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ارمحيم ارمحن اهللا �سم  

.ل ى صحبهآ اهللا و هللا ى ارولا ى ارسلع ع ول ا اهللا ى ع  

সম� �শংসা আ�াহর জনয; আর সালাত ও সালাম ে�� 
রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর �িত  বং শাি� 
বিষরত হহক তাার  িরবার- িরজন ও সাহাবীগেণর �িত । 

অতঃ র: 

আমার িনকট  া�াতয রাাসমূেহর  কিট ইসলািমক েস�ার 
েথেক কতগেলা ��  েস ে পছেলা, েযগেলার ে ছেন হ�ািন 
িদেয়েছ “আল-আবা আল-বীদ” তথা ‘েহায়াইট ফাদাসর’ নামক 
ক�র �ী ি��ান িমশনাির সংগঠন; আর যখন আিম  গেলার 
বযা াের জানেত  ারলাম, তখন আিম েসগেলার জওয়াব না িদেয় 
 ারলাম না। 

আর ��সমূেহর ধরন-�কৃিত  বং  যুবক ও অনযানযেদর মাো 
ইসলামী িদক-িনেদরশনা েযযােব চলেছ েস ে�কা েট হ� 
��মালার ছে� ছে� যা  ািঠত হে� তা িবেবচনা কের েস 
��গেলার হউর েদওয়া বযতীত আমার গতয�র িছল না  তাছাাা 
  ��গেলা ও অনুর  িকছু িব�াি� সৃি� করার ে ছেন খৃ�ান 
িগজরার েয সুিনিদর� হে�শয রেয়েছ তা অঅ� নয়   গেলা 
মূলতঃ  মন িকছু ধারাবািহক  বর যা িনরবি��যােব  ূবর েথেকই 
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চেল আসেছ তা ইিতহােসর �িতিট  াঠকই সহেজ বুােত  াের  
িবেশষ কের যারা খৃ�ানেদর িবিয� আে�ালন, তােদর যাবতীয় 
�েচ�া সমি�তকরণ, সািবরক  যরােয় তােদর আ মানানক 
যাবতীয়  �িত স�েকর ওয়ািকফহাল  

অতঃ র আিম  ই বযা াের মহান আরেশর মািলক দয়াময় 
আ�াহর িনকট সাহাযয �াথরনা কেরিছ; আ�াহর দীেনর 
 ৃ�ে াষকতার জনয, ইসলােমর অনুসারীেদর আনস�ােনর জনয 
 বং আ�াহ চায় েতা যাষা ও কলেমর মাধযেম সং�াম করার 
জনয  

��সমূেহ হ �াি ত ইসুযগেলা িনেো� �ধান িশেরানাম অনুযায়ী 
িলি ব� করা যায়: 

— সাময বা সমানািধকার; 
— �াধীনতা (ধমরীয় �াধীনতা — দাস�থা); 
— নারী; 
— শরী‘আত বা�বায়ন; 
— িজহাদ। 
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যূিমকা: 

১.  

 ই ��গেলার জজ বতরমান সমেয় হয়িন; বরং  গেলা হল 
কতগেলা ��  বং সে�হ-সংশয়, যা ইসলােমর হ র আঘাত 
হানার মতই  ুরাতন।  

আর িযিন  সব ��  বং অনুর  আেরা যা িকছু  খােন বিণরত 
হেয়েছ তার বযা াের অবগত আেছন, িতিন জােনন েয, িবিয� 
যুেগ ও নানা হে�েশয  সব �� �ণয়নকারীগণ েসগেলার জবাব 
 াওয়ার হে�েশয তা কের িন  বং সেতযর অনুসসান করাটাও 
তােদর লকয িছল না; বরং তারা সমােজর অযয�ের ও তার িচ�া-
গেবষণার ময়দানেক হউ� করার হে�েশয  কটা বা ধরেনর 
েশারেগােলর মেধয  সব �� ছুাো িদেয়েছ  অতঃ র েসখান 
েথেক �ত েকেট  োেছ  বং তােদর আঙুলসমূহ তােদর 
কণরকুহের  ুিকেয় িদেয়েছ   আশশায় েয, তারা  সব �ে�র সু�ু 
জবাব �বণ করেব অথবা ে েয় যােব; সুতরাং মেন হে� তােদর 
হে�শয হল �চচ িযোর ময়দােন কতগেলা টাইম েবামা িনেক  
করা, অতঃ র তা িবে�ািরত হেয় আ া� হওয়ার  ূেবরই �ত 
েসখান েথেক  লায়ন করা  

২.  
হযয়  েকর আেলাচকেদর িনকট �ীকৃত িবষেয়র হ র ঐকযব� 



 

6 

হওয়াটা কত সু�র হত, যােত েসখান েথেকই আেলাচনা শু 
করা যায়  বং েসখােনই িফের আসা যায়  িক�  ই গেবষেকর 
অনুমান,  সব �ে�র �েরাচনার ে ছেন হে�শয হল সে�হ ও 
সংশেয়র বীজ ব ন করা; বরং ‘নারী অিধকার �িত�া’, ‘বণর 
ৈবষেমযর িবেরািধতা’, ‘সমানািধকার’ ও ‘মানবািধকার’ িনেয় 
হ�বাচয— ইতযািদর মত �শ� দািব-দাওয়ার নােম অনযেদর 
হ র আ মণ করাই   সব �ে� অবতারণার হে�শয। আর 
আ িন যালযােবই জােনন েয,  ই ‘ত�’ েতা অবা�ব দািব মা�, 
যা দুবরল ও হীনমনয ে�িণর বযি�েদর িনকট চক চেক, িক� বা�েব 
 রীকা কের েদখেল তা েকবলই মরীিচকা, যােক ি  াসাতর বযি� 
 ািন মেন কের েসখােন যায় িক� েশষ  যর� িকছুই  ায় না; 
বরং  ায় শধু অহংকারী বা কাহেক, েয িনগৃহীত েছাট কাহেক 
আগেল েরেখ ি ঠ চা ো িদে� যােত কের তােক তকুিণ েখেয় 
েফলেত  াের, অথবা তােক েরেখ িদে� যােত েশষ যর� 
েমাটাতাজা হেল েখেত  াের    েতা ‘আইন’ ও ‘সযযতার’ সু� 
েখালস  রােনা মেগর মু�ুক, যা আধুিনক �যুি�র অনযতম 
অবদান! 

৩.  

আলা -আেলাচনার সময় কতগেলা �হণেযাগয আদশর িঠক করা 
দরকার, যা হদাহরেণর েকে� সূ� িহেসেব অনুসরণ করা যায় 
 বং লকয িহেসেব িনধরারণ কের তা অজরেনর জনয েচ�া করা 
যায়   
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আর েযেহতু  ই ��গেলা �কাশ ে েয়েছ “েহায়াইট ফাদাসর” 
নামক ি��ান িমশনাির সংগঠেনর  ক েথেক; তাহেল  ই 
সংগঠনিট িক চাে� েয, ি��ান নীিতমালাই হেব অনুসরণীয় ও 
অনুকরণীয় আদশর? আিম   রকম ধারণা কির না; েকননা ি��ান 
ও অ-ি��ান সবাই ি��ধেমরর িযতরকার বা�ব অব�া স�েকর 
যাল কের জােন তােদর  িব� �ে�র মাধযেম  বং  অতীত ও 
বতরমানকােলর তােদর ে া  ও যাজকেদর কমরকােচর মাধযেম। 
আর আমার  ই জবােবর মেধযই ি��ানেদর িবিয� �কার িবকৃিত 
ও িবচুযিতর নমুনার িদেক দৃি� াত করা হেত  াের। 

আর যিদ ইয়াহদী ধমরই �হণেযাগয আদশর হয়, তেব ি��ধমর ও 
 র ে া ,  িচত ও িনযররেযাগয বযি�বেগরর বা�বতা হল েয 
তারা ইয়াহদী ধমরেক িবকৃত ও অেযাগয মেন কের   

আর যিদ আদশর হয় আধুিনক  ি�মা সযযতা, তেব ি��ান ে া -
ফাদার ও তােদর অনুসারীেদর েসখােন কী কাজ? তারা যিদ তােত 
মু� থােক  বং তারা জনসাধারেণর িনকট তা ে শ করেত  বং 
জনগণেক তার িদেক আ�ান কের �া��যেবাধ কের, তেব তা 
হেব  ক ল�াজনক বশযতা। েকননা,   কথা সবরজনিবিদত েয, 
 ই সযযতার সমৃি�র সু িরিচত কারণগেলার অনযতম হে� িগজরা 
ও িগজরার যাজকেদর বজরন   ই সযযতা িগজরা েথেক  মনযােব 
 লায়ন কেরেছ েয, তা  রবতরীেত আর িফের আসেব না; তােদর 
যাষায় ‘মধযযুগীয়  �াদমুিখতা’য় যিদ-না িফের েযেত ই�া কের! 
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তেব  খােন  ই েলখক হ�  া�াতয সযযতােক অনুকরণীয় 
হওয়ার মত হউম েদেখ না  কারণ, তােত রেয়েছ �কাশয িবচুযিত 
ও মানবতার জনয দুঃখ-দুদরশা, যার কারেণ েগাটা িব� যয়-যীিত, 
স�াস, হে�গ-হৎক�া ও অি�রতা অবু� হেয় আেছ যা 
অিচেরই েযন েস-সযযতা ও তার র কারেদরেক  ির ূণর  ংেসর 
িদেক িনেয় যাে�  আর তার মেধয  ই িবচুযিত বযতীতও রেয়েছ 
‘মানবািধকার’, ‘সমানািধকােরর’ মেতা িকছু �ূল ত�, েযগেলার 
েকােনা বা�বতা েনই। আর  র বা�বতার িকছু যিদ েথেকও 
থােক, তেব তা ে�তা� সােহবেদর জনযই। তােদর ছাাা অনযেদর 
জনয শধু রেয়েছ জ�েলর শাসন িকংবা “হে�শয বা�বায়েন 
যুল �াও অনুেমাদনেযাগয” শীষরক িবকৃত ত� ও আদশর। 

দুঃখজনক হওয়া সে�ও  র �ারা  টাই �মািণত হয় েয, 
সকেলর িনকট সে�াষজনক  মন েকােনা জায়গা েনই, েযখান 
েথেক শু কের আমরা  কটা সে�াষজনক ফলাফেল ে পছুেত 
 ারতাম। 

৪.  

হ�াি ত ��গেলার  কিট জবাবও ি��ধমর  বং ি��ীয় আিকদা-
িব�ােস  াওয়া যােব না। তেব  কিট ি��ান িমশনাির সংগঠন কী 
কের  সব �� হ�া ন কের? 
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দাস�থা, নারী স�িকরত িবষয়ািদ,  িব� ধমরযু�  বং ি��ধমর 
�হণকারী ও অনযানযেদর মেধয িবযি�— সবিকছুই ি��ধেমর 
িবদযমান; ি��ধেমরর অনুসারীরা  সব সমসযার িক জবাব েদয়, তা 
জানার অিধকারও  াঠকেদর রেয়েছ   

েযেহতু  র জবাব না-েবাধক, েসেহতু তারা েকন ি��ধেমরর িদেক 
দাওয়াত েদয়া বস কের না? অথচ   ধমরেতও   সকল হ�াি ত 
িবষয়ািদ সমযােব িবদযমান! মূলত তারা  ই িদনগেলােত  সব 
িবষয়েক হ�া ন কেরেছ েদাষণীয় ও �িট ূণর িবষয়রে , যােত 
 র মাধযেম ইসলাম ও মুসিলমেদরেক ঘােয়ল করার হে�শয 
হািসল হেত  াের। 

৫.  

আরও  কিট িবষয় অতয�  ীাাদায়ক ও িত�। আর তা হল  ই 
েয,  সব �ে�র  াঠকমা�ই অনুধাবন করেত  ারেবন,   
��গেলা িনরে ক নয়   সব �ে�র বােকয ও ছে� �বৃিউর 
অনুসরণ ও  ূবর�সূত ধারনাই িছল িনয়�ণকারী শি�   

৬. 

হ েরা� কথাগেলা  ই িবষেয়র ও হউেরর অবতারণায় যূিমকা 
িহেসেব আসায় আিম বযিথত  তা সে�ও �েতযক অধযয়নকারীর 
েজেন রাখা �েয়াজন  বং �েতযক  যরেবকক িব�াস করেত 
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 ােরন েয, আিম সতয অনুসসােনর হে�েশয সেবরা� েচ�া-সাধনা 
কেরিছ। আর   কাজিট কেরিছ আিম আ�াহ তা‘আলার যেয় 
 বং তাার িনকট সওয়াব ও কলযােণর আশায়; আমানত 
যথাযথযােব আদায় করেত  বং েগাটা মানবতার কলযাণ 
কামনায়  

৭.  

আর আিম স�ািনত  াঠকেক �রণ কিরেয় িদেত চাই েয, আমার 
 ই জবােবর হে�শয হল ঐসব অমুসিলমেদর সে�াধন করা, যারা 
কুরআন ও সু�াহর মত শরী‘আেতর ব�বয �ারা ে শকৃত 
দিলেলর �িত অনুগত নয়  আর তাই  ই �ে�াউর ও 
আেলাচনায় অনয েকােনা িকছুর চাইেত িবেবক-বুি�েক সে�াধন 
 বং িচ�াশি�র সােথ আেলাচনাই গুর ে েয়েছ। 

তেব েযখােন �েয়াজন হেয়েছ েসখােন শরী‘আেতর নস ও 
ব�বযসমূহও  কি�ত করা হেয়েছ;  াঠক তা লকয কের 
থাকেবন দাস�থা ও অনয িকছু িবষেয়র আেলাচনােত। 

 

আর আিম  ির ূণর আ�া ও দৃৃতার সােথ বলেত চাই: িন�য় 
আমার দীন হেলা আল-ইসলাম; আর তার �িত আমার ঈমান ও 
িব�াস নাবো হওয়ার মত নয়  আর আল-কুরআন �কৃতযােবই 
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আ�াহর বাণী; আর মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম হেলন 
সবরেশষ নবী ও রাসূল  বং িতিন সকল মানুেষর িনকট ে�িরত 
আ�াহর রাসূল  আর ইবরাহীম, মূসা ও ঈসা আলাইিহমুস সালাম 
হেলন আ�াহর নবী ও বিল� রাসূলেদর অ�যুর�। আর আ�াহ 
তা‘আলা সকল জািতর মেধযই রাসূল ে�রণ কেরেছন; আর 
ইসলাম হল আ�াহ তা‘আলার সবরেশষ দীন, যা বযতীত অনয েকান 
ধমরেক িতিন �হণ কেরন না  আর আ�াহ হেলন সাহাযয-
সহেযািগতার আধার  বং তাার হ রই আমােদর যরসা; মহান ও 
সেবরা� আ�াহর সাহাযয বযতীত েকান হ ায় েনই  বং েকান 
শি�-কমতাও েনই। 

 ই  ু�েক আিম �ে�র ধারাবািহকতায় িকছু  িরবতরন কেরিছ 
 বং তা িবষয়ব�র আেলােক িবনযাস কেরিছ; তােত তার আসল 
ধারাবািহকতা রকা কির িন। তেব ��কারকেদর মূল 
ধারাবািহকতায় ��গেলা জবাবসমূেহর েশেষ হ �া ন করব  

* * *
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সমানািধকার 

মানুেষর মেধয সাময ও সমানািধকার মােন সৃি�গত ও 
চির�গতযােব  করকম ও সাদৃশয ূণর হওয়া। সুতরাং যখনই  ই 
গণাবলী  করকম হেব অথবা কাছাকািছ  যরােয়র হেব, তখন 
সমতা ও সমানািধকােরর িবষয়িট যথাথর ও কাছাকািছ  যরােয়র 
হেব; আর যখন  ই গণাবলী িয�রকম হেব, তখন তার �যােবর 
মেধযও িয�তা আবশযক হেয় হঠেব  

আর  ই ��াবনা বা যূিমকােক অবল�ন কের বলা যায় েয, 
মানব স�ানেদর মেধয চুাা� সাময ও সমানািধকােরর িস�া� 
�হণ করা  েকবােরই অস�ব। তেব আমরা বিল েয,  ই েকে� 
মূল িবষয় হল অিধকার ও দািয়র-কতরেবযর েকে� সমতা   
আইন-কানুন ও িবিধ-িবধান অনুধাবন, আয়উকরণ, বা�বায়ন, 
সাাাদান  বং িবচার করার সকমতাস�� নূযনতম শারীিরক 
সকমতা ও মানিসক েযাগযতার সমতা সবার মেধয িবদযমান 
থাকার কারেণই তা স�ব। িক� েজেন রাখা দরকার েয, মানব 
সৃি�র মূেলই েমধা ও চিরে�র বযবধান রেয়েছ  যার ফেল সৃি� 
হয় িকছু �যাগত, সামািজক ও রাজৈনিতক বযবধান ও 
�িতবসকতা, েযমনিট �ে� হ�াি ত হেয়েছ। 

আর  সব �িতবসকতার িকছু িকছু সামিয়ক হেত  াের; আর 
িকছু �ায়ী হেত  াের  আবার িকছু �িতবসকতা রেয়েছ যা কমই 
ঘেট থােক; আবার িকছু �িতবসকতা �ায়ই ঘেট। তেব �েতযক 
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�িতবসকতার �যাব তার িনেজর মেধযই সীমাব�। তাই  ই 
�িতবসকতা অনযানয অিধকােরর েকে� সমতািবধােন বাধা হেব 
না  

চিরে�র েকে� হউম চিরে�র অিধকারী বযি� ও হীন চিরে�র 
অিধকারী বযি� সমান নয়; িক� েস অনয অিধকােরর েকে� তার 
সমান হেত েকান বাধা েনই  বুি�মান বযি� আর িনেবরাধ বযি� 
সমান নয়; আর নারী তার গণাবলী, েমধা ও শি�-সামেথরয 
 ুুেষর মেতা নয় (নারী িবষেয় �ত� জায়গায় িব�ািরত 
আেলাচনা আসেব ইনশাআ�াহ)  

 গেলা হল �যাবগত ও সৃি�গত িকছু �িতবসকতা  

আর সামািজক �িতবসকতা মােন হল, অিযজতা ও জীবন 
অনুশীলেনর ফলাফেলর হ র িযিউ কের েযসব �িতবসকতার 
বযা াের সমাজ  কমত হেয়েছ  মূলত  ই ঐকমতয সৃি� হয় 
 সব গণাবলীর  ারঅিরক বযবধােনর িবষেয় বুি�গত িনি��া ও 
 িরতু�তা েথেক।  র  সামািজক �িতবসকতার দৃ�া�: জানী 
বযি� ও মূেখরর মাো সমতা �দােন অ�ীকৃিত  েকননা, সকল 
মানুষ  কমত েয, মূখর বযি� দায়-দািয়র �হেণ েনতৃেরর হ যু� 
নয়  বং জািতর সমসযা সমাধান ও সমািজক িবষয়ািদর েকে� 
তার হ র িনযরর করা যায় না  
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আর রাজৈনিতক �িতবসকতা হল রাজৈনিতক অথবা সামিরক 
কারেণ শাসক ও �শাসক ে�িণ কতৃরক ঐকযব�যােব েকান েকান 
েগা�ীেক রাাীয় িকছু গুদািয়র �দােন �িতবসকতা সৃি�। আর 
 ই িবষয়িট েকান �কার বাকিবতচা ছাাাই সকল জািতর মেধয 
�ীকৃত  

 র দৃ�া�: িযনেদিশেক রাোর �শাসিনক দািয়র�হণ েথেক 
িবরত রাখা  সাধারণত  ই �শাসিনক দািয়র ও চাকুির েসই 
রাোর নাগিরকেদর মেধযই সীমাব� থােক। 

অনুর যােব িনবরাচেনর অিধকার; েকান েকান ে শা �হণ ও 
িবিনেয়াগ িনিষ�করণ; সামিরক ও কূটৈনিতক বযি�বেগরর িবেশষ 
�েটাকল ও িবিধ-িবধান; তােদর েকে� িবেদিশ নারী িববােহ 
�িতবসকতাসহ আরও অেনক দৃ�া� রেয়েছ  

আর  গেলার মেধয আরও অ�যুর�: ইসলামী রাোর েকান েকান 
�শাসিনক  েদ িয�ীেদর দািয়র �হেণ বাধা �দান  আরও 
 কিট হদাহরণ: মুসিলম নারীেদর সােথ িয�ীেদর িবেয়-শাদীেত 
বাধা দান   ই �সে� আরও িব�ািরত িববরণ অিচেরই আসেছ  

আর েশষ দু িট হদাহরণেক শর‘য়ী �িতবসকতা িহেসেবও 
িবেবচয  কারণ,  ই িবধানসমূহ ইসলামী শরী‘আেত �ীকৃত  আর 
 গেলা েযৗি�ক িবষয় ও সিঠক সামািজক �থা েথেক হৎসািরত, 
েযমনিট  াঠক অবেলাকন কের থাকেবন। 
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 ই হে� িকছু দৃ�া�, যার মাধযেম িনয়ম-নীিত বুােত  ারা যায় 
 বং  ই মেমর তু� হওয়া যায় েয, মানুেষর মাো চূাা�যােব 
সমতা িবধান করা অস�ব। বরং যিদ সাধারণ সােমযর কথা বলা 
হয়, তেব  র হ র িযিউ কের  মন কতগেলা িবষেয়র হউব 
হেব যা সমাধান করা মানুেষর  েক স�ব হেব না  বং তার 
ফেল মানুেষর েমধার অবমুলযায়ন অবশয�াবী হেব  বং তােদর 
শি�-সামেথরযর অযথা খরচ হেব    কাজিট অ�ত জঘনয 
িবশৃ�লা।  ই ে��র ও অিধকারই িব�বযব�ােক গঠন, সং�ার, 
হ�িত ও অ�গিতর িদেক িনেয় যায়  তা বািতল করেত েগেল 
িবে�র শাসনবযব�া ৈনরােজযর িদেক চেল যােব। আজেকর  ই 
িদেন সমাজতে�র  তেনর েয কুণ অব�া আমরা �তযক 
করিছ, তা বুি�মান ও �জাস�� বযি�েদর জনয দৃ�া�মূলক 
�মাণ। 

�কৃত িবষয়িট যিদ   রকমই হয়, তেব েমধার িবিয�তা  বং 
তােক কােজ লাগােনা ও তা েথেক হ কৃত হওয়ার  �িতেত 
তারতেমযর হ র িযিউ কের ব�গত তারতেমযর সৃি� হয়; �েতযক 
েমধার অিধকারী তার েমধা অনুযায়ী েস ব�র হ যু� হেব যা 
েথেক তার  িরবার ও সমাজ হ কৃত হেব  আর   জনযই 
িবিয� িবযাগ ও দফতেরর �ধান, বযব�া ক ও তােদর 
িনে�েরর বযি�বেগরর েকে� দািয়েরর �র িবনয� করা হয়  

ইসলামী শরী‘আত সু� িবেবক-বুি�র সােথ সংগিত েরেখই েসই 
সমতার িদেক আ�ান করেত  াের না, যােত বযি��াত�, 
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বযি�গত েমধাসমূহ  বং মানবস�ানেদর মাো িবদযমান 
 াথরকযেক বািতল কের েদয়। িব�শাি� �িত�ায় বযি�গত ও 
সমি�গতযােব    াথরেকযর �যাব রেয়েছ  আর  ই শাি� 
�িত�া ও সং�ার সাধনই হল শরী‘আেতর চূাা� লকয ও 
হে�শয  

সুতরাং  টাই হে� সমতা �িত�ায় �িতবসকতা সৃি�কারী 
কাযরকর ও গুর ূণর  কিট কারণ  

অনযিদেক জািত, বণর িকংবা যাষার িযিউেত  াথরেকযর েকান 
�যাব ইসলামী শরী‘আেত েনই। িক� শরী‘আেত  ই িদেক 
ইি�ত করা হেয়েছ েয,   ধরেনর  াথরকয আ�াহ তা‘আলার 
িনদশরনসমূেহর মেধয অনযতম িনদশরন যা তাার বার, শি�র 
 ির ূণরতা  বং তাার ইবাদেতর হ যু�তার হ র  ল� �মাণ 
�র   

আর  ই �কােরর বযবধােনর আরও  কিট গুর ূণর কাজ 
রেয়েছ, েয িদেক ইসলাম ইি�ত কেরেছ। আর তা হে� 
 ারঅিরক  িরিচিত ও আ�িরক বসন সৃি�। আল-কুরআনুল 
কারীেমর ব�বয:  

نَ�ٰ وََجَعۡلَ�ُٰ�ۡم ُشُعوٗ�ا َوَ�َبآ�َِل  ﴿
ُ
ُُ ِِنّا َخلَۡقَ�ُٰ�م ّمِن َذَكرٖ َوأ َهَاا َّّا

َ
ُ ��َ

 ْ  ]١٣: سوة  بلجدبت[﴾ ... ِ�ََعاَرفُٓوا
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“েহ মানুষ! আিম েতামােদরেক সৃি� কেরিছ  ক  ুুষ ও  ক 
নারী হেত,  ের েতামােদরেক িবয� কেরিছ িবিয� জািত ও 
েগাে�, যােত েতামরা  েক অ েরর সােথ  িরিচত হেত  ার।” 
— (সূরা আল-হজুরাত: ১৩) 

