺑِﻴﻗْﺮا وﻦﺪَﻳاﻟ اَوِ اﻟْﻮﻢﻧْﻔُﺴ اَﻠ ﻋﻟَﻮ وﻪ ﻟﺪَآء ﺷُﻬﻂﺴ ﺑِﺎﻟْﻘﻦﻴاﻣا ﻗَﻮﻧُﻮﻮا ﻛﻨُﻮ آﻣﻦﺎ اﻟﱠﺬِﻳﻬﺎاَﻳﻳ
نﱠا ﻓَﺎﻮﺮِﺿ ﺗُﻌنْ ﺗَﻠْﯘا اَواا وﺬِﻟُﻮنْ ﺗَﻌي اﻮا اﻟْﻬﻮ ﺗَﺘﱠﺒِﻌﺎ ﻓَﻼ ﺑِﻬِﻤَﻟو اﻪا ﻓَﺎﻟﺮﻴ ﻓَﻘﺎ اَوﻴ ﻏَﻨﻦنْ ﻳا
‐اﺮنَ ﺧَﺒِﻴﻠُﻮﻤﺎ ﺗَﻌﺎنَ ﺑِﻤ ﻛﻪاﻟ
‘হ ঈমানদারগণ! তামরা নােয়র উপের িতিত থাক, আাহর জন তামরা নায়সত
সা দান কর। তােত যিদ তামােদর িনেজেদর বা তামােদর িপতা-মাতার অথবা িনকটাীয়েদর িত হয়
তবও
ু । কউ যিদ ধনী িকংবা দির হয়, তেব জেন রখ আাহ তামােদর চাইেত তােদর অিধকতর
ভাকাংখী। অতএব তামরা িবচার করেত িগেয় বির
ৃ অনসু রণ কর না। আর যিদ তামরা ঘিু রেয় পিচেয়
কথা বল িকংবা পাশ কািটেয় যাও, তেব মেন রখ আাহ তামােদর সকল কাজকম সেক অবিহত’ (িনসা
১৩৫)।
অ আয়ােত মস
ু িলম উাহেক সবদা ইনছাফ ও নায়িনার উপের অটল থাকেত এবং
সত সা দান করেত িনেদশ দওয়া হেয়েছ। িনয়ােত নবী রণ ও ঐশী িকতাবসমূহ নািযেলর মূল
উেশ হ’ল মানব সমাজেক নায় ও ইনছােফর উপের িতিত রাখা। যমন আাহ বেলন, ﻠْﻨَﺎﺳرﻟَﻘَﺪْ ا
ﻂﺴ ﺑِﺎﻟْﻘ اﻟﻨﱠﺎسمﻘُﻮﻴانَ ﻟﺰﻴاﻟْﻤ وﺘَﺎبْ اﻟﻢﻬﻌﻟْﻨَﺎ ﻣﻧْﺰ اﻨَﺎتِ وِﻴﻠَﻨَﺎ ﺑِﺎﻟْﺒﺳ‘ رআমরা আমােদর
রাসূলগণেক স
ু  িনদশনািদ সহকাের রণ কেরিছ এবং তােদর সােথ নািযল কেরিছ িকতাব ও নায়নীিত,
যােত মানষু ইনছাফ িতা কের’ (হাদীদ ২৫)। এখােন নায়নীিতর  বঝ
ু ােনার জন ‘মীযান’ শিটেক
পথকভােব
উেখ করা হেয়েছ। নইেল একমা িকতাবই নািযল করা হেয়েছ, যার মেধই নায়নীিত বিণত
ৃ
হেয়েছ। এর ারা এটাও বঝ
ু ােনা হেয়েছ য, আাহর িকতাব িভিক নায়নীিতই হ’ল কৃত নায়নীিত এবং
তা িতা করাই হ’ল মিু মেনর ধান কতব। মানেু ষর মনগডা় আইন কৃত নায়নীিতর মানদ নয়।
আয়ােত ‘ধনী ও গরীেবর’ কথা উেখ করা হেয়েছ এজন যােত এর ারা নায়িবচার ভািবত না হয়।
অতঃপর ‘ঘিু রেয় পিচেয় কথা বলা এবং পাশ কািটেয় যাওয়ার কথা এজন বলা হেয়েছ য, মতাশালীরা
সবদা িনেজেদর দলীিত ও জনীিতর ফেল কৃত ব-ইনছাফীর কথা কৗশেল এিডে় য় যেত চায়। িক
আাহর চাখেক ফাঁিক দওয়ার উপায় নই। আাহ সকথা পিরারভােব বাােক ঁিশয়ার কের িদেয়েছন।

ইনছাফ ও নায়নীিত িতার ধান িতবকতা িহসােব আাহ পাক ’িট িবষয় উেখ কেরেছন। একআীয়তা এবং ই- দলীয়তা। আীয়তার িবষয়িট সূরা িনসার আেলাচ আয়ােত বিণত হেয়েছ। অতঃপর
দলীয়তার িবষয়িট উেখ কের আাহ সূরা মােয়দায় বেলন, ﻪ ﻟﻦﻴاﻣا ﻗَﻮﻧُﻮﻮ ﻛﻨُﻮ آﻣﻦﺎ اﻟﱠﺬِﻳﻬﺎ اَﻳﻳ
نﱠ اﻪا اﻟاﺗﱠﻘُﻮى وﻠﺘﱠﻘْﻮ ﻟبﻗْﺮ اﻮ ﻫﺪِﻟُﻮﻋ اﺪِﻟُﻮ ﺗَﻌ اَﻻَﻠ ﻋم ﺷَﻨَﺎَنُ ﻗَﻮﻢﻨﱠﺮِﻣﺠ ﻳﻻ وﻂﺴ ﺑِﺎﻟْﻘﺪَآءﺷُﻬ
َنﻠُﻮﻤﺎ ﺗَﻌ ﺑِﻤﺮ ﺧَﺒِﻴﻪ‘ ‐اﻟহ মিু মনগণ! তামরা আাহর উেেশ সত সা দােনর বাপাের অিবচল
থাক এবং কান দেলর িত িবেষ যন তামােদরেক অিবচাের েরািচত না কের। তামরা নায়িবচার কর।
এটাই তাওয়ার অিধক িনকটবতী। আাহেক ভয় কর। িনয়ই আাহ তামােদর যাবতীয় তৎপরতা
সেক াত’ (মােয়দাহ ৫/৮)।
লণীয় য, সূরা িনসায়  اﻟﻘﺴﻂবা ইনছাফেক আেগ উেখ করা হেয়েছ। এেত এই ধারণার অপেনাদন
করা হেয়েছ য, আীয়তা রাও তা আাহর জনই হেয় থােক। তার িতবােদ  اﻟﻘﺴﻂবা ইনছাফেক
