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কেউ োরও দাস নয়, সবাই আল্লাহর দাস 

সম্প্ররৈ থাইলযান্ডে ১৩০ বাাংলান্ডদশী দাস শ্ররমে উদ্ধার হন্ডয়ন্ডে। 

বাাংলান্ডদশ োড়ার পর ৈান্ডদর ওষুধ খাইন্ডয়, হাৈ-পা কবেঁন্ডধ কনৌোয় 
েন্ডর থাইলযাে রনন্ডয় যাওয়া হয়। ওই কনৌোয় প্রায় ৩০০ বরি রেল। 
এরপর ৈান্ডদর থাইলযান্ডের উপেূন্ডল জঙ্গন্ডলর মন্ডধয লুোন্ডনা রেেু 
েযান্ডম্প রনন্ডয় যাওয়া হয় এবাং দাস-শ্ররমে রহন্ডসন্ডব রবরি েন্ডর 
কদওয়া হয়। (রবরবরস, ১৭ অন্ডটাবর ২০১৪) 
হৈভাগ্য এসব বাাংলান্ডদশীর েষ্টরিষ্ট কেহারা ও েরুণ আরৈি 
আন্তজিারৈে রমরডয়ায় ঝড় কৈান্ডল। রবন্ডবেবান প্ররৈরি মানুন্ডষর 
কোখন্ডে েন্ডর অশ্রুরসক্ত। ভাগ্য বদন্ডলর আশায় সাগ্ন্ডর পারড় জমান্ডনা 
প্রৈাররৈ কলােন্ডদর দাস বারনন্ডয় কনওয়ার ঘিনা এিা প্রথম নয়। 
এমন ঘিনা আজোল অহরহই রবশ্বরমরডয়ায় আন্ডলারেৈ হয়। 

অপরাধরি কোরাোলান নান্ডম আন্তজিারৈেভান্ডব পরররেৈ। অথি 
উপাজিন্ডনর এেরি আেষিণীয় পথ মানব পাোর। ফন্ডল রবশ্বজুন্ডড়ই 
রবগ্ৈ েন্ডয়ে দশন্ডে নারী ও রশশু পাোর আশাংোজনেভান্ডব বৃরদ্ধ 
কপন্ডয়ন্ডে। দরিণ এরশয়ার কদশগুরলর মন্ডধয বাাংলান্ডদশ নারী ও রশশু 
পাোন্ডরর এেরি প্রধান উত্স এবাং ট্রানরজি রাষ্ট্র রহন্ডসন্ডব েুখযারৈ 
অজিন েন্ডরন্ডে। সামারজে ও আরথিে রনরাপত্তাহীন ভঙু্গর নারী ও 
রশশুরাই এই অপরাধ েমিোন্ডের সহজ রশোন্ডর পররণৈ হন্ডে। 
জারৈসাংন্ডঘর রহন্ডসব মন্ডৈ, গ্ৈ ১০ বেন্ডর বাাংলান্ডদশ কথন্ডে রৈন 
লিারধে নারী ও রশশু ভারন্ডৈ পাোর হন্ডয়ন্ডে। ৈন্ডব রবরভন্ন 
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এনরজওর রহন্ডসব অনুযায়ী, পাোরেৃৈ নারী ও রশশুর সাংখযা ৫ 
লিারধে। িাইমস অব ইরেয়ার এে প্ররৈন্ডবদন্ডন বলা হয়, প্ররৈ 
বের বাাংলান্ডদশ কথন্ডে প্রায় ৫০ হাজার নারী ও রশশু ভারৈ, 
পারেস্তান ও মধযপ্রান্ডেয পাোর হন্ডয়ন্ডে। পাোরোরীরা কদন্ডশর ১৮রি 
স্থান রদন্ডয় ভারন্ডৈর রবরভন্ন সীমান্ত বযবহার েন্ডর পারেস্তান, 
মধযপ্রােযসহ রবরভন্ন কদন্ডশ নারীন্ডদর পাোর েরন্ডে। পাোন্ডরর রশোর 
অরধোাংশ নারীর স্থান হন্ডয়ন্ডে ভারন্ডৈর কযৌনপল্লীন্ডৈ। উপরন্তু 
বাাংলান্ডদরশ নারী ও পুরুষ অরধে আন্ডয়র আশায় রনয়রমৈই 
সহস্রারধে রনন্ডয়াগ্দাৈা প্ররৈষ্ঠান্ডনর মাধযন্ডম কেোয় রবরভন্ন কদন্ডশ 
অরভবাসন গ্রহণ েরন্ডে। অন্ডনে কিন্ডেই সরোরর রনন্ডদিশনা না কমন্ডন 
প্ররৈষ্ঠানগুরল ৈান্ডদর োে কথন্ডে অরধে অথি আদায় েন্ডর, জাল 
োগ্জপে বযবহার েন্ডর শৈি অনুযায়ী োজ কদয় না, রবনা মজুররন্ডৈ 
দান্ডসারেৈ শ্রম রদন্ডৈ বাধয েন্ডর, এরূপ ভাগ্যাহৈন্ডদর ওপর কযৌন 
হয়রারনও আেোর ঘিন্ডৈ থান্ডে। োেরর আর কমািা অন্ডের কবৈন্ডনর 
প্রন্ডলাভন্ডন পন্ডড় ৈারা রবন্ডদশ-রবভুেঁইন্ডয় অমানরবে জীবনযাপন্ডন বাধয 
হন্ডে। (তদরনে ইন্ডত্তফাে, ৫ কফব্রুয়ারর ২০১৩)  
অন্ডনন্ডে নবজাৈে েুরর েন্ডর এন্ডন রহজড়ােন্ডির কনৈান্ডদর োন্ডে 
ৈান্ডদর রবরি েন্ডর কদয়। কগ্ল কসন্ডেম্বন্ডর (২০১৪ সাল) ঢাো 
কমরডন্ডেল েন্ডলজ কথন্ডে এেরি রশশু েুররর ঘিনায় কৈালপাড় হয়। 
পুরলন্ডশর ভাষয মন্ডৈ, রশশুেুররন্ডৈ এেরি সাংঘবদ্ধ েি আন্ডে যারা 
এন্ডদর েুরর েন্ডর রবরি েন্ডর কদয়। রহজড়ােন্ডির কহাৈারা এন্ডদর 
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রেন্ডন রনন্ডয় ৈান্ডদর বারনন্ডয় কনয় রনন্ডজন্ডদর অন্ডঘারষৈ কগ্ালাম। এন্ডদর 
রদন্ডয় ভরবষযন্ডৈ রভিা ও োেঁদাবারজ েন্ডর অথি আয় েন্ডর। 
পৃরথবীর সব কদন্ডশর ঐেযবদ্ধ প্লািফমি জারৈসাংঘ এসব অপরান্ডধর  
রবরুন্ডদ্ধ েন্ড ার। প্ররৈন্ডবশী ভারৈ ও কনপান্ডলর সাংরবধান্ডন ‘মানব 
পাোর’ রনরষদ্ধ। বাাংলান্ডদন্ডশও সম্প্ররৈ সন্ডবিাচ্চ মৃৈুযদন্ডের রবধান করন্ডখ 
মানব পাোর প্ররৈন্ডরাধ আইন েরা হন্ডয়ন্ডে। রেন্তু ৈারপন্ডরও বন্ধ 
হয়রন মানব পাোর। বলাবাহুলয, শুধু আইন্ডনর বল প্রন্ডয়ান্ডগ্ই মানব 
পাোর করাধ সম্ভব নয়। োরণ মানুন্ডষর তৈরর আইন্ডনর কগ্ালেধােঁধায় 
মানুষ সহন্ডজই পার কপন্ডয় কযন্ডৈ পান্ডর। কসন্ডিন্ডে প্রন্ডয়াজন, মানুন্ডষর 
সৃরষ্টেৈিা, খারলক্ব ও মারলে মহান আল্লাহর প্ররৈ অনুগ্ৈয, ৈােঁর ভয় 
অন্তন্ডর লালন এবাং এ সম্পরেিৈ মূলযন্ডবাধ ও কেৈনা জাগ্রৈ েরা। 
ইসলান্ডম োধীন মানুষন্ডে দাস বানান্ডনা ৈথা মানব কেনান্ডবো 
েন্ড ারভান্ডব রনরষদ্ধ। আবূ হুরায়রা রারদয়াল্লাহু ‘আনহু কথন্ডে বরণিৈ, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বন্ডলন,  

