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সংবিপ্ত ির্ণনা............. 

গ্রন্থবিরত ললখি ইসলামী আইন না মানার বিধান 
ির্ণনা িরররছন। আর তা না মানার িাররর্ িী 
িী সমসযা হয় তা উরেখ িরার সারে সারে লস 
সমস্ত প্ররশ্নর উত্তরও প্রদান িরররছন। ইসলামী 
আইন সম্পরিণ যারদর অন্তরর সরেরহর দানা 
লিেঁরধ আরছ ললখি দলীল ও লযৌবিিতা তুরল 
ধরর লস সমস্ত সরেহ দূর িরার লেষ্টা িরররছন। 
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ভূবমিা 

আোহ তা‘আলা িরলন, 
ِِِإَِّلِِمِحكِۡۡلِحٱِإِنِِ﴿  [٤٠: يوسف] ﴾٤٠ِلِِلَ

“হুিুম িা বিধান এিমাত্র আোহরই”। [সূরা ইউসুফ, 
আয়াত: ৪০] বতবন আরও িরলন, 

كِِۡ﴿ فَحح
َ
وَنِ َيبِِِۡهلَِيةَِج ِلِۡٱِمَِأ حَِِۡوَمنِِۡغح

َ
كِِۡلَِلِِٱِِمنََِِسنِحأ ِم ِل َِقوِِۡامِ حح

 [ ٥٠: دةاملائ] ﴾٥٠ِِيحوقِنحونَِ

“তারা বি তরি জারহবলয়ারতর বিধান োয়? দৃঢ়-
বিশ্বাসীগরর্র জনয আোহর লেরয় উত্তম বিধানদাতা আর 
লি হরত পারর?” [সূরা আল-মারয়দাহ, আয়াত: ৫০] 
আোহর রাসূল সাোোহু ‘আলাইবহ ওয়াসাোম িরলন, 
“আোহই হরলন বিধান-দাতা, আর তােঁর বনিি লেরিই 
বিধান বনরত হরি”।1 
িুরআন ও হাদীরসর এত সুস্পষ্ট ল াষর্া োিার পরও 
অবধিাংশ মুসবলম িযাপারবির গুরুত্ব উপলবি িররত 

                                                           
1 আিূ দাউদ, হাদীস নং ৪৯৫৫; নাসাঈ, (৮/২২৬); িায়হাবি 
(১০/১৪৫) বিশুদ্ধ সনরদ িবর্ণত। 
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পারর না, শয়তান তারদররি বিবভন্নভারি তা উপলবি 
িররত লদয় না। িারর্, লস মানুষরি দু’ভারি প্রতাবরত 
িরর হি পে লেরি দুরর সবররয় রারখ: 
১. িু-প্রিৃবত্তরত বনপবতত িরার মাধযরম। 
২. সরেরহ বনপবতত িরার মাধযরম। 
তন্মরধয প্রেরমাি শয়তাবন োরলর বিপরীরত যা মানুষরি 
রিা িররত পারর তা হরলা, এতদসংক্রান্ত শরী‘আরতর 
হুিুম সম্পরিণ স্বচ্ছ ধারর্া লদওয়া এিং আোহর 
নাফরমানীর শাবস্তর ভয় লদখারনা। 
আর বিতীয় লয অস্ত্রবি শয়তান িযিহার িরর তার 
এিমাত্র রিা িরার উপায় হরচ্ছ, লস সমস্ত সরেরহর 
অপরনাদন যা তারি হি পে লেরি দূরর সবররয় রারখ। 
আোহ িতৃণি প্রদত্ত বিধান অনুসারর েলা আোহর ওপর 
ঈমারনর অন্তভুণি বিষয়। যা বিশ্বারসর বদি লেরি 
আোহর রিুবিয়যারত (প্রভুরত্ব) এিত্বিাদ, আর আমল 
িরার বদি লেরি আোহর উলুবহয়যারত (ইিাদারত) 
এিত্বিাদ। যার অনুপবিবতরত িাররা ঈমানই গ্রহর্রযাগয 
হরত পারর না। 
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এ বিষয়বি অতযন্ত গুরুরত্বর দাবি রাখরলও দুুঃখজনি 
হরলও সতয লয, িাংলা ভাষাভাষী অরনরিই এ সম্পরিণ 
সবিি ধারর্া রারখন না। তারদররি আোহর বিধান মানা 
িা না মানা সংক্রান্ত সবিি বদিবনরদণশনা লদওয়ার জরনযই 
আমার এ িুদ্র প্রয়াস। আোহ আমার এ প্রয়াসরি িিুল 
িরার মাধযরম যবদ আমার জাবতরি িযবি, সমাজ ও রারে 
ইসলামী বিধান িাস্তিায়রনর তাওফীি প্রদান িররন, 
তরিই আমার প্ররেষ্টা সােণি হরি। 