  িবষয়িটেক �ীেন ইসলােমর যা �ারা েজার েদওয়া যায় তা 
হে�, মুসিলমেদর িনকট  িট �ীকৃত িবষয় েয, আ�াহ তা‘আলা 
সব জািতর হ ের েকােনা জািতেক মযরাদা িদেয় সৃি� কেরন িন, 
আর িতিন েকােনা কওেমর হ র অনয কওমেক ে��রও েদন িন। 
আ�াহ তা‘আলা  বং জনগেণর িনকট মানুেষর মূলযায়ন হেব তার 
হউম আচরণ, সৎ আমল  বং আ�াহর আনুগতয ও তাার িনেদরশ 
অনুসরেণর েকে� যথাযথ েচ�া-সাধনার �ারা  শরী‘আেতর 
 িরযাষায়  র নাম ‘তাকওয়া’ বা আ�াহযীিত  আল-কুরআেনর 
যাষায়:  

ۡ�َقٮُٰ�مۚۡ  ﴿
َ
� ِ َّ َ ََ ِِد َرَمُ�ۡم  ۡۡ َ

ّّ أ ِ  ]١٣: سوة  بلجدبت[﴾ ِ

“েতামােদর মেধয আ�াহর িনকট েস বযি�ই অিধক মযরাদাস�� 
েয েতামােদর মেধয অিধক মুউাকী।” — (সূরা আল-হজুরাত: ১৩) 

আর ইসলােমর নবী মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 
(মানুেষর মযরাদার মা কািঠ িহেসেব)  ই নীিতরই  ুনরাবৃিউ 
কেরেছন তাার ব�েবযর �ারা:  
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ك�م آل م د آ م م  ، دبحد أني�م د�ن ،دبحد ة��م إن !بليس أيهي يي «
 دال أبج� ع حعد�د حس   ،ألقي�م ب  بغد أ�دم�م إن، لدبب
 نيلقوى إال فضلأحد ع نيضدال أ نيضأ ع محد دال بد� ع حعج�

ةجيل ةجي  : أأدجد أحد د بحيمعن ب  أن ضة  د قي  بليث�( »...
 ).                   بلصحي 

“েহ মানুষ সকল! িন�য় েতামােদর �িত ালক  ক, েতামােদর 
ি তা  ক, েতামরা সকেলই  ক আদেমর স�ান, আর আদম 
মািট েথেক ৈতির। িন�য়ই েতামােদর মেধয েস বযি�ই সবেচেয় 
েবিশ স�ািনত, িযিন আ�াহর িনকট েতামােদর মধয েথেক 
সবেচেয় েবিশ তাকওয়ার অিধকারী। অনারেবর হ র আরেবর, 
আরেবর হ র অনারেবর, সাদার হ র লােলর  বং লােলর হ র 
সাদার তাকওয়া বযতীত অনয েকান মযরাদা েনই ...” — (হািদসিট 
ইমাম আহমদ ও িতরিমযী আবূ নযর েথেক বণরনা কেরন; 
হাইসামী বেলন: তার বণরনাকারীগণ সহীেহর বণরনাকারী)       

আর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামেক িজজাসা করা হল:  

أأدجد بلبب� د ( »أضع  بليس لبغيس «: أن بليس أح  إل ب ؟ قي  «
 ).                                                                                                                د اعب حعا بلبب� م  حديث بن  بمد، غ�ه نأحعيظ متقية�ة

“েকান মানুষ আ�াহর সবেচেয় ি�য়? িতিন বলেলন: মানুেষর মধয 
েথেক েয মানুষ অনয মানুেষর সবেচেয় েবিশ হ কারকারী ” — 
(হািদসিট তাবারানী বণরনা কেরন  বং অনযরাও কাছাকািছ শেশ 
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বণরনা কেরেছন।  খােন  িট ইবনু ওমর রা.  র হািদস, যা 
তাবারানীর শেশ বিণরত) 1 

***** 

                                                           
1 েদখুন: আল-মাকােসদুল হাসানা ( بلسغة بلقياد ),  ৃ. ২০০ - ২০১ 
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�াধীনতা 

 ই �সে� িবিয� িদক িনেয় আেলাচনা হেব: 

১. দীন �হেণর বযা াের েকান েজার-জবরদি� েনই  

২. ইসলামী রাো অমুসিলমেদর ধমরীয় �াধীনতা  

৩. ির�াহ বা ধমরতযােগর িবধান  

৪. দাস�থা  

যূিমকা: িফিকেরর (িচ�ার) �াধীনতা, কুফেরর �াধীনতা নয়: 

�াধীনতা িবষয়ক ��িটেত েয ব�বয  েসেছ, তা হল: “িকযােব 
সম�য় সাধন স�ব   দুিট িবষেয়র মেধয েয, আ�াহ মানুষেক েয 
িচ�া ও িব�ােসর �াধীনতা িদেয়েছন  বং ...” (েশষ  যর�)2। 

আর বিল: িচ�ার �াধীনতার িন�য়তা ইসলােম �ীকৃত  আ�াহ 
তা‘আলা মানুষেক �বণ, দৃি� ও হদেয়র অনুযূিতর মেতা ইি�য় 
দান কেরেছন; যােত তারা িচ�া-যাবনা ও অনুধাবন করেত  াের 
 বং ে পছুেত  াের সিঠক িস�াে�  সু� ও ঐকাি�ক িচ�া-
যাবনার বযা াের তােক জবাবিদিহ করেত হেব  বং তার 

                                                           
2 বইেয়র েশষাংেশ ��গেলা  �বয  — স�াদক  
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ইি�েয়র অয� ও অবেহলার জনযও েস িনেজই দায়ী। 
েতমিনযােব  গেলার অ বযবহার স�েকরও েস িজজািসত হেব  

আর িব�ােসর �াধীনতা;  িট আ�াহ সুবহানাহ ওয়া তা‘আলা 
িনঃশতরযােব �দান কেরন িন েয, �েতযক মানুষ তার েখয়াল 
খুিশমত আিকদা-িব�ােস িব�াসী হেয় হঠেব। বরং আ�াহ 
সুবহানাহ ওয়া তা‘আলা �া�বয়� বুি�মান মানুষেদর জনয 
আবশযক কের িদেয়েছন যােত তারা তাােক  কমা� রব ও ইলাহ 
িহেসেব িব�াস কের  বং িবন� িচেউ শধু তাারই আনুগতয কের; 
আর  তিউ� অনয িকছু িতিন তােদর িনকট েথেক �হণ করেবন 
না  

 র �মাণ:  ই সু�শ�  ৃিথবী, যােত আমরা বসবাস কির, তার 
অ�লসমূহ আকি�কযােব ৈতির করা হয় িন  বং তার 
হ করণসমূহ  ক অংেশর হ র আেরক অংশ িনয়ম-কানুন ও 
িচ�া-যাবনা ছাাা অনুমান কের জোা করা হয় িন; বরং তা সৃি� 
করা হেয়েছ সুঅ� িনয়ম-কানুন ও সু�  �িতর অনুসরেণ  
মহাশূেনয হা� অব�ায় যা হঠা-নামা কের তা িবিধব� িনয়েমই 
কের; আর  ািনর মেধয যা ডুব�, যাসমান ও সাাতরােনা অব�ায় 
িনিক�, তাও  ক শি�শালী িনয়ম �ারা িনয়ি�ত; আর জিমেনর 
মেধয যতসব হিউদ অশুিরত হয়  বং তার েয �াদ, রং ও ফল 
িবিয� রকম হেয় থােক, তাও  ক সুিন ুণ িনয়ম-কানুেনর 
অনুগত  সুতরাং আসমান ও জিমেনর �িতিট ব�ই সৃি� করা 
হেয়েছ যথাযথযােব  আর েয বযি� সতয ও বা�বতার অনুসসান 
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করেব, েস শধু  ই িব�ৃত সৃি�রািজর  ৃ�া হউােত থাকেব যােত 
েস  র �কৃত রহসয অনুধাবন করেত  াের। ফেল তা তার সৃ�ার 
�িত ঈমানেক বৃি� করেব, আর  ই িব�জগেতর সু�তা ও 
িন ুণতা স�েকর িব�াস দৃৃ করেব। 

আর মানুষ মা�ই জানী ও গণী হেয় জজ�হণ কের না; তেব েস 
িবেবক-বুি�, কান ও েচােখর মেতা জান ও অনুধাবেনর সকল 
হ ায়-হ করেণর েযাগানসহ জজ�হণ কের  সুতরাং তােক 
িবেবক-বুি�, �বণশি� ও দৃি�শি�সহ সৃি� করা হেয়েছ যােত েস 
সতযেক হ লিি করেত  াের  বং তার  েক ও িব েক যুি� 
ে শ করেত  াের;  ই জনয নয় েয, েস বািতেলর হ র 
জীবনযা ন করেব  বং আাকা-বাাকা  থসমূেহ ঘুের েবাােব   

আর  ই ময়দােন সীমাহীন �াধীনতা থাকেব যতকণ তা সৃি�রািজ 
ও তার িনদশরনাবলীর মেধয িবদযমান থাকেব  বং মানুেষর 
হ করণ ও কমতার গিচেত থাকেব। 

আর  ই নীিতর হ র িযিউ কের আমরা বলব: িচ�া ও 
গেবষণার �াধীনতা িন�য়তা�া� ও অবািরত; িক� �বৃিউ ও 
আসি�র �াধীনতা সীিমত ও শতরযু�  েকােনা িবেবক-বুি�ই 
�বৃিউ, আসি� ও চািহদার ে ছেন ছুেট চলা �হণ কের না। 
কারণ, মানুেষর শি�-সামথরয সীিমত; সুতরাং যখন েসই শি�-
সামথরযেক েখল-তামাশা ও বােজ কােজ বযয় করা হয়, তখন আর 
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তােত ঐকাি�ক  থ সমথরন  বং সতয ও কলযােণর  েথ চলার 
মেতা শি�-সামথরয অবিশ� থােক না  

আর তার হ র িযিউ কের বলা যায়, আমােদর বতরমান িবে� ও 
ব�বাদী সযযতায় েয ইিতবাচক কলযাণকর িদকসমূহ লকয করা 
যায়, তা িচ�া ও গেবষণার �াধীনতার হউম বযবহােরর ফসল; 
আর কিতকর  বং মানিসক ও অনযানয অি�রতার েযসব 
েনিতবাচক িদকসমূহ  িরলিকত হয়, তা �বৃিউ ও অযথা 
�াধীনতা �েয়ােগর ফসল  

আর   জনযই আমরা আ�ার সােথ েজার িদেয় বলেত  াির: 
“যখন িচ�ার �াধীনতা অবািরত করা হেব, তখনই মনেক 
�বৃিউর অনুসরণ েথেক সংরকণ করেত বা মু� রাখেত হেব।” 

তাই �াধীনতার িবষেয় আেলাচনার সমেয় আমােদর হিচত   
দু’িট িবষেয়র  বং   দু’িটর কমর �ার মেধয  াথরকয করা। 

�কৃত �াধীনতা: 

যখন আমরা বেলিছ েয, মানুষ আিকদা বা িব�ােসর েকে� �াধীন 
নয়; বরং তার িব�াসেক  ক আ�াহেক রব ও মা‘বুদ িহেসেব 
দৃৃ িব�াসকরেণর মেধয সীমাব� করাটা তার জনয আবশযক, তার 
জনয িতিন িয� অনয কারও িনকট ম�ক অবনত করা বা আ�াহর 
িনেদরেশর িবু�াচরণ কের অনয কারও আনুগতয করা অৈবধ  
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আমরা  ই কথা   জনয বেলিছ েয,  টাই  ই জিমেন �কৃত 
�াধীনতার িন�য়তা ও গযারাি� েদয়  ... েকন? 

কারণ, �াচীনকাল েথেক আজ  যর� মানবতা অেনক রাো িবিয� 
তাগেতর কারেণ কিত�� হেয় আসেছ; েয তাগতগেলার িনকট 
মানবতা ম�কাবনত হেয়েছ  বং  র গদরানসমূহ তার িনকট নীচ 
কের েদওয়া হেয়েছ  ফেল �াধীনতার সকল অথর িবলু� হেয় 
েগেছ  বং আ�াহ বযতীত অেনযর িনকট ম�কাবনতকারী ঐসব 
বযি�েদর মেনর মেধয মানবতার স�ানেবােধর সকল িচ� 
 েকবাের অদৃশয হেয় েগেছ  

তাই িবনয়-ন�তা, যয়যীিত, যয়িমি�ত ��া, আনুগতয ও 
আনসম রণ— সবিকছুই শধু ঐ আ�াহর জনয হেব, িযিন 
চুাা�যােব সকল হউম গেণর অিধকারী; অত ব িতিন 
 ককযােব অযাবমু� সবরশি�মান কমতাবান �যাবশালী 
নযায়িবচারক। িতিন যুলুম করা েথেক  িব�; কারণ, যুলুম হল 
দুবরলতা ও অকমতার অনযতম িনদশরন  আর আ�াহ তা‘আলা  ই 
ধরেনর সকল দুবরলতা েথেক মু�  

েয বযি� আ�াহ বযতীত অেনযর অনুগত হয়, েস তার রব বযতীত 
অেনযর �িত যতটুকু অনুগত ও বশয, িনেজর �াধীনতােক ততটুকু 
েস �াস কের  
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আর তাগত, যারা মানুেষর সাধারণ �াধীনতা হরণ কেরেছ, তারা 
অগিণত  েযমন, জান া ী আেলমগণ,  িচতবগর, ধমরযাজক, 
েজযািতষীবৃ�, শাসকে�ণী, িদরহাম, িদনার (টাকা- য়সা) ইতযািদ। 

আর  সব দল ও েগা�ীর িনকট িবষয়িট  তই বাাাবািার 
 যরােয় ে পেছেছ েয, েশষ  যর� তারা তােদর �বৃিউ ও েখয়াল-
খুিশর সােথ িমলতাল কের রাসূলগেণর হ র নািযলকৃত 
িকতাবগেলােক  িরবতরন কের  বং  গেলার মেধয িকতােবর 
অংশ নয়  মন বােনায়াট ব�েবযর অনু�েবশ ঘটায়।  ই 
কাযর ম তােদরেক  মন  যরােয় হ�ীত কেরেছ েয, তারা 
িনেজেদরেক সওয়াব দান, শাি� �দান  বং  া েমাচন সনদ 
�দােনর মাধযেম  া  েথেক িন�ৃিতদান ও জা�াতুল েফরেদৗেস 
যাওয়ার িন�য়তা �দান করার অিধকারী বািনেয় িনেয়েছ।  

আর আমােদর সমকালীন সমেয়  র নমুনা হল ব�বাদী 
বাাাবািা, ইিতহাস ও ঘটনা�বােহর ব�বাদী বযাখযা-িবে�ষণ  বং 
�বৃিউ, আসি� ও েখয়াল-খুিশর দাসর করা   

আর েসই কারেণ আ�াহর তাওহীদ ( করবাদ)  বং  ক 
আ�াহর আনুগেতযর িদেক আ�ান করা মােনই �কৃত �াধীনতার 
েসৗধ �িত�া  বং যািলমগণ কতৃরক মানুেষর কাােধ চাি েয় েদয়া 
অমানিবক শতরসমূহ �তযাখযােনর আ�ান  আর  রই মাধযেম  
মানুেষর �াধীনতা ঐসব ৈ�রাচারী দ�ীগণ কতৃরক হরণ েথেক 
রকা  ােব  ফেল মানুষ তার মাথােক েকানযােবই েকান মানুেষর 
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িনকটই (েস যা-ই েহাক) অবনত বা নীচু করেব না। কারণ, 
তাহেল তা হেব বািতেলর কােছ মাথা অবনত করা  বং 
�াধীনতায় হ�েকে র শািমল  

দীন �হেণর বযা াের েকান েজার-জবরদি� েনই: 

িবিয� কারেণ দীন ও আিকদা-িব�ােসর বযা াের েজার-জবরদি� 
বা বল-�েয়াগ করা �তযাখযাত  

�থমত: বল-�েয়ােগর কারেণ বাধয হেয় েয বযি� ঈমান �হণ 
কের, তার ঈমান তার েকান হ কাের আসেব না  বং আেখরােত 
 র েকান �যাব  ােব না  ঈমান অবশযই হেত হেব  িরতু� 
িচেউ, সিতযকার িব�াস ও  কা� আ�তৃি�র িযিউেত   

আল-কুরআনুল কারীেম েফরাহন স�েকর আেলাচনা  েসেছ েয, 
যখন েস  ািনেত িনমি�ত হেয় ডুেব েযেত লাগল, তখন েস 
আ�াহ তা‘আলােক রব ও মা‘বুদ বেল ঈমােনর ও িব�ােসর 
েঘাষণা িদল; িক� তা তার েকান হ কাের আেস িন  আল-
কুরআেনর যাষায়:  

ُّ وَُجُدوُدهُۥ َ�ۡغيٗ  ﴿ ۡو َِ ۡ�َبَعُاۡم فِۡر
َ
�ءِيَل َۡ�َۡحَر فَُ ََ ۡۡ ِ ِ ٓ ِِ نَا ََِِ ۡۡ َٰو ََ وً َو َۡ َِ � ا َو ّّ  ح َ�

ِيٓ  َّ َ ّّ ِ ِ  َٰ َٰ ِ ِ ٓ َّ نُّ ۥ 
َ
ََۡغَرُق َلاَء َءاَمدُ� � َ  ُ َُ ۡدَر

َ
ٓ أ �ءِيَل  َِِذا ََ ۡۡ ِ ِ ْ َءاَمَدۡ� ِِ ِ  َ�ُدٓوا

نَا۠ ِمَن َلُۡمۡسلِِمَ� 
َ
َۡ  ٩َو� يَن �َءآ َِ دَ� ِمَن َلُۡمۡفِس ُُ َصۡيَ� َ�ۡبُل َو َِ  َۡ ﴾   ٩َن َولَ
    ]                                                                                              ٩١ - ٩٠: سوة  يو� [
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“আিম বনী ইসরাঈলেক সমু   ার করালাম  বং েফরাহন ও 
তার ৈসনযবািহনী  �তয সহকাের সীমালান কের তােদর 
 �া�াবন করল   িরেশেষ যখন েস ডুেব যাওয়ার হ  ম হল, 
তখন েস বলল, ‘আিম িব�াস করলাম বনী ইসরাঈল যােত িব�াস 
কের: িন�য় িতিন বযতীত অনয েকান ইলাহ েনই  বং আিম 
আনসম রণকারীেদর অ�যুর� ’  খন! ইেতা ূেবর েতা তুিম অমানয 
কেরছ  বং তুিম অশাি� সৃি�কারীেদর অ�যুর� িছেল!” — (সূরা 
ইহনুস: ৯০ - ৯১) 

আবার অ র  ক জািতর ঘটনা বণরনায়  েসেছ:  

َفۡرنَا َِِما ُكّدا ِِ ِ  ُمۡ�َُِِ�  ﴿ َُ هُۥ َو ََ ِ وَۡ� َّ ْ َءاَمّدا َِِ َدا لَالُٓوا َۡ ۡ
ََِ ْ ۡوا

َ
 ٨فَلَّما َرأ

ح  َدا َۡ ۡ
ۡواْ ََِ

َ
ُٰدُاۡم لَّما َرأ ََ ُُ يَدَفُعُاۡم ِِي  ]                                                                                                  ٨٥ - ٨٤: سوة  غفد[﴾    ٨... فَلَۡم يَ

“অতঃ র তারা যখন আমার শাি� �তযক করল, তখন বলল: 
আমরা  ক আ�াহেতই ঈমান আনলাম  বং আমরা তাার সােথ 
যােদরেক শরীক করতাম তােদরেক �তযাখযান করলাম  তারা 
যখন আমার শাি� �তযক করল, তখন তােদর ঈমান তােদর 
েকান হ কাের আসল না।” — (সূরা গােফর: ৮৪ - ৮৫) 

 মনিক অনযায়-অ রাধ-গনাহ ও অবাধযতা েথেক তওবা ততকণ 
 যর� �হণ করা হেব না, যতকণ না তা হেব ে��ায়  বং সতয 
ও দৃৃ সংকে�র সােথ। 
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ি�তীয়ত: রাসূলগণ ও তােদর  রবতরীেত আ�াহর দীেনর 
দা‘য়ীগেণর দািয়র ও কতরবয মানুেষর িনকট সতয �চার করা  বং 
সেতযর বাণী ে পিছেয় েদয়ার মেধযই সীমাব�; তারা জনগেণর 
েহদায়াত, দীন �হণ ও সেতযর �িত িব�াস �া েনর বযা াের 
িজজািসত হেব না  সুতরাং মূল দািয়র হেলা সতয �চার করা, 
সিঠক  থ েদিখেয় েদয়া, হ েদশ েদয়া, সৎকােজর আেদশ েদয়া 
 বং অনযায় ও অ কমর েথেক িনেষধ করা  তেব েহদায়ােতর 
অনুসারী বানােনা ও ঈমান �হণ করােনার দািয়র রাসূলেদর বা 
আ�াহর দীেনর দা‘য়ীেদর হ র বতরায় না  

আর  িট �াধীনতার অনযতম  কিট িদকেক সুদৃৃ কের; আর েস 
িদকিট হে�: মানুষ তার ও তার ��ার মধযকার স�েকরর েকে� 
সব খবরদাির েথেক মু�। মানুষ ও তার �িত ালেকর মেধয 
স�কর সরাসির ও মাধযমিবহীন; েকােনা বযি�ই তােত কতৃরর 
খাটােত  াের না— েহাক েস বযি� েফেরর তা িকংবা নবী! 