আেগ এেন বিু ঝেয় দওয়া হেয়েছ য, নায়িবচােরর িবপে আীয়তার িত ল রাখা কখেনাই আাহর
জন হ’ত পাের না। অনিদেক সূরা মােয়দায় শপের সােথ নায় িবচােরর িনেদশ িদেত িগেয় ﻪ ﻟঅথাৎ
‘আাহর জন’ কথািট আেগ আনা হেয়েছ। এর ারা শর িত িবেষ থাকার ভাবগত ভাবােবগ থেক
সংযত থাকেত বলা হেয়েছ এবং বেল দওয়া হেয়েছ য, তামরা আাহর জন দায়মান হেয়ছ। অতএব
আাহেক ভয় কর এবং শপের সােথ নায়িবচার কর। মাটকথা আেলাচ সূরা িনসা ও একই মেমর সূরা
মােয়দায় বিণত আয়াত ’িটর মমকথা হ’ল (১) আীয়-অনাীয় বা শ-িম িনিবেশেষ সবার িত
নায়নীিত ও সিু বচাের অটল থাকা এবং (২) আাহর জন সত সা দওয়া, যােত সিু বচার সব হয়।
উপের বিণত ’িট িতবকতা অথাৎ আীয়তা ও দলীয়তা হ’ত ম
ু হওয়া কান মানেু ষর পে সব
নয়। মানষু সমাজব জীব। তারা পরের যমন আীয়তার বেন আব, তমিন আরার তাকীেদ
িকংবা িনিদ কান ল হািছেল দল গঠন করাও তার ভাবজাত। এ ’িটর ভাল িদকেক ইসলাম সবদা
উৎসািহত কেরেছ। িক খারাপ িদকেক িনা কেরেছ। যমন- বাপ-দাদার দাহাই পেড় ইসলাম কবল
ু না
করা (বাারাহ ২/১৭০) ও দেলর দাহাই িদেয় সতেক িচেন ও তা থেক মখু িফিরেয় নওয়া (বাারাহ
১৪৬)। ইদী-নাছারারা ইসলােমর সত বেু ঝও তা কবল
ু কেরিন। অনিদেক আাহ আীয়তার বনেক
সবদা মযবত
ু রাখার িনেদশ িদেয়েছন যতণ না তা আাহ দ সীমা লংঘণ কের (ইসরা ২৬)।
একইভােব িতিন দলীয় পিরচয় অু রাখার অনেু মাদন িদেয়েছন যতণ তা আাহর উেেশ পিরচািলত
হয়। যমন আনছার ও মহু ািজর নােমর দলীয় পিরচয় আাহ য়ং কুরআেনই উেখ কের তােদর শংসা
কেরেছন (তওবাহ ১০০)। আীয়তা রা করা ও দলীয়তা বজায় রাখা তখনই িনিষ হেব, যখন তা ফ
িনয়াবী কান হীন ােথ হেব এবং তার ল ‘হাবাল
ু াহ’ক বাদ িদেয় ‘হাবলশু শয়তান’-ক অাঁকেড় ধরা
হেব। এিদেক ইিত কেরই আাহ িনেদশ িদেয়েছন  ﻻﺎ وﻌﻴﻤ ﺟﻪ اﻟﻞﺒا ﺑِﺤﻮﻤﺘَﺼاﻋو
اﻗُﻮ‘ ﺗَﻔَﺮতামরা আাহর রুেক (অথাৎ কুরআন ও সু াহেক) সকেল সমেবতভােব অাঁকেড় ধর এবং
পরের িবি হেয়া না’ (আেল ইমরান ১০৩)। পেরর আয়ােত বাখা িদেয় বলা হেয়েছ, اﻧُﻮﻮَ ﺗﻻو

ﻢﻴﻈ ﻋﺬَاب ﻋﻢﻚَ ﻟَﻬﺋﻻ اُو وﻨَﺎتِﻴ اﻟْﺒﻢﻫﺎءﺎ ﺟﺪِ ﻣﻌ ﺑﻦا ﻣاﺧْﺘَﻠُﻔُﻮا وﻗُﻮ ﺗَﻔَﺮﻦﺎﻟﱠﺬِﻳ‘ ﻛআর তামরা
তােদর মত (অথাৎ ইদী-নাছারােদর মত) হেয়ানা। যারা িবি হেয় গেছ এবং িনদশন সমূহ এেস
যাওয়ার পেরও মতিবেরাধ কেরেছ। তােদর জন রেয়েছ ভয়ংকর আযাব’ (আেল ইমরান ১০৫)। তার পূেব
আাহ বেল িদেয়েছন ﻪ ﺗُﻘَﺎﺗﻖ ﺣﻪا اﺗﱠﻘُﻮا اﻟﻨُﻮ آﻣﻦﺎ اﻟﱠﺬِﻳﻬﺎ اَﻳ‘ ﻳহ মিু মনগণ! তামরা আাহেক ভয়
কর যথােযাগ ভয়’ (আেল ইমরান ১০২)।
উপেরা িতনিট আয়ােত পিরার হেয় গেছ য, জাতীয় ও সমিগত উিত িনভর করেছ ’িট িবষেয়র
উপের (১) আাহভীিত (২) সমেবতভােব আাহর রুেক ধারন করা। থমিট না থাকেল মানষু নীিতবাজ
হেব এবং িতীয়িট না থাকেল সামািজক ঐক ও নায়নীিত িবন হেব। অ আয়ােত এ িবষেয়  ইিত
রেয়েছ য, যখনই কান দল বা সংগঠন হাবল
ু াহেক বাদ িদেয় ফ বি পূজা ও অৈনসলামী আদশ
পূজায় িল হেব, সই দল বা সংগঠন থেক ঈমানদার বিেক বিরেয় আসেত হেব। জােহলী যেু গ
