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�ﺴﻢ اﷲ لﺮﻤﺣﻦ الﺮﺣﻴﻢ
.ﷲ و الﺼﻼة و الﺴﻼم ﻰﻠﻋ رﺳﻮل اﷲ و ﻰﻠﻋ آﻟ و ﺻﺤﺒﻪ
সম� �শংসা আ�াহর জনয; আর সালাত ও সালাম ে��
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর �িত এবং শাি�
বিষর্ত হউক তাঁর পিরবা-পিরজন ও সাহাবীগেণর �িত ।
অতঃপর:
আমার িনকট পা�াতয্ রা�সমূেহ একিট ইসলািমক েস�ার
েথেক কতগুেলা �� এেস েপৗঁছে, েযগুেলার েপছে উ�ািন
িদেয়েছ “আল-আবা আল-বীদ” তথা ‘েহায়াইট ফাদাসর’ নামক
ক�রপ�ী ি��ান িমশনাির সংগঠন; আর যখন আিম এগুেলার
বয্াপাের জানেত পারলা, তখন আিম েসগুেলার জওয়াবনা িদেয়
পারলাম না।
আর ��সমূ েহর ধরন-�কৃিত এবং যু বক ও অনয্ানয্েদর মাে
ইসলামী িদক-িনেদর্শনা েযভােব চলেছ েস ে�ক্ষাপ উ�
��মালার ছে� ছে� যা পািঠত হে� তা িবেবচনা কের েস
��গুেলার উ�র েদওয়া বয্তীত আমার গতয্�র িছল না। তাছা
এ ��গুেল ও অনু রূপ িকছু িব�াি� সৃি� করার েপছেন খৃ�া
িগজর্া েয সু িনিদর্ উে�শয্ রেয়েছ তা অ�� নয়। এগুেল
মূ লতঃ এমন িকছু ধারাবািহক পবর্ যা িনরি��ভােব পূ বর্ েথেকই
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চেল আসেছ তা ইিতহােসর �িতিট পাঠকই সহেজ বুঝেত পাের।
িবেশষ কের যারা খৃ�ানেদর িবিভ� আে�ালন, তােদর যাবতীয়
�েচ�া সমি�তকরণ, সািবর্ক পযর্ােয় তােদর আ�মানা�
যাবতীয় প�িত স�েকর্ ওয়ািকফহাল
অতঃপর আিম এই বয্াপাের মহান আরেশর মািলক দয়াময়
আ�াহর িনকট সাহাযয্ �াথর্না কের; আ�াহর দীেনর
পৃ�েপাষকতার জনয, ইসলােমর অনু সারীেদর আ�স�ােনর জনয্
এবং আ�াহ চায় েতা ভাষা ও কলেমর মাধয্েম সং�াম করার
জনয্
��সমূ েহ উপ�ািপত ইসু যগুেলা িনে�া� �ধান িশেরানামঅনু যায়ী
িলিপব� করা যায়:
—
—
—
—
—

সাময বা সমানািধকার;
�াধীনতা (ধমর্ী �াধীনতা — দাস�থা);
নারী;
শরী‘আত বা�বায়ন;
িজহাদ।
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ভূ িমকা:
১.
এই ��গুেলার জ� বতর্মা সমেয় হয়িন; বরং এগুেলা হল
কতগুেলা �� এবং সে�-সংশয়, যা ইসলােমর উপর আঘাত
হানার মতই পুরাতন।
আর িযিন এসব �� এবং অনু রূপ আেরা যা িকছুএখােন বিণর্ত
হেয়েছ তার বয্াপাের অবগত আেছ, িতিন জােনন েয, িবিভ�
যু েগ ও নানা উে�েশয্ এসব �� �ণয়নকারীগণ েসগুেলার জবা
পাওয়ার উে�েশয্ তা কে িন এবং সেতয্র অনুস�ান করাটও
তােদর লক্ষয্ িছল; বরং তারা সমােজর অভয্�ের ও তার িচ�গেবষণার ময়দানেক উ�� করার উে�েশয্ একটা বড় ধরেনর
েশারেগােলর মেধয্ এসব �� ছুেড় িদেয়েছ। অতঃপর েসখান
েথেক �ত েকেট পেড়েছ এবং তােদর আঙু লসমূ হ তােদর
কণর্কুহের ঢুিকেয় িদেয়েছ এ আশ�ায় ে, তারা এসব �ে�র সু �ু
জবাব �বণ করেব অথবা েপেয় যােব; সু তরাং মেন হে� তােদর
উে�শয্ হল �চ� িভেড়র ময়দােন কতগুেলা টাইম েবামা িনেক
করা, অতঃপর তা িবে�ািরত হেয় আ�া� হওয়ার পূ েবর্ই �ত
েসখান েথেক পলায়ন করা।
২.
উভয় পেক্ষর আেলাচকেদর িনক�ীকৃত িবষেয়র উপর ঐকয্ব�
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হওয়াটা কত সু �র হত, যােত েসখান েথেকই আেলাচনা শুর
করা যায় এবং েসখােনই িফের আসা যায়। িক� এই গেবষেকর
অনু মান, এসব �ে�র �েরাচনার েপছেন উে�শয্ হল সে�হ ও
সংশেয়র বীজ বপন করা; বরং ‘নারী অিধকার �িত�া’, ‘বণর্
ৈবষেময্র িবেরািধতা’, ‘সমানািধকার’ ও ‘মানবািধকার’ িনেয়
উ�বাচয— ইতয্ািদর মত �শ� দািব-দাওয়ার নােম অনয্েদর
উপর আ�মণ করাই এ সব �ে� অবতারণার উে�শয। আর
আপিন ভালভােবই জােনন েয, এই ‘ত�’ েতা অবা�ব দািব মা�,
যা দু ব্ল ও
র
হীনমনয্ ে�ির বয্ি�েদরিনকট চক্চেক, িক� বা�েব
পরীক্ষা কের েদখেতা েকবলই মরীিচকা, যােক িপপাসাতর্ বয্ি
পািন মেন কের েসখােন যায় িক� েশষ পযর্� িকছু ই পায় না;
বরং পায় শুধু অহংকারী বড় কাউেক, েয িনগৃহীত েছাট কাউেক
আগেল েরেখ িপঠ চাপেড় িদে� যােত কের তােক তক্ষুিণ েয়
েফলেত পাের, অথবা তােক েরেখ িদে� যােত েশষপযর্�
েমাটাতাজা হেল েখেত পাের। এ েতা ‘আইন’ ও ‘সভয্তা’ সু �
েখালস পরােনা মেগর মু�ুক, যা আধু িনক �যু ি�র অনয্তম
অবদান!
৩.
আলাপ-আেলাচনার সময় কতগুেলা �হণেযাগয্ আদশ িঠক করা
দরকার, যা উদাহরেণর েক্ষে� সূ� িহেসেব অসরণ করা যায়
এবং লক্ িহেসেব িনধর্ারণ ের তা অজর্েনর জনয্ েচ�া কর
যায়।
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আর েযেহতু এই ��গুেলা �কাশ েপেয়েছ “েহায়াইট ফাদাসর”
নামক ি��ান িমশনাির সংগঠেনর পক্ষ েথ; তাহেল এই
সংগঠনিট িক চাে� েয, ি��ান নীিতমালাই হেব অনু সরণীয় ও
অনু করণীয় আদশর? আিম এ রকম ধারণা কির না; েকননা ি��ান
ও অ-ি��ান সবাই ি��ধেমর্র িভতরকার বা�ব অব�া স�েকর্
ভাল কের জােন তােদর পিব� �ে�র মাধয্েম এবং অতীত ও
বতর্মাকােলর তােদর েপাপ ও যাজকেদর কমর্কাে�র মাধয্।
আর আমার এই জবােবর মেধযই ি��ানেদর িবিভ� �কার িবকৃিত
ও িবচুয্িতর নমুনার িদে দৃ ি�পাত করা হেত পাের।
আর যিদ ইয়াহুদ ধমর্ই �হণেযাগ আদশর্ হ, তেব ি��ধমর ও
এর েপাপ, পি�ত ও িনভর্রেযাগয্ বয্ি�বে বা�বতা হল েয
তারা ইয়াহুদী ধমর্ িবকৃত ও অেযাগয মেন কের।
আর যিদ আদশর্ য় আধু িনক পি�মা সভয্ত, তেব ি��ান েপাপফাদার ও তােদর অনু সারীেদর েসখােন কী কাজ? তারা যিদ তােত
মু� থােক এবং তারা জনসাধারেণর িনকট তা েপশ করেত এবং
জনগণেক তার িদেক আ�ান কের �া��য্েবাধ কে, তেব তা
হেব এক ল�াজনক বশয্ত। েকননা, এ কথা সবর্জনিবিদত ে,
এই সভয্তারসমৃি�র সু পিরিচত কারণগুেলা অনয্তম হে� িজর্া
ও িগজর্ার যাজকের বজর্ন। এই সভয্তা িগজ েথেক এমনভােব
পলায়ন কেরেছ েয, তা পরবতর্ীেত আ িফের আসেব না; তােদর
ভাষায় ‘মধয্যুগীয় প�াদমুিখত’য় যিদ-না িফের েযেত ই�া কের!
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তেব এখােন এই েলখক উ� পা�াতয্ সভয্তােক অনুকরণীয়
হওয়ার মত উ�ম েদেখ না। কারণ, তােত রেয়েছ �কাশয্ িচুয্ি
ও মানবতার জনয্ দুঃ-দু দ্শ
র , যার কারেণ েগাটা িব� ভয়-ভীিত,
স�াস, উে�গ-উৎক�া ও অি�রতা অবরু� হেয় আেছ যা
অিচেরই েযন েস-সভয্তা ও তার রূপকারেদরেপিরপূ ণর্ �ংেসর
িদেক িনেয় যাে�। আর তার মেধয এই িবচুয্িত বয্তীতও রেয়ে
‘মানবািধকার’, ‘সমানািধকােরর’ মেতা িকছু �ূল ত�, েযগুেলার
েকােনা বা�বতা েনই। আর এর বা�বতার িকছু যিদ েথেকও
থােক, তেব তা ে�তা� সােহবেদর জনযই। তােদর ছাড়া অনয্েদর
জনয্ শুধু রেয়েছ জ�েলর শাসন িকংবা “উে�শয্ বা�বায়েন
ভুলপ�াও অনু েমাদনেযাগয” শীষর্ক িবকৃত ত� ও আদশ।
দু ঃখজনক হওয়া সে�ও এর �ারা এটাই �মািণত হয় েয,
সকেলর িনকট সে�াষজনক এমন েকােনা জায়গা েনই, েযখান
েথেক শু কের আমরা একটা সে�াষজনক ফলাফেল েপৗঁছেত
পারতাম।
৪.
উ�ািপত ��গুেলার একিট জবাবও ি�ধমর্ এবং ি��ীয় আিকদিব�ােস পাওয়া যােব না। তেব একিট ি��ান িমশনাির সংগঠন কী
কের এসব �� উ�াপন কের?
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দাস�থা, নারী স�িকর্ত িবষয়াি, পিব� ধমর্যু� এবং ি�ধমর্
�হণকারী ও অনয্ানয্েদর মেধয্ িব— সবিকছু ই ি��ধেমর
িবদয্মা; ি��ধেমর্র অনুসাররা এসব সমসয্ার িক জবাব েদ, তা
জানার অিধকারও পাঠকেদর রেয়েছ।
েযেহতু এর জবাব না-েবাধক, েসেহতু তারা েকন ি��ধেমর্র িদেক
দাওয়াত েদয়া ব� কের না? অথচ এ ধমর্েতও এ সকল উ�ািপত
িবষয়ািদ সমভােব িবদয্মা! মূ লত তারা এই িদনগুেলাে এসব
িবষয়েক উ�াপন কেরেছ েদাষণীয় ও �িটপূ ণর্ িবষয়রূে, যােত
এর মাধয্েম ইসলাম ও মুসিলমেদরেক ঘােয়ল করার উে�শয্
হািসল হেত পাের।
৫.
আরও একিট িবষয় অতয্ পীড়াদায়ক ও িত�। আর তা হল এই
েয, এসব �ে�র পাঠকমা�ই অনু ধাবন করেত পারেবন, এ
��গুেলা িনরেপক্ষ এসব �ে�র বােকয্ ও ছে� �বৃ ি�র
অনু সরণ ও পূ ব্�সূত ধারন
র
ই িছল িনয়�ণকারী শি� ।
৬.
উপেরা� কথাগুেলা এই িবষেয়র ও উ�েরর অবতারণায় ভূিমকা
িহেসেব আসায় আিম বয্িথত। তা সে�ও �েতয্ক অধয্য়নকার
েজেন রাখা �েয়াজন এবং �েতয্ক পযর্েবক্ষক িব করেত
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পােরন েয, আিম সতয্ অনুস�ােনর উে�েশ সেবর্� েচ�া-সাধনা
কেরিছ। আর এ কাজিট কেরিছ আিম আ�াহ তা‘আলার ভেয়
এবং তাঁর িনকট সওয়াব ও কলয্ােণর আশা; আমানত
যথাযথভােব আদায় করেত এবং েগাটা মানবতার কলয্াণ
কামনায়।
৭.
আর আিম স�ািনত পাঠকেক �রণ কিরেয় িদেত চাই েয, আমার
এই জবােবর উে�শয্ হল ঐসব অমুসিমেদর সে�াধন করা, যারা
কুরআন ও সু �াহর মত শরী‘আেতর ব�বয্ �ারা েপশকৃত
দিলেলর �িত অনু গত নয়। আর তাই এই �ে�া�র ও
আেলাচনায় অনয্ েকােনা িকছুর চাইেত িবেব-বুি�েক সে�াধন
এবং িচ�াশি�র সােথ আেলাচনাই গুরু� েপেয়।
তেব েযখােন �েয়াজন হেয়েছ েসখােন শরী‘আেতর নস ও
ব�বযসমূ হও একি�ত করা হেয়েছ; পাঠক তা লক্ষয্ ক
থাকেবন দাস�থা ও অনয িকছু িবষেয়র আেলাচনােত।

আর আিম পিরপূ ণর্ আ�া ও দ ৃঢ়তার সােথ বলেত চা: িন�য়
আমার দীন হেলা আল-ইসলাম; আর তার �িত আমার ঈমান ও
িব�াস নড়বেড় হওয়ার মত নয়। আর আল-কুরআন �কৃতভােবই
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আ�াহর বাণী; আর মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম হেলন
সবর্েশষ নবী ও রাসূল এবং িতিন সকল মানুেষর িনকট ে�িরত
আ�াহর রাসূ ল। আর ইবরাহীম, মূ সা ও ঈসা আলাইিহমুস সালাম
হেলন আ�াহর নবী ও বিল� রাসূ লেদর অ�ভুর্। আর আ�াহ
তা‘আলা সকল জািতর মেধয্ই রাসূল ে�রণ কেরেছ; আর
ইসলাম হল আ�াহ তা‘আলার সবর্েশষ দী, যা বয্তীতঅনয্ েকান
ধমর্েক িতিন �হণ কেরন না। আর আ�াহ হেলন সাহাযযসহেযািগতার আধার এবং তাঁর উপরই আমােদর ভরসা; মহান ও
সেবর্া আ�াহর সাহাযয্ বয্ত েকান উপায় েনই এবং েকান
শি�-ক্ষমত েনই।
এই পু�েক আিম �ে�র ধারাবািহকতায় িকছু পিরবতর্ কেরিছ
এবং তা িবষয়ব�র আেলােক িবনয্া কেরিছ; তােত তার আসল
ধারাবািহকতা রক্ষা ক িন। তেব ��কারকেদর মূ ল
ধারাবািহকতায় ��গুেলাজবাবসমূ েহর েশেষ উপ�াপন করব।
***
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সমানািধকার
মানু েষর মেধয্ সময্ ও সমানািধকার মাে সৃ ি�গত ও
চির�গতভােব একরকম ও সাদৃ শয্পূণর্ হও। সু তরাং যখনই এই
গুণাবলী একরকম হেব অথবা কাছাকািছ পযর্ােয়র হ, তখন
সমতা ও সমানািধকােরর িবষয়িট যথাথর্ ও কাছাকািছ পযর্ােয়
হেব; আর যখন এই গুণাবলী িভ�রকমহেব, তখন তার �ভােবর
মেধয্ও িভ�তা আবশয্ক হেয় উঠে
আর এই ��াবনা বা ভূ িমকােক অবল�ন কের বলা যায় েয,
মানব স�ানেদর মেধয্ চুড়া� সাময ও সমানািধকােরর িস�া�
�হণ করা এেকবােরই অস�ব। তেব আমরা বিল েয, এই েক্ষে
মূ ল িবষয় হল অিধকার ও দািয়�-কতর্েবয্ েক্ষে� সমতা
আইন-কানু ন ও িবিধ-িবধান অনু ধাবন, আয়�করণ, বা�বায়ন,
সাড়াদান এবং িবচার করার সক্তাস�� নূ য্নত শারীিরক
সক্ষমতা ও মানিসক েযাগযর সমতা সবার মেধয্ িবদয্মান
থাকার কারেণই তা স�ব। িক� েজেন রাখা দরকার েয, মানব
সৃ ি�র মূ েলই েমধা ও চিরে�র বয্বধান রেয়েছ। যার ফেল সৃ ি�
হয় িকছু �ভাগত, সামািজক ও রাজৈনিতক বয্বধা ও
�িতব�কতা, েযমনিট �ে� উ�ািপত হেয়েছ।
আর এসব �িতব�কতার িকছু িকছু সামিয়ক হেত পাের; আর
িকছু �ায়ী হেত পাের। আবার িকছু �িতব�কতা রেয়েছ যা কমই
ঘেট থােক; আবার িকছু �িতব�কতা �ায়ই ঘেট। তেব �েতয্ক
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�িতব�কতার �ভাব তার িনেজর মেধয্ই সীমাব। তাই এই
�িতব�কতা অনয্ানয্ অিধকােরর েক্ষে� িবধােন বাধা হেব
না।
চিরে�র েক্ষে� উ�ম চিরে�র অিধকারী বয ও হীন চিরে�র
অিধকারী বয্ি� সমান ন; িক� েস অনয্ অিধকােরর েক্ষে� ত
সমান হেত েকান বাধা েনই। বুি�মান বয্ি� আর িনেবর্াধ বয্
সমান নয়; আর নারী তার গুণাবল, েমধা ও শি�-সামেথর্য
পুরুেষর মেত নয় (নারী িবষেয় �ত� জায়গায় িব�ািরত
আেলাচনা আসেব ইনশাআ�াহ)।
এগুেলা হল�ভাবগত ও সৃ ি�গত িকছু �িতব�কতা।
আর সামািজক �িতব�কতা মােন হল, অিভজ্ঞতা ও জীব
অনু শীলেনর ফলাফেলর উপর িভি� কের েযসব �িতব�কতার
বয্াপাের সমাজ একমত হেয়েছ। মূ লত এই ঐকমতয্ সৃি� হয়
এসব গুণাবলী পার�িরক বয্বধাের িবষেয় বুি�গত িনি��া ও
পিরতু�তা েথেক। এরূপ সামািজক �িতব�কতার দৃ�া: জ্ঞান
বয্ি� ও মূেখর্র মােঝ সম �দােন অ�ীকৃিত। েকননা, সকল
মানু ষ একমত েয, মূ খর্ বয্ি দায়-দািয়� �হেণ েনতৃে�র উপযু �
নয় এবং জািতর সমসয্া সমাধান ও সমািজক িবষয়ািদর েক্ষ
তার উপর িনভর্র করা যায় না
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আর রাজৈনিতক �িতব�কতা হল রাজৈনিতক অথবা সামিরক
কারেণ শাসক ও �শাসক ে�িণ কতৃর্ক ঐকয্ব�ভা েকান েকান
েগা�ীেক রা�ীয় িকছু গুদািয়� �দােন �িতব�কতা সৃ ি�। আর
এই িবষয়িট েকান �কার বাকিবত�া ছাড়াই সকল জািতর মেধয্
�ীকৃত।
এর দৃ �া�: িভনেদিশেক রাে�র �শাসিনক দািয়��হণ েথেক
িবরত রাখা। সাধারণত এই �শাসিনক দািয়� ও চাকুির েসই
রাে�র নাগিরকেদর মেধয্ই সীমাব থােক।
অনু রূপভাে িনবর্চেনর অিধকার; েকান েকান েপশা �হণ ও
িবিনেয়াগ িনিষ�করণ; সামিরক ও কূটৈনিতক বয্ি�বেগর্র িবেশ
�েটাকল ও িবিধ-িবধান; তােদর েক্ষে� িবেদ নারী িববােহ
�িতব�কতাসহ আরও অেনক দৃ �া� রেয়েছ।
আর এগুেলার মেধয্ আরও অ�ভু: ইসলামী রাে�র েকান েকান
�শাসিনক পেদ িয�ীেদর দািয়� �হেণ বাধা �দান। আরও
একিট উদাহরণ: মুসিলম নারীেদর সােথ িয�ীেদর িবেয়-শাদীেত
বাধা দান। এই �সে� আরও িব�ািরত িববরণ অিচেরই আসেছ।
আর েশষ দু িট উদাহরণেক শর‘য়ী �িতব�কতা িহেসেবও
িবেবচয্ কারণ, এই িবধানসমূ হ ইসলামী শরী‘আেত �ীকৃত। আর
এগুেলােযৗি�ক িবষয় ও সিঠক সামািজক �থা েথেক উৎসািরত,
েযমনিট পাঠক অবেলাকন কের থাকেবন।
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এই হে� িকছু দৃ �া�, যার মাধয্েম িনয়-নীিত বুঝেত পারা যায়
এবং এই মেমর্ তু� হওয়া যায় ে, মানু েষর মােঝ চূ ড়া�ভােব
সমতা িবধান করা অস�ব। বরং যিদ সাধারণ সােময্ কথা বলা
হয়, তেব এর উপর িভি� কের এমন কতগুেলা িবষেয়র উ�ব
হেব যা সমাধান করা মানু েষর পেক্ষ স�ব হেব না এবং র
ফেল মানু েষর েমধার অবমুলয্ান অবশয্�াব হেব এবং তােদর
শি�-সামেথর্র অযথা খরচ হেব। এ কাজিট ��ত জঘনয্
িবশৃ �লা। এই ে��� ও অিধকারই িব�বয্ব�ােক গঠ, সং�ার,
উ�িত ও অ�গিতর িদেক িনেয় যায়। তা বািতল করেত েগেল
িবে�র শাসনবয্ব�া ৈনরােজয্র িদে চেল যােব। আজেকর এই
িদেন সমাজতে�র পতেনর েয করুণ অব�া আমরা �তয্
করিছ, তা বুি�মান ও �জ্ঞাস�� বয্ি�েদর জনয্ দৃ�া�ম
�মাণ।
�কৃত িবষয়িট যিদ এ রকমই হয়, তেব েমধার িবিভ�তা এবং
তােক কােজ লাগােনা ও তা েথেক উপকৃত হওয়ার প�িতেত
তারতেময্র উপর িভি� কের ব�গত তারতেময্র সৃি� ; �েতয্ক
েমধার অিধকারী তার েমধা অনু যায়ী েস ব�র উপযু � হেব যা
েথেক তার পিরবার ও সমাজ উপকৃত হেব। আর এ জনয্ই
িবিভ� িবভাগ ও দফতেরর �ধান, বয্ব�াপক ও তােদর
িন��েরর বয্ি�বেগর্র েক্ষে� দািয়ে�র �র িবনয্� কর
ইসলামী শরী‘আত সু � িবেবক-বুি�র সােথ সংগিত েরেখই েসই
সমতার িদেক আ�ান করেত পাের না, যােত বয্ি�াত�,
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বয্ি�গত েমধাসমূ হ এবং মানবস�ানেদর মােঝ িবদযমান
পাথর্কেক বািতল কের েদয়। িব�শাি� �িত�ায় বয্ি�গত ও
সমি�গতভােব এ পাথর্েকর �ভাব রেয়েছ। আর এই শাি�
�িত�া ও সং�ার সাধনই হল শরী‘আেতর চূ ড়া� লক্ষয্
উে�শয্
সু তরাং এটাই হে� সমতা �িত�ায় �িতব�কতা সৃ ি�কারী
কাযর্ক ও গুরু�পূণএকিট কারণ।
অনয্িদেক জািত, বণর্ িকংবা ভাষার িভি�েত পাথর্েকয্র েকা
�ভাব ইসলামী শরী‘আেত েনই। িক� শরী‘আেত এই িদেক
ইি�ত করা হেয়েছ েয, এ ধরেনর পাথর্কয্ আ�াহ ‘আলার
িনদশর্নসমূেহর মেধয্ অনয্তম িনদশর্ন যা তাঁর, শি�র
পিরপূ ণর্তা এবং তাঁর ইবাদেতর উপযু�তার উপর �ল� �মাণ
�রূপ
আর এই �কােরর বয্বধােন আরও একিট গুরু�পূণর্ ক
রেয়েছ, েয িদেক ইসলাম ইি�ত কেরেছ। আর তা হে�
পার�িরক পিরিচিত ও আ�িরক ব�ন সৃ ি�। আল-কুরআনু ল
কারীেমর ব�বয:
ّ َ
َ ٓ َ ٗ ُ ُ ۡ ُ َٰ ۡ َ َ َ َٰ َُ َ َ ّ ُ َٰ َۡ َ ّ
� ﴿
و�ا َو� َبا�ِل
�ُ َها ٱ�َّاسُ إِنَا خلق��م مِن ذك ٖر وأن� وجعل��م شع
ْٓ ُ َ َ َ
[١٣ :﴾ ]ﻮرة اﺤﻟﺠﺮات... �ِ عارفوا
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“েহ মানু ষ! আিম েতামােদরেক সৃ ি� কেরিছ এক পুরুষ ও এক
নারী হেত, পের েতামােদরেক িবভ� কেরিছ িবিভ� জািত ও
েগাে�, যােত েতামরা এেক অপেরর সােথ পিরিচত হেত পার।”
— (সূ রা আল-হুজুরা: ১৩)
এ িবষয়িটেক �ীেন ইসলােমর যা �ারা েজার েদওয়া যায় তা
হে�, মুসিলমেদর িনকট এিট �ীকৃত িবষয় েয, আ�াহ তা‘আলা
সব জািতর উপের েকােনা জািতেক মযর্াদা িদে সৃ ি� কেরন িন,
আর িতিন েকােনা কওেমর উপর অনয্কওমেক ে���ও েদন িন।
আ�াহ তা‘আলা এবং জনগেণর িনকট মানু েষর মূ লয্ান হেব তার
উ�ম আচরণ, সৎ আমল এবং আ�াহর আনু গতয্ ও তাঁর িনেদর্
অনু সরেণর েক্ষে� যথাযথ েচ-সাধনার �ারা। শরী‘আেতর
পিরভাষায় এর নাম ‘তাকওয়া’ বা আ�াহভীিত। আল-কুরআেনর
ভাষায়:
�َ أ
ُ ََۡ ّ
[١٣ :﴿ نَّ ۡرَمَ�ُمۡ ع نِدَ ٱ�َِ ��قٮٰ� ۡ ۚم﴾ ]ﻮرة اﺤﻟﺠﺮات
“েতামােদর মেধয্ আ�াহর িনকট েসবয্ি�ই অিধক মযর্াদাস�
েয েতামােদর মেধয্ অিধক মু�াক।” — (সূ রা আল-হুজুরা: ১৩)
আর ইসলােমর নবী মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম
(মানু েষর মযর্াদার মাপকািঠ িহেসে) এই নীিতরই পুনরাবৃ ি�
কেরেছন তাঁর ব�েবয্র �ার:
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 ﻛ�ﻢ ﻵدم و آدم ﻣﻦ، و�ن أﺑﺎ�ﻢ واﺣﺪ،» ﻳﺎ أﻳﻬﺎ ﻨﻟﺎس! إن ر��ﻢ واﺣﺪ
 و ﻟيﺲ ﻟﻌﺮ� ﻋ أﻋﺠ� وﻻ، إن أ�ﺮﻣ�ﻢ ﻋﻨﺪ اﷲ أﺗﻘﺎ�ﻢ،ﺗﺮاب
ﻟﻌﺠ� ﻋ ﻋﺮ� وﻻ ﻤﺣﺮ ﻋ أﺑﻴﺾ وﻻ أﺑﻴﺾ ﻋ ﻤﺣﺮﻓﻀﻞ إﻻ ﺎﺘﻟﻘﻮى
 ﺟﺎﻪﻟ رﺟﺎل:�« ) أﻤﺣﺪ و اﻟﺮﺘﻣﺬي ﻋﻦ أﻲﺑ ﻧ ﺮﻀة و ﻗﺎل اﻬﻟﻴﺜ...
.(الﺼﺤﻴﺢ
“েহ মানু ষ সকল! িন�য় েতামােদর �িতপালক এক, েতামােদর
িপতা এক, েতামরা সকেলই এক আদেমর স�ান, আর আদম
মািট েথেক ৈতির। িন�য়ই েতামােদর মেধয্ েস বয্ি�ই সবেচে
েবিশ স�ািনত, িযিন আ�াহর িনকট েতামােদর মধয্ েথেক
সবেচেয় েবিশ তাকওয়ার অিধকারী। অনারেবর উপর আরেবর,
আরেবর উপর অনারেবর, সাদার উপর লােলর এবং লােলর উপর
সাদার তাকওয়া বয্তীত অনয্ েকান মযর্াদা ে...” — (হািদসিট
ইমাম আহমদ ও িতরিমযী আবূ নযর েথেক বণর্না কের;
হাইসামী বেলন: তার বণর্নাকারীগণসহীেহর বণর্নাকার)।
আর নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ামেক িজজ্ঞাসা করা:
 » ﻧﻔﻊ اﻨﻟﺎس لﻠﻨﺎس« )ﺮﺟﻪ اﺘﻟﺮﺒا� و:»  اﻨﻟﺎس أﺣﺐ إﻰﻟ اﷲ؟ ﻗﺎل
.( ﻫﺬا ﻟﻔﻆ اﺘﻟﺮﺒا� ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ،ﻏ�ه ﺑﺄﻟﻔﺎظ ﻣﺘﻘﺎر�ﺔ
“েকান মানু ষ আ�াহর সবেচেয় ি�য়? িতিন বলেলন: মানু েষর মধয্
েথেক েয মানু ষ অনয্ মানুেষর সবেচেয় েবিশ উপকারকারী” —
(হািদসিট তাবারানী বণর্না কেরন এবং অনয্রাও কাছাকািছ শে
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বণর্না কেরেছ। এখােন এিট ইবনু ওমর রা. এর হািদস, যা
তাবারানীর শে� বিণর্)। 1
*****