ড. আিু িির মুহাম্মাদ যািাবরয়া 
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বিসবমোবহর রহমাবনর রাবহম 
আমরা বনরজরদররি মুসবলম দাবি িরর োবি, অেে 
যখনই ইসলামী বিধান ও আোহর হুিুম-আহিাম 
িাস্তিায়রনর িো আরস তখনই আমারদর মত ও পে 
বিবভন্ন হরয় যায়। এর িারর্ বহরসরি আমরা লিশ 
িরয়িবি বদি বেবিত িররত পাবর। 
১. ইসলামী আইন িাস্তিায়রনর হুিুম িী তা না জানা। 
২. ইসলামী আইন িাস্তিায়রনর হুিুম িী তা জানা সরেও 
িবতপয় সরেহ আমারদর মরন দানা লিেঁরধ োরি, যা 
আমারদররি তা িাস্তিায়রনর পরে িাধা লদয়। 
প্রেমত: যারা ইসলামী আইন িাস্তিায়রনর হুিুম জারন 
না, তারা দু ভারগ বিভি: 
ি) তারদর অরনরিই ইসলাম লয এিবি পবরপূর্ণ জীিন 
িযিিা, লস সম্পরিণই অজ্ঞ। তারদর অরনরিই জারন না 
ইসলারম যািতীয় বিষরয়র সমাধান আরছ। মরন িরর 
ইসলাম শুধুমাত্র িরলমার লমৌবখি উচ্চারর্, সালাত, 
সাওম, যািাত ও হরজর মরধয সীমািদ্ধ। িারলমার অেণই 
তারা জারন না, জানরত লেষ্টা িরর না। লিননা িারলমার 
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অেণই হরলা: আোহ ছাড়া প্রিৃত লিারনা ইলাহ লনই, হি 
লিারনা মা‘িুদ লনই। আর মা‘িুদ শরের অেণ হরলা: 
বনবিণধায় যার ইিাদাত িরা হয়, যার িো মানা হয়, যার 
হুিুম-আহিাম তো বিবধ-বিধান িাস্তিাবয়ত হয়, যার 
িো ও বনরদণশ অনয সি বিছুর ওপর প্রাধানয পায়। 
এ সমস্ত ললািরদর জনয প্ররয়াজন দীন সম্পরিণ সবিি 
বদি বনরদণশনা লাভ িরা, প্রেুর পবরমারর্ দীবন িই-পত্র 
পাি িরা। িুরআন অধযয়ন িরা, হাদীস অধযয়ন িরা, 
বসরারত-রাসূরলর (সাোোহু ‘আলাইবহ ওয়াসাোম) েেণা 
িরা, সাহািারয় লিরারমর জীিনী লেরি বশিা গ্রহর্ 
িরা। আর তখনই তারা জানরত পাররি লয, যারি তারা 
রি িা পালনিতণা বহরসরি মারন তােঁর রিুবিয়যারতর শতণ 
হরলা, বতবন তােঁর ‘মারিুি’ িা যারদররি পালন িররিন 
তারদররি শুধু সৃবষ্ট িরার িারাই রিুবিয়যারতর দাবয়ত্ব 
লশষ িরর লদন বন, িরং দুবনয়ার িুরি তারদররি লালন-
পালরনর পাশাপাবশ দুবনয়ারত তারা িীভারি বনরজরদর 
মধযিার যািতীয় 
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িাজ তােঁর সন্তুবষ্ট বিধারন পবরোবলত হরি, িীভারি তারদর 
মধযিার সৃষ্ট অপরাধসমূরহর প্রবতিার হরি তারও 
সুিরোিস্ত িরর বদরয়রছন। সুতরাং রিুবিয়যাত িা 
পালনিতণা বহরসরি তােঁর িাজ হরলা িাোরি তার 
জীিরনর প্রবতবি লিরত্র তােঁর নীবত অনুসারর েলরত 
লদওয়া এিং লস অনুযায়ী আইন ও বিধানািবল লদওয়া। 
তাই লস আইরনর বিররাবধতা িরর েলরল আোহরি রি 
মানার লিরত্র লছদ পরড়। তােঁরি রি িা পালনিতণা 
বহরসরি মানা হয় না। আোহ তা‘আলা তাই িরলন,   إِِن
ُم إاِلَّ لِِله  ُكح  হুিুম িা বিধান দারনর িমতা এিমাত্র“ اْلح
আোহর”। [সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৪০, ৬৭] 
লিননা বতবনই লতা রি, সুতরাং আইনও বদরিন লসই 
রিই, অনয িাউরি যবদ আইন প্রদারনর মাবলি মরন 
িরা হয় তরি আোহ ছাড়া অনয িাউরিই রি মানা হয়; 
যা প্রিাশয িড় বশিণ। আর এ জনযই আোহ তা‘আলা 
যারা আোহ ছাড়া অনয িাররা আইন মানরি তারদর 
সম্পরিণ িরলরছন: 
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كِۡ﴿ فَحح
َ
وَنِ َيبِِِۡهلَِيةَِج ِلِۡٱِمَِأ حَِِۡوَمنِِۡغح

َ
كِِۡلَِلِِٱِِمنََِِسنِحأ ِم ِل َِقوِِۡامِ حح

 [ ٥٠: دةاملائ] ﴾٥٠ِيحوقِنحونَِ

“তারা বি জারহবলয়ারতর আইন োয়? দৃঢ়বিশ্বাসীগরর্র 
জনয আোহর লেরয় উত্তম হুিুম-বিধান দাতা আর লি 
হরত পারর?” [সূরা আল-মারয়দাহ, আয়াত: ৫০] 
এখারন জারহবলয়যারতর আইন িলরত আোহ িতৃণি 
প্রর্ীত আইন ছাড়া যািতীয় আইনরিই িুঝারনা হরয়রছ। 
সুতরাং আোহ তা‘আলা িতৃণি প্রর্ীত আইরনর িাইরর 
যত প্রিার মানি রবেত আইন ররয়রছ, তার সিই 
জারহলী আইন, লযমন ইংররজরদর লররখ যাওয়া আইন, 
লরামান আইন ইতযাবদ। 
খ) আররি ধররনর ললাি আরছ যারা জারন লয, ইসলাম 
এিবি পূর্ণাঙ্গ জীিন-িযিিা, বিন্তু তারা জারন না লয, 
ইসলামী আইন িাস্তিায়রনর হুিুম িী? তারদর অরনরিই 
মরন িরর লয, ইসলামী আইন গতানুগবতি আইরনর 
মত। এর িাস্তিায়রনর বিররাবধতা িররল তারদর ঈমারনর 
লিারনা িবত হরি না। তারা ইসলামরি বনছি বিছু 
িমণিারের মরধয সীমািদ্ধ মরন িরর োরি। 
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এ সমস্ত ললািরদর জনয যা প্ররয়াজন তা হরলা, ইসলামী 
আইরনর িাস্তিায়রনর হুিুম সম্পরিণ অিগত হওয়া। 
লিননা তারদর অরনরিই জারননা লয, ইসলামী আইন 
িাস্তিায়ন না িরা িুফুরী, যা ঈমান নষ্ট িরর লদয়। 
আোহ তা‘আলা িরলন, 

مَيَِِۡلمَِِۡوَمن﴿ نَزَلِِبَِما ِِكح
َ
ْوَلِ ِلَِلِحٱِأ

ح
مِحِئَِكِفَأ ونََِك ِلِۡٱِهح  ﴾٤٤ِفِرح

 [ ٤٤: دةاملائ]

“আর যারা আোহর অিতীর্ণ আইন অনুসারর বিোরিাযণ 
সম্পাদন িরর না, তারা িাবফর। [সূরা আল-মারয়দাহ, 
আয়াত: ৪৪] 
বতবন আরও িরলন, 

مَيَِِۡلمَِِۡوَمن﴿ نَزَلِِبَِما ِِكح
َ
ْوَلِ ِلَِلِحٱِأ

ح
مِحِئَِكِفَأ ونَِلَظ ِٱِهح  ﴾٤٥ِلِمح

 [  ٤٥: دةاملائ]

“আর যারা আোহর অিতীর্ণ আইন অনুসারর বিোরিাযণ 
সম্পাদন িরর না, তারা যাবলম।” [সূরা আল-মারয়দাহ, 
আয়াত: ৪৫] 
আরও িরলন, 
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مَيَِِۡلمَِِۡوَمن﴿ نَزَلِِبَِما ِِكح
َ
ْوَلِ ِلَِلِحٱِأ

ح
مِحِئَِكِفَأ ونََِف ِلِۡٱِهح  ﴾٤٧ِِسقح

 [  ٤٧: دةاملائ]

“আর যারা আোহর অিতীর্ণ আইন অনুসারর বিোরিাযণ 
সম্পাদন িরর না, তারা ফারসি।” [সূরা আল-মারয়দাহ, 
আয়াত: ৪৭] 
মূলত আোহর আইন অনুসারর না েলার িরয়িবি পযণায় 
হরত পারর: 
১) আোহর আইন ছাড়া অনয লিারনা আইরন বিোর-
ফয়সালা পবরোলনা জারয়য মরন িরা। 
২) আোহর আইন িযতীত অনয লিারনা আইন িারা 
শাসন িাযণ পবরোলনা উত্তম মরন িরা। 
৩) আোহর আইন ও অনয লিারনা আইন শাসনিাযণ ও 
বিোর ফয়সালার লিরত্র সমপযণারয়র মরন িরা। 
৪) আোহর আইন পবরিতণন িরর তদিরল অনয লিারনা 
আইন প্রবতষ্ঠা িরা। 
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উপররাি লয লিারনা এিবি লিউ বিশ্বাস িররল লস 
সিণসম্মতভারি িাবফর হরয় যারি।2 
বিতীয়ত: আোহর আইরনর বিররাধী বিতীয় দলবি 
ইসলামী আইরনর জ্ঞান রারখ, তারা জারন লয, ইসলামী 
আইন অনুসারর না েলরল িুফুরী হরি, বিন্তু তারদর মরধয 
দু’বি ধারা িাজ িররছ: 
                                                           
