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ধমর্ িনরেপক্ব্দ ও ইসল্ম 

Secularism শর�ন স্ঠক অিুব্দ হর�- ধমরহীিক্া করব 
ব্ংল্ ভ্ষ্য় শ�্টন অিুব্দ ক্ ি্ করন কন্ হরয় থ্রক 
ধমর্িনরেপক্া ব�ক এ মকব্দ্ট ধমররক এ্িরয় ্িনক ব�ব্দী 
�্থররক  ্ধ্িন ্দরয় ম্িব্বদন্ ও বু্বন ্ভ্িরক ম্িবজীবি 
 ্ক�্ন  ্ক আ�্ি করনা ধমর্িনরেপ ন্জিী্ক বলরক 
বুঝ্রি্ হয় - ধরমরন  ভ্বমুু ন্াবনব্্া এ মকব্দ্ট ১৭শক 
শক্�ীরক ইউরন্রে আ� ক্শ করন এবং ঊি্বংশ শক্�ীন 
শরন ্দরক এ্ট  ্রান  স্্নক হয়া  থম্দরক ্মসন, কুন�, 
ইন্ি, েলব্িি, ্স্নয়্রক  স্ন ল্ভ করনা ধীরন ধীরন 
্কউ্ি্শয়্রক এবং ঊি্বংশ শক্�ীন েশষ্দরক ইন্রক  স্্নক 
হয়া এন্ি্ ্বংশ শক্�ীরক এরস অিন্িন আনব েদশদরল্রকও 
্ব�্ন ল্ভ করনা  
আনব ্বর� এই মকব্দরক বুঝ্রক ‘ল্-�ী্িয়ন্া ’ (ال دينية) ব্ 

‘ধমরহীিক্’ বল্ন কথ্ থ্করলও এ মকব্রদন  বকরকন্ েস 
শ�্টন ে্নবরকর ‘ইলম্্িয়ন্া ’ (علمينية) ব্ ‘্বজ্িময়’ শ�্ট 

বনবহ্ন করন থ্রকা  থম দৃ্�রক ক্নও ক্নও মরক হরক ে্রন 
েয শ�্ট েব্ধ হয় ‘ইলম’ কথ্ ‘জ্ি’ েথরক �হণ কন্ হরয়রনা 
ব�ক ্বষয়্ট এ নকম িয়া এ মকব্রদন স্রথ ্বজ্ি ব্ 
Science এন েক্রি্ স�কর েিইা ্ক� ক্ন্ এ শ�্ট বনবহ্রন 
েব্শ স্�� েব্ধ করন; ক্নণ শ�্টরক জ্রিন ্দরক 
স�করযুু কনরক ে্নরল আনব সম্রজ অরেপ্কৃক কম 
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 ্ক্�য়্ সৃ্� হরব। ক্ই এ ্ব�্্�ন ্িনসি্রথর শ�্টরক 
আনবীরক ‘ইলম্্িয়ন্া ’ উ�্নণ ি্ করন ‘আল্ম্্িয়ন্হ’ বল্ 
উ্াকা 
আমন্ আরগই বরল্ন েয, এ মকব্রদন উৎে্ি্রল ক্ন জিন 
Secularism শ�্ট বনববক হরয় থ্রকা য্ন অথর হর� 
ধমরহীিক্ ব্ ধরমরন স্রথ স�করহীিা ্ক� ব্ংল্ভ্ষ্ভ্্ষ 
ম্িুষরক ্ব�্� কন্ন জিন এন এক্ট ভুল অিুব্দ কন্ হরয় 
থ্রক, আন বল্ হয় েয, এন অথর, ধমর্িনরেপক্া  
আমন্ এ  বর� এট্রক এ  া্লক অরথরই বণরি্ কনবা 
ে্ঠকগণ অবশনই েসট্রক ক্ন আসল অরথর বুরঝ ্িরবিা   

Secularism য্রক ধমর্িনরেপক্ বল্ হরয় থ্রক, ক্ন 

সবরজি�ীকৃক সংজ্ হর�- ন্াীয় ও সম্্জক জীবি েথরক 

ধমররক ্ব্�� করন ন্া্া ধমর বন্ুন অ�রনন া্ া্য় ব্� 

থ্করবা ধরমরন ে্ন্ধ বন্ু ও ক্ন উে্রসনন স�রকরন মরধন 

সীম্বব থ্করবা ধমররক  ক্শ কন্ন েক্রি্ সুরয্গ থ্করল 

েসট্ শধুম্া উে্সি্রক এবং ্বব্হ ও মৃকুন সং�্� নসম-

েনওয়্রজা 

ন্া েথরক ধমররক আল্দ্ ন্া্ন েপরা ধমর্িনরেপক্ন স্রথ 

্��্ি ধরমরন ্মল নরয়রনা ন্াপমক্ থ্করব ক্য়স্ন (্��্ি 

সনক্ন  ধ্রিন উে্্ধ) এন হ্রক, আন ্গজর্ন পমক্ থ্করব 
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আু্হন হ্রকা যীশন ি্রম  া্্নক ব্ণী ‘‘ক্য়স্রনন অ্ধক্ন 

ক্য়স্নরক দ্ও এবং আু্হন অ্ধক্ন আু্হরক দ্ও’’ েথরকও 

এ ্বষয়্ট সু��। ্ক� ইসল্ম এ ধনরিন ্�মুাী িী্কন 

অিুরম্দি করন ি্া মুস্লম ্িরজও আু্হন ম্্লক্ি্ধীি এবং 

ক্ন েগ্ট্ জীবিও আু্হন জিনা কুনআরি ক্নীরম এরসরন ‘‘েহ 

ন্সূল! আে্ি বলুি, ্ি�য় আম্ন স্ল্ক, আম্ন কুনব্িী, 

আম্ন জীবি ও আম্ন মৃকুন সৃ্�কুরলন নব আু্হন জিনা’’[সূন্ 

আি‘আম: ১৬২] 