1

েদখুন: আল-মাকােসদু ল হাসানা ()ﻤﻟﻘﺎﺻﺪ ﺤﻟﺴﻨﺔ, পৃ . ২০০ - ২০১
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�াধীনতা
এই �সে� িবিভ� িদক িনেয় আেলাচনা হেব:
১. দীন �হেণর বয্াপাের েকানেজার-জবরদি� েনই।
২. ইসলামী রাে� অমুসিলমেদর ধমর্ীয় �াধীনতা
৩. ির�াহ্ বাধমর্তয্ােগর িবধা
৪. দাস�থা।

ভূিমকা: িফিকেরর (িচ�ার) �াধীনতা, কুফেরর �াধীনতা নয়:
�াধীনতা িবষয়ক ��িটেত েয ব�বয্ এেসে, তা হল: “িকভােব
সম�য় সাধন স�ব এ দু িট িবষেয়র মেধয্ ে, আ�াহ মানু ষেক েয
2
িচ�া ও িব�ােসর �াধীনতা িদেয়েছন এবং ...” (েশষ পযর্) ।
আর বিল: িচ�ার �াধীনতার িন�য়তা ইসলােম �ীকৃত। আ�াহ
তা‘আলা মানু ষেক �বণ, দৃ ি� ও হৃদেয়র অনুভূির মেতা ইি�য়
দান কেরেছন; যােত তারা িচ�া-ভাবনা ও অনু ধাবন করেত পাের
এবং েপৗঁছেত পাের সিঠক িস�াে�। সু � ও ঐকাি�ক িচ�াভাবনার বয্াপাের তােক জবাবিদিহ করেত হেব এবং তার
2

বইেয়র েশষাংেশ ��গুেলা ��বয্— স�াদক।
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ইি�েয়র অয� ও অবেহলার জনযও েস িনেজই দায়ী।
েতমিনভােব এগুেলর অপবয্বহার স�েকও েস িজজ্ঞািসহেব।
আর িব�ােসর �াধীনতা; এিট আ�াহ সু বহানাহু ওয়া ত‘আলা
িনঃশতরভােব �দান কেরন িন েয, �েতয্ক মানুষ তার েখয়াল
খুিশমত আিকদা-িব�ােস িব�াসী হেয় উঠেব। বরং আ�াহ
সু বহানাহু ওয়া ত‘আলা �া�বয়� বুি�মান মানু ষেদর জনয্
আবশয্ক কের িদেয়েছন যােত তারা তাঁেক একমা� রব ও ইলাহ
িহেসেব িব�াস কের এবং িবন� িচে� শুধুতাঁরই আনু গতয্ কে;
আর এতি�� অনয্ িকছু িতিন তােদর িনকট েথেক �হণ করেবন
না।
এর �মাণ: এই সু �শ� পৃিথবী, যােত আমরা বসবাস কির, তার
অ�লসমূ হ আকি�কভােব ৈতির করা হয় িন এবং তার
উপকরণসমূ হ এক অংেশর উপর আেরক অংশ িনয়ম-কানু ন ও
িচ�া-ভাবনা ছাড়া অনু মান কের জেড়া করা হয় িন; বরং তা সৃ ি�
করা হেয়েছ সু �� িনয়ম-কানু ন ও সু � প�িতর অনু সরেণ।
মহাশূ েনয্ উড়� অব�ায় যা উঠ-নামা কের তা িবিধব� িনয়েমই
কের; আর পািনর মেধয্ যাডুব�, ভাসমান ও সাঁতরােনা অব�ায়
িনিক্, তাও এক শি�শালী িনয়ম �ারা িনয়ি�ত; আর জিমেনর
মেধয্ যতসব উি�দ অ�ুিরত হয় এবং তার েয �া, রং ও ফল
িবিভ� রকম হেয় থােক, তাও এক সু িনপুণ িনয়ম-কানু েনর
অনু গত। সু তরাং আসমান ও জিমেনর �িতিট ব�ই সৃ ি� করা
হেয়েছ যথাযথভােব। আর েয বয্ি� সতয্ ও বা�বতার অনুস�া
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করেব, েস শুধু এই িব�ৃত সৃি�রািজর পৃ�া উ�ােত থাকেব যােত
েস এর �কৃত রহসয্ অনুধাবন করেত পাে। ফেল তা তার সৃ �ার
�িত ঈমানেক বৃ ি� করেব, আর এই িব�জগেতর সু �তা ও
িনপুণতা স�েকর্ িব�াস দ ৃঢ় করে।
আর মানু ষ মা�ই জ্ঞানী ও গুহেয় জ��হণ কের না; তেব েস
িবেবক-বুি�, কান ও েচােখর মেতা জ্ঞান ও অনুধাবেনর সক
উপায়-উপকরেণর েযাগানসহ জ��হণ কের। সু তরাং তােক
িবেবক-বুি�, �বণশি� ও দৃ ি�শি�সহ সৃ ি� করা হেয়েছ যােত েস
সতয্েক উপলি� করেত পাের এবং তার পেক্ষ ও িবপেক্ষ
েপশ করেত পাের; এই জনয্ নয় ে, েস বািতেলর উপর
জীবনযাপন করেব এবং আঁকা-বাঁকা পথসমূ েহ ঘুের েবড়ােব।
আর এই ময়দােন সীমাহীন �াধীনতা থাকেব যতক্ষণ তা সৃি�রাি
ও তার িনদশর্নাবলীর মেধয্ িবদযন থাকেব এবং মানু েষর
উপকরণ ও ক্ষমতার গি�েত থাক।
আর এই নীিতর উপর িভি� কের আমরা বলব: িচ�া ও
গেবষণার �াধীনতা িন�য়তা�া� ও অবািরত; িক� �বৃ ি� ও
আসি�র �াধীনতা সীিমত ও শতর্যু�। েকােনা িবেবক-বুি�ই
�বৃ ি�, আসি� ও চািহদার েপছেন ছু েট চলা �হণ কের না।
কারণ, মানু েষর শি�-সামথর্য্ সীি; সু তরাং যখন েসই শি�সামথর্য্েক ে-তামাশা ও বােজ কােজ বয্য় করা য়, তখন আর
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তােত ঐকাি�ক পথ সমথর্ এবং সতয্ ও কলয্ােণর প চলার
মেতা শি�-সামথর্য্ অবিশ� থা না।
আর তার উপর িভি� কের বলা যায়, আমােদর বতর্মান িবে� ও
ব�বাদী সভয্তায় েয ইিতবাচক কলয্াণকর িদকসমূহ লক্ষয্
যায়, তা িচ�া ও গেবষণার �াধীনতার উ�ম বয্বহােরর ফস;
আর ক্ষিতকর এবং মানিসক ও অনয্ানয্ অি�রতার ে
েনিতবাচক িদকসমূ হ পিরলিক্ষত , তা �বৃ ি� ও অযথা
�াধীনতা �েয়ােগর ফসল।
আর এ জনয্ই আমরা আ�ার সােথ েজার িদেয় বলেত পাি:
“যখন িচ�ার �াধীনতা অবািরত করা হেব, তখনই মনেক
�বৃ ি�র অনু সরণ েথেক সংরক্ষণ করেত বা মু� রাখেত হ।”
তাই �াধীনতার িবষেয় আেলাচনার সমেয় আমােদর উিচত এ
দু ’িট িবষেয়র এবং এ দু ’িটর কমর্প�ার মেধ পাথর্কয্ ক।

�কৃত �াধীনতা:
যখন আমরা বেলিছ েয, মানু ষ আিকদা বা িব�ােসর েক্ষে� �াধী
নয়; বরং তার িব�াসেক এক আ�াহেক রব ও মা‘বুদ িহেসেব
দৃ ঢ় িব�াসকরেণর মেধয্ সীমাব� করাটা তার জনয্ আবশ, তার
জনয্ িতিন িভ� অনয্ কারও িনকট ম�ক অবনত করা বা আ�াহ
িনেদর্েশর িবরু�াচরণ কেঅনয্ কার আনু গতয্ করা অৈবধ
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আমরা এই কথা এ জনয্ বেিছ েয, এটাই এই জিমেন �কৃত
�াধীনতার িন�য়তা ও গয্ারাি� েদয়।... েকন?
কারণ, �াচীনকাল েথেক আজ পযর্�মানবতা অেনক রাে� িবিভ�
তাগুেতর কারেণ ক্ষিত�� হেয় আ; েয তাগুতগুেলার িনক
মানবতা ম�কাবনত হেয়েছ এবং এর গদর্নসমূ হ তার িনকট নীচ
কের েদওয়া হেয়েছ। ফেল �াধীনতার সকল অথর্ িবলু� হেয়
েগেছ এবং আ�াহ বয্তীত অেনয্র িনকট ম�কাবনতকারী ঐস
বয্ি�েদর মেনর মেধয্ নবতার স�ানেবােধর সকল িচ�
এেকবাের অদৃ শয্ হেয় েগেছ
তাই িবনয়-ন�তা, ভয়ভীিত, ভয়িমি�ত ��া, আনু গতয্ ও
আ�সমপর্— সবিকছু ই শুধু ঐ আ�াহর জনয্ হ, িযিন
চুড়া�ভােব সকল উ�ম গুেণর অিধকার; অতএব িতিন
এককভােব অভাবমু� সবর্শি�মান ক্ষমতাবান �ভাবশ
নয্ায়িবচার। িতিন যু লুম করা েথেক পিব�; কারণ, যু লুম হল
দু বর্লতা ও অক্ষমতার অনয্তম িনদশর্ন। আর আ�‘আলা এই
ধরেনর সকল দু বর্লতা েথেক মু�
েয বয্ি� আ�াহ বয্তীত অেনয্র অনুগত, েস তার রব বয্তীত
অেনয্র�িত যতটুকু অনু গত ও বশয, িনেজর �াধীনতােক ততটুকু
েস �াস কের।
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আর তাগু, যারা মানু েষর সাধারণ �াধীনতা হরণ কেরেছ, তারা
অগিণত। েযমন, জ্ঞানপাপী আেলম, পি�তবগর, ধমর্যাজ,
েজয্ািতষীবৃ, শাসকে�ণী, িদরহাম, িদনার (টাকা-পয়সা) ইতয্াি।
আর এসব দল ও েগা�ীর িনকট িবষয়িট এতই বাড়াবািড়র
পযর্ােয় েপৗঁেছেছ , েশষ পযর্� তারা তােদর �বৃি� ও েখয়াখুিশর সােথ িমলতাল কের রাসূ লগেণর উপর নািযলকৃত
িকতাবগুেলােক পিরবতর্ন কের এবং এগুেলার মেধয্ িকতা
অংশ নয় এমন বােনায়াট ব�েবয্র অনু�েবশ ঘটা। এই
কাযর�ম তােদরেক এমন পযর্ােয় উ�ত কেরেছ েয, তারা
িনেজেদরেক সওয়াব দান, শাি� �দান এবং পাপেমাচন সনদ
�দােনর মাধয্েম পাপ েথেক িন�ৃিতদান ও জা�াতুল েফরেদৗেস
যাওয়ার িন�য়তা �দান করার অিধকারী বািনেয় িনেয়েছ।
আর আমােদর সমকালীন সমেয় এর নমুনা হল ব�বাদী
বাড়াবািড়, ইিতহাস ও ঘটনা�বােহর ব�বাদী বয্াখয-িবে�ষণ এবং
�বৃ ি�, আসি� ও েখয়াল-খুিশর দাস� করা।
আর েসই কারেণ আ�াহর তাওহীদ (এক�বাদ) এবং এক
আ�াহর আনু গেতয্র িদেক আ�ান করা মােনই �কৃত �াধীনতর
েসৗধ �িত�া এবং যািলমগণ কতৃর্ক মানুেষর কাঁেধ চািপেয় েদয়া
অমানিবক শতর্সমূহ �তয্াখয্র আ�ান। আর এরই মাধয্েম
মানু েষর �াধীনতা ঐসব ৈ�রাচারী দ�ীগণ কতৃর্ক হর েথেক
রক্ষপােব। ফেল মানু ষ তার মাথােক েকানভােবই েকান মানু েষর
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িনকটই (েস যা-ই েহাক) অবনত বা নীচু করেব না। কারণ,
তাহেল তা হেব বািতেলর কােছ মাথা অবনত করা এবং
�াধীনতায় হ�েক্ষে শািমল।

দীন �হেণর বয্াপাের েকানেজার-জবরদি� েনই:
িবিভ� কারেণ দীন ও আিকদা-িব�ােসর বয্াপাের েজা-জবরদি�
বা বল-�েয়াগ করা �তয্াখয্া
�থমত: বল-�েয়ােগর কারেণ বাধয্ হেয় েয বয্ি� ঈমান �হ
কের, তার ঈমান তার েকান উপকাের আসেব না এবং আেখরােত
এর েকান �ভাব পড়েব না। ঈমান অবশয্ হেত হেব পিরতু�
িচে�, সিতয্কার িব�াস ও একা� আতৃি�র িভি�েত।
আল-কুরআনু ল কারীেম েফরাউন স�েকর্ আেলাচনা এেসেছ ে,
যখন েস পািনেত ি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 উপকাের আেস িন। আলকুরআেনর ভাষায়:
ُ ُ ُ َ ُ ۡ َ ۡ ۡ ُ َ َ ۡ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ٰٓ �
َ ودهُۥ َ� ۡغ ٗيا َو َع ۡد ًو
ٰٓ �َح
ّ
﴿ َ� َٰوَز ۡنَا بِبَ�ِٓ إِسَۡءِيل ٱ�حر ف��بعهم ف ِرعون وجن
ّ
َ
َ  ُرَق
ٓ َ� ٱ
َ َال َء
ِي َامَنَتۡ بِهِۦ �َنُوٓاْ إِ س �َٰۡٓءِيل
َّ�ِامنتُ �َنَّهُۥ �َٓ إِ�َٰهَ إ
َآ أَدۡرَ�َه ُ ٱلۡغَ ق
َ َو َ�نَا ۠ م َِن ٱل ۡ ُم ۡسلِم
َ �ُ ت َ� ۡب ُل َو
َ  َء ۡآل� َن َوقَ ۡد َع َص ۡي٩ �
َ نت م َِن ٱل ۡ ُم ۡفسِ د
﴾ ٩ ِين
ِ
[٩١ - ٩٠ :]ﺳﻮرة ﻳﻮ�ﺲ
26

“আিম বনী ইসরাঈলেক সমু� পার করালাম এবং েফরাউন ও
তার ৈসনয্বািহনী ঔ�তয্ সহকাের সীমাল�ন কের তােদ
প�া�াবন করল। পিরেশেষ যখন েস ডুেব যাওয়ার উপ�ম হল,
তখন েস বলল, ‘আিম িব�াস করলাম বনী ইসরাঈল যােত িব�াস
কের: িন�য় িতিন বয্তীত অনয্ েকান ইলাহ েন এবং আিম
আ�সমপর্ণকারীেদর অ�ভুর্’ এখন! ইেতাপূ েবর্ েতা তুিম অমানয
কেরছ এবং তুিম অশাি� সৃ ি�কারীেদর অ�ভুর্� িছে!” — (সূ রা
ইউনু স: ৯০ - ৯১)
আবার অপর এক জািতর ঘটনা বণর্নায় এেসে:
ّ
َ ��ۡ هُۥ وَ�َفَرۡنَا بِمَا كُنَا بهِۦ ُم
﴿ مَّا رَأَوۡاْ بَأۡس
َ
٨ �ِ
َ َنَا قَالُوٓاْ ءَامنَّا بِٱ�َِّ وَحۡد
ِ
ِ
ۡ ْ َ ّ
َ�َلَمۡ يَكُ يَنفَعُهُمۡ إِي
[٨٥ - ٨٤ : ﴾ ]ﻮرة ﺎﻏﻓﺮ٨ ... ٰۖنُهُمۡ لَمَا َرأ ۡوا بَأ َس َنا
“অতঃপর তারা যখন আমার শাি� �তয্ক্ষ , তখন বলল:
আমরা এক আ�াহেতই ঈমান আনলাম এবং আমরা তাঁর সােথ
যােদরেক শরীক করতাম তােদরেক �তয্াখযন করলাম। তারা
যখন আমার শাি� �তয্ক্ষ , তখন তােদর ঈমান তােদর
েকান উপকাের আসল না।” — (সূ রা গােফর: ৮৪ - ৮৫)
এমনিক অনয্া-অপরাধ-গুনা ও অবাধয্তা েথেক তওবা ততক্
পযর্� �হণ করা হেব ন, যতক্ষণ না তা হেব �ায় এবং সতয্
ও দৃ ঢ় সংকে�র সােথ।
27

ি�তীয়ত: রাসূ লগণ ও তােদর পরবতর্ীে আ�াহর দীেনর
দা‘য়ীগেণর দািয়� ও কতর্বযমানু েষর িনকট সতয্ �চার করা এবং
সেতয্র বাণী েপৗঁিছেয় েদয়ার মেই সীমাব�; তারা জনগেণর
েহদায়াত, দীন �হণ ও সেতয্র �িত িব�াস �াপেনর বয্াপাে
িজজ্ঞািসত হেব না। সুতরা মূ ল দািয়� হেলা সতয্ �চার কর,
সিঠক পথ েদিখেয় েদয়া, উপেদশ েদয়া, সৎকােজর আেদশ েদয়া
এবং অনয্ায় ও পকমর্ েথেক িনেষধ করা। তেব েহদায়েতর
অনু সারী বানােনা ও ঈমান �হণ করােনার দািয়� রাসূ লেদর বা
আ�াহর দীেনর দা‘য়ীেদর উপর বতর্ায় না
আর এিট �াধীনতার অনয্তম একিট িদেক সু দৃঢ় কের; আর েস
িদকিট হে�: মানু ষ তার ও তার ��ার মধয্কার স�েকর্র েক্
সব খবরদাির েথেক মু�। মানু ষ ও তার �িতপালেকর মেধয্
স�কর্ সরাসির ও মাধয্িবহীন; েকােনা বয্ি�ই তােত কতৃর্
খাটােত পাের না— েহাক েস বয্ি� েফেরশতা িকংবা নবী!
আল-কুরআনু ল কারীেম এ িবষেয় েজাড় িদেয় মুহা�দ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�ােমর অিধকার �সে� এেসেছ:
َ َ ۡ ّ ٞ ّ َ ُ َ ََّٓ
٢١ : ﴾ ]ﺳﻮرة اﻟﻐﺎﺷﻴﺔ٢ ت َعل ۡي ِهم ب ِ ُم َص ۡي ِط ٍر
 َس٢ ﴿ َذَكِّرۡ إِ�َما أنت مذكِر
[٢٢ “অতএব তুিম উপেদশ দাও; তুিম েতা একজন উপেদশদাতা।
তুিম তােদর কমর-িনয়�ক নও।” — (সূ রা গািশয়া: ২১ - ২২)
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তৃতীয়ত: মুসিলম রাে� অমুসিলমেদর অব�ান:
িয�ী ও অনয্ানয্ অমুসিলমগণ তােদর আিক-িব�াস ও ধমর্ীয়
িবষেয় কারও পক্ষ েথেক েকান �কার বাধািবপি� ছাড়াই ইসলাম
রাে�র ত�াবধােন বসবাস কের এেসেছ। বরং নবী মুহা�াদ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম মদীনায় আগমেনর শুরুর িদ
পার�িরক আচার-বয্বহােররেয কািরকুলাম ও শাসনপ�িত তথা
সংিবধান িলিপব� কেরিছেলন, তােত এেসেছ: “... আর
ইয়াহূ দীেদর মধয্ েথেক েয বয্ি� আমােদর অনুসরণ কর, তার
জনয্ সকল �কার সাহায, সহেযািগতা ও সা�না থাকেব ...
ইয়াহূ দীগণ তােদর িনেজেদর ধমর্ পালন করেব এবং মুসিলমগণও
তােদর িনেজেদর ধমর্ পালন করেব ... সকল �িতেবশী একই
�ােণর মত, েকউ কারও ক্ষিতকারী হেব , অপরাধীও হেব
না...।” 3 আর িতিন তােদর ধমর্ ও ধ-স�েদর িনরাপ�ার
�ীকৃিত িদেয়েছন। একই অব�া িছল নাজরােনর ি��ানেদর
সােথও।
আর পরবতর্ীেত রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর
সাহাবীগণও অমুসিলমেদর সােথ আচার-বয্বহাের েক্ষে� তাঁ
নীিতর অনু সরণ কেরেছন। তাঁর খিলফা আবূ বকর রািদয়া�াহু
‘আরহুর পক্ষ েথেক তাঁর েকএক েসনাপিতর �িত কথা িছল:
3