আল-কুরআনুল কারীেম   িবষেয় েজাা িদেয় মুহা�দ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়াসা�ােমর অিধকার �সে�  েসেছ:  

نَ� ُمَذّكِٞر  ﴿
َ
َمآ أ َّ ِ لَۡيِام ُِِمَصۡيِطٍر َّ  ٢فََذّكِۡر ِ َِ  ٢١: سوة  بحايشية[﴾  ٢ۡسَ� 

- ٢٢[ 

“অত ব তুিম হ েদশ দাও; তুিম েতা  কজন হ েদশদাতা। 
তুিম তােদর কমর-িনয়�ক নও।” — (সূরা গািশয়া: ২১ - ২২) 
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তৃতীয়ত: মুসিলম রাো অমুসিলমেদর অব�ান: 

িয�ী ও অনযানয অমুসিলমগণ তােদর আিকদা-িব�াস ও ধমরীয় 
িবষেয় কারও  ক েথেক েকান �কার বাধািব িউ ছাাাই ইসলামী 
রাোর ত�াবধােন বসবাস কের  েসেছ  বরং নবী মুহা�াদ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম মদীনায় আগমেনর শুর িদেক 
 ারঅিরক আচার-বযবহােরর েয কািরকুলাম ও শাসন �িত তথা 
সংিবধান িলি ব� কেরিছেলন, তােত  েসেছ: “... আর 
ইয়াহূদীেদর মধয েথেক েয বযি� আমােদর অনুসরণ করেব, তার 
জনয সকল �কার সাহাযয, সহেযািগতা ও সা�না থাকেব ... 
ইয়াহূদীগণ তােদর িনেজেদর ধমর  ালন করেব  বং মুসিলমগণও 
তােদর িনেজেদর ধমর  ালন করেব ... সকল �িতেবশী  কই 
�ােণর মত, েকহ কারও কিতকারী হেব না, অ রাধীও হেব 
না...।”3 আর িতিন তােদর ধমর ও ধন-স�েদর িনরা উার 
�ীকৃিত িদেয়েছন।  কই অব�া িছল নাজরােনর ি��ানেদর 
সােথও। 

আর  রবতরীেত রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর 
সাহাবীগণও অমুসিলমেদর সােথ আচার-বযবহােরর েকে� তাার 
নীিতর অনুসরণ কেরেছন  তাার খিলফা আবূ বকর রািদয়া�াহ 
‘আরহর  ক েথেক তাার েকান  ক েসনা িতর �িত কথা িছল: 

                                                           
3 েদখুন: সীরাতু ইবেন িহশাম, ২য় খচ,  ৃ. ১৪৯  বং তািরখু ইবেন কাছীর, ৩য় খচ, 
 ৃ. ২৪৬ - ২৪৭ 
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“... েতামরা  মন স�দােয়র িনকট িদেয় আসা-যাওয়া করেব, 
যারা মঠ বা িগজরাসমূেহ িনেজেদরেক আনিনেয়াগ কেরেছ; সুতরাং 
েতামরা তােদরেক  বং তারা েয কােজ িনেজেদরেক আনিনেয়াগ 
কেরেছ, েস কাজ করার অবকাশ দাও ... ” 

আর ি�তীয় খিলফা ওমর ইবনুল খাউাব রািদয়া�াহ ‘আনহর 
অনযতম অিসয়ত িছল: “... আিম িয�ীেদর সােথ হউম আচরেণর 
িনেদরশ িদি�, তােদর সােথ েদওয়া �িত�িত যথাযথযােব 
 ালেনর িনেদরশ িদি�  বং আরও িনেদরশ িদি� তােদর 
িনরা উার �ােথর লাাই করার  আর তােদর হ র শি� ও 
সামেথরযর বাইের েকান দািয়র চাি েয় না েদয়ার িনেদরশ িদি�...।” 

আর চতুথর খিলফা আলী রািদয়া�াহ ‘আনহর অনযতম ব�বয িছল: 
“... যার জনয আমােদর িয�াদারী রেয়েছ, তার র� আমােদর 
রে�র মত  বং তার র�মূলয আমােদর র�মূেলযর মত...”।4 

আর ইসলােমর সুদীঘর ইিতহাস সাকী, শরী‘আত ও তার 
অনুসারীগণ ইসলােমর ছায়াতেল বসবাসকারী িবিয� ধেমরর 
অনুসারীগেণর দািয়র �হণ কেরেছ যােত তারা তােদর আিকদা-
িব�াস ও ধেমরর হ র বহাল থাকেত  াের  বং তােদর েকান 
 কজনেকও ইসলাম �হণ করেত বাধয করা হয় িন  

                                                           
4 েদখুন: নসবুর রায়াত ( بلدبية ضص  ), ৩য় খচ,  ৃ. ৩৮১ 
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আর দূরবতরী ও িনকটবতরী সবার িনকট জানা কথা েয, তােদর 
সােথ   ধরেনর রকণশীল আচরণ ইসলামী রাোর দুবরল 
অব�ােনর কারেণ হয় িন, বরং  টা িছল ইসলামী রাোর 
মূলনীিত;  মনিক হ�ত যখন শি�-সামেথরযর শীেষর িছল, তখনও 
তা েমেন চলা হেতা  যিদ তারা বযি�র হ র বল �েয়াগ কের 
তােদর আিকদা-িব�াস বাধযতামূলকযােব চাি েয় িদত, তেব তারা 
তােত সকম িছল, িক� তারা তা কের িন  

চতুথরত: মুসিলম বযি� যখন েকান িকতাবী মিহলােক5 িবেয় 
করেব, তখন েস তােক তার ধমর তযাগ কের ইসলাম ধমর �হণ 
করেত বাধয করেব না, বরং তার জনয তার দীেনর হ র অটল 
থাকার  ূণর অিধকার থাকেব  বং �ী িহেসেব সকল অিধকার েস 
 ুেরা ুির েযাগ করেব  

ির�াহ বা ধমরতযােগর িবধান: 

ধমরতযােগর িবধান িনেয় আেলাচনার কেয়কিট িদক রেয়েছ: 

�থমত: বল �েয়াগ ও েজার-জবরদি�র হ র িযিউ কের 
ইসলাম ধেমরর �িত িব�াস �হণেযাগয নয়, যা ইতঃ ূেবর 
আেলাচনা করা হেয়েছ  অথরাৎ  যােব ইসলােম �েবশকারী বযি� 

                                                           
5 আহেল িকতাব তথা িকতােবর অনুসারী ইয়াহদী ও ি��ান ধমরানুবতরী মিহলা  —
অনুবাদক  
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�কৃত অেথর ইসলােম �েবশ কের না; তেব েস যখন স�� িচেউ 
ও িচ�া-যাবনা কের ইসলাম ধেমর �েবশ করেব, তখন তা 
�হণেযাগয হেব  আর  টা  ই জনয েয, সু� িবেবেকর সু� 
দৃি�মা�ই  ই দীেনর  ির ূণরতা, বািতল ধমর েথেক তার 
িন�লুষতা, মানুেষর �েয়াজন ও চািহদা  ূরেণ তার যথাথরতা  বং 
আ�াহ তা‘আলা মানুষেক েয �যােবর হ র সৃি� কেরেছন, েসই 
সু� �যােবর সােথ সাম�সয ূণরতার হ র েজার িদেয় থােক  

ি�তীয়ত: ইসলােমর সুদীঘর ইিতহােস  মন েকান মুরতাদ তথা 
ধমরতযাগী  াওয়া দু�র, েয  ই দীেনর �িত িবরাগযাজন ও 
ে ােধর বশবতী হেয় �ধমর তযাগ কেরেছ; আর যিদ  াওয়াও 
যায়, তেব েস হেব  ই দুই জেনর  কজন: 

— হয় েস �ধমর তযাগ কেরেছ ষাযে�র হে�েশয, যােত েস 
আ�াহর দীেনর অ�যা�ােক বাধা�� করেত  াের; 
েযমিনযােব িকছু সংখযক ইয়াহূদী ইসলামী দাওয়ােতর 
�থম যুেগ ষায�মূলকযােব িদেনর �থম অংেশ ঈমান 
�হণ করত  বং মুিমনেদর মাো িবশৃ�লা সৃি�র হে�েশয 
িদেনর অ র অংেশ কুফরী করত। কারণ, ইয়াহূদীরা হল 
আহেল িকতাব তথা তাওরাত নামক িকতােবর অনুসারী  
সুতরাং তােদর  ক েথেক যখন   ধরেনর ঘটনা ঘটেব, 
তখন তা ঈমােনর িদক েথেক দুবরল বযি�েদর মাো খটকা 
সৃি� করেব েয,  সব ইয়াহূদীরা যিদ  ই নতুন ধেমরর 
মেধয েকান �িট-িবচুযিত না ে ত, তেব তারা তা েথেক 
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িফের আসত না  অত ব তােদর হে�শয িছল িবশৃ�লা 
সৃি� করা  বং আ�াহর দীেনর অ�যা�ােক বাধা�� করা। 

— অথবা   মুরতাদ  মন  ক বযি� হেব, যার ই�া হল 
�ীয় �বৃিউর লাগাম েছো েদয়া  বং দািয়র ও কতরেবযর 
বসন িছ� িবি�� করা  

তৃতীয়ত: ইসলাম েথেক েবর হেয় যাওয়ার মােন  কটা সাধারণ 
শাসনবযাব�া ও শৃ�লার িবুে� িবে াহ  কারণ, ইসলাম  কিট 
 ির ূণর দীন বা জীবনবযব�ার নাম;  টা েযমিনযােব মানুেষর 
সােথ তার �িত ালেকর স�েকরর হ র গুরােরা  কের, িঠক 
েতমিনযােব তার সােথ অনযানয বনী আদেমর স�েকরর হ রও 
গুরােরা  কের থােক; েযমন �ামী ও �ীর মধযকার স�কর, 
তার  বং তার আনীয়�জন ও �িতেবশীর মধযকার স�কর 
ইতযািদ  আরও গুরােরা  কের তার ও তার শ�েদর মধযকার 
শ�তা বা িম�তািযিউক স�কর িনেয়  আর তা  ক অতুলনীয় 
বযা কতার মাধযেম সবিকছুেক শািমল কের  চাই তা ইবাদাত 
সং া� হহক, অথবা েলনেদন স�িকরত; চাই েসটা অনযায়-
অ রাধ সং া� হহক, অথবা িবচার-ফয়সালা সং া�—  যােব 
কের দুিনয়ার, বরং দুিনয়ার েচেয়ও বযা ক সকল িনয়ম-কানুনই 
তােত শািমল রেয়েছ  

 র হ র িযিউ কের বলা যায়, ইসলামেক  ির ূণর দৃি�েতই েদখা 
হিচত, শধুমা� বা�ার সােথ তার রেবর স�েকরর মেধয 
সীমাব�রে  নয়— েযমনিট অমুসিলমগণ ধারণা কের থােক  
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আর িবষয়িট যখন   রকমই, তখন ির�াহ বা ইসলাম তযাগ করা 
মােন  কটা বযা কিযিউক শৃ�লার বাইের যাওয়া  

চতুথরত: ির�াহ বা ইসলাম তযােগর শাি�রে  মুরতাদ তথা 
ইসলাম তযাগকারী বযি�র র�েক ৈবধ করার ফেল েয বযি� 
ইসলামী রাা অথবা তার অিধবাসীেদর মেধয িফতনা-ফযাসাদ ও 
িবশৃ�লা সৃি�র হে�েশয ক টতা কের  ই দীেনর মেধয 
অনু�েবশ করার ই�া ে াষণ কের, তার জনয  ই শাি� সতকরতা 
িহেসেব কাজ করেব  বং �ীয় িস�া� স�েকর িনঃস�ীহান হেত 
হৎসাহ েদেব। েস েযন েদেখ-শেন যুি�-�মােণর িযিউেত তা 
(ইসলাম) �হণ কের  েকননা, দীন হে� িকছু দািয়র- কতরবয ও 
আনু�ািনকতা, েযগেলার হ র অিবচল থাকা মুনািফক ও েগা ন 
হে�শযিসি�র ই�াে াষণকারীেদর  েক ক�কর  

 �মত: সতয ইসলােমর �িত ঈমান আনার  ূেবর মানুেষর জনয 
িব�াস করার বা অিব�াস করার অিধকার আেছ  সুতরাং যখন 
েস �চিলত ধমরসমূেহর মধয েথেক েয েকান  কিটেক �হণ 
করেব, তখন তােত েকান আ িউ েনই  বং েস শাি� ূণরযােব 
জীবনযা ন ও বসবাস করার যাবতীয় অিধকার েযাগ করেব  
িক� যখন েস ইসলাম �হণ করেব, তােত �েবশ করেব  বং 
তার �িত ঈমান আনেব, তখন তার জনয ইসলামেক 
আ�িরকতার সােথ  কিন�যােব �হণ করা  বং সদা সবরদায় 
তার আেদশ, িনেষধ  বং নীিতমালা ও শাখা �শাখার েকে� তার 
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যাবতীয় েহদায়াত ও িদক িনেদরশনা েমেন চলা আবশযক হেয় 
যােব। 

অতঃ র আমরা বলব: মত�কােশর �াধীনতার অথর িক কাহেক 
 ই সমাজ �তযাখযান করার ও তার িনয়ম-কানুনসমূহ বজরন 
করার েকান সুেযাগ কের েদওয়া? েদেশর সােথ িব�াসঘাতকতা 
অথবা শ�েদর �ােথর েগােয়�ািগির করা িক �াধীনতার অ�যুর�? 
 র অ�সমূেহ ৈনরাজয সৃি�র  ায়তারা করা  বং তার স�ােনর 
িনদশরন ও  িব� �ানসমূহ িনেয় কটাক করা িক �াধীনতার 
েযতের  ো? মুসিলমেদরেক  ই িমথযা নীিত �হণ কের তু� 
হেত বলা িনঃসে�েহ  ক ধরেনর েবাকািম; আর মুসিলমেদর 
িনকট যারা তােদর দীেনর িযতেক  ংস করেত  বং তার 
 তাকােক যূলুি�ত করেত চায় তােদর জীবেনর অিধকার রকার 
আবদার রীিতমত িব�য়কর বযা ার!! 

আর আমরা সবরশি� িদেয় বলিছ েয, আিকদা-িব�াস চুির করা 
 বং সৎ-চির� ও হউম আচরেণর িবেরািধতা করা রীিতমত 
ইসলাম  বং তার িকতাব, তার নবী ও তার অনুসারীেদর 
ঘৃণাকারী ি��ান িমশনাির িবিয� দল ও েগা�ীর ে শায়  িরণত 
হেয়েছ। তারা �া�হীনযােব সমাজ বযব�ার অবকাঠােমােক 
নাবো ও তােক েমৗিলকযােব  িরবতরন কের স�ূণর হেউ 
েফলার জনয িফতনা-ফাসাদ ও  র হ ায়-হ করণসমূহেক হে� 
িদে�। 
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আমােদর অিধকার েজার গলায় �কােশর দাবী আেরা িনি�ত 
কের �া�, ি�েটন ও আেমিরকার মত ‘�াধীন মত�কােশর’ 
রাাসমূেহর েস িনলর� অব�ান, যা আমরা �তযক করিছ, েস সব 
মুসিলমেদর বযা াের যারা �কােশয িনেজেদর ধমরেক আাকো 
ধরেছ  বং তােদর নারী- ুুষগণ শালীন ে াশাক- ির�দ 
 ােত শু কেরেছ   েত মূলত তােদর (�া�, ি�েটন ও 
আেমিরকার) িবে�ষ অিত মা�ায় েবোেছ; িবেশষ কের  দরা 
সমসযার ে�কা েট �াে�র জনগেণর িবে�ষ  তােদর িনয়ম-
কানুেনর মেধয �েতযক ধেমরর অনুসারীেদর িনজ িনজ ধমর  ালন 
করার অিধকার েদয়া সে�ও শাি� ও িনরা উার যুি� িদেয় 
তােদর সাধারণ শাসন বযব�ায় তােদর  ই নন অব�ান  
আমােদর আরও অিধকার রেয়েছ েসটা �রণ করার, যা �কােশয 
চলেছ রািশয়া ও বুলেগিরয়ার মত রাো সংখযালঘু মুসিলমেদর 
হ র;  র বাইের  দরার অ�রােল তােদর হ র যা চলেছ তার 
কথা আর কী-ই বা বলা যায়   

অতঃ র সমসামিয়ক অেনক শাসন বযব�ায় মৃতুযদেচর শাি�র 
িবধান িবদযমান আেছ; চাই তা মাদক েচারাকারবারীেদর জনয 
হহক অথবা অনয কারও জনয  আর তারা েতা শধু অ রাধ ও 
অ রাধ �বনতা কমােনার জনয  বং সামি�কযােব সমাজেক 
দুনরীিতমু� রাখার জনযই   মৃতুযদেচর শাি� বলবৎ েরেখেছ  
িক� তােদর েকহ   কথা বেল না েয, ঐসব েগালেযাগ 
সৃি�কারীেদর বযা াের মৃতুযদেচর শাি� তােদর �াধীনতার সােথ 
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সাংঘিষরক  কারণ,   েলাকগেলা তােদর �াধীনতার সীমা লান 
কেরেছ,  মনিক অেনযর �াধীনতার হ র হ�েক  কেরেছ অথবা 
সবর-সাধারেণর সরল-েসাজা শাি� ূণর �াযািবক জীবনযা েন 
�িতবসকতা সৃি� কেরেছ। 

আর েসখােন তারা মৃতুযদেচর িবধান েরেখেছ বা ধরেনর িখয়ানত 
অথবা অনুর  েকান অ রােধর জনয; অথচ   সম� ি��ান 
িমশনারী ও তােদর মত সং�াগেলা  টােক �াধীনতার সােথ 
সাংঘিষরক বা সমােলাচনার েক� মেন কের না   সব 
আমােদরেক তা-ই �রণ কিরেয় িদে� যা   �ে�র �থেম 
আমরা হে�খ কেরিছলাম েয, তােদর   সকল �� হ�া েনর 
বযা াের সৎ িনয়েত আমােদর সে�হ রেয়েছ   

আর  ই অনুে�েদর েশষ �াে�  েস ধেমরর অনুসরণ  বং ধমর 
তযােগর �াধীনতার �সে� আিম মুসিলমেদর সােথ অ রা র 
ধেমরর অনুসারীগেণর আচরণগত অব�ান, যুলুম-িন ীান, ধমরীয় 
েগাাামী ও েগা ন িবে�েষর কিত য় জীব� ঘটনার হ�ৃিত ে শ 
করিছ, যা তারা েযখােন জয়লায করেছ েসখােন তারা ঘিটেয়েছ। 

েলখক ‘িগবন’ বেলন: 

“�যুর েসবক  ুেসডাররা ১০৯৯ ি��ােশর ১৫ জুলাই 
যখন বাইতুল মাকদােসর কতৃরর �হণ কের, তখন তারা 
�যুর স�ানােথর সউর হাজার মুসিলমেক জবাই করার 
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িস�া� �হণ কের  বং েসই িদন তারা িতন িদন িতন 
রাত ধের জবাইখানায় চলমান জবাই �ি য়ায় বৃ�, িশশ 
ও নারীেদর �িত েকান �কার অনুক�া �দশরন কের 
িন; তারা বা�া েছেলেদর মাথাগেলােক েদয়ােলর সােথ 
আছিােয় টুকরা টুকরা কেরেছ, আর দু�  ানকারী 
িশশেদরেক বািার ছােদর হ র েথেক েফেল িদেয়েছ, 
আর  ুুষ ও নারীেদরেক আগন িদেয় ালিসেয় িদেয়েছ 
 বং তারা ে ট িচের যাচাই কের েদেখেছ েয, 
েসখানকার অিধবাসীগণ েকান �কার �ণর িগেল েফেলেছ 
িকনা ... ” অতঃ র েলখক বেলন: “ ত িকছুর  েরও 
তােদর জনয িকযােব েশাযনীয় হয় েয, তারা িবনেয়র 
সােথ আ�াহর িনকট বরকত ও কমা �াথরনা কের ”6   

আর ‘গসতাফ লুবুন’ েঅেনর মুসিলমেদর সােথ ইহেরা ীয় 
ি��ান ৈসনযগেণর আচরণ �সে� বেলন: 

“যখন ১৬১০ ি��ােশ আরব মুসিলমেদরেক িবতািাত 
করল, তখন তােদরেক  ংস করার হে�েশয সকল 
�কার  �িত অবল�ন কেরিছল; ফেল তােদর 
অিধকাংশেক হতযা করা হেয়েছ; আর  ই িনবরাসেনর 
িময়াদকােল িতন িমিলয়ন মানুষেক হতযা করা হেয়িছল  

                                                           
6 আল-‘আলাকাতুদ দাহিলয়া িল কািমেলদ দাকস ( بوق  لكرل بودلة بحعالقيت ),  ৃ. 

৩৩৩ 
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অথচ যখন আরবগণ েঅন িবজয় কেরিছল, তখন তারা 
েসখানকার অিধবাসীেদরেক তােদর ধমরীয় �াধীনতা 
 ির ূণরযােব েযাগ করার অিধকার িদেয়িছল  বং তারা 
তােদর সােথ �দউ �িত�িত ও তােদর েনতৃেরর 
যথাযথ মূলযায়ন ও সংরকণ কেরিছল ... আর আরবেদর 
 ই হদারতা েঅেন তােদর দীঘর শাসনকাল  যর� 
চলিছল; বতরমানকােল  ই ধরেনর ঘটনা মানুেষর মাো 
খুব কমই সংঘিটত হেয় থােক।”7   

আর আমােদর আজেকর  ই িদনগেলােত িফিলি�েনর 
অিধবাসীগণ েক�ীক ইয়াহূদীেদর সনদ বা চুি� ে� আমরা  াঠ 
কির: 

“েহ ইসরাঈেলর বংশধরগণ! েতামরা েসৗযাগযবান হও 
 বং যালযােব আন� �কাশ কর; অিচেরই  মন  ক 
সময় আসেছ, যােত আমরা  সব  শগেলােক তােদর 
আ�াবেল ( শশালায়)  কি�ত করব, তােদরেক 
আমােদর ই�ার অধীন করব  বং আমােদর েখদমত 
তথা েসবা করার জনয িনেয়ািজত করব ”8 

                                                           
7 েদখুন: েজাসতাফ লুবুন, হাদারাতুল ‘আরব ( بحعدب ة حضي ),  ৃ. ২৭৯ 
8 েদখুন: আবদুর রহমান আল-ময়দানী, মাকােয়দু ইয়াহদীয়া ‘আবরাত তারীখ (  ركيد

بلية�  بب يهو ية ),  ৃ. ৪৪৬  বং তৎ রবতরী  ৃ�া, যা জাওয়াদ রাফাত কতৃরক 
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সমাজতাি�ক েদশ রািশয়ার মেধয সরকার তুিকর�ান �েদেশ েচৗ� 
হাজার মাসিজদ বস কের িদেয়েছ, আর ওরাল অ�েল বস কের 
িদেয়েছ সাত হাজার মাসিজদ  বং কেকশাস অ�েল বস কের 
িদেয়েছ চার হাজার মাসিজদ  আর  সব মাসিজেদর অিধকাংশই 
 িততালয়, মেদর েদাকান, অ�শালা ও চতু�দ জ�র েখাায়াো 
 িরণত হেয়েছ; আর  র হ ের রেয়েছ মুসিলম স�দােয়র 
শারীিরক িনযরাতন ও িনে�ষেণর খবর  আর আমােদর জনয  টা 
জানাই যেথ� েয তারা িবিয� �কােরর শাি� ও হতযাযেজর 
মাধযেম ২৫  ( ািচশ) বছেরর বযবধােন ২৬ (ছাি�শ) িমিলয়ন 
মুসিলমেক হতযা করেছ। 

আর রািশয়ান বলেয়র কিমহিন� রাাসমূহ তার (রািশয়ার) নীিতর 
 ূণর অনুসরণ কেরেছ; সুতরাং  ক যুেগা�ািযয়ায় ‘িটটু’ �ায়  ক 
িমিলয়ন মুসিলমেক িনঃেশষ কের িদেয়েছ   

আর  ই বতরমান বছরসমূেহর মেধয িফিল াইন, ইে�ােনিশয়া ও 
 ূবর আি�কায় সকল ইসলামী আে�ালন ও ইসলােমর িদেক 
আ�ানকারীেদর সােথ �কাশযযােব দমন ও িন ীান চলেছ; 
তাছাাা অেনক রাো েগা নীয় কায়দায় েতা আেছই। 

                                                                                                            
�কািশত তার ইসলাম ও বনু ইসরাঈল ( إسبئيل نغو د بإلسالم ) নামক �ে�র 

‘ঐিতহািসক ইহদী চুি� �’ েথেক হ�ৃত   
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সুতরাং তুিম �াধীনতা েদখেত  া� েকাথায়? তুিম িক েদখেত বা 
বুােত  া�, েক  ক ািতরকারী, েগাাাা ও সা�দািয়ক  বং েক 
সিহ�ু ও হদার??   

দাস�থা: 

‘দাস�থার িন�া বা দাস�থার িবলুি� না কের দােসর হ র 
�াধীন মানুেষর �াধানয েদয়ার  ক সমথরেনর অথর কী?’ 

ি��ধেমরর �চারক ও �ীেন ইসলােমর �চার-�সাের িব� 
সৃি�কারীেদর  ক েথেক দাস�থা স�িকরত আেলাচনা করা  বং 
েস �সে� �� হ�া েনর িবষয়িট িবেবকবান মানুেষর অ�ের 
যাবা�র সৃি� কের  আর  সব �ে�র আাােল �কৃত েগা ন 
হে�শযসমূেহর �িত অিযেযােগর আঙুল হঠা �াযািবক   

 ই দাসর �থাই ইয়াহূদী  বং ি��ানেদর মেধয িনযরাতনীয়  �ায় 
�ীকৃত ও �মািণত; আর তােদর িকতাবসমূেহ  ই �সে� 
িব�ািরত আেলাচনা রেয়েছ  বং  ির ূণরযােব তার �া�� 
অনুেমাদন রেয়েছ  সুতরাং তােদর েয িবষয়িট �থেমই দৃি�র 
সামেন  ো তা হেলা: িকযােব ি��ান িগজরাসমূহ মানুষেদরেক 
ি��ান বানােনার দাওয়াত িদেত  াের, েযখােন েখাদ ি��ধমরই 
দাসর �থা ও তা িবিধস�ত হওয়ার কথা বেল? অনয অেথর বলা 
যায়; িকযােব তারা  ই বযা ারিট িনেয় অিযেযাগ হ�া ন করেছ 
অথচ তারা তােত কান বরাবর ডুেব আেছ? 
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আর ইসলােম দাস�থার িবষয়িটেক যিদ হযয় ধেমরর দৃি�যি�র 
মাো  বং ইসলাম আগমেনর সমেয়র দাস�থার সােথ  
তুলনামূলকযােব  যরােলাচনা করা হয়, তেব েসটা স�ূণর িয�রে  
�িতযাত হেব   

আর েকােনা গেবষক যখনই েদেখ  সব ��, েযগেলােত ি��ান 
িমশনািররা তােদর যাষােক বযা কযােব তােদর সাধযমেতা কােজ 
লািগেয়েছ যােত তারা ইসলামেক অ মান করেত  াের; তখন েস 
গেবষক  ই িবষেয় ইয়াহূদী, ি��ান ও আধুিনক সযযতার িনকট 
যা আেছ, েস িদেক ইি�ত িদেয় বযা কযােব অবশযই কথা বলেব 
অতঃ র আমরা ইসলােম যা িকছু আেছ তা িনেয় আেলাচনা 
করব  ইসলাম   বযা াের অেনক িমথযা অিযেযাগ ও অ বােদর 
স�ুখীন হেয়েছ, েযখােন অ রােধ ডুেব থাকা িকছু শ� অ রাধী 
মুি� ে েয় িগেয়েছ;  মনিক দুঃখজনকযােব তােদর িদেক 
অিযেযােগর আঙুল িদেয়ও ইি�ত করা হয় িন! 

