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জীবনের প্রতি দু’তি দৃতিভতি প্রচতেি রনয়নে। একতি হনো বস্তুবাদী দৃতিভতি অ রতি হনো সতিক (ইসোমী) 

দৃতিভতি। এ উভয় দৃতিভতির প্রভাব মােব জাতির মনযে  তরেতক্ষি হয়। 

১. বস্তুবাদী দৃতিভতি ও এর অর্থ: 

বস্তুবাদী দৃতিভতি হনো মােুনষর সমস্ত তচন্তা-পচিো  াতর্থব ও িাৎক্ষতণক পভাগ-তবোনসর মনযে সীমাবদ্ধ রাখা এবং 

সকে পচিা সাযো ও  তরশ্রম পকবে এ উনেনযেই বেয় করা। এসনবর  তরণাম কী হনি  ানর পস বো ানর িার 

পকানোই তচন্তা-ভাবো র্ানক ো এবং পস জেে পস পকানো কাজও কনর ো। উ রন্তু এতদনক িার পকানো ভ্রুনক্ষ  

পেই। পস এও জানে ো পয, আল্লাহ িা‘আো দুতেয়ার এ জীবেনক আতখরানির পক্ষি তহনসনব তেযথারণ কনরনেে। 

দুতেয়ানক তিতে কনরনেে আমনের স্থাে এবং আতখরািনক কনরনেে প্রতিদাে পদওয়ার স্থাে। অিঃএব পয সৎ ও 

 ুণে কাজ দ্বারা  াতর্থব জীবনের এ সুনযাগ গ্রহণ কনরনে, পস দুতেয়া আতখরাি উভয় জগনি োভবাে হনয়নে। আর 

পয দুতেয়ার এ সুনযাগ েি কনরনে পস িার আতখরািনকও হাতরনয়নে। 

আল্লাহ িা‘আো বনেে, 
ۡنَياََخِسََ﴿ َٰلَِكَََوٱٓأۡلِخَرةَ ََٱدلُّ انََُُهوََََذ ۡسَ   [١١: احلج] ﴾١١ََٱلُۡمبِيََُٱۡۡلُ

“পস দুতেয়া ও আতখরানি ক্ষতিগ্রস্ত। এিাই পিা সুস্পি ক্ষতি।” [সূরা আে-হাজ, আয়াি: ১১] 

আল্লাহ এই দুতেয়া অের্থক সৃতি কনরে তে; বরং এক মহাে উনেনযে তিতে এনক সৃতি কনরনেে। তিতে বনেে, 
ي﴿ ِ ةَََٱلَۡمۡوَتَََخلَقَََٱَّلذ َيوَٰ ُُّكمََِِۡلَۡبلَُوُكمَََۡوٱۡۡلَ ي

َ
ۡحَسنََُأ

َ
  [٢: امللك] ﴾ََعَمٗل ََأ

“তযতে সৃতি কনরনেে মৃিুে ও জীবে, যানি পিামানদরনক  রীক্ষা কনরে পক পিামানদর মনযে পশ্রষ্ঠ?” [সূরা আে-

মূেক, আয়াি: ২] 

তিতে অেেত্র তিতে বনেে, 
ذا﴿ َََماََجَعۡلَناَإِن ۡرِضََََعَ

َ
ذَهاَزِيَنةََٗٱۡۡل ُهمََِِۡلَۡبلُوَُهمََۡل يُّ

َ
ۡحَسنََُأ

َ
 [٧: الكهف] ﴾٧َََعَمٗلََأ

“ভূ- ৃনষ্ঠর সব তকেুনকই আমরা  ৃতর্বীর পযাভা কনর তদনয়তে, মােুষনক এ  রীক্ষা করার জেে পয, িানদর মনযে পক 

কনমথ পশ্রষ্ঠ।” [সূরা আে-কাহাফ, আয়াি: ৭] 

আল্লাহ িা‘আো এ জীবনে যে-সম্পদ, সন্তাে সন্ততি, মাে-ইজ্জি, পেিৃত্ব এবং অেোেে এমে উ নভাগে ক্ষণস্থায়ী ও 

প্রকাযে পযাভা বযথেকারী বস্তু সৃতি কনরনেে, যা স্বয়ং তিতে োড়া আর পকউ জানে ো। অতযকাংয পোনকর দৃতিই 

এসব বাতহেক চাকতচকে ও পসৌন্দনযথর প্রতি সীমাবদ্ধ এবং এ সনবর পগা ে িত্ত্ব ও রহসে সম্পনকথ িারা পকানো 

তচন্তা-ভাবো কনর ো। ফনে পযষ  তরণাম কী হনব পস সম্পনকথ পকানো রকম তচন্তা-ভাবো কনর ো। ফনে পযষ 