আরবেদর মেধ উ ’িট দাষ অথাৎ দলীিত ও জনীিত বতমান িছল। যা উপেরা ’িট ঔষধ অথাৎ
তাওয়া ও হাবল
ু াহ েয়ােগর মাধেম দূরীভূত হয় এবং সই পিতত সমােজর লাকিল িনয়ার সরা
মানেু ষ পিরণত হয়। বাংলােদেশর বতমান পিতত সমাজেক উত করেত গেল ঐ একই ঔষধ েয়াগ করেত
হেব, অন িকছইু নয়।
বতঃ আিদ িপতা হযরত আদম (আঃ) হ’ত শষ নবী মহু াাদ (ছাঃ) পয লািধক নবী-রাসূল এবং
শতািধক ছহীফা ও আসমানী িকতাব নািযল করার অনতম ধান উেশ িছল মানব সমােজ ইনছাফ ও
শাি-শংখলা
িতা করা। নিতক উপেদশ ও উপয
ৃ
ু িশেণর মাধেম মানষু েক নায় ও ইনছােফর পেথ
িফিরেয় আনা হেয়েছ। যারা অবাধতা কেরেছ, তােদরেক শাসিনক মতা েয়াগ কের নােয়র পেথ িফের
আসেত বাধ করার কথা বলা হেয়েছ। আেলাচ আয়ােত সরকার ও জনগণ সবাইেক নায় ও ইনছােফর
উপের দঢৃ ় থাকেত িনেদশ দওয়া হেয়েছ।

আেলাচ আয়ােত আাহ বেলেছন, ‘তামরা আাহর জন সত সা দােন অিবচল থাক’। সাের অপর
িদক হ’ল, সফ
ু ািরশ করা। সত ও নােয়র পে সা ও সফ
ু ািরশ থাকেল তার পরকালীন ছওয়াব
অতিধক। আর িবপরীত হ’ল তার ম পিরণিতও ভয়ংকর। যমন আাহ বেলন, ًﺔ ﺷَﻔَﺎﻋﺸْﻔَﻊ ﻳﻦﻣ
ﺎﻨْﻬ ﻣﻔْﻞ ﻛ ﻟﱠﻪﻦﺔً ﻳﯩِﻴﺔً ﺳ ﺷَﻔَﺎﻋﺸْﻔَﻊ ﻳﻦﻣﺎ وﻨْﻬ ﻣﺐﻴ ﻧَﺼ ﻟﱠﻪﻦﻨَﺔً ﻳﺴ‘ ﺣয বি কা জন
উম সফ
ু ািরশ করেব, তা থেক স একিট অংশ পােব। আর য বি ম সফ
ু ািরশ করেব, তা থেকও স

একিট অংশ পােব’ (িনসা ৮৫)। আদালেত সা দান, িলিখত ও মৗিখক পরীায় নর দান,
আইনজীবীেদর বাদী ও িববাদী প সমথন, নত ৃ িনবাচন সবই উ আয়ােতর আওতাভু। যিদ কউ
জেনেন িমথা সা দয়, ইাকৃতভােব অনায় নর দয় এবং কান উিকল যিদ ফ পশার দাহাই
পেড় জেন েন িমথা ও অনােয়র প সমথন কের, তেব স বি িনঃসেেহ কবীরা গানাহগার হেব।
অন
ু পভােব জেনেন অেযাগ নতা িনবাচেন সমথন িদেল ঐ বি ঐ নতার যাবতীয় েমর ভাগীদার
িহসােব গন হেব। আদালেতর সা দােনর ফলাফল সীিমত সংখক লােকর উপের বতায়। িক নত ৃ
িনবাচেন সা বা সমথন দােনর িতনিট িদক রেয়েছ। (১) সা দান করা (২) বিগত সফ
ু ািরশ করা (৩)
সামিক অিধকার সেক ওকালিত করা। অথাৎ আমার প থেক নতা হ’লন সমির দািয় া। এই
িতনিট ে সৎ, যাগ ও আাহভী নত ৃেক সমথন িদেল নতার যাবতীয় নকীর কােজর ছওয়ােবর
একটা অংশ যমন সমথনদাতা পােবন, তমিন িবপরীতটা হ’ল তার মারাক ফলাফলও সমথনদাতার
আমলনামায় িলিপব হেব। কারণ নতার সিঠক বা বিঠক িসাের ফলাফল সম সমােজর উপের পেড।়
সকারণ ইসলােম নত ৃ হণ করােক িনৎসািহত করা হেয়েছ এবং লাকেদর িনকেট কতৃ চাওয়ােক
িনিষ করা হেয়েছ। িবনা চাওয়ায় আাহর প হ’ত পূবতন নতার মাধেম বা জনগেণর মাধেম যিদ
নত ৃ এেস যায়, তেব তার যথাযথ হক আদােয়র কেঠার িনেদশ দওয়া হেয়েছ। না চেয় পাওয়ােত আাহ
বরকত দন। আর চেয় িনেল তােত আাহর রহমত চেল যায়। আধিু নক গণতািক িনবাচন পিত
সমাজেক যাগ ও সৎ নত ৃ উপহার িদেত বথ হেয়েছ। িবেশষ কের দলীয় সরকার ববা বতমােন এতই
িনকৃ পযােয় চেল গেছ য, মানষু তািকেয় থােক কখন িনদলীয় তাবধায়ক সরকার মতা হণ করেব।
অনিদেক বিটশ
ৃ সাাজবােদর প থেক উরািধকার সূে পাওয়া িবচার ববার দীঘসিূ তা এবং