ইসলাম ও দাস�থা: 

ইসলাম �ীকৃিত েদয় েয, আ�াহ তা‘আলা মানুষেক  ির ূণর 
দািয়রশীল কের সৃি� কেরেছন, তার হ র শরী‘আেতর দািয়র ও 
কতরবয িদেয়েছন  বং  গেলার বযা াের তাার ই�া ও  ছে�র 
হ র িযিউ কের  ুর�ার ও শাি�র বযব�া কেরেছন  আর  ই 
ই�ােক সীমাব� করা অথবা  ই  ছ�েক হরণ করার েকান 
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অিধকার েকান মানুেষর েনই  আর েয বযি�  ই বযা াের 
দুঃসাহস করেব, েস হেব যািলম ও সীমালানকারী  

 ই িবষেয়  টা ইসলােমর সুঅ� িবধান ও মূলনীিত  আর যখন 
�� হ�াি ত হেব: কীযােব ইসলাম দাস�থােক ৈবধতা েদয়? 

তার জবােব আমরা সবরশি� িদেয় ও িনি�রধায় বলব: দাসর �থা 
ইসলােম ৈবধ; িক� ইনসােফর দৃি�যি�; ও সতয হৎঘাটেনর লকয 
থাকেল েদখেত হেব দাস�থার হৎস ও কারণসমূহ িবে�ষণ ূবরক 
ইসলােম দাস�থার খুািটনািট িবধানসমূহ; অতঃ র আরও েদখেত 
হেব দাস-দাসীর সােথ আচার-বযবহার, অিধকার ও দািয়েরর 
েকে� �াধীন বযি�র সােথ তার সমতা িবধান; �াধীনতা ও মুি� 
লােযর  �িত  বং শরী‘আেত  র বহ ধরেনর দরজার কথা; 
িবেশষ কের যখন  সব  �িতর সােথ অনযানয ধমর ও মতাদেশরর 
তুলনামূলক  যরােলাচনা করা হয়।  ছাাাও �রেণ রাখেত হেব 
সযযতা, আধুিনকতা ও �গিতর চাদের আবৃত  ই  ৃিথবীর নতুন 
ধরেনর দাস�থার কথা   খােন  াঠক লকয করেবন েয, আিম 
  িবষেয়র হ র অেনক  িরমােণ আল-কুরআনুল কারীেমর 
ব�বয  বং রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর ব�বয ও 
িনেদরশনার সাহাযয �হণ করব—  র গুেরর কথা িবেবচনা কের 
 বং   কথা েজার িদেয় বলার জনয েয, �িট ূণর কাজকমর �ারা 
ইসলামেক িবচার-িবে�ষণ করা ৈবধ নয়  
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আর  ই বযা াের আমরা বলব: ইসলাম দাস-দাসীর বযা াের েয 
চমৎকার অব�ান �হণ কেরেছ, অনয েকান েগা�ী বা ধেমরর েকহ 
েস অব�ান �হণ কের িন। আর  ই দাস�থা স�িকরত সকল 
িবষয় যিদ  ই িনয়ম-নীিতর আেলােক চলত, তেব কখেনা সৃি� 
হত না  সব সমসযা, েযগেলার মূেল রেয়েছ অ হরণ, িছনতাই, 
বল�েয়াগ অথবা েয েকান ধরেনর �তারণার মাধযেম �াচীন ও 
আধুিনক কােল �াধীন বযি�েক দাস বানােনা   র ফেলই 
দাস�থার িবষয়িট অতয� নযা্ারজনকযােব ও িনকৃ�  �িতেত  
 ত কলিশত িবষেয় র  িনেয়েছ  মূলত দাস�থা  ই অ হরণ 
 �িতর মাধযেমই  ৃিথবীর সকল মহােদেশ ছিােয়  োিছল  বরং 
   �িতই িবগত শতাশীগেলােত ইহেরা  ও আেমিরকায় 
দাস�থার বা হৎস িছল। 

আর ইসলাম  ই বযা াের তার ব�বযসমূেহর মাধযেম দৃৃসশ� ও 
চূাা� অব�ান �হণ কেরেছ।  ক হািদেস কুদসীর মেধয  েসেছ: 

 ةجل. ، دم  كغت أصمد أصمتدبحقييمة يوم أصمهم أضي ثالثة ب  قي  «
 فيستو� أج�ب بستأجد دةجل ثمغد فأ�ل حدب نيع دةجل غدة ثم ن أبطى
 ).                                                                            أأدجد بلخيةن( »أجده يعطد دلم مغد

 “আ�াহ তা‘আলা বেলন: আিম িকয়ামেতর িদন িতন ে�িণর 
মানুেষর �িত ক  আর আিম যার �িত ক হব, তােক  রািজত 
করবই  তজেধয  ক বযি� হল  মন, েয আমার নােম �িত�িত 
েদয়  বং শ থ কের, অতঃ র তা য� কের। আেরক বযি� হল 
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েয �াধীন বযি�েক িবি  কের, অতঃ র তার িবিনময় যকণ 
কের। আর তৃতীয় আেরক বযি� হল েয বযি� েকান �িমক 
িনেয়াগ কের, অতঃ র তার েথেক  ুরা ুির কাজ আদায় কের 
েনয়, িক� তার  াির�িমক �দান কের না ” —(বুখারী, িকতাবুল 
বুয়ূ, বাব নং- ১০৬, হািদস নং- ২১১৪)। 

নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম আরও বেলন: 

ُ  َ�ْقيَُل  الَ  ثََالثَةٌ   « َّ ُ  دَُامْ  قَْوًمي َََقّدمَ  َم ْ  َاَال ً  ِمغُْهمْ  ب
َ
َت  َدةَُجٌل  َكةُِاونَ  ل

َ
 أ

أأدجد أنو . (»بُ�َّدةً  بْ�تَيَدَ  َدةَُجٌل  ).نمع� نعد أددج دقتهي(  ِ نَيًةب بلّصَال َ 
 ).                                                                                                                         هامي م  ةدبية بيد بلدح  ن  ز�ي  بإلفد�ّ ،  بد  د بن  ميجد

 “িতন ে�ণীর মানুেষর সালাত (নামায) আ�াহ তা‘আলা কবুল 
করেবন না;  ক বযি� হেলন িযিন েকান স�দােয়র ইমামিত 
কেরন, অথচ ঐ স�দােয়র েলাক তােক অ ছ� কের। আেরক 
বযি� হল েয সালােতর ওয়া� অিতবািহত হেল সালাত আদায় 
করেত আেস  বং তৃতীয় আেরক বযি� হল েয �াধীন বযি�েক 
ধের েগালােম  িরণত কের ” — (আবূ দাহদ, সালাত অধযায়, 
বাব নং- ৬৩, হািদস নং- ৫৯৩ ; ইবনু মাজাহ, িকতাবু 
ইকামািতস সালাত ওয়াসসু�াতু ফীহা, বাব নং- ৪৩, হািদস নং- 
৯৭০ ; তারা হযেয় আবদুর রহমান ইবন িযয়াদ আল-ইফিরকীর 
বণরনা েথেক বণরনা কেরন)  
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মজার বযা ার হেলা, আ িন আল-কুরআন ও সু�াহর 
ব�বযসমূেহর মেধয  মন  কিট ব�বযও খুােজ  ােবন না, যা 
মানুষেক দাস-দাসী বানােনার কথা বেল; িক� আল-কুরআেনর 
আয়াত ও রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর ব�বযসমূহ 
েথেক শতািধক ব�েবযর সমােবশ আেছ, েযগেলা দাসেক েগালামী 
েথেক মুি� ও আযাদী িদেত আ�ান কের ও হৎসািহত কের। 

ইসলােমর অযুযদেয়র সময় দাসেরর হৎস িছল বহ রকেমর; িক� 
দাসর েথেক মুি�র েকান  �িত ও হ ায়-হ করণ িছল না 
বলেলই চেল  অতঃ র ইসলাম  েস তার শরী‘আত তথা িনয়ম-
নীিতর মেধয   দৃি�যি�র  িরবতরন করল; ফেল মুি� ও আযাদী 
অজরেনর বহ েক� ৈতির করল  বং বস করল দাসেরর শৃ�েল 
আব�করেণর অেনক  থ; আর অেনক অিসয়েতর �বতরন করল, 
যা  সব  থেক বস কের েদয়  

দাস�থার অনযতম  ূবরলকণ িছল িবিয� যুে�র সমেয় ব�ীকরণ 
 �িত। আর �েতযক যুে�ই আবশযকীয় বযা ার িছল যু�ব�ী  
তখনকার িদেনর �তঃিস� �থা অনুযায়ী যু�ব�ীেদর মান-স�ান 
ও অিধকার বলেত িকছু িছল না; আর তােদর িছল দু’িট হ ায়: 
হয় তােদরেক হতযা করা হত, আর না হয় দাসেরর শৃ�েল 
আব� করা হত  
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িক� ইসলাম  েস তৃতীয়  ক  �িতর �িত হৎসািহত করল; 
আর তা হে�: যু�ব�ীর সােথ হউম বযবহার করা ও তােক মু� 
কের েদয়া। আল-কুরআনুল কারীেম আ�াহ তা‘আলা বেলন:  

ً�ا  ﴿ ِۡ
َ
ٰ ُ�ّبِ ِ  ِمۡسِكيٗدا َوَ�تِيٗما َوأ َّ ََّطَعاَم َ�َ َُۡطعُِمُ�ۡم  ٨َوُ�ۡطعُِمو َما  َّ ِ ِ

َّ ُشُكوًرا َُ ِمدُ�ۡم َجَزاٗٓء َو َّ نُرِ�  ِ َّ  ]                                                                                                 ٩ - ٨: سوة  بإل�سين[﴾  ٩ لِوَۡج ِ َ

“খাবােরর �িত মহ�ত সে�ও তারা অযাব��, ইয়াতীম ও 
ব�ীেক খাবার দান কের  বং বেল, েকবল আ�াহর স�ি� 
লােযর হে�েশযই আমরা েতামােদরেক খাবার দান কির, আমরা 
েতামােদর িনকট েথেক �িতদান চাই না, কৃতজতাও না।” — 
(সূরা আল-ইনসান: ৮ - ৯) 

আয়াতিটর মমরঅশরতা ও হৎসাহদান ম�েবযর অবকাশ রােখ না  
আর ইসলােমর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম হউম চিরে�র 
আি�নায় বেলন: 

أأدجد ( »بلد�ض دبو دب بليئ  دأطعموب بمس� يع� بحعي� فكوب «
 ).بلخيةن

“েতামরা যু�ব�ীেক মুি� দাও, কুধাতর বযি�েক খাবার দান কর 
 বং ুন বযি�েক েসবা কর ” —(বুখারী, িকতাবুল িজহাদ ওয়াস 
িসয়ার, বাব নং- ১৬৮, হািদস নং- ২৮৮১)। 
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সবর�থম মুসিলম ও তােদর শ�গেণর মেধয সংঘিটত বদর যুে� 
মুসিলমগণ িবজয় লায কেরন  বং তােত আরেবর গণযমানয 
বযি�গণ যু�ব�ী িহেসেব আটক হয়। তারা ব�ী জীবেন িন িতত 
হল, েযমিনযােব েরাম ও  ারসয স�াটেদর মেতা  গণযমানয ও 
স�ািনত বযি�বগর বা বা রাোর যু�সমূেহ যু�বি�েরর িশকার 
হেতা  যিদ তােদরেক কিঠন শাি� েদয়া হত, তেব তা তােদর 
জনয যথাযথ হত; েকননা তারা ইসলামী দাওয়ােতর সূচনা লেন 
মুসিলমেদরেক অতয� কিঠন ক� িদেয়িছল  িক�, আল-কুরআনুল 
কারীম নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম ও তাার সাহাবীেদরেক 
িদকিনেদশরনা িদে�  ইযােব: 

ُ ِ� لُلُو�ُِ�ۡم  ﴿ َّ ٰ� ِِّ َهۡعلَِم َ َ َۡ َ َۡ يُ�م ّمَِن َ َِ يۡ
َ
َ لُل لَِّمن ِ�ٓ � ِّ َهَاا َّّ

َ
ُ ��َ

ِخَذ ِمدُ�ۡم َوَ�ۡغفِۡر ََُ�ۡمۚ ۡؤتُِ�ۡم َخۡ�ٗ � يُ َخۡ�ٗ 
ُ
ُ َ�ُفورٞ � ّمِّمآ أ َّ �ّ  ٧ رِّ�يمٞ  َوَ

 َُ َََت ْ ِخَيا وا َُ لِيٌم َ�ِكيٌم يُرِ� َِ  ُ َّ ۡمَ�َن ِمۡدُاۡم  َوَ
َ
َ ِمن َ�ۡبُل َفَ َّ َ ْ َۡ َخانُوا َقَق

 ]                                                                                    ٧١ - ٧٠: سوة  بمضعي [﴾  ٧

“েহ নবী! েতামােদর করায়উ যু�ব�ীেদরেক বল, আ�াহ যিদ 
েতামােদর হদেয় যাল িকছু েদেখন, তেব েতামােদর িনকট েথেক 
যা েনয়া হেয়েছ, তা অে কা হউম িকছু িতিন েতামােদরেক দান 
করেবন  বং েতামােদরেক কমা করেবন  আ�াহ কমাশীল, 
 রম দয়ালু  তারা েতামার সােথ িব�াসয� করেত চাইেল, তারা 
েতা  ূেবর আ�াহর সােথও িব�াসয� কেরেছ; অতঃ র িতিন 
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েতামােদরেক তােদর হ র শি�শালী কেরেছন  আ�াহ সবরজ, 
�জাময়।” — (সূরা আল-আনফাল: ৭০ - ৭১) 

 সব যু�ব�ীগণ নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর নবুয়েতর 
শু েথেক  ই যুে�র  ূবর  যর� অিধকাংশ মুসিলমেদর সােথ 
যয়াবহ রকেমর িনযরাতন ও িন ীানমূলক আচরণ কেরিছল। তারা 
েচেয়িছল তােদরেক  ংস কর িদেত অথবা তােদরেক দখল 
করেত  তােদরেক  মিন- মিন খুব �ত েছো েদয়াটা িক 
আ িন হউম-নীিত বেল গণয করেবন?? 

েজেন রাখা দরকার েয,  ই িবষয়িট রাোর হ� যরােয়র �ােথরর 
সােথ জিাত   ই জনয আ িন েদখেত  ােবন েয, মুসিলমগণ 
বদের9 যু�ব�ীেদর িনকট েথেক িবিনময় �হণ কেরেছন; আর 
ম্া িবজেয়র িদন ম্াবাসীেদর হে�েশয বলা হেয়িছল:  

 "بذايوب فأضتم بحطبقيء"

“যাও, েতামার আজ সকেলই মু�”। 

বনী মু�ািলেকর যুে� রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 
 রািজত েগাে�র  ক যু�বি�নীেক িবেয় কের ঐ বি�নীর 
মযরাদােক সমু�ত কেরিছেলন; কারণ, িতিন িছেলন ঐ স�দােয়র 

                                                           
9 বদর মদীনার িনকটবতরী  কিট �ােমর নাম  
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েনতৃবৃে�র অনযতম  কজেনর কনযা। ফেল মুসিলমগেণর 
সকেলই ঐসব যু�ব�ীেদর সবাইেক মু� কের িদেয়িছেলন   

আর   েথেকই দাসেরর আ�য় েনওয়ার সীিমত  িরসর ও কু  
�ানগেলা জানেত  ারেবন  দাস�থােক  েকবাের িবলু� কের 
েদওয়া হয় িন; কারণ, সতয ও নযােয়র িবেরাধী  ই কািফর 
যু�ব�ী হয় িছল যািলম, অথবা যুলুেমর সহায়তাকারী, অথবা 
যুলুম বা�বায়েনর অথবা যুলুেমর �িত �ীকৃিত �দােনর  ক 
হ করণ। তাই তার �াধীনতা িছল অনযেদর হ র তার 
সীমালান, বাাাবািা ও অহংকােরর সুেযাগ  

তবুও  র জনয  বং অনুর  বযি�েদর জনয �াধীনতা  ুনু�ার 
করার সুেযাগ ইসলােম অেনক  বং বযা ক  েতমিনযােব 
ইসলােম দাস-দাসীেদর সােথ আচার-আচরণ ও েলনেদেনর 
 �িতসমূেহ নযায় রায়ণতা ও স�ীিতর সমােবশ ঘিটেয়েছ  

�াধীনতা লােযর হ ায়-হ করণসমূেহর মধয েথেক অনযতম 
কতগেলা হ করণ হল: যাকােতর  ক অংশ েগালাম মুি�র জনয 
িনধরারণ; যুলজিনত হতযার কাফ ফারা, িযহার ও শ েথর 
কাফ ফারা; রমযােন ই�াকৃত েরাযাযে�র কাফ ফারা   ছাাাও 
রেয়েছ আ�াহর স�ি� লােযর আশায় েগালাম মু�করেণ 
সাধারণযােব সহানুযূিতমূলক আেবদন। 
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ঐসব দাস-দাসীেদর �িত নযায় ও অনুক�ার িযিউেত কিত য় 
কাি�ত আচার-আচরেণর সংিক� ইি�ত িনেে েদওয়া হেলা: 

১. তােদর মিনবেদর মত খাদয ও ে াশাক- ির�েদর িন�য়তা: 

আবূ দাহদ র. মা‘ুর ইবন সুয়াইদ েথেক বণরনা কেরন, িতিন 
বেলন: আমরা ‘রবযা’10 নামক �ােন আবূ যেরর িনকট হ ি�ত 
হলাম, অতঃ র েদখা েগল েয, তাার গােয়  বং তাার েগালােমর 
গােয়  কই ধরেনর চাদর। অতঃ র িতিন বলেলন: েহ আবূ যর! 
আ িন যিদ আ নার েগালােমর চাদরটা আ নার চাদেরর সােথ 
িমেলেয় বযবহার করেতন, তেব তা সু�র হত; আর তােক আ িন 
অনয আেরকিট কা া  িােয় িদেতন? তখন িতিন (আবূ যর) 
বেলন, আিম রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেত 
শেনিছ:  

 يده تت أأيه ب  جعل فم  أيدي�م تت ب  جعبهم إأوبض�م ام«
 فإن يابيد مي بحعمل م  ي�بعد دال يبب  مي دلببسد يأ�ل مي فبيطعمد

                           ).أأدجد بلخيةن( »ببيد فبيعغد يابيد مي كعد

“তারা েতামােদর যাই, আ�াহ তা‘আলা তােদরেক েতামােদর 
অধীন কের িদেয়েছন; সুতরাং আ�াহ তা‘আলা যার যাইেক তার 
অধীন কের িদেয়েছন, েস েযন তােক তাই খাওয়ায় যা েস িনেজ 

                                                           
10 ‘রবযা’ মদীনার িনকটবতরী  কিট �ােমর নাম  
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খায়; আর েস েযন তােক ে াশাক িহেসেব তাই  িরধান করায় যা 
েস িনেজ  িরধান কের  বং েয েবাাা বহন করেত েস অকম, 
েস েযন  মন েবাাা তার হ র চাি েয় না েদয়  তার  েরও েয 
েবাাা বহন করেত েস অকম,  মন েবাাা যিদ তার হ র 
চাি েয় েদয়, তেব েস েযন তােক সহেযািগতা কের ” —(বুখারী, 
িকতাবুল আদব, বাব নং- ৪৪, হািদস নং- ৫৭০৩)। 

২. তােদর স�ান রকা করা: 

আবূ হরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহ েথেক বিণরত, িতিন বেলন, 
তাওবার নবী আবুল কােসম সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন: 

 »قي  كمي ي�ون أن إال بحقييمة يوم ج� قي  مي ندنء داو مبو�د قعف م «
 ).أأدجد بلخيةن(

“েয বযি� তার িনেদরাষ েগালামেক অ বাদ েদেব, িকয়ামেতর িদন 
তােক অ বােদর শাি� �র  েব�াঘাত করা হেব; তেব েস যা 
বেলেছ তা যথাযথ হেল িয� কথা ” —(বুখারী, িকতাবুল হদুদ, 
বাব নং- ৩১, হািদস নং- ৬৪৬৬)। 

ইবনু ওমর রািদয়া�াহ ‘আনহ তাার েগালামেক �াধীন কের িদেয় 
মািট েথেক  ক খচ কাঠ অথবা অনয িকছু হােত িনেয় বেলন: 
 র মেধয আমার জনয  মন েকান �িতদান েনই, যা  র সমান 
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হেত  াের। আিম রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেত 
শেনিছ:  

دْ  َرْمبُوَ�دُ  حََطمَ  َم ْ  «
َ
َ�دُ  أ نْ  فََكّعيَةلُدُ  َضَ

َ
 ).رسبمأأدجد أنو  بد  د (.» ُ�ْعِتَقدُ  أ

“েয বযি� তার েগালামেক চা মারেলা অথবা �হার করল, তেব 
তার কাফ ফারা হেলা তােক মু� কের েদওয়া ” —( আবূ দাহদ, 
আদব, বাব নং- ১৩৪, হািদস নং- ৫১৭০ ; মুসিলম, আইমান, 
বাব নং- ৮, হািদস নং- ৪৩৮৮)  

৩. দীন ও দুিনয়ার িবষেয় মযরাদাবান েগালামেক �াধীন বযি�র 
হ র �াধানয েদওয়া:  

সালােত েগালােমর ইমামিত করাটা শ�। হ�ুল মুেমনীন আেয়শা 
রািদয়া�াহ ‘আনহার  কজন েগালাম িছল, েস সালােত তাার 
ইমামিত করত ...  মনিক মুসিলমগণেক েগালােমর কথা �বণ 
করা ও তার আনুগতয করার িনেদরশ েদওয়া হেয়েছ, যখন েস 
তােদর শাসন কমতার অিধকারী হয়  বং অনযেদর েথেক অিধক 
েযাগয হয়। 

�াধীনতা মানুেষর েমৗিলক অিধকার; আ িতত েকােনা কারণ 
বযতীত েকান বযি�র  ই অিধকার হরণ করা যায় না  আর 
ইসলাম যখন দাস�থােক িনিদর� সীমােরখার মেধয �হণ কেরেছ 
(যা আমরা  ির�ারযােব আেলাচনা কেরিছ), তখন ইসলাম েসই 
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মানুষেক দাস কেরেছ েয তার �াধীনতার চূাা� অ বযবহার 
কেরেছ  ফেল যখন েস েকােনা সীমালােনর যুে�  রািজত হেয় 
 র যু�ব�ী হেব, তখন তােক যু�বি�েরর সময়কালীন আটক 
রাখা  কিট সিঠক আচরণ। 

আর যখন েকােনা কারেণ মানুষ দাস-দাসীেত র া�িরত হয়; 
অতঃ র যখন তার  থ��তা েথেক িফের আেস, তার অতীতেক 
েস যুেল যায়  বং েস  মন মানুষ হেয় যায় েয অ কমর েথেক 
দূের ও সৎকেমরর িনকটবতরী, তখন তার �াধীনতা লােযর 
আেবদন ম�ুর করা হেব িক? 

