মুসলমানেদর বতমান অব া
আমােদর সমােজ িকছু নামধারী মুসিলম আেছন যারা বা ব জীবেন ইসলামী অনুশাসন
পছ

কেরন না। বরং মােঝ মােঝ ইসলাম ও ইসলামী িবধান িনেয় ব , উপহাস ও

ঠা া-মশকারা কের থােকন। তথািপও তারা মুসিলম িহসােব পিরিচত।
নন- াি িসং= তােদর দৃি েত মুসিলম দুই

কার।

াি িসং ও নন- াি িসং। তারা

িনেজেক নন- াি িসং মুসিলম িহসােব পিরচয় িদেয় তৃ ি

পান।

েঘািষত নন- াি িসং মুসিলমেদর অেনেকই আবার ইসলাম িবে ষী। ইসলােমর নাম
নেল এেদর গা দাহ
অেনেকই িবষয়

হয়। এেদর

কউ

কউ

কােশ

ইসলাম িবে ষী হেলও

গাপন রাখার চ া কেরন।

ইসলামী িবধানঃ ইসলামী িবধােন মুসিলম মুসিলমই। ইসলামী িবধান মেত মুসিলম হেত
হেল অবশ ই

াি িসং হেত হয়। নন- াি িসং মুসিলম বেল ইসলােম িকছু ই নাই।

এব াপাের ইসলােমর বাণী একদম পির ার। য ব ি

আ াহর িবধােনর কােছ আ সমপন

কের বা ব জীবেন পিরপূন ভােব ইসলামী িবধান

মেন চেল

স মুসিলম। আর

য

অন থা কের স কািফর। ইরশাদ হে ঃ
মুঅিমনগণ! পিরপূন ভােব ইসলােম

েবশ কর।

(বা ব জীবেন িকছু ইসলাম আর িকছু অন থা কের)

শয়তােনর পদাংক অনুকরণ কেরা না। িন য় স তামােদর
ব

কাশ শ ।(২

বা ারাহঃ ২০৮)

মাি কঃ আমােদর সমােজ যারা িকছু ইবাদাত বে গী কেরন এবং িনেজেক

মুসিলম িহসােব পিরচয় দন তােদর জীবন ধারা আবার দুই ধরেনর। ব

াি িসং

মাি ক ও এক

মাি ক।
েঘািষত

াি িসং মুসিলমেদর অেনেকই ব

মাি ক জীবেন অভ

হেয় পেড়েছন। তােদর

িকছু কাজ মুসিলেমর মত আর িকছু অমুসিলেমর মত। এক সােথ একািধক আদশ,
অেনক মতবাদ, একািধক িবধান ও ব

নীিত

হণ করার কারেন আসেল তারা নীিতহীন

হেয় পেড়েছন। ফেল তােদর জীবনটা হেয় গেছ ইসলাম ও
তারা ব ি গত িকছু উপাসনায় ইসলামেক সীমাব
মুসলমান হওয়ার জন
ইসলামী অনুশাসন

কের

ফেরর সংিম ণ।
ফেলন এবং মেন কেরন

এতটু ই যেথ । জীবেনর িকছু িকছু ব াপাের সীিমত পিরসের

মেন িনেলও পিরবার, সমাজ, ব বসা-বািনজ , রাজনীিত, অথনীিত,

সমাজনীিত, িশ ানীিত ইত ািদ অেনক িবষেয় তারা অন িবধান মেন চেলন।
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আসেল এরাও ইসলাম িবে ষী। এই

ণীর লাকজন

কােশ িবেরািধতা না করেলও কেল

কৗশেল ইসলাম ও শারীয়া’হ িবেরাধীতায় এরাও কম নয়। তারা িনেজেক মডােরট বা
গিতবাদী মুসিলম িহসােব পিরচয় িদেয় বড় আন

