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�িনভর্ রত অজর্ন ইসলতম: একিট পযরত্লতানত 
ভূিমকতঃ  

 �তআ রত‘ লত ইসলতম্ক পি্পূণর জজবন িববতন   

ম্নতনজর বমর এবং মতনুু্ক সবর্ে�   সসতিনর জতির িআ্স্ব 

েঘতুণত ক্্্ছন। পৃিথবজ্র মতনুু্ক �জয় �িরিনিব� �াতন 

ক্্্ছন। সম� মতনবরত্ মত্ঝ মুসিলম্তই এ েখলতফ্র্ 

েযতগয। অথা মুসিলম জতিরই বররমতন িব্ব অথরথনিরকভত্ব 

প�তাপা   প্িনভর্রজল জতির িআ্স্ব �জকৃর এবং েপরতগর 

িাক েথ্ক সবরিনন েপরত িভভতবৃিব মুসিলম জতির্ মত্ঝই 

উ্�খ্যতগয আত্্ বৃিি পত্ে। যিা  ইসলতম এ েপরতিট্ক 

অসআতয়্� সবর্রু পযরত্য় সবরিনন নবব েপরত ব্ল্ছ। বত বরতয় 

ইসলতম প্িনভর্রজলরত   িভভতবৃিব্ক িন রসতিআর ক্্্ছ। 

পভতষ্্ �িনভর্ রত অজর্ন উউসতিআর ক্্্ছ। ্তসূল সত�ত�তহ 

 লতইিআ  য়তসত�তম মতনবরত্ক আজনরম অব�ত েথ্ক 

সসতনজনক অব�তয় সমতসজন ক্ত্ ল্ভ িভভু্ক্ আতর্ক 

ক্মর্ আত্র পি্ণর ক্ত্ বত বসসর পা্ভপ �আণ ক্্্ছন। 

বহল �িসি ঘটনত িভভু্ক্ েরু সষল কষল িব য় ক্্ 
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কুড়তল  য় ক্্ িা্য় �িনভর্রত্ াজভত �াতন ক্্্ছন। ব র 

পিব� কু্ ন   আতাজস র্জ্ফ �তবলষজরত   �িনভর্রত 

অজর্ন্ যথতথর িাক িন্াররনত ্্য়্ছ। মুসিলম জতির্ক 

আজনমতনিসকরত   াুাররত েথ্ক মুিি্ িনিম্ব এ িবু্য়  তনরতজন 

িব্রু �্য়তজন। এ ল্ভ ‘‘�িনভর্ রত অজর্ন ইসলতম : একিট 

পযরত্লতানত’’ রজুরক �ব্ে্ অবরত্ণত। যখন িবব মতনবরত 

িব্তজমতন অথরথনিরক বযব�ত্ াুবরআাত্প িনযরতিরর িন্ িুর 

েরতিুর   বি�র। েকননত মতনব ্িার অথরবযব�ত মতনব জতির্ 

অথরথনিরক সমসযত্ সমতবতন িা্র স�ূরনর্প বযথ। যবু রতই 

নয়, েয অথরবযব�ত বররমতন িবিভভ ো্র কতযরক্ ্্য়্ছ, রত 

পঁুিজবতা আউক বত সমতজর�, মতনব জজব্ন িনরয নরুন জিটল 

সমসযত   অথর্নিরক বযতিব সৃিস ক্্ছ। যত সতবত্ণ মতনুু্ক 

েঠ্ল িা্ে িনমরম কসাতয়ক াতি্রয   াুঃসআ অভতব অনট্ন্ 

গভজ্রম পং্ক। এ অথর  ব ্ব� য় য় রবরবে েষ  ষব েুবক েপট ভবর 
খব বর, ল�ত ঢতকত্ ব�   ে্ৗর বৃিস আ্র ্ভতকত্জ  ে্য়্ 

বযব�তক্্ িা্র স�ূণর অভমরত্ �মতণ িা্য়্ছ। ফ্ল মতনুু 

�িরিনয়র প্িনভর্ অসআতয় আ্য় পড়্ছ। এমরতব�তয় 

‘‘�িনভর্রত অজর্ন ইসলতম: একিট পযরত্লতানত’’ রজুরক �বে 
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সম্য়তপ্যতগজ   যথতথর িনবরতান। এ �বে াুাররত�  িনঃ� 

মতনুু্ক �তবলষজ আ্র সআতয়রত ক্্ব ইনরত  �তআ। 

 প্িনভর্রজলরত িববমতনবরত্ জনয অিভরতপ। এটত 

মতনবরত্ক পয্�্ পযরত্য় নতিম্য় িন্র পত্্। মআতনবজ 

সত�ত�তহ  লতইিআ  য়তসত�তম ব্লন; াতি্রয মতনুু্ক কতিফ্ 

বতিন্য় িা্র পত্্। এ জনয �তয় সবসময়  �তআ্ িনকট এ 

ব্ল �তথরনত ক্্রন, ‘‘ েআ  �তআ রুিম  মত্ খত্ায ব্কর 

াত ,  ্  মত্া্ খত্ায্ মত্ঝ রুিম বযববতন সৃিস ক্্ত নত। 

েকননত যথত্জির খতায নত েপ্ল  ম্ত নতমতয ে্তযত ক্্র পত্ব 

নত।  মত্া্ মআতন ্ব িন্ারিরর কররবয পতলন ক্ত   মত্া্ 

�ত্ত স�ব আ্ব নত।০F

1 

 প্িনভর্রজলরত আল ্ি রূনযরত িব্রু। অথর স�া 

মতনু্ু্ জনয েস কতজ ক্্ যত ্ি ক্্ মতনু্ু্ ো্আ্ জনয। 

্ি মতনু্ু্ োআ   জজব্ন্ ি�ির্ িনয়তমক। ্ি ��রত োখত 

িা্ল মতনু্ু্ ো্আ নতনত াু্ত্্তগয বযতিব্ লজলত্ভ্� পি্ণর 

আয়। অনুরপ স�া নত থতক্ল মতনু্ু্ জজবন  অাল আ্য় প্ড় 

                                                            
1 .  আমতা রতলতবজ,  ল-হকুমতরুল ইসলতিময়যতআ, াত ল  ্ব, কতয়্্ত, খৃ. 

১৯৯১, পৃ. ৫৩০ 
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অিনবতযরভত্ব।১F

2 রত েযমন বযিি জজব্ন িবপযরয় সুিস ক্্ েরমিন 

ক্্ সতমিসক জজব্ন। কত্ণ মতনু্ু্  িথরক �্য়তজন োখত 

োয় জন মুহরর েথ্কই। অথর স�াআজন বযিি্ েযমন েকতন 

রিি মতন-মযরতাত থত্ক নত েরমিন প্িনভর্লরজল জতির  িবব 

জতির সমূ্আ্ সতম্ন সসতন স�ম েথ্ক আয় বি�র। এ ব�নত 

  অবমতননত আ্র মুিি্ ল্ভ ইসলত্ম্ ্্য়্ছ সুসস িাক 

িন্াররনত। মআতনবজ সত�ত�তহ  লতইিআ  য়তসত�তম ে্্খ েগ্ছন 

িবববতসজ্ সতম্ন এক উ�ল িরভত    ারর। িন্ন �িনরভ্রত 

অজর্ন ইসলত্ম্ িাক িন্াররনত স�্কর  ্লতানত ক্ত আ্লত।  

�িনভর্ রত অজর্ ন মতিলকতনত্ বত্ণত্ পি্বররন সতবন 

স�্া্ উপ্ একে� মতিলকতনত মতনু্ু্ েভর্ 

েসেতাতি্রত   লতগতমআজনরত্ জন োয়। এ েসেতাত্জ 

মতনিসকরতই আ্ে েরতু্ণ্ মূল, যত সমত্জ্ একতংর্ক 

প্িনভর্রজল ক্্ োয়। মআতনবজ সত�ত�তহ  লতইিআ  য়তসত�তম 

স�্া্ উপ্ মতনু্ু্ িন্�ুর মতিলকতনত্ বত্ণত ্িআর ক্্ 

                                                            
2 . মত লতনত মুআতসা  �ু্ ্আজম,  ল-কু্ ্ন ্ত�   স্কত্, খতয় ন 

�কতরনজ, ঢতকত, খৃ. ১৯৯৫, পৃ.৩১৬ 
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য ্রই েরতুণবতাজ মতনিসকরত্ মু্লতউপতটন ক্্ন। এ েভ্� 

িরিন াু’িট যুগতষকত্জ মূলনজির  �তআ্ পভ েথ্ক মতনুু্ক 

জতিন্য় োন। �থমরঃ সতবর্ভৗম�   মতিলকতনত েকবলমত� 

 �তআ্। সৃিস জগ্র্ েকতন বসব রত যর ভুরই েআতক নত েকন 

মতনুু রত্  সল মতিলক নয়।   �তআ রত‘ লত এ্রতা ক্্ন, 

﴿ ۚ �ِض� َ�ۡلُُق َما �ََشآُء
َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� َّ ُُ ٱس ۡل ُُ  ِ ّ ِ     ] ٤٢: الشورى [ ﴾َِ

 কতর ম�লজ   ভূম�্ল্ সতবর্ভৗম�  �ত্ই িরিন যত 

ইেত সৃিস ক্্ন।২F

3 

 ্  এ্রতা ক্্ন- 

�ِض� ﴿
َ
َ�َٰ�ِٰت َوَما ِ� ٱۡ� َّ ِ َما ِ� ٱس ّ ِ  ]٢٨٤:القرة[﴾ َِ

 সমতন   যমজ্ন যত িকছু  ্ছ সম   �তআ্ই।৩F

4 

                                                            
3 .  ল-কু্ ন ৪২: ৪৯ 
4 .  ল-কু্ ন ২: ২৮৪ 
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ি�রজয়রঃ মতিলকতনত্ বযতপত্্ মতনুু  �তআ্ িববতন পু্তপুি্ 