ُ َتَعاَل  ْعَطى ِِب ُثمه َغَدَر، َورَُجٌل : قَاَل اَّلله
َ
نَا َخْصُمُهْم يَْوَم الِق َاَمِة، رَُجٌل أ

َ
ثاََلثٌَة أ

َكَل َثَمنَُه، َورَجُ 
َ
ا فَأ ْجَرهُ بَاَع ُحرًّ

َ
ِجرًيا فَاْستَْوََف ِمنُْه َولَْم ُيْعِطِه أ

َ
َجَر أ

ْ
 ٌل اْستَأ

‘আল্লাহ ৈা‘আলা ইরশাদ েন্ডরন, আরম কেয়ামন্ডৈর রদন রৈন বযরক্তর 
রবরুন্ডদ্ধ হব : ১. কয আমার নান্ডম শপথ েন্ডর অৈঃপর 
রবশ্বাসঘাৈেৈা েন্ডর। ২. কয কোন্ডনা োধীন বযরক্তন্ডে (িীৈদাস 
রহন্ডসন্ডব) রবরি েন্ডর ৈার মূলয ভিণ েন্ডর। ৩. কয কোন্ডনা মজুরন্ডে 
রনযুক্ত েন্ডর ৈার কথন্ডে পররপূণি োজ গ্রহণ েন্ডর অথে ৈার 
পাররশ্ররমে প্রদান েন্ডর না।’ [সহীহ বুখারী : ২২২৭] 
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বলাবাহুলয, এ রৈন অপরাধই আমান্ডদর সমান্ডজ োলু আন্ডে। শপথ 
ভঙ্গ েরার অভযাস যরদ প্ররৈরষ্ঠৈ হয় জাৈীয়ভান্ডব ৈাহন্ডল শ্ররমে 
 োন্ডনার অপরাধ আন্তজিারৈেভান্ডব! আর মানুন্ডষর মযিাদা ও 
মানবারধোন্ডরর বুরলর যুন্ডগ্ মানুন্ডষর কেনান্ডবোও কনই কথন্ডম।  
ইসলান্ডমর দৃরষ্টন্ডৈ দাসত্ব মূলৈ আল্লাহর জনয সাংররিৈ। এেজন 
মানুষ ইসলান্ডমর প্রথম শৈি ৈাওহীন্ডদর োন্ডলমা কমন্ডন কনওয়ার সন্ডঙ্গ 
সন্ডঙ্গ কস মানন্ডৈ বাধয কয কস এেমাে আল্লাহরই দাস। কেবল ৈােঁরই 
শৈিহীন আনুগ্ৈয েরন্ডব কস। ৈােঁন্ডেই এেমাে শৈিহীন মারলে 
মানন্ডব। এেমাে আল্লাহ ৈা‘আলাই সবার মারলে। শৈিহীন প্রভুত্ব 
কেবল আল্লাহর জনযই সাংররিৈ। সুৈরাাং মানুষ মানুন্ডষর দাস হন্ডৈ 
পান্ডর না। মানুন্ডষর সন্ডঙ্গ মানুন্ডষর সম্পেি দাসন্ডত্বর নয়; ভ্রাৈৃন্ডত্বর। 
আরদ রপৈা আদন্ডমর সন্তান রহন্ডসন্ডব ৈারা সবাই মানুষ। মানুষ 
রহন্ডসন্ডব সবাই সমান। মানুন্ডষর সন্ডঙ্গ মানুন্ডষর মযিাদার ৈারৈময হন্ডব 
শুধু  ৈােওয়ার রনরক্তন্ডৈ। সবার স্রষ্টা মহান আল্লাহ বন্ডলন,   