ধমর্ িনরেপক্ন উৎে্ি ও উরুারয্গন ধমর্ িনরেপ বন্ু��  

• এই মকব্দ্ট  থরম ইউরন্রে  স্ন ল্ভ করনা ক্নেন 

 ্�্রকনন উে্িরবশ শ্সি ও ক্মউ্িজরমন  ভ্ব-

 ্কে্িন সুব্রদ ্বর�ন অিন্িন েদরশ ্ব�্ন ল্ভ করনা 

১৭৮৯ স্রল �্র� ্শ� ্ব�রবন আরগ ও েরনন েবশ্কনু 

ে্ন্্্ক ধমর্িনরেপক্ন বন্েক  স্ন ঘট্য় এবং 

ধমর্িনরেপ আদশর ও ্া�্ধ্ন্ন ্বক্শ ঘট্য়া ্ির  

উরু্াক �মধ্ন্য় ঘটি্দরল্ ঘরটরন� 

• এ্�রন্স, ৈবন্গনব্দ, ঐ�্নক ৈিশরভ্জ (Holy 

Communion), পম্ো (Indulgence) ্ব্� ইকন্্দন 
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আি্রল ধমরীয় বন্ু�গণ ক্দকী শ্ু, েেশ্দ্ন 

ন্জিী্ক্বদ ও ৈ�ন্া্রন ে্নণক হরয়্নলা 

• ্গজর্দরল্ন ্বজ্রিন ্বররব অব্্ি, ম্িুরষন ্া�্ধ্ন্ন 

উেন ্গজর্ন এক�া আ্ধেকন, ্গজর্ ককৃরক Inquisition 

েক্টর গঠি কন্ এবং ্বজ্িীরদনরক ধমররম্হী ্হরসরব 

অ্ভযুুকনণা উদ্হনণক�- 

- েক্ে্্িরক্স (Copernicus) : ১৫৪৩ স্রল ‘‘আক্রশ �হ 

িপরান আবকরি’’ ি্মক এক্ট বই  ক্শ করনিা ্গজর্ 

ককৃরক বই্ট ্ি্ষব কন্ হয়া 

- গন্্ল্লও (Galileo): েট্লর�্ে আ্ব�্ন কন্ন ক্নরণ 

৭০ বনন বয়সী এই ্বজ্িীন ওেন করঠ্ন ্িযর্কি েিরম 

আরসা ১৬৪২ স্রল ্ক্ি ম্ন্ য্ি।  

- ্�রি্জ্ (Spinoza): ্ক্ি ই্কহ্স সম্রল্াি্ন  বু্ 

্নরলিা ক্ ন েশষ ে্নণ্ক হরয়্নল কনব্নীন আঘ্রক 

মৃকুনদ�। 
- জি লক (John Lock) : ্ক্ি দ্বী উ�্েি করন্নরলি 

েয, �্বরন্্ধক্ ে্ওয়্ েগরল ঐশীব্ণীন ্বেরপ ্বরবরকন 

্সব্�ই াূি্�া 
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• ্বরবকবু্ব ও  কৃ্ক িী্কন উ�ব� ধমর্িনরেপ বন্ুবগর 

্বরবরকন মু্ুন দ্বী েক্রলি এবং  কৃ্করক উে্রসনন 

্বরশষরণ ্বরশ্ষক কন্ন দ্বী জ্ি্িা 

• ফন্্স ্ব�ব� গীজর্  ও িকুি এ আর�্লরিন ম্রঝ �র�ন 

ফরল ১৭৮৯ স্রল �্র� এক্ট সনক্ন গ্ঠক হয়া 

জিগরণন শ্সরিন ি্রম এট্ই ্নল  থম ধমর্িনরেপ 

সনক্না েকউ েকউ মরি করনি েয, ্�রমশি 

(Freemasons) এন সদসনন্ ্গজর্ ও ফন্্স সনক্রনন 

�্টদরল্রক েু ্জ করন ্বরম্হ ঘট্য় এবং যকদূন সসব 

ক্রদন লপন ও উর শন ব্�ব্য়ি কন্ন  য়্স া্ল্য়া এ 

্ব�রবন স্রথ সং্�� বন্ু, �� ও  ্ক�্িদরল্ হর�,  

- জ -জ্ক ররশ্ (Jean Jacques Rousseau) মৃকুন ১৭৭৮ 

্�� - Social Contract (স্ম্্জক াু্ু, অিুব্দ: 

িিীম্ধব োৗধুনী) ি্রম ক্ ন এক্ট �� নরয়রনা ফন্্স 

্ব�রবন েপরা এ ��্ট ই্ইরলন মযর্দ্য় ্নলা 

-  মিট্স্কউ (Montesquieu) এন ন্াক �� The Spirit 

of Laws. 