2 এর জনয লদখুন: শাইখ মুহাম্মাদ ইিন ইিরাহীম আল-শাইখ প্রবর্ত 
গ্রন্থ ‘তাহিীমুল িাওয়ানীন’। তরি এ সাধারর্ বিধান লিান িযবির 
ওপর প্ররযাজয হরি না। অেণাৎ সুবনবদণষ্টভারি িাউরি িাবফর িলা 
যারি না। িারর্, িাউরি সুবনবদণষ্টভারি িাবফর িলার িযাপাররও 
ইসলাম িরয়িবি শতণ বদরয়রছ। লসগুরলা হরচ্ছ,  
এি. লয িো, িাজ িা লিারনা িাজ পবরতযাগ িরা িুফুরী িলা 
হরচ্ছ তা িুফুরী হওয়ার িযাপারবি িুরআন ও সুন্নাহর দলীল িারা 
প্রমাবর্ত হরত হরি। 
দুই. িযবির সারে লস বিষয়বি সমৃ্পি হরত হরি।  
বতন. লস িযবির িারছ প্রমার্ প্রবতবষ্ঠত হরত হরি।  
োর. লস িযবিরি িারফর িলার িাধাসমূহ অপসাবরত হরত হরি।  
উপররাি শতণসমূহ সমূ্পর্ণভারি প্রাপ্ত হওয়া এিং যািতীয় িাধা 
দূবরভূত হওয়ার পরই লিিল িাউরি িাবফর িলা যারি। সুতরাং 
আমরা লযন তবড় বড় িরর িাউরি িাবফর িলার লেষ্টা না িবর। 
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ি. তারদর এি লেবর্ মরন িরর ইসলামী আইন িতণমান 
যুরগর সারে অসামঞ্জসযশীল এিং অেল। তারদর অন্তরর 
ররয়রছ ইসলামী আইরনর িাযণিাবরতা সম্পরিণ বিবভন্ন 
ধররনর সরেহ। 
তারদর সরেরহর মরধয যা যা তারা িরল োরি তন্মরধয 
বনরনািগুরলা প্রধান: 
১) ইসলাম এিং আধুবনি জ্ঞান-বিজ্ঞান; উভয়বি পরস্পর 
বিররাধী। 
২) লিউ লিউ মরন িরর লয, িতণমারন ধমণবভবত্তি রাে 
হওয়া সম্ভি নয়, জাতীয়তা বভবত্তি রাে হওয়াই জরুবর। 
আর জাতীয়তািাদী রাে আোহর আইন অনুসারর েলরত 
পারর না। লিননা জাবত বহরসরি প্ররতযি জাবতর বভন্ন 
বভন্ন িৃবষ্ট িালোর ররয়রছ। 
৩) লিউ লিউ িরলন, ইসলামী বিধান আধুবনি যুরগর 
উদূ্ভত বিবভন্ন সমসযা সমাধারন অপারগ। 
৪) লিউ লিউ িরলন, ইসলামী বিধান মারনই 
এিনায়িতন্ত্র প্রবতষ্ঠা। 
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৫) লিউ লিউ িরলন, ইসলামী বিধান মানুরষর িাি-
স্বাধীনতা িুন্ন িরর। লতমবনভারি বেন্তার স্বাধীনতায় িাধ 
সারধ। আর তা প্রগবতর অন্তরায়। 
৬) আিার লিউ লিউ িরলন, ইসলামী বিধান িাস্তিায়ন 
িরা সম্ভি নয়। িারর্, এিই রারে বিবভন্ন ধরমণর, দরলর 
ও মরতর ললাি োরি। সিাইরি এিই আইরন িীভারি 
পবরোলনা িরা সম্ভি? 
৭) আিার লিউ লিউ িরলন, ইসলামী বিধারন ররয়রছ 
িরিারতা, সমারজর মরধয ক্লীি, বিিলারঙ্গর জন্ম লদয়, 
তদুপবর বনযণাতন-বনরেষর্ ও মানুষ হতযার মরতা 
জ নযতম িারজর বিসৃ্তবত  রি। 
উপররাি সরেহগুরলার অপরনাদন সংরিরপ ও বিস্তাবরত 
দুভারি িরা লযরত পারর; বনরন তা লদওয়া হরলা: 
সংবিপ্ত উত্তর: এসি প্ররশ্নর সংবিপ্ত উত্তর হরলা: লিউ 
যবদ আোহরি এিমাত্র রি বহরসরি মারন তাহরল 
অিশযই এিো তারি বিশ্বাস িররত হরি লয, আোহ 
তা‘আলা িাোর জনয লিানবি উপরযাগী আর লিানবি 
অনুপরযাগী লসিা ভারলা িররই জারনন। আর জারনন 
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িরলই বতবন এমনভারি এ সমস্ত বিধান প্রদান িরররছন 
যারত িাোর জনয এগুরলা লিারনা রিরমর সমসযা সৃবষ্ট 
না িরর। সুতরাং এ সমস্ত সমসযািবলর উত্থাপন িরার 
অেণই হরলা, আোহর প্রভুরত্বর ওপর সংশয়-সরেহ 
লপাষর্ িরা। 
অনুরূপভারি লিউ যবদ আোহর রাসূল সাোোহু 
‘আলাইবহ ওয়াসাোমরি সিণরশষ রাসূল ও শরী‘আত 
িাস্তিায়নিারী, আইরনর সবিি িযাখযা-দাতা, পূিণিতণী 
সমস্ত শরী‘আরতর রবহতিারী এিং বতবন যা বনরয় 
এরসরছন তারি পবরপূর্ণ মরন িরর োরিন, তরি তার 
মরধয এ ধররনর প্ররশ্নর সৃবষ্টই হরত পারর না। তাই এ 
ধররনর প্রশ্ন সৃবষ্টর মারনই হরলা, আোহর রাসূল 
সাোোহু ‘আলাইবহ ওয়াসাোমরি সিণরশষ রাসূল, তােঁর 
প্রিবতণত বিধানরি সিণরশষ বিধান এিং তােঁর শরী‘আত 
সমূ্পর্ণ ইতযাবদ লমৌবলি বিষয়রি অস্বীিার িরার শাবমল। 
আর লয িযবি এ ধারর্া লপাষর্ িররি, লস সবতযিার 
অরেণই ঈমারনর গবে লেরি লির হরয় যারি। 
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আর এিাও জানরত হরি লয, এসি বিধান িাস্তিায়রনর 
মাধযরম পৃবেিীর লিারনা ভূখরে অশাবন্ত, অরাজিতা ও 
উপররাবেবখত সমসযাসমূহ লদখা লদয় বন; িরং এিা 
ধ্রুিসতয লয, পৃবেিীর লযখারনই বিছু শাবন্ত ররয়রছ িা 
বছল তা ইসলামী বিধান িাস্তিায়রনর বিবনমরয়ই বছল। 
লিননা এ বিধান বদরয়রছন মানুরষর স্রষ্টা আোহ তা‘আলা, 
লযরহতু বতবন মানুষরদররি সৃবষ্ট িরররছন লসরহতু তারদর 
েলার জনয প্রিৃত বিধান তারই পি হরত হওয়া উবেৎ। 