েদখুন: সীরাতু ইবেন িহশাম, ২য় খ�, পৃ . ১৪৯ এবং তািরখু ইবেন কাছীর, ৩য় খ�,
পৃ . ২৪৬ - ২৪৭
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“... েতামরা এমন স�দােয়র িনকট িদেয় আসা-যাওয়া করেব,
যারা মঠ বা িগজর্াসমূেহ িনেজেদরেক আ�িনেয়াগ কেরে; সু তরাং
েতামরা তােদরেক এবং তারা েয কােজ িনেজেদরেক আ�িনেয়াগ
কেরেছ, েস কাজ করার অবকাশ দাও ...।”
আর ি�তীয় খিলফা ওমর ইবনু ল খা�াব রািদয়া�াহু ‘আনহুর
অনয্তম অিসয়ত িছ: “... আিম িয�ীেদর সােথ উ�ম আচরেণর
িনেদর্শ িদি, তােদর সােথ েদওয়া �িত�িত যথাযথভােব
পালেনর িনেদর্শ িদি� এবং আরও িনেদর্শ িদি� তােদ
িনরাপ�ার �ােথর লড়াই করার। আর তােদর উপর শি� ও
সামেথর্য্র বাইের েকান িয়� চািপেয় না েদয়ার িনেদর্শ িদি...।”
আর চতুথর্ খিলফা আলী রািদয়া�াহ‘আনহুর অনয্তম ব�বয্ :
“... যার জনয্ আমােদর িয�াদারী রেয়ে, তার র� আমােদর
রে�র মত এবং তার র�মূ লয্ আমােদর র�মূেলয্র ...”। 4
আর ইসলােমর সু দীঘর্ ইিতহাস সাক, শরী‘আত ও তার
অনু সারীগণ ইসলােমর ছায়াতেল বসবাসকারী িবিভ� ধেমর্র
অনু সারীগেণর দািয়� �হণ কেরেছ যােত তারা তােদর আিকদািব�াস ও ধেমর্র উপর বহাল থাকেত পাের এবং তােদর েকান
একজনেকও ইসলাম �হণ করেত বাধয্ করা হ িন।

4

েদখুন: নসবু র রায়াত ()ﻧﺼﺐ الﺮاﻳﺔ, ৩য় খ�, পৃ . ৩৮১
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আর দূ রবতর্ী ও িনকটবতর্ী সর িনকট জানা কথা েয, তােদর
সােথ এ ধরেনর রক্ষণশীল আচরণ ইসলামী রাে�র দুবর
অব�ােনর কারেণ হয় িন, বরং এটা িছল ইসলামী রাে�র
মূ লনীিত; এমনিক উ�ত যখন শি�-সামেথর্য্র শীেষর্ , তখনও
তা েমেন চলা হেতা। যিদ তারা বয্ি�র উপর বল �েয়াগ কের
তােদর আিকদা-িব�াস বাধয্তামূলকভােব চািেয় িদত, তেব তারা
তােত সক্ষম ি, িক� তারা তা কের িন।
চতুথর্: মুসিলম বয্ি� যখন েকান িকতাবী মিহলাে5 িবেয়
করেব, তখন েস তােক তার ধমর্ তয্াগ কের ইসলাম ধমর্ �
করেত বাধয্ করেব ন, বরং তার জনয্ তার দীেনর উপর অটল
থাকার পূ ণর্ অিধকার থাকেব এবং�ী িহেসেব সকল অিধকার েস
পুেরাপুির েভাগ করেব।

ির�াহ্ বাধমর্তয্ােগর িবধ:
ধমর্তয্ার িবধান িনেয় আেলাচনার কেয়কিট িদক রেয়েছ:
�থমত: বল �েয়াগ ও েজার-জবরদি�র উপর িভি� কের
ইসলাম ধেমর্র �িত িব�াস �হণেযাগয্ , যা ইতঃপূ েবর্
আেলাচনা করা হেয়েছ। অথর্াৎ ভােব ইসলােম �েবশকারী বয্ি�
5

আহেল িকতাব তথা িকতােবর অনু সারী ইয়াহুদী ও ি��ান ধমর্ানুবতর্ী মিহল —
অনু বাদক।
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�কৃত অেথর্ ইসলােম �েবশ কের ন; তেব েস যখন স�� িচে�
ও িচ�া-ভাবনা কের ইসলাম ধেমর্ �েবশ করে, তখন তা
�হণেযাগয্ হেব। আর এটা এই জনয্ , সু � িবেবেকর সু �
দৃ ি�মা�ই এই দীেনর পিরপূ ণর্ত, বািতল ধমর্ েথেক তার
িন�লু ষতা, মানু েষর �েয়াজন ও চািহদা পূ রেণ তার যথাথর্তা এবং
আ�াহ তা‘আলা মানু ষেক েয �ভােবর উপর সৃ ি� কেরেছন, েসই
সু � �ভােবর সােথ সাম�সয্পূণর্তার উপর েজার িদেয় থাে
ি�তীয়ত: ইসলােমর সু দীঘর্ ইিতহােস এমন েকান মুরতাদ তথা
ধমর্তয্াগী পাওয়া দু, েয এই দীেনর �িত িবরাগভাজন ও
ে�ােধর বশবতী হেয় �ধমর্ তয্াগ কের; আর যিদ পাওয়াও
যায়, তেব েস হেব এই দু ই জেনর একজন:
— হয় েস �ধমর্ তয্াগ কেরেছ ষড়যে�র উে�ে, যােত েস
আ�াহর দীেনর অ�যা�ােক বাধা�� করেত পাের;
েযমিনভােব িকছু সংখয্ক ইয়াহূ দী ইসলামী দাওয়ােতর
�থম যু েগ ষড়য�মূ লকভােব িদেনর �থম অংেশ ঈমান
�হণ করত এবং মুিমনেদর মােঝ িবশৃ �লা সৃ ি�র উে�েশয্
িদেনর অপর অংেশ কুফরী করত। কারণ, ইয়াহূ দীরা হল
আহেল িকতাব তথা তাওরাত নামক িকতােবর অনু সারী।
সু তরাং তােদর পক্ষ েথেক যখন ধরেনর ঘটনা ঘটেব,
তখন তা ঈমােনর িদক েথেক দু বর্ল বয্ি�েদর মােঝ খটক
সৃ ি� করেব েয, এসব ইয়াহূ দীরা যিদ এই নতুন ধেমর্র
মেধয্ েকান �ি-িবচুয্িত না েপ, তেব তারা তা েথেক
32

িফের আসত না। অতএব তােদর উে�শয্ িছল িবশৃ�লা
সৃ ি� করা এবং আ�াহর দীেনর অ�যা�ােক বাধা�� করা।
— অথবা এ মুরতাদ এমন এক বয্ি� হে, যার ই�া হল
�ীয় �বৃ ি�র লাগাম েছেড় েদয়া এবং দািয়� ও কতর্েবয্
ব�ন িছ� িবি�� করা।
তৃতীয়ত: ইসলাম েথেক েবর হেয় যাওয়ার মােন একটা সাধারণ
শাসনবয্াব�া ও শৃ�লার িবরুে� িবে�াহকারণ, ইসলাম একিট
পিরপূ ণর্ দীন বা জীবনবয্ব�ার না; এটা েযমিনভােব মানু েষর
সােথ তার �িতপালেকর স�েকর্র উপর গুরু�ােরাপ , িঠক
েতমিনভােব তার সােথ অনয্ানয্ বনী আদেমর স�েকর্র উপ
গুরু�ােরাপ কের থা; েযমন �ামী ও �ীর মধয্কার স�ক,
তার এবং তার আ�ীয়�জন ও �িতেবশীর মধয্কার স�কর
ইতয্ািদ। আরও গুরু�ােরাপ কের তার ও তার শ�েদর মধয্
শ�তা বা িম�তািভি�ক স�কর িনেয়। আর তা এক অতুলনীয়
বয্াপকতার মাধয্েম সবিকছুেক শািমল কের চাই তা ইবাদাত
সং�া� হউক, অথবা েলনেদন স�িকর্; চাই েসটা অনয্াঅপরাধ সং�া� হউক, অথবা িবচার-ফয়সালা সং�া�— এভােব
কের দু িনয়ার, বরং দু িনয়ার েচেয়ও বয্াপক সকল িনয়-কানু নই
তােত শািমল রেয়েছ।
এর উপর িভি� কের বলা যায়, ইসলামেক পিরপূ ণর দৃ ি�েতই েদখা
উিচত, শুধুমা� বা�ার সােথ তার রের স�েকর্র মেধ
সীমাব�রূেপনয়— েযমনিট অমুসিলমগণ ধারণা কের থােক।
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আর িবষয়িট যখন এ রকমই, তখন ির�াহ্ বা ইসলামতয্াগ করা
মােন একটা বয্াপকিভি�কশৃ �লার বাইের যাওয়া।
চতুথর্: ির�াহ্ বা ইসলাম তয্ােগর শািরূে মুরতাদ তথা
ইসলাম তয্াগকারী বয্ি� র র�েক ৈবধ কর ফেল েয বয্ি�
ইসলামী রা� অথবা তার অিধবাসীেদর মেধয্ িফতন-ফয্াসাদ ও
িবশৃ �লা সৃ ি�র উে�েশয্ কপটতা কের এই দীেনর মেধয্
অনু �েবশ করার ই�া েপাষণ কের, তার জনয এই শাি� সতকর্তা
িহেসেব কাজ করেব এবং �ীয় িস�া� স�েকর্ িনঃস�ীহান হেত
উৎসাহ েদেব। েস েযন েদেখ-শুে যু ি�-�মােণর িভি�েত তা
(ইসলাম) �হণ কের। েকননা, দীন হে� িকছু দািয়�- কতর্বয্
আনু �ািনকতা, েযগুেলার উপর অিবচল থাকা মুনািফক ওেগাপন
উে�শয্িসি�র ই�েপাষণকারীেদর পেক্ষ ক�ক
প�মত: সতয্ ইসলােম �িত ঈমান আনার পূ েবর্ মানুেষর জনয
িব�াস করার বা অিব�াস করার অিধকার আেছ। সু তরাং যখন
েস �চিলত ধমর্সমূেহর মধয্ েথেক েয েকান একিটেক �হ
করেব, তখন তােত েকান আপি� েনই এবং েস শাি�পূ ণর্ভােব
জীবনযাপন ও বসবাস করার যাবতীয় অিধকার েভাগ করেব।
িক� যখন েস ইসলাম �হণ করেব, তােত �েবশ করেব এবং
তার �িত ঈমান আনেব, তখন তার জনয্ ইসলামেক
আ�িরকতার সােথ একিন�ভােব �হণ করা এবং সদা সবর্দায়
তার আেদশ, িনেষধ এবং নীিতমালা ও শাখা �শাখার েক্ষে� তা
34

যাবতীয় েহদায়াত ও িদক িনেদর্শনা েমেন চলা আবশয্ক েয়
যােব।
অতঃপর আমরা বলব: মত�কােশর �াধীনতার অথর্ ি কাউেক
এই সমাজ �তয্াখয্ান কর ও তার িনয়ম-কানু নসমূ হ বজর্ন
করার েকান সু েযাগ কের েদওয়া? েদেশর সােথ িব�াসঘাতকতা
অথবা শ�েদর �ােথর েগােয়�ািগির করা িক �াধীনতার অ�ভুর্?
এর অ�সমূ েহ ৈনরাজয্ সৃি�র পায়তারা করা এবং তার স�ােনর
িনদশর্ন ও পিব� �ানসমূ িনেয় কটাক্ষ ক িক �াধীনতার
েভতের পেড়? মুসিলমেদরেক এই িমথয্া নীিত �হণ কের তু�
হেত বলা িনঃসে�েহ এক ধরেনর েবাকািম; আর মুসিলমেদর
িনকট যারা তােদর দীেনর িভতেক �ংস করেত এবং তার
পতাকােক ভূ লু ি�ত করেত চায় তােদর জীবেনর অিধকার রক্র
আবদার রীিতমত িব�য়কর বয্াপা!!
আর আমরা সবর্শি� িদেয় বিছ েয, আিকদা-িব�াস চুির করা
এবং সৎ-চির� ও উ�ম আচরেণর িবেরািধতা করা রীিতমত
ইসলাম এবং তার িকতাব, তার নবী ও তার অনু সারীেদর
ঘৃ ণাকারী ি��ান িমশনাির িবিভ� দল ও েগা�ীর েপশায় পিরণত
হেয়েছ। তারা �া�হীনভােব সমাজ বয্ব�ার অবকাঠােমােক
নড়বেড় ও তােক েমৗিলকভােব পিরবতর্ন কের স�ূণর্ উে
েফলার জনয্ িফতন-ফাসাদ ও এর উপায়-উপকরণসমূ হেক উে�
িদে�।
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আমােদর অিধকার েজার গলায় �কােশর দাবী আেরা িনি�ত
কের �া�, ি�েটন ও আেমিরকার মত ‘�াধীন মত�কােশর’
রা�সমূ েহর েস িনলর্� অব�া, যা আমরা �তয্ক্ষ ক, েস সব
মুসিলমেদর বয্াপাের যারা �কােশয্ িনেজেদর ধমর্েক আঁক
ধরেছ এবং তােদর নারী-পুরুষগণ শালন েপাশাক-পির�দ
পড়েত শুরু কেরেছ। এ মূ লত তােদর (�া�, ি�েটন ও
আেমিরকার) িবে�ষ অিত মা�ায় েবেড়েছ; িবেশষ কের পদর্
সমসয্ার ে�ক্ষাপেট �র জনগেণর িবে�ষ। তােদর িনয়মকানু েনর মেধয্ �েতয্ক ধেমর্র অনুসারীেিনজ িনজ ধমর্ পালন
করার অিধকার েদয়া সে�ও শাি� ও িনরাপ�ার যু ি� িদেয়
তােদর সাধারণ শাসন বয্ব�ায় তােদর এই ন� অব�ান।
আমােদর আরও অিধকার রেয়েছ েসটা �রণ করার, যা �কােশয্
চলেছ রািশয়া ও বুলেগিরয়ার মত রাে� সংখয্ালঘু মুসিলমেদর
উপর; এর বাইের পদর্ার অ�রােল তােদর উপর যা চলেছ তার
কথা আর কী-ই বা বলা যায়।
অতঃপর সমসামিয়ক অেনক শাসন বয্ব�ায় মৃতুয্দে�র শাি�
িবধান িবদয্মান আে; চাই তা মাদক েচারাকারবারীেদর জনয্
হউক অথবা অনয্ কারও জনয্। আর তার েতা শুধু অপরাধ ও
অপরাধ �বনতা কমােনার জনয্ এবং সামি�কভােব সমাজেক
দু নর্ীিতমু� রাখার জনই এ মৃতুয্দে�র শাি� বলবৎ েরেখেছ
িক� তােদর েকউ এ কথা বেল না েয, ঐসব েগালেযাগ
সৃ ি�কারীেদর বয্াপাের মৃতুয্দে�র শাি তােদর �াধীনতার সােথ
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সাংঘিষর্ক। কার, এ েলাকগুেলা তােদর �াধীনতার সীমা ল�ন
কেরেছ, এমনিক অেনয্র �াধীনতার উপর হ�েক্ষপ েছ অথবা
সবর-সাধারেণর সরল-েসাজা শাি�পূ ণর্ �াভািবক জীবনযাপেন
�িতব�কতা সৃ ি� কেরেছ।
আর েসখােন তারা মৃতুয্দে�র িবধানেরেখেছ বড় ধরেনর িখয়ানত
অথবা অনু রূপ েকান অপরােধর জন; অথচ এ সম� ি��ান
িমশনারী ও তােদর মত সং�াগুেলা এটােক �াধীনতার সােথ
সাংঘিষর্ক বা সমােলাচনার েক্ষ� মেন কের না। এ
আমােদরেক তা-ই �রণ কিরেয় িদে� যা এ �ে�র �থেম
আমরা উে�খ কেরিছলাম েয, তােদর এ সকল �� উ�াপেনর
বয্াপাের সৎ িনয়েত আমােদর সে�হ রেয়েছ।
আর এই অনু ে�েদর েশষ �াে� এেস ধেমর্র অনুসরণ এবং ধমর
তয্ােগর �াধীনতার �সে� আিম মুসিলেদর সােথ অপরাপর
ধেমর্র অনুসারীগেণর আচরণগত অব�া, যু লুম-িনপীড়ন, ধমর্ীয়
েগাড়ামী ও েগাপন িবে�েষর কিতপয় জীব� ঘটনার উ�ৃ িত েপশ
করিছ, যা তারা েযখােন জয়লাভ করেছ েসখােন তারা ঘিটেয়েছ।
েলখক ‘িগবন’ বেলন:
“�ভুর েসবক �ুেসডাররা ১০৯৯ ি��াে�র ১৫ জুলাই
যখন বাইতুল মাকদােসর কতৃর্� �হণ কে, তখন তারা
�ভুর স�ানােথর্ স�র হাজার মুসিলমেক জবাই করার
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িস�া� �হণ কের এবং েসই িদন তারা িতন িদন িতন
রাত ধের জবাইখানায় চলমান জবাই �ি�য়ায় বৃ �, িশশু
ও নারীেদর �িত েকান �কার অনু ক�া �দশর্ন কে
িন; তারা বা�া েছেলেদর মাথাগুেলােক েদয়ােলর সােথ
আছিড়েয় টুকরা টুকরা কেরেছ, আর দু � পানকারী
িশশুেদরেক বািড় ছােদর উপর েথেক েফেল িদেয়েছ,
আর পুরুষ ও নারীেদরেক আগুন িদেয় ঝলিসেয় িদেয়ে
এবং তারা েপট িচের যাচাই কের েদেখেছ েয,
েসখানকার অিধবাসীগণ েকান �কার �ণর্ িগেল েফেলেছ
িকনা ...।” অতঃপর েলখক বেলন: “এত িকছু র পেরও
তােদর জনয্ িকভােব েশাভনীয় হয় ে, তারা িবনেয়র
6
সােথ আ�াহর িনকট বরকত ও ক্ষমা �াথর্না ক”
আর ‘গসতাফ লু বুন’ ে�েনর মুসিলমেদর সােথ ইউেরাপীয়
ি��ান ৈসনয্গেণর আচরণ �সে� বেল:
“যখন ১৬১০ ি��াে� আরব মুসিলমেদরেক িবতািড়ত
করল, তখন তােদরেক �ংস করার উে�েশয্ সকল
�কার প�িত অবল�ন কেরিছল; ফেল তােদর
অিধকাংশেক হতয্া করা হেয়ে; আর এই িনবর্াসেনর
িময়াদকােল িতন িমিলয়ন মানু ষেক হতয্া রা হেয়িছল।
6

আল-‘আলাকাতুদ দাউিলয়া িল কািমেলদ্ দাকস ()اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻟوﻴﻟﺔ ﺎﻜمﻞ ﺪﻟﻗﺲ, পৃ .

৩৩৩

38

অথচ যখন আরবগণ ে�ন িবজয় কেরিছল, তখন তারা
েসখানকার অিধবাসীেদরেক তােদর ধমর্ীয় �াধীনতা
পিরপূ ণ্ভােব েভাগ করার অিধকার িদেয়িছল
র
এবং তার
তােদর সােথ �দ� �িত�িত ও তােদর েনতৃে�র
যথাযথ মূ লয্ান ও সংরক্ষণ কেরিছ... আর আরবেদর
এই উদারতা ে�েন তােদর দীঘর্ শাসনকাল পযর্
চলিছল; বতর্মানকােল এই ধরেনর ঘটনা মানু েষর মােঝ
খুব কমই সংঘিটত হেয় থােক।” 7
আর আমােদর আজেকর এই িদনগুেলােত িফিলি�েনর
অিধবাসীগণ েক�ীক ইয়াহূ দীেদর সনদ বা চুি�পে� আমরা পাঠ
কির:
“েহ ইসরাঈেলর বংশধরগণ! েতামরা েসৗভাগয্বান হও
এবং ভালভােব আন� �কাশ কর; অিচেরই এমন এক
সময় আসেছ, যােত আমরা এসব পশুগুেলােক তােদ
আ�াবেল (পশুশালা) একি�ত করব, তােদরেক
আমােদর ই�ার অধীন করব এবং আমােদর েখদমত
তথা েসবা করার জনয্ িনেয়ািজত করব” 8

7
8

েদখুন: েজাসতাফ লু বুন, হাদারাতুল ‘আরব ()ﺣﻀﺎرة اﻟﻌﺮب, পৃ . ২৭৯
েদখুন: আবদু র রহমান আল-ময়দানী, মাকােয়দু ইয়াহুদীয়া ‘আবরাত্ তারীখ ( ﺎﻜﻳﺪ

)ﻳﻬﻮدﻳﺔ ﺮﺒ ﺘﻟﺎر�ﺦ, পৃ . ৪৪৬ এবং তৎপরবতর্ী পৃ�, যা জাওয়াদ রাফাত কতৃ র্ক
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সমাজতাি�ক েদশ রািশয়ার মেধয্ সরকার তুিকর্�ান �েদেেচৗ�
হাজার মাসিজদ ব� কের িদেয়েছ, আর ওরাল অ�েল ব� কের
িদেয়েছ সাত হাজার মাসিজদ এবং কেকশাস অ�েল ব� কের
িদেয়েছ চার হাজার মাসিজদ। আর এসব মাসিজেদর অিধকাংশই
পিততালয়, মেদর েদাকান, অ�শালা ও চতু�দ জ�র েখাঁয়ােড়
পিরণত হেয়েছ; আর এর উপের রেয়েছ মুসিলম স�দােয়র
শারীিরক িনযর্াতন ও িনে�ষেণর খবর। আর আমােদর জনয্ এটা
জানাই যেথ� েয তারা িবিভ� �কােরর শাি� ও হতয্াযের
মাধয্েম ২৫ (পঁিচশ) বছেরর বয্বধােন ২৬ (ছাি�শ) িমিলয়ন
মুসিলমেক হতয্া করে।
আর রািশয়ান বলেয়র কিমউিন� রা�সমূ হ তার (রািশয়ার) নীিতর
পূ ণর্ অনুসরণ কেরে; সু তরাং এক যু েগা�ািভয়ায় ‘িটটু’ �ায় এক
িমিলয়ন মুসিলমেক িনঃেশষ কের িদেয়েছ।
আর এই বতর্মান বছরসমূেহর মেধয্ িফিলপা, ইে�ােনিশয়া ও
পূ বর্ আিকায় সকল ইসলামী আে�ালন ও ইসলােমর িদেক
আ�ানকারীেদর সােথ �কাশয্ভােব দমন ও িনপীড়ন চলে;
তাছাড়া অেনক রাে� েগাপনীয় কায়দায় েতা আেছই।

�কািশত তার ইসলাম ও বনু ইসরাঈল ( )اﻹﺳﻼم و ﺑﻨﻮ ﺮﺳاﺋﻴﻞনামক �ে�র
‘ঐিতহািসক ইহুদী চুি�প’ েথেক উ�ৃ ত।
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সু তরাং তুিম �াধীনতা েদখেত পা� েকাথায়? তুিম িক েদখেত বা
বুঝেত পা�, েক পক্ষপািত�কা, েগাঁড়া ও সা�দািয়ক এবং েক
সিহ�ু ও উদার??

দাস�থা:
‘দাস�থার িন�া বা দাস�থার িবলু ি� না কের দােসর উপর
�াধীন মানু েষর �াধানয্ েদয়ার পক্ষ সমথর্েনর অথ?’
ি��ধেমর্র �চারক ও �ীেন ইসলােমর �চা-�সাের িব�
সৃ ি�কারীেদর পক্ষ েথেক দাস� স�িকর্ত আেলাচনা করা এবং
েস �সে� �� উ�াপেনর িবষয়িট িবেবকবান মানু েষর অ�ের
ভাবা�র সৃ ি� কের। আর এসব �ে�র আড়ােল �কৃত েগাপন
উে�শয্সমূেহর �িত অিভেযােগর আঙুলউঠা �াভািবক।
এই দাস� �থাই ইয়াহূ দী এবং ি��ানেদর মেধয্ িনযর্াতনীয় প�া
�ীকৃত ও �মািণত; আর তােদর িকতাবসমূ েহ এই �সে�
িব�ািরত আেলাচনা রেয়েছ এবং পিরপূ ণর্ভােব তার �া��
অনু েমাদন রেয়েছ। সু তরাং তােদর েয িবষয়িট �থেমই দৃ ি�র
সামেন পেড় তা হেলা: িকভােব ি��ান িগজর্াসমূহ মানুষেদরে
ি��ান বানােনার দাওয়াত িদেত পাের, েযখােন েখাদ ি��ধমরই
দাস� �থা ও তা িবিধস�ত হওয়ার কথা বেল? অনয অেথর্ বলা
যায়; িকভােব তারা এই বয্াপারিট িনেয় অিভেযাগ উ�াপন করে
অথচ তারা তােত কান বরাবর ডুেব আেছ?
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আর ইসলােম দাস�থার িবষয়িটেক যিদ উভয় ধেমর্র দৃ ি�ভি�র
মােঝ এবং ইসলাম আগমেনর সমেয়র দাস�থার সােথ
তুলনামূ লকভােব পযর্ােলাচনা করা হ, তেব েসটা স�ূ ণর্ িভ�রূে
�িতভাত হেব।
আর েকােনা গেবষক যখনই েদেখ এসব ��, েযগুেলােত ি��ান
িমশনািররা তােদর ভাষােক বয্াপকভােব তােদর সাধয্মেতা কাে
লািগেয়েছ যােত তারা ইসলামেক অপমান করেত পাের; তখন েস
গেবষক এই িবষেয় ইয়াহূ দী, ি��ান ও আধু িনক সভয্তার িনকট
যা আেছ, েস িদেক ইি�ত িদেয় বয্াপকভােবঅবশয্ই কথা বলে
অতঃপর আমরা ইসলােম যা িকছু আেছ তা িনেয় আেলাচনা
করব। ইসলাম এ বয্াপাের অেনক িমথয অিভেযাগ ও অপবােদর
স�ু খীন হেয়েছ, েযখােন অপরােধ ডুেব থাকা িকছু শ� অপরাধী
মুি� েপেয় িগেয়েছ; এমনিক দু ঃখজনকভােব তােদর িদেক
অিভেযােগর আঙু ল িদেয়ও ইি�ত করা হয় িন!