ইসলাম তার আেবদন ম�ুর করার  েক অিযমত ে শ কের; 
িফকাহিবদগেণর েকহ েকহ  ই আেবদন ম�ুর করােক আবশযক 
মেন কেরন  বং েকহ েকহ  ই আেবদন ম�ুর করারেক 
মু�াহাব ( ছ�নীয়) মেন কেরন। 

 

আর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম দাসেদর বযা াের অেনক 
ওিসয়ত কেরেছন।   কথা �মািণত েয, িতিন যখন সাহাবােদর 
মাো বদেরর যুে�র যু�ব�ীেদর ব�ন কেরন, তখন িতিন 
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তাােদর হে�শয কের বেলিছেলন: " ًبستواوب نيمسى أ�ب" (েতামরা 
যু�ব�ীেদর সােথ যােলা বযবহার কর)।P10F

11 

বিণরত আেছ েয, ওসমান ইবন আফফান রািদয়া�াহ ‘আনহ েকান 
অ রাধ করার কারেণ তাার েগালােমর কান মেল িদেয়িছেলন; 
অতঃ র িতিন তােক হে�শয কের  রবতরীেত বলেলন: তুিম আস, 
অতঃ র আমার কােন িচমিট কাট। িক� েগালাম তােত 
অ ারগতা �কাশ করল; তখন িতিন তােক  ীাা ীিা করেত 
লাগেলন, তার র েস হালকাযােব কােন িচমিট কাটেত শু 
করল। তখন িতিন তােক বলেলন: যাল কের িচমিট কাট; েকননা 
আিম িকয়ামেতর িদেনর শাি� েযাগ করেত  ারব না। তখন 
েগালাম বলল: েহ আমার মিনব! আ িন েযই িদনেক যয় কেরন, 
অনুর যােব আিমও েতা েসই িদনেক যয় কির  

আবদুর রহমান ইবন ‘আহফ রািদয়া�াহ ‘আনহ যখন তাার 
েগালামেদর সােথ হাাটেতন, তখন তােদর েকহ তাােক  ৃথক েকহ 
যাবেত  ারেতন না। েকননা িতিন তােদর সামেন চলেতন না 

                                                           
11   ছাাাও রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম দাসদাসী �াধীন করার সওয়াব 
বণরনা কের আরও বেলন: “েয েকহ েকান দাস বা দাসী �াধীন করেব, আ�াহ তােক 
তার �িতিট অে�র িবিনমেয় জাহা�াম েথেক মু� করেবন ” [বুখারী ও মুসিলম]  

কুরআনুল কারীেমও জাহা�াম েথেক মুি�র জনয দাসমুি�েক অনযতম মাধযম িহেসেব 
েঘাষণা কের বলা হেয়েছ: “তেব েস েতা বসুর িগির েথ  �েবশ কেরিন  আর িকেস 
আ নােক জানােব— বসুর িগির থ কী?  টা হে�: দাসমুি�...” [সূরা আল-বালাদ: 
১১-১৩] — স�াদক  
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 বং তারা েযই ে াশাক  িরধান করত িতিনও েসই ে াশাক 
 িরধান করেতন  

আর ওমর রািদয়া�াহ ‘আনহ েকান  কিদন ম্ার  থ অিত ম 
করেতিছেলন, অতঃ র িতিন েগালামেদরেক তােদর মিনবেদর 
সােথ না েখেয় দাািােয় থাকেত েদখেলন; তখন িতিন রাগ হেয় 
তােদর অিযযাবকেদরেক বলেলন:  ই জািতর কী হল েয, তারা 
তােদর খােদমেদর হ র িনেজেদরেক �াধানয েদয়? তার র িতিন 
খােদমেদরেক ডাকেলন, তারা তােদর সােথই খাওয়া-দাওয়া 
করল  

আর জৈনক বযি� সালমান রািদয়া�াহ ‘আনহর িনকট �েবশ 
করেল েস তাােক ময়দার খািমর ৈতির করেত েদখল, তখন বলল: 
েহ আবূ আবিদ�াহ!   কী হে�? অতঃ র িতিন বলেলন: আমরা 
খােদমেক  ক কােজ  ািঠেয়িছ  বং আমরা তার হ র দু’িট 
কাজ  ক সােথ চাি েয় িদেত অ ছ� করলাম  

 টা হেলা ইসলাম দাস-দাসীেদরেক েয অনু�হ ও কুণা 
েদিখেয়েছ তার িকছু নমুনা  

দাস-দাসীর বযা াের ইয়াহূদীেদর অব�ান: 

ইয়াহূদীেদর িনকট মানুষ দুই যােগ িবয�:  ক যাগ হল 
ইসরাঈল স�দায়; আর অ র যাগ হল বািক সকল মানুষ  
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আর ইসরাঈল স�দায়, তােদর বাইেবেলর  ুরাতন িনয়ম 
অনুসাের িনধরািরত িকছু িশকা সাে েক তােদর কাহেক দাস-দাসী 
বানােনার ৈবধতা রেয়েছ। আর তারা বযতীত অনযরা হল নীচু বা 
অধঃ িতত জািত, তােদরেক ব�ী ও েজার-জবরদ�ী কের দাস-
দাসী বানােনা স�ব; েকননা তারা  মন বংশধর যােদর ক ােল 
আিদকাল েথেক লা�না ও অ মান িলি ব� রেয়েছ। তাওরােতর 
��ান  েবর (২১: ২-১১)  েসেছ: 

“যখন তুিম েকান ‘ইবরানী (িহ� জািতর) েগালাম  য় 
করেব, তখন েস ছয় বছর েখদমত করেব  বং স�ম 
বছের েস িবনা খরেচ �াধীন হেয় েবিরেয় যােব। েস যিদ 
 কা �েবশ কের, তেব েস  কাই েবর হেয় যােব; আর 
েস যিদ েকান �ীর �ামী হয়, তেব তার সােথ তার �ীও 
েবর হেয় যােব; যিদ তার মিনব তােক েকান �ী দান 
কের  বং তার েথেক তার স�ান-স�িতর জজ হয়, 
তেব �ী ও তার স�ানগেলা মিনেবর হেয় যােব  বং েস 
 কা েবর হেয় যােব; িক� েগালাম যখন বলেব: আিম 
আমার মিনব, �ী ও স�ান-স�িতেদরেক যালবািস, আিম 
তােদরেক েছো �াধীন হেয় েবর হেয় যাব না— তখন 
তার মিনব তােক ঈ�েরর িনকট ে শ করেব  বং েস 
দরজা বা দরজার েচৗকােঠর কােছ তােক িনেয় তুর ুন 
িদেয় তার কান িছ  কের েদেব, তােত েস সারা জীবন 
তার মািলেকর েগালাম হেয় থাকেব  আর যখন েকান 
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বযি� তার কনযােক দাসী িহেসেব িব য় করেব, তেব েস 
েগালামেদর মত �াধীন হেয় েবর হেত  ারেব না; িক� 
েয মিনব তােক িনেজর জনয  ছ� কের িনেয়েছ েস যিদ 
তার হ র খুশী হেত না  াের তেব তােক টাকার বদেল 
েছো িদেত হেব  অনয জািতর েকান েলােকর কােছ 
তােক িবি  করা চলেব না; কারণ তার �িত মিনব তার 
কতরবয কের িন  আর যিদ মিনব তার েছেলর জনয তােক 
��াব িদেয় থােক, তেব েস তার কনযােদর অিধকার 
অনুযায়ী তার সােথ বযবহার করেব। যিদ েস তার িনেজর 
জনয অনয েকান দাসীেক �হণ কের, তেব েস তার 
যরণ-ে াষণ ও আচার-বযবহাের েকানর  ঘাটিত করেব 
না। যিদ েস তার সােথ  ই িতন  �িতর েকান  ক 
 �িত অবল�ন করেত বযথর হয়, তেব েস িবনামূেলয 
েকান িবিনময় ছাাাই তােক চেল েযেত িদেত হেব   

যিদ ‘ইবরানী (িহ� জািত) িয� অনযেদরেক দাস-দাসী বানােনা 
হয় তেব তা হেব ব�ী কের ও েজার খািটেয়  কারণ, তারা 
িব�াস কের েয, মযরাদার িদক েথেক তােদর জািত অনযানয জািতর 
েচেয় অেনক হ ের। তারা দাসর �িত�ার  ই  �িতর বযা াের 
তােদর তাওরাত েথেক দলীল ে শ কের বেল: নূেহর েছেল হাম12 
তার ি তােক ে াধাি�ত কেরিছল; েকননা নূহ েকান  কিদন 
েনশা কেরিছল, অতঃ র েস ঘুম� অব�ায় হল� হেয় েগল, 

                                                           
12 হাম হল েকনােনর ি তা  
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অতঃ র হাম  ই অব�ায় তােক েদেখ েফলল, অতঃ র ঘুম 
েথেক জা�ত হেয় যখন নূহ  ই বযা ারিট জানেত  ারল, তখন 
েস েরেগ েগল  বং তার বংশধরেক অিযশা  িদল যারা 
েকনােনর বংশধর বেল  িরিচত  আর িতিন বেলন (েযমনিট 
তাওরােতর সৃি�  েবরর ৯: ২৫-২৬ -  হে�খ আেছ): “‘কানান 
অিযশ� েহাক! েস িনেজর যাইেদর দাসানুদাস হেব ’ আরও েস 
বলল: ‘ধনয েহাক েশেমর  রেম�র! কানান তার দাস েহাক!’” 
আর  কই অধযােয় বলা হেয়েছ (৯:২৭) : “ রেম�র যােফথেক 
িব�ৃত কুন, েশেমর তাবুেত বাস কুক  আর কানান তার দাস 
েহাক!” 

বৃেটেনর রাণী �থম  িলজােবথ  ই যােষযর সূ� ধেরই দাস-
বযবসােক ৈবধ মেন কেরন  বং   েকে� অেনক ‘অবদান’ 
রােখন  িবষয়িট অিচেরই অ� হেব  

দাস-দাসীর বযা াের ি��ানেদর অব�ান:  

ইয়াহূদী ধেমরর  র ি��ধমরও দাস�থােক �ীকৃিত িদেয়িছল  
ইি�েল (নতুন িনয়েম)  কিট ব�বযও েনই যা দাস�থােক িনিষ� 
কের অথবা তার �িতবাদ কের  

অউুত িবষয় হল ঐিতহািসক হইিলয়াম মুযর আমােদর নবী 
মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামেক  ই বেল েদাষােরা  
কের েয, িতিন তাৎকিণকযােব দাস�থা বািতল কেরন িন; অথচ 
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ঐিতহািসক সােহব দাস�থার বযা াের ইি�েলর অব�ান েবমালুম 
েচে  েগেছন  িতিন মাসীহ, হাওয়ারীগণ  বং িগজরা েথেক  ই 
বযা াের েকান িকছুই বণরনা কেরন িন  

বরং ‘ ল’ তার  �সমূেহ দাসেদরেক আ�িরকতাসহকাের তােদর 
মিনবেদর েখদমত ও েসবা করার িনেদরশ িদেতন, েযমন িতিন 
 েফসীয়েদর িনকট ে�িরত  ে� বেলেছন  

আর সাধক ও দাশরিনক ‘থমাস অযাকুইনাস’ ধমরীয় েনতােদর 
িচ�াধারার সােথ দাশরিনক িচ�াধারা  কি�ত কেরেছন। িতিন 
দাস�থার �িতবাদ কেরন িন, বরং িতিন  র �শংসাই কেরেছন। 
কারণ, তার গু  িরিটেলর িচ�াধারা অনুযায়ী দাসর  মন 
 ক �যাবগত অব�ার নাম, েয �াকৃিতক �যাব িদেয় িকছু 
মানুষেক সৃি� করা হেয়েছ  

আর সাধকগণও �ীকার কেরেছন েয, �কৃিতই িকছু মানুষেক 
দাস-দাসী বািনেয়েছ  

ঊনিবংশ শতাশীর বৃহৎ  নসাইে�াি িডয়া ‘লাুস’ –  আেছ: 
“ি��ধেমরর অনুসারীেদর মাো আজ  যর� দাস�থা অবিশ� ও 
চলমান থাকার কারেণ মানুষ িব�য় �কাশ কের না  কারণ, 
আনু�ািনক ধমরীয় �িতিনিধগণ  ই �থােক িবশ� বেল �ীকৃিত 
�ধান কেরন  বং তা িবিধস�ত বেল েমেন েনন ” 
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 েত আরও বলা হেয়েছ: “সারকথা হল ি��ধমর আজ  যর� 
দাস�থােক স�� িচেউ িবিধস�ত মেন কের; আর মানুেষর  েক 
  কথা �মাণ স�ব নয় েয, ি��ধমর দাস�থা বািতল করার েচ�া 
কেরেছ ” 

ড�র জজর ইহসূেফর কামুস আল-িকতাব আল-মুকা�াস ( قيروس
 েসেছ: “ি��ধমর রাজৈনিতক দৃি�েকাণ িকংবা   - (بلكتيب بلقدس
অথরৈনিতক দৃি�েকাণ েকােনা িদক েথেকই দাস�থার �িতবাদ 
কের িন; তা িব�াসীেদরেক দাসর স�িকরত আচার-বযবহােরর 
েকে� তােদর �জেজর আচরণ  িরতযাগ করেতও বেল িন, 
 মনিক  ই �সে� েকান আেলাচনাও হৎসািহত কের িন। তা 
দাস মািলকেদর অিধকােরর িবুে� েকান কথা বেল িন; আর 
দাসেদর �াধীনতা অজরেনর লেকযও েকান আে�ালন করায় িন  
তা দাস�থার কিত ও িন�ুরতা স�েকর েকান আেলাচনা কের িন; 
আর তাৎকিণকযােব দাসমুি�র িনেদরশও েদয় িন  েমাটকথা, তা 
দাস ও মিনেবর মধযকার আইনী স�েকরর েকান িকছুর  িরবতরন 
কের িন; বরং  র িব রীেত তারা হযয় দেলর অিধকার  বং 
দািয়র ও কতরবয িনধরারণ কের িদেয়েছ ” 

আমরা েহায়াইিট ফাদাসর সংগঠেনর সকল ি��ান ও স�ািনত 
 াঠক সমাজেক আ�ান করিছ, তারা েযন ইসলােমর িশকা ও 
 ই িশকার মেধয তুলনামূলক আেলাচনা ও  যরােলাচনা কের 
েদেখন  
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আধুিনক ইহেরা  ও দাস�থা: 

েরেনসাা ও �গিতর যুেগ অব�ানকারী  াঠেকর  ই অিধকার 
আেছ েয,  ই যুেগর �গিতর অ�দূত (েযমন বলা হেয় থােক) 
স�েকর জানেত চাইেব েয, দাস�থার বযা াের েস কী কেরেছ??  

যখন ইহেরাে র সােথ কৃ� আি�কার েযাগােযাগ হল, তখন  ই 
েযাগােযাগ িছল মানবতার জনয হদয়িবদারক ঘটনা, যার ফেল 
 ই মহােদেশর কৃ�া�রা দীঘর  াাচ শতাশী কাল ধের যয়াবহ 
িব দ ও মুিসবেতর স�ুখীন হেয়িছল। ইহেরাে র েদশগেলা 
সুসংগিঠত কেরেছ  বং তারা তােদরেক তােদর িনেজেদর েদেশর 
সােথ েটেন েনয়ার েকে� তােদর িনকৃ� িচ�াধারা �কাশ কেরেছ, 
যােত তারা তােদর জাগরণ ও েরেনসাার ইসন হেত  াের  বং 
তারা িনেজরা েয কােজর সামথরয রােখ না েস কােজর েবাাা 
তােদর হ র চাি েয় িদেত  াের   রবতরীেত যখন আেমিরকা 
আিব�ৃত হেলা, তখন  ক মহােদেশর  িরবেতর দুই মহােদশ েসবা 
করার েবাাা বহেনর কারেণ তােদর িব দ ও মুিসবত আরও 
েবো েগল  

 �াইে�াি িডয়া ি�েটিনকার ২য় খেচর ৭৭৯  ৃ�ায় SLAVERY 
িশেরানােম বলা হেয়েছ: “জ�ল েবি�ত �ামসমূহ েথেক দাস-দাসী 
িশকােরর কাজ স�� হত ঐসব িবখিচত শ� হিউেদ আগন 
� িলত করার মাধযেম, যার েথেক �ামেক িঘের রাখার জনয 
েবাা বানােনা হত। েশষ যর� যখন �ামবাসী িনজরন  লাকায় েবর 
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হেয় েযত, তখন ইংেরজগণ তােদর জনয ৈতির করা ফাােদর 
মাধযেম তােদরেক িশকার করত।”  

 ই িশকার  �িতর কারেণ  বং ইংেরজ ও অনযানয েকা�ািনর 
জাহাজ সমু  তীের েনা�র করার  েথ যারা মারা েযত, তারা 
বযতীত বািক  ক তৃতীয়াংশ মারা েযত আবহাওয়া  িরবতরেনর 
কারেণ  আর ৪৫% মারা েযত জাহােজ েবাাাই করার সমেয় 
 বং ১২% মারা েযত সফের। আর   সংখযা হল তােদর 
হ িনেবেশ যারা মারা েযত, তােদর অিতির� ... 

আর বৃেটন সরকার কতৃরক �দউ লাইেস� িনেয়  ই দাসবযবসা 
িকছু ইংেরজ েকা�ািনর  ক�� আিধ তয থােক   রবতরীেত 
বৃেটেনর সব �জােদর হােত দাসবযবসা করার অিধকার �দান 
করা হয়। ১৬৮০-১৭৮৬ ি��াশ সময়কােল বৃিটশ অিধকৃত ও 
িবিয� হ িনেবেশ দাস িহেসেব িনেয়াগকৃত বযি�েদর সংখযা 
েকােনা েকােনা িবেশষেজর মতানুসাের ২১৩০০০০ ( কুশ লকয 
ি�শ হাজার) িছল। 

আর  ই বযা াের তােদর কােলা আইনগেলার অনযতম হল: েয 
দাস তার মিনেবর হ র আ মণ কের, তােক হতযা করা হেব। 
আর েয  ািলেয় যােব, তার দুই হাত ও দুই  া েকেট েফলা হেব 
 বং তােক হউ� েলাহা �ারা েসক েদয়া হেব; আর যখন েস 
ি�তীয়বােরর মত  লায়ন করেব, তখন হতযা করা হেব।  



 

64 

আমার জানা েনই েয, হাত- া েকেট েফলার মত শাি� েদয়ার 
 েরও ি�তীয় বার িকযােব েস  লায়ন করেব?? স�বত েস েয-
নরেক বাস করত, তা তার হাত- া কাটার চাইেতও আরও 
যয়াবহ িছল, যার ফেল েস ি�তীয়বার  ালােনার েচ�া করত   

আর তােদর আইনগেলার মেধয আেরকিট হল: কৃ�া�েদর িশকা 
�হণ িনিষ�; আর কৃ�া�েদর জনয ে�তা�েদর চাকুির িনিষ�  

আেমিরকার আইন-কানুনসমূেহর মেধয আেছ: যখন সাতজন দাস 
 ক জায়গায়  কি�ত হেব, তখন তা অ রাধ বেল িবেবিচত 
হেব  বং ে�তা�রা যখন তােদর  াশ িদেয়  থ অিত ম করেব, 
তখন তােদর জনয তােদরেক থুথু েদয়া ও িবশিট কের েব�াঘাত 
করা ৈবধ হেব  

আর অ র  কিট আইেনর যাষয হল: দাসেদর আনা বা রহ 
বলেত িকছু েনই, তােদর েনই েমধা, িবচকণতা ও ই�াশি�; 
আর তােদর জীবেনর অি�র শধু তােদর বাহেতই আেছ।  

 ই বযা াের সারকথা হল, দাস-দাসীগণ দািয়র-কতরবয, েসবা ও 
বযবহােরর দৃি�েকাণ েথেক বুি�মান ও জবাবিদিহতার অধীন, 
েকান িকছুর ঘাটিত হেলই তােক শাি�র মুেখামুিখ হেত হেব  
িক� অিধকােরর েবলায় েস হল  মন ব�র নাম, যার েকান �াণ 
ও অি�র েনই; বরং আেছ তার শধু দুই বাহ বা হাত! 
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 যােবই তােদর হদয়  ই েশষ শতাশীেত  েস িকছুটা সিঠক 
হ লিি করেত সকম হেয়েছ। আর েয েকান নযায় রায়ণ েলাক 
 র মেধয ও মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর েচৗ� 
শতাশী কােলরও েবিশ সময় ধের চলমান ধমরীয় িশকার মেধয 
তুলনামূলক  যরােলাচনা করেব, েস হ লিি করেত  ারেব েয,   
িবষয়িটেত ইসলামেক  ুকােনার েচ�ার েকে� বহল �চিলত েস 
হ মািট অিধকতর �েযাজয: “িনেজর েদাষ আমার হ র চাি েয় 
িদেয় সের  াল!” 

***** 
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নারী 

দাস�থার বযা াের যা বলা হেয়েছ, নারীেদর বযা ােরও তাই বলা 
যায়। কারণ, ইয়াহূদী  বং ি�� ধেমরর অনুসারীেদর  ক েথেক 
নারীেদর িনেয় েকােনা আেলাচনা করার অিধকার েনই; েকননা 
তােদর ধেমর নারী অিধকােরর �সে� েয ব�বয রেয়েছ, তা খুবই 
ম� িজিনস  তারা নারীর অিধকারসমূহেক আনসাৎ কেরেছ  বং 
তারা তােক  ৃিথবীর মেধয সকল অনযায় ও অ রােধর হৎস বেল 
িবেবচনা কেরেছ; আর মািলকানা ও দািয়েরর েকে� তার 
অিধকার হরণ কেরেছ   কজন নারী তােদর মাো বসবাস কের 
অ মান, তু� ও নােজহাল অব�ার মেধয; আর তারা তােক 
অ িব� সৃি� মেন কের   

আর তােদর িনকট িবেয়-শাদী মূলত  কটা  য়-িব য় চুি�, েয 
বযব�া নায় নারী তার �ামীর অনযানয মািলকানাধীন ব�র মত 
 কটা স�িউেত  িরণত হয়।  মনিক তােদর েকান েকান 
সে�লন অনুি�ত হেয়িছল নারী ও তার রহ বা আনােক িনেয় 
িস�া� �হেণর জনয— েস িক মনুষযজািতর অ�যুর�, নািক না?! 

বরং হয়ত িনেজেদরেক আসমানী িশকার সােথ স�ৃ�কারী 
(নাহযুিব�াহ)  ই ইয়াহূদী ও ি��ানেদর তুলনায় �থম িদেকর 
জােহলী আরবগণ অনযায়যােব নারীেদর হ র অেনক কম 
বল�েয়াগ ও িন ীান কেরেছ  
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আর েস জেনযই ি��ানেদর বযা াের আমােদর েকৗতুহল মাথাচাাা 
িদেয় হেঠ; িকযােব তারা ইসলামী শরী‘আত ও সমাজ বযব�ায় 
নারীেদর অব�ান িনেয় �� হ�া ন কের?! 

কারণ  া�াতয সযযতা ও তার েচাখ ধাাধােনা েযসব চাকিচকয ও 
চমক রেয়েছ, েস বযা াের ইয়াহূদী ও ি��ানেদর েকান যূিমকা 
েনই13।  

তা সে�ও আমরা মুসিলমগণ  সব ৈহ-ৈচ সৃি�কারী [ া�াতয 
সযযতার  জাধারী] েদর ি ছেন চিল না  বং [ া�ােতযর] 
আধুিনক নারীসমাজ েয  �িতর হ র �িতি�ত আমরা তা 
সমথরন কির না  

আমােদর �ীেন নারীগণ আমােদর মা, েবান ও কনযা িহেসেব 
স�ান ও মযরাদার আসেন অিধি�ত। আর আমােদর িনকট 
নারীেদর অব�ান ও মযরাদা বণরনায় অেনক িবশ� ও সুঅ� ধমরীয় 
ব�বয রেয়েছ, েযগেলার সুঅ� আগমন হেয়েছ আজ েথেক 
েচৗ�শত বছেররও অিধক সময়  ূেবর, যখন সারা দুিনয়া  ূবর ও 
 ি�ম জুো জােহিলয়ােতর অসকাের ডুেব িছল; নারীর অিধকার 
িছল খুবই নগণয; বরং তার েকান অিধকারই �ীকৃত িছল না  

                                                           
13 অথরাৎ  া�ােতয নারীেদর হ�িত!র িবষয়িট বলা হেয় থােক, তা ইয়াহূদী বা 
ি��ানেদর সৃ� নয়; েসিট মূলত: ইয়াহূদী ও ি��ানেদর িশকােক  াশ কািটেয় সৃ� 
হেয়েছ  আর যােত রেয়েছ অেনক িব যরয়; যিদও বািহযকযােব তা অেনকেকই 
চমৎকৃত কের   
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আর  সব �ে�র জবােবর যূিমকায় আিম যা বেলিছ,  খােন 
েসটারই তািগদ িদেয় বলিছ েয, “আমরা েকান নমুনা বা আদেশরর 
হ র ঐকযমত ে াষণ করব14?”  

ইয়াহূদী ও ি��ানেদর ধেমর যা আেছ, তা সবরজনিবিদত  বং তা 
সকেলর িনকট অ ছ�নীয়; কারণ, [নারীেদর বযা াের] েয সকল 
��  খােন করা হেয়েছ হযয় ধেমরই  সব হ�াি ত �ে�র 
েকান জবাব েনই  

আর আধুিনক সযযতা, তার মাো িবেশষ কের নারী সংি�� 
িবষেয় বহ ম� িদক রেয়েছ, আমােদর �ীেন েসই [ম� িদক] 
েনই। আর  েত েযসব যাল িদক রেয়েছ, আমােদর �ীন তার 
িবেরািধতা কের না  

িবষয়িট অিধক সুঅ� করার জনযই আমরা িশকার ময়দােনই 
 কবার  ুা েমের েদিখ। 

যার �ারা  ই সযযতা �ত� ৈবিশে�যর অিধকারী হেয়েছ, তার 
অেনকাংশই হল জান-িবজান, িশকা ও  র িদেক আ�ােনর �িত 
গুরােরা  করা  বং  র জনয অিধকহাের িবিয� কমরসূচী ও 
হ ায়-হ করণ �হণ করা; আর তা সবরজনিবিদত। আর আমরাও 

                                                           
14 অথরাৎ নারীেদর বযা াের েকানিট আমােদর কােছ মেডল হেব, ইয়াহূদী, ি��ানেদর 
কথা, নািক  া�াতয সযযতা, নািক অনয িকছু, যা েদেখ বা যার িদেক আমরা আমােদর 
নারী-সমাজেক িনেয় যাব? –স�াদক   
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 ির�ারযােব বিল েয, আমােদর ধেমর িবদযা অজরন  কিট 
�শংসনীয় হেদযাগ; বরং তার েকান েকান িদক বাধযতামূলক 
ফরয, যা  িরতযাগকারী অ রাধী বেল িবেবিচত হেব, চাই েস 
 ুুষ হহক অথবা নারী  

সমতার বযা াের আমরা েয আেলাচনা কেরিছ, েস দৃি�েকাণ েথেক 
�েতযক ে�ণীর েয দািয়র ও কতরবয িনধরািরত হেয়েছ, েস অনুযায়ী 
িশকার েকে� নারী  ুুেষর মেতাই  িক� আমােদর েতা �� 
করার অিধকার আেছ েয, িশকার সােথ হজু� র চচরা, েসৗ�যর 
�কাশ, আকষরণীয় অ�-�তয� �কাশ  বং বক ও হু হজু� 
করার কী স�কর রেয়েছ? আাটসাাট, খাট ও শরীর েদখা যায় 
 মন  াতলা ে াশাক  িরধান করাটা িক িশকার েকান 
হ করেণর আওতায়  ো? 