সেহভাজন িনরপরাধ বিেক ‘হাজত’-এর নােম কারাবী রাখার ও িনযাতন করার য নাংরা দা
ৃ এ
দেশ িবরাজ করেছ, তার িবপরীেত ইসলােমর সহজ-সরল ত িবচার পিত কতইনা স
ু র। আজও
মধােচর মস
ু িলম দশিলেত তার িকছটাু হ’লও িবদমান রেয়েছ। বতমান িবে যা ঈষণীয় ব-িক!
বিটশ
ৃ সাাজবাদ যােকই তার িবেরাধী ভাবত তােকই হাজেতর নােম কারাবী কের রাখত বছেরর পর বছর
এবং ইামত িনযাতন করত। যােত তােদর সাাজবাদী শাষণ ও ল
ু ন অবাহত থােক। িক আজ াধীন
দেশর ‘জনগেণর সরকার’ িনজ জনগণেকই শ ভেব তােদর উপর ফেল আসা সই বিটশ
ৃ আইেনর
বাবায়ন কের যাে। ৫৪ ধারা নামক যল
ু েু মর ধারািটেক েতক দলীয় সরকার তার সাব িবেরাধীেদর
দমেন ববহার করেছ, যা িনঃসেেহ মৗিলক মানবািধকােরর স
ু  লংঘণ। বতমােন ৫৪ ধারায় ফতার
কের অনেদর তদাধীন িবিভ মামলায় টােগটকৃত বির নাম জেু ড় িদেয় িবচােরর নােম কারাবী রেখ
িনযাতন করার নতুন ধারা  হেয়েছ, যা আরও মমািক। আেমিরকার মত সরা গণতী ও
মানবািধকারবাদী রা শত শত সেহভাজন বিেক ধের িনেয় িবিভ কারাগাের বছেরর পর বছর ধের য
অমানিু ষক িনযাতন চািলেয় যাে। তােদর দখােদিখ তােদর লজড
ু ় রা ও সরকারিল   নাগিরকেদর
উপের একই িয়া চালু রেখেছ। বছেরর পর বছর হাজত খেট যখন কান বি ‘বকছরূ খালাস’ পেয়

বিরেয় আেস, তখন তার হারােনা জীবন িফিরেয় দবার কান পথ আর থােক না। এজন জনগেণর িনবািচত
সরকার সামান ‘ঃখ’ পয কাশ কের না। মযলূম মানবতার দীঘােস এভােবই ভাির হে বাংলােদেশর
আকাশ-বাতাস।
মািকন গণতের মেু খাশ তার জনগেণর কােছ ইিতমেধ খেু ল গেছ। তাই দখা যায় সখানকার শতকরা
পাশভাগ ভাটারও এখন ভাটদান কের না। সখােন আজও ১৫% লাক দাির সীমার নীেচ বসবাস
কের। অথচ ওমর (রাঃ)-এর ইসলামী খলাফত কােল অথৈনিতক অবার এমন পিরবতন ঘেট য, সারা
দেশ একজন যাকাত নওয়ার মত লাক খঁেু জ পাওয়া যত না। আজ াধীন বাংলােদেশর যাকাত িনেত
িগেয় পদিপ হেয় কত গরীেবর জীবন চেল যাে। বতমান িসেড বশু ছেল-বেল-কৗশেল এবং ওসামা
িবন লােদেনর িমথা টপ বািজেয় জজ
ু রু ভয় দিখেয় এক-চতুথাংশ মািকনীেদর ভাট িনেয় িসেড
হেয়েছন। ‘গণতের লালনভুিম’ ট বেটন
ৃ যগু যগু ধের একজন রানীেক লালন কের যাে সরকারী খরেচ।
দেশর সংসেদ কারাম সংকট এডা় েনার জন আইন করা হেয়েছ সদসরা সংসদ চলাকালীন সমেয় লন
শহের উপিত থাকেলই চলেব। এভােব একিদেক যমন সংখার রাচার চলেছ। অনিদেক তমিন
সংখালঘু দেলর উম পরামশেক অায করা হে। এভােবই চলেছ আধিু নক গণতের কিথত জনগেণর
শাসন।  দাঁডা় য়, বতমান ধমিনরেপ ও দলীয় শাসন ববায় িক সিতকােরর ইনছাফ ও নায়নীিত
িতা সব? এর মাধেম িক সবেলর িবে বেলর অিধকার িতা সব? এককথায় এর িধাহীন
জবাব হ’ল- না, কখেনাই না। এর ধান কারণ ববাদী দলীয় সরকােরর অধীেন রায ও সমাজেদেহর
সব দলীয়তার কাার বাসা বাঁেধ। যা পূরা সমাজেক িবষা ও জজিরত কের। িবেশষ কের িশা ও
শাসন ’িট ধান ে জনীিত ও দলীয়তার িবেষ আা হওয়ায় এবং সব সততা ও মধার সংকট
দখা দওয়ায় জািত আজ ংেসর ারাে উপনীত হেয়েছ। অথচ দলেনতারা ভােবন না য, এর মাধেম