ইসলাম ও দাস�থা:
ইসলাম �ীকৃিত েদয় েয, আ�াহ তা‘আলা মানু ষেক পিরপূ ণর্
দািয়�শীল কের সৃ ি� কেরেছন, তার উপর শরী‘আেতর দািয়� ও
কতর্বয িদেয়েছন এবং এগুেলার বয্াপাের তার ই�া ও পছে�র
উপর িভি� কের পুর�ার ও শাি�র বয্ব�া কেরেছন। আর এই
ই�ােক সীমাব� করা অথবা এই পছ�েক হরণ করার েকান
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অিধকার েকান মানু েষর েনই। আর েয বয্ি� এই বয্াপাে
দু ঃসাহস করেব, েস হেব যািলম ও সীমাল�নকারী।
এই িবষেয় এটা ইসলােমর সু �� িবধান ও মূ লনীিত। আর যখন
�� উ�ািপত হেব: কীভােব ইসলাম দাস�থােক ৈবধতা েদয়?
তার জবােব আমরা সবর্শি� িদেয় ও িনি�র্ধায় ব: দাস� �থা
ইসলােম ৈবধ; িক� ইনসােফর দৃ ি�ভি�; ও সতয্ উৎঘাটেনর লক্
থাকেল েদখেত হেব দাস�থার উৎস ও কারণসমূ হ িবে�ষণপূ বর্ক
ইসলােম দাস�থার খুঁিটনািট িবধানসমূ হ; অতঃপর আরও েদখেত
হেব দাস-দাসীর সােথ আচার-বয্বহা, অিধকার ও দািয়ে�র
েক্ষে�াধীন বয্ি�রসােথ তার সমতা িবধান; �াধীনতা ও মুি�
লােভর প�িত এবং শরী‘আেত এর বহু ধরেনর দরজার কথ;
িবেশষ কের যখন এসব প�িতর সােথ অনয্ানয্ ধমর্ ও মতাদেশ
তুলনামূ লক পযর্ােলাচনা করা হ। এছাড়াও �রেণ রাখেত হেব
সভয্ত, আধু িনকতা ও �গিতর চাদের আবৃ ত এই পৃিথবীর নতুন
ধরেনর দাস�থার কথা। এখােন পাঠক লক্ষয্ কর েয, আিম
এ িবষেয়র উপর অেনক পিরমােণ আল-কুরআনু ল কারীেমর
ব�বয এবং রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর ব�ব ও
িনেদর্শনার সাহাযয্ �হণ ক— এর গুরুর কথা িবেবচনা কের
এবং এ কথা েজার িদেয় বলার জনয্েয, �িটপূ ণর্ কাজকমর �ারা
ইসলামেক িবচার-িবে�ষণ করা ৈবধ নয়।
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আর এই বয্াপাের আমরা বল: ইসলাম দাস-দাসীর বয্াপাের েয
চমৎকার অব�ান �হণ কেরেছ, অনয্ েকা েগা�ী বা ধেমর্র েকউ
েস অব�ান �হণ কের িন। আর এই দাস�থা স�িকর্ত সকল
িবষয় যিদ এই িনয়ম-নীিতর আেলােক চলত, তেব কখেনা সৃ ি�
হত না এসব সমসয্, েযগুেলার মূেল রেয়েছ অপহর, িছনতাই,
বল�েয়াগ অথবা েয েকান ধরেনর �তারণার মাধয্েম �াচীন ও
আধু িনক কােল �াধীন বয্ি�েক দাস বানােনা। এর ফেলই
দাস�থার িবষয়িট অতয্� নয্া�ারজভােব ও িনকৃ� প�িতেত
এত কলি�ত িবষেয় রূপ িনেয়েছ।মূ লত দাস�থা এই অপহরণ
প�িতর মাধয্েই পৃিথবীর সকল মহােদেশ ছিড়েয় পেড়িছল। বরং
এ প�িতই িবগত শতা�ীগুেলােত ইউেরাপ ও আেমিরকা
দাস�থার বড় উৎস িছল।
আর ইসলাম এই বয্াপাের তার ব�বয্সমূেহর মাধয্েম দৃঢ়স��
চূ ড়া� অব�ান �হণ কেরেছ। এক হািদেস কুদসীর মেধয্ এেসে:
 رﺟﻞ. وﻣﻦ ﻛﻨﺖ ﺧﺼﻤﻪ ﺧﺼﻤﺘﻪ،» ﻗﺎل اﷲ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﺎ ﺧﺼﻤﻬﻢ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
�أﻋﻄﻰ ﺑ ﺛﻢ ﻏﺪر ورﺟﻞ ﺑﺎع ﺣﺮا ﻓﺄ�ﻞ ﺛﻤﻨﻪ ورﺟﻞ اﺳﺘﺄﺟﺮ أﺟ�ا ﻓﺎﺳﺘﻮ
.(ﻣﻨﻪ ولﻢ ﻳﻌﻄﻪ أﺟﺮه« )ﺧﺮﺟﻪ اﺒﻟﺨﺎري
“আ�াহ তা‘আলা বেলন: আিম িকয়ামেতর িদন িতন ে�িণর
মানু েষর �িতপক্ষ। আর আিম যার �িতপক্, তােক পরািজত
করবই। ত�েধয্ এক বয্ি� হল এ, েয আমার নােম �িত�িত
েদয় এবং শপথ কের, অতঃপর তা ভ� কের। আেরক বয্ি� হল
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েয �াধীন বয্ি�েক িবি� কে, অতঃপর তার িবিনময় ভক্ষ
কের। আর তৃতীয় আেরক বয্ি� হল ে বয্ি েকান �িমক
িনেয়াগ কের, অতঃপর তার েথেক পুরাপুির কাজ আদায় কের
েনয়, িক� তার পাির�িমক �দান কের না।” —(বুখারী, িকতাবুল
বুয়ূ, বাব নং- ১০৬, হািদস নং- ২১১৪)।
নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম আরও বেল:
َ ٌ َﻰ
َ ّ
ْ ُّ ََُْ َ ٌََ َ
َ ُ َ َ ُ
ًَ
�َ ِﻣﻨ ُﻬ ْﻢ َﺻﻼة َﻣ ْﻦ َﻘَﺪَ َم ﻗ ْﻮ ًﻣﺎ َوﻫ ْﻢ ُﻟ ﻛ ِرﻫﻮن َو َر ُﺟﻞ ﺗ
» ﺛﻼﺛﺔ ﻻ �ﻘﺒﻞ
َ ّ
ْ ٌُ ََ
َ
َ
َ
ً
ً َﻼ َة دﺑ
ّ
 )أﺧﺮﺟﻪ أﺑﻮ.« ورﺟﻞ ا�ﺘﺒﺪ َُﺮَرا.(ﺎرا )ﺑﻤﻌ� ﺑﻌﺪ ﺧﺮوج وﻗﺘﻬﺎ
َلﺼ
ِ
ّ
 ﻫﻤﺎ ﻣﻦ رواﻳﺔ ﻋﺒﺪ الﺮﻤﺣﻦ ﺑﻦ ز�ﺎد،داود و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ
.(�اﻹﻓﺮ
“িতন ে�ণীর মানু েষর সালাত (নামায) আ�াহ তা‘আলা কবুল
করেবন না; এক বয্ি� হেলন িযিন েকান স�দােয়র ইমামিত
কেরন, অথচ ঐ স�দােয়র েলাক তােক অপছ� কের। আেরক
বয্ি� হল েয সালােতর ওয়া� অিতবািহত হেল সালাত আদায়
করেত আেস এবং তৃতীয় আেরক বয্ি� হল েয �াধীন বয্ি�ে
ধের েগালােম পিরণত কের।” — (আবূ দাউদ, সালাত অধয্া,
বাব নং- ৬৩, হািদস নং- ৫৯৩ ; ইবনু মাজাহ, িকতাবু
ইকামািতস সালাত ওয়াসসু �াতু ফীহা, বাব নং- ৪৩, হািদস নং৯৭০ ; তারা উভেয় আবদু র রহমান ইবন িযয়াদ আল-ইফিরকীর
বণর্না েথেক বণর্না কে)।
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মজার বয্াপার হেল, আপিন আল-কুরআন ও সু �াহর
ব�বয্সমূেহর মেধয এমন একিট ব�বয্ও খুঁেজ পােবন ন, যা
মানু ষেক দাস-দাসী বানােনার কথা বেল; িক� আল-কুরআেনর
আয়াত ও রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর ব�বয্সমূ
েথেক শতািধক ব�েবয্র সমােবশআেছ, েযগুেলাদাসেক েগালামী
েথেক মুি� ও আযাদী িদেত আ�ান কের ও উৎসািহত কের।
ইসলােমর অভুয্দেয় সময় দাসে�র উৎস িছল বহু রকেম; িক�
দাস� েথেক মুি�র েকান প�িত ও উপায়-উপকরণ িছল না
বলেলই চেল। অতঃপর ইসলাম এেস তার শরী‘আত তথা িনয়মনীিতর মেধয্এ দৃ ি�ভি�র পিরবতর্ন কর; ফেল মুি� ও আযাদী
অজর্েনর বহু েক্ষ� ৈ করল এবং ব� করল দাসে�র শৃ �েল
আব�করেণর অেনক পথ; আর অেনক অিসয়েতর �বতর্ন কল,
যা এসব পথেক ব� কের েদয়।
দাস�থার অনয্তম পূবর্লক্ষণ িছল িবিভ� য সমেয় ব�ীকরণ
প�িত। আর �েতয্ক যুে�ই আবশয্কীয় বয্াপার িছল যু�ব�
তখনকার িদেনর �তঃিস� �থা অনু যায়ী যু �ব�ীেদর মান-স�ান
ও অিধকার বলেত িকছু িছল না; আর তােদর িছল দু ’িট উপায়:
হয় তােদরেক হতয্া করা হ, আর না হয় দাসে�র শৃ �েল
আব� করা হত।
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িক� ইসলাম এেস তৃতীয় এক প�িতর �িত উৎসািহত করল;
আর তা হে�: যু �ব�ীর সােথ উ�ম বয্বহার করা ও তােক মু�
কের েদয়া। আল-কুরআনু ল কারীেম আ�াহ তা‘আলা বেলন:
ََ َ َ ّ
ُ ّ
ُ
ٗ � ُح ّبهِۦ م ِۡسك
ً ِينا َو َ�ت ِٗيما َوأَس
 ِ�َ َما � ۡطع ُِم� ۡم٨ ِ�ا
ِ ٰ ﴿ َ�ُطۡعِمُونَ ٱلطَعام
ُ ُ َ َ َٗٓ َ ۡ ُ
ّ
ُ ِوَجۡهِ ٱ�َِ َ� نُر
ً ك
[٩ - ٨ : ﴾ ]ﺳﻮرة اﻹ�ﺴﺎن٩ ورا
�د مِن�م جزاء و� ش
ِ
“খাবােরর �িত মহ�ত সে�ও তারা অভাব��, ইয়াতীম ও
ব�ীেক খাবার দান কের এবং বেল, েকবল আ�াহর স�ি�
লােভর উে�েশয্ আমরা েতামােদরেক খাবার দান কির, আমরা
েতামােদর িনকট েথেক �িতদান চাই না, কৃতজ্ঞতাও ।” —
(সূ রা আল-ইনসান: ৮ - ৯)
আয়াতিটর মমর্�শর্তা ও উৎসাহদান ম�েবয্র অবকাশ রােখ ন
আর ইসলােমর নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম উ�ম চিরে�র
আি�নায় বেলন:
» ﻓﻜﻮا اﻟﻌﺎ� ﻳﻌ� اﻷﺳ� وأﻃﻌﻤﻮا ﺠﻟﺎﺋﻊ وﻋﻮدوا ﻤﻟﺮ�ﺾ« )أﺧﺮﺟﻪ
.(ﺒﻟﺨﺎري
“েতামরা যু �ব�ীেক মুি� দাও, ক্ষুধাতর্ বয্ি�েক খাবার দান
এবং রু� বয্ি�েক েসবা ক” —(বুখারী, িকতাবুল িজহাদ ওয়াস
িসয়ার, বাব নং- ১৬৮, হািদস নং- ২৮৮১)।
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সবর্�থম মুসিলম ও তােদর শ�গেণর মেধয্ সংঘিটত বদর যুে�
মুসিলমগণ িবজয় লাভ কেরন এবং তােত আরেবর গণয্মানয
বয্ি�গণ যু�ব�ী িহেসেব আটক হ। তারা ব�ী জীবেন িনপিতত
হল, েযমিনভােব েরাম ও পারসয্ স�াটেদ মেতা গণয্মানয্
স�ািনত বয্ি�বগ বড় বড় রাে�র যু �সমূ েহ যু �বি�ে�র িশকার
হেতা। যিদ তােদরেক কিঠন শাি� েদয়া হত, তেব তা তােদর
জনয্ যথাযথ হ; েকননা তারা ইসলামী দাওয়ােতর সূ চনা লে�
মুসিলমেদরেক অতয্� কিঠন ক� িদেয়িছল িক�, আল-কুরআনু ল
কারীম নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম ও তাঁর সাহাবীেদরেক
িদকিনেদশরনা িদে� এইভােব:
َ
ۡ�
ُُ
ُ
ُّ
ٓ﴿ �ُّها ٱ�َّ�ُِّ قُلل ِّمَن �ِٓ �َيۡدِي�ُم  مِّنَ ٱ�َۡ ى
 إِن �َعۡلَمِ ٱ�َ ِ� قلو�ِ� ۡم
َٰ
َ ُ ٓ ّ ٗۡ َ ۡ ُ ُۡ ٗۡ َ
ُ َ ََۡ ۡ ُ
ُ ّ � ۡم
ٞ  َّحَٞٱ�َ َ� ُفور
 �ن٧ ِيم
ۚ خ�� يؤت ِ�م خ� مِّمَا أخِذ مِن�م و�غف ِۡر ل
َ ََ َ ْ ُ ُ
ُ ّ ۗۡك َقدۡ خَانُواْ ٱ�ََّ مِن �َبۡلُ فَأَمۡ�َنَ مِنۡهُم
ٌ ِيم َحك
ٌ وَٱ�َ َعل
ِيم
يرِ�دوا خِيا�ت
[٧١ - ٧٠ : ﴾ ]ﺳﻮرة اﻷﻧﻔﺎل٧
“েহ নবী! েতামােদর করায়� যু �ব�ীেদরেক বল, আ�াহ যিদ
েতামােদর হৃদেয় ভাল িকছু েদেখ, তেব েতামােদর িনকট েথেক
যা েনয়া হেয়েছ, তা অেপক্ষা উ�ম িকছু িতিন েতামােদরেক দা
করেবন এবং েতামােদরেক ক্ষমা করেবন। আ�াহ ক্ষম,
পরম দয়ালু । তারা েতামার সােথ িব�াসভ� করেত চাইেল, তারা
েতা পূ েবর্ আ�াহর সােথও িব�াভ� কেরেছ; অতঃপর িতিন
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েতামােদরেক তােদর উপর শি�শালী কেরেছন। আ�াহ সবর্,
�জ্ঞা।” — (সূ রা আল-আনফাল: ৭০ - ৭১)
এসব যু �ব�ীগণ নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর নবুয়েতর
শুরু েথেক এই যুে�র পূবর্ পয অিধকাংশ মুসিলমেদর সােথ
ভয়াবহ রকেমর িনযর্াতন ও িনপীড়নমূলক আচরণ কেরিছ। তারা
েচেয়িছল তােদরেক �ংস কর িদেত অথবা তােদরেক দখল
করেত। তােদরেক এমিন-এমিন খুব �ত েছেড় েদয়াটা িক
আপিন উ�ম-নীিত বেল গণয্করেবন??
েজেন রাখা দরকার েয, এই িবষয়িট রাে�র উ�পযর্ােয়র �ােথর্
সােথ জিড়ত। এই জনয্ আপি েদখেত পােবন েয, মুসিলমগণ
বদের 9 যু �ব�ীেদর িনকট েথেক িবিনময় �হণ কেরেছন; আর
ম�া িবজেয়র িদন ম�াবাসীেদর উে�েশয্ বলা হেয়িছ:
""اذﻫﺒﻮا ﻓﺄﻧﺘﻢ اﻟﻄﻠﻘﺎء
“যাও, েতামার আজ সকেলই মু�”।
বনী মু�ািলেকর যু ে� রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ম
পরািজত েগাে�র এক যু �বি�নীেক িবেয় কের ঐ বি�নীর
মযর্াদােক সমু�ত কেরিছেল; কারণ, িতিন িছেলন ঐ স�দােয়র
9
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েনতৃবৃ ে�র অনয্তম একজেনর কনয। ফেল মুসিলমগেণর
সকেলই ঐসব যু �ব�ীেদর সবাইেক মু� কের িদেয়িছেলন।
আর এ েথেকই দাসে�র আ�য় েনওয়ার সীিমত পিরসর ও ক্�
�ানগুেলা জানেত পারেবন দাস�থােক এেকবাের িবলু � কের
েদওয়া হয় িন; কারণ, সতয্ ও নয্ােয় িবেরাধী এই কািফর
যু �ব�ী হয় িছল যািলম, অথবা যু লুেমর সহায়তাকারী, অথবা
যু লুম বা�বায়েনর অথবা যু লুেমর �িত �ীকৃিত �দােনর এক
উপকরণ। তাই তার �াধীনতা িছল অনয্েদর উপর তার
সীমাল�ন, বাড়াবািড় ও অহংকােরর সু েযাগ।
তবুও এর জনয্ এবং অনুরূপ বয্ি�েদর জ�াধীনতা পুনরু�ার
করার সু েযাগ ইসলােম অেনক এবং বয্াপক েতমিনভােব
ইসলােম দাস-দাসীেদর সােথ আচার-আচরণ ও েলনেদেনর
প�িতসমূ েহ নয্ায়পরায়ণতা ও স�ীিতর সমােবশ ঘিটেয়ে।
�াধীনতা লােভর উপায়-উপকরণসমূ েহর মধয্ েথেক অনয্ত
কতগুেলা উপকরণ হ: যাকােতর এক অংশ েগালাম মুি�র জনয্
িনধর্ার; ভুলজিনত হতয্ার কফ্ফারা, িযহার ও শপেথর
কাফ্ফারা; রমযােন ই�াকৃত েরাযাভে�র কাফ্ফারা। এছাড়াও
রেয়েছ আ�াহর স�ি� লােভর আশায় েগালাম মু�করেণ
সাধারণভােব সহানু ভূিতমূ লক আেবদন।
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ঐসব দাস-দাসীেদর �িত নয্ায়  অনু ক�ার িভি�েত কিতপয়
কাি�ত আচার-আচরেণর সংিক্ ইি�ত িনে� েদওয়া হেলা:
১. তােদর মিনবেদর মত খাদয্ ওেপাশাক-পির�েদর িন�য়তা:
আবূ দাউদ র. মা‘রুর ইবন সুয়াইদ েথেক বণর্না কে, িতিন
10
বেলন: আমরা ‘রবযা’ নামক �ােন আবূ যেরর িনকট উপি�ত
হলাম, অতঃপর েদখা েগল েয, তাঁর গােয় এবং তাঁর েগালােমর
গােয় একই ধরেনর চাদর। অতঃপর িতিন বলেলন: েহ আবূ যর!
আপিন যিদ আপনার েগালােমর চাদরটা আপনার চাদেরর সােথ
িমেলেয় বয্বহার করেত, তেব তা সু �র হত; আর তােক আপিন
অনয্ আেরকিট কাপড় পিড়েয় িদেত? তখন িতিন (আবূ যর)
বেলন, আিম রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেত
শুেনি:
»ﻫﻢ إﺧﻮاﻧ�ﻢ ﺟﻌﻠﻬﻢ اﷲ ﺗﺖ أﻳﺪﻳ�ﻢ ﻓﻤﻦ ﺟﻌﻞ اﷲ أﺧﺎه ﺗﺖ ﻳﺪه
ﻓﻠﻴﻄﻌﻤﻪ مﺎ ﻳﺄ�ﻞ ﻴﻟﻠبﺴﻪ مﺎ ﻳﻠبﺲ وﻻ ﻳ�ﻠﻔﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺎ ﻳﻐﻠﺒﻪ ﻓﺈن
.(ﻛﻔﻪ ﻣﺎ ﻳﻐﻠﺒﻪ ﻓﻠﻴﻌﻨﻪ ﻋﻠﻴﻪ« )ﺧﺮﺟﻪ اﺒﻟﺨﺎري
“তারা েতামােদর ভাই, আ�াহ তা‘আলা তােদরেক েতামােদর
অধীন কের িদেয়েছন; সু তরাং আ�াহ তা‘আলা যার ভাইেক তার
অধীন কের িদেয়েছন, েস েযন তােক তাই খাওয়ায় যা েস িনেজ
10
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খায়; আর েস েযন তােক েপাশাক িহেসেব তাই পিরধান করায় যা
েস িনেজ পিরধান কের এবং েয েবাঝা বহন করেত েস অক্,
েস েযন এমন েবাঝা তার উপর চািপেয় না েদয়। তার পেরও েয
েবাঝা বহন করেত েস অক্, এমন েবাঝা যিদ তার উপর
চািপেয় েদয়, তেব েস েযন তােক সহেযািগতা কের।” —(বুখারী,
িকতাবুল আদব, বাব নং- ৪৪, হািদস নং- ৫৭০৩)।
২. তােদর স�ান রক্ষা ক:
আবূ হুরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহু েথেক বিণর, িতিন বেলন,
তাওবার নবী আবুল কােসম সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল:
«»ﻣﻦ ﻗﺬف مﻠﻮ�ﻪ وﻫﻮ ﺑﺮيء مﺎ ﻗﺎل ﺟ� ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ إﻻ أن ﻳ�ﻮن ﻛﻤﺎ ﻗﺎل
.()ﺧﺮﺟﻪ اﺒﻟﺨﺎري
“েয বয্ি� তারিনেদর্াষ েগালামেক অপবাদ েদে, িকয়ামেতর িদন
তােক অপবােদর শাি� �রূপ েব�াঘাত করা হে; তেব েস যা
বেলেছ তা যথাযথ হেল িভ� কথা।” —(বুখারী, িকতাবুল হুদু,
বাব নং- ৩১, হািদস নং- ৬৪৬৬)।
ইবনু ওমর রািদয়া�াহু‘আনহু তাঁর েগালামেক �াধীন কের িদেয়
মািট েথেক এক খ� কাঠ অথবা অনয্ িকছু হােত িনেয় বেল:
এর মেধয্ আমার জনয্ এমন েকান �িতদান ে, যা এর সমান
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হেত পাের। আিম রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেত
শুেনি:
َُ ْ ُ ْ َ َُُ ّ ََُ َ َْ ُ َ ُْ َ َ ََ ْ َ
.()أﺧﺮﺟﻪ أﺑﻮ داود و مﺴﻠﻢ.« ﺎرﺗﻪ أن �ﻌ ِﺘﻘﻪ
َ» ﻣﻦ ﻟﻄﻢ مﻤﻠﻮ�ﻪ أو ﺿ�ﻪ َﻜَﻔ
“েয বয্ি� তার েগালামেক চড় মারেলা অথবা �হার কর, তেব
তার কাফ্ফারা হেলা তােক মু� কের েদওয়া।” —( আবূ দাউদ,
আদব, বাব নং- ১৩৪, হািদস নং- ৫১৭০ ; মুসিলম, আইমান,
বাব নং- ৮, হািদস নং- ৪৩৮৮)।
৩. দীন ও দু িনয়ার িবষেয় মযর্াদাবান েগালামেক �াধীন বয্ি�
উপর �াধানয্ েদওয়:
সালােত েগালােমর ইমামিত করাটা শু। উ�ু ল মুেমনীন আেয়শা
রািদয়া�াহু ‘আনহার একজন েগালাম িছল, েস সালােত তাঁর
ইমামিত করত ... এমনিক মুসিলমগণেক েগালােমর কথা �বণ
করা ও তার আনু গতয্ করার িনেদর্শ েদওয়া হেয়ে, যখন েস
তােদর শাসন ক্ষমতার অিধকারী  এবং অনয্েদর েথেক অিধক
েযাগয্ হ।
�াধীনতা মানু েষর েমৗিলক অিধকার; আপিতত েকােনা কারণ
বয্তীত েকান বয্র এই অিধকার হরণ করা যায় না। আর
ইসলাম যখন দাস�থােক িনিদর্� সীমােরখার মেধয্ �হণ কেরে
(যা আমরা পির�ারভােব আেলাচনা কেরিছ), তখন ইসলাম েসই
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মানু ষেক দাস কেরেছ েয তার �াধীনতার চূ ড়া� অপবয্বহার
কেরেছ। ফেল যখন েস েকােনা সীমাল�েনর যু ে� পরািজত হেয়
পর যু �ব�ী হেব, তখন তােক যু �বি�ে�র সময়কালীন আটক
রাখা একিট সিঠক আচরণ।
আর যখন েকােনা কারেণ মানু ষ দাস-দাসীেত রূপা�িরত হয়;
অতঃপর যখন তার পথ��তা েথেক িফের আেস, তার অতীতেক
েস ভুেল যায় এবং েস এমন মানু ষ হেয় যায় েয অপকমর্ েথেক
দূ ের ও সৎকেমর্র িনকটবতর, তখন তার �াধীনতা লােভর
আেবদন ম�ু র করা হেব িক?
ইসলাম তার আেবদন ম�ু র করার পেক্ষ অিভমত েপ কের;
িফকাহিবদগেণর েকউ েকউ এই আেবদন ম�ু র করােক আবশয্ক
মেন কেরন এবং েকউ েকউ এই আেবদন ম�ু র করারেক
মু�াহাব (পছ�নীয়) মেন কেরন।

আর নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম দােদর বয্াপাের অেনক
ওিসয়ত কেরেছন। এ কথা �মািণত েয, িতিন যখন সাহাবােদর
মােঝ বদেরর যু ে�র যু �ব�ীেদর ব�ন কেরন, তখন িতিন
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ً
তাঁেদর উে�শয্ কের বেলিছেল: "( "ﺳﺘﻮﺻﻮا ﺑﺎﻷﺮﺳى ﺧ�اেতামরা
যু �ব�ীেদর সােথ ভােলা বয্বহার ক)।