َها ﴿ يُّ
َ
أ م إِنَّا ٱنلَّاس   َيَٰٓ ِن َخلَۡقَنَٰك  نَثَٰ  َذَكر   م 

 
مۡ  َوأ وٗبا وََجَعۡلَنَٰك  ع   آئَِل َوَقبَ  ش 

مۡ  إِنَّ  ِِلََعاَرف ٓوا    ۡكَرَمك 
َ
ِ  ِعندَ  أ ۡم   ٱّللَّ ۡتَقىَٰك 

َ
َ  إِنَّ  أ  ﴾ ١٣ َخبِير  َعلِيم   ٱّللَّ

 [  ٣١: احلجرات]

‘কহ মানুষ, আরম কৈামান্ডদরন্ডে এে নারী ও এে পুরুষ কথন্ডে সৃরষ্ট 
েন্ডররে আর কৈামান্ডদরন্ডে রবরভন্ন জারৈ ও কগ্ান্ডে রবভক্ত েন্ডররে। 
যান্ডৈ কৈামরা পরস্পর পরররেৈ হন্ডৈ পার। কৈামান্ডদর মন্ডধয আল্লাহর 
োন্ডে কসই অরধে মযিাদাসম্পন্ন কয কৈামান্ডদর মন্ডধয অরধে 
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ৈােওয়াসম্পন্ন। রনশ্চয় আল্লাহ কৈা সবিজ্ঞ, সমযে অবরহৈ।’ {সূরা 
আল-হুজুরাৈ, আয়াৈ : ১৩}  
এিা জানা েথা, ৈােওয়া এেরি বযরক্তগ্ৈ অজিন। মানুষ বা সৃরষ্ট-
জীন্ডবর পন্ডি পারথিব-জীবন্ডনর কোন্ডনা রনরশ্চৈ গুণ কদন্ডখ ৈা রনধিারণ 
েরা সম্ভব নয়। সম্ভব নয় োউন্ডে ৈােওয়া দান েরা বা এর 
উত্তরারধোর বানান্ডনা। ফন্ডল এ মানদন্ডে কেউ প্রৈাররৈ হওয়া বা 
তবষন্ডমযর রশোর হওয়ার সম্ভাবনা কনই।  
ইসলান্ডমর আরবভিাবোন্ডল রবশ্ব-সমান্ডজ যুদ্ধবরিন্ডদর দাস বারনন্ডয় 
কনওয়ার করওয়াজ োলু রেল। ইসলান্ডমর আগ্মন্ডনর পরও েন্ডয়ে 
শৈাব্দী পযিন্ত এ করওয়াজ অবযাহৈ রেল। ইসলাম কেবল শত্রুন্ডদর 
সন্ডঙ্গ ৈান্ডদরই অনুরূপ আেরণ েরন্ডৈ রগ্ন্ডয় যুদ্ধবরিন্ডে দাস 
বানান্ডনার অনুমরৈ প্রদান েন্ডরন্ডে। অনযথায় কমৌরলেভান্ডব ইসলাম 
দাস প্রথান্ডে প্রােৃরৈে রনয়ম বন্ডল েীোর েন্ডর না। বরাং এন্ডে 
বযরৈিমী অবস্থা বন্ডল গ্ণয েন্ডর। এ অবস্থা বদলান্ডৈ ইসলাম প্রজ্ঞার 
সন্ডঙ্গ োজ েন্ডরন্ডে। যান্ডৈ কলাে-সমান্ডজ সম্পন্ডেির প্রেরলৈ রনয়ম ও 
রবদযমান বাস্তবৈার মন্ডধয ভারসাময বজায় থান্ডে। এ োরন্ডণই 
ইসলাম স্থায়ীভান্ডব দাস প্রথা রনমূিন্ডল প্রন্ডয়াজনীয় রবরধ ও আইন 
প্রণয়ন েন্ডরন্ডে।  
দাসন্ডত্বর এেমাে তবধ উপায় বন্ধ হওয়ার পর ইসলাম নানা উপায়-
উপলন্ডি দাসন্ডত্বর রনয়ম ৈুন্ডল রদন্ডয়ন্ডে। এসব উপান্ডয়র মন্ডধয 
রন্ডয়ন্ডে- রবরভন্ন পান্ডপর োফফারােরূপ (িরৈপূরণ) প্রন্ডদয় রৈনরি 
সুন্ডযান্ডগ্র এেরি েরা হন্ডয়ন্ডে দাস মুক্ত েরান্ডে। কযমন ইসলান্ডমর 
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দেরবরধর ধারায় কেউ অরনোেৃৈ ভুন্ডল োউন্ডে হৈযা েরন্ডল ৈার 
শারস্তর রবধান্ডন বলা হন্ডয়ন্ডে,  

ۡؤِمن   ََكنَ  َوَما ﴿ ن لِم 
َ
ۡؤِمًنا َيۡقت َل  أ ۡؤِمًنا َقَتَل  َوَمن ا    ٗ َخَط  إِّلَّ  م   َفَتۡحرِير   ا  ٗ َخَط  م 

ۡؤِمَنة   َرَقَبة   َسلََّمة   َودِيَةر  مُّ ۡهلِهِۦٓ  إَِلَٰٓ  مُّ
َ
ٓ  أ ن إِّلَّ

َ
ق وا    أ دَّ و    قَۡوم   ِمن ََكنَ  فَإِن يَصَّ مۡ لَّ  َعد   ك 

وَ  ۡؤِمنر  وَه  ۡؤِمَنة    َرَقَبة   َفَتۡحرِير   م  مۡ  قَۡوِۢم ِمن ََكنَ  ِإَون مُّ م بَيَۡنك  ِيَثَٰقر  َوَبۡيَنه   فَِديَةر  م 
َسلََّمة   ۡهلِهِۦ إَِلَٰٓ  مُّ