েম্ন াল্ব এবং  �তআ্ ইেত্ িবপ্জ্র েস একিট কপরাক  

 য় বযয় ক্্ব নত।  �তআ রত‘ লত এ্রতা ক্্নঃ 

َمآءِ َمآءٗ ٱ﴿ َّ ََ ٱس ََ ِم ََ ز
َ
�َض َوَ

َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� َّ ِخ َللََق ٱس ِّ ُ ٱ ِّ  ََ ۡلَرَج بِهِۦ ِم

َ
فَأ

َُ ِ�َۡجرَِخ ٱََّمَ�ِٰت رِۡزقٗ  َر لَُ�ُم ٱۡلُفۡل َّ ََ ِ ا لُّ�ۡم  َو رِه ُۡ َ
َر ِ� ٱۡ�َۡحرِ بِأ َّ ََ ۦ  َو

زَۡ�ٰرَ 
َ
 ]٣٢:إنراهيم [ ﴾لَُ�ُم ٱۡ�

 িরিনই  �তআ িযিন  কতর ম�লজ   ভূম�ল সৃিস 

ক্্্ছন। িযিন  কতর আ্র পতিন বুরণ ক্্ রতত্ত জজিবকত্ 

জনয ফল-মুল উউপতান ক্্ন। েনৗযতন্ক েরতমত্া্ অবজন ক্্ 

িা্য়্ছন যত্র রতঁ্ িববত্ন রত সমু্র ালত্ফ্ত ক্্ এবং না-

নাজ্ক েরতমত্া্ েসবতয় িন্য়তিজর ক্্্ছন।৪F

5  ্  এ্রতা 

আ্াছঃ 

َُ �َ�ٰٖت ﴿ ِ َّ ِ� َ�ٰس ِ ُۡۡهۚ ِ ا َمِ ٗٗ ِع ََ �ِض 
َ
َ�َٰ�ِٰت َوَما ِ� ٱۡ� َّ َر لَُ�م ّما ِ� ٱس َّ ََ َو

 ََ ُرو َّ َََف ََ  ٖٖ ۡۡ ََ ِ  ]١٣: اليثية[ ﴾َل

                                                            
5 .  ল-কু্ ন ১৪: ৩২ 
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িরিন েরতমত্া্ কলযত্ণ িন্য়তিজর ক্্্ছন 

 কতরম�লজ   ভূম�লজ্ সম  িকছু িনজ অনু�্আ, িাষতরজল 

স�াত্য়্ জনয এ্র েরত ্্য়্ছ িনাররন।৫F

6 

অরএব  কতরম�লজ   ভূম�্ল্ সম  কলযতণ লতভ 

ক্ত্   েভতগ বযবআত্্ সম  মতনুু অিভভ   সমতন অিবকত্ 

স�ভ। েকননত  �তআ রত‘ লত এসব িকছু্ক সকল মতনু্ু্ 

 য়বতবজন আ য়ত্ জনয িনয়ি�র ক্্ িা্য়্ছন।৬F

7 এ্র িব্রু 

েকতন বযিি বংর বত েেণজ বত ব্ণর্ েলতক্া্ স্ষতবন ক্ত 

আয়িন। এ গ্লত্ উপ্ কত্্ত একক করৃর্�্ অিবকত্ োয় 

আয়িন। অরএব েয বযিি স�া অজর্ন োসত ক্্ব স�া রত্ 

অবজ্ন যত্ব। সুরত্ং িন্জ্ক �্াসত্ মতবয্ম �িনরভ্রত অজরন 

ক্্র আ্ব।  

 

                                                            
6 .  ল-কু্ ন ৪৫: ১৩ 
7 . Professor Raihan Sharif, Islamic Economics : Principles and 

Applications, IFB. Dhaka, 1985, P. 226 
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জজিবকত অজর্ ন উ�ুিক্ণ 

সসতনজনক    �রৃ�জ মূলক জজিবকত্ জনয �আ্  

উপতিজরর স�্া্ িবক� েনই। রতই ইসলতম জজিবকত অজর্ন্ 

ল্ভয ক্মর উউসতিআর ক্্্ছ। ্তসুল সত�ত�তহ  লতইিআ 

 য়তসত�তম িন্জ সব সময় কমর বয  থতক্রন। সতআতবত্য় েক্তম 

(্তঃ)ো্্ক ক্মর উউসতআ �াতন ক্্রন। ্তসুল সত�ত�তহ 

 লতইিআ  য়তসত�তম িন্জ ে্ম্ মতবয্ম জজিবকত অজর্ন অভয  

িছ্লন। এমনিক কতজ ক্ত্ কত্্ণ রতঁ্ আত্র েফত�ত প্ড় 

েযর। েস আতর োিখ্য় িরিন বল্রন।  �তআ   রতঁ্ ্তসুল 

এরপ েমতআর আতর খুবই পছছ ক্্ন   ভতলবত্সন।১ ্তসুল 

সত�ত�তহ  লতইিআ  য়তসত�তম ক্মর্ �ির গ �ত্্তপ ক্্ 

এ্রতা ক্্ন।  

 »لل  الرق  الالل من مفضل الفرائض«
আতলতল জজিবকত উপরতজন ক্ত সবরত্পভত বড় কররবয।७F

8 

                                                            
8 . খৃ. ১৯৮০, সং�. ২ পৃ.-১২  বু বক্  আমতা ইবনু হসতইন  ল-

বতয়আতকজ,  স-সুনতনুল কুব্ত, াত ল মত’ ি্ফ, নব র, িআ. ১৪০৬ য’ বুল 

ইমতন। 
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িরিন  ্  এ্রতা ক্্নঃ  

 »إن ملي  مي م�ل الرجل من ك�به«

�আ্  উপরতিজর খতায অ্পভত অিবক উবম খতায  ্ িকছু 

েনই।৮F

9 

্তসুল সত�ত�তহ  লতইিআ  য়তসত�তম  ্  এ্রতা 

ক্্ন, ইবতা্র্ সব্িট অংর ্্য়্ছ রস্বয স্বরতবম আ্ে 

আতলতল জজিবকত সেতন।৯F

10  

্তসুল  ্  এ্রতা ক্্ন, 

 يل سال اب  �  ا  عليه وسلم عن مفضل الك�  فقيل ني  مبورو «
 »عمل الرجل نيد ه

সতআতবজগণ একাত ্তসুল সত�ত�তহ  লতইিআ  য়তসত�তম 

েক িজ তসত ক্্লন েকতন �কত্্্ উপতজরন উবম। ্তসুল 

                                                            
9 . সুনতনু নতসতঈ, িকরতবুল বুয়ু, আতাজস নং ৪৩৭৫ 
10 .  আমতা রতলতবজ �তগি, পৃ. ৫৩৫ 
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সত�ত�তহ  লতইিআ  য়তসত�তম বল্লন, বযিি্ িনজ আত্র কত্জ্ 

িবিনময় বত সুস বযবসতয় লল মুনতফত।১০F

11 

েম িন্য়ত্গ উউসতআ িা্য় এ্রতা ক্্নঃ 

ة في تل  ظ رهره خه   من من يأ ت رجال الن يأ خذ مسد �م سبل«
 »في�اله معليه مومغه

েরতমত্া্ েকউ ্ির িন্য় িগ্য় জ�ল েথ্ক কতঠ েক্ট 

�জয় িপ্ঠ্ উপ্ বআন ক্্ িন্য়  সল  �তআ রত্ক েস 

িভভতবৃিবআ্র ্ভত ক্্বন যত্র িকছু পত য়ত নত পত য়ত্ 

িন�য়রত েনই।১১F

12 

্তসুল সত�ত�তহ  লতইিআ  য়তসত�তম  ্  এ্রতা 

ক্্ন, 

                                                            
11 . মুসনতাু  আমতা, আতাজস নং ৫২৭৬ 
12 . সতআজহল বুখত্জ, িকরতবুয যতকতর, আতাজস নং ১৩৭৭ 
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   »إذا �ليتم الفجر فال تغو موا عن لل  مرق �م«

ফজ্্্ নতমতজ  াতয় ক্ত্ প্ জজিবকত উপতজর্ন িল� নত আ্য় 

ঘুিম্য় েথ্কত নত। ১২F

13 

্তসুল সত�ত�তহ  লতইিআ  য়তসত�তম িন্জ বযবসত 

ক্্রন   বক্জ া্ত্রন। বসবর যবু মআতনবজ সত�ত�তহ 

 লতইিআ  য়তসত�তম নন আয্র  াম ( ঃ), আয্র াতউা 

( ঃ), আয্র নূআ ( ঃ) সআ সকল নবজ ্সুলই কতজ 

ক্্্ছন।১৩F

14্তসুল সত�ত�তহ  লতইিআ  য়তসত�তম অলস ব্স নত 

েথ্ক পি্ে্ম্ মতবয্ম �িনভর্রত অজর্ন্ বত ব াজভত �াতন 

ক্্্ছন।  

বযবসতয় উউসতিআরক্ণ 

�তবলষজরত অজর্ন্ অনযরম মতবযম আ্লত বযবসত বতিণজয। পিব� 

কু্ ্ন বযবসত্ নববরত েঘতুণত ক্ত আ্য়্ছ। এ্রতা আ্ে, 

                                                            
13 . মত লতনত োলত য়ত্ েআতসতইন সতঈাজ, ইসলতম পূণরত� জজবন িববতন, খৃ. 