11
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বিণর্ত আেছ ে, ওসমান ইবন আফফান রািদয়া�াহু‘আনহু েকান
অপরাধ করার কারেণ তাঁর েগালােমর কান মেল িদেয়িছেলন;
অতঃপর িতিন তােক উে�শয্ কের পরবতর্ীেত বলে: তুিম আস,
অতঃপর আমার কােন িচমিট কাট। িক� েগালাম তােত
অপারগতা �কাশ করল; তখন িতিন তােক পীড়াপীিড় করেত
লাগেলন, তারপর েস হালকাভােব কােন িচমিট কাটেত শুর
করল। তখন িতিন তােক বলেলন: ভাল কের িচমিট কাট; েকননা
আিম িকয়ামেতর িদেনর শাি� েভাগ করেত পারব না। তখন
েগালাম বলল: েহ আমার মিনব! আপিন েযই িদনেক ভয় কেরন,
অনু রূপভােব আিমওেতা েসই িদনেক ভয় কির।
আবদু র রহমান ইবন ‘আউফ রািদয়া�াহু ‘আনহু যখন তাঁর
েগালামেদর সােথ হাঁটেতন, তখন তােদর েকউ তােঁ ক পৃথক েকউ
ভাবেত পারেতন না। েকননা িতিন তােদর সামেন চলেতন না
11

এ ছাড়াও রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম দাসদাসী �াধীন করার সওয়াব
বণর্না কের আরও বেল: “েয েকউ েকান দাস বা দাসী �াধীন করেব, আ�াহ্ তােক
তার �িতিট অে�র িবিনমেয় জাহা�াম েথেক মু� করেবন।” [বু খারী ও মুসিলম]
কুরআনু ল কারীেমও জাহা�াম েথেক মুি�র জনয্ দাসমুি�েক অনয্ত ম মাধয্ম িহেস
েঘাষণা কের বলা হেয়েছ: “তেব েস েতা ব�ুর িগিরপেথ �েবশ কেরিন। আর িকেস
আপনােক জানােব— ব�ুর িগিরপথ কী? এটা হে�: দাসমুি�...” [সূ রা আল-বালাদ:
১১-১৩] — স�াদক।
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এবং তারা েযই েপাশাক পিরধান করত িতিনও েসই েপাশাক
পিরধান করেতন।
আর ওমর রািদয়া�াহু‘আনহু েকান একিদন ম�ার পথ অিত�ম
করেতিছেলন, অতঃপর িতিন েগালামেদরেক তােদর মিনবেদর
সােথ না েখেয় দাঁিড়েয় থাকেত েদখেলন; তখন িতিন রাগ হেয়
তােদর অিভভাবকেদরেক বলেলন: এই জািতর কী হল েয, তারা
তােদর খােদমেদর উপর িনেজেদরেক �াধানয্ েদ? তারপর িতিন
খােদমেদরেক ডাকেলন, তারা তােদর সােথই খাওয়া-দাওয়া
করল।
আর জৈনক বয্ি� সালমান রািদয়া�াহ ‘আনহুর িনকট �েবশ
করেল েস তাঁেক ময়দার খািমর ৈতির করেত েদখল, তখন বলল:
েহ আবূ আবিদ�াহ! এ কী হে�? অতঃপর িতিন বলেলন: আমরা
খােদমেক এক কােজ পািঠেয়িছ এবং আমরা তার উপর দু ’িট
কাজ এক সােথ চািপেয় িদেত অপছ� করলাম।
এটা হেলা ইসলাম দাস-দাসীেদরেক েয অনু �হ ও করুণা
েদিখেয়েছ তার িকছু নমুনা।

দাস-দাসীর বয্াপাে ইয়াহূ দীেদর অব�ান:
ইয়াহূ দীেদর িনকট মানু ষ দু ই ভােগ িবভ�: এক ভাগ হল
ইসরাঈল স�দায়; আর অপর ভাগ হল বািক সকল মানু ষ।
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আর ইসরাঈল স�দায়, তােদর বাইেবেলর পুরাতন িনয়ম
অনু সাের িনধর্ািরত িকছু িশক্ সােপেক তােদর কাউেক দাস-দাসী
বানােনার ৈবধতা রেয়েছ। আর তারা বয্তীত অনয্রা হল নীচ বা
অধঃপিতত জািত, তােদরেক ব�ী ও েজার-জবরদ�ী কের দাসদাসী বানােনা স�ব; েকননা তারা এমন বংশধর যােদর কপােল
আিদকাল েথেক লা�না ও অপমান িলিপব� রেয়েছ। তাওরােতর
��ান পেবর (২১: ২-১১) এেসেছ:
“যখন তুিম েকান ‘ইবরানী (িহ� জািতর) েগালাম �য়
করেব, তখন েস ছয় বছর েখদমত করেব এবং স�ম
বছের েস িবনা খরেচ �াধীন হেয় েবিরেয় যােব। েস যিদ
একা �েবশ কের, তেব েস একাই ে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 এবং তার েথেক তার স�ান-স�িতর জ� হয়,
তেব �ী ও তার স�ানগুেলা মিনেবর হেয় যােব এবং েস
একা েবর হেয় যােব; িক� েগালাম যখন বলেব: আিম
আমার মিনব, �ী ও স�ান-স�িতেদরেক ভালবািস, আিম
তােদরেক েছেড় �াধীন হেয় েবর হেয় যাব না— তখন
তার মিনব তােক ঈ�েরর িনকট েপশ করেব এবং েস
দরজা বা দরজার েচৗকােঠর কােছ তােক িনেয় তুরপুন
িদেয় তার কান িছ� কের েদেব, তােত েস সারা জীবন
তার মািলেকর েগালাম হেয় থাকেব। আর যখন েকান
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বয্ি� তার কনয্ােক দাসী িহেসেব িব�য় কর, তেব েস
েগালামেদর মত �াধীন হেয় েবর হেত পারেব না; িক�
েয মিনব তােক িনেজর জনয্ পছ� কের িনেয়েছেস যিদ
তার উপর খুশী হেত না পাের তেব তােক টাকার বদেল
েছেড় িদেত হেব। অনয্ জািতর েকান েলােকর কােছ
তােক িবি� করা চলেব না; কারণ তার �িত মিনব তার
কতর্বয্ কের িনআর যিদ মিনব তার েছেলর জনয্ তােক
��াব িদেয় থােক, তেব েস তার কনয্ােদর অিধকার
অনু যায়ী তার সােথ বয্বহার করে। যিদ েস তার িনেজর
জনয্ অনয্ েকান দাসীেক �হণ ক, তেব েস তার
ভরণ-েপাষণ ও আচার-বয্বহাের েকানরূপ ঘাটিত করে
না। যিদ েস তার সােথ এই িতন প�িতর েকান এক
প�িত অবল�ন করেত বয্থর্ , তেব েস িবনামূ েলয্
েকান িবিনময় ছাড়াই তােক চেল েযেত িদেত হেব।
যিদ ‘ইবরানী (িহ� জািত) িভ� অনয্েদরেক দা-দাসী বানােনা
হয় তেব তা হেব ব�ী কের ও েজার খািটেয়। কারণ, তারা
িব�াস কের েয, মযর্াদার িদক েথেক তােদর জািত অনয্ানয্ জাি
েচেয় অেনক উপের। তারা দাস� �িত�ার এই প�িতর বয্াপাের
তােদর তাওরাত েথেক দলীল েপশ কের বেল: নূ েহর েছেল হাম 12
তার িপতােক ে�াধাি�ত কেরিছল; েকননা নূ হ েকান একিদন
েনশা কেরিছল, অতঃপর েস ঘুম� অব�ায় উল� হেয় েগল,
12

হাম হল েকনােনর িপতা।
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অতঃপর হাম এই অব�ায় তােক েদেখ েফলল, অতঃপর ঘুম
েথেক জা�ত হেয় যখন নূ হ এই বয্াপারিট জানেত পরল, তখন
েস েরেগ েগল এবং তার বংশধরেক অিভশাপ িদল যারা
েকনােনর বংশধর বেল পিরিচত। আর িতিন বেলন (েযমনিট
তাওরােতর সৃ ি� পেবর্র ৯: ২৫-২৬ -এ উে�খ আেছ): “‘কানান
অিভশ� েহাক! েস িনেজর ভাইেদর দাসানু দাস হেব।’ আরও েস
বলল: ‘ধনয্ েহাক েশেম পরেম�র! কানান তার দাস েহাক!’”
আর একই অধয্ােয় বলা হেয়েছ(৯:২৭) : “পরেম�র যােফথেক
িব�ৃ ত করু, েশেমর তাবুেত বাস করুক আর কানান তার দাস
েহাক!”
বৃ েটেনর রাণী �থম এিলজােবথ এই ভােষয্ সূ � ধেরই দাসবয্বসােক ৈবধ মেন কের এবং এ েক্ষে� অেন ‘অবদান’
রােখন। িবষয়িট অিচেরই �� হেব।

দাস-দাসীর বয্াপাে ি��ানেদর অব�ান:
ইয়াহূ দী ধেমর্ পর ি��ধমরও দাস�থােক �ীকৃিত িদেয়িছল।
ইি�েল (নতুন িনয়েম) একিট ব�বয্ও েনই যা দাস�থােক িনিষ�
কের অথবা তার �িতবাদ কের।
অ�ু ত িবষয় হল ঐিতহািসক উইিলয়াম মুযর আমােদর নবী
মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ামেক এই বেল েদাষােরাপ
কের েয, িতিন তাৎক্ষিণকভােব দাস�থা বািতল কে িন; অথচ
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ঐিতহািসক সােহব দাস�থার বয্াপাের ইি�েলর অব�ানেবমালু ম
েচেপ েগেছন। িতিন মাসীহ, হাওয়ারীগণ এবং িগজর্ েথেক এই
বয্াপাের েকান িকছুই বণর্না কেরন ি
বরং ‘পল’ তার প�সমূ েহ দাসেদরেক আ�িরকতাসহকাের তােদর
মিনবেদর েখদমত ও েসবা করার িনেদর্শ িদেত, েযমন িতিন
এেফসীয়েদর িনকট ে�িরত পে� বেলেছন।
আর সাধক ও দাশর্িনক ‘থমাস অয্াকুইনা’ ধমর্ীয় েনতােদর
িচ�াধারার সােথ দাশর্িনক িচ�াধারা একি�ত কেরেছন। িতিন
দাস�থার �িতবাদ কেরন িন, বরং িতিন এর �শংসাই কেরেছন।
কারণ, তার গুরু এির�টেলর িচ�াধারা অনুযায়ী দাস� এম
এক �ভাবগত অব�ার নাম, েয �াকৃিতক �ভাব িদেয় িকছু
মানু ষেক সৃ ি� করা হেয়েছ।
আর সাধকগণও �ীকার কেরেছন েয, �কৃিতই িকছু মানু ষেক
দাস-দাসী বািনেয়েছ।
ঊনিবংশ শতা�ীর বৃ হৎ এনসাইে�ািপিডয়া ‘লারু’ –এ আেছ:
“ি��ধেমর্র অনুসারীেদর মােঝ আজ পযর্� দাস�থা অবিশ�
চলমান থাকার কারেণ মানু ষ িব�য় �কাশ কের না। কারণ,
আনু �ািনক ধমর্ীয় �িতিনিধগণ এই �থােক িবশু� বেল �ীকৃি
�ধান কেরন এবং তা িবিধস�ত বেল েমেন েনন।”
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এেত আরও বলা হেয়েছ: “সারকথা হল ি��ধমর্ আজ পযর্
দাস�থােক স�� িচে� িবিধস�ত মেন কের; আর মানু েষর পেক
এ কথা �মাণ স�ব নয় েয, ি��ধমর্ দাস�থা বািতল করার েচ�া
কেরেছ।”
ড�র জজর্ ইউসূেফর কামুস আ-িকতাব আল-মুকা�াস ( ﻗﺎمﻮس

 )لﻜﺘﺎب اﻤﻟﻘﺪس-এ এেসেছ: “ি��ধমর রাজৈনিতক দৃ ি�েকাণ িকংবা

অথর্ৈনিতক দৃি�েকা েকােনা িদক েথেকই দাস�থার �িতবাদ
কের িন; তা িব�াসীেদরেক দাস� স�িকর্ত আচা-বয্বহােরর
েক্ষে� তােদর �জে�র আচরণ পিরতয্াগ করেতও বেল,
এমনিক এই �সে� েকান আেলাচনাও উৎসািহত কের িন। তা
দাস মািলকেদর অিধকােরর িবরুে� েকান কথা বে িন; আর
দাসেদর �াধীনতা অজর্েনর লেকও েকান আে�ালন করায় িন।
তা দাস�থার ক্ষিত ও িন�ুরতা স�েকর্ েকান আেলাচনা  িন;
আর তাৎক্ষিণকভােদাসমুি�র িনেদর্শও েদ িন। েমাটকথা, তা
দাস ও মিনেবর মধয্কা আইনী স�েকর্র েকান িকছুর পিরবতর্
কের িন; বরং এর িবপরীেত তারা উভয় দেলর অিধকার এবং
দািয়� ও কতর্বয্ িনধর্ারণ কের িদেয়”
আমরা েহায়াইিট ফাদাসর সংগঠেনর সকল ি��ান ও স�ািনত
পাঠক সমাজেক আ�ান করিছ, তারা েযন ইসলােমর িশক্ষা
এই িশক্ষার মেধয্ তুলনামূলক আেলাচনা ও পযর্ােলাচনা
েদেখন।
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আধু িনক ইউেরাপ ও দাস�থা:
েরেনসাঁ ও �গিতর যু েগ অব�ানকারী পাঠেকর এই অিধকার
আেছ েয, এই যু েগর �গিতর অ�দূ ত (েযমন বলা হেয় থােক)
স�েকর্ জানেত চাইেব ে, দাস�থার বয্াপাের েস কী কেরে??
যখন ইউেরােপর সােথ কৃ� আি�কার েযাগােযাগ হল, তখন এই
েযাগােযাগ িছল মানবতার জনয্ হৃদয়িবদারক ঘট, যার ফেল
এই মহােদেশর কৃ�া�রা দীঘর্ পাঁচ শতা�ী কাল ধের ভয়াবহ
িবপদ ও মুিসবেতর স�ু খীন হেয়িছল। ইউেরােপর েদশগুেলা
সু সংগিঠত কেরেছ এবং তারা তােদরেক তােদর িনেজেদর েদেশর
সােথ েটেন েনয়ার েক্ষে� তােদর িনকৃ� িচ�াধারা �কাশ কের,
যােত তারা তােদর জাগরণ ও েরেনসাঁর ই�ন হেত পাের এবং
তারা িনেজরা েয কােজর সামথর্য্ রােখ  েস কােজর েবাঝা
তােদর উপর চািপেয় িদেত পাের। পরবতর্ীে যখন আেমিরকা
আিব�ৃ ত হেলা, তখন এক মহােদেশর পিরবেতর্ দুই মহােদ েসবা
করার েবাঝা বহেনর কারেণ তােদর িবপদ ও মুিসবত আরও
েবেড় েগল।
এ�াইে�ািপিডয়া ি�েটিনকার ২য় খে�র ৭৭৯ পৃ�ায় SLAVERY
িশেরানােম বলা হেয়েছ: “জ�ল েবি�ত �ামসমূ হ েথেক দাস-দাসী
িশকােরর কাজ স�� হত ঐসব িবখি�ত শু� উি�েদ আগু
��িলত করার মাধয্ে, যার েথেক �ামেক িঘের রাখার জনয্
েবড়া বানােনা হত। েশষপযর্� যখন �ামবাসী িনজর্ন এলাকায় েব
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হেয় েযত, তখন ইংেরজগণ তােদর জনয্ ৈতির করা ফাঁেদর
মাধয্েম তােদেক িশকার করত।”
এই িশকার প�িতর কারেণ এবং ইংেরজ ও অনয্ানয্ েকা�ািন
জাহাজ সমু� তীের েনা�র করার পেথ যারা মারা েযত, তারা
বয্তীত বািক এক তৃতীয়াংশ মারা েযত আবহাওয়া পিরবতর্েন
কারেণ। আর ৪৫% মারা েযত জাহােজ েবাঝাই করার সমেয়
এবং ১২% মারা েযত সফের। আর এ সংখয্ হল তােদর
উপিনেবেশ যারা মারা েযত, তােদর অিতির� ...
আর বৃ েটন সরকার কতৃর্ক �দ� লাইেস� িনেয় এই দাসবয্বসা
িকছু ইংেরজ েকা�ািনর এক�� আিধপতয্ থােক। পরবতর্ী
বৃ েটেনর সব �জােদর হােত দাসবয্বসা করার অিধকার �দান
করা হয়। ১৬৮০-১৭৮৬ ি��া� সময়কােল বৃ িটশ অিধকৃত ও
িবিভ� উপিনেবেশ দাস িহেসেব িনেয়াগকৃত বয্ি�েদর সংখয্
েকােনা েকােনা িবেশষেজ্ঞর মতানুসাে ২১৩০০০০ (একুশ লক্ষ
ি�শ হাজার) িছল।
আর এই বয্াপাের তােদর কােলা আইগুেলা অনয্তম হ: েয
দাস তার মিনেবর উপর আ�মণ কের, তােক হতয্া করা হে।
আর েয পািলেয় যােব, তার দু ই হাত ও দু ই পা েকেট েফলা হেব
এবং তােক উ�� েলাহা �ারা েসক েদয়া হেব; আর যখন েস
ি�তীয়বােরর মত পলায়ন করেব, তখন হতয্া করা হে।
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আমার জানা েনই েয, হাত-পা েকেট েফলার মত শাি� েদয়ার
পেরও ি�তীয় বার িকভােব েস পলায়ন করেব?? স�বত েস েযনরেক বাস করত, তা তার হাত-পা কাটার চাইেতও আরও
ভয়াবহ িছল, যার ফেল েস ি�তীয়বার পালােনার েচ�া করত।
আর তােদর আইনগুেলার মেধয্ আেরকিহল: কৃ�া�েদর িশক্ষ
�হণ িনিষ�; আর কৃ�া�েদর জনয্ ে�তা�েদর চাকুির িনিষ�
আেমিরকার আইন-কানু নসমূ েহর মেধয্ আে: যখন সাতজন দাস
এক জায়গায় একি�ত হেব, তখন তা অপরাধ বেল িবেবিচত
হেব এবং ে�তা�রা যখন তােদর পাশ িদেয় পথ অিত�ম করেব,
তখন তােদর জনয্ তােদরেক থুথু েদয়া ও িবশিট কের েব�াঘাত
করা ৈবধ হেব।
আর অপর একিট আইেনর ভাষয্ হ: দাসেদর আ�া বা রূ
বলেত িকছু েনই, তােদর েনই েমধা, িবচক্ষণতা ও ই�াশ;
আর তােদর জীবেনর অি�� শুধু তােদর বাহুেতআেছ।
এই বয্াপাের সারকথা হ, দাস-দাসীগণ দািয়�-কতর্ব, েসবা ও
বয্বহাের দৃ ি�েকাণ েথেক বুি�মান ও জবাবিদিহতার অধীন,
েকান িকছু র ঘাটিত হেলই তােক শাি�র মুেখামুিখ হেত হেব।
িক� অিধকােরর েবলায় েস হল এমন ব�র নাম, যার েকান �াণ
ও অি�� েনই; বরং আেছ তার শুধু দুই বাহু বা হ!
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এভােবই তােদর হৃদয় এই েশষ শতা�ীেত এেস িকছুটা সিঠক
উপলি� করেত সক্ষম হেয়। আর েয েকান নয্ায়পরায়ণ েলাক
এর মেধয্ ও মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর েচৗ
শতা�ী কােলরও েবিশ সময় ধের চলমান ধমর্ীয় িশক্ষার মে
তুলনামূ লক পযর্ােলাচনা করে, েস উপলি� করেত পারেব েয, এ
িবষয়িটেত ইসলামেক ঢুকােনার েচ�ার েক্ষে বহু �চিলত েস
উপমািট অিধকতর �েযাজয: “িনেজর েদাষ আমার উপর চািপেয়
িদেয় সের পড়ল!”
*****
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নারী
দাস�থার বয্াপাের যা বলা হেেছ, নারীেদর বয্াপােরও তাই বলা
যায়। কারণ, ইয়াহূ দী এবং ি�� ধেমর্র অনুসারীেদর পক্ষ ে
নারীেদর িনেয় েকােনা আেলাচনা করার অিধকার েনই; েকননা
তােদর ধেমর্ নারী অিধকােরর �সে� েয ব�বয্ রেয়, তা খুবই
ম� িজিনস। তারা নারীর অিধকারসমূ হেক আ�সাৎ কেরেছ এবং
তারা তােক পৃিথবীর মেধয্ সকল অনয্ায় ও অপরােধর উৎস বে
িবেবচনা কেরেছ; আর মািলকানা ও দািয়ে�র েক্ষে� তা
অিধকার হরণ কেরেছ। একজন নারী তােদর মােঝ বসবাস কের
অপমান, তু� ও নােজহাল অব�ার মেধয; আর তারা তােক
অপিব� সৃ ি� মেন কের।
আর তােদর িনকট িবেয়-শাদী মূ লত একটা �য়-িব�য় চুি�, েয
বয্ব�াপনায় নারী তার �ামীর অনয্ান মািলকানাধীন ব�র মত
একটা স�ি�েত পিরণত হয়। এমনিক তােদর েকান েকান
সে�লন অনু ি�ত হেয়িছল নারী ও তার রূহ বা আ�ােক িনেয়
িস�া� �হেণর জনয— েস িক মনু ষয্জািত অ�ভুর্, নািক না?!
বরং হয়ত িনেজেদরেক আসমানী িশক্ষার সােথ স�কারী
(নাউযু িব�াহ) এই ইয়াহূ দী ও ি��ানেদর তুলনায় �থম িদেকর
জােহলী আরবগণ অনয্ায়ভােব নারীেদর উপর অেনক কম
বল�েয়াগ ও িনপীড়ন কেরেছ।
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আর েস জেনযই ি��ানেদর বয্াপাের আমােদ েকৗতুহল মাথাচাড়া
িদেয় উেঠ; িকভােব তারা ইসলামী শরী‘আত ও সমাজ বয্ব�ায়
নারীেদর অব�ান িনেয় �� উ�াপন কের?!
কারণ পা�াতয্ সভয্ ও তার েচাখ ধাঁধােনা েযসব চাকিচকয্ ও
চমক রেয়েছ, েস বয্াপাের ইয়াহূ দী ও ি��ানেদর েকান ভূ িমকা
েনই 13।
তা সে�ও আমরা মুসিলমগণ এসব ৈহ-ৈচ সৃ ি�কারী [পা�াতয্
সভয্তার �জাধার] েদর িপছেন চিল না এবং [পা�ােতয্]
আধু িনক নারীসমাজ েয প�িতর উপর �িতি�ত আমরা তা
সমথর্ন কির না
আমােদর �ীেন নারীগণ আমােদর মা, েবান ও কনয্া িহেসেব
স�ান ও মযর্াদার আসেন অিধিত। আর আমােদর িনকট
নারীেদর অব�ান ও মযর্াদা বণর্নায় অেনক িবশু� ও সু�� ধমর
ব�বয্ রেয়ে, েযগুেলার সু�� আগমন হেয়েছ আজ েথেক
েচৗ�শত বছেররও অিধক সময় পূ েবর, যখন সারা দু িনয়া পূ বর্ ও
পি�ম জুেড় জােহিলয়ােতর অ�কাের ডুেব িছল; নারীর অিধকার
িছল খুবই নগণয; বরং তার েকান অিধকারই �ীকৃত িছল না।
13

অথর্াৎ পা�ােতয্ নারীেদর উ�!র িবষয়িট বলা হেয় থােক, তা ইয়াহূ দী বা
ি��ানেদর সৃ � নয়; েসিট মূ লত: ইয়াহূ দী ও ি��ানেদর িশক্ষােক পাশ কািটেয় স
হেয়েছ। আর যােত রেয়েছ অেনক িবপযর্; যিদও বািহয্কভােব তা অেনকেকই
চমৎকৃত কের।
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আর এসব �ে�র জবােবর ভূ িমকায় আিম যা বেলিছ, এখােন
েসটারই তািগদ িদেয় বলিছ েয, “আমরা েকান নমুনা বা আদেশরর
উপর ঐকয্মত েপাষণ রব 14?”
ইয়াহূ দী ও ি��ানেদর ধেমর্ যা আে, তা সবর্জনিবিদত এবং তা
সকেলর িনকট অপছ�নীয়; কারণ, [নারীেদর বয্াপাে] েয সকল
�� এখােন করা হেয়েছ উভয় ধেমরই এসব উ�ািপত �ে�র
েকান জবাব েনই।
আর আধু িনক সভয্ত, তার মােঝ িবেশষ কের নারী সংি��
িবষেয় বহু ম� িদক রেয়ে, আমােদর �ীেন েসই [ম� িদক]
েনই। আর এেত েযসব ভাল িদক রেয়েছ, আমােদর �ীন তার
িবেরািধতা কের না।
িবষয়িট অিধক সু �� করার জনয্ই আমরা িশক্ষার ময়দই
একবার ঢুঁ েমের েদিখ।
যার �ারা এই সভয্তা �ত� ৈবিশে�য্র অিধকারী হেয়, তার
অেনকাংশই হল জ্ঞ-িবজ্ঞ, িশক্ষা ও এর িদেক আ�ােনর �ি
গুরু�ােরাপ করা এব এর জনয্ অিধকহাের িবিভ� কমর্সূচী ও
উপায়-উপকরণ �হণ করা; আর তা সবর্জনিবিদ। আর আমরাও
14