তারা সামিয়ক লাভবান হ’লও দেশর ও জািতর ায়ী িত কের যােন। তাছাডা় আজেক িযিন দেল
আেছন, কাল িতিন শ হ’তও তা পােরন। আেলাচ আয়ােত উ িবষেয় কেঠারভােব ঁিশয়ার করা
হেয়েছ।

সমাজ ও রাীয় জীবেন সবেচেয় বড় েয়াজন য িবষয়িট, তা হ’ল ইনছাফ িতা। ইনছাফ ও নায়িবচার
হ’ল শািমতর চািবকািঠ। ইনছাফ িতার দািয় সরকার ও জনগণ উভেয়র। এমনিক পািরবািরক জীবেন
যিদ ইনছাফ না থােক, তাহ’ল সখােনও অশাির আন েল ওেঠ। আজেকর িবে বাপক িহংসা ও
হানাহািনর অনতম ধান কারণ হ’ল ইনছাফ না থাকা। No Justice no Peace ‘নায়িবচার নই তা

শাি নই’। গণতািক সমাজ ববায় সরকারী ও িবেরাধী দেলর সাার থাকায় সখােন সবদা সব
মারমেু খা পিরিিত িবরাজ কের। সকারণ স সমােজ সিঠক অেথ ইনছাফ িতা সব হয় না। ফেল
িনরপরাধ মানষু িনযািতত হয়। মানষু হক কথা বলেত ভীত হয়। সািনত বি অসািনত হয়। গণতািক
দশ সমূেহ য চরমপার উান ঘেটেছ, তার অনতম ধান কারণ হ’ল কতপৃ ের াচার ও অিবচার।
নায় ও সিু বচার হ’ল শাি ও সেু খর চািবকািঠ। িবােনর িবয়কর উিতর ফেল মানষু আজ হ থেক
হাের ভেস বডা় ে। মহাসাগের ডুব িদেয় ম
এক টুকেরা
ৃ
ু া কুিডে় য় আনেছ। িক িনেজর গহেকােণ
সেু খর েলপ স খঁেু জ পায় না। পরের িবাস ও নায়নীিত থাকেল কুঁেড় ঘেরও শাি িবরাজ কের। িক
তা-না থাকেল সউ
ৃ পিরণত হয়। আধিু নক ধমিনরেপ ও ববাদী িবববা মানষু েক
ু  বালাখানা অিগেহ
িবলাস সামী উপহার িদেয়েছ। িক শাি ও সখু িদেত পােরিন। কারণ সব অনায় ও ব-ইনছাফীর
জয়জয়কার। সব ধমহীনতার সয়লাব।

আেলাচ আয়ােতই ইনছাফ িতার উপায় বেল দওয়া হেয়েছ। সটা হ’ল তাওয়া বা আাহভীিত। যার
অথ কবল মেন মেন আাহেক ভয় করা নয়, বরং তার অথ হ’ল আাহর দখােনা পেথ চলা এবং জীবেনর
সব ের অিহ-র িবধান অনসু রণ করা। আবু হাজল সহ জােহলী আরেবর ১৫ জন নতা একে এেস একিদন
রাসূলেক তার দাওয়াত পিরতােগর িবিনমেয় আরেবর নত ৃ, অেঢল ধন-সদ ইতািদ দওয়ার লাভনীয়
াব িদল। রাসূল
ু াহ (ছাঃ) বলেলন, এতিকছ ু না কের তামরা যিদ কবল একটা কেলমা পড,় তাহ’লই
আরব-আজেমর নত ৃ ও অেঢল ধন-সদ তামােদর পােয়র তেল লটু ােব’। আবু জা খশু ীেত বেল উঠল,
এমন হ’ল একটা কন দশটা কেলমা পডে় ত রাযী আিছ’। রাসূল
ু াহ (ছাঃ) বলেলন, তামরা পড় ‘লা ইলাহা
ইাাহ’। আবু জা হাততািল িদেয় বেল উঠল, ‘সব ইলাহ বাদ িদেয় কবলমা একজন ইলাহ। এেতা
বড় িবয়কর কথা’ (ছায়াদ ৫)। আবু জাহল আাহেক মা ও তাঁেক ভয় করত। তা সেও কেলমা পাঠ
কেরিন। কারণ স এর ঢ় ত বঝ
ু ত য, একক আাহর আনগু ত ীকার করেল তাঁর িবধান মেন চলেত
হয় এবং িনেজেদর মনগডা় িবধান যা িদেয় মানষু েক গালাম বানােনা যায়, শাষণ করা যায়, তা আর
চালােনা যােব না। বতঃ আাহর সাবেভৗম এবং তাঁর িবধােনর িত আনগু েতর মাধেমই কবল
মানবািধকার িনিত হয় এবং মানব সমােজ সিতকােরর ইনছাফ ও সিু বচার িতা সব হয়। কবলমা
আাহর দাসের মেধই মানষু তার কৃত াধীনতা খঁেু জ পায়। এেকই বেল তাওহীদ।
যেু গ যেু গ নবীগণ মানষু েক তাওহীেদর এ দাওয়াতই িদেয় গেছন। আর সজেনই িতিত সমাজ ও