َ
ۡؤِمَنة    َرَقَبة   َوََتۡرِير   أ َتَتابَِعۡيِ  َشۡهَرۡينِ  فَِصَيام   ََيِدۡ  لَّمۡ  َفَمن مُّ  م 

ِه  نَ م ِ  تَۡوَبةٗ    [  ٢٩: الن اء] ﴾ ٩٢ َحِكيٗما َعلِيًما ٱّللَّ   َوََكنَ  ٱّللَّ

‘আর কোন মুরমন্ডনর োজ নয় অনয মুরমনন্ডে হৈযা েরা, ৈন্ডব 
ভুলবশৈ (হন্ডল রভন্ন েথা)। কয বযরক্ত ভুলিন্ডম কোন্ডনা মুরমনন্ডে 
হৈযা েরন্ডব, ৈাহন্ডল এেজন মুরমন দাসন্ডে মুক্ত েরন্ডৈ হন্ডব এবাং 
রদয়াৈ (রক্তপণ রদন্ডৈ হন্ডব) যা হস্তান্তর েরা হন্ডব ৈার পররজনন্ডদর 
োন্ডে। ৈন্ডব ৈারা যরদ সদাো (িমা) েন্ডর কদয় (ৈাহন্ডল রদন্ডৈ হন্ডব 
না)। আর কস যরদ কৈামান্ডদর শত্রু েওন্ডমর হয় এবাং কস মুরমন, 
ৈাহন্ডল এেজন মুরমন দাস মুক্ত েরন্ডব। আর যরদ এমন েওন্ডমর হয় 
যান্ডদর মন্ডধয ও কৈামান্ডদর মন্ডধয সরন্ধেুরক্ত রন্ডয়ন্ডে ৈাহন্ডল রদয়াৈ 
রদন্ডৈ হন্ডব, যা হস্তান্তর েরা হন্ডব ৈার পররবান্ডরর োন্ডে এবাং 
এেজন মুরমন দাস মুক্ত েরন্ডৈ হন্ডব। ৈন্ডব যরদ না পায় ৈাহন্ডল 
এোধান্ডর দু’মাস রসয়াম পালন েরন্ডব। এরি আল্লাহর পি কথন্ডে 
িমােরূপ। আর আল্লাহ সবিজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।’ {সূরা আন-রনসা, আয়াৈ 
: ৯২} 
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েসম েন্ডর ইোেৃৈভান্ডব ৈা ভঙ্গ েরন্ডল ৈার োফফারা সম্পন্ডেি 
আল্লাহর রনন্ডদিন্ডশ বলা হন্ডয়ন্ডে :   

م   َّل  ﴿ ۡغوِ  ٱّللَّ   ي َؤاِخذ ك 
مۡ  ِفٓ  بِٱللَّ يَۡمَٰنِك 

َ
م َوَلَِٰكن أ ك  دتُّم   بَِما ي َؤاِخذ   َعقَّ

يَۡمََٰن  
َ
ۥٓ  ٱۡۡل ََٰرت ه  ِ  إِۡطَعام   فََكفَّ ة وَۡسِط  ِمنۡ  َمَسَِٰكيَ  َعََشَ

َ
ونَ  َما أ مۡ  ت ۡطعِم  ۡهلِيك 

َ
وۡ  أ

َ
 أ

مۡ  وۡ  كِۡسَوت ه 
َ
ََٰثةِ  فَِصَيام   ََيِدۡ  لَّمۡ  َفَمن َرَقَبة    ََتۡرِير   أ يَّام    ثََل

َ
َٰلَِك  أ ََٰرة   َذ مۡ  َكفَّ يَۡمَٰنِك 

َ
 إَِذا أ

ٓوا   َحلَۡفت ۡم   ۡم   َوٱۡحَفظ  يَۡمَٰنَك 
َ
ِ   َكَذَٰلَِك  أ مۡ  ٱّللَّ   ي بَي  مۡ  َءاَيَٰتِهِۦ لَك  ونَ  لََعلَّك  ر   ٨٩ تَۡشك 

 [  ٩٢: ةد املائ] ﴾

‘আল্লাহ কৈামান্ডদর পােড়াও েন্ডরন না কৈামান্ডদর অথিহীন েসন্ডমর 
বযাপান্ডর, রেন্তু কয েসম কৈামরা দৃঢ়ভান্ডব ের কস েসন্ডমর জনয 
কৈামান্ডদরন্ডে পােড়াও েন্ডরন। সুৈরাাং এর োফফারা হল দশ জন 
রমসেীনন্ডে খাবার দান েরা, মধযম ধরন্ডনর খাবার, যা কৈামরা েীয় 
পররবারন্ডে খাইন্ডয় থাে, অথবা ৈান্ডদর বস্ত্র দান, রোংবা এেজন 
দাস-দাসী মুক্ত েরা। অৈঃপর কয সামথিয রান্ডখ না ৈন্ডব রৈন রদন 
রসয়াম পালন েরা। এিা কৈামান্ডদর েসন্ডমর োফ্ফারা, যরদ কৈামরা 
েসম ের, আর কৈামরা কৈামান্ডদর েসম কহফাযৈ ের। এমরনভান্ডব 
আল্লাহ কৈামান্ডদর জনয ৈােঁর আয়াৈসমূহ বণিনা েন্ডরন যান্ডৈ কৈামরা 
কশাের আদায় ের।’ {সূরা আল-মারয়দা, আয়াৈ : ৮৯} 
রযহান্ডর1র োফফারা সম্পন্ডেি বলা হন্ডয়ন্ডে :  