পান এবং

ীন

িত ায় বাঁধার সৃি

কেরন।
পিরণিতঃ যারা আ াহর িবধান
তােদর তের জাহা াম।

িত ায় বাঁধার সৃি

কের তােদর অব া বড় ভয়াবহ।

ইরশাদ হে ঃ

যারা আমার িবধান

( িত ার

ব থ কের

েচ ােক)

যা নাদায়ক লা নার আযাব।

(২২ হা ঃ ৫১)

যারা আমার িবধান

েচ ােক)

( িত ার

দবার

চ া কের তােদর তের

ব থ কের দবার চ া কের তারা জাহা ামী।

(৩৪

সাবাঃ ৫)

যারা আমার িবধান
(জাহা ােম)

( িত ার

হািজর করা হেব। (৩৪

েচ ােক)

ব থ কের

দবার

চ া কের তােদরেক আযােব

সাবাঃ ৩৮)

ইসলামী িবধানঃ মুসিলম হেত হেল ইসলােমর সবিকছু মেন িনেত হয়। ইসলােমর কােনা
িবষয়

(আংিশক বা পূনা )

ইসলাম আর িকছু
তেব িক

ে

না মানেল মুসিলম হওয়া যায় না। যারা জীবেনর িকছু

ে

অন িবধান মেন চেলন তারা মুসিলম নয়। ইরশাদ হে ঃ

তামরা িকতােবর িকছু মােনা আর িকছু মােনা না?

তামােদর

(মুসলমানেদর)

যারা এমন কের তােদর পিরণিত দুিনয়ায় লা না আর আেখরােত ক ন আযাব। আ াহ
বখবর নন তামােদর কাজ স

েক।

(২ বা ারাহঃ ৮৫)

ভজালঃ আমােদর বতমান সমাজ পূন ভজাল যু
িনফােকর উপর
ইসলাম এক

এক

ব মাি ক সমাজ।

ফর ও

িতি ত এই সমােজ সংখ ায় কম হেলও িকছু মানুষ িব াস কেরন

পিরপূন জীবন িবধান। তারা জীবেনর আদশ িহসােব ইসলামেক বেছ িনেয়

নীিতগত ভােব ইসলামী িবধান মেন িনেয়েছন। যিদও নানা

িতব কতার কারেন অেনক

িকছু ই বা বায়ন করেত পােরন না।
যারা বা ব জীবেন ইসলামী িবধান মেন চলেত আ হী তােদর জীবন ধারা আবার দুই
ধরেনরঃ ভজাল যু

আর ভজাল মু ।
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আমােদর সমােজর অেনক মানুষ ইসলাম বা ইবাদাত মেন কের যা কেরন বা কের
যাে ন এর অিধকাংশই ভজাল। এবং এর িপছেন অেনক কারন ও িবদ মান। যমনঃ
 ভজাল িশ া

হণ

 ভজাল উৎস থেক িশ া

হণ

 ভজাল মানুষ থেক িশ া

হণ

 ভজাল প িতেত িশ া

হণ

 ভজাল মানুেষর অনুকরণ।
ইত ািদ নানা করেন তােদর জীবনটা ভজােল পিরপূন হেয় উেঠেছ। তারা ভজােলর সােথ
এমন ভােব জিড়েয় পেড়েছন য

ধু ভজালই তােদর ভাল লােগ। স ক কথা বা স ক

পথ তােদর কােছ অসহনীয় মেন হয়।
ইসলামী িবধানঃ আ াহর আমােদরেক য

ীন িদেয়েছন ইহা পিরপূন খাঁ

আ াহর িকতাব িনেভজাল, রাসূল িনেভজাল। সুতরাং আ াহর কােছ

ও িনেভজাল।

হণেযাগ হেত হেল

আমােদর ঈমান, ইসলাম, ইবাদাত ইত ািদ সবিকছু িনেভজাল হেত হেব।
ভজাল

ীন বা ভজাল ইবাদাত আ াহর কােছ

অথচ তােদর আেদশ
আ াহর দাস
িবধান।

দয়া হেয়িছল

যন

ভজাল ঈমান,

হণ যাগ নয়। ইরশাদ হে ঃ

ভজাল মু

ীন

(িবধান)