- ইহদী ধমর্বলবী ্�রি্জ্ (Spinoza) েক ধমর্িনরেপক্ন 

ে্থকৃক মরি কন্ হয়া ্ক্ি ধমর্িনরেপক্রক জীবি ও 

আা্ন আানরণন েব্ক ্হরসরব উে্্েি করনরনিা 
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ই�নক� ও ন্জিী্ক ্িরয় ক্ ন ন্াক এক্ট েু্�ক্ 

নরয়রনা  

-  ্কৃ্কক আইরিন  বু্ ভলরটয়্ন (Voltaire): ক্ ন 

ন্াক বই হর�- ‘‘্বরবরকন গ্�রক ধমর’’ (১৮০৪ ্��)া 

-  উই্লয়্ম গডউইি (William Godwin) (১৭৯৩্��): 

ক্ ন ন্াক �� হর�- Political Justice (ন্জৈি্কক 

িন্য়েন্য়িক্)া এই �র� ধমর্িনরেপক্ন ্দরক ক্ ন 

আহব্ি সু��া 

- ্মন্রব্  (Mirabeau): য্ রক ফন্্স ্ব�রবন  বু্, েিক্ 

ও দ্শর্িক ্হরসরব আান্্য়ক কন্ হয়া 

- ব্্�ল (Bastille) �ংস কন্ন দ্বী ্িরয় গণজম্রয়ক 

অিু্�ক হয়া শররক ক্রদন ে�্গ্ি ্নল- ‘‘র্ট া্ই’’। 
েনবকরীরক এ ে�্গ্ি ‘‘�্ধীিক্, সম অ্ধক্ন ও �্কৃ�’’ 

েক ে্নব্করক হয়া এ্ট মূলক� ্�রমশি এন ে�্গ্িা 

ক্রদন আরনক্ট ে�্গ্ি ্নল ‘‘ে�্ৎমু্াক্ন েকি 

েহ্ক’’। এন �্ন্ ক্ন্ ধরমরন েকিরক উর শন করনা এই 
ে�্গ্ি ্দরয় ইয়্হূদীন্ একট্ হ�রগ্ল ব্্ধরয় েদয়, এন 

ম্ধনরম ক্ন্ ন্রান কণরধ্নরদন স্রথ ক্রদন দূন� ্িমূরল 

কন্ন ো�্ করন এবং ধমরীয় ্বরন্ধদরল্ ্ম্টরয় েদয়্ন 

 য়্শ া্ল্য়া এভ্রব ফন্্স ্ব�ব ধমরীয় বন্ুবরগরন 
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অকন্া্রনন ্বররব আর�্লরিন ে্নবরকর ো্দ ধরমরন 

্বররব আর�্লরি  ে ধ্নণ করনা    

• ধমর্বমুা ্ব্ভ� মকব্রদন উ�ব: সন্কুল্্নজরমন উ�রবন 

েেনরি েবশ ্কনু ধমর্বমুা- ধমর্বর�ষী মকব্রদন বন্েক 

ভূ্মক্ নরয়রনা ্ির  করয়ক্ট মকব্রদন উরুা কন্ 

হরল্:  

- ্ববকরিব্দ: ১৮৫৯ সরি ড্নউইি (Charles Darwin) 

এন বই The Origin of Species ( জ্্কন উৎে্ি, 

অিুব্দক- অধন্েক ম. আাক্রু্ম্ি)  ক্্শক 

হরয়রনা এই �র� ড্নউইি  ্কৃ্কক ্িবর্াি (Natural 

Selection) এবং বংশগ্ক কর�ন উেন দর�্রন্ে 

করনিা ম্িুরষন আসল েূবরেুরষ ্হরসরব এক্ট 

অিুজীবরক ্া্�ক কন্ হয়া েয অিুজীব্ট ্ম্লয়ি 

্ম্লয়ি বনন এক্ট বব েড্ব্রক ্নলা ্ববকররিন ফরল 

এ্ট এক েযর্রয় ব্িন এবং েশষ েযর্রয় ম্িুরষ ে্নব্করক 

হয়া ্ববকরিব্দ ধমরীয় ্ব�্সরক উর�দ করন ি্্�কক্ন 

্ব�্ন ঘট্য়া ইয়্হূদীন্ সুরকৗশরল এই মকব্দরক বনবহ্ন 

করন ক্রদন �্থর উব্ন করনা 
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- ্িকশ্ন (Nietzsche) দশররিন উ�ব: দ্শর্িক ্িকশ্ 

দ্বী করনি- ই�রনন মৃকুন হরয়রনা ম্িুষ হর� 

সুে্নমন্িা ম্িুষরক ই�রনন ্ল্্ভ্ষু হওয়্ উ্াকা 

- দুনাীম (ইয়্হূদী) এন দশরি: ্ক্ি স্ম্�ক ্বরবক 

(Group mind) কর�ন ্ভ্িরক ম্িুষরদনরক জ� ও ব� 

সি্ন স্�্লক  ে বরল মক  ক্শ করনিা 

- �ুরয়ড (Freud) (ইয়্হূদী) এন দশরি: ্ক্ি ব�জগরকন 

সব্কনুরক েযৗি ব্সি্রক মূল ে নণ্ মরি করনি এবং 

ক্ ন দৃ্�রক ম্িুষ ্িনক েযৗি্ক্�ী  ্ণীা 

- ক্লর ম্ার (Karl Marx) (ইয়্হূদী) এন দশরি: ্ক্ি 

ব�ব্দী দৃ্�ভ্� েথরক ই্কহ্সরক বন্ান্ করনিা ম্ার 

‘‘অ্িব্যর ্ববকরি’’ কর� ্ব�্স কনরকিা ্ক্ি 

ক্মউ্িজরমন  া্নক ও  থম  ্ক�্ক্া ্ক্ি ধমররক 

জ্্কসমূরহন আ্ফম ্হরসরব আান্্য়ক করনিা 

- জ -েল স্া্র (Jean-Paul Sartre) ক্ ন Existentialism 

ি্মক �র� ও ক্লং উইলসি (Colin Wilson) ক্ ন The 

Outsider ি্মক �র� অ্��ব্দ (existentialism) ও 

ি্্�কনব্রদন  ্ক আহব্ি জ্ি্িা 
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আনব ও ইসল্মী ্বর� ধমর্ িনরেপ দৃ্�ভ্�ন ্কনু িমুি্: 