                                                            
1. স্ত্রীন্ডে মান্ডয়র সান্ডথ অথবা মান্ডয়র কোন অাংন্ডগ্র সান্ডথ ৈুলনা েরান্ডে ‘রযহার’ 
বন্ডল। প্রােীন আরব সমান্ডজ স্ত্রীন্ডে মান্ডয়র সান্ডথ ৈুলনা েরার মাধযন্ডম তববারহে 
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ِينَ  ﴿ ونَ  َوٱَّلَّ ود ونَ  ث مَّ  ن َِسآئِِهمۡ  ِمن ي َظَِٰهر  ِن َرَقَبة   َفَتۡحرِير   قَال وا   لَِما َيع  ن َقۡبلِ  م 
َ
 أ

ا   مۡ  َيَتَمآسَّ َٰلِك  ونَ  َذ  فَِصَيام   ََيِدۡ  لَّمۡ  َفَمن ٣ َخبِير  َتۡعَمل ونَ  بَِما َوٱّللَّ   بِهۦِ   ت وَعظ 
َتَتابَِعۡيِ  َشۡهَرۡينِ  ن َقۡبلِ  ِمن م 

َ
ا   أ  ِمۡسِكيٗنا   ِست ِيَ  فَإِۡطَعام   يَۡسَتِطعۡ  لَّمۡ  َفَمن َيَتَمآسَّ

َٰلَِك  ِ  ِِل ۡؤِمن وا   َذ وِِلِۦ   بِٱّللَّ ود   َوتِلَۡك  َورَس  د  ِه  ح  َٰفِرِينَ  ٱّللَّ ِِلم   َعَذاب   َولِۡلَك
َ
 ﴾ ٤ أ

 [   ٤  ،١: املجادلة]

‘আর যারা ৈান্ডদর স্ত্রীন্ডদর সান্ডথ ‘রযহার’ েন্ডর অৈঃপর ৈারা যা 
বন্ডলন্ডে ৈা কথন্ডে রফন্ডর আন্ডস, ৈন্ডব এন্ডে অপরন্ডে স্পশি েরার 
পূন্ডবি এেরি দাস মুক্ত েরন্ডব। এর মাধযন্ডম কৈামান্ডদরন্ডে উপন্ডদশ 
কদয়া হন্ডে। আর কৈামরা যা ের, কস সম্পন্ডেি আল্লাহ সমযে 
অবরহৈ। রেন্তু কয ৈা পান্ডব না, কস লাগ্াৈার দু’মাস রসয়াম পালন 
েরন্ডব, এন্ডে অপরন্ডে স্পশি েরার পূন্ডবি। আর কয (এরূপ েরার) 
সামথিয রান্ডখ না কস ষািজন রমসেীনন্ডে খাবার খাওয়ান্ডব। এ রবধান 
এ জনয কয, কৈামরা যান্ডৈ আল্লাহ ও ৈােঁর রাসূন্ডলর প্ররৈ ঈমান 
আন। আর এগুন্ডলা আল্লাহর (রনধিাররৈ) সীমা এবাং োরফরন্ডদর জনয 
রন্ডয়ন্ডে যন্ত্রণাদায়ে আযাব।’ {সূরা আল-মুজাদালা, আয়াৈ : ৩-৪} 
কৈমরন কয দাস, কস যরদ ৈার দাসন্ডত্বর মূলয পররন্ডশাধ েন্ডর োধীন 
হন্ডৈ োয়, ৈান্ডে সাহাযয েরন্ডৈ উদু্বদ্ধ েন্ডরন্ডে, এমনরে বায়ৈুল মাল 
বা রাষ্ট্রীয় কোষাগ্ার কথন্ডে ৈা পররন্ডশান্ডধর অবোশ পযিন্ত রদন্ডয়ন্ডে। 
কগ্ালাম আজাদ েরান্ডে বড় কনেীর োজগুন্ডলার মন্ডধয অনযৈম 

                                                                                                               

সম্পেি রেন্ন েরা হৈ। ইসলান্ডম এর মাধযন্ডম সরাসরর তববারহে সম্পেি রেন্ন হয় 
না। ৈন্ডব অসঙ্গৈ েথা বলার োরন্ডণ োফফারা রদন্ডৈ হয়।  
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কঘাষণা েন্ডরও দাসত্ব রনমূিন্ডলর পথ সুগ্ম েন্ডরন্ডে। শুধু ৈাই নয়, কয 
বােঁরদ ৈার মরনন্ডবর সন্তান জন্ম রদন্ডয়ন্ডে, মরনন্ডবর মৃৈুযর পর ৈার 
মুরক্তপ্রারিও রনরশ্চৈ েন্ডরন্ডে। আল্লাহ ৈা‘আলা বন্ডলন,  

ِينَ  ﴿ ا ٱۡلِكَتََٰب  يَبَۡتغ ونَ  َوٱَّلَّ مۡ  ۡت َملَكَ  ِممَّ يَۡمَٰن ك 
َ
مۡ  أ  فِيِهمۡ  َعلِۡمت مۡ  إِنۡ  فَََكتِب وه 

ا   م َخۡيٗ ِن َوَءات وه  الِ  م  ِ  مَّ ِيٓ  ٱّللَّ ۡم   ٱَّلَّ َٰك  وا   َوَّل  َءاتَى مۡ  ت ۡكرِه   إِنۡ  ٱۡۡلَِغآءِ  ََعَ  َفَتَيَٰتِك 
َرۡدنَ 

َ
ٗنا أ وا   ََتَصُّ َبَۡتغ  ِ ةِ  َعَرَض  ِل  ۡنَيا   ٱۡۡلََيوَٰ َ  فَإِنَّ  نَّ ي ۡكرِههُّ  َوَمن ٱدلُّ  َبۡعدِ  ِمن   ٱّللَّ