মেন একা িচে

কের, সালাত কােয়ম কের আর যাকাত আদায় কের। ইহাই

িতি ত

(৯৮ বািয় নাতঃ ৫)

উে িখত আয়াত

থেক বুঝা

গল আ াহর দাস

করেত হেব

ভজালমু

িচে । অন থায় ইহা অথহীন হেয় যােব। আমােদর সমােজর অেনক মানুষ
হেলও িকছু মানুষ ভজাল মু

থেক স ক ভােব

থেক একা
ভজাল যু

ীন পালেনর চ া করেছন এবং কের

যাে ্ন।
উদাসীনঃ যারা ইসলামেক পিরপূন জীবন িবধান মেন কেরন এবং ভজাল মু

থাকার

চ া কেরন তােদর জীবন ধারা আবার দুই ধরেনর। উদ মী আর উদাসীন।
যারা

ীন

িত ায় উদাসীন তােদর অেনেকই পীর-মুিরদী, খতম, িস ী, তািবজাতী

ইত ািদ িনেয় ব

হেয় পেড়েছন। আর

কউ

কউ মাদরাসাহ, মসিজদ, ওয়াজ-নিসহত,

তাবলীগ সহ িকছু সামািজক কােজ জিড়ত হেয় ইহােকই যেথ
ভাগেছন। অথচ আসেল এসব যেথ

নয়।

ীন

িকছু করেত হেব।
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মেন কের আ তৃ ি েত

িত ার জন আমােদরেক আেরা অেনক

ইসলামী িবধানঃ সাধ মত
দািয় ।

ীন

ীন

িত ার

িত ার জন সবাইেক সাধ মত

মহনত কের না তারা ঈমানী দািয়
অব া ভেদ তারা মুনািফক পয
আ াহ

মহনত করা মুসলমানেদর নিতক ও ঈমানী
মহনত করেত হেব। যারা

হেয় যেত পাের। ইরশাদ হে ঃ

(আেদশ স িলত)

িছলাম ইবরাহীম, মূসা ও ঈসােক।
পর ের িবি

হেয়

যও না।

আহবান করছ তােদর জন

(আর ইহা হল)

তামরা

িত ার জন

তামরা

য িবষেয়

য আেদশ িদেয়

(ঐক ব

ভােব)

(ইসলামী িবধান

ীন কােয়ম কর,

মেন িনেত)

মুশিরকেদর

ইহা বড় ক ন। আ াহ যােক ই া তাঁর িদেক ধািবত

রাসূল সাঃ ও সাহাবাগণ অেনক

তখনকার িদেন যুে

ীন।

ওহী িদেয়িছ তামােক। এবং একই আেদশ িদেয়

কেরন এবং যােক খুশী পিরচািলত কেরন স ক পেথ। (৪২
ীন

িত ায়

পালন কেরিন। তাই তােদর অব া বড় ভয়াবহ।

তামােদর জীবন িবধান িহসােব িনধারন কেরেছন এই

পা েয় িছেলন নূহেক। এই

ীন

রাঃ ১৩)

মহনত কেরেছন, যু

না যাওয়ােক মুনািফকী িহসােব

কেরেছন।

দখা হত। এব াপাের সূরাহ

মুহা াদ, তাওবাহ, আনফাল, আল-ইমরান সহ অেনক সুরােত শতশত আয়াত িবদ মান।
রাসূল সাঃর জীব শায়ই
ধারাবািহকতা