অনযিদেক:  টা েকান ধরেনর স�ান ও মযরাদার িবষয়, যখন 
িবজা ন, �চারমাধযম  বং �েতযক েকে�ই নারী েদেহর 
েসৗ�েযরর ছিব েদওয়া হয়? তােদর িনকট শধু েসৗ�েযরর বাজার 
গরম; যখন তার েসৗ�যর ও সাজস�ার বয়স েশষ হেয় যায়— 
েযযােব েকান যে�র কাযরকমতা েশষ হেল তা  িরতয� করা হয়, 
তখন তােক  মনযােবই েফেল েদওয়া হয়। 

 ই সযযতার মেধয কম-সু�রীর যাগয কী? আর কীই বা আেছ  
যােগয বয়�া মাতা ও বৃ�া দাদী-নানীর? তার আ�য়�ল েতা 
বৃ�া�ম, েযখােন তার সােথ েকহ েদখা-সাকাত কের না  বং 
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িজজাসা করা হয় না তার েকান েখাাজখবর। হয়েতা তার যােগয 
জুেট িকছু অবসরযাতা িকংবা সামািজক বীমা বা িনরা উমূলক 
যাতা, যার েথেক েস মৃতুয  যর� আহার কের। েসখােন েনই েকান 
আনীয়তা, েনই েসৗহাদরয বা অ�র� বসু  

অথচ ইসলােম নারীর অব�া হল, যখন তার বয়স েবো যােব, 
তখন তার স�ান বৃি�  ােব  বং তার অিধকার আরও বা হেব। 
অথরাৎ, েস তার হ র অি রত দািয়র  ালন কেরেছ; আর  ু�, 
নাতী, তার  িরবার- িরজন ও সমােজর িনকট তার অিধকার 
অবিশ� রেয়েছ। 

স�দ, মািলকানা, দািয়েরর েকে�  বং ইহকালীন ও  রকালীন 
 ুর�ার বা সওয়াব ও শাি�র বযা াের নারী ও  ুুেষর অিধকার 
সমান  তেব শরী‘আেতর িকছু িকছু িবিধিবধােনর েকে�  ুুষ ও 
নারীর মেধয েয িয�তা রেয়েছ তা �াকৃিতকযােবই �ীকৃত, েয 
বযা াের আমরা সমানািধকার �সে� আেলাচনার মেধয িব�ািরত 
বেলিছ  তেব আমরা  খােন হউরািধকার, অিসয়ত (Will) ইতযািদ 
িবষেয় হ�াি ত িকছু �� িনেয় িব�ািরত আেলাচনা করব   

হউরািধকার (ال�اث): 

হউরািধকােরর েকে�  ুুেষর অংশ নারীর অংশ েথেক িয�; 
আর তার কেয়কিট কারণ রেয়েছ: 
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১. হউারািধকােরর িবষয়িট ইসলােমর সাধারণ িনয়ম-কানুেনর 
অনযতম  কিট িদক; সুতরাং তা  ুুষ ও নারীর সােথ স�ৃ� 
সািবরক দায়দািয়র ও িবিধিবধােনরই অনুগামী।   িবিধিবধােন েয 
িয�তা রেয়েছ তার কারণ  ই সাধারণ িবধান েয, সব ধরেনর 
কমরীেদর মেধয সমতা ও সাময �িত�ার অ�হনেযাগয। বরং তােদর 
জনয অংশ বরা� হেব তােদর কমরকাচ ও দায়দািয়র অনুযায়ী  
তাই  ুুষগণ যিদও  ক জাত, িক� সরকারী ও েবসরকারী 
সকল আইন ও িবধােনই তােদর সবার েবতন ও  দ সমান হয় 
না।  ই ধরেনর বযবধান ৈতির হয় তােদর কমরকােচর ধরন, 
তােদর েযাগযতা ও দকতার হ র িযিউ কের। আর  ইযােব 
ছাাা জীবনও চলেত  াের না; সমতা বা সমানািধকােরর নীিতেত 
 ই ধরেনর বযবধােনর েকােনা �যাবও িবেবচনা করা হয় না। 

২. ইসলামী িবধােন  ুুেষর হ র আেরাি ত দায়-দািয়েরর 
�কৃিতর হ র িযিউ কেরই  ুুেষর অংশ েবিশ। েকননা, 
 ুুষেকই েমাহর, [�ীর] থাকা-খাওয়ার বযব�াসহ িবেয়র সকল 
বযয়যার ও দািয়র  কাই বহন করেত হয়  

 ই িবধানেক আরও বযাখযা কির: ধের িনই েয, েকান বযি� মারা 
েগল  বং েরেখ েগল  ক েছেল ও  ক েমেয়;  মতাব�ায় েছেল 
তার েবােনর ি�গণ অংশ ে েয়িছল। অতঃ র তােদর �েতযেকই 
িনজ িনজ অংশ �হণ করল  বং হযেয় িবেয় করল।   েকে� 
েছেল সারা জীবন তার �ীর েমাহর ও থাকা-খাওয়াসহ যাবতীয় 
বযয়যার বহন করেত দায়ব�; অথচ তার েবােনর িবেয় হেল েস 
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তার �ামী েথেকও েমাহর �হণ করেব; িক� তার িবেয়েত িকংবা 
তার সাংসািরক খরেচর জনয তার অংশ েথেক েকান িকছুই বযয় 
করার �েয়াজন হেব না  

 কইযােব যুলজিনত হতযার র� ণ  িরেশােধ হতযাকারীেক 
সহেযািগতার দািয়র �হণ কেরন িনজ েগা�ী ও আনীয়-�জেনর 
 ুুষ বযি�গণ, নারীরা নয়  

 র েথেকই সুঅ� হয় েয, ইসলামী িবিধ-িবধােন  ুুষগণেক িক 
 িরমাণ অথরৈনিতক বযয়যার বহন করেত হয়, যা নারীেদরেক 
বহন করেত হয় না  আর   জনয আমােদর েজেন রাখা আবশযক 
েয, ইসলামী শরী‘আত মানুেষর মনগাা ঐ অতযাচারী শাসনত� ও 
ও মতবাদ েথেক িয�, যা আজেকর িবে�র অেনক যূখচেক 
শাসন করেছ; েযখােন ি তা তার কনযার বয়স আঠােরােত 
ে পছেল তার বযা াের দায়মু� হেয় যায় ও স�কর িছ� কের, 
ফেল েসই কনযা িনেজর জীবন-জীিবকার সসােন েবর হেয়  ো; 
অেনক েকে� তা তার ই  যত ও স�ির� বাবদ হেয় থােক  

িক� ইসলােম, কনযা িবেয় না হওয়া  যর� তার ি তা অথবা 
শরীয়ত অনুযায়ী ি তার �লািযিষ� অিযযাবেকর ত�াবধােন 
থাকেব  

িবিধিবধান ও ৈনিতকতার হ র িযিউ কের ইসলােমর িবধােন 
েবােচ থাকার িন�য়তা স�ান ও ই  যেতর িবনমেয় হয় না  
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েকননা, ই  যত ও মযরাদা িবন� হওয়া মােন েগাটা দুিনয়া  ংস 
হেয় যাওয়া। যুবক ও যুবতীরা তােদর েযৗবেনর েব েরায়া 
চালচলেনর সময়কােল সামিয়ক �াদ �হণ কের, িক� তার 
 িরণাম েতা  ংস,  ািরবািরক যা�ন, আনীয়তার স�কর িছ� 
 বং  ৃিথবীেত িবশৃ�লা ছিােয়  াার মত িব যরয়  ইহেরা  ও 
ইহেরাে র অনুসারী েদশগেলার  থ-নারী  বং মযাগািজন ও 
িফে�র তুণী— সব েতা  ই  ংসানক িনয়েমর কুফল   

 

৩. হউরািধকােরর মেধয লকণীয় িবষয় হল ব�গত িদক। কারণ, 
তা িববাহ বযব�া নার হ র িযিউ কের গো হেঠেছ   টা েযন 
 কটা িবশ� ফলাফল েবর করার জনয েযােগর  র িবেয়ােগর 
কাজ। অথরাৎ: হউরািধকােরর মেধয বৃি�টুকু �াধানয েদওয়ার িবষয় 
নয়; বরং তা হল িনেরট ব�গত �িতদান  

আর মুসিলম নারীর অমুসিলেমর সােথ িবেয়-শাদীর অিধকার িনেয় 
করা �� স�েস কথা হল,  টা ইসলামী শরী‘আেতর সামি�ক 
িনয়ম-নীিতরই অ�যুর�  আর আমরা েযমনিট সমানািধকার 
�সে� আমােদর েদয়া জবােব বযাখযাসহ িব�ািরত আেলাচনা কের 
বেলিছলাম েয, জাতীয় �ােথরর কথা িবেবচনা কের সমােজর 
সামিরক বযি�বগর ও কূটৈনিতক বযি�বগরের মেতা েকান েকান 
েগা�ীেক অ র েগা�ীর সােথ িবেয়-শাদী করেত বাধা �দান করা 
হয়। দুিনয়ার  ই িনয়েম িকছু ৈবষময আেছ, যােত আ�যর হওয়ার 
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িকছু েনই  বং তা সমানািধকােরর সাধারণ নীিতেকও লান 
কের না   

তালাক: 

বতরমান যুেগ  মন েকহ েনই, েয তালােকর কাযরকািরতার 
বযা াের িবতকর কের। যখন �ামী-�ীর মাো সংেশাধন, সং�ার ও 
সম�য় করার জনয আ�িরক �েচ�ার  েরও তােদর  েক  কই 
ছােদর নীেচ জীবনযা ন করা অস�ব হেয়  ো— তখন   
িবধােনর �েয়াজনীয়তা অন�ীকাযর  

আর ইসলাম েগৗরব ও মহেরর দািবদার েয, তা তালাকেক 
িবিধব� কেরেছ  বং তার িবধানসমূহ িব�ািরতযােব বণরনা 
কেরেছ; আর  ৃথক  ৃথকযােব �দউ িতন তালােকর মাো �ীেক 
 ুনরায় িফিরেয় আনার সুেযাগ কের িদেয়েছ; শরী‘আেতর 
িবধানাবিলেত বিণরত িহসাব অনুযায়ী (িতন তালােকর) �েতযক 
তালােকর মাো  কটা িনিদর� সময়কাল ই�ত িনধরািরত কেরেছ। 
মানবরিচত সব িবধান মানুেষর �যাব, �ামী-�ীর মধযকার স�কর, 
 ািরবািকযােব জীবনযা ন ও সামািজক বসেনর �িত লকয কের 
ইসলােমর মেতা �জা ূণর িবধান িনেয় আসেত স�ূণরযােব বযথর 
হেয়েছ  

আর আধুিনক সযযতার �েতযক আইন-ই তালােকর কথা বেল 
 বং তালােকর িবধান �হণ কের িবকৃত ি��াধমর িবধান সে�ও  
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ি��ধেমরর মেত, িবেয়  মন  ক বসন, যা আকােশ স�� হয়। 
েস বসনেক আকােশই শধু িবি�� করা যাব  

আমরা অ�ীকার কির না েয, েকান েকান �ামী তালােকর �েয়ােগ 
যুল কের থােক; িবেশষ কের েযখােন অজতা ও িনরকরতা�ধান 
সমাজগেলােত  �েয়ােগর েকে� ঘিটত যুেলর দায়যার মূল িনয়ম 
ও িবধােনর হ র চাি েয় েদয়াটা অ�হণেযাগয। আ িন লকয কের 
থাকেবন েয, দুিনয়ায়  মন েলাকও আেছ, যােক ডা�ার িনিদর� 
 িরমাণ  ষধ িনিদর� সমেয় েসবন করার জনয বেল েদয়; িক� 
েসই েরাগী বযব�া ে�র িব রীত কাজ কের  বং যুল কের; 
তখন িক� তার দায়যার স�ূণরযােব েরাগীর হ রই বতরায়, যিদ 
েস েরাগী িবেবকবান ও জান-বুি�স�� হয়। 

তেব �� ে� েয কথা বলা হেয়েছ েয, �ামী তার �ীেক  িরতযাগ 
করেত  াের েকােনা যথাযথ কারণ �দশরন  বং ফলাফল েযাগ 
বযতীত—   কথািট সিঠক নয়  বং তা ইসলাম ও তার 
িবিধিবধােনর েকাথাও েনই  বরং �ী যখন তার �ামীর িনকট 
েথেক দুবরযবহার অথবা হে কার িশকার হয়, তেব েস তার �ামীর 
সােথ সরাসির �িতকােরর বযব�া করেব সিসর মাধযেম িকংবা 
দা�তয জীবন ও সংসার বহাল রাখেত সহায়ক েযেকােনা 
 �িতেত  যখন �ী  র  েকােনা  থ খুােজ না  ােব, তখন েস 
িবচােরর আ�য় েনেব; িবচারেকর িনকট যিদ �ীর  েক সতয বেল 
�মািণত হয়, তেব িতিন িবেয় েযে� েদয়ার  বং �ামী ও �ীর 
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 রঅর িব�� হেয় যাওয়ার হকুম েদেবন, যিদও �ামী তােত 
রািজ না হয়। 

িশশর অিযযাবকর: 

�ে�র মেধয েয িববরণ রেয়েছ, তজেধয  কিট কথা হল: 
‘স�ানেদর অিযযাবকেরর ও লালন- ালেনর অিধকার শধু 
ি তার জনযই িনধরািরত, যিদও িশশরা মােয়র  িরচযরায় থােক ’ 

 মন ব�বয সিঠক নয়  বং  টা শরী‘আেতর িবধােনর 
অ�যুর�ও নয়  আর  র দু’িট েমৗিলক কারণ রেয়েছ: 

�থমত: 

আল-কুরআনুল কারীম ও রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর 
সু�াহর মেধয  মন েকান সাধারণ ব�বয েনই, যা ি তা-মাতােদর 
দু’জেনর  কজনেক সবসময় অ�ািধকার েদওয়ার কথা বেল; 
আবার  মন েকান ব�বযও েনই, যা সবসমেয় ি তা-মাতােদর 
দু’জেনর  কজনেক  ছ� করার কথা বেল। 

ি�তীয়ত: 

আেলম সমাজ  ই বযা াের  কমত েয, চূাা�যােব ি তা-মাতা 
দু’জেনর  কজন িনধরািরত নয়  
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আর  র ফেলই   িবষেয় িফকহী মাযহাবসমূেহর মেধয 
মত াথরকয সৃি� হেয়েছ   ই মত াথরেকযর িযিউ হল িশশর 
�ােথরর �িত দৃি� েদওয়া, িশশ ালন ও অিযযাবকেরর দািয়েরর 
জনয ি তা বা মাতার হ যু�তা  বং  ই দািয়র  ালেন তােদর 
সামথরয  

আর তারা  ই বযা াের  কমত েয, যিদ তােদর েকােনা  কজন 
 ই দািয়েরর অনু যু� হয়, তেব তার জনয িশশ ালন অথবা 
অিযযাবকেরর দািয়র�হণ ৈবধ নয়  

 কািধক �ী: 

��গেলােত  েসেছ েয, ‘বািহযকরে  েদখা যাে�  কািধক �ামী 
�হণ িনিষ� হওয়া সে�ও  কািধক �ী �হেণর ৈবধতার �ারা 
 ক ে�ণীর মানুষেক অ র ে�ণীর হ র �ান েদয়া হেয়েছ ’  

মূলত: [ইসলামী শরী‘আেতর]   অব�ােনর বযাখযার দু’িট িদক 
রেয়েছ: 

�থমত:  

 ুুষ ও নারী িহেসেব মানব জািতর িয�তার হ র িযিউ কের 
িবনয� হেয়েছ তার �যাব-�কৃিত ও সামেথরযর েকে� িয�তা; আর 
 ই েয িয�তা যােক েকহ অ�ীকার কের না, েসটােক  ক 
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ে�ণীর মানুষেক অ র ে�ণীর হ র �ান েদয়ার বযা াের দিলল 
িহেসেব �হণ করা িঠক নয়; েযমন আমরা তা সমানািধকার িনেয় 
আেলাচনা করেত িগেয় িব�ািরতযােব বণরনা কেরিছ   

ি�তীয়ত: 

ইসলামী শরী‘আত  কািধক �ী �হণ করােক ৈবধ কের িদেয়েছ; 
কারণ,  টা শরী‘আেতর সামি�ক িশকার সােথ সাম�সয ূণর  বং 
অনুর যােব তা  ুুষ ও নারী সকল মানুেষর �যাব-�কৃিতর 
সােথও স�িত ূণর  

আর  কািধক �ী �হণ করার িবষয়িট শরী‘আেতর বযা ক 
িশকার সােথও স�িত ূণর  েকননা শরী‘আত িযনা-বযিযচারেক 
িনিষ� েঘাষণা কেরেছ  বং তা িনিষ� করার বযা াের কেঠারতা 
আেরা  কেরেছ; অতঃ র অনযযােব খুেল িদেয়েছ  কিট 
শরী‘আত স�ত দরজা; আর তা হল িবেয়  বং শরী‘আত 
 কািধক িবেয়েক ৈবধ কের িদেয়েছ  আর তােত সে�হ েনই েয, 
 কািধক �ী �হণ েথেক িনেষধ করা হেল, তা িযনা-বযিযচােরর 
িদেক িনেয় যােব  কারণ, নারীেদর সংখযা  ুুষেদর সংখযােক 
ছািােয় যােব  বং যখনই যু� সংঘিটত হেব, তখন বযবধান 
বাােত থাকেব  আর আমােদর বতরমান সমেয় বহ ধরেনর অ� 
েদখা যায়, যার  কবােরর আ মেন অথবা কামােনর  কিট 
েগালা বষরেণর �ারা শত শত েযা�ার �াণহািন ঘেট, বরং  র 
�ারা েকান েকান েকে� আর েকান েযা�াই অবিশ� থােক না; 
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ফেল  কজন নারীর িবেয়র  থ সংকুিচত হেয় যায়  বং  েত 
নারীেদর  কিট িবরাট অংশ অিববািহত অব�ায় েথেক যায়  আর 
নারী িববাহ েথেক বি�ত হওয়া  বং অিববািহত অব�ায় 
জীবনযা ন করার �ারা মানিসক সংকীণরতা, মান-স�ান িব য়, 
িযনা-বযিযচােরর বযা ক ছাাছিা ও বংশধর িবন� হওয়ার মত 
বা ধরেনর েনিতবাচক সমসযার সৃি� হয়   

অ রিদেক েমলােমশার েকে� ��িতর দৃি�েকাণ েথেক  ুুষ ও 
নারীর মেধয িয�তা রেয়েছ  কারণ, নারী েযৗন চািহদা  ূরণােথর 
সব সময় েমলােমশার জনয ��ত নয়; েকননা মািসক ি িরয়ড 
অব�ায়   েকে� �িত মােস তার দশ িদন অথবা দুই স�াহ 
 যর� �িতবসকতা রেয়েছ  বং েনফাস অব�ায় �িতবসকতার 
সময়কাল যা েবিশরযাগ সমেয় চি�শ িদন  যর� গাায়; আর  ই 
দুই সমেয়র মেধয হযেয়র েমলােমশা শরী‘আেতর িবধান অনুযায়ী 
িনিষ�  আর গযরকালীন অব�ায়  ই [েমলােমশার] বযা াের 
��িত েনয়াটা নারীর জনয খুবই ক�সাধয বযা ার  আর  ুুেষর 
��িত থােক মাস ও বছরবযা ী  কই রকম  সুতরাং  ুুষ 
বযি�েক যখন  কািধক �ী �হেণ বাধা �দান করা হেব, তখন 
েস  ই েকে� অিধকাংশ সময় িযনা-বযিযচােরর আ�য় �হণ 
করেব   

 ূেবরর আেলাচনা েথেক অ� হেয়েছ েয, শরী‘আত �যাব-চিরে�র 
যথাযথ মূলযায়ণ কেরেছ, �ান কাল  া�েযেদ  ুুেষর সংখযার 
ঘাটিত হয়, নারীেদর সংখযা বৃি�  ায়  বং েসসব  িরেবশ-
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 িরি�িতর �িতও দৃি� িদেয়েছ যা নারীর হ র আ িতত হয়; 
ফেল েস [�ামীর আ�ােনর জনয] ��ত থােক না  বং �ামীর 
আ�ােন  ূণরা� সাাা িদেত  াের না    

িবেয়র হে�শযসমূেহর মেধয অ র আেরকিট হে�শয হল, মানব 
�জজেক রকা করা, মানুেষর বংশিব�ার অবযাহত রাখা  বং 
�ায়ী  িরবার কাঠােমা গঠন করা; সুতরাং যখন েস েকান বসযা 
নারীেক িবেয় কের  বং তার জনয অ র েকান নারীেক িবেয় 
করা ৈবধ না হয়, তেব িবেয়র হে�শয হািসল করা বযথরতায় 
 যরবিসত হেব; আর যখন িবষয়িট  মন হয় েয, তার �থম �ী 
তার সােথ বহাল তিবয়েত িবদযমান থাকেব  বং তার জনয অ র 
নারীেক িবেয়র অনুমিত েদয়া হয় যােত েস স�ান লােযর আশায় 
তােক িবেয় করেত  াের, তেব তােক তালাক েদয়ার েচেয় তা 
অবশযই হউম হেব  

অতঃ র  ুুেষর স�ান জজ েদয়ার কমতা নারীর কমতার েচেয় 
অেনক েবিশ  কারণ,  ুুষ ষাট বছর বয়েসর  েরও স�ান জজ 
িদেত সকম; আর নারীর বয়স চি�েশর সীমানায় ে পছেলই স�ান 
জজ েদয়ার কমতা েলা   ায়  সুতরাং  কািধক �ী �হেণ যিদ 
 ুুেষর হ র িনেষধাজা জাির করা হয়, তাহেল তার অেধরক 
বয়েসরও েবিশ সময় ধের বংশিব�ােরর কাযর ম বস থাকেব  

 টাই হে� শরী‘আত কতৃরক  কািধক �ী �হেণর ৈবধতা দােনর 
অনযতম �ধান দৃি�যি� ও সূ� দশরন;  টােক অনুেমাদন েদয়া 
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হেয়েছ স�াবয কিত ও সংকট দূর করার জনয  বং নারীেদর 
মাো সমতা িবধান ও চির�েক সমু�ত করার জনয  

আর আমরা শরী‘আেতর অনুসারীগণ অবগত আিছ েয, 
ইহেরা ীয়গণ রিচত িনয়ম-কানুন  ই বযব�ার ( কািধক �ী 
�হেণর) �ীকৃিত েদয়িন; বরং তারা  টােক েকৗতুহল ও ঘৃণার 
িবষয়  বং ইসলােমর হ র অ বােদর েক� বািনেয়েছ   

িক� আমরা তােদর িচ�ািবদ ও সং�ার �ী �চারকগেণর মেন 
তার িকছু িদক �হেণর বযা ারিট অনুযব করেত শু কেরিছ; 
িবেশষ কের িব ংসী যু�, নারীেদর  কটা বা ধরেনর সংখযা 
িবধবা হওয়া  বং  ুুষেদর েচেয় নারীেদর সংখযা বৃি�  াওয়ার 
সােথ সােথ তােদর টনক নােত শু কেরেছ  

আর তােদর মেধয ে�িমকা বা বাসবী �হেণর ছাাছিাই তােদর 
বযা াের আমােদর জনয দিলল-�মাণ িহেসেব যেথ�; েকননা 
 কজন  ুুেষর জনয  কািধক অ�র� বাসবী থােক, যারা তার 
�ীর সােথ তার  ুুষর, যালবাসা ও স�েদর অংশ েযাগ কের; 
বরং েকান েকান সময় তােদর েকহ েকহ তার  ই সকল েকে� 
�ীর অংেশর েচেয়ও েবিশ অংশ েযাগ কের  

 র সােথ আরও সংযু� হল িযনা-বযিযচােরর িব�ার, তার হ র 
িযিউ কের সৃ� েরাগ-বযািধ, অিধক  িরমােণ জারজ স�ােনর জজ 
 বং মােয়েদর ে েটর মধযি�ত  ণ হতযা   
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বরং তারা তােদর জািতগত স�েকরর িযিউ �া ন কেরেছ  ক 
যয়াবহ িবশৃ�লার হ র; সুতরাং জারজ স�ান ও অ�ীলতার 
ফেল িনিক� রা�ায়  ো থাকা স�ান েকান েকান েদেশ ৈবধ 
স�ানেদর সম িরমান হেয় িগেয়েছ   

আর েয সমেয় তারা  কািধক �ী �হেণর িবষয়িটেক িনেয় 
হ�বাচয কের, িঠক েস মুহূেতর তােদর  ুুষ বযি�গণ কতৃরক 
হেরক রকম নারীর িনকট আসা-যাওয়া করাটা তােদর িনকৃ� 
ুিচেত  কটা সবরজনিবিদত �হণেযাগয বযা ার হেয় দাািােয়েছ। 
আেমিরকার সােবক ে�িসেড� েকেনিডর �ী হে�খ কেরেছন েয, 
তার �ামীর ২০০ েথেক ৩০০ বাসবী িছল  

আর তােদর দির  ে�ণীর েলােকরা �েতযেকই  কশত নারীর 
হ র দখলদািরর করার কমতা রােখ; সুতরাং তােদর হাচু ে�ণীর 
েলাকেদর অব�া িক হেত  াের!। 

আর তােদর িনকট  কজন  ুুষ িনি�রধায় ে�িমকােদর  কটা 
বািহনীর মাো আসা-যাওয়া করেত  াের;  কা�ের যখন েস 
িবষয়িট মজবুত চির� ও সু�র জীবন-যা ন �ণালীর মাধযেম 
কেয়কজন �ীর মাো সীমাব� থােক, তখন তােদর দৃি�েত েসটা 
হেয় দাাাায় মারানক অ বাদ, বরং হারাম কাজ!!! 