১৯৮৯ সং�, ৪, পৃ.-২৬ 
14 . Farid Uddin Mosuad, Ibid. া. ৪৪,৪৫ 
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ُ ٱۡ�َۡععَ  ﴿ ِّ ّّ ٱ َل
َ
 ]٢٧٥: القرة[﴾  َوَ

 �তআ েবাত্কনত্ক আতলতল ক্্্ছন।  [সূ্ত  ল-বতকত্তআ: 

২৭৫] 

পিব� কু্ ন যবু নববরতই েঘতুণত ক্্িন ব্ং বযবসত্ 

�ির মতনুু্ক উউসতিআর ক্্্ছ। এ্রতা আ্েঃ 

﴿ َ ِّ ُروْ  ٱ ُُ ۡۡ ِ َوٱ ِّ ِّ ٱ ْۡ  ِمَ فَۡل ََُو �ِض َوٱۡت
َ
وْ  ِ� ٱۡ� ُ ُِ ٰۡ ُ فَتز�َ َْۡ قُِلَعِت ٱسّللَ ِ فََ

 ََ ّلُ�ۡم ُ�ۡفلُِحۡ َٗ �ِٗ�ل ّل  ]١٠:المعة[﴾ َُ

সতলতর সমত� আ্ল েরতম্ত পৃিথবজ্র ছিড়্য় পড়্ব এবং  �তআ্ 

অনু�আ সেতন ক্্ব    �তআ্ক অিবক �্ণ ক্্ব, যত্র 

েরতম্ত সফল কতম আ ।১৪F

15  �তআ রত‘ লত  ্  ব্লন, 

﴿ ِ ِّ ا ٱ ََ َه َ
� َ َٰ ََ َ تَُ�ۡ

َ
َ ٓ َّ ِ ِ ِّ ِِ ٰ ََ َُۡ�م بِتۡل ۡۡ ۡمَ�ٰلَُ�م بَ

َ
َ  ْٓۡ لُ ُُ ۡ

ََ تَأ   ْۡ ُۡ ََ َءَْم ن
 ]٢٩:الن�يء[ ﴾َمُِۡ�مۚۡ  تَِ�َٰر ً َعَ تََرْٖض 

েআ মুিমনগণ! েরতম্ত অনযতয়ভত্ব এ্ক অ্নয্ স�া �তস ক্্ত 

নত, িক� েরতমত্া্ প্স্ ্তজজ আ্য় বযবসত ক্ত নবব।১৫F

16 

                                                            
15 .  ল- কু্ ন ৬২: ১০ 
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মআতনবজ িন্জ বযবসত ক্্্ছন এবং এ েভ্� রতঁ্ াভরত্ 

কথত  জতনত যতয়। িরিন একবত্ খতিাজত (্তঃ) এ্ পণয সতম�জ 

স্মর িসি্য়ত যতন এবং �তয় ি�গণ মুনতফত অজরন ক্্ন। 

বযবসত্ মতবয্ম জজিবকতজর্ন িরিন �াু্ উউসতআবযযক বতণজ 

�াতন ক্্্ছন। িরিন ব্লন,  

 »اايجر الصدو  ا  م  م  اببي  والصديق  والشهداء«

সরযবতাজ নযতয়পয়জ   িবব  বযবসতয়জ  িষয়ত, িসতজকজন   যআতাত 

�মুখ মআতন বযিি্ সমতন মযরতাতয় অিভিুি আ্বন।১৬F

17 মআতনবজ 

সত�ত�তহ  লতইিআ  য়তসত�তম  ্  ব্লন,  জজ্ ারভত্গ্ 

নয় ভতগই ্্য়্ছ বযবসত বতিণ্জয্ ম্বয।১৭F

18 সুরত্ং বলত যতয় 

�িনভর্রত অজর্ন বযবসত বতিণ্জয্ সুাূ্ �সত্জ ভূিমকত ্্য়্ছ ।  

 

                                                                                                               
16 .  ল- কু্ ন ৪: ২৯ 
17 . সুনতনুর ির্িমযজ,, িকরতবুল বুয়ু, আতাজস নং ১১৩০ 
18 .  লত উিতন  ল-মুবতকজ, কতনযুল উসতল, মু সসতরু্ ি্সতলতআ, নব র 

খৃ. ১৯৮৫, খ. ৪, পৃ.- ১২৬ 
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বন-স�্া্ সুুম  বররন বযব�ত 

অথর্নিরক ভত্সতমযআজনরত্ কত্ণ সমত্জ্ গিটকরক 

েলত্ক্ আত্র স�া পুযজভূর থতকত। এ্ ফ্ল বন-স�্া্ 

 বররন বি আ্য় যতয় এবং বন-স�া ব�ন  িব ত্্ণ সতমযসয 

্িভর আয় নত।১৮F

19 যত ন পঁুিজপির েেণজ  ্  বনবতন এবং 

াতি্র েেণজ িনঃ�   প্িনভর্রজল আ্য় প্ড়।(সঃ) 

এ অব�ত্ অবসতন ক্� মআতনবজ সত�ত�তহ  লতইিআ  য়তসত�তম 

সমত্জ্ সবর ্্্ েলত্ক্ মত্ঝ স�্া্ সুুম  বরর্ন্ 

বযব�ত ক্্ন।১৯F

20  �তআ রত‘ লত এ্রতা ক্্ন: 

ُۡهم و﴿ ِ َُ ِ فَبَ ِّ ِّ ٱ بِع ََ ا ِ�  ََ ََ ۡ َُ ََ نُۡفِ ََ َو َهَ  َوٱۡلِفّل ِّ ََ ٱ و ََ نَۡ�ِوُ ِن ِّ ََٱ
 ٖ��ِ

َ
َذٍْب َ َٗ ِ  ]٣٤:ااو�ة[ ﴾ب

                                                            
19 . সতই্য়যা   বুল  লত মত’ াুাজ, ইসলতম    বুিনক অথরথনিরক মরবতা, 

অনু.মত লতনত মুআতসা  �ু্ ্আজম,  বুিনক �কতরনজ, ঢতকত খৃ. ১৯৭৬ ইং,  

৮৩-৮৪ 
20 .  বুল খত্লক, িববনবজ (সঃ) এ্ কমরসূাজ্র অথরনজির্ রপ, অ�পিথক, 

ইফতবত, ঢতকত, এি�ল, খৃ. ১৯৯৫ 
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যত্ত �ণর ে্তপয পুিযভূর ক্্ ্ত্খ  ্ রত  �তআ্ প্থ বযয় 

ক্্নত  রত্া্্ক ক্ঠত্ রতি ্ সুসংবতা াত ।২০F

21 

 �তআ রতয়তলত  ্  ব্লন    

ۡغَِۡعآءِ ِمُۡ�م﴿
َ
ََ ُدولَ� َتۡ�َ ٱۡ� ََ نَُ�ۡ  ]٧:الش[ ﴾َ�ۡ 

েরতমত্া্ মত্ঝ যত্ত িবববতন েকবল রত্া্ মত্ঝই েযন স�া 

 বররন নত ক্্।২১F

22 [সূ্ত আতর্]  

মআতনবজ সত�ত�তহ  লতইিআ  য়তসত�তম স�্া্ সুুম  বরর্ন্ 

জনয কতযরক্ সকল বযব�ত �আণ ক্্ন। িরিন এ জনয যতকতর, 

িফর্ত, উর্, িম্তসজ  ’ঈন, াতন, ক্্জ আতসতন, িআবত   

 িসয়র ইরযতিা পা্ভপ �আণ ক্্ন। ফ্ল ভত্সতময অথরবযব�ত 

�বরিরর আয়। 

 

                                                            
21 .  ল-কু্ ন ৯: ৩৪ 
22 .  ল- কু্ ন ৫৯: ৭ 
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খতস   পিরর জিম  বত্া্ বযব�ত 

্তসূল সত�ত�তহ  লতইিআ  য়তসত�তম এ্ খতস   পিরর 

জিম  বত্া্ পা্ভপ �িনভর্রত অজর্ন্ েভ্� একিট  

পা্ভপ। আয্র  �ু�তআ ইবনু  ববতস (্তঃ) ব্লন, যখন 

্তসুল সত�ত�তহ  লতইিআ  য়তসত�তম মাজনতয় েপৗ্ছন রখন িরিন 

েসখতনকত্ েয সকল জিম্র পতিন েপৗাতর নত এবং পিরর প্ড় 

থতকর েসগ্লত িনজ ইেতমর মুসলমতন্া্ মত্ঝ ব�্ ক্্ন 

োন।২২F

23ভূিম্রই মআতন  �তআ মতনু্ু্ �তাু্যর্ বযব�ত 

ে্্খ্ছন।   �তআ রত‘ লত ব্লন, 

ْۡ  ِمَ َرِۡزقِهۦِ  ﴿ ا َوُ�ُ ََ ِ َۡاُِب ْۡ  ِ� َم ُش ُۡ َٗ فَت َۡسُۡ �َض 
َ
َّ لَُ�ُم ٱۡ� َٗ ِخ َج ِّ َۡ ٱ  ُه

 ]١٥:اللك[ ﴾�َ�ۡهِ ٱلُهُشۡرُ 

েস মআতন স�ত  �তআ জিমন্ক েরতমত্া্ জনয ন্ম সমরল 

অনুগর বতিন্য় িা্য়্ছন। অরএব েরতম্ত েস জিম্ন্ সবরিাক 

  প্্র প্্র েপৗছত্র োসত ক্,  ্ েসখত্ন েথ্ক পত য়ত 

                                                            
23 . গতজজ রতমছু্ ্আমতন, ্তসুল (সঃ)   খুলতফত্য় ্ত্রাজ্ন্ যমতনতয় 

কৃুক, অ�পিথক, ইফতবত, ঢতকত, জতনুয়ত্জ-মতার, খৃ. ১৯৯৮, পৃ.- ৪৩ 
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 �তআ্ ি্িযক েরতম্ত ভভণ ক্।  ্ েরু পযরষ রতঁ্ কত্ছই 

েরতমত্া্ উ�তন ঘট্ব| 23F

24[সূ্ত মুলক:১৫]  