আর এিাই যুবিপূর্ণও; লিননা মানুষ বনরজর িলযার্ ও 
পবরর্বত সম্পরিণ সমযি জ্ঞান রারখ না। 
উপররাি সরেহসমূরহর বিস্তাবরত উত্তর বননরূপ: 
প্রেম সরেহ: এ দাবি লয, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দীন পরস্পর 
বিররাধী। 
তারদর এ দাবি খেরন িলা যায় লয, দীন িা ধমণ িলরত 
যবদ আোহ তা‘আলা প্রিবতণত দীন না িুবঝরয় জাগবতি 
লিারনা দীন িুবঝরয় োরি তরি সরেহ বিি হরত পারর। 
লিননা লসগুরলা আোহর পি লেরি আরস বন। বিন্তু যবদ 
দীন/ধমণ িলরত ইয়াহূদী, বিষ্ট ও ইসলাম ধমণ িুবঝরয় 
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োরিন, তাহরল তাও লিান লিান িযাপারর বিশুদ্ধ হরত 
পারর। িারর্, ইয়াহূদী ও বিষ্ট ধমণািলম্বী লিউই তারদর 
িতণমান আইন-িানূনসমূহরি আোহ প্রদত্ত এিং তারদর 
রাসূল-প্রদবশণত িরল প্রমার্ িররত পাররি না। তারদর 
ধরমণ হরয়রছ বিবভন্ন প্রিার বিিৃবত, ধরমণর নারম িু-
সংস্কাররর িযাপি প্রসার। সরিণাপবর তারদর পাদ্রীগর্ 
শাসিরগাষ্ঠীর সারে এিরজাি হরয় ধমণরি মানুরষর ওপর 
অতযাোররর হাবতয়ার িাবনরয়রছ। জ্ঞানীরদর িরররছ 
লাবিত িরররছ। ইবতহাস সািয লদয় লয, বিষ্টান পাদ্রীগর্ 
যখনই লিারনা বিজ্ঞানীরি লিারনা বিছু আবিষ্কার িররত 
শুনরতন, তখনই তারদররি ধমণরদ্রাবহতার লদারষ লদাষী 
িরর িরিার শাবস্ত বদরতন, এমনবি মৃতুযদে দারনও 
বপছপা হরতন না। আিার লিারনা লিারনা এলািার মানুষ 
বছল বগজণার প্রজাস্বরূপ। তারদর বনজস্ব সম্পবত্ত িলরত 
বিছু বছল না। সুতরাং লিউ যবদ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ধরমণর 
মরধয বিররাবধতা িলরত এ সমস্ত বিিৃত ধমণসমূহরি 
িুবঝরয় োরিন তাহরল আমারদর িলার বিছু োরি না। 
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লিননা এসি বিিৃত ধমণ মানিতার জনয জীিন িযিিা 
হরত পারর না। 
বিন্তু ইসলাম এমন এিবি দীন যা এ অপিাদ লেরি 
সমূ্পর্ণ মুি। িারর্, প্রেমত ইসলামী আইরনর প্রধান 
দু’বি উৎস: িুরআন ও সুন্নাহ আজও অবিিৃত অিিায় 
ররয়রছ। িুরআরনর িোই ধরা যাি, আোহ তা‘আলা 
এর বহফাযরতর ভার বনরয়রছন, তাই আজ পযণন্ত এর 
মরধয লিারনা প্রিার পবরিতণন প্রমার্ িরর লিউ লদখারত 
পারর বন। অনুরূপভারি রাসূলুোহ সাোোহু ‘আলাইবহ 
ওয়াসাোরমর হাদীরসর লিরত্রও িোবি িলা যায়। লিননা 
আোহ তা‘আলা তােঁর রাসূল সাোোহু ‘আলাইবহ 
ওয়াসাোম লেরি িবর্ণত সহীহ হাদীসগুরলারি বহফাযত 
িরররছন, ফরল বমেযা ও জাল হাদীরসর প্রিতণনিারীরদর 
শত প্ররেষ্টা সরেও লিারনা বমেযা হাদীসরি লিউ সবিি 
হাদীস িরল লমরন লনয় বন; িরং বমেযা বহরসরি প্রতযাখযান 
িরররছ। এজনয আোহ তা‘আলা এমন বিছু মুহাবিস 
লপ্ররর্ িরররছন যারা সবিি হাদীসরি জাল/বমেযা হাদীস 
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লেরি পৃেি িরর লগরছন। আর তা হওয়ার িারর্ এই 
লয, আোহ তা‘আলা িরলরছন: 

ِكِۡٱِانََزۡلَِِنِحَنِِۡإِنَا﴿ ونَِلََح ِِۥَلِحِِإَونَاِرَِل   [  ٩: اْلجر] ﴾٩ِِفظح

“অিশযই আমরা এ বযবির অিতীর্ণ িররবছ, আর 
আমরাই এর বহফাযত িররিা”। [সূরা আল-বহজর, 
আয়াত: ৯] এখারন বযবির িারা িুরআন ও সহীহ হাদীস 
িুঝারনা হরয়রছ। 
আোহ তা‘আলা পূিণিতণী লিারনা উম্মরতর গ্রন্থ ও তারদর 
নিীর িার্ী সম্পরিণ এ রিম ল াষর্া লদন বন। 
ইসলামী আইরনর তৃতীয় ও েতুেণ উৎস হরলা: ইজমা‘ ও 
বিয়াস। 
ইজমা হরলা: এ উম্মরতর দীবন জ্ঞানসম্পন্ন মুজতাবহদরদর 
ঐিমতয লপাষর্। আর এর বভবত্ত হরলা রাসূল সাোোহু 
‘আলাইবহ ওয়াসাোরমর সহীহ হাদীস- “আমার উম্মত 
িখনও ভ্রষ্ট পরে এিমত হরি না”।3  সুতরাং উম্মরতর 

                                                           
3 লদখুন: মুস্তাদরারি হাবিম (১/২০০-২০১), হাদীস নং ৩৯৪, ৩৯৬, 
৩৯৭, ৩৯৯, ৪০০। আররা লদখুন: আিূ দাউদ (৪/৯৮), হাদীস নং 
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সিাই যবদ লিারনা িযাপারর এিমত হয়, তাহরল তাও 
আোহ ও তােঁর রাসূরলর অনুমবতক্ররমই হরি। আর তা 
হরি গ্রহর্রযাগয। পূিণিতণী লিারনা িীরনর লিরত্র তারদর 
নিীর মুখ লেরি এরিম লিারনা অভয়িার্ী লশানারনা হয় 
বন। ফরল তারদর সিাই এিমত হরলই লস মতবি সবিি 
হওয়ার গযারাবি লনই। 
ইসলামী শরী‘আরতর (আইরনর) েতুেণ উৎস হরলা 
বিয়াস: যা বনভণর িরর পূিণিতণী বতনবি উৎরসর ওপর। 
সুতরাং এিাও মনগড়া বিছু নয়।  
অতএি, আমরা িুঝরত পারবছ লয, ইসলাম এমন এিবি 
িীরনর নাম, যা সমূ্পর্ণভারি অবিিৃত ররয়রছ। আর তার 
বিধানসমূরহ িাইররর লিারনা প্রভাি লসখারন পরড় বন। 
লযরহতু আোহ তা‘আলাই এ বিধান বদরয়রছন, আর জ্ঞান-
বিজ্ঞানও তােঁর পি লেরিই লদওয়া লনয়ামত বিরশষ, 
লসরহতু এ দু’বি িখনও পরস্পর বিররাধী হরত পারর না। 
িাস্তরিও তা  রি বন। আোহর িুরআরনর লিারনা 
                                                           