রােনতাগণ কখেনাই নবীগেণর এ দাওয়াতেক মেন নয়িন। নবীগণ শত িনযাতন সহ কেরও িশরেকর
সােথ আেপাষ কেরনিন। বরং কারাগার ও শাহাদতেক বরণ কেরেছন হািসমেু খ। আর এই আেপাষহীনতাই
িছল তাঁেদর ‘িজহাদ’। নবীেদর িমশনেক তাই এককথায় বলা হয়- দাওয়াত ও িজহাদ। যার মেধই রেয়েছ
মযলূম মানবতার সিতকােরর মিু র পথ। আজও কৃত মানব দরদী িতিনই হেবন, িযিন সম িনয়াবী

লাভ-লালসার ঊে উেঠ মানষু েক তাওহীেদর পেথ দাওয়াত িদেবন এবং এ পেথ া িনযাতনেক আশীবাদ
িহসােব বরণ কের িনেবন। িনয়ােত িকছ ু না পাওয়ার িবিনমেয় আেখরােত তার জন জাােতর ফলু শযা
অেপা করেছ। িনয়াপূজারী আরবরা যখনই িনেজেদর বােনায়াট সাবেভৗম পিরতাগ কের আাহর
সাবেভৗমেক মেন িনল এবং িনেজেদর মনগডা় আইন ছঁেূ ড় ফেল িদেয় আাহর িবধােনর কােছ
আসমপণ করল, তখনই তারা পিথবীর
 মানেু ষ পিরণত হেয় গল। সই অকার সমাজ থেক বিরেয়
ৃ
এেলন আববু কর, ওমর, ওছমান, আলী, ইবনু মাস‘ঊদ, ইবনু ওমর, খােলদ, তােরক, মূসা িবন নছু াইেরর
মেতা িবেসরা বিবগ। বতমান গণতািক বা কমু িন িব এই সকল মানেু ষর সমতুল একজন
বিেকও দাঁড় করােত পারেব িক?
এজেনই তা ভারেতর াধীনতা লােভর পর স দেশর ‘জািতর জনক’ িমঃ গাী ভারেতর নতােদর
উেেশ বেলিছেলন, ‘যিদ তামরা দেশ শাি চাও, তাহ’ল ওমেরর শাসনববা কােয়ম কর’। িববেরণ
দাশিনক জজ বানাডশ’ বেলিছেলন If a man like Muhammad are to assume the
dictatorship of the modern world, he alone could bring the much
needed peace and happiness. ‘যিদ মহু াােদর মত একজন মানষু আজেকর আধিু নক
িবের িডেটর হ’তন, তাহ’ল িতিন একাই ব আকাংিখত শাি ও সখু এেন িদেত পারেতন’। এর ারা
িতিন বঝ
ু ােত চেয়েছন য, আাহভী বির কােছই অন মানেু ষর জান, মাল ও ইযযত সবিকছ ু িনরাপদ।
যার অভােব আজেকর িবসমাজ জাহাােম পিরণত হেয়েছ। একজন মানষু েক সূেদর িভিেত ঋণ িদেয়
সামিয়ক সিু বধা দােনর িবিনমেয় তােক িনয়ােত ঋেণর জােল আব করা এবং আেখরােত িচরায়ী
জাহাামী বানােনার চাইেত তােক আাহভী বানােনা িক দীঘ ময়াদী ফলদানকারী নয়? নফেসর পূজারী
বি ীয় নফেসর খােয়শ িমটােত অেনর উপের যল
ু মু কের। িক আাহভী বি িনেজর চািহদার
উপের অেনর চািহদােক অািধকার দয়। আমােদর বাপ-দাদারা গরীব িছেলন। িক তােদর মেন সখু
িছল। তারা মনখেু ল হাসেতন। উদারমেন মহমানদাির করেতন। অেনর সখু -ঃেখর ভাগী হ’তন। িক
আমরা আজ ‘এিস’ ঘের বাস কেরও সখু পাইনা। মেনর পিবতা হািরেয় গেছ। সখােন বাসা বঁেধেছ
িহংসা-িবেষ, কুিটলতা ও কৃিমতা। মন খেু ল হািসর কথা আমরা ভুেল গিছ। মহমান দখেল পািলেয়
বাঁিচ। ােমর কান আীয় এমনিক িপতা-মাতাও তার শের সােনর কােছ আসেত চায় না। এই
অশািময় িবলািসতার চাইেত শািময় কুঁেড় ঘর িক উম নয়? আধিু নক কান ত-ম িক পেরেছ মানষু েক
সই সখু িদেত? একমা আাহভী মানষু ই পাের িনেজর আরাম-আেয়শেক অেনর জন িবসজন িদেত,
পাের িনেজর উপের অেনর াথেক অািধকার িদেত।
(১) মাদােয়ন িবিজত হেয়েছ। সাসানী সাটেদর বমূল গণীমেতর মাল জমা হে। এমন সময় জৈনক
নওমস
ু িলম সাসানী সােটর সবেচেয় মূলবান বিল এেন জমাকারীর িনকেট জমা িদল। িবেয় হতবাক