ورر  إِۡكَرَٰهِِهنَّ   [  ١١: انلور] ﴾ ٣٣ رَِّحيمر  َغف 

‘আর কৈামান্ডদর মারলোনাধীন দাস-দাসীন্ডদর মন্ডধয যারা মুরক্তর জনয 
রলরখৈ েুরক্ত েরন্ডৈ োয় ৈান্ডদর সান্ডথ কৈামরা রলরখৈ েুরক্ত ের, যরদ 
কৈামরা ৈান্ডদর মন্ডধয েলযাণ আন্ডে বন্ডল জানন্ডৈ পার এবাং আল্লাহ 
কৈামান্ডদরন্ডে কয সম্পদ রদন্ডয়ন্ডেন ৈা কথন্ডে কৈামরা ৈান্ডদরন্ডে দাও। 
কৈামান্ডদর দাসীরা সৈীত্ব রিা েরন্ডৈ োইন্ডল কৈামরা পারথিব 
জীবন্ডনর সম্পন্ডদর োমনায় ৈান্ডদরন্ডে বযরভোন্ডর বাধয েন্ডরা না। 
আর যারা ৈান্ডদরন্ডে বাধয েরন্ডব, রনশ্চয় ৈান্ডদরন্ডে বাধয েরার পর 
আল্লাহ ৈান্ডদর প্ররৈ অৈযন্ত িমাশীল পরম  দয়ালু।’ {সূরা আন-নূর, 
আয়াৈ : ৩৩}  
কৈমরন েুরআন্ডন োরীন্ডম দাসমুক্ত েরান্ডে ধন্ডমির ঘােঁরি বন্ডল 
আখযারয়ৈ েরা হন্ডয়ন্ডে। আল্লাহ ৈা‘আলা ইরশাদ েন্ডরন,  

ٓ  ١١ ٱلَۡعَقَبةَ  ٱۡقَتَحمَ  فََل  ﴿ ََٰك  َوَما ۡدَرى
َ
وۡ  ١٣ َرَقَبة   فَكُّ  ١٢ ٱۡلَعَقَبة   َما أ

َ
 يَۡوم   ِف  إِۡطَعَٰمر  أ

وۡ  ١٥ َمۡقَرَبة   َذا يَتِيٗما ١٤ ۡسَغَبة  مَ  ذِي
َ
َبة   َذا ِمۡسِكيٗنا أ ِينَ  ِمنَ  ََكنَ  ث مَّ  ١٦ َمۡۡتَ  ٱَّلَّ
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ۡبِ  َوتََواَصۡوا   َءاَمن وا   َلَٰٓئَِك  ١٧ بِٱلَۡمرََۡحَةِ  َوتََواَصۡوا   بِٱلصَّ و 
 
ۡصَحَٰب   أ

َ
 ﴾ ١٨ ٱلَۡمۡيَمَنةِ  أ

 [    ٣٩  ،٣٣: ابلدل]

‘ৈন্ডব কস বনু্ধর রগ্ররপথরি অরৈিম েরন্ডৈ সন্ডেষ্ট হয়রন। আর রেন্ডস 
কৈামান্ডে জানান্ডব, বনু্ধর রগ্ররপথরি রে? ৈা হন্ডে, দাস মুক্তেরণ 
অথবা খাদয দান েরা দুরভিন্ডির রদন্ডন। ইয়াৈীম আত্মীয়-েজনন্ডে 
অথবা ধূরল-মরলন রমসেীনন্ডে। অৈঃপর কস ৈান্ডদর অন্তভুিক্ত হন্ডয় 
যায়, যারা ঈমান এন্ডনন্ডে এবাং পরস্পরন্ডে উপন্ডদশ কদয় 
তধযিধারন্ডণর, আর পরস্পরন্ডে উপন্ডদশ কদয় দয়া-অনুগ্রন্ডহর। ৈারাই 
কসৌভাগ্যবান।’ {সূরা আল-বালাদ, আয়াৈ : ১১-১৮} 
মুরক্তোমী িীৈদান্ডসর জনয সম্পদ বযয় েরা বড় সত্োজ বন্ডল গ্ণয 
েরা হন্ডয়ন্ডে। এরশাদ হন্ডয়ন্ডে,  

ن ٱۡلِبَّ  ۞لَّۡيَس  ﴿
َ
مۡ  ت َولُّوا   أ وَهك   َمنۡ  ٱۡلِبَّ  َوَلَِٰكنَّ  رِِب َوٱلَۡمغۡ  ٱلَۡمَۡشِقِ  قَِبَل  و ج 

ِ  َءاَمنَ  ِ  َوٱۡلِكَتَٰبِ  َوٱلَۡمَلَٰٓئَِكةِ  ٱٓأۡلِخرِ  َوٱِۡلَۡومِ  بِٱّللَّ َٰ  ٱلَۡماَل  َوَءاَت  نَ  َۧوٱنلَّبِي  ب ِهِۦ ََعَ  ح 
ۡرَبَٰ  َذوِي بِيلِ  َوٱۡبنَ  َوٱلَۡمَسَِٰكيَ  َوٱِۡلََتََٰمَٰ  ٱۡلق  آئِلِيَ  ٱلسَّ ِقَاِب  َوِف  َوٱلسَّ قَامَ وَ  ٱلر 

َ
 أ

ةَ  لَوَٰ ةَ  َوَءاَت  ٱلصَّ َكوَٰ وف ونَ  ٱلزَّ وا    إَِذا بَِعۡهِدهِمۡ  َوٱلۡم  ََٰهد  َِٰبِينَ  َع َسآءِ  ِف  َوٱلصَّ
ۡ
 ٱۡۡلَأ

آءِ  َّ ِس   وَِحيَ  َوٱلَّضَّ
ۡ
َلَٰٓئَِك  ٱۡۡلَأ و 

 
ِينَ  أ َلَٰٓئَِك  َصَدق وا    ٱَّلَّ و 

 
م   َوأ ونَ  ه  تَّق  : ابلقرة] ﴾ ١٧٧ ٱلۡم 

٣١١  ] 