 ্মসন: েিরে্্লয়ি েব্ি্রফ্টর এন আ�মরিন স্রথ 
্মসরন ধমর্িনরেপক্ন অিু রবশ ঘরটা আল-্জব্ন্ক 

ক্ ন ই্কহ্স�র� (্মসরনন উেন ফন্্স হ্মল্ ও 

সং্�� ঘটি্ ব্হ শীষরক অংরশ) এমিই ই্�ক 

্দরয়রনিা ্ক্ি ক্ ন েলা্য় এমি ্কনু শ� বনবহ্ন 

করনরনি য্ সন্কুল্্নজম কথ্ ধমর্িনরেপ মকব্রদন 

অথর বহি করনা য্দও ্ক্ি এ শ�্ট সন্স্ন বনবহ্ন 

করনি্িা ্য্ি সবর থম ‘ইলম্্িয়ন্া ’ ব্ সন্কুল্্নজম 

ে্নভ্ষ্্ট বনবহ্ন করনরনি ্ক্ি হর�ি- ক্ক্রনন 

অ্ধব্সী ্��্ি ধমর্বলবী ই্লয়্স; ১৮২৭ স্রল 

 ক্্শক আনবী-ফন্্স অ্ভধ্রিা ্াদীভ (্মশরনন 

শ্সকরদন উে্্ধ) ইসম্ঈল ১৮৮৩ স্রল �্র�ন আইি 

্মসরন  রবশ কন্িা এই ্াদীভ  ্�্কন-সং�ৃ্কন 

অ�ভু ্নরলিা ক্ ন �� ্নল ্মসনরক ইউরন্রেন 

এক্ট টুকরন্রক ে্নণক কনরবিা 

 ভ্নক: ১৭৯১ স্ল েযর� ভ্নরক ইসল্্ম আইি 

(শ্নয়্) েম্ক্রবক শ্সিক্যর ে্না্্লক হরয়রনা 

এনেন ইংরনজরদন  রন্াি্য় �ম্�রয় ইসল্্ম আইি 
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্বলু� কন্ শর হয়া ঊি্বংশ শক্�ীন ম্ঝ্ম্্ঝ 

সমরয় স�ূণরভ্রব ইসল্্ম আইি ্বলু� কন্ হয়া 

 আলরজ্নয়্: ১৮৩০ স্রল �্� ককৃরক উে্িরবশ 
শ্সরিন �ীক্ন হওয়্ন েন ইসল্্ম আইি ্বলু� কন্ 

হয়া 

 ্কউ্ি্শয়্: ১৯০৬ স্রল ্কউ্ি্শয়্রক �্র�ন আইি 
্্ি করন েিয়া 

 মনর�্: ১৯১৩ স্রল মনর�্রক �্র�ন আইি অিু রবশ 
করনা 

 কুন�: ইসল্্ম োল্ফক ্বলু� হওয়্ন েন এবং 

েম্�ফ্ ক্ম্ল আক্কুকর ককৃরক সবররপরা এক�া 

আ্ধেকন ্ব�্রনন েন কুন� সন্কুল্্নজরমন া্দন 

ে্ন�হ করন করনা য্দও ক্নও আগ েথরকই ্কনু ্কনু 

লপণ ও কমরক্� েদা্ ্দরয়্নলা 

 ইন্ক ও ্স্নয়্: উসম্িী ্াল্ফক আমরল ইন্ক ও 
্স্নয়্ েথরক ইসল্্ম আইি ্বলু� কন্ হয় এবং 

েসা্রি ইংরনজ ও ফন্্সরদনরক  ্ক্�ক কন্ হয়া 

 আ্�ক্ন অ্ধক্ংশ অ�ল: দালদ্ন ঊে্িরবশী শ্ুন 
েকরিন েন আ্�ক্ন অরিক েদরশ ্��্ি 

ন্া ধ্রিন্ পমক্ দাল করন েিয়া 
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 ইর�্রি্শয়্ ও দ্পণ এ্শয়্ন অ্ধক্ংশ েদশ সন্কুল্ন 
ন্াা 

 সন্কুল্ন ও জ্কীয়ক্ব্দী ন্জৈি্কক দরলন  স্ন: 
ব্থর ে্্টর, ্স্নয়্ি জ্কীয়ক্ব্দী দল, েফন্উ্ি 

মকব্দ, কুন্্ি মকব্দ, আনব জ্কীয়ক্ব্দা    
 

• আনব ও মুস্লম ্বর� উরুারয্গন সন্কুল্ন বন্ুবগর:  

আহম্দ লুক্ফ ৈসয়দ, ইসম্ঈল ম্যহ্ন, ক্রসম আমীি, �্হ্ 

েহ্স্ইি, আ�ুল আ্যয ফ্হ্ম, ্মরশল আফল্ক, আ�ি স্দ্ক, 

সূকণর, সুহ্কুর, েিরহর, েম্�ফ্ ক্ম্ল আক্কুকর, জ্ম্ল আ�ুি 

ি্রসন, ‘‘ন্জিী্করক ধমর েিই; ধরমর ন্জিী্ক েিই’’ এই 

ে�্গ্রিন  বু্ আরি্য়্ন স্দ্ক, ড. ফুয়্দ য্ক্্নয়্, ড. 