এ জনযই মআতনবজ সত�ত�তহ  লতইিআ  য়তসত�তম পিরর ভূিম 

 বত্া্ কতযরক্ পা্ভপ �আণ ক্্ন এবং এ বযতপত্্ 

সবতই্ক উউসতিআর ক্্ন। িরিন ব্লন, 

 »من   ن    مرض فل�ر عهي فين لم يزرعهي فليمغ هي مخيه «

যত্ জিম ্্য়্ছ েস রত আয় িন্জ াতু ক্্ব, অনযথতয় রত্ 

েকতন ভতই্য়্ �ত্ত াতু ক্ত্ব অথবত রত্ক াতু ক্্র 

ো্ব।২৪F

25 

মআতনবজ সত�ত�তহ  লতইিআ  য়তসত�তম পিরর জিম েকবলমত� 

াতু ক্্রই ব্লনিন ব্ং উউসতআ োয়ত্ জনয পিরর জিম্র 

াতুকত্জ্ মতিলকতনত্  �জকৃির িা্য়্ছন। িরিন ব্লনঃ 

                                                            
24 .  ল-কু্ ন ৬৭: ১৫ 
25 . সআজআ িল মুসিলম, িকরতবুল বুয়ু, আতাজস নং ১৮৬৫ 
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 »من مس  مراي متية ف     «

েয েলতক েপতড়ত   অনতবাজ জিম  বতা   াতু্যতগয ক্্ েন্ব 

েস রত্ মতিলক আ্ব।২৫F

26  

পিরর জিম  বত্া মআতনবজ সত�ত�তহ  লতইিআ  য়তসত�তম 

এরটতই গ � িা্য়্ছন েয, রত িনি�র ক্ত্ জনয িরিন ব্লন, 

‘‘জিম  বতা নত ক্্ল িরন বছ্ প্ রত্ েকতন অিবকত্ 

থতক্ব নত। ২৬F

27িরিন  ্  ব্লন,  ্ েয যবু রত্ সজমতনত 

িনবরত্ণ ক্্ ে্্খ্ছ অথা রত্ াতু ক্্িন, িরন বছ্ প্ 

রত্র রত্ েকতন অিবকত্ েনই।২৭F

28 

 

                                                            
26 . সুনতনুর ির্িমযজ, কিরতবুল  আকতম, আতাজস নং ১৩০০ 
27 . ড. মত্য়জু্ ্আমতন, খতায সমসযত  ইসলতম, ইফতবত, ঢতকত, খৃ. ১৯৮৭,  

পৃ.- ৩২ 
28 .  বু ইউছুফ, িকরতবুল খত্তজ, াত ল কু্ ন  য়ত উলুমুল ইসলতিময়ত, 

পতিক তন, খৃ. ১৯৮৬, পৃ.- ৬৫ 
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িভভতবৃিব উ্ো 

প্িনভর্রজলরত্ সবর্রু পযরতয় আ্ে িভভতবৃিব। ্তসূল 

সত�ত�তহ  লতইিআ  য়তসত�তম িভভতবৃিব িনিুি ক্্ �িনভর্রত 

অজর্ন্ বত ব িরভত �াতন ক্্্ছন। য় ব�র ঘট ব� যবর  ব   
�ষবণ পবও�ব যব�। একয়দ  এক  বয়ি  বার কববে য়কেু েবাবযব ে ব�য়েি। 

রবেিূ সত�ত�তহ  লতইিআ  য়তসত�তম রত্ক �� ক্্ েজ্ন েনন 

েয, রত্ িক স�া  ্ছ। ্তসূল সত�ত�তহ  লতইিআ  য়তসত�তম 

রত্ স�া অথরতউ একটত েপয়তলত   একটত কষল  ন্র 

বল্লন, ঐ গ্লত িনলতম ক্্ িা্য় ২ িা্আতম সং�আ ক্্লন। 

১ িা্আতম িা্য় ঐ বযিি্ মতবয্ম একটত কুঠত্  য় ক্্ 

 নত্লন। ঐ কুঠত্ িরিন িন্জ আতরল লতগত্নত্ প্ রত্ আত্র 

িা্য় ব্লিছ্লন, ‘‘যত  জ�্ল িগ্য় কতঠ কতট এবং ১৫িান 

েরতমত্ক েযন  ্ নত োিখ’’ এভত্ব িরিন ে্ম্ মতবয্ম �িনভর্ 

আ্র ব্ল্ছন। ্তসূল সত�ত�তহ  লতইিআ  য়তসত�তম িভভতয় 

অিজরর স�া্ক জতআতভত্ম্ ‘উব� পতথ্’ ব্ল্ছন: 
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 »من سيل من فه فقر فمنمي يأ   المر « 

েয বযতিি অভতব বযরজর িভভত ক্্ েস েযন 

(জতআতভত্ম্)  পতথ্ ভভন ক্্।২৮F

29 িরিন  ্  ব্লন, 

 »يوم القييمة ليى   وجهه مز عة لم �يل ابيح س  يأت�مي يزال الرجل «

েরতমত্া্ মত্ঝ েয িভভত ক্্ েস যখন  �তআ্ সতম্ন যত্ব 

রখন রত্ োআত্তয় এক টুক্ত েগতরর  থতক্ব নত।২৯F

30 মআতনবজ 

এমিনভত্ব কতযরক্ পা্ভপ �আণ   িন উসতিআর 

ক্্ণ্মতবয্ম িভভতবৃিব উ্ো ক্্ন।  

 

সুামুি ঋণ�াতন 

াি্র   প্িনভর্রজল মতনুু্ক �িনভর্ ক্্ েরতলত্ 

জনয ক্্জ আতসতনতা বত সুা মুি ঋণ াতন একিট অির উবম 

পয়ত। এ কত্্ণ ইসলতমজ রি্য়র াি্র অসআতয়, িনঃ�, অভতবজ 

মতনুু্ক িনঃ�তথরভত্ব ঋণ �াতন্ক স�ারতলজ   বনজবযিি্া্ 

                                                            
29 . মুসনতা  আমতা আতাজস নং ১৬৮৫। 
30. সআজহল বুখত্জ িকরতবুল যতকতর আতাজস নং ১৩৮১।. 
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উপ্  য়তিজব েঘতুণত ক্্্ছ। যত্র পত্সপতি্ক সআ্যতিগরত 

�জির, ভতলবতসত বৃিিপতয় এবং াতিয়�তনুভূির িবকিরর আয়। যিা  

িব্তজমতন পঁুিজবতা   সমতজরতি�ক অথরবযব�ত সুামুি 

ঋণাতন্ক েবতকতমজ ম্ন ক্্।  �তআ রত য়তলত সমত্জ্ 

বনরতলজ্া্ ঋণাত্ন উউসতিআর ক্্্ছন।  �তআ রত‘ লত 

ব্লন, 

﴿ ۚ ا ٗۡ ََ َ قَۡرًضا َل ِّ ْۡ  ٱ ۡقرُِض
َ
 ]٢٠:الزمل[﴾ َوَ

েরতম্ত  �তআ্ক ক্্জ আতসতনতা (উবম ঋণ) াত ।৩০F

31 

অনয  য়ত্র অভতবজ িনঃ� পজিড়র্ক ঋণাতন 

�কত্তষ্্  �তআ্ক ঋণ �াতন িআ্স্ব উ্�খ ক্ত আ্য়্ছ। 

 ল-কু্ ্ন বলত আ্য়্ছ, 

َ ّمَ ﴿ ِّ رُِض ٱ َۡ َُ ِخ  ِّ ۡٗ  َْۡ ٱ ََ ا�ٗ قَۡرًضا َل َٗ ۡض
َ
ۥٓ َ �َِ� ٗ ا ا َ�ُعَ�َِٰٗفُهۥ َ�ُ َُ﴾ 

   ]٢٤٥:القرة[

                                                            
31 .  ল-কু্ ন ৭৩: ২০। 
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েয  �তআ্ক উবমর্প ঋণ (সুামুি) �াতন ক্্ব,  �তআ রত্ 

েসই াতন্ক বহগ্ণ বৃিি ক্্ (িকয়তম্র্ িান পু �ত্ 

িআ্স্ব) িা্বন।৩১F

32 বত বরতয় বররমত্ন সত্ত পৃিথবজ্ েকতথত  

ইসলত্ম্ এ সুমআতন িরভত্ অনুস্ণ ক্ত আ্ে নত। িববতয় 

সু্া্ ্তজ� সবর�তসজ রপ িন্য়্ছ েগতটত িবববযতপজ, োর, অ�ল, 

�ির জনপ্া। অথরনজির্ াতকত সুা ছতড়ত ঘু্্ছ নত। ফ্ল বনজ 

 ্্ত বনজ আ্ে  ্ অভতবজ াি্র জন্গত�জ াতি্্র্ াুড়তষ 

পযরতয় অসআতয়   প্িনভর্ রজল আ্য় পড়্ছ। বনজ াি্্র্ 

বযববতন সতমতিজক ভত্সতময নস ক্্ছ। লভ- েকতিট বনজ  াম 

মতন্বর্ জজবন যতপ্ন বতবয আ্ে। অথা ক্্জ আতসতনতা 

�ািলর থতক্ল াি্র জন্গত�জ �িনভর্রত অজর্ন্ সু্যতগ 

েপর। এ্র বনজ াি্্র্ বযববতন াু্ আ্য় সতমতিজক ভত্সতময 

্ভত আর। 

                                                            
32 ,  ল-কু্ ন ০২: ২৪৫। 
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াতন-সাকতয় উউসতআ াতন 

�িনভর্রত অজর্ন াতনরজলরত্ সুাু্�সত্জ ভূিমকত ্্য়্ছ। এ 

কত্্ণ । ্তসূল সত�ত�তহ  লতইিআ  য়তসত�তম াতনরজলরত 

িবকত্র উউসতআ �াতন ক্্্ছন। মতনু্ু্ াি্্�্ একটত বড় 

িাক আল েস সবিকছু িন্জ্ কত্ছ ্তখ্র াতয়। কৃপণরত্ 

কত্্ণ  ্মই েস স�ুিার আ্র থত্ক। ্তসুল সত�ত�তহ  লতইিআ 

 য়তসত�তম কৃপণতরত্ক িনকৃস মতনিসক ে্তগ ব্ল িাি�র 

ক্্্ছন। �্য়তজনতিরি্ি সবিকছু াতন ক্্ োয়ত্ জনয 

মতনুু্ক উউসতিআর ক্্্ছন। পিব�  ল-কু্ ্ন এ িা্ক 

ইি�র ক্্  �তআ রত‘ লত ব্লন, ‘‘েলত্ক্ত েরতমত্ক িজ্ স 

ক্্ েয, িক বযয় ক্্ব? ব্ল াত  উ�ৃর সবিকছু। 

 �তআ রত‘ লত  ্  ব্লন:  