‘ভান্ডলা োজ এিা নয় কয, কৈামরা কৈামান্ডদর কেহারা পূবি ও পরশ্চম 
রদন্ডে রফরান্ডব; বরাং ভান্ডলা োজ হল কয ঈমান আন্ডন আল্লাহ, কশষ 
রদবস, কফন্ডরশৈাগ্ণ, রেৈাব ও নবীগ্ন্ডণর প্ররৈ এবাং কয সম্পদ 
প্রদান েন্ডর ৈার প্ররৈ আসরক্ত সন্ডেও রনেিাত্মীয়গ্ণন্ডে, ইয়াৈীম, 
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অসহায়, মুসারফর ও প্রাথিনাোরীন্ডে এবাং বরিমুরক্তন্ডৈ এবাং কয 
সালাৈ োন্ডয়ম েন্ডর, যাোৈ কদয় এবাং যারা অঙ্গীোর েন্ডর ৈা পূণি 
েন্ডর, যারা তধযিধারণ েন্ডর েষ্ট ও দুদিশায় ও যুন্ডদ্ধর সমন্ডয়। ৈারাই 
সৈযবাদী এবাং ৈারাই মুত্তােী।’ {সূরা আল-বাোরা, আয়াৈ : ১৭৭} 
ইসলাম রান্ডষ্ট্রর জনয যাোন্ডৈর অথি কথন্ডে দাস-দাসীর মুরক্তর জনয 
রবন্ডশষ খাৈ রনধিারণ েন্ডর রদন্ডয়ন্ডে; এই খাৈন্ডে আল-েুরআনুল 
োরীম দাসমুরক্তর খাৈ নান্ডম নামেরণ েন্ডরন্ডে; মুসরলম রান্ডষ্ট্র দাস-
দাসীন্ডদর মুক্ত েরার জনয এই খাৈ সৃরষ্ট েরা হন্ডয়ন্ডে। আল্লাহ 
ৈা‘আলা বন্ডলন,  

َٰت   ۞إِنََّما ﴿ َدَق َقَرآءِ  ٱلصَّ َؤلََّفةِ  َهاَعلَيۡ  َوٱۡلَعَِٰملِيَ  َوٱلَۡمَسَِٰكيِ  لِۡلف  مۡ  َوٱلۡم   َوِف  ق ل وب ه 
ِقَاِب  ِ  َسبِيلِ  َوِف  َوٱۡلَغَٰرِِميَ  ٱلر  بِيِل   َوٱبۡنِ  ٱّللَّ ِنَ  فَرِيَضةٗ  ٱلسَّ ِه  م   َعلِيم   َوٱّللَّ   ٱّللَّ
 [  ٠٦: اتلوبة] ﴾ ٦٠ َحِكيمر 

‘সদো কৈা শুধু ফেীর, রমসেীন ও সদো আদান্ডয়র োন্ডজ রনযুক্ত 
েমিোরীন্ডদর জনয, যান্ডদর অন্তর আেৃষ্ট েরন্ডৈ হয় ৈান্ডদর জনয, 
দাসমুরক্তন্ডৈ, ঋণ ভারািান্তন্ডদর জনয, আল্লাহর পন্ডথ ও মুসারফরন্ডদর 
জনয। এিা আল্লাহর পি কথন্ডে রনধিাররৈ। আর আল্লাহ সবিজ্ঞ, 
প্রজ্ঞাময়।’ {সূরা আৈ-ৈাওবা, আয়াৈ : ৬০} 
অনযরদন্ডে কযসব হারদন্ডস দাস-দাসী মুক্ত েরার ফযীলৈ ও মযিাদা 
বণিনা এন্ডসন্ডে এবাং দাস-দাসী মুরক্তদানোরী বযরক্তর জনয পুরস্কার 
কঘাষণা েন্ডরন্ডে, কসগুন্ডলার সাংখযা অন্ডনে কবরশ, গ্ণনার বাইন্ডর; 
আমরা উদাহরণেরূপ রেেু উপস্থাপন েরা যাে :  
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মু‘আয ইবন জাবাল রারদয়াল্লাহু ‘আনহু কথন্ডে বরণিৈ, রৈরন বন্ডলন, 
আরম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লামন্ডে বলন্ডৈ শুন্ডনরে,  

َ َعزه وََجله َجاِعٌل ِوقَاَء ُُكِّ َعْظٍم » ْعتََق رَُجاًل ُمْ ِلًما فَإِنه اَّلله
َ
َما رَُجٍل ُمْ ِلٍم أ يُّ

َ
أ

ًة ُمْ ِلَمًة 
َ
ْعتََقِت اْمَرأ

َ
ةٍ أ

َ
َما اْمَرأ يُّ

َ
رِهِ ِمَط انلهاِر، َوأ ِمْط ِعَظاِمِه َعْظًما ِمْط ِعَظاِم حُمَره

رَِها ِمَط انلهاِر فَإِنه  َ  َجاِعٌل ِوقَاَء ُُكِّ َعْظٍم ِمْط ِعَظاِمَها َعْظًما ِمْط ِعَظاِم حُمَره اَّلله
 «يَْوَم الِْق َاَمةِ 

‘কয কোন্ডনা মুসরলম পুরুষ কোন্ডনা মুসরলম পুরুষ (কগ্ালাম) কে 
আযাদ েরন্ডব, আল্লাহ ৈা‘আলা ৈার প্রন্ডৈযেরি অরস্থর রবরনমন্ডয় ৈার 
এে এেরি অরস্থন্ডে জাহান্নাম কথন্ডে মুক্ত েরন্ডবন। আর কয কোন্ডনা 
মুসরলম নারী কোন্ডনা মুসরলম দাসীন্ডে আযাদ েরন্ডব, আল্লাহ 
ৈা‘আলা রেয়ামন্ডৈর রদন ৈার প্রন্ডৈযেরি অরস্থর রবরনমন্ডয় ৈার এে 
এেরি অরস্থন্ডে জাহান্নাম কথন্ডে মুক্ত েরন্ডবন।’ [আবূ দাউদ : 
৩৯৬৫] 
‘আমর ইবন ‘আবাসা রারদয়াল্লাহু ‘আনহু কথন্ডে বরণিৈ, রাসূলুল্লাহ  
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বন্ডলন,  