৪২৫৩; বতরবমযী (৪/৪৬৬), হাদীস নং ২১৬৭; ইিন মাজাহ 
(২/১৩০৩), হাদীস নং ৩৯৫০। 
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আয়াত, রাসূল সাোোহু ‘আলাইবহ ওয়াসাোম এর 
লিারনা সহীহ হাদীস বিজ্ঞারন-পরীবিত লিারনা 
ধ্রুিসরতযর বিররাধী হরয়রছ- এমন লিারনা প্রমার্ আজও 
লিউ বদরত পারর বন। যবদও লিারনা লিারনা লিরত্র 
বিজ্ঞারনর লিারনা লিারনা বেওবর প্রােবমিভারি আল-
িুরআন ও সহীহ হাদীরসর সারে বিররাধী হরয়রছ এমন 
মরন হরয় োরি, তোবপ লসখারন আোহর িুরআন ও 
সহীহ হাদীসই মূলত গ্রহর্রযাগয হরি, িারর্ এ সমস্ত 
প্রােবমি বেওবর (যা পরীবিত সতয িরল প্রমাবর্ত হয় বন 
তা) পবরিতণনশীল। আোহর িুরআরনর লিারনা আয়াত, 
আর রাসূল সাোোহু ‘আলাইবহ ওয়াসাোরমর লিারনা 
সহীহ হাদীস পবরিতণনশীল নয়। হােঁ, লিারনা লিারনা 
লিরত্র তাড়াহুড়া িরর অরনরিই সবিি অেণ ও িযাখযা 
অনুধািন িররত পাররন না। লস লিরত্র দরিার প্রিৃত 
জ্ঞানীর িারছ বফরর যাওয়া। 
আর ইসলাম জ্ঞান-বিজ্ঞানরি উৎসাবহত িরররছ, জ্ঞান 
অজণনরি ফরয িরররছ। অনযানয ধরমণর মত বনরুৎসাবহত 
িরর বন। ইসলারম বিজ্ঞানীরদর লয িদর আরছ, অনযানয 
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ধরমণর সারে এর লিারনা তুলনাই েলরত পারর না। 
সুতরাং দীন (ইসলাম) এিং জ্ঞান-বিজ্ঞান পরস্পর 
বিররাধী িলা সমূ্পর্ণ অরযৌবিি। আর তাই ইসলামী 
বিধান িাস্তিায়রন এ সরেরহর অিতারর্া িরা িাতুলতা 
মাত্র। 
বিতীয় সরেহ: িতণমান যুগ জাতীয়তািারদর যুগ, প্ররতযি 
জাবতর বনবদণষ্ট ধযান-ধারনা অনুযায়ী রাে পবরোবলত হওয়া 
উবেৎ। ইসলামী আইন েলরল তা জাতীয়তািারদর 
রীবতনীবত বিররাধী হরত িাধয।  
এ প্ররশ্নর উত্তর আমরা দু’ভারি বদরত পাবর: 
এি) এিজন ঈমানদার িখনও এ রিম অরযৌবিি 
িো িলরত পাররনা, িারর্ লস জারন লয, ইসলাম গ্রহরর্র 
পর তার পবরেয় হরলা লস এিজন মুসবলম। তার 
জাতীয়তািাদ হরি ইসলামী জাতীয়তািাদ। শুধুমাত্র 
পবরেরয়র জনয লিারনা লদরশর অবধিাসী তা উরেখ 
িররত পারর। বিশ্বাস ও বনয়ম-নীবত, োল-েলন 
ইতযাবদরত লস ইসলাম বিররাধী যািতীয় রীবত-নীবত 
পবরতযাগ িররত িাধয। 
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দুই) মূলত জাতীয়তািারদর ধুয়া তুরল ইসলামী আইন 
লেরি দূরর সরর োিা লিারনা ক্ররমই সম্ভি নয়। িারর্, 
আমরা জাবন প্ররতযি রারেই িতগুরলা জাবত োরি, 
প্ররতযি জাবতর জনয আলাদা আইন লিউই রেনা িরর 
না। রাে এিবি হরল তার আইন এি রিমই হরয় োরি। 
উদাহরর্স্বরূপ: পাবিস্তারন লিলুবে, বসবি, পাঞ্জািী প্রভৃবত 
জাবত ররয়রছ, ভাররতও ররয়রছ তদনুরূপ িহু জাবত; 
প্ররতযরির জনয আইন এিিাই, বভন্ন বভন্ন আইন ততবর 
হয় বন। তাই আোহর আইন েলরল লসখারন জাবত-
বভবত্তি লিারনা সমসযা হওয়ার িো নয়। পরন্তু তারত 
বিবভন্ন জাবত-রগাষ্ঠীরি এিই বনয়রম পবরোলনা িরা 
সম্ভি; যা রােীয় ঐিয ও শবিরি আরও সুদৃঢ় িরার 
লিরত্র উপিারী। 
অতএি, আোহর আইন মূলত লিারনা জাবতর জনয 
বিরশষভারি প্রর্য়ন িরা হয় বন, যারত এ-ধররনর 
সরেরহর অিিাশ ররয়রছ। মূলত লগািা মানি সমারজর 
জনয আোহর আইনই এিমাত্র জীিন িযিিা, তাই 
জাতীয়তািারদর মরতা সংিীর্ণ দৃবষ্টভবঙ্গ িখরনা ইসলামী 



 

23 

 