ِّ َوٱسَۡمۡحُرومِ و﴿ ِ آ� َّ َِۡم َلَق  َلِل ِ ۡمَ�ٰس
َ
 ]١٩:ااار�يت[﴾ ََِ�ٓ َ

অথরতউ েরতমত্া্ স�্া িভভুক  বি�র জ্ন্ অিবকত্ 

্্য়্ছ।৩২F

33 

                                                            
33 .  ল-কু্ ন ৫১: ১৯। 
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্তসূল সত�ত�তহ  লতইিআ  য়তসত�তম এ্ সতআতবজ্ত াতনরজলরত্ 

মতবয্ম িন্জ্া্ মবযকত্ াতি্ায াূ্জক্্ণ াৃসতষ �তপন 

ক্্্ছন। ইমতম মুসিলম উ্�খ ক্্্ছন, 

جيء نيح من ا  عرا  إل رسول ا  �  ا  عليه وسلم عليهم الصوف «
فرمى س  سي قم  د م�ي نتهم سي جة ف ن ابيح ظ الصد  ة في نلاوا عغه 

ور  ثم س  رذ ذالك   وجهه  يل ثم إن رجال من ا  نصير جيء نصة من 
 »جيء مخرثم تتي نعوا س  عرف الوور   وجهه

 ্তসূল সত�ত�তহ  লতইিআ  য়তসত�তম একবত্ একিট ন  মুসিলম 

েগত্�্ জনয সতআত্যয্ কথত বল্ল সবতই রত্া্ জনয ছু্ট 

 ্সন; েকউ খতায   েকউ কতপড় িন্য়  ্সন,  ্ একজন 

 নসত্জ েবর বড় পি্মত্ণ্ অথর াতন ক্্।৩৩F

34 একিট ঘটনত্ 

কথত্রত সুিবিার েয, বা্্্ যুিবছজ্া্্ক মুসলমতন্তই 

উাত্রত্ স্� খতায   ব� াতন ক্্িছ্লন।৩৪F

35 একইভত্ব 

মুসলমতনগণ হনতয়ন   রত্য়ফ যু্ি্ প্ আত য়তিজন েগত্�্ 

                                                            
34 . সআজআ মুসিলম, িকরতবুল, ইলম আতাজস নং ৪৮৩০। 
35 . মুআতসা ইবনু ইসআতক, িকরতবুল মতগতযজ, াত র রু্তস  ল ইসলতমজ, 

নব র, খৃ. ১৯৯০, পৃ. ৩০৯। 
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৬০০০ যুিবছজ্ক পি্বত্ন্ কতপড় াতন ক্্ িছ্লন।३५F

36 এ 

�্স� মাজনত্  নসত্গণ করৃরক সবর�রযতগজ মুআতিজ্গণ্ক 

িন্জ্া্ জতয়গত, জিম, বতিগাত, ঘ্   অথর স�া াতন ক্ত্ 

কথত উ্�খ্যতগয।৩৬F

37 সুরত্ং াতনরজলরত্ মতবয্ম প্িনভর্রজল, 

িনঃ�   অভতবজ মতনুু �িনভর্রত অজর্ন্ অবলষন েপ্র পত্্। 

 

পুঁিজ   মূলব্ন্ বযব�ত 

্তসূল সত�ত�তহ  লতইিআ  য়তসত�তম সুাসআ মুলবন 

লত্ভ্ অথবব পয়তগ্লত িনিুি ক্্ মূলবন লত্ভ ইেুক্া্্ক 

নববপয়তয় রত্া্ মুলবন লত্ভ্ বযব�ত ক্্ িা্য়িছ্লন। যত্ত 

াতুতবত্া উউসতআজ িরিন রত্া্ মত্ঝ পিরর জিম ব�ন 

ক্্িছ্লন। এভত্ব ্ত�তবজন অনতবাজ জিমসমূআ  বতাজ জিম্র 

পি্ণর ক্্িছল। বযবসত   বতিণজয �বণ েলতক্ক নগা মুলবন 

                                                            
36 . মুআতসা ইবনু উম্  ল- য়ত্কাজ, িকরতবুল মতগতযজ, ল�ন, খৃ. ১৯৬৬, 

খ. ২, পৃ.-১৫৪। 
37 .  বুল আতসতন  ল-বতলতজু্জ, ফরহল বুলাতন, াত  মতকরতবতিরল িআলতল, 

নব র, খৃ. ১৯৮৮, পৃ.-২৯। 
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েযতগতড় ক্্ োন, রতছতড়ত বনতঢয সতআতবজগণ বযবসত্ উ্ত্রয 

টতকত িব্নত্য়তগ ক্্রন অথবত সতমিয়ক ঋন িা্রন। এ্র 

সমসযত্ সমতবতন নত আ্ল । ্তসূল সত�ত�তহ  লতইিআ  য়তসত�তম 

বতয়রুল মতল েথ্ক ঋ্ন্ বযব�ত ক্্রন। ফ্ল েযমন েবকত্ 

জন্গত�জ অ্থরতপতজরন ক্ত্ সু্যতগ েপ্য়িছল, েরমিন অলস 

মুলবন উউপতান খত্র বয্য় �িনভর্রত অজর্ন্ সু্যতগ সৃিস 

আ্য়িছল।৩৭F

38 

 

 য়-বয্য়্ েভ্� িমরবযয়জরত 

অপি্িমর স�া বযয় প্িনভররজলরত্ অনযরম �বতন 

কত্ণ। । ্তসূল সত�ত�তহ  লতইিআ  য়তসত�তমরতই স�া বয্য় 

িমরতাত্জ আবত্ িন্ারর িা্য়্ছন।  �তআ রত‘ লত অপবযয 

ক্্র িন্ুব ক্্্ছন। এ্রতা আ্ে, 

ُهۥ ﴿ َّ ٰ َل ََ ۡر َُ َْۡ ٱۡل ۡر َ�ۡبِذنًرَْوَءِْت  ََ ُ�َبَذِ ِّ َو بِع َّ ََ ٱس ََِ� َوٱۡت َۡ ﴾ َوٱسِۡم
   ]٢٦:اإلساء[

                                                            
38 . রতআ মুআতসা আতিববু্ ্আমতন, ইসলতমজ অথরনজিরঃ িনবরতিার �বে, �য়ত্ 

পতবিল্করন, ্তজরতআজ, খৃ. ১৯৯৬, পৃ. ১৬-১৭। 
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‘‘�তপয ো্ব  �জয়-�জন, িমসকজন   মুসতিফ্্া্্ক িক� 

িকছু্রই অপবযয় ক্্ব নত।৩৮F

39 

 �তআ রত য়তলত  ্  ব্লন,  

﴿ ��ِ ِِ ََ ٱسّشَ�ٰ ٰ ْۡٓ  ِِۡلَ� زُ ََ  ََ رِن َّ ٱسُۡمَبَذِ ِ    ]٢٧:اإلساء[﴾ ِ

অপবযয়কত্জ্ত রয়রত্ন্ ভতই।৩৯F

40 বয্য়্ েভ্�  �তআ রত‘ লত 

মবযম পয়তবলষ্ন্ িন্ারর িা্য়্ছন। এ্রতা আ্ে  

﴿ ِ ِّ َْۡٓ َوٱ ِ ِ ََ َْۡمٗ ن َُ قَ ِ ََ َتۡ�َ َ�ٰس وْ  َوَ� ُ�ُ َۡ ََ ْۡ  َوسَۡم  ْۡ  سَۡم �ُۡ�ِفُ َُ زَف
َ
   ]٦٧:فيلر[ ﴾اَ

 ্ যখন রত্ত বযয় ক্্ রখন রত্ত অপবযয় ক্্ নত, কতপরণয  

ক্্ নত, ব্ং রত্ত  ্ছ এরাুভ্য়্ মত্ঝ মবযম পয়তয়।৪০F

41 

অরএব বলত যতয় �িনভর্রত অজর্ন্ জনয অপবযয় নত ক্ত   

িমরবযয়জ আ য়ত অরযষ �্য়তজন। 

 

                                                            
39 .  ল-কু্ ন ১৭: ২৬। 
40 .  ল-কু্ ন ১৭: ২৭। 
41 .  ল-কু্ ন ২৫: ৬৭। 
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িনয়ি�র েভতগ-িল�ত 

্তসূল সত�ত�তহ  লতইিআ  য়তসত�তম বনজ   াি্্র্ 

মবযকত্ বযববতন কমত্নত্ ল্ভ স�া অজর্ন মতনু্ু্ অিরি্ি 

িল�ত্ক িনয়�ন ক্ত্ পা্ভপ �আণ ক্্্ছন। িরিন ইআকত্ল্ 

পি্ব্রর প্কতল্কই মতনু্ু্ একমত� লভয ব্ল বণরনত ক্্ 

পতিথরব জজবন্ক  িখ্ত্র্ রুয্ভ� িআস্ব উপ�তপন 

ক্্্ছন।  

প্কতলজন সতফ্লয্ এ োরনত্বতব মতনুু্ক সংযমজ আবত্ ে�্ণত 

েযতগতয়। ফ্ল সবব্্ন্ অথনিরকরত   লতলসত্ য�ণত আ্র 

মতনুু মুিি পতয়। এ োরনত রত্ক  �িনয়ি�র আ্র গভজ্ভত্ব 

সতআতযয ক্্। রখন েস অ্নয্ নবভব- �সতউকত্জ নত আ্য় ব্ং 

কলযতণকতমজর্প  ��কতর ক্্। জতগিরক �তথরিাষত   

প্�আ্ণ মতনিসকরত  ্ থত্ক নত। পিব� কু্ ্ন এ উতজপক 

োরনত্বত্ব্ িা্ক ইি�র ক্্ এ্রতা আ্য়্ছ- 

َْر ٱ�لِ ﴿ َّ ُ ٱ ِّ َُ ٱ ٰ ََِ  �ِعَمآ َءْتَك  ]٧٧:ص[﴾ َر َ  َوٱۡت
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অথরতউ েরতমত্ক  �তআ যত িা্য়্ছন রত িা্য়  ্খ্ত্র্ 