ُ ََلُ بَيْتًا ِِف اْْلَنهِة، َوَمْط » ُ َعزه وََجله ِف ِه، َبََن اَّلله ِ َمْ ِجًدا ِيُْذَكَر اَّلله َمْط َبََن َّلِله
ْعتََق َنْفً ا ُمْ ِلَمًة ََكنَْت فِْدَيتَُه ِمْط َجَهنهَم، َوَمْط َشاَب َشيْبًَة ِِف َسِب 

َ
ِ َعزه أ ِل اَّلله

، ََكنَْت ََلُ نُوًرا يَْوَم الِْق َاَمةِ   «وََجله

‘কয বযরক্ত আল্লাহর উন্ডেন্ডশয এেরি মাসরজদ রনমিাণ েরন্ডব যান্ডৈ 
আল্লাহ ৈা‘আলার রযরের (স্মরণ) েরা হন্ডব, আল্লাহ ৈা‘আলা ৈার 
জনয জান্নান্ডৈর মন্ডধয এেরি ঘর রনমিাণ েরন্ডবন। আর কয বযরক্ত 
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কোন্ডনা এেজন মুসরলম কগ্ালামন্ডে আযাদ েরন্ডব, ৈা জাহান্নাম 
কথন্ডে বােঁোর জনয ৈার মুরক্তপণ হন্ডয় যান্ডব। আর কয বযরক্ত আল্লাহ 
ৈা‘আলার পন্ডথ শুভ্রন্ডেশী (বৃদ্ধ) হন্ডব, ৈা ৈার জনয রেয়ামন্ডৈর 
রদন্ডন আন্ডলা হন্ডব।’ [মুসনাদ আহমদ : ১৯৪৪০] 
বারা ইবন ‘আন্ডযব রারদয়াল্লাহু ‘আনহু কথন্ডে বরণিৈ, রৈরন বন্ডলন, 

عْ 
َ
، َعلِّْمِِن َعَماًل : َراِِبٌّ إَِل انلهِِبِّ َصَّله اهلُل َعلَ ِْه وََسلهَم َفَقاَل َجاَء أ ِ يَا رَُسوَل اَّلله

َقبَةَ »: يُْدِخلُِِن اْْلَنهَة، َفَقاَل  ْعِتِق النهَ َمَة، َوفُكه الره
َ
، : َفَقاَل . « أ ِ يَا رَُسوَل اَّلله

َولَيَْ تَا بَِواِحَدٍة؟ قَاَل 
َ
قَ ََل، »: أ ْن َتَفرهَد بِِعتِْقَها، َوفَكه الره

َ
ْن إِنه ِعتَْق النهَ َمِة أ

َ
بَِة أ

 «تُِعنَي ِِف ِعتِْقَها

‘জননে কবদুঈন নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লান্ডমর সমু্মন্ডখ 
আগ্মন েরল এবাং ৈারপর বলল, কহ আল্লাহর রাসূল! আমান্ডে 
এমন এেরি োন্ডজর প্ররশিণ রদন, যা আমান্ডে জান্নান্ডৈ প্রন্ডবশ 
েরান্ডব; ৈখন নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বলন্ডলন, ৈুরম 
দাস-দাসী আযাদ ের এবাং দাস মুক্ত ের। ৈারপর কস বলল, এই 
দু’রি োজই রে এে জাৈীয় োজ নয়? জবান্ডব রৈরন বলন্ডলন, না। 
দাস-দাসী আযাদ েরা মান্ডন হন্ডলা, ৈুরম ৈান্ডে মুক্ত েরার মাধযন্ডম 
পৃথে েন্ডর কদন্ডব; আর দাস মুক্ত েরা মান্ডন হল, ৈুরম ৈার মুরক্তর 
বযাপান্ডর সহন্ডযারগ্ৈা েরন্ডব।’ [মুসনাদ আহমদ : ১৮৬৪৭] 
আবূ হুরায়রা রারদয়াল্লাহু ‘আনহু কথন্ডে বরণিৈ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বন্ডলন,  
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ْعتََق اهلُل بُِكلِّ ُعْضٍو ِمنُْه ُعْضًوا ِمطَ »
َ
ْعتََق َرَقَبًة ُمْؤِمنًَة، أ

َ
انلهاِر، َحَّته ُيْعِتَق  َمْط أ

 «فَرَْجُه بَِفرِْجهِ 
‘কয বযরক্ত এেজন মুরমন কগ্ালামন্ডে আযাদ েরন্ডব, আল্লাহ ৈা‘আলা 
কসই কগ্ালান্ডমর প্ররৈরি অন্ডঙ্গর রবরনমন্ডয় জাহান্নান্ডমর আগুন কথন্ডে 
ৈার প্ররৈরি অঙ্গন্ডে মুক্ত েরন্ডবন; এমনরে ৈার গুিান্ডঙ্গর রবরনমন্ডয় 
গুিাঙ্গন্ডে মুক্ত েরন্ডবন।’ [মুসরলম : ১৫০৯] 
ইসলাম দাস-দাসী মুক্ত েরার বযাপান্ডর বাস্তবসম্মৈ বযাপে 
পররেল্পনা গ্রহণ েন্ডরন্ডে; আর কসই েমিসূেী রনন্ডয় েমপন্ডি সাৈশ 
বের পররপূণিভান্ডব ঐরৈহারসে অগ্রগ্রৈ হন্ডয়ন্ডে এবাং এই অগ্রগ্রৈর 
সান্ডথ আরও অরৈররক্ত সাংন্ডযাজন হন্ডয়ন্ডে রান্ডষ্ট্রর পৃষ্ঠন্ডপাষেৈার মৈ 
উপাদানসমূহ, যার রদন্ডে রবন্ডশ্বর অনযানযরা কেবল আধুরনে 
ইরৈহান্ডসর শুরুর রদন্ডে কযন্ডৈ সমথি হন্ডয়ন্ডে!!  
  
 