আইরনর বিিল্প হরত পারর না; িরং লযরহতু এিবি রারে 
বিবভন্ন জাবতর অিিান লসরহতু লসখারন লগািা মানিতার 
জনয প্রর্ীত জীিন িযিিা আোহর আইন িাস্তিায়ন িরা 
দরিার, যারত জাবত, ির্ণ, লগাত্র বনবিণরশরষ লগািা 
মানিরগাষ্ঠী আইরনর সুবিধা লাভ িররত পারর। 
তৃতীয় সরেহ: ‘ইসলামী আইন আধুবনি যুরগর উদূ্ভত 
বিবভন্ন সমসযা সমাধারন অপারগ’। মূলত এবি এিবি 
বমেযা অপিাদ ছাড়া আর বিছুই না। িারর্, লিউই এমন 
লিারনা সমসযা লদখারত পাররি না যার জনয ইসলাম 
লিারনা হুিুম বনধণারর্ িরর লদয় বন। হােঁ, অরনি সময় 
অরনরির িারছ তা স্পষ্ট োরি না, আর লস জনয ইসলামী 
আইরনর প্রবত লদাষাররাপ না িরর এমন ললািরদর 
সাহাযয লনয়া উবেত যারা লযরিারনা উদূ্ভত সমসযার 
সমাধান িরল্প সবিি সমাধান লির িরর বদরত পাররন। 
এ রিম অস্পষ্টতা শুধু ইসলামী আইরনর লিলায় নয়, 
অনযানয আইরনও ররয়রছ; িরং অনযানয আইরন অসংখয 
অস্পষ্টতা বিদযমান। যবদ অনযানয আইন লশখারনার জনয, 
আইনগত পরামশণ লনয়ার জনয, আইরনর িযাখযা দারনর 
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জনয বিবভন্ন পযণারয়র িবমবি োিরত পারর, তাহরল 
ইসলামী আইরনর লিরত্রও এরিম বশিা প্রদান, পরামশণ 
প্রদান ও িযাখযা লদওয়ার জনয বিরশষজ্ঞ িবমবি বনধণারর্ 
িররলই লস সমসযার সমাধান হরয় যারি। িস্তুত ইসলামী 
আইরনর সারে অনযানয আইরনর অস্পষ্টতার লিারনা 
তুলনাই েরল না। 
এর এিমাত্র িারর্ হরলা : ইসলামী আইন প্রেরম লয 
িাজবি িরররছ তা হরলা- এিজন মানুরষর জীিরন িী 
িী সমসযা হরত পারর তা বনধণারর্ িরররছ, তারপর 
লসগুরলারি িীভারি সমাধান িরা যায় তার ির্ণনা 
বদরয়রছ। 
ইসলারমর দৃবষ্টরত এিজন মানুরষর লমৌবলি সমসযা 
পােঁেবি: 
(১) জীিন-নারশর আশংিা। 
(২) সম্পদ হারারনার আশংিা। 
(৩) মানসম্মান িা ইজ্জত নরষ্টর আশংিা। 
(৪) ‘আিল িা িুবদ্ধ বিরিি হারারনার ভয়।  
(৫) দীন িা ধমণ বিনরষ্টর আশংিা। 
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এই সিগুরলারি “অতীি প্ররয়াজনীয় পােঁেবি িস্তু” নারম 
ইসলাম অবভবহত িরররছ। এ পােঁেবি িস্তুরই সমাধান 
ইসলামী আইরন ররয়রছ। ভারলা িরর বেন্তা িররল লদখা 
যারি লয, আধুবনি যুরগও এ পােঁেবি লমৌবলি সমসযার 
িাইরর আর লমৌবলি লিারনা সমসযার উৎপবত্ত হয় বন। 
ফরল, লয সরেহ লতালা হরয়রছ তার লিারনা বভবত্ত লনই। 
এ সরেহ লয সমূ্পর্ণভারি অমূলি, তার প্রমার্ বহরসরি 
আমরা িতণমান লসৌবদ আররির আইরনর িো উরেখ 
িররত পাবর, লসখারন আোহর আইন িাস্তিাবয়ত ররয়রছ, 
লস লদরশ এখরনা আইবন লিারনা সমসযা লদখা লদয় বন। 
তারদর িারছ এমন লিারনা মুিিমা এখনও লপশ হয় বন 
যার জনয তারা ইসলামী আইরন সমাধান পায় বন। িরং 
লস লদশ যািতীয় সমসযার সমাধান ইসলামী আইরন িরর 
োরি িরল এখনও লসখারন যারা োরি তারা শাবন্তরত 
িসিাস িরর যারচ্ছ। 
েতুেণ সরেহ: ‘ইসলামী আইন িাস্তিায়ন িররল 
এিনায়িতন্ত্র প্রবতষ্ঠার সম্ভািনা আরছ’। এ সরেহবি 
মূলত ইসলামী আইন সম্পরিণ িাস্তি জ্ঞারনর অভারিই 
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সৃষ্ট। লিননা, ইসলারমর লসানালী যুরগ ইসলামী আইন 
পবরপূর্ণভারিই িাস্তিাবয়ত বছল, অেে লসখারন 
এিনায়িতরন্ত্রর নমুনা দৃষ্ট হয় বন; িরং তার বিপরীতবি 
লদখা লগরছ। আিু িির, উমার, উসমান এিং আলী 
রাবদয়াোহু ‘আনহুরমর সমরয় খবলফারদরও জিািবদহী 
িররত হত। তারদরও “শূরা” (পরামশণ) লিাডণ বছল। 
তারদর অবধিাংশ িমণিােই পরামরশণর বভবত্তরত 
পবরোবলত হত। যবদও পরামশণ দান ও গ্রহরর্র লিরত্র 
প্রাধানয বছল িুরআন ও সুন্নাহ র ওপর বনভণরশীল হওয়া 
না হওয়া, সংখযাগবরষ্ঠতা নয়। 
তরি হযােঁ, ইসলারম এমন বিছু িমণিাে আরছ, যা িায়ী, 
লযখারন লিারনারূপ পরামশণ িা সুপাবরশ গ্রহর্রযাগয নয়। 
লিননা তা আোহর পি লেরি  সুবনবদণষ্ট িরর লদওয়া 
হরয়রছ। এর িাইরর অরনি বিষয় আরছ যা যুরগর োবহদা 
অনুসারর পরামরশণর বভবত্তরত বনধণাবরত হরি। আর ঐ 
বনবদণষ্টসমূহ (রযগুরলারত লিারনা প্রিার লহররফর িরা 
যায় না) তা আোহ রাবু্বল ‘আলাবমন িতৃণি বনধণাবরত। 
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তাই লসখারন এিনায়িতন্ত্র প্রবতষ্ঠা হওয়ার সম্ভািনা 
লিারনা ক্ররমই সম্ভি নয়। 
পঞ্চম সরেহ: ‘ইসলামী বিধান মানুরষর িাি-স্বাধীনতা 
িুন্ন িরর। লতমবনভারি বেন্তার স্বাধীনতায় িাধ সারধ। 
আর তা প্রগবতর অন্তরায়।’ এবি মূলত বতনবি সরেরহর 
সমবষ্ট। 
এি) প্রেরমই িাি-স্বাধীনতা না লদওয়ার িো িলা 
হরয়রছ। অেে এ িো ভারলাভারিই প্ররতযি ঈমানদাররর 
জানা উবেৎ লয, আোহ িতৃণি বনধণাবরত লিারনা আইন 
োিরল লসখারন িাি-স্বাধীনতা বদরয় লিারনা লাভ লনই। 
িারর্, িাি-স্বাধীনতা সাধারর্ত মানি রবেত আইরনর 
বিরুরদ্ধ িযিহার িররত পারর। লিননা, মানি রবেত 
আইরনর মরধয বিবভন্ন প্রিার ত্রুবি-বিেুযবত, ফােঁবি, যুলুম, 