অব াহত

অন তম পরাশি
িক

িহসােব

ায় ৯০

যু

রেখিছেলন

পিরচািলত কেরেছন। রাসূল সাঃর পর এই

স ািনত

খালীফাহগণ।

তারা

ইসলামেক

িবে র

িতি ত কের িগেয় িছেলন।

হতভাগা আমরা। রাসূল সাঃ ও সাহাবােদর রে

গড়া িখলাফাহ আমরা ধের

রাখেত পািরিন। ১৯২৪ ঈসায়ী সেন আ জািতক চ াে র কােছ পরািজত হয় মুসিলম
জািত। আর এরই মাধ েম
বািতেলর অব ানঃ এপয

ংস করা ইসলামী িখলাফাহ।
যসব মুসিলেমর কথা বলা হল এেদর িনেয় ইসলােমর

শ েদর তমন মাথা ব াথা নাই। বরং

িবেশেষ তারাও এেদর সমথন কের, সাহায

কের। এবং সমেয় এরাও তােদর সােথ িমেল িমেশ কাজ কের।
নানা প িতঃ যারা

ীন কােয়েমর

েচ া কেরন তােদর সকেলর প া ও প িত আবার

এক নয়। যমনঃ
ক. িকছু মানুষ এজন গণতাি ক রাজনীিতেক

বেছ িনেয়েছন।

পিলিস িহসােব ইহােক ব বহার করেলও অেনেক আদশ িহসােবই
এমন কেরন ইসলাম িবে ষীেদর কােছ তারা মৗলবাদী, ধমা
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কউ

কউ রাজৈনিতক

মেন িনেয়েছন। যারা

ইত ািদ নােম পিরিচত।

খ. আবার িকছু মানুষ বেছ িনেয়েছন গণ-িব েবর পথ। এবং দেশ দেশ গন-িব েবর
লে

জনসমথন আদােয়র

কােছ তারা িব বী, িবি

চ া কের যাে ন। যারা এমন কেরন ইসলাম িবে ষীেদর
তাবাদী, সমাজ িবেরাধী ইত ািদ নােম খ াত।

গ. একদল মুসিলম আবার যুে র মাধ েম
প ীেদর কােছ এেদর দাষ ও ম
আ িলক ও বি কঃ
তােদর ল
িনেয়

ীন
এেজ

উপািধর অ

িত ার পথ

বেছ িনেয়েছন। বািতল

নাই।

যসব মুসিলম নানা ভােব

ও উে শ

ীন

িত ার

মহনত কের যাে ন।

আবার এক নয়। িকছু মানুষ আ িলক জাতীয়তাবাদেক

চিলত রা ীয় কাঠােমা

কউ কউ িব ব াপী

ীন

ীন

ক রেখ িনজ িনজ দেশ

ীন

মেন

িত া করেত চান। আর

িত ার জন সং াম কের যাে ন।

িত ায় সং াম কারীেদর

কউ

কউ আবার নানা

দেশর, সরকােরর বা সং ার

িহসােব ব ব ত হে ন বেল আলামত পাওয়া যায়। আর কউ কউ

াধীন ভােব

িনেজেদর এেজ া িনেয় এিগেয় যাে ন বেল বুঝা যায়।
বতমােন এসব দল, সংঘঠন ও কমসূচী িনেয় এত বশী ধু জাল সৃি
হে

য, ক স ক আর ক ব ক ইহা

পযােলাচনাঃ
যসব ভু ল াি

কের বলা খুবই ক ন।

থেমই আমােদরেক িনেজর অব ান খিতেয়
আেছ ইহা

স ক নীিতমালা মেন

করা হেয়েছ এবং

দখেত হেব। আমােদর মােঝ

ধরােত হেব। তারপর স ক উৎস থেক

ান আহরণ কের

ীন বুঝেত হেব এবং স অনুযায়ী আমল করেত হেব।

মেন রাখেত হেব মানব সৃি র মূল উে শ

আ াহর দাস

আ াহর দাসে র স ক িনয়ম নীিত ও স ক প িত স

েক

করা। তাই আমােদরেক
জেন িনেত হেব। আর

এমন হেত পারেল আশা কির স ক পেথ চলা আমােদর জন সহজ হেব।
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