 তরণাম তক হনব পস সম্পনকথ পকানো রকম তচন্তা-ভাবো ো কনরই িারা দুতেয়ার এসব যে-পদৌেি অজথে, জমা 

করা ও উ নভানগ মত্ত হনয়  নড়। এমে তক অবস্থা এি দূর  যথন্ত গতড়নয় যায় পয, এ দুতেয়ার জীবে োড়াও 

আনরক জীবে পয আনে িাও িারা অস্বীকার কনর বনস। আল্লাহ িা‘আো বনেে,  
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ََِهَََإِنَََۡوقَالُٓوا َ﴿ ۡنَياََحَياُتَناَإِّلذ نَََُوَماَٱدلُّ  [٢٢: االنعام] ﴾٢٩َبَِمۡبُعوثِيَََََنۡ

“িারা বনে, আমানদর এ  াতর্থব জীবেই একমাত্র জীবে এবং আমরা  ুেরুতিি হব ো।” [সূরা আে-আে‘আম, 

আয়াি: ২৯] 

জীবনের প্রতি যারা এরকম দৃতিভতি প াষণ কনর, িানদর প্রতি আল্লাহ কতিে যাতস্তর ভয় প্রদযথে কনরনেে। আল্লাহ 

িা‘আো বনেে, 
ينَََإِنَذ﴿ ِ َِقآَءنَاَيَۡرُجونََََّلََٱَّلذ َرُضوا ََل َََِو ة َيوَٰ ۡنَياَبِٱۡۡلَ ُّوا ََٱدلُّ ن

َ
ِينَََبَِهاََوٱۡطَمأ َٰتَِناََعنََُۡهمَََۡوٱَّلذ َٰفِلُونََََءاَي ئَِك٧ََََغ َلَٰٓ و 

ُ
َُٰهمََُأ َوى

ۡ
َََكنُوا ََبَِماَٱِلذارَََُمأ

 [٨ ،٧: يونس] ﴾٨َيَۡكِسُبونََ

“তেশ্চয় পযসব পোক আমানদর সাক্ষাৎ োনভর আযা রানখ ো এবং  াতর্থব জীবে তেনয় সন্তুি ও িা তেনয়ই  তরিৃপ্ত 

র্ানক এবং যারা আমানদর তেদযথেসমূহ সম্পনকথ গাতফে, এমে পোকনদর আবাস হনো অতি -িানদর কৃিকনমথর 

বদো তহনসনব।” [সূরা ইউেুস, আয়াি: ৭, ৮] 

অেেত্র আল্লাহ বনেে, 
ةَََيُرِيدََََُكنََََمن﴿ َيوَٰ ۡنَياَٱۡۡلَ َََوزِينََتَهاَٱدلُّ ِ ِهمََۡنُوَف  َٰلَُهمََۡإَِِلۡ ۡعَم

َ
ئَِك١٥َََُيۡبَخُسونََََّلََفِيَهاَوَُهمََۡفِيَهاَأ َلَٰٓ و 

ُ
ينَََأ ِ ََِِفََلَُهمََۡلَۡيَسََٱَّلذ ََٱٓأۡلِخَرة ُر ََإِّلذ َٱِلذا

َِٰطلَ َفِيَهاََصَنُعوا َََماَوََحبَِطَ اََوَب  [١١ ،١١: هود] ﴾١٦ََيۡعَملُونَََََكنُوا ََمذ

“এ পয বেতি  াতর্থব জীবে ও এর চাকতচকে কামো কনর আমরা িানদরনক দুতেয়ানিই িানদর আমনের  ূণথ 

প্রতিফে প্রদাে কতর এবং এখানে িানদরনক কম পদওয়া হনব ো। এনদরই জেে আতখরানি অতি বেিীি অেে 

তকেুই োই এবং িারা এখানে যা কনর, আতখরানি িা তেষ্ফে হনয় যানব। আর িারা পয সব কাজ-কমথ কনর সবই 

তেরর্থক।” [সূরা হূদ, আয়াি: ১৫, ১৬] 

যাতস্তর এ বাণী উতল্লতখি দৃতিভতি প াষণকারীনদর যাতমে করনে। চাই িারা ঐ যরনের পোক পহাক, যারা দুতেয়া 

অজথনের উনেনযে আতখরানির কাজ কনর র্ানক। পযমে, মুোনফক, তরয়াকারী অর্বা পহাক িারা কাতফর,  ুেরুিাে 

ও তহসাব তদবনসর প্রতি যানদর ঈমাে পেই পযমে জানহেী যুনগর পোকনদর অবস্থা এবং বিথমাে যুনগর  ুুঁতজবাদ, 

কতমউতেজম ও োতস্তকেবাদী যমথতেরন ক্ষিাবানদর েোয় মােবিা তবধ্বংসী মিবাদসমূহ। জীবনের প্রকৃি কদর এরা 