অতযাোররর সম্ভািনাসমূহ বিদযমান। লসখারন িাি-
স্বাধীনতা িযিহাররর মাধযরম সংরশাধরনর পে সুগম িরা 
যায়। পিান্তরর, আোহ রাবু্বল ‘আলাবমরনর আইরনর 
লিরত্র িাি-স্বাধীনতা বদরয় শুধুমাত্র আোহরি অপবরপক্ব, 
অপবরর্ামদশণী, যারলম, মূখণ ইতযাবদ িুফুরী িরা ছাড়া 
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আর বিছু িরা সম্ভি নয়। লিননা, বতবন লজরন-িুরঝই 
িাোর জনয এগুরলা প্রিতণন িরররছন। 
দুই) বেন্তার স্বাধীনতা না লদওয়া। মূলত এিা এিিা 
অপিাদ; িরং ইসলামই মানুষরি বেন্তা িরার, গরিষর্া 
িরার ও ভািার জনয উৎসাবহত িরররছ। বিন্তু লযরহতু 
মানি বেন্তা িহুমুখী এিং শতধাবিভি হরত িাধয, তাই 
ইসলাম লস িযাপারর এিবি সীমা বনধণারর্ িরর বদরয়রছ। 
এমন বেন্তা িররত িরলরছ, যারত সুফল আশা িরা যায়, 
বনষ্ফল বেন্তা লেরি বনরষধ িরা হরয়রছ। ইসলাম মানুষরি 
সৃবষ্ট জগরতর বিবভন্ন বিষরয় বেন্তা িররত বনরদণশও 
বদরয়রছ। বিন্তু স্রষ্টার িযাপারর বেন্তা িররত বনরষধ 
িরররছ, িারর্ তারা এ িযাপারর লিারনা বসদ্ধারন্ত লপৌঁছরত 
সিম হরি না। স্রষ্টা সম্পরিণ তারদর বেন্তার ফসল তারদর 
জনয লিারনা সুফল িরয় আনরি না। িারর্, তারদররি 
এ িযাপারর যতিুিু জ্ঞান লদওয়া হরয়রছ এর িাইরর তারা 
শত লেষ্টা িররও লিারনা বিছু উদ্ধার িররত পাররি না; 
িরং বিবভন্ন মত ও পরে বিভি হরত িাধয। 
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আোহর আইন লযরহতু তার এিান্ত বনরজর পি লেরি 
প্রিবতণত বিধান, লসখারন বেন্তা িরার বিছু লনই। লসখারন 
বেন্তা িররল শুধু প্ররযাজয হওয়ার লিত্র সম্পরিণ িরা 
যায়। মানা না মানার লিরত্র নয়। 
মূলত যারা িরল ‘ইসলামী আইন স্বাধীন বেন্তার লিরত্র 
িাধা’ তারা আসরল তারদর বনরজরদর বেন্তাধারারি আইন 
িরল োলারত লেষ্টা িরর, সিার বেন্তাধারারি তারা গ্রহর্ 
িরর না। তারদর বেন্তাধারার যোেণতা বনরূপরর্র এিিা 
মাপিাবি দরিার। আজ পযণন্ত মানি রবেত আইরনর 
এমন লিারনা ধারা লনই যার মরধয লদশ-িাল লভরদ, 
বেন্তাধারার পবরিতণরন পবরিবতণত হয় বন। এরতই এর 
অসারতা প্রমাবর্ত হয়। 
বতন) ইসলামী আইন প্রগবতর অন্তরায়। এ সরেহবি 
অলীি ও ভুল বেন্তাধারার ওপর প্রবতবষ্ঠত। লিননা প্রগবত 
শরের অেণ যবদ উন্নবত হয় তাহরল ঈমানদার মাত্রই 
বিশ্বাস িররত িাধয লয, আোহ রাবু্বল ‘আলাবমন যা 
িাোর জনয বনধণারর্ িরর বদরয়রছন, তারতই ররয়রছ 
উন্নবত, লসিার পবরপূর্ণ িাস্তিায়নই হরলা প্রগবত। 
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ইসলারমর লিারনা আইন আধুবনি আবিষৃ্কত লিারনা 
বিছুর বিররাবধতা িরর বন; িরং এগুরলার যত ভারলা বদি 
আরছ তা গ্রহর্ িরা জরুরী মরন িরররছ, বিন্তু যবদ 
প্রগবত িলরত লিহায়াপনা, লিরলোপনা, অশ্লীলতা, নগ্নতা 
ইতযাবদ িুঝারনা হয়, তাহরল প্ররতযি বিরিিিানরিই 
বজজ্ঞাসা িররত োই লয, এগুরলা বি উন্নবত না অিনবত? 
যবদ এগুরলা উন্নবতর লসাপান হরতা তাহরল এ িযাপারর 
বিরিিিানরদর মরধয বিমত লদখা লযত না, অেে সুি 
বিরিিিান মাত্রই বনজ পবরিার, সমাজ, রাে লেরি 
এগুরলারি দূরীভূত িরা গরিণর বিষয় মরন িরর োরি। 
সুতরাং ইসলাম প্রগবতর অন্তরায় এ রিম অপিাদ বিিৃত 
মবস্তরষ্কর ফসল মাত্র। 
ষষ্ঠ সরেহ: ‘ইসলামী আইন িীভারি িাস্তিায়ন সম্ভি 
অেে এিই রারে বিবভন্ন ধরমণর ললাি বিদযমান’? 
এ সরেহবিও অনযানয সরেরহর নযায় অমূলি, ইসলামী 
আইরনর প্ররয়াগরিত্র বনবদণষ্ট িরা আরছ। যবদ ইসলামী 
রারে অমুসবলমগর্ োরিন এিং তারদর মারঝ লিারনা 
প্রিার সমসযার সৃবষ্ট হয় তখন প্ররতযি নাগবরিই তার 
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বিশ্বাসিৃত জীিন িযিিা অনুসারর েলরত পাররি, িাররা 
িযাপারর লজার িরা হরি না। তারদর মধযিার সৃষ্ট সমসযা 
সমাধারন তারদর যবদ বনবদণষ্ট আইন োরি, তরি লস 
অনুসারর ফয়সালা িরা হরি। তরি লযখারন মুসবলম ও 
অমুসবলরমর মারঝ সমসযা লদখা বদরি লসখারন ইসলামী 
আইন প্রাধানয পারি। সুতরাং এিই রারে বিবভন্ন ধরমণর 
ললাি োিরলও ইসলামী আইন প্রিতণরন লিারনা িাধা 
লনই। 
সপ্তম সরেহ: ‘ইসলামী আইরন িরিারতা আরছ িরল দাবি 
িরা’। 
এ সরেহবিও মূলত ইসলামী আইন সম্পরিণ িাস্তি 
অবভজ্ঞতা না োিার ওপর প্রমার্িহ। লিননা ইসলামী 
আইরনর লয অংরশর প্রবত তারদর এ সরেহ বনভণরশীল 
তা হরলা, দেবিবধ অংশ। ইসলামী আইরনর দেবিবধ 
অংরশর উরিশয হরলা: “প্রবতররাধ িরা”; সমাজ লেরি 
অনযারয়র মূরলাৎপািন িরা। বিিলাঙ্গ মানুষ ততবর এর 
উরিশয নয়। এি লোররর হাত িািরলই আপবন লদখরত 
পারিন লসখারন েুবর সমূ্পর্ণভারি িি হরয় লগরছ। তদুপবর 
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বিোররর প্রবক্রয়ায় ররয়রছ েুবর প্রমার্ িরা। শুধুমাত্র 
অনুমান িা দাবির মুরখ এ বিধান িাযণির িরা হয় না, 