হেয় জমাকারী িজেস করেলন, এত মূলবান ব তুিম িনেয় এেল। এ থেক তুিম িনেজর জন িকছ ু
রাখিন? লাকিট বলল, মস
ৃ িছলাম) যিদ িজেস করেতন, তাহ’ল
ু লমান হওয়ার আেগর িদন (যখন খান

এসব মােলর কান সানই আপনারা পেতন না। িক আজ আিম ঈমােনর কেলমা পেডি় ছ। তাই আর
আমার ারা অনায় িকছ ু সব নয়। এসব এখন আাহর মাল। তাই আাহর ভাাের জমা িদলাম। িতিন
আমার গাপন ও কাশ সবিকছ ু দখেছন’। সবাই তার নাম িজেস করেল িতিন অীকার কের বলেলন,
নাম বলেল আপনারা আমার শংসা করেবন। িক আিম কা শংসা চাইনা, ফ আাহর সি চাই।
আিম াণভের কবল তাঁরই শংসা কির, িযিন দয়া কের আমােক ঈমানী সদ দান কেরেছন’। গতকাল য
বিিট িছল নফেস আারাহর পূজারী, আজেক স বিিট আাহর পূজারী। ফেল তার পূরা জীবনধারািটই
রাতারািত পাে গেছ। িনয়ার চাইেত আেখরাত তার কােছ এখন অিধকতর কাম হেয়েছ।
(২) ভারেতর সাট মহু াাদ িবন তুগলক জানেত পারেলন য, জৈনক বির উপের আদালেত অিবচার
করা হেয়েছ। িতিন যবু কিটেক দরবাের ডাকােলন। দরবার ভিত সভাসদগেণর সুেখ যবু কিটেক ডেক সব
ঘটনা নেলন। এবাের িতিন রাের প হ’ত যবু কিটর সুেখ নত হেয় করেজােড় মা চাইেলন। তারপর
িনেজর পাষাক খেু ল িপঠ ন কের িদেলন ও িনেজর বেতর লািঠখানা িহু যবু কিটর হােত িদেয় বলেলন,
তুিম সম শি িদেয় আমােক মার, যভােব আদালেতর কুেম তামােক বাঘাত করা হেয়িছল। যবু কিট
আেবেগ আত হেয় কঁেদ ফলল। িক সাট কান কথাই নেত চান না। অবেশেষ তােক মারেতই হ’ল।
জাের আেরা জাের। িপঠ রা হেয় গল। এবার যবু কেক বেু ক জিডে় য় ধের সাট বলেলন, হ যবু ক!
আমার রাসূল (ছাঃ) বেলেছন, ‘মযলূেমর দা‘আ ও আাহর মেধ কান পদা নই’। তুিম আমােক মা
কেরছ, িতেশাধ িনেয়ছ। ইনশাআাহ এর মাধেম আাহ আমােক মা করেবন। আিম জাহাাম থেক
বঁেচ যাব। হ যবু ক! তুিম িতেশাধ িনেয় আজ আমার সবেচেয় বড় উপকার কেরছ। তামােক ধনবাদ।
(৩) ভারতবাপী ‘বিটশ
ৃ খদাও’ আোলন  হেয়েছ’। ইংেরজ কমকতােদর উপের িতেশাধমূলক
চারাা হামলা হে। তােদর জানমাল ও ইযেতর িনরাপা নই। হঠাৎ একিদন এক ইংেরজ যবু তী ছেট
ু
এেস আয় চাইল িদীর সবজনেেয় আহেলহাদীছ আেলম সাইিয়দ নাযীর সােয়ন দহলভীর কােছ।
জীবেনর ঝুঁিক িনেয় িতিন তােক আয় িদেলন। মেয়র মত তােক মাসািধককাল বাসায় লিু কেয় রাখেলন।
অতঃপর সেু যাগ বেু ঝ তােক ইংেরজ কতপৃ ের িনকেট পৗঁেছ িদেলন। কৃত মেয়িট চােখর পািন ফলেত
লাগল। মাওলানা বলেলন, মা! তুিম আিম সবাই এক আাহর সি।
ৃ আমরা সবাই তাঁর পিরবার। তাঁর
পিরবােরর একজন সদসা িহসােব আিম তামােক সাহায কেরিছ। িবিনমেয় িনয়ায় িকছ ু চাই না। ফ
আাহর সি চাই। এ ধরেনর অসংখ দা
ৃ ইসলামী িবে খঁেু জ পাওয়া যােব। এঁেদর হােতই সিতকােরর
নায় ও ইনছাফ িতা সব। উেখ য, এপ একজন অতুলনীয় মানষু েকও বিটশ
ৃ সরকার একবছর
কারাবী রেখিছল আহেলহাদীছ নতা হবার অপরােধ। তােক হতার ষডয়  কেরিছল ’বার।
এেণ  হ’লঃ এইসব আাহভী ও যাগ বিেদর নত ৃে বসােনার উপায় িক? এঁরা তা কখেনাই
নত ৃ চাইেবন না বা িনবাচেনও াথী হেবন না। এর জবাব এই য, থেম আাহর সাবেভৗম ও জনগেণর