বুঝনি  ানরতে এবং জীবনের প্রতি এনদর দৃতিভতি  শুর দৃতিভতিনক অতিক্রম কনর পযনি  ানর তে; বরং এরা পিা 

 শুর পচনয়ও অযম। পকেো িারা িানদর তবনবক-বুতদ্ধনক অকাযথকর কনর সমস্ত যতি-সামর্থে বস্তুবানদর প্রতি 

তেনয়াতজি কনরনে। আর এমে তজতেনসর প েনে িারা িানদর সমস্ত সময় বেয় কনর তদনে যা িানদর জেে স্থায়ী 

েয় এবং িারাও িা স্থায়ীভানব পভাগ করনি  ারনব ো। আর তেনজনদর পসই অবযেম্ভাবী  তরণানমর জেে িারা 

তকেুই করনে ো, যা িানদর জেে অন ক্ষা করনে।  

িারা  শুর পচনয়ও অযম এজেে পয,  শুর পযষ  তরণাম বেনি তকেু পেই এবং এমে পকানো তবনবক-বুতদ্ধও পেই 

যদ্ধারা পস তচন্তা-ভাবো কনরনি  ানর। অর্চ এদু’তি বস্তুই ঐ পোকনদর রনয়নে। আল্লাহ িা‘আো িানদর সম্পনকথ 

বনেে, 
مَۡ﴿

َ
َسُبََأ نَذَََتۡ

َ
ۡكََثَُهمََۡأ

َ
وََۡيَۡسَمُعونَََأ

َ
ََُهمََۡإِنَََۡيۡعقِلُوَنَ َأ َٰمََِإِّلذ نَۡع

َ
ََُهمََۡبَۡلَََكٱۡۡل َضلُّ

َ
 [٣٤: الفرقان] ﴾٤٤ََسبِيًلََأ

“আ তে তক মনে কনরে পয, িানদর অতযকাংয শুনে ও বুনঝ? িারা পিা  শুর মিই, বরং আনরা অতযক  র্ভ্রি।” 

[সূরা আে-ফুরকাে, আয়াি: ৪৩] 

এ দৃতিভতি প াষণকারীনদর আল্লাহ িা‘আো অজ্ঞ বনে অতভতহি কনরনেে। তিতে বনেে, 
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َِٰكنَذ﴿ ۡكََثََََوَل
َ

َِٰهٗراََيۡعلَُمون٦َََََيۡعلَُمونََََّلََٱِلذاِسََأ نََََظ ِ ََِم  ة َيوَٰ ۡنَياَٱۡۡلَ َََِعنَََِوُهمََۡٱدلُّ َٰفِلُونَََُهمََۡٱٓأۡلِخَرة  [ ٧ ،١: الروم] ﴾٧ََغ

“তকন্তু অতযকাংয পোকই জানে ো। িারা  াতর্থব জীবনের বাতহেক তদক সম্বনে অবগি। আর আতখরাি সম্বনে িারা 

গাতফে।” [সূরা আর-রূম, আয়াি: ৬-৭] 

এসব পোক যতদও দুতেয়ার তবতভন্ন আতবষ্কার ও কাতরগতর তবদোয় দক্ষ ও অতভজ্ঞিাসম্পন্ন; তকন্তু প্রকৃি নক্ষ এরা 

অজ্ঞ ও তেনবথায। এরা জ্ঞােী তহসানব অতভতহি হওয়ার উ যুি েয়। পকেো এনদর জ্ঞাে  াতর্থব জীবনের বাতহেক 

তদক অতিক্রম কনর সামনে এনগানি  ানর তে। িানদর জ্ঞাে অ তর ূণথ। িাই ‘আনেম’ বা জ্ঞােী এ মযথাদাসম্পন্ন 

অতভযায় িারা অতভতষি হনি  ানর ো; বরং ‘আনেম’ োনম অতভতহি হওয়ায় পযাগে িারাই, যারা আল্লাহ সম্পনকথ 

জ্ঞাে রানখে এবং িাুঁনক ভয় কনরে। আল্লাহ িা‘আো বনেে, 
َما﴿ َشََإِنذ َََََيۡ ََِِمنََۡٱّللذ ُؤا َ َِعَبادِه َمَٰٓ  [  ٢٨: فاطر] ﴾َٱۡلُعلَ

“আল্লাহর বান্দানদর মনযে জ্ঞােীরাই পকবে িাুঁনক ভয় কনর।” [সূরা ফাতির, আয়াি: ২৮] 

আল্লাহ িা‘আো কারূে ও িানক প্রদত্ত গুপ্তযে সম্পনকথ  তবত্র কুরআনে যা উনল্লখ কনরনেে, িানি জীবনের প্রতি 