‘জজর কালমানসু’ তার সময়কার (১৮৪১ - ১৯৩৯ ি�.) �াে�র  
রাজৈনিতক ময়দােনর বাঘ  বং ইহেরাে র গণযমানয বযি�গেণর 
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মেধয অনযতম িহেসেব িবেবিচত; তােদর মেত রাজৈনিতক 
ময়দােন তার শ�  দেক  িছল  েস তার মত �িস� 
রাজৈনিতক �িত কেক ঘােয়ল করেত সমথর হেয়িছল, অথচ তার 
বযিযচার ও চািরি�ক কলুষতা িছল সবরজন িবিদত বযা ার   সব 
অ রাধ তােদর িনকট তার মহের!!! িব�ুমা�ও েছদ ঘটায়িন   

  েলাকিটর িছল আটশত বাসবী  বং চি�শ জন অৈবধ  ু� 
স�ান  আর বলা হয়: েস যখন জানেত  ারল েয, তার 
আেমিরকান �ী তার সােথ িব�াসঘাতকতা কেরেছ, তখন েস 
অেধরক রাে� জা�ত হল  বং েস মিহলােক িঠক-িঠকানা িবহীন 
অব�ায় রােতর অসকাের রা�ার মেধয িনেক  করল। আর তারা 
অবাক হেয় েগল েয,  ই বযি� েকন িনেজর জনয যা ৈবধ 
কেরেছ, তা অ েরর জনয িনিষ� করল? আর  ই কািহনীর েকান 
েকান  যরােলাচনাকারী বেলন: কালমানসু (অনুর  �েতযক মানুষ 
েখেকা বাঘ), েস িছল নারীেদরেক সবেচেয় েবশী অ মানকারী,  
েস  ীাা-েকৗতুেকর ছেল বলুক িকংবা েরােগর শযযায়, েয 
 িরমাণ ম� ও িনকৃ� কথা নারীেদর বযা াের বেলেছ, তা অনয 
েকহ বেলিন।15  

অবেশেষ আমরা  ই আেলাচনার হ সংহাের  ই িদেক ইি�ত 
িদেত চাই েয, শরী‘আত যখন  কািধক �ী �হণ করােক ৈবধ 
কেরেছ, তখন তােত �ীেদর মাো যরণ-ে াষণ, আবাসন ও 

                                                           
15 আিনস মানসুর, সহীফাতুল আহরাম ( بلألادبم احيعة ), ১৩/ ৯/ ১৯৭৯ ি�. 
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স�েকরর সকল েকে� ইনসাফ �িত�ার অ িরহাযরতার শতরােরা  
কেরেছ; আর যখন নযায় বা ইনসাফ �িত�া করেত না  াের 
অথবা যুলুম-িনযরাতেনর আশশা কের, তখন তার জনয অ র 
নারীেক িবেয় করার  দেক  েনয়া ৈবধ নয়  

েযমিনযােব ৈবধ নয়  কজন  ুুেষর জনয চােরর অিধক িবেয় 
করা; আর  টা জােহলী যুেগর �যাব িব�ারকারী অেনক �ী 
�হেণর অরাজক  িরি�িত েথেক  ির�াণ  াওয়ার জনয  ির�ার 
সীমাব�করণ   িরেশেষ বলা যায়, েয বযি� তার �ীেদর মেধয 
নযায় বা ইনসাফ �িত�া করেত সকম হেব, তার জনয  কািধক 
�ী �হণ করা ৈবধ; তেব বাধযতামূলক নয়     

***** 
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শরী‘আত বা�বায়ন 

ইসলামী রাো অমুসিলমেদর েকে� শরী‘আেতর িবিধ-িবধান 
বা�বায়েনর দু’িট িদক রেয়েছ: 

�থমত: যা বযি�গত ও  ািরবািরক অব�ার সােথ স�িকরত; 
 খােন �েতযক ধেমরর রেয়েছ আলাদা আিকদা-িব�াস  আর 
ইসলােমর সুদীঘর ইিতহােস ইয়াহূদী, ি��ান ও অনযানয ধেমরর 
অনুসারীরা জীবনযা ন কেরেছ, অথচ তােদর েকান ধরেনর 
সমসযার স�ুখীন হেত হয় িন  ইসলামী রাোর দুবরলতার সমেয়ও 
নয়, সবল অব�ায়ও নয়  সব জািত-ই িবজয়ী মুসিলমেদরেক 
যােলাযােব �াগত জািনেয়েছ।  র �মাণ হল, ইসলামী রাোর 
দুবরলতার সমেয় তােদর েকহই তার ইসলাম তযাগ কের িন, বরং 
আজেকর  ই িদন  যর� তারা তা দৃৃতার সােথ ধের েরেখেছ, 
সব ষায� �িতেরাধ করেছ  বং আনমযরাদার সােথ িটেক 
আেছ। তােদর মেধয ইি�য়ান, তুিকর, মাগেরবী, আরব ও অনযানয 
জািত অনযতম  

অনযিদেক ইহেরা ীয় হ িনেবশ শাসকেদর েকে� তােদর 
অব�ান িছল তার হেউা  তােদর হ িনেবেশর শু েথেক েশষ 
 যর� �চচ সং�াম চলিছল  বং  ই হ িনেবশ েথেক মুি� 
 াওয়াটােক ‘�াধীনতা’ নােম নামকরণ করা হেয়িছল; অথচ 
মুসিলম জািতেদর  র  অব�ান ইসলােমর �িত  ক িদেনর 
জনযও সৃি� হয় িন  
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ি�তীয়ত: বযি�গত ও  ািরবািরক আইন বযতীত অনযানয েকে�। 

 ই ধরেনর িবিধিবধানগেলা েলনেদন িবষয়ক, অ রাধ িবষয়ক 
ইতযািদ হেয় থােক  ইসলাম বযতীত অ রা র আইন-কানুেনর 
েকে�  গেলােক েযযােব েদখা হয়,   েকে�ও  কইযােব েদখা-
ই ইনসাফিযিউক দৃি�যি�।  

আর �েতযক আইন-কানুেনর মূল িবষয়ই েতা ৈবধতা ও 
অৈবধতা। অথচ আ িন অ� সীমালান লকয করেবন েয, �� 
ৈতিরকারক বযি� শরী‘আত বা�বায়নেক ৈ�রাচারী বা 
 কনায়কত� বেল আখযািয়ত করেছ। েযখােন �েতযক আইন-
কানুনই বা�বায়েনর সমেয় শি��েয়াগ কের বা�বায়ন করেত 
হয়, যােক তােদর  িরযাষায় “আইেনর �িত ��া” নােম 
আখযািয়ত করা হয়  তাই, েকােনা রাা বা সরকার যখন আইন-
কানুন বা�বায়ন ও �েয়ােগর �তযয় বয� কের, তখন তা িক 
ৈ�রত� বা  কনায়কত� হেত  াের?? 

আর আমার িজজাসা হে�, ধরা যাক, িমসর ও সুদােনর মেতা 
েদেশ যিদ শরী‘আত বা�বায়ন হয়; েস দু‘েদেশর অিধবাসীেদর 
মেধয েয ি��ান জনেগা�ী আেছ, তখন যিদ তােদর বযি�গত ও 
 ািরবািরক িবষয়সমূেহ তােদর ধমরীয় িনয়মনীিতর আেলােক 
 িরচালনার িন�য়তা েদওয়া হয়, েযমিনযােব মুসিলমেদরও �ত� 
 ািরবািরক আইন-কানুন রেয়েছ; তার েরও (অথরাৎ  ািরবািরক 
আইন ছাাা অনযানয িবষেয়)   দুই েদেশর ি��ানগণ েকান আইন 
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চায়? তারা িক ফরািস, জামরািন, ইতািল অথবা ইংেরজেদর আইন 
চায়? 

ইনসােফর দৃি�েত  বং িনরে ক েযৗি�ক েদশে�মী দৃি�েকাণ 
েথেক বলা যায়, তােদর হিচত িমসির অথবা সুদািন আইেনর 
িদেক ধািবত হওয়া, যিদ তারা েদশে�িমক হন।  কজন িমসির 
ি��ান ফরািস আইন েকন চাইেব?  কজন সুদািন ি��ান, ইংেরজ 
আইন েকন দািব করেব?  ািরবািরক আইন  বং ধমরীয় হ াসনা 
বযতীত অনযানয �শাসিনক ও বযবসায় আইন-কানুন  বং 
দচিবিধর েকে�  ক (েদেশর) আইেনর সােথ অনয (েদেশর) 
আইেনর িবিয�তা রেয়েছ, যিদও েকােনা েকােনা ধারা ও িবধান 
 কই রকম   সেবর মাধযেমই আ িন বুােত  ারেবন ইসলামী 
শরী‘আেতর িব েক সাদা-সােহবেদর সযযতার  েক কীর  চরম 
 ক াতমূলক আচরণ ও ৈবষময করা হেয় থােক। 

িবিয� রাোর আইন-কানুেনর িবিয�তা  কিট সু িরিচত ও 
সবরজনিবিদত িবষয়। িক� শাসন েথেক শরী‘আতেক দূর করার 
েজার গলায় দািব জানােনার ি ছেন দু’িট কারেণর েকােনা  কিট 
কারণ রেয়েছ: 

�থম কারণ  ই েয, শরী‘আেতর িনয়ম-কানুন বা�বািয়ত হেল, 
তার মেধয িবদযমান সািবরক  ির ূণরতা ও যথাথরতার ফেল তা তার 
অনুসারীেদরেক  ির ূণর মুি� ও হারােনা �াধীনতা িফিরেয় েদেব। 
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অনয  কিট কারণ হে�,  ই দািব শধু ৈ�রাচার, যার �ারা 
হে�শয হল েকােনা অ�েল হ�ািন ও েগালেযাগ সৃি� করা, যােত 
 র মাধযেম েসই অ�ল অি�িতশীল থােক  বং েঘালা  ািনেত 
মাছ িশকার করা সহজ হয়  

শরী‘আেতর বা�বায়েন কীযােব ৈ�রত� বা  কনায়কত� হয়?! 
দূেরর ও িনকেটর সকেলই জােনন েয, ইসলামী শরী‘আেতর 
বা�বায়েনর বযা াের েয গণেযাটই অনুি�ত হয়, তােত 
অিধকাংশই শরী‘আত বা�বায়েনর  েক মত েদয়; িক� 
‘সংখযালঘুেদর অিধকার সংরকেণর’ ধুয়া তুেল শধু সাদা-চামাার 
সােহবরাই তা চায় না  অনযিদেক, েয েকহই �� হ�া ন করেত 
 াের েয, আি�কার অেনক রাো ‘সংখযাগিরে�র অিধকার’ 
েকাথায়, েযসব রাা  িরচালনা কের বাইেরর শি� সমিথরত 
ৈ�রাচারী কমতাবান সংখযালঘু ি��ােনরা? 



 

89 

দচিবিধ (হদূদ) ও শারীিরক শাি�সমূহ: 

শারীিরক  বং শারীিরক নয়  মন সব হদ ও শাি�সমূহ 
কতগেলা িবিধিবধােনর নাম, েযগেলােক শরী‘আত আইন 
লংঘনকারীেদর শাি� িহেসেব ব�বয িদেয়েছ  অনুর  শাি�র 
িবধান  ৃিথবীর সব আইেনই আেছ  

 খন লকয করেত হেব  ই আইন�েয়াগ েথেক �া� হ কািরতা 
ও আইন �েয়ােগর �যাব ও ফলাফেলর �িত; তা িনরা উা রকা 
করেছ িকনা  বং তা মানুেষর জীবন-যা ন, সফর ও চির� 
সংরকেণ সকম িকনা  

েকােনা আইন েথেক  কিট ধারা বা েকােনা িবিধমালা েথেক 
 কিট িবধান িছিনেয় েবর কের তােক ঐ আইন বা িবিধমালার 
েদাষরে  �কাশ করা সুিবচােরর অ�যুর� নয়। বরং ইনসােফর 
দািব হল েগাটা িবিধমালা ও আইনেক সামি�কযােব েদখা— 
অ রােধর শতর ও তার সংঘটন, শাি��দােনর শতর  বং 
কারণসমূহেক েদখা  

হদাহরণ�র , ইসলােমর সুদীঘর ইিতহােস হে�িখত হাত কাটা ও 
 াথর িনেক  কের হতযার  ই শাি�সমূেহর বা�বায়েনর অিত 
��-সংখযক বা�ব হদাহরণ আ িন  ােবন, েয সংখযা  ক হােতর 
আঙুেলর সংখযা অিত ম করেব না   টা   জনয নয় েয, 
হে�িখত শাি�র িবধানসমূহ অবা�ব ও অকাযরকর; বরং  র 
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কারণ হেলা শাি�র কেঠারতার মধয িদেয় শরী‘আত কতৃরক 
বা�বািয়ত শাি� ও িনরা উা, আর তার র শাি� বা�বায়েনর 
েকে� আেরাি ত শতরসমূহ; কারণ, সে�হ-সংশেয়র কারেণই হদ 
রদ করা হয়  

বযা ারিট আরও বা�িবকযােব েবাাার জনয আমরা আধুিনক 
কােলর আইন-কানুেনর বা�বতা আেলাচনা করব। 

আধুিনক জািতগেলা, িবেশষ কের  ি�মা রাাসমূহ িব ংসী অ�, 
�ত মৃতুয কাযরকারী অ�, আধুিনক �যুি�, সুদ� হ করণ  বং 
চমৎকার আিব�ার করেত ে েরেছ, িবেশষ কের অ রােধর েকে� 
অনুসসান, গেবষণা ও তৎসংি��  �িত, অ রাধীেদর 
অনুসসােনর জনয জনসেচতনতামূলক িমিডয়া  বং সং�ৃিত, 
িশকার অ�গিত ও সেচতনতা �ারা বযি� ও সংগঠন আেলািকত 
করা ইতযািদেত। আর  তসব সে�ও অনযায়-অ রােধর মা�া 
হউেরাউর বৃি�  াে�  বং অ রাধীেদর  �তয ও ে��াচািরতা 
বৃি�ই  াে�।  টা হল  কটা িদক  

অ রিদেক তােদর মেনােযাগ অ রাধী ও তােদর কুকমরেক সং�ার 
ও সংেশাধন  তারা েচেয়েছ েজলখানােক তারা সংেশাধেনর �ান 
ও সং�ার-েক� িহেসেব ৈতির করেব  বং অ রাধীেদরেক েরাগী 
িহেসেব িবেবচনা কের তােদরেক শাি�র চাইেত িচিকৎসার েবিশ 
হ যু� িহেসেব িচি�ত কেরেছ  আর তােদর অ রােধর দায় 
চাি েয়েছ হউরািধকারগত,  িরেবশগত ও সামািজক িবশৃ�লার 



 

91 

হ র   িট সিঠক, অ�ীকার করার হ ায় েনই; িক� িবষয়িট 
 ই  কিট িদেকর মাোই সীমাব� নয়  কারণ, অসু� অ� 
অেনক সমেয় েকেট েফলার মেধযই কলযাণ িনিহত রেয়েছ, যােত 
তার েরাগ েগাটা শরীের ছিােয়  ােত না  াের; আর তা 
েযৗি�ক ও বা�ব বেলই �ীকৃত   

আর সামািজক িবশৃ�লা েতা সমােজর বযি�েদর দুনরীিত ও 
অনযােয়রই সমি�। 

অনযিদেক েজলখানায় অেনক অ রাধীর অ�র আরও কেঠার হেয় 
যায়  বং েসখান েথেক তারা তী� েকায ও �চচ দুঃখ িনেয় েবর 
হয়। েসখােন েচার, গচা ও খুনীরা সহেজই তােদর  িরক�না 
�ণয়েনর েকে�  রঅরেক সহেযািগতা করেত  াের  বং তারা 
েজলখানােক  ারঅিরক আেলাচনা ও কাজ ব�েনর অযয়ারণয 
বািনেয় িনেত  াের  তােদর  ই অ কেমর তােদর িব�া� 
যাইেয়রা খাাচার বাইের েথেক   েকে� অংশ�হণ করেত  াের  

আর আ িন  যরেবকণ কের  বং বুো থাকেবন েয, অ রাধীেদর 
সংেশাধন- িরক�না ও নরম িচিকৎসার ধারণার হ র 
অধরশতাশীরও েবিশ সময় অিত া� হেয়েছ, তা সে�ও অ রাধ 
বহগেণ বৃি�  াে�। তাই  ই  িরক�নািট িনছক  কটা ক�না 
ও মরীিচকা ছাাা আর িকছুই িছল না  
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আধুিনক মানবসমাজ ও সযয জগেত েব েরায়াযাব, ৈবধকরণ 
 বং মানুেষর জান, মাল ও ই  যতেক স�া  ণযরে  গণয করার 
েকে�  মনযােব শীেষর ে পেছ েগেছ; যার ফেল মানবরিচত 
আইন-কানুেন  সব যয়ংকর অ রাধীেদর কুকেমরর েয শাি� 
িনধরারণ করা হেয়েছ, তা তােদর অ রােধর তুলনায় খুবই দুবরল ও 
কীণ।  সব খুনী-হতযাকারী ও র� াতকারীেদর কী কুণা বা 
য তা �া য হেত  াের? তােদর অ রােধর বিল িনর রাধ 
মানুষেদর বযা াের িক তারা দয়া বা কুণার  িরচয় িদেয়েছ? 
আর তারা িক সম� সমােজর �িত দয়া েদিখেয়েছ? বরং অ রাধ 
িবষয়ক  দেকে র যত হ�িত হে�, অ রাধীেদর েকৗশল ও 
হ ায়-হ করেণরও তত হ�িত লকয করা যাে�   মনিক তারা 
 মন বািহনী গঠন করেছ, যা কখনও কখনও সামথরয, হ ায়-
হ করণ ও ��িতর িদক েথেক রাা ও সরকারেক অিত ম 
কের যাে�  মাদকবযবসায়ীেদর সংবাদ ও অ রােধর বৃি�র খবর 
আমরা শেন যাি�; তারা দৃি�র আাাল েথেক েবর হেয় �কােশয 
ঘুের েবাাে�,  মনিক তারা সরকার ও িবিয� কতৃর েকর সােথ 
�কােশয দরদ�র করেছ! আিম জািন না ঐ দরদ হথেল- াা 
বযি�রা তােদর েকে� েকান শাি� িদেবন?? 

 ূবরােলাচনার হ র িযিউ কের বলা যায় েয, বতরমান ধারার িশকা, 
সং�ৃিত ও সযযতা মানুষেক িব দ ও দুরাব�া েথেক  ির�াণ 
িদেত স�ূণর বযথর। মানুষ  খন  ৃিথবীর আকােশ, জেল, �েল, 
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আ ন গৃেহ, অিফস-আদালেত, িশ�-কারখানায় ও  েথ-ঘােট যয়-
যীিত ও �ােস জীবনযা ন করেছ  

আর আজেকর অ রাধীরা (েযমনিট ইেতা ূেবর বেলিছ) িশকা-
দীকায়  ুেরা ��ত;  ুিলশ �শাসেনর হ�িত  বং সংি�� হ ায়-
হ করণসমূেহর নতুনেরর সােথ সােথ তারাও হ�ত হেয় যায়; 
আর শাি� ও নীরা উারকী বািহনীেদর  িরক�না করার মেতা 
তারাও  িরক�না কের  হযেয়র মেধয সবসমেয় যু�াব�া—  ই 
অব�া দূর করেত হেল সুিবচার ূণর সতকরকারী শাি�র েকান 
িবক� েনই। তবুও িক তারা বুােত  ারেছ না...! 

 িরেশেষ বলা যায়, িকছু িকছু শারীিরক শাি�র িবধান অেনক 
আধুিনক আইন-কানুেনও �েয়াগ করা হয়। তজেধয হে�খেযাগয 
হল মৃতুযদচ   ই শাি�িট েকােনা েকােনা আইেন িবলু�ও 
হেয়িছল, িক� তার র তারা আবার িফেরও  েসেছ  আর 
আমােদর মুসিলমেদর �ে�  কিট বযা ক ও অকাটয ব�বয 
রেয়েছ—  

ِ ُ�ۡكمٗ  ﴿ َّ ۡ�َسُن ِمَن َ
َ
ََِّقۡو�ٖ َوَمۡن أ َّ  ا   ]٥٠: سوة  بليئد [﴾    ٥يُولُِدو

“িনি�ত িব�াসী স�দােয়র জনয িবধানদােন আ�াহ অে কা েক 
ে��তর?” — (সূরা আল-মািয়দা: ৫০) 

***** 
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আ�াহর  েথ িজহাদ (اهاد  ف لبيل اهللا) 

িজহাদ �সে� �দউ ব�েবয বযি�, সমাজ ও জািতর জনয শি� 
ও তার আবশযকতা স�েকর  কিট আেলাচনা অ�যুর� থাকেব। 
অনুর যােব ইসলােমর �কৃতর  ও অ ারা র ধমরসমূহ েথেক 
তার িবেশষ িয�তা স�িকরত বণরনা  বং মুসিলম ‘জািত’ বা 
হ�ােতর তাৎ যর ও  র সােথ ইিতহাসিবদ ও সমাজিবজানীেদর 
িনকট �চিলত ‘জািত’র ধারণার  াথরকয ইতযািদ িবষয়গেলা 
অ�যুর� হেব। অতঃ র মেনােযাগ আকষরণ করা হেব ইসলােম 
িজহােদর মূলত�  বং  র সােথ শধু بلدب (যু�) অথবা শধু 

 শেশর অেথরর  াথরকয স�েকর। তার র (মারামাির) بحقتي 

আেলাচনা করা হেব  بلهي (িজহাদ) শশেক তার অথর 

সীমাব�কারী শশ ب  ف سبيل  (আ�াহর  েথ) - র সােথ সংযু� 

করার তাৎ যর স�েকর। 

শি�: 

শি� হল  কিট �শংসনীয় ব� ও কাি�ত িবষয়; আর  টা 
 মন  ক িবেশষ গেণর নাম, যার �িত মানব আনা আকৃ�  বং 
যােক মানব আনা  ছ� কের  আর মানুষ যখন দৃৃতার সােথ 
তার কমরগেলা �হণ কের  বং শি�মউার সােথ তার কাযরাবলী 
সমা� কের ও তার িবষয়সমূহ  িরচালনা কের, তেব েস যা চায় 
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তা যথাযথযােব করেত সকম হেব; চাই েস শি�টা ৈচি�ক শি�, 
জানগত শি�, অথবা ব�গত শি�   

সুতরাং শি�শালী েদহ, শি�শালী মতামত  বং শি�শালী 
বযি�র—   ধরেনর সবিকছুই  ছ�নীয় গণাবলীর অ�যুর�  

আর  টা সবরজনিবিদত েয, শি�র বযা ারিট তখনই  ছ�নীয় ও 
হউম বেল িবেবিচত হেব, যখন তার বযবহার হেব হউম  �ায় 
 বং সকল মানুেষর জনয হ কারী েকে�  

 কিট শি�শালী রাাই  াের তার গা�ীযর ও মযরাদা রকা করেত, 
যতকণ  যর�  ই গণ তার সােথ স�ৃ� থােক  

আর  টা আ�াহ কতৃরক �দউ  কিট অনযতম �চিলত িনয়ম, 
যার হ র জীবন-যা�া �িতি�ত; তাই ঐ সেতয েকান কলযাণ 
েনই, যার বা�বায়ন েনই; আর ঐ সতয �িত�া লায করেত  াের 
না, যতকণ না তার সােথ  মন শি�র সংেযাজন হেব, যা তার 
সংরকণ করেব  বং তােক  িরেব�ন কের রাখেব   