অথর্াৎ নারীেদর বয্াপাের েনিট আমােদর কােছ মেডল হেব, ইয়াহূ দী, ি��ানেদর
কথা, নািক পা�াতয্ সভয্, নািক অনয্ িকছ, যা েদেখ বা যার িদেক আমরা আমােদর
নারী-সমাজেক িনেয় যাব? –স�াদক।
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পির�ারভােব বিল েয, আমােদর ধেমর্ িবদয্া অজর একিট
�শংসনীয় উেদয্া; বরং তার েকান েকান িদক বাধয্তামূলক
ফরয, যা পিরতয্াগকারী অপরাধী বেল িবেবিচত হে, চাই েস
পুরুষ হউক অথবা নারী
সমতার বয্াপের আমরা েয আেলাচনা কেরিছ, েস দৃ ি�েকাণ েথেক
�েতয্ক ে�ণী েয দািয়� ও কতর্বয্ িনধর্া হেয়েছ, েস অনু যায়ী
িশক্ষার েক্ষে� নারী পুরুেষরই। িক� আমােদর েতা ��
করার অিধকার আেছ েয, িশক্ষার সাে উ�ু � রূপচচর, েসৗ�যর্
�কাশ, আকষর্ণীয় অ�-�তয্� �কাশ এবং বক্ষ ও উরু  উ
করার কী স�কর্ রেয়ে? আঁটসাঁট, খাট ও শরীর েদখা যায়
এমন পাতলা েপাশাক পিরধান করাটা িক িশক্ষার েকা
উপকরেণর আওতায় পেড়?
অনয্িদে: এটা েকান ধরেনর স�ান ও মযর্াদার িবষ, যখন
িবজ্ঞা, �চারমাধয্ এবং �েতয্ক েক্ই নারী েদেহর
েসৗ�েযর্র ছিব েদওয়া হয়? তােদর িনকট শুধুেসৗ�েযর্র বাজার
গরম; যখন তার েসৗ�যর্ ও সাজস�ার বয়স েশষ হেয় যয়—
েযভােব েকান যে�র কাযর্ক্ষ েশষ হেল তা পিরতয্�করা হয়,
তখন তােক এমনভােবই েফেল েদওয়া হয়।
এই সভয্তার মেধয্ -সু �রীর ভাগয্ ক? আর কীই বা আেছ
ভােগয্ বয়�া মাতা ও বৃ �া দাদী-নানীর? তার আ�য়�ল েতা
বৃ �া�ম, েযখােন তার সােথ েকউ েদখা-সাক্ত কের না এবং
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িজজ্ঞাসা করা হয় না তার েকান েখাঁজখ। হয়েতা তার ভােগয্
জুেট িকছু অবসরভাতা িকংবা সামািজক বীমা বা িনরাপ�মূ লক
ভাতা, যার েথেক েস মৃতুয্পযর্� আহার কে। েসখােন েনই েকান
আ�ীয়তা, েনই েসৗহাদর্যবা অ�র� ব�ু।
অথচ ইসলােম নারীর অব�া হল, যখন তার বয়স েবেড় যােব,
তখন তার স�ান বৃ ি� পােব এবং তার অিধকার আরও বড় হেব।
অথর্া, েস তার উপর অিপর্ত দািয়� পালন কেরে; আর পু�,
নাতী, তার পিরবার-পিরজন ও সমােজর িনকট তার অিধকার
অবিশ� রেয়েছ।
স�দ, মািলকানা, দািয়ে�র েক্ষে� এবং ইহকালীন ও পরকালী
পুর�ার বা সওয়াব ও শাি�র বয্াপাের নারী ও প ুরুেষর অিধকা
সমান। তেব শরী‘আেতর িকছু িকছু িবিধিবধােনর েক্ষে� পুরুষ
নারীর মেধয্ েয িভ�তা রেয়েছ তা �াকৃিতকভােবই �ীকৃত, েয
বয্াপাের আমরা সমানািধকা �সে� আেলাচনার মেধয্ িব�ািরত
বেলিছ। তেব আমরা এখােন উ�রািধকার, অিসয়ত (Will) ইতয্ািদ
িবষেয় উ�ািপত িকছু �� িনেয় িব�ািরত আেলাচনা করব।

উ�রািধকার ()ﻤﻟ�اث:
উ�রািধকােরর েক্ষে� পুরুেষর অ নারীর অংশ েথেক িভ�;
আর তার কেয়কিট কারণ রেয়েছ:
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১. উ�ারািধকােরর িবষয়িট ইসলােমর সাধারণ িনয়ম-কানু েনর
অনয্তম একিট িদ; সু তরাং তা পুরুষ ও নারীর সােথ স�ৃ�
সািবর্ক দায়দািয়� ও িবিধিবধােনরই অনুগাম। এ িবিধিবধােন েয
িভ�তা রেয়েছ তার কারণ এই সাধারণ িবধান েয, সব ধরেনর
কমর্ীেদর মেধয্ সম ও সাময �িত�ার অ�হনেযাগয। বরং তােদর
জনয্ অংশ বরা হেব তােদর কমর্কা� ও দায়দািয়� অনুযায়ী।
তাই পুরুষগণ যিদও এক জা, িক� সরকারী ও েবসরকারী
সকল আইন ও িবধােনই তােদর সবার েবতন ও পদ সমান হয়
না। এই ধরেনর বয্বধান ৈতির হয় তােদর কমর্কাে�র ধ,
তােদর েযাগয্তা ও দক্ষতার উপর িভি� । আর এইভােব
ছাড়া জীবনও চলেত পাের না; সমতা বা সমানািধকােরর নীিতেত
এই ধরেনর বয্বধাের েকােনা �ভাবও িবেবচনা করা হয় না।
২. ইসলামী িবধােন পুরুেষর উপর আেরািপত দা-দািয়ে�র
�কৃিতর উপর িভি� কেরই পুরুেষর অংশ েবি। েকননা,
পুরুষেক েমাহর, [�ীর] থাকা-খাওয়ার বয্ব�াসহ িবের সকল
বযয়ভার ও দািয়� একাই বহন করেত হয়।
এই িবধানেক আরও বয্াখয কির: ধের িনই েয, েকান বয্ি� মারা
েগল এবং েরেখ েগল এক েছেল ও এক েমেয়; এমতাব�ায় েছেল
তার েবােনর ি�গুণ অংশ েপেয়িছ। অতঃপর তােদর �েতয্েকই
িনজ িনজ অংশ �হণ করল এবং উভেয় িবেয় করল। এ েক্ষ
েছেল সারা জীবন তার �ীর েমাহর ও থাকা-খাওয়াসহ যাবতীয়
বয্য়ভার 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 জনয্ তার অংশ েথেক েকান িকছুই বয্
করার �েয়াজন হেব না।
একইভােব ভুলজিনত হতয্ার র�পণ পিরেশােধ হতয্াকারীে
সহেযািগতার দািয়� �হণ কেরন িনজ েগা�ী ও আ�ীয়-�জেনর
পুরুষ বয্ি�, নারীরা নয়।
এর েথেকই সু �� হয় েয, ইসলামী িবিধ-িবধােন পুরুষগণেক িক
পিরমাণ অথর্ৈনিতক বয্য়ভার বহন করেত , যা নারীেদরেক
বহন করেত হয় না। আর এ জনয্ আমােদর েজেন রাখা আবশয্
েয, ইসলামী শরী‘আত মানু েষর মনগড়া ঐ অতয্াচারী শাসনত�ও
ও মতবাদ েথেক িভ�, যা আজেকর িবে�র অেনক ভূ খ�েক
শাসন করেছ; েযখােন িপতা তার কনয্ার বয়স আঠােরােত
েপৗঁছেল তার বয্াপাের দায়মু� হেয় য ও স�কর্ িছ� কে,
ফেল েসই কনয্া িনেজ জীবন-জীিবকার স�ােন েবর হেয় পেড়;
অেনক েক্ষে� তা তার ইযত ও স�ির� বাবদ হেয় থােক।
িক� ইসলােম, কনয্া িবেয় না হওয়া পযর্� তার িপতা অথব
শরীয়ত অনু যায়ী িপতার �লািভিষ� অিভভাবেকর ত�াবধােন
থাকেব।
িবিধিবধান ও ৈনিতকতার উপর িভি� কের ইসলােমর িবধােন
েবঁেচ থাকার িন�য়তা স�ান ও ইয্যেতর িবনমেয় হয় না।
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েকননা, ইয্যত ও মযর্াদা িন� হওয়া মােন েগাটা দু িনয়া �ংস
হেয় যাওয়া। যু বক ও যু বতীরা তােদর েযৗবেনর েবপেরায়া
চালচলেনর সময়কােল সামিয়ক �াদ �হণ কের, িক� তার
পিরণাম েতা �ংস, পািরবািরক ভা�ন, আ�ীয়তার স�কর্ িছ�
এবং পৃিথবীেত িবশৃ �লা ছিড়েয় পড়ার মত িবপযর্য়। ইউেরাপ ও
ইউেরােপর অনু সারী েদশগুেলার পথ-নারী এবং ময্াগািজ ও
িফে�র তরুণ— সব েতা এই �ংসা�ক িনয়েমর কুফল।

৩. উ�রািধকােরর মেধয্ লক্ষণীয় িবষয় হল ব�গত । কারণ,
তা িববাহ বয্ব�াপনার উপ িভি� কের গেড় উেঠেছ। এটা েযন
একটা িবশু� ফলাফল েবর করার জনয েযােগর পর িবেয়ােগর
কাজ। অথর্া: উ�রািধকােরর মেধয্ বৃিটুকু �াধানয্ েওয়ার িবষয়
নয়; বরং তা হল িনেরট ব�গত �িতদান।
আর মুসিলম নারীর অমুসিলেমর সােথ িবেয়-শাদীর অিধকার িনেয়
করা �� স�ে� কথা হল, এটা ইসলামী শরী‘আেতর সামি�ক
িনয়ম-নীিতরই অ�ভুর্� আর আমরা েযমনিট সমানািধকার
�সে� আমােদর েদয়া জবােব বয্াখয্াসহ িব�ািরত আেলাচ কের
বেলিছলাম েয, জাতীয় �ােথর্র কথা িবেবচনা কের সমােজ
সামিরক বয্ি�বগ ও কূটৈনিতক বয্ি�বগর্ের মেত েকান েকান
েগা�ীেক অপর েগা�ীর সােথ িবেয়-শাদী করেত বাধা �দান করা
হয়। দু িনয়ার এই িনয়েম িকছু ৈবষময্ আে, যােত আ�যর্ হওয়ার
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িকছু েনই এবং তা সমানািধকােরর সাধারণ নীিতেকও ল�ন
কের না।

তালাক:
বতর্মান যুেগ এমন েকউ েন, েয তালােকর কাযর্কািরতর
বয্াপাের িবতকর্ ক। যখন �ামী-�ীর মােঝ সংেশাধন, সং�ার ও
সম�য় করার জনয্ আ�িরক �েচ�ার পের তােদর পেক্ষ এক
ছােদর নীেচ জীবনযাপন করা অস�ব হেয় পেড়— তখন এ
িবধােনর �েয়াজনীয়তা অন�ীকাযর্
আর ইসলাম েগৗরব ও মহে�র দািবদার েয, তা তালাকেক
িবিধব� কেরেছ এবং তার িবধানসমূ হ িব�ািরতভােব বণর্না
কেরেছ; আর পৃথক পৃথকভােব �দ� িতন তালােকর মােঝ �ীেক
পুনরায় িফিরেয় আনার সু েযাগ কের িদেয়েছ; শরী‘আেতর
িবধানাবিলেত বিণর্ত িহসাব অনুযায়ী (িতন তালােকর) �েতয্ক
তালােকর মােঝ একটা িনিদর্� সময়কা ই�ত িনধর্ািরত কেরেছ।
মানবরিচত সব িবধান মানু েষর �ভাব, �ামী-�ীর মধয্কার স�ক,
পািরবািকভােব জীবনযাপন ও সামািজক ব�েনর �িত লক্ষয্ ক
ইসলােমর মেতা �জ্ঞাপূ িবধান িনেয় আসেত স�ূ ণর্ভােব বয্থ
হেয়েছ।
আর আধু িনক সভয্তার �েতয্ক আ-ই তালােকর কথা বেল
এবং তালােকর িবধান �হণ কের িবকৃত ি��াধমর্ িবধান সে�ও।
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ি��ধেমর্র মে, িবেয় এমন এক ব�ন, যা আকােশ স�� হয়।
েস ব�নেক আকােশই শুধু িবি�� করা যাব
আমরা অ�ীকার কির না েয, েকান েকান �ামী তালােকর �েয়ােগ
ভুল কের থােক; িবেশষ কের েযখােন অজ্ঞতা ও িনরক্ষরতা�
সমাজগুেলােত �েয়ােগর েক্ষেঘিটত ভুেলর দায়ভার মূ ল িনয়ম
ও িবধােনর উপর চািপেয় েদয়াটা অ�হণেযাগয। আপিন লক্ষয্ 
থাকেবন েয, দু িনয়ায় এমন েলাকও আেছ, যােক ডা�ার িনিদর্�
পিরমাণ ঔষধ িনিদর্� সমেয় েসবন করার জনয্ বেল ে; িক�
েসই েরাগী বয্ব�াপে�র িবপরীত কাজ কের এবং ভুল কে;
তখন িক� তার দায়ভার স�ূ ণ্ভােব েরাগীর উপ
র
ই বতর্া, যিদ
েস েরাগী িবেবকবান ও জ্ঞ-বুি�স�� হয়।
তেব ��পে� েয কথা বলা হেয়েছ েয, �ামী তার �ীেক পিরতয্াগ
করেত পাের েকােনা যথাযথ কারণ �দশরন এবং ফলাফল েভাগ
বয্তী— এ কথািট সিঠক নয় এবং তা ইসলাম ও তার
িবিধিবধােনর েকাথাও েনই। বরং �ী যখন তার �ামীর িনকট
েথেক দু বর্য্বহার অথবা উেপক্ষাকার হয়, তেব েস তার �ামীর
সােথ সরাসির �িতকােরর বয্ব� করেব সি�র মাধয্েম িকংব
দা�তয্ জীবন ও সংসার বহাল রাখেত সহায়ক েযেকােনা
প�িতেত। যখন �ী এরূ েকােনা পথ খুঁেজ না পােব, তখন েস
িবচােরর আ�য় েনেব; িবচারেকর িনকট যিদ �ীর পেক সতয্ বেল
�মািণত হয়, তেব িতিন িবেয় েভে� েদয়ার এবং �ামী ও �ীর
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পর�র িব�� হেয় যাওয়ার হুকু েদেবন, যিদও �ামী তােত
রািজ না হয়।

িশশর অিভভাবক�:
�ে�র মেধয্ েয িববরণ রেয়েছ, ত�েধয্ একিট কথা হল:
‘স�ানেদর অিভভাবকে�র ও লালন-পালেনর অিধকার শুধু
িপতার জনয্ই িনধর্াি, যিদও িশশুরা মােয়র পিরচযর্াথােক।’
এমন ব�বয্ সিঠক নয় এবং এটা শরী‘আেতর িবধােনর
অ�ভুর্�ও নয়। আর র দু ’িট েমৗিলক কারণ রেয়েছ:
�থমত:
আল-কুরআনু ল কারীম ও রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর
সু �াহর মেধয্ এমন েকান সাধারণব�বয েনই, যা িপতা-মাতােদর
দু ’জেনর একজনেক সবসময় অ�ািধকার েদওয়ার কথা বেল;
আবার এমন েকান ব�বয্ও েন, যা সবসমেয় িপতা-মাতােদর
দু ’জেনর একজনেক পছ� করার কথা বেল।
ি�তীয়ত:
আেলম সমাজ এই বয্াপাের একমত ে, চূ ড়া�ভােব িপতা-মাতা
দু ’জেনর একজন িনধর্াির নয়।
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আর এর ফেলই এ িবষেয় িফকহী মাযহাবসমূ েহর মেধয্
মতপাথর্কয্ সৃি� হেয়ে এই মতপাথর্েকয িভি� হল িশশুর
�ােথর্র �িত দৃি� েদওয়, িশশুপালন ওঅিভভাবকে�র দািয়ে�র
জনয্ িপতা বামাতার উপযু �তা এবং এই দািয়� পালেন তােদর
সামথর্য
আর তারা এই বয্াপাে একমত েয, যিদ তােদর েকােনা একজন
এই দািয়ে�র অনু পযু � হয়, তেব তার জনয্ িশশুপালন অথব
অিভভাবকে�র দািয়��হণ ৈবধ নয়।

একািধক �ী:
��গুেলাে এেসেছ েয, ‘বািহয্করূেপ েদখা যাে� একািধক �াম
�হণ িনিষ� হওয়া সে�ও একািধক �ী �হেণর ৈবধতার �ারা
এক ে�ণীর মানু ষেক অপর ে�ণীর উপর �ান েদয়া হেয়েছ।’
মূ লত: [ইসলামী শরী‘আেতর] এ অব�ােনর বয্াখযর দু ’িট িদক
রেয়েছ:
�থমত:
পুরুষ ও নারী িহেসেব মানব জািতর িভ�তার উপর িভি� কের
িবনয্� হেয়েছ তার �ভা-�কৃিত ও সামেথর্য্র েক্ষে� ি; আর
এই েয িভ�তা যােক েকউ অ�ীকার কের না, েসটােক এক
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ে�ণীর মানু ষেক অপর ে�ণীর উপর �ান েদয়ার বয্াপাের দিলল
িহেসেব �হণ করা িঠক নয়; েযমন আমরা তা সমানািধকার িনেয়
আেলাচনা করেত িগেয় িব�ািরতভােব বণর্না কেরিছ।
ি�তীয়ত:
ইসলামী শরী‘আত একািধক �ী �হণ করােক ৈবধ কের িদেয়েছ;
কারণ, এটা শরী‘আেতর সামি�ক িশক্ষার সােথ সাম�সয্পূণর্
অনু রূপভােব তা প ুরুষ ও নারী সকল মানুেষর �ভ-�কৃিতর
সােথও স�িতপূ ণর্
আর একািধক �ী �হণ করার িবষয়িট শরী‘আেতর বয্াপ
িশক্ষার সােথও স�িতপূণর্। না শরী‘আত িযনা-বয্িভচারেক
িনিষ� েঘাষণা কেরেছ এবং তা িনিষ� করার বয্াপাের কেঠারতা
আেরাপ কেরেছ; অতঃপর অনয্ভােব খুেল িদেয়েছ একিট
শরী‘আত স�ত দরজা; আর তা হল িবেয় এবং শরী‘আত
একািধক িবেয়েক ৈবধ কের িদেয়েছ। আর তােত সে�হ েনই েয,
একািধক �ী �হণ েথেক িনেষধ করা হেল, তা িযনা-বয্িভচােরর
িদেক িনেয় যােব। কারণ, নারীেদর সংখয্া প ুরুষেদর সংখয্া
ছািড়েয় যােব এবং যখনই যু � সংঘিটত হেব, তখন বয্বধান
বাড়েত থাকেব। আর আমােদর বতর্মান সমেয় ব ধরেনর অ�
েদখা যায়, যার একবােরর আ�মেন অথবা কামােনর একিট
েগালা বষর্েণর �ারা শত শত েযা�ার �াণহািন ঘে, বরং এর
�ারা েকান েকান েক্ষ আর েকান েযা�াই অবিশ� থােক না;
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ফেল একজন নারীর িবেয়র পথ সংকুিচত হেয় যায় এবং এেত
নারীেদর একিট িবরাট অংশ অিববািহত অব�ায় েথেক যায়। আর
নারী িববাহ েথেক বি�ত হওয়া এবং অিববািহত অব�ায়
জীবনযাপন করার �ারা মানিসক সংকীণর্ত, মান-স�ান িব�য়,
িযনা-বয্িভচােরর বয্াপক ছড়াছিড় ও বংশধর িবন� হওয়ার ম
বড় ধরেনর েনিতবাচক সমসয্ার সৃি� হয়।
অপরিদেক েমলােমশার েক্ষে� ��িতর দৃি�েকাণ েথেক পুরুষ
নারীর মেধয্ িভ�তা রেয়েছ। কার, নারী েযৗন চািহদা পূ রণােথর্
সব সময় েমলােমশার জনয ��ত নয়; েকননা মািসক িপিরয়ড
অব�ায় এ েক্ষে � �িত মােস তার দশ িদন অথবা দুই স�া
পযর্� �িতব�কতা রেয়েছ এবং েনফাস অব�ায় �িতব�কতার
সময়কাল যা েবিশরভাগ সমেয় চি�শ িদন পযর্� গড়া; আর এই
দু ই সমেয়র মেধয্ উভেয়র েমলােমশাশরী‘আেতর িবধান অনু যায়ী
িনিষ�। আর গভর্কালীন অব�য় এই [েমলােমশার] বয্াপাের
��িত েনয়াটা নারীর জনয্ খুবই ক�সাধয্ বয্াপার। আর পুরু
��িত থােক মাস ও বছরবয্াপী একই রকম। সুতরাং প ুরু
বয্ি�েক যখন একািধক �ী �হেণ বাধা �দান করা হে, তখন
েস এই েক্ষে� অিধকাংশ সময় িয-বয্িভচােরর আ�য় �হ
করেব।
পূ েবরর আেলাচনা েথেক �� হেয়েছ েয, শরী‘আত �ভাব-চিরে�র
যথাযথ মূ লয্ায়ণ েরেছ, �ান কাল পা�েভেদ পুরুেষর সংখয্া
ঘাটিত হয়, নারীেদর সংখয্া বৃি� পায় এবং েসসব পিরেবশ79

পিরি�িতর �িতও দৃ ি� িদেয়েছ যা নারীর উপর আপিতত হয়;
ফেল েস [�ামীর আ�ােনর জনয] ��ত থােক না এবং �ামীর
আ�ােন পূ ণর্া�সাড়া িদেত পাের না।
িবেয়র উে�শয্সমূেহর মেধয্ অপর আেরকিট উে�শয্, মানব
�জ�েক রক্ষা ক, মানু েষর বংশিব�ার অবয্াহত রাখা এবং
�ায়ী পিরবার কাঠােমা গঠন করা; সু তরাং যখন েস েকান ব�য্া
নারীেক িবেয় কের এবং তার জনয্ অপর েকান নারীেক িবেয়
করা ৈবধ না হয়, তেব িবেয়র উে�শয্ হািসল করা বয্থর্ত
পযর্বিসত হে; আর যখন িবষয়িট এমন হয় েয, তার �থম �ী
তার সােথ বহাল তিবয়েত িবদয্মান থাকেব এবং তার জনয্ অপ
নারীেক িবেয়র অনু মিত েদয়া হয় যােত েস স�ান লােভর আশায়
তােক িবেয় করেত পাের, তেব তােক তালাক েদয়ার েচেয় তা
অবশয্ইউ�ম হেব।
অতঃপর পুরুেষর স�ান জ� েদয়ার ক্ষমতা নারীর ক্ষমতার
অেনক েবিশ। কারণ, পুরুষ ষাট বছর বয়েসর পেরও স�ান জ�
িদেত সক্; আর নারীর বয়স চি�েশর সীমানায় েপৗঁছেলই স�ান
জ� েদয়ার ক্ষমতা েলাপ পায়। সুতরাং একািধক �ী �হেণ যি
পুরুেষর উপর িনেষধাজ্ঞা জাির করা, তাহেল তার অেধর্ক
বয়েসরও েবিশ সময় ধের বংশিব�ােরর কাযর্�ম ব� থাকেব
এটাই হে� শরী‘আত কতৃর্ক একািধক �ী �হেণর ৈবধতা দােনর
অনয্তম �ধান দৃি�ভি� ও সূ দশর্; এটােক অনু েমাদন েদয়া
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হেয়েছ স�াবয্ ক্ষিত ও সংকট দূর করার জনয্ এবং নারী
মােঝ সমতা িবধান ও চির�েক সমু�ত করার জনয্
আর আমরা শরী‘আেতর অনু সারীগণ অবগত আিছ েয,
ইউেরাপীয়গণ রিচত িনয়ম-কানু ন এই বয্ব�ার (একািধক �ী
�হেণর) �ীকৃিত েদয়িন; বরং তারা এটােক েকৗতুহল ও ঘৃ ণার
িবষয় এবং ইসলােমর উপর অপবােদর েক্ষ� বািনেয়েছ
িক� আমরা তােদর িচ�ািবদ ও সং�ারপ�ী �চারকগেণর মেন
তার িকছু িদক �হেণর বয্াপারিট অনুভব করেত শুরু কে;
িবেশষ কের িব�ংসী যু �, নারীেদর একটা বড় ধরেনর সংখয্া
িবধবা হওয়া এবং পুরুষেদর েচেয় নারীেদর সংখয্া বৃি� পাওয়া
সােথ সােথ তােদর টনক নড়েত শুরু কেরে
আর তােদর মেধয্ ে�িমকা বা বা�বী �হেণর ছড়াছিড়ই তােদর
বয্াপাের আমােদর জনয্ দি-�মাণ িহেসেব যেথ�; েকননা
একজন পুরুেষর জনয্ একািধক অ�র� বা�বী থা, যারা তার
�ীর সােথ তার পুরুষ, ভালবাসা ও স�েদর অংশ েভাগ কের;
বরং েকান েকান সময় তােদর েকউ েকউ তার এই সকল েক্ষে
�ীর অংেশর েচেয়ও েবিশ অংশ েভাগ কের।
এর সােথ আরও সংযু � হল িযনা-বয্িভচােরর িব�া, তার উপর
িভি� কের সৃ � েরাগ-বয্াি, অিধক পিরমােণ জারজ স�ােনর জ�
এবং মােয়েদর েপেটর মধয্ি�ত �ণ হতয্া
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বরং তারা তােদর জািতগত স�েকর্র িভি� �াপন কেরেছ এক
ভয়াবহ িবশৃ �লার উপর; সু তরাং জারজ স�ান ও অ�ীলতার
ফেল িনিক্ষ� রা�ায় পেড় থাকা স�ান েকান েকান েদে ৈবধ
স�ানেদর সমপিরমান হেয় িগেয়েছ।
আর েয সমেয় তারা একািধক �ী �হেণর িবষয়িটেক িনেয়
উ�বাচয্ কে, িঠক েস মুহূেতর্ তােদর প ুরুষ বয্ি�গণ কত
হেরক রকম নারীর িনকট আসা-যাওয়া করাটা তােদর িনকৃ�
রুিচেত একটা সবর্জনিবিদত �হণেযাগয্ বয্ হেয় দাঁিড়েয়েছ।
আেমিরকার সােবক ে�িসেড� েকেনিডর �ী উে�খ কেরেছন েয,
তার �ামীর ২০০ েথেক ৩০০ বা�বী িছল।
আর তােদর দির� ে�ণীর েলােকরা �েতয্েই একশত নারীর
উপর দখলদাির� করার ক্ষমতা রা; সু তরাং তােদর উঁচু ে�ণীর
েলাকেদর অব�া িক হেত পাের!।
আর তােদর িনকট একজন পুরুষ িনি�র্ধায় ে�িমকােদর একট
বািহনীর মােঝ আসা-যাওয়া করেত পাের; পক্ষা�ে যখন েস
িবষয়িট মজবুত চির� ও সু �র জীবন-যাপন �ণালীর মাধয্েম
কেয়কজন �ীর মােঝ সীমাব� থােক, তখন তােদর দৃ ি�েত েসটা
হেয় দাঁড়ায় মারা�ক অপবাদ, বরং হারাম কাজ!!!
‘জজর্ কালমানস ’ তার সময়কার (১৮৪১ - ১৯৩৯ ি�.) �াে�র
রাজৈনিতক ময়দােনর বাঘ এবং ইউেরােপর গণয্মানয্ বয্ি�গে
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মেধয্ অনয্ িহেসেব িবেবিচত; তােদর মেত রাজৈনিতক
ময়দােন তার শ� পদেক্ষপ িছল েস তার মত �িস�
রাজৈনিতক �িতপক্ষেক ঘােয়ল করেত সমথর্ হেয়, অথচ তার
বয্িভচার ও চািরি�ক কলুষতা িছল সবর্জন িদত বয্াপার। এসব
অপরাধ তােদর িনকট তার মহে�!!! িব�ুমা�ও েছদ ঘটায়িন।
এ েলাকিটর িছল আটশত বা�বী এবং চি�শ জন অৈবধ পু�
স�ান। আর বলা হয়: েস যখন জানেত পারল েয, তার
আেমিরকান �ী তার সােথ িব�াসঘাতকতা কেরেছ, তখন েস
অেধর্ক রাে� জা�ত হল এবং েস মিহলােক িঠক-িঠকানা িবহীন
অব�ায় রােতর অ�কাের রা�ার মেধয্ িনেক্ষপ । আর তারা
অবাক হেয় েগল েয, এই বয্ি� েকন িনেজর জনয্ যা ৈব
কেরেছ, তা অপেরর জনয্ িনিষ� কর? আর এই কািহনীর েকান
েকান পযর্ােলাচনাকারী বেল: কালমানসু (অনু রূপ �েতয্মানু ষ
েখেকা বাঘ), েস িছল নারীেদরেক সবেচেয় েবশী অপমানকারী,
েস �ীড়া-েকৗতুেকর ছেল বলু ক িকংবা েরােগর শযয্া, েয
পিরমাণ ম� ও িনকৃ� কথা নারীেদর বয্াপাে বেলেছ, তা অনয্
েকউ বেলিন। 15
অবেশেষ আমরা এই আেলাচনার উপসংহাের এই িদেক ইি�ত
িদেত চাই েয, শরী‘আত যখন একািধক �ী �হণ করােক ৈবধ
কেরেছ, তখন তােত �ীেদর মােঝ ভরণ-েপাষণ, আবাসন ও
15