ফ্ন্জ েফৗদ্হ  মুাা 

সন্কুল্নরদন ্া�্ধ্ন্ ও ্ব�্স্বলী: 

♦ ্কনু ধমর্িনরেপ বন্ু আু্হন অ্��রকও অ�ীক্ন 
করনা ক্রদন েকউ েকউ আু্হন অ্�র� ্ব�্স ন্ারলও 

আু্হন অ্�র�ন স্রথ ম্িুরষন জীবরিন েক্ি ে 

স�কর আরন বরল ক্ ন্ ্ব�্স করন ি্া 



 

14 

♦ ্িনক ্বজ্রিন ্ভ্িরক এবং ্বরবক ও অ্ভজক্ন 
শ্সি্ধীরি ম্িবজীবি  ্ক্�ক হরবা 

♦ আধন্্�ক জগৎ ও ব�জগরকন মরধন দুরভরদন বনবধ্ি ৈকনী 
কন্া ক্রদন দৃ্�রক আধন্্�ক মূলনরব্ধ েি্কব্াক 

মূলনরব্ধা 

♦ ধমররক ন্জিী্ক েথরক এরকব্রন ্ব্�� ন্া্ এবং ্িরনট 
ব�ব্দী ্ভ্িন উেন জীবি  ্ক্�ক কন্া  

♦ জীবরিন  ্ক্ট েপরা pragmatism (সু্বধ্ব্দ)  ্ক�্ 

কন্া 

♦ শ্সি, ন্জিী্ক ও িী্ক ৈি্ককক্ন েপরা মন্্কয়্রভলীন 
সূা অিুসনণ কন্া 

♦ অ�ীলক্ ও া্্ন্াক অবপয় ন্িরয় েদয়্ এবং 
ে্্নব্্নক ্ভক েভর� েদয়্া েযরহকু ে্নব্ন হর� 

স্ম্্জক ব�রিন  থম বীজা 

♦ স্�্জনব্দী শ্ু ও ্মশি্নী সং্্দরল্ন অেরা�্য় 
আনব ও মুস্লম ্বর�  া্্নক ধমর্িনরেপ ্ব�্সদরল্ 

হর�-  

- ইসল্ম, কুনআি ও িবুয়রকন মূরল আঘ্ক কন্া 
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- এ দ্বী কন্ েয, ইসল্রমন আরবদি ্ি�রশষ হরয় 

েগরনা ইসল্ম ্কনু আধন্্�ক েূজ্-অারি্ ন্ি্ ্কনু 

িয়া 

- এ দ্বী কন্ েয, ইসল্মী ্ফকহ ব্ ইসল্মী আইি শ্� 

েন্ম্ি আইি েথরক উ�ুকা 

- এই দ্বী েক্ল্ েয, ইসল্ম বকরম্ি সভনক্ন স্রথ 

স্মইসনেূণর িয়া ইসল্ম ম্িুষরক ে�্ৎমুাী হওয়্ন 

আহব্ি জ্ি্য়া 

- ে্�্কন ্া�্ধ্ন্ন আরল্রক ি্নীমু্ুন আহব্ি 

জ্ি্রি্া 

- ইসল্মী সভনক্রক ্বকৃকভ্রব েেশ কন্া ইসল্রমন 

ই্কহ্রস সংঘ্টক �ংস্�ক আর�্লিদরল্রক 

অ্কন্ইকভ্রব  া্ন কন্ এবং এ আর�্লিদরল্রক 

সং�্নমূলক আর�্লি ্হরসরব দ্বী কন্া 

-  ্াীি সভনক্দরল্রক েুিজরী্বক কন্ন ো�্ কন্া 

- ে্�্রকনন ধমরহীি আইিক্িুি ও ক্্নকুল্ম আমদ্িী 

কন্ এবং ্িরজরদন কমরক্র� ে্�্রকনন ধ্ন্ া্লু 

কন্া 

- িকুি  জ�রক ধমরহীি  জ� ্হরসরব গরি েক্ল্া 
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♦ সন্কুল্্নজম ্ক মুস্লম সম্রজ �হণরয্গন?  
ে্�্রকনন েদশদরল্রক সন্কুল্্নজম ব্ ধমরহীিক্ 

্বক্রশন েক্রি্ ক্নণ য্দ েথরকও থ্রক েক্রি্ মুস্লম 

েদরশ ক্ ্বক্রশন েক্রি্ েযৗ্ুক ক্নণ েিইা েকিি্ 

েক্রি্ ্��্িরক যাি ম্িবন্াক ্স্ভল ল’ ্দরয় শ্সি 

কন্ হয় কাি েস অ� ব্ ্ব�ন ্বনু হয় ি্া ক্নণ 

এরক করন েস এমি েক্রি্ ্কনুরক অরকরজ্ কনরন ি্ য্ 

ম্িন কন্ ক্ন ধমর ক্ন উেন আবশনক করন ্দরয়রন; 