আর দুিনয়ার জািত ও রাাসমূহ �ান, কাল ও  া�েযেদ িবিয� 
 �িত ও �কাের তার শি� ��ত কের যাে�। তাছাাা আমােদর 
বতরমান যুেগ শি�র িবিয� �কার আিব�ৃত হেয়েছ; আর হ ায়-
হ করেণর ��িত সকল ক�নার বাইের চেল েগেছ   টা হল 
শি� ও তার গুেরর বযা াের যূিমকা  
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আর অ র যূিমকািট ইসলাম ও তার অনুসারীেদর �কৃিতর সােথ 
স�িকরত  অমুসিলমগণ, িবেশষ কের ি��ানগণ  বং তােদর 
 রবতরীেত  ি�মাগণ ইসলামেক যুল বুো যখন ধারণা ে াষণ 
কের েয, ইসলাম হে� কতগেলা অদৃশয িব�াস ও আনু�ািনক 
ইবাদােতর সমি�র মেধয সীমাব�  কিট ধমর; ফেল তােদর ধারণা 
অনুসাের ইসলাম বযি�গত বযা ার মা�; আর  কজন মানুষ তার 
ই�া অনুযায়ী িনেজর জনয আিকদা-িব�াস ও ধমর  ছ� করেব 
 বং েস তার  ছ�সই  �িতেত তার �িত ালেকর হ াসনা 
করেব। তােদর িনকট বযাাারিট  েতত  সীাবব। িক� ইসলােমর �কৃত 
অথর ও হে�শয অনযরকম; েকননা তা হল আ�িরকযােব িবশ� 
িব�ােসর নাম; আ�াহেক  কমা� ইলাহ বেল িব�াস করা  বং 
 ই িব�াস লালন করা েয, িতিন বযতীত অনয েকহ ইবাদােতর 
েযাগয নয়, িযিন  ির ূণর গণাবলী �ারা গণাি�ত  বং সকল 
�কার েদাষ-�িট ও অ ির ূণরতা েথেক মু� ও  িব�   কই 
সােথ ইসলাম  কিট �জা ূণর শরী‘আত তথা িবধােনর নাম, যা 
মানুেষর বযি�গত ও সমাজ জীবেন; িনরা দ জীবেন ও যু� 
জীবেন;  িরবার- িরজন, িনকটতম বযি� ও দূরতম বযি�, শ� 
ও বসুর সােথ তার আচার-আচরণ; শরী‘আত, িবিধিবধান, আদব-
কায়দা ও িশ�াচারসহ যত �েয়াজন রেয়েছ তার সবিকছুেকই 
অ�যুর� কের; আরও অ�যুর� কের রাজৈনিতক, সামািজক, 
চািরি�ক ও অথরৈনিতক নীিতমালাসহ দুিনয়ার সকল িবষয় ও 
ব�েক  
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আর ইসলােমর অনুসারীগণ সমাজিবজানীেদর মাো �চিলত 
ধারণার েকান ‘জািত’ নয়; কারণ, তােদর মেত ‘জািত’ অথর 
‘ কটা মানবেগা�ী, যারা তােদর মধযকার িনিদর� িকছু ৈবিশে�য 
 রঅর  কতাব� ও সংঘব�   কা�ের ইসলােমর দৃি�েত 
 মন �েতযক বযি�ই ‘মুসিলম জািত’ বা হ�ােতর অ�যুর�, েয 
বযি� ইসলামেক দীন িহেসেব �হণ কেরেছ; েস েয ে�ণী, বণর, 
অথবা  ূবর ও  ি�েমর েয েদেশরই েহাক না েকন    

িজহােদর হাকীকত: 

ধমর ও জািত স�েকর  ই িব�ািরত আেলাচনার  র সুঅ� হেয় 
েগল েয, ইসলাম  কিট সংকীণর ধমর নয়  বং ইসলােমর 
অনুসারীগণ িনেজেদর মেধয সীমাব� েকান জািত নয়  আর তার 
হ র িযিউ কেরই সতযেক �কাশ, �চার ও স�সারেণর জনয 
িজহাদেক শরী‘আেতর অ�যুর� করা হেয়েছ, যােত সকল মানুষ 
ইসলােমর মেধয �েবশ কের। 

আর    যরােয় মেনােযাগ আকষরণ করা যুি�যু� হেব েয,  
ইসলামী  িরযাষা হে�  بلهي (িজহাদ)। بلدب (যু�) অথবা 

   নয় (মারামাির) بحقتي 

কারণ, بلدب (যু�) শশিট �ারা অিধকাংশ সময়  মন যু� 

বুাােনা হয়, যার েলিলহান িশখা  েল হেঠ  বং আগন ছিােয় 
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 ো বযি�গত, জািতগত ও ব�গত হে�শয হািসেলর জনয বযি�, 
দল ও েগা�সমূেহর মেধয   কা�ের ইসলাম কতৃরক অনুেমািদত 
যু�  র  হে�শয বা �াথর হািসেলর জেনয নয়  

ইসলাম  ক স�দায়েক বাদ িদেয় অনয স�দােয়র �ােথরর �িত 
দৃি� েদয় না  বং  ক জািতেক বাদ িদেয় অনয জািতর হ�িত 
িবধান করাও ইসলােমর হে�শয নয়; আর তার কােছ  টা েকান 
গুর ূণর িবষয় নয় েয, েকান শাসক েকান যূিমর মািলকানা লায 
কেরেছ  বং তার হ র কতৃরর �িত�া কেরেছ  বরং ইসলােমর 
হে�শয হল মানুেষর েসৗযাগয ও সফলতা  সুতরাং   ছাাা 
অনযসব লকয-হে�শযেক ইসলােম িবেবচনা করা হয় না; বরং   
জাতীয় িচ�া-ধারা �িতেরােধ ইসলাম ব�- িরকর, যােত েগাটা 
দীন তথা জীবনবযব�া আ�াহর জনয হেয় যায়; েগাটা  ৃিথবী 
আ�াহর জনয হেয় যায়  বং আ�াহর েনক বা�াগণ যােত 
 ৃিথবীর ওয়ািরশ হয়  আর  ই সেবর জনযই ইসলামী িজহাদ 
 িরচািলত হয়;  ই জনয নয় েয, েকান জািত  ককযােব সকল 
কলযাণেক কুিকগত করেব, অথবা  ককযােব সকল স�দ 
করায়উ করেব; বরং ইসলামী িজহােদর হে�শয হেলা যােত েগাটা 
মানবজািত ইসলােমর  তাকাতেল মানিবক সফলতা অজরেনর 
মাধযেম েসৗযাগযবান হয়   

  লকয বা�বায়েনর জনযই িবচকণতা, হউম হ েদশ ও সেবরাউম 
 �ায় িবতেকরর মাধযেম সকল �কার শি� ও হ ায়-হ করণ 
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�েয়াগ করা হয়   র রই আেস বযা ক ও গযীর অথরেবাধক 
‘িজহাদ’ শশিট।  

িজহাদ, যার অথর সেবরা� েচ�া ও শি�-সামথরয বযয় করা,  ই 
শশিটর অথর বযাখযা  বং তােক অনযানয সমাথরেবাধক শেশর হ র 
িনবরাচন করার তাৎ যর িবে�ষণ করার  র ইসলামী  িরযাষায় 
তার সােথ যু�  কিট বাকযাংেশর �িত মেনােযাগ আকষরণ করা 
�েয়াজন। আর তা হে�, ‘ ف سبيل ب (আ�াহর  েথ)’ 

বাকযাংশিট। 

িন�য় তা অ�যােব  ই ইসলামী শি�র হে�শয-লকযেক িনধরারণ 
কের েদয়।  টা  মন শতর, যার েথেক কখনও িবি�� হওয়ার 
সুেযাগ েনই; বরং যিদ তার েথেক আলাদা হয়, তেব  িরযাষািট 
বািতল হেয় যােব, িবষয়িট ন� হেয় যােব  বং মূল হে�েশযর 
িবলুি� ঘটেব  

 মােন হল, মুসিলম বযি�র �েতযকিট (আ�াহর  েথ) ف سبيل ب 
কাজই স�ািদত হওয়ার ি ছেন যখন সবর�থম হে�শয হেব 
আ�াহর স�ি� অজরন, অতঃ র হে�শয হেব সবরসাধারেণর 
কলযাণ সাধন ও জািতর সুখ-সমৃি�, তখন তা ‘আ�াহর  েথ’ 
বেল গণয হেব  সুতরাং যাল ও কলযাণকর কােজ অথর খরেচর 
েকে� যখন তার �ারা দানকারীর হে�শয হয় দুিনয়ার ফায়দা 
হািসল করা অথবা জনসাধারেণর �শংসা কুাােনা, তেব তা 
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‘আ�াহর  েথ’ বেল গণয হেব না; েস যিদও তা িমসিকন অথবা 
িনঃ�েক দান কের  

 মন  কিট  িরযাষা, যা  মন  (আ�াহর  েথ) ف سبيل ب 
কমরকােচর হ র �েযাজয, েয কমরকাচ স�ািদত হেয়েছ েকান 
�কার েখয়াল-খুিশ ও কু�বৃিউর িম�ণ ছাাাই  কিন�যােব 
আ�াহর স�ি�র হে�েশয। আর িজহােদর েকে�  ই শতরােরা  
করা হেয়েছ শধুমা�  ই অথরেক বুাােনার জনযই। সুতরাং সিঠক 
ইসলামী িজহােদর জনয আবশযক হল, তা সকল �কার ৈবষিয়ক 
হে�শয, েখয়াল-খুিশ, অথবা বযি�গত োাাক-�বণতা েথেক মু� 
থাকেব;  কিট সুিবচার ূণর শাসনবযব�া �িত�া ছাাা অনয েকান 
হে�শয থাকেব না, েযখােন মানুষ ইনসাফ �িত�া করেব, সতযেক 
স�সািরত করেব  বং নযায়নীিতর সহায়তা করেব   

আর আল-কুরআেনর ব�েবয রেয়েছ;  
َِيِل  ﴿ َۡ  �ِ َّ ْ يَُ�ٰتِلُو َفُروا َۡ ِيَن  َّ ِح َوَ َّ َِيِل َ َۡ  �ِ َّ ْ يَُ�ٰتِلُو ِيَن َءاَمُدوا َّ َ

ُٰغوِت  َّ  ]٧٦: سوة  بحنسيء[﴾ ََ

“যারা মুিমন তারা আ�াহর  েথ যু� কের  বং যারা কািফর 
তারা তাগূেতর  েথ যু� কের ” — (সূরা আন-িনসা: ৭৬) 

আর হািদেস নববীর ব�বযের মেধয রেয়েছ: 
بلخيةن ( »جل د بز ب  سبيل ف فهو بحعبيي � ب  كمة لكون قيلل م  «

 ).د رسبم د أنو  بد  د بحنسي  د بن  ميجد د أحد
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 “েয বযি� আ�াহর কথােক সমু�ত করার জনয যু� কের, েস 
আ�াহ  েথ যু� কের  ...” —(বুখারী, িকতাবুল ‘ইলম, বাব নং- 
৪৫, হািদস নং- ১২৩;  কইযােব বণরনা কেরন ইমাম মুসিলম, 
আবূ দাহদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ ও আহমদ)। 

আর  ই অেথরর বণরনা, তার �িত দৃৃতা ও তার �িত 
বাধযবাধকতার �েয়াজনীয়তার বণরনা �ারা আল-কুরআন ও সু�াহ 
 ির ূণর  

 ৃিথবীর িবিয� জািত ও শি�: 

 টাই যিদ হয় ‘ইসলাম’, ‘মুসিলম জািত’ ও ‘আ�াহর  েথ 
িজহােদর মমরাথর ও তাৎ যর’; আর ‘শি�’ যিদ জািত ও বযি�েদর 
জনয জীবেনর ব�গত ও যাবগত িদক িদেয় সিঠকযােব চলার 
অ িরহাযর িবষয় হয়; তখন আ�যর হওয়ার িকছু েনই েয, 
ইিতহােসর দীঘর  ির মায় সকল জািত ও হ�তই শি�েক  ছ� 
কেরেছ; তােদর অব�ানেক সুসংহত করার জনয  বং স�ান ও 
িনরা উার সােথ জীবনযা েনর জনয শি�র ��িত িনেয়েছ। 

আর আেলাচনার  েকবাের েশষ �াে�  েস আিম ঐ অ শি�র 
�িত মেনােযাগ আকষরণ করা যাল মেন করিছ, েয অ শি� 
ইিতহােসর সবরকােল হ িনেবশবােদর স�ী হেয়েছ; 
হ িনেবশবাদীগণ  ৃিথবীর  ূবর ও  ি�েমর দুবরল জািতেদর হ র 
ঐসব শি� ও যুে�র হ�ািন িদেয়েছ  বং তারা িবিয� েদেশর 
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িযতের তােদর  েণযর জনয বাজার ও তােদর হ িনেবেশর জনয 
যূখেচর সসােন খুােজ-েবিােয়েছ, যােত তারা স�েদর হৎসগেলা 
কুিকগত করেত  াের, আর অনুসসান করেত  াের আ�াহর 
�শ� জিমেনর িবিয� �কােরর খিন ও যাচার, েযগেলা মূল 
মািলকেদর বাদ িদেয় তােদর হদর ূিতরর হে�েশয খাদয-শসয 
েযাগােব আর তােদর িশ�-কারখানায় কাাচা মাল েযাগান িদেব। 

আর তােদর  ই অনুসসােনর সমেয় তােদর অ�রসমূহ েলায-
লালসায় যর ুর ও আনাসমূহ অিত লালসায় হজু� থােক; তােদর 
সামেন থােক যয়ংকর টযাশসমূহ  বং মাথার হ ের আকাশ 
সীমায় থােক হাজার হাজার �িশিকত ৈসিনক �ারা গিঠত 
িবমানবহর। তারা েদেশর  র েদেশর িরিযক িছিনেয় েনয়  বং 
েস েদশগেলার িনু  ব অিধবাসীেদর সু�র-স�ািনত জীবনেক 
িছ�-িয� কের েদয়  তােদর যু�গেলা আ�াহর  েথ িছল না, 
বরং তা িছল বযি�গত েখয়াল-খুিশ ও ে��াচারী �বৃিউর  েথ  
হামলার  র হামলা, আ মেণর  র আ মণ চালােনা হেয়েছ 
েসসব শা� িনরীহ জািত ও েগা�ীর হ র, যােদর অ রাধ শধু 
 ই িছল েয, আ�াহ তা‘আলা তােদরেক  মন জিমেনর খিন ও 
গ�ধন �ারা অনু�হ কেরেছন, যার অযয�ের রেয়েছ খিনজ 
স�দ  বং হ িরযােগ রেয়েছ হবররতা। অথবা আ মণ চালােনা 
হেয়েছ তােদর  েণযর বাজার সৃি�র জনয িকংবা তােদর েসইসব 
�জািতর বযি�েদর মেনার�েনর বযব�া করার জনয, যােদর �ান 
তােদর েদেশও হয় িন। আর সবেচেয় নয্ারজনক িবষয় হল, 
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তারা কখনও কখনও  কটা শাি� ূণর েদেশ আ মন কের শধু 
 ই জনয েয, েসই েদশিট  মন  কিট েদেশর  েথ অবি�ত, 
যার হ র তারা ইতঃ ূেবর কতৃরর লায কেরিছল  

িক� তারা আজেকর  ই িদেন সযযতার কথা বলেছ  বং 
আ�জরািতক আইন-কানুন ও চুি� অনুসরেণর কথা �কাশ 
করেছ। তারা িনঃসে�েহ  ই বযা াের আ�াবান হেয়েছ  ই 
কারেণ েয, তােদর  দসমূহ ি�িত লায হেয়েছ  বং তারা 
িনেজেদরেক সুিবনয� করেত ে েরেছ  আর যিদ  সব �াথর 
েথেক েকান িকছু িবন� হত, তেব তারা েকােনা �িত�িত রকা 
করত না  বং তখন তারা েকােনা আইেনর েতায়া্া করত না  
আর আইেনর বযাখযায় ও কথার মার- যাােচ তােদর  মন দকতা 
রেয়েছ, যা তােদর জনয আইেনর েব�নী েথেক েবর হওয়ার 
হাজারটা  থ হাজারটা  ারা ােরর �ান ৈতির কের িদেত  াের  
  ছাাাও তারা িনেজেদরেক  ারমাণিবক েবামা, হাইে�ােজন 
েবামা, জীবাণু েবামা, রাসায়িনক েবামা ইতযািদর মেতা  মনসব 
িব ংসী অ� ৈতির কের ��ত কের িনেয়েছ, েয অে�র িচ�া 
িবতািাত শয়তােনর মেনও হদয় হয় না!  তদসে�ও আ িন 
 মন বযি�েক  াে�ন, েয ইসলামী িজহােদর িবষেয়র সােথ 
ক�র �া, িবশৃ�লা সৃি�, অযথা র� াত ইতযািদ নানা ধরেনর 
িমথযােক জুো িদেয় হ�া ন কের; অথচ �গিতশীলতায় েমাাল 
রাাই েসই িদন িহেরািশমায় আণিবক েবামা েফেলিছল  
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হায়! তারা যিদ  কিট সতয কথা বলত আ�াহর ওয়াে�  বং 
আ�াহর  েথ..! 

আর আ�াহ তাওিফক েদয়ার মািলক  বং িতিন সতয ও সিঠক 
 েথর সসান িদেয় থােকন  

েলখক: 
সােলহ ইবন আবিদ�াহ ইবন হমাইদ 

ম্াতুল মুকররামা  

* * *
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গুর ূণর �� ি� 

১. সীরাতু ইবেন িহশাম  

২. শাইখুল ইসলাম ইবন তাইিময়যা, মাজমু‘ ফাতাওয়া ( موع�
 ।(فتيدى

৩. তািরখু ইবেন কািছর, আল-েবদায়া ওয়ান িনহায়া ( بلدبية د
 ।(بلهيية

৪. মুহা�দ আল-গাযালী, হকুকুল ইনসান (حقوق بإل�سين)। 

৫. আবদুল ওহাব আবদুল আযীয আশ-শীশানী, হকুকুল ইনসান 
ওয়া হরিরয়াতুহল আসাসীয়যাহ ( حقوق بإل�سين د حد�يلد
 ।(بمسيسية

৬. মুহা�দ আত-তােহর ইবন ‘আশর, হসূলুন েনযাম আল-
ইিজিতমায়ী িফল ইসলাম (أاو  بلميم بالجتمي  ف بإلسالم)। 

৭. মুহা�দ আল-গাযালী, হাযা িদনুনা (اعب  ينغي)। 

৮. আবদুল কােদর ‘আহদাহ, আত-তাশরী‘হল িজনা’ঈ (  �بحرش
 ।(بلغي 
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৯. আবুল আ‘লা আল-মওদুদী, আল-িজহাদ ফী সািবিল�াহ (  بلهي
 ।(ف سبيل ب 

১০. মুহা�দ সা‘ঈদ রমযান আল-বূতী, হািযিহ মুশিকলাতুিহম 
 ।(اعه ريكلهم)

১১. খািলদ মুহা�দ ‘আলী আল-হা�, আল-কার শাফ আল-ফরীদ 
‘আন মা‘য়ািবিলল হাদম ওয়া নাকােয়িদত তাওহীদ ( بلكييف
 ।(بحعد�د ب  معيد  بلدم د ضقيئض بلوحيد

 

***** 



 

107 

�াধীনতা িবষয়ক ��সমূহ: 

আ�াহ তা‘আলা মানুষেক িচ�া ও িব�ােসর েয �াধীনতা দান 
কেরেছন তার মেধয  বং িতিন েয তােক তার ধমর  িরবতরন 
করেত িনেষধ কেরেছন (হতযার মত চূাা� শাি� �েয়াগসহ) তার 
মেধয সম�য়সাধন িকযােব স�ব? যিদও  ই  িরবতরন �কাশ 
 ায় গযীর িচ�া েথেক হদগত বযি�গত িস�া� েথেক  বং 
গুর ূণর কারেণ? 

মুসিলমগণ মেন কের,  টা খুবই �াযািবক েয, ি��ানগণ তােদর 
আিকদায় িব�াসী যাইেদর ইসলাম �হেণর অিধকােরর �ীকৃিত 
েদেব ... তাহেল আ�াহ মানুষেক েয �াধীনতা �দান কেরেছন 
তার �িত �ীকৃিত জা ন কের ি��ধেমর �েবেশ আ�হী 
মুসিলমেদর জনয েস  কই অিধকার েযাগ করা স�ব নয় িক?  

ইসলাম িক ইসলামী রাোর মেধয ি��ানেদরেক ঐ �াধীনতা 
�দান করেত ��ত, েয �াধীনতা ি��ান রাো মুসিলমগণ েযাগ 
কের থােক; যার মেধয রেয়েছ মসিজেদ �েবশ করা, �াধীনযােব 
তােদর ধেমরর বযাখযা করা  বং জনসাধারণেক ি��ান আিকদা-
িব�াস �হেণর জনয আ�ান করা?  

িকযােব তািগদ েদয়াটা যুি�স�ত হেত  াের েয, আ�াহ তা‘আলা 
 ুুষ ও নারীর জনয সমান �াধীনতা দান কেরেছন;  র র 
মুসিলম নারী  মন  ুুষ বযি�েক  ছ� করা েথেক িবরত 
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থােক, যােক িবেয় করেত তার আ�হ আেছ, যিদ েস মুসিলম না 
হয়? 

আমােদর  েক হাত েকেট েদওয়া, েব�াঘাত করা, অথবা  াথর 
েমের হতযা করার মত শারীিরক শাি�র বযাখযা করা িকযােব স�ব 
হেত  াের; অথচ  গেলা আল-কুরআেনর িকছু আয়ােত 
সুঅ�যােব বিণরত?    

সমতা বা সমানািধকার িবষয়ক ��সমূহ: 

দাস�থার িন�া বা দাস�থার িবলুি� না কের দােসর হ র 
�াধীন মানুেষর �াধানয েদয়ার  ক সমথরেনর অথর কী? 

েকন বলা হয় েয, আ�াহ তা‘আলা মানুষেক অিধকার ও দািয়েরর 
েকে� সমান কের সৃি� কেরেছন; েযখােন ধমরীয় কারেণ 
অসমতােক �হণ করা হয়? েযমিনযােব মুসিলমেক অমুসিলেমর 
হ র �াধানয েদয়ার কথা �কাশ করা হয়, যিদও েশেষা� 
বযি�িট আহেল িকতাব হয়, িকংবা েস অনয েকােনা ধেমরর 
অনুসারী হয়, অথবা অিব�াসী তথা নাি�ক হয়?  

আর ধমরীয় িব�ােসর হ র িনযরর কের আমরা আইনী ও 
সামািজক েকে�ও  ই ধরেনর অসমতা  াই।  
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আর আমরাও �� কির,  কই ধরেনর অিধকার িনেয় মুসিলম, 
ি��ান, ইয়াহূদী  বং অবিশ� িব�াসী বা অিব�াসী মানুেষর 
 ারঅিরক স�ীিতর সােথ বসবাস করার সােথ ইসলামী আকীদা 
ও িব�ােসর েকান িবেরাধ আেছ িক? িবেশষ কের মুসিলম ও 
অমুসিলেমর েকে� েকান  াথরকয করা ছাাাই শরী‘আেতর আইন 
বা�বায়েনর িবষয়িটেত? 

আর  ক ে�ণীর েলাকেক অ র ে�ণীর হ র �াধানয েদয়ার 
িবষয়িট �হণ করা হেব েকন? আর  টা  মন  কটা িবষয়, যার 
িযতের আমারা িনেো� িবষয়গেলা েদখেত  াই: 

১.  কািধক �ামী �হণ িনিষ�; অথচ  কািধক �ী �হণ ৈবধ  

২. �ামী তার �ীেক  িরতযাগ করেত  াের েকােনা যথাযথ কারণ 
�দশরন  বং ফলাফল েযাগ বযতীত; েযখােন নারীর  েক অেনক 
কে�  বং শধুমা� আইনী �ি য়ােতই েকবল তালাক ে েত 
 াের। 

৩. স�ানেদর হ র অিযযাবকেরর অিধকার ি তার জনয �ীকৃত, 
যিদও িশশরা তার মােয়র লালন- ালেন থােক। 

৪. হউরািধকােরর দৃি�েকাণ েথেক আমরা েদখেত  াই েয, নারীর 
অংশ অিধকাংশ সময়  ুুেষর অংেশর অেধরেকর েচেয়ও কম 
হেয় থােক  
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 িরেশেষ, আমরা আ�াহর েকে� েযৗি�ক স�কর েকাথায়  াব, 
িযিন মানুষেক সৃি� কেরেছন  বং তােদর সকলেক যালবােসন; 
 কই সােথ আমরা আল-কুরআেনর ব�েবযর মেধয  াি� েয, 
আল-কুরআন কািফরেদর সােথ যু� করেত হৎসািহত করেছ? 

আর েয ইসলামী রাোর মেধয শরী‘আেতর িনয়ম-কানুনসমূহ 
বা�বায়ন করা হয়... েসখােন িক  (ধমরীয়, সাং�ৃিতক, সামািজক, 
রাজৈনিতক,  ািরবািরক ইতযািদ সকল �কােরর) বহেরর 
অি�রেক িক �াধীনতা ও সমতার িন�য়তা �দান ূবরক আ�াহর 
অনু�হ বেল িবেবচনা করা হেব, নািক ৈ�রাচারী কায়দায় সকেলর 
হ র শরী‘আত চাি েয় েদয়া হয়, েযমনিট আমরা বতরমান সমেয় 
অেনক ইসলামী রাো �তযক করিছ? 

***** 
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