সাবেভৗমের বাব ও ববহািরক পাথক, ইসলামী খলাফত এবং িনেজেদর মনগডা় আইন িভিক শাসন

ববার পাথক জনগণেক স
ু রভােব বঝ
ু ােত হেব। এ ’িট ববার িনয়াবী ও পরকালীন লাভ-লাকসান
সেক তােদরেক সমক ধরণা িদেত হেব এবং ইসলামী খলাফেতর পে জনমত গেড় তুলেত হেব।
সংগিঠত জনমতই জনশিেত পিরণত হেব এবং তার মাধেম দেশর রাজনীিত-অথনীিত সবই পিরবিতত
হেয় যােব। তখনই জনগণ এই ধরেনর পিবাা বিগণেক নত ৃে বসােত পারেব। আাহর ই
আুেলর মাথায় মানেু ষর অর আবিতত হয়। িতিন ইা করেল ত জনগেণর অর সমূহ ঘিু রেয় িদেত
পােরন। মিু মন বি কখেনাই আাহর রহমত থেক িনরাশ হয় না। মিু মেনর দািয় হ’ল নবীগেণর দখােনা
পেথ দাওয়ােতর ময়দােন কাজ কের যাওয়া। সফলতা আাহর হােত।
ত িনয়াবী ফল না পেয় অেনেক আধিু নক জােহলী মতবাদ সমূেহর সােথ আেপাষ করার িচা-ভাবনা
কের থােকন। অেনেক চরমপা বেছ িনেত চান। িক এসব িচাধারার পে ইসলােমর কান অনেু মাদন
নই। কােলা টাকা ও পশীশির মাধেম িনবাচনেক ভািবত করা হ’ত িবরত রাখার জন ইসলাম দল ও
াথীিবহীন নত ৃ িনবাচেনর িবধান িদেয়েছ। জনগণ ইসলামী শতাবলী অু রেখ দেশর মা একজন
শাসক বা খলীফা িনবাচন করেব। ইসলামী নীিতর আেলােক নত ৃ িনবাচেনর ও জনমত সংেহর সেবাম
পা ও পিত সেক িনবাচন কিমশনেক ভাবেত হেব। (এ িবষেয় মাননীয় লখেকর ‘ইসলামী খলাফত ও
নত ৃ িনবাচন’ বইিট পাঠ কন- সাদক)। িনবািচত নতা কত ভাট পেলন না পেলন, এিল িবষয়
িনবাচন কিমশন গাপন রাখেবন। অতঃপর িনবািচত খলীফা সৎ যাগ ও আাহভী বিগণেক িনেয়
একিট ‘উপেদা পিরষদ’ গঠন করেবন। যারা তখন বা পের কান শাসিনক পেদ থাকেবন না। অতঃপর
তাঁেদর পরামশ অনযু ায়ী রাের িবিভ র থেক সৎ ও যাগ বি বাছাই কের িনেজর জন একিট
মজিলেস শূরা বা পালােম িনেয়াগ িদেবন। যারা িবিভ িবষেয় তাঁেক পরামশ িদেবন। খলীফা রাের
সেবা িযাদার হেবন। িতিনই আাহর কােছ ও জনগেণর কােছ জবাবিদহী করেত বাধ থাকেবন।
রাের ধান িতনিট  িবচার িবভাগ, শাসন িবভাগ ও আইন সভা- এই িতনিটর মেধ থম ’িট চিলত
গণতািক ববায় িসেডের হােত রেয়েছ এবং ত ৃতীয়িট জনগেণর ারা িনবািচত হয়, এম,িপ িহসােব।
ইসলামী ববায় উ ’িট সহ ত ৃতীয়িট অথাৎ আইন সভার সদসগণ খলীফা কতকৃ মেনানীত হেবন।
এটাই হ’ল উম ববা। কননা আইন সভার জন সৎ, িনেলাভ, আাহভী ও যাগ বি বাছাই করা
জনগেণর ারা কখেনাই সব নয়। িসেড শখ মিু জবর রহমান মা ১০০ জন সৎ ও যাগ লাক বাছাই
করেত দািয় িদেয়িছেলন তাঁর িব ’জন বেরন বিেক। অেনকিদন পর গলদঘম হ’য় তাঁরা মা ১০
জেনর তািলকা পশ করেত সম হেয়িছেলন। যােদর মেধ পাঁচজন ইিতমেধ মতুৃ বরণ কেরেছন। িবগত
তাবধায়ক সরকােরর ধান উপেদা িবচারপিত লিতফরু রহমান তাঁর উপেদা পিরষেদর জন ১৫ জন সৎ
ও িনরেপ সদস বাছাই করেত িগেয় কমন িহমিশম খেয়িছেলন, তার িত অিভতা সমৃ িট পাঠ
করেল বঝ
ু া যায়। অতএব নত ৃ িনবাচেনর িবষয়িট অতটা সহজ নয়, যতটা মেন করা হয়। আর সকারেণই
আাহ পাক আেলাচ আয়ােত যাবতীয় দলীয় িবেষ ও সংকীণতার ঊে
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