েকিি্ ক্ ন ধরমর জীবি্বধ্ি ্হরসরব ্কনু েিইা ্ক� 

মুস্লরমন েপরা ্বষয়্ট স�ূণর আল্দ্া মুস্লরমন 

ঈম্িই ক্ রক আু্হন আইরিন শ্সি �হরণ ব্ধন করনা  

ক্ন্ি্ - েযমি ড. ইউসুফ আল-ক্ন্দ্ভী বরলি- ধমর 

েথরক ন্জিী্করক ্ব্�� ন্া্ হরলও ্��্ি ধমর ক্ন 

 ভ্ব  ্কে্ি ও পমক্রক অটুট থ্করব এবং ্��্ি 

ধমরনপী েে্ে, ফ্দ্ন, ম্দ্ন ও ধমর া্নকগণ ্বি্ 

 ্কব�কক্য় ্ব্ভ� েপরা ক্রদন ক্যর�ম া্্লরয় েযরক 

ে্নরবা েপ্�রন মুস্লম েদরশ য্দ এ মকব্দ া্লু কন্ 

হয় ক্হরল ইসল্ম শ্ুহীি ও আ�য়হীি হরয় েিরবা 

ক্নণ ইসল্ম েক্রি্ বন্ুন জিন েে্ে, য্জক, 

এ্�উ্নস এন মক আ্ধেকন অিুরম্দি করন ি্া 
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ইসল্রমন কৃকীয় া্লফ্ উসম্ি (ন্�) ্ঠকই বরলরনি- 

‘‘আু্হ ক্আল্ শ্সকরক ্দরয় য্ ব্�ব্য়ণ কন্ি, 

কুনআি ্দরয় ক্ ব্�ব্য়ণ কন্ি ি্া’’ 
 

• সন্কুল্ন মকব্রদন আদ্শরক ও ্ব�্সগক েশকি� 

♦  থমক� ্গজর্ন স্রথ শ�ক্া ্�কীয়ক ধরমরন স্রথ 
শ�ক্, া্ই েস ধমর ্বজ্রিন েরপ অব্্ি ্িক অথব্ 

্বজ্রিন ্বেরপ অব্্ি ্িকা 

♦ সন্কুল্্নজম  ্ক�্ কন্ন েপরা ইয়্হূদীরদন বি ভূ্মক্ 
নরয়রন; য্রক করন ক্ন্ এন ম্ধনরম ক্রদন ও ্বর�ন 

অিন্িন স দ্রয়ন মধনক্ন ধমরীয় েদয়্ল ্িমূরল কনরক 

ে্রনা 

♦ আলর�ড ওয়্ইট হ বরলি: ‘‘েয ইসুনরকই ধমর ্বজ্রিন 
্বরন্্ধক্ করনরন েসা্রি ্বজ্রিন অ্ভমকই স্ঠক 

ে্ওয়্ েগরন এবং ভুল সবদর্ ধরমরন ্মাা’’ য্দ এ উ্ু্ট 

ইউরন্রে  া্লক জ্ি-্বজ্ি ও ধমরীয় ্ব�্রসন বন্ে্রন 

স্ঠক হরয়ও থ্রক, ইসল্রমন বন্ে্রন এ বুবন স�ূণর 

 কন্ান্ক এবং েক্রি্ ্বরবাি্য় স্ঠক িয়া ক্নণ 

ইসল্ম ও ৈবজ্্িক  ম্্ণক ক�দরল্ন ম্রঝ েক্রি্ 
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সংঘষর েিইা ইসল্ম ও ব্�ব ্বজ্রিন ম্রঝ কারি্ 

েক্রি্ ্বরন্ধ ব্ রধ্ি, ্��্ি ধরমরন স্রথ েয ে ্বরন্ধ 

েব রধ্নলা একজি স্হ্বী েথরক এক্ট উ্ু ব্ণরক 

আরন- ‘‘ইসল্ম য্ আরদশ ্দরয়রন েস ্বষরয় ্বরবক 

কারি্ বরল্ি েয, হ্য়! এ বন্ে্রন য্দ ্িরষধ কন্ হকা 

অথব্ ইসল্ম য্ েথরক ব্নণ করনরন েস ্বষরয় ্বরবক 

কারি্ বরল্ি েয, হ্য়! ইসল্ম য্দ এ বন্ে্রন আরদশ 

্দকা’’ ৈবজ্্িক ব্�ব ক�-উে্িদরল্ এ উ্ুরক সকন 

 ম্্ণক করনা ে্�্রকনন একদল ্বজ্িীও এ কথ্ন 

�ীকৃ্ক ্দরয়রনিা ক্ রদন মুা্িসৃক শক শক উ্ুন 

ম্ধনরম ইসল্রমন এই ৈব্শর�ন  ্ক ক্ রদন অিুনুক্ ও 

এ ৈব্শর�ন সকনক্  ক্শ েেরয়রনা    

♦ ‘‘্বজ্ি ও ধরমরন ম্রঝ শ�ক্’’ এই দৃ্�ভ্�রক বন্েকক্ 

 দ্ি, য্রক এন আওক্য় ইসল্মও এরস য্য়া অথা 

ইসল্ম ্গজর্ন িন্য় জীবি ও ্বজ্রিন ্বররব অব্্ি 

েিয়্িা বনং অ্ভজক্ব্দ েব্ক (empirical method) 

 রয়্রগ ও জ্ি-্বজ্রিন  স্রন ইসল্মই ্নল অ�ণীা 

♦ আরান্করক অ�ীক্ন কন্ এবং আরান্রকন জিন আমল 
ি্ কন্ এবং এ ্ব�্স ন্া্ েয, েভ্গ ও উেরভ্রগন জিন 

দু্িয়্ন জীবিই একক েপাা 
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• ইসল্ম েকি সন্কুল্্নজম (ধমর্ িনরেপক্)  কন্া্ি 

করন? 