তার উপরর আরছ েুবর-িরা সম্পরদর পবরমার্ িত হরি 
তা বনরূপর্ িরা, বনবদণষ্ট পবরমার্ পযণন্ত েুবর িররলই শুধু 
হাত িািা যারি তার আরগ নয়। আিার লদখা হরি 
লিারত্থরি েুবর িরররছ, লস বি এমন িান লেরি েুবর 
িরররছ যা িাররা সংরবিত িরল বিরিবেত, আিার এিাও 
লদখার বিষয় হরি লয, লস লোর বনতান্ত লপরির দারয় েুবর 
িরররছ বি না, দুবভণরি মানুষ বদরশহারা বি না, মানুরষর 
নূযনতম খািাররর িযিিা রারের পি লেরি িরা হরয়রছ 
বি না? এ-সি বিরিেনায় রাখার পর যবদ েুবর প্রমাবর্ত 
হয়, তরি তার ডান হারতর িবি পযণন্ত িািার হুিুম 
ইসলামী আইন বদরয়রছ। লয লিউ এ রিম হাত-িািা 
ললাি লদখরি তার েুবরর সাধ বমরি যারি, ইসলামী 
আইরনর িাস্তিায়ন হরয়রছ শুনরত লপরয়ই লসখারন েুবর 
িি হরয় যারি। িারর্ লিউই েুবরর িাররর্ বনরজর 
মূলযিান হাতবি লযমবন লখায়ারত োয় না, লতমবন আিার 
লখায়ারত োয় না বনরজর সম্মান, িারর্ তার হাত-িািা 
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অিিা তার জনয লযমবন বশিা অপররর জনযও তা বশিা 
বহরসরি লদখা বদরি। 
ইসলারমর লসানালী যুরগ লেরি শুরু িরর িতণমান লসৌবদ 
আরি (রযখারন ইসলামী আইরনর দেবিবধর অংশ 
িাস্তিাবয়ত আরছ) লসখারন যবদ ভারলাভারি লদখা হয়, 
তাহরল হাত-িািা ললািরদর সংখযা বনতান্তই িম লদখা 
যারি। হয়রতা িরয়ি লি ললারির মারঝ দু’এিজন 
লদখা যারি। এ দু’এিজরনর জনয রােীয়ভারি লিারনা 
িযিিা রাখা িবিন বিছু নয়। এর বিপরীরত লয অনাবিল 
শাবন্ত বিরাজ িররছ, লয অেণননবতি বনরাপত্তা মানুষ 
পারচ্ছ, তার তুলনা আজ সারা বিরশ্ব লনই। অনয লিারনা 
প্রিার আইন িাস্তিায়ন িরর এরূপ শাবন্ত ও বনরাপত্তার 
িযিিা আজ পযণন্ত লিউ িররত পারর বন এিং পাররিও 
না। 
আবম শুধুমাত্র েুবরর িযাপারর ইসলামী দেবিবধ আইরনর 
লযৌবিিতা লপশ িরবছ; িরং অনযানয সিল আইরনর 
িযাপাররও এিই িো প্ররযাজয। এখারন লিারনা প্রিার 
যুলুরমর সম্ভািনাই লনই, আর িীভারিই িা যুলুরমর 
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সম্ভািনা োিরত পারর এ আইরন; লয আইনবি এমন এি 
সত্তা বনধণারর্ িরর বদরয়রছন বযবন িাোহ র প্রবতবি বশরা-
উপবশরা, বেন্তা-রেতনা সম্পরিণ সমযি ওয়াবিফহাল। 
লিাোয় িীভারি লিারনা আইন বদরল িাোর জনয তা 
বহতির হরি, তা বতবনই সিরেরয় ভারলা জারনন। িারর্ 
বতবনই লতা তারদররি সৃবষ্ট িরররছন সুতরাং তারদর 
িযাপারর তােঁর লেরয় লিবশ আর লি জানরত পারর? 
খ. ইসলামী আইরনর বিররাবধতািারীরদর মরধয যারা 
ইসলামী আইরনর সবিি জ্ঞান রাখার পরও এর 
বিররাবধতা িরর োরি, তারদর মরন ইসলামী আইরনর 
িাস্তিতার িযাপারর লিারনা সরেহ লনই, বিন্তু তারা 
বনরজরদর স্বারেণই এর িাস্তিায়ন োয় না। 
ধরুন, তারদর মরধয লিউ সরিাবর োিুরীজীিী, লস  ুষ 
খায়, সরিাবর সম্পবত্ত আত্মসাৎ িরর; লস ইসলামী আইন 
িাস্তিায়ন লহাি এিা োইরতই পারর না। িারর্, ইসলাম 
 ুষ গ্রহীতারি অপসারর্ িররত িরলরছ, সরিাবর 
সম্পবত্তর আত্মসাৎিারীরি লোর বহরসরি সািযস্ত িরররছ, 
লস লোররর শাবস্ত পারি। তাই িড় িড় আমলারা যারা 
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 ুরষর মাধযরম, অেণ আত্মসারতর মাধযরম িড় ললাি হরত 
োয়; তারা িীভারি ইসলামী আইরনর িাস্তিায়ন োইরত 
পারর?  
আিার ধরুর্, লিউ ডািাবতর মাধযরম িড়রলাি হরত োয়, 
ইসলামী আইরন তার শাবস্ত হরলা এি হাত, এি পা 
লিরি লদওয়া। এ শাবস্ত লিারনা ডািারতর জনয সুখির 
নয়, তাই ডািাতদল লিারনা বদন োইরি না ইসলামী 
আইন িাস্তিাবয়ত লহাি। 
ইসলামী আইরন অঙ্গহাবনর শাবস্ত হরলা লতমবনভারি 
অঙ্গহাবন িরা, তাই যারা সমারজ অঙ্গহাবন িরর 
প্রবতপিরি  ারয়ল িররত োয়, তারা লিারনা বদন োইরি 
না ইসলামী আইন এ লদরশ িাস্তিাবয়ত লহাি। 
ইসলামী আইরন হতযার শাবস্ত হতযা, তাই লয হতযার 
মাধযরম শত্রুমুি হরত োয় (োই তার স্ত্রী, প্রবতরিশী িা 
রাজননবতি প্রবতপি; লয-ই লহাি না লিন) লস োইরি 
না ইসলামী আইন িাস্তিাবয়ত লহাি, িারর্ তার শাবস্তও 
অনুরূপ হরি, লিারনা প্রিার িযবতক্রম হরি না। সুতরাং 
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লিউ-ই বনরজর জীিরনর বিবনমরয় এমন বিছু অজণন 
িররত োয় না। 
অনুরূপভারি সমারজ এি লেবর্র ললাি ররয়রছ, যারা 
অনযায়-অনাোর িরর লিড়ায়। ইসলামী আইন োিরল 
তারদর বিোর হরি সুষু্ঠভারি, তারা অনযায় িররত পাররি 
না, সুতরাং তারা োয় না ইসলামী আইন িাস্তিাবয়ত 
লহাি। 
সুতরাং আমারদর িারছ স্পষ্ট হরয় লগল লয, সাবিণি 
শাবন্তর গযারাবি যবদ লিউ লপরত োয় তার পরি ইসলামী 
আইরনর বিিল্প আর বিছুই লনই। 
আসুন! আমরা আিার আমারদর এ বপ্রয় যমীরনর িুরি 
ইসলারমর আইন ও বিধান িাস্তিায়ন িরর দুবনয়া ও 
আরখরারতর শাবন্ত লারভ সমেণ হই। 
আোহ আমার এ প্ররেষ্টা িিুল িরুন। আবমন॥ 