আিনস মানসু র, সহীফাতুল আহরাম ()ﺻﺤﻴﻔﺔ الﻸﻫﺮام, ১৩/ ৯/ ১৯৭৯ ি�.
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স�েকর্ সকল েক্ষে� ইনসাফ �িত�ার অপিরহাযর্তার শতর্াে
কেরেছ; আর যখন নয্ায় বা ইনসাফ �িত�া করেত না পাের
অথবা যু লুম-িনযর্াতেনর আশ�া কে, তখন তার জনয্ অপর
নারীেক িবেয় করার পদেক্ষপ েনয়া ৈবধ ন
েযমিনভােব ৈবধ নয় একজন পুরুেষর জনয্ চােরর অিধক িবে
করা; আর এটা জােহলী যু েগর �ভাব িব�ারকারী অেনক �ী
�হেণর অরাজক পিরি�িত েথেক পির�াণ পাওয়ার জনয্ পির�ার
সীমাব�করণ। পিরেশেষ বলা যায়, েয বয্ি� তার �ীেদর মেধ
নয্ায় বা ইনসাফ �িত�া করেত সক্ষম , তার জনয্ একািধক
�ী �হণ করা ৈবধ; তেব বাধয্তামূলক নয়।
*****
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শরী‘আত বা�বায়ন
ইসলামী রাে� অমুসিলমেদর েক্ষ শরী‘আেতর িবিধ-িবধান
বা�বায়েনর দু ’িট িদক রেয়েছ:
�থমত: যা বয্ি�গত ও পািরবািরক অব�ার সােথ স�িকর;
এখােন �েতয্ক ধেমর্ র রেয়ে আলাদা আিকদা-িব�াস। আর
ইসলােমর সু দীঘর্ ইিতহােস ইয়াহূ দী, ি��ান ও অনয্ানয্ ধেমর
অনু সারীরা জীবনযাপন কেরেছ, অথচ তােদর েকান ধরেনর
সমসয্ার স�ুখীন হেত হ িন। ইসলামী রাে�র দু ব্
র তার সমেয়ও
নয়, সবল অব�ায়ও নয়। সব জািত-ই িবজয়ী মুসিলমেদরেক
ভােলাভােব �াগত জািনেয়েছ। এর �মাণ হল, ইসলামী রাে�র
দু বর্তার সমেয় তােদর েকউই তার ইসলাম তয্াগ কে িন, বরং
আজেকর এই িদন পযর্ তারা তা দৃ ঢ়তার সােথ ধের েরেখেছ,
সব ষড়য� �িতেরাধ করেছ এবং আ�মযর্াদার সােথ িটেক
আেছ। তােদর মেধয ইি�য়ান, তুিকর, মাগেরবী, আরব ও অনয্ানয
জািত অনয্তম
অনয্িদেক ইউেরাপীয় উপিনেবশ শাসকেদর েক্ষে� তােদ
অব�ান িছল তার উে�া। তােদর উপিনেবেশর শুরু েথেক েশ
পযর্� �চ� সং�াম চলিছল এবং এই উপিনেবশ েথেক মুি�
পাওয়াটােক ‘�াধীনতা’ নােম নামকরণ করা হেয়িছল; অথচ
মুসিলম জািতেদর এরূপ অব�ান ইসলােমর �িত এক িদেনর
জনয্ও সৃি� হ িন।
85

ি�তীয়ত: বয্ি�গত ও পািরবািরক আইন বয্তীত অনয্ানয্ ে।
এই ধরেনর িবিধিবধানগুেলা েলনেদন িবষয়, অপরাধ িবষয়ক
ইতয্ািদ হেয় থােক। ইসলাম বয্তী অপরাপর আইন-কানু েনর
েক্ষে� এগুেলােক েযভােব েদখা, এ েক্ষও একইভােব েদখাই ইনসাফিভি�ক দৃ ি�ভি�।
আর �েতয্ আইন-কানু েনর মূ ল িবষয়ই েতা ৈবধতা ও
অৈবধতা। অথচ আপিন �� সীমাল�ন লক্ষয্ করেবন, ��
ৈতিরকারক বয্ি� শরী‘আত বা�বায়নেক ৈ�রাচারী বা
একনায়কত� বেল আখয্ািয়ত করে। েযখােন �েতয্ক আইনকানু নই বা�বায়েনর সমেয় শি��েয়াগ কের বা�বায়ন করেত
হয়, যােক তােদর পিরভাষায় “আইেনর �িত ��া” নােম
আখয্ািয়ত করা হয় তাই, েকােনা রা� বা সরকার যখন আইনকানু ন বা�বায়ন ও �েয়ােগর �তয্য় বয্� ক, তখন তা িক
ৈ�রত� বা একনায়কত� হেত পাের??
আর আমার িজজ্ঞা হে�, ধরা যাক, িমসর ও সু দােনর মেতা
েদেশ যিদ শরী‘আত বা�বায়ন হয়; েস দু ‘েদেশর অিধবাসীেদর
মেধয্ েয ি��ান জনেগা�ী আে, তখন যিদ তােদর বয্ি�গত ও
পািরবািরক িবষয়সমূ েহ তােদর ধমর্ীয় িনয়মনীিতর আেলােক
পিরচালনার িন�য়তা েদওয়া হয়, েযমিনভােব মুসিলমেদরও �ত�
পািরবািরক আইন-কানু ন রেয়েছ; তারপেরও (অথর্াৎ পািরবািরক
আইন ছাড়া অনয্ানয্ িবষ) এ দু ই েদেশর ি��ানগণ েকান আইন
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চায়? তারা িক ফরািস, জামর্াি, ইতািল অথবা ইংেরজেদর আইন
চায়?
ইনসােফর দৃ ি�েত এবং িনরেপক েযৗি�ক েদশে�মী দৃ ি�েকাণ
েথেক বলা যায়, তােদর উিচত িমসির অথবা সু দািন আইেনর
িদেক ধািবত হওয়া, যিদ তারা েদশে�িমক হন। একজন িমসির
ি��ান ফরািস আইন েকন চাইেব? একজন সু দািন ি��ান, ইংেরজ
আইন েকন দািব করেব? পািরবািরক আইন এবং ধমর্ীয় উপাসনা
বয্তীত অনয্া �শাসিনক ও বয্বসায় আই-কানু ন এবং
দ�িবিধর েক্ষে� এ (েদেশর) আইেনর সােথ অনয্ (েদেশর)
আইেনর িবিভ�তা রেয়েছ, যিদও েকােনা েকােনা ধারা ও িবধান
একই রকম। এসেবর মাধয্েমই আপিন বুঝে পারেবন ইসলামী
শরী‘আেতর িবপেক্ষ সা-সােহবেদর সভয্তার পেক্ষ কীরূপ
পক্ষপাতমূ আচরণ ও ৈবষময্ করা হেয় থাে।
িবিভ� রাে�র আইন-কানু েনর িবিভ�তা একিট সু পিরিচত ও
সবর্জনিবিদত িবষ। িক� শাসন েথেক শরী‘আতেক দূ র করার
েজার গলায় দািব জানােনার িপছেন দু ’িট কারেণর েকােনা একিট
কারণ রেয়েছ:
�থম কারণ এই েয, শরী‘আেতর িনয়ম-কানু ন বা�বািয়ত হেল,
তার মেধয্িবদয্মা সািবর্ক পিরপূণর্তা ও যথাথরর ফেল তা তার
অনু সারীেদরেক পিরপূ ণর্ মুি� ও হারােনা �াধীনতা িফিরেয় েদে।
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অনয্ একিট কারণ হে, এই দািব শুধু ৈ�রাচা, যার �ারা
উে�শয্ হলেকােনা অ�েল উ�ািন ও েগালেযাগ সৃ ি� করা, যােত
এর মাধয্েম েসই অ�ল অি�িতশীল থােক এবং েঘালা পািনেত
মাছ িশকার করা সহজ হয়।
শরী‘আেতর বা�বায়েন কীভােব ৈ�রত� বা একনায়কত� হয়?!
দূ েরর ও িনকেটর সকেলই জােনন েয, ইসলামী শরী‘আেতর
বা�বায়েনর বয্াপাের েয গণেভাই অনু ি�ত হয়, তােত
অিধকাংশই শরী‘আত বা�বায়েনর পেক্ষ মত ে; িক�
‘সংখয্ালঘুেদর অিধকার সংরক্ষ’ ধু য়া তুেল শুধ সাদা-চামড়ার
সােহবরাই তা চায় না। অনয্িদে, েয েকউই �� উ�াপন করেত
পাের েয, আি�কার অেনক রাে� ‘সংখয্াগিরের অিধকার’
েকাথায়, েযসব রা� পিরচালনা কের বাইেরর শি� সমিথর্
ৈ�রাচারী ক্ষমতাব সংখয্াঘু ি��ােনরা?
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দ�িবিধ (হুদূ) ও শারীিরক শাি�সমূ হ:
শারীিরক এবং শারীিরক নয় এমন সব হদ ও শাি�সমূ হ
কতগুেলা িবিধিবধােনর না, েযগুেলেক শরী‘আত আইন
লংঘনকারীেদর শাি� িহেসেব ব�বয্ িদেয়েছ। অনুরূপ শাি�
িবধান পৃিথবীর সব আইেনই আেছ।
এখন লক্ষয্ করেত হেব এই আইন�েয়াগ েথেক �া� উপকাির
ও আইন �েয়ােগর �ভাব ও ফলাফেলর �িত; তা িনরাপ�া রক্ষ
করেছ িকনা এবং তা মানু েষর জীবন-যাপন, সফর ও চির�
সংরক্ষেণ সক্ষম ি
েকােনা আইন েথেক একিট ধারা বা েকােনা িবিধমালা েথেক
একিট িবধান িছিনেয় েবর কের তােক ঐ আইন বা িবিধমালার
েদাষরূেপ �কাশ কর সু িবচােরর অ�ভুর্� ন। বরং ইনসােফর
দািব হল েগাটা িবিধমালা ও আইনেক সামি�কভােব েদখা—
অপরােধর শতর্ ও তার সংঘট, শাি��দােনর শতর্ এবং
কারণসমূ হেক েদখা।
উদাহরণ�রূ, ইসলােমর সু দীঘর্ ইিতহােস উে�িখত হাত কাটা ও
পাথর িনেক্ষপ কের হতয্ার এই শাি�সমর বা�বায়েনর অিত
��-সংখয্ক বা�ব উদাহরণ আপিন পােব, েয সংখয্া এক হােতর
আঙু েলর সংখয্া অিত�ম করেব না। এটা এ জনয্ নয় ,
উে�িখত শাি�র িবধানসমূ হ অবা�ব ও অকাযর্ক; বরং এর
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কারণ হেলা শাি�র কেঠারতার মধয্ িদেয় শরী‘আত কতৃর্ক
বা�বািয়ত শাি� ও িনরাপ�া, আর তারপর শাি� বা�বায়েনর
েক্ষ আেরািপত শতর্সমূ; কারণ, সে�হ-সংশেয়র কারেণই হদ
রদ করা হয়।
বয্াপারিট আরও বা�িবকভােব েবাঝার জনয্ আমর আধু িনক
কােলর আইন-কানু েনর বা�বতা আেলাচনা করব।
আধু িনক জািতগুেল, িবেশষ কের পি�মা রা�সমূ হ িব�ংসী অ�,
�ত মৃতুয্ কাযর্কারী , আধু িনক �যু ি�, সু দ� উপকরণ এবং
চমৎকার আিব�ার করেত েপেরেছ, িবেশষ কের অপরােধর েক্ষে
অনু স�ান, গেবষণা ও তৎসংি�� প�িত, অপরাধীেদর
অনু স�ােনর জনয্ জনসেচতনতামূলক িমিডয়া এবং সং�ৃ িত,
িশক্ষার অ�গিত ও সতনতা �ারা বয্ি� ও সংগঠ আেলািকত
করা ইতয্ািদে। আর এতসব সে�ও অনয্া-অপরােধর মা�া
উ�েরা�র বৃ ি� পাে� এবং অপরাধীেদর ঔ�তয্ ও ে��াচািরতা
বৃ ি�ই পাে�। এটা হল একটা িদক।
অপরিদেক তােদর মেনােযাগ অপরাধী ও তােদর কুকমর্েক সং�ার
ও সংেশাধন। তারা েচেয়েছ েজলখানােক তারা সংেশাধেনর �ান
ও সং�ার-েক� িহেসেব ৈতির করেব এবং অপরাধীেদরেক েরাগী
িহেসেব িবেবচনা কের তােদরেক শাি�র চাইেত িচিকৎসার েবিশ
উপযু � িহেসেব িচি�ত কেরেছ। আর তােদর অপরােধর দায়
চািপেয়েছ উ�রািধকারগত, পিরেবশগত ও সামািজক িবশৃ �লার
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উপর। এিট সিঠক, অ�ীকার করার উপায় েনই; িক� িবষয়িট
এই একিট িদেকর মােঝই সীমাব� নয়। কারণ, অসু � অ�
অেনক সমেয় েকেট েফলার মেধয্ই কলয্াণ িনিহত রেয়, যােত
তার েরাগ েগাটা শরীের ছিড়েয় পড়েত না পাের; আর তা
েযৗি�ক ও বা�ব বেলই �ীকৃত।
আর সামািজক িবশৃ �লা েতা সমােজর বয্িেদর দু নর্ীিত ও
অনয্ােয়ই সমি�।
অনয্িদে েজলখানায় অেনক অপরাধীর অ�র আরও কেঠার হেয়
যায় এবং েসখান েথেক তারা তী� েক্ষাভ ও �চ� দুঃখ িনেয় েব
হয়। েসখােন েচার, গু�া ও খুনীরা সহেজই তােদর পিরক�না
�ণয়েনর েক্ষে� পর�রেক সহেযািগতা করেত পা এবং তারা
েজলখানােক পার�িরক আেলাচনা ও কাজ ব�েনর অভয়ারণয্
বািনেয় িনেত পাের। তােদর এই অপকেমর তােদর িব�া�
ভাইেয়রা খাঁচার বাইের েথেক এ েক্ষ অংশ�হণ করেত পাের।
আর আপিন পযর্েবক্ষণ  এবং বুেঝ থাকেবন েয, অপরাধীেদর
সংেশাধন-পিরক�না ও নরম িচিকৎসার ধারণার উপর
অধর্শতা�রও েবিশ সময় অিত�া� হেয়েছ, তা সে�ও অপরাধ
বহুগুেণ বৃি� পা। তাই এই পিরক�নািট িনছক একটা ক�না
ও মরীিচকা ছাড়া আর িকছু ই িছল না।
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আধু িনক মানবসমাজ ও সভয্ জগে েবপেরায়াভাব, ৈবধকরণ
এবং মানু েষর জান, মাল ও ইয্যতেক স�া পণয্রূেপ গণয্ কর
েক্ষে এমনভােব শীেষর্ েপৗঁেছ েগে; যার ফেল মানবরিচত
আইন-কানু েন এসব ভয়ংকর অপরাধীেদর কুকেমর্র েয শাি�
িনধর্ারণ করা হেয়ে, তা তােদর অপরােধর তুলনায় খুবই দু বর্ ও
ক্ষ। এসব খুনী-হতয্াকারী ও র�পাকারীেদর কী করুণা বা
ভ�তা �াপয্ হেত পাে? তােদর অপরােধর বিল িনরপরাধ
মানু ষেদর বয্াপাের িক তার দয়া বা করুণার পিরচয় িেয়েছ?
আর তারা িক সম� সমােজর �িত দয়া েদিখেয়েছ? বরং অপরাধ
িবষয়ক পদেক্ষেপর যত উ�িত হ, অপরাধীেদর েকৗশল ও
উপায়-উপকরেণরও তত উ�িত লক্ষয্ করা যা এমনিক তারা
এমন বািহনী গঠন করেছ, যা কখনও কখনও সামথর্, উপায়উপকরণ ও ��িতর িদক েথেক রা� ও সরকারেক অিত�ম
কের যাে�। মাদকবয্বসায়ীেদ সংবাদ ও অপরােধর বৃ ি�র খবর
আমরা শুে যাি�; তারা দৃ ি�র আড়াল েথেক েবর হেয় �কােশয্
ঘুের েবড়াে�, এমনিক তারা সরকার ও িবিভ� কতৃর্পেক সােথ
�কােশয্ দরদ�র করেছ! আিম জািন না ঐ দরদ উথেল-পড়া
বয্ি�র তােদর েক্ষেেকান শাি� িদেবন??
পূ বর্ােলাচনর উপর িভি� কের বলা যায় েয, বতর্মান ধারার িশক,
সং�ৃ িত ও সভয্তা মানুষেক িবপদ  দু রাব�া েথেক পির�াণ
িদেত স�ূ ণর্ বয্। মানু ষ এখন পৃিথবীর আকােশ, জেল, �েল,
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আপন গৃেহ, অিফস-আদালেত, িশ�-কারখানায় ও পেথ-ঘােট ভয়ভীিত ও �ােস জীবনযাপন করেছ।
আর আজেকর অপরাধীরা (েযমনিট ইেতাপূ েবর্ বেলিছ) িশক্দীক্ষায় পুে ��ত; পুিলশ �শাসেনর উ�িত এবং সংি�� উপায়উপকরণসমূ েহর নতুনে�র সােথ সােথ তারাও উ�ত হেয় যায়;
আর শাি� ও নীরাপ�ারক্ষী বানীেদর পিরক�না করার মেতা
তারাও পিরক�না কের। উভেয়র মেধয্ সবসমেয় যু�াব�— এই
অব�া দূ র করেত হেল সু িবচারপূ ণর্ সতকর্কারী শাি�র েকান
িবক� েনই। তবুও িক তারা বুঝেত পারেছ না...!
পিরেশেষ বলা যায়, িকছু িকছু শারীিরক শাি�র িবধান অেনক
আধু িনক আইন-কানু েনও �েয়াগ করা হয়। ত�েধয্ উে�খেযাগয
হল মৃতুয্দ�। এই শাি�িট েকােনা েকােনা আইেন িবলু �ও
হেয়িছল, িক� তারপর তারা আবার িফেরও এেসেছ। আর
আমােদর মুসিলমেদর �ে� একিট বয্াপ ও অকাটয্ ব�বয
রেয়েছ—
َّ ۡ
َ
ّ
[٥٠ : ﴾ ]ﻮرة اﻤﻟﺎﺋﺪة٥ ﴿ َمَنۡ أَحۡسَنُ مِنَ ٱ�َِ ُحك ٗما ل ِق ۡو ٖ� يُوق ُِنون
“িনি�ত িব�াসী স�দােয়র জনয্ িবধানদােন আ�াহ অেপক্ষা
ে��তর?” — (সূ রা আল-মািয়দা: ৫০)
*****
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আ�াহর পেথ িজহাদ ()ﻟﻬﺎد ﻲﻓ ﺳبﻴﻞ اﷲ
িজহাদ �সে� �দ� ব�েবয বয্ি, সমাজ ও জািতর জনয্ শি�
ও তার আবশয্কতা স�েকর্ একিট আেলাচ অ�ভুর্� থাকেব।
অনু রূপভােব ইসলােমর �কৃতরূ ও অপারাপর ধমর্সমূহ েথেক
তার িবেশষ িভ�তা স�িকর্ত বণর্না এব মুসিলম ‘জািত’ বা
উ�ােতর তাৎপযর ও এর সােথ ইিতহাসিবদ ও সমাজিবজ্ঞানীে
িনকট �চিলত ‘জািত’র ধারণার পাথর্কয ইতয্ািদ িবষয়গুেল
অ�ভুর্� হে। অতঃপর মেনােযাগ আকষর্ণ করা েব ইসলােম
িজহােদর মূ লত� এবং এর সােথ শুধ ( ﺤﻟﺮبযু �) অথবা শুধু
( اﻟﻘﺘﺎلমারামাির) শে�র অেথর্ পাথর্ক স�েকর। তারপর
আেলাচনা

করা

হেব ﺠﻟﻬﺎد

(িজহাদ)

শ�েক তার অথর

সীমাব�কারী শ� ( ﻓ ﺳبﻴﻞ اﷲআ�াহর পেথ) -এর সােথ সংযু �
করার তাৎপযর্ স�েক।

শি�:
শি� হল একিট �শংসনীয় ব� ও কাি�ত িবষয়; আর এটা
এমন এক িবেশষ গুেণর না, যার �িত মানব আ�া আকৃ� এবং
যােক মানব আ�া পছ� কের। আর মানু ষ যখন দৃ ঢ়তার সােথ
তার কমর্গুে �হণ কের এবং শি�ম�ার সােথ তার কাযর্াবলী
সমা� কের ও তার িবষয়সমূ হ পিরচালনা কের, তেব েস যা চায়
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তা যথাযথভােব করেত সক্ষম হ; চাই েস শি�টা ৈচি�ক শি�,
জ্ঞান শি�, অথবা ব�গত শি�।
সু তরাং শি�শালী েদহ, শি�শালী মতামত এবং শি�শালী
বয্ি�— এ ধরেনর সবিকছু ই পছ�নীয় গুণাবলীর অ�ভুর্
আর এটা সবর্জিবিদত েয, শি�র বয্াপারিট তখনই পছ�নীয় ও
উ�ম বেল িবেবিচত হেব, যখন তার বয্বহার হেব উ�ম প�ায়
এবং সকল মানু েষর জনয্ উপকারী েক্ষ
একিট শি�শালী রা�ই পাের তার গা�ীযর্ ও মযরদা রক্ করেত,
যতক্ষণ পযর্ই গুণ তার সােথ স�ৃ� থােক
আর এটা আ�াহ কতৃর্ক �দ� একিট অনয্তম �চিলত িনয়,
যার উপর জীবন-যা�া �িতি�ত; তাই ঐ সেতয েকান কলয্াণ
েনই, যার বা�বায়ন েনই; আর ঐ সতয �িত�া লাভ করেত পাের
না, যতক্ষণ না তার সােথমন শি�র সংেযাজন হেব, যা তার
সংরক্ করেব এবং তােক পিরেব�ন কের রাখেব।
আর দু িনয়ার জািত ও রা�সমূ হ �ান, কাল ও পা�েভেদ িবিভ�
প�িত ও �কাের তার শি� ��ত কের যাে�। তাছাড়া আমােদর
বতর্মান যুেগ শি�র িবিভ� �কার আিব�ৃ ত হেয়েছ; আর উপায়উপকরেণর ��িত সকল ক�নার বাইের চেল েগেছ। এটা হল
শি� ও তার গুরুে�র বয্াপাের ভূিম
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আর অপর ভূ িমকািট ইসলাম ও তার অনু সারীেদর �কৃিতর সােথ
স�িকরত। অমুসিলমগণ, িবেশষ কের ি��ানগণ এবং তােদর
পরবতর্ীেত পি�মাগণ ইসলামেক ভুল বুেঝ যখন ধারণা েপাষণ
কের েয, ইসলাম হে� কতগুেলা অদৃশয্ িব�াস আনু �ািনক
ইবাদােতর সমি�র মেধয্ সমাব� একিট ধমর; ফেল তােদর ধারণা
অনু সাের ইসলাম বয্ি�গত বয্াপার ম; আর একজন মানু ষ তার
ই�া অনু যায়ী িনেজর জনয্ আিকদ-িব�াস ও ধমর্ পছ� করে
এবং েস তার পছ�সই প�িতেত তার �িতপালেকর উপাসনা
করেব। তােদর িনকট বয্াপারিট এেতই সীমাব�।িক� ইসলােমর �কৃত
অথর্ ও উে�শয অনয্রক; েকননা তা হল আ�িরকভােব িবশু�
িব�ােসর নাম; আ�াহেক একমা� ইলাহ বেল িব�াস করা এবং
এই িব�াস লালন করা েয, িতিন বয্তীত অনয্ েকউ ইবােতর
েযাগয্ ন, িযিন পিরপূ ণর্ গুণাবলী �ারা গুণাি�ত এবং স
�কার েদাষ-�িট ও অপিরপূ ণর্তা েথেক মু� ও পিব�। একই
সােথ ইসলাম একিট �জ্ঞাপূণ শরী‘আত তথা িবধােনর নাম, যা
মানু েষর বয্ি�গত ও সমাজ জীবে; িনরাপদ জীবেন ও যু �
জীবেন; পিরবার-পিরজন, িনকটতম বয্ি� ও দূরতম বয্, শ�
ও ব�ুর সােথ তার আচার-আচরণ; শরী‘আত, িবিধিবধান, আদবকায়দা ও িশ�াচারসহ যত �েয়াজন রেয়েছ তার সবিকছু েকই
অ�ভুর্� কে; আরও অ�ভুর্� কের রাজৈনিত, সামািজক,
চািরি�ক ও অথর্ৈনিতক নীিতমালাসহ দুিনয়ার সকল িবষয় ও
ব�েক।
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আর ইসলােমর অনু সারীগণ সমাজিবজ্ঞানীেদ মােঝ �চিলত
ধারণার েকান ‘জািত’ নয়; কারণ, তােদর মেত ‘জািত’ অথর্
‘একটা মানবেগা�ী, যারা তােদর মধয্কার িনিদর্� িকছু ৈবিশে
পর�র একতাব� ও সংঘব�। পক্ষা�ের ইসলােমর দৃি�ে
এমন �েতয্ক বয্ি� ‘মুসিলম জািত’ বা উ�ােতর অ�ভু্
র , েয
বয্ি ইসলামেক দীন িহেসেব �হণ কেরেছ; েস েয ে�ণী, বণর,
অথবা পূ বর্ ও পি�ের েয েদেশরই েহাক না েকন।