- সন্কুল্্নজম (ধমরহীিক্) য্ আম্রদন েদরশ 

ধমর্িনরেপক্ ি্রম  ্সব ক্ ম্িব  কৃ্কন এক্ট 

্বরশষ ্দকরক উরেপ্ করনা েদহ ও আ�্ন সম�রয় 

ম্িুরষন সৃ্�া ধমর্িনরেপক্ ম্িুরষন েদরহন া্্হদ্ 

েূনরণন উেন দর�্রন্ে করনা ্ক� আ�্ন া্্হদ্ন 

 ্ক ্ব�ুম্া �রপে করন ি্া 

- ে্�্রকনন ঐ্কহ্্সক, স্ম্্জক ও ন্জৈি্কক 

ে্ন্্্কন ে প্েরট এ মকব্দ্টন উৎে্ি হরয়রনা 

আমন্  ্ানব্সীরদন ্িকট এ্ট এক্ট স�ূণর 

অে্ন্াক অজ্ি্ অরাি্ ্া�্ধ্ন্ ৈব ্কনু িয়া 

- ধমর্িনরেপক্ ন্া েথরক ধমররক স�ূণর আল্দ্ করন 

েফরলা য্ন ফরল বন্ুক�, জ্রকরভদ কথ্ উ াুিীাু 

ৈবষমন, বণরৈবষমন, মকব্দ্ভ্িক ্বরভদ, েগ্াীয় 

্বরভদ, জ্কীয়ক্্ভ্িক ্বরভদ, দল্দ্ল, ে�ণী ৈবষমন 

ইকন্্দন উর�ষ ঘরটা 
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- এই মকব্দ ি্্�কক্, ে্শ্বকক্, ্ব্��ক্, দুিরী্ক, 

 জর�ন ্বি্শ ইকন্্দন  স্ন ঘট্য়া 

- ধমর্িনরেপক্ আম্রদনরক ে্�্রকনন ্বরবক ্দরয় 

্া�্ কনরক ব্ধন করনা য্ন ফরল আমন্ ি্নীেুররষন 

অব্ধ েমল্রমশ্রক ্ি�্ কনব ি্া আমন্ মুস্লম 

সম্রজন �ভ্ব-া্নকরক ভুলু্�ক কনব এবং অৈি্কক 

কমরক্র�ন জিন সম্রজন রবদ্নরক াুরল েদবা 

ধমর্িনরেপক্ সুদী ক্নব্রনন ৈবধক্ েদয় এবং 

্সরিম্, ি্টক, াল্�া ইকন্্দ ্শ� ্হরসরব অ্ক 

মযর্দ্ েদয়া ধমর্িনরেপক্ন ন্য়্করল  রকনক ম্িুষ 

অরিনন প্ক করন হরলও ্িরজন �্থর্স্বন  য়্স 

া্ল্য়া 

- ধমর্িনরেপক্ ে্�্কন সম্রজন সমসন্দরল্ আম্রদন 

সম্রজ েটরি আরিা েযমি েনক্রলন ্হস্ব্িক্শরক 

অ�ীক্ন কন্া য্ন ফল�্করক ম্িুষ ধমরীয় ভ্বধ্ন্ন 

্ব্ধ্িরষধ েথরক মুু হরয় জ্গ্কক ্নেু েযমি- 

েল্ভল্লস্, বন্ু�্থর, অ্�র�ন লি্ই ইকন্্দ �্ন্ 

ক্্িক হরয় জীবি য্েি করন; েসা্রি আ�্ন 

্বরবাি্ এরকব্রন শূণনা 
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- ধমর্িনরেপক্ ্বক্শ ঘটরল জ্গ্কক জ্রিন উেন 