বস্তুবাদী দৃতিভতির একতি স্পি তচত্র উ স্থাত ি হনয়নে, 
َََٰفََخَرجََ﴿ ََِفََقَۡوِمهِۦَََعَ ۦ  ِ ينَََقَاَلََزِينَتِه ِ ةَََيُرِيُدونَََٱَّلذ َيوَٰ ۡنَياَٱۡۡلَ ََٰلۡيَتََٱدلُّ ََِٓمۡثَلَََِلَاََي َُٰرونََُُُوِتََََما ذُهۥََق وَإِن ََََّلُ  [٧٢: القصص] ﴾٧٩ََعِظيمَ ََحظ  

“অিঃ র কারূে জাুঁকজমক সহকানর িার সম্প্রদানয়র সামনে পবর হনো। যারা  াতর্থব জীবে কামো করি, িারা 

বেে, আহা, কারূেনক পযরূ  পদওয়া হনয়নে আমানদরনকও যতদ িা পদওয়া হি। তেশ্চয় পস বড় ভাগেবাে।” [সূরা 

আে-কাসাস, আয়াি: ৭৯] 

এ আয়ানি বণথো করা হনয়নে পয, পোনকরা িানদর বস্তুবাদী দৃতিভতির কারনণ কারূনের মনিা হনি আকাঙ্ক্ষা পবায 

করনি, িার প্রতি ঈষথা প াষণ করনিা এবং িানক মহাভাগেবাে বনে মনে করনিা। বিথমানে কাতফর রানে অেুরূ  

অবস্থা তবরাজ করনে। অর্থনেতিক ও কাতরগতর তদক তদনয় িারা সমৃদ্ধ। ফনে দুবথে ঈমানের অতযকারী মুসতেমগণ 

িানদরনক সম্ভ্রম ও মুগ্ধ দৃতিনি পদনখ র্ানক। অর্চ িানদর কুফুরীর মন্দ  তরণানমর প্রতি এসব দুবথে মুসতেমগণ 

দৃতি াি কনর ো কাযথিঃ এ ভুে দৃতিভতি িানদর অন্তনর কাতফরনদর প্রতি সম্মাে ও শ্রদ্ধার উনেক কনর এবং 

িানদরনক কানফরনদর মন্দ চতরত্র ও অভোস অেুসরণ করনি উদু্বদ্ধ কনর। অর্চ িারা পচিা সাযোয়, তবতভন্ন রকম 

আতবষ্কার ও কাতরগতর পক্ষনত্র উ কারী বস্তু তিতর ও যতি-সামর্থে অজথনের পক্ষনত্র িানদর অেুসরণ কনর ো।  

২. জীবনের প্রতি সতিক দৃতিভতি 

জীবনের প্রতি সতিক দৃতিভতি হনো: এ দুতেয়ায় যি সম্পদ, কিৃথত্ব-পেিৃত্ব ও তবষতয়ক যতি-সামর্থে রনয়নে, সব 

তকেুনকই আতখরানির কানজর সহায়ক মাযেম তহসানব গণে করা। প্রকৃি অনর্থ দুতেয়া স্বয়ং তেতন্দি বস্তু েয়; বরং 

প্রযংসা ও তেন্দা উভয়ই দুতেয়ায় বান্দার কানজর প্রতি প্রনযাজে। দুতেয়া আতখরানির পসিু এবং  ারা ানরর রাস্তা। 

দুতেয়া পর্নকই জান্নানির  ানর্য় সংগ্রহ করনি হয়। জান্নািবাসীগণ পয উত্তম জীবে োভ করনব, িা মূেিঃ 

দুতেয়ায় িানদর উত্তম ব ে-কানযথর তবতেমনয়ই অতজথি হনব। অিএব, দুতেয়া হনো তজহানদর স্থাে, সাোি, সাওম ও 

আল্লাহর  নর্ অর্থ বেনয়র স্থাে এবং কেোণমূেক কানজ প্রতিনযাতগিার সানর্ যাতবি হওয়ার পক্ষত্র। আল্লাহ 

িা‘আো জান্নািবাসীনদর উনেনযে বনেে, 
ُبوا ََُُكُوا َ﴿ ََٓاَهنِٓيَََوٱۡۡشَ ۡسلَۡفُتمََۡبَِما

َ
ذامََِِفََأ ي

َ
اِِلَةَِٱۡۡل ۡۡلَ  [٢٣: احلاقة] ﴾٢٤ََٱ

“ াোহার কর িৃতপ্ত সহকানর। পিামরা অিীি তদনে যা কনরতেনে িার তবতেমনয়।” [সূরা আে-হাক্কাহ, আয়াি: ২৪] 
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সমাপ্ত 
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