বতস�তন অনুসেতন ক্।৪১F

42 এ িাষতবত্ত সমত্জ িবকিরর আ্ল 

স�তাতজর্ন্ �ির্যতিগরত বে আ্য় যতয়। েব্ড় যতয় সতআতযয   

সআ্যতিগরত্ পি্মতণ, ক্ম যতয়, প্িনভর্রজলরত   াতি্ররত।  

 

কমর্ ভ� সৃিস ক্ত 

�িনভর্রত অজর্ন্ �বতন অষ্তয় েবকত্�। েকতন 

সমত্জ েবকত্�  থতকতব�তয় �িনভর্রত স�ব নয়। এ কত্্ণ 

্তসূল সত�ত�তহ  লতইিআ  য়তসত�তম সকল মতনু্ু্ কমরসং�ত্ন্ 

অিবকত্্্ েকবল �জকৃির োনিন ব্ং রত িনি�র   ক্্্ছন। 

বসবর অিবকত্্্ েভ্� সকল মতনুু সমতন অংরজাত্ এবং এিট 

একিট মতনবতিবকত্  ব্ট। েকতন মতনুু্কই রত্ এ জনগর 

অিবকত্ েথ্ক বি�র ক্ত যতয় নত। এ েভ্� অনযতয়ভত্ব 

একজন অনযজ্ন্ উপ্ �তবতনয  েপ্র পত্্ নত। 

                                                            
42 .  ল-কু্ ন ২৮: ৭৭। 
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মিানত ্ত্� ্তসূল সত�ত�তহ  লতইিআ  য়তসত�তম এ অিবকত্ 

লত্ভ্ সু্যতগ সক্ল্ জনয সমভত্ব উসুি ক্্িছ্লন। এ্ 

ফ্ল সকল মতনুুই িন্জ্ াভরতয় অথর উপতজরন ক্্ িবববতন 

আ্র পত্র। অবরয িন্জ্ অভমরত্ কত্্ণ  অ্ন্ক/স�লরত 

আত্তর, িক� রতই ব্ল েকতন েলতক্কই রত্ েমৗিলক অিবকত্ 

আ্র বি�র আ্র আর নত। �জয় াভরত্ প্জভতয় েকউ বযথর আ্ল 

েস ্ত�জয়ভত্ব রত্ েমৗিলক াতিআাত পূ্্ণ্ বযব�তিা পতকত্পতি 

োখ্র েপর। ফ্ল কতউ্কউ অপ্্্ �ত্  আ্র আর নত। 

বসবর ্তসূল সত�ত�তহ  লতইিআ  য়তসত�তম �বিররর অথরবযব�ত 

সতমতিজক সুিবাত্্্ একিট অননয াৃসতষ। 

 

উউপতান েভ্� মুনতফতয় েিম্ক্ অংর াতন 

্তসূল সত�ত�তহ  লতইিআ  য়তসত�তম েমজজিব মতনু্ু্ 

অথরথনিরক নানযরত াু্ক্ণ   �িনভর্ ক্্ েরতলত্ জনয 

মুনতফতয় েিম্ক্ অিবকত্্্ েঘতুতণত িা্য় এক যুগতষকত্জ 
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ইিরআতস সৃিস ক্্ন।৪২F

43 রতঁ্ �বিররর নজির অনুযতয়জ েিম্ক্ 

খত য়ত প্ত বত বতস�তন িকছু্রই মতিল্ক্ জজবন যত�ত্ মত্ন্ 

িন্া নতম্র পত্্ব নত।৪৩F

44 ্তসূল সত�ত�তহ  লতইিআ  য়তসত�তম 

েঘতুণত ক্্্ছন; 

 »مل ا  ال �ي   إعلوا العيمل من عمله فنن ع «

েিমকগণ্ক রত্া্ উউপতিার পণয েথ্ক অংর �াতন ক্। 

কত্ণ  �তআ্ বতছতআ এ েিমক্া্্ক িকছু্রই বি�র ক্ত 

যত্ব নত।৪৪F

45 ্তসূল সত�ত�তহ  লতইিআ  য়তসত�তম  ্  ব্লনঃ 

ثالثة مني خصمهم يوم القييمة رجل معل  ب ثم فدر ورجل نيع :  يل ا   «
 »ستو� مغه ولم يعط مجرهيأ    ثمغه ورجل إستي جر مجها فسرا ف

িরন ব্্ণ্ বযিি্ িব ্ি  িম অিভ্যতগ ক্ব। রত্া্ ম্বয 

একজন আল েস, েয েিমক খতিট্য় িন্জ্ কতজ  াতয় ক্্ 

                                                            
43 . ফি্া উিতন মতসউা, ইসলত্ম েিম্ক্ অিবকত্, ইফতবত, ঢতকত, খৃ. 

১৯৮৪, সং�. ৪, পৃ.-১৩৮। 
44 . রতমছূল  লম , ইসলতমজ ্ত�, ইফতবত, ঢতকত, খৃ. ১৯৯৫, সং�, ৩ পৃ.- 

১১৬। 
45 . মুসনতাু  আমতা, আতাজস নং ৮২৫০। 
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েনয়ত্ প্ েিম্ক্ মজু্জ পি্্রতব ক্্ নত।৪৫F

46 েমজজবজ 

মতনু্ু্ �িণভর্রত অজর্ন মআতনবজ সত�ত�তহ  লতইিআ  য়তসত�তম 

এ েঘতুণত এক যুগতষকত্জ পা্ভপ। 

 

সুাবযব�ত িনিুি ক্ণ 

সমতজ েরতু্ণ্ সব্া্য় রিিরতলজ মতবযম সুা। সু্া্ 

কত্্ণই সমত্জ্ াি্র েেণজ  ্  াি্র এবং বনজ েেণজ 

 ্  বনবতন আয়, াি্র   অভতব�� মতনুু �্য়তজ্ন্ সময় 

সতআত্যয্ েকতন া্জত েখতলত নত েপ্য় সু্া ঋণ �আ্ণ বতবয 

আয়।৪৬F

47  

সু্া্ টতকত েফ্র োয়ত্ বতবয বতবকরত্ কত্্ণ ঋণ �আজরত্ক 

অ্নক সময় �তব্-অ�তব্ স�িব িব য় ক্্ আ্ল  সুাসআ 

 সল টতকত পি্্রতব ক্্র আয়। এ্ ফ্ল ঋণ�আজরত 

                                                            
46 . সআজহল বুখত্জ, িকরতবুল বুয়ু’, আতাজস নং ২০৭৫। 
47 . মুআতসা র্জফ হসতইন, সুা, সমতজ, অথরনজির, ইসলতিমক ইকনিমকস 

ি্াতসর বুয্্ত, ঢতকত খৃ. ১৯৯২, সং�. ১, পৃ. ১৯ 
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প্িনভররজল   িনঃ� আ্য় প্ড়। ্তসূল সত�ত�তহ  লতইিআ 

 য়তসত�তম  িবভরবকতলজন সময়  ্ব সমত্জ এ ব্্ণ্ 

া বৃিি আত্্ সু্া্ �ালন িছল। 

সু্া্ এই ভয়তবআ   জঘনয কুফল েথ্ক মতনবরত্ক ্ভত্ জনয 

্তসূল সত�ত�তহ  লতইিআ  য়তসত�তম  �তআ্ িববতন অনুযতয়জ 

সুা্ক িনিুি ক্্ িবিন্য়তগ   উউপতান্ক স্বরত� পযরত্য় 

েপৗছত্নত্ বযব�ত ক্্িছ্লন।৪৭F

48 সুা িনিুি আ য়ত্ ফ্ল 

অথরব�ণ বযব�তয় সুসতমযসয   ভত্সত্ময্ সৃিস আয়। মাজনতয় 

সুামুি অথরনজির �িরি�র আ য়তয় সুাজিনর মুরতাজির, 

রবযমূ্লয্ উউরগির, মছত   অি�িররজলরত েথ্ক অথর বযব�ত 

্ভত পতয়। িবিন্য়তগ   উউপতা্ন্ সু� পি্্বর সৃিস আয়। 

সু্া্ কত্্ণ সৃস েরতুণ   নবু্ময্ অবসতন ঘ্ট। েভতিতগণ 

সুা জিনর বযয় আ্র ে্আতই পতয়, �িনভর্রত অজর্ন্ সু্যতগ সৃিস 

আয়। সুা উ্ে্া্ ফ্ল ব�ন েভ্� সৃস জুলুম   েব-ইনসতফজ্ 

অবসতন ঘ্ট। 

                                                            
48 . মুফরজ মুআতসা রফজ, ইসলত্ম্ অথর ব�ন বযব�ত, অনু. ফ্জা উতজন 

মতসউা, ইফতবত, ঢতকত, খৃ. ১৯৮৩, পৃ.- ২৪। 
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বসবর সুা িভিবক অথরবযব�ত এমনিন উংসত�ক অথর বযব�ত। 

েভতগবতাজ পত�ত্রয  যত্ িব ্ি বযতপক জনমর সৃিস আ্য়্ছ। 

মনজুজ এি্�টল সু্া্ িব ্ি �িরবতা ক্্ ব্লন ‘‘একটত 

টতকত  ্ একটত টতকত্ জনাতন ক্্র পত্্ নত।৪৮F

49 মনজুজ 

ে�্টত  সুা্ক সমথরন ক্্ন িন।৪৯F

50 মনজুজ েপটতস ব্লন, ‘‘অথর 

আল বেযত এবং এ্ উপ্ সুা বতযরয ক্ত অ্যৗিিক৫০F

51। 

সু্া্ �ির িন্ুবত ত  ্্তপ ক্্  �তআ রত‘ লত বযবসত েক 

আতলতল   সুা্ক আত্তম ক্্্ছ। ্তসূল সত�ত�তহ  লতইিআ 

 য়তসত�তম সমতজ বযব�ত   অথরথনিরক কতযরযতিা্ মত্ঝ যতবরজয় 

অসউ কত্জ্ েভর্ সুা্ক সব্া্য় গ র্ পতপ িআ্স্ব গণয 

ক্্্ছন। মূলর সু্া্ ম্রত সমতজ িবউংসজ অথরথনিরক 

                                                            
49 . Aristotol’s polities, London. ১৯৮৭ া. ২৩ 
50 . Plato, Law’s Book, V. London. ১৯৯০ 
51 . Boom Bowark, Capital and Interest. London. 1999. Vol. 1. 