দর� আরন্ে কন্ হয়; েয জ্ি অ্ভজক্ ও 

েযররবপণ ্িভরনা গ্রয়বী ্বষয়্বলীরক উরেপ্ কন্ 

হয়া েযমি আু্হন উেন ঈম্ি, েূণর�্ি, েূণন ও 

ে্ো এন ফরল এমি এক সম্রজন উ�ব ঘরট েয 

সম্রজন াূি্� উর শন হর�- দু্িয়্ন েভ্গ ও স�্ 

সব োলক্ম্শ্া    
 

• ধমর্ িনরেপক্ন  স্ন ও ধমর্ িনরেপ শ্ুন েকে্ব�ু 

ধমর্িনরেপক্ন উৎে্ি ইউরন্রো ১৭৮৯ স্রল ফন্্স ্ব�রবন 

ম্ধনরম ধমর্িনরেপক্ ন্জৈি্কক অ্�� অজরি করনা ঊি্বংশ 

শক্�ীরক েগ্ট্ ইউরন্ে জুরি ধমর্িনরেপক্ ্ব�্ন ল্ভ করনা 

্বংশ শক্�ীরক স্�্জনব্দী শ্ু ও ্মশি্নীন  ভ্রব েৃ্থবীন 

অ্ধক্ংশ েদরশ ন্জিী্ক ও শ্সিক্রযর ধমর্ িনরেপক্ ন্িরয় 

েরিা 
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• উেসংহ্ন 

েূরবরন আরল্াি্ েথরক এ কথ্ ে্ন�্ন েয - ন্াীয় জীবি ও 

স্ম্্জক জীবি েথরক ধমররক ব্হহ্ন করন জ্গ্কক জ্ি ও 

্বরবকবু্বন ্ভ্িরক জীবিবনব্্  ্ক�্ কন্ন আহব্িই- 

ধমর্িনরেপক্া ধমর্িনরেপক্ব্দীরদন মরক, ধমর ম্িুরষন মরিন 

া্ া্য় ব্� থ্করব, াুবই সীম্বব ে্নসরন ধমররক  ক্শ কন্ 

য্রবা অথা েয বন্ু ইসল্ম ধরমরন ে্নবরকর ধমর্িনরেপক্য় 

্ব�্স করন এবং জীবরিন সকল েপরা ইসল্মী শ্নয়করক 

আইি ্হরসরব �হণ করন ি্ এবং আু্হ ক্আল্ য্ ্কনু হ্ন্ম 

করনরনি েসদরল্রক েস ্ি্ষব করন ি্- েস মুনক্দ, েস মুস্লম 

িয়া দলীল- ম্রণন ্ভ্িরক ক্ন যু্ু া�ি কন্ ও ক্রক 

কওব্ কন্ন আ�্ি জ্ি্রি্ ওয়্্জব- েযি েস ইসল্রম ্ফরন 

আস্ন সুরয্গ ে্য়া অিনথ্য় ইহক্রল ও েনক্রল ক্ন বন্ে্রন 

ইসল্ম কন্গক্নী মুনক্রদন ্বধ্ি  রয্জন হরবা 
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্ির ্ু েনফ্রন�দরল্ হরক আরন্ ্ব�্্নক জ্িুি: 

- জ্্হ্লয়্কুল ক্ন্িল ইশ্নি (্বংশ শক্�ীন 

জ্রহ্লয়্ক), েলাক: মুহ্�দ কুকুবা 

- আলমু�্কব্ল ্ল হ্য্�ীি (এই �ীরিন ভ্বষৎ), 

েলাক: স্ইরয়দ কুকুবা 

- ক্হ্ফুকুল ইলম্্িয়ন্হ (ধমর্িনরেপক্ন অস্নক্), 

েলাক: এম্দু ীি া্ললা 

- আল ইসল্ম ওয়্ল হ্দ্ন্কুল গ্ন্বয়ন্হ (ইসল্ম ও 

ে্�্কন সভনক্), েলাক: মুহ্�দ মুহ্�দ েহ্স্ইি 

- আল-ইলম্্িয়ন্হ (ধমর্িনরেপ মকব্দ), েলাক: 

স্ফ্ন ইবরি আ�ুন নহম্ি আলহ্ওয়্লী 

- ক্্নাুল জ্মইয়নক আস্স্নয়ন্হ ওয়্ল হ্ন্ক্ক 

আলহ্ ্ম্হ (েগ্েি সংগঠি ও �ংস্�ক 

আর�্লিদরল্ন ই্কহ্স), েলাক: মুহ্�দ আ�ুু্হ 

আি্িা 

- আলইসল্ম ও মুশ্কল্কুল হ্দ্ন্হ (ইসল্ম ও 

সভনক্ন ��), েলাক: স্ইরয়দ কুকুবা 

- আলগ্-ন্হ আল্ল আল্ম আল ইসল্মী (মুস্লম 

্বর�ন উেন হ্মল্), অিুব্দ: মু্হববু ীি আলাকীব ও 

মুস্ঈদ আলইয়্ফীা 
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- আল-্ফকন আল-ইসল্মী ্ফ মুওয়্জ্্কল আফক্ন 

আলগ্ন্বয়ন্হ (ইসল্মী ্া�্ধ্ন্ বি্ম ে্�্কন 

্া�্ধ্ন্), েলাক: মুহ্�দ আল-মুব্নকা 

- আল-্ফকন আল-ইসল্মী আলহ্দীস ওয়্ ্সল্কুহ ্বল 

ইস্কম্ন আলগ্ন্ব (আধু্িক ইসল্মী ্া�্ধ্ন্ ও 

ে্�্কন স্�্জনব্রদন স্রথ এন স�কর), েলাক: 

মুহ্�দ আল-ব্হীা 

- আলইসল্ম ওয়্ল ইলম্্িয়্ ওয়্জহ্ি ্ব ওয়্জহ 

(ইসল্ম ও ধমর্িনরেপক্ েন�ন মুরা্মু্া), েলাক: 

ড. ইউসুফ ক্ন্দ্বীা 

- আলইলম্্িয়্: আ�্শআ ওয়্ল আন্ন ্ফশ শ্ন্ক 

ওয়্ল গ্নব (ধমর্িনরেপক্: উৎে্ি,  ্রান ও 

ে্�্রকন এন  ভ্ব), েলাক: য্ক্্নয়্ ফ্রয়দা 

- ওজুবু ক্হ্কমুস শ্নয়্ ইসল্্ময়্ ্লল াুররজ ্মি 

দ্্য়ন্্কল কুফন আলই‘্কক্্দ (কুফনী ্ব�্রসন গ্� 

েথরক েবরন্ব্ন জিন ইসল্্ম শ্নয়্ েম্ক্রবক 

শ্সিক্যর ে্না্লি্ন আবশনকক্), েলাক: ড. মুহ্�দ 

শ্ি্ আবু স্দ, ক্য়রন্, ১৪১৩্হ� 
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- জুযুরল ইলম্্িয়ন্হ (ধমর্িনরেপক্ন েগ্ি্ন কথ্), 

েলাক: ড. আসস্ইরয়দ আহম্দ ফ্ন্জ, দ্রল ওফ্, 

আলম্িসুন্, ১৯৯০ ্�� 

- ইলম্্ি ওয়্ল ইলম্্িয়্ (ধমর্িনরেপ ও 

ধমর্িনরেপক্), েলাক: ড. আসস্ইরয়দ আহম্দ 

ফ্ন্জ, ১৯৮৬ ্�� 
 

সম্� 

 

 