িজহােদর হাকীকত:
ধমর্ ও জািত স�েকর্ এই িব�ািরত আেলাচনার পর সু�� হে
েগল েয, ইসলাম একিট সংকীণর্ ধমর্ নয় এবং ইসলােম
অনু সারীগণ িনেজেদর মেধয্ সীমাব� েকান জািত নয়। আর তার
উপর িভি� কেরই সতয্েক �কা, �চার ও স�সারেণর জনয্
িজহাদেক শরী‘আেতর অ�ভুর্� করা হেয়ে, যােত সকল মানু ষ
ইসলােমর মেধয্ �েবশ কে।
আর এ পযর্েয় মেনােযাগ আকষর্ণ করা যুি�যু� হেব ে,
ইসলামী পিরভাষা হে� ( ﺠﻟﻬﺎدিজহাদ)। ( ﺤﻟﺮبযু �) অথবা

( اﻟﻘﺘﺎلমারামাির) নয়।

কারণ, ( ﺤﻟﺮبযু �) শ�িট �ারা অিধকাংশ সময় এমন যু �

বুঝােনা হয়, যার েলিলহান িশখা �েল উেঠ এবং আগুন ছিড়েয়
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পেড় বয্ি�গ, জািতগত ও ব�গত উে�শয্ হািসেলর জন বয্ি,
দল ও েগা�সমূ েহর মেধয্। পক্ষা� ইসলাম কতৃর্ক অনুেমািদত
যু � এরূ উে�শয্ বা �াথর্ িসেলর জেনয নয়।
ইসলাম এক স�দায়েক বাদ িদেয় অনয্স�দােয়র �ােথর্র �িত
দৃ ি� েদয় না এবং এক জািতেক বাদ িদেয় অনয্ জািতর উ�িত
িবধান করাও ইসলােমর উে�শয্ ন; আর তার কােছ এটা েকান
গুরু�পূণর্ িবষয় নয়, েকান শাসক েকান ভূ িমর মািলকানা লাভ
কেরেছ এবং তার উপর কতৃ্� �িত�া কেরেছ।
র
বরং ইসলােমর
উে�শয্ হল মানুেষর েসৗভাগয্ ও সফলত সু তরাং এ ছাড়া
অনয্সব লক-উে�শয্েক ইসলােম িবেবচনা করা হয় ন; বরং এ
জাতীয় িচ�া-ধারা �িতেরােধ ইসলাম ব�-পিরকর, যােত েগাটা
দীন তথা জীবনবয্ব�া আ�াহর জনয্ হেয় য; েগাটা পৃিথবী
আ�াহর জনয্ হেয় যায় এবং আ�াহর েনক বা�াগণ যােত
পৃিথবীর ওয়ািরশ হয়। আর এই সেবর জনয্ই ইসলামী িজহাদ
পিরচািলত হয়; এই জনয্ নয় ে, েকান জািত এককভােব সকল
কলয্ণেক কুিক্ষগত কর, অথবা এককভােব সকল স�দ
করায়� করেব; বরং ইসলামী িজহােদর উে�শয্ হেল যােত েগাটা
মানবজািত ইসলােমর পতাকাতেল মানিবক সফলতা অজর্েনর
মাধয্েম েসৗভাগয্বান হয়
এ লক্ষয্ বা�বায়েনর জনয্ই িবচ, উ�ম উপেদশ ও সেবর্া�ম
প�ায় িবতেকর্র মাধয্ সকল �কার শি� ও উপায়-উপকরণ
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�েয়াগ করা হয়। এরপরই আেস বয্াপক ও গভীর অথর্েবাধ
‘িজহাদ’ শ�িট।
িজহাদ, যার অথর্ সেবর্া� েচ�া ও শ-সামথর্য্ বয্য় , এই
শ�িটর অথর্ বয্াখয্া এবং ত অনয্ানয্ সমাথর্েবাধক শে�র উ
িনবর্াচন করার তাৎপযর্ িবে�ষণ কর পর ইসলামী পিরভাষায়
তার সােথ যু � একিট বাকয্াংেশর �িত মেনােযাগ আকষর্ণ কর
�েয়াজন। আর তা হে�, ‘( ﻓ ﺳبﻴﻞ اﷲআ�াহর পেথ)’

বাকয্াংশি।

িন�য় তা ��ভােব এই ইসলামী শি�র উে�শয-লক্ষয্েক িনধর
কের েদয়। এটা এমন শতর, যার েথেক কখনও িবি�� হওয়ার
সু েযাগ েনই; বরং যিদ তার েথেক আলাদা হয়, তেব পিরভাষািট
বািতল হেয় যােব, িবষয়িট ন� হেয় যােব এবং মূ ল উে�েশযর
িবলু ি� ঘটেব।
( ﻓ ﺳبﻴﻞ اﷲআ�াহর পেথ) মােন হল, মুসিলম বয্ি�র �েতয্কি
কাজই স�ািদত হওয়ার িপছেন যখন সবর্�থম উে�শয্ হে
আ�াহর স�ি� অজর্, অতঃপর উে�শয্ হেব সবর্সাধারেণ
কলয্াণ সাধন ও জািতর সু খ-সমৃি�, তখন তা ‘আ�াহর পেথ’
বেল গণয্ হেব সু তরাং ভাল ও কলয্াণকর কােজ অথর্ খরেচ
েক্ষে� যখন তার �ারা দানকারীর উে�শয্ হয় দুিনয়ার ফায়
হািসল করা অথবা জনসাধারেণর �শংসা কুড়ােনা, তেব তা
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‘আ�াহর পেথ’ বেল গণয্ হেব ন; েস যিদও তা িমসিকন অথবা
িনঃ�েক দান কের।
( ﻓ ﺳبﻴﻞ اﷲআ�াহর পেথ) এমন একিট পিরভাষা, যা এমন
কমর্কাে�র উপর �েযাজ, েয কমর্কা� স�ািদত হেয়েছ েকান
�কার েখয়াল-খুিশ ও কু�বৃ ি�র িম�ণ ছাড়াই একিন�ভােব
আ�াহর স�ি�র উে�েশয। আর িজহােদর েক্ষে� এই শতর্াের
করা হেয়েছ শুধুমা� এই অথর্েক বুঝােনার জই। সু তরাং সিঠক
ইসলামী িজহােদর জনয্ আবশয্ক , তা সকল �কার ৈবষিয়ক
উে�শয, েখয়াল-খুিশ, অথবা বয্ি�গত েঝাঁ-�বণতা েথেক মু�
থাকেব; একিট সু িবচারপূ ণ্ শাসনবয্ব�
র
�িত�া ছাড়া অনয্ েকান
উে�শয্ থাকেব ন, েযখােন মানু ষ ইনসাফ �িত�া করেব, সতয্েক
স�সািরত করেব এবং নয্ায়নীিতর সহায়তা করেব।
আর আল-কুরআেনর ব�েবয রেয়েছ;
َ ُ َُ ْ ُ َ َ َ ّ
َ
يل
ِ ِ ﴿ ِّينَ ءَامَنُواْ يُ�َٰتِلُونَ �ِ سَبِيلِ ٱ�َِّۖ وَٱ�َِين �فروا ي�ٰت ِلون ِ� سب
ُ ّ
[٧٦ :وت ﴾ ]ﺳﻮرة اﻟنﺴﺎء
ِ ل�َٰغ
“যারা মুিমন তারা আ�াহর পেথ যু � কের এবং যারা কািফর
তারা তাগূ েতর পেথ যু � কের।” — (সূ রা আন-িনসা: ৭৬)
আর হািদেস নববীর ব�বয্ের মেধয্ রেয়:
» ﻣﻦ ﻗﺎﺗﻞ ﻟﻜﻮن ﻛﻤﺔ اﷲ � اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻬﻮ ﻓ ﺳبﻴﻞ اﷲ ﻋﺰ و ﺟﻞ« )ﺒﻟﺨﺎري
.(مﺴﻠﻢ و أﺑﻮ داود و اﻟنﺴﺎﻲﺋ و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ و أﻤﺣﺪ
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“েয বয্ি� আ�াহর কথােক সমু�ত করার জনয্ যু� ক, েস
আ�াহ পেথ যু � কের। ...” —(বুখারী, িকতাবুল ‘ইলম, বাব নং৪৫, হািদস নং- ১২৩; একইভােব বণর্না কেরন ইমাম মুসিল,
আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ ও আহমদ)।
আর এই অেথর্র বণর্, তার �িত দৃ ঢ়তা ও তার �িত
বাধয্বাধকতার �েয়াজনীয়তার বণর্না �ারা -কুরআন ও সু �াহ
পিরপূ ণর্

পৃিথবীর িবিভ� জািত ও শি�:
এটাই যিদ হয় ‘ইসলাম’, ‘মুসিলম জািত’ ও ‘আ�াহর পেথ
িজহােদর মমর্াথর্ ও তাৎপ’; আর ‘শি�’ যিদ জািত ও বয্িেদর
জনয্ জীবেনর ব�গত ও ভাবগত িদক িদেয় সিঠকভােব চলার
অপিরহাযর্ িবষয় হয়; তখন আ�যর্ হওয়ার িকছু েনই ে,
ইিতহােসর দীঘর্ পির�মায় সকল জািত ওউ�তই শি�েক পছ�
কেরেছ; তােদর অব�ানেক সু সংহত করার জনয্ এবং স�ান ও
িনরাপ�ার সােথ জীবনযাপেনর জনয্শি�র ��িত িনেয়েছ।
আর আেলাচনার এেকবাের েশষ �াে� এেস আিম ঐ অপশি�র
�িত মেনােযাগ আকষর্ণ কর ভাল মেন করিছ, েয অপশি�
ইিতহােসর
সবর্কাে
উপিনেবশবােদর
স�ী
হেয়েছ;
উপিনেবশবাদীগণ পৃিথবীর পূ বর্ ও পি�েমর দুবর্ল জািতেদর উপ
ঐসব শি� ও যু ে�র উ�ািন িদেয়েছ এবং তারা িবিভ� েদেশর
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িভতের তােদর পেণয্র জনয্ বাজার ও তােদর উপিনেবেশর জন
ভূ খে�র স�ােন খুঁেজ-েবিড়েয়েছ, যােত তারা স�েদর উৎসগুেলা
কুিক্ষগত করেত পা, আর অনু স�ান করেত পাের আ�াহর
�শ� জিমেনর িবিভ� �কােরর খিন ও ভা�ার, েযগুেলা মূল
মািলকেদর বাদ িদেয় তােদর উদরপূ িতর্ উে�েশয্ খাদ-শসয্
েযাগােব আর তােদর িশ�-কারখানায় কাঁচা মাল েযাগান িদেব।
আর তােদর এই অনু স�ােনর সমেয় তােদর অ�রসমূ হ েলাভলালসায় ভরপুর ও আ�াসমূ হ অিত লালসায় উ�ু � থােক; তােদর
সামেন থােক ভয়ংকর টয্াসমূ হ এবং মাথার উপের আকাশ
সীমায় থােক হাজার হাজার �িশিক্ষত ৈসিনক �ার গিঠত
িবমানবহর। তারা েদেশর পর েদেশর িরিযক িছিনেয় েনয় এবং
েস েদশগুেলার িনরুপ�ব অিধবাসীেদর সু-স�ািনত জীবনেক
িছ�-িভ� কের েদয়। তােদর যু �গুেল আ�াহর পেথ িছল না,
বরং তা িছল বয্ি�গত েখয়া-খুিশ ও ে��াচারী �বৃ ি�র পেথ।
হামলার পর হামলা, আ�মেণর পর আ�মণ চালােনা হেয়েছ
েসসব শা� িনরীহ জািত ও েগা�ীর উপর, যােদর অপরাধ শুধু
এই িছল েয, আ�াহ তা‘আলা তােদরেক এমন জিমেনর খিন ও
গু�ধন �ারা অনু�হ কেরেছ, যার অভয্�ের রেয়েছ খিনজ
স�দ এবং উপিরভােগ রেয়েছ উবর্রত। অথবা আ�মণ চালােনা
হেয়েছ তােদর পেণয্র বাজার সৃি�র জনয্ িকংবা তােদর েসইস
�জািতর বয্ি�েদর মেনার�েনর বয্ব�া করার জ, যােদর �ান
তােদর েদেশও হয় িন। আর সবেচেয় নয্�ারজনক িবষয় হ,
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তারা কখনও কখনও একটা শাি�পূ ণর্ েদেশ আ�মন কের শুধ
এই জনয্ ে, েসই েদশিট এমন একিট েদেশর পেথ অবি�ত,
যার উপর তারা ইতঃপূ েবর্ কতৃর্� লাভ কেরিছ
িক� তারা আজেকর এই িদেন সভয্তার কথা বলে এবং
আ�জর্ািত আইন-কানু ন ও চুি� অনু সরেণর কথা �কাশ
করেছ। তারা িনঃসে�েহ এই বয্াপাের আ�াবান হেয়েছ এই
কারেণ েয, তােদর পদসমূ হ ি�িত লাভ হেয়েছ এবং তারা
িনেজেদরেক সু িবনয্� করেত েপেরেছ। আর যিদ এসব �াথর
েথেক েকান িকছু িবন� হত, তেব তারা েকােনা �িত�িত রক্ষ
করত না এবং তখন তারা েকােনা আইেনর েতায়া�া করত না।
আর আইেনর বয্াখয্াও কথার মার-পয্াঁেচ তােদর এমন দক্ষত
রেয়েছ, যা তােদর জনয্ আইেনর ে�নী েথেক েবর হওয়ার
হাজারটা পথ হাজারটা পারাপােরর �ান ৈতির কের িদেত পাের।
এ ছাড়াও তারা িনেজেদরেক পারমাণিবক েবামা, হাইে�ােজন
েবামা, জীবাণু েবামা, রাসায়িনক েবামা ইতয্ািদর মেতা এমনসব
িব�ংসী অ� ৈতির কের ��ত কের িনেয়েছ, েয অে�র িচ�া
িবতািড়ত শয়তােনর মেনও উদয় হয় না! এতদসে�ও আপিন
এমন বয্িেক পাে�ন, েয ইসলামী িজহােদর িবষেয়র সােথ
ক�রপ�া, িবশৃ �লা সৃ ি�, অযথা র�পাত ইতয্াি নানা ধরেনর
িমথয্ােক জুেড় িদেয় উ�াপন কে; অথচ �গিতশীলতায় েমাড়ল
রা�ই েসই িদন িহেরািশমায় আণিবক েবামা েফেলিছল।
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হায়! তারা যিদ একিট সতয্ কথা বল আ�াহর ওয়াে� এবং
আ�াহর পেথ..!
আর আ�াহ তাওিফক েদয়ার মািলক এবং িতিন সতয্ ও সিঠক
পেথর স�ান িদেয় থােকন।
েলখক:
সােলহ ইবন আবিদ�াহ ইবন হুমাদ
ম�াতুল মুকররামা।

***
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গুরু�পূণর্ ��
১. সীরাতু ইবেন িহশাম।
২. শাইখুল ইসলাম ইবন তাইিময়য্, মাজমু‘ ফাতাওয়া ( �ﻤﻮع
)ﻓﺘﺎوى।
৩. তািরখু ইবেন কািছর, আল-েবদায়া ওয়ান িনহায়া ( ﺒﻟﺪاﻳﺔ و
)ﻨﻟﻬﺎﻳﺔ।

৪. মুহা�দ আল-গাযালী, হুকুকুল ইনসান()ﺣﻘﻮق اﻹ�ﺴﺎن।
৫. আবদু ল ওহাব আবদু ল আযীয আশ-শীশানী, হুকুকুল ইনসান
ওয়া হুরিরয়াতুহুল আসাসীয়য্ ( ﺣﻘﻮق اﻹ�ﺴﺎن و ﺣﺮ�ﺎﺗﻪ
)اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ।
৬. মুহা�দ আত-তােহর ইবন ‘আশু, উসূ লুন েনযাম আলইিজিতমায়ী িফল ইসলাম ()ل اﻨﻟﻈﺎم اﻻﺟﺘﻤﺎﻲﻋ ﻲﻓ اﻹﺳﻼم।
৭. মুহা�দ আল-গাযালী, হাযা িদনু না ()ﻫﺬا دﻳنﻨﺎ।
৮. আবদু ল কােদর ‘আউদাহ, আত-তাশরী‘উল িজনা’ঈ ( ﻟتﺮﺸ�ﻊ
)ﻟﻨﺎﻲﺋ।
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৯. আবুল আ‘লা আল-মওদু দী, আল-িজহাদ ফী সািবিল�াহ ( ﺠﻟﻬﺎد
)ﻓ ﺳبﻴﻞ اﷲ।
১০. মুহা�দ সা‘ঈদ রমযান আল-বূ তী, হািযিহ মুশিকলাতুিহম
()ه مﺸﺎﻠﻜﺗﻬﻢ।
১১. খািলদ মুহা�দ ‘আলী আল-হা�, আল-কাশ্শাফ আল-ফরীদ
‘আন মা‘য়ািবিলল হাদম ওয়া নাকােয়িদত তাওহীদ ( الﻜﺸﺎف
)ﻔﺮ�ﺪ ﻋﻦ ﻣﻌﺎول اﻬﻟﺪم و ﻧﻘﺎﺋﺾ اﺘﻟﻮﺣﻴﺪ।

*****
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�াধীনতা িবষয়ক ��সমূ হ:
আ�াহ তা‘আলা মানু ষেক িচ�া ও িব�ােসর েয �াধীনতা দান
কেরেছন তার মেধয্ এবং িতিন েয তােক তার ধমর্ পিরবতর্
করেত িনেষধ কেরেছন (হতয্ার মত চূড়া� শাি� �েয়াগস) তার
মেধয্ সম�য়সাধন িকভােব স�? যিদও এই পিরবতর্ন �কাশ
পায় গভীর িচ�া েথেক উদগত বয্ি�গত িস�া� েথেক এবং
গরু�পূণর্ কার?
মুসিলমগণ মেন কের, এটা খুবই �াভািবক েয, ি��ানগণ তােদর
আিকদায় িব�াসী ভাইেদর ইসলাম �হেণর অিধকােরর �ীকৃিত
েদেব ... তাহেল আ�াহ মানু ষেক েয �াধীনতা �দান কেরেছন
তার �িত �ীকৃিত জ্ঞাপন কের িধেমর্ �েবেশ আ�হী
মুসিলমেদর জনয্ েস একই অিধকার েভাগ করা স�ব নয় ি?
ইসলাম িক ইসলামী রাে�র মেধয্ ি��ানেদরেক ঐ �াধীনতা
�দান করেত ��ত, েয �াধীনতা ি��ান রাে� মুসিলমগণ েভাগ
কের থােক; যার মেধয্ রেয়েছ মসিজেদ �েবশ কর, �াধীনভােব
তােদর ধেমর্র বয্াখয্া করা এবং জনসাধারণেক ি��ান আিিব�াস �হেণর জনয্ আ�ন করা?
িকভােব তািগদ েদয়াটা যু ি�স�ত হেত পাের েয, আ�াহ তা‘আলা
পুরুষ ও নারীর জনয্ সমান �াধীনতা দান কেরে; এরপর
মুসিলম নারী এমন পুরুষ বি�েক পছ� করা েথেক িবরত
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থােক, যােক িবেয় করেত তার আ�হ আেছ, যিদ েস মুসিলম না
হয়?
আমােদর পেক্ষ হাত েকেট েদও, েব�াঘাত করা, অথবা পাথর
েমের হতয্া করার মত শারীিরক শাি�র বয্াখয্া করা িকভােব স
হেত পাের; অথচ এগুেলা আ-কুরআেনর িকছু আয়ােত
সু ��ভােব বিণর্?

সমতা বা সমানািধকার িবষয়ক ��সমূ হ:
দাস�থার িন�া বা দাস�থার িবলু ি� না কের দােসর উপর
�াধীন মানু েষর �াধানয্ েদয়ার পক্ষ সমথর্েনর অথ?
েকন বলা হয় েয, আ�াহ তা‘আলা মানু ষেক অিধকার ও দািয়ে�র
েক্ষে� সমান কের সৃি� কেরে; েযখােন ধমর্ীয় কারেণ
অসমতােক �হণ করা হয়? েযমিনভােব মুসিলমেক অমুসিলেমর
উপর �াধানয্ েদয়ার কথা �কাশ করা হ, যিদও েশেষা�
বয্ি�িট আহেল িকতাব হ, িকংবা েস অনয্ েকােন ধেমর্র
অনু সারী হয়, অথবা অিব�াসী তথা নাি�ক হয়?
আর ধমর্ীয় িব�ােসর উপর িনভর্র কের আমর আইনী ও
সামািজক েক্ষও এই ধরেনর অসমতা পাই।
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আর আমরাও �� কির, একই ধরেনর অিধকার িনেয় মুসিলম,
ি��ান, ইয়াহূ দী এবং অবিশ� িব�াসী বা অিব�াসী মানু েষর
পার�িরক স�ীিতর সােথ বসবাস করার সােথ ইসলামী আকীদা
ও িব�ােসর েকান িবেরাধ আেছ িক? িবেশষ কের মুসিলম ও
অমুসিলেমর েক্ষেেকান পাথর্কয্ করা ছাড়াশরী‘আেতর আইন
বা�বায়েনর িবষয়িটেত?
আর এক ে�ণীর েলাকেক অপর ে�ণীর উপর �াধানয্ েদয়ার
িবষয়িট �হণ করা হেব েকন? আর এটা এমন একটা িবষয়, যার
িভতের আমারা িনে�া� িবষয়গুেলা েদখেত পই:
১. একািধক �ামী �হণ িনিষ�; অথচ একািধক �ী �হণ ৈবধ।
২. �ামী তার �ীেক পিরতয্া করেত পাের েকােনা যথাযথ কারণ
�দশর্ এবং ফলাফল েভাগ বয্তী; েযখােন নারীর পেক্অেনক
কে� এবং শুধুমা� আইনী �ি�য়ােতই েকবল তালাক েপেত
পাের।
৩. স�ানেদর উপর অিভভাবকে�র অিধকার িপতার জনয্ �ীকৃ,
যিদও িশশুরা তার মােয়র লাল-পালেন থােক।
৪. উ�রািধকােরর দৃ ি�েকাণ েথেক আমরা েদখেত পাই েয, নারীর
অংশ অিধকাংশ সময় পুরুেষর অংেশর অেধর্েকর েচেয়ও ক
হেয় থােক।
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পিরেশেষ, আমরা আ�াহর েক্ষ েযৗি�ক স�কর্ েকাথায় পা,
িযিন মানু ষেক সৃ ি� কেরেছন এবং তােদর সকলেক ভালবােসন;
একই সােথ আমরা আল-কুরআেনর ব�েবয্র মেধয্ পাি� ,
আল-কুরআন কািফরেদর সােথ যু � করেত উৎসািহত করেছ?
আর েয ইসলামী রাে�র মেধয্ শরী‘আেতর িনয়ম-কানু নসমূ হ
বা�বায়ন করা হয়... েসখােন িক (ধমর্ী, সাং�ৃ িতক, সামািজক,
রাজৈনিতক, পািরবািরক ইতয্ািদ সকল �কাের) বহুে�র
অি��েক িক �াধীনতা ও সমতার িন�য়তা �দানপূ বর্ আ�াহর
অনু �হ বেল িবেবচনা করা হেব, নািক ৈ�রাচারী কায়দায় সকেলর
উপর শরী‘আত চািপেয় েদয়া হয়, েযমনিট আমরা বতর্মান সমেয়
অেনক ইসলামী রাে� �তয্ক্ষ ক?
*****
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