P. ১০-১১ 



37 

 

আতিরয়ত্  ্ েনই৫১F

52। ্তসূল সত�ত�তহ  লতইিআ  য়তসত�তম সু্া্ 
বযতপত্্ এরই ক্ঠত্ িছ্লন েয িরিন ব্লন, 

  »ه و�تبه ي�ه وشيهدوي وم��ل الرآوسلم  ه عليلعن رسول ا  �  ا  «

সুা্খত্ সুা াতরত এ্ েলখক   সতভজ অিভর�। রত্ত সক্লই 

এক পযরতয়ভূি৫২F

53। 

 

জুলুম-েরতুণ িনিুি েঘতুণত 

�িনভর্রত অজর্ন্ প্থ েরতুণ   জুলুম বড় অষ্তয়। 

ইসলতম অথরথনিরকভত্ব েরতু্ণ্ আতর েথ্ক মতনবরত্ক ্ভত্ 

জনয সুা ছতড়ত  েরতু্ণ্ অনযতনয পথ   ��ত িনিুি েঘতুণত 

ক্্্ছন। েযমন  �তআ রত‘ লত জুয়ত, লটত্জ িনিুি ক্্ 

এ্রতা ক্্ন, 

                                                            
52 . রতআ মুআতসা আতিববু্ ্আমতন, ইসলতমজ অথরনজির, িনবরতিার �বে, �য়ত্ 

পতবিল্করন , ্তজরতআজ, খৃ. ১৯৯৬, পৃ. ৫১ 
53 . সআজআ মুসিলম, িকরতবুল বুয়ু,’ আতাজস নং ১১২৭ 
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ۡزَ�ُٰم رِۡجس  ﴿
َ
زَلاُب َوٱۡ�

َ
ِۡۡ�ُ َوٱۡ� ََّما ٱۡ�َۡمُر َوٱسَۡم ِ َۡ َ�مَ  ِ َِ َمِ ِّ ٱسّشۡعَ�ٰ

ۡهُ  ََُُِب  ]٩٠:ئدةالي[ ﴾فَتۡج

মা, জুয়ত, মূিররপুজত্ েবাজ   ভতগয িনণরতয়ক র্ ঘৃণয বসব, 

রয়রত্ন্ কতযর। সুরত্ং েরতম্ত উআত বজরন ক্৫৩F

54।  য় িব ্য়্ 
েভ্�  জ্ন কম োয়ত এক �কত্ জুলুম। এ �স্�  ল-

কু্ ্ন এ্রতা আ্ে, 

﴿ ََ ِ�ِن َۡ ََ ٱسُۡم ْۡ  ِم ََ تَُ�ۡزُ َّ َو ۡع ََ ْۡ  ٱۡل ۡوفُ
َ
     ]١٨١:الشعراء[﴾ َ

মতপ পূণর ক্ এবং যত্ত পি্মত্প কম োয়, রত্া্ অষভূরি 

আ্য়তনত৫৪F55। 

েরতুণ   জুলু্ম্ একিট বড় আতিরয়ত্ মজুাাত্জ, ্তসুল 

সত�ত�তহ  লতইিআ  য়তসত�তম মজুাাত্্ক অিভস� েঘতুণত 

ক্্্ছন। ্তসূল সত�ত�তহ  লতইিআ  য়তসত�তম ব্লন,  

 » و  عليه ال�الم اليل  مرقو  وال تكر ملعون«

 মাতিন কত্ক ি্িযক�ত�, মজুাাত্ অভস�৫৫F

56। 
                                                            
54 .  ল-কু্ ন ৫: ৯০ 
55 .  ল-কু্ ন ২৬: ১৮১ 
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্তসূল সত�ত�তহ  লতইিআ  য়তসত�তম  ্  ব্লন, 

 »ا  مغه ئمر�ع  للة فقد نرى من ا  و�رستكر لعيمي امن « 

েয বযিিাি�রিান খতায রবয মজুা ক্্ ্তখ্ব েস  �তআ 

রতয়তলত েথ্ক স�কর মুি৫৬F

57। 

এছতড়ত  ইসলতম ঘুু, ি্স য়তআ, অ�জল র্বয্ বযবসত   মতনুু 

েরতুণ   জুলু্ম্ িরকত্ আয় এমন সবর�কত্ কতযর ম িনিুি 

ক্্্ছ। 

্তসূল সত�ত�তহ  লতইিআ  য়তসত�তম সস োখ্র পতিে্লন েয, 

এসব উপত্য়  িথরক েলন্া্ন্ ফ্ল সতমত্জ্ একাল েলতক 

অনযতয়ভত্ব জতরজয় অ্থর্ িব্তট অংর লু্ট িন্ে  ্ বযতপক 

জন্গত�জ িনমরমভত্ব েরতিুর আ্ে। ্তসূল সত�ত�তহ  লতইিআ 

 য়তসত�তম এ স্ব্ মতবয্ম সৃস েরতুণ   জুলু্ম্ সকল পয়ত 

বে ক্্্ছন।  

 

                                                                                                               
56 . বু্আতন উিতন,  ল-িআাতয়ত, জতকতি্য়ত কুরুবখনত, যরআ্, পৃ. ৪৫৪। 
57. �তগি, পৃ. ৪৫৪। 
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যতকতর িভিিক অথর বযব�ত্ �বররন 

যতকত্র্ অথরথনিরক   সতমতিজক উ্তরয আ্ে াতি্র 

াূ্ ক্ত। এ্র যবু বযিি বত সমতজই নয় ্ত�  সমতনভত্ব 

উপকৃর আয়। াতি্র মতনবরত্ এক নষ্ র�। েয েকতন ো্র্ 

  সমত্জ্ জনয এটত একিট জিটল সমসযত। াতি্্র্ ফ্ল 

সমত্জ আরতরত   ব�নত্ অনুভূির সৃিস আয়। পি্ণত্ম োখত োয় 

মত্ত�ক সতমতিজক সংঘতর। অিবকতংর সতমতিজক অপ্তব ঘ্ট 

াতি্্র্ জনয। এ সকল সমসযত্ সমতবতনক্� ্তসূল সত�ত�তহ 

 লতইিআ  য়তসত�তম  �তআ্ পভ েথ্ক যতকত্র্ িববতন �ত� 

আন। 

যতকতর  �তআ রত‘ লত্ হকুম এবং অনযরম েমৗিলক ফ্য। 

ইসলত্ম্ পতঁািট  ্�্ অনযরম। যতকতর ইসলতমজ অথরনজির্ মুল 

 �৫৭F

58   ইসলতমজ  ্ত্�্ ্তজ্�্ অনযরম উউস। এিট একিট 

সমতজকলযতণ মূলক িববতন৫৮F

59।  �তআ্ স্ষতু লত্ভ্ উ্ত্রয 
                                                            
58 . Zohurul Islam. Islamic Economics. IFB. 1997. 1st ED. Page-

183 
59 . Salem Azzam. Islam and Contemporary Socicty. Islamic 

Council of Europe. ১৯৮২. Page-102 
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েকতন বযিি করৃরক েকতন িনিারস বযিি্ক রত্ েকতন িনিারস মত্ল্ 

িনবরতি্র অং্র্ �� অপরন ক্ত্ক যতকতর বলত আয়। পিব� 

কু্ ্ন িব্তির �ত্ন যতকত্র্ কথত বলত আ্য়্ছ৫৯F

60। সতবত্ণর 
মতনু্ু্ বত্ণত যতকতর �াতন ক্্ল স�া ক্ম যতয় অথা 

 �তআ রত য়তলত এ্রতা ক্্ন; 

َُم َمَِ َرِ�ٗ ﴿ ۡۡ َُم َمَِ ا َوَمآ َءْتَ ۡۡ ِ  َوَمآ َءْتَ ِّ ََ ٱ ْۡ  ِعۡ ََ نَۡر�ُ ِِ فَ َِ ٱّّا ٰ ۡمَ�
َ
َ ٓ�ِ  ْ َۡ �ُ َلَِ�ۡ

 ٖ � ٰۡ ََ وَۡجَه ٱ َزَ� و َُ َُ ُهُم ٱسۡمُ تُرِن ِ � َ ََ و 
ُ
ِ فَأ ِّ ََ    ]٣٩:الروم[ ﴾ۡلُِٗفۡ

মতনু্ু্ ব্ন বৃিি পত্ব ব্ল েরতম্ত সু্া যত িা্য় থতক, 

 �তআ্ াৃিস্র রতআত বন স�া বৃিি ক্্ নত, িক�  �তআ্ 

সমবিস লত্ভ্ জনয েয যতকতর েরতম্ত িা্য় থতক রত বৃিি পতয়, 

উআত্তই (যতকতর সতাকত �াতনকত্জ) সমৃিিরতলজ৬০F61। 

যতকতর বযব�ত্ক  �তআ রত য়তলত স�াতিবকত্জ্ স�্া্ 

পিব�রত এবং রত্া্ জনয  �তআ্ ্আমর   অনু�্আ্ এক 

মআতমতবযম িআ্স্ব িনবরত্ণ ক্্্ছন। যতকতর াত্ন্ ফ্ল যতকতর 

                                                            
60 .মুআতসা মুসত, যতকত্র্ রতউপযর   িববতন, ইসলতিমক ফতউ্�রন পি�কত, 

জুলতই েস্�ষ্, খৃ. ১৯৯৬, পৃ. ৫০। 
61 .  ল-কু্ ন ৩০: ৩৯। 
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াতরত্ অবিরস বন   েসই স্� রত্  �ত্   পি্যিি ঘ্ট। 
এ স�্কর  �তআ রত‘ লত এ্রতা ক্্ন 

﴿ 
َ
َ َۡ َٗ ُلۡذ ِم قَ ََ َِۡم َص ِ ا وَ  ۡمَ�ٰس ََ ِ َِم ب َ�ِع ََ ِرُُهۡم َوتُ ََ َِ �ُ َُ تَ ٰۡ َّ َصلَ ِ َِۡم  ِ ِ َعلَۡع َّ َص

  َ �َ ۡمۗ  ََ َُ ّ  ]١٠٣:ااو�ة[ ﴾س

রত্া্ মতলতমতল েথ্ক যতকতর �আণ ক্ যত্র রুিম েসগ্লত্ক 

পিব� ক্্র এবং ব্করময় ক্্র পত্ এ্ মতবয্ম।  ্ 

রুিম রত্া্ জনয োতয়ত ক্, িনঃস্ছ্আ েরতমত্ োতয়ত রত্া্ 

জনয সতষনত �্প৬১F

62। যতকতর  াতয়   রত্ যথতযথ বযবআত্ 
সমত্জ  য়   স�্া্ সুিবাত্পূণর ব�্ন্ েভ্� একিট 

অনযরম বিলস   গ �পূণর আতিরয়ত্। যতকত্র্ মতবয্ম স�্া্ 

একিট সুিনিাস অংর এমন ক্য়কিট িনিারস খত্র বি�র   

বযববর আয় যত্া্ �কৃরই িববআজন েেণজভূি। এ্া্ মবয 

্্য়্ছ গ্জব, িমসকজন, ঋণ��, মুসতিফ্ এবং েভ� িব্র্ু ন  

মুসিলম। িক� বতংলত্া্র এখন ্ত�জয়ভত্ব বতবযরতমূলক ভত্ব 

যতকতর  াতয় ক্ত আয়নত এবং রত িবিল ব্�্ন্  বযব�ত  

েনয়ত আয়িন।  

                                                            
62 .  ল-কু্ ন ৯: ১০৩। 
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 যতকতর  াতয় এখন বযিিগর ইেত্ উপ্ িনভর্রজল। 

অথা যতকত্র্ মতবয্ম ো্র্ াি্র জন্গত�জ্ পূণরবতসন স�ব। 

েকননত যতকতর �তয়জভত্ব াতি্র িব্মতা্ন্ একিট �তয়জ পিির। 

যতকত্র্ মতবয্ম সমতজ েথ্ক াতি্র াূি্ক্্ণ্ বযতপত্্ 

িফকআিবাগণ �যথরআজন মর �কতর ক্্্ছন। াি্র বযিি যত্র 

ি�রজয়বত্ যতকত্র্ অ্থর্ মুখত্পভজ নত আয়, েস জনয 

�্য়তজনজয় িববতন �্য়ত্গ্ জনয ফকজআগণ রতিকা �াতন 

ক্্ছন। ইমতম নববজ (্ঃ) ব্ল্ছন, ফকজ্, িমসকজন্ক এরটুকু 

পি্মতণ স�া িা্র আ্ব যত্র রত্ত রত্া্ অভত্ব্ �তিন 

েথ্ক মুিি পতয় এবং বনজ বযিি্র উপনজর আয়। ‘‘ইমতম রত্ফয়জ 

(্ঃ) এ মর সমথরন ক্্ন।৬২F

63 রত্ সমথরক, ফকজআগণ ির� 

বযবসত্য় িন্য়তিজর �তথরজগণ্ক রত্া্ �-� কত্জ (কুিট্ ির�, 

কৃিুকতজ, োতকতন, া্জজ্কতজ, কত্ঠ্ কতজ �ভৃির) �িনভর্ 

আ য়ত্ উপযুি পি্মতণ যতকত্র্ অথর �াত্ন্ কথত ব্ল্ছন। 

ইমতম মতিলক (্ঃ) ইমতম  আমতা ইবন আতষল (্ঃ) এবং অনযতনয 

ফকজআ্ মর আ্লত েয, �তথরজ ফিক্ িমসকজন্ক িনজসআ পি্বত্ 

                                                            
63 . ড. মতআমুা  আমতা, অথরথনিরক উভয়ন   াতি্র িব্মতা্ন যতকত্র্ 

ভূিমকত,  ইসলতমজ বযতংক বতংলত্ার িলিম্টড, পূ-৩ 
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পি্জ্ন্ এক বছ্্্ ভ্ণ েপতু্ণ্ জনয �্য়তজনজয় স�া 

যতকতর িা্র আ্ব।  

আয্র উম্ ্তিায়ত�তহ  নহ ব্লন যখন েরতম্ত ফিক্ 

িমসকজন্ক িকছু ো্ব, রখন রত্ক বনজ বতিন্য় ো্ব।৬৩F

64 মূলর 

যতকতর অভতবজ মতনুু্ক �িনভর্ এবং ি�রজয়বত্ যতকতর �তথরজ নত 

আবত্ অব�তয়  নয়ন ক্্র াতয়। একিট বছ্ �েলভত্ব 

ালত্ অবলষন পতবত্ প্ �তবলষজ আ্র  �আজ �িরিট বযিিই 

�িনভর্রত অজর্ন সভম আ য়তটতই �তভতিবক। 

 

বতয়রুল মতল 

্তসুল সত�ত�তহ  লতইিআ  য়তসত�তম ইসলতমজ ্ত� �ির�ত্ স্� 

বতয়রুল মতল  �ির�ত ক্্ন। ্ত্�্ যতবরজয় অথরথনিরক 

কমরকত� পি্াতলনত্ পতরতপতির রতঁ্ �িরি�র বতয়রুল জনকলযতণ 

                                                            
64 . �তগি, পৃ.- ৪। 
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এবং েমৗিলক াতিআাত পূ্ণ সং তষ কতজ ক্র।৬৪F

65 যত াতি্র 

িব্মতান ক্্ �িনভর্রত অজর্ন সুাু্ �সত্জ ভূিমকত ্ত্খ।  

বররমতন িব্তিজর অথরবযব�ত যখন মতনু্ু্ েমৗিলক 

াতিআাত পূ্্ণ বযথর আ্য়্ছ। অথরথনিরকভত্ব �তবলষজ ক্্ 

েরতলত্ ল্ভ নতনত নত্ম   াটকাত্ ে�তগত্ন গ্ড় উ্ঠ্ছ 

এন.িজ.  িবিভ� �কত্ সতআতযয সং�ত। যত্ত াুঃ�, অভতবজ, 

অসআতয় মতনুু্ক সু্খ্ �� োিখ্য় সু্া্ উপ্ ঋণ �াতন 

ক্্ছ, িক� অিবকতংর েভ্� �িনভর্রত অজর্ন্ পি্ব্রর 

প্িনভর্রজলরতই বৃিি পত্ে। অথা ইসলতম �িনভর্রত অজর্ন্ 

েভ্� েয বত ব িরভত   িাক িন্াররনত �াতন ক্্্ছ, যত 

অনুস্ণ   বত বতয়ন ক্্ল াি্র অভতবজ  অসআতয় মতনুু অির 

সআ্জ �িনভর্ জজবন যতপন ক্্র পত্্। মূলর ইসলতম ্ত� 

িনয়�তবজন বযিি মতিলকতনত �ির�ত, সুা বযব�ত স�ূণরর্প ্িআর 

ক্ণ, যতকতর বযব�ত বতবযরতমূলক, মজ্তসজ  ইন �বরর্ন্ 

মতবয্ম অথরথনিরক ভত্সতময ্ভত ক্্ছ। পঁুিজ্ক উউপতান 

েভ্� কত্জ নত লতগত্য় অসল েফ্ল ্তখত, কমরভম বযিি 

                                                            
65 . সতই্য়যা আতসতন মুসতভত নাভজ, ইসলতমজ সমতজ বযব�ত, ইফতবত, ঢতকত, খৃ. 

১৯৮৩, পৃ.- ৩০। 
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কমরআজন সময় কতটত্নত্ িব্্তবজরত ক্্ছ, অপবযয় িন্ুব  

িমরবতয়জ আ্র উউসতআাতন, পিরর জিম  বত্া্ বযব�ত, 

াতনরজলরত, িভভু্ক্ আতর্ক ক্মর্ আত্র পি্ণর ক্ত্ ম্বয 

িা্য় �িনভর্রত অজর্ন্ িাক িন্াররনত �াতন ক্্ছ। এ েভ্� 

জতিরগর �িনভর্রত অজর্ন্ জনয সবর ্্্ মতনু্ু্ এ সং তষ 

ইসলতমজ িরভত একতষ �্য়তজন। ‘‘�িনভর্রত অজর্ন ইসলতমঃ 

একিট পযরত্লতানত’’ রজুরক �ব্ে এ িবুয়িট  ্লতিার আ্য়্ছ । 

মতনব কলযত্ণ  মত্ এ ভুর �য়তস সতমতনযরম কত্জ লতগ্